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  پيشگفتار
  .باشد ترين كتاب بعد از قرآن مي صحيح البخاري صحيح

ي معتبر صحيح البخاري كه به اهتمام آقاي صهيب الكرمي در  دسترسي به نسخه
ي چـاپ سـعودي    نسـخه ، انتشـار يافتـه   1998ل يك جلد در عربستان سعودي در سا

از نظـر مـن بـر سـاير     ، بـه چـاپ رسـيده   » بيت األفكـار الدوليـه  «ي  كه توسط مؤسسه
  .از جهات گوناگون رجحان و برتري دارد، هاي بخاري كه در دسترس دارم نسخه

  :ي متون مقابله
  :ام هاي ذيل مقابله و مقايسه كرده متن موجود را با متون نسخه

اثـر دكتـر محمـد محسـن خـان      ، انگليسي صحيح البخاري در نُه جلد ترجمه )1
  .چاپ عربستان سعودي

اثر شيخ نورالحق محدث دهلوي ، شرح فارسي صحيح بخاري، تيسير القاري )2
 .چاپ هند

 .شرح شيخ االسالم چاپ هند )3

 .صحيح البخاري شرح و تحقيق شيخ قاسم الشماعي الرفاعي چاپ بيروت )4

اثر شيخ محمد علي قطب و شيخ ، ضبط و فهرست، مراجعه، صحيح البخاري )5
 .2002هشام بخاري چاپ بيروت 
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در امــر ترجمــه كــامالً خــودم را بــه مــتن مقيــد دانســته و :         ا ســلوب ترجمــه

ام كه ترجمه  و حتي المقدور سعي كرده، ام تا هيچ كلمة از ترجمه باز نماند كوشيده
صـورت پـذيرد و از   ، درسـتي ادا كنـد   اي كه حق مطلـب را بـه   با زبان ساده به گونه

كه روح و » فرمودند«و » گفتند«و » كردند«استعمال الفاظ و عبارات تشريفاتي چون 
گهگاه فقط در جهت توضيح . ام دوري جسته، سازد دار مي اصالت ترجمه را جريحه

ك ام تا خواننده آنرا از متن اصلي تفكيـ  جا داده( ) عبارتي را در ميان پرانتز ، مطلب
نمـود بـا اسـتفاده از شـروح صـحيح       و در حاالتي كه فهـم مطلـب دشـوار مـي    . كند

  .ام البخاري در پاورقي به توضيح آن پرداخته
  

  عبدالعلي نوراحراري
  امريكا، كاليفورنيا، فريمونت

  2003دسمبر 
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گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

  

  

  مقدمة مترجم
  
  

و  پايـان بـر سـرور    ثنا و سپاس بيكران بر پروردگار جهانيـان و سـالم و درود بـي   
  .ساالر پيامبران حضرت محمد و آل و اصحابش باد

و ما نفرستاديم تورا مگر رحمـت بـراي   «: فرمايد خداوند در كتاب حكيمش مي
  .»جهانيان

قرآنكريم است كه به وسيله وحي ، مصدر اولي و اصلي شريعت اسالمي: اما بعد
شـريت  هـا و احكـام الهـي بـراي ب     فرود آمده و شامل رهنمـوني  )ص(به رسول اكرم

  .است
احكام قرآني در بسا موارد به طور كلي و مجمل و موجز نـازل شـده و تفسـير و    

مـراد از  . شرح و بيان آن جز از طريق سنت نبـوي و حـديث ميسـر و ممكـن نيسـت     
ــدات حضــرت رســول   ، حــديث و ســنت ــار و كــردار و تأيي ــار و رفت ســخنان گهرب

آن بر همه مسـلمانان  است كه به موجب دستور خداي عزوجل پيروي از  )ص(اكرم
  .واجب است

هرآنچه پيامبر به شما دستور دهد از آن فرمان « .]7: الحشر[:  فرمايد خداوند مي
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  .»بريد و آنچه شما را از آن منع كند خودرا از آن باز داريد
بيان خصايل پسـنديده و صـفات حميـده آن منجـي عـالم بشـريت نيـز در زمـره         

  .اخالقي كه خداوند خود آنرا ستودههمان : رود حديث و سنت به شمار مي
  .»به راستي كه تو داراي اخالق بزرگ هستي«. ]4: القلم[:  فرمايد آنجا كه مي

از منبـع وحـي الهـام گرفتـه و خواسـته       )ص(ارشادات و رهنمودهاي پيامبر اكرم
  :وي نبوده است

نيست آن جز ، گويد پيامبر از هواي نفس خويش سخن نمي«. ]4 – 3: النجم[ 
  .»شود ي كه بر وي وحي كرده ميوح

داريد خدا  بگو اگر دوست مي! اي محمد«. ]31: آل عمران[:  فرمايد همچنان مي
پس پيروي من كنيد تا دوست دارد شما را خدا و بيامرزد گناهان شما را و خدا ، را

  .»ي مهربان است آمرزنده
تاب را تا بيان و فرود آورديم به سوي تو ك«. ]44: النحل[:  فرمايد همچنان مي

را كه فرود آورده شده به سوي ايشان و تا بود ) شريعتي(كني براي مردمان آنچه 
  .»كه ايشان تفكر كنند

، كنـد  امر مي )ص(مسلمانان را به پيروي و تبعيت از رسول، ي فوق آيات مباركه
دانـد و دوسـتي خـدا را در پيـروي      را برگرفته از وحـي مـي   )ص(و دستورات پيامبر

  .خواند ي شريعت مي كننده ش منوط كرده و اورا بيانپيامبر
مصـدر   )ص(به تأسي از احكام و دساتير الهي است كه حـديث و سـنت رسـول   

بـر همـه مسـلمانان الزم    ، دوم شريعت پس از قرآن شـناخته شـده كـه پيـروي از آن    
  .است



     

11 
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  :معرفي صحيح البخاري
  

محمـد بـن اسـماعيل    ي امـام ابوعبـداهللا    صحيح بخـاري اثـر معـروف و جاودانـه    
را  )ص(احاديث صحيح پيامبر، ترين كتاب حديثي است كه مؤلف آن مهم، بخاري

بندي  جمع و دسته، تحت شرايط خاصي كه خود در اخذ و قبول حديث وضع كرده
وي ايـن مجموعـه را   . نموده و با ارتباط موضوع در قيد كتب و ابواب آورده اسـت 

شـهرت پيـدا كـرده و نـام بخـارا      » البخـاري  صـحيح «ناميده كه به » الجامع الصحيح«
  .از بركت وجود وي جاودانگي يافته است، شهرزادگاه مؤلف

اي كه امام بخاري غرض تشـخيص حـديث صـحيح وضـع      روش خاص تحقيقي
نموده و شرايط دشوار و مشكلي را كـه جهـت اخـذ و پـذيرش حـديث بـر راويـان        

نظر و احتياط وي در هر عصر و اي دقيق و سنجيده است كه دقت  به اندازه، گذاشته
همتا از جهـت   اين كتاب بي. تعجب و تحسين همگان بوده است، زمان ماية شگفتي

بـر همـه كتـب    ، متانت كـالم و دقـت وام  ، حسن اسلوب، صحت اسناد، كمال وثوق
  .برتري و رجحان دارد، حديث كه قبل از آن و يا بعد از آن تأليف گرديده

أصـح  «انـد كـه آنـرا     آن به حدي تأكيد كـرده در صحت مطالب ، علماي حديث
  .اند ترين كتاب بعد از قرآن دانسته يا صحيح» الكتب بعد كتاب اهللا
اسـتفاده و  ، مطالعـه ، طـرف توجـه  ، از حدود سيزده قرن بدينسـو ، صحيح بخاري
هـاي   نويسان بوده و در تمام حـوزه  محققين و سيره، مفسرين، فقها، استفاضة محدثين
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اين كتـاب در جهـان غـرب نيـز     ، افزون بر آن. گردد م تدريس ميعلمي جهان اسال
شناسـي و   پژوهشگران و محققان غير مسلمان در عرصه اسالم، شهرت بسزايي داشته

از آن بهرة وافـر  ، حيث يك منبع موثق و مĤخذ معتبر و قابل اطمينان من، پژوهي دين
ــي برخــي از دانشــگاه  ــرده و حت ــاي غــرب ب ــه، ه ــرا در برنام ــا آن ي درســي خــود ه

تــرين محققــان جهــان  از واال مقــام، امــام بخــاري را در جهــان غــرب. انــد گنجانيــده
  .اند شناخته

اين كتاب كه در واقع گنجينـه بزرگـي از علـوم و معـارف اسـالمي را در خـود       
معلومات دقيـق   )ص(از جزئيات زندگي فردي و اجتماعي پيامبر، جمع آورده است

  .دارد و تصوير روشن از جامعة صدر اسالم عرضه ميو اطالعات كاملي ارايه كرده 

  سير و تدوين حديث
را  )ص(قول و فعل و صفت و تقرير پيامبر، حديث يا سنت در اصطالح محدثين

منـد   اصحاب كرام كه از شـرف ديـدار و صـحبت آنحضـرت بهـره     . گردد شامل مي
، عمـال حسـنه  ا، سخنان معجز بيان وي را با دقت تمام به خـاطر سـپرده  ، گشته بودند

اعـم از  ، هـاي زنـدگي   اش را در همه بخـش  آداب پسنديده و اطوار و اخالق ستوده
  .بردند فردي و اجتماعي خويش به كار مي، عبادي

  .اند شمار بوده نويسندگان حديث بسيار اندك و حتي انگشت
زيرا صـحابه بـه آن   ، به نوشتن حديث نيازي نبود )ص(در زمان حيات نبي كريم

از ايشـان  ، شـدند  لهي در تماس مستقيم بوده و اگر با مشكلي مواجـه مـي  منبع فيض ا
  .كردند حل مطلب مي

صحابه از نوشـتن حـديث منـع شـده      )ص(اند كه پس از وفات آنحضرت آورده
چنانكـه اگـر كسـي در    ، رفت كه با قرآن اخـتالط پيـدا كنـد    زيرا بيم آن مي، بودند



     

13 
 

گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

طلبيدنـد و تـا آنگـاه     وي شهود مـي كرد از  حديثي روايت مي بزمان ابوبكر و عمر
  .پذيرفتند حديثش را نمي، آورد كه دو شاهد نمي

نخستين كسي بود كه به ابوبكر ) هـ 99 – 101(ي اموي  عمر بن عبدالعزيز خليفه
نظـر كنـد و آنـرا     )ص(بن حزم والي خود در مدينه دستور داد كه به احاديث پيـامبر 

زيـرا از آن بـيم داشـت    . زي ديگر ننويسدچي )ص(بنويسد و به جز از احاديث پيامبر
از آن زمان به بعد است كه نوشتن احاديـث  . )1(رود علم از بين مي، كه با مرگ علما

  .و جمع و ترتيب و تدوين آن آغاز گشت
وي . محمد بن اسماعيل مشهور به بخاري ظهور كرد، در اوايل قرن سوم هجري

بخـش از ايـن   تشـخيص داد كـه    ،كه اين تصانيف و روايات آنرا به دقت نگريسـت 
باشند و بر آن همـت گمـارد    و بخش بيشتر آن احاديث ضعيف مي احاديث صحيح 

كه احاديث صحيحي را جمع كند كه در آن كسي شك نياورد و عـزم اورا در ايـن   
اسـحاق بـن راهويـه شـنيده     ، مورد آنچه از استاد خود اميرالمؤمنين در حديث و فقه

كـاش كسـي كتـاب    «: بـه بخـاري گفتـه بـود    ، ل بـر ايـن  زيـرا وي قبـ  . بود جزم كرد
ايـن سـخن در دل وي اثـر    . »كـرد  جمـع مـي   )ص(مختصري از سنت صـحيح پيـامبر  

را تأليف » صحيح البخاري«مشهور به » الجامع الصحيح«: تا آنكه كتاب، گذارده بود
بـه جـز حـديث صـحيح نيـاورده و      ، كرد و چنانكه خود گفته اسـت در ايـن كتـاب   

در اين كتاب نياورده و آنرا ترك ، احاديث صحيح را كه جمع كرده بودبسياري از 
  ∗.خواسته كه بيش از اين بر حجم كتاب خود بيفزايد زيرا نمي. كرده است

                                           
  .كتاب علم، صحيح البخاري 106حديث  -1
. را مالقات كرده و بر دين اسـالم مـرده باشـد   ) ص(صحابي كسي است كه در حال ايمان پيامبر ∗

كسـي اسـت كـه تـابعي را      تابعي كسي است كه صحابي را مالقات كـرده باشـد و تبـع تـابعي    
  .مالقات كرده باشد
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يحيي بـن  ، آنرا بر احمد بن حنبل، بخاري پس از آنكه كتاب خودرا تأليف كرد
ن كردنـد و بـر   آنهـا اورا تحسـي  ، علي بن المديني و كساني ديگر عرضه كـرد ، معين

، به جز چهار حديث شهادت دادند كه در آن چهار حديث نيز، صحت احاديث آن
  .قول بخاري صحيح تشخيص داده شده است

  :اهميت صحيح بخاري
صـحيح  «ي  هيچ كتابي در صحت و قوت بـه پايـه  ، اي كتب حديث در ميان همه

در : گويـد  نسائي كه خود از ائمه حديث و نقـد رجـال اسـت مـي    . رسد نمي» بخاري
و مسلم خود بـه امامـت   . نيست» صحيح بخاري«كتابي جيدتر از ، ميان كتب حديث

  .داد امام بخاري در فن حديث و تقدم و تفرد به معرفت وي شهادت مي
  

  :در اخذ و قبول حديث» شيخين«شرايط 
امام بخاري و امام مسـلم از شـرايط خـويش در اخـذ و قبـول حـديث در كتـب        

  .ندا خويش ذكري نكرده
شـرط بخـاري آنسـت كـه     : از ابومعمر مبارك بن احمد نقل شده كه گفته است

رسـد   راويان حديث تا آنكه به صحابي مشـهور مـي  ، كند حديثي را كه استخراج مي
بودن ايشان اختالفـي باشـد و اسـناد آن متصـل و      بدون آنكه در اثبات ثقه، ثقه باشند

يا بيشتر از آن روايت كـرده باشـد    غير مقطوع باشد و اگر از آن صحابي دو راوي و
  .و اگر يك راوي روايت كرده باشد بسنده است. بهتر

شرط حديث صحيح آنست كه اسناد آن متصل و راوي آن مسلمان صـادق غيـر   
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متصف بـه صـفات عـدالت و داراي    ، به اختالل حواس گرفتار نباشد، بوده )1(مدلِّس
د و تـوهم وي انـدك و اعتقـادش    قوة ضبط و حافظه بوده و ذهن سـليم داشـته باشـ   

  .سالم باشد
من صحيح جامع خودرا از ميان ششصـد  «: به ثبوت پيوسته كه بخاري گفته است

و » ام ام و آنـرا ميـان خـود و خداونـد حجـت گردانيـده       هزار حديث استخراج كرده
و گفته است كه هـيچ  . ام گفته است كه به جز احاديث صحيح در اين كتاب نياورده

در اين كتاب شامل نكردم مگر آنكه از خداوند تبارك و تعالي اسـتخاره  حديثي را 
  .كردم و دو ركعت نماز گذاردم و به صحت آن يقين حاصل كردم

  

  :معرفي امام بخاري
أمير المؤمنين في ، اإلمام الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري«

  »الحديث
رش اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بـن  و نام پد، نام وي محمد و كنيتش ابوعبداهللا

هجـري والدت   194ي سـيزدهم شـوال    امام بخاري پس از نماز جمعـه . برْدزبه است
  .يافت كه تاريخ تولد اورا پدرش قيد كرده است

اسماعيل بن ابراهيم از اهل علم و تقوي بوده و شغل تجارت داشته و بـه  ، پدر او
  .استورزيده  علوم سنت و حديث اشتغال مي

امام بخاري پس از مرگ پدرش در دامان پرعطوفت مادر تربيت يافته و مادرش 
  .نيز زني با تقوي و مستجاب الدعوات بوده است

                                           
گويند كه در روايت حديث، نام شيخ خود يعني كسي را كـه از وي   مدلِّس همان راوي را مي -1

  .نمايد كند، ذكر نمي روايت مي
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  :عزيمت حج
مسافرت كرد و با مادر و بـرادر كوچـك خـود احمـد      210وي بار اول در سال 
. ودتوشة اين سفر محفوظات وافـر وي از سـنت و حـديث بـ    . راهي حج بيت اهللا شد

و از امـام  . كـرد  استماع حديث مي، شد از حافظان حديث در هر شهري كه وارد مي
شود تا آنكه از مافوق خـود   كامل نمي، محدث: بخاري روايت است كه گفته است

  .و مانند خود و فروتر از خود حديث نويسد

  :روش تحقيقي امام بخاري
ديث و تفكيك حديث امام بخاري پس از غور و دقت و تأمل زياد در مورد احا

شرايطي ، در جهت اخذ و قبول حديث از راويان حديث، صحيح از حديث ضعيف
ــرا      ــود آن ــر ب ــا شــرايط وي موافــق و براب خــاص وضــع كــرد كــه هرگــاه حــديثي ب

  .كرد در غير آن حديث مذكور را قبول نمي، پذيرفت مي
  :اند حديث شرايط اورا چنين تشخيص داده ائمة

  .ي راويان يهتزك) 2اتصال سند   ) 1

 :مناقب امام بخاري

رفتم كه در ) بخاري(من نزد اسماعيل پدر ابوعبداهللا : احيد بن حفص گفته است
  :وي گفت، حال مرگ بود

  .دانم كه در مال من درهمي از حرام و نه درهمي از شبهه داخل شده باشد نمي
، رفتوراقه حكايت كرده است كه امام بخاري از پدر خود مال زيادي ميراث گ

بـه او  . مقروضين وي بيست و پنج هـزار از آنـرا ندادنـد   . و آنرا به مضاربت داده بود
  .اي استمداد بخواه گفته شد كه از والي با نوشته
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افتند و من ديـن خـودرا    در طمع مي، اي بگيرم اگر من از ايشان نوشته: وي گفت
ه ده درهـم بـه   سپس مقروضين وي مصالحه كردند كه در هر مـا . فروشم به دنيا نمي

  .وي بدهند و بدين طريق تمام آن مال از ميان رفت
بلكـه كسـي را   ، ام و گفته است كه مـن هرگـز خـودم خريـد و فروخـت نكـرده      

بـه خـاطري   : به او گفتند كه چـرا؟ وي گفـت  ، گفتم كه براي من خريداري كند مي
  .كه در آن زيادتي و كمي و آميختگي رخ ندهد

ابـوحفص بـراي محمـد بـن اسـماعيل مـالي       : ته استابوسعيد بن بكر بن منير گف
برخي از تاجران در شب نزد وي آمدند و آن مال را به مفاد پنج هـزار  ، فرستاده بود

صـبح فـردا   . وي بـه ايشـان گفـت كـه بگذاريـد شـب بگـذرد       . درهم خريدار شدند
وي . خريدنـد  تاجران ديگـري آمـده و آن مـال را بـه مفـاد پـانزده هـزار درهـم مـي         

ديشب نيت كردم كه اين مال را بـه كسـاني كـه اول    : شان را رد كرد و گفتتقاضاي
خـواهم كـه نيـت     نمـي : وي آن مـال را بـه ايشـان داد و گفـت    . آمده بودند بفروشم
  .خودرا نقض نمايم

  :عبداهللا بن محمد الصيارفي گفته است
. كنيزك او آمد و خواست تا به خانـه درآيـد  ، در منزل محمد بن اسماعيل بودم

امـام بخـاري   . اگاه لغزيد و بر روي دواتي افتاد كه پيش روي امام بخاري نهاده بودن
توان  چگونه مي، اگر راهي نباشد: رفتن است؟ وي گفت اين چگونه راه: به او گفت

. بـرو كـه آزادت كـردم   : راه رفت؟ امام بخاري دستان خويش را دراز كرد و گفت
ام  بدانچه كـرده : گين ساختم؟ وي گفتآيا تورا خشم! اي ابوعبداهللا: كنيزك گفت

  .ام فقط نفس خودرا خشنود كرده
مـرا  ! اي ابومعشـر : از بخاري شنيدم كه به ابومعشر ضرير گفت: وراقه گفته است

تورا ديده بودم كه : بخاري گفت. تورا از چه چيز حالل كنم: وي گفت. حالل كن
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ر و دسـت تكـان   كردي و من تعجب كـردم و از اينكـه سـ    روزي حديث روايت مي
  .برايت خنديدم، دادي

  .رحمت خداوند بر تو اي ابوعبداهللا، تورا حالل كردم: وي گفت
هرگـز غيبـت   ، از آن روزي كـه دانسـتم غيبـت حـرام اسـت     : گفـت  بخاري مـي 

  .ام نكرده
آرزومندم آنگاه كه خداي را مالقات كنم با من محاسبه نكنـد  : گفت بخاري مي

  .ام كه غيبت كسي را كرده
گذارد و زنبوري هفده بار اورا نيش  روزي نماز مي) بخاري(د بن اسماعيل محم

مرا اذيـت  ، بنگريد كه چه چيز به هنگام نمازم: آنگاه كه نماز را تمام كرد گفت. زد
  كرد؟ مي

زنبوري را ديدنـد در حـالي كـه هفـده موضـع از بـدن وي ورم       ، چون نگريستند
  .بود ولي او نماز خويش را قطع نكرده، كرده بود

من با ابوعبداهللا در سفري همراه بودم و در : محمد بن ابي حاتم وراق گفته است
مـن ديـدم كـه وي در يـك شـب پـانزده تـا بيسـت بـار          . بـرديم  يك خانه به سر مي

گرفـت و آنـرا بـا دسـت خـويش روشـن        برخاست و در هربار سنگ چقماق را مـي 
و سـپس سـر بـه خـواب     ، دكر دانست تخريج مي و همان احاديث را كه مي، كرد مي
  .نهاد مي

كني و مرا از خـواب   تو همه اين زحمات را بر نفس خود تحميل مي: او را گفتم
  .كني بيدار نمي

  .خواهم كه خواب تورا به هم زنم تو جواني و من نمي: وي گفت
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  :ستايش امام بخاري از زبان استادانش
ر بلنـدآوازه  او بسـيا : سليمان بـن حـرب روزي بـه سـوي وي نگريسـت و گفـت      

  .خواهد شد
هاي من نظر كن و همه  در كتاب: ابن ابي اوليس به من گفت: بخاري گفته است

  .دارايي من از آن تو باشد و من تا آنگاه كه زنده هستم شكرگزار تو هستم
: ابومصعب احمد بن ابي بكر زهري به مـن گفـت  : حاشه بن اسماعيل گفته است

  .ن و بصيرتش از احمد بن حنبل بيشتر استتري محمد بن اسماعيل نزد ما فقيه
و از آن ، ام مـن بـا فقيهـان و عابـدان و زاهـدان نشسـته      : قتيبه بن سعيد گفته است
ام و او در زمان  كسي را مانند محمد بن اسماعيل نديده، ام زمان كه عاقالنه انديشيده

  ∗.خود بسان عمر در ميان صحابه بود
در مجلـس  : گفـت  ام كـه مـي   پدرم شنيده از: گفت علي بن محمد ابن منصور مي

. مردي از ريش خـود خاشـاكي را چيـد و بـر زمـين افكنـد      . ابوعبداهللا بخاري بوديم
نگريسـت و آنگـاه    محمد بن اسماعيل را ديدم كه به سوي مردم و آن خاشاك مـي 

دست دراز كرد و خاشاك را از زمين برداشت و ، كه توجه مردم به سوي ديگر شد
من ديـدم كـه خاشـاك را    ، و چون از مسجد بيرون آمد. درآورد در آستين خويش

گويي نظافت مسجد را چـون نظافـت ريـش خـويش     ، بيرون آورد و بر زمين افكند
  .كرد رعايت مي

و آنرا خطيـب بـه اسـناد    ) خراسان كسي را چون محمد بن اسماعيل نزاده است(
  .صحيح از عبداهللا بن احمد بن حنبل روايت كرده است

                                           
اسـت كـه   ) ص(اسـتناد بـه قـول آنحضـرت    . ، يعني او فرد زشت خاندان خود اسـت ةاخوالعشير ∗

  .رود د، يعني اين عمل غيبت به شمار نميكسي را در غياب وي زشت خوان
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  .ترين خلق خداي در زمان ماست او فقيه: فته استبندار گ
. دانم كه كسي را چـون محمـد بـن اسـماعيل ديـده باشـم       نمي: حسين بن حريث

  .اند گويي اورا فقط به خاطر حديث آفريده
  

  :توصيف امام بخاري از قول ياران و اتباع او
، مام ولـي مسـل   من كسي را بسان محمد بن اسماعيل و مسلم حافظ نديده: عجلي

  .به مقام او نرسيده است
، محمـد بـن اسـماعيل در بصـيرت و نفـوذ در علـم      : ابوالطيب حـاتم بـن منصـور   

  .هاي خداوند بود اي از نشانه نشانه
آرزوي مـا در  : گفتنـد  از سي و چند عالم از علماي مصر شنيدم كه مـي : ابوسهل

  .دنيا آنست كه به سوي محمد بن اسماعيل بنگريم
  .دهم كه در جهان تورا همتايي نيست شهادت مي: استمسلم به بخاري گفته 

در زير آسمان كبود از محمد بـن اسـماعيل   : امام االئمه ابوبكر محمد بن اسحاق
  .داناتري به حديث نيست

  :قوت حافظه و رواني ذهن امام بخاري
قوي و نيرومند بوده و چون يكبـار در كتـاب نظـر     امام بخاري داراي حافظه بس

كـرد و توانـايي وي در حفـظ     ه را از نظـر گذرانـده بـود حفـظ مـي     هرآنچ، كرد مي
  .بود تحسين و اعجاب همگان شده ، ماية شگفتي، حديث

انــد  ي زيــادي از آن خبــر داده يكــي از وقــايعي كــه بســيار شــهرت يافتــه و عــده
. اي بغداد است كه ابواحمد بن عدي الحافظ از آن به تفصيل يـاد كـرده اسـت    واقعه

  :دگوي چنانكه مي
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آنگـاه كـه محمـد بـن اسـماعيل      : گفتند ام از جمعي از مشايخ بغداد كه مي شنيده
اصحاب حديث بر وي گرد آمدند و در صدد آن شدند كـه  ، بخاري وارد بغداد شد

و متون و اسناد آنـرا  ، آنها صد حديث انتخاب كردند. نيروي حافظه وي را بيازمايند
آوردنـد و سـند يـك مـتن را سـند مـتن       متن يك سند را در سند ديگر ، تغيير دادند

شده را به ده نفر سپردند و بـه هريـك از ايشـان     سپس احاديث منقلب. ديگر ساختند
ده حـديث را بـر امـام    ، گـردد  وظيفه دادند تا در مجلسي كه به اين مقصـد دائـر مـي   

  .بخاري بخواند و در باره هريك از اين احاديث از وي سوال كند
بزرگ كه گروهي از مردم خراسان و بغداد جمع شده در اين گرد همايي علمي 

و از وي ، نفر اول ايستاد و يكي از آن ده حـديث را بـر امـام بخـاري خوانـد     ، بودند
  .شناسم امام بخاري گفت كه من اين حديث را نمي، سوال كرد

وي سپس حديث دوم را بر امام بخاري خواند و امام بخاري گفت كـه مـن ايـن    
تا آنكه ده حديث خويش را يكايك بر امام بخاري خوانـد و  . شناسم حديث را نمي

  .شناسم گفت كه من اين حديث را نمي امام بخاري در برابر هريك مي
به سوي يكديگر نگريستند و بـا خـود   ، علمايي كه در آن مجلس حضور داشتند

ولي كسان ديگـر كـه موضـوع را درك نكـرده بودنـد      ، شناسد گفتند كه وي مي مي
  .دادند ور و ضعف حافظه را به وي نسبت ميعجز و قص

پس نفر دوم برخاست و حديث اول خودرا خواند و امام بخاري گفـت كـه مـن    
تا آنكه هرده حديث را خواند و از وي همـان جـواب را شـنيد كـه     ، شناسم آنرا نمي

بعد نفر سوم و چهارم تا نفر دهم احاديث خـويش را بـه ترتيـب    . شناسم من آنرا نمي
آنگاه . شناسم گفت كه من آنرا نمي بخاري خواندند و او در برابر هريك مي بر امام

امام بخاري روي به نفر اول كـرد و  ، كه همه از خواندن احاديث مقلوب فارغ شدند
  :گفت
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همچنانكـه  ، يعنـي صـورت غلـط حـديث را    ، تو حـديث اول را چنـين خوانـدي   
را خوانـد و بـه    خوانده بود بر وي خواند و سپس صـورت درسـت حـديث مـذكور    
يعني متن هريك . همين ترتيب صورت غلط و درست هرده حديث را بر وي خواند

از احاديث را با اسناد مربوطة آن آورد و اسناد هريك را به مـتن مربوطـة آن بـرد و    
تـا آنكـه همـه    ، سپس متوجه نفر دوم شد و بـا وي نيـز بـه همـين منـوال عمـل كـرد       

هم صورت مقلوب آنرا خوانـد و  ، شد حديث مي احاديث هرده نفر را كه جمعاً صد
  .هم صورت درست آنرا

اين حالت همه حاضرين مجلس را بـه اعجـاب و تحسـين واداشـت و ايشـان بـه       
  .قوت حافظه و كمال فضل وي اقرار و اذعان كردند

ام كـه   از محمـد بـن اسـماعيل شـنيده    : حافظ ابوالقاسم ابـن عسـاكر گفتـه اسـت    
و بيماري من انـدك و مصـادف بـا مـاه رمضـان      ، شدم در نيشاپور مريض: گفت مي
اي : اسحاق بن راهويه با تني چند از ياران خويش به عيادتم آمـد و مـرا گفـت   . بود

  .آري: آيا روزه را خوردي؟ گفتم، ابوعبداهللا
عبدان از ابن مبارك مـرا  : اورا گفتم، پس در خوردن روزه شتاب كردي: گفت

از كدام نـوع مريضـي روزه   : به عطاء گفتم: است خبر داده است كه ابن جريج گفته
چنانكـه خداونـد عزوجـل    ، از هرنوع مريضي كه باشـد : شود؟ وي گفت خورده مي
  :گفته است

  .]185: البقره[ 
  .اين حديث نزد اسحاق نبود: بخاري گفت

اين حديثي جليـل اسـت كـه    . بپوشان آنچه خدا پوشانيده است: بخاري گفت... 
  .از ابن جريج روايت كرده است، بن محمدمردم آنرا از حجاج 
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  :دوران رنج و محنت
  .اعمال ما مخلوق است و گفتار ما اعمال ماست: امام بخاري گفت... 

براي امـام بخـاري   ، شد روزي امير بخارا كه امير خالد بن محمد ذهلي ناميده مي
خـودرا نـزد او   ) تـاريخ (توسط قاصد خود پيـامي فرسـتاد كـه وي كتـاب صـحيح و      

مـن علـم را   «: امام بخاري براي وي پيغـام فرسـتاد كـه بگويـد    . ياورد و اورا بشنواندب
، خواهد چيزي از من بشـنود  اگر او مي، برم و به در سراي اميران نمي، كنم خوار نمي
دادن  مـرا از درس ، خواهد اينـرا بكنـد   اگر نمي، ي من و يا به مسجد من بيايد به خانه

  .»خاطر ترك علم معذرتي داشته باشم منع كند كه در روز قيامت به

  

  :بازگشت امام بخاري به بخارا و وفات وي
مـردم شـهر بـه    ، آنگاه كه ابوعبداهللا بخاري به وطن مألوف خود بخـارا برگشـت  

ها برپا  مسافت يك فرسنگ از وي استقبال كردند و در جهت بزرگداشت وي خيمه
از مـدت زمـاني ميـان او و اميـر      پس. كرده بودند و بر وي دينار و درهم نثار كردند

  .بخارا چيزي واقع شد و او به بيكند رفت
ي بـن   خليفـه ، سبب برآمدن ابوعبداهللا از شهر بخارا آن بود كـه خالـد بـن احمـد    

را بر اوالد ) تاريخ(و ) جامع(طاهر از وي خواسته بود كه به منزل وي برود و كتاب 
تـوانم كـه در شـنيدن     مـن نمـي  : گفـت وي از قبول اين كار ابا ورزيد و . وي بخواند

  .گروهي را خاص بسازم و آنرا بر گروه ديگر ترجيح دهم، حديث
خالد امير بخارا از حريث ابن ابي الورقاء و كساني ديگر از اهـل بخـارا اسـتمداد    

و ، اي مذهب وي گفتگو كردند آنها در مخالفت با امام بخاري حتي در باره، جست
  .نداورا از بخارا اخراج نمود



24 
 

بنماي ايشان را جزاي قصـد  ! بار الها: امام بخاري بر ايشان دعاي بد كرد و گفت
  .اند در حق خودشان و اهلشان و اوالدشان بدي كه با من كرده

چنانكـه  ، يك ماه از اين واقعه نگذشته بود كه خالد از امارت بخارا عزل گرديد
زدنـد كـه ايـن     بانـگ مـي  و ، اورا بر ماده خري سوار كردند و گرد شهر گردانيدنـد 

  .است سزاي اعمال بد كه عاقبت كارش به ذلت و حبس انجاميد
حريث بن ابي ورقاء به مصيبتي گرفتار شد كه در وصف نيايد و كسـان ديگـري   

  .هريك از ايشان به بالئي گرفتار گشتند، آواز شده بودند كه با وي هم
وي در آنجا اقاربي . رفتهاي بخارا  اي خرتنگ يكي از قريه امام بخاري به قريه

ام  ها پس از فراغ از نماز شب شـنيده  يكي از شب، داشت و در منزل ايشان فرود آمد
  :گفت كه مي

پـس مـرا بـردار و بـه     ، بر من تنگ آمده است، زمين تو با آنهمه فراخي! بار الها«
  .»!سوي خود بازگردان

  .يدماه به آخر نرسيد كه خداوند اورا برداشت و به سوي خود كش
همان كسي كه ، شنيدم از غالب بن جبريل: محمد بن ابي حاتم وراق گفته است

  :گفت بخاري در قريه خرتنگ نزد وي فرود آمده بود كه مي
وي چند روزي نزد ما ايستاد و سپس بيمار شد و سپس قاصدي از اهـل سـمرقند   

  .يرفتآمد و از وي التماس كرده بودند كه نزد ايشان به سمرقند برود و وي پذ
و چون بيست گام يا ، كفش پوشيد و دستار بر سر نهاد، برايش سواري آمده شد

. ام كنيـد  پيـاده : مرا گفـت ، به همين حدود سواره رفت و من بازوي اورا گرفته بودم
سـپس عـرق زيـادي از    . پس دعا كرد و دراز كشيد و وفات كـرد ، اورا پياده كرديم
  :ه بودو او قبل بر آن به ما گفت. وي جاري شد

  .»مرا در سه جامه كفن كنيد كه در آن نه پيراهن باشد و نه دستار«
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ما نيز چنان كرديم و چون اورا در كفـن درآورديـم و بـر وي نمـاز گـذارديم و      
از خاك قبر وي بويي برآمـده بسـان بـوي مشـك بـود و ايـن       ، اورا در قبر گذاشتيم

د از خـاك وي تبـرك   آمدنـ  حالت ادامه يافت و مردم كـه بـه زيـارت قبـر وي مـي     
  .اي چوبي احاطه كردند بردند تا آنكه مردم گرداگرد قبر اورا با پنجره مي

علي بن ابي حامد در كتاب خود آورده است كه محمـد بـن   : خطيب گفته است
  :محمد مكي به روايت از عبدالواحد بن آدم طواويس گفته است

مـن بـر   . ده بودنـد را در خواب ديدم كه با جمعـي از اصـحاب ايسـتا    )ص(پيامبر
! يـا رسـول اهللا  : سـپس گفـتم  . آنحضرت سالم كردم و ايشان سالم مرا پاسـخ دادنـد  

  :سبب توقف شما در اين جاي چيست؟ فرمودند
پس از چند روز كه خبر وفـات امـام بخـاري    . باشم منتظر محمد بن اسماعيل مي

را  )ص(چون تفحص كردم زمان وفات وي همان ساعتي بود كـه مـن پيـامبر   ، رسيد
  .در خواب ديده بودم

 256شـب عيـد فطـر در سـال     ، وفات وي در شب شنبه: مهيب بن سليم گفته بود
  .هجري بوده است

  .اند شصت و دو سال قيد كرده، مدت عمر اورا سيزده روز كم



26 
 

  



     

27 
 

گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

  

  

  

  جلد اول
  



28 
 



     

29 
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ها بستگي دارد و هركسي را همان حاصل آيد كـه نيـت كـرده     اعمال به نيت -
  .است

  .اي از ايمان است است و حيا شعبه) شاخه(داراي شصت و چند شعبه  ايمان -9
مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان و دست او ايمن باشند و مهاجر كسـي   -10

  .ترك نمايد، است كه آنچه را خداوند منع كرده است
  كدام خصلت اسالم نيكوتر است؟ -12

شناسـي   شناسي يا نمي مياينكه طعام بدهي و بر هركسي كه : فرمود  آنحضرت
  .سالم نمايي

آورد تـا آنكـه دوسـت بـدارد بـراي       ايمان نمي) بر وجه كمال(هيچيك از شما  -13
  .دارد براي خود آنچه را دوست مي، برادر مسلمان خود

سوگند به ذاتي كه نفس من در يد قدرت اوسـت كـه هيچيـك از شـما ايمـان       -14
پـدر و فرزنـدش و همـه مـردم محبـوبتر      آورد تا آنكه در نزد او از  نمي) كامل(

  .باشم
اينكه خـدا و  : يابد كسي كه داراي اين سه خصلت باشد شيريني ايمان را درمي -16

و . رسول اورا از هرآنچه جز خدا و رسـول اوسـت بيشـتر دوسـت داشـته باشـد      
، دارد محض به خاطر خدا دوست داشـته باشـد   اينكه شخصي را كه دوست مي

دارد كـه بـه    همانگونه كـه ناپسـند مـي   ، كه به كفر برگرددو اينكه زشت بدارد 
  .آتش افگنده شود

  : جامي
  مســلم آنكــس بــود بــه قــول رســول 

 

ــالم  ــر عـ ــود و گـ ــامي بـ ــه عـ   گرچـ
 

  كــــه بــــه هرجــــا بــــود مســــلماني
 

ــالم  ــل او ســ ــول و فعــ ــود از قــ   بــ
 

  :جامي
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  هريكـــي را لقـــب مكـــن مـــؤمن   
 

ــد   ــن كاه   گرچــه از ســعي جــان و ت
 

  اتـــــا نخواهـــــد بـــــرادر خـــــود ر
 

ــد   ــتن خواهـ ــر خويشـ ــه از بهـ   آنچـ
 

  
با من بيعت كنيد بر اينكه به خداوند چيزي را شريك نياوريد و دزدي نكنيد و  -18

زنا نكنيد و فرزندان خويش را نكشيد و از پيش خود بر كس بهتان نبنديد و در 
و كسي از شما كه به عهد خود ، كار پسنديده از احكام شريعت نافرماني نكنيد

پاداشي وي با خداست و كسي كه مرتكب يكـي از گناهـان مـذكور    ، وفا كرد
همـان  ، برسـد ) حـد يـا تعزيـر   (گردد و در دنيـا بـه مجـازات    ) به جز از شرك(

و كسـي مرتكـب   ) بينـد  در آخرت جزا نمـي (مجازات كفارة گناهان وي است 
سروكارش با ، يكي از آن گناهان شود و سپس خداوند آن گناهش را پوشانيد

  .كند كند و اگر بخواهد اورا عذاب مي اگر بخواهد اورا عفو ميخداست كه 
نزديك است زماني فرا رسد كه بهترين مال مسلمان گوسفنداني باشد كه با آن  -19

رود و بـراي در امـان    بـاران مـي  » نـزول «هـاي   هـا و جـاي   هـاي كـوه   به دنبال قله
  .كند فرار مي، ها نگهداشتن دين خود از زيان فتنه

  ن عمل كدام است؟بهتري -26
پـس از آن چيسـت؟   : گفتـه شـد  . ايمان بـه خـدا و رسـول او   : آنحضرت فرمود  

حـج مبـرور   : پـس از آن چيسـت؟ فرمـود   : گفته شـد . جهاد در راه خدا: فرمود
  ).حجي كه محض جهت رضاي خدا باشد(

: همانا كه ايمان را فراهم آورده است، كسي كه اين سه خصلت را فراهم آورد -27
و گفـتن سـالم   ). حقوق خـدا و مـردم را اداكـردن   (ت از خودكردن طلب عدال

در حالت ) در راه خدا(كردن  شناسي و خرج شناسي يا نمي هركسي كه اورا مي
  .تنگدستي
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  .كدام خصلت اسالم بهتر است؟ اينكه طعام دهي -28
نماينـد و اگـر    كنند و كفران احسان مـي  ناسپاسي شوهر مي) ها زن(اغلب ايشان  -29

) خـالف ميـل خـود   (كي از ايشان هميشه نيكويي كني و بعد از تـو چيـزي   به ي
  .ام من از تو هرگز نيكويي و خيري نديده: گويد ببيند مي

بايد اورا طعامي بدهـد كـه   ، در زير دستش باشد) خدمتگار(كسي كه برادرش  -30
پوشد و آنها را به كـاري مكلـف    خورد و از لباس بپوشاند كه خود مي خود مي

د كه توان آنرا نداشته باشند و چون آنان را به اين كار فرمان داديد با آنهـا  نكني
  .كمك كنيد

آنـرا  ، دروغ گويد و چون پيمان بنـدد ، چون سخن زند: منافق سه خصلت دارد -33
  .بشكند و چون امين شمرده شود خيانت كند

  .دشنام دهد، و منافق چون دعوا و درگيري نمايد -34
جنازة مسلماني را همراهي كنـد و تـا   ، ايمان و به خاطر ثواب كسي كه از روي -47

، آنگاه با جنازه باشد كه بر آن نمـاز گـذارده شـود و از دفـن وي فراغـت يابـد      
گردد كه هركدام آن به اندازة كوه  همانا وي با دو پيمانة بزرگ از ثواب بازمي

  .احد است
  .و كشتن وي كفر است) خروج از فرمان خداوند(دشنام دادن مسلمان فسق  -48
  .جستجو كنيد) ماه رمضان( 25و  29، 27هاي  شب قدر را در شب -49
، بينـي  اي عبادت كنـي كـه گويـا اورا مـي     احسان آنست كه خداوند را به گونه -50

  .بيند او تورا مي، بيني زيرا اگر تو اورا نمي
ت كسـب  اگـر جهـ  . (رود اش صدقه بـه شـمار مـي    نفقه دادن مرد براي خانواده -53

  ).ثواب انجام دهد
  .منتظر قيامت باش، وقتي كه امانت ضايع شد و كار به نااهالن سپرده شود -59
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  .بر علم من بيفزاي، بگوي پروردگارا -62
  .و آبروهاي شما بر يكديگر شما حرام است ها مال ,ها  همانا خون -67

بـراي او  خداوند راهـي را  ، جويد رود كه بدان علمي مي كسي كه در راهي مي  
ترسـند كـه    هـاي وي مـي   از خداوند همان بنـده . سازد به سوي بهشت آسان مي

  .عالم اند
اورا در علم ديـن  ، كسي كه خداوند بخواهد به وي نيكويي و خير ارزاني دارد

  .گردد بخشد و همانا علم از آموختن حاصل مي دانايي مي
بـه رحمـت   (نـان را  آسـان گيريـد و سـخت نگيريـد و آ    ) امور دين را(بر مردم  -69

  .بشارت دهيد و موجب فرار ايشان نشويد) الهي
  .علم بياموزيد قبل از آنكه بزرگ قوم شويد: گفته است رضعمر  -72
اي داده و او  كسي كه خدا به او دارايي، اي نيست مگر در مورد دو كس غبطه« -73

ان حكم كند و كسي كه خدا به او دانشي داده و او بد آنرا در راه حق خرج مي
  .»دهد و آنرا به ديگران تعليم مي. كند مي

به او قرآن ! بار الها«: مرا در بغل گرفت و گفت )ص(رسول اهللا: رضابن عباس  -75
  .»بياموز

كسي كه بر مردم نمـاز  . گريزانيد به تحقيق كه شما نمازگزاران را مي! اي مردم -90
و ضـعيف و نيازمنـد   زيـرا در ميـان آنهـا مـريض     ، گذارد بايد تخفيف آورد مي

  .وجود دارد
  .آگاه باشيد و از گفتن سخن دروغ برحذر باشيد، هان -93
سـه بـار سـالم    ، گفـت  سـالم مـي  ) جهت اجـازة ورود ( )ص(هنگامي كه رسول -94

  .كرد سه بار تكرار مي) كلمه مفيد را(زد  گفت و هرگاه سخن مي مي
اسـت كـه از روي    ترين مردم به شفاعت مـن در روز قيامـت كسـي     بخت نيك -99
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  .»ال إله إال اهللا«: اخالص و از ته دل يا نفس خود بگويد
هيچكسي نيست كه از صـدق دل گـواهي دهـد كـه معبـود بـه حقـي جـز اهللا          -128

مگر آنكه خداوند اورا بر آتـش  ، فرستادة خداست )ص(و اينكه محمد، نيست
  .گرداند دوزخ حرام مي

  .آموزد بر علم نميروي و متك شخص كم: مجاهد گفته است -129
، شوند خوانده مي، امت من از آثار وضو در قيامت دست و صورت و پا سفيد -136

از حـد  (هاي وضو را دراز كند  پس اگر كسي از شما بتواند موضع شستن اندام
  .اين كار را بكند) مفروضه

! بـار الهـا  «بگويـد كـه   ، بر زن خود درآيد» به قصد جماع«هرگاه يكي از شما  -141
پـس  . »كني دور بدار يطان را از ما دور بدار و شيطان را از آنچه نصيب ما ميش

تواند بـه آن فرزنـد آسـيبي     شيطان نمي، اگر براي آنها فرزندي مقدر بوده باشد
  .»برساند

نه روي به سوي قبله كند و نـه پشـت بـه    ، كند هرگاه كسي قضاي حاجت مي -144
خطـاب بـه اهـل    (رب روي بگردانـد  بلكه به جانب شـرق و يـا غـ   ، قبله بگرداند

  ).مدينه است كه قبله آنها به طرف جنوب است
و كسـي كـه بـه    ، نوشد در ظرف آب پف نكنـد  هرگاه كسي از شما آب مي« -153

رود آلت خودرا با دست راسـت مسـاس نكنـد و بـا دسـت راسـت        مستراح مي
  .»استنجا ننمايد

  .اند ودهبا استخوان و سرگين استنجا نفرم )ص(آنحضرت -155
آنرا با اخالص بگـذارد و در  (و بعد دو ركعت نماز بگذارد ، آنكه وضو كند« -159

  .»شود اش بخشيده مي گناهان گذشته) انديشة دنيا غره نشود
گـذارد مگـر    كند كه وضوي خودرا نيكو نموده و نمـاز مـي   مردي وضو نمي« -160
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، شـود  بخشـيده مـي  ، آنكه گناهاني كه ميان وي و ميان نماز متصل به وي است
  .»تا آنرا ادا كند

  .»را از طرف راست و جاهاي وضوي وي آغاز كنيد) ميت(غسل « -167
كـردن مـوي و    داشت كـه در پوشـيدن كفـش و شـانه     دوست مي )ص(رسول -168

  .و در همه امور از طرف راست آغاز كند) وضو و غسل(طهارت 
ل مـي    « -173 وي مـوزة خـودرا   ، خـورد  مردي سگي را ديد كه از فـرط تشـنگي گـ

خداونـد از  ، گرفت و به وسيلة آن براي سگ آب ريخت تا آنرا سـيراب كـرد  
  .»عمل وي خشنود گشت و اورا به بهشت درآورد

  .)1(نماز خودرا از سر بگيرد و وضو را تجديد نكند، اگر كسي در نماز بخندد -175
عد از مسح ب) مسحي(ها را  گيرد يا موزه هاي خودرا مي كسي كه موي و ناخون  

: و ابوهريره گفتـه اسـت  . )2(گردد بر وي وضو الزم نمي، كشد ها از پاي مي پاي
  ).برآمدن چيزي از آلت يا مقعد(گردد به جز از حدث  وضو الزم نمي

بنده پيوسته در ثواب نماز شامل است تا آنگاه كه در مسجد در انتظـار نمـاز   « -176

                                           
شود، ولـي   وضو باطل نمي) كردن بدون صدا دندان سفيد(با تبسم : گويند اصحاب ابوحنيفه مي -1

شود، و قهقه يا خندة كه آواز آنرا ديگري بشنود نماز و  با آوازي كه خود بشنود نماز فاسد مي
  .گردد وضو فاسد مي

ها را بشـويد، وضـوي كامـل واجـب نيسـت       مين است كه پايبا كشيدن موزة مسحي واجب ه -2
  ).تيسيرالقاري(
روز اسـت، در صـورتي كـه     روز و براي مقيم يـك شـبانه   ها براي مسافر سه شبانه مسح بر موزه  

ها كند و موزه، پايپوش و يا جـراب چرمـي    ها را داخل موزه ها در وضو پاي پس از شستن پاي
را بپوشاند و بايد به قدري سخت و محكم باشد كـه آب  هاي پاي  )قوزك(است كه شتالنگ 
  .در آن نفوذ نكند
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  .»وضو نشود اي كه بي باشد و تا لحظه
  .»نماز را رها نكن تا آنكه آوازي بشنوي يا بويي دريابي« -177
بايد بخوابد تا آنكـه بدانـد كـه چـه     ، رود كسي از شما كه در نماز پينكي مي« -213

  .»خواند مي
يكي از آنها خـودش را از آلـودگي پيشـاب خـود بـاز      : شوند آنها عذاب مي« -216

  .»كرد چيني مي داشت و ديگري سخن نمي
  .مردم بر وي اعتراض كردند، شين ايستاد و در مسجد ادرار كردن باديه -220
يـا  (او را بگذاريد و بر جـاي ادرار وي سـطلي آب   «: آنها را گفت )ص(رسول  

ايـد و   گيرنـده برانگيختـه شـده    و همانـا شـما آسـان   . بريزيـد ) سطل بزرگ آب
  .»ايد گيرنده برانگيخته نشده سخت

قومي رفـت و در آنجـا ايسـتاده پيشـاب     ) ندا زباله(به خاكروبگاه  )ص(رسول -224
  .سپس آبي طلبيد و من براي او آب بردم و او وضو كرد. كرد

پيشاب نكند تـا بعـداً در آن   ، هيچيك از شما در آب ايستاده كه جاري نباشد -239
اگـر كسـي نمـاز بگـذارد و در     : انـد  ابن مسـيب و شـعبي گفتـه   -*    .غسل كند

كه بعـداً حـاالت   (به سوي غير قبله نماز گذارد  اش خون و يا مني باشد يا جامه
و يا با تيمم نماز گذارده باشد و سپس در وقت همان نماز ) برايش معلوم گردد

  .همچو نمازها را دوباره نگذارد، به آب دسترسي پيدا كند
  .»حرام است، هر نوشيدني كه مستي آورد« -242
دهـان خـودرا بـا    ، سـت خوا بـه نمـاز تهجـد برمـي     )ص(شب هنگام كه رسول -245

  ).)رض(روايت از حذيفه(، كرد پاكيزه مي مسواك
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  .)1(كرديم از يك ظرف آب غسل مي )ص(من و پيامبر: رضعايشه  -250
  .براي غسل كافي است) معادل تقريباً سه ليتر(يك صاع آب : رضجابر  -252
  )در غسل. (بر سر خويش سه بار آب ريخت )ص(پيامبر -255
غسـل واجـب   ) آيـد  كه در وقت بازي با همسر از آلت مرد ميآبي (در مذي  -269

  .وضو كن و آلت خودرا بشوي: فرمودند )ص(آنحضرت، نيست
تا آنگاه كه گمان كند كه پوست زير موي را تر ) در اثناي غسل(خالل موي  -271

  .كرده است
تـا  (اي پـيش كـردم    جامه )ص(براي آنحضرت: روايت است رضاز ميمونه  -276

هـا آب   آنرا نگرفت و روانه شد در حـالي كـه بـا دسـت    ) خشك كندبدنش را 
  .افشاند بدنش را مي

فرمـوده   )ص(آنحضـرت . كسي كه عورت را در وقت غسل بپوشد بهتر است -277
  .»خداوند بيشتر سزاوار است كه از وي حيا شود نسبت به مردم«: است

گيـرد و سـرش    هايش را مي كند و ناخون جنب حجامت مي: عطاء گفته است -283
مسلمان «: فرموده است )ص(آنحضرت. هرچند وضو نكرده باشد، تراشد را مي

  .»شود نجس نمي
  .كرد خوابيد ولي قبل از خواب وضو مي در حال جنابت مي )ص(آنحضرت -286
زن بنشـيند و سـپس   ) چهـار دسـت و پـاي   (هنگامي كه مرد ميان چهـار شـعبه    -291

  .گردد غسل واجب مي) بر زن و مرد(نا هما) كه سر آلت راه يابد(تالش كند 
موضـع  «: فرمود )ص(اگر مرد با زن جماع كند و مني بيرون نشود؟ آنحضرت -293

سـپس وضـو كنـد و نمـاز     ، آلت را كه با شرمگاه زن تماس كرده است بشـويد 

                                           
  .كند ها سنت است و نيت غسل كفايت مي وضو پيش از غسل نزد حنفي -1
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  .»بگذارد
  .كردن بهتر است بنابر احتياط غسل: گويد مي) امام بخاري(ابوعبداهللا   
برايشـان   )ص(بودنـد آنحضـرت   )1(در حالي كه در حالت حـيض  رضعايشه  -294

و عايشه . »اعمال حاجيان به جاي آور جز آنكه به كعبه طواف نكني«: فرمودند
  .از جانب زنان خويش گاوي قرباني كرد )ص(گفت كه آنحضرترض 

  .كردم در حالي كه حيض بودم را شانه مي )ص(من سر رسول:  رض عايشه -295
در حـالي كـه مـن    ، كـرد  در آغـوش مـن تكيـه مـي     )ص(پيـامبر :  رض عايشه -297

  .خواند حايض بودم و سپس قرآن مي
آغوشـي   فرمود كه ازار بپوشم و با من هم مرا مي )ص(آنحضرت: رضعايشه  -300

  .در حالي كه من حايض بودم، كرد مي
حيض شـد و تمـام مناسـك     رضعطاء از جابر روايت كرده است كه عايشه  -304

حكـم  . )2(جاي آورد به جز اينكه طواف كعبه نكـرد و نمـاز نگـذارد    حج را به
و خـداي عزوجـل   . )3(باشـم  كنم و جنـب مـي   من حيوان را ذبح مي: گفته است
  .]122: األنعام[ »نخوريد، از آنچه نام خدا بر آن ياد نشده باشد«: گفته است

 )ص(آنحضــرت. شــدن خــون در غيــر ايــام حــيض اســت  جــاري: استحاضــه -306
آنگـاه كــه دوران  . ايـن خــون از رگ اسـت و خــون حـيض نيســت   «: ودنـد فرم

                                           
حيض در لغت به معني سيالن است و در شرع خوني است كه بعد از بلـوغ و در ايـام معتـاد از     -1

اش گويند و آنچـه بعـد از    م آيد، استحاضههنگا و آنچه از رحم زن بي. آيد رحم زن بيرون مي
  .شود والدت بيرون آيد نفاس گفته مي

مناسك حج را كه شامل اذكار و ادعيـه اسـت بـه جـاي آورد، امـام بخـاري        چون عايشه رض -2
  )تيسير القاري. (خواندن قرآن توسط حايض را جايز دانسته است

  .را توسط جنب جايز دانسته استامام بخاري بدان استناد كرده و يادكردن نام خدا  -3
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، نماز را ترك كن و چـون بـه انـدازة زمـان حـيض بگـذرد      ، قاعدگي فرا رسد
البته به فاطمه بنت ابي جبـيش  . (»و نماز بگذار) غسل كن(خون را از تن بشوي 

  ).فرمودند
، كرد )1(تكافاع) )ص(زنان آنحضرت(يكي از امهات المؤمنين : رضعايشه  -311

  .در حالي كه مستحاضه بود
شــدن از حــيض نمازهــاي قضــايي را   آيــا يكــي از مــا پــس از پــاك: معــاذه  -321

  بگذارد؟
  .فرمود ما را بدين كار نمي )ص(آنحضرت: رضعايشه   
در حـالي كـه روزه داشـته     )ص(همانا پيامبر: كند زينب از ام سلمه روايت مي -322

  .بوسيده است اورا مي
طواف وداع كه سـنت اسـت بـه    ، شود زني كه پس از طواف افاضه حيض مي -328

  .شود اش ساقط مي دليل حيض از ذمه
پنج چيز به من داده شده است كـه قبـل از مـن بـه كـس      «: فرمود )ص(رسول -335

به مسافت سفر يك ماهـه مـرا   ) دشمنان از من(خداوند بر ترس : داده نشده بود
مسـجد و پـاك گردانيـده    ) و امت من(من  و زمين براي. نصرت بخشيده است

آب نيابـد  (پس هر مردي از امـت مـرا كـه وقـت نمـاز فـرا رسـد و        . شده است
امواليست كه از جنگ با كفـار  (و غنايم جنگ . بايد نماز بخواند). كند )2(تيمم

                                           
در ايام اعتكاف نبايـد جمـاع كنـد و    . گزراندن اعتكاف است ايام معين را در مسجد به عبادت -1

به استثناي امور ضروري چون شركت در نماز جنازه و رفتن به قضاي حاجت، نبايد مسـجد را  
  .ترك كند

لـيكن  . گـردد  ين را شامل مـي در مذهب حنفي تيمم مختص به خاك نيست، و همه اجزاي زم -2
  .شافعي تيمم را به خاك مختص ساخته است
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بر من حالل گردانيده شد و قبل از من بر كسـي حـالل نبـوده    ) آيد به دست مي
و هـر  . خـواهي داده شـده اسـت     حق شفاعت) وز رستاخيزدر ر(و به من . است

و من براي همه مـردم مبعـوث   ، شده است پيامبري براي قوم خويش مبعوث مي
  .»ام شده

در بارة مريض كه نزدش آب باشد و كسـي را نيابـد كـه آب را بـه او     : حسن -336
  .پيش كند وي تيمم كند

آنهـا را پـف كـرد و بـا آن      ايش را بر زمـين زد و خـاك  هكف دست«: )1(تيمم -338
  .»هايي خويش را مسح كرد روي و دست

و ابن عباس امامـت  . وضو نشود تيمم كافي است تا آنكه بي: حسن گفته است -343
  ).اهل وضو را امامت نماز داد. (داد در حالي كه تيمم كرده بود

چه چيز تورا مـانع از آن شـد كـه بـا مـردم      ! اي فالن«: فرمود )ص(آنحضرت -344
از خـاك  : فرمـود . ام و آب ميسر نيست من جنب شده: وي گفت) نماز بخواني
و از عمـرو بـن عـاص يـاد     . زيرا آن تـورا بسـنده اسـت   ) تيمم كن(استفاده كن 

و ) بـا موجوديـت آب  (و تيمم كـرد  ، جنب شد )2(شود كه وي در شب سرد مي
هسـت بـر    هرآينه خـدا ، و مكشيد خويشتن را« ]29: النساء[:  اين آيت را خواند

عمـرو  ( )ص(آنحضرت، يادآور شد )ص(و موضوع را نزد پيامبر. »شما مهربان
  .سرزنش نفرمود) را

ابـن  . (به نماز و راستگويي و پرهيـز از حـرام  : دهد ما را دستور مي )ص(پيامبر -348
                                           

مشهور در تيمم واجب دو ضربه است يكي . امام بخاري تيمم را يك ضربه و مسح كفين گفته -1
  .ها ها تا آرنج براي روي و ديگري براي دست

تشـنگي  گـردد يـا اينكـه از     اگر جنب از آن بترسد كه غسل موجب مريضـي يـا مـرگ او مـي     -2
  .بترسد، تيمم كند
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  ).عباس از ابوسفيان
را ديـده اسـت كـه در خانـة ام سـلمه در يـك        )ص(عمرو بن ابي سلمه پيامبر -355

گذارد و دو طرف جامـه را بـه دو دوش خـود افكنـده بـود و در       امه نماز ميج
  .حالي كه آنرا بر خود پيچيده

. در مــورد پوشــيدن يــك جامــه در نمــاز ســوال كــرد  )ص(كســي از رســول -358
  .»آيا همة شما دو جامه داريد؟«: فرمود )ص(آنحضرت

  .»ه بزندبايد دو طرفش را گر، كسي كه در يك جامه نماز بگذارد« -360
. )1(پوشيد كه با پيشاب رنگ شده بود زهري را ديدم كه جامة يمني مي: معمر -362

  .در جامة ناشسته نماز گذارد رضو علي 
و نبـاذ  ) انعقاد معامله با لمس جـنس (از دو نوع معامله يعني لماس  )ص(پيامبر -368

 و از). افگندن جنس بـه سـوي خريـدار و افگنـدن قيمـت بـه سـوي فروشـنده        (
هـايش   اشتمال الصماء اينكه شخص خودرا طوري در لباسي بپيچاند كـه دسـت  

و احتبـاء كـه مـرد پشـت و     ، آوردن آنها مشـكل باشـد   داخل آن بمانند و بيرون
  .منع كرده است، هاي پا را به جامه بسته بنشيند ساق

آن در ) لباس نمـاز يـا جـاي نمـاز    (هاي  من به سوي نقش«: فرمود )ص(پيامبر -373
چادر مذكور . (»كردم و از آن ترسيدم كه مرا در فتنه افگند م نماز نظر ميهنگا

  ).توجه مرا از نماز به خود معطوف داشت
پردة منقش رنگين داشت كه با آن بخشي از خانة خودرا پوشانده  رضعايشه  -374

زيرا كه تصـاوير آن  ، ات را از مقابل دور كن اين پرده«: فرمود )ص(پيامبر. بود

                                           
  .ادرار حيوان حالل گوشت است: هدف -1
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  .»خورد من بر چشم مي )1(در نماز پيوسته
قباي ابريشمين هديه آورده شد و آنحضرت آنـرا پوشـيده و    )ص(براي پيامبر -375

سپس برگشت و آنرا به شدت از تـن درآورد ماننـد كسـي    . در آن نماز گذارد
  .»شايستة پرهيزكاران نيست، اين جامه«: دارد و فرمود كه آنرا زشت مي

بـر زمـين فـرو بـرد و سـپس      ) به طور سـتره (زة كوچك را بالل را ديدم كه ني -376
گون كه شـلوار را از سـاق بـر زده بـود بيـرون آمـد و        در حلة سرخ )ص(پيامبر

و مردم و حيوانـات را  . براي مردم به سوي نيزة كوچك دو ركعت نماز گذارد
  .گذشتند ديدم كه از جلو نيزه كوچك مي

هرچند در زير پل و يـا  . بيند ي نميها باك حسن بصري در نماز بر روي يخ و پل  
ابـوهريره بـا   . در جلوي آن پيشاب جاري باشد هرگاه در پيشروي او ستره باشد

  .و ابن عمر بر برف نماز گذارد. اقتداء به نماز امام بر بام مسجد نماز گذارد
گـذارد و مـن حـايض بـودم و در كنـار وي       نماز مي )ص(پيامبر: رضميمونه  -379

. كـرد  مـي گهگـاه جامـة او بـا مـن تمـاس      ، كـرد  چون سجده مينشسته بودم و 
  .گذارد نماز مي، بر روي جاي نماز بوريايي كوچك )ص(آنحضرت

ايستاده نماز بگزار اگر به همراهان تو زحمتي نباشد و تو به : و حسن گفته است  
و اگـر بـه همراهـان    ) قبله يا غير قبلـه (گردي  مي، گردد هر جهت كه كشتي مي

  .نشسته نماز بگذار، اشدتو زحمت ب
خوابيـدم و پاهـايم در قبلـة     مـي        )ص(من در پيش روي پيامبر: رضعايشه  -382

فشـرد و مـن پـايم را جمـع      يرفـت پـايم را مـ    وي قرار داشت و چون به سـجده مـي  
هـا چـراغ    در آن زمـان در خانـه  . كـردم  پايم را دراز مي، ايستاد و چون مي، كردم مي

                                           
  .نماز را تمام كرد و قطع نكرد) ص(دليل به كراهيت نماز دارد نه قطع آن، زيرا آنحضرت -1
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  .وجود نداشت
اي ميان او و قبله بر  چون جنازهرض گذارد و عايشه  نماز مي )ص(مانا پيامبره -383

  .بستر وي آرميده بود
گذارديم و هريك از مـا بـه دليـل شـدت      نماز مي )ص(ما با پيامبر: رضانس  -385

  .نهاد گوشة جامة خويش را در جاي سجده مي، گرما
  .آري: گفت)  ضر انس(گذارد؟ وي  با كفش نماز مي )ص(آيا پيامبر -386
هـا مسـح    بر موزه )ص(آنحضرت. را در وضو كمك كردم )ص(پيامبر: مغيره -388

  .كرد و نماز گذارد
و چـون  ، كـرد  مردي را ديدم كه ركوع و سجده خـودرا كامـل نمـي   : حذيفه -389

بـر ايـن   (اگـر  ) رود كه گفتـه اسـت   گمان مي: (نمازش را تمام كرد به او گفتم
  !اي مرده )ص(حمدبميري به غير سنت م) حال

داشـت   بازوها را از پهلوها دور نگه مي، گذارد كه نماز مي )ص(پيامبر: عبداهللا -390
  .شد هاي وي نمودار مي تا آنكه سفيدي زير بغل

، روي به قبله و پشت به قبله نكنيد، رويد مي) و ادرار(چون به قضاي حاجت « -394
  .»بلكه به سوي شرق و غرب روي بگردانيد

به مكه آمد و كعبه را هفـت بـار طـواف كـرد و دو      )ص(پيامبر: رضن عمراب -395
  .ركعت نماز در عقب مقام ابراهيم گذارد و ميان صفا و مروه طواف كرد

تـا   )1(كسي در عمره بعد از طواف كعبه به زن خود نزديـك نشـود  : رضجابر -396
  .آنكه ميان صفا و مروه طواف نمايد

گـذارد و بـه    ركب خـويش سـوار بـود و نمـاز مـي     به م )ص(پيامبر:  رضجابر -400

                                           
  .به قصد جماع -1
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خواسـت نمـاز    نمود و چـون مـي   روي مي، آورد هرسو كه مركب وي روي مي
  .گذارد آمد و به جانب قبله نماز مي از مركب فرود مي، فرض بخواند

اگر يكي از شـما در نمـاز خـويش شـك كنـد گمـاني را كـه آنـرا درسـت          « -401
پـس سـالم   . همان گمان نمازش را تمام كند دريابد و بر) ظن غالب(پندارد  مي

  .»كند) سهو(بگويد و بعد دو سجدة 
، اين امر بر وي گران آمـد . آب دهاني را بر ديوار قبلة مسجد ديد )ص(پيامبر -405

پـس برخاسـت و آنـرا بـا دسـت سـترد و       . چنانكه اثر آن در سيمايش ظاهر شد
ا پروردگـار خـود راز و نيـاز    ايستد همانا ب هريك از شما كه به نماز مي«: فرمود
پـس هيچيـك از شـما بـه     . كند يا آنكه پروردگارش در ميان او و قبله است مي

سـپس  . »بلكه به جانب چپ يا زير پاي خود تف افكنـد ، سوي قبله تف نيفگند
گوشه رداي خويش را گرفت و آب دهان در آن افكنـد و بـه    )ص(آنحضرت

  .»يا اينچنين كند«: هم ماليد و بعد گفت
) رو بـه قبلـه  (افكنـد بـر جلـوي روي خـود      اگر كسي از شما آب دهـان مـي  « -408

نيفكند و به جانب راست نيفكند بلكه بايد به سمت چپ خود يا زير پاي چـپ  
  .»خود آب دهان افكند

  .»اش پوشانيدن آن با خاك است افكندن در مسجد گناه است و كفاره تف« -415
آنـرا در  : فرمـود  )ص(آنحضـرت . ي آورده شداز بحرين مال )ص(براي پيامبر -421

از جاي خويش برنخاست تا آنكه آخرين درهم  )ص(و پيامبر... »مسجد بريزيد
  ).آورده شده بود )ص(بيشترين مالي بود كه براي پيامبر. (آن توزيع شد

در كـدام جـاي خانـة خـويش     «: به منزل وي آمد و فرمـود  )ص(پيامبر: عتبان -424
. مـن برايشـان بـه جـايي اشـاره كـردم      » ايت نماز بگذارمداري كه بر دوست مي

دو  )ص(تكبير گفت و ما در عقـب وي صـف بسـتيم و آنحضـرت     )ص(پيامبر
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  .ركعت نماز گذارد
به تحقيق كه خداوند آتش دوزخ را بر كسي كه ال إله إال اهللا گفته باشد و با « -425

  .)1(»حرام گردانيده است، خواهد ذات خدا را مي) رضاي(گفتن آن 
ابن عمر دخول به مسجد را با پاي راسـت و خـروج از مسـجد را بـا پـاي چـپ         

  .كرد آغاز مي
، داشت و به اندازة تـوان  آغازكردن از طرف راست را دوست مي )ص(پيامبر -426

پوشيدن از طـرف راسـت شـروع      و كفش، كردن شانه، در شستن: در همة امور
  .كرد مي

بـر وي  ، گـذارد  نزديك قبـري نمـاز مـي    انس بن مالك را ديد كه، رضو عمر  
پس معلـوم شـد كـه    . (و ليكن اورا به اعادة نماز امر نكرد. قبر قبر: بانگ زد كه

  .اين عمل موجب كراهت نماز است نه فساد آن
  .»...نيكويي جز نيكويي آخرت نيست! بار الها« -428
  .ذاردگ آنحضرت قبل از بناي مسجد در آغل گوسفندان نماز مي: رض انس -429
و آنـرا  ، )نمـاز نافلـه  (هاي خويش بگذاريـد   بخشي از نماز خويش را در خانه« -432

  .»گورستان نسازيد
هـا و   گـذارد بـه جـز كليسـاي كـه در آن عكـس       ابن عباس در كليسا نماز مي -433

  .ها بود مجسمه
وي در آن هنگـام كـه جـوان و مجـرد بـوده و زن نداشـته در مسـجد        : عبداهللا -440

  .خوابيده است مي )ص(پيامبر
رفـت و نمـاز    ابتـدا بـه مسـجد مـي    ، گشـت  از سـفري برمـي   )ص(چون پيـامبر  -442

                                           
  .شدن آتش دايمي است يا آتش كه براي كفار و منافقين است شدن آتش، حرام مراد از حرام -1
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  .گذارد مي
هرگاه كسي از شما به مسجد وارد شد بايد قبـل از نشسـتن دو ركعـت نمـاز     « -444

  .»بگزارد
كنند كه در همان جايي كـه نمـاز    فرشتگان تا زماني به هريك از شما دعا مي -445

اورا بيـامرز  ! بار الهـا «: كنند وضو نشود و چنين دعا مي باشد و بي گذارده نشسته
  .»و بر او رحمت كن

خداوند بـرايش  ، كسي كه مسجدي آباد كند و قصدش رضاي خداوند باشد« -450
  .»سازد در بهشت مانند آنرا مي

اورا از آن ، گذارد كه آن شـرط در كتـاب خـدا نيسـت     كسي كه شرطي مي« -456
  .»ولو كه صد شرط كرده باشدشرط نفعي نيست 

ــوهريره -460 ــا زن : رض ابـ ــردي (همانـ ــا مـ ــي ) يـ ــارو مـ ــجد را جـ ــرد مسـ و ، كـ
  .بر سر قبر وي نماز گذارد )ص(آنحضرت

را در مسجد ديده است كه بر پشت دراز كشيده و پاي را  )ص(او پيامبر: عباد -475
  .بر پاي ديگر نهاده است

زيرا هريكي از شما كـه   –بيشتر است  ثواب نماز جماعت بيست و پنج مرتبه« -477
در . وضو كند و وضو را كامل نمايد و به مسجد برود و تنها به قصد نماز بـرود 

اي از اورا بلنـد و از يكـي از    خداوند در برابر آن درجه، دارد هرگامي كه برمي
و چون به مسجد درآيد تا . تا آنجا كه به مسجد درآيد، گذرد خطاهايش درمي

و تا وقتي كه در جـاي  ، يابد ثواب نماز را درمي، ر انتظار نماز استزماني كه د
! بـار الهـا  ، اورا بيامرز! بار الها: گويند نماز نشسته باشد ماليكه اورا دعا كرده مي

  .وضو نشود تا آنگاه كه در آن بي، بر او رحمت كن
، است كـه برخـي  ) يا ساختمان(هاي ديوار  مسلمان براي مسلمان چون خشت« -481
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انگشـتان خـودرا در همـديگر    ) بـا گفـتن آن  (و ، كند برخي ديگر را محكم مي
  .»درآورد

چـوب  (فرمود كه حربه  آمد مي در روز عيد بيرون مي )ص(هنگامي كه پيامبر -494
نهــاده  )ص(و آن در جلــو روي آنحضــرت. را بردارنــد) دســتي داراي ســرنيزه

در ( )ص(آنحضـرت  و مـردم در عقـب  . گـذارد  شد و به سوي آن نماز مـي  مي
يعنـي اگـر ديـواري    . (كـرد  در سفر نيز چنين مي )ص(بودند و آنحضرت) نماز

داد و بـه سـوي آن    نيزه را در جلو روي خود قرار مـي ، نبود كه آنرا ستره گيرد
  .»گذارد نماز مي

بـه انـدازة راه عبـور گوسـفند فاصـله      ، و ديـوار  )ص(ميان جايگاه نماز پيـامبر  -496
  .وجود داشت

ها سزاوارترند نظـر   به سوي ستون) گرفتن غرض ستره(نمازگذاران : رضعمر  -501
  .كنند ها صحبت مي به كساني كه در عقب ستون

در برابر وسـط   )ص(همانا من بر بسترم دراز كشيده بودم و پيامبر: رضعايشه  -508
دانستم كه در جلوي نماز وي بايستم و خودم  ايستاد و زشت مي بستر به نماز مي

  .آمدم كشيدم تا آنكه از لحاف خود بيرون مي هاي بستر مي به سوي پايهرا 
گـذارد كـه اورا از مـردم پوشـيده      اگر كسي از شما به سوي چيزي نماز مـي « -509

بايـد اورا برگردانـد و اگـر    ، خواهد از جلو او بگذرد دارد و كسي ديگر مي مي
  .»زيرا كه او شيطان است) بجنگد(نپذيرد با وي جنگ نمايد 

، گذرد بداند كه مرتكب چه گناهي شده است اگر كسي كه از جلو نماز مي« -510
كشيد براي وي بهتر بود نسـبت بـه آنكـه از     را انتظار مي) سال، ماه، روز(چهل 

  .»جلو نمازگذار بگذرد
بـر بسـتر    )ص(گذارد و من جلوي آنحضرت نماز مي )ص(پيامبر: رضعايشه  -512
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كـرد و   خواست كه نماز وتر بگذارد مرا بيـدار مـي   يو چون م، او خوابيده بودم
  .گذاردم من وتر مي

ــامبر -516 ــه  نمــاز مــي )ص(پي ــامبر(گــذارد و امام ــوة پي بنــت زينــب بنــت  ) )ص(ن
بــود و ... را بــر دوش گرفتــه بــود و آن كــودك دختــر ابوالعــاص )ص(رســول

د ايسـتا  نهاد و چـون مـي   اورا بر زمين مي، كرد هنگامي كه آنحضرت سجده مي
  .گرفت اورا بر دوش مي

بيعت كردم بر اينكه نماز برپا دارم و زكـات بـدهم و هـر     )ص(با پيامبر: جرير -524
  .مسلماني را نصيحت كنم

تـر   سوال كردم كه كدام عمل نزد خداوند پسـنديده  )ص(من از پيامبر: عبداهللا -527
بـا  نيكويي : پس كدام عمل؟ آنحضرت فرمود. نماز در وقت آن: است؟ فرمود
  .جهاد در راه خدا: پس كدام عمل؟ فرمود. پدر و مادر

اگر به در خانة يكي از شما جويي آبي باشد كه هرروز پنج بـار در آن غسـل    -528
هـيچ اثـري از چـرك    ، نه: ماند؟ گفتند آيا اثري از چرك در او باقي مي، نمايد

پنج وقـت  مانند نمازهاي ، اين مثال: فرمود )ص(آنحضرت. ماند در او باقي نمي
  .كند را محو مي) صغيره(است كه گناهان 

و هرگاه  )1(ها را بر زمين نگسترانيد در سجده اعتدال كنيد و مانند سگ آرنج« -532
، به پيش روي و به جانب راست خويش تف نكند، )درنماز(كند كسي تف مي

  .»كند زيرا وي با خداي خويش راز و نياز مي

                                           
  .ها را از زمين و پهلوها دور نگهداريد جده، آرنجيعني در وقت س -1
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  ∗.»ت نماز پيشين را در سردي هوا بگذاريداگر گرمي هوا شدت ياف... « -539
در تأخير نماز خفتن تا يك سوم حصة شـب بـاكي    )ص(آنحضرت: ابومنهال -541

تا يك سـوم حصـه   : بار ديگر ابومنهال گفت. ديد و بعد گفت تا نيمة شب نمي
  .از شب

نمازهاي پيشين و عصر و شـام و خفـتن را هفـت     )ص(پيامبر: رض ابن عباس -543
نماز پيشـين و عصـر را يكبـارگي    . (گذارد ت ركعت در مدينه ميركعت و هش

). گـذارد  گذارد و شام و خفتن را يكبارگي هفت ركعت مـي  هشت ركعت مي
: شايد اين حالت در شب باراني بوده باشد؟ جابر گفـت : گفت) جابر را(ايوب 
  .شايد

خـودرا  ترك كند چنانست كه خانواده و مال ) عمداً(كسي كه نماز عصر را « -552
  .»از دست داده باشد

  .»همانا عملش تباه شده است، كسي كه نماز عصر را ترك كند« -553
پـيش از برآمـدن آفتـاب و    ، به پاكي ياد كن همراه ستايش پروردگار خودرا« -554

  .يعني نماز صبح و نماز عصر. »پيش از غروب
نمـازش را  ، اگر كسي از شما ركعتي از نماز عصر را پيش از غروب دريابـد « -556

نمازش ، كامل ادا كند و اگر ركعتي از نماز صبح را قبل از طلوع آفتاب دريابد
  .)1(»را كامل كند

                                           
نماز پيشين را وقتي بگذار كه سايه مانند تو باشد و نماز عصر را زماني بگذار كه سايه دو ماننـد   ∗

  ).شرح شيخ االسالم(تو باشد 
دانند و در صبح جايز  داند، يعني در عصر جايز مي حنيفيه نماز فجر را به طلوع آفتاب باطل مي -1

  ).تيسيرالقاري(ندانند 
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  .)1()يكجا بگذارد(مريض نماز شام و خفتن را جمع كند : و عطاء گفته است -558
ادا ) يعنـي صـبح و عصـر   (آنكه دو نمازي را كه با خنكي هوا مصادف است « -574

  .»شود ميداخل بهشت ، كرد
به تحقيـق  ، كسي كه يك ركعت از نماز صبح را قبل از طلوع آفتاب دريابد« -579

و كسي كه يـك ركعـت از نمـاز عصـر را     . كه تمام نماز صبح را دريافته است
  .»همانا كه تمام نماز عصر را دريافته است، قبل از غروب آفتاب دريابد

و از نمازي بعد از نماز ، وع آفتاباز نمازي بعد از نماز صبح تا طل )ص(پيامبر -581
  .عصر تا غروب آفتاب منع كرده است

نماز عصر را گذارد و سپس نماز شـام  ، پس از غروب آفتاب )ص(آنحضرت -598
  .را گذارد

بوديم تا آنكه نيمه شب فـرا رسـيد پـس     )ص(شبي ما منتظر پيامبر: رض انس -600
آگـاه باشـيد كـه    «: و گفـت  آمد و بر ما نماز گذارد و سپس به ما موعظه نمـود 

و همانا شما پيوسته در نماز بوديد تا آنگاه كه در ، مردم نماز گذاردند و خفتند
باشـند تـا    همانا مردم هميشه در نيكي مي: حسن گفت. »انتظار نماز به سر برديد

  .آنگاه كه در انتظار نيكي باشند
  .»ويد بگوييدگ هنگامي كه اذان را شنيديد شما مانند آنچه مؤذن مي« -611
َة ِإالَّ «: معاويه گفت »َحيَّ َعَلى الصََّالةِ «: آنگاه كه مؤذن گفت -613 َال َحْوَل َوَال قـُوَّ

  .گفت ايم كه چنين مي از پيامبر شما شنيده: و بعد گفت »بِاللَّهِ 
اگر مردم بدانند كه چه ثوابي در گفـتن اذان و صـف اول نمـاز وجـود دارد     « -615

افكندنـد و اگـر    همانا قرعه مي، به جز آنكه بر آن قرعه افگنندسپس آنرا نيابند 

                                           
  .كردن نماز شام و خفتن جايز نيست در مذهب حنفي در هيچ صورتي جمع -1
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اسـت در آن بـر همـديگر    ) در اول وقـت آن (دانستند كه چه ثوابي در نماز  مي
اگر به خزيـدن  ، دانستند جستند و اگر ثواب نماز خفتن و صبح را مي سبقت مي

  .»آمدند به آن مي، شد هم مي
نمـاز در خانـه   ) آلـود  روز بـاراني و گـل  ( در چنين حـالتي : ... رض ابن عباس -616

  ).اند اين كار را كرده )ص(يعني آنحضرت( )1(باشد حتمي مي
و سپس اقامت بگوئيد و سـپس  ، اذان بگوئيد) در جريان سفر(چون برآمديد « -630

  .»شما را امامت بدهد، بزرگتر شما
  .وضو اذان بگويد در مؤذن باكي نيست كه بي: ابراهيم -633
  .مستحب و سنت است) در اذان(و وض: عطا  
كـه  (صداي پاي مرداني را شـنيد  ، گذارديم نماز مي )ص(با پيامبر: پدر عبداهللا -635

شـما را چـه   : گفـت ، چـون آنحضـرت نمـاز را تمـام كـرد     ). آمدند با شتاب مي
چنين كاري «: آنحضرت فرمود. به خاطر نماز شتاب كرديم: حالت بود؟ گفتند

آييد متانت و آرامش خويش را حفـظ كنيـد و آنچـه     ميو چون به نماز ، نكنيد
آنرا بعد از امـام  ، دريافتيد آنرا ادا كنيد و آنچه از نماز درنيافتيد) با امام(از نماز 
  .»ادا كنيد

. اقامت نماز گفته شد و مردم صفوف خويش را برابـر كردنـد  : رض ابوهريره -640
سـپس  . الي كـه جنـب بـود   پيش رفت در ح) به جايگاه نماز(برآمد  )ص(پيامبر
آنحضرت بازگشت و غسـل كـرد پـس بيـرون     » در جاي خويش باشيد«: فرمود

  .چكيد و بر مردم نماز گذارد آمد در حالي كه از سرش آب مي

                                           
شـود خطبـة    اند، چنانچه از سياق آن فهميـده مـي   بعضي شارحان آنرا به نماز جمعه راجع داشته -1

  .جمعه بوده
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اگر كسي را مادرش از روي شـفقت از نمـاز خفـتن در جماعـت منـع      : حسن -643
  .)1(از مادر خود اطاعت نكند، كند

گـردد   ماز مرد در جماعت بيست و پنج مرتبه بيشتر ميثواب ن: رض ابوهريره -647
  .گذارد مي) به تنهايي(بر نمازي كه در خانه يا بازار 

 )ص(از امـت محمـد  ) نيكـو (شناسـم چيـزي    به خدا سوگند كه نمي: ابودرداء -650
  .گذارند باقي مانده باشد به جز اينكه نماز را در جماعت مي

دورترين و دورتـرين از جهـت راه انـد و    ، مازبزرگترين مردم از نظر ثواب ن« -651
اجـر وي بـس بـزرگ    ، كسي كه در انتظار نماز است كه با امـام نمـاز بگـذارد   

  .»خوابد گذارد و سپس مي است نسبت به كسي كه نماز مي
رفت شاخة خاري را ديد كه در راه افتاده بـود   در حالي كه مردي در راه مي« -652

از ) نيـز (و خداوند . او آنرا از سر راه برداشت و) اسباب زحمت مردم شده بود(
  .»وي راضي گشت و وي را آمرزيد

در رفتن نمـاز بـر يكـديگر    ، اگر از ثواب نماز پيشين در اول وقت خبر شوند« -654
  .»...سبقت جويند

در آن ، دهـد  هفت كسي اند كـه خداونـد آنـان را در سـاية خـود جـاي مـي       « -660
و جـواني كـه بـه    ، عادل) حاكم(امام : ساية او روزي كه هيچ ساية نيست به جز

و مردي كـه دل او  ، عبادت پروردگار خود از اوان كودكي پرورش يافته است
شـوند و از   و دو مردي كه به خاطر خدا باهم يكجـا مـي  ، به مسجد وابسته است

و مردي كه زن اصيل و صـاحب جمـال اورا بـه زنـا دعـوت      ، شوند هم جدا مي
ترسـم و مـردي كـه پنهـاني      و بگويد كه همانا من از خدا مـي ، كند و او نپذيرد

                                           
  .جماعت نزد حنفيه مؤكده است -1
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و ، صدقه دهد تا آنكه دست چپ او نداند كه دست راسـت او چـه داده اسـت   
  .»كند و اشك از چشمانش جاري شود مردي كه در خلوت خدا را ياد مي

: به مؤذن فرمود كه بگويد، در شبي كه سرد و باراني بود )ص(پيامبر: ابن عمر -666
  .»ها نماز بگذاريد در خانه! هان«

شـب  ) غـذاي (بـه طعـام   ، هرگاه طعام شب نهاده شد و اقامت نماز گفته شـد « -671
  .»آغاز كنيد

قبل از آنكه نمـاز شـام   ، به خوردن طعام آغاز كنيد، اگر طعام شب نهاده شد« -672
  .»در اداي نماز شتاب نكنيد، را بگذاريد و طعام خويش را رها كرده

قبل از امـام سـر بلنـد كنـد واپـس      ) در ركوع يا سجود(كسي كه : عودابن مس -686
) ركوع يـا سـجده كنـد   (عود كند و به همان اندازه كه پيشتر سر بلند كرده بود 

  .در آن درنگ كند و سپس از امام تبعيت كند
قـادر  ) و نسـبت ازدحـام  (گـذارد   كسي كه با امـام دو ركعـت نمـاز مـي    : حسن  

بـراي ركعـت اخيـر دو    ) س از فراغت امام از نمـاز پ(گردد كه سجده كند  نمي
سجده كند و ركعت اولي را با دو سجده قضا كند و كسي كه يـك سـجده را   

  ).و بعد بايستد(ايستد واپس سجده كند  كند و مي فراموش مي
به هنگام مريضي . »شما نيز نشسته نماز بگذاريد، چون امام نشسته نماز گذارد« -689

نشسته نماز گذارد و مردم  )ص(ده و پس از آن پيامبربو )ص(پيشين آنحضرت
و همانـا حكـم از آخـر    ، به عقب وي ايستاده بودند و آنها را نفرمود كه بنشينند

  .)ص(يعني آخر اين عمل پيامبر، شود گرفته مي
هيچكس از ما  »َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدهُ «: گفت مي )ص(آنگاه كه پيامبر: براء -690

خود به سجده  )ص(تا آنكه پيامبر، كرد براي سجده خم نمي پشت خويش را
  .افتاديم افتاد و ما بعد از وي به سجده مي مي
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  .)1(»تر است كتاب خدا را امامت دهد مردم را كسي كه خواننده« -691
هرچند غالمي حبشي بر شما ) آنچه موافق شرع باشد(بشنويد و اطاعت كنيد « -693

  .»به اندازه دانة كشمشي باشد گمارده شود كه سر وي گويا
بـه رعايـت احكـام و    (نماز خواهند گـذارد اگـر بـه صـواب     ) امامان(بر شما « -694

گذاردند ثواب آن براي شـما و بـراي آنهـا اسـت و اگـر خطـا كردنـد        ) اركان
  .»ثوابش براي شما و عقابش بر آنها است

آنگـاه كـه مـردم    . دهنـد  نماز نيكوترين عملي است كه مردم انجام مي: عثمان -695
  .كنند با آنها نيكويي كن و چون بدي كنند از ايشان دوري گزين نيكويي مي

نمـاز گـذارده    )2()مـرد شـبيه بـه زن   (پسندم كه در عقب مخنث  من نمي: زهري  
  .اي نباشد شود مگر به هنگام ضرورت كه از آن چاره

ه جانـب  مـن بـ  . آنحضرت وضو كرد و سپس برخاست و به نمـاز آغـاز كـرد    -698
چپ وي ايسـتادم و آنحضـرت مـرا بـه جانـب راسـت خـويش آورد و سـيزده         

شان شنيده شد و چـون   ركعت نماز گذارد و سپس خوابيد تا آنكه صداي نفس
سپس مؤذن نزد وي آمد و بيرون رفـت و  . كرد خوابيد خُرخُر مي آنحضرت مي

  .نماز گذارد و وضو نكرد
  .نده نشوديك نماز در روز دو بار خوا: رضعمر -700
هريكي از شما كـه بـر مـردم    . گريزانند كساني از شما مردم را از جماعت مي« -702

زيرا در ميـان آنهـا كسـاني اسـت كـه      ، گذارد بايد نماز را تخفيف كند نماز مي
                                           

  .يستنزد علماي حنفيه امامت پسر نابالغ جايز ن -1
 مخنث كسي است كه تشبه به زنان دارد و آن دو حالت دارد، يكي آنكه در خلقت وي چنـان  -2

است كه آنرا منع نيست و ديگري اينكه خودش را به زنان مشابه بسـازد در تحريـك انگيـزي    
  .مردان كه همين نكوهيده است
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  .»ضعيف و پير و نيازمندند
  .»خواهد نماز را دراز كند هرچه مي، گذارد اگر كسي براي خود نماز مي« -703
و بـه گونـة    )1(كـرد  كرد و كامـل مـي   نماز را كوتاه مي )ص(پيامبر: رض انس -706

  .نمود تمام و كمال ادايش مي
خـواهم كـه نمـاز را دراز كـنم و چـون گريـة        ايستم مي آنگاه كه به نماز مي« -707

دارم كه مادرش را  زيرا زشت مي، كنم نمازم را كوتاه مي، شنوم كودكي را مي
  .»به مشقت افكنم) ستكه به عقب من در جماعت ا(

از شـما تبعيـت   ، شما از من تبعيت كنيد و كساني كـه در عقـب شـما هسـتند    « -712
  .»كنند

هـاي آخـر نمـاز     در حالي كه در صـف ، من آواز گرية عمر را شنيدم: عبداهللا -715
كنم غم سـخت   جز اين نيست كه بيان مي« ]86: يوسف[:  خواند بودم و وي مي

  .»دو اندوه خودرا به خداون
هــاي شــما  هــاي خــويش را راســت كنيــد و يــا خداونــد در ميــان روي صــف« -717

  .»آورد اختالف پديد مي
در مريضي اسـهال  ، شهداء عبارتند از غريق در آب و مرده در مرض طاعون« -720

  .»)ها و حوادث همسان آن در زلزله(شدگان در زير ديوار  و هالك
  .»آن قرعه خواهند افكند اگر ثواب صف اول را بدانند در... « -721
پيوست  هريكي از ما شانه را به شانه و قدم را به قدم همكنارش مي: رض انس -725

  ).در نماز(
                                           

و بعضـي  . يافـت  مـي كـرد كـه در اركـان و اجـزاي آن نقصـان ن      يعني نماز را طوري كوتاه مي -1
نمـاز  : بعضـي گوينـد  . كرد در ركـوع و سـجود   كرد در قرائت و تمام مي تخفيف مي: اند گفته

  .نمود آنحضرت با وجود طول در غايت قلت و خفت مي
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نماز گذارديم و  )ص(من و يتيمي در عقب پيامبر، شبي در خانة ما: رض انس -727
  .مادر من ام سليم در پشت سر ما ايستاده بود

هرگـاه تكبيـر امـام را    ، آنها راه يا ديواري باشـد  به امام اقتدا كند هرچند ميان -728
  )ابومجلز. (شنيده بتواند

گـذارد بـه غيـر نمـاز      نمازي اسـت كـه در خانـة خـود مـي     ، بهترين نماز مرد« -731
  .»فرض

در وقفـة  ! پدر و مادرم فداي تـو بـاد  : گفتم )ص(به آنحضرت: رض ابوهريره -744
ــين تكبيــر و قرائــت چــه مــي  فرمــود كــه  )ص(تخــواني؟ آنحضــر ســكوت ب

چنانكـه دور گردانيـدي   ، دور گردان ميان من و گناهان من! بار الها: گويم مي«
از آلودگي گناه چنان پاكم كن كه جامة سفيد از ! بار الها. ميان مشرق و مغرب

خطاهـاي مـرا بـا آب و بـرف و ژالـه      ! بار الهـا . شود چرك و آلودگي پاك مي
  ∗.»بشوي

دوزنـد؟   شان را بـه سـوي آسـمان مـي     ر نماز چشمانچه شده مردمي را كه د« -750
شـان ربـوده خواهـد     البته خودرا از اين كار بازخواهند داشت يا آنكـه چشـمان  

  .»شد
ربودني است كه شيطان از نماز ) چپ و راست نگريستن در نماز(اين حالت « -751

  .»ربايد بنده مي
راي نقـش بـود نمـاز    در چادر سياه مربع شكلي كه دا )ص(پيامبر: رض عايشه -752

آنرا بـه ابـوجهم   ، هاي آن مرا به خود مشغول كرد نقش«: گذارد و سپس گفت
  .»بياوريد) منسوب به انبجان، نقش ساده و بي(ببريد و براي من چادري انبجاني 

                                           
  .رسانيد ها مي ها را تا برابر گوش گفت دست آنحضرت وقتي تكبير مي ∗
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  ∗.)1(»نمازي نيست، براي كسي كه سورة فاتحه را نخواند« -756
سپس از آنچه از قرآن به يـاد داري   ،ايستي تكبير بگوي آنگاه كه به نماز مي« -757

پـس بلنـد شـو تـا آنكـه خـوب       ، بخوان بعد ركوع كن تا در ركوع آرام گيري
بايستي پس از آن سجده كـن تـا در سـجده آرام گيـري پـس بلنـد شـو تـا در         

  .»نشستن آرام گيري و در همة نمازهايت چنين كن
ره را مكرر در دو اي كه يك سوره را در دو ركعت و يا يك سو كسي: قتاده -774

مردي انصاري در مسجد قبـاء  : انس. همة آن كتاب خداست، خواند ركعت مي
اي در نماز نخسـت سـورة    قبل از آغاز هر سوره. داد مردم خويش را امامت مي

دارد كـه   چه چيز تورا وامي! اي فالن«: فرمود )ص(پيامبر. خواند اخالص را مي
مـن ايـن سـوره را    : آن مرد گفـت » ي؟اين سوره را در هر ركعت الزم بگير... 

تورا به بهشـت درآورده  ، دوستي اين سوره«: آنحضرت فرمود. دارم دوست مي
  .»است

، آري: كـرد؟ گفـت   در نماز پيشين و عصر قرائـت مـي   )ص(آيا پيامبر: حباب -777
  .)ص(از حركت ريش آنحضرت: از كجا دانستي؟ گفت: گفتيم

فرشتگان در آسمان آمين گفتند و يكي از هرگاه يكي از شما آمين گفت و « -781
  .»شود اش بخشيده مي گناهان گذشته، ها با ديگري موافق افتاد اين آمين

رسيد كه وي در حال ركوع بود و ابـوبكره   )ص(وي زماني به پيامبر: ابوبكره -783
وي چـون از ايـن موضـوع بـه     . قبل از آنكه خودرا به صف برساند ركوع كـرد 

حـرص  ) در كـار خيـر  (خداونـد  «: فرمـود  )ص(آنحضرت، دياد كر )ص(پيامبر
                                           

  .فرض خواندن سورة فاتحه در نماز، نزد حنفيه واجب است نه -1
نزد حنفيه قرائت امام، قرائت ماموم يعني مقتـدي اسـت و در حكـم آنسـت و مـاموم را قرائـت        ∗

  .جداگانه از امام نبايد
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در غيـر صـف ركـوع    . (ليكن ايـن كـار را بـار ديگـر نكنـي     . تورا زياد گرداند
  .»نكني

. ركوع كرد و سپس پشت خودرا خم نمـود و راسـت نگهداشـت    )ص(پيامبر -791
  ).ابوحميد(

دن پـس  و سجدةشان و نشستن ميان دو سجده و ايسـتا  )ص(ركوع پيامبر: براء -792
از نظر (تقريباً ) نشستن به تشهد(و قعود ) ايستادن به قرائت(از ركوع به جز قيام 

  .باهم برابر بوده است) زماني
چون به نماز ايستادي تكبير بگوي و سپس از قرآن آنچه را آسان است بر تو « -793

بعد ركوع كن تا در ركوع قرار و آرام گيري و سپس از . و به ياد داري بخوان
بـاز  ، بعد سجده كن تا در نشسـتن آرام گيـري  . كوع بلند شو تا راست بايستير

سجده كن تـا در سـجده آرام گيـري و پـس از آن در همـه نمازهـاي خـويش        
  ∗.»بدينگونه عمل كن

ــد -799 ــامبر: ابوحمي ــا آنكــه    )ص(پي ــد كــرد و راســت ايســتاد ت ســر از ركــوع بلن
  .هاي پشت وي بر جاي خود قرار گرفت استخوان

ــامبر رض انــس: ثابــت -800 ــراي مــا توصــيف مــي  )ص(نمــاز پي كــرد و نمــاز  را ب
گفتيم كـه بـه    ايستاد تا آنكه مي كرد مي و چون سر از ركوع بلند مي. گذارد مي

  .فراموش كرده است) سجده را(تحقيق 
كرد و  و زماني كه سر از ركوع بلند مي )ص(زمان ركوع و سجود پيامبر: براء -801

  .ه تقريباً باهم برابر بوده استوقفه ميان دو سجد

                                           
تعوذ و بسم اهللا الرحمن الرحيم و سـبحانك  : چهار چيز اند كه اخفا كند آنرا امام: ابراهيم نخعي ∗

  )شيخ االسالم. (اللهم و آمين
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داشت  ها را گشاده مي گذارد ميان دست آنگاه كه نماز مي )ص(پيامبر: عبداهللا -807
هـاي وي ظـاهر    تـا آنكـه سـفيدي بغـل    ) داشـت  ها را از پهلوهـا دور مـي   دست(

  .گشت مي
و بـا دو دسـت بـه     –بر پيشاني : مأمور شدم كه بر هفت استخوان سجده كنم« -812

و بر دو دست و بـر دو زانـو    –ويش اشارت كرد تا حد پيشاني را بنمايد بيني خ
جامـه و مـوي را جمـع    ) در حـال نمـاز  (و اينكـه  . هاي انگشتان دو پـاي  و كرانه
  ∗).نشانة كبر است، كردن جامه و موي از رسيدن به زمين زيرا جمع(، نكنيم

ز دو ركعـت اول  نماز پيشين را به اصـحاب گـذارد و پـس ا    )ص(همانا پيامبر -829
مردم هم با وي ايسـتادند تـا آنكـه نمـاز را تمـام      ، ننشست) به تشهد(بلند شد و 

آنحضـرت در  . كرد و مردم در انتظـار آن بودنـد كـه وي نمـاز را سـالم بدهـد      
قبل از آنكـه سـالم بدهـد و    ، حالي كه نشسته بود تكبير گفت و دو سجده كرد

  .سپس سالم داد
جـويم از فنـة مسـيح     و به تو پناه مي، جويم از عذاب قبر ه ميبه تو پنا! بار الها« -832

بـه تـو پنـاه    ! بـار الهـا  . جويم از فتنة زنـدگي و فتنـة مـرگ    دجال و به تو پناه مي
  .»جويم از گناه و قرض مي

چون سخن زند دروغ گويد و چون وعده كند خالف ، مردي كه قرضدار شد«  
  .»ورزد

، آمرزد گناهان را مگر تو ستمي زياد و نمي، دمبر نفس خود ستم كر! بار الها« -834
بـه تحقيـق كـه تـويي     ، امرزش از درگاه خود و بـر مـن رحـم كـن    ، پس بيامرز

                                           
نهاد و برخـي از   ها بر زمين مي كه هنگام سجده زانوها را قبل از دسترا ديدم ) ص(پيامبر: وائل ∗

  .اند ضعف اين حديث صحبت كرده
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  .»بخشايندة مهربان
پس در پي هر نمـاز تسـبيح و تحميـد و    «: فرمودند )ص(پيامبر: رض ابوهريره -843

و ، بحان اهللاسـ : بگوييـد ، تكبير بگوييد تا اينكه از همة آنها سي و سـه بـار شـود   
  .»الحمد هللا و اهللا اكبر تا آنكه مجموع آن سي و سه گردد

  .»خورده باشد به مسجد ما نزديك نشود) گندنه(كسي كه سير و پياز « -852
  .»اورا منع نكنيد) كه به مسجد برود(هرگاه زن يكي از شما اجازه بخواهد « -873
پس سعي ، نماز در جمعهچون اذان داده شود براي «: فرمودة خداي تعالي -875

اين بهتر است . كنيد به سوي يادكردن خدا و ترك كنيد خريد و فروش را
  . ]9: الجمعه[ »دانيد براي شما اگر مي

  .)1(»آيد بايد غسل كند هريك از شما كه به نماز جمعه مي« -877
غسل روز جمعه بر هر شـخص بـالغ واجـب اسـت و اينكـه مسـواك كنـد و        « -880

  .»اي را استعمال نمايد خوشبويي، ابداينكه اگر بي
روزي سر و بـدن خـويش را   ، بر هر مسلماني الزم است كه در هر هفت روز« -897

  .»بشويد
بلكه به رفتـار  ، آنگاه كه اقامت نماز گفته شود به حالت دويدن به نماز نياييد« -908

شــما پــس آنچــه از نمــاز دريافتيــد ادا كنيــد و آنچــه از ، عــادي بــه نمــاز بياييــد
  .»بگذشت آنرا تمام كنيد

ــالي   -931 ــد در ح ــه آم ــردي روز جمع ــامبر  م ــه پي ــي  )ص(اي ك ــه م ــد خطب ، خوان
: آنحضرت فرمود. نه: آيا نماز گذاردي؟ آن مرد گفت: فرمود )ص(آنحضرت

  .برخيز و دو ركعت نماز بگذار

                                           
  .امام ابوحنيفه غسل جمعه را مستحب گفته است -1
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  .»خواند آنگاه كه امام خطبه مي، شنونده خاموش باشد« -933
همانـا  ، خود در روز جمعـه گفتـي كـه خـاموش بـاش     ) زانوي هم(اگر به يار « -934

  .»اي سخن لغو گفته
در آن سـاعتي اسـت كـه بنـدة     «: از روز جمعه يـاد كـرد و فرمـود    )ص(پيامبر -935

يابد مگر آنكه هرآنچه  آنرا درنمي، گذارد مسلماني كه ايستاده است و نماز مي
  .»دارد از خداي تعالي بخواهد به وي ارزاني مي

، خـورديم  كرديم و نه طعام روزانه مـي  مي) خواب نيم روز(ما نه قيلوله : سهل -939
  .مگر بعد از نماز جمعه

كنـيم   بـدان آغـاز مـي   ) عيـد اضـحي  (نخستين كاري كه ما در اين روز خود « -951
  .)1(»آنست كه نماز بگذاريم و سپس به خانة خود برگرديم و قرباني كنيم

بـه  ، خـورد  نمـي ) به عدد طـاق (تا چند دانه خرما  در روز عيد فطر )ص(پيامبر -953
  .رفت نماز نمي

  .)2(»بايد بار ديگر قرباني كند، كسي كه قبل از نماز عيد ذبح كند« -954
ايام (شده  ياد كنيد خدا را در چند روز شمرده«: در تفسير آية رض ابن عباس -968

ه اسـت و ايـام   هـدف از آن ده روز اول ذي حجـ  : گفت. ]203: البقره[ »)3()مني
  .است) روز عيد و سه روز ديگر(ايام تشريق ، معدودات

. شـود  هيچ عملي در ايام ديگر بهتر از عملي نيست كه در اين ايام انجـام مـي  « -969
  ).يعني از اول تا دهم ذي الحجه(

آيا اگر يكي از ما چادري نداشته باشد و به نماز عيد بيرون نيايد آيـا گنهكـار    -980
                                           

  .نماز عيد نزد امام ابوحنيفه واجب است و دليل آن مواظبت آنحضرت است به آن -1
  .بز كمتر از دو سال براي قرباني روا نيست -2
  )عيد قربان. (ايام مني روز عيد و سه روز بعد عيد است -3
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و . زن همراه وي از چادر خـود اورا بپوشـاند  «: فرمود )ص(حضرتشود؟ آن مي
و همـين  . (»زنان بايد در مجالس خير و اجتماعات ديني مسلمانان شركت كنند

  ).»تيسير القاري«حديث دليل است بر وجوب نماز عيد 
بـود در بازگشـت از عيـدگاه راه خـودرا تغييـر       چون روز عيد مـي  )ص(پيامبر -986

كسي كـه نمـاز   : و عطا گفته است. گشت هي كه آمده بود برنميداد و از را مي
  .دو ركعت بگذارد، عيدش فوت شود

روز عيد فطر بيرون آمد و دو ركعت نماز گذارد كه پـيش از آن   )ص(پيامبر -989
  .همراه ايشان بودرض در حالي كه بالل ، و پس از آن نماز نگذارد

از شـما از طلـوع صـبح بترسـد      دو ركعت است و اگر كسي) وتر(نماز شب « -990
  .)1(»طاق گرداند، يك ركعت ديگر بگذارد تا نمازي را كه گذارده است

كرد مگر در دعاي استسقاء و  در هيچ دعا دست خودرا بلند نمي )ص(پيامبر -1031
  .)2(شد هاي وي ديده مي كرد كه سفيدي بغل اي بلند مي ها را به اندازه دست

بـاراني  ! بـار الهـا  : گفـت  ديـد مـي   باريـدن بـاران را مـي    )ص(آنگاه كه پيامبر -1032
  .سودمند

شود تا آنكه علم برگرفته شود و زلزله زيـاد گـردد و زمـان     قيامت برپا نمي« -1036
زود زود بگـذرد يعنـي سـال همچـوه مـاه و مـاه همچـو        ، عمـر (نزديك گـردد  

تـا   كشـتن ، و هـرج كشـتن اسـت   . و فتنه پديد آيد و هرج فزوني يابـد ....) هفته

                                           
  .باشد به مذهب حنفيه وتر سه ركعت است و واجب مي -1
ها نمايان شود فقط در استسقاء بود، در غير آن بلنـدكردن   ها بدان حد كه بغل بلندكردن دست -2

ثبـوت پيوسـته    ها نظر به احاديثي كه در صحيحين، ابوداود و نسائي آمـده در دعاهـا بـه    دست
  .است



62 
 

  ∗∗∗.»آنكه در ميان شما ثروت زياد شود و لبريز و ماالمال گردد
بـاراني كـه   : آنكه گفـت : ... گفت كه خداوند فرموده است )ص(آنحضرت -1038

وي ايمـان  ، بـوده اسـت   ه شده اسـت از فضـل و مرحمـت خداونـد    براي ما داد
  .و برعكس، آورنده است به من و انكاركننده به تأثير ستاره

كسـي  : دانـد  د غيب پنج چيـز اسـت كـه آنـرا بـه جـز خـدا كسـي نمـي         كلي« -1039
هـا چيسـت؟    داند كـه در رحـم   و كسي نمي. شود داند كه فردا چه واقع مي نمي

دهـد   داند كه فردا چه كاري انجام مي و كسي نمي). بدبخت است يا نيكبخت(
دانـد   و كسـي نمـي  . ميـرد  داند كه به چه سرزمين مي و كسي نمي). خوب يا بد(

  .»آيد كه باران چه زماني مي
گيرند و چون حالت گرفتگي  همانا آفتاب و مهتاب به مرگ هيچكس نمي« -1040

  .)1(»آنها را ببينيد نماز بگذاريد و دعا كنيد تا آنكه حالت برطرف گردد
خداونـد  ) قـدرت (هـاي   دو نشـانه از نشـانه  ) گرفتگـي  آفتاب و مهتاب(آنها « -1041

  .»است

                                           
گذاردنـد و   اند در اول شـب وتـر مـي    جمعي از ايشان كه ابوبكر، عثمان و ابوهريره  از آن جمله ∗

  .كردند اند در آخر شب وتر مي جمعي ديگر كه عمر، علي و ابن مسعود  از آن جمله
از توانـد شخصـيت دينـي را وسـيله سـازد كـه        اين مسله سبب مهم است كه بدانيم كه كسي مي ∗

ليكن اجازه نيست كه كسي را كه مـرده اسـت بـه خـدا وسـيله      . جانب او از خداوند التجا كند
  ).ترجمة انگليسي بخاري. (سازيم

نزد امام ابوحنيفه جايز است كه مردم تنها تنها نماز استسقاء يا دعاي طلـب بـاران بگذارنـد و در     ∗
  .دعاي خود تضرع و زاري كنند و استغفار نمايند

و . كسوف نزد جمهور سنت مؤكده است و به روايتي از ابوحنيفه و مالـك واجـب اسـت   نماز  -1
  .صورت نماز نزد ابوحنيفه دو ركعت است به صفت نفل و در هر ركعت يك ركوع
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) پاسـخ مثبـت  ( )ص(شـوند؟ پيـامبر   ر قبرهاي خويش عـذاب مـي  آيا مردم د -1055
  .گفت و از عذاب قبر به خدا پناه جست

  .»چون خسوف شود نماز بگذاريد و دعا كنيد تا بر شما روشن گردند... « -1063
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  جلد دوم
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روا نيسـت كـه مسـير    ، آورد بر آن زني كه به خدا و روز آخرت ايمان مـي « -1088
  .»را سفر كند و با وي محرمي نباشدروز  يك شبانه

نماز شـام  ، كرد ام كه چون در رفتن به سفر شتاب مي را ديده )ص(رسول اهللا -1091
يكـي را بعـد   «كـرد   جمـع مـي  ، نمود تا آنكه ميان نماز شام و خفتن را تأخير مي
  ).روايت بود از عبداهللا بن عمر( ∗∗∗.)1(»گذارد ديگري مي

گـذارد و   به هنگام سفر بر پشت مركب خود نمـاز مـي    عمر رض عبداهللا بن -1096
، كـرد  مـي ) ركوع و سجده(وي به اشاره ، گردانيد به هرسو كه مركب روي مي

  .كرده است هم چنان مي )ص(وي گفته است كه پيامبر
ام كـه بـر پشـت مركـب خـود نمـاز نفـل         را ديده )ص(پيامبر: عامر بن ربيعه -1097

و . نمـود  كرد بـا سـر اشـاره مـي     شان رو مي گذارد و به هر سويي كه مركب مي
  .كرد در نماز فرض اين كار را نمي )ص(پيامبر

: و خداونـد  فرمـوده  ، در سفر نماز نفل بگـذارد  )ص(ام كه آنحضرت نديده -1101

                                           
گويند كـه آنحضـرت در مزدلفـه نمـاز شـام و خفـتن را        درين جمع، احناف نيز قايل اند و مي -1

گويند كه غيـر از همـين جمـع دو     گذارد و اينرا نيز ميجمع كرد و نماز شام را به وقت خفتن 
  .نماز، ديگر از آنحضرت ديده نشده است

به طور مطلق جايز نيست، زيرا تعيين اوقات قطعـي اسـت و بـه    » صالتين«نزد امام ابوحنيفه جمع  ∗
تواتر ثابت است كه در آن شبهة راه نـدارد و تـأخير و تقـديم نمـاز از وقـت آن، گنـاه كبيـره        

  .انده شده استخو
علماي حنفي كه بدان عمـل  . گذارد كرد، نماز را تمام مي به اقامت پانزده روز عزم مي ابن عمر  ∗

  .ايستد، نماز را كوتاه كند ها به اگر بدون نيت اقامت مدت: گويند كنند، مي مي
و سجدة تالوت، نزد حنفيه واجب است بر هركس كه خوانده يا شنيده باشد، چه قصدي باشـد   ∗

  ).تيسير القاري. (چه بدون قصد
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يعنـي از  . ]األحـزاب [ »به تحقيق كه هست شما را در رسـول اهللا اقتـداي نيـك   «
  .آنحضرت تبعيت كنيد

  .صبح را گذارد) سنت(ر سفر دو ركعت د )ص(و پيامبر -1102
ميان نماز شام و خفتن ، كرد با شتاب سير مي) در سفر( )ص(آنگاه كه پيامبر -1106

  .كرد جمع مي
نمود هرگاه بـا شـتاب    بين نماز پيشين و عصر جمع مي) در سفر( )ص(پيامبر -1107

  .كرد سير مي
بـه سـفر آغـاز    ) از ظهـر يعنـي قبـل   (قبل از ميالن آفتـاب   )ص(هرگاه پيامبر -1111

و سـپس هـردو نمـاز را    ، نمود نماز پيشين را تا به وقت عصر تأخير مي، كرد مي
  .كرد جمع مي

نماز پيشين را ، پيش از آنكه به سفر آغاز كند، و اگر آفتاب ميالن كرده بود -1112
  .شد گذارد و بعد سوار مي مي

و آنگاه  )1(كند يا نزول ميپروردگار ما تبارك و تعالي هر شب به آسمان دن« -1145
كيست كه مرا دعـا كنـد تـا دعـاي     : فرمايد مي، ماند كه ثلث آخر شب باقي مي

اش را برآورده سـازم؟   اورا مستجاب كنم؟ كيست كه از من بخواهد تا خواسته
  .»كيست كه از من آمرزش بخواهد تا اورا بيامرزم

َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال «: كسي كه شب بيدار شود و اين كلمات را بگويد« -1154

َوُسْبَحاَن ، الَحْمُد ِللَّهِ ، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمدُ ، َشرِيَك َلهُ 
َة ِإالَّ بِاللَّهِ ، َواللَُّه َأْكبَـرُ ، َوَال ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ ، اللَّهِ  : س بگويدو سپ »َوَال َحْوَل َوَال قـُوَّ

                                           
مراد از آن، نزول رحمت و مزيد لطف و اجابت دعاها است، نه نزول حركت و انتقـال، يعنـي    -1

  ).تيسير القاري. (نمايد باشد و دعاها را اجابت مي رحمت و كرم او در اين وقت بيشتر مي
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و اگر وضو كند و نماز ، گردد و يا دعايي بكند قبول مي )1(»اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي«
  .»شود نمازش قبول مي، بگذارد

  .»گذارد اگر نماز شب مي، عبداهللا مرد نيكي است« -1157
مرا به سه چيز وصيت كرد كه تا دم مـرگ آنـرا    )ص(پيامبر:  رض ابوهريره -1178

و خوابيدن بعـد  ، )چاشت(نماز ضحي ، وز روزه در هر ماهسه ر: كنم ترك نمي
  .)2(از نماز وتر

ال إلـه إال   –كسـي را كـه   ، به تحقيق كه خداوند بر آتش حرام كرده اسـت « -1186
  .»طلبد گفته و بدان رضايت خداي را مي –اهللا 

بـه جـز   ، بهتر است از هزار نماز در مساجد ديگـر ، نماز در همين مسجد من« -1190
  .)3(»الحرام در مكه مسجد

زن مسافت راه دوروزه را سفر نكند مگر آنكه شوهرش با وي باشد و يا دو « -1197
و دو روز است كـه در  ) كه نكاحش به گونة دايمي بر وي حرام باشد(محرمي 

  .روز عيد فطر و عيد اضحي: آن روزه نيست
لـوع كنـد و   پس از نماز صبح تا آنكه آفتاب ط، نيست نمازي پس از دو نماز -  

بـه  (هـاي شـتر    و بسته نشود پـاالن . پس از نماز عصر تا آنكه آفتاب غروب كند
در (مسجد اقصي ، )در مكه(مسجد الحرام : مگر به سوي سه مسجد) قصد سفر

  ).در مدينه(و مسجد من ) بيت المقدس
: البقره[ »تقيد كنيد بر همه نمازها و بر آن مواظبت نماييد«: فرموده خداوند -1200

                                           
  .مرا بيامرز! خداوندا -1
باشد، اختيار كرده شده اسـت، و حـد    و پانزدهم ماه ميروزة أيام بيض كه سيزدهم، چهاردهم  -2

  .اقل نماز ضحي دو ركعت است
  .يك نماز در مسجدالحرام برابر صد نماز در مسجد مدينه است -3
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  .روايت از زيد. أمور گشتيمپس از آن در حال نماز به سكوت م. ]238
زدن بــراي زنــان  در حــال نمــاز بــراي مــردان و كــف ) ســبحان اهللا(تســبيح « -1203

  .)1(»است
  .نماز را رها كند و دزد را تعقيب نمايد، اگر دزد جامة كسي را بگيرد: قتاده -1210
كنـد   ا با پروردگار خود راز و نياز مـي همان، اگر كسي از شما در نماز است« -1214

بلكـه بـه جانـب    ، پس به پيش روي خود يا جانب راست خـويش تـف نيفكنـد   
  .»چپ خويش و زير پاي چپ خود تف افكند

، كـه در نمـاز بـود سـالم كـردم      )ص(من بـر پيـامبر  :  رض عبداهللا بن مسعود -1216
  .»ستدر نماز مشغوليتي ني«: و فرمود، ليكن سالم مرا جواب نگفت

بـه ركعـت   (سـپس  ، در يكي از نمازها براي ما دو ركعت گذارد )ص(پيامبر -1224
مردم نيز با آنحضرت ايستادند و چـون نمـاز   . ننشست) به تشهد(ايستاد و ) سوم

، پيش از اينكـه سـالم بدهـد   ، را به آخر رسانيد و ما منتظر بوديم كه سالم بدهد
  ∗.كرد و سپس سالم داد تكبير گفت و در حالي كه نشسته بود دو سجده

سه ركعـت يـا   ، كند كه چند ركعت گذارده است نمازگذار فراموش مي... « -1231
بايـد در حـالي كـه نشسـته اسـت دو سـجده       ، در همچـو حـالتي  ، چهار ركعـت 

  .)2(»كند
آنحضـرت مـا را   : ما را به هفت چيز امر و از هفت چيز منع كـرد  )ص(پيامبر -1239

هي كنيم و مريض را عيادت نماييم و دعوت را قبول امر كرد كه جنازه را همرا
                                           

  .شود يعني براي كسي كه در نمازش چيزي واقع مي -1
  .بعد از سجدة سهو تشهد نخوانيد ∗
. يز واجب است چنانكه در فرض مقرر اسـت در مذهب جمهور علما سجدة سهو در نماز نفل ن -2

  .شود، پس تدارك آن به سجدة سهو الزم است چنانكه نماز بعد از شروع آن واجب مي
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و مظلوم را ياري رسانيم و سوگند خويش را به جا كنيم و سالم كسي را ، كنيم
و مـا را منـع كـرده    . بگـوييم  –يرحمك اهللا  –كننده را  جواب بگوييم و عطسه

هـاي ابريشـمي    لباس(اي و انگشتر طال و پوشيدن  استعمال ظروف نقره: است از
  .)1()قسي و استبرق، ديباج، حرير: چون

دانم كه با من چـه   نمي، و به خدا سوگند من كه خود فرستادة خدا هستم... « -1243
  .»معامله خواهد شد

، داديـم  در حالي نزد ما آمد كه ما جسد دختـر وي را غسـل مـي    )ص(پيامبر -1254
  .»او را به عدد طاق بشوييد«: آنحضرت فرمود

هاي  از جانب راست و از جاي«: مورد غسل دختر خود گفتدر  )ص(پيامبر -1255
  .»وضوي وي آغاز كنيد

او را «: آنحضـرت برآمـد و فرمـود   . وفات يافت )ص(يكي از دختران پيامبر -1258
و در ، سه بار يا پنج بار يا بيشتر از آن اگر الزم دانيد با آب و صدر غسل دهيـد 

او را در ايـن كفـن   ... (از كـافور و يا چيزي  –مرحلة آخر كافور به كار گيريد 
  .)2(»كنيد

اي كفن كـرده   در سه جامة يمني سفيد سحولية پنبه )ص(پيامبر: رضعايشه  -1264
  ∗.)3(نه پيراهني بود و نه دستاري، ها در آن جامه. شد

شـود سـپس قـرض او داده     ابتـدا مصـرف كفـن مـي    ) دارايي مـرده : (ابراهيم -1273
                                           

  ).تيسير القاري. (هاي زنان هفتم ميثرة حمرا است مانند قطيفه -1
  .ازار خويش را افگند -2
جب همانقدر است كه واجب در كفن، جامة است كه همه بدن را بپوشد، جمعي گويند كه وا -3

  ). تيسير القاري. (زياده از آن سنت و مستحب است. عورت را بپوشد
  .هرگاه كفن نيابد به جز پارچة كه سر و پاي مرده را بپوشاند، سر وي پوشيده شود ∗
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اجرت كنـدن قبـر و شسـتن    : سفيان. گردد يشود و سپس وصيت وي اجرا م مي
  .كفن است) مصارف(در زمرة ، مرده

روزي غـذاي عبـدالرحمن بـن عـوف را آوردنـد و او روزه      : رض پدر سعد -1274
بـراي او  . مصعب بن عمير كشـته شـد و او از مـن بهتـر بـود     : وي گفت. داشت

لمطلب و و حمزه بـن عبـدا  ، به جز يك چادر، چيزي نيافتند كه اورا كفن كنند
براي وي نيز چيزي نيافتند كه اورا ، يا مردي ديگر كشته شد كه از من بهتر بود

ترسم كه پاداش اعمال مـا در ايـن    همانا از آن مي. كفن كنند به جز يك چادر
  .دنيا پيشتر داده شده باشد و سپس به گريه آغاز كرد

ورد كـه بـيش از   آ روا نيست بر آن زني كه به خدا و روز آخرت ايمان مـي « -1280
مگر بر شوهر كه ميعاد آن چهار ماه و ده روز ، سه روز بر مرده سوگواري كند

  .»است
: آنحضـرت فرمـود  . گريسـت  بر زني گذشت كه بر سر قبري مي )ص(پيامبر -1283
بـه تحقيـق كـه صـبر واقعـي و حقيقـي در آغـاز        .. (»از خدا بترس و صـبر كـن  «

  ).مصيبت است
همانـا پسـر وي   : دي نزد آنحضرت فرستاد كه بگويـد قاص )ص(دختر پيامبر -1284

و سـالم رسـانيد و   ، آنحضـرت كسـي را نـزد وي فرسـتاد    ، در حال مرگ است
و ، دهـد  گيرد و هرآنچه مي همانا براي خداوند است هرآنچه مي«: چنين فرمود

بايــد شــكيبا باشــد و بــه پــاداش او ، بنــابراين. نــزد او هرچيــز مــدتي معــين دارد
ر آنحضرت بار ديگر قاصدي فرستاد و آنحضرت را سـوگند داد  دخت. »اميدوار

و مـردان ديگـر آنحضـرت را همراهـي     ... آنحضرت برخاست، كه نزدش بيايد
در حالي كـه نفـس وي   ، بلند كردند )ص(آن پسرك را به سوي پيامبر. كردند

يـا  : سـعد گفـت  ، اشك از چشـمان آنحضـرت جـاري شـد    . شد در سينه بند مي
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اين شفقت و مهربـاني  «: براي چيست؟ آنحضرت فرمود» اشكاين «! رسول اهللا
و خداونـد از ميـان   ، هاي بندگان خـويش نهـاده اسـت    است كه خداوند در دل

كند كه آنها بر ديگـران شـفقت و مهربـاني     بندگانش بر همان بندگان رحم مي
  .»كند

  .»گردد عذاب مي، شود مرده در قبر به سبب نوحة كه بر وي مي« -1292
از ما نيست كسي كه بر صورت خود سـيلي بزنـد و گريبـان چـاك كنـد و      « -1294

  .)1(»خواندند هاي بخواند كه در دوران جاهليت مي مرده را به نام
همانا اگر . و يك سوم هم زياد است، )براي صدقه وصيت شود(يك سوم « -1295

بـه  بهتر از آنست كه نيازمند باشند و دست ، وارثان خويش را ثروتمند بگذاري
رضـاي خـدا را   ، دهـي و بـا آن   به تحقيق هر نفقة كه مي، سوي مردم دراز كنند

  .»نهي شوي حتي آنچه را بر دهان زن خود مي بدان پاداش داده مي، جويي مي
آنانكه چون برسد بديشان سختي گويند هرآينه ما از «: جو فرمودة خداوند  -1301

اين گروه برايشان است . تآن خداييم و هرآينه ما به سوي او بازخواهيم گش
: البقره[ »يافتگان درودها از جانب پروردگار ايشان و بخشايش و ايشانند راه

و مدد طلبيد به شكيبايي و نماز و هرآينه «: جو فرمودة خداوند. ]157 -156
  .]45: البقره[» نماز دشوار است مگر بر فروتنان

حتـرام مـرده و تعظـيم ايمـانش يـا      بـه ا (هرگاه جنازه را ببينيد بـه پـا ايسـتيد    « -1307
شـما را  ، تا آنكـه جنـازه  . تا آنكه جنازه از شما بگذرد) دشواري و بيم از مرگ

                                           
  ).تيسير القاري(» گاه من اي كوه من، اي بازوي من، اي تكيه« -1
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  .)1(»عقب گذارد يا بر زمين نهاده شود
به آنحضرت گفته . اي گذشت و آنحضرت ايستاد جنازه )ص(از برابر پيامبر -1312

) انسـاني (فسـي  آيـا او ن «: آنحضـرت فرمـود  . شد كـه آن جنـازة يهـودي اسـت    
  .»نيست

اورا بـه سـوي   ، اعمـال اسـت   اگـر مـرده نيـك   ، در محل جنازه شتاب كنيـد « -1315
هاي خويش بـر   اي را از شانه بدي، بريد و اگر غير از آن است نيكويي پيش مي

  .»نهيد زمين مي
نماز جنـازه گـذارده   ، ميرد بر هر نوزادي كه به هنگام والدت مي: ابن شهاب -1358

يا اينكه ، زيرا بر فطرت اسالم زاده شده، آن كودك زنازاده باشد هرچند، شود
هرگاه نوزاد در ، هرچند مادرش غير مسلمان باشد، خاص پدرش مسلمان باشد
و بـر كـودكي كـه آواز    ، بر وي نماز گـذارده شـود  ، وقت زايمان آواز برآورد

  .زيرا خلقتش ناتمام مانده است. نماز گذارده نشود، برنياورده است
ــامبر -1361 ــر دو قبــري گذشــت كــه مــرده  )ص(پي . شــدند هــاي آن عــذاب مــي  ب

شــدن بــه ادرار خــودش را حفــظ  يكــي از آنهــا از آلــوده«: آنحضــرت فرمــود
  .»كرد چيني مي و ديگري سخن، كرد نمي

آيا اعتماد نكنيم بر آنچه سر ما نوشته شـده اسـت   ! يا رسول اهللا: مردي گفت -1362
مـا كـه از اهـل نيكبختـي اسـت بـه سـوي         پـس كسـي از  ، و ترك عمـل كنـيم  
آورد و كسي از ما كه از اهل بدبختي است به سوي بدبختي  نيكبختي روي مي

بـراي وي عمـل نيـك    ، امـا اهـل نيكبختـي   «: آورد؟ آنحضرت فرمـود  روي مي

                                           
كـه توسـط علـي    ) ص(جنازه با آخرين فعل پيامبر حكم ايستادن براي: ترجمه انگليسي بخاري -1

  .رض روايت شده و در صحيح مسلم آمده است منسوخ گرديده است
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و سـپس  . »شـود  براي وي عملي بد آسان مي، و اما اهل بدبختي، شود آسان مي
  .]5: الليل[» ا كرد و پرهيزگاري نمودو اما هركه عط«: آنحضرت خواند

و اين مـرده  ، بر او بهشت واجب گشت، آن مرده را كه به نيكي ياد كرديد« -1367
شما شاهدان خدا بـر روي  ، دوزخ بر او واجب گشت، را كه به بدي ياد كرديد

  .»زمين هستيد
بهشـت  خداوند اورا بـه  ، بر هر مسلماني كه چهار نفر به نيكي گواهي دهند« -1368

همچنـان اسـت   «: اگر سه نفر گواهي دهند؟ فرمود: ما گفتيم. »گرداند داخل مي
  .»همچنان است دو نفر«: اگر دو نفر گواهي دهند؟ فرمود: گفتيم. »سه نفر

  ∗∗.جست از عذاب قبر پناه مي، گذارد پس از هر نمازي كه مي )ص(پيامبر -1372
  .»عذاب قبر حق است« -1373
  .)1(»اند رسيده، اند آنها بدانچه پيش فرستاده، شنام ندهيدها را د مرده« -1393
او «: فرمـود  )ص(آنحضرت. مرا از عملي آگاه كن كه مرا به بهشت درآورد -1396

اينكـه خـداي را بپرسـتي و بـه او چيـزي را      : را حاجت بـزرگ اسـت و فرمـود   
  ∗.»حم به جا كنيبدهي و صلة ر )2(و نماز به پا داري و زكات، شريك نياوري

                                           
  .تر دارم كه بر قبر بنشينم اگر بنشينم بر اخگر كه بسوزد مرا، دوست: ابي هريره ∗
  ).تيسير القاري(تر است از آنكه آنرا مكروه گويند،  بول و غايط قبيح ∗
  .يك يا بد استمراد اعمال ن -1
اي از امـوال و   شدن است و معني شـرعي آن بـرآوردن پـاره    شدن و افزون زكات به معني پاك -2

زكات فرض است بر كسي كه عاقل، بالغ و مسلمان بوده و مالك نصـاب  . دادن به فقراء است
باشد، يعني آن مقدار مال داشته باشد كه بر طبـق شـرع زكـات بـر آن واجـب باشـد، و شـرط        

زكـات يكـي از اركـان اسـالم اسـت كـه       . آنست كه يك سال تمام از آن گذشته باشـد  ديگر
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مگر آنكـه تمـام آنـرا    ، دوست ندارم كه به اندازة كوه احد طال داشته باشم« -1408
  .»به جز از سه دينار، به مصرف برسانم) در راه خدا(
مـردي كـه خداونـد بـه او مـالي داده      ، نيست رشكي مگر در مورد دو كس« -1409

دانش رساند و مردي كه خداوند به او  است و او در راه حق آنرا به مصرف مي
  .»دهد كند و به ديگران تعليم مي داده است و او بدان عمل مي

اي است كه در پي آن  بهتر از صدقه، گفتار خوب و آمرزش«: فرمودة او تعالي  
  .]263: البقره[ »نياز و بردبار است آزاري باشد و خدا بي

رود و  اش مي رسد كه مرد با صدقه همانا بر شما زماني فرا مي، صدقه بدهيد« -1411
گويد كه اگر ديـروز   و كسي اورا مي. اش را بپذيرد يابد كه صدقه كسي را نمي

  .»ليكن امروز مرا بدان نيازي نيست، پذيرفتم مي، آوردي مي
، هاي خودرا به شـب و روز  كنند مال آناني كه انفاق مي«: گفتة خداي تعالي -1420

و نيسـت بيمـي   شـان   پس مر آنها راسـت مزدشـان نـزد خـداي    ، پنهان و آشكار
  .]274: البقره[ »برايشان و نه ايشان اندوهناك شوند

اي كـه دسـت چـپش     كنـد بـه گونـه    دهد و آنرا پنهان مـي  مردي كه صدقه مي«  
در روز رسـتاخيز در سـاية رحمـت    (داند كه دست راستش چه داده اسـت   نمي

كـو  هـا را پـس ني   اگر ظاهر كنيد صـدقه «: و گفتة او تعالي. »)گيرد خدا قرار مي
پـس آن  ، و اگر پنهان داريد آنـرا و بدهيـد آنـرا بـه درويشـان     ، چيزي است آن

  .]271: البقره[ »بهتر است مر شما را
                                                                                                  

چنانكـه ابـوبكر   . گـردد و هـركس از اداي آن امتنـاع ورزد، كشـتني اسـت      منكر آن كافر مـي 
  .با كساني كه از اداي زكات سر باز زده بودند، قتال كرد τصديق 

اندن از بين مبريد، همچون كسي كـه مـالش   هايتان را با منت نهادن و آزاررس صدقه! اي مؤمنان ∗
  .كند را براي نماياندن صدقه به مردم انفاق مي
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سزاوار ! بار الها: وي گفت... مردي از بني اسرائيل خواست كه صدقه بدهد« -1421
ام و بــه  ام و بــه زنــي زناكــار داده ام را بــه دزدي داده مــن صــدقه، حمــد تــويي

، امـا : نمـوده شـد و بـه او گفتـه شـد     ) در خواب يا رؤيـا (اورا ، ام دادهتوانگري 
و اما براي زنـي زناكـار شـايد    ، شايد اورا از دزدي پاك سازد، اي به دزد صدقه

شايد اورا پند و عبرتي گردد و ، و اما براي توانگر، اورا از زناكاري پاك سازد
  .»انفاق نمايد، از آنچه خداوند بدو بخشيده است

در ، افگنـد  هفت كس اند كه خداوند تعالي از ساية خود بر ايشان سايه مـي « -1423
جـواني كـه در   ، امـام عـادل  . اي نيست به جـز سـاية خـدا    آن روز كه هيچ سايه

و ، عبادت خدا پرورده شده است و مردي كه دل او در مسـاجد آويختـه اسـت   
جـا  بـاهم يك : دارنـد  دو مردي كـه محـض بـراي خـدا يكـديگر را دوسـت مـي       

و مردي كه زني زيبا و عالي نسب اورا به زنـا  . گردند شوند و از هم جدا مي مي
و مـردي كـه   ، ترسـم  دعوت كند و نپذيرد و بگويد كه همانا من از خداوند مي

صدقه بدهد و آنرا چنان پنهان دهد كه دست چپش ندانـد دسـت راسـتش چـه     
انش اشـك  كنـد و چشـم   و مردي كه در خلوت خـداي را يـاد مـي   ، داده است

  .»ريزد مي
گيرد و قصد دارد كه آنرا تلف نمايـد خداونـد    كسي كه اموال مردم را مي« -1425

  .»كند اورا تلف مي
ات آغـاز   بهترين صدقه آن اسـت كـه از وي تـوانگري باشـد و از خـانواده     « -1426

  .»كن
ات آغـاز كـن و    دست باال بهتر است از دست پايين و صـدقه را از خـانواده  « -1427
و كسي كه بخواهد خداونـد اورا  ، ترين صدقه آنست كه زادة توانگري باشدبه

، نيـازي كنـد   بي دارد و كسي كه  اوند اورا بازميخد، از خواستن صدقه بازدارد



78 
 

  .»كند نيازش مي خداوند بي
كننـد و   هايشـان را در راه خـدا انفـاق مـي     كساني كه مـال «: فرمودة او تعالي -1429

آنـان  ، آرنـد  انـد منـت و آزاري در ميـان نمـي     كـرده سپس در پي آنچـه انفـاق   
  .]262: البقره[ »اجرشان را در نزد پروردگارشان دارند

صدقه «مشمار . (»بسته نشود] درِ رزق[تا بر تو ] بخل مكن[سر كيسه را مبند « -1433
  ).شمارد كه خداوند بر تو مي» را
  :جامي

ــرا   ــده چـ ــف دهنـ ــي كـ ــيچ دانـ   هـ
 

ــتاننده  ــف ســ ــت از كــ ــر اســ   برتــ
 

ــده اســـت  ــيش راننـ ــا را ز پـ   آن غنـ
 

ــده   ــيش خواننـ ــه پـ ــا را بـ ــن غنـ   ويـ
 

  
دارد و صـدقه كـن    از تو نگاه مي) بركتش را(مال را نگاه مدار كه خداوند « -1434

  .»آنقدر كه در توان تو است
، گـذارد  مرد كه بر زن و فرزنـد و همسـاية او اثـر مـي    ) عمل ناشايست(فتنة « -1435

  .»كند معروف جبران مي آنرا نماز و صدقه و امر به
مـال  [كـردن   اگر زن از مواد خوراكي خانة خود صدقه كند كه قصد ضـايع « -1441

زيرا آنـرا  ، اورا ثواب است و براي شوهرش ثواب است، نداشته باشد] شوهر را
  .»دارندة آن مثل آن ثواب است به دست آورده است و براي نگاه

كنند مگـر آنكـه دو فرشـته فـرود      روزي نيست كه بندگان در آن صبح مي« -1442
عـوض  ، براي كسي كه صـدقه داده ! بار الها: گويد آيند كه يكي از آنها مي مي

را تبـاه  ) و بخيـل (مـال ممسـك   ! بـار الهـا  : گويـد  آنرا بده و فرشتة ديگري مـي 
  .»گردان

با دست خـويش كـار كنـد و از آن بهـره     «.. ، .» بر هر مسلماني صدقه است« -1445
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: و بعـد فرمـود  .. »اي را كمك كند رسيده ستم، نيازمند«.. ، »بدهد گيرد و صدقه
زيـرا ايـن   ، و خودرا از شر نگهـدارد ] و بدان فرمان دهد[عمل به معروف كند «

  .»رود كار برايش صدقه به شمار مي
  .»هرچند از زيورات شما باشد، صدقه بدهيد«: براي زنان گفت )ص(پيامبر -1447
جمـع نشـود و ميـان مجتمـع     ] دو شريك كه جدا جداستمال [ميان متفرق « -1450
از كمـي و  . (تفريـق نشـود بـه سـبب تـرس     ] مال دو شريك باهم يكجـا باشـد  [

  .»در صدقه) زيادتي
در گـرفتن  (هرگاه دو شريك مقدار مال متعلق به خودرا بداننـد  : عطا و طاوس  

  ).از هريك جدا زكات گرفته شود(، مال ايشان جمع نشود) زكات
چهــل چهــل ، شــود تــا هريــك از آن دو شــريك زكــات واجــب نمــي :ســفيان  

  .)1(گوسفند نداشته باشد
مگر ، به زكات گرفته نشود، حيوان پير و ناقص و بز نَر«: خداوند به رسولش -1455

  .»گيرنده خواسته باشد آنكه زكات
دو ) دهـد  آنكه زكات را به وابستگان نزديك خويش مي(براي چنان كسي « -1460

  .»ثواب رعايت اقارب و ثواب زكات: ثواب است
رسيد تا آنگاه كه از  هرگز به نيكوئي و نيكوكاري نمي«: جفرمودة خداوند  -1461

  .»خرج كنيد، داريد آنچه دوست مي
  .)2(»تر اند كه بديشان صدقه كني شوهر تو و پسر تو مستحق« -1462
هاي دنيا و  ش خوشيگشاي، همانا از آنچه پس از خود در بارة شما بيم دارم« -1465

                                           
  .از چهل گوسفند يك گوسفند زكات است -1
  .امام ابوحنيفه زكات واجب را به شوهر فقير منع كرده است -2



80 
 

  .»زرق و برق آنست
خـورد   مانند كسي است كه مـي ، سازد كسي كه مال را به ناحق از آن خود مي«  

  .»دهد شود و همان مال در روز قيامت بر وي شهادت مي و سير نمي
: التوبـه [ »ها براي فقيـران اسـت   جز اين نيست كه صدقه«: و فرمودة او تعالي -1467

60[.  
آنحضرت به آنان بخشيد . چيزي طلبيدند )ص(انصار از رسول اهللا كساني از -1469

و باز طلبيدند و باز بخشيد و باز طلبيدند و باز بخشـيد تـا آنچـه نـزد آنحضـرت      
از شـما دريـغ   ، بـود  اگر نزد من بيشتر از ايـن مـي  «: و سپس فرمود، بود تمام شد

او عفـت  خداونـد بـه   ) سـؤال نكنـد  (و هركسي كه عفت پيشه كنـد  ، كردم نمي
و هـركس كـه   ، كنـد  نيـاز مـي   خداوند اورا بي، بخشد و هركس استغنا ورزد مي

و خداونـد هـيچكس را عطـايي    ، دهد خداوند به او شكيبايي مي، شكيبايي كند
  .»بهتر و نيكوتر از شكيبايي ارزاني نكرده است

سوگند به ذاتي كه نفس من در يد قـدرت اوسـت كـه اگـر كسـي از شـما       « -1470
بهتـر از  ، ودرا بگيرد و بـر پشـت خـود هيـزم بكشـد و آنـرا بفروشـد       ريسمان خ

  .»آنست كه نزد كسي برود و از او سؤال كند كه به او چيزي بدهد يا ندهد
به كسـي بـده كـه    : من گفتم، داد به من چيزي مي )ص(رسول اهللا: رضعمر  -1473

چيـزي  و چون از ايـن مـال   ، اين را بگير«: آنحضرت فرمود، از من فقيرتر است
آنـرا  ، برايت داده شود و تورا در آن طمعي نباشد و نه هـم سـؤال كـرده باشـي    

  .»در غير آن دنبال آن مرو، بگير
در ، چـون روز قيامـت فـرا رسـد    ، كنـد  كسي كه پيوسته از مردم سؤال مـي « -1474

  .»اي گوشت نيست روي وي پاره
: البقـره [ »كننـد  با اصـرار از مـردم چيـزي سـؤال نمـي     «: فرمودة خداي تعالي -1475
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273[.  
ــر شــما نــاخوش مــي  « -1477 ، گفتــار بيهــوده: دارد خداونــد ايــن ســه خصــلت را ب

  .»كردن را كردن مال و بسيار سؤال ضايع
زيـرا  ، و باكي نيست بر كسي كه مالي را بخرد كه ديگري صدقه داده باشـد  -1488

 اش منـع كـرده   دهنده را به طـور خـاص از خريـداري صـدقه     صدقه )ص(پيامبر
  .نه ديگري را، است

خريـد مگـر آنـرا در صـورتي      نمـي ، آنچه را صدقه داده بـود  رضابن عمر  -1489
  .خريد كه باز صدقه بدهد مي

  .»زيرا ميان او و خداوند حجابي وجود ندارد، از دعاي مظلوم بترس... « -1496
لَيم گردانيـد و    مأمور جمع.. مردي را  )ص(پيامبر -1500 آوري زكات مردم بنـي سـ 

  .آنحضرت با وي محاسبه كرد، آنگاه كه وي بازآمد
زكات فطر را بر هر برده و آزاد و مـرد و زن و خـورد و بـزرگ     )ص(پيامبر -1503

يا يك صـاع جـو فـرض گردانيـد و دسـتور      ، مسلمان به مقدار يك صاع خرما
  ∗.)1(داده كه قبل از برآمدن به نماز عيد داده شود

                                           
  .صدقة فطر به مذهب حنفي واجب است نه فرض -1

قول معاويـه را حجـت   (ار نيم صاع گندم جايز دانسته، امام ابوحنيفه تعيين صدقة فطر را به مقد  
  )ث.ح 1508گرفته در 

فرق ميان صدقه و هديه آنست كه صدقه عطايي است براي ثواب آخرت كه بـراي گيرنـدة آن    ∗
اما هديه تمليك به غير است، به واسطة اكرام و تقرب به وي و . رود نوعي خواري به شمار مي

اي كه منـت صـدقه تـا آخـرت      ماند در حال است و منت آن نمي مكافات آن در دنيا نيز ميسر
بنـابراين،  . منتي باشد) ص(بنابراين، سزاوار نيست كه جز خدا كسي را بر رسول اهللا. باقي است

  .صدقه به آنحضرت حرام گرديده است
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  .)1(داديم يك صاع جو مي )ص(پيامبرما صدقة فطر را در زمان  -1505
ايـن فريضـة خداونـد پـدرم را كـه       )2(حـج ! يا رسول اهللا: زني از قبيلة خَشعم -1513

آيـا  ، تواند خودش را بر مركب نگهـدارد  مردي كهنسال است دريافته و او نمي
 حجـة و ايـن واقعـه در   ، آري«: من از جانب او حج بگذارم؟ آنحضرت فرمـود 

  .»الوداع بود
ايمان به خدا «: سوال شد كه بهترين اعمال كدام است؟ فرمود )ص(از پيامبر -1519

بعـد از  : گفته شد. »جهاد در راه خدا«: بعد از آن؟ فرمود: گفته شد» و رسول او
  ∗.)3(»حج مبرور«: آن؟ فرمود

مجامعت نكنـد و فسـق   ) و در ايام حج(هركه خاص براي خدا حج بگذارد « -1521
  .»گردد مانند روزي كه از مادر زاده شده است ياز حج بازم، نورزد

همانـا بهتـرين   ، توشـه برداريـد   )در سفر حج(با خود «: فرمودة خداي تعالي -1522
  .]197: البقره[ »آخرت تقوي است هءتوش

پيراهن و دسـتار و  «: فرمود )ص(هايي بپوشد؟ آنحضرت محرم چه نوع جامه -1542
، نيابـد ) رويـه  كفـش بـي  (گر كسي كه نعلـين  م، ازار و كاله دراز و موزه نپوشد

تـر از   ا قطـع كنـد تـا پـايين    پوشد قسـمت بـاالي آنـر    اي را كه مي وي بايد موزه

                                           
  .يك صاع معادل تقريبي سه كيلوگرام است -1
و تندرست باشد و از عهـدة مصـارف سـفر    فرضيت حج بر كسي است كه آزاد و عاقل و بالغ  -2

   .حج و نفقة وابستگان خود تا زمان برگشت، برآمده بتواند
حج مبرور، آنست كه خاص براي رضاي خدا و بر وفق سـنت نبـوي بـدون ارتكـاب گنـاه ادا       -3

   .شود
خواهـد وارد مكـه شـود بايـد از      در مذهب حنفي هركس كه به عزم حج يا تجارت و غيره مـي  ∗

  ).ذُو الحليفه، مهيعه و قَرن. (ز اين ميقاتها، احرام بگيرديكي ا
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هـايي را نپوشـد كـه بـدان چيـزي از       و جامـه . قرار گيرد) قوزك پاي( شتالنگ
  .»زعفران و ورس رسيده است

رم بـود و   جامة زردگون پوشيده بود در حـالي كـه م   رضعايشه  -1544و  1543 حـ
اي نپوشد كه  محرم صورت خودرا نپوشد و برقع بر روي نيفكند و جامه: گفت
س و زعفران رنگ شده باشدبا وصـفر  : رضجابر. رعزرد و سـرخ (من جامة م (

در پوشيدن زيـور و جامـة سـياه و سـرخ و      رضو عايشه . شمارم را خوشبو نمي
در : اهيم نخعـي گفتـه اسـت   و ابـر . ديـد  كفش چرمي براي زن محرم باكي نمي

  .باكي نيست) احرام(عوض كردن جامه 
پـس هـركس كـه در ايـن     ، اند هاي معلوم ماه )1(زمان حج«: فرمودة او تعالي -1559

بايد كه از اجماع و مالعبت با زنان بپرهيزد ، ها حج را بر خود فرض گرداند ماه
  .]197: البقره[ »نكند) جدال و مناقشه(و سخن بيهوده نگويد و جنگ 

  .هاي حج شوال و ذي قعده و ده روز از ذي حجه است ماه: رضابن عمر   
هـاي حـج احـرام     در زمرة سنت است كه كسي بـه غيـر از مـاه   : رضابن عباس   

  .نگيرد
را ) يعنـي منـاطق دور دسـت   (گرفتن از خراسان يا كرمـان   احرام: رضو عثمان   

                                           
گيرد و پـس از اداي عمـره    كسي كه با خود قرباني ندارد از ميقات، احرام عمره مي: حج تمتع -1

بندد و اعمال حج  آيد و در روز هشتم ذي حجه از خود مكه احرام حج مي از احرام بيرون مي
  .گردد كه بايد ذبح كند ر وي گوسفندي واجب ميكند و در روز نحر ب به جا مي

پيوندد  براي كسي است كه با خود قرباني همراه دارد، ولي حج و عمره را درهم مي: حج قران  
  .شود كند كه عمره در آن داخل مي دهد و بر اعمال حج بسنده مي و در يك احرام انجام مي

كند و بعد از احرام بيرون آيد و سـپس  براي كسي است كه حج را در موقع آن ادا : حج افراد  
  .به ميقات رود و از آنجا احرام عمره گيرد و عمره كند
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  .دانست مكروه مي
  .)1(»شود حج و عمره گذارده مي، جپس از خروج يأجوج و مأجو« -1593
. شود تا آنكـه حـج خانـة كعبـه گـذارده نشـود       قيامت برپا نمي: روايت از شعبه  

  ).يعني حج متروك گردد(
ديدم كه در نخستين طـوافي  ، را زماني كه به مكه آمد )ص(پيامبر: پدر سالم -1603

رمـل  ، حجر االسود را بوسيد و در سه طواف از جملـة هفـت طـواف   ، كه كرد
  ∗.كرد

بـه جـز   ، كنـد  )2(از كعبـه اسـتالم   )ص(ام كه پيـامبر  من نديده: رضابن عمر  -1609
  .را )3(همان دو ركن يماني

اسـتالم  ) حجـر االسـود را  (را ديـدم كـه آنـرا     )ص(رسول اهللا: رضابن عمر  -1611
  .بوسيد كرد و مي مي

هربـار كـه    كعبه را به سواري شتر طواف كرد و )ص(پيامبر: رضابن عباس  -1612

                                           
. كننـد  ياجوج و مأجوج نام قومي است، از اسماء عجمي و آنها نزديك به قيامـت خـروج مـي    -1

  ).تيسيرالقاري(
ان اسـت  رمل، به معني شتافتن و دويدن متوسط و جنبانيدن هردو دوش است و خاص براي مرد ∗

شود، نزد  نمايي بوده است و در سه دور اول طواف اجرا مي نه براي زنان و هدف از آن قدرت
  .ها است ها است، و نزد شافعيه شتاب رفتن و يا نزديك به هم زدن گام حنفيه جنباندن دست

  .كردن و بوسيدن است استالم، با كف دست مسح -2
كن گويند، دو ركن يماني همان است كه حجـر  كعبه داراي چهار ستون است كه هريك را ر -3

االسود در آن است و ركن محاذي آن، دو ركن ديگر به نام ركن عراقي و شامي، يا هردو را 
  .شامي خوانند
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  .)1(كرد به سوي آن اشاره مي، آمد مي) حجر االسود(به سوي ركن 
كعبه را به سواري شتر طواف كرد و هربـار كـه    )ص(پيامبر: رضابن عباس  -1613

  .گفت كرد و تكبير مي با چيزي كه نزد وي بود بدان اشاره مي، آمد به ركن مي
، ي كه طواف حج و عمره كردهنگام )ص(همانا پيامبر: رضعبداهللا بن عمر  -1616

و در چهـار  ) تنـد رفـت  (در سه دور طواف سعي كرد ، در اول زمان قدوم خود
و سپس دو ركعت نمـاز گـذارد و   ) به حالت عادي رفت(دور ديگر مشي كرد 

  .بعد ميان صفا و مروه طواف كرد
در وقـت طـواف كعبـه بـر كسـي گذشـت كـه         )ص(پيامبر: رضابن عباس  -1620

ه وسيلة بند چرمي يا ريسمان يا چيزي ديگـر بـه كسـي ديگـري     دست خودرا ب
: »در اثناي طواف«آنرا با دست خويش قطع نمود و گفت  )ص(پيامبر. بسته بود

  ).با دست خويش اورا به دنبال خود بكشان(
اگر به هنگام طواف اقامت نماز گفته شود يا كسي از موضـع طـواف   : عطاء -1622

بـه همـان جـايي    ، دهـد  كـه نمـاز را سـالم مـي    آنگـاه  ، خويش دور كرده شـود 
 )ص(پيـامبر ). بقية طواف را كامل كنـد (، بازگردد كه طواف را قطع كرده بود

  .)2(دو ركعت نماز گذارد، در هفت دور طواف
و در عقـب مقـام   ، وارد مكه شد و هفت بار بر كعبه طواف كرد )ص(پيامبر -1627

فا برآمد و همانا خداي تعالي ابراهيم دو ركعت نماز گذارد و سپس به سوي ص
                                           

اند كه اگر بوسه بر لب ميسر نشود، هردو دست را به حجر االسود نهد و بوسه دهد  حنفيه گفته -1
د و بوسه دهد و اگر آن هم ميسر نشود، هـردو دسـت   و اگر آن هم ميسر نشود، عصا بر آن نه

تيسـير  . (ها را به جانب حجر كرده و اشـارتي بـر آن بكنـد    را تا بنا گوشي بردارد و باطن دست
  )القاري

  .دو ركعت نماز بعد از طواف حنفيه و مالكيه واجب است -2
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 »براي شما مقتداي نيك است) در اعمال و اقوال(همانا رسول اهللا «: گفته است
  .]21: األحزاب[
گروهي از مردم پس از نمـاز صـبح بـر كعبـه طـواف كردنـد و سـپس پـاي          -1628

. ايستادند) طواف(به نماز ، صحبت واعظ نشستند و آنگاه كه آفتاب طلوع كرد
آنها تا زماني نشستند كه وقت كراهيت نمـاز گذشـت و در   : گفت رضعايشه 

  .آن وقت به نماز ايستادند
شنيدم كه از نمـاز در وقـت طلـوع آفتـاب و غـروب آن منـع        )ص(از پيامبر -1629

  .كرد مي
كرد  را ديدم كه پس از نماز صبح طواف مي رضعبداهللا بن زبير : عبدالعزيز -1630

  .گذارد مي) ش از طلوع آفتابپي(و دو ركعت نماز طواف را 
دو ركعـت نمـاز   ، را ديـدم كـه بعـد از عصـر     رضعبداهللا بن زبير: عبدالعزيز -1631

  .گذارد مي
آمـد و  ، به سقايه و جاي نوشيدن آب زمـزم  )ص(رسول اهللا: رض ابن عباس -1635

هـاي خـويش را در آن    مـردم دسـت  ! يا رسـول اهللا : عباس گفت. آب خواست
آنحضـرت از آن آب  . »از همين آب برايم بده«: ت فرمودآنحضر. اند درآورده

نوشيد و سپس به سوي چاه زمزم رفـت كـه در آنجـا آل عبـاس بـه مـردم آب       
زيـرا همانـا   ، كـار كنيـد  «: آنحضـرت فرمـود  . دادند و مشغول آبكشي بودند مي

ديگـران  ) رقابـت (هرگـاه مغلـوب   «: سـپس فرمـود  » دهيـد  عمل نيك انجام مـي 
يعني شانة خـود و  » نهادم آمدم و حتي ريسمان را بر اين مي فرود مي، شديد نمي

  .به شانة خود اشارت كرد
و زنـان  ، هـا  نشـين  و پرده، دختران نوجوان –يا  –نشين  دختران نوجوان پرده« -1652

حايض بايد در مراسم خيـر و دعـاي مسـلمان حضـور يابنـد و زنـان حـايض از        
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آيـا زنـان حـايض    : بـه او گفـتم  ) لام عطيه (من . »گوشه بگيرند) عيد(مصالي 
شوند؟ و در فالن جـاي   آيا در عرفات حاضر نمي«: ؟ گفت)هم حاضر گردند(

  ∗∗.»شوند؟ فالن جاي حاضر نمي
نماز شام و خفـتن را در مزدلفـه جمـع كـرد و بـه       )ص(پيامبر: رضابن عمر  -1673

نمـازي  ، هريك از اين دو نماز اقامت جداگانه گفته شد و در ميان اين دو نماز
  .نفل گذارد، نگذارد و نه هم پس از اين دو نماز

و نماز ) به وقت نماز خفتن(نماز شام پس از رسيدن مردم به مزدلفه :  عبداهللا -1675
  .صبح به مجرد دميدن صبح

نمازي را در غير وقت آن گذارده  )ص(ام كه پيامبر من هرگز نديده: عبداهللا -1682
شام و خفتن جمع كرد و نماز بامداد را كه قبـل  به جز دو نمازي كه ميان ، باشد

  .گذاشت) در مزدلفه(از وقت آن 
را ديدم كـه نمـاز صـبح را در مزدلفـه گـذارد و      رض عمر : عمرو بن ميمون -1684

از ، كـرد  همانا مشركان تا زمـاني كـه آفتـاب طلـوع نمـي     : سپس ايستاد و گفت
با  )ص(و همانا پيامبر! ثبير تابان شو اي كوه: گفتند شدند و مي مزدلفه روانه نمي

  ∗.ايشان مخالفت كرد و پيش از طلوع آفتاب از مزدلفه روانه شد
بر مركب  )ص(اسامه بن زيد  از عرفات تا مزدلفه بر پشت سر پيامبر -1687و 1686

فضل را از مزدلفه تا مني بر مركب بر پشـت سـر   ، سپس آن حضرت. سوار بود
                                           

وضو ميـان صـفا و    يحايض تمام مناسك حج را به جاي آورد به غير طواف خانه كعبه، و اگر ب ∗
  ).بر او باكي نيست(مروه سعي كند، 

سعي ميان صفا و مروه، نـزد ابوحنيفـه از واجبـات حـج اسـت كـه تـرك آن بـا قربـاني جبـران            ∗
  .شود مي

  .رفتند كرد بر كوه ثبير نمي مشركان در ايام جاهليت تا زماني كه آفتاب طلوع نمي ∗
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پيوسـته  ) در مسـير راه ( )ص(پيـامبر : تنـد گف و هردوي آنها مـي ، خود سوار كرد
  .را رمي كرد) عقبه(گفت تا آنكه حجرة  تلبيه مي

يعنـي تمتـع كـرد يـا     (ور شد به اداي عمره سپس بـه اداي حـج    پس هركه بهره  
پـس هركـه نيابـد پـس الزم     . پس الزم است آنچه سهل باشـد از قربـاني  ) قران

تـي كـه بازگرديـد از    داشتن سه روز در وقـت حـج و هفـت روز وق    است روزه
اين حكم آن راست كـه نباشـد خـانوادة وي    . اين يك ده روز تمام است، سفر

  .]196: البقره[، باشندة مسجد الحرام
و از . )1(وي مرا بدان امر كرد، سوال كردم بدر بارة حج تمتع از ابن عباس  -1688

گوسـفند  شتر يا گـاو يـا   ، در قرباني: وي گفت. وي در بارة قرباني سؤال كردم
  .است) شتر و يا گاو(شدن در خون   است و يا شريك

  .عمرة مقبول و حجي مبرور. اين سنت ابوالقاسم است  
بايـد بـر   ، نياورده است )حيوان براي قرباني(هركس از شما كه با خود هدي -1691

كعبه طواف نمايد و ميان صفا و مروه طواف نمايد و موي خويش كوتـاه كنـد   
  .براي حج احرام بگيرد و حالل شود و سپس

مرا امر كرد كه از قرباني شتران سرپرستي كنم  )ص(پيامبر: گفت رضعلي  -1716
  .مزد ندهم، كنندة شتران چيزي از قرباني و به ذبح

  .پوست قرباني صدقه داده شود  
  .خورده شود و بخوراند) و قران(از قرباني حج تمتع : عطاء گفته است)2( -1718
سـنگ  (طواف زيارت كردم پيش از آنكه رمـي : گفت )ص(امبرمردي به پي -1722

                                           
  .جام دهديعني در ايام حج، قبل از حج، عمره را ان -1
  .كسي كه در احرام بر وي قرباني جزاي شكار و نذر الزم آمده، خود از آن گوشت نخورد -2
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  .»باكي نيست«: فرمود )ص(پيامبر، كنم )زدن
  .)1(»باكي نيست«: ذبح كردم پيش از آنكه رمي كنم؟ فرمود: كسي گفت  

: رمـي كـردم؟ آنحضـرت فرمـود    ، پس از آنكه شام فـرا رسـيد  : كسي گفت -1723
  .»باكي نيست«
  .موي سر خودرا تراشيد) پس از اتمام حج(د در حج خو )ص(رسول اهللا -1726
بـراي  : گفتنـد » كننـدگان مـوي را بيـامرز    تـراش ! بار الها«: گفت )ص(رسول -1728

كنندگان موي سه بار دعا كـرد   آنحضرت براي تراش. كردن نيز دعا كن كوتاه
  .»موي نكنندگا براي كوتاه«: و سپس گفت

خـويش را تراشـيدند و برخـي    و گروهـي از يـاران وي سـرهاي     )ص(پيامبر -1729
  .)2(ديگر موي خويش را كوتاه كردند

وارد مكه شد به يـاران خـويش امـر كـرد كـه طـواف        )ص(آنگاه كه پيامبر -1731
كعبه و صفا و مروه را انجام دهند و سپس از احرام بيرون آيند و سر خويش را 

  .بتراشند و يا موي را كوتاه كنند
ــارة ذبــح و ترا -1734 ــا در ب ــه   )3(شــيدن ســر و رمــيهمان و تقــديم و تــأخير آنهــا ب

                                           
ليكن امام ابوحنيفه به اسناد حديث ديگري كه از ابن عبـاس روايـت شـده تقـديم و تـأخير در       -1

  .داند اعمال مذكور را تابع دم يعني قرباني مي
اند، متمتع  كردن آن و گفته وي، افضل است از كوتاهمعلوم شد كه تراشيدن م 1728از حديث  -2

بعد از فراغ از عمره، موي را كوتاه كند و بعد از اتمام حج، موي را بتراشد تـا هـردو حكـم را    
  .كردن موي است عملي كرده باشد، اما براي زنان به طور مطلق كوتاه

  ). سنگريزه انداختم(يعني : رمي كردم -3
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  ∗.»باكي نيست«: فرمود )ص(آنحضرت. گفته شد )ص(پيامبر
  :براي مردم خطبه خواند) دهم ذي الحجه(در روز نحر  )ص(پيامبر -1739
شـما  ) يكـديگر (هاي شـما و آبروهـاي شـما بـر      هاي شما و مال به تحقيق خون«  

در همـين مـاه   ، در همـين شـهر شـما   ، مانند حرمت همين روز شـما . حرام است
  .»شما

بعـد از مـن   ، به كسي كه غايب است برساند) سخن مرا(بايد حاضرين مجلس «  
  .»هاي بعضي ديگر را بزند به كفر برنگرديد كه بعضي از شما گردن

) در ايام تشـريق (و سپس . در روز نحر به وقت چاشت رمي كرد )ص(پيامبر -1745
  .رمي كرد) بعد از ظهر يعني(پس از ميالن آفتاب 

را رمي كرد و سپس  –الدنيا  ةجمر –با هفت سنگريزه  رضعبداهللا بن عمر  -1752
رفـت تـا بـه زمـين همـوار       گفت و سپس پيش مي در پي هر سنگريزه تكبير مي

نمـود   ها را بلند مـي  كرد و دست ايستاد و دعا مي رسيد و روي به قبله دير مي مي
و بعـد جانـب چـپ را    ، كـرد  را رمـي مـي   –طي الوس ةجمر –و سپس همچنان 

ايسـتاد و   ايستاد و دير مي رفت و روي به قبله مي گرفت و به زمين هموار مي مي
ذات  ةجمـر  –نمـود و سـپس از ميـان وادي     ها را بلند مـي  و دست، كرد دعا مي
رسـول  : گفـت  نمـود و مـي   كرد و نزديـك آن توقـف نمـي    را رمي مي –العقبه 

  .كرد ام كه چنين مي را ديده )ص(اهللا
آنگاه كه ارادة احرام  )ص(من با هردو دست خود بر رسول اهللا: رضعايشه  -1754

پيش از آنكـه طـواف   ، خوشبويي ماليدم، و زماني كه از احرام بيرون آمد، كرد

                                           
حج به روز جمعه تصادف كند حـج اكبـر اسـت بـا زبـان علـم و شـريعت        اگر : گويند اينكه مي ∗

  .متعارف نيست
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  .كند) افاضه(
كعبه را طواف كنند به جـز  ) اجراي مراسم حج(مردم امر شدند كه در آخر  -1755

  ∗.ساقط گرديده است، از حايض) وداع(ف آنكه اين طوا
از ايـن   )عايشـه رض (مـن ، حـايض شـد   )ص(همسر پيـامبر ، صفيه بنت حيي -1757

وي مـا را مانـدگار خواهـد    «: آنحضرت فرمـود ، ياد كردم )ص(واقعه به رسول
پـس  «: آنحضـرت فرمـود  ، همانا وي طواف افاضه كرده است: گفتند» ساخت؟

  .»سازد ماندگار نمي
بـدون  (اجـازه داده شـده كـه    ، ي زن حايض كه طواف افاضه كرده استبرا -1760

  .برگردد) طواف وداع
تنـد  (كـرد   سـه دور آنـرا سـعي مـي    ، كـرد  هفـت طـواف مـي    رضابن عمـر   -1767

  ).رفت به حال عادي مي(كرد  و چهار دور ديگر را مشي مي) رفت مي
يعني » ب كنيدنيست شما را گناهي در آنكه از پروردگار خويش روزي طل« -1770

  .]198: البقره[) تجارت نيز نمائيد. (در موسم حج
كفـارة گناهـاني اسـت كـه ميـان دو عمـره واقـع        ، از عمره تـا عمـرة ديگـر   « -1773

  .»و حج مقبول را پاداش به جز بهشت نيست، شود مي
  ∗.عمره كرد، قبل از آنكه حج كند )ص(پيامبر -1774
مـا از او  . گذاردنـد  را مـي ) چاشـت (برخي از مردم در مسـجد نمـاز ضـحي     -1775
باز برايش . اين كار بدعت است: گفت. از نماز آنان پرسيديم) عبداهللا بن عمر(

                                           
  .شب در مني گذراندن، نزد جمهور علما واجب است و نزد امام ابوحنيفه سنت است ∗
در مذهب امام ابوحنيفه و امام مالك عمره سنت است و دليل ايشان حديث ابوهريره است كه  ∗

  .»عمرة تطوعالحج فريضة وال«: آنحضرت فرمود
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چهار كه يكـي در مـاه رجـب    : چند عمره نمود؟ گفت )ص(رسول خدا: گفت
  .بود

ــدالرحمن   : گفــت رض ام المــؤمنين -1776 ــر ابوعب ــد ب ــد رحمــت كن ــن (خداون اب
در آن حاضـر  ) رضابـن عمـر  (رده كـه وي  اي نكـ  آنحضرت عمره). رضعمر

  .ليكن آنحضرت در ماه رجب هرگز عمره نكرده است، نبوده باشد
بـا  (يـك حـج   : آنحضرت چند حج كرد؟ گفـت : سوال كردم رضاز انس  -1778

  ).عمره
همانا عمرة رمضـان برابـر   ، در آن ماه عمره كن، آنگاه كه رمضان فرا رسيد« -1782

  .»حج است
؟ )ص(خــاص بــراي شماســت يــا رســول اهللا) مــرة قبــل از حــجع(آيــا ايــن  -1785

  .»اين براي همه است و براي هميشه، ني«: آنحضرت فرمود
. شــبي چنــد قبــل از رؤيــت هــالل ذي الحجــه برآمــديم  )ص(مــا بــا رســول -1786

بايـد احـرام   ، خواهد براي عمره احرام بگيـرد  كسي كه مي«: فرمود )ص(رسول
بايـد بـراي حـج احـرام     ، حج احـرام بگيـرد   خواهد براي و كسي كه مي، بگيرد

  .»بستم براي عمره احرام مي، آوردم بگيرد و اگر من با خود هدي نمي
ك    ! يـا رسـول اهللا  : گفـت  رضعايشه  -1787 حـج و عمـره  (مـردم بـا اداي دو نُسـ (

ك    برمي بـه وي گفتـه شـد   . گـردم  برمـي ) حـج (گردند و من با اداي يـك نُسـ :
به تنعيم برو و از آنجا احـرام بگيـر و سـپس بـه      منتظر باش و چون پاك شدي«

و ثواب آن به انـدازة نفقـة تـو اسـت يـا بـه انـدازة رنـج و         ، فالن جاي نزد ما بيا
  .»زحمت تو

» چـون آنحالـت يعنـي اخـذ وحـي از وي دور شـد      «: فرمود )ص(آنحضرت -1789
ه را از تـن خـود بيـرون آور       ( بـو اثـر  ، كجاست كسي كـه از عمـره پرسـيد؟ ج
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ــ ــوي خوش ــود بش ــدن خ ــن و در  ، بويي را از ب ــود دور ك ــگ زرد را از خ و رن
  ).كني ات چنان كن كه در حج خود مي عمره

شــب هنگــام بــه خانــة خــويش داخــل ، )در بازگشــت از ســفر( )ص(پيــامبر -1800
  .آمد بلكه در آغاز روز يا آخر روز به خانة خود مي، شد نمي

بـه گونـة   (بر اهل خانة خـودرا   شب آمدن) در مراجعت از سفر( )ص(پيامبر -1801
  .منع كرده است) ناگهاني

نمـاز  ، كـرد  ام كه هرگاه در سفر شتاب مي را ديده )ص(من پيامبر: رضعمر -1804
يعني يكي را پس (كرد  كرد و ميان نماز شام و خفتن جمع مي شام را تأخير مي
  ).گذارد از ديگري مي

 »كـردن در حـج   اهم مشـاجره و نه بدكاري و نـه بـ  «: فرمودة خداي عزوجل -1819
  .]197:البقره[
آميزش نكنـد و مرتكـب   ) در حال احرام(كسي كه اين خانه را حج كند و « -1820

گـردد ماننـد روزي كـه از مـادر زاده شـده       بـازمي ) از حج چنان(، گناهي نشود
  .»است

  .»از آن بخوريد حالل است«: حضرت فرمود. خري ديدم گوره -1823
و مـن  » حيوان بـدي اسـت  «: فرمود) چلپاسه(مورد مارمولك در  )ص(پيامبر -1831

  .نشنيدم كه به كشتن آن امر كرده باشد
  .»شود قطع نمي) حرم(خار آن « -1831
ــرام       « -1832 ــرا ح ــردم آن ــده و م ــرام گرداني ــد ح ــه را خداون ــه مك ــق ك ــه تحقي ب

حـالل نيسـت   ، بر هيچكسي كه به خدا و روز آخرت ايمـان دارد . اند نگردانيده
  .»...ر آن خوني بريزد و درختي را قطع كنندكه د

همانا خداوند مكه را حرام گردانيده است و پيش از من بر هيچكس حـالل  « -1833
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نبوده است و نه بعد از من بر كسي حالل خواهد بود و براي من فقط ساعتي از 
شـدة كسـي در آن    تـر آن بريـده نشـود و گـم     پس گيـاه . روز حالل بوده است

كـه قطـع آن   «به جـز گيـاه اذخـر    . (»مگر كسي كه آنرا بشناساند، دبرداشته نشو
  ).»جايز است

مراد از آن چيست كه شكار آن رمانيده نشـود؟ يعنـي اينكـه شـكار را از سـايه        
  .)1(دور نموده و خود به جاي آن بنشيني

و در . حجامت شد در حالي كه در موضع لَحي جمل محرم بـود  )ص(پيامبر -1836
  .جامت شدوسط سر ح

  .)2(در حالي كه محرم بود، با ميمونه ازدواج كرد )ص(پيامبر -1837
  .محرمه نقاب بر رخ نزند و دستكش بر دست نكند -1838
  .شويد محرم سر خويش را مي -1840
) لُنـگ ، چـادر (موزه بپوشد و كسي كه ازار ، كسي كه كفش رويه باز نيابد« -1841

  .»حرمبراي  م ،بپوشد) رنوعي شلوا(سراويل ، نيابد
اي كه بدان زعفران و يـا   پيراهن و تنبان و كاله دراز نپوشد و جامه) محرم(« -1842

مـوزه بپوشـد و بلنـدي آنـرا قطـع      ، و اگر كفش نيابد، ورس رسيده باشد نپوشد
  .»)قرار گيرد) قوزك پا(تر از استخوان پاي  كند تا پايين

قول عكرمه در مورد . و فديه بدهد سالح بپوشد، اگر محرم از دشمن بترسد -1843
  .تأييد نشده است، فديه

                                           
جا كني و خود در جاي آن قرار بگيري، زيرا ايـن   يعني همينقدر هم روا نيست كه شكار را بي -1

رود، عطاء و مجاهد دريـن مـورد بـا عكرمـه موافـق       عمل در زمرة رمانيدن حيوان به شمار مي
  .نيستند، تا آنگاه كه عمل كسي به مرگ حيوان نينجامد

  .رت در وقت نكاح غير محرم بوده استروايت ميمونه آنست كه آنحض -2
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احرام را به كسي امر كرده است كـه قصـد حـج و عمـره داشـته       )ص(پيامبر -1844
  .)1(كشان و غيره ذكري نكرده است باشد و از آن براي هيزم

قـرن  ، ذُو الحلَيفـه و بـراي مـردم نجـد    ، بـراي مـردم مدينـه    )ص(همانا پيامبر -1845
هـا بـراي    ايـن ميقـات  . را ميقات تعيـين كـرد  ، يلَملَم، و براي مردم يمن، لالمناز

هـا   مردم همان مناطق است و براي مردمي غير از آنهـا اسـت كـه از آن ميقـات    
هـا نزديكتـر    و كسي كه از اين ميقـات . اند گذرند و قصد حج و عمره كرده مي

چنانكه اهل مكـه از   احرام بگيرد، كند از همان جايي كه قصد مي، به مكه باشد
  .گيرند مكه احرام مي

خوشـبويي  ، از روي نـاداني يـا فراموشـي   ) در حالت احرام(كسي كه : عطاء -1846
  .بر او كفاره نيست، بمالد و يا لباسي بپوشد

مادرم نذر كرده بـود كـه حـج كنـد ولـي      : آمد و گفت )ص(زني نزد پيامبر -1852
، آري«: حج كنم؟ آنحضرت فرمود آيا من از جانب او، حج نكرد تا آنكه مرد
آيـا  ، اگـر بـر ذمـة مـادرت قرضـي باشـد      ، گويي چه مي، از جانب وي حج كن

زيـرا خداونـد سـزاوارتر    ، كني؟ پس قرض خداي را ادا كنيد قرض اورا ادا مي
  .»است كه به حق او وفا شود

همانا فريضة خداونـد بـر بنـدگانش كـه حـج      ، )ص(يا رسول اهللا: زني گفت -1854
، ولـي او خـودش را بـر شـتر    ، پدر مرا كه مردي كهنسالي اسـت دريافتـه   ،است

شـود؟   حـج وي ادا مـي  ، آيا اگر از جانب او حج كـنم . تواند استوار گرفته نمي
                                           

گردد، هرچنـد حـج    شود احرام واجب مي نزد حنفيه و ائمة ديگر، بر هركسي كه وارد مكه مي -1
بـه  . و عمره نداشته باشد، ليكن حنفيه كساني را كه داخـل ميقـات انـد، مسـتثني سـاخته اسـت      

ن ورود به مكه سر خودرا حي) ص(روا نيست كه سر خودرا بپوشاند و اينكه پيامبر) مرد(محرم
  .پوشانيده، نشانة آنست كه حين ورود به مكه غيرمحرم بوده است
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  .»آري«: آنحضرت فرمود
ام كـه بـا لشـكر چنـين و چنـان بـه        من قصد كرده! يا رسول اهللا: مردي گفت -1862

بـا زن  «: آنحضرت فرمود، رده استجهاد روم در حالي كه زن من قصد حج ك
  .»خود به حج برو

برابـر  : يا فرمود، كند عمره در ماه رمضان حجي را ادا مي«: آنحضرت فرمود -1863
  .»است با حجي كه همراه من گذارده شود

در (خواهر من نذر كرده بود كه پياده به بيت اهللا برود و از من خواست كـه   -1866
. فتـــوا بخـــواهم و مـــن فتـــوا خواســـتم )ص(راز پيـــامب) رابطـــه بـــه نـــذر وي

  .»پياده رود و سوار شود«: فرمود )ص(آنحضرت
، كسي كـه عهـد مسـلماني را نقـض كنـد     ، عهد و امان مسلمانان يكي است« -1870

را بـدون   )2(و هركسـي كـه وِالء   )1(لعنت خدا و ماليكه و همگي مردم به او باد
لعنت خدا و ماليكـه و همگـي    ،به كسي ديگر انتقال دهد، اجازة آزادكنندگان

  .)3(»شود عبادات فرض و نفل وي پذيرفته نمي. مردم بر او باد
  .»آيد چنانكه مار به سوراخ خويش درمي، گردد همانا ايمان به مدينه بازمي« -1876
شـود كـه نمـك در     خود چنان متالشي مي، كسي كه مردم مدينه را بفريبد« -1877

  .»گردد آب متالشي مي

                                           
دهد، بايد به عهد وي اعتبار داده شود و كسي ديگر آنـرا   يعني، اگر مسلماني به كافري پناه مي -1

  .نشكند
ده، حق ارث غالم آزادشده است كه اگر وارثي نداشـته باشـد، كسـي كـه اورا آزاد كـر     : والء -2

  .شود وارث وي مي
كه در حديث آمده است به معنـي فديـه اسـت، يعنـي      –عدل  –كلمة : امام بخاري گفته است -3

  .آنچه براي رهايي نفس و مانند آن داده شود



     

97 
 

گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

آيا آنچـه را مـن   «: هاي مدينه برآمد و فرمود بر فراز يكي از قلعه )ص(امبرپي -1878
هـاي شـما    هاي ظهور فتنه را در ميـان خانـه   د؟ همانا من جاييبين بينم شما مي مي

  .)1(»بينم هاي ريزش دانة باران مي بسان جاي
هـاي بهشـت اسـت و منبـر مـن برفـراز        ميان خانة من و منبر من باغي از بـاغ « -1888

  .»است) كوثر(حوض من 
در راه خود به من شهادت ارزانـي كـن و مـرگ مـرا در     ! بار الها: رضعمر  -1890

  .قرار ده )ص(شهر رسول خود
، خواهـد  و كسي كـه مـي  ، روز عاشورا را روزه بگيرد، خواهد كسي كه مي« -1893

  .»نگيرد
ا فحـش  دار نبايد مجامعت كند ي و روزه) آتش دوزخ را(روزه سپري است « -1894

جنگ و جدال ، دار و اگر كسي با روزه. بگويد و اعمال ناشايست را انجام دهد
و دو بار تكـرار   –دار بايد بگويد كه من روزه دارم  روزه، كند يا دشنامش دهد

دار  سوگند به ذاتي كه نفس من در يد قدرت اوست كه بوي دهـان روزه . كند
:) فرمايــد خداونــد مــي. (تــر اســت ي در نــزد خداونــد از بــوي مشــك خوشــبو 

، و روزه، كنـد  خوردن و نوشيدن و شهوتش را به خاطر من ترك مي، دار روزه
دهـم و عمـل نيـك ده برابـر      خاص براي من است و من در برابر آن پاداش مي

  .»آن
مال و همساية اوست كه آنـرا  ، در مورد خانواده) يعني تقصير وي(فتنة مرد « -1895

  .»اندپوش نماز و روزه و صدقه مي

                                           
آغاز شـد و   τها پس از شهادت حضرت عثمان  تحقق يافت و اين فتنه) ص(اين پيشبيني پيامبر -1

  .ادامه يافت
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  .»شوند هاي خويش برانگيخته مي مردم به حسب نيت« -1900
، كسي كه شب قدر را از روي ايمان و براي پاداش اخروي به نمـاز بايسـتد  « -1901

و كسـي كـه رمضـان را از روي ايمـان و     . شـود  اش بخشيده مـي  گناهان گذشته
  .»شود اش بخشيده مي گناهان گذشته، براي پاداش اخروي روزه بگيرد

خداوند را به تـرك  ، كسي كه سخن دروغ و اعمال ناشايسته را ترك نكند« -1903
  .»خورد و نوش وي نيازي نيست

هر عمل آدمي براي خـود اوسـت بـه جـز از روزه كـه      : خداوند گفته است« -1904
و روزه در برابر آتش دوزخ سپر اسـت  . براي من است و پاداش آن با من است

و سروصـدا راه نينـدازد و   ، دشنام ندهـد ، ه باشدو چون كسي از شما روزه داشت
اگر كسي اورا دشنام دهد يا با وي جنـگ و جـدال كنـد بايـد بگويـد كـه مـن        

آنگاه : شود دار دو نوع خوشي است كه بدان خوش مي براي روزه... روزه دارم
كنـد   و آنگاه كه پروردگارش را مالقات مـي ، شود كند خوش مي كه افطار مي

  .»شود خود خوشحال ميبه پاداش روزة 
و همانــا ازدواج ، بايــد ازدواج كنــد، كســي كــه توانمنــدي ازدواج را دارد« -1905

) از ارتكـاب نامشـروع  (گـردد و شـرمگاه    مـانع مـي  ) از نظر بر نامحرم(چشم را 
بـر اوسـت كـه روزه    ، كند و كسي كـه توانـايي ازدواج نداشـته باشـد     حفظ مي

  .»ت استبگيرد كه آن براي او مهاركنندة شهو
را ) شـوال (و آنگـاه كـه هـالل    ، روزه بگيـرد ، را ببينـد ) رمضان(و چون هالل «  

، كسي كه روزي را كه در آن شـك اسـت روزه بگيـرد   : عمار. »بخوريد، ببيند
  .را نافرماني كرده است )ص(همانا ابوالقاسم

ل را روزه نگيريد تا زماني كه هالل را ببينيد و روزه را نخوريد تا آنكه هـال « -1906
) تخمـين (گيـري   را انـدازه ) شـعبان (مـاه  ، و اگر هالل بر شما پوشيده شد. ببينيد



     

99 
 

گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

  .كنيد
ماه بيست و نه شب است و روزه نگيريد تا ماه را ببينيد و اگر هالل بر شـما  « -1907

  .»تكميل كنيد، را سي روز) ماه شعبان(پوشيده شود 
گشتان خويش را بـراي سـه   آنحضرت ان. »ماه اينچنين است و اينچنين است« -1908

  .بار نمودار كرد و بار سوم شست خويش را خم نمود
و چون ، سوگند ياد كرد كه براي يك ماه نزد زنان خويش نرود )ص(پيامبر -1910

بــه . نـزد زنــان خـود رفـت    –اول روز يــا آخـر روز  ، بيسـت و نـه روز گذشـت   
. بــراي يــك مــاه ســوگند يــاد كــرده بــودي كــه نــروي: آنحضــرت گفتــه شــد

  .»ماه بيست و نه روز است«: آنحضرت فرمود
  .كامل است) در ثواب خود(ناقص باشد ) در شمار روز(اگر ماه  -1911
مـاه عيـد   (مـاه عيـد رمضـان و ذو الحجـه     : شـوند  دو ماه اند كه ناتمـام نمـي  « -1912

  .»)قربان
ن كنـيم و مـاه اينچنـي    نويسيم و نه حسـاب مـي   نه مي، ما گروهي اُمي هستيم« -1913

  .يعني؛ گاه بيست و نه روز و گاه سي روز است» .و اينچنين است، است
گفتـيم كـه    آيا نزد شما غذايي هست؟ اگر مـي : گفت ابودرداء مي: اُم درداء -1923

و ابوطلحه و ابوهريره و ابـن عبـاس و   . گفت كه من امروز روزه دارم او مي. ني
  .كردند حذيفه  نيز چنين مي

وز عاشورا مردي را فرسـتاد تـا بـه مـردم اعـالم كنـد اينكـه        در ر )ص(پيامبر -1924
بايـد روز را تمـام كنـد و ديگـر چيـزي      ، كسي كه امروز چيزي خورده اسـت (

  .و كسي كه نخورده است نخورد، بايد روزه بگيرد –يا گفت  –) نخورد
زيـرا بـا زنـان    ، بـود  كرد در حالي كه جنب مي صبح مي )ص(پيامبر -1926و  1925

  .گرفت كرد و روزه مي سپس غسل مي. عت كرده بودخويش مجام
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  .كند جماع را حرام مي) دار روزه(روزه بر وي   
و او ، كـرد  آغوشي مي بوسيد و هم مي، در حالي كه روزه داشت )ص(پيامبر -1927

  .بيش از همة شما بر حاجت خود مسلط بود
اش را  روزه، اگر كسي كه روزه دارد به زن خـود نظـر كنـد و منـي وي بريـزد       

  ).شود روزه فاسد نمي(، كامل كند
بوسيد در حـالي كـه روزه    بعضي از زنان خودرا مي )ص(پيامبر: رضعايشه  -1928

  .خنديد لو سپس عايشه ، داشت
  ..دار باكي نيست كه طعام ديگ يا چيزي ديگر را بچشد بر روزه -1929
و ) دانـد يعنـي آب را در دهـن بگر  (دار باكي نيست كه مضمضـه كنـد    بر روزه  

اگر روز روزة يكي از شما باشد بايد در حـالتي  . بدن خودرا در آب سرد نمايد
مسـواك   )ص(پيـامبر . صبح كنيد كـه مـوي شـما چـرب و شـانه كشـيده باشـد       

  .كرد در حالي كه روزه داشت مي
و . اول و آخر روز مسـواك كنـد و آب دهـان فـرو نبـرد     ، كسي كه روزه دارد  

  .شكند گويم كه روزة او مي نمي، ن خود فرو برداگر آب دها: عطاء گفته است
  .بينند باكي نمي) دار براي روزه(كردن  انس و حسن و ابراهيم در سرمه  

اگر كسي آب در بيني كند و به گلوي او درآيد بـر وي بـاكي نيسـت اگـر      -1932
اگر به حلق وي مگـس درآيـد بـر    : و حسن گفته است. آنرا نتواند بيرون آورد

اگــر بــه : انــد و حســن و مجاهــد گفتــه. شــود الزم نمــي) كفــاره از(وي چيــزي 
  .شود بر وي چيزي الزم نمي، فراموشي جماع كند

زيرا خداونـد  ، بايد روزة خودرا تمام كند، اگر به فراموشي بخورد و بنوشد« -1933
آنهـا را امـر   ، بـود  اگـر بـر امـتم دشـوار نمـي     «. »اورا خورانيده و نوشانيده اسـت 

كنندة دهان و موجـب   مسواك پاك. (»هر وضو مسواك كنندكردم كه در  مي
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  ).خشنودي پروردگار است
) درين حكـم (آنحضرت . »آب در سوراخ بيني درآورد، و چون وضو كند« -1934

دار بـاكي   بـر روزه : و حسـن گفتـه اسـت   . دار و غير آن فرق نگذاشت بين روزه
دار  و روزه. ددر صـورتي كـه بـه حلقـش نرسـ     ، نيست كه دارو در بيني بچكاند
قز     اش  گـويم كـه روزه   نمـي . را فـرو بـرد  ) سـاجق (ساجق نجـود و اگـر آب سـ

و اگـر آب در بينـي كنـد و بـه حلـق او      . شكند و ليكن از آن منع شده است مي
كسـي كـه يـك روز از    «. تواند آنـرا بيـرون آورد   زيرا نمي، درآيد باكي نيست

آنـرا ادا  ، را روزه بگيـرد  اگر تمام سال، رمضان را بدون عذر و مريضي بخورد
  .»نتواند

  .يك روز روزه بگيرد، در عوض آن: اند گفته... شعبي و  
آيـد و درون   زيرا چيزي بيـرون مـي  ، اش را نخورد روزه، اگر كسي قي كند -1937

  .رود نمي
يعنـي روزة هـردوي آنهـا    (» شونده روزه را بخورند  كننده و حجامت  حجامت«  

  ).شكند مي
  .)1(دار بود حجامت شد و محرم بود و حجامت شد و روزه )ص(پيامبر -1938
فـرود  «: آنحضرت بـه مـردي گفـت   . در سفري يكجا بوديم )ص(ما با پيامبر -1941

يعنـي نـور   (آفتـاب  ! يا رسول اهللا: وي گفت. »آي و برايم سويق را با آب بياميز
. »اميزفرود آي و سويق را بـا آب بـرايم بيـ   «: آنحضرت فرمود) آن ناپديد نشده

اشارت كـرد و  ) به مشرق(آنحضرت آنرا نوشيد و سپس با دست خود به اينجا 

                                           
توسط حديثي كه از ابوسعيد روايـت شـده منسـوخ گرديـده اسـت كـه       ) 1937(حديث حسن  -1

  .»دار اجازه داده است حجامت را براي روزه) ص(پيامبر«: گويد مي
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آن ، آيـد  وقتي كه شما ديديد كه شـب از ايـن طـرف پـيش مـي     «: سپس گفت
  .)1(»دار است وقت زمان افطار روزه

اگـر  ، خواهي روزه بگير اگر مي«: آيا در سفر روزه بگيرم؟ آنحضرت فرمود -1943
  .»خورخواهي روزه را ب مي

در يكي از سفرهاي وي در روز بسيار گرم برآمـديم و شـدت    )ص(با پيامبر -1945
در ميـان مـا بـه جـز     ، نهـاد  گرمي به حدي بود كه هـر كـس دسـت بـر سـر مـي      

  .و ابن رواحه كسي ديگر روزه نداشت، )ص(پيامبر
كه در سفر بود ديـد كـه مـردم هجـوم آورده و بـر مـردي سـايه         )ص(پيامبر -1946

. دار اســت وي روزه: گفتنــد» چــه واقــع شــده؟«: آنحضــرت فرمــود. دانــ كــرده
  .»گرفتن در سفر از نيكوكاري نيست روزه«: آنحضرت فرمود

خـوار بـر    خـوار و روزه  دار بـه روزه  روزه، كـرديم  سـفر مـي   )ص(ما با پيـامبر  -1947
  .كرد اعتراض نمي، دار روزه

مكه شد و تـا زمـاني كـه بـه     از مدينه رهسپار ) در سال فتح مكه( )ص(پيامبر -1948
سپس آب طلبيد و ظـرف آب را بـا دسـت خـويش     ، عسفان رسيد روزه داشت

و ايـن واقعـه در   . بلند كرد تا مردم ببينند و روزه را خورد تا آنكه به مكه رسـيد 
گاه روزه گرفته و گاه روزه را خورده ) در سفر( )ص(همانا رسول. رمضان بود

خواهـد روزه را   ه بگيـرد و كسـي كـه مـي    روز، خواهد پس كسي كه مي. است
  .بخورد

اگر كسي قضايي روزه را تا رمضان ديگر تأخير كنـد هـردو را روزه بگيـرد     -1949

                                           
در مـذهب امـام   . گرفتن را در سفر استنباط كـرده اسـت   امام بخاري از اين حديث حكم روزه -1

  .گرفتن در سفر افضل خوانده شده است ابوحنيفه روزه
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مسـكيني را در تـأخير   ، )اول رمضان كنوني را و سپس قضايي رمضـان قبـل را  (
دادن را  طعـام ، خداوند: گويد امام بخاري مي. طعام بدهد) روزة قضايي(هرروز 
  .)1(»شمار روزة قضايي از ايام ديگر است«: ده و گفته استذكر نكر

ام بـود و تـوان آن نبـود كـه روزة      روزي چند از رمضان بر ذمـه  :عايشه رض-1950
  ∗.)2(به جز در ماه شعبان، قضايي بگيرم

آيا مـن از جانـب   ، اش يك ماه روزه است و بر ذمه، مادرم مرد! يا رسول اهللا -1953
دين خداوند سـزاوارتر اسـت كـه ادا    ، آري«: رت فرموداو روزه بگيرم؟ آنحض

  .»گردد
زماني كه شب از اين جهت روي آورد و روز از آن جهت پشت گرداند و « -1954

  .»دار است همانا زمان افطار روزه، آفتاب غروب كند
همانـا وقـت افطـار    ، شب از اين جهت روي آورده اسـت ، زماني كه ديديد« -1955

  .»دار است روزه
  .»مردم پيوسته در نيكويي اند تا هنگامي كه در افطار شتاب نمايند« -1957
زيرا در برابـر هـر عمـل    ، بسنده است كه در هر ماه سه روز روزه بگيري... « -1975

روزة تمام سال تورا دربـر  ، )سه روز(و اين ، براي تو ده چند ثواب است، نيك
  .»گيرد مي

مگر آنكه روز ، روزه نگيرد) غير رمضان در(هيچيك از شما روز جمعه را « -1985
  .»قبل آنرا روزه گرفته باشد يا روز بعد آنرا روزه بگيرد

                                           
  .ن روزهايي را كه روزه نگرفته، روزه بگيرديعني هما -1
  .بود دار مي در ماه شعبان بيشتر روزه) ص(آنحضرت -2
  .كسي كه نتواند روزه بگيرد چون كهنساالن و غيره، بايد فديه بدهند ∗
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ــامبر -1986 ــزد وي   )ص(پي ــه ن ــت حــارث (در روز جمع ــه بن ــت و وي ) جويري رف
. نـي : گفـت » آيا ديـروز روزه گرفتـه بـودي؟   «: آنحضرت فرمود، دار بود روزه
: آنحضـرت فرمـود  . نـي : يـري؟ گفـت  خواهي كـه روزه بگ  آيا فردا مي: فرمود

  .او روزه را خورد. »ات را بخور روزه«
. در رمضان و در غير رمضان بر يازده ركعت نيفزوده اسـت  )ص(آنحضرت -2013

و سـپس چهـار   ، از خـوبي و درازي آن سـؤال مكـن   ، گـذارد  چهار ركعت مـي 
و سـپس سـه ركعـت    ، از خـوبي و درازي آن سـؤال مكـن   ، گـذارد  ركعت مي

خـوابي؟   مـي ، آيا قبل از آنكه وتـر بگـذاري  ! يا رسول اهللا: من گفتم، دگذار مي
  ∗.»خوابد خوابد و دلم نمي همانا چشمانم مي! اي عايشه«: فرمود

  .»آنرا در هفت شب آخر جستجو كند، كسي كه جوياي شب قدر است« -2015
  .»هاي طاق دهة آخر رمضان جستجو كنيد شب قدر را در شب« -2017
نشست  در همان دهة كه ميان ماه بود به اعتكاف مي، در رمضان )ص(رسول -2018

رسـيد بـه خانـة خـويش      گذشت و بيست و يكم فـرا مـي   و چون شب بيستم مي
  .گشت برمي

شب قـدر را  «: گفت كرد و مي در دهة آخر رمضان اعتكاف مي )ص(رسول -2020
  .»در دهة آخر رمضان جستجو كنيد

بسـت   ازارش را محكم مـي  )ص(پيامبر، رسيد چون دهة آخر رمضان فرا مي -2024
افـزودن بـر    كنايه از ترك مجامعت است يا آمـادگي بـراي تـالش و كوشـش    (

داشــت و  زنــده مــي) بــا عبــادت(و شــب خــويش را ، )شــان بــود  آنچــه عــادت

                                           
  .نمازي كه در آخر شب ادا كنند بهتر است از نمازي كه در اول شب ادا كنند ∗
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  ∗ .نمود بيدار مي) براي عبادت كردن(اش را  خانواده
ي كه شما معتكـف باشـيد   مباشرت نكنيد با زنان در حال«: فرمودة خداي تعالي  

  .»پس نزديك نشويد به آنها، خدا است) منهيات(اينها حدود ، در مسجدها
تا آنكه خداوند اورا به ، كرد ده روز آخر رمضان را اعتكاف مي )ص(پيامبر -2026

  ∗∗.كردند سپس همسران وي بعد از وي اعتكاف مي. سوي خود فرا خواند
ون از نماز برگشت به همان جايي رفـت  قصد اعتكاف كرد و چ )ص(پيامبر -2034

خيمـة عايشـه و خيمـة    : هـايي ديـد   ناگـاه خيمـه  ، خواست اعتكاف كنـد  كه مي
» گوييـد  آيا اين عمل زنان را نيكـويي مـي  «: سپس فرمود. حفصه و خيمة زينب

تـا آنكـه در مـاه شـوال ده روز     ، آنحضرت از همانجا برگشت و اعتكاف نكرد
  .»ها را بركنيد كه ديگر آنرا نبينم هخيم«: يا فرمود. اعتكاف نمود

آمـد تـا از آنحضـرت كـه در      )ص(نزد پيامبر) )ص(صفيه همسر پيامبر(وي  -2035
وي مدتي . و اين در دهة آخر رمضان بود، ديدار كند، كرد مسجد اعتكاف مي

                                           
  .را كفاره است و روزة روز عاشوراء گناهان يك ساله راروزة روز عرفه گناهان دوساله  ∗
گيري است و در اصطالح شرع آنسـت   اعتكاف از عكف گرفته شده كه به معني انزوا و گوشه ∗

گـردد، بـا    گذراند و به نماز و روزه مشغول مي كننده مدت معيني را در مسجد مي كه اعتكاف
تـا  ) ص(علما سنت مؤكده است و پيـامبر  در نظرداشت شرايط الزمة آن، اعتكاف نزد جمهور

زمان وفات بدان مواظبت كرده است، به استثناي يكبار كه آنرا ترك كرد و در عوض در مـاه  
كـردن اسـت در    انـد كـه مكـث    و همچنان در تعريف اعتكاف گفتـه . شوال به اعتكاف نشست

  .مسجد با گرفتن روزه به نيت اعتكاف
و آنحضـرت بعضـي زنـان را در مسـجد     ) 2026مطابق حـديث  (زن و مرد در اعتكاف برابر اند  ∗

چون تعداد زنان در مسـجد زيـاد شـد و مسـجد گنجـايش آنـرا       . براي اعتكاف اجازه داده بود
  .امام ابوحنيفه گفته است كه زن در مسجد خانگي اعتكاف كند. نداشت، آنرا منع كرد
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 )ص(پيـامبر . با آنحضرت صحبت كرد و سپس از آنجا برخاست كـه بـازگردد  
تا آنكه به دروازة مسجد رسـيدند كـه   ، همراهي كرد نيز با وي برخاست و اورا

در ايـن وقـت دو مـرد انصـاري گذشـتند و بـر       . نزديك دروازه ام سـلمه اسـت  
، همانـا ايـن زن  ، بايسـتيد «: به آنان گفـت  )ص(پيامبر، سالم كردند )ص(رسول

  .»صفيه بنت حيي است
شـان گـران   و سخن آنحضـرت براي ! يا رسول اهللا، سبحان اهللا: آن دو مرد گفتند  

بـه تحقيـق كـه شـيطان در سراسـر بـدن انسـان        «: فرمـود  )ص(سپس پيامبر. آمد
كنـد و مـن از آن ترسـيدم كـه      نفـوذ مـي  ، همچنان كه در آن خون جريان دارد

  .»اي ايجاد كند هاي شما وسوسه مبادا شيطان در دل
اعتكاف كرديم و چـون  ) رمضان(در دهة وسط  )ص(با پيامبر :ابوسعيد رض-2040

  ∗.لوازم و اثاث خويش را نقل داديم، بيستم فرا رسيد صبح
  .»هرچند با گوسفندي باشد، ترتيب كن) مجلس عروسي(ضيافتي « -2048
حالل پيدا و آشكار است و حرام پيدا و آشكار است و ميان آنهـا چيزهـاي   « -2051

پس كسي كـه دوري جويـد از آنچـه اشـتباه گنـاه بـدان       . مبهم و مشكوك اند

                                           
شود، و در اصطالح شـرع عبـارت    بيع به معني خريد و فروش است و بيشتر بر فروش اطالق مي ∗

كـه آنـرا بـايع و مشـتري     ) فروشـنده و خريـدار  (است از معاملة مال به مال با رضـايت جـانبين   
در بيـع يـا معاملـه، ايجـاب و قبـول      . شده را مبيع و بهاي آنرا ثمن گويند جنس فروخته. گويند

ب فروشـنده يـا   توانـد از جانـ   ايجاب يعني پيشنهاد فروش يـا خريـد مـال كـه مـي     . شرط است
البته ايجاب و قبول بايد به لفظ ماضي يـا  . خريدار صورت گيرد، و قبول پذيرفتن ايجاب است
جانب مقابل حق خيار يا گزينش و انتخاب . زمان حال صورت گيرد و قبول، پذيرفتن پيشنهاد

ول كـردن آنـرا خيـار قبـ     و قبـول . نمايـد  كنـد يـا قبـول مـي     را دارد كه در آن جلسه آنرا رد مي
  .گويند مي
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و كسي كه جرأت كند بر آنچه ، جويد گناه آشكار بيشتر دوري مي از، رود مي
. نزديك است كه خودش را در گناه آشـكار بيفكنـد  ، رود اشتباه گناه بدان مي

و كســي كــه در اطــراف چراگــاه ممنــوع ، چراگــاه ممنوعــة خداونــد، گناهــان
  .)1(»وارد آن شوند) گوسفندان وي(زود است كه ، بچراند

يعنـي بگـذر از آنچـه تـورا در شـك      ، ام نديده )2(تر از ورع هيچ چيزي را آسان  
  .اندازد اندازد و مايل شو بدانچه تورا در شك نمي مي

اگـر شـبهة آن   «: از كنار خرمايي كه افتاده بود گذشت و فرمـود  )ص(پيامبر -2055
  .»خوردم آنرا مي، بود كه اين خرماي صدقه است نمي

آورنـد و مـا    مـردم بـراي مـا گوشـت مـي     ! )ص(يـا رسـول اهللا   :كساني گفتند-2057
 )ص(انـد يـا نـه؟ پيـامبر     يـاد كـرده  ) به هنگام ذبـح (دانيم كه نام خداوند را  نمي

  .)3(»شما نام خدا را بر آن ياد كنيد و آنرا بخوريد«: فرمود
رسد كه كسي پرواي آنرا ندارد كه آنچه را به دسـت   بر مردم زماني فرا مي« -2059

  .»است يا حرامآورده از طريق حالل 
مرداني كه باز نـدارد ايشـان را تجـارت و نـه خريـد و      «: و فرمودة خداي تعالي  

  .]37: النور[ »فروش از ياد خداي
تاجر بوديم و در مورد مبادلة طـال و نقـره    )ص(ما در روزگار پيامبر -2061و  2060

                                           
مبارك انسان به چوپان تشبيه شده و خواهشات وي بـه رمـة گوسـفند و    ) 2051(درين حديث  -1

بنابراين، چرانيدن در اطـراف چراگـاه ممنوعـه از شـبهات     . گناه يا امر حرام به چراگاه ممنوعه
  .گردد، نزديك است كه در معاصي بيفتد يعني كسي كه پيرامون معاصي مي. است

  .جستن از معاصي است تقوي و پرهيزگاري و دوري ورع، -2
اند، وسوسه نكنيـد كـه شـايد نـام خـدا را بـر آن نبـرده         يعني نظر به اينكه آنرا مسلمانان آورده -3

  .باشند
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اگـر معاملـه دسـت بـه دسـت      «: آنحضرت فرمـود ، سؤال كرديم )ص(از پيامبر
  .»صالح نيست، در آن باكي نيست و اگر نسيه باشد، باشد

  .»در زمين متفرق شويد و از فضل خدا طلب كنيد«: و فرمودة خداي تعالي  
كردند و لـيكن اگـر حقـي از حقـوق خـدا بـه ذمـة ايشـان          مردم تجارت مي -2063

داشت تـا آنكـه    ايشان را از ذكر خدا بازنمي، تجارت و خريد و فروش، بود مي
  .كردند ا ادا ميحق خدا ر

كردن آنرا داشته باشد  اگر زني از طعام خانة خويش بدون آنكه قصد ضايع« -2065
شود و شوهر وي را بـه   اورا بدانچه نفقه كرده است ثواب حاصل مي، نفقه كند

شـود و بـراي نگاهدارنـدة آن مـال نيـز       خاطر كسب آن مال ثواب حاصـل مـي  
  .»كند ديگري چيزي كم نميشود و ثواب يكي از ثواب  ثواب حاصل مي

يـا نـام   (كسي كه دوست دارد روزيش فراخ گردد يـا عمـرش دراز گـردد    « -2067
ــد  ــك از او بمان ــاي آورد   ) ني ــه ج ــم را ب ــلة رح ــد ص ــوام و  . (»باي ــا اق ــي ب يعن

  ).خويشاوندان به نيكويي عمل كند و پيوند خودرا با آنها استوار بدارد
  

شـب نكـرده    )ص(نـزد خـانوادة محمـد   ، هصاعي از گندم و نه صاعي از غل« -2069
  .)1(»در حالي كه آنحضرت نُه زن داشت. است

خـرد و چـون    فروشد و چون مي خداوند رحمت كند كسي را كه چون مي« -2076
  .»كند با نرمش بر جوانمردي عمل مي، طلبد حق خويش را مي

بـه او   زيسته اسـت و  فرشتگان با روح مردي مالقي شدند كه قبل از شما مي« -2077

                                           
ــه    -1 ــود كــه يــك صــاع غلــه در خان اش شــب را  آنحضــرت فقــر را بــدين حــد اختيــار كــرده ب

  .گذرانده است نمي
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به خدمتكاران خود امـر كـرده   : اي؟ گفت آيا كار خيري هم انجام داده: گفتند
. مهلـت دهنـد و از وي درگذرنـد   ، بودم كه به قرضدار من كـه ثروتمنـد باشـد   

  .و فرشتگان از عذاب وي درگذشتند: گفت
  .»دادم گرفتم و به نيازمند مهلت مي بر ثروتمند آسان مي«  
پـذيرفتم   از ثروتمند مي. (»گذشتم م و از نيازمند درميداد به ثروتمند مهلت مي«  

  ).گذشتم و از تنگدست درمي
بـه  ، بـود  داد و چـون قرضـدار وي تنگدسـت مـي     تاجري به مردم قرض مي« -2078

گفـت كـه از وي درگذريـد تـا باشـد كـه خداونـد از مـا          خدمتكاران خود مي
  .»پس خداوند از وي درگذشت. درگذرد

مگـر  ، دانـد  يست كه متاعي را بفروشد كه عيـب آنـرا مـي   به هيچ مردي حالل ن  
  .آنكه خريدار را از آن آگاه كند

تا آنكه از هم جـدا  ، اختيار دارند) در قبول و رد معامله(خريدار و فروشنده « -2079
اگر ايشان راست باشند و  –تا آنكه از هم جدا شوند  –يا چنين فرمود  –نشوند 

و اگـر  ، شـود  لـة ايشـان بـه آنهـا بركـت داده مـي      در معام، حقيقت را بيان كنند
  .»شود بركت معاملة ايشان نابود مي، حقيقت را پنهان كنند و دروغ بگويند

سـازد   سازد خدا بركت سود را و افـزون مـي   نابود مي«: فرمودة خداي تعالي -2086
  .]276:البقره[ »دارد هر ناسپاس گنهكار را بركت صدقات را و خدا دوست نمي

  .»برد دهد و از بركت آن مي معامله را رونق مي، سوگندخوردن« -2087
نـان و شـوربا   ، ميزبان. رفتم) دعوت خياطي(به اين دعوت  )ص(من با پيامبر -2092

مـن  . نزديك كرد كـه در آن كـدو و گوشـت خشـكيده بـود      )ص(را به پيامبر
بـه   از آن روز. جسـت  هاي كدو را از ميان كاسـه مـي   ريزه )ص(ديدم كه پيامبر

  .دارم بعد است كه من كدو را دوست مي
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همچـون مثـال عطرفـروش و دمـة كـورة      ، مثال همنشين نيك و همنشين بد« -2101
خـري يـا بـوي     يـا از وي مـي  : كنـد  عطرفروش تورا محـروم نمـي  . آهنگر است

ــي  ــابي خــوش از وي درم ــر ، ي ــة آهنگ ــيكن دم ــه: و ل ــه ، ات خان ــا جام ات را  ي
  .»ن درميابييا بوي بدي از آ، سوزاند مي

معامله تا زماني كه از هم جدا نشـوند  ) در قبول و فسخ(خريدار و فروشنده « -2107
  .»يا اينكه بيع به شرط خيار باشد، اختيار دارند

از صاحب مـال جـدا   ، آمد خريد كه از آن خوشش مي چون ابن عمر چيزي مي  
  .شد مي

  .»فريبي نباشد: بگوي، كني وقتي چيزي خريداري مي« -2117
اي كه خريده شده تـا زمـاني كـه آنـرا در تصـرف       از فروش غله )ص(پيامبر -2124

  .منع كرده است، نياورده و پيمانه نكرده است
دهنـده و   همانـا تـورا فرسـتاديم شـاهد و بشـارت     ! اي پيامبر«: در قرآن است -2125

  .»ترساننده
تو نيسـتي  . ميدمتورا متوكل نا، تويي بندة من و فرستادة من. و پناهگاه ناخوانان  

و بـدي را بـا بـدي پاسـخ     ، و سروصداكننده در بازارها، دل درشتخوي و سخت
  .گذري كني و از آن درمي بلكه عفو مي، گويي نمي

فروشي پيمانـه كـن    وقتي مي. (»پيمانه كرده بگيريد تا تمام بگيريد«: )ص(پيامبر  
  ).خري پيمانه كن و وقتي مي

  .»شود براي شما بركت داده ميغلة خويش را پيمانه كنيد « -2128
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  ∗.»نفروشد، شود خرد تا زماني كه آنرا تسليم و تصرف نمي كسي كه غله مي« -2133
بيـع  . مگر آنكه معامله دست به دست باشـد ، است) سود(بيع طال به طال ربا « -2134

  .)1(»مگر آنكه معامله دست به دست باشد، گندم به گندم ربا است
اي است كه تا آنـرا تحويـل    آن غله، از آن منع كرده است )ص(آنچه پيامبر -2135

  .نفروشد، گيرد نمي
  .پندارم من هرچيز را مانند غله مي: گفترض ابن عباس   

يا حيـوان  ، گذارد خرد و آنرا نزد فروشنده مي كسي كه متاع و يا حيواني مي -2137
  .قبل از تسليمي بميرد

حيـوان زنـده و حاضـر بـوده      ،اگـر در وقـت معاملـه   : گفته است رضابن عمر   
  .ضرر آن بر خريدار است، باشد

من دو شتر دارم كه براي سـفر آمـاده   ! )ص(يا رسول اهللا: گفت رضابوبكر  -2138
  .)2(»در برابر بهاي آن گرفتم«: آنحضرت فرمود. يكي را تو بگير، ام كرده

                                           
از عاقدين بيع را ايجاب كند، جانب مقابـل در قبـول يـا رد آن     خيار قبول آنست كه چون يكي ∗

خيار مجلس آنست كه بعد از حصول ايجاب و قبول، هريك از عاقدين تـا آخـر   . اختيار دارد
لـيكن بـه مـذهب    ). شـافعي و احمـد  (كنـد   كند يا رد مـي  مجلس اختيار دارد كه آنرا قبول مي

گـردد، و خيـار مجلـس بـاقي      قبول، بيع الزم ميحنيفه و جمهور مالكيه پس از اتمام ايجاب و 
خيار شرط آنست كه يكي از عاقدين به هنگـام عقـد، خيـار را شـرط گـذارد و نـزد       . ماند نمي

زيـاده از آن تـا هـر زمـاني     ... ابوحنيفه و شافعي مدت آن سه روز است، ليكن نزد ابويوسف و
  )از شرح شيخ االسالم. (كه شرط بگذارد جواز دارد

خرد و قبل از آنكه مال را تحويل گيرد، آنـرا بـه دو    سي مقداري غله را به يك پوند مياگر ك -1
فروشد اين معامله ربا است و حرام است، زيرا اين مانند معامله يك پوند طال در برابـر   پوند مي

  .ايست كه مال ناموجود را به فروش برساند كه حرام است دو پوند طال است و بسان معامله
  .ت ص شتري خريد و آنرا نزد ابوبكررض گذاشت كه فروشندة شتر بودآنحضر -2
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تـا  . )2(يافزايـد و بر بيع برادر مسلمان خود ن )1(بيع نكند، بر بيع برادر مسلمان خود  
  .آنكه خريدار به وي اجازه دهد و يا از خريد آن منصرف گردد

  
  ∗.)3(نشين را بفروشد منع كرده است كه شهرنشين مال باديه )ص(پيامبر -2140
نكنيد و كسـي بـر   ) يعني توصيف بيجا و قيمت افزايي بدون قصد خريد(نجش   

سـتگار نشـود كـه بـرادر     زنـي را خوا ، و مـرد . بيع برادر مسلمان خود بيـع نكنـد  
و زن از مرد نخواهد كه خواهر مسلمان . مسلمانش وي را خواستگار شده است

  ).و سهم اورا از آن خود سازد(اورا طالق دهد تا خود جاي اورا بگيرد 
كـه در  ) بـود (از بيع حبلَ الحبله منع كرده است و آن بيعي است  )ص(پيامبر -2143

و آن چنين بود كه شخصـي شـتر   ، كردند ل ميروزگار جاهليت مردم بدان عم
آن ، اي بزايد و بعد بچه، گذاشت كه هرگاه شتر خريد و شرط مي اي را مي ماده

  .آنگاه قيمت آنرا بپردازد، اي بزايد بچه شتر بزرگ شود و بچه
اش را  از بيع منابذه منع كرده است و آن چنان بود كه مرد جامـه  )ص(پيامبر -2144

افگند قبل از آنكه به وي فرصت دهد كـه آنـرا    وي مردي ميبراي فروش به س
و آنحضـرت از بيـع مالمسـه نيـز منـع       –زير و رو كند و يا به سـوي آن بنگـرد   

                                           
  .كسي را كه متاعي خريده، تشويق به فسخ معامله نكند تا متاع خودرا بر او بفروشد -1
  .دهم به فروشنده نگويد كه اين مال را به او نفروش و بر من بفروش، من بهاي بيشتري مي -2
نشين يا شخص دهاتي كه مال خودرا بـراي فـروش بـه     اديهمراد آنست كه فروشندة شهري به ب -3

  . شهر آورده، نگويد كه مال خودرا نفروش و نزد من بگذار تا به بهاي بيشتري بفروشم
، بيعي است كه مبيع يا متاع مورد معامله در وقت بيـع موجـود نباشـد،    )جنس ناموجود(بيع غرر  ∗

فروش غالمي كه گريختـه باشـد، فـروش    فروش ماهي در آب، پشم بر پشت گوسفند، : مانند
  .منع شده است) غرر(كه از اين بيع . مشك در آب و پرنده در هوا
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  .بدون آنكه بدان نظر كند، كردن جامه است بيع مالمسه لمس، كرده است
اينكـه مـرد يـك جامـه را بـر خـودش       : از احتبأ منع كرده اسـت  )ص(پيامبر -2145

  .و سپس آنرا بر شانة خود بلند كند بپيچد
اگـر  ). كه پسـتان آن بـزرگ معلـوم شـود    (شير شتر و گوسفند را بند نكنيد « -2148

حـق دو انتخـاب   ، پس از خريدن و دوشـيدن آن ، كسي همچو حيواني را بخرد
اگـر مسـترد   (خواهد مسترد كند  خواهد آنرا نگهدارد و اگر مي اگر مي: را دارد

  ∗∗.)1(»ما بدهديك صاع خر) كند مي
تـا  (خريداران را منع كرده است كه به پيشواز فروشندگان بروند  )ص(پيامبر -2149

  ...ارزان بخرند و، اموال آنها را قبل از رسيدن به شهر
قيمت افزايي بدون قصد خريـد و بـراي   (بر بيع برادر مسلمان خود بيع نكنيد  -2150

  ).فريفتن ديگري
  .نشين نشود اينكه شهرنشين دالل باديه. »شين را نفروشدن شهرنشين مال باديه« -2158
  .نشين توسط شهرنشين منع كرده است از فروش مال باديه )ص(پيامبر -2159
و مزابنـه فـروش خرمـاي تـر بـه      . منـع كـرده اسـت   ، از بيع مزابنَه )ص(پيامبر -2171

                                           
  .يك صاع خرما به صاحب حيوان در عوض شيري كه دوشيده است، بدهد -1
گـردد و   بيع منابذه، و آن افكندن جامه به سوي مشتري است كه بـا چنـين حـالتي بيـع الزم مـي      ∗

ر دارد، چنانكه دو نفر اموال خودرا بدون اينكه مال طـرف مقابـل را ديـده    بيشتر شباهت به قما
گويد كه هرچه تو داري به من بده و هرچه  كنند و يا اينكه يكي به ديگري مي باشند تبادله مي

  .دهم، بدون اينكه بدانند كه هريك از ايشان چه دارند و به چه پيمانه دارند من دارم به تو مي
گـردد كـه آن، اشـكال     نست كه اگر مشتري جـنس را لمـس كنـد، بيـع الزم مـي     بيع مالمسه، آ ∗

يكي آنست كه به مجردي كه مشتري جنس را لمس كند، بدون آنكه آنرا ببيند . مختلف دارد
  .كند و مشتري حق فسخ بيع را ندارد و يا معاينه كند بيع قطعيت پيدا مي
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  ∗∗∗.خرماي خشك و فروش كشمش به انگور به پيمانه است
  .فروش ميوه را بر درخت به طور تخمين اجازه داده است )ص(پيامبر -2173
طال را به طال مفروشيد مگر به وزن برابر به برابر و نقره را به نقره مفروشـيد  « -2175

هرگونـه كـه   ، و طـال را بـه نقـره و نقـره را بـه طـال      ، مگر به وزن برابر بـه برابـر  
  .»خواهيد بفروشيد مي

  .»عاملة نسيهمگر در م، سود نيست« -2179و  2178
  .از فروش ميوه قبل از تشقيح منع كرده است )ص(پيامبر -2196
  .يعني سرخ و زرد گردد و قابل خوردن شود: تشقيح  

  .از يهوديي غله خريد و زره خويش را نزد وي به گرو گذاشت )ص(پيامبر -2200
خرماي مخلوط را بـه پـول بفروشـيد و خرمـاي خـوب را بـه پـول        « -2202و  2201

  .»بخريد
ميـوه  ، فروخته شود و از ميوة آن يادي نشود، اگر درخت خرماي بارور شده -2203

و همچنـان  ) يعني فروشـنده (از آن كسي است كه درخت را بارور كرده است 
  ∗.)1(است در مورد برده و زمين كشت شده

                                           
  ).ه به طور تخمينن(مبادلة خرماي تر به خرماي خشك به پيمانه است  ∗
بخشـد و آنكـس تـا زمـان      يعني كسي خرماي يكي از درختـان بـاغ خـودرا بـه كسـي مـي      : هبه ∗

صاحب باغ براي رفع مزاحمـت وي، ميـوة   . كند شدن ميوة درخت به آن باغ آمدوشد مي پخته
ايـن بيـع اسـتثناء اجـازه داده شـده      . خرد درختي را كه به وي بخشيده در بدل ميوة خشك مي

  .است
  .»شما از شما مشوره بخواهد، به وي مشوره بدهيد) مسلمان(اگر برادر « ∗
اي است كـه فروختـه شـود و اورا دارايـي باشـد كـه دارايـي وي         يعني اين حكم در مورد برده -1

   .شده هم متعلق به فروشنده است متعلق به فروشنده است و حاصل زمين كشت
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ميـوة  ، فروشد مي) از ريشه(كسي كه درخت خرمايي را بارور كرده و آنرا « -2204
  .»مگر آنكه خريدار آنرا براي خود شرط بگذارد، به فروشنده است آن مربوط

يعني اينكه ميوة باغ خـويش را كـه   ، از بيع مزابنه منع كرده است )ص(پيامبر -2205
و انگـور را بـا كشـمش    ، با خرماي خشك به پيمانه تبادله كند، بر درخت است

مبادله كند و آنحضـرت  شده  به پيمانه مبادله كند و غلة در خوشه را با غلة پاك
  .همه موارد فوق را منع كرده است

و هركه توانگر باشد بايد پرهيزگاري كنـد و هركـه   «: فرمودة خداوند تعالي -2212
اين آيه در بارة كسي نـازل  . ]6: النسـاء [ »فقير باشد بايد به شيوة پسنديده بخورد

اگر وي محتـاج  كوشد و  كند و به صالح مال او مي شده كه از يتيم مراقبت مي
  .به مقداري كه عرف است از مال يتيم بخورد، باشد

پس اگـر  ، شفعه را در هر مالي كه تقسيم نشده حكم كرده است )ص(پيامبر -2214
  .ماند شفعه نمي، ها مشخص گرديد حدود تعيين شد و راه

و ، بـه مـزدوري گـرفتم   ) ذُرت(من كسي را در بدل يك پيمانـه جـواري   ...  -2215
من آن پيمانه جوار را نگاه داشتم و بـذر كـردم   . نپذيرفت، ش را دادمچون مزد

پـس وي آمـد و   . گلـة گـاوي و چوپـان آنـرا خريـدم     ، تا آنكه از محصـول آن 
آن گاوهـا و چوپـان   ، برو: به او گفتم. حق مرا به من بسپار، اي بندة خدا: گفت
ورا تـ : كنـي؟ گفـتم   مـرا ريشـخند مـي   : وي گفـت . همان حق تو اسـت ، را بگير

                                                                                                  
ه خريده است، به يازده بفروشد و از آنچه بر آن خرج مالي را كه به د) بنابر عرف(باكي نيست  ∗

آنچـه تـو و فرزنـد تـورا بنـابر      «: بـه زن ابوسـفيان فرمـود   ) ص(و پيامبر. كرده است، نفع بگيرد
و هركـه فقيـر باشـد    «: فرمايد و خداوند ج مي. »بگير) از مال شوهرت(كند  عرف، كفايت مي

  ].6: النساء[ »بخورد) تعارف استآنچه م(بايد كه به وجه معروف ) يعني وصي يتيم(
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  ∗∗.آنها از آنِ تو است، كنم ريشخند نمي
چـون اداي  ، ام از كارهاي خيري كه در روزگار جاهليت كرده! يا رسول اهللا -2220

مرا آگاه گردان كه در آن پاداشـي  ، صلة رحم و آزادكردن برده و دادن صدقه
تـو اسـالم آوردي بـا همـه اعمـال      «: فرمـود  )ص(برايم وجود دارد؟ آنحضرت

  .»اي گذشته انجام داده نيكي كه در
چـرا از پوسـت آن   «: از كنـار گوسـفند مـرده گذشـت و فرمـود      )ص(پيامبر -2221

خوردن آن حرام «: آنحضرت فرمود. خود مرده است: گفتند» استفاده نكرديد؟
  .»شده است

سوگند به ذاتي كه جان من در يـد قـدرت اوسـت كـه نزديـك اسـت كـه        « -2222
عنـوان زمامـداري عـادل فـرود آيـد كـه صـليب را        فرزند مريم در ميان شما به 

كند و ثروت به حـدي فزونـي    كشد و جزيه را لغو مي شكند و خوك را مي مي
  ∗∗.)1(»كند را قبول نمي) صدقه(يابد كه كسي  مي

: عمـر گفـت  . خبر رسيد كه فالن كـس شـراب فروختـه اسـت     رضبه عمر  -2223

                                           
و خداوند بعضـي از شـما را بـر بعضـي ديگـر در روزي برتـري داده       «: فرمايد خداوند تعالي مي ∗

شان  اند، دارايي خودرا به بردگان يافته) در روزي و مال(پس كساني كه برتري و فزوني . است
كــافر ) و كتــاب او(اونــد آيــا آنــان بــه نعمــت خد. دهنــد تــا بــاهم در روزي برابــر باشــند نمــي
  ].71: النحل[ »شوند؟ مي

  .در شريعت، نفقة زن و اطفال بر نفقة پدر و مادر مقدم است ∗
باشد و اين هشدار سختي است به مسيحيان كه  آيد و رهبر مسلمانان مي يعني عيسي ع فرود مي -1

  .كشد شكند و خوك را مي شمارند، و او صليب را مي خويشتن را پيرو عيسي  مي
  .خوردن آنچه حرام است، فروختن آن موجب لعنت است ∗
  .خريد و فروش خوك را حرام كرده است) ص(پيامبر ∗
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  .خداوند اورا لعنت كند
كنـد تـا آنكـه در     همانا خداوند اورا عذاب مـي ، كشد كسي كه صورت مي« -2225

  .»تواند كه در آن جان بدمد ها جان بدمد و هرگز نمي آن صورت
  .صورت اين درخت را بكش و هرچيزي كه بيجان باشد -  

: خداوند گفته است كه سه كس اند كه مـن در روز قيامـت دشـمن ايشـانم    « -2227
و مردي كه شـخص آزادي  . ت كندمردي كه به نام من عهد بندد و سپس خيان

و مردي كه كسي را مزدور بگيـرد و از كـارش   . را بفروشد و بهاي آنرا بخورد
  .»بهره گيرد و مزدش را ندهد

چون يك شـتر در  ، آيد در ميان نمي) ربا(در خريد و فروش حيوان مسألة سود   
  ).مانعي ندارد(، بدل دو شتر و يك گوسفند در بدل دو گوسفند تا مدتي

  .در فروش يك شتر در بدل دو شتر باكي نيست  
گردد و پول فروش آنـرا   نصيب ما مي) از مال غنيمت(كنيزاني ! يا رسول اهللا -2229

كنـي؟ آنحضـرت    در افكندن مني در بيرون فرج چه حكـم مـي  . دوست داريم
كنيد؟ و اگر اين كار را نكنيـد بـر شـما بـاكي      آيا شما چنين كاري مي«: فرمود
آمدنش را نوشـته   بيرون) بر لوح قضا(هيچ نفسي نيست كه خداوند  زيرا، نيست
  .شونده است مگر آنكه وي بيرون. باشد

هـا را   همانا خداوند و پيامبرش فروش شراب و حيوان مرده و خوك و بـت « -2236
كنـي   در بارة پيه حيوان مرده چه حكم مـي ! يا رسول اهللا. »حرام گردانيده است

شود و چـراغ روشـن    ها ماليده مي شوند و بر پوست يها چرب م كه بدان كشتي
  ∗.»آن حرام است، نه«: گردد؟ آنحضرت فرمود مي

                                           
  .فروش شراب را حرام گردانيد) ص(پيامبر ∗
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) فالبين و غيره(و مزد كاهن ، از بهاي سگ و از اجرت زناي زن )ص(پيامبر -2237
  .)1(منع كرده است

پدرم غالمي خريد كه حجـامتگر بـود و امـر كـرد كـه آالت حجامـت وي        -2238
از بهـاي خـون    )ص(پيامبر: او گفت. دليل آنرا از وي پرسيدم من. شكسته شود

منـع كـرده و سـودخورنده و    ) از راه زنـا (و بهاي سگ و مزد كنيـز  ) حجامت(
  .سوددهنده و صورتگر را لعنت كرده است

                                           
: هايي را كه از آن منـافعي متصـور باشـد، ماننـد     امام ابوحنيفه و ياران وي خريد و فروش سگ -1

شـود، مجـاز    اظـت و نگهبـاني از آن اسـتفاده مـي    هايي كه براي حف هاي شكاري يا سگ  سگ
  .دانسته است
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  .)1()بيع سلم كنيد(» به پيمانة معين و وزني معين و ميعادي معين« -2241
ه مدتي معين از يهوديي غله خريد و زره آهنين خـويش را نـزد   ب )ص(پيامبر -2252

  .وي به گرو گذاشت
قبـل از  ) ملكيـت مشـترك  (اگر كسي كه حـق شـفعه دارد از فـروش    : حكم -2257

كسـي كـه   : شـعبي . )2(ماند اي باقي نمي شفعه) و نخرد(فروش آگاه ساخته شود 
ــري   ــروش رســد و او حاضــر باشــد و در آن تغيي ــه ف ــاورد  حــق شــفعه وي ب ني

  .ماند براي وي حق شفعه نمي) تفاوت بماند بي(
  .»همسايه سزاوارتر است به خاطر نزديكي خود« -2258
به كداميك از آنها هديه بـدهم؟  ، من دو همسايه دارم! )ص(يا رسول: گفتم -2259

  .»اش به تو نزديكتر است همان كه دروازة خانه«: )ص(آنحضرت
، كنـد  آنچه به وي امر شـده بـا خلـق خـوش ادا مـي     دار امانتكاري كه  خزانه« -2260

  .»دهنده است يكي از دو صدقه
  .»گيرم به كار نمي، ضاي كار كنداكسي را كه خود تق، هرگز« -2261
ــه « -2262 ــامبري را برنيانگيخت ــد پي ــده اســت ، خداون . »مگــر آنكــه گوســفند چراني

راط در بـدل چنـد قيـ   ، آري«: فرمود )ص(و تو هم؟ آنحضرت: اصحاب گفتند
  .»چرانيدم گوسفندان مردم مكه را مي

) كشـاورزي (مردم يهود خيبر را به كار  )ص(و پيامبر، اگر مسلماني يافت نشود  
                                           

دادن قيمت جنس به فروشنده است، به نوع پـيش پرداخـت    دادن، و آن تسليم يعني تسليم: سلَم -1
  .كه جنس را در آينده معين و به وزن و جنس معين به مشتري تسليم نمايد

فقها تملك يكي از شـريكين اسـت   نزد . خواهش و چيزي بر ملكيت خود افزودن است: شفعه -2
نـزد امـام ابوحنيفـه، شـفعه بـه هنگـام بيـع        . (سهم ديگري را با دادن قيمت آن به شريك ديگر

  ).گردد نه قبل از بيع واجب مي
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  .گمارد
يا سه ماه يـا يـك   ، اگر كسي مزدوري را به اجرت گيرد كه پس از سه روز -2263

انـد   جواز دارد و جانبين به شرطي كـه كـرده  ، سال براي وي خدمتي انجام دهد
  .عهد باشند تا موعد آن فرا رسدمت
من كسي را مزدور گرفته بودم و او با كسي گفتگو و درگيري كرد و : يعلي -2265

، يكي از آنان انگشت ديگري را دندان گزيد و چون انگشت خودرا بـه شـدت  
وي . دندان جلو دهان اورا برآورد و دندان وي افتاد، بيرون كشيد، از دهان وي
آنحضرت ادعاي وي را باطل گردانيـد و  . رفت) دادخواهي(به  )ص(نزد پيامبر

خواهي كه انگشت خودرا در دهان تو درآورد تا آنرا دندان گيري  مي«: فرمود
  .»گيرد بسان شترند كه دندان مي –پندارم كه چنين فرمود  مي –و فرو بري 

: سه كس اند كه من در روز قيامت دشمن ايشانم: خداوند تعالي گفته است« -2270
و مردي كه شـخص  . شكند كند و سپس عهدش را مي مردي كه به من عهد مي

خـورد و مـردي كـه كسـي را بـه مـزدوري        فروشد و بهاي آنـرا مـي   آزاد را مي
  .»دهد گيرد و مزدش را نمي گيرد و به نحو كامل از وي كار مي مي

رفـت و   هريك از ما به بازار مي، كرد ما را به صدقه امر مي )ص(چون پيامبر -2273
) امـروز (و همانـا  ) كـرد  و صدقه مي(گرفت  كرد و يك مد مزد مي باركشي مي

  .دارند) دينار يا درهم(برخي كسان هزار 
بگويد كه اين جامـه را بفروشـي و اگـر بهـاي آن از     ) دالل(باكي نيست كه به   

 )ص(پيـامبر . چنين و چنان زياد شود زيادتي از تو باشد و يا از هردويمان باشـد 
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  ∗.»هاي خويش اند مسلمانان پايبند شرط«: وده استفرم
: و شـعبي گفتـه اسـت   . »گيريد قـرآن اسـت   سزاوارترين آنچه بدان مزد مي« -2275

و حكـم  . شود بپذيرد هرآنچه به وي داده مي، آموزگار مزدش را شرط نگذارد
از هيچكس نشنيدم كه مزد معلم را نـاخوش دانسـته باشـد و حسـن     : گفته است
اموال (كننده  و ابن سيرين در مزد كسي كه تقسيم. رهم به معلم دادبصري ده د

  .بيند باكي نمي) است
  .»است) شفا(دعاي ) فاتحه(آن سوره .. « -2276
  .حجامت شد و مزد حجامتگر را داد )ص(پيامبر -2278
و ، از بهاي فروش سگ و مـزد زنـاي زن زناكـار    )ص(پيامبر: رضابومسعود -2282

  .منع كرده است) و فالبين غيبگوي(مزد كاهن 
  .از مزد كشيدن حيوان نر بر ماده منع كرده است )ص(پيامبر: رضابن عمر -2284
گيرنـده را از   اجـاره ، دهنده حق ندارند كه تـا زمـان تكميـل ميعـاد     وارثان اجاره  

  .خارج نمايند )نهمثال خا(آن
، ه باشـد اگر در روزي كه حواله به كس راجع شود و آنكـس دارايـي داشـت    -2286

  .يابد حواله قطعيت مي
پـس اگـر طلـب شـما بـر تـوانگري       ، تأخير دين از سوي توانگر ظلم اسـت « -2287

  .»حواله شود بايد بپذيرد
بــه ، نشســته بــوديم كــه جنــازة آورده شــد )ص(مــا نــزد پيــامبر: رض ســلمه -2289

چيـزي از خـود بـاقي    «: آنحضرت فرمـود . بر وي نماز بگذار: آنحضرت گفتند

                                           
ايمان نياوردنـد و كـار را   ) ص(يهود به حضرت عيسي ايمان نياوردند و نصارا به حضرت محمد ∗

  .دست يافتند و كار را تمام كردند تمام نكردند و مسلمانان به اين سعادت
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: فرمـود . سه دينـار : گفتند» آيا قرضدار است«: فرمود. ني: گفتند» است گذاشته
) رسول اهللا! ()ص(يا پيامبر: ابوقتاده گفت. شما بر دوست خويش نماز بگذاريد

  .آنحضرت بر وي نماز گذارد. )1(كنم من قرض اورا ادا مي
 روا نيسـت كـه از  ، گيـرد  بـه عهـده مـي   را كسي كه ضمانت اداي دين مرده  -2294

  .ضمانت آن سر باز زند
و چون كسـي  ، من در اداي قرض مسلمانان نسبت به خود ايشان سزاوارترم« -2298

اداي قرض وي بر من اسـت و  ، از مسلمانان وفات كند و از خود قرض بگذارد
  .»اگر از خود مال بگذارد از آن ورثه اوست

ين عهـد كـه   اي به اميه بن خلف نوشـتم بـد   نامه: رض عوف عبدالرحمن بن -2301
ــه      ــي وي در مدين ــن از داراي ــد و م ــه محافظــت كن ــن در مك ــي م وي از داراي

  .)2(محافظت كنم
كنيز مـا كـه همـراه گوسـفندان بـود      ، چريدند گوسفندان ما بر كوه سلح مي -2304

وي سـنگي را شكسـت و بـا آن گوسـفند را     . گوسفندي را در حال مردن ديـد 
ال خود كه غايب بود نوشت كـه از  عبداهللا بن عمرو به سرپرست امو. ذبح كرد

، پس وكالـت از حاضـر و غايـب   . جانب خود و بزرگ خانواده او صدقه بدهد
  .رواست

يعنـي  (بهترين شما كسي است كـه بـه نيكـوترين وجـه حـق را ادا گردانـد       « -2305
  .»)سخاوتمندانه

  ).گفتن است صاحب حق را حق سخن(...   
                                           

كنم، اگرچه لفظ ضمان است نه حوالـه لـيكن ضـمان از ميـت مفلـس بـه        من قرض اورا ادا مي -1
  .خودگرفتن است و حواله بر همين معني است

  .اگر مسلمان از جانب خود كافري را در دار اسالم يا دار حرب وكيل كند رواست -2
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همانا من نفس خودرا بـه تـو   ! رسول اهللايا : آمد و گفت )ص(زني نزد پيامبر -2310
همانـا اورا  «: آنحضرت فرمود. اورا به ازدواج من درآور: مردي گفت. بخشيدم

  .»به ازدواج تو درآورديم بدانچه از قرآن حفظ داري
الكرسي را بخوان و از بركت آن هميشه  يةآ، روي آنگاه در بستر خواب مي -2311

باشد و صبحگاه شيطان به تـو نزديـك    رر مياز جانب خداوند بر تو نگهباني مق
  .شود نمي

دو صاع از آنرا در بدل يـك صـاع   ، نزد ما خرماي نامرغوب بود: رض بالل -2312
، آه، آه«: دريـن وقـت فرمـود    )ص(پيـامبر . از آن بخورد )ص(فروختم تا پيامبر
خرمـاي  ، خـواهي كـه خرمـا بخـري     اگر مي، اين كار را مكن، اين بيع ربا است

  .»وب را بفروش و از پول آن خرماي خوب بخرنامرغ
تـا آنكـه خـرج كنيـد از آنچـه      ) نيكوكاري را(هرگز نيابيد «: 92، آل عمران -2318

  .»داريد دوست مي
دهد آنچـه را بـه او امـر شـده بـه طـور        كسي كه مي، دار مورد اعتماد خزانه« -2319

يكـي از  وي ، كامل و وافـر و بـا خوشـي خـاطر بـه كسـي كـه بـه او امـر شـده          
  .»دهندگان است صدقه

، هيچ مسلماني نيست كه درختي بنشاند و يا بذري بيفشاند كـه از آن پرنـده  « -2320
  ∗.»مگر آنكه اورا در آن كار صدقه است. يا حيواني بخورد، يا انسان

يــك قيــراط روزانــه از عمــل نيــك خــود ، دارد كســي كــه ســگ نگــه مــي« -2322

                                           
كند، بدين معنـي كـه مالـك     زمين و كسي كه بر آن كار ميمزارعت، عقدي است ميان مالك  ∗

دهد و حاصلش را طبق توافق قبلي به سهم مناصـفه   اش را در اختيار كسي قرار مي زمين، زمين
  .عقد مزارعت نزد امام ابوحنيفه صحيح نيست. و غيره ميان خود تقسيم كنند
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ري زراعـت و حيوانـات نگهـداري    بـه جـز سـگي كـه بـراي پاسـدا      ، كاهـد  مي
يا بـراي  ، كند نگهداري مي ز سگي كه از گوسفندان يا زراعت به ج. (»شود مي

  ).شكار است
شما در كار كشاورزي ما را كمك كنيد و مـا در  : انصار به مهاجرين گفتند -2325

م و قبـول  يشـنيد : مهـاجرين گفتنـد  . گـردانيم  محصول آن شـما را شـريك مـي   
  .كرديم

جهت (دستور داد كه درختان خرما قطع شود و قطع شد  )ص(پيامبر :رضانس   
  ).ساختمان مسجد نبوي

، اگر كسي از شما زمين خويش را طور رايگان به برادر مسلمان خود بدهد« -2330
  .)1(»ين محصول از وي بگيرديبهتر از آن است كه مقدار مع

ــد : رضعمــر 2334- ــده كن و . شــود مالــك آن مــي، كســي كــه زمــين مــرده را زن
كه مسلماني در آن حق نداشته باشـد و هـيچ سـتمگري در    «: فرمود )ص(پيامبر

  .»آن حق ندارد
كسي كه زميني را آباد كنـد كـه مالـك نداشـته باشـد وي بـه ملكيـت آن        « -2335

  .»سزاوارتر است
يا براي بـرادر مسـلمان خـود بدهـد     ، هركه زميني دارد بايد آنرا كشت كند« -2340
) بدون كشت(كند زمين خويش را  و اگر اين كار را نمي) كه وي كشت كند(

                                           
ويش را بـراي زراعـت طـور    مزارعت منع نشده، بلكه توصيه شده كه مالـك زمـين، زمـين خـ     -1

  ).ترجمه انگليسي بخاري(رايگان در اختيار برادر مسلمان خود بگذارد، 
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  ∗.»نگهدارد
  .)1(منع كرده است) مزارع(دادن زمين  از اجاره )ص(پيامبر -2344
، بـود  به خدا سوگند كه اگر اين دو آيه در كتـاب خـدا نمـي   : رض ابوهريره -2350

 آنچـه فـرود  ، پوشـند  هرآينـه آنـان كـه مـي    «: گفـتم  هرگز حديثي به شما نمـي 
بعـد از آنكـه بيـان كـرديم آنـرا بـراي       ، ايم از سـخنان روشـن و هـدايت    آورده

كند ايشان  كند ايشان را خدا و لعنت مي لعنت مي، آن گروه، مردمان در كتاب
مگر كساني كه توبه كردند و نيكوكاري پيش گرفتند و بيان ، كنندگان را لعنت
پـذير   و مـنم توبـه  ، ايشـان پـذيرم از   توبه مي) به مهرباني(پس اين گروه ، كردند
  .]160 – 159: البقره[ »مهربان

  .»جانب راست اولويت دارد« -2352
كند تـا بـدان وسـيله مسـلماني را از      كسي كه سوگند دروغ ياد مي« -2357و  2356

كند كه بر وي خشـمگين   خداوند را در حالي مالقات مي، مالي محروم گرداند
  :است و خداوند اين آيت را نازل كرده. »است

انـد و عـوض سـوگندان     ستانند عوض پيماني كـه بـا خـدا بسـته     كساني كه مي«  
اين گـروه هـيچ نصـيب نيسـت ايشـان را در آخـرت و       [خويش بهاي اندك را 

سخن نگويد با ايشان خدا و نگاه نكند خـدا بـه سـوي ايشـان در روز قيامـت و      

                                           
. غير سگ ديوانه اخـتالف اسـت  ) كشتن(در كشتن سگ ديوانه اتفاق نظر است ولي در ايمات  ∗

شود نيز در زمرة سگ شـكاري   امام شافعي سگي را كه براي پاسداري خانه از آن استفاده مي
  .كند آورده است از حيوانات پاسداري مي و سگي كه

  ).دادن زمين را اجاره. (امام ابوحنيفه منع كرده است -1
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  ∗.]77: آل عمران[ »]پاك نسازد ايشان را و ايشان راست عذاب درددهنده
نگـرد و آنـان را    سه كس اند كه خداوند در روز قيامت به سوي ايشان نمي« -2358

مردي كه آب زايد بـر  : كند و ايشان را عذابي دردناك است از گناه پاك نمي
و مردي كه بـا امـام بيعـت    . كند احتياج بر سر راه دارد و آنرا از مسافر دريغ مي

كند كه اگر به وي چيزي بدهد  ي بيعت ميكند و فقط به خاطر مال دنيا با و مي
و مردي كه متـاع خـودرا بعـد    . گردد شود و اگر ندهد خشمگين مي خشنود مي

ايـن مـال را بـه چنـين و چنـان      ! از عصر عرضه كند و بگويد كه به خدا سوگند
  .»ام و مردم سخن وي را راست پندارند بهايي خريده

لمان نباشـند تـا آنكـه حـاكم كننـد      پس قسم به پروردگار تو كه ايشان مس« -2361
  ].65: النساء[ »تورا در اختالفي كه واقع شده ميان ايشان

در «: فرمـود  )ص(آيا ما را در احسان به حيوانات پاداش هسـت؟ آنحضـرت   -2363
  .»كردن هر جگري پاداش است تازه

گويـد و نـه بـه     سه كس اند كه خداوند در روز قيامت نه با ايشان سخن مي« -2369
  :نگرد ي ايشان ميسو

خورد كه متـاع خـودرا بـه بهـايي بيشـتر از بهـاي واقعـي آن         مردي كه قسم مي  
گويد و مـردي كـه بعـد از عصـر سـوگند       در حالي كه دروغ مي. خريده است
و مـردي كـه آب زايـد بـه     . كند تا مال مسلماني را به چنگ آورد دروغ ياد مي

امروز من هـم  : گويد ند به او ميخداو، كند احتياج خودرا از مسلمانان دريغ مي
دارم چنانكه تو كرم محصول دستان خويش را دريغ  كرم خودرا از تو دريغ مي

                                           
ميـرد، كسـي    ميـرد، و يـا توسـط حيـواني مـي      افتد مي ميرد، يا در چاه مي اگر كسي در معدن مي ∗

  .مسئول خون وي نيست
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  .»كرده بودي
بينـد و كسـي كـه بـه قـدر       يي نيكي كند پاداش آنرا مي كسي كه به قدر ذره -2371

  .بيند يي بدي كند كيفر آنرا مي ذره
: فرمـود  )ص(آنحضـرت . ؤال كـرد سـ ) شده  مال يافت(مردي از حكم لُقطه  -2372
مـردم را از آن آگـاه   ، كيسه و سربند آنرا بشناسان و سپس به مدت يـك سـال  «

آن . »از آن تـو اسـت  ، در غيـر آن ) كنـي  مسترد مي(اگر صاحبش آمد ، گردان
آن بـراي تـو اسـت يـا     «: شده گوسفندي باشد؟ فرمود اگر مال يافت: مرد گفت

اگـر شـتري باشـد؟    : آن مرد گفـت . »تبراي برادر تو است يا نصيب گرگ اس
شتر از خود شكم دارد و پاي دارد و بر سـر  ، تو را با شتر چه كار است«: فرمود

  .»خورد تا آنكه صاحبش پيدا شود رود و درخت مي آب مي
بهتر است كـه از كسـي سـؤال كنـد     ، اگر كسي از شما به پشت هيزم بكشد« -2374

  .»كه به او چيزي داده شود يا نشود
ميـوة آن از آن  ، كسي كـه درخـت خرمـا را پـس از پيونـد بـاروري بخـرد       « -2379

  .»مگر آنكه خريدار ميوه را براي خود شرط كند، فروشنده است
بر وفق (خداوند ، كسي كه مال مردم را بگيرد و قصد اداي آنرا داشته باشد« -2387

آنـرا  گيـرد و قصـد اتـالف     كنـد و كسـي كـه مـالي را مـي      آنرا ادا مـي ) نيت او
: Ψفرمـودة خداونـد   . »كنـد  تلف مي) يا مال اورا(خداوند اورا ، داشته باشد مي

فرمايـد   ها را به اهل آن و مـي  فرمايد شما را كه ادا كنيد امانت هرآينه خدا مي«
  .]58: النساء[ »چون حاكم شويد ميان مردمان، كه به راستي حكم كنيد

بـيش  ، ست ندارم كـه دينـاري از آن  دو، اگر اين كوه از بهر من طال بگردد« -2388
» دارم به جز ديناري كه براي اداي قرض نگاه مي، از سه روز نزد من باقي بماند

به جـز  ، ثواب كمتر است، همانا آناني را كه ثروت بيشتر است«: و سپس فرمود
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يعني مال خـودرا در راه  : ابوشهاب. »كسي كه با مال خويش چنين و چنان كند
مچـو  شـمار ه «: )ص(و سـپس فرمـود آنحضـرت   ، ف كنـد خدا به هر سو مصـر 
كسـي كـه از   : نزد من آمده بـود و گفـت   جبرئيل امين. ... (»كسان اندك است

مـن  ). گـردد  وارد بهشت مـي ، امت تو بميرد و به خداوند چيزي شريك نياورد
  .»آري«: كرده باشد فرمود) يعني دزدي و زنا(اگر چنين و چنان : گفتم

بهتـرين شـما نيكـوترين شـما در اداي     . (... »گفتن را دارد حق، صاحب حق« -2390
  ).قرض است

بـا مـردم كـه داد و سـتد     : گفت] گفتي چه مي: [مردي مرد و به او گفته شد« -2391
خداونـد  ، دادم و بر مستمند تخفيف مي )1(گرفتم به ثروتمند آسان مي، كردم مي

  .»اورا بخشيد
چـرا از  : گفـت  رضعايشـه  . »جـويم  پناه مـي از گناه و قرض به تو ! بار الها« -2397

همانـا مـردي كـه    «: جويي يا رسول اهللا؟ آنحضرت فرمـود  بسيار پناه مي، قرض
  .»قرضدار باشد چون سخن زند دروغ گويد و چون وعده كند خالف ورزد

تـوانگري كـه   . (»كنـد ظلـم اسـت    توانگر كه در اداي قرض خود تأخير مي« -2400
  ).گرداند آبرو و مجازات خودرا حالل مي، كند اداي قرض خودرا تأخير مي

: گويـد  آن است كه صاحب حـق مـي  ، حالل گردانيدن آبرو: سفيان گفته است  
  .كردن مديون است  حبس، و مجازات، حق مرا به تأخير انداخت

بيند كـه   ي مينزد مردي يا كس، كسي كه مال خودرا كه بدان اطمينان دارد« -2402
  ∗∗.»گرفتن آن مال نسبت به ديگران سزاوارتر استي به و، افالس كرده است

                                           
  .ت در معاملهدادم، مراد از حسن سلوك اس يعني در طلب پول خود به او مهلت مي -1
  .شده نشاني بدهد مال به وي داده شود اگر صاحب مال يافت ∗



     

131 
 

گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

، شـوم  مـن در معـامالت فريـب داده مـي    ! همانـا : گفـت  )ص(مردي به پيامبر -2407
و آن . »بگـوي كـه فريبـي نباشـد    ، خـري  وقتي كه چيزي مي«: آنحضرت فرمود

  .گفت همان لفظ را مي، مرد
ختـران را بـر شـما    خداوند آزاررسانيدن به مادران و زنـده بـه گـوركردن د   « -2408

و از گرفتن مال ناحق منع كرده است و گفتار ناسزا و سـؤال  . حرام كرده است
كردن مال را بر شـما مكـروه    و ضايع) به قصد جنگ و جدال و مناقشات ديني(

  .»كرده است
همة شما نگهبانيد و از اعمال زيردستان خويش مسؤليد امام نگهبان است و « -2409

و مرد نگهبان خانواده خود است و از . )1(ش مسؤل استاز حاالت رعاياي خوي
و زن نگهبان خانة شـوهر خـود اسـت و    . حاالت زيردستان خويش مسؤل است

و خدمتگار نگهبان مـال آقـاي خـود    . از حاالت زيردستان خويش مسؤل است
مـرد نگهبـان اسـت در    . (»است و از آنچه به وي سپرده شده است مسؤل اسـت 

و همة شما نگهبانيد و از حاالت زيردسـتان  . ن مسؤل استمال پدر خود و از آ
  ).خويش مسؤليد

اگـر  «: رفت و ديد كه خرمـايي افتـاده اسـت و فرمـود     در راه مي )ص(پيامبر -2431
كسـي مـال   . (»خـوردم  آنـرا مـي  ، ترسيدم كه اين خرما از مال صدقه اسـت  نمي
  ).كنندة آن برندارد مگر اعالن» مكه را«شدة  يافته

  .»هيچكس حيوان شيري ديگري را ندوشد مگر به اجازة او...« -2435

                                                                                                  
پس از يك سال پيدا نشود مال مذكور از آن كسي است كه يافتـه  ) شده يافت(اگر صاحب مال  ∗

  .است
  .مراد از امام، زمامدار، سلطان، حاكم و رئيس است -1
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كننـد   خبـر از آنچـه مـي    و هرگـز مپنـدار خـدا را بـي    «: فرمودة خداي تعالي -2439
دهـد ايشـان را بـراي روزي كـه خيـره       جز اين نيست كه مهلت مـي ، ستمكاران

 - 42: ابـراهيم [ »سـر خـود بـر دارنـدگان    ، كنندگان شتاب، ها شوند در آن چشم
43[.  

كنـد و اورا در حمايـت خـود     مسلمان را به خود نزديك مي، همانا خداوند« -2441
آيا چنين گناهي مرتكب نشـدي؟  : گويد نهد و به او مي قرار داده بر او پرده مي

كنـد   تا آنكه به گناهان خويش اقرار مي! اي پروردگار من، آري: گويد وي مي
گناهـان  : فرمايـد  خداوند مـي  .گردد يابد كه هالك مي و به نفس خويش درمي

بخشم سپس نامة اعمال نيـك اورا   تورا در دنيا پوشيدم و امروز گناهان تورا مي
ايشانند آنان كه «. »گويند و اما در مورد كافر و منافق شاهدان مي. دهد به او مي

 »آگاه بـاش لعنـت خداسـت بـر سـتمكاران     ، دروغ بستند بر پروردگار خويش
  .]18: هود[
بر او ظلـم نكنـد و اورا بـه هالكـت نيفكنـد و      ، لمان برادر مسلمان استمس« -2442

و . دارد دارد خداوند حاجت اورا روا مـي  كسي كه حاجت برادر خودرا روا مي
هـا و   خداونـد از انـدوه  ، گردانـد  كسي كه اندوه و مشقت مسـلماني را دور مـي  

ــقت ــي  مش ــت دور م ــاي او در روز قيام ــد ه ــلمان ، گردان ــه از مس ــي ك ي و كس
  .»كند پوشي مي خداوند در روز قيامت از وي پرده، پوشي كند پرده

بـرادر  (هـاي اورا   دسـت «. »ظالم اسـت يـا مظلـوم   ، بر برادر خود كمك كن« -2444
  .»)تا اورا از ظلم بازداري(گيري  را مي) ظالمت

  :ما را به هفت چيز امر كرد )ص(پيامبر -2445
سـالم را  ، را يرحمـك اهللا گفـتن  كننـده   عطسـه ، همراهي جنازه، عيادت مريض  

و سـوگندكننده را  ، كـردن  دعوت را قبول، رساندن مظلوم را ياري، دادن جواب
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  .كردن در ايفاي آن كمك
مگـر  ، بلنـدگفتن سـخن بـد را   ، دارد خـدا  دوست نمـي «: فرمودة خداوند ج -2446

و . ]148: النسـاء [ »گفتن مظلوم كه عفو اسـت و هسـت خـدا شـنوا و دانـا      سخت
  .]39: الشوري[ »كشند كه چون برسد بديشان تعدي ايشان انتقام مي آنان«

، خوار ساخته شـوند ) جويي با انتقام(صحابه دوست نداشتند : ابراهيم گفته است  
  .كردند يافتند عفو مي و چون قدرت مي

  .»همانا ميان وي و ميان خداوند حجابي نيست، از دعاي مظلوم بترس« -2448
چون لطمه بر آبـروي وي  ، ب وي به يكي ستمي رفته باشدكسي كه از جان« -2449

روزي (قبـل از آنكـه   ، بايد امروز از وي بخشودگي بخواهـد ، و يا چيزي ديگر
) در آن روز(كــه اورا درهــم و دينــاري نباشــد و اگــر آن ظــالم را  ) فــرا رســد

شـود و اگـر اورا اعمـال     اي نيك باشد از آن به اندازة ظلم وي گرفته مـي  عمل
شـود و بـر    از اعمال بد كسي كه به وي ظلم كرده است گرفته مـي ، باشدنيك ن

  .»شود او بار مي
طـوق گـردنش   ، هفـت زمـين  ، كسي كه از زمـين ديگـري بـه ظلـم بگيـرد     « -2452

  .»شود مي
در روز قيامـت تـا قعـر    ، كسي كه از زميني به ناحق چيزي بگيـرد : پدر سالم -2454

  .شود هفت زمين فرو برده مي
كسـي اسـت كـه بسـيار پيكـارگر و      ، ترين مردم نزد خداوند  انا مبغوضهم« -2457

  .»جو است ستيزه
چهار خصلت اند كه در هركسي كه باشد منافق است يا اگـر يكـي از ايـن    « -2459

چهار خصلت در وي باشد خصلتي از نفاق در وي اسـت تـا آنكـه آنـرا تـرك      
و چـون  ، زدچون سخن گويد دروغ گويد و چون وعده كنـد خـالف ور  : كند
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  .»و چون دعوي كند دشنام دهد، نقض كند، پيمان بندد
آيـا بـر مـن گنـاه     ، ابوسفيان مردي خسيس است! يا رسول اهللا :خانم ابوسفيان-2460

اگـر  «: فرمـود  )ص(است كـه از مـال وي اوالدمـان را غـذا بـدهم؟ آنحضـرت      
  .»بديشان مطابق عرف غذا بدهي بر تو گناهي نيست

  ∗.»اش را از خالنيدن چوب در ديوار خود منع نكند يههمسا، همسايه« -2463
پرهيز از آزار ، )از آنچه موجب فتنه است(پوشيدن چشم : حق راه را بدهيد« -2465

  .امر به معروف و نهي از منكر، پاسخ به سالم، رهروان
  .»است صدقه است) بر سر راه(دوركردن آنچه موجب اذيت « -2466
ل مـردم و بريـدن گـوش و بينـي و انـدام انسـان منـع        از غارت ما )ص(پيامبر -2474

  .كرده است
و شـرابخوار هنگـام   ، داشـته باشـد   زناكننده در حال ارتكاب زنا ايمـان نمـي  « -2475

داشـته   و دزد به وقـت دزدي ايمـان نمـي   ، داشته باشد نوشيدن شراب ايمان نمي
ن نگرنـد هنگـام غـارتگري ايمـا     و غارتگري كه مردم بـه سـوي وي مـي   ، باشد
  .»داشته باشد نمي

در ، كـه حـاكمي دادگـر اسـت    ) ع عيسي(شود تا پسر مريم  برپا نمي قيامت« -2476
را  )1(كشـد و جزيـه   شكند و خوك را مي وي صليب را مي، ميان شما فرود آيد

) تحفـه را (گـردد كـه حتـي كسـي      گرداند و مال به حـدي فـراوان مـي    دور مي
  .»پذيرد نمي

  .»ز مال خود كشته شود شهيد استكسي كه براي دفاع ا« -2480
                                           

  .اگر ديوار كسي را ويران كند بايد مانند آن آباد كند ∗
كند به دولت اسـالمي   جزيه نوعي ماليه است كه غير مسلمان كه در جامعه اسالمي زندگي مي -1

  .گروند كند، زيرا همه به دين اسالم مي آنرا فسخ مي υدهد و عيسي  مي
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) كه با غذا فرستاده شـده بـود  (دست خودرا بر كاسه  )ص(همسر آنحضرت -2481
هاي شكسته را به هم پيوست و غذا را در آن  آنحضرت پاره. زد و آنرا شكست
و خدمتكار و كاسه را نگـه داشـت تـا از خـوردن     » بخوريد«: گذاشت و فرمود

  .را داد و كاسه شكسته را نگه داشتسپس كاسة درست . فارغ گشتند
رَيج ناميـده مـي     « -2482 گـذارد  شـد و نمـاز مـي    در بني اسرائيل مردي بـود كـه جـ .

آيـا  : وي به مادرش جواب نـداد و بـا خـود گفـت    . مادرش آمد و اورا صدا زد
! بـار الهـا  : بار ديگر مادرش آمد و گفـت . جواب مادرم را بدهم يا نماز بگذارم

جـريج در صـومعة   . ران كه روي زنان زناكار را ببينـد  ان نميجريج را تا آن زم
خـودش را بـه جـريج    . كنم جريج را اغوا مي: زني آمد و گفت. بود خويش مي

پس نزد چوپاني رفت سوي . جريج نپذيرفت. عرضه كرد و با وي صحبت كرد
ايـن پسـر   : پس وي پسري زاييد و گفت، و اورا بر نفس خويش مسلط گردانيد

مــردم آمدنــد و صــومعه جــريج را شكســتند و اورا بيــرون . ج اســتاز آن جــري
جريج وضو كرد و نماز گذارد پـس نزديـك پسـرك    ، كشيدند و دشنام دادند

صـومعة تـورا   : گفتند، چوپان: پدر تو كيست؟ گفت! اي پسرك: رفت و گفت
  .فقط از گل بسازيد، ني: گفت. سازيم از طال مي

ت كه كسي خرما را دوتايي بخورد تـا آنكـه   از آن منع كرده اس )ص(پيامبر -2489
  .از شريك خود اجازه بگيرد

و چون حـدود  . شفعه را در هر مالي كه تقسيم نشده بود امر كرد )ص(پيامبر -2496
  .ماند اي نمي شفعه، ها جدا گردد ين شود و راهيها مع ملكيت

يـد و آنچـه   دست به دست باشد آنرا بگير) در بيع نقد به نقد(آنچه « -2498و  2497
  .»به نسيه باشد آنرا رد كنيد

: فرمـود  )ص(با ني ذبح كنـيم؟ آنحضـرت  ) اگر دشنه نباشد(آيا حيوانات را  -2507
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و نـام خداونـد را   ، ريزاند بكشيد به هر وسيله كه خونش را مي: يا، شتاب كنيد«
بر وي ياد كنيد و بخوريد و حيوان را با دندان و ناخن ذبح نكنيـد و دليـل آنـرا    

  ∗∗.ها است استخوان است و ناخن دشنة حبشي، دندان. گويم شما مي به
در (زره خويش را در بدل مقداري جو بـه گـرو گذاشـت     )ص(همانا پيامبر -2508

در صبح و شام به جز يك صاع جو نبوده اسـت   )ص(خانواده محمد رسول اهللا
  ).و آنها نه خانه داشتند

فت شده به اندازة علفي كه بـه آن داده  حيوان يا: گفته است) نخعي(ابراهيم  -2510
و ، شده سـواري شـود و بـه انـدازه علفـي كـه بـه آن داده شـده دوشـيده شـود          

  .همچنان است حيوان گروي
شود تـا   حيواني كه به گرو گرفته شده به خاطر خوراكي كه به آن داده مي« -2512

زماني كه در گـرو اسـت سـواري شـود و بـه خـاطر خـوراكي كـه بـه آن داده          
و خـوراك حيـوان بـه    . شود تا زماني كه در گرو است شير آن نوشيده شود مي

  .»نوشد شود و شيرش را مي كسي است كه سوارش مي
، نيازمندي را ياري كن و كسي را كه در كـار خـويش عـاجز آمـده اسـت     « -2518

  .»كمك كن
اي است كه بـر نفـس خـود     همانا آن صدقه، كردن با مردم درميگذري از بدي(  

  ).كني مي صدقه
و فراموشـكار و خطاكننـده را   ، »حاصـل اسـت  ، هركس را آنچه نيت كرده« -2527

                                           
  .اگر مردي به مردي ديگر بگويد كه مرا شريك كن و او كند، وي در نصف مال شريك است ∗
هي از منكر است كه اگر اين امر صورت نگيرد مرتكبين معاصي مراد از امر به معروف و ن ∗

اند  شوند و آناني كه امر به معروف و نهي از منكر نكرده نسبت اعمال خويش هالك مي
  .شوند نسبت اعمال آنان هالك مي
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  .نيتي نيست
هـاي امـت مـن پديـد      هاي كه در سينه همانا خداوند به خاطر من از وسوسه« -2528

  .)1(»تا آنگاه كه بدان عمل نكند يا از آن سخن نگويد، آيد درگذشته است مي
و بپرستيد خدا را و شريك او مقرر مكنيـد چيـزي   « :فرمايد خداي تعالي مي -2544

را و به پدر و مادر نيكوكاري كنيد و به خويشان و يتيمان و گـدايان و همسـاية   
خويشاوند و همساية اجنبي و به همنشين به پهلو نشسته و بـه مسـافر و بـه آنچـه     

هرآينه خدا دوست ندارد كسي را ) يعني غالم و كنيز(دست شما مالك او شد 
  .]36: النساء[ »ه باشد متكبر خودستايندهك
باشند كه خداوند ايشان را زيردست شما  همانا بردگان شما برادران شما مي« -2545

بايـد بـه وي غـذايي    ، پس كسي كه برادر او زيردسـت اوسـت  . قرار داده است
و ايشان را به كاري . پوشد خورد و جامه بپوشاند كه خود مي بدهد كه خود مي

گماريد كـه از   كه از انجام آن عاجز آيند و اگر ايشان را به كاري مينگماريد 
  .»با ايشان كمك كنيد، آيند انجام آن عاجز مي

اگـر اورا بـا خـود    ، آورد زماني كه خدمتگار هريك از شما غذاي اورا مـي « -2557
 –يـا فرمـود    –نشاند بايد براي وي يك يا دو لقمـه بدهـد    نمي) به غذاخوردن(

  .زيرا كه او آنرا آماده كرده است، خوردنييك يا دو 
  .»كند بايد از زدن بر روي بپرهيزد هرگاه كسي از شما جنگ مي« -2559
هرچنــد ســم ، همســايه تحفــة همســايه را حقيــر نشــمارد! اي زنــان مســلمان« -2566

  .»گوسفندي باشد

                                           
آيد كـه بـدان    هاي بد و تحريكات شيطاني است كه به طور غير ارادي در ذهن مي مراد انديشه -1

  .ست، و همچنان است خطا و فراموشيمؤاخذه ني
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را ديـديم و بـاز هـالل مـاه      ما هالل ماه را مـي ! اي پسرخواهرم: رضعايشه  -2567
آتـش اجـاق    )ص(هـاي رسـول اهللا   لـيكن در ايـن مـدت در خانـه    ... ديـديم  مي

با دو : كرديد؟ گفت چگونه معشيت مي! اي خاله: عروه گفت. شد افروخته نمي
كه از انصـار بودنـد و    )ص(هاي رسول اهللا مگر آنكه همسايه، آب و خرما: چيز

 )ص(از آن گوســـفندان در اختيـــار رســـول اهللا، گوســـفندان شـــيري داشـــتند
  .نوشانيد گذاشتند و آنحضرت از شير آن ما را مي مي

آن ، دعـوت شـوم  ، اگر به غذايي كه از شانه و يا پاچة گوسـفند تهيـه شـود   « -2568
، و اگر شانه يا پاچة گوسفندي بـرايم هديـه داده شـود   ، كنم دعوت را قبول مي

  ).برايم همراه خود سهمي معين كنيد. (»پذيرم آنرا مي
از  )ص(پيـامبر . قـروت و روغـن و سوسـماري هديـه كـرد      )ص(يامبربراي پ -2575

آن ) ناپسندداشـتن (قروت و روغن خـورد و سوسـمار را بـه دليـل پليدشـمردن      
  .نخورد

  .كرد خوشبويي را رد نمي )ص(پيامبر -2582
  .كرد پذيرفت و آنرا جبران مي هديه را مي )ص(رسول خدا -2585
  ).كنيدميان فرزندان خويش عدالت ، در بخشش(  

مـن بـه ايـن    : برد و گفـت  )ص(را نزد رسول خدا)نعمان (پدر وي او: نعمان -2586
آيا به همة پسران خويش ماننـد  «: آنحضرت فرمود، ام پسر خود غالمي بخشيده

  .»بخشش خودرا پس بگير«: آنحضرت فرمود. ني: وي گفت» اي؟ آن بخشيده
  .»نيداز خدا بترسيد و ميان فرزندان خويش عدالت ك« -2587
 )ص(پيـامبر . زن و شـوهر بخشـش خـويش را پـس نگيرنـد     : عمر بن عبدالعزيز  

  .»خود، مانند بازگشت سگ است به قي، بازگشت به بخشش خود«: فرمود
كسي كه به زن خود بگويد كه بخشي از مهر يا تمام مهـر  : و زهري گفته است  
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زن ، هـد و پـس از انـدك زمـاني طالقـش د    ) و او ببخشد(خودرا بر من ببخش 
و اگـر زن بـا خوشـي    . اگـر اورا فريـب داده باشـد   ، بخشش خودرا باز بخواهـد 

چنانكه خداونـد  . جايز است، ه باشدخاطر بخشيده باشد كه در آن نيرنگي نبود
، اگر زنان درگذرند به خوشدلي براي شما از بعضي از آن مهـر «: فرمايد ميج 

  .]4: النساء[ »پس بخوريد آنرا حالل و خوشگوار
  .»دارد صدقه كن و نگاه مدار كه خداوند بر تو نگاه مي« -2590
  .»..شمارد ه خداوند بر تو مينفقه كن و شمار مكن ك« -2591
بـه او   )ص(كنيز خويش را آزاد كرد و آنحضـرت  )ص(ميمونه همسر پيامبر -2594

دادي ثـواب بيشـتري    هـاي خـود مـي   ) مامـا (اگر اورا به بعضي از دايي «: گفت
  .»يكرد حاصل مي

 )ص(به كداميك از ايشان هديـه بفرسـتم؟ آنحضـرت   ، من دو همسايه دارم -2595
و عمـر بـن   . »اش بـه تـو نزديكتـر اسـت     شان كه دروازة خانـه  به هريك«: فرمود

هديـه بـود و امـروز رشـوه      )ص(هديه در روزگار رسول خدا: عبدالعزيز گفت
  .است

آن شما اسـت و ايـن   اين از : آوري زكات برگشت گفت مردي مأمور جمع -2597
چـرا وي در خانـة پـدر يـا     «: فرمود )ص(آنحضرت. برايم هديه داده شده است
شود يا ني؟ سوگند به ذاتـي   ديد برايش هديه داده مي مادر خود ننشست كه مي

) بـه نـاحق  (كه نفس من در يد قدرت اوست كه اگـر كسـي از زكـات چيـزي     
ي كه آنرا بر گـردن خـويش   ا آيد در حالي آن چيز در قيامت با وي مي، بگيرد
  .»دارد برمي

دهنـده بميـرد و هديـه از وي جـدا شـده باشـد و        اگر هديه: و عبيده گفته است  
بـر ورثـة اوسـت كـه هديـه را      ، كسي كه به وي هديه فرستاده شده زنـده باشـد  
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هديه متعلق به ورثة كسي است كه ، برسانند و اگر هديه از وي جدا نشده باشد
  .هديه كرده است

تـو را  «: آنحضـرت فرمـود  . هالك شدم: آمد و گفت )ص(مردي نزد پيامبر -2600
آنحضـرت  . در ماه رمضان با زن خود مجامعـت كـردم  : گفت» چه شده است؟

توان آن داري كه دو «: فرمود. ني: گفت» اي آزاد كني؟ تواني برده مي«: فرمود
مسـكين   توان آن داري كه شصـت «: فرمود. ني: گفت» ماه پياپي روزه بگيري؟

همـين زنبيـل خرمـا را بـا     «: فرمـود  )ص(آنحضـرت . ني: گفت» را طعام بدهي؟
تـر   خانواده محتـاج ، دو سنگالخ مدينه در ميان: ... گفت» خود ببر و صدقه كن

آنرا ببر و آنـرا بـر اهـل خانـة خـود      «: فرمود )ص(آنحضرت. از ما وجود ندارد
يـا بـر خـود حـالل      بايـد آنـرا بدهـد   ، كسي كه بر وي حقي اسـت (» اطعام كن
  .)1()گرداند

  .»بهترين شما نيكوترين شما در اداي قرض است... « -2606
در ) از حلـة ابريشـمي  (پوشد اورا نصـيبي   مي) حلة ابريشمي(كسي كه آنرا « -2612

  .»آخرت نباشد
بـراي  (كنـد خـدا شـما را از نيكـي بـه آنـان        منع نمـي «: فرمودة خداي تعالي -2618

انـد شـما را از    اند با شما در كار دين و بيرون نكـرده  هكه جنگ نكرد) مشركين
از آنكه احسان كنيد به ايشان و انصـاف كنيـد در   ) كند منع نمي. (هاي شما خانه

  ∗∗.»كنندگان را دارد انصاف هرآينه خدا دوست مي. حق ايشان
                                           

  .يعني از طلبكار خود بخواهد كه بر وي ببخشد -1
  .مراد از اين لفظ بخشش است –ام كه بپوش  اگر كسي بگويد اين جامه را به تو داده ∗
شـود، وي بـدان هديـه سـزاوارتر      كسي كه در ميان همنشينان خود است و بـه او هديـه داده مـي    ∗

  ).ك نيستكسي با او شري. (است
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كسي را در راه خدا بر اسپ سوار كردم و سپس ديدم كه آن اسپ فروختـه   -2636
آنـرا  «: آنحضـرت فرمـود  . سـؤال كـردم   )ص(موضوع را از رسـول اهللا . شود مي

  .»خريداري مكن و به صدقة خود بازنگرد
پس ، دادن اگر معامله كنيد با يكديگر به وام! اي مؤمنان«: فرمودة خداي تعالي  

و ... و بايد كه بنويسد ميان شما نويسـنده بـه انصـاف   . تا ميعاد مقرر بنويسيد آنرا
پس اگر ، از خدا پروردگار خود و كم نكند از آن وام چيزي رابايد كه بترسد 

، توانـد امألكـردن   يا نمـي ، خرد يا ناتوان باشد كسي كه وام به ذمة وي است بي
پس بايد كه امأل كنـد كـارگزار او بـه انصـاف و گـواه گيريـد دو شـاهد را از        

از پس يك مرد و دو زن كفايت است ، پس اگر نباشند دو مرد، مردان خويش
تا اگر فراموش كنند يكي از آنان به ديگـري  . پسنديد از گواهان كساني كه مي

و دلگيـر  . آنگاه كه طلبيده شـوند ، يادآوري كند و بايد كه سرباز نزنند گواهان
: البقـره [ »...اندك باشـد يـا بسـيار تـا ميعـاد وي     ، مشويد از آنكه نويسيد حق را

282[.  
ــالي    ــودة خــداي تع ــلمانا«: و فرم ــدالت ! ناي مس ــدة ع ــيد برپادارن ــار ، باش اظه

كننده براي خدا و اگرچه بر ضرر خويشتن يـا پـدر و مـادر و خويشـاوندان      حق
بـه هرحـال خـدا    ، توانگر باشد يا فقير. شود اگر آنكه حق بر وي ثابت مي. باشد

تر است بر ايشان پـس پيـروي خـواهش نفـس مكنيـد اعـراض كنـان از         مهربان
پس هرآينه خـدا  ، يا رو گردانيد، سخن را) ريف كنيدتح(و اگر بپيچانيد . عدل

  ].135: النساء[ »كنيد آگاه هست به آنچه مي
گوينـده را نديـده   ، هرچنـد شـنونده  (، به خودي خود شهادت اسـت ، شنيدن -2637
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  .)1()باشد
كـه  (رفاعـه مـرا سـه طـالق داد     : آمـد و گفـت   )ص(همسر رِفاعه نزد پيـامبر  -2639

سپس با عبدالرحمن بـن زبيـر ازدواج كـردم و بـا      ).رجوع در آن ممكن نيست
  ).آلت مردي وي سست است(وي همچون ريشة جامه است 

روا ، خواهي كه به سـوي رفاعـه برگـردي؟ نـي     آيا مي«: فرمود )ص(آنحضرت  
  .»نيست تا اينكه از شيريني مجامعت از وي كام نگيري و او از تو كام نگيرد

ما بدان اطـالع  : ت دهند و ديگران بگوينداگر شاهد يا شاهداني به چيزي شهاد  
در  )ص(پيامبر: بالل. شود به قول كسي كه شهادت داده است حكم مي. نداريم

مردم شهادت بـالل  . نماز نگذارده است: و فضل گفت. درون كعبه نماز گذارد
و همچنانكه دو شاهد گواهي دهند كه فالن كس از فالن كس . را اعتبار دادند

و دو شـاهد ديگـر بـه هـزار و پانصـد درهـم گـواهي        . ار استهزار درهم طلبك
  ).يعني به هزار و پانصد درهم(شود  دهند حكم به زيادت مي

: وي با دختر ابي اهاب ازدواج كرد و سپس زني نزد وي آمد و گفت: عقبه -2640
عقبـه بـه او   . ام شـير داده ، من عقبه و زني را كه با وي ازدواج كرده است! همانا
عقبه كسي را . اي اي و نه هم مرا خبر كرده دانم كه مرا شير داده من نمي :گفت

مـا  : آنهـا گفتنـد  . نزد خـانواده ابـي اهـاب فرسـتاد تـا از آنهـا معلومـات بگيـرد        
عقبه سوار شد و به سوي مدينـه  . دانيم كه آن زن دختر ما را شير داده باشد نمي

چگونـه  «: فرمـود  )ص(رسـول خـدا  . سـوال نمـود   )ص(روانه گشت و از پيـامبر 
وي از آن زن . »باشد در حالي كه چنين گفته شـده اسـت   روا مي] ازدواج شما[

                                           
داننـد   ائمة ثالثه به شهادت كسي كه خودرا پنهان كرده و از كسي شنيده است قابل قبـول مـي   -1

  .داند ولي امام ابوحنيفه، شهادت اورا عدل نمي
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  .و آن زن برايش شوهر ديگري گرفت، جدا شد
توسـط وحـي   ) بعضـاً ( )ص(مردم در زمان رسول خدا: رضعمر بن خطاب  -2641

همانـا وحـي   ). شد شان كشف مي حاالت نهاني. (گرفتند مورد قضاوت قرار مي
كسـي  . دهيم ع گشت و اكنون شما را بنابر اعمال شما مورد قضاوت قرار ميقط

كنيم و اورا بـه خـود نزديـك     بر وي اعتماد مي، كه بر ما عملي نيك ظاهر كند
دانـيم و خداونـد از    در حالي كه از حـاالت نهـاني وي چيـزي نمـي    ، سازيم مي

بر او اعتماد ، دكند و كسي كه به ما بدي ظاهر كن حاالت نهاني وي محاسبه مي
هرچند بگويـد كـه حـاالت نهـاني وي     ، پنداريم كنيم و اورا راستگوي نمي نمي

  .نيك است
. گذشت و مردم از وي بـه نيكـويي يـاد كردنـد     )ص(اي از جلو پيامبر جنازه -2642

سپس جنازة ديگر گذشت و مـردم از وي  » واجب شد«: فرمود )ص(آنحضرت
: فرمـود  )ص(آنحضرت –ير از اين گفت يا راوي لفظي غ –به بدي ياد كردند 

به ايـن گفتـي واجـب شـد و بـه آن      ! )ص(گفته شد يا رسول خدا. »واجب شد«
مسـلمانان شـاهدان   ، شـهادت مـردم  «: فرمود )ص(گفتي واجب شد؟ آنحضرت

  .)1(»خداوند در روي زمين اند
 خداوند اورا به بهشـت ، هر مسلماني كه چهار نفر به خوبي او گواهي دهند« -2643

همچنـان اسـت   «: فرمـود . اگر سه نفر گواهي دهنـد : ما گفتيم. »گرداند وارد مي
پس » و همچنان است دو نفر«: اگر دو نفر گواهي دهند؟ فرمود: گفتيم» سه نفر

  .از گواهي يكنفر از آنحضرت نپرسيديم

                                           
اي كـه بـه    اي كه مردم به خوبي وي شهادت دادند، بهشت بر وي واجب شد و مرده يعني مرده -1

  .گشت بدي وي شهادت دادند، دوزخ بر وي واجب
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  .»شود به خاطر نسب آنچه حرام مي، شود به خاطر شيرخوارگي حرام مي... « -2645
  .»سازد سازد آنچه را زاييدن حرام مي شيرخوارگي حرام مي.. .« -2646
بـاز  ، زننـد زنـان پرهيزگـار را    آنـان كـه تهمـت مـي    «: فرمودة خـداي تعـالي   -2647

  و قبـول مكنيـد   –نـه  اتازي –بزنيـد ايشـان را هشـتاد دره    ، آورند چهار گواه نمي
توبـه  گواهي ايشان را هيچگـاه و ايـن جماعـت ايشـانند فاسـق مگـر آنـان كـه         

  .)1(]5و  4: النور[ »كردند
بـود   )2(امر كرد تا كسي را كه زنا كرده بود و غيـر محصـن   )ص(رسول خدا -2649

  .صد تازيانه بزنند و يك سال تبعيد كنند
از من خواسته است كه چيزي به وي ) دختر رواحه(مادر او : نعمان بن بشير  -2650

پسـر ديگـري   ، جـز از وي آيا بـه  «: فرمود )ص(آنحضرت). به دخترش(ببخشم 
مرا بر ظلـم شـاهد   «: كنم كه آنحضرت فرمود گمان مي –آري : گفت» داري؟
  .»دهم من بر ظلم شهادت نمي«: آنحضرت فرمود: و يا شعبي گفته. »مگير

ورزنـد و امـين پنداشـته     پس از شما مردمـي خواهنـد آمـد كـه خيانـت مـي      « -2651
و نـذر  ، شان گواهي خواسته شوددهند پيش از آنكه از اي گواهي مي، شوند نمي

و چاقي و فربهي در بين ايشان پديـد  ، كنند گيرند و آنرا به جا نمي بر گردن مي
  .»آيد مي

گيـرد و   آيند كه شهاتشـان بـر سوگندشـان پيشـي مـي      سپس مردماني مي... « -2652

                                           
  .كند هرچند توبه كرده باشد زنندة زن را قبول نمي امام ابوحنيفه شهادت تهمت -1
گـردد كـه بـه نكـاح      محصن، لفظي است كه بر شخص عاقل و بالغ و آزاد و سالم اطـالق مـي   -2

  .صحيح عمل جنسي را انجام داده باشد
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بـه خـاطر   ) در طفوليـت (مـا را  : و ابـراهيم گفتـه  . )1(»سوگندشان بـر شهادتشـان  
  ).تا بدان عادت نگيريم(زدند  ن و سوگندخوردن ميداد شهادت

و پنهان نكنيد گواهي را و هركـه پنهـان كنـد آنـرا پـس      «: فرمايد و خداوند مي  
  .]283: البقره[ »كنيد آگاه است و خدا به آنچه مي، هرآينه گناهكار است دل او

. كـرار كـرد  و سه بار ت» آيا شما را از بزرگترين گناهان كبيره آگاه نگردانم« -2654
ــد ــول اهللا ، آري: گفتن ــا رس ــود ! ي ــرك«: آنحضــرت فرم ــدا و   ش ــه خ آوردن ب

  .»و شهادت دروغ، آگاه باشيد... آزاررسانيدن پدر و مادر
خداونـد توبـة اورا   ، اگر بنده به گناه خود اعتراف كند و سپس توبه كند... « -2661

  .»كند قبول مي
د صـاحبان فضـل و وسـعت از    و بايد كه سوگند نخورنـ «: فرمايد و خداوند مي  

و ، بر آنكه چيزي ندهند خويشاوندان و بينوايان و مهاجرين را در راه خدا، شما
داريد كه بيامرزد خدا شـما را و   آيا دوست نمي. بايد كه عفو كنند و درگذرند

  .]22: النور[ »خدا آمرزندة مهربان است
: بايد كه بگويـد ، كند خودرا توصيف مي) مسلمان(اگر كسي از شما برادر « -2662

مـن بـه   ، دانـد  اسـت و خداونـد بهتـر مـي    ) نيك(برم كه فالن شخص  گمان مي
كـنم كـه    گمـان مـي   –بايـد بگويـد    –كنم  پيشگاه خداوند كسي را تزكيه نمي

  .»داند كه دارندة آن صفت است اگر مي، چنين و چنان است
و در مـدح  ، دكنـ  از مردي شنيد كه مرد ديگري را توصيف مـي  )ص(پيامبر -2663

پشـت آن   –يا چنـين گفـت    –او را هالك كرديد «: فرمود، كند وي مبالغه مي

                                           
خوردند و گاه بعـد از   گاه پيش از شهادت سوگند مي. دادن است مراد حرص ايشان به شهادت -1

  .آن
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  .»مرد را شكستيد
بايـد كـه   ، و چون رسند كودكان از شما به حـد بلـوغ  «: و فرمودة خداي تعالي  

  .]59: النور[ »اجازه طلب كنند
ر حـيض  من به دوازده سالگي به بلوغ رسيدم و بلوغ زنان د: و مغيره گفته است  

  .است
همــين : وي گفــت... نــزد عمــر بــن عبــدالعزيز كــه خليفــه بــود رفــتم : نــافع -2664
  .)1(حد فاصل ميان كودكي و سن بلوغ است) سالگي پانزده(

  
  .)2(»غسل روز جمعه بر هر محتلم واجب است« -2665
تا آنكـه مـال   ، كسي كه سوگند ياد كند و در آن دروغگوي باشد« -2667و  2666

كند كـه بـر    خداوند را در حالي مالقات مي، ان را از آن خود سازدمردي مسلم
  .»وي خشمگين است

يعنـي از  (و گواه گيريد دو شاهد را از مردان خـويش  «: و فرمودة خداي تعالي  
پـس يـك مـرد و دو زن كفايـت اسـت از      ، پس اگر نباشند دو مـرد ) مسلمانان

يـاد دهانـد   . نـد يـك زن  كساني كه رضامند باشيد از گواهان تا اگر فراموش ك
  .]282:البقره[ »يكي ديگر را

  .به سوگندخوردن مدعي عليه حكم كرد )ص(همانا رسول -2668
زن خودرا بـه ارتكـاب زنـا بـا شـريك ابـن        )ص(هالل بن اميه در نزد پيامبر -2671

                                           
رفـت و در زمـرة    رسـيد مـرد بـه شـمار مـي      سـالگي مـي   در جامعه اسالمي، كسي كه به پـانزده  -1

  .گرفت مجاهدين از بيت المال حقوق مي
محتلم كسي است كه خواب جماع ببيند و از او مني خـارج گـردد، مطابقـت ايـن حـديث بـه        -2

  .م استترجمة باب آن است كه نشانة سن بلوغ احتال
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شاهدان بياور يا بـر پشـت تـو حـد زده     «: فرمود )ص(پيامبر. سحما متهم ساخت
آيـا  ، اگر يكي از ما مردي را بر زن خود ببيند! يا رسول اهللا: وي گفت» شود مي

شاهدان بياور يـا  (در جستجوي شاهد بيفتد؟ آنحضرت همان را تكرار كرد كه 
  ).شود بر پشت تو حد زده مي

  .)1(حديث لعان را ياد كردرض ابن عباس   
ا جاي ديگـري ر ، و آنحضرت به جز همان جاي» يا سوگند او، دو شاهد تو« -2672

  ∗.)2(خاص نساخت
ايشـان در سـوگندخوردن   . بـر گروهـي سـوگند را عرضـه كـرد      )ص(پيامبر -2675

آنحضرت فرمود كه در سوگند ميان ايشان قرعه افگنده شود تـا  . شتاب كردند
  .كداميك سوگند ياد كند

كسي كه متـاع خـودرا بـه دروغ وصـف كنـد سـودخوار خـاين        : ابن ابي اوفي  
  .است

  .سوگند ياد نشود، جبه جز نام خدا : گويد مي /خاريامام ب -2677و  2676
، كـرد  آمد و در بـارة اسـالم از آنحضـرت سـؤال مـي      )ص(مردي نزد پيامبر -2678

آيـا  : آن مرد گفـت » پنج نماز است در روز و در شب«: فرمود )ص(رسول خدا
سپس » مگر آنكه نماز نفل بگذاري، ني«: غير از اين بر من چيزي است؟ فرمود

آيا غير از ايـن بـر   : آن مرد گفت. »و روزة ماه رمضان«: فرمود )ص(آنحضرت
از  )ص(و پيـامبر . »مگر آنكـه روزة نفـل بگيـري   ، ني«: من چيزي است؟ فرمود

                                           
  .گردند به موجب لعان، زن و شوهر از هم جدا مي -1
خورد كه بـر وي واجـب گشـته اسـت و از آن جـاي بـه        مدعي عليه به همان جايي سوگند مي -2

  .شود جاي ديگر برده نمي
  .كردن به شهادت يك شاهد و سوگندخوردن مدعي، ظاهراً مخالف حكم قرآن است حكم ∗



148 
 

: آيا غير از اين بر من چيـزي اسـت؟ فرمـود   : وي گفت. زكات برايش ياد كرد
كـه  آن مرد پشت گردانيد و رفت در حـالي  . »مگر آنكه صدقة نفل بدهي، ني«

. كـنم  كنم و نه از آن كم مـي  به خدا سوگند كه نه در آن زيادت مي: گفت مي
  .»شود اگر راست بگويد رستگار مي«: فرمود )ص(پيامبر

يـا خـاموش   ، بايد به نام خدا سوگند ياد كنـد ، كند كسي كه سوگند ياد مي« -2679
  .»باشد

  ).آورتر باشيد شايد بعضي از شما در استدالل خويش نظر به بعضي ديگر زبان(  
  .شاهدان عادل سزاوارتر اند نسبت به سوگند دروغ: اند گفته... و طاوس  

آوريـد و شـايد برخـي از شـما در      همانا شما دعاوي خويش را نزد من مـي « -2680
از ، اگر من نظر بـه گفتـة او  ، تر باشد استدالل خويش نظر به بعضي ديگر فصيح
اي  به تحقيق كه من براي او پـاره ، كنم حق برادرش چيزي به نفع وي حكم مي

  .»پس نبايد آنرا بگيرد، كنم از آتش جدا مي
كند كه نمـاز بگذاريـد و راسـتگوي و     امر مي) )ص(پيامبر(همانا وي : هرقل -2681

  ∗.پاكدامن باشيد و به وعدة خود وفا كنيد و امانت را بازگردانيد
د و چـون امـانتي بـدو    چون سخن زنـد دروغ گويـ  : منافق را سه نشانه است« -2682

  .»و چون وعده كند خالف ورزد، سپرده شود خيانت كند
  .دادن مردم اديان ديگر عليه يكديگرشان جواز ندارد شهادت: شعبي -2684
ايمـان آورديـم   «): و بگوييد، اهل كتاب را نه تصديق كنيد و نه تكذيب كنيد(  

  .]136: البقره[ »به خدا و آنچه نازل كرده است
  

                                           
  .وفاي وعده از واجبات است ∗
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ميـان همسـران خـويش قرعـه     ، كرد قصد سفر مي )ص(گاه كه رسول خداآن -2688
و آنحضرت . كرد اورا با خود همراه مي، آمد افگند و قرعة هريك كه برمي مي

، براي هريك از همسران خود يك روز و يـك شـب نوبـت تعيـين كـرده بـود      
به خـاطر خشـنودي    رض سوده بنت زمعه نوبت شب و روز خودرا براي عايشه

  .بخشيده بود )ص(ارسول خد
دادن و ايســتادن در صــف اول جماعــت را بداننــد و  اگــر مــردم ثــواب اذان« -2689

و اگـر ثـواب   . ندنافگ البته در آن قرعه مي، افگندن آنرا نيابند بدون قرعه، سپس
و اگر ثواب نمـاز خفـتن و   ، گرفتند بر آن پيشي مي، بدانند )1(نماز در اول وقت

  .»بود رساندند ولو خزيده مي ن ميخودرا بدا، صبح را بدانند
، هاي پنهاني ايشان چيزي نيست در بسياري از مشورت«: و فرمودة خداي تعالي  

فرمايد به صدقه يا به كار پسنديده يـا   ليكن خير در مشورت كسي است كه مي
پس بـه  ، خشنودي خدابه اصالح آوردن ميان مردمان و هركه اين كند به طلب 

  .]114: النساء[ »گد بزرزودي بدهيمش مز
، شـود  كسي كه در نماز وي چيـزي واقـع مـي   . زدن براي زنان است كف... « -2690

  .كند و هركس كه آنرا بشنود بدان توجه مي، سبحان اهللا: بايد بگويد
 »پـس صـلح كنيـد ميـان ايشـان     ، و اگر دو گروه از مسلمانان جنگ كننـد « -2691
  ].9: الحجرات[
پـس اگـر چيـزي    ، دروغگـوي نيسـت  ، آورد لح مـي كسي كه ميان مردم ص« -2692

  .»گويد مي) به جانبين(سخني نيك  –يا  –رساند  نيك را مي
، سركشي يا روگردانـي را ، اگر زني بترسد از شوهرش[«: فرمودة خداي تعالي  

                                           
  .مترجم انگليسي بخاري آنرا نماز چاشت ترجمه كرده است -1
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در آنكه صلح آرند در ميان خويش نوعي از صـلح و  ] پس گناه نيست برايشان
  .)1(]128: النساء[ »صلح كاري بهتر است

بينـد   در بارة آن مردي است كه از زن خود چيـزي مـي  ...] اگر زني[آية باال  -2694
خواهـد كـه از وي    و مـي ، ي و غيـره لچـون كهنسـا  ، آيد كه از آن خوشش نمي

مرا نزد خود نگهدار و هرآنچه خـواهي  : گويد و آن زن مي، جدايي اختيار كند
، شـوهر بـدان راضـي باشـند     اگـر زن و : گفته است رض عايشه. به من نفقه بده
  .گناهي نيست

، چيزي كه در شريعت نباشـد ، كسي كه در شريعت ما چيزي نو پديد آورد« -2697
  .»آن مردود است

تو از مني و من از تو «: و آنحضرت به علي گفت» خاله منزلت مادر را دارد« -2699
تـو  «: و به زيد گفـت » ماند صورت و سيرت تو به من مي«: و به جعفر گفت» أم

  .»برادر ما و دوست ما استي
همانا از بندگان خدا كسي است كه اگر به خدا سـوگند يـاد كنـد خداونـد     « -2703

  .»گرداند سوگندش را راست مي
صداي خصومت كساني را در دروازة مسجد شنيد كه سروصـدا   )ص(پيامبر -2705

كنـد و  خواست كه از طلب خود كـم   يكي از ديگري مي، به راه انداخته بودند
! گفت كه به خدا سـوگند  در تقاضاي خود نرمش نشان دهد و جانب مقابل مي

كجاست كسي كه به خدا سوگند يـاد  «: فرمود )ص(پيامبر. كنم اين كار را نمي
                                           

  .اختيار شر قليل براي رسيدن به خير كثير: اند از قبيل دروغ را براي دفع فساد روا داشته -1
در جنگ، در مصالحه ميان طرفين و : اند دروغ را به جز از سه مورد اجازه نداده: روايت مسلم  

ورا دوست دارم، هرچند اورا دوست نداشـته باشـد، برخـي    در خوشنودساختن زن كه بگويد ت
  )تيسير القاري. (دارند علما دروغ را به گونة مطلق روا نمي
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مـنم  : وي گفـت » دهد؟ است انجام نمي) پسنديده(كند كه آنچه را معروف  مي
  .هرآنچه وي دوست دارد همان كند! يا رسول اهللا

، كنـد  در هر روزي كه آفتـاب طلـوع مـي   ، بر هر بندي از مردم صدقه است« -2707
  .»صدقه است، كند كسي كه ميان مردم عدالت مي

اگر دو شريك توافق كنند كه يكي مال موجود را بگيرد و : رض ابن عباس -2708
پس اگر حق . در آن باكي نيست، ديگري مالي را كه بر دوش قرضداران است

  .مراجعه به شريك ديگر را نداردحق ، يكي تلف گردد
  .»با هر مسلماني خيرانديشي كن« -2714
هاي خويش را  همان است كه فرج، سزاوارترين شروطي كه بدان وفا كنيد« -2721

  ).هاي عقد نكاح يعني شرط. (»ايد به آن حالل گردانيده
د ي جنس را بدون قصد خريد زيـا و بها )1(مال روستايي را نفروشد، شهري« -2723

و خواسـتگار زنـي نشـود كـه بـرادر       )3(و بر بيع برادر خود زيادت نكند )2(دنكن
طالق خواهر مسـلمان خـودرا نخواهـد    ، و زن، مسلمان او خواستگار شده است

  ∗.»كه خود جاي اورا بگيرد
تـا مـال را   ، منع كرده است تا كسي پيشاپيش كـاروان غلـه نـرود    )ص(پيامبر -2727

مـال اورا  ) به نمايندگي از روسـتايي (و اينكه مقيم ، خردقبل از رسيدن به بازار ب

                                           
آورد، شهري نبايد به او بگويد كـه غلـه    اي است كه روستايي براي فروش به شهر مي مراد غله -1

  .را نفروش تا من به تدريج به بهاي بيشتري بفروشم
  .ب خورد و آنرا بخردتا كسي ديگر فري -2
وقتي كه بايع و مشتري در بهاي متاع به توافق رسيدند، كسي ديگر پيشنهاد بهـاي بيشـتر نكنـد     -3

  ).افزايي ننمايد قيمت(
  .اگر فروشنده، سواري بر حيواني را كه فروخته است تا محلي معين شرط بگذارد، رواست ∗
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طالق خواهر مسلمان خـودرا شـرط نگـذارد و    ) براي عقد خود(نفروشد و زن 
  .مرد بر خريد برادر خود بهايي بيشتر پيشنهاد نكند

و شــير ) پيشــنهاد بهــاي بيشــتر بــدون قصــد خريــد(و آنحضــرت از بيــع نجــش   
  ∗.)1(منع كرده است) تريبه منظور جلب مش(بندكردن حيوان 

، گذارنـد كـه در كتـاب خـدا نيسـت      چيست حال مرداني كه شـروطي مـي  « -2729
آن شـرط باطـل اسـت ولـو صـد شـرط       ، هرآن شرطي كه در كتاب خدا نباشد

قبول حكم خدا سزاوارتر و قبول شرط او استوارتر است و وِالء متعلق بـه  . باشد
  .»كسي است كه آزاد كرده است

  .ميعاد در قرض جايز استتعيين  -2733
هرچنـد صـد شـرط    ، باطل اسـت ، هرآن شرطي كه مخالف كتاب خدا باشد -2734

  ∗.گذاشته شود
خـودرا بـه شـرطي    ، اگر كسي به رضا و رغبت خود بدون آنكه مجبور شود -2735

مـردي از كسـي غلـه خريـد و     . گـردد  ايفاي آن بـر وي الزم مـي  ، كند مقيد مي
تو نيامدم ميان من و تـو بيعـي نيسـت و او در آن     اگر روز چهارشنبه نزد: گفت

                                           
تانهايش بـزرگ نمايـد و مشـتري فريـب     اينكه حيوان شيري را يك يـا دو روز ندوشـد تـا پسـ     -1

  .خورد
اگـر بـه    –و يـا   –يعني تو طالق هستي اگر به خانه درآيـي  : (اگر با اين لفظ به طالق آغاز كند ∗

كنـد   يعني گفتن لفظ طالق به طور مقدم يا مـؤخر تفـاوت نمـي   . خانه درآيي، تو طالق هستي
  .شود واقع نمييافتن شرط مهم است، شرط تحقق نيابد، طالق  البته تحقق

تعهد كرده بود كـه اگـر بـار ديگـر از خضـر      ) شفاهي(موسي بدون شرط كتبي يا حضور شاهد  ∗
سؤال كند، خضر حق دارد كه از وي جدا شود، چنانكـه بـا جداشـدن خضـر از وي كـه قـبالً       

  .شرط كرده بود، موافقت كرد
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و بـه فسـخ   ، تو خـالف شـرط عمـل كـردي    : قاضي به مشتري گفت، روز نيامد
  .معامله حكم كرد

هـركس كـه آنهـا را    ، يعني از صد يـك كمتـر  ، خداي را نود و نه نام است« -2736
  .)1(»گردد بشمارد وارد بهشت مي

الزم كرده «: و فرمودة خداي تعالي. »توصيت مرد نزد وي نوشته شده اس« -2737
اگـر مـال بگـذارد    ، وقتـي كـه پـيش آيـد يكـي از شـما را مـرگ       ، شد به شـما 

الزم شـد ايـن كـار بـر     ، كردن براي پدر و مادر و نزديكـان بـه نيكـويي    وصيت
جز اين نيسـت كـه   ، پس هركه بدل كند وصيت را بعد از آنكه شنيدش. متقيان

كننـد آن وصـيت را هرآينـه     است كه بدل مـي گناه تبديل آن بر دوش كساني 
پـس  ، كننده ظلمي يـا گنـاهي   پس هركه دريابد از وصيت. خدا شنواي داناست

هرآينه خـدا آمرزنـدة   ، پس هيچ گناه نيست بر وي، صالح دارد در ميان ايشان
  .]182 – 180: البقره[ »مهربان است

سزاوار نيست كه دو ، به مرد مسلماني كه چيزي دارد كه قابل وصيت است« -2738
  .»مگر آنكه وصيت وي نوشته شده نزد وي باشد، شب بخوابد

به هنگام مرگ نه درهمي از خـود ميـراث گذاشـت و نـه      )ص(رسول خدا« -2739
و سـالح او و  ، به جز قـاطر سـفيد  ، و نه چيزي، و نه كنيزي و نه غالمي، ديناري

  .»زميني كه آنرا صدقه كرده بود
. نـي : وصيت كرده است؟ گفت )ص(پرسيدم كه آيا پيامبر: طلحه از عبداهللا -2740

به وصيت مأمور  –يا  –پس بر مردم چگونه وصيت گردانيده شده است : گفتم
  .به وصيت امر كرده است، آنحضرت با تمسك به كتاب خدا: گفت. اند گشته

                                           
  .ها سپاس و ستايش كند يعني خداوند را به همين نام -1
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وصـيت كـنم؟   ) بـه صـدقه  (آيا تمـام مـال خـودرا    ! يا رسول اهللا: گفتم: سعد -2742
. سومين حصة آنرا: گفتم. »ني«: فرمود. نيمه آنرا: گفتم. »ني«: رت فرمودآنحض
اينكه وارثـان  . هرچند سومين حصه هم زياد است، سومين حصه، آري«: فرمود

خودرا توانگر بگذاري بهتر از آن است كه نيازمند بگذاري تـا بـه سـوي مـردم     
كني همان  نفقه ميهمانا هرآنچه را . دست دراز كنند كه به ايشان چيزي بدهند

، گـذاري  داري و به دهان زن خود مـي  اي را كه برمي تا آنكه لقمه، صدقه است
  .»در زمرة صدقه است

اگر مردم وصـيت را از سـوم حصـه بـه چهـارم حصـة مـال        : رض ابن عباس -2743
، آري«: فرمـوده اسـت   )ص(زيرا رسول خـدا ، بهتر است، متروكه كاهش دهند

  .)1(»حصه هم زياد استهرچند يك سوم ، سومين حصه
مردي يهـودي سـر دختـري را در ميـان دو سـنگ كوفـت و آن       : رض انس -2746

تـا  ، آيـا فـالن  ، آيـا فـالن  ، كي اين كار را كـرد : به آن دختر گفته شد. شكست
مرد يهودي آورده شـد و  . وي با سر خود اشاره كرد. آنكه نام يهودي برده شد

به قصاص امر كرد و سر وي  )ص(پيامبر. اورا نگاه داشتند تا آنكه اعتراف كرد
  .با سنگ كوفته شد

اينكـه صـدقه دهـي    «: كدام صدقه بهتر است؟ آنحضرت فرمود! يا رسول اهللا -2748
در حالي كه صحت داري و حرص مال داري و اميد داري كه توانگر شـوي و  

كني كه جان به رگ گـردن برسـد و    ترسي و تا آن زمان درنگ نمي از فقر مي
در صـورتي  . چقدر به فالن كس داده شـود ، چقدر به فالن كس: ه بگوييآنگا

                                           
بيشتر از سوم حصة مال متروكه كه صدقه داده شود بدان سبب جايز نيست كـه حـق    وصيت به -1

  .ورثه در ميان است
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  .)1(»است) ورثه(كه مال تو از آن فالن كس 
  .)2(اند اقرار مريض را به قرض وي اجازه داده: عمر بن عبدالعزيز، شريح  
شـود واپسـين روز دنيـا و     سزاوارترين حالتي كه مرد بـدان تصـديق مـي   : حسن  

و ابـراهيم و  ) اقرار به وقـت مـرگ اعتبـار دارد   (ت نخستين روز آخرت وي اس
تبريـة  ، اگر وارث از قرضي كه بـر ذمـت وي اسـت تبرئـه شـود     : اند حكم گفته

و رافع وصـيت كـرد   ). وارثان ديگر حق اعتراض و دعوي بر وي ندارند(است 
، كه بر زن وي قرازيه اعتراض نشود و دروازة خانـة كـه مـال وي در آن اسـت    

  .گشاده نشود
اگر كسي به هنگام مرگ به بردة خود بگويد كـه تـورا آزاد   : ن گفته استحس  

  . جواز دارد، كردم
مـرا  ) مهـر (اگر زن به هنگام مرگ خود بگويد كه همانا شوهر من حـق  : شعبي  

  ∗.ام جواز دارد ادا كرده است و من از وي گرفته
ن نسـبت بـه   بنابر بدگماني وارثـا ) به وقت مرگ(اقرار وي : )3(اند و بعضي گفته  

                                           
يعني اگر وارث تو نخواهد، وصيت تـورا كـه بـيش از سـوم حصـة مـال متروكـه باشـد، اجـرا           -1

  .كند نمي
اورا  به قول وي اعتبار داده شود و قرض(اگر مريض به قرضداري خود اقرار كند، چون بميرد  -2

  ).ادا كند
بـرد، در   اگر شوهر از خود فرزند به جاي گذاشته باشد، زن وي هشتم حصه مـال را ميـراث مـي    ∗

برد و همچنان اگر زن از خود فرزند به جاي گذاشته باشـد،   غير آن چهارم حصه را ميراث مي
  .دبر برد و در غير آن نيمة مال را ميراث مي شوهر وي چهارم حصة مال اورا ميراث مي

اقرار به وقت مرگ را نسبت بدگماني وارثان جايز ندانسته است و سـپس اقـرار    /امام ابوحنيفه -3
  .را در مورد مال امانت و مال بضاعت و مال مضاربت اعتبار داده است
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اقرار وي به مالي كه نزد وي : اند وي جواز ندارد و پس استحسان كرده و گفته
و مالي كه بضـاعت اسـت و مـالي كـه بـه مضـاربت اسـت جـواز         ، امانت است

زيـرا  ، از گمان بد خودرا دور بداريد«: فرموده است )ص(و همانا پيامبر. )1(دارد
حـالل  ) بـراي ورثـه  (نان و مـال مسـلما  » تـرين سـخن اسـت    كه گمان بـد دروغ 

نشـانة  «: )ص(بـه دليـل فرمـودة پيـامبر    ). كه با بدگماني تصرف كننـد (شود  نمي
  .»خيانت كند، منافق آنست كه چون امانتي بدو سپرده شود

ها را  فرمايد شما را كه ادا كنيد امانت هرآينه خدا مي«: و خداوند تعالي فرموده  
  .»به اهل آن

بعـد از اداي وصـيتي اسـت كـه مـرده      ) تقسيم ميـراث («: فرمايد خداوند مي -2749
  .]11: النساء[ »كرده است و يا بعد از اداي دين كه بر ذمة اوست

يادآوري شده كه اداي ديـن را پـيش از وصـيت حكـم كـرده       )ص(و از پيامبر  
  .است

مقدم است بر اداي وصيت كـه تطـوع و نافلـه    ) كه واجب است(و اداي امانت   
  .است

  .)2(»صدقه نيست مگر آنكه ناشي از توانگري باشد«: )ص(پيامبر  
ديني كـه بـر ذمـة    (غالم بدون اجازة مالك خود وصيت نكند : رض ابن عباس  

  ∗).غالم است موقوف به اجازة مالك وي است
كسي كه آنرا به سـخاوت  ، همانا اين مال دنيا سبز و شيرين است! اي حكيم -2750

                                           
دادن مال براي حصول منفعت است و چنانكه كسي در وقـت مـرگ بگويـد كـه ايـن       بضاعت -1

  .ويد كه فالن كس شريك مضارب اوستيا بگ. سرمايه از فالن كس است
  .قرضداري ناشي از توانگري نيست -2
  .قبل از تقسيم مال متروكه اگر مرده قرض داشته باشد، و يا وصيتي كرده باشد، بايد داده شود ∗
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ود و كسي كـه آنـرا از روي حـرص و    ش براي وي بركت داده مي، نفس بستاند
خـورد و   شود و او بسان كسـي اسـت كـه مـي     طمع بگيرد به او بركت داده نمي

حكيم پس از زمـان پيـامبر   ). دست باال بهتر است از دست پايين. (شود سير نمي
  .رحمت خدا بر وي. هرگز چيزي از كسي نگرفت تا آنكه وفات كرد

مـرد نگهبـان مـال پـدر     «: حضـرت فرمـود  كنم كه آن گمان مي: رضابن عمر -2751
  .»خود است

 »بترسـان از عـذاب خـداي خويشـان نزديكتـر خـودرا      «: فرمايـد  خداوند مي -2752
  .]214:الشعراء[
توانـد از   او مـي  . يزي ديگري را براي خدا وقف كنـد هركه شتر قرباني يا چ -2753

گيـري   هـره اگرچـه ب . تواند از آن بهـره گيـرد   آن بهره گيرد چنانكه ديگري مي
  .خودرا از آن شرط نكرده باشد

بـر كسـي كـه از آن    : زمين خيبـر را وقـف كـرد و گفـت     رضچنانچه عمر  -2755
كند گناهي نيست كه از محصـول آن چيـزي بخـورد و مشـخص      سرپرستي مي

  .نكرد كه سرپرست آن عمر باشد يا كسي ديگر
بـراي فقـرا و   اگر كسي بگويد سراي من براي خدا صدقه است و بيان نكند كه   

خـود و يـا هركسـي     )1(تواند آنرا براي اقـارب  و مي. غير ايشان است جايز است
  .ديگري كه بخواهد بدهد

، زمين من يا باغ من از جانب مادرم براي خـدا صـدقه اسـت   : اگر كسي بگويد  
  .هرچند بيان نكند كه صدقه براي كيست، جواز دارد

مادرم مرد و من در وقت مرگ او حاضـر  همانا ! يا رسول اهللا: سعد بن عباده -2756

                                           
  .به معني خويشاوندان پدري است –اقارب  -1
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: رسد اگر از جانب او صدقه دهم؟ آنحضـرت فرمـود   آيا به او ثوابي مي، نبودم
  .»آري«
هرگز نيابيد نيكوكاري را تا آنكه خرچ كنيـد از آنچـه   «: فرمايد خداوند مي -2758

  .]92: آل عمران[ »داريد دوست مي
بـه  (بـرد و او همـان اسـت كـه      مـي ي كه ميـراث  ول: دو نوع ولي وجود دارد -2759

و ولـي  . دهـد  زي مـي ياز مال خود چ) اند كساني كه به خاطر ميراث حاضر شده
و او كسـي اسـت كـه بـه     ، )ماننـد ولـي و سرپرسـت يتـيم    (بـرد   كه ميراث نمـي 

من مالك آن نيسـتم  : گويد گويد و مي حاضران در وقت ميراث سخن نيكو مي
  .كه به تو چيزي بدهم

از «: آنحضـرت فرمـود  . همانا مادرم مرد و بر وي نذري است: عبادهسعد بن  -2761
  .»جانب وي ادا كن

و بدهيد به يتيمان اموال ايشان را و بدل نكنيد ناپـاك  «: فرمودة خداي تعالي -2762
هرآينـه  ، را به پاكيزه و مخوريد اموال ايشان را به هم آورده بـه امـوال خـويش   

يد كه عدل نتوانيد كرد در حـق دختـران   و اگر ترسيد. اين گناهي بزرگ است
  .]2 – 1: النساء[ »آنچه خوش آيد شما را از ساير زنان، پس نكاح كنيد، يتيم

آن دختر يتيمي . مراد از لفظ يتَامي كه در آية فوق است: گفترض عايشه  -2763
و ولـي او بـه جمـال و مـال او چشـم      ، است كه تحت سرپرستي ولي خود است

خواهد با وي به مهـري كمتـر از مهـر زنـان مثـل وي ازدواج       دوخته است و مي
مگـر آنكـه بـا    ، هـا منـع شـدند    ها از ازدواج با همچو يتيمه پس همچو ولي. كند

  .مهر ايشان را كامل بدهند، عدالت
» كننده اسـت دوري جوييـد   از هفت خصلتي كه هالك«: فرمود )ص(پيامبر -2766

كشتن نفسي ، جادوگري، داوندگردانيدن به خ شريك«: فرمود )ص(آنحضرت
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خوردن مـال  ، سودخواري، كه خداوند حرام گردانيده است مگر به حكم شرع
و اتهام زنا بـه زنـان مـؤمن پاكـدامن     ، دادن به كافران در روز جنگ پشت، يتيم
  .»)خبر از همه چيز بي(گناه  بي

كـه   تـرين چيزهـا در مـورد مـال يتـيم آن بـود       داشتني نزد ابن سيرين دوست -2767
  .خيرخواهان و اولياي او جمع شوند و بنگرند كه چه چيزي به خير وي است

من در سفر و حضر آنحضرت را خدمت كـردم و هرچـه كـردم    : رض انس -2768
بـه مـن   ، و هر كاري كـه نكـردم  ، به من نگفت كه چرا اين كار را چنين كردي

  .)1(نگفت كه چرا اين كار را چنين نكردي؟
  .جايز است، ن مشترك خويش را وقف كننداگر گروهي زمي -2771
، خويشـاوندان و مهمانـان  ، مسـاكين ، ملكيت خيبر خودرا بـه فقـرا   رضعمر  -2773
  .وقف كرد) توانگر(
و آنـرا بـه پسـرش كـه تـاجر      ، اگر مردي هزار دينار در راه خدا صدقه كنـد  -2774

. ه كنـد است بدهد تا با آن تجارت كند و مفاد آنرا براي مساكين و اقربـا صـدق  
اگرچه سـود آنـرا بـه    ، تواند از مفاد آن هزار دينار چيزي بخورد آيا آن مرد مي

روا نيست كـه آن مـرد از مفـاد آن چيـزي     : مساكين صدقه نكرده باشد؟ زهري
  .بخورد

آنچـه پـس   ، كنند وارثان من دينار يا درهمي قسمت نمي«: فرمود )ص(پيامبر -2776
  .»در زمرة صدقه است، گذارم ياز نفقة زنانم و كارگذارم به جاي م

: آنهـا گفتنـد  . »باغ خودرا بر مـن بفروشـيد  ! اي بني نجار«: فرمود )ص(پيامبر -2779
  .طلبيم بهاي آنرا به جز از خدا از كسي نمي

                                           
  .عتراض نكرده استيعني اگر عملي كرده باشم كه خالف طبع آنحضرت بوده باشد بر من ا -1
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هاي ايشـان   هرآينه خدا خريده است از مسلمانان جان«: فرمودة خداي تعالي -2781
كنند در راه  جنگ مي. باشد بهشت هاي ايشان را به عوض آنكه ايشان را و مال
، اي است بر خـداي  وعده) وعده بهشت. (شوند كشند و كشته مي پس مي، خدا
. تر به عهد خويش از خدا و كيست وفاكننده، در تورات و انجيل و قرآن، ثابت

و ايـن اسـت   [پس شادمان باشيد به اين فروختن خود كه معامله كرديـد بـه آن   
  .]112 – 111: التوبه[ »و مژده ده مسلمانان را –خدا تا فرمودة ] پيروزي بزرگ

و لـيكن   )1(نيست) واجب(هجرت ) مكه(پس از فتح «: فرمايد مي )ص(پيامبر -2783
  .»بيرون آييد، فرا خوانده شويد) به جهاد(جهاد و نيت آن باقي است و چون 

ا جهـاد  آيـ ، پنـداريم  ما جهاد را بهتـرين عمـل مـي   ! يا رسول اهللا: رضعايشه  -2784
  ∗.)2(»حج مبرور است، ليكن بهترين جهاد«: نكنيم؟ فرمود

مسلماني كه در راه خدا با جـان و  «: كدام مردم بهتر است؟ آنحضرت فرمود -2786
  .»كند مال خود جهاد مي

هـا جـاي    اي از دره مسلماني كه در دره«: پس از آن كدام كسي؟ فرمود: گفتند  

                                           
اما هجرت از جايي كه شعار اسالم در آن باقي نماند و احكام دين جاري نباشد، بـه دار اسـالم    -1

  .واجب است
  .يعني حجي كه موافق با سنت باشد و بر وجه كمال ادا گردد -2
كسي بخواهد كه وصيت كند سزاوار آن است كه دو شاهد عادل بر وصيت خـود اختيـار كنـد     ∗

پس اگر همچو كساني نيابد دو كـس ديگـر از غيـر اقربـأ يـا      . دينان وي باشند اقربأ و همكه از 
اگر وارثان در شهادت ايشان شك كنند، شاهدان بـه عـدم خيانـت    . غير مسلمانان شاهد بگيرد

شان ظاهر شـد، وارثـان ميـت در برابـر دعـوي تملـك        سوگند داده شوند، اگر دروغ و خيانت
  )شرح شيخ االسالم. (، سوگند داده شونداند چيزي كه ادعا كرده
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  .)1(»دارد ز شر خود در امان ميترسد و مردم را ا از خدا مي. گرفته
بهتر اسـت از جهـان و آنچـه    ، روز يا شبي را در راه خدا سير كردن... همانا« -2792

  .»در آن است
بهتر است از هرآنچـه آفتـاب بـر    ، جايي به مقدار گوشة از كمان در بهشت« -2793

  .»كند آن طلوع و غروب مي
اينكـه اورا  ، خداونـد ثـوابي باشـد   اي نيست كـه بميـرد و اورا نـزد     هيچ بنده« -2795

هرچند جهان و هرچه در آن اسـت بـه   ، خوش آيد كه بار ديگر به دنيا برگردد
آيد كه به دنيا برگـردد و بـار ديگـر     مگر شهيد كه اورا خوش مي، او داده شود
  .»كشته شود

با نور خويش ميـان  ، اگر زني از زنان بهشت خويشتن را به زمينيان بنمايد... « -2796
و با بوي خوش خويش جهـان را عطـرآگين   ، زمين و آسمان را روشن گرداند

  .»و روسري سرِ وي بهتر است از دنيا و هرچه در آن است، كند
هجرت كنان به سوي ، هركه بيرون رود از خانة خود«: فرمودة خداي تعالي -2798

ر خدا و پيامبر او و سپس دريابد اورا مرگ پس به تحقيـق ثابـت شـد مـزد او بـ     
  .]100: النساء[ )2(»خدا

بسـيار  ، كنيـد  گوييد آنچـه نمـي   چرا مي! اي مسلمانان«: فرمودة خداي تعالي -2807
  .»ناپسنديده است نزد خدا آنكه بگوييد چيزي كه نكنيد

مـردي اسـت كـه بـراي مـال غنيمـت       : آمـد و گفـت   )ص(مردي نزد پيـامبر  -2810

                                           
گيري به هنگام بروز فتنه است، چنانكـه در حـديثي كـه ترمـذي روايـت كـرده،        مراد از گوشه -1

  .گيري ترجيح داده شده است آميزش با مردم و تحمل آزار ايشان بر گوشه
  .يعني مزد او واجب شد بر خدا و اين وجوب به محض فضل و كرم خداوند است -2
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ي اسـت كـه بـراي    جنگـد و مـرد   جنگد و مردي است كه براي شهرت مـي  مي
جنگــد؟  پــس كيســت كــه در راه خــدا مــي ، جنگــد نمايانــدن مقــام خــود مــي

برتـر  ) توحيـد و يكتاپرسـتي  (كسي كه بجنگد تا كلمة خـدا  «: آنحضرت فرمود
  .»همواره در راه خداست، شود

آتــش دوزخ را مســاس ، هــاي بنــدة كــه در راه خــدا گردآلــود شــود  قــدم« -2811
  .»كند نمي

تـرين   تـرين مـردم و سـخي    نيكوترين مـردم و شـجاع   )ص(برپيام: رضانس  -2819
  .مردم بود

كشـد و هـردو    خندد كه يكي ديگـري را مـي   خداوند به سوي دو كس مي« -2826
، شـود  كنـد و كشـته مـي    اين يكي در راه خدا كارزار مي، شوند وارد بهشت مي

ــة قاتــل اورا قبــول مــي  و شــهيد ، آورد و اســالم مــي، كنــد ســپس خداونــد توب
  .»گردد مي

و ، مـردن در مـرض طـاعون و مـردن بـه درد شـكم      : شهادت پنج نوع است« -2829
  .»شود و كسي كه در راه خدا شهيد مي، و زير ديوارشدن، شدن در آب غرق

و فرمـودة  » برابر نيستند نشينندگان از مسلمانان و جهادكنندگان در راه خدا« -2832
  ∗.»به جز معذوران«: خداوند

  .»شكيبا باشيد، من مواجه شديدچون با دش« -2833
خداوند روي اورا از آتش دوزخ ، كسي كه روزي در راه خدا روزه بگيرد« -2840

  .»گرداند به مسافت هفتاد سال دور مي
، را در راه خدا خرج كنـد ) يك زوج از هرچيز كه باشد(كسي كه دو چيز « -2841

                                           
  ].39 – 38: التوبه[ »نيست متاع زندگاني دنيا در برابر آخرت مگر اندكي« ∗
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  .»در بيااورا فرا خوانند كه اي فالن از اين ، همه دربانان بهشت
به تحقيق كه اين مال دنيـا سـبز و شـيرين    (.. ، »آورد همانا خير جز خير نمي« -2842

است و نعمت است بر مسلماني كه آنـرا از راه حـالل بـه دسـت آورد و در راه     
و كسي كه آنرا از راه حـالل  ، خدا و براي يتيمان و مسكينان به مصرف برساند

و آن مـال خـود   ، شـود  كـه سـير نمـي   اي اسـت   بسـان خورنـده  ، به دست نياورد
  ).گواهي است بر وي در روز قيامت

همانا وي جهاد كرده است و ، كسي كه مجاهدي را در راه خدا مجهز كند« -2843
بـه تحقيـق كـه    ، كسي كه از اهل و عيال و مال مجاهد به نيكويي وارسـي كنـد  

  .»وي جهاد كرده است
ه اورا بپرسـتند و بـه او چيـزي    همانا حـق خداونـد بـر بنـدگان آن اسـت كـ      « -2856

و حق بندگان بـر خداونـد آن اسـت كـه كسـي را كـه بـه وي        ، شريك نياورند
  .»مورد عذاب قرار ندهد، آورد چيزي شريك نمي

  .)1(»و خانه، و زن، در اسپ: شومي در سه چيز است« -2858
بينـد  ، هركه كرده باشد هم وزن يك ذرة عملِ نيـك «: فرمودة خداي تعالي -2860
 – 7: الزلزلـه [ »بينـد آن را ، و هركه كرده باشد هم وزن يك ذره عمل بـد ، نراآ
8[.  
اين قانون خداوند است كه چيزي از امور دنيا بلند نگردد مگـر آنكـه آنـرا    « -2872

  .»فرود آورد

                                           
اي اسـت كـه بـر     شومي در اسـپ . به معني شر و ناميمون و بدفالي و نحسي است) شومي(شوم  -1

اي  آن جهاد نكند و شومي در زن همان زني است كه نازا باشد، و شومي در خانه همـان خانـه  
  ..).شرح شيخ قاسم. (د و يا از مسجد دور باشداست كه همسايه بد داشته باش
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چيزي از خود باقي نگذاشت بـه جـز از قـاطري سـفيد و      )ص(پيامبر: حارث -2873
  ).زمين فدك(كرد  سالح خود و زمين كه آنرا صدقه

: آنحضـرت فرمـود  . اجازه خواستم كه جهاد كنم )ص(از پيامبر: رضعايشه  -2875
  .»جهاد شما زنان حج است«
  .»نيكو جهادي است براي زنان، حج« -2876
مـردم را آب  ، كـرديم  جهـاد مـي   )ص(همراه پيـامبر ، ما زنان: ربيع بنت معوذ -2883

هـا و كشـتگان را بـه مدينـه      و زخمـي ، كـرديم  و ايشان را خدمت مي، داديم مي
  ∗.گردانيديم بازمي

هالك شد بندة دينار و درهم و جامة نفيس و فرش نفيس كـه اگـر بـه وي    « -2886
ايــن حــديث از . »ناراضــي باشــد، راضــي گــردد و اگــر داده نشــود، داده شــود

  .ابوحصين آمده
خـويش   كردن كسي را كه بر مركب ياري، بر هر بندي هرروز صدقه است« -2891

و سـخني  ، صدقه اسـت ، شود يا برداشتن متاع او و نهادن آن بر مركب سوار مي
دادن  و نشـان ، صدقه است، شود خوش و هر گامي كه به سوي نماز برداشته مي

  .»راه صدقه است
جـويم از غـم و انـدوه و نـاتواني و كـاهلي و بخـل و        به تو پناه مـي ! بار الها« -2893

  .»)برخود(ار وام و غلبة مردان و گراني ب) ترسويي(بددلي 
  .»مگر به بركت نيازمندان خويش؟، شويد آيا ياري و روزي داده مي« -2896
كند كه كار اهل بهشـت اسـت و بـر مـردم      همانا مردي است كه كاري مي« -2898

و همانـا مـردي اسـت كـه     ، در حالي كه او از اهل دوزخ اسـت ، نمايد چنان مي

                                           
  .اجر خدمت در جهاد بيشتر است از اجر روزه ∗
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اي  در حـال ، نمايـد  و بر مردم چنان مي، خ استكند كه كار اهل دوز كاري مي
  .»كه او اهل بهشت است

تيـر  ، همانـا پـدر شـما تيرانـداز بـود     ، تيرانـدازي كنيـد  ! اي پسران اسـماعيل « -2899
  .»بيفگنيد

  .»پس شما آنگاه تير اندازيد، چون دشمن به شما نزديك گرديدند« -2900
مـن بيـدار   ، مـرا از نيـام كشـيد    در حالي كه خوابيده بودم شمشـير ، اين مرد« -2910

كيست كـه تـورا   : گويد شدم و ديدم كه شمشير برهنه در دست وي است و مي
آنحضـرت اورا  . »و سـه بـار تكـرار كـردم    ، اهللا: از من نجات دهـد؟ مـن گفـتم   

  .مجازات نكرد و وي در آنجا نشست
اند و  مثال دو مردي است كه لباس آهني پوشيده، دهنده مثال بخيل و صدقه« -2917

آنگـاه كـه   ، هايشـان بسـته اسـت    شـان را بـه چنبـر گـردن     هاي تنگي لباس دست
شـود تـا آنكـه اثـر      لباس بر وي فـراخ مـي  ، خواهد صدقه بدهد دهنده مي صدقه
خواهـد كـه صـدقه     و چـون بخيـل مـي   ، كند را ناپديد مي) يعني گناهان(پايش 

رد و فشـا  گـردد و بـدنش را مـي    بدهد هر حلقـة لبـاس بـر صـاحبش تنـگ مـي      
كوشد كه لباس خودرا فـراخ گردانـد    مي(بندد  هايش را به گردن وي مي دست

  .»)شود و فراخ نمي
زيـرا  ، دجازه داد تـا پيـراهن ابريشـمي بپوشـ    ا... براي عبدالرحمن )ص(پيامبر -2919

  .كرد بدن آنها خارش مي
اگر از اسالم روي بگردانـي گنـاه   «: به قيصر روم نوشت و گفت )ص(پيامبر -2936
  .»عاياي خودرا به عهده خواهي گرفتر
شوند  زياد مي) )ص(پيامبر(از تو پرسيدم كه آيا پيروان او : قيصر به ابوسفيان -2941

شوند و اين ايمان است تا آنكـه كامـل    و تو گفتي كه زياد مي، شوند يا كم مي
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  .گردد
پـس  ، آيا كسي از روي ناخشنودي از دين وي برگشـته اسـت  : و از تو پرسيدم  
ته اين از نشـانة ايمـان اسـت    الب، ني: و تو گفتي، نكه به دين وي درآمده استآ

  ∗.گردد كسي از اين امر ناخشنود نمي، ها آميخت بشاشت آن با دلكه چون 
  .در كمتر سفري به جز از روز پنجشنبه سفر كرده است )ص(پيامبر: كعب -2949
داشـت   مد و دوست مـي در روز پنجشنبه به عزم غزوة تبوك برآ )ص(پيامبر -2950

  .كه به روز پنجشنبه سفر كند
و نمـاز عصـر   ، نماز پيشين را در مدينه چهار ركعت خواند )ص(همانا پيامبر -2951

زماني از مدينـه روانـه شـد كـه      )ص(پيامبر. دو ركعت گذارد، را در ذوالحليفه
ه پنج روز از ماه ذي قعده مانده بود و آنگاه به مكه رسيد كه چهـار شـب از مـا   

  .ذي حجه گذشته بود
در ماه رمضان به سفر برآمد و روزه داشت تا آنكـه   )ص(پيامبر: رض عباس -2953

  .به كَديد رسيد و در آنجا روزه را شكست
و ، مادامي كه به گنـاه امـر نكنـد   ، كردن امام واجب است  شنيدن و اطاعت« -2955

  .»كردن وي الزم نيست اگر به گناه امر شود شنيدن و اطاعت
  .»ماندم بازنمي )1(آوردم از هيچ سرِيه اگر بر امتم دشواري نمي« -2972
  ).يعني سخناني در لفظ اندك و پرمعني(» ...ام با جوامع الكلم مبعوث شده« -2977
توشـة  ، هرآينـه بهتـرين توشـه   ، توشـه همـراه گيريـد   «: فرمودة خداي تعـالي  -2978

                                           
ابوسـفيان بـه   . (كنـد  ما را به نماز، صدقه، پارسايي، وفا به عهد و اداي امانت امـر مـي  ) ص(پيامبر ∗

  )قيصر روم
ا دربـر  جـات كوچـك مسـلح اسـت كـه از پـنج نفـر تـا چهارصـد نفـر ر           به معني فوج يا دسته -1

  .گيرد مي
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  .»پرهيزگاري است
 رض مرا امر كرد كه عايشه )ص(پيامبر: رضيق عبدالرحمن بن ابوبكر صد -2985

  .را بر پشت سر خود بر مركب سوار كنم و اورا از موضع تنعيم به عمره آورم
  .)1(از سفركردن با قرآن از سرزمين دشمن منع كرده است )ص(پيامبر: نافع -2990
و چــون بــه مواضــع بلنــد در وادي ، كــرديم را همراهــي مــي )ص(مــا پيــامبر -2992

. گفتـيم  مـي ) اهللا اكبـر (و تكبيـر  ) ال إلـه إال اهللا (ديم به آواز بلنـد تهليـل   رسي مي
شـما  ) از شدت آواز بكاهيد(بر خود نرمش كنيد ! اي مردم«: فرمود )ص(پيامبر
بـا شـما اسـت و    ) خداونـد (همانـا او  ، كنيد و يا غايبي را دعا نمي) ناشنوا(كَر و 

  .»ظمت او برتر است و واالاسم او پاك و منزه است و ع، شنواي نزديك است
گفتيم و چون در  تكبير مي، رسيديم آنگاه كه بر موضع بلندي مي: رضجابر -2994

  .گفتيم تسبيح مي، آمديم نشيبي فرد مي
بر وي مثـل همـان حـالتي نوشـته     ) ثواب(اگر بنده مريض شود يا سفر كند « -2996

  .)2(»شود كه مقيم و تندرست بوده است مي
هـيچ سـواري   ، دانـم  تنها سفركردن را آنچه من مي) آفت(بدانند  اگر مردم« -2998

  .)3(»كند در شب تنها سفر نمي
خواهـد بـا مـن بـه شـتاب       پس كسي كه مي. باشم من با شتاب روندة مدينه مي(  

  ).بشتابد، رود
                                           

  .تا مبادا به دست كافران افتد و بدان گستاخي كنند -1
شـود كـه عبـادت     رود يـا مـريض مـي    كند، اگر به سفر مي كسي كه در حال اقامت عبادت مي -2

تواند انجام دهد، همان ثواب حالـت اقامـت يـا     داد، نمي خودرا مانند آنچه در اقامت انجام مي
  .شود ه ميايام تندرستي براي وي نوشت

  .مراد از آن كراهت در سفر تنهايي در شب است، اگرچه بنابر مصلحت جواز دارد -3
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نمـاز شـام را   ، كـرد  را ديدم كه چـون در رفـتن شـتاب مـي     )ص(همانا پيامبر -3000
درنـگ   يعني نماز خفتن را بي(كرد  شام و خفتن جمع ميكرد و ميان  تأخير مي

  ).گذارد پس از نماز شام مي
خـوردن و  ، كه يكـي از شـما را از خـواب   ، اي از عذاب است مسافرت پاره« -3001

پــس هرگــاه كــداميك از شــما حاجــت خــودرا در ســفر . دارد نوشــيدن بــازمي
  .»بايد به سوي خانة خويش بشتابد، برآورده نمود

اسپي را در راه خدا صدقه كرد و سپس ديد كه آن اسپ فروختـه   رضمر ع -3002
: آنحضرت فرمـود ، سوال كرد )ص(از پيامبر. شود و خواست كه آنرا بخرد مي

  .»و به صدقة خود بازنگرد، آنرا خريداري مكن«
بسـان سـگي اسـت كـه بـه قـي خـود        ، كننده به بخشش خود همانا رجوع.. « -3003

  .»كند رجوع مي
  
  

آنحضـرت  ، آمـد و اجـازه خواسـت كـه جهـاد كنـد       )ص(مردي نزد پيـامبر  -3004
در خـدمت آنهـا   «: فرمـود ، آري: ؟ گفـت »انـد  آيا پدر و مادر تو زنـده «: فرمود

  .)1(»جهاد كن
، يا قالده از وتَر در گردن شتران بـاقي نمانـد   –چه قالده ، هيچگونه كمربند« -3005

  .)2(»مگر آنكه قطع شود
                                           

يعني جهاد را در خدمت آنها اختصاص بده و مراد الزم جهاد است نه حقيقت آن، يعني بـذل   -1
مال و تعب و رنج بدن در خدمت آنها كن، از آنكه بر والدين فرض عين است و جهاد فـرض  

  ).يرالقاريتيس. (كفايه
  .كنند بندي كه از زه و كمان باشد كه در گردن شتران مي قالده از وتر، يعني گردن -2
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مگـر آنكـه بـا وي    ، خلوت نكند و زن مسافرت نكنـد ) نامحرم(ي مرد با زن« -3006
  .»محرمي باشد

ام و  نام شـده  من در غزوه چنين و چنان ثبت! يا رسول اهللا: مردي ايستاد و گفت  
با زن خود بـرو و حـج را   «: آنحضرت فرمود. زن من به قصد حج برآمده است

دشـمنان  (مگيريد  دوست«: فرمودة خداي تعالي: و در مورد جاسوس. »ادا كن
  .]1: الممتحنه[ »مرا و دشمنان خودرا

بهتـر از  ، به خدا سوگند هرگاه مردي را خداوند بر دست تو هدايت كند.. « -3009
  .»موي داشته باشي آن است كه شتران سرخ

مـردي كـه كنيـزي دارد و    : شـود  سه كس اند كه اجر ايشان دو بار داده مي« -3011
آموزانـد و نيكـو ادب    دهد و ادب مـي  كويي تعليم ميآموزاند و ني اورا علم مي

چنـين كسـي را دو   ، نمايد كند و با وي ازدواج مي و سپس آزادش مي، دهد مي
آورندة اهل كتاب كه به كتاب خود ايمان آورده و سپس به  و ايمان. اجر است

و غالمي كه حـق خداونـد را   . اورا نيز دو اجر است، آورد ايمان مي )ص(پيامبر
  .»نمايد كند و به آقاي خود خيرخواهي مي ميادا 

رسـول  ، شده يافت شـد  زني كشته )ص(در يكي از غزوات پيامبر:  رضعمر -3014
  .كشتن زنان و كودكان را ناخوشايند خواند )ص(خدا

  .از كشتن زنان و كودكان منع كرد )ص(رسول خدا: رضعمر  -3015
  

  .»رويارويي با دشمن را آرزو نكنيد« -3025
  .»فريب است، جنگ« -3029
آيـا  : محمد بن سـلمه گفـت  » كيست كه كار كعب بن اشرف را تمام كند؟« -3032

پــس اجــازه بــده چيــزي : گفــت، »آري«: خــواهي كــه اورا بكشــم؟ فرمــود مــي
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  .»تو را اجازه دادم«: فرمود). كه اورا بفريبم( )1(بگويم
در اين صورت بزدل  و با يكديگر نزاع نكنيد كه«: فرمايد خداوند متعال مي -3037

  .]46: األنفال[ »شما) و قوت(شويد و برود دولت 
بــر مــردم آســان گيريــد و ســخت مگيريــد و بشــارت دهيــد و نگريزانيــد و « -3038

  .»موافقت كنيد و مخالفت نكنيد
  .ترين مردم بود ترين و شجاع سخي، نيكوترين )ص(پيامبر: رضانس  -3040
  .»...پس آسان بگير ،تو بر ايشان غالب آمدي... « -3041
آوران آنهـا كشـته شـوند و زنـان و      كـنم كـه جنـگ    من حكم مي: رضسعد -3043

بـه  ، به تحقيق كـه در موردشـان  «: آنحضرت فرمود. كودكان به اسارت درآيند
  .»حكم خداوند حكم كردي

و خبيب گزاردن دو ركعـت نمـاز را    )مشركين(خبيب را كشت: پسر حارث -3045
  .شدن سنت گردانيد در بند است و در شرف كشتهبراي هر مسلماني كه 

  .)2(»گرسنه را غذا بدهيد و مريض را عيادت كنيد، را رها كنيد) اسير(عاني « -3046
  

كـه عهـد خـدا و عهـد     ) به خليفة بعـد از خـود  (كنم  و وصيت مي: رضعمر -3052
و را با اهل ذمه ايفا كند و در دفـاع از ايشـان بجنگنـد     )ص(رسول او رسول اهللا
  .)3(به ايشان تكليف نشود) جزيه(بيش از توان ايشان 

و براي ، بيرون كنيد) يمامه و يمن، مدينه، مكه(مشركان را از جزيرة عرب « -3053
                                           

  .دروغ در جنگ رواست -1
  .رهاكردن اسير و غذادادن گرسنه، فرض كفايي است و عيادت مريض، سنت مؤكده است -2
دهنـد و در   ه مـي كننـد و جزيـ   اهل ذمه، غير مسلماناني اند كه در سرزمين اسالمي زنـدگي مـي  -2

  .حمايت مسلمانان قرار دارند
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آينـد همـان گونـه جـايزه بدهيـد كـه مـن جـايزه          نمايندگاني كه نـزد شـما مـي   
  .»دادم مي

  .»نصيبي نيستپوشد كه اورا در آخرت  مي ) جامة ابريشمي(كسي آنرا « -3054
زيرا كه ، از ستم بر مسلمانان دست بردار و از دعاي مظلوم بترس: رضعمر  -3059

  .شود دعاي مظلوم مستجاب مي
امر كرد كه ميـان مـردم بـه بانـگ بلنـد اعـالم       رض به بالل  )ص(آنحضرت -3062

شود به جز كسي كه مسـلمان اسـت و خداونـد ايـن      به بهشت داخل نمي«: دارد
  .»كند مردي فاجر تقويت ميدين را توسط 

و هركـه خيانـت كنـد خواهـد آورد آن چيـز را كـه       «: فرمودة خداي تعالي -3072
  .]161: آل عمران[ »خيانت كرده است

حفاظــت  )ص(مـردي كـه از رخـت سـفر و متـاع پيـامبر      : عبـداهللا بـن عمـرو    -3074
خ وي در دوز«: فرمـود  )ص(رسـول خـدا  . مرد، شد كرد و كركره ناميده مي مي

و دريافتنـد كـه عبـايي را از مـال     . مـردم رفتنـد كـه از وي اطـالع يابنـد     . »است
  .غنيمت دزديده بود

بـه  ، آنچه خون توسط آن جاري گردد و بر آن نام خدا ياد شود آنرا بخـور « -3075
  .»...كردن با دندان و ناخن جز ذبح

ن هجرت نيست و لـيكن جهـاد و نيـت آ   «: در روز فتح مكه )ص(آنحضرت -3077
  .»بشتابيد، باقي است و اگر به جهاد فرا خوانده شويد

آنگاه كه به مدينـه رسـيديم   ، را در سفري همراه بودم )ص(پيامبر: رضجابر -3087
  .»به مسجد درآي و دو ركعت نماز بگذار«: به من گفت

  .»..رسد رسد كه خون مي همانا شيطان در وجود انسان به هر جايي مي« -3101
  .»كند كند آنچه را والدت حرام مي ا شيرخوارگي حرام ميهمان... « -3105
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 )ص(آنحضـرت ... رفت تا كنيزي بخواهـد  )ص(نزد آنحضرت رضفاطمه  -3113
ايد رهنمايي كنم؟ آنگـاه كـه    آيا شما را به چيزي بهتر از آنچه خواسته«: فرمود

هللا  و سي و سه بار الحمد، سي و چهار بار اهللا اكبر، از خوابگاه خويش برخيزيد
همانـا ايـن بهتـر اسـت بـراي شـما از آنچـه        ، اهللا بگوييـد  و سي و سه بار سبحان

  .»ايد خواسته
همانـا مـن   ، كنيـت نكنيـد  ) ابوالقاسم(نام بگذاريد و به كُنيت من ، به نام من« -3114

  .)1(»كننده گردانيده شدم تا ميان شما قسمت كنم قسمت
  .»گرداند اورا در دين فقيه مي، خواهد كسي كه خداوند به وي نيكي مي« -3116
سـزاي ايشـان در روز   ، كننـد  آناني كه در مال خداوند به ناحق تصرف مـي « -3117

  .»قيامت آتش است
  .»غنايم بر من حالل گردانيده شد« -3122
  .»ترين آن است ترين سخن در نزد من راست داشتني دوست« -3132و  3131
ــاد كــنم  ... « -3133 ــوردي ســوگند ي ــر از آن   هرگــاه در م ــوردي ديگــر را بهت و م

كـنم و كفـارة سـوگند خـودم را      همان مورد بهتر را اختيـار مـي  ، تشخيص دهم
  .»دهم مي

بـه  ). (كنـي  كه به مـن نسـبت مـي   (كدام درد بدتر از بخل است : رضابوبكر -3137
  ).جابر گفت

  .»همانا بدبخت باشم اگر عدالت نكنم« -3138
دلـي و ناشـكيبايي ايشـان     دهـم كـه از كـج    همانا من به گروهي چيـزي مـي  « -3145

نيـازيي كـه خداونـد در     در حالي كه گـروه ديگـر را بـه نيكـي و بـي     ، ترسم مي

                                           
  .نام پسر را نبايد قاسم گذاشت -1
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  .»كنم حواله مي، هايشان جاي داده است دل
زيـرا آنهـا بـه    ، دهم تـا بـه اسـالم الفـت گيرنـد      همانا من به قريش چيزي مي -3146

  .زندگي جاهليت نزديك اند
را با شدت كشيد كه اثر كشـيدن   )ص(نشيني برد آنحضرت باديه: رضانس  -3149

امـر كـن كـه از مـال     : و سـپس گفـت  . حاشية رداء بر شانة آنحضرت پيدا بـود 
آنحضرت بـه سـوي وي نگريسـت و    ، خداوند كه نزد تو است براي من بدهند

  .)1(خنديد و سپس فرمود كه به وي چيزي بدهند
  .»گوشت خر نخوريدها را واژگون كنيد و چيزي از  ديگ« -3155
  .به طور قطع آنرا حرام كرده است: سعد بن جبير  
چگونه است كه بـر مـردم شـام چهـار دينـار جزيـه       : به مجاهد گفتم: ابن نجيح  

جزيـه بـر مبنـاي تـوانگري آنهـا      : است و بر مردم يمن يك درهم است؟ گفت
  .تعيين شده است

بـه خـدا سـوگند    ، دوار باشيدسازد امي شاد باشيد و بدانچه شما را خوش مي« -3158
ترسم كه مال دنيا بر شـما   ترسم و ليكن از آن مي كه از فقر و محتاجي شما نمي

چنانكه بر كساني كه قبل از شما بود فراخي كرده بود و شما بدان ، فراخي كند
و هـالك شـويد چنانكـه آنهـا     ، چنانكه آنان بدان رغبـت كردنـد  ، رغبت كنيد
  .»هالك شدند

كسـي كـه در آن بـدعتي    ، »حرَم است ميان موضع عير و موضع كَـذا  مدينه« -3172

                                           
نمايـد و نمـوداري از    خردان مي اين حالت كمال حلم و تحمل آنحضرت را در برابر جفاي بي -1

غايت لطف خوش و كرم آنحضرت نسبت به سـأيالن و محتاجـان و تـأليف قلـوب اسـت تـا       
  )تيسير القاري(. مردم به مسلماني الفت گيرند
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گذاري را جاي دهد لعنت خدا و ماليكـه و مـردم همگـي     پديد آورد يا بدعت
شود و كسي كه دوست بگيرد بـه جـز    فرايض و نوافل وي قبول نمي. بر اوست

 عهـد . است) لعنت(بر وي نيز همچنان ) مسلمانان اند(از دوستان خويش را كه 
بر وي نيز همچنـان  ، مسلمانان يكي است پس كسي كه عهد مسلماني را بشكند

فرمـودة خـداي   . )1()جـويم  از كردار خالد به تو پناه مـي ! بار الها. (است) لعنت(
  .]61: األنفال[ »تو هم ميل كن به سوي آن، و اگر ميل كنند به صلح«: تعالي

ا فريـب دهنـد پـس همانـا     و اگـر بخواهنـد كـه تـور    «: فرموده خداي تعـالي  -3175
  .]62: األنفال[ »خداوند برايت بسنده است

پس بازگردان بـه  ، و اگر بترسي از گروهي خيانت را«: فرمودة خداي تعالي -3176
  .]58: األنفال[ »به نوعي كه همه برابر شوند، سوي ايشان عهد ايشان

رچنــد ه، دادن مسـلمانان يكــي اسـت   امـان : ... در صـحيفه اســت : رضعلـي   -3179
دهد در موقفي پايني قرار داشـته باشـد و كسـي كـه عهـد       مسلماني كه امان مي
لعنت خدا و ماليكه و مردم همگي بـر اوسـت و فـرايض و    ، مسلماني را بشكند

، خـود ) مسـلمان (و كسي كه بدون اجازة دوسـتان  ، شود نوافل وي پذيرفته نمي
  ...).بر اوست لعنت خدا و ماليكه و مردم همگي(گيرد  قومي را دوست مي

شكني وي  شكني را در روز قيامت پرچمي است كه به سبب پيمان هر پيمان« -3188
  .»شود برافراشته مي

و همـه  ، و عرش وي بر آب بـود ، در ازل خدا بود و جز او هيچ چيزي نبود« -3191
  .»ها و زمين را آفريد چيز را بر لوح محفوظ نوشت و آسمان

) لـوح محفـوظ  (فرينش حكم كـرد در كتـاب خـود    آنگاه كه خداوند به آ« -3194

                                           
  .رفت گفتند به اسالم ميل داريم پي نبرد و آنها را كشته مي خالد به گفتار مردم كه مي -1
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نوشت و آن كتاب نزد خداوند بر باالي عرش است اينكه همانا رحمت من بـه  
  .»غضب من غلبه كرده است

از هفـت زمـين طـوق گـردنش     ، كسي كه يك وجب زمين به ظلـم بگيـرد  « -3195
  .»شود مي

امت تـا هفـت   در روز قي، كسي كه چيزي از زمين را بدون حق خود بگيرد« -3196
  .»شود طبقة زمين فرو برده مي

مقرر كردم و بار آنـرا  ) پنج نماز(همانا فريضة خودرا «: جندا از جانب خدا  -3208
  .»دهم چند پاداش مي بر بندگان سبك ساختم و نيكويي را ده

دربانـان بهشـت   ، در راه خدا خـرج كنـد  ) درهم يا دينار(كسي كه دو چيز « -3216
  .»زود بيا، د كه اي فالنخوانن اورا فرا مي

سخاوتمندترين مردم بود و در ماه رمضان  )ص(رسول خدا: رض ابن عباس -3220
  ...بود از آن هم سخاوتمندتر مي، كرد كه جبرئيل از وي ديدار مي

شـوند كـه در آن سـگ و صـورت جانـدار       اي داخل نمي فرشتگان در خانه« -3225
  .)1(»باشد

. نمـاز اسـت تـا آنگـاه كـه در انتظـار نمـاز اسـت        همانا هريـك از شـما در   « -3229
تا آنكـه از جـاي   ، اورا بيامرز و بر وي رحمت كن! بار الها: گويند فرشتگان مي

  .»نماز برنخيزد و وضويش نشكند
پروردگـار خـويش را    )ص(كند كه محمـد  كسي كه گمان مي: رضعايشه  -3234

                                           
پرسـتيدند و اگـر نـه در تصـوير      پرستان آنرا مـي  ها از جنس چيزي بوده است كه بت اين تمثال -1

روايـت   بچنانكه در حديث صـحيح از ابـن عبـاس    . هاي بيجان رخصت است بعضي صورت
  )شرح شيخ االسالم. (ه استشد
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را به شـكل و   جبرئيل، ليكن آن حضرت، سخت به خطا رفته است، ديده است
  .)1(آفرينش اصلي وي ديد كه تمام افق را فرا گرفته بود

از بهشت اطالع يافتم و ديـدم كـه بيشـتر اهـل آن فقـراء بودنـد و از دوزخ       « -3241
  .»اطالع يافتم و ديدم كه بيشتر اهل آن زنان بودند

بـراي  «: خداوند فرمـوده اسـت  ): حديث قدسي(فرمايد  مي )ص(رسول خدا -3244
ام كه نه چشـم آنـرا ديـده و نـه گـوش       ن صالح خويش چيزي مهيا كردهبندگا

: خواهيـد  پـس بخوانيـد اگـر مـي     »شنيده و نه در دل كسي خطور كـرده اسـت  
هــيچكس ندانــد چــه چيــز بــراي ايشــان پنهــان داشــته شــده از خنكــي چشــم  «
  .]17: السجده[ »]كردند به پاداش آنچه مي) [هاي بهشت خوشي(
صورت ايشـان چـون صـورت    ، گردند كه وارد بهشت مينخستين گروهي « -3245

ايشـان در آنجـا آب دهـان و آب بينــي    . اسـت ) درخشـنده (مـاه شـب چهـارده    
كـه  (هايشـان   ظروف ايشان از طال و شانه. كنند افگنند و قضاي حاجت نمي نمي

و بـوي  ، شـان عـود اسـت    در مجمرهـاي . از طال و نقـره اسـت  ) با آن شانه كنند
شان دو زن است كه مغـز اسـتخوان    و براي هريك، ستشان بوي مشك ا عرق

اخـتالف و  . شـود  ساقهايشان از فرط لطافت و زيبايي از پس گوشت ديـده مـي  
دلهايشان يكي است و خداوند را صبح و شام بـه  . شان نيست توزي در ميان كينه

  .»كنند پاكي ياد مي
دنيـا و آنچـه در    موضعي به اندازة جاي يك تازيانه در بهشت بهتر است از« -3250

  .»آن است

                                           
ابن عباس به سماع از آنحضرت ديدار آنحضرت، خداوند را به چشم سر در شب معراج تأييد  -1

  .عايشه ظن و اجتهاد است  كند، و گفته مي
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بهتر اسـت از آنچـه   ، موضعي به مقدار جاي كمان هريك از شما در بهشت« -3253
  .»آفتاب بر آن طلوع يا غروب كرده است

، هـا  آن ايـوان ! يا رسول اهللا: گفتند. »اختالف درجات ميان بهشتيان است... « -3256
. رسـد  ايگـاه نمـي  همان منـازل پيـامبران انـد كـه بـه جـز ايشـان كسـي بـدان ج         

) قبظـة (سوگند به ذاتي كـه جـان مـن در يـد قـدرت      ، آري«: آنحضرت فرمود
انـد   اند و پيامبران را تصديق كـرده  اند كه به خدا ايمان آورده اوست كه مرداني

  .»)رسند نيز بدان جايگاه مي(
ــان  –اي اســت كــه  و در آن دروازه، در بهشــت هشــت دروازه اســت« -3257 ير– 

  .»شود داران كسي از آن وارد نمي شود و به جز روزه ناميده مي
 –پس آنرا با آب سرد بسـازيد  . تب از شدت فوران و حرارت دوزخ است« -3261

  .»با آب زمزم –يا چنين فرمود 
شود و بـه زودي   شود و به دوزخ افگنده مي در روز قيامت مردي آورده مي« -3267

. گـردد  هاي خود مي رداگرد رودهوي گ. افتد هاي وي در آتش بيرون مي روده
آينـد و   دوزخيـان بـر وي گـرد مـي    . گـردد  همچون خري كه به دور آسـيا مـي  

تورا چه پيش آمده است؟ آيا تو نبـودي كـه مـا را امـر بـه      ! اي فالن: گويند مي
مـن شـما را امـر بـه معـروف      : گويد كردي؟ وي مي معروف و نهي از منكر مي

كـردم و خـود بـدان     و نهـي از منكـر مـي    كردم كردم و خود بدان عمل نمي مي
  .»كردم عمل مي

زنـد و   رويد سه گره مي شيطان بر عقب سر هريك از شما كه به خواب مي« -3269
بخـواب كـه شـبي دراز    ) خواند اين افسون را مي(زند  بر جاي هر گرهي كه مي

، گرهي گشـوده گـردد  ، اگر وي بيدار شود و خداي را ياد كند. در پيش داري
گرهي ديگر گشوده شود و چون نماز بگذارد همـه گرههـا   . ن وضو كندو چو
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كند و در غيـر آن بـا كسـالت و     گشوده شوند و او شادمان و خوشدل صبح مي
  .»خيزد كاهلي برمي

پـس از طلـوع   (خوابـد و   از مردي ياد شد كه تمام شـب مـي   )ص(نزد پيامبر -3270
كـه شـيطان در    وي مـردي اسـت  «: آنحضـرت فرمـود  . كنـد  صـبح مـي  ) آفتاب
  .»در گوش وي: كرده است يا گفت) ادرار(هاي وي بول  گوش

شـيطان  ! بار الها، بسم اهللا: و بگويد، چون يكي از شما به زن خود پيش شود« -3271
به ، دور بدار) از فرزند(كني  را از ما دور بدار و شيطان را از آنچه نصيب ما مي

  .»ي زيان رسانداو فرزندي نصيب شود كه شيطان نتواند به و
را تـرك كنيـد تـا    ) صـبح (نماز ، وقتي كه كنارة قرص خورشيد ظاهر شود« -3272

و چون كنارة پايين قرص خورشيد فرود ، آنكه تمام قرص خورشيد ظاهر شود
  .»رود نماز را ترك كنيد تا آنكه تمام آن ناپديد شود مي

بايـد اورا  ، باشـيد  اگر چيزي از جلوي روي شما بگذرد و شما در حال نماز« -3273
د و اگر باز قبول نكند با وي مقاتله يو اگر قبول نكند بايد اورا منع كن، منع كنيد

  .»شيطان است) همچون(د؛ زيرا وي يكن
آنگاه كه در بستر خواب خـود  : براي رهايش گفت رض شيطان به ابوهريره -3275

از تـو  نگهبـاني  ، گيـري آيـت الكرسـي را بخـوان پـس از جانـب خـدا        قرار مي
: فرمـود  )ص(پيـامبر . شـود  كند و شيطان تا صبح به تو نزديك نمـي  نگهباني مي

  .»و او شيطان بوده است، وي به تو راست گفته و او خود دروغگوي است«
شـود و   هـاي بهشـت گشـوده مـي     دروازه، رسد زماني كه ماه رمضان فرا مي« -3277

  .»شوند ده ميشود و شياطين به زنجير كشي هاي دوزخ بسته مي دروازه
كودكــان خــويش را از برآمــدن از خانــه ، چــون تــاريكي شــب فــرا رســد« -3280

و چـون سـاعتي از   ، شـوند  زيرا كه شياطين در اين هنگام پراگنده مي، بازداريد
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كودكان را آزاد بگذاريد و دروازة خانـه را ببنديـد و نـام خـدا را     ، شب بگذرد
و دهـان مشـك   ، نـد را يـاد كنيـد   ياد كنيد و چراغ را خاموش كنيد و نام خداو

خويش را ببنديد و بر ظروف خويش سرپوشي بگذاريد و نـام خداونـد را يـاد    
  .»آنرا بر عرض بگذاريد، هرچند سرپوش كوچكي باشد، كنيد

خشم وي فرو ) شخص خشمگين(دانم كه اگر بگويد  همانا من كلمة را مي« -3282
  .»رود خشم وي از بين مياعوذ باهللا من الشيطان : اگر بگويد. نشيند مي

دو ، داند كه سه ركعت نماز گـذارده يـا چهـار ركعـت     و اگر كسي نمي... « -3285
  .»سجدة سهو كند

ــازه« -3289 ــازه  . كشــيدن از تصــرفات شــيطان اســت  خمي اگــر كســي از شــما خمي
در حالـت  (و چـون يكـي از شـما    . بايد تا حـد امكـان آنـرا دور كنـد    ، كشد مي

  .»خندد يطان ميش. ها: بگويد) خميازه
در مورد مردي سؤال كردم كه در حال نماز به ايـن سـو و آن    )ص(از پيامبر -3291

آن ربـودني اسـت كـه شـيطان از نمـاز هريـك از شـما        «: فرمـود ، نگـرد  سو مي
  .»ربايد مي

و ديـدن خـواب بـد از سـوي     ، ديدن خواب خوب از جانب خداوند اسـت « -3292
بـه  ، د و پريشان ببينـد كـه از آن بترسـد   اگر كسي از شما خواب ب. شيطان است

در آن ، جانب چپ خـويش تـف بيفكنـد و از شـر آن بـه خداونـد پنـاه جويـد        
  .»رسد حالت به وي زياني نمي

َلُه ، َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ «: كسي كه در روزي صد بار بگويد« -3293
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و كسي عملي بهتر از آنچه وي  –. )1(»ى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َوُهَو َعلَ ، َوَلُه الَحْمدُ ، الُمْلكُ 
آن دعا را . »به جز كسي كه از اين بيشتر عمل كرده است، آورده است نياورد
  .بيشتر خوانده است

بينم كه گوسفندان و صـحرا را دوسـت    همانا تورا مي: رضابوسعيد خدري  -3296
به نماز ، باشي در صحرا مي پس آنگاه كه در ميان گوسفندان خويش. داري مي

ــد كــن ، اذان بگــوي ــا ، و آواز خــودرا در اذان بلن ــا دور (و همان ــؤذن ت آواز م
در روز ، شـنود  جـن و انـس و هرچيـز كـه مـي     ، رسـد  ترين جايي كه مـي  دست

 )ص(مـن آنـرا از رسـول خـدا    : ابوسـعيد گفـت  ). دهـد  قيامت بدان شهادت مي
  .ام شنيده

مـار  ، كه بر پشت خود دو خط سفيد دارد بكشـيد  ماري را، مارها را بكشيد« -3297
برنـد   زيرا اين دو نوع مار بينايي چشم را از ميان مي، دم را بكشيد كوتاه يا بي دم

  .»كنند و جنين زن آبستن را سقط مي
  .)2(سپس آنحضرت از كشتن مارهاي خانگي منع كرده است: ابوالبابه -3298
گوسفنداني باشد كـه  ، ترين مال مسلماننزديك است زماني فرا رسد كه به« -3300

) هـا و صـحراها   وادي(هـاي فرودآمـدن بـاران     ها و جايگاه هاي كوه با آن به قله
  .»برد ها به آنجا پناه مي رود و براي دينش از فتنه مي

  .»و آرامش و بردباري از خصوصيات گوسفندداران است... « -3301
زيـرا خـروس   ، د طلب رحمت كنيداز خداون، چون آواز خروس را بشنويد« -3303

زيـرا خـر   ، فرشته را ديده است و چون آواز خر را بشنويد به خـدا پنـاه جوييـد   
                                           

او راست پادشاهي . نيست معبودي برحق به جز خدا، يكتاست كه اورا شريكي نيست«: ترجمه -1
  .»ر هرچيز تواناو اوست سزاوار ستايش و اوست ب

  .گويند اين مارها را نظر به درازي عمرشان عوامر مي -2
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  .»شيطان را ديده است
: گفـت ) پاسـه  مارمولـك يـا چهـل   (در مـورد وزغ   )ص(پيـامبر : رضعايشه  -3306
و سـعد گفتـه كـه    . و نشنيدم كه به كشـتن آن امـر كـرده باشـد    . »تبهكار است«

  .به كشتن آن امر كرده است )ص(پيامبر
، عقـرب ، مـوش : پنج نوع تبهكار اند كه اگر در حرم هم باشند كشته شوند« -3314

  .»و سگ گزنده، زاغ، زغَن
پنج نوع جانور اند كه اگر كسي محرم باشد و آنها را بكشـد بـر او گنـاهي    « -3315

  .»زاغ و زغن، سگ گزنده، موش، عقرب: نيست
اي را در بنـد نگـه داشـته     ب در آتش دوزخ درآمد كـه گربـه  زني بدان سب« -3318

نه آنرا غذا داده بود و نـه هـم گذاشـته بـود كـه از حشـرات زمـين چيـزي         ، بود
  .»بخورد

دسـتور داد  . يكي از پيامبران در زير درختي فرود آمد و اورا مـوري گزيـد  « -3319
سپس امر كرد كه اسباب و لوازم را از زير درخت بيرون آورند و چنان كردند 

تو چرا يك مـور  (خداوند به وي وحي فرو آورد كه » كه خانة مور را بسوزانند
  ).»را نسوختاندي؟

وي بـه سـگي گذشـت كـه بـر سـر چـاه از فـرط         . زني زناكار آمرزيده شد« -3321
وي كفـش خـودرا   . كشـد  تشـنگي آنـرا مـي   : گفت. تشنگي زبانش برآمده بود

بسـت و در آن بـراي سـگ از چـاه آب      بيرون آورد و آنرا با روي سري خـود 
  .و با اين عمل خود آمرزيده شد، كشيد

ــه يــك قيــراط  از عمــل حســنه، دارد كســي كــه ســگ نگــه مــي « -3324 اش روزان
به جز سگي كه براي محافظة كشاورزي يا محافظة مواشي نگهداري ، كاهد مي
  .»شود مي
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گـردد؟ آنحضـرت    غسـل واجـب مـي   ، ينـد ب آيا بر زني كه خواب جماع مي -3328
آيـا زن هـم   : ام سـلمه خنديـد و گفـت   . »را ببيند) مني(اگر آب ، آري«: فرمود

پس به چه چيـز فرزنـدش بـه وي مشـابهت     «: فرمود )ص(آب مني دارد؟ پيامبر
  .»دارد؟

همانـا زن از اسـتخوان پهلـو كـه كـج اسـت       ، با زنان به نيكويي رفتار كنيـد « -3331
بخش بـااليي آن اسـت كـه اگـر     ، ترين استخوان پهلو و كج، آفريده شده است

هميشـه  ، شكني و اگر بـدان حالـت بگـذاري    آنرا مي، بخواهي راستش گرداني
  .»كنم پس شما را به نيكويي با زنان سفارش مي، باشد كج مي

: آنحضرت فرمـود . چگونه بر شما اهل بيت درود فرستاده شود! يا رسول اهللا -3370
يعنـي درودي كـه در نمـاز بعـد     ( »ِإنـََّك َحِميـٌد َمِجيـدٌ ... ُهـمَّ َصـلِّ َعلَـى اللَّ «: بگوييد

  ).شود تشهد خوانده مي
بزرگتـرين و  «: تـرين مـردم كيسـت؟ آنحضـرت فرمـود      بزرگترين و گرامـي  -3374

  .»ترين ايشان پرهيزگارترين ايشان است گرامي
نشـويد مگـر آنكـه    انـد داخـل    در مساكن كساني كه به خويشتن ستم كرده« -3380

  .برسد بر شما چيزي كه به ايشان رسيده است) از بيم آنكه(گريان باشيد 
پرهيزگـارترين ايشـان بـه    «: تـرين مـردم كيسـت؟ آنحضـرت فرمـود      گرامي -3383

  ∗.»خداوند
براي مـن دو ظـرف آورده شـد كـه در يكـي      ، شبي كه مرا به آسمان بردند« -3394

خـواهي   از هركدام كـه مـي  : به من گفتجبرئيل . شير و در ديگري شراب بود

                                           
شكرگذاري و حسن ادب در زنان، سبب صالح منزل و سعادت است و موجب مزيـد نعمـت و    ∗

  .برخالف كفران كه موجب خرابي و فسادخانه است. بركت
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) يعني دين اسالم(تو فطرت : پس گفته شد. من شير را گرفتم و نوشيدم. بنوش
  .»شد امت تو گمراه مي، گرفتي را گرفتي و آگاه باش كه اگر شراب را مي

دهـم  (آن روز ، آنحضـرت » به موسي نزديكتـرم ) يهود(من نسبت به ايشان « -3397
  .گرفتن آن امر كرد روزه گرفت و به روزهرا ) محرم يا عاشورا

  .»...در هر ماه سه روز روزه بگير و آن روزة تمام سال است... « -3419
ــوب« -3420 ــد روزة داود اســت   محب ــزد خداون ــرين روزه ن وي يــك روز روزه . ت

تـرين نمـاز نـزد خداونـد نمـاز داود       خورد و محبـوب  گرفت و يك روز مي مي
ايستاد و بـاز   وابيد و سوم حصه از شب را به نماز ميخ نيم اول شب را مي: است

  .»خوابيد ششم حصه از شب را مي
مگـر  ، بعضـي ايشـان بـر بعضـي    ) از شـركأ (كننـد   ستم مـي «: فرمايد خداوند مي  

  .]24: ص[ »...آنانكه ايمان آوردند و كارهاي شايسته كردند و اندك اند ايشان
و تمـام زمـين تـورا    ، آن نمـاز بگـذار  در هرجايي كه تورا نمـاز دريابـد در   « -3425

  ∗∗∗.»مسجد است
پس جز ايـن نيسـت كـه    ) خدا را(هركه شكر كند ... «: فرمودة خداي تعالي -3427

نيـاز   كند براي نفس خود و هركه ناسپاسي كند پـس هرآينـه خـدا بـي     شكر مي
داد  و ياد كن چون گفت لقمان به پسر خود در حاليكه پند مي. كار است ستوده
هرآينـه شـرك سـتمي    ، شريك مقرر مكن بـا خـدا  ! اي پسرك من، ر راآن پس

اورا مادر وي ، و حكم فرموديم آدمي را به نسب پدر و مادر وي. بزرگ است
در شكم برداشته است در حال سسـتي بـر سسـتي و از شـير بـازكردن او در دو      

                                           
  )قرآن. (اندك كسي از بندگان من شكرگذار است ∗
  )قرآن. (»كنيد بينا ام هرآينه من به آنچه مي كردار شايسته كنيد« ∗
  )قرآن. (زيانكار شد آنكه بهتان بست ∗
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بازگشت به سوي مـن  ، سال است كه شكرگذاري كن مرا و پدر و مادر خودرا
آنچـه تـورا   ، بكوشند كه بر مـن شـريك بيـاوري   ) پدر و مادر تو(و اگر  .است

و در زندگي دنيا با ايشـان مصـاحبت   ، از ايشان اطاعت نكن، بدان دانش نيست
، و راه كسي را پيروي كن كه به سوي من رجوع دارد، به وجهي پسنديده، كن

اگـر  ! اي پسـرك مـن  : گفـت لقمـان  . كرديـد  پس خبر دهم شما را به آنچه مي
باشد و آن در ميان سنگ باشد يا ) كوچك(به وزن دانة خردل ) كردار آدمي(

هرآينه ) و بر آن حساب كند(ها يا در زمين خداوند آنرا حاضر كند  در آسمان
برپا دار نمـاز را و بفرمـاي بـه    ! اي پسرك من. بين خبردار است خداوند باريك
هرآينـه  ، ر هرچه برسد به تـو و منع كن از ناپسنديده و صبر كن ب، كار پسنديده

و در زمـين  ، و از مـردم روي مگـردان  . آنچه فرموده شد از واجبات امور است
 »دارد هـر نازنـدة خودسـتاينده را    هرآينـه خـدا دوسـت نمـي    ... خرامان راه مرو

  .]18 – 12: لقمان[
  .روي خودرا برنگردان: يعني  

 »)شـرك (را بـه ظلـم   كساني كـه ايمـان آوردنـد و نياميختنـد ايمـان خـود      « -3428
  .]82: األنعام[
  .]13: لقمان[ »هرآينه شرك ظلمي بزرگ است، شريك مقرر مكن با خدا«  

يكتـا  ، نيست معبـودي برحـق بـه جـز خـدا     ): ترجمه(هركه گواهي دهد كه « -3435
است و اورا شريكي نيست و محمد بنده و فرستادة اوست و اينكه عيسـي بنـدة   

ه انداخت اورا به سوي مريم و روحي اسـت  خدا و رسول اوست و كلمة وي ك
خداونـد اورا بـر   . كائن از امر وي و آنكه بهشت حق است و دوزخ حـق اسـت  

  .»آورد به بهشت درمي) اش ولو اندك باشد حسنه(حسب اعمال 
آيـا دزدي  : بـه وي گفـت  ، كنـد  عيسي بن مريم مردي را ديد كه دزدي مي« -3444
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. ي كـه نيسـت جـز او معبـود برحـق     سـوگند بـه ذاتـ   ، ني ني: كردي؟ وي گفت
و چشم خـودرا  ) كه تو سوگند ياد كردي؟(به خدا ايمان دارم : گفتع عيسي 

  .»كنم تكذيب مي
با وي آب و آتش است و امـا مـردم آنچـه را    ، آنگاه كه دجال خروج كند« -3450

بينند كه آب سرد  و اما آنچه را مي، آن آب سرد است، بينند كه آتش است مي
بايـد  ، و چون كسـي از شـما آنـرا دريابـد    ، سوزاند تش است كه ميآن آ، است

  .»همانا آن آب سرد شيرين است. بيفكند، بيند خودرا در آنچه آتش مي
به . اي آمد كه روح اورا قبض كند مردي كه از مردم قبل از شما بود فرشته« -3451

. بنگـر : بـه او گفتـه شـد   . دانم نمي: اي؟ گفت آيا كار نيكي كرده: وي گفته شد
كـردم از   دانم به جز آنكه وقتي در دنيا با مردم معامله مـي  من چيزي نمي: گفت

، گذشـتم  دادم و از نـادار مـي   به توانگر مهلت مـي ، طلبيدم ايشان حق خودرا مي
  .»سپس خداوند اورا به بهشت درآورد). بخشيدم به او مي(
كسـاني پيـروي   همانا شما وجب به وجب و دست به دسـت از راه و روش  « -3456

كنيد كه قبل از شما بودند تا آنكه اگر ايشان بـه سـوراخ سوسـمار درآمـده      مي
  .»درآييد شما نيز در آن سوراخ مي، باشند

پـس  «: از يهـود و نصـاري اسـت؟ فرمـود    ) پيروي(مراد ! يا رسول اهللا: ما گفتيم  
  .»كيست؟

ش را بـر  دسـت خـوي  ) كه به هنگام نمـاز (عمل مردي را ) رضعايشه (وي  -3457
همانـا يهـود چنـين    : گفـت  دانسـت و مـي   مكـروه مـي  ، گرفـت  پهلوي خود مـي 

  .كند مي
باشـد و  ) از قـرآن يـا حرفـي از مـن    (از من به مردم برسـانيد هرچنـد آيتـي    « -3461

هاي بني اسرائيل را بگوييد و در آن گناهي نيست و كسي كه قصداً بر من  قصه
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اه خـودرا در آتـش دوزخ در نظـر    جايگـ ، )ام و بگويد آنچه نگفتـه (دروغ بندد 
  .»بگيرد

صـبري و   بـي . در ميان امتي كه قبل از شـما بودنـد مـردي را زخمـي رسـيد     « -3463
جريان خون قطع نشد تا ، كاردي گرفت و دست خودرا قطع كرد، تابي كرد بي

، بندة من در كشـتن خـويش شـتاب كـرد    : خداوند تعالي فرمود. آنكه وي مرد
  .»رام گردانيدمپس من بهشت را بر وي ح

گشـت و نزديـك بـود كـه تشـنگي اورا       در حالي كه سگي گرد چاهي مي« -3467
اش را كشـيد و آن   موزه، ناگاه زني از زنان زناكار بني اسرائيل آنرا ديد، بكشد

  .»پس خداوند گناهان وي را آمرزيد. سگ را آب داد
  .دكر از پيوند موي ساختگي به موي اصلي منع مي )ص(پيامبر -3468
انـد محـدثون بودنـد و همانـا      هاي كه قبل از شما گذشته همانا در ميان امت« -3469

آنكـس عمـر بـن خطـاب خواهـد       )1(اگر در ميان امت كسي از محدثون باشـد 
  .»بود

كسـي كـه زمـين را خريـد در آن     ، مردي زميني را از مـردي ديگـر خريـد   « -3472
را از وي خريـده بـود    او بـه كسـي كـه زمـين    ، سبويي يافت كه پر از طـال بـود  

همانا من از تو زمين را خريده بودم و طال ، طالي خودرا از نزد من بگير: گفت
من براي تو زمين و : كسي كه زمين را فروخته بود گفت. را از تو نخريده بودم
هـردوي آنهـا نـزد مـردي     ) گيـرم  طال را نمي. (ام فروخته، هرچه را در آن است

: كسي كه قضيه را نزد وي برده بودنـد گفـت  . كندرفتند تا در اين قضيه حكم 

                                           
محدثون، جمع محدث است، يعني كسي كه سخن حق و صـواب بـر زبـان وي جـاري شـود،       -1

  .بدون اينكه مقام نبوت داشته باشد
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: من پسري دارم و ديگـري گفـت  : آيا شما فرزنداني داريد؟ يكي از آنها گفت
براي آنهـا  ) طالها را(پسر را با دختر نكاح كنيد و : وي گفت. من دختري دارم

  .)1(»خرج نماييد و بقيه را صدقه بدهيد
رستاده بر كسـاني كـه قبـل از شـما     طاعون نوعي عذاب است كه خداوند ف« -3473

و اگـر در  ، بـدانجا نرويـد  ، پس چون شـيوع آنـرا در سـرزميني شـنيديد    ، بودند
بـه قصـد فـرار از آنجـا بيـرون      ، سرزميني شيوع يافت كه شـما در آنجـا هسـتيد   

  .»نرويد
همانا طـاعون عـذابي اسـت كـه خداونـد بـر هريـك از بنـدگان خـود كـه           « -3474

كسـي  . اوند آنرا رحمتي بر مـؤمنين گردانيـده اسـت   فرستد و خد خواهد مي مي
شود و در شهر خود شكيبا و به اميد پاداش خداوند به سـر   كه دچار طاعون مي

داند كه اورا مصيبتي به جز آنچه خداوند بر او مقـدر كـرده اسـت     برد و مي مي
  .»پاداش وي مانند پاداش شهيد است، رسد نمي

پيش از شما بودند به خاطري هـالك گردانيـد   همانا خداوند كساني را كه « -3475
ــه حــال وي  كــه اگــر از ميــان ايشــان شخصــي شــريف دزدي مــي  كــرد اورا ب

كرد حـد را بـر وي    گذاشتند و اگر از ميان ايشان شخصي ضعيف دزدي مي مي
، كـرد  كردند و به خدا سوگند كه اگر فاطمه دختر محمـد دزدي مـي   تطبيق مي

  .»بريدم دستش را مي
چون نزد : گفت داد و به خدمتگار خود مي دي بود كه به مردم قرض ميمر« -3480

درگـذر شـايد كـه    ) از طلـب قـرض  (تنگ و نادار اسـت    كسي رفتي كه دست
  .»چون خداوند را مالقات كرد از وي درگذشت. خداوند از ما درگذرد

                                           
  .دكردن آن براي آنها ثواب تصدق بگيري بقيه را بر خود صدقه كنيد يا با خرج -1
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كـرد و چـون مـرگش فـرا      روي مـي  زياده) در ارتكاب گناه(مردي بود كه « -3481
هر آنگـاه كـه بميـرم مـرا بسـوزانيد و سـپس مـرا        : به فرزندان خود گفترسيد 

اگر پروردگار مـن بـر مـن    ، به خدا سوگند. بساييد و بعد ذرات مرا بر باد دهيد
عذابي خواهد كرد كـه هيچكسـي را نكـرده    ، سخت گيرد كه مرا عذاب نمايد

ن خداونـد بـه زمـي   . وصيت را در مـورد وي اجـرا كردنـد   ، چون وي مرد. است
زمين چنـان كـرد ناگـاه    ، باشد جمع كن هرآنچه از اجزاي وي در تو مي: گفت

: چي چيز تورا واداشـت كـه چنـين كـردي؟ گفـت     : خداوند گفت. وي ايستاد
  .»خداوند اورا آمرزيد، ترس تو! پروردگارا

  ).اي پروردگار، خوف تو: (و يا گفت  
بـه  (وي ، تـا مـرد   و آنـرا در بنـد نگهداشـت   ، زني گربة خودرا عذاب كـرد « -3482

در آتــش دوزخ درآمــد و چــون گربــه را در بنــد ) كــردن گربــه خــاطر عــذاب
و نه هم گذاشـته بـود كـه از حشـرات     ، نگهداشته بود نه به او غذا داد و نه آب

  .»زمين بخورد
، اند آن است كه اگر حيا نداري همانا آنچه مردم از سخنان پيامبران دريافته« -3483

  ∗.»هرآنچه خواهي بكن
آنان كه در روزگار جاهليت ، يابيد كه مردم از طبايع مختلف اند شما درمي« -3493

تـرين مـردم را    و نيـك ، در اسالم نيز نيك اند اگر عالم دين شوند، نيك بودند
  .ترين اند در قبول آن يابيد كه ناخوش كساني را مي) جويي زعامت(در اين امر 

                                           
ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شـما اسـت، هرآنچـه     هرآينه گرامي... «: فرمودة خداي تعالي ∗

  ].13: الحجرات[ »خدا داناي خبردار است
كنيد و  خدايي كه از يكديگر به نام او سوال مي) عذاب(و بترسيد از «: و فرمودة خداي تعالي  

  ].1: النساء[ »ن بر شمابترسيد از قطع خويشاوندي، هرآينه خدا هست نگهبا
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يابيد كه نـزد گروهـي بـه يـك روي      و بدترين مردم را اشخاص دوروي مي -3494
  .آيند آيند و نزد گروهي ديگر به روي ديگر مي مي

ها آن است كه مردي خودرا به غير از پدر خـود نسـبت    از بزرگترين دروغ« -3509
و يـا  ) خواب دروغ نقـل كنـد  (دهد يا به چشم خود بنمايد آنچه را نديده است 

  .»سخن نسبت دهد كه نگفته است )ص(بر پيامبر
كسي كه در مصيبت سيلي بر رخسار زند و گريبان بـدرد و بـه   ، از ما نيست« -3519

سرايي كند و همان كلمات مرسومشـان را   نوحه. (شيوة اهل جاهليت فرا خواند
  .»بر زبان آورد

  .»كنيت نكنيد) ابوالقاسم(به نام من نام بگذاريد و به كنيت من « -3538
وي سـياه بـود كـه بـا تارهـاي سـفيد       سفيدچهره بود و موي  )ص(آنحضرت -3544

  .آميخته شده بود
رنگ وي ، نه قامت وي دراز بود و نه كوتاه، قامت بود ميانه )ص(آنحضرت -3547

مـوي سـر وي نـه مطلـق     ، گون نه مطلق سفيد بود و نه مطلق گندم، گلگون بود
  ∗.پرپيچ بود ونه فقط فروهشته

  .ن مردم بودتري قيافه ترين و خوش نيكوصورت )ص(پيامبر -3549
زيـرا  ، نـي ) انـس  : (كـرد؟ گفـت   موي خويش را رنـگ مـي   )ص(آيا پيامبر -3550
  .چيزي سفيدي در شقيقة وي بود) اندك(
مـوي وي تـا نرمـة گـوش     ) درازي(شانه بود و  قامت و فراخ ميانه )ص(پيامبر -3551

من آنحضرت را ديدم كه حله سرخ بر تن كرده بود و هرگز چيـزي  ، رسيد مي

                                           
محمـد فرسـتادة خداونـد اسـت و آنـان كـه همـراه وي انـد بـر كـافران           «: فرمودة خداي تعـالي  ∗

  ].29: الفتح[ »سختگير و در ميان خود مهربان هستند
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  .رسيد موي آنحضرت تا دو دوش وي مي. ام از وي نديده نيكوتر
  .بود) تابان(همچون ماه  )ص(رخسار پيامبر -3552
همانـا نيكـوترين   «: گفـت  گفتـار نبـود و مـي    گوي و زشت زشت )ص(پيامبر -3559

  .»ترين شما است اخالق خوش، شما
ي را مگـر آنكـه همـان كـار    ، ميان دو كار مخيـر گردانيـده نشـد    )ص(پيامبر -3560

و اگـر آن  ، بـود  تا آنگاه كه موجـب گنـاه نمـي   ، تر بود كرد كه آسان اختيار مي
و . بــود آنحضــرت از دورتــرين مــردم از آن مــي، بــود كــار موجــب گنــاه مــي

مگـر آنكـه حرمـت ديـن     ، گرفـت  به خاطر خود از كسي انتقام نمي )ص(پيامبر
  .گرفت پس به جهت خدا انتقام مي. شد خدا شكسته مي

  .اي كه در پرده است باحياتر بود از دوشيزه )ص(مبرپيا -3562
  .شد اثر آن در رخسار وي ظاهر مي، آمد چون از چيزي خوشش نمي  

كـرد   اگـر بـدان ميـل مـي    ، گرفـت  هرگـز بـر غـذايي عيـب نمـي      )ص(پيامبر -3563
  .گذاشت خورد ورنه آنرا مي مي

ــامبر -3564 ــي   )ص(پي ــجده م ــه س ــاني ك ــرد زم ــاد  ، ك ــويش را گش ــاي خ ه بازوه
  .ديديم گذاشت تا آنكه هردو بغل وي را مي مي

رانـد كـه اگـر كسـي كلمـات آنـرا        آنگونـه سـخن بـر زبـان مـي      )ص(پيامبر -3567
  ).گفت يعني واضح و شمرده سخن مي(توانست بشمارد  مي، شمرد مي

  .چنان نبود كه مانند شما پياپي و پيوسته سخن بگويد )ص(همانا پيامبر -3568
  .»خوابد وابد و دلم نميخ چشم من مي« -3569
نمـاز و صـدقه و امـر بـه     ، فتنة مرد را در مورد خـانواده و مـال و همسـايه او   « -3586

  .»پوشاند معروف و نهي از منكر مي
يابيـد   تا آنكه شما از بهترين مـردم كسـاني را درمـي   ) شود و قيامت برپا نمي( -3588
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در ) ر اثر اصرار مردمد(گردان اند تا آنكه  سخت روي) امارت(كه از اين كار 
  .شوند اين كار افكنده مي

تر از  داشتني رسد كه ديدار من براي وي دوست بر يكي از شما زماني فرا مي -3589
  .داشتن مانند خانواده و مال وي باشد

از حيـره سـفر   ، نشـين  خواهي ديـد كـه زنـي هـودج    ، اگر عمر تو دراز شود« -3595
كند و بـه جـز از خـدا از     كعبه را طواف ميو ) رسد تا آنكه به مكه مي(كند  مي

  .»كسي ترس ندارد
ترسم كه پس از من شرك  به تحقيق به خدا سوگند است كه از اين نمي... « -3596

بـاهم حسـادت و رقابـت    ، ترسم كه به خاطر مال دنيـا  بياوريد و ليكن از آن مي
  .»كنيد

هـاي بـاران    ي شما بسان قطـره ها ها در ميان خانه بينم كه فتنه همانا من مي... « -3597
  .»افتد مي

، آري«: هرچند در ميـان مـا نيكوكـاران باشـد؟ فرمـود     ، شويم آيا هالك مي -3598
  .»آنگاه كه فسق و فجور زياد شود

گوسـفندان وي  ، رسد كه در آن بهترين مال مسـلمان  بر مردم زماني فرا مي« -3600
بـرد تـا ديـن خـودرا از      ميها و جاهاي ريزش باران  است كه آنها را بر سر كوه

  .»ها برهاند فتنه
هايي فرا رسد كـه نشسـته در آن بهتـر اسـت از ايسـتاده و       زود باشد كه فتنه« -3601

ايستاده در آن بهتر است از رونده و رونده در آن بهتر است از دونـده و كسـي   
اه بايد بـدان پنـ  ، افتد و كسي كه پناهگاهي يابد مي رها برسد به ضر كه بدان فتنه

  .»ببرد
نمازي است كه اگر كسي آنرا فوت كند چنـان اسـت كـه    ، در ميان نمازها« -3602
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  .)1(»گويا خانواده و مال خويش را از دست داده است
زود باشد كه ديگران بر شما برتري داده شوند و اموري كـه آنـرا نـاخوش    « -3603

: كنـي؟ فرمـود   يبه ما چي امر مـ ) در آن حالت! (گفتند يا رسول اهللا. »داريد مي
از خدا ، و حقي را كه از شما بر ايشان است، حقي را كه بر شما است ادا كنيد«

  .»بخواهيد
بر ما ! يا رسول اهللا: گفتند. »كند اين شاخه از قبيلة قريش مردم را هالك مي« -3604

  .»گيري كنند بهتر آن است كه مردم از ايشان گوشه«: كني؟ فرمود چه امر مي
تا آنكـه در ميـان مـردم بـه     ، شوند شوند و انصار كم مي مردم زياد مي همانا« -3628

پس اگر كسي از شما در امـري والـي شـود كـه     . باشند منزلة نمك در طعام مي
بايد از نيكوكارشان نيكي بپـذيرد و  ، بتواند قومي را نفع و قومي را زيان برساند

  .»از بدكردارشان درگذرد
، انـد  هستند كه جهت اجراي احكام خدا ايستادهگروهي از امت من هميشه « -3641

رساند كسي كه آنها را فرو گذارد و نه هم كسي كه با آنهـا   ايشان را زيان نمي
و آنهـا بـر همـان    ) يعنـي قيامـت  (مخالفت ورزد تا آنكه امر خدا برايشان بيايـد  

  ∗.»منوال باشند
. سـفندي بخـرد  يك دينار داد تا به آنحضـرت گو ) عروه(به وي  )ص(پيامبر -3642

عروه با يك دينار به آنحضرت دو گوسفند خريد و يكي از آن گوسـفندان را  
، به يك دينار فروخت و بـا يـك گوسـفند و يـك دينـار نـزد آنحضـرت آمـد        

                                           
  .اند كه مراد از آن نماز عصر است گفته -1
نهـان دارد  در جنگ به كاربردن حيلـه و نيرنـگ رواسـت و اگـر كسـي قصـد و نيـت خـودرا پ         ∗

  .شود گنهكار نمي
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آنحضرت در امر خريد و فروش وي دعاي بركت كرد و چنـان بـود كـه اگـر     
  .)1(كرد فايده مي، خريد خاك مي

دو قرن را ياد كـرد يـا سـه قـرن را     ، از قرن خود دانم كه آنحضرت پس نمي -3650
آيند كه گـواهي دهنـد و طلـب گـواهي كـرده       سپس پس از شما گروهي مي«

شـوند و   كننـد و امـين گرفتـه نمـي     و خيانت مـي ) سزاوار گواهي نباشند(نشوند 
بـه خـاطر لـذات دنيـوي يـا      (نماينـد و در ايشـان    كننـد ولـي وفـا نمـي     پيمان مي
  .»شود ر ميفربهي ظاه) پرخوري

، آينـد  سپس كساني كه از پـس ايشـان مـي   ، مردم قرن من اند، بهترين مردم« -3651
آيد كه گواهي هريك  سپس قومي مي، آيند سپس كساني كه از پس ايشان مي

  .)2(»گيرد گيرد و سوگند وي بر شهادت وي پيشي مي بر سوگند وي پيشي مي
خداونـد در روز  ) راز گردانـد د(كسي كه جامة خودرا از روي تكبر بكشد « -3665

  .»نگرد قيامت به سوي وي نمي
كـداميك از مـردم بعـد از رسـول     : گفـتم ) علي بن ابـي طالـب  (به پدر خود  -3671

پس از آن : پس از آن كيست؟ گفت: گفتم. ابوبكر: بهتر است؟ گفت )ص(اهللا
؟ پس از آن تو بهتري: گفتم. عثمان: بگويد) بار ديگر بپرسم(ترسيدم كه . عمر
  .من نيستم به جز مردي از مسلمانان: گفت

  .»داري تو با كسي خواهي بود كه اورا دوست مي« -3688
چـون بـه خوابگـاه    ، ايد خبر نـدهم  آيا شما را به چيزي بهتر از آنچه خواسته« -3705

                                           
نظـر  ) بيـع فضـولي  (امام ابوحنيفه و امام مالك به همـين حـديث تمسـك كـرده و بـه صـحت        -1

  .اند داده
خورنـد و   يعني دروغ به حدي شايع خواهد شد كه شاهدان بعـد از اداي شـهادت سـوگند مـي     -2

  .خورند گاه پيش از شهادت سوگند مي
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و  –و سي و سه بار سبحان اهللا  –اهللا اكبر  –سي و چهار بار ، آييد خويش درمي
) تقاضـاي (ايـن بـراي شـما بهتـر اسـت از      ، بگوييـد  –هللا سي و سه بـار الحمـد   

  ).بود ليعني داشتن يك خدمتگار كه خطاب به فاطمه . (خدمتگار
به وسيلة عباس بن عبدالمطلب طلـب   τعمر ، آمد اي مي سالي هرگاه خشك -3710

همانـا مـا بـه وسـيلة پيامبرمـان بـه تـو توسـل         ! بار الها: گفت كرد و مي باران مي
دادي و همانـا حـاال بـه عمـوي پيامبرمـان بـه تـو         تو ما را باران مـي  كرديم و مي

  .پس ما را باران بده، كنيم توسل مي
  ∗.)1(شدند باران داده مي:) گويد انس مي(  

  .»ترين شماست اخالق نيك، ترين كسي از ميان شما  همانا نزد من دوست« -3759
  .»اشدمهماني ازدواج را برگزار كن ولو به گوسفندي ب« -3781
  .»نشانة ايمان دوستي انصار و نشانة نفاق دشمني انصار است« -3784
آنهـا را  ، باشـد ) مبرم(و هرچند در خودشان احتياجي «: فرمودة خداي تعالي -3798

ايشـانند  ، دارند و هركسي از خست نفس خود مصون ماند بر خودشان مقدم مي
  .]9: الحشر[ »كه رستگارانند

اگر تـورا بـر   ، در آن شايع است) سود(تي كه گرفتن ربا تو در سرزميني هس -3814
براي تو با سركاه يا بار جو يا بار ) به خاطر طلب تو(ذمة مردي طلبي باشد و او 

  .آنرا نگيري كه آن ربا است، علف هديه فرستد
                                           

تواند از شخص زنده بخواهد كه خداوند را بـراي وي   سي ميرساند كه ك اين حديث به ما مي -1
  .دعا كند نه مرده را و حتي اگر مرده پيامبر باشد

بيت نسب، كه آن اهل بيت بني هاشم و عبدالمطلب است، بيت سـكني،  : بيت به سه معني است ∗
برخي . (كه مراد از آن همسران آنحضرت است و بيت والدت كه مراد اوالد آنحضرت است

  ).اند از علما گفته
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  ∗∗∗∗.»بايد به جز با نام خدا سوگند ياد نكند، كند كسي كه سوگند ياد مي« -3836
كردن و علـت بـاران را    نوحه، زدن در نسب مردم جاهليت طعنه هاي خصلت -3850

  .دادن است به حركات ستارگان نسبت
  .»همانا در نماز مشغوليتي است« -3875
در دل خود جواب : كني؟ گفت تو چه مي) اگر كسي در نماز بر تو سالم كند(  

  .دهم سالم را مي
و ، د چيـزي شـريك نياوريـد   بياييد و به من بيعت كنيد بر اينكـه بـه خداونـ   « -3892

و دروغي نگوييد كـه از  ، دزدي نكنيد و زنا نكنيد و فرزندان خويش را نكشيد
كسـي از شـما كـه    . پيش خود بهتان بزنيد و در امر معروف مرا نافرماني نكنيـد 

پاداش وي با خداست و كسي كه مرتكب چيـزي  ، به جا آورد) آنچه را گفتم(
و ، همان مجازات جبران اوسـت ، مجازات رسيداز اين منهيات شد و در دنيا به 

كسي كـه مرتكـب چيـزي از ايـن منهيـات شـد و خداونـد گنـاه اورا پوشـانيد          
كنـد و اگـر بخواهـد از وي     اگر بخواهد اورا عذاب مي. سروكارش با خداست

  ∗∗.»گذرد درمي

                                           
چون ابوطلحه اورا خواستگاري كرد، ام سليم . ابوطلحه، شوهر ام سليم، مادر انس بن مالك بود ∗

اگـر مسـلمان   . تو مردي نيستي كه زني تورا رد نمايد، ليكن تـو كـافري و مـن مسـلمان    : گفت
مسـلمان   وي. خـواهم  كنم و اسالميت تو مهر من باشد چيزي ديگري نمي شوي، تورا قبول مي

  .تر باشد، جز ام سليم نشنيدم زني را كه مهر او گرامي: شد، ثابت گفت
  .»شمردم بود، من خودرا مردي از انصار مي اگر فضيلت هجرت نمي« ∗
  .بگيريد) عايشه رض(را از اين حميرا ) يعني احكام شرعي(دو ثلث دين خود  ∗
  .»باشي ادر ما و دوست ما ميتو بر«): ص(مناقب زيد بن حارثه غالم آزادشدة پيامبر ∗
  .بعد از توبه عفو است ∗
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و دزدي ، با آنحضرت بيعت كرديم بر اينكه به خدا چيزي شـريك نيـاوريم   -3893
، و كسي را كه خداوند كشتن اورا حرام كرده است نكشـيم ، زنا نكنيم نكنيم و

بـه درآمـدن   ) در آن صـورت (و غـارت نكنـيم و نافرمـاني نكنـيم     ، مگر به حق
و اگـر مرتكـب   ، اگر به فرمـودة آنحضـرت عمـل كنـيم    ) بيعت كرديم(بهشت 

كنـد   كه عفو مي(چيزي از اين گناهان شويم حكم آن مفوض به خداوند است 
  ).دهد زا مييا ج

كسي كه هجرتش براي دنيا است كه آنرا دريابد و يـا  ، كارها به نيت است« -3898
بهرة هجرتش همان است كه بـه خـاطر آن هجـرت    ، براي ازدواج با زني است

پــس ، كـرده اسـت و كسـي كــه هجـرت وي بـه خـاطر خــدا و رسـول اوسـت        
  .هجرتش براي خدا و رسول اوست

  :بزرگان قريش رفت و به ايشان گفت ابن دغَنه شامگاه نزد -3905
آيـا مـردي را   ، شـود  رود و بيرون كرده نمي همانا كسي چون ابوبكر بيرون نمي  

آورد و  و صلة رحم بـه جـا مـي   ، كند كنيد كه تهيدستان را كمك مي بيرون مي
زدگـان را   نمايـد و مصـيبت   نـوازي مـي   كند و ميهمان درماندگان را دلجويي مي

  .كند معاونت مي
در ) از بيـت المـال  (عمر بن خطاب  براي مهاجرين اولين چهـارهزار درهـم    -3912

سـه  ، ابن عمـر ) پسر خود(و براي ، سهميه تعيين كرد) قسط يا فصل سال(چهار 
. وي از مهـاجرين اسـت  : به او گفته شد. هزار و پانصد درهم سهميه تعيين كرد

به پـدر و مـادر    او: پس چرا از چهارهزار كمتر سهميه تعيين كردي؟ وي گفت
وي مانند كسي نيست كـه بـه خـودي    : گفت مي. اند است او به مهجرت آورده

                                                                                                  
  .مذهب اهل سنت و جماعت آنست كه توبة قاتل مسلمان كه عمداً كشته باشد مقبول است ∗
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  .خود مهاجرت كرده باشد
. آمد و در بارة هجـرت از آنحضـرت سـوال كـرد     )ص(نشين نزد پيامبر باديه -3922

آيا شتراني ، همانا مسلة هجرت بسيار دشوار است، خدا بر تو رحم كند«: فرمود
دهـي؟   آيـا زكـات آنـرا مـي    «: آنحضرت فرمود، آري: شين گفتن باديه. »داري
: فرمـود ، آري: گفـت » دهي؟ آيا شير آنرا به نيازمندان مي«: فرمود. آري: گفت

: گفـت » دوشـي؟  مـي ) براي نيازمندان(بري  روزي كه آنها را به آبخورگاه مي«
همانـا خداونـد   ، همينگونه از ماوراي درياها عمل كن«: آنحضرت فرمود. آري

  ).نيازي به هجرت نيست. (»كاهد هرگز از ثواب عمل تو چيزي نمي
دانم كه با من چـه خواهـد    نمي، به خدا سوگند من كه فرستادة خداوندم... « -3929

  .»شد
  .كنم به خدا سوگند پس از آن هيچيكي را تزكيه نمي: ام العالء گفت  

آيـا دو سـوم مـال    . بـرد  من توانگرم و از من به جز يگانه دخترم ميراث نمـي  -3936
، اي سعد» «سوم حصه«: فرمود» ني«: فرمود )ص(خودرا صدقه كنم؟ آنحضرت

بهتـر از  ، همانا اگر تو فرزندان خودرا توانگر بگـذاري ، و سوم حصه زياد است
  .»دراز كنند  آن است كه فقير بگذاري كه پيش مردم دست

بدان رضاي خدا را  اي نيستي كه و تو دهندة نفقه، اگر وارثين خودرا بگذاري(  
اي را كه در دهان زن  تا آنكه لقمه، جويي مگر آنكه پاداش آن با خدا است مي

  ).نهي خود مي
دست به دست باشد در آن باكي نيسـت  ) در بيع نقدينه(چيزي كه « -3940و  3939

  .»درست نيست، و اگر به نسيه باشد
از مـردم يهـود عاشـورا    ناگاه ديد كه بعضـي  ، كه وارد مدينه شد )ص(پيامبر -3942
مـا  : فرمـود  )ص(پيامبر، گيرند كنند و در آن روزه مي را تجليل مي) دهة محرم(
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ــه روزه ــزاوارتريم و   ب ــرفتن آن روز س ــه  (گ ــتور داد ك ــورا را(دس روزه ) عاش
  .»بگيريم

در قبـر خـود عـذاب    ، اش بـر وي  به تحقيق كه مرده نسـبت گريـة خـانواده   « -3978
  .»شود مي

در حاليكـه همـين اكنـون    ، شـود  ا و گناهان خـويش عـذاب مـي   مرده به خطاه(  
  ).گريد اش بر وي مي خانواده

  .»كردن مرد بر زن و فرزندش صدقه است نفقه« -4006
به خدا سوگند ، كند اميدوار باشيد خوش باشيد و بدانچه شما را شادمان مي« -4015

، ا فـراخ گـردد  ترسم كه دنيا بـر شـم   ترسم و ليكن از آن مي كه از فقر شما نمي
چنانكه بر كساني كه قبل از شما بودند فراخ گرديده بود و شما بـدان رغبـت و   

روي كردنــد و شــما را  چنانكــه آنــان در آن رغبــت و زيــاده، روي كنيــد زيــاده
  .»هالك كند چنانكه آنها را هالك كرد

 به شرك روي آوريد و ليكن از دنيـا ) پس از من(ترس از آن ندارم كه ... « -4042
  .»بر شما ترس دارم كه در زندگي دنيا را به رقابت برخيزند

بـاكره اسـت يـا    ، چيسـت «: فرمـود . آري: گفتم» آيا نكاح كردي اي جابر؟« -4052
چـرا بـا دختـري نكـاح     «: فرمـود . بلكه شوهرديده است، ني: گفتم. »شوهرديده

ز احـد  همانـا پـدرم در رو  ! يا رسـول اهللا : گفتم» كرد؟ نكردي كه با تو بازي مي
ناخوش دانستم كـه  ، كشته شد و نه دختر به جاي گذاشت كه نه خواهر من اند

ولي بـا زنـي ازدواج كـردم    ، شان بيفزايم تجربة همچون آنها را به جمع دختر بي
كـاري  «: آنحضـرت فرمـود  . كه سر ايشان را شانه كند و از ايشان وارسي نمايد
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  ∗.»نيك كردي
كرد و در يك جامـه كفـن    و نفر را يكجا ميد، از كشتگان احد )ص(پيامبر -4079

. »قرآن را بيشتر فرا گرفته است، كداميك از ايشان«: گفت نمود و سپس مي مي
: و فرمـود . گذاشـت  شد اورا پيشتر در قبر مي و چون به يكي از ايشان اشاره مي

هايشـان   و سپس امر كرد كـه بـا خـون   . »من در روز قيامت برايشان گواه هستم«
  .)1(خوانده نشد و غسل داده نشدند) جنازه(و برايشان نماز دفن شوند 

ترسم كه پس از من مشرك شـويد و لـيكن از    به خدا سوگند از آن نمي... « -4085
  .»آوردن مال دنيا باهم رقابت نماييد ترسم كه در به دست آن مي

نخستين كسي كه دو ركعت نماز را به وقـت كشـتن سـنت گردانيـد خبيـب       -4086
  .بود

پـس انصـار و مهـاجرين را    ، زندگي به جز زنـدگي آخـرت نيسـت   ! بار الها« -4098
  .»مغفرت كن

. ســوال كــرديم) خــودداري از افگنــدن منــي در فــرج زن (در مــورد عــزل  -4138
جاني كـه   هر زنده، بر شما باكي نيست اگر اين كار را نكنيد«: آنحضرت فرمود

  ∗∗.»شود خلق مي، تا روز قيامت خلقتش مقدر شده باشد

                                           
  ].122: آل عمران[ »مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند« ∗
احمد دو قـول اسـت   از امام . به قول امام مالك و امام شافعي نماز جنازه بر شهيد خوانده نشود -1

كه مختار عدم خواندن نماز است و به قـولي در گـذاردن نمـاز از جهـت تعـارض ادلـه مخيـر        
نزد حنفيه نمازخواندن بر شهيد واجب است به ايـن دليـل كـه روزي آنحضـرت بيـرون      . است

  .آمد و بر كشتگان احد نماز گذارد
  )احناف. (داند ايز نميگذار را ج نماز خوف دو ركعت بوده و اقتداي مفترض به نفل ∗
  .»كسي كه قصداً بر من دروغ بندد جايگاه خودرا در آتش دوزخ آماده كند« ∗
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يك پيمانه طعام را ميان شش مسكين تقسيم كند يا گوسفندي «: حرامافديه  -4159
  .»يا سه روز روزه بگيرد، قربان كند

كرد در زير زانـوي خـود    و چون سجده مي، كرد درد مي) اهبان(زانوي وي  -4174
  .نهاد بالش مي

اراحتي داشـته  و هركس از شما بيمار باشد يا در سر ن«: فرمودة خداي تعالي -4191
يـا  ، اي بـدارد  روزه) آن بايد(به كفارة ) و ناچار شود در احرام سر بتراشد(باشد 
  .]196: البقره[ »يا قرباني بكند، اي بدهد صدقه

بريدن گـوش  (انگيخت و از مثله  مردم را براي دادن صدقه برمي )ص(پيامبر -4192
  .كرد منع مي) و بيني و اندام

ــردم   -4194 ــن م ــان(م ــالي كــ   ) غطف ــدم در ح ــانع ش ــد را از آب م ــنه بودن ، ه تش
  ∗.»وشان كنبر آنها قدرت يافتي پس عف! اي پسر اكوع«: فرمود )ص(آنحضرت

دهـد كـه از ديـدگاه مـردم عمـل اهـل بهشـت         همانا مردي عملي انجام مي« -4202
دهـد   در حالي كه وي از اهل دوزخ است و همانا مردي عملي انجام مي، است

  .»ملي اهل دوزخ است و او از اهل بهشت استكه از نظر مردم ع
: گفـتم . »هـاي بهشـت اسـت    آيا تورا از كلمة آگاه نكنم كه گنجي از گنج« -4205

َة ِإالَّ باللَّهًال ًحوْ «: گفت. پدر و مادرم فدايت باد! آري يا رسول اهللا   .)1(»َل َوَال قـُوَّ
و خوردن گوشت ) مؤقتنكاح (در روز خيبر از متعه زنان  )ص(همانا پيامبر -4216

                                           
اگر كسـي در محلـي كشـته شـود و مـردم      . يعني سوگندخورندگان. قسامه، مشتق از قسم است ∗

خبري كنند، بايد پنجاه نفرشان سوگند يـاد كننـد كـه اورا     محل از كشتن آن انكار و اظهار بي
در آن حالـت، دولـت خونبهـاي مقتـول را بـه اقـارب وي        –اند و از آن اطالعي ندارند  تهنكش
  .پردازد مي

  .يعني هيچ توانايي و قدرتي به جز با كمك خداوند ميسر نيست -1
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  .و در خوردن گوشت اسپ اجازه داده است. خر اهلي منع كرده است
را فـرود   )ص(شد پـاالن مركـب پيـامبر    غالم آنحضرت كه مدعم ناميده مي -4234

ناگاه تيري كه تيرانداز آن نامعلوم بود بر وي اصابت كرد و آن غالم ، آورد مي
: فرمـود  )ص(پيـامبر . بر وي گـوارا بـاد  شهادت : مردم گفتند. را از پاي درآورد

همان پارة جامة كـه در  ، سوگند به ذاتي كه نفس من در يد قدرت اوست، ني«
بر وي شـعلة  ، از غنايم گرفته بود و آن تقسيم نشد) خالف استحقاق(روز خيبر 
آمد و يك يا دو بنـد   )ص(مردي با شنيدن اين سخن از پيامبر. »گردد آتش مي

بـرايم رسـيده   ) خـالف اسـتحقاق  (مين چيزي است كه ه: كفش آورد و گفت
  .»يك بند كفش يا دو بند كفش از آتش است«: آنحضرت فرمود. است

  .»خاله منزلت مادر را دارد« -4251
در (پس كسي كه خواسـت  . در سفر روزه گرفت و روزه خورد )ص(پيامبر -4279

  .روزه را افطار نمود، روزه گرفت و كسي كه خواست) سفر
  .»برد برد و كافر از مسلمان ميراث نمي مسلمان از كافر ميراث نمي« -4283
) كعبـه (به كعبه درآمد در حالي كه پيرامـون خانـه   ، در روز فتح )ص(پيامبر -4287

: گفت زد و مي آنحضرت با چوبي كه در دست داشت بتان را مي. بت بود 360
  ).آيد پس نميشود و وا حق آمد و باطل آغاز نمي. (»حق آمد و باطل رفت«
  .»همانا خدا و رسول او فروش شراب را منع كرده است« -4296
  .»شما را امامت بدهد، كسي كه قرآن را بيشتر ياد دارد... « -4202
... گردانيدن خـدا تـا بـه روز قيامـت     حرام است به خاطر حرام) مكه(اين ... « -4313

ن بركنـده نشـود و   شكار آن فرار داده نشـود و خـار آن بريـده نشـود و گيـاه آ     
بـه  . مگر براي كسي كـه آنـرا بشناسـاند   ، حالل نيست برداشتن مال افتادة كسي

  .»اذخر كه آن حالل است) گياه(جز از 
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در حـالي كـه   ، اگر كسي خودرا به غير از پدر خـود نسـبت بدهـد   « -4327و  4326
  .»باشد پس بهشت بر وي حرام مي. داند آنرا مي

  .)1(»عروف و پسنديده استاطاعت در امر م... « -4340
  .»آسان گيريد و سخت نگيريد و مژده دهيد و بيزار نكنيد« -4342و  4341
  .»حرام است، هرآنچه مستي آورد« -4343
  .»با يكديگر اتفاق كنيد... « -4345و  4344
  .»و همانا ميان او و خدا حجابي نيست، از دعاي مظلوم بترس... « -4347
): )ص(آنحضـرت : (تـرين اسـت؟ گفـت    داشـتني  دوسـت كدام مردم نزد تو  -4358
پـس از  : گفتم. »پدرش«: گفت )ص(گفتم از مردان؟ آنحضرت. »رضعايشه«

  .آنحضرت مرداني را نام گرفت. »عمر«: وي؟ گفت
 ∗∗  

همـان  ، بيـنم  خورم و سپس چيزي بهتر از آنرا مي بر امري كه سوگند مي... « -4385
  ).دهم سوگند را مي و كفارت(» دهم چيز بهتر را انجام مي

و جفـا و   –و با دست خود به سوي يمن اشـارت كـرد    –ايمان اينجا است « -3487
و (كـه مشـغول شـتران انـد      –اي در گروه شتربانان و كشاورزان است  سنگدلي

  .»)توجهي به دين ندارند
ن ايمان در يم. تر اند  تر و رقيق القلب دل آنها نرم، مردم يمن نزد شما آمدند« -4388

و تكبر در شترداران اسـت و آرامـش و    يو خود بين، است و علم در يمن است
                                           

  .اطاعت از اولي االمر، در كار غير حرام و غير معصيت است -1
  .گيرد مجاز است يت المال مياگر كسي به اندازة استحقاق خود بدون اجازة والي از ب ∗
كند و  ما را به اتمام حج و عمره امر مي گفت كه اگر حكم را از كتاب خدا بگيريم  عمر  مي ∗

را قربان نكرده، از احرام ) قرباني(بگيريم آنحضرت تا هدي ) ص(اگر حكم را از سنت پيامبر
  .بيرون نيامده است
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  .»وقار در گوسفندداران است
به تحقيق اگر وارثان خودرا توانگر بگذاري بهتر از آن است كـه دسـت   ... « -4409

كنـي و در آن   و از مـردم گـدايي كننـد و هرآنچـه را كـه نفقـه مـي       . نگر باشند
تا آنكه لقمة را كه در دهان ، يابي پاداشي آنرا درمي، جويي رضايت خدا را مي

هر كاري كني كه بدان رضاي خدا را بجويي به درجه و . (... »نهي زن خود مي
  ).افزايد برتري تو مي

  .»بخشي از مال خودرا براي خود نگهدار و اين براي تو بهتر است« -4418
اي . ير مهربـان اسـت  پـذ  ترديـد خـدا همـان توبـه     بـي ... «: فرمودة خداي تعـالي   

 – 118: التوبـه [ »از خدا بترسـيد و بـا راسـتان باشـيد    ، ايد كساني كه ايمان آورده
119[.  

  .»هرگز رستگار نخواهند شد، قومي كه زني را بر خويش زمامدار گردانند« -4425
العرب بيرون كنيد و نمايندگان خارجي را همانگونـه   ةمشركين را از جزير« -4431

  .»دادم هديه بدهيد مي) هديه(كه من جايزه 
  .را پس از مرگ وي بوسيد )ص(پيامبر، ابوبكررض -4457و  4456و  4455
بـه جـز   ، از خود دينار و درهم و غالم و كنيزي به جـا نگذاشـت   )ص(پيامبر -4461

شـد و سـالح وي و زمـين كـه بـراي       سفيدي كه بـر آن سـوار مـي   ) قاطر(استر 
  .ودمسافران نيازمند به صدقه گذاشته ب

به سوي ! بار الها«: بود اين، بر زبان راند) )ص(آنحضرت(آخرين سخني كه  -4463
  .»عليرفيق ا

اي در برابـر سـي    اي كه زره وي نزد يهودي وفات كرد در حالي )ص(پيامبر -4467
  .صاع جو گرو بود

  .است ) رمضان(فت شب دهة آخر شب قدر در يكي از ه -4470
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ــ« -4474 ــو ســوره همان ــه ت ــوزانم كــه عظــيم  اي مــي ا ب ــرين ســوره آم ــرآن  ت هــاي ق
  )الفاتحه(.»است

و آن سبع المثاني است و قرآن عظيمي است كه به من   ...:آنحضرت فرمود  
  .داده شده است

كسي كه قول وي ، آمين: شما بگوييد  .والالضالين...:وقتي كه امام بگويد« -4475
اش آمرزيده  گناهان گذشته، برابر شود )گويند كه آمين مي(با قول فرشتگان 

  .»شود مي
آنكه بـه او  «: فرمود )ص(بزرگترين گناه در نزد خدا كدام است؟ آنحضرت -4477

گنـاهي  ) واقعاً(اين : گفتم. »در حالي كه او تورا آفريده است، همتايي بگرداني
اينكـه فرزنـد   «: اسـت؟ فرمـود  ) گناه(پس از آن كدام : پس گفتم. بزرگ است

بعـد از  : گفـتم . »را از ترس آن بكشي كه در غذاخوردن با تو شريك شودخود
  .»اينكه با زن همساية خود زنا كني«: آن كدام گناه است؟ فرمود

نخستين نشان قيامت آتشي است كه مردم را از مشـرق بـه سـوي مغـرب     ... « -4480
و  ،زيادتي جگر مـاهي اسـت  ، خورند و نخستين غذايي كه بهشتيان مي، راند مي

كنـد و   مرد بر آب زن پيشي گيرد فرزند را به مـرد مشـابه مـي   ) مني(چون آب 
  ∗.»كند فرزند را به زن مشابه مي، اگر آب زن پيشي گيرد

اهـل كتـاب را نـه تصـديق كنيـد و نـه تكـذيب كنيـد و         «: فرمود )ص(پيامبر -4485
  ).آيه( »ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده ايمان آورديم«: »بگوييد

                                           
آمـد   داشت در جستجوي سوم آن برمي از طال مياگر پسر آدم دو وادي «: فرمودة خداي تعالي ∗

شـد و شـكم پسـر آدم را بـه جـز       داشت در جستجوي وادي چهارم آن مي و اگر سه وادي مي
  .»اش را پذيرفت كند، و كسي كه توبه كرد، خداوند توبه خاك پر نمي
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  . »روزه بگيرد و كسي كه نخواهد نگيرد) عاشورا را(كسي كه بخواهد « -4501
كننـده   تـرين نـزاع    خوارترين كسان نـزد خداونـد كسـي اسـت كـه سـخت      « -4523

  ∗∗.»است
، و آنان كه از جملة شما بميرند و از خود زناني باقي گذارنـد «: ]240: البقره[ -4531

فقه بدهنـد و از منـزل شـوهر اخـراج     شان براي يكسال ن وصيت نمايند تا به زنان
خودشان خارج شوند بر شما گنـاهي نيسـت در آنچـه كـه     ، نگردند و اگر زنان

گيرند و خداوند غالب باحكمت  ايشان در حق خود از كار پسنديده تصميم مي
  .»است

از منـزل شـوهر اخـراج نگردنـد و اگـر زنـان خودشـان        «: فرمودة خداي تعالي  
  ∗∗.»نيست خارج شوند بر شما گناهي

اش عدت نگهدارد و مطـابق وصـيت    اگر زن بخواهد در نزد اولياي شوهر مرده  
در آنجا سكونت نمايد و اگر بخواهد از آنجا بيرون آيد نظر به فرمودة خـداي  

                                           
در قتل عمد حكم خدا قصاص است، ولي قبول خونبها بـه اختيـار ولـي مقتـول اسـت كـه اگـر         ∗

قصـاص بـه معنـي كيفـر     . كند كند و اگر نخواهد قصاص مي گيرد و عفو مي بخواهد ديت مي
  .باشد گناه و عمل متقابلة به مثل مي

ولـي  (يعني پس از آنكه ) دردناك است(هركه بعد از عفو از اندازه درگذرد، اورا عذابي «: آيه ∗
  .»بكشد) قاتل را(ديت را پذيرفت اگر ) مقتول

گوينـد كـه    اي از علمـا مـي   ر آزاد غالم غير را بكشد بايد كشته شود ولـي عـده  اگ: حنفيه گويد ∗
يعنـي خـون هميشـه    . به مذهب حنفي مدار قصـاص بـر عصـمت خـون اسـت     . شود كشته نمي

  .شود محفوظ است و مباح نيست و حتي مسلمان به قتل ذمي كشته مي
  ].158: البقره[ »تشناس و داناس هركه افزون بر فريضه كار نيكي كند خدا حق... « ∗
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  ∗∗∗.»بر شما گناهي نيست، و اگر زنان خودشان خارج شوند«: تعالي
) كـردن  فراهم(ت و محل سكون، زن هركجا كه بخواهد عدت خودرا نگهدارد  

يعني اگر كمتر از چهـار مـاه و ده شـب وضـع حمـل      . (براي وي واجب نيست
  ∗).شود از عددت بيرون مي، كند

آيا بر همچو زنـي  : در بارة زني كه حامله است و شوهرش وفات كرده باشد -4532
  .دهيد؟ نمي) سهولت(كنيد و اورا اجازة  را تحميل مي) درازي عدت(شدت 

پايبنـدي كنيـد و بـراي خـدا     ) عصـر (بـر همـه نمازهـا و نمـاز ميانـه      «): آيه( -4534
  .مأمور شديم) در نماز(سپس به خاموشي . »عانه به پا خيزيدخاش

مسكين آن نيست كه يك يا دو خرما اورا بازگرداند و نه اينكه به يـك يـا   « -4539
ليكن مسكين كسي است كه از گـدايي دوري جويـد و   ) گدايي كند(دو لقمه 
از مــردم بــا اصــرار «: يعنــي فرمــودة خداونــد را. )1(»خواهيــد بخوانيــد ياگــر مــ

                                           
  ].149: البقره[ »كنيد غافل نيست خداوند از آنچه مي... « ∗
  ].148: البقره[ »در كارهاي نيك بر يكديگر پيشي گيريد... « ∗
و بدينگونه شما را امتي ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد، و پيـامبر  «: فرمودة خداي تعالي ∗

  ].143: البقره[ »بر شما گواه باشد
در راه خدا انفاق كنيد و خودرا با دست خود به هالكت ميفكنيد و نيكـي كنيـد   «]: 195: البقره[ ∗

  .»دارد كه خدا نيكوكاران را دوست مي
دار  اين آيه در شأن اهل صفه نازل شده كه از مهاجرين قريش بودند و در صـفّه، مكـاني سـايه    -1

اي معشـيت نداشـتند و اگـر كسـي غـذاي      زيستند كه هيچ وجهي بـر  مي) ص(در مسجد پيامبر
) ص(آموختنـد و از مصـاحبت پيـامبر    آورد، آنهـا شـب قـرآن مـي     زيادي داشت، به ايشان مي

  .كردند شدند و در سريه و غزوات شركت مي ياب مي فيض
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  ∗∗∗.»خواهند نمي) چيزي(
بديشـان داده  ) بـدون ثبـوت  (اگر قرار باشد كه هرآنچـه مـردم دعـوا كننـد     « -4552

). سوگند بر مدعي عليـه اسـت  (، »رود هاي مردم به هدر مي ها و مال خون، شود
  ).اشددر صورتي كه عليه وي شاهداني نب(
خواست بر كسي دعاي بد كنـد يـا كسـي را دعـاي      وقتي كه مي )ص(پيامبر -4560

: گفـت  و بسا اوقات آنگاه كـه مـي  ، كرد دعا مي، پس از ركوع نماز، نيك كند
  .»اللَُّهمَّ رَبـََّنا َوَلَك الَحْمدُ ، َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدهُ «
  .]173: عمران آل[ »خدا ما را بس است و نيكو حمايتگري است«  -4563
 »َحْسِبَي اللَُّه َونِْعَم الوَِكيل«: سخن آخر ابراهيم آنگاه كه به آتش افكنده شد -4564

  ∗∗∗∗.خدا بسنده است و نيكو حمايتگري است

                                           
مؤمنان نبايد كافران را به جاي مؤمنان به دوستي بگيرند و هركه چنـين كنـد   «]: 28: آل عمران[ ∗

اي نيست مگر آنكه از شر آنهـا بترسـيد و بـه نـوعي      بهره) دوستي خدا(از ) او را(در هيچ چيز 
  .»به سوي خداست) همه(ترساند و بازگشت  حذر كنيد و خداوند شما را از عقوبت خود مي

  .»شويد و بترسيد از آن روزي كه در آن به سوي خدا برگردانده مي«]: 281: البقره[ ∗
بـه او  (گشـايش مهلتـي   ) هنگام(معامله شما تنگدست باشد، پس تا  و اگر طرف«]: 280: البقره[ ∗

  .»بخشيدن آن براي شما بهتر است اگر بدانيد) اگر به راستي قدرت پرداخت ندارد(و ) بدهيد
ورزند نسبت بدانچـه خداونـد از فضـل خـود      و نپندارند كساني كه بخل مي«]: 180: آل عمران[ ∗

ير ايشان است بلكه به زيان ايشان است، بـه زودي آنچـه   به خ) بخل(بديشان داده است كه آن 
هـا و زمـين از آن    شـود، ميـراث آسـمان    شان مي اند، روز قيامت طوق گردن بدان بخل ورزيده

  .»كنيد، آگاه است خداست و خدا به آنچه مي
  ).در خير و صدقه بهتر باشد(مال رونده است  ∗
تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد، و از هرچـه   هرگز به نيكوكاري نخواهيد رسيد«]: 92: آيه[ ∗

  ].92: آل عمران[ »انفاق كنيد قطعاً خدا بدان داناست
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داده شده شادمان باشد و ) هاي دنيوي از نعمت(اگر هر مردي بدانچه به وي  -4568
، عذاب ببينـد ) در آخرت(، شود بدانچه نكرده است ستوده، دوست داشته باشد

  .پس ما همگي عذاب خواهيم ديد
    

به آنچـه  ، و دوست دارند، اند كنند بدانچه كرده شادماني مي«: ]188: آل عمران[
  .)1(»مورد ستايش قرار گيرند، اند نكرده

و در پـي يكـديگر   ، هـا و زمـين   مسـلماً در آفـرينش آسـمان   «: ]190: آل عمران[  
  .»است) كننده قانع(هايي  خردمندان نشانه براي، آمدن شب و روز

ايستاده و نشسته و به پهلو ) در همه احوال(آنانكه خدا را «: ]191: آل عمران[ -4569
  .»انديشند ها و زمين مي كنند و در آفرينش آسمان آرميده ياد مي

) از گـرفتن اجـرت سرپرسـتي   (آنكس كه توانگر اسـت بايـد   «): تفسير آيه( -4575
) از آن(بايــد مطــابق عــرف ، رزد و هــركس كــه تهيدســت اســتخــودداري و

عوض اجـرت  ، يعني ولي يتيم اگر فقير باشد از مال يتيم مطابق عرف. »بخورد
  ∗∗∗.خورد سرپرستي خود مي

                                                                                                  
  .»تسبيح گوي) او را(و پروردگارت را بسيار ياد كن و شبانگاه و بامدادان «: آيه ∗
كساني كه برايشـان نعمـت دنيـوي داده شـده و از روي عجـب و تفـوق بـر ديگـران شـادماني           -1

  .دارند كه مردم آنان را به صفاتي كه فاقد آنند، بستايند د و دوست ميكنن مي
شوند، چهار تن از ميـان خـود بـر آنـان      و از زنان شما، كساني كه مرتكب زنا مي«]: 15: النساء[ ∗

شان فرا رسـد يـا    ها نگهداريد تا مرگ گواه گيريد، پس اگر شهادت دادند آن زنان را در خانه
  .»قرار دهد خدا راهي براي آنان

اموال خودرا كه خداوند آنرا سبب استقامت معشـيت شـما قـرار داده بـه بيخـردان      «]: 5: النساء[ ∗
  .»ندهيد



214 
 

كني كه در مال خود انجام دهم يا رسول اهللا؟ اين آيت نـازل   مرا چه امر مي -4577
  .»كند فارش ميتان س خداوند به شما در بارة فرزندان«: شد

  ∗∗∗.»است) شوهران(و نيمي از ميراث همسرانتان از آن شما «: ]12: النساء[  
خداوند سهم ميراث را براي پسر دوبرابر دختـر گردانيـد و سـهم هريـك از      -4578

اگـر ميـت فرزنـد    (مادر و پدر را يك ششم و يك سوم گردانيد و سـهم زن را  
يـك چهـارم تعيـين    ) نداشـته باشـد  ميت فرزنـد  (يك هشتم و اگر ) داشته باشد

و اگـر فرزنـد   (نـيم مـال   ) اگر از زنش فرزند نمانده باشـد (و سهم مرد را . نمود
  .يك چهارم مال متروكه قرار داد) مانده باشد

براي شما حالل نيست كه زنان را به اكراه به ميراث ببريد و آنـان  «: ]19: النساء[  
. »ايد از ايشـان بازسـتانيد   به آنان داده را زير فشار مگذاريد تا بخشي از آنچه را

  .يعني با زن قهر و ستم نكنيد
  .»كيفرش دوزخ است، هركس عمداً مؤمني را بكشد«: آيه -4590
كنـد مگوييـد    سـالم مـي  ) به نشانة اسالم خود(و كسي كه بر شما «: ]94: النساء[  

  .»كه تو مؤمن نيستي
در حـالي  ، قبض ارواح ايشان كردند هرآينه آنان كه فرشتگان«: ]97: النساء[ -4595

، بـر خويشـتن سـتمگار بودنـد    ) به ترك هجرت و ماندن در سرزمين كفـر (كه 

                                                                                                  
از كسـاني كـه   ) نيز(و از كساني كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و «]: 186: آل عمران[ ∗

  .»بسياري خواهيد شنيد) آزار سخنان دل(اند آزار  به شرك گراييده
  .»كند اي ستم نمي در حقيقت، خدا هموزن ذره«]: 40: النساء[ ∗
  .»مهر زنان را به خوشدلي و طيب خاطر به آنها بدهيد«: آيه ∗
بـزرگ شـوند، بـه اسـراف و شـتاب      ) از بيم آنكه مبادا(، )يتيمان را(شان را  و اموال«]: 6: النساء[ ∗

  .»مخوريد
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ــد  ــه ايشــان گفتن ــا در آن هجــرت   : فرشــتگان ب ــود ت ــراخ نب ــين خــدا ف ــا زم آي
  ∗∗∗∗∗.»كرديد مي

دانم كه قتل كسي در اسالم روا باشد مگر مردي كه زن داشته باشد  من نمي -4610
يا با خدا و رسـول او  ، يا كسي كه بدون قصاص كسي را كشته باشد، و زنا كند

  .جنگيده باشد
خـدا  ، هستند كسـاني از بنـدگان خـدا كـه اگـر بـه خـدا سـوگند يـاد كنـد          « -4611

  .»گرداند سوگندش را راست مي
  .»كند خدا شما را به سوگندهاي بيهودة تان مؤاخذه نمي«: ]89: المائده[ -4613
و هـان بـه   ، نـي بـه خـدا   : گويد مي) در هنگام صحبت( در مورد كسي است كه  

                                           
داند اما امام ابوحنيفه آنـرا نـاقض وضـو     و ميامام شافعي مساس زن را با كف دست، ناقض وض ∗

  .شمارد نمي
، و خواهري داشته باشد، نصف )كالله(اگر مردي بميرد و فرزندي نداشته باشد «]: 176: النساء[ ∗

) خـواهر وي (بـرد اگـر او    ميراث مـي ) خواهر خود(نيز از او ) مرد(و آن . ميراث از آن اوست
  .»فرزندي نداشته باشد

حـريص  ) بـر عـدالت  (توانيد ميـان زنـان عـدالت كنيـد، هرچنـد       شما هرگز نمي«]: 129: النساء[ ∗
رهـا  ) بالتكليف(را سرگشته ) زن ديگر(باشيد، پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن 

  .»كنيد
در حال مستي به نماز نزديك نشويد تـا زمـاني كـه    ! ايد اي كسانيكه ايمان آورده«]: 43: النساء[ ∗

مگـر اينكـه راهگـذار باشـيد تـا      ) وارد نمـاز نشـويد  (گوييد و نيز در حال جنابت  ميبدانيد چه 
غسل كنيد، و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكي از شـما از قضـاي حاجـت آمـده و يـا بـا زنـان        

هايتـان را   پس بر خاكي پاك تيمم كنيد و صـورت و دسـت  . ايد ايد و آب نيافته آميزش كرده
  .»و آمرزنده است مسح كنيد كه خدا بخشنده

  .»حقا كه خداوند دوست ندارد كسي را كه متكبر و خودخواه باشد«]: 36: النساء[ ∗
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  ).نه نيت قسم، كه بر حسب عادت است(خدا 
دادن  رخصـت ، اگر در امري سوگند خورده باشم و امر بهتري را از آن ببينم -4614

  .كنم كه بهتر است كنم و همان كاري را مي قبول مي) در كفاره آن(خدا را 
اي را كـه خـدا بـه شـما      مكنيد چيزهاي پـاكيزه  اي مؤمنان حرام«: ]87: المائـده [  

  .»حالل كرده است
از عمـل  ) و(ها و تيرهـاي قرعـه پليـد انـد      شراب و قمار و بت«: ]90: المائده[ -4615

  .»شيطانند
به تحقيق كه آيت تحريم شراب نازل شده است و شـراب از پـنج   ! اي مردم -4619

چيـزي اسـت كـه    ) خمر( و شراب. گندم و جو، عسل، خرما، انگور: چيز است
  .)1(عقل را بپوشاند

  .»گرييد خنديد و بسيار مي كم مي، دانم اگر بدانيد آنچه من مي« -4621
داند آنچه  و مي، قيامت نزد خداوند است و نزول باران) زمان وقوع(علم به « -4627

و كسـي  ، كنـد  دانـد كـه فـردا چـه كـار مـي       و كسي نمي، است) زنان(در رحم 
به تحقيق كه خدا داناي آگـاه اسـت بـه    ، ميرد ه كدام سرزمين ميداند كه ب نمي

                                           
) خمـر (كلمـة   /امام ابوحنيفه. هرچه مستي آورد شراب است و هرچه مستي بياورد، حرام است -1

را به آب انگور كه سخت بجوشد و كف كند اطالق كرده است و همين خمر را گفته اسـت  
مسـكرات ديگـر بـه    . چه مستي بياورد وچه نيـاورد . م است چه اندك باشد و چه بسياركه حرا

آوردن خود حرام است و مانند شراب انگور نجس عين نيست و انـدك آن حـرام    سبب مستي
بودن آن اجتهاد ظني است نـه   شود، از آنكه حرام نيست و كسي كه آنرا حالل داند، كافر نمي

ايت و غليظه است در روايت ديگر، و حد واجـب اسـت اگـر    قطعي، خفيفه است  در يك رو
مستي بياورد، به خالف شراب انگور كه نجاست آن غليظ است و كسي كه آنرا حالل بداند، 

  .شود اي حد واجب مي كافر است و به نوشيدن قطره
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  .»همه چيز
) اش(چــي علنــي آن و چــه پوشــيده  –بــه كارهــاي زشــت «: ]151: المائــده[ -4633

  .»نزديك مشويد
و اين بـدان سـبب اسـت كـه او گناهـان      ، هيچيكي غيرتمندتر از خدا نيست« -4634
تـر از   منع كرد و نزد او محبـوب ، هانرا كه آشكار باشد يا پن) چون زنا و غيره(

خـودش را وصـف   ، مدح خدا چيزي نيست و به همين سبب است كه خداونـد 
  .»كرده است

است و آب آن شـفاي چشـم    )1()من(نوعي از ) صمغ يا سمارغ خود روي(« -4639
  .»است

مـردم در برابـر خـود    ) بـد (خداوند به پيـامبر خـود امـر كـرد كـه از اخـالق        -4644
  ∗∗∗∗.)2(چنانكه گفت درگذرد يا

                                           
  .در ترجمه المنجد، شير خشت و مرغ بريان ترجمه شده است» من وسلوي« -1
روايت است كه در قـرآن در بيـان مكـارم اخـالق از ايـن آيـت، آيتـي         τفر صادق از امام جع -2

تر نيست و اين فرمودة مبني بر آن است كه مراد معامله با نفس خود است يا به غير نفس  جامع
  .غير نفس يا عالم است يا جاهل و اين همه معامالت در اين آيت مندرج است. خود

متوسط خلق عقلي حكمـت  .  ي است و شهواتي و غضبيعقل: سرچشمة اخالق سه گونه است  
است و از آن امر به معروف ناشي است،  متوسط شهواني عفت است و از آن اخذ عفو ناشـي  

  .است و متوسط غضبي شجاعت است و از آن اعراض از جاهالن ناشي است
  .»رخ برتاب پسنديده فرمان ده و از نادانان) كار(گذشت پيشه كن، و به «]: 199: األعراف[ ∗
متقيـان  «، »اي به تو برسد، به خدا پناه بر، زيرا كه او شنواي داناست اگر از شيطان وسوسه«: آيه ∗

، »به يـاد آورنـد و بناگـاه بينـا شـوند     ) خدا را(اي از جانب شيطان بديشان برسد،  چون وسوسه
د يـاد كـن و   صداي بلند در دل خـو  پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس بي«

  .»از غافالن مباش
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چيزي فرستاده شد و آنحضرت آنرا ميان چهـار كـس تقسـيم     )ص(به پيامبر -4667
  ∗∗∗∗∗∗∗.»كنم متمايل مي) به اسالم(هايشان را  دل«: كرد و گفت

. آورديــم مــي، شــديم دادن مــأمور مــي آنگــاه كــه بــه صــدقه: رضابومســعود -4668
منافقـان  . از آن آورد آورد و كسـي ديگـر زيـاده   ) غلـه (ابوعقيل نصـف صـاع   

نيـاز اسـت و    بـي ) كه نصـف صـاع اسـت   (خداوند از صدقة اين شخص : گفتند
سپس ايـن آيـت نـازل    . به جز از روي رياكاري صدقه نداده است. كسي ديگر

كنندگان مسـلمان در دادن صـدقات عيـب     كسانيكه بر رغبت«: ]79: التوبه[: شد
) جـويي  عيـب (دازة توانشـان  جـز بـه انـ   ) در انفـاق (گيرنـد و از كسـاني كـه     مي

                                                                                                  
پروردگار خودرا به زاري و نهاني بخوانيد كه او از حد گذرندگان را دوسـت  «]: 55: األعراف[ ∗

  .»دارد نمي
  .»شود كساني كه دلشان به دست آورده مي«]: 60: التوبه[ ∗

  .دلهايشان را با هدايا به دست آورد: مجاهد  
بدان نياز بوده آيا ) ص(فه القلوب كه در زمان آنحضرتدر مورد اينكه دادن صدقات براي مؤل ∗

  .اند نيز جايز است يا نه، علما اختالف كرده) ص(پس از زمان آنحضرت
آن و كسـاني اسـت كـه    ) گردآوري و پخش(صدقات تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان « ∗

  ].60: التوبه[ »شود دلشان به دست آورده مي
  .روز حج اكبر است) دهم ذي حجه(روز نحر  ∗
گويند كه حج اكبر حجي است كه بـا روز پنجشـنبه برابـر آيـد، سـندي       از اينكه مردم عوام مي ∗

  .يافت نشد
  ].آيه[ »شما يكصد تن شكيبا باشند، بر دو صد تن پيروز گردند) ميان(اگر از ... « ∗
  .يك نفر، خودرا از امر به معروف و نهي از منكر از دو نفر بازندارد ∗
  ].22: األنفال[ »انديشند قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا، كران و الالني اند كه نمي« ∗
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  ∗.»كنند مي
آن گـروه كـه نـيم بدنشـان نيكـو و نـيم       : به من گفتند) فرشته(دو مأمور ... « -4674

ولي ، كساني بودند كه عمل نيك و بد را باهم آميخته بودند، بدنشان زشت بود
  .)1()عفو كرد(خداوند از ايشان درگذشت 

نشانة توبة من آنست كه از مال خود دسـت  همانا بخشي از «: ]118: التوبه[...  -4676
: فرمـود  )ص(پيـامبر . »بردارم و آنرا براي رضاي خدا و رسـول او صـدقه كـنم   

  ∗∗∗∗∗.»بخشي از مال خودرا براي خود نگهدار و آن براي تو بهتر است«
و ) در فضـاي بـاز  (كردن با زن خود  مردي بود كه از جماع: رض ابن عباس -4682

: ]5: هـود [: پس اين آيت نازل شـد ، شرميد مي) اي بازدر فض(از قضاي حاجت 

                                           
) كـاري (و ديگراني هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را بـا  «]: 102: التوبه[ ∗

اميد است كـه خـدا توبـة آنـان را بپـذيرد كـه خـدا آمرزنـدة         . اند ديگر كه بد است درآميخته
  .»ان استمهرب

شوند، يعني عمل نيك را  شود كه با وجود طاعات مرتكب معاصي مي همة مؤمنان را شامل مي -1
  .شان را بپذيرد آميزند، قريب است كه خداوند به آنها توفيق توبه دهد و توبه با عمل بد مي

د گشت مگر آنكه به وقت چاشت بود، و ابتدا به مسـج  در كمتر سفري بود كه آنحضرت بازمي ∗
  .گذارد آمد و دو ركعت نماز مي مي

  .»از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد! ايد اي كساني كه ايمان آورده«]: 119: التوبه[ ∗
اسـت كـه عبـارت اسـت از     ) ص(جامع داراي شش صفت كمـال پيـامبر  ] 128: التوبه[اين آيت  ∗

و آخـرت، و رأفـت و   ها بر امت، در دنيـا   رسالت، و نفاست و عزت و حرص بر رساندن نيكي
  .رحمت

و نخستين ساعات شب نمـاز را برپـا دار، زيـرا    ) اول و آخر آن(در دو طرف روز «]: 114: هود[ ∗
  .»اين براي پندگيرندگان پندي است. برد ها را از بين مي ها بدي خوبي

  .»آيد وبال بدانديش قبيح، مگر بر اهل او و فرود نمي«]: 43: فاطر[ ∗
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  .»پيچند هاي خودرا مي آگاه باش كه اينان سينه«
دسـت   -: و گفـت  –نفقه كن تا بر تو نفقـه كـنم    -: خداوند  فرموده است« -4684

كاهـد و شـب و روز نعمـت ارزانـي      اي از آن نمـي  خدا پـر اسـت و هـيچ نفقـه    
  .»...دارد مي

ســخني كــه ميــان بنــدة مســلمان و خداونــد در قيامــت واقــع  (نجــوي يعنــي  -4685
  ).شود مي

مسـلمان نـزد پروردگـار خـود     ، شـود  مسلمان نزد پروردگـار خـود آورده مـي   «  
گيــرد و بــه اقــرار  تــا آنكــه خداونــد اورا در ســاية رحمــت خــود مــي، آيــد مــي

شناسـي؟   آيـا چنـان گنـاه خـودرا مـي     ) پرسـد  از وي مـي (گناهانش واميدارد و 
پـس  ). گويـد  دو بـار مـي  . (شناسـم  مـي ! اي پروردگار من، شناسم مي: دگوي مي

  .تورا پوشيدم و امروز تورا بخشيدم) گناهان(در دنيا : گويد خداوند مي
  .»دهد نجاتش نمي، دهد و آنگاه كه اورا گرفت خداوند به ظالم مهلت مي« -4686
و موضـوع را   آمـد  )ص(مردي روي زني بيگانه را بوسيد و سپس نزد پيـامبر  -4687

و در دو «: ]114: هـود [: بـر آنحضـرت ايـن آيـه نـازل شـد      : به آنحضرت گفت
زيــرا ، و نخســتين ســاعات شــب نمــاز را برپــا دار) اول و آخــر آن(طــرف روز 

ايـن حكـم خـاص بـراي مـن      : آن مرد گفت. »برد ها را از بين مي ها بدي خوبي
  ∗∗.»تي عمل كنندبراي همه امت من است كه با همچو حال، ني«: است؟ فرمود

                                           
تر است از آنچه مرا بـه   داشتني زندان براي من دوست! پروردگارا: ف گفتيوس«]: 33: يوسف[ ∗

خوانند، و اگر نيرنگ آنـان را از مـن بـازنگرداني بـه سـوي آنـان خـواهم گراييـد و از          آن مي
  .»نادانان خواهم شد) جملة(
توفيق مـن جـز بـه يـاري خـدا نيسـت، بـر او توكـل كـردم و بـه سـوي او            «: ترجمه ]: 88: هود[ ∗

  .»گردم ميباز
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تـرين   گرامـي «: فرمـود  )ص(تر اسـت؟ آنحضـرت   كدام مرد نزد خدا گرامي -4689
از مردمـان بـا فضـيلت عـرب از     «: فرمود. »آنها نزد خدا پرهيزگارترين آنهاست

بهترين شما در دوران جاهليـت بهتـرين شـما در اسـالم اسـت      (» پرسيد؟ من مي
  ).اگر عالم باشد

: گفـت ) رض بـه عايشـه  ( )ص(پيامبر: )ص(ر پيامبرهمسرض حديث عايشه  -4690
زود اسـت كـه خداونـد    ، پـاك باشـي  ) از آنچه به تو نسبت داده شده(اگر تو «

اي از خدا آمرزش بخواه و به خـدا توبـه    تورا پاك گرداند و اگر گناهي كرده
مثـالي  ) در وضـع خـود  (به خـدا سـوگند كـه    : گفتم:) گفت رض عايشه. (»كن

اينـك صـبري نيكـو    «: ]18:يوسـف [: گر پدر يوسف كه گفتتوانم م يافته نمي
و . »دهنـده اسـت   خدا يـاري ، كنيد و بر آنچه توصيف مي) براي من بهتر است(

در حقيقت كساني كه آن بهتـان  «: ]11: النور[: فرستاد) اين آيات را(سپس خدا 
  ∗).در برائت من نازل شد(ده آيت  »اي از شما بودند دسته، را آوردند

: فرمـود » ...اي را كه در قرآن هست تعلـيم نـدهم   ترين سوره آيا به تو عظيم« -4703
آن سوره الحمد هللا رب العالمين است و آن سبع المثاني اسـت و قـرآن عظـيم    «

  ∗∗∗∗∗.)1(»است كه به من داده شده است

                                           
  .»كند مگر آن كسي كه دزديده گوش فرا دهد كه شهابي روشن اورا دنبال مي«]: 18: الحجر[ ∗
بـدان سـبب   . تـا آخـر سـوره اسـت    ) الحمد هللا رب العـالمين (مراد از سبع المثاني، سورة فاتحه  -1

دعـا  باشد و اهـل آسـمان ماننـد اهـل زمـين بـدان        به معناي دعا مي –ثني  –گويند كه ) مثاني(
كنند و نيز گفته شده كه هفت كلمه در آن دو بار آمده چون كلمات اهللا، رحمـن، رحـيم،    مي

اند  است و گفته –غير الضالين  –در قرائت عمر بن خطاب رض . اياك، الصراط، عليهم وغير
به خاطري گفته شده كه اين سوره دو بـار نـازل شـده، بـاري در مكـه و بـاري در       ) مثاني(كه 
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فضيلت نماز جماعت بر نماز به تنهايي بيست و پنج درجه است و فرشتگان « -4717
  .»شوند روز در نماز صبح جمع مي شب و فرشتگان

ْعَوِة التَّامَّةِ «: كسي كه هنگام شنيدن اذان بگويد« -4719 َوالصََّالِة ، اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

َعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتهُ ، الَقاِئَمِة آِت ُمَحمًَّدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلةَ   )1(»َوابـْ
  ∗.»شود قيامت بر وي واجب مي شفاعت من در روز

نبايـد دعـا را بلنـد    (در بارة دعا نازل شده اسـت كـه    ]110: اإلسراء[اين آيت  -4723

                                                                                                  
البقـره، آل عمـران،   : فته شده كه مراد از سبع المثاني، هفت سورة اول قـرآن اسـت  و گ. مدينه

  .النساء، المائده، األنعام، األعراف، األنفال و التوبه
هـا   و در زمين خرامان مرو، هرآينه تو زمين را نخواهي شگافت و نرسي به كـوه «]: 37: اإلسراء[ ∗

  .»در درازي
هـاي رحمـت پروردگـارم بوديـد، بـازهم از بـيم        مالك گنجينـه  اگر شما: بگو«]: 100: اإلسراء[ ∗

  .»ورزيديد، و انسان همواره بخيل است كردن قطعاً امساك مي خرج
و ) دسـتگيري كـن  (مانـده را   و حق خويشـاوند را بـه او بـده و مسـتمند و در راه    «]: 25: اإلسراء[ ∗

  .»ولخرجي و اسراف مكن
ــراء[ ∗ ــي  «] 27: اإلس ــد رحمت ــه امي ــر ب ــان روي   و اگ ــي، از ايش ــاي آن ــه از پروردگــارت جوي ك

  .»گرداني، پس با آنان سخني نرم بگوي مي
  .»و مرو پي چيزي كه بدان علم نداري«] 35: اإلسراء[ ∗
برترين مقام (شود، وسيله  پروردگار اين دعوت كامل و اين نمازي كه به پا مي! بار الها: ترجمه -1

بـه محمـد ارزانـي كـن و مقـام      ) بـر جهانيـان را   برتـري (و فضـيله  ) اختصاص يافتـه در بهشـت  
  .اي، برايش عطاي كن اي را كه به وي وعده كرده شده ستوده

  .»اش مكن نمازت را به آواز بلند مخوان و بسيار آهسته«]: 110: اإلسراء[ ∗
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  ∗∗∗∗∗∗ ).گفت و نه بسيار آهسته
بــه ) مــال(دولتــان شــما نبايــد از دادن  داران و فــراخ ســرمايه«: ]22: النــور[...  -4750

و بايـد عفـو كننـد و    ، ورزند خويشاوندان و تهيدستان و مهاجران راه خدا دريغ
مگر دوست نداريد كه خدا بر شما ببخشايد؟ و خـدا آمرزنـدة   ، گذشت نمايند
  .»مهربان است

بگويـد كـه   ، دانـد  و اگر نمـي ، داند بگويد مي) چيزي(كسي كه : ابن مسعود -4774
بگويد ، داند و اين از دانش شخص است كه چيزي را كه نمي، خدا داناتر است

  ∗∗∗ ∗.دانم كه نمي

                                           
ايـم و از هـوس    و فرمان مبر از آن كسي كه دل اورا از ياد خويش غافل سـاخته «]: 28: الكهف[ ∗

  .»روي كرده و كارش از حد گذشته استخود پي
  .»اوست بهترين پاداش و اوست بهترين فرجام. ياري به خداي حق تعلق دارد«]: 44: الكهف[ ∗
هراسد و نـه   هركس كارهاي شايسته كند، در حالي كه مؤمن باشد، نه از ستمي مي«]: 112: طه[ ∗

  .»شدن حقش از كاسته
خواهـد  ) و سـختي (گردانـد، در حقيقـت زنـدگي تنـگ     و هركس از ياد مـن دل ب «]: 124: طه[ ∗

  .»كنيم داشت و روز رستاخيز اورا نابينا محشور مي
  .»بر شما باكي نيست كه باهم بخوريد يا پراگنده«]: 61: النور[ ∗
) ديگـر (دهند، و جز خودشان گواهـاني   و كساني كه به همسران خود نسبت زنا مي«]: 6: النور[ ∗

  .»چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه او قطعاً از راستگويان استندارند، هريك از آنان 
چشـمان مـا   ) يـا سـردي  (به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كـه مايـة روشـني    «]: 74: الفرقان[ ∗

تر از آن نيسـت   يعني، در طاعت خدا باشند و براي چشم مؤمن هيچ چيز روشني بخش. »باشد
  )حسن. (دكه دوست خودرا در طاعت خدا ببين

  .»كند، اگر عبادت شما نباشد بگو پروردگار من به شما اعتنا نمي«]: 77: الفرقان[ ∗
  .»گذشته را آفريده است، پروا كنيد) انبوه(و از آن كسي كه شما و خلق «]: 184: الشعراء[ ∗
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احسان آنست كه خداي را طـوري  «: فرمود )ص(احسان چيست؟ آنحضرت -4777
ايمـان  (، اگر بدان حالت نبودي كه تو اورا ببينـي ، بيني بپرستي كه گويا اورا مي

  ∗∗∗∗∗.»بيند كه او تورا مي) داشته باش
مـن بـه وي   ، مگر آنكه از همة مردم در دنيا و آخرت، هيچ مسلماني نيست« -4781

پيـامبر بـه مؤمنـان از    : خواهيـد بخوانيـد   اگـر مـي  ، هسـتم ) و نزديكتر(رتر سزاوا
بـه  (پـس هريـك از مسـلمانان كـه مـالي      . است) نزديكتر(خودشان سزاوارتر و 

شــوند و اگــر قــرض از خــود  وابســتگان وي آنــرا وارث مــي، بگــذارد) ميــراث
مـن  ، ينـد نزد مـن بيا ) اش پس قرض خواهان و عايله(، بگذارد و يا عايلة ناتواني

  ∗∗∗∗∗.»وي هستم) كننده و پاسخگوي كمك(موال 

                                                                                                  
و بـال  . »و خويشان نزديك خودرا هشدار ده و بال خـودرا فـرو گسـتر   «]: 215 – 214: الشعراء[ ∗

  .خودرا فرو گستر، يعني با ماليمت و نرمش مردم را دعوت كن
  .»همه چيز نابودشونده است به جز ذات او«]: 88: القصص[ ∗
اعمالي كه محض براي خدا و رضاي حق كـرده باشـند، بـاقي و    «» مفهوم وجه«]: 87: القصص[ ∗

  .»پاينده خواهد بود
تــواني راهنمــايي كنــي، لــيكن  ، نمــيدر حقيقــت، تــو هركــه را دوســت داري«]: 56: القصــص[ ∗

  .»كند خداست كه هركه را بخواهد، راهنمايي مي
دهـد و بيشـتر از آنچـه داده اسـت از وي خواسـتار       كسي كه به مـردي هديـه مـي   «]: 39: الروم[ ∗

  .»شود، اورا در آن ثوابي حاصل نيست مي
د و افـزايش بـردارد، نـزد خـدا     دهيد تا در اموال مردم سو ربا مي) به قصد(و آنچه «]: 39: الروم[ ∗

  .»گيرد فزوني نمي
  .»تر است پدرانشان بخوانيد كه اين نزد خدا عادالنه) نام(آنان را به «]: 5: األحزاب[ ∗
كارهايي كـه مايـة رستگاريشـان    ) پاس(و خدا كساني را كه تقوي پيشه كردند به «]: 61: الزمر[ ∗

  .»گين نخواهند گرديدرسد و غم دهد، عذاب به آنان نمي بوده نجات مي
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، دانـي  اين از دانستگي است كه چون چيـزي را نمـي  : رضعبداهللا بن مسعود -4822
  ∗∗∗∗∗∗ .بگويي خدا داناتر است

                                                                                                  
ايد، از رحمت خدا نوميـد نشـويد،    روي روا داشته اي بندگان من كه بر خود زياده«]: 53: الزمر[ ∗

  .»آمرزد كه او خود آمرزندة مهربان است در حقيقت خدا همة گناهان را مي
  .»و افراط گران همدمان آتش اند«: فرمايد و خداوند مي ∗
همانا خدا گناهان مسلمانان مخلـص را  . »توانند از خدا بپوشند ا نميهيچ سخني ر«]: 42: النساء[ ∗

  .بخشد مي
  .»و خدا آمرزندة مهربان است«]: 96: النساء[ ∗
  .»دهيد، بيناست خواهيد بكنيد كه او به آنچه انجام مي هرچه مي«]: 40: فصلت[ ∗
بر اسـت بـه هنگـام    صـ ) احسن(مراد از  »بدي را بدانچه خود بهتر است دفع كن«]: 34: فصلت[ ∗

نگـاه  ) از شـر دشـمنان  (خشم و عفو است به هنگام بدي، و چون صبر كنند خداونـد ايشـان را   
  .دارد و دشمنان با ايشان فروتني كنند مي

  .»نزديك است  چنان است كه دشمن دوست«]: 33: فصلت[  
فـع كـن،   به آنچه را خـود بهتـر اسـت د   ) بدي را(و نيكي با بدي يكسان نيست «]: 34: فصلت[  

  .»گردد آنگاه كسي كه ميان تو و ميان او دشمني است، گويي دوستي يكدل مي
  .»مگر آنكه قرابتي كه ميان من و شماست آنرا رعايت كنيد) خواهم چيزي از شما نمي(« ∗
گمـاريم تـا    رحمان دل بگردانـد، بـر او شـيطاني مـي    ) خداي(و هركس از ياد «]: 36: الزخرف[ ∗

  .»براي وي دمسازي باشد
است كه خدا بندگان خودرا كـه ايمـان آورده و كارهـاي    ) پاداشي(اين همان «]: 23: الشوري[ ∗

پـاداش از شـما خواسـتار نيسـتم،     ) رسالت(مژده داده است به ازاي آن ) بدان(اند  شايسته كرده
  .»مگر دوستي با خويشاوندان

طاعـت و عبـادت تفسـير    را قـرب الهـي، يعنـي انجـام     ) خويشـاوندان : (القربـي (برخي مراد از   
اند، چون حضـرت علـي و فاطمـه و فرزنـدان      برخي اقرباي آنحضرت را مراد دانسته. اند كرده
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پسـر آدم مـرا آزار داد كـه دهـر     : فرمايـد  مـي  جخداوند «: فرمود )ص(پيامبر -4826
و كـار جهـان در دسـت مـن     ، هـر هسـتم  را دشنام داد و مـن د ) زمان يا طبيعت(

  ∗.»گردانم شب و روز را مي، است
وي فقـط  ، ام كـه بتـوانم كـام اورا ببيـنم     را آنگونه خندان نديـده  )ص(پيامبر -4828

  ∗∗.كرد تبسم مي
) زهـدان (رحم ، و آنگاه كه از آن فارغ گشت، خداوند مخلوقات را آفريد« -4830

م    چـه مـي  : ه او گفـت برخاست و دامان خدا را گرفت و خـدا بـ   حـخـواهي و ر
آيا : خداوند فرمود. به تو است) صلة رحم(اين مقام پناه جوينده از قطع : گفت

مهرباني و بر كسي كه تورا قطع ، بر كسي كه تورا وصل كند، شوي راضي نمي
پــس : فرمــود. آري اي پروردگــار: از وي پيونــدم را قطــع كــنم؟ گفــت، كنــد

  .»همچنين است
بـه آنحضـرت   . كرد ايستاد تا آنكه پاهايش ورم مي مي) در نماز( )ص(پيامبر -4836

آنحضـرت  . ات را بخشـيده اسـت   خداونـد گناهـان گذشـته و آينـده    : گفته شد
آيـا دوسـت نداشـته باشـم كـه بنـدة       (، »!آيا من بندة شكرگذار نباشـم؟ «: گفت

  ).شكرگذاري باشم

                                                                                                  
اند، همانان كـه صـدقه بـر آنهـا حـرام       برخي اوالد عبدالمطلب و بني هاشم تفسير كرده. ايشان

  .شود است و حق ايشان از خمس داده مي
  .»وييد، داناتر استگ خدا به آنچه در آن مي«]: 8: األحقاف[ ∗
پذيري و سخن شايسته برايشان بهتر است، و چـون كـار بـه تصـميم      فرمان) ولي(«]: 21: محمد[ ∗

  .»باشند) دل(كشد، قطعاً خير آنان در اين است كه با خدا راست 
شـما برتريـد و خـدا بـا     ) كـه (به آشتي مخوانيـد  ) كافران را(پس سستي مكنيد و «]: 35: محمد[ ∗

  .»كارهايتان هرگز نخواهد كاست) ارزش(شماست و از 
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  .»اي فرستاديم ندهما تورا گواه و بشارتگر و هشدارده«: ]8: الفتح[ -4838
تـو  ، ما تورا گواه و بشـارتگر فرسـتاديم  ! اي پيامبر: در تورات چنين آمده است  

بـدخلق و  ، تـورا متوكـل ناميـدم   ، تو بنده و فرسـتادة منـي  ، پناه مردم امي هستي
و بــدي را بــا بــدي تالفــي ، كنــي ســختدل نيســتي و در بازارهــا سروصــدا نمــي

  ∗.يگذر كني و درمي كني ولي عفو مي نمي
كـه بـه سـبب خوانـدن قـرآن      ) آغاز جست و خيز اسپ(اين آرامشي است « -4839

  ∗∗.»نازل شده است
  .منع كرد) با دو انگشت(از انداختن سنگريزه  )ص(پيامبر -4841
  ∗∗∗.كردن در جاي غسل منع كرده است) ادرار(از پيشاب  )ص(پيامبر -4842
ز قبل از طلوع آفتـاب و قبـل از   نما) گذاردن(توانيد مغلوب  پس اگر مي... « -4851

و پيش از برآمدن آفتاب و پيش از غـروب  (، »آنرا بگذاريد، غروب آن نشويد

                                           
  .»هاي مؤمنين آرامش را فرو فرستاد اوست كسي كه در دل«]: 4: الفتح[ ∗
بـا  ) و(پيـامبر خداسـت و كسـاني كـه بـا اوينـد بـر كـافران سـختگير          ) ص(محمد«]: 29: الفتح[ ∗

تارند بينـي، فضـل و خشـنودي خـدا را خواسـ      آنان را در ركوع و سجود مي. همديگر مهربانند
  .»هايشان است آنان بر اثر سجود در چهره) مشخصة(عالمت 

در تيسير القاري، رحم را قرابـت شـكمي ترجمـه كـرده و آنـرا امـري معنـوي خوانـده اسـت و           ∗
بايد دانسـت كـه صـلة    . گفتگوي آنرا با خدا، استعارت بالكنايه و استعارة تمثيلي خوانده است

  .اجب است و قطع آن گناه زياد داردرحم، يعني حفظ مناسبات خويشاوندي و
هــاي زشــت مدهيــد، چــه  و از يكــديگر عيــب مگيريــد و بــه همــديگر لقــب«]: 11: الحجــرات[ ∗

  .»ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان
  .»اي از شب و عقب نماز خدا را به پاكي ياد كن و در پاره«]: 40: ق[ ∗
  .»به ستايش پروردگارت تسبيح بگويپيش از برآمدن آفتاب و پيش از غروب «]: 39: ق[ ∗
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  ∗∗∗ ).به ستايش پروردگارت تسبيح بگوي
را امر كرده است كـه در پـس هـر     )ص(خداوند آنحضرت: رض ابن عباس -4852
از نيـز  و عقـب نمـ  «]: 40: ق: [ونـدتعالي يعنـي فرمـودة خدا  . ماز تسـبيح گويـد  ن

  .»تسبيح بگوي
يابد و  يابند و اوست كه ديدگان را درمي ها اورا درنمي چشم«: ]103: األنعام[ -4855

و هـيچ بشـري را نرسـد كـه خـدا بـا او       «: ]51: الشـوري [، »او لطيف آگاه است
  .»وحي يا از فراسوي حجابي) از راه(سخن گويد جز 

  .»آورد ست ميداند كه فردا چه به د و كسي نمي«: ]34: لقمان[  
بـه  (بايـد آنكـس   ، بيا كه با تو قمـار زنـيم  : كسي كه به همراه خود گفت... « -4860

  .»صدقه بدهد) كفارة سخن خود
در آن نـازل  ) تـالوت (اي كـه سـجدة    نخستين سـوره : رضعبداهللا بن مسعود -4863

در آن سـجده كـرد و كسـاني كـه در      )ص(پيـامبر . است) والنجم(سورة ، شده
سجده كردند به جز مردي كه ديدم خاك بر كف گرفـت و  ، دعقب وي بودن

بر آن سجده كرد و سپس آن مرد را ديدم كه در حال كفر كشته شد و او اميـه  
  ...بن خلف بود و

اي بـر زبـر كـوه و     ماه دو پاره شد؛ پاره )ص(در زمان پيامبر: رضابن مسعود -4864

                                           
ايـد،   اگر زنان را، مادامي كه با آنان نزديكي نكرده يا برايشان مهري معين نكرده«]: 263: البقره[ ∗

 –منـد كنيـد    طالق گوييد، بر شما گناهي نيست، و آنان را بـه طـور پسـنديده، بـه نـوعي بهـره      
شايسـتة  ) ايـن كـاري اسـت   . (خود) وسع(خود و تنگدست به اندازة ) توان(به اندازة  –توانگر 

  .»نيكوكاران
  .»لعنت كرده شدند دروغگويان«]: 10: الذاريات[ ∗
  .»كه نزد پروردگار تو براي مسرفان نشانگذاري شده است«]: 34: الذاريات[ ∗
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  .»اشيدگواه ب«: گفت )ص(پيامبر. اي بر زير كوه افتاد پاره
ايـم   براي پندآموزي آسان كرده) قرائت آن را(و قطعاً قرآن را «: ]17: القمر[ -4869

  ∗∗∗∗∗∗∗.»اي هست؟ آيا پندگيرنده
خداوند بر زناني كـه نقـش و نگـار و خـالكوبي بـر      «: رضعبداهللا ابن مسعود -4886

دهنـد و زنـاني كـه     كنند و زناني كه خودرا در معرض آن قرار مي بدن زنان مي
هـاي   ميـان دنـدان  ، زدايند و زناني كه بـراي زيبـايي   موي از صورت خويش مي

زيـرا آفـرينش خـدا را تغييـر     ، لعنـت كـرده اسـت   ، آورند خويش گشادگي مي

                                           
شـاهين تـرازو را راسـت    ( »و وزن را به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاهيـد «]: 9: الرحمن[ ∗

  ).بداريد
چـون قصـد   . (»و هركسي را كه از مقام پروردگارش بترسد، دو بوستان اسـت «]: 46: الرحمن[ ∗

  ).كند آورد و گناه را ترك مي را به ياد مي Ψكند خدا  ارتكاب گناه مي
آيا ندانستي كه هركسيكه در آسمان و هركسيكه در زمين است، خـدا را سـجده   «]: 18: الحج[ ∗

  .»كند مي
كنـد، هـر زمـان او در     هـا و زمـين اسـت از او درخواسـت مـي      ه در آسمانهرك«]: 29: الرحمن[ ∗

  .»كاري است
  .»زود است كه به شما بپردازيم، اي جن و انس«]: 31: الرحمن[ ∗

  ).دارد با شما محاسبه خواهيم كرد، در حالي كه چيزي از چيزي باز نمي(  
  .گيرم شما را بر غلت شما مي: يعني  
كننـد، ذليـل خواهنـد شـد،      ن كساني كه با خدا و فرستادة او مخالفت ميگما بي«]: 5: المجادله[ ∗

  .»همانگونه كساني كه پيش از آنان بودند، ذليل شدند
در ايـن صـورت، انشـقاق قمـر از     ). آيـد  حكـم خـدا مـي   (يعنـي   »آمد حكم خـدا «]: 1: النحل[ ∗

  .هاي آخرالزمان است نشانه
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  .)1(»دهند مي
نـزد ابـن   (وي . گفتنـد  اين گفتة ابن مسعود به زني رسيد كه اورا ام يعقوب مـي   

را خوانـدم و آنچـه تـو    ) همـة قـرآن  (مـن ميـان دو لـوح    : آمد و گفت) مسعود
آيـا  . يـافتي  خوانـدي مـي   اگر آنرا مي: ابن مسعود گفت. گويي در آن نيافتم مي

دهـد بگيريـد و از آنچـه شـما را      آنچـه را پيـامبر بـه شـما مـي     «: اي اينرا نخوانده
  .»دارد بازايستيد بازمي

پس به تحقيق كه از اين كار منـع كـرده   : ابن مسعود گفت، آري: آن زن گفت  
  .است

تـا  (كنـد   لعنت كرده است زني را كه موي خويش را پيونـد مـي   )ص(پيامبر -4887
  ).دراز شود

مــرا ! يــا رســول اهللا: آمــد و گفــت )ص(مــردي نــزد پيــامبر: رضابــوهريره  -4889
آنحضرت كسي را نزد همسران خود فرسـتاد ولـي نـزد    . گرسنگي رسيده است

آيـا كسـي هسـت كـه     «: گفـت  )ص(سپس پيامبر، نيافت) خوردني(آنها چيزي 
مــردي از انصــار . »ايــن مــرد را امشــب مهمــان كنــد و خــدا اورا رحمــت كنــد

: وي نـزد زن خـود رفـت و بـه او گفـت     ، من يـا رسـول اهللا  : برخواست و گفت
بـه خـدا   : زن گفـت ، از وي چيـزي دريـغ نكـن   ، ام را آورده )ص(مهمان پيامبر

چـون  : تمـرد گفـ  . سوگند كه به جز غـذاي كودكـان چيـزي نـزد مـن نيسـت      
مـا  ، سپس بيا و چراغ را خـاموش كـن  ، آنان را بخوابان، كودكان غذا بخواهند

  .دهيم و آن زن چنان كرد هاي خويش را گرسنگي مي امشب شكم
خـداي  «: آنحضرت گفـت ، رفت )ص(سپس فرداي آن روز كه مرد نزد پيامبر  

                                           
  .اشد، حرام نيستاگر به ضرورت عالج و پوشيدن عيب دندان ب -1



     

231 
 

گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

سـپس خـداي   . »از ميهماني آن مرد و زن خنديد: يا گفت. ود شدنعزوجل خش
  ∗.»گزينند بر خويشتن برمي) ديگران را(و «: ]9: الشحر[: كتا نازل كردي
بـه هنگـام بيعـت     )ص(دسـت آنحضـرت  ! و به خدا سـوگند : ... رضعايشه  -4891

كـرد مگـر بـا سـخن      هرگز با دست زني تماس نكرده است و با زنان بيعت نمي
  .خود

) با اين شرط(و بيايند كه چون زنان باايمان نزد ت! اي پيامبر«]: 11: الممتحنه[ -4895
با تو بيعت كنند كه چيزي را با خدا شريك نسازند و دزدي نكنند و زنا نكننـد  
و فرزندان خودرا نكشند و دروغي را نياورند كه آنرا ميان دست و پاي خويش 

  ∗.»بربسته باشند) از خود(
  .»اينست كه وضع حمل كنند) عدت(و زنان آبستن مدت شان « -4909
آخـر  ) زني كه پس از مـرگ شـوهر بزايـد   (عدت : دالرحمن ابن ابي ليليعب -4910

  .هردو ميعاد است
كسي كه به زن خـود بگويـد بـر مـن حـرام      (در مورد حرام  رضابن عباس  -4911

  .)1()شود طالق واقع نمي: يعني(بدهد ) سوگند(كفارت : گفته است) هستي
ــر پهلــوي آنحضــرت : ... رضعمــر  -4913 ــا را ب . ديــدم و گريســتم )ص(اثــر بوري

به تحقيق كه خسرو ! يا رسول اهللا: گرياند؟ گفتم تورا چيز مي: آنحضرت گفت

                                           
براي زنان مرتد و (و به نگهداري از زنان كافر ايستادگي نكنيد و آنچه را شما «]: 10: الممتحنه[ ∗

خرج كرديد مطالبـه كنيـد و آنهـا هـم بايـد آنچـه را       ) اند فراري خود كه به كفار پناهنده شده
  .»مطالبه كنند) از شما(اند  خرج كرده

  .با آن بپوشند) نفاق خود را(تا . »اند ويش را سپر گرفتهسوگندهاي خ«]: 2: المنافقون[ ∗
شود اختالف نظر دارند، به چهـار قـولي از    شود يا نمي فقها در همچو حالتي كه طالق واقع مي -1

  .اند صحابه و تابعين رفته
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آيــا «: آنحضــرت گفــت. و قيصــر در نــاز و نعمــت انــد و تــو رســول اهللا هســتي
  ∗.»خوشنود نيستي كه آنها را دنيا و ما را آخرت باشد

را كـه حقيـرش   ) ييو بينوا(آيا شما را از بهشتيان آگاه گردانم؟ هر ضعيف « -4918
خـدا اورا راسـتگو   ، خـدا سـوگند يـاد كنـد    ) بـه اميـد كـرم   (اگـر  ، شـماريد  مي
خرامنـدة  ، فربـه ، هـر خشـن  ، آيا شما را از دوزخيـان آگـاه گـردانم   . گرداند مي

  ∗.»گردنكش
مثل آن است كه بـا كاتبـان   ، كند خواند و آنرا حفظ مي كسي كه قرآن مي« -4937

خوانـد و   و كسي كه قرآن مـي ، باشد مي) انندكه در زمرة فرشتگ(نيك و پاك 
پاداشـي وي دوچنـدان   ، بينـد  كنـد و در حفـظ آن دشـواري مـي     آنرا حفظ مـي 

  .»است
هيچيكي از شما نيست مگر اينكه جايگاهش در بهشـت و در دوزخ نوشـته   « -4945

عمـل  «: آيا به همين اتكأ نكنـيم؟ فرمـود  ! يا رسول اهللا: ياران گفتند. »شده است
سـپس  . سازد آسان مي) رسيدن به جايگاه اورا(د كه آن براي هركس نيك كني
و اما هركه عطا كـرد و پرهيزگـاري نمـود و بـه پـاداش      «: ]10 –5:الليل[: خواند

آسان خواهيم كـرد و امـا هركـه    ) به سراي آسايش(راه اورا ، نيك باور داشت
راه اورا ، نيك را به دروغ گرفت) پاداش(نياز شمرد و  بخل ورزيد و خودرا بي

                                           
خود و اهل خانة خويش را به تقـوا و  : يعني »خود و اهل خانة خودرا نگاهداريد«]: 6: التحريم[ ∗

  .هيزگاري كه خدا فرموده وصيت كنيد و اندرز دهيد و تأديبشان كنيدپر
ترسند كه مشقت  كردند، و از روزي مي به نذر خود وفا مي) و همان بندگاني كه(«] 7: اإلنسان[ ∗

  .»آن فراگير است



     

233 
 

گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

  ∗∗.»دشواري آسان خواهيم نمود(به سوي 
، آمـد  مگر آنكه چون سپيدي صبح راسـت مـي  ، ديد آنحضرت رؤيايي نمي -4953

بـه خـدا   . كنـد  به خدا سوگند كه هيچگاه خـدا تـورا خـوار نمـي    : رضخديجه
و فرومانـده را  ، گـويي  و سـخن راسـت مـي   ، كنـي  سوگند كه تو صلة رحم مي

داري و از حق  كني و ميهمان را گرامي مي ان را ياري ميو نيازمند، گيري برمي
  ∗.كني پشتيباني مي

  ∗∗∗.»آنرا خواهد ديد) نتيجة(اي بدي كند  و هركه هموزن ذره«: ]8: الزلزله[ -4963
و از آن هـم سـخاوتمندتر   ، ترين مردم بود در نيكويي سخاوتمند )ص(پيامبر -4997

كرد  بي از ماه رمضان اورا مالقات ميزيرا جبرئيل در هر ش، در ماه رمضان بود
آنگـاه كـه   . خوانـد  قرآن را بر جبرئيل مي )ص(شد و پيامبر تا آنكه ماه تمام مي

كـردن از بـاد روان    آنحضـرت در نيكـي  ، كرد جبرئيل با آنحضرت مالقات مي
  .سخاوتمندتر بود

                                           
يابنـد و امـا اهـل     اهل سعادت را بر خـود آسـان مـي   ) نيك(اهل سعادت، عمل «]: 6 – 5: الليل[ ∗

و امـا هركـه عطـا    «: و سپس خوانـد . »يابند اهل شقاوت را بر خود آسان مي) بد(عمل شقاوت 
  .»كرد و پرهيزگاري نمود و به پاداشي نيك باور داشت

درخواسـتن حاجـت از   : يعنـي . »پـس چـون فراغـت يـافتي، بـه طاعـت دركـوش       «]: 7: الشرح[ ∗
  .پروردگار خود بكوش

  .»آنرا خواهد ديد) نتيجة(كند اي نيكي  هركه هموزن ذره«]: 7: الزلزله[ ∗
  .»انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است«]: 6: العاديات[ ∗
: عكرمـه . »ورزنـد  خـودداري مـي  ) و وسايل و مايحتاج خانـه (دادن زكات (و از «]: 7: الماعون[ ∗

  .دادن متاع است برترين آن، زكات فرض و كمترين آن، عاريت
خوانـديم و امسـال دو بـار بـر      ر او قرآن را در هر سال يك بار مـي همانا جبرئيل، بر من، و من ب« ∗

  .»پندارم مگر اينكه اجل من فرا رسيده است يكديگر خوانديم و نمي
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، كرد و در سالي كـه وفـات كـرد    آنحضرت در هر سال ده روز اعتكاف مي -4998
  .ست روز اعتكاف نمودبي
. »آمـوزانم  بزرگترين سورة قرآن را به تو مي«: همانا گفته بودي! يا رسول اهللا -5006

و قـرآن   )1(آن سـبع المثـاني اسـت   ، الحمـد هللا رب العـالمين  «: آنحضرت فرمود
  .»عظيم است كه به من داده شده است

  .»...شفابخش است) سورة فاتحه(« -5007
  .»برايش بسنده است، آخر سورة بقره را در شب بخواندكسي كه دو آيت « -5009
ــه بســتر خــواب خــود درآيــي  « -5010 ــةآ، چــون ب هميشــه . الكرســي را بخــوان ي

باشـد و تـا صـبح شـيطان بـه تـو نزديـك         اي از سوي خدا با تـو مـي   نگهدارنده
  .»شود نمي

فرا ابري آن مرد را ، ...خواند مردي سورة الكهف را مي: رض براء بن عازب -5011
پا ) از ترس(آمد و اسپ او  گرفت و به نزديك آمدن شروع كرد و نزديك مي

بوده است كه به ) آرامش(اي  آن سكينه«: فرمود )ص(آنحضرت... به فرار نهاد
  .»سبب تالوت قرآن نازل شده است

اي نازل شده است كه آن سوره از آنچه  به تحقيق كه امشب بر من سوره« -5012
: الفتح[:  سپس خواند» تر است داشتني دوست، كرده استآفتاب بر آن طلوع 

  .»پيروزي درخشاني) چه(، ما تورا پيروزي بخشيديم«: ]1
)  اخالص(سوگند به ذاتي كه نفس من در يد قدرت اوست كه اين سوره « -5013

  .»كند با يك سوم از قرآن برابري مي

                                           
شود و بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم جـزء سـورة فاتحـه        از الحمد هللا مي) الفاتحه(آغاز اين سوره  -1

  .نيست
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» ر يك شب بخواند؟آيد كه يك سوم قرآن را د آيا يكي از شما عاجز مي« -5015
كداميك از ما تـوان آنـرا دارد   : دشوار آمد و گفتند) اصحاب(اين امر برايشان 

يك ) سورة اخالص( »اهللا الواحد الصمد«: فرمود )ص(يا رسول اهللا؟ آنحضرت
  .»سوم از قرآن است

: خوانـد  هـا را مـي   اين سوره، شد بيمار مي )ص(هرگاه كه پيامبر: رضعايشه  -5016
آنگـاه كـه   . دميـد  خواند و بر خود مي مي) هاي الفلق و الناس سوره :المعوذات(

خوانـدم و   ها را بر آنحضـرت مـي   من آن سوره، بيماري آنحضرت شدت يافت
  .كشيدم دست آنحضرت را به اميد بركت آن بر بدن وي مي

هردو ، آمد هر شب كه به بستر خواب خود درمي )ص(پيامبر: رضعايشه  -5017
:  خواند دميد و در آن مي كرد و سپس بر آنها مي ع ميكف دست خودرا جم

و از سر و روي خود ، كشيد ها را به اندازة توان بر بدن خود مي سپس دست
  .كرد و اينرا سه بار مي، كرد و از جلو بدن خود آغاز مي

مردي كه خدا به او كتاب داده و با قيـام در  : رشكي نيست مگر بر دو كس« -5025
خواند و مردي كه خـدا بـه او مـالي داده و در سـاعات      آنرا ميساعاتي از شب 

  ∗.»دهد شب و روز از آن صدقه مي
ات برو و ببين كـه آيـا چيـزي     به خانه.. (، »داري؟) براي مهر(آيا چيزي «...  -5030

  .)1()تواني يافته مي
مانند صاحب شتري است كـه پـاي آن شـتر را    ، همانا مثال يادگيرندة قرآن« -5031

                                           
  .ختاندبهترين شما كسي است كه قرآن را آموخت و آمو ∗
گويند كه زن و مـرد در مـورد مهـر بـه هرچـه راضـي شـوند رواسـت          به استناد اين حديث مي -1

هرچند به بهاي كمتـر از يـك درهـم باشـد، ابوحنيفـه و يـاران وي بـه كمتـر از ده درهـم روا          
  .دانند نمي
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شتر ، دارد و اگر آنرا بگشايد شتر را نگاه مي، اگر آنرا بسته نگهدارد. ه استبست
  .»رود مي

بلكه ، فالن و فالن آيه را فراموش كردم: بدا به حال يكي از شما كه بگويد« -5032
حفظ ) با تكرار تالوت(قرآن را ياد گيريد و ، فراموش گردانيده شدم) بگويد(

تنــدتر و ، مـردم نســبت بــه چهارپايـان وحشــي  هــاي  زيــرا قـرآن از ســينه ، كنيـد 
  .»رمد تر مي شتابان

سوگند به ذاتي كه نفس من در يد ، نگاه داريد) با ضبط و تالوت(قرآن را « -5033
تـر   تنـدتر و شـتابان  ، قدرت اوست كـه قـرآن از شـتري كـه پـاي در بنـد اسـت       

  .»رمد مي
) همـان شـب  (، انـد اگر كسي در شب بخو، دو آيت از آخر سورة البقره را« -5040

  .»كند اورا كفايت مي
هرآنچه بر شما آسـان اسـت از   ، همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده است« -5041

  .»آن بخوانيد
زبانـت را زود بـه حركـت درنيـاور تـا در خوانـدن آن شـتاب        «: ]16: القيامه[ -5044

  ∗∗.»كني
. »مـن بخـوان   قـرآن را بـر  «: به من گفـت  )ص(پيامبر: رضعبداهللا ابن مسعود -5049

دوسـت  : در حالي كه بر تـو نـازل شـده اسـت؟ فرمـود     . آيا بر تو بخوانم: گفتم
  ∗.»بشنوم، دارم كه به جز از خود مي

                                           
را در ) تآيـا (يعني بر ماست كه آن . »همانا جمع آن و خواندن آن بر ماست... «]: 17: القيامه[ ∗

  .سينة تو جمع آوريم و توسط تو بخوانيم
  .»برخوانيم، خواندن آنرا دنبال كن) قرآن را(پس چون آنرا «]: 18: القيامه[ ∗
  .»پس آنچه از قرآن آسان باشد، بخوانيد«]: 20: المزمل[ ∗
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آن ) فهم معـاني (الفت گيرد و اگر در ) با آن(هاي شما  قرآن بخوانيد تا دل« -5060
  .)1(»بازايستيد) موقتاً(آن ) خواندن(از ، اختالف كرديد

                                           
بس  و چون ملول شويد،. احتماال مراد آنست كه تا زماني قرآن بخوانيد كه داراي نشاط باشيد -1

  )تيسير القاري. (كنيد تا زمان نشاط بازآيد، درست مانند امر نماز
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و ، تـرين شـما بـه خداونـد هسـتم      آگاه باشـيد بـه خـدا كـه مـن ترسـانده      ... « -5063
و ، گيـرم  گيـرم و روزه نمـي   ولـي روزه مـي  ، پرهيزگارترين شما به خداوند شما

پس هركه از سنت . كنم خوابم و با زنان ازدواج مي گذارم و مي نماز مي) شب(
  .»از من نيست، من دوري جويد

مگر آنكه در مورد ايشـان  ، از نكاح با ايشان منع شدند) ران يتيماولياي دخت( -5064
عدالت كنند و مهرشان را كامل بدهند و مأمور شدند كه به جز از آن دختـران  

  .ازدواج كنند) ديگر(يتيم با زنان 
همانا ازدواج چشـم  ، بايد ازدواج كند، هريك از شما كه توان ازدواج را دارد«  

  .»تر است دارنده نگاه) از زنان(تر و عورت را  بازدارنده) از حرام(را 
بايد ازدواج كنـد  ، اگر كسي از شما توانايي ازدواج دارد! اي گروه جوانان« -5065

ــدارد  ــرا ن ــايي آن ــرد ، و كســي كــه توان ــر اوســت كــه روزه بگي ــا روزه ، ب همان
  .»دهندة شهوت اوست كاهش

. ني: دواج كردي؟ گفتمآيا از: گفت) سعيد بن جبير(به من رض ابن عباس  -5069
  .زيرا بهترين اين امت كسي است كه زنان زياد دارد، ازدواج كن: گفت

همان است كه آنـرا نيـت   ) پاداش او(و ، عمل به نيت بستگي دارد) پاداش(« -5070
  ∗.»...كرده است

، عثمان بن مظعون را مبني بر پرهيز از ازدواج رد كرد) تقاضاي( )ص(پيامبر -5073
از مباشـرت بـا زنـان    . (كـرديم  داد ما خودمان را خصي مي اجازه مياگر به وي 

                                           
. نكاح در اصل لغت به معني وطي است و اطالق آن بر تزويج از آن است كه سبب وطي اسـت  ∗

نـزد حنفيـه از عبـادات    : نكـاح . حقيقت در وطي و مجـاز در عقـد اسـت   : فرمود /امام ابوحنيفه
  .مستحبه است
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  ).گزيديم دوري مي
اي را كــه خــدا بــراي  چيزهــاي پــاكيزه: ايــد اي كســاني كــه ايمــان آورده« -5075
حـرام مشـماريد و از حـد مگذريـد كـه خــدا از      ، شـما حـالل كـرده   ) اسـتفادة (

  .]87: المائده[ »دارد حدگذرندگان را دوست نمي
ترسـم كـه خـودم را بـه زنـا بيفكـنم و چيـزي         من مردي جوانم و از آن مـي  -5076

  .يابم كه با آن با زنان ازدواج كنم نمي
، بـر آنچـه مواجـه خـواهي شـد     ) تقـدير (قلـم  ! اي ابوهريره«: فرمود )ص(پيامبر  

ــده اســت  ــا نكنــي    )1(خشــك گردي ــاوتي (از اينكــه خــودرا خصــي كنــي ي تف
  ∗ .»)كند نمي

آهسـته  «: فرمـود  )ص(پيـامبر . درآييم) به مدينه) (از سفر(كه  چون خواستيم -5079
مـوي ژوليـده را   ، تـا زنِ دور از شـوهر  ) آغـاز شـب  (شويد تا آنكه شب درآيد 

  .»شانه كشد و موي زايد را بزدايد
بهترين زنان شترسوار اند كه زنان نيكوكار قريش اند كه بر فرزند خردسال « -5082

  .»ري مال شوهر كنندخويش مهربانند و رعايت نگهدا

                                           
ي حرام است، صغير باشد يا كبير، زيرا در آن تغييـر خلقـت خـدا، و قطـع     كردن در آدم خصي -1

در حيواني كه ماكول نيست حرام اسـت و در حيـوان   : بغوي گفت. نسل و تعذيب انسان است
  .)تيسير القاري. (ماكول رواست

اسـت كـه از طريـق تجـارت     ) ده يـار بهشـتي  (عبدالرحمن بن عوف رض در زمرة عشرة مبشره  ∗
ده بود و باري از مال خود كارواني به شام فرستاده بود، وي در حالت نمازگذاردن ثروتمند ش

بود كه آواز طبل مواصلت كاروان را شنيد و از اينكه كاروان وي به سالمت بازگشته بود، بـه  
وي خوشي و شادماني دست داد و در حضوري كه در نماز داشت فتـوري راه يافـت، وي بـه    

  .ل را در همان ساعت در راه فقرا وقف كردجبران آن فتور همة اموا
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بـه خـدا كـه    : گفـت ) ضُباعه بنـت زبيـر  (وي » اي؟ شايد كه قصد حج كرده« -5089
كه چون نسبت بـه  (حج كن و شرط كن «: آنحضرت به وي گفت. بيمار هستم

برآمـدن از  (جـاي احـالل   ! بار الها: بگوي) مريضي از انجام مناسك عاجز آيي
  .»بازداري) ناز انجام آ(من همان جاست كه مرا ) احرام

به مال خـويش و نسـب خـويش و    : شود صفت نكاح ميزن به خاطر چهار « -5090
دو ) و اگرنـه (پـس بـا زنـي دينـدار نكـاح كـن       ، جمال خويش و دين خـويش 

  .»دستت خشك شود
  ∗.»اند كه زمين را پر كرده )1()توانگران(بهتر است از آنگونه ) مرد فقير(اين « -5091
  .)2(»اي و اسپ استشومي در زن و سر« -5093
  ∗∗∗.»آورتر باشد از زنان بر مردان ام كه زيان اي را نگذاشته پس از خود فتنه« -5096

                                           
اگر زني را خواستگار شود، سزاوار است كه بـه نكـاح   : زيرا اصحاب در مورد وي گفته بودند -1

وي داده شود، و اگر شفاعت كند، سزاوار است كه شفاعت وي پذيرفتـه شـود و اگـر سـخن     
  ).گفتند) ص(ه پيامبرو در مورد رهگذر فقير برعكس آنها را ب. (گويد سخنش شنيده شود

نيـاز خواهـد    اگـر تنگدسـتند، خداونـد آنـان را بـه فضـل خـويش بـي        «:ازدواج با مرد تنگدست ∗
  ].32:النور[»كرد

اند كه شومي سراي و خانه، تنگي و بدهمسايگي  شومي، يعني بديميني، و بدفالي، بعضي گفته -2
ازابودن و گراني مهر آنست و شومي اسپ سركشي و بدعملي و كودني آنست و شومي زن، ن

  .مراد بدشگوني نيست. و نافرماني شوهر است
  .»دو سال تمام براي كسي است كه بخواهد دورة شيرخوارگي را تكميل كند«]: 233: البقره[ ∗

يعني مدت شيرخوارگي كه موجب حرمت است همين دو سال است و همين است نظر اكثـر    
پس اگر والدين بخواهند با رضـايت و  «: ز آية مذكورامام ابوحنيفه نظر به بخشي ا. علما و ائمه

مـدت  » از شـير بازگيرنـد گنـاهي بـر آنهـا نيسـت      ) زودتـر (صواب ديـد يكـديگر كـودك را    
شيرخوارگي را سه ماه دانسته است و مـدت شـيرخوارگي چـه يكبـار باشـد و چـه چنـد بـار،         
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زيـرا  ، باشـند  شـما مـي  ) رضـاعي (خوب بنگريـد كـه چـه كسـاني بـرادران      « -5102
  .)1(»آورد رضاعت را به ميان مي) در دوران شيرخوارگي(گرسنگي 

و شغار آن است كه مردي دختر خودرا . استاز شَغَار منع كرده  )ص(پيامبر -5112
به ازدواج ديگري درآورد و او دختر خودرا به ازدواج آن مرد درآورد و ميان 

  .آنها مهري نباشد
  ∗∗∗.)2(در حالي كه محرم بود، ازدواج كرد )ص(پيامبر -5114

                                                                                                  
ي زيـاده از يكبـار   بعضـ . گردد كه اين نظر بسياري از صحابه و تابعين است موجب حرمت مي

  .اند موجب حرمت دانسته) و در تعداد زياده از يكبار نيز(شيردادن 
  .شود از نسب آنچه حرام مي)  ازدواج را(شود از شيرخوارگي  حرام مي ∗
امام مالك گفته است كه كفو در دين است و بس، و مسلمانان همه كفو يكديگر اند و رواست  ∗

و عمـر بـن   .... زدواج كنـد و اينـرا از عمـر بـن خطـاب رض      كه عربي و موالي بـا زن قرشـيه ا  
تـرين   گرامـي «: انـد  استدالل كـرده ] 130: الحجرات[اند و به آية  روايت كرده.. عبدالعزيزرض

قريش همة شان كفو يكديگر انـد  : گويد مي /ابوحنيفه. »شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست
از موالي كفـو عـرب نيسـت و نيـز كفـو      باشد و هيچيكي  و هيچيكي از عرب كفو قريش نمي

  .تواند كه ادا نمايد نيست كسي كه بر اداي مهر و نفقه قدرت ندارد و نمي
  .شود كه در صغر سن باشد كه كودك گرسنه است يعني شيردادن زماني موجب حرمت مي -1
ا بـه  دانـد، شـافعيه آنـر    اين حديث دليل ابوحنيفه است كه نكـاح را در اثنـاي احـرام جـايز مـي      -2

داننـد و ايـن    جـايز نمـي   »َال يـَـْنَكُح اْلُمحـرم«حديث ديگري كه از آنحضرت روايت شـده كـه   
بخاري حديث عثمان را تضعيف كرده و حديث ابن . حديث از عثمان رض روايت شده است

  .عباس رض را تصحيح نموده است
دختـر و خـواهر    ازدواج با بيش از چهار زن حرام است، چنانكـه مـادر و  : ابن عباس رض گفت ∗

  .وي به او حرام است
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در حالي كه نفس خودرا بـه آنحضـرت پيشـكش    ، آمد )ص(زني نزد پيامبر -5120
كـه بـا مـن    (آيـا تـورا بـه مـن نيـازي هسـت؟       ! يا رسول اهللا: وي گفت. كرد مي

  ).ازدواج كني
آن زن چـه كـم حيـا و    : گفـت ) كـه اينـرا از پـدر خـود شـنيد     (رضدختر انس   

. آن زن از تو بهتر بوده است: گفترض انس . تربيت بوده است بدسلوك و بي
  .تمايل داشت و نفس خودرا به وي پيشكش كرد )ص(به پيامبر

عمـر   . »دختر يا خـواهر خـودرا بـر شخصـي نيكوكـار     ، كردن مرد  پيشكش« -5122
. را به وي پيشـكش كـردم  رض رفتم و حفصه  رض نزد عثمان بن عفان: گفت

چنـد شـبي درنـگ كـردم پـس مـرا       . انديشـم  در اين كار خـود مـي  : وي گفت
  .نمايد كه در حال حاضر با وي ازدواج نتوانم چنين مي: مالقات كرد و گفت

. )1(»ايـد  در بارة آنچه شما به طور سربسته از زنان خواستگاري كرده«]: آيه[ -5124
) چنان است كه مرد به زني كـه در حـال گذرانـدن عـدة وفـات اسـت      : (تفسير
بـرايم زنـي   ) خداونـد (دارم كه  همانا قصد ازدواج دارم و دوست مي: گويد مي

  ...يا مثل آن. نيكوكار ارزاني دارد
و زن چيزي وعده نكند و ولي . گويي شنوم آنچه مي مانا ميه: گويد آن زن مي  

و اگـر زن  ، هد يا نكنـد به كسي ند) ازدواج اورا(آن زن بدون اطالع وي وعدة 

                                                                                                  
اي به آنـان بدهيـد، و بـر     ايد، مهرشان را به عنوان فريضه مند گشته از زناني كه از ايشان بهره... « ∗

كه مقدار مهر را كم و (مقرر با يكديگر توافق كنيد ) از تعيين مبلغ(شما گناهي نيست كه پس 
  ].24 – 23: لنساءا[ »مسلماً خداوند داناي حكيم است) زياد كنيد

  ].221: البقره[ »با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا ايمان بياورند« ∗
مراد از شيوة خواستگاري زنـاني اسـت كـه شوهرانشـان وفـات كـرده و در حـال عـدة وفـات           -1

  .باشند كه در دوران عده به طور مستقيم و صريح از ايشان خواستگاري نشود مي
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ازدواج با مـردي را وعـده كنـد و پـس نكـاح كنـد       ) دن عدتيناردر حال گذ(
با آنان قول و قـرار پنهـاني   «. شود ميان آنها تفريق نمي) نكاح آن درست است(

 »تا زمان مقـرر بـه سـر آيـد    «. يعني مراد از آن زنا است. ]25: النساء[ »مگذاريد
  .شدن عدت است تمام، مراد. ]25: النساء[
) رضعايشـه  (بـه مـن    )ص(پيـامبر : »نگريستن به سـوي زن قبـل از ازدواج  « -5125

اي از حريـر   اي تورا در ميـان پـاره   تو را در خواب ديده بودم كه فرشته«: گفت
ناگاه ديدم كـه  ، جامه را از روي تو برداشتم، اين زن تو است: و گفت درآورد
  .»يابد تحقق مي، اگر اين واقعه از سوي خداوند باشد: پس گفتم. )1(تو هستي

و دوشـيزه  ، تا از وي مشورت گرفته شـود ، شوهر به نكاح داده نشود زن بي« -5136
دوشـيزه چگونـه اسـت؟    اجـازة  » به نكاح داده نشود تا از وي اجازه گرفته شود

  .)2(»اينكه خاموشي اختيار كند«: فرمود
شوهر بـود بـه    كه زني بي) خنساء بنت خدام االنصاريه(اورا ، همانا پدر وي« -5138

وي نـزد رسـول   . با اين ازدواج موافق نبـود ) خنساء(ازدواج كسي درآورد و او 
  ∗.آمد و آنحضرت نكاح اورا باطل كرد )ص(خدا

خود بيـع  ) مسلمان(از اين منع كرده كه يكي از شما بر بيع برادر  )ص(پيامبر -5142
خـود  ) مسـلمان (و اينكـه مـردي بـر خواسـتگاري بـرادر      ، كند) افزون خواهي(

                                           
  .نگريسته بود رضيشه آنحضرت پيش از ازدواج به عا -1
شود، اگرچه ولي او عقد نكـرده   نكاح زن آزاد كه عاقله و بالغه باشد به رضايت وي منعقد مي -2

  .باشد، چي وي باكره باشد و چه شوهرديده و اين نظر ابوحنيفه است
عبدالرحمن بن عوف به ام حكيم بنت قـارظ  : خواستگاري كند) براي خود يا ديگري(اگر ولي  ∗

بـه تحقيـق   : آري، عبدالرحمن گفت: دهي؟ گفت خودرا به من مي) ازدواج(يا اختيار آ: گفت
  .كه تورا به ازدواج خود درآوردم
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خواستگاري نكند تـا آنكـه خواسـتگار اول از خواسـتگاري بگـذرد يـا بـه وي        
  .»اجازه دهد كه خواستگاري كند

تــرين ســخن اســت و  مــان بــد دروغهمانــا گ، برحــذر باشــيد از گمــان بــد« -5143
جاسوسي مكنيد و بـه سـخنان نـارواي مـردم گـوش فـرا ندهيـد و بـا يكـديگر          

  .»توزي نكنيد و برادران همديگر باشيد كينه
. پرداختنــد) فصـيح و بليـغ  (دو مـرد از سـوي مشـرق آمدنـد و بــه سـخنراني       -5146

  .»بعضي از گفتار سحر است، همانا«: فرمود )ص(پيامبر
  .»انگشتري آهنين باشد) به مهر(هرچند ، زدواج كنا« -5150
ها را  ايفاي چيزي است كه فرج، هايي كه به آن وفا كنيد سزاوارترين شرط« -5151

  ∗∗.)1(»به آن حالل كنيد
خـودرا  ) مسلمان(طالق خواهر ) هنگام عقد نكاح(براي زني روا نيست كه « -5152
البتـه اورا  ، از نصـيبش بـرآورد   خواستار شود تا اورا) كه در عقد آن مرد است(

  .»همان است كه بر وي تقدير رفته است
بـا دادن  (و مسـلمانان را  . وليمه كـرد ، به مناسبت ازدواج با زينب )ص(پيامبر -5154

كــرد  ســپس برآمــد چنانكــه وقتــي ازدواج مــي ، صــاحب خيــر گردانيــد) غــذا
ه آنها را دعـا  آمد ك) همسران خود(هاي مادران مسلمانان  آمد و به حجره برمي
سپس آنحضرت برگشت و ديد كه دو مـرد  . كردند كرد و آنها اورا دعا مي مي

                                           
  .يعني همان حقوقي كه در نكاح واجب و الزم است -1
اي اسـت كـه بـه هنگـام نكـاح و در نكـاح        به ضم خا باشد، مراد همـان خطبـه  ) خُطبه(غالباً اگر  ∗

بـه كسـر خـاء    ) خطبه(اگر  : ت است، و از ابن مسعود روايت شده استاين خطبة سن. باشد مي
  ).خواستگاري. (باشد، آن قبل از مجلس نكاح است

  .اگر كسي دختر خودرا به نكاح دهد و دخترش راضي نباشد، نكاح او باطل است ∗
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مـن  ، دانم از برآمدن آن دو نفـر  نمي.. از آنجا برآمد، اند در آنجا نشسته) هنوز(
  .»به آنحضرت اطالع دادم يا به وي اطالع داده شد

، وليمـه كـن  ، هـد خداوند برايـت بركـت د  «شود؟  چگونه براي داماد دعا مي -5155
  .»هرچند با گوسفندي باشد

مادرم نزدم آمـد و مـرا در   ، ازدواج كرد) رضعايشه (كه با من  )ص(پيامبر -5156
خيـر و  : بودنـد و گفتنـد  ) نشسـته (سرايي درآورد كه زنـاني از انصـار در خانـه    
  ∗.)1(بركت شامل حال شما باد و به بهترين فال نيك

مردي كه مالك شـرمگاه  : فت و به قوم خود گفتيكي از پيامبران به غزا ر« -5157
خواهد كه با وي زفاف كنـد و تـاكنون نكـرده اسـت      زن خود شده است و مي

  .»با من همراهي نكند) در رفتن به غزا(
، بِاْسِم اللَّهِ «: شود بگويد اما اگر يكي از شما آنگاه كه با زن خود پيش مي« -5165

تَـَنا اللَُّهمَّ َجنِّْبِني الشَّْيطَانَ  شيطان را از ما دور ! بار الها( »َوَجنِِّب الشَّْيطَاَن َما َرَزقـْ
سپس اگر ). كني دور گردان گردان و شيطان را از فرزندي كه به ما ارزاني مي

شيطان هرگز به آن فرزند زيان رسانيده ، ميانشان فرزندي مقدر شده باشد
  .»تواند نمي

اي كـرده   يك از زنـان خـود چنـان وليمـه    بر هيچ )ص(ام كه پيامبر من نديده -5171
  .گوسفندي را وليمه كرد، باشد كه بر زينب كرده است

  .جو را وليمه كرد) پيمانه(به بعضي از زنان خود دو مد  )ص(پيامبر -5172
                                           

  .شود اين دعاء، مادر عايشه و عايشه رض را كه عروس بود، شامل مي -1
ها سنت است، هركس بـه انـدازة تـوان خـود      نزد حنفي. به مناسبت ازدواج استوليمه، مهماني  ∗

وقت وليمه به هنگام عقد نكاح است يا بعد از زفاف، يا از ابتـداي عقـد تـا هنگـام     . وليمه كند
  .زفاف
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  .»اسير را آزاد كنيد و ميهماني را بپذيريد و مريض را عيادت كنيد« -5174
) يرحمـك اهللا (و همراهي جنازه و دعاي  ،ما را به عيادت مريض )ص(پيامبر -5175

رساندن مظلوم و آشكاركردن سـالم و پـذيرش    گردانيدن قسم و ياري و راست
پوشيدن انگشتر طال و استعمال ظـروف نقـره و از ميـاثر    : و از. مهماني امر نمود

انـواع  (و قسيه و استبرق و ديبـاج  ) نهند دوشك ابريشمي كه بر روي زمين مي(
  ∗.منع كرد) ريشميهاي اب پارچه

طعام وليمه است كه توانگران را بدان فرا خوانند و تنگدسـتان  ، بدترين طعام -5177
را واگذارند و كسي كه دعـوت را نپـذيرد بـه تحقيـق كـه از خـدا و رسـول او        

  .سركشي كرده است
پاچه فرا خوانده شوم آنرا بپذيرم و اگـر پاچـه گوسـفندي    ) مهماني(اگر به « -5178

  .»ه شوم قبول كنمهديه داد
  .»آنگاه كه به آن دعوت شويد، را بپذيريد) عروسي(اين دعوت « -5179
در حـالي كـه   ، آمـد  در دعوت عروسي و غير عروسي مـي رض عبداهللا بن عمر   

  .روزه داشت
ــامبر -5180 ــد كــه از محفــل عروســي مــي   )ص(پي ــان و كودكــاني را دي ــد زن ، آين

ترين مـردم   داشتني ما نزد من از دوستش! بار الها«: نيرومندانه برخاست و گفت
  .»هستيد

شـوند و بـه    ها در روز قيامت عـذاب مـي   همانا تصويركنندگان اين صورت« -5181
اي كـه در آن   ايد زنده بسازيد و فرمود در خانه آنچه آفريده: شود آنها گفته مي

  .»شوند صورت باشد فرشتگان داخل نمي

                                           
  .يك يا دو روز تعيين نكرده است) ضيافت وليمه را) (ص(پيامبر ∗
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شكني  آنرا مي، ر بخواهي كه راستش كنياگ، زن مانند استخوان پهلو است« -5184
  ∗.»گردي و در وي كژي است مند مي مند گردي بهره و اگر بخواهي از وي بهره

كسي كـه بـه خـدا و روز آخـرت ايمـان دارد بايـد بـه همسـاية خـود آزار          « -5185
  .»نرساند

زيـرا زنـان از   ، كـنم  كـردن در بـارة زنـان وصـيت مـي      و شما را بـه نيكـويي  « -5186
اند و همانا كسرترين چيزي در استخوان پهلو بخـش   ان پهلو آفريده شدهاستخو

شـكني و اگـر بـه     مي، پس اگر بخواهي كه آنرا راست بسازي، بااليي آن است
كـردن در بـارة    پس شما را بـه نيكـويي  ، حالش بگذاري هميشه كج خواهد بود

  .»كنم زنان وصيت مي
، امام نگهبان است و او مسئول است .همة شما نگهبانيد و همة شما مسئوليد« -5188

و زن نگهبـان خانـة شـوهر    . مرد بر خانوادة خود نگهبان است و او مسئول است
غالم نگهبان مـال آقـاي خـود اسـت و او مسـئول      . خود است و او مسئول است

  .»پس آگاه باشيد كه همة شما نگهبانيد و همة شما مسئوليد. است
مرا پوشاند و  )ص(كردند و رسول خدا ازي ميهاي خويش ب ها با نيزه حبشي -5190

پـس  ، نگريسـتم تـا آنكـه از آن منصـرف شـدم      همواره مي. كردم من تماشا مي
  .)1(تمايل دختر خردسال را به شنيدن و ديدن بازي سنجش نماييد

و زن از آن خودداري ، اگر مردي زن خودرا به بستر خواب خود فرا خواند« -5193
  .»كنند لعنت مي، اد بر آن زنفرشتگان تا بامد، ورزيد

فرشـتگان بـر وي   ، اگر زن بخوابد و بسـتر خـواب شـوهرش را تـرك كنـد     « -5194
                                           

  .»همانا زن همچون استخوان پهلو است« ∗
و مطابقت حديث به ترجمة حسن معاشرت بـا زنـان   . در آن زمان پانزده ساله بوده است عايشه -1

  .است
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  .»برگردد) نزد شوهر خود(كنند تا آنگاه كه  لعنت مي
بگيـرد و شـوهرش حاضـر باشـد مگـر بـه       ) نفـل (بر زن روا نيست كه روزة « -5195

و ، مگـر بـه اجـازة وي    و به كسي اجازة ورود به خانة شـوهر ندهـد  ، اجازة وي
نصـف ثـواب آن بـه شـوهر داده     ، كنـد  آنچه زن بدون اجـازة شـوهر نفقـه مـي    

  .»شود مي
فقرا و بينوايـان بودنـد   ، بر دروازة بهشت ايستادم و بيشترين واردشدگان آن« -5196

به جز اهل دوزخ كه بـه ايشـان امـر    . اند درمانده) براي حسابدهي(و ثروتمندان 
بيشترين واردشدگان زنـان  ، و به دروازة دوزخ ايستادم، ندشده كه به دوزخ برو

  .»بودند
كننـد و اگـر در تمـام     كنند و احسـان را ناسپاسـي مـي    شوهر را ناسپاسي مي« -5197

گويـد كـه    مـي ، شان احسان كني و چون از تو تقصيري ببيننـد  حيات به هريكي
  .»ام هرگز از تو احساني نديده

از وي خواسـته اسـت كـه مـويي را در     ) ي از انصـار زن(همانا شوهر دختر او  -5205
همانـا زنـاني كـه مـوي را پيونـد      ، نـي «: آنحضـرت فرمـود  . موي او پيوند كـنم 

  .»اند كنند لعنت شده مي
هــيچ  –ســه بـار پرســيد   –كنيـد   را مــي )1()عــزل(آيـا شــما واقعـاً ايــن كـار    « -5210

  .»آيد پديد مي موجودي نيست تا به روز قيامت كه پديدآمدني باشد مگر آنكه
ميـان زنـان خـود قرعـه     ، داشـت ) سـفر (زماني كه قصد برآمـدن   )ص(پيامبر -5211

  .انداخت مي
را ) شـب (كند بايد هفـت   سنت آن است كه كسي كه با دوشيزه ازدواج مي -5213

                                           
  .شود عزل گفته مي) برآوردن آلت از فرج زن تا مني در آن نريزد و حمل نگيرد( -1



252 
 

بايـد سـه شـب نـزد وي     ، كنـد  با وي به سر برد و اگر با شوهرديده ازدواج مـي 
  .بگذراند

ست اگر كسـي كـه زن شـوهرديده دارد بـا دوشـيزه ازدواج      در زمرة سنت ا -5214
نوبت نمايد و اگر ) سپس(و ، كند بايد هفت شب را نزد دوشيزه سپري كند مي

كنـد بايـد    اي ازدواج مـي  اي در ازدواج دارد و با زن شوهررسيده كسي دوشيزه
  .سه شب را با وي بگذراند و سپس نوبت بگذارد

 )ص(پيـامبر : »مباشرت كند و يـك غسـل نمايـد    كسي كه با همة زنان خود« -5215
و در آن زمـان نُـه زن   ، زد بر زنان خـويش دور مـي  ) براي جماع(در يك شب 

  .داشت
درآمـد و بـا    گشت بر زنـان خـويش مـي    چون از نماز عصر برمي )ص(پيامبر -5216

  .كرد شان نزديكي مي  هريك
اگـر از  ) ديگـر دارد شـوهرم زن  (مـن انبـاغ دارم   ! يـا رسـول اهللا  : زني گفـت  -5219

آيـا  ، تظـاهر كـنم  ) نزد انباغ خود(، جانب شوهر خود به آنچه به من نداده است
اي كه به وي چيـزي   تظاهركننده«: فرمود )ص(بر من گناهي خواهد بود؟ پيامبر

  ∗.»داده نشده است مانند پوشندة دو جامة دروغين است
ب اسـت كـه اعمـال    و ايـن بـه آن سـب   ، هيچكس غيرتمندتر از خـدا نيسـت  « -5220

  .»گويي نيست زشت را حرام كرده است و هيچيكي از خدا دوستدارتر مدح
هيچكس غيرتمندتر از خدا نيست كه بنده يا كنيـز خـودرا   ! اي امت محمد« -5221

از (دانـم   دانستيد آنچه من مـي  اگر شما مي! اي امت محمد، كند ببيند كه زنا مي
                                           

. زنـم؛ نـه بـا پهنـاي شمشـير      اگر مردي را با زن خود ببينم، اورا با شمشـير مـي  : سعد رض گفت ∗
آيــا از غيــرت ســعد درشــگفتيد؟ مــن از وي غيرتمنــدتر و خــدا از مــن  «: فرمــود) ص(پيــامبر

  .»غيرتمندتر است
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  .»گريستيد ديد و بسيار ميخندي اندك مي) گناه زنا و ساير معاصي
كـه  ) شـود  برانگيختـه مـي  (آنگـاه  ، ورزد و غيرت خدا همانا خدا غيرت مي« -5223

  .»مسلمانان عملي مرتكب شود كه خداوند آنرا حرام كرده است
از من اجازه خواسـتند تـا دختـر خـويش را بـه ازدواج      ، بني هاشم بن مغيره« -5230

مگـر آنكـه پسـر ابـي طالـب      ... دهـم  ميمن اجازه ن، علي بن ابي طالب درآورد
زيرا ، را طالق بدهد و دختر ايشان را به ازدواج خود درآورد) فاطمه(دختر من 

آنچـه ناخشـنود   ، سـازد مـرا   ناخشـنود مـي  ، گوشتپارة تن من اسـت ) فاطمه(وي 
  ∗∗.»رساند اورا رساند مرا آنچه آزار مي و آزار مي، سازد اورا مي

شـود و زناكـاري    قيامت است كه علم ديـن برداشـته مـي    هاي همانا از نشانه« -5231
شـوند و زنـان زيـاد     و مردان كـم مـي  ، شود شود و شرابخواري زياد مي زياد مي

  .»كند شوند تا آنكه يك مرد از پنجاه زن سرپرستي مي مي
در مـورد  ! يـا رسـول اهللا  : مـردي پرسـيد  . »بپرهيزيد از اينكه بر زنان درآييـد « -5232

  .)1(»حمو مرگ است«: فرماييد؟ فرمود چه مي) ندان شوهرخويشاو(حمو 

                                           
) بـر عـدالت  (توانيـد ميـان زنـان عـدالت كنيـد، هرچنـد        شما هرگز نمـي «]: 130 – 129: النساء[ ∗

را سرگشــته ) زن ديگــر(حـريص باشــيد، پـس بــه يـك طــرف يكســره تمايـل نورزيــد تـا آن      
و اگر آن دو از يكـديگر جـدا شـوند،    . قيناً خدا آمرزندة مهربان استرها كنيد، ي) بالتكليف(

  .»نياز گرداند و خدا همواره گشايشگر حكيم است خداوند هريك را از گشايش خود بي
جويند، و آن بـه   كنند و به وي پناه مي تو مردي را خواهي ديد كه چهل زن وي را همراهي مي« ∗

  .»استشدن مردان و زيادشدن زنان  خاطر كم
حمو، پدر شوهر و برادران شوهر و ساير نزديكان شوهر اسـت، آنهـا چنانكـه از مـرگ دوري      -1

  .جويند بايد از درآمدن بر زن پسر خود يا زن برادر خود يا خواهر زن خود دوري جويند مي
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  .)1(»مردي با زني خلوت نكند مگر آنكه محرم وي باشد« -5233
ــه[ -5237 ــان   «]: آي ــما زن ــراي ش ــد ب ــا خداون ــراي   ، همان ــه ب ــت ك ــازه داده اس اج

  .»هاي خويش بيرون برويد نيازمندي
شما اجازه بخواهد اورا  آنگاه كه زن هريك از شما براي رفتن به مسجد از« -5238

  .»منع نكنيد
) كه اعضاي اورا لمس كنـد و بـه سـوي او بنگـرد    (زن با زن مباشرت نكند « -5240

  .»نگرد تا به شوهر خود از وي توصيف كند كه گويا او به سوي وي مي
  .»شبانگاه بر اهل خانه وارد نشويد، اگر دوري شما از خانه به درازا كشيد« -5244
زن خـودرا در حـالي    )ص(در زمـان رسـول خـدا   ) رضاهللا بن عمرعبد(وي  -5251

 )ص(درين مورد از رسول خدا رض عمر بن خطاب، طالق داد كه حايض بود
  :فرمود )ص(رسول خدا. سوال كرد

سپس زن خودرا نزد خود نگه دارد . )2(به او امر كن كه به زن خود رجوع كند«  
پس از آن ، س پاك شودسپس حايض شود و پ، پاك شود) از حيض(تا آنكه 

و اگر بخواهد قبل از آنكـه بـا وي جمـاع    ، اگر بخواهد اورا نزد خود نگه دارد
اي كه خداوند امر كـرده تـا زنـان     و اين است همان عده، اورا طالق دهد، كند

  ∗∗∗.»با آن طالق داده شوند

                                           
پـدر، بـرادر و   : ذو محرم كسي است كه نكاح آن زن به صورت دايم بر وي حرام باشد، ماننـد  -1

  .هغير
  .شود طالق در حال حيض واقع نمي -2
اگر كسي از روي دانستگي زن خودرا كه در حال حيض است طـالق دهـد، طـالق وي اعتبـار      ∗

  ).ترجمه انگليسي بخاري. (دارد
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  .»بيند مي) در حال جماع(مردي كه زن خودرا با مردي « -5259
زيـرا  ، سـنت گرديـد  ) كنند زن و شوهري كه لعان مي(تالعنين سه طالق براي م  

به او امر يكجاشدن بـا زنـش را داده    )ص(مردي بعد از لعان قبل از اينكه پيامبر
  .در همان مجلس اورا سه طالق داد. باشد

آن زن با مـردي ديگـر ازدواج كـرد و آن    ، مردي زن خودرا سه طالق كرد -5261
) زن(سوال شد كه آيـا وي   )ص(از پيامبر. ق داداورا طال) پيش از دخول(مرد 
تا آنكـه شـيريني جمـاع    ، ني«: تواند به نكاح شوهر اول خود درآيد؟ فرمود مي

  .»همانگونه كه شوهر اول چشيده است، اورا بچشد
بـر خـود حـرام    ) تو بـر مـن حـرام هسـتي    : با گفتن(آنگاه كه كسي زنش را  -5266

  ).شود الق واقع نميط(چيزي نيست ) گفتن(اين ، گرداند
: األحـزاب [ »سرمشقي نيكوسـت  )ص(به رسول خدا) در اقتدا(قطعاً براي شما «  

21[.  
  ∗∗∗.داشت عسل و حلوا را دوست مي )ص(رسول خدا -5268

                                                                                                  
آن است كه زن را در حالت پاكي طالق دهد، بدون آنكه در آن حالـت پـاكي بـا    : طالق سنت ∗

  .دهندوي جماع كند، و دو شاهد بايد گواهي 
از ) طبعـاً (زنان مسلمان مواضع زيورهاي خودرا آشكار نگردانند، مگـر آنچـه كـه    «]: 31: النور[ ∗

اندازنـد و زيورهايشـان را جـز    ) فـرو (آن پيداست و بايد كه روسري خودرا بر گردن خويش 
ن براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان، يا پسرانشان يا پسران خواهرانشـان يـا زنـا   

از مردان يا كودكاني كه بر . خود، يا كنيزانشان يا پيراني كه صاحب شهوت نباشند) كيش هم(
  .»اند، آشكار نكنند هاي زنان آگاهي حاصل نكرده عورت

گـذارد   زن خودرا بگويد، وي خواهر من است بر حالت وي اثر نمي) از روي اجبار(اگر مردي  ∗
  ).υمثل ابراهيم (
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  .»گيرد اعمال به نيت بستگي دارد و هركس بر وفق نيت خود پاداش مي«  
آيـا  «: فرمـود ، كـرد  بـر خـود اقـرار   ) به ارتكاب زنـا (به كسي كه  )ص(و پيامبر  

بـر مـن طـالق    ، اگر مردي بگويد كه اگر با فالن ازدواج كـردم » ديوانه هستي؟
  .شود طالق نمي، باشد و بعد با آن زن ازدواج كند

وي اگـر  ، طالق هستي، اگر كسي به زن خود بگويد كه اگر به فالن خانه رفتي  
  ∗.شود طالق نمي، شود و اگر نه به همان خانه رفت طالق مي

                                                                                                  
در همـين لفـظ در نـزد ائمـة اربعـه سـه       ) تو را سه طـالق دادم (بگويد كه اگر كسي به زن خود  ∗

  .شود ولو كه در يك مجلس گفته باشد طالق واقع مي
  .اين عمل را به وقوع سه طالق فتوا داد و رأي جمهور بر آن قرار گرفت τعمر   
  .»به خوبي نگاه داشتن يا به شايستگي آزادكردن) بايد زن را(يا «]: 222: البقره[ ∗
طـالق  . طالقي كه ديوانه و مست بدهد اعتبار ندارد، طالق كسي كه مجبـور شـود جـايز نيسـت     ∗

و شـرط  (كننده اسـت جـواز نـدارد، اگـر كسـي بـا لفـظ طـالق آغـاز كـرد            مردي كه وسوسه
  .شرط وي اعتبار دارد) گذاشت

آن  حكـم (اگـر از خانـه برآيـد طـالق بـايئن بدهـد       ) شـرط اينكـه  (اگر مردي زن خـودرا بـه     
و رجـوعي  . (شـود  جـدا مـي  ) به طـور قطـع  (اگر زنش برآيد، از وي : ابن عمر گفت) چيست؟
  .و اگر بيرون نرود، بر آن اثري ندارد) ندارد

 –اگر چنين و چنان نكـنم زن مـن سـه طالقـه باشـد      : در بارة مردي كه بگويد: و زهري گفت  
بسته، آنگاه كه اين سـوگند  ) رانيت آن (سوال شود به آنچه گفته و در دل خود  –بايد از وي 

خواسته و در دل  اگر وي مدتي را كه مي) كه تا چه مدتي آن كار را نكند(را ياد كرده است، 
گفتـة او بـه ديـن او    ) تعيين نمـود (به آن نيت كرده بود، آنگاه كه سوگند خورده بود ياد كرد 

  .شود امانت او واگذاشته مي
ويد كه مرا به تو نيازي نيست، به نيت شوهر بسـتگي دارد  اگر شوهر به زن بگ: و ابراهيم گفت  

كه در امر طـالق مصـطلح   (زبان آنها ) عبارت(و طالق هر قوم به ) كه قصد طالق داشته يا نه(
  .باشد وابسته مي) است
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ــخنان   « -5269 ــد از س ــا خداون ــاروا(همان ــي   ) ن ــن در دل م ــت م ــه ام ــد  ك گذرانن
  .»اند اند و آنرا بر زبان نياورده همانهايي كه به آن عمل نكرده، گذرد درمي

  .گذارد تأثيري نمي، اگر كسي در دل خود طالق بگويد: و قتاده گفت  
ثابـت  ) شوهرم( !يا رسول اهللا: آمد و گفت )ص(زن ثابت بن قيس نزد پيامبر -5273

گيـرم ولـي ناخوشـنودم     بر او ايراد نمـي ، بن قيس را از نظر خلق و خوي و دين
  .در اسالم ناسپاسي كنم) داشتن وي كه به خاطر نادوست(
ــدا    ــول خ ــت )ص(رس ــاغي را  «: گف ــا ب ــرده   (آي ــو ك ــر ت ــه در مه ــه وي ) ك ب

  گرداني؟ بازمي
ي قبـول كـن و   باغ را از و«: گفت) به شوهرش( )ص(رسول خدا، آري: گفت  

  .»اورا يكباره طالق كن
پـس  ، بـيم داريـد  ) زن و شـوهر (اگر از ناسـازگاري ميـان آن دو   «: ]35: النساء[  

  .تعيين كنيد) زن(و داوري از خانوادة آن ) شوهر(داوري از خانوادة آن 
                                                                                                  

وي حـق   –اگر شوهر به زن بگويد كه اگر حامله شدي، تـو سـه طـالق هسـتي     : و قتاده گفت  
با زن خود يك بار جماع كند، و آنگـاه كـه حمـل وي    ) ي از حيضپاك(دارد كه در هر طُهر 

  .شود همانا طالق بائن مي.. ظاهر شد
  .نيت شوهر اعتبار دارد –ات بازگرد  به خانواده -: اگر شوهر به زن بگويد: و حسن گفت  
چيـزي اسـت كـه بـه آن     ) بنـده (طالق بنابر نياز است، ولي آزادكـردن  : ابن عباس رض گفت  

  .خواهد را مي رضايت خدا
اگـر  . تو زن من نيستي، به نيت وي بسـتگي دارد : اگر شوهر به زن خود بگويد: و زهري گفت  

  .نيت طالق كرده باشد همان نيت وي اعتبار دارد
): كه طالق دادنشان اعتبار نـدارد (قلم از سه گونه مردم برداشته شده است : و علي رض گفت  

هـر  : و علـي گفـت  . ا بالغ شود، از خوابيـده تـا بيـدار شـود    از ديوانه تا بهبود يابد، از كودك ت
  )معتوه. (طالقي رواست، به جز طالق ناقص العقل
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) نصـراني (اگر زني نصراني يك ساعت پـيش از شـوهر   : گفت رض ابن عباس  
  .شود خود حرام ميمسلمان شود بر شوهر ، خود

بـا   )ص(به خدا سوگند كه هرگز دسـت رسـول خـدا   ، ني: گفت رض و عايشه  
  ∗.دست زني تماس نكرده است

سوگند ياد كـرد كـه از زنـان خـود دوري جويـد و در آن       )ص(رسول خدا -5289
در باالخانـة  ) روز(به مدت بيسـت و نـه   ، وقت پاي آنحضرت مجروح شده بود

بـه مـدت يـك مـاه     ! يا رسـول اهللا : گفتند. ود آمدخود اقامت گزيد و سپس فر
  ∗∗∗∗∗.»ماه بيست و نه است«: سوگند ياد كرده بودي؟ فرمود

                                           
را بـدون  ) دهـد  جدايي ميان زن و شوهر در بدل چيزي كـه زن بـه شـوهر مـي    (و عمررض خُلع  ∗

  .اجازه داده است) در حضور قاضي و حاكم(حضور سلطان 
اي  كه شوهر از زن همة دارايي وي را بگيرد، بـه جـز رشـته   و عثمان رض در خلع جايز دانسته   

  .بندد كه بر سر خود مي
انـد   كنند پس از آنچه گفته مي) مانند پشت مادرم هستي(شان را ظَهار  كساني كه زنان... «]: آيه[ ∗

اي  است كه پيش از آنكه با يكديگر همخوابگي كنند، بنده) فرض(شوند، برايشان  پشيمان مي
دهيـد   شويد و خدا به آنچه انجام مي است كه به آن پند داده مي) حكمي(گردانند اين را آزاد 

) با زن خـود (دسترسي ندارد بايد پيش از تماس ) بر آزادكردن بنده(آن كسي كه . آگاه است
  ].4 – 1: المجادله[ »دو ماه پياپي روزه بدارد

زنـش ازدواج نكنـد و مـالش    : تو جاي آن معلـوم اسـ  ) نزد دشمنان مسلمانان است(اسيري كه  ∗
. قطع شد، حالت وي، حالت مرد مفقـود اسـت  ) خبر حيات و جاي او(آنگاه كه . تقسيم نشود

  ).زنش يكسال انتظار بكشد(
  .يكسال سراغ دهيد) مالي كه در راه بيابيد(در مورد لُقطه  ∗
خـود جمـاع    يعني سوگندخوردن كه به مـدت چهـار مـاه بـا زن    ): كه در قرآن ذكر شده(ايالء  ∗

شود و  شود و كفارة سوگند بر وي الزم مي نكند، اگر پيش از چهار ماه جماع كرد، حانث مي
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و بـه سـوي مشـرق    . »فتنـه از اينجاسـت  «: گفـت  شنيدم كه مي )ص(از پيامبر -5296
  .اشاره كرد

همانـا زمـان افطـار    ، آورد روي مـي ) مشـرق (از اينجا  شب آنگاه كه ديديد« -5297
  .»است دار روزه

و . »كنـد در بهشـت اينچنـين هسـتيم     من و كسي كه از يتـيم سرپرسـتي مـي   « -5304
آنحضرت به انگشت لبابه و ميانة خويش اشاره كـرد و ميـان آن دو انگشـت را    

  ∗∗∗∗∗).يعني باهم نزديكيم. (گشود

                                                                                                  
. شود، و اگر چهار ماه بگذرد و با زن خود جماع كند بر وي چيزي الزم نيست ايالء ساقط مي

و ايـن بـه مـذهب    . شـود  و اگر چهار ماه گذشت و با وي جماع نكرد يك طالق بائن واقع مي
به مذهب شافعي پس از انقضاي مدت شوهر مخير است كه رجوع كند يا طـالق  . في استحن

  .شود و مدت ايالء سه حيض است و بدون طالق شوهر، زن مطلقة نمي. دهد
  ).بعد ازدواج كند(اگر كسي در صف جنگ مفقود شد، زن او يكسال انتظار بكشد  ∗
  .استبگويد رو) طالق(اگر گُنگ و كر به اشارة سر خود  ∗
اشاره كـرد، بـه   ) به عدد طالق(و با انگشتان خود . تو طالق هستي: اگر كسي به زن خود بگويد ∗

  .شود همان اشاره طالق باين مي
اگر مردي گنُك زن خودرا به وسيلة نوشتن يا اشاره يا ايماي معروف به زنا متهم كنـد، وي در   ∗

  .گويد حكم كسي است كه سخن مي
قاضي از شوهر آغاز نمايـد و شـوهر چهـار    : و طريق آن. به معني راندن استمشتق از لعن : لعان ∗

صـادقم و  ) زن خودش(دهم به خدا كه در نسبت دادن زنا به اين زن  بار بگويد كه گواهي مي
پس . دادن زنا به اين زن دروغ بگويم، لعنت خدا بر من باشد بار پنجم بگويد كه اگر در نسبت

دادن زنا به مـن دروغگـو    دهم به خدا كه اين مرد در نسبت هي ميزن چهار بار بگويد كه گوا
  .اگر شوهر در نسبت زنا به من صادق باشد خشم خدا بر من باد: و بار پنجم بگويد. است
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پسري سياه برايم زاده شده ! يا رسول اهللا: آمد و گفت )ص(مردي نزد پيامبر -5305
رنـگ آنهـا   «. فرمـود ، آري: گفـت » آيـا شـتر داري؟  «: حضرت فرمودآن. است

رنـگ   آيـا در ميـان آنهـا خـاكي    «: فرمـود . گونه اند سرخ: گفت» چگونه است؟
 >>.اين رنگ مخالف از كجا پديدار شده است«: فرمود. هست: گفت» نيست؟
هـا   شـايد ايـن پسـر تـو از نسـل     «: فرمود. ها پديد آمده است شايد از نسل: گفت
  .»د آمده باشدپدي

. آنهـا را سـوگند داد   )ص(پيـامبر . مردي از انصار به زن خود نسـبت زنـا داد   -5306
  .حكم كرد) طالق(پس ميان آنها به جدايي 

، آن مردي كه زن خودرا به زنـا مـتهم كـرده بـود    : شود مهر زني كه لعان مي -5311
تـو را  «: فتـه شـد  به آن مرد گ. بدهد) ام مهري را كه به وي داده(مال مرا : گفت
در بدل مهـر بـه حـق    (اي  بر وي دخول كرده، اي اي نيست اگر راست گفته مال

  .»از آن مال به دور افتادي، اي و اگر دروغ گفته) اي خود رسيده
  ∗∗.و فرزند را به مادر داد، ميان مرد و زنش لعان كرد )ص(همانا پيامبر -5315
 )ص(وي نزد پيـامبر ، ر خود زاييدسبيعه اسلمي چند شب پس از مرگ شوه -5320

آنحضرت به وي اجازه داد كـه ازدواج  ، آمد و اجازه خواست كه ازدواج كند
  .كند

                                                                                                  
و به زبـان خـود   . »كند كند ولي به اين عذاب مي به ريختن اشك عذاب نمي) مردم را(خداوند « ∗

  ).كند به نوحه، عذاب مي(اشاره كرد 
شـوند، و زنـاني    شوند يـا نمـي   دانيد كه حيض مي يعني اگر نمي »اگر شك داريد«]: 4: الطالق[ ∗

و (، )عـدت ايشـان سـه مـاه اسـت     : (شوند اند و زناني كه حيض نمي شدن بازمانده كه از حيض
  ).زنان آبستن مدتشان اينست كه وضع حمل كنند

  .كنندگان سنت گرديد طالق براي لعان ∗
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): رضابـن عمـر  (شود؟ گفت  طالق حساب مي) در حالت حيض(آيا طالق  -5333
يعني حسـاب  (» پنداري اگر كسي عاجز آيد و عمل جاهالنه انجام دهد چه مي«

  ).شود مي
ه به خدا و روز آخرت ايمان دارد روا نيست كه بـر مـرگ كسـي    بر زني ك« -5334

به جز بر مرگ شوهر كه چهـار مـاه و ده روز   ، بيش از سه شب سوگواري كند
  .»است

سرمه نكنـد تـا آنكـه چهـار مـاه و ده روز      ) زني كه در عدت است(پس ... « -5338
  ∗∗∗.»بگذرد

و ) بـرد  هر ميـراث مـي  كه زن از شو(سپس آية ميراث نازل شد : عطاء گفت -5344
ده     . را نسخ كرد) زن شوهر مرده(حكم سكونت  پـس وي هركجـا بخواهـد عـ

  . نيست) بر خانوادة شوهر(بگذراند و برايش حق سكونت 
كـه مـدعي علـم غيـب     (از بهاي فـروش سـگ و اجـرت كـاهن      )ص(پيامبر -5346

  .فحشاگري منع كرده است) اجرت(و مهر ) است
كوبي بر اندام كنـد و كسـي كـه     كه نقش و نگار و خالبر كسي  )ص(پيامبر -5347

                                           
ر صـغيره كـه شـوهرش مـرده اسـت، در اسـتعمال خوشـبويي و تـرك زينـت وي          در مورد دخت ∗

  .نزد امام ابوحنيفه بر وي ترك زينت واجب نيست. اختالف است
اش پايان يافـت و بينونـت    مرد، زن خودرا طالق رجعي داده بود ولي به وي رجوع نكرد تا عده ∗

آنكه زن راضي گردد كـه  صغري حاصل شد كه در آن شوهر حق رجوع به زن را ندارد مگر 
  .با وي نكاح مجدد نمايد

ترسـد كـه    فاطمه دختر حكم نزد پيامبر آمد و گفت كه شوهرش اورا دو بـار طـالق داده و مـي    ∗
آنحضرت به وي اجازه داد كه به خانـة پـدر و مـادرش    . اش بر وي هجوم آورد كسي در خانه

  .برود
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اندام خودرا در معرض آن قرار دهد و بر سودگيرنده و سوددهنده لعنت كرده 
  .است

كند و بـا آن خشـنودي خـدا را     آنگاه كه مسلماني بر خانواده خود نفقه مي« -5351
  .»همان برايش صدقه است، جويد مي

  .»نفقه كن تا بر تو نفقه كنم! آدم اي پسر«: خداوند فرموده است -5352
ها و نيازمنـدان ماننـد مجاهـد در راه     دلسوز و مهربان بر بيوه«: فرمود )ص(پيامبر  

ايسـتد و روز را روزه   يا همچو كسي اسـت كـه شـب را بـه نمـاز مـي      ، خداست
  .»گيرد مي

و دسـت بـاال   . دهنده را تـوانگر نگـه دارد   بهترين صدقه آن است كه صدقه« -5355
اسـت و از كسـي آغـاز كـن     ) گيرنده صدقه(بهتر از دست پايين ) دهنده دقهص(

  ∗.»كه عايلة تو است
مـرا غـذا   : گويد غالم مي. يا به من غذا فراهم كن يا مرا طالق بده: گويد زن مي  

  .)1(مرا به كي واميگذاري؟، مرا غذا بده: گويد و پسر مي. بده و كار بفرماي
ناشي از توانگري باشد و از كسي آغاز كن كه بـه  بهترين صدقه آنست كه « -5356

  .»تو وابسته است
از بهـاي  (و ، فروخـت  از خرماي بنـي نضـير مـي   ) سهمية خودرا( )ص(پيامبر -5357

  .داشت آذوقة يك سالة خانوادة خودرا نگه مي) آن

                                           
دادن چيـزي را بـراي   (دهـد، متعـه    ا طالق ميدر مالعنه، هنگامي كه مرد، زنِ خودر) ص(پيامبر ∗

  .ذكر نكرده است) زن
اول آنكه حق نفـس مـرد، برحـق غيـر مقـدم      : سخن آنحضرت است و در آن چند حكم است -1

دادن زن و فرزند فرض است، نفقة خادمان نيز واجب است، اگر مرد از عهدة  دوم، نفقه. است
  .دايي صورت گيردتواند ج نفقة زن نتواند برايد، ميان آنها مي
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سي و ، يا به بستر خويش جاي گيريد، آنگاه كه به خوابگاه خويش درآييد« -5361
) اهللا اكبـر (و سـي و چهـار بـار    ) الحمـد هللا (و سي و سه بار ) حان اهللاسب(سه بار 
  .»اين براي شما از خادم بهتر است، بگوييد

بـه  : گفـت ) رضعايشـه  (كـرد؟ وي   در خانة خود چه كـار مـي   )ص(پيامبر -5363
) بـراي گـذاردن نمـاز   (شـنيد   و چون اذان را مـي ، كرد خانوادة خود خدمت مي

  .رفت بيرون مي
، شـد  آورده مـي  )ص(چـون نـزد پيـامبر   ، بـود  نازة مردي كـه قرضـدار مـي   ج -5371

اگـر گفتـه   » آيا چيز زيادي براي اداي قرض خـود گذاشـته اسـت؟   «: پرسيد مي
و اگـر نـه بـه مسـلمانان     ، گذارد بر وي نماز جنازه مي، شد كه گذاشته است مي
  .»برويد بر دوست خود نماز بگذاريد«: گفت مي

مـن بـه   «: گفـت ، هـا را بـر آنحضـرت نصـيب گردانيـد      آنگاه كه خداونـد فـتح    
كسي كه از مسلمانان بميرد و از خـود قـرض   ، مسلمانان از خود آنان نزديكترم

بـراي  ، اي بـه جـاي گـذارد    و اگر مـالي ، پرداخت آن با من است، به جا گذارد
  .»وارثين وي است

  .»كنيدگرسنه را طعام دهيد و بيمار را عيادت كنيد و اسير را رها « -5373
ــال محمــد -5374 ــا آنكــه   ، صاهــل و عي ــاپي از غــذايي ســير نشــدند ت ســه روز پي

  .)1(آنحضرت وفات كرد
بگوي و با دست راست بخور و از آن بخش كاسه كه بـه  ، بسم اهللا! اي پسر« -5376

                                           
شان ناشي از نبود مواد غذايي نبود، بلكه آنچـه ميسـر    اين حالت به خصوصي در اواخر زندگي -1

  .شد ها مي شد صرف فقرا و گرسنه مي
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  .)1(»تو نزديك است بخور
 در، داشت كه از جانب راست آغاز نمايد تا حد توان دوست مي )ص(پيامبر -5380

آنحضــرت در همــة كارهــا از ، كــردن پوشــيدن و در شــانه  كفــش، وضــوكردن
  .كرد راست آغاز مي

. نان نازك و گوسفند بريان نخورد تا آنكه خدا را مالقات كـرد  )ص(پيامبر -5385
  ∗).تا آنكه وفات كرد(
شـد و   كرد تا آنكه به او گفته نمـي  آنحضرت كمتر به غذايي دست پيش مي -5391

به سوي گوشت سوسمار دسـت دراز   )ص(رسول خدا. شد ده نمييا نام غذا بر
ايـن گوشـت سوسـمار    : يكي از زناني كه در آنجا حضور داشـت گفـت  ، كرد

خالد . دستش را از گوشت سوسمار عقب كشيد )ص(پيامبر! است يا رسول اهللا
ولي در سـرزمين قـوم   ، ني«: آيا حرام است يا رسول اهللا؟ فرمود: بن وليد گفت

  .»شده است و بر من نامطبوع و ناخوش است يافت نمي) مكه(من 
خـوردم و   من گوشت سوسمار را به سوي خود پيش كشيدم و مي: خالد گفت  

  .نگريست به سوي من مي )ص(پيامبر
سه نفر را بسنده است و غـذايي كـه سـه    ، غذايي كه دو نفر به آن سير شود« -5392

  .»چهار نفر را بسنده است، نفر به آن سير شود
شـد كـه بـا وي غـذا      خورد تا مسكيني فرا خوانده مـي  غذا نمي رضابن عمر -5393

ابن . وي غذاي زياد خورد، باري مردي را آوردم كه با وي غذا بخورد. بخورد
 )ص(زيرا از پيامبر، نياور) ام خانه(ديگر اين مرد را به ! اي نافع: گفت رضعمر

                                           
خورند، هركس بايد  بودن در غذاخوردن است كه چند نفر از يك ظرف غذا مي كاسه مراد هم -1

  .لقمه برگيرد از همان قسمت ظرف كه دستش به آن نزديك است
  .يعني پرخور نيست. خوار است مسلمان كم ∗
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  .»خورد و كافر در هفت روده مسلمان در يك روده مي«: فرمود ام كه مي شنيده
  .»خورم شده غذا نمي همانا من در حال تكيه« -5398
بگويد و به آن ) ال إله إال اهللا(كسي را كه ، خداوند به آتش حرام گردانيده« -5401

  .»رضاي خدا را بجويد
اگـر اورا  ، هرگـز بـر طعـامي عيـب نگرفتـه اسـت       )ص(پيامبر :رض ابوهريره-5409

  .كرد آمد آنرا ترك مي خورد و اگر اورا ناخوش مي يآمد از آن م خوش مي
از آنگـاه كـه خداونـد اورا مبعـوث كـرده تـا زمـاني كـه          )ص(پيـامبر :سهل  -5413

غربال . نان سفيد از آرد بيخته شده را نديده است، روحش را قبض كرده است
  .را نديده است

ف مـ    (دميـديم   كرديم و بر آن مـي  ما جو را آرد مي   كـرديم  يسبوسـي آنـرا پـ (
و ) پختيم و مي(كرديم  و بقية آنرا خمير مي، پريد آنچه مي، پريد سبوسي آن مي

  .خورديم مي
) قاب كوچـك (بر خوان غذا نخورده و نه بر سكُرُّجه  )ص(پيامبر:رضانس  -5415

  .بر سفره: خورد؟ گفت پس بر چه غذا مي، و نه قرص نان نازك خورد
بخـش دل بيمـار    آرام). از آرد و بعضـاً عسـل  غذاي آبگـين مركـب   (تلبينه « -5417

  .»كاهد است و از اندوه وي مي
نــان و آبگوشــت يــا نــان و (فضــيلت عايشــه بــر زنــان ماننــد فضــيلت ثريــد « -5419

  <<و<<∗.بر ساير غذاهاست) خورشت
شود پس اگـر   خواب و خوراك شما را مانع مي، سفَر نوعي از عذاب است« -5429

                                           
غم و اندوه و نـاتواني و كـاهلي و بخـل و گرانـي قـرض و غلبـة       : جويم از به تو پناه مي! بار الها« ∗

  .»مردم
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  .»بايد به سوي خانوادة خود بشتابدشود  مراد سفر انجام مي
  .داشت شيريني و عسل را دوست مي )ص(پيامبر :رض عايشه-5431
من هميشه كدو را دوست ، خورد را ديدم كه كدو مي )ص(پيامبر :رض انس-5433

  .دارم مي
و ، همانا تو پنج نفر را دعوت كرده بـودي «: گفت) به ابوشعيب( )ص(پيامبر -5434

خـواهي بـه وي اجـازه بـده و اگـر       اگـر مـي  . هي كرده استاين مرد ما را همرا
اگـر  : امام بخاري. به وي اجازه دادم، آري: وي گفت. »خواهي اورا واگذار مي

حق ندارنـد كـه از يـك سـفره بـه سـفرة ديگـر        ، اند مهمانان بر سر سفره نشسته
ولي حق آنرا دارند كه در همان سفره بـه يكـديگر خـود چيـزي     ، چيزي بدهند

  .يا آنرا ترك كنندبدهند 
  .خورد را ديدم كه خرما را با خيار مي )ص(پيامبر :عبدهللا بن جعفر رض-5440
... »درختي است كه بركت آن مانند بركت مسلمان است، از جنس درختان« -5444
  ).آن درخت خرماست(
، صـبحانه بخـورد  ) خوب و مرغـوب (هركسي كه هفت دانه خرماي عجوه « -5445

  .»رساند و نه سحر اورا زيان ميدر آن روز نه زهر 
خورد از ما گوشه بگيـرد يـا از مسـجد مـا      كسي كه سير خام يا پياز خام مي« -5452

  .»گوشه بگيرد
وِيق چيـزي     ، طلبيـد  آنحضـرت طعـام مـي   ...  :سويدبن نعمان رض -5454 بـه جـز سـ

آنحضرت دهان را شست و ما هم دهـان خـويش را   ، آنرا خورديم، آورده نشد
  .شستيم

دست خودرا پاك نكند تا آنرا بليسد ، خورد آنگاه كه يكي از شما غذا مي« -5456
  .»يا ليسانده شود
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در خـوردن  (اگر اورا ، آورد آنگاه كه خدمتكار يكي از شما غذاي اورا مي« -5460
زيرا وي رنج پختن ، نشاند بايد براي وي يك يا دو لقمه بدهد با خود نمي) غذا

  .»كرده است آنرا برده و آنرا آماده
را ديده است كه از شـانة گوسـفند كـه     )ص(وي پيامبر : رض عمرو بن اميه -5462

شانه و كاردي را ، آنحضرت به نماز فرا خوانده شد. بريد مي، در دست وي بود
  .نكرد) تازه(پس به نماز ايستاد و وضو ، بريد به دور انداخت كه با آن مي

گفتـه شـود بـا غـذاي     ) خفتن(اقامة نماز  آنگاه كه غذاي شب نهاده شود و« -5463
  .»شب آغاز كنيد

  .شنيد خورد و قرائت امام را مي باري غذاي شب مي) رضابن عمر(وي  -5464
  ∗∗∗.»عقيقه با نوزاد توأم است« -5471
و رنـج را از وي  ) قربـاني كنيـد  (برايش خوني بريزيـد  ، با نوزاد عقيقه است« -5472

  .)1(»دور كنيد
با دو انگشـت سـنگريزه افكنـدن را ناخوشـايند خوانـده اسـت و        )ص(پيامبر -5479

ولي دندان كسي را ، شود شود و دفع دشمن نمي با اين عمل شكار نمي«: فرمود
  .»كند شكند و چشم كسي را كور مي مي

و بـراي  ) هـا  دام(دارد كه براي نگهبـاني مواشـي    كسي كه سگي را نگه مي« -5480

                                           
  .»وقتي غذا خورديد، پراگنده شويد«]: 53: األحزاب[ ∗
  .فرا رسد به خوردن غذا شتاب نكند) خفتن(اگر وقت نماز شام  ∗
  .دار است شكركنندة خورندة غذا، مانند صبركنندة روزه ∗
  .اند دانسته) كودك(كردن وي  بعضي دوركردن موي سر، يا خون، يا ختنه -1
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  ∗∗∗.»كاهد وي مي) نيك(ز عمل هرروز دو قيراط ا، شكار نيست
مـاهي  ) كه در آيه آمـده كـه حـالل اسـت    ) (بحر(طعام آن : رض ابن عباس...   

ــردة درياســت ــداري  ، م ــاك پن ــرا ناپ ــو آن ــاهي را يهــود ، مگــر آنكــه ت و مارم
  .خوريم خورند و ما مي نمي

  ).نيازي به ذبح ندارد(هرچيزي كه در بحر است ذبح شده است : شُرَيح  
  .پندارم كه آنرا بايد ذبح كني مي، پرندهاما : عطاء  
آري ): عطاء(گفت . ها حكم صيد بحر را دارد ها و باتالق رودخانه، صيد نهرها  

ايـن يـك شـيرين    : دو دريـا يكسـان نيسـتند   «: ]12: فـاطر [: و سپس تالوت كرد
  .»خوريد مزه است و از هريك گوشتي تازه مي تشنگي زدا و آن يك شور تلخ

  .خورانم بخورند بر آنها مي) غوك يا بقه(ام قورباغه  وادهاگر خان: شعبي  
  .بيند پشت باكي نمي و حسن بصري به خوردن سنگ  
، هرچنـد آنـرا يهـودي   ، از صـيد بحـر بخوريـد   : گفتـه اسـت  رض و ابن عبـاس    

  .نصراني يا مجوسي شكار كرده باشد
                                           

شود و طعـام بحـر، يعنـي آنچـه      صيد بحر، يعني آنچه كه توسط دام شكار مي: عمر رض گفت ∗
) مـاهي مـرده بـر روي آب   (طـافي  : و ابوبكر صديق گفـت ). ماهي مرده(افكند  بحر بيرون مي
  .حالل است

و حجـت ايشـان حـديثي    ). اند(حنفيه، خوردن طافي يعني ماهي مرده را مكروه پنداشته است 
اند كه آنچه از دريا بيرون آيد بخوريد و آنچه مرده  است كه ابوداود و ابن ماجه روايت كرده

مالـك و  . ه عـام اسـت  است و بر روي آب آمده است نخوريد و نيز آية حرمت علـيكم الميتـ  
  .اند كه در خوردن آن باكي نيست شافعي و احمد گفته

  .»صيد بحر و طعام آن بر شما حالل شده است«]: 96: المائده[ ∗
پـس در همچـو   . حيـوان ديگـري اورا شـاخ بزنـد    : يعنـي  »و به ضرب شـاخ مـرده  «]: 3: المائده[ ∗

  .ا بكُش و بخوركند، آنر حاالت، اگر ديدي كه دم يا چشم حيوان حركت مي
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بـا  در هفت يـا شـش غـزوه شـركت كـرديم مـا        )ص(با پيامبر :ابواوفي رض -5495
  .خورديم آنحضرت ملَخ مي

آنـرا بخوريـد ولـي نـه بـا      ، با آنچه خون را بريزاند و نام خدا را بر آن ببريد« -5498
اسـتخوان  ، زيرا دندان، كنم و شما را ازين موضوع آگاه مي، دندان و نه با ناخن

  .)1(»است و ناخن كارد حبشيان است
آن قرباني ديگري ذبـح كنـد   كسي كه قبل از نماز ذبح كرده است به جاي « -5500

  .»بايد به نام خدا ذبح كند، و كسي كه ذبح نكرده تا آنكه نماز گذارديم
 )ص(پيـامبر . متوقـف كردنـد  ) با هدف قراردادن تير(شتري گريخت و آنرا  -5503

اگـر بـر آنهـا    . حيواناتي مانند اين شتر همچون جانوران وحشي هسـتند «: فرمود
  ).با تير بزنيد. (دتسلط نيابيد اينچنين عمل كني

دانيم كه بر آن نام خدا برده شده اسـت   ما نمي، آورند مردم به ما گوشت مي -5507
  ∗∗.)2(»شما نام خدا را بر آن برانيد و بخوريد«: فرمود )ص(يا نه؟ پيامبر

                                           
  .زيرا كشتن با ناخن سبب تعذيب حيوان است -1
شـدة كسـي را كـه     داند و ذبح اين حديث، حجت است كه تسميه را به هنگام ذبح واجب نمي -2

  .داند بسم اهللا را ترك كرده است حالل مي
هسـتند   امروز چيزهاي پاكيزه براي شما حالل شده، و طعام كساني كه اهل كتاب«]: 5: المائده[ ∗

  .»براي شما حالل و طعام شما براي آنان حالل است
شـود بـاكي نيسـت، و اگـر      هاي نصـراني مـي   در خوردن ذبحي كه توسط عرب: زهري گفت
گيرنـد، از آن مخـور، و اگـر نشـنيدي، همانـا       نـام غيـر خـدا را مـي    ) به وقت ذبـح (شنيدي كه 

  .دانسته است خداوند آنرا براي تو حالل كرده است با آنكه كفر آنها را
  .هاي ايشان است مراد ذبح) كه در آيه آمده است(طعام آنها 

  .اگر سر حيوان بريده شود، باكي نيست ∗
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از تيرزدن جانوران در بند نگه داشته شده منـع كـرده    )ص(پيامبر :انس رض -5513
  .است

  .از خوردن گوشت درندگان نيشدار منع كرده است )ص(امبرپي :زهري  -5527
چــرا از «: مــرده گذشــت و فرمــود )1(از كنــار گوســفندي )ص(همانــا پيــامبر -5531

خوردن آن حرام «: فرمود. آن مرده است: گفتند» كنيد؟ پوست آن استفاده نمي
  .»گرديده است

روغن پيرامون آنرا  موش و«: فرمود )ص(پيامبر. موشي در روغن افتاد و مرد -5538
  .»بخوريد) بقية روغن را(به دور اندازيد و 

  ∗∗.زده شود) بر روي حيوان(منع كرده است كه  )ص(پيامبر : رضابن عمر -5541
گرفتن در اين دو عيد منع كـرده   شما را از روزه )ص(همانا پيامبر :عمر رض -5571

بـا  (، خـويش گـرفتن   روزي اسـت كـه پـس از روزه   ، يكي از آن دو روز. است
هـاي   همان اسـت كـه از قربـاني   ، و روز ديگر  )عيد فطر(خوريد  مي) ختم روزه
  .»)روز اول عيد قربان. (خوريد خويش مي

  .)2(»از گوشت قرباني سه روز بخوريد« -5574

                                           
  .در حديث بعدي ماده بز نيز ذكر شده است -1
ايـم،   اي كـه روزي شـما كـرده    هـاي پـاكيزه   ايد، از نعمـت  اي كساني كه ايمان آورده«]: البقره[ ∗

تنها مردار و خون و گوشـت  ) خداوند. (پرستيد ، اگر تنها اورا ميبخوريد و خدا را شكر كنيد
نام غير خدا بر آن برده شده، بر شـما حـرام گردانيـده    ) هنگام سربريدن(خوك و آنچه را كه 

ناچـار شـود، در صـورتي كـه     ) براي حفظ جان خود بـه خـوردن آنهـا   (كسي كه ) ولي(است 
  .»را خدا آمرزنده و مهربان استستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهي نيست، زي

  .نزد حنفيه، قرباني واجب است ∗
  .داشتن و خوردن گوشت قرباني زياده از سه روز مباح است ولي جمهور بر آن هستند كه نگه -2
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آيـد و علـم    پديـد مـي  ) در علم ديـن (ناداني : هاي قيامت آنست كه از نشانه« -5577
شـود و   گـردد و شـراب نوشـيده مـي     ري برمال ميشوند و زناكا كم مي) علماء(

گردنـد تـا آنكـه از پنجـاه زن يـك مـرد        شوند و زنـان زيـاد مـي    مردان كم مي
  .»كند سرپرستي مي

ــام       « -5578 ــه هنگ ــرابخوار ب ــت و ش ــؤمن نيس ــأ م ــاب زن ــام ارتك ــه هنگ ــار ب زناك
و غارتگر كـه  «. »خوردن مؤمن نيست و دزد به هنگام دزدي مؤمن نيست شراب

نگرند به هنگام غارت  كند و مردم به سوي وي مي ارزشمندي را غارت ميمال 
  .»مؤمن نيست

انگور و : شود و آن از پنچ چيز آماده مي، تحريم شراب نازل شد :عمر رض -5581
  ∗.و شراب همان است كه عقل را بپوشاند، خرما و عسل و گندم و جو

هـر نوشـيدني   «: فرمود. ال شدسو )ص(از پيامبر) شراب عسل(در مورد اَلبِتع  -5585
  .»آن حرام است، كه مستي آورد

شد تا  از ما جدا نمي )ص(سه مورد است كه دوست داشتم پيامبر: رضعمر  -5588
گـرفتن پـدربزرگ از    ميـراث : (جد: كرد آنكه آنها را به ما به وضاحت بيان مي

مـورد مسـئلة   و چند مـورد در  ). كسي كه پدر و فرزند ندارد: (كَالله). نوة خود
  ).سود(رِبا 

گروهي از امت من خواهند بود كه زناكاري و پوشيدن پارچـة ابريشـمي و   « -5590
و گروهي بر دامنة كوهي فـرود  . شراب و آالت موسيقي را حالل خواهند كرد

                                           
اي اسـت كـه از عسـل و انگـور تهيـه       فقـاع نوشـابه  . (فُقاع اگر مستي نياورد در آن باكي نيسـت  ∗

فقاع، شـرابي اسـت   ). آنگاه كه تازه باشد و تخمير نشده باشدشود و نوشيدن آن رواست تا  مي
  .سازند مي) كيله(كه از مويز 
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آورد و نـزد ايشـان نيازمنـدي     آيند و چوپانان گوسفندانشـان را شـامگاه مـي    مي
خداوند ايشـان  . فردا نزد ما بيا: گويند به او ميآيد تا حاجتش برآورده شود  مي

كوبد و بقيـه را بـه شـكل     كند و كوه را بر سرشان فرو مي را شبانگاه هالك مي
  .»آورد بوزينه و خوك تا روز قيامت درمي

چـرا  «: بـه او گفـت   )ص(پيـامبر . نَقيـع آورد ) موضـع (ابوحميد ظرفي شير از  -5605
  .»گذاشتي؟ ن چوبي ميهرچند بر آ، ظرف را نپوشانيدي

هرگز به نيكوكـاري نخواهيـد رسـيد تـا از آنچـه دوسـت       «: ]92: آل عمران[ -5611
  .»داريد انفاق كنيد

، از گوســفند شــير دوشــيدم و بــا آن آب چــاه را آميخــتم)  رض انــس(مــن  -5612
ابوبكر به جانـب چـپ آنحضـرت نشسـته     . آنحضرت ظرف را گرفت و نوشيد

نشـين داد و   بـه باديـه  ) شـير را (راست وي و بقية آنـرا   نشين به سمت بود و باديه
  ∗.»راست و سپس راست را الزم گير«: سپس فرمود

آمد و به حالت ايستاده آب نوشـيد و  ) مسجد(در دروازة محوطة  رضعلي  -5615
داننـد و   همانا بعضي از مردم نوشيدن آب را به حالت ايستاده مكروه مي: گفت

انجام ، ام كه همان كاري كه شما ديديد من كردم دهرا دي )ص(همانا من پيامبر
  .داد

  .از آب چاه زمزم به حالت ايستاده نوشيد )ص(پيامبر -5617
ــامبر -5620 ــراي پي در ، اي آورده شــد و آنحضــرت از آن نوشــيد  نوشــيدني )ص(ب

                                           
زيـرا پيشـاب   . يسـت نوشيدن پيشاب انسان هرچند به آن اشد احتياج باشد، حالل ن: زهري گفت ∗

چيزهاي پاكيزه بـراي شـما حـالل شـده     «]: 5: المائده: [فرموده است )ج(خداوند. نجس است
خداونـد  شـفاي بيمـاري شـما را در آنچـه حـرام       : مسعود در مورد شراب گفتو ابن . »است

  .كرده نگردانيده است
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جانب راسـت آنحضـرت پسـري خردسـال نشسـته بـود و بـه جانـب چـپ وي          
بقيـه  (دهي كه  آيا اجازه مي«: آن پسر گفت آنحضرت به. بزرگان نشسته بودند

به خدا سوگند يا رسول اهللا كه سهمي : آن پسر گفت. »به اين بزرگان بدهم) را
آنحضرت ظرف نوشـيدني  . دهم را كه از تو به من رسيده است به هيچيك نمي

  .را به دست وي داد
اگـر نـه بـه    و ) براي مـا بيـاور  (اي داري  اگر آبي كه شب در مشك انداخته« -5621

  .»نوشيم مي) از جوي(دهان خود آب 
) و نوشـيدن از آن (ها  كردن دهانة مشك ام كه از خميده شنيده )ص(از پيامبر -5625

و آن نوشـيدن از  : عبداهللا به روايت از معمر يا غيـر او گفتـه اسـت   . كرد منع مي
  .ها است دهانة مشك

ير يا مشك آب را منـع  نوشيدن از دهان مشك ش )ص(پيامبر :ابوهريره رض -5627
كرده است و همسايه را منـع كـرده اسـت كـه در ديـوار همسـاية خـود ميخـي         

  .بكوبد
هريك از شما آب نوشيد در ظرف آب نفس ندمـد و هريـك از شـما كـه     « -5630

پيشاب كرد آلت خودرا در دست نگيرد و هريك از شـما كـه اسـتنجا كنـد بـا      
  .»دست راست پاك نكند

گفـت   كشـيد و مـي   سر مي) مرحله(را در دو يا سه دم  ظرف آب رضانس  -5631
  .نوشيد آب مي) مرحله(در سه دم  )ص(كه پيامبر

  .»كشد نوشد گويي آتش در شكم خود فرو مي كسي كه در ظرف نقره مي« -5634
ما را به هفت چيز امر كـرد و از هفـت چيـز     )ص(پيامبر :براء بن عازب رض -5635

ها را همراهـي كنـيم    ز مريض عيادت كنيم و جنازهما را امر كرد كه ا: منع كرد
مهماني را بپذيريم و بـر همگـان   ، بگوييم) يرحمك اهللا(كننده را دعاء  و عطسه
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كـه  (سالم بگوييم و ستمديده را ياري كنيم و سوگندخورنده را كمـك كنـيم   
و آنحضرت ما را منع كـرد كـه انگشـتر    ) سوگندش به جا شود و حانث نگردد

بـه  ) روي زيني ابريشـمي (و در نقره يا ظروف نقره ننوشيم و مياثر ، طال بپوشيم
 يو پوشـيدن حريـر و ديبـا و اسـتبرق     ) نوعي پارچة ابريشمي(كار نگيريم و قَس

  ∗.را منع كرده است) هاي ابريشمي پارچه(
هيچ مصيبتي نيست كه به مسلمان برسد مگـر آنكـه خداونـد بـه وسـيلة آن      « -5640

  .»خلد پوشاند تا آنكه خاري كه در بدن او ميگناهاني از اورا ب
و نه غم و اندوهي و نـه آزار و  ، رسد رنج و بيماري مسلمان را نمي« -5642و  5641

مگر آنكه خداوند به وسيلة آن ، خلد اي حتي كه خاري كه در بدن او مي غصه
  .»پوشاند خطاهاي وي را مي

كنـد و   ه آنرا باد باري كج مـي اي است ك مثال مؤمن مثال شاخة تر نو رسته« -5643
و مثال منـافق ماننـد درخـت صـنوبر و شمشـاد اسـت كـه        ، كند باري راست مي

  .»كن شود راست ايستاده است تا آنكه يكبارگي ريشه
اي است كه به هر سوي آن بـاد بـود آنـرا     مثال مؤمن مانند شاخة تر نورسته« -5644

رابـر مصـايب صـبور و    در ب(گـردد   خمانـد و چـون بـاد بايسـتد راسـت مـي       مـي 
و مثال فاجر چون درخت صنوبر است كه راست ايسـتاده اسـت تـا    ) شكيباست

  .»شكند آنكه هرگاه خدا بخواهد آنرا فرو مي
  .»شود خواهد به مصيبت گرفتار مي كسي كه خدا به وي نيكويي مي« -5645
 بـوده  )ص(تـر از پيـامبر   وي سـخت ) بيمـاري (ام كـه درد   هيچيكي را نديده« -5646

  ).رضعايشه . (»باشد

                                           
  .»بيند هركسي بدي كند در برابر آن كيفر مي«]: 123: النساء[ ∗
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مسلماني نيست كه به وي درد و آزاري برسد مگر آنكه خداونـد خطاهـاي   « -5647
  ).مريضي و ساير آن. (»ريزد چنانكه برگ درخت فرو مي، اورا فرو ريزد

  .»و مريض را عيادت كنيد و اسير را رها كنيد، گرسنه را طعام دهيد« -5649
ا را به هفت چيز امر كـرد و از هفـت چيـز    م )ص(پيامبر :براء بن عازب رض -5650

كردن جنـازه   و به همراهي، منع كرد... ما را از انگشتر طال و حرير و: منع فرمود
  ∗.گان امر كرد دادن به همه كردن مريض و سالم و عيادت

شـود   مرض صرع بـر مـن عـارض مـي    : آمد و گفت )ص(زن سياه نزد پيامبر -5652
. براي من در پيشگاه خدا دعا كـن . شود نه ميو بدن من بره) گردم بيهوش مي(

روي و اگـر   بـه بهشـت مـي   ، خواهي كـه صـبر كنـي    اگر مي«: آنحضرت فرمود
آن زن . »كنم كه بـه تـو صـحت ارزانـي دارد     خواهي به پيشگاه خدا دعا مي مي

پس خداوند را دعا كـن  ، شوم من برهنه مي: كنم و سپس گفت صبر مي: گفت
  .نحضرت براي وي دعا كردآ. كه مرا برهنه نگرداند

ام را از دو چيـز عزيـز وي محـروم     آنگـاه كـه بنـده   : خداوند فرموده اسـت « -5653
. »كنم بهشت را به وي ارزاني مي، در عوض آن دو چيز، كنم و او صبر كند مي

  .دو چشم وي است) عزيز از آن دو(مراد 
دچـار عارضـة    ابوبكررض و بـالل رض ، به مدينه آمد )ص(آنگاه كه پيامبر -5654

چـه  ! اي پـدر : من برايشـان درآمـدم و گفـتم   : گفت رض عايشه. تب گرديدند
  تو چطور هستي؟! طور هستي و اي بالل

دهد و هرچيز به نزد  گيرد و آنچه را مي همانا از جانب خداست آنچه را مي« -5655
ايــن «، »پــاداش آنــرا از خــدا بخــواه و صــبر كــن     ، وي مــدتي معــين دارد 

                                           
  .ام درداء، مردي از اهل مسجد را كه از انصار بود عيادت كرد ∗
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خواسـته   هاي آن بنـدگاني كـه مـي    متي است كه خدا در دلرح) ريختن اشك(
كنـد بـه جـز آنـاني كـه       نهاده است و خدا بر كساني از بندگان خود رحم نمـي 

  .»اند كننده رحم
و ، هيچيك از شما به سبب زياني كه به او رسيده است مرگ را آرزو نكند« -5671

زنـده داشـته بـاش كـه      تا آنگاه مـرا ! بار الها: هرگاه ناچار شود پس بايد بگويد
  .»زندگي به خير من است و آنگاه مرا بميران كه مرگ به خير من باشد

و نـه شـما را يـا    : ياران گفتنـد . »كند عمل هيچيك اورا به بهشت داخل نمي« -5673
مگر آنكه خداوند مرا به فضل و رحمت خـود  ، و نه مرا، ني«: فرمود! رسول اهللا
در امـور دينـي   . (عمل كنيـد ) به كمال(زديك روي كنيد و ن پس ميانه، بپوشاند
و هيچيـك از شـما آرزوي مـرگ    ) روي كنيد و در خور توان عمل كنيـد  ميانه
زيرا اگر او نيكوكار است شايد كه بـر عمـل نيـك خـود بيفزايـد و اگـر       ، نكند

  .»بدكردار است شايد كه توفيق توبه يابد
كـردن بـه    يا داغ، ردن عسلدر نيشتر حجامتگر يا خو: شفا در سه چيز است« -5681

  ∗.»كنم كردن منع مي و من امت خودرا از داغ، آتش
آنحضـرت  . كنـد  شكم بـرادرم درد مـي  : آمد و گفت )ص(مردي نزد پيامبر -5684

  .وي به برادر خود عسل نوشانيد و بهبود يافت... »به او عسل بنوشان«: فرمود
وي در ، ن ابجر با ما بـود ما در سفري برآمديم و غالب ب :خالد بن سعد رض -5687

ابن ابي عتيق بـه  . ما به مدينه رسيديم و او همچنان بيمار بود، طول راه بيمار شد
پـنج يـا هفـت    ، دانه درمان كنيـد  شما اورا با سياه: عيادت وي آمد و به ما گفت

هـاي بينـي    و با روغن يكجا كنيد و در سوراخ، دانه را بگيريد و بساييد دانه سياه

                                           
  ).خون از رگ گرفته شود) (كشيدن خون(حجامت  ∗
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  .وي بچكانيد
  .»است) مرگ(دانه شفاي هر مرضي به جز سام  در سياه« -5688
سازد و بخشي از حزن و اندوه  دل بيمار را آرام مي) شير روغن(همانا تلبينه « -5689

  .»كند اورا دور مي
  ).خورند زيرا سوگواران مي(ناخوشايندي مفيد است ، تلبينه -5690
  .شتحجامت شد در حالي كه روزه دا )ص(پيامبر -5694
بـه  (كنيد حجامت است و قُسـط دريـايي    بهترين چيزي كه با آن درمان مي« -5696

  .»)گلودردي كودكان
آنهـا  «، گزيـدگي ) گـژدم (نيست به جز از چشم نظر و عقرب ) مؤثر(افسون  -5705
، شـوند  كـه بـدون حسـاب وارد بهشـت مـي      )ص(هفتاد هزار نفر از امت پيامبر(

بـه  ) پرنـدگان و غيـره را  (كننـد و   درمان نمي) رقبه(كساني هستند كه با افسون 
  .»كنند كنند و به پروردگار خود توكل مي داغ نمي، گيرند فال نيك و بد نمي

  .»چون شيرخشت است و آب آن شفاي چشم است) سماروغ(قارج « -5708
عود هندي را بر خود الزم گيريد كـه در آن هفـت شفاسـت كـه در آن     ... « -5713

و داروريختن در ، داروريختن در بيني براي درد گلو) لجنَبذات ا: (زمره است
  ∗.»كنارة دهن براي بيماري ذات الجنب

نيست و نه بوم ) به آن معني(و صفَر ) به جز ارادة خدا(نيست مرضي ساري « -5717
  .»شوم است

هاي انصار اجازه داد كه درد  به يكي از خانواده )ص(پيامبر -5721و  5720و  5719
) آنچـه بـر جراحـت نهنـد تـا خـون بايسـتد       (گزيدگي را با رقيـه   گژدمگوش و 

                                           
  ).هندي عود(كُست  ∗
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  .درمان كنند
  .»پس آنرا با آب خاموش گردانيد، گرمي تب از گرماي دوزخ است« -5723
  .»سرد بسازيد، تب را با آب« -5724
در آنجـا داخـل نشـويد و اگـر     ، اگر شنيديد كه در سرزميني طاعون اسـت « -5728

  .»د كه شما در آن هستيد از آنجا بيرون نرويدطاعون در سرزميني باش
شـهادت اسـت و هركـه بـه طـاعون بميـرد       ) اسهال(مرگ در بيماري شكم « -5733

  .»شهيد است
) درمان(چه چيز آگاه كرد كه سورة فاتحه رقيه ) خطاب به اصحاب(تو را « -5736

  .است
بـه آن  ، ايـد  فتـه كتـاب خـدا گر  ) خواندن(شما آنچه را به طور مزد در برابر « -5737

  .»سزاواريد
دختري را ديد كه بـر رويـش لكـة    ) رضام سلمه (در خانة وي  )ص(پيامبر -5739

زيـرا وي را  ) الفاتحه را بااليش بخوانيـد (او را رقيه كنيد «: فرمود. باشد سياه مي
  .»چشم نظر رسيده است

 و آنحضرت از خالكوبي نقش و نگار در بـدن منـع  . »چشم زخم حق است« -5740
  .كرده است

  .رقيه را در مورد هر گزندة زهردار اجازه داده است )ص(پيامبر -5741
پـس بايـد   ، خواب ناخوشايند باشد، از سوي خداوند است) صالحه(رؤياي « -5747

همانـا  ، بدمد و از شر آن پنـاه جويـد  ) به جانب چپ خود(با آب دهان ، سه بار
  .»رساند آن خواب زياني به او نمي

نـاس و فلـق را بـر    ، درآمد سـورة اخـالص   چون به بستر خود مي )ص(رپيامب -5748
و تا جـايي  ، كشيد ها را به روي خود مي دميد و سپس دست هاي خود مي دست
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  .كشيد بر بدن خود مي، رسيد هايش مي كه دست
كسـاني هسـتند كـه    ) رود گروهـي كـه بـدون حسـاب بـه بهشـت مـي       (آنها « -5752

كننــد و بــر  كننــد و داغ نمــي و رقيــه نمــي، نــدگير پرنــدگان را بــه فــال بــد نمــي
  .»كنند پروردگار خويش توكل مي

در (و نه فال بد در پرندگان و نـه هامـه   ) بدون تقدير خدا(نه سرايت مرض « -5757
پنداشــتند و  دادنــد و آنــرا جغــد يــا بــوم مــي دوران جاهليــت بــه آن اعتبــار مــي

ز مـرگ صـاحب خانـه يـا     ا. شوم است، اگر به خانة كسي آواز كند: گفتند مي
  ∗.»صفر اعتبار دارد) ماه(و نه ) دهد يكي از نزديكان وي خبر مي

  .يعني شرك به خدا و سحر. »از موبقات مهلكات بپرهيزيد« -5764
بعضـي از سـخنان ماننـد سـحر      –يـا   –برخي از سـخنان بسـان سـحر اسـت     « -5767

  .»است
) مرغـوب و خـوب  (عجوه  خرماي) هفت دانه(اگر كسي صبحانه چند دانه « -5768

  .»رساند و نه سحر نه زهر اورا زيان مي، در آن روز تا فرارسيدن شب، بخورد
  .»شتر اول را چه كسي ساري ساخته است؟« -5775
نيسـت و مـرا فـأل خـوش     ) بـوم (سرايت مـرض نيسـت و شـومي در پرنـده     « -5776

  .»سخني نيكو«: و فأل چيست؟ فرمود: گفتند. »آيد مي
بايـد آنـرا در مـواد ظـرف غوطـه      ، گسي در ظرف يكي از شما بيفتـد اگر م« -5782

پس آنرا بيرون افكند زيرا در يك بال آن مرض و در بال ديگـر آن شـفا   ، دهد
  ∗∗.»است

                                           
  .»شود و ساحر هركجا برود رستگار نمي«]: 69: طه[ ∗
  .»بخوريد و بنوشيد و صدقه دهيد بدون اسراف و تكبر« ∗
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خداونـد  ، اش را دراز كند كه بر زمين كشيده شـود  كسي كه متكبرانه جامه« -5784
همانـا يـك   ! اهللايـا رسـول   : گفت رضابوبكر. »نگرد در روز قيامت به وي نمي

مگر آنكـه بـه آن توجـه و اهتمـام ورزم؟     ، شود طرف ازار من پايين كشيده مي
  .»كنند تو از كساني نيستي كه متكبرانه چنان مي«: فرمود )ص(پيامبر

سـپس  ، را ديدم كه نيزة كوچك را آورد و آنرا بر زمين فرو بـرد رض بالل  -5786
اي پوشيده بـود   كه برآمد و حله را ديدم )ص(و رسول خدا، اقامة نماز را گفت

كه پايينش را بـر زده بـود و مـردم و حيوانـات را ديـدم كـه از آن سـوي نيـزة         
  .گذشتند كوچك از جلوي او مي

  .»تر از شتالنگ باشد در آتش است آنچه پايين« -5787
يا (دار  پيراهن و پايجامة دوخته شده و لباس كاله، كسي كه در احرام است« -5794

چيـزي بپوشـد كـه از    ، رويـه نيابـد   اگر كفـش بـي  . و موزه نپوشد) رزدارد  كاله
  .»تر باشد پايين) غوزك پا(شتالنگ 

پيـراهن  «اي بپوشـد؟   چه جامه) كسي كه در احرام حج يا عمره است(محرِم  -5802
دار نپوشـيد و مـوزه    نپوشيد و دسـتار نپوشـيد و يـا جامـه نپوشـيد و لبـاس كـاله       

بايد موزه بپوشد و پايين آنـرا قطـع   ، رويه نيابد ش بيمگر كسي كه كف، نپوشيد
قرار گيرد و لباسي كـه در آن چيـزي از   ) غوزك پا(تر از شتالنگ  كند تا پايين

  .»نپوشيد، زعفران و ورس رسيده باشد
ازار نيابد بايد شلوار بپوشد و اگر كسي كفـش  ) در حالت احرام(كسي كه « -5804

  .»وشدرويه نيابد بايد موزه بپ بي
): رضانـس  (محبوبتر بود؟ گفـت   )ص(كدام جامه براي پوشيدن نزد پيامبر -5812
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  ).چادر يمني سبزرنگ(حبره 
ه . منع كـرده اسـت  ) مالمسه و منابذه(از دو نوع بيع  )ص(پيامبر -5820 سـالممـرد  : م

ــدار ــي   ، خري ــاس م ــا روز مس ــري را در شــب و ي ــة ديگ ــه را   جام ــد و جام كن
  ).شود بيع منعقد مي(كردن  رد مگر به همين لمسنگ گشايد و نمي نمي

افكنـد و آن مـرد    و منابِذَه آن است كه مردي جامة خودرا به سوي ديگري مي  
بيـع آن دو نفـر   ، افكند و همين افكندن ديگر جامة خودرا به سوي مرد اولي مي

  .بدون آنكه به جامة يكديگر نظر كنند و راضي شوند. شود مي
خـودش  ، مـردي : يكي اينكه: ز دو نوع پوشاك منع كرده استا )ص(پيامبر -5821

ديگري . را در يك جامه بپيچاند و بر شرمگاه وي چيزي نباشد كه آنرا بپوشاند
اينكه خودش را در يك جامه بپيچاند و بر يك شانه چيزي از آن جامه نيسـت  

  .و از بيع مالمسه و منابذه منع كرده است) برهنه است(
بگويد و سپس به همين باور بميرد مگر  »َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّه«: يست كهاي ن بنده« -5827

: امام بخاري گفت). اگر زنا و دزدي هم كرده باشد. (»اينكه در بهشت درآيد
اگر توبه كند و پشيمان شود و ، اين حكم به نزديك مرگ يا پيش از آن است

  .شود يبگويد گناهانش آمرزيده م »َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّه«
در ) كافران(براي آنها ) هاي ابريشمي انواع لباس(طال و نقره و حرير و ديبا « -5831

  .»دنيا است و براي شما در آخرت است
  .»هرگز در آخرت آنرا نخواهد پوشيد، كسي كه در دنيا ابريشم بپوشد« -5832
ر ايـن  ما را منع كرده است كه در ظروف طال و نقره بنوشيم و د )ص(پيامبر -5837

  .ظروف بخوريم و از پوشيدن حرير و ديبا و نشستن بر آن منع كرده است
) بـدن (پوشيدن ابريشم را براي زبير و عبدالرحمن نسبت خارش  )ص(پيامبر -5839

  .آنها اجازه داده است
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را ديده اسـت كـه چـادر حريـر      )ص(ام كلثوم دختر پيامبر) رض انس(وي  -5842
  .سيراء پوشيده بود

) چادر سياه(هايي آورده شد كه در ميان آنها خميصه  جامه )ص(براي پيامبر -5845
مـرا نـزد   . »بينيد كه اين خميصه را بـدهم؟  براي چه كسي الزم مي«: فرمود. بود

: آوردند و آنحضرت با دست خـود آنـرا بـر مـن پوشـانيد و فرمـود       )ص(پيامبر
به نقش آن خميصه  آنحضرت. و دو بار تكرار كرد. »آنرا كهنه و پوسيده كني«

اين ! اي ام خالد«: فرمود كرد و مي نگريست و با دست خود به من اشاره مي مي
  .به زبان حبشي خوب و نيكو را گويند) سنا(و . »بسيار سنا است

اش را با زعفـران رنـگ    منع كرده است كه مرد جامه )ص(پيامبر :انس رض -5846
  .كند

ه اســت كــه كســي در احــرام اســت منــع كــرد )ص(پيــامبر :ابــن عمــر رض -5847
  .هايي بپوشد كه به ورس يا زعفران رنگ شده باشد جامه

ام كـه حلّـة    قامت بـود و مـن آنحضـرت را ديـده     ميانه )ص(پيامبر :براء رض -5848
  .ام سرخ پوشيده بود و هيچ چيزي را بهتر از وي نديده

گـذارد؟   مـي هـاي خـود نمـاز     با كفش )ص(آيا پيامبر: پرسيدم رضاز انس  -5850
  .آري: گفت

هيچيك از شما با يك كفش راه نرود يا هردو را برهنه كند يا هـردو را در  « -5855
  .»كفش كند

پوشد بايد از كفش پـاي راسـت آغـاز كنـد و      هريك از شما كه كفش مي« -5856
آورد از كفش پاي چپ آغاز كند تـا پـاي راسـت در     چون كفش را بيرون مي
  .وردن آخر باشدآ پوشيدن اول و در بيرون

از دادن (همانـا خداونـد   . عملي الزم گيريد كه تـوان آنـرا داريـد   ! اي مردم« -5861
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آورد تا شما مالل آوريد و همانا بهترين اعمـال نـزد خداونـد     مالل نمي) پاداش
  ).به آن مواظبت شود. (»هرچند اندك باشد، آن است كه دايمي باشد

عيـادت مـريض و همراهـي جنـازه و     : كرد ما را به هفت چيز امر )ص(پيامبر -5863
ــه  ــراي عطس ــا ب ــده دع ــه    ، كنن ــاني و كمــك ب ــذيرفتن مهم ــالم و پ ــخ س و پاس

  .»و ياري مظلوم) كه از عهدة سوگند خود برايد(سوگندخورده 
هرگز آنـرا  «: سپس به دور افكند و فرمود، پوشيد انگشتر طال مي )ص(پيامبر -5867

  .دور افكندندمردم هم انگشتران خودرا . »پوشم نمي
  .از نقره بود و نگين آن نيز از نقره بود )ص(همانا انگشتر آنحضرت -5870
پس اورا دوسـت بـدار   ، دارم را دوست مي) رض حسن بن علي(او ! بار الها« -5884

  .»دارد و دوست بدار هركه اورا دوست مي
خـودرا   سازند و زنـاني را كـه   مرداني را كه خودرا شبيه زنان مي )ص(پيامبر -5886

هاي خـويش   آنان را از خانه«: سازند لعنت كرده و فرموده است شبيه مردان مي
  .»بيرون كنيد

  .»است )1(چيدن سبيل در زمرة فطرت« -5888
سـتردن مـوي   ، كـردن  ختنـه : يا پنج چيز از فطـرت اسـت  ، فطرت پنج است« -5889

  .»بركندن موي زير بغل و بريدن موي سبيل، زيرناف
  .»چيدن ناخن و بريدن سبيل، تراشيدن موي زير ناف: فطرت استدر زمرة « -5890
  .»ها را انبوه كنيد ها مبالغه كنيد و ريش كردن سبيل در كوتاه« -5893
كنند پس شما خالف آنهـا   همانا يهود و نصاري موي خويش را رنگ نمي« -5899

                                           
) ص(، طبيعت بشري است، ولي نزد جهور فقها شيوة اسـالمي و سـنت پيـامبر   ةمعني لغوي فطر -1

  .است
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  .»عمل كنيد
  .رسيد هايش مي تا شانه )ص(همانا موي پيامبر -5903
سـر خـودرا بـا     )ص(و پيـامبر ، نگريست ردي از سوراخي به خانة پيامبر ميم -5924

دانستم كه تـو   اگر مي: آنحضرت به وي گفت، خراشيد مي) نوعي شانه(مدري 
گرفتن به اين سبب حكم  همانا اجازه، زدم با اين مدر در چشم تو مي، نگري مي

  ).تديدن بدون اجازه مجاز نيس. (»شده است كه براي ديدن است
در حـالي كـه حـايض    ، كـردم  را شانه مـي  )ص(سرِ پيامبر) رضعايشه (من  -5925

  .بودم
بني آدم براي خـودش اسـت بـه جـز     ) نيك(هر عمل ): فرمايد خداوند مي(« -5927

دار بـه   و بوي دهن روزه، دهم و من پاداش آنرا مي، روزه كه آن براي من است
  .»نزد خدا از بوي مشك خوشبوتر است

  .كند خوشبويي را رد نمي) هدية( )ص(پيامبر: گفت رضس ان -5929
كننـد   زنان خالكوبي مي) بر پوست(زناني كه : خداوند لعنت كرده است بر« -5931

و ، چيننـد  كنند و زناني كه موي صـورت مـي   و آناني كه تقاضاي خالكوبي مي
كننـد و تغييردهنـدگان    هـا را گشـاده مـي    زناني كـه بـراي زيبـايي ميـان دنـدان     

، چه حال كـه لعنـت نكـنم   ) رضعبداهللا بن مسعود(مرا . »فرينش خداي تعاليآ
آنچه را پيـامبر  «: لعنت كرده است و آن در كتاب خدا )ص(كسي را كه پيامبر

  .]7: الحشر[ »بگيريد و هرآنچه را منع كند از آن بازايستيد، به شما بدهد
پيونـد  ) ي راخـود يـا ديگـر   (خداوند لعنت كرده اسـت بـر زنـي كـه مـوي      « -5933

  .»كند و زني كه موي خودرا پيوند كرده است مي
  .»حق است) نظر(چشم زخم « -5944
و دادن آن و ) سـود (از بهاي خون و بهاي سـگ و خـوردن رِبـا     )ص(پيامبر -5945
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  .منع كرده است، خواهد خالكوبي شوند كننده و آنكه مي خالكوب
. »قيامت براي صورتگران انـد  ترين عذاب در نزد خدا در روز  همانا سخت« -5950
شـوند و بـه    سـازند در روز قيامـت عـذاب مـي     ها را مي كساني كه اين صورت(

  ).زنده كنيد، ايد آنچه را آفريده: شود ايشان گفته مي
اي پوشـيده   از سفري آمد و من طاق خانه را با پرده )ص(پيامبر :عايشه رض -5954

پـاره كـرد و   ، آنـرا ديـد   )ص(چـون پيـامبر  ، هـايي بـود   بودم كه در آن صورت
ترين عـذاب در روز قيامـت بـراي كسـاني اسـت كـه مشـابه بـه           سخت«: گفت

  .»سازند آفرينش خدا مي
  .»شوند اي كه صورت باشد وارد نمي فرشتگان در خانه... « -5957
اي كـه در آن صـورت و سـگ     ما در خانه: به آنحضرت گفت امين رييلبج -5960

  .شويم باشد وارد نمي
گردد كـه در آن روح   كشد در روز قيامت مكلف مي كسي كه صورت مي« -5963

  .»دمنده نيست او روح، بدمد
را در مسجد ديده است كـه بـه پشـت دراز     )ص(پيامبر :عموي عباد بن تميم -5969

  .كشيده بود و يك پاي وي بر پاي ديگر وي بود
نـزد خداونـد    پرسيدم كه كـدام عمـل   )ص(از پيامبر :عبدهللا بن مسعود رض -5970

: پـس از آن كـدام اسـت؟ فرمـود    : گفـتم . »نماز به وقت آن«: فرمود. بهتر است
جهـاد در راه  «: سپس كدام است؟ فرمـود : گفت. »سپس نيكويي با پدر و مادر«

  ∗.»خدا
سـزاوارترين مـردم بـه    ! يـا رسـول اهللا  : آمـد و گفـت   )ص(مردي نـزد پيـامبر   -5971

                                           
  .»نيكي كندو به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود «]: 8: العنكبوت[ ∗
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: پس از آن كيست؟ فرمـود : گفت. »مادرت«: رفتاري من كيست؟ فرمود خوش
. »پـس از آن مـادر تـو   «: پس از آن كيست؟ فرمود: گفت. »پس از آن مادر تو«

  .»پس از آن پدرت«: پس از آن كيست؟ فرمود: گفت
» اند؟ پدر و مادر تو زنده«: آيا جهاد كنم؟ فرمود: گفت )ص(مردي به پيامبر -5972

  .»در خدمت آنها جهاد كن«: فرمود، آري: گفت
از بزرگترين گناهان اين است كه كسـي پـدر و مـادر خـودرا لعنـت      ، همانا« -5973

كنـد؟   چگونه كسي پدر و مادر خودرا لعنـت مـي  ! يا رسول اهللا: گفته شد، كند
وي نيـز پـدرش را دشـنام    ، دهـد  كسي به پدر كسـي ديگـر دشـنام مـي    «: فرمود
  .»دهد مي وي نيز مادرش را دشنام، دهد و مادرش را دشنام مي. دهد مي

ردانيـده و حـرام گردانيـده    همانا خداوند بر شما آزردن مـادران را حـرام گ  « -5975
ز آنچه دادن آن بر شما الزم كرده شده و تقاضاي آنچه را سزاوار آن ممانعت ا
ــر شــما قيــل و قــال  ... ، نيســتيد ــاد ) پرحرفــي در مــورد مــردم(ب و ســؤاالت زي

  .»كردن مال را و ضايع، كردن) مورد بي(
! آري يـا رسـول اهللا  : گفتـيم . »آيا شما را از بزرگترين گناهان آگاه نگردانم« -5976

آنحضرت تكيه كرده بود  –آوردن به خدا و آزردن پدر و مادر  شرك«: فرمود
برحذر باشـيد  ، برحذر باشيد از سخن دروغ و شهادت دروغ –نشست و گفت 

  .»از سخن دروغ و شهادت دروغ
در ) كمـك (بـه اميـد   ) كـه مشـرك بـود   (مادر من «: رضر اسماء بنت ابوبك -5978

سوال كردم كه آيا با وي بـه وجـه    )ص(از پيامبر، نزد من آمد )ص(زمان پيامبر
  ).با مادر خود احسان كن(، »آري«: پسنديده عمل كنم؟ فرمود

دين با شما نجنگيـده و شـما   ) كار(خدا شما را از كساني كه در «: ]8: الممتحنه[  
  .»دارد كه با آنان نيكي كنيد بازنمي، اند ان بيرون نكردهرا از ديارت
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  .كند امر مي) احسان(پرهيزگاري و صلَه ، صدقه، ما را به نماز )ص(پيامبر -5980
هـا را بـه عمـر     يكي از آن حله. آورده شد )ص(به پيامبر) ابريشمي(هاي  حله -5981

ن گفتـي آنچـه   چگونه آنرا بپوشم كه تـو در مـورد آ  : گفت رضعمر . فرستاد
ولـي آنـرا   ، ام كـه بپوشـي   همانـا آنـرا بـه تـو نـداده     «: گفتي؟ آنحضـرت فرمـود  
آنرا براي برادر خود كه از اهل مكه بود  رضعمر. »بفروشي يا كسي را بپوشان

  .قبل از آنكه وي اسالم آورد، فرستاد
كـه  اين«: فرمـود . مرا از عملي خبر ده كه مرا بـه بهشـت درآورد  ! يا رسول اهللا -5983

خداي را بپرستي و به وي چيزي شريك نياوري و نمـاز بـه پـا داري و زكـات     
  .»به جا كني )1(بدهي و صلة رحم

  .»شود كند به بهشت وارد نمي كسي كه پيوند با خويشاوندان را قطع مي« -5984
كسي كه خوش دارد روزي وي فراخ گردد و عمرش دراز شود بايد صـلة  « -5985

  ).بايد صلة رحم خودرا پيوسته بدارد( –. »ردرحم خودرا به جاي آو
م    ، خداوند مخلوقات را آفريد« -5987 حـو چون آفرينش خودرا به پايـان رسـاند ر
ــد   : گفــت) محــل جنــين در شــكم( ايــن محــل كســي اســت كــه از قطــع پيون

شـوي كـه    آيـا راضـي نمـي   ، آري: خدا گفت. جويد خويشاوندي به تو پناه مي
كند و بگسالنم از كسي كه پيونـد   ند تورا وصل مياحسان كنم به كسي كه پيو

ايـن حالـت و   «: خدا گفـت . اي پروردگار، آري: گسالند؟ رحم گفت تورا مي
. »خواهيد بخوانيد اگر مي«: گفت )ص(رسول خدا. »حق براي تو محفوظ است

يـا سرپرسـت   (برگشـتيد  ) از خـدا (آيا اميد بستيد كـه چـون   ) اي منافقان(پس «

                                           
احسان با خويشاوندان و مالقات با آنها : اي دارد كه از آن جمله است صلة رحم معاني گسترده -1

  .و برخورد نيك با ايشان
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هـاي خـودرا از هـم     فسـاد كنيـد و خويشـاوندي   ) روي زمـين ( در) مردم شديد
  .]22: محمد[ »بگسليد

م (پس خداوند ، رساند ريشه مي، رحم به رحمن) لفظ(همانا « -5988 حـگفتـه  ) به ر
كـنم و كسـي كـه از تـو      بـا وي وصـل مـي   ، كسي كـه تـورا وصـل كنـد    : است

  .»گسالنم از وي مي، بگسالند
با وي وصل كـنم  ، ريشه است كسي كه آنرا وصل كندرحم داراي رگ و « -5989

  .»گسالنم از وي مي، و كسي كه از وي بگسالند
كسي نيست كه صلة رحم را قطع نكرده است و ليكن واصل كسي ، واصل« -5991

  .»آنرا وصل كند، است كه چون صلة رِحمِ او قطع شود
بـر دوش  ) وة آنحضـرت نـ (نزد ما برآمد و امامه دختر ابوالعـاص   )ص(پيامبر -5996

نهاد و چـون بلنـد    كرد اورا مي چون ركوع مي، آنحضرت نماز گذارد. وي بود
  .كرد شد اورا بلند مي مي

را بوسيد و اقرع بن حـابس تميمـي نـزد وي     رض حسن بن علي )ص(پيامبر -5997
. ام هيچيـك از آنـان را نبوسـيده   ، مـن ده فرزنـد دارم  : اقـرع گفـت  . نشسته بـود 

كسي كـه مهربـاني نكنـد بـه او مهربـاني      «: وي نگريست و گفت به )ص(پيامبر
  .»شود نمي

بوسيد و ما آنان  شما كودكان را مي: آمد و گفت )ص(نشيني نزد پيامبر باديه -5998
) كه در دل تو رحمت درآورم(آيا من قادرم «: فرمود )ص(پيامبر. بوسيم را نمي

  .»است در حالي كه خداوند از دل تو رحمت را بيرون كشيده
خداوند رحمت را صد بخش گردانيده و نودونه بخش آنرا نـزد خـود نگـه    « -6000

از همـين يـك بخـش    ، داشته و فقط يك بخش آنرا به زمين نازل كـرده اسـت  
تا آنكه اسپ كه گـام خـودرا   ، كنند است كه مخلوقات به يكديگر مهرباني مي
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  .»دكند از بيم آنكه به آن آسيبي نرس بر كُرّة خود بلند مي
خوانند و كسي را كـه   و كساني كه با خدا معبودي ديگر نمي«: ]68: الفرقان[ -6001

  .»كنند كشند و زنا نمي را حرام كرده است جز به حق نمي) خونش(خدا 
يـا  ، دست مانند مجاهد در راه خداسـت  دلسوز و مهربان بر زنان بيوه و تهي« -6006

  .»ايستد ه نماز ميگيرد و شب ب مانند كسي است كه روز روزه مي
مگـر  ، مسلماني نيست كه درختي بنشاند و از آن انسان يا جانـداري بخـورد  « -6012

  ∗.»آنكه آن برايش صدقه است
كـرد تـا آنكـه     در مورد همسـايه مـرا وصـيت مـي    ) به نيكي(جبرئيل پيوسته « -6014

  .»پنداشتم كه وي همسايه را ميراث بر همسايه قرار خواهد داد
بـه  ، آورد به خدا سوگند كه ايمان نمـي ، آورد سوگند كه ايمان نمي به خدا« -6016

: فرمـود ! و او كيست يـا رسـول اهللا  : گفته شد. »آورد خدا سوگند كه ايمان نمي
  .»باشد اش از عذابش ايمن نمي كسي كه همسايه«
هرچنـد  ، اش اندك نشـمارد  براي زن همسايه، زن همسايه! اي زنان مسلمان« -6017

  ).اش را حقير نشمارد تحفه. (»گوسفندي بفرستدبه وي پاچة 
اش را آزار نرسـاند و   همسـايه ، كسي كه به خدا و روز آخـرت ايمـان دارد  « -6018

  .»بايد سخن نيك بگويد يا خاموشي گزيند، ...مهمانش را گرامي دارد و
روز اسـت و   سـه شـبانه  ) عـادي (و مهمـاني  ) پذيرايي خاص(روز  يك شبانه« -6019

  .رود صدقة وي به شمار مي، ر از سه روز باشدآنچه بيشت
                                           

و خدا را بپرستيد و چيزي را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيـد  «]: 60: النساء[ ∗
همساية خـويش و همسـاية بيگانـه و همنشـين و     و در بارة خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و 

كـه خـدا كسـي را كـه متكبـر و فخرفـروش اسـت،        ) نيكي كنيـد (مانده و بردگان خود  در راه
  .»دارد دوست نمي
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  .»هر نيكويي صدقه است« -6021
؟ )كـه صـدقه بدهـد   (اگر چيزي نيابـد  : گفتند. »بر هر مسلماني صدقه است« -6022

. »هاي خود كار كند و خود از آن بهـره گيـرد و صـدقه بدهـد     با دست«: فرمود
بـه درمانـدة نيازمنـد    «: وداگر توان آنرا نداشته باشد يـا كـار نكنـد؟ فرمـ    : گفتند

بـه   –يا فرمـود   –به نيكويي امر كند «: اگر نتوانند؟ فرمود: گفتند. »كمك كند
همانـا  ، خودرا از شر بازدارد«: اگر اينرا نتواند؟ فرمود: گفت. »معروف امر كند

  .»اين به وي صدقه است
اگـر آنـرا   اي از خرمـا باشـد و    پـاره ) دادن با صـدقه (از آتش بترسيد هرچند « -6023

  ∗.»سخني نيكو بگوييد، نيابيد
ــه -6025 ــراي ، نشــيني در مســجد پيشــاب كــرد  بادي ، برخاســتند) آزار وي(مــردم ب

پس سطل آبي خواست و بر . »كردن اورا قطع مكنيد پيشاب«: گفت )ص(پيامبر
  .موضعِ پيشاب وي آب ريخته شد

بخش ديگـر را  مسلمان براي مسلمان مانند ساختماني است كه بخشي از آن  -6026
  .پس آنحضرت ميان انگشتان خويش را در يكديگر درآورد. كند محكم مي

  .»ترين شماست خُلق همانا بهترين شما خوش« -6029
گــويي و ناســزاگويي  نــرمش نشــان بــده و از درشــت، آرام گيــر اي عايشــه« -6030

  .»بپرهيز
: د فرمـود چون آنحضرت اورا دي. اجازة ورود خواست )ص(مردي از پيامبر -6032
. چـون آن مـرد نشسـت   . »وي برادرِ بد قبيلة خود و پسـر بـد قبيلـة خـود اسـت     «

و زمـاني كـه   . خلقـي بـا وي صـحبت كـرد      رويي و خـوش  آنحضرت با گشاده

                                           
  .»دارد همانا خداوند نرمي و خوش خلقي را در همة امور دوست مي« ∗
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چـون آن مـرد را ديـدي    ! يـا رسـول اهللا  : به آنحضرت گفت رض عايشه، رفت
خلقـي بـا وي صـحبت     رويـي و خـوش   سـپس بـا گشـاده   ، چنين و چنان گفتـي 
اي؟  آيا گاهي مرا ناسزاگوي ديده! اي عايشه«: فرمود )ص(كردي؟ رسول خدا

همانا بدترين مردم از نظر منزلت در روز قيامت در پيشگاه خدا كسي است كه 
  .»از وي دوري گزينند تا از شر او در امان باشند

ترين مـردم   ترين مردم و شجاع نيكترين مردم و سخي )ص(پيامبر :انس رض -6033
  .بود

چيزي خواسته نشده است كـه او هرگـز نـي گفتـه      )ص(از پيامبر :جابر رض -6034
  .باشد

  .گوي نبود ناسزاگوي و بيهوده )ص(رسول خدا :عبدهللا بن عمر رض -6035
شـود و   كم مي) نيك(و عمل ) شود قيامت نزديك مي(گذرد  زمان زود مي« -6037

هـرج چيسـت؟   : فتنـد اصـحاب گ . »گيـرد  آيد و هرَج فزونـي مـي   بخل پديد مي
  .»كشتن كشتن«: فرمود

در (آنحضـرت  ، را بيست و سـه سـال خـدمت كـردم     )ص(پيامبر: رضانس  -6038
چـرا چنـين   : چرا چنين كـردي؟ و نگفـت  : حرف اُف نگفت و نگفت) تنبه من
  نكردي؟

كارِ خانـة  : )رض عايشه(كرد؟ گفت در خانة خود چه كاري مي )ص(پيامبر -6039
  .ايستاد رسيد به نماز مي قت نماز فرا ميچون و، كرد خودرا مي

همانا خداوند فـالن  : زند اي را دوست بدارد جبرئيل بانگ مي اگر خدا بنده« -6040
و . دارد جبرئيـل اورا دوسـت مـي   ، پس اورا دوست بداريـد ، دارد را دوست مي

دارد؟  كند كه همانا خداوند فـالن را دوسـت مـي    جبرئيل به اهل آسمان ندا مي
سـپس وي مـورد   ، دارنـد  اورا اهل آسمان دوست مـي ، دوست بداريد پس اورا
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  ∗.»گيرد قبولي اهل زمين قرار مي
دارد بـه   يابد تا آنكه كسي را كه دوسـت مـي   كسي شيريني ايمان را درنمي« -6041

ايـن امـر   ، و حتي اگر وي به آتش افگنده شـود ، خاطر خدا دوست داشته باشد
پـس از آنكـه خـدا اورا از    ، به كفر برگردد تر است از آنكه داشتني اورا دوست

تـر باشـد    داشتني تا آنكه خدا و رسول او نزد وي دوست، كفر نجات داده است
  .نظر به غير ايشان

شـود خنـده    منع كرده است كسي بر بادي كه از مردم خارج مي )ص(پيامبر -6042
سـپس  ، نرزند مانند زدن حيوان  چرا يكي از شما زن خودرا مي«: و فرمود، كند

  ).زدن غالم مانند تازيانه. (»شايد اورا به آغوش گيرد
  .»و كشتن وي كُفر است) گناه(دادن مسلمان فسق  دشنام« -6044
دهد و اورا بـه كفـر نسـبت ندهـد مگـر      مرد ديگر را به فسق نسبت ن، مردي« -6045

  .»اگر آنكس چنين نباشد، گردد به خودش برمي) فسق و كفر(آنكه 
هنگـام  ، دهنـده  گوينده و نه دشنام  نه ناسزاگوينده بود و نه لعنت )ص(پيامبر -6046

  .»آلود شود اش خاك او را چه حال است پيشاني«: گفت عتاب كسي را مي
و بگويد كه اگر چنين باشد (كسي كه به غير از ملت اسالم سوگند بخورد « -6047

كـه   وي چنـان اسـت  ). وي نصراني يا يهـودي باشـد و سـوگندش دروغ باشـد    
و . نيسـت ، و بر فرزند آدم وفا به نذر بر آنچه توان آنرا نداشته باشد، گفته است

و به وسـيلة همـان چيـز در روز    ، كسي كه در دنيا خودرا به وسيلة چيزي بكشد
                                           

ديگر را ريشخند كند، شـايد  ايد، نبايد قومي، قوم  اي كساني كه ايمان آورده«]: 11: الحجرات[ ∗
شـايد آنهـا از اينهـا بهتـر     ) ريشخند كنـد (را ) ديگر(آنها از اينها بهتر باشند، و نبايد زناني زنان 

هاي زشت مدهيد، چـه ناپسـنديده اسـت     باشند، و از يكديگر عيب مگيريد و به همديگر لقب
  .»نام زشت پس از ايمان، و هركه توبه نكرد، آنان خود ستمكارند
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چنان اسـت  ) گناه وي(، و كسي كه مؤمني را لعنت كند، شود قيامت عذاب مي
نسبت دهـد چنـان اسـت كـه     و كسي كه مؤمني را به كفر ، كه اورا كشته است

  .»اورا كشته است
جسـتجو   )دة آخر رمضـان (هاي نهم و هفتم و پنجم  شبشب قدر را در ... « -6049

     >>.كنيد
) غير عرب(گويي شد و مادر وي عجمي ميان من و مردي گفت: ابوذر گفت -6050

آيـا فـالن را دشـنام    «: مـرا گفـت   )ص(پيـامبر . مادرش را به بدي ياد كردم. بود
: فرمود. آري: آيا به مادرش توهين كردي؟ گفتم«: فرمود. آري: گفتم» ادي؟د
تـا همـين   : گفـتم . »همانا تو مردي هستي كه آثار جاهليت در تو موجود اسـت «

، غالمان شما برادران شما هستند، آري«: ام؟ فرمود زمان كه به سن پيري رسيده
خورد اورا بخورانـد   د ميبايد از آنچه خو، خداوند آنها را زيردستش قرار داده

پوشـد اورا بپوشـاند و اورا كـاري نفرمايـد كـه از عهـدة آن        و از آنچه خود مي
برنيايد و اگر اورا كاري كه از عهدة آن نيايد بفرمايد و اورا در انجـام آن كـار   

  ∗.»كمك كند
، شـوند  شوند و به خاطر گناه كبيره عذاب نمي عذاب مي همانا اين دو مرده« -6052

: كـرد و امـا ايـن    خودش را از آلودگي به پيشاب خود جلـوگيري نمـي  : ايناما 
  ∗∗.»كرد چيني مي سخن

                                           
نكند، آيا كسي از شما دوست دارد كه ) ديگر(و بعضي از شما غيبت بعضي «]: 12: الحجرات[ ∗

پذير  از خدا بترسيد كه خدا توبه) پس(اش را بخورد؟ از آن كراهت داريد  گوشت برادر مرده
  .»مهربان است

  .»دارد عيبجوست و براي خبرچيني گام برمي«]: 11: القلم[ ∗
  .»هر بدگوي عيبجويواي بر «]: 1: الهمزه[ ∗



294 
 

  .»شود چين وارد بهشت نمي سخن« -6056
خـدا را نيـازي   ، كسي كه سخن دروغ و عمل به آن و جهل را ترك نكنـد « -6057

  ).يعني روزه بگيرد. (»نيست كه غذا و نوشيدني خودرا ترك كند
، يابي كه دورو هستند ا در روز قيامت از بدترين مردم نزد خدا ميكساني ر« -6058

. »روند و نزد گروهـي ديگـر بـه يـك رو     كساني كه نزد گروهي به يك رو مي
  ).به قصد شراندازي(
كنـد و در سـتايش وي    شنيد كه مردي مدح مردي ديگـر را مـي   )ص(پيامبر -6060

پشـت آن مـرد را   : رمـود يـا ف . هالكـش كرديـد  «: فرمـود ، نمايـد  روي مـي  زياده
  .»شكستانديد

. سـتود  از مردي ياد شد كه مردي ديگر اورا بسيار مي )ص(در محضر پيامبر -6061
آنحضـرت   –گردن دوست خـودرا بريـدي   ، رحمت بر تو«: فرمود )ص(پيامبر

سـتايد بايـد    اگر كسي از شما كسـي را مـي   –اين سخن را به تكرار به او گفت 
شد كه  آن هم در حالي كه ديده مي، و چنان است كنم چنين گمان مي: بگويد

رسد و هيچكس را بر خداوند تزكيـه   خداوند به حساب او مي. وي چنين است
  ∗∗).اي قطعي ننمايد حكم به پاكي او به گونه. (»نكند

و بر ديگـران  ، ترين سخن است دروغ، همانا گمان بد، از گمان بد بپرهيزيد« -6064
تـوزي   و حسد نورزيد و دشمني نكنيد و كينـه ، يدعيب مگيريد و جاسوسي نكن

  .»نكنيد و اي بندگان خدا باهم برادر باشيد
                                                                                                  

  ).كردن كسي را در غياب عيبجويي(  
  .»سركشي شما فقط به زيان خود شماست«]: 3: يونس[ ∗
كنـد و از   همانا خداوند به انصاف و نيكوكاري و بخشش به خويشاوندان امر مـي «]: 90: النحل[ ∗

  .»ددهد، باشد كه پند گيري به شما اندرز مي. دارد كار زشت و ناپسند و ستم بازمي
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توزي نكنيد و حسد نورزيد و به همـديگر پشـت مكنيـد و اي بنـدگان      كينه« -6065
و بر مسلمان روا نيست كه بيش از سه روز بـا بـرادر خـود    ، خدا برادر هم باشيد

  .»كند) صحبت(ترك 
جويي  و عيب، ترين سخن است دروغ، همانا گمان بد، بد بپرهيزيد از گمان« -6066

نيرنـگ بـراي فريـب    (افزايـي   و بـه همـديگر قيمـت   ، و جاسوسي نكنيد، مكنيد
توزي نكنيد و دشمني و اختالف نكنيد و  نكنيد و حسد نورزيد و كينه) مشتري

  .»برادر يكديگر باشيد، اي بندگان خدا
افشـاكنندگان  (معاف خواهند شد به جـز مجـاهرين   ) از گناه(همه امت من « -6069

مـردي در شـب مرتكـب گنـاه     . و همانا اين از زمـرة افشـاگري اسـت   ) خويش
: گويد رسد خود مي پوشاند چون صبح فرا مي شود و خداوند گناهش را مي مي

ــالن ــان كــردم ! اي ف ــين و چن ــده   يو در حــال، ديشــب چن كــه شــب را گذران
ــد را ظــاهر   ن صــبح مــيچــو، پروردگــار او پوشــيده اســت  ــد نهــان خداون كن

  .»گرداند مي
) رحمـت (شود تـا آنكـه بـازوي     هريك از شما به پروردگارش نزديك مي« -6070

: گويـد  چنـين و چنـان كـردي؟ او مـي    : گويـد  نهد و به او مـي  خودرا بر وي مي
و بندة مـؤمن  ، آري: گويد چنين و چنان كردي؟ او مي: گويد مي) باز(و ، آري

تـورا در دنيـا   ) گناهـان (همانا مـن  : گويد سپس خداوند مي. آورد ر ميرا به اقرا
  .»بخشم را براي تو مي) گناهان(پوشيدم و امروز آن 

؟ هر ضعيف نـاتوان  )كه چه كساني هستند(آيا شما را از بهشتيان خبر ندهم « -6071
بـا انجـام   (خداوند ، به خدا سوگند ياد كند) در انجام كاري(و متواضع كه اگر 

آيا شما را از دوزخيان خبـر نـدهم؟ هـر    ، سوگندش را راست گرداند) ن كارآ
  .»متكبر، بخيل، سركش بدخوي
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خـود تـرك   ) مسـلمان (براي مرد روا نيست كه بيش از سـه شـب بـا بـرادر     « -6077
ايـن از او روي  ، كـه چـون بـاهم مواجـه شـوند     ، كنـد ) صحبت يا قطـع رابطـه  (

بهترين آن دو نفر كسي است كه با سالم و ، بگرداند و آن از اين روي بگرداند
  .»كند آغاز مي) به وي(
ميـان او و   )ص(پيامبر، آمد) به مدينه(نزد ما ) از مكه(آنگاه كه عبدالرحمن  -6082

كن هرچند با ) مهماني(وليمه «: سعد بن ربيع رابطة برادري برقرار كرد و فرمود
  ∗.»ذبح گوسفندي باشد

آيـا بـر   ، شرمد همانا خدا از گفتن حق نمي! )ص(هللايا رسول ا: ام سليم گفت -6091
، آري«: گـردد؟ فرمـود   غسل الزم مـي ) خواب جماع بيند(زني كه احتالم كند 

آيـا زن احـتالم   : خنديـد و گفـت  ) همسـر آنحضـرت  (سـلمه   ام. »اگر آب ببيند
  .»شباهت دارد) به مادر خود(پس چرا فرزند «: شود؟ آنحضرت فرمود مي

ام كه تا آن حـد خنديـده باشـد كـه كـام اورا       را نديده )ص(مبرمن هرگز پيا -6092
  ∗.كرد همانا وي تبسم مي، ببينم

كند و نيكويي بـه سـوي بهشـت     همانا راستي به سوي نيكويي راهنمايي مي« -6094
رسـد كـه    مـي ) اي بـه مرحلـه  (گويـد   كند و مردي كه راسـت مـي   راهنمايي مي

كند و گناه به سوي  اه راهنمايي ميو دروغ به سوي گن، شود راستگو ناميده مي
رود تـا آنكـه نـزد خـدا      مـي ، كند و مـردي كـه دروغ گفتـه    آتش راهنمايي مي
  .شود دروغگو نوشته مي

و چون وعده ، چون سخن گويد دروغ گويد: نشانة منافق سه خصلت است« -6095

                                           
  .گرياند خنداند و مي همانا او خداوند است كه مي: ابن عباس گفت ∗
  .»ايد، از خدا بترسيد و با راستان باشيد اي كساني كه ايمان آورده«]: 119: التوبه[ ∗
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  .»خيانت كند، خالف ورزد و چون به وي امانتي سپرده شود، كند
ــا ني -6098 ــخن همان ــوترين س ــوترين روش روش   ، ك ــالي و نيك ــداي تع ــاب خ كت

  ∗.است )ص(محمد
از ، هيچكســي نيســت يــا هــيچ چيــزي شــكيباتر بــر آزاري كــه آنــرا شــنيده« -6099

دهنـد و همانـا    به او داشتن پسري را نسبت مـي ) مشركان(ايشان . خداوند نيست
  .»دارد دهد و رزق و روزي ارزاني مي خداوند به ايشان عافيت مي

گروهـي از آن  ، كاري كرد و به مردم اجازه داد كه آنـرا بكننـد   )ص(پيامبر -6101
، كـنم  مردم را چه حال است كـه از چيـزي كـه مـن مـي     ... (، خودداري كردند

كنند؟ به خدا سوگند كه من از ايشان به خدا دانـاترم و از ايشـان    خودداري مي
  ).ترسم بيشتر از خدا مي

ديد  اي بود كه در پرده است و چون چيزي مي دوشيزهباحياتر از  )ص(پيامبر -6102
اظهـار  . (كـرديم  اش مشاهده مي آن حالت را در چهره، آمد كه اورا ناخوش مي

  ).كرد نمي
بـه يكـي از آنـان    ) كفـر (همانـا  ! اي كـافر : اگر مردي به برادر خود بگويـد « -6103

  .»گردد برمي
و كسي كه مسلماني را به ، كردن مسلمان همچون كشتن وي است لعنت... « -6105

  .»كفر نسبت دهد مانند آنست كه اورا كشته است
بـه جبـران   (بايـد  ، بيا كه قماربازي كنيم: كسي كه به دوست خود بگويد... « -6107

  .صدقه بدهد) آن
آگاه باشيد كه خداوند شما را منع كرده است كه بـه پـدران خـود سـوگند     « -6108

                                           
  .»به تمام خواهند يافت) و(حساب  شكيبايان پاداش خودرا بي«]: 10: الزمر[ ∗
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بايد به خدا سوگند ياد كنـد و اگرنـه بايـد    كسي كه سوگند ياد كند ، ياد كنيد
  .»خاموشي گزيند

، هسـتيد ) مـردم از نمـاز جماعـت   (همانا بعضي از شما فراردهندة ! اي مردم« -6110
زيـرا  ، گذارد بايد نماز را سبك گـذارد  پس هريك از شما كه به مردم نماز مي
  .»باشد در ميان ايشان مريض و پير و نيازمند مي

پـس  ، خـدا در پـيش روي اوسـت   ، وقتي يكي از شما در نماز استهمانا تا « -6111
  .»در حالت نماز در پيش روي خود آب بيني نيندازد

زيــرا بهتــرين نمــاز ، هــاي خــويش بگذاريــد را در خانــه) تــراويح(نمــاز ... « -6113
  ∗∗.)1(»گذارد به جز از نماز فرض اش مي نمازي است كه در خانه، شخص

همانا نيرومندي آن است كـه بـه هنگـام    ، ي گرفتن نيستنيرومندي در كُشت« -6114
  .»خويشتنداري كند، خشم

كـه بـه   ) خشمي(حالت ، گفت دانم كه اگر آنرا مي اي را مي همانا من كلمه« -6115
از ميـان  ) شخصي كه كسي را دشـنام داده سـرخ شـده بـود    (آن دچار شده بود 

  .»يماعوذ باهللا من الشيطان الرج: گفت اگر وي مي، رفت مي
  .»آورد به جز نيكويي حيا چيزي نمي« -6117
همانـا حيـا از وقـار پديـد     : هـاي حكمـت نوشـته شـده     در كتاب: بشير بن كعب  

                                           
ت خالفت خود به جماعت، در مسجد مقـرر كـرد،   در وق )رض(همين نماز را عمر بن خطاب  -1

  .از آنكه در اين زمان سبب منع  در ميان نبود
دارند و چون به  ها خودرا به دور مي كاري كساني كه از گناهان بزرگ و زشت«]: 37: الشوري[ ∗

  .»گذرند آيند درمي خشم درمي
نـد، و خشـم خـودرا فـرو     كن هايي كـه در فراخـي و تنگـي انفـاق مـي      همان«]: 134: آل عمران[ ∗

  .»دارد گذرند و خداوند نيكوكاران را دوست مي برند؛ و از مردم درمي مي
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  .شود و از حيا آرامش حاصل مي) آورد مي(آيد  مي
بر مردي گذشت كه برادر خودرا به سـبب حيـاي وي سـرزنش     )ص(پيامبر -6118

: گفت كني تا آنكه گويا به وي مي ا ميحي) بسيار(همانا تو : گفت كرد و مي مي
، بگـذار ) به حالش(او را «: فرمود )ص(پيامبر. رسانيده است  اين كار به تو زيان

  .»همانا حيا از ايمان است
اگر حيـا نـداري   : اين است، اند آنچه مردم از سخنان پيامبران پيشين دريافته« -6120

  ∗.»هرآنچه خواهي بكن
د و سخت نگيريد و مردم را بشارت دهيـد و نگريزانيـد   بر مردم آسان گيري« -6124

  .»و از يكديگر اطاعت كنيد
شـد همـان كـاري را     هرگاه در ميان دو كار مخير گردانيـده مـي   )ص(پيامبر -6126

و اگر آن كار گناه ، بود و در اجراي آن گناهي نبود تر مي گزيد كه آسان برمي
به خاطر شخص  )ص(و پيامبر آنحضرت دورترين مردم از آن كار بود، بود مي

خود هرگز در چيزي از كسي انتقام نگرفته اسـت مگـر آنكـه از حرمـت خـدا      
  .گرفت شد آنگاه به خاطر خدا انتقام مي پايمال مي

ابوبرزه اسلمي سواره بر اسپي آمد و نماز گذارد و اسپ را رها كرد اسپ او  -6127
پس باز ، پ رفت تا آنرا گرفتوي نماز را ترك كرد و به دنبال اس، به راه افتاد

از خـوارج  (آمد و نماز گذارد و در ميان ما مردي بود كه نظـر خـودرا داشـت    
نمـازش را رهـا   ، اين پيرمرد را ببينيد كه به خاطر اسـپ : پيش آمد و گفت) بود

، ام جـدا افتـاده   )ص(از آنگـاه كـه از پيـامبر   : ابوبرزه آمـد و گفـت  ، كرده است

                                           
ــر مــردم دوســت   و آنحضــرت ســبك. »آســان گيريــد و ســخت نگيريــد « ∗ آوري و آســاني را ب

  .داشت مي
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ام از  خانـه : و سـپس گفـت  ، ونت نكـرده اسـت  گيري و خش كسي بر من سخت
تـا شـبانگاه بـه    ، گذاشتم گذاردم و اسپ را رها مي اينجا دور است اگر نماز مي

، ياد كرد )ص(ابوبرزه از مصاحبت خود با پيامبر. توانستم خانة خود رسيده نمي
  ∗.گيري آنحضرت را ديده است و او آسان

آميخـت تـا آنكـه     مـي ) حبت خـود در صـ (با ما چنان  )ص(پيامبر: رض انس -6129
  ∗∗.»گنجشك(چه كرد نُغَير؟ ! اي ابوعمير«: گفت براي برادر كوچكم مي

  .»شود مسلمان از يك سوراخ دو بار گزيده نمي« -6133
همانا در هر ، روزه بگيري، همين بسنده است تورا كه در هر ماه سه روز... « -6134

  .»گيرد تمام سال را دربر ميده برابر آنرا پاداش است و اين ، عمل نيك
بايـد مهمـان خـودرا گرامـي     ، كسي كه به خـدا و روز آخـرت ايمـان دارد   « -6135

. يك شب و روز است و مهماني سه روز است) پذيرايي(پاداش مهمان ، بدارد
و بـه مهمـان روا نيسـت كـه نـزد ميزبـان تـا        ، صدقه است، آنچه بعد از آن باشد

  .»آوردزماني بايستد كه اورا به تنگ 
كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد بايد سخن نيك بگويد يا خـاموش  «  

  .»باشد
  .»...اش را آزار نرساند همسايه، كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد« -6136
، فرماينـد  آييد و شما را آنچه شايستة مهمان است مـي  اگر بر قومي فرود مي« -6137

حق مهمان را كـه سـزاوار ايشـان اسـت از     ، نكنندپس اگر اين كار را ، بپذيريد
                                           

آنـرا  ) بـا سـخنان ناشايسـت   (با مردم بياميز و دين خودرا در نظر گير كـه  : ابن مسعودرض گفت ∗
  .و مزاح با اهل خانه. نرسانيزيان 

  .كند هايمان ايشان را لعنت مي خنديم و دل ما به روي گروهي مردم مي: ابي درداءرض ∗
  .دانايي نيست مگر صاحب تجربه را: معاويه رض ∗
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  .»آنها بگيريد
كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد بايد صلة رحم خودرا رعايت ... « -6138

  .»...كند
  .يعني رشتة سخن را به بزرگتر بسپار. »بزرگساالن را بزرگ بشمار« -6243و  6142
ز درختي آگاه كنيد كه مثـال  مرا ا«: فرمود )ص(پيامبر: گفت رضابن عمر  -6144

و ميوة خودرا در هـر فصـل بـه حكـم پروردگـار خـود       . آن مثال مسلمان است
به خاطرم آمد كه آن درخت خرما اسـت ولـي   . »ريزد و برگ آن نمي، دهد مي

نشسـته   رضو عمـر  رضو در آنجـا ابـوبكر  ، ناخوش دانستم كـه سـخن گـويم   
انع شد آن بود كه مـن نديـدم   آنچه مرا م. چون آن دو نفر سخن نگفتند، بودند

و مـن نـاخوش   ، سخن بگوييـد ) در اين مورد(رضو ابوبكر )  رضعمر(كه تو 
  ).كه سخن بگويم(دانستم 

  .»بعضي از اشعار حكمت است« -6145
: آنحضرت فرمود، ستايش كرد )ص(مردي از مردي ديگر در محضر پيامبر -6162

كسـي از   –ار تكـرار فرمـود   و آنرا سه ب –گردن برادرت را بريدي ! واي بر تو
، كـنم كـه فـالن    گمان مـي : البته بايد بگويد، ستايد شما چون كسي ديگر را مي

) علـم (دانـد و هـيچكس را در    خداوند خود حسابش را بهتر مي، اينچنين است
  ∗.»دانست آن هم اگرچه آنرا مي، كنم خدا تزكيه نمي

  .»دارد با كسي است كه اورا دوست مي، هركس« -6168
آنحضـرت  ! قيامت چه وقت است يـا رسـول اهللا  : پرسيد )ص(مردي از پيامبر -6171

                                           
تـا خـدا   )) ص(از پيـامبر (اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيـد  : بگو«]: 31: آل عمران[ ∗

  .»شما را دوست بدارد
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، روزه و صـدقه ، براي آن از نمـاز : گفت» اي؟ براي آن چه آماده كرده«: فرمود
: آنحضرت فرمـود . دارم ولي خدا و رسول اورا دوست مي، ام زياد آماده نكرده

  ∗∗.»داري تو با كسي هستي كه اورا دوست مي«
كنـان   پروردگـار خـودرا سـتايش   ، كنـان  عبـادت ، كنـان  توبه، كنان زگشتبا« -6185

  .»هستيم
  .»پسر خودرا عبدالرحمن نام بگذار« -6186
  .»ولي اسم او منذر است« -6191
: بـه او گفتـه شـد   . بود) نيكو(برّه ) بنت جحش همسر آنحضرت(اسم زينب  -6192

  .زينب ناميد اورا )ص(پس رسول خدا، خواني خودت را پاك و نيكو مي
  ∗).اسم اورا از حزن عوض كرد )ص(پيامبر. (»ولي تو سهل هستي« -6193
ك  (ها نزد خداوند در روز قيامت مردي است كه خودرا  ترين نام  زشت« -6205 لـم

  .شاه شاهان: يعني. »نامد مي) شهنشاه) (االمالك
  ∗∗.»سازد آسان مي) آنچه را مقدر شده(كنيد كه ) نيك(عمل « -6217
هايي نـازل شـده    چه گنجينه، سبحان اهللا«: شبي بيدار شد و گفت )ص(پيامبر -6218

                                           
  .»خوش آمدي اي دختر من«: به فاطمه رح گفت) ص(پيامبر ∗
  .»شود مفلس كسي است كه در روز قيامت مفلس مي« ∗

  .»همانا پهلوان كسي است كه به هنگام خشم بر نفس خود تسلط يابد«  
  .»پادشاهي نيست به جز از آنِ خدا«  
  .»بوسيد) د راپسر خو(ابراهيم ) ص(پيامبر«. هاي پيامبران نام بگذاريد به نام ∗
نيكـوتر را تصـديق   ) پـاداش (داد و پرهيزگاري نمـود، و  ) حق خدا را(اما آنكه «]: 7 – 5: لليل[ ∗

  .»كرد، به زودي راه آساني پيش پاي او خواهيم گذاشت
  .گفتن اهللا اكبر و سبحان اهللا، به هنگام تعجب ∗
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ها را بيدار كند  كيست كه صاحبان حجره، هايي نازل شده است است و چه فتنه
پوشـاني در   بسا جامه –داشت تا نماز بخوانند  آنحضرت زنان خودرا مراد مي –

  .»اند دنيا هستند كه در آخرت برهنه
از افگندن سنگريزه با دو انگشت شصـت و انگشـت وسـط منـع      )ص(مبرپيا -6220

، كشـد  كشـد و نـه دشـمن را مـي     همانا اين كار نه شكار را مـي «: كرده و فرمود
  .»شكند كند و دندان را مي بلكه چشم را كور مي

آنحضرت به يكي از آنها دعاي عطسـه  ، عطسه زدند )ص(دو مرد نزد پيامبر -6221
كـه  (به آنحضرت گفته شد . فت و به آن يكي ديگر نگفترا گ) يرحمك اهللا(

حمـد خـدا را گفـت و آن    ) زدن بـه هنگـام عطسـه   (يكي از آنها «: فرمود) چرا؟
  .»يكي ديگر نگفت

ما را امر كرد كه از مـريض عيـادت كنـيم و جنـازه را همراهـي       )ص(پيامبر -6222
را پاسخ بگوييم و  كننده را دعا كنيم و مهماني را بپذيريم و سالم كنيم و عطسه

كمـك  ) مشـروع (مظلوم را ياري كنيم و سـوگندخورده را در ايفـاي سـوگند    
و از پوشـيدن  ، و آنحضرت ما را از پوشـيدن انگشـتر طـال يـا حلقـة طـال      . كنيم

  .منع كرد... حرير) هاي ابريشمي پارچه(
ا و بـرادر وي يـ  ) الحمـد هللا : (زند بايـد بگويـد   هرگاه يكي از شما عطسه مي« -6224

: بايـد بگويـد  ) كننـده  آنگـاه عسـطه  (و ) يرحمـك اهللا : (دوست وي بايد بگويد
  ∗∗.و كار شما را به صالح آورد) كند(كند  خداوند شما را هدايت مي

                                           
  .كشد بايد دستش را بر دهانش بگيرد اگر كسي خميازه مي ∗
هـا و سـرهاي خـودرا     سـينه ) غير عرب(زنان عجم : گفت) بصري(بن ابي حسن، به حسن سعيد  ∗

  .چشم خودرا از ايشان بازدار: كنند؟ گفت برهنه مي
  ].30: النور[ »ديده فرو نهند و پاكدامني ورزند: و به مردان باايمان بگو«: گويد خداوند  مي  
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فضـل بـن عبـاس را بـر پشـت سـر       ) م ذي حجههد(در روز نحر  )ص(پيامبر -6228
. صـورت بـود    و فضـل مـردي خـوش   ، خود بر سرين شتر خود سوار كرده بود

زنـي از قبيلـة   . مـردم فتـوي بدهـد   ) سؤاالت(شتر را توقف داد تا به  )ص(پيامبر
فضـل بـه   . فتـوي خواسـت   )ص(صورت بود پيش آمـد و از پيـامبر   خثعم خوب

. نگريســتن آن زن مشــغول شــد و زيبــايي وي اورا بــه شــگفت آورده بــود      
دسـت  ، نگـرد  نگريست و ديد كه فضل به سوي زن مـي ) پشت سر( )ص(پيامبر
  .كرد و چانة فضل را گرفت و روي اورا از وي برگردانيددراز 

  .»ها و بپرهيزيد از نشستن بر سر راه، آگاه باشيد« -6229
  .»پس حق راه را بدهيد، مگر آنكه بنشينيد) مجبور هستيد(پذيريد  اگر نمي«  
و خودداري از اذيت مردم و پاسخ ). تا نظر به نامحرم نيفتد(فرودآوردن چشم «  

  .»ر به معروف و نهي از منكرسالم و ام
سال سالم بدهد و رونده بر نشسته سالم بدهد و گروهـي   خردسال بر كالن« -6231

  .»اندك بر گروهي انبوه سالم بدهد
  .»سالم بدهد... و پياده بر نشسته، سواره بر پياده« -6232
خورانـدن  «: نيكـوتر اسـت؟ آنحضـرت فرمـود    ) صفت مسلمان(كدام اسالم  -6236

  .»شناسي شناسي و بر كسي كه اورا نمي گفتن سالم بر كسي كه اورا مي طعام و

                                                                                                  
  .از آن زناني كه برايشان حالل نيست: قتاده گفته  
: النور[ »فرو بندند و پاكدامني ورزند) از هر نامحرمي(ديدگان خودرا : و به زنان باايمان بگو«  

نگريستن به چيزي كـه از آن منـع   : يعني). هاي دزدانه نگاه] (19: غافر[ »ها خيانت چشم«]. 31
نگريستن به دختري كه به سن بلوغ نرسيده است صالح نيست كـه  : و زهري گفت. شده است

آيد، هرچند دختر خردسال  دختران نگريست كه ديدن آن خوش مي) بدن(چيزي از به سوي 
  .باشد
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، همانا خداوند بهرة پسر آدم را از زنا نوشته اسـت كـه نـاگزير آنـرا دريابـد     « -6243
و ، گفـتن اسـت   سـخن ، و زنـاي زبـان  ، اسـت ) به نامحرم(نگريستن ، زناي چشم

يق يـا تكـذيب   و شـرمگاه همـة آنـرا تصـد    ، كنـد  نفس به آن اشتياق و ميل مـي 
  .»كند مي

سـه بـار سـالم    ) تا اجـازة ورود بگيـرد  (كرد  چون سالم مي )ص(همانا پيامبر -6244
كـه  (گفـت   اي را مـي  و چون جملـه ) گشت يافت برمي اگر اجازه نمي(كرد  مي

  .گفت آنرا سه بار مي) فهم آن آسان نبود
بايـد كـه   ، نشـود  اگر يكي از شما سه بار اجازه بخواهد و به وي اجازه داده« -6245

  ∗.»بازگردد
 )ص(پيـامبر : بر كودكان گذشت و برايشـان سـالم كـرد و گفـت     رضانس  -6247

  .كرد چنين مي
  .»گويد اين جبرئيل است كه بر تو سالم مي! اي عايشه« -6249
دروازه را كـه  ، رفـتم  )ص(نـزد پيـامبر  ، به خـاطر قرضـي كـه بـر پـدرم بـود       -6250

گـويي آنحضـرت را   » مـن ، مـن «: فرمود. من :گفتم» كيستي؟«: فرمود، كوبيدم
  ).با سالم آغاز نكردم، از اينكه نام خودرا نگفتم(خوش نيامد 

  .»ورحمة اهللا وبركاته )1(وعليه السالم«: گفت رض عايشه(*) 
  ).سالم و رحمت خدا بر تو باد(  

آن . در گوشة مسجد نشسـته بـود   )ص(مردي به مسجد درآمد و رسول خدا -6251

                                           
  اگر مردي فرا خوانده شود و بيايد، آيا اجازه بخواهد؟ ∗

  .»اجازه است) فراخواندن(همين «  
  .را نيفزايد) و بركاته) (اهللا حمةر(را در پاسخش بگويد و كلمات ) سالم(يعني همان لفظ  -1
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بـه وي   )ص(پيـامبر . ذارد و سپس آمد و بـر آنحضـرت سـالم كـرد    مرد نماز گ
خواهي نمـاز بـه پـا     آنگاه كه مي«: آنحضرت فرمود، ...»وعليك السالم«: گفت
پس ، بگوي) تحريمه(پس به قبله روي كن و تكبير ، وضو را كامل كن، داري

پـس ركـوع كـن تـا در     ، )1(همان را بخـوان ، آنچه براي تو از قرآن آسان است
پس سجده كن تا در ، پس خودرا بلند كن تا راست بايستي، ع آرام گيريركو

پس سجده كن تا در ، پس از سجده بلند شو تا آرام بنشيني، سجده آرام گيري
ســپس از ســجده بلنــد شــو تــا آرام بنشــيني پــس در همــة ، ســجده آرام گيــري

  ).تا آنكه راست بايستي. (»نمازهايت به اين منوال عمل كن
   

همانا خداوند در همة كارها نرمـي را دوسـت   ، رمي و مدارا كن اي عايشهن« -6256
  .»دارد مي

  ).بر شما باد(» وعليك: بگوييد، آنگاه كه اهل كتاب بر شما سالم كنند« -6258
) دادن به يكـديگر  دست، به هنگام مالقات(آيا مصافحه : گفتمرض به انس  -6263

  .ريآ: رواج داشت؟ گفت )ص(ميان اصحاب پيامبر
را گرفتـه   رض بوديم و آنحضرت دسـت عمـر بـن خطـاب     )ص(ما با پيامبر -6264

  ∗.بود
در حالي كه كف دست من در دو كف دسـت   )ص(پيامبر: رضابن مسعود -6265

  .داد اي از قرآن را به من ياد مي چنانكه سوره، وي بود تشهد را به من ياد داد
احد طال داشته باشم و يك شـب   دوست ندارم كه به اندازة كوه! اي ابوذر« -6268

                                           
. در نماز فـرض نبـوده اسـت   ...) الحمد اهللا(مودة آنحضرت معلوم شد كه سوره فاتحه از اين فر -1

  ).داند نه فرض امام ابوحنيفه آنرا واجب مي(
  .حماد بن زيد با ابن مبارك با دو دست مصافحه كرد ∗
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مگـر آنكـه بـراي    ، يا سه شب بر من بگذرد و از آن ديناري نزد من باقي بمانـد 
هاي خدا اينچنين و اينچنـين   مگر آنكه آنرا ميان بنده. اداي قرض آنرا نگه دارم

در (گيرنـد   كه اندك پاداش مـي ) در اين دنيا(بسا ثروتمنداني هستند «، »بيفكنم
سـخاوتمندانه صـدقه   . (»ني كـه اينچنـين و اينچنـين بپاشـند    مگـر كسـا  ) آخرت
  ).بدهند

ــد كــه ســپس در جــايش   ، مــردي« -6269 مــردي ديگــري را از مجلســش برنخيزان
  ∗.»بنشيند

منـع كــرده اسـت كـه مــردي از جـايش خيزانـده شــود و       )ص(همانـا پيـامبر   -6270
مر ناخوش و ابن ع. ولي جاي باز كنيد و گشاده سازيد، ديگري در آنجا بنشيند

  .سپس كسي ديگر به جايش بنشيند، دانست كه مرد از جاي خود برخيزد مي
نشسته بود و دسـت   )1(را در صحن كعبه ديدم كه به گونة احتَباء )ص(پيامبر -6272

  ∗.خودرا چنين كرده بود
  .نماز عصر را گذارد و شتاب كرد و به خانه درآمد )ص(پيامبر -6275
گـذارد و مـن بـين     بـر وسـط تختخـواب نمـاز مـي      )ص(پيـامبر  :عايشه رض -6276

نـاخوش  ، داشـتم  چـون ضـرورتي مـي   ، آنحضرت و بين قبله دراز كشيده بـودم 
ــرو شــوم   مــي ــا آنحضــرت روب خــودم را آهســته از ، پنداشــتم كــه برخيــزم و ب

  .كشيدم تختخواب بيرون مي
                                           

در مجالس جاي بـاز كنيـد، پـس جـاي بـاز كنيـد تـا خـدا بـراي شـما           : چون به شما گفته شود« ∗
  .»برخيزيد، پس برخيزيد: و چون گفته شود گشايش بياورد

  .ها حلقه زند ها را به دور ساق ها را به شكم بچسباند و دست اي كه ران نشستن به گونه -1
آمدم، آنحضرت بر چادر خود كه به صورت بالش درآورده بـود  ) ص(نزد پيامبر: خباب گفت ∗

  .ستكني؟ آنحضرت نش آيا به خدا دعا نمي: گفتم. تكيه كرده بود
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  »....از خدا بترس و شكيبا باش... « -6286و  6285
هــيچكس را از آن راز آگــاه ، رازي بــه مــن گفــت )ص(پيــامبر: رض انــس -6289

اورا از آن راز آگــاه ، ام ســليم كــه از آن راز پرســيد) مــادرم(نكــردم و همانــا 
  .نكردم

دو نفـر بـدون نفـر سـوم بـاهم محرمانـه سـخن نگوييـد         ، اگر سه تن باشـيد « -6290
زيـرا ايـن امـر اورا    ، تـا آنكـه بـا مـردم ديگـر يكجـا باشـيد       ) سرگوشي نكننـد (

  .»كند وهگين مياند
گفـت و   سـخن مـي   )ص(اقامت نماز گفته شـد و مـردي محرمانـه بـا پيـامبر      -6292

بـه  ) در صف نمـاز (پيوسته به رازگويي مشغول بود تا آنكه اصحاب آنحضرت 
  .پس آنحضرت آمد و نماز گذارد. خواب رفتند

  .»خوابيد هاي خويش نگذاريد آنگاه كه مي آتش را در خانه« -6293
ها را خاموش كنيد و دروازه را ببنديد و دهـان   خوابيد چراغ نگاه كه ميشبا« -6296

  .»هاي غذا و نوشيدني را بپوشانيد ها را ببنديد و ظرف مشك
، تراشـيدن مـوي زيـر نـاف    ، كـردن  ختنـه : پـنج اسـت  ) سنت پيـامبر (فطرت « -6297

  ∗∗∗.»ها و بريدن ناخن) بروت(كردن سبيل  كوتاه، برچيدن موي زير بغل
خـواهم   كند و من مي است كه با آن دعا مي) خاص(دعاي ، براي هر پيامبر« -6304

                                           
و برخي از مردم، كساني هستند كه سخن بيهـوده را خريدارنـد تـا مـردم را از راه     «]: 6: القمان[ ∗

  .»خدا گمراه كنند
  .»ها در ساختن عمارات بلند باهم رقابت كنند يكي از شروط قيامت آن است كه شترچران« ∗
ي از پرسـتش مـن كبـر    مرا دعا كنيد تا دعاي شما را قبول كنم، در حقيقـت كسـان  «]: 60: غافر[ ∗

  .»ورزند، به زودي با خواري وارد دوزخ خواهند شد مي
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  ∗.»كه دعاي خودرا نگه دارم تا در آخرت از امت خود شفاعت كنم
مرا آفريدي و ، نيست معبودي برحق به جز تو، تويي پروردگار من! بار الها« -6306

كـنم بـه نعمتـي     اقرار مي، ام جويم از شرِّ آنچه كرده و به تو پناه مي، منم بندة تو
زيـرا  ، پـس مـرا بـبخش   ، كنم به گنـاه خـود   كه به من ارزاني داشتي و اقرار مي

را در ) دعـا (كسي كه ايـن  : آنحضرت فرمود. اي نيست به جز تو بخشاينده گناه
، و در آن روز قبل از آنكه شام فرا رسد بميـرد ، روز بگويد و به آن يقين بدارد

را در شـب بگويـد و بـه آن    ) دعـا (كسي كه اين و هر. وي از اهل بهشت است
وي از اهـل بهشـت   ، يقين بدارد و در آن شب قبل از آنكه صبح فرا رسد بميرد

  .»است
كـنم و   خواهي مي  بيش از هفتاد بار در روز از خدا آمرزش! به خدا سوگند« -6307

  ∗.»كنم به او رجوع مي
 )ص(از آن از پيامبر يكي: دو حديث به من گفت رضعبداهللا بن مسعود -6308

گناه خودرا چنان ، همانا مؤمن: وي گفت. و يكي ديگر از خودش است، است
و ، افتد ترسد كه آن كوه بر وي مي بيند كه وي در زير كوهي نشسته و مي مي

بيند كه مگس بر  گناه خودرا چنان مي) زناكار، حيا بي، نافرمان(همانا فاجر 
 .بيني وي گذشته است

نظر به هر يك از شما ، ند ج خوشنود تر است به توبهء بندهء خودخداو<< -6309
                                           

و آنانكه چون كار زشتي كنند، يا بر خود سـتم روا دارنـد، خـدا را بـه يـاد      «]: 135: آل عمران[ ∗
آمـرزد؟ و   خواهند و چه كسي جز خدا گناهان را مـي  آورند و براي گناهانشان آمرزش مي مي

  .»كنند پافشاري نمي) كه گناه است(دانند  با آنكه مياند،  برآنچه مرتكب شده
) راسـتين و خالصـانه  (ايد، به درگاه خدا توبـة نصـوح    اي كساني كه ايمان آورده«]: 8: التحريم[ ∗

  .»كنيد
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سرگردان و آواره ، كه از شتر خود فرو افتد و او را در بيابان بي آب و علف
  .)بعد از خواب دوباره شترش را ببيند(>>...كند

آنگاه ، ميگزارد)تهجد(پيامبر ص درآخرشب يازده ركعت نماز : عايشه رض-6310
سپس به جانب ، سبك ميگزارد)سنت صبح را(دو ركعت  ،كه صبح ميدميد

ز فرا رسيدن وقت ا(تا آنكه موءذن مي آمدو او را، راست پهلو مي نهاد
 . آگاه ميكرد)نماز

وضويي كه ، وضو كن، خواهي به بستر خواب خود بروي آنگاه كه مي«-6311
! بار الها«: پس بر پهلوي راست خود بخواب و بگوس، كني براي نماز مي

خودم را به تو سپردم و كارم را به تو واگذاردم و تورا پشت و پناه خود 
از تو ميسر است ، نه پناهگاه و نه رستگاري. بيم و اميد من به توست، كردم

) پيامبري(ايمان آوردم به كتابي كه نازل كردي و به نبي ، به جز به سوي تو
تو بر دين ، يريبم، )پس از خواندن دعاي مذكور(اگر «. »اي كه فرستاده
  .»ميري اسالم مي

ميـرم و   به نام تـو مـي  «: گفت رفت مي آنگاه كه در بستر خود مي )ص(پيامبر -6312
ستايش خدايي را كـه  «: گفت خاست مي و چون از خواب برمي. »شوم زنده مي

  .»پس از آنكه بميراند و بازگشت به سوي اوست، ما را زنده گردانيد
دست خـودرا زيـر   ، رفت شبانه به بستر خواب خود ميآنگاه كه  )ص(پيامبر -6314

  .نهاد رخسار خود مي
  .خوابيد به جانب راست خود مي، درآمد چون به بستر خود مي )ص(پيامبر -6315
! بـار الهـا  «: گفـت  مـي ، ايسـتاد  تهجـد مـي  ) نماز(چون در شب به  )ص(پيامبر -6317

نچـه در ميـان آنهـا    هـا و زمـين و آ   تويي برپادارنـدة آسـمان  ، ستايش تورا است
ها و زمين و آنچه در ميـان آنهـا    و تويي نور آسمان، و ستايش تورا است، است
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و ، و سـخنت حـق  ، ات حـق  و وعـده ، تـويي حـق  ، و ستايش تـورا اسـت  . است
و دوزخ حق و قيامت حق و پيامبران حق و محمد ، و بهشت حق، ديدارت حق

تو توكل كردم و به تـو ايمـان   خودم را به تو واگذاردم و به ! بار الها، حق است
پس ، آوردم و به تو رجوع كردم و براي تو جنگيدم و به دستور تو حكم كردم

، ام و آنچـه در نهـان و آنچـه آشـكار كـرده     ، پيشين و پسين مرا بيامرز) گناهان(
) فرمـود (يـا  ، نيست خـدايي جـز تـو   ، و تويي بس گرداننده، آورنده تويي پيش

  .»نيست خدايي غير از تو
كـردن   هاي دست خود كه در اثـر دسـتاس   هاي كف از آبله رحهمانا فاطمه  -6318

آمد تـا تقاضـاي خـدمتكاري     )ص(وي نزد پيامبر، پديد آمده بود شكايت كرد
آيا شما را به چيـزي خبـر نـدهم كـه از خـدمتكار      «: آنحضرت فرمود... ، نمايد

خوابگاه خـويش  يا در ، براي شما بهتر است؟ چون بر بستر خويش قرار گرفتيد
و ) سـبحان اهللا (و سي و سه بـار تسـبيح   ) اهللا اكبر(درآمديد سي و سه بار تكبير 

بگوييـد و ايـن بـراي شـما از خـدمتكار بهتـر       ) الحمـد هللا (سي و سه بار تحميـد  
  .»است

  .را سي و چهار بار فرموده است) سبحان اهللا(ابن سيرين گفت كه تسبيح   
دميـد و   درآمد بر هردو دست خود مـي  ابگاه ميزماني كه به خو )ص(پيامبر -6319

خواند و هردو دست را بر بـدن خـويش    را مي) هاي الفلق و الناس سوره(معوذا 
  .كشيد مي

بايد بستر خـودرا از  ، خواهد به بستر خواب خود برود هريك از شما كه مي« -6320
پهلـو   به نام تـو اي پروردگـار مـن   «: سپس بگويد، درون با ازار خود تكان دهد

گيري بر آن رحم كـن و اگـر    اگر روح مرا برمي، شوم نهادم و به نام تو بلند مي
  .»داري بندگان صالح را نگه مي) روح(دار به آنچه  فرستي نگه مي بازمي
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آنگاه كه سوم حصه آخر شب بـاقي  ، پروردگار ما تبارك و تعالي هر شب« -6321
كيست كه مرا دعا كند تا دعاي «: گويد آيد و مي به آسمان دنيا فرود مي، است

بـرآورده  ) مرادش را(خواهد تا  مي) مراد(كيست كه از من ، اورا مستجاب كنم
  .»خواهد تا اورا بيامرزم كيست كه از من آمرزش مي، سازم

به تو پناه ! بار الها«: گفت رفت مي آنگاه كه به قضاي حاجت مي )ص(پيامبر -6322
  .»انجويم از مردان شياطين و زنانش مي

  :استغفار اين است) دعا(بهترين «: فرمود )ص(پيامبر -6323
تـو مـرا آفريـدي و مـنم     ، نيست خدايي به جز تـو ! تويي پروردگار من! بار الها«  

بندة تو و من بر عهد و پيمان تو ام تا حدي كه در توان من است بـه نعمـت تـو    
، س مـرا بيـامرز  پـ ، كـنم  و به گناه خود اقـرار مـي  . كنم كه بر من است اقرار مي

جـويم از شـر آنچـه     به تو پنـاه مـي  ، آمرزد كسي گناهان را نمي، همانا به جز تو
  .»ام كرده

آنحضـرت  ، مرا دعايي بيـاموز كـه آنـرا در نمـاز خـود بخـوانم      : رضابوبكر -6326
بر نفس خود بسيار ستم كردم و گناهـان را بـه جـز تـو     ! بار الها: بگوي«: فرمود

شي از جانب خود بر من ارزاني كن و بر من رحـم  پس آمرز، آمرزد كسي نمي
  .»پذير مهربان همانا تويي توبه، كن

دريابيـد  ، آيا شما را به چيزي خبر ندهم كه آناني را كه پيش از شما بودنـد « -6329
پيشي بگيريد و هيچيـك نتوانـد ماننـد آنچـه     ، و از كساني كه بعد از شما بيايند

ي كه آنرا انجام دهد؟ بعد از هـر نمـاز ده   دريابد مگر كس) ثواب(كنيد  شما مي
) اهللا اكبـر (و ده بـار تكبيـر   ) الحمـد هللا (و ده بار تحميـد  ) سبحان اهللا(بار تسبيح 
  .»بگوييد

نيسـت  «: گفـت  داد مي آنگاه كه سالم مي، در آخر هر نماز )ص(همانا پيامبر -6330
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ي از آن پادشـاه ، اي كـه اورا شـريكي نيسـت    يگانـه ، معبودي برحق به جز خدا
آنچـه را تـو   ! بـار الهـا  ، اوست و ستايش براي اوست و اوست بـر هرچيـز توانـا   

كسي نيست كه ، كني كسي نيست كه مانع گردد و آنچه را تو منع مي، دهي مي
  .برد اي مي بدون حكم تو بهره، مند هو نه بهر، آنرا بدهد

6337-
اب  

بيش از ايـن   اگر. مردم را در هر جمعه يك بار وعظ كن: گفت رض ن عباس
و ، بخواهي دو بار وعظ كن و اگر از آن هم بيشتر بخواهي سـه بـار وعـظ كـن    

و تورا نخواهم كه نـزد مـردم بيـايي و آنهـا     ، مردم را از اين قرآن ملول مگردان
شـان را قطـع     صـحبت ، در صحبت خود مشغول باشند و تو برايشان وعظ كنـي 

پـس اگـر تـورا    ، ار كـن ولـي خاموشـي اختيـ   ، كني و ايشـان را ملـول گردانـي   
سـجع  ، و در دعـا . به ايشان وعظ كن و آنگـاه كـه ميـل داشـته باشـند     : فرمودند

و  )ص(همانا من رسول خـدا ، را كنار بگذار و از آن بپرهيز) كلمات هماهنگ(
يعني به جز پرهيزكـردن از  . كردند ايشان به جز اين نمي، ام ياران وي را دريافته

  .آن
خـواهي   اگر مـي ، خواهي مرا بيامرز اگر مي! بار الها: يدهيچيك از شما نگو« -6339

بــا قاطعيــت بخواهــد زيــرا كســي خــدا را مجبــور ســاخته  ، بــر مــن رحــم كــن
  .»تواند نمي

: گويـد  اينكـه مـي  ، شود تا آنكه شتاب نكنـد  دعاي هريك از شما قبول مي« -6340
  ∗.»دعا كردم و دعاي من مستجاب نشد

                                           
  .هاي آنحضرت را ديدم ها را بلند كرد و سفيدي زير بغل دعا كرد، سپس دست) ص(پيامبر ∗
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سـپس  ، دعا كرد و طلب باران كرد، صلّي برآمدبه سوي همين م )ص(پيامبر -6343
  .روي به قبله كرد و رداي خودرا از يك روي به ديگر روي گردانيد

نيست هيچ معبودي برحـق بـه   «: گفت به وقت اندوه و مشقت مي )ص(پيامبر -6345
نيســت هـيچ معبــودي برحــق بــه جــز آفريــدگار  ، جـز خــداي بــزرگ و بردبــار 

  .»عرش بزرگ ها و زمين و آفريدگار آسمان
و ) بـدبختي (و از رسيدن شـقاوت  ) مصيبت(از رنج و مشقت بال  )ص(پيامبر -6347

  .جست و از شادماني دشمنان پناه مي، از قضاي بد
دانم  ام و نمي يكي را من افزوده، درين حديث سه چيز بوده است: سفيان گفت  

  .)1(آن كداميك است
كـه بـه وي رسـيده اسـت مـرگ      هيچيك از شما به خـاطر زيـان و آسـيبي    « -6351

بـار  «: بايد بگويـد ، خودرا آرزو نكند و اگر ناگزير باشد كه آرزوي مرگ كند
و آنگـاه كـه مـرگ    ، تا آنگاه كه زندگي برايم بهتر است مرا زنده نگه دار! الها

  ∗.»برايم بهتر است مرا بميران
: وييبگـ : چگونه بـر تـو صـلوات بفرسـتيم؟ آنحضـرت فرمـود      ! يا رسول اهللا -6357
  ).شود كه در نماز بعد از التحيات خوانده مي( »حميد مجيد... اللهم«
از چيزهـايي كـه اگـر بـراي     ، ايد اي كساني كه ايمان آورده«: ]101: المائده[ -6362

  .»شما آشكار گردد شما را اندوهناك كند مپرسيد
جويم  يبه تو پناه م! بار الها«: گفت شنيدم كه مي بسيار مي )ص(از آنحضرت -6363

و بـارگران  ، و ترسـويي ، و بخيلي، و سستي و كاهلي، و ناتواني، و اندوه، از غم
                                           

) 3. رسـيدن شـقاوت  ) 2. مشـقت و بـال   ورنـج  ) 1: اسـت  يعني در حديث چهار موضوع آمـده  -1
  .در حالي كه در اصل سه موضوع بوده است. شادماني دشمنان) 4. قضاي بد

  .برايش دعاي بركت كرد) ص(براي من پسري زاده شد و پيامبر: ابوموسي ∗
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  .»يافتن مردمان  قرض و تسلط
  .جستم ام كه از عذاب قبر پناه مي شنيده )ص(از پيامبر -6364
و بـه تـو   ، جويم از ترس از بخل و به تو پناه مي، جويم به تو پناه مي! بار الها« -6365

از اينكه مرا به فروترين عمر برساني كـه در آن سسـتي و نـاتواني     جويم پناه مي
جويم  و به تو پناه مي –يعني فتنة دجال  –جويم از فتنة دنيا  باشد و به تو پناه مي

  .»از عذاب قبر
همـه  ) صـداي عذابشـان را  (شـوند كـه    عذاب مي) مردگان در قبر(همانا ... « -6366

  .»شنوند حيوانات مي
و از ، و تـرس و بخـل  ، جـويم از نـاتواني و سسـتي    بـه تـو پنـاه مـي    ! هـا بار ال« -6367
جـويم   و به تو پناه مي، جويم از عذاب قبر كهنسالي و به تو پناه مي) پاافتادگي(

  .»از فتنة زندگي و مرگ
، جويم از سستي و سالخوردگي و گناهان و قرضداري به تو پناه مي! بار الها« -6368

و از ) دوزخ(و عـذاب آتـش   ) دوزخ(ر و از فتنة آتـش  و از فتنة قبر و عذاب قب
جـويم از فتنـة مسـيح     و بـه تـو پنـاه مـي    ، شر فتنة ثروتمندي و از شر فتنة ناداري

از ، بشوي خطاهاي مرا با آب برف و ژالـه و پـاك كـن دل مـرا    ! بار الها، دجال
كني جامة سفيد را از چرك و دوري گزين ميـان مـن    چنانكه پاك مي، خطاها
  .»گزيدي ميان مشرق و مغرب  چنانكه دوري، اهاي منو خط

اي از قـرآن يـاد    دعاي اسـتخاره را در همـة كارهـا ماننـد سـوره      )ص(پيامبر -6382
كنـد بايـد دو ركعـت نمـاز      اگر كسي به كاري قصد مي«): فرمود و مي(داد  مي

جـويم   كنم به علم تو و توسل مي طلب خير مي! بار الها«: سپس بگويد، بگذارد
همانا تو قـدرت داري و مـن قـدرت    ، طلبم و فضل عظيم تورا مي، ه قدرت توب

دانـي كـه    تو مـي ! بارالها، دانم و تويي داناي غيب داني و من نمي ندارم و تو مي
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يـا چنـين   ، اگر اين كار به خير من است در دين من و زندگي من و آخرت من
و تـو  ، ر گـردان در حالـت كنـوني و آينـدة آن و پـس آنـرا بـرايم ميسـ       : فرمود
داني كه اگر اين كار به شر من است در دين من و زندگي من و آخرت من  مي
آنرا از من بـازدار و مـرا از آن   ، در حالت كنوني و آيندة آن: يا چنين فرمود –

و سـپس مـرا بـه آن راضـي     ، و خير را بـرايم ميسـر كـن هرآنچـه باشـد     . بازدار
  .سپس از آن حاجت خودرا بخواهد. »گردان

هاي بهشـت   اي از گنجينه اي راهنمايي نكنم كه آن گنجينه آيا تورا به كلمه« -6384
َة ِإالَّ بِاللَّهِ باشد؟    .»است  َال َحْوَل َوَال قـُوَّ

دعاي بعـد  ( »َوِقَنا َعَذاَب النَّـارِ ... اللَُّهمَّ «: كرد اكثراً چنين دعا مي )ص(پيامبر -6389
در دنيـا بـه مـا نيكـويي ارزانـي كـن و در        !بـار الهـا   –) از درود شريف در نماز

  .آخرت به ما نيكويي ارزاني كن و ما را از عذاب دوزخ نگهدار
ها  خدا خانه«: آنحضرت فرمود، بوديم )ص(ما در روز جنگ خندق با پيامبر -6396

چنانكه ما را از نماز وسطَي بازداشتند تا آنكه ، و گورهايشان را از آتش پر كند
  .و مراد نماز عصر است. »آفتاب غروب كرد

خطـا و نـاداني و اسـراف    ! پروردگارا«: كرد دعا مي، با همين دعا )ص(پيامبر -6398
! بـار الهـا  ، دانـي  مرا در همة امـور ببخشـاي و آنچـه را كـه تـو بهتـر از مـن مـي        

خطاهايي را كه از روي قصد و نـاداني و بيهـودگي از مـن سـر زده ببخشـاي و      
ام و  آنچـه را پـيش از ايـن انجـام داده    ! بار الها. ام ردهكه همه را من ك) معترفم(

و آنچه را نهان كرده و آنچـه را آشـكار   ، آنچه را پس از اين انجام خواهم داد
و . آورنـدة امـور و تـويي تأخيركننـدة امـور      تويي پيش، ام بر من ببخشاي ه كرد

  .»تويي بر هرچيز توانا
مسلماني كه در حال نمـاز اسـت بـا     اگر، است) ينيمع(در روز جمعه وقتي « -6400
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  .»شود آن وقت برابر آيد و از خدا نيكويي بخواهد به يقين كه به وي داده مي
همانـا فرشـتگان آمـين    ، شما نيز آمـين بگوييـد  ، آنگاه كه امام آمين بگويد« -6402

گناهـان پيشـين وي   ، كسي كه آمين او با آمين فرشـتگان برابـر آيـد   ، گويند مي
  .»دشو آمرزيده مي

، َوَلُه الَحْمدُ ، َلُه الُمْلكُ ، َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ «: فرمود )ص(پيامبر -6403

ثواب هركه آنرا صد بار در روز بخواند آزادي ده  »َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
و صد  شود و صد كار نيك به نامة اعمال او نوشته مي، كند برده را حاصل مي

و اورا در همان روز تا شام از شيطان نگاه ، شود كار بد از حسابش كاسته مي
مگر مردي كه ، تواند و هيچيك از وي عملي بهتر انجام داده نمي، دارد مي

  .»از وي بيشتر بخواند) اين دعا را(
ده بـار  ) 6403دعاي مذكور را يعني از حديث (كسي كه «: عمرو بن ميمون -6404

  .»اي از نسل اسماعيل را آزاد كرده باشد كسي است كه برده بگويد مثل
خطاهاي وي  »ُسْبَحاَن اللَِّه َوِبَحْمِده«: كسي كه در روز صد بار بگويد« -6405

  .»شود هرچند به اندازة كف دريا باشد زدوده مي
ميزان و ) ترازو(شود بر زبان و گرانند در  اي كه آسان جاري مي دو كلمه« -6406

ُسْبَحاَن اللَِّه ، ُسْبَحاَن اللَِّه اْلَعِظْيمِ «): عبارتند از(رحمان ) خداي(د نزد محبوبن

  .»َوِبَحْمِدهِ 
كند و كسي كه پروردگار خـودرا   مثال كسي كه پروردگار خودرا ذكر مي« -6407

  .»كند مثال زنده و مرده است ذكر نمي
گردنـد   ها مي راه خداوند را فرشتگاني است كه در«: فرمود )ص(رسول خدا -6408

كننـد   اگر گروهـي را بيابنـد كـه ذكـر خـداي را مـي      ، جويند و اهل ذكر را مي
فرشتگان پيرامون ايشان ، به سوي حاجت خود بياييد: كنند ندا مي) يكديگر را(



318 
 

پروردگارشـان  ) پس كه فرشتگان برگشـتند (گشايند  تا آسمان دنيا پر و بال مي
گوينـد؟   كه بندگان من چه مـي ) داناتر استهرچند از ايشان (، پرسد از آنها مي

و تورا بـه  ) گويند سبحان اهللا مي(كنند  تورا به پاكي ياد مي: گويند فرشتگان مي
) گوينـد  الحمد هللا مـي (ستايند  و تورا مي) گويند اهللا اكبر مي(خوانند  بزرگي مي

فرشتگان اند؟  آيا آنها مرا ديده: گويد خداوند مي. كنند و تورا به بزرگي ياد مي
چگونـه  : گويد خداوند مي. اند به خداوند سوگند كه تورا نديده، ني: گويند مي
ديدند بـيش از ايـن    اگر تورا مي: گويند ديدند؟ فرشتگان مي بود اگر مرا مي مي

كردند و پيش از ايـن تـورا    كردند و بيش از اين تورا تمجيد مي تورا عبادت مي
  .گفتند ميستودند و بيش از اين تورا تسبيح  مي

از تـو بهشـت   : گوينـد  خواستند؟ فرشـتگان مـي   از من چه مي: گويد خداوند مي  
: گوينـد  اند؟ فرشـتگان مـي   و آيا بهشت را ديده: گويد خداوند مي. خواستند مي
چگونه : گويد خداوند مي. اند به خدا سوگند پروردگارا كه بهشت را نديده، نه
ديدند بـه آن بيشـتر    اگر آنرا مي: ويندگ ديدند؟ فرشتگان مي بود اگر آنرا مي مي

. دادنـد  طلبيدند و در آن بيشتر تمايل نشان مـي  داشتند و آنرا بيشتر مي اشتياق مي
). دوزخ(از آتش : گويند جستند؟ فرشتگان مي از چه پناه مي: گويد خداوند مي
بـه خـدا سـوگند    ، نه: گويند اند؟ فرشتگان مي و آيا آنرا ديده: گويد خداوند مي

بـود اگـر آنـرا     چگونـه مـي  : گويـد  خداونـد مـي  . انـد  وردگارا كه آنرا نديـده پر
كردند و  ديدند از آن بيشتر فرار مي اگر آنرا مي: گويند ديدند؟ فرشتگان مي مي

گيـرم كـه ايشـان را     پس شما را گواه مـي : گويد خداوند مي. ترسيدند بيشتر مي
ــده ــد يكــي از فرشــتگان مــي . ام آمرزي ــان ايشــا: گوي كــه ذكــر خــدا  (ن در مي

همانـا بـراي حـاجتي آنجـا آمـده      . كسي بود كه در زمرة ايشان نبود) كردند مي
هايي است كه با همنشيني با ايشان بـدبخت   آنها همنشين: گويد خداوند مي. بود
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  .»شوند نمي
هـا   كه هركس آن نام، يك كم، از صد) يعني(، خداوند را نودونه نام است« -6410

يـا  ، يـك (اسـت و وِتـر   ) يـك (شود و خدا وِتر  ارد ميرا حفظ كند به بهشت و
  .»دارد را دوست مي) عدد طاق

آورد بـه خـاطر اينكـه     در وعظ براي ما در روزها وقفه مـي  )ص(رسول خدا -6411
  .موجب مالل ما نشود
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  جلد ھفتم
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ســالمت و : آن زيانكارنــد) گــرفتن ناديــده(دو نعمتنــد كــه بيشــتر مــردم در « -6412
  ∗.»تفراغ

از دنيـا و  ، يـك تازيانـه در بهشـت   ] اي گنجـايش  كوچكي به انـدازه [جاي « -6415
از دنيـا  ، هرآنچه در آن است بهتر است و سفر اول روز يا اول شب در راه خدا

  .»و هرآنچه در آن است بهتر است
  .»در دنيا چنان باشي كه گويي مسافر يا رهگذر هستي«(*) 

و چون صبح نمـودي  ، منتظر صبح مباش، يكن آنگاه كه شب مي: رضابن عمر  
ات براي بيماريت و از زنـدگيت بـراي مرگـت     منتظر شب مباش و از تندرستي

  .ا در نظر بگيرو به هنگام زندگي خود مرگ ر! بهره گير
، اين آرزو است و اين اجل اوست«: خطوطي رسم كرد و فرمود )ص(پيامبر -6418

فرا ] اجلش[ناگاه ) به آرزويش برسدانديشه است كه (در حالي كه وي در اين 
  ∗∗.»رسد مي

  .)1(»پذيرد نمي، سالگي رسانده است خداوند عذر كسي كه اورا به شصت« -6419
  .»دوستي دنيا و آرزوي دراز: پيوسته در دو چيز جوان است، دل پير« -6420

                                           
ي بدانيد كه زندگي دنيا، در حقيقت، بازي و سـرگرمي و آرايـش و فخرفروشـ   «]: 20: الحديد[ ∗

چون مثل باراني اسـت كـه   ] مثَل آنها[جويي در اموال و فرزندان است  شما به يكديگر و فزون
خشك شـود و آنـرا زرد   ] آن كشت[به شگفتي اندازد، سپس ] باران[كشاورزان را رستني آن 
از ] مؤمنـان را [عذابي سـخت اسـت و   ] دنياپرستان را[و در آخرت . بيني، آنگاه خاشاك شود

  .»رزش و خشنودي است و زندگاني دنيا جز كاالي فريبنده نيستجانب خدا آم
  .سالگي برسد، همانا خداوند در عمر عذرش را در زندگي خواسته است كسي كه به شصت-1
عمر دراز نداديم كه هركس بايد در آن عبرت گيرد، عبـرت  ] آنقدر[مگر شما را «]: 37: فاطر[ ∗

  .يعني پيري »گرفت و براي شما هشداردهنده نيز آمد مي
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 )آرزوي(دوسـتي مـال و   : گردد شود و دو چيز با او پير مي زاد پير مي آدمي« -6421
  .درازي عمر

اي در روز قيامت نيايد كه ال إله إال اهللا گفته و با آن رضاي خدا  هرگز بنده« -6423
  .»گرداند مگر آنكه خداوند آتش دوزخ را بر وي حرام مي، را خواسته است

ي مؤمن پاداشـي بـه جـز بهشـت نيسـت       براي بنده: فرمايد خداوند تعالي مي« -6424
شكيبايي ، اهل دنيا را بميرانم و او به اميد ثوابكه چون يكي از عزيزان وي از 

  .»ورزد
بـه خـدا   ، اميـدوار باشـيد  ، و به آنچه شما را شادمان كنـد ، پس خوش باشيد« -6425

ترسم كه ثروت دنيـا   ولي از آن مي، ترسم سوگند كه از فقر و ناداري شما نمي
يافـت و   چنانكه بر كساني كه قبل از شما بودند گسـترش ، بر شما گسترش يابد

چنانكه آنها رقابت كردند و شما را بـه خـود مشـغول    ، در آن باهم رقابت كنيد
  .»چنانكه آنان را به خود مشغول داشت، دارد

ترسم كه پـس از مـن بـه شـرك روي      و همانا به خدا سوگند از آن نمي... « -6326
  .»ترسم كه در دلبستگي به دنيا رقابت كنيد ولي از آن مي، آوريد

هـاي   چيزي است كه خداوند از بركـت ، ترسم نچه بيشتر از آن بر شما ميآ« -6427
  .»آورد زمين براي شما بيرون مي

نيكي به جز «، »زيب و زينت دنيا«: هاي زمين چيست؟ فرمود و بركت: گفته شد  
و همانا تمـام آنچـه   ، سبز و شيرين است) دنيا(همانا اين مال ، آورد نيكي را نمي
ميرانـد يـا در آسـتانة     يوان چرنـده را كـه بسـيار بخـورد مـي     روياند ح را بهار مي
ره      مرگ مي خـورد و از آن   را مـي ) سـبز (رساند به جز حيـواني كـه سـبزة خَضـ

تـا هضـم   (ايسـتد   شود و به شعاع آفتـاب مـي   خورد تا آنكه تهيگاهش پر مي مي
و ســپس ، كنــد افگنــد و پيشــاب مــي كنــد و ســرگين مــي و نشــخوار مــي) كنــد
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كسـي كـه آنـرا بـه     ، شيرين است) دنيا(و همانا اين مال . خورد مي گردد و برمي
بـه  ) در راه مشـروع (بـه دسـت آورد و آنـرا بـه حـق آن      ) از راه حالل(حق آن 

و كسي كه آنرا بـه غيـر حـق آن    ، اي است دهنده مصرف برساند وي نيكوياري
  .»شود خورد و سير نمي مانند كسي است كه مي، آورد به دست مي

در حـالي كـه از   ، دهنـد  آيند كه گواهي مي سپس بعد از ايشان قومي مي. ..« -6428
ايشان گواهي خواسته نشده است و خيانت كنند و بديشان اعتماد نشـود و نـذر   

  .»به گردن گيرند و انجام ندهند و در ميان ايشان فربهي و چاقي پديد آيد
، ه ايشـان انـد  مردم زمان من اند سـپس كسـاني كـه متصـل بـ     ، بهترين مردم« -6429

آينـد كـه    سپس قـومي بعـد از ايشـان مـي    ، سپس كساني كه متصل به ايشان اند
  .»گيرد شان پيشي مي شان بر سوگندشان و سوگندشان بر گواهي گواهي

  ).احتياطي در امور دين پيشه كنند مباالتي و بي بي(  
همانـا  همانا آن ياران ما كه درگذشتند مال دنيا از ايشـان چيـزي نكاسـت و     -6431

دست يافتيم كه جاي مصرف آن به جز در ) از مال دنيا(پس از ايشان به چيزي 
  ∗).ساختن خانه و بناها. (يابيم خاك نمي

سپس بـه مسـجد بيايـد و دو    ، وضو كند) وضوي من(كسي كه مانند همين « -6433
اش  گناهــان گذشــته، بنشــيند) در انتظــار نمــاز(ســپس ، ركعــت نمــاز بگــذارد

  .»و مغرور نشويد«، »دشو آمرزيده مي
) مـردم روي زمـين چـون   (ميرنـد و   يكـي پـي ديگـري مـي    ، افراد نيكوكـار « -6434

                                           
همانا وعدة خدا حق است، زنهار تا ايـن زنـدگي دنيـا شـما را فريـب      ! اي مردم«]: 6 – 5: فاطر[ ∗

در حقيقـت شـيطان دشـمن    . فريبنده شما را در بارة خدا فريب ندهـد ] شيطان[ندهد و زنهار تا 
از يـاران  خوانـد تـا آنهـا     فقط دار و دسته خودرا مي] او[اورا دشمن گيريد ] نيز[شماست، شما 
  .»آتش باشند
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مانند مانند سبوسه جو يا خرماي بد كه خداونـد بديشـان    باقي مي) تفاله(سبوسه 
  ∗.»دهد ارزش و اعتباري نمي

داده كـه اگـر بـه وي    )... هاي نفـيس  و جامه(زيانكار باد بندة دينار و درهم « -6435
  .»ناراض باشد، راضي گردد و اگر داده نشود، شود

اگر پسر آدم به مقـدار دو وادي مـال داشـته باشـد جوينـدة وادي سـوم آن       « -6436
كند و خداوند توبـة هركـه را بـه     است و شكم پسر آدم را به جز خاك پر نمي

  .»پذيرد وي رجوع كند مي
دارد كـه بـه مثـل     دوست مي، داگر پسر آدم مانند يك وادي مال داشته باش« -6437

كنـد و خداونـد توبـة     آن داشته باشد و چشم پسر آدم را به جز خـاك پـر نمـي   
  .»پذيرد مي، هركه را به وي رجوع كند

  ∗∗.»شما را غافل كرد، تفاخر به بيشترداشتن«: ]1: التكاثر[ -6340
ا همانـ ، )پياپي از مـال غنيمـت خواسـت    )ص(كسي كه از پيامبر(اي حكيم « -6441

در آن مـال بـه   ، كسي كه آنرا با خوشي خاطر بگيرد، اين مال سبز شيرين است
در آن مـال بـه   ، شود و كسي كه آنرا از روي حرص بگيرد وي بركت داده مي

                                           
  .»اند]براي شما[آزمايش ] وسيلة[همانا اموال و فرزندانتان «]: 15: التغابن[ ∗
  .»سبز شيرين است) چون ميوه(اين مال « ∗
زنــان و پســران و امــوال فــراوان از : از] ي گونــاگون[هــا دوســتي خواســتني«]: 14: آل عمــران[ ∗

اين همه ماية ] ليكن[رها براي مردم آراسته شده، ها و كشتزا هاي نشاندار و دام زروسيم و اسب
  .»مندي زندگي دنياست تمتع و بهره

همانا ما را توان آن نيست، به جز آنكه ما را بدان مـالي كـه آراسـته كـردي     ! بار الها: عمررض  
تـا ايـن مـال را در راه درسـت آن     ) مرا ياري كنـي (خواهم كه  از تو مي! بار الها. خشنود باشيم
  .ممصرف كن
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، شـود  خورد و سير نمي و او بسان كسي است كه مي، شود وي بركت داده نمي
  ∗ .»)گيرنده(بهتر است از دست پايين ) دهنده(و دست باال 

از مال خود بيشتر ، گذارد كداميك از شما مالي را كه براي وارث خود مي« -6442
كسـي از مـا نيسـت بـه جـز آنكـه مـال        ! يا رسـول اهللا : گفتند» دارد؟ دوست مي

همانـا مـال او همـان اسـت     : آنحضرت فرمود. دارد خودش را بيشتر دوست مي
رث وي آن اسـت  پيش از خود بفرستد و مال وا) كردن در راه خير با خرج(كه 
  .»گذارد به وارث خود مي) پس از مرگ(كه 

به جز كسي كـه خـدا بـه وي مـالي     ، در روز قيامت فقيرانند، اندوزان ثروت« -6443
ارزاني دارد و او آنرا به راست و چپ و جلو و عقب خود ببخشـد و در آن بـه   

  .»نيكويي عمل كند
): كه آنحضرت فرمود(د حديث ابودرداء را اعتبار ندهي: و امام بخاري گفت* 

  ∗).كه آن مرسل است. (»كسي كه ال إله إال اهللا بگويد«
دوست ندارم كه به اندازة اين اُحـد نـزد مـن طـال باشـد و سـه روز بـر مـن         « -6444

مگـر آنچـه از آن قـرض خـودرا ادا     ، بگذرد و از آن ديناري نزد من باقي باشد
  .»)تقسيم كنم(بپاشانم ، ينچنيناينچنين و ا، مگر آنكه آنرا به بندگان خدا، كنم

ولي تـوانگري غنـا و تـوانگري    ، با داشتن مال و متاع بسيار نيست، توانگري« -6446
  .»نفس است

نشسـته   )ص(گذشت در حالي كه مرد ديگر نزد پيـامبر  )ص(مردي بر پيامبر -6447
در بـارة ايـن مـرد نظـر تـو      «: بـه همـان مـرد نشسـته گفـت      )ص(آنحضرت. بود

                                           
  .آنچه از مال خود پيش فرستد همان است مال او ∗
  .»سازد اگر به اندازة اين اُحد نزد من طال باشد، مرا خوشحال نمي« ∗
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بـه خـدا   . وي مـردي اسـت از مردمـان بـزرگ    ! يـا رسـول اهللا   :گفـت » چيست؟
سـزاوار اسـت كـه بـه ازدواج وي     ، اگر او زنـي را خواسـتگاري كنـد   ، سوگند

خـاموش   )ص(پيـامبر . شـفاعت وي پذيرفتـه شـود   ، درآيد و اگر شفاعت كنـد 
) مردي كه نـزدش نشسـته بـود   (به  )ص(سپس مردي ديگر گذشت پيامبر، ماند
وي مـردي اسـت   ! يا رسول اهللا: گفت» رد نظر تو چيست؟در بارة اين م«: گفت

سزاوار است كـه بـه ازدواج   ، از مسلمانان فقير كه اگر زني را خواستگاري كند
، و اگر سـخني گويـد  . شفاعتش پذيرفته نشود، وي درنيايد و اگر شفاعت كند

بهتـر اسـت از كسـاني    ) فقيـر (اين مرد «: فرمود )ص(پيامبر. سخنش شنيده نشود
  .»اند كه زمين را پر كرده] هرچند[، ن آن مردهمچو

بر بهشت آگاه گرديدم و ديدم كه بيشتر بهشتيان فقرا اند و بر دوزخ آگـاه  « -6449
  .»و ديدم كه بيشتر دوزخيان زنان اند، گرديدم

غـذا نخـورد تـا وفـات يافـت و قـرص نـان نـازك         ، بر سرِ خوان )ص(پيامبر -6450
  .نخورد تا وفات كرد] سبوس بي[
وفات يافت در حالي كـه در طاقچـة خانـه مـن چيـزي نبـود كـه         )ص(پيامبر -6451

ام بـود كـه از آن    جاني آنرا بخورد به جز مقداري جو كه در طاقچـة خانـه   زنده
 عايشـه . (تمام شده بـود ، خواستم آنرا پيمانه كنم، چون مدتي گذشت، خوردم
  ).رض

سه روز پياپي از نان ، نه شداز روزي كه وارد مدي )ص(محمد) خانواده(آل  -6454
  .گندم سير نشده است تا آنكه روح آنحضرت گرفته شد

، در يك روز دو خوراك نخورده مگر آنكه يكي از آن دو )ص(آل محمد -6455
  .خرما بوده است

  .»ارزاني كن] به اندازة كفاف[به آل محمد روزي ! بار الها« -6460
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عمـل  ): رضعايشه (تر بود؟ گفت  يداشتن دوست )ص(كدام كار نزد پيامبر -6461
چه زماني : و گفتم) كاري كه منظم و مرتب و به طور پيوسته انجام شود(دائيم 

شـنيد   آنگاه كه بانگ خروس را مي: ايستاد؟ گفت مي) به نماز شب(آنحضرت 
  ).ثلث آخر شب. (ايستاد مي) به نماز شب(
و : گفتنـد . »دهـد  نمينجات ) از آتش دوزخ(شما را ، عمل هيچيك از شما« -6463

مگر آنكه خداوند مرا با ، و نه هم عمل من«: نه هم عمل تو يا رسول اهللا؟ فرمود
روي  را به نيكويي انجام دهيد و ميانـه ) صالحه(پس عمل ، رحمت خود بپوشاند

روي  ميانــه. اي از شــب عبــادت كنيــد و در اول روز و آخــر روز و پــاره، كنيــد
  .»رساند مي) به هدف(را  روي كنيد كه شما ميانه، كنيد

و بدانيـد كـه   ، روي كنيـد  را به نيكويي انجـام دهيـد و ميانـه   ) صالحه(عمل « -6464
تـرين   داشـتني  آورد و همانـا دوسـت   عمل هيچيك از شما اورا به بهشت درنمي

  .هرچند اندك باشد، عمل دايمي است، اعمال در نزد خداوند
عمــل «: تــر اســت؟ فرمــود شــتيدا كــداميك از اعمــال نــزد خداونــد دوســت -6465

اعمالي را بـر عهـده بگيريـد كـه تـوان      «: و فرمود، هرچند اندك باشد، دوامدار
  ∗.»آنرا داشته باشيد

خداونـد بـه   ، كردن از ديگران خودداري كند و همانا كسي كه از سئوال... « -6470
دهد و كسي كه شكيبايي ورزد خداوند به او شكيبايي ارزاني  او عفت نفس مي

و شـما هرگـز   ، گرداند نياز مي خداوند اورا بي، دارد و كسي كه استغنا نمايد مي
  .»ايد تر از شكيبايي داده نشده نعمتي بهتر و فراخ

                                           
و عمـر  . »به تمـام خواهنـد يافـت   ] و[حساب  ترديد، شكيبايان پاداش خودرا بي بي«]: 10: الزمر[ ∗

  .بهترين زندگيمان را در شكيبايي يافتيم: رض گفته است
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بـه  ، كـرد  كرد يا بـاد مـي   گذارد تا آنكه پاهايش ورم مي نماز مي )ص(پيامبر -6471
  ∗.»آيا من بندة شكرگذاري نباشم«: فرمود ؟ مي)چرا(شد  وي گفته مي

شوند و آنها كسـاني   هفتاد هزار از امت من بدون حساب به بهشت وارد مي« -6472
گيرنـد و بـر    كننـد و پرنـدگان را بـه فـال شـوم نمـي       نمـي ) افسـون (اند كه رقيه 

  .»كنند پروردگار خويش توكل مي
َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ، دُ َوَلُه الَحمْ ، َلُه الُمْلكُ ، َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلهُ « -6473

و آنحضرت از قيل و قال و . گفت پس از فراغت از نماز سه مرتبه مي »َقِديرٌ 
كردن مال و منع آنچه بر شما واجب است و  پرسش و سؤال زياد و از ضايع

طلب آنچه بر شما ممنوع است و آزاردادن مادران و زنده به گوركردن 
  ∗∗.»منع كرده است، دختران

و ميـان دو پـاي   ) زبان و دهـان (ميان دو فك ) پاكي و پاكدامني(كسي كه « -6474
  .»كنم بهشت را به وي ضمانت مي، خودرا ضمانت كند) شرمگاه(
بايـد سـخني نيـك بگويـد يـا      ، كسي كه به خدا و روز آخـرت ايمـان دارد  « -6475

ودرا بايـد مهمـان خـ   ، ...اش آزار نرسـاند و  بايد به همسايه، ...گزيند و يخاموش
  .»عزيز بدارد

: اش چيست؟ فرمود جايزه: گفته شد، جايزة آن، نوازي سه روز است مهمان« -6476
و ) روز تهيـة توشـة راه   داري بيشـتر يـا يكشـبانه    تكلف و عزت(روز  يك شبانه«

                                           
  .»و هركس بر خدا اعتماد كند، او برايش بس است«]: 3: طالقال[ ∗

  .از هرآنچه مردم را در تنگنا قرار دهد: ربيع  
  
نگهبـاني آمـاده   ) فرشـتة (آورد، مگر اينكه نـزد وي   آدمي هيچ سخني را بر زبان نمي«]: 18: ق[ ∗

  .»)كند كه آنرا ثبت مي(است 
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بايــد ســخني نيــك بگويــد يــا ، كســي كــه بــه خــدا و روز آخــرت ايمــان دارد
  .»خاموشي گزيند

انديشد و با گفتن آن در  آورد كه در آن نمي اي بر زبان مي همانا بنده كلمه« -6477
  .»افتد در فاصلة كه دورتر است از مشرق مي) دوزخ(آتش 

آورد و بـه شـأن و    اي را براي خشـنودي خـدا بـر زبـان مـي      همانا بنده كلمه« -6478
درجــات اورا بلنــد ] در برابــر آن[و خداونــد ، داشــته باشــد ارزش آن نظــر نمــي

آورد و شـان و   اي بـراي خشـم خـدا بـر زبـان مـي       و همانا بنده كلمهگرداند  مي
  .»افكند در دوزخ مي] بدان[و خداوند اورا ، داشته باشد ارزش آنرا در نظر نمي

در سـاية خـود   ) در روز قيامـت (هفت گونه كسان اند كه خداوند ايشان را « -6479
و از چشـمانش   كنـد  كسي كه خدا را يـاد مـي  ) در آن زمره است. (دهد پناه مي

  .»شود اشك جاري مي
و ، مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبـان و دسـت او بـه سـالمت باشـند     « -6484

  .»خودرا بازدارد، مهاجر كسي است كه از آنچه خداوند منع كرده
ها  ميلي ها و بي شهوات آتش دوزخ را احاطه كرده و بهشت را ناخوشايندي« -6487

  ∗.)196(»احاطه نموده است
  .»آگاه باشيد كه هرآنچه وراي خداست باطل است... « -6489
هرگاه يكي از شما به سـوي كسـي نگريسـت كـه از نظـر مـال و آفـرينش        « -6490
پس بايد به كسي بنگرد كه نسـبت بـه وي   ، بر وي برتري دارد) حسن صورت(

                                           
گذاشتن بر  كشاند و پاي را به سوي دوزخ ميساختن خواهشات نفساني انسان  يعني برآورده -196

  .شود هواي نفس، انسان را به بهشت رهنمون مي
  .»بهشت از بند كفش شما به شما نزديكتر است و دوزخ نيز چنين است« ∗
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از كساني كه ايـن شـخص بـر او برتـري داده شـده      [تر قرار دارد  در مرتبة پايين
  .»]است

همانـا  «: كنـد كـه فرمـود    از پروردگار خود عزوجل روايـت مـي   )ص(پيامبر -6491
پـس كسـي   ، ها را نوشته و سپس آنرا بيان كـرده اسـت   ها و بدي خداوند خوبي

] در نامـة اعمـالش  [خداونـد  ، دهـد  كند و آنرا انجام نمي كه قصد كار نيكي مي
خداونـد  ، دهـد  م مـي كند و انجا نويسد و اگر بدان قصد مي ثواب كامل اورا مي

نويسد و كسي كه قصد كـار   ثواب ده چند تا هفتصد چند آن و بيشتر از آن مي
خداونـد ثـواب كامـل آنـرا بـرايش نيكـي       ، دهـد  كند و آنرا انجام نمي بدي مي
خداونـد بـرايش   ، دهد كند و آنرا انجام مي نويسد و اگر قصد آنرا مي كامل مي

  .»نويسد يك گناه مي
در ، نمايـد  آن در نظر شما چـون مـويي مـي   ) گناه(كنيد كه  مي شما كارهاي -6492

 انـس . (شـمرديم  در زمـرة مؤبقـات مـي    )ص(حالي كه ما آنـرا در زمـان پيـامبر   
  ∗.هيعني در زمرة گناهان تباه كنند: گويد مي) رح امام بخاري(ابوعبداهللا ). رض

بهشت است پندارند كه آن عمل اهل  كند كه مردم مي همان بنده عملي مي« -6493
پندارنـد كـه    كند كـه مـردم مـي    و عملي مي، در حالي كه وي اهل دوزخ است

عملي اهل دوزخ است در حـالي كـه او اهـل بهشـت اسـت و همانـا اعمـال بـه         
  .»خاتمة آن بستگي دارد

مردي كه بـا نفـس و مـال    «: فرمود )ص(كداميك از مردم بهتر است؟ پيامبر -6494
در ، كنـد  هاي كوه زندگي مي اي از دره درهكند و مردي كه در  خود جهاد مي

و مردم را از شـر خـود دور نگـه    ، نمايد حالي كه پروردگار خودرا پرستش مي

                                           
  .بستگي دارد و بايد از خاتمه ترسيد) عمر(اعمال به خاتمه  ∗
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  .»دارد مي
رسد كه بهترين مال مـرد مسـلمان گوسـفنداني اسـت      بر مردم زماني فرا مي« -6495

ز و ديـن خـودرا ا  ، بـرد  ها و جاهاي ريزش بـاران مـي   هاي كوه كه آنها را به قله
  .»دارد ها نگه مي فتنه

آنگاه كـه كـار بـه نـااهالن     «، »منتظر قيامت باش، آنگاه كه امانت ضايع شد« -6496
  .»منتظر قيامت باش، شد آن سپرده

هاي مردان فرود آمده است و سپس آنرا از قرآن و  دل) ته(امانت در ريشه « -6497
كننـد و كمتـر    امله مـي رسد كه مردم مع روزي فرا مي... «. »بعد از سنت دانستند

همانـا در قبيلـة بنـي    : شـود  كند و گفتـه مـي   كسي است كه امانت را رعايت مي
چقدر با هـوش  : شود مردي گفته مي) در توصيف(و . باشد فالن مردي امين مي

اي از  در حالي كه در دل او به قـدر ذره ، و چقدر زيرك و چقدر چابك است
  .»ايمان وجود ندارد

) مناسـب (يكي را رهوار براي سواري ، شتران اند كه از صد آن مردم مانند« -6498
  .»به مشكل خواهي يافت

خواهـد اعمـال نيـك خـودرا بـه گـوش مـردم         كسي كه از روي قصـد مـي  « -6499
كند و كسي كه خودنمـايي   نيت اورا فاش مي) در روز قيامت(خداوند ، برساند

نيـت اورا آشـكار    )در روز قيامـت (خداونـد  ، كنـد  اعمال نيك مـي ) در انجام(
  .»كند مي

حـق خـدا بـر    «: فرمـود » داني كـه حـق خـدا بـر بنـدگانش چيسـت؟       آيا مي« -6500
آيــا «. »بنــدگانش آن اســت كــه اورا بپرســتند و بــه او چيــزي شــريك نياورنــد 

خـدا و  : گفـتم » اگـر آنچنـان كردنـد؟   ، داني كه حق بندگان بر خدا چيست مي
دگان بـر خـدا آن اسـت كـه ايشـان را      حـق بنـ  «: فرمـود . دانند رسول او بهتر مي
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  .»عذاب نكند
حق است كـه هرآنچـه را در دنيـا    ) به مقتضاي قضا و قدر(همانا بر خداوند « -6501

  .»سپس فرودش آورد، كند بلند مي
همانـا بـا وي   ، كسي كه با دوست من دشـمني كنـد  «: خداوند فرموده است« -6502

مـن نزديكـي نجسـته كـه بـرايم       ام به هيچ عملي به و بنده، كنم اعالن جنگ مي
ام پيوسته با انجام  ام و بنده تر باشد از آنچه بر وي فرض گردانيده داشتني دوست

و چـون اورا  ، دارم جويـد تـا آنكـه اورا دوسـت مـي      نوافل به مـن نزديكـي مـي   
شنود و وسـيلة بينـايي    شوم كه به آن مي من وسيلة شنوايي او مي، دوست بدارم

گيرد و پاي وي كه با آن  و دست وي كه بدان مي، بيند ميشوم كه به آن  او مي
بـه وي  ، دهم و اگر به من پناه جويـد  رود و اگر از من بخواهد به وي مي راه مي
چنانكـه  ، ام دهم و در هيچ چيزي كه من كنندة آن هستم ترديـد نكـرده   پناه مي

ن دارد و مـ  ام كه وي مرگ را نـاخوش مـي   در گرفتن روح مؤمن ترديد نموده
  .»دارم ناخوشي اورا ناخوش مي

و ، دارد خدا ديـدار اورا دوسـت مـي   ، كسي كه ديدار خدا را دوست بدارد« -6507
  .»دارد خدا ديدار اورا ناخوش مي، كسي كه ديدار خدا را ناخوش بدارد

گردد و يك چيـز بـا وي    كند كه دو چيز برمي مرده را سه چيز همراهي مي« -6514
تـا  (كننـد   وي را همراهـي مـي  ، او و مال او و عمـل او  وابستگان، ماندگار است

گردنـد و عمـل وي بـا او مانـدگار      پس وابسـتگان و مـال وي برمـي   ) دفن شود
  .»است

  .»اند رسيده، اند زيرا آنها بدانچه از پيش فرستاده، ها را دشنام ندهيد مرده« -6516
دارم كه شما  يهمانا اميد م، سوگند به ذاتي كه جان محمد در دست اوست« -6528

آيـد و   نيمة اهل بهشت باشيد و ثابت است كه در بهشت به جز مسلمان درنمـي 
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شمار شما با مقايسه به شمار مشركان ماننـد مـويي سـفيد در پوسـت گـاو سـياه       
  .»است و يا مانند مويي سياه در پوست گاوي سفيد است

هـا   خـون ، ودشـ  ميان مردم بدان حكـم مـي  ) در قيامت(اي كه  نخستين قضيه« -6533
  .»است

) بخشايش(بايد از وي بحلي ، كسي كه از وي بر برادرش ستمي رفته است« -6534
پـيش از آنكـه از ثـواب    ، زيرا در آنجا نه ديناري اسـت و نـه درهمـي   ، بخواهد

، او گرفته شود و اگر اورا اعمال نيك نباشـد ) مظلوم(اعمال نيكش براي برادر 
  .»شود گرفته شده و بر وي افكنده مياو ) مظلوم(از اعمال بد برادر 

يابنـد و بـر پلـي ميـان دوزخ و بهشـت       مسلمانان از آتش دوزخ نجـات مـي  « -6535
شان از يكي بـر ديگـري    هاي كه در دنيا ميان شوند و از ستمكاري نگهداشته مي

آنگـاه  ، گردنـد  شـود تـا آنكـه پـاك و پـاكيزه مـي       انتقام گرفته مـي ، رفته است
سوگند به ذاتي كه جان محمـد در  . شود د به بهشت داده ميبرايشان اجازة ورو

دست اوست كه هريكي به منزل خود در بهشت نسبت به منزل خود كه در دنيا 
  .»تر است يابنده راه، داشت

مـو بـه مـو اعمـال او مـورد      [در حسابش مناقشـه شـد   ) در قيامت(كسي كه « -6536
  : گويد يا خداي تعالي نميآ: عايشه  گفت. »در عذاب شد] محاسبه قرار گرفت

  .»اش حسابي بس آسان كنند به زودي«: ]8: اإلنشقاق[(*)   
  .»كردن حساب است اين عرضه«: آنحضرت فرمود  

تورا ) در دنيا(اگر : شود شود و به او گفته مي كافر در روز قيامت آورده مي« -6538
به وي گفتـه  ، يآر: گويد دادي؟ مي آيا از آن فديه مي، بود زميني پر از طال مي

پرسـتش خـداي   (تر بود  از تو چيزي خواسته شده بود كه از اين آسان: شود مي
  .»)تعالي كه تو نكردي
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هيچيك از شما نخواهد بود كه خداوند در روز قيامت با وي سخن نگويـد  « -6539
نگـرد و   سـپس وي مـي  ، در حالي كه ميان خداونـد و ميـان او ترجمـان نيسـت    

آتـش دوزخ  ، نگرد پس پيش روي خود مي، بيند نميچيزي را پيش روي خود 
پـس كسـي از شـما كـه بتوانـد خـودرا از آتـش دوزخ        ، آيـد  پيشاپيش وي مي

  .»هرچند با نيمي از خرما باشد) بايد صدقه بدهد(، نگهدارد
پـس اگـر   ، نيمي از خرما باشد) اي صدقه(هرچند با ، از آتش دوري جوييد« -6540

  ).تا از سائل دلجويي كند(گويد سخني نيك ب، كسي آنرا نيابد
ميـان بهشـت و زمـين    ، و اگر زني از زنان بهشت بـه سـوي زمـين بنگـرد    ... « -6568

و ميان آن دو را بوي خـوش پـر نمايـد و روسـري وي از دنيـا و      ، روشن گردد
  .»هرچه در آنست بهتر است

تـه   سعادتمندترين مردم به شفاعت من در روز قيامت كسي است كـه از ... « -6570
  .»ال إله إال اهللا: دل گفته است

كـه در عقـد   (خـودرا  ) مسـلمان (طالق خواهر ) از مرد خواستگار خود(زن « -6601
پـس بايـد ازدواج   ، تقاضا نكند تـا جـاي وي را بگيـرد   ) خواستگاري وي است

  .»آمدنيست، زيرا آنچه به وي مقدر شده است، كند
كنيـزي را  ) از اسـيران جنـگ  (مـا  ! يا رسول اهللا: مردي از انصار آمد و گفت -6603

، داريـم  دوست مي) حاصل فروش اورا كه حمل نگيرد(شويم و مال  نصيب مي
 )ص(كنـي؟ پيـامبر   چـه حكـم مـي   ) افكندن مني در خارج فـرج (در مورد عزل 

زيرا هيچ ، بهتر است اين كار را نكنيد. ني، كنيد آيا شما اين كار را مي«: فرمود
مگر آنكه وي پديـد  ، د آمدن اورا مقدر كرده باشدنفسي نيست كه خداوندپدي

  .»آيد مي
مگـر اينكـه جايگـاهش در دوزخ يـا بهشـت مقـدر       ، هيچيك از شما نيست« -6605
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اعتماد نكنيم يا رسـول  ، آيا بر آنچه مقدر شده: مردي از ميان گفت» شده است
  .»به آنچه براي شما ميسر است عمل كنيد، ني«: اهللا؟ فرمود

  .»و پرهيزگاري كرد] حق خدا را داد[و اما هركه «]: 5: اليل[  
شود مگر مؤمن و همانا خداونـد ايـن ديـن را توسـط      به بهشت وارد نمي... « -6606

  .»كند مردي فاجر پشتيباني مي
ام  براي پسر آدم از آنچه مـن مقـرر نكـرده   ، نذر:) فرموده استج  وندخدا(« -6609

، ام درخواهــد يافــت مقــرر كــرده ولــي آنچــه را بــراي او، آورد چيــزي را نمــي
  .»آورم بدينگونه اورا از بخالت بيرون مي

َة ِإالَّ «: هاي بهشت را به تو تعليم ندهم آيا كلمة از گنج... « -6610 َال َحْوَل َوَال قـُوَّ

  ).هيچ توان و قدرتي به جز از آنِ خدا نيست. (»»بِاللَّهِ 
، يابد شته است كه ناگزير آنرا درميهمانا خداوند سهم زنا را بر پسر آدم نو« -6612

) ناشايست(و زناي زبان گفتگوي ، است) بر آنچه حرام(نگريستن ، زناي چشم
) عملـي (اسـت كـه شـرمگاه آنـرا تصـديق      ) بـراي زنـا  (و آرزو خواهش نفـس  

  .»كند مي) خودداري(كند يا تكذيب  مي
بـار  ، نيسـت  يكتاست كه اورا شـريكي ، هيچ معبودي برحق نيست به جز اهللا« -6615

اي نيست براي آنچه تو منـع   اي و هيچ دهنده نيست مانعي در آنچه تو داده! الها
  .»برد اي مي بدون حكم تو بهره، مند اي و نه بهره كرده

و ، و رسـيدن بـدبختي  ، پناه بجوييد به خداوند از دشـواري ابـتالء و آزمـون   « -6616
  ∗∗∗.»بدسرنوشتي و شادماني شريرانة دشمنان

                                           
  .»رسد هرگز به ما نمي) قدر كردهم(جز آنچه كه خدا براي ما نوشته : بگو«]: 45: التوبه[ ∗
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و چيـزي بهتـر از آن   ) و اگـر سـوگند خـوردم   (خـورم   ه چيزي سوگند نميب -6621
  .دهم كنم و كفارة سوگندم را مي همان چيز بهتر را اختيار مي، ديدم

زيـرا اگـر نظـر بـه تقاضـا      ، تقاضاي امـارت مكـن  ! اي عبدالرحمن بن سمره« -6622
ضـا  گيـري و اگـر بـدون تقا    مي] خود به دوش[مسئوليت آنرا ، برايت داده شود
و اگـر بـر چيـزي    ، شوي ياري داده مي) در اجراي آن وظيفه(، برايت داده شود

كفارة سوگند بده و همان را كـه  ، سوگند خوردي و چيزي را از آن بهتر يافتي
  .»بهتر است اختيار كن

خانوادة خـود سـوگند بخـورد و    ) زيان(به خدا سوگند اگر يكي از شما به « -6625
گنـاه آن نـزد خـدا بيشـتر از آن اسـت كـه       ) نگـردد كه از آن بر(پافشاري كند 

  .»بدهد، اي را كه خدا بر وي فرض كرده است و كفاره) بشكند(سوگندش را (
  

ايمانـت كامـل   (سـوگند بـه كسـي كـه جـان مـن در دسـت اوسـت         ، ني«...  -6632
: گفت رضعمر . »تر نباشم داشتني از نفس تو دوست، تا آنكه نزد تو) شود نمي

                                                                                                  
كند، ولي به سـوگندهايي كـه    تان مؤاخذه نمي هاي بيهوده خدا شما را به سوگند«]: 89: المائده[ ∗

دادن بـه   اش خـوراك  كند و كفاره شما را مؤاخذه مي] شكنيد و مي[خوريد  مي] از روي اراده[
يـا پوشـانيدن آنـان يـا      –يـد  خوران از غذاهاي متوسطي كه بـه كسـان خـود مـي     –ده بينواست 

ايـن اسـت   . نيابد، بايـد سـه روز روزه بـدارد   ] هيچيك از اينها[و كسي كه . اي آزادكردن بنده
كفارة سوگندهاي شما وقتي كه سوگند خورديد، و سوگندهاي خودرا پاس داريـد، اينگونـه   

  .»كند، باشد كه سپاسگزاري كنيد خداوند آيات خودرا براي شما بيان مي
گفتـه كـه ايـن     لدر خواب بوده يا در بيداري اخـتالف اسـت، عايشـه    ) ص(ه معراج پيامبراينك ∗

معراج در خواب بوده نه در بيداري، ساير صحابه عظام قايل اند كه در بيداري بـا تـن شـريف    
  .ها عبور كرده است خود آنحضرت به آسمان
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از نفـس مـن نـزد مـن     ) )ص(پيـامبر (نون به خدا سوگند كـه تـو   همانا همين اك
اي ) ايمانـت كامـل شـد   (اكنـون  «: فرمـود  )ص(پيـامبر . تر هستي داشتني دوست
  .»عمر

آنگاه كـه وي  ، گمارد) آوري زكات مأمور جمع(كسي را عامل  )ص(پيامبر -6636
اين مـال  ! يا رسول اهللا: نزد آنحضرت آمد و گفت، اش را به پايان رساند وظيفه

: آنحضرت بـه وي گفـت  ، براي شماست و اين مال برايم هديه داده شده است
شـود   ديدي برايت هديه آورده مـي  چرا به خانة پدرت و مادرت ننشستي تا مي«

: گويد آيد و مي نزد ما مي، چه حال است كسي را كه عامل گمارديم.. «. »يا نه
، رايم هديـه داده شـده اسـت   براي شماست و اين مقدار ب) مقدار از زكات(اين 

ديد كه آيا بـرايش هديـه داده    پس چرا در خانة پدر و مادر خود ننشست تا مي
سوگند به ذاتي كه نفس محمد در دست اوست كـه هيچيـك از   ، شود يا نه مي

مگر آنكه در روز قيامت آنرا ، كند خيانت نمي) مال زكات(شما چيزي در اين 
آورد كـه آواز   مـي ) بر گردن(ري باشد آنرا اگر آن شت، كند بر گردن سوار مي

  .»شما ابالغ كردمبه ) اين حكم را(مانا ه... ، كشد مي
: گفـتم » ...آنهـا زيانكاراننـد  ! آنها زيانكارانند و سوگند به پروردگـار كعبـه  « -6638

آناني كه مال و ثـروت  «: پدر و مادرم فدايت يا رسول اهللا؟ فرمود، آنها كيستند
. »نمايـد ... اينچنين و اينچنـين  : گفت) به اشارت(جز كساني كه به ، بيشتر دارند

  ).مال خودرا در راه خدا چنين صرف كنند(
برابر بـا سـوم   ) سوره(سوگند به كسي كه نفس من در دست اوست كه آن « -6643

  ).اخالص: (حصة قرآن است
ه آگاه باشيد كه خداوند شما را از سوگندخوردن به پدران شـما منـع كـرد   « -6646

بايـد بـه خـدا سـوگند بخـورد يـا خـاموش        ، خـورد  كسي كه سوگند مي، است
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  .»باشد
بايـد صـدقه   ، بيا بـاهم قمـار زنـيم   : صحبت خود بگويد و كسي كه به هم... « -6650

  .»بدهد
. »گردانيـدم  پوشيدم و نگين آنرا به داخـل مـي   را مي) طال(همانا اين انگشتر « -6651

به خدا سوگند كه ديگر هرگز آنرا «: د گفتسپس انگشتر را به دور افگند و بع
  .خودرا به دور افكندند) طال(مردم هم انگشترهاي . »پوشم نمي

و كسـي  ، چنانست كه گفتـه ، كسي كه به غير از دين اسالم سوگند بخورد« -6652
و ، شـود  كُشد با همان چيـز در آتـش دوزخ عـذاب مـي     كه خودرا با چيزي مي

و كسي كه مسلماني را به كفـر نسـبت   ، اوست كردن مسلمان مانند كشتن لعنت
  ∗∗.»كشد چنان است كه اورا مي، دهد

  .ما را امر كرده تا در اجراي سوگند كسان كمك كنيم )ص(پيامبر -6654
و هرچيـز در نـزد او   ، دهـد  گيرد و آنچـه مـي   همانا از آن خداست آنچه مي« -6655

  ...»!پس صبر كن و به اميد ثواب باش، عمري معين دارد
اورا بـر  ، كـودك بـه وي داده شـد   ، نشسـت ) به خانة دخترش(چون آنحضرت   

اشك از چشمان آنحضرت جاري ، در اضطراب بود نفسش، زانوي خود نشاند
ايـن  «: بـراي چيسـت؟ فرمـود   ) ريختن اشك(اين ! يا رسول اهللا: سعد گفت. شد

نهـد و   خواهـد مـي   هاي آن بنـدگان خـود كـه مـي     رحمتي است كه خدا در دل
  .»كنند كند كه بر ديگران رحم مي نا خدا بر آن بندگان رحم ميهما

                                           
كـنم و سـپس بـه     مـي ) التجا( من به خدا: خواهي و  بگويد خواهد و تو مي آنچه خدا مي: نگويد ∗

  .تو
در آنچه به تعبير خواب خطا كردم، مرا بگـوي،  ! به خدا سوگند يا رسول اهللا: ابوبكررض گفت ∗

  .»سوگند مخور«: فرمود
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بـه  ، كنـد  آتش دوزخ اورا لمس نمي، ميرد مسلماني كه از وي سه فرزند مي« -6656
  .»جز كسي كه از اجراي سوگند خدا ممانعت كرده است

پندارنـد   آيا شما را از اهل بهشت خبر ندهم؟ هر ناتواني كه اورا ضعيف مي« -6657
خـدا سـوگندش را بـه جـاي     ، گر در اجراي چيزي به خدا سـوگند خـورد  كه ا
  .»باشد و متكبر مي، سركشِ بدخوي، هر خرامان رفتار، و اهل دوزخ، كند

كساني كه پيمان خدا و سـوگندهاي خـويش را بـه بهـاي     «: ]71: آل عمران[ -6659
  ∗∗∗.»اي نيست آنان را در آخرت بهره، فروشند ناچيزي مي

امت من اسـت يـا آنچـه در دل او    ) شيطاني(خداوند از آنچه وسوسة همانا « -6664
گذرد در صورتي كه بدان عمل نكـرده باشـد يـا بـر زبـان       درمي، گذشته است
  .»نياورده باشد

طواف زيارت كـردم پـيش از آنكـه رمـي كـنم      : گفت )ص(مردي به پيامبر -6666
پيش از ، اشيدمسر تر«: ديگري گفت» گناهي نيست«: ؟ فرمود)سنگريزه افكنم(

ذبح كردم پيش از آنكه «: ديگري گفت. گناهي نيست: آنكه ذبح كنم؟ فرمود
  .»گناهي نيست«: رمي كنم؟ فرمود

، سپس به قبلـه روي آور ، وضو را كامل كن، خيزي آنگاه كه براي نماز مي« -6667
سـپس ركـوع كـن تـا در     ، دانـي بخـوان   و تكبير بگوي و آنچه را از قـرآن مـي  

، بلنـد كـن تـا راسـت بايسـتي     ) از ركـوع (سپس سر خودرا ، گيري ركوع آرام
بلنـد شـو تـا    ) سجده(سپس از ، سپس سجده كن تا آنكه در سجده آرام گيري

                                           
  .»جويم به عزت تو پناه مي«: گفت مي) ص(پيامبر ∗
  .»و در لفظي كه به گفتن آن خطا كرده باشيد بر شما گناهي نيست«]: 5: األحزاب[ ∗
  .»ام مرا مگير به آنچه فراموش كرده«]: 73: الكهف[ ∗
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، سپس سـجده كـن تـا آنكـه در سـجده آرام گيـري      . آنكه برابر و آرام بنشيني
پس در هر نماز خود همين كـار را  . بلند شو تا راست بايستي) از سجده(سپس 
  .»بكن

بايـد روزة خـودرا بـه    ، دار باشـد  كسي كه از روي فراموشي بخورد و روزه« -6669
اش  روزه(» زيرا خداوند است كه اورا خورانـده و نوشـانده اسـت   ، پايان برساند

  ).شكند نمي
دانـد در نمـاز خـود     براي كسي است كـه نمـي  ) سجدة سهو(اين دو سجده « -6671

كنـد   داند بدان قصـد مـي   صواب مي پس آنچه را، زياد كرده يا كم كرده است
سپس دو سجده ، كند بقيه را تمام مي) گذاردن ركعات بود اگر صواب در كم(

  ∗.»كند مي
و ، آوردن بــه خــدا و آزار پــدر و مــادر شــريك: گناهــان كبيــره عبارتنــد از« -6675

  ∗∗∗.»و سوگند دروغ، كشتن نفس
مـال  ) سـوگند دروغ (سـوگند يـاد كنـد و بـا آن     ) به امـر قاضـي  (كسي كه « -6676

                                           
و زنهار، سوگندهاي خودرا دستاويز تقلب ميان خود قرار مدهيد تا گامي بعـد از  «]: 94: النحل[ ∗

ايد دچار شكنجه شـويد   از راه خدا بازداشته] مردم را[آنكه ] سزاي[استواريش بلغزد، و شما به 
  .»و براي شما عذابي بزرگ باشد

از نيكوكـاري و  ] بدين بهانـه [و خدا را دستاويز سوگندهاي خود قرار مدهيد، تا «]: 224: البقره[ ∗
  .»و خدا شنواي داناست] بازايستيد[دادن ميان مردم  پرهيزگاري و سازش

 –اگر بدانيد  –و پيمان خدا را به بهاي ناچيزي مفروشيد، زيرا آنچه نزد خداست «]: 95: النحل[ ∗
  .»ا بهتر استهمان براي شم

پـس از  ] خودرا[و چون با خدا پيمان بستيد به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاي «]: 91: النحل[ ∗
  .»ايد قرار داده] و گواه[استواركردن آنها مشكنيد، با اينكه خدا را بر خود ضامن 
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در حـالي مالقـات   ) در روز قيامـت (خداونـد را  ، مسلماني را از وي جـدا كنـد  
  .»كند كه بر وي خشمناك است مي

بـه  ] مـال [دولتـان شـما نبايـد از دادن     داران و فراخ و سرمايه«: ]22: النور[(*)  -6679
نـد و  خويشاوندان و تهيدستان و مهاجران راه خدا دريغ ورزنـد و بايـد عفـو كن   

  .»گذشت نمايند
َوَال ِإلَـَه ِإالَّ اللَّـُه َواللَّـُه ، َوالَحْمـُد ِللَّـهِ ، ُسـْبَحاَن اللَّـهِ «: بهترين كالم چهـار اسـت  «(*) 

  .»َأْكبَـرُ 
ــه« -6682 ــزان     دو كلم ــد و در مي ــان ســبك ان ــر زب ــه ب ــد ك ــال(ان ــد) اعم و ، گرانن

ــتني دوســت ــزد خــداي رحمــن   داش ــد ن ُســْبَحاَن اللَّــِه ، َحْمــِدهِ ُســْبَحاَن اللَّــِه َوبِ «: ان

  .»»الَعِظيمِ 
» شـود  كسي كه بميرد و به خدا شريك آورده است به دوزخ درآورده مـي « -6683

كسـي كـه بميـرد و بـه خـدا      : چيـز ديگـر گفـتم   ) رضعبداهللا ابن مسعود(و من 
  .شود به بهشت درآورده مي، شريك نياورده است

بـه جـاي   (» اين براي تو بهتر اسـت ، بخشي از مال خودرا براي خود نگهدار« -6690
  ).كردن همة آن در راه خدا و رسول او صدقه

اندازد و همانا بـا نـذر چيـزي از     آورد و نه پس مي نذر نه چيزي را پيش مي« -6692
  .»شود بخيل برآورده مي

) آنچـه را در تقـدير رفتـه   (همانا نـذر  «: از نذر منع كرده و فرمود )ص(پيامبر -6693
  .»شود د ولي با آن چيزي از بخيل بيرون آورده ميگردان برنمي

ورزند  و خيانت مي، كنند كنند و وفا نمي آيند كه نذر مي سپس گروهي مي« -6695
دهنــد و از ايشــان شــهادت خواســته  و شــهادت مــي، دارنــد و امانــت نگــه نمــي

  .»آيد شود و فربهي در ايشان پديد مي نمي
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همانا خواهرم نذر كرده بـود كـه   : ي گفتآمد و به و )ص(مردي نزد پيامبر -6699
آيـا قـرض   ، مانـد  اگر بر وي قـرض مـي  «: فرمود )ص(پيامبر، حج كند ولي مرد

خدا را ادا كن و او سـزاوارتر  ) قرض(«: فرمود، آري: كردي؟ گفت اورا ادا مي
  .»ادا كني) قرض اورا(است كه 

بـه تـو   ) خـدا (، ه شـود زيرا اگر بدون تقاضا به تو داد، اميري را تقاضا مكن« -6722
واگذاشـته  ) شـغل (بـه آن  ، كند و اگر نظر به تقاضا به تـو داده شـود   كمك مي

  ∗.»...و) كند خدا به تو كمك نمي(شوي  مي
و خبرآوري مكنيد ، ترين سخن است دروغ، همانا گمان، از گمان بپرهيزيد« -6724

! خـدا و جاسوسي مكنيد و دشـمني مكنيـد و قطـع رابطـه مكنيـد و اي بنـدگان       
  .»برادر يكديگر باشيد

در مورد مردي كه پرسيديم كه وفـات كـرده و   ) رض معاذ بن جبل(از وي  -6734
وي مناصفة مال متوفي را بـه  . يك دختر و يك خواهر از خود به جاي گذاشته

  ∗.دختر و مناصفة ديگر را به خواهر متوفي داد
ــا، را بــه اهــل آن بدهيــد) ســهم ميــراث(فــرايض « -6735 بــه ، مانــد قي مــيآنچــه ب

                                           
از روي  پيش از آنكه گمان زنيـد، يعنـي كسـاني كـه    ) احكام ميراث را(بياموزيد : عقبه بن عامر ∗

  .»كنند گمان حكم مي
پسـر  ) ها فرزند فرزندان يا نوه(فرزند فرزندان به منزلت فرزند است، اگر بدون ايشان : زيد گفت ∗

رونـد،   هاي مؤنث مانند دختران به شـمار مـي   هاي مذكر مانند پسران اند و نوه نمانده باشد، نوه
برند و اين  پسران از پدران ميراث ميبرند، چنانكه  ميراث مي) از پدربزرگ خويش(ها  اين نوه

) كسان ديگـر را از ميـراث پـدر   (شوند چنانكه پسران  از ميراث مانع مي) كسان ديگر را(ها  نوه
  .برد با پسر ميراث نمي) نوه(شوند، و پسر پسر  مانع مي
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  ∗.»نزديكترين فرد مذكر كه به متوفي نزديك است بدهيد
ششم حصـه اسـت   : است و ميراث دختر پسر) مال ميت(ميراث دختر نصف  -6736

ماند بـراي خـواهر متـوفي     شود و آنچه باقي مي كه جمعاً دو سوم حصه مال مي
  ∗∗.است

آنچه خواست نسخ كرد  )نحوة تقسيم ميراث(خدا از آن : ... رض ابن عباس -6739
و ، و يك ششم ميـراث بـراي هريـك از پـدر و مـادر     ، دوچند زن، و براي مرد
اگر (و يك چهارم ) اگر از شوهر فرزند به جا مانده باشد(يك هشتم ، براي زن

) اگر از زن فرزند نمانده باشـد (و براي شوهر مناصفه ) فرزند به جا نمانده باشد
  ∗.تعيين كرده است) باشد اگر فرزندي مانده(و يك چهارم 

ميـرد و   پس كسي كه مـي ، هايشان سزاوارترم من نسبت به مسلمانان از نفس« -6745

                                           
  .شود آنچه در حيات كسي صدقه يا وقف شده باشد، حق ورثه از آن ساقط مي ∗
  .»اي فرزندان آدم«]: 35 – 31و  27 – 26: األعراف. [لت پدر استپدربزرگ به منز ∗

آنهـا همـه   . (»ام و آيين پدرانم، ابراهيم و اسـحاق و يعقـوب را پيـروي نمـوده    «]: 38: يوسف[
  ).اجداد يا پدربزرگ اند كه خدا آنان را پدران خوانده است

بـرد و مـن از    از من ميراث نمي برد و برادرم من از من ميراث مي) نوه(پسر پسر : ابن عباس رض ∗
  برم؟ ميراث نمي) ام نوه(پسر پسرم 

اگر مردي بميرد و فرزندي نداشته باشد و خواهري داشته باشد نصف ميراث از «]: 176: النساء[ ∗
اگـر ورثـه   [پس . فرزندي نباشد] خواهر[برد اگر اورا  از او ارث مي] مرد نيز[آن اوست، و آن 

خـواهر و برادرنـد پـس    ] چند[و سوم ميراث براي آن دو است و اگر دو خواهر باشند، د] فقط
  .»نصيب مرد مانند نصيب دو زن است
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و اگـر از خـود   . اوسـت  )197(مال او براي عصبة، گذارد از خود مالي به جاي مي
من متولي امـور او  ، دراگز دست و درمانده به جاي مي د تهيقرض و زن و فرزن

  .»شودهستم و از من خواسته 
  .)198(»خودشان است) جنس(از سر : از خودشان است يا، پسر خواهر قوم« -6762
  .»برد مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ميراث نمي« -6764
داند كـه آنكـس غيـر     كسي كه خودرا به غير از پدر خود نسبت دهد و مي« -6766

  .»باشد بهشت بر وي حرام مي، پدر وي است
پس كسي ) كه خودرا به غير نسبت دهيد(روي مگردانيد  از پدران خويش« -6768

  ∗∗.»اين كفر است، كه از پدر خود روي بگرداند
و كسـي كـه   ، بـه هنگـام زناكـاري وي مـؤمن نيسـت     ، كند كسي كه زنا مي« -6772

به هنگـام شـرابخواري وي مـؤمن نيسـت و كسـي كـه دزدي       ، نوشد شراب مي
و مردم به ، كند سي كه غارت ميبه هنگام دزدي وي مؤمن نيست و ك، كند مي

  .»به هنگام غارتگري وي مؤمن نيست، نگرند كنند و مي سوي وي نگه بلند مي
ــامبر -6773 ــا( )ص(پي ــود ت ــد  ) فرم ــا و كفــش بزنن ــا شــاخة خرم و ، شــرابخوار را ب

                                           
شود و اين كلمه در موضوع فرايض يا ميراث بـه   عصبة، به پسران و اقارب پدري اطالق مي -197

رود كه سهم وي در آية ميراث تعيين نشده و از آنچه از سهم ميراث كسـاني   كسي به كار مي
  .گيرند ماند، از آن مي كه سهم آنان تعيين شده، باقي مي

كردن و شفقت بـه وي مـراد اسـت، نـه در ميـراث، و       كردن و احسان پسر خواهر در كمك -198
با تمسـك بـه همـين حـديث و     . شوند اند ذوي االرحام مانند عصبات وارث مي آناني كه گفته

  .اين قول ابوحنيفه و غيره است
  .»در كتاب خدا سزاوارترند] از ديگران[خويشاوندان نسبت به يكديگر  و«]: 75: األنفال[ ∗
  .شود از زناكار نور ايمان بركشيده مي ∗
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  .چهل تازيانه زده است رضابوبكر
بـه جـرم   لعنـتش كـن كـه چنـدين بـار      ! بـار الهـا  : مردي از ميان مردم گفـت  -6780

! به خـدا سـوگند  ، لعنتش مكن«: فرمود )ص(پيامبر. شود شرابخواري آورده مي
  .»دارد وي خدا و رسول اورا دوست مي، دانم آنچه من مي

از ، آورده شد و آنحضرت به زدن وي امر كرد )ص(مردي مست نزد پيامبر -6781
را زد و كسي بـود كـه بـا كفـش خـود او      ما كسي بود كه با دست خود اورا مي

چـون آن مـرد مسـت    ، زد خـود اورا مـي  ) پيچيده(كسي بود كه با جامة ، زد مي
: فرمـود  )ص(پيامبر. اورا چه حالت است خدا خوارش كند: مردي گفت، رفت

  .»دهندة شيطان نباشيد خود ياري) مسلمان(بر برادر «
كنـد   و كسي كه دزدي مـي ، ايمان ندارد، كند به هنگام زنا كسي كه زنا مي« -6782
  .»ه هنگام دزدي ايمان نداردب
به من بيعت كنيد بر اينكه به خدا چيزي شريك مياوريـد و دزدي نكنيـد و   « -6784

، پس كسي از شـما كـه آنـرا بـه جـاي كـرد       –و همة آيه را خواند  –زنا نكنيد 
و كسـي كـه مرتكـب چيـزي از اينهـا شـد و مجـازات        ، پاداش وي با خداسـت 

و كسي كه مرتكب چيـزي از اينهـا   ، اوستهمان مجازات كفارة گناه ، گرديد
آمـرزد و اگـر بخواهـد عـذابش      اگر بخواهـد اورا مـي  ، شد و خدا اورا پوشانيد

  .»كند مي
ميان دو كار مخير گردانيده نشده اسـت مگـر آنكـه همـان كـار       )ص(پيامبر -6786

 از آن، بـود  و اگر گناه مي، بود اگر آن كار گناه نمي، كرد تر را اختيار مي آسان
و به خدا سوگند آنحضرت در چيـزي كـه بـرايش    . بود حضرت بسيار بدور مي

) حـدود (هـاي   رخ داده هرگز به خاطر خود انتقام نگرفته است تا آنكه حرمـت 
  .گرفت آنگاه به خاطر خدا انتقام مي، شد خدا شكسته مي
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دزدد و دستش قطـع   را مي) يا سپر(خداوند دزد را لعنت كند كه تخم مرغ « -6799
  .»شود دزدد و دستش قطع مي و ريسمان را مي، شود مي

و دزدي نكنيد ، كنم بر اينكه به خدا چيزي شريك مياوريد با شما بيعت مي« -6801
ايـد   و زنا نكنيد و فرزندانتان را نكشيد و بهتاني كه شـما خـود آنـرا افتـرا كـرده     

فاد م(پس كسي از شما كه ، مياوريد و از حكم من در امر شرع سركشي نكنيد
) به جز شـرك (پاداش وي با خداست و كسي كه ، به جاي آورد) اين بيعت را

همـان  ، و در دنيـا بـه مجـازات آن برسـد    ، شود) گناهان(مرتكب چيزي از اين 
، اورا پوشــانيد) گنــاه(و كســي كــه خــدا ، اســت) از گنــاه(كفــاره و پــاكي او 

ورا كنــد و اگــر بخواهــد ا اگــر بخواهــد عــذابش مــي. ســروكارش بــا خداســت
  .»بخشد مي

اوسـت بـه   ) زبـان (و ميان دو فك ) شرمگاه(كسي كه از آنچه ميان دو پاي « -6807
  ∗.»كنم من بهشت را به او ضمانت مي، من تضمين كند

نوشيدن مؤمن نيسـت و كسـي    نوشد به هنگام شراب كسي كه شراب مي... « -6809
  .»كند در هنگام كشتن مؤمن نيست كه قتل مي

  .گردد ايمان همچنين بازمي، پس اگر توبه كند: فتگرض و ابن عباس   
اينكه به خدا شريك بيـاوري  «: كدام گناه بزرگتر است؟ فرمود! يا رسول اهللا -6811

اينكـه  «: سپس كـدام اسـت؟ فرمـود   : گفتم» او تورا آفريده است) حال آنكه(و 
: گفـتم . »بـه قتـل رسـاني   ، شـود  فرزندت را به خاطر آنكه در غذايت سهيم مـي 

  .»ات زنا كني اينكه با زن همسايه«: س كدام است؟ فرمودسپ
فتــوي  )ص(وي از پيــامبر، مــردي بــا زن خــود در روز رمضــان جمــاع كــرد -6821

                                           
  .»و به زنا نزديك نشويد، چرا كه آن همواره زشت و بدراهي است«]: 32: اإلسراء[ ∗
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: فرمـود . نـي : گفـت » تواني آزاد كنـي؟  اي را مي بنده«: آنحضرت فرمود، طلبيد
پس شصت مسكين را طعـام  «: فرمود. ني: تواني؟ گفت دو ماه روزه گرفته مي«

  .»!بده
همانـا مرتكـب   ! يـا رسـول اهللا  : بودم كه مردي آمـد و گفـت   )ص(نزد پيامبر -6823

د اسـت     گناهي شـده  مجـازات آنـرا بـر مـن تطبيـق كـن      ، ام كـه مسـتوجب حـ ،
وقـت نمـاز فـرا    ). كه چه عملي مرتكـب شـده اسـت   (آنحضرت از وي نپرسيد 

آن ، كـرد  نمـاز را تمـام   )ص(چون پيامبر، نماز گذارد )ص(وي با پيامبر، رسيد
ام كـه مسـتوجب    من مرتكب گناهي شـده ! يا رسول اهللا: مرد برخاست و گفت

آيا با ما «: آنحضرت فرمود. پس حكم كتاب خدا را بر من اجرا كن. حد است
يـا  . »همانـا خداونـد گنـاه تـورا بخشـيد     «: فرمـود . آري: گفت» نماز نگذاردي؟

  .)199(»حد تورا بخشيد«: فرمود
تاب خدا رجم حق است بر كسي از زن و مرد كه زنا در ك: گفترض  عمر -6830

يـا  ، بدان شرط كه شاهدان شهادت دهند، در حالي كه همسر ديده باشد، كرده
خوانديم آنچـه   سپس ما مي. زن حمل گرفته باشد و يا بدين عمل اعتراف كنند

كـه ادعـا   (خوانديم اينكه از پـدران خـويش روي مگردانيـد     در كتاب خدا مي
كفر شماست ) دادن به غير پدر نسبت(زيرا اين ) باشيد ي ديگر ميكنيد پسر كس

  ∗.)200(كه از پدران خويش روي بگردانيد
صد ، شنيدم كه در بارة كسي كه زنا كرده و همسر نگرفته بود )ص(از پيامبر -6831

                                           
  .شود يبايد اقراركننده به طور صريح اقرار كند نه به كنايت، زيرا به كنايت حد ثابت نم -199
  .اين آيت در قرآن بوده و سپس منسوخ التالوه شده، ولي حكم آن باقي است -200
مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك را بـه همسـري نگيـرد و زن زناكـار را     ... «]: 3 – 2: النور[ ∗

  .»حرام گرديده است] امر[جز مرد زناكار يا مشرك به زني نگيرد، و بر مؤمنان اين 
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  .وطن حكم كرد) دوري(تازيانه و يك سال جالي 
  ∗.ما لعنت كردهو زنان مردن )201(نما بر مردان زن )ص(پيامبر -6834
اورا بـا دم تيـز   ، با زن خود ببينم) در حال زنا(اگر من مردي را : مغيره  گفت -6846

آيـا از غيـرت   «: فرمـود ، رسـيد  )ص(اين خبر كه به پيـامبر . زنم شمشير خود مي
  .»من از وي غيرتمندتر و خدا از من غيرتمندتر است! دانيد؟ سعد عجب مي

  
براي نفس خـود از كسـي   ، آمد برايش پيش مي در هرچيزي كه )ص(پيامبر -6853

ت نچـه خـدا حـرام كـرده اسـت تجـاوز صـور       گرفـت تـا آنكـه از آ    انتقام نمي
  ∗.گرفت آنگاه بود كه به خاطر خدا انتقام مي. گرفت مي

آنهـا كـدام انـد؟    ! يـا رسـول اهللا  : گفتنـد » كننـده بپرهيزيـد   از هفت چيز تباه« -6857
كشتن نفسي كه خدا خـون وي را حـرام   ، وجاد، آوردن به خدا شريك«: فرمود

                                           
  .ي را گويند كه در حركات و سكنات و كالم، خودرا به زنان تشبيه كندمخَنَّث كس -201
خواهد از جلو او بگذرد، بايـد اورا مـانع شـود، و     گذارد و كسي ديگري مي اگر كسي نماز مي« ∗

  ).به شدت اورا از جلوي نماز خود براند(اگر وي نپذيرد، با او بجنگند 
آورنـد،   دهند، سپس چهار گواه نمـي  نان شوهردار ميكساني كه نسبت زنا به ز«]: 5 – 4: النور[ ∗

مگر . هشتاد تازيانه به آنها بزنيد، و هيچگاه شهادتي از آنها را نپذيريد و اينانند كه خود فاسقند
توبه كرده و به صالح آمده باشند كه خدا البته آمرزنـدة مهربـان   ] بهتان[كساني كه بعد از آن 

  .»است
و بـا ايمـان نسـبت زنـا     ] از همه جا[خبر  اني كه به زنان پاكدامن بيگمان، كس بي«]: 23: النور[

  .»اند، و براي آنها عذابي سخت خواهد بود دهند، در دنيا و آخرت لعنت شده مي
دهنـد، و جـز خودشـان گواهـاني      و كساني كه به همسـران خـود نسـبت زنـا مـي     «]: 60: النور[
ه خـدا سـوگند يـاد كنـد كـه او قطعـاً از       چهـار بـار بـ   ] بايـد [ندارنـد، هريـك از آنـان    ] ديگر[

  .»راستگويان است
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و خـوردن مـال   ، و سـودخواري ) به طريق قصـاص (كرده است مگر به حق آن 
كردن در روز جنگ و نسبت زنادادن به زنـان پاكـدامنِ    و پشت به دشمن، يتيم
  .»خبر بي

مسلمان پيوسته در گشايش از دين خود است مادامي كـه خـون حرامـي را    « -6862
  .»نريخته است

كـه كسـي كـه نفـس     ، هاي هالكت در كارهـا  از ورطه: رضعبداهللا بن عمر -6863
همانا ريختن خون حرام به ، رفتن ندارد از آن راه بيرون، افكند خودرا در آن مي

  .ناحق است
و رنجانيـدن پـدر و   ، و قتـل نفـس  ، آوردن به خـدا  شريك: بزرگترين كبائر« -6871

  .»مادر و سخن دروغ يا شهادت دروغ است
قاتـل و  ، اگر دو مسلمان با شمشـيرهاي خـويش در برابـر هـم قـرار گيرنـد      « -6875

همانـا وي بـه   «: مقتول چـرا؟ فرمـود  ... يا رسول اهللا: گفتم. »مقتول در دوزخ اند
  .»كشتن رفيق خود حريص بوده است

ريختن خون مسلماني كه شهادت بدهد كه نيست هيچ معبود برحقي به جز « -6878
: مگر در يكي از ايـن سـه مـورد   ، روا نيست، ول خدا هستمخدا و اينكه من رس

و جداشونده از دين خـود كـه   ، و زناكار همسرديده، عوض نفس، كشتن نفس
  .»)مرتد(جماعت مسلمانان را ترك نمايد 

سـرزمين  از حدگذرندة گناه در : اند) نوع(خوارترين كسان به نزد خدا سه « -6882
و خواسـتار خـون كسـي بـه     ، اسـالم جويندة روش روزگـار جاهليـت در   ، حرم
  .»تا خون اورا بريزاند، ناحق

ات نگريست و تو اورا با سنگريزه  خانه) درون(اگر كسي بدون اجازة تو به « -6888
  .»بر تو گناهي نيست، زدي و چشمش را كور كردي
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نگريست و آنحضرت به سوي  )ص(خانة پيامبر) درون(مردي به : رضانس  -6889
  .رفتاو تيري نشانه گ

همـه آنـاني   «: گفـت . چهار نفر كودكي را كشتند و عمر مثل آنچه گفته بود -6896
از يـك  ... ابـوبكر و . »رسـانم  بـه قتـل مـي   ، انـد  را كه در اين قتل شركت كـرده 

و عمر از يك ضربة چوب به قصـاص حكـم   . اند زدن حكم قصاص كرده سيلي
  .ص حكم كرداز زدن تازيانه و خراشيدگي جلد به قصا، و شُرَيح. كرد

نگريسـت و در دسـت   ) بـه درون ( )ص(مردي از شكاف دروازة خانة پيامبر -6901
آنگـاه  . كرد بود كه با آن سر خودرا شانه مي) مانند شانه(آهني پارة  )ص(پيامبر

دانستم كـه همانـا بـه سـوي مـن       اگر مي: به وي گفت، اورا ديد )ص(كه پيامبر
گـرفتن پـيش از نگريسـتن الزم     اجـازه همانا «، »!زدم نگري با اين به چشمت مي

  ∗.»گردانيده شده است
ت غـالم يـا كنيـزي      )ص(پيامبر -6909 يـدر مورد سقط جنين زني از بني لَحيان به د

  .حكم كرد
به خدا سـوگند  ، من در حضر و سفر آنحضرت را خدمت كردم: رضانس  -6911

نـين  آنحضرت به مـن نگفـت كـه چـرا ايـن كـار را چ      ، كه هر كاري كه كردم
  .كردي و كاري را كه نكردم به من نگفت كه چرا اين كار را چنين نكردي

، در افتادن در چاه ديـت نيسـت  ، شدن توسط حيوانات ديت نيست در كشته« -6912
» يـك پـنجم اسـت   ، شـده  شدن در معدن ديت نيست و در گنج يافـت  در كشته

                                           
طلبـد، اگـر    ورثه مقتول خونبها را به وجه پسـنديده از قاتـل مـي   : در تفسير ابن عباس رض آمده ∗

خونبها كامل باشد، در مدت سه سال بايد بدهد، و اگر دو سوم يا نيمـة خونبهـا پذيرفتـه شـده     
  .ت يا خونبها باشد، بايد به همان سال بدهدباشد، در دو سال بدهد و اگر يك سوم دي
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  ∗∗).كه بايد به بيت المال داده شود(
بِكُشد بوي بهشت ) نامسلماني كه در امان مسلمانان است(كسي كه ذمي را « -6914

  ∗∗∗.»دريافتن است، ساله راه هرچند بوي بهشت از فاصلة چهل، يابد را درنمي
. »آوردن بـه خـدا   شـرك «: فرمـود  )ص(بزرگترين گناهان كدام انـد؟ پيـامبر   -6920
ال مـ ) با سوگند(آنكه (« :»سوگند غموس«. »سپس آزاررسانيدن به پدر و مادر«

  .»)و در آن سوگند دروغ گفته باشي، مرد مسلماني را به خود بگيري
، به عذاب خـدا «: منع كرده و فرموده است) از سوختاندن انسان( )ص(پيامبر -6922

  ∗.)202(»اورا بكشيد، هركس كه دين خودرا بدل كرد«و ، »عذاب نكنيد
  ).بر شما باد(» وعليكم: بگوييد، اگر اهل كتاب بر شما سالم كنند... « -6926
  .»برآيد برآيند كه تير از شكار مي از اسالم چنان مي) خوارج(آنها « -6932
شود تا آنكـه دو گـروه بـاهم بجنگنـد كـه ادعايشـان يكـي         قيامت برپا نمي« -6935

  .)203(»است
                                           

  ).ابن سيرين. (اگر حيواني كه صاحبش با آن نيست به كسي زيان رساند، ديت ندارد ∗
راند، هر زياني كه به حيوان برسد، بايـد جبـران كنـد و     اگر كسي حيواني را به تندي مي: شعبي ∗

  .جبران آن بر وي نيست) داگر به حيوان زياني برس(اگر حيوان را به آهستگي براند 
  .»همانا شرك ظلمي بزرگ است«]: 13: لقمان[ ∗
  .شود ابوحنيفه و هردو صاحب آن بدين نظر اند كه مسلمان به قتل كافر كشته مي ∗
  .»كاران خواهي شد اگر شرك ورزي، حتماً كردارت تباه و مسلماً از زيان«]: 65: الزمر[ ∗

خاص سـاخته اسـت و از كشـتن زنـان مرتـده منـع كـرده        ابوحنيفه اين حكم را براي مردان  -202
  .اند است، سائير مذاهب، زنان را نيز شامل اين حكم كرده

خـوابم و   مـي ) پس از نماز(خيزم و  مي) به نماز شب(اما من : يكي از آنان گفت: ابوموسي، معاذ ∗
  ).داش دارماميد پا(كنم، چنانكه در برخاستن خود به نماز  در خوابيدن خود اميد ثواب مي

  .خوانند هريك از اين دو گروه خودرا برحق و جانب مقابل را باطل مي -203
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در روز قيامت «، »جويد رضايت خدا را مي) گفتن آن(و با ، ال إله إال اهللا... « -6938
مگر آنكه خداونـد آتـش دوزخ را بـر    ، را بياورد) كلمه(ه اين اي نيست ك بنده

  .»وي حرام گرداند
: پس خداونـد مستضـعفين را معـذور داشـته اسـت     ): گويد امام بخاري مي(*) (

توانند خويشتن را از آنچه خداوند به ترك آن امر كـرده   همان كساني كه نمي
خودش را از آنچـه   ،بجز مستضعف نيست) مجبور شده(است بازدارند و مكَره 

تـا   )204(حكـم تقيـه  : حسـن بصـري  . تواند بازداشته نمي) كه نكند(بدان امر شده 
  .روز قيامت باقي است

، اگر ستمگران كسي را به زور وادارند كه زنش را طالق دهد: رض ابن عباس  
اعمـال بـه   «: فرمـوده اسـت   )ص(و پيامبر، )اعتبار ندارد(آن طالق چيزي نيست 

  .»نيت بستگي دارد
خـدا و رسـول او   : شيريني ايمان را دريابد، كسي را كه اين سه صفت باشد« -6941

، دارد و اينكه كسي را كه دوست مـي ، داشتني از غير آنان باشد نزد وي دوست
دارد و از اينكه از بازگشت بـه كفـر بيـزاري     اورا بجز به خاطر خدا دوست نمي

  .»جويد چنانكه از افتادن به آتش بيزاري مي، جويد مي
ذام انصـاري گفـت    -6945 همانـا وي بيـوه بـوده و پـدرش اورا بـه      : خنساء دختر خـ

وي نـــزد ، ازدواج كســـي درآورده كـــه بـــدين ازدواج خـــوش نبـــوده اســـت
  .رفته و آنحضرت نكاح وي را فسخ كرده است )ص(پيامبر

: فرمـود  )ص(كردن زنـان از ايشـان اجـازه گرفتـه شـود؟ پيـامبر       آيا در نكاح -6946
شـرمد و   چـون از وي اجـازه بخواهنـد مـي    ) دوشـيزه (دختر بكـر  : گفتم، آري«

                                           
  .تقيه، مخالف ميل و عقيدة خود اظهاركردن است تا خودش را از خطر دشمن نجات دهد -204
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  .»خاموشي وي اجازة وي است«: ماند؟ فرمود خاموش مي
ايد براي شما حالل نيست كه زنـان   اي كساني كه ايمان آورده«: ]19: النساء[ -6948

  ∗.»به ارث ببريد) خالف رضايت آنان(خودرا به اكراه 
يـا اورا بـه ظـالم    ، لمان است پس نبايد بـر وي ظلـم كنـد   برادر مس، مسلمان« -6951

  .»باشد خدا حاجترواي او مي، بسپارد و كسي كه حاجترواي برادر خود باشد
تـا وضـو   ، كند اگر وضويش بشـكند  نماز هيچيك از شما را خدا قبول نمي« -6954

  .)205(»بگيرد
ــه مــال بخــش(و ميــان متفــرق « -6955 جتمــع جمــع نشــود و ميــان م) هــاي جداگان
  .»از بيم دادن زكات، تفريق نشود) مجموعة مال(

زكـات   )207(دو حقّـه ، در يكصد و بيسـت شـتر  : اند گفته )206(و بعضي مردم(*) 
اي به كار  دهنده يك شتر را قصداً بكشد يا ببخشد يا حيله است پس اگر زكات

  .بر وي چيزي نيست، برد تا از دادن زكات فرار نمايد
اگر كسي زكات شتران خودرا يك روز يا يـك سـال   : ندا بعضي مردم گفته -6958

                                           
اگر سوگنددهنده ظالم باشد، نيت سوگندخورنده اعتبار دارد و اگر مظلوم باشد، : ابراهيم نخعي ∗

  .ه اعتبار داردنيت سوگنددهند
درسـت  (شـود   اگر نمازگذار در جلسة اخير وضويش بشكند، نمـازش تمـام مـي   : /ابوحنيفه -205

زيرا براي برآمدن از نماز بايد نمازگذار عملي كند كه ضـد نمـاز باشـد، آنگـاه تحليـل      ) است
  .شود حاصل مي

ه حيله بـه كـار   مراد از بعضي مردم حنفيه است، شافعيه هرچند قايل اند كه بر اين شخص ك -206
  .دانند و نزد حنفيه نيز مورد مالمت است برده چيزي نيست ولي اورا مالمت مي

  .اي است كه سال سوم خودرا پوره كرده باشد حقّه، شترماده -207
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  .)208(اين امر جواز دارد، قبل از آنكه ميعاد وجوب زكات فرا رسد بدهد
: شـغار چيسـت؟ گفـت   : بـه نـافع گفـتم   . از شَغَار منع كرده است )ص(پيامبر -6960

بدون ، اينكه دختر كسي را نكاح كني و دختر خودرا بدان كس به نكاح بدهي
اگر حيله كند كـه زنـي را بـه    : اند و بعضي مردم گفته. آنان داده شود اينكه مهر

) نكاح(و در مورد . )209(جايز است ولي شرط آن باطل است، نكاح شغار بگيرد
و بعضـي از ايشـان   . نكـاح آن فاسـد و شـرط آن باطـل اسـت     : متعه گفته است

  .نكاح متعه و شغار جايز است و شرط آن باطل است: اند گفته
ــا : وي گفــت. بينــد كــردن زنــان بــاكي نمــي در متعــهرض ابــن عبــاس  -6961 همان

در روز جنگ خيبر از آن و از خوردن گوشت خر اهلي منع كـرده   )ص(پيامبر
نكـاح آن  ، اي به كـار بـرد و متعـه كنـد     اگر حيله: اند و بعضي مردم گفته. است

باطـل   نكـاح آن جـايز و شـرط آن   : انـد  و بعضي از ايشان گفته. )210(فاسد است
  .)211(است

شـود تـا بـدان     منـع كـرده نمـي   ) براي نوشاند حيوانـات (آب زيادتي كسي « -6962
  .»وسيله از زيادتي كاه آن سرزمين منع كرده شود

                                           
شـود،   در توجيه قول امام ابوحنيفه گفته شده كه هرچند زكات تا تكميل سال واجـب نمـي   -208

  .داي قرض مؤجل پيش از ميعاد استاگر كسي قبل از آن ادا كند مانند ا
تـوان گفـت كـه     مـي . مقصود مؤلف اين است كه اين مذهب مخالف حديث مذكور است -209

  ).تيسير القاري. (باشد نهي راجع به اين شرط، نهي تنزيهي مي
بايد گفت كـه فسـاد   . كردن چه معني دارد اگر گفته شود كه هرگاه نكاح فاسد باشد، حيله -210

  .رود نيست، زيرا با حذف شرط از ناكح، احتمال اصالح مي )نكاح(موجب فسخ 
  .اثبات تناقض در اين دو گفته است) امام بخاري(مقصود مؤلف  -211
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منـع  ، )افزايـي بـدون قصـد خريـد     قيمـت ( )212(از بيع نَجش )ص(همانا پيامبر -6963
  .كرده است

الت خريدوفروش فريب اظهار كرد كه وي در معام )ص(مردي براي پيامبر -6964
بگـوي كـه فريـب    ، كنـي  وقتي كه معامله مـي «: آنحضرت فرمود. شود داده مي
  ∗ ).اين بيع به منزلة شرط خيار است. (»نباشد

و ، آوريـد  و شما دعوي خودرا به مـن مـي  ، همانا من مانند شما انسان هستم« -6967
و من . باشيدشايد بعضي از شما در استدالل خويش نظر به بعضي ديگر شيواتر 

چيزي به ) مسلمانش(پس اگر من از حق برادر . كنم شنوم حكم مي بر آنچه مي
اي از آتـش را جـدا    زيرا من براي او قطعه، كنم بايد آنرا نگيرد نفع او حكم مي

  .»كنم مي
كـه  (اگر مردي حيله كند و دو شاهد دروغ بيـاورد  : بعضي مردم گفته است -6970

وي با زنـي بيـوه بـا موافقـت وي ازدواج كـرده و      كه ) نزد قاضي شهادت دهند
بـا آن زن  ) قـبال (دانـد كـه هرگـز     قاضي نكاح اورا تثبيـت كنـد و آن مـرد مـي    

همين نكاح او درست اسـت و در يكجـابودن آن مـرد بـا     ، ازدواج نكرده است
  ∗.)213(آن زن باكي نيست

                                           
كنـد   نيرنگي است كه براي فريب مشتري، خودش را خريدار وانمود مي= تناجش يا نجش  -212

  .ندارد نمايد؛ در حالي كه ارادة خريد و مال را بيش از بهاي واقعي آن قيمت مي
  .»براي هر خيانتكار پرچمي است در روز قيامت«، »هاي شما بر يكديگر شما حرام است مال« ∗

اند كه همين دعـوي او و   گفته: در توجيه نظر بعضي مردم كه مراد ابوحنيفه است گفته شده -213
  ناكردن زن و حكم قاضي به جاي ايجاب و قبول است؟ قبول

  .»بخشيدة خودرا پس نگيريد ∗
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الزم ، باشـد  را در هر مالي كـه تقسـيم نگرديـده    )214(شُفعه )ص(همانا پيامبر« -6976
اي  شـفعه ، هـا تشـخيص گرديـد    پس آنگاه كه حدود تعيين شد و راه، گردانيده
  .ماند باقي نمي

  .»همسايه نظر به همسايگي خود سزاوارتر است« -6977
يـا مـال بـد يـا مـال دزدي روا      ، مـريض ) حيوان(فروش ، در معاملة مسلمان« -6980

  .»نيست
  .»سزاوارتر است) ظر به كسي ديگرن(همسايه نظر به حق همسايگي خود « -6981
چيـزي بـه تـو رخ    (نه چنـين اسـت   : گفت) )ص(پيامبر(به وي  رضخديجه -6982

، كنـد  تـورا خـوار نمـي    به خدا سوگند كه خـدا هرگـز  ، بشارت بر تو) دهد نمي
گـويي و فرومانـدگان را    كني و سخني راسـت مـي   ه رحم به جا ميهمانا تو صل
زدگـان را دسـتگيري    داري و مصـيبت  ي مـي رساني و مهمـان را گرامـ   ياري مي

  .كني مي
جزئـي از چهـل و ششـمين    ، يابـد  رؤياي نيك كه از مردي نيك تحقق مـي « -6983

  .»اجزاء نبوت است
  .»از سوي شيطان، رؤياي صالحه از جانب خداست و رؤياي ناپسنديده« -6984
آن خـواب   همانـا ، دارد بيند كه آنرا دوست مي اگر كسي از شما خوابي مي« -6985

و اگر غير از اين . بايد خدا را بستايد و خواب خودرا بگويد، از جانب خداست
از شر آن به خدا پناه . همانا آن از جانب شيطان است، بيند كه اورا ناخوش آيد

  .»رساند آن خواب به وي زيان نمي، جويد و آنرا به كسي نگويد
  .»وت استرؤياي مؤمن جزئي از چهل و ششمين اجزاء نب« -6987

                                           
  .شفعه، حق تقدمي كه همسايه و شريك ملك در خريد ملك همسايه يا سهم شريك دارد -214
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مبشرات چيسـت؟  : گفتند» چيزي از نبوت باقي نمانده است به جز مبشرات« -6990
  .»رؤياي صالحه«: فرمود

  .»جويا شويد) رمضان(را در هفتة آخر ) شب قدر(آن « -6991
و ، خواهـد ديـد  ) در قيامـت (مـرا در بيـداري   ، كسي كه مرا در خواب ببيند« -6993

  .»تواند ده نميشيطان خودش را به صورت من درآور
حـق و  (همانـا بـه راسـتي مـرا ديـده اسـت       ، )در خواب ببيند(كسي كه مرا « -6996

  ∗.»)راستي را ديده است
از آن نوشيدم تـا  ، در حالي كه در خواب بودم قدحي شير به من آورده شد« -7006

 –پس بقية آنـرا دادم  ، آيد هاي من بيرون مي آنكه ديدم كه سيرابي آن از ناخن
  .»علم«: آنرا چه تعبير كردي؟ فرمود: گفتند. »به عمر –يعني 

در دل (و بـه تـرس   ، مبعوث شدم) كلمات كوتاه و پرمعني(با جوامع الكَلَم « -7013
هـاي   نصرت داده شدم و در حالي كه در خواب بودم كليدهاي گـنج ) دشمنان

  .»زمين آورده شد و در دست من نهاده شد
، و به مـن چنـين رسـيده كـه جوامـع الكلـم      : استگفته ) امام بخاري(ابوعبداهللا   

كند؛ همان امور كـه در يـك مـورد     آنست كه خداوند امور زيادي را جمع مي
پيش از آنحضرت نوشـته شـده   ) آسماني(هاي  يا دو مورد يا مانند آن در كتاب

  .است
تصورات و تخيالت شخص در زمـان  : گونه است رؤيا سه: محمد بن سيرين -7017

پس كسـي  ، و بشارت از جانب خدا، بيننده را  انيدن شيطان خوابترس، بيداري
خواب خودرا به كسي ، دارد بيند كه اورا ناخوش مي مي) در خواب(كه چيزي 

                                           
  ).ابن سيرين. (خوابِ روز مانند خواب شب است ∗
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  .بايد برخيزد و نماز بگذارد، قصه نكند
ــراي عثمــان : ام العــالء -7018 ــزد   رض مــن ب ــدم و ن چشــمة جــاري در خــواب دي

اين عمل اوست «: فرمود. وي اظهار كردم آمدم و اين موضوع را به )ص(پيامبر
  .»برايش جاري است) ثواب آن(كه 

  .»گذارد اگر در شب نماز بسيار مي، عبداهللا مردي نيك است« -7031
شـود كـه    مكلـف سـاخته مـي   ، كسي كه ادعاي خوابي كند كه نديده است« -7042

وهـي  و كسـي كـه بـه سـخن گر    ، تواند و هرگز نمي، ميان دو دانه جو گره بزند
در ، گريزنـد  گوش فرا دهد و آنها اين كار را خوش ندارنـد يـا از نـزد وي مـي    

شـود و كسـي كـه     شده ريختـه مـي    شيشة ذوب، هاي وي روز قيامت در گوش
شود كـه در   شود و مكلف ساخته مي عذاب كرده مي، كند صورتي را رسم مي

  .»دمنده نيست آن روح بدمد در حالي كه او روح
آنچه ، ديده) در خواب(ها اينست كه بگويد دو چشمانش  دروغ از بدترين« -7043

  .»را كه نديده است
اگر يكـي از شـما خـوابي ببينـد كـه آنـرا       ، خواب خوش از سوي خداست« -7044

و ، دارد مگر بـه كسـي كـه اورا دوسـت مـي     ، آنرا به كسي نگويد، دوست دارد
به خـدا پنـاه بجويـد و    بايد از شر آن ، اگر خوابي ببيند كه اورا ناخوشايند است

همانـا  ، و سه بار آب دهن بيفكند و از آن به هيچيك اظهار نكند، از شر شيطان
  .»رساند آن خواب به وي زيان نمي

آن خواب از سـوي  ، دارد اگر كسي از شما خوابي ببيند كه آنرا دوست مي« -7045
ن و اگـر بـه جـز از ايـ    ، بايد خدا را بسـتايد و خـواب خـودرا بگويـد    ، خداست

همانا آن خواب از جانب شيطان است كه بايد ، آيد بيند كه اورا ناخوش مي مي
در آن صـورت بـه او زيـاني    ، و آنرا بـه هـيچكس نگويـد   ، از شر آن پناه جويد
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  .»زند نمي
و مـرا از خـواب بيـدار    ، نزد من آمدنـد ) در حالت خواب(ديشب دو كس « -7047

به راه افتـادم و همانـا بـه مـردي بـه      من با آنان . راهي شو: كردند و به من گفتند
پهلوافتاده رسيديم و كسي ديگر با سنگي به كنار وي ايستاده بود و او سنگ را 

مـن امشــب  : بديشـان گفـتم  ... ، شكسـت  افكنـد و سـر اورا مــي   بـر سـر وي مـي   
پـس آنچـه ديـدم چيسـت؟ آن دو نفـر      ، آور ديـدم  چيزهاي عجيـب و شـگفت  

ن مرد اول كه نزدش آمدي و ديدي كه سرش آ، كنيم اما تورا آگاه مي: گفتند
، كنـد  گيرد و ترك مي آن مردي بود كه قرآن فرا مي، شود با سنگ شكسته مي

امـا مـردي   ، كنـد  خوابد و از نماز فرض غفلت مي و مي) كند و بدان عمل نمي(
اش تا به عقب پاره  شد و بيني و دهنش تا بناگوش پاره مي، كه تو نزدش آمدي

مـردي بـود كـه صـبح از خانـة خـود       ، شـد  تا عقب پاره مي شد و چشمانش مي
  .شد گفت كه آن دروغ در همه جا پراكنده مي شد و دروغي مي بيرون مي

آنها زنان و مردان ، اما آن زنان و مردان برهنه كه در ساختماني تنورمانند بودند  
كـرد و   شـنا مـي  ) خـون (اما آن مردي كه نزدش آمدي و در جـوي  . زناكار اند

) خـوار  نـزول ، ربـاخوار (وي همانا سـودخوار  ، شد در دهانش افكنده مي سنگ
  .بوده است

آنها گروهي اند كه ، اما گروهي كه نيمة بدنشان زيبا و نيمة ديگر زشت بود...   
  .»و خدا آنان را بخشيد، اند عمل صالح و عمل بد را باهم آميخته

) در ديـن (ه پس از مـن  كسي ك) از رحمت خدا(دور باد ! دور باد« -7051و  7050
  .»!تغيير آورده است

همانا شما پس از من خودگزيني ديگران و اموري را خواهيد ديد كه شـما  « -7052
كني يا رسـول اهللا؟   به ما چه امر مي) در آن حالت(پس : گفتند» را ناخوش آيد
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  .»و حق خودرا از خدا بخواهيد، حقوق آنان را بديشان بدهيد: فرمود
بايــد بــر آن ، از اميــر خــود چيــزي ببينــد كــه اورا نــاخوش آيــد كســي كــه« -7054

جدايي گزينـد  ) مسلمانان(زيرا كسي كه يك وجب از جماعت ، شكيبايي كند
  .»چنان است كه در مرگ جاهليت مرده است، و بميرد

  .ما را فرا خواند و ما به وي بيعت كرديم )ص(پيامبر  
، كرديم كه بشـنويم و اطاعـت كنـيم   بيعت : و در آنچه از ما بيعت گرفته شد -7056

تهيدســتي و «در حالــت نشــاط مــا و ناخوشــي مــا و دشــواري مــا و آســاني مــا  
جويي بر ما و اينكه با امير به جنگ دست نيـازيم و مطيـع    و برتري» توانگري ما

مگر آنكه از وي كفري آشكار ببينيم كـه در آن از سـوي خـدا برهـاني     ، باشيم
  ∗.داشته باشيم

گـذرد و عمـل    زود مـي ) نظر به مشغوليت مردم به خواهشات نفساني( زمان« -7061
شـود و هـرج زيـاد     افكنـده مـي  ) در دل مـردم (و بخيلـي  ، شـود  كم مـي ) نيك(

  .»كشتن، كشتن«: هرَج چيست؟ فرمود! يا رسول اهللا: گفتند. »گردد مي
رَج اسـت كـه علـم در آن از ميـان       ، پيش از فرارسـيدن قيامـت  « -7066 روزهـاي هـ

  .»شود ظاهر مي) در علوم ديني(رود و ناداني  مي
  .»كسي كه عليه ما سالح بردارد از ما نيست« -7071
هرگاه يكي از شما از مسجد ما يـا از بـازار مـا بگـذرد و بـا خـود تيرهـايي        « -7075

دسـت خـودرا بـر آن     –يا فرمـود   –بايد سرِ تيرها را محكم بگيرد ، داشته باشد
  .»نرسد) آزاري(از مسلمانان چيزي تا از آن به يكي ، بگيرد

  .»دادن مسلمان فسق است و كشتن وي كفر است دشنام« -7076

                                           
  .»هالكت امت من به دست جوانان نادان خواهد بود« ∗
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از ايستاده بهتـر اسـت و ايسـتاده    ، هايي رخ خواهد داد كه در آن نشسته فتنه« -7081
خـودش را  ، و كسي كه خودرا در آن فتنـه درآورد ، در آن بهتر است از دونده

فتنـه پناهگـاهي بيابـد يـا بتوانـد از آن دوري      و كسي كه از آن ، كند هالك مي
  .»بايد از آن دوري گزيند، گزيند

هردويشـان از اهـل   ، اگر دو مسلمان بـا شمشـيرهاي خـويش روبـرو شـوند     « -7083
پـس بـر مقتـول چـرا چنـين      ، براي قاتل اسـت ) حكم(اين : گفته شد، »دوزخند

  .»كرده استهمانا وي نيز قصد كشتن رفيق خودرا «: باشد؟ فرمود) حكمي(
پرسـيدند و مـن از وي در مـورد شـر      مي) نيكي(در بارة  )ص(مردم از پيامبر -7084

همانـا مـا در روزگـار    ! يـا رسـول اهللا  : گفتم. از بيم آنكه مرا دريابد، پرسيدم مي
را به ما ) اسالم(پس خداوند اين خير . برديم كه آن شر است جاهليت به سر مي

و آيا بعـد  : گفتم» آري«: ي از شر است؟ فرمودچيز، آيا پس از اين خير، آورد
  .»آري و در آن كدورتي است«: خيري است؟ فرمود، از آن شر

گروهـي هسـتند كـه مـردم را بـه غيـر از       «: كدورت آن چيست؟ فرمـود : گفتم  
پســندي و بعضــي را  شــان را مــي بعضــي اعمــال، كننــد روش مــن هــدايت مــي

، آري«: زي از شـر اسـت؟ فرمـود   آيا بعـد از ايـن خيـر چيـ    : گفتم. »پسندي نمي
، هاي دوزخ اند كه هركس كـه بـه ندايشـان پاسـخ داد     نداكنندگاني در دروازه

: فرمـود . آنرا بـراي مـا بيـان كـن    ! يا رسول اهللا: گفتم. »اندازند اورا به دوزخ مي
اگـر  : گفـتم . »كنند باشند و به زبان خود ما صحبت مي آنها از مردم خود ما مي«

بـه جماعـت مسـلمانان و    «: كنـي؟ فرمـود   به من چه امر مي، ابدآن زمان مرا دري
از «: اگـر مسـلمانان را جماعـت و امـامي نباشـد؟ فرمـود      : گفتم» امام آنها بپيوند
هرچند كه ريشة درخت بخوري تا آنكه تورا ، ها كناره گير بندي تمام آن دسته

  .»مرگ دريابد و تو به همين حالت باشي
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امـر  (هاي مردم فرود آمده است  در ريشة دل) ي است كهكيفت(همانا امانت « -7086
آنرا از قـرآن فـرا گرفتنـد و پـس از آن از سـنت      ) فضيلت(سپس ) فطري است

  .»دانستند
آيا : ابن عمر گفت. »اي نباشد با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه«: ]193: البقره[(*)  -7095

جنگيد و درآمـدن در   با مشركين مي )ص(داني كه فتنه چيست؟ همانا پيامبر مي
و جنگيدن آنحضـرت  ) جنگيد آنحضرت براي دفع فتنه مي(دين ايشان فتنه بود 

  .به حكومت نبود) رسيدن(مانند جنگيدن شما بر سر 
فتنة مرد در زن او و مال او و فرزنـد او و همسـاية اوسـت كـه آنـرا نمـاز و       « -7096

  .»پوشاند صدقه و امر به معروف و نهي از منكر مي
شود مانند خر كه دانـة آسـيا    شود و وي سوده و پايمال مي مردي آورده مي« -7098

اي : گوينـد  آينـد و مـي   اهل دوزخ بر وي گرد مي. كند سايد و پايمال مي را مي
كرد؟ ولـي خـود بـدان عمـل      تو همان كسي نيستي كه امر به معروف مي! فالن
  .»كردم كردم و خود آنرا مي كردم و از منكر منع مي نمي

  .»رستگار نخواهند شد، هرگز قومي كه زني را ولي امر خود بسازند« -7099
را ) خـوب و بـد  (اين عـذاب همگـي   ، آنگاه كه به قومي عذابي نازل گردد« -7108

نظـر بـه اعمـال خـويش     ) در آخـرت (پـس  . گيـرد  كه در آن قوم است فرا مـي 
  ).گيرند مورد بازپرس قرار مي(شوند  برانگيخته مي

منـافقين امـروزي از منـافقين    : ه بـن يمـان روايـت اسـت كـه گفـت      از حذيف -7113
، كردند زيرا در آن روزها نفاق خويش را پنهان مي. بدترند )ص(روزگار پيامبر

  .كنند ولي امروز آشكار مي
نفاق بـود و امـا امـروز كفـر بعـد از       )ص(همانا در زمان پيامبر: حذيفه گفت -7114

  .ايمان است
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كاش من به جـاي  : شود تا مرد از قبر مردي بگذرد و بگويد قيامت برپا نمي« -7115
  ∗∗.»او بودم

مـردي كـه خـدا بـه او مـالي داده      : نيست به جز در دو كس) غبطه(حسدي « -7141
و ديگـري كـه   ، گرداند كه آنرا در راه حق مصرف كنـد  است و اورا مسلط مي

  .»دهد مي كند و آنرا تعليم خدا به او حكمتي داده و او براساس آن حكم مي
چـه اورا خـوش   ، بر مرد مسلمان الزم است) از امام(كردن  شنيدن و اطاعت« -7144

پـس هرگـاه   ، شود گناهي امر نمي) ارتكاب(تا آنكه به ، آيد و چه ناخوش آيد
  .»آيد كردن الزم نمي شنيدن و اطاعت، گناهي امر شود) ارتكاب(به 

  .»است) موافق شريعت(يده در امري پسند) از امير(همانا اطاعت ... « -7145
زيرا اگر نظر به تقاضـاي  ، امارت را خواستار نشو! اي عبدالرحمن بن سمره« -7146
كـه  (و اگر در كاري سـوگند خـوردي   ، ماني در آن درمي، به تو داده شود، تو

كفارة سـوگند بـده و   ، و كاري ديگر را بهتر از آن ديدي) بايد آنرا انجام دهي
  .»ت انجام دههمان را كه بهتر اس

همانا شما در رسيدن به امارت حريص خواهيد بود و اين موجـب پشـيماني   « -7148
چه نيكوست شيردهندة كودك و چه بد اسـت  . شما در روز قيامت خواهد شد

  .»از شيربازدارندة كودك
ما كسي را كه خواستار واليت شود و كسي را كه در رسيدن بدان اشـتياق  « -7149

  .»گماريم نمي والي، داشته باشد
و او در بــارة ايشــان ، گردانــد اي كــه خــدا كســاني را رعيــت وي مــي بنــده« -7150

                                           
  .»كند نخستين نشانة قيامت آتش است كه مردم را از مشرق به سوي مغرب جمع مي« ∗
  .»و كساني كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود نافرمانند«]: 47: المائده[ ∗
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بـويي از بهشـت را   ، )تـا كـار ايشـان را بـه صـالح آورد     (كنـد   خيرخواهي نمي
  .»يابد درنمي

را در روز ) نيـت او (خداوند همـان  ، بشنواند) نيكويي را به مردم(كسي كه « -7152
خداونـد در روز  ، كسي كه مردم را در مشـقت انـدازد  كند و  قيامت آشكار مي

اولـين بخشـي كـه از    : گفـت ) جنـدب (وي . ... »اندازد قيامت اورا به مشقت مي
پس كسي كه توانـايي آنـرا دارد كـه بـه     ، شود شكم اوست بدن انسان فاسد مي

بايد اين كـار را بكنـد و كسـي كـه توانـايي آن      ، جز چيز پاك و حالل نخورد
ريختن يك مشت خـون كسـي كـه ميـان او و ميـان بهشـت حايـل        دارد كه از 

  .»بايد اين كار را بكند، نگردد
روزه و نمـاز و صـدقه زيـاد    ) قيامـت (براي آن ! يا رسول اهللا: مردي گفت...  -7153

: فرمود )ص(آنحضرت. دارم ولي خدا و رسول اورا دوست مي، ام آماده نكرده
  .»داري كه اورا دوست مي] شوي و با كسي حشر مي[تو با كسي هستي «
  .»يابد اي است كه شخص آنرا درمي در برابر نخستين صدمه] واقعي[صبر « -7154
  ∗∗∗∗.»اگر وي خشمگين باشد، ميان دو نفر حكم نكند) قاضي(« -7158

                                           
گويند كه حاكم شرع نبايد در بارة قضاياي حق اهللا و حق العبد، نظر  امام مالك و امام احمد مي ∗

  .به علم خود حكم كند
  .دشو اي حد ساقط مي در حدود الزم است كه بسيار محتاط باشد، چنانكه به كوچكترين شبهه ∗
خدا بر حاكمان واجب كرده است كـه از هـواي نفـس پيـروي نكننـد، و از مـردم       : حسن گفت ∗

  .نترسند و آيات مرا به بهاي اندك نفروشند
ــد) حســن بصــري(   ــه  ! اي داود«]: 26: ص: [پــس خوان ــين خليف ــورا در زم ــا ت ] و جانشــين[م

كـن كـه تـورا از راه    گردانيديم، پس ميان مردم به حق داوري كن، و زنهار از هوس پيـروي م 
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به كسي بـده كـه   : من گفتم، باري به من مالي داد )ص(آنحضرت: رضعمر -7163
تـا صـاحب مـال    ، ايـن مـال را بگيـر   «: مـود فر )ص(پيامبر. تر است از من محتاج

صدقه كن و هرآنچه از اينگونه مال بدون چشمداشت و بدون ) سپس(شوي و 
  ∗.»خودت براي آن تالش نكن، ورنه، آيد آنرا بگير آنكه سؤال كني به تو مي

ما نزد امراء خود وارد شـده و بديشـان سـخنان    : گفتند رضمردم به ابن عمر -7178
، گـوييم  آيـيم مـي   خالف آنچه از نزد ايشان بيرون مي، گوييم مي) آميز ستايش(

  .شمرديم ما اينرا نفاق مي: گفت رضابن عمر
نـزد گروهـي بـه يـك روي     ، همانا بدترين مردم كساني اند كه دوروي اند« -7179

  ∗.»آيند و نزد گروهي به رويي ديگر مي
ــمن« -7188 ــرين  دش ــورترين[ت ــدا  ] و منف ــزد خ ــه ن ــان ب ــت ، مردم ــي اس ــه  كس ك

  .»جوست ستيزه
دهـد بايـد مـردان تسـبيح      رخ مـي  )215(حالتي) در نماز جماعت(اگر شما را « -7190

                                                                                                  
آنكه روز حسـاب  ] سزاي[روند به  خدا به در كند، در حقيقت كساني كه از راه خدا به در مي

  .»اند، عذابي سخت خواهند داشت را فراموش كرده
اگر از اين صفات  يكـي را  ) كه قاضي بايد آنرا دارا باشد(پنج صفت است : عمر بن عبدالعزيز   ∗

زيرك و باهوش باشد، بردبـار و صـبور باشـد، پارسـا و     : قص استفاقد باشد، در وي عيب و ن
  .پرهيزگار باشد، قاطع و سختگير باشد، عالم دين كه جويندة علم باشد

آمد، امر كرد كه مجـرم از   كسي كه در مسجد حكم مجازات كرد، آنگاه كه حد به اجرا درمي ∗
مسـجد بيـرون ببريـد، و سـپس     اورا از : مسجد بيرون برده شود و حد اجرا گردد، و عمر گفت

  .اورا زد
به نفع وي حكم شده باشد، بايد آنـرا نگيـرد، زيـرا قضـاوت     ) مسلمانش(كسي كه از حق برادر  ∗

  .سازد حاكم، حرام را حالل و حالل را حرام نمي
  .خواهيد بنمائيد مثالً امام را متوجه اشتباهش مي -215
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  .»بگويند و زنان كف بزنند) سبحان اهللا(
سه گونه مردم اند كه در روز قيامت خدا با آنـان سـخن   «: فرمود )ص(پيامبر -7212

مـردي  : تكند و ايشان را عـذابي دردنـاك اسـ    گويد و ايشان را پاك نمي نمي
و ، شــود مــانع مــي) اســتفاده از آن(كــه آب زيــادتي در راه دارد و مســافر را از 

كند كه  كند و به جز به خاطر مال دنيا با او بيعت نمي مردي كه با امام بيعت مي
كند  ورنه بدان وفا نمي، كند به بيعت خود وفا مي، اگر آنچه خواست به وي داد

و بـه خـدا سـوگند    ، فروشد را به مردي ميو مردي كه پس از نماز عصر متاعي 
، كند كه به بهـاي ايـن مـال چنـين و چنـان مبلغـي داده اسـت و آن مـرد         ياد مي

، در حالي كه وي به بهاي آن، خرد پندارد و آن مال را مي سخنش را راست مي
  .مبلغ مذكور را نداده است

ي مكنيد و زنـا  با من بيعت كنيد كه به خدا چيزي را شريك نياوريد و دزد« -7213
و فرزندان خودرا نكشيد و بهتان نكنيد كه بر كسي از پيش خـود افتـرأ   ، مكنيد
، پـس كسـي كـه اينهـا را بـه جـا كـرد       ، و در امر معروف نافرماني مكنيد، كنيد

و كسي كه چيـزي از اينهـا را مرتكـب شـد و خـدا آن      ، پاداش وي با خداست
كنـد و اگـر    خواهد عذابش مياگر ب، سروكارش با خداست، را پوشانيد) گناه(

  .»نمايد بخواهد عفوش مي
بـا خوانـدن   ) نه بـا دسـت  (كرد  با سخن بيعت مي، با زنان )ص(پيامبر: عايشه  -7214

بـا دسـت    )ص(دست پيامبر، »كه چيزي را به خدا شريك مسازيد... «: اين آيه
  .وي بوده است) نكاح(مگر زني كه در ملكيت ، زني تماس نكرده

دوسـت داشـتم كـه بـر مـن سـه روز       ، داشتم به اندازة كوه احد طال مياگر « -7228
بدون آنكه چيزي را از آن بـراي   –نگذرد كه از آن ديناري نزد من باقي بماند 

  .»اگر كسي را بيابم كه آنرا بپذيرد –اداي قرض خود نگهدارم 
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مردي كه خدا بـه او قـرآن را داده اسـت و    : مگر بر دو كس، رشكي نيست« -7232
كاش به من هم : گويد كسي مي، كند آنرا در ساعاتي از شب و روز تالوت مي

، كند كردم كه وي مي تا همان مي، شد مانند آنچه به اين مرد داده شده داده مي
، كنـد  و مردي كه خدا به وي مالي داده است و آنرا در راه راست آن خرج مي

بـه وي داده شـده تـا    شـد ماننـد آنچـه     كاش به من هم داده مي: گويد كسي مي
  ∗.كند كردم كه وي مي همان مي

مـرگ را آرزو  «: گفـت  شـنيدم كـه مـي    نمـي  )ص(اگـر از پيـامبر  : رضانس  -7233
  .كردم همانا آرزو مي» !مكنيد

شـايد  ، يا يكي از شما نيكوكار اسـت ، هيچيك از شما مرگ را آرزو نكند« -7235
و توبـه  (ري را بس كنـد  شايد بدكا، شود و يا بدكار است نيكويي وي زياد مي

  ).نمايد
  .»شدن با دشمن را آرزو مكنيد و از خدا عافيت و سالمتي بخواهيد مالقي« -7237
اگر بر امت خود «: گفت و مي. ... شبي تأخير كرد، نماز خفتن را )ص(پيامبر -7239

  .»كردم در همين ساعت امر مي) خفتن(شما را به نماز ... كردم دشوار نمي
آنـرا  (» كـردم  شما را به مسواك امر مي، كردم ر امت خود دشوار نمياگر ب« -7240

  ).كردم فرض مي
  ∗.»...بودم من مردي از انصار مي، نبود) مرتبة بلند(اگر هجرت « -7244

                                           
آن بعضي از شما را بـه بعضـي ديگـر برتـري     ] ببس[و زنهار، آنچه را خداوند به «]: 32: النساء[ ∗

اي است، و براي زنان  اند، بهره كسب كرده] به اختيار[داده، آرزو مكنيد، براي مردان از آنچه 
اي است، و از فضل خدا درخواست كنيد كه خـدا   اند بهره كسب كرده] به اختيار[نيز از آنچه 

  .»به هرچيزي داناست
  .»ي برايتان خبري آورد، نيك وارسي كنيداگر فاسق«]: 6: الحجرات[ ∗
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و همانـا اطاعـت در امـر معـروف     ، اطاعت در امري كه گناه باشد نيست... « -7257
  .»است) مشروع(
و ) ديگر نخـورد (خورده است ، كه در اين روز كسي –در روز عاشورا ... « -7265

  ∗.»كسي كه نخورده است بايد آنرا روزه بگيرد
و قـرآن  ، فـرود آمـده  ) مؤمن(هاي مردم  از آسمان بر ريشة دل، همانا امانت« -7276
  .»فرود آمده پس قرآن را خواندند و اينرا از سنت آموختند] نيز[
و نيكـوترين  ، كتاب خداست، ين سخنهمانا نيكوتر: رضعبداهللا ابن مسعود -7277

هـاي اسـت كـه در     است و بدترين كارهـا بـدعت   )ص(هدايت محمد، هدايت
  .دين پديد آورند

يـا  : گفتنـد . »شـوند مگـر آنكـه ابـا ورزد     امت من همگي به بهشت وارد مي« -7280
كسي كه از من اطاعـت  «: ورزد؟ فرمود مي) داريخود(چه كسي ابا ! رسول اهللا

همانـا ابـا ورزيـده    ، شود و كسي كه از من نافرمـاني كنـد   شت ميوارد به، كند
  .»است

پسـنديده فرمــان ده و از  ] كـار [و بــه ، گذشـت پيشـه كـن   «: ]199: األعـراف [ -7286
  ∗.»نادانان رخ برتاب

كســي اســت كـه از چيــزي ســؤال  ، گنهكـارترين كــس در ميــان مسـلمانان  « -7289
  .»كند آنرا حرام مي ولي به خاطر سؤال خود، كند كه حرام نيست مي

                                           
همـين سـنت   : دارم سه چيز است كه براي خـود و بـرادران خـود آنهـا را دوسـت مـي      : ابن عون ∗

كه بايـد آنـرا بياموزنـد و از آن بپرسـند، و قـرآن كـه بايـد آنـرا بفهمنـد و از آن          ) آنحضرت(
  .بگذارند مگر از نيكي) به حالشان(بپرسند، و مردم را 

كنـد،   از چيزهايي كه اگـر بـراي شـما آشـكار گـردد شـما را انـدوهناك مـي        «]: 101: مائدهال[ ∗
  .»مپرسيد
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  .»بهترين نماز مرد همان است كه در خانه گذارده شود به جز نماز فرض... « -7290
اي نيست بدانچه تـو منـع    اي و دهنده مانعي نيست بدانچه تو داده! بار الها... « -7292

نفعـي  ) به جز عملش به طاعت تـو (و توانايي و توانگري كس نزد تو ، اي كرده
شدن مال  از بگو مگو و زيادت سؤال و ضايع )ص(مانا آنحضرته. »رساند نمي

كرد و همچنان از آزار مادران و زنده به گوركردن دختـران و دريـغ از    منع مي
  .منع كرده است، كردن و بدون حاجت سؤال، نيكخواهي به ديگران

  .ايم منع شده) كردن از مشقت يا بيش از اندازه عمل(ما از تكلف : رضعمر -7293
انگشــتر طــال گرفــت و مــردم نيــز انگشــترهاي طــال گرفتنــد و    )ص(پيــامبر -7298

سـپس آنـرا بـه دور افكنـد و     » همانا من انشگتر طـال گـرفتم  «: گفت )ص(پيامبر
مردم نيـز انگشـتران خـودرا بـه دور     » پوشم من هرگز اينرا براي ابد نمي«: گفت

  ∗∗.افكندند
اورا در علم دين فقيـه  ، اني كندكسي را كه خدا بخواهد به وي نيكويي ارز« -7312

فهـم تفكـر   (ام و خداست كه )علم(كنندة  تقسيم) فقط(و همانا من ، گرداند مي
تـا بـه   ) توسـط پيـروان راسـتين آن   (دهد و حالـت ايـن امـت     آنرا مي) در معاني

هميشـه در مسـير درسـت روان    ، پاشدن قيامت يا تـا زمـان فرارسـيدن امـر خـدا     
  ∗.»خواهد بود

                                           
  .»آنچه را كه بدان علم نداري«و مگوي ]: 36: اإلسراء[ ∗
  ).مجتهدين. (و آنان اهل علم اند» گروهي از امت من پيوسته در مبارزة حق غالب اند« ∗
انـد، آنـان خـود     نچـه خـدا نـازل كـرده داوري نكـرده     و كساني كه به موجـب آ «]: 45: المائده[ ∗

كنـد و آنـرا تعلـيم     را كه بدان حكم مـي ) ديني(، صاحبان حكمت )ص(و پيامبر. »ستمگرانند
كردن  كند، ستوده است و در بارة مشورت حكم نمي) به نظر شخصي(دهد و از پيش خود  مي

  .كردن از ايشان خلفا با علما و سؤال
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، هـاي پيشـين را در پـيش بگيـرد     شود تا امت من روش قرن به پا نمي قيامت« -7319
  .»)گز به گز(وجب به وجب و دست به دست 

ماننـد مـردم فـارس و روم    ) هـاي پيشـين   مـراد از قـرن  ! (يا رسـول اهللا : گفته شد  
  ∗∗∗∗.»و كيستند آن مردم به جز آنها«: است؟ فرمود

ما به خدا ايمان «: ب كنيد و بگوييداهل كتاب را نه تصديق كنيد و نه تكذي« -7362
  .»آورديم و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده است

پـس اگـر در   ، هاي شما بر آن موافقـت داشـته باشـد    قرآن را بخوانيد تا دل« -7365
  .»برخيزيد) سر قرآن(قرآن اختالف كرديد از 

: بـراي بـار سـوم فرمـود    » پيش از نمـاز شـام  ) دو ركعت نفل(نماز بگذاريد « -7368
آنحضرت ناخوش داشت كه آن دو ركعت را مـردم  . »براي كسي كه بخواهد«

  ∗.سنت بگيرند
همانا اين سوره ، ستسوگند به ذاتي كه نفس من در يد قدرت او« -7374
  .»برابر با سوم حصه از قرآن است) صاخال(
ان خود امامت وي كه به يار، فرماندار تعيين كرد... مردي را )ص(پيامبر -7375

) سفر(چون از آن . داد اخالص  قرائت را خاتمه مي) سورة(داد با  نماز مي
از وي بپرسيد كه اين «: فرمود. ياد كردند )ص(از موضوع به پيامبر. بازگشتند

                                           
بخشي از بار گناهان كسـاني  ] نيز[وز قيامت بار گناهان خودرا تمام بردارند و تا ر«]: 25: النحل[ ∗

  .»كشند كنند، آگاه باشيد، چه بد باري را مي را كه ندانسته آنان را گمراه مي
  .»كند كه در آن امر ما نيست، آن كار مردود است كسي كه كاري مي« ∗
  .»!از اهل كتاب در بارة چيزي مپرسيد« ∗
  .عيد اذان و اقامه نيستدر نماز  ∗
  .»و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن«]: 159: آل عمران[ ∗
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زيرا اين سوره صفت خداي : گفت، از وي پرسيدند» كند كار را براي چه مي
 )ص(پيامبر. آنرا بخوانم) ز خوددر نما(دارم كه  رحمان است و من دوست مي

  .»دارد به او خبر دهيد كه خدا اورا دوست مي«: فرمود
  .»كند رحم نمي، كند خدا بر كسي كه بر مردم رحم نمي« -7376
هـاي بنـدگان خـود     رحمتي است كـه خـدا آنـرا در دل   ) ريختن اشك(اين « -7377

  ∗.»كنند م ميكند كه آنها رح نهاده است و همانا خدا بر بندگاني رحم مي
از خدا شكيباتر نيسـت كـه بـه وي    ، هيچيكي بر آزاري كه آنرا شنيده است« -7378

  ∗.»دهد و خدا آنان را عافيت و روزي مي، دهند فرزند نسبت مي
يابد و  يابند و اوست كه ديدگان را درمي ها اورا درنمي چشم«: ]103: األنعام[ -7380

  .»داند ب را به جز خدا كسي نميغي«: گويد و خدا مي »او لطيف آگاه است
: گفتيم گذارديم و مي نماز مي )ص(ما به عقب پيامبر: رضعبداهللا بن مسعود -7381

: و لـيكن بگوييـد  ، همانا خدا خود سالم است«: فرمود )ص(پيامبر! سالم بر خدا
  .)216(»...التحيات

: حديث(» نيازي نيست به عزت تو سوگند كه مرا از بركت تو بي«: ايوب گفت  
279.(  

ميـرد و   ذاتي كه نمي، ذاتي كه جز تو خدايي نيست، برم به عزت تو پناه مي« -7383
  .»ميرند جن و انس مي

                                           
  .»بخش نيرومند استوار است همانا خدا، روزي«]: 58: الذاريات[ ∗
  .خدا بر ظاهر و بر باطن هرچيز علم دارد: يحيي گفت ∗

ي پيـامبر و رحمـت   ها خداوند است، سالم بر تـو ا  ها و عبادات و خوبي سزاوار تمام تعظيم« -216
دهـم كـه    هـاي نيكوكـار خـدا، گـواهي مـي      خداوند و بركات وي بر تو باد، سالم بر ما و بنده

  .»دهم اينكه محمد بندة خدا و فرستادة اوست نيست معبودي برحق به جز خدا و گواهي مي
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، سپاس و ستايش توراسـت ! بار الها: كرد شب دعا مي) در نماز( )ص(پيامبر« -7385
تو برپادارنـدة  ، سپاس و ستايش توراست، ها و زمين هستي تو پروردگار آسمان

تـو  ، سپاس و ستايش توراسـت ، باشي زمين و هرچه در آنهاست ميها و  آسمان
و وعدة تو حق و ديـدار تـو حـق و    ، گفتار تو حق، ها و زمين هستي نور آسمان

خودم را به تو تسليم كردم ! بار الها. بهشت حق و دوزخ حق و قيامت حق است
بـا  (ر تو و به تو ايمان آوردم و به تو توكل كردم و به تو رجوع كردم و به خاط

ام  پس از تقصيرات گذشته و آينـده ، خصومت كردم و تورا داور گرفتم) كفار
تويي خداي مـن و بـه جـز تـو مـرا      ، و آنچه از من پنهان يا پيدا سر زده درگذر

  )ترجمه. (»خدايي نيست
برآمديم  و چون به بلندي مي، كرديم را همراهي مي )ص(ما در سفري پيامبر -7386

شـما  ، بـر خـود آسـان بگيريـد    «: آنحضـرت فرمـود  . گفتـيم  مي )اهللا اكبر(تكبير 
َة ِإالَّ بِاللَّــِه َال َحــوْ ، »خوانيــد و غــايبي را فــرا نمــي) ناشــنوا(شخصــي كــر  ــوَّ َل َوَال قـُ

هاي بهشت است يا  آن گنجي از گنج«): نيست نيرو و قدرت به جز از آنِ خدا(
  .»...ال حول: بگوي...«، »تو را بدان راه ننمايم؟«: فرمود

دعايي به مـن بيـاموز   ! يا رسول اهللا: گفت )ص(به پيامبر رضابوبكر  -7388و  7387
بـر  ! بـار الهـا  «) ترجمـه : (بگوي: آنحضرت فرمود. كه آنرا در نماز خود بخوانم
پـس  ، بخشـد  ام و گناهان را بـه جـز تـو كسـي نمـي      نفس خود بسيار ستم كرده

  .»آمرزندة مهربانهمانا تويي ، بيامرز مرا آمرزش از بارگاه خود
را در همة امور  )217(استخاره) نماز و دعاء(براي اصحاب خود  )ص(پيامبر -7390

                                           
استخاره نمازي است كه نمازگـذار در كـاري كـه قصـد اجـراي آن دارد، بـه خـدا رجـوع          -217

  .تا اورا به راه راست راهنمايي كند كند مي
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: فرمود داد و مي اي از قرآن را به ايشان تعليم مي چنانكه سوره، داد تعليم مي
اگر هريك از شما به كاري قصد كند بايد دو ركعت نماز به غير از نماز «

  .)218(:ويدبگ) از نماز(فرض بگذارد و پس 
كسـي كـه آنـرا بشـمارد     ، يـك كـم صـد   ، همانا خدا را نودونه اسـم اسـت  « -7392
يناه «. )219(شود وارد بهشت مي) احصاها( آنـرا  : يعنـي » آنـرا برشـمرديم  «: »اَحصـ

  .ايم حفظ كرده
: گفت مي) قبل از خواب(گرفت  چون در بستر خود جاي مي )ص(پيامبر -7394
ميرم و زنده  به اسم تو مي! بار الها«: ترجمه. »َأْحَيااللَُّهمَّ بِاْسِمَك َأُموُت وَ «

اَْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْحَيانَا بـَْعَد َما َأَماتـََنا «: گفت مي، كرد و چون صبح مي. »شوم مي

پس از ، سپاس و ستايش خدايي را كه ما را زنده كرد«: ترجمه. »َوِإلَْيِه النُُّشورُ 
  .»شدنِ پس از مرگ ما به سوي اوست دهآنكه ما را ميرانده بود و زن

، بر زن خود درآيد) به قصد جماع(خواهد كه  اگر يكي از شما چون مي« -7396
                                           

طلـبم و از تـو بـه سـبب      از تو به سبب علم تـو نيكـويي مـي   ! بار الها«: ترجمة دعاي استخاره -218
كنم، همانا تو قدرت داري و من نـاتوانم و   طلبم و از فضل تو مسألت مي قدرت تو توانايي مي

از قصد (داني كه اگر اين كار  و خود ميت! بار الها. تو دانايي و من نادانم و تويي آگاه از غيب
براي من در حال من و آيندة من خير است يا در ديـن مـن و   ) خويش به گونة مشخص نام برد

زندگي و معشيت و فرجام كارم، آنرا به من ارزاني كن و آنرا براي من آسان گردان و سـپس  
دين من و زندگي مـن و عاقبـت   داني كه اين كار در  و اگر مي! بار الها. برايم در آن بركت نه

در حال من و آيندة من، آنـرا از مـن دور كـن و توانـايي كـار      : كارم به شر من است، يا گفت
  .»نيك بده هركجا باشد، سپس مرا بدان راضي بگردان

هرچند در بارة شمار اسماء اهللا تعالي، بيش از نودونه هـم در احاديـث آمـده ولـي شـمار يـا        -219
كه موجب دخول بهشت گفته شده به اعمال نيك بنده در رابطه به كار  كردن اين اسماء حفظ

  .برد اسماء مذكور بستگي دارد، نه اينكه به مجرد حفظ آن، موجب دخول هر بدعملي گردد
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َنا الشَّْيطَانَ ، بِاْسِم اللَّهِ : ِإَذا َأرَاَد َأْن يَْأِتَي َأْهَلُه قَالَ «: بگويد َوَجنِِّب ، اللَُّهمَّ َجنِّبـْ

تَـَنا و ، ما را از شيطان دور بدار! بار الها! به نام خدا« :ترجمه. »الشَّْيطَاَن َما َرَزقـْ
پس اگر ميان آن دو ! دور دار) از فرزندان(شيطان را از آنچه به ما روزي دادي 

شيطان هرگز به وي ، فرزندي در آن حالت مقدر شده باشد) زن و شوهر(
  .»زند زياني نمي

نـو  (زگار شرك نزديك اند همانا در اينجا اقوامي اند كه به رو! يا رسول اهللا -7398
بـه  (دانيم آيـا اسـم اهللا را    آورند كه ما نمي براي ما گوشت مي) اند مسلمان شده
شما اسم خدا را «: يا نه؟ آنحضرت فرمود، اند گرفته) حيوان(بر آن ) هنگام ذبح

  .»بگيريد و بخوريد
ــامبر -7399 ــر     دو )ص(پي ــح كــرد در حــالي كــه تســميه و تكبي ــاني را ذب ــوچ قرب ق

  ).و اهللا اكبر، بسم اهللا. (گفت مي
گناهـان  (هيچيكي غيرتمنـدتر از خـدا نيسـت بـدين سـبب كـه او فـواحش        « -7403

  .»را حرام ساخت و هيچكسي ستودن را بيش از خدا دوست ندارد) آور شرم
و او بـر ذات خـود   ، در كتاب خـود نوشـت  ، آنگاه كه خدا هستي را آفريد« -7404

عرش نهاده است اينكه رحمت مـن بـر خشـم مـن     نويسد و آن در نزد او بر  مي
  .»غالب آمده است

ام چنانم كه بـه مـن    من نزد بنده«: گويد خداي تعالي مي«: فرمود )ص(پيامبر -7405
و اگـر در نفـس خـود    ، من با وي هسـتم ، و چون از من ياد كند، كند گمان مي

، اد كنـد و اگر مـرا در جمعـي يـ   ، كنم در نفس خود اورا ياري مي، مرا ياد كند
و اگر به اندازة يـك وجـب بـه    ، كنم كه از آن بهتر باشد اورا در جمعي ياد مي

شوم و اگر به انـدازة يـك    به اندازة يك گز به او نزديك مي، من نزديك شود
و اگـر پيـاده   ، شـوم  به اندازة دو گز به وي نزديك مـي ، گز به من نزديك شود
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  .»ومر من دويده نزد وي مي، نزد من بيايد) آهسته(
مگـر آنكـه خـدا آنـرا     ، نيست نفسي كـه پيـدايش آن مقـدر شـده باشـد     «...  -7409

  ∗.»آفريند مي
شود كسي كه ال إله إال اهللا گفته و در دل وي بـه   از دوزخ بيرون آورده مي« -7410

شود كسـي   سپس از دوزخ بيرون آورده مي، اندازة جوي از نيكويي بوده باشد
  .»اي از نيكويي بوده باشد ر دل وي به اندازة ذرهكه ال إله إال اهللا گفته و د

اورا بـا  ، ببيـنم ) در حـال زنـا  (اگر مردي را با زن خـود  : سعد بن عباده گفت -7416
آيـا از  «: فرمـود ، رسـيد  )ص(اين خبر كـه بـه پيـامبر   . زنم تيزي شمشير خود مي
مـن از وي غيرتمنـدترم و خـدا از    ! به خدا سوگند، كنيد غيرت سعد تعجب مي

) زناكـاري (و به خاطر همين غيرت خداست كه فـواحش  . ن غيرتمندتر استم
و هيچيكي نيست كـه عـذرخواهي   ، را چه آشكار و چه پنهان حرام كرده است

را بيشــتر از خــدا دوســت داشــته باشــد و بــه همــين خــاطر اســت كــه  ) و توبــه(
 و هيچيكي نيست كه سـتودن را ، دهندگان و ترسانندگان را فرستاده است مژده

بيش از خدا دوست داشته باشد و بـه همـين خـاطر اسـت كـه بهشـت را وعـده        
  .»كرده است

ســپس ، خــدا بــود و هــيچ چيــز قبــل از وي نبــود و عــرش وي بــر آب بــود« -7418
  .»نوشت) لوح محفوظ(ها و زمين را آفريد و همه چيز را در ذكر  آسمان

پـا دارد و رمضـان را    كسي كه به خدا و رسول او ايمـان بيـاورد و نمـاز بـه    « -7423
چـه در راه خـدا   ، حقـي بـر خداسـت كـه اورا بـه بهشـت درآورد      ، روزه بگيرد

همانـا در بهشـت   « -» اقامت كنـد ، هجرت كند و چه در سرزميني كه زاده شده

                                           
  .»جز ذات او همه چيز نابودشونده است«]: 88: القصص[ ∗
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صد درجه است كه خدا آن درجات را براي مجاهدين در راه خدا آماده كرده 
، فت ميان زمين و آسمان اسـت است كه مسافت ميان هردو درجه به اندازة مسا

را بخواهيـد و آن در ميـان   ) بـرين (فردوس ، طلبيد مي) بهشت(پس اگر از خدا 
بهشت است و بلنـدترين بهشـت اسـت و بلنـدتر از آن عـرش رحمـان اسـت و        

  ∗.»شود نهرهاي بهشت از آنجا سرازير مي
نيست «): هترجم: (خواند به هنگام رنج و اندوه اين كلمات را مي )ص(پيامبر -7431

نيست معبودي برحـق بـه جـز    ، معبودي برحق به جز اهللا صاحب عظمت و حلم
ــه جــز اهللا . پروردگــار عــرش عظــيم، اهللا پروردگــار ، نيســت معبــودي برحــق ب

  ∗.»ها و پروردگار عرش ارجمند آسمان
آنحضرت ناگاه به سوي ماه شب چهاردهم ، نشسته بوديم )ص(ما نزد پيامبر -7434

بينيـد   چنانكه همين ماه را مي، بينيد مانا شما پروردگار خودرا ميه«: فرمود، ديد
اگر بتوانيد كه مغلوب نمازي قبـل از طلـوع   . بينيد كه در ديدن آن زحمتي نمي

اين كـار  ، نشويد) نماز عصر(و نمازي قبل از غروب آفتاب ) نماز صبح(آفتاب 
  .»را بكنيد

  .»بينيد مي همانا شما پروردگار خودرا با چشمان خود« -7435
كنـد و اگـر    اي سـتم نمـي   همـوزن ذره ، در حقيقت خدا«]: 4: النساء... (*) [ -7439
  .»كند نيك باشد دوچندانش مي] آن ذرة كار[
و ميان ، گويد هيچيكي از شما نيست مگر اينكه پروردگار او با او سخن مي« -7443

) از نظـر (را اي اسـت كـه خـدا     او و پروردگار او ترجماني نيست و نه هم پـرده 

                                           
  .»رود سخنان پاكيزه به سوي او باال مي«]: 10: فاطر[ ∗
  .»نگرند هايي شادابند، به سوي پروردگار خود مي در آن روز چهره«]: 23 – 22: القيامه[ ∗
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  .»بپوشاند
گويـد و بـه سـوي     سه كسي اند كه خدا در روز قيامت با ايشان سخن نمـي « -7446

در (خـورد كـه    سوگند مـي ) فروشد كه مي(مردي كه بر متاعي : نگرد آنان نمي
در حـالي  ، داده اسـت ) كنـد  خريدار تقاضا مـي (بيش از آنچه ) خريد آن بهايي
كه خريدوفروش رو به اختتام (س از عصر و مردي كه پ، گويد كه او دروغ مي

و . خورد تا با آن سوگند مـال مـرد مسـلماني را بربايـد     سوگند دروغ مي) است
خـدا در  ، كنـد  منع مي) مردم را از استفاده از آن(مردي كه آب زيادتي دارد و 

دارم چنانكه تو زيادتي  امروز من فضل خودرا از تو بازمي: گويد روز قيامت مي
  ∗.»بازداشتي) از مردم(ه آنرا دست تو حاصل نكرده را ك) آب(
دهـد و   گيرد و از آنِ اوسـت آنچـه را مـي    همانا از آنِ خداست آنچه را مي« -7448

همانـا  «... ، »پس صبر كن و به اميد ثـواب بـاش  ، هرچيز براي مدتي معين است
  ∗.»كند كنندة خود رحم مي خدا بر بندگان رحم

جنگـد و   مردي براي اظهـار غيـرت مـي   : مد و گفتآ )ص(مردي نزد پيامبر -7458
پـس  ، جنگـد  جنگد و مردي براي خودنمايي مـي  مردي براي ابراز شجاعت مي

كسـي كـه بـراي    «: جنگـد؟ آنحضـرت فرمـود    كداميك از آنان در راه خدا مي
  .»جنگد همانكس در راه خدا مي، جنگد مي) اسالم(بلندي كلمة خدا 

امـر خـدا اسـتوار    ) اجـراي (تند كه پيوسـته بـه   در ميان امت من گروهي هس« -7460
بـه  ، هستند كسي كه ايشان را تكذيب كند و كسي كه با ايشـان مخالفـت كنـد   

                                           
  .»همانا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است«]: 56: األعراف[ ∗
ها و زمين، و در پي يكديگر آمـدن شـب و روز،    مسلماً در آفرينش آسمان«]: 190: آل عمران[ ∗

  .»است] كننده قانع(هايي  براي خردمندان نشانه
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و آنهـا بـر همـان    ، آيـد  مـي ) قيامـت (تواند تا آنكه امر خدا  ايشان زيان زده نمي
  .»باشند منوال مي

ما دشـواري  خواهد و بـراي شـ   خدا براي شما آساني مي«]: 185: البقره(*) [ -7464
  .»خواهد نمي

بـه اسـتواري و   ، خواهيـد  آنگاه كه شما در دعاي خـود از خـدا چيـزي مـي    « -7465
، خواهي به من بـده  اگر مي) خدايا: (قاطعيت بخواهيد و هيچيك از شما نگويد

  .»تواند زيرا كسي خدا را مجبور ساخته نمي
، هت كه باد بوزدمثال شاخة تازة سبز زراعت است كه از هر ج، مثال مؤمن« -7466

همچنـان  ، گردد راست مي، و چون باد آرام شود، خماند آنرا به همان جهت مي
ولـي چـون   (شود  مي) منحرف(است شباهت مؤمن به آنكه در مصيبت خميده 
مثـال  ، ولـي مثـال كـافر   ) گـردد  شاخة تازه به زودي به حالت اصلي خود برمـي 
آنرا ، هرگاه كه بخواهد، تا خدا، درخت صنوبر است كه سخت و استوار است

  .»از پاي درآورد
گيرم كه بـه خـدا چيـزي شـريك مياوريـد و دزدي       بيعت شما را بر اين مي« -7468

نكنيد و زنا نكنيد و فرزندان خودرا نكشيد و دروغي را كه از پيش خـود افتـرا   
پـس هركـه از بيعـت    ، نياوريد و در امر معروف از من نافرماني نكنيد، ايد كرده

و كسي كه مرتكب چيزي از اين گناهان شـد  ، پاداش وي با خداست، وفا كرد
و كسي . او و پاكي اوست) گناه(كفارة ، همان مجازات، و در دنيا مجازات شد

كند و اگر بخواهد اورا  اگر بخواهد اورا عذاب مي، را كه خدا گناه اورا پوشيد
  .»آمرزد مي

خــواهم  و مـن مـي  ) شـود  كـه مســتجاب مـي  (هـر پيـامبري را دعـايي اسـت     « -7474
  .»دعاي خودرا براي شفاعت امت خود در روز قيامت نگاه دارم، اهللا شاء ان
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بـه اصـحاب   (آنحضـرت  ). يـا نيازمنـدي  (آمد  مي )ص(اگر سائلي نزد پيامبر -7476
و هرآنچـه خـدا   ، به وي كمك كنيد كه ثواب حاصـل كنيـد  «: گفت مي) خود

  .»سازد بخواهد بر زبان رسول خود جاري مي
بـار  «) ترجمـه : (بگـو ، آنگاه كه بر بستر خواب خود جاي گرفتـي ! اي فالن« -7488

و سـروكارم را بـه تـو    ، ام ام و بـه تـو روي آورده   به تو مطيع و منقاد شده! خدايا
. ام به اميد ثواب و تـرس از عقـاب تـو    ام و به فضل و كرم تو اتكاء كرده سپرده

ايمان . اري نيست به جز به سوي توهيچ پناهي نيست به جز پناه تو و هيچ رستگ
  .»آوردم به كتاب تو كه آنرا فرود آوردي و به نبي تو كه اورا فرستادي

ميري و اگر شـب   مي) اسالم(به فطرت ، پس اگر تو در همان شب خود بميري  
  .رسي را صبح كني به ثواب بزرگ مي

را دشـنام  ) زمانـه (دهـر  ، دهـد  پسـر آدم آزارم مـي  : گويـد  خداي تعالي مـي « -7491
مـن اسـت و روز و شـب را    ) قـدرت (دهد و من دهرم؛ همة امور در دسـت   مي
  .»گردانم مي

روزه براي مـن اسـت و مـن در برابـر آن پـاداش      : گويد خداي عزوجل مي« -7492
گذرد و  از شهوت و خوردونوش خود به خاطر من درمي) ام زيرا بنده. (دهم مي

: دار دو فرحت و خوشي است ي روزهو برا. است) از آتش دوزخ(روزه سپري 
، و فرحـت و خوشـي ديگـر   . است) روزه(فرحت و خوشي وي به هنگام افطار 

دار بـه نـزد    و بوي دهن روزه. كند آنگاه است كه پروردگار خودرا مالقات مي
  .»از بوي مشك خوشبوتر است، خدا

و آن ، آيـد  پروردگار ما تبارك و تعالي هر شب به آسـمان دنيـا فـرود مـي    « -7494
كيسـت كـه   : گويـد  زماني است كه سوم حصة آخر شب باقي مانده است و مي

تا دعايش را قبول كنم؟ كيست كـه از مـن بخواهـد تـا بـه وي      ، به من دعا كند
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  »ارزاني كنم؟ كيست كه از من آمرزش بخواهد تا اورا بيامرزم؟
  .»انفاق كن كه بر تو انفاق شود، خدا گفته است« -7496
نـه  ، ام آنچه را بر بنـدگان نيكوكـار خـود آمـاده كـرده     : د گفته استخداون« -7498

  .»چشمي آنرا ديده و نه گوشي آنرا شنيده و نه در دل بشري گذر كرده است
بـه مجـرد ارادة   . (هرگاه بندة من بخواهد كه كار بـدي كنـد  : گويد خدا مي« -7501

ار را بكنـد  شود تا آنكه آن كـار را بكنـد و چـون آن كـ     بر وي نوشته نمي) آن
، و اگر آن كار بد را به خاطر من ترك كند، شود مانند آن نوشته مي) گناه آن(

ده چنـد تـا   ، و هرگاه بخواهد كار نيكي بكند، شود براي وي نيكويي نوشته مي
  .شود نوشته مي) نيكي(هفتصد چند آن برايش 

م  ، هستي را آفريد و چون از آفرينش فارغ شـد ، خدا« -7502 حـقرابـت   ،زهـدان (ر
: رحم گفت) خواهي؟ چه مي(باز ايست : خدا به او گفت. ايستاد) خويشاوندي

: خدا گفـت . جويد به تو پناه مي) صله رحم(اين جايگاه كسي است كه از قطع 
پيوندد و بگسالنم از كسي  شوي كه بپيوندم با كسي كه با تو مي آيا راضي نمي
ايـن از بـراي   : خدا گفـت . گاراپرورد، آري: گسالند؟ رحم گفت كه از تو مي

  ∗.»تو است
، دوسـت بـدارد  ) در قيامـت (ام ديـدار مـرا    اگـر بنـده  : خداوند فرموده است« -7504

ديدار اورا نـاخوش  ، و اگر ديدار مرا ناخوش بدارد، دارم ديدار اورا دوست مي
  .»دارم مي

نگونـه عمـل   با وي بدا(پندارد  ام چنانم كه مي من در پندار بنده: خدا فرمود« -7505

                                           
يـا سرپرسـت مـردم    [برگشتيد ] از خدا[آيا اميد بستيد كه چون ] اي منافقان[پس «]: 22: محمد[ ∗

  .»هاي خودرا از هم بگسليد در زمين فساد كنيد و خويشاوندي] شديد
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  ).كند كنم كه او نسبت به من گمان مي مي
و به عزت من و جالل مـن و كبريـايي مـن و عظمـت     : گويد خداوند مي«...  -7510

  .»آورم كسي را كه ال إله إال اهللا گفته است از دوزخ بيرون مي، من
 »لَبـَّْيـَك َوَسـْعَديكَ «: آنحضـرت گفـت  ! اي محمـد : جبـار گفـت  ) خداي(«...  -7517

بر ) لوح محفوظ(چنانكه در ام الكتاب ، همانا سخن من تغييرپذير نيست: گفت
پس در ، پاداش آن ده برابر آن است، پس بر هركار نيك. ام تو فرض گردانيده

  ∗∗∗.»پنجاه نماز است و بر تو پنج نماز است) ام الكتاب(
  ∗∗∗.»نخواند) آواز خوش(از ما نيست كسي كه قرآن را به غناء « -7527
اگر بنده به اندازة يك وجب «: كند از پروردگار خود روايت مي )ص(پيامبر -7536

بـه  (شوم و اگر  نزديك مي) گز(به من نزديك شود به وي به اندازة يك دست 
من به اندازة دو دسـت بـه وي نزديـك    ، يك دست به من نزديك شود) اندازة

                                           
  .»پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم«]: 152: البقره[ ∗
ك از آنچـه پديـد آورده، ايـن اسـت     آورد و ي همانا خدا هرآنچه از امر خود بخواهد پديد مي« ∗

  .»كه در حال نماز سخن نگوييد
هـاي   تا آنگاه كه مرا ياد كند و به يـاد مـن لـب   . من با بندة خود هستم: خداي تعالي گفته است« ∗

  .»خودرا حركت بدهد
آن اميـدوار هسـتي مـرا    ) ثواب(از كاري كه در اسالم كردي و به «: گفت τبه بالل ) ص(پيامبر ∗

نماز ) دو ركعت(وضو گرفتم ) هر زمان كه(ام مگر آنكه  كاري نكرده: بالل گفت. »آگاه كن
  .گذاردم

  .»الكتاب را نخواند، نماز نيست تحةنماز كسي كه فا« ∗
چـون  . خلـق شـده اسـت   ] تـاب  و بـي [به راستي كه انسان سـخت آزمنـد   «]: 21 – 19: المعراج[ ∗

  .»به او رسد، بخل ورزد اي به او رسد، عجز و البه كند و چون خيري صدمه
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  ∗.»روم يشوم و اگر پياده به سوي من بيايد من دويده به سوي او م مي
مگـر آنكـه در   ، شـنود  آواز مؤذن را نه جن و نه انسان و نه چيز ديگـر نمـي  « -7548

  .»دهد روز قيامت براي وي شهادت مي
خواند در حالي كه سر وي در كنار  قرآن مي )ص(پيامبر: گفت رضعايشه  -7549

  ∗.من بود و من حايض بودم
پس آنچه بر شـما آسـان   ، تهمانا اين قرآن بر هفت حرف نازل شده اس... « -7550

  ∗∗∗.»است بخوانيد
  

خواننــد كــه از  آينــد و قــرآن را مــي مردمــاني از جانــب مشــرق بيــرون مــي« -7562
، گريـزد  گريزند كه تيـر از شـكار مـي    از دين چنان مي، گذرد شان نمي گلوهاي

كـه امكـان   (گردند تا آنكه تيـر بـه كمـان خـود بـازگردد       سپس به دين بازنمي
مـوي بركنـده   «: موي تراشيده اسـت يـا فرمـود   ، هايشان چهره«: مودفر... »)ندارد
  ∗.»است

داشتني است كه بر زبان  دو كلمه است كه در نزد خداي رحمن دوست« -7563

                                           
قرآن را «، »است) در آخرت(قرآن، همراهي با بزرگان و نيكان ) تالوت و حفظ(ماهربودن در « ∗

  .»با آوازهاي خويش زينت دهيد
  .»شود، بخوانيد هرچه از قرآن ميسر مي«]: 20: المزمل[ ∗
  .»هركس را همان كار آسان است كه برايش مقدر شده است« ∗
  .»اي هست؟ ايم، پس آيا پندگيرنده و قطعاً قرآن را براي پندآموزي آسان كرده« ]:17: القمر[ ∗
  .ايمان را عمل ناميد) ص(پيامبر ∗
اعمال بني آدم و گفتارشـان  ( »نهيم را در روز قيامت مي) داد(و ترازوهاي قسط «]: 47: األنبياء[ ∗

  ).شود وزن مي
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ُسْبَحاَن اللَِّه : باشد اداي آن سبك است ولي در ترازوي اعمال سنگين مي

   .ُسْبَحاَن اللَِّه الَعِظيمِ ، َوِبَحْمِدهِ 
  

 2012اگست 
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گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

  :جلد اول 
   29 ............................ يمانا يرينيش ،كامل يمانا ،به وجه كما ل يمانا ،اسالم يخصلتها ،مسلمان و مهاجر ،ياو ح يمانا  ،يتن
    30  ..................................... سالمخصلت ا ،يمانسه خصلت ا ،عمل ينبهتر ،يندهمال مسلمان در آ ينبهتر ،با آنحضرت  ص يعتب
 ،نفقـه خـانواده   ،احسـان  ،شـب قـدر   ،دشنام و قتل مسلمان ،زهجنا يهمراه،منافق يشوهر،روش با خدمتگار، خصلتها ينا سپا س 

     31  ..............................................................................................................................................................  دعا  ،يامتعالمه ق
سـالم و   ،حـذر از دروغ  ،نمـاز جمـا عـت    يـف تخف ،دعا ،و دانش يئدارا ،يعلم و بزرگ ،يريعالم،آسانگ وحرامها و مقام متعلم 

  32 .............................................................................................................. به شفاعت يكبختن ،يدسخن مف

نـو   ،حاجت و جهت قبلـه  يقضا ،دعا،وضو يقهءو طر يلتفض ،در كسب علم و تكبر يئكمرو ،كلمهء شهادت و نجات از آتش
   33  .........................................................................................  نماز و گناهان گذشته ،استنجا ،رفتن حمسترا ،آب در ظرف يدنش

خنـده درنمـاز،ثواب انتظـار بـه نمـاز،       ،يواناترحم بر ح،و طهارت از طرف راست يشانه كردن مو ،كفش يدنپوش ،يتغسل م
    34.  ....................................................................................................................................................................  شكستن وضو 

 يسـتاده ا، مسـح بـر مـوزه   ، تبسم و خنده در نماز، يريآسانگ،ينيو سخن چ يشĤبلباس با پ يعذاب در آلودگ ،نمازدر  يخوابيب 
مسـواك   ،حـرام  يها نوشيدني ،يممبه آب بعد از نماز با ت يجامه در نماز و دسترس يپاك، كردن در آب يشĤبپ ،كردن يشĤبپ

  35  ....................................................................................................................  .غسل  يآب برا يتكفا ،غسل ،در وقت تهجد
    36  ..........................................................................................................................................................  .جنابت   ،غسل،يمذ
  37 ....................................................استحاضه ،ذبح حالل ،ذبح با جنابت ،و حج يضحا ،يضح،يضح ،در حج يضحا

  38  .................................................................................................  كه به آنحضرت ص داده شده است يزپنج چ ،و حج يضحا
  39  ...................................   جامه يكنماز در  ،ص يامبردستور پ ،رواست يممت يكهحاالت ،يممدوام ت ،يممت يقهءطر ،يممو ت مريض
منع جامـه   –عقب آن  ياپارچه نقشدار  ينماز باال،و فروش كه منع شده يدمعامالت خر ،نمازلباس در  يپاك ،جامه يكدر  نماز

  40   .............................................................................................................................................................................يابريشم
   41  ..........................  نماز در گرما -نماز در عقب شخص خواب شده ،يضزن حا ينماز در پهلو ،با حلهء سرخ يزهدر عقب ن نماز

جهـت  ، حـج  اسـك من ،حاجـت  يز جهت در قضاحالت بازو ها در نما ،كامل نكردن ركوع و سجده ،مسح موزه ،نماز با كفش
  42  ....................................................................................................................  و سجده سهو در نماز  يفراموش ،در نماز فرض

  43  .............................................   يدبركت كلمه توح ،بركت نماز در خانه ،بخشش و قناعت ،جهت آب دهن انداختن در مسجد
وان مجـرد  خـواب جـ   ،يسانماز در كل ،نماز در منزل يادا،گوسفندان لنماز در آغ ،آخرت يكوئين ،آغاز كردن از طرف راست

  44 ................................................................................................................. بازگشت از سفر –در مسجد 

  45  ........  ثواب نماز جماعت  ،به پشت يدندراز كش ،ثواب نظافت كردن مسجد ،شرط گذاشتن،مسجد آبادي -نماز و ثواب انتظار
   46  ..................................................................................................  مربوط به آن  يلنماز و مسا،گذاشتن يزهنمازگذار ن پيشروي

    51  ......................................  نماز و طعام  ،يدهدجا م يامتز قخود در رو يهسا  يرنماز،خداوند ج هفت كس را ز ،پاك كردن راه
  52 ............................................................................................................................ نماز ،يراطاعت از ام

    54  ...........................................................................................................  مربوط نماز  يلمسا ،ها اند ؟ يشهدا ك ،نماز جماعت
  59  ..........................................................  يقمنا و تشر ياما ،يو قربان يدنماز ع ،)جمعه(نماز  ،نماز و غسل ،دعا،مربوط نماز يلمسا

  60  ...............................................................................................................................  دعا درباران  -استسقاء يدعا ،يدنماز ع 

   62  ....................................................................................................................................................................    يامتق يمعال
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  63  .........................................................................................  خسوف ،خسوف و كسوف،عذاب قبر ،يبغ يدكل ،باران و شكر  
  :دوم  جلد

    67  .......................................................................................................................................  مربوط به سفر،نماز در سفر  مسايل
  68  .................................................................................................................................................................  دعا و نماز شب 

  69  ....................  مربوط به نماز  يلمسا ،سفر زن ،و مكه ينهنماز در مد ،نجات از آتش ،رض يرهآنحضرت ص به ابوهر يتوص سه
   70    .............................................................................................   يزو منع از هفت چ يزچ امر به هفت ،سجدهء سهو ،و سالم نماز

  71   ........................................................................................................  يتم ييدارا ،يتغسل و كفن م ،ترس از حساب و گناه
    72 ....................................................................................................................................  يتم مسايل
   73  .....................................................................................................................................................................  جنازه  يلمسا

  74  ................................................................................................................................  و عمل  يرتقد ،از مرده يادعذاب قبر و 
   75  .......................................................................................................................................  صدقه ،ورود به بهشت يبرا اعمال
  77  .....................................................  صدقه يلمسا ،، خوردن مال مردم به حرام)يامتدر روز ق(خدا يهسا يرهفت كس ز ،صدقه

  78  .................................................................................................................................................................  صدقه و ذكات  
   79  ...................................................................................................................  مستحق ص ،و خوردن مال به نا حق يادن يخوش

   80 ...................................................................... قبول صدقه بدون درخواست  ،صدقه تنكسب حالل بهتر از خواس
  81   ..............................................................  محاسبه با مامور جمع كردن ذكات ،مظلوم يدعا ،مال صدقه يدنخر ،سوال از مردم

  82  ..................................................................................................................  حج ،اعمال ينبهتر ،پدر يفطر، حج به جا صدقه
  83  ...........................................................................................................................................................  ربوط به حجم يلمسا

    86  .............................................................................................................  آب زمزم   ،حج و نماز يلمسا ،نماز يتكراه اوقات
  87  .......................................................................................................................  نماز و حج ،و دعا يرخ يلحضور زنان در مسا

    88  ...........................................................................................................................................................   يحج و قربان مسايل
  89  ..................................................................................................................................................  ) سر يدنتراش(حج  يلمسا

  90  ...............................................................................................................................................  در حج يرم ،خطبهء روز نهر
   91  ..........................................................................................................................  عطر ،يزهسنگر(حج  يلمسا ،يضحا طواف
  92  .....................................................................................................................................  حج و عمره ،مربوط به عمره يلمسا

  93  .........................................................  مسجد الحرام  ،چلپاسه ،گوشت گوره خر ،حج ،مربوط به سفر يلمسا ،از سفر بازگشت
  94  ............................................  مرد در احرام(مربوط به محرم  يلمسا ،لباس محرمه ،ازدواج محرم ،حجامت محرم ،مسجدالحرام

در  يآسـان  -رمضانعمره در  ،يشحج با زن خو يلتفض  95 يگريحج به د ،يگراننذر د يادا،درحال احرام يفراموش -ميقاتها
   96  ...............................................................................................................  و اهل آن  ينهمد فضايل ،عهد با مسلمان -نذز يادا

 ،يـت ، فتنـهء مـرد و نجـات او، ن   )مجامعت،دشـنام (مربوط به روزه  يلمسا ،روز عاشورا ،حضرت عمر رض يدعا ،ينهمد يلفضا 
   97  ........................................................................................................................................................  روزه يطشب قدر، شرا

 98   .............................................................................................................زمان روزه  ،ازدواج و روزه ،اجر روزه ،روزه يطشرا

   99   ...............................................................  يروزه و همخوابگ ،روزهء عاشورا ،خواستن غذا و روزه ،حساب ماه،از زن يناراحت
  100   .......................................................................................................................................................  مربوط به روزه  يلمسا 
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   104  ............................................................................................................................................................  اعتكا ف  ،شب قدر
  105  ...........................................................................................................................................................................  اعتكا ف 
  106  ..........................................................................................................................  حالل و حرام و مشكوك  ،يعروس مجلس
  107  ..............................................................................................  معامله طال و نقره  ،حالل و حرام،گوشت حالل ،افتاده يخرما

گذشت بـا   ،خرچ خانهء آنحضرت ص، نرمش در معامالت ،صلهء رحم يدفوا ،از طعام خا نه صدقه دادن زن ،تجارت و عبادت
  108   .............................................................................................................................................................................  قرضدار

  109  .....................................................................................  كدو  ،سوگند در معامله -سود و صدقه   ،و فروش يددر خر يراست  
   110  ............................................................  كردن غله  يمانهپ،ص يامبراخالق پ ،يدخر ،د و فروشيفسخ خر ،خوب و بد ينهمنش  
 يلمسـا  ،يـد خر يلمسـا  ،فروختـه شـده   يواننگهداشت ح ،و فروش  يدمربوط به خر يلمسا ،جنس جنس به يعب ،و فروش يدخر 
  111  ................................................................................................................................................................................وشفر

    112  ...........................................................................................................................................................   يعمربوط به ب مسايل
  113  .............................................................................................................................................  و فروش  يدخر ،تبادلهء جنس

   115  .........................................................................................................  پرداخت مزد با مفاد  ،شفعه در مال ،يتيماز مال  استفاده
    116  ............................................................................................ ع يسيآمدن ع،پوست گوسفند مرده ،قبل از اسالم يكاعمال ن 

  117  .............................................................................  آنچه حرام است  ،از نسل يريجلوگ ،يامتخدا ج با سه كس در ق يدشمن
  :جلد سوم   
  121  ............................................   يامبرانپ يچوپان ،كارمند يينتع ،خزانه دار يئخوشخو ،يكنزد يههمسا ،شفعه ،و گرو يدخر ،بيع

  122  .................................................................................................  به صدقه  يقتشو ،دشمن خدا ،دفاع از خود ،يمزدور شروط
  123  .......  نماز جنازهء قرضدار  ،حواله ،يوانح يرينگرفتن مزد از نسلگ ،آنچه حرام است ،مت و مزد آنحجا ،سورهء شفا ،معلم مزد
  124   ..........  حق و حق سخن يادا ،يبوكالت از حاضر و غا  ،كافر و مسلمان ييمحافظت دارا ،قرض مسلمان يادا ،مرده يند اداي

زراعـت و   ،رخزانـه دا  يامانتـدار  ،صدقه ،به جنسو فروش جنس  يدخر ،قبل از خواب يحتسب ،درخواست ازدواج از جانب زن
  125  ...........................................................................................................   ينشراكت در زراعت زم ،صداقت، نگهداشت سگ

   126  ...........................................................  و زراعت  ينزم يلمسا ،بدون مالك ينزم يآباد ،ينزارع زم ،بدون مفاد ينزم يلتحو
  127  ...............................................................  كسب مال  يبرا وغسوگند در ،جانب راست،يگرانرساندن علم به د ،يناجارهء زم 

  128  ..................................................................  سه مورد قهر ، يواناتاحسان به ح،ص يامبرپ يتحكم ،اب خدامورد عذ يسه كس
صـاحب حـق و    ،صـدقه  ،تلف مال مـردم  يادر ادا  يتن،يوهدرخت با م يدخر ،كسب حالل ،شده يافتهمال  ،يو بد يحساب خوب

   129  ........................................................................................................................................................................  قرض  يادا
  130  ...........................................................  ران يگگرفتن مال خود از د ،يقرض در توانگر يادا ،قرض ،در داد و ستد يريآسانگ

   131  ..................................   يگريد يوانح يدندوش ،افتاده يخوردن خرما، رفتار با خدمتگار ،آنچه حرام است ،در معامالت يبرف
     132  ...   يزامر به هفت چ ،كمك به ظالم و مظلوم ،حق مسلمان برمسلمان ،ستر گناهان مسلمان توسط خداوند ج ،مهلت به ستمكاران

  133  ......................................    نافقم يخصلت ها ،ييجو يزهست،به ظلم ينزمگرفتن  ،بخشش از مظلوم ،مظلوم يدعا ،انتقام مظلوم
دفـاع از مـال   ،يامتق ،يمانا  ياعض ،آنچه منع است ،حق راه و پاك كردن آن ،يهحق همسا ،توسط زنش يسخرچ خانه مرد خس

   134  .................................................................................................................................................................................  خود 
  135  .... يواناتذبح ح يلهءوس ،يهنقد و نس يعب ،شفعه ،)ييدوتا(خوردن خرما ،ن نماز يامادر در جر ير دافرمانبر ،يهدادن اما نت همسا
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  136  ...............................................................   يتن ،يازمندكمك ن ،يگرو يوانح ،شده يافت يوانح ،خرچ خانه ء آنحضرت ص
  137  .......................................   يهتحفه ء همسا ،در جنگ يمنع زدن به رو، دستان يرروش با ز ،خداوند ج يشفرما ،وسوسه و گناه

  138  .........................  فرزندان  ينعدالت ب ،يههد يداقبول و ا ،عطر ،سوسمار ،ء گوسفند هشانه و پاچ - يامبرصخانواده ء پ يتمعش
توسـط   يـه نگرفتن هد ،يكنزد يهءحق همسا ،)ماما (به اقارب  يههد ،شمار نكردن صدقه ،به صدقه يقتشو ،زن وشوهر ينب هديه

   139  .....................................................................................................................................................................ماءمور ذكات
   140   ..........................................  با مشركان  يكين ،يشميحلهء ابر يدنپوش ،قرض يبه ادا يقتشو،در رمضان يشبا زن خو مجامعت

  141  ................................................................................................................................   يدنشهادت بعد از شن ،صدقه يدننخر 
  142  ....................................................................................................................  وازدواج  يرخوارگيش ،رجوع بعد از سه طالق

  143  ...............................................................  يتم(از جنازه  يخوب يا يكردن مردم به بد ياد ،شخص) يظاهر(به اعمال  قضاوت
  144  .  يقچا ،نذر ،يانتخ ،فرزندان ينعدالت ب ،زنا كار مجرد ،تهمت به زنان پاكدامن ،ييدنو زا يرخوارگيش ،و نسب يخوارگ شير

  145  ................................................................   يدنكن يهرا تزك يكس ،يزسوگند ناجا ،قبول توبه ،يرهگنا هان كب ،و سوگند شهادت
  146  .......................................................  يهعل يسوگند مدع ،سوگند دروغ ،غسل جمعه يتواجب ،سن بلوغ ،و اجازه خواستن بلوغ

  147  ....  اسالم  ،نام خداسوگند به  ،متاع ينوصف دروغ ،قرعه در سوگند ،سوگند ياشاهد  ،و لعان) زنا يبرا(شخص به زنش  تهمت
شـهادت مـردم    ،سـه نشـانهء منـافق    ،ص يامبرامر پ،اگرچه به نفع شخص هم باشد يحكم ناحق قاض يرفتنبه نام خدا، نپذ سوگند

   148  ..........................................................................................................................................معامله با اهل كتاب -يگرد ياناد
 يـان م لحص ،تباهشمتوجه كردن امام در جماعت به اش ،خفتن و صبح ،نماز به وقت ،صف اول ،اجر آذان ،سفر و نوبت همسران

  149  ....................................................................................................................................................................  يقاصد(مردم 
    يزدروغ جـا  ،قـرض  يتقاضا ،بندگان مقرب خدا ج ،منزلت خاله يعت،بدعت در شر ،طالق يزن با شوهرش بودن بجا رضايت

  .........................................................................................................................................................................................  150  
   151  ..........  و تعدد ازدواج  يطلبگار ،و فروش يدخر يلمسا ،مهر يادا ،يشياند يرخ ،آن يمشراكت مال و تقس ،صدقه است عدالت

  
   152  ................................................................................  شرط به رضا  ،قرض يعادم يينتع ،شرط باطل ،مجاز يرو فروش غ يدخر 
   153  ......................................................................  و صدقه  يتوص ،از آنحضرت ص يراثم ،به وقت يتوص ،خداوند ج ياسما 
  154  .................................................................  امانت  يادا ،گمان بد ،يهتبر ،وقت صدقه ينبهتر ،مسلمان يرقصاص از غ ،يتوص 
  155  ...............................................................................................................................................................................   يراثم
 يبـرا  صـدقه ، خـود  يقربـان  يوان، بهره از حيكنزد يشاوندمال پدر، حق خو يردست باال، نگهدا يازامت ،نداشتن حرص و طمع 

  157  .............................................................................................................................. اقارب بنام خدا ج
   

نـذر مـادر بعـد از     يادا ،يراثدر م يدو نوع ول،يدكه دوست دار يزياز چ)صدقه(خرچ كردن  ،از جانب مادر فوت شده صدقه
    158  ...........................................................................  نده هفت خصلت هالك كن -اش  يبا ول يتيمهعقد ،يتيمعدالت با  ،وفاتش

 يـامبر صـدقه از پ  ،مفـاد پـول ذكـات    ،يگرانبه د يتوقف ملك ،مشترك ينوقف زم ،روش با خدمتگار ،يتيمدر مال  يرخواهيخ
   159  ....................................................................................................................................  به خاطر خدا ج  يههد يراث،ص نه م

   160  .................................................................................  بهشت  يتاهم ،جهاد يتاهم،حج مبرور ،جهاد ،معامله خدا با بندگانش
    161  ..............................................................   يمجاهد اصل ،گفتار و كردار -جرت ثواب مرگ در ه ،يزن بهشت ،شهادت يتاهم
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  162  .....................................  خرچ در راه خدا ج  ،روزه يتاهم،انواع شهادت ،توبهء قاتل ،صفات آنحضرت ص ،مجاهد يقدمها 
اعمـال   يريحسابگ يز،در سه چ يشوم ،حق خدا بر بندگان و برعكس ،كمك به مجاهد ،مال حالل و صدقه ،آورد يم يرخ يرخ
  163  .............................................................................................................................................................  قانون خداوند ج  -

   164  ...................  ظاهر اعمال و عاقبت شخص ،دعا ،انواع صدقه ،)ياتماد( يناردلبستهء د ،جهاد زنان ،ماند ؟ يباق يص چ يامبراز پ
 يصـر ق - يرام يبا ال ياگناه رعا،يشميابر يراهنپ يدنجواز پوش ،و صدقه دهنده يلبخ،خداوند ينگهدار ،)يكاز نزد( يانداز يرت 

   165  ..................................................................................................................................... ن يابه ابوسف
 يا دا ،سـفر بـا قـرآن    ،يزگاريپره وشهءت 166...جوامع الكلم  ،يهسر ،اطاعت از امام ،روزهء مسافر،نماز مسافر ،بهسفر در پنجشن 

   167  .............................................  تنها سفر كردن در شب ،و مسافر يضثواب مر ،يبيدر نش يحو تسب يدر بلند يرتكب،در حج يرتكب
   168   ..........  گردنبند شتر ،ينجهاد و والد ،ينخدمت والدجهاد در  ،رجوع به بخشش ،صدقهء خود يدننخر ،سفر كوتاه ،نماز مسافر
 در يـب فر ،بـا د شـمن   يـارويي رو ،نكشتن زنان و اطفـال در جنـگ   ،اجر سه كس دو بار است ،يتسبب هدا ،جاسوس ،سفر زن
    169 .......................................................................................................................................... جنگ 

اعمـال   ،ز اعـدام نمـاز قبـل ا   ،جنگ يطشرا ،يرانبا اس يريآسانگ ،ص يامبرصفات پ ،با مردم يريآسانگ ،يكديگرنزاع نكردن با  
  170   ......................................................................................................................  اسالم  يارحقوق كفار در د ،؟كدام است يكون

امـا   يانـت خ ،نـت  يـا پرسـش از خ  ،بـا مـرد فـاجر    يند يبلند ،مظلوم، مسلمان و جنت يدعا ،يشميلباس ابر ،يندگانبه نما يزهجا
     171  ...........................................  و والد ت يرخوارگيش ،مثل خون يطانش يدنرس ،نماز بعد از سفر،ذبح با دندان وناخن، جهاد،تن
تحفـه بـه    ،عـدالت  ،بخـل  ،سـوگند  ييـر تغ ،سـخن  يندوست تر ،يمغنا ،مال مردم صرفت ،ينعالم د ،)قاسم(نام  ،مهم يحاتتسب 
   172  .................................................................................................................................و كجدل يصبرب

  173   .....  و هالكت با آن، بدعت يامال دن يخطر فراخ ،يهمقدار جز يينتع ،گوشت خر ،دادن يهو هد ينرم ،الفت به اسالم يتحفه برا
 ي،شـكن  يمـان پ ،عهـد مسـلمان   ،امان دادن مسـلمان  ،يدنرا باز گردان ينعهد خا ،يبپناه به خدا از فر ،لح از دشمنقبول ص ،عهد
   174  ............................................................................................................................................................  رحم خدا  ،ينشآفر

ص بـا   يـامبر پ يـدار د،نماز ظـار ثـواب انت  ،سگ و صورت در خانه ،صدقه در راه خدا، سخاوت و رمضان ،اجر نماز ين،غضب زم
  175  ................................................................................................................................................................  ييلخدا ج و جبر
  176   ..................................................................  يابهشت بر دن يلتفض ،در بهشت يانبهشت ،نعمات بهشت ،و اهل دوزخ اهل بهشت
  177  .....................................................   يطانعمل خواب و ش يعالم ب ،تب و آب سرد ،دربهشت و روزه داران - يانبهشت درجات

 ،قبـل از خـواب   يكرسـ  يـت آ ،نگذ شتن از جلو نماز گذار ،وقت نمازفجر -با همسر بخاطر نسل  يكينزد، خواب و نماز صبح 
  178  ....................................................................................................................... اعمال شب ،رمضانماه 

   179  .   يحتسب ينبهتر ،خراب ياخواب خوب و  ،در نماز يستن، نگر)فاجه( يازهخم ،در نماز يفراموش  - يدبگو يچ ينشخص خشمگ
   180  ..........................................................................  آواز خروس و خر  ،فندارانخواص گوس ،ينيگوشه نش ،مار ،چوپان و آذان

  181  ..........................  سگ  ينگهدار ،و بخشش گناهان يوانبه ح رحم ،قصاص و عدالت - يوانح يپنج تبهكار، نگهدار ،چلپاسه
  

  چهارم    جلد
  185  ..................................  و شراب      يرش ،مساكن ستمكاران ،مردم ينتر يگرام ،درود ينبهتر ،با زنان يكويين ،جماع زن خواب
   186  .....................   ينسپاس خدا و والد ،نماز يجا ،شراكت ،روزه و نماز محبوب نزد خدا ج ،سه روز روزه در ماه ،عاشورا روزهء

  187  ....................................................................................................................  و بهشت   يمانا  ،يمانشرك و ا ،لقمان يحنصا 
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  188  ............................   يحصح يثنشر حد ،نماز با دست در پهلو ،از اهل كتاب يرويپ ،با مردم) قرض(در معامالت  يآسان ،دجال
  189  ...................................................   يامانتدار ،حضرت عمر رض يلتفض ،يمو يوندپ ،يواناتترحم به ح،و قتل نفس يصبر بي

   190  .......................................................................................  گذشت با قرضدار  ،و دارا يرفق ينعدالت ب ،صبر در مرض ،طاعون
  191  .............................................................................................................  سپردن زعامت  ،ياح ،يددر ق يوانح ،ترس از خدا ج

 ،قـد آنحضـرت ص   ،ت صآنحضر يچهره و مو ،)ابولقاسم ( نكردن به   يتكن ،يبتصبر در مص ،دروغ ها ينبزرگتر ،دورويي
   192  ................................................................................................................................................  ، لباس سرخ رنگ كردن مو
سخن گفتن آنحضرت  ،سجده يقطر ،بر غذا يبع. ..ص حضرتآن يايح ،وانتقام به خاطر خداج يانتخاب آسان ،اخالق خوش

  193  ........................................................................................................   يامتعالمهء ق،پوشش فتنهء مرد ،ص يامبرخواب پ ،ص
   194  ......................................................................................................  ظهور فتنه ها  ،حسادت به مال ،حج زن ،ص يامبرپ ديدار
  195  ......................................................................................................  نماز عصر  يتاهم،يامتعالمات ق ،فسق و هالكت يادازد

 يبرتـر  ،جامـه ازتكبـر   يدراز ،ينمـردم نـاام   ،تجـارت  ،يـك مردم ن ،يوال ،ردم بداز م يريگوشه گ، يگراند ياز برتر يناخوش 
    196  ..............................................................................................  موءثر  يحاتتسب ،يدوست ،ك يابوبكر و عمر رض از زبان عل

 197 ................................................................. از قرضدار  يههد ،يثارا ،انصار ،يمهول ،يكاخالق ن،دعا از شخص زنده

   198  ...........................................................................................  ص  پيامبربا  يعتب ،سالم در نماز ،يتجاهل يخصلت ها،سوگند
   199  ......................................................................................................................  عدالت عمر رض  ،ابوبكر رض ،هجرت يتن 

   200  .........................................................  روزهء عاشورا ،يهنقد و نس يعب ،و صدقه يراثم،يچكسنكردن ه يهتزك ،صدقه و هجرت
   201  ...........................   يدهنكاح مرد اوالد دار با زن شوهر د ،يدر فقر، رقابت منف يدو ام يخوش ،يالنفقهء ع ،بلند بر مرده يهءگر   

   202  ....................................................................  دروغ بر آنحضرت ص ،نماز خوف ،يضنماز مر ،احرام يهءفد ،عزل،يددفن شه 
   203  ....................................................و گوشت خر و اسپ  يغهص ،گنج بهشت ،ظاهر عمل ،عفو در قدرت ،مثله،كفاره در احرام 

    204  ............................  حرام در مكه  ،آموزش قرآن و اما مت ،منع شراب ،فتح مكه ،روزهء مسافر،منزلت خاله ،مال حرام و آتش  
لغـو   ،ص يـامبر به پ يدوستداشتن ردمم،مظلوم يدعا ،اتفاق ،آور يمست يش ،يريآسانگ ،عروفاطاعت در م -پدر يرنسبت به غ   

  205 ............ خدا ج  يبه رضا ،يالمال بدون اجازهء وال يتگرفتن استحقاق خود از ب ،گوسفنداران ،شترداران ،يمنمردم  ،سوگند
  206  ............................................................................................  شب قدر ،ص يامبرسخن پ ينآخر ،يتم يدنبوس ،زن زمامداري

                               
  :پنجم  جلد

   209  ...........................................................................  اهل كتاب  ،يامتنشا نهء ق يناول ،گناه ينبزرگتر ،با امام ينآم،فاتحه سورهء
  210  .............................................................................................  قصاص ،يوهامور مربوط به ب ،نزاع كننده،روزه در روز عا شورا 

  211  .........................................................................................  )      اصحاب صفه(؟  يستك ينمسك ،نماز خاشعا نه ،حامله عدت
    212   .....................................................................................  ع  يمحضرت ابراه يص، دعا يامبرپ يطرز دعا ،بدون ثبوت دعواي

  213  ........................................................................................................................................   ياجرت سرپرست ،يموردب يشستا
    214  .......................................................................................  هجرت  ،سالم نشانهءاسالم ،قتل عمد ،) يوهب(مراعات با زن  ،ميراث

حـالل خـدا را    ،يهـوده سـوگند ب  215...خدا  ج  ولي ،قتل روا در اسالم ،يممنماز و ت يلمسا ،زنان ينعدالت ب ،كالله ،مساس زن
    216  .............................................................................................................  علم خدا ج ،قرعه ،قمار ،يستشراب چ ،يدنكنحرام 

  217  ..................................  سرچشمهء اخالق ،يگرانگذشت از اخالق بد د ،يعيسمارق طب ،خدا و مدح خدا  ج يرتغ ،كار زشت
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گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

  218  ...................................................................................  حج اكبر        ،يطانيوسوسهء ش ،صدقهء كم و آشكار ،مسلمان ،هديه
   219  ....................................................باز  يحاجت در فضا ياجماع و قض ،بازگشت از سفر ،صدقه نشانهء توبه ،خوب و بد عمل

  220  ..................................................................................................   يگانهزن ب يدنبوس ،مهلت و گرفت ظالم ،نجوا ،نفقه كردن 
  221  ....................................................................................  سورهء فاتحه  ،رض  يشهعا يب يبراعت حضرت ب ،يزگاريپره يازامت

  222  ..............................................................................  طرز دعا  ،بعد از آذان با ترجمه يدعا ،نماز جماعت و نماز صبح فضيلت
   223    ..................................................................................................................   ييدنگو يدانيدنم يزيكهچ ،داران يهسرما مسوليت
  224  ..................................................................................................................................................  ص  يامبرعشق به پ ،احسان
   225  ......................................................................................................................................................  نگو  يدانيكه نم چيزيرا

   226  .........................................................................  مبر ص  ياپ يشكرگذار ،قطع صلهء رحم، ص يامبرتبسم پ ،دشنام ندادن دهر
  227   ................................................  نماز صبح و عصر ،غسل يدر جا يشابپ ،يزهمنع انداختن سنگر ،قرآن يرتاث،ص يامبرخواص پ
   228  ...............  شق القمر  ،كبر از سجده ،كفارهء سخن بد،يكيطالق زن قبل از نزد ،يندهآ ،دا جو سخن با خ يدارد ،بعد نماز تسبيح
  230  ...........................................................................................................  عزت مهمان   ،زنان يبرا ياتمنه ،ترازو ،قرآن آساني

  231  ..........................    ياانتخاب آخرت بر دن ،حرام گفتن به زن خود ،عدت زن حامله ،يمانزنان با ا يعتب ،زن با مرد يمصاحفه ا 
    232  .....................................................................................................  وبد  يكو عمل ن يرتقد ،ظ قرآنحف ،يانو دوزخ يانبهشت 

   233  ..........................................................................................  ص در رمضان  يامبرپ يسخاوتمند ،ثمرهء عمل،ص يامبرصفات پ
   234  ..................  سورهء اخالص  يلتفض ،1: الفتح  ،سورهء كهف ،يالكرس يتآ ،سوره بقره يراخ ،سوره فاتحه ،ص يامبراعتكاف پ
   235  .............................................................................................  مهر  ،نماز شب و صدقه ،قبل از خواب يدعا ،يضمر يدعا برا

  236  ...................................................  روش در تال وت قرآن  ،قرآن يدنشن ،طرز خواندن قرآن ،بقره اي يرسورهاخ ،تكرار قرآن  
  

  :ششم  جلد
  241  .............................................................................................  نكاح      ،امر به ازدواج ،يتن ،)يتيمهبا (ازدواج ،از سنت پيروي
  242  ....................................................  )    يوانح(كردن  يخص ،يضحج مر ،زنان ينبهتر ،بازگشت از سفر ،مجرد ،گذشتن ازحد
 يرمـدت شـ   ،فتنـهء زنـان بـر مـردان     ،اسـت  يـز در سه چ يبر توانگر ف شوم يرفق يازامت ،نكاح ينر نكاح و بهترزن به خاط صفات
  243  .........................................................................................................................................................................     يخوارگ
  244  ............................ازدواج با چهار زن    ،دادن يرزمان حرمت توسط ش ،كفو ،)در احرام(ازدواج محرِم  ،شغار ،يرضاع برادران

  245  ................................  وعده با زن در عدت    ،يشخواهر خو يادختر  يدرخواست ازدواج برا ،ازدواج از جانب زن درخواست
  246  ...........................................................  در نكاح    يزن و ول يترضا  ،در نكاح يزهزن قبل از ازدواج،اجازهء زن و دوش ديدن
حر   ،گمان بـد   - يخواستگار يباال يو خواستگار يعبر ب بيع نخواسـتن طـالق زن اول از جانـب زن دوم    ،مهـر  يادا ،گفتـار سـ، 

  247  ...................................................................................................................................................  ش بازگشت مهمان به وقت
  248  ...............................................................................     يمهول ،با زن) يهمبستر( يشيپ يدعا ،زفاف قبل از غزا ،داماد يبرا دعا

رفـتن بـه محفـل     ،پاچهء گوسـفند  ،طعام ينبدتر ،ص از آن منع كرده است يامبرص و آنچه پ يامبراوامر پ ،يراس ،يضمر ،مهمان 
  249  ...........................................................................................................................................................  ي،تصويرگريعروس
  250  ...........  ترك بستر شوهر  ،اطاعت شوهر ،ورزش زنان را يدند ،يتو مسول ياننگهب ،با زنان يكويين ،يههمسا يتاذ ،با زن مدارا
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عـزل  ،زن يمـو  يونـد پ ،شـوهر  ينـا سپاسـ   ،يـان و دوزخ يانزن، بهشـت ) توسـط (بـه خانـه از جانـب     ياجازهء كس ،زن ينفل روزهء
   251  ........................................................  سفر و قرعهء زنان،نوبت زن اول بعد ازدواج ،)يمن يختنبرآوردن آلت از فرج بخاطر نر(

  252  .......  خدا ج  يرتغ،انسان دانا يهءخنده و گر ،)ا مبا ق( تظاهر به انباغ  ،با زنان بعد از نماز عصر يكينزد ،با زنان و غسل كينزدي
   253  .....................................................  ) شوهر يشاوندانخو(درآمدن بر زنان  ،يامتق ياز نشانه ها - يشدختر خو يمنع انباغ باال

بـه   يĤمـدن ن ،ذومحـرم  ،حمو ،زنان ينب لتعدا،مباشرت زن با زن ،زنان اجازهء مسجد رفتن به ،رفتن زنان يرونب ،خلوت زن ومرد
   254  .............................................................................................................................................  يضطالق حا، )شبانگاه(خا نه 

   255  ...........................  عسل وحلوا –نشدن طالق  واقع شدن يا –سه طالق و رجعت  –حجاب  ،طالق ،)زنش را در زنا (مرد  يدند
  256  .........................................................................  ) تو مس يوانهطالق توسط د( طالق  مسايل ،در دل) ناروا(سخنان  ،سترگناه 

   257 .................................................................................................................... ) طالق از طرف زن ( خلع

   258   ..........................................................................................................................................................  جستن از زنان  يدور
  259  ...................................................................................................................   يالءا ،يتيمسرپرست  ،زمان افطار ،فتنه از مشرق

  260  ...................................................................  ازدواج بعد از حمل ،دادن فرزند به مادر بعد از لعان ،لعان و مهر،از اجداد يتارث 
نقـش بـر    ،طـالق  يلمسـا  ،ص منع كـرده اسـت   بريامآنچه پ - يو يشزن و آرا يعده ا،زن يسوگوار ،يضطالق در حالت ح 

   261  .......................................................................................................................................................................  اندام و سود 
   262  ...................................ص  يامبرحكم پ ،يكسالهآذوقهء  ،يشاوندانو به خو يصدقه با توانگر ،ها يوهب برمهربان  -نفقه و صدقه 

   263  ..............................  آداب غذا خوردن  ،ص يامبرخرچ خانهء پ ،يتقرض م ،ص در كار منزلش يامبرپ ،قبل از خواب يحاتتسب
    264  ..   يپرخور ،دو نفر به سه نفر يغذا يتكفا ،خوردن گوشت سوسمار ،دانسته غذا خوردن ،ص يامبرنان پ ،ز از جانب راستآغا
 يبـ  يحضـرت بـ   يلتفضـ  ،ص يـامبر نـا ن پ  ،طعام ينگرفتن باال يبع ،و نجات از آتش يدكلمهء توح ،كرده غذا نخوردن يهتك
  265 .............................................................................................................................. سفر  ،رض يشهعا
خـوردن   ،خوردن خرمـا ، درخت خرما ،يارخرما با خ ،مهمان اضافه ياجازه خواستن برا،ار در احرامشك ،و عسل، كدو يرينيش  
   266  ......................................دست بعد از غذا خوردن  يسيدنل،از غذا خوردن بعدرفتن، شستن دهن -ومسجد ) گندنه ( يازو پ يرس
 ،سـگ  ينگهـدار  ،)شـت بـا دو انگ (تن انـداخ  يزهسـنگر  ،يقهعق ،شب و نماز عشا يغذا ،دادن غذا به خدمتگار،شا نهء گوسفند  

  267  ............................................................................................................................................  ) و امثال آن  يماه(بحر  يغذا
  269  ......................  گوشت حالل ،يربا ت يتوقف دادن شتر فرار ،است يدذبح بعد از نماز ع ،با آنچه كه ذبح منع است ،ملخ خوردن
 ،يـد وزه گـرفتن ع ر،يوانح يزدن بر رو ،موش در روغن ،پوست گوسفند مرده ،يشدارگوشت درندگان ن ،جانور در بند تيرزدن

  270  .......................................................................................................................................................   يخوردن گوشت قربان
  271  ....................  )  يقيآالت موس(اعمال خالف شرع ،مجهول يلمسا،انواع شراب ،) يمانو ا يدزد ،شراب ،زنا( ،يامتعالمات ق 

آب  يدننوشـ ،يشĤبپ يدنمنـع نوشـ   ،شـخص جانـب راسـت    يت،اولويددوست دار يزيكه، انفاق از چ)يرش(ظرف غذا  يدنپوشان
  272  ................................................................................................................................................................  ) يستادهبحالت ا(

ــيدن ــن از جــو ( آب نوش ــا ده ــهء مشــك  ،يب ــتاذ ،)از دهان ــا ي ــ ،يههمس ــابپ ،يدنآداب نوش ــتنجا يش ــراب   ،و اس ــفا در ش ش
    273 ...............................................  يزاز هفت چ يو نه يزبه هفت چ يامبرصامر پ ،ظرف نقره ،در سه دم يدنآبنوش،يستن

  274  .................................................................. يماريدرد ب ،است يكويين يبتمص،مثال موءمن و فاجر ،به مسلمان يبتنعمت مص
  275  ................................................................   يبتصبر در مص ،يضمر يادتزن و ع ،يناييصبر در ناب ،اجر صبر ،عفو گناه از درد

  276  ..................................................................  دا نه  ياهس ،حجامت ،عسل ،است يزشفا در سه چ ،ينه رو يام ،آرزو نكردن مرگ



 

395 
 

گلچين ترجمة فارسي دري صحيح البخاري

 يـه قر ،بـوم  ،، ماه صفري،مرض ساري، عود هنديرخشتقارچ، ش ،ين، متوكلچشم نظر، گژدم ،حجامت و روزه،ينه، تلبيرروغنش
  277   ...........................................................................................................................................................................  )پانسمان(
قبـل از   يفخواندن چهار قُل شر ،يندصالحه و خواب نا خوشĤ ياءيرو ،)فاتحه (شفا  يتآ ،اسهال و مرگ ،طاعون ،تب و آب 

  278  ..............................................................................................................................................................................  خواب 
  279   .........................................................  مگس در ظرف ،فال خوش ،خوردن خرما ،شرك و سحر ،فال ،حساب در بهشت بدون

   280   ....................................................................  لباس محبوب ،باس در احرامل ،نماز گذار يشرويسد پ يجادا،جامهء دراز از تكبر
  281   ..........................................................  طال و نقره ،يشمابر ،و بهشت يدكلمهء توح ،كه منع است يپوشاك ،كه منع است يا يعب

   282  .....................  ) مطابق توان( يمعمل كم و دا ،كفش يدنپوش ،نماز با كفش ،)در احرام (رنگ جامه با زعفران  ،ياهس) پتو(چادر
از  يـز پـنج چ  ،سـبيل  يـدن چ ،شباهت مرد بـه زن و بـر عكـس    ،حضرت حسن رض يوستد ،انگشتر طال و نقره ،يزامر به هفت چ 

  283  ......................................................................................................................  كردن مو  رنگ، يشگذاشتن ر ،فطرت است
 يـامبر از آنچـه پ  ،چشم نظـر  ،آنكه مورد لعنت خداست ،عطر ،زهرو ،و شوهر يضحا ،بدون اجازه يدند ،ص يامبرپ يمو يدراز

   284  ............................................................................................................................................................  ص منع كرده است 
   285  ........................  حق مادر  ،اعمال بهتر نزد خدا ج ،بر پشت يدندراز كش ،صورت و سگ در خانه ،پردهء صورتدار،يصورتگر

    286  ..........   ينمشرك و مشرك يناحسان با والد ،گناه ينبزرگتر ،ا وامر اسالم ،يندشنام ندادن والد،)بهتر از جهاد( ينخدمت والد  
صـلهء   ،عمـر  ازيو در يروز يفراخـ  ،يشـاوندان بـا خو  يونـد پ، يكواعمال ن -دادن  يتحفه را گرفتن و به كس ،ص يامبرا وا مر  پ

  287  ..................................................................................................................................................  رحم و رحمت خداوند ج 
  288  .......................................................................................................  رحمت خداوند ج  ،شفقت با اطفال ،نماز با طفل ،واصل
  289  .......................... يمهمان ،يهتحفهء همسا ،يخاموش ،يههمسا يتاذ ،يهبا همسا يكين ،غرس درخت صدقه است ،يوهبا ب مهرباني
  290  .....................................................................................   ييناسزاگو ،نرمش ،سلمانم ينبهتر ،گذشت از جاهل -صدقه  انواع

شـوهر در امـور    ،ص بـا خـدمتگار   يـامبر اخـالق پ  ،يامتعالمات ق ،ييگو يهودهب ،)را يلسا(جواب رد ندادن  ،ص يامبرپ صفات
   291 ................................................................................................................. خدا ج بنده را  يدوست ،خانه

مسـلمان   ننسبت نداد ،اندشنام و كشتن مسلم ،نزدن زن،يخنده نكردن بر باد كس ،يمانا يرينيش ،كردن يشخندر ،از كفر يدور
   292  ...........................................................................................................................  سوگند  ،هنگام عتاب يامبرسخن پ ،به فسق

   293  .........................................................................   ينيسخن چ ،يشاببا پ يآلودگ ،ن يردستاروش با ز،كافر گفتن مسلمان ،نذر
   294  ................................................................................................  حسد  ،گمان بد ،ييمدح سرا ،يبتغ ،ييدورو ،روزه يقهءطر
 يمحفـل عقـد بــرادر   ،آغـاز سـالم   295...ر متكبـ  ،يـل بخ ،يبـدخو  ،تواضـع  ،يبخشـش خداونـد   - يشافشـاكنندگان خـو  ،ينهك
   296  .......................................................................  نشانهء منافق  ،دروغ ،يراست ،ص  يامبرخندهء پ -،غسل احتالم بر زن )يدوست(

   297  ..  لعنت كردن مسلمان و نسبت او به كفر، سخن بد و صدقه، سوگند  ،مبر ص ياپ يايح -ص  يامبرپ يرويپ، خداوند ج يباييشك
  298  ...............................................   ياجهء حينت ،در وقت خشم يحتسب ،ياصل يرومندن ،نماز در خانه ،در نماز ينيآب ب ،اما مت نماز

   299  ..............................................................................................................  ترك نماز  يطشرا ،انتقام بخاطر خدا ج ،يريآسانگ
    300  .....................................  ) مهمان(گرفتن حق  ،يهنكردن همسا يتاذ ،يزبانمهمان و م ،سه روز روزه در ماه -مسلمان  يا تجربه

    301  ......خدا ج و رسول ص وستيد( يداريدكه او را دوست م يداست يبا كس ،يكسنكردن  يهتزك ،شعر ،احترام بزرگان ،صلهء رحم
  302  .....................................  جواب عطسه  ،پادشاه ،پهلوان ،مفلس ،با انگشت يزهپرتاب سنگر ،نماز شب -اسم نا پسند  ،يكواسم ن 

    303  ..................................................................................................................................  نگاه حرام  ،يازهخم -ص  يامبرپ اوامر
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   304  .......................................................................................................................  مسلمان  يكويصفات ن ،حق راه ،نگاه به زنان
   305  ...........................................................................................  طرز نماز خواندن  ،طرز اجازه خواستن ،آداب سالم ،اعضا يزنا
   306  ...............................................................................................................  ص  يامبرصدقهء پ ،د ست دادن  -در كار ها  ينرم

    307  .....................................................................................................................................نماز در ا تاق خواب ،آداب مجلس 
    308   شفاعت امت  ،)سنت (پنج فطرت  -اعمال قبل از خواب ، ادب در دعا ،آ تش و خواب ،نگهداشتن راز ،)سه نفر (آداب سخن 

   309  ...............................................................................................  ترس موءمن از گناه  ،استغفار،يامتشرط ق ،شب و روز يدعا
   310  .....................................................................  شب  يدعا ،آداب خواب،بعد از خواب يدعا ،اعمال قبل از خواب ،نماز شب 

    311  .........................................................................  قبل از خواب  يآداب و دعا،دعا وقت خواب،يزبهتر از داشتن كن  يحاتتسب
    312  ...................................................  بعد از نماز  دعاي ،بعد نماز يحتسب،عاد،استغفار يدعا ،قبل از رفع حاجت يدعا ،شب يدعا

   313  ...................................................  طلب باران  ،ص يامبرپ يطرز دعا ،صبر در دعا ،در دعا يتقاطع ،وعظ) طول مدت(اندازهء 
   314  .................................................................  عذاب قبر ،ص يامبرپ يدعا ،طرز درود ،مرگ يآرزو ،پناه جستن ،دعا در مشقت

   315  ..........................................................................................................................................................  استخاره  ،يريپ ،بخل
    316 ....................................................................................... با امام  ينآم ،در جمعه دعا ،دعا ،از بهشت ينهءگنج
  317  ...................................................................................................................................................  ذاكر  يازامت،روزا نه يحتسب

    318  ...................................................................................................................................  ) عدد طاق(خداوند ج  ياسما تعداد
  319  .....................................................................................................................................................................  وقفه در وعظ

  
  : هفتم  جلد

   323  .................................................................................   يشصت سالگ ،اجل و آرزو ،) ياجهاد و دن ،بهشت( ،و فراغت سالمت
   324  ...............................................   يامال دن ،ثروت يتلفقر و مشغو، يزانصبر در مرگ عز ،نجات از آتش يدكلمهء توح ،يردل پ 

   325  .................................   يككمبود افراد ن ،انتظار نماز و تواضع، يادن) ييدارا(مصرف  يجا ،يندر د يتفاوت ياعمال ناپسند و ب  
   326   .................................................................................  دست باال  ،دعا ،تفاخر به مال ،حرص انسان و قبول توبه ،يناردلبستهء د 

  327  .......................................................................................................................   يرمرد فق يلتفض ،صدقه و قرض ،مال  وارث
  328  ........................................................................................................................  خرما  ،ص يامبرپ يغذا ،وزخبهشت و د اهل

  329  ..................................................................  استغنا از خلق  ،عمل دوامدار ،يرو يانهم ،نماز شب ،مبر ص ياپ يعمل دوستداشتن
 ،ص منع كرده اسـت  يامبراز آنچه پ ،يامبربعد نماز پ يحتسب ،يروندسه گروه كه بدون حساب به بهشت م ،ص يامبرپ يشكرگزار 

  330  .................................................................................................   يكسخن ن ،يشو خامو يمهمان نواز ،حفظ زبان و شرمگاه
    331  ................................................  تر از خود  ييننظر به پا ،احاطهء دوزخ و بهشت ،خواص مسلمان و مهاجر ،خدا ج و اشك ياد

   332  ......................................................................................................  مردم بهتر كدام اند ؟ ،خاتمهء اعمال ،بزرگ دانستن گناه
   333  .................................................................  حق خدا بر بنده و برعكس  ،يار ،مردم خوب ،يامتعالمات ق ،مال مسلمان ينبهتر
   334  ...................................................................  ) يتم(مال و عمل مرده  ،خدا ج يداردوست خدا ج،د ،ا جبا دوست خد يدوست

  335  .............................................................................................  عا قبت كافر  ،حساب اعمال ،بخشش از گناهان ،حساب خونها
   336  .........................................................   يرعمل و تقد ،زن طالق زن اول مرد را شرط نگذارد ،يزن بهشت ،صدقه و دوزخ ،نجوا
   337  .............................................................................................................................................  دعا  ،زنا ،كلمهء از بهشت،نذر
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  338  ......................................................................  ص  يامبرمحبت با پ ،برگشت از سوگند ،مارتا يتقاضا ،سوگندرد  و كفارهء 
   339  ..................................................................................  سوگند  يا يقهطر ،سورهء اخالص يلتفض يانكاران،ز ،و رشوت هديه

 يمسلمان را بـه كفـر نسـبت دادن،كمـك در اجـرا      ،لعنت كردن مسلمان ،يخود كش ،اسالم يناز د يرسوگند به غ، انگشتر طال
   340  ..........................................................................................................................................................  صبر و رحم  ،سوگند

  341  ..........  طرز نماز  ،منا سك حج،گفتن به خطا ،منع از سوگند ،وسوسه ،فروختن سوگند ،)بهشت و دوزخ ( اهل ،مرگ فرزندان
  342  ............................................................................  سوگند دروغ و مال حرام  ،يرهكب گناهان ،سجدهء سهو ،در روزه يفراموش
    343  ...............................................................................  مربوط به نذر  يلمسا ،اهل بهشت ،يحاتتسب ،و گذشت توانمندان صدقه

  344  .........................................................................................................   يراثم يلمسا ،گمان،)بودن  يرام(تقاضا نكردن امارت 
 ،)دزد و غـارتگر  ،يشـراب  ،زناكـار  يمـان ا( ،پـدر  يـر نسـبت دادن بـه غ   ،)مسلمان از كافر و برعكس (  يراثگرفتن م ،خواهرزاده

  346  ................................................................................................................................................................................  يراثم
   347  .........................................................  و انتقام به خاطر خدا ج  يريآسانگ ،ص يامبربا پ يعتب ،ندارد ؟ يمانوقتها مسلمان ا چي

    348  ...............................................................................................  جماع با زن در رمضان  ،بزرگ گناهان،حفظ شرمگاه و زبان 
  349  ....................................................................  )مجرد( يزان يجزا ،از پدر كفر است يدنگردان يرو ،)حكم زنا(گناه  يدنپوش 

    350  ...................................................................................  تباه كننده  يزهفت چ ،انتقام به خاطر خدا ج ،زن نما و زن مرد نما مرد
كشـتن   ،جنگ دو مسـلمان  ،يرهق،گناهان كبناح قتل ،تهمت زنا به زنان ،گذ شتن از جلو نماز گذار ،خون حرام به ناحق يختنر 

    351  ..........................................................................   يدند يبدون اجازه داخل خانهء كس ،كسان نزد خدا ج ينخوارتر ،مسلمان
   352  .........................  شده  يافتگنج  ،يستن) خونبها ( يتد يكهدر حاالت ،روش با خدمتگار ،خونبها ،يتو د ينسقط جن ،قصاص 

 ،امـا نـت   يـوان ح ،خـوارج  ،اهـل كتـاب   مجـواب سـال  ، سوختاندن انسـان  ،گناهان ينبزرگتر، )اسالم  ياركافر در د( يكشتن ذم
    353  ...............................................................................................................  مت   ياعالمهء ق يشود،مسلمان در قتل كافر كشته م

   354  ...............................................................................  زن در نكاح  ياراخت ،يمانا يرينيش يسه صفت برا ،يهتق ،نجات از دوزخ
   355  .................................................  ت در ذكا يلهح ،وضو و نماز ،ظلم وحاجت مسلمان ،مظلوم را و بر عكس مسوگند دادن ظال

  356  ..........................................................................................................................  نجش  يعب ،منع آب ،متعه كردن زنان ،شغار
    357  .......، نگرفتن بخشش خود)يصلهف( يوهنكاح با ب،)به نفع شخص ياز قاض( يرفتنرا نپذ) ناحق(يصلهءف ياما ل  ،در معامالت يبفر

   358  .................................................  خواب خوب و بد ، )قبل از اسالم (ص   يامبرصفات پ ،معامالت حرام ،يههمسا ،شفعه در مال
   359  ...........................................................  انواع خواب  ،ص يامبرصفات پ ،علم حضرت عمر رض ،يدنص را در خواب د يامبرپ

    360  ............................................................................................  برخورد با خواب بد  ،دروغ ها ينبدتر ،خواب دروغ ،نماز شب
   361  .   ينيخود گز ،دينبدعتگذار در  ،اعمال خوب و بد يختنآم ،سودخوار ،زناكار ،گفتن و پخش دروغ،ترك قرآن و نماز فرض

     362  ...................................................................................  دشنام دادن مسلمان  ،يربا ت ياطاحت ،يامتعالمات ق ،يعتب ،ريصبر با ام
   363  ...............................................................................  و شر  يرخ ،)قاتل و مقتول در دوزخ(جنگ دو مسلمان  ،هيندآ يفتنه ها 

   364  .............................................................   يمنافق امروز ،زن يتوال ،يشعمل و جزا يناصح ب ،فتنهء مرد و دفع آن ،يامانتدار
  365  .............................................................به مردم نه مشقت  يآسان ،اما رت يلمسا ،اطاعت از امام ،حسد روا ،يامتق ينشانه ها

  366  ...............................................................................   ينخشمگ يحكم قاض ،يصبر واقع ،خدا و رسول ص يدوست ،نان حالل
   367  ...........................................   يصفات قاض ،متوجه ساختن امام در جماعت ،جو يزهست ،ييدورو ،قبول صدقه بدون درخواست
    368  ..  صدقه و قرض  ،با زنان يامبرپ يعتب يقهءطر،ص يامبربا پ يعتب ،مربوط به قضاوت و حكم يلمسا،سه گروه كه مورد عذاب اند
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   369  .........................................  هجرت  ،مسواك ،نماز خفتن ،آرزو نكردن مرگ -يرقابت منف ،آرزو كردن مرگ ،حسادت روا 
سـوال   ،از رفتن به جنت، حذر از نـا دان  يدنابا ورز، بدعت ،يثحد ،قرآن ،يو امانت دار مانتا ،روزهء عاشورا ،يراطاعت از ام

   370  ..................................................................................................................................................................................   يادز
   371  .................................................................................................   ينعلم د ،انگشتر طال،يكخواهين ،ما ل ياعض ،نماز در خانه 

  372  .........................  سورهء اخالص  ،دو ركعت قبل از شام ،خواندن قرآن ،مربوط به آن، اهل كتاب يلعلم و مسا ،يامتعالمهء ق
   373  .......................  دعا ،توكل ،يدنماز ع ،از اهل كتاب يدنپرس ،صفات خداوند ج ،خدا ج يباييشك ،يختناشك ر ،رحم به مردم

    374   .........................................................................................................................................  استخاره  ،دعا ،يبه آهستگ يرتكب
   375  ......................................................................................  ) مسره(با زن  يكينزد يدعا ،شب و صبح يدعا،خداوند ج ياسما

غلبـهء رحمـت خـدا ج  بـر      ،صـفات خداونـد ج   ،اسـتخاره  يدعـا  ،ص يـامبر توسـط پ  يذبح قربـان  ،گوشت ذ بح توسط مسلمان
    376  ............................................................................................................  يقدس يثحد(برخورد خداوند با بنده اش  ،خشمش

  377  .................................  درجات بهشت ،بر خداوند ج يكحق بندهء ن ،ينشآفر،خداوند ج يرتغ ،نجات از دوزخ ،خلقت يرتقد
    378  ..............................................................  سخن خداوند ج با بنده  اش  ،نماز صبح و عصر ،خداوند ج يدارد،دعا در وقت رنج

در امـر   يتواراسـ  ،يمجاهـد واقعـ   ،گرفـت خداونـد ج   درصـبر   ،يگويـد سخن نم يشانبا ا يامتسه كس كه خداوند ج در روز ق
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