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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست

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

 ١ .................................................................... إهداء و دعاء

 ٣ .......................................................................شگفتاریپ
 ٣ ..............................................................................:یالبخار حیصح

 ٤ ............................................................. :یالبخار حیصح فیتأل اسباب
 ٤ .............................................................................. :/یبخار امام

 ٥ ....................................................... :علماء نزد در یبخار امام تیشخص
 ٦ ..................................................................... :یالبخار حیصح ۀترجم

 ٧ .................................................................... :یالبخار حیصح مختصر
 ٩ ........................................................................... :ترجمه مشخصات

 ١٠ .......................................................... :یالبخار حیصح مختصر مؤلف

 ١١ ........................................................................... ]:اختصار ۀقیطر[

 ١٢ ......................................... :یالبخار حیصح مختصر شرح) یالبار ضیف(

 ١٣ ............................................................... ):یالبار ضیف( مراجع اھم

 ١٤ ............................................................................ :یالبار فتح – اول

 ١٥ .......................................................................... :یالقار عمدة – دوم

 ١٦ ..................................................................... :یالقار عمدة مؤلف -۲

 ١٨ ........................................................................... :یالمبد فتح: سوم

 ٢٠ .................................:أخداوند یبرا... و چشم و دست اطالق: أول ۀمسئل

 ٢١ ................................... :عبادات و طاعات سبب به گناھان محو – دوم ۀمسئل

 ٣٥ .......................... :ثیاحاد از احکام استنباط در فقھاء اختالفات – سوم ۀمسئل

 



 فیض الباری (جلد اول)    ب 

 ٤٧ ................................ ج خدا امبریپ بر یوح نزول یابتدا]: ۱[ کتاب

 ٤٧ ............................... ج خدا امبریپ بر یوح نزول یابتدا یچگونگ]: ۱[ باب

 ٧١ ................................................................ مانیا کتاب -۲

 ٧٢ .............. است افتهی بنا زیچ پنج بر اسالم که ج خدا امبریپ قول نیا]: ۱[ باب

 ٧٣ ........................................................................ مانیا امور]: ۲[ باب

 امان در دستش و زبان از مسلمانان که است یکس] کامل[ مسلمان]: ۳[ باب
 ٧٤ ....................................................................................... .باشند

 ٧٥ ....................................................... است؟ افضل اسالم کدام]: ٤[ باب

 ٧٦ .................................................... .است اسالم از دادن طعام]: ٥[ باب

 برادر یبرا خواھد،یم خود یبرا که را آنچه شخص که است آن مانیا از]: ٦[ باب
 ٧٧ ........................................................................... .بخواھد ھم خود

 ٧٨ ................................ است مانیا از ج خدا امبریپ داشتن دوست]: ۷[ باب

 ٧٩ ....................................................................... مانیا لذت]: ۸[ باب

 ٨٠ ........................................... است مانیا از انصار داشتن دوست]: ۹[ باب

 ٨٣ ............................................... است نید از فتنه، از ختنیگر]: ۱۰[ باب

 ٨٤ .................. داناترم خدا به شما از من: که ج خدا امبریپ ۀگفت نیا]: ۱۱[ باب

 ٨٥ ...................................... است اعمال در مانیا اھل نیب یبرتر]: ١٢[ باب

 ٨٧ ........................................................... است مانیا از اءیح]: ۱۳[ باب

 شان حال به را ھا آن دادند، زکات و نمودند، اقامه را نماز و کردند توبه اگر]: ۱۴[ ابب
 ٨٨ ...................................................................................... دیبگذار

 ٩٠ ............................ است عمل از عبارت مانیا: دیگو یم که یکس]: ۱۵[ باب

 ٩١ .......................................... نباشد قتیحق به اسالم که یزمان]: ۱۶[ باب

 ٩٣ ............................. است متفاوت ھا یناشکر و شوھر از یناشکر]: ۱۷[ باب

 به مگر شود ینم کافر گناھان مرتکب و است تیجاھل اخالق از گناھان]: ۱۸[ باب
 ٩٤ ......................................................................................... شرک

 ٩٥ دیکن صلح ھا آن نیب افتادند، جنگ به باھم مسلمانان از گروه دو اگر]: ۱۹[ باب

 ٩٧ ..................................................... است یمراتب یدارا ظلم]: ۲۰[ باب



 ج   فهرست

 ٩٨ ........................................................ منافق شخص عالمات]: ۲۱[ باب

 ١٠٠ ......................................است مانیا از قدر شب داشتن زنده]: ۲۲[ باب

 ١٠٠ ......................................................... است مانیا از جھاد]: ۲۳[ باب

 ١٠٢ ................................ است مانیا از رمضان در خواندن حیتراو]: ۲۴[ باب

 ١٠٣ ...................... است مانیا از خدا، یبرا رمضان ماه گرفتن روزه]: ۲۵[ باب

 ١٠٤ ............................................................. است آسان نیدِ ]: ٢٦[ باب

 ١٠٥ .......................................................... است مانیا از نماز]: ٢٧[ باب

 ١٠٧ .......................................................شخص یقیحق اسالم]: ۲۸[ باب

 ١٠٨ ................................ باشد دوامدار که است آن عبادت نیبھتر]: ۲۹[ باب

 ١٠٩ ...................................................... مانیا نقصان و ادتیز]: ۳۰[ باب

 ١١١ .................................................. است اسالم از دادن زکات]: ۳۱[ باب

 ١١٣ .................................. است مانیا از جنازه، با کردن یھمراھ]: ۳۲[ باب

 ١١٤ ......... نباشد متوجه او و گردد باطل عملش نکهیا از مسلمان ترس]: ۳۳[ باب

 ١١٦ ............. احسان و اسالم مان،یا از ج خدا امبریپ از لیجبرئ سؤال]: ۳۴[ باب

 ١١٩ ................ دینما یزگاریپرھ خود نید جھت به که یکس لتیفض]: ۳۵[ باب

 ١٢١ ..................................... است مانیا از] متیغن[ ُخمس یادا]: ۳۶[ باب

 ١٢٣ ....................................... است تین به وابسته اعمال، اعتبار]: ۳۷[ باب

 ١٢٦ ......................... است حتینص نید که ج خدا امبریپ ۀگفت نیا]: ٣٨[ باب

 ١٢٩ ................................................................. علم کتاب -۳

 ١٢٩ .................................................................... علم لتیفض]: ۱[ باب

 ١٣١ ......................... نمود بلند را آوازش علم آموزش جھت که یکس]: ٢[ باب

 ١٣٢ ........................................ را شاگردانش استاد نمودن امتحان]: ٣[ باب

ث بر ثیحد خواندن]: ٤[ باب  ١٣٣ .................................................... ُمَحدِّ

است تر دهیفھم شنونده از که ۀشد غیتبل بسا: که ج خدا امبریپ گفته نیا]: ٥[ باب
 ............................................................................................. ١٣٨ 

کردند یم اریاخت موعظه و میتعل یبرا را یمناسب اوقات ج خدا امبریپ]: ٦[ باب
 ............................................................................................. ١٤٠ 



 فیض الباری (جلد اول)    د 

 دانشش نید امور در باشد داشته ریخ ۀاراد شیبرا خداوند که را یکس]: ٧[ باب
 ١٤١ .................................................................................... دھد یم

 ١٤٣ ................................................................. علم در ذکاوت]: ۸[ باب

 ١٤٤ ........................................ حکمت و علم در بردن رشک جواز]: ٩[ باب

 ١٤٥ .............. اموزیب شیبرا را قرآن ایخدا: که ج خدا امبریپ ۀگفت نیا]: ١٠[ باب

 ١٤٥ ..................... است؟ حیصح وقت چه طفل یبرا ثیحد دنیشن]: ۱۱[ باب

 ١٤٧ ........................................................میتعل و تعلم لتیفض]: ۱۲[ باب

 ١٤٩ .................................. جھل آمدن انیم به و علم رفتن نیب از]: ١٣[ باب

 ١٥٠ .................................................................. علم لتیفض]: ۱۴[ باب

 ١٥١ ................. آن ریغ و مرکوب بر بودن سوار ھنگام در دادن یفتو]: ١٥[ باب

 ١٥٢ .................. داد جواب دست و سر ۀاشار به را یفتو از که یکس]: ١٦[ باب

خود ۀخانواد دادن میتعل و است شده واقع که ۀمسئل حل جھت رفتن]: ١٧[ باب
 ............................................................................................. ١٥٥ 

 ١٥٦ ....................................................... علم لیتحص در نوبت]: ١٨[ باب

 ١٥٨ ...... ناگوار آمد شیپ سبب به میتعل و موعظه وقت در کردن غضب]: ١٩[ باب

 ١٦٢ ...... نمود تکرار بار سه شده دهیفھم آنکه جھت را ثیحد که یکس]: ٢٠[ باب

 ١٦٣ .............................. را خود ۀخانواد و زیکن شخص دادن میتعل]: ٢١[ باب

 ١٦٤ ........................................................ ھا زن به امام ۀموعظ]: ۲۲[ باب

 ١٦٥ ................................................... ثیحد دنیشن بر حرص]: ۲۳[ باب

 ١٦٧ ................................................. رود یم نیب از چگونه علم]: ۲۴[ باب

 ١٦٨ ............ شود؟ یم داده اختصاص ینیمع روز ھا زن میتعل جھت ایآ]: ۲۵[ باب

 ١٦٩ پرسد یم دوباره بفھمد آنکه یبرا و است دهیشن را یزیچ که یکس]: ٢٦[ باب

 ١٧٠ ................ برساند غائب شخص یبرا] را خبر[ دیبا حاضر شخص]: ٢٧[ باب

 ١٧١ ............................ دیبگو دروغ ج خدا امبریپ بر که یکس گناه]: ٢٨[ باب

 ١٧٥ .................................................................. علم نوشتن]: ۲۹[ باب

 ١٧٧ ..................................... شب به نمودن موعظه و دادن میتعل]: ٣٠[ باب

 ١٧٩ ........................................... علم لیتحص جھت یخواب داریب]: ۳۱[ باب

 ١٨١ .................................................................... علم حفظ]: ۳۲[ باب



 ه   فهرست

 ١٨٤ ................................................ علماء یبرا دادن فرا گوش]: ٣٣[ باب

 ١٨٥ .. خدا: که دیبگو ست؟یک تر عالم ھمه از که شد پرسان یعالم از اگر]: ٣٤[ باب

 ١٩١ .............. است دهیپرس یزیچ نشسته یعالم از ستادهیا که یکس]: ٣٥[ باب

 ١٩٢ ... دیا نشده داده یاندک مقدار جز علم از: که متعال خداوند قول نیا]: ٣٦[ باب

 اختصاص آن آموختن به را ۀعد تنھا علم، دنینفھم خوف از که یکس]: ٣٧[ باب
 ١٩٣ ................................................................................. است داده

 ١٩٥ ................................................علم لیتحص در کردن شرم]: ۳۸[ باب

 ١٩٧ ..... دینما پرسان که کرد امر را یگرید و کرد ایح خودش که یکس]: ٣٩[ باب

 ١٩٨ ................................ مسجد در دادن یفتو و علم کردن انیب]: ٤٠[ باب

 داده جواب است کرده سؤال که آنچه از شتریب به را سائل که یکس]: ٤١[ باب
 ١٩٩ ....................................................................................... است

 ٢٠١ .............................................................. وضوء کتاب -۴

 ٢٠١ ................................... شود ینم قبول وضوء بدون ینماز چیھ]: ١[ باب

 ٢٠٢ .................................................................. وضوء لتیفض]: ۲[ باب

 ٢٠٢ ......... شود قنیمت آنکه مگر گردد ینم الزم وضوء شدن، مشکوک از]: ٣[ باب

 ٢٠٣ .............................................................. وضوء در فیتخف]: ۴[ باب

 ٢٠٤ ........................................................... وضوء نمودن کامل]: ۵[ باب

 ٢٠٥ ................. دست کی به آب برداشتن از دست، ھردو به رو شستن]: ٦[ ببا

 ٢٠٦ ............................ د؟یگو یم الخالء تیب دخول وقت در که آنچه]: ۷[ باب

 ٢٠٧ .................................................. الخالء تیب در آب گذاشتن]: ٨[ باب

 ٢٠٨ ............. نمود قبله طرف به را خود یرو دینبا غائط و بول وقت در]: ۹[ باب

 ٢٠٩ ...................... نمود حاجت یقضا خشت دو یباال در که یکس]: ١٠[ باب

 ٢١١ ...................................... حاجت یقضا به ھا زن شدن رونیب]: ١١[ باب

 ٢١٢ ........................................................ آب به زدن استنجاء]: ١٢[ باب

 ٢١٣ ............................... زدن استنجا وقت در آب و زهین برداشتن]: ١٣[ باب

 ٢١٤ .......................................... زد استنجاء دینبا راست دست با]: ١٤[ باب

 ٢١٤ ...................................................... سنگ با زدن استنجاء]: ١٥[ باب

 ٢١٥ .....................................................نزند استنجاء نیسرگ با]: ۱۶[ باب



 فیض الباری (جلد اول)    و 

 ٢١٦ ....................................... وضوء در اعضاء شستن کباری کباری]: ١٧[ باب

 ٢١٦ ....................................... وضوء در اعضاء شستن دوبار دوبار]: ١٨[ باب

 ٢١٧ .................................... وضوء در اعضاء شستن بار سه بار سه]: ۱۹[ باب

 ٢١٩ ............................................................ وضوء در استنثار]: ٢٠[ باب

 ٢٢٠ ...................................................... طاق عدد به استجمار]: ٢١[ باب

 ٢٢١ ............................. نینعل بر نکردن مسح و نینعل در پا شستن]: ٢٢[ باب

 ٢٢٢ ...................... نمود شروع راست طرف از دیبا غسل و وضوء در]: ٢٣[ باب

 ٢٢٣ ... نمود جستجو وضوء یبرا را یآب دیبا نماز وقت دنیرس فرا ھنگام]: ٢٤[ باب

 ٢٢٤ ............................. شود شسته آن به انسان یمو که یآب حکم]: ٢٥[ باب

 ٢٢٤ ....................................... دینوش شما ظرف از سگ که یوقت]: ٢٦[ باب

داند ینم الزم ن،یلیسب از یزیچ شدن خارج از بجز را وضوء که یکس]: ٢٧[ باب
 ............................................................................................. ٢٢٦ 

 ٢٢٨ ..................................... دھد یم وضوء را یگرید که یشخص]: ٢٨[ باب

 ٢٢٨ ................................ آن ریغ و ییوضو یب از بعد قرآن خواندن]: ٢٩[ باب

 ٢٣٠ ........................................................سر تمام کردن مسح]: ٣٠[ باب

 ٢٣١ .......................... ماند یم یباق مردم یوضو از که یآب استعمال]: ٣١[ باب

 ٢٣٣ ................................................. زنش با مرد ساختن وضوء]: ٣٢[ باب

 ھوش یب که یشخص یباال بر را خود یوضو آب ج خدا امبریپ ختنیر]: ٣٣[ باب
 ٢٣٤ ................................................................................... بود شده

 ٢٣٥ ................................. طشت در ساختن وضوء و نمودن غسل]: ٣٤[ باب

 ٢٣٧ .............................................. آب رطل دو از ساختن وضوء]: ٣٥[ باب

 ٢٣٨ .........................................................موزه بر کردن مسح]: ٣٦[ باب

 ٢٤٠ ................................. باشد طھارت حال در دیبا موزه دنیپوش]: ٣٧[ باب

 ٢٤١ .......... نساخت وضوء قیسو و گوسفند گوشت خوردن از که یکس]: ٣٨[ باب

 ٢٤١ ............. نساخت وضوء و کرد مضمضه قیسو خوردن از که یکس]: ٣٩[ باب

 ٢٤٣ ................................... کرد؟ مضمضه دیبا ریش دنینوش از ایآ]: ٤٠[ باب

داند ینم الزم را وضوء ینکیپ از که یکس و شدن، خواب سبب به وضوء]: ٤١[ باب
 ............................................................................................. ٢٤٤ 



 ز   فهرست

 ٢٤٥ ....................................... بودن وضوء یب بدون ساختن وضوء]: ٤٢[ باب

 ٢٤٦ ............................. است رهیکب گناھان از بول از نکردن زیپرھ]: ٤٣[ باب

 ٢٤٨ ....................................... است آمده بول شستن در که آنچه]: ٤٤[ باب

 بول از شدن فارغ تا را نینش هیباد مردم، و ج خدا امبریپ دادن اجازه]: ٤٥[ باب
 ٢٤٨ .......................................................................... مسجد در کردن

 ٢٤٩ ................................................................... اطفال بول]: ٤٦[ باب

 ٢٥٠ .................................. نشسته و ستادهیا حالت در نمودن بول]: ٤٧[ باب

 ٢٥١ ................ وارید به کردن حجاب و خود قیرف نزد در نمودن بول]: ٤٨[ باب

 ٢٥٢ ................................................................. خون شستن]: ٤٩[ باب

 ٢٥٤ ............................................ آن دنیخراش و) یمنِ ( شستن]: ٥٠[ باب

 ٢٥٥ ............................... گرید انیچارپا و گوسفند، شتر، بول حکم]: ٥١[ باب

 ٢٥٦ ......................................... آب ای و روغن در نجاست افتادن]: ٥٢[ باب

 ٢٥٨ ..................................................ستادهیا آب در کردن بول]: ٥٣[ باب

 ٢٥٨ . شود ینم فاسد نمازش شود انداخته ینجاست نمازگذار یباال بر اگر]: ٥٤[ باب

 ٢٦٠ ................................ لباس یرو بر ینیب آب و دھان آب حکم]: ۵۵[ باب

 ٢٦١ .................................... شست پدرش یرو از را خون که یزن]: ۵۶[ باب

 ٢٦٢ ....................................................................... مسواک]: ۵۷[ باب

 ٢٦٣ ........................................ بزرگتر شخص یبرا مسواک دادن]: ٥٨[ باب

 ٢٦٣ .............................................. وضوء با شدن خواب لتیفض]: ٥٩[ باب

 ٢٦٥ ................................................................ ُغسل کتاب -۵

 ٢٦٥ ................................................... غسل از شیپ کردن وضوء]: ۱[ باب

 ٢٦٦ ............................................... ھمسرش با َمرد نمودن غسل]: ٢[ باب

 ٢٦٧ ............. باشد آن امثال و صاع شیگنجا به که یآب به نمودن غسل]: ٣[ باب

 ٢٦٨ ....................................... ختیر آب سرش بر بار سه که یکس]: ٤[ باب

کرد یم آماده را ییخوشبو و آب ظرف نمودن، غسل از شیپ که یکس]: ٥[ باب
 ............................................................................................. ٢٦٩ 

 ٢٧٠ .................................................................... جماع تکرار]: ٦[ باب

 ٢٧٢ .......................... نمود غسل ییخوشبو استعمال از بعد که یکس]: ٧[ باب
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 ٢٧٢ ................. کردن ُغسل ھنگام سر، یمو در انگشتان کردن داخل]: ۸[ باب

 و شود رونیب طور ھمان دیبا است، جنب که آمد ادشیب مسجد در اگر]: ٩[ باب
 ٢٧٣ ................................................................................. نکند ممیت

 ٢٧٤ ................ نمود غسل برھنه خلوت در یتنھائ حالت در که یکس]: ١٠[ باب

 ٢٧٦ ................. بپوشاند را خود دیبا مردم، نزد در کردن غسل ھنگام]: ١١[ باب

 ٢٧٧ ................ شود ینم نجس مؤمن نکهیا و جنب شخص عرق حکم]: ١٢[ باب

 ٢٧٨ .......................... ساختن وضوء از بعد جنابت حال در دنیخواب]: ١٣[ باب

 ٢٧٨ .....................................ردیبگ صورت نیختان التقاء که یوقت]: ١٤[ باب

 ٢٨١ .............................................................. ضیح کتاب -۶

 ٢٨١ ................ یماھانگ عادت و نفاس حالت در ھا زن به متعلق احکام]: ١[ باب

 ٢٨٢ .......................را شوھرش سر حائض، زن نمودن مرتب و شستن]: ٢[ باب

 ٢٨٣ ............................. حائضش ھمسر آغوش در مرد خواندن قرآن]: ٣[ باب

 ٢٨٣ .............................................. دینام ضیح را نفاس که یکس]: ٤[ باب

 ٢٨٤ ........................................................... حائض با یآغوش ھم]: ۵[ باب

 ٢٨٥ ...................................................... ردیبگ روزه دینبا حائض]: ٦[ باب

 ٢٨٧ ....................................................... مستحاضه زن اعتکاف]: ٧[ باب

 ٢٨٧ ........................ ضیح غسل از بعد زن، یبرا یخوشبوئ استعمال]: ٨[ باب

 ٢٨٨ ............... ضیح از شدن پاک از بعد را خود جان و سر زن دنیمال]: ٩[ باب

 ٢٨٩ .................... ضیح از غسل وقت در را خود سر زن کردن شانه]: ١٠[ باب

 ٢٩١ ........................ دیبگشا را شیموھا دیبا زن ض،یح غسل ھنگام]: ١١[ باب

 ٢٩٢ .............................................. آورد ینم قضاء را نماز حائض]: ١٢[ باب

 ٢٩٢ ..................................... شیھا جامه در حائض با شدن خواب]: ١٣[ باب

 ٢٩٣ ................................. دیع نماز به حائض یھا زن شدن حاضر]: ١٤[ باب

 ٢٩٤ ............................... ضیح امیا ریغ در رهیت آب و زرداب حکم]: ١٥[ باب

 ٢٩٤ ......... شود یم ضیح افاضه، طواف از بازگشت از بعد که یزن حکم]: ١٦[ باب

 ٢٩٥ ............. است افتهی وفات نفاس حالت در که یزن بر] جنازه[ نماز]: ١٧[ باب

 ٢٩٦ .................................................................................. ]١٨[ باب



 ط   فهرست

 ٢٩٧................................................................ ممیت کتاب -۷

 ٢٩٧ ............................................... .﴾...دیافتین را یآب اگر پس﴿]: ١[ باب

 ٣٠١ ..... نماز فوت خوف و آب نبودن صورت در بودن، میمق حال در ممیت]: ٢[ باب

 ٣٠٢ ............................ ؟دینما ُفوت خود یھا دست در کننده ممیت ایآ]: ٣[ باب

ردیگ یم را آب یجا و شود یم شمرده وضوء مسلمان یبرا پاک خاک]: ٤[ باب
 ............................................................................................. ٣٠٤ 

 ٣١١ ................................................................ نماز کتاب -٨

 ٣١١ ...................................... شد؟ فرض چگونه اسراء شب در نماز]: ١[ باب

 ٣١٧ ............................................... شود خوانده لباس با دیبا نماز]: ٢[ باب

 ٣١٨ .......................است شده دهیچیپ بجان که ۀجام در خواندن نماز]: ٣[ باب

 ٣١٩ ....ندازدیب شیھا شانه بر را آن خواند، یم نماز جامه کی در یکس اگر]: ٤[ باب

 ٣٢٠ .................................................... باشد تنگ جامه که یوقت]: ٥[ باب

 ٣٢١ ................................................ یشام یقبا در خواندن نماز]: ٦[ باب

 ٣٢٣ ................................ است مکروه نماز، در نمودن برھنه را خود]: ٧[ باب

 ٣٢٤ ......................................... شود دهیپوش دیبا عورت از که آنچه]: ٨[ باب

 ٣٢٧ ...........................است آمده) ران( بودن عورت مورد در که آنچه]: ٩[ باب

 ٣٣٠ ........................................ بخواند نماز دیبا جامه چند در زن]: ١٠[ باب

 ٣٣١ ............................... خواند نماز است دار نقش که جامه در اگر]: ١١[ باب

 فاسد نمازش بخواند، نماز دار عکس ای و دار بیصل ۀجام در اگر ایآ]: ١٢[ باب
 ٣٣٢ ................................................................................... شود؟ یم

کرد دور خود از را آن سپس و خواند نماز نیشمیابر یقبا در که یکس]: ١٣[ باب
 ............................................................................................. ٣٣٣ 

 ٣٣٣ ................................................ سرخ ۀجام در نمازخواندن]: ١٤[ باب

 ٣٣٥ ......................... چوب و منبر، و ھا یبلند یباال بر خواندن نماز]: ١٥[ باب

 ٣٣٦ ................................................ ایبور یباال بر خواندن نماز]: ١٦[ باب

 ٣٣٧ ................................................فرش یباال بر خواندن نماز]: ١٧[ باب

 ٣٣٩ ............................ یگرم شدت در جامه یباال بر کردن سجده]: ١٨[ باب



 فیض الباری (جلد اول)    ي 

 ٣٣٩ ....................................................... کفش با خواندن نماز]: ١٩[ باب

 ٣٤٠ ........................................................ موزه با خواندن نماز]: ٢٠[ باب

 دور شیپھلوھا از را شیھا دست و سازد، ظاھر را شیپھلوھا سجده در]: ٢١[ باب
 ٣٤١ .................................................................................... نگھدارد

 ٣٤٢ ................................................ قبله به آوردن یرو لتیفض]: ٢٢[ باب

 ٣٤٣ ... .دیبدھ قرار نمازگاه را میابراھ مقام و: که متعال خداوند قول نیا]: ٢٣[ باب

 ٣٤٤ ......................... بود قبله به یرو دیبا ییھرجا در نماز وقت در]: ٢٤[ باب

 که یکس بر را نماز ۀاعاد که یکس و است، آمده قبله ۀدربار که آنچه]: ٢٥[ باب
 ٣٤٧ ...................................داند ینم الزم است خوانده نماز قبله ریغ به سھوا

 ٣٤٨ ................................... دست با مسجد از دھان آب دنیخراش]: ٢٦[ باب

 ٣٤٩ ........................................نکند تف راستش طرف به نماز در]: ٢٧[ باب

 ٣٥٠ ................................................ مسجد در کردن ُتف کفاره]: ٢٨[ باب

 ٣٥٠ ................ قبله انیب و نماز اتمام در مردمان یبرا امام دادن پند]: ٢٩[ باب

 ٣٥١ ................................. شود گفته یفالن مسجد که است روا ایآ]: ٣٠[ باب

 ٣٥٢ ............ مسجد در خرما ۀخوش کردن زانیآو و مال، کردن میتقس]: ٣١[ باب

 ٣٥٤ ........................................................... ھا خانه در مساجد]: ٣٢[ باب

 ٣٥٦ .......... شود؟ ساخته مسجد نیمشرک قبور یجا به که است روا ایآ]: ٣٣[ باب

 ٣٥٩ .......................................... شتران خوابگاه در خواندن نماز]: ٣٤[ باب

...باشد داشته قرار آتش، ای تنور، شیرو شیپ در و بخواند نماز که یکس]: ٣٥[ باب
 ............................................................................................. ٣٥٩ 

 ٣٦٠ .........................................قبرستان در خواندن نماز کراھت]: ٣٦[ باب

 ٣٦١ .................................................................................. ]۳۷[ باب

 ٣٦٢ ................................................. مسجد در زن شدن خواب]: ٣٨[ باب

 ٣٦٤ ............................................. مسجد در مردھا شدن خواب]: ٣٩[ باب

 ٣٦٥ ........................ بخواند نماز رکعت دو شد داخل مسجد به چون]: ٤٠[ باب

 ٣٦٦ .............................................................. مسجد ساختن]: ٤١[ باب

 ٣٦٧ ........................................ مسجد ساختن در کردن یھمکار]: ٤٢[ باب

 ٣٦٩ ................................................. کرد بنا یمسجد که یکس]: ٤٣[ باب



 ك   فهرست

 ٣٧٠ ................. مسجد در شدن داخل ھنگام ھا زهیسرن کردن رونیب]: ٤٤[ باب

 ٣٧٠ ............................................... مسجد داخل از کردن عبور]: ٤٥[ باب

 ٣٧١ ..................................................... مسجد در سرودن شعر]: ٤٦[ باب

 ٣٧٢ ........................................ مسجد در داران زهین شدن داخل]: ٤٧[ باب

 ٣٧٣ .................................. مسجد در قرضدار بیتعق و قرض طلب]: ٤٨[ باب

 ٣٧٤ ................... مسجد از خاشاک و ھا پاره تکه دنیچ و کردن جارو]: ٤٩[ باب

 ٣٧٥ ............................................ مسجد در شراب تجارت میتحر]: ٥٠[ باب

 ٣٧٦ ........................................ مسجد در قرضدار ای و ریاس بستن]: ٥١[ باب

 ٣٧٧ ................... مسجد در ضانیمر ریغ و ضانیمر یبرا مهیخ نصب]: ٥٢[ باب

 ٣٧٨ ....................... ضرورت جھت به مسجد در شتران کردن داخل]: ٥٣[ باب

 ٣٧٩ .................................................................................. ]۵۴[ باب

 ٣٧٩ .................................................. مسجد در راھرو، و رخنه،]: ٥٥[ باب

 ٣٨٢ ............................. مساجد و کعبه یبرا قفل و دروازه ساختن]: ٥٦[ باب

 ٣٨٤ .................................... مسجد در نشستن و درس یھا حلقه]: ٥٧[ باب

 ٣٨٥ ............................................... مسجد در دنیخواب پشت به]: ٥٨[ باب

 ٣٨٦ ............................................... بازار مسجد در خواندن نماز]: ٥٩[ باب

 ٣٨٧ ......... مسجد ریغ در و مسجد در گریکدی در انگشتان کردن داخل]: ٦٠[ باب

 در ج خدا امبریپ که ییجاھا و دارد، قرار نهیمد راه در که یمساجد]: ٦١[ باب
 ٣٨٩ ..................................................................... اند خوانده نماز ھا آن

 ٣٩٧ ........................................ نمازگذار یبرا) هیحما( ابواب کتاب

 ٣٩٧ .......................................... .است انیمقتد یۀحما امام، یۀحما]: ۱[ باب

 ٣٩٩ .....................باشد؟ اندازه چه دیبا) هیحما( و نمازگذار نیب ۀفاصل]: ٢[ باب

 ٣٩٩ ...................................... دار زهین یعصا طرف به خواندن نماز]: ٣[ باب

 ٤٠٠ ................................................ ستون طرف به خواندن نماز]: ٤[ باب

 ٤٠١ ...................... جماعت نماز ریغ در ھا ستون نیب در خواندن نماز]: ٥[ باب

 ٤٠٢ .........................شتر پاالن و درخت و شتر طرف به خواندن نماز]: ٦[ باب

 ٤٠٢ .......................................... خواب تخت یسو به خواندن نماز]: ٧[ باب

 ٤٠٣ ...................... شود خود یرو شیپ از گرانید عبور مانع نمازگذار]: ٨[ باب
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 ٤٠٥ .................................... نمازگذار یرو شیپ از کننده عبور گناه]: ٩[ باب

 ٤٠٦ ................................ دهیخواب شخص سر پشت به نمازخواندن]: ١٠[ باب

نھاد خود دوش بر را یخوردسال دختر خواندن نماز ھنگام که یکس]: ١١[ باب
 ............................................................................................. ٤٠٦ 

 ٤٠٧ .................................. دارد یبرم نمازگذار از را کثافت که یزن]: ١٢[ باب

 
 

 صفحه آرایی:تایپ و 
 گروه فنی مجموعه موحدین

 
contact@mowahedin.com



 
 

 هداءدعاء و إ

ءٖ ﴿کران است تا جایی که  الھی! دریای رحمتت بی ، لذا از تو ﴾َوِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ
مرا عمل با منفعتی بگردانی که نمایم تا به فضل و رحمت خود این عمل  مسئلت می

بعد از مرگ منقطع نگردیده و برای ھمیش دوام داشته و ثواب آن برای صاحبش 
 .)١(رسد می

دانی که پدر و مادرم با شرائط ناگوار زندگی، در راه تحصیلم  الھی! خودت می

رَّّبِ ﴿گویم:  متحمل زحمات زیادی شدند، لذا چشم به فضل و رحمت تو داشته و می
 .﴾٢٤َكَما َر�ََّياِ� َصغِٗ��  ٱرَۡ�ُۡهَما

شدن  الھی! ھمانطوری که خانوادۀ نیکوکارم با تحمل مشقات بسیار در راه برآورده
ھای زیادی داشتند، الھی! به فضل و رحمت  ھا و ھمنوائی این مامول با من ھمکاری

َ إِنَّ ﴿ای که  ھا را ضایع مگردان، و خودت فرموده خود زحمات نیک آن َ� يُِضيُع  ٱ�َّ
ۡجَر 

َ
 .﴾١٢٠ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ أ

نتوانستم  دانی که حق استاد و معلم بر شاگردانش زیاد است، و من الھی! خودت می
توانم که حقوق اساتیدم را اداء نمایم، لذا از تو که غفور و رحیمی مسئلت  و نمی

ھائی را که  رار دھی، و آناند به جوار رحمت خود ق ھائی را که وفات یافته نمایم تا آن می
اند، از نعمت عافیت و سالمت برخوردار نموده، و در قیامت ھمۀ ما را با  در قید حیات

 داری مصاحب بگردانی. ھا نعمت ارزانی می کسانی که بر آن

�َْساُن «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سدر صحیح مسلم از ابوھریره -١ ِ
ْ

إَِذا َماَت اإل
 ٍ

َ
ْو َودل

َ
ْو ِعلٍْم يُنْتََفُع بِِه، أ

َ
 ِمْن َصَدقٍَة َجاِر�ٍَة، أ

َّ
 ِمْن ثََالثٍَة: إِال

َّ
ُ اْ�َقَطَع َ�نُْه َ�َملُُه إِال

َ
 »َصالٍِح يَْدُعو هل

گردد، مگر از سه چیز: از صدقه جاریه، از  وقتی که بنی آدم مرد، عملش از وی قطع می«یعنی: 
، صحیح مسلم مع »کند شود، و فرزند نیکوکاری که برایش دعا می علمی که از آن منفعت برده می

)، حدیث رقم ٤/٢٥٣( شرح النووی، کتاب الوصیة، باب ما یلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته
)١٤/١٦٣١.( 
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َ يُِطِع  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ َفأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ

يقِ�َ وَ  ّدِ َهَدآءِ وَ  ٱلّصِ ٰلِِحَ�ۚ وَ  ٱلشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ٱل�َّ
ُ
ِۚ ِمَن  ٱۡلَفۡضُل  َ�ٰلَِك  ٦٩وََحُسَن أ  ٱ�َّ

 ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب  .]۷۰-۶۹[النساء:  ﴾٧٠َعلِيٗما  ٱ�َّ
*** 

 



 
 

 پیشگفتار

نَ الذُّ  ٌّ مِ يلِ هُ وَ نْ لَ ْ يَكُ ملَ يكٌ يفِ املُْلْكِ وَ ِ نْ لَهُ رشَ ْ يَكُ ملَ ا وَ دً لَ ذْ وَ تَّخِ ْ يَ ي ملَ دُ هللاَِِّ الَّذِ َمْ هُ احلْ ْ ربِّ كَ لِّ وَ

ا بِريً كْ ، والصالة والسالم األكمالن واألمتان عىل سيد املرسلني وإمام املتقني سيدنا ونبينا تَ

اءُ وحبيبنا حممد الذي أرسله اهللا شاهداً ومبرشاً ونذيراً، وعىل آله وأصحابه  دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ ذِ الَّ

ونَ  بْتَغُ ا يَ دً جَّ ا سُ عً كَّ مْ رُ اهُ رَ ، تَ مْ يْنَهُ َاءُ بَ محَ ارِ رُ فَّ كُ ىلَ الْ مْ يفِ  عَ هُ يامَ انًا، سِ وَ ضْ رِ نَ اهللاَِّ وَ الً مِ فَضْ

ودِ  جُ رِ السُّ نْ أَثَ مْ مِ هِ وهِ جُ ْ وُ ىلَ عَ انِنَا ، وَ وَ خْ ِ إلِ نَا وَ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ ولُونَ رَ قُ مْ يَ هِ دِ نْ بَعْ وا مِ اءُ ينَ جَ ذِ الَّ

الًّ لِ  لُوبِنَا غِ لْ يفِ قُ ْعَ الَ جتَ نِ وَ يامَ ِ ونَا بِاإلْ بَقُ ينَ سَ ذِ يمٌ الَّ حِ وفٌ رَ ءُ نَا إِنَّكَ رَ بَّ نُوا رَ ينَ آمَ  .لَّذِ
 د:اما بع

ترین  ترین، و باارج مقام ترین، و عالی به اتفاق علماء، کتاب (صحیح البخاری) صحیح
کتاب بعد از کتاب خدا یعنی قرآن مجید است، و از اینجا است که این کتاب نه تنھا در 

ھمۀ جھانیان شھرۀ آفاق است، و این امر  عالم اسالمی و نزد مسلمانان، بلکه در نزد
 احتیاجی به دلیل و اثبات ندارد.

و باز از ھمین سبب است که این کتاب، اولین و مھمترین مرجع بعد از قرآن کریم 
آید، در استنباط احکام برای فقھاء، در تفسیر  برای علماء در علوم مختلفه به حساب می

ر مسائل متعلق به حدیث برای محدثین، در بسیاری از آیات قرآن برای مفسرین، د
 جکریم توحید و نبوات و احوال آخرت برای علمای علم عقیده، در غزوات و سیرت نبی

 برای مؤرخین و سیرت نویسان، و ھمچنین در بسیاری از علوم دیگر. شو صحابه

 صحیح البخاری:
و ھمین در توصیف کتاب (صحیح البخاری) ھرچه که گفته شود بازھم کم است، 

کافی است که این کتاب، به اتفاق ھمۀ علمای مسلمین، اولین کتاب بعد از کتاب الله 
 یعنی قرآن مجید است.

، این کتاب را در مدت شانزده سال، و از بین ششصد ھزار حدیث /امام بخاری
کتاب جامع خود را «گوید:  می /انتخاب و تألیف نموده است، خود امام بخاری

خاری را] در (مسجد الحرام) تألیف نموده، و ھر حدیثی را که [یعنی: صحیح الب
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خواستم در آن ثبت نمایم، دو رکعت نماز اداء نموده و از خداوند متعال استخاره  می
 ».نمودم کردم، و بعد از متیقن شدن به صحیح بودن حدیث، آن را ثبت می می

) ۲۶۰۲دارای ( ) حدیث، و بدون تکرار۷۳۹۷این کتاب با احادیث مکرر دارای (
 ) حدیث است.۹۰۸۲حدیث، و با معلقات و متابعات دارای (

 اسباب تألیف صحیح البخاری:
چندین سبب وجود دارد، که  /برای تالیف این کتاب از طرف امام بخاری

 ھا عبارت است از اینکه: مھمترین آن
 جھایی که در عصر وی، در حدیث پیامبر خدا  چون دید کتاب /امام بخاری -۱

، جمع و تألیف گردیده است، مختلطی از احادیث صحیح، و حسن و حتی ضعیف است
 جرا که فقط مشتمل بر احادیث صحیح پیامبر خدا از این جھت تصمیم گرفت تا کتابی

 باشد تألیف نماید، و ھمانطور ھم کرد.
روزی از استاد خود امام اسحق بن ابراھیم حنظلی معروف به (ابن راھویه)  -۲

شد اگر در کتاب  چه خوب می«گوید:  شنید که شاگردانش را مخاطب قرار داده و می
، این سخن در قلب امام »گردید جمع می جمختصری، احادیث صحیح پیامبر خدا 

را  جنسوب به پیامبر خدا تاثیر نمود، و تصمیم گرفت تا احادیث صحیح م /بخاری
 جمع و تألیف نماید.

را بخواب دیدم، و گویا در  جشبی پیامبر خدا «گوید:  می /خود امام بخاری -۳
، »نمایم از اذیت حشرات محافظت می جای است که با آن، از پیامبر خدا  دستم بادزنه

را، از  ج و این خواب را چنین تعبیر کردند که: احادیث صحیح و حقیقی پیامبر خدا
نماید، و این سبب دیگری از اسباب تألیف این  احادیث دروغ و موضوعی محافظت می

 کتاب بود.

 :/امام بخاری
المحدثین، قدوة الحفاظ والمحققین، مستند المتقدمین والمتأخرین،  وی امام

ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم بن مغیره بن بردزبه بخاری است، نامبرده 
در شھر بخاری که یکی از  ـ) ھ۱۹۴ز نماز جمعۀ روز سیزدھم ماه شوال سال (بعد ا

 شھرھای مشھور ازبکستان فعلی است، به دنیا آمد.
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و نما نموده و بزرگ شد، پدرش اسماعیل  ، از مال حالل نشو/حضرت امام بخاری
به خاطر «باشد، ھنگام وفات خود گفت:  که یکی از محدثین مشھور عصر خود می

 ».م که در تمام مال من، یک درھمی از حرام مخلوط شده باشدندار
ق به  ـ) ھ۲۰۵سالی، به شنیدن و تعلم حدیث روی آورده و در سال (وی از خورد

سن یازده سالگی شروع به فراگیری حدیث از علمای شھر خود نمود، بعد از آن در 
زمانی  یث، مدتبا مادر و برادرش به حج رفته و جھت تحصیل علم حد ـ) ھ۲۱۰سال (

 در مکۀ مکرمه باقی ماند.
بعد از آن برای ھمین غرض، به اکثر شھرھای مشھور آن وقت از قبیل خراسان، 

بار به بغداد رفت و آمد نمود، و ھرھای عراق مسافرت نموده و چندین شام و مصر و ش
به  ـ) ھ۲۵۶باآلخره به بخاری برگشته و در ھمانجا به سن شصت و دو سالگی در سال (

 رحمة واسعة بفضله وکرمه، آمین.حمت حق پیوست، رحمه الله ر
گوید: بعد از آنکه امام بخاری وفات نمود، او را کفن کرده و بر  غالب بن جبریل می

د بوی مشک بلند وی نماز خواندیم و در قبرش نھادیم، از قبرش بوی خوشی مانن
ز خاک قبرش رفتند و ا میخوش، چندین روز ادامه یافت، و مردم  گردید، و این بوی

 داشتند، تا باآلخره مجبور گردیدیم که در اطراف قبرش پنجرۀ قرار دھیم. میبر
شان به  را با عدۀ از اصحاب جپیامبر خدا «گوید:  عبدالواحد بن آدم طواویسی می

اند، پرسیدم: یا رسول الله! سبب ایستادن شما در  خواب دیدم که در جایی ایستاده
، و ھمان بود که بعد »کشم انتظار محمد بن اسماعیل را می«فرمودند: اینجا چیست؟ 

برای ما رسید، و چون حساب نمودم دیدم که  /از چند روز خبر مرگ امام بخاری
 ».را به خواب دیده بودم جوی در ھمان ساعتی وفات نموده است که من پیامبر خدا 

 شخصیت امام بخاری در نزد علماء:
علم شریعت به طور عموم، و در علم حدیث به طور خصوص ھمه کسانی که در 

شایان این شخصیت بزرگ عاَلم اسالمی، و  شتغال دارند، خود را مرھون خدماتا
باألخص عاِلم علم حدیث دانسته و از مقام ارجمندش درین علم، توصیف و تمجید 

لبخاری) در مقدمۀ (فتح الباری) که در شرح (صحیح ا /اند، و امام ابن حجر نموده
نوشته شده است، تعریف و توصیف بیش از صد عالم اسالمی را در مورد امام 

ھا و حتی قسمتی  نماید، که البته این مختصر گنجایش ذکر ھمۀ آن ذکر می /بخاری
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ھا را ندارد، و ما برای نمونه و مثال، فقط قول چند نفر از آن علماء را ذکر  از آن
 نمائیم: می

امام بخاری را در خواب دیدم که در پشت سر «گوید:  یمحمد بن حاتم وراق م
دارند، امام  میقدم خود را بر جروان است، چون پیامبر خدا  جپیامبر خداوند 

 ».گذارد می جحضرت  قدم خود را به جای قدم آن /بخاری
عزم کجا را «را در خواب دیدم، از من پرسیدند:  جپیامبر خدا «گوید:  فربری می

سالم مرا به او «خواھم نزد محمد بن اسماعیل بروم، فرمودند:  می؟ گفتم: »داری
 ».برسان

امام بخاری آیتی از آیات «گوید:  رجاء بن رجاء که یکی از حفاظ حدیث است می
 ».خداوند متعال در روی زمین است

م، از عمر خود به عمر داشت اگر قدرت می«گوید:  کندی میامام یحیی بن جعفر بی
رفتن علم  ن، و مرگ امام بخاری، سبب از بینافزدم، چون مرگ یک انسا امام بخاری می

 ».است
در زیر آسمان، شخص داناتری در علم حدیث، از امام «گوید:  خزیمه می ابن امام

 ».بخاری وجود ندارد
ویی در جسد امام بخاری من مکاش  ای«گوید:  دالله بن حماد ایلی میعب

 ».بودم می
اگر توصیف ھمۀ ائمه را در مورد امام بخاری «... گوید:  می احمد حاکمو باآلخره ابو

ماند، زیرا او دریایی است که پایان  ذکر نمایم، کاغذ به اتمام رسیده و نفس از حرکت می
 ».و ساحل ندارد...

 ترجمۀ صحیح البخاری:
گرچه این کتاب عظیم الشان مورد احترام و تقدیر در نزد ھمۀ امت اسالمی است،  و

نسبت به اینکه به زبان عربی  –ن مردمان زیادی از مسلمانان فارسی زبان ولی چو
باشند، بر  از فھم و درک معانی این کتاب محروم بوده و می –آشنائی چندانی ندارند 

خود الزم دیدم تا با کمی وقت، و کمی بضاعت، و کمی توان و قدرت این کتاب متبرک 
خوانندگان فارسی زبان قرار دھم، تا باشد و با عظمت را ترجمه نموده، و در دسترس 

که از این طریق، چیزی از مسؤولیتم را در پیشگاه خدای خود، دین خود، و مردم خود 
 اداء نموده، و مردمی را به احادیث صحیح نبوی آشنا ساخته باشم.
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اگر در این کاربس بزرگ موفقیت نصیبم شده باشد، که ھمین چیز قصد و آرزوی 
از فضل و مرحمت خداوند متعال است، و اگر تقصیری درکار باشد، از من است، این 

 نمایم. طرف خودم بوده و از خداوند متعال طلب آمرزش و مغفرت می

 مختصر صحیح البخاری:
در قبول حدیث و شروط صحت  /دانند، امام بخاری که اھل فن حدیث میطوری 

این امام بزرگوار و آن، اسلوب خاص خود را دارد، و ھمین شروط سختگیرانۀ 
القدر در قبول حدیث است که کتاب او را در باالترین درجات صحیح، و در  یلجل

ترین مقام کتب حدیث قرار داده است، و شرح و توضیح کامل این شروط، در  عالی
اینجا نه الزم و نه مناسب به این مقدمۀ مختصر است، و بھترین مرجع درین موضوع، 

ح صحیح البخاری) تالیف امام ابن حجر، و مقدمۀ کتاب (عمدة مقدمۀ (فتح الباری شر
القاری) شرح صحیح البخاری، تالیف امام عینی، و مقدمۀ کتاب (ارشاد الساری، شرح 

 صحیح البخاری) تالیف امام قسطالنی و شروح دیگر این کتاب عظیم است.
کتاب خود در  /باشد این است که امام بخاری و آنچه که مناسب به موضوع ما می

نماید، و این کار، اسباب  (صحیح البخاری) غالبا یک حدیث را در بیشتر از یکجا ذکر می
 و فوائد متعددی دارد، که از آن جمله است اینکه:

سازد، زیرا حدیثی که فقط از یک  این تکرار، حدیث را از غرابت خارج می -۱
شود، و این یک  یاد می صحابی روایت شده باشد، در اصطالح اھل حدیث به نام غریب

نوع مالحظۀ در حدیث است، ولی بعد از اینکه حدیث از صحابی دیگری و یا از چندین 
صحابی روایت گردید، از حد غرابت خارج گردیده و سبب ارتقاء و ارتفاع مرتبۀ حدیث 

 گردد. می
بعضی از روات، حدیث را کامل، وعدۀ دیگری آن را به طور مختصر روایت  -۲

طوری که ھست امانت علمی، ھمۀ روایات را ھمان با مراعات /، و امام بخاریکنند می
 گردد. روایت نموده و سبب رفع شبھه می

باشد،  در بعضی از احادیث، عبارات روات در یک و یا چند کلمه باھم مختلف می -۳
و ھر کلمۀ دارای فائدۀ مشخصی بوده و ذکر آن در ھر روایت و در ھر باب فائدة دیگری 

 دارد.
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یک حدیث معین، از یک روایت به طور متصل، و از روایت دیگر، به طور ارسال  -۴
آورد تا نشان دھد که این ارسال،  روایت شده است، و روایت ارسال را از آن جھت می

 گردد. سبب رد روایت متصل نمی
از یک حدیث، در ابواب مختلف، احکام مختلفی را استنباط نموده و حدیث را  -۵

 نماید، و چندین سبب دیگر. ھمان باب مناسبش دوباره ذکر میدر 

ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما «به طور مثال اولین حدیث صحیح البخاری که حدیث: 
َ
إِ�ََّما األ

باشد، در ھفت باب مختلف از (صحیح البخاری) ذکر روایت  »...ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى
 ابواب عبارت اند از: گردیده است، و ھر روایت فائده و یا فوائد خاص خود را دارد، و این

 .ج ، باب كيف كان بدء الوحی إلی رسول اهللاتاب بدء الوحيك -۱

 .تاب اإليامن، باب ما جاء أن األعامل بالنيةك -۲

 .والنسيان يف العتاقة والطالقتاب العتق، باب اخلطأ ك -٣

 .املدينة وأصحابه إىل جتاب مناقب األنصار، باب هجرة النبي ك -٤

 .نو لتزويج امرأة فله ماباب من هاجر أو عمل خري ا تاب النكاح،ك -۵

 .تاب األيامن والنذور، باب النية يف األيامنك -۶

 .احليل كتاب احليل، باب يف ترك -۷
و بدون شک ھریک ازین روایات مختلف، در ابواب مختلف، دارای فائده و مناسبت 

ھم برای خوانندۀ عادی که از یک طرف نه از صنعت حدیثی  معینی است، ولی با این
چیزی دانسته، و نه قدرت علمی استنباط احکام را دارد، و نه ھم شاید وقت کافی در 

را داشته باشد، و در عین حال، شایق و  خواندن و مطالعۀ ھمۀ این روایات مختلف
باشد، بدون شک برای چنین شخصی، در  می جمند اطالع از احادیث نبی کریم  عالقه

 تر خواھد بود. دسترس بودن اصل احادیث، بدون تکرار، بھتر و مناسب
از  ،و شاید روی ھمین منظور بوده باشد که کتاب (صحیح البخاری) را عدۀ از علماء

زبیدی که سوانحش عن قریب خواھد آمد، به اسلوب علمی  مبرومند، اما المع آن جمله

حاديث اجلامع (التجريد الرصيح ألمتفرد به خود، اختصار نموده، و آن را به نام 
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مسمی نمود، و کیفیت و طریقۀ این اختصار به قلم خود امام زبیدی بعد از  الصحيح)
 این خواھد آمد.

ھا در مقدمۀ خود امام زبیدی خواھد  ی که ذکر آنو ھمین عوامل، و عوامل دیگر
آمد، مرا بر آن داشت تا این کتاب را ترجمه نموده و در دسترس فارسی زبانان 

 جمند به شریعت اسالمی به طور عموم، و دوستداران احادیث صحیح پیامبر خدا  عالقه
 به طور خصوص قرار دھم، و این ترجمه را به نام:

 مختصر صحیح البخاری)(رحمة الباری ترجمۀ 
و از خداوند کریم مسئلت دارم تا این عمل ناچیزم را خالصا لوجھه  مسمی نمودم،

از این بندۀ ناتوان در  جالکریم گردانیده و آن را سبب شفاعت نبی خود حضرت محمد 

َ�  إِ�َّ  ٨٨َ� يَنَفُع َماٞل َوَ� َ�ُنوَن ﴿روز قیامت، روزی که 
َ
َ َمۡن �  ﴾٨٩بَِقۡلٖب َسلِيٖ�  ٱ�َّ

 قرار دھد، آمین.

 مشخصات ترجمه:
چه موضوع علمی باشد و چه غیر علمی، اگر از ترجمۀ حرفی استفاده  در ترجمه

شود، بدون شک آن ترجمه نه تنھا آنکه رکیک، غیر مرتبط و غیر موزون خواھد آمد، 
از این سبب  خواھد ترجمه شود، نیز خواھد گردید، بلکه سبب تشویه عبارتی که می

ھا، ترجمۀ حرفی را گذاشته و از (ترجمه  است که امروز در ھمۀ جھان و در ھمۀ زبان
کنند، به طوری که معنی عبارت اصلی را در نظر گرفته و آن را  به معنی) استفاده می

ریزند، و  خواھند آن متن را به آن ترجمه نمایند، می به غالب عبارات ادبی زبانی که می
ق، ھم جانب امانت علمی را در نظر گرفته، و ھم عبارتی را که به آن ترجمه به این طری

 رھانند. ارتباطی می اند از سکتگی و بی نموده
ام، زیرا  من ھم در ترجمۀ این کتاب، از ھمان اسلوب ترجمه به معنی پیروی نموده

نظر ھای ترجمه به معنی گذشت، این را ھم باید در  به عالوه از آنچه که در خوبی
سخن و یا نوشتۀ فالن عالم و یا فالن نویسندۀ  ترجمۀ داشته باشیم که: این ترجمه،

عادی نیست، بلکه ترجمۀ کالم رسول رب العالمین است، که از یک طرف بعد از کالم 
شخصیتی است  ترین اسلوب بالغی و بیانی قرار دارد، و از طرف دیگر کالم خدا در عالی
از اینجا است که به عبارات و الفاظ بسیار کم و کوتاه، معانی لم) است، و ککه (جوامع ال

کند، و در چنین حالتی اگر عین لفظ بدون در  زیادی را احتواء نموده و اداء می
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 نظرداشت معنی ترجمه گردد، به عالوه از رکاکت عبارت، بدون شک سبب نقص معنی
 خواھد گردید. نیز

 مؤلف مختصر صحیح البخاری:
ِجی زبیدی است، خاری، احمد بن احمد بن عبداللطیف َشْر صحیح البمختصر مؤلف 

در شب جمعه دوازدھم ماه  /مکۀ مکرمه است، و زبیدی َشْرجه منطقۀ در اطراف
در آنجا بدنیا آمد، و سپس به (زبید) که از توابع یمن  ـ) ھ۸۱۱مبارک رمضان سال (

است رفته و در آنجا به شھرت علمی رسید، وی از علمای مشھور احناف بوده، و از 
توان از: نفیس علوی، ابن جزری،  مشایخ زیادی کسب علم نمود، که از آن جمله می

شاگردان زیادی را در نام برد، وغیره  ابن الخیاطابوالفتح مراغی، و سلیمان علوی و 
 علوم مختلفه تدریس و تربیه کرده و به جامعۀ اسالمی تقدیم نمود.

وی در علم حدیث، فقه و لغت شھرۀ وقت خود بوده و مؤلفات سودمندی را از خود 
ھا: ھمین مختصر صحیح البخاری است، که نام  به یادگار گذاشت، که ارزشمندترین آن

 (التجريد الرصيح ألحاديث اجلامع الصحيح): شدیم ـ  طوری که قبال یادآور –اصلی آن 

و  (طبقات اخلواص فی سري أولياء اليمن)توان از:  باشد، و از تالیفات دیگرش می می
 کتاب: (الفوائد) و کتاب (نزھة األحباب) نام برد.

و اینکه وی در اختصار (صحیح البخاری) چه کرده است، و چه از منھجی پیروی 
ھا را از خودش بشنویم، وی در مقدمۀ  ر آن است که جواب این سؤالنموده است؟ بھت

 گوید: می جکتاب خود بعد از حمد و ثنای پروردگار، و درود بر نبی کریم 
اما بعد: بدان که کتاب (جامع صحیح) [یعنی: صحیح البخاری] تألیف امام بزرگوار، 

، از /براھیم بخارییگانۀ عصر و زمان خویش، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ا
ھایی است که در اسالم تألیف گردیده است، ولی با این  ارزشمندترین و مفیدترین کتاب

ھم احادیث مکرر آن در ابواب مختلف پراکنده بوده، و کسی که بخواھد حدیثی از آن 
گردد، و چه بسا  احادیث را در باب معینی مطالعه نماید، مواجه با مشکالت زیادی می

کار، بیان از این  /مقصود خود امام بخاریو گرچه  صود خود ھم نرسد،که به مق
باشد، ولی مقصود ما، دسترسی به اصل حدیث است،  روایات متعدد در یک حدیث می

زیرا ما متیقن ھستیم که ھمۀ احادیث این کتاب، صحیح بوده [و خللی در روایات و 
 ھا نیست]. سند آن
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گوید:  در شرح صحیح مسلم نوشته است می در مقدمۀ کتاب خود که /امام نووی
است، ھمۀ انواع مختلفه را در ابواب متفاوت از یک دیگر  /و ھرچه که امام بخاری«

کند  کند که انسان فکر می نماید، و چه بسا که حدیث را در غیر بابی ذکر می ذکر می
...، ات حدیثست که پیدا کردن ھمۀ روایاین حدیث مربوط به آن باب باشد، و از اینجا ا

 ».شود برای طالب آن، مشکل می
و من مردمانی از حفاظ متأخرین را دیدم که در چنین مواردی دچار «گوید:  و می

روایت کرده است نفی  /اشتباه شده و وجود بعضی از احادیثی را که بخاری
نمودند، حال آنکه این احادیث، در (صحیح البخاری) موجود است، منتھی نه در  می

کند باید آن حدیث در آنجا باشد، چون چنین چیزی وجود  که انسان فکر میجایی 
 ».آوری نمایم صحیح البخاری) را بدون تکرار جمعداشت، خواستم تا احادیث (

 [طریقۀ اختصار]:
امام زبیدی کیفیت اختصار (صحیح البخاری) را در چند نقطه خالصه نموده و 

 گوید: می
رسیدن به اصل حدیث نباشد، سند حدیث را حذف برای آنکه زحمت زیادی در  -

 نمودم.
اش ذکر نموده و در مواضع دیگر، اگر با زیادت  احادیث تکراری را در موضع اولی -

دارای فائدۀ آمده بود، آن زیادت را ھم ذکر خواھم کرد، ورنه به ھمان روایت اولی 
 نمایم. اکتفاء می

شکل مختصر روایت گردیده ولی در  بار، به ه حدیث برای اولینشود ک گاھی می -
صورت، روایت اول را گذاشته و گردد، که در این  طور مفصل ذکر میروایت دیگری، به 

 نمایم. روایت دوم را اختیار می
نمایم که دارای سند بوده و متصل باشند، بنابراین، از ذکر  احادیثی را ذکر می -

 داری خواھم نمود.ودمقطوع بوده و یا معلق باشد، خ احادیثی که سندش
ھمچنین از ذکر احادیثی که مربوط به اخبار صحابه و یا غیر صحابه بوده و  -

باشد، اجتناب  نمی جارتباطی به حدیث نداشته، و یا در آن، ذکری از پیامبر خدا 
به سقیفۀ بنی ساعده و جریاناتی را  بخواھم نمود، مثال: خبر رفتن ابوبکر و عمر

و وصیت کردن به فرزندش در  سو یا قصۀ کشته شدن عمرکه درین قضیه گذشت، 
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در دفن کردن وی در پھلوی دو یار دیگرش اجازه بخواھد، و  لمورد اینکه از عائشه
، و یا وصیت کردن سیا آنچه را که در مورد شوری گفته بود، و یا قضیۀ بیعت عثمان

 نخواھم نمود.برای فرزندش در ادای قرض وی، و امثال این قضایا را ذکر  سزبیر
وی حدیث دانسته شود، نام صحابۀ که آن حدیث را در ھر حدیث، جھت آنکه را -

 نمایم. روایت نموده است ذکر می
کنم که در اصل روایت آمده است، مثال: [امام  غالبا ھمان لفظی را ذکر می -

و بار  بید: از ابن عباسوگ ، و گاھی میلگوید: از عائشه ] گاھی می/بخاری
، [یعنی: بن عمرو ھمچنین در مورد اب بگوید: از عبدالله بن عباس یدیگر م

گوید:  در جایی می بگوید: از عبدالله بن عمر گاھی میگوید: از ابن عمر و  گاھی می
گوید: از فالن  ، گاھی میسگوید: از انس بن مالک و در جایی دیگر می ساز انس

 ...، وفرمودند جفت که پیامبر خدا گوید: فالنی گ ، و گاھی میجصحابی از پیامبر خدا 
... که در ھمۀ این موارد، از وی پیروی نموده چنین فرمودند جگوید: پیامبر خدا  یا می

[و عبارت خودش را ذکر خواھم نمود]، و اگر در این کتاب، چیزی خالف آنچه که مقرر 
 ھا باشد. ام به نظر آید، شاید سببش اختالف نسخه داشته

مسمی نمودم،  (التجريد الرصيح ألحاديث اجلامع الصحيح)و این کتاب مبارک را به 

و آل و  جنمایم که به جاه و منزلت حضرت پیامبر خدا  و از خداوند متعال مسئلت می
شاءالله  لوجھه الکریم بگرداند، و اینک إناصحاب وی، آن را سبب منفعت و خالصا 

 .)١(نمائیم عالی به اصل کتاب شروع میت

 (فیض الباری) شرح مختصر صحیح البخاری:
خداوند متعال برایم این لطف را عنایت فرمود که مختصر صحیح  بعد از اینکه

پرسیدند، وعدۀ از  البخاری را ترجمه نمایم، کسانی معنی بعضی از احادیث را از من می
جع به را کردند، و در نتیجه اینکه فالن حدیث چنین معنی داشته باشد، تعجب می

 کردند. چنین احادیثی استفساراتی می
گفت: در یکی از احادیث آمده است: (کسی که ال إله إال  مثال: یکی از خوانندگان می

رود)، و در صورتی که به مجرد گفتن (ال إله إله الله) انسان به  الله بگوید به بھشت می

 از مقدمۀ مختصر صحیح البخاری به اختصار. -١
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ل نماز خواندن، رود، پس چه حاجتی به انجام دادن کارھای دیگر از قبی بھشت می
 روزه گرفتن، زکات دادن حج کردن و امثال این کارھا است؟

و کس دیگری در یکی از احادیث دیده بود که: اگر کسی روز عاشور را روزه بگیرد، 
شود، و در حدیث دیگری دیده بود که اگر  اش بخشیده می تمام گناھان سال گذشته

شود، و  اش بخشیده می گذشته و آینده فالن کار نیک را انجام دھد، تمام گناھان سال
گفت: در صورتی که چنین باشد، پس چه مانعی دارد که انسان سود بخورد، رشوت  می

بگیرد، خون ناحق بکند، مال یتیم را بخورد، زنا بکند، و ھرگناه دیگری را مرتکب شود، 
ی را برایش و باز روز عاشورا روزه بگیرد، تا خداوند تمام این گناھان و ھرگناه دیگر

 ببخشد؟ و استفسارات و سؤاالت دیگری از ھمین قبیل.
و ھمان بود که الزم دیدم به چنین سؤاالت و استفساراتی و سؤاالت بسیار دیگری 
که در احادیث نبوی در این کتاب موجود است، پاسخ بدھم، و معنی حقیقی چنین 

احادیث نبوی، و اقوال اھل علم احادیثی را با استناد با دالیل شرعی از قرآن کریم، و 
شرح و توضیح نمایم، و ھمان بود که به توفیق خداوند متعال به این کار اقدام نمودم، و 

 (فیض الباری) شرح مختصر صحیح البخاری مسمی نمودم. نام این شرح را به

 اهم مراجع (فیض الباری):
قبیل: تفسیر، و فقه، و ھای بسیاری در علوم مختلف، از  در شرح این کتاب از کتاب

ھا در فھرست مراجع خواھد  حدیث و لغت، وغیره استفاده شده است، که نام این کتاب
سه کتاب  ھا استفاده شده است، به طور عموم آن ھای که بیشتر از آمد، ولی کتاب

 ھا عبارت اند از: است، که به ترتیب وفیات مؤلفین آن
 امام ابن حجر عسقالنی.فتح الباری بشرح صحیح البخاری: تألیف  -۱
 عمدۀ القاری شرح صحیح البخاری: تالیف امام عینی. -۲
 .فتح المبدی شرح مختصر الزبیدی: تألیف امام شرقاوی -۳

این باشد، لذا از ذکر  و چون به طور عموم مراجع (فیض الباری) ھمین سه کتاب می
گانه در ھر  داری نمودم، تا اینکه ذکر این مراجع سهمراجع در پاورقی ھر صفحه خود

 صفحه:
 اند که تکرار شنیع است. سبب تکرار نگردد، و از قدیم گفته -ا

 سبب زیادی حجم کتاب بدون لزوم نگردد. -ب
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طوری که در متن کتاب مشاھده خواھید کرد، در ستون نص عربی، ھمان -ـج
شمارۀ ھر حدیث در صحیح البخاری ثبت گردیده است، و کسی که بخواھد مثال به 

ن حدیث از فتح الباری و یا عمدۀ القاری مراجعه کند، و چون ارقام احادیث شرح فال
ه شرح حدیث رسیده و مطلوبش را تواند به آسانی ب ھا موجود است، لذا می در این کتاب

 آورده سازد.بر

 فتح الباری –اول 
باشد، یکی از  (فتح الباری بشرح صحیح البخاری) می فتح الباری که نام کاملش

ھای  است، این کتاب حسب طبع جھا در شرح احادیث پیامبر خدا  ین کتابمشھورتر
) ۲۶مختلف در سیزده، و پانزده، و نزده مجلد چاپ شده است، و تالیف آن مدت (

این دربر گرفت، و بعد از اینکه تالیف  ـھ )۸۴۲) تا سال (۸۱۷بیست و شش را از سال (
پایان رسید، امام ابن حجر مؤلف این کتاب به شکر این نعمت الھی،  کتاب عظیم به

مذاھب مختلف در  مھمانی کالنی را تدارک دید، وعدۀ زیادی از علماء و طالب علم، از
 آن مجلس اشتراک نمودند.

 توصیف علماء از فتح الباری:
 عبارات مختلفی تمجید و توصیفمای بسیاری که از این کتاب بس باارج با عل
 جمله: اند، از آن نموده

گوید: شرح صحیح البخاری به نام (فتح الباری) بدون شک از  امام سخاوی می
ھا در مشرق و مغرب است، و اگر این حجر ھیچ کتاب دیگری  بھترین و نافعترین کتاب

 کرد، تنھا ھمین کتاب به علو قدر، و رفعت مکانتش کافی بود. را تالیف نمی
ھای بسیاری را تالیف نمود، که  کتاب /گوید: ابن حجر یامام ابن قاضی شھبه م
ھا شرح صحیح البخاری است، که کتابی ھمانند آن تالیف  بھترین و مشھورترین آن

 نشده است.
گوید: شرح صحیح البخاری شرح را عظمتی است که ھمانند  و امام ابوذر حلبی می

 رفته است.آن وجود ندارد، و کتابی است که مورد توجه ھمگان قرار گ

 مؤلف فتح الباری:
مؤلف (فتح الباری) شھاب الدین ابوالفضل، احمد بن علی بن محمد بن حجر 

در قریۀ در کنار رود نیل به  ـ) ھ۷۷۳عسقالنی، مصری است، وی در ماه شعبان سال (
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دنیا آمد، و در پنج سالگی به تحصیل علم پرداخت، و نه ساله بود که قرآن کریم را 
 حفظ کرد.

جمله اسکندریه، یمن، حجاز، و شام  تحصیل علم به شھرھای زیادی از آن جھت
چه  رسد، کسب علم نمود، چنان سفر کرد، و از علمای زیادی که تعدادشان به صدھا می

گوید: شمارۀ  شاگردھای زیادی از علم سرشار وی استفاده نمودند، امام سخاوی می
 .سدر ) نفر می۶۲۶شاگردان این امام بزرگوار به (

طوری که عدۀ زیادی از علماء از نزد وی کسب علم نمودند، تالیفات بسیار ھمان
) دو صد و نود ۲۹۰ھا به بیش از ( مفیدی را نیز از خود به ارث گذاشت، که تعداد آن

 ھا کتاب (فتح الباری) است. ترین، مھمترین آن رسد، و مشھورترین، و نافع کتاب می
خود، معاصرین و آیندگان را از تعلیمات و تالیفات و بعد از اینکه از علم فیاض 

بعد  ـ) ھ۸۵۲) ھژدھم ماه ذی الحجۀ سال (۱۸ور ساخت، در شب شنبه، ( خویش بھره
اش از طرف خلق بیشماری  از نماز خفتن رحلت نمود، و فردایش در حالی که جنازه

ج قاھره بعد شد، در خار رسید مشایعت می که تعدادشان به بیش از پنجاه ھزار نفر می
رحمۀ واسعۀ بفضله رحمه الله  از خواندن نماز جنازه بر وی، به خاک سپرده شد،

 وکرمه.

 عمدة القاری –دوم 
کتاب عمدة القاری از مشھورترین و بزرگترین و جامعترین شروح صحیح البخاری 

 است.
مجلد کالن به خط بسیار ریزی  )۱۶باشد، در ( و نسخۀ که در کتابخانۀ خودم می

شد، یقینا تعداد مجلداتش از  اپ شده است، و اگر به خط کالن مناسب چاپ میچ
 کرد. ) مجلد تجاوز می۳۰(

در این کتاب ھمۀ جوانب احادیث نبوی را به اسلوب علمی بسیار  /و امام عینی
 جمله اینکه: عالی ورصین مورد بحث و بررسی قرار داده است، از آن

 کند. صحیح البخاری بیان میدر ھر حدیث مواضع تخریج آن را در  -۱
 دھد. رجال سند را به طور کامل شرح می -۲
 دھد. اسماء و انساب را به طور شاید و باید توضیح می -۳
 کند. لغات و کلمات ھر حدیث را کلمه کلمه توضیح و تفسیر می -۴
 کند. جانب بالغی احادیث را بیان می -۵
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 دھد. ترین وجھی توضیح می مسائل نحوی را به شایسته -۶
 کند. اسناد را بیان میلطائف  -۷
 نماید. احکام فقھی ھر حدیث را استنباط می -۸
 دھد. فوائد حدیثی را شرح می -۹

تحت عنوان (سؤال و جواب) اعتراضات احتمالی را در احادیث مورد نظر  -۱۰
 دارد. رائه میاھا به اسلوب بسیار متینی جواب  مطرح نموده، و از آن

 /احادیث نبوی بداند، امام عینی آن چیزی را که باید شخص ازخالصه آنکه: ھر 
 در این کتاب به طور شاید و باید ذکر نموده و توضیح داده است.

 (فتح الباری) و (عمدة القاری):بین 
اگر خواسته باشیم که بین از دو کتاب بسیار با ارج و مھم مقارنه و مفاضله نمائیم، 

دیگری ترجیح دھیم راه دیگری کشی بتوانیم یکی را بر  بنظرم غیر از اینکه از راه قرعه
نیست، زیرا ھریک از این دو کتاب دارای امتیازاتی است که مثل و مانند آن را کمتر 

 توان در کتاب دیگری یافت. می
(فتح الباری) را بر (عمدة القاری) وعدۀ برعکس (عمدة  گرچه بعضی از علماء و

اند، ولی بعد از معایشۀ چندین سال در عمق  القاری) را بر (فتح الباری) ترجیح داده
اھل فن،  این دو کتاب، چیزی که برایم معلوم شد این است که: این دو کتاب برای

الزمی است، و ھیچ ھا زیبا و خوب، و ضروری و  دوی آنمانند دو چشم است که ھر
 کدام از دو چشم در اھمیت خود از چشم دیگر کمتر نیست.

دوی این شخصیت بارز اسالم را که عمر نمایم تا ھر اوند متعال مسئلت میو از خد
نظیری احادیث  خود را در خدمت احادیث نبوی فنا کرده و به طور شایسته و بی

ھا  ورد رحمت خود قرار داده، و آناند، م صحیح نبوی را شرح و تفسیر و توضیح نموده
را در زمرۀ علماء عاملین و خدمتگاران احادیث نبوی در جنۀ المأوی در جوار نبی 

 قرار بدھد، آمین. جکریم خود محمد مصطفی 

 مؤلف عمدة القاری -۲
محمد، محمود بن أحمد، سالم، قاضی القضاة بدر الدین ابووی امام عالمه، شیخ اإل

) ھجری ۷۶۲وی در (حلب) شام در ھفدھم ماه رمضان سال ( بن موسی حلبی است،
چشم به جھان گشود، و از اوان کودکی در نزد پدر خود که از علمای مشھور آن دیار 
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بود، به تحصیل علم پرداخت، بعد از آن در شام و حلب، و بیت المقدس از علمای 
ءالدین بن احمد ھا امام عال زیادی کسب علم نمود، که مشھورترین و بارزترین آن

 سیرامی است.
و ھمانطوری که وی از نزد علمای زیادی کسب علم نمود ھمچنین عدۀ زیادی از 

 اند از: ھا عبارت نزد وی تحصیل علم نمودند، که مشھورترین آن
 امام کمال الدین به ھمام. -۱
 عالمه قاسم بن قطلوبغا. -۲
 حافظ شمس الدین سخاوی. -۳

 توصیف علماء از وی:
 جمله: اند، از آن ھای زیادی کرده وی قلم فرسائیعلماء در وصف 

متقن، و  گوید: (وی عالم عالمه، و حافظ ابو المعالی الحسینی در (غایة األمانی) می
شیخ عصر، و محدث زمان خود، در روایت و درایت است، حجت خدا بر معاندین، و آیت 

متا و ھمانند نظیر است، و ھ کبری بر مبتدعین است، شرحش بر صحیح البخاری بی
 ندارد).

گوید: (وی در چندین علم یگانۀ زمان خود  ابوالمحاسن در (المنھل الصافی) می
است، عالمی است کثیر االطالع، که در معقول و منقول توانا و واسع االطالع است، 

نوشت،  کالمش شیرینی خاصی دارد، قلمش روان، و خطش زیبا است، به سرعت می
 قدوری را در یک شب به رشتۀ تحریر درآورد).اند که کتاب  حتی گفته

گوید: (عینی امام و عالمه و حافظی در علم  می )(الترب املسبوكو امام سخاوی در 
تاریخ و لغت است، و در ھمۀ علوم قلمفرسائی کرده است، از خواندن و نوشتن ھیچگاه 

 شود). ملول نمی
به سه سال، در شب به شنبه  امام عینی به عمر نود و سه سالگی، بعد امام ابن حجر

وفات یافت، و  ـ) ھ۸۵۵چھارم ذی الحجۀ سال ھشتصد و پنجاه و پنج ھجری، (
رحمه  اش او را دفن نمودند، فردایش در جامع األزھر بر وی نماز خواندند، و در مدرسه

 رحمۀ واسعۀ بفضله وکرمه.الله 
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 سوم: فتح المبدی
المبدی شرح مختصر الزبیدی) مؤلف (فتح المبدی) چنین است: (فتح  نام کامل

این کتاب، (مختصر الزبیدی) را که عبارت از مختصر (صحیح البخاری) است، و قبال در 
موردش سخن گفتیم، به طور نسبتا مختصری شرح نموده است، و از بارزترین 

 توان به این امور اشاره نمود: مشخصات این شرح می
نموده و ذکری از آن به میان نیاورده  مؤلف در این شرح عناوین ابواب را حذف -۱

 است، و شاید این عملش نقصی در شرحش بر مختصر زبیدی شمرده شود.
اصل حدیث را بدون ذکر شمارۀ حدیث، در بلند صفحه ذکر نموده، و با نھادن  -۲

ن ذکر پردازد، و اینکه احادیث را بدو خطی افقی در زیر حدیث، به شرح آن می
بب ایجاد مشکالت برای رسیدن به حدیث قل سشما ذکر کرده است، ال ا

 گردد. مطلوب می
در شرح حدیث، ھر جمله و عبارت از حدیث نبوی ذکر نموده و به شرح آن  -۳

 پردازد. می
آید، ذکر  به طور اغلب سوانح صحابی راوی حدیث را برای بار اول که نامش می -۴

 کند. می
 کند. در جاھای بسیاری قواعد نحوی را بیان می -۵
 ر اکثر جاھا نقلی از کتاب فتح الباری، و کتاب عمدۀ القاری است.شرحش د -۶
کوشد تا ھر به شکلی که ھست، مذھب امام  در شرح احادیث احکام، بسیار می -۷

را ترجیح داده، و احادیث را موافق به نظر این مذھب توضیح و  /شافعی
 توجیه نماید.

 .شرحش متوسط، و به دور از اطالۀ ممل، و اختصار مخل است -۸
 دھد. احادیث متعلق به سلوک و اخالق را از دیدگاه تصوفی توضیح می -۹

 مؤلف فتح المبدی:
مؤلف (فتح المبدی) امام عبدالله بن حجازی بن ابراھیم شافعی شرقاوی است، وی 

) چشم به دنیا گشود، و در طفلی قرآن ۱۱۵۰در قریۀ (قرین) در شرق مصر، در سال (
علم به (األزھر) رفت، و از نزد علمای مشھور آن  کریم را حفظ نمود، و غرض تحصیل

 تحصیل علم نمود.
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 اش سخت فقیر و بیچاره بود، تا جائیکه در روزھای متوالی در در اول زندگی
شد، ولی در آخر امر که مردم از علم  افروخته نمیاش آتشی برای پختن چیزی بر خانه

ھا و ھدایای بسیاری  تحفه و دانشش مطلع شدند، از ھر طرف خصوصا تجار شام برایش
 فرستادند، تا اینکه از حال فقر و فاقه نجات یافت.

حل تدریس، در (األزھر) به منصب (شیخ األزھر) تعیین بعد از تحصیل علم و مرا
ھا ھمین  ترین آن ھای زیادی را تالیف کرد، که شاید مشھورترین و نافع گردید، و کتاب

 باشد. کتاب (فتح المبدی) شرح مختصر زبیدی
 تذکر:

، و عقیده، حاوی علوم مختلف شرعی از قبیل: تفسیر، و فقه کتاب صحیح البخاری
شرعی است، و ھیچ موضوعی از موضوعات شرعی نیست که از آن و تاریخ، و سائر علوم 

به طور تفصیل و یا اقال اجمال سخنی گفته نشده باشد، و این مسائل در البالی 
 ندۀ محترم خواھد گذشت.صفحات این کتاب از نظر خوان

ولی بعد از اینکه به شرح این کتاب پرداختم، متوجه شدم که باید در مورد سه 
این مقدمه توضیحاتی داده شود، تا اگر برای کسانی که این کتاب  موضوع بس مھم در

خوانند، و شاید از علوم شرعی معلومات و افری نداشته باشند، و در وقت خواندن  را می
آید، جواب آن را پیش از پیش دانسته،  ھا سؤاالتی پیش می این کتاب برای آنو مطالعۀ 

 شان نگردد. و سبب تشویش ذھنی برای
گرچه در خود شرح نیز به این مسائل اشاره خواھم کرد، ولی چون این مسائل  و

تری به بیان این  خواستم تا در مقدمه، با شرح مفصلنمود،  ایجاب شرح بیشتری را می
 پردازم، و این سه موضوع عبارت اند از: ت بهموضوعا

 ھا برای ذات باری تعالی: ثال ایناطالق (دست) و (روی) و (انگشت) و ام -۱
اطالق (دست)، و (روی) و (انگشت) و امثال  أدر بعضی از احادیث برای خداوند

خورند، یقینا از خود  میکسانی که این به چنین احادیثی براین چیزھا شده است، 
د پرسید که: آیا نسبت دادن چنین اموری به معنی متعارف آن نسبت به ذات خواھن

صورت مراد از نسبت دادن چنین اموری نسبت الی جواز دارد، و یا نه؟ و به ھرباری تع
 باشد؟ به ذات خداوندی چیست و چگونه می

 آمرزش گناھان نسبت به انجام دادن بعضی از عبادات: -۲
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رود، و  : اگر کسی (ال إله إال الله) بگوید به بھشت میآید که از احادیث می در بعضی
شود، و اگر روز  اش بخشیده می اگر روز عاشوراء را روزه بگیرد، گناھان سال گذشته

شود، آیا معنی  اش بخشیده می عرفه را روزه بگیرد، گناھان سال گذشته و سال آینده
 احادیثی چیست و چگونه است؟

 احکام از احادیث نبوی:اختالفات فقھاء در استنباط  -۳
 یاری از احادیث نبوی، علماء باھمط احکام و فھم معانی بسدر اجتھاد و استنبا

اند، و این چیزی است که در شرح  اختالف نموده و نظریات مختلفی ابراز داشته
بیند، از  بسیاری از احادیث به نظر خواھد خورد، و طبعا کسی که این اختالفات را می

پرسد که: آیا سبب این اختالفات چیست؟ و کسانی که این اختالفات را  خود می
، قول کدام یک از این ائمه را معتبر دانسته و کنند ، و از آن اطالع حاصل میبینند می

ھای علمی و قانع کننده از این سؤاالت، مفید  به آن عمل نمایند؟ که البته ارائۀ جواب
 بلکه الزمی و ضروری است.

 أمسئلۀ أول: اطالق دست و چشم و... برای خداوند
ھا بر  ل اینمسئلۀ اطالق (دست)، و (چشم) و (انگشت)، و (استواء) و امثا در مورد

 خداوند متعال، دو مذھب مشھور وجود دارد:
 مذھب اھل تأویل. -۱
 مذھب اھل سلف. -۲

گویند که مثال: مراد از (دست) و  أھل تأویل این صفات را تاویل نموده و می
(انگشت): سلطه و قدرت، و مراد از (چشم) عنایت و رعایت، و مراد از (استواء) استیالء 

 و تسلط است.
اند که: ھر صفتی که برای خداوند متعال در قرآن بر این نظر  ولی علمای سلف

مجید، و یا در احادیث صحیح نبوی آمده است، صفتی از صفات خداوند متعال است، و 
ھا برای بشر معلوم نیست، لذا به  چون این چیزھا از متشابھات است، و درک حقیقت آن

کیفیت و حقیقت این چیزھا چه و گر ھمۀ این صفات برای خداوند متعال ایمان داریم،
 دانیم. را نسبت به خداوند متعال نمی

ھمانطوری که خداوند متعال «گوید:  بر) میدر کتاب (الفقه األک /حنیفهابو امام
در قرآن مجید ذکر کرده است، برای او تعالی دست، و رو، و نفس است، و ھریک از 
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نباید گفت که: دست او تعالی ھا صفتی از صفات خداوند متعال است، بالکیف، و  این
عبارت از قدرت و یا نعمت او است، زیرا این سخن مستلزم ابطال صفتی از صفات 

گوئیم که:  شود، و این [تاویل] نظر قدریه و معتزله است، بلکه می خداوند متعال می
دست او صفت او است، بالکیف، و ھمچنین غضب و رضای خداوند متعال دو صفت 

 .)١(»کیفباشد بال و تعالی میز صفات ادیگر ا
و «گوید:  و مال علی قاری ھروی در شرح خود بر این کتاب (الفقه األکبر) می

ھمانطوری که خداوند متعال در قرآن ذکر کرده است، برای او تعالی دست، و رو، و 
 .»نفسی است که الیق به ذات و صفات او تعالی است
 مجید برای خود ذکر کرده است، [ازپس ھر صفتی را که خداوند متعال در قرآن 

ٍء َهالٌِك ﴿صفات او تعالی است]، مانند: (روی) در این قول خداوند متعال که:  ۡ�َ ُّ�ُ
ْ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿، و مثل این قول خداوند متعال که: ]۸۸[القصص:  ﴾إِ�َّ وَۡجَههُ  ۡ�َنَما تَُولُّوا

َ
فَ�

 ِ ِ يَُد ﴿مانند این قول خداوند متعال که: ، و در مورد (دست)، ]۱۱۵[البقره:  ﴾ٱ�َّ فَۡوَق  ٱ�َّ
يِۡديِهمۡ 

َ
ن �َۡسُجَد لَِما ﴿، و مانند این قول خداوند متعال که: ]۱۰[الفتح:  ﴾�

َ
َما َمَنَعَك أ

، و در مورد چشم، مانند این قول خداوند متعال که: ]۷۵[ص:  ﴾َخلَۡقُت �َِيَديَّ 

ٰ َ�ۡيِ�ٓ ﴿ ِ�ُۡ�ِم  َوٱۡصِ�ۡ ﴿، و این قول خداوند متعال که: ]۳۹[طه:  ﴾٣٩َوِ�ُۡصَنَع َ�َ
ۡ�ُينَِنا

َ
، [و در مورد استواء] مانند این قول خداوند متعال که: ]۴۸[طور:  ﴾َرّ�َِك فَإِنََّك بِأ

 .]۵[طه:  ﴾٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿
است، به این معنی که و ھمۀ این چیزھا از صفات (متشابھات) برای خداوند متعال 

 دانیم. ھا را نمی سازیم] ولی کیفیت آن [این صفات را برای او تعالی ثابت می

 محو گناھان به سبب طاعات و عبادات –مسئلۀ دوم 
البته جای شک نیست که در آیات و احادیث بسیاری آمده است که بعضی از 

ر ثابت و یقین است، شود، و این ام طاعات و عبادات سبب بخشودگی ھمۀ گناھان می
ولی اینکه معنی این چنین آیات و احادیثی چیست، چیزی است که بسیاری از عوام در 

 کنند. فھم آن اشتباه می

کبر با شرح مال علی قاری (ص/ -١  ).٦٨-٦٦الفقه األ
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کنند، یعنی: نماز  و روی این اساس است که بعضی از کسانی که واجبات را ترک می
یت ھمسایگان کنند، سبب اذ گیرند، حقوق والدین را مراعات نمی خوانند، روزه نمی نمی

یتیم، خیانت  شوند، و یا مرتکب کارھای حرام، مانند: خون ناحق، خوردن مال خود می
طور فکر شوند، این و امثال این گناھان میخواری، سودخواری  به بیت المال، رشوت

شود، از این  کنند که چون بعضی از طاعات و عبادات سبب بخشودگی گناھان می می
شویم،  گری میمرتکب گناھان دی کنیم، و یا را ترک می سبب از اینکه ما واجبات

دادن یکی از این عبادات سبب از بین بردن تمام گناھان خود  شود که به انجام می
 شویم.

گیریم، و یا به حج و یا به  مثال: بعد از ارتکاب تمام این گناھان، روز عرفه را روزه می
ثابت نبوی آمده است، طوری از گناه رویم، و در نتیجه طوری که در احادیث  عمره می
ایم، و این فھم نادرست و اشتباه  شویم به مانند روزی که از مادر تولد شده پاک می
ھا از چنین احادیثی است، و از اینجا است که باید معنی این چنین احادیثی را  بزرگ آن

ھا توضیح  ی آنھا در وقت خواندن این کتاب به خطاء بروند، برا پیش از آنکه در فھم آن
 دھیم، و توضیح آن قرار ذیل است که:

بلی در آیات و احادیث بسیاری آمده است که بعضی از طاعات و عبادات سبب محو 
 شود، از آن جمله اینکه: ھا می گناھان و از بین بردن آن

 سشود از عثمان بن عفان خواندن نمازھای پنجگانه، سبب محو گناھان می -۱
کسی که برای نماز وضوء «شنیدم که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  روایت است که گفت:

را کامل نماید، بعد از آن به نماز فرض برود، و نماز را با مردم، یا به  بسازد، و وضویش
 .)١(»بخشد داوند گناھانش را میاید، خجماعت، یا در مسجد اداء نم

دیگر واقع شده  خواندن نماز جمعه، گناھانی را که بین این جمعه و جمعۀ -۲
روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سھریره ابیسازد، از  است، محو می

انَ  -١ فَّ نَ بْنِ عَ ثْامَ نْ عُ نْهُ  عَ َ اهللاُ عَ يضِ :  رَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللاِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ أَ «قَ ضَّ وَ نْ تَ مَ

عَ  َامَ عَ اجلْ عَ النَّاسِ أَوْ مَ ا مَ هَ الَّ ، فَصَ ةِ تُوبَ ةِ املَْكْ الَ ى إِىلَ الصَّ شَ ، ثُمَّ مَ وءَ ضُ وُ بَغَ الْ أَسْ ةِ فَ الَ دِ لِلصَّ جِ ةِ أَوْ يفِ املَْسْ

هُ  رَ اهللاُ لَ فَ هُ غَ نُوبَ  ).٢٣٢)، برقم (١/٤٦٩، أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (»ذُ
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که در بین  نمازھای پنج وقت، و از یک جمعه تا جمعۀ دیگر، کفارۀ گناھانی است«
 .)١(»شود ھا واقع می آن

روزه گرفتن ماه رمضان کفارۀ گناھانی است که بین یک ماه رمضان تا ماه  -۳
گفتند که  می جروایت است که پیامبر خدا  سھریرهابو شود، از دیگر واقع میرمضان 

نمازھای پنج وقت، و جمعه تا جمعۀ دیگر، و رمضان تا رمضان دیگر کفارۀ گناھانی «
ه از گناھان کبیره خودداری شود، به شرط آنک ھا واقع می است که در بین آن

 .)٢(»نماید
اھان سال گذشته و سال آینده، و روزه گرفتن کفارۀ گن روزه گرفتن روز عرفه، -۴

 شود، از گناھان سال گذشته میروز عاشوراء که روز دھم ماه محرم است، کفارۀ 
امید من به خدا آن است که روزه «فرمودند:  جاست که: پیامبر خدا روایت  سقتادهابو

امید من به گرفتن روز عرفه گناھان سال پیش از آن و سال بعد از آن را محو سازد، و 
 .)٣(»اء گناھان سال گذشته را محو سازدخدا آن است که روزۀ روز عاشور

 شود، تا جایی که تمام گناھان را محو سبب مغفرت گناھان می کردن ھم حج -۵
گردد، به مانند روزی که از مادر تولد  گناه از حج برمی سازد، و حاجی طوری بی می

 شده است.

ةَ  -١ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ نْهُ عن النبي عَ َ اهللاُ عَ
يضِ لَّمَ  رَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ الَ  اهللاَِّ صَ ةُ إِىلَ : «قَ عَ ُمُ اجلْ ، وَ سُ َمْ اتُ اخلْ لَوَ الصَّ

يْنَ اتٌ ملَِا بَ ارَ فَّ ةِ كَ عَ ُمُ نَّ اجلْ )، برقم ١/٤٦٩، آخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (»هُ

]٢٣٣] (١٥.( 

ةَ  -٢ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ نْهُ  عَ َ اهللاُ عَ يضِ :  رَ ولُ قُ انَ يَ لَّمَ كَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ ، «أَنَّ رَ سُ َمْ اتُ اخلْ لَوَ الصَّ

ا ضَ مَ رَ ، وَ ةِ عَ ُمُ ةُ إِىلَ اجلْ عَ ُمُ اجلْ يْنَ وَ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ انَ مُ ضَ مَ بَائِرُ  هننُ إِىلَ رَ كَ نِبَتِ الْ تُ ا اجْ ، أخرجه مسلم، »إِذَ

 ).٢٣٣] (١٦)، برقم [٣/٢٣٣كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (

لَّمَ عن إيب قتادة...  -٣ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ ، «قال:  أَنَّ رَ ةَ فَ رَ مِ عَ وْ يَامُ يَ رَ صِ فِّ كَ ىلَ اهللاِ أَنْ يُ بُ عَ تَسِ أَحْ

رَ  فِّ كَ ىلَ اهللاِ أَنْ يُ بُ عَ تَسِ ، أَحْ اءَ ورَ اشُ مِ عَ وْ يَامُ يَ صِ ، وَ هُ دَ عْ تِي بَ نَةَ الَّ السَّ ، وَ هُ بْلَ تِي قَ نَةَ الَّ هُ  السَّ بْلَ تِي قَ نَةَ الَّ ، »السَّ

] ١٩٦)، برقم [٣/٢٣٣(أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر 

)١١٦٢.( 
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کسی که «گفتند:  پیامبر خدا شنیدم که می گفت: ازروایت است که  سھریرهابو از
برای خدا حج کند، و [در حج مرتکب] آمیزش با زنان و مرتکب معصیت نشود، از حج 

 .)١(»رددگ گناه برمی به مانند روزی که از مادر تولد شده است، بی
شود، و این امر  عبادات بسیار دیگری که سبب کفاره و محو گناھان می و ھمچنین

ثابت و غیر قابل انکار است، و در صفحات این کتاب احادیث بسیاری را در این زمینه 
 خواھید دید.

و باید گفت: آیات و احادیثی که در مورد محو گناھان به سبب انجام دادن بعضی از 
شک و اشتباه نیست، و  و صدق است، و جای ھیچده است، حق طاعات و عبادات آم

باید ھر مسلمانی به آن ایمان و تصدیق کامل داشته باشد، ورنه مسلمان کامل نیست، 
 ولی باید در اینجا یک مسئلۀ بسیار مھم را نیز در نظر داشته باشیم، و آن اینکه:

آن، به آیات و کنیم، باید در پھلوی  در عین حالی که به این آیات و احادیث نظر می
 احادیث دیگری که در ھمین زمینه آمده است نیز نظر کنیم، زیرا:

ھمانطوری که آیات و احادیث مغفرت از طرف خدا و رسول او است، آیات  اول آنکه:
سازد، نیز از طرف  و احادیث دیگری که این مغفرت را مقید به بعضی از قیودات می

 خدا و رسول او است.
احادیث مغفرت به طور مطلق آمده است، و آیات احادیث دیگری و  آیات دوم آنکه:

در ھمین زمینه به طور مقید، و بنابراین قاعدۀ شرعی که اگر در یک موضوع معین دو 
نص وجود داشته باشد، که یکی مطلق، و دیگری مقید باشد، باید مطلق را بر مقید 

 امۀ علماء است.حمل نمائیم، و این قاعده با شروط معین آن مورد اتفاق ع

 سازد: آیات و احادیثی که مغفرت را مقید می
سازد، بسیار است، از آن جمله این قول  که مغفرت را مقید می آیات و احادیثی

اید،  اگر از گناھان کبیرۀ که از آن نھی شده﴿فرماید:  خداوند متعال است که می

ة -1 رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ : سمعت  عَ الَ نْهُ قَ َ اهللاُ عَ يضِ لَّمَ رَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ْ : «يقولالنَّبِيِّ صَ ملَ ، وَ فُـثْ رْ لَـمْ يَ جَّ فَ نْ حَ مَ

هُ  مُّ هُ أُ تْ دَ لَ مِ وَ يَوْ عَ كَ جَ قْ رَ سُ فْ )، ٣/٤٤٦ربور (، أخرجه البخاری، كتاب احلـج، بـاب فضـل احلـج املـ»يَ

 ).١٣٥٠] (٤٣٨)، برقم [٣/٤٧٨)، ومسلم كتاب احلج، باب فضل احلج والعمرة (١٥٢١برقم (
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م، و شما را به جایگاه زدایی اجتناب کنید، سیآت (گناھان صغیرۀ) شما را از شما می
 .)١(﴾کنیم خوبی وارد می

آنان که از گناھان کبیره و از کارھای زشت خودداری ﴿فرماید:  متعال می و خداوند
[و ھمگان  )٢(ع است، یقینا که آمرزش پروردگار تو واسگردند نموده، و مرتکب صغائر می

 شود]. را شامل می
گیرد، که از صغایر باشد، و  گناھانی مورد آمرزش قرار می بینیم و طوری که می

ھم به شرط اینکه از گناھان کبیره اجتناب به عمل آمده باشد، ورنه گناھان صغیره  آن
شود، پس شرط آمرزش گناھان صغیره، طوری که در این آیۀ کریمه  ھم آمرزیده نمی

 آمده است، اجتناب و خودداری از گناھان کبیره است.
وه بر این در سنت نبوی طوری که بسیاری از علماء از آن جمله امام و عال

 گوید، یک چیز دیگر نیز شرط است، و آن انجام دادن فرائض است. می /قرطبی
اگر از گناھان ﴿فرماید:  در تفسیر این قول خداوند متعال که می /امام قرطبی

صغیرۀ) شما را از شما اید، اجتناب کنید، سیآت (گناھان  کبیرۀ که از آن نھی شده
ل گوید: (خداوند متعا ، چنین می)٣(﴾کنیم زداییم، و شما را به جایگاه خوبی وارد می می

آمرزد، ولی با ضمیمۀ یک  کردن از گناھان کبیره می گناھان صغیره را به سبب اجتناب
روایت  سھریرهابو از /شرط دیگر، و آن اینکه: فرائض را بجا بیاورد، زیرا مسلم

فرمودند: نمازھای پنج وقت، و جمعه تا جمعۀ دیگر، و رمضان  جند که پیامبر خدا ک می

ْ َكبَآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ  إِن﴿قال تعالی:  -١ ۡدَخٗ�  َٔ َ�ۡتَنِبُوا اتُِ�ۡم َونُۡدِخۡلُ�م مُّ
 ].٣١[النساء:  ﴾٣١َكرِ�ٗما 

ِينَ ﴿قال تعالی:  -٢ �َِر  ٱ�َّ ثۡمِ َ�ۡتَنِبُوَن َكَ�ٰٓ � إِنَّ َر�ََّك َ�ِٰسُع  ٱللََّممَۚ إِ�َّ  ٱۡلَفَ�ِٰحَش وَ  ٱۡ�ِ ِ [النجم:  ﴾ٱلَۡمۡغفَِرة
٣٢.[ 

ْ َكبَآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ  إِن﴿قال تعالی:  -٣ ۡدَخٗ�  اتُِ�ۡم َونُۡدِخۡلُ�م َٔ َ�ۡتَنِبُوا مُّ
 ].٣١[النساء:  ﴾٣١َكرِ�ٗما 
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نکه از شود، به شرط آ ھا واقع می تا رمضان دیگر کفارۀ گناھانی است که در بین آن
 .)١()»گناھان کبیره خودداری شود

 بنابراین برای محو و آمرزش گناھان صغیره دو چیز شرط است:
 طوری که در قرآن کریم آمده است، اجتناب کردن از گناھان کبیره. شرط اول:

یگری به ھمین معنی طوری که در این حدیث نبوی شریف، و احادیث د دوم: شرط
 آوردن فرائض.آمده است، بجا

پس اگر کسی باشد که تمام فرائض را اداء کند، ولی مرتکب گناه کبیره مانند: زنا، و 
اش برایش  ثال این چیزھا گردیده باشد، گناھان صغیرهخواری و ام شراب، و حرام

چه اگر کسی باشد که از تمام گناھان کبیره اجتناب نماید،  شود، چنان بخشیده نمی
ولی فرائض را مانند: نماز، و روزه، و زکات و حج و امثال ھم انجام ندھد، بازھم گناھان 

 شود. اش بخشیده نمی صغیره
 شود این است که: ن آیات و احادیث دانسته میپس در نتیجه چیزی که از ای

به سبب طاعات مانند: ادای نمازھای پنجگانه، و روزۀ ماه مبارک رمضان، و روزه  -أ
ھا  گرفتن روز عاشوراء، و یا روزه گرفتن روز عرفه، و حج بیت الله الحرام، و امثال این

محرم، خودخواھی، به ناائر باشد، مانند: نظر کردن شود که از صغ گناھانی بخشیده می
و قال با سالم را علیک ندادن، دراز کردن پا به طرف قبله، ادای نماز در آخر وقت، قیل 

نکردن با کسی که به ھمکاری ضرورت دارد، قرض ندادن به  مردم بدون لزوم، ھمکاری
کند، گران فروختن مال، و امثال این چیزھای که سبب  کسی که از وی طلب قرض می

 شود. ردن حق کسی نمیپایمال ک
شود، که از ارتکاب گناھان کبیره  گناھان صغائر ھم برای شخصی بخشیده می -ب

خودداری نموده و فرائض را انجام داده باشد، بنابراین اگر کسی باشد که از گناھان 
کبیره اجتناب نورزد، ولو آنکه انواع طاعات و عبادات را انجام دھد، و یا فرائض را ترک 

نْ  )، و متن حدیثی که در این باب آمده است این است که:٥/١٥٨تفسیر الجامع ألحکام القرآن ( -١ عَ

ةَ  رَ يْ رَ نْهُ  أَيبِ هُ َ اهللاُ عَ يضِ :  رَ ولُ قُ انَ يَ لَّمَ كَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللاِ صَ سُ سُ «أَنَّ رَ َمْ اتُ اخلْ لَوَ ةُ الصَّ عَ ُمْ اجلْ ، وَ

بَائِرَ  كَ تَنَبَ الْ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ ، مُ انَ ضَ مَ انُ إِىلَ رَ ضَ مَ رَ ، وَ ةِ عَ ُمْ ، أخرجه مسلم، كتاب »إِىلَ اجلْ

 ).٢٣٣] (١٦)، برقم [٣/٢٣٣الطهارة، باب فضل الوضوء، (

                                                 



 ٢٧  پیشگفتار

اش  و آنکه مرتکب ھیچ کبیرۀ از منھیات نگردد، نه تنھا آنکه گناھان کبیرهکند، ول
 شود. اش نیز بخشیده نمی شود، حتی گناھان صغیره بخشیده نمی

خورد، و یا  و یا کسی که سود می ،مثال: کسی که دستش به خود ناحق آلوده است
زن را  ا بیوهل یتیم و یخورد، و یا ما کند، و یا رشوت می به بیت المال خیانت کرده و می

خورد، و یا ھرگناه کبیرۀ دیگری را انجام  کند، و یا شراب می خورد، و یا زنا می می
دھد، چنین شخصی ولو آنکه انواع عبادات را انجام دھد، نه آنکه به سبب انجام  می

اش نیز  شود، بلکه گناھان صغیره اش بخشیده نمی دادن چنین طاعاتی گناھان کبیره
 شود. نمی بخشیده

کردند، نمازھای  نمازھای پنج وقت را اداء می شبه طور یقین صحابه سوم آنکه:
کردند، و به گمان أغلب  گرفتند، عمره می خواندند، ماه رمضان را روزه می جمعه را می

گرفتند، و اعمال نیک بسیار دیگری را  ھا روز عرفه و روز عاشوراء را روزه می اکثر آن
ھا ھیچگاه سبب  ھم بشھادت نبی کریم، این اعمال نیک آن ند، و با اینداد نیز انجام می

 ھا نشده بود. سقوط حق بندگان از آن
ھا نسبت به ضرورتی که داشت، از شخص دیگری برای خود قرض  کسی از آن

گرفته بود، ولی پیش از آنکه قرض خود را اداءکند، اجلش فرا رسید و مرد، و نسبت به 
از نماز خواندن بر وی  جاش بود، پیامبر خدا  الناس بر ذمهآنکه حقی از حقوق 

 خودداری نمودند.
از عبدالله بن أبی قتاده به نقل از پدرش روایت است که گفت: جنازۀ را نزد پیامبر 

ماز شما بر رفیق خود ن«فرمودند:  جآوردند تا بر آن نماز بخوانند، پیامبر خدا  جخدا 
 جقتاده گفت: قرضش بر من باشد، پیامبر خدا ابو ،»بخوانید، زیرا او قرضدار است

کنم، و ھمان بود که بر وی نماز  ؟ گفت: ادا می»کنی ودند: یعنی: قرضش را اداء میفرم
 .)١(خواندند

ةَ  -١ تَادَ نِ أَيبِ قَ بْدِ اهللاَِّ بْ نْ عَ ، أَنَّ  حيدث عَ بِيهِ نْ أَ : النبی عَ الَ قَ ، فَ يْهِ لَ َ عَ يلِّ لٍ لِيُصَ جُ َ بِرَ ، أُيتِ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ  صَ

،  النبی لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ نًا«صَ يْ يْهِ دَ لَ إِنَّ عَ مْ فَ بِكُ احِ ىلَ صَ لُّوا عَ َّ »صَ يلَ وَ عَ : هُ ةَ تَادَ و قَ بُ الَ أَ الَ ، ف، قَ ولَ  قَ سُ رَ

اءِ؟«، اهللاَِّ فَ وَ : ،:»بِالْ الَ يْهِ  قَ لَ ىلَّ عَ ، فَصَ اءِ فَ وَ . أخرجه الرتمذی، كتاب اجلنائر، باب ما جاء فی الصالة بِالْ

 ).١٠٦٩)، برقم (٣/٣٨١علی املديون (

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٨

از نماز خواندن بر کسی که قرضدار  جکنید، پیامبر خدا  و طوری که مشاھده می
خص قرضی را که گرفته بود، از بود، خودداری نمودند، و این در حالی است، که این ش

نیتش  راه مشروع و حالل بود، و قرض را به رضایت صاحبش از وی گرفته بود، و به
اجلش رسیده و بود که قرض او را اداء نماید، ولی پیش از توفیق یافتن به ادای آن، 

 از نماز خواندن بر وی خودداری نمودند. جھم پیامبر خدا  مرده بود، و با این
خواندن نمازھای پنجگانه، و نمازھای جمعه را، و یا روزه گرفتن روزۀ رمضان را، و و 

حج و عمره کردن را، و یا انجام دادن ھرکار نیک دیگری را سبب سقوط این حق از 
 اش ندانستند. ذمه

زن، و از راه ظلم و ستم، و  ش از حرام، و از مال یتیم و بیوهپس کسی که تمام مال
اشد، حالش چگونه خواھد بود، و چگونه با انجام دادن حج و یا عمرۀ خیانت و رشوت ب

 شود؟ اش ساقط می باشد، حقوق مردم از ذمه ھم از مال حرام می که آن
که  شھید در نزد خداوند متعال مرتبۀ بسیار بلندی دارد، تا جائی چھارم آنکه:

آنان که خدا و ﴿فرماید:  الله آمده است، خداوند متعال مینامش در ردیف انبیاء
پیامبرش را اطاعت کنند، ھمنشین پیامبران، صدیقان، شھداء، و صالحین ھستند، و 

 .)١(﴾ھا چه نیکو رفیقانی ھستند این
رسد، برایش  و از اینجا است که تمام گناھان کسی که در راه خدا به شھادت می

ھم اگر  ینشود ولی با ا شود، یعنی: شھادت سبب آمرزش تمام گناھان می بخشیده می
 شود. شھید قرضدار باشد، قرضش بخشیده نمی

جھاد «برخاسته و فرمودند که:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سقتادهابو از
 .»یمان به خدا از بھترین اعمال استفی سبیل الله، و ا

شخصی برخاست و گفت: یا رسول الله! برایم بگوئید که اگر در راه خدا کشته شوم، 
 شود؟ من محو می آیا خطاھای

باشی،  بلی! اگر در راه خدا کشته شوی، و صبر کرده«برایش گفتند:  جپیامبر خدا 
 »حالت ھجوم باشی نه در حالت گریز و مزد خود را از خدا خواسته باشی، و در

 شود]. [خطاھایت بخشیده می

َ يُِطِع  َوَمن﴿قال تعالی:  -١ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  ٱلرَُّسوَل وَ  ٱ�َّ
ُ
ِينَ فَأ ۡ�َعَم  ٱ�َّ

َ
� ُ يقِ�َ وَ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ َعلَۡيِهم ّمَِن  ٱ�َّ ّدِ  ٱلّصِ

َهَدآءِ وَ  ٰلِِحَ�ۚ وَ  ٱلشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ٱل�َّ
ُ
 .]۶۹[سورة النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

                                                 



 ٢٩  پیشگفتار

 ؟»چه گفتی«فرمودند:  جبعد از آن پیامبر خدا 
 شود؟ خدا کشته شوم، آیا خطاھای من محو میگفت: [گفتم که]: اگر در راه 

بلی! اگر در راه خدا کشته شوی، و صبر کرده باشی، «برایش گفتند:  جپیامبر خدا 
الت گریز، اشی، و در حالت ھجوم باشی نه در حو مزد خود را از خدا خواسته ب

 .)١(»یرا جبرئیل این چیز را برایم گفتشود]، مگر قرض، ز یده میشخ[خطاھایت ب
کنید، اگر کسی در راه خدا به ھمین شروطی که پیامبر  طوری که مشاھده می

بیان فرمودند، کشته شود، خطاھا و اشتباھاتش محو گردیده و برایش بخشیده  جخدا
شود، که یا باید خودش در حیات خود، قرض خود را  شود، ولی قرض بخشیده نمی می

 مرگش قرضش را اداء نمایند. اداء کرده باشد، و یا آنکه بازماندگانش بعد از
دارد، قرضش  أه را در نزد خداوندبترتی که برای شھید که باالترین مرو در صو

که از راه مشروع، و به رضایت صاحبش آن مال را گرفته است، بخشیده نشود، پس 
و گوشت و  اش به جمع کردن مال حرام مشغول است، کسی که تا لحظۀ اخیر زندگی

ور است، و تمام اموالش را از  و نما کرده است، و در حرام غوطه پوستش از حرام نشو
راه ظلم و ستم، و خیانت به بیت المال، و سودخواری، و خوردن مال یتیم، و رشوت، و 

ھا به دست آورده است، چگونه گناھان این اعمال  غل و غش در معامله و امثال این
 م و خیال باطل؟برایش بخشیده خواھد شد؟ ھیھات ھیھات، چه فکر خا

که  –چه در قرآن مجید و چه در سنت نبوی  –در ھرجا  پنجم و از ھمه مھمتر آنکه:
مسئلۀ مغفرت و عفو و بخشایش آمده است، مغفرت، و عفو و بخشایش از گناھان آمده 

ا -١ هَ ُمْ أَنَّ اجلِْ رَ هلَ كَ ذَ مْ فَ امَ فِيهِ ، قَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللاِ صَ سُ ، أَن رَ ةَ تَادَ نْ أَيبِ قَ نَ عَ يامَ ِ اإلْ بِيلِ اهللاِ، وَ دَ يفِ سَ

فَّ  كَ بِيلِ اهللاِ، تُ تِلْتُ يفِ سَ أَيْتَ إِنْ قُ رَ ولَ اهللاِ، أَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ، فَ لٌ جُ امَ رَ قَ ، فَ لِ امَ َعْ لُ األْ فْضَ نِّي بِاهللاِ أَ رُ عَ

 : لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ هُ رَ الَ لَ قَ ؟ فَ ايَ طَايَ ، إِنْ «خَ مْ ابِرٌ  نَعَ نْتَ صَ أَ بِيلِ اهللاِ، وَ تِلْتَ يفِ سَ قُ

بِرٍ  دْ ُ مُ ريْ بِلٌ غَ قْ ، مُ بٌ ْتَسِ : »حمُ لَّمَ سَ لَيْهِ وَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ الَ رَ مَّ قَ ؟«، ثُ لْتَ يْفَ قُ أَيْتَ إِنْ » كَ : أَرَ الَ قَ

و سُ الَ رَ قَ ؟ فَ ايَ طَايَ نِّي خَ رُ عَ فَّ كَ تُ بِيلِ اهللاِ أَ تِلْتُ يفِ سَ : قُ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ابِرٌ «لُ اهللاِ صَ أَنْتَ صَ ، وَ مْ نَعَ

لِكَ  الَ يلِ ذَ مُ قَ الَ يْهِ السَّ لَ يلَ عَ ِ ربْ إِنَّ جِ ، فَ يْنَ ، إِالَّ الدَّ بِرٍ دْ ُ مُ ريْ بِلٌ غَ قْ ، مُ بٌ ْتَسِ أخرجه مسلم، كتاب ». حمُ

 ).١٨٨٥] (٧١١)، برقم ([٥/٢٧اإلمارة، باب من قتل يف سبيل اهللا كفرت خطاياه إالالدين (
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است، نه مغفرت و عفو و بخشایش از حقوق، و بین موضوع (گناھان)، و موضوع 
 (حقوق) فرق فراوان است.

ولی بسیاری از مردم بین این دو مفھوم خلط نموده، و فرق بارز و در عین حال 
دانند و یا  دقیقی را که بین این دو چیز، یعنی: (گناھان) و (حقوق) وجود دارد، نمی

خواھند بدانند، و برای آنکه موضوع واضح و آشکار شود، در زمینه در مثال  نمی
 در حقوق الناس. آوریم، یکی در حقوق الله، و دیگری می

 حقوق الله: –اول 
(ألف) و (باء) در نظر بگیریم، (ألف) در ماه مبارک  ھای اکنون دو کس را به نام

اش نتوانست روزه بگیرد، ولی (ب) با آنکه  رمضان مریض شد، و نسبت به مریضی
 باکانه روزه را خورد. صحیح و سالم بود، و ھیچ عذر شرعی نداشت، بی

ھا از نگاه شرعی الزم است که  دوی آناند، و بر ھر روزه را خورده ھا دوی آنحاال ھر
این است  ھا وجود دارد روزه را که (حق خدا است)، قضاء بیاورند، و فرقی که بین آن

آوردن روزۀ ماه رمضان الزم است، و از روزه خوردن گناھی بر که: بر (ألف) تنھا قضاء
ید روزه را که حق خدا است، قضاء آورده وی نیست، ولی (ب) ھم گنھکار است، و ھم با

 و کفاره بدھد.
حاال این شخصی که روزه را قصدا و بدون ھیچ عذر شرعی خورده است، اگر 

کند، و یا روز عاشوراء و یا روز عرفه را روزه  نمازھای پنج وقت را به جماعت اداء می
آوردن رمضان ه قضاءدر صورتی که (حق خدا) را ککند،  گیرد، و یا حج و یا عمره می می

باشد، اداء کرده باشد، امید است که خداوند متعال گناه روزه خوردنش را برایش 
ببخشد، ولی اگر روزه را که (حق خدا) است، قضاء نیاورده باشد، اگر ھرکار خیر 

ی روزۀ دھد، به اتفاق ھمۀ علماء جا دیگری و ھر طاعت و عبادت دیگری را انجام می
گونه است، مسئلۀ نماز و یا حج و یا ھر حق دیگری را که و ھمین گیرد، قرضش را نمی

 از (حقوق الله) ترک شده باشد.

 حقوق الناس: –دوم 
ھای (أ) و (ب) و (ج) در نظر بگیریم، (أ) از (ب) مبلغ ده  اکنون سه کس را به نام

 د.گیر گیرد، و (ج) مبلغ ده ھزار درھم به زور، و یا به رشوت می ھزار درھم قرض می



 ٣١  پیشگفتار

حاال از نگاه شرعی ھریک از (أ) و (ج) باید برای (ب) ده ھزار درھم بدھد، (أ) 
نسبت به اینکه پولی را از وی به طور قرض گرفته است، و بر وی الزم است که قرضش 
را اداء نماید، و (ج) نسبت به اینکه پولی را از (ب) به ناحق گرفته است، و پولی که به 

 د، باید برایش مسترد گردد.شو ناحق از کسی گرفته می
ی ده ھزار و فرقی که بین (أ) و (ج) وجود دارد این است که (أ) تنھا مسؤول ادا

بر وی نسبت به گرفتن پول از (ب) نیست، زیرا پول را از  درھم قرض است، و گناھی
وی به رضا و رغبت خود (ب) گرفته است، و به نیتش ھم این است که در وقت معین 

(ب) بدھد، عالوه از آنکه باید ده ھزار درھم برای ج) براداء نماید، ولی ( آن، قرضش را
 وی به زور و یا به شورت گرفته است، گنھکار نیز ھست. از اینکه این پول را از

کند، و بعد  حاال اگر (ج) مالی را که از (ب) به غیر حق گرفته بود، برایش مسترد می
دھد، بازھم امید است  شود، انجام می گناھان میاز آن اطاعات و عباداتی که سبب محو 

که خداوند متعال به فضل و رحمت خود گناه اینکه ده ھزار درھم را از راه غیر مشروع 
دھد، و در عین حال انواع  میبدست آورده بود، برایش ببخشد، ولی اگر حق (ب) را ن

م به اتفاق ھمۀ علماء کند، بازھ دھد، و حج و یا عمره می ت و عبادات را انجام میطاعا
ھیچ تاثیری بر  –از ھر نوعی که باشد، و به ھر مقداری که باشد  –این طاعات و عبادات 

 ساقط شدن حق (ب) از ذمۀ (ج) ندارد.
اش حقی از حقوق الله و یا حقوق الناس باشد،  پس خالصه آنکه: اگر کسی بر ذمه

شود که حق  داتش سبب آن نمیھا طاعت و عبادت کند، این طاعات و عبا ولو آنکه سال
 خدا و یا حق بندگانش از ذمۀ وی ساقط گردد.

بنابراین، اگر نمازی نخوانده است، باید نماز را قضاء بیاورد، و اگر روزۀ نگرفته است، 
اش را قضاء بیاورد، و ھمچنین است ھر حق دیگری از حقوق الله، و اگر مال  باید روزه

راه رشوت، گرفته است، باید برایش برگرداند، و ھمچنین کسی را از وی به زور، و یا از 
است حکم خوردن مال یتیم، سودخواری، خیانت به بیت المال، غل و غش در معامله، 

 و امثال ھم.
و گناه کبیرۀ که امید است به سبب بعضی از طاعات و عبادات مانند حج کردن، 

جبران ندارد، و در این زمینه  ای است که در این دنیا امکان بخشیده شود، گناه کبیره
 گوید: مال علی قاری حنفی در مناسک خود می
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اضح است بعضی از حقوق الله مانند: ترک طوری که برای اھل علم و معرفت و«
نماز و روزه از جملۀ چیزھائی است که به اتفاق علماء باید قضاء آورده شود، ولو آنکه 

شود،  ناس نیز به سبب حج بخشیده نمیچه بعضی از حقوق ال شخص توبه نماید، چنان
مانند: خون ناحق، خوردن مال مردم به ظلم، و یگانه راه بخشیده شدن این گناھان آن 

خواستند او را  است که شخص قاتل، خود را در اختیار اولیای مقتول قرار دھد، [تا اگر
د]، و مالی را که قصاص نمایند، و یا از وی دیت گرفته، و یا او را بدون مقابل عفو نماین

 .»ھا بحل داشتی بخواھد و یا از آن ھا برگرداند، از مردم به ظلم گرفته است، برای آن
آوردن است، و نه قابل ق به حقوق الله، که نه قابل قضاءبلی گناھان کبیرۀ متعل
خواری و امثال آن، و ھمچنین گناھان کبیرۀ متعلق به  جبیره کردن، مانند شراب

ھا، و یا به سبب آنکه قابل بحل  به سبب وجود نداشتن صاحبان آنحقوق الناس که 
که به سبب (حج داشتی خواستن نیست، [مانند: زنا و امثال آن]، امید بخداوند است، 

 .)١(»مبرور) بخشیده شود
 و حج مبرور حجی است که:

 از مال حالل باشد. -۱
 در وقت انجام دادن حج مرتکب معصیتی نشود. -۲
 اش توبه نماید، یعنی: حق ھرکس را برایش برگرداند. ن گذشتهاز گناھا -۳
 اش به امور دنیا باشد. اش به امور عقبی، بیش از توجه بعد از حج توجه -۴

شود که:  کند، در وقت نیت حج برایش گفته می ولی کسی که از مال حرام حج می
یامبر حجت قبول نیست، و مردود است، و در حدیث نبوی شریف آمده است که پ

 ،لبيك اللهم لبيكگوید:  کند، و می حرام حج می کسی که از مال«ند: فرمود جخدا

یعنی: تا  ،يديك ما يف ترد حتى ،ال لبيك وال سعديكگوید:  متعال در جوابش می خداوند
 .»شان برنگردانی حجت مقبول نیست ایوقتی که مال مردم را بر

کار و کسب تو از حرام «فرمودند:  جو در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا 
است، و لباس تو از حرام است، و توشۀ راھت از حرام است، با گناھت پس بگرد، از این 

 .»، و سرنوشت بدی در انتظار تو استحج مزدی برایت نیست

 ).۵۳۹-۵۲۷ئ (ص/ك المال علی القارإلی مناسرشاد الساری إ -١
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در تفسیر خود در مورد اثر توبه  /وع را به آنچه که امام قرطبیآلخره این موضو با
 کنیم. ق الناس ذکر کرده است، ختم میبر حقوق الله و حقو

گیرد، یا  اند: گناھی که از آن توبه صورت می گوید: (علماء گفته می /امام قرطبی
حق خدا است، و یا حق بنده، اگر حق خدا، مثال: ترک نماز باشد، توبه از آن وقتی 

اید صحیح است که در پھلوی پشیمانی از ترک نماز، نمازھای را که فوت کرده است، ب
 قضاء بیاورد، و ھمچنین است حکم ترک روزه و زکات).

خواستند که او را قصاص  و اگر کسی را به غیر حق کشته بود، اگر ورثۀ مقتول می(
ھا تسلیم نماید، و اگر کسی را قذف کرده  نمایند، باید خود را جھت قصاص برای آن

ۀ اجرای حد قذف نماید، و بود، اگر جانب مقابل مطالبۀ حد را داشت، باید خود را آماد
اش پشیمان بوده و از روی  اگر او را عفو کردند، ھمین کفایت است که از گذشته

اخالص تصمیم بگیرد که دو مرتبه مرتکب چنین عمل زشتی نگردد، و ھمچنین اگر او 
را از خون ناحق در مقابل مال معینی عفو کردند، اگر قدرت به ادای آن مال را داشت، 

 .)ھا اداء نماید..... ا برای آنباید آن ر
گر از صدق دل توبه ا(و اگر گناھی را که مرتکب شده بود، حدی از حدود الله بود، 

شود، و خداوند متعال در نص قرآن مجید، حد را از  کرده باشد، آن حد از وی ساقط می
این کنند، ساقط ساخته است، و  ھا توبه می محاربینی که پیش از قدرت یافتن بر آن

ھا ساقط  ھا توبه کردند، حد از آن دلیل بر آن است که اگر بعد از قدرت یافتن بر آن
کاران، که اگر توبه کردند، و ست حکم شرابخواران، دزدان، و زناشود، و ھمچنین ا نمی

ھا معلوم شد، و بعد از آن موضوع به امام رسید، مناسب نیست که حد را  اثر توبه در آن
 زد).ھا جاری سا بر آن

که در  –(ولی اگر گناه متعلق به حقوق بندگان بود، توبه تا آن وقت صحت ندارد 
 ھا برساند، و اگر به ھا را به زودترین فرصت برای آن حق آن –صورت قدرت داشتن 

دانست و خبر نداشت که این ضرر از  مسلمانی ضرری رسانده بود، و آن شخص نمی
ت، باید آن ضرر را از وی دور سازد، بعد از کجا و از طرف چه کسی برایش رسیده اس

آن از وی بخواھد تا او را عفو نماید و برایش طلب آمرزش نماید، و اگر از وی عفو کرد، 
شود، و اگر شخصی دیگری را فرستاد که از نزد آن شخص برایش  گناھش ساقط می

بشناسد، و  طلب عفو و آمرزش نماید، و شخص مظلوم از ظالم عفو نمود، خواه ظالم را
 خواه نشناسد، این عفوش صحیح است).
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ده بود، و یا او را حق آزرده ساخته بود، و یا سبب غم و اندوه او ش(و اگر کسی را بنا
گردنی و یا شالقی زده بود، سپس از این کارش پشیمان شده بود، و  سیلی و یا پس

مظلوم طلب عفو نموده  تصمیم جدی گرفته بود که دوباره به این کار اقدام ننماید، و از
گردد، و  بود، و مظلوم به خوشی خود از وی عفو نمود، این گناھان از وی ساقط می

 .)١(ھمچنین است حکم ھر دشنام دیگری که در آن حدی نیست)
 پس خالصۀ کالم در این موضوع آنکه:

اگر کسی از گناھان کبیره اجتناب ورزد، به سبب انجام دادن طاعات و  -۱
 آمرزد. اش را برایش می داوند متعال از لطف و رحمت خود گناھان صغیرهعبادات، خ

اگر کسی مرتکب گناه کبیرۀ شده باشد، اگر از آن گناه از صدق دل توبه کرده و  -۲
شروط توبه را کامال مراعات نموده باشد، امید به لطف و مرحمت خداوند متعال آن 

 رحمت خود بگرداند. اش را قبول نموده و او را مشمول است که توبه
و اگر کسی مرتکب گناه کبیره گردیده، و از آن گناھان توبه نکرده باشد، در  -۳

کند، و اگر خواسته باشد او  تحت مشیئت خدا است که اگر خواسته باشد از وی عفو می
را به اندازۀ گناھش در آتش دوزخ عذاب کرده و سپس به رحمت خود، و به سبب 

 برد. نجات داده و به بھشت میشفاعت شافعین او را 
باشد، از این حقوق در قیامت  اش می کسی که حق و یا حقوق از بندگان بر ذمه -۴

باید جواب بدھد، به طوری که اگر ثوابی داشته باشد، این ثوابش عوض حق آن شخص 
شود، و اگر ثوابی نداشته باشد، به اندازۀ حق آن شخص و یا  به صاحب حق داده می

شود، و در  ھا بر ذمۀ وی نھاده می ھا را خورده است، از گناھان آن ه حق آناشخاصی ک
نتیجه عوض گناھان خود، و گناھان آن اشخاصی که بر وی حق و یا حقوقی دارند، در 

 سوزد. آتش دوزخ می
را مخاطب قرار داده و] [صحابه  جکه پیامبر خدا  روایت است سھریرهابو از

؟ گفتند: مفلس در بین مایان کسی است که »مفلس کیستدانید که  آیا می«پرسیدند: 
مفلس از امت من کسی است که روز قیامت با «و متاعی نداشته باشد، فرمودند:  درھم

شود، و این در حالی است که این شخص را دشنام داده  نماز و روزه و زکات حاضر می
را خورده است، و است، و آن دیگری را متھم به زنا کرده است، از آن دیگری مالش 

خون آن شخص دیگر را ریخته است، و انسان دیگری را لت و کوب کرده است، به این 

 ).٢٠٠-١٨/١٩٩تفسیر الجامع ألحکام القرآن ( -١
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ھا داده شود، حسناتش  شود، و اگر پیش از آنکه حق آن و آن از حسناتش داده می
بعد از آن در ھا برداشته شده و بر این شخص نھاده شده، و  خالص شد، از گناھان آن

 .)١(»شود آتش انداخته می
زیرا اگر  و باید دانست که انداخته شدن در آتش دوزخ کار سھل و آسانی نیست،

ارزد  ھای دنیا ولو آنکه برای مدت ھزاران سال ادامه داشته باشد، به آن نمی تمام نعمت
 جکه انسان در مقابل آن یک لحظۀ در آتش دوزخ معذب گردد، و طوری که نبی کریم 

 تر است). و نه چند از آتش دنیا سوزندهاند: (آتش دوزخ نود  فرموده
زء از این آتش شما یک ج«فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سھریرهابو از

[برای ، کسی گفت: یا رسول الله! ھمین آتش دنیا ھم »ھفتاد جزء از آتش جھنم است
آتش دوزخ بر آتش دنیا شصت و نه مرتبه برتری داده «عذاب] کافی است، فرمودند: 

زء آن مانند آتش دنیا سوزنده تر ساخته شده است]، و ھر ج ده است، [یعنی سوزندهش
 .)٢(»است

ای  و باآلخره باید گفت که: این عقیدۀ اھل سنت و جماعت در مورد گناھان، عقیده
است حق و وسط بین افراط و تفریط، یعنی: بین عقیدۀ خوارج که مرتکب کبیره را 

گویند با داشتن ایمان گناه اثری  عقیدۀ مرجئه که می دانند، و بین خارج از دین می
 ندارد، والله تعالی أعلم بالصواب.

 اختالفات فقھاء در استنباط احکام از احادیث –مسئلۀ سوم 
 در این مسئله باید به سه موضوع مھم اشاره کرد:

 سبب اختالف. موضوع اول:
 حکم اسالم در این اختالفات. موضوع دوم:

 موقف دیگران از این اختالفات. موضوع سوم:

 اسباب اختالف: –موضوع اول 

] ٥٩)، رقم [٦/١٠٥صحیح مسلم مع شرح النووی، کتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم ( -١
)٢٥٨١.( 

)، رقم ٦/٣٨١الخلق، باب صفة النار وأنھا مخلوقة (صحیح البخاری مع فتح الباری، کتاب بدأ  -٢
)٣٢٦٥.( 
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اول که سبب اختالفات فقھاء در استنباط احکام از قران مجید و سنت  در مورد
ھای مستقلی تالیف نموده و این اسباب را به طور مشروح بیان  نبوی باشد، علماء کتاب

توان  ور کامل شرح داد، ولی میتوان این اسباب را به ط اند، و در این مقدمه نمی داشته
 و گفت که: مھمترین این اسباب عبارت اند از:اب اشاره نمود بخالصه به این اسبه طور 

 اختالف در ثبوت نص و عدم ثبوت آن: -۱
نظر به شروطی که ھر امام برای قبول احادیث وضع  –حدیث  که فالن به این طریق

در نزد فالن امام و مجتھد ثابت و قابل احتجاج است، ولی در نزد امام دیگر  –اند  کرده
دانند،  قابل احتجاج نیست، مثال: بعضی از علماء اتصال سند را در حدیث شرط می

دانند، ولی عدۀ  بنابراین حدیث مرسل را که سندش متصل نیست، قابل احتجاج نمی
راین حدیث مرسل را قابل احتجاج اند، بناب دیگری چنین چیزی را شرط ندانسته

وی ف را وی با روایتش، فقیه بودن رادانند، و از ھمین قبیل است شرط عدم اختال می
 ھا. در وقت مخالفت حدیثش با قیاس، و شروط دیگری ھمانند این

 اختالف در فھم نص: -۲
شود که  یعنی بعد از اینکه حدیث در نزد مجتھدین قابل احتجاج بود، می

شان در فھم این حدیث باشد، و چون از یک طرف آیات قرآن کریم، و احادیث  اختالف
نبوی دارای الفاظ مشترک، و مجمل، و ظاھر، و خفی و مطلق و مقید و امثال ھم بوده، 

شود که در فھم  باشند، لذا می و از طرف دیگر مجتھدین دارای فھم و درک مختلفی می
 الفاظ باھم اختالف نظر پیدا کنند.باط احکام از این ناین الفاظ و در است

 اختالف در جمع و ترجیح بین نصوص متعارضه: -۳
تعارضی  –چه قرآن باشد و چه سنت  –گرچه در حقیقت امر، بین نصوص شریعت 

شود که نظر به اسبابی که در باب تعارض و ترجیح به تفصیل  وجود ندارد، ولی می
تعارض به چشم بخورد، و از جملۀ این  مذکور است، در ظاھر امر، بین بعضی از نصوص

 اسباب آنکه:
 یک نص عام بوده، و نص دیگر جھت تخصیص آن آمده باشد. -أ

 یک نص مطلق بوده و نص دیگر جھت تقیید آن آمده باشد. -ب
 یک نص منسوخ، و نص دیگر ناسخ آن واقع شده باشد. -جـ
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نص دیگر متعلق  بوده، و جیک نص دارای حکمی باشد که خاص به نبی کریم  -د
 به سائر افراد امت باشد، و اسباب دیگری از ھمین قبیل.

دارای مناھج مختلفی بوده، و در کیفیت دفع  و چون مجتھدین در اجتھاد خود
شود که این اختالف نظر در دفع تعارض، سبب  تعارض باھم اختالف نظر دارند، می

 اختالف نظر در استنباط احکام فقھی گردد.

 در قواعد اصولی:اختالف  -۴
اصول فقه دارای قواعد بسیاری است، مانند: قاعدۀ تخصیص عام، تقیید مطلق، 
عموم مشرک، عبارت نص، اشارۀ نص، اقتضای نص، مفھوم مخالف، داللت امر، داللت 

عدۀ اصولی دیگر، که ھر مجتھد نظر به منھج و اسلوب خود در اجتھاد ھا قا نھی، و ده
دیگر اختالف نظر دارد، مثال: عدۀ از مجتھدین مفھوم مخالف را در این قواعد با مجتھد 

قابل اعتبار گویند که مفھوم مخالف در شریعت  دانند، حال آنکه عدۀ دیگر می حجت می
چنین اختالف در قواعد دیگر، و این اختالف در قواعد، سبب و احتجاج نیست، و ھم

 ود.ش ھا می اختالف در بسیاری از مسائل فقھی در بین آن

 اختالف در مصادر اجتھاد: -۵
شود، مانند:  از ادلۀ کلی است که اساس اجتھاد شمرده می مصادر اجتھاد عبارت

قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، قیاس، استحسان، استصحاب، مصالح مرسله، عرف، 
ھا، چون بعضی از این  ھای گذشته، سد ذریعه، اجتھادات صحابه، و امثال این شریعت

ۀ دیگری از مجتھدین مصادر در نزد بعضی از مجتھدین قابل احتجاج بوده، و در نزد عد
قابل احتجاج نیست، این اختالف در حجیت بعضی از مصادر سبب اختالف در بسیاری 

 از فروعات فقھی شده است.

 موضوع دوم: حکم اسالم در این اختالفات:
توان گفت که اختالف علماء و مجتھدین در فھم و استنباط  می به طور خالصه

ت، و برای این امر دالئل بسیاری است، و ما احکام از نگاه شرعی مقبول و مشروع اس
 کنیم: در اینجا به دو دلیل از این دالئل اشاره می

 محتمل بودن خود نصوص شرعی. دلیل اول:



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٨

باید گفت که حکمت خداوند عزوجل چنین تقاضا نمود که بعضی از نصوص قرآن 
ده، و نصوص مجید و سنت نبوی از نگاه داللت بر معنی خود، قطعی و بدون احتمال بو

 دیگری غیر قطعی و دارای چندین احتمال باشد.
خداوند متعال در مورد زنی که شوھرش او را طالق داده است، و این  به طور مثال:

ٰٓـِٔي﴿فرماید:  زن به سببی از اسباب عادت ماھانگی ندارد، می  ٱلَۡمِحيِض يَ�ِۡسَن ِمَن  َوٱ�َّ
ۡشُهرٖ وَ فَعِ  ٱۡرتَۡبُتمۡ ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم إِِن 

َ
ُ�ُهنَّ ثََ�َٰثُة أ ٰٓـِٔيدَّ ، یعنی: و ]۴[الطالق:  ﴾لَۡم َ�ِۡضنَ  ٱ�َّ

ھائی که  و نیز زن –ھا شک دارید  اند، اگر در وضع آن زنانی که از عادت ماھانه مرحوم
 ھا سه ماه است. اند، عدۀ آن حیض نشده

نگاه داللت نیز و چون این آیۀ کریمه ھمانطوری که از نگاه ثبوت قطعی است، از 
قطعی است، زیرا لفظ سه ماه) واضح و قطعی است که احتمال دیگری غیر از (سه ماه) 

شد، و  گویند که: اگر زنی حیض نمی ندارد، بنابراین ھمۀ علماء به اتفاق نظر می
 اش سه ماه کامل است. شوھرش او را طالق داد، عده

مطلقه آمده است، چون از  ولی در آیۀ دیگری که در ھمین مورد، یعنی: عدۀ زن
نگاه داللت بر معنای خود قطعی نبوده و دارای احتمال است، علماء در آن اختالف 

 اند. نظر پیدا کرده
فرماید:  اند، و عادت ماھانه دارند می ھای که طالق شده خداوند متعال در مورد زن

نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة قُُروٓ  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت ﴿
َ
�َّۡصَن بِأ ، یعنی: زنان مطلقه باید سه ]۲۲۸[البقرة:  ﴾ءٖ َ�َ�َ

آید، یکی: (طھر) و  (قرء) انتظار بکشند، و لفظ (قرء) در کالم عرب به دو معنی می
کدام یک از این دو معنی است،  دیگری (حیض)، و اینکه مراد از آن در این آیۀ کریمه

 دو احتمال وجود دارد.ھر
به ادله و قرائن دیگری که در نزد خود دارند و از اینجا است که عدۀ از علماء نظر 

گویند که مراد از (قرء) در این آیۀ کریمه (حیض) است، نه (طھر)، و عدۀ دیگری  می
گویند که مراد از آن  میائن دیگری که در نزد خود دارند، بازھم به اساس ادله و قر
 (طھر) است، نه (حیض).

ه) آمده بود، و این لفظ واضح بوده و خالصه آنکه: چون در آیۀ اول لفظ (سه ماپس 
احتمال دیگری نداشت، علماء در فھم آن اختالفی باھم نکردند، ولی در آیت دومی 

بوده و به معنی چون لفظ (قرء) آمده بود، و این لفظ در لغت عرب دارای احتمال 
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آیۀ شود، لذا در این مورد که مراد از (قرء) در این  دو استعمال می(طھر) و (حیض) ھر
 اند. کریمه کدام یک از این دو معنی است، علماء اختالف نظر پیدا کرده

توانست که این آیۀ کریمه را  خواست که اختالفی نباشد، می و اگر خداوند متعال می
دارای احتماالت نباشد، مثال: نیز به لفظی نازل کند که مانند آیۀ اول قطعی بوده و 

ید سه (طھر)، و یا سه (حیض) انتظار بکشند) که گفت که: (زنان مطلقه با طور میاین
 ماند. در این صورت جای برای اختالف فقھاء باقی نمی

 بر این اختالفات: جتأیید نبی کریم  دلیل دوم:
طوری که به ھمگان معلوم است، اختالف در مسائل فقھی زادۀ عصر أئمۀ 

در چنین مسائلی باھم  شصحابه جمجتھدین نیست، بلکه در زمان خود رسول اکرم 
اطالع یافته و مانع این  شان از این اختالفات جکردند، ولی نبی کریم  اختالف نظر می

 شدند. اختالفات نمی
عدۀ از صحابه را غرض محاصرۀ  جمثال: در غزوۀ احزاب ھنگامی که پیامبر خدا 

ز عصر را جز نباید کسی از شما نما«ھا گفتند:  ظۀ فرستادند، برای آنیھود به بنی قری
، و صحابه رضی الله به طرف بنی قریظه به »(بنی قریظه) در جای دیگری بخوانددر 

 راه افتادند، و در راه، پیش از رسیدن به بنی قریظه وقت نماز عصر فرا رسید.
 جخوانیم، زیرا پیامبر خدا  عدۀ گفتند: تا به بنی قریظه نرسیم، نماز عصر را نمی

(بنی قریظه) در جای دیگری از شما نماز عصر را جز در  اند که: نباید کسی گفته
، و ھمان بود که خواندن نماز عصر را تا وقت رسیدن به بنی قریظه به تاخیر »بخواند

 انداختند.
از این سخن، عجله کردن در  جھا گفتند که قصد پیامبر خدا  وعدۀ دیگری را از آن

ماز را در اول وقت آن در راه خواندند، و رفتن بود، نه تاخیر نماز عصر، و ھمان بود که ن
 رسید، ھیچکدام را مورد سرزنش و مالمتی قرار ندادند. جچون این خبر به پیامبر خدا 
این دامنۀ اختالف در  ج، ولی بعد از وفات پیامبر خدا جاین در حیات پیامبر خدا 

مسائلی که  که تقریبا در تمام تر گردید، تا جائی مسائل فقھی ھرچه وسیع، و وسیع
 فقھاء در عصور بعدی اختالف کردند، فقھای صحابه نیز در آن اختالف نظر دارند.

و عالوه بر آنچه که ذکرش رفت، باید دانست که قصد ھمۀ فقھاء از ابراز نظر در 
در مسائل شرعی  جمسائل فقھی، و اختالف با یکدیگر، بیان حکم خدا و رسول او 
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اگر مجتھد در  جا است که بنا به فرمودۀ پیامبر خدا است، نه چیز دیگری، و از اینج
اجتھاد خود به صواب و حقیقت برسد، برایش دو مزد است، یکی مزد اجتھاد و دیگری 

است، که  رود، برایش یک مزد مزد رسیدن به صواب، و اگر در اجتھاد خود به خطا می
 اجتھادش باشد. مزد

 موقف دیگران از این اختالفات: –موضوع سوم 
چه در عبادات و  –نظر به اسبابی که ذکرش رفت، علماء در بسیاری از مسائل فقھی 

 باھم اختالف نظر دارند. –وغیره  چه در معامالت و چه در جنایات
گوید که: اگر کسی وضوء داشت و ھمسرش را بوسید، اگر از وی  مثال: مجتھدی می

 شکند. وضویش میگوید که  شکند، و دیگری می چیز خارج نشود، وضویش نمی
ھا در وقت رکوع کردن سنت است، مجتھد  گوید که: باال کردن دست مجتھدی می

 گوید که سنت نیست. دیگری می
خواند، خواندن (الحمد لله) بر  گوید که اگر کسی با امام به جماعت نماز می یکی می

 دانند. وی الزم نیست، وعدۀ دیگری آن را الزم می
طفلی از سینۀ زنی یکبار شیر خورد، ولو آنکه این شیر اندک گویند که: اگر  عدۀ می

گویند تا  گردد، وعدۀ می باشد، آن زن مادر این طفل شمرده و حرمت رضاع ثابت می
گردد، وعدۀ دیگری حرمت رضاع را به پنج  سه بار شیر نخورد، حرمت رضاع ثابت نمی

 دانند. بار شیر خوردن می
ی زنا کرد، مادر این زن و دختر این زن برای زانی گویند که اگر کسی با زن عدۀ می

باشد، و در نکاح با رفته گ به نکاحشود، و این به مانند آن است که آن زن را  حرام می
 دانند. وی جماع کرده باشد، وعدۀ مادر و دختر آن زن را بر وی حرام نمی

در عده گویند که اگر کسی زنش را سه طالق داد، تا وقتی که این زن  عدۀ می
باشد، خواه این زن  اش بر عھدۀ شوھری که او را طالق داده است، الزم می است، نفقه

اش  گویند که: اگر این زن حامل بود، نفقه حامل باشد، و خواه نباشد، وعدۀ دیگری می
چنین در بسیاری از باشد، و ھم نبود، مستحق نفقه نمیشود، و اگر حاصل  ثابت می

اند به چشم  ھا اختالف نموده کتاب صدھا مسئله که علماء در آنمسائل دیگر، و در این 
 خواھد خورد.

کند، باید از کدام یک از  حاال شخصی که از این نظریات مختلف اطالع حاصل می
این آراء پیروی نماید؟ مثال: اگر وضوء داشت و ھمسرش را بوسید، آیا دوباره وضوء 
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خواند، الحمدلله را بخواند و یا  ت نماز میبسازد و یا نسازد؟ و اگر با امام به جماع
 اند. نخواند؟ و ھمچنین در ھر مسئلۀ دیگری که علماء در آن اختالف نموده

کنند، و  در جواب باید گفت که: کسانی که از این نظریات مختلف اطالع حاصل می
ر خواھند موقف خود را نسبت به این اختالف بدانند، به طور کلی به سه مرتبه قرا می

 شوند: ذیل تقسیم می

 مجتھدین: –مرتبۀ اول 
تواند  و دانشی که حاصل کرده است، می و مراد از مجتھد کسی است که با علم

رسد  احکام فقھی را از ادلۀ شرعی استنباط نماید، و شخص وقتی به درجۀ اجتھاد می
و  شود، که متصف به چندین صفت باشد، که این اوصاف به نام شروط اجتھاد یاد می

 این شروط به طور خالصه عبارت اند از اینکه:
 مسلمان باشد. -۱
 دارای فھم و ذکاوت عالی باشد. -۲
قرآن کریم را با تمام آنچه که متعلق به آن است، از قبیل: معانی لغوی الفاظ  -۳

تفسیر و توضیح آیات آن، اسباب نزول آیات آن، احادیث نبوی، و آثاری که از صحابه در 
آن ی در فھم معانی آیات، و خالصه ھر خ و منسوخ آیات، شواھد لغوناس آمده است،

ھا در فھم آیات قرآنی الزم است، باید به طور کامل و شاید و  چیزھائی را که دانستن آن
 باید بداند.

أحادیث نبوی را، و باألخص احادیث احکام را به طور کامل بداند، و از قواعد  -۴
اقوال صحابه در توضیح احادیث اطالع کامل داشته  اصول حدیث، از حال روات، و

 باشد.
مسائلی را که مورد اجماع علماء است، به طور کامل بداند، تا نشود که نظر و  -۵

رأیش بر خالف اجماع علماء واقع گردد، و البته مسائل اجماع به ھزاران مسئله 
 رسد. می

 لغت عربی را با تمام دقائق آن به طور کامل بداند. -۶
 از مقاصد شریعت اطالع و فھم کامل داشته باشد. -۷
علم اصول فقه را به طور شاید و باید بداند، زیرا بدون دانستن علم اصول فقه،  -۸

 –چه قرآن باشد و چه سنت، و چه ھر دلیل دیگری  –استنباط احکام از نصوص شریعت 
اب و سنت و اجماع، امکان پذیر نیست، و علم أصول فقه است که شامل ادلۀ شرع از کت
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و قیاس، وغیره، و شامل داللت الفاظ از قبیل: امر و نھی، و عام و خاص، و مطلق و 
 مقید، و نص و ظاھر، و خفی و مشکل، و محکم و متشابه، وغیره وغیره است.
شود، و بر  و بعد از احتواء و تحصیل این علوم است که شخص مجتھد شمرده می

اجتھاد نموده و مقید به تقلید مجتھد دیگری  چنین شخصی الزم است که خودش
 نباشد.

و از اینجا بود که شاگردان امام ابوحنیفه رحمھم الله چون به درجۀ اجتھاد رسیده 
اجتھاد نموده و ابراز نظر کرده بود،  /بودند، در بسیاری از مسائلی که امام ابوحنیفه

ین مسائل با استاد خود خود مستقالنه اجتھاد نمودند، و در نتیجه در بعضی از ا
 موافقت نموده، و در مسائل بسیاری با وی مخالفت کردند.

 عوام الناس: –مرتبۀ دوم 
باشند که در علوم شرعی تحصیل نکرده و اھلیت  از عوام الناس کسانی می و مراد

نظر بر ادله و استنباط احکام را به ھیچ وجه ندارند، چنین اشخاصی اگر پیرو مذھب 
د، باید از ھمان مذھب پیروی نمایند، و اگر پیرو مذھب معینی نبودند، و در معینی بودن

توانند به فتوی  شان فتوی داد، می مسئلۀ از مسائل عالم متبحر، و مورد اطمینانی برای
اند: مذھب عوام الناس مذھب کسی است که  آن عالم عمل نمایند، زیرا طوری که گفته

 دھد. ھا فتوی می برای آن

 متعلمین: –وم مرتبۀ س
تر از مجتھدین  اند که در مرتبۀ باالتر از عوام الناس، و پایین مراد از متعلمین کسانی

اند،  قرار دارند، زیرا این گروه نظر به اینکه چیزی از احکام و مسائل دین را آموخته
مرتبۀشان از عوام الناس باالتر است، و نسبت به اینکه قدرت اجتھاد کردن را ندارند، 

 تر است. رتبۀشان از مجتھدین پایینم
شوند، در یک مرتبۀ واحدی از علم  و چون تمام کسانی که در این گروه داخل می

بارۀ کم واحدی صادر کرد، و آنچه که درھا ح توان برای ھمۀ این قرار ندارند، لذا نمی
 توان گفت این است که: ھا می این

لم قرار داشته باشد که بتوانند دلیل ھا کسانی باشند که در مرتبۀ از ع اگر از این
تر را اختیار نموده و به  جحشان روا است که قول را نند، برایمسئله را کما ھو حقه بدا
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ھا در  آن عمل نمایند، ولی اگر در چنین مرتبۀ از علم قرار نداشته باشند، قرار دادن آن
 رتبۀ مجتھدین است.ھا در م مرتبۀ عوام الناس نزدیکتر به حقیقت، از قرار دادن آن
 و ترجیح بین اقوال علماء برای کسی روا است که:

 دلیل مسئله را از کتاب الله و سنت نبوی بداند. اول آنکه:
و  اگر دلیل مسئله از سنت نبوی باشد، باید مرتبۀ حدیث را از صحیح دوم آنکه:

حسن، و متصل و منقطع، و مرسل، و حسن لذاته و حسن لغیره، وغیره مسائل متعلق 
 به سند حدیث را بداند.

باید از تمام آیات و احادیث دیگری که در مسئلۀ مورد نظر آمده است،  سوم آنکه:
ھا  اطالع کامل داشته باشد، تا اگر کدام دلیل دیگری با این دلیل معارض باشد، بین آن

 تر عمل نماید. ه نموده، و به دلیل راجحموازن
از قواعد ترجیح، و اسالیب آن اطالع کامل داشته باشد، تا نشود که  چھارم آنکه:

 دلیل راجح را گذاشته و به دلیل مرجوح عمل نماید.
قواعد اصول را از الفاظ عموم، تخصیص عموم، تقیید مطلق، معانی  پنجم آنکه:

خالف، داللت الفاظ که عبارت از: عبارت نص، اشارت مشترک، مفھوم موافق، مفھوم م
نص، داللت نص، اقتضای نص باشد، و باآلخره از ھمۀ قواعدی که علماء در استنباط 

 کنند، اطالع کامل داشته باشد. احکام وضع کرده و از آن به نام علم اصول فقه یاد می
و به میدان اجتھاد  ،مسلح نیست، باید قدر خود را بداند و اگر به این ادوات علمی

ھوس قدم نگذارد، خداوند متعال که میدان ُپرخطری است، به اساس ھوی و 

لِۡسنَُتُ�ُم  َوَ� ﴿فرماید:  می
َ
ْ لَِما تَِصُف � واْ  ٱۡلَكِذَب َ�ُقولُوا َۡفَ�ُ َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَراٞم ّ�ِ

 َ�َ ِ ِينَ إِنَّ  ٱۡلَكِذَبۚ  ٱ�َّ وَن َ�َ  ٱ�َّ ِ  َ�ۡفَ�ُ  ]۱۱۶[النحل:  ﴾١١٦َ� ُ�ۡفلُِحوَن  ٱلَۡكِذَب  ٱ�َّ
کند، نگوئید که این حالل است و این  تان توصیف می یعنی: به اساس دروغی که زبان

بندند، رستگار نخواھند  حرام، تا بر خدا دروغ بسته باشید، کسانی که بر خدا دروغ می
 شد.

ذکرش رفت بیشتر ارتباط به آنچه که در مورد موقف دیگران از اختالف علماء 
گیرد، مانند:  مسائل عبادات دارد، و اما مسائل معامالت که در بین افراد صورت می
ھا، اگر دولت  خرید و فروش، نکاح و طالق، کفالت و وکالت، دزدی و زنا، و امثال این

اش آن است که احکام شریعت اسالمی در  اسالمی وجود داشته باشد، از اولین وجیبه
مسائل ذریعۀ اشخاص متخصص و قانوندان، تدوین نموده، و در محاکم شرعی و  این
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ھا قرار  دیگر مؤسسات ذی ربط دولتی من حیث قوانین واجب األجراء در اختیار آن
 دھد، تا طبق آن در ھمۀ شؤون زندگی حکم صادر کرده و عمل نمایند.

الزم  –چه عوام الناس  چه مجتھد باشند، و چه متعلم، و –و در این صورت بر ھمگان 
ھای  تگاهاست که از این قوانین پیروی نموده و طبق احکامی که از این محاکم، و دس

 بندی نشان داده و به آن عمل نمایند.گردد، پا دولتی صادر می

 رموز توضیحی:
جھت استفادۀ بیشتر و توضیح ادای بھتر معانی، مسائلی را در ترجمه و شرح، قرار 

 ام: قرار دادهذیل مد نظر 
 ام: جھت تمییز و توضیح عبارات، این اقواس را قرار ذیل بکار برده -۱
 .﴿﴾برای آیات قرآنی این دو قوس:  -أ

 «».برای الفاظ نبوی این دو قوس:  -ب
 برای کلمات و یا عبارات مھم این دو قوس: (). -جـ

 برای توضیح عبارات و کلمات این دو قوس: []. -د
را بدون صالۀ و سالم ذکر  جاحیانا نام و یا لقب پیامبر اکرم صاحب مختصر،  -۲

نماید، مترجم این عمل را استدراک نموده و ھمه جا متصل با ذکر نام و یا لقب آن  می
 نماید. ، صالۀ و سالم را نیز ذکر میجحضرت 

)، سشود که بعد از ذکر نام صحابه ترضی از وی، یعنی: ( و ھمچنین بسا می -۳
استثنای آنکه نام وی  به –ردد، ولی در ترجمه و شرح، مقرون به نام صحابه گ ذکر نمی

مقرون  –در متن لفظ نبوی بوده، و یا سیاق عبارت تقاضای ذکر ترضی را نداشته باشد 
 نماید. ) را نیز ذکر میسبه ذکر نام صحابه، (

 –چون در زبان عربی برای ھمگان چه منظور احترام شخص باشد و چه نباشد  -۴
رود، ولی در زبان فارسی در  صیغۀ مفرد به کار می –به جز در حاالت و عبارات خاصی 

شود، یعنی اگر منظور نظر، شخصیت بزرگی باشد، از  چنین موردی فرق گذاشته می
گردد، مثال: عوض آنکه بگویند: (فالن شخصیت چنین  وی به صیغۀ جمع یاد می

چنین فرمودند)، روی این اساس، در  گویند: (فالن شخصیت گفت)، جھت احترام می
باشد، از صیغۀ جمع  جھر موردی که موضوع مربوط به شخصیت و مقام پیامبر خدا 
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شود که: فرمودند، پرسیدند، آمدند، رفتند، و امثال  گردد، مثال گفته می استفاده می
 ھا. این

ساس در ترجمه ولو آنکه کلمۀ عربی به حال خود باقی بماند، آن کلمه به ا -۵
شود نه قواعد عربی، مثال وقتی که عبارت: (عن  قواعد و عرف زبان فارسی نوشته می

گویم که: (از ابی  کنم نمی ) را ترجمه میس) و یا عبارت: (عن أبی ذرسأبی ھریره
روایت  سھریرهابو گویم: (از ھریره روایت است)، و یا: (از ابی ذر روایت است) بلکه می

 ت است).روای سذرابو است)، (و از
وقتی که اسمی معرف به (الف الم) بوده و در عرف لسان فارسی، بدون از (الف  -۶

گردد، مثال عوض  الم) نطق و نوشته شود، ھمان اسلوب زبان فارسی مراعات می
 شود که (حسن) و (عباس). ھا گفته می (الحسن) و (العباس) و امثال این

 توجه:
اصول و قواعد و شروط خاص خود را دارد، و استنباط احکام از احادیث نبوی،  -۱

اند، به ھیچ وجه امکان  چنین کاری از اشخاصی که به مرحلۀ پختگی علمی نرسیده
پذیر نیست، به این اساس نباید ھمه کس آنچه را که از ظاھر بعضی از احادیث به 

ب کند، حکم شرعی قرار داده و ھمانگونه به آن عمل نماید، و یا حس ذھنش خطور می
 فھم خود برای دیگران فتوی بدھد.

در حج، در جواب ھمه  جگوید: پیامبر خدا  به طور مثال، اگر به حدیثی که می
بکن «فرمودند:  چنین و چنان کردم، می پرسیدند، من ندانسته کسانی که از ایشان می

 طور بفھمد که انجام دادن ھر عملی که درنماید، نباید این برخورد می» و باکی ندارد
 پذیرد روا بوده و باکی ندارد. حج دانسته و یا حتی ندانسته صورت می

بعد از نماز عصر دو رکعت نماز  جرسد که پیامبر خدا  و یا اگر به این حدیث می
خوانند، نباید بگوید که: خواندن دو رکعت نماز بعد از عصر سنت است، زیرا پیامبر  می

خواندند، و بسیاری از احادیث دیگری از  بعد از عصر ھمیشه دو رکعت نماز می جخدا 
 ھمین قبیل.

شروح  بلکه باید برای فھم و درک حقیقی معنی چنین احادیثی، به کتب فقھاء و
 احادیث نبوی مراجعه نماید.

ھزار حکم فقھی، حکمت نبوی، فوائد  در شرح این کتاب بس مھم، بیش از پنج -۲
ام، و این عملی را  آوری نموده را برای خوانندگان این کتاب جمع حدیثی، و مسائل دیگر
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ام، عمل بشری است، و یقینا که مانند ھر عمل بشری دیگری خالی از  که انجام داده
خورد، و  عیوب و اخطاء نخواھد بود، اگر اشتباه و خطائی به چشم خوانندۀ محترم می

آدرسی که در ابتدای این کتاب ثبت داند، به  یا عبارت از مبھم و غیر قابل فھم می
نظریات و  ام، در حیاتم به طور مستقیم با خودم تماس برقرار ساخته و از نموده

استفسارات خویش ممنونم سازد، و بعد از وفاتم از اھل علم در زمینه مشورت خواسته 
ند داند، در حاشیۀ کتاب مرقوم فرماید، و برایم از خداو و آنچه را که صواب و حق می

 متعال طلب عفو و مغفرت نماید.
ھا، در بعضی از  در شرح این کتاب، و به مراجعه به کتب علماء، و ذکر آراء آن -۳

خالف کدام نظر دیدم، ابراز نظر نمودم، و در این اختیارات خود که حق را برمسائل 
اگر به صواب رسیده باشم، توفیقی است که از طرف خداوند متعال نصیبم گردیده 

ت، و اگر راه خطاء را پیموده باشم، چون قصدم بیان حق و حقیقت است، لذا از اس
 خداوند متعال امید مغفرت دارم.

� َكَما َ�َۡلَتهُ ﴿ َنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ نَاۚ َر�َّ
ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ َ�َ  ۥَر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �

ِينَ  ٓۚ َ�َا وَ  ٱۡغِفرۡ َ�نَّا وَ  ٱۡ�ُف وَ  ۦۖ َوَ� ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ ا�َّنَ ِمن َ�ۡبلَِناۚ رَ  ٱ�َّ َنا نَت  ٱرَۡ�ۡ
َ
أ

نَاَمۡولَٮَٰنا فَ   .﴾٢٨٦ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ٱۡلَقۡومِ َ�َ  ٱنُ�ۡ



 
 

حي إىل رسول -١  ج اهللا كتاب بَدء الوَ

 ج]: ابتدای نزول وحی بر پیامبر خدا ۱[کتاب 

ءُ باب:  -١ انَ بَدْ يْفَ كَ ولِ اهللاِ كَ سُ يِ إِىلَ رَ حْ  ج الوَ

 ج]: چگونگی ابتدای نزول وحی بر پیامبر خدا ۱[باب 

ِ َص�َّ اُهللا َ�ْن  -١ ُ َ�نُْه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ اِب ريَِضَ ا�َّ َعلَيِْه وََسلََّم ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ
 ُدْ�يَا «َ�ُقوُل: 

َ
ْ�َماُل بِانلِّيَّاِت، َو�ِ�ََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى، َ�َمْن اَكنَْت ِهْجَرتُُه إِىل

َ
إِ�ََّما األ

ْهِ 
َ

 َما َهاَجَر إيِل
َ

ٍة َ�نِْكُحَها، فَِهْجَرتُُه إىِل
َ
 اْمَرأ

َ
ْو إِىل

َ
 ].١[رواه ابلخاری:  »يُِصيبَُها، أ

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  )١(سمر بن خطاباز ع -۱
ثواب اعمال وابسته به نیت است، و با ھرکس مطابق به آنچه که نیت کرده «فرمودند: 

شود پس کسی که ھجرتش جھت مقاصد دنیوی، و یا غرض ازدواج با  است، معامله می
یدن به آن، ھجرت زنی باشد، نصیبش از ھجرت ھمان چیزی است که به خاطر رس

 .)٢(»نموده است

وی عمر بن خطاب بن نفیل قرشی است، پنجاه و دومین کسی بود که مسلمان شد، و مسلمان  -١
شدنش سبب ظھور اسالم گردید، و او اولین کسی بود که آشکارا ھجرت کرد، در تمام غزوات با 

یوی توجھی نداشت، و در ھمۀ امور خود به فکر آخرت اشتراک نمود، به مظاھر دن جپیامبر خدا 
جمله  ھای بسیاری از آن به خالفت رسید، و در زمان خالفت او سرزمین سبود، بعد از ابوبکر

عراق، و شام، و مصر، و الجزیرة، و آذربایجان، و ایران وغیره فتح گردید، فضائلش بسیار و مناقبش 
و ششم ذوالحجه سال بیست و سه ھجری ذریعه ابولؤلؤه شمار است، در روز چھار شنبه بیست  بی

زخمی شد، و بعد از سه روز به شھادت رسید، و در روز یکشنبه اول ماه محرم سال بیست و چھار 
ھجری دفن گردید، و مدت خالفتش ده سال، و پنج ماه، و بیست و یک روز بود. أسد الغابة 

)٧٨-٤/٥٢.( 
 حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این -٢

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٤٨

٢-  ِ َل رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه َسأ نَّ احلَارَِث ْ�َن ِهَشاٍم ريَِضَ ا�َّ

َ
ُ َ�نَْها، أ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

 ِ ؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ِ�يَك الَويْحُ
ْ
، َكيَْف يَأ ِ  َص�َّ اُهللا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

، َ�يُْفَصُم َ��ِّ َوقَْد َوَ�يُْت «َعلَيِْه وََسلََّم:  َّ ُه يلَعَ َشدُّ
َ
تِيِ� ِمثَْل َصلَْصلَِة اجلََرِس، َوُهَو أ

ْ
ْحيَانًا يَأ

َ
أ

يِع َما َ�ُقوُل 
َ
ْحيَانًا َ�تََمثَُّل يِلَ الَملَُك رَُجًال َ�يُلَكُِّمِ� فَأ

َ
ُ  قَالَْت » َ�نُْه َما قَاَل، َوأ اَع�َِشُة ريَِضَ ا�َّ

ِديِد الرَبِْد، َ�يَْفِصُم َ�نُْه َو�ِنَّ َجِبينَهُ  ُل َعلَيِْه الَويْحُ يِف ايلَْوِم الشَّ ْ�تُُه َ�ْ�ِ
َ
 َ�نَْها: َولََقْد َرأ

ُد َعَرقًا َتََفصَّ
َ

 ].٢[رواه ابلخاری:  يل

روایت است که گفت: شخصی از زنی به نام (ام  س) در سبب ورود این حدیث از ابن مسعود١ 
کنم، و ھمان  قیس) خواستگاری نمود، آن زن گفت: تا وقتی که مھاجرت ننمایی با تو ازدواج نمی

د، و از کردن با (أم قیس) مھاجرت کرد، و با آن زن ازدواج نمو بود که آن شخص به قصد ازدواج
 گفتیم. آن وقت به بعد، آن شخص را مھاجر (أم قیس) می

) معنی این حدیث نبوی شریف این است که گناه و ثواب اخروی، در تصرفات دنیوی وابسته به ٢ 
رود، مجاھد شمرده  نیت شخص است، مثال: اگر کسی به قصد اعالی کلمة الله به جنگ می

شود، شھید است، و اگر به قصد شھرت  اگر کشته می کشد غازی است، و شود، اگر کسی را می می
طلبی، و یا بدست آوردن مال، و یا رسیدن به سلطه و قدرت، و یا جھت تایید فالن قوم و یا فالن 

 جایش در دوزخ است. –اند  فرموده جطوری که نبی کریم  –رود  ھا به جنگ می جزب و امثال این
داشته باشد، و ندانسته گوشت خوکی را تناول نماید، و اگر کسی قصد خوردن گوشت گاو را  

برایش گناھی نیست، و بالعکس اگر کسی قصدش خوردن گوشت خوک باشد، و روی اشتباه 
 گردد. گوشت گاو را خورده باشد، گنھکار می

که نیت در امور اخروی مؤثر است، در بعضی از امور دنیوی نیز مؤثر است، و اینکه  ) ھمانطوری٣ 
ھا، سببش این است که امور دنیوی به طور عموم  در بعضی امور دنیوی نه در ھمه آنگفتیم 

زند، نه به آنچه که در نیت او است، زیرا نیت  وابسته به چیزی است که در ظاھر از شخص سرمی
در غزوۀ تبوک وقتی که عدۀ از  جچه پیامبر خدا  داند و بس، چنان شخص را خداوند متعال می

ل سرائرھم إلی الله)، یعنی: عذر معذرت خواستند، عذرشان را قبول نمودند، (َوَوکَّ رفتن به جھاد 
شان را پذیرفتند، و ما فی الضمیرشان را به خدا سپردند، و از جملۀ مسائلی که نیت در  ظاھری

ھا در امور دنیوی نیز مؤثر است اینکه: اگر کسی مالی را یافت، و آن را به این قصد برداشت که  آن
صاحبش برساند، و آن مال پیش از رسیدن به صاحبش از نزد وی ضایع شد، در صورتی که این  به

ضایع شدن به تعدی و یا تقصیری از طرف آن شخص نباشد، ضامن آن مال نیست، ولی اگر آن 
چیز را به قصد گرفتن برای خود برداشته بود، غاصب شمرده شده، و از تلف شدن آن مال ضامن 

 باشد. می

                                                                                                                        



 ٤٩  ج ]: ابتدای نزول وحی بر پیامبر خدا۱[کتاب 

پرسید:  جاز پیامبر خدا  )٢(سروایت است که حارث بن ھشام )١(لاز عایشه -۲
ه! وحی بر شما چگونه نازل می یا رسول  شود؟ اللَّ

فرمودند: گاھی مانند آواز زنگ، که این شدیدترین آن است، و دیری  جپیامبر خدا 
رسد، و البته من آنچه را که از وحی نازل  گذرد که وحی شدت آن، به پایان می نمی

ام، و گاھی فرشته [وحی] برایم به صورت مردی  شده بود، به خوبی به خاطر سپرده
 گیرم. گوید، یاد می ا که میگوید، و من آنچه ر گردد، و با من سخن می ظاھر می
حی ی دیدم که ورا در روز نھایت سرد جگوید: من پیامبر خدا  می لعایشه

شان  گردید، و بعد از انتھای وحی، [از فشار آن وحی] عرق از پیشانی برایشان نازل می
 .)٣(شد جاری می

است، در سال چھارم بعثت متولد  بی أم المؤمنین عائشه صدیقه دختر ابوبکر صدیقو -١
با وی ازدواج نمودند، و در سال اول ھجرت با وی عروسی  جگردید، پیش از ھجرت پیامبر خدا 

با دختر بکر دیگری ازدواج ننمودند، دارای فضائل و اوصاف بسیاری  لکردند، و جز عائشه
وفات نمودند وی ھژده ساله بود، بسیار جواد و سخاوتمند بود،  جر خدا است، ھنگامی که پیامب

ھا را خیرات داد، و خودش در این  گوید: برای عائشه صد ھزار درھم آوردم، ھمۀ آن ام دره می
خریدی و افطار  دار بود، گفتم: آیا بھتر نبود اگر از این مبلغ برای خود چیزی گوشت می روز، روزه

کردم، یکی از فقھای صحابه است، دو ھزار و  دادی چنین می گر اول به یادم میکردی، گفت: ا می
دو صد و ده حدیث را از پیامبر خدا روایت کرده است، به سن شصت و پنج سالگی در رمضان 

 ).٣٦١-٤/٣٥٩) ھجری وفات نمود، (اإلصابه: ٥٦) و یا (٥٥سال (
از فضالی صحابه است، در غزوۀ بدر با بن مغیره مخزومی برادر ابوجھل، و  حارث بن ھشام -٢

جھت از این کارش بر وی طعنه  مشرکین بود، و از کسانی بود که از جنگ فرار کرده بودند، از این
زدند، و در جنگ (أحد) نیز در صف مشرکین بود، ولی در فتح مکه ایمان آورد و مسلمان شد،  می

 ).۲۹۴-۱/۲۹۳(اإلصابه: و در فتح شام به سال پانزدھم ھجری به شھادت رسید، 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
که وحی (گاھی مانند آواز زنگ، که این شدیدترین آن است) بر ایشان  جاین گفتۀ پیامبر خدا  

گردد، داللت بر این دارد که ھمۀ انواع وحی شدید است، ولی این نوع از دیگر انواع آن  نازل می
شدیدتر است، و این نوع نزول وحی از آن سبب شدیدترین انواع وحی است که فھمیدن وحی از 

تر است، امام  اشد، نسبت به شنیدنش از صوت عادی، شدیدتر و مشکلصوتی که مانند آواز زنگ ب
از  جگوید: (این نوع وحی از آن سبب شدیدترین انواع وحی است که پیامبر خدا  شرقاوی می

کی داخل می
َ
گردید که بر  شدند، و وحی به صورتی بر ایشان نازل می طبیعت بشری به حالت َمل

باشد، و شکی نیست که  طریقی است که به صورت آواز زنگ می گردد، و این ھمان مالئکه نازل می

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٥٠

مِّ الُمْؤِمنِ�َ  -٣
ُ
وَّ   اُهللا َ�نْهاريَِضَ  َ�ْن اَع�َِشَة أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا قَالَْت: أ ُل َما بُِدَئ بِِه رَُسوُل ا�َّ

 َجاَءْت ِمثَْل فَلَِق 
َّ

احِلَُة يِف انلَّْوِم، َفاَكَن َال يََرى ُرْؤَ�ا إِال ْؤَ�ا الصَّ  َعلَيِْه وََسلََّم ِمَن الَويْحِ الرُّ
ْهِ 

َ
بِْح، ُ�مَّ ُحبَِّب إيِل اللَّيَايِلَ  -َوُهَو اتلََّعبُُّد  -يَتََحنَُّث ِ�يِه اَكَن َ�ْلُو بَِغاِر ِحَراٍء �َ فَ اخلَالَُء،  الصُّ

 ِ وَُّد ل  َخِد�ََة َ�يزََتَ
َ

لَِك، ُ�مَّ يَرِْجُع إىِل وَُّد ذِلَ ْهِلِه، َوَ�زَتَ
َ
 أ

َ
َع إِىل ْن َ�ْ�ِ

َ
ِمثِْلَها، َحىتَّ َذَواِت الَعَدِد َ�بَْل أ

، قَاَل: َجاَءُه احلَقُّ َوُهَو يِف اَغِر ِحَراٍء، فََجاَءُه الَملَ 
ْ
نَا بَِقاِرئٍ «ُك َ�َقاَل: اقَْرأ

َ
َخَذِ� «، قَاَل: »َما أ

َ
فَأ

َخَذِ� َ�َغطَّ 
َ
نَا بَِقاِرٍئ، َفأ

َ
، قُلُْت: َما أ

ْ
رَْسلَِ�، َ�َقاَل: اقَْرأ

َ
ِ� َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجلَْهَد ُ�مَّ أ ِ� َ�َغطَّ

رْسَ 
َ
ِ� اثلَّاِ�يََة َحىتَّ بَلََغ ِم�ِّ اجلَْهَد ُ�مَّ أ َخَذِ� َ�َغطَّ

َ
نَا بَِقاِرٍئ، فَأ

َ
، َ�ُقلُْت: َما أ

ْ
لَِ�، َ�َقاَل: اقَْرأ

رَْسلَِ�، َ�َقاَل: اثلَّاثِلَ 
َ
ي َخلََق. َخلََق اِإل�َْساَن ِمْن َعلٍَق ﴿َة ُ�مَّ أ ِ

َّ
 بِاْسِم َر�َِّك اذل

ْ
 َوَر�َُّك اقَْرأ

ْ
. اقَْرأ

ْ�َرمُ 
َ
ِ َص  »﴾األ َة بِنِْت فَرََجَع بَِها رَُسوُل ا�َّ

�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَرُْجُف فَُؤاُدُه، فََدَخَل ىلَعَ َخِد�َ
ُ َ�نَْها، َ�َقاَل:  لُوِ� «ُخَو�ِْ�ٍ ريَِضَ ا�َّ لُوِ� َزمِّ ْوُع، َ�َقاَل » َزمِّ لُوُه َحىتَّ َذَهَب َ�نُْه الرَّ فََزمَّ

 : ْخرَبََها اخلرََبَ
َ
ُ » ىلَعَ َ�ْفيِس  لََقْد َخِشيُت «خِلَِد�ََة َوأ ِ َما ُ�ِْز�َك ا�َّ  َوا�َّ

َّ
َ�َقالَْت َخِد�َُة: الَك

يَْف، َوتُِعُ� ىلَعَ  ، َوتَْ�ِسُب الَمْعُدوَم، َوَ�ْقِري الضَّ ِْمُل اللَكَّ
َ

َِصُل الرَِّحَم، َوحت بًَدا، إِنََّك تلَ
َ
أ

تَْت 
َ
، فَاْ�َطلََقْت بِِه َخِد�َُة َحىتَّ أ َسِد بِْن َ�بِْد الُعزَّى اْ�َن  نََوائِِب احلَقِّ

َ
بِِه َوَرقََة ْ�َن نَْوفَِل بِْن أ

، َ�يَْكتُُب ِمَن  اِ�َّ َ يِف اجلَاِهِليَِّة، َوَ�َن يَْ�تُُب الِكتَاَب الِعرْبَ  َ�نَرصَّ
ً
َ�مِّ َخِد�ََة َوَ�َن اْمَرأ

ْن يَْ�تَُب، َو�َ 
َ
ُ أ اِ�يَِّة َما َشاَء ا�َّ يِل بِالِعرْبَ ِ

ْ
ُ َخِد�َُة: يَا اِإل�

َ
، َ�َقالَْت هل َن َشيًْخا َكِبً�ا قَْد َعِ�َ

ِ َص  ْخرَبَُه رَُسوُل ا�َّ
َ
يِخ َماَذا تََرى؟ فَأ

َ
ُ َوَرقَُة: يَا اْ�َن أ

َ
ِخيَك، َ�َقاَل هل

َ
، اْسَمْع ِمَن ابِْن أ �َّ اْ�َن َ�مِّ

ُ َوَرقَ 
َ

ى، َ�َقاَل هل
َ
ُ ىلَعَ ُموىَس، يَا اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َخرَبَ َما َرأ َل ا�َّ ي نَزَّ ِ

َّ
ُة: َهَذا انلَّاُموُس اذل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ُ�وُن َحيًّا إِْذ ُ�ْرُِجَك قَْوُمَك، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْتَِ� أ

َ
ْتَِ� ِ�يَها َجَذاًع، يل

َ
يل

َو ُ�ِْريِجَّ ُهمْ «وََسلََّم: 
َ
ِت رَُجٌل »أ

ْ
 ُعوِدَي، َو�ِْن  ، قَاَل: َ�َعْم، لَْم يَأ

َّ
َ�طُّ بِِمثِْل َما ِجئَْت بِِه إِال

، َوَ�رَتَ الَويْحُ  َ ْن تُُو�ِّ
َ
ًرا. ُ�مَّ لَْم يَنَْشْب َوَرقَُة أ ا ُمَؤزَّ نرُْصَْك نرَْصً

َ
ِ� يَْوُمَك أ

ْ
[رواه  يُْدِر�

 .]٣ابلخاری: 

تر  فھمیدن وحی به این صورت، نسبت به صورتی که به طریق تخاطب و سخن گفتن باشد، سخت
 و شدیدتر است).

                                                                                                                        



 ٥١  ج ]: ابتدای نزول وحی بر پیامبر خدا۱[کتاب 

روایت است که گفت: اولین باری که بر پیامبر  لاز أم المؤمنین عایشه -۳
و آنچه را که در  )١(دیدند وحی نازل گردید، رؤیاھایی نیکی بود که در خواب می جخدا

 پیوست. دیدند، مانند روشنی صبح صادق به حقیقت می خواب می
ن در (غار گزینی را اختیار نمودند، و اولین خلوت نشینی ایشا بعد از آن خلوت

و در آنجا پیش از آنکه به اشتیاق خانواده خود بیفتند، چندین شب  )٢(دحراء) بو
با خود  پرداختند، و برای این عمل توشه الزم را متوالی را به تفکر و تعبد می

رسید، بار دیگر نزد خدیجه  گرفتند، و چون توشه را که با خود داشتند به اتمام می می
بردند، تا آنکه در ھمین (غار حرا)  با خود می آمده و مانند مرتبۀ گذشته، توشۀ الزم را

 .)٣(بر ایشان وحی نازل گردید
آمد و گفت: بخوان،  ج[و نزول وحی، به این صورت بود که]: فرشتۀ نزد پیامبر خدا 

گویند: آن فرشته مرا گرفت و تا جایی  می ج، پیامبر خدا »من خواننده نیستم«گفتند: 
که تحمل داشتم فشار داد، سپس مرا رھا کرد و گفت: بخوان، گفتم: (من خواننده 
نیستم)، برای بار سوم مرا گرفت و فشار داد و گفت: (بخوان بنام پرودگارت که ھستی 

 گوارتر است).را آفرید، انسان را از خون بسته آفرید، بخوان که پرودگار تو از ھمه برز

به سن چھل سالگی  جابتدای نبوت با این رؤیاھا در ماه ربیع األول بود، و در این وقت نبی کریم  -١
 رسیده بودند.

حراء: کوھی است که از داخل شھر مکۀ مکرمه حدود پنج کیلومتر فاصله دارد، و به جانب چپ  -٢
ای است که (غار) در زیر آن قله قرار  رود، این کوه دارای قله راھی است که به طرف (منی) می

دارد، و از پایان کوه تا رسیدن به این غار، اگر شخص جوانی به شتاب برود، حدود یک ساعت 
 گیرد. ا دربر میوقت ر

، در شب دو شنبه، بیست و یکم ماه رمضان المبارک ÷ابتدای نزول وحی با آمدن جبرئیل -٣
در این وقت به حساب قمری چھل سال و شش ماه و دوازده  جشروع شد، و عمر پیامبر خدا 

روز، و به حساب شمسی سی و نه سال و سه ماه و بیست و دو روز بود، الرحیق المختوم 
)، و این روز موافق است با نوزدھم اسد (مرداد) سال یازدھم شمسی قبل از ھجرت ٦٤-٦٣(ص/

نبوی، و دھم اگست سال ششصد و ده میالدی، و بعد از این واقعه نزول وحی مدتی به تاخیر 
افتاد، و گرچه در اینکه تاخیر وحی چه مدتی بود، اختالف نظر وجود دارد، ولی صاحب (الرحیق 

داند و بس، الرحیق المختوم  ر جزم مدت تاخیر وحی را فقط چند روزی میالمختوم) به طو
 ).٦٧(ص/

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٥٢

در حالی که  –با آنچه که از آن فرشته شنیده بودند  جبعد از آن، پیامبر خدا 
مرا بپوشانید، مرا «آمده و گفتند:  )١(لنزد خدیجه بنت خویلد –تپید  شان می قلب

شان از بین رفت، ماجرا را برای  ، و ایشان را پوشاندند، تا آنکه ترس»بپوشانید
 .»واقعا بر جان خود ترسیدم«فتند: بیان نمودند و گ لخدیجه

را و سوگند است که خدا ت شان گفت: نه، ھرگز مترس، به خداوند برای لخدیجه
آوری، به  سازد، تو کسی ھستی که صله رحم را به جا می ھیچگاه خار و زبون نمی

کنی، از مھمان به گرمی پذیرائی  رسانی، و با درماندگان ھمنوایی می بیچارگان یاری می
 کنی. نمایی، و از حوادث بر حق پشتیبانی می می

ایشان را با خود نزد پسر کاکای خود (پسر عموی خود) ورقه بن نوفل  لخدیجه
، این شخص از جاھلیت به نصرانیت گراییده بود، و کتابی )٢(بن أسد بن عبد العزی برد

نوشت، و چیزھایی را که خدا خواسته بود، از انجیل به عبرانی  را که به عبرانی بود می
 به سن پیری رسیده و کور شده بود.نوشت، و  می

وی أم المؤمنین خدیجه بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی است، و اولین کسی است که به پیامبر  -١
ایمان آورده است، اول ھمسر ابوھاله بود، و بعد از آن با عتیق بن عائذ ازدواج نمود، و بعد  جخدا 
به سن بیست و پنج سالگی با وی ازدواج نمودند، و تمام اوالد پیامبر  جتیق پیامبر خدا از ع
ھمسر  جاست، و تا وقتی که وی زنده بود، پیامبر خدا  لبه استثنای إبراھیم از خدیجه جخدا

کردند،  از وی به خیر و خوبی یاد می جدیگری نگرفتند، و بعد از وفاتش ھمیشه پیامبر خدا 
روایت است که فرمودند:  جریعۀ جبرئیل برای خدیجه سالم فرستاد، و از پیامبر خدا ذ أخداوند

ھای این امت است، وی بعد از اینکه بیست و چھار سال و چند ماه با پیامبر  خدیجه بھترین زن
زندگی نمود، سه سال پیش از ھجرت وفات نمود، دارای فضائل و مناقب بسیار است،  جخدا 

 ).٢٨٣-٤/٢٨١اإلصابه (
از ورقه روایت  بوی ورقه بن ورقه بن نوفل بن أسد بن عبدالعزی قرشی است، ابن عباس -٢

] برایم خبر بده، ÷آید [یعنی جبرئیل کند که گفت: گفتم: یا محمد از این کسی که نزدت می می
ماجرای نبی  ل، و چون خدیجه»ھایش از مروارید، و کف پاھایش سبز است بال«فرمودند: 

ایش خبر داد، گفت که ایشان پیامبر این امت ھستند، در اسالم آوردنش اختالف است، بر جکریم 
 ).٨٩-٥/٨٨و راجع اسالم آوردن وی است، (اسد الغابه: 

                                                 



 ٥٣  ج ]: ابتدای نزول وحی بر پیامبر خدا۱[کتاب 

کایم (ای فرزند عمویم)! از برادر برای (ورقه) گفت: ای فرزند کا لخدیجه
 .)١(گوید ه چه میات بشنو ک زاده

 ام! بگو چه دیدی؟ گفت: برادر زاده جورقه برای پیامبر خدا 
 آنچه را که دیده بودند، برایش حکایت نمودند. جپیامبر خدا 
فرستاده  ÷ای است که خداوند بر موسی شان گفت: این ھمان فرشته ورقه برای

را و ی که قومت تاش در آن روزک بودم، و ای کاش در وقت نبوت تو جوان می بود، ای
 .)٢(بودم کنند من زنده می بیرون می

 ؟»مرا بیرون خواھند کرد آیا ایشان«فرمودند:  جپیامبر خدا 
ای نیاورده است، مگر آنکه مورد  چنین چیزی که تو آوردهکس  ھیچ گفت: بلی!

دشمنی قرار گرفته است، و اگر آن روز را دریافتم، با تو ھمکاری شایانی خواھم نمود، 
 .)٣(ولی دیری نپایید که ورقه وفات یافت، و وحی به تأخیر افتاد

برادر زاده حقیقی (ورقه) نبودند، و قرابتی که داشتند این بود که پدر سوم ورقه، با  جپیامبر خدا  -١
را  جتوان پیامبر خدا  و به این اساس است که می شد، برادر می جپدر چھارم پیامبر خدا 

را برادر زادۀ  جبه اساس احترام، پیامبر خدا  لبرادرزادۀ (ورقه) نامید، و یا اینکه خدیجه
 (ورقه) گفت، والله تعالی أعلم.

دھم که تو  بشارت میتو را  گفت: جو در روایت ابن اسحاق آمده است که ورقه برای پیامبر خدا  -٢
یامبری ھستی که موسی از آن خبر داده است، و تو پیامبر خدا ھستی، و از این به بعد ھمان پ

 شوی، و اگر زنده بودم در پھلویت جھاد خواھم کرد. مامور به جھاد می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
که تاخیر وحی کند  ) در مدت تاخیر وحی، روایات مختلفی وجود دارد، و ابن سعد روایت می١ 

فقط چند روزی بود، و شیخ مبارک فوری که شخص محققی از معاصرین است، ھمین را راجح 
تر، بلکه متعین به  گوید: (بعد از نظر کردن به جوانب مختلف ھمین روایت راجح داند، و می می

یچ وجه گویند: وحی سه سال، و یا دو و نیم سال به تاخیر افتاد، به ھ رسد، و اینکه می نظر می
گوید که در تاریخ احمد  می /)، ولی امام عینی٦٧-٦٦درست نیست)، (الرحیق المختوم: ص/

به نقل از شعبی آمده است که مدت تاخیر وحی سه سال بود، و ابن اسحاق بر این  /بن حنبل
 گوید که مدت تاخیر وحی شش ماه بود. می /نظر تاکید دارد، و امام بیھقی

است این است که مدت تاخیر وحی ھرچه که بوده باشد، مراد از آن تاخیر و آنچه که قابل تذکر  
، یعنی: با آنکه نزول قرآن کریم بین نزول (اقرأ) و ÷نزول قرآن کریم است، نه آمدن جبرئیل
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نَْصارِيَّ  َ�نْ  -٤
َ
ِ األ ِة اريَِضَ اُهللا َ�نُْهما َجابَِر �َْن َ�بِْد ا�َّ ُث َ�ْن َ�رْتَ لَويْحِ : َوُهَو ُ�َدِّ

َماءِ «َ�َقاَل يِف َحِديثِِه:  ْميِش إِْذ َسِمْعُت َصْوتًا ِمَن السَّ
َ
نَا أ

َ
يس ، فََرَ�ْعُت بَيْنَا أ

ْ
إَِذا الَملَُك َرأ

، فَ
رِْض، فَرُِعبُْت ِمنُْه، فَرََجْعُت َ�ُقلْ 

َ
َماِء َواأل َراٍء َجالٌِس ىلَعَ ُكريِْسٍّ َ�ْ�َ السَّ ي َجاَءِ� حِبِ ِ

َّ
ُت: اذل

لُوِ�  لُوِ� َزمِّ :  »َزمِّ
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
نِْذرْ ﴿فَأ

َ
ثُِّر. ُ�ْم فَأ َها الُمدَّ ُّ�

َ
ْ َوَر�َّ  .يَا � رْ  .َك فََكربِّ  .َوِ�يابََك َ�َطهِّ

 ].٤[رواه ابلخاری:  )فََحِ�َ الَويْحُ َوَ�تَاَ�عَ  ﴾فَاْهُجرْ  َوالرُّْجزَ 
که از موضوع با تأخیر افتادن وحی حکایت  بجابر بن عبدالله انصاری -۴

 گوید: ] میجکند، در حدیث خود [به نقل از پیامبر خدا  می
گھان صدایی را از طرف آسمان شنیدم، چون رفتم نا می در حالی که به راه«

سرخود را بلند کردم، دیدم ھمان فرشته که در غار حراء آمده بود، بین آسمان و زمین 
روی تختی نشسته است، از وی ترسیدم، به خانه بازگشتم و گفتم: مرا بپوشانید، مرا 

دار، سرکشیده! برخیز و برحذر جامه بر بپوشانید، و خداوند این آیات را نازل کرد: (ای 
کن) و ھمان  ھا را دور دار، و پلیدی کن، و لباست را پاکیزه و پروردگارت را به بزرگی یاد

 .)١(»بود که نزول وحی دوباره شروع شد، و پیاپی نازل گردید

َها﴿بین  ُّ�
َ
� ثِّرُ  َ�ٰٓ منقطع نشده بود،  ÷مدتی به تاخیر افتاده بود، ولی آمدن جبرئیل ﴾١ ٱلُۡمدَّ

 ).١/١٠٦ (عمدة القاری:
بعد از تاخیر وحی نازل گردید، این قول خداوند متعال بود  ج) اولین چیزی که بر پیامبر خدا ٢ 

َها﴿که:  ُّ�
َ
� ثِّرُ  َ�ٰٓ نِذۡر  ١ ٱلُۡمدَّ

َ
 و تفصیل آن در حدیث آتی مذکور است. ﴾...٢ُ�ۡم فَأ

ابریشمینی به تن  من او را در حالی که لباس«فرمودند:  ج) بعد از وفات (ورقه) پیامبر خدا ٣ 
روایت  لداشت، در بھشت دیدم، زیرا او سخن مرا تصدیق نمود و به من ایمان آورد، و از عائشه

 جبرای پیامبر خدا  لنسبت به ورقه پرسید، خدیجه جاست که گفت: کسی از پیامبر خدا 
 جگفت که: وی سخن شما را تصدیق نمود، ولی سه سال پیش از بعثت شما مرد، پیامبر خدا 

بود، لباسی غیر  فرمودند که: او را در خواب دیدم که لباس سفیدی به تن دارد، و اگر در دوزخ می
 ).٨٩-٥/٨٨، أسد الغابه (»داشت از این به تن می

آنچه که در اینجا قابل تذکر است این است که: از مجموع روایاتی که در مورد کیفیت نزول وحی  -١
گردید، که  بر ھفت نوع نازل می جکه وحی بر پیامبر خدا شود  آمده است، اینطور دانسته می

 عبارت اند از:
 گردید. شان ظاھر می ھای بود که ابتدای وحی برای ) رؤیاھای صادقانه، و این ھمان خواب١ 
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: يِضَ اُهللا َ�نُْهمارَ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۵
َ

َرِّكْ ﴿ يِف قَْوهِلِ َ�َعاىل  ﴾بِِه لَِسانََك تِلَْعَجَل بِهِ  َال حتُ
�ِل  ِ�ْ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�َعاِلُج ِمَن اتلَّ ا ُ�َرُِّك َشَفتَيِْه قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ ًة، َوَ�َن ِممَّ  -ِشدَّ
ِ َص�َّ  ُكُهَما لَُ�ْم َكَما اَكَن رَُسوُل ا�َّ َحرِّ

ُ
نَا أ

َ
ُكُهَماَ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: فَأ ،  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�َرِّ

 :
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
َرِّْك بِِه لَِسانََك تِلَْعَجَل بِِه إِنَّ ﴿فَأ

ُ
َ  ﴾َعلَيْنَا مَجَْعُه َوقُْرآنَهُ  َال حت َك يِف قَاَل: مَجُْعُه ل

ُه: 
َ
نَاُه فَاتَِّبْع قُْرآنَهُ فَإَِذا قَ ﴿َصْدِرَك َوَ�ْقَرأ

ْ
نِْصْت: : فَ قَاَل  ﴾َرأ

َ
ُ َوأ

َ
 ﴾ُ�مَّ إِنَّ َعلَيْنَا َ�يَانَهُ ﴿اْستَِمْع هل

تَاُه جِ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْعَد َذلَِك إَِذا أ ُه، فاََكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
ْن َ�ْقَرأ

َ
�ُل ُ�مَّ إِنَّ َعلَيْنَا أ رْبِ

ُه انلَّيِبُّ َص�َّ 
َ
�ُل قََرأ إَِذا اْ�َطلََق ِجرْبِ

هُ اْستََمَع فَ
َ
 ].۵[رواه ابلخاری:   اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َكَما قََرأ

] جتفسیر این قول خداوند که [خطاب به نبی کریم  در )١(باز ابن عباس -۵
چنین روایت  »آن را زودتر فرا بگیری، حرکت مدهزبان خود را برای آنکه قر«فرماید:  می

کرد، بدون آنکه خود فرشته وحی  نازل می ج) آنچه که فرشته وحی بر ذھن و قلب پیامبر خدا ٢
روح القدس چنین به «فرمودند:  جرا ببینند، و در حدیث نبوی شریف آمده است که پیامبر خدا 

میرد، پس از  کس تا وقتی که رزقش را کامل نکرده باشد، نمی ذھنم و خاطرم انداخت که: ھیچ
 ».خدا بترسید، و به طلب مال حالل باشید...

گفت، و در این صورت گاھی  آمد و با ایشان سخن می ملک به صورت شخصی نزدشان می) اینکه ٣ 
 دیدند. ھم ملک را می ششد که صحابه می

گردید، و این شدیدترین انواع وحی بود، تا  ) گاھی وحی بر ایشان به مانند آواز جرس نازل می٤ 
 ریخت. شان می جایی که در روزھای بسیار سرد، عرق از پیشانی

دیدند، و ملک را به این  اینکه ملک را به ھمان صورتی که خداوند او را خلق کرده است، می )٥ 
 صورت تنھا دو مرتبه دیدند، و در سورۀ (النجم) به این موضوع اشاره شده است.

 ھا معراج در موضوع فرضیت نماز وغیره صورت گرفته بود. ) اینکه وحی در فوق آسمان٦ 
 چه در حدیث اسراء آمده است. را بدون واسطه شنیدند، چنان أ) اینکه کالم خداوند٧ 
با ایشان رو در  أکنند، و آن این است که: خداوند و بعضی از علماء نوع ھشتمی را نیز ذکر می 

رو سخن گفته است، و در وقوع این نوع وحی، بین علمای سلف و خلف اختالف است، زاد المعاد 
)١/١٨.( 

 جن عبدالمطلب بن ھاشم قرشی ھاشمی، پسر کاکای نبی کریم محمد وی عبدالله بن عباس ب -١
است، نسبت به وفور علمش به نام (حبر امت) یعنی: (عالم بزرگ و چیره دست امت) مشھور 

 جرا دوبار به چشم سر دید، پیامبر خدا ÷است، سه سال قبل از ھجرت متولد گردید، و جبرئیل
را بیاموزد، در تفسیر قرآن، و فقه، و شعر و حکمت  برایش دعا کردند که خداوند برایش حکمت
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افتادند، و از آن جمله آنکه  از نزول وحی، به مشقت می جاست که گفت: پیامبر خدا 
 دادند. ھای خود را حرکت می لب

حرکت  جھای خود را مانند پیامبر خدا  گفت: من ھم لب بابن عباس

 إِنَّ  ١٦ ۦٓ لَِسانََك ِ�َۡعَجَل بِهِ  ۦَ� ُ�َّرِۡك بِهِ ﴿ ، و خداوند این آیات را نازل کرد:)١(دھم می
گوید معنایش این است که: [ای محمد]  می بابن عباس ﴾١٧ َوُقۡرَءانَهُ  ۥهُ َعلَۡيَنا َ�ۡعَ 

حرکت مده، زیرا جمع کردن و  زبان خود را برای آنکه قرآن را زودتر بدست آوری،

َ�ُٰه فَ ﴿خواندن آن (بر تو)، عھده ما است، 
ۡ
یعنی: پس وقتی که  ﴾١٨ ۥقُۡرَءانَهُ  ٱتَّبِعۡ فَإَِذا قََرأ

] خواندیم، تو ھم متتابعا آن را بخوان، ابن ÷آن را بر تو [به واسطه جبرئیل

ُ�مَّ إِنَّ َعلَۡيَنا ﴿گوید معنایش این است که: آن را بشنو و گوش فرا بده،  می بعباس
 ، پس بر ما است بیان آن یعنی: سپس بر عھده ما است که تو آن را بخوانی.﴾١٩ ۥَ�َيانَهُ 

برایش  جآمد، پیامبر خدا  نزدشان می ÷عد از نزول این آیات، وقتی که جبرئیلو ب
رفت، (قرآن را) طوری که جبرئیل  می ÷دادند، و بعد از اینکه جبرئیل گوش فرا می

 .)٢(کردند شان خوانده بود، تکرار می برای

پرسید، در طائف  خورد، حل آن را از وی می به مشکل علمی برمی سسر آمد ھمگان بود، اگر عمر
 ).١٩٥-٣/١٩٢به سن ھفتاد سالگی در سال شصت و ھشت ھجری وفات نمود، (أسد الغابه: 

را ندیده بود، زیرا وی در سال سوم  جخدا  پیامبر بدر ھنگام نزول این آیۀ کریمه، ابن عباس -١
 جھای پیامبر خدا  ھای خود را مانند لب گوید من لب قبل از ھجرت متولد گردیده بود، و اینکه می

را کدام یکی از صحابه، و یا خود  جھای پیامبر خدا  دھم، شاید کیفیت تحریک لب حرکت می
 برایش گفته باشند. جپیامبر خدا 

 سائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و م -٢
اش آوردن وحی برای پیامبران علیھم الصاله والسالم  ای است که وظیفه فرشته ÷) جبرئیل١ 

باشد، و (جبرئیل) لفظ سریانی است،  است، و ھمچنین نزول عذاب و زالزل نیز موکول به وی می
ھای  (ئیل)، نامی از نام و معنایش (عبدالله) است، زیرا (جبر) در سریانی به معنی (عبد)، و

کردم دیدم  ھای که مطالعه می گوید: در یکی از کتاب می /خداوند متعال است، و امام عینی
(عبد الرزاق)، و  ÷اش (ابو الفتوح)، و نام میکائیل (عبد الجلیل) و کنیه ÷که: نام جبرئیل

المنافخ)، و نام  اش (ابو (عبد الخالق)، و کنیه ÷اش (ابو الغنائم)، و نام اسرافیل کینه
 باشد. اش (ابو یحیی) می (عبد الجبار)، و کنیه ÷عزرائیل
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ِ َص�َّ اهللاُ «قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  وَعنه -٦ ْجوََد انلَّاِس، َوَ�َن  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
َعلَيِْه وََسلََّم أ

�ُل  ْجوَُد َما يَُ�وُن يِف َرَمَضاَن ِحَ� يَلَْقاُه ِجرْبِ
َ
ْلٍَة ِمْن عليه السالم أ

َ
، َوَ�َن يَلَْقاُه يِف لُكِّ يل

ْجوَ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ �ِح َرَمَضاَن َ�يَُدارُِسُه الُقْرآَن، فَلََرُسوُل ا�َّ ُد بِاخلَْ�ِ ِمَن الرِّ

 ].٦[رواه ابلخاری:  »الُمرَْسلَةِ 
تمندترین سخاو جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عباس -۶

 ÷ھم سخاوتمندتر ھنگامی بودند که در ماه رمضان جبرئیل مردمان بودند، و از آن
 آمد. نزدشان می
آمد و قرآن را با ایشان  یم جدر ماه رمضان ھر شب نزد پیامبر خدا  ÷جبرئیل

در کارھای خیر از وزش باد ھم  جکرد، و در این ھنگام بود که پیامبر خدا  تکرار می
 .)١(سخاوتمندتر بودند

از نزول وحی این بود که وحی دارای ھیبت و عظمت  ج) سبب به مشقت افتادن پیامبر خدا ٢ 
است، و تحمل آن مستلزم مشقت است، زیرا وحی متضمن امور سنگین و پر مسؤولیتی است، 

َسنُۡلِ� َعلَۡيَك قَۡوٗ�  إِنَّا﴿فرماید:  را مخاطب قرار داده و می ج خداوند متعال پیامبر خود محمد
 گرانی را نازل خواھیم کرد. یعنی ما به زودی بر تو سخن ﴾٥ثَقِيً� 

دادند این بود که:  ھای خود را در وقت گرفتن وحی حرکت می لب ج) و سبب اینکه پیامبر خدا ٣ 
ھای خود را در  لب جگوید: اینکه پیامبر خدا  می /چیزی را از وحی فراموش نکنند، و شعبی

دادند، سببش شیرینی بود که از نزول وحی در دھان خود احساس  وقت نزول وحی حرکت می
 کردن، والله تعالی أعلم. می

 داللت بر این دارد که تأخیر بیان از ﴾١٩ ۥُ�مَّ إِنَّ َعلَۡينَا َ�يَانَهُ ﴿فرماید:  ) این تعبیر قرآنی که می٤ 
گوید: تاخیر  می /وقت خطاب جواز دارد، زیرا کلمۀ (ثم) داللت بر تراخی دارد، و امام عینی

بیان از وقت حاجت در نزد ھمگان ممتنع است، مگر کسی که تکلیف به خارج از طاقت را جائز 
داند، ولی در تاخیر بیان از وقت خطاب تا وقت حاجت بین علماء اختالف است: اکثر علماء آن  می

گویند که این چیز ممتنع است، و کرخی قائل به تفصیل است، به  دانند، و حنابله می جائز می را
این معنی که: تاخیر بیان از وقت خطاب در مجمل مانند: مشترک جائز، و در غیر مجمل، مانند: 

گوید: تاخیر بیان از وقت خطاب در نسخ  بیان تخصیص و تقیید و نسخ، ممتنع است، و جبائی می
 ئز، و در غیر نسخ ممتنع است.جا

 از احکام و مسائل متلعق به این حدیث آنکه: -١
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ِْه يِف  -رىَِضَ اُهللا َ�نُْه  –ه وَ�نْ  -٧
َ

رَْسَل إيِل
َ
نَّ ِهَرقَْل أ

َ
ْخرَبَُه: أ

َ
بَا ُسْفيَاَن ْ�َن َحْرٍب أ

َ
نَّ أ

َ
أ

ٍب ِمْن 
ْ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمادَّ َر� ِة الَّيِت اَكَن رَُسوُل ا�َّ ِم يِف الُمدَّ

ْ
أ َّاًرا بِالشَّ

ُ
قَُر�ٍْش، َوَ�نُوا جت

ُ ُ�َظمَ 
َ

تَْوُه َوُهْم بِإِيِليَاَء، فََداَعُهْم وََحْوهل
َ
اَر قَُر�ٍْش، فَأ بَا ُسْفيَاَن َوُ�فَّ

َ
وِم، ُ�مَّ َداَعهُ ِ�يَها أ ْم اُء الرُّ

؟ َ�َقاَل َداَع برَِتمُْجَانِ فَ  نَُّه نيَِبٌّ
َ
ي يَْزُ�ُم � ِ

َّ
قَْرُب �ََسبًا بَِهَذا الرَُّجِل اذل

َ
يُُّ�ْم أ

َ
ُسْفيَاَن: ابو ، َ�َقاَل: �

ْصَحابَُه فَاْجَعلُوُهْم ِعنَْد َظْهِرهِ،
َ
ُ�وا أ ، َوقَرِّ ْدنُوُه ِم�ِّ

َ
قَْرُ�ُهْم �ََسبًا، َ�َقاَل: أ

َ
نَا أ

َ
ُ�مَّ قَاَل  َ�ُقلُْت أ

ِ لَْوَال احلَ 
بُوُه. فََوا�َّ يَاُء ِمْن ِلرَتمُْجَانِِه: قُْل لَُهْم إِ�ِّ َسائٌِل َهَذا َ�ْن َهَذا الرَُّجِل، فَإِْن َكَذبَِ� فََكذِّ

ْن قَاَل: كَ 
َ
لَِ� َ�نُْه أ

َ
َل َما َسأ وَّ

َ
َّ َكِذبًا لََكَذبُْت َ�نُْه. ُ�مَّ اَكَن أ ثُِروا يلَعَ

ْ
ْن يَأ

َ
يَْف �ََسبُُه ِ�يُ�ْم؟ أ

َحٌد َ�طُّ َ�بْلَُه؟ قُلُْت: َال. قَاَل: 
َ
قُلُْت: ُهَو ِ�ينَا ُذو �ََسٍب، قَاَل: َ�َهْل قَاَل َهَذا الَقْوَل ِمنُْ�ْم أ

ْم ُضَعَفاُؤُهمْ 
َ
اُف انلَّاِس يَتَِّبُعونَُه أ رْشَ

َ
؟ َ�ُقلُْت َ�َهْل اَكَن ِمْن آبَائِِه ِمْن َمِلٍك؟ قُلُْت: َال قَاَل: فَأ

َحٌد ِمنُْهْم 
َ
ْم َ�نُْقُصوَن؟ قُلُْت: بَْل يَِز�ُدوَن. قَاَل: َ�َهْل يَْرتَدُّ أ

َ
يَِز�ُدوَن أ

َ
بَْل ُضَعَفاُؤُهْم. قَاَل: أ

ْن َ�ُقوَل مَ 
َ
ْن يَْدُخَل ِ�يِه؟ قُلُْت: َال. قَاَل: َ�َهْل َ�تَِّهُمونَُه بِالَكِذِب َ�بَْل أ

َ
يِنِه َ�ْعَد أ ا َسْخَطًة دِلِ

ٍة َال نَْدِري َما ُهَو فَاِعٌل ِ�يَها،  ُْن ِمنُْه يِف ُمدَّ
َ

قَاَل؟ قُلُْت: َال. قَاَل: َ�َهْل َ�ْغِدُر؟ قُلُْت: َال، َو�
ْدِخُل ِ�يَها َشيْئًا َ�ْ�ُ َهِذهِ اللَكَِمِة، قَاَل: َ�َهْل قَاتَلْتُُموُه؟ قُلُْت: َ�عَ 

ُ
ْم. قَاَل: َولَْم ُ�ْمِك�ِّ لَكَِمٌة أ

َل: اَل: فََكيَْف اَكَن قِتَالُُ�ْم إِيَّاُه؟ قُلُْت: احلَْرُب بَيْنَنَا َوَ�يْنَُه ِسَجاٌل، َ�نَاُل ِمنَّا َوَ�نَاُل ِمنُْه. قَاقَ 
ُ�وا بِِه َشيْئًا، َواتُْرُكوا َما�َ  َ وَْحَدُه َوَال �رُْشِ ُمُرُ�ْم؟ قُلُْت: َ�ُقوُل: اْ�بُُدوا ا�َّ

ْ
 اَكَن َ�ْعبُدُ  َماَذا يَأ

:ُ
َ

مُْجَاِن: قُْل هل لَِة. َ�َقاَل لِلرتَّ ْدِق َوالَعَفاِف َوالصِّ َالِة َوالصِّ ُمُرنَا بِالصَّ
ْ
َُك  اِ�ِّ  آبَاُؤُ�ْم، َوَ�أ

ْ
تل

َ
َسأ

نَُّه ِ�يُ�ْم ُذو �ََسٍب،  َ�ْن �ََسبِِه فََذَكْرَت 
َ
َُك َهْل وَ � تلْ

َ
َ�َذلَِك الرُُّسُل ُ�بَْعُث يِف �ََسِب قَْوِمَها. وََسأ

َحٌد ِمنُْ�ْم َهَذا الَقْوَل قَ 
َ
َحٌد قَاَل َهَذا الَقْوَل َ�بْلَُه، َ�بْلَهُ  اَل أ

َ
ْن َال، َ�ُقلُْت: لَْو اَكَن أ

َ
، فََذَكْرَت أ

ْن َال، 
َ
َُك َهْل اَكَن ِمْن آبَائِِه ِمْن َمِلٍك، فََذَكْرَت أ تلْ

َ
�يَِس بَِقْوٍل ِ�يَل َ�بْلَُه. وََسأ

ْ
لَُقلُْت رَُجٌل يَأ

کرد، به این طریق که:  با نبوت تکرار می جقرآن کریم را با پیامبر خدا  ÷) جبرئیل١ 
کردند،  تالوت می جشنیدند، و سپس پیامبر خدا  می جکرد و پیامبر خدا  تالوت می ÷جبرئیل

 شنید. می ÷و جبرئیل
سخاوتمندترین مردمان بودند، و اینکه در ماه رمضان سخاوت و  جثابت است که پیامبر خدا ) ٢ 

شد، سببش آن بود که ماه رمضان، ماه نزول قرآن، ماه روزه، و ماھی است که  شان بیشتر می کرم
در این  جھای آن است، و از این جھت بود که سخاوت و کرم پیامبر خدا  شب قدر در یکی از شب

 شد. ھای دیگر بیشتر و بیشتر می نسبت به ماهماه، 
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َُك، َهْل ُكنْتُْم َ�تَِّهُمونَُه قُلُْت  تلْ
َ
�ِيِه، وََسأ

َ
لَْو اَكَن ِمْن آبَائِِه ِمْن َمِلٍك، قُلُْت رَُجٌل َ�ْطلُُب ُملَْك أ

نَُّه لَْم يَُ�ْن يِلََذَر الَكِذَب ىلَعَ 
َ
ْعرُِف �

َ
ْن َال، َ�َقْد أ

َ
ْن َ�ُقوَل َما قَاَل، فََذَكْرَت أ

َ
بِالَكِذِب َ�بَْل أ

نَّ انلَّاِس َو�َ 
َ
ْم ُضَعَفاُؤُهْم، فََذَكْرَت أ

َ
بَُعوُه أ اُف انلَّاِس ا�َّ رْشَ

َ
َُك أ تلْ

َ
. وََسأ ِ ْ�ِذَب ىلَعَ ا�َّ

�َُّهْم 
َ
ْم َ�نُْقُصوَن، فََذَكْرَت �

َ
يَِز�ُدوَن أ

َ
َُك أ تلْ

َ
ْ�بَاُع الرُُّسِل. وََسأ

َ
ُضَعَفاَءُهُم ا�َّبَُعوُه، َوُهْم أ

ْمُر اإلِ 
َ
ْن يَْدُخَل يَِز�ُدوَن، َوَ�َذلَِك أ

َ
ينِِه َ�ْعَد أ َحٌد َسْخَطًة دِلِ

َ
يَْرتَدُّ أ

َ
َُك أ تلْ

َ
. وََسأ يَماِن َحىتَّ يَِتمَّ

َُك َهْل َ�ْغِدُر،  تلْ
َ
َالُِط �ََشاَشتُُه الُقلُوَب. وََسأ

ُ
ْن َال، َوَ�َذلَِك اِإليَماُن ِحَ� خت

َ
ِ�يِه، فََذَكْرَت أ

ْن َال، َوَ�َذلَِك الرُُّسُل الَ 
َ
ْن فََذَكْرَت أ

َ
ُمُرُ�ْم أ

ْ
نَُّه يَأ

َ
ُمُرُ�ْم، فََذَكْرَت �

ْ
َُك بَِما يَأ تلْ

َ
 َ�ْغِدُر. وََسأ

 َ َالِة  وَْحَده َ�ْعبُُدوا ا�َّ ُمُرُ�ْم بِالصَّ
ْ
ْوثَاِن، َوَ�أ

َ
ُ�وا بِِه َشيْئًا، َوَ�نَْهاُ�ْم َ�ْن ِعبَاَدِة األ َوَال �رُْشِ

ْدِق َوالَعَفاِف، فَإِْن اَكَن َما َ�قُ  ْعلَُم َوالصِّ
َ
، َوقَْد ُكنُْت أ ا فََسيَْمِلُك َموِْضَع قََدَ�َّ َهاَ�ْ�ِ وُل َحقًّ
ْمُت ِلَقاَءهُ  ََجشَّ ِْه تلَ

َ
ْخلُُص إيِل

َ
�ِّ أ

َ
ْعلَُم �

َ
�ِّ أ

َ
نَُّه ِمنُْ�ْم، فَلَْو �

َ
ُظنُّ �

َ
ُ�ْن أ

َ
نَُّه َخاِرٌج، لَْم أ

َ
، َولَْو �

ي ُكنُْت ِعنَْدُه لََغَسلُْت َ�ْن قََدِمِه. �ُ  ِ
َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اذل مَّ َداَع بِِ�تَاِب رَُسوِل ا�َّ
 ِهَرقْ 

َ
 َعِظيِم برُْصَى، فََدَ�َعُه إىِل

َ
إَِذا ِ�يِه َ�َعَث بِِه ِدْحيَُة إىِل

ُه فَ
َ
ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، «َل، َ�َقَرأ � ا�َّ

ِ َورَُسوهِلِ إِ  ٍد َ�بِْد ا�َّ ا َ�ْعُد، ِمْن ُ�َمَّ مَّ
َ
وِم: َسَالٌم ىلَعَ َمِن ا�َّبََع الُهَدى، أ  ِهَرقَْل َعِظيِم الرُّ

َ
ىل

إِ 
َْت فَ

َّ
، فَإِْن تََويل ِ�ْ�َ ْجَرَك َمرَّ

َ
ُ أ ْسِلْم �َْسلَْم، يُْؤتَِك ا�َّ

َ
ْدُعوَك بِِداَعيَِة اإلِْسَالِم، أ

َ
إِ�ِّ أ

َعلَيَْك  نَّ فَ
 َ ِر�ِس�ِّ

َ
هْ ﴿َو  »إِْ�َم األ

َ
َ يَا أ  ا�َّ

َّ
ْن َال َ�ْعبَُد إِال

َ
 لَكَِمٍة َسَواٍء بَيْنَنَا َوَ�يْنَُ�ْم أ

َ
َل الِكتَاِب َ�َعالَْوا إِىل

إِْن تََولَّْوا َ�ُقولُوا
ِ فَ ْرَ�ابًا ِمْن ُدوِن ا�َّ

َ
نَّا  َوَال �رُْشَِك بِِه َشيْئًا َوَال َ�تَِّخَذ َ�ْعُضنَا َ�ْعًضا أ

َ
اْشَهُدوا بِ�

َخُب ابو قَاَل  ﴾ُمْسِلُمونَ   ِمْن قَِراَءِة الِكتَاِب، َكرُثَ ِعنَْدُه الصَّ
َ
ا قَاَل َما قَاَل، َوفََرغ ُسْفيَاَن فَلَمَّ

ْصَحايِب 
َ
ْخرِْجنَا، َ�ُقلُْت ِأل

ُ
ْصَواُت َوأ

َ
يِب َكبَْشَة، إِنَُّه َ�َافُُه : َواْرَ�َفَعِت األ

َ
ْمُر ابِْن أ

َ
ِمَر أ

َ
لََقْد أ

ْصَفِر. 
َ
َّ اإلِْسَالَم. َوَ�َن ا�ُْن َمِلُك بَِ� األ ُ يلَعَ ْدَخَل ا�َّ

َ
نَُّه َسيَْظَهُر َحىتَّ أ

َ
ُت ُموقِنًا �

ْ
َ�َما ِزل

ْسِقَف انلَّاُظوِر، َصاِحُب إِيِليَاَء َوِهَرقَْل، 
ُ
نَّ ِهَرقَْل ِحَ� قَِدَم  أ

َ
ُث أ ِم ُ�َدِّ

ْ
أ ىلَعَ نََصاَرى الشَّ

ْصبََح يَْوًما َخِبيَث انلَّْفِس، َ�َقاَل 
َ
َ�ْعُض َ�َطاِرقَِتِه: قَِد اْستَنَْكْرنَا َهيْئَتََك، قَاَل اْ�ُن  هل إِيِليَاَء، أ

اًء َ�نُْظُر يِف انلُُّجوِم، َ�قَ  يُْت اللَّيْلََة ِحَ� انلَّاُظوِر: َوَ�َن ِهَرقُْل َحزَّ
َ
لُوهُ: إِ�ِّ َرأ

َ
اَل لَُهْم ِحَ� َسأ

نَّ  َ�َظْرُت يِف انلُُّجومِ 
َ
ِة؟ قَالُوا: لَيَْس َ�ْتنَِتُ  أ مَّ

ُ
َمِلَك اخِلتَاِن قَْد َظَهَر، َ�َمْن َ�ْتَنِتُ ِمْن َهِذهِ األ

 
َ

ُ�ُهْم، َواْكتُْب إىِل
ْ
نََّك َشأ  ايلَُهوُد، فََال يُِهمَّ

َّ
َمَدايِِن ُملِْكَك، َ�يَْقتُلُوا َمْن ِ�يِهْم ِمَن ايلَُهوِد. إِال

 ِ اَن ُ�رِْبُ َ�ْن َخرَبِ رَُسوِل ا�َّ رَْسَل بِِه َمِلُك َغسَّ
َ
يِتَ ِهَرقُْل بِرَُجٍل أ

ُ
ْمِرِهْم، أ

َ
 َص�َّ َ�بَيْنََما ُهْم ىلَعَ أ
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ا اْستَْخرَبَُه ِهَرقُْل قَ  ِْه، اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَمَّ
َ

ْم َال، َ�نََظُروا إيِل
َ
ُ�ْتَنِتٌ ُهَو أ

َ
اَل: اْذَهبُوا فَاْ�ُظُروا أ

ُ َعِن الَعَرِب، َ�َقاَل: ُهْم َ�ْتَتِنُوَن، َ�َقاَل ِهَرقُْل: َهَذا ُملُْك َهِذهِ  هلَ
َ
، وََسأ نَُّه ُ�ْتَنِتٌ

َ
ثُوُه �  فََحدَّ

 َصا
َ

ِة قَْد َظَهَر. ُ�مَّ َكتََب ِهَرقُْل إِىل مَّ
ُ
 األ

َ
ُ بُِروِميََة، َوَ�َن نَِظَ�ُه يِف الِعلِْم، وََساَر ِهَرقُْل إىِل

َ
ِحٍب هل

َي ِهَرقَْل ىلَعَ ُخُروِج انلَّيِبِّ َص�َّ 
ْ
تَاُه ِكتَاٌب ِمْن َصاِحبِِه يَُوافُِق َرأ

َ
مِحَْص، فَلَْم يَِرْم مِحَْص َحىتَّ أ

ِذنَ 
َ
، فَأ نَُّه نيَِبٌّ

َ
بَْوابَِها  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َو�

َ
َمَر بِأ

َ
ْمَص، ُ�مَّ أ ُ حِبِ

َ
وِم يِف َدْسَكَرٍة هل ِهَرقُْل ِلُعَظَماِء الرُّ

ْن يَثْبَُت 
َ
وِم، َهْل لَُ�ْم يِف الَفَالِح َوالرُّْشِد، َوأ لََع َ�َقاَل: يَا َمْعرَشَ الرُّ َ�ُغلَِّقْت، ُ�مَّ اطَّ

؟ فََحاُصو بَْواِب، فَوََجُدوَها قَْد ُملُْكُ�ْم، َ�تُبَايُِعوا َهَذا انلَّيِبَّ
َ
 األ

َ
ا َحيَْصَة مُحُِر الوَْحِش إىِل

، َوقَاَل: إِ�ِّ قُلُْت  َّ �َِس ِمَن اِإليَماِن، قَاَل: رُدُّوُهْم يلَعَ
َ
ى ِهَرقُْل َ�ْفَرَ�ُهْم، َوأ

َ
ا َرأ ُغلَِّقْت، فَلَمَّ

تَُ�ْم ىلَعَ ِدينُِ�ْم، َ�قَ  ْخترَِبُ بَِها ِشدَّ
َ
ُ َورَُضوا َ�نُْه، فَاَكَن َمَقاليَِت آنًِفا أ

َ
يُْت، فََسَجُدوا هل

َ
ْد َرأ

ِن ِهَرقَْل 
ْ
 ].٧[رواه ابلخاری:  .َذلَِك آِخَر َشأ

برایم حکایت  )١(ایت است که گفت: ابوسفیان بن حربرو بو از ابن عباس -۷
شام بود، ھرقل مرا نزد خود  نموده و گفت: ھنگامی که با گروھی از تجار قریش در

نامش صخر بن حرب بن أمیه قرشی أموی، و پدر یزید و معاویه است، یکی از اشراف قریش است،  -١
اش  و گویند در قریش سه کس دارای رأی و فھم فراوان بودند: عتبه، و ابوجھل، وابوسفیان، پیشه

عزوۀ طائف اشتراک نمود، و در ھمین غزوه یک تجارت بود، در شب فتح مکه مسلمان شد، و در 
به سال سی و  سچشمش کور شد، و چشم دیگرش در جنگ یرموک کور شد، در خالفت عثمان

 ).٥/٢١٦دو ھجری وفات نمود، أسد الغابه (

                                                 



 ٦١  ج ]: ابتدای نزول وحی بر پیامبر خدا۱[کتاب 

 با جگوید: و این] در زمانی بود که پیامبر خدا  می بابن عباس، [)١(خواست
 .)٢(سفیان و کافر قریش مصالحه کرده بودندابو

ھرقل در حالی که با گروھی از بزرگان روم در ایلیا (یعنی: بیت المقدس) بود، 
ابوسفیان و ھمراھانش را نزد خود خواست، و ترجمان را حاضر نمود و گفت: کدام یک 

 با این شخصی که ادعای نبوت را دارد، از نگاه نسب، خویشاوندی نزدیکتریاز شما، 
 دارید؟
 گوید: من برایش گفتم: که من از ھمه به وی نزدیکترم. سفیان میابو

سفیان را) به من نزدیک کنید، و ھمراھانش را آورده و ابو ھرقل گفت: او را (یعنی:
سفیان بگو که ابو برای ھمراھان پشت سرش قرار دھید، بعد از آن به ترجمانش گفت:

کنم، اگر در جوابم دروغ گفت،  ھایی می سفیان) سؤالابو من از این شخص (یعنی: از
 دروغش را برمال سازید.

کردم که مرا دروغگو خواھند کرد،  گوید]: قسم به خدا، اگر شرم نمی [ابو سفیان می
 .)٣(گفتم دورغ می جحتما دربارۀ پیامبر خدا 

 ھرقل از من این بود که گفت: نسبش در بین شمایان چگونه است؟اولین سؤال 
 گفتم: نسبش عالی است.

(ھرقل) نام پادشاه روم است، و لقب وی (قیصر) است، و قیصر به معنی دریدن شکم است، و او  -١
گفتند که ھنگام والدت وی، مادرش ُمرد، و شکم مادرش را دریده و او را  صر میرا از این جھت قی

زنده بیرون کردند، و گویند که وی شخص عظیم الجثه و پھلوان نامداری بود، و ھمانطور که لقب 
پادشاھان روم قیصر است، برای دیگر پادشاھان نیز القابی خاصی بوده است، از آن جمله: برای 

کسری، و برای پادشاھان ترک: خاقان، و برای پادشاھان حبشه: نجاشی، و برای پاشاھان فرس: 
پادشاھان قبط: فرعون، و برای پادشاھان مصر: عزیز! و برای پادشاھان حمیر: تبع، و برای 

 پادشاھان چین: فغفور، و برای پادشاھان بربر: جالوت، و برای پادشاھان یونان: بطلیموس، وغیره.
مصالحه، صلح حدیبه است که در سال ششم ھجری بین مسلمانان و کفار قریش واقع مراد از این  -٢

گردید، ولی کفار قریش به عھد خود وفا نکرده و معاھده را نقض نمودند، و ھمان بود که پیامبر 
 ھا به جنگ پرداختند، و در سال ھشتم ھجری مکه را فتح نموند. با آن جخدا 

بود، و شکی نیست  جترین دشمنان اسالم و پیامبر خدا  زیرا ابوسفیان در این وقت از سرسخت -٣
رساند، و  به دشمن خود ضرر می –چه به حق و چه به ناحق  –که انسان به ھر طریقی که بتواند 

 باألخص آنکه در نزد وی مانع دینی و یا وجدانی وجود نداشته باشد.
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گفت: آیا شخص دیگری از شما پیش از او چنین ادعایی [یعنی: ادعای نبوت] کرده 
 است؟

 گفتم: نه.
 اند، بزرگان و اشراف اند و یا بیچارگان؟ گفت: کسانی که از وی اطاعت کرده

 گفتم: بیچارگان.
 شوند یا زیاد؟ بروز کم می[پیروانش] روزگفت: 

 گفتم: زیاد.
گفت: آیا کسی از پیروانش بعد از اینکه دینش را پذیرفت، از روی کراھت و 

 گردد؟ دلسردی از دینش برمی
 گفتم: نه.

گفت: پیش از اینکه این سخن را بگوید [یعنی: پیش از اینکه ادعای نبوت نماید] او 
 دید؟کر را متھم به دروغ گفتن می

 گفتم: نه.
 کند؟ گفت: آیا نقص عھد می

دانیم که در این  باشیم، و نمی گفتم: نه، ولی مدت زمانی است که از وی دور می
 مدت، چه کرده است؟

 .)١(توانستم سفیان گفت: غیر از ھمین سخن به چیز دیگری او را متھم کرده نمیابو
 گفتم: بلی.

 است؟گفت: نتیجۀ جنگ بین او و شما چگونه بوده 
گفتم: نتیجۀ جنگ بین ما و او متناوب است، گاھی او بر ما، و گاھی ما بر او غالب 

 شویم. می

ن است که: غیر از ھمین که بگویم (مدت زمانی است که از وی دور معنی کالم ابوسفیان ای -١
دانیم که در این مدت چه کرده است)، او را به چیز دیگری متھم ساخته  باشیم، و نمی می

شود این است که: شاید در این مدتی  توانستم، و اتھامی که از این سخن ابوسفیان دانسته می نمی
ایم، از وی نقض عھدی سر زده باشد، و  ف زمانی که در نزدش بودهایم، بر خال که از وی دور بوده

دانست که ابدا نبی کریم  داشت به طور یقین می جگرچه ابوسفیان نظر به درکی که از نبی کریم 
اش با ایشان او را بر این واداشت تا کلمۀ را بگوید که  کنند، ولی حس دشمنی نقص عھد نمی ج

 باشد. جت به مقام نبی کریم متضمن احتمال نقص و عیب نسب
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 کند؟ گفت: شما را به چه چیز امر می
گوید: خدای یگانه را پرستش کنید، و ھیچ چیز را شریک او قرار ندھید، و  گفتم: می

به نماز، و راستی، و عفت،  کردند ترک نمایید، و ما را تان عبادت می آنچه را که پدرھای
 نماید. و صله رحم امر می

و گفتی: که [ھرقل] به ترجمان گفت: برایش بگو: من از تو از نسبش پرسیدم، و ت
 شوند. ترین قوم خود برگزیده می گونه پیامبران از عالی نسبتعالی نسب است، و ھمین 

گفتی: نه، و اگر و از تو پرسیدم: که کسی پیش از وی چنین ادعایی کرده است؟ 
گفتم: این شخصی است که از دیگران  کسی پیش از وی چنین ادعایی کرده بود، می

 پیروی کرده است.
سی از و از تو پرسیدم: آیا کسی از پدرانش پادشاھی کرده است؟ گفتی: نه، و اگر ک

تاج و تخت پدرش  گفتم: شخصی است که آمده و مطالبۀ کرد، می پدرانش پادشاھی می
 رد.را دا

و از تو پرسیدم: پیش از اینکه چنین ادعایی بکند، او را به دروغ گفتن متھم 
کردید؟ گفتی: نه، و البته ممکن نیست که شخصی از دروغ گفتن با بندگان خدا  می

 بپرھیزد و بر خدا دروغ بگوید.
 کنند و یا بیچارگان و بینوایان؟ و از تو پرسیدم: که بزرگان و اشراف از وی پیروی می

 گفتی: بینوایان، و پیروان پیامبران ھمین بینوایان ھستند.
شوند یا زیاد؟ گفتی: زیاد، و مسأله ایمان به  بروز کم میو از تو پرسیدم: پیروانش روز

 ھمین طریق است، تا آنکه فراگیر شود.
 و از تو پرسیدم: آیا کسی بعد از اینکه در دینش داخل گردید، دلسرد گردیده و از

طور است که چون نورش در دل تابید، دیگر ردد؟ گفتی: نه، و ایمان ھمین گ میبر آن
 امکان برگشت ندارد.

کند؟ گفتی: نه، و از صفات پیامبران، دوری  و از تو پرسیدم. آیا نقص عھد می
 جستن از نقض عھد است.

کند؟ گفتی: به عبادت خداوند یگانه امر  و از تو پرسیدم: شما را به چه چیز امر می
فرماید، و به نماز خواندن و راستی و  کند، و از شرک با او و پرستش بتان نھی می می

گر آنچه را که گفتی راست باشد، به زودی تا ھمین جای پای انماید، پس  عفت امر می
کند، ولی فکر  دانستم که چنین پیامبری ظھور می مرا ھم خواھد گرفت، من خوب می
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دانستم که امکان رسیدن به حضورش  و اگر می کردم که از بین شمایان باشد، نمی
رساندم، و اگر به  گردد، به ھر مشقتی که بود خود را به مالقاتش می برایم میسر می

 .)١(شستم رسیدم، [گرد و غبار] پایش را می مالقاتش می
برای امیر (بصیری) فرستاده  )٢(ذریعه (ِدحیه) جبعد از آن، نامۀ را که پیامبر خدا 

و (دحیه) نامه را برای ھرقل داد، و او نامه را خواند، و در نامه  )٣(ب نمودبودند، طل
 .)٤(چنین آمده بود

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
از طرف محمد بنده و پیامبر خدا، برای ھرقل سردار روم! سالم بر پویندگان راه 

شو، در امان ، مسلمان )٥(نمایم را به سوی کلمۀ اسالم دعوت میو ھدایت، اما بعد: من ت
را دوچند خواھد داد، و اگر ابا ورزیدی، گناه دھقانان و خداوند مزد ت خواھی بود،

توانم نزد او بروم و  در روایتی آمده است که (ھرقل) گفت: یقین دارم که او پیامبر است، ولی نمی -١
رود، و رومانیان مرا به قتل  ام از دست می نبوتش را تصدیق نمایم، زیرا اگر چنین کنم، پادشاھی

و بر خصوصیات احوال شریفۀشان از  جریم رسانند، و ھرقل به نزدیک بودن زمان بعثت نبی ک می
برایش رسید، و شنید که قافلۀ  جکتب سابقه اطالع یافته بود، از این جھت چون نامۀ پیامبر خدا 

ھا را طلبید، و برای آنکه معلومات خود را  قریش از مکه آمده است، فرصت را غنیمت شمرده و آن
 ھایی را با ابوسفیان مطرح نمود. نین سؤالنشین حاضران گرداند، چ ذھن جنسبت به نبی کریم 

وی دحیه بن خلیفۀ کلبی است، در غزوۀ (أحد) و عزوات بعد از آن اشتراک نموده است، و گاھی  -٢
یک جفت موزه بخشش  جآمد، برای پیامبر خدا  می جبه صورت وی نزد پیامبر خدا  ÷جبرئیل

طالعی بدست آورده نتوانستم، (أسد الغابه: ھا را پوشیدند، از سال وفاتش ا داد، و ایشان آن موزه
٢/١٣٠.( 

ی) به ضم اول، بر وزن خرما، شھری است بین مدینۀ منوره و دمشق، و اکنون به نام (ُبْصَر  -٣
باشد، و نام امیر  شود، بنابراین، این شھر غیر از بصره است که در عراق می (حوران) یاد می

انی بود ر َغسِّ ، و بعد از اینکه نامه برای امیر ُبصری رسید، وی نامه را (بصری) حارث بن ابی َشمَّ
 برای ھرقل فرستاد.

در سال ششم ھجری فرستاده بودند، و  سبرای قیصر ذریعۀ دحیه جاین نامه را پیامبر خدا  -٤
ایمان آورد، ولی ھمنشینان و  جکنید، قیصر به پیامبر خدا  طوری که در حدیث مشاھده می

راض نموده و از ایمان آوردن خودداری نمودند، چون دحیه این خبر را فرماندھانش بر وی اعت
 ).٢/١٣٠، (اسد الغابة: »خداوند ملکش را پاینده نگھدارد«آورد، فرمودند:  جبرای پیامبر خدا 

 و کلمه اسالم کلمه (ال إله إال الله محمد رسول الله) است. -٥
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ای اھل کتاب! به سخنی روی آورید که میان «و  )١((یعنی: پیروان تو] برگردن تو است
ما و شما یکسان است، [و آن این است که]: جز خدا [دیگری] را نپرستیم، و چیزی را 

کدام از ما، دیگری را غیر از خداوند یکتا، به خدایی ھیم، و ھیچ قرار ندشریک او 
نگیریم، و اگر [از این پیشنھاد] ابا ورزیدید، پس [ای مسلمانان به کافران] بگویید که 

 .)٢(»شما شاھد باشید که ما مسلمانیم
خواندن نامه  ھایش را گفت، و از گوید: بعد از اینکه (ھرقل) گفتنی سفیان میابو

فارغ شد، ھیاھویی از مجلس برخاست، و ما را از آنجا بیرون کردند، و من به ھمراھان 
تا جایی باال گرفته است  )٣(بن أبی کبشه)شود کار (ا خود گفتم: طوری که معلوم می

شد، که به متابعت از وی، رعیت وی نیز  در صورت مسلمان شدن از این جھت مزدش دوچند می -١
آوردند، و به این اساس یک مزد به سبب اسالم آوردن خودش، و یک مزد به سبب ایمان  ایمان می

شد، و ھمچنین در صورت مسلمان نشدن، گناھش دو چندان  آوردن رعیتش برایش داده می
ھا  سلمان نشدن وی، آنشد، یکی گناه کفر خودش، و دیگری گناه کفر رعیتش که به سبب م می

 شدند. نیز مسلمان نمی
یعنی: در صورت ابا ورزیدن از این سخن که (اصل دین ما و شما که ایمان به خدای یگانه باشد  -٢

یکی است)، اعتراف کنید که مایان مسلمان، و شمایان غیر مسلمان یعنی: کافر ھستید، زیرا به 
 اساسات دین خود نیز ایمان ندارید.

را از روی تعظیم در  جلمبدی به نقل از سھیلی آمده است که: ھرقل نامۀ پیامبر خدا در فتح ا
داشتند، و بعد از اینکه پادشاه  استوانۀ طالئی قرار داد، و اوالدش آن را پشت به پشت نگه می

اش بود، سیف  فرانسه طلیطله را تسخیر کرد، این نامه بدست وی افتاد، و بعد از وی در نزد نوه
گوید که شاه قالوون صالحی مرا با ھدیۀ نزد پادشاه مغرب فرستاد، و پادشاه  منصوری می الدین

مغرب غرض شفاعت مرا قبول نموده و از من خواست تا مدتی نزدش بمانم، ولی من ابا ورزیدم، 
بمن گفت: برایت تحفۀ قیمتی خواھم داد، و صندوقی را که به جواھرات مزین شده بود آورد، و 

الئی را از آن صندوق بیرون آورد، و در بین آن قلمدان نامۀ بود که اکثر حروف آن قلمدان ط
ھنوز باقی بود، و نامۀ بر روی پارچۀ ابریشمینی نصب شده بود، و گفت که این نامه پیامبر شما 

نمائیم،  است که برای پدر کالنم قیصر فرستاده بود، و ما نسل به نسل تا اکنون از آن محافظت می
اند: تا وقتی که این نامه در نزد ما باشد، پادشاھی در خاندان ما  رھای ما به نقل از قیصر گفتهو پد

 باقی خواھد بود.
که حرث بن عبد  جبود، زیرا پدر رضاعی پیامبر خدا  جمقصدش از (این أبی کبشه) پیامبر خدا  -٣

گفتند که یکی  اش (أبو کبشه) بود، و این شخص را از این جھت (ابو کبشه) می العزی باشد، کنیه
 از دخترانش را (کبشه) نام داشت.
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) جھراسد، و از ھمین روز به بعد، یقینم شد که (محمد  که پادشاه روم ھم از وی می
 ، تا اینکه خداوند متعال مرا به اسالم مشرف ساخت.موفق خواھد شد

 )١(به حیث اسقف –که امیر بیت المقدس و از ھمنشینان ھرقل بود  – ابن ناطور
گوید: ھنگامی که ھرقل به (بیت المقدس) آمد،  مسیحیان شام مقرر گردیده بود، می

گین گردید، دولت مردانش برایش گفتند: خیلی غمگین به نظر  محزون و اندوه
 رسی. می

گوید که: ھرقل شخص کاھنی بود، و به علم نجوم وارد بود، و چون از  ابن ناطور می
ھا نظر کردم، دیدم  گفت: شب گذشته که به ستارهوی این سؤال را کردند، در جواب 

 کنند، ظھور کرده است. که پادشاه مردمی که خود را ختنه می
 کنند؟ [و پرسید]: در این عصر و زمان کدام مردم خود را ختنه می

ھا در ھراس  ، و از این)٢(کنند مردم دیگری خود را ختنه نمیگفتند: غیر از یھود 
ھا وجود  ھایی را که در بین آن یبنویس تا یھود دولت خودمباش، و به ھمه شھرھای 

 دارند، به قتل برسانند.
و ھنوز در این موضوع مشغول رای و مشورت بودند که شخصی را نزد ھرقل 

برای ھرقل  جتا خبر پیامبر خدا  )٣(آوردند، این شخص را پادشاه غسان فرستاده بود
 بگوید.

[ھرقل]  )٤(برایش بگوید، [و او خبر را گفت]چون ھرقل از وی خواست که خبر را 
گفت: این شخص را برده و ببینید که ختنه کرده است یا نه؟ چون دیدند گفتند: بلی! 

 ختنه کرده است.

ھا  (اسقف) به معنی پیشوای دینی مسیحیان است، و مقام اسقفی وظیفۀ از وظایف دینی آن -١
 از مطران است.است، و این وظیفۀ برتر از کشیش، و پایینتر 

ھا اطالع  شناختند، و از ختنه کردن آن این سخن را از آن جھت گفتند که مردم یھود را می -٢
کردند، مطلع  ھا نیز خود را ختنه می ھا دور بودند، از اینکه آن داشتند، ولی نسبت به اینکه از عرب

 نبودند.
ر ھمان امیر ُبص –طوریکه قبال یادآور شدیم  –پادشاه غسان  -٣ ری است که نامش حرث ابن َشمَّ

 غسانی است، و کسی را که فرستاده بود، عدی بن حاتم بود.
و آنچه را که عدی بن حاتم گفت این بود که: شخصی در بین ما ظھور کرده است، و ادعای نبوت  -٤

اند، و گروه دیگری با وی مخالفت  دارد، گروھی از وی پیروی کرده و سخنان او را تصدیق نموده
 اند، و تا وقتی که من نزدشان بودم، حالت بر این قرار بود. نموده و به جنگ برخاسته
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 کنند؟ ھرقل از وی پرسید: آیا مردم عرب ھم ختنه می
 کنند. گفت: بلی ختنه می

] پادشاه این ج ھرقل گفت: ھمین شخصی را که من به خواب دیدم [یعنی: محمد
 مردم است که ظھور کرده است.

بعد از آن، ھرقل برای یکی از دوستانش در (رومیه) که مانند خودش شخص 
و ھنوز به  )١(ص) روان گردیددانشمندی بود، نامه نوشت، و خودش به سوی (ِحْم 

ص) نرسیده بود که دوستش جواب نامۀ ھرقل را فرستاد، و در نامۀ خود با (ِحْم 
توافق رای نشان داده و گفته بود که این  جدر موضوع ظھور پیامبر خدا (ھرقل) 

 شخص پیامبر است.
ص) جمع کرد، و امر کرد بعد از آن ھرقل، بزرگان روم را در قصر خود در شھر (ِحْم 

ھا آمده و  ھای قصر را بستند، بعد از آن نزد آن ھای قصر را ببندند، و دروازه که دروازه
خواھید که ملک و  خواھید؟ و آیا نمی آیا رستگاری و فالح را نمی گفت: ای مردم روم!

پس بیایید و به این پیامبر  تان برای خودتان باقی بماند؟ (اگر چنین است) سرزمین
 بیعت کنید.

[به مجرد شنیدن این سخن، بزرگان روم] به مانند خرھای وحشی از جا پریده و به 
 رھا قبال بسه شده است.سوی درھا ھجوم بردند، ولی دیدند که د

ھا  ھا مایوس شد، گفت: این آوردن آن ھا را دید، و از ایمان ن تنفر آنو چون ھرقل ای
خنان را برای آن گفتم تا را بار دیگر نزد من بیاورید، [و چون آمدند] گفت: من این س

تان آزمایش نمایم، و واقعا آنچه را که آرزو داشتم  ابستگی شما را به دینمقدار و
احساس نمودم، [و چون این سخن را از ھرقل شنیدند] برایش سجده نموده و از وی 

 .)٢(اظھار رضایت کردند، و این آخرین قصۀ ھرقل با پیروانش بود

) یکی از شھرھای مشھور اطراف دمشق است، صِحْم ) پایتخت دولت ھرقل بود، و (صِحْم ( -١
 در سال شانزدھم ھجری آن را فتح نمود. سابوعبیده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
دانستم که  به این گفتۀ ھرقل که بعد از گفت و شنید با ابوسفیان گفت که: (و اگر می) نظر ١ 

گردد، به ھر مشقتی که بود خود را به مالقاتش  امکان رسیدن به خضورش برایم میسر می
شستم)، بسیاری از علماء  رسیدم، [گرد و غبار] پایش را می رساندم. و اگر به مالقاتش می می

را از  جبه این گفتۀ خود مسلمان شده است، و باألخص آنکه نامۀ پیامبر خدا اند که وی  گفته
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روی احترام در استوانۀ طالئی قرار داد و از آن به طور شایسته محافظت نمود، ولی عدۀ دیگری 
نظر به اینکه بعد از ھیاھوی ھمنشینان خود گفت که: (من این سخنان را برای آن گفتم تا مقدار 

تان آزمایش نمایم، و واقعا آنچه را که آرزو داشتم احساس نمودم)  ا به دینوابستگی شما ر
گویند که وی آنچه را که قبال گفته بود، روی امتحان وابستگان خود گفته بود، و امام  می

 /در عمدۀ القاری دالیل زیادی را برای جانبین ذکر نموده و در اخیر از ابن بطال /عینی
نکه ھرقل اسالم خود را اعالن کرده باشد، برای ما ثابت نشده است، و کند که گفت: ای روایت می

آنچه که ثابت شده است که وی از دست ندادن قدرت و سلطنت را بر اظھار اسالم خود ترجیح 
داد، و از طرف دیگر، وی در حالت اکراه و مجبوریت نبود که اظھارنکردن اسالمش برایش عذر 

 یم که امرش مربوط به خدا است.گوئ شمرده شود، از این جھت می
کند که: اگر کسی در دل خود مسلمان  این سؤال را مطرح می /و سپس به نقل از قاضی عیاض 

توان چنین  ھم به شھادتین تلفظ نکرد، آیا می شد، و قدرت به اظھار شھادتین را داشت، و با آن
حکم به اسالم وی  شخصی را مسلمان گفت؟ بین علماء اختالف است، و مشھور آن است که

 شود. نمی
گویند که این گفتۀ ھرقل که به پیروانش گفت: (ای مردم  گوید: بعضی از علماء می و بعد از آن می 

تای برای خودتان  خواھد که ملک و سرزمین خواھید؟ و آیا نمی روم! آیا رستگاری و فالح را نمی
ر بیعت کنید)، داللت بر این دارد که باقی بماند؟ (و اگر چنین است) پس بیایید و به این پیامب

 شود]. وی اسالم خود را اعالن کرده بود [پس در این صورت مسلمان گفته می
ھا برخورد نموده و کلمات  ) در وقت تخاطب و گفتگو با غیر مسلمانان باید به لطف خوش با آن٢ 

خاطب نمودند، و این مؤید ھرقل را به (رھبر و بزرگ روم) م جمؤدبانه بکار برد، زیرا پیامبر خدا 

ِ  ٱۡدعُ ﴿فرماید:  این قول خداوند متعال است که می  ﴾ٱۡ�ََسنَةِ ٱلَۡموِۡعَظةِوَ  ٱۡ�ِۡكَمةِإَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب
 ، یعنی: از روی حکمت به سوی راه پروردگارت دعوت کن.]۱۲۵[النحل: 

به (بسم الله الرحمن الرحیم)  شود، سنت است که ) نامه ولو آنکه برای غیر مسلمان نوشته می٣ 
 شروع شود.

نامۀ خود را تنھا ذریعۀ دحیه  ج) عمل کردن به خبر واحد واجب است، ورنه پیامبر خدا ٤ 
 فرستادند. نمی

) این حدیث داللت بر این دارد که نباید برای غیر مسلمانان ابتداء به سالم کرد، ولی عدۀ ابتداء ٥ 
گویند: که ابتداء کردن غیر  اند، وعدۀ دیگری می ازه دادهکردن غیر مسلمان را به سالم اج

 مسلمانان به سالم غرض دلجوئی، و یا جھت ضرورت جواز دارد.
را درک نموده و به او ایمان آورده باشد، برایش دو  ج) کسی که از اھل کتاب پیامبر ما محمد ٦ 

 مزد است، و سبب آن را قبال بیان نمودیم.

                                                                                                                        



 ٦٩  ج ]: ابتدای نزول وحی بر پیامبر خدا۱[کتاب 

از بردن قرآن کریم به سر زمین کفار نھی  جث آمده است که پیامبر خدا ) در بعضی از احادی٧ 
اند، ولی این حدیث داللت بر آن دارد که بردن یک و یا چند آیتی از قرآن کریم به سرزمین  کرده

کفار باکی ندارد، و حتی بردن تمام قرآن کریم به سرزمین کفار وقتی ممنوع است که خوف 
وجود داشته باشد، و اگر چنین خوفی وجود نداشته باشد، و غرض از  اھانت کردن به قرآن کریم

ھای غیر اسالمی، و یا دعوت غیر  بردن قرآن کریم تعلیم آن برای مسلمانان مقیم در سرزمین
 مسلمانان به اسالم باشد، نه تنھا آنکه این عمل جواز دارد، بلکه الزمی و ضروری ھم ھست.

ھا اتمام  ھا را به طریق شایستۀ به اسالم دعوت نمود، تا برای آن آن ) باید پیش از جھاد با کفار،٨ 
 حجت شود.

) دست زدن غیر مسلمانان به کتاب و یا نامۀ که در آن بعضی از آیات قرآنی وجود داشته باشد، ٩ 
 روا است.

 ) سفر کردن به سرزمین کفار جواز دارد.١٠ 
 انتخاب شوند.) سفراء باید از بین مردم فھمیده و دانشمند ١١ 
 –ھا  و باألخص برای علماء و دانشمندان آن –برای اھل کتاب  ج) نبوت پیامبر اسالم محمد ١٢ 

ھا ایمان نیاوردند، سببش یا عداوت و دشمنی، و  ثابت و متیقین بوده و ھست، و کسانی که از آن
 .باشد ھا می یا تقلید کور کورانه از آباء واجداد، و یا حفظ مناصب دنیوی آن

                                                                                                                        





 
 

 يامنكتابُ اإلِ  -٢

 )١(کتاب ایمان -۲

گوئی من به خدا و رسولش ایمان دارم،  ایمان در لغت به معنی تصدیق است، مثال: وقتی که می -١
 دارم و یقین دارم که خدا واحد است، و رسولش بر حق است. اش این است که تصدیق می معنی

 و اما در معنی اصطالحی آن چھار نظر از چھار فرقه وجود دارد: 
باشند  ، و استاذ ابواسحاق اسفرایینی، و حسین بن فضل وغیره میفرقۀ اول که قاضی عبدالجبار 

گویند که: ایمان تنھا عبارت از تصدیق به قلب است، یعنی: به مجرد آنکه شخص در قلب خود  می
شود، ولو  را تصدیق نمود، مؤمن شمرده می جخدا را به وحدانیت شناخت و نبوت پیامبر خدا 

چون این قول با حدیث نبوی به طور کامل و صریح مخالف  آنکه به زبان خود چیزی نگوید، و
 است، لذا اعتباری ندارد، و قابل قبول نیست.

گویند که: ایمان عبارت از اقرار به لسان است، یعنی: اگر کسی به  فرقۀ دوم که کرامیه باشد می 
شود، ولو آنکه قلبا  نمود، مؤمن شمرده می جزبان خود اقرار به وحدانیت خدا و نبوت محمد 

شود، ولو آنکه در  مؤمن نباشد، لذا شخص منافقی که قلبا کافر است، در دنیا حکم به ایمانش می
شود، و این نظر ظاھر البطالن است، زیرا کسی که در واقع و عندالله  آخرت از کفار شمرده می

 اطالق اسم اسالم را نمود. – ولو در ظاھر –توان بر وی  کافر باشد، چگونه می
گویند که: ایمان عبارت از تصدیق به قلب و  باشد می /فرقۀ سوم که در رأس آن امام ابوحنیفه 

شود، ولی  ھا در حصول ایمان کافی شمرده نمی اقرار به زبان ھردو است، و تصدیق به یکی از این
 داند، نه رکنی از ارکان ایمان. میاین فرقه عمل کردن به مقتضیات ایمان را حق و واجب و الزم 

گویند  و فرقۀ چھارم که اصحاب حدیث، و مالک و شافعی و أحمد بن حنبل و او زاعی باشد می 
که: ایمان عبارت از تصدیق به قلب، و اقرار به زبان، و عمل کردن با جوارح است، به این معنی که: 

گوید که:  رح عقیدۀ طحاویه میعمل کردن به احکام دین جزئی از ایمان است، و صاحب ش
و بین أئمۀ دیگر رحمھم الله در اینکه اعمال جزئی از ایمان است  /(اختالف بین امام ابوحنیفه

یا از لوازم ایمان، اختالف شکلی و ظاھری است، زیرا اینکه اعمال الزمۀ ایمان، و یا جزئی از ایمان 
را ھردو گروه بر این اتفاق نظر دارند که شود، زی باشد، نتیجه یکی است، وسبب فساد عقیده نمی

است، اگر خواسته  أشود، بلکه سرنوشتش در مشیت خداوند مرتکب کبیره از ایمان خارج نمی
کند) (شرح العقیده الطحاویة:  کند، و اگر خواسته باشد او را عذاب می باشد از وی عفو می

 ).۳۷۴ص/

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٧٢

ْ ىلَ عَ  المُ سْ اإلِ  يَ نِ : بُ ج يِّ بِ النَّ  لُ وْ باب: قَ  -١  سٍ  مخَ

 که اسالم بر پنج چیز بنا یافته است ج]: این قول پیامبر خدا ۱باب [

ِ َص  -٨ ُ َ�نُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ بُِ�َ «�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن ابِْن ُ�َمَر، ريَِضَ ا�َّ
َالِة، َو�ِيتَاِء اإلِْسَالُم  ، َو�ِقَاِم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
ىلَعَ مَخٍْس: َشَهاَدِة أ

اَكةِ  ، وََصْوِم َرَمَضانَ الزَّ  ].٨[رواه ابلخاری:  »، َواحلَجِّ
اسالم بر پنچ «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(باز ابن عمر -٨

جود یگانه وپنچ چیز بنا یافته است: گواھی دادن بر اینکه خدای دیگری غیر از خدای 
پیامبر خدا است، و برپا داشتن نماز، و دادن زکات، و حج [بیت الله  جحمد مندارد، و 

 .)٢(»الحرام]، و روزه گرفتن ماه رمضان

عد از مسلمان شدن پدرش مسلمان شد، و وی عبدالله بن عمر بن خطاب قرشی ھاشمی است، ب -١
برایش اجازۀ  جاش پیامبر خدا  پیش از وی ھجرت نمود، در غزوۀ بدر و أحد نسبت به خوردسالی

اشتراک نمودن به این دو غزوه را ندادند، و اولین غزوۀ که در آن اشتراک نمود عزوه خندق 
ایشان نماز خوانده بودند، آب  بود، حتی در ھرجایی که جاست، نھایت تابع سنت پیامبر خدا 

داد که خشک  در زیرش نماز خوانده بودند، آب می جداد که خشک نشود، که پیامبر خدا  می
شصت سال زندگی نمود، و در  جنشود، احادیث بسیاری را روایت کرده است، و بعد از پیامبر خدا 

سالگی وفات نمود، أسد سال ھفتاد و سه ھجری به سن ھشتاد و شش سالگی و یا ھشتاد و چھار 
 ).٢٣١-٣/٢٢٧الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) مراد از بنای اسالم بر این پنج چیز، آن است که این پنج چیز ارکان اسالم است، و اسالم بدون ١ 

 یابد. ھا تحقق نمی این
است، و اینکه در این حدیث از ) در احادیث دیگری آمده است که (جھاد) باالترین قلۀ اسالم ٢ 

جھاد نام برده نشده است، سببش این است که جھاد فرض عینی و دائمی نیست، بلکه فرض 
 کفایی است، و در وقتی است که جھادی وجود داشته باشد، اما این ارکان دیگر فرض عینی است.

به مالئکه، و ھمچنین دیگر  ) اینکه در این حدیث، از ایمان آوردن به سائر انبیاء، و ایمان آوردن٣ 

(ال إله إال اهللا افراد (مؤمن به) ذکری به میان نیامده است، سببش این است که مراد از شھادت 

اند، و معلوم است  ازان خبر داده جتصدیق به تمام چیزھائی است که پیامبر خدا حممد رسول اهللا) 
ان آوردن به سائر انبیاء وغیره امر که ایشان به ایمان آوردن به مالئکه، و کتب منزله، و ایم

 اند. نموده

                                                 



 ٧٣  کتاب ایمان -۲

نِ  -٢ يامَ ورِ اإلِ  باب: أُمُ

 ]: امور ایمان۲باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  َ�نْ  -٩ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
اِإليَماُن بِْضٌع «أ

 ].٩رواه اخلباری: [ »وَِستُّوَن ُشْعبًَة، َواحلَيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اِإليَمانِ 
ایمان شصت و «روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا  ، از)١(سھریرهاز ابو -۹

 .)٢(»ای از ایمان است چند شعبه است، و حیاء شعبه

روایت کرده است،  /) در این حدیث حج بر روزه مقدم ذکر شده است، و در حدیثی که مسلم٤ 
نیز بر شخصی که حج را بر روزه مقدم ذکر کرده بود،  سروزه بر حج مقدم آمده است، و عمر

 جبعد از آن حج است، و از پیامبر خدا اعتراض نموده و گفت: اینطور نیست، بلکه اول روزه و 
 ام. چنین شنیده

ه به معنی گربۀ کوچک است، و چون با این گربه بازی می (ُھَرْیَره) -١ ه) است، و ِھرَّ کرد،  تصغیره (ِھرَّ
او را ابوھریره نامیدند، اسمش عبدالله و یا عبدالرحمن بن صخر است، در سال  جپیامبر خدا 

بود، از این جھت از ھر صحابۀ دیگری احادیث  جھمیشه با پیامبر خدا  غزوۀ خیبر مسلمان شد، و
) پنج ھزار و سه صد و ھفتاد و چھار حدیث ۵۳۷۴بیشتری روایت کرده است، مجموع احادیثش (

) چھار صد و چھل و شش حدیثش در (صحیح البخاری) موجود است، بیش از ۴۴۶است، و (
اند، اصلش از یمن است، و در  ین از وی روایت کرده) ھشتصد نفر از علمای صحابه و تابع۸۰۰(

 ).۱/۸۹سن ھفتاد و نه سالگی در مدینۀ منوره وفات یافت، فتح المبدی (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) شعبه به معنی قطعه و جزء است، بنابراین ایمان دارای شصت و چند جزء است.١ 
 ھای ایمان سه چیز است، قلب، لسان، و بدن. گوید: منبع شعبه می /) امام ابن حجر٢ 
اعمال متعلق به قلب بیست و چھار خصلت است، که عبارت اند از: ایمان به خدا، ایمان به مالئکه،  

و کتب، و رسل، و اینکه تقدیر خیر و شر از طرف خدا است، و ایمان به روز آخرت، محبت خدا، 
، معتقد بودن به تعظیم پیامبر خدا، اخالص، توبه، ترس از خدا، امید جمحبت پیامبر خدا محمد 

به رحمت خدا، شکر خدا، وفا، صبر، رضایت دادن به قضاء، توکل، رحمت، تواضع، ترک کبر و 
 خودخواھی، ترک حسد، ترک کینه توزی، ترک غضب.

ن علم، علم آموختن و اعمال متعلق به زبان ھفت چیز است: تعلق به توحید، تالوت قرآن، آموخت 
 به دیگران، دعاء، ذکر، و اجتناب از کارھای بیھوده.

و اعمال متعلق به بدن سی و ھشت خصلت است، که عبارت اند از: طھارت حسی و حکمی، نماز،  
زکات، آزاد ساختن غالمان، سخاوت، روزه، حج، عمره، طواف، اعتکاف، جستجوی شب قدر، 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٧٤

لِمُ  -٣ هِ سَ لِ  نْ مِ  ونَ مُ لِ سْ املُ  مَ لِ ن سَ مَ  باب: املُْسْ دِ يَ  انِهِ وَ

 ]: مسلمان [کامل] کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند.۳باب [

ِ بِْن  -١٠ ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َ�ْمٍرو ريَِضَ ا�َّ
ُ َ�نْهُ « [رواه  »الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه َوَ�ِدهِ، َوالُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َ�َ� ا�َّ

 ].١٠ابلخاری: 
روایت است که فرمودند:  جامبر خدا از پی )١(باز عبدالله بن عمرو -۱۰

مسلمان [کامل] کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند، و مھاجر «
 .)٢(»ا ترک نمایدکسی است که منھیات خداوند متعال ر

کردن به نذر، پابندی به قسم، ادای کفارات، نکاح گرفتن،  ھجرت از سرزمین کفر و شرک، وفاء
ادای حقوق اھل و عیال، احسان به والدین، تربیۀ اوالد، صلۀ رحم، اطاعت از بزرگان، مھربانی به 
زیر دستان، عدالت در امارت، ھمراھی با جماعت مسلمانان، اطاعت از ولی امر، اصالح در بین 

معروف و نھی از منکر باشد، پشتیبانی از کارھای نیک، تطبیق مردمان، که از آن جمله امر به 
حدود، جھاد، ادای امانت، نیکی کردن به ھمسایه، خوش معاملگی، ادای حق مال، رد سالم، 

نکردن مردم، دوری از لھو و لعب،  زند، اذیت (یرحمک الله) گفتن برای کسی که عطسه می
 شود. ھای ایمان، شصت و نه شعبه می شعبهبرداشتن نامالیمات از راه، که به این طریق 

ھای ایمان (ال إله  باالترین شعبه«) در صحیح مسلم در این حدیث این عبارت ھم آمده است که: ٣ 
رساند که مراتب  ھا (برداستن نا مالیمات از راه است)، و این خود می إال الله)، و پاینترین آن

 ھای ایمان متفاوت بوده و یکسان نیست. شعبه
وی عبدالله بن عمرو بن عاص قرشی سھمی است، پیش از پدرش مسلمان شد، دارای علم و  -١

کرد، از عجایب روزگار آنکه از پدرش تنھا دوازده سال کمتر  دانش فراوان بود، و بسیار عبادت می
سن داشت، و غیر از او دیگری دیده نشده است که بین او و پدرش چنین تفاوت سنی کمی وجود 

باشد، در ذی الحجه سال شصت و پنج ھجری به سن ھفتاد و دو سالگی در مکه و به داشته 
 ).١/٩٢روایتی در طائف و یا مصر وفات یافت، (فتح المبدی: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود، در  ) کسی که مسلمانان از زبان و یا دستش در امان نباشند، مسلمان کامل شمرده نمی١ 

روایت است که گفت: گفتم: یا رسول الله! مرا به  سنن ترمذی از سفیان بن عبدالله ثقفیس
چیزی امر کنید که به آن تمسک بجویم، فرمودند: بگو که پروردگارم خدا است، و بعد از آن به راه 

بینید؟  تر از ھرچیزی نسبت به من چه خیر را می راست روان شو، گفتم: یا رسول الله! مخیف
 [شریف] خود را گرفته و فرمودند: (این را). زبان

                                                                                                                        



 ٧٥  کتاب ایمان -۲

 ؟لُ ضَ فْ أَ  مِ الَ سْ اإلِ  يُّ باب: أَ  -٤

 ]: کدام اسالم افضل است؟٤باب [

يِب ُموىَس ريَِضَ  -١١
َ
فَْضُل؟ قَاَل: َ�ْن أ

َ
يُّ اإلِْسَالِم أ

َ
، أ ِ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَالُوا يَا رَُسوَل ا�َّ ا�َّ

 ].١١[رواه ابلخاری:  »َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن لَِسانِِه، َوَ�ِدهِ «
[صحابه] پرسیدند: یا رسول الله! کدام  روایت است که گفت: )١(ساز ابوموسی -۱۱

 مسلمان افضل است؟
 .)٢(»کسی که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند«د: فرمودن

) ھجرت آن نیست که انسان خانه و دیار خود را ترک کند، و به سرزمین دیگری برود، و بعد از ٢ 
آن مرتکب معاصی و منھیات گردد، بلکه مھاجر حقیقی کسی است که معاصی و منھیات را ترک 

و نوع است، ھجرت ظاھر، و ھجرت باطن، نماید، ولو آنکه در وطن خود باشد، زیرا ھجرت بر د
ھجرت ظاھر: ترک کردن سرزمین کفر، و یا سرزمین بدعت و معصیت، و یا سرزمین نا امن، و 
رفتن به مکان و سرزمین دیگری است، و ھجرت باطن: عبارت از تزکیۀ نفس و ترک منھیات و 

 معاصی است، و مراد از حدیث نبوی شریف، ھمین ھجرت باطن است.
مسلمان کامل کسی است که (مردم) از وی در امان «در روایت دیگری آمده است که: ) ٣ 

شود، بنابراین،  ، و البته لفظ (مردم) عمومیت داشته و مسلمان و غیر مسلمان را شامل می»باشند
ھمانطوری که باید مسلمانان از دست و زبان مسلمان در امان باشد، غیر مسلمان نیز باید از 

مسلمان در امان باشند، مگر آنچه را که شریعت از این قاعده عام استثناء نموده دست و زبان 
 باشد.

او را امیر بصره مقرر نمود، و  سوی عبدالله بن قیس بن سلیم اشعری است، عمر بن خطاب -١
او را برطرف کرد، و باز دوباره او را مقرر نمود، و چون خالفت به علی بن ابی طالب  سعثمان

درگیری پیدا کرد، و از مردم  ببا طلحه و زبیر جرتش را تایید کرد، ولی چون علی رسید، اما
ھا را غرض درگیر نشدن در فتنه از رفتن مانع  آن سکوفه خواست تا به کمکش بیایند، و ابوموسی

او را عزل کرد، و در سال چھل و دوم ھجری در مکۀ مکرمه وفات یافت، أسد الغابه  سشد، علی
)٣٠٩-٥/٣٠٨.( 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) لفظ حدیث آن است که (أی اإلسالم أفضل)؟ یعنی: کدام (اسالم) افضل است؟ و محدثین ١ 

اند که مراد از اسالم صاحب اسالم است، یعنی: کسی که اسالم دارد، که ھمان مسلمان  گفته
گرفته است، و دلیل آن روایت صحیح باشد، و ترجمه ھم به اساس ھمین تاویل و توجیه صورت 

مسلم است که سائل و یا سائلین پرسیدند که: (أی المسلمین أفضل)، یعنی کدام یک از مسلمانان 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٧٦

امُ  -٥ الَمِ  الطَّعامِ باب: إِطْعَ سْ نَ اإلِ  مِ

 ]: طعام دادن از اسالم است.٥باب [

َل  -١٢
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
ُ َ�نُْهَما، أ ِ بِْن َ�ْمٍرو ريَِضَ ا�َّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ُسوَل اهللاِ رَ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

؟ قَاَل:  يُّ اإلِْسَالِم َخْ�ٌ
َ
َالَم ىلَعَ َمْن َعَرفَْت َوَمْن لَْم َ�ْعرِْف «وََسلََّم: أ  السَّ

ُ
َعاَم، َوَ�ْقَرأ  »ُ�ْطِعُم الطَّ

 ].١٢[رواه ابلخاری: 
پرسید:  جروایت است که شخصی از پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو -۱۲

 تر است؟کدام صفت اسالمی بھ
شناسی و  طعام دادن، و سالم کردن بر ھرکسی که او را می«فرمودند: 

 .)١(»شناسی نمی

در جواب فرمودند: مسلمانی که مسلمانان از دست و زبانش در امان  جافضل است؟ و پیامبر خدا 
 باشند.

ان ھم از دستش در امان باشند و ھم از ) بھترین و کاملترین مسلمان کسی است که مسلمان٢ 
زبانش، و کسی که مسلمانان تنھا از زبانش و یا تنھا از دستش در امان باشند، کسی است که 
اسالمش دارای نقص است، و کسی که مسلمانان نه از دستش در امان باشند و نه از زبانش، 

نمائیم  وند متعال مسئلت میمسلمانی است که نقص ایمانش به حد و فرت رسیده است، و از خدا
 تمام مسلمان را از این دو صفت بسیار بد و زشت در حفظ و حمایت خود نگھدارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) باشد، سؤال از این شده است که کدام مسلمان ١١) در حدیث قبلی که حدیث شماره (١ 

) باشد، سؤال از این شده است که کدام مسلمان ١٢(افضل) است؟ و در این حدیث که شماره (
 ھمان است که در این دو حدیث نبوی شریف مذکور است. جبھتر است، و جواب پیامبر خدا 

) بعضی از علماء بر این نظر اند که: بین (فضل) و (خیر) فرق است، به اینگونه که: (فضل) ٢ 
ت از خوبی در مقابل بدی است، به عبارت عبارت از ثواب زیاد در مقابل ثواب کم، و (خیر) عبار

 است. /شود، و (خیر) در کیفیت، و این نظر امام بطال دیگر: (فضل) در کمیت استعمال می
وعدۀ دیگری بر این نظر اند که: معنی سؤال در ھردو مورد که (فضل) در حدیث قبلی، و (خیر)  

برای این دو شخص دو جواب  جخدا در این حدیث باشد از نگاه معنی یکی است، و اینکه پیامبر 
متفاوت دادند، سببش در نظر گرفتن حالت این دو شخص است، گویا حالت شخص اول تقاضای 
این را داشته است که او را از اذیت دیگران منع کنند، و حالت شخص دوم مقتضی این بوده است 

                                                                                                                        



 ٧٧  کتاب ایمان -۲

هِ  -٦ سِ ِبُّ لِنَفْ ا حيُ يهِ مَ ِبَّ ألَخِ نِ أَنْ حيُ يامَ نَ اإلِ  باب: مِ

خواهد، برای برادر  ]: از ایمان آن است که شخص آنچه را که برای خود می٦باب [
 خود هم بخواهد.

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َ�ْن  -١٣ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َحُدُ�ْم، «أ

َ
َال يُْؤِمُن أ

ِخيِه َما ُ�ِبُّ نِلَْفِسهِ 
َ
 ].١٣[رواه ابلخاری:  »َحىتَّ ُ�ِبَّ ِأل

ایمان کسی از شما تا «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  )١(ساز انس -١٣
خود، ھمان چیزی را بخواھد که برای خود  شود که برای برادر ن وقت کامل نمیآ

 .)٢(»خواھد می

وب حکیم آن است که که او را به منفعت رساندن برای دیگران تشجیع نمایند، و تقاضای اسل
 ھرکسی را متناسب با حالش توجیه و ارشاد نمود.

ولی اگر بگوئیم که ھم معنی اول که فرق بین (فضل) و (خیر) باشد، در نظر گرفته شده است، و  
 ھم معنی دوم که حالت سؤال کننده باشد، شاید از حقیقت دور نیفتاده باشیم، والله تعالی أعلم.

است، ده ساله بود که شرف خدمتگزاری  جنضر نجاری، خادم پیامبر خدا  وی انس بن مالک بن -١
خواست تا  جشان بود، مادرش از پیامبر خدا  را حاصل نمود، و ده سال در خدمت جپیامبر خدا 

خدایا! در مال و عیالش برکت بده، عمرش را دراز کن، و برایش «به حقش دعا کنند، گفتند: 
داد،  ، و به برکت دعای نبوی مالش فراوان شد، و درختان باغش سالی دوبار میوه می»بیامرز
دوصد و  /داد، ھشتاد پسر و دو دختر داشت، امام بخاری ھای باغش بوی ُمشک می ریحان

و ھشت حدیثش را در این کتاب (صحیح البخاری) روایت کرده است، تیرانداز نھایت شصت 
در نزدش بود، وصیت کرد که آن عصا را در آغوشش با وی دفن  جماھری بود، عصای نبی کریم 

و  سکنند، و ھمچنان کردند، یکصد و سه سال عمر کرد، و در سال نود سه ھجری وفات نمود، 
ؤال و نیامنا یگانه پسرم را (أنس) نامیدم، و از خداوند متعال مسألت أرضاه، و این جانب تفا

را حاصل  جشرف خدمتگذاری نبی کریم  سنمایم تا اگر (أنس) من، مانند أنس بن مالک می
را حاصل نماید، و خداوند برایش مال حالل و  جنکرده است، شرف خدمتگذاری دین نبی کریم 

در طاعت خود دراز گرداند، و برای وی و والدینش بیامرزد،  فرزند صالح عنایت فرماید، عمرش را
 آمین.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
خواھد، برای  ) شخص مسلمان ھر خیری را از امور دنیا یا آخرت ھمانطوری که برای خود می١ 

خواھد خانۀ خوب، لباس  میبرادر مسلمان خود نیز بخواھد، مثال: در امور دنیوی ھمانطوری که 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٧٨

ولِ  -٧ سُ بُّ الرَّ نِ  جباب: حُ يامَ نَ اإلِ  مِ

 از ایمان است ج]: دوست داشتن پیامبر خدا ۷باب [

ِ َص�َّ اهللاُ  -١٤ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
ي «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ�ْن أ ِ

َّ
فََواذل

هِ  ِ
َ

هِ َوَودل ِْه ِمْن َوادِلِ
َ

َحبَّ إيِل
َ
ُ�وَن أ

َ
َحُدُ�ْم َحىتَّ أ

َ
[رواه ابلخاری:  »َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، َال يُْؤِمُن أ

١٤.[ 
سوگند به ذاتی که «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سھریرهاز ابو -۱۴

شود که من در نزدش، از  ان شخص، تا آن وقت کامل نمیایم )١(جانم در دست او است
 .)١(»تر نباشم پدر [و مادر] و فرزندش محبوب

خواھد که تجارتش فائده کند، فرزندش  خوب، اسپ خود و امثال این چیزھا را داشته باشد، و می
خوب و صالح باشد، ھمین چیزھا را برای برادر مسلمان خود نیز بخواھد، و در امور اخروی 

بیت الله الحرام برود، و خواھد خودش نماز بخواند، و یا زکات بدھد، و یا به حج  ھمانطوری که می
یا روزۀ نفلی بگیرد، و یا نماز شب بخواند، باید برای برادر مسلمان خود نیز ھمین اعمال نیک و 

 پسندیده را بخواھد.
خواھد، نه برای برادر  ) در اموری که منحصر به فرد است، اگر کسی چیزی را تنھا برای خود می٢ 

خواھد که اسپ وی  دوانی است و می : اگر مسابقۀ اسپگردد، مثال خود، در این وعید شامل نمی
خواھد که خودش فرد اول مدرسه بشود، و یا در  مسابقه را ببرد، و یا شاگرد مدرسه است، و می

مسابقه حفظ قرآن کریم، و یا حفظ احادیث نبوی از ھمگان گوی سبقت را ببرد، برایش گناھی 
 نبوده، و منافی با کمال ایمان نیست.

اند که عکس این امور نیز از لوازم این حدیث نبوی شریف است، یعنی:  ماء رحمھم الله گفته) عل٣ 
خواھد، برای برادر مسلمان خود نیز نخواھد، امام ابن حجر به  ھمان چیزی را که برای خود نمی

 ھا مانند مرض، گوید که: از جملۀ ایمان این است که آنچه را که از بدی نقل از امام کرمانی می
خواھد، برای برادر مسلمان خود نیز  ھا برای خود نمی ناکامی، فقر و بیچارگی، و امثال این

 نخواھد.
ھا که در قرآن مجید و سنت ثابت نبوی برای خداوند متعال  در اطالق دست، و وجه، و امثال این -١

ب آمده است، دو مذھب وجود دارد، یکی مذھب سلف، و دیگری مذھب (مؤوله)، خالصۀ مذھ
گویند: به آنچه که خداوند برای خود نسبت داده است، و یا پیامبرش از آن  سلف آن است که می

دانیم، و امام  خبر داده است، ایمان داریم، و درک حقیقت آن را مربوط به خداوند متعال می
اند که چنین صفاتی را تاویل نموده و  ھم به ھمین نظر است، و مؤوله کسانی /ابوحنیفه
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�ٍَس  -١٥
َ
مْجَِع�َ « احلديث بَعيْنِه َوَزاَد يف آِخِره: :ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
[رواه  »َوانلَّاِس أ

 ].١٥ابلخاری: 
سوگند به ذاتی که جانم [«فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۱۵

شود که من در نزدش،  در دست او است [بالکیف]، ایمان شخص تا آن وقت کامل نمی
 .)٢(تر نباشم از پدر [و مادر] و فرزندش]، و از ھمۀ مردمان محبوب

ةِ باب:  -٨ وَ الَ نِ  حَ يامَ  اإلِ

 ]: لذت ایمان۸باب [

ُ َ�نُْه، َعِن ا هَ�نْ و -١٦ ثََالٌث َمْن ُ�نَّ ِ�يِه « نلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:ريَِضَ ا�َّ
ْن ُ�ِبَّ الَمرَْء الَ 

َ
ا ِسَواُهَما، َوأ ِْه ِممَّ

َ
َحبَّ إيِل

َ
ُ أ ُ َورَُسوهلُ ْن يَُ�وَن ا�َّ

َ
 وََجَد َحَالَوَة اِإليَماِن: أ

ْن َ�ُعوَد 
َ
ْن يَْ�َرَه أ

َ
، َوأ ِ َّ�ِ 

َّ
بُُّه إِال ْن ُ�ْقَذَف يِف انلَّارِ يِف الُ�ْفِر َكَما يَ�ْ ُ�ِ

َ
[رواه  »َرُه أ

 ].١٦ابلخاری: 

ند که مثال: مراد از دست، قدرت، و مراد از استواء استیالء، و مراد از نزول، نزول رحمت و گوی می
 ھا است. امثال این

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا، دوم: محبت معنوی،  محبت بر سه نوع است، اول: محبت حسی، مانند: دوست داشتن زیبائی 

شود، مانند: محبت شاگرد نسبت به استادش، و محبت  ز یاد میکه به محبت اجالل و اکرام نی
فرزند نسبت به پدرش، سوم: محبت طبیعی، مانند محبت داشتن به کسی که برای انسان کار 

دھد، و شکی نیست که اسباب انواع سه گانۀ محبت در شخص پیامبر  خیر و نیکی را انجام می
آنکه: دارای جمال ظاھر و باطن بودند، دوم آنکه: به شکل اکمل آن وجود دارد، زیرا اول  جخدا 

مستجمع ھمۀ انواع فضائل به اکمل وجه آن بودند، سوم آنکه: سبب ھدایت مردم به سوی فالح و 
باشند، بنابراین باید  ھا غرض نجات از دوزخ در آخرت می رستگاری در این دنیا، و شفاعت آن

 یشتر دوست داشت.ایشان را از ھمگان و حتی از دنیا وما فیھا ب
و فرقی که بین این حدیث و حدیث قبلی وجود دارد، در جملۀ اخیر است، و آن این قول پیامبر  -٢

زیرا این جمله در حدیث قبلی نیامده بود، » و از ھمۀ مردمان«فرمایند:  است که می جخدا 
فرزند خود، و از  را از پدر، و مادر، و جشود که نبی کریم  بنابراین، ایمان شخص وقتی کامل می

 ھمۀ مردمان ھرکس که باشند، و در ھر مقامی که قرار داشته باشند، بیشتر دوست داشته باشد.
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سه چیز است که اگر «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز انس و -۱۶
 نماید: در کسی موجود شد، لذت ایمان را درک می

 .)١(تر باشد در نزدش محبوب »ماسوی«اینکه خدا و رسولش از  -
 .)٢(اش نسبت به شخص دیگری جز به جھت خدا نباشد دوستیاینکه 

 .)٣(»و اینکه بازگشتن به کفر در نظرش، مانند داخل شدن در آتش باشد

بُّ  -٩ نِ حُ يامَ ةُ اإلِ الَمَ ارِ االَ  باب: عَ  نْصَ

 ]: دوست داشتن انصار از ایمان است۹باب [

آيَُة اِإليَماِن ُحبُّ «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ  ، اُهللا َ�نْهُ وَ�نُْه ريَِضَ  -١٧
نَْصارِ 

َ
نَْصاِر، َوآيَُة انلَِّفاِق ُ�ْغُض األ

َ
 ].١٧[رواه ابلخاری:  »األ

عالمت ایمان کامل، «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو از انس -۱۷
 .)٤(»دوست داشتن انصار، و عالمت منافقت، بغض و دشمنی با انصار است

آن است که شخص از  –به عالوه از محبت قلبی  –بھترین و بارزترین مظھر محبت خدا و رسولش  -١
کسی که ادعای اوامر خدا و رسولش اطاعت نموده و از معصیت خدا و رسولش خودداری ورزد، و 

گردد، در این ادعای  ھا را نکرده و مرتکب معصیت می محبت خدا رسولش را دارد، و اطاعت آن
 خود صادق نیست.

یعنی: اگر با کسی دوستی و محبتی دارد، دوستی و محبتش خاص برای خدا باشد، و عالمت  -٢
ھت خدا را دارد، دوستی به جھت خدا آن است که آن کسی که نسبت به وی ادعای دوستی به ج

اش نسبت به وی بیشتر نشود، و اگر برایش بدی مادی  کند، دوستی اگر برایش نیکی مادی می
 کند، محبت او نسبت به وی کم نشود. می

شود که نور ایمان در قلبش جا گرفته، محاسن و  و این حالت وقتی در شخص موجود می -٣
موده باشد، به ھمۀ فضائل اخالقی متصف ھا و اضرار کفر را درک ن ھای اسالم، و بدی خوبی

 گردیده، و ھمۀ رذایل را ترک کرده باشد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٤
ھا را به  آن ج) انصار عبارت از دو قبیلۀ اوس و خزرج است، و خداوند متعال و پیامبر اکرم ١ 

اند که با  جھت به نام (انصار) متصف گریدهاند، و این دو قبیله از این  صفت (انصار) توصیف نموده
 و مسلمانان و اسالم را کمک و نصرت دادند. جھای مادی و معنوی خود پیامبر خدا  کمک
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ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل،  َ�نْ  -١٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه أ اِمِت ريَِضَ ا�َّ ُ�بَاَدَة ْ�َن الصَّ

ْصحَ 
َ
ُ ِعَصابٌَة ِمْن أ

َ
قُوا، َوَال تَْزنُوا، «ابِِه: وََحْوهل ِ َشيْئًا، َوَال �رَْسِ ُ�وا بِا�َّ ْن َال �رُْشِ

َ
بَايُِعوِ� ىلَعَ أ

رُْجِلُ�ْم، َوَال َ�ْعُصوا يِف 
َ
يِْديُ�ْم َوأ

َ
ونَُه َ�ْ�َ أ تُوا بِبُْهتَاٍن َ�ْفرَتُ

ْ
ْوالََدُ�ْم، َوَال تَأ

َ
 َوَال َ�ْقتُلُوا أ

ْ�يَا َ�ُهَو َمْعُروٍف، َ�َمْن َوَ� ِمنْ�ُ  َصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا َ�ُعوقَِب يِف ادلُّ
َ
، َوَمْن أ ِ ْجُرُه ىلَعَ ا�َّ

َ
ْم فَأ

، إِْن َشاَء َ�َفا َ�نُْه َو�ِ  ِ  ا�َّ
َ

ُ َ�ُهَو إِىل َصاَب ِمْن َذلَِك َشيْئًا ُ�مَّ َسرَتَُه ا�َّ
َ
ُ، َوَمْن أ

َ
اَرٌة هل ْن َشاَء َكفَّ

 ].١٨[رواه ابلخاری:  ىلَعَ َذلَِك َ�بَاَ�ْعنَاهُ » اَعَ�بَهُ 
در حالی که گروھی از  جروایت است که پیامبر خدا  )١(ساز عباده بن صامت -۱۸

به من چنین بیعت کنید که: ھیچ چیزی «صحابه به اطرافشان نشسته بودند فرمودند: 
، به )٢(نکنید، فرزندان خود را نکشید را به خدا شریک نسازید، دزدی نکنید، زنا

ھای دیگر نیز چنین است، یعنی  ) طوری که در احادیث دیگری آمده است، حج و بغض صحابه٢ 
المت کمال نفاق است، ھا ع ھا سبب عالمت کمال ایمان، و دشمنی با آن دوست داشتن آن

دارد جز شخص مسلمان، و از  ترا دوست نمی«فرمودند که:  سبرای علی جچه پیامبر خدا  چنان
انصار را به این امر که: دوست داشتن  ج، و اینکه پیامبر خدا »آید جز شخص منافق تو بدش نمی

ھا عالمت منافقت است، اختصاص دادند، روی تاکید بیشتر  ھا عالمت ایمان، و بد آمدن از آن آن
 ھا است. این امتیاز نسبت به آن

اند،  ھا اسالم را نصرت داده گویند: اگر کسی از انصار به سبب دیگری غیر از اینکه آن ) علماء می٣ 
گردد، از این  شود، و متصف به صفت نفاق و کفر نمی ند، در این وعید شامل نمیک مخالفت می

ھا جنگ و خونریزی صورت گرفت، ھیچگاه شنیده نشده است، که کسی  سبب با آنکه در بین آن
 دیگری را منافق و یا کافر خوانده باشد، والله تعالی أعلم بالصواب.

عقبۀ اول و دوم، و در بیعة الرضوان، و در ھمۀ  وی عباده بن صامت انصاری خزرجی است، در -١
اشتراک داشت، یکی از پنج نفری بود که قرآن را جمع کرده بودند، و  جغزوات با پیامبر خدا 

او را به حیث معلم به آن دیار  سداد، بعد از فتح شام عمر برای اھل صفه قرآن را تعلیم می
سی و چھار ھجری به سن ھفتاد و دو سالگی وفات فرستاد، بسیار زیبا و بلند قامت بود، در سال 

 ).١٠٧-٣/١٠٦وأرضاه، أسد الغابه ( سنمود، 
ھا تولد دختر را عار پنداشته و در اغلب  سبب اختصاص به نھی از قتل فرزندان آن است که عرب -٢

و  ھا، چه گاھی پسران خود را از ترس نان دادن آن کردند، چنان گور می ھا را زنده به احیان آن
 رساندند. اینکه مبادا فقیر شوند، به قتل می
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کنید [به مردم] تھمت نزنید، از کارھای نیک و مشروع  که از خود افتراء می چیزھایی
 .)١(»سرپیچی نکنید

کسی که به این [عھد و پیمان خود] وفا کند، مزدش بر خدا است، و کسی که «
مرتکب گناھی از این گناھان گردد، و در دنیا مجازات آن را [از حد و یا تعزیر] به بیند، 

 کفاره است. ت [دنیوی] برایشھمین مجازا
و کسی که مرتکب گناھی از این گناھان گردد، و خداوند آن را بر وی بپوشاند، 

کند، و اگر بخواھد عذابش  امرش موکول به خدا است، اگر بخواھد از وی عفو می
 .)٢(»خواھد کرد

 بیعت نمودیم. جگوید: و ما به ھمین چیزھا به پیامبر خدا  روای می

شود که فالن کار مشروع را انجام دھید،  یعنی اگر از طرف (ولی امر) مسلمان به شما امر می -١
شوید که مخالف شریعت  نباید از انجام دادن آن کار سرپیچی نمایید، ولی اگر به کاری امر می

به ناحق بکشید، و یا مال او را به غیر حق تصرف شود که کسی را  است، مثال: به شما امر می

الَ «فرمایند:  می جنمائید، در این صورت پیروی کردن از اوامر (ولی امر) الزم نیست، پیامبر خدا 

َالِقِ  يَةِ اخلْ صِ عْ لُوقٍ يفِ مَ ةَ ملَِخْ  ».نباید از ھیچ مخلوقی در معصیت خالق اطاعت نمود: «یعنی، »طَاعَ
شود، در این بیعت، تاکید و تصریح بیشتر بر اجتناب از منھیات شده  میو طوری که مشاھده  

رساند که از بین بردن مفاسد بر جلب مصالح مقدم است، از  است، تا انجام دادن اوامر، و این می
شد، باید از انجام  اند، اگر انجام دادن اوامر سبب ارتکاب منھیات می این جھت است که گفته

گردد، و اگر روزه بگیرد،  گردد، مثال: اگر کسی در دست ظالمان اسیر می دادن اوامر خودداری
ھا باید زنا کند، و یا مسلمانی را به قتل برساند، و یا مرتکب گناه کبیرۀ  بنابه فیصلۀ ظالمانۀ آن

دیگری گردد، در این حالت باید از روزه گرفتن خودداری نماید، تا مرتکب آن منھیات نگردد، و 
 اش را قضاء بیاورد. از دست آن گروه ظالم نجات یافت، روزهھنگامی که 

طوری که در حدیث نبوی شریف آمده است، اگر کسی مرتکب حدی از حدود مانند: زنا، شراب،  -٢
گردد، از آن گناه  شود، و در این دنیا مجازات شرعی آن بر وی جاری می ھا می دزدی و امثال این

د، ولی کسی که مرتکب گناھی در حقوق الناس، مانند: قتل شو در آخرت بار دیگر مجازات نمی
نفس، رشوت، خوردن مال یتیم، مال غصب، مال دزدی، اختالس از بیت المال، غش در معامله، و 

شود، طریق کفاره و از بین رفتن گناه آن این است که حق را به صاحب حق  ھا می امثال این
ورنه عذاب قیامت در انتظار او است، و در این موضوع برگرداند، و یا رضایت وی را حاصل نماید، 

 شاءالله تعالی به تفصیل بیشتری روشنی خواھیم انداخت. در جای مناسبش إن

                                                 



 ٨٣  کتاب ایمان -۲

تَنِ باب:  -١٠ نَ الْفِ ارُ مِ رَ ينِ الْفِ نَ الدِّ  مِ

 ]: گریختن از فتنه، از دین است۱۰باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -١٩ نَُّه قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، � يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

ْن يَُ�وَن َخْ�َ َماِل الُمْسِلِم َ�نَمٌ «وََسلََّم: 
َ
يَتْبَُع بَِها َشَعَف اجِلبَاِل َوَمَواقَِع الَقْطِر، يَِفرُّ  يُوِشُك أ
 ].١٩[رواه ابلخاری:  »بِِديِنِه ِمَن الِفنَتِ 

فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز ابوسعید خدری -۱۹
ھا، و  ھا را به سر کوه نزدیک است که بھترین مال مسلمان چند گوسفندی باشد که آن«

 .)٢(»کنار رود برده، و برای حفظ دین خود، از فتنه گریخته باشد

نامش سعد بن مالک بن سنان خزرجی انصاری خدری است، از فضالء، و علماء، و عقالی  -١
خورد سال بود، پیامبر است، خواست که به غزوۀ خندق اشتراک نماید، ولی از اینکه  شصحابه

برایش اجازه ندادند، از وی در صحیح البخاری شصت و شش حدیث روایت شده است، و  جخدا 
 ).٥/٢١١در سال شصت و چھار ھجری در مدینۀ منوره وفات نمود، أسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 /تعددی استعمال شده است، و امام ابن قیم) فتنه در قرآن کریم و سنت نبوی در معانی م١ 

گوید: (اگر خداوند متعال نسبت (فتنه) را به خود بدھد، و یا رسولش نسبت فتنه را به خدا  می
فرماید:  بدھد، در این صورت معنایش امتحان و آزمایش است، مانند این قول خداوند متعال که می

إِۡن ِ�َ إِ�َّ ﴿که گفت:  ÷، و مانند این قول موسی]۵۳[األنعام:  ﴾َ�تَنَّا َ�ۡعَضُهم بِبَۡعٖض  َوَ�َ�ٰلَِك ﴿
، این یک معنی از معانی فتنه است، ]۱۵۵[األعراف:  ﴾فِۡتنَتَُك تُِضلُّ بَِها َمن �ََشآُء َوَ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ 

ند، افت و فتنۀ مسلمان در مال و اوالدش رنگ دیگری از فتنه است، و فتنۀ که مسلمانان به ھم می
مانند درگیری بین علی و معاویه و بین اصحاب جمل رنگ دیگری از فتنه است...) زاد المعاد 

)٣/١٧٠.( 
) یکی از انواع (فتنه) که حدیث نبوی به آن اشاره دارد، این است که جامعه فاسد گردیده و ٢ 

م آغشته فضیلت و معروف جای خود را به فحشاء و منکر بدھد، مردم به طور عموم به مال حرا
شده باشند، که در این حالت اگر کسی مالی داشته باشد، بھتر است مال خود را برداشته و به 

 ھا دور باشد. جای برود که از این فتنه
گویند که لزوم دور شدن از فتنه برای کسی است که قدرت به امر به معروف و نھی  ) علماء می٣ 

نداشته باشد، و اگر کسی بود که در خود قدرت اصالح از منکر را به دست و یا زبان و یا قلم خود 
اش از آن  گیری دید، بودنش در بین مردم از کناره مردم و امر به معروف و نھی از منکر را می

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٨٤

لِ النَّبِيِّ  -١١ وْ مْ بِاهللاجباب: قَ كُ لَمُ ا أَعْ نَ  : أَ

 داناترمکه: من از شما به خدا  ج]: این گفتۀ پیامبر خدا ۱۱باب [

َمَرُهْم، ريَِضَ اُهللا َ�نْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٠
َ
َم إَِذا أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ ، قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ قَْد �َ  ، إِنَّ ا�َّ ِ ْ�َماِل بَِما يُِطيُقوَن، قَالُوا: إِنَّا لَْسنَا َكَهيْئَِتَك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َمَرُهْم ِمَن األ

َ
َر لََك فَ أ

َر، َ�يَْغَضُب َحىتَّ ُ�ْعرََف الَغَضُب يِف وَْجِهِه، ُ�مَّ َ�ُقوُل:  خَّ
َ
َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأ إِنَّ «َما َ�َقدَّ

نَا
َ
ِ أ ْعلََمُ�ْم بِا�َّ

َ
ْ�َقاُ�ْم َوأ

َ
 ].٢٠[رواه ابلخاری:  »أ

وقتی که مردم را امر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۰
 کردند که طاقت انجام دادن آن را داشته باشد. کردند، به چیزی امر می می

گیری مطلق دارد،  مردم بھتر، بلکه الزمی است، و گرچه ظاھر حدیث نبوی شریف داللت بر گوشه
ھی از منکر خود یک فتنه و بدبختی دیگری است، ولی نسبت به اینکه ترک امر به معروف و ن

ھایش  بنابراین اگر کسی قدرت به امر به معروف و نھی از منکر را داشته باشد، و بداند که به گفته
 گوش شنوای پیدا خواھد شد، ماندنش در بین الزم است.

ده است این است ) از مھترین و بارزترین انواع (فتنه) ھمانطوری که در احادیث نبوی دیگری آم٤ 
که در کدام جامعه، مسلمانان اسلحه برداشته و بجان یکدیگر بیفتند، که در این حالت بھترین راه 

گیری، و دور شدن از طرفین جنگ است،  گوشه –در صورت قدرت نداشتن به اصالح بین جانبین  –
ھای خواھد  نهفت«فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سدر صحیح مسلم از ابوبکره 

ھا شخص نشسته از شخص رونده به سوی  ھای خواھد بود، و در این فتنه بود، و بدانید که فتنه
ھا بھتر است، اگر چنین فتنۀ واقع شد،  ھا، و شخص رونده از شخص درگیر در این فته این فتنه

فندانش کسی که شترھای دارد در نزد شترھایش برود، و کسی که گوسفندانی دارد در نزد گوس
، کسی گفت: یا رسول الله! اگر کسی بود که نه »برود، و کسی که زمین دارد به سرزمینش برود

شمشیرش را «شتری داشت، و نه گوسفندی و نه زمینی، در این صورت چه باید بکند؟ فرمودند: 
ت که توانس بگیرد و طرف تیزش را به سنگ بزند [تا کند شود و از کار بیفتد]، بعد از آن اگر می

خود را نجات دھد، نجات بدھد، الھی! آیا تبلیغ کردم؟ الھی! آیا تبلیغ کردم؟ الھی! آیا تبلیغ 
، کسی گفت: یا رسول الله! اگر روی مجبوریت مرا به طرف یکی از دو صف و یا یکی از دو »کردم؟

ا کشت گروه سوق دادند، و مرا شخصی به شمشیرش زد، و یا تیری آمد و به من اصابت کرد و مر
کشته است متحمل گناه خود و گناه تو تو را  شخصی که«[سر نوشتم چه خواھد بود]؟ فرمودند: 

 ».شود، و جایش در آتش دوزخ است می

                                                                                                                        



 ٨٥  کتاب ایمان -۲

مردم گفتند: یا رسول الله! ما مانند شما نیستیم، خداوند گناھان گذشته و آینده 
 شما را بخشیده است.

شدند که آثار غضب بر چھرۀ  چنان در غضب می و ایشان (از شنیدن این سخن] آن
ۀ شما پرھیزگارتر، و به خدا من از ھم«فرمودند:  گردید، و می مبارک نمودار می

 .)١(»ترمدانا

لِ  -١٢ امَ نِ يفِ األَعْ يامَ لِ اإلِ لِ أَهْ اضُ فَ  باب: تَ

 ]: برتری بین اهل ایمان در اعمال است١٢باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ  -٢١ يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
يَْدُخُل «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ

ْهُل انلَّاِر انلَّارَ 
َ
ْهُل اجلَنَِّة اجلَنََّة، َوأ

َ
: »أ

َ
ُ َ�َعاىل ْخرُِجوا َمْن اَكَن يِف قَلِْبِه ِمثَْقاُل «، ُ�مَّ َ�ُقوُل ا�َّ

َ
أ

ِو احلَيَاِة َحبٍَّة ِمْن َخرَْدٍل ِمْن إِيَماٍن. َ�يُْخرَُجوَن ِمنَْها قَِد اْسوَدُّ 
َ
 -وا، َ�يُلَْقْوَن يِف َ�َهِر احلَيَا، أ

ُْرُج َصْفَراَء ُملْتَِوَ�ةً  -َشكَّ َمالٌِك 
َ

�ََّها خت
َ
لَْم تََر �

َ
يِْل، أ  »َ�يَنْبُتُوَن َكَما تَنْبُُت احِلبَُّة يِف َجانِِب السَّ

 ].٢٢[رواه ابلخاری: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

ٗحا َ�تَۡحنَا لََك َ�تۡ  إِنَّا﴿فرماید:  استنباطی از این آیه کریمه است که می ش) این سخن صحابه١ 
بِيٗنا  َۡغفَِر لََك  ١مُّ ِ�ّ ُ َر َو�ُتِمَّ نِۡعَمتَهُ  ٱ�َّ خَّ

َ
َم ِمن ذَ�بَِك َوَما تَأ َعلَۡيَك َو�َۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا  ۥَما َ�َقدَّ

ۡستَقِيٗما  ، یعنی: ما پیروزی آشکاری را نصیبت ساختیم، تا خداوند گناھان ]۲-۱[الفتح:  ﴾٢مُّ
 نعمتش را بر تو تمام کند، و به راه راست ھدایتت نماید.ات را بیامرزد، و  گذشته و آینده

از اینکه گفتند: یا رسول الله! ما مانند شما نیستیم، خداوند گناھان گذشته و  ش) مقصد صحابه٢ 
ھا  آینده شما را بخشیده است، این بود که ما را به چیزھای بیشتری امر کنید، تا انجام دادن آن

 سبب آمرزش گناھان ما شود.
این » من از ھمه شما پرھیزگارتر، و به خدا داناترم«فرمودند:  ج) مراد از این قول پیامبر خدا ٣ 

ھم به ھمین اندازه  است که: پرھیزگاری من و علم من به خدا مستلزم کمال عبادت است، و با این
نمایم، اکتفاء  نمایم، پس باید شما نیز به آنچه که برای شما ارشاد می از طاعت و عبارت اکتفاء می

 نمایید.
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بعد از این «[فرمودند: روایت است که  جاز پیامبر خدا  ساز ابوسعید خدری -۲۱
گوید:  که] اھل جنت به جنت، و اھل دوزخ به دوزخ داخل شوند، خداوند متعال می

 ی را که ذرۀ از ایمان در دلش بوده باشد [از دوزخ] بیرون کنید.سک
شوند، بعد  اند، از دوزخ خارج ساخته می و در حالی که چنین اشخاصی سیاه گشته

روید، دوباره  شوند، و مانند دانۀ که در کنار جوی می یاز آن در (آب حیات) انداخته م
زرد، درخشنده و باھم  رویند، مگر ندیدی که گیاه کنار جوی در ھنگام روئیدن، می

 ؟»)١(پیچیده است

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -٢٢ نَا «قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
يُْت بَيْنَا أ

َ
نَائٌِم، َرأ

 َّ ، َوِمنَْها َما ُدوَن َذلَِك، وَُعِرَض يلَعَ َّ وََعلَيِْهْم ُ�ُمٌص، ِمنَْها َما َ�بْلُُغ اثلُِّديَّ  انلَّاَس ُ�ْعَرُضوَن يلَعَ
هُ  اِب وََعلَيِْه قَِميٌص َ�ُرُّ ؟ قَا». ُ�َمُر ْ�ُن اخلَطَّ ِ َت َذلَِك يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
ل وَّ

َ
ينَ «َل: قَالُوا: َ�َما أ  »ادلِّ

 ].٢٣[رواه ابلخاری: 
در «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابوسعید خدری -۲۲

ھا پیراھن به تن  شوند، و این ، دیدم که مردمان به من عرضه میحالت خواب بودم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شوند)، در روایت  ) این عبارت حدیث نبوی شریف که: (بعد از آن در آب حیات انداخته می١ 

شوند)، و این شک در بین دو  دیگری به اینگونه آمده است که: (بعد از آن در آب حیاء انداخته می
از روات حدیث است، و آنچه که مناسب به این مقام است، ھمان معنی  روایت از (مالک) یکی

اول، یعنی: (آب حیات) است، و (آب حیات) عبارت از نھری است که اگر کسی در آن غوطه 
 شود. خورد، دوباره زنده می می

 ) در مورد رفتن مسلمان به دوزخ سه نظر وجود دارد:٢ 
عصیت تاثیری ندارد، و بنابراین نظر، شخص مؤمن گوید: با داشتن ایمان م نظر اول که می 

 شود. رود، و ایمانش مانع از رفتنش به دوزخ می ھرگناھی که داشته باشد، به دوزخ نمی
گردد، زیرا  گوید: گناه مؤمن و باألخص گناه کبیره، سبب خلودش در دوزخ می نظر دوم که می 

 کرد. کبائر خودداری می بود، از ارتکاب چنین شخصی اگر دارای ایمان واقعی می
گویند: ھر مسلمان اگر شفاعت  و باآلخره نظر سوم که نظر اھل سنت و جماعت است که می 

شود، و بعد  انبیاء، و صالحین و شھداء، شامل حالش نگردد، به اندازۀ گناھش در دوزخ عذاب می
فاعت کنندگان یابد، مگر آنکه مرتکب گناھی شده باشد که شفاعت ش از آن از عذاب نجات می

 شامل حالش نشود، و این حدیث نبوی شریف به طور سریح مؤید نظر سوم است.
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ھا است، و پیراھن  ھا [آنقدر کوتاه است] که تا سینه آن دارند، ولی پیراھن بعضی از آن
تر است، و عمر بن خطاب به من عرضه شد، و دیدم  ھا از این ھم کوتاه بعضی از آن

 ».َکشد که آن را با خود می پیراھنی پوشیده است
 کنید؟ گفتند: یا رسول الله! این را چه تعبیر می

 .)١(»داری دین«فرمودند: 

نِ  -١٣ يامَ نَ اإلِ يَاءُ مِ  باب: اَحلَْ

 ]: حیاء از ایمان است۱۳باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمرَّ ىلَعَ رَُجٍل  َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: -۲۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َخاُه يِف احلَيَاِء، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
نَْصاِر، َوُهَو يَِعُظ أ

َ
 َدْعُه فَإِنَّ «ِمَن األ
 ].٢٤[رواه ابلخاری:  »ِمَن اِإليَمانِ  احلَيَاءَ 

شخصی از انصار را دیدند که  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۳
 کرد]. داد [مالمت می برادر خود را به سبب حیاء و شرم [زیادی] که داشت پند می

او را به حالش بگذار، زیرا شرم و حیا داشتن از ایمان «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(»است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) در این حدیث دین به پیراھن تشبیه شده است، و این تشبیه بلیغی است، زیرا ھمچنانی که ١ 

رد، دین نیز سبب حفاظت انسان از دخول دا پیراھن عورت انسان را از چشم مردم پنھان نگه می
 گردد. دوزخ می

بر ھمۀ صحابه و از آن جمله بر  س) نباید از این حدیث اینطور فھمیده شود که عمر بن خطاب٢ 
فضیلت دارد، زیرا حدیث داللت بر این ندارد که کسان دیگری چنین پیراھن  سابوبکر صدیق

بر کسانی دارد که برای  سلت بر افضلیت عمردرازی نداشتند، و عالوه بر آن، این حدیث دال
 جعرضه شده بودند، و در حدیث نیامده است که ابوبکر صدیق ھم برای نبی کریم  جپیامبر خدا 

عرضه شده بود، پس بنا به احادیث دیگری که در این مورد رسیده است، و به اجماع امت، افضل 
 است. سابوبکر صدیق جاین امت بعد از پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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ابُ باب:  -١٤ إِنْ تَ آتُ فَ الَةَ وَ وا الصَّ امُ أَقَ مْ ووا وَ بِيلَهُ لُّوا سَ اةَ فَخَ كَ  ا الزَّ

شان  ها را به حال ]: اگر توبه کردند و نماز را اقامه نمودند، و زکات دادند، آن۱۴اب [ب
 بگذارید

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه:و�َ  -٢٤ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
قَاتَِل «أ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ

َالَة، َوُ�ؤْ  ، َوُ�ِقيُموا الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
، َوأ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال ْن َال إِهلَ

َ
تُوا انلَّاَس َحىتَّ �َْشَهُدوا أ

اَكَة، فَ  ِ الزَّ  حِبَقِّ اإلِْسَالِم، وَِحَساُ�ُهْم ىلَعَ ا�َّ
َّ

ْمَوالَُهْم إِال
َ
 »إَِذا َ�َعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِم�ِّ ِدَماَءُهْم َوأ

 ].٢٥[رواه ابلخاری: 
به من امر شده «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۲۴

وقت به جنگ ادامه دھم که بگویند: خدای دیگری جز خدای  ناست که با مردم تا آ
یگانه نیست، و محمد پیامبر خدا است، و نماز بخوانند، و زکات بدھند، و چون چنین 

اند، مگر در حقی که اسالم تعیین کرده  کردند، جان و مال خود را از من محفوظ داشته
 .)١(»ھا با خدا است است، و حساب آن

) گویند: برادر آن شخص از حیاء و شرم زیادی که داشت، حق خود را از دیگران مطالبه کرده ١ 
حیاء داشتن  جداد، ولی پیامبر خدا  توانست، از این جھت برادرش او را مورد مالمتی قرار می نمی

، پس کسی که »اشتن عالمت ایمان داشتن استحیاء د«آن شخص را تمجید کرده و فرمودند: 
اند که: حد فاصل معنوی بین  شرم و حیاء ندارد، ایمانش کامل نیست، حتی بعضی از حکماء گفته

 انسان و حیوان شرم و حیاء است.
به صیغۀ (إن) مؤکد نمودند که حیاء از ایمان است، سببش این است که  ج) اینکه پیامبر خدا ٢ 

ش نسبت به داشتن حیاء زیاد مورد مالمتی قرار داده بود، منکر این بود که آن شخصی که برادر
 حیاء از ایمان است، از این جھت الزم بود تا این امر به شکل مؤکد برایش گفته شود.

ھا از صحت بدن، و مال و دارائی، و زن و فرزند وغیره از طرف  ) شکی نیست که تمام نعمت٣ 
ک طرف، و از طرف دیگر خداوند متعال حاضر و ناظر بر ھمۀ اعمال خداوند متعال است، این از ی

ھای خداوندی را در حضور خدا، وسیلۀ برای معصیت  باشد، و کسی که این نعمت بندگان خود می
 دھد، شخصی است که از حیاء و شرم به دور است. خدا و رسولش قرار می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که اگر کسی نماز را ترک کرد،  گویند: از این حدیث اینطور دانسته می ی از علماء می) بعض١ 

ولو آنکه معتقد به وجوبش باشد، باید کشته شود، ولی امام عینی این چنین استنباطی را صحیح 
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داند، زیرا حدیث نبوی شریف داللت بر قتال دارد، و قتال مستوجب قتل نیست، و اقوال  نمی
 کند قرار ذیل است: ر مورد کسی که نماز را عمدا ترک میعلماء د

کسی که حتی یک نماز را عمدا ترک کند، باید با شمشیر گردنش زده  /در نزد امام شافعی -أ 
شود، و چون این مجازات حدی از حدود شریعت است، لذا بعد از کشته شدن باید بر وی نماز 

 د.خوانده شود و در قبرستان مسلمانان دفن گرد
کند، کافر گردیده و از ملت  گوید: کسی که نماز را قصدا ترک می می /امام احمد بن حنبل -ب 

شود، و حکمش حکم مرتد است، لذا بعد از کشته شدن نه بر وی نماز خوانده  اسالم خارج می
 شود، و نه در قبرستان مسلمانان دفن گردد.

ود، تا وقتی که از ترک نماز توبه کرده و گوید تارک نماز باید حبس ش می /امام ابوحنیفه -ج 
 نمازش را اداء نماید.

کرد، باید به زور از  گویند که: اگر کسی زکات مالش را اداء نمی و در مورد زکات، عامۀ علماء می 
وی گرفته شود، و اگر به سبب ندادن زکات به مقاتله و جنگ برخاست، باید با وی مقاتله شود، 

ھا به مقاتله  با کسانی که از دادن زکات خودداری نموده بودند، با آن سچه ابوبکر صدیق چنان
توان زکات را   دھند سببش این است که می برخاست، و اینکه علماء کشتن مانع زکات را اجازه نمی

 توان به زور بر سرش اداء نمود. بزور از وی گرفت، ولی نماز را نمی
انعین زکات به جنگ بپردازد، و عمر مانعش از این تصمیم گرفت که با م س) چون ابوبکر صدیق٢ 

ھا و کسانی که در آنجا حاضر بودند، از این حدیث ابن عمر اطالع  کار شد، ھیچکدام از آن
در اقدام جنگ با مانعین زکات به قیاس پرداخته و  سنداشتند، ورنه لزومی نبود که ابوبکر صدیق

ذارد با وی به جنگ خواھم پرداخت، زیرا قرآن بگوید که: (ھرکس که بین نماز و زکات فرق بگ
داشت،  از این حدیث اطالع می سمجید زکات و نماز را باھم ذکر کرده است)، و ھمچنین اگر عمر

 ماند. در جنگ با مانعین زکات باقی نمی سھرگز برایش جای برای اعتراض بر اقدام ابوبکر
ھا از این حدیث خبر نداد، شاید  در آن وقت برای آن بگوید: اینکه ابن عمر می /امام عینی 

به این سبب بود که در این مجلس حاضر نبود، و یا اگر حاضر بود، این حدیث در آن مجلس 
 بیادش نیامده بود.

رسد، ولی احتمال دوم چندان قوی نیست، زیرا اینکه راوی  و گرچه احتمال اول قوی به نظر می 
ی که تذکرش مناسب است، فراموش کند، تا اندازۀ دور به نظر حدیث چنین حدیثی را در جا

ماند ھمان احتمال اول است، و احتمال ممکن دیگر اینکه: با  رسد، پس آنچه که باقی می می
قناعت کننده به نظرش رسید، لزومی  سوجود به خاطر داشتن این حدیث، چون دلیل ابوبکر

گوید  به جزء اخیر این حدیث که می سا آنکه ابوبکرندید که دلیل دیگری را بر آن بیفزاید، خصوص
 (مگر به حق اسالم) نیز استدالل جست، والله تعالی أعلم بالصواب.
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نْ قَ  -١٥ لُ باب: مَ مَ وَ الْعَ نَ هُ يامَ : إِنَّ اإلِ  الَ

 گوید: ایمان عبارت از عمل است ]: کسی که می۱۵باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٥
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُسئَِل: ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
يُّ الَعَمِل  أ

َ
أ

فَْضُل؟ 
َ
ِ َورَُسوهِلِ «قَاَل: أ ِ «ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ قَاَل: ». إِيَماٌن بِا�َّ ِ�يَل: ُ�مَّ َماَذا؟ » اجِلَهاُد يِف َسِبيِل ا�َّ

ورٌ «قَاَل:   ].٢٦[رواه ابلخاری:  »َحجٌّ َمرْبُ
پرسیده شد که: کدام عمل  جروایت است که از پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۲۵

، گفته شد: بعد از »ل اوایمان به خدا و رسو«بھتر [و ثواب آن بیشتر] است؟ فرمودند: 
، گفته شد که: بعد از آن کدام »جھاد در راه خدا«آن کدام عمل بھتر است؟ فرمودند: 

 .)١(»حج مقبول«عمل بھتر است؟ فرمودند: 

) و از احکام دیگر متعلق به این حدیث آنکه: ما در این دنیا با مردم به اساس چیزی برخورد ٣ 
ھا در  دارند، حساب آن گه میزند، و چیزھای را که از ما پوشیده ن ھا سرمی نماییم که از آن می

 آخرت با خدا است، زیرا ھیچ چیزی از ھیچکسی بر خداوند متعال پوشیده نیست.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در این حدیث در جواب کسی که پرسیده بود بھترین اعمال کدام است؟  ج) پیامبر خدا ١ 

دیث مشابھی فرمودند که بھترین اعمال ادای نماز، و فرمودند که: جھاد فی سبیل الله، و در ح
طوری که قبال  –بعد از آن احسان به والدین، و بعد از آن جھاد است، و در حدیث مشابه دیگری 

فرمودند که بھترین مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند،  –گذشت 
اختالف حالت سائل است، و این معنی بھترین  اند سبب این اختالف، و طوری که علماء گفته

اعمال نظر به فالن شخص، جھاد فی سبیل الله، و نظر به شخص دیگری بھترین اعمال ادای 
نماز، و بعد از آن بر والدین، و بعد از آن جھاد است، و نظر به شخص دیگری آن است که 

د: (لکل مقام مقال)، و به این گوین مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند، و طوری که می
 موضوع قبال نیز اشاره نمودیم.

) مراد از (حج مبرور) حجی است که مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد، و حجی مورد قبول ٢ 
گیرد که: از مال حالل باشد، و خاص برای خدا اداء باشد، و در وقت ادای  خداوند متعال قرار می

ف شرعی نگردیده باشد، و عالمت قبول حج آن است که آن، شخص حاجی مرتکب عمل خال
حالت شخص حج کننده بعد از حج کردن، بھتر از حالت وی پیش از حج کردن گردد، و کسی که 

اش در تعامل با مردم، و یا در طاعت و عبادت، بدتر از حالتش پیش از  بعد از حج کردن، راه و رویه
 شته است نه از خانۀ خدا.گردد، کسی است که از خدا برگ حج کردن می
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ةِ باب:  -١٦ يقَ قِ ىلَ احلَ الَمُ عَ سْ نِ اإلِ كُ ْ يَ ا ملَ  إِذَ

 ]: زمانی که اسالم به حقیقت نباشد۱۶باب [

يب َوقَّ بِن  َ�ْن َسْعد -٢٦
َ
ْ�َطى  اٍص أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْه، أ ريَِضَ ا�َّ

، َ�ُقلُْت  َّ ْعَجبُُهْم إيِلَ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رَُجًال ُهَو أ : َرْهًطا وََسْعٌد َجالٌِس، َ�رَتََك رَُسوُل ا�َّ

ِ َما لََك  َراُه ُمْؤِمنًا، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ َ
ِ إِ�ِّ أل

ْو ُمْسِلًما«َ�ْن فَُالٍن فََوا�َّ
َ
فََسَكتُّ قَِليًال، ُ�مَّ » أ

َراُه ُمْؤِمنًا
َ َ
ِ إِ�ِّ أل

ْعلَُم ِمنُْه، َ�ُعْدُت لَِمَقاليَِت، َ�ُقلُْت: َما لََك َ�ْن فَُالٍن؟ فََوا�َّ
َ
، َغلَبَِ� َما أ

ْو ُمْسِلًما«َ�َقاَل: 
َ
ِ  قَِليالً  فََسَكتُّ  ».أ ْعلَُم ِمنُْه َ�ُعْدُت لَِمَقاليَِت، واََعَد رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ�مَّ َغلَبَِ� َما أ

ْن «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
َّ ِمنُْه، َخْشيََة أ َحبُّ إيِلَ

َ
ْعِطي الرَُّجَل، َوَ�ْ�ُُه أ

ُ َ
يَا َسْعُد إِ�ِّ أل

 ُ  ].٢٧[رواه ابلخاری:  »يِف انلَّارِ  يَُ�بَُّه ا�َّ
برای گروھی از  جروایت است که پیامبر خدا  )١(ساز سعد بن ابی وقاص -۲۶

مردم در حالی که من نشسته بودم چیزھای را بخشش دادند، ولی برای شخصی که او 
 .)٢(کردم، چیزی ندادند را از ھمه بھتر گمان می

چیزی ندادید؟ به خداوند سوگند است که او را گفتم یا رسول الله! چرا برای فالنی 
 پندارم. شخص مؤمنی می

 .)٣(؟»[مؤمن است] یا مسلمان«فرمودند: 

وی سعد بن مالک بن وھیب قرشی است، یکی از عشرۀ مبشره به جنت است، فرماندھی لشکر  -١
مسلمانان را در جنگ قادسیه با فرس بر عھده داشت، و فرس را ھزیمت داد، دارای فضایل 

سال عمر بسیاری است، و آخرین کسی از عشرۀ مبشره است که وفات کرده است، بیش از ھفتاد 
کرد، و در سال پنجاه و ھفت ھجری در عقیق که در ده میلی مدینۀ منوره واقع است وفات نمود، 

ھای مردم به مدینۀ شریف آورده شد، و در بقیع دفن گردید، امام بخاری بیست  و بر روی شانه
 ).٢٩٣-٢/٢٩٠حدیث را از وی روایت کرده است، أسد الغابه (

کرد، جعیل بن سراقه ضمری از مھاجرین بود، و  ھمه بھتر گمان میاز  ساین شخص را که سعد -٢
آمده و از ایشان خواسته بود تا برایش چیزی بدھند، ولی روی  جاین شخص نیز پیامبر خدا 

کنند، برای این شخص چیزی  در آخرین این حدیث بیان می جمصلحتی که خود نبی کریم 
 گری از مردمان دادند.ندادند، بلکه ھمۀ آن اموال را برای گروه دی

ھا است،  اسالم عبارت از اعمال ظاھری مانند: نماز خواندن، روزه گرفتن، حج کردن و امثال این -٣
از حکم بر ایمان  جولی ایمان عبارت از تصدیق قلبی به (مؤمن به) است، و سبب نھی پیامبر خدا 
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ام را  اندک زمانی ساکت شدم، باز معرفتم با این شخص مرا بر آن داشت که گفته
دوباره تکرار کرده و بگویم: یا رسول الله! چرا برای فالنی چیزی نداید؟ به خداوند 

 پندارم. است که او را شخص مؤمنی میسوگند 
 ؟»[مؤمن است] یا مسلمان«فرمودند: 

ام را  اندکی سکوت کردم، و باز معرفتم در بارۀ آن شخص مرا بر آن داشت تا گفته
 تکرار نمایم.

ای سعد! من برای «خود را تکرار نموده و فرمودند:  باز ھمان گفتۀ جپیامبر خدا 
شخص دیگری را نسبت به او بیشتر دوست  دھم، در حالی که شخصی چیزی می

دارم چیزی ندھم]  دارم، و سببش این است که [اگر برای آنکه خیلی دوستش نمی می
ترسم [که به کفر برگردد، و به سبب کفرش] خداوند او را به دوزخ سرنگون  می

 .)١(»سازد

شخص شھادت به  آن شخص ھمین چیز بود، یعنی: باید سعد به اساس اعمال ظاھری آن
داد، نه به مؤمن بودنش، زیرا ایمان اعمال قلبی است، و اعمال قلبی را جز  مسلمان بودنش می

 داند. خداوند کس دیگری نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) شفاعت کردن در نزد حکام و غیر حکام جھت رساندن حق به حقدارش جواز دارد.١ 
 کند، باید سبب آن را برایش بیان نماید. کننده را رد می اعت شفاعت) اگر کسی شف٢ 
باشد، برای مصلحت اسالم و مسلمین به  ) (ولی امر) باید مالی را که در تحت تصرفش می٣ 

 مصرف برساند، و جانب دوستی و خویشاوندی را در این مورد فراموش نماید.
یگران با ولی امر مناقشه و گفتگو نمایند، ) افراد رعیت حق دارند تا در مورد حق خود و د٤ 

شان در بیت المال مسلمین بازخواست و  چه حق دارند تا از اولیای امور در مورد تصرف چنان
 استفسار نمایند.

) نباید نسبت به ھیچکسی حکم کرد که به طور یقین از اھل بھشت است، مگر کسی که ٥ 
 شرۀ مبشره.بھشتی بودنش به نص ثابت شده باشد، مانند: ع

 ) اقرار به زبان تا وقتی که مقترن به اعتقاد قلبی نباشد، عندالله فائدۀ ندارد.٦ 
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ريِ باب:  -١٧ شِ انِ العَ رَ فْ ر كُ فْ كُ رٍ  وَ فْ ونَ كُ  دُ

 ها متفاوت است از شوهر و ناشکری]: ناشکری ۱۷باب [

ِر�ُت انلَّاَر «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٢٧
ُ
أ

ْهِلَها النَِّساُء، يَْ�ُفْرنَ 
َ
ْ�رَثُ أ

َ
إَِذا أ

 » فَ
َ
؟ قَاَل: ِ�يَل: أ ِ َعِشَ�، َو�َْ�ُفْرَن يَْ�ُفْرَن ال«يَْ�ُفْرَن بِا�َّ

ْت ِمنَْك َشيْئًا، قَالَْت: مَ 
َ
ْهَر، ُ�مَّ َرأ  إِْحَداُهنَّ ادلَّ

َ
ْحَسنَْت إِىل

َ
يُْت ِمنَْك َخْ�ًا اإلِْحَساَن، لَْو أ

َ
ا َرأ

 ].٢٩[رواه ابلخاری:  »َ�طُّ 
دوزخ را «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۷

کفران [یعنی: نا ھا ھستند، [و این به سبب]  دیدم، و دیدم که اکثر اھل دوزخ زن
 .»ھا است شکری] آن

 ورزند؟ کسی پرسید: مگر به خدا کفر می
کنند، نا شکری احسان [شوھر] را  نا شکری شوھر را می«فرمودند: [نه خیر] 

حسان کنی، و چون از تو اندک تقصیری به ھا ا کنند، اگر تمام عمر برای یکی از آن می
 .)١(»گوید: من از تو ھیچ خوبی ندیدم بیند می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
توان زارع یعنی کشتمند را  ) کفر در لغت به معنی (پوشاندن) است، از این جھت است که می١ 

گویند  پوشاند، و کافر را از آن جھت کافر می کرده و می کافر گفت، زیرا دانه را در زیر خاک پنھان
آید و از آن جمله این قول  پوشاند، و کفر به معنی (ناسپاسی) نیز می که حق را دانسته و می

 فرماید: خداوند متعال است که می

ُ  َوَ�ََب ﴿  ۡ�ُعِم  ٱ�َّ
َ
ِ َمَ�ٖن فََ�َفَرۡت بِ�

�ِيَها رِزُۡ�َها رََغٗدا ّمِن ُ�ّ
ۡ
ۡطَم�ِنَّٗة يَأ َمثَٗ� قَۡر�َٗة َ�نَۡت َءاِمنَٗة مُّ

 ِ آورد که آرام و آسوده خاطر بودند، و از  ، یعنی: خداوند مردم قریۀ را مثال می]۱۱۲[النحل:  ﴾ٱ�َّ
ھای خدا ناسپاسی کردند، و طوری که  ما به نعمترسید، ا ھا می ھر مکانی روزی فراوان به آن

دھند مراد از کفری که در این حدیث نبوی شریف آمده است، ھمین  توضیح می جخود نبی کریم 
 نوع کفر، یعنی ناسپاسی در مقابل نعمت است.

ھا و  شان این است که تمام خوبی ھایی که چنین صفت نا پسندی دارند، یعنی خاصیت ) زن٢ 
گویند که من در  شوھر خود را فراموش کرده و اگر ازی وی اندک تقصیری ببینند می ھای نیکی

تمام عمر از تو ھیچ خوبی ندیدم، بکوشند تا از چنین صفت ناپسندی اجتناب ورزند، و احسان و 
ھای شوھر خود را ھمیشه در نظر داشته باشند، و اگر از شوھر خود تقصیری خالف  نیکی
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رِ اجلَْ باب:  -١٨ نْ أَمْ كِ املَعَايصِ مِ ْ ا إِالَّ بِالرشِّ َ اهبِ تِكَ ا بِارْ بُهَ احِ رُ صَ فَّ كَ الَ يُ ، وَ لِيَّةِ  اهِ

مگر به شود  گناهان از اخالق جاهلیت است و مرتکب گناهان کافر نمی]: ۱۸باب [
 شرک

يِب َذر ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -٢٨
َ
ِه، َ�َقاَل يِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا  َ�ْن أ مِّ

ُ
تُُه بِأ ْ َساَ�بُْت رَُجًال َ�َع�َّ

ِه؟ إِنََّك اْمُرٌؤ ِ�يَك َجاِهِليٌَّة، إِْخَوانُُ�ْم َخَولُ�ُ «َعلَيِْه وََسلََّم:  مِّ
ُ
تَُه بِأ ْ َّ��َ

َ
بَا َذرٍّ أ

َ
ْم، َجَعلَُهُم يَا أ

ا يَلْبَُس  ُلِْبْسُه ِممَّ ُ�ُل، َويلْ
ْ
ا يَأ َْت يَِدهِ، فَلْيُْطِعْمُه ِممَّ

َ
ُخوُه حت

َ
يِْديُ�ْم، َ�َمْن اَكَن أ

َ
َْت أ

َ
ُ حت ، َوَال ا�َّ

ِ�ينُوُهمْ 
َ
 .]٣٠ری: [رواه ابلخا »تَُ�لُِّفوُهْم َما َ�ْغِلبُُهْم، فَإِْن لَكَّْفتُُموُهْم فَأ

شخصی را دشنام دادم، [و دشنامم آن بود  روایت است که گفت: )١(سذراز ابو -۲۸
 که] که نسبت به مادرش به وی طعنه دادم.

اش را در  اش، تقصیری فعلی ھای گذشته با یادآوری از احسان و خوبی بینند، خواھش خود می
شود، از  نظر نگیرند، زیرا انکار زن از احسان شوھر، طوری که از ظاھر این حدیث دانسته می

 گناھان کبیره است.
ھا  ھا، زن بودن آن ) و چیز دیگری که قابل ذکر است این است که سبب دوزخی بودن زن٣ 

وری که حدیث نبوی شریف بر آن صراحت دارد، کفران نعمت و انکار احسان نیست، بلکه ط
ھای که چنین صفت بدی ندارند، اگر مرتکب گناه دیگری که مستوجب دوزخ  شوھر است، و زن

 باشند. است نشوند، از اھل دوزخ نمی
د ھای شوھرش را فراموش کند، شوھر نیز نبای ھا و خوبی ) ھمانطوری که زن نباید نیکی٤ 

ھای ھمسرش را فراموش نموده و به اندک سببی برایش بگوید که در تمام عمر  ھا و نیکی خوبی
خود از تو ھیچ خوبی و کار نیکی ندیدم، و اگر به ناحق با وی به چنین شکل ظالمانۀ برخورد 

باشد، والله تعالی  کند، به اساس قیاس، وعیدی که برای زن آمده است، متوجه شوھر نیز می می
 لم بالصواب.أع

وی جندب بن جناده بن قیس غفاری و از بزرگان صحابه است، پنجم نفری است که مسلمان  -١
شده است، بعد از اینکه مسلمان شد، اسالم خود را برمال ساخت، مشرکین بر او ھجوم آورده و او 

لند گفت: او را نجات داد، و چون فردا شد، باز به ندای ب سرا آنقدر زدند که بیھوش شد، عباس

باز مشرکین بر وی ھجوم آورده و تا  (أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله)،

آمده و او را از دست آن وحشیان خالص کرد، خیلی  سسرحد بیھوشی او را زدند، و باز عباس
نند عیسی ابن ابو ذر در زھد خود ما«دربارۀ وی فرموده بودند که:  جعابد و زاھد بود، پیامبر خدا 

گفته است که: (ابو ذر علمی را آموخته است، که دیگران از آموختن آن  سمریم است، و علی
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ذر! به سبب مادرش به او طعنه میزنی؟ ھنوز ای ابو«برایم فرمودند:  جپیامبر خدا 
خداوند ایشان  اخالق جاھلیت در تو موجود است، مزدوران شما برادران شما ھستند،

تان قرار داده است، کسی که برادرش نزدش مزدور است، از طعامی که  را زیر دست
ھا را  پوشد برایش لباس بپوشاند، و آن خورد برایش طعام بدھد، و از لباسی که می می

ھا کمک  کلف ساختید، با آنھا مکلف نسازید، و اگر م به کاری باالتر از توان آن
 .)١(»نمائید

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ �ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ باب: -١٩ ۖ  ٱۡ�َتَتُلوا ۡصلُِحواْ بَيَۡنُهَما
َ
 ﴾فَأ

 ها صلح کنید ]: اگر دو گروه از مسلمانان باهم به جنگ افتادند، بین آن۱۹باب [

يب بَْ�َرَة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -٢٩
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َ�ْن أ وََسلََّم َ�ُقوُل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ

ِ َهَذا الَقاتُِل »إَِذا اتَلىَق الُمْسِلَماِن �َِسيَْفيِْهَما فَالَقاتُِل َوالَمْقتُوُل يِف انلَّارِ « ، َ�ُقلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ
 ].٣١[رواه ابلخاری:  »إِنَُّه اَكَن َحِر�ًصا ىلَعَ َ�تِْل َصاِحِبهِ «َ�َما بَاُل الَمْقتُوِل قَاَل: 

عاجز اند)، وی شخصی بلند قامت و تنومندی بود، و در ربذه در سال سی و یک ھجری وفات 
 ).١٨٨-٥/١٨٦نمود، (أسد الغابه: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 سدشنام داده، و نسبت به مادرش به وی طعنه داده بود، بالل سد شخصی را که ابوذر) گوین١ 

بود، و امام بخاری در ادب مفرد از ابوذر روایت کرده است که گفت: مادر بالل عجمی (غیر عرب) 
گفت: من  سبود، و من به این چیز بر وی طعنه دادم، و در روایت دیگری آمده است که ابوذر

 پوست گفته بودم. اهبرایش بچۀ سی
شنید، خود را بر زمین انداخت، و رخسارش را بر  جاین سخن را از پیامبر خدا  س) چون ابوذر٢ 

خاک گذاشت و گفت: سوگند به خدا، تا وقتی که بالل نیامده و رخسارم را با ھردو پایش پایمال 
ال کرد، و از آن به بعد نکند، رخسارم را از خاک برنخواھم داشت، و بالل آمد و رخسارش را پایم

پوشید، برای مزدوران خود طعام و  خورد، و از ھر لباسی که می از ھر طعامی که می سابوذر
 داد. لباس می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٩٦

 فرمودند: شنیدم که می جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  )١(سابوبکرهاز  -۲۹
افتند، آنکه بکشد و  وقتی که دو نفر مسلمان شمشیر به دست گرفته و به جان ھم می«

 ».آنکه کشته شود، در دوزخ است
شود چیست؟  کشد درست، ولی گناه آنکه کشته می ! آنکه میهیا رسول الل گفتم:
 .)٢(»ھم قصد داشت تا آن دیگری را بکشداو «فرمودند: 

وی نفیع بن حارث ثقفی است، وقتی که طائف در محاصره مسلمانان بود، وی از دیوار قلعه طائف  -١
آمد، و از ھمان  جان شد، و نزد پیامبر خدا گویند پای ذریعۀ (غرغره) که به عربی آن را (بکره) می

آزاد کردند، از فضالء و صالحین صحابه  جروز به نام ابوبکره مکنی گردید، و او را پیامبر خدا 
کرد، تا آنکه در بصره در سال پنجاه و دو ھجری وفات یافت، امام  است، و بسیار عبادت می

 ).٥/١٥١از وی چھارده حدیث روایت کرده است، أسد الغابه ( /بخاری
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
این  سبه جنگ بپردازد، ابوبکره ستصمیم گرفت که در پھلوی علی س) چون احنف بن قیس١ 

دانست، با  ھایش بر حق می را در جنگ سحدیث را برایش گفت، ولی وی نسبت به اینکه علی
وی ھمراھی و ھمکاری نمود، گویا نظرش این بود که این حدیث مورد خاصی دارد، و آن در 

این حدیث را برای احنف بن قیس بیان  سوقتی است که طرف حق واضح نباشد، و اینکه ابوبکره
ھای  کرد تا به جنگ اشتراک نکند، نظرش این بود که موجب این حدیث عام است، و چون جنگ

ھای  رخ داده بود بین دو گروه از مسلمانان بود، لذا اشتراک در چنین جنگ سکه در زمان علی
 دانست. را روا نمی

گیرد، و بر  شود که اگر کسی تصمیم به ظلم و تعدی می ) از این حدیث نبوی شریف دانسته می٢ 
است  نماید، ولو آنکه به سببی از اسباب نتواند به کاری که اقدام نموده این کار عمال اقدام می

گردد، ولی اگر تصمیم به ظلم و تعدی گرفته و پیش از اقدام به آن  جامۀ عمل بپوشد گنھکار می
گردد، از مجرد تصمیم گرفتن به ظلم، بر وی گناھی نیست،  کار ظالمانه، از آن کار منصرف می

 گویند که خداوند متعال در حدیث قدسی می جزیرا در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا 
ام تصمیم به کار بدی بگیرد، ولی آن را عملی نسازد، آن کار بد را بر  وقتی که بنده«فرماید:  می

 ».وی نوشته نکنید
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مٍ  -٢٠ لْ لْمٌ دُونَ ظُ  باب: ظُ

 ]: ظلم دارای مراتبی است۲۰باب [

٣٠-  ِ ا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ يبِّ بِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه َعِن انلَّ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ لََّم قَاَل: لَمَّ
ِ ﴿نََزلَْت: 

َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ﴾إِيَماَ�ُهْم بُِظلْمٍ  يَلِْبُسوايَن آَمنُوا َولَْم اذل ْصَحاُب رَُسوِل ا�َّ

َ
قَاَل أ

 ُ نَْزَل ا�َّ
َ
نَا لَْم َ�ْظِلْم؟ فَأ ُّ�

َ
ْكَ ﴿: تَعاىل وََسلََّم: �  ].٣٢[رواه ابلخاری:  ﴾لَُظلٌْم َعِظيمٌ  إِنَّ الرشِّ
چون « فرمودند: ست کهروایت ا جاز پیامبر خدا  )١(ساز عبدالله بن مسعود -۳۰

اند و ایمان خود را ملبس به  کسانی که ایمان آورده﴿این قول خداوند نازل گردید که: 
 .)٢(»[از آتش دوزخ در امان ھستند] ﴾اند ظلم نکرده

وی عبدالله بن مسعود بن غافل ھذلی است، ششم کسی است که مسلمان شده است، اولین  -١
شرکین او را کسی است که قرآن را در مکه به صدای بلند تالوت کرده است، و به ھمین سبب م

اشتراک داشته است،  جبسیار لت و کوب نموده و تعذیب کردند، در تمام غزوات با پیامبر خدا 
او را به حیث معلم به کوفه فرستاد، و گویند که اساس فقه اھل کوفه که فقه  سعمر بن خطاب

سی و  حنفی باشد، از عبدالله بن مسعود است، دارای فضائل و مناقب بسیاری است، وی در سال
دو ھجری در مدینه منوره به سن شست و چند سالگی وفات نمود، و در بقیع دفن گردید، (أسد 

 ).٢٦٠-٣/٢٥٦الغابه: 
نصوص شرعی دارای منطوق و مفھوم است، و باز مفھوم بر دو قسم است: مفھوم موافق و مفھوم  -٢

ه که در این آیۀ کریمه مخالف، و این موضوع در علم اصول فقه به طور مفصل مذکور است، و آنچ
گردیده بود، مفھوم مخالف این آیۀ کریمه بود، زیرا منطوق آن داللت بر این  شسبب خوف صحابه

دارد که: اگر کسی ایمان آورده باشد، و در دورۀ ایمان خود مرتکب ظلمی نشده باشد، از عذاب 
ان آورده باشد، و در خدا و آتش دوزخ در امان است، و مفھوم مخالف آن این است که: کسی ایم

دورۀ ایمان خود مرتکب ظلمی شده باشد، از عذاب خدا و آتش دوزخ در امان نیست، و چون لفظ 
شود که: اگر  دھد، لذا معنایش چنین می (ظلم) نکره و در سیاق نفی آمده است، فائدۀ عموم را می

خدا و آتش دوزخ در گردد، از عذاب  کسی ایمان آورده و مرتکب ظلمی ولو آنکه اندک باشد می
در ھراس افتاده و با خود گفتند: چون ھیچکسی نیست  شامان نیست، و ھمان بود که صحابه

نشده باشد، لذا ما از آتش دوزخ در امان نیستیم، و  –ولو آنکه اندک باشد  –که مرتکب ھیچ ظلمی 
ھا فرمودند  اب آندر جو جتوضیح خواستند، و پیامبر خدا  جبه ھمین سبب بود که از پیامبر خدا 

که: مراد از ظلم در این آیۀ کریمه شرک است، یعنی: کسی که ایمان آورده باشد، و بعد از ایمان 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٩٨

 گفتند: از ما کیست که ظلمی نکرده باشد؟ جھای پیامبر خدا  صحابه
 به تحقیق که شرک،﴿و ھمان بود که خداوند متعال این آیۀ کریمه را نازل ساخت: 

 .)١(﴾است ظلم بزرگی

اتِ املُنَافِقِ  -٢١ مَ الَ  باب: عَ

 ]: عالمات شخص منافق۲۱باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٣١
َ
آيَُة الُمنَافِِق « َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اهللاُ  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

 
َ
َث َكَذَب، َو�َِذا وََعَد أ  ].٣٣[رواه ابلخاری:  »"ْخلََف، َو�َِذا اْؤتُِمَن َخانَ ثََالٌث: إَِذا َحدَّ

عالمت منافق سه چیز «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۳۱
د، و چون کن گوید، و چون وعده بدھد وعده خالفی می است: چون سخن بزند دروغ می

 .)٢(»کند امانتی برایش سپرده شود خیانت می

آوردن به شرک نگرانیده باشد، از آتش دوزخ در امان است، ولی اگر دوباره به شرک برگردد، در 
 امان نیست.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ز ظلم در این آیۀ کریمه، شرک است نه ظلم دیگری، زیرا ظلم دارای انواع و مراتبی ) مراد ا١ 

 است، و باالترین مرتبۀ آن شرک است، و مراد از ظلم در این آیۀ مبارکه ھمین چیز است.
شود که گناه به ھر اندازۀ که باشد، شرک نامیده  ) از این حدیث نبوی شریف اینطور دانسته می٢ 

 کسی که بخدا شرک نیاورده باشد، ھدایت یافته و در امان است.شود، و  نمی
) شاید کسی بگوید که این احتمال موجود است که اشخاص گنھکار به اندازۀ گناه خود در ٣ 

قیامت عذاب شوند، پس در این صورت در امان بودن چه معنی دارد؟ در جواب باید گفت که مراد 
از دوزخ یافته  –بعد از عذاب  –ب است، و اینکه این شخص از آن، در امان بودن از خلود در عذا

 است، در واقع در امان مانده است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) منافق کسی است که ظاھرش بر خالف باطنش باشد، و نفاق بر دو نوع است، نفاق عقیدوی و ١ 

باشد، ولی در باطن برخالف این چیز باشد،  نفاق عملی، کسی که ظاھرش داللت به اسالم داشته
این نفاقش نفاق کفر است، و کسی که در غیر موضوع عقیده ظاھرش با باطنش فرق داشته 

 شود. باشد، این نفاقش نفاق عملی است، و کافر شمرده نمی
) مراد از این عالمات سه گانه آن است که چون این ھرسه خاصیت در کسی جمع شد، این ٢ 

شود، و بعضی از علماء نظرشان این است که این عالمات سه گانه  افق شمرده میشخصی من
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ِ بِْن َ�ْمٍرو -٣٢ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
 أ

ْرَ�ٌع َمْن ُ�نَّ ِ�يِه اَكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوَمْن اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة «
َ
ِمنُْهنَّ اَكنَْت ِ�يِه َخْصلٌَة ِمَن أ

َث َكَذَب، َو�َِذا اَعَهَد غَ   »َدَر، َو�َِذا َخاَصَم فََجرَ انلَِّفاِق َحىتَّ يََدَ�َها: إَِذا اْؤتُِمَن َخاَن، َو�َِذا َحدَّ
 ].٣٤[رواه ابلخاری: 

چھار چیز «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو -۳۲
ھا  ه اگر در شخصی موجود شد، آن شخص منافق خالص است، و اگر یکی از آناست ک

در وی موجود شود، بخصلتی از خصائلی نفاق متصف گردیده است، مگر آنکه آن 
 خصلت را ترک نماید.

کند، و وقتی که سخن بگوید  وقتی که امانتی برایش سپرده شود، در آن خیانت می
کند، و وقتی که جنگ و  یمان ببندد، عھد شکنی میگوید، و وقتی که عھد و پ دروغ می

 .)١(»دھد جدال کند، فحش و دشنام می

فردی است نه مجموعی، به این معنی که: ھریک از این عالمات سه گانه که در کسی موجود 
شود، داللت بر منافقت آن شخص دارد، و فرقی که ھست در مراتب نفاق است، به این معنی که 

عالمات در وی موجود باشد، منافقی است که نفاق را به حد کمال اگر کسی باشد که ھمۀ این 
رسانده است، و نفاقش نسبت به کسی که یک و یا دو عالمت از این عالمات در وی وجود دارد، 
بیشتر است، و ھمچنین کسی که دارای دو عالمت از این عالمات سه گانه باشد، نفاقش از کسی 

ه گانه باشد بیشتر است، و کسی که تنھا یک عالمت از این که فقط دارای یکی از این عالمات س
عالمات سه گانه در وی وجود داشته باشد، کسی است که نفاقش از آن دو گروه دیگر کمتر است، 

 دھد. شود، و حدیث آتی ھمین قول را ترجیح می ھم منافق شمرده می ولی با آن
گوید، قولش  ل، و کسی که دروغ می) اصل دیانت مبتنی بر سه چیز است: قول، نیت، و عم٣ 

کند، نیتش فاسد است، و کسی که امانت را خیانت  خالفی می فاسد است، و کسی که وعده
ماند، و از این جھت  کند، عملش فاسد است، و به این اساس چیزی از دینش سالم باقی نمی می

نان را از چنین رذایل و مسلما جگردد، و با اینکه نبی کریم  است که از زمرۀ منافقان محسوب می
بینیم که نه از دروغ گفتن  اند، ولی متاسفانه کسان بسیاری را می اعمال زشتی برحذر داشته

خالفی، و نه از خیانت در امانت، و حتی بر عالوه از این رذایل سه  کنند، نه از وعده خودداری می
 شوند.  گانه، مرتکب گناھان بسیار دیگری نیز می

 مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و  -١
) آنچه که در حدیث گذشته ذکرش رفت، عالمات نفاق است، و آنچه که در این حدیث آمده ١ 

است، بیانگر حقیقت نفاق است، بنابراین کسی که در وی ھمۀ این صفات بد موجود گردد، منافق 
 حقیقی است.
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نِ باب:  -٢٢ يامَ نَ اإلِ رِ مِ دْ ةِ القَ  قِيَامُ لَيْلَ

 داشتن شب قدر از ایمان است]: زنده ۲۲باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -۳۳
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ َمْن َ�ُقْم «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

ْلََة الَقْدِر، إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هل
َ

 ].۳۵[رواه ابلخاری:  »يل
کسی که شب «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۳۳
اش بخشیده  به اساس ایمان و طلب ثواب از خدا زنده نگه دارد، گناھان گذشتهقدر را 

 .)١(»شود می

نِ  - يامَ نَ اإلِ ادُ مِ هَ ِ  باب: اجلْ

 ]: جهاد از ایمان است۲۳باب [

ُ «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ،وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -٣٤  وََجلَّ َعزَّ  اْ�تََدَب ا�َّ
ْجرٍ 

َ
رِْجَعُه بَِما نَاَل ِمْن أ

ُ
ْن أ

َ
 إِيَماٌن يِب َوتَْصِديٌق بُِرُسِ�، أ

َّ
ْو لَِمْن َخَرَج يِف َسِبيِلِه، َال ُ�ْرُِجُه إِال

َ
 أ

شود که صفات منافق پنج چیز  ته می) از مجموع این حدیث، و حدیث قبل از آن اینطور دانس٢ 
است، سه صفت آنچه که در حدیث اول آمده است، و دو صفت دیگر غیر از آن سه صفت در 
حدیث دوم، که عبارت از عھدشکنی در عھد و پیمان، و دشنام دادن در وقت جنگ باشد، وی در 

دشکنی نوعی از واقع عالمات نفاق ھمان سه چیزی است که در حدیث اول آمده است، زیرا عھ
 خیانت در امانت، و دشنام دادن در وقت جنگ، نوعی دروغ گفتن در وقت سخن زدن است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) مراد از زنده نگھداشتن شب قدر آن است که این شب را به نماز و ذکر و دعا بگذراند.١ 
یث مشابه آن، گناھان صغیره است، و گناھان کبیره ) مراد از گناھان در این حدیث و در احاد٢ 

شان  چه حقوق بندگان نیز تا وقتی که حق شود، چنان ھا بخشیده نمی بدون توبه کردن از آن
ھا حاصل نشود، قابل بخشیدن نیست، ولو آنکه شخص  شان رسانده نشود، و یا رضایت آن برای

قدر را زنده نگه دارد، و یا صد بار توبه  متجاوز که بر حقوق دیگران تجاوز نموده است، صد شب
کند، و یا صد بار حج نماید، در تفصیل بیشتر این موضوع به کتاب (إرشاد الساری، إلی مناسک 

) مراجعه شود، و در مقدمه این موضوع را به تفصیل بیشتری ٥٣٩-٥٢٧المال علی القاری) (ص/
 بیان داشتیم.
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�ٍَّة، َولَوَِددْ  يِت َما َ�َعْدُت َخلَْف رَسِ مَّ
ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
ْدِخلَُه اجلَنََّة، َولَْوَال أ

ُ
ْو أ

َ
ْ�تَُل َغِنيَمٍة، أ

ُ
�ِّ أ

َ
ُت �

ْ�تَُل 
ُ
ْحيَا، ُ�مَّ أ

ُ
ْ�تَُل ُ�مَّ أ

ُ
ْحيَا، ُ�مَّ أ

ُ
ِ ُ�مَّ أ  ].٣٦[رواه ابلخاری:  »يِف َسِبيِل ا�َّ

خداوند به کسی که «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۳۴
 گوید: در راه او [به جھاد] بیرون شده باشد وعدۀ ثواب داده و می

سی که خاص برای من، و به جھت تصدیق به پیامبران من، به جھاد بیرون شده ک«
، و یا با غنیمتی که به دست آورده است، )١(باشد، یا او را با مزدی که حاصل کرده است

 .»سازم شھید شود] جنت را نصیبش می گردانم، و یا [اگر اش برمی سالمت به خانه
گردیدم، از  سبب مشقت بر امت خود نمی و اگر«فرمایند]:  می ج[و پیامبر خدا 

 .)٢(»کردم به جھاد میرود، خودداری نمیمشارکت در ھیچ لشکری که 
شوم و دوباره زنده گردم، و باز کشته شوم و  دوست داشتم که در راه خدا کشته و«

 .)٣(»م، و باز کشته شومددوباره زنده گر

ین در صورتی است که غنیمتی به دست نیاورده باشد، و اگر مراد از (مزد) ثواب اخروی است، و ا -١
 برد، و ھم غنیمت. غنیمتی به دست آورده باشد، ھم ثواب می

به ھر لشکری جھادی آن بود که در این صورت بر  جو سبب مشقت امت در رفتن نبی کریم  -٢
نبود، و البته  کس روا گردید که با ایشان به جھاد بروند، و تخلف برای ھیچ ھمگان الزم می

 مشارکت به جھاد برای ھمگان در ھمه وقت، خالی از مشقت نیست.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
 ) جھاد و شھادت در راه خدا دارای مرتبه بس بلندی است.١ 
چه پیامبر خدا  ھا عمل شود، چنان ) اگر در بین دو مصلحت تعارض واقع شود، باید به اھم آن٢ 

 مصلحت به مشقت نیفتادن امت را بر مصلحت بیرون شدن به جھاد مقدم نمودند.
به ھیچ وجه  جبود، پیامبر خدا  ) جھاد فرض کفایه است نه فرض عین، زیرا اگر فرض عین می٣ 

گردد، نظر  کردند، و اینکه جھاد در بعضی از حاالت فرض عین می از رفتن به جھاد خودداری نمی
 اصی است.به حاالت و شروط خ

رود، و اینکه شھید فی سبیل الله در رفتن به بھشت  ) گرچه ھر مسلمانی به بھشت می٤ 
روند، و شھید به مجرد  اختصاص یافته است سببش این است که: دیگران در قیامت به بھشت می

ۡحيَآٌء ِعنَد َرّ�ِِهمۡ ﴿فرماید:  رود، و این قول خداوند متعال که می قبض روح به بھشت می
َ
 أ

چه احتمال دارد که رفتن شھید به  ، داللت بر این امر دارد، چنان]۱۶۹[آل عمران:  ﴾١٦٩يُۡرَزقُونَ 
بھشت به حالت خاصی باشد، و آن اینکه: در قیامت با مقربین بدون حساب و کتاب به بھشت 
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نَ باب:  -٢٤ انَ مِ ضَ مَ عُ قِيَامِ رَ نِ تَطَوُّ يامَ  اإلِ

 از ایمان است ن]: تراویح خواندن در رمضا۲۴باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: -٣٥ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َمْن قَاَم َرَمَضاَن «أ

َم ِمْن َذنْبِهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

 ].٣٧[رواه ابلخاری:  »إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هل
ھای]  کسی که [شب«فرمودند:  جکه پیامبر خدا  روایت است سو از ابوھریره -۳۵

اش  رمضان را فقط به جھت ایمان و به طلب ثواب از خدا قیام نماید، گناھان گذشته
 .)١(»شود آمرزیده می

رُ لِلشَّ «فرمایند:  می جشود، پیامبر خدا  برود، زیرا شھادت سبب کفارۀ گناھان می فَ غْ نْبٍ يُ لُّ ذَ يدِ كُ هِ

يْن  شود. ، یعنی: تمام گناھان شھید به جز از قرض، برایش بخشیده می»إِالَّ الدَّ

این سخن را در حال حیات خود گفتند، و ترتیب ظاھری  ج) طوری که معلوم است پیامبر خدا ٥ 
فرمودند که باز زنده شوم، ولی  کردند، و می کرد که حالت آخر را حالت حیات ذکر می تقاضا می

خواستند  –که دارای مرتبۀ بسیار بلندی است  –نسبت به دوست داشتن ثواب شھادت در راه خدا 
 شان بر شھادت باشد. که ختم حالت

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از  -١
ھای رمضان، نماز خواندن، قرآن خواندن، و ذکر خدا است، یعنی: مراد آن  ) مراد از قیام شب١ 

ھا را به طاعت و عبادت خدا بگذارند، و اینکه آیا مطلوب قیام تمام شب  است که شخص این شب
البته در صورت توان، قیام بیشتر از قیام است و یا جزئی از شب، نظرات متفاوتی وجود دارد، و 

ھم طوریکه در احادیث بعدی خواھد آمد، نباید طاعت و عبادت به حد مشقت  کمتر است، و با این
 طاعت فرسا برسد.

) مراد از این گناھان نیز طوری که در حدیث گذشته بیان داشتیم گناھان صغیره است، و ٢ 
حقوق الناس، ادای آن حقوق و یا حصول رضایت صاحب طریق عفو گناھان کبیره توبه، و سقوط 

) ٣٤٦حق است، برای تفصیل بیشتر در این مورد به کتاب عمده القاری جلد اول، صفحه (
 مراجعه شود.
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نِ باب:  -٢٥ يامَ نَ اإلِ ابًا مِ تِسَ انَ احْ ضَ مَ مُ رَ وْ  صَ

 برای خدا، از ایمان است]: روزه گرفتن ماه رمضان ۲۵باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -٣٦ َمْن َصاَم َرَمَضاَن، «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َم ِمْن َذنْبِهِ  ُ َما َ�َقدَّ

َ
 ].٣٨[رواه ابلخاری:  »إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هل

کسی که ماه «فرمودند:  جه گفت: پیامبر خدا روایت است ک سو از ابوھریره -۳۶
اش بخشیده  رمضان را به اساس ایمان و خاص برای خدا روزه بگیرد، گناھان گذشته

 .)١(»شود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گرفتن  ھای رمضان، روزه در آمرزش گناھان به سبب انجام دادن کارھای نیک، مانند: قیام شب 

ماه رمضان، عمره کردن، حج کردن، وضوء ساختن، روزه گرفتن روز عاشوراء، روزه گرفتن روزه 
عرفه، وغیره، احادیث فراوانی آمده است، و شاید کسی بگوید: در صورتی که ھریک از این اعمال 

شود، پس چه الزم است که انسان ھمۀ این اعمال نیک را انجام  نیک سبب آمرزش گناھان می
ھا کافی است، و در این صورت  دھد؟ زیرا ھریک از این اعمال در محو گناھان و آمرزش آن

 ماند، در جواب باید گفت: حاجتی به انجام دادن عمل نیک دیگری نمی
 اول آنکه: انسان ھیچگاه خالی از گناھان صغیره نیست. 
د متعال بعضی از گناھان شود که تا شاید خداون دوم آنکه: انجام دادن این اعمال نیک سبب می 

اش را نیز بیامرزد، و فرضا اگر کسی باشد که گناھان کبیرۀ نداشته باشد، این اعمال نیک  کبیره
 نیاز نیست. گردد، و البته از این چیز ھیچ کسی بی سبب رفع درجاتش در نزد خداوند متعال می

ود داده، و ھدایت را نصیبش سوم آنکه: چون خداوند متعال انسان را توفیق به طاعت و عبادت خ 
کند که به انجام نوافل و کارھای نیک شکر این توفیق و ھدایت را بجا  کند، این خود ایجاب می می

دادند، و چون  ھمۀ این اعمال را نیک را انجام می جبیاورد، و از این سبب بود که پیامبر خدا 
ا بخشیده است، پس چه حاجتی کسی به ایشان گفت که: خداوند گناھان گذشته و آینده شما ر

 به این ھمه طاعات و عبادات [نفلی] دارید؟ فرمودند: آیا مگر بندۀ شکرگذاری نباشم؟
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٢٦-  ٌ ينُ يُرسْ  باب: الدِّ

 ]: ِدین آسان است٢٦باب [

نَّ  -٣٧
َ
، َولَْن «قَاَل:  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه، أ يَن �رُْسٌ إِنَّ ادلِّ

وَْحِة وَ  َغْدَوِة َوالرَّ
ْ
وا، َواْستَِعينُوا بِال �رِْشُ

َ
ُدوا َوقَاِرُ�وا، َوأ  َغلَبَُه، فََسدِّ

َّ
َحٌد إِال

َ
يَن أ ٍء �َُشادَّ ادلِّ يَشْ

َةِ 
ْ
جل  ].٣٩[رواه ابلخاری:  »ِمَن ادلُّ

 رمودند:ف جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابوھریره -٣٧
دین آسان است، و ھرگز کسی در دین تشدد نکرده است مگر آنکه مغلوب گردیده «

توانید انجام دھید، و بشارت پذیر باشید به  است، پس میانه روی کنید، و آنچه را که می
 .)١(»ل روز، و آخر روز، و پارۀ از شبثواب خداوندی، و عبادت کنید در او

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) انسان باید در ھرکاری و حتی در عبادات از میانه روی کار گرفته و تشدد نکند، و از ھمین ١ 

 متعال طاعات و عبادات قابل تحملی را در اوقات معینی فرض کرده است.سبب است که خداوند 
پذیر باشید به ثواب خداوندی)، داللت بر این  فرماید: (بشارت که می ج) این قول پیامبر خدا ٢ 

دھد، در پھلوی خوف از خدا و  انجام می –چه فرضی و چه نفلی  –دارد که اگر کسی عبادتی را 
قبول نشود، باید امیدوار به رحمت خدا بوده، و به این امید باشد که  اینکه شاید این طاعتش

خداوند متعال به فضل و رحمت خود این طاعاتش را قبول نموده، و برایش ثواب بسیار بیشتری 
 از آنچه که انجام داده است، عطا خواھد کرد.

دھد، به  م میشخصی را که عبادت نفلی انجا ج) در این حدیث نبوی شریف، پیامبر خدا ٣ 
خواھد طی سفر و به منزل برسد، و ھمانطوری که مسافر  اند که می مسافری تشبیه کرده

ماند، و بھترین  تواند شب و روز بدون انقطاع به سفر ادامه دھد، ورنه از پا افتاده و از سفر می نمی
کند و  می وقت سفر برایش اول روز، و آخر روز، و پارۀ از شب است، ھمچنین شخصی که عبادت

پیماید، نباید شب و روز بدون انقطاع به طاعت و عبادت مشغول شود، ورنه به  راه آخرت را می
گانه  ماند، لذا بھترین وقت عبادت نفلی برایش ھمین اوقات سه مشقت افتاده و از عبادت بازمی

که مراد از  گویند ھا می است، که اول روز، و بعد از زوال آفتاب، و چیزی از شب باشد، و بعضی
عبادت اول روز: نماز فجر، و مراد از عبادت آخر روز: نماز ظھر و نماز عصر، و مراد از عبادت پارۀ 
از شب: نماز مغرب و عشا است، ولی سیاق حدیث نبوی شریف بیشتر داللت بر معنی اول دارد، 

 والله تعالی أعلم بالصواب.
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نَ اإلِ  -٢٧ ةُ مِ الَ نِ باب: الصَّ  يامَ

 ]: نماز از ایمان است٢٧باب [

اءِ  -٣٨ َل َما قَِدَم الَمِدينََة  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َعِن الرَبَ وَّ
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن أ

َ
أ

نَُّه 
َ
نَْصاِر، َو�

َ
ْخَواهِلِ ِمَن األ

َ
ْو قَاَل أ

َ
ْجَداِدهِ، أ

َ
َص�َّ قِبََل َ�يِْت الَمْقِدِس ِستََّة َعرَشَ «نََزَل ىلَعَ أ

ْو َسبَْعَة َعرَشَ َشْهًرا، َو�َ 
َ
َل َصَالةٍ َشْهًرا، أ وَّ

َ
نَُّه َص�َّ أ

َ
ْن تَُ�وَن قِبْلَتُُه قِبََل ابَليِْت، َو�

َ
َن ُ�ْعِجبُُه أ

، وََص�َّ َمَعُه قَْومٌ  َها َصَالَة الَعرْصِ
َّ

ْهِل َمْسِجٍد » َصال
َ
ْن َص�َّ َمَعُه، َ�َمرَّ ىلَعَ أ فََخَرَج رَُجٌل ِممَّ

 ِ ْشَهُد بِا�َّ
َ
َة، َوُهْم َراِكُعوَن، َ�َقاَل: أ َم قِبََل َمكَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ لََقْد َصلَّيُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ
ْعَجبَُهْم إِْذ اَكَن يَُص�ِّ قِبََل َ�يِْت الَمْقِدِس، 

َ
فََداُروا َكَما ُهْم قِبََل ابَليِْت، َوَ�نَِت ايلَُهوُد قَْد أ

 وَْجَهُه قِبَ 
َّ

ا َو� ْهُل الِكتَاِب، فَلَمَّ
َ
نَْ�ُروا َذلَِك َوأ

َ
 ].٤٠[رواه ابلخاری:  َل ابَليِْت، أ

بار که به مدینه  برای اولین جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(سز براءا -٣٨
سکونت  –و یا خویشاوندان مادری خود از انصار  –آمدند، به خانۀ یکی از اجداد 

 .)٢(گزیدند
خواندند، و آرزو  نماز می و مدت شانزده و یا ھفده ماه به طرف (بیت المقدس)

 داشتند که قبله به طرف بیت الله الحرام باشد.
و اولین نمازی را که [به طرف کعبه] اداء نمودند، نماز عصر بود، و گروھی از مردم 

 این نماز را با ایشان اداء نمودند.

اشتراک نمود، و اول  جارده غزوه با پیامبر خدا وی براء بن عازب بن حارث انصاری است، در چھ -١
بود، امام  ساین غزوات غزوه (أحد) و یا غزوه (خندق) است، و در جنگ جمل و صفین با علی

گزین گردید، و در  از وی سی و ھشت حدیث روایت کرده است، و در کوفه سکنی /بخاری
 ).١٧٢-١/١٧١ھمانجا در سال ھفتاد و دو ھجری وفات نمود، أسد الغابه (

گزین گردیدند، خانۀ بنی عدی بن نجار بود، و  خانۀ را که پیامبر خدا برای بار اول در آن سکنی -٢
است، زنی  جشان بودند، زیرا ھاشم پدر عبدالمطلب که جد پیامبر خدا  ھا خویشاوندان مادری این

بود، و شرطش در نکاح  را از این خانواده به نام (سلمی) به نکاح گرفته بود، و (سلمی) زن شریفۀ
گرفتن آن بود که اختیارش به دست خودش باشد، به طوری که اگر از شوھرش بدش آمد، او را 

 اش بیرون شود، و عبدالمطلب از ھمین (سلمی) است. رھا کرده و از خانه
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، و به )١(نماز خوانده بود، بیرون شد و رفت جشخصی از کسانی که با پیامبر خدا 
ھا  ، برای آن)٢(اندند و در حالت رکوع کردن بودندخو جدی رسید که مردم نماز میمس

ھا  به طرف مکه نماز خواندم، آن جقسم است که من با پیامبر خدا  گفت: به خداوند
[که سخن این شخص را شنیدید] ھمانطور که در حال نماز خواندن بودند، روی خود 

 را به طرف کعبه نمودند.
خواندند،  به طرف (بیت المقدس) نماز می جیھود و اھل کتاب، از اینکه پیامبر خدا 

خوشحال بودند، ولی ھنگامی که قبله به طرف کعبه تغییر یافت، از این کار نکوھش 
 .)٣(کردند

 نماز خوانده بود، و بعد از نماز خواندن بیرون شد و رفت، عباد جاین شخصی که با پیامبر خدا  -١
 بن بشر بن فیضی، و یا عباد بن َنھیک بود.

این مردم یا در حال رکوع کردن حقیقی بودند، و یا آنکه مراد از رکوع، نماز خوانده است، یعنی:  -٢
در حال نماز خواندن بودند، و مسجدی که این شخص مردم را در حال نماز خواندن دید، مسجد 

شود، و به طرف غرب مسجد نبوی  قبلتین) یاد میمردم بنی حارثه بود، و اکنون به نام مسجد (
به فاصلۀ تقریبا چھار و یا پنج کیلو متری آن قرار دارد، و این تغییر قبله در حالت نماز برای (اھل 

 شاء الله در (کتاب نماز) به تفصیل بیشتری خواھد آمد. ھا إن قباء) نیز واقع گردید، و قصه آن
 ن حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به ای -٣
پیش از ظھر روز دو شنبه دوازدھم ربیع األول، به مدینۀ منوره رسیدند، از ابن  ج) پیامبر خدا ١ 

در روز دو شنبه از مکه بیرون شدند، و در روز  جروایت است که گفت: (پیامبر خدا  بعباس
شود که مدت سفر ھجرت پیامبر  دو شنبه به مدینه رسیدند)، و از این روایت چنین دانسته می

بعد از بیرون شدن از شھر مکه سه روز در  سپانزده روز بود، زیرا ایشان با ابوبکر صدیق جخدا 
دینۀ منوره بین یازده الی دوازده روز است، و به این (غار ثور) بودند، و فاصله بین مکۀ مکرمه و م

 پانزده روز بوده است. جتوان گفت که: مدت سفر ھجرت نبی کریم  طریق می
بعد از ھجرت به مدینۀ منوره، حدود شانزده و یا ھفده ماه با مسلمانان به طرف  ج) پیامبر خدا ٢ 

فتند که به طرف کعبۀ معظمه نماز خواندند، و بعد از آن ماموریت یا بیت المقدس نماز می
خواندند،  بخوانند، وقتی که به مکۀ مکرمه بودند، در وقت نماز خواندن بین دو رکن یمانی نماز می

 شان به طرف بیت المقدس بود. به این طریق که کعبه را پیش روی خود قرار داده و نماز خواندن
حکمی جدیدی معارض با حکم سابق  ) نسخ احکام جواز دارد، و نسخ عبارت از آن است که٣ 

 نازل گردیده، و حکم سابق نسخ گردد، و به آن عمل نشود.
) نسخ بر چھار نوع است: نسخ قرآن به قرآن، نسخ سنت به سنت، نسخ سنت به قرآن، و نسخ ٤ 

قرآن به سنت، و ھمۀ این انواع چھارگانه در نزد جمھور علماء با شروط معین آن که در اصول فقه 
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 ءِ رْ املَ  مِ الَ سْ ن إِ سْ باب: حُ  -٢٨

 حقیقی شخص ]: اسالم۲۸باب [

يب -٣٩
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  يِضَ اُهللا َ�نُْه:رَ  َسِعيٍد اخلُْدِريَّ  َ�ْن أ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ

َ
�

ُ َ�نُْه لُكَّ َسيِّئٍَة اَكَن َزلََفَها، َوَ�َن َ�ْعَد « َ�ُقوُل: ُر ا�َّ ْسلََم الَعبُْد فََحُسَن إِْسالَُمُه، يَُ�فِّ
َ
إَِذا أ

 َذلَِك الِقَصاُص: احلََسنَُة بَِعرْشِ 
َ
 أ

َّ
يِّئَُة بِِمثِْلَها إِال  َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف، َوالسَّ

َ
ْمثَالَِها إِىل

َ
ْن َ�تََجاَوَز أ

ُ َ�نَْها  ].٤١[رواه ابلخاری:  »ا�َّ
شنیده است که  جروایت است که: از پیامبر خدا  سسعید خدریاز ابو -۳۹

وند تمام حقیقی باشد، خدا وقتی که شخصی مسلمان شود، و اسالمش«فرمودند:  می
بخشد، و بعد از این، دورۀ  گناھانی را که [پیش از مسلمان شدن] مرتکب شده بود می

حساب و مجازات است، از ھرکار نیکی، ده برابر تا ھفتصد برابر برایش ثواب داده 
شود، و جزای کار بد به اندازۀ ھمان کار بد است، مگر آنکه خداوند متعال، آن گناه  می

 .)١(»را برای وی ببخشد

نسخ سنت به قرآن، و نسخ قرآن به سنت را جواز  /ر است جواز دارد، ولی امام شافعیمذکو
دھد، و نسخ قبله از بیت المقدس به کعبۀ مشرفه از نوع نسخ سنت به قرآن است، زیرا رو  نمی

آوردن به بیت المقدس در وقت نماز خواندن به سنت ثابت شده بود نه به قرآن، ولی کسانی که 
گویند که رو آوردن به طرف بیت المقدس نیز به قرآن  دانند می ه قرآن جائز نمینسخ سنت را ب

ْ َ�ثَمَّ وَۡجُه ﴿فرماید:  ثابت شده بود، و آن این قول خداوند متعال است که می ۡ�نََما تَُولُّوا
َ
ِ فَ�  ﴾ٱ�َّ

 .رسد، والله تعالی أعلم ، ولی این تاویل چندان قابل قبول به نظر نمی]۱۱۵[البقره: 
) اگر کسی قبله بر وی پوشیده شد، و به اساس اجتھاد خود به کدام طرفی نماز خواند، و بعد از ٥ 

آن معلوم شد که وی در اجتھاد خود خطا کرده است، بر وی الزم نیست که نمازش را دوباره 
 بخواند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بر و ھفتصد برابر، اخالص بنده است، یعنی ھر قدر اخالص ) مدار و اساس ثواب دادن ده برا١ 

شود،  بنده در انجام دادن کارھای نیک بیشتر باشد، به ھمان اندازه برایش ثواب بیشتری داده می
شود که انجام داده است، و طوری که در احادیث  تا جایی که این ثواب برابر ھفتصد عملی می

شود که ثوابش از ھفتصد چند نیز تجاوز  ل بنده میدیگری آمده است، به اساس اخالص کام
 نماید.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٠٨

بُّ اباب:  -٢٩ ينِ إِىلَ اهللاِأَحَ هُ لدِّ مُ وَ   أَدْ

 ]: بهترین عبادت آن است که دوامدار باشد۲۹باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل َعلَيَْها وَِعنَْدَها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -٤٠
َ
، أ

ٌة، قَاَل: 
َ
َمْه، َعلَيُْ�ْم بَِما تُِطيُقوَن، «قَالَْت: فَُالنَُة، تَْذُكُر ِمْن َصَالتَِها، قَاَل: » َمْن َهِذهِ؟«اْمَرأ

ُ َحىتَّ َ�َملُّوا ِ َال َ�َملُّ ا�َّ
ِْه َمادَ َن َو�َ » فََوا�َّ

َ
يِن إيِل َحبَّ ادلِّ

َ
[رواه ابلخاری:  َم َعلَيِْه َصاِحبُهُ اوَ أ

٤٣.[ 
روایت است که: در حالی که زنی نزدش نشسته بود، پیامبر  لاز عائشه -۴۰

 آمدند. جخدا 
 پرسیدند: این زن کیست؟

گفت: این فالن زن است، [و شروع کرد] به توصیف کردن از نماز خواندنش [که 
 خواند]. نماز میبسیار 

ساکت باش! [عباداتی را] انجام دھید، که توان انجام «فرمودند:  جپیامبر خدا 
دادن آن را داشته باشید، به خداوند قسم است تا وقتی که شما [از عبادت] ملول و 

 ».شود خسته نشوید، خداوند [از ثواب دادن] ملول و خسته نمی

گیری از  ) اگر کافر در حال کفر خود کارھای نیکی را مانند: خیرات دادن، وصله رحم، و دست٢ 
شود، ثواب تمام آن اعمال  دھد، و بعد از آن مسلمان می فقراء و در ماندگان به قصد ثواب انجام می

آید به طور صریح  که بعد از این می ساین امر در حدیث ابوسعیدشود، و  نیک برایش نوشته می
 بیان شده است.

) اگر کافر در حال کفر خود جنب شد، و در حال کفر غسل کرد، و بعد از آن مسلمان شد، بنابر ٣ 
قول راجح این غسلش صحت نداشته و باید دوباره غسل نماید، و اگرچه بعضی از علمای احناف 

اند که: اگر کافر در حال کفر خود وضوء ساخت، و  ھا گفته دانند، حتی بعضی میغسل او را صحیح 
رسد، ھمان نظر  بعد از آن مسلمان شد، وضویش صحت دارد، ولی آنچه که صحیحتر به نظر می

 اول است، والله تعالی أعلم بالصواب.
ال است، شود، سرنوشتش در آخرت در تحت مشیت خداوند متع ) کسی که مرتکب گناھی می٤ 

کند، و اگر خواسته باشد، به عدل خود او  اگر خواسته باشد، به فضل و رحمت خود از وی عفو می
 کند. را عذاب می

                                                                                                                        



 ١٠٩  کتاب ایمان -۲

عبادتی بود که  جزد پیامبر خدا گوید]: بھترین عبادت در ن می لو [عایشه
 .)١(مداومت کند عبادت کننده بر آن

انِهِ باب:  -٣٠ قْصَ نُ نِ وَ يامَ ةِ اإلِ ادَ يَ  زِ

 ]: زیادت و نقصان ایمان۳۰باب [

�ٍَس  -٤١
َ
َمْن َ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

 َ
َ

، َوَ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل َال إِهل ، َوِ� قَلِْبِه َوْزُن َشِعَ�ٍة ِمْن َخْ�ٍ ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

، قَاَل َال إِهل ُ  ا�َّ
َّ

إِال
، َوِ�  ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
، َوَ�ُْرُج ِمَن انلَّاِر َمْن قَاَل َال إِهل ٍة ِمْن َخْ�ٍ ٍة ِمْن َوِ� قَلِْبِه َوْزُن بُرَّ لْبِِه َوْزُن َذرَّ

 قَ
 ].٤٤[رواه ابلخاری:  »َخْ�ٍ 

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز انس -۴۱
کسی که (ال إله إال الله) گفته باشد، و در قلبش به اندازۀ جوی خیر [یعنی: ایمان] «

در قلبش به شود، و کسی که (ال إله إال الله) گفته باشد، و  باشد، از دوزخ بیرون می
شود، و کسی که (ال إله إال  اندازۀ گندمی خیر [یعنی: ایمان] باشد، از دوزخ بیرون می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) نسبت دادن ماللت به خداوند، از روی مشاکله است نه از روی حقیقت آن، زیرا خداوند متعال ١ 

باشد، و نظائر آن در قرآن کریم و سنت نبوی  شدن که از عوارض است، مبرا می از ماللت و خسته

ْ َوَمَكَر ﴿فرماید:  زیاد است، و از آن جمله است این قول خداوند که می ۖ َوَمَكُروا ُ ُ وَ  ٱ�َّ َخۡ�ُ  ٱ�َّ
َ يَُ�ِٰدُعوَن ﴿و این قول خداوند متعال که:  ﴾٥٤ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ  ، که خداوند متعال ﴾وَُهَو َ�ِٰدُ�ُهمۡ  ٱ�َّ

 ھا. دھد، و امثال این کند و نه با کسی خدعه و فریبی انجام می نه با کسی مکری می
ھا را به کارھای رھنمائی  رو آن به امت خود، نھایت شفیق و مھربان بودند، از این ج) نبی کریم ٢ 

 ھا نگردد. برای آن شان باشد، و سبب مشقت کردند که متضمن مصلحت دارین می
) عبادتی که اندک ولی دوامدار باشد، بھتر از عبادت بسیار است که مدت زمانی بوده و بعد از ٣ 

 آن ترک شود.
 مکروه است. –گویند  طوری که جمھور علماء می –) نماز خواندن تمام شب ٤ 
دن کدام کاری، و ) قسم خوردن بدون آنکه کسی انسان را قسم بدھد، اگر به قصد مھم نشان دا٥ 

 ھا باشد جواز دارد. یا متنفر ساختن از کدام کاری و امثال این

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ١١٠

الله) گفته باشد، و در قلبش به اندازۀ ذرۀ خیر [یعنی: ایمان] باشد، از دوزخ بیرون 
 .)١(»شود می

اِب  -٤٢ نَّ رَُجًال، ِمَن ا ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ
َ
ِمَ� أ

َ
ُ: يَا أ

َ
يلَُهوِد قَاَل هل

َْذنَا َذلَِك ايلَْومَ   الُمْؤِمِنَ�، آيٌَة يِف ِكتَابُِ�ْم َ�ْقَرُءوَ�َها، لَْو َعلَيْنَا َمْعرَشَ ايلَُهوِد نََزلَْت، َالختَّ
يُّ آيَةٍ 

َ
ْ�َمْمُت ﴿؟ قَاَل: � ِ�يًدا. قَاَل: أ

َ
ْ�َملُْت لَُ�ْم ِدينَُ�ْم َوأ

َ
َعلَيُْ�ْم نِْعَميِت ايلَْوَم أ

ي نََزلَْت ِ�يِه «قَاَل ُ�َمُر:  ﴾ِضيُت لَُ�ُم اإلِْسَالَم ِدينًاَورَ  ِ
َّ

قَْد َعَرْ�نَا َذلَِك ايلَْوَم، َوالَماَكَن اذل
 ].٤٥[رواه ابلخاری:  »ىلَعَ انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوُهَو قَائٌِم بَِعَرفََة يَْوَم مُجَُعةٍ 

ر : شخصی از یھود برایش گفت: یا امیروایت است که ساز عمر بن خطاب -۴۲
خوانید که اگر بر ما قوم یھود نازل  المؤمنین! آیتی در کتاب شما وجود دارد و آن را می

 گرفتیم. گردید، روز نزول آن را عید می می
 پرسید: این کدام آیت است؟ سعمر

برای شما کامل ساختم، و نعمت امروز دین شما را ﴿گفت: [این آیت است که]: 
 .﴾خود را بر شما تمام نمودم، و اسالم را برای شما دین قرار دادم

نازل گردیده بود،  جگفت: ما روزی را و مکانی را که این آیت بر پیامبر خدا  سعمر
به عرفات ایستاده بودند، بر  جدانیم، این آیت در روز جمعه در حالی که پیامبر خدا  می

 .)٢(ل گردیدایشان ناز

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ماند. ) شخص مؤمن از ارتکاب گناه کبیره کافر نگردیده، و در دوزخ به طور ابدی نمی١ 
ز گندم بزرگتر، و گندم از ذره بزرگتر ) در این حدیث بیان مراتب از اعلی به ادنی است، زیرا جو ا٢ 

 گردد. ھایی است که در شعاع آفتاب نمایان می است، و (ذره) عبارت از نرمه
) در ایمان، معرفت قلبی کفایت نیست، بلکه باید این معرفت مقرون به کلمۀ شھادت (أشھد أن ٣ 

 اعتقاد باشد.ال إله إال الله و أن محمدا رسول الله)، و کلمۀ شھادت مقرون به 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود که گویا در جواب آن یھود گفت که: ما  اینطور دانسته می س) از سخن عمر بن خطاب١ 

ایم، بلکه زمان نزول، و مکان نزول، و  مسلمانان چیزی را نسبت به این آیۀ کریمه فراموش نکرده
ل این آیۀ کریمه به خاطر داریم، و عالوه بر آن، وقت نزول این را در وقت نزو جحالت پیامبر خدا 

آیۀ کریمه را عید گرفتیم، زیرا این آیۀ کریمه بعد از عصر روز عرفه که روز نھم ذی الحجه باشد، 

                                                 



 ١١١  کتاب ایمان -۲

مِ  -٣١ الَ سْ نَ اإلِ اةُ مِ كَ  باب: الزَّ

 ]: زکات دادن از اسالم است۳۱[باب 

ِ  َ�نْ  -٤٣ ِ َص�َّ اُهللا  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َطلَْحَة ْ�َن ُ�بَيِْد ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

َ�ُقوُل: َجاَء رَُجٌل إِىل
ِس، �ُْسَمُع َدوِيُّ َصْوتِِه َوَال ُ�ْفَقُه َما َ�ُقوُل، َحىتَّ َدنَا، 

ْ
أ ٍْد ثَائَِر الرَّ

َ
ْهِل �

َ
إَِذا َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن أ

فَ
ِ َص�َّ اهللاُ  ُل َعِن اإلِْسَالِم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
مَخُْس َصلََواٍت يِف ايلَْوِم « َعلَيِْه وََسلََّم: ُهَو �َْسأ
َّ َ�ْ�َُها؟ قَاَل: ». َواللَّيْلَةِ  ْن َ�َطوَّعَ «َ�َقاَل: َهْل يلَعَ

َ
 أ

َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه ». َال، إِال قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َّ َ�ْ�ُُه؟ قَاَل: ». وَِصيَاُم َرَمَضانَ «وََسلََّم:  ْن َ�َطوَّعَ «قَاَل: َهْل يلَعَ
َ
 أ

َّ
ُ رَُسوُل ». َال، إِال

َ
قَاَل: َوَذَكَر هل

َّ َ�ْ�َُها؟ قَاَل:  اَكَة، قَاَل: َهْل يلَعَ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الزَّ ْن َ�َطوَّعَ «ا�َّ
َ
 أ

َّ
ْدبََر ». َال، إِال

َ
قَاَل: فَأ

ِز�ُد ىلَعَ َهَذا
َ
ِ َال أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  الرَُّجُل َوُهَو َ�ُقوُل: َوا�َّ ْ�ُقُص، قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َوَال أ

فْلََح إِْن َصَدَق «
َ
 ].٤٦[رواه ابلخاری:  »أ

شخصی از اھل نجد، که  روایت است که گفت: )١(ساز طلحه بن عبیدالله -۴۳
شنیدیم، ولی  آمد، زمزمه صدایش را می جموھای سرش پریشان بود، نزد پیامبر خدا 

 گوید. فھمیدیم که چه می نمی

فردای این روز را که دھم ذو الحجه باشد، برای ما مسلمانان عید  جنازل گردید، و پیامبر خدا 
 جین آیۀ کریمه در حجة الوداع بود، و بعد از سه ماه از نزول آن، پیامبر خدا قرار دادند، و نزول ا

 وفات یافتند.
بایست  ) شاید کسی بگوید که این آیۀ کریمه در روز نھم ذو الحجه نازل گردیده بود، پس می٢ 

ذو گوید: اینکه روز نھم  می /گرفتند، نه روز دھم ذو الحجه را، امام عینی ھمین روز را عید می
الحجه را عید نگرفتند سببش این است که: این آیۀ کریمه بعد از عصر روز نھم ذو الحجه نازل 

گویند: روزی که در آن  گریده بود، و عید باید از اول روز باشد، و از این جھت است که فقھاء می
 شود، متعلق به شب آینده است. ماه دیده می

یکی از عشرۀ مبشره به جنت است، و از کسانی است  وی طلحه بن عبیدالله بن عثمان قرشی، و -١
که در اول مسلمان شده بودند، در جنگ بدر در شام بود، از این جھت به این غزوه اشتراک 

اشتراک داشت، از علی بن أبی طالب  جننمود، و در غزوۀ (أحد) و غزوات بعد از آن با پیامبر خدا 
ام  که فرمودند: طلحه و زبیر در جنت ھمسایهشنیدم  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا 

باشند، دارای فضایل بسیاری است، در جنگ جمل در دھم جمادی األولی سال سی و شش،  می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١١٢

 تا اینکه آن شخص نزدیکتر آمده و پرسید که اسالم چیست؟
 ».اداء کردن پنج وقت نماز در ھر شب و روز«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 آن شخص گفت: دیگر نماز ھم بر من الزم است؟
و روزه گرفتن ماه «فرمودند:  جو پیامبر خدا » ل بخوانینه، مگر آنکه نف«فرمودند: 

 ».رمضان
 آن شخص گفت: غیر از آن، روزۀ دیگری ھم بر من الزم است؟

 ».نه مگر آنکه روزۀ نفل بگیری«فرمودند: 
زکات را برایش ذکر نمودند، و آن شخص پرسید: غیر از این  جو گفت: پیامبر خدا 

 زکات دیگری ھم بر من الزم است؟
 ».نه، مگر آنکه صدقۀ نفلی بدھی«رمودند: ف

گفت: به خداوند سوگند که از این  آن شخص پشت گردانید و رفت، و با خود می
 دھم و نه کمتر. چیزھا نه چیزی بیشتر انجام می

 .)١(»اگر راست بگوید رستگار است«فرمودند:  جپیامبر خدا 

از وی چھار  /به سن شصت و چھار سالگی به قتل رسید، و در بصره دفن گردید، و امام بخاری
 ).٦٢-٣/٥٩حدیث روایت کرده است، أسد الغابه (

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام  -١
) طوری که معلوم است ارکان اسالم پنج چیز است، اول آن: شھادتین، یعنی: (أشھد أن ال إله إال ١ 

برای این شخص کلمۀ شھادت را نگفته و از  جالله، و أن محمدا رسول الله)، و اینکه پیامبر خدا 
دانست که  نماز شروع نمودند، سببش این است که این شخص قبال مسلمان شده بود، و می

این چیز را از معلومات قبلی خود، و  جتواند، و پیامبر خدا  اسالم بدون شھادتین متصور شده نمی
 یا از قرائن حال درک نموده بودند.

این حدیث ذکر ننمودند، سببش این است که حج در آن وقت فرض نگردیده  ) اینکه حج را در٢ 
دادند که بر خود این شخص  برای این شخص از چیزھای خبر می جبود، و یا اینکه پیامبر خدا 

فرض است، و خبر داشتند که حج بر این شخص فرض نیست، بنابراین از فرضیت حج برایش 
 چیزی نگفتند.

ات و منھیات اسالم بسیار است، و اینکه به مجرد انجام دادن ھمین چند ) شکی نیست که واجب٣ 
خبر از رستگاری این شخص دادند، سببش این است که در حدیث دیگری  جچیز پیامبر خدا 

 آمده است که ایشان در اینجا فقط از شرائع و احکام اساسی اسالم برایش خبر دادند.

                                                                                                                        



 ١١٣  کتاب ایمان -۲

نِ  -٣٢ يامَ نَ اإلِ نَائِزِ مِ بَاع اجلَْ  باب: اتِّ

 ]: همراهی کردن با جنازه، از ایمان است۳۲[ باب

يِب ُهَر�َْرةَ  -٤٤
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َمِن ا�َّبََع «أ

 ِمْن َدفِْنَها، فَإِنَُّه يَرِْجُع َجنَاَزَة ُمْسِلٍم، إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، َوَ�َن َمَعُه َحىتَّ يَُص�َّ َعلَيَْها َوَ�فْ 
َ
ُرغ

ْن تُْدَ�َن، فَإِنَّ 
َ
ُحٍد، َوَمْن َص�َّ َعلَيَْها ُ�مَّ رََجَع َ�بَْل أ

ُ
، لُكُّ ِ�َ�اٍط ِمثُْل أ ْجِر بِِقَ�اَطْ�ِ

َ
ُه ِمَن األ

 ].٤٧[رواه ابلخاری:  »يَرِْجُع بِِقَ�اٍط 
کسی که با جنازه «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۴۴

مسلمانی از روی ایمان ثواب از خداوند، ھمراھی نماید، و تا وقتی که بر آن جنازه نماز 
گردد، و ھر  میجنازه باشد، با دو قیراط مزد بر بخواند، و از دفن آن فارغ شود، با آن

پیش از آنکه قیراط به اندازۀ کوه ُاحد است، و کسی که تنھا بر جنازه نماز بخواند، و 
 .)١(»گردد دفن شود برگردد، با یک قیراط مزد برمی

اینکه چیزی از این واجبات کم نکند درست، و  ) شاید کسی بگوید که: رستگاری شخص بر٤ 
ھا نیفزاید چگونه صحیح است؟ امام نووی از این سؤال اینطور جواب داده  اینکه چیزی بر این

است که: (این حدیث بیانگر رستگاری شخص به انجام دادن واجبات است، و داللت بر این ندارد 
ش نشود، زیرا کسی که به انجام دادن ا که اگر چیزی بیشتری را انجام داد، سبب رستگاری

شود، به انجام دادن مستحبات و مندوبات در پھلوی واجبات، بطریق اولی  واجبات رستگار می
 ).١/١٣١رستگاری نصیبش خواھد شد)، فتح المبدی (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
سجد نبوی حدود چھار کیلو متر فاصله ) (أحد): کوھی در شمال شھر مدینۀ منوره است، و از م١ 

 دارد، و جنگ مشھور أحد در دامن ھمین کوه به طرف جنوب آن واقع گردیده است.
) ثواب ھر قیراط در رفتن با جنازه به اندازۀ کوه (أحد) است، ولی وزن قیراط از نگاه شرعی ٢ 

براین، وزن ھر (قیراط): بیستم حصۀ یک دینار است، و وزن ھر دینار، چھار و نیم گرام است، بنا
ربع یک گرام است، و این فضل و رحمت پروردگار است که وزن یک قیراط را به اندازۀ وزن کوه 

 دھد. أحد مزد می
 ) ھمراھی کردن با جنازه بر سه نوع است:٣ 
نوع اول: نماز خواندن بر جنازه، و ھمراھی کردن با آن تا وقت دفن، برای کسی که اینگونه  

کند دو قیراط مزد است، یکی مزد نماز خواندن، و دیگری مزد ھمراھی کردن با  ھمراھی می
 جنازه.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١١٤

رُ باب:  -٣٣ عُ شْ وَ الَ يَ هُ هُ وَ لُ مَ بَطَ عَ ْ نْ أَنْ حيَ نِ مِ مِ فِ املُؤْ وْ  خَ

 ]: ترس مسلمان از اینکه عملش باطل گردد و او متوجه نباشد۳۳باب [

ِ  َ�نْ  -٤٥ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  بِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�بُْد ا�َّ
َ
أ

ُ ُ�ْفرٌ «
ُ

 ].٤٨[رواه ابلخاری:  »ِسبَاُب الُمْسِلِم فُُسوٌق، َوقِتَاهل
دشنام «رمودند: ف جروایت است که پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۴۵

 .)١(»و جنگ کردن با وی کفر است دادن مسلمان فسق،

نکردن با آن تا وقت دفن، برای کسی که چنین  نوع دوم: نماز خواندن بر جنازه، و ھمراھی 
کند، یک قیراط مزد است، که مزد نماز خواندن بر جنازه باشد، و این دو نوع ھمراھی در نص  می

 مذکور است.حدیث نبوی 
نوع سوم: ھمراھی کردن با جنازه بدون آنکه بر جنازه نماز خوانده باشد، اگر این نماز نخواندن  

روی معذرت شرعی باشد، امید بخداوند است که برای این شخص نیز دو قیراط مزد باشد، زیرا 
نرسیده است، نیت این شخص این بوده است، که بر جنازه نماز بخواند، ولی روی معذرتی به نماز 

لُ بِالنِّيَّاتِ «فرمایند که:  می جلذا از نماز نخواندن معذور است، و پیامبر خدا  امَ ولی اگر » إِنَّامَ األَعْ
ترک نماز از روی قصد و یا تکاسل باشد، در این صورت شاید برای چنین شخصی ھیچ مزدی 

کردن به جنازه را که شاید  نباشد، زیرا نمازی را که برای خدا است، ترک کرده است، و ھمراھی
به احترام بندگان باشد، انجام داده است، و از کاری که نیت انسان از انجام دادن آن رضای خدا و 

 طلب ثواب نباشد، برایش مزدی نیست، والله تعالی أعلم.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند  دن با مسلمان کفر است، ولی علماء گفته) ظاھر این حدیث داللت بر این دارد که جنگ کر١ 

که مراد از کفر، مبالغه در برحذر داشتن از جنگ کردن با مسلمانان است، نه حقیقت کفر، و یا 
مراد آن است که جنگ کردن با مسلمان، شبیه عمل کفار است، زیرا این کافر است که با 

ی است که جنگ کردن با مسلمانان پردازد، نه مسلمان، و یا نسبت به کس مسلمان به جنگ می
شمرد، ولی مشکل اینجا است که بعضی از کسانی که با مسلمانان به جنگ و قتال  راحالل می

دانند، نعوذ بالله  ایم این عمل خود را حالل و حتی احیانا واجب می پردازند، تا جایی که دیده می
 من الخذالن.

تحذیر شدید از جنگ کردن مسلمانان با یکدیگر ) تاویل حدیث ھرچه که باشد، داللت اکید و ٢ 
ایم که مسلمانان زیادی در ھر عصر و زمان جھت رسیدن به مال  دارد، ولی با تاسف شنیده و دیده

و منال دنیوی و باألخص به غرض رسیدن به سلطه و حکمروائی به جان یکدیگر افتاده و خون 
 ریزند. دانسته و میخود را با تاویالت واھی، و حتی بدون تاویل حالل 
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اِمِت  َ�نْ  -٤٦ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َخَرَج  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ُ�بَاَدُة ْ�ُن الصَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ُ�ْم بِلَيْلَِة الَقْدِر، «ُ�رِْبُ بِلَيْلَِة الَقْدِر، َ�تََالىَح رَُجَالِن ِمَن الُمْسِلِمَ� َ�َقاَل:  ْخرِبَ
ُ
إِ�ِّ َخرَْجُت ِأل

بِْع َو�ِنَُّه تََالىَح  ا لَُ�ْم، اتَلِمُسوَها يِف السَّ ْن يَُ�وَن َخْ�ً
َ
 فَُالٌن َوفَُالٌن، فَُرفَِعْت، وََعىَس أ

 ].٤٩[رواه ابلخاری:  »َوالتِّْسِع َواخلَْمِس 
آمدند تا از (شب قدر)  جروایت است که پیامبر خدا  ساز عباده بن صامت -۴۶

 مانان باھم به مجادله پرداختند.برای مردم خبر بدھند، در این وقت دو نفر از مسل
م تا برای شما از شب قدر خبر بدھم، بیرون شده بودمن «فرمودند:  جپیامبر خدا 

ولی فالنی و فالنی باھم به مجادله پرداختند، و [تعیین آن] از بین رفت، و شاید این 
ست کار به خیرتان باشد، و خودتان آن را در شب [بیست و] ھفت و [بیست و] نه و [بی

 .)١(»و] پنج جستجو کنید

شود یا نه؟ سه نظر  ) در اینکه جنگ کردن با مسلمان و یا ھر معصیت دیگری سبب کفر می٣ 
 وجود دارد:

شود، و حتی  گویند: ھیچ گناھی سبب فسق و گمراھی نمی نظر اول نظر مرجئه است که می -أ 
ن است، زیرا آیات و احادیث گویند: با داشتن ایمان گناه اثری ندارد، و این مذھب ظاھر البطال می

شود، مستحق آتش  بسیاری داللت بر این دارد که مسلمان به سبب معصیتی که مرتکب می
گردد، و اگر رحمت الھی و شفاعت شفاعت کنندگان شامل حالش نشود، به اندازۀ  دوزخ می

 سوزد. گناھش به آتش دوزخ می
شود، و  کفر و خروج از ملت اسالم می گویند: معاصی سبب نظر دوم نظر خوارج است، که می -ب 

این مذھب نیز در بطالن خود کمتر از مذھب اول نیست، زیرا آیات و احادیث بسیاری داللت بر 
 شود. این دارد که مسلمان با وجود ارتکاب معاصی، از دائره اسالم خارج نمی

با مسلمان گویند: مسلمان به سبب جنگ  نظر سوم نظر اھل سنت و جماعت است که می -ج 
شود، و اینکه ظاھر این  دیگر و یا به سبب ھر معصیت دیگری از اسالم خارج نگردیده و کافر نمی

حدیث مسلمانی را که به جنگ با مسلمان دیگر بپردازد کافر خوانده است، مراد از آن کفران 
لمان حقوق مسلمانان است، نه کافر شدن و خارج شدن از دین اسالم، زیرا مسلمان برادر مس

است، و حق اخوت آن است که با وی ھمکاری نموده، و او را نصرت بدھد و از اذیت و آزارش 
خودداری نماید، و اینکه کسی این کارھا را انجام نداده و عالوه بر آن با مسلمان دیگری به جنگ 

 خیزد، کسی است که کفران حقوق مسلمانان را کرده است. و مقاتله برمی
 متعلق به این حدیث آنکه: از احکام مسائل -١
) خصومت و جنگ کردن مسلمانان با یکدیگر سبب از بین رفتن خیر و برکت، و نزول عقاب ١ 

آمده بودند تا از تعیین شب قدر برای  جچه در این واقعه که پیامبر خدا  گردد، چنان خداوندی می
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يلَ النَّبِيَّ باب:  -٣٤ ِ ربْ الِ جِ ؤَ الَمِ عَ  ج سُ سْ اإلِ نِ وَ يامَ ان نِ اإلِ سَ حْ اإلِ  ...وَ

 از ایمان، اسالم و احسان ج]: سؤال جبرئیل از پیامبر خدا ۳۴باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٤٧
َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بَاِرًزا يَْوًما  رَُسوُل اهللاِ  قَاَل: اَكنَ  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

�ُل َ�َقاَل: َما اِإليَماُن؟ قَاَل:  تَاُه ِجرْبِ
َ
ِ َوَمَالئَِ�ِتِه،«لِلنَّاِس، فَأ ْن تُْؤِمَن بِا�َّ

َ
َو�ِِلَقائِِه،  اِإليَماُن أ

َْعِث  ْن َ�ْعبُ «اَل: َما اإلِْسَالُم؟ قَاَل: قَ ». َورُُسِلِه َوتُْؤِمَن بِابلْ
َ
، َوَال �رُْشَِك بِهِ اإلِْسَالُم: أ َ ، َد ا�َّ

اَكَة المَ  َالَة، َوتُؤَدَِّي الزَّ ْن «. قَاَل: َما اإلِْحَساُن؟ قَاَل: »ْفُروَضَة، َوتَُصوَم َرَمَضانَ َوتُِقيَم الصَّ
َ
أ

نََّك تََراُه، فَإِْن لَْم تَُ�ْن تََراُه فَإِنَُّه يََراكَ 
َ
َ َك� اَعُة؟ قَاَل: ، قَ »َ�ْعبَُد ا�َّ َما الَمْسئُوُل «اَل: َمىَت السَّ

َمُة َر�ََّها، َو�َِذا َ�َطاَوَل راَُع 
َ
ِت األ َ اِطَها: إَِذا َودلَ رْشَ

َ
ْخرِبَُك َ�ْن أ

ُ
ائِِل، وََسأ ْعلََم ِمَن السَّ

َ
ُة َ�نَْها بِأ

ُ  اِإلبِِل ابُلْهُم يِف ابُلنْيَاِن، يِف مَخٍْس الَ   ا�َّ
َّ

�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ُ�مَّ تََال انلَّيِبُّ َص  »َ�ْعلَُمُهنَّ إِال
﴿ َ اَعةِ إِنَّ ا�َّ ْدبََر َ�َقاَل:  ﴾ ِعنَْدُه ِعلُْم السَّ

َ
َهَذا «فَلَْم يََرْوا َشيْئًا، َ�َقاَل: » رُدُّوهُ «اآليََة، ُ�مَّ أ

�ُل َجاَء ُ�َعلُِّم انلَّاَس ِدينَُهمْ   ].٥٠[رواه ابلخاری: » ِجرْبِ
در بین مردم  جروایت است که گفت: روزی پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۴۷

 نشسته بودند، شخصی آمد و از ایشان پرسید:
 ایمان چیست؟

ایمان عبارت از این است که به خدا، و مالئکه، و دیدار خداوند [در «فرمودند: 
 ».آخرت]، و به پیامبرانش ایمان بیاوری، و به روز جزا ایمان داشته باشی

 آن شخص پرسید: اسالم چیست؟

که مسلمانان از دانستن مسلمانان خبر بدھند، خصومت و منازعۀ دو نفر با یکدیگر سبب آن شد 
ھائی که به جان ھم افتاده و صدھا و  این شب متبرک برای ھمیشه محروم بمانند، و ایکاش آن

کشند متوجه این کار خالف شرع خود گردیده و از خدا  حتی ھزارھا مسلمان را کشته و می
 بترسند، و از این اعمال زشت و ظلم و ستم خود دست بردارند.

گیرد،  ز گناھان تنھا متعلق به مرتکب آن گناه نیست، بلکه دامن ھمگان را می) عقوبت بعضی ا٢ 
چه خصومت این دو نفر سبب آن شد، که ھمۀ امت از تعیین شب قدر محروم بمانند،  چنان

ْ وَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ِينَ فِۡتنَٗة �َّ تُِصيَ�َّ  ٱ�َُّقوا ةٗ  ٱ�َّ ْ ِمنُ�ۡم َخآصَّ یعنی: از فتنۀ  ﴾َظلَُموا
اند نشود، [بلکه دامنگیر بیگناھان نیز  بترسید که تنھا دامنگیر کسانی که از شما ظلم کرده

 بشود].
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اسالم عبارت از این است که: خدا را عبادت کنی، و به او شریک نیاوری، «فرمودند: 
نماز را اداء کنی، و زکاتی را که بر تو فرض است، اداء نمایی، و ماه رمضان را روزه 

 ».بگیری
 آن شخص پرسید: احسان چیست؟

ری عبادت کنی که گویا او را احسان آن است] که خداوند را طو«[فرمودند: 
 .)١(»بیند را میو بینی، یقینا او ت بینی، و اگر تو او را نمی می

 آن شخص پرسید: قیامت چه وقت است؟
تر نیست، [یعنی: من در این مسئله از  مسؤول در این مسأله از سائل عالم«فرمودند: 

بادار خود را تولد  کنیزگویم: اینکه  تر نیستم]، ولی عالمات آن را برایت می تو عالم
، و [دانستن )٢(نماید، و اینکه ساربانان شتر چران ناشناس، دست به توسعه عمران بزنند

ھا را  آنکسی  ھیچ وقت قیامت] یکی از پنج چیزی است که به جز خداوند متعال،
 .)٣(»داند نمی

 تقرب به خدا سه مرحله دارد: -١
 سازد. ) مرحلۀ ایمان که انسان را از دائرۀ کفر خارج ساخته و به دائرۀ ایمان داخل می١ 
را با ارکان و شروط آن به حسب آنچه که در شریعت  ) مرحلۀ اسالم که شخص مسلمان عبادات٢ 

 دھد. اسالم آمده است، انجام می
را  أدھد، که خداوند ) مرحلۀ احسان: که شخصی مسلمان ھمۀ اعمال خود را طوری انجام می٣ 

ای است که  داند، و این مرحله خاص برای خواص است، و این مرحله شاھد و ناظر اعمال خود می
کند، یقینا از عبادت خود لذت برده و احساس  ا در چنین حالتی عبادت میاگر کسی خدا ر

بھترین آرامش قلبی و تقرب  جنماید، و از اینجا بود که پیامبر خدا  آرامش خاطر، و علو معنوی می

ةِ «فرمودند:  معنوی را در حالت نماز خواندن احساس نموده و می الَ يْنِي يفِ الصَّ ةُ عَ رَّ لَتْ قُ عِ جُ و  ،»وَ

گردد، زیرا وی  گفت: اگر حجاب ھم برداشته شود، یقینم افزون نمی روایت است که می ساز علی
 دانست. خدا را در ھمۀ اعمال خود به طور یقین شاھد و ناظر می

افتند، و قدرت و امکانات به اشخاص جاھل و  یعنی: اشخاص دانسته و شریف از قدرت می -٢
ھا دست به ساختن بناھا و  گیرد، و آن ھا قرار می تیار آنرسد، و امکانات در اخ ناشناخته می

زنند، و اینجا است که عدالت جایش را به ظلم، و دانش جایش را به  تعمیرھای بلند و باال می
 شود. شود که جامعه گرفتار بدبختی و نکبت می دھد، و نتیجه آن می جھالت و نادانی می

 آمده است عبارت اند از:و این پنج چیز طوری که در آیۀ کریمه  -٣
 گردد. دانستن وقت قیامت که در چه سال و چه ماه و چه روزی برپا می -أ 
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داوند به تحقیق که خ﴿این آیۀ کریمه را تالوت نمودند:  جبعد از آن پیامبر خدا 
 جاآلیة. و آن شخص برگشت و رفت، پیامبر خدا  ﴾متعال دانا و به وقت قیامت است

این «فرمودند:  جھا اثری از وی نیافتند، پیامبر خدا  ، و آن»او را برگردانید«فرمودند: 
 .)١(»ھا تعلیم بدھد مردم را برای آنجبرئیل بود، آمده بود تا دین 

 وقت و مکان و اندازۀ باریدن باران. -ب 
دانستن آنچه که در ارحام است بر اینکه پسر است و یا دختر، خوشبخت است یا بدبخت،  -ج 

 ھا. بد ُخلق، و امثال این کوتاه عمر است، و یا دراز عمر، خوش ُخلق است و یا
شود،  ماند یا مریض می میرد، سالم می ماند یا می کند، زنده می اینکه فردا فالن شخص چه می -د 

 ھا. آید و یا مسرتی، و امثال این برایش غمی پیش می
اش و یا در کوچه و یا در بازار، در شھری که  میرد، در خانه اینکه شخص به کدام سرزمین می -ھـ 

 نت دارد، و یا در شھر دیگری.سکو
کند علمش علم ناقص است، ولی علم  و اگر انسانی با بعضی از جزئیات این اشیاء علم حاصل می 

خداوند علم کامل و محیط به ھمۀ جوانب امور است، مثال: اگر کسی نسبت به بعضی عالئم و 
علمی نیست که خداوند  بارد، این علمش علم ناقص بوده و آن تجارب بداند که فردا باران می

متعال نسبت به باران دارد، زیرا خداوند متعال وقت دقیق باریدن باران، مکان باریدن باران، و 
داند، ولی بشر از علم این چیزھا عاجز است،  ھای باران را می مقدار باریدن باران و حتی عدد دانه

لی که در شکم مادر است، پسر داند طف و اگر شخصی با آالت و اسبابی که در اختیار دارد می
داند که این طفل خوش بخت است و یا بدبخت، در آینده عالم  است و یا دختر، ولی این را نمی

شود و یا شخص متواضعی، در فالن روز از عمر خود چه  شود و یا جاھل، شخص متکبری می می
ود و چه وقت بیدار، و ش نوشد، و چه وقت خواب می خورد و چه می دھد، چه می کاری را انجام می

ھمچنین جزئیات بسیار دیگری را، ولی خداوند متعال ھمۀ این چیزھا و ھم چنین ھرچیز دیگری 
داند، و ھمچنین است در  را نسبت به این شخص و ھر شخص دیگری به طور کامل و دقیق می

 ھای دیگر. مثال
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که این حدیث اصل دین و اساس شریعت است، زیرا متضمن ارکان ایمان و  ) علماء گفته١ 

 اسالم و مبین انواع عبادات مالی و بدنی، و بیان اخالص عمل، و کیفیت تقرب به خدا است.
ھا  برای صحابه گفتند که (او را برگردانید)، قصدشان این بود که برای آن ج) اینکه پیامبر خدا ٢ 

ھا به طلبش رفتند، نه تنھا  بود، و از این سبب وقتی که آن ÷بفھمانند که این شخص جبرئیل
 آنکه خودش را ندیدند، بلکه اثری از پایش را نیز ندیدند.
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نِ باب:  -٣٥ لِ مَ ينِهِ فَضْ أَ لِدِ َ تَربْ  اسْ

 ]: فضیلت کسی که به جهت دین خود پرهیزگاری نماید۳۵باب [

ِ َص�َّ اهللاُ ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما قَاَل  انلُّْعَماَن ْ�َن �َِش�ٍ  َعِن  -٤٨ َعلَيِْه  : َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
، َوَ�يْنَُهَما ُمَشبََّهاٌت َال َ�ْعلَُمَها َكِثٌ� ِمَن انلَّاِس، َ�َمِن «وََسلََّم َ�ُقوُل:  ٌ ، َواحلََراُم َ��ِّ ٌ احلََالُل َ��ِّ

بَُهاِت: َكَراٍع يَْرىَع َحْوَل احِلَ�،  يِنِه وَِعرِْضِه، َوَمْن َوَ�َع يِف الشُّ  دِلِ
َ
أ ا�َّىَق الُمَشبََّهاِت اْسترَْبَ

ْن يَُواقِعَ 
َ
َال َو�ِنَّ يِف يُوِشُك أ

َ
رِْضِه َ�َاِرُمُه، أ

َ
ِ يِف أ َال إِنَّ ِحَ� ا�َّ

َ
َال َو�ِنَّ ِللُكِّ َمِلٍك ِحً�، أ

َ
ُه، أ

َال َوِ�َ اجلََسِد ُمْضَغًة: إَِذا َصلََحْت َصلََح اجلََسُد لُكُُّه، َو�َِذا فََسَدْت فََسَد اجلََسُد 
َ
لُكُُّه، أ

 ].٥٢[رواه ابلخاری:  »الَقلُْب 
شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  سبن بشیر ز نعمانا -۴۸

حالل و حرام حالل واضح و آشکار است، و حرام واضح و آشکار است، و بین «فرمودند: 
ھا را [از اینکه حالل است و یا  ناکی است که بسیاری از مرم [حکم] آن امور شبھه
 دانند. حرام] نمی

و کسی که  ،)١(احتیاط دین و شرف خود را کرده استکسی که از شبھات بپرھیزد، 
آمیزد، مانند چوپانی است که گوسفندانش را در کنار منطقۀ ممنوعه در شبھات در

 چراند، و بعید نیست که در منطقۀ ممنوعه داخل شود. می

توانند خود را برای  می –خداوند متعال  به قدرت –) این حدیث داللت بر این دارد که مالئکه ٣ 
ھا را دیده، سخنش را  مردمان دیگر غیر از پیامبران علیھم السالم نیز ظاھر سازند، تا جایی که آن

 شنید. سخن مالئکه را می سبشنوند و بفھمند، و در روایتی آمده است که عمران بن حصین
از خوردن خرمای  جز اینجا بود که پیامبر خدا ترین مراتب تقوی و پرھیزگاری است، و ا این عالی -١

که در راه یافته بودند، اجتناب ورزیدند، تا مبادا از خرمای صدقه باشد، و ابراھیم بن ادھم مزد 
گفت: شاید کار آن شخص را به  خود را از شخصی که برایش مزدوری کرده بود نگرفت، زیرا می

پیچید، و امام نووی مدتی در  که از گرسنگی بخود میخوبی انجام نداده باشم، و این در حالی بود 
ھای آن دیار  خورد، زیرا شنیده بود که یکی از باغ ھای آنجا نمی کرد، ولی از میوه شام زندگی می

متعلق به یتیمی است، و زنی از خانوادۀ (بشر حافی) از امام احمد بن حنبل پرسید: ما بر روی 
افتد، آیا  ھا به بام ما می ھا گذشته و روشنی آن ظاھریه از کوچهھای  ریسیم، و چراغ بام خود نخ می

ھا نخ بریسیم؟ امام احمد از وی پرسید: تو کیستی؟ گفت: خواھر  روا است که در روشنی آن چراغ
(بشر حافی)، امام بگریه افتاد و برایش گفت: منبع تقوای حقیقی خانۀ شما است، نه خیر، در 
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ای است، [یعنی: جایی است که آن را  و بدانید که برای ھر پادشاه منطقۀ ممنوعه
ھا را حرام  ]، و بدانید که منطقۀ ممنوعه خداوند، چیزھایی است که آنُقُرق کرده است
 قرار داده است.

ھمۀ جسم  و بدانید که در جسم انسان پاره گوشتی است که اگر خوب و صالح شد، 
شود، و بدانید که این پاره گوشت،  شود، و اگر فاسد شد، ھمۀ جسم فاسد می و صالح می

 .)١(»(قلب) است

د، و برای اھل تقوی و پرھیزگاری و کسانی که در دین خود احتیاط ھا نخ نریسی روشنی آن چراغ
 ھا و صدھا مثال دیگر نیز وجود دارد. کردند، ده می

ناک  این از یک طرف، و از طرف دیگر چه کسانی که نه تنھا آنکه از خوردن چیزھای شبھه 
یتیم، مال غصب،  ورزند، بلکه از خوردن چیزھای که حرام مطلق است، مانند: مال خودداری نمی

رشوت، اختالس از بیت المال، غش در معامله، فریب دادن مردم، خیانت در کیل و وزن، و امثال 
شان  ورزند، و حالت ھا، بدون ھیچ ترسی از خدا و یا شرمی از مخلوق خدا نیز خودداری نمی این

و اگر بازخواستی  طوری است که گویا ابدا نخواھند مرد، و اگر بمیرند بازخواستی نخواھد بود،
باشد، با زبان بازی، و چال و فریب، و مال و دولت، و جاه و قدرتی که در این دنیا دارند، از حساب 

 و کتاب و عذاب و عقاب آن دنیا نیز خود را خالص خواھند کرد، ولی ھیھات و ھیھات.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا  دارد، بلکه از آن نکه مسلمانان را از خوردن مال حرام برحذر می) این حدیث نبوی نه تنھا آ١ 

ناک که احتمال حرام بودن آن وجود دارد، نیز خودداری نمایند، و  خواھد که از چیزھای شبھه می
کسی که به این مرتبه از تقوی و پرھیزگاری برسد، به تعبیر نبوی (کسی است که مراعات دین و 

مراعات دین از این جھت که از ترس خدا، و به اساس ایمان خود، حتی  شرف خود را کرده است)،
کند، یقینا از چیزھای که  ناک است، پرھیز نموده است، و کسی که چنین می از چیزھای که شبھه

نماید، و مراعات شرف از این جھت که اگر کسی به  حرام مطلق است، به طریق اولی خودداری می
ریزد، و کسی که  شود، آبرو و عزتش در نزد مردم می ناک آلوده می هحرام و حتی به چیزھای شبھ

ماند، و چنین کسی به نام  آبرویش ریخت، برایش شرف و حیثیتی در نزد مردم باقی نمی
ھا شھرت یافته و  خوار، به نام سودخوار، به نام دزد، به نام فریبکار، به نام خائن، و امثال این رشوت

آنکه این شخص در جامعه و محیطی زندگی کند که عموم افراد آن به گردد، مگر  آبرو می بی
خوار  خوار و حرام ھا فرقی بین حالل و حرام، و حالل خواری عادت کرده باشند، و برای آن حرام

 نباشد.
ناکی است که بسیاری از مردم  و بین حالل و حرام امور شبھه«که:  ج) این قول پیامبر خدا ٢ 

، داللت بر این دارد که: حکم بعضی از »دانند ز اینکه حالل است و یا حرام] نمیھا را [ا [حکم] آن
امور از اینکه از نگاه شرعی حالل است و یا حرام، به طور واضح و آشکار معلوم نیست، در چنین 
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نِ أَدَ باب:  -٣٦ يامَ نَ اإلِ سِ مِ مُ  اءُ اخلُ

 ]: ادای ُخمس [غنیمت] از ایمان است۳۶باب [

تَُوا انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا  ا قَاَل:مَ هُ اْس ريَِضَ اُهللا َ�نْ َ�ْن ابِْن َ�بَّ  -٤٩
َ
ا أ إِنَّ َوفَْد َ�بِْد الَقيِْس لَمَّ

ْو َمِن الَوفُْد؟ -َمِن الَقْوُم؟ «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 
َ
ْو «قَالُوا: َر�ِيَعُة. قَاَل: » - أ

َ
َمرَْحبًا بِالَقْوِم، أ

ْهِر »بِالَوفِْد، َ�ْ�َ َخَزايَا َوَال نََداَ�   يِف الشَّ
َّ

ِ�يَك إِال
ْ
ْن نَأ

َ
ِ إِنَّا َال �َْستَِطيُع أ ، َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

اِر  رِْبْ بِِه َمْن َوَراَءنَا، احلََراِم، َوَ�يْنَنَا َوَ�يْنََك َهَذا اليَحُّ ِمْن ُكفَّ
ُ

ْمٍر فَْصٍل، �
َ
، َ�ُمْرنَا بِأ ُمرَضَ

َمَرُهْم: بِا
َ
ْر�ٍَع، أ

َ
ْر�ٍَع، َوَ�َهاُهْم َ�ْن أ

َ
َمَرُهْم بِأ

َ
�َِة: فَأ رْشِ

َ
لُوُه َعِن األ

َ
ِإليَماِن َونَْدُخْل بِِه اجلَنََّة، وََسأ

ِ وَْحَدُه، قَاَل:  تَْدُروَن َما اِإليَماُن «بِا�َّ
َ
ِ وَْحَدهُ أ ْعلَُم، قَاَل: » بِا�َّ

َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل ْن «قَالُوا: ا�َّ

َ
َشَهاَدُة أ

 ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ُ  َال إِهل
َ

�َك هل اَكِة، وَِصيَاُم  وَْحَدُه ال رَشِ َالِة، َو�ِيتَاُء الزَّ ، َو�ِقَاُم الصَّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ
َ
َوأ

ْن ُ�ْعُطوا ِمَن 
َ
بَّاِء َوانلَِّقِ� َوالُمَزفَِّت » الَمْغنَِم اخلُُمَس َرَمَضاَن، َوأ ْرَ�ٍع: احلَنْتَِم َوادلُّ

َ
َوَ�َهاُهْم َ�ْن أ

ِ «"، َوُر�ََّما قَاَل:  وا بِِهنَّ َمْن َوَراَءُ�مْ «َوقَاَل: » الُمَق�َّ ْخرِبُ
َ
 ].٥٣[رواه ابلخاری:  »اْحَفُظوُهنَّ َوأ

ی که نمایندگان قوم عبدالقیس وقت روایت است که گفت: باز ابن عباس -۴۹
؟ و یا »شما چه مردمی ھستید«ھا پرسیدند:  . از آن)١(آمدند جبه حضور پیامبر خدا 

 ؟»چه گروھی ھستید«
 گفتند: [قوم] ربیعه.

 ».مند و پشیمان نباشید خوش آمدید، خساره«فرمودند: 
، به )١(است]ام [که جنگ کردن در آن حرام گفتند: یا رسول الله! ما جز در ماه حر

، ما را به )٢(و بین ما و شما، کفار قبیلۀ (مضر) قرار دارند توانیم، حضور شما آمده نمی

مسائلی اگر عالم با تقوی و متبحری حکم به حالل بودن چنین بنماید، آن چیز حالل، و اگر حکم 
شد، و یا در  شود، و اگر چنین عالمی یافت نمی ودن آن بنماید، آن چیز حرام شمرده میبه حرام ب

مورد آن دو نظر مخالف دادند، باید با مراعات احتیاط از آن چیز اجتناب به عمل آید، و حدیث 
 نبوی شریف مؤید این نظر است.

شدند، و  گزین می سکنی ای است که به بحرین می، پدر قبیلهوی عبدالقیس بن أفصی، بن ُدعْ  -١
آمدند، در روایتی چھارده نفر، و در روایت دیگری چھل  جنمایندگان این قوم که نزد پیامبر خدا 

ھا چھل نفر  اند که احتمال دارد که این نماینده نفر بودند، و جھت جمع بین دو روایت علماء گفته
 دی بوده باشند.بوده باشند، که چھارده نفرشان از اشراف و بقیه از اشخاص عا
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اند، از اوامر شما خبر  نیامده چیز قاطعی و واضحی امر فرمایید، تا کسانی را که با ما
از  جھا از پیامبر خدا  دھیم، و [عمل کردن به آن] سبب رفتن ما به بھشت گردد، و این

 خوردند نیز پرسیدند. ھا شراب می کم ظروفی که در آنح
 ھا را به چھار چیز امر کردند، و از چھار چیز نھی نمودند: آن جپیامبر خدا 

 امر کردند که:
دانید که معنی ایمان  آیا می«ھا پرسیدند:  به خدای یگانه ایمان بیاورند، و از آن -

لش داناتر است. فرمودند: شھادت ؟ گفتند: خدا و رسو»آوردن به خدای یگانه چیست
و برایش شریکی نیست، و محمد  دادن بر اینکه: خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد،

 فرستادۀ خدا است.
 و برپا داشتن نماز. -
 و ادای زکات. -
 .)٣(»و روزه گرفتن ماه رمضان، و اینکه خمس غنیمت را اداء کنید -

 از:ھا را از چھار چیز نھی فرمودند،  و آن
انتباذ در ُخم، و کدو، و تنۀ درخت، و ظرف جال داده شده، و یا ظرف قیر اندود 

 ».شده
این چیزھای را [که از اوامر و نواھی برای شما گفتم] حفظ کنید، و از «و فرمودند: 

 .)١(»اند خبر دھید این چیزھا به کسانی که با شما نیامده

ھا حرام بود، چھار ماه بود، محرم، که ماه اول سال ھجری  ھای حرامی که جنگ کردن در آن ماه -١
ھای یازدھم و  است، رجب، که ماه ھفتم سال ھجری است، و ذوالقعده و ذوالحجه که ماه

 دوازدھم سال ھجری است.
شده بود، و چون این قبیله تا زمانی که مسکن قبیلۀ (ُمَضر) در بین بحرین و مدینۀ منوره واقع  -٢

آمدند، مسلمان نشده بودند، لذا سبب آزار و اذیت  جنمایندگان قبیله عبدالقیس نزد پیامبر خدا 
رفتند، و برای آنکه مردم قبیله  می جشدند که به مدینۀ منوره نزد رسول اکرم  مسلمانانی می

خواستند تا امور اساسی دین را آموخته، و  عبدالقیس از آزار کفار قبیلۀ مضر در امان باشند،
 حاجتی به رفت و آمد زیاد نداشته باشند.

دادن خمس مال غنیمت مسئلۀ پنجمی زائد بر آن چھار چیز اساسی است، و سبب اینکه پیامبر  -٣
ھا یادآوری نمودند این است که: این مردم ھمیشه با کفار  دادن خمس غنیمت را برای آن جخدا 

آوردند، چون دادن خمس  ھا غنائمی به دست می ر) جنگ و درگیری داشتند، و از آنقوم (ُمَض 
 ھا گوشزد و یادآوری نمودند. غنیمت به بیت المال الزمی و ضروری است، لذا موضوع را برای آن
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اءَ باب:  -٣٧ ا جَ لَ أَ مَ امَ  بِالنِّيَّةِ نَّ األَعْ

 ]: اعتبار اعمال، وابسته به نیت است۳۷باب [

ْ�َماُل بِانلِّيَِّة، َ�ْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َحِديُث  -٥٠
َ
ِل الِكتاب، َوقَْد َ�َقدَّ  إِ�ََّما األ وَّ

َ
م يَف أ

، فَِهْجَرتُُه اْمِرٍئ َما نََوى، َ�َمْن اَكنَْت  ِللُكِّ  َو�ِ�ََّما« :هِل وْ قَ  دَ عْ ا �َ نَ هُ  ادَ زَ وَ  ِ َورَُسوهِلِ  ا�َّ
َ

ِهْجَرتُُه إِىل
، ِ َورَُسوهِلِ  ا�َّ

َ
 ].٥٤[رواه ابلخاری:  َورَسَد بايَق احلديِث  »إِىل

حدیث اینکه: (اعمال وابسته به نیت است...) در اول کتاب، گذشت  ساز عمر -۵۰
مطابق نیتش و برای ھرکسی «و در اینجا زیاده بر آن، این عبارت ھم آمده است که: 

شود، کسی که ھجرتش به سوی خدا و رسولش باشد، ھجرتش به سوی خدا و  داده می
 .)٢(، و راوی بقیۀ حدیث را ذکر نمود»رسول او است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود که تنه درخت را حفر و خالی ساختند، آن  ) یکی از وسائلی که آن قوم در آن شراب می١ 

 کردند. نموده، و آن را برای ساختن شراب آماده می
) انتباذ عبارت از این است که خرما و یا کشمش را در آب نم کنند، و بعد از اینکه مزۀ خود را ٢ 

داده و آب شیرین شود، آن آب را بنوشند، و البته نوشیدن چنین آبی حالل و روا است، ولی چون 
ھا به زودی به شراب تبدیل  چھار نوع ظرف، خاص برای شراب سازی بود، و نبیذ در آن این
ھا برای ساختن نبیذ نھی  ھا را از استعمال کردن این ظرف آن جشد، از این سبب نبی کریم  می

 فرمودند، تا نشود که ندانسته مرتکب شراب نوشی شوند.
ھا در اول اسالم بود، زیرا در این وقت ھنوز مردم آن زمان شراب  ) نھی از انتباذ در این ظرف٣ 

ھا پیش از تحریم شراب،  ھای را که در آن نوشی را به طور کامل فراموش نکرده بودند، و ظرف
آن  ساختند در اختیار داشتند، ولی بعد از اینکه شراب نوشی را کامال فراموش کردند، و شراب می

انتباذ را در ھر ظرفی برای مردم اجازه دادند، در  جھا تقریبا از بین رفت، پیامبر خدا  ظرف

مْ «فرمودند:  جصحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا  َيْتُكُ نْتُ هنَ نِ  كُ االنتباذ إال يف األسقية،  عَ

ا فانتبذوا وا سكرً بُ َ الَ تَرشْ ، وَ اءٍ عَ لِّ وِ ھا منع  تباذ در ھر ظرفی جز در َمشک، یعنی: شما را از ان»يفِ كُ
خواھید نبیذ بسازید، ولی متوجه باشید تا چیزی را که  کرده بودم، ولی اکنون در ھر ظرفی که می

 به سرحد مستی رسیده است، ننوشید.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 باشد، قبال گذشت.) که اولین حدیث این کتاب ١) شرح این حدیث به حدیث شمارۀ (١ 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٢٤

 ج) در این روایت عبارتی آمده است که در روایت اول نیامده بود، و آن این قول پیامبر خدا ٢ 
کسی که ھجرتش به سوی خدا و رسولش باشد، ھجرتش به سوی خدا و «است که فرمودند: 

سببش آن گویند:  ، و اینکه چرا این عبارت در روایت اولی نیامده است، علماء می»رسول او است
شنیده است، و طوری که  جکند که از پیامبر خدا  است که ھر راوی ھمان چیزی را روایت می

گوید: سبب این امر، اختالف روات در روایت حدیث است، زیرا ھرکدام ھمان  می /امام عینی
در ھر بابی روایت مناسب با آن  /چیزی را روایت کرده است که شنیده است، و امام بخاری

 کند. روایت می باب را
در عنوان بابی که این حدیث را در آن روایت کرده است، ھفت چیز را که  /) امام بخاری٣ 

وابسته به نیت است ذکر کرده است، و این ھفت چیز عبارت اند از: ایمان، وضوء، نماز، زکات، حج، 
 لماء قرار آتی است:ھا در نزد ع روزه، و احکام، و تفصیل این ھفت مسئله از نگاه تعلق نیت به آن

) ٨إیمان: در ایمان قبال اختالف علماء را ذکر نمودیم، به اول کتاب ایمان به حدیث شماره ( -أ 
 مراجعه شود.

کند، ولی در نزد امام  وضوء: در نزد جمھور علماء وضوء بدون نیت صحت پیدا نمی -ب 
ن اگر کسی به نیت سرد وعدۀ دیگری از علماء نیت در وضوء شرط نیست، بنابرای /ابوحنیفه

سازد، در نزد جمھور علماء نماز خواندن با چنین وضوئی صحت  ساختن بدن خود وضوء می
توان با این وضوء نماز خواند، ولی نیت  ندارد، ولی در نزد امام ابوحنیفه وعدۀ دیگری از علماء می

 در تیمم در نزد ھمۀ علماء شرط است.
کند، لذا اگر  علماء شرط است، و نماز بدون صحت پیدا نمی نماز: نیت در نماز در نزد ھمۀ -ج 

کسی در وقت نماز عصر جھت تعلیم داد کیفیت نماز برای شاگردان خود چھار رکعت نماز خواند، 
و بعد از آن گفت که این چھار رکعت عوض چھار رکعت نماز عصر باشد، به ھیچ وجه این نمازش 

 رد.شود و صحت ندا عوض نماز عصر حساب نمی
دھد، و بعد از آن  زکات: در دادن زکات نیت شرط است، بنابراین اگر کسی مالی به فقیر می -د 

شود، ولی  گوید که این مال عوض زکات باشد، برایش صحت ندارد، و از زکات مالش حساب نمی می
ھمان اگر زکات مال خود را از اصل مال خود جدا ساخت، و از این مال جدا شده برای فقراء داد، 

کند، و نیت زکات در وقت دادن مال به فقیر در این  نیت اول در وقت جدا کردن مال کفایت می
 صورت شرط نیست.

حج: نیت در حج در نزد ھمۀ علماء شرط است، و اختالفی که ھست در این است که اگر  -ھـ 
حج  کسی حج فرض را اداء نکرده بود، و در وقت احرام نیت کرد که از عوض شخص دیگری

گیرد، یا از طرف خودش، در نزد امام  نماید، آیا این حجش از عوض آن شخص دیگر انجام می
از عوض آن شخصی که حج را عوض او  /از نزد خودش، و در نزد امام ابوحنیفه /شافعی

 نیت کرده است.

                                                                                                                        



 ١٢٥  کتاب ایمان -۲

يِب َمْسُعودٍ  -٥١
َ
ْ�َفَق «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
إَِذا أ

ْهِلهِ 
َ
ُ َصَدقَةٌ  َ�َفَقةً  الرَُّجُل ىلَعَ أ

َ
 ].٥٥[رواه ابلخاری:  »َ�ْتَِسبَُها َ�ُهَو هل

وقتی که شخص «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  )١(ساز ابومسعود -٥١
اش  کند، اگر نیت ثواب از خداوند را داشته باشد، این نفقه می بر اھل و اوالد خود نفقه

 .)٢(»شود صدقه حساب می

و  روزه: در اینکه نیت در روزه شرط است یا نه؟ بین علماء اختالف است، امام زفر و عطا -و 
گویند: شخصی که صحتمند بوده و مقیم باشد، در روزۀ ماه رمضان  مجاھد رحمھم الله می

گویند که: نیت کردن در روزه شرط است،  احتیاج به نیت ندارد، ولی أتمۀ اربعه رحمھم الله می
گویند: تعیین روزۀ رمضان شرط نیست، یعنی: ھمین که شخص نیت روزه را  منتھی احناف می

است، و الزم نیست که این نیتش از روزۀ رمضان باشد، بنابراین اگر کسی در ماه  بکند کفایت
 شود. اش از روزۀ ماه رمضان حساب می رمضان به نیت قضائی و یا نذر نفل روزه گرفت، این روزه

ھا: اصل آن  دیگر احکام شرعی، مانند: معامالت، نکاح، طالق، تبرعات، ادای قرض و امثال این -ز 
نیت در این چیزھا است، بنابراین اگر کسی بدون قصد از زبانش خارج شد که فالن چیز است که 

را فروختم، و یا خریدم، و یا فالن زن را به نکاح دادم، و یا فالن زنم را طالق دادم، ھیچ یک از این 
واع کند، گرچه این قاعده کلی نیست، و بعضی از ان چیزھا در نزد بسیاری از علماء صحت پیدا نمی

توان در کتب اصول  کند، و تفصیل بیشتر این مسئله را می معامالت بدون نیت ھم صحت پیدا می
 فقھۀ و کتب اشباه و نظائر مطاله کرد.

وی عقبه بن عمرو بن ثعلبه انصاری بدری است، در اشتراکش در غزوۀ بدر اختالف است، ولی  -١
در بدر سکونت داشت، از این سبب او را اینکه به نام بدری مشھور است، سببش آن است که: وی 

گویند، ولی به اتفاق ھمگان در غزوۀ احد، و در غزوات بعد از آن اشتراک نموده است، از  بدری می
بود، و بعد از سال چھل ھجری در کوفه و یا در مدینۀ منوره وفات نمود، امام  سیاران علی

 ).٢/٤٩٠ه: از وی یازده حدیث را روایت کرده است (اإلصاب /بخاری
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) البته صدقه دادن ثواب فراوان دارد، و کسی که نیتش از نفقه دادن برای اھل و اوالدش ١ 

اش به اندازۀ صدقه برایش ثواب دارد، و مفھوم حدیث داللت بر این  حصول ثواب باشد، این نفقه
ی اھل اوالد خود، قصد وارادۀ ثواب را نداشته باشد، برایش از دارد که اگر کسی در نفقه دادن برا

 گردد. اش اداء می آن نفقۀ ثوابی نیست، منتھی نفقۀ شرعی که بر وی واجب است، از ذمه
دھد، ثواب آن بیشتر از صدقه و خیراتی  ) اگر کسی صدقه را به اقوام و نزدیکان فقیر خود می٢ 

آمده و پرسیدند: آیا روا است که صدقۀ  جنزد پیامبر خدا  دھد، دو زن است که به بیگانگان می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٢٦

لِ النَّبِيِّ باب:  -٣٨ وْ ةُ  :ج قَ يحَ ينُ النَّصِ  الدِّ

 که دین نصیحت است ج]: این گفتۀ پیامبر خدا ٣٨باب [

٥٢-  ِ ِ َص�َّ اُهللا «قَاَل:  بَلَج�ِّ ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ ا َ�ْن َجِر�ِر بِْن َ�بِْد ا�َّ بَاَ�ْعُت رَُسوَل ا�َّ
اَكِة، َوانلُّْصِح ِللُكِّ ُمْسِلمٍ  َالِة، َو�ِيتَاِء الزَّ  ].٥٧[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ إِقَاِم الصَّ

[بر این  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  )١(ساز جریر بن عبدالله بجلی -٥٢
 .)٢(م: اقامۀ نماز، ادای زکات، و نصیحت کردن برای ھر مسلمانیچیزھا] بیعت نمود

فرمودند که برای آن دو زن دو مزد  جھا بدھیم؟ پیامبر خدا  خود را به شوھران خود و به ایتام آن
 است، یکی مزد قرابت و نزدیکی، و دیگری مزد صدقه.

مسلمان شد، در  جوی جریر بن عبدالله بن جابر بجلی است، چھل روز پیش از وفات نبی کریم  -١
گفت  سھای زیادی کرد، بسیار زیبا و خوش اندام بود، عمر جنگ قادسیه و غیر آن جان فشانی

که: جریر یوسف این امت است، و او را بر قومش امیر مقرر نمود، وی در سال پنجاه و یک ھجری 
 ).٢٨٠-١/٢٧٩نمود، أسد الغابه (وفات 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
با کسی برچیزی  ج) بیعت کردن عبارت از عھد و پیمان بستن است، و وقتی که پیامبر خدا ١ 

بست که به  عھد و پیمان می جکردند، به این معنی بود که آن شخص با پیامبر خدا  بیعت می
 ما عمل نماید.چیزھای مورد نظر حت

) اینکه از ارکان اسالم تنھا بر نماز و زکات بیعت نمودند، سببش این است که این دو چیز از اھم ٢ 
ارکان اسالم است، ورنه ھمانطوری که پابندی به نماز و زکات الزم است، به دیگر ارکان اسالم، و 

 واجبات دینی نیز الزم است.
چیزھا با پیامبر خدا بیعت کرد، برای آنکه برای ھرکسی بعد از اینکه به این  س) جریر بجلی٣ 

گفت: چیزی  فروخت، برای طرف مقابل می خرید و یا می نصیحت کرده باشد، وقتی که چیزی می
 دھم. ام، بھتر از چیزی است که برایت می را که از تو گرفته

رود چه در امور دین ) نصیحت کردن عبارت از آن است که برادر مسلمانت را از راه غلطی که می٤ 
باشد و چه در امور دنیا، برحذر داری، و از لوازم نصیحت آن است که این توجیه و ارشاد، پنھانی 
بین تو و بین آن شخص، و با زبان نرم و شیرین باشد، و اگر بر مال از کار بدش یادآوری نمود، و او 

 یحت.شود نه نص را از آن کار برحذر داری، این کار فضیحت گفته می
) نصیحت کردن فرض کفایه است، اگر عدۀ از مردم به آن اقدام نمایند، ذمۀ دیگران خالص ٥ 

شوند، و این در صورتی است  کس به این کار اقدام ننماید، ھمگان گنھکار می شود، و اگر ھیچ می
 که نصیحت ناصح، سبب ضرر برای وی نگردد، ورنه نصیحت کردن بر وی فرض نیست.

                                                                                                                        



 ١٢٧  کتاب ایمان -۲

بَايُِعَك ىلَعَ  َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -٥٣
ُ
َ�يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قُلُْت: أ

َ
إِ�ِّ أ

 : َّ َط يلَعَ  ].٥٨[رواه ابلخاری:  َ�بَاَ�ْعتُُه ىلَعَ َهَذا »َوانلُّْصِح ِللُكِّ ُمْسِلمٍ «اإلِْسَالِم فَرَشَ
آمدم و  جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  سو از جریر بن عبدالله بجلی -۵۳

 خواھم با شما به اساس اسالم بیعت نمایم. گفتم: می
برای ھر مسلمانی نصیحت «پھلوی اسالم آوردن] چنین شرط کردند که در بر من [

 ».کنم
 .)١(این شرط، با ایشان بیعت نمودم و من با قبول

تر از ھمه خودش را نصیحت کند، به این  کند، باید اول دیگران را نصیحت می) شخصی که ٦ 
معنی که اوامر شریعت را انجام داده، و از ارتکاب نواھی خودداری نماید، نه آنکه خودش پابند 

 شریعت نبوده، و دیگران را امر به معروف و نھی از منکر نماید.
 ه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنک -١
) طوری که قبال به این موضوع اشاره نمودیم، نصیحت کردن بر ھر مسلمانی الزم است، و حتی ١ 

ا «اند که:  اساس دین را نصیحت قرار داده و فرموده جپیامبر خدا  وا: ملَِنْ يَ الُ ، قَ ةُ يحَ ينُ النَّصِ الدِّ

 : الَ ولَ اهللاَِّ، قَ سُ لِمِ ولرسوله،  هللاَِِّ«رَ ةِ املُْسْ َئِمَّ ألِ مْ وَ تِهِ امَّ لِعَ ، وَ دین عبارت از نصیحت کردن «یعنی:  »نيَ
برای خدا، و «کسانی پرسیدند که یا رسول الله! نصیحت کردن برای چه کسی؟ فرمودند: » است

 ».برای رسول او، و برای ائمۀ مسلمین، و برای عموم مسلمانان
استند تا برای مسلمانان از وی خو سدر وقت بیعت کردن با جریر بجلی ج) و اینکه نبی کریم ٢ 

نصیحت کند، شاید سببش این باشد که این شخص را اھل و شایستۀ این کار تشخیص داده 
بودند، ورنه در وقت بیعت کردن با بسیاری از اشخاص دیگر موضوع نصیحت کردن را برایش 

یحت کردند، و یا شاید سببش این بوده باشد، که قوم و اطرافیان این شخص به نص گوشزد نمی
داشتند، لذا از وی خواستند تا به این کار مبادرت ورزد، و شاید ھم که طلب  ضرورت مبر می

 نصیحت کردن از این شخص اسباب و ِحَکم فروان دیگری داشته باشد، والله تعالی أعلم.
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 کتاب علم -۳

مِ  -١ لْ لِ العِ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت علم۱باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٥٤
َ
قَاَل: بَيْنََما انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َ�ِْلٍس  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  اَعُة؟ َ�َمىَض رَُسوُل ا�َّ ْعَرايِبٌّ َ�َقاَل: َمىَت السَّ
َ
ُث الَقْوَم، َجاَءُه أ ُ�َدِّ

ُث، َ�َقاَل َ�ْعُض الَقْوِم: َسِمَع َما قَاَل فََكرِ  َه َما قَاَل. َوقَاَل َ�ْعُضُهْم: بَْل لَْم �َْسَمْع، َحىتَّ إَِذا ُ�َدِّ
ْ�َن «قَىَض َحِديثَُه قَاَل: 

َ
َراُه  -أ

ُ
اَعةِ  -أ ائُِل َعِن السَّ ، قَاَل: » السَّ ِ نَا يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
إَِذا «قَاَل: َها أ

فَ
اَعةَ  َمانَُة فَاْ�تَِظِر السَّ

َ
ْهِلِه «َضاَ�تَُها؟ قَاَل: ، قَاَل: َكيَْف إِ »ُضيَِّعِت األ

َ
 َ�ْ�ِ أ

َ
ْمُر إِىل

َ
َد األ إَِذا وُسِّ

اَعةَ   ].٥٩[رواه ابلخاری:  »فَاْ�تَِظِر السَّ
در مجلسی  جروایت است که گفت: در حالی که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -٥٤

کردند، شخص با دیه نشینی آمده و گفت: قیامت  نشسته بودند و با مردم صحبت می
 است؟چه وقت 

[در جوابش چیزی نگفتند] و به صحت کردن خود ادامه دادند،  جپیامبر خدا 
اند، ولی از  سخن این شخص را شنیده جبعضی از مردم با خود گفتند که پیامبر خدا 

اند، تا  سؤال وی، بدشان آمده است، عدۀ دیگری گفتند: نه خیر! سؤالش را نشنیده
 تمام کرده و فرمودند: ] سخن خود راجاینکه [پیامبر خدا 

 ؟»شخصی که از قیامت پرسان کرد کجا است«
 آن شخص گفت: یا رسول الله! [سؤال کننده] منم.

 ».وقتی که امانت ضایع گردید، منتظر قیامت باش«فرمودند: 
 شود؟ گفت: امانت چگونه ضایع می



 فیض الباری (جلد اول)    ١٣٠

وقتی که کار به غیر اھلش سپرده شود، در آن وقت منتظر قیامت «فرمودند: 
 .)١(»شبا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ردن در آن کار بد و نامشروعی است، ولی ) امانت ھرچه که باشد، ضایع کردن آن، و خیانت ک١ 

گردد که باید آن را به  مراد از امانت در اینجا وظائف و مناصبی است که شخص متحمل آن می
ھا،  بھترین وجھی انجام داده و اداء نماید، مانند: خالفت، امارت، وزارت، قضاوت، و امثال این

نت در این امور دو جانبه است، جانب سپردن چه که آخر حدیث داللت بر این امر دارد، و اما چنان
سپرد باید به کسی  امانت، و جانب قبول کردن امانت، یعنی: کسی که این امانت را به دیگری می

شود، باید آن را طوری که  بسپرد که اھل این امانت باشد، و کسی که متحمل این امانت می

َ ۞إِنَّ ﴿ماید: فر شایستۀ آن است به انجام برساند، خداوند متعال می واْ  ٱ�َّ ن تَُؤدُّ
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
يَأ

َ�َٰ�ٰتِ 
َ
ۡهلَِها �ذَا َحَكۡمتُم َ�ۡ�َ  ٱۡ�

َ
ِ  ٱ�َّاِس إَِ�ٰٓ أ ن َ�ُۡكُمواْ ب

َ
، یعنی: خداوند شما ]۵۸[انساء:  ﴾ٱۡلَعۡدلِ أ

کردید، به اساس  میھا را به اھل آن بسپارید، و وقتی که بین مردم قضاوت  کند که امانت را امر می
 عدالت قضاوت کنید.

شود، قیامت  ) طوریکه از این نص، و از نصوص دیگری که در مورد قیامت آمده است دانسته می٢ 
بر سه نوع است: قیامت دنیوی، قیامت برزخی، و قیامت اخروی، قیامت دنیوی عبارت از 

قیامت برزخی، عبارت از قیامتی بند و باری است، و  بدبختی، نا امنی، حق تلفی، گرسنگی، و بی
شود، و قیامت اخروی  است که بر ھر فرد چه نیکو کار باشد و چه بدکار بعد از مردنش شروع می

و یا قیامت عمومی ھمان قیامتی است که ھمگان بعد از مردن دوباره زنده شده و بعد از محاسبه 
 ند.شو اعمال، نیکوکاران به بھشت و بدکاران به دوزخ فرستاده می

) مراد از قیامتی که در این حدیث شریف آمده است، قیامت دنیوی که عبارت از بدبختی، نا ٣ 
باشد، و البته وقتی که کار به غیر اھلش سپرده شود و کسانی  امنی و حق تعالی تلفی است می

خالفت و زمامداری امور مسلمانان را به عھده بگیرند که از نگاه علم و دانش، و درک امور 
توان جز بدبختی، نا  یاسی، و فھم مصالح عمومی لیاقت چنین منصبی را نداشته باشند، نمیس

ھا انتظار داشت، و بدون  امنی، حق تلفی، گرسنگی و دیگر مشاکل اجتماعی چیز دیگری را از آن
 شک این نوع مصائب و مشاکل نمونۀ از قیامت کبری و یا قیامت اخروی است.

ن با شخص دیگری است، نباید سخنش را قطع کرد و از وی چیزی ) کسی که مشغول سخن زد٤ 
پرسید، و یا با وی به سخن زدن پرداخت، زیرا حق اول برای ھمان کسی است که فعال مشغول 

کنیم، در واقع تجاوز به حق آن شخص  سخن گفتن با او است، و اگر در چنین وقتی مداخله می
 ایم. دیگری نموده
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لْمِ  -٢ هُ بِالْعِ تَ وْ عَ صَ فَ نْ رَ  باب: مَ

 ]: کسی که جهت آموزش علم آوازش را بلند نمود٢باب [

ِ بِْن َ�ْمٍرو -٥٥ َلََّف انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما َ�ْن َ�بِْد ا�َّ  قَاَل: ختَ
ْدَرَ�نَا  َ�نَّا

َ
َالُة  -يِف َسْفَرٍة َسافَْرنَاَها فَأ رَْهَقتْنَا الصَّ

َ
، فََجَعلْنَا َ�ْمَسُح ىلَعَ  -َوقَْد أ

ُ
أ ُْن َ�تَوَضَّ

َ
َو�

رُْجِلنَا
َ
ىلْعَ َصْوتِِه:  أ

َ
ْ�َقاِب ِمَن انلَّارِ «َ�نَاَدى بِأ

َ ْ
ْو ثََالثًا» َو�ٌْل لِأل

َ
َ�ْ�ِ أ  ].٦٠[رواه ابلخاری:  َمرَّ

در یکی از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بز عبدالله بن عمروا -۵۵
سفرھایی که سفر کرده بودیم، از ما عقب ماندند، و وقتی به ما رسیدند که نماز تاخیر 

 شستیم که گویا] بر پاھای خود مسح [از عجله طوری پاھای خود را می شده بود، و ما
 کنیم. می

عذاب دوزخ بر کسانی است که عقب پاھای «به آواز بلند فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(، و این سخن را دو و یا سه بار تکرار نمودند»ھا خشک مانده باشد آن

 تعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل م -١
) بلند کردن آواز در وقت ضرورت از آن جمله در وقت تعلیم علم، در صورتی که به این کار ١ 

 ضرورت باشد، جواز دارد.
) امام طحاوی در مورد این حدیث گفته است که: مسلمانان در اول پاھای خود را مانند مسح ٢ 

ھا را از مسح کردن منع نموده و امر به  آن جا کردند، بعد از آن پیامبر خد کردن سر، مسح می
گویند که از اول پاھای خود را  شستن پا نمودند، و مسح کردن نسخ گردید، وعدۀ دیگری می

شستند، ولی چون این مرتبه از عجله زیاد پاھای خود را به طوری شستند که گویا بر آنھا  می
امر فرمودند، و اصل قضیه ھرچه که باشد،  ھا را به شستن کامل آن جکنند، پیامبر خدا  مسح می

شود که به اتفاق ھمگان شستن پا در وضوء فعال فرض است، و مسح کردن کفایت  نتیجه آن می
 کند. نمی

نماز را تا این حد تاخیر کردند، سببش این بود که  شگوید: (اینکه صحابه می /) امام عینی٣ 
از ایشان عقب مانده بودند،  جایند، و چون پیامبر خدا اداه نم جخواستند نماز را با پیامبر خدا  می

منتظر آمدن و رسیدن ایشان بودند، از این جھت نماز را تاخیر نمودند)، و از این سخن اینطور 
نماز را در وقتش با کسانی که با ایشان بودند، اداء نموده  جشود که خود پیامبر خدا  دانسته می

 ب.بودند، والله تعالی أعلم بالصوا
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أَلَ باب:  -٣ امِ املَسْ مَ حِ اإلِ تَربَ طَرْ ابِهِ لِيَخْ حَ ىلَ أَصْ مِ ةَ عَ لْ نَ العِ مْ مِ هُ نْدَ ا عِ   مَ

 ردانش را]: امتحان نمودن استاد شاگ٣باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهما َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -٥٦ إِنَّ ِمَن «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ثُوِ� َما ِ�َ  َجِر َشَجَرًة َال �َْسُقُط َوَرُ�َها، َو�ِ�ََّها َمثَُل الُمْسِلِم، فََحدِّ فََوَ�َع انلَّاُس يِف َشَجِر » الشَّ

ْ�نَا َما ِ�َ يَ ابلَ  �ََّها انلَّْخلَُة، فَاْستَْحيَيُْت، ُ�مَّ قَالُوا: َحدِّ
َ
: َوَوَ�َع يِف َ�ْفيِس � ِ ا َواِدي قَاَل َ�بُْد ا�َّ

ِ قَاَل:   ].٦١[رواه ابلخاری:  »ِ�َ انلَّْخلَةُ «رَُسوَل ا�َّ
از جملۀ «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۵۶
ریزد، و این چیز صفت مسلمان است، برایم  ھایش نمی ھا درختی است که برگ درخت

 ؟»بگویید که این کدام درخت است
 آوردند. ھای دشت و صحرا را به ذھن خود می مردمان درخت

گوید: من فکر کردم که شاید این درخت، درخت خرما  ] میبعبدالله [بن عمر
 دم که چیزی بگویم.باشد، ولی شرم کر

 مردم گفتند: یا رسول الله! شما برای ما بگویید که این کدام درخت است؟
 .)١(»این درخت خرما است«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
این بود که: در آن مجلس بزرگان صحابه، مانند ابوبکر و  ب) سبب شرم عبدالله بن عمر١ 

خورد سال بود، لذا  بھا نشسته بودند، و چون در این وقت ابن عمر و امثال این بعمر
گویند، چیزی بگوید و ابراز نظر  یاند و چیزی نم ھا که سکوت کرده شرم کرد که در مقابل آن

 نماید.
) ھمچنانی که درخت خرما در مقابل تقلبات حوادث از گرمی و سردی مقاومت نموده و برگش ٢ 

ھراسد، و به ادای مسئولیت  ریزد، شخص مسلمان نیز از وقائع ناگوار شکست نخورده و نمی نمی
خیر، و انجام وظائف دنیوی باشد، خود که عبادت خالق و خدمت به خلق الله و دعوت به کار 

 دھد. ادامه می

                                                 



 ١٣٣  علمکتاب  -۳

ضِ باب:  -٤ رْ العَ ةُ وَ اءَ رَ ث القِ دِّ ىلَ املُحَ  عَ

ث٤باب [  ]: خواندن حدیث بر ُمَحدِّ

�ََس  َ�نْ  -٥٧
َ
ُْن ُجلُوٌس َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف : بَيْنََما ، قَاَل ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

َ
�

نَاَخُه يِف الَمْسِجِد ُ�مَّ َ�َقلَُه، ُ�مَّ قَاَل 
َ
ٌد؟ َوانلَّيِبُّ  :الَمْسِجِد، َدَخَل رَُجٌل ىلَعَ مَجٍَل، فَأ يُُّ�ْم ُ�َمَّ

َ
�

ُ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُمتَِّكٌئ َ�ْ�َ َظْهَراَ�يْ 
َ

ْ�يَُض الُمتَِّكُئ. َ�َقاَل هل
َ
ِهْم، َ�ُقلْنَا: َهَذا الرَُّجُل األ
ُ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
ِلِب َ�َقاَل هل َجبْتَُك «الرَُّجُل: يَا اْ�َن َ�بِْد الُمطَّ

َ
إِ�ِّ  :َ�َقاَل ». قَْد أ

لَِة، فَالَ 
َ
ٌد َعلَيَْك يِف الَمْسأ َّ يِف َ�ْفِسَك؟ َ�َقاَل:  َسائِلَُك َ�ُمَشدِّ ْد يلَعَ ِ

َ
ا بََدا لََك «جت » َسْل َ�مَّ

 انلَّاِس لُكِِّهْم؟ َ�َقاَل: 
َ

رَْسلََك إىِل
َ
ُ أ لَُك بَِر�َِّك َورَبِّ َمْن َ�بْلََك، آ�َّ

َ
ْسأ

َ
قَاَل: ». اللَُّهمَّ َ�َعمْ «َ�َقاَل: أ

َ ال ْن نَُص�ِّ
َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ ، آ�َّ ِ �ُْشُدَك بِا�َّ

َ
لََواِت اخلَْمَس يِف ايلَْوِم َواللَّيْلَِة؟ قَاَل: أ ». اللَُّهمَّ َ�َعمْ «صَّ

نَِة؟ قَاَل:  ْهَر ِمَن السَّ ْن نَُصوَم َهَذا الشَّ
َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ ، آ�َّ ِ �ُْشُدَك بِا�َّ

َ
قَاَل: ». اللَُّهمَّ َ�َعمْ «قَاَل: أ

ُخَذ هَ 
ْ
ْن تَأ

َ
َمَرَك أ

َ
ُ أ ، آ�َّ ِ �ُْشُدَك بِا�َّ

َ
ْغِنيَائِنَا َ�تَْقِسَمَها ىلَعَ ُ�َقَرائِنَا؟ َ�َقاَل أ

َ
َدقََة ِمْن أ ِذهِ الصَّ

نَا رَُسوُل َمْن ». اللَُّهمَّ َ�َعمْ «انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
َ�َقاَل الرَُّجُل: آَمنُْت بَِما ِجئَْت بِِه، َوأ

نَا ِضَماُم ْ�ُن 
َ
ُخو بَِ� َسْعِد بِْن بَْ�رٍ َوَرايِئ ِمْن قَْوِ�، َوأ

َ
 ].٦٣[رواه ابلخاری:  َ�ْعلَبََة أ

در مسجد  جروایت است که گفت: در حالی که ما با پیامبر خدا  سانس از -۵۷
نشسته بودیم، شخصی بر شتری سوار و داخل شد، شتر خود را در مسجد خوابانید و 

 بسته کرد، بعد از آن گفت:
 در بین صحابه تکیه داده بودند. جمحمد کدام یک از شمایان است؟ و پیامبر خدا 

 گفتیم: ھمین شخص خوش چھره که تکیه داده است.
 ».بلی، شنیدم« فرمودند: جپیامبر خدا  آن شخص گفت: ای فرزند عبدالمطلب؟

 ھا تشدد خواھم کرد، و با کنم، و در این سؤال ھای می سؤال آن شخص گفت: از تو
 ھم از آن به دلت چیزی مگیر. این

 ».خواھی بپرس ھرچه می«فرمودند: 
اند سوگند  را به خدای تو و به خدای آنانی که پیش از تو بودهو آن شخص گفت: ت

 را خداوند به سوی ھمه مردم فرستاده است؟و دھم که: ت می
 ».بار خدایا! بلی«فرمودند: 



 فیض الباری (جلد اول)    ١٣٤

به تو امر کرده است که در یک شب و دھم که: خدا  را به خدا سوگند میو گفت: ت
 روز پنج وقت نماز بخوانی؟

 ».بار خدایا! بلی«فرمودند: 
را امر کرده است که ھمین ماه را و دھم که: خدا ت به خدا سوگند میتو را  گفت:

 [یعنی: ماه رمضان را] در سال روزه بگیری؟
 ».بار خدایا! بلی«فرمودند: 

خداوند امر کرده است که ھمین زکات تو را  که:دھم  به خدا سوگند میتو را  گفت:
 را از اغنیای ما گرفته و برای فقرای ما تقسیم نمایی؟

 ».بار خدایا! بلی«فرمودند:  جپیامبر خدا 
ای ایمان آوردم، و من نمایندۀ  آن شخص گفت: به آنچه که از [طرف خدا] آورده

(بنی سعد بن بکر) قوم خود ھستم، و نامم (ضمام بن ثعلبه) است، و از قوم 
 .)١(باشم می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گفتند، سببش این  می» بار خدایا! بلی«در جواب آن شخص، عوض (بلی)  ج) اینکه پیامبر خدا ١ 

گفتند  جستند، و به این اسلوب خود، خدا را در آنچه که می است که به ذکر نام خدا تبرک می
 تر گردد. شان برای شخص مقابل دلنشین گرفتند، تا سخن شاھد می

آمده است که:  سئی از روایت ابوھریره) در این حدیث ذکری از حج نیامده است، و در سنن نسا٢ 
امر کرده است که اگر کسی توانائی تو را  دھم که خدا به خدا قسم میتو را  آن اعرابی گفت:

در جوابش فرمودند که: بار خدایا!  جداشته باشد، باید به به این خانه حج نماید، و پیامبر خدا 
 ).٢٠٩٤)، برقم (٤/١٢٤بلی، سنن النسائی، کتاب الصیام، باب وجوب الصیام (

ھا را به این اسلوب خشن نمود، در روایتی ھنوز مسلمان نشده بود، و در  ) شخصی که این سؤال٣ 
کند، وی از مردم بادیه نشین بود، و  روایت دیگری که مسلمان شدنش را در این وقت افاده می

ھم این  ولی با آن ھا است، غلظت و شدت برای بسیاری از بادیه نشینان از خصلت و سجیه آن
معذرت  جھایش بپردازد، از پیامبر خدا  شخص نسبت به فھمی که داشت پیش از آنکه به سؤال

 به فھم این شخص شھادت داده و بعد از اینکه رفت، فرمودند:  جخواست، و نبی کریم 
ھایش را از ضمام بھتر و  گفت که: ھیچکسی را ندیدم که سؤال س، و عمر»آدم با فھمی بود«

 موجزتر مطرح کرده باشد.
چون نزد قومش رسید، اولین سخنش این بود که گفت: الت و عزی بسیار بد است،  س) ضمام٤ 

ترسی؟ گفت: وای بر شما، به خداوند قسم است  قومش گفتند: مگر از پیسی و جذام و جنون نمی

                                                 



 ١٣٥  علمکتاب  -۳

ِ َص  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َ�بَّاٍس  َ�ْن ابِْن  -٥٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�َعَث «�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

 ِكرْسَ 
َ

 َعِظيِم ابَلْحَر�ِْن فََدَ�َعُه َعِظيُم ابَلْحَر�ِْن إِىل
َ

ْن يَْدَ�َعُه إِىل
َ
َمَرُه أ

َ
ابِِه رَُجًال َوأ

ى، بِِ�تَ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  قَُه قَاَل: فََداَع َعلَيِْهْم رَُسوُل ا�َّ ُه َمزَّ

َ
ا قََرأ قٍ «فَلَمَّ قُوا لُكَّ ُمَمزَّ ْن ُ�َمزَّ

َ
 »أ

 ].٦٤[رواه ابلخاری: 
نامۀ خود را به دست  جروایت است که: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۵۸

شخصی دادند، و به او امر کردند که آن نامه را برای سردار بحرین بدھد، سردار بحرین 
 آن نامه را برای (کسری) داد، چون (کسری) آن را خواند، پاره پاره کرد.

ھا  بر آن جگوید: [چون خبر پاره کردن نامه رسید] پیامبر خدا  می بابن عباس
 .)١(پاره شوند نفرین کردند که پاره

ه و کتابی را بر وی توانند و نه ضرر، و خدا رسولی فرستاد که الت و عزی نه بکسی نفع رسانده می
نازل ساخته است، تا بدین وسیله شما را از فکر جاھلیت نجات بدھد، و بدانید که من مسلمان 

ھا را به اسالم  ام، (أشھد أن ال إله إال الله وحده ال شریک له، وأن محمدا عبده ورسوله) و آن شده
مسلمان شدند (أسد الغابه: اش  دعوت کرد، و ھمان روز ھنوز شام نشده بود که مرد و زن قبیله

٣/٤٣.( 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) کسی که نامه را ذریعۀ وی برای سردار بحرین فرستادند، عبدالله بن حذافۀ سھمی بود، این ١ 

با جمع دیگری از صحابه به اسارت رومیان درآمد، رومیان از وی  سشخص در زمان خالفت عمر
آزاد تو را  کفر برگردد، او ابا ورزید، پادشاه روم برایش گفت: اگر سرم را ببوسی خواستند که به

اند،  و تمام کسانی را که با تو اسیر شدهتو را  قبول نکرد، گفت: سرم را ببوس، سسازم، حذافه می
سرش را بوسید، و ھمان بود که پاشاه روم او و ھشتاد نفر از مسلمانان را  سکنم، حذافه آزاد می

ه با وی اسیر شده بودند، آزاد کرد، چون به مدینه برگشت صحابه از بوسه زدن سر پادشاه روم ک
ام ھشتاد نفر از مسلمانان را  گفت: خداوند بواسطه یک بوسه زدند، او در جواب می بر او طعنه می

 زنید؟ آزاد ساخت، ھنوز به من طعنه می
ای است که بین بصره و عمان قرار  منطقه ) نام سردار بحرین، منذر بن ساوی بود، و بحرین٢ 

 دارد، و اکنون دولت مستقلی است.
) کسری لقب پادشاھان فرس بود، ھمچنانی که فرعون لقب پادشاھان مصر، و قیصر لقب ٣ 

 پادشاھان روم بود، و نام کسری پرویز فرزند ھرمز، فرزند نوشیروان بود.
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�َِس بِْن َمالٍِك  -٥٩
َ
ْو  -قَاَل: َكتََب انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِكتَابًا  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
أ

ْن يَْ�تَُب 
َ
َراَد أ

َ
ََذ َخاَ�ًما ِمْن فِضَّ  -أ  َ�ْتُوًما، فَاختَّ

َّ
ُ: إِ�َُّهْم َال َ�ْقَرُءوَن ِكتَابًا إِال

َ
ٍة، َ�ْقُشُه: ِ�يَل هل
 ْ�
َ
�ِّ أ

َ
، َك� ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ  َ�يَاِضِه يِف يَِدهِ ُ�َمَّ

َ
 ].٦٥[رواه ابلخاری:  ُظُر إىِل

نامۀ نوشتند، و یا  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۵۹
 خواستند که نوشته کنند، می

 خوانند. شان گفت: این مردم نامۀ بدون مھر را نمی کسی برای
ھمان بود که مھری از نقره تھیه نمودند، که نقش آن (محمد رسول الله) بود، و 

 .)١(کنم نگاه می جگویا ھمین حاال به سفیدی آن ُمھر در دست پیامبر خدا 

ھا را پاره پاره کند، دیری نگذشت که  خداوند آن دعا کردند که ج) بعد از این که پیامبر خدا ٤ 
(شرویه) فرزند کسری، پدرش را کشت، و شش ماه نگذشت که شرویه ھم مرد، و ملک 

 سرپرست گردیده و خراب شد. بی
را پاره کرد، به (باذان)  ج) در عمدة القاری آمده است که: کسری بعد از اینکه نامۀ پیامبر خدا ٥ 

ن بود نوشت که: برایم خبر رسیده است که شخصی از مردم قریش ادعای اش در یم که نماینده
نبوت را دارد، بزودی نزدش برو و از وی بخواه که از این ادعایش توبه نماید، ورنه سرش را برایم 

در  جفرستاد، پیامبر خدا  جبفرست، و ھمان بود که (باذان) نامه کسری را برای پیامبر خدا 
اوند بمن وعده داده است که کسری در فالن روز و فالن تاریخ به قتل خد«جوابش نوشتند که: 

تعیین کرده بودند، روز سه شنبه دھم ماه جمادی األولی  ج، و روزی را که پیامبر خدا »رسد می
برای باذان رسید، گفت: اگر این شخص پیامبر  جسال ھفتم ھجری بود، چون نامۀ پیامبر خدا 

به حقیقت خواھد پیوست، و ھمان بود که خبر کشته شدن کسری  باشد، آنچه را که گفته است
در ھمان روز معین برای باذان رسید، بعد از این واقعه (باذان) خبر مسلمان شدن خود، و 

 فرستاد. جمسلمان شدن کسان دیگری را که از فس با وی بودند، برای پیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خواستند  ای است که می مراد از نامۀ که ذکرش در این حدیث نبوی شریف رفته است، نامه )١ 

 برای اھل روم و یا اھل فرس بفرستند.
(محمد رسول  ج) ھمانطوری که در متن حدیث نبوی شریف آمده است، نقش مھر پیامبر خدا ٢ 

لوب و در سه سطر نوشته الله) بود، و در روایات دیگری آمده است که: (محمد رسول الله) مق
شده بود، به طوری که (محمد) در سطر پایان، (رسول) در سطر دوم، و (الله) در سطر اول قرار 

را که به این مھر ممھور شده بود دیدم، و  جھای پیامبر خدا  گرفته بود، و من خودم یکی از نامه

                                                                                                                        



 ١٣٧  علمکتاب  -۳

يِب َواقٍِد اللَّييِْثِّ  -٦٠
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بَيْنََما ُهَو  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ِ َص�َّ اهللاُ   رَُسوِل ا�َّ
َ

ْ�بََل اْ�نَاِن إِىل
َ
ْ�بََل ثََالثَُة َ�َفٍر، فَأ

َ
 َجالٌِس يِف الَمْسِجِد َوانلَّاُس َمَعُه إِْذ أ

َحُدُهَما: َعلَيِْه وََسلََّم َوَذَهَب َواِحٌد، قَاَل: فََوَ�َفا ىلَعَ 
َ
ا أ مَّ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَأ  رَُسوِل ا�َّ

ْدبََر َذاهِ 
َ
ا اثلَّاِلُث: فَأ مَّ

َ
ا اآلَخُر: فََجلََس َخلَْفُهْم، َوأ مَّ

َ
ى فُرَْجًة يِف احلَلَْقِة فََجلََس ِ�يَها، َوأ

َ
بًا، فََرأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ   رَُسوُل ا�َّ
َ
ا فََرغ ا «وََسلََّم قَاَل:  فَلَمَّ مَّ

َ
ُ�ْم َعِن انلََّفِر اثلََّالثَِة؟ أ ْخرِبُ

ُ
َال أ

َ
أ

ا اآلَخرُ  مَّ
َ
ُ ِمنُْه، َوأ ا اآلَخُر فَاْستَْحيَا فَاْستَْحيَا ا�َّ مَّ

َ
، َوأ ُ ِ فَآَواُه ا�َّ  ا�َّ

َ
َوى إىِل

َ
َحُدُهْم فَأ

َ
 أ

ُ َ�نْهُ  ْعَرَض ا�َّ
َ
ْعَرَض فَأ

َ
 ].٦٦[رواه ابلخاری:  »فَأ

در  جپیامبر خدا  که روایت است که گفت: در حالی )١(ساز ابوواقد لیثی -۶۰
ھا به سوی  مسجد نشسته بودند، و مردم با ایشان بودند، سه نفر آمدند، دو نفر آن

ایستادند، یکی  جآمدند، و سومی رفت، آن دو نفر به حضور پیامبر خدا  جپیامبر خدا 
از آن دو نفر، جای را در حلقۀ مردم خالی یافت، و در آنجا نشست، و دیگری پشت سر 

 ھا نشست، و سومی پشت برگردانید و رفت. آن
آیا شما را از [احوال] این سه نفر با خبر «فارغ شدند فرمودند:  جچون پیامبر خدا 

داد، دومی حیا کرد، خداوند ھم به  نسازم؟ اولی: به خدا پناه آورد، خداوند او را پناه
 .)٢(»حالش رحم کرد، سومی که روی گردانید، خداوند ھم بر وی غضب کرد

ۀ (رسول) در سطر وسط، و مھر به شکل تقریبا مربعی بود، و کلمه (محمد) در سطر زیرین، کلم
 کلمۀ (الله) در سطر فوقانی قرار گرفته بود.

 –به عرف و عادت مردم  جشود که نبی کریم  ) از این حدیث نبوی شریف اینطور دانسته می٣ 
دادند، و با آن  بود، اھمیت می در صورتی که مخالف به احکام شرعی نمی –حتی غیر مسلمانان 

(ُعرف) یکی از ادلۀ معتبر شرعی است، و در نزد عامۀ اصولیین و  کردند، و اکنون مخالفت نمی
 علماء با شروط معینی مقبول و قابل احتجاج است.

وی حارث بن عوف لیثی است، در غزوۀ بدر اشتراک نمود، و از لواء داران در فتح مکه بود، در  -١
به سن ھفتاد و  مکۀ مکرمه یک سال مجاورت گزید، و در ھمانجا در سال شصت و ھشت ھجری

از وی تنھا ھمین یک حدیث را روایت کرده است، أسد  /پنج سالگی وفات نمود، امام بخاری
 ).٥/٣١٩الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
به خدا پناه «دربارۀ کسی که آمد و پھلوی دیگران نشست گفتند که:  ج) اینکه پیامبر خدا ١ 

مبلغ حکم خدا، و مبین دین خدا  جاین است که: چون بنی کریم » آورد، و خداوند او را پناه داد

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٣٨

لِ النَّبِيِّ باب:  -٥ وْ عٍ ج قَ امِ نْ سَ ى مِ عَ بَلَّغٍ أَوْ بَّ مُ  : رُ

 تر است که: بسا تبلیغ شدۀ که از شنونده فهمیده ج]: این گفته پیامبر خدا ٥باب [

يِب بَ  َ�نْ  -٦١
َ
ْمَسَك إِ�َْساٌن  المُ عليه السَّ  َ�َعدَ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ْ�َرةَ أ

َ
ىلَعَ بَِعِ�هِ، َوأ

َطاِمِه  ْو بِِزَماِمِه  -خِبِ
َ
يُّ يَْوٍم َهَذا«قَاَل:  ُ�مَّ  -أ

َ
يِه ِسَوى اْسِمِه، »أ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
، فََسَكتْنَا َحىتَّ َظنَنَّا �

لَيَْس يَْوَم انلَّْحرِ «قَاَل: 
َ
يُّ َشْهٍر َهَذا«قُلْنَا: بََ�، قَاَل: » أ

َ
يِه » فَأ نَُّه َسيَُسمِّ

َ
فََسَكتْنَا َحىتَّ َظنَنَّا �

لَ «بَِغْ�ِ اْسِمِه، َ�َقاَل: 
َ
ةِ أ ْمَوالَُ�ْم، «قُلْنَا: بََ�، قَاَل: » يَْس بِِذي احلِجَّ

َ
فَإِنَّ ِدَماَءُ�ْم، َوأ

ُ�ْم َهَذا، يِلُبَلِِّغ  ْعَراَضُ�ْم، بَيْنَُ�ْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة يَْوِمُ�ْم َهَذا، يِف َشْهِرُ�ْم َهَذا، يِف بََ�ِ
َ
َوأ

نْ 
َ
اِهَد َعىَس أ اِهُد الَغائَِب، فَإِنَّ الشَّ ُ ِمنْهُ  الشَّ

َ
ْوىَع هل

َ
 ].٦٧[رواه ابلخاری:  »ُ�بَلَِّغ َمْن ُهَو أ

، شخصی )١(بر شتر خود نشستند جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوبکره -۶۱
 ؟»کدام روز است امروز«مھار آن شتر را گرفت، بعد از آن فرمودند: 

تعبیر به پناه آوردن به خدا  جھستند، از این جھت از نشستن این شخص به مجلس پیامبر خدا 
دادن خدا به وی این است که خداوند او را مشغول رحمت و رضوان شده است، و مراد از پناه 

خود ساخته است، و یا آنکه به سبب این عمل نیکش او را در روز قیامت به سایۀ عرش خود پناه 
 دھد. می

از نشستن شخص دوم در پشت سر مردم تعبیر به (حیاء) نمودند این  ج) اینکه پیامبر خدا ٢ 
در پھلوی مردمی که در مجلس نشسته بودند، حیاء کرد، از این است که این شخص از شستن 

ھا نشست، و یا سببش این است که این شخص از اینکه مجلس را مانند  جھت رفت و پشت سر آن
 رفیق سوم خود ترک کند، حیاء نمود.

) در لفظ حدیث نبوی شریف از باب مشاکله برای خداوند متعال نیز اطالق لفظ حیاء شده ٣ 
اند که مراد از  و چون این امر نسبت به خداوند متعال مستحیل است، از این جھت گفتهاست، 

 ترک عذاب این شخص، و رحمت به حال وی است. أحیاء نسبت به خداوند
اعراض کرد، شخصی از منافقین بود، و  ج) گویند: شخص سومی که از مجلس پیامبر خدا ٤ 

ھمین سبب خداوند متعال از وی اعراض نمود،  سبب اعراضش نفاقش بود نه چیز دیگری، و به
 یعنی: بر وی غضب کرد.

این واقعه در حجة الوداع و در روز اول عید قربان و در منطقۀ (منی) واقع گردید، و چون در این  -١
شان را بشنوند، بر باالی  خواستند برای مردم خطبه بدھند، لذا برای آنکه ھمگان صدای وقت می

 شتر نشستند.

                                                                                                                        



 ١٣٩  علمکتاب  -۳

دیگری به ھمگی خاموش شدیم، تا جای که گمان کردیم که شاید امروز را به نام 
 غیر از نام خودش یاد کنند.

 ؟»آیا روز عید قربان نیست«فرمودند: 
 گفتیم: بلی ھست. 

 ؟»این کدام ماه است«فرمودند: 
ھمگی خاموش شدیم و گمان کردیم که شاید این ماه را به نام دیگری غیر از نام 

 خودش یاد کنند.
 ؟»آیا ماه ذوالحجه نیست«فرمودند: 

 گفتیم: بلی ھست.
ھای شما، و اموال شما، و نوامیس شما، مانند حرمت امروز  یقینا خون«دند: فرمو

شما، مانند حرمت این ماه شما، مانند حرمت این شھر شما [که شھر مکۀ مکرمه باشد]، 
بر شما حرام است، و کسی که اینجا حاضر است، [این خبر را] برای کسی که حاضر 

را برای کسی برساند که او این  نیست برساند، چون شخص حاضر شاید این سخن
 .)١(»سخن را از کسی که آن را شنیده است بھتر بفھمد

 ز احکام مسائل متعلق به این حدیث آنکه:ا -١
حرمت خون و حرمت مال، و حرمت ناموس را به حرمت روز عید قربان، و  ج) اینکه پیامبر خدا ١ 

اند، سببشش این است که این زمان و این مکان  حرمت ماه عید، و حرمت شھر مکه تشبیه نموده
که به ھیچ وجه حاضر نبودند که حرمت در نزد مردم عرب دارای احترام خاص خود بود، تا جایی 

این زمان و این مکان را نقض نمایند، و با وجود آنکه ھمیشه به جنگ و جدال و چور و چپاول 
پرداختند، ولی در این روز و در این ماه، و در این مکان از این کارھا کامال خودداری  می
بر خود، و بنابراین که این امور سه گانه نمودند، بنابراین باید مسلمانان بنا به توصیه جدی پیام می

در قوانین بین المللی و در نزد ھمۀ جھانیان از باالترین حقوق بشری شناخته شده است، با کمال 
دقت این دستورات نبوی را محترم بشمارند، و به جان کسی، و مال کسی، و ناموس و شرف 

 کسی تعدی و تجاوز ننمایند.
 آخوخته است، برای دیگران تعلیم بدھد.) عالم باید علمی را که ٢ 
 ) عالم باید محرمات دین را به صورت ھرچه شدیدتر برای مردم گوشزد نماید.٣ 
چه کسانی که این حدیث  داند، روا است، چنان ) روایت حدیث برای کسی که معنی آن را نمی٣ 

که دیگر شروط در صورتی  –رسد، قبول کردن آن حدیث از زبان چنین شخصی  ھا می برای آن
 ھا واجب است. بر آن –روایت حدیث در وی موجود باشد 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ١٤٠

انَ النَّبِيُّ باب:  -٦ ا كَ وا ج مَ رُ نْفِ يْ الَ يَ لْمِ كَ العِ ظَةِ وَ عِ مْ بِاملَْوْ هلُُ وَّ تَخَ  يَ

 کردند اوقات مناسبی را برای تعلیم و موعظه اختیار می ج]: پیامبر خدا ٦باب [

َا «قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ابِْن َمْسُعودٍ َعِن  -٦٢
ُ

نل َ�تََخوَّ
آَمِة َعلَيْنَا يَّاِم، َكَراَهَة السَّ

َ
 ].٦٨[رواه ابلخاری:  »بِالَْموِْعَظِة يِف األ

روزھای مناسبی را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابن مسعود -۶۲
 .)١(کردند، تا اینکه مبادا خسته و دلسرد شویم جھت موعظه کردن برای ما انتخاب می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای خود سه چیز را ھمیشه مراعات  آن بود که در موعظه و سخنرانی ج) از اسلوب نبی کریم ١ 

در این اواخر  کردند: یکی وقت مناسب، و دیگری سخن مناسب، و سومی اندازۀ مناسب، و می
ھای مختلف بود،  در مناسبت جھای پیامبر خدا  کتابی به دستم افتاد که حاوی تمام سخنرانی

ھای  این کتاب را از اول تا به آخر مطالعه نمودم، دیدم که این سه اصل در ھریک از این سخرانی
و مناسب ایراد شان که به صورت آرام  مراعات گردیده است، به طور نمونه دیدم که ھیچ سخرانی

گیرد، و از اینجا بود که مردم سخنان ایشان را به  گردد، بیشتر از پنج دقیقه وقت را دربر نمی
سپردند، و در این وقت یادم از سخنرانانی آمد که اگر وقت  شنیدند، و به خاطر می گوش ھوش می

باشد، اندازۀ شان مناسب نیست، و اگر فرضا این دو مناسب  شان مناسب باشد، سخن سخنرانی
شان دلسرد  کنند، و از اینجا است که اکثر سخنان مناسب را از نگاه وقت ھیچگاه مراعات نمی

آور است، تا جایی که ھمۀ حضار در انتظار لحظۀ ھستند که سخنرانی چنین  کننده و مالل
 آور وی راحت گردد. شان از سخنان مالل ھای اشخاصی ختم شود، و گوش

سخنرانی بلکه در ھمۀ امور این اصل را که (دلسرد نشدن) و (خسته نشدن) مردم ) نه تنھا در ٢ 
چه فرمودند که: در وقت نماز اگر طعام شما آماده و حاضر شد،  کردند، چنان باشد، مراعات می

اول طعام خود را صرف کنید، تا مبادا ذھن و فکر شما در وقت نماز خواندن به چیز دیگری 
 مشغول شود.

غمخوار ھمگان، و مھربان برای ھمگان بودند، خداوند متعال بر امت محمدی  جبر خدا ) پیام٣ 

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص ﴿فرماید:  منت گذاشته و می
َ
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ امبری از میان خودتان برای شما ، یعنی: پی]۱۲۸[التوبه:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعلَۡيُ�م ب
تان اصرار دارد، و بر مؤمنان رؤوف  آید، و به ھدایت ھای شما بر او گران می تردید و رنج آمد که بی

 و مھربان است.

                                                 



 ١٤١  علمکتاب  -۳

�َِس  -٦٣
َ
وا َوالَ «، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ ُ �رَسِّ

ُروا وا، َوَال ُ�نَفِّ ُ وا، َو�رَشِّ ُ  ].٦٩[رواه ابلخاری:  »ُ�َعرسِّ
گیری کنید و  آسان«روایت است که فرمودند:  ج، از پیامبر خدا ساز انس -۶۳
 .)١(»گیری نکنید، و مردم را بشارت دھید و متنفر نسازید سخت

دِ اهللا باب: -٧ رِ نْ يُ هُ  مَ هْ قِّ فَ ا يُ ً ريْ ينِ (بِهِ خَ  )يفِ الدِّ

شته باشد در امور دین دانشش ]: کسی را که خداوند برایش ارادۀ خیر دا٧باب [
 دهد می

َمْن يُرِِد «َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُمَعاِوَ�ةَ  َ�نْ  -٦٤
ُ ُ�ْعِطي، َولَْن تَ  نَا قَاِسٌم َوا�َّ

َ
يِن، َو�ِ�ََّما أ ْهُه يِف ادلِّ ا ُ�َفقِّ ُ بِِه َخْ�ً ُة قَائَِمًة ىلَعَ ا�َّ مَّ

ُ
َزاَل َهِذهِ األ

 ِ ْمُر ا�َّ
َ
يِتَ أ

ْ
ُهْم َمْن َخالََفُهْم، َحىتَّ يَأ ، َال يرَُضُّ ِ ْمِر ا�َّ

َ
 ].٧١[رواه ابلخاری:  »أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
راد از اند که م ) این حدیث نبوی اساس تبلیغ و دعوت به سوی اسالم است، و علماء گفته١ 

گیری در امور دنیوی است، و مراد از  اند، آسان به آن امر فرموده جگیری که پیامبر خدا  آسان
بشارت دادن، وعده دادن به رحمت الھی و مغفرت او تعالی در امور اخروی است، و طوری که 

 فرمایند، اگر این دو اصل مراعات نگردد، مردم از دین متنفر به آن اشاره می جنبی کریم 
در ھمۀ مراحل دعوت خود این دو اصل را به طور کامل مراعات  جشوند، و خود نبی کریم  می
کردند، از آن جمله اینکه روزی شخص بادیه نشینی به مسجد نبوی داخل گردید، و رفت به  می

 جگوشۀ از مسجد بول نمود، صحابه بر وی غضب کرده و زبان به مالمتی او گشودند، پیامبر خدا 
، خاموش باشید، بگذارید بول کند، و بعد از اینکه بول کرد، سطل آبی را گرفته و بر روی فرمودند

 ھایش بریزید. بول
ھا مھربانی نموده و  ) اولیای امور و کسانی که مسؤولیت امور مردم را بر عھده دارند، باید به آن٢ 

ھا کبر  وت و غیره بر آنھا بشند، نه آنکه جھت خود خواھی و تکبر، و یا گرفتن رش کار گشای آن
 ھا از تشدد و سختگیری کار بگیرند. فروخته و در مقابل آن

) این حدیث نبوی شریف متعلق به امور دنیا و آخرت است، جزء اول حدیث که در آن امر به ٣ 
آسانگیری است، متعلق به امور دنیوی، و در جزء دوم آن که امر به بشارت است، متعلق به امور 

پس باید در امور دنیوی با مردم از آسانگیری کار گرفت، و در امور اخروی مردم را  اخروی است،
 بشارت به رحمت و مغفرت خداوندی داد.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ١٤٢

شنیدم که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  روایت است گه گفت: )١(ساز معاویه -۶۴
دھد،  کسی که خداوند برایش ارادۀ خیر داشته باشد، برای وی در امور دین دانش می«

دھد، و این امت تا ظھور عالئم قیامت بر امر خداوند  کنم و خدا می من تقسیم می
 .)٢(»رساند پایبند خواھند بود، و مخالفت دیگران ضرری به ایشان نمی

وی معاویه بن ابی سفیان بن صخر بن حرب است، دارای مناقب زیادی است، در رجب سال  -١
ت حدیث از وی ھش /شصت ھجری به عمر ھشتاد و ھفت سالگی وفات نمود، امام بخاری

 ).١/١٦١روایت کرده است، فتح المبدی (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) مراد از دانش در امور دین، دانستن احکام حالل و حرام، و دانستن حق خدا و حق خود و حق ١ 

د، و دیگران است، تا از حالل مستفید گردیده و از حرام اجتناب ورزد، و به حق کسی تجاوز ننمای
مسائل دین از این امور پنجگانه خارج نیست، و مفھوم حدیث نبوی داللت بر این دارد که اگر 

داند، از این خیر محروم است، و از این حدیث فضل علماء و دانشمندان  کسی احکام دین را نمی
گفت: (پیش از آنکه به ریاست  روایت است که می سبر دیگران به خوبی مشھود است، و از عمر

برسید، فقه [یعنی: احکام حالل و حرام] را بیاموزید)، و شاید قصدش این باشد، که اگر پیش از 
رسیدن به ریاست فقه نیاموزید، بعد از رسیدن به امارت فرصت آموختن فقه برای شما میسر 

چه شاید قصدش این باشد که اگر فقه را نیاموخته به ریاست برسید، احتمال دارد که  نشود، چنان
بب بدبختی خود و دیگران شوید، و البته مراد از فقه، فھم حقیقی دین، و فھم مقاصد شرعی س

است، نه آنکه شخص منسوب به علم باشد، ولی برداشت و فھمش از دین، فھم معکوس از دین، و 
 از مقاصد شرعی باشد.

ن است که: آنچه ای» دھد کنم و خدا می من تقسیم می«که  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ٢ 
کنم، و خداوند برای ھرکدام فھم  را که خداوند برای من وحی کرده است، برای شما تبلیغ می

ھا  ھا از این وحی چیزھای بیشتری و بعضی دھد، و به این سبب است که بعضی جداگانۀ می
فھمند، و البته صحابه و ھرکس دیگری که وحی قرآن و احادیث نبوی را  چیزھای کمتری می

باشند، و شاید یکی از اسباب اختالف  شنوند، در فھم و استنباط خود با یکدیگر متفاوت می می
 ھا باشد. فقھاء در استنباط احکام از نصوص شرعی، ھمین تفاوت فھم آن

روی  جگویند که سبب ورود این حدیث نبوی تقسیم کردن مالی بود که پیامبر خدا  ) بعضی می٣ 
آن مال برای عدۀ مقدار بیشتری دادند، کسانی که حکمت این امر را  مصلحتی که الزم دیدند از

ھا  در مقابل اعتراض آن جاعتراض نمودند، و پیامبر خدا  جدانستد بر این تقسیم پیامبر خدا  نمی
ھا فھماندند که این تقسیم  فرمودند که: و وظیفۀ من تقسیم کردن است، و به این طریق برای آن

کردن من به اساس وحی بوده است، نه به اساس خواھش خودم، پس جای برای اعتراض باقی 
 ماند، نمی
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مُ يفِ  -٨ هْ لْفَ مِ باب: اَ لْ  الْعِ

 ]: ذکاوت در علم۸باب [

يِتَ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما قَاَل: اْ�َن ُ�َمرَ  َ�نْ  -٦٥
ُ
ُكنَّا ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ

اٍر، َ�َقاَل:  َجِر َشَجَرةً «جِبُمَّ نَ  وايِة:وذكر احلديث َوَزاَد يف َهِذهِ الرِّ  ،»إِنَّ ِمَن الشَّ
َ
إَِذا أ

ْصَغُر فَ
َ
ا أ

 ].٧٢[رواه ابلخاری:  الَقْوِم، فََسَكتُّ 
بودیم که  جروایت است که گفت: در حضور پیامبر خدا  باز ابن عمر -۶۵

ھا درختی است که  از جمله درخت«شان خوشه خرمای نورسی آوردند، فرمودند:  برای
ا است، ولی چون من خواستم بگویم که این درخت، خرم ، می»خاصیت مسلمان را دارد

 .)١(خوردترین فرد آن مجلس بودم، سکوت نمودم

ر این دارد، که حق از این ) این حدیث داللت بر حجیت اجماع دارد، زیرا مفھوم آن داللت ب٤ 
 امت خارج نیست.

شود که ھیچ  گویند: از این حدیث نبوی شریف این طور دانسته می ) طوری که عدۀ از علماء می٥ 
شود که مجتھدی، و یا مجتھدینی در  باشد، یعنی: وقت و زمانی نمی عصری خالی از مجتھد نمی

 آن عصر و زمان وجود نداشته باشد.
علوم دیگر فضیلت دارد، زیرا اکثر علم تفسیر و علم حدیث بیانگر احکام فقه است، ) علم فقه بر ٦ 

و علم اصول فقه نیز بیانگر طریقۀ (فقه) نصوص قرآن کریم و سنت نبوی است، پس گویا تمام 
علوم شرعی برای فھم و دانستن علم فقه است، و از این جھت است که علم فقه بر علوم دیگر 

وه بر آن، علم (فقه) بیانگر حق خدا و حق بنده است، و کسی که علم را فقه را فضیلت دارد، و عال
اش را اداء کرده است، و اساس شریعت ھم ھمین  کند، حق خدا و بنده آموزد و به آن عمل می می

 /چیز است، و سورۀ (والعصر) ھم اشاره به ھمین امر دارد، و از اینجا است که امام شافعی
شان کافی  شد، برای رای مردم جز ھمین سورۀ (والعصر) چیز دیگری نازل نمیگوید که: اگر ب می

 بود.
 ) بیان گردید، به آنجا مراجعه شود.٥٦تفصیل بیشتر متعلق به این حدیث قبال به حدیث شماره ( -١
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ةِ باب:  -٩ مَ كْ احلِ لْمِ وَ تِبَاطِ يفِ العِ غْ  االِ

 ]: جواز رشک بردن در علم و حکمت٩باب [

ِ ْ�َن َمْسُعودٍ  َ�نْ  -٦٦ َال « اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�بَْد ا�َّ
: رَُجٌل آتَاهُ   يِف اثْنَتَْ�ِ

َّ
 فَُسلَِّط ىلَعَ  َحَسَد إِال

ً
ُ َماال ُ احِلْكَمَة  ا�َّ ، َورَُجٌل آتَاُه ا�َّ َهلََكِتِه يِف احلَقِّ

 ].٧٣[رواه ابلخاری:  »َ�ْقيِض بَِها َوُ�َعلُِّمَها َ�ُهوَ 
رشک «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۶۶

چیز، در چیز دیگری روا نیست، [یکی]: در شخصی که خداوند برایش  بردن، جز در دو
مال و دارائی داده است، و او را قادر ساخته است که آن مال را در راه خیر به مصرف 

است، و او با این برساند، [دومی]: کسی است که خداوند برایش حکمت ارزانی داشته 
 .)١(»آموزد کند، و آن را [برای دیگران] می حکمت، در بین مردم قضاوت می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اینجا به اتفاق علماء غبطه است، زیرا ) لفظ حدیث نبوی شریف(حسد) است، و مراد از حسد در ١ 

حسد را در دو حالت جواز داده است، حال آنکه از نگاه شرعی (حسد) در ھیچ حالتی جواز ندارد، 
و فرق بین غبطه و حسد آن است که غبطه عبارت از آن است که شخص آرزو کند تا خدا برایش 

کند که  بیند، و آروز می را می نعمتی بدھد که برای فالن شخص داده است، مثال: شخص عالمی
بیند که خداوند از راه حالل برایش  خداوند برایش مانند این شخص علم بدھد، و شخصی را می

خواھد تا برای او نیز مالی و منالی از راه حالل  مال و مکنتی داده است، و این شخص از خدا می
ن شخص دیگر داشته باشد، و عطا فرماید، ولی (حسد) آن است که آرزوی زوال نعمت را از آ

 آرزوی زوال نعمت از دیگران که ھمان حسد بردن باشد، از گناھان کبیره است.
از حسد بردن «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  س) در سنن ابوداود از ابوھریره٢ 

 ».خورد که آتش ھیزم را بپرھیزید، زیرا (حسد) حسنات را طوری که می
اه تعلق گناه به آن بر سه نوع است، حسد حرام، حسد مباح، و حسد مستحب، ) حسد از نگ٣ 

حسد حرام آن است که انسان آرزوی زوال نعمت را از برادر مسلمان خود داشته باشد، و حسد 
مباح که ھمان (غبطه) باشد، عبارت از آن است که آرزو کند تا خداوند نعمت دنیوی را که برای 

او نیز بدھد، و حسد مستحب آن است که آرزو کند که خداوند ھمانطور دیگری داده است، برای 
 که فالن شخص را به طاعت و عبادت رھنمون ساخته است، او را نیز رھنمون سازد.

گویند: آرزوی زوال نعمت از کافر و فاجری که نعمت را در راه فسق و فجور  ) بعضی از علماء می٤ 
 شود. ، و در حسد مذموم و حرام داخل نمیرساند، روا است و معصیت به مصرف می

                                                 



 ١٤٥  علمکتاب  -۳

لِ النَّبِيِّ باب:  -١٠ وْ هُ الكِتَابَ : ج قَ مْ لِّ مَّ عَ  اللَّهُ

 که: خدایا قرآن را برایش بیاموز ج]: این گفتۀ پیامبر خدا ١٠باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٦٧ ِ� رَُسوُل ا�َّ قَاَل: َضمَّ
 ].٧٥رواه ابلخاری: [ »اللَُّهمَّ َعلِّْمُه الِكتَاَب «َوقَاَل: 
مرا در آغوش گرفته و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -٦٧

 .)١(»خدایا! قرآن را برایش بیاموز«دعا کردند که: 

تَى -١١ غِريِ  باب: مَ عُ الصَّ حُّ سامَ  يَصِ

 ]: شنیدن حدیث برای طفل چه وقت صحیح است؟۱۱باب [

نَا يَْوَمئٍِذ قَْد نَاَهزُْت «قَاَل:  وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -٦٨
َ
تَاٍن، َوأ

َ
ْ�بَلُْت َراِكبًا ىلَعَ مِحَاٍر أ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يُ   َ�ْ�ِ ِجَداٍر، َ�َمَررُْت َ�ْ�َ يََدْي اِالْحِتَالَم، َورَُسوُل ا�َّ
َ

َص�ِّ بِِمً� إِىل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 جگفت: شبی با پیامبر خدا  ب) در فتح الباری در سبب این دعا آمده است که: ابن عباس١ 

خواندم، مرا پھلوی خود ایستاده کردند، و من پس آمدم و پشت سرشان  [در قیام لیل] نماز می
را پھلوی خود ایستاده کردم، و تو چرا پس و دم، چون از نماز فارغ شدند فرمودند، من تایستاده ش

آمدی و پش سرم ایستاده شدی؟ گفتم: آیا مناسب است که کسی در پھلوی شما بایستد در حالی 
که شما پیامبر خدا ھستید؟ چون این سخن را شنیدند برایم دعا کردند که خداوند علم و دانشم 

به جایی رسید که  باجابت گردید، و دانش ابن عباس جسازد. و دعای پیامبر خدا را افزون 
 او را دریای علم، حبر امت، و مفسر قرآن لقب دادند.

) مراد از (آموختن قرآن) آموختن احکام و علوم قرآن است، و قرآن کریم مشتمل بر علوم ٢ 
علم عقیده که متعلق به امور  بسیاری است، و آنچه که متعلق به شریعت است، سه علم است،

ھای منزله، و پیامبران، و روز  غیبی، مانند: ایمان آوردن به خدا، و ایمان آوردن به مالئکه، و کتاب
آخرت وغیره است، و علم فقه که متعلق به حالل و حرام و امور دنیوی است، چه این امور بین 

ھا، و چه بین یک بنده و بنده دیگر،  ل ایناش باشد، مانند: نماز و روزه و حج و امثا خدا و بنده
ھا، و علم اخالق که بیانگر فضائل ورذائل است،  مانند: خرید و فروش، و نکاح، و طالق، امثال این

ھا  به این معنی که شخص مسلمان باید به فضائل مانند: صدق، عفت، کرم، حیاء و امثال این
 ھا خودداری نماید. سد، و امثال اینمتصف گردیده، و از رذائل مانند: دروغ، غیبت، ح
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 َّ ، فَلَْم ُ�نَْكْر َذلَِك يلَعَ فِّ تَاَن تَْرَ�ُع، فََدَخلُْت يِف الصَّ
َ
رَْسلُْت األ

َ
، َوأ فِّ [رواه  »َ�ْعِض الصَّ

 ].٧٦ابلخاری: 
، روایت است که گفت: در زمانی که قریب به بلوغ بودم بو از ابن عباس -۶۸

بدون آنکه دیواری پیش  ج ر خدابو پیام بر خر ماده سوار شدم و به طرف (منی) آمدم،
ھا گذشتم،  خواندند، من از پیش روی بعضی ازصف شان قرار داشته باشد، نماز می روی

و دیگران] از این  جو خر را گذاشتم که بچرد، و خودم در صف ایستادم، و [پیامبر خدا 
 .)١(عمل بر من اعتراض نکردند

�ِيعِ  -٦٩ َ�َقلُْت ِمَن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن َ�ُْموِد بِْن الرَّ
نَا اْ�ُن مَخِْس ِسنَِ� ِمْن َدلْوٍ 

َ
 ].٧٧[رواه ابلخاری:  »َ�ًَّة َ�ََّها يِف وَْجِ� َوأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گردد، ولی عبور کردن از پیش  ) عبور شخص سوار از پیش روی نمازگذار سبب فساد نماز نمی١ 

اند که اگر  فرموده جکند مکروه است، و پیامبر خدا  روی شخص نمازگذار برای کسی که عبور می
است از پیش روی شما عبور کند، مانع عبور کردنش شوید، و تفصیل بیشتر این خو شخصی می
 شاءالله در جای خودش خواھد آمد. موضوع إن

) شنیدن حدیث برای طفل خوردسال جواز دارد، و کمال اھلیت که عقل و بلوغ باشد، در وقت ٢ 
افر حدیث را در حال اداء و روایت حدیث شرط است، و ھمچنین است کافر و فاسق، یعنی: اگر ک

چه که اگر فاسق حدیث  کفر شنید، و آن را در حال اسالم روایت کرد، روایتش مقبول است، چنان
 را در حال فسق شنید، و آن را در حال عدالت روایت کرد، روایتش مقبول است.

ه ) سواره رفتن به جماعت جواز دارد، و اگر خوف فوت جماعت به سبب پیاده رفتن وجود داشت٣ 
 باشد، سواره رفتن به جھت دریافتن جماعت سنت و یا مستحب است.

کنند، این عمل در  بینند، و به آن اعتراض نمی عمل شخصی از صحابه را می ج) اگر نبی کریم ٤ 
اند که: از عبور خر از پیش روی نمازگذار، فاسد  حکم سنت نبوی است، از این جھت علماء گفته

سوار بر خر از پیش روی صف نمازگذاران گذشت، و پیامبر  بن عباسشود، زیرا از اینکه اب نمی
گردد، گرچه مناسب  چیزی نگفتند، داللت بر این دارد که این عمل سبب فساد نماز نمی جخدا 

 و بھتر آن است که شخص چه پیاده و چه پیاده از پیش روی نمازگذار عبور نکند.

                                                 



 ١٤٧  علمکتاب  -۳

در  جبیاد دارم که پیامبر خدا  روایت است که گفت: )١(ساز محمود بن ربیع -۶۹
 .)٢(زمانی که من پنج ساله بودم، آبی را از دلوی با دھان خود گرفته و بر رویم پاشاندند

لَّم -١٢ عَ لِمَ وَ نْ عَ لِ مَ  باب: فَضْ

 : فضیلت تعلم و تعلیم]۱۲[باب 

يِب ُموىَس  -٧٠
َ
َمثَُل َما «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َريِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: َ�ْن أ

رًْضا، فَاَكَن ِمنَْها نَِقيٌَّة، قَبِلَ 
َ
َصاَب أ

َ
ُ بِِه ِمَن الُهَدى َوالِعلِْم، َكَمثَِل الَغيِْث الَكثِِ� أ

ِت َ�َعثَِ� ا�َّ
 وَ 

َ َ
نْبَتَِت الألَك

َ
ُ بَِها الَماَء، فَأ ْمَسَكِت الَماَء، َ�نََفَع ا�َّ

َ
َجاِدُب، أ

َ
الُعْشَب الَكِثَ�، َوَ�نَْت ِمنَْها أ

ْخَرى، إِ�ََّما ِ�َ ِ�يَعاٌن َال ُ�ْمِسُك َماًء 
ُ
َصابَْت ِمنَْها َطائَِفًة أ

َ
ُ�وا وََسَقْوا َوَزرَُعوا، َوأ رَشِ

انلَّاَس، فَ
، فََذلَِك َمثَُل 

ً َ
ُ بِِه َ�َعِلَم وََعلََّم، َوَمثَُل َوَال تُنِْبُت ألَك

، َوَ�َفَعُه َما َ�َعثَِ� ا�َّ ِ َمْن َ�ُقَه يِف ِديِن ا�َّ
رِْسلُْت بِهِ 

ُ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل ًسا، َولَْم َ�ْقبَْل ُهَدى ا�َّ

ْ
 ].٧٩[رواه ابلخاری:  »َمْن لَْم يَْرَ�ْع بَِذلَِك َرأ

وقتی که چھار ساله و یا پنج ساله را تا آخر عمر  وی محمود بن ربیع بن سراقه انصاری است، و -١
خود به خاطر داشت، در بیت المقدس در سال نود و نه ھجری به سن نود و سه سالگی وفات 

 ).٤/٣٣٢نمود، (أسد الغابه: 
 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢
روی خوش طبعی، و یا جھت آن بوده است که این  ج) گویند که این عمل از طرف نبی کریم ١ 

شان از  خواستند که به این طریق اطفال می شآب سبب برکت برای آن طفل گردد، و صحابه
وقتی که آب دھان خود را  جمند گردند، زیرا دیده بودند که نبی کریم  بھره جبرکات نبی کریم 

چنان فواره زد که برای  ، آب از آن چاه آنشان آبی انداختند، به برکت آب دھان در چاه خشک و بی
 شان کفایت نمود. یک لشکر و حیوانات ھمراه

) به استناد بر این حدیث نبوی در نزد بسیاری از اھل حدیث کمترین سنی که شنیدن و تحمل ٢ 
اند، زیرا در روایت  حدیث در آن جواز دارد، پنج سال است، ولی عدۀ چھار سال را معتبر دانسته

چه نظر  این حدیث آمده است که سن محمود در وقت وقوع این واقع چھار سال بود، چناندیگر 
عدۀ دیگری بر آن است که برای صحت شنیدن و تحمل حدیث سن معینی نیست، بلکه اساس 

 بچه این زبیر فھم و درایت است، ولو آنکه در کمتر از پنج سال و یا چھار سال باشد، چنان
کند، و خودش در این وقت  زوۀ خندق در بنی قریظه دیده بود، روایت میواقعۀ که پدرش را در غ

 سه ساله بود.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ١٤٨

ھدایت و علمی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۷۰
که خداوند مرا به آن مبعوث ساخته است، مانند باران فراوانی است که بر زمین 

ھا، پاک [و قابل زرع] است، که آب را جذب کرده و از آن  بارد، بعضی از این زمین می
روید، و نوع دیگری از زمین، آب را در خود نگه داشته و به سبب این  سبزه و گیاه می

آشامند، [و به  رساند، [به طوری که مرد از آن] می خداوند برای مردم منفعت میآب، 
کنند، و نوع دیگر زمینی است ھموار و سخت، که  دھند، و زراعت می حیوانات] آب می

 دھد. کند، و نه حاصل می نه آب را ذخیره می
ھمچنین است [موقف مردم]، زیرا در مردم کسانی ھستند که دین خدا را 

برند، به  موزند، و از آنچه که خداوند مرا به آن مبعوث ساخته است منفعت میآ می
 دھد. طوری که خودش آموخته و به دیگران ھم تعلیم می

کنند،  اند که از روی رعونت و تکبر به این چیزھا التفاتی نمی و [گروه دیگر] کسانی
 .)١(»دان ام، قبول نکرده و ھدایت خداوندی را که من به آن مبعوث شده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 اند: ھا رسیده است سه قسم کسانی که احکام دین برای آن 
اند  موختهکنند، و از آنچه که آ آموزند، و به آن عمل می اند که احکام دین را می قسم اول: کسانی 

بارد، آب را در  خیزی است که باران بر آن می به دیگران نیز آموزند، این مانند ھمان زمین حاصل
 رساند. روید، و به دیگران ھم منفعت می دارد، و از آن گیاه می خود نگه می

کنند، و یا عبارت از  آموزند، ولی به آن عمل نمی اند که احکام دین را می و قسم دوم: کسانی 
کنند ولی خودشان از خود  اند که نصوص دین را که عبارت از قرآن و سنت باشد، حفظ می کسانی

دارد، و گرچه  قوت استنباط و درک احکام را ندارند، این گروه مانند زمینی است که آب را نگه می
ع شود تا دیگران از آن استفاده نمایند، و گرچه این نو رویاند، ولی سبب می خودش گیاھی نمی

دوم از مردم، در حدیث به طور صریح مذکور نیست، ولی سیاق و فحوای حدیث داللت بر آن 
 دارد.

دانند که برای دیگران بیاموزند، و نه چیزی  و قسم سوم: یا مسلمانانی ھستند که نه چیزی را می 
اند، و  ھره بردهھا کفار خود از این دین ب اند که برای دیگران برسانند، و یا مراد از آن را حفظ کرده

 اند. نه سبب رساندن خیر برای دیگران شده

                                                 



 ١٤٩  علمکتاب  -۳

لِ  باب: -١٣ هْ ورِ اجلَ ظُهُ لْمِ وَ عِ العِ فْ  رَ

 ]: از بین رفتن علم و به میان آمدن جهل١٣باب [

�َِس  -٧١
َ
ِ َص�َّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  َ�ْن أ اِط « اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ رْشَ

َ
إِنَّ ِمْن أ

ْن يُْرَ�َع الِعلُْم َوَ�ثْ 
َ
اَعِة: أ نَا بَُت اجلَْهُل، َو�رُْشََب السَّ  ].٨٠[رواه ابلخاری:  »اخلَْمُر، َوَ�ْظَهَر الزِّ

از عالمات قیامت «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۷۱
خواری رواج  شود، شراب ، و جھل جایگزین آن میرود این است که: علم از بین می

 .)١(»گردد یابد، و زنا منتشر می می

َحٌد َ�ْعِدي، َسِمْعُت  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ وَ�نْه  -٧٢
َ
ثُُ�ْم أ َ�نَُّ�ْم َحِديثًا َال ُ�َدِّ َحدِّ

ُ َ
قَاَل: أل

ِ َص�َّ اهللاُ  ْن يَِقلَّ الِعلُْم، َوَ�ْظَهَر اجلَْهُل، «َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  رَُسوَل ا�َّ
َ
اَعِة: أ اِط السَّ رْشَ

َ
ِمْن أ

نَا،  ًة الَقيُِّم الَواِحدُ  َوتَْ�رُثَ النَِّساُء، َوَ�ِقلَّ الرَِّجاُل، َحىتَّ يَُ�وَن خِلَْمِس�َ َوَ�ْظَهَر الزِّ
َ
 »اْمَرأ

 ].٨١[رواه ابلخاری: 
 جمن برای شما حدیثی را از پیامبر خدا  روایت است که گفت: سو از انس -۷۲

شنیدم که  جگویم که بعد از من کسی آن را برای شما نخواھد گفت، از پیامبر خدا  می
 فرمودند: می

 از احکام و مسائل و متعلق به این حدیث آنکه: -١
این است که علمای متبحر  –طوری که در حدیث دیگری آمده است  –) مراد به از بین رفتن علم ١ 

شوند، و در احکام دین  ھا می روند، و گروه جاھلی به نام (علماء) جایگزین آن و حقیقی از بین می
دھند، و به این طریق سبب گمراھی خود و  برای مردم فتوی می –در حالی که علمی ندارند  –

 شوند. دیگران می
انتشار زیاد  –طوری که در ھمین حدیث از روایت دیگری آمده است  -) مراد از شرابخواری٢ 

ریف داللت بر این دارد که شرابخواری است، نه مطلق شرابخواری، زیرا سیاق حدیث نبوی ش
دادند که در عصرشان وجود نداشته است، و مطلق شرابخواری  از چیزھای خبر می جپیامبر خدا 

 ولو به صورت اندک در عصر خودشان ھم وجود داشته است.
ھا بر این نظر اند  ھا، گرچه بعضی ) عالمات قیامت، وقوع ھمۀ این چھار چیز است نه یکی از آن٣ 

ز این امور چھار گانه عالمه قیامت است، ولی سیاق حدیث بیشتر داللت به تایید نظر که ھریک ا
 اول دارد، والله تعالی أعلم.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ١٥٠

گردد، زنا  شود، و جھل جایگزین آن می از عالمات قیامت این است که علم کم می«
شوند که سرپرستی پنجاه  شوند، و مردھا آن قدر کم می ھا زیاد می یابد، زن انتشار می

 .)١(»گیرد رد بر عھده میزن را فقط یک م

مِ  -١٤ لْ لِ العِ  باب: فَضْ

 ]: فضیلت علم۱۴باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما اْ�َن ُ�َمرَ  َ�نْ  -٧٣  يقول: قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
�ُْت َحىتَّ إِ�ِّ « رَشِ

، فَ نَبٍ
ِ�يُت بَِقَدِح لَ

ُ
نَا نَائٌِم، أ

َ
ْ�َطيُْت بَيْنَا أ

َ
ْظَفارِي، ُ�مَّ أ

َ
رَى الرِّيَّ َ�ُْرُج يِف أ

َ َ
 أل

اِب  ؟ قَاَل: » فَْضِ� ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ ِ َُه يَا رَُسوَل ا�َّ تلْ وَّ
َ
 ].٨٢[رواه ابلخاری:  »الِعلْمَ «قَالُوا: َ�َما أ

شنیدم که فرمودند:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  باز ابن عمر -۷۳
در حالی که خواب بودم قدح شیری برایم داده شد، از آن شیر آنقدر نوشیدم که فکر «

ھایم سرازیر گردید، و آنچه را که زیاد آمد، برای عمر بن خطاب  کردم سیرابی از ناخن
 ».دادم

 .)٢(»علم و دانش«کنید؟ فرمودند:  پرسیدند: این خواب را چه تعبیر می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا، یا خون ریزی و جنگ است که مردھا کشته شده و از بین میروند، و تنھا  ) سبب کمی زن١ 

 گردند. ھا بیشتر و مردھا کمتر می آنکه در تولد وزایمان طبیعی، زنمانند، یا  ھا باقی می زن
گوید که: از مجموع آنچه که در این حدیث  ) امام شرقاوی در شرح مختصر صحیح البخاری می٢ 

شود که از بین رفتن ضرورات پنجگانه که عبارت  و درحدیث قبلی آمده است اینطور دانسته می
ناموس باشد، از عالمات قیامت شناخته شده است، و این امور پنجگانه از: دین، عقل، جان، مال و 

در ھر دین و قانونی از ضروریات بقای ھر جامعه شناخته شده است، و از بین رفتن این امور سبب 
گردد، زیرا از بین رفتن علم، سبب از بین رفتن دین، و شرابخواری  از بین رفتن آن جامعه می

و از بین رفتن مردھا به سبب جنگ و کشتار سبب از بین رفتن جان و سبب از بین رفتن عقل، 
شود، و وقتی که این امور پنجگانه که  مال، و انتشار زنا سبب از بین رفت شرف و ناموس می

 شود. ھا استوار است از بین رفت، عالمات قیامت پیدا می اساس دنیا و آخرت ھر جامعه بر آن
 این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به -٢
اند، زیرا ھمانطوری که شیر بھترین غذای جسم است،  شیر را به علم تعبیر نموده ج) نبی کریم ١ 

 علم ھم بھترین غذای روح است، و عالوه بر آن شیر غذایی از غذاھای بھشت است.

                                                 



 ١٥١  علمکتاب  -۳

اباب:  -١٥ هَ ِ ريْ غَ ةِ وَ ابَّ ىلَ الدَّ اقِفٌ عَ وَ وَ هُ تْيَا وَ  الفُ

 ]: فتوی دادن در هنگام سوار بودن بر مرکوب و غیر آن١٥باب [

٧٤-  ِ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما:  بِْن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ْشُعْر فََحلَْقُت َ�بَْل وََسلََّم َوَ�َف يِف َحجَّ 
َ
لُونَُه، فََجاءُه رَُجٌل َ�َقاَل: لَْم أ

َ
ِة الوََداِع بِِمً� لِلنَّاِس �َْسأ

ْذبََح؟ َ�َقاَل: 
َ
ْن أ

َ
؟ قَاَل: » اْذبَْح َوَال َحَرجَ «أ ْرِ�َ

َ
ْن أ

َ
ْشُعْر َ�نََحرُْت َ�بَْل أ

َ
فََجاَء آَخُر َ�َقاَل: لَْم أ

 قَاَل: َ�َما سُ » اْرِم َوَال َحَرجَ «
َّ

َر إِال خِّ
ُ
َم َوَال أ ٍء قُدِّ ئَِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن يَشْ

 ].٨٣[رواه ابلخاری:  »اْ�َعْل َوَال َحَرجَ «
در حجة  جروایت است که: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو بن العاص -۷۴

 اسخ بگویند.ھای مردم پ الوداع به (منی) ایستاده شدند تا به سؤال
شخصی نزدشان آمد و گفت: متوجه نشدم، پیش از اینکه ذبح کنم، سر خود را 

 .تراشیدم
 ».ذبح کن و باکی ندارد«فرمودند: 

شخص دیگری آمد و گفت: متوجه نگردیدم و پیش از اینکه جمره بزنم، ذبح 
 نمودم.

 .»جمره بزن و باکی ندارد«فرمودند: 
از ھیچ چیزی که تقدیم و تاخیر شده باشد،  جگوید]: و پیامبر خدا  [راوی می

 .)١(»بکن و باکی ندارد«فرمودند:  پرسان نشدند، مگر آنکه

دارد، زیرا این حدیث  س) این حدیث داللت بارزی بر فضیلت و علم دانش عمر بن خطاب٢ 
باشد، و  می جرساند که وی پرورش یافتۀ مدرسۀ نبوت، و تعلیم یافتۀ دست نبی کریم  می

اجتھادات فقھی فراوانش در مسائل مختلف، شاھد این مدعا است، و این جای تعجب نیست، زیرا 
پیش از شما در بنی اسرائیل کسانی «اند که:  در موردش فرموده جوی کسی است که پیامبر خدا 

ھا باشد،  شد، و اگر در امت من کسی از آن ھا الھام می ن آنکه پیامبر باشند، برای آنبودند که بدو
)، و چون در بنی اسرائیل چنین اشخاصی وجود ٣٦٨٩، صحیح البخاری حدیث (»عمر است

 ساند، در این امت که فاضله است، چنین اشخاصی به یقین وجود دارند، و از آن جمله عمر داشته
 است.

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام -١
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أْسِ  باب: -١٦ ةِ الرَّ ارَ تْيَا بِإِشَ ابَ الفُ نْ أَجَ  اليَدِ وَ  مَ

 ]: کسی که از فتوی را به اشارۀ سر و دست جواب داد١٦باب [

يب -٧٥
َ
ُ�ْقبَُض الِعلُْم، «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ

، َوَ�ْ�رُثُ الَهْرجُ  ، َوَما الَهْرُج؟ َ�َقاَل: »َوَ�ْظَهُر اجلَْهُل َوالِفنَتُ ِ َهَكَذا �ِيَِدهِ «، ِ�يَل يَا رَُسوَل ا�َّ
نَُّه يُِر�ُد الَقتَْل 

َ
َ�َها، َك�  ].٨٥ [رواه ابلخاری: »فََحرَّ

) حج رکنی از ارکان اسالم است، و فقط برای یک بار بر مسلمان فرض است، و عموم کسانی که ١ 
نمایند، و چون حج  دھند، کسانی ھستند که برای بار اول به این کار اقدام می حج را انجام می

تمام احکام و مسائل متعلق به حج را  شود که دارای اعمال فراوانی است، لذا کمتر کسی یافت می
شان توضیح  به طور شاید و باید بداند، لذا حجاج احتیاج به این دارند که کسی اعمال حج را برای

شان بیان نماید، و روی این ملحوظ بود که  اند، حکم آن را برای بدھد، و اگر دچار اشتباھی شده
 مردم در مورد احکام و مناسک حج پاسخ بگویند. ھای در منی ایستادند، تا به سؤال جپیامبر خدا 

) اصل آن است که حجاج بیت الله الحرام در روز اول عید قربان، باید اول رمی جمره، بعد از آن ٢ 
ذبح، و در اخیر تراشیدن سر را انجام دھند، ولی اگر کسی این اعمال را روی جھل و نادانی به 

 گردد، یا نه؟ بین علماء اختالف است. یا فدیه الزم میترتیبش انجام نداد، آیا بر وی (دم) و 
گویند: اگر کسی  می –نظر به ظاھر این حدیث  –امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمھما الله  

روی جھل و عدم معرفت احکام حج، ترتیب بین این اعمال، و اعمال مشابه آن را مراعات ننمود، 
 گردد. یا فدیه الزم نمیباکی نداشته و بر وی چیزی از دم و 

گویند: مراعات ترتیب در بین این اعمال واجب  ولی امام ابوحنیفه و امام مالک رحمھما الله می 
است، بنابراین اگر کسی ترتیب را در انجام دادن این اعمال مراعات ننمود، ولو آنکه از روی جھل 

گوید:  می بست که ابن عباسشان این ا گردد، و دلیل و نادانی باشد، بر وی (دم) الزم می
 ».کسی که چیزی را در حج خود تقدیم و یا تاخیر کرد، باید گوسفندی صدقه بدھد«

دھند که: مراد از  اینطور جواب می» انجام بده و باکی ندارد«گوید:  و از این حدیث نبوی که می 
یر این امور اگر از روی این است که تقدیم تاخ» باکی ندارد«اند:  که فرموده جاین قول پیامبر خدا 

جھل و نادانی و یا فراموشی باشد، گناھی ندارد، ولی عقوبت دنیوی که ذبح یک گوسفند باشد، از 
 گردد. وی ساقط نمی

ولی ظاھر حدیث، بیشتر داللت به تایید مذھب اول دارد، زیرا اگر مراد تنھا نفی عقوبت اخروی  
گردید،  بت دنیوی که ذبح یک گوسفند باشد الزم میبود، آنچه که بر وی از عقو که گناه باشد می

کردند، زیرا به اساس قاعدۀ اصولی تاخیر بیان از وقت حاجت جائز نیست، والله  برایش بیان می
 تعالی أعلم.
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علم از بین «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سھریرهاز ابو -۷۵
 ».گردد مرج] زیاد میو شود، و ھرج [ گزین آن می انگیزی جای رود، و جھل و فتنه می

 کسی پرسید: یا رسول الله! ھرج [و مرج] چیست؟
کشت  [در جواب آن شخص] دست مبارک خود را طوری حرکت دادند که داللت بر

 .)١(کرد و کشتار می

سْ  -٧٦
َ
يب ب�ٍر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َماءَ َ�ْن أ

َ
َ�يُْت اَع�َِشةَ  بنِت أ

َ
 ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َقالَْت: أ

إَِذا انلَّاُس ِ�يَاٌم، َ�َقالَْت: ُسبَْحاَن 
َماِء، فَ  السَّ

َ
َشارَْت إِىل

َ
ُن انلَّاِس؟ فَأ

ْ
َوِ�َ تَُص�ِّ َ�ُقلُْت: َما َشأ

 ِ ُصبُّ ىلَعَ ا�َّ
َ
، فََجَعلُْت أ ِ� الَغيْشُ

َّ
َال

َ
ْي َ�َعْم، َ�ُقْمُت َحىتَّ جت

َ
ِسَها: أ

ْ
َشارَْت بَِرأ

َ
، قُلُْت: آيٌَة؟ فَأ

 
َ
َ َعزَّ وََجلَّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ يِس الَماَء، فََحِمَد ا�َّ

ْ
 َما ِمنْ «ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ قَاَل: َرأ

ْ�تُُه يِف َمَقاِ� 
َ
 َرأ

َّ
ِر�تُُه إِال

ُ
ُ�ْن أ

َ
ٍء لَْم أ نَُّ�ْم ُ�ْفتَنُوَن َهَذا يَشْ

َ
� : َّ ويِحَ إيِلَ

ُ
، َحىتَّ اجلَنَُّة َوانلَّاُر، فَأ

ْو  -يِف ُ�بُوِرُ�ْم 
َ
ْسَماُء  -قَِر�َب  -ِمثَْل أ

َ
يَّ َذلَِك قَالَْت أ

َ
ْدِري أ

َ
جَّ  -َال أ اِل، ِمْن فِتْنَِة الَمِسيِح ادلَّ

ِو الُموقُِن 
َ
ا الُمْؤِمُن أ مَّ

َ
ْسَماُء  -ُ�َقاُل َما ِعلُْمَك بَِهَذا الرَُّجِل؟ فَأ

َ
ِهَما قَالَْت أ ِّ�

َ
ْدِري بِ�

َ
 -َال أ

ٌد ثَالَ  بَْعنَا، ُهَو ُ�َمَّ َجبْنَا َوا�َّ
َ
َيِّنَاِت َوالُهَدى، فَأ

ْ
، َجاَءنَا بِابل ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ ا، ثً َ�يَُقوُل: ُهَو ُ�َمَّ

ِو الُمْرتَاُب 
َ
ا الُمنَافُِق أ مَّ

َ
ا بِِه. َوأ

يَّ  -َ�يَُقاُل: َ�ْم َصاحِلًا قَْد َعِلْمنَا إِْن ُكنَْت لَُموقِنً
َ
ْدِري أ

َ
َال أ

ْسَماُء 
َ
ْدرِي، َسِمْعُت انلَّاَس  -َذلَِك قَالَْت أ

َ
[رواه ابلخاری:  »َ�ُقولُوَن َشيْئًا َ�ُقلْتُهُ  َ�يَُقوُل: َال أ

٨٦.[ 
 لروایت است که گفت: نزد عایشه )١(باسماء بنت ابوبکر صدیق از -۷۶

کنند]، به  خواند، گفتم: مردم را چه شده است؟ [که جزع و فزع می رفتم، و او نماز می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اش قتل  عنی) سبب سؤال آن شخص از معنی (ھرج) آن بود که (ھرج) کلمۀ حبشی است، و م١ 

 دانست. است، و آن شخص زبان و لغت حبشی را نمی
در جواب آن شخص که پرسید: (ھرج  ج) در این حدیث نبوی شریف آمده است که پیامبر خدا ٢ 

و مرج) چیست؟ دست خود را حرکت دادند، گویا به اشارۀ دست جواب او را دادند، و حرکت 
است خود را روی دوش چپ خود گذاشته و به به اینگونه بود که: دست ر جدست پیامبر خدا 

جانب راست آوردند، به مانند آنکه کارد ھنگام ذبح حیوان، از یک طرف گلو به طرف دیگر آن 
 شود. کشیده می
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سوی آسمان اشاره کرد [و آفتاب گرفتگی را برایم نشان داد]، و در این وقت مردم به 
 نماز ایستاده بودند.

 عائشه گفت: سبحان الله.
پرسیدم: این [آفتاب گرفتگی] عالمت [نزول عذاب و یا عالمت نزدیکی روز قیامت 

 است]؟
 با سر خود اشاره کرد که: بلی [چنین است].

بیھوشی بر من  گوید: بعد از این گفت و شنود، به نماز] برخاستم، تا آنکه [اسماء می
 ریختم. غلبه کرد، [جھت رفع بیھوشی] بر سر خود آب می

ھر آن چیزی که تا حاال «حمد و ثنای خداوند را گفته و فرمودند:  جدا و پیامبر خ
 .»دیدم، حتی جنت و دوزخ را ھم دیدمبرایم نشان داده نشده بود، اینک در ھمین جا 

شوید، مانند آزمایشی  و بر من وحی شد که: شمایان در قبرھای خود آزمایش می«
که این شخص [یعنی پیامبر خدا  شود شوید، از شما پرسان می که با مسیح دجال می

است،  جگوید: او محمد پیامبر خدا  ] کیست؟ شخص مؤمن و یا متیقن میجمحمد 
برای ما دالئل روشن و اسباب ھدایت را آورده بود، و مایان ھم به ندایش لبیک گفته و 
از وی پیروی نمودیم، (او محمد است) (او محمد است) (او محمد است)، برایش گفته 

دانستیم که تو به این چیز یقین داری، ولی منافق و یا  د که آرام بخواب، ما میشو می
گفتند، من ھم  چیزی می دانم، از مردم شنیدم که گوید: من چیزی نمی مشکک می

 .)٢(»ھا گفتم مثل آن

است، وی  شوی اسماء دختر ابوبکر صدیق، و خواھر عائشۀ صدیقه أم المؤمنین، و ھمسر زبیر -١
ھای زیادی کرد، مناقبش بسیار و فضائلش  جان فشانی مشھور بذات النطاقین است، در راه اسالم

فراوان است، در سال ھفتاد و سه ھجری به سن صد سالگی در مکۀ مکرمه وفات یافت، و تا 
ھایش افتاد، و نه ھم عقل و فراستش را از دست داد، أسد  آخرین لحظات عمر، نه یکی از دندان

 ).٣٩٣-٥/٣٩٢الغابه (
 ق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعل -٢
گوید: بیادم نیست که اسماء گفت:  ) راوی که این حدیث را از اسماء روایت کرده است می١ 

شوید، و البته از  شوید، مانند آزمایشی که با مسیح دجال می شمایان در قبرھای خود آزمایش می
خواستند  نکه مینگاه معنی فرق چندانی بین این دو عبارت نیست، ولی روات حدیث نظر به ای

 اند. اند روایت کنند، ھردو عبارت را روایت کرده حدیث را به عین لفظی که شنیده
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لِهِ  باب: -١٧ لِيمِ أَهْ تَعْ ، وَ لَةِ أَلَةِ النَّازِ ةِ يفِ املَسْ لَ حْ  الرِّ

 حل مسئلۀ که واقع شده است و تعلیم دادن خانوادۀ خود]: رفتن جهت ١٧باب [

َ�تُْه  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن احلَارِِث  -٧٧
َ
يِب إَِهاِب بِْن ُعَز�ٍْز فَأ

َ
َج اْ�نًَة ِأل نَُّه تََزوَّ

َ
�

جَ  رَْضْعُت ُ�ْقبََة َوالَّيِت تََزوَّ
َ
ٌة َ�َقالَْت: إِ�ِّ أ

َ
رَْضْعِتِ�، ، َ�َقاَل لَهَ بِها اْمَرأ

َ
نَِّك أ

َ
ْعلَُم �

َ
ا ُ�ْقبَُة: َما أ

ُ، َ�َقاَل رَُسوُل 
َ

هل
َ
َم بِالَْمِدينَِة فََسأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

تِِ�، فََر�َِب إِىل ْخرَبْ
َ
ِ َوَال أ  ا�َّ

[رواه  بَُة، َونََ�َحْت َزوًْجا َ�ْ�َهُ َ�َفاَرَ�َها ُ�قْ » َكيَْف َوقَْد ِ�يَل «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
 ].٨٨ابلخاری: 

وی با یکی از دخترھای ابو إھاب بن  روایت است که: )١(ساز عقبه بن حارث -۷۷
با وی را که  مد و گفت که من، عقبه و آن دختریعزیز ازدواج نمود، زنی نزدش آ

 ام. ازدواج کرده است، شیر داده
کنم که تو مرا شیر داده باشی، و نه مرا از این  عقبه برای آن زن گفت: فکر نمی

 شیردادن خبر دادی.

) (مسیح) مشتق از مسح است، و این شخص از آن جھت مسیح نامیده شده است که تمام روی ٢ 
کند، و (دجال) صیغۀ مبالغه و  زمین را غرض گمراه کردن مردم در چند روز پیموده و مسح می

ق از (دجل) به معنی دروغ و فریب است، و این شخص از آن جھت (دجال) نامیده شده مشت
 کند. ھای خود مردم را فریب داده و گمراه می است، که با دروغ

 ) بھشت و دوزخ ھم اکنون وجود دارد.٣ 
 باشد، حق است. ) سؤال ملکین و عذاب قبر برای کسی که سزاوار آن می٤ 
 و یا در رسالت وی در شک باشد، کافر است. جریم ) کسی که در صدق نبی ک٥ 
 ) نماز کسوف سنت است.٦ 
 ھا نیز مشروع است. ) خواندن نماز کسوف برای زن٧ 
تواند با اشارۀ خفیف  ) سوال کردن چیزی از نمازگذار جواز دارد، و نمازگذار در وقت ضرورت می٨ 

و جواب را در نمازھای غیر فرضی جواب آن را بدھد، ولی بعضی از علماء مشروعیت این سوال 
 دانند. می

گوید: وی ھمان کسی است که خبیب بن عدی  وی عقبه بن حارث بن عامر قرشی است، زبیر می -١
را به شھادت رسانده است، در فتح مکه مسلمان شد، و زنی را که به نکاح گرفته بود، نامش غنیه 

 ).٣/٤١٦و مشھور به ام یحیی بود، أسد الغابه (
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رفت، و مسأله  جو ھمان بود که [عقبه] سوار شد و به مدینۀ منوره نزد پیامبر خدا 
 را از ایشان پرسید.

کنی] در حالی که چنین چیزی  چگونه [با او ازدواج می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ؟»ھم گفته شده است

 .)١(ز آن زن مفارقت کرد، و آن زن با شخص دیگری ازدواج نمودو عقبه ا

لْمِ باب:  -١٨ بِ يفِ العِ  التَّنَاوُ

 ]: نوبت در تحصیل علم١٨باب [

َميََّة بِْن َز�ٍْد  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن ُ�َمرَ  -٧٨
ُ
نَْصاِر يِف بَِ� أ

َ
نَا وََجاٌر يِل ِمَن األ

َ
قَاَل: ُكنُْت أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ْ�ِ  وَل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ ُ ُل يَْوًما َوِ�َ ِمْن َعَوايِل الَمِدينَِة َوُ�نَّا نَتَنَاَوُب ال�ُّ
ُت 

ْ
إَِذا نََزل

نِْزُل يَْوًما، فَ
َ
رَبِ َذلَِك ايلَْوِم ِمَن الَويْحِ َوَ�ْ�ِهِ، َو�َِذا نََزَل َ�َعَل ِمثَْل َذلَِك، َوأ

ِجئْتُُه خِبَ
َ�مَّ ُهَو؟ َ�َفزِْعُت 

َ
ً�ا َشِديًدا، َ�َقاَل: أ نَْصارِيُّ يَْوَم نَْوَ�تِِه، فَرَضََب بَايِب رَضْ

َ
َل َصاِحيِب األ َ�َ�َ

ِْه، َ�َقاَل: قَْد َحدَ 
َ

إَِذا ِ�َ َ�بيِْك، فََخرَْجُت إيِل
ْمٌر َعِظيٌم. قَاَل: فََدَخلُْت ىلَعَ َحْفَصَة فَ

َ
َث أ

 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
) به اساس این گفتۀ آن زن که: (که من، عقبه و آن دختری را که با وی ازدواج کرده است، ١ 

شد، و در نتیجه  اش می ام)، آن دختری را که (عقبه) به نکاح گرفته بود، خواھر رضاعی شیر داده
 ھا باھم حرام بود. نکاح آن

شیرخوارگی به شھادت زن بیت علماء اختالف است، یک زن در ) در ثبوت (رضاه) یعنی: ٢ 
گوید: وقتی شیر  می /شود، و امام شافعی صورتی که به شیر آوری معروف باشد، ثابت می

شود که چھار زن به این کار شھادت بدھند، تا اینکه جای شھادت دو مرد را  خوارگی ثابت می
ثبوت شیرخوارگی از راه شھادت مانند ثبوت  به این نظر است که: /بگیرد، و امام ابوحنیفه

شود، و از حدیث نبوی  اموال است که به کمتر از شھادت دو مرد، و یا یک مرد و دو زن ثابت نمی
در تحریم آن زن، حکم قطعی و به اساس قضاوت  جدھند، که حکم پیامبر خدا  اینطور جواب می

 اق حدیث داللت بر این امر دارد.نبود، بلکه حکم توجیھی و از باب احتیاط بود، و سی
شوند، و فرقی  خورند، باھم خواھر و برادر می ) دختر و پسری که از سینۀ زنی شیر می٣ 

کنند، که این دو طفل در یک وقت باھم شیر خورده باشند، و یا به طور متفرق، مثال: یکی را  نمی
از آن، و سائر متعلق به شیر امثال شیر داده باشد، و دیگری ده سال پیش، و یا ده سال بعد 

 شاءالله بعد از این خواھد آمد. خوارگی در باب شیرخوارگی إن
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ْدِري، ُ�مَّ َدَخلُْت ىلَعَ انلَّيِبِّ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَالَْت: َال أ  َ�ُقلُْت: َطلََّقُ�نَّ رَُسوُل ا�َّ

نَا قَائِمٌ 
َ
َطلَّْقَت �َِساَءَك؟ قَاَل: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقلُْت َوأ

َ
ْ�رَبُ » الَ «: أ

َ
ُ أ [رواه  َ�ُقلُْت: ا�َّ

 ].٨٩ابلخاری: 
گانم از مردم انصار که از  روایت است که گفت: من و یکی از ھمسایه ساز عمر -۷۸

قوم بنی امیه بن زید بود و در منطقۀ (عوالی مدینه) سکونت داشت، در مشرف شدن 
رفت و یک روز من، روزی  م نوبت داشتیم، یک روز او میباھ جبه حضور پیامبر خدا 

شد، برایش خبر  گردید، و یا مسائل دیگری واقع می رفتم، اگر وحی نازل می که من می
 کرد. رفت، او ھم ھمین کار را می دادم، و روزی که او می می

گفت: ام را به شدت کوبید و  ام بود، آمد و در خانه انصاری یک روز که نوبت ھمسایه
 آیا فالنی ھست؟ من ترسیدم و بیرون شدم.

ھمسران خود را طالق  جگفت: [امروز] کار مھمی رخ داده است، [پیامبر خدا 
 اند]. داده

 کند. رفتم، دیدم که گریه می ل. )١(گوید]: نزد أم المؤمنین (حفصه) می س[عمر
 شمایان را طالق داده است؟ جگفتم: مگر پیامبر خدا 

 .گفت: نمیدانم
رفتم، و ھمانطور که ایستاده بودم پرسیدم: آیا ھمسران  جبعد از آن نزد پیامبر خدا 

 اید؟ خود را طالق داده
 فرمودند: نه.

 .)٢(گفتم: (الله أکبر)

ھمسران خود را طالق  جبود، و شنیده بود که پیامبر خدا  سدختر عمر بن خطاب لحفصه -١
که  سکرد، ولی چون به این امر یقین کامل نداشت، در جواب عمر اند، از این جھت گریه می داده

 دانم. اند؟ گفت که: نمی شمایان را طالق داده جرسید: آیا پیامبر خدا از وی پ
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھای بود که به طرف جنوب شرق شھر مدینه منوره قرار  ) عوالی مدینۀ منوره عبارت از قریه١ 

ل از داخل شھر مدینۀ منوره ھا ھشت می ھا دو میل، و دورترین آن داشتند، و نزدیکترین این قریه
 فاصله داشتند.
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هُ  باب: -١٩ رَ كْ ا يَ أَ مَ ا رَ لِيمِ إِذَ التَّعْ ظَةِ وَ عِ بِ يفِ املَوْ  الغَضَ

 پیش آمد ناگوار ]: غضب کردن در وقت موعظه و تعلیم به سبب١٩باب [

نَْصارِيِّ  -٧٩
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
َ�اُد  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
، َال أ ِ قَاَل: قَاَل رَُجٌل يَا رَُسوَل ا�َّ
يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َموِْعَظٍة 

َ
ُل بِنَا فَُالٌن، َ�َما َرأ ا ُ�َطوِّ َالَة ِممَّ ْدِرُك الصَّ

ُ
َشدَّ أ

َ
أ

َها انلَّاُس، إِنَُّ�ْم ُمنَفِّ «َغَضبًا ِمْن يَْوِمئٍِذ، َ�َقاَل:  ُّ�
َ
ْف، فَإِنَّ �  بِانلَّاِس فَلْيَُخفِّ

ُروَن، َ�َمْن َص�َّ
ِعيَف، َوَذا احلَاَجةِ   ].٩٠[رواه ابلخاری:  »ِ�يِهُم الَمِر�َض، َوالضَّ

] ج[پیامبر خدا  روایت است که گفت: شخصی برای سمسعود انصاریز ابوا -٧٩
ت که نماز را کند، نزدیک اس گفت: یا رسول الله! از بسکه فالنی نماز را دراز می

آشفته شدند که در ھیچ موعظه ایشان را در چنین چنان بر آن جپیامبر خدا  .)١(درنیابم
 حالتی ندیده بودم، و فرمودند:

را کوبید، و برایش گفت که: (امروز کار مھمی  س) این گفتۀ آن شخص انصاری که در خانۀ عمر٢ 
رخ داده است) در این حدیث به طور مختصر ذکر گردیده است، و اصل عبارت چنین است که: آن 

اند)، و البته  سران خود را طالق دادهھم جشخص گفت که (کار مھمی رخ داده است، پیامبر خدا 
ھمسران خود را  جکرد، و در واقع، پیامبر خدا  این چیزی بود که این شخص انصاری فکر می
 گیری نموده بودند. ھا گوشه طالق نداده بودند، بلکه برای مدت معینی از آن

تزال پیامبر به سبب تعجب وی از این امر بود که آن شخص انصاری اع س) تکبیر گفتن عمر٢ 
شان را طالق فکر کرده بود، و یا به جھت فرحتی بود که از طالق ندادن  را از ھمسران جخدا 

 ھمسران خود را برای وی حاصل شده بود. جپیامبر خدا 
 –ولو آنکه بدون اذن خواستن از شوھر وی باشد  –) برای شخص روا است که به خانۀ دخترش ٣ 

 ھا باشد. این داخل شدن به غرض حل مشاکل خانوادگی آنداخل شود، و باألخص آنکه اگر 
 در اینجا باید به دو نکته اشاره نمود: -١
از  جبود، و کسی که در نزد پیامبر خدا  سکرد، معاذ بن جبل ) کسی که نماز را طوالنی می١ 

طوالنی شدن نماز شکایت کرد، شخص مزدور کاری بود که تمام روز به کار مشغول بود، شب که 
شد، ولی از اینکه  ھم به نماز حاضر می گشت، مانده و خسته و بود، و با آن اش برمی به خانه

آمد و  جشد، از این جھت نزد پیامبر خدا  کرد، برایش سبب مشقت می نماز را طوالنی می سمعاذ
 شکایت نمود.

که نماز را کند، نزدیک است  ) ظاھر قول این شخص که گفت: از بسکه فالنی نماز را دراز می٢ 
کند، زیرا طوالنی شدن نماز سبب دریافتن جماعت  درنیابم، داللت برعکس مطلوبش می
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ه به مردم سازید، کسی ک ] مردم را متنفر میای مردم! شما [به این کار خود«
ناتوان و  دھد] نماز را سبک بخواند، زیرا در بین مردم اشخاص مریض، و [امامت می

 .)١(»کسانی ھستند که کار ضروری دارند

ُ رَُجٌل  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن يَِز�َد بِْن َخادِلٍ اجلَُهِ�ِّ  -٨٠
َ

هل
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َسأ

َ
أ

ْو قَاَل واَِعَءَها، وَِعَفاَصَها، ُ�مَّ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َعِن اللَُّقَطِة، َ�َقاَل 
َ
اْعرِْف ِوَ�َءَها، أ

ْهِ 
َ

َها إيِل دِّ
َ
ْ�َها َسنًَة، ُ�مَّ اْستَْمِتْع بَِها، فَإِْن َجاَء َر�َُّها فَأ قَاَل: فََضالَُّة اِإلبِِل؟ َ�َغِضَب َحىتَّ » َعرِّ

وْ 
َ
َوَما لََك َولََها، َمَعَها ِسَقاُؤَها وَِحَذاُؤَها، تَرُِد الَماَء «قَاَل امْحَرَّ وَْجُهُه، َ�َقاَل:  امْحَرَّْت وَْجنَتَاُه، أ

اند، و آنچه  ھای مختلفی ارائه داده گردد، نه سبب درنیافتن آن، و علماء از این اشکال جواب می
رسد این است که: این شخص نسبت به ضعف وخستگی که داشت،  که از ھمه به واقع نزدیکتر می
شد، و به این  کرد، اشتراک کردن به جماعت برایش مشکل تمام می چون امام نماز را طوالنی می

سبب نزدیک بود که نماز خواندن به جماعت را ترک کند، پس در این صورت دراز کردن نماز 
 شد که این شخص جماعت را درنیابد. سبب آن می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از این سخن برآشفته شدند، ولی  جعد از شنیدن شکایت آن شخص، با وجود آنکه پیامبر خدا ) ب١ 

را به طور مشخص مورد خطاب و مالمتی قرار ندادند، تا این کار سبب خجالت وی نشود،  سمعاذ
داد، او را به طور مشخص  بود، که اگر از کسی اشتباھی رخ می جو این چیز اسلوب پیامبر خدا 

دادند، بلکه به توجیه و ارشاد خود جنبۀ شمولیت داده و ھمگان  اب و سرزنش قرار نمیمورد خط
دادند، تا به این طریق از یک طرف این کار سبب خجالت آن شخص نشود،  را مورد خطاب قرار می

 و از طرف دیگر توجیه و ارشادشان عمومیت پیدا کرده و ھمگان از آن استفاده نمایند.
ترین ارکان دین است، ولی جھت مراعات حال  مگان معلوم است، نماز از اساسی) طوری که به ھ٢ 

مردم، و جھت آنکه مبادا به مشقت افتادن در ادای آن سبب تنفر ولو یک نفر از مردمان گردد، 
بردار دین  امر به سبک خواندن نماز نمودند، و ایکاش ھمه کسانی که خود را علم جپیامبر خدا 

ارشادات نبوی پیروی نموده و با کارھای نابخردانه خود سبب متنفر شدن مردم  دانند، از این می
از این دین انسان ساز و جھان شمول نگردند، و به عوض چوب و چماق، از درایت و حکمت کار 

در تمام دورۀ نبوت خود، در امر به معروف  جکردند که آیا نبی کریم  گرفتند، و با خود فکر می می

لََّقۡد ﴿اند.  با کسی از راه خشونت و ارعاب پیش آمد کرده –ولو برای یک مرتبه  – و نھی از منکر
ِ َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  ْ  ٱ�َّ ۡسوَةٌ َحَسنَةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجوا

ُ
َ أ َ َوذََكَر  ٱ�ِخرَ  ٱۡ�َۡومَ وَ  ٱ�َّ  ﴾٢١َكثِٗ��  ٱ�َّ

 .]۲۱[األحزاب: 
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َجَر، فََذرَْها َحىتَّ يَلَْقاَها َر�َُّها ْو «قَاَل: فََضالَُّة الَغنَِم؟ قَاَل: » َوتَْرىَع الشَّ
َ
ِخيَك، أ

َ
ْو ِأل

َ
لََك، أ

ئِْب   .]٩١[رواه ابلخاری:  »لِ�ِّ
از حکم  جروایت است که: شخصی از پیامبر خدا  )١(ساز زید بن خالد جھنی -۸۰

 چیز (یافت شده) پرسید.
بخود معرفت کامل و حاصل  ناز نخبند و ظرف و کیسه آ«فرمودند:  جپیامبر خدا 

کن، و یک سال از آن سراغ بده، سپس از آن استفاده کن، و اگر صاحبش پیدا شد، آن 
 ».را برایش برگردان

 آن شخص: پرسید: با شتر گم شده چه باید کرد؟
آشفته گردیدند که رخسارشان سرخ شد، و یا گفت که چنان بر آن جپیامبر خدا 

ش خور، و کفش خود را با تو را به شتر چه کار؟ او آبِ «شان سرخ شد، و فرمودند:  روی
چرد، او را بگذار تا صاحبش آمده و او را  نوشد، و درخت را می آب را می خود دارد،

 .)٢(»دریابد
 شده چه طور؟ آن شخص گفت: گوسفند گم

گوسفند یا برای تو است [در صورتی که صاحبش پیدا نشود]، یا برای «فرمودند: 
 .)٣(»برادر تو [که صحاب گوسفند باشد] و یا برای گرگ [اگر بدست کسی نیفتد]

بیرق قوم جھینه در روز فتح مکه در دست وی بود، در مدینۀ وی زید بن خالد جھنی است،  -١
از  /منوره سکونت گزید، و در ھمانجا در سال ھفتاد و ھشت ھجری وفات یافت، امام بخاری

 ).٢/٢٣٨وی پنج حدیث روایت کرده است، أسد الغابه (
ود، و آن بود که آن شخص شتر گمشده را به مال گمشده قیاس نم جسبب غضب پیامبر خدا  -٢

توان گرفت و با  توان مال گمشده را برداشت، شتر گمشده را نیز می فکر کرد ھمانطوری که می
خود برد، ولی این قیاس غلط است، زیرا مال گمشده اگر برداشته نشود، تلف گردیده و از بین 

و  رود، ولی شتر گمشده در دست آب و علف برایش میسر بوده و اگر کسی او را نگیرد، امروز می
 آورد. یا فردا صاحبش آمده و او را بدست می

اند که اگر خوف این وجود داشت که شتر بدست اشخاصی خائنی بیفتد، و  و بعضی از علماء گفته 
او را برای خود برده و به صاحبش ندھند، روا است که شتر را مانند ھر مال گمشدۀ دیگری برده 

در زمان خالفت خود امر کرد که شتر  سمانچه که عث و از آن محافظت به عمل آورد، چنان
گمشده را بگیرند، و بعد از معرفت حاصل کردن به آن، آن را بفرشند، و سپس اگر صاحبش آمد، 

 قیمتش را برایش بدھند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
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يِب ُموىَس  -٨١
َ
ْشيَاَء  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
قَاَل: ُسئَِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن أ

ْ�رِثَ َعلَيِْه َغِضَب، ُ�مَّ قَاَل لِلنَّاِس: 
ُ
ا أ ا ِشئْتُمْ «َكِرَهَها، فَلَمَّ يِب؟ » َسلُوِ� َ�مَّ

َ
قَاَل رَُجٌل: َمْن أ

بُوَك ُحذَ «قَاَل: 
َ
؟ َ�َقاَل: » افَةُ أ ِ يِب يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
 َشيْبَةَ «َ�َقاَم آَخُر َ�َقاَل: َمْن أ

َ
بُوَك َسالٌِم َمْو�

َ
» أ

ِ َعزَّ وََجلَّ   ا�َّ
َ

، إِنَّا َ�تُوُب إِىل ِ ى ُ�َمُر َما يِف وَْجِهِه قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ا َرأ [رواه ابلخاری:  فَلَمَّ

٩٢.[ 
از چیزھای پرسان  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۸۱

آمد، چون از این چیزھا زیاد پرسیدند، خشمگین گردیده و  کردند که بدشان می می
 ».خواھید از من بپرسید ھرچه که می«فرمودند: 

 شخصی پرسید که: پدر من کیست؟
 ».پدر تو، حذافه است«فرمودند: 

کیسۀ آن برای از نخبند و ظرف و «از این جھت برای آن شخص گفتند که:  ج) پیامبر خدا ١ 
، تا مال یافت شده با مال کسی که آن را یافته است، خلط نشود، و »خود معرفت کامل حاصل کن

آید، و نشانی آن  خورد، و صاحبش بعد از این می اش تغییر می یا اینکه اگر این مال از حالت اصلی
بتواند مال را به گوید، بیادش باشد که مالش چه مواصفاتی داشته است، تا به این طریق  را می

 صاحبش پس بدھد.
یابد، باید آن را یک سال سراغ بدھد، و این سراغ دادن باید در احتمال  ) کسی که مالی را می٢ 

رفت و آمد صاحب آن مال، در آنجا بیشتر باشد، و باید در ھفتۀ اول ھمه روز صبح و شام از آن 
تۀ سوم تا ھفتۀ ھفتم ھر ھفته یکبار، و بعد مال سراغ بدھد، و در ھفتۀ دوم روزانه یکبار، و در ھف

 از آن در ھرماھی یکبار، تا آنکه یک سال کامل شود.
تواند از مال یافت شده استفاده نماید،  ) اگر بعد از یک سال صاحبش پیدا نشد، شخص یابنده می٣ 

آن را برای و اگر بعد از استفاده کردن از آن مال، صاحبش پیدا شد، یابنده باید بدل و یا قیمت 
اند که از باب احتیاط بھتر است که اگر یابنده فقیر نباشد، مال  صاحبش پس بدھد، و علماء گفته

یافت شده را برای فقراء بدھد و خودش از آن استفاده نکند، و در این صورت ھم اگر صاحب مال 
 پیدا شد، یابنده باید بدل و یا قیمت آن را برای صاحبش بپردازد.

برخالف  –از این جھت بین شتر و گوسفند گم شده فرق گذاشتند که: گوسفند  جخدا ) پیامبر ٤ 
تواند، بنابراین اگر گم شود،  در مقابل حیوانات درنده ضعیف بوده و از خود دفاع کرده نمی –شتر 

یابد، با خود نبرد، گرگ و یا درندۀ دیگری او را خواھد خورد، ولی اگر شخص  و کسی که او را می
دارد، و اگر پیدا  ه او را ببرد، در صورتی که صاحبش پیدا شود، مالش را برایش مسترد مییابند

 گیرد. نشود، به تفصیلی که قبال گذشت، به شخص یابنده و یا فقراء تعلق می
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 لله! پدر من کیست؟دیگری برخاست و پرسید: یا رسول ا
 ».پدر تو: (سالم) آزاد شدۀ (شیبه) است«فرمودند: 

مشاھده نمود، گفت: یا  جچون عمر آثار [خشم و غضب را] در چھرۀ پیامبر خدا 
رسول الله! ما [از اینکه سبب آزردگی شما شدیم] به نزد خداوند عزوجل توبه 

 .)١(نماییم می

يثَ ثَالَ  باب: -٢٠ دِ ادَ احلَ نْ أَعَ نْهُ مَ مَ عَ هَ ا لِيُفْ  ثً

 ]: کسی که حدیث را جهت آنکه فهمیده شده سه بار تکرار نمود٢٠باب [

�ٍَس  -٨٢
َ
نَُّه اَكَن  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
إَِذا تََ�لََّم «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �

اَعَدَها ثََالثًا
َ
ىَت ىلَعَ قَْوِم فََسلَّ ، َحىتَّ ُ�ْفَهَم َ�نُْه وَ بَِ�ِلَمٍة أ

َ
[رواه  »َسلََّم ثََالثًا َم َعلَيِْهمْ �َِذا أ

 ].٩٤ابلخاری: 

 ازاحکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از سؤال کردن مردم آن بود، که مبادا جواب دادن به این  ج) سبب بد بردن پیامبر خدا ١ 

ھا حرام گردد، و از  ھا، سبب آن شود که چیزھای مباح، بر مسلمان واجب گردیده و یا بر آن سؤال

َها﴿فرماید:  این سبب به مشقت بیفتند، و این قول خداوند متعال که می ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ َ�  ٱ�َّ ءَاَمنُوا

ۡشيَآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ لُواْ �َ  َٔ �َۡ� 
َ
 اشاره به این امر دارد. ﴾ۡن أ

سؤال کرد، عبدالله بن حذافه بود، و سبب  ج) شخصی اولی که در مورد پدرش از پیامبر خدا ٢ 
دادند، و شخص دوم: سعید بن سالم بود، و  سؤالش آن بود که مردم او را به غیر پدرش نسبت می

ود که بنا به عادت جاھلیت بعضی از مردم در مورد نسبش بر او طعنه سبب سؤال او نیز آن ب
 زدند. می

از این جھت گفت که: (یا رسول الله! ما [از اینکه سبب آزردگی شما شدیم] به نزد  س) عمر٣ 
 سبب نزول عذاب خداوندی گردد. جنماییم) که مبادا غضب پیامبر خدا  خداوند عزوجل توبه می

 ط باید از چیزھای سؤال نمود که مورد ضرورت باشد.) از امور دین فق٤ 
گردد، باید خودداری نمود، ولو  ) از ھرکار و تصرفی که سبب مشقت و مشکالت برای مردم می٥ 

 آنکه سؤال کردن از امور دین باشد.
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وقتی که تکلم به کلمۀ [مھمی]  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۸۲
 دکردند، و وقتی که نز کردند، برای آنکه خوب فھمیده شود، آن را سه بار تکرار می می

 .)١(دادند دادند، سه بار سالم می سالم میھا  و بر آنآمدند  مردمی می

هُ باب:  -٢١ لَ أَهْ تَهُ وَ لِ أَمَ جُ لِيمِ الرَّ  تَعْ

 ]: تعلیم دادن شخص کنیز و خانوادۀ خود را٢١باب [

يِب ُموىس  -٨٣
َ
ِ َص  -ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  –َ�ْن أ �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ثََالثٌَة « ْهِل الِكتَاِب، آَمَن بِنَِبيِِّه َوآَمَن بُِمَحمَّ
َ
ْجَراِن: رَُجٌل ِمْن أ

َ
لَُهْم أ

َمةٌ 
َ
ِ وََحقَّ َمَوايِلِه، َورَُجٌل اَكنَْت ِعنَْدُه أ دَّى َحقَّ ا�َّ

َ
َ�َها  ،َهاؤُ َ�َط  َوالَعبُْد الَمْملُوُك إَِذا أ دَّ

َ
فَأ

ْحَسنَ 
َ
ْ�تََقَها َ�زَتَ  فَأ

َ
ْحَسَن َ�ْعِليَمَها، ُ�مَّ أ

َ
ِديبََها، وََعلََّمَها فَأ

ْ
ْجَرانِ تَأ

َ
[رواه  »وََّجَها فَلَُه أ

 ].٩٧ابلخاری: 
سه گروه «فرمودند:  جروایت است که گفت پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۸۳

 ھا دو ثواب است: ھستند که برای آن
ایمان آورده  جامبر خود و به محمد [اول] شخصی از اھل کتاب است که به پی

 است.
خود را [از  غیره] و حق بادارانکه حق خدا را [از نماز و روزه و [دوم]: غالمی است

 غیره] اداء کرده است.داری و خدمت و امانت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
داشت، نه آنکه ھر  کردند که اھمیتی خاصی می سخنی را سه بار تکرار می ج) پیامبر خدا ١ 

 کردند. سخنی را در ھر وقت سه بار تکرار می
رفتند، غرض اجازه خواستن  ) مراد از سه بار سالم گفتن، این بود که چون به خانۀ کسی می٢ 

شدند، غرض تحیت  می شد و به خانه داخل شان اجازه داده می کردند، و وقتی که برای سالم می
ھا خارج شوند، جھت وداع  خواستند از نزد آن کردند، و ھنگامی که می گفتن بار دوم سالم می

عادت  جکردند، و باید گفت که سه بار سالم دادن نبی کریم  ھا باز سالم می کردن با آن
 کردند. شان نبود، بلکه گاه گاھی حسب مقتضای حال چنین می دائمی
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کند، و بعد از آن به طور  [سوم]: کسی است که کنیزی دارد، با وی جماع می
دھد، و سپس آزادش ساخته و  شایستۀ تعلیمش میکند، و به طور  شایستۀ تربیتش می

 .)١(»نماید، برای ھریک از این اشخاص، دو ثواب است با او ازدواج می

اءَ  -٢٢ امِ النِّسَ مَ ظَةِ اإلِ  باب: عِ

 ها ]: موعظۀ امام به زن۲۲باب [

ِ َص�َّ اُهللا ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما اْ�َن َ�بَّاٍس  َعِن  -٨٤ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َخَرَج « -َعلَيِْه وََسلََّم : أ

نَُّه لَْم �ُْسِمعْ 
َ
ُة تُليِْق  َساءالنِّ  َوَمَعُه بَِالٌل، َ�َظنَّ �

َ
َدقَِة، فََجَعلَِت الَمْرأ َمَرُهنَّ بِالصَّ

َ
فََوَ�َظُهنَّ َوأ

ُخُذ يِف َطَرِف ثَْو�ِهِ 
ْ
 ].٩٨[رواه ابلخاری:  »الُقْرَط َواخلَاَ�َم، َو�َِالٌل يَأ

شان  در حالی که بالل ھمراه جروایت است که پیامبر خدا  بساز ابن عبا -۸۴
کردند که شاید  ھا آمدند]، چون فکر می بود، [از صفوف مردھا] بیرون شده [و نزد زن

 احکام متعلق به این حدیث آنکه: از مسائل و -١
) دو ثوابی که برای شخص اول است، یکی به سبب ایمان آوردن به پیامبر خود، و دیگری به ١ 

است، و دو ثوابی که برای شخص دوم است، یکی به سبب اداء  جسبب ایمان آوردن به محمد 
ه برای شخص سوم کردن حق خدا، و دیگری به سبب اداء کردن حق بنده است، و دو ثوابی ک

است، یکی به سبب تعلیم و تربیت کنیز، و دیگری به سبب آزاد کردن و ازدواج کردن با وی 
 است.

) در جزء اخیر حدیث نبوی شریف (فله أجران) به صیغۀ مفرد آمده است، زیرا مرجع ضمیر ٢ 
ار نیک که ھمین نوع اخیر است، تا اینطور فکر نشود که برای این شخص نسبت به اینکه چھار ک

عبارت از: تعلیم، و تادیب، و آزاد ساختن کنیز، و ازدواج با وی باشد، چھار مزد خواھد بود، و البته 
به ثبوت دو مزد برای ھمۀ این اصناف سه گانه در اول حدیث تنصیص شده است، و یا شاید سبب 

از این اصناف سه ذکر ضمیر مفرد در اخیر حدیث این باشد که مراد از آن ثبوت مزد برای ھریک 
گانه است، و گرچه این امر در اول حدیث آمده است، ولی برای تاکید در اخیر حدیث ذکر گردیده 

 است، والله تعالی أعلم.
آموزد، برایش دو  ) ھمانطوری که اگر کسی کنیزش را تادیب نموده و احکام شرع را برایش می٣ 

آموزد، نیز برایش دو  کام دین را برایش میمزد است، کسی که ھمسر آزادش را تربیه نموده و اح
مزد است، و اینکه در حدیث نبوی شریف تنھا کنیز ذکر گردیده است، سببش آن است که مردم 

اش را اصال در نظر نداشتند، و  گماشتند، و موضوع تعلیم و تربیه کنیز را تنھا درکار و خدمت می
 د، از این جھت موضوع کنیز مطرح شده است.برای آنکه به تعلیم و تربیه کنیز نیز توجه نماین
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ھا امر  ھا را وعظ و نصیحت کردند، و به آن ھا موعظه ایشان را نشنیده باشند، آن زن
 کردند که صدقه بدھند.

انداخت، و بالل به گوشۀ دامن خود جمع  شترش را میو زن بود که گوشواره و انگ
 .)١(کرد می

يثِ  -٢٣ دِ لَی احلَْ صِ عَ رْ  باب: احلِ

 ]: حرص بر شنیدن حدیث۲۳باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٨٥
َ
ْسَعُد انلَّاِس �َِشَفاَعتَِك  قُلُْت: قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
ِ َمْن أ يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  لُِ� «يَْوَم الِقيَاَمِة؟ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن َال �َْسأ

َ
بَا ُهَر�َْرَة أ

َ
لََقْد َظنَنُْت يَا أ

يُْت ِمْن حِ 
َ
ُل ِمنَْك لَِما َرأ وَّ

َ
َحٌد أ

َ
ْسَعُد انلَّاِس َ�ْن َهَذا احلَِديِث أ

َ
رِْصَك ىلَعَ احلَِديِث أ

ْو َ�ْفِسهِ 
َ
، َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه، أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
[رواه ابلخاری:  »�َِشَفاَعيِت يَْوَم الِقيَاَمِة، َمْن قَاَل َال إِهل

٩٩.[ 
ترین  روایت است که گفت: گفتم: یا رسول الله! در قیامت الیق ساز ابوھریره -۸۵

 عت شما کیست؟شخص به شفا
ای ابوھریره! از حرصی که به تو نسبت به فرا گرفتن «فرمودند:  جپیامبر خدا 

کردم که شخص دیگری پیش از تو از این موضوع از من پرسان  حدیث دیدم، فکر می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا نیز مھم  ) ھمانطوری که تعلیم و تربیه، و وعظ و نصیحت برای مردھا مھم است، برای زن١ 

 ھا تغافل صورت بگیرد. است، و در این امور نباید در مورد زن
ھا را تعلیم داده و برای  ھا حاضر گردد، آن واند در مجلس زنت ) مرد در صورت امن از فتنه می٢ 

 ھا موعظه نماید. آن
باشد، تصرف نماید، چه  تواند بدون اجازۀ شوھرش، در اموالی که متعلق به خودش می ) زن می٣ 

این اموال را خودش از مال خود برایش خریده باشد، و چه شوھرش برایش ھدیه و بخشش داده 
رف در اموال خاص به بخشش دادن، و یا صدقه کردن اموال نیست، بلکه در تمام باشد، و این تص

تواند در آن امور تصرف نماید، مگر  تواند، در اموالش تصرف نماید، زن نیز می اموری که مرد می
آنکه دلیل خاصی وجود باشد، که مرد و یا زن را از تصرف کردن معینی در اموالش استثناء نموده 

 باشد.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ١٦٦

ترین شخص به شفاعت من در روز قیامت کسی است که از صمیم  نخواھد کرد، الیق
 .)١(»قلب (ال إله إال الله) بگوید

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از -١
) در این حدیث لفظ نبوی این است که از (صمیم قلب) ال إله إال الله بگوید، و در روایت دیگری ١ 

عوض (از صمیم قلب) (از صمیم جان) آمده است، و البته مراد از ھردو عبارت نھایت اخالص 
 ) بگوید.است، یعنی: از روی نھایت اخالص (ال إله إال الله

 جتر بودن به شفاعت نبی کریم  ) ھمانطوری که گفتن (ال إله إال الله) از صمیم قلب شرط الیق٢ 
تر بودن به این شفاعت نیز شرط است، زیرا  است، گفتن (محمد رسول الله) نیز برای این الیق

 از لوازم (ال إله إال الله) است. جتصدیق به رسالت نبی کریم 
ترین مردم کسی است که از صمیم  د که در حدیث شریف آمده است که الیق) شاید کسی بگوی٣ 

ترین اشخاص به  گویند، اگر الیق قلب (ال إله إال الله) بگوید، پس کسانی که (ال إله إال الله) نمی
شان خواھند بود، در جواب باید که سیاق حدیث  کریم نباشند، ال أقل الیق به شفاعت شفاعت نبی

اند، و مستحق  دارد، که سؤال نسبت به کسانی است که به ایشان ایمان آوردهداللت بر این 
شان، به این شفاعت الیق، و بعضی  اند، ولی از این مستحقین شفاعت بعضی شان شده شفاعت

 تر اند. دیگر الیق
له و ) مراد از گفتن (ال إله إال الله) از صمیم قلب آن است، که از روی یقین کامل (ال إله إال ال٤ 

محمد رسول الله) بگوید، و به این گفتۀ خود در ھمه جوانب حیاتش، که عبادات، و معامالت، و 
 امور اجتماعی، و اخالقی باشد، جامۀ عمل بپوشد.

شود که اشخاص بسیاری از شفاعت نبی کریم  ) از ظاھر حدیث نبوی شریف چنین فھمیده می٥ 
ھا به این شفاعت کسی است که از صمیم  ترین آن قشوند، گرچه الی مند می در روز قیامت بھره ج

 قلب (ال إله إال الله) گفته باشد.
در روز قیامت آمده است اینطور دانسته  ج) از احادیث و آثاری که در مورد شفاعت نبی کریم ٦ 

 شود که شفاعت ایشان بر پنج نوع است: می
 وال روز قیامت.نوع اول: شفاعت کردن جھت نجات یافتن مردم از مصائب و اھ 
 نوع دوم: شفاعت کردن جھت رفتن گروھی به بھشت بدون حساب و کتاب. 
نوع سوم: شفاعت کردن جھت نرفتن به دوزخ برای گروھی که مستحق رفتن به دوزخ  

 باشند. می
 باشند. نوع چھارم: شفاعت کردن جھت نجات یافتن از دوزخ برای گروھی که در دوزخ می 
شان مقام و منزلت باالتر و  دن برای اھل جنت که خداوند متعال براینوع پنجم: شفاعت کر 

 بھتری بدھد.

                                                 



 ١٦٧  علمکتاب  -۳

 مُ لْ العِ  ضُ بَ قْ يُ  فَ يْ باب: كَ  -٢٤

 رود ]: علم چگونه از بین می۲۴باب [

ِ بِْن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص  -٨٦ ِ َص�َّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َ�ْن َ�بِْد ا�َّ قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ااًع يَنزَْتُِعُه ِمَن الِعبَاِد، َولَِ�ْن َ�ْقبُِض «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  َ َال َ�ْقبُِض الِعلَْم انزِْتَ إِنَّ ا�َّ

ََذ انلَّاُس رُ ظالِعلَْم بَِقبِْض الُعلََماءِ  ْ�تَْوا ، َحىتَّ إَِذا لَْم ُ�بِْق اَعلًِما اختَّ
َ
، فَُسئِلُوا فَأ

ً
اال ُءوًسا ُجهَّ

َضلُّوا
َ
 ].١٠٠[رواه ابلخاری:  »بَِغْ�ِ ِعلٍْم، فََضلُّوا َوأ

 جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمرو بن العاص -۸۶
برد، بلکه عالم  خداوند علم را از بین مردم به یکبارگی از بین نمی«شنیدم که فرمودند: 

 ».برد سبب از بین بردن علماء از بین می را به
کنند، و  بعد از اینکه عالمی را باقی نگذاشت، مردم رئیسان نادانی را انتخاب می«

دھند،  این اشخاص نادان، چون از مسئله پرسان شوند، بدون علم برای مردم فتوی می
 .)١(»شوند و به این طریق سبب گمراھی خود و دیگران می

بگرداند، ولی از دریای رحمت تو  جالھی! گرچه متاعی نداریم که ما را الیق شفاعت نبی تو محمد  
قرار بدھی، تا در  جچشم آن داریم تا به لطف عمیم خود ما را مشمول شفاعت نبی خود محمد 

به مرتبۀ  جه از این مراتب پنجگانه قرار داریم، به اثر شفاعت نبی تو و حبیب تو محمد ھر مرتبۀ ک
 بھتر و باالتری از آن قرار بگیرم، آمین.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) باید از اختیار و انتخاب اشخاص جاھل و نادان به ریاست و اموری که به سرنوشت مردم سر و ١ 

 ارد، خودداری نمود.کار د
) کسی که عالم مستجمع شروط فتوی نیست، نباید به کار فتوی دادن پرداخته و حکم حالل و ٢ 

لِۡسنَتُُ�ُم ﴿فرماید:  حرام برای مردم صادر نماید، خداوند متعال می
َ
ْ لَِما تَِصُف � َوَ� َ�ُقولُوا

ْ  ٱۡلَكِذَب  وا َۡفَ�ُ ِ َ�َ َ�َٰذا َحَ�ٰٞل َوَ�َٰذا َحَرامٞ ّ�ِ ِينَ إِنَّ  ٱۡلَكِذَبۚ  ٱ�َّ ِ َ�ۡفَ�ُوَن َ�َ  ٱ�َّ َ�  ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ
کند، نگویید که این حالل است و  تان توصیف می یعنی: (به اساس دروغی که زبان ﴾١١٦ُ�ۡفلُِحوَن 

شوند)، و اگر  بندند، رستگار نمی ھا که به خدا دروغ می این حرام، تا بر خدا دروغ بسته باشید، آن
ھا ممانعت به عمل  کنند، باید از فتوی دادن آن چنین اشخاص ناالیقی اقدام به فتوی دادن می

 آید.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٦٨

لُ  باب: -٢٥ ْعَ لْ جيُ م هَ وْ اءِ يَ مِ  اً لِلنِّسَ لْ  يفِ العِ

 شود؟ ها روز معینی اختصاص داده می ]: آیا جهت تعلیم زن۲۵باب [

يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  -٨٧
َ
قَالَِت النَِّساُء لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  قَاَل: –ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  َ�ْن أ

َا يَْوًما ِمْن َ�ْفِسَك، فَوََعَدُهنَّ يَْوًما لَِقيَُهنَّ ِ�يِه، وََسلََّم: َغلَبَنَا َعلَيَْك ا
َ

لرَِّجاُل، فَاْجَعْل نل
 : ، فَاَكَن ِ�يَما قَاَل لَُهنَّ َمَرُهنَّ

َ
 اَكَن «فََوَ�َظُهنَّ َوأ

َّ
َها، إِال ِ

َ
ُم ثََالثًَة ِمْن َودل ٌة ُ�َقدِّ

َ
َما ِمنُْ�نَّ اْمَرأ

؟ َ�َقاَل: �َ » لََها ِحَجابًا ِمَن انلَّارِ  ٌة: َواثْنَتَْ�ِ
َ
 ].١٠١[رواه ابلخاری:  »َواثْنَتَْ�ِ «َقالَِت اْمَرأ

گفتند:  جھا برای پیامبر خدا  روایت است که گفت: زن سابوسعید خدری از -۸۷
اند، [خوب است] برای ما  مردھا در مشرف شدن به حضور شما برای ما جای نگذاشته

 روز معینی را اختصاص دھید.
ھا را  روز] آن نھا وعده دادند [و در آ روزی را جھت مالقات با آن جپیامبر خدا 

 موعظه نموده [و به چیزھای] امر نمودند، و از آن جمله فرمودند:
ھیچ زنی نیست که سه فرزندش پیش از وی مرده باشد، مگر آنکه برایش پردۀ در «

 ».مقابل آتش دوزخ خواھد بود
 پیش از وی مرده باشد چطور؟زنی گفت: اگر دو فرزندش 

 ».حتی اگر دو فرزندش مرده باشد«فرمودند: 
 .)١(آمده است که: [آن فرزندان] بالغ نشد باشند سو در روایتی از ابوھریره

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کنند، پدر  یابند، و از مادران خود شفاعت می ) آیا موضوع شفاعت اطفالی که به طفلی وفات می١ 

شود یا خیر؟ ظاھر حدیث تنھا تنصیص بر مادر دارد، ولی به اساس این قاعدۀ  را نیز شامل می
شود، مگر  ھا مردھا را شامل می احکام متعلق به زن ھا را، و کلی که: احکام متعلق به مردھا، زن
ھا را از این قاعده استثناء نموده باشد، پدر نیز در این حکم  آنکه دلیل خاصی آمده، و یکی از آن

چه  شود، زیرا دلیل خاصی نیامده است که این حکم خاص برای مادران است، چنان داخل می
م استثناء نموده باشد، بنابراین اگر از پدری سه و یا دو دلیلی نیامده است که پدران را از این حک

 شوند. فرزند نا بالغش از وی مرده باشد، مانع رفتن وی به دوزخ می
میرند،  شان می ) در این حدیث از دو نوع مردمانی که پیش از خودشان فرزندان خورد سال٢ 

میرد، و دیگری کسی که  میبحث شده است، یکی کسی که از وی سه فرزندش پیش از خودش 
میرد، ولی در حدیث دیگری از دو نوع دیگر از مردمان نیز بحث  دو فرزندش پیش از خودش می

                                                 



 ١٦٩  علمکتاب  -۳

هُ  باب: -٢٦ فَ رِ عْ تَّى يَ عَ حَ اجَ رَ يْئًا فَ عَ شَ مِ نْ سَ  مَ

 پرسد ]: کسی که چیزی را شنیده است و برای آنکه بفهمد دوباره می٢٦باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٨٨
َ
َمْن ُحوِسَب «أ

َب  َولَ » ُعذِّ
َ
: قَالَْت اَع�َِشُة: َ�ُقلُْت أ

َ
ُ َ�َعاىل  ﴾َف ُ�َاَسُب ِحَسابًا �َِسً�افََسوْ ﴿يَْس َ�ُقوُل ا�َّ

[رواه ابلخاری:  »َمْن نُوقَِش احِلَساَب َ�ْهِلْك َذلِِك الَعرُْض، َولَِ�ْن: إِ�ََّما «قَالَْت: َ�َقاَل: 
١٠٣.[ 

ھرکسی که [در «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عایشه -۸۸
 ».شود قیامت] محاسبۀ شود، عذاب می

به زودی محاسبۀ آسانی «گوید: پرسیدم آیا خداوند نگفته است که:  می لعائشه
 »خواھد شد؟

این مرحلۀ پیش شدن به محاسبه است، ولی کسی که به طور دقیق «فرمودند: 
 .)١(»گردد محاسبه شود، ھالک می

میرد، و دیگری کسی که پیش از  شده است، یکی آنکه پیش از وی تنھا یک فرزند خورد سالش می
 میرد. وی ھیچ فرزند خوردسالش نمی

کسی که دو فرزند خورد «فرمودند:  جمبر خدا روایت است که گفت: پیا باز ابن عباس 
گفت:  ل، عائشه»برد ھا او را به بھشت می سالش پیش از وی مرده باشد، [خداوند] به سبب آن

ای زن موفق! ھمان «اگر کسی یک فرزند خورد سالش پیش از وی مرده باشد، چطور؟ فرمودند: 
اگر کسی از امتت باشد که  گفت: ل، عائشه»شود یک فرزندش ھم سبب رفتنش به بھشت می

من خودم برای امت خود چنین «طفل خورد سالش پیش از وی نمرده باشد، چطور؟ فرمودند: 
، سنن »اند ھا به مصیبتی مانند مصیبت وفات من گرفتار نشده شوم، آن طفل خوردسالی می

 ).١٠٦٢الترمذی، حدیث شماره (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که: (آیا خداوند نگفته است که: به زودی محاسبۀ آسانی خواھد شد)؟  ل) این سؤال عائشه١ 

وِ�َ ﴿فرماید:  اشاره به این قول خداوند متعال است که دربارۀ بعضی از مؤمنین می
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
فَأ

ۡهلِهِ َو�َنَقلُِب إَِ�ٰٓ  ٨فََسوَۡف ُ�َاَسُب ِحَساٗ�ا �َِسٗ��  ٧ۦ�ِيَِمينِهِ ۥكَِ�ٰبَهُ 
َ
وٗر�  ۦأ یعنی: کسی  ﴾٩َمۡ�ُ

شود، و بعد از  که در روز قیامت نامۀ اعمالش به دست راستش داده شود، به آسانی محاسبه می
 گردد. حساب شادمان به نزد خانوادۀ خود برمی
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ائِبَ  باب: -٢٧ دُ الغَ اهِ  لِيُبَلِّغِ الشَّ

 ائب برساند]: شخص حاضر باید [خبر را] برای شخص غ٢٧باب [

�ٍْح  -٨٩ يِب رُشَ
َ
انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الَغَد ِمْن  َسِمْعُت  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: َ�ْن أ

  يَْوِم الَفتِْح،
َ

َ  َ�ُقوُل قَْوال َد ا�َّ تُْه َ�يْنَاَي ِحَ� تََ�لََّم بِِه: مَحِ برَْصَ
َ
ُذنَاَي َوواََعُه قَليِْب، َوأ

ُ
َسِمَعتُْه أ

 
َ
ِ «ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ قَاَل: َوأ لُّ ِالْمِرٍئ يُْؤِمُن بِا�َّ ْمَها انلَّاُس، فََال َ�ِ ، َولَْم ُ�َرِّ ُ َمَها ا�َّ َة َحرَّ إِنَّ َمكَّ

ْن �َْسِفَك َوايلَْوِم ا
َ
ِ  ِ�يَها آلِخِر أ َص ِلِقتَاِل رَُسوِل ا�َّ َحٌد تَرَخَّ

َ
َدًما، َوَال َ�ْعِضَد بَِها َشَجَرًة، فَإِْن أ

 
َ
َذْن لَُ�ْم، َو�ِ�ََّما أ

ْ
ِذَن لَِرُسوهِلِ َولَْم يَأ

َ
َ قَْد أ ِذَن يِل َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِ�يَها، َ�ُقولُوا: إِنَّ ا�َّ

اِهُد الِ�يهَ  ُبَلِِّغ الشَّ
ْ

ْمِس، َويل
َ
 »َغائَِب ا َساَعًة ِمْن َ�َهاٍر، ُ�مَّ اَعَدْت ُحْرَمتَُها ايلَْوَم َكُحْرَمِتَها بِاأل

 ].١٠٤[رواه ابلخاری: 
فردای روز فتح  جاز پیامبر خدا  روایت است که گفت: )١(ساز ابو ُشریح -۸۹

ھایم ایشان  نمود، و چشم بم حفظھایم آن را شنید، و قل [مکه] سخنی شنیدم که گوش
کردند، دید، ایشان بعد از حمد و ثنای خداوند متعال  را وقتی که به این سخن تکلم می

 فرمودند:

 جکرد که بین این آیۀ کریمه و بین فرمایش پیامبر خدا از اینجا نشأت می ل) استفسار عائشه٢ 
دید، زیرا فرمودۀ  شود، یک نوع تعارض می بودند: ھرکس که محاسبه شود عذاب می که فرموده
شود، و ظاھر آیۀ کریمه  داللت بر این دارد که ھرکسی که محاسبه شود، عذاب می جنبی کریم 

 شوند. داللت بر این دارد که بعضی از اشخاص با وجود محاسبه شدن عذاب نمی
بیان داشته و فرمودند  لنی حقیقی آیۀ کریمه را برای عائشهمع جو اینجا بود که پیامبر خدا  

که: مراد از محاسبۀ که در این آیۀ کریمه آمده است، مجرد پیش شدن به حساب است، که 
گیرد، و اگر به  شود، ولی مورد محاسبه و عذاب قرار نمی گناھان شخص برایش نشان داده می

د، و به این صورت بین آیۀ کریمه و بین حدیث شو طور دقیق مورد حساب قرار بگیرد، عذاب می
 نبوی تعارضی نیست.

وی خویلد بن عمرو خزاعی است، از اشخاص عاقل و دانشمند بود، در سال شصت و ھشت  -١
از وی تنھا سه حدیث روایت کرده است، (أسد الغابه:  /ھجری وفات یافت، امام بخاری

٢٢٦-٥/٢٢٥.( 
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اند، و  مکه را خداوند دارای حرمت ساخت، و این حرمت را مردم برایش نداده«
د، و یا بریز کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، روا نیست که در مکه خونی را

 .»درختی را قطع نماید
داده شده بود،  جو اگر کسی از رخصتی که [در روز فتح مکه] برای پیامبر خدا «

جست، برایش بگوئید که: خداوند این رخصت را برای  دلیل به جواز قتال در مکه می
پیامبر خود داده بود، نه برای شما، و ھمان رخصت ھم برایم به مدت یک ساعت از روز 

و بعد از آن، حرمت آن روز به حرمت دیروزی خود برگشت، و کسی که حاضر  بود،
 .)١(»است [سخن مرا] برای کسی که غائب است، برساند

بَ  باب: -٢٨ ذَ نْ كَ ىلَ النَّبِيِّ  إِثْمِ مَ  ج عَ

 دروغ بگوید ج]: گناه کسی که بر پیامبر خدا ٢٨باب [

َال « َ�ُقوُل:َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  رَُسوُل اهللاِ  َسِمْعُت  َ�ْن يلَعّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -٩٠
 َّ ، فَإِنَُّه َمْن َكَذَب يلَعَ َّ  َمْقَعَدُه ِمنَ فَلْيَتَبَوَّ  تَْ�ِذبُوا يلَعَ

ْ
 ].١٠٦[رواه ابلخاری:  »انلَّارَ  أ

 این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به  -١
و ھمان رخصت ھم برایم مدت «آمده است که:  ج) مراد از ساعتی که در این قول پیامبر خدا ١ 

، یک ساعت نجومی که عبارت از شصت دقیقه باشد، نیست، بلکه مراد از »یک ساعت از روز بود
 آن قسمتی از روز است، که عبارت از طلوع آفتاب تا به وقت عصر بود.

در خارج حرم مکی مرتکب جنایتی گردید، و به مکۀ مکرمه پناه آورد، در نزد امام ) اگر کسی ٢ 
گردد، ولی اگر در خود مکۀ مکرمه مرتکب  و بعضی از دیگر از علماء، مجازات نمی /ابوحنیفه

گویند که چنین شخصی باید  جنایتی شد، در نزد اکثر علماء، باید مجازات شود، وعدۀ دیگری می
 گیرد، تا از مکۀ مکرمه خارج گردد، و بعد از آن مورد مجازات قرار گیرد.تحت فشار قرار 

ھا را شکست،  ) قطع درختان و گیاھان خود روئیدۀ حرم مکۀ مکرمه حرام است، و اگر کسی آن٣ 
باید قیمت آن را صدقه بدھد، و امام  /و یا قطع کرد، و یا از ریشه درآورد، در نزد امام ابوحنیفه

د که: در قطع کردن درخت کالن، گاوی، و در قطع کردن درخت کوچک، گوی می /شافعی
 گردد. گوسفندی الزم می

) تعلیم و تعلم و نشر احکام شرعی واجب کفائی است، یعنی: اگر عدۀ به این کار اقدام نمایند، از ٣ 
 ند.شو گردد، و اگر ھیچ کسی به این کار اقدام ننماید، ھمگان گنھکار می ذمۀ دیگران ساقط می
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 فرمودند: شنیدم که می جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  )١(ساز علی -۹۰
از [زبان] من  من دروغ نگویید [یعنی: از زبان من دروغ نگوئید]، زیرا کسی کهبر «

 .)٢(»آئینه جایش را در دوزخ آماده نمایددروغ بگوید، پس ھر

، و ھمسر فاطمه الزھراء، و پدر جوی اسدالله الغالب، علی بن أبی طالب، پسر عم پیامبر خدا  -١
سبطین، حسن و حسین است، یکی از عشرۀ مبشره به جنت، و یکی از خلفاء راشدین، و علماء 

است که مسلمان  لربانیین است، به سن ده سالگی اسالم آورد، و دومین کسی بعد از خدیجه
بین خود و او دوبار عقد اخوت [برادری] بستند، در شجاعت و کرم  جاست، پیامبر خدا شده 

معروف ھمگان بود، از دنیا روگردان و کامال به یاد آخرت بود، دنیا را مخاطب قرار داده و 
شمار است،  خورم)، فضائلش بسیار و مناقبش بی گفت: (دیگری را فریب بده من فریبت را نمی می

تقریبا پنج سال بود، و شب یک شنبه، نوزدھم ماه رمضان سال چھل ھجری به  مدت خالفتش
سن شصت و سه سالگی از دست عبدالرحمن بن ملجم به شمشیر زھرآلودی به شھادت رسید، 

 ).٤٠-٤/١٦از وی بیست و نه حدیث روایت کرده است، أسد الغابه ( /امام بخاری
 ه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنک -٢
شان نباید به دروغ چیزی روایت  این است که از زبان ج) مراد از دروغ نگفتن بر پیامبر خدا ١ 

اند، در حالی که ایشان چنین چیزی نگفته  چنین و یا چنان گفته جکرد که مثال: پیامبر خدا 
مسائل  باشند، خواه این دروغ به نفع باشد و خواه به ضرر، خواه در مسائل دنیوی باشد و خواه در

 اخروی.
روا نیست، نسبت دادن فعل دروغ نیز  ج) ھمانطوری که نسبت دادن قول دروغ بر پیامبر خدا ٢ 

چنین و چنان کردند، در حالی که ایشان چنین  جبر ایشان روا نیست، که مثال بگوید: پیامبر خدا 
 و چنان کاری نکرده باشند.

شود،  از گناھان کبیره شمرده می جیامبر خدا ) نظر به ظاھر این حدیث، دروغ گفتن از زبان پ٣ 
کند، گرچه بعضی  کند، و اگر بخواھد مجازات می که اگر خدا بخواھد مرتکب این عمل را عفو می

اند، ولی شاید راجح ھمان قول اول  را کفر دانسته جاز علماء دروغ گفتن از زبان پیامبر خدا 
 باشد، والله تعالی أعلم.

ھرکسی ناروا و از گناھان کبیره است، ولی گناه دروغ بستن بر پیامبر خدا ) گرچه دروغ بستن ٤ 
چه قولی باشد و چه فعلی و چه  –تر است، زیرا اگر کسی چیزی را  بیشتر و عذابش افزون ج

شود که تا قیامت  دھد، این چیز حکمی از احکام شرعی می نسبت می جبه پیامبر خدا  –تقریری 
کنند، و چه بسا که این حکم  حکم از طرف شریعت است به آن عمل میمردم به اساس اینکه این 

ھا حالل  چیزی را که حالل است بر مردم حرام بگرداند، و یا چیزی را که حرام است، برای آن
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ْ�َوِع ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن َسلََمةَ  -٩١
َ
قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  بِن األ

 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ َمْن �َ «َ�ُقوُل: 
ْ
أ قُْل فَلْيَتَبَوَّ

َ
َّ َما لَْم أ  ].١٠٩[رواه ابلخاری:  »ُقْل يلَعَ

شنیدم که  جاز پیامبر خدا  روایت است که گفت: )١(ساز سلمه بن اکوع -۹۱
کسی که بر من چیزی بگوید که من نگفتۀ باشم، [یعنی: از زبانم چیزی «فرمودند: 

 .)٢(»بگوید که من نگفته باشم]، پس جای خود را در آتش آماده نماید

يِب ُهَر�َْرةَ  -٩٢
َ
ْوا بِاْسِ� «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

�ََسمَّ
يَْطاَن َال َ�تََمثَُّل يِف ُصوَرِ�،  َوَال تَْ�تَنُوا بُِ�نْييَِت، َوَمْن َرآِ� يِف الَمنَاِم َ�َقْد َرآِ�، فَإِنَّ الشَّ

 َمقْ 
ْ
أ ًدا فَلْيَتَبَوَّ َّ ُمتََعمِّ  ].١١٠[رواه ابلخاری:  »َعَدُه ِمَن انلَّارِ َوَمْن َكَذَب يلَعَ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۹۲
 .»ام را برای خود کنیه قرار ندھید گذاری کنید، ولی کنیه به نام من نام«

معرفی کند، و مردم ھم به اساس اینکه از طرف شریعت است به آن عمل کنند، در حالی که 
 و مفتری است.اساس این حکم از طرف این شخص کذاب 

وی سلمه بن اکوع بن عبدالله اسلمی است، شخص شجاع و تیرانداز ماھری بود، در مدینه  -١
سکونت گزید و بعد از آن به ربذه نقل مکان نمود، و در ھمانجا در سال ھفتاد و چھار ھجری به 

به: از وی بیست حدیث روایت کرده است، (أسد الغا /سن ھشتاد سالگی درگذشت، امام بخاری
٢/٣٣٣.( 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) این حدیث ھم مؤید حدیث قبلی است، و این حدیث از چندین صحابه روایت شده است، و از ١ 

 جملۀ معدود احادیث متواتر قولی است، ولی احادیث متواتر فعلی بسیار است.
شان بر دروغ گفتن از نگاه عقلی  که اتفاق ) حدیث متواتر آن است که آن را عدۀ زیادی از روات٢ 

 محال باشد، روایت کرده باشند، و تواتر بر دو نوع است، تواتر لفظی و تواتر معنوی.
تواتر لفظی آن است که یک حدیث به یک لفظ و یک معنی به طریق تواتر روایت شده باشد، مانند  

ا «ھمین حدیث:  دً مِّ تَعَ َّ مُ يلَ بَ عَ ذَ نْ كَ نِ النَّارِ مَ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ  ،»فَ
و تواتر معنوی آن است که لفظ آن حدیث در روایات مختلف باھم تفاوت داشته باشد، ولی از نگاه  

معنی اختالفی در بین آن روایات نباشد، مثل (باال کردن دست ھنگام دعا کردن) که این موضوع 
ھای متعددی آمده است که پیامبر  لی در مناسبتبه طور متواتر در لفظ واحدی نیامده است، و

 کردند. ھای خود را باال می ھنگام دعا کردن دست جخدا 
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و کسی که مرا به خواب به بیند، در حقیقت خودم را به خواب دیده است، زیرا «
 .»تواند من درآورده نمیرا به صورت شیطان خود 

 .)١(»و کسی که بر من دروغ بگوید، جای خود را در آتش آماده نماید«

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) این حدیث نبوی شریف متضمن سه موضوع است:١ 
 و کنیه نکردن به کنیه ایشان. جنامگذاری به نام پیامبر خدا  -أ 
 بیند. را به خواب می جحکم کسی که پیامبر خدا  -ب 
گوید، جای خود را در آتش دوزخ آماده نماید، حکم  اینکه اگر کسی از زبان ایشان دروغ می -ج 

 موضوع اخیر در دو حدیث قبلی گذشت، و حکم دو موضوع دیگر قرار آتی است:
ھا است،  وا است، بلکه از بھترین نامکه (محمد) باشد، ر ج) نامگذاری به نام مبارک پیامبر خدا ٢ 

و از این جھت است که اکثر مسلمانان و از جمله مسلمانان وطن ما، نام فرزند خود را اگر به مفرد 
گوید: محمد  سازند، مثال: اگر نامش را علی بگذارند می بگذارند، نام (محمد) را با وی ضمیمه می

م، و ھمچنین است محمد حسن، و محمد آصف، و گویند محمد اکر علی، و اگر اکرم بگذارند، می
 محمد رحیم، و محمد یوسف، و محمد جمیل، و محمد امین، وووو.

که (أبو القاسم) باشد، روا نیست، و گویند: سبب این نھی  ج) کنیت نمودن به کنیۀ پیامبر خدا ٣ 
شدند، روی  ت میکردند، چون ایشان ملتف شان صدا می را به کنیت جآن بود که یھود پیامبر خدا 

شان خود  گفتند: قصد ما أبو القاسم لفظ است نه خصوص سبب، نباید به کنیت ایذاء و تمسخر می
 را مکنی نمود.

گویند، که معنایش به  ) در زبان فارسی کسی که نام فرزندش قاسم باشد، او را (پدر قاسم) می٤ 
م) روا است؟ جواب این مسأله را در شود، ولی آیا کنیت به (پدر قاس عربی ھمان (أبو القاسم) می

توان گفت که اگر این شخص فرزند دیگری مثال به نام (اکرم) داشته باشد،  جای ندیدم، ولی می
ولو آنکه فرزند کوچکتر آن باشد، بھتر است او را به نام (اکرم) یاد کنند نه به نام (پدر قاسم)، ولی 

میان نباشد، او را به نام (پدر قاسم) یاد کردن اگر فرزند دیگری نداشته باشد، و قصد سوئی در 
 باکی نخواھد داشت.

شود که ایشان را  به خواب حق است، و اگر کسی این سعادت نصیبش می ج) دیدن پیامبر خدا ٥ 
تواند که خود را به  را دیده است، زیرا شیطان نمی جبه خواب ببیند، در حقیقت خود نبی کریم 

 درآورد. جصورت نبی کریم 
را به خواب دیده است، و ایشان در خواب او را به  جکند که پیامبر خدا  ) اگر کسی ادعا می٦ 

گوید، و  اند، یقینا این شخص دروغ می چیزی که مخالفت شریعت است، امر و یا نھی نموده
 سخنش را نباید باور کرد.
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مِ  -٢٩ لْ ةِ الْعِ  باب: كِتَابَ

 ]: نوشتن علم۲۹باب [

نَّ  -٩٣
َ
ِ  وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: أ

َّ
َ َحبََس َ�ْن مَ « قَاَل: صّ� اهللا عليه وسلم يبَّ انل َة إِنَّ ا�َّ كَّ

ِو الِفيَل  الَقتَْل،
َ
َال َو�ِ�ََّها لَْم  -» أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوالُمْؤِمِنَ�، أ وََسلََّط َعلَيِْهْم رَُسوَل ا�َّ

َال َو�ِ�ََّها َحلَّْت يِل َساَعًة ِمْن َ�َهاٍر، 
َ
َحٍد َ�ْعِدي، أ

َ
لَّ ِأل ِ

َ
َحٍد َ�بِْ�، َولَْم حت

َ
لَّ ِأل ِ

َ
َال َو�ِ�ََّها «حت

َ
أ

 لُِمنِْشٍد، 
َّ

َساَعيِت َهِذهِ َحَراٌم، َال ُ�ْتََ� َشْوُكَها، َوَال ُ�ْعَضُد َشَجُرَها، َوَال تُلْتََقُط َساقَِطتَُها إِال
ا ْن ُ�ْعَقَل، َو�ِمَّ

َ
ا أ ْ�ِ انلََّظَر�ِْن: إِمَّ

ْهُل الَقِتيِل  َ�َمْن قُِتَل َ�ُهَو خِبَ
َ
ْن ُ�َقاَد أ

َ
هْ »أ

َ
ِل . فََجاَء رَُجٌل ِمْن أ

، َ�َقاَل:  ِ يِب فَُالنٍ «ايلََمِن َ�َقاَل: اْكتُْب يِل يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 ». اْكتُبُوا ِأل

َّ
َ�َقاَل رَُجٌل ِمْن قَُر�ٍْش: إِال

َْعلُُه يِف ُ�يُوتِنَا َوُ�بُوِرنَا؟ َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ 
َ

، فَإِنَّا � ِ  «لََّم: اِإلْذِخَر يَا رَُسوَل ا�َّ
َّ

إِال
 اإلِذِْخرَ 

َّ
 ].١١٢[رواه ابلخاری: » اِإلْذِخَر إِال

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۹۳
 جخداوند قتل و یا فیل را از داخل شدن به مکه نافع شد، و پیامبر خود رسول الله«

گاه باشید که م که نه پیش از من و مسلمانان را بر اھل مکه غالب ساخت، بدانید و آ
برای کسی حالل شده بود، و نه بعد از من برای کسی حالل خواھد شد، و مکه برای 

 ».من یک ساعتی از روز حالل گردید
گاه باشید که اکنون در ھمین ساعت دارای حرمت است، نه گیاھش چیده « و آ

اش را جز کسی که به صاحبش  گردد، مال گمشده شود، و نه درختش قطع می می
شود، [صاحبان خود] بین یکی از دو  دھد، نباید بردارد، کسی که کشته می اغ میسر

 ».چیز مخیر اند: یا دیت بگیرند و یا قاتل را قصاص نمایند
 ویس.سول الله [این چیزھا را] برایم بنشخصی از اھل یمن آمد و گفت: یا ر

 ».سیدیبرای ابوفالن بنو«فرمودند: 
له! (ِاْذخر) را [که نوع گیاھی است] از گیاھان شخصی از قریش گفت: یا رسول ال
 نمائیم. ھا و قبرھای خود استفاده می مکه استثناء فرمائید، زیرا از آن در خانه

 .)١(»مگر اذخر، مگر اذخر«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ١٧٦

 بِانلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم وََجُعُه  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٩٤
ا اْشتَدَّ قَاَل: لَمَّ

ْ�تُْب لَُ�ْم ِكتَابًا َال تَِضلُّوا َ�ْعَدهُ «قَاَل: 
َ
قَاَل ُ�َمُر إِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه » اْ�تُوِ� بِِ�تَاٍب أ

ِ َحْسبُنَا. فَاْختَلَُفوا َوَ�رُثَ اللََّغُط، قَاَل: وََسلََّم َغلَبَُه الوََجُع، وَِعنَْدنَا ِكتَاُب  ، َوَال «ا�َّ قُوُموا َ��ِّ
 ].١١٤[رواه ابلخاری:  »يَنْبيَِغ ِعنِْدي اتلَّنَاُزعُ 

 جروایت است که گفت: ھنگامی که مرض پیامبر خدا  باز ابن عباس -۹۴
برایم کتابی «ند: شدت یافت [و این ھمان مرضی بود که از آن وفات نمودند]، فرمود

 ».بعد از من گمراه نشوید تان چیزی بنویسم که بیاورید تا برای

، ﴾خداوند فیل را از داخل شدن به مکه مانع شد﴿که:  جقول پیامبر خدا  مراد از فیل در این -١ 
ھا ھنگامی به قصد تخریب خانۀ معظمه به  اصحاب فیل است که ابرھه و لشکریانش باشند، و این

ھا گردید، و پرندۀ را که به نام  طرف مکۀ مکرمه آمده بودند، خداوند متعال مانع داخل شدن آن
ھا مسلط ساخت، و در روایت دیگری عوض لفظ (فیل) لفظ (قتل)  ، بر آنشود (ابابیل) یاد می

شود که: خداوند قتل و کشتار را در مکه منع نمود، و  آمده است، و در این صورت معنی چنین می
البته مراد از ھردو لفظ این است که خداوند متعال مکۀ مکرمه را دارای حرمت قرار داده است، 

 معنی مقصود، فرق چندانی بین این دو لفظ نیست. بنابراین از نگاه ادای
از وقت معینی به (ساعت) تعبیر کرده و فرمودند  ج) در این حدیث نبوی شریف نیز پیامبر خدا ٢ 

طوری که قبال  –، مراد از این ساعت نیز »و مکه برای من یک ساعتی از روز حالل گردید«که: 
ساعت نجومی که عبارت از شصت دقیقه باشد، نیست، بلکه مراد از آن قسمتی از  –یادآور شدیم 

 باشد. روز که از طلوع آفتاب تا وقت عصر است، می
اند برایش  خواست تا آنچه را که در مورد مکه معظمه گفته ج) شخصی که از پیامبر خدا ٣ 

شود که نوشتن حدیث به قصد  یبنویسند، به نام (ابوشاه) معروف بود، و از این حدیث دانسته م
احتجاج جستن به آن، و یا به قصد حفظ کردن آن، عمل نیک و مشروعی است، و حتی دور 

کردند،  از نوشتن حدیث در اول امر نھی می جنیست که واجب ھم باشد، و اینکه پیامبر خدا 
 به آیات قرآن مجید اشتباه نشود. جسببش آن بود که احادیث پیامبر خدا 

خصی که گفت: یا رسول الله! (اذخر) را [که نوع گیاھی است] از گیاھان مکه استثناء ) ش٤ 
بود، و (إذخر) گیاه خوشبوئی است که در صحراھای حجاز  سفرمائید، عباس بن عبدالمطلب

روید، و اھل مکه از این گیاه در سقف خانه، و در گل کاری عوض کاه، و در قبر جھت بستن  می
 کردند. لحد، استفاده میھای  ھای خشت شکاف
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غلبه نموده است، و کتاب خدا نزد ما موجود  جگفت: (درد) بر پیامبر خدا  سعمر
است و برای ما کافی است، [سر این موضوع] اختالف بروز کرد، و جار و جنجال زیاد 

 شد.
از نزد من برخیزید، در حضور من جار و جنجال مناسب «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»نیست

يْلِ  باب: -٣٠ العِظَةِ بِاللَّ لْمِ وَ  العِ

 ]: تعلیم دادن و موعظه نمودن به شب٣٠باب [

مِّ َسلََمةَ  -٩٥
ُ
ْلٍَة قَالَْت: اْستَيَْقَظ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه يِضَ اُهللا َ�نَْها رَ  َ�ْن أ

َ
وََسلََّم َذاَت يل

يِْقُظوا َصَواِحبَاِت «َ�َقاَل: 
َ
، َوَماَذا فُِتَح ِمَن اخلََزائِِن، أ نِْزَل اللَّيْلََة ِمَن الِفنَتِ

ُ
، َماَذا أ ِ ُسبَْحاَن ا�َّ

ْ�يَا اَعِرَ�ٍة يِف اآلِخَرةِ   ].١١٥ [رواه ابلخاری: »احلَُجِر، فَُربَّ اَكِسيٍَة يِف ادلُّ
از خواب  جروایت است که گفت: شبی پیامبر خدا  )١(لمهاز أم سل -۹۵

 برخاسته و فرمودند:

 مراد از (کتاب) ادوات کتابت از قلم و دوات و کاغذ است. -١
خواستند چه چیزی را بنویسند، به طور یقین معلوم نیست، طائفۀ  می جاینکه پیامبر خدا  

بود، ولی اھل  ساز نوشتن این کتاب، نوشتن خالفت برای علی جگویند که قصد پیامبر خدا  می
داشتند، در صورتی که نوشتن  چنین قصدی می جگویند: اگر نبی کریم  یسنت و جماعت م

توانستند به زبان خود این موضوع را برای مردم بگویند، وعدۀ دیگری  شان میسر نشد، می برای
بود، و  ساز نوشتن این کتاب، نوشتن خالفت برای ابوبکر صدیق جگویند که قصد پیامبر خدا  می

پدر و «گفتند که:  لبرای عائشه جسلم است که: پیامبر خدا شان حدیث بخاری و م دلیل
ترسم که صاحب آرزوی آرزوی [خالفت] نماید، و  برادر خود را نزدم بخواه تا نامۀ بنویسم، زیرا می

یا گویندۀ [در مورد خالفت] چیزی بگوید، در حالی که خداوند و مؤمنین جز ابوبکر شخص 
ین حدیث فراوان است، به ھمین قدر اکتفاء نموده، و کسی ، و سخن در ا»دیگری را قبول ندارند

 ھا مراجعه نماید: تواند به این کتاب خواھد می که تفصیل آن را می
) فتح الباری ٢٤٢-٢/٢٣٩عمدة القاری، شرح صحیح البخاری، تألیف امام بدرالدین عینی ( 

، بشرح مختصر فتح المبدی –) ٢٥٣-١/٢٥١بشرح صحیح البخاری، تألیف امام ابن حجر (
 ).٦٢-١/١٦تیسیر القاری تألیف موالنا نورالحق دھلوی ( -)١/١٩٠الزبیدی، تألیف امام شرقاوی (
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 ھای فتح گردید، ھایی نازل شد، و چه خزانه سبحان الله! امشب چه فتنه«
ھا  ھایی را که در حجره شمار نازل گردیده است، این ھای بی ھای زیادی و رحمت عذاب

ھای که در دنیا پوشیده ھستند،  سا زنخوابند [یعنی: أمھات مؤمنین را] بیدار کنید، ب
 .)٢(»ولی در آخرت برھنه خواھند بود

ھمسر  جوی أم المؤمنین ھند بنت أبی أمیه بن مغیره قرشی است، پیش از ازدواج با نبی کریم  -١
ر بسیاری را از پیامابو سلمه عبداألسد مخزومی بود، به حبشه و مدینه ھجرت نمود، علم و دانش ب

از وی چھار حدیث  /آموخت، و در سال پنجاه و نه ھجری وفات نمود، و امام بخاری جخدا 
 ).٥٨٩-٥/٥٨٨روایت کرده است، (أسد الغابه: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
امشب چه  سبحان الله!«که:  جگوید که: (مراد از این قول پیامبر خدا  می س) امام عینی١ 

این است که ایشان در این شب به خواب دیدند » ھای فتح گردید ھای نازل شد، و چه خزانه فتنه
گردد، و در وقت بیدار شدن  شان فتح می ھای برای امت شود، و خزینه ھای واقع می که فتنه

ا بعد از حقیقت این چیزھا را یا به واسطۀ تعبیر خواب، و یا به واسطۀ وحیی که پیش از خواب و ی
ھا واقع شد، و ھم  خواب بر ایشان شد، درک نمودند، و ھمانطوری که مشھور است، ھم فتنه

فتح گردید، و از معجزات و عالئم نبوت است که از  شھا فارس و روم ذریعۀ صحابه خزینه
 ھا خبر داده بودند). چیزھای پیش از واقع شدن آن

مؤمنین از خواب برخاسته و به عبادت مشغول شوند،  امر نمودند تا امھات ج) اینکه پیامبر خدا ٢ 
به جھت این بود که از عذاب خداوندی در امان مانده، و مشغول رحمت الھی گردند، و اینکه تنھا 
مھات مؤمنین را امر به بیدار شدن کردند نه دیگران را، چون در این وقت شب تنھا ھمین امھات 

باشند،  می جھا بر اینکه ھمسران پیامبر خدا  نکه نباید آنمؤمنین در آنجا حاضر بودند، و دیگر ای
از این موضوع خبر داد،  لاعتماد نموده و از عبادت خدا غافل بمانند، و از اینکه ام سلمه

 این واقعه را در شب نوبت او به خواب دیده بودند. جشود که پیامبر خدا  اینطور دانسته می
ھای که در دنیا  بسا زن«که:  جگوید: (مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا  می /) امام عینی٣ 

ھای نازک  ھایی که لباس این است که: زن» پوشیده ھستند، ولی در آخرت برھنه خواھند بود
شود، در آخرت فضیحت گردیده و از  ھا دیده می شان از زیر آن لباس پوشند به طوری که جسم می

ھای در آخرت نیز از حسنات برھنه ھستند،  چه که این چنین زن چنانشوند،  لباس برھنه می
شان حسناتی نیست]...، و این فتنه و بال در این عصر و زمان عمومیت یافته است، و  [یعنی: برای

ھای بسیار قیمتی را  ھا یا خودشان از پول خود لباس ھای مصر، زیرا این خصوصا در بین زن
ھا بسیار کالن و فراخ است، تا جای  سازند که آستین آن ا طوری میھای خود ر خرند، و لباس می

چنان دراز  شود از ھر آستین یک پیراھن مناسبی درست کرد، و دنبال پیراھن خود را آن که می
ھای فراخ وقتی که  شود، و با ھمین لباس ھا کشیده می کنند که بیش از دو ذرع به دنبال آن می
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مِ  -٣١ لْ رِ يفِ الْعِ مَ  باب: السَّ

 ]: بیدار خوابی جهت تحصیل علم۳۱باب [

ِ ْ�َن ُ�َمرَ  َ�نْ  -٩٦  بِنَا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َ�بَْد ا�َّ
قَاَل: َص�َّ

ا َسلََّم قَاَم، َ�َقاَل:  َس ِمائَِة َسنٍَة «الِعَشاَء يِف آِخِر َحيَاتِِه، فَلَمَّ
ْ
ْلَتَُ�ْم َهِذهِ، فَإِنَّ َرأ

َ
ْ�َتُ�ْم يل

َ
َرأ

َ
أ

َحدٌ 
َ
رِْض أ

َ
ْن ُهَو ىلَعَ َظْهِر األ  ].١١٦[رواه ابلخاری:  »ِمنَْها، َال َ�بىَْق ِممَّ

در آخرین ایام  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۹۶
حیات خود، نماز خفتن [عشاء] را برای ما اداء نمودند، و بعد از سالم دادن برخاسته و 

 فرمودند:
دانیم، و یا گفتند:  گفتند: نمی شدانید که امشب چه شبی است؟ [گویا صحابه می«

امشب، از کسانی که اکنون در روی  فرمودند]: صد سال بعد از جدانیم، پیامبر خدا  می
 .)١(»ماند زنده نمیکسی  ھیچ زمین ھستند،

ھا در حکم این  شود، و بدون شک این شان دیده می ھای ھا از آستین روند بیشتر بدن آن راه می
است، زیرا از این چیزھا  جشوند، و این حدیث ھم از معجزات پیامبر خدا  حدیث نبوی داخل می

 ).٢/٢٤٦ھا خبر داده بودند)، عمدة القاری ( پیش از وقوع آن
 از احکام و مسائل به این حدیث آنکه: -١
شان  دھد که عمر مردم عصر و زمان از این خبر می جبوی شریف پیامبر خدا ) در این حدیث ن١ 

نسبت به عمر مردم گذشته کمتر شده است، و اینطور نیست که کسی مانند مردم گذشته صدھا 
 سال عمر کند.

باشند، بعد از صد  که کسی از کسانی که اکنون در روی زمین می ج) این فرمودۀ پیامبر خدا ٢ 
باشد، و شاید بعد از آن عصر کسانی پیدا شوند  ماند، نسبت به مردم ھمان زمان می یسال زنده نم

 که عمرشان از صد سال بیشتر شود.
جویند، ولی  زنده نیست به ھمین حدیث تمسک می ÷گویند: خضر ) بعضی از کسانی که می٣ 

جمله  کنند، از آن ھنوز ھم زنده است، حدیث را تاویل می ÷گویند: خضر کسانی که می
در آن شب در دریا بوده باشد، و یا اینکه مراد از آن مردمان دیگری  ÷گویند که: شاید خضر می

 ھستند. ÷غیر از خضر
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قَاَل: بِتُّ يِف َ�يِْت َخاليَِت َميُْمونََة بِنِْت احلَارِِث  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٩٧
ْلَِتَها، فََص�َّ 

َ
َزْوِج انلَّيِبِّ صّ� اهللا عليه وسلم َوَ�َن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِعنَْدَها يِف يل

ْرَ�َع َرَ�َعاٍت، ُ�مَّ نَاَم، ُ�مَّ قَاَم، انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الِعَشاَء، ُ�مَّ َجاَء إِ 
َ
، فََص�َّ أ هِلِ  َمْ�ِ

َ
ىل

ْو لَكَِمًة �ُْشِبُهَها، ُ�مَّ قَاَم، َ�ُقْمُت َ�ْن �ََساِرهِ، فََجَعلَِ� َ�ْن يَِميِنِه، فََص�َّ » نَاَم الُغلَيِّمُ «ُ�مَّ قَاَل: 
َ
أ

، ُ�مَّ  َعتَْ�ِ
ْ
  مَخَْس َرَ�َعاٍت، ُ�مَّ َص�َّ َر�

َ
ْو َخِطيَطُه، ُ�مَّ َخَرَج إىِل

َ
نَاَم، َحىتَّ َسِمْعُت َغِطيَطُه أ

َالةِ   ].١١٧[رواه ابلخاری:  الصَّ
ام أم المؤمنین  یت است که گفت: شبی در خانۀ خالهروا باز ابن عباس -۹۷

در شب  جخوابیدم، و پیامبر خدا  جھمسر پیامبر خدا  )١(لمیمونه بنت حارث
نماز عشاء را اداء نموده و به خانۀ خود آمدند، و  جدند، پیامبر خدا نوبت او در نزد او بو

 چھار رکعت نماز اداء نموده و خواب شدند.
؟ یا »آیا طفلک [یعنی ابن عباس] خوابیده است«بعد از آن برخاسته و فرمودند: 

 کلمۀ مثل آن را گفتند.
ن ایستادم، مرا بعد از آن [به نماز] ایستادند، من ھم برخاستم و به طرف چپ شا

گرفته و به طرف راست خود قرار دادند، و پنج رکعت نماز اداء نمودند، و بعد از آن دو 
را  جرکعت [سنت نماز صبح] را خوانده و خوابیدند، تا جایی که صدای نفیر آن حضرت 

 .)٢(شنیدم، بعد از آن [بدون آنکه وضوء بسازند] برای ادای نماز [صبح] بیرون شدند

با وی در منتطقه (سرف)  جاست، پیامبر خدا  جوی میمونه بنت حارث ھاللی ھمسر پیامبر خدا  -١
ات نمود، و در ھمانجا در ھمین مکان در پنجاه و یک ھجری وف لازدواج نمودند، و میمونه
 ).٥٥١-٥/٥٥٠از وی ھفت حدیث روایت کرده است، أسد الغابه ( /دفن گردید، امام بخاری

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
دارد، زیرا برای آنکه از احوال  ب) این حدیث داللت بر فضیلت و ھوشیاری و فھم ابن عباس١ 

ھا  اطالع حاصل کند، تمام شب را بیدار ماند، و بعضی شان در عبادات شب جپیامبر خدا 
 او را به این چیز ماموریت داده بود. سگویند که: پدرش عباس می

 ) خواندن نماز نفل به جماعت جواز دارد.٢ 
 گردد. سبب فساد نماز نمی –خصوصا در نماز نفل  -) انجام دادن کار اندکی در نماز، ٣ 
 کسی که نیت امامت را برای آن شخص ندارد جواز دارد.) نماز خواندن به پشت سر ٤ 
 ) خواب شدن طفل در نزد محارمش، ولو آنکه شوھر آن زن نزدش باشد، روا است.٥ 
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مِ  باب: -٣٢ لْ ظِ الْعِ فْ  حِ

 ]: حفظ علم۳۲باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٩٨
َ
بُو ُهَر�َْرَة، َولَْوَال آَ�تَاِن «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
ْ�رَثَ أ

َ
إِنَّ انلَّاَس َ�ُقولُوَن أ

ِ َما َحدَّ  يَن يَْ�تُُموَن مَ ﴿ثُْت َحِديثًا، ُ�مَّ َ�تْلُو يِف ِكتَاِب ا�َّ ِ
َّ

نْ إِنَّ اذل
َ
َا ِمَن ابَليِّنَاِت ا أ

ْ
  ﴾َزنل

َ
إىِل

 إِْخَواَ�نَا ِمَن  ﴾الرَِّحيمُ ﴿قَْوهِلِ 
ْسَواِق، َو�ِنَّ

َ
ْفُق بِاأل إِنَّ إِْخَواَ�نَا ِمَن الُمَهاِجِر�َن اَكَن �َْشَغلُُهُم الصَّ

بَا ُهَر�َْرَة اَكَن يَ 
َ
ْمَوالِِهْم، َو�ِنَّ أ

َ
نَْصاِر اَكَن �َْشَغلُُهُم الَعَمُل يِف أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه األ لَْزُم رَُسوَل ا�َّ

وَن،  ].١١٨[رواه ابلخاری:  »َوَ�َْفُظ َما َال َ�َْفُظونَ  وََسلََّم �ِِشبَِع َ�ْطِنِه، َوَ�رُْضُ َما َال َ�رُْضُ
گویند: ابوھریره احادیث  روایت است که گفت: مردم می ساز ابوھریره -۹۸

بود، اصال حدیثی را  [خوف] دو آیت از قرآن مجید نمیر کند، و اگ بسیاری را روایت می
کسانی که دالیل و ھدایتی را که ﴿کردم، و سپس این آیت را تالوت نمود:  روایت نمی

کنند، مورد لعنت خدا، و  نازل کردیم، و در کتاب بر مردم عرضه داشتیم، کتمان می
 .)١(﴾شوند... لعنت لعنت کنندگان واقع می

برادران مھاجر ما مشغول خرید و فروش در بازار، و برادران انصار ما مشغول مال و 
زندگی خود بودند، و ابوھریره بود که جھت سیر کردن شکم خود، به طور دائم ھمراه 

یازده رکعت بود، شش  –طوری که در این حدیث آمده است  – ج) مجموع نماز شب پیامبر خدا ٦ 
 رکعت نفل، سه رکعت وتر، و دو رکعت سنت صبح.

باشد، و بر دیگران الزم است که  می ج) اینکه خواب ناقض وضوء نبود، از خصایص آن حضرت ٧ 
بعد از خواب اگر ارادۀ نماز خواندن را داشته باشند، وضوء بسازند، زیرا طوری که در حدیث 

شان بیدار بود، ولی دیگران متصف به این  خوابید و قلب می جدیگری آمده است چشم پیامبر خدا 
ھا  خوابند، و اختیار و ارادۀ برای آن نیستند، و وقتی که خواب شدند، به ھمۀ وجود خود میصفت 

 ماند. باقی نمی

ِينَ إِنَّ ﴿فرماید:  و آن این قول خداوند متعال است که می -١ نَزۡ�َا ِمَن  ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ٱۡ�َّيَِ�ِٰت يَۡ�تُُموَن َما

ُٰه لِلنَّ  ٱلُۡهَدىٰ وَ  ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعنُُهُم  ٱۡلِكَ�ٰبِ اِس ِ� ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ
ُ
ُ أ ٰعِنُونَ َو�َۡلَعنُُهُم  ٱ�َّ [البقره:  ﴾١٥٩ ٱل�َّ

داند، باید  ، پس بنا به حکم این آیۀ کریمه، کسی که چیزی را از احکام و مسائل دین می]۱۵۹
 برای دیگران بیان نموده، و کتمان نکند.
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شدند، و  ھا حاضر نمی شد، که آن بود، و [در نتیجه] مجالسی را حاضر می جپیامبر خدا 
 .)١(کردند ھا حفظ نمی نکرد، که آ چیزھای را حفظ می

�َْساهُ؟ وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  -٩٩
َ
ْسَمُع ِمنَْك َحِديثًا َكِثً�ا أ

َ
، إِ�ِّ أ ِ قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

هُ «فَبََسْطتُُه، قَاَل: َ�َغَرَف �ِيََديِْه، ُ�مَّ قَاَل: » ا�ُْسْط رَِداَءكَ «قَاَل:  َ  فََضَمْمتُُه،» ُضمَّ ِسيُت َ�َما �
 ].١١٩[رواه ابلخاری:  َشيْئًا َ�ْعَدهُ 

 روایت است که گفت: سو از ابوھریره -۹۹
ھا را فراموش  شنوم، و باز آن گفتم: یا رسول الله! من احادیث بسیاری را از شما می

 کنم. می
 ».ردای خود را ھموار کن«فرمودند: 

کسی که آب را با  ردای خود را ھموار کردم، چند پیمانه با دو دست خود [مانند
 ».ردای خود را به ھم بپیچ«دست خود در ظرفی بریزد] در ردایم ریخته و فرمودند: 

 .)٢(ردای خود را به ھم پیچیدم، و بعد از این واقعه، ھیچ چیزی را فراموش نکردم

 آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث -١
 ) طلب علم، وحفظ و مواظبت بر آن از صفات حمیده است.١ 
دارد، زیرا وی طلب علم، و حفظ احادیث نبوی را بر  س) این حدیث داللت بر فضیلت ابوھریره٢ 

 بدست آوردن دنیا، و راحت نفسانی ترجیح داده بود،
ح کند، و فضیلت ) در وقت ضرورت و دفاع از شخصیت خود، جواز دارد که انسان از خود مد٣

 خود را بیان نماید، و البته به شرط آنکه از این صفات به خود غره نشود.
بوده، و  جشود که ھمیشه به صحبت پیامبر خدا  یادآور این سخن می س) نه تنھا خود ابوھریره٤ 

احادیث بسیاری را از ایشان حفظ نموده است، بلکه کسان دیگری از صحابه نیز به این امر 
 سکند که برای ابوھریره روایت می بداشتند، امام احمد و امام ترمذی از ابن عمر اعتراف

 بودی، و احادیث بیشتری را حفظ نمودی). جگفت: (تو از ما بیشتر به صحبت پیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
باشد، زیرا به  می جیامبر خدا ) این حدیث نبوی شریف بیانگر معجزۀ با ھر دیگری از معجزات پ١

طریقی که عقل را مجالی برای آن نیست، در یک لحظه آفت فراموشی را که از لوازم طبیعت 
شنید و  جدور ساختند، تا حدی که ھزاران حدیث را از نبی کریم  سبشری است، از ابوھریره

حفظ کرد، و فراموشش نشد، و با آنکه وی از متاخرین در اسالم است، از ھر صحابۀ دیگری 
 احادیث بیشتری را حفظ نموده و روایت کرده است.
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ِ َص�َّ اُهللا « قَاَل: وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -١٠٠ َعلَيِْه وََسلََّم واَِعَءيِْن: َحِفْظُت ِمْن رَُسوِل ا�َّ
ا اآلَخُر فَلَْو بَثَثْتُُه قُِطَع هَ  مَّ

َ
َحُدُهَما َ�بَثَثْتُُه، َوأ

َ
ا أ مَّ

َ
 ].١٢٠[رواه ابلخاری:  »َذا ابُللُْعومُ فَأ

دو ظرف  جروایت است که گفت: از [احادیث] پیامبر خدا  سو از ابوھریره -١٠٠
کردم، و اگر دیگری را نشر کنم ھمین را حفظ کردم، یکی از آن دو ظرف را نشر 

 .)١(حلقومم بریده خواھد شد

) شنیدن احادیث نبوی و حفظ آن، و ھمچنین ھر حکمی از احکام شریعت اسالمی فضیلت و ٢ 
روایت  سگردد، در حلیة األولیاء از ابوھریره ثواب زیادی داشته و سبب رفتن انسان به بھشت می

ھیچکسی نیست که یک یا دو کلمه را از آنچه که «فرمودند:  جاست که گفت: پیامبر خدا 
خداوند فرض کرده است بشنود، و آن را یاد بگیرد، و به دیگران تعلیم بدھد، مگر آنکه به بھشت 

 ».رود می
 نکه:از احکام و مسائل متلعق به این حدیث آ -١
در ابواب مختلف دین روایت کرده  س) مراد از ظرف اول ھمین احادیثی است که ابوھریره١ 

ھا خودداری کرده است، احادیثی است که بیانگر امرای  است، و مراد از ظرف دوم که از روایت آن
گفته ھا را بد  ھا خبر داده و آن از احوال آن جھا است، که پیامبر خدا  ظالم و ستمگر، و ذم آن

اش که:  کرد، از آن جمله این گفته گاھی به طریق کنایه از این چیزھا یاد می سبودند، و ابوھریره
جویم)، و این اشارۀ آشکاری به امارت  (از آمدن سال شصت و از امیر شدن اطفال به خدا پناه می

اجابت  یزید بن معاویه است، که در سال شصت به خالفت رسید، و خداوند دعای ابوھریره را
نمود، زیرا وی یک سال پیش از به خالفت رسیدن یزید وفات یافت، و مراد از امیر شدن اطفال 

شود، بلکه ھر امیری  تنھا این نیست که به امارت رسیدن طفل نا بالغ سبب مشاکل و بدبختی می
نند اطفال داری ما که درایت و لیاقت خالفت را نداشته باشد، و در تفکیر و فھم خود در امور دولت

گیرد، نتیجۀ کارش نتیجۀ کار ھمان طفل نا بالغ بوده، و  باشد، اگر زمام امارت را بدست می
 گردد. حکمش ھمان حکم طفل نا بالغ است که سبب بدبختی خود و رعیت خود می

) کسی که وظیفۀ ارشاد و رھنمائی مردم را بر عھده دارد، اگر از گفتن چیزی بر جان و یا مال و ٢ 
ترسید، روا است که از تصریح به آن چیز خودداری نموده و آن را به طور  ھل و اوالد خود مییا ا

کنایه برای مردم بیان دارد، ولی اگر احادیث و [احکامی] بود که متضمن حالل و حرام بود، و 
داند،  ھا روا نیست، و عالمی که این چیزھا را می جنبۀ عمومیت برای ھمگان داشت، پوشیدن آن

حسب  –ھا  داند، باید این مسائل را برای مردم، و یا برای عدۀ از آن ھر طریقی که الزم می به
 بیان دارد. –اإلمکان 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٨٤

ءِ  باب: -٣٣ امَ لَ اتِ لِلْعُ نْصَ  اإلِ

 ]: گوش فرا دادن برای علماء٣٣باب [

ِة الوََداِع:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن َجِر�رٍ  -١٠١ ُ يِف َحجَّ
َ

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل هل
َ
أ

اًرا، يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض «َ�َقاَل: » اْستَنِْصِت انلَّاَس « [رواه  »َال تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ
 ].١٢١ابلخاری: 

در (حجة الوداع) برایم  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سز جریرا -١٠١
 ».از مردم بخواه که خاموش شوند«گفتند: 

بعد از من کافر نشوید، به طوری که یکی گردن دیگری را «بعد از آن فرمودند: 
 .)١(»بزند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که به جان یکدیگر افتادن، و کشتن یکدیگر کفر است، ولی ١ 

کار کفر نیست، و اینکه در حدیث از آن به کفر یاد شده است، به جھت اند که این  علماء گفته
 تحذیر شدید از این عمل نھایت زشت است.

) در اینکه مراد از (کافر شدن در وقت کشتن یکدیگر که در این حدیث نبوی شریف آمده است، ٢ 
 چیست؟ شش قول وجود دارد، به این طریق:

خص کشتن مسلمان دیگر را در حالی که به ناحق است، اینکه: مراد از آن این است که ش -أ 
دانست،  حالل بشمرد، یعنی: اگر کسی مسلمانی را به ناحق کشت، و این کشتن را حرام می

 شود. دانست، کافر می مرتکب گناه کبیره گردیده است، ولی اگر آن را حالل می
مسلمانی را به ناحق به قتل  اینکه: مراد از آن کفر نعمت و حق اسالم است، یعنی: کسی که -ب 

 رساند، در مقابل نعمت خداوندی ناسپاسی کرده و حق اسالم را نادیده گرفته است. می
گردد،  اینکه: کشتن مسلمان کاری است که نزدیک به کفر است، و سبب کافر شدن می -ج 

قاتل شود که شخص  یعنی: خود کشتن مسلمان به غیر حق کفر نیست، ولی این کار سبب آن می
 باآلخره کافر شود.

اینکه: مراد از آن کافر شدن حقیقی است، یعنی: کسی که مسلمانی را به ناحق و از روی قصد  -د 
 شود. رساند، حقیقتا کافر می به قتل می

کشد، ملبس  اینکه: مراد از کفر، پوشیدن سالح جنگ است، یعنی: کسی که مسلمانی را می -ھـ 
پوشد، کافر  این سبب است که برای کسی که سالح جنگ را میبه سالح جنگ شده است، و از 

 گویند. می

                                                 



 ١٨٥  علمکتاب  -۳

مُ  باب: -٣٤ لَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْ ئِلَ ا سُ ِ إِذَ املِ بُّ لِلْعَ تَحَ سْ ا يُ  ؟مَ

 تر کیست؟ بگوید که: خدا همه عالم]: اگر از عالمی پرسان شد که از ٣٤باب [

يَبُّ بِن  َ�نْ  -١٠٢
ُ
َكْعٍب َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَم ُموىَس انلَّيِبُّ َخِطيبًا يِف بَِ�  أ

ُ َعلَيِْه، إِذْ  ْعلَُم، َ�َعتََب ا�َّ
َ
نَا أ

َ
ْعلَُم؟ َ�َقاَل: أ

َ
يُّ انلَّاِس أ

َ
اِ�يَل فَُسئَِل أ  اهللاِ  لَْم يَُردَّ الِعلْمَ  إرِْسَ

َ
 ،إىِل

، َو�َ  ْعلَُم ِمنَْك. قَاَل: يَا رَبِّ
َ
نَّ َ�بًْدا ِمْن ِعبَاِدي بَِمْجَمِع ابَلْحَر�ِْن، ُهَو أ

َ
ِْه: أ

َ
ُ إيِل ْوىَح ا�َّ

َ
يَْف فَأ

، فَاْ�َطلَ  إَِذا َ�َقْدتَُه َ�ُهَو َ�مَّ
ْل ُحوتًا يِف ِمْكتٍَل، فَ ُ: امْحِ

َ
َق َواْ�َطلََق بَِفتَاُه يُوَشَع بِْن بِِه؟ فَِقيَل هل

ْخَرِة وََضَعا رُُءوَسُهَما َونَاَما، فَا�َْسلَّ احلُوُت  نُوٍن، ومََحََال ُحوتًا يِف ِمْكتٍَل، َحىتَّ اَكنَا ِعنَْد الصَّ
ً�ا، َوَ�َن لُِموىَس َوَ�تَاُه َعَجبًا، فَ  ََذ َسِبيلَُه يِف ابَلْحِر رَسَ ْلَِتِهَما ِمَن الِمْكتَِل فَاختَّ

َ
اْ�َطلََقا بَِقيََّة يل

 َ ْصبََح قَاَل ُموىَس ِلَفتَاُه: آتِنَا َغَداَءنَا، لََقْد لَِقينَا ِمْن َسَفِرنَا َهَذا نََصبًا، َول
َ
ا أ ْم َوَ�ْوَمُهَما، فَلَمَّ

 ُ
َ

ِمَر بِِه، َ�َقاَل هل
ُ
ِي أ

َّ
ا ِمَن انلََّصِب َحىتَّ َجاَوَز الَماَكَن اذل ْد ُموىَس َمسًّ َو�ْنَا َ�ِ

َ
يَْت إِْذ أ

َ
َرأ

َ
 َ�تَاُه: (أ

ْخَرةِ   الصَّ
َ

إِ�ِّ �َِسيُت احلُوَت  ؟إِىل
ا ىلَعَ آثَاِرِهَما قََصًصا)  .فَ قَاَل ُموىَس: (َذلَِك َما ُكنَّا َ�بيِْغ فَاْرتَدَّ

ْو قَاَل �ََسىجَّ 
َ
 بِثَوٍْب، أ

ْخَرِة، إَِذا رَُجٌل ُمَسىجًّ  الصَّ
َ

ا اْ�تََهيَا إِىل ْو�ِِه، فََسلََّم ُموىَس، َ�َقاَل فَلَمَّ
بِثَ

اِ�يَل؟ قَاَل: َ�َعْم، قَاَل:  نَا ُموىَس، َ�َقاَل: ُموىَس بَِ� إرِْسَ
َ
َالُم؟ َ�َقاَل: أ رِْضَك السَّ

َ
�َّ بِأ

َ
: َو� اخلرَِضُ

ا ُعلِّْمَت رََشًدا قَاَل: إِنََّك لَْن �َْستَِطي ْن ُ�َعلَِّمِ� ِممَّ
َ
تَِّبُعَك ىلَعَ أ

َ
ا، يَا ُموىَس إِ�ِّ َهْل � َع َميِعَ َصرْبً

ْعلَُمُه، قَاَل:
َ
نَْت ىلَعَ ِعلٍْم َعلََّمَكُه َال أ

َ
نَْت، َوأ

َ
ِ َعلََّمِنيِه َال َ�ْعلَُمُه أ  ىلَعَ ِعلٍْم ِمْن ِعلِْم ا�َّ

ْمًرا، فَاْ�َطلََقا َ�ْمِشيَانِ 
َ
ْعيِص لََك أ

َ
ُ َصابًِرا، َوَال أ ىلَعَ َساِحِل ابَلْحِر،  َستَِجُدِ� إِْن َشاَء ا�َّ

ْن َ�ِْملُوُهَما، َ�ُعرَِف اخلرَِضُ فََحَملُوُهَما 
َ
لَيَْس لَُهَما َسِفينٌَة، َ�َمرَّْت بِِهَما َسِفينٌَة، فَلَكَُّموُهْم أ

اینکه: مراد از آن این است که یکدیگر خود را کافر نخوانید، که در نتیجه کشتن و قتل یکدیگر  -و 
 را حالل بشمرید.

) گرچه علماء در اینکه کشتن مسلمان به ناحق کفر است و یا نه اختالف نظر دارند، ولی در این ٣ 
ھیچ اختالفی ندارند که قتل ناحق بعد از شرک به خدا از بزرگترین گناھان است، و خداوند متعال 

قتل  فرماید: کسی که مسلمانی را به قصد به کشد، می در مورد کسی که مسلمانی را به ناحق می
ماند، و خداوند بر وی غضب و لعنت کرده است،  برساند، جزایش دوزخ است، و جاودانه در آن می

، و ھمچنین در اینکه توبۀ کسی که ]۹۳[النساء: و عذاب عظیمی برایش مھیا ساخته است 
شود یا نه، نیز اختالف است، و تفصیل بیشتر این مسأله  کشد قبول می مسلمانی را به ناحق می

 شاءالله در جای خودش در این کتاب خواھد آمد. إن

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٨٦

ْو َ�ْقَرَ�ْ�ِ 
َ
ِفينَِة، َ�نََقَر َ�ْقَرًة أ يِف ابَلْحِر، َ�َقاَل  بَِغْ�ِ نَْوٍل، فََجاَء ُعْصُفوٌر، فََوَ�َع ىلَعَ َحرِْف السَّ

 َكنَْقَرِة َهَذا الُعْصُفوِر يِف ابلَْحِر، 
َّ

ِ إِال : يَا ُموىَس َما َ�َقَص ِعلِْ� وَِعلُْمَك ِمْن ِعلِْم ا�َّ اخلرَِضُ
ِفينَِة، َ�َ�ََعُه، َ�َقاَل ُموىَس: قَْوٌم مَحَلُونَا بَِغْ�ِ  لَْواِح السَّ

َ
 لَْوٍح ِمْن أ

َ
 نَْوٍل َ�َمْدَت َ�َعَمَد اخلرَِضُ إىِل

ا؟ قَاَل:  قُْل إِنََّك لَْن �َْستَِطيَع َميِعَ َصرْبً
َ
لَْم أ

َ
ْهلََها؟ قَاَل: أ

َ
 َسِفينَتِِهْم فََخَرْ�تََها تِلُْغِرَق أ

َ
َال إِىل

ا  ْمِري ُعرْسً
َ
 ِمْن ُموىَس �ِْسيَانً  -تَُؤاِخْذِ� بَِما �َِسيُت َوَال تُْرِهْقِ� ِمْن أ

َ
و�

ُ
، -ا فَاَكنَِت األ

َسُه �ِيَ 
ْ
ْعَالُه فَاْ�تَلََع َرأ

َ
ِسِه ِمْن أ

ْ
َخَذ اخلرَِضُ بَِرأ

َ
إَِذا ُغَالٌم يَلَْعُب َمَع الِغلَْماِن، فَأ

ِدهِ، فَاْ�َطلََقا، فَ
قُْل لََك إِنََّك لَْن �َْستَِطيَع َميِعَ 

َ
لَْم أ

َ
ًة بَِغْ�ِ َ�ْفٍس؟ قَاَل: أ

َ�تَلَْت َ�ْفًسا َزِ�يَّ
َ
ا؟  َ�َقاَل ُموىَس: أ َصرْبً

ْوَكُد  -
َ
ْن  -قَاَل اْ�ُن ُ�يَيْنََة: َوَهَذا أ

َ
بَْوا أ

َ
ْهلََها، فَأ

َ
ْهَل قَْرَ�ٍة اْستَْطَعَما أ

َ
َ�يَا أ

َ
فَاْ�َطلََقا، َحىتَّ إَِذا أ

ْن َ�نَْقضَّ 
َ
قَاَمُه، َ�َقاَل قَاَل اخلرَِضُ  يَُضيُِّفوُهَما، فَوََجَدا ِ�يَها ِجَداًرا يُِر�ُد أ

َ
ُموىَس: لَْو  : �ِيَِدهِ فَأ

ْجًرا، قَاَل: َهذَ 
َ
َْذَت َعلَيِْه أ قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: «ا فَِراُق بَيِْ� َو�َيِْنَك ِشئَْت َالختَّ

ْمِرِهَما«
َ
ُ ُموىَس، لَوَِدْدنَا لَْو َصرَبَ َحىتَّ ُ�َقصَّ َعلَيْنَا ِمْن أ  ].١٢٢[رواه ابلخاری:  »يَرَْحُم ا�َّ

بی بن کعب -۱۰۲
ُ
موسی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  )١(ساز أ

[کسی از وی] پرسید: از ھمه داناتر  ،)٣(داد ی اسرائیل خطبه میبرای بن )٢(÷نبی
 کیست؟

 گفت: من از ھمه داناترم.

وی أبی بن کعب بن قیس أنصاری است، به بیعت عقبه، و غزوۀ بدر اشتراک داشت، به شھادت  -١
قراءتش از ھمگان بھتر بود، در سال سی و دوی ھجری در زمان خالفت عمر بن  جپیامبر خدا 

 ).٥١-١/٤٩وفات نمود، أسد الغابه ( بخطاب
ا موسی بن عمران یکی از پیامبران أولوا العزم است، وقتی که با بنی اسرائیل از مصر وی سیدن -٢

بیرون شد، ھشتاد ساله بود، و چھل سال در (تیه) ماند، و در عمر یکصد و شصت سالگی وفات 
نمود، (موسی) معرب (موشی) است، و گویند که آسیه زن فرعون این نام را برایش اختیار کرد، 

در بین آب در حالی که در تابوتی که از درخت ساخته شده بود، یافت، و از آب لفظ (مو) زیرا او را 
و از درخت که به زبان عربی شجر است (شی) را اختیار کرد، و از مجموع این دو کلمه (موشی) 

 ).١/١٩٦مرکب گردید، (فتح المبدی: 
ھا از  بود که: برای آن گفت این در خطبۀ خود برای بنی اسرائیل می ÷چیزی را که موسی -٣

ھستند، و برای وی دوازده  ÷کرد، و بنی اسرائیل فرزندان یعقوب ھای خدا یادآوری می نعمت
ھا توالد و تناسل نموده و یک قبیله را تشکیل دادند، و ھمین قبائل  فرزند بود، و ھریکی از آن

 شوند. گانه به نام (اسباط) یاد می دوازده
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چون نسبت علم را به خداوند نداد، خداوند بر وی عتاب نموده، و وحی فرستاد که 
 .)١(بندگان من در (مجمع البحرین)، از تو داناتر استبندۀ از 

 توانم نزد او برسم؟ گفت: خدایا! چگونه می ÷موسی
برایش گفته شد که: ماھیی را در زنبیلی انداخته و با خود بردار، به ھر جایی که 

 ماھی گم شد، آن شخص در آنجا است.
با خادم خود (یوشع بن نون) ماھیی را در زنبیلی با خود گرفته و براه  ÷موسی

افتادند، تا اینکه نزد صخره رسیدند، در آنجا سر خود را گذاشته و خوابیدند، ماھی از 
و خادمش  ÷، و این کار برای موسی)٢(زنبیل برآمد و آھسته به سوی دریا رفت

روز و شب را راه رفتند، چون صبح شد،  آور بود. بعد از آن برخاستۀ و بقیۀ آن تعجب

 قابل تذکر است:در اینجا سه نکته  -١
بین علماء اختالف بسیار است، و نظر  ÷است، و دربارۀ خضر ÷) مراد از این شخص خضر١ 

عموم علماء بر این است که وی نامش (خضر) بن ملکان است، و نبی از انبیاء الله، و یا ولی از 
چون از آب  است، و ÷بیند، از نسل سوم و یا چھارم آدم باشد، و کسی او را نمی اولیاء الله می

ماند، و معنی (خضر) سبزی است، و از این جھت به نام  حیات خورده است تا آخر دنیا زنده می
گردد، و یا آنکه در  خضر یاد شده است که اگر بر روی زمین خشکی بنشیند، اطرافش سرسبز می

 شود. وقت نماز خواندن اطرافش سبز می
تر است،  ) این است که به چیزھای معینی از تو عالمتر است ) مراد از اینکه (آن شخص از تو عالم٢ 

در امور  ÷از خضر ÷تر باشد، زیرا بدون شک موسی عالم ÷نه آنکه به طور مطلق از موسی
آید، خود  تر است، زیرا طوری که بعد از این می نبوت، و شریعت، و رھنمائی امت از وی عالم

دانی، و تو چیزھای را  انم که تو نمید گوید که: (من چیزھای را می می ÷برای موسی ÷خضر
 دانم). دانی که من نمی می

فضیلت  –ولو آنکه نبی از انبیاء الله باشد  - ÷بر خضر ÷) در مفاضله باید گفت که موسی٣ 
دارد، زیرا وی از پیامبران أولوا العزم، و کسی است که خداوند با وی سخن زده و کلیم خدا است، 

چنین  ÷باشند، و برای خضر ه، و تمام انبیاء بنی اسرائیل پیرو او میو تورات بر وی نازل گردید
 ÷امتیازاتی نیست، ولی اگر وی ولی از اولیاء باشد، در این صورت به ھیچ وجه به مرتبۀ موسی

رسد، زیرا مرتبۀ نبوت به اتفاق ھمۀ امت از مرتبۀ والیت باالتر است، و انکار این حقیقت کفر  نمی
 است.

ر زیر این صخره چشمۀ آب حیات قرار داشت، و از آن آب چیزی به آن ماھی رسید، و به گویند: د -٢
 قدرت خداوند متعال زنده شد، و به طرف دریا رفت.
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موسی برای خادم خود گفت: صبحانۀ ما را بیاور، چون از این سفر خسته و مانده 
 ایم. شده

تا از جای که مامور به رفتن آنجا شده بود، نگذشته بود، احساس  ÷و موسی
 ، خادمش برایش گفت: جای را که نزد صخره خوابیده)١(خستگی و ماندگی نکرده بود

 بودیم بیاد داری؟ ماھی را در ھمانجا فراموش کردم.
گفت: این ھمان جایی است که ما در طلب آن ھستیم، و ھمان بود که  ÷موسی

 در پی خود برگشتند.
چون نزد صخره رسیدند، شخصی را دیدند که خود را به جامۀ [و یا گفت به جامۀ 

 .)٢(خود] پیچانده است
 سالم کرد. ÷موسی

 ؟)٣(این سرزمین سالم چه معنی داردخضر گفت: در 
 گفت: من موسی ھستم؟ ÷موسی

 [خضر گفت]: موسی بنی اسرائیل؟
دھی] که با تو ھمراھی کنم، و از آنچه که برایت  گفت: بلی، و گفت: آیا [اجازه می

 آموخته شده است، برایم بیاموزی؟
گفت: تو تحمل ھمراھی با من را نداری، زیرا خداوند علمی را برای من آموخته 

 .)٤(دانم است که من آن را نمیدانی، و علمی را برای تو آموخته  است که تو آن را نمی

مامور به رفتن آن شده بود، ھمانجای بود که شب خوابیده بودند، و ماھیی  ÷و جای که موسی -١
 ریا رفته بود.ھا از زنبیل برآمده و آھسته و مخفیانه به طرف د آن

پیچند، و به این طریق  اش پیچانده بود، که مرده را در کفن می آن شخص طوری خود را به جامه -٢
بود که: یک سر جامه را در زیر سر خود، و سر دیگری آن را در زیر پای خود، و دو کنار آن را به 

 زیر دو پھلوی خود کرده بود.
 ھا به طریق دیگری بود. م و خوش آمدید آنزیرا آن سرزمین سرزمین کفر بود، و سال -٣
آموخته بود، علم متعلق به امور شریعت، و ھدایت امت بود،  ÷علمی را که خداوند برای موسی -٤

آموخته بود، اموری بود که متعلق به امور غیب و وقائع قدرت الھی  ÷و علمی را که برای خضر
خاص بود، زیرا فقط خودش از آن  آموخته بود، دارای منفعت ÷بود، و علمی را که خضر

آموخته بود، دارای منفعت عام بود، زیرا علمی بود که  ÷کرد، و علمی را که موسی استفاده می
 ÷بر خضر ÷گردید، از این جھت موسی می ÷سبب ارشاد و ھدایت ھمۀ پیروان موسی
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شاء الله مرا شخص صابری خواھی یافت، و از ھیچ امر و  ] گفت: إن÷[موسی
 فرمان تو سرپیچی نخواھم کرد.

[یعنی: موسی و خضر علیھما السالم] در ساحل دریا به راه افتادند،  ھا دوی آنھر
ھا  خودشان از خود کشتی نداشتند، ولی کشتیی سر رسید و با او مفاھمه کردند تا آن

ھا را بدون کرایه با خود سوار  را با خود بردارد، صاحبان کشتی خضر را شناخته، و آن
 کردند.

و یک یا دو بار نول خود را در دریا غوطه  گنجشکی آمد و در کنار کشتی نشست،
 داد.

خضر گفت: ای موسی! علم من و علم تو، نسبت به علم خدا، مانند ھمین یک یا دو 
 نول آبی است که این گنجشک از دریا برداشته، [و چیزی را کم نکرده است].

 ھای کشتی را درآورد. تختۀ از تخته ÷بعد از آن خضر
ھا  کشتی آن م ما را بدون کرایه با خود سوار کردند، توموسی برایش گفت: این مرد

 سازی. را خراب نموده و ھمۀ سرنشینان آن را غرق می
 ] گفت: مگر نگفته بودم که تو تحمل ھمراھی با من را نداری؟÷[خضر

ام، مؤاخذه مکن و باعث زحمت  ] گفت: مرا از چیزی که فراموش کرده÷[موسی
 بود. ÷فراموشی موسیدرکارم مشو، و این اولین 

باز براه افتادند، و طفلی را دیدند که با اطفال دیگر در حال بازی کردن است، خضر 
 .)١(سر آن طفل را با دست از تنش کند و جدا نمود

گناھی را بدون اینکه کسی را کشته باشد به قتل  گفت: آیا شخص بی ÷موسی
 رسانی؟ می

 تحمل ھمراھی با من را نداری؟ ] گفت: مگر به تو نگفته بودم که تو÷[خضر

د، و مقام والیت از ولی از اولیاء بو ÷گویند که: خضر ھا می افضلیت دارد، و اینکه بعضی از صوفی
مقام نبوت باالتر است، سخنی است که داللت بر نادانی صاحبش دارد، و اکثر علماء برآنند که 

 برتر دانستن ولی بر نبی کفر است، و به این موضوع قبال ھم اشاره نمودیم.
 نام این طفل (جیسون) و نام پدرش (خالس) و نام مادرش (رحمی) بود، و این حادثه در شھر -١

 (ابله) که در نزدیکی بصره و عبادان قرار دارد، واقع گردیده است.
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باز براه افتادند، تا اینکه به قریۀ رسیدند، از مردم آن قریه طلب نان نمودند، ولی 
ھا ابا ورزیدند، و در آن قریه دیواری را مشاھده نمودند که در  ھا از مھمان کردن آن آن

ست [چیزی] به دست خود گفت و آن دیوار را، را ÷، خضر)١(حال فرو ریختن است
 ایستاده کرد.

 گرفتی. خواستی در مقابل این کار خود مزدی می گفت: اگر می ÷موسی
 ».] گفت: این نقطۀ جدایی بین من و تو است÷[خضر

خداوند موسی را رحمت کند، دوست داشتیم که صبر «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(»شد ھا بر ما روشن می کرد تا قصۀ آن می

در فتح المبدی آمده است که ارتفاع این دیوار دو صد گز، درازی آن بر وی زمین، پنجصد زرع، و  -١
 عرض آن، پنجاه گز بود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 علم مستحب است.) سفر کردن جھت آموختن و فرا گرفتن ١ 
 ) توشه برداشتن در سفر جواز دارد.٢ 
 ) فضیلت و حرمت مشایخ و علماء باید مراعات گردد.٣ 
 ) در وقت حاجت سؤال کردن طعام جواز دارد.٤ 
 ) سوار شدن مرکوب بدون مزد به اجازۀ صاحبش روا است.٥ 
رش کمتر است، ضرر ) اگر دو مفسده پیش آمد، جواز دارد که به انجام دادن آنچه که ضر٦ 

کشتی را جھت آنکه به طور کامل  ÷چه که خضر مفسدۀ را که بیشتر است، دفع نمود، چنان
 مورد غصب قرار نگیرد، معیوب ساخت.

) اینکه باید در مقابل حکم خدا و رسولش تسلیم شد، ولو آنکه عقل حقیقت را درک کرده نتواند ٧ 
ن از کشتن آن طفل، و خراب کردن کشتی فھمید، توا و حکمت آن را نداند، و این موضوع رامی

در این دو مورد انجام داد، کاری است که از نگاه عقل و ظاھر امر غیر  ÷زیرا آنچه را که خضر
این کارھا را  ÷قابل قبول است، ولی نظر به حقیقت امر کار پسندیده و با حکمتی بود، و خضر

ۡمرِي ۥَوَما َ�َعۡلتُهُ ﴿که گفت:  به امر خداوند انجام داده بود، و از اینجا بود
َ
، ]۸۲[الکهف:  ﴾َ�ۡن أ

 یعنی: آنچه که انجام دادم از نزد خود انجام ندادم.
انجام داده بود، به واسطه وحی انجام داده بود، و بعد از وفات  ÷) چون آنچه را که خضر٨ 

نظر به اینکه  شود، لذا نباید کسی به کشتن شخص دیگری بر کسی وحی نازل نمی جپیامبر خدا 
داند، و دیگر  شاید در آینده چنین و چنان کند، اقدام نماید، زیرا غیب را جز خدا کس دیگری نمی

شود که قبال مرتکب قتل ناحقی  آنکه: از مقررات شریعت آن است که قصاص وقتی واجب می
 بشروط آن شده باشد، و ھمچنین است ھر عقوبت دیگری.
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هُ  باب: -٣٥ أَلَ وَ نْ سَ ائِمٌ مَ ا وَ قَ الِسً املًِا جَ  عَ

 ]: کسی که ایستاده از عالمی نشسته چیزی پرسیده است٣٥باب [

يِب ُموىَس  -١٠٣
َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِىل

يًَّة، َ�َقاَل:  َحَدنَا ُ�َقاتُِل َغَضبًا، َوُ�َقاتُِل مَحِ
َ
؟ فَإِنَّ أ ِ ِ َما الِقتَاُل يِف َسِبيِل ا�َّ َمْن «يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ ِ�َ الُعلْيَ  ِ َعزَّ وََجلَّ قَاتََل تِلَُكوَن لَكَِمُة ا�َّ  ].١٢٣[رواه ابلخاری:  »ا، َ�ُهَو يِف َسِبيِل ا�َّ
آمد و گفت  جروایت است که گفت: شخصی نزد پیامبر خدا  ساز ابوموسی -١٠٣

یا رسول الله! جھاد فی سبیل الله چگونه است؟ زیرا بعضی از مایان به اساس انتقام، و 
 جنگد. بعضی روی عصبیت قومی و قبیلوی می

کسی که به جھت اعالی کلمة الله بجنگد، جنگ او «] فرمودند: جمبر خدا [پیا
 .)١(»جھاد فی سبیل الله است

داند، و طوری که قبال بیان  را (پیامبر) می ÷است که خضر) این حدیث دلیل برای کسی ٩ 
محل اتفاق نیست، و علماء در آن اختالف نظر دارند، و امام  ÷نمودیم، پیامبر بودن خضر

گوید باید بر این چیز عقیده نمود، زیرا  رسول است، و می ÷بر این نظر است که خضر /عینی
گویند که:  است، اھل بدعت به آن تمسک جسته و می اگر وی را پیامبر ندانیم و بگوئیم که (ولی)

که ولی بود علم آموخت، و  ÷که نبی بود، از خضر ÷ولی بر نبی فضیلت دارد، زیرا موسی
 دانست. نمی ÷دانست که موسی چیزھای را می ÷خضر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در جواب شخص دیگری که پرسید: بعضی از ما  ج) در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا ١ 

به نیت به دست آوردن غنیمت، وعدۀ به غرض بلند شدن نام، و دیگری به غرض جاه و منصب 
ھمین جواب را برای او نیز  جھا کدام یک فی سبیل الله است؟ پیامبر خدا  جنگیم، از این می

، و از »جھادش فی سبیل الله استکسیکه به جھت اعالی کلمة الله بجنگد، «داده و فرمودند: 
شود که جنگ به ھر نیت و قصدی دیگری که غیر اعالی کلمة الله باشد، جنگ  این دانسته می

جاھلیت است، و از آن جھاد برای صاحبش نه تنھا آنکه فائدۀ در آخرت نیست، بلکه سبب گناه و 
 شود. مؤاخذه برایش نیز می

ه قصدش از انجام دادن عبادت اغراض دنیوی باشد، ) در عبادت اخالص شرط است، و کسی ک٢ 
عبادتش باطل است، ولی اگر از انجام دادن عبادت ھم غرض دنیوی داشت، و ھم غرض اخروی، 

گوید که: چون در  حکم عبادتش چگونه است؟ حارث محاسبی نظر به ظاھر این حدیث نبوی می
نیز باطل است، ولی جمھور این حالت غرض خاص برای خدا نیست، لذا عبادت چنین شخصی 
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لِ اهللاِ باب: -٣٦ وْ :قَ اىلَ وتِيُتم ّمَِن ﴿  تَعَ
ُ
 ﴾٨٥إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱۡلعِلۡمِ َوَمآ أ

 اید ]: این قول خداوند متعال که: از علم جز مقدار اندکی داده نشده٣٦باب [

ْميِش َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َعِن ابِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -١٠٤
َ
نَا أ

َ
قَاَل: بَيْنَا أ

 ىلَعَ َعِسيٍب َمَعُه، َ�َمرَّ بِنََفٍر ِمَن ايلَُهوِد، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم بِلَْعٍض 
ُ
أ : يِف َخِرِب الَمِدينَِة، َوُهَو َ�تََو�َّ

ٍء تَْ�َرُهونَُه، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: َسلُوُه عَ  لُوُه، َال ييَِجُء ِ�يِه �يَِشْ
َ
وِح؟ َوقَاَل َ�ْعُضُهْم: َال �َْسأ ِن الرُّ

 ْ
َ

وُح؟ فََسَكَت، َ�ُقلُْت: إِنَُّه يُوىَح إيِل بَا الَقاِسِم َما الرُّ
َ
َُّه، َ�َقاَم رَُجٌل ِمنُْهْم، َ�َقاَل يَا أ نلَ

َ
ِه، لَنَْسأ

ََ� َ�نُْه، قَاَل: َ�ُقْمُت، فَلَمَّ  وتُوا ِمَن «(ا ا�ْ
ُ
ْمِر َر�ِّ َوَما أ

َ
وُح ِمْن أ وِح قُِل الرُّ لُونََك َعِن الرُّ

َ
َو�َْسأ

 قَِليًال)
َّ

 ].١٢٥[رواه ابلخاری:  »الِعلِْم إِال
در  جروایت است که گفت: در حالی که با پیامبر خدا  ساز ابن مسعود -۱۰۴

با چوب خرمای که در  جرفتم، و پیامبر خدا  منوره می مدینۀ زامکان مخروبه و ویرانۀ 
ھا برای عده  زدند، به گروھی از مردم یھود رسیدیم، عده از آن شان بود عصا می دست

] پرسان نمائید، جدیگری گفت که: دربارۀ [حقیقت] روح از وی [یعنی: از پیامبر خدا 
بگیرد که بدتان بیاید، و  گروه دیگری گفتند: پرسان نکنید، زیرا مبادا نشود موقفی

 کنیم. گروھی گفتند: که حتما سؤال می
 ھا برخاست و گفت: یا ابا القاسم! روح چیست؟ و ھمان بود که یکی از آن

این است که: این شخص اگر در اول  /دانند، و نظر امام طبری علماء عبادت وی را صحیح می
قصدش برای خدا بوده باشد، و بعد از آن غرض دنیوی به آن مداخله نموده باشد، عبادتش صحیح 

 است، ورنه عبادتش باطل است.
در آیات قرآن کریم و احادیث نبوی آمده است، برای ) تمام فضیلتی که برای جھاد و مجاھدین ٣ 

مجاھدی است که جھادش (فی سبیل الله) یعنی: خاص برای خدا بوده باشد، و کسی که به ھر 
 قصد دیگری به جنگ و جھاد بیرون شده باشد، در آخرت از آن جھاد برایش ثواب و فائدۀ نیست.

عنی: به عبارت اندکی معانی زیادی را اداء دارای (جوامع الکلم) بودند، ی ج) پیامبر خدا ٤ 
کسی که به جھت اعالی کلمة الله بجنگد، جنگ او «چه به این فرمودۀشان که:  کردند، چنان می

ھر نوع جھادی را که (فی سبیل الله) نباشد، از جھاد حقیقی خارج » جھاد فی سبیل الله است
د، چه به غرض قومیت باشد، چه به ساختند، چه این جھاد غرض بدست آوردن مال و دنیا باش

غرض تایید فالن گروه و حزب باشد، چه به غرض رسیدن به سلطه و قدرت باشد، و چه به غرض 
 اظھار شجاعت باشد، و چه به ھر غرض دنیوی دیگری.
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 خاموش شدند. جپیامبر خدا 
گردد، و من برخاستم، [تا در ھنگام نزول  با خود گفتم: بر ایشان وحی نازل می

عالئم وحی از ایشان برطرف شد، این آیت را وحی، مزاحم ایشان نشوم] و وقتی که 
پرسند، بگو که روح از امر پروردگار من است، و  از تو دربارۀ روح می﴿تالوت نمودند: 

 .)١(»﴾اید شما از علم، جز مقدار اندکی داده نشده

مِ  باب: -٣٧ لْ صَّ بِالعِ نْ خَ مٍ  مَ وْ ا دُونَ قَ مً وْ وا قَ مُ هَ فْ يَةَ أَنْ الَ يَ اهِ رَ  كَ

]: کسی که از خوف نفهمیدن علم، تنها عدۀ را به آموختن آن اختصاص ٣٧[باب 
 داده است

�ٍَس  َ�نْ  -١٠٥
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: أ

َ
اٌذ رَِديُفُه ىلَعَ ُمعَ اَكَن  أ

ِ »يَا ُمَعاذَ «الرَّْحِل، قَاَل:  َّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ َّيَْك يَا »يَا ُمَعاذُ « وََسْعَديَْك، قَاَل: ، قَاَل: بلَ
َ

، قَاَل: بل
ِ وََسْعَديَْك ثََالثًا، قَاَل:  ، «رَُسوَل ا�َّ ِ ًدا رَُسوُل ا�َّ نَّ ُ�َمَّ

َ
ُ َوأ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َال إِهل

َ
َحٍد �َْشَهُد أ

َ
َما ِمْن أ
ُ ىلَعَ  َمُه ا�َّ  َحرَّ

َّ
لْبِِه، إِال

ْخرِبُ »انلَّارِ ِصْدقًا ِمْن قَ
ُ
فََال أ

َ
: أ ِ بِِه انلَّاَس  ، قَاَل يَا رَُسوَل ا�َّ

و �ًُّما» إًِذا َ�تَّلِكُوا«؟ قَاَل: نفَيَْستَبرِْشُ
َ
ْخرَبَ بَِها ُمَعاٌذ ِعنَْد َمْوتِِه تَ�

َ
 ].١٢٨[رواه ابلخاری:  َوأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، و کسی که دعوی  علوم نمی) یھود در تورات خوانده بودند که حقیقت روح برای کسی م١ 

ترسیدند این بود که مبادا  بیان حقیقت روح را بنماید، پیامبر نیست، و موقفی را که یھود از آن می
از بیان حقیقت روح خودداری نمایند، و این چیز دلیل دیگری بر صدق نبوت  جپیامبر خدا 

 آمد. ایشان شود، و این چیزی بود که یھود را از آن خوش نمی
) آیۀ کریمه داللت بر این دارد که مایان حقیقت (روح) را با این علم اندک خود درک کرده ٢ 

فائده است، و علماء در مورد  مورد، و شنیدن جواب از آن بی توانیم، پس سؤال کردن از آن بی نمی
ی (روح) اختالف نظر دارند، عدۀ بر این نظر اند که باید در مورد آن توقف نمود، وعدۀ دیگر

اند که: روح عبارت از  اند که برای آن تعریفی بیابند، از آن جمله عامۀ متکلمین گفته کوشیده
جسم لطیفی است که در جسم به مانند آبی که در چوب سبز و تازه جریان دارد، در جریان است، 

 و از اشعری نقل است که گفته است، روح عبارت از ذات داخل و خارج است.
که نظر به ارشاد آیۀ کریمه از این تکلفات خودداری نموده و بگوئیم که: (روح ولی بھتر آن است  

 توانیم). ایم، حقیقت آن را درک نمی از امر پروردگار ما است، و با علم اندکی که داده شده
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که پشت سر ایشان  )١(برای (معاذ) جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۱۰۵
 »!یا معاذ«فرمودند:  بر مرکوبی سوار بود،

 گفت: بلی یا رسول الله! بفرمائید بخدمت حاضرم!
 »!یا معاذ«فرمودند: 

گفت: بلی یا رسول الله! بفرمائید، بخدمت حاضرم، تا اینکه این سخن سه بار تکرار 
 شد.

هد أَنْ کسی نیست که از صدق دل بگوید: (ھیچ«فرمودند:  ه إِالَّ اهللاَّ وأَنَّ حممدا أشْ ال إِلَ

 ».گرداند ) مگر آنکه خداوند او را بر آتش دوزخ حرام میرسولُ اهللاّ
 معاذ گفت: یا رسول الله! آیا از این چیز به مردم خبر بدھم که خوشحال شوند؟

در این موضوع در وقت مرگ خود از خوف اینکه مبادا [از پوشیدن این «فرمودند: 
 .)٢(شود، برای مردم خبر داد حدیث] گنھکار

از ھمه صحابه در فھم حالل و  جوی معاذ بن جبل بن عمرو خزرجی است، به شھادت نبی کریم  -١
او را امیر یمن  جاشتراک داشت، و پیامبر خدا  ج، در ھمه غزوات با پیامبر خدا حرام داناتر بود

مقرر نمودند، وی امام فقھاء، و کنز علماء است، در وبای شام در سال ھژده ھجری وفات نمود، 
سد الغابه (

ُ
 ).٥/١٩٤أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
را پشت سر خود سوار کرده بودند، االغی  سار بودند، و معاذسو ج) مرکوبی را که پیامبر خدا ١ 

 بود.
ھیچکسی نیست که از ﴿فرمایند:  که می ج) مراد از حرام گردانیدن در این قول پیامبر خدا ٢ 

ه إِالَّ اهللاَّ وأَنَّ حممدا رسولُ اهللاّ)صدق دل بگوید:  هد أَنْ ال إِلَ مگر آنکه خداوند او را بر آتش دوزخ  (أشْ

، تحریم خلود است، نه تحریم دخول، زیرا به ادله قاطعه ثابت شده است که ﴾گرداند م میحرا

ه إِالَّ اهللاَّ وأَنَّ حممدا رسولُ اهللاّ)بعضی از مؤمنین با وجود آنکه از صدق دل  هد أَنْ ال إِلَ  (أشْ
به اثر شوند، و سپس  اند، به دوزخ داخل می ھا شده گویند، به سبب گناھانی که مرتکب آن می

 گردند. شفاعت، از آن خارج می
را از افشاء کردن این خبر منع نموده  سمعاذ ج) شاید کسی بگوید: در صورتی که نبی کریم ٣ 

بودند، وی چگونه در آخر عمر خود، از آن برای مردم خبر داد، در جواب این سؤال آراء متعددی 
 رسد: حتر به نظر میھا نسبت به دیگر آراء راج  وجود دارد، و دو رأی از آن
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مِ  -٣٨ لْ يَاءِ يفِ العِ  باب: احلَْ

 ]: شرم کردن در تحصیل علم۳۸باب [

مِّ َسلََمةَ  َ�نْ  -١٠٦
ُ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
مُّ ُسلَيٍْم إىِل

ُ
قَالَْت: َجاَءْت أ

ِة ِمْن ُغْسٍل إِذَ 
َ
، َ�َهْل ىلَعَ الَمْرأ َ َال �َْستَْحِي ِمَن احلَقِّ ِ إِنَّ ا�َّ ا وََسلََّم َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ِت الَماءَ «وََسلََّم: اْحتَلََمْت؟ قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه 
َ
مُّ َسلََمَة، َ�ْعِ� وَْجَهَها، » إَِذا َرأ

ُ
ْت أ َ�َغطَّ

ِ وَ  ُة؟ قَاَل: قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْتَِلُم الَمْرأ

َ
َها«َوحت ُ [رواه  »َ�َعْم، تَِرَ�ْت يَِمينُِك، فَِبَم �ُْشِبُهَها َودلَ

 ].١٣٠ابلخاری: 
آمد و  جنزد پیامبر خدا  )١((أم سلیم) روایت است که گفت: لاز أم سلمه -۱۰۶

کند، آیا اگر زن احتالم شود، بر وی  گفت: یا رسول الله! خداوند از بیان حق حیاء نمی
 شود؟ غسل واجب می

نسبت به عامۀ مردم بود که حقیقت دین را درک نکرده و  جرأی اول آنکه: نھی پیامبر خدا  
 جچه خود نبی کریم  خواھند که از تکالیف شرعی شانه خالی نمایند، نه از خواص امت، چنان می

بیان  سبا آنکه از روایت این حدیث برای عامۀ مردم خودداری نمودند، ولی آن را برای معاذ
 نمودند.

از بیان این حدیث نھی تنزیھی بود نه نھی تحریمی، و دلیل آن  جرأی دوم آنکه: نھی پیامبر خدا  
ن، عدم روایت نمودند، و اگر مقصدشا ساین حدیث را برای معاذ جاین است که خود نبی کریم 

بیان  سبود، ھیچ ضرورتی نبود که خودشان آن را برای معاذ افشای این خبر به طور حتم می
 نمایند.

کند، و  روایت می سنماید حدیثی است که بزار از ابوسعید خدری و آنچه که این نظر را تأیید می 
دیث برای اجازه دادند که از این ح سبرای معاذ جخالصه آن حدیث این است که پیامبر خدا 

گفت: عجله نکن، و  ساز این موضوع اطالع یافت، برای معاذ سمردم بشارت بدھد، چون عمر
آمد و گفت: یا رسول الله! نظر شما از ھر نظری سدیدتر است، ولی  جخودش نزد پیامبر خدا 

 جکنند، پیامبر خدا  نظرم آن است که اگر مردم از این چیز باخبر شوند، اتکال نموده و عمل نمی
 ، و ھمان بود که معاذ را برگردانیدند.»او را [یعنی: معاذ را] برگردانید«فرمودند: 

وی سھله بنت ملحان بن خالد انصاری خزرجی، مادر أنس بن مالک است، زن ھوشیار و بافھمی  -١
بود، شوھر اولش که وفات نمود، شخصی به نام ابوطلحه از وی خواستگاری نمود، برایش گفت: تو 

گیرم، و مھرم را  خواھم، ولی من مسلمانم و تو کافری، اگر مسلمان شوی، تو را به نکاح می را می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٩٦

 ».به شرطی آنکه آب [منی] را ببیند«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 شود؟ روی خود را پوشانیده و گفت: یا رسول الله! زن ھم احتالم می لأم سلمه

نوع خوش کالمی است]، وگرنه چه سبب  بلی! دستت به خاک [یک«فرمودند: 
 ؟)١(»شود است که فرزندش ھمرنگش می

بخشم، و ھمان بود که ابوطلحه مسلمان شد، و او را به نکاح گرفت، و ھمین ام سلیم  برایت می
برد و از ایشان خواست تا به حق او دعا کنند، أسد  جبود که فرزندش أنس را نزد پیامبر خدا 

 ).٥/٥٩١ابه (الغ
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا بیشتر، ولی در آموختن  ای است، و برای زن ) حیاء و شرم برای ھمگان صفت نیک و پسندیده١ 

ھا الزم نیست، بلکه اگر حکم مسئلۀ از مسائل  علم، و معرفت احکام شرعی حیاء کردن برای آن
از عالم متقی و پرھیزگاری پرسان نمایند، ولو آنکه این مسئله از  دانند، باید آن را شرعی را نمی

ھا از مسائل بسیار  ھا باشد، و در ابواب و احادیث آینده خواھید دید که زن مسائل بسیار خاص زن
 ساختند. ھا مطلع می پرسان نموده و خود را از حکم آن جخاصی از پیامبر خدا 

نیز روایت شده است، و لفظ  سعضی عبارات از انس) در صحیح مسلم این حدیث با فرق ب٢ 
موجود  لآمد، و در حالی که عائشه جحدیث انس چنین است که: ام سلیم نزد پیامبر خدا 

بیند، و  بیند، به خواب می بود، پرسید: یا رسول الله! زن ھم مانند چیزی که مرد به خواب می
بیند که انجام داده است،  م میبیند انجام داده است، زن ھ ھمان چیزی را که مرد می

 ھا را فضیحت کردی. گفت: دستت به خاک شود، زن لعائشه
اند، داللت بر این دارد که اگر زن  دیدن آب را شرط وجوب غسل دانسته ج) اینکه پیامبر خدا ٣ 

اش ندید، غسل بر وی الزم  در خواب دید که با وی جماع صورت گرفته است، و آبی را بر جامه
گردد،  د، ولی بعضی از علماء بر این نظر اند که به طور عموم منی زن از وی خارج نمیگرد نمی

مراد » اگر آب منی را دید«فرمودند که:  جرسد، و اینکه پیامبر خدا  بلکه فقط تا دھانه فرجش می
ن آن است که آب منی را در دھانۀ فرجش ببیند، ولو آنکه بر روی لباس و یا نالینش نبیند، بنابرای

اگر زن در خواب دید که با وی جماع صورت گرفته است، و در این حالت یادآوری خوشی بود، 
 اقال از باب احتیاط بھتر است که غسل نماید.

ھای شوھردار نیست، بلکه احتمال  ھا خاص به زن ) باید متذکر شد که احتمال احتالم برای زن٤ 
ا این فرق که چون داخل فرج دختر باکره تنگ احتالم شدن برای دختران باکره نیز وجود دارد، ب

شود، لذا اگر دختر باکره در خواب دید که با وی  اش حتما خارج می است، اگر احتالم شود، منی
جماع صورت گرفته است، ولی آبی را بر روی لباس و یا نالین خود ندید، بر وی غسل الزم 

 گردد. نمی

                                                                                                                        



 ١٩٧  علمکتاب  -۳

الِ  باب: -٣٩ ؤَ هُ بِالسُّ َ ريْ رَ غَ أَمَ يَا فَ تَحْ نِ اسْ  مَ

 ]: کسی که خودش حیا کرد و دیگری را امر کرد که پرسان نماید٣٩باب [

َل انلَّيِبَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن يلَعِّ  -١٠٧
َ
ْن �َْسأ

َ
َمْرُت الِمْقَداَد أ

َ
اًء فَأ قَاَل: ُكنُْت رَُجًال َمذَّ

ُ، َ�َقاَل: 
َ

هل
َ
 ].١٣٢[رواه ابلخاری:  »ِ�يِه الوُُضوءُ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََسأ

 از من بسیارمن شخصی بودم که (مذی)  روایت است که گفت: ساز علی -۱۰۷
بپرسد، و چون  جرا امر کردم تا [حکم] آن را از پیامبر خدا  )١(شد، (مقداد) خارج می

 .)٢(»شود وضوء واجب می از [خارج شدن] مذی،«پرسید، فرمودند: 

ھای دیگری نیز پرسان  پرسید، زن جھا از پیامبر خدا  ن) آنچه را که ام سلیم در مورد احتالم ز٥ 
 اند: خوله بنت حکیم، و بسره، و سھله بنت سھیل. نمودند، که از آن جمله

مگر ھمرنگ شدن مولود جز «فرمودند:  جآمده است که پیامبر خدا  ل) در حدیث عائشه٦ 
شود، و اگر  مادری خود میاین، سبب دیگری دارد؟ اگر آب زن بیشتر باشد، مولود ھمرنگ اقوام 

 ».شود آب مرد بیشتر باشد، ھمرنگ اقوام پدری خود می
اشتراک داشت، یکی  جوی مقداد بن عمرو بن ثعلبه کندی است، در تمام غزوات با پیامبر خدا  -١

از ھفت کسی است که اسالم را در مکۀ مکرمه ظاھر ساختند، دارای مناقب بسیار است، شخص 
به سن ھفتاد سالگی وفات یافت، (أسد  س، در مدینۀ منوره در خالفت عثمانچاق و تنومندی بود

 ).٤١١-٤/٤٠٩الغابه: 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
رنگ و لغزانی است که ھنگام غلبه شھوت، و یا ھنگام یادآوری جماع، و  ) مذی عبارت از مایع بی١ 

ھا بیشتر از مردھا  شود، و (مذی) در زن خارج می یا مشغول شدن به مقدمات جماع از انسان
 شود. ھا دیرتر خارج می است، منتھی از مردھا زودتر، و از زن

خودداری نمود، که  جاز آن جھت از پرسیدن حکم این مسئله از پیامبر خدا  س) خود علی٢ 
ین امر داللت بر بود، و از یادآوری این مسئله از ایشان شرم نمود، و ا جشوھر دختر پیامبر خدا 

اند که: شخص نباید در نزد اقارب ھمسر خود از مسائل  دارد، و علماء گفته سکمال ادب علی
 جماع و شھوت یادآوری نماید.

 شود نه غسل. ) از خارج شدن (مذی) تنھا وضوء الزم می٣ 
، ورنه ) چون (مذی) نجس است، بنابراین اگر از کسی مذی خارج شد، باید َذَکر خود را بشوید٤ 

 کند. خواند، نمازش صحت پیدا نمی جسمش نجس باقی مانده و اگر در ھمان حال نماز می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ١٩٨

دِ  باب: -٤٠ جِ تْيَا يفِ املَسْ الفُ لْمِ وَ رِ العِ  ذِكْ

 ]: بیان کردن علم و فتوی دادن در مسجد٤٠باب [

ِ بِْن ُ�َمرَ َ�بِْد  َ�نْ  -١٠٨ نَّ رَُجًال، قَاَم يِف الَمْسِجِد، َ�َقاَل: يَا  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: ا�َّ
َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ْن نُِهلَّ
َ
ُمُرنَا أ

ْ
ْ�َن تَأ

َ
، ِمْن أ ِ ْهُل «رَُسوَل ا�َّ

َ
يُِهلُّ أ

ٍْد ِمْن قَْرنٍ  الَمِدينَِة ِمْن ِذي احلُلَيَْفِة،
َ

ْهُل �
َ
ِم ِمَن اجلُْحَفِة، َوُ�ِهلُّ أ

ْ
أ ْهُل الشَّ

َ
َوقَاَل اْ�ُن » َوُ�ِهلُّ أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْهُل ايلََمِن ِمْن يَلَْملَمَ «ُ�َمَر َوَ�ْزُ�ُموَن أ

َ
» َوُ�ِهلُّ أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر َ�ُقوُل: لَمْ  ْ�َقْه َهِذهِ ِمْن رَُسوِل ا�َّ
َ
[رواه ابلخاری:  أ

١٣٣.[ 
روایت است که: شخصی در مسجد برخاست و  باز عبدالله بن عمر -۱۰۸

 کنید که از کجا احرام ببندیم؟ گفت: یا رسول الله! به ما امر می
یفه، مردم شام: از جحفه، و مردم مردم مدینه: از ذوالحل«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».نجد: از قرن منازل
م دمر«فرمودند که:  جکنند پیامبر خدا  گفت: و مردم گمان می بابن عمر

گفت: ولی من این چیز را از پیامبر  می ب، و ابن عمر»یمن: از یلملم احرام ببندند
 .)١(نفھمیدم جخدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ای است در جنوب غرب مدینۀ منوره که از مسجد نبوی حدود (ده) کیلو  ) ذوالحلیفه منطقه١ 

از ھمین جا به حج خود احرام بستند، و در جایی که نبی کریم  جمتر فاصله دارد، و پیامبر خدا 
نماز خوانده و احرام بستند، اکنون مسجد کالن و زیبایی بنا یافته است، و این منطقه به نام  ج

 شود، و از اینجا تا مکۀ مکرمه حدود (چھار صد) کیلو متر است. (آبیار علی) نیز یاد می
تر است،  و مدینۀ منوره قرار دارد، و به طرف مکۀ مکرمه نزدیک ) ُجحفه در بین راه مکۀ مکرمه٢ 

 ھای جدید، این منطقه از راه اصلی مکۀ مکرمه دور افتاده است. سازی و نظر به تقدم عمران، و راه
 ) (قرن منازل) در شرق مکۀ مکرمه قرار داشته و فاصلۀ آن تا مکه حدود ھشتاد کیلو متر است.٣ 
 مکۀ مکرمه و به فاصلۀ تقریبا پنجاه کیلومتری آن قرار دارد.) (یلملم) در جنوب ٤ 
 اند. ھا تعیین نموده برای آن ج) این اماکن میقات کسانی است که پیامبر اکرم ٥ 
) کسی که نیت حج و یا عمره را دارد، نباید از این اماکن بدون احرام بگذرد، و اگر گذشت بر ٦ 

کند، ولی اگر نیت حج و یا عمره را  حت پیدا میاش ص گردد، و حج عمره وی (دم) الزم می

                                                 



 ١٩٩  علمکتاب  -۳

أَلَهُ  باب: -٤١ َّا سَ ثَرَ ممِ ائِلَ بِأَكْ ابَ السَّ نْ أَجَ  مَ

 ]: کسی که سائل را به بیشتر از آنچه که سؤال کرده است جواب داده است٤١باب [

َل  ،وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -١٠٩
َ
نَّ رَُجًال َسأ

َ
َما يَلْبَُس الُمْحِرُم؟  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  أ

ُه الَورُْس «َ�َقاَل:  �َُس، َوَال ثَْوً�ا َمسَّ اِو�َل، َوَال الرُبْ َ َال يَلْبَُس الَقِميَص، َوَال الِعَماَمَة، َوَال الرسَّ
َْت 

َ
َْقَطْعُهَما َحىتَّ يَُ�ونَا حت

ْ
، َويل ِ�ْ

ْ�ِ فَلْيَلْبَِس اخلُفَّ
ِد انلَّْعلَ إِْن لَْم َ�ِ

ْ�َفَراُن، فَ ِو الزَّ
َ
أ

 ].١٣٤بلخاری: [رواه ا »الَكْعبَْ�ِ 
پرسید: محرم  جروایت است که شخصی از پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۱۰۹

 چه لباسی را باید بپوشد؟
پیراھن نپوشد، دستار (عمامه) نپیچد، ازار نپوشد، عبا نپوشد، و لباسی «فرمودند: 

که معطر به خوشبویی و زعفران باشد، نپوشد، اگر کفش را نیافت، موزه بپوشد، ولی 
 .)١(»تر باشد ید آن را طوری قطع نماید که از زیر کعبین [یعنی: بجلک] پایینبا

تواند بدون احرام داخل مکۀ مکرمه گردد؟ علماء در این مورد اختالف نظر دارند،  نداشت، آیا می
جمھور علماء بر این نظر اند که بر چنین شخصی احرام بستن، و در نتیجه ادای حج و یا عمره 

ستن جھت رفتن به مکۀ مکرمه الزمی است، خواه گویند که احرام ب الزم نیست، ولی احناف می
شاءالله در  نیت حج و یا عمره را داشته باشد، و خواه نداشته باشد، و تفصیل بیشتر این مسأله إن

 جای خودش در کتاب حج خواھد آمد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 جلباسی را باید بپوشد، ولی نبی کریم  طوری که واضح است سؤال سائل از این بود که محرم چه 

برای سؤال کننده از چیزھای که پوشیدن آن برای محرم روا نیست خبر دادند، و سبب این امر 
آن است که این چیزھا محدود و قابل حصر است، ولی آنچه که پوشیدنش روا است قابل حصر 

از آن منع نکردند،  جکریم نیست، زیرا حاصل در اشیاء اباحت است، پس چیزھایی را که نبی 
 پوشیدن آن برای محرم روا است.

) پوشیدن چیزھای که در این حدیث نبوی شریف آمده است، به اجماع علماء برای ُمحرم حرام ٢ 
 است.

) در پوشیدن لباس احرامی که به ورس و زعفران رنگ شده باشد، بین علماء اختالف است، ٣ 
گویند پوشیدن چنین لباسی برای محرم روا نیست، ولو  یبعضی از علماء نظر به ظاھر حدیث م

آنکه بعد از رنگ شدن به ورس و زعفران شسته شده باشد، ولی جمھور علماء پوشیدن چنین 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٠٠

دھند، زیرا در روایت دیگری آمده  لباسی را در صورتی که شسته شده باشد، برای محرم جواز می
 ».مگر آنکه شسته شده باشد«است که: 

طوری که در  –دن موزه در وقت یافت نشدن نعلین جواز دارد، ولی بشرط آنکه آن را ) پوشی٤ 
 حدیث نبوی شریف آمده است، پایینتر از کعبین قطع نماید.

یابد، در نزد جمھور علماء جواز دارد، زیرا در حدیث  ) پوشیدن تنبان برای کسی که ازاری نمی٥ 
، ولی در »کسی که ازار را نیافت، تنبان بپوشد« فرمودند: جدیگری آمده است، که پیامبر خدا 

گردد و یا نه، بین  مورد اینکه بعد از پوشیدن تنبان در چنین حالتی بر شخص محرم فدیه الزم می
در حالت ضرورت اجازۀ  جگویند که: چون پیامبر خدا  علماء اختالف است، عامۀ علماء می

گوید که در  می /گردد، ولی امام ابوحنیفه م میاند، لذا بر وی فدیه الز پوشیدن تنبان را داده
گردد، و مستمسک وی دالئل دیگری است که داللت بر این دارد  این حالت بر وی فدیه الزم می

رسد، زیرا  گردد، ولی قول جمھور علماء راجحتر به نظر می که از پوشیدن تنبان فدیه الزم می
داند، پوشیدن تنبان در حالت عادی است، نه  میدالئل دیگری که فدیه را در پوشیدن تنبان الزم 

 در حالت ضرورت و ضرورت حالت خاص خود را دارد، والله تعالی أعلم.

                                                                                                                        



 
 

ضوء -٤  كتابُ الوُ

 کتاب وضوء -۴

ورٍ باب:  -١ ِ طُهُ الَةٌ بِغَريْ بَلُ صَ قْ  الَ تُ

 شود ]: هیچ نمازی بدون وضوء قبول نمی١باب [

يب -١١٠
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  : قَاَل قَاَل ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ َال ُ�ْقبَُل «رَُسوُل ا�َّ

 
َ
أ ْحَدَث َحىتَّ َ�تَوَضَّ

َ
بَا ُهَر�َْرَة؟، قَاَل: » َصَالُة َمْن أ

َ
َموَْت: َما احلََدُث يَا أ قَاَل رَُجٌل ِمْن َحرْضَ

اٌط  ْو رُضَ
َ
 ].١٣٥ [رواه ابلخاری: فَُساٌء أ

نماز کسی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۱۰
 ».شود وضوء شود، تا مجددا وضوء نسازد، قبول نمی بی

 گونه است؟ وضوئی چه شخصی از مردم حضرموت گفت: یا ابا ھریره! بی
 .)١([در جوابش] گفت: چوسیدن یا گوزیدن سابوھریره

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، تا وقتی که مجددا وضوء  ) اگر از کسی در داخل نماز و یا در خارج نماز بادی خارج می١ 

 .نسازد، نمازش روا نیست
شود، خواه به طور اختیاری خارج شود، و خواه به طور  ) بیرون شدن باد سبب نقض وضوء می٢ 

 اضطراری، زیرا حدیث نبوی شریف به طور مطلق آمده است.
شود، خارج شدن ھر چیزی دیگری از  وضوئی می ) ھمانطوری که خارج شدن باد سبب بی٣ 

 شود. وضوئی می سبیلین به طریق اولی سبب بی
طھارت در ھر نمازی شرط است، و نماز جنازه و نماز عیدین و نماز کسوف و خسوف وغیره از  )٤ 

 باشد. این حکم مسثنی نمی

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٠٢

وءِ  باب: -٢ ضُ لِ الوُ  فَضْ

 ]: فضیلت وضوء۲باب [

يِت «َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل  وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -١١١ مَّ
ُ
إِنَّ أ

 
َ
ِلَ� ِمْن آثَاِر الوُُضوِء، َ�َمِن اْستََطاَع ِمنُْ�ْم أ ا ُ�َجَّ تَُه يُْدَعْوَن يَْوَم الِقيَاَمِة ُغرًّ ْن يُِطيَل ُغرَّ

 ].١٣٦[رواه ابلخاری:  »فَلْيَْفَعْل 
شنیدم که فرمودند:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۱۱

درخشد،  ھا می امت من در روز قیامت در حالی که از اثر وضوء، نور از دست و پای آن«
 .)١(»ود را زیاد کند، بکندخواھد این نورانیت و درخشش خ شوند، و کسی که می ندا می

تَيْقِنَ  باب: -٣ سْ تَّى يَ كِّ حَ نَ الشَّ أُ مِ ضَّ تَوَ  الَ يَ

 گردد مگر آنکه متیقن شود ]: از مشکوک شدن، وضوء الزم نمی٣باب [

نَْصاِريِّ  -١١٢
َ
ِ َص�َّ اُهللا  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن عبِْد اِهللا بن يز�ٍْد األ  رَُسوِل ا�َّ

َ
نَُّه َشاَك إِىل

َ
�

َالِة؟ َ�َقاَل:  َء يِف الصَّ ْ ُد اليشَّ نَُّه َ�ِ
َ
ِْه �

َ
ي ُ�َيَُّل إيِل ِ

َّ
ْو َال  -َال َ�نَْفِتْل «َعلَيِْه وََسلََّم الرَُّجُل اذل

َ
أ

َد ِر�ًا -َ�نرَْصِْف  ْو َ�ِ
َ
 ].١٣٧[رواه ابلخاری:  »َحىتَّ �َْسَمَع َصْوتًا أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) شستن چیزی بیشتر از حد معین آن از اعضای وضوء مستحب است، مثال: در شستن روی ١ 

ھا قدری  ھای خود را نیز بشوید، و در شستن دست اطراف گوشقدری از پیش روی سر خود، و 
 ھا را نیز بشوید، و در شستن پا قدری باالتر از بجلک پا را نیز بشوید. باالتر از آرنج

 سازند در روز قیامت مقام و منزلت خاصی است. ) برای کسانی که وضوء می٢ 
 ر وقت وضوء ساختن شسته شود.) این حدیث داللت قطعی بر این امر دارد که پا باید د٣ 
) یکی از کسانی که این حدیث را شنیده بود، به فھم و اجتھاد خود در وضوء ساختن وقتی که ٤ 

شست، تا  ھایش را می شست، و وقتی که دست اش را نیز می شست، گردن و سینه رویش را می
و بدون شک این  شست، شست، تا زانوھایش می شست، و وقتی که پاھایش را می ھایش می شانه

یک فھم سقیم، و غیر مطلوب از نص حدیث نبوی است، بلکه مطلوب از حدیث نبوی آن است که: 
خواھد که این نورانیش در روز قیامت بیشتر شود، اعضای وضوء را به طور کامل  اگر کسی می

زه بیشتر از مقداری که فرض است، یک اندا –طوری که قبال تذکر دادیم  –بشوید، و در این حالت 
 نه آنکه در این کار غلو کند. –بشوید 

                                                 



 ٢٠٣  وضوءکتاب  -۴

 جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  )١(ساز عبدالله بن یزید انصاری -۱۱۲
افتد که از وی چیزی خارج شده  پرسیدم: اگر کسی در وقت نماز خواندن به شک می

 است یا نه، چه باید بکند؟
تا وقتی که صوتی را نشیده باشد، و یا احساس بویی را نکرده است، از «فرمودند: 

 .)٢(»شودنماز خارج ن

وءِ  -٤ ضُ يفِ يفِ الوُ فِ  باب: التَّخْ

 ]: تخفیف در وضوء۴باب [

نَّ انلَّيِبَّ « ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١١٣
َ
صّ� اهللا عليه وسلم نَاَم َحىتَّ َ�َفَخ،  أ

 ].١٣٨[رواه ابلخاری:  »َوُر�ََّما قَاَل: اْضَطَجَع َحىتَّ َ�َفَخ، ُ�مَّ قَاَم فََص�َّ  اَولَْم َ�تَوَضَّ  –ُ�مَّ َص�َّ 
خواب شدند تا جایی که  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۱۳

و یا چنین  -نفیرشان بلند گردید، بعد از آن بدون آنکه وضوء بسازند، نماز خواندند، 

وی عبدالله بن یزید ین حصن انصاری است، در حدیبیه و در غزوات بعد از آن اشتراک داشت، در  -١
از وی ُنه حدیث روایت کرده  /ذی حجه سال شصت و سه به شھادت رسید، و امام بخاری

 ).٣/٢٧٤است، (أسد الغابه: 
 علق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل مت -٢
) این حکم برای کسی است که از بیرون شدن و عدم بیرون شدن چیزی از خود به شک ١ 

افتد، و کسی که در شک نیفتاده باشد، و متیقن باشد که از وی چیزی خارج شده است، ولو  می
باید گردد، و  آنکه خارج شدن این چیز بدون صوت، و بدون احساس بوی باشد، وضویش نقض می

 از نمازش خارج گردد، و مجددا وضوء بسازد.
گردد که: آنچه که به یقین ثابت شده باشد،  ) از این حدیث نبوی شریف این قاعده استنباط می٢ 

گردد، مثال: اگر کسی یقین داشته باشد که وضوء ساخته است، ولی از اینکه  به شک زائل نمی
ء شمرده شده و ضرورت به وضوء ساختن ندارد، وضویش شکسته است یا نه در شک بیفتد، با وضو

چه بالعکس اگر کسی از نقض وضویش متیقن باشد، ولی از اینکه شاید وضوء ساخته است یا  چنان
شود، و تا وقتی که وضوء نسازد نمازش صحت پیدا  وضوء شمرده می نه در شک باشد، بی

 کند. نمی

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٠٤

تا اینکه نفیرشان بلند شد، بعد از آن برخاسته و نماز  به پھلو خوابیدند –گفت که 
 .)١(خواندند

وءِ  -٥ ضُ بَاغِ الوُ  باب: إِسْ

 ]: کامل نمودن وضوء۵باب [

َساَمَة بِْن َز�ْدٍ  -١١٤
ُ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما قَاَل: َ�ْن أ َدَ�َع رَُسوُل ا�َّ

ْعِب  ْعِب  نََزَل  َعَرفََة َحىتَّ إَِذا اَكَن بِالشِّ َالَة  بِالشِّ  َولَْم �ُْسِبِغ الوُُضوَء َ�ُقلُْت الصَّ
َ
أ َ�بَاَل، ُ�مَّ تَوَضَّ

، َ�َقاَل:  ِ َماَمَك «يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َالُة أ ْسبََغ فََر�َِب، فَ » الصَّ

َ
، فَأ

َ
أ ا َجاَء الُمزَْدلَِفَة نََزَل َ�تَوَضَّ لَمَّ

 ِ�
ُ
، ُ�مَّ أ هِلِ نَاَخ لُكُّ إِ�َْساٍن بَِعَ�ُه يِف َمْ�ِ

َ
َالُة، فََص�َّ الَمْغِرَب ُ�مَّ أ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
يَمِت الوُُضوَء، ُ�مَّ أ

، َولَْم يَُصلِّ بَيْنَُهَما  .]١٣٩[رواه ابلخاری:  الِعَشاُء فََص�َّ
ھنگام بازگشتن  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: باز اسامه بن زید -١١٤

از (عرفه) به درۀ کوھی رسیدند، در آن دره بول نمودند، و بعد از آن وضوء ساختند، 
 ولی وضوء را کامل نکردند [یعنی: اعضای وضوء را فقط یکبار یکبار شستند].

 ید؟گفتم: یا رسول الله! ارادۀ نماز خواندن دار
، و سوار شدند و به (مزدلفه) آمدند، در مزدلفه »نماز پیش روی تو است«فرمودند: 

وضوی کاملی ساختند، بعد از آن اقامت گفته شد، نماز شام را خواندند، بعد از آن 
ھرکس شترش را در جایش خوابانید، بعد از آن اقامت نماز خفتن گفته شد، آن نماز را 

 .)٢(دو نماز، کدام نماز دیگری نخواندندھم اداء کردند، و بین این 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
طوری که قبال به آن اشاره نمودیم، اینکه کسی بخوابد، و بعد از خواب شدن بدون آنکه وضوء به  

، و سائر انبیاء علیھم السالم است، زیرا جآن وضوء بسازد، نماز بخواند، خاص برای پیامبر خدا 
شان جھت تلقی وحی،  طوری که در احادیث دیگری آمده است، چشم ایشان خواب ولی قلب

خوابند، باید ھنگام نماز خواندن وضوء بسازند، زیرا در وقت  بود، ولی کسان دیگری اگر میبیدار 
 خوابد، و اختیاری به ھیچ یک از اعضای خود ندارند. خوابیدن به تمام اعضای خود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
تر است، و حجاج بعد از اینکه از  زدیک) مزدلفه جایی است بین عرفات، و منی، و به طرف منی ن١ 

شوند، نماز شام و خفتن را باھم در وقت خفتن در اینجا اداء  عرفات بعد از غروب آفتاب خارج می

                                                 



 ٢٠٥  وضوءکتاب  -۴

ةٍ  باب: -٦ دَ احِ ةٍ وَ فَ رْ نْ غَ يْنِ مِ هِ بِاليَدَ جْ لِ الوَ سْ  غَ

 دو دست، از برداشتن آب به یک دست]: شستن رو به هر٦باب [

نَُّه  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١١٥
َ
َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء، «�

َ
 َ�َغَسَل وَْجَهُه، أ

َ
أ تَوَضَّ

 يَِدهِ 
َ

َضاَ�َها إىِل
َ
َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء، فََجَعَل بَِها َهَكَذا، أ

َ
َ�َمْضَمَض بَِها َواْستَنَْشَق، ُ�مَّ أ

َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء، َ�غَ 
َ
ْخَرى، َ�َغَسَل بِِهَما وَْجَهُه، ُ�مَّ أ

ُ
َخَذ َغْرفًَة األ

َ
َسَل بَِها يََدُه ايلُْمَ�، ُ�مَّ أ

َخَذ َغْرفًَة ِمْن َماٍء، فََرشَّ ىلَعَ رِْجِلهِ 
َ
ِسِه، ُ�مَّ أ

ْ
 ِمْن َماٍء، َ�َغَسَل بَِها يََدُه اليرُْسَى، ُ�مَّ َمَسَح بَِرأ

ْخَرى، َ�َغَسَل بَِها رِجْ 
ُ
َخَذ َغْرفًَة أ

َ
ُ�مَّ قَاَل: َهَكَذا » لَُه، اليرُْسَىايلُْمَ� َحىتَّ َغَسلََها، ُ�مَّ أ

 
ُ
أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�تَوَضَّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
 ].١٤٠[رواه ابلخاری:  َرأ

وضوء ساخت: [و وضویش چنین بود که]:  بروایت است که ابن عباس -۱۱۵
یگری روی خود را شست، کف آبی گرفت و با آن مضمضه و استنشاق نمود، کف آب د

گرفت، و این دست خود را با دست دیگر خود یکجا نمود، و با دو دست روی خود را 
شست، باز کف آب دیگری گرفت، و با آن، دست راست خود را شست، و با کف آب 
دیگری دست چپ خود را شست، بعد از آن سرش را مسح نمود، بعد از آن کف آب 

نکه آن را شست، بعد از آن کف آب دیگری گرفت، و روی پای راست خود پاشید، تا آ
را دیدم که  جدیگری گرفت، و با آن پای چپ خود را شست، و گفت: پیامبر خدا 

 .)١(ساختند چنین وضوء می

کنند، و مزدلفه به معنی (جای تقرب و عبادت نمودن در اینجا به خداوند متعال تقرب  می
 جویند. می

شام را تا وقت رسیدن به مزدلفه به تاخیر  ) در روز عرفه برای حجاج واجب است که نماز٢ 
اندازند، بنابراین اگر کسی نماز شام را در عرفات، و یا در بین راه خواند، باید آن را در مزدلفه با 

 نماز عشاء دوباره جمع نماید.
توان در بین  ) در جمع کردن بین این دو نماز، مواالت و پیاپی خواندن شرط نیست، بکله می٣ 

بعد از ادای نماز مغرب و پیش از  شچه که صحابه ماز، بعضی کارھا را انجام داد، چناناین دو ن
 ادای نماز عشاء به خواباندن شترھای خود، و به پایین کردن بار سفر خود مشغول شدند.

 ) برای ھریک از نماز مغرب و عشاء، در مزدلفه باید اقامت جداگانۀ گفت.٤ 
 این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به  -١
 ) در آب وضوء نباید اسراف کرد.١ 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٠٦

 ءِ الَ اخلَ  ندَ عِ  ولُ قُ ا يَ باب: مَ  -٧

 گوید؟ ]: آنچه که در وقت دخول بیت الخالء می۷باب [

َم إَِذا َدَخَل اخلَالََء  َ�ْن اَ�ٍَس ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -١١٦
اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ

ُعوُذ بَِك ِمَن اخلُبُِث َواخلَبَائِِث «قَاَل: 
َ
 ].١٤٢[رواه ابلخاری:  »اللَُّهمَّ إِ�ِّ أ

ھنگام داخل شدن به بیت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۱۶

اخلَبَائِثِ اللَّهُ «گفتند:  الخالء چنین می نَ اخلُبُثِ وَ وذُ بِكَ مِ یعنی: خدایا! از ذکور  ،»مَّ إِينِّ أَعُ

 .)١(جویم و اناث شیاطین به تو پناه می

) روا است که از یک آب، مضمضه و استنشاق نمود، ولی علمای احناف نظر به حدیث دیگری ٢ 
گویند: برای ھریک از مضمضه و استنشاق باید آب جداگانۀ  که در این مورد آمده است می

 استعمال نمود.
تواند رو را استیعاب نموده و به طور  یرا یک دست نمی) باید رو به ھردو دست شسته شود، ز٣ 

 کامل بشوید.
 ) اعضای که دوگانه اند، مانند: دست و پا، باید اول عضو راست را شست.٤ 
ھا مانده است، مسح  ) ظاھر این حدیث داللت بر این دارد که سر، به آبی که از شستن دست٥ 

اند که: تقدیر  زم نیست، ولی اکثر علماء گفتهگردد، و گرفتن آب جدید برای مسح کردن سر ال می
حدیث آن است که آب جدیدی برای مسح سر گرفت، و حدیثی که در سنن ابی داود آمده است، 

گیرد، از دست خود پاش دھد، و با رطوبتی که بر  مؤید این رأی است، ولی باید آب جدید را که می
 ماند، سرخود را مسح نماید. انگشتانش باقی می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از استعاذه آن است که از شیطان به خداوند پناه بجوید، مثال ھمانطوری که در متن این ١ 

اخلَبَائِثِ «حدیث نبوی شریف آمده است بگوید:  نَ اخلُبُثِ وَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ (بسم و یا بگوید  »اللَّهُ

اخلَبَائِثِ اهللا أعوذ باهللا  نَ اخلُبُثِ وَ ، و یا: (أعوذ باهللا)و یا:  (أللهم إين أعوذ بك)، و یا بگوید: )مِ

 ھا. و امثال این (استعيذ باهللا)
ھا  کند که خالء در بنیان و خانه ) استعاذه را پیش از داخل شدن به خالء بگوید، و فرقی نمی٢ 

 باشد و یا در صحراء و یا در ھرجای دیگری.
از تاثیر  ججھت اظھار عبودیت و تعلیم امت بود، ورنه آن حضرت  جذۀ پیامبر خدا ) استعا٣ 

 شیاطین انس و جن محفوظ بودند.

                                                                                                                        



 ٢٠٧  وضوءکتاب  -۴

الَءِ  باب: -٨ نْدَ اخلَ عِ املَاءِ عِ ضْ  وَ

 ]: گذاشتن آب در بیت الخالء٨باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل اخلَالََء،  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١١٧
َ
أ

ُ وَُضوًءا 
َ

يِن «َقاَل: ففَوََضْعُت هل ْهُه يِف ادلِّ ْخرِبَ َ�َقاَل اللَُّهمَّ َ�قِّ
ُ
[رواه ابلخاری:  »َمْن وََضَع َهَذا فَأ

١٤٣.[ 
ند، و من به بیت الخالء رفت جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۱۷

 شان گذاشتم. آبی را جھت وضوی
شان خبر دادند که: ابن  ؟ برای»این [آب] را چه کسی گذاشته است«گفتند: 

 عباس].
 .)١(»خدایا! او را در علم دین عالم بگردان«دعا کردند که: 

، «) طوری که در حدیث دیگری آمده است، ھنگام خارج شدن از بیت الخالء بگوید: ٤  انَكَ رَ فْ غُ

 ْ اينِ افَ عَ نِّيْ األَذَ وَ بَ عَ يْ أَذْهَ هللاَِِّ الَّذِ دُ َمْ  .»احلْ
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ای است. ) احترام کردن به شخص عالم و دانشمند کار نیک و پسندیده١ 
به  جھمانطوری که نبی کریم  بمستجاب است، زیرا ابن عباس ج) دعای پیامبر خدا ٢ 

مفسر قرآن حقش دعا کردند، یکی از متبحرین علم دین بگرداند، تا جای که به نام حبر امت و 
 شھرت یافت.

تر  تر و با منفعت ) و گرچه ھر علمی شریف و با منفعت است، ولی علم دین از دیگر علوم شریف٣ 
کردند که خداوند  دعا می جداشت، پیامبر خدا  است، زیرا اگر علم دیگری بر علم دین برتری می

فعت رساندن به گروه معینی ابن عباس را عالم در آن علم بگرداند، و دیگر آنکه ھر علمی سبب من
گردد، و باآلخره ھر  گردد، ولی علم دین سبب منفعت رساندن به عموم مردم می از مردم می

شود، ولی علم دین سبب منفعت  علمی تنھا سبب منفعت رساندن برای مردم در امور دنیوی می
 شود. رساندن به مردم در امور دنیا و آخرت ھردو می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٠٨

ةُ  باب: -٩ بْلَ بَلُ القِ تَقْ الَ  الَ تُسْ لٍ وَ ائطٍ  بِبَوْ  غَ

 د روی خود را به طرف قبله نمود]: در وقت بول و غائط نبای۹[باب 

نَْصاِريِّ  َ�نْ  -١١٨
َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

وْ «
َ
قُوا أ َِّها َظْهَرُه، رَشِّ َحُدُ�ُم الَغائَِط، فََال �َْستَْقِبِل الِقبْلََة َوَال يَُول

َ
ىَت أ

َ
ُ�وا إَِذا أ [رواه  »َغرِّ

 ].١٤٤ابلخاری: 
اگر «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز ابو ایوب انصاری -۱۱۸

کسی که از شما به قضای حاجت آمد، روی و یا پشتش را به طرف قبله نکند، [بلکه در 
 .)٢(»این حالت] روی خود را به طرف شرق و یا غرب نمائید

ن کلیب انصاری است، از بزرگان صحابه است، و به غزوۀ بدر اشتراک نموده نامش خالد بن زید ب -١
به مدینۀ منوره ھجرت نمودند، به خانۀ وی اقامت گزیدند، در وقت  جاست، وقتی که نبی کریم 

جھاد با رومیان در قسطنطنیه در سال پنجاه ھجری وفات یافت، و امام بخاری از وی ھفت 
 ).١٤٤-٥/١٤٣الغابه: حدیث روایت کرده است، (اسد 

 از احکام و مسائل متلعق به این حدیث آنکه: -٢
) در موضوع رو آوردن و پشت کردن به قبله در وقت بول و غائط کردن چھار مذھب وجود ١ 

 دارد:
گوید: در وقت بول و غائط چه در  می /بنا به عموم این حدیث نبوی شریف امام ابوحنیفه -أ 

 رو آوردن، و پشت کردن به قبله جواز ندارد. نبیان باشد و چه در صحراء
 مالحظه: 
گوید: در منع بودن  این است که می /برتایید مذھب امام ابوحنفه /از دالئل عقلی امام عینی 

رو آوردن به قبله در وقت قضای حاجت نباید بین بنیان و صحرا فرق نمود، زیرا سبب منع، 
بین صحراء و بنیان وجود ندارد، و دیگر اینکه اگر احترام به قبله است، و در این معنی فرقی 

بگوئیم رو آوردن به قبله در بنیان جواز دارد، زیرا در این حالت بین شخص و بین مکه حائل واقع 
ھا و  شود، این معنی در جاھای دور از مکه در صحراء نیز وجود دارد، زیرا در صحراء نیز کوه می
گویند زمین کروی است، که در این  ر نزد کسانی که میشود، خصوصا د ھا حائل واقع می دره

 گیرد. حالت اصال موازاتی صورت نمی
کند، و این  در اینجا اشاره به کروی بودن زمین می /کنید امام عینی و طوری که مالحظه می 

) شش ٦٤٥) ھشت صد و بیست و یک ھجری یعنی: پیش از این به (٨٢١سخن را وی در سال (

                                                 



 ٢٠٩  وضوءکتاب  -۴

ِ  باب: -١٠ ىلَ لَبِنَتَنيْ زَ عَ َّ نْ تَربَ  مَ

 ]: کسی که در باالی دو خشت قضای حاجت نمود١٠باب [

سال گفته است، پس کسانی که کشف کروی بودن زمین را به غیر مسلمانان  صد و چھل و پنج
 دھند، از انصاف به دور ھستند. نسبت می

آمده است که: رو آوردن به قبله جواز ندارد، ولی پشت  /در روایت دیگری از امام ابوحنیفه -ب 
کردن به قبله جواز دارد، خواه در بنیان باشد و خواه در صحراء، ولی روایت مشھور ھمان روایت 

 اول است.
 گویند که: رو آرودن و پشت کردن به قبله در نبیان و صحرا جواز دارد. اھل ظاھر می -ج 
گویند که: رو آرودن و پشت کردن به  ی و احمد رحمھم الله میائمه سه گانه مالک و شافع -د 

 قبله در صحراء حرام، و در بنیان جواز دارد.
) ھدف آن نیست که در وقت قضای حاجت باید حتما انسان رو به طرف شرق و یا غرب باشد، ٢ 

ن بلکه ھدف آن است که در وقت قضای حاجت نباید رو و یا پشتش به طرف قبله باشد، و چو
قبلۀ اھل مدینه منوره به طرف جنوب است، برای آنکه در وقت قضای حاجت رو و یا پشت 

فرمودند که در وقت قضای حاجت روی خود را به  جشخص به طرف قبله نشود، پیامبر خدا 
طرف شرق و یا غرب نمائید، بنابراین کسانی که قبلۀشان به طرف مغرب و یا مشرق قرار دارد، 

شان به  حاجت، روی خود را به طرف مغرب و یا مشرق نمایند، بلکه باید روی نباید ھنگام قضای
 طرف شمال و یا جنوب باشد.

 ) از آداب دیگر قضای حاجت این است که:٣ 
کرد، بکوشد که دور برود تا از چشم مردم قدر اإلمکان  اگر در زمین ھمواری قضای حاجت می -أ 

 پنھان شود.
کرد، پیراھنش را از پشت سر رھا کند تا به  واری قضاء حاجت میاگر در صحراء و زمین ھم -ب 

 زمین برسد.
 سخن نزند. -ج 
 با دست چپ استنجاء بزند. -د 
 با فضله حیوان و استخوان خود را پاک نکند. -ھـ 
اگر بر انگشترش نام خدا نوشته شده بود، پیش از داخل شدن به خال آن را درآورد، و اگر  -و 

 آن در خارج از خال میسر نبود، آن را در دھان خود بگذارد. جای برای حفاظت
از قضای حاجت و بول کردن در این اماکن خودداری نماید: در راه رفت و آمد مردم، در سایۀ  -ز 

که در تابستان مورد استفادۀ مردم است، در آفتاب رخی که در زمستان مورد استفادۀ مردم 
رود النۀ حشره و یا  دار، در سوراخی که احتمال می میوهاست، در آب ایستاده، در زیر درخت 

  جانداری باشد.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢١٠

إِنَّ نَاًسا َ�ُقولُوَن إَِذا َ�َعْدَت ىلَعَ  َ�ْن َ�بِْد اُهللا بِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما قَاَل: -١١٩
َا،  الَمْقِدِس،َحاَجتَِك فََال �َْستَْقِبِل الِقبْلََة َوَال َ�يَْت 

َ
لََقْد اْرَ�َقيُْت يَْوًما ىلَعَ َظْهِر َ�يٍْت نل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
، ُمْستَْقِبًال «فََرأ ِنَتَْ�ِ

َ
 ».َ�يَْت الَمْقِدِس حِلَاَجِتهِ ىلَعَ بل

 ].١٤٥[رواه ابلخاری: 
گویند: وقتی که  ردمانی میروایت است که گفت: م باز عبدالله بن عمر -۱۱۹

به قضای حاجت نشستی، روی خود را به طرف قبله و یا بیت المقدس مکن، من روزی 
را دیدم که بر روی دو خشت، در حالی که  جام باال شدم، و پیامبر خدا  روی بام خانه

 .)١(کردند قضای حاجت می شان به طرف بیت المقدس بود، روی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از رو آوردن به طرف قبله [خواه بیت  ج) طوری که در حدیث گذشته دیدیم پیامبر خدا ١ 

این حدیث، اباحت المقدس و خواه مکۀ مکرمه باشد]، در وقت قضای حاجت نھی فرمودند، و از 
گویند که این حدیث ناسخ حدیث اول است، و در  شود، بعضی از علماء می این کار دانسته می

نتیجه روی آوردن به طرف بیت المقدس در وقت قضای حاجت جواز دارد، و بعضی از علماء 
 گویند که حدیث گذشته قولی، و این حدیث فعلی است، و حدیث قولی بر حدیث فعلی ترجیح می

دارد، و در نتیجه روی آوردن به طرف بیت المقدس در وقت قضای حاجت جواز ندارد، ولی باید 
گفت که اگر ضرورت نباشد، اقال روی احتیاط رو نیاوردن به طرف بیت المقدس در وقت قضای 

 حاجت، بھتر است.
تی، روی گویند: وقتی که به قضای حاجت نشس گوید: (مردمانی می ) از این سخن راوی که می٢ 

نیز در فھم  ششود که صحابه خود را به طرف قبله و یا بیت المقدس مکن)، چنین دانسته می
بعضی از احادیث در بین خود اختالف نظر داشتند، و اختالف نظر یک امر طبیعی است، از این 

کردند، و  نیز اختالف می جدر بعضی مسائل حتی در حضور نبی کریم  شجھت بود که صحابه
کردند، و چنین مسائلی در فقه اسالمی بسیار زیاد  ایشان را از این کار منع نمی جیم نبی کر

شان در قضیه اسیران بدر، در وقت ادای نماز عصر در روز رفتن به  است، از آن جمله اختالف
سوی بنی قریظه، در اعادۀ نماز نیست به کسی که آبی نیافته است و با تیمم نماز خوانده است، و 

شان  ش از خارج شدن وقت به آب رسیده است، و در مسائل بسیار دیگری، ولی اختالفسپس پی
ھم بیشتر و بیشتر است، و در مقدمۀ این کتاب، این موضوع را توضیح  بعد از عصر نبوت از این

 ام، به آنجا مراجعه شود. بیشتری داده

                                                 



 ٢١١  وضوءکتاب  -۴

ازِ  باب: -١١ َ اءِ إِىلَ الربَ وجِ النِّسَ رُ  خُ

 ها به قضای حاجت ]: بیرون شدن زن١١باب [

ْزَواَج انلَّيِبّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�نَّ َ�ْرُْجَن  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: َ�ْن اَع�َِشةَ  -١٢٠
َ
نَّ أ

َ
أ

 
َ
 الَمنَاِصِع َوُهَو َصِعيٌد أ

َ
ْزَن إِىل َفاَكَن ُ�َمُر َ�ُقوُل لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «ُح ْ�يَ بِاللَّيِْل إَِذا َ�رَبَّ

ِ َص�َّ اهللاُ  ، فََخرََجْت َسوَْدةُ » َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْفَعُل وََسلََّم: اْحُجْب �َِساَءَك، فَلَْم يَُ�ْن رَُسوُل ا�َّ
ًة َطِو�لًَة،  بِنُْت َزْمَعَة، َزْوُج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،

َ
ْلًَة ِمَن اللَّيَايِل ِعَشاًء، َوَ�نَِت اْمَرأ

َ
يل

 ُ نَْزَل ا�َّ
َ
َل احِلَجاُب، فَأ ْن َ�ْ�ِ

َ
َال قَْد َعَرْ�نَاِك يَا َسوَْدُة، ِحرًْصا ىلَعَ أ

َ
وجلَّ  َ�نَاَداَها ُ�َمُر: أ  عزَّ

 ].١٤٦[رواه ابلخاری:  احِلَجاِب 
ھا برای قضای  شب جان پیامبر خدا روایت است که: ھمسر لاز عائشه -۱۲۰

شدند، و عمر برای پیامبر  حاجت، به طرف مناصع که میدان فراخی بود، بیرون می
این کار  جھای خود را امر کن که حجاب نمایند، ولی پیامبر خدا  گفت: زن می جخدا

 کردند. را نمی
که  جیکی از ھمسران پیامبر خدا  )١(شبی در وقت نماز خفتن (سوده بنت زمعه)

 زن بلند قامتی بود، [جھت قضای حاجت] بیرون شده بود.
او را صدا زد [و گفت]: ای سوده! بدان که تو را شناختم، و مقصد عمر از  سعمر

] حکم أ[نازل گردد، و ھمان بود که خداوند بود که حکم حجاب  این سخن این
 .)٢(حجاب را نازل فرمود

با وی در مکۀ مکرمه بعد  جوی أم المؤمنین سوده بنت زمعه بن قیس قرشی است، پیامبر خدا  -١
-٥/٤٨٤وفات نمود، أسد الغابه ( سازدواج نمودند، و در آخر خالفت عمر لاز وفات خدیجه

٤٨٥.( 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) مناصع عبارت از میدان فراخی بود در نزدیکی بقیع که قبرستان اھل مدینۀ منوره است.١ 
با  سشود، سبب نزول آیۀ حجاب، ھمین قصۀ عمر یث دانسته می) طوری که از این حد٢ 

بوده است، و در روایت دیگری آمده است، که سبب نزول حجاب، قصۀ زینب بنت  لسوده
با زینب، سه نفر از مدعوین رفتن خود را از  جباشد، زیرا در شب عروسی پیامبر خدا  جحش می

ھا را به بیرون شدن از خانه امر  از اینکه آن جر خدا به تاخیر انداختند، و پیامب جخانۀ پیامبر خدا 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢١٢

اءِ بِاملَْاءِ االِ باب:  -١٢ تِنْجَ  سْ

 ]: استنجاء زدن به آب١٢باب [

�ٍَس  َ�نْ  -١٢١
َ
إَِذا َخَرَج حِلَاَجتِِه، «اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: أ

نَا وَُغَالٌم، َمَعنَا إَِداَوٌة ِمْن َماءٍ 
َ
يِجُء أ

َ
 ].١٥٠[رواه ابلخاری:  »أ

وقتی که به قضای حاجت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سانساز  -۱۲۱
آمدیم، و با ما ظرف آبی  شدند، من و یک بچۀ [دیگری که از انصار بود] می بیرون می

 .)١(بود

کردند، و ھمان بود که آیۀ حجاب نازل گردید، و در روایت دیگری آمده است که  نمایند، حیا می
خوردند،  در خانۀ خود نان می شبا عدۀ از صحابه جسبب نزول آیۀ حجاب این بود که پیامبر خدا 

تماس نمود، و  لھا با دست عائشه و دست یکی از آن خورد، ھا نان می ھم با آن لو عائشه
 متاثر گشتند، و ھمان بود که آیۀ حجاب نازل گردید. جاز این پیش آمد، پیامبر خدا 

کنند، و علماء برای جمع بین این  و به این طریق برای نزول آیۀ حجاب، سه سبب را ذکر می 
است، و آخرین سبب آن قصۀ زینب  اند که حجاب اسباب متعددی داشته روایات مختلفه گفته

 بنت جحش است، زیرا خود آیۀ کریمه اشاره به این قصه دارد، والله تعالی أعلم.
نازل گردید، و از  سای است که وحی آسمانی موافق نظر عمر ) این واقعه یکی از یازده واقعه٣ 

ندن نماز جنازه بر ، نخوا÷جملۀ آن مواضع: تحریم شراب، و جوب نماز خواندن در مقام ابراھیم
نکردن فدیه از اسیران غزوۀ بدر، و غیره است، و تفصیل بسیاری از این مواضع،  منافقین، قبول

 شاءالله در این کتاب در جای خودش خواھد آمد. إن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) در وقت قضای حاجت باید از نزد مردم دور شد.١ 
شود که: استنجاء زدن با آب، بعد از استنجا زدن با سنگ و یا کلوخ،  دانسته می) از این حدیث ٢ 

توان تنھا به استنجا  اند که اگر نجاست از جای خود تجاوز نکند، می سنت است، و علماء گفته
ھم اگر کسی در این حالت با آب نیز استنجا بزند،  زدن به سنگ و یا کلوخ اکتفاء نمود، و با این

 ھتر است.بدون شک ب
گویند که استنجاء زدن به کلوخ در وقت موجود بودن آب روا نیست،  ) علمای زیدی و شیعه می٣ 

سازد، و دیگر آنکه غرض از استنجاء طھارت و  ھا را ثابت می ولی احادیث بسیاری خالف نظر آن
د و ھم نظافت است، پس چه مانعی دارد که ھم با سنگ و کلوخ و یا ھر وسیلۀ دیگری استنجاء ز

با آب؟ و فائدۀ استنجاء زدن با سنگ و کلوخ با وجود آب آن است که سنگ و کلوخ عین نجاست 
 کند. را از بین برده و در وقت استنجاء زدن با آب عین نجاست به دست اثر نمی

                                                                                                                        



 ٢١٣  وضوءکتاب  -۴

اءِ باب:  -١٣ تِنْجَ سْ عَ املَاءِ يفِ االِ ةِ مَ نَزَ ْلِ العَ  محَ

 ]: برداشتن نیزه و آب در وقت استنجا زدن١٣باب [

ًة، �َْستَنيِْج بِالَْماءِ « َوِ� رواية: -١٢٢  ].١٥٢[رواه ابلخاری:  »ِمْن َماٍء َوَ�َ�َ
آمده است که [گفت]: با ما ظرفی از آب، و  سو در روایت دیگری از انس -۱۲۲

 .)١(زدند ] با آب، استنجاء میجعصای نیزه داری بود، و [پیامبر خدا 

خواھد به یکی از دو چیز که سنگ و کلوخ و یا آب باشد اکتفاء نماید، استنجاء  ) اگر کسی می٤ 
تنھا آب، بھتر از استنجاء زدن به تنھا سنگ و یا کلوخ است، زیرا سنگ و کلوخ تنھا عین زدن به 

کند و ھم اثر آن را، و این قول  کند، ولی آب ھم عین نجاست را پاک می نجاست را پاک می

ْۚ وَ ﴿خداوند متعال که:  ُروا ن َ�تََطهَّ
َ
ُ �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ در  ]۱۰۸[التوبه:  ﴾١٠٨ �نَ ٱلُۡمطَّ

 زدند، نازل گردید. شأن اھل قباء که به آب استنجاء می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دار ترجمه نمودیم، لفظ (َعَنَزه) است، و عنزه عبارت از  ) آنچه را که در حدیث به عصای نیزه١ 

ون در فارسی لفظ مرادف آن را نداریم، از عصایی است که دارای نوک تیز نیزه مانند است، و چ
دار فوائد  دار ترجمه نمودم، علماء برای آوردن این عصای نیزه این جھت آن را به عصای نیزه

 اند، از آن جمله: زیادی را ذکر کرده
 دفاع کردن از خود در مقابل دشمنان از منافقین و یھود. -أ 
 ھا نپاشد. آنکه بول بر روی لباس حفر کردن زمین سخت در وقت بول کردن، تا -ب 
 تکیه کردن و عصا زدن بر آن، وغیره. -ج 
 جدار را نجاشی برای پیامبر خدا  ) در مفاتیح العلوم خوارزمی آمده است که: این عصای نیزه٢ 

این  جگردید، و بعد از پیامبر خدا  شان نصب می بخشش داده بود، و در مصلی در پیش روی
لفاء به توارت باقی ماند، و در طبقات ابن سعد آمده است که: نجاشی برای دار نزد خ عصای نیزه
یکی را برای خود نگھداشتند، و  جدار بخشش داده بود، پیامبر خدا  سه عصای نیزه جپیامبر خدا 

 دادند. سو دیگری را به عمر سیکی را به علی

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢١٤

نيِ  باب: -١٤ اءِ بِاليَمِ تِنْجَ سْ نْ االِ يِ عَ  النَّهْ

 ]: با دست راست نباید استنجاء زد١٤باب [

يِب َ�تَاَدةَ  َ�نْ  -١٢٣
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  أ إَِذا رَشَِب «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْس يِف اِإلنَاِء، َو�َِذا َحُدُ�ْم فََال يَتَنَفَّ
َ
ْح  أ ىَت اخلَالََء فََال َ�َمسَّ َذَكَرُه �ِيَِمينِِه، َوَال َ�تََمسَّ

َ
أ

 ].١٥٣[رواه ابلخاری:  »�ِيَِمينِهِ 
وقتی که کسی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوقتاده -۱۲۳

از شما آب آشامید، در ظرف [آب]، نفس نکشد، و وقتی که به بیت الخالء آمد، َذَکر خود 
 .)١(»و با دست راست خود استنجاء نزندرا با دست راست لمس ننماید، 

ةِ  باب: -١٥ ارَ جَ اءِ بِاحلِ تِنْجَ سْ  االِ

 ]: استنجاء زدن با سنگ١٥باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -١٢٤
َ
قَاَل: ا�َّبَْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، وََخَرَج  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

ْستَنِْفْض بَِها «حِلَاَجِتِه، فاََكَن َال يَلْتَِفُت، فََدنَوُْت ِمنُْه، َ�َقاَل: 
َ
ْحَجاًرا أ

َ
َْوُه  -ابِْغِ� أ

َ
ْو �

َ
َوالَ  -أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خوردن نباید در ظرف آب نفس کشید، زیرا دور نیست که در چنین حالتی چیزی ) در وقت آب ١ 

 از آب دھانش در ظرف آب سرایت نماید، و یا ال اقل اثر تنفس در آب باقی بماند.
خواھد  ) از آداب دیگر آب خوردن آن است که شخص با سه نفس آب بنوشد، و در وقتی که می٢ 

 د از آب نوشیدن (الحمدلله).آب بنوشد، (بسم الله) بگوید، و بع
) ھمانطوری که لمس کردن َذَکر با دست راست روا نیست، لمس کردن ُدُبر نیز با دست راست ٣ 

جواز ندارد، زیرا نان و آب خوردن انسان با دست راست است، پس استعمال کردن آن، به کارھای 
 تقززآور خالف عقل و حکمت است.

 –مرد جواز ندارد، برای زن نیز جواز ندارد، زیرا احکام شرعی ) ھمانطوری که این اعمال برای ٤ 
شود، مگر آنکه دلیل خاصی وجود  ھا را نیز شامل می زن –ولو آنکه به نام مردھا وارد شده باشد 

ھا را از آن حکم استثناء نموده باشد، و چون در اینجا چنین دلیل خاصی  داشته باشد که زن
 شود، و به این موضوع قبال ھم اشاره نمودیم. ھا را نیز شامل می وجود ندارد، پس این حکم، زن

                                                 



 ٢١٥  وضوءکتاب  -۴

ْحجَ 
َ
تَيْتُُه بِأ

َ
تِِ� بَِعْظٍم، َوَال َروٍْث، فَأ

ْ
ْعَرْضُت َ�نُْه، تَأ

َ
 َجنْبِِه، َوأ

َ
اٍر بَِطَرِف ِ�يَايِب، فَوََضْعتَُها إِىل

ْ�بََعُه بِِهنَّ 
َ
ا قَىَض أ  ].١٥٥[رواه ابلخاری:  »فَلَمَّ

را که به قضای حاجت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۲۴
که به ایشان نزدیک بیرون شده بودند، تعقیب نمودم، و ایشان ملتفت نبودند، تا این

 شدم.
ھا استنجاء بزنم، و استخوان و  ھایی را پیدا کن که با آن برایم سنگ«فرمودند: 

 ».سرگین را نیاوری
ھای را به گوشۀ جامۀ خود آوردم و در کنارشان گذاشتم و خودم برگشتم، و  سنگ

 .)١(ھا، پاک کردند چون قضای حاجت کردند، خود را به آن سنگ

ثٍ باب: ال  -١٦ وْ  يستنجي بِرَ

 ]: با سرگین استنجاء نزند۱۶باب [

ىَت انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم « َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -١٢٥
َ
أ

ْحَجاٍر، فَوََجْدُت َحَجَر�ِْن، َواتَلَمْسُت 
َ
ْن آِ�يَُه بِثََالثَِة أ

َ
َمَرِ� أ

َ
ِجْدهُ،  الَغائَِط فَأ

َ
اثلَّالَِث فَلَْم أ

ْوثَةَ  ىَق الرَّ
ْ
ل
َ
َخَذ احلََجَر�ِْن َوأ

َ
تَيْتُُه بَِها، فَأ

َ
َخْذُت َرْوثًَة فَأ

َ
ٌس «َوقَاَل: » فَأ

ْ
[رواه ابلخاری:  »َهَذا ِر�

١٥٦.[ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از استنجاء زدن به استخوان و سرگین خودداری نمودند آن بود که  ج) حکمت آنکه نبی کریم ١ 

ھا  اید طعام آنطعام جنیان است، پس نب –ھمانطوری که در حدیث دیگری آمده است  –استخوان 
 تواند. را ملوث ساخت، و سرگین چون خودش نجس است، پس نجاست دیگری را پاک کرده نمی

به استخوان آن بود که  جگویند که علت استنجاء نزدن آن حضرت  ) بعضی از علماء می٢ 
دارد، بنابراین ھمانطوری که استنجاء زدن به  استخوان صاف و لغزان است، و نجاست را برنمی

ھا نیز  ستخوان روا نیست، به ھر جسم سخت و صاف دیگری مانند: شیشه، سفال و امثال اینا
جواز ندارد، و ھمانطوری که استجاء زدن به سرگین روا نیست به فضله ھیچ حیوان دیگری مانند: 

 فضلۀ گاو، پشکل شتر و گوسفند، وغیره نیز جواز ندارد.
دن به ُنه چیز روا نیست: استخوان، فضلۀ انسان، سرگین، اند که استنجاء ز ) بعضی از علماء گفته٣ 

 زغال، کاغذ، پارچه، برگ درخت، گیاه که علف باشد. –ھر طعامی که باشد  –طعام 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢١٦

به قضای  جپیامبر خدا  روایت است که گفت: ساز عبدالله بن مسعود -۱۲۵
شان حاضر سازم، دو عدد  سه عدد سنگ برای حاجت آمدند، و به من امر کردند که

سنگ یافتم، و سنگ سومی را پالیدم ولی آن را پیدا کرده نتوانستم، [در عوض] 
 سرگینی را گرفته و آوردم.

این «] آن دو سنگ را گرفتند و سرگین را دور انداخته و فرمودند: ج[پیامبر خدا 
 .)١(»نجس است

ةً  باب: -١٧ رَّ ةً مَ رَّ وءِ مَ ضُ  الوُ

 ]: یکبار یکبار شستن اعضاء در وضوء١٧باب [

ةً «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١٢٦ ًة َمرَّ  انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمرَّ
َ
أ  »تَوَضَّ

 ].١٥٧[رواه ابلخاری: 
یکبار یکبار وضوء  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۲۶

 اختند، [یعنی: اعضای وضوء را یکبار یکبار شستند].س

ِ  باب: -١٨ تَنيْ رَّ ِ مَ تَنيْ رَّ وءُ مَ ضُ  الوُ

 ]: دوبار دوبار شستن اعضاء در وضوء١٨باب [

ِ بِْن َز�ْدٍ  -١٢٧ نَْصارِيِّ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ريَِضَ اُهللا َ�نُْه:  األ

َ
أ

َ�ْ�ِ تَ « َ�ْ�ِ َمرَّ  َمرَّ
َ
أ  ].١٥٨[رواه ابلخاری:  »وَضَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به سرگین نجاست سرگین است، لذا با قیاس به  ج) چون علت استنجاء نزدن پیامبر خدا ١ 

 ستنجاء زدن به ھیچ جسم نجس دیگری نیز جواز ندارد.سرگین، ا
) در استنجاء زدن به سنگ و کلوخ و امثال آن، استعمال سه سنگ شرط نیست، بلکه شرط ٢ 

چه که اگر نجاست به سه سنگ  حصول نظافت است، ولو آنکه بیک سنگ حاصل شود، چنان
 حاصل نشد، باید از سنگ چھارمی و حتی پنجمی استفاده نماید.

توان عوض سنگ، از کلوخ، از کاغذ مخصوص حمام و  ) چون ھدف حصول نظافت است، می٣ 
 امثال این چیزھا استفاده نمود، و این مذھب امام ابوحنیفه و امام مالک رحمھما الله است.

                                                 



 ٢١٧  وضوءکتاب  -۴

دوبار دوبار  ج[روایت است] که: پیامبر خدا  )١(سازعبدالله بن زید انصاری -۱۲۷
 وضوء ساختند، [یعنی: عضای وضوء را دوبار دوبار شستند].

ثاً  -١٩ ثاً ثَالَ وءِ ثَالَ ضُ  باب: الْوُ

 در وضوء]: سه بار سه بار شستن اعضاء ۱۹باب [

انَ  َ�نْ  -١٢٨ نَّ  ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ
َ
 ىلَعَ  ُه:ريَِضَ اُهللا َ�نُْه �

َ
فَْرغ

َ
ثََالَث ِمَراٍر،  يََديْهِ  َداَع بِإِنَاٍء، َفأ

ْدَخَل يَِمينَُه يِف اِإلنَاِء، َ�َمْضَمَض، َواْستَنَْشَق 
َ
 ، ُ�مَّ َغَسَل وَْجَهُه ثََالثًاواستَنرَْث  َ�َغَسلَُهَما، ُ�مَّ أ

 الِمْرَ�َقْ�ِ ثََالثَ راٍت م
َ

ِسِه، ُ�مَّ َغَسَل رِْجلَيِْه ثََالَث ِمَرارٍ ا ، َوَ�َديِْه إىِل
ْ
  ٍت ُ�مَّ َمَسَح بَِرأ

َ
إىِل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ، ُ�مَّ قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َْو وُُضوِ� َهَذا، ُ�مَّ َص�َّ «الَكْعبَْ�ِ
َ

� 
َ
أ َمْن تَوَضَّ

 
ْ
ُ َر�

َ
ُث ِ�يِهَما َ�ْفَسُه، ُغِفَر هل َم ِمْن َذنِْبهِ َعتَْ�ِ َال ُ�َدِّ  ].١٥٩[رواه ابلخاری:  » َما َ�َقدَّ

روایت است که ظرف آبی را طلبید، و سه بار بر  )٢(ساز عثمان بن عفان -۱۲۸
ھا را شست، بعد از آن دست راست خود را در ظرف  ھای خود ریخت و آن باالی دست

داخل کرد، و مضمضه و استنشاق نمود، و آب را به شدت از بینی خود خارج ساخت، 
ست، بعد از آن ھا سه بار ش ھای خود را تا به آرنج بعد از آن روی خود را سه بار، و دست

 بجلک، سه بار شست بعد از آن گفت: سرش را مسح کرد، و پاھایش را تا
کسی که مانند ھمین وضوی من، وضوء بسازد، و دو «فرمودند:  جپیامبر خدا 

اش آمرزیده  رکعت نماز که در آن با خود سخن نگوید، اداء نماید، گناھان گذشته
 .)٣(»شود می

وی عبدالله بن زید بن عاصم انصاری است، به استنثای جنگ بدر در ھمۀ غزوات دیگر اشتراک  -١
و این ھمان کسی است که مسیلمۀ کذاب را کشت، و یا در قتل وی اشتراک داشت، نموده است، 

ه) به شھادت رسید، اسد الغابه (  ).١٦٨-٣/١٦٧و در سال شصت و سه ھجری در واقعه (َحرَّ
را یکی پس از  جوی عثمان بن عفان بن ابی العاص قرشی اموی است، چون دو دختر نبی کریم  -٢

شود، از کسانی است که در اول مسلمان  نام ذی النورین یاد می دیگری به نکاح گرفت، به
اند، خلیفۀ سوم راشد، و یکی از عشرۀ مبشره به جنت است، در روز جمعه ھژدھم ماه  شده

 ).٣٨٤-٣/٣٧٦ذوالحجۀ سال سی و پنج ھجری به شھادت رسید، أسد الغابه (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢١٨

نَّ  -١٢٩
َ
ثُُ�ْم َحِديثًا لَْوَال آيَةٌ  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َمانُ ُ�ثْ  َو� رواية: أ َحدِّ

ُ
َال أ

َ
يف كتاب  قَاَل: أ

ْ�تُُكُموُه َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل:  اهللاِ   رَُجٌل «َما َحدَّ
ُ
أ يُْحِسُن �َ َال َ�تَوَضَّ

 ُ
َ

 ُغِفَر هل
َّ

َالَة، إِال َالِة َحىتَّ يَُصلِّيََهاوُُضوَءُه، َو�َُص�ِّ الصَّ اآليََة وَ «: قَاَل ُعْرَوةُ »  َما بَيْنَُه َو�َْ�َ الصَّ
يَن يَْ�تُُموَن مَ ﴿ ِ

َّ
َا ِمَن ابَليِّنَاِت إِنَّ اذل

ْ
نَْزنل

َ
 ].١٦٠[رواه ابلخاری:  »﴾ا أ

خواھید حدیثی  روایت است که گفت: آیا می سدر روایت دیگری از عثمان -۱۲۹
بود، آن حدیث  برای شما بگویم؟ و اگر ترس یکی از آیات قرآن نمی جرا از پیامبر خدا 

 کردم. را بیان نمی
کسی نیست که وضوء بسازد و آن وضوء را «شنیدم که فرمودند:  جاز پیامبر خدا 

به طور شایسته انجام داده و نماز [فرض] را اداء نماید، مگر آنکه گناھان بین این نماز، 
خواند، برایش بخشیده  که آن نماز را می آید، تا وقتی یو نمازی که بعد از آن م

 ».شود می

و دو رکعت نماز که در آن با خود سخن نگوید، اداء «که:  جز این فرمودۀ پیامبر خدا ) مراد ا١ 
این است که در وقت ادای این دو رکعت نماز به وساوس دنیوی گرفتار نگردیده و به یاد » نماید

آخرت بوده و خود را قلبا و غالبا در حضور خدا احساس نماید، از عذاب خدا در خوف، و از رحمت 
 یدوار باشد.وی ام

شود، گناھان صغیره است، و طریق آمرزش گناھان  ) گناھانی که به این طریق آمرزیده می٢ 
ھا است، و این  کبیره توبه کردن، و طریق آمرزش حقوق الناس رد حقوق و یا حصول رضایت آن

 مسئله به طور مکرر گذشت.
اعضای وضوء را گاھی یکبار  جشود که پیامبر خدا  ) از سه حدیث گذشته اینطور دانسته می٣ 

شستند، و سببش آن است که چون پیامبر  یکبار، و گاھی دوبار دوبار، و گاھی سه بار سه بار می
آموختند، و  در مقام تشریع و تعلیم قرار داشتند، ھمه چیز را به طور کامل برای امت می جخدا 

ضای وضویش را یکبار یکبار شستن اعضای وضوء، جھت ادای فرض است، یعنی: اگر کسی اع
کند، و دوبار شستن غرض  گردد، و وضویش صحت پیدا می بشوید، فرض وضوء برایش اداء می

بیان افضلیت است، یعنی: افضل آن است که در شستن اعضای وضوء به یکبار اکتفاء نشود، بلکه 
است  دوبار دوبار شسته شود، و سه بار شستن جھت بیان اکملیت است، یعنی: وضوی کامل آن

چه  جز در حاالت خاصی چنان جکه اعضای وضوء، سه بار سه بار شسته شود، و خود پیامبر خدا 
شستند، و از اینجا است که  که در احادیث زیادی آمده است، اعضای وضوء را سه بار سه بار می

 اند: سه بار شستن اعضاء در وضوء سنت است. علماء گفته
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فرماید: (کسانی که دالیل  (عروه) گفت: آن آیت این قول خداوند متعال است که می
و ھدایتی را که نازل کردیم، و در کتاب بر مردم عرضه داشتیم، کتمان کنند، مورد 

 .)١()شوند... لعنت خدا، و لعنت ھر لعنت کنندۀ واقع می

وءِ  باب: -٢٠ ضُ تِنْثَارِ يفِ الوُ سْ  االِ

 ]: استنثار در وضوء٢٠باب [

يب -١٣٠
َ
نَُّه قَاَل:  ،هُ نْ �َ  اهللاُ  يِضَ رَ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ

َ
 «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �

َ
أ َمْن تَوَضَّ

، َوَمِن اْستَْجَمَر فَلْيُوتِرْ   ].١٦١[رواه ابلخاری:  »فَلْيَْستَنرِْثْ
کسی که وضوء «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۰

کند، به عدد طاق [یکبار، سه  اش را بیفشاند، و کسی که خود را پاک می سازد، بینی می
 .)٢(»بار، پنج بار...] پاک نماید

 حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این -١
) کسی اگر چیزی را از شریعت آموخته است، باید آن را برای دیگران بیاموزد، ورنه مرتکب گناه ١ 

کند، لعنت کرده است، و گناھی  گردد، زیرا خداوند متعال کسی را که کتمان علم می کبیره می
 که مستوجب لعنت باشد، از گناھان کبیره است.

یش گناھان، مانند حکم حدیث گذشته است، که مراد از ) حکم این حدیث در مورد بخشا٢ 
شود، گناھان صغیره است، و گناھان کبیره احتیاج به توبه داشته، و  گناھانی که بخشیده می

 حقوق الناس یا باید اداء گردد، و یا باید از صاحب حق بحل داشتی خواسته شود.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ن باب در این حدیث نبوی شریف (استنثار در وضوء) است، و مراد از استنثار آن است، که ) عنوا١ 

آب را در بینی نموده و آن را به شدت ذریعه ھوای سینه خارج سازد، تا اوساخ و افرازات داخل 
 بینی خارج گردد.

یعنی: یکبار و یا ) طوری که در احادیث دیگری آمده است، استنثار نیز باید به عدد طاق باشد، ٢ 
 سه بار، و یا پنج بار، ولی سه بار بھتر است.

) اکثر علماء بر این نظر اند که امر به استنثار در این حدیث نبوی شریف برای سنت بودن است، ٣ 
 اند: مستحب آن است که استنشاق و استنثار به دست چپ صورت بگیرد. نه وجوب، و گفته

ھا این است که: استنشاق  گیرد، و فرق بین آن د بینی صورت می) استنشاق و استنثار ھردو مور٤ 
عبارت از داخل کردن آب در بینی، و استنثار بیرون کردن آب از بینی به شدت است، که ھمان 

 افشاندن بینی باشد.
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ا باب: -٢١ رً تْ رِ وِ امَ تِجْ سْ  االِ

 طاق ]: استجمار به عدد٢١باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: -١٣١ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 «أ

َ
أ إَِذا تَوَضَّ

نِْفهِ 
َ
َحُدُ�ْم فَلْيَْجَعْل يِف أ

َ
َحُدُ�ْم ِمْن ماءً  أ

َ
، َوَمِن اْستَْجَمَر فَلْيُوتِْر، َو�َِذا اْستَيَْقَظ أ ، ُ�مَّ يِلَنرُْثْ

ْ�َن بَاتَْت يَُدهُ نَْوِمِه 
َ
َحَدُ�ْم َال يَْدرِي أ

َ
ْن يُْدِخلََها يِف وَُضوئِِه، فَإِنَّ أ

َ
[رواه  »فَلْيَْغِسْل يََدُه َ�بَْل أ

 ].١٦٢ابلخاری: 
کسی که وضوء «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابوھریره -١٣١

ھا] خود را پاک  اش را بیفشاند، و کسی که با سنگ و کلوخ [و امثال این سازد، بینی می
شود، دست خود را پیش  کند، به عدد طاق پاک کند، و کسی که از خواب بیدار می می

داند که شب دستش در کجا  کند، بشوید، زیرا نمی از آنکه در آب وضوء داخل می
 .)١(»ده استگذاشته ش

) این حدیث نبوی شریف داللت بر این دارد، که باید شخص بکوشد که بعد از قضای حاجت ٥ 
 گام وضوء ساختن افرازات بینی خود را به طور کامل دور نماید.نجاست را، و در ھن

 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
) عنوان باب در این حدیث نبوی شریف (استجمار به عدد طاق) است، و (استجمار) عبارت از ١ 

 پاک کردن مکان نجاست از بدن، بعد از قضای حاجت است.
 به وضوء سنت است. ) شستن دست پیش از شروع کردن٢ 
 ھا بعد از خواب، فرقی بین خواب روز و خواب شب نیست. ) در سنت بودن شستن دست٣ 
شود، ولو آنکه یکی از اوصاف سه گانۀ آن را که  افتد، نجس می ) آب اندک اگر نجاست در آن می٤ 

 عبارت از رنگ و بو و مزه باشد، تغییر نداده باشد.
افتد، از باب احتیاط شستن آن بھتر و  اش به شک می و یا جامه) اگر کسی در نجس شدن بدن ٥ 

 مستحب است.
خواھد نماز بخواند، باید بعد از خواب شدن وضوء  ) خواب ناقض وضوء است، و اگر کسی می٦ 

 بسازد.

                                                                                                                        



 ٢٢١  وضوءکتاب  -۴

ِ  باب: -٢٢ لَنيْ جْ لِ الرِّ سْ ِ  غَ لَنيْ ِ  يفِ النَّعْ لَنيْ ىلَ النَّعْ حُ عَ سَ مْ الَ يَ  وَ

 نکردن بر نعلین]: شستن پا در نعلین و مسح ٢٢[باب 

ْ�تَُك َال َ�َمسُّ ِمَن : -وقَد قيل هل  –َعِن َ�بِْد اِهللا ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما  -١٣٢
َ
َرأ

ْفَرِة، وَ  ْ�تَُك تَْصبُُغ بِالصُّ
َ
بِْتيََّة، َوَرأ ْ�تَُك تَلْبَُس انلَِّعاَل السِّ

َ
، َوَرأ ِ�ْ

 ايلََمانِيَّ
َّ

ْراَكِن إِال
َ
ْ�تَُك إَِذا األ

َ
َرأ

ِوَ�ةِ  ْ نَْت َحىتَّ اَكَن يَْوُم الرتَّ
َ
ُوا الِْهَالَل َولَْم تُِهلَّ أ

َ
َهلَّ انلَّاُس إَِذا َرأ

َ
َة أ ا ُكنَْت بَِمكَّ مَّ

َ
. قَاَل أ

ْراَكُن: فَإِ�ِّ لَْم 
َ
 ايلََمانِيَّْ�ِ «األ

َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َمسُّ إِال َر رَُسوَل ا�َّ

َ
ا انلَِّعاُل »أ مَّ

َ
، َوأ

إِ�ِّ 
بِْتيَُّة: فَ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَلْبَُس انلَّْعَل الَّ «السِّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
لَيَْس ِ�يَها َشَعٌر  يِت َرأ

 ِ�يَها
ُ
أ إِ�ِّ »َوَ�تَوَضَّ

ْفَرُة: فَ ا الصُّ مَّ
َ
بََسَها، َوأ

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «، فَأ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َرأ

ْصبَُغ بَِها
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
إِ�ِّ »وََسلََّم يَْصبُُغ بَِها، فَأ

ا اِإلْهَالُل: فَ مَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا «، َوأ َر رَُسوَل ا�َّ

َ
لَْم أ

 ].١٦٦[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْه وََسلََّم يُِهلُّ َحىتَّ تَنْبَِعَث بِِه َراِحلَتُهُ 
بینم که به  روایت است که شخصی برایش گفت: می باز عبدالله بن عمر -۱۳۲

بینم که  میکنی، و  غیر از دو رکن یمانی دیگر ارکان [کعبۀ مشرفه] را استالم نمی
دھی، و  ھای خود را به زعفران رنگ می پوشی، و لباس ھای چرمی مدبوغ می کفش

بندند، و تو در روز  وقتی که در مکه ھستی، مردم را اول ماه [ذوالحجه] احرام می
 بندی. (ترویه) [یعنی: روز ھشتم ذوالحجه] احرام می

 جدر جوابش گفت: در موضوع استالم ارکان: ندیدم که پیامبر خدا  بابن عمر
 جز ھمین دو رکن، رکن دیگری را استالم نموده باشند.

ھای را  را دیدم که کفش جھای چرمی مدبوغ: خودم پیامبر خدا  و راجع به کفش
ساختند، و [از این جھت] دوست  ھا وضوء می پوشیدند که در آن مو نبود، و با آن می

 ھای بپوشم. ارم که چنین کفشد
ھای  را دیدم که [لباس جھا: من خودم پیامبر خدا  و راجع به رنگ کردن لباس

ھای خود  دادند، [از این جھت] دوست دارم که لباس خود را گاھی] به زعفران رنگ می
 به زعفران رنگ بدھم.



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٢٢

ایشان به  را ندیدم که پیش از آنکه راحلۀ جو در موضوع احرام: من پیامبر خدا 
 .)١(کرد، احرام بسته باشند طرف حج حرکت می

لِ  باب: -٢٣ سْ الغَ وءِ وَ ضُ نِ يفِ الوُ  التَّيَمُّ

 ]: در وضوء و غسل باید از طرف راست شروع نمود٢٣باب [

ُه ُ�ْعِجبُ «قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -١٣٣
نِِه لُكِّهِ 

ْ
ِلِه، َوُطُهوِرهِ، َوِ� َشأ ِلِه، َوتَرَجُّ ُن، يِف َ�نَعُّ  ].١٦٨[رواه ابلخاری:  »اتلَّيَمُّ

دوست داشتند که در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۳۳
ھمه چیز از طرف راست شروع نمایند، در پوشیدن کفش، در شانه زدن سر، در وضوء 

 .)٢(تمام امور زندگی خودساختن، و در 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در عرض خانۀ مشرفه است، و دو  ) دو رکن یمانی عبارت از رکن حجر األسود و رکن مقابل آن١ 

 شوند. رکن دیگری که در مقابل این دو رکن قرار دارد، دو رکن شامی نامیده می
) مشروع، استالم دو رکن یمانی است، نه دو رکن شامی، و سبب این امر این است که دو رکن ٢ 

گویند: اگر  اء میقرار دارند، و دو رکن شامی چنین نیستند، علم ÷یمانی بر اساس قواعد ابراھیم
بناء گردید، باید آن دو  ÷روزی خانۀ مشرفه از طرف دو رکن شامی نیز بر اساس قواعد ابراھیم

 رکن نیز استالم گردد.
چه رنگ کردن لباس  شود، روا است، چنان ) پوشیدن کفشی که از جلد دباغی شده ساخته می٣ 

 به زعفران نیز جواز دارد.
وقتی است که راحله به  /نیت کردن به حج در نزد امام شافعی ) بھترین وقت تلبیه گفتن و٤ 

افتد، و در نزد احناف بھترین وقت، تلبیه گفتن بعد از ادای دو رکعت نماز احرام است،  راه می
یعنی: بعد از اینکه: دو رکعت نماز احرام را اداء نمود، پییش از آنکه از جایش برخیزد، نیت حج 

 نموده و تلبیه بگوید.
گفت این است که غرضش از التزام به این امور  بخالصۀ آنچه که عبدالله بن عمر )٥ 

 باست نه چیز دیگری، و مشھور است که ابن عمر جچھارگانه، پیروی از سنت پیامبر خدا 
کوشید که ھر کارش چه در عبادات و چه در معامالت  سخت تابع سنت نبوی بود، و ھمیشه می

بته بر ھر مسلمانی الزم است که در ھمۀ امور خود تابع سنت نبوی موافق سنت نبوی باشد، و ال
 باشد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢٢٣  وضوءکتاب  -۴

الَةُ  باب: -٢٤ انَتِ الصَّ ا حَ وءِ إِذَ ضُ سِ الوَ  التِامَ

 ]: هنگام فرا رسیدن وقت نماز باید آبی را برای وضوء جستجو نمود٢٤باب [

�َِس بِْن َمالٍِك  -١٣٤
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
قَاَل: َرأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  يِتَ رَُسوُل ا�َّ
ُ
ُدوُه، فَأ ََمَس انلَّاُس الوَُضوَء فَلَْم َ�ِ ، فَاتلْ وََحانَْت َصَالُة الَعرْصِ

َمرَ 
َ
َم بِوَُضوٍء، فَوََضَع يِف َذلَِك اِإلنَاِء يََدُه، َوأ

ئُوا ِمنُْه قَاَل:  وََسلَّ ْن َ�تَوَضَّ
َ
يُْت الَماَء «انلَّاَس أ

َ
فََرأ

ئُوا ِمْن ِعنِْد آِخِرِهمْ  َصابِِعِه َحىتَّ تَوَضَّ
َ
ِْت أ

َ
 ].١٦٩[رواه ابلخاری:  »يَنْبُُع ِمْن حت

را ھنگام نزدیک  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۳۴
این وقت، به جستجوی آب وضوء برآمدند، ولی  شدن وقت نماز عصر دیدم، مردم در

 آبی را غرض وضوء ساختن آوردند. جآبی را پیدا کرده نتوانستند، و برای پیامبر خدا 
دست خود را در آن ظرف نھادند، و به مردم امر کردند تا از آن آب  جپیامبر خدا 
 وضوء بسازند.
فواره  جگوید: خودم مشاھده نمودم که آب از زیر انگشتان آن حضرت  [انس] می

 .)١(زد، و ھمۀ مردم تا آخرین نفر، ازان آب، وضوء ساختند می

به شروع کردن از دست راست در چیزھای تکریمی بود، مانند  ج) دوست داشتن نبی کریم ١ 
ھا، و اما  ل اینوضوء ساختن، لباس پوشیدن، سرمه کردن به چشم، داخل شدن به مسجد، و امثا

در چیزھای غیر تکریمی مانند داخل شدن به بیت الخالء، و یا تف کردن طرف چپ را اختیار 
گذاشتند، و ھنگام تف  کردند، مثال ھنگام داخل شدن به بیت الخالء اول پای چپ خود را می می

 کردند. کردن، به طرف چپ خود تف می
 تحب و یا سنت است.) ابتداء کردن به راست در امور تکریمی مس٢ 
 /) در وضوء ساختن نیز ابتداء کردن از طرف راست مستحب و یا سنت است، و امام ابن منذر٣ 

گوید: اگر کسی در شستن اعضای وضوء از طرف چپ شروع کرد، به اجماع علماء وضویش  می
صحت دارد، و دوباره وضوء ساختن بر وی الزم نیست، و البته شروع کردن از طرف چپ در 

 وضوء ساختن کار خوبی نیست، و ترک سنت است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) پیش از داخل شدن وقت نماز، برآمدن به طلب آب واجب نیست، ولی بعد از اینکه وقت نماز ١ 

داخل شد، کسی که وضوء ندارد، و آب آمادۀ در نزدش نیست، واجب است که به جستجو و طلب 
 د.آب برآی

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٢٤

انِ باب:  -٢٥ نْسَ رُ اإلِ عَ لُ بِهِ شَ سَ غْ ي يُ  املَاءِ الَّذِ

 ]: حکم آبی که موی انسان به آن شسته شود٢٥باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: -١٣٥ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
بُو «أ

َ
َسُه اَكَن أ

ْ
ا َحلََق َرأ لَمَّ

َخَذ ِمْن َشَعِرهِ 
َ
َل َمْن أ وَّ

َ
 ].١٧١[رواه ابلخاری:  »َطلَْحَة أ

سرخود را  جروایت است که [گفت]: چون پیامبر خدا  سو از انس بن مالک -۱۳۵
 .)١(برای خود برداشت جشیدند، (ابوطلحه) اولین کسی بود که از موی پیامبر خدا ترا

مْ باب:  -٢٦ كُ دِ اءِ أَحَ لْبُ يفِ إِنَ بَ الكَ ِ ا رشَ  إِذَ

 ]: وقتی که سگ از ظرف شما نوشید٢٦باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -١٣٦
َ
ِ َص�َّ اُهللا : هُ نْ �َ  اهللاُ  يِضَ رَ  َ�ْن أ إَِذا رَشَِب «َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َحِدُ�ْم فَلْيَْغِسلُْه َسبًْعا
َ
ُب يِف إِنَاِء أ

ْ
 ].١٧٢[رواه ابلخاری:  »اللَك

 فرمودند: جروایت است که [گفت]: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۶

) کسی که آب بیشتری از اندازۀ وضوی خود دارد، واجب است که در وقت ضرورت آن را در ٢ 
 اختیار دیگران بگذارد، تا از آن وضوء بسازند.

است، و این معجزه از معجزۀ  ج) این حدیث بیانگر معجزۀ دیگری از معجزات نبی کریم ٣ 
تر است، زیرا بیرون شدن  که به زدن عصایش به سنگ آب جاری گردید، بزرگ ÷حضرت موسی

آب از سنگ به شکل طبیعی امکان پذیر است، ولی بیرون شدن آب و آن ھم به شکل فوران زدن 
به ھیچ شکلی امکان  –بدون معجزه  –از انگشتان دست که از گوشت و خون و استخوان است 

 پذیر نیست.
 ل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائ -١
 ) موی انسان پاک است.١ 
برداشته  جھا نیز برای خود از موی سر آن حضرت  شود که دیگر صحابه ) از این معلوم می٢ 

 بودند، ولی (ابوطلحه) از دیگران در این کار سبقت جسته بود.
 دارد. ج) این حدیث داللت بر جواز تبرک جستن به موی نبی کریم ٣ 
) طوری که در احادیث دیگری آمده است، این واقعه در حجة الوداع صورت گرفته بود، و کسی ٤ 

 بود. ستراشیده بود، معمر بن عبدالله جکه سر نبی کریم 

                                                                                                                        



 ٢٢٥  وضوءکتاب  -۴

اگر سگ از ظرف کدام یکی از شمایان نوشید، باید آن [ظرف] را ھفت بار «
 .)١(»بشوید

ِ  َعِن  -١٣٧ اَكنَِت الالِكَُب َ�بُوُل، َوُ�ْقِبُل َوتُْدبُِر « ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما قَاَل: َ�بِْد ا�َّ
وَن َشيْئًا ِمْن َذلَِك  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَْم يَُ�ونُوا يَُرشُّ  »يِف الَمْسِجِد، يِف َزَماِن رَُسوِل ا�َّ

 ].١٧٤ [رواه ابلخاری:
 جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۳۷

ھا  کردند، [مردم] روی ھیچ چیزی از این ھا در مسجد بول نموده و رفت و آمد می سگ
 .)٢(دادند آب پاش نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
امر به شستن ظرفی که سگ از آن آب خورده است  ج) سگ نجس است، ورنه پیامبر خدا ١ 

 کردند. مین
شود، از رسیدن عرق و شاش سگ  ) ھمانطوری که ظرف از رسیدن لعاب دھان سگ نجس می٢ 

 شود. نیز ظرف و کاسه نجس می
) در روایت دیگری آمده است که آن ظرف را ھفت بار بشوید، و با خاک پاک نماید، بنابراین ٣ 

باید ھفت بار شست و یکبار با نوشد،  گویند: ظرفی را که سگ از آن چیزی می بعضی از علماء می
خاک پاکش نمود، ولی علمای احناف نظر به احادیث دیگری که از ابوھریره روایت شده است، و 

گردد، ھفت بار شستن چنین ظرفی را الزم  نظر به اینکه ھر نجاستی به سه بار شستن پاک می
 دانند. نمی

کند که آن سگ تعلیم یافته  نمی نوشد، فرقی ) در لزوم شستن ظرفی که سگ از آن چیزی می٤ 
باشد و یا غیر تعلیم یافته، سگ خانگی باشد و یا سگ بیرونی، و این در صورتی است که سگ از 

ھا نوشیده باشد، و اگر از چیز جامدی مانند نان، برنج،  چیز مایعی مانند: آب، شیر و امثال این
ی ھفت بار شستن ظرف به اتفاق ھا خورده بود، پس خوردش حرام است، ول گوشت و امثال این

 عامۀ علماء الزم نیست.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
دانستند، به  ) در صورتی که آب پاش دادن را بر روی زمینی که سگ بول کرده بود الزم نمی١ 

 دانستند. طریق اولی آب ریختن و شستن را الزم نمی
ن خشگ گردید، و اثر نجاست از بین رفت، حکم به طھارت آن ) اگر زمین نجس شد، و بعد از آ٢ 

 گردد. زمین می
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ِ  باب: -٢٧ نيْ جَ رَ نَ املَخْ وءَ إِالَّ مِ ضُ رَ الوُ ْ يَ نْ ملَ  مَ

 داند از خارج شدن چیزی از سبیلین، الزم نمی ]: کسی که وضوء را بجز٢٧باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -١٣٨
َ
َال يََزاُل «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َالَة َما لَْم ُ�ِْدْث   ].١٧٦خاری: [رواه ابل »الَعبُْد يِف َصَالٍة َما اَكَن يِف الَمْسِجِد يَنْتَِظُر الصَّ
شخص که در «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۳۸

وضوء نشود، در حالت نماز خواندن  نشیند، تا وقتی که بی مسجد، به انتظار نماز می
 .)١(»شود گفته می

 ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قال:  َز�َْد ْ�َن َخادِلٍ  عن -١٣٩
ْ
ل
َ
ُ َ�نُْه،  ُت َسأ اَن ريَِضَ ا�َّ ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ

يَْت إَِذا َجاَمَع فَلَْم ُ�ْمِن، قَاَل ُ�ثَْماُن 
َ
َرأ

َ
َالِة َوَ�ْغِسُل «قُلُْت أ  لِلصَّ

ُ
أ  َكَما َ�تَوَضَّ

ُ
أ قَاَل » َذَكَرهُ  َ�تَوَضَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَ  ، ُ�ثَْماُن َسِمْعتُُه ِمْن رَُسوِل ا�َّ َ�ْ�َ ُت َ�ْن َذلَِك َعِليًّا، َوالزُّ
ْ
ل
َ
َسأ

َمُروُه بَِذلَِك 
َ
ُ َ�نُْهْم فَأ يَبَّ ْ�َن َكْعٍب ريَِضَ ا�َّ

ُ
 ].١٧٩[رواه ابلخاری:  َوَطلَْحَة، َوأ

پرسیدم که  سعفان روایت است که گفت: از عثمان بن ساز زید بن خالد -۱۳۹
 د، چیست؟باره شخصی که جماع کند و انزال نشونظر تو در
سازد، وضوء بسازد، و َذَکرش را  گفت: مانند اینکه برای نماز وضوء می سعثمان

 ام. شنیده جگفت: این چیز را از پیامبر خدا  سبشوید، عثمان

ھا در مسجد، در وقتی بود که ھنوز مسجد در و دیوار مناسبی  ) بول نمودن و رفت و آمد سگ٣ 
ھا در  نداشت، بنابراین مسجدی که دارای در و دیوار بوده و فرش دارد، باید از داخل شدن سگ

زیرا سگ نجس است، و داخل شدن سگ، از یک طرف سبب نجس  آن مسجد خودداری شود،
 شود. احترامی به مسجد می ھا، و از طرف دیگر سبب بی شدن فرش

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این حدیث داللت بر این دارد که انتظار کشیدن جھت انجام دادن عبادت، مانند خود عبادت ١ 

وضوء نشود،  نشیند، تا وقتی که بی کسی که در مسجد به انتظار نماز می ثواب دارد، بنابراین
 شود. شود، که در حالت نماز خواندن داده می برایش ھمان ثوابی داده می

شاءالله برایش دو ثواب است، یکی ثواب  خواند، إن ) اگر تا وقت بر پاشدن جماعت، نماز نفلی می٢ 
 ندن نفلی.انتظار نماز، و دیگری ثواب نماز خوا
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پرسیدم،  شگوید] از این مسأله از: علی، و زبیر، و طلحه، و أبی بن کعب [زید می
 .)١(ھا ھم مرا به ھمین چیز امر کردند آن

يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  -١٤٠
َ
رَْسَل  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ُسُه َ�ْقُطُر، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ْ
نَْصاِر فََجاَء َوَرأ

َ
 رَُجٍل ِمَن األ

َ
لََعلَّنَا «إِىل

ْعَجلْنَاكَ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ، �َ »أ ْو قُِحْطَت «َقاَل: َ�َعْم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
ْعِجلَْت أ

ُ
إَِذا أ

 ].١٨٠[رواه ابلخاری:  »َ�َعلَيَْك الوُُضوءُ 
کسی را به طلب  جروایت است که: پیامبر خدا  ساز ابوسعید خدری -۱۴۰

 چکید. ز موھایش میشخصی از انصار فرستادند، آن شخص حاضر شد، و آب ا
 ؟»شاید سبب عجله [از مجامعت با ھمسرت] شدیم«گفتند:  جپیامبر خدا 
 گفت: بلی.
اگر چنین عجلۀ رخ داد، و یا [فرمودند: اگر] انزال نشدی، «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)٢(»بر تو فقط وضوء الزم است

گویند: حکم این حدیث منسوخ است، بنابراین، اگر کسی با زنش جماع کرد، ولو آنکه انزال نشده  -١
 شاء الله به تفصیل خواھد آمد. باشد، باید غسل نماید، و در باب خودش این مسئله إن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
لی است، یعنی: عدم و جوب غسل از جماع بدون انزال، ) حکم این حدیث، مانند حکم حدیث قب١ 

بنا به قول عامۀ علماء منسوخ است، بنابراین اگر کسی با زنش جماع کرد، و پیش از انزال شدن 
شود، و این نظر أم المؤمنین عائشه، ابوبکر صدیق،  او را ترک نمود، بر زن و شوھر غسل الزم می

، و نظر امام ابوحنیفه، امام شافعی، شعباس، ابن عمرعمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، ابن 
 امام مالک، امام احمد رحمھم الله، و علمای بسیار دیگری است.

) عدۀ دیگری از صحابه از آن جمله: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبدالله ٢ 
عین، به این نظر اند که: اگر بن مسعود، ابو ایوب انصاری، وعدۀ دیگری از صحابه و بعضی از تاب

 شود نه غسل. کسی جماع کرد، و پیش از آنکه انزال شود، عزل نمود، بر وی تنھا وضوء الزم می
کند، ولو آنکه انزال نشود،  گوید: به اجماع علماء امت، کسی که جماع می می /) امام نووی٣ 

 باید غسل نماید.
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يضِّ باب:  -٢٨ لُ يُوَ جُ بَهُ  ءُ الرَّ احِ  صَ

 دهد دیگری را وضوء می]: شخصی که ٢٨باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َعِن الُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ  -١٤١ نَُّه اَكَن َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
�

نَّ ُمِغَ�َة 
َ
ُ، َوأ

َ
نَُّه َذَهَب حِلَاَجٍة هل

َ
، َ�َغَسَل َجَعَل يَُصبُّ الَماَء َعلَيِْه َوُهَو َ�تَوَضَّ «يِف َسَفٍر، َو�

ُ
أ

 ِ�ْ ِسِه، َوَمَسَح ىلَعَ اخلُفَّ
ْ
 ].١٨٢[رواه ابلخاری:  »وَْجَهُه َوَ�َديِْه، َوَمَسَح بَِرأ

بود،  جپیامبر خدا  روایت است که: وی در سفری با ساز مغیره بن شعبه -۱۴۱
ریخت، و پیامبر  ایشان به قضای حاجت رفتند، [و ھنگام وضوء ساختن] مغیره آب می

ھای  ھای خود را شستند، و بر سر و بر موزه ساختند، روی و دست وء میوض جخدا 
 .)١(خود مسح کردند

هِ  باب: -٢٩ ِ ريْ غَ ثِ وَ دَ دَ احلَ آنِ بَعْ رْ ةِ القُ اءَ  قِرَ

 وضویی و غیر آن ]: خواندن قرآن بعد از بی٢٩باب [

ِ ْ�َن َ�بَّاٍس  نْ �َ  -١٤٢ ْلًَة ِعنَْد َميُْمونََة َزْوِج انلَّيِبِّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َ�بَْد ا�َّ
َ

نَُّه بَاَت يل
َ
�

ُُه فَاْض  ِ َص�َّ  ،َطَجْعُت يِف َعرِْض الوَِساَدةِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوِ�َ َخاتلَ َواْضَطَجَع رَُسوُل ا�َّ
 ِ ْهلُُه يِف ُطولَِها، َ�نَاَم رَُسوُل ا�َّ

َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َحىتَّ إَِذا اْ�تََصَف  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَجَ  ْو َ�ْعَدُه بَِقِليٍل، اْستَيَْقَظ رَُسوُل ا�َّ
َ
ْو َ�بْلَُه بَِقِليٍل أ

َ
لََس اللَّيُْل، أ

 الَعرْشَ اآليَ 
َ
 َ�ْمَسُح انلَّْوَم َ�ْن وَْجِهِه �ِيَِدهِ، ُ�مَّ قََرأ

َ
اِت اخلََواتَِم ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن، ُ�مَّ قَاَم إىِل

 :از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١
) استعانت به دیگری در وضوء ساختن روا است، و مراد از استعانت آن است که شخص وضوء ١ 

بسازد، و دیگری برایش آب بریزد، و حتی بعضی از علماء به این نظر اند که با قیاس به آب 
ریختن، وضوء دادن شخص نیز روا است، به این معنی که شخص بنشیند، و دیگری عضای 

و بر سرش مسح کند، ولی بسیاری از علماء بر این نظر اند که اگر معذرتی وضویش را بشوید، 
نباشد، وضوء ساختن عبادت است، و قیاس در عبادات در نزد بسیاری از اصولیین جواز ندارد، 

 والله أعلم.
 ) مسح کردن بر موزه جواز دارد.٢ 
 شان خدمت نمایند. برای) از ادب آن است که خورد ساالن بزرگساالن را احترام نموده و ٣ 
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. قَاَل: َ�ُقْمُت فََصنَْعُت ِمثَْل َما َصنَ  ْحَسَن وُُضوَءُه، ُ�مَّ قَاَم يَُص�ِّ
َ
 ِمنَْها فَأ

َ
أ َع، َشنٍّ ُمَعلََّقٍة، َ�تَوَضَّ

 َجنِْبِه، فَوََضَع يََدُه ايلُْمَ� 
َ

ُذِ� ايلُْمَ� َ�ْفِتلَُها، فََص�َّ ُ�مَّ َذَهبُْت َ�ُقْمُت إىِل
ُ
َخَذ بِأ

َ
يِس، َوأ

ْ
 ىلَعَ رَأ

ْوتَ 
َ
، ُ�مَّ أ َعتَْ�ِ

ْ
، ُ�مَّ َر� َعتَْ�ِ

ْ
، ُ�مَّ َر� َعتَْ�ِ

ْ
، ُ�مَّ َر� َعتَْ�ِ

ْ
، ُ�مَّ َر� َعتَْ�ِ

ْ
، ُ�مَّ َر� َعتَْ�ِ

ْ
َر، ُ�مَّ اْضَطَجَع َر�

عَ 
ْ
تَاُه الُمَؤذُِّن، فََص�َّ َر�

َ
، َحىتَّ أ بْحَ تَْ�ِ َخِفيَفتَْ�ِ م هذا احلديث َوقَد َ�َقدَّ  ،ُ�مَّ َخَرَج فََص�َّ الصُّ

 ].١٨٣[رواه ابلخاری:  َس يف اآلَخرِ و� لُكِّ منهما َما ليْ 
روایت است که وی شبی نزد (میمونه) أم  باز عبدالله بن عباس -۱۴۲

 باشد، خوابید. اش می المؤمنین که خاله
با ھمسرشان در  ج]: من در پھنای بالش و پیامبر خدا گوید می ب[ابن عباس

خوابیدند، تا اینکه حدود نیم شب چیزی بیش و  جدرازی بالش خوابیدند، پیامبر خدا 
از خواب بیدار شدند و نشستند، و دست خود را به روی  جیا کم بود که پیامبر خدا 

سورۀ (آل عمران) شان برود، سپس ده آیت اخیر  کشیدند، که خواب از چشم خود می
را تالوت نمودند، و بعد از آن از مشکی که در آنجا آویزان بود، وضوء نمودند، و وضوی 

 نیک و خوبی ساختند، بعد از آن به نماز برخاستند.
انجام داده  ج[ابن عباس] گفت: من ھم برخاستم و ھر آنچه را که پیامبر خدا 

 جشان [به نماز] ایستادم، آن حضرت  یبودند، انجام دادم، بعد از آن رفتم و در پھلو
بعد ازان:  تابیدند. دست راست خود را بر سرم نھادند، و گوش راست مرا گرفته و می

دو رکعت، باز دو رکعت، باز دو رکعت، باز دو رکعت، باز دو رکعت نماز خواندند، و بعد از 
 آن وتر را خواندند.

زدشان آمد، دو رکعت نماز سبک اداء بعد از آن به پھلو خوابیدند، تا اینکه مؤذن ن
 .)١(نمودند، و بعد از آن بیرون شدند و نماز صبح را خواندند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از مشکی که در آنجا آویزان بود،  جاش که: (پیامبر خدا  از این گفته ب) مراد ابن عباس١ 

وضوء نمودند، و وضوی نیک و خوبی ساختند) این است که وضوی کاملی نمودند، نه آنکه تنھا 
 ه باشند.مثال دست و روی خود را شست

 ) نماز تھجد مستحب است.٢ 
پیش از آنکه از  جخیزد، مستحب است که به تأسی از نبی کریم  ) کسی که به نماز تھجد برمی٣ 

 شود، ده آیت آخر سورۀ (آل عمران) را تالوت نماید. بسترش بیرون می
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گوید]: و این حدیث قبال گذشت، و در ھریک از این دو روایت  می /[زبیدی
 چیزھایی است که در روایت دیگر وجود ندارد.

هِ  باب: -٣٠ لِّ أْسِ كُ حِ الرَّ سْ  مَ

 سر]: مسح کردن تمام ٣٠باب [

نَّ رَُجًال، قَاَل  َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َز�ٍْد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: -١٤٣
َ
ُ  أ

َ
ْن تُِرَ�ِ�، َكيَْف  :هل

َ
�َْستَِطيُع أ

َ
أ

؟ َ�َقاَل 
ُ
أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�تَوَضَّ  ىلَعَ يََديِْه َ�َغَسَل  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

َ
فَْرغ

َ
 َ�َعْم، فََداَع بَِماٍء، َفأ

 ِ�ْ�َ َ�ْ�ِ  َشَق ، ُ�مَّ َمْضَمَض َواْستَنْ َمرَّ َ�ْ�ِ َمرَّ ثََالثًا، ُ�مَّ َغَسَل وَْجَهُه ثََالثًا، ُ�مَّ َغَسَل يََديِْه َمرَّ
ِسِه َحىتَّ ذَ 

ْ
ِم َرأ  بُِمَقدَّ

َ
ْدبََر، بََدأ

َ
ْ�بََل بِِهَما َوأ

َ
َسُه �ِيََديِْه، فَأ

ْ
، ُ�مَّ َمَسَح َرأ  الِمْرَ�َقْ�ِ

َ
َهَب بِِهَما إِىل

 مِ 
َ
ي بََدأ ِ

َّ
 الَماَكِن اذل

َ
ُهَما إِىل  َ�َفاُه، ُ�مَّ رَدَّ

َ
 ).١٨٥[رواه ابلخاری:  نُْه، ُ�مَّ َغَسَل رِْجلَيْهِ إِىل

توانی برایم  روایت است که شخصی برایش گفت: آیا می ساز عبدالله بن زید -۱۴۳
 ساختند؟ چگونه وضوء می جنشان بدھی که پیامبر خدا 

 ی.گفت: بل
ھای خود ریخت و دوبار شست، بعد از آن سه بار  آبی را طلبید، و بر باالی دست

ھای خود را تا به  مضمضه و استنشاق نمود، سپس روی خود را سه مرتبه، و دست
شست، بعد ازان سرخود را با دو دست خود مسح کرد، به  آرنج، دومرتبه دو مرتبه

 گردد. ) نماز تھجد ده رکعت است، و به طور دو رکعتی اداء می٤ 
خواندن نماز تھجد را دارد، باید خواندن نماز وتر را به تأخیر انداخته و بعد از ) کسی که نیت ٥ 

 نماز تھجد بخواند.
در حال نماز  جچه نبی کریم  کند، چنان فاسد نمی –خصوصا نماز نفل را  –) کار اندک، نماز را ٦ 

 تابیدند. خواندن، گوش ابن عباس را می
گویند که: قرآن خواندن بدون وضوء جواز دارد، و  اء می) نظر به ظاھر این حدیث، بعضی از علم٧ 

در وقتی که قرآن  جگویند: نبی کریم  دانند، می ھایی که قرآن خواندن را بدون وضوء جائز نمی آن
شان  چشم«وضوء نبودند، زیرا در احادیث صحیحی آمده است که در حالت خواب،  خواندند، بی می
، و اینکه برخاستند و وضوء ساختند، به جھت طلب ثواب »شان بیدار است خوابد، ولی قلب می

، ولی نظر »وضوء بر وضوء، نور بر نور است«اند که:  بود، نه به جھت رفع حدث، زیرا ایشان فرموده
 رسد، والله تعالی أعلم. به ظاھر حدیث، قول اول راجحتر به نظر می
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 ھا را از پیش سر ر آورد، یعنی دستسھای خود را به عقب سر و پیش  طوری که دست
به عقب سر برد، و باز به سوی پیش سر، تا جایی که از آنجا شروع کرده بود، پس آورد، 

 .)١(بعد از آن پاھای خود را شست

وءِ النَّاسِ  باب: -٣١ ضُ لِ وَ لِ فَضْ امَ تِعْ  اسْ

 ماند ]: استعمال آبی که از وضوی مردم باقی می٣١باب [

يب -١٤٤
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: ُجَحيَْفةَ  َ�ْن أ َخَرَج َعلَيْنَا رَُسوُل ا�َّ

ُحوَن بِِه،  ُخُذوَن ِمْن فَْضِل وَُضوئِِه َ�يَتََمسَّ
ْ
، فََجَعَل انلَّاُس يَأ

َ
أ يِتَ بِوَُضوٍء َ�تَوَضَّ

ُ
بِالَهاِجَرِة، فَأ

ةٌ فََص�َّ انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ  ، َوَ�ْ�َ يََديِْه َ�َ�َ َعتَْ�ِ
ْ
، َوالَعرْصَ َر� َعتَْ�ِ

ْ
ْهَر َر� [رواه   َعلَيِْه وََسلََّم الظُّ

 ].١٨٧اخلاری: 
[در سفری] در گرمی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )٢(ساز ابوجحیفه -۱۴۴
شان آبی برای وضوء تھیه گردید، ازان آب وضوء ساختند،  نزد ما آمدند، و برای نیم روز،

گرفتند، و به سر و روی  ] زیاد آمده بود، میجمردم از آبی که از وضوی [پیامبر خدا 
 مالیدند. خود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
و استنشاق در نزد احناف در وضوء سنت و در غسل فرض است، و در نزد امام ) مضمضه ١ 

در وضوء و غسل و سنت است، و در نزد امام احمد بن حنبل در وضوء و غسل واجب  /شافعی
 است.

) ھریک از مضمضه و استنشاق سه بار است، و باید در ھربار از مضمضه و استنشاق آب جدیدی ٢ 
 استعمال شود.

ھای گذشته، داللت بر آن دارد، که اعضای وضوء جواز دارد که یک  دیث مانند حدیث) این ح٣ 
یک بار، و دو دو بار، و سه سه بار شسته شود، و طوری که قبال گفتیم، یک بار شستن جھت ادای 
فرض، دو بار شستن جھت افضلیت، و سه بار شستن جھت اکملیت و متابعت از سنت پیامبر 

 است. جخدا
أبو جحیفه ھنوز به سن بلوغ  جبن عبدالله سوائی است، در ھنگام وفات نبی کریم  وی وھب -٢

ھم احادیثی را از ایشان روایت کرده است، در زمان خالفت علی بن ابی  نرسیده بود، و با این
خورد، و خود را سیر ھم  طالب مسؤول بیت المال در کوفه بود، در شبانه روزی فقط یکبار نان می

 ).٥/١٥٧در سال ھفتاد و دو ھجری در کوفه و یا در بصره وفات یافت، أسد الغابه ( کرد، و نمی
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نماز پیشین را دو رکعت و نماز عصر را دو رکعت، اداء نودند، و در این  جپیامبر خدا 
 .)١(داری نصب شده بود شان عصای نیزه روی وقت در پیش

ائَِب ْ�َن يَِز�دَ  َ�نْ  -١٤٥  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَال السَّ
َ

: َذَهبَْت يِب َخاليَِت إىِل
ْخيِت وَِجٌع 

ُ
، إِنَّ اْ�َن أ ِ يِس وََداَع «َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َ�ِة، ُ�مَّ َ�َمَسَح َرأ رَبَ

ْ
يِل بِال

�ُْت ِمْن وَُضوئِِه،  رَشِ
، فَ

َ
أ ِة َ�ْ�َ َكِتَفيِْه، ِمثَْل �َ تَوَضَّ  َخاتَِم انلُّبُوَّ

َ
ُقْمُت َخلَْف َظْهِرهِ، َ�نََظْرُت إىِل

 ].١٩٠[رواه ابلخاری:  »ِزرِّ احلََجلَةِ 
 جام نزد پیامبر خدا  روایت است که گفت: مرا خاله )٢(ساز سائب بن یزید -۱۴۵

] دست خود را بر جام مریض است، [آن حضرت  برد و گفت: یا رسول الله! خواھرزاده
سرم کشیده و برای من دعای برکت نمودند، بعد از آن وضوء ساختند، و من از آب 

شان نوشیدم، بعد از آن عقب سرشان ایستادم و به خاتم نبوت که بین دو شانه  وضوی
 .)٣(کل بیضه کبکی بود، نظر کردمبه ش جآن حضرت 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
داشتند، و  ساختند که آب را با دست خود برمی از ظرف آب طوری وضوء می ج) نبی کریم ١ 

شان تماس کرده  آمد، به دست شان زیاد می ساختند، و به این طریق آبی که از وضوی وضوء می
 جستند. بود، و از این سبب مردم آن را به سر و روی خود مالیده و به آن تبرک می

 شود. ) نماز فرض چھار رکعتی در سفر، قصر گردیده و دو رکعت خوانده می٢ 
خواند، مستحب است که: نیزه و یا عصا و یا چوبی را در وقت  ) شخصی که در صحراء نماز می٣ 

 از خواندن، پیش روی خود قرار دھد.نم
وی از صغار صحابه است، در سال دوم ھجری متولد شد، و در حجة الوداع با پدرش به سن ھفت  -٢

سالگی به حج رفت، و در وقت بازگشتن نبی کریم از غزوۀ تبوک با اطفال دیگر در ثنیة الوداع به 
تاد و نه سالگی وفات نمود، امام استقبال ایشان رفت، و در سال نود و یک ھجری به سن ھش

 ).١/٢٣٨از وی شش حدیث روایت کرده است، فتح المبدی ( /بخاری
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
آید، یکی: پردۀ اتاقی که برای  ) در حدیث لفظ (حجله) آمده است، و حجله به دو معنی می١ 

ھایی است که در روی این  نی: عبارت از دکمهشود، و (زر حجله) به این مع عروس آراسته می
کردند، و معنی دومی (حجله) کبک است، و کبک ھمان پرندۀ معروف است، و  ھا آویزان می پردۀ

 (زر حجله): به این معنی: بیضۀ کبک است، و در ترجمه ھمین معنی دومی اختیار گردیده است.
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تِهِ باب:  -٣٢ أَ رَ عَ امْ لِ مَ جُ وءِ الرَّ ضُ  وُ

 ]: وضوء ساختن مرد با زنش٣٢باب [

ِ بِْن ُ�َمرَ  -١٤٦ ئُوَن يِف «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َ�ْن َ�بِْد ا�َّ اَكَن الرَِّجاُل َوالنَِّساُء َ�تَوَضَّ
ِ َص�َّ ا يًعاَزَماِن رَُسوِل ا�َّ  ].١٩٣[رواه ابلخاری:  »ُهللا َعلَيِْه وََسلََّم مَجِ

مردھا  جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۴۶
 .)١(ساختند ھا باھم وضوء می و زن

ث دیگری آمده است، قطعه گوشت ) (مھر نبوت) ھمانطوری که در این حدیث و در احادی٢ 
شد، و  ھای کوچک سرخی دیده می بود که بر روی آن، خال جبرآمدۀ در بین دو شانۀ پیامبر خدا 

این قطعه گوشت را به نام (خاَتم) نبوت، یعنی: مھر نبوت، و به نام (خاِتم) نبوت یعنی: ختم 
عالمۀ بر نبوت و پیامبری آن نامند که  کنند، و مھر نبوت از آن جھت می کننده نبوت یاد می

گویند که نبوت به  باشد، و (خاِتم) نبوت، یعنی: ختم کننده نبوت از آن جھت می می جحضرت 
 گردد. آن حضرت ختم گردیده و پیامبر دیگری بعد از ایشان مبعوث نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 –ولو آنکه نسبت به یکدیگر بیگانه باشند  –) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که برای زن و مرد ١ 

روا است که در یکجا باھم وضوء بسازند، ولی عدۀ از علماء نظرشان این است که جواز این کار، 
دارد، پیش از نزول حجاب بود، و بعد از آن منع گردید، ولی ظاھر حدیث داللت بر خالف این نظر 

...) و این عبارت معنی استمرار را داده و جگوید که: (در زمان پیامبر خدا  زیرا راوی حدیث می
توان در فتح الباری در شرح  مقید به یک وقت دون وقت دیگری نیست، و تفصیل موضوع را می

وء ھا و مردھا در جاھای جداگانۀ وض این حدیث مطالعه نمود، ولی در صورت خوف فتنه باید زن
 بسازند.

) غسل کردن مرد و زنش باھم از یک ظرف جواز دارد، در حدیث متفق علیه آمده است که ٢ 
 کردند. از یک ظر باھم غسل می لو أم المؤمنین میمونه جپیامبر خدا 

) اگر مرد و یا زنی از ظرف آبی غسل نمود، آیا روا است که دیگری از زیادی آب غسل وی غسل ٣ 
د دو نظر وجود دارد، نظر اول آن است که از چنین آبی غسل کردن جواز ندارد، نماید، در این مور

از اینکه زن به آب زیادی غسل مرد  جپیامبر خدا «گوید:  ودلیل این نظر حدیثی است که می
اند که]: باید باھم  اند، [و فرموده غسل نماید، و یامرد به آب زیادی غسل زن غسل نماید، منع کرده

، و نظر دوم آن است که از چنین آبی غسل کردن روا است، و دلیل این نظر حدیث »غسل نمایند
گوید: (جنب شدم، و از ظرف آبی غسل نمودم، آب زیاد آمد، پیامبر خدا  است که می لمیمونه
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بِّ النَّبِيِّ باب:  -٣٣ وءَ  ج صَ ضُ يْهِ وَ لَ ى عَ مَ ىلَ املُغْ  هُ عَ

هوش  آب وضوی خود را بر باالی شخصی که بی ج]: ریختن پیامبر خدا ٣٣باب [
 شده بود

نَا  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: َجابِر َ�نْ  -١٤٧
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُعوُدِ�، َوأ َجاَء رَُسوُل ا�َّ

َّ ِمْن وَُضوئِِه، َ�َعَقلُْت، َ�ُقلُْت: يَ   وََصبَّ يلَعَ
َ
أ ْعِقُل، َ�تَوَضَّ

َ
ِ لَِمِن َمِر�ٌض َال أ ا رَُسوَل ا�َّ

لَْت آيَُة الَفَرائِِض   ].١٩٤[رواه ابلخاری:  الِمَ�اُث؟ إِ�ََّما يَِرثُِ� الَكَلٌَة، َ�َ�َ
به عیادتم آمدند، و من  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز جابر -۱۴۷

آب  ] وضوء ساختند و ازجھوش گردیده بودم، [آن حضرت  چنان مریض بودم که بی آن
 وضوی خود برباالیم ریختند، و من به ھوش آمدم.

ام، [یعنی: پدر و یا فرزند  گفتم: یا رسول الله! میراث من از کیست؟ چون من کالله
 .)٢(میراث بری ندارم]، و آیۀ میراث نازل گردید

شان گفتم که [من از این آب غسل کرده بودم]،  آمدند که از آن آب غسل نمایند، برای ج
 ، و از آن آب غسل نمودند).»دشو آب جنب نمی«فرمودند: 

رسد این است که چون ھردو حدیث صحیح است، باید ھردوی آن  ولی آنچه که به نظر راقم می 
عمل نمود، به این طریق که: مدلول حدیث اول که عدم جواز غسل از آب زیادی غسل زن و مرد 

است، و به  جکریم باشد، نسبت به عموم مردم است، و جواز غسل از چنین آبی خاص برای نبی 
توان که تعارض بین این دو حدیث صحیح را رفع نمود، و در عین حال به ھردو حدیث  اینگونه می

 عمل کرد، والله تعالی أعلم.
اشتراک نموده است، و در  جوی جابر بن عبدالله بن عمرو انصاری است، در ھژده با پیامبر خدا  -١

ور شد، احادیث بسیاری را روایت کرده است، بود، در آخر عمرش ک سجنگ صفین در صف علی
 ).٢٥٨-١/٢٥٦و در سال ھفتاد و چھار ھجری به سن نود و چھار سالگی وفات نمود، أسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به حدیث آنکه: -٢
 ) کالله کسی است که در وقت مرگ نه پدری دارد و نه فرزندی.١ 

قُِل  �َۡستَۡفتُونََك ﴿فرماید:  دید، این قول خداوند متعال است که می) مراد از آیۀ میراثی که نازل گر٢ 
 ُ  .﴾...ٱۡلَكَ�ٰلَةُِ�ۡفتِيُ�ۡم ِ�  ٱ�َّ

 سآن را باالی جابر جشود، پاک است، ورنه پیامبر خدا  ) آبی که به آن وضوء ساخته می٣ 
 ریختند. نمی

                                                                                                                        



 ٢٣٥  وضوءکتاب  -۴

بِ  باب: -٣٤ ضَ وءِ يفِ املِخْ ضُ الوُ لِ وَ سْ  الغُ

 ]: غسل نمودن و وضوء ساختن در طشت٣٤باب [

�ٍَس  -١٤٨
َ
  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
اِر إىِل َالُة، َ�َقاَم َمْن اَكَن قَِر�َب ادلَّ قَاَل: َحرَضَِت الصَّ

ْهِلِه، َو�َيِقَ قَْوٌم، 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بِِمْخَضٍب ِمْن ِحَجاَرٍة ِ�يِه َماٌء، «أ يِتَ رَُسوُل ا�َّ

ُ
فَأ

 
َ
أ ُه، َ�تَوَضَّ ْن يَبُْسَط ِ�يِه َكفَّ

َ
َ�َماِ�َ� «قُلْنَا: َ�ْم ُكنْتُْم؟ قَاَل: » الَقْوُم لُكُُّهمْ فََصُغَر الِمْخَضُب أ

 ].١٩٥بلخاری: [رواه ا »َوِزَ�اَدةً 
ھا  روایت است که گفت: وقت نماز داخل شد، کسانی که خانۀ آن ساز انس -۱۴۸

ھای خود رفتند، وعدۀ باقی ماندند، برای  نزدیک بود، [غرض وضوء ساختن] به خانه
 جی آبی آوردند، و این ظرف آنقدر کوچک بود، که دست پیامبر خداظرف جپیامبر خدا 

 مردم از آن وضوء ساختند. در آن داخل شده نتوانست، با آن ھم تمام
 گفتیم: چند نفر بودید؟

 .)١(گفت: ھشتاد نفر و بیشتر

يِب ُموىَس  -١٤٩
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  َريِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ

َ
َداَع بَِقَدٍح ِ�يِه َماٌء، «لََّم أ

 ].١٩٦[رواه ابلخاری:  »َ�َغَسَل يََديِْه َووَْجَهُه ِ�يِه، َوَمجَّ ِ�يهِ 
قدحی را که در آن آبی بود،  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۱۴۹

طلب نمودند، و دست و روی خود را در آن شستند، و آب دھان خود را در آن قدح 
 .)١(انداختند

 دارد.) عیادت کردن بزرگان از بیچارگان و زیردستان فضیلت ٤ 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خواستند دست مبارک خود را در آن ظرف کنند، تا از آن ظرف  از این جھت می ج) پیامبر خدا ١ 

شان در آن  با دست خود آب برداشته و وضوء بسازند، ولی از اینکه سر ظرف تنگ بود، دست
 ظرف داخل شده نتوانست.

در آن داخل  ج) با آنکه آن ظرف آب به این اندازه کوچک و خورد بود، که دست پیامبر خدا ٢ 
بیش از ھشتاد نفر از آن ظرف وضوء ساختند، و در  جشده نتوانست، ولی به معجزۀ نبی کریم 

ھای مختلف، و به اشکال مختلف برای نبی  صفحات این کتاب معجزات بسیاری را در مناسبت
 ه خواھید فرمود.مطالع جکریم 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٣٦

ا َ�ُقَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َواْشتَدَّ بِِه  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها اَع�َِشةَ  َ�نْ  -١٥٠ قَالَْت: لَمَّ
ُ، فََخَرَج انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ 

َ
ِذنَّ هل

َ
ْن ُ�َمرََّض يِف بَييِْت، فَأ

َ
ْزَواَجُه يِف أ

َ
َذَن أ

ْ
لََّم سَ وََجُعُه، اْستَأ

ُ َ�نَْها رِْض، َ�ْ�َ َ�بَّاٍس َورَُجٍل آَخَر. َوَ�نَْت اَع�َِشُة ريَِضَ ا�َّ
َ
ُطُّ رِْجَالُه يِف األ ، ختَ ِ�ْ

 َ�ْ�َ رَُجلَ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل، َ�ْعَدَما َدَخَل بَيْتَُه َواْشتَدَّ وََجُعُه: 

َ
ُث: أ َدِّ

ُ
َّ  َهِر�ُقوا«حت يلَعَ

 انلَّاِس 
َ

ْ�َهُد إىِل
َ
، لََع�ِّ أ ْوِكيَتُُهنَّ

َ
ْلَْل أ

ُ
ْجِلَس يِف ِ�َْضٍب حِلَْفَصَة، َزْوِج » ِمْن َسبِْع قَِرٍب، لَْم حت

ُ
َوأ

ْنَا: 
َ

ْن قَْد «انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َطِفْقنَا نَُصبُّ َعلَيِْه تِلَْك، َحىتَّ َطِفَق �ُِشُ� إيِل
َ
أ

 انلَّاِس ». َ�َعلنُْتَّ 
َ

 ].١٩٨[رواه ابلخاری:  ُ�مَّ َخَرَج إِىل
مریض گردیده  جروایت است که گفت: وقتی که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۵۰

شان در  و درد بر ایشان غلبه کرد، از ھمسران خویش اجازه خواستند تا تیمار داری
 .شان اجازه دادند ھا برای خانۀ من باشد، و آن

شان  در وسط دو نفر، بین عباس و شخص دیگری، در حالی که پاھای جپیامبر خدا 
 شد، [برای نماز] بیرون شدند. به زمین کشیده می

بعد از اینکه به خانۀ خود آمدند و  جکرد که پیامبر خدا  قصه می لو عائشه
باشد،  ا باز نشدهھ از ھفت مشکی که دھن بندھای آن«دردشان شدید گردید، فرمودند: 

باالی من آب بریزید، شاید بتوانم برای مردم وصیت  ر باشد] برھا پ [یعنی: مشک
 ».نمایم

بود، نشاندند، و بریختن آب از  لایشان را در طشتی که از ام المؤمنین حفصه
ھا برباالی آن حضرت شروع نمودیم، تا اینکه به طرف ما اشاره نموده و  آن مشک
 .)٢(، سپس نزد مردم رفتند»ام دادیدمطلوب را انج کار«فرمودند: 

از آن قدح دست و روی خود را  جشود این است که پیامبر خدا  آنچه که از این حدیث دانسته می -١
شستند، و اینکه از آن قدح وضوء ساخته باشند، حدیث از این چیز مسکوت است، و حتی داللت 

را نقل  شان بر این دارد که در آن قدح وضوء نساختند، ورنه شخصی که شستن دست و روی
شان به شستن دست و  کرد، و یا آنکه از وضوء ساختن شان را نیز نقل می کرده بود، وضوء ساختن

 کرد، والله تعالی اعلم. رو تعبیر نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
که واجب است، ورنه ضرورتی نبود  –برای کسی که چند زن دارد  –ھا  ) نوبت کردن در بین زن١ 

 ھا اجازه بخواھند. از آن جپیامبر خدا 

                                                                                                                        



 ٢٣٧  وضوءکتاب  -۴

�ٍَس  -١٥١
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
يِتَ «أ

ُ
َداَع بِإِنَاٍء ِمْن َماٍء، فَأ

َصابَِعُه ِ�يهِ 
َ
ٌء ِمْن َماٍء، فَوََضَع أ �ٌَس: » بَِقَدٍح رَْحَراٍح، ِ�يِه يَشْ

َ
 الَماِء «قَاَل أ

َ
�ُْظُر إىِل

َ
فََجَعلُْت أ

َصابِِعهِ 
َ
�ٌَس » يَنْبُُع ِمْن َ�ْ�ِ أ

َ
 اثلََّماِ��َ قَاَل أ

َ
بِْعَ� إِىل ، َما َ�ْ�َ السَّ

َ
أ [رواه  : فََحَزرُْت َمْن تَوَضَّ

 ].٢٠٠ابلخاری: 
بی را طلب نمودند، ظرف آ جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۵۱

شان قدح دھان گشادی که در آن اندکی آب بود، آوردند، ایشان انگشتان خود را  برای
 در آن آب نھادند.

 کرد. کردم و آب از بین انگشتان ایشان فوران می گفت: در آن آب نظر می سسان
گفت: کسانی را که از آن قدح وضوء ساختند، اندازه نمودم، بین ھفتاد تا  سانس

 ھشتاد نفر بودند.

وءِ بِاملُْدِّ  باب: -٣٥ ضُ  الوُ

 ]: وضوء ساختن از دو رطل آب٣٥باب [

�ٍَس ريَِضَ اُهللا َ�نْ  -١٥٢
َ
ْو اَكَن «ُه قَاَل: َ�ْن أ

َ
اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْغِسُل، أ

 بِالُْمدِّ 
ُ
أ ْمَداٍد، َوَ�تَوَضَّ

َ
 مَخَْسِة أ

َ
اِع إىِل  ].٢٠١[رواه ابلخاری:  »َ�ْغتَِسُل، بِالصَّ

به یک صاع آب، [و گاھی] تا  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۵۲
 .)١(ساختند کردند، و به یک (ُمد) آب، وضوء می پنج [ُمد] [آب] غسل می

 ) برای زن روا است که نوبت خود را به بناغ خود بدھد.٢ 
 ) وصیت کردن در وقت مرگ مستحب بوده و کار پسندیده و نیکی است.٣ 
 ) معالجه نمودن مریض به نیت شفا یافتن، و یا به نیت تخفیف مرض جواز دارد،٤ 
حیات داشتند، فضیلت داشته، و  جراتی که در وقت نبی کریم بر دیگر ازواج مطھ ل) عائشه٥ 

 او را از دیگران بیشتر دوست داشتند. جپیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) گرام به وزن فعلی است، ٤٥٥) ھر (مد) مساوی دو (رطل) شرعی است، و ھر رطل مساوی (١ 

ساختند، و از  شود، وضوء می گرام آب که کمتر از یک کیلو می )٩١٠به ( جبنابراین پیامبر خدا 
 کردند. ) گرام، یعنی حدود (چھار و نیم کیلو) گرم آب غسل می٤٥٥٠مقدار (

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٣٨

ِ  باب: -٣٦ نيْ فَّ ىلَ اخلُ حِ عَ  املَسْ

 ]: مسح کردن بر موزه٣٦باب [

يِب َوقَّاٍص  -١٥٣
َ
نَُّه انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ «َ�ْن  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن َسْعِد بِْن أ

َ
لََّم �

 ِ�ْ ثََك َشيْئًا » َمَسَح ىلَعَ اخلُفَّ َل ُ�َمَر َ�ْن َذلَِك َ�َقاَل: َ�َعْم، إَِذا َحدَّ
َ
ِ ْ�َن ُ�َمَر َسأ نَّ َ�بَْد ا�َّ

َ
َوأ

ْل َ�نُْه َ�ْ�َهُ  َسْعٌد، َعِن انلَّيِبّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،
َ
 ].٢٠٢[رواه ابلخاری:  فََال �َْسأ

ھای خود  بر موزه جروایت است که پیامبر خدا  ساز سعد بن ابی وقاص -۱۵۳
 مسح نمودند.

 ؟از این موضوع پرسان نمود. بعبدالله بن عمر از عمر
چیزی  جطور بود، وقتی که (سعد) برایت از پیامبر خدا ] گفت: بلی ھمینس[عمر

 .)١(بارۀ آن حدیث، پرسان مکنت کرد، از دیگری درروای

کاملترین وضوء و غسل است، بنابراین شخص مسلمان باید  ج) چون وضوء و غسل پیامبر خدا ٢ 
استعمال کند، نه بسیار بیشتر از آن تا متوجه باشد که در وضوء و غسل خود ھمین مقدار آب را 

 در اسراف داخل نگردد، و نه بسیار کمتر از آن تا وضوء و غسلش ناقص نشود.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بر موزه  جحدیث سعد بن أبی وقاص را در مورد مسح کردن نبی کریم  ب) اینکه ابن عمر١ 

وی از این امر اطالعی نداشت، و اکثر چیزی که برایش معلوم بود قبول نکرد، سببش این بود که 
این بود که مسح کردن بر موزه تنھا در سفر جواز دارد نه در حضر، ابن ابی شیبه از ابن 

در سفر با آب بر موزه مسح «را دیدم که  جکند که گفت: پیامبر خدا  روایت می بعمر
ھای بسیاری روایت شده است، بعضی از محدثین  ، و موضوع مسح بر خفین از صحابه»کردند

آوری نموده است، و تعداد آنھا به بیش  اند جمع کسانی که از صحابه مسح بر خفین را روایت کرده
گوید که:  نت ھستند، و حسن بصری میھا عشرۀ مبشره به ج رسد، و از جملۀ آن از ھشتاد نفر می

اند، و تمام علماء بر جواز و  ھفتاد نفر از صحابه موضوع مسح بر خفین را برایم روایت کرده
گویند که: نظر به اینکه مسح بر  مشروعیت مسح بر خفین اتفاق نظر دارند، و بعضی از علماء می

 خفین به طریق تواتر ثابت شده است، انکار آن کفر است.
گوید و پاھای خود را تا بجلک بشوئید نسخ  ) ادعای اینکه مسح بر خفین به آیۀ وضوء که می٢ 

کند، حدیث  شده است، ادعای غلطی است، زیرا از جملۀ احادیثی که مسح بر خفین را روایت می
مغیره بن شعبه در غزوۀ تبوک است، و طوری که به ھمگان معلوم است، آیۀ وضوء در سورۀ مائده 

زوۀ (مریسع) نازل گردیده است، و غزوۀ (مریسع) پیش از غزوۀ تبوک و اقع گردیده است، و در غ

                                                                                                                        



 ٢٣٩  وضوءکتاب  -۴

َميَّةَ َ�ْن  -١٥٤
ُ
ْمِريِّ ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْمِرو بِْن أ نَُّه الضَّ

َ
ى انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «: �

َ
َرأ

 ِ�ْ  ].٢٠٤[رواه ابلخاری: » َ�ْمَسُح ىلَعَ اخلُفَّ
را دیده است  جروایت است که او پیامبر خدا  )١(ساز عمرو بن أمیه ضمری -۱۵۴
 کردند. ھای خود مسح می بر موزه

يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْمَسُح ىلَعَ ِعَماَمِتِه « َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -١٥٥
َ
َرأ

يْهِ   ].٢٠٥[رواه ابلخاری:  »وَُخفَّ
را دیدم  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از عمرو بن أمیۀ ضمری -۱۵۵

 .)٢(کردند ھای خود، مسح می که بر عمامه و موزه

کنند، و  را دیده است که بر خفین مسح می جکند که پیامبر خدا  روایت می سعالوه بر آن جابر
باشد، بنابراین جایی برای انکار مسح بر خفین باقی  نیز بعد از نزول سورۀ مائده می ساسالم جابر

 ماند. نمی
اند، سفارت  وی عمرو بن أمیه بن خویلد ضمری است، از کسانی است که در اول مسلمان شده -١

در نزد بعضی از ملوک و رؤساء به عھده داشته است، پیش از سال شصت ھجری  جنبی کریم 
 ).٤/٨٦وفات یافته است، أسد الغابه (

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث و حدیث قبلی  -٢
 ) مسح بر موزه به اجماع علماء جواز دارد.١ 
) جواز مسح بر عمامه مورد اختالف است، امام احمد بن حنبل نظر به این حدیث نبوی شریف ٢ 

 داند، ولی به سه شرط: مسح بر عمامه را جائز می
ز شرط اول آنکه: شخص عمامه را مانند مسئلۀ موزه بر طھارت کامل پوشیده باشد، و مراد ا 

طھارت کامل آن است که: شخص بعد از اینکه وضوء ساخت عمامه را به سرش بیچید، و در مرتبه 
خواھد وضوء بسازد، اگر عمامه را که در حالت وضوء و طھارت پوشیده بود، باز نشده  دوم که می

 اش مسح نماید. باشد، روا است که عوض مسح بر سر، بر عمامه
 یز ھیچ خورده باشد، ولو آنکه یک پیچ باشد.شرط دوم آنکه: عمامه بر زنخش ن 
شرط سوم آنکه: تمام سر را دربر گرفته باشد، بنابراین اگر کسی عمامه را در یک کنار سر خود، و  

 یا تنھا در قسمت باالئی سرخود پیچانده بود، مسح کردن بر آن جواز ندارد.
امام مالک وعدۀ دیگری از علماء ولی اکثر علماء از آن جمله امام ابوحنیفه و امام شافعی و  

آورند، مسح بر عمامه را جایز  رحمھم الله با استناد به دالیل و تعلیالت و تاویالتی که می
فرماید:  شان این قول خداوند متعال است که در آیۀ وضوء می دانند، و از جملۀ دالیل نمی

ْ وَ ﴿ گویند: کسی که  خود مسح کنید، و می ، یعنی: و بر سرھای]۶[المائده:  ﴾بُِرُءوِسُ�مۡ  ٱۡمَسُحوا

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٤٠

انِ  باب: -٣٧ تَ رَ اهِ ا طَ َ مهُ يْهِ وَ لَ جْ لَ رِ ا أَدْخَ  إِذَ

 ]: پوشیدن موزه باید در حال طهارت باشد٣٧باب [

ِة بِْن ُشْعبََة ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل:  -١٥٦ َعلَيِْه وََسلََّم يِف ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعِن الُمَغِ�َ
يِْه، َ�َقاَل:  نِْزَع ُخفَّ

َ
ْهَو�ُْت ِأل

َ
ْدَخلْتُُهَما َطاِهَرَ�ْ�ِ «َسَفٍر، فَأ

َ
 َ�َمَسَح َعلَيِْهَما». َدْ�ُهَما، فَإِ�ِّ أ

 ].٢٠٦[رواه ابلخاری: 
بودم،  جروایت است که گفت: در سفری با پیامبر خدا  ساز مغیره بن شعبه -۱۵۶

 شان درآورم. را از پایھا  خواستم موزه
ھا داخل  ھایم را بیرون مکن، من پاھایم را در حال طھارت در موزه موزه«فرمودند: 

 .)١(ھا مسح کردند ، و بر باالی آن موزه»نموده بودم

گوید: خداوند مسح سر را  می /کند، بر سرش مسح نکرده است، خطابی اش مسح می بر عمامه
فرض گردانیده است، و حدیثی که در مورد مسح بر عمامه آمده است، قابل تاویل است، پس نباید 

 آنچه را که متیقن است، در مقابل آنچه که محتمل است، ترک کرد.
، ساند، که از آن جمله است: ابوبکر صدیق ولی باید گفت که: کسان بسیاری بر عمامه مسح کرده 

دانند، مانند: عمر بن خطاب، أنس بن مالک،  و اشخاص بسیاری نیز مسح بر عمامه را جایز می
 .شورأبوأمامه، سعد بن مالک، أبوالدرداء، عمر بن عبدالعزیز، حسن، قتاده، مکحول، اوزاعی، و أبوث

 ) مسح کردن بر کاله و عرقچین به ھر حجمی که باشد، به اتفاق علماء جواز ندارد.٣ 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث اینکه: -١
 به اتفاق علماء جواز دارد. –طوری که قبال ھم گفتیم  –) مسح بر موزه ١ 
در حال طھارت کامل پوشیده  ) به اتفاق علماء مسح بر موزه وقتی جواز دارد که شخص، موزه را٢ 

 باشد، ورنه مسح کردن بر آن جواز ندارد.
) گفتیم: به اتفاق علماء، مسح کردن بر موزه وقتی جواز دارد که موزه را در حالت طھارت کامل ٣ 

پوشیده باشد، ولی در اینکه شرط، طھارت کامل در وقت پوشیدن موزه است، و یا در وقت 
طھارت کامل را در وقت پوشیدن موزه  /تالف است، امام شافعیوضوء شدن، بین علماء اخ بی

گوید: شرط  می /وضوء شدن، به این معنی که: امام شافعی داند، و احناف در وقت بی شرط می
ھا را بپوشد،  جواز مسح کردن بر موزه آن است که اول به طور کامل وضوء بسازد، بعد از آن موزه

گویند که: اگر کسی در حالی  زه جواز ندارد، ولی احناف میو اگر چنین نکرد، مسح کردن به مو
وضوء شود، وضوء  ھا را پوشید، و پیش از آنکه بی باشد، پاھایش را شست، و موزه وضوء می که بی

 ھایش مسح کند. شود، برایش روا است که بر موزه وضوء می ساخت، بعد از آن اگر بی

                                                                                                                        



 ٢٤١  وضوءکتاب  -۴

يقِ  باب: -٣٨ وِ السَّ اةِ وَ مِ الشَّ نْ حلَ أْ مِ ضَّ تَوَ ْ يَ نْ ملَ  مَ

 وضوء نساخت]: کسی که از خوردن گوشت گوسفند و سویق ٣٨باب [

َميَّةَ  َ�نْ  -١٥٧
ُ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْمِرو بِْن أ ى رَُسوَل ا�َّ

َ
نَُّه رَأ

َ
�

» 
ْ
أ َ�، فََص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ كِّ ىَق السِّ

ْ
ل
َ
َالِة، فَأ  الصَّ

َ
[رواه ابلخاری:  »َ�زَْتُّ ِمْن َكِتِف َشاٍة، فَُديِعَ إِىل

٢٠٨.[ 
را دیده است که از  جروایت است که او: پیامبر خدا  ساز عمرو بن أمیه -۱۵۷

به نماز دعوت شدند، کارد را  خوردند]، بریدند [و می شانۀ گوسفندی [گوشت] می
 .)١(انداخته و بدون آنکه وضوء بسازند، نماز خواندند

أْ  باب: -٣٩ ضَّ تَوَ ْ يَ ملَ يقِ وَ وِ نَ السَّ ضَ مِ مَ ضْ نْ مَ  مَ

 ]: کسی که از خوردن سویق مضمضه کرد و وضوء نساخت٣٩[باب 

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ُسَو�َْد ْ�َن انلُّْعَمانِ  َ�نْ  -١٥٨ نَُّه َخَرَج َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
�

 ، ْدَ� َخيرَْبَ
َ
ْهبَاِء، َوِ�َ أ ، َحىتَّ إَِذا اَكنُوا بِالصَّ ْزَواِد، «وََسلََّم اَعَم َخيرَْبَ

َ
، ُ�مَّ َداَع بِاأل فََص�َّ الَعرْصَ

 وز، و برای مسافر سه شبانه روز است.) مدت مسح بر موزه برای مقیم یک شبانه ر٤ 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 سرا به نماز دعوت کرد، بالل ج) کسی که از داخل شدن وقت نماز خبر داد، و پیامبر خدا ١ 

 بود.
شود، و مذھب عامۀ علماء ھمین چیز  ) از خوردن آنچه که به آتش پخته شود، وضوء الزم نمی٢ 

شود، وضوء  گرچه در بعضی از احادیث آمده است که از خوردن چیزی که به آتش پخته میاست، 
گویند: مراد از وضوء ساختن از خوردن چیزی که به آتش پخته  گردد، ولی علماء می الزم می

شود، تنھا شستن دست و دھان است نه وضوی حقیقی، و یا آنکه وضوء ساختنی که از خوردن 
نسخ  –از آن جمله ھمین حدیث باب  –گردیده بود، به احادیث دیگری چیزھای پختنی الزم 

 گردیده است.
 ) طعام خوردن با کارد و چنگال و قاشق جواز دارد.٣ 
) مراد از سویق که در عنوان باب آمده است، کوبیدۀ گندم و جو است، که به انواع مختلف از آن ٤ 

کنیم، و مردم دیگری آن را (تلخان)  لور) یاد میگردد، ما مردم ھرات آن را به نام (غ استفاده می
 گویند. می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٤٢

َمَر بِِه َ�رُثَِّي، فَ 
َ
ِو�ِق، فَأ  بِالسَّ

َّ
َ�لْنَا، ُ�مَّ قَاَم فَلَْم يُؤَْت إِال

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ َ�َل رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

 
ْ
أ  الَمْغِرِب، َ�َمْضَمَض َوَمْضَمْضنَا، ُ�مَّ َص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ

َ
 ].٢٠٩[رواه ابلخاری:  »إِىل

در سال فتح  جروایت است که او با پیامبر خدا  )١(ساز سوید بن نعمان -۱۵۸
مدینه خارج گردید، و ھنگامی که به (صھباء) که نزدیک خیبر است،  (خیبر) از

 رسیدند، نماز عصر را خواندند.
ھایی را که با خود دارند، حاضر نمایند، به  و بعد از آن از [مردم] خواستند تا طعام

 جز سویق چیز دیگری نیاوردند، امر نمودند تا آن [سویق] را به آب، تر کنند.
ایان از آن سویق خوردیم، بعد از آن برای ادای نماز شام و م جپیامبر خدا 

مضمضه نمودند، و مایان نیز مضمضه نمودیم، بعد از آن  جبرخاستیم، پیامبر خدا 
 .)٢(نماز خواندند، و وضوء نساختند جپیامبر خدا 

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: َ�ْن َميُْمونَةَ  -١٥٩
َ
َ�َل ِعنَْدَها َكِتًفا، ُ�مَّ «أ

َ
أ

 
ْ
أ  ].٢١٠[رواه ابلخاری:  »َص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ

در نزدش شانۀ  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز میمونه -۱۵۹
 .)٣([گوسفندی] را تناول نمودند، بعد از آن نماز خوانده و وضوء نساختند

وی سوید بن نعمان بن مالک خزرجی انصاری است، در غزوۀ احد و غزوات بعد از آن با پیامبر  -١
اشتراک داشت، از زندگی و تاریخ وفاتش جز اینکه ھمین حدیث را روایت کرده است،  جخدا 

 ).٢/٣٨١(أسد الغابه:  معلومات بیشتری بدست آورده نتوانستم،
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ای است که یک مرحله از خیبر فاصله دارد، و به طرف مدینۀ منوره واقع  ) (صھباء): نام منطقه١ 

 گردیده است.
 ) مضمضه کردن که شستن دھان باشد، بعد از طعام خوردن مستحب است.٢ 
 در حاالت خاصی طعام را جمع کرده و برای ھمگان توزیع نماید.تواند  ) امام مسلمانان می٣ 
تواند محتکرین را امر کند تا  از این حدیث اینطور استنباط نموده است که: امام می /) مھلب٤ 

طعامی را که در نزد خود دارند بیرون کنند، و برای مردم بفروش برسانند، و البته حکم احتکار و 
 به طور صریح ذکر گردیده است. محتکرین در احادیث دیگری

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
) وضوء ساختن از خوردن طعامی که به آتش پخته شده باشد، الزم نیست، و این مذھب عامۀ ١ 

ھا است،  علماء از آن جمله امام ابوحنیفه، و مالک، و شافعی، و اوزاعی، و ثوری وعدۀ دیگری از آن

                                                 



 ٢٤٣  وضوءکتاب  -۴

مَ  باب: -٤٠ ضْ مَ لْ يُ بَنِ هَ نَ اللَّ  ضُ مِ

 ]: آیا از نوشیدن شیر باید مضمضه کرد؟٤٠باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١٦٠ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َنًا « أ رَشَِب بلَ

ُ َدَسًما«َ�َمْضَمَض، َوقَاَل: 
َ

 ].٢١١[رواه ابلخاری:  »إِنَّ هل
مقدار شیری را نوشیدند،  جروایت است که: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۶۰

 .)١(»شیر، چربی دارد«بعد از آن مضمضه نموده و فرمودند: 

گری از صحابه و تابعیین از آن جمله عائشه و ابوھریره و انس و حسن بصری، و عمر ولی عدۀ دی
شود، و  بن عبدالعزیز بر این نظراند که از خوردن چیزی که به آتش پخته شود، وضوء الزم می

از آنچه که آتش آن را تغییر داده است، «فرمایند:  است که می جشان این قول پیامبر خدا  دلیل
دھند که این حدیث منسوخ  ، ولی جمھور علماء از این حدیث اینطور جواب می»دوضوء بسازی

یعنی: آخر کار وضوء  –گوید: (آخر این دوکار  است که می ساست، و دلیل نسخ آن حدیث جابر
ترک وضوء  جاز پیامبر خدا  –ساختن و وضوء نساختن از آنچه که به آتش پخته شده است 

 به آتش پخته شده بود). ساختن از خوردن چیزی بود که
گوید: اجماع علماء بر این قرار گرفته است که از خوردن چیزی که به آتش  می /) امام نووی٢ 

در فتح الباری به نقل از مھلب  /شود)، و امام ابن حجر پخته شده باشد، وضوء الزم نمی
از این جھت مامور به گوید که: در جاھلیت عادت بر این بود که به نظافت کمتر توجه داشتند،  می

این گشتند که از خوردن چیزی که به آتش پخته شده است، وضوء بسازند، ولی بعد از اینکه 
نظافت در اسالم مقرر گردید و انتشار یافت، روی تخفیف بر مسلمانان وضوء ساختن از چیزی که 

 به آتش پخته شده است نسخ گردید.
 نکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آ -١
اند که: مضمضه کردن و شستن دھان از خوردن و  ) با تمسک به این حدیث نبوی علماء گفته١ 

 نوشیدن چیزی که چربی داشته باشد، مستحب است.
) آنچه که در این حدیث نبوی شریف در مورد مضمضه کردن از آشامیدن شیر آمده است، فعل ٢ 

از تناول شیر «است، و در حدیث قولی نیز از ایشان روایت است که فرمودند:  جپیامبر خدا 
گویند که این امر برای استحباب است، نه  ، ولی علماء می»مضمضه کنید، زیرا شیر چربی دارد

شیری را  جگوید: پیامبر خدا  است که می سشان حدیث أنس بن مالک برای وجوب، و دلیل
 ه کنند، و یا وضوء بسازند، نماز خواندند.نوشیدند، و بدون آنکه مضمض

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٤٤

مِ باب:  -٤١ نَ النَّوْ وءِ مِ ضُ نَ  الوُ رَ مِ ْ يَ نْ ملَ مَ ِ  وَ تَنيْ سَ النَّعْ ةِ وَ سَ ةِ  النَّعْ قَ فْ أَوِ اخلَ

وء ضُ  اً وُ

 داند ]: وضوء به سبب خواب شدن، و کسی که از پینکی وضوء را الزم نمی٤١باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: َ�ْن اَع�َِشةَ  -١٦١ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
إَِذا َ�َعَس «أ

قُْد، َحىتَّ يَْذَهَب َ�نُْه انلَّ  َحُدُ�ْم َوُهَو يَُص�ِّ فَلَْ�ْ
َ
َحَدُ�ْم إَِذا َص�َّ أ

َ
َوُهَو يَُص�ِّ  ْوُم، فَإِنَّ أ

َحَدُ�ْم إَِذا َص�َّ 
َ
قُْد، َحىتَّ يَْذَهَب َ�نُْه انلَّْوُم، فَإِنَّ أ نَاِعٌس، َال يَْدِري لََعلَُّه �َْستَْغِفُر  فَلَْ�ْ

 ].٢١٢[رواه ابلخاری:  »فَيَُسبُّ َ�ْفَسهُ 
کسی که در حالت «فرمودند:  جخدا روایت است که پیامبر  لاز عائشه -۱۶۱

نماز پینکی رفت، استراحت نموده و خواب شود، زیرا کسی که در حالت پینکی رفتن 
داند، و شاید به عوض آنکه استغفار نماید، خودش را دشنام  خواند، چیزی نمی نماز می

 .)١(»بدھد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که خواب ناقض وضوء است، ولی آیا بذات خود  ) از این حدیث نبوی شریف دانسته می١ 

وضوئی است؟ بعضی از علماء به این نظر اند که خواب به ذات  ناقض وضوء است، و یا مظنۀ بی
گردد، خواه خوابش کم  باشد، بنابراین کسی که خواب شد، وضویش نقض می وضوء میخود ناقص 

باشد و خواه بسیار، خواه نشسته خواب شود، و خواه به پھلو، و خواه به ھرکیفیت و ھیئت دیگری، 
، که فرقی بین این »مگر از غائط، یا بول، و یا نوم«... زیرا در حدیث نبوی دیگری آمده است که: 

گذاشته نشده است، پس ھمانطوری که مطلق غائط و بول ناقض وضوء است، مطلق  سه چیز
 خواب نیز ناقض وضوء است.

) عدۀ از علماء رحمھم الله بر این نظر اند که خواب مظنۀ نقض وضوء است، به این معنی که اگر ٢ 
ا پیامبر کسی خواب شود، احتمال دارد که وضویش نقض شود، و احتمال دارد که نقض نشود، زیر

، از این »چشم متکاء مقعد است، پس کسی که خواب شد وضوء بسازد«اند که:  فرموده جخدا 
چه که اگر کسی اینطور بخوابد  گویند که خواب اندک ناقض وضوء نیست، چنان ھا می جھت این

 گردد. که مقعدش در جایش محکم باشد، وضویش نقض نمی
ب اصال ناقض وضوء نیست، و این مذھب ابوموسی ) و گروه سومی بر این نظر اند که خوا٣ 

شدند، و بدون  شان این است که (صحابه خواب می اشعری، و ابن عمر و مکحول است، و دلیل
 خواندند). اینکه وضوء بسازند، نماز می

                                                 



 ٢٤٥  وضوءکتاب  -۴

�ٍَس  -١٦٢
َ
نَّ  َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ

َ
إَِذا َ�َعَس «قَاَل:  ه�

 
ُ
َالِة فَلْيَنَْم، َحىتَّ َ�ْعلََم َما َ�ْقَرأ َحُدُ�ْم يِف الصَّ

َ
 ].٢١٣[رواه ابلخاری:  »أ

کسی که در وقت نماز «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز انس -۱۶۲
 .)١(»خواند خواندن خوابش آمد، بخوابد، تا آنکه بداند که چه می

ثٍ  -٤٢ دَ ِ حَ ريْ نْ غَ وءِ مِ ضُ  الوُ

 وضوء بودن ]: وضوء ساختن بدون بی٤٢باب [

 ِعنَْد لُكِّ َصَالةٍ «َسلََّم اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ  وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -١٦٣
ُ
أ  »َ�تَوَضَّ

َحَدنَا الوُُضوُء َما لَْم ُ�ِْدْث قَاَل: َوَ�َن 
َ
 ].٢١٤[رواه ابلخاری:  ُ�ِْزُئ أ

و ھر نظری که در مورد خواب وجود داشت، در مورد جنون و اغماء و مستی نیز وجود دارد، زیرا  
شود، این حاالت سه گانه نیز سبب غفلت  خودی انسان می خواب سبب غفلت و بی ھمانطوری که

 شود، و این امر واضح است و احتیاج به دلیلی ندارد. خودی انسان می و بی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث و حدیث قبلی آنکه: -١
اند  و بخوابد، ولی علماء گفته) اگر کسی در وقت نماز خواندن خوابش آمد، باید نماز را گذاشته ١ 

خواند، ولی اگر خواب بر وی  که این در حالت غلبۀ کامل نوم است، به طوری که نداند چه می
 غلبه کامل نکرده بود، باید نماز را اداء نموده و بعد از آن بخوابد.

و چه  چه نماز فرضی باشد –) ظاھر این دو حدیث، داللت بر عموم دارد، یعنی: در ھر نمازی ٢ 
رفت و خواب بر او  بنابراین اگر شخص پینکی می –نماز نفلی، چه نماز شب باشد و چه نماز روز 

غلبه کرده بود، باید نماز را گذاشته و بخوابد، و بعد از اینکه خواب از سرش رفت، وضوء ساخته و 
ھجد است است، و گویند که این حکم، دربارۀ نماز ت نمازش را اداء نماید، گرچه بعضی از علماء می

دھد، وعالوه بر آن،  شود، ولی ظاھر حدیث جانب عمومیت را ترجیح می دیگر نمازھا را شامل نمی
چه بسا که عوض استغفار  –اند  فرموده جطوری که نبی کریم  –کسی که خوابش آمده باشد 

ر این امور نمودن، خودش را دشنام بدھد، و یا نفرین کند و یا سخن نا مناسب دیگری بگوید، و د
 فرق بین نماز فرض و نماز نفل نیست.

) ھمانطوری که در وقت غلبۀ خواب، باید از نماز خواندن خودداری شود، در وقت ھر پیش آمد ٣ 
بخشد، نیز باید تا وقت به جا آمدن عقل، از نماز خواندن  دیگری که بر عقل تاثیر منفی می

 ھا. شدن از مخدرات، سستی از مفترات و امثال آنخودداری شود، مانند: بیھوشی، دیوانگی، نشه 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٤٦

برای ھر نمازی [از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از انس -۱۶۳
تا وقتی  ] گفت: در حالی که برای مایانسساختند، [انس نمازھای پنجگانه] وضوء می

 .)١(ی ما روا بودوشدیم، [نماز خواندن] به وض وضوء نمی که بی

لِهِ  باب: -٤٣ وْ نْ بَ َ مِ تَرتِ سْ بَائِرِ أَنْ الَ يَ نَ الكَ  مِ

 نکردن از بول از گناهان کبیره است ]: پرهیز٤٣[باب 

قَاَل: َمرَّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم حِبَائٍِط ِمْن  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -١٦٤
بَاِن يِف ُ�بُورِِهَما، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ  َة، فََسِمَع َصوَْت إِ�َْساَ�ْ�ِ ُ�َعذَّ ْو َمكَّ

َ
 ِحيَطاِن الَمِدينَِة، أ

بَاِن يِف «َعلَيِْه وََسلََّم:  بَاِن، َوَما ُ�َعذَّ َحُدُهَما َال �َْسترَِتُ ِمْن بَْوهِلِ، «ُ�مَّ قَاَل: »  َكِب�ٍ ُ�َعذَّ
َ
بََ�، اَكَن أ

، فَوََضَع ىلَعَ لُكِّ َ�رْبٍ َرْطبَةٍ  ُ�مَّ َداَع جِبَِر�َدةٍ ». َوَ�َن اآلَخُر َ�ْميِش بِانلَِّميَمةِ  ِ�ْ�َ ، فََكرَسََها ِكرْسَ
ُ: يَا رَُسوَل 

َ
ًة، فَِقيَل هل ، لَِم َ�َعلَْت َهَذا؟ قَاَل: ِمنُْهَما ِكرْسَ ِ َف َ�نُْهَما َما لَْم «ا�َّ ْن ُ�َفَّ

َ
لََعلَُّه أ

 ].٢١٦[رواه ابلخاری:  »َ�يْبََسا
به بستانی از بساتین  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۶۴

 مدینۀ منوره یا مکۀ مکرمه گذشتند، [شک از راوی است]، آواز دو شخصی را شنیدند
 شدند. که در قبرھای خود عذاب می

ھا  شوند، و سبب عذاب شدن آن این دو شخص عذاب می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ».کار بزرگی نیست

کرد، و دیگری  ھا از بول خود پرھیز نمی نه خیر! یکی از این«بعد از آن فرمودند: 
 ».کرد سخن چینی می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) جمھور علماء نظر به این حدیث و احادیث دیگری که در این مورد آمده است، بر این نظر اند ١ 

ر شده، و ھ که: شخص بعد از اینکه وضوء ساخت، تا وقتی که وضویش نشکند، با وضوء گفته می
 تواند. اندازه نمازی را از قرض و نفل به ھمان وضوء خوانده می

گویند: شخص مقیم باید برای ھر نمازی وضوء بسازد،  ) شیعه و بعضی از علمای اھل ظاھر می٢ 
 شود. ولی شخص مسافر تا وقتی که وضویش نشکند، با وضوء گفته می

نباید بیش از یک  –وضوء نشود  بی ولو آنکه شخص –گوید: به یک وضوء  می /) ابراھیم نخعی٣ 
 وقت نماز اداء نماید، خواه مقیم باشد و خواه مسافر.

                                                 



 ٢٤٧  وضوءکتاب  -۴

طلبیده و آن را دو قسمت نمودند، و ھر قسمتی را  بعد از آن، شاخۀ خرمای تازۀ را
 بر سر یکی از آن دو قبر، گذاشتند.

 شان گفت: یا رسول الله! چرا چنین کردید؟ کسی برای
ھا تخفیف  شاید تا وقتی که این دو شاخه خشک نشده است، از عذاب آن«فرمودند: 

 .)١(»داده شود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 گردد، از آن جمله اینکه: از این حدیث نبوی شریف احکام زیادی استنباط می 
 ) عذاب قبر حق است.١ 
 ست.) پرھیزنکردن از بول از گناھان کبیره ا۲ 
 چینی از گناھان کبیره است.) سخن۳ 
دھد، و  گوید خداوند متعال عذاب مرده را تخفیف می ) به سبب تسبیحی که شاخۀ خرما می۴ 

گردد، قراءت قرآن و خواندن دعا  اند: چون تسبیح شاخۀ خرما سبب تخفیف عذاب می علماء گفته
بات این نظر، چندین حدیث و اثر را گردد، امام عینی برای اث به طور اولی سبب تخفیف عذاب می

 داریم: روایت کرده است، و نسبت به اھمیت موضوع، بعضی از این روایات را بیان می
کسی که قبر والدین خود و «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوبکر صدیق -أ 

 ».آمرزد ھا می ھا را زیارت نموده و سورۀ (یس) را بخواند، خداوند برای آن یا یکی از آن
کسی که در «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سطالب از علی بن ابی -ب 

ُ قُۡل ُهَو ﴿قبرستان، (ده) بار  َحٌد  ٱ�َّ
َ
ب آن را برای اھل قبرستان ببخشد، را بخواند، و ثوا ﴾١أ

 ».دھد ھای آن قبرستان مزد می خداوند برایش به تعداد مرده

دُ هللاَِِّ «کسی که این دعا را بخواند: «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -ج  َمْ احلْ

ِنيَ  املَ عَ بِّ الْ اتِ ، رَ وَ مَ بِّ السَّ ِنيَ  وربِّ  رَ املَ عَ بِّ الْ ضِ رَ َرْ األْ وَ وَ هُ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ اءُ يفِ السَّ يَ ِ كِربْ هُ الْ لَ ، وَ

اتِ وَ  وَ مَ بِّ السَّ دُ رَ َمْ ، هللاَِِّ احلْ َكِيمُ يزُ احلْ زِ عَ اتِ ربِّ الْ وَ مَ ةُ يفِ السَّ ظَمَ عَ هُ الْ لَ ، وَ ِنيَ املَ عَ بِّ الْ ضِ رَ َرْ األْ

، َكِيمُ يزُ احلْ زِ عَ وَ الْ هُ ضِ وَ َرْ األْ بِّ ا هو املَلِکُ  وَ هُ النُّورُ يفِ رَ لَ ، وَ ِنيَ املَ عَ بِّ الْ رَ ضِ وَ َرْ بِّ األْ رَ اتِ وَ وَ مَ لسَّ

َكِيمُ  يزُ احلْ زِ عَ وَ الْ هُ ضِ وَ َرْ األْ اتِ وَ وَ مَ الھی! ثواب این دعا را برای پدر و «و بعد از آن بگوید:  ،»السَّ
 ».شود اند، اداء می ھر حقی را که پدر و مادرش برگردن او داشته» مادرم برسان

رفتند  وقتی که به قبرستان (بقیع) می جعالوه بر آن ثابت شده است که خود پیامبر خدا  -د 

دِ «کردند:  برای اھل قبرستان چنین دعا می قَ رْ غَ يعِ الْ قِ لِ بَ َهْ رْ ألِ فِ مَّ اغْ چه با استناد به  ، چنان»اللَّهُ
کردن  دادن، عمره تگرفتن، خیرا احادیثی که آمده است، ثواب ھر عمل نیک دیگری مانند روزه

 رسد. وغیره کارھای نیک، نیز برای مرده می

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٤٨

لِ باب:  -٤٤ لِ البَوْ سْ اءَ يفِ غَ ا جَ  مَ

 ]: آنچه که در شستن بول آمده است٤٤[باب 

�َِس بِْن َمالٍِك  -١٦٥
َ
َز «قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ إَِذا َ�رَبَّ

تَيْتُُه بَِماٍء َ�يَْغِسُل بِهِ 
َ
 ].٢١٧[رواه ابلخاری:  »حِلَاَجِتِه، أ
وقتی که به قضای  جست که گفت: پیامبر خدا روایت ا ساز انس بن مالک -۱۶۵

کردم، و با آن آب، [آنچه را که الزم  شدند، برای ایشان آبی حاضر می حاجت بیرون می
 .)١(شستند بود] می

كِ النَّبِيِّ  باب: -٤٥ دِ  ج تَرْ جِ لِهِ يفِ املَسْ وْ نْ بَ غَ مِ رَ تَّى فَ َّ حَ ايبِ رَ النَّاسِ األَعْ  وَ

و مردم، بادیه نشین را تا فارغ شدن از بول  ج]: اجازه دادن پیامبر خدا ٤٥باب [
 کردن در مسجد

يِب  -١٦٦
َ
ُ انلَّاُس،  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُهَر�َْرةَ  َ�ْن أ

َ
ْعَرايِبٌّ َ�بَاَل يِف الَمْسِجِد، َ�تَنَاَوهل

َ
قَاَل: قَاَم أ

ْو َذنُوً�ا ِمْن «وََسلََّم:  َ�َقاَل لَُهُم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ 
َ
َدُعوُه َوَهِر�ُقوا ىلَعَ بَْوهِلِ َسْجًال ِمْن َماٍء، أ

�نَ  ِ
�َن، َولَْم ُ�بَْعثُوا ُمَعرسِّ ِ

 ].٢٢٠[رواه ابلخاری:  »َماٍء، فَإِ�ََّما بُِعثْتُْم ُميرَسِّ
شخص بادیه نشینی برخاست و در «روایت است که گفت:  ساز ابوھریره -۱۶۶

 نمود، مردم او را سرزنش نمودند. مسجد بول

گوید: تالوت قرآن مجید بر سر قبر مستحب است، زیرا در صورتی که  می /امام خطابی -ھـ 
شود، امید تخفیف عذاب از مرده به سبب خواندن  تسبیح شاخۀ درخت، سبب تخفیف گناه می

 ).۲/۵۹۸قرآن مجید، بیشتر و بیشتر است، عمدة القاری شرح صحیح البخاری (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که استنجاءزدن با آب بعد از قضای حاجت، سنت است، ولو آنکه  ) از این حدیث دانسته می١ 

 نجاست از جای معین خود تجاوز نکرده باشد.
ھا  ) اگر نجاست از جای خود تجاوز نکرده باشد، استنجاءزدن تنھا به کلوخ و سنگ و امثال آن٢ 

شک بھتر آن است که بعد از استنجاءزدن به  بدون –طوری که قبال ھم گفتیم  –جواز دارد، ولی 
 سنگ و کلوخ، به آب نیز استنجاء زده شود.

                                                                                                                        



 ٢٤٩  وضوءکتاب  -۴

چیزی نگوئید! و سطل آبی و یا دلو آبی را «ھا فرمودند:  برای آن جپیامبر خدا 
اید، نه به  گیری فرستاده شده ھایش بریزید، شما به آسان آورده و بر باالی بول

 .)١(»گیری سخت

بْيَانِ  باب: -٤٦ لِ الصِّ وْ  بَ

 ]: بول اطفال٤٦باب [

مِّ قَيٍْس بِنِْت ِ�َْصٍن ْن �َ  -١٦٧
ُ
�ََّها  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: أ

َ
ُ�ِل «�

ْ
تَْت بِابٍْن لََها َصِغٍ�، لَْم يَأ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  ْجلََسُه رَُسوُل ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَأ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َعاَم، إِىل َم يِف الطَّ

 ].٢٢٣[رواه ابلخاری:  » ثَْو�ِِه، فََداَع بَِماٍء، َ�نََضَحُه َولَْم َ�ْغِسلْهُ َحْجِرهِ، َ�بَاَل ىلَعَ 
وی طفل صغیرش را که  روایت است که: )٢(لاز ام قیس بنت محصن -۱۶۷

او را در آغوش خود  جخدا  آورد، پیامبر جخواره نشده بود، نزد پیامبر خدا  ھنوز نان
 نشاندند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گیری از قواعد اساسی دین اسالم است،  گیری با مردم و دوری جستن از تشدد و سخت ) آسان١ 

فرستادند، برای  ھی را به کدام طرفی میاگر شخصی و یا گرو جو از این جھت بود که پیامبر خدا 
و آنچه که قابل » گیری نکنید گیری نمایید و سخت آسان«فرمودند:  ھا سفارش اکید کرده و می آن

گیری با کسانی است که جاھل بوده و از علم دین بھرۀ ندارند، و  ذکر است این است که این آسان
، بنابراین کسانی که ادعای علم و معرفت گردد در اموری است که از گناھان صغیره محسوب می

گردند، و یا به حقوق الناس تجاوز  را دارند، و یا مرتکب حدی از حدود، و یا گناه کبیره می
ھا برخورد مناسب صورت پذیرد، و این برخورد از نصیحت شروع شده، و به  نمایند، باید با آن می

 گردد. عقوبت ختم می
شود، گرچه  ریختن آب بر آن، و از بین رفتن اثر نجاست پاک می شود، با ) زمینی که نجس می٢ 

شود، و اگر سست و  گویند که: اگر زمین سخت بود، به ریختن آب پاک می بعضی از علماء می
 خاکی بود، باید خاکی را که به نجاست تماس کرده است، حفر نموده و بیرون انداخت.

ز کسانی است که در اول در مکۀ مکرمه ایمان وی امیه بنت محصن بن حرثان اسدیه است، ا -٢
از وی  /بیعت نمود، و به مدینۀ منوره ھجرت کرد، امام بخاری جآورده بودند، با پیامبر خدا 

تنھا دو حدیث روایت کرده است، از خودش روایت است که گفت: یکی از پسرانم مرد، و بسیار 
م: از آب سرد او را غسل مده که او را داد گفت جزع و فزع کردم، برای زنی که او را غسل می
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] آبی را طلب نمودند، جکرد، [آن حضرت  بول جھای پیامبر خدا  طفل باالی لباس
 .)١(و بر روی لباس خود پاشیدند، و آن را نشستند

ا باب: -٤٧ دً اعِ قَ ائِامً وَ لِ قَ  البَوْ

 ]: بول نمودن در حالت ایستاده و نشسته٤٧باب [

ىَت انلَّيِبُّ صّ� اهللا عليه وسلم ُسبَاَطَة قَْوٍم َ�بَاَل «قَاَل  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ةَ َ�ْن ُحَذْ�فَ  -١٦٨
َ
أ

 
َ
أ  ].٢٢٤[رواه ابلخاری:  »قَائًِما، ُ�مَّ َداَع بَِماٍء فَِجئْتُُه بَِماٍء َ�تَوَضَّ

دان مردمی  در زباله جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )٢(ساز حذیفه -۱۶۸
داخل شدند، و ایستاده بول کردند، بعد از آن آبی طلب نمودند، آب را حاضر ساختم، و 

 .)٣(ایشان به آن آب وضوء ساختند

خداوند «گفت، به حقم دعا کرده و فرمودند:  جکشی، عکاشه این واقعه را برای پیامبر خدا  می
 ).٤٨٦-٤/٤٨٥، و گویند: ھیچ زنی به اندازۀ او عمر نکرد، (اإلصابه:»عمرش دراز کند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 تن لباس از بول طفل بین علماء اختالف است.) در لزوم شس١ 
اکثر علماء نظر به ظاھر این حدیث نبوی شریف بر این نظر اند که اگر پسر، نان خواره نشده  -أ 

باشد، و بر جامه بول کند، کفایت است که بر آن جامه آب پاشیده شود، و ضرورت به شستن ندارد، 
 امه شسته شود.ولی اگر دختر، بر جامه بول کند، باید آن ج

گویند: فرقی بین بول پسر و بول دختر نیست، و باید ھردو شسته شود، و  علمای احناف می -ب 
گویند: مراد از پاشاندن آب در این حدیث، پاشاندنی است قوی، که در نتیجه ھمان شستن  می

عمال چه در احادیث دیگری لفظ (پاشاندن) به اتفاق علماء به معنی (شستن) است است، چنان
 شده است.

ھای خود بول کرده بود، نه بر روی  و دلیل دیگرشان این است که آن طفل بر روی لباس 
ھای خود آب پاشاندند، تا آنکه مبادا  و ایشان روی احتیاط بر باالی لباس جھای پیامبر خدا  لباس

 ھای ایشان نیز سرایت کرده باشد. رطوبت بول طفل بر لباس
ھای جلیل القدر است، در صحیح مسلم آمده  وی حذیفه بن یمان عبسی است، یکی از صحابه -٢

دھد آموختند، وی در  برایش علم گذشته و آنچه را که تا قیامت رخ می جاست که پیامبر خدا 
از وی بیست و دو  /در سال سی و شش ھجری وفات یافت، امام بخاری ساول خالفت علی

  ).١/٢٥٢، فتح المبدی (حدیث روایت کرده است
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣

                                                                                                                        



 ٢٥١  وضوءکتاب  -۴

بِهِ  باب: -٤٨ احِ نْدَ صَ لِ عِ ائِطِ  البَوْ ِ بِاحلَ رتُّ التَّسَ  وَ

 ]: بول نمودن در نزد رفیق خود و حجاب کردن به دیوار٤٨باب [

   رواية َ�نُْه:َو� -١٦٩
َ
َّ فَِجئْتُُه، َ�ُقْمُت ِعنَْد َعِقبِِه َحىتَّ فََرغ َشاَر إيِلَ

َ
 فَانْتَبَْذُت ِمنُْه، فَأ

 ].٢٢٥[رواه ابلخاری: 
و در روایت دیگری از وی روایت است که گفت: بعد از آن از ایشان دور  -۱۶۹

ان قرار گرفتم تا شدم. و ایشان به سوی من اشاره نمودند، و من آمدم و عقب سر ایش
 .)١(آنکه فارغ شدند

بول کردن در حالت ایستاده جواز دارد، و این مذھب اکثر علماء است، وعدۀ نظر به احادیثی که  
اند، بر این نظر اند که بول کردن ایستاده مکروه  از بول کردن ایستاده منع کرده جپیامبر خدا 

در این وقت کمر درد بودند، و  جدھند که پیامبر خدا  باب چنین جواب می است، و از حدیث
داد، از این جھت ایستاده بول کردند، و بعضی از احادیث داللت بر این  ھا را تکلیف می نشستن آن

از آن جھت ایستاده بول کردند، که در آن  جگویند که: پیامبر خدا  امر دارد، وعدۀ دیگری می
 ناسبی برای نشستن وجود نداشت.دان جای م مزبله

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شدند، و در پشت دیواری و یا  در وقت بول کردن از مردم دور می ج) ثابت است که پیامبر خدا ١ 

خواستند که به ایشان  سنشستند، که از انظار پنھان باشند، و اینکه در اینجا از حذیفه جای می
بر عھده داشت، از  جوظیفۀ حراست از پیامبر خدا  سنزدیک شود، سببش این بود که: حذیفه

گرچه نزدیک  سھم حذیفه بود، و با این این جھت در ھمه وقت و در ھمه جا باید ایشان ھمراه می
 آمده بود، ولی به طرف دیگر دیوار ایستاده بود. جپیامبر خدا 

کرد، باکی نیست که شخص دیگری در نزدیکش  اند: اگر کسی ایستاده بول می فته) علماء گ٢ 
کرد، نباید شخص دیگری  کرد، و یا قضای حاجت می وجود داشته باشد، ولی اگر نشسته بول می

 در نزدیکش ایستاده باشد، تا مبادا از وی چیزی بشنود که نباید بشنود.
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مِ  باب: -٤٩ لِ الدَّ سْ  غَ

 ]: شستن خون٤٩باب [

ْسَماءَ  -١٧٠
َ
ةٌ  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن أ

َ
  قَالَْت: َجاَءِت اْمَرأ

َ
انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  إيِل

ِيُض يِف اثلَّوِْب، َكيَْف تَْصنَُع؟ قَاَل: 
َ

يَْت إِْحَدانَا حت
َ
َرأ

َ
ُتُُّه، ُ�مَّ َ�ْقُرُصُه بِالَْماِء، «َ�َقالَْت: أ

َ
حت

 ].٢٢٧[رواه ابلخاری:  »َوَ�نَْضُحُه، َوتَُص�ِّ ِ�يهِ 
آمد و گفت:  جزد پیامبر خدا روایت است که گفت: زنی ن لاز اسماء -۱۷۰

 ھا] باالی لباسش حیض شود، چه باید بکند؟ برای ما بگوئید که اگر کسی از ما [زن
آن را بخراشد، بعد از آن، آن را در آب به ھم بمالد، و آن را با آب بشوید، «فرمودند: 

 .)١(»و در آن نماز بخواند

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -١
) آنچه که در ترجمه از آن به (و آن را با آب بشوید) تعبیر شده است، لفظ حدیث نبوی شریف از ١ 

باشد، و معنایش آن است که آب را بر آن بپاشد، ولی معنی این کلمه در  این تعبیر (تنضحه) می
ی و فائدۀ اینجا شستن است نه پاش دادن آب، زیرا آب پاش دادن بر جامه بعد از شستن آن، معن

ندارد، یعنی بعد از خراشیدن خون از جامعه، و به ھم مالیدن آن در آب، باید آن را بشوید که اثر 
 خون از بین برود.

اند که  بعضی از علماء گفته» آن را به آب بشوی«که فرمودند:  ج) نظر به این قول پیامبر خدا ٢ 
ود، و شستن به چیز دیگری جواز نجاست چه خون باشد و چه چیز دیگری باید به آب شسته ش

توان  رو می گویند که چون ھدف، از بین رفتن نجاست است، از این ندارد، ولی علمای احناف می
 نجاست را به آب و به ھر چیز دیگری که قدرت از بین بردن نجاست را داشته باشد، پاک نمود.

خار وغیره جھت پاک کردن لباس، ولی نظر به اینکه در عصر حاضر و سائل و اشیاء دیگری مانند ب 
رود که اثر آن در از بین بردن نجاست از آب بیشتر است،  و از بین بردن نجاسات به کار می

رسد، خصوصا آنکه: احادیث  تر به نظر می توان گفت که نظر احناف در این موضوع راجح می
 شان وجود دارد. دیگری نیز برای تایید مذھب

اف و سائر علماء در این مسئله، و مسئلۀ آشامیدن سگ از ظرف که ) اساس اختالف بین احن٣ 
 توضیحش قبال گذشت، و مسائل دیگری در این زمینه این است که:

گویند که: اساس شریعت تعبد است، یعنی: وقتی  ھم الله میماکثر علماء از آن جمله: شوافع رح 
قی که شریعت امر کرده است، انجام که شریعت ما را به چیزی امر کرد، باید آن را به ھمان طری

 دھیم و علل و اسباب آن را جستجو نکنیم.

                                                 



 ٢٥٣  وضوءکتاب  -۴

 انلَّيِبِّ َص�َّ  ةنَ �ْ ا: َجاَءْت فَاِطَمُة قَالَْت  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -١٧١
َ

يِب ُحبَيٍْش إِىل
َ
أ

َالَة؟ �َ  َدُع الصَّ
َ
فَأ

َ
ْطُهُر أ

َ
ْستََحاُض فََال أ

ُ
ٌة أ

َ
ِ إِ�ِّ اْمَرأ َقاَل اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ْ�بَلَْت َحيَْضتُِك َال، إِ�َّ «رَُسوُل ا�َّ
َ
إَِذا أ

َما َذلِِك ِعْرٌق، َولَيَْس حِبَيٍْض، فَ
َم ُ�مَّ َص�ِّ  ْدبََرْت فَاْغِسِ� َ�نِْك ادلَّ

َ
َالَة، َو�َِذا أ يِئ ِللُكِّ َصَالٍة، «قَاَل:  -» فََديِع الصَّ ُ�مَّ تَوَضَّ

 ].٢٢٨[رواه ابلخاری:  »َحىتَّ ييَِجَء َذلَِك الَوقُْت 
روایت است که گفت: فاطمه بنت ابی حبیش نزد پیامبر  لاز عائشه -۱۷۱

شود، و  ام قطع نمی آمده و گفت: یا رسول الله! من زنی ھستم که عادت ماھانه جخدا
 شوم، آیا نماز را ترک نمایم؟ پاک نمی

ھا است، و عادت ماھانه نیست،  نه خیر! این تراوش رگ«فرمودند:  جپیامبر خدا 
ات آمد، نماز را ترک کن، و بعد از آن، خون را از خود شسته و  وقتی که عادت ماھانه

 ».نماز را اداء کن
بعد از آن برای ھر نمازی وضوء بساز، تا آنکه دوباره وقت عادت «و فرمودند: 

 .)١(»ات فرا برسد ماھانگی

گویند که: اساس شریعت تعقل است، یعنی شریعت بر مصلحت  ولی علمای احناف رحمھم الله می 
توان به عقل و فھم خود  و معقولیت استوار است، بنابراین مسائلی که علت آن و حکمت آن را می

 ھم است تحقق علت و سبب است، نه لفظ نص.درک کرد، آنچه که م
گویند: چون شریعت ما را به این امر کرده است که  می /مثال: در ھمین مسئله موجوده، شوافع 

نجاست را به آب بشوییم، در شستن نجاست نباید از چیز دیگری استفاده نمود، ولی احناف 
تواند حکم  ست، لذا عقل ما میگویند: چون اساس شریعت مصلحت و معقولیت ا رحمھم الله می

از شستن خون به آب، از بین بردن نجاست است، نه خصوص استعمال  جکند مقصد نبی کریم 
آب، پس به ھر طریقی که این ھدف برآورده گردد، به نص حدیث نبوی شریف عمل شده است، 

آن را شست، و توان به ھر وسیلۀ دیگری نیز  توان به آب شست، می لذا ھمانطوری که خون را می
 جامه را پاک کرد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بیند، باید برای ھر نمازی وضوء بسازد و نماز  ) زنی که در غیر عادت ماھانگی خود خون می١ 

یابد، باید ایامی را که پیش از این  اش به طور مستمر ادامه می خود را اداء نماید، و اگر خونریزی
به عادت ماھانگی گرفتار بوده است، نماز را ترک نماید، و بعد از گذشت آن ایام برای فرض، 

ھروقت نمازی وضوء بسازد، و نماز خود را به طور عادی اداء نماید، مثال: اگر عادت ماھانگی زنی 
ھمان  بیند، باید در ھفت روز بوده باشد، و اکنون پانزده روز و یا کمتر و یا بیشتر از آن را خون می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٥٤

كِهِ  باب: -٥٠ رْ فَ لِ املَنِيِّ وَ سْ  غَ

 ]: شستن (مِنی) و خراشیدن آن٥٠باب [

ْغِسُل اجلَنَابََة ِمْن ثَوِْب انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه « وعنها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت: -١٧٢
َ
ُكنُْت أ

َالِة، َو�ِنَّ ُ�َقَع الَماِء يِف ثَْو�ِ   الصَّ
َ

 ].٢٢٩[رواه ابلخاری:  »هِ وََسلََّم، َ�يَْخُرُج إىِل
روایت است که گفت: اثر جنایت را [یعنی: منی را] از  لو از عائشه -۱۷۲

شستم، و ایشان برای نماز خواندن از خانه بیرون  می جھای پیامبر خدا  لباس
 .)١(شان آشکارا بود ھای شدند، و اثر آب ھنوز در لباس می

شود،  اش می ھفت روز نماز را ترک کند، و بعد از ھفت روز، تا بار دیگری که وقت عادت ماھانگی
 در وقت ھر نمازی وضوء بسازد، و نماز خود را اداء نماید.

اند که: اگر خون از  ) علماء احناف رحمھم الله از این حدیث نبوی شریف اینطور استنباط نموده٢ 
گردد، زیرا  سبیلین [که قبل و دبر باشد] خارج شد، سبب نقض وضوء میجای دیگر بدن غیر از 

اش به سبب (تراوش رگ  در علت وضوء ساختن برای آن زن فرمودند که: استحاضه جپیامبر خدا 
باشد، لذا ھر وقت که خون از رگ خارج شد،  ھا می است)، و چون خون در تمام بدن در داخل رگ

کند که این بیرون شدن خود از سبیلین باشد و یا از غیر  یگردد، و فرقی نم وضوء نقض می
 سبیلین.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
رفتند، سببش آن بود که  با لباس تر از خانه بیرون شده و به نماز می ج) اینکه پیامبر خدا ١ 

شک شدن ایشان در اکثر اوقات تنھا یک دست لباس داشتند، و اگر فرصتی برای خ
گردید، مجبور بودند با ھمان لباس تر، از خانه برآمده و به طرف مسجد،  شان میسر نمی ھای لباس

 و یا به جای دیگری که ضرورت داشتند بروند.
ھم کسانی که  دانند، و با این ترین دلیل برای حناف است که منی را نجس می ) این حدیث قوی٢ 

گذرد،  سبب شستن منی آن است، که از مجری بول میگویند که:  دانند می منی را نجس نمی
گذرد، لذا ھمیشه  ورنه منی به ذات خود نجس نیست، ولی چون منی ھمیشه از مجری بول می

توان گفت: منی ھمیشه نجس است، ولو آنکه در اصل خود نجس  شود، و در نتیجه می نجس می
 نباشد، والله تعالی أعلم.

 عه تری که منی را از آن شسته است، جواز دارد.) بیرون شدن از خانه با جام٣ 
باشد، جواز دارد که از حاالت خصوصی وی جھت اقتداء کردن به  ) کسی که مورد اقتداء می٤ 

وی در آن حاالت، برای مردم قصه کرد، ولو آنکه بین چنین حاالتی در اصل سبب شرم و حیاء 
 باشد.

                                                                                                                        



 ٢٥٥  وضوءکتاب  -۴

بِلِ  باب: -٥١ الِ اإلِ وَ ابِّ  أَبْ وَ الدَّ ا وَ هَ ابِضِ رَ مَ نَمِ وَ الغَ  وَ

 ]: حکم بول شتر، گوسفند، و چارپایان دیگر٥١باب [

�َِس  -١٧٣
َ
ْو ُعَر�ْنََة، فَاْجتََوْوا الَمِدينََة قَاَل: قَِدَم ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  َ�ْن أ

َ
نَاٌس ِمْن ُعلْكٍ أ

َمَرُهُم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، بِِلَقاٍح، وَ «
َ
َانَِهافَأ

ْ
بل

َ
بَْوالَِها َوأ

َ
ُ�وا ِمْن أ ْن �رَْشَ

َ
فَاْ�َطلَُقوا، » أ

 
َ
وا، َ�تَلُوا َرايِعَ انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َواْستَاقُوا انلََّعَم، فََجاَء اخلرََبُ يِف أ ا َصحُّ ِل فَلَمَّ وَّ

ا اْرَ�َفَع انلَّ  رُْجلَُهْم، «َهاُر يِجَء بِِهْم، انلََّهاِر، َ�بََعَث يِف آثَاِرِهْم، فَلَمَّ
َ
يِْدَ�ُهْم َوأ

َ
َمَر َ�َقَطَع أ

َ
فَأ

ِة، �َْستَْسُقوَن فََال �ُْسَقْونَ  ُقوا يِف احلَرَّ
ْ
ل
ُ
ْ�يُنُُهْم، َوأ

َ
 ].٢٣٣[رواه ابلخاری:  »وَُسِمَرْت أ
روایت است که گفت: مردمی از قبیلۀ (عکل) یا (عرینه) [به  ساز انس -۱۷۳

ھا را  آن جھا سازگار نیامد، پیامبر خدا  دند، آب و ھوای مدینه برای آنمدینۀ منوره] آم
 ھا بیاشامند. امر کردند، تا به چراگاه شترھا بروند، و از بول و شیر آن

را کشتند، و  جھا در آنجا رفتند، و چون صحت یافتند، ساربان پیامبر خدا  آن
ن خبر در ابتدای ھمان روز [به مدینۀ حیواناتی را که آنجا بود، رانده و با خود بردند، ای

 ھا فرستادند. به تعقیب آن جمنوره] رسید، پیامبر خدا 
] امر کردند، و جھا را آوردند، و [پیامبر خدا  ھنگامی که آفتاب بلند شده بود، آن

ھا میل کشیده شد، و به آفتاب  ھای آن ھا را بریدند، و به چشم ھای آنھا و پا دست
 .)١(شد ھا آب داده نمی آن کردند، و برای ھا طلب آب می ، آنانداخته شدند

 :از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١
را به این شکل کشتند که: دست و پای او را بریدند، به  ج) آن جنایتکاران ساربان پیامبر خدا ١ 

 ھا و دھانش خار داخل کردند، و او را تا وقت مردنش به ھمان ھمان حالت گذاشتند. چشم
اند که بول شتر، و بول ھر  ) امام مالک وعدۀ دیگری از علماء با استناد به این حدیث گفته٢ 

گویند که: بول ھر حیوانی چه  حیوان حالل گوشت دیگری حالل است، ولی جمھور علماء می
دھند که:  حالل گوشت باشد، و چه حرام گوشت حرام است، و از حدیث عرنیین چنین جواب می

چه پوشیدن ابریشم، برای مردھا، و خوردن  امر به آشامیدن بول شتر روی ضرورت بود، چنان
 مق روی ضرورت حالل است.گوشت خوک جھت سد ر

 ) معالجه از مریضی جواز دارد.٢ 
 یابد. یابد، در صحرا نیز تحقق می ) حرابت ھمانطوری که در آبادانی تحقق می٣ 
 ) مرتدی که به حرابت دست بزند، کشتن آن بدون طلب توبه از وی روا است.٤ 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٥٦

ْن يُبَْ� « وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -١٧٤
َ
، َ�بَْل أ اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ

 ].٢٣٤[رواه ابلخاری:  »الَمْسِجُد، يِف َمَرابِِض الَغنَمِ 
پیش از آنکه مسجد بنا  – جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از انس -۱۷۴

 .)١(خواندند در خوابگاه گوسفندان، نماز می –شود 

املَاءِ  باب: -٥٢ نِ وَ مْ اتِ يفِ السَّ اسَ نَ النَّجَ عُ مِ قَ ا يَ  مَ

 ]: افتادن نجاست در روغن و یا آب٥٢باب [

َرٍة  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن َميُْمونَةَ  -١٧٥
ْ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ُسئَِل َ�ْن فَأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

وا َسْمنَُ�مْ «َسَقَطْت يِف َسْمٍن، َ�َقاَل: 
ُ
ُقوَها َوَما َحْولََها فَاْطرَُحوُه، َوُ�

ْ
ل
َ
[رواه ابلخاری:  »أ

٢٣٥.[ 
از [حکم]  جروایت است که گفت: کسی از پیامبر خدا  لاز میمونه -۱۷۵

 افتد، پرسان نمود. شی که در روغن [بسته مانند: روغن زرد] میمو
موش، و روغن اطراف موش را گرفته و دور بیندازید، و روغن خود را «فرمودند: 

 .)٢(»بخورید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که بول و پشکل گوسفند و شتر پاک است،  از این حدیث اینطور استنباط کردهبعضی از علماء  

خواند، حتما چیزی از بول و پشکل این حیوانات به وی  زیرا کسی که در چنین جایی نماز می
خواندند، ولی کسانی که بول و  بود، در آنجا نماز نمی کند، و اگر این چیزھا پاک نمی تماس می

ھا در آنجا بر روی چیزی مثال:  گویند که شاید آن دانند می ند را پاک نمیپشکل شتر و گوسف
 خواندند. حصیر و یا فرشی نماز می

و نظر راقم این است که گرچه این احتمال وجیه است، ولی احتمال دیگری نیز وجود دارد، و آن  
وده باشد، ولی بعد خواندند، شاید در سابق خوابگاه گوسفندان ب این است که در جای که نماز می

از اینکه آن مکان را برای نماز خواندن تعیین نمودند، آن را پاک نموده، و آنچه را که منافی نماز 
بوده است، از آنجا دور کرده باشند، و اینکه ھنوز به نام خوابگاه گوسفند از آنجا یاد شده است، به 

 تعالی أعلم. اساس حالت اولی آن بوده است، نه به اساس فعلی آن، والله
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢٥٧  وضوءکتاب  -۴

يِب ُهَر�َْرةَ  -١٧٦
َ
مٍ «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ

ْ
 لُكُّ لَك

ُر َدًما، اللَّْونُ  ، يَُ�وُن يَْوَم الِقيَاَمِة َكَهيْئَِتَها، إِْذ ُطِعنَْت، َ�َفجَّ ِ  يُْ�لَُمُه الُمْسِلُم يِف َسِبيِل ا�َّ
ِم، َوالَعرُْف َعرُْف الِمْسِك   ].٢٣٧[رواه ابلخاری:  »لَْوُن ادلَّ

را که ھر زخمی «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۱۷۶
دارد، [در قیامت] به ھمان شکل خود در وقت زخم  شخص مسلمان در راه خدا برمی

فشاند که رنگ آن رنگ خون، و بوی آن بوی مشک  برداشتن است، آن زخم خونی می
 .)١(»است

) با قیاس به روغن، ھرچیزی دیگری که بسته و سخت باشد، مانند: شیرۀ سخت، شیراز سخت، ١ 
ھا، حکمش حکم روغن بسته و سخت است، که فقط ھمانجایی که به موش تماس  و امثال این

 آن پاک است.شود، و ما بقی  داشته است، دور انداخته می
ھا مایع  افتد، مانند: شیر و دوغ و امثال این ) اگر چیزی که موش و یا ھر نجس دیگری در آن می٢ 

 گردد. باشد، ھمۀ آن چیز نجس می
گردد، و  ) این نجاست در نزد بعضی از علماء و از آن جمله احناف تنھا مانع خوردن آن چیز می٣ 

جواز دارد، مثال: روغن مایعی مانند روغن کنجد که در استفاده کردن از آن چیز در غیر خوردن 
آن موش افتاده است، گرچه خوردن آن روا نیست، ولی استفاده کردن از آن در چراغ، و در ھرکار 

 دیگری مانعی ندارد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
است که آن خون به شھادت  شود آن ) حکمت از اینکه شھید در قیامت با خون خود حاضر می١ 

صاحب خود، و به جنایت ظالمی که آن شخص را به شھادت رسانده است، شھادت بدھد، و 
دھد این است که بیانگر فضیلت شھید در نزد مردمان در  حکمت از اینکه شھید بوی مشک می

 روز قیامت باشد.
سبب افتخار و شفاعتش  شود، تا این چیز شود و نه خونش شسته می ) شھید نه غسل داده می٢ 

در روز قیامت باشد، و از این جھت بویش بوی مشک است که به مشام اھل موقف رسیده و 
 فضیلت شھید و شھادت را دریابند.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٥٨

لُ باب:  -٥٣ ائِمِ  البَوْ  يفِ املَاءِ الدَّ

 ]: بول کردن در آب ایستاده٥٣باب [

نَّ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  يِبِّ وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َعِن انلَّ  -١٧٧
َ
َال َ�بُولَنَّ « ُه قَاَل:�

ي َال َ�ِْري، ُ�مَّ َ�ْغتَِسُل ِ�يهِ  ِ
َّ

ائِِم اذل َحُدُ�ْم يِف الَماِء ادلَّ
َ
 ].٢٣٨[رواه ابلخاری:  »أ

کسی از شما در «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۷۷
 .)١(»ای که جریان ندارد، بول نکند، که سپس در آن غسل نماید آب ایستاد

رٌ باب:  -٥٤ ذَ يلِّ قَ رِ املُصَ ىلَ ظَهْ يَ عَ ا أُلْقِ ةٌ وإِذَ يفَ الَتُهُ  جِ يْهِ صَ لَ دْ عَ سُ فْ ْ تَ  ملَ

 شود زش فاسد نمی]: اگر بر باالی نمازگذار نجاستی انداخته شود نما٥٤باب [

ِ ْ�َن َمْسُعودٍ  َ�نْ  -١٧٨ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�بَْد ا�َّ
َ
أ

يُُّ�ْم ييَِجُء 
َ
ُ ُجلُوٌس، إِْذ قَاَل َ�ْعُضُهْم بِلَْعٍض: � ْصَحاٌب هلَ

َ
بُو َجْهٍل َوأ

َ
يَُص�ِّ ِعنَْد ابَليِْت، َوأ

ْشىَق الَقْوِم فََجاَء بِِه،  �َِسَ� 
َ
ٍد إَِذا َسَجَد؟ فَاْ�بََعَث أ َجُزوِر بَِ� فَُالٍن، َ�يََضُعُه ىلَعَ َظْهِر ُ�َمَّ

ْ�ُظرُ 
َ
نَا أ

َ
 الَ َ�نََظَر َحىتَّ َسَجَد انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، وََضَعُه ىلَعَ َظْهِرهِ َ�ْ�َ َكِتَفيِْه، َوأ

ْغِ� شَ 
ُ
ِ أ يُل َ�ْعُضُهْم ىلَعَ َ�ْعٍض، َورَُسوُل ا�َّ يْئًا، لَْو اَكَن يِل َمنََعٌة، قَاَل: فََجَعلُوا يَْضَحُكوَن َوُ�ِ

َسُه، َحىتَّ َجاَءتُْه فَاِطَمُة، َ�َطرََحْت َ�ْن َظْهِرهِ، فََرَ�عَ 
ْ
 َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َساِجٌد َال يَْرَ�ُع َرأ

َسُه ُ�مَّ 
ْ
اٍت، فََشقَّ َعلَيِْهْم إِْذ َداَع َعلَيِْهْم، قَاَل: َوَ�نُوا ». اللَُّهمَّ َعلَيَْك بُِقَر�ٍْش «قَاَل: َرأ ثََالَث َمرَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، به این  ) این حکم خاص به بول و غسل کردن نیست، بلکه وضوء ساختن را نیز شامل می١ 

خواست از آب ایستاده وضوء نماید، نباید در آن آب بول نموده، و سپس  معنی که اگر شخصی می
 از آن وضوء بسازد.

کنند، روا نیست، ولو  ) بول و غائط کردن، و انداختن نجاست در آبی که مردم از آن استفاده می٢ 
 .آنکه خود شخص قصد وضوء ساختن و یا غسل کردن از آن آب را نداشته باشد

کند، طوری که حدیث  ) این حکم، یعنی غسل نکردن و وضوء نساختن از آبی که در آن بول می٣ 
گرچه  –بر آن تنصیص دارد، خاص به آب ایستاده است، بنابراین اگر کسی در آب روان بول کرد 

ولی غسل کردن و وضوء ساختن از جایی که اثر بول در آن نرسیده است،  –این کارش روا نیست 
 اثر بول از آنجا دور و محو شده است، جائز است. و یا

                                                 



 ٢٥٩  وضوءکتاب  -۴

 : ْعَوَة يِف َذلَِك ابَلَ�ِ ُمْستََجابٌَة، ُ�مَّ َس�َّ نَّ ادلَّ
َ
يِب َجْهٍل، وََعلَيَْك بُِعتْبََة «يََرْوَن أ

َ
اللَُّهمَّ َعلَيَْك بِأ

يِب ُمَعيٍْط  بِْن 
َ
َميََّة بِْن َخلٍَف، َوُ�ْقبََة بِْن أ

ُ
 -» َر�ِيَعَة، وََشيْبََة بِْن َر�ِيَعَة، َوالَويِلِد بِْن ُ�تْبََة، َوأ

ابِعَ  ِ َص�َّ  .الراوي هُ يَ سِ نَ فَ  وََعدَّ السَّ يَن َعدَّ رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

يُْت اذل
َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، لََقْد َرأ ِ

َّ
قَاَل: فََواذل

ىَع، يِف الَقِليِب قَِليِب بَْدرٍ   ].٢٤٠[رواه ابلخاری:  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رَصْ
در کنار کعبه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۱۷۸
خواندند، ابوجھل و یارانش آنجا نشسته بودند، در این وقت با خود گفتند: کدام  نماز می

دان) شتر فالن مردم را آورده، و ھنگامی که محمد به سجده  رود و (بچه یک از شما می
 گذارد؟ رفت، برباالی کمرش می

دان شتر را  و بچهھا [که عقبه بن ابی معیط باشد] رفت  بدترین و شریرترین آن
شان گذاشت،  ھای به سجده رفتند، آن را بین شانه جآورد، و ھنگامی که پیامبر خدا 

توانستم، و اگر  دیدم و کاری کرده نمی گوید]: من این ماجرا را می [ابن مسعود می
 کردم]. داشتم، [از این کار جلوگیری می پشتیبانی می

رکدام [روی استھزاء] این عمل را به ھا بنای خنده را گذاشتند، و ھ و گفت: آن
ھمانطور در حالت سجده بودند، و سر خود را  جداد، و پیامبر خدا  دیگری نسبت می

ھای  دان شتر] را از روی شانه ، و [پردۀ بچه)١(آمد لکردند، تا اینکه فاطمه باال نمی
 انداخت. جپیامبر خدا 

خدایا! به حساب کفار «د: سرخود را از سجده باال نموده و گفتن جپیامبر خدا 
 ، و این گفتۀ خود را سه بار تکرار نمودند.»قریش برس

دانستند که دعا  [ابوجھل و یارانش] از این نفرین ترسیده و به خود آمدند، زیرا می
 گردد. اجابت می در این شھر [یعنی: شھر مکه]

الک ابوجھل، یا! ھخدا«ھا را ناموار نفرین نمودند:  آن جبعد از آن، پیامبر خدا 
ھالک عتبه بن ربیعه، و شیبه بن ربیعه، و ولید بن عتبه، و امیه بن خلف، و عقبه بن 

 ھفتمین را ھم نام بردند، ولی راوی آن را فراموش کرده است.» ابی معیط، برتو است

وی فاطمه دختر پیامبر، و ھمسر فاتح خیبر علی بن ابی طالب و مادر حسن و حسین است، بنا  -١
وی سردار ھمه زنان دنیا است، مناقب و فضائلش بسیار است، شش ماه  جبه شھادت پیامبر خدا 

م ماه رمضان رحلت نمود، رضی اللع تعالی عنھا در روز سه شنبه سو جبعد از وفات پیامبر خدا 
 وأرضاھا.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٦٠

گوید: سوگند به ذاتی که جانم در دست او است،  می سعبدالله بن مسعود
نام بردند، دیدم که در گودال بدر  جپیامبر خدا  [بالکیف] ھمین اشخاصی را که

 .)١(اند سرنگون شده

بِ  البُصاقِ  باب: -٥٥ هِ يفِ الثَّوْ وِ نَحْ اطِ وَ املُخَ  وَ

 ]: حکم آب دهان و آب بینی بر روی لباس۵۵باب [

�َِس  -١٧٩
َ
[رواه  »وََسلََّم يِف ثَْو�ِهِ ِه بََزَق انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْ «قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  َ�ْن أ

 ].٢٤١ابلخاری: 
آب دھان خود را  جروایت است که گفت: [یکباری] پیامبر خدا  ساز انس -۱۷۹

 .)٢(بر روی لباس خود انداختند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) نفرین کردن ظالم جواز دارد.١ 
ھا را نفرین کردند، سرنگون شدن اکثر  آن ج) مراد از سرنگون شدن کسانی که پیامبر خدا ٢ 

نند: عقبه بن ابی معیط، و امیه بن خلف در ھا ما ھا، زیرا بعضی از آن ھا است، نه ھمه آن آن
 جاھای دیگری به ھالکت رسیدند.

) ھالکت و کشته شدن این اشخاص در غزوۀ بدر بود، و در ابن غزوۀ ابوجھل را معاذ بن عمرو، ٣ 
 جو معاذ بن جموح به قتل رساندند، و ابن مسعود سرش را از تنش جدا کرد و نزد پیامبر خدا 

حمزه و یا علی، شیبه را حمزه بن عبدالمطلب، ولید بن عتبه را عبیده بن حارث، برد، بن ربیعه را 
 و امیه بن خلف را عقبه که شخصی از انصار است، به قتل رساندند.

) در نزد بعضی از علماء: داخل شدن به نماز با نجاست روا نیست، ولی نجاستی که بر نمازگذار ٤ 
گویند: نجاست در ھر  افتد باکی ندارد، ولی دیگران می میاش  در حالت نماز خواندنش بدون اراده

با وجود نجاستی  جگردد، و از اینکه پیامبر خدا  وقتی که عارض شود، سبب باطل شدن نماز می
ھای زیادی ارائه  شان گذاشته شده بود، به نماز خود ادامه دادند، علماء جواب ھای که بر روی شانه

شان چیز نجسی گذاشته شده  ھای از اینکه در بین شانه جیامبر خدا اند، از آن جمله اینکه پ کرده
اند، خالی از  است، خبر نداشتند، گرچه این تاویل و تاویالت بسیار دیگری که در این حدیث کرده

 اشکال و تکلف نیست.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢٦١  وضوءکتاب  -۴

هِ  باب: -٥٦ هِ جْ نْ وَ مَ عَ أَةِ الدَّ لِ املَرْ سْ بِيْها غَ  أَ

 ]: زنی که خون را از روی پدرش شست۵۶باب [

اِعِديَّ  ْهَل سَ  َ�نْ  -١٨٠ نَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ْ�َن َسْعٍد السَّ
َ
ٍء ُدوِوَي  هُ � يِّ يَشْ

َ
ُ انلَّاُس، بِأ

َ
هل

َ
َسأ

 ، ُم بِِه ِم�ِّ
ْعلَ

َ
َحٌد أ

َ
ٌّ ييَِجُء برُِتِْسِه «ُجْرُح انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم؟ َ�َقاَل: َما بيَِقَ أ اَكَن يلَعِ

َم، �َ  ِ�يِه َماٌء، َوفَاِطَمةُ  ْحِرَق، فَُحيِشَ بِِه ُجرُْحهُ وْغِسُل َ�ْن وَْجِهِه ادلَّ
ُ
ِخَذ َحِصٌ� فَأ

ُ
[رواه  »أ

 ].٢٤٣ابلخاری: 
پرسیدند: جراحت  )١(سروایت است که مردم از سھل بن سعد ساعدی -۱۸۰

 [در غزوۀ احد] به چه چیز مداوا شد؟ جپیامبر خدا 
 سداشته باشد، باقی نمانده است، علیگفت: کسی که این واقعه را از من بھتر خبر 

شست، و  می جخون را از روی آن حضرت  لآورد، و فاطمه در سپر خود آب می
 .)٢(را از آن ُپر کردند جبوریایی را گرفته و سوزاندند، و جراحت پیامبر خدا 

در وقت نماز خواندن بود، و در این  جمبر خدا ) در روایات دیگری آمده است، که این عمل پیا١ 
شان از  شد که روی انداختند، سبب آن می حالت اگر آب دھان خود را به این طرف و آن طرف می

کردند، بازھم کار شایستۀ نبود، لذا آب دھان  قبله منحرف گردد، و اگر به پیش روی خود تف می
 خود را با لباس خود پاک کردند.

 شود. افتد، سبب نجاست آن نمی کند، و اگر در آب می اک است، جامه را نجس نمی) آب دھان پ٢ 
او را سھل نامیدند،  جوی سھل بن سعد بن مالک ساعدی است، نامش (حزن) بود، پیامبر خدا  -١

پانزده ساله بود، بسیار عمر کرد، تا آنکه زمان حجاج را دریافت،  جدر وقت وفات پیامبر خدا 
ید: چرا امیرالمؤمین عثمان بن عفان را نصرت ندادی، گفت: نصرت دادم، گفت: حجاج از وی پرس

گوئی، و ھمان بود که امر کرد تا گردنش را مھر کنند، وی در سال ھشتاد و ھشت  دروغ می
 ).٣٦٧-٢/٣٦٦ھجری به عمر نود و شش سالگی وفات یافت، أسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) برای زن روا است که دستش به بدن کسانی که با وی محرم ھستند، تماس نماید.١ 
 شود. ) تداوی کردن به سوخته بوریا روا است، و سبب بند شدن خونریزی می٢ 
شوند، تا اینکه این چیز از  ) انبیاء الله علیھم السالم مانند دیگر افراد بشر به درد و غم گرفتار می٣ 

شان عندالله گردد، و از طرف دیگر ثابت شود که  آوردن مزد، و رفع درجات طرف سبب بدست یک
گردد، و  ھا نیز واقع می ن شود، بر آ ھا ھم بشر ھستند، و مصایبی که بر دیگر افراد بشر واقع می آن

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٦٢

اكِ  -٥٧ وَ  باب: السِّ

 ]: مسواک۵۷باب [

يب ُموىس ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -١٨١
َ
َ�يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَوََجْدتُُه قَاَل:  عْن أ

َ
أ

نَُّه َ�تََهوَّعُ «
َ
َواُك يِف ِ�يِه، َك� ْع، َوالسِّ

ُ
ْع أ

ُ
 ].٢٤٤[رواه ابلخاری:  »�َْسنَتُّ �ِِسَواٍك �ِيَِدهِ َ�ُقوُل أ

آمدم و دیدم با  جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  ساز ابوموسی -۱۸۱
زنند، و در حالی که مسواک به دھان ایشان  که در دست دارند، مسواک میمسواکی 

 بود، به شک
ُ
ْع  ،ْع لی که بخواھند استفراغ نمایند (أ

ُ
 .)١(کردند ) میأ

إَِذا قَاَم ِمَن «قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن ُحَذْ�َفةَ  -١٨٢
َواكِ اللَّيِْل،   ].٢٤٥[رواه ابلخاری:  »�َُشوُص فَاُه بِالسِّ

شب [برای نماز  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  ساز حذیفه -۱۸۲
 .)٢(زدند خاستند، دھان خود را مسواک می خواندن] برمی

غلو نمودند  ÷مانند آنکه مسیحیان نسبت به عیسی –ھا  به این طریق از غلو کردن نسبت به آن
 ود.خودداری ش –

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اگر سبب مشقت بر امت خود «اند که  فرموده ج) مسواک زدن سنت است، و پیامبر خدا ١ 

 ».کردم که در وقت ھر نمازی مسواک بزنند ھا را امر می شدم، آن نمی
ھا به عرض آن  دندانزدن  زدن زبان باید به درازی مسواک [یعنی: عمودی]، و مسواک ) مسواک٢ 

 [یعنی: افقی] باشد.
توان در این کار، از برس و  ھا است، بنابراین می ) چون غرض از استعمال مسواک تنظیف دندان٣ 

کریم دندان استفاده نمود، گرچه برای مسواک خواصی است که شاید در برس و کریم دندان 
 یافت نشود.

خیزد سنت  دھان برای کسی که به نماز تھجد برمی زدن شود که مسواک از این حدیث دانسته می -٢
است، و شاید حکمتش آن باشد که چون آب دھان نسبت به اینکه ساعات زیادی در دھان 

شود، از این سبب بھتر است که شخص ھنگام مناجات با پروردگارش  ماند، بدبوی می می
 ھای خود را تنظیف نموده و دھان خود را پاک بشوید. دندان

                                                                                                                        



 ٢٦٣  وضوءکتاب  -۴

ِ  باب: -٥٨ ربَ اكِ إِىلَ األَكْ وَ عِ السِّ فْ  دَ

 ]: دادن مسواک برای شخص بزرگتر٥٨باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اهللاُ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: ابِْن ُ�َمرَ َ�ْن  -١٨٣
َ
�ََسوَُّك « َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: أ

َ
َراِ� أ

َ
أ

ْصَغَر ِمنُْهَما، فَِقيَل 
َ
َواَك األ ُت السِّ

ْ
ْ�رَبُ ِمَن اآلَخِر، َ�نَاَول

َ
َحُدُهَما أ

َ
�ِِسَواٍك، فََجاَءِ� رَُجَالِن، أ

، فََد�َ  ْ ْ�رَبِ ِمنُْهَماعْ يِل: َكربِّ
َ
 األ

َ
 ].٢٤٦[رواه ابلخاری:  »تُُه إىِل

 فرمودند: جروایت است که: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۸۳
زنم، دو نفر نزدم آمدند  در خواب دیدم که به مسواکی دھان خود را مسواک می«

شد ھا دادم، برایم گفته  تر آن که یکی از دیگری بزرگتر بود، مسواک را برای خوردسال
ھم آن را برای  تر است بده، من بود] که برای آنکه بزرگسال ÷[گوینده جبرئیل
 .)١(»تر دادم شخص بزرگسال

وءِ  باب: -٥٩ ضُ ىلَ الوُ نْ بَاتَ عَ لِ مَ  فَضْ

 ]: فضیلت خواب شدن با وضوء٥٩باب [

اِء بِْن اَعزٍِب  -١٨٤ إَِذا « قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َريِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن الرَبَ
ْ�َمِن، ُ�مَّ قُْل: اللَُّهمَّ 

َ
َك األ َالِة، ُ�مَّ اْضَطِجْع ىلَعَ ِشقِّ  وُُضوَءَك لِلصَّ

ْ
أ َ�يَْت َمْضَجَعَك، َ�تَوَضَّ

َ
أ

ُت 
ْ
َأ
ْ
جل

َ
َْك، َوأ

َ
ْمِري إيِل

َ
َْك، َوفَوَّْضُت أ

َ
ْسلَْمُت وَْجِ� إيِل

َ
ْ  أ

َ
َْك، َرْ�بًَة َورَْهبًَة إيِل

َ
َك، الَ َظْهِري إيِل

 َوَال َمنىَْج 
َ
رَْسلَْت،  َملَْجأ

َ
ي أ ِ

َّ
َت، َو�ِنَِبيَِّك اذل

ْ
نَْزل

َ
ي أ ِ

َّ
َْك، اللَُّهمَّ آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل

َ
 إيِل

َّ
ِمنَْك إِال

نَْت ىلَعَ 
َ
ْلَتَِك، فَأ

َ
ُم بِهِ آخِ  الِفْطَرِة، َواْجَعلُْهنَّ  فَإِْن ُمتَّ ِمْن يل

ْدُ�َها ىلَعَ انلَّيِبِّ »َر َما َ�تَلَكَّ . قَاَل: فَرَدَّ
َت، قُلُْت: َورَُسولَِك، 

ْ
نَْزل

َ
ي أ ِ

َّ
ا بَلَْغُت: اللَُّهمَّ آَمنُْت بِِ�تَابَِك اذل َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَمَّ

رَْسلَْت «قَاَل: 
َ
ي أ ِ

َّ
 ].٢٤٧[رواه ابلخاری:  »َال، َونَِبيَِّك اذل

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از  -١
شود که احترام شخص بزرگتر باید در نظر گرفته شود، ولی  از این حدیث نبوی شریف دانسته می 

اگر مردمی در جایی به طور مرتب نشسته و یا ایستاده بودند، طوری که در احادیث بسیار دیگری 
ام دیگری، باید از شخص طرف راست شروع ھا، و در ھر احتر آمده است، در دادن چیزی برای آن

 نمود.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٦٤

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(باز براء بن عازب -۱۸۴
روی، مانند وضوی نماز، وضوء بساز، بعد از آن به  ھنگامی که به بستر خوابت می«

 پھلوی راستت خوابیده و بگو:

َأْتُ « أَجلْ ، وَ يْكَ ي إِلَ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ ، وَ يْكَ ي إِلَ هِ جْ تُ وَ لَمْ مَّ أَسْ بَةً اللَّهُ هْ رَ بَةً وَ غْ ، رَ يْكَ ي إِلَ رِ ظَهْ

نْجَ إِلَ  الَ مَ أَ وَ لْجَ ، الَ مَ ، وَ  ىيْكَ لْتَ ي أَنْزَ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِ مَّ آمَ ، اللَّهُ يْكَ نْكَ إِالَّ إِلَ ي مِ بِنَبِيِّكَ الَّذِ

لْتَ  سَ  ».أَرْ
عا اگر در این شب خود بمیری، بر فطرت [که دین اسالم باشد] مرده باشی، و این د

 ، [یعنی: بعد از این دعا، سخن مزن و خواب شو].»را آخرین کالم خود بگردان
تکرار نمودم، و چون به  جگوید: من این دعا را نزد پیامبر خدا  می سبراء بن عازب

لْتَ «این جمله رسیدم که:  ي أَنْزَ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِ مَّ آمَ لِكَ «، گفتم: »اللَّهُ وْ سُ رَ ي  وَ الَّذِ

لْ  سَ  ».تَ أَرْ

لْتَ «نه! باید بگویی که: «فرمودند:  سَ ي أَرْ بِيِّكَ الَّذِ نَ  .)٢(»»وَ

برایش اجازه  جء ین عازب بن حارث انصاری است، نسبت به کمی سن، پیامبر خدا وی برا -١
اشتراک داشت، و شھر (ری) را  جاشتراک در غزوۀ بدر را ندادند، در چھارده غزوۀ با پیامبر خدا 

قرار داشت، در کوفه  سن ابی طالبوی فتح کرده است، در جنگ جمل و صفین در صف علی ب
 ).۱۷۲-۱/۱۷۱گزین گریدید، و در ھمانجا وفات نمود، أسد الغابه ( سکنی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) معنی دعای نبوی شریف این است که: الھی! خودم را به تو سپردم، و کار و بارم را به تو ١ 

رار دادم، و این به جھت آرزوی ثواب تو و ترس از عذاب تو سپردم، و تو را پشت و پناه خود ق
است، ھیچ پناھگاھی جز پناه تو، و ھیچ جای نجاتی جز نجات تو وجود ندارد، الھی! به کتابی که 

 ای، ایمان آوردم. ای، و به پیامبری که فرستاده نازل کرده

بِ «برایش اجازه ندادند که عوض  ج) از این سبب پیامبر خدا ٢  نَ لْتَ وَ سَ ي أَرْ لِكَ «، »يِّكَ الَّذِ وْ سُ رَ  وَ

لْتَ  سَ ي أَرْ ھا نیست، و  ، بگوید که الفاظ (دعا) توقیفی است، و مجالی برای تغییر دادن آن»الَّذِ

لْتَ «دیگر آنکه لفظ (إرسال) که  سَ باشد، در عبارت دعا ذکر گردیده بود، و اگر به جای » أَرْ

بِيِّكَ « لِكَ «، »نَ وْ سُ آمد، و تکرار در کالم، از اسلوب فصاحت و بالغت  شد، تکرار الزم می گفته می» رَ

 ترین درجۀ بالغت و فصاحت قرار دارد. در اعلی جنیست، و البته کالم نبی کریم 

                                                 



 
 

لِ  -٥ سْ  كتابُ الغُ

 کتاب ُغسل -۵

لِ  باب: -ا سْ بْلَ الغُ وءِ قَ ضُ  الوُ

 ]: وضوء کردن پیش از غسل۱باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا « وريَض عنها: انلَّيِبِّ صّ� اهللا عليه وسلم َزْوِج َ�ْن اَع�َِشَة،  -١٨٥
َ
أ

 لِل
ُ
أ  َكَما َ�تَوَضَّ

ُ
أ  َ�َغَسَل يََديِْه، ُ�مَّ َ�تَوَضَّ

َ
َالةِ، َعلَيِْه وََسلََّم: اَكَن إَِذا اْغتََسَل ِمَن اجلَنَابَِة، بََدأ صَّ

َصابَِعُه يِف الَماِء، 
َ
ِسِه ثََالَث ُغرٍَف ُ�مَّ يُْدِخُل أ

ْ
ُصوَل َشَعِرهِ، ُ�مَّ يَُصبُّ ىلَعَ َرأ

ُ
َ�يَُخلُِّل بَِها أ

هِ لُكِّهِ  �ِيََديِْه، ُ�مَّ يُِفيُض  ِ
ْ

 ].٢٤٨[رواه ابلخاری:  »الَماَء ىلَعَ ِج�
 روایت است که: جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۵

شستند،  ھای خود را می کردند، اول دست چون از جنابت غسل می جپیامبر خدا 
ساختند، بعد از آن، انگشتان  بعد از آن مانندی که برای نماز وضوء بسازند، وضوء می

کردند، بعد از آن با دست،  خود را در آب غوطه داده، و بیخ موھای خود را خالل می
 .)١(ریختند ھمه بدن خود می ریختند، و سپس آب را بر سه بار بر سر خود آب می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) وضوء ساختن پیش از غسل کردن سنت است.١ 
چه که  دارد که باید در وضوی غسل، پاھا نیز شسته شود، ولی چنان ) ظاھر حدیث داللت بر این٢ 

شستند، از این  در وقت وضوی غسل، پاھای خود را نمی جآید، نبی کریم  در حدیث بعدی می
گوید: باید پاھای  می /اند، امام شافعی جھت علماء در این موضوع نظرھای مختلفی ابراز داشته

کرد، که  گویند: اگر در جای غسل می امام مالک رحمھماالله می خود را بشوید، امام ابوحنیفه و
 شد، شستن پا الزم است. شد، نباید پاھای خود را بشوید، و اگر آب جمع نمی آب جمع می

) خالل کردن موی سر و ریش در نزد احناف در غسل واجب، و در وضوء سنت است، ولی در ٣ 
 نزد دیگران در غسل و وضوء سنت است.

 ت کشیدن بدن در غسل در نزد احناف سنت، و در نزد دیگران واجب است.) دس٤ 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٦٦

 رَُسوُل «َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَالَْت:  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن َميُْمونَةَ  -١٨٦
َ
أ تَوَضَّ

ذَ 
َ
َصابَُه ِمَن األ

َ
َالِة، َ�ْ�َ رِْجلَيِْه، وََغَسَل فَرَْجُه َوَما أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم وُُضوءُه لِلصَّ ى، ا�َّ

فَاَض َعلَيِْه الَماَء، ُ�مَّ نىَحَّ رِجْ 
َ
[رواه ابلخاری:  »لَيِْه، َ�َغَسلَُهَما، َهِذهِ ُغْسلُُه ِمَن اجلَنَابَةِ ُ�مَّ أ
٢٤٩.[ 

 جروایت است که گفت: پیامبر خدا  جھمسر پیامبر خدا  لاز میمونه -۱۸۶
مانند وضوی نماز خود، وضوء ساختند، ولی پاھای خود را نشستند، و عورت و جاھای 

د از آن بر بدن خود آب ریختند، و سپس را که نجاست [منی] رسیده بود، شستند، بع
 .)١(شان از جنابت بود پاھای خود را [از جای غسل] دور کرده و شستند، این غسل

تِهِ باب:  -٢ أَ رَ عَ امْ لِ مَ جُ لِ الرَّ سْ  غُ

 ]: غسل نمودن َمرد با همسرش٢باب [

نَ «قَالَْت:  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -١٨٧
َ
ْغتَِسُل أ

َ
ا َوانلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُكنُْت أ

ُ الَفَرُق 
َ

 ].٢٥٠[رواه ابلخاری:  »ِمْن إِنَاٍء َواِحٍد، ِمْن قََدٍح ُ�َقاُل هل
از ظرف واحدی  جروایت است که گفت: من و پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۷

 .)٢(کردیم شد، باھم غسل می [یعنی]: از قدحی، که به نام (َفَرق) یاد می

کند در آب داخل گردید،  ھا، اگر دست و یا انگشتان شخصی که غسل می ) بعد از شستن دست٥ 
 باکی ندارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 دانند. ران آن را مستحب می) در نزد احناف مضمضه و استنشاق در غسل واجب است، و دیگ١ 
گردد، گرچه بعضی از علماء نظر به  ) لمس کردن عورت در نزد احناف سبب نقص وضوء نمی٢ 

 دانند. احادیث دیگری آن را ناقض وضوء می
) اگر منی و یا مذی کسی به جایی از بدنش تماس کرده بود، پیش از غسل کردن، باید آن را ٣ 

 بشوید.
 متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل  -٢
) گرام ٤٥٥ای است که شانزده رطل است، و چون ھر رطل، ( ) َفَرق بر وزن عرق، پیمانه١ 

 باشد، بنابراین (َفَرق) مساوی ھفت لتر و ربع است. می
 ) برای زن و شوھر جائز است که باھم در یکجا و از یک ظرف، غسل نمایند.٢ 
 یک ظرف غسل نموده و یا وضوء بسازند.) برای مرد و زن روا است که از ٣ 

                                                                                                                        



 ٢٦٧  ُغسلکتاب  -۵

هِ  باب: -٣ وِ نَحْ اعِ وَ لِ بِالصَّ سْ  الغُ

 ]: غسل نمودن به آبی که به گنجایش صاع و امثال آن باشد٣باب [

نَّ  -١٨٨
َ
َ�ْن ُغْسِل انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ها ُسئِلَت وعنها ريض اهللا عنها �

ْوٍ فََدعَ «
َ

فَ  ْت بِإِنَاٍء �
َ
ِسَها، َوَ�يْنََهاِمْن َصاٍع، فَاْغتََسلَْت، َوأ

ْ
 السائلِ  َوَ�ْ�  اَضْت ىلَعَ َرأ

 ].٢٥١[رواه ابلخاری:  »ِحَجاٌب 
 جروایت است که کسی از وی از کیفیت غسل پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۸۸
 پرسید.

ظرفی را که تقریبا یک صاع بود طلبید، و غسل کرد و بر سر خود  لعائشه
 .)١(ال کننده حجاب بودریخت، و در این وقت بین او و بین شخص سؤ

) برای زن و مرد روا است که از آب باقی ماندۀ غسل و وضوی یکدیگر، غسل نموده و یا وضوء ٤ 
 بسازند.

گوید: برای زن و شوھر روا است که عورت یکدیگر را  به نقل از امام دراوردی می /) اما عینی٥ 
کند که کسی از  طریق سلیمان بن موسی روایت می شان این است که ابن حبان از ببینند، و دلیل

وی پرسید: آیا روا است که مرد به فرج زن خود نظر کند؟ سلیمان گفت که من از این مسأله از 
پرسیدم، و او در جوابم ھمین حدیث  لعطاء پرسدم، عطاء گفت که من از این مسأله از عائشه

 را ذکر نمود.
را  جگوید: نه من عورت پیامبر خدا  می لکه عائشه ولی نظرم آن است که نظر به حدیثی 

کردند، عورت خود را به ازار و یا لنگی  ھا که باھم غسل می دیدم، و نه ایشان عورت مرا، شاید آن
پوشیده بوده باشند، و حتی به فرض آنکه عورت خود را نپوشانده باشند، از کجا معلوم که به 

  لی أعلم.کردند؟ والله تعا عورت یکدیگر نظر می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
پرسان کرد، طوری که در صحیح مسلم و در این وقت  ج) کسی که از کیفیت غسل پیامبر خدا ١ 

خواھرزادۀ عائشه که ابوسلمه عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف باشد، نیز ھمراه عبدالله بن یزید 
 بود.

اش قسمت بلند بدن او را مانند:  ، خواھرزاده و برادر رضاعیل) در ھنگام غسل کردن عائشه٢ 
ھا سر و  گوید: ظاھر حدیث داللت بر این دارد که آن می /دیدند، قاضی عیاض سر و گردن می

ھا را  دیدند، زیرا اگر این قسمت َرم روا است میقسمت باالئی بدن او را که دیدن آن برای َمْح 
 ھا فائدۀ نبود. سل کردن به حضور آندیدند، از طلب کردن آب، و غ نمی

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٦٨

ِ  عن -١٨٩ َعِن الُغْسِل، َ�َقاَل:  ريض اهللا عنهما أنه سأهل رجل َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
ْوَ� ِمنَْك «، َ�َقاَل رَُجٌل: َما يَْ�ِفيِ�، َ�َقاَل َجابٌِر: »يَْ�ِفيَك َصاعٌ «

َ
اَكَن يَْ�يِف َمْن ُهَو أ

نَا يِف ثَوٍْب » َشَعًرا، وََخْ�ٌ ِمنَْك  مَّ
َ
 ].٢٥٢[رواه ابلخاری:  ُ�مَّ أ

ز [مقدار آب] ُغسل روایت است که شخصی از وی ا ساز جابر بن عبدالله -۱۸۹
 .)١(کند پرسید، در جواب گفت: یک صاع برایت کفایت می

 کند. شخص دیگری گفت: برای من [این مقدار آب] کفایت نمی
جابر گفت: برای کسی که موھایش از موھایت بیشتر، و خودش از تو بھتر بود، 

بود]، بعد از آن جابر در حالی که یک جامعه  جکرد، [مقصدش پیامبر خدا  کفایت می
 .)٢(ھا امامت داد به تن داشت، برای آن

هِ ثَالَثًاباب:  -٤ أْسِ ىلَ رَ نْ أَفَاضَ عَ  مَ

 ]: کسی که سه بار بر سرش آب ریخت٤باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُجبَْ�ُ ْ�ُن ُمْطِعمٍ  َ�نْ  -١٩٠ ا «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ مَّ
َ
أ

تَيِْهَما
ْ
َشاَر �ِيََديِْه لِك

َ
يِس ثََالثًا، َوأ

ْ
ِ�يُض ىلَعَ رَأ

ُ
نَا فَأ

َ
 ].٢٥٤[رواه ابلخاری:  »أ

ھا  برای آن جاز این جھت چنین غسل نمود، تا کیفیت عملی غسل پیامبر خدا  ل) عائشه۳ 
 تر است. بنمایاند، و البته تعلیم عملی از تعلیم قولی مؤثر تر و به فھم نزدیک

ساندن آب به ) در غسل کردن، عدد و تکرار در ریختن آب شرط نیست، آنچه که شرط است، ر۴ 
 تمام بدن است.

) گرام است، بنابراین یک صاع مساوی (سه ٩١٠صاع مساوی چھار (مد) است، و ھر مد مساوی ( -١
 شود. کیلو و ششصد و چھل گرام) می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
عامالت سنت در ھمۀ شؤون چه در عبادات باشد و چه در م ج) متابعت از اسلوب نبی کریم ١ 

 است.
) مستحب است که در غسل کردن به مقدار یک صاع اکتفاء شود، و اسراف کردن در استعمال ٢ 

 آب مکروه است.
 ورزد، به شکل مناسبش مستحب است. ) رد کردن سخن کسی که از اتباع سنت نبوی اباء می٣ 
 ) نماز خواندن با یک جامه جواز دارد.٤ 

                                                                                                                        



 ٢٦٩  ُغسلکتاب  -۵

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جبیر بن مطعم -۱۹۰
، و به ھردو دست »ریزم سل کردن] سه بار آب میولی من بر سرخود، [در وقت غ«

 .)١(خود اشاره به [کیفیت] ریختن آب کردند

لِ  باب: -٥ سْ نْدَ الغُ الَبِ أَوِ الطِّيبِ عِ أَ بِاحلِ نْ بَدَ  مَ

 کرد ]: کسی که پیش از غسل نمودن، ظرف آب و خوشبویی را آماده می٥باب [

إَِذا اْغتََسَل ِمَن « َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -١٩١
، َ�قَ  �رَْسِ

َ
ْ�َمِن، ُ�مَّ األ

َ
ِسِه األ

ْ
 �ِِشقِّ َرأ

َ
ِه، َ�بََدأ َخَذ بَِ�فِّ

َ
َْو احِلَالِب، فَأ

َ
ٍء � اَل اجلَنَابَِة، َداَع �يَِشْ

ِسهِ 
ْ
 ].٢٥٨ [رواه ابلخاری: »بِِهَما ىلَعَ وََسِط َرأ

از جنابت  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۹۱
طلبیدند، و با ھردو دست خود،  کردند، ظرفی که به اندازۀ (حالب) بود می غسل می

اول به طرف راست، و بعد از آن به طرف چپ، و سپس با دو دست بر سرخود آب 
 .)٢(ریختند می

 ه این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق ب -١
طوری که در صحیح » ریزم ولی من بر سرخود سه بار آب می«که:  ج) این فرمودۀ پیامبر خدا ١ 

مسلم آمده است، به این سبب بود که صحابه در بین خود در کیفیت غسل اختالف نمودند، و 
م اینکه ، و اما»ریزم ولی من بر سرخود سه بار آب می«فرمودند  جھمان بود که پیامبر خدا 

 دانم. کردند، نمی دیگران چگونه غسل می
) سه بار ریختن آب بر بدن در غسل کردن سنت است، ولی شستن بدن برای یکبار به اجماع ٢ 

 علماء فرض است.
 دانند. ) احناف مضمضمه و استنشاق را در غسل فرض، و دیگران سنت می٣ 

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢
دوشند، و در ھرات آن را  الب): بر وزن کتاب، ظرفی است که در آن گاو و یا گوسفند را می) (حِ ١ 

گوید: حالب ظرف کوزه مانندی است که ھشت رطل  می /گویند، امام بیھقی (گاو دوشه) می
 ) لتر است.٦٤٠/٣گیرد، و ھشت رطل به اوزان رایج فعلی، مساوی ( آب می

نۀ راست، بعد از آن به شانۀ چپ، و باآلخره بر سر خود آب ) در غسل کردن باید اول به شا٢ 
 ریخت.

 ) سه بار ریختن آب بر بدن سنت است، و یکبار شستن آن فرض است.٣ 
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مَّ  باب: -٦ عَ ثُ امَ ا جَ ادَ إِذَ  عَ

 ]: تکرار جماع٦باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم « وَ�نْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت: -١٩٢ َطيُِّب رَُسوَل ا�َّ
ُ
ُكنُْت أ

 ].٢٦٧[رواه ابلخاری:  »َ�يَُطوُف ىلَعَ �َِسائِِه، ُ�مَّ يُْصِبُح ُ�ِْرًما َ�نَْضُخ ِطيبًا
زدم، و  را عطر می جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۹۲

شدند، و صبح در حالی که احرام داشتند، از ایشان  ایشان با ھمسران خود ھمبستر می
 .)١(رسید بوی عطر به مشام می

�ٍَس  َ�نْ  -١٩٣
َ
 �َِسائِِه اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُدوُر ىلَعَ «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  أ

ةَ  اَعِة الَواِحَدِة، ِمَن اللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوُهنَّ إِْحَدى َعرْشَ  . قيل�ِْسُع �ِْسَوةٍ َو� رواية:  »يِف السَّ
َوَ�َن 

َ
�ٍَس أ

َ
ُث َذلَك  يُِطيُق ِأل َة ثََالِ��َ «؟ قَاَل: ُكنَّا َ�تََحدَّ ْعِطَي قُوَّ

ُ
نَُّه أ

َ
 ].٢٦٨[رواه ابلخاری:  »�

در قسمتی از روز، و یا قسمتی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سانس از ۱۹۳
ھا (یازده)، و در روایتی (ُنه)  دشدند، و آن از شب، با ھمهء ھمسران خود ھمبستر می

 زن بودند.
پرسید: آیا این اندازه قدرت داشتند؟ گفت: ما با یکدیگر خود اینطور  سکسی از انس

 .)٢(توانائی (سی) مرد داده شده است جر خدا کردیم که برای پیامب صحبت می

 از احکام ومسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) استعمال خوشبوئی پیش احرام بستن سنت است.١ 
 است.) تکرار جماع برای کسی که قدرت آن را دارد، روا ٢ 
 ) متصل بعد از جماع غسل کردن الزم نیست، بلکه وجوب آن در وقت ارادۀ نماز خواندن است.٣ 
 ) غسل کردن در بین دو جماع، الزم نیست.٤ 
رسید، علماء اینطور استنباط  بوی عطر به مشام می ج) از اینکه بعد از غسل از پیامبر خدا ٥ 

مالیدند، غالبا آنکه  زیرا اگر ایشان بدن خود را می اند که: مالیدن بدن در غسل الزم نیست، کرده
 شد. اثر عطر از ایشان محو می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
به  جگوید: ھنگامی که پیامبر خدا  می /امام ابن حجر ج) در مورد ھمسران پیامبر خدا ١ 

عروسی  لبعد از آن با عائشه باشد، لمدینۀ منوره آمدند، تنھا یک ھمسر داشتند که سوده
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کردند، و بعد از آن در سال سوم و چھارم ھجری با ام سلمه، و حفصه، و زینب بنت خزیمه، و بعد 
از آن در سال پنجم با زینب بنت حجش، و در سال ششم با جویریه، و در سال ھفتم با صفیه و ام 

 حبیبه و میمونه رضی الله عنھن جمیعا ازدواج نمودند.
گوید: ازدواج  در مورد ازدواج مطھرات به تفصیل بیشتری صحبت کرده و می /ام ابن قیم) ام٢ 

 مطھرات عبارت بودند از:
با وی پیش از نبوت ازدواج نمودند، سن وی چھل سال بود، و  جکه پیامبر خدا  لخدیجه -أ 

با استثنای  جھمسر دیگری نگرفتند، تمام اوالد پیامبر خدا  جتا وقتی که زنده بود، پیامبر خدا 
برایش سالم  ÷ابراھیم از وی بود، و این یگانه زنی است که خداوند متعال به واسطۀ جبرئیل

 فرستاد.
ازدواج نمودند، و ھمین سوده بود که نوبت خود  لبا سوده بنت زمعه لبعد از خدیجه -ب 

 داد. لرا برای عائشه
دارای فضائل بسیاری  لازدواج نمودند، عائشه بآن عائشه صدیقه بنت صدیق بعد از -ج 

است، از آن جمله اینکه: براءتش از آسمان نازل گردید، و کسی که وی را قذف نماید به اجماع 
علماء کافر و مرتد، و خارج از دین اسالم است، و یگانه کسی است که در بسترش بر پیامبر خدا 

جز با وی با زن بکر  جھای امت است، پیامبر خدا  ترین زن ترین، و فقیه عالموحی نازل گردید،  ج
 دیگری ازدواج نکردند.

ازدواج نمودند، و در روایتی آمده است که پیامبر  ببعد از آن با حفصه بنت عمر بن خطاب -د 
 وی را طالق دادند، و دوباره به وی رجوع از ازدواجش وفات نمود. جخدا 

ی با زینب بنت خزیمه بن حارث قیسیه ازدواج نمودند، و بعد از دو ماه از ازدواجش بعد از و -ھـ 
 وفات نمود.

آخرین  لبعد از آن با أم سلمه بنت أبی أمیه قرشیه مخزومیه ازدواج نمودند، و ام سلمه -و 
 ھمسرشان بود که وفات نمود.

بود که این قول  لبازدواج نمودند، و درباره ھمین زین لبعد از آن با زینب جحش -ز 

ا قََ�ٰ َز�ۡٞد ّمِۡنَها َوَطٗر� ﴿خداوند متعال نازل گردید:  ، و به ھمین ]۳۷[األحزاب:  ﴾َزوَّۡجَ�َٰكَهافَلَمَّ
گفت که: شما را اقوام شما به ازدواج دادند، و مرا  سبب بر دیگر ازواج مطھرات افتخار نموده و می

 داد.خداوند از باالی ھفت آسمان به ازدواج 
 بعد از آن با جویریه بنت حارث ازدواج نمودند. -ح 
بعد از آن با أم حبیبه که رمله بنت أبی سفیان باشد، ازدواج نمودند، با وی وقتی که در  -ط 

 نجاشی برایش چھار صد دینار مھر داد. جحبشه بود ازدواج نمودند، و عوض پیامبر خدا 
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نْ تَطَيَّبَ  باب: -٧ لَ ومَ تَسَ  اغْ

 ]: کسی که بعد از استعمال خوشبویی غسل نمود٧باب [

 «قَالَْت:  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -١٩٤
َ

ْ�ُظُر إِىل
َ
�ِّ أ

َ
يِب، يِف َمْفِرقِ  َك� انلَّيِبِّ  َو�ِيِص الطِّ

 ].٢٧١[رواه ابلخاری:  »صّ� اهللا عليه وسلم َوُهَو ُ�ِْرمٌ 
روایت است که گفت: گویا ھمین حاال به درخشندگی عطری  لاز عائشه -۱۹۴

کنم، و این در حالی بود که  استعمال شده بود، نظر می جکه بر فرق سر پیامبر خدا 
 .)١(ایشان ُمحِرم بودند

لِيلِ باب:  -٨ ْ رِ ختَ عَ  أثناء الغُسلِ  الشَّ

 ]: داخل کردن انگشتان در موی سر، هنگام ُغسل کردن۸باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  وَ�نْها ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -١٩٥ إَِذا اْغتََسَل ِمَن «اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َالةِ   وُُضوَءهُ لِلصَّ

َ
أ ُل �ِيَِدهِ َشَعَرُه، َحىتَّ إَِذا َظنَّ اجلَنَابَِة، َغَسَل يََديِْه، َوتَوَضَّ

، ُ�مَّ اْغتََسَل، ُ�مَّ ُ�َلِّ

است ازدواج  ÷که از اوالد ھارون بن عمرانبعد از آن با صفیه بنت ُحیی بن أخطب  -ی 
اش را برایش مھر قرار  او را آزاد ساختند، و آزادی جنمودند، وی به اسارت درآمده بود، پیامبر خدا 

 دادند.
آخرین ازدواج مطھرات  لبعد از آن با میمونه بنت حارث ھاللیه ازدواج نمودند، و میمونه -ک 

 دواج نکردند. است، که بعد از وی با زن دیگری از
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ماند،  ) اگر اثر خوشبوئی که ُمحرم پیش از احرام بستن استعمال کرده است، بر بدنش باقی می١ 

 باکی ندارد.
ماند، برای محرم پیش  گوید: استعمال عطری که اثرش بعد از احرام باقی می می /) امام مالک٢ 

دھد که این عطر زدن جھت  ش روا نیست، و از این حدیث چنین جواب میاز احرام بستن
شان، و پیش از غسل کردن بود، به طوری که بعد از غسل کردن اثری  ھمبستر شدن با ھمسران

باقی نمانده بود، ولی سیاق و عبارت حدیث داللت بر خالف نظر و تاویل  جاز عطر بر پیامبر خدا 
 الی أعلم بالصواب.دارد، والله تع /امام مالک
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اٍت، ُ�مَّ َغَسَل َسائَِر َجَسِدهِ  فَاَض َعلَيِْه الَماَء ثََالَث َمرَّ
َ
تَُه، أ ْرَوى �رََشَ

َ
نَُّه قَْد أ

َ
[رواه  »�

 ].٢٧٢ابلخاری: 
که از جنابت  ھنگامی جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لو از عائشه -۱۹۵

ساختند،  شستند، و مانند وضوی نماز، وضوء می ھای خود را می کردند، دست غسل می
نمودند، و چون  موھای خود را خالل می کردند، و با دو دست خود بعد از آن غسل می

ھا رسیده است، سه بار بر سر خود  شد که آب خوب به زیر موی شان حاصل می یقین
 .)١(شستند آن بقیه بدن خود را می ریختند، و بعد از آب می

مُ  باب: -٩ تَيَمَّ الَ يَ وَ وَ امَ هُ جُ كَ ْرُ نُبٌ خيَ هُ جُ نَّ دِ أَ جِ رَ يفِ املَسْ كَ ا ذَ  إِذَ

]: اگر در مسجد بیادش آمد که جنب است، باید همان طور بیرون شود و ٩باب [
 تیمم نکند

يِب ُهَر�َْرةَ  -١٩٦
َ
ُفوُف ِ�يَاًما،  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ لَِت الصُّ َالُة وَُعدِّ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
قَاَل: أ

نَُّه ُجنٌُب، َ�قَ 
َ
ُه، َذَكَر �

َّ
ا قَاَم يِف ُمَصال ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَمَّ ْنَا رَُسوُل ا�َّ

َ
َا: فََخَرَج إيِل

َ
اَل نل

ْ » َماَكنَُ�مْ «
َ

ُسُه َ�ْقُطرُ ُ�مَّ رََجَع فَاْغتََسَل، ُ�مَّ َخَرَج إيِل
ْ
َ فََصلَّيْنَا َمَعهُ نَا َورَأ [رواه  ، فََكربَّ

 ].٢٧٥ابلخاری: 
ھا برابر شد،  روایت است که گفت: نماز برپا گردید و صف ساز ابوھریره -۱۹۶

آمدند، و چون در جای نماز خود قرار گرفتند، بیادشان آمد که جنب  جپیامبر خدا 
 ».ای خود قرار داشته باشیدشما در ج«ھستند، برای ما گفتند که: 

چکید،  شان آب می خودشان برگشتند و غسل نمودند، و در حالی که از موھای
 .)٢(آمدند، تکبیر گفتند و با ایشان نماز خواندیم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) بنا به قول اکثر علماء اگر کسی موھایش انبوه باشد، خالل کردن موی سر در وقت غسل ١ 

 کردن نسبت به وی واجب است.
) در موضوع خالل کردن موی ریش بین علماء اختالف است، و راجح در مذھب احناف آن ٢ 

 ل کردن ریش در غسل واجب، و در وضوء سنت است.است که خال
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٧٤

هُ يفِ  باب: -١٠ دَ حْ ا وَ انً يَ رْ لَ عُ تَسَ نِ اغْ ةمَ وَ لْ  خَ

 ]: کسی که در حالت تنهائی در خلوت برهنه غسل نمود١٠باب [

اِ�يَل « َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: وَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: -١٩٧ اَكنَْت َ�نُو إرِْسَ
ِ َما َ�ْمنَعُ   َ�ْعٍض، َوَ�َن ُموىَس َ�ْغتَِسُل وَْحَدُه، َ�َقالُوا: َوا�َّ

َ
 َ�ْغتَِسلُوَن ُعَراًة، َ�نُْظُر َ�ْعُضُهْم إِىل

ْن َ�ْغتَ 
َ
ًة َ�ْغتَِسُل، فَوََضَع ثَْوَ�ُه ىلَعَ َحَجٍر، َ�َفرَّ احلََجُر ُموىَس أ نَُّه آَدُر، فََذَهَب َمرَّ

َ
� 

َّ
ِسَل َمَعنَا إِال

ْو�ِِه، فََخَرَج ُموىَس يِف إِثِْرهِ، َ�ُقوُل: ثَْوِ� يَا َحَجُر،
اِ�يَل  ،ثَْوِ� يَا َحَجرُ  بِثَ َحىتَّ َ�َظَرْت َ�نُو إرِْسَ

َخَذ ثَْو�َ 
َ
ٍس، َوأ

ْ
ِ َما بُِموىَس ِمْن بَأ  ُموىَس، َ�َقالُوا: َوا�َّ

َ
�ًاإِىل بُو  »ُه، َ�َطِفَق بِاحلََجِر رَضْ

َ
َ�َقاَل أ

ً�ا بِاحلََجرِ  ْو َسبَْعٌة، رَضْ
َ
ََدٌب بِاحلََجِر، ِستٌَّة أ

َ
ِ إِنَُّه نل  ].٢٧٨ه ابلخاری: [روا ُهَر�َْرَة: َوا�َّ

قوم بنی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۹۷
تنھا  ÷کردندند، و موسی کردند، و به طرف یکدگر نگاه می اسرائیل برھنه غسل می

 کرد. غسل می
کند، جز  [بنی اسرائیل با خود] گفتند: به خدا قسم اینکه موسی با ما غسل نمی

 .)١(متورم است، سبب دیگری نداردھایش  اینکه خصی

شود، که نماز  ) واجب نیست که متصل بعد از جنابت غسل نمود، بلکه غسل وقتی واجب می١ 
غسل کردن را تا وقتی که به نماز آمدند، به تاخیر  جخواندن واجب گردد، ورنه پیامبر خدا 

 داختند.ان نمی
 ھا در نماز جماعت مستحب است. ) برابر کردن صف٢ 
ھا  ) در نزد احناف مستحب آن است که در اقامت وقتی که (حی علی الصاله) گفته شد، صف٣ 

 ایستاده شوند، و وقتی که (قد قامت الصاله) گفته شد، امام تکبیر بگوید.
 –نه به سخن زدن  –توانست، به اشاره  ی) اگر به امام مشکلی پیش شد که نماز را ادامه داده نم٤ 

 کسی را خلیفه بگیرد.
بھتر آن است که مقتدی با امام تکبیر بگوید، در نزد ابویوسف و  /) در نزد امام ابوحنیفه٥ 

 محمد بھتر آن است که مقتدی بعد از امام تکبیر بگوید.
 دارد.) فراموشی برای انبیاء علیھم السالم در انجام دادن عبادات جواز ٦ 

دادند، و  حیا، حتی انبیاء الله را بازیچه و مورد تمسخر قرار می قابل توجه است که این قوم بی -١
 البته چنین موافقی از این قوم سرکش جای چندان تعجب نیست.
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ھایش را روی سنگی گذاشت،  برای غسل کردن رفت، لباس ÷دیگر که موسی ربا
گفت:  به عقبش دویده و می ÷ھای موسی از نزدش گریخت، موسی سنگ با جامه

 (ای لباسم، ای سنگ لباسم).
ده و به طرف او دی –به ھمان حالت  –] تا جایی رسید که بنی اسرائیل ÷[و موسی

ھایش را  لباس ÷گفتند: به خداوند سوگند است که موسی عارضۀ ندارد، و موسی
 ».گرفت، و شروع به زدن سنگ کرد

گفت: به خداوند قسم است که: اثر شش یا ھفت ضربه، ھنوز بر آن  سابوھریره
 .)١(سنگ موجود است

يُّوُب َ�ْغتَِسُل «َم قَاَل: َعلَيِْه وََسلَّ َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -١٩٨
َ
بَيْنَا �

يُّوُب،
َ
يُّوُب َ�ْتيَِث يِف ثَْو�ِِه، َ�نَاَداُه َر�ُُّه: يَا �

َ
لَْم  ُعْرَ�انًا، فََخرَّ َعلَيِْه َجَراٌد ِمْن َذَهٍب، فََجَعَل �

َ
أ

تَِك، َولَِ�نْ  ا تََرى؟ قَاَل: بََ� وَِعزَّ ْ�نَيْتَُك َ�مَّ
َ
ُ�ْن أ

َ
 [رواه ابلخاری: »َ�ْن بََرَ�ِتَك َال ِغَ� يِب  أ

٢٧٩.[ 
 ÷روزی ایوب«روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۱۹۸

ھا را برداشته و در  آن ÷ھایی از طال نزدش افتاد، و ایوب کرد، ملخ برھنه غسل می
 انداخت. اش می جامه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 از دارد.) غسل کردن به طور برھنه در جای که دیگران وی را نبینند، جو١ 
 ) کشف عورت روی ضرورت مانند تداوی و امثال آن جواز دارد.٢ 
) انبیاء الله کاملترین افراد بشر در خلقت ھستند، و از عیوب بدنی که نقص شمرده شود، مبراء ٣ 

 ھستند.
کرد، گویند:  ھا را منع نمی آن ÷کردند، و موسی ) اینکه قوم بنی اسرائیل برھنه غسل می٤ 

ھا موافقت  با آن ÷ھا الزم نبود، و اینکه خود موسی سببش آن بود که پوشیدن عورت در دین آن
کرد، به سبب حیاء و عمل به افضلیت بود، ولی در نظر من یک احتمال  نکرده و تنھا غسل می

ھا را  آن ÷ز الزم بود، و موسیھا نی دیگر نیز وجود دارد، و آن اینکه: پوشیدن عورت در دین آن
کردند، و چنین مواقفی از این قوم در قرآن  کرد، ولی این قوم سرکش از وی اطاعت نمی منع می

 رسد. کریم، و سنت نبوی به طور مکرر به نظر می

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٧٦

: ای ایوب! مگر من تو را از این در این وقت خداوند برایش خطاب کرد و گفت
 ام؟ نیاز نساخته چیزھای که میبینی بی

ای، ولی مرا از الطاف و برکات  نیاز ساخته گفت: چرا نه، به عزتت قسم است که بی
 .)١(»نیازی نیست تو بی

نْدَ النَّاسِ  باب: -١١ لِ عِ سْ ِ يفِ الغُ رتُّ  التَّسَ

 باید خود را بپوشاند]: هنگام غسل کردن در نزد مردم، ١١باب [

مِّ  -١٩٩
ُ
يب َطالٍِب ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت: َهانِئٍ  َ�ْن أ

َ
ِ َص�َّ  بِنِْت أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َذَهبُْت إِىل

مُّ َ�ُقلُْت: » َمْن َهِذهِ؟«اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَعَم الَفتِْح فَوََجْدتُُه َ�ْغتَِسُل َوفَاِطَمُة �َْسرُتُُه َ�َقاَل: 
ُ
نَا أ

َ
أ

 ].٢٨٠[رواه ابلخاری:  َهانِئٍ 
روایت است که گفت: سال فتح مکه، نزد  )٢(لاز أم ھانیء بنت ابی طالب -۱۹۹

 گرفت. بر ایشان پرده می لکنند، و فاطمه رفتم، دیدم که غسل می جپیامبر خدا 
 ؟»این کیست«] گفتند: ج[پیامبر خدا 

 .)٣(گفتم: من أم ھانیء ھستم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) اگر شخص تنھا باشد، روا است که برھنه غسل نماید.١ 
 حرص در جمع کردن مال حالل مشروع است. )٢ 
 جواز دارد. أ) سوگند خوردن به صفات خداوند٣ 

و خواھر علی  جوی ام ھانیء بنت أبی طالب قرشی ھاشمی دختر کاکای (عموی) پیامبر خدا  -٢
گویند،  گویند که: نامش ھند، و بعضی می بن ابی طالب است، در اسمش اختالف است، بعضی می

گویند که فاخته است، در فتح مکه مسلمان شد، سال وفاتش را ندیدم،  ده ھم میکه فاطمه، وع
 ).٥/٦٢٤أسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
 ) فتح مکه در رمضان سال ھشتم ھجری واقع گردید.١ 
 پرده باشد.ھا  ) غسل کردن در نزد محرم جواز دارد، و البته این در صورتی است که بین آن٢ 
) اگر کسی عورت خود را در نزد مردم بدون ضرورت کشف کند، در نزد عموم علماء شھادتش ٣ 

 گردد. ساقط می

                                                 



 ٢٧٧  ُغسلکتاب  -۵

أَنَّ باب:  -١٢ نُبِ وَ قِ اجلُ رَ نَ عَ س املُؤمِ نْجُ  الَ يَ

 شود ]: حکم عرق شخص جنب و اینکه مؤمن نجس نمی١٢باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٠٠
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لَِقيَُه يِف َ�ْعِض َطِر�ِق  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
أ

َنَْسُت ِمنُْه، فََذَهبْ فَا قال: الَمِدينَِة َوُهَو ُجنٌُب، ْ�َن ُكنَْت «، َ�َقاَل: ئتُ�مَّ جَ  تفَاْغتََسلَ  ُت �ْ
َ
أ

بَا ُهَر�َْرةَ 
َ
نَا ىلَعَ َ�ْ�ِ َطَهاَرٍة، َ�َقاَل: » ؟يَا أ

َ
َجالَِسَك َوأ

ُ
ْن أ

َ
ُسبَْحاَن «قَاَل: ُكنُْت ُجنُبًا، فََكرِْهُت أ

، إِنَّ  ِ  ].٢٨٣ ری:[رواه ابلخا »َال َ�نُْجُس  ِمنَ ؤْ المُ  ا�َّ
 –ھای مدینه  او را در یکی از راه جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۲۰۰

] گفت: خود را از نظر پیامبر سمالقات نمودند، [ابوھریره -در حالی که جنب بود
 پنھان کردم، و رفتم و غسل کردم، و پس آمدم. جخدا

 ؟»ابوھریره! کجا بودی«فرمودند: 
 بنشینم. بودم، و نپسندیدم که بدون طھارت با شما [ابوھریره] گفت: جنب

 .)١(»شود سبحان الله! مؤمن ھرگز نجس نمی«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، بنابراین، پس خورد او، عرق او، لعاب او، و اشک  ) مسلمان به سبب نجاست نجس نمی١ 

گوید که: در این احکام فرقی  می /ه زنده پاک است، و امام عینیچشم او چه مرده باشد، و چ
بین کافر و مسلمان نیست، یعنی: آنچه که از مسلمان پاک است، از کافر نیز پاک است، ولی اگر 

 جکند، زیرا نبی کریم  مفھوم مخالف را حجت بدانیم، در این احکام کافر از مسلمان فرق می
که مفھوم مخالفش آن است که غیر مؤمن نجس » شود س نمیمؤمن ھرگز نج«اند که:  فرموده

 دانند، والله تعالی أعلم. شود، و البته احناف مفھوم مخالف را حجت نمی می
 ھا مجالست نمود. ) باید برای اھل فضیلت احترام نمود، و به بھترین ھیئتی با آن٢ 
نماز، غسل کردن از  ) تاخیر کردن غسل جنابت جواز دارد، ولی در وقت خوف قضاء شدن٣ 

 جنابت واجب است.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٧٨

أ... -١٣ نُبِ إذا تَوضَّ بيْت اجلُ  باب: مَ

 ]: خوابیدن در حال جنابت بعد از وضوء ساختن١٣باب [

اِب  َعِن  -٢٠١ يَْرقُُد  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
َسأ

َحُدنَا َوُهَو ُجنٌُب؟ قَاَل: 
َ
قُْد َوُهَو ُجنٌُب «أ َحُدُ�ْم، فَلَْ�ْ

َ
 أ

َ
أ [رواه ابلخاری:  »َ�َعْم إَِذا تَوَضَّ

٢٨٧.[ 
پرسید: آیا روا است  جروایت است که: از پیامبر خدا  ساز عمر بن خطاب -۲۰۱

 که کسی از مایان در حال جنابت بخوابد؟
 .)١(»تواند در حال جنابت بخوابد بلی! اگر کسی از شما وضوء بسازد، می«فرمودند: 

انِ  باب: -١٤ تَانَ ا التَقَى اخلِ  إِذَ

 ]: وقتی که التقاء ختانین صورت بگیرد١٤باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٠٢
َ
إَِذا َجلََس «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

ْرَ�ِع، ُ�مَّ َجَهَدَها َ�َقْد وََجَب الَغْسُل 
َ
 ].٢٩١[رواه ابلخاری:  »َ�ْ�َ ُشَعِبَها األ

وقتی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۲۰۲
 .)٢(»شود ن پاھای زن نشست، و با او درآمیز گردید، غسل واجب می[شخص] بی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) خواب شدن در حال جنابت جواز دارد.١ 
 ) در حکم وضوء ساختن برای جنب پیش از خواب شدن بین علماء اختالف است:٢ 
است، ولی  اکثر فقھاء بر این نظر اند که وضوء ساختن پیش از خواب شدن برای جنب مستحب 

دانند، ولی شاید راجح  بعضی از علماء وضوء ساختن پیش از خواب شدن را برای جنب واجب می
 نظر جمھور علماء باشد، والله تعالی أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کرد، ) مراد از درآمیز گردیدن جماع است، و معنی حدیث این است که: اگر کسی با زنش جماع ١ 

شود که (حشفه) داخل گردد، و  ولو آنکه انزال ھم نشود، باید غسل نماید، و غسل وقتی واجب می
 مراد از (حشفه) آن قسمت از ذکر مرد است که قبل از ختنه کردن در زیر جلد قرار دارد.

                                                 



 ٢٧٩  ُغسلکتاب  -۵

گیرد، به ھرشکلی که  ) از ھر عمل دیگری که بین زن و شوھر غیر از انزال و دخول صورت می٢ 
 شود. اشد، غسل واجب نمیب

                                                                                                                        





 
 

 احليض كتابُ  -٦

 کتاب حیض -۶

نَ  -١ سْ فِ اءِ إذا نَ سَ  باب: األمرِ بِالنُّفَ

 ها در حالت نفاس و عادت ماهانگی ]: احکام متعلق به زن١باب [

ا كن َخرَْجنَا َال نََرى ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت: اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٢٠٣ ، فَلَمَّ  احلَجَّ
َّ

�رَِسَِف  ُت إِال
بِْ�ي، قَاَل: 

َ
نَا أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ َّ رَُسوُل ا�َّ نُِفْسِت؟«ِحْضُت، فََدَخَل يلَعَ

َ
». َما لَِك أ

ْن َال إِنَّ «قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: 
َ
، َ�ْ�َ أ ُ ىلَعَ َ�نَاِت آَدَم، فَاقيِْض َما َ�ْقيِض احلَاجُّ ْمٌر َكتَبَُه ا�َّ

َ
َهَذا أ

َيِْت  ََقرِ » َ�ُطوِ� بِابلْ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن �َِسائِِه بِابلْ [رواه  قَالَْت: وََضىحَّ رَُسوُل ا�َّ
 ].٢٩٤ابلخاری: 

روایت است که گفت: به سفر رفته بودیم، و قصدی جز حج  لاز عایشه -۲۰۳
ای است در ده میلی مکه] رسیدیم، دچار عادت  نداشتیم، چون به (َسِرف) [منطقه

 کردم. نزدم آمدند و من گریه می جماھانگی گردیدم، پیامبر خدا 
 ».ای؟ تو را چه شده است، مگر به عادت ماھانگی دچار شده«فرمودند: 

 گفتم: بلی!
این چیزی است که خداوند بر تمام دختران بنی آدم مقدر کرده است، «فرمودند: 

دھند، تو ھم انجام بده، مگر به خانه معظمه [بیت الله  ھرکاری را که حجاج انجام می
 ».الحرام] طواف نکنی

از طرف ھمسران خود، یک گاوی را قربانی  جگفت: و پیامبر خدا  لعائشه
 .)١(کردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) اگر زن بعد از احرام بستن به عادت ماھانگی گرفتار شد، باید تمام افعال حج را به استثنای ١ 

 طواف کردن به خانۀ معظمه، انجام بدھد.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٨٢

لِ  باب: -٢ سْ يلِهِ  غَ جِ تَرْ ا وَ هَ جِ وْ أْسَ زَ ائِضِ رَ  احلَ

 ]: شستن و مرتب نمودن زن حائض، سر شوهرش را٢باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم « وَ�نْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت: -٢٠٤ َس رَُسوِل ا�َّ
ْ
ُل َرأ رَجِّ

ُ
ُكنُْت أ

نَا َحائٌِض 
َ
 ].٢٩٥[رواه ابلخاری:  »َوأ

روایت است که گفت: در حالی که دچار عادت ماھانگی  لعائشهو از  -۲۰۴
 کردم. را شانه زده و مرتب می جبودم، سر پیامبر خدا 

َسُه، َوْ�َ ُ�َاِوٌر يِف الَمْسجِ  َوُهوَ «َو� رواية:  -٢٠٥
ْ
لُُه َوِ�َ ِد، يُْدِ� لََها َرأ  يِف ُحْجَرتَِها، َ�رُتَجِّ

 ].٢٩٦[رواه ابلخاری:  »َحائٌِض 
 جو در روایت دیگری در ادامه حدیث گذشته آمده است که: ... پیامبر خدا  -۲۰۵

کردند، و در حالی  در حالی که در مسجد معتکف بودند، سرخود را به عائشه نزدیک می
را شانه  جاش بود و به عادت ماھانگی گرفتار بود، سرپیامبر خدا  که عائشه داخل خانه

 .)١(کرد زد و مرتب می می

اف نمود، بر وی شتری ) اگر زن در حالت عادت ماھانگی و یا مریضی والدت، و یا جنابت طو٢ 
 گردد. الزم می

 گردد. وضویی طواف حج را انجام داد، بر وی گوسفندی الزم می ) اگر کسی در حال بی٣ 
) قربانی کردن یک گاو از عوض ھمۀ ھمسران شخص جواز دارد، ولی اگر قربانی واجب باشد، ٤ 

باشد، اجازه گرفتن شرط باید شوھر از ھمسر و یا ھمسرانش اجازه بگیرد، و اگر قربانی نفلی 
 نیست.

 اش آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث و حدیث قبلی -١
) روا است که زن در حالت عادت ماھانگی و یا مریضی والدت سر شوھرش را بشوید، و یا شانه ١ 

 بزند.
اگر ) خدمت کردن زن برای شوھرش روا است، ولی باید خدمت کردن به موافقت زن باشد، و ٢ 

 موافقت نداشت، مرد حق ندارد او را به زور به خدمت خود وادارد.
) معتکف اگر سر، و یا پا و یا دست خود را از مسجد بیرون نماید، برایش جواز داشته و اعتکافش ٣ 

 شود. باطل نمی
 ) شانه زدن موی سر برای مرد، حتی ولو آنکه در حال اعتکاف باشد، روا است.٤ 
 ادت ماھانگی و مریضی والدت، نباید به مسجد داخل گردد.) زن در حالت ع٥ 

                                                                                                                        



 ٢٨٣  حیضکتاب  -۶

ائِضٌ  باب: -٣ يَ حَ هِ تِهِ وَ أَ رَ رِ امْ جْ لِ يفِ حَ جُ ةِ الرَّ اءَ  قِرَ

 ]: قرآن خواندن مرد در آغوش همسر حائضش٣باب [

َ�تَِّكُئ يِف َحْجِري «انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  اَكنَ وَ�نْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت:  -٢٠٦
 الُقرْ 

ُ
نَا َحائٌِض، ُ�مَّ َ�ْقَرأ

َ
 ].٢٩٧[رواه ابلخاری:  »آنَ َوأ

روایت است که گفت: در حالی که به عادت ماھانگی گرفتار  لو از عائشه -۲۰۶
 .)١(خواندند خود را به آغوشم تکیه داده و قرآن می جبودم پیامبر خدا 

ا باب: -٤ يْضً اسَ حَ ى النِّفَ مَّ نْ سَ  مَ

 ]: کسی که نفاس را حیض نامید٤باب [

مِّ  َ�نْ  -٢٠٧
ُ
نَا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َسلََمةَ  أ

َ
قَالَْت: بَيْنَا أ

َخْذُت ِ�يَاَب ِحيَضيِت، قَاَل: 
َ
يَصٍة، إِْذ ِحْضُت، فَا�َْسلَلُْت، فَأ نُِفْسِت «ُمْضَطِجَعٌة يِف مَخِ

َ
قُلُْت: » أ

 ].٢٩٨[رواه ابلخاری:  يِف اخلَِميلَةِ  َ�َعْم، فََداَعِ�، فَاْضَطَجْعُت َمَعهُ 
در زیر  جروایت است که گفت: در حالی که با پیامبر خدا  لاز أم سلمه -۲۰۷

یک روپوش خوابیده بودم، دچار عادت ماھانگی گردیدم، آھسته خود را بیرون کشیدم، 
 ھای عادت ماھانگی خود را گرفتم. و جامه

 ؟»ای مگر نفاس شده«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 گفتم: بلی!

 .)٢(مرا طلبیدند، و باز با ایشان زیر روپوش خوابیدم

) مباشرت ممنوع با زن در حالت اعتکاف، عبارت از جماع کردن و یا انجام دادن مقدمات جماع ٦ 
 مانند بوسه زدن و در آغوش گرفتن است، نه مجرد تماس.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 اش جواز دارد. ر حالت عادت ماھانگی) شنیدن قرآن برای زن د١ 
 ) لمس کردن زنی که در عادت ماھانگی است، برای شوھرش جواز دارد.٢ 
 ) قرآن خواندن در نزد کسی که ملبس به نجاست است، جواز دارد.٣ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٨٤

ائِضِ  باب: -٥ ةِ احلَ َ بَارشَ  مُ

 آغوشی با حائض ]: هم۵باب [

نَا َوانلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَالَْت:  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٠٨
َ
ْغتَِسُل أ

َ
ُكنُْت أ

نَا َحائٌِض  »َواِحٍد الِكَنَا ُجنٌُب نَاٍء ِمْن إِ 
َ
ِ� َوأ تَِّزُر، َ�يُبَارِشُ

َ
ُمُرِ�، فَ�

ْ
َّ »َوَ�َن يَأ

َ
َسُه إيِل

ْ
َوَ�َن ُ�ِْرُج َرأ

نَا َحائٌِض 
َ
ْغِسلُُه َوأ

َ
 ].٢٢٩[رواه ابلخاری:  »َوُهَو ُمْعتَِكٌف فَأ

ھردو در حالی که  جروایت است که گفت: من با پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۰۸
 کردیم، نفر ما جنب بودیم، از یک ظرف، غسل می

کردند که ازار بپوشم، و  و در حالی که به عادت ماھانگی گرفتار بودم مرا امر می
شدند. و در حالی که معتکف بودند، سرخود را به سویم  سپس با من ھمبستر می

ان را کردند، و من در حالی که به عادت ماھانگی گرفتار بودم، سرش نزدیک می
 .)١(شستم می

در این  لگردد، و ام سلمه می) مراد از (نفاس) خونی است که از زن بعد از والدت خارج ١ 
وقت حیض شده بود نه نفاس، ولی به جھت مشابھتی که بین حیض و نفاس وجود دارد، پیامبر 

ھا زن از نماز خواندن و  ھا آنکه: در ھردوی آن حیضش را نفاس نامیدند، و از این مشابھت جخدا 
که با وی جماع نماید، و باشد، و در ھردو حالت برای شوھرش روا نیست  روزه گرفتن ممنوع می

ھا ممنوع  در ھردو حالت زن از خواندن قرآن و رفتن به مسجد، و طواف به خانۀ خدا و امثال این
 باشد. می

) جائز است که مرد در حالی که زنش به عادت ماھانگی و یا مریضی والدت دچار است، اگر ٢ 
بین ناف زانوی زن خودداری نماید، و خواسته باشد، با وی در یک بستر بخوابد، ولی باید از تماس 

 دیگر کارھا از بوسه و معانقه وغیره برایش روا است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 از یک طرف باھم غسل نمایند. –در جنابت وغیر جنابت  –) برای زن و شوھر روا است که ١ 
باشد، و  در لفظ حدیث (یباشرنی) می ) آنچه که از آن به (ھمبستر شدن) تعبیر شده است،٢ 

مباشره یا مباشرت با زن عبارت از در آمیختن و جماع کردن با وی است، ولی چون مراد از آن در 
اینجا این چیزھا نبوده، بلکه مجرد خوابیدن با زن است، از این جھت به ھمبسترشدن ترجمه 

 شده است، یعنی: در یکبستر باھم خوابیدیم.
دن با زنی که در عادت ماھانگی است جواز دارد، ولی نباید با وی جماع نمود، ) ھم آغوش ش٣ 

زیرا جماع کردن با زن در این حالت، به اجماع علماء حرام است، تا جایی که اگر کسی این عمل 

                                                                                                                        



 ٢٨٥  حیضکتاب  -۶

َراَد  -ريَِضَ اُهللا َ�نَْها  –َو� رواية َ�نَْها  -٢٠٩
َ
قَالَْت: اَكنَْت إِْحَدانَا إَِذا اَكنَْت َحائًِضا، فَأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ  َها  رَُسوُل ا�َّ ْن ُ�بَارِشَ
َ
َر يِف فَْوِر َحيَْضِتَها، ُ�مَّ «وََسلََّم أ ِ

ْن َ�زتَّ
َ
َمَرَها أ

َ
ُ�بَارِشَُها، أ

يُُّ�ْم َ�ْمِلُك إِْر�َُه، َكَما اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ 
َ
[رواه  »لََّم َ�ْمِلُك إِْر�َهُ قَالَْت: َو�
 ].٣٠٢ ابلخاری:
وقتی که کسی از  روایت است که گفت: لو در حدیث دیگری از عائشه -۲۰۹

 جشد، و پیامبر خدا  گی میمایان [یعنی: ازدواج مطھرات] دچار عادت ماھان
اش زیاد  کردند تا در وقتی که عادت ماھانگی آغوش شوند، امر می خواستند با او ھم می

 شدند. آغوش می است، ازار بپوشد، سپس با او ھم
زمام شھوت  جتواند مانند پیامبر خدا  گوید: کدام یک از شما می می لو عائشه

 .)١(خود را بگیرد؟

كِ احلَ  باب: -٦ مَ تَرْ وْ  ائِضِ الصَّ

 ]: حائض نباید روزه بگیرد٦باب [

يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  -٢١٠
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  علينا قَاَل: َخَرجَ  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ رَُسوُل ا�َّ

، َ�َمرَّ ىلَعَ النَِّساِء، َ�َقاَل:   الُمَص�َّ
َ

ْو فِْطٍر إِىل
َ
ْضىَح أ

َ
ْ�َن فَإِ�ِّ «وََسلََّم يِف أ يَا َمْعرَشَ النَِّساِء تََصدَّ

دھد، گنھکار  شود، و اگر حالل ندانسته و چنین عملی را انجام می را حالل بشمرد کافر می
 خداوند طلب مغفرت نماید.گردیده و باید از 

 شود. ) به شستن سر و بدن، اعتکاف باطل نمی٤ 
 گردد. ) بیرون کردن تنھا سر و یا تنھا دست و یا تنھا پا از مسجد، سبب باطل شدن اعتکاف نمی٥ 

 از احکام و متعلق به این حدیث آنکه: -١
اش جواز دارد، و مراد از ھم آغوش شدن آن  آغوش شدن با زن در حالت عادت ماھانگی ) ھم١ 

طوری که مکررا به آن اشاره  –است که با وی بخوابد ولی جماع کردن با وی در این حالت 
 به اجماع علماء حرام است. –نمودیم 

زمام شھوت خود را  جخدا تواند مانند پیامبر  که: (کدام یک از شما می ل) این قول عائشه٢ 
آغوش شدن با زن در حالت دعوت ماھانگی برای کسی روا  بگیرد؟) داللت بر این دارد که ھم

است که از واقع شدن در جماع مطمئن باشد، و کسی که این اطمینان را به خود ندارد، نباید در 
 آغوش شود. این حالت با زنش ھم

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٨٦

ْهِل انلَّارِ 
َ
ْ�رَثَ أ

َ
ِر�تُُ�نَّ أ

ُ
؟ قَاَل: » أ ِ َن اللَّْعَن، َوتَْ�ُفْرَن «َ�ُقلَْن: َو�َِم يَا رَُسوَل ا�َّ تُْ�رِثْ

ذَْهَب لِلُبِّ الرَُّجِل احلَاِزِم ِمْن إِْحَداُ�نَّ 
َ
يُْت ِمْن نَاقَِصاِت َ�ْقٍل وَِديٍن أ

َ
، قُلَْن: »الَعِشَ�، َما َرأ

؟ قَاَل:  ِ ِة ِمثْ «َوَما ُ�ْقَصاُن ِدينِنَا َوَ�ْقِلنَا يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
َليَْس َشَهاَدُة الَمْرأ

َ
َل نِْصِف َشَهاَدِة أ

لَيَْس إَِذا َحاَضْت لَْم تَُصلِّ َولَْم تَُصمْ «قُلَْن: بََ�، قَاَل: » الرَُّجِل 
َ
» فََذلِِك ِمْن ُ�ْقَصاِن َ�ْقِلَها، أ

 ].٣٠٤[رواه ابلخاری:  »فََذلِِك ِمْن ُ�ْقَصاِن ِديِنَها«قُلَْن: بََ�، قَاَل: 
 –یا عید فطر  –: در روز عید قربان روایت است که گفت ساز ابوسعید خدری -۲۱۰

ھا! صدقه  ای گروه زن«ھا رفته و فرمودند:  به (عیدگاه) آمدند، نزد زن جپیامبر خدا 
 ».بدھید، زیرا من دیدم که بیشتر اھل دوزخ شمایان ھستید

 گفتند: چرا یا رسول الله؟
مایید، و ن ھای شوھر را انکار می دھید، نیکی بسیار لعنت و دشنام می«فرمودند: 

 ».ھیچ ناقص عقل و دینی را که مانند شما عقل شخص دانا و فھمیده را برباید، ندیدم
 گفتند: یا رسول الله! سبب نقصان عقل و دین ما چیست؟

 ؟»آیا شھادت زن برابر نصف شھادت مرد نیست«فرمودند: 
 گفتند: بلی! ھست.

ماھانگی، نماز و روزه را این از نقصان عقل وی، [و] آیا در ھنگام عادت «فرمودند: 
 ؟»کند ترک نمی

 کند. گفتند: بلی! ترک می
 .)١(»این ھم سبب نقصان دین وی«فرمودند: 

 آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث -١
 ھا روا است که در روز عید مانند مردھا به عیدگاه و به نماز عید بروند. ) برای زن١ 
ھا به دوزخ، ھمان چیزھایی است که در حدیث نبوی شریف ذکر گردیده  ) سبب بیشتر رفتن زن٢ 

است، بنابراین اگر زنی متصف به این صفات نباشد، و مرتکب گناه دیگری که مستوجب رفتن به 
 گردد نشود، یقینا مستحق رفتن به دوزخ نیست. خ میدوز

گیرد، از  ) زنی که در غیر ایام عادت ماھانگی و مریضی والدت نماز خوانده و روزۀ فرضش را می٣ 
 شود. ترک نماز و روزه در این حالت، ثواب روزه و نماز برایش داده می

د را ترک کرده است، و یا روزه ) زنی که به سبب عادت ماھانگی و یا مریضی والدت نماز خو٤ 
اش برطرف شد، باید روزھای را که روزه نگرفته است، قضاء  نگرفته است، بعد از اینکه عارضه

                                                 



 ٢٨٧  حیضکتاب  -۶

ةِ  باب: -٧ اضَ تَحَ افِ املُسْ تِكَ  اعْ

 ]: اعتکاف زن مستحاضه٧باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اْ�تََكَف َمَعُه َ�ْعُض « ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢١١
َ
أ

مَ  مِ ، فَُر�ََّما وََضَعِت ا»�َِسائِِه َوِ�َ ُمْستََحاَضٌة تََرى ادلَّ ْتََها ِمَن ادلَّ
َ

ْسَت حت [رواه ابلخاری:  لطَّ
٣٠٩.[ 

در  جروایت است که گفت: یکی از ھمسران پیامبر خدا  لاز عائشه -٢١١
به اعتکاف نشست، و از شدت  جدید، با پیامبر خدا  حالی که استحاضه بود و خون می

 .)١(گذاشت خونریزی بسا اوقات که طشت را زیرپای خود می

يضِ  الطِّيبِ  باب: -٨ نَ املَحِ ا مِ لِهَ سْ نْدَ غُ أَةِ عِ رْ مَ  لِلْ

 ]: استعمال خوشبوئی برای زن، بعد از غسل حیض٨باب [

مِّ  -٢١٢
ُ
 « ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت: َعِطيَّةَ  َ�ْن أ

َّ
دَّ ىلَعَ َميٍِّت فَْوَق ثََالٍث، إِال ِ

ُ
ْن �

َ
ُكنَّا ُ�نَْ� أ

 ثَوْ 
َّ

ا، َوَال نَْ�تَِحَل َوَال َ�تََطيََّب َوَال نَلْبََس ثَْوً�ا َمْصبُواًغ، إِال ْشُهٍر وََعرْشً
َ
ْرَ�َعَة أ

َ
َب ىلَعَ َزْوٍج أ

بیاورد، ولی نمازھای را که به سبب عادت ماھانگی و یا مریضی والدت ترک کرده است، قضاء 
 آوردنی ندارد.

ھا انجام  ن اصل دین، یعنی: عبادتی که زن) مراد از نقصان دین، نقصان عبادت است، نه نقصا٥ 
 دھند، کمتر است. دھند، نسبت به عبادتی که مردھا انجام می می

ھا نیز  ) ھمانطوری که مردھا باید علم و معرفت حاصل نموده و احکام دین را بیاموزند، بر زن٦ 
 الزم است که از این امور معرفت حاصل نمایند.

 این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به -١
) استحاضه عبارت از خونی است که از زن، در غیر وقت عادت ماھانگی و مریضی والدت خارج ١ 

 گردد. می
 بود. لبه اعتکاف نشسته بود، ام سلمه ج) آنکه در حالت استحاضه با پیامبر خدا ٢ 
در حالت  تواند به اعتکاف بنشیند، ولی به اعتکاف نشستن زن ) زن در حالت استحاضه می٣ 

 عادت ماھانگی و مریضی والدت جواز ندارد، و حتی داخل شدن وی به مسجد روا نیست.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٨٨

ْهِر إَِذا اْغتََسلَْت إِْحَدانَا ِمْن َ�ِيِضَها يِف ُ�بَْذٍة ِمْن ُكْسِت َعْصٍب، َوقَْد  َا ِعنَْد الطُّ
َ

َص نل رُخِّ
بَاِع اجلَنَائِزِ  ْظَفاٍر، َوُ�نَّا ُ�نَْ� َعِن ا�ِّ

َ
 ].٣١٣[رواه ابلخاری:  »أ

ھا از اینکه برای مرده بیش  روایت است که گفت: ما زن )١(لاز أم عطیه -۲۱۲
مگر برای شوھر، که چھار ماه و ده روز به  شدیم، از سه روز به ماتم بنشینیم، نھی می

 نشستیم. ماتم می
 نمودیم، و به جز از برد خوشبویی استعمال می کردیم، و نه نه سرمه به چشم می

، و وقتی که از عادت ماھانگی پاک گردیده پوشدیم یمانی رنگۀ، لباس رنگه دیگری نمی
کردیم، برای ما رخصت بود که از خوشبویی ظفار استعمال نمائیم، و از  و غسل می

 .)٢(اشتراک در جنازه نیز ممنوع بودیم

يضِ  باب: -٩ نَ املَحِ تْ مِ رَ ا تَطَهَّ ا إِذَ هَ سَ فْ أَةِ نَ لْكِ املَرْ  دَ

 از پاک شدن از حیض]: مالیدن زن سر و جان خود را بعد ٩باب [

لَِت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢١٣
َ
ًة َسأ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
أ

َمَرَها َكيَْف َ�ْغتَِسُل، قَاَل: 
َ
ِري بَِها«ُغْسِلَها ِمَن الَمِحيِض، فَأ » ُخِذي فِرَْصًة ِمْن َمْسٍك، َ�تََطهَّ

ھا را  اشتراک داشت، زخمی جنامش نسیبه بنت حارث انصاریه است، در غزوات با پیامبر خدا  -١
از وی  /شست، امام بخاری ھا را می نمود، و مرده ھا سرپرستی می کرد، و از مریض تداوی می

 ).٥/٦٠٣حدیث روایت کرده است، أسد الغابه (پنج 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 آمد. ای است در یمن که این خوشبوئی از آنجا می ) (ظفار) منطقه١ 
 کس دیگری بیش از سه روز به ماتم بنشیند. ) زن نباید جز برای شوھرش برای ھیچ٢ 
گر حامل نباشد، باید چھار ماه و ده روز به عده بنشیند، ) زنی که شوھرش وفات نموده است، ا٣ 

 در این مدت باید لباس عادی بپوشد، از سرمه کردن به چشم، و استعمال عطر خودداری نماید.
) عده زن حامل، وضع حمل است، ولو آنکه وضع حمل بعد از اندک مدتی از طالق و یا وفات ٤ 

 شوھرش صورت بگیرد.
شود، برایش روا است که غرض از بین بردن بویی که  عادت ماھانگی پاک می) بعد از اینکه از ٥ 

 شاید به سبب عادت ماھانگی به بدنش مانده باشد، اندکی عطر و خوشبوئی استعمال نماید.
 شاءالله بعد از این در باب جنائز خواھد آمد. ) حکم رفتن زن به جنازه، إن٦ 

                                                 



 ٢٨٩  حیضکتاب  -۶

ُر؟ قَاَل: قَالَْت: كَ  َ�َطهَّ
َ
ِري بَِها«يَْف أ ِري«، قَالَْت: َكيَْف؟، قَاَل: »َ�َطهَّ ، َ�َطهَّ ِ » ُسبَْحاَن ا�َّ

مِ  ثََر ادلَّ
َ
، َ�ُقلُْت: تَتَبَّيِع بَِها أ َّ  ].٣١٤[رواه ابلخاری:  فَاْجتَبَْذُ�َها إيِلَ

ل از کیفیت غس جروایت است که گفت: زنی از پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۱۳
 خود از عادت ماھانگی پرسید، به وی امر کردند که چگونه غسل نماید.

گینی را بگیر و خود را با آن پاک کن«فرمودند: که:   ».پارچۀ عطر آ
 آن زن گفت: با این پارچه چگونه خود را پاک نمایم؟

 ».با آن پارچه خود را پاک کن«فرمودند: 
 گفت: چگونه؟

 ».سبحان الله! پاک کن«فرمودند: 
گوید]: آن زن را به طرف خود کشیدم و گفتم: با آن پارچه اثر  می ل[عائشه

 .)١(خون را پاک کن

يضِ  باب: -١٠ نَ املَحِ ا مِ لِهَ سْ نْدَ غُ ةِ عِ أَ اطِ املَرْ تِشَ  امْ

 ]: شانه کردن زن سر خود را در وقت غسل از حیض١٠باب [

ْهلَلُْت  وَ�نْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها -٢١٤
َ
ِة قَالَْت: أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َحجَّ َمَع رَُسوِل ا�َّ

�ََّها َحاَضْت َولَْم َ�ْطُهْر َحىتَّ َدَخلَْت 
َ
ْن َ�َمتََّع َولَْم �َُسْق الَهْدَي، فََزَ�َمْت � الوََداِع، فَُكنُْت ِممَّ

ْلَُة عَ 
َ

، َهِذهِ يل ِ ْلَُة َعَرفََة، َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

، َ�َقاَل لََها ؟َرفََة َو�ِ�ََّما ُكنُْت َ�َمتَّْعُت بُِعْمَرةٍ يل
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ْمِسيِك َ�ْن ُ�ْمَرتِِك «رَُسوُل ا�َّ

َ
َسِك َواْمتَِشِطي، َوأ

ْ
، »اْ�ُقيِض َرأ

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -١
) زن باید از مسائلی که به معرفت آن احتیاج دارد، پرسان نماید، ولو آنکه از مسائل خاص و ١ 

 پرسد باید متصف به علم و صالح باشد. حساس باشد، ولی شخصی که این مسائل را از وی می
که اثر  اش پاک شد، باید برعالوه از غسل نمودن، جاھایی را ) زن بعد از اینکه از عادت ماھانگی٢ 

 ھا رسیده است، با خوشبوئی پاک نماید. خون حیض به آن
ھا  ھا از فھم آن فھمید که بعضی مسائل دقیقی را از احکام دین و احادیث نبوی می ل) عائشه٣ 

عاجز بودند، و از اینجا است که علماء در پھلوی داشتن علم، داشتن فھم دقیق را در اجتھاد شرط 
که شخص اگر فھم درستی نداشته باشد، نصوص قرآن کریم و سنت اند، ورنه چه بسا  دانسته

 نبوی را طوری بفھمد و توجیه نمایند که برخالف مقصود شارع باشد.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٩٠

ْلََة احلَْصبَ 
َ

َمَر َ�بَْد الرَّمْحَِن يل
َ
ا قََضيُْت احلَجَّ أ ْ�َمَرِ� ِمَن اتلَّنِْعيِم َماَكَن َ�َفَعلُْت، فَلَمَّ

َ
ِة، فَأ

 ].٣١٦[رواه ابلخاری:  ُ�ْمَرِ� الَّيِت �ََسْكُت 
در حجة الوداع  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  لو از عائشه -۲۱۴

احرام بستم، و از کسانی بودم که (ھدی) را نفرستاده بودند، و نیت حج تمتع کرده 
که به عادت ماھانگی گرفتار شده است، و تا شب عرفه فکر کرد  لبودم، و عائشه
 پاک نشده بود.

یت عمره کرده بودم، گفت: یا رسول الله! امشب عرفه است، و من جھت تمتع، ن
 کنم]؟[پس چه باید ب

گیسوھایت را بازکن، سرت را شانه بزن، و از عمره «برایش گفتند:  جپیامبر خدا 
 ،»کردن خودداری نما

عمل نمودم، و چون حج را  جد]: طبق ھدایت پیامبر خدا گوی می ل[عائشه
ب) سکنی  انجام دادم، [شبی که از منی به طرف مکه می آمدیم]، در شب که به (محصَّ

به برادرم] عبدالرحمن امر کردند تا مرا از تنعیم به  جگزیده بودیم به [پیامبر خدا 
 .)١(عوض عمرۀ که نیت آن را کرده بودم، عمره بدھد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) محصب جایی است بین مکه و منی، و در آن وقت حجاج وقتی که بعد از ایام تشریق به طرف ١ 

خوابیدند، و شب خوابیدن در (محصب) از مناسک حج  آمدند، شب را در آنجا می مکۀ مکرمه می
 خوابد، برایش ثواب دارد. نیست، و اگر کسی بنیت پیروی از نبی کریم در آنجا می

نیت عمره را کرده بود و یا نیت حج را، که در این زمینه روایات متعددی  ل) اینکه عائشه٢ 
اند که:  دھد، و برای جمع بین این روایات علماء گفته آمده است که ھردو احتمال را می

صحابه را به فسخ حج امر  جاول نیت حج را کرده بود، ولی بعد از این که پیامبر خدا  لعائشه
ه تبدیل نمود، ولی بعد از اینکه به عادت ماھانگی گرفتار شد، و اتمام کردند، حج خود را به عمر

 اش را به حج تبدیل نماید. او را امر کردند که عمره جپذیر نبود، پیامبر خدا  عمره برایش امکان
شاءالله  ) احکام بیشتر متعلق به این حدیث، و سائر مسائل متعلق به حج، به تفصیل بیشتری إن٣ 

 اھد آمد.در باب حج خو
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يضِ  باب: -١١ لِ املَحِ سْ نْدَ غُ ا عِ هَ رَ عَ أَةِ شَ  نَقْضِ املَرْ

 ]: هنگام غسل حیض، زن باید موهایش را بگشاید١١باب [

ِ  وَ�نْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها -٢١٥ ِة، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ قَالَْت: َخرَْجنَا ُمَواِ�َ� لِِهَالِل ِذي احِلجَّ
ْهلَلُْت «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ َ
ْهَديُْت أل

َ
�ِّ أ

َ
 بُِعْمَرٍة فَلْيُْهِلْل، فَإِ�ِّ لَْوَال �

ْن يُِهلَّ
َ
َحبَّ أ

َ
َمْن أ

،» بُِعْمَرةٍ  َهلَّ َ�ْعُضُهْم حِبَجٍّ
َ
َهلَّ َ�ْعُضُهْم بُِعْمَرٍة، َوأ

َ
 َوَذَكرْت َحيَْضتَها قالت: ،وَساقَِت احلَديَث  فَأ

يِخ َ�بَْد الرَّمْحَ 
َ
رَْسَل َميِع أ

َ
ْهلَلُْت بُِعْمَرٍة أ

َ
 اتلَّنِْعيِم، فَأ

َ
ٍء ِمْن َذلَِك «ِن إِىل َولَْم يَُ�ْن يِف يَشْ

 ].٣١٧[رواه ابلخاری:  »َهْدٌي، َوَال َصْوٌم َوَال َصَدقَةٌ 
روایت است که گفت: مقارن به ھالل ماه ذوالحجه [به سفر  لو از عائشه -۲۱۵

 حج] بیرون شدیم.
تواند برای ادای عمره  خواھد عمره نماید، می که می کسی«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».بستم نیت نماید، و اگر من (ھدی) را نفرستاده بودم، برای عمره احرام می
] حدیث را ذکر لبعضی از [مردم] نیت عمره کردند، و بعضی نیت حج، و [عائشه

م ] برادرجکرده، و در موضوع دچار شدنش به عادت ماھانگی گفت: [پیامبر خدا 
عبدالرحمن را ھمراھم به (تنعیم) فرستادند، از آنجا برای عمره احرام بستم، و در ھیچ 

 .)١(کدام از این پیش آمدھا بر من ھدی، روزه، و صدقۀ الزم نگردید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در بیست و پنجم ماه ذوالقعده از مدینۀ منوره بیرون شدند، و بعد از (ُنه) روز، و  ج) پیامبر خدا ١ 

 یا ده روز مسافرت در پنجم ماه ذوالحجه به مکۀ مکرمه رسیدند.
رد، بین علماء اختالف است، و راجح در ) در اینکه حج تمتع بھتر است یا حج قرآن و یا حج مف٢ 

نزد احناف و حنابله آن است که حج تمتع افضل است، زیرا در این نوع حج، ھریک از حج و عمره 
 دانند. گردد، و بعضی از احناف حج قرآن را بھتر می به طور مستقل اداء می
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الَةَ  باب: -١٢ ائِضُ الصَّ  الَ تَقْيضِ احلَ

 آورد ]: حائض نماز را قضاء نمی١٢باب [

ِْزي إِْحَدانَا َصَالَ�َها إَِذا َطُهَرْت؟  :وَ�نْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها -٢١٦
َ

جت
َ
ًة قَالَْت: أ

َ
نَّ اْمَرأ

َ
أ

نِْت؟ 
َ
َحُروِر�ٌَّة أ

َ
ُمُرنَا بِهِ «َ�َقالَْت: أ

ْ
يُض َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََال يَأ ِ

َ
ْو قَالَْت: » ُكنَّا �

َ
أ

 ].٣٢١[رواه ابلخاری:  فََال َ�ْفَعلُهُ 
روایت است که زنی از وی پرسید: آیا زن بعد از پاک شدن  لاز عائشهو  -۲۱۶

 از عادت ماھانگی، باید نماز خود را قضا بیاورد؟
 جباشی؟ مایان در زمان پیامبر خدا  مگر تو (حروریه) می برایش گفت: لعائشه

 کردند، و یا شدیم، و ما را به قضاء آوردن نماز امر نمی به عادت ماھانگی گرفتار می
 .)١(آوردیم گفت: ما نماز را قضاء نمی

ا باب: -١٣ َ ائِضِ يفِ ثِيَاهبِ عَ احلَ مِ مَ  النَّوْ

 هایش ]: خواب شدن با حائض در جامه١٣باب [

مِّ  -٢١٧
ُ
 وََسلَّمَ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه يبِّ َسلََمَة ريَِضَ اُهللا َ�نَْها حديُث َحيِْضها و� َمَع انلَّ  َ�ْن أ

اَكَن ُ�َقبِّلَُها َوُهَو «وََسلََّم: انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  نَّ الرواية: إِ  يف هذهِ  قَالَْت: ، ثمَّ يف اخلَميلةِ 
 ].٣٢٢[رواه ابلخاری:  »َصائِمٌ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
(حروراء) است، و حروراء قریۀ در نزدیک کوفه است، و اولین اجتماع ) (حروریه) منسوب به ١ 

شوند،  ھا به نام (حروریه) یاد می خوارج در این قریۀ صورت گرفته بود، و از این سبب گروھی از آن
این بود که مگر تو از خوارج ھستی؟ زیرا گروھی از خوارج به خالف اجماع  لو مقصد عائشه

کند، بر وی الزم  اش ترک می ھایی را که زن در ایام عادت ماھانگیعلماء، قضاء آوردن نماز
 دانند. می

ھا بر  کند، قضاء آوردن آن ) نمازھای را که زن در ایام عادت ماھانگی و مریضی والدت ترک می٢ 
اش را باید قضاء بیاورد، و قبال ھم به این موضوع اشاره نمودیم، و  وی الزم نیست، ولی روزه

 شاءالله در کتاب روزه خواھد آمد. آن إن تفصیل بیشتر
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کند، و  اش روایت می در حدیثی که راجع به عادت ماھانگی لاز أم سلمه -٢١٧
در یک قطیفه خوابیده بود، روایت است که  جاینکه او در این حالت با پیامبر خدا 

 .)١(بوسیدند در حالی که روزه داشتند، او را می جگفت: پیامبر خدا 

يْنِ  باب: -١٤ يدَ ائِضِ العِ ودِ احلَ هُ  شُ

 های حائض به نماز عید ]: حاضر شدن زن١٤باب [

مّ  -٢١٨
ُ
َ�ُقوُل: انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َة ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت: َسِمْعُت َعِطيَّ  َ�ْن أ

» ْ
َ

، خت يَْشَهْدَن اخلَْ�َ
ْ
ِو الَعَواتُِق َذَواُت اخلُُدوِر، َواحلُيَُّض، َول

َ
ُرُج الَعَواتُِق َوَذَواُت اخلُُدوِر، أ

ُل احلُيَُّض الُمَص�َّ  لَيَْس َ�قَ  ؟احلُيَُّض  قيل لََها: ،»وََدْعَوَة الُمْؤِمِنَ�، َوَ�ْعزَتِ
َ
َ الَْت: أ َعَرفََة،  نَ ْشَهدْ �

 ].٣٢٤[رواه ابلخاری:  َوَ�َذا َوَ�َذا
شنیدم که فرمودند:  جاست که گفت: از پیامبر خدا  روایت لاز أم عطیه -۲۱۸

دخترھای نوجوان، و دخترھای پرده نشین، [و یا فرمودند که]: دخترھای جوان پرده «
کارھای نیک و دعای مسلمانان، اشتراک  ھای حائض، بیرون شوند، و به نشین، و زن

 ».ھای حائض از آمدن به (عیدگاه) خودداری نمایند نمایند، ولی زن
 ھای حائض [ھم حاضر شوند]؟ از [أم عطیه] پرسیدند: آیا زن

 ؟)٢(شوند ھای حائض به (عرفات) و فالن جا و فالن جا حاضر نمی گفت: مگر زن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) برای زن و شوھری که بر نفس خود اطمینان داشته باشند روا است که در وقت روزه داشتن ١ 

 یکدیگر خود را ببوسند، و اگر اطمینان نداشته باشد، بوسیدن مکروه است.
بوسید، و به سبب بوسیدن و یا در آغوش گرفتن انزال شد، باید ھمان ) اگر کسی ھمسرش را ٢ 

 روز را قضاء بیاورد، ولی بر وی کفارۀ نیست.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 توانند در مواطن خیر و مجالس علم حاضر شوند. ھا می ) زن١ 
روند، باید از داخل شدن به  عید می ھای که به عادت ماھانگی گرفتار اند به نماز ) اگر زن٢ 

 عیدگاه و مسجد خودداری نمایند.
توانند به طرف عیدگاه بروند، ولی نباید در  ھا ولو آنکه به عادت ماھانگی گرفتار باشند، می ) زن٣ 

 این حالت به عیدگاه داخل شوند.
 اند. موده) بعضی از علماء از این حدیث نبوی شریف و جوب نماز عیدین را استنباط ن٤ 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٩٤

يْضِ  باب: -١٥ امِ احلَ يَّ ِ أَ ريْ ةِ يفِ غَ رَ دْ الكُ ةِ وَ رَ فْ  الصُّ

 ]: حکم زرداب و آب تیره در غیر ایام حیض١٥باب [

ْفَرَة َشيْئًا«قَالَْت:  وَ�نْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها -٢١٩ [رواه ابلخاری:  »ُكنَّا َال َ�ُعدُّ الُكْدَرَة َوالصُّ
٣٢٦.[ 

مایان زرداب، و آب تیره را از عادت روایت است که گفت:  لو از أم عطیه -۲۱۹
 .)١(کردیم ماھانگی حساب نمی

ةِ  باب: -١٦ اضَ فَ دَ اإلِ ِيضُ بَعْ أَةِ حتَ  املَرْ

 شود ]: حکم زنی که بعد از بازگشت از طواف افاضه، حیض می١٦باب [

�ََّها قَالَْت لِرَُسوِل َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٢٠
َ
َم، �

 ِ َة بِنَْت ُحَيٍّ قَْد َحاَضْت، قَاَل رَُسوُل ا�َّ
، إِنَّ َصِفيَّ ِ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: يَا رَُسوَل ا�َّ  ا�َّ

لَْم تَُ�ْن َطافَْت َمَعُ�نَّ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ِْبُسنَا أ

َ
الُوا: بََ�، قَاَل: ، َ�قَ »لََعلََّها حت

 ].٣٢٨[رواه ابلخاری:  »فَاْخُريِج «
 جروایت است که وی به پیامبر خدا  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۲۰

 گفت: یا رسول الله! (صفیه بنت حیی) به عادت ماھانگی گرفتار شده است.
شاید او مانع رفتن ما شود، آیا او با شما طواف نکرده «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ؟»است
 گفتند: طواف کرده است.

 تواند به عرفات برود. ) زن در حال گرفتاری به عادت ماھانگی می٥ 
شد،  ھا در غیر عادت ماھانگی به مانند زرداب، و یا به رنگ تیره خارج می یعنی: خونی که از ما زن -١

کردیم، ولی اگر خون به رنگ زرداب و یا به رنگ تیره در  از ایام عادت ماھانگی خود حساب نمی
شود، این مذھب جمھور  عادت ماھانگی زن از وی خارج گردد، از عادت ماھانگی حساب می ایام

شود، به ھر رنگی که باشد، و  گوید: خونی که از زن خارج می می /علماء است، ولی امام مالک
شود، ولی این حدیث ام عطیه نظر وی را رد  در ھر وقتی که باشد، از ایام حیض محسوب می

 کند. می

                                                                                                                        



 ٢٩٥  حیضکتاب  -۶

 .)١(فرمودند: پس [برایش بگو که از مکه] خارج شو

ا باب: -١٧ نَّتِهَ سُ اءِ وَ سَ ىلَ النُّفَ الَةِ عَ  الصَّ

 ]: نماز [جنازه] بر زنی که در حالت نفاس وفات یافته است١٧باب [

ًة َماتَْت يِف َ�ْطٍن، فََص�َّ َعلَيَْها انلَّيِبُّ : «ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ْن َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب �َ  -٢٢١
َ
نَّ اْمَرأ

َ
أ

 ].٣٣٢[رواه ابلخاری:  »َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَم وََسَطَها
ر والدت وفات یافت، زنی از اث :روایت است که )٢(ساز سمره بن جندب -۲۲۱

 .)٣(اش ایستادند، و بر وی نماز خواندند در وسط جنازه جپیامبر خدا 

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از  -١
) صفیه بنت حیی یکی از امثات مؤمنین و ازواج مطھرات است، و وی از نسل ھارون بن عمران ١ 

تنھا ده حدیث روایت کرده است، و امام  جباشد، از پیامبر خدا  برادر موسی علیھما السالم می
 بخاری از وی تنھا یک حدیث روایت کرده است.

زن طواف حج را انجام داد، و بعد از آن به عادت ماھانگی دچار گردید، و قبل از انجام  ) اگر٢ 
شود، و بر وی  دادن طواف و داع، اراده داشت که از مکه خارج شود، طواف و داع از وی ساقط می

 واقع گردیده بود. لگردد، و این ھمان چیزی بود که برای صفیه دم و یا فدیۀ الزم نمی
گردد، لذا به ھر صورتی که شده است، باید  ج به ھیچ طریقی از زن حائض ساقط نمی) طواف ح٣ 

 اش پاک شود، و بعد از آن طواف حجش را انجام بدھد. انتظار بکشد که از عادت ماھانگی
) اگر زن پیش از انجام دادن طواف حج از مکۀ مکرمه خارج گردیده و به وطنش رفت، تا وقتی ٤ 

حج را انجام نداده است، در موضوع جماع کردن با شوھرش ُمحرم باقی  که بر نگشته و طواف
ماند، یعنی: جماع کردن شوھرش با وی تا وقتی که طواف حج را انجام نداده است، روا  می

 نیست.
 گردد. ) اگر زن در حالت عادت ماھانگی طواف حج را انجام داد، بر وی یک شتر الزم می٥ 

گفت: بدترین  فزاری است، با خوارج سخت مخالف بود و می وی سمره بن جندب بن ھالل -٢
ریزند، از این جھت است که خوارج  ھا می کنند، و خون آن مردمان ھستند، مسلمانان را تکفیر می

نمایند، در سال پنجاه و  ھا ھستند وی را دشنام داده و از وی بدگوئی می و کسانی که ھم نظر آن
 ).٣٥٥-٢/٣٥٤د الغابه (نه ھجری در بصره وفات یافت، أس

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
یابد، باید بر وی نماز جنازه  ) اگر زن در حالت عادت ماھانگی و یا مریضی والدت وفات می١ 

 خوانده شود.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٢٩٦

 »باب« -١٨

 ]١٨باب [

�ََّها اَكنَْت تَُ�وُن  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َميُْمونَةَ  َ�نْ  -٢٢٢
َ
َزْوَج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، �

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َحائًِضا، َال تَُص�ِّ َوِ�َ ُمْفرَتِ  َذاِء َمْسِجِد رَُسوِل ا�َّ َوُهَو يَُص�ِّ «َشٌة حِبِ
َصابَ ىلَعَ مُخْ 

َ
 ].٣٣٣[رواه ابلخاری:  »َ�ْعُض ثَْو�ِهِ  هاَرتِِه إَِذا َسَجَد أ

روایت است که گفت: وی در عادت  جھمسر پیامبر خدا  لاز میمونه -۲۲۲
کردند،  سجده می جخواند، ولی در کنار جایی که پیامبر خدا  ماھانگی بود و نماز نمی

کردن،  خواندند، و ھنگام سجده نماز خود، نماز می خوابیده بود، و ایشان روی جای
 .)١(کرد تماس می لبه بدن صفیه جھای از لباس پیامبر خدا  گوشه

) در اینکه امام در وقت نماز خواندن بر زن به چه قسمت از جنازه ایستاده شود، بین علماء ٢ 
گوید: باید به وسط جنازه ایستاده شود، و احناف  می /است، امام احمد بن حنبلاختالف 

ھا فرقی  اش ایستاده شود، و در این موضوع در نزد آن گویند که باید در برابر سینه رحمھم الله می
گویند: اینکه در حدیث نبوی شریف لفظ (وسط) آمده است،  بین جنازۀ زن و مرد نیست، و می

سینه است، زیرا قسمت فوقانی جنازه عبارت از دست و سر، و پایین جنازه عبارت  وسط عبارت از
 از شکم و پاھا است، پس وسط عبارت از سینه است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به  جباشد، ورنه پیامبر خدا  ) جسم زن در حال عادت ماھانگی و مریضی والدت نجس نمی١ 

شان به بدن وی  ھای خواندند که جامه در آن حالت آن قدر نزدیک نماز نمی پھلوی ھمسر خود
 تماس نماید.

از بوریا بود، بنابراین بھتر  ج) نماز خواندن بر باالی جانماز روا است، و چون جانماز پیامبر خدا ٢ 
 ھای متکبرانه. است که جانماز از فرض فقیرانه ساخته شود نه از فرش

چه از روزه گرفتن نیز ممنوع  ماھانگی گرفتار است، نباید نماز بخواند، چنان ) زنی که به عادت٣ 
است، با این فرق که بعد از پاک شدن از عادت ماھانگی قضاءآوردن نماز بر وی الزم نیست، ولی 

 باید روزه را قضاء بیاورد.
 خواند روا است. ) خوابیدن زن در کنار کسی که نماز می٤ 
 باشد. باالی جانمازی که از ابریشم ساخته شده است، مکروه می) نماز خواندن بر ٥ 

                                                                                                                        



 
 

 مِ كِتَابُ التَّيَمُّ  -٧

 کتاب تیمم -۷

اءً باب:  -١ وا مَ ِدُ لَمْ جتَ  ﴾...﴿فَ

 .﴾.پس اگر آبی را نیافتید..﴿]: ١باب [

َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَالَْت: َخرَْجنَا َمَع  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٢٣
ْو بَِذاِت اجلَيْ 

َ
َيَْداِء أ

ْ
ا بِابل

ْسَفاِرهِ، َحىتَّ إَِذا ُكنَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َ�ْعِض أ ِش رَُسوِل ا�َّ

ِ َص�َّ  قَاَم رَُسوُل ا�َّ
َ
قَاَم انلَّاُس َمَعُه اْ�َقَطَع ِعْقٌد يِل، فَأ

َ
 اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ اتِلَماِسِه، َوأ

َال تََرى َما َصنََعْت اَع�َِشُة؟ 
َ
يِق، َ�َقالُوا: أ دِّ يِب بَْ�ٍر الصِّ

َ
 أ

َ
ىَت انلَّاُس إِىل

َ
َولَيُْسوا ىلَعَ َماٍء، فَأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم وَ  قَاَمْت بِرَُسوِل ا�َّ
َ
انلَّاِس َولَيُْسوا ىلَعَ َماٍء، َولَيَْس َمَعُهْم َماٌء، فََجاَء أ

َسُه ىلَعَ فَِخِذي قَْد نَاَم، َ�َقاَل: َحبَْسِت 
ْ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َواِضٌع َرأ بُو بَْ�ٍر َورَُسوُل ا�َّ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوانلَّاَس، َولَيْ  ُسوا ىلَعَ َماٍء، َولَيَْس َمَعُهْم َماٌء، َ�َقالَْت اَع�َِشُة: رَُسوَل ا�َّ
ِ�، فََال  ْن َ�ُقوَل وََجَعَل َ�ْطُعنُِ� �ِيَِدهِ يِف َخارِصَ

َ
ُ أ بُو بَْ�ٍر، َوقَاَل: َما َشاَء ا�َّ

َ
َ�َعاتَبَِ� أ

ِ َص�َّ اهللاُ   َماَكُن رَُسوِل ا�َّ
َّ

ِ «َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ فَِخِذي،  َ�ْمنَُعِ� ِمَن اتلََّحرُِّك إِال َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ
ُموا ِم َ�تَيَمَّ ُ آيََة اتلَّيَمُّ نَْزَل ا�َّ

َ
ْصبََح ىلَعَ َ�ْ�ِ َماٍء، فَأ

َ
َسيُْد »َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� أ

ُ
، َ�َقاَل أ

 
َ
ِل بََرَ�تُِ�ْم يَا آَل أ وَّ

َ
: َما ِ�َ بِأ ي ُكنُْت َعلَيِْه، ْ�ُن احلَُضْ�ِ ِ

َّ
يِب بَْ�ٍر، قَالَْت: َ�بََعثْنَا ابَلِعَ� اذل

ْتَهُ 
َ

َصبْنَا الِعْقَد حت
َ
 ].٣٣٤[رواه ابلخاری:  فَأ

روایت است که گفت: در یکی از  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۲۳
با ایشان ھمسفر بودیم، چون به منطقه (بیداء) یا منطقه (ذات  جسفرھای پیامبر خدا 

شان غرض  و دیگر ھمراھان جگلوبندم قطع شد، پیامبر خدا  رسیدیم، )١(الجیش)
 جستجوی گلوبند، توقف نمودند، و در این محل آبی ھم نداشتند.

 و (ذات الجیش) نام دو منطقه بین مکۀ مکرمه و مدینۀ منوره است. -١
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بینی که عائشه چه کرده است؟  آمد و گفتند: مگر نمی سمردم نزد ابوبکر صدیق
است که در این محل  دیگران گردیده است، و این در حالی و جبب توقف پیامبر خدا س

 آبی نیست، و با خود آبی ھم ندارند.
سرخود را باالی رانم گذاشته و به خواب رفته  جدر حالی که پیامبر خدا  سابوبکر

جا ای، در حالی که این و دیگر مردم شده جبودند، آمد و گفت: سبب توقف پیامبر خدا 
 ھا با خود آبی دارند. نه آبی است، و نه ھم آن

مرا مورد عتاب قرار داد، و آنچه که خداوند  سگوید: ابوبکر می لعائشه
زد، و جز اینکه سر پیامبر  خواست که بگوید گفت: و با دست خود به پھلویم می می
 شد. بر باالی رانم گذاشته بود، چیز دیگری مانع حرکت کردن من نمی جخدا

صبح از خواب بیدار شدند، آبی وجود نداشت، و خداوند آیۀ  جون پیامبر خدا و چ
 تیمم را نازل فرمود، و مردم تیمم کردند.

ابوبکر! این اولین برکت شما نیست، عائشه  ای خاندان گفت: )١(سأسید بن حضیر
زیر رکت دادیم، گلوبند را از که من بر او سوار بودم از جایش ح گوید: چون شتری را می

 .)٢(پایش یافتیم

ِ  َ�نْ  -٢٢٤ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: َجابُِر ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ
َ
 أ

رُْض "
َ
َحٌد َ�بِْ�: نرُِصُْت بِالرُّْعِب َمِسَ�َة َشْهٍر، وَُجِعلَْت يِل األ

َ
ْعِطيُت مَخًْسا لَْم ُ�ْعَطُهنَّ أ

ُ
أ

وی اسید بن حضیر انصاری است، یکی از نمایندگان مردم مدینۀ منوره در عقبۀ ثانی بود، و در  -١
 ).١/٢٩٦دی (مدینۀ منوره در سال بیست ھجری وفات یافت، فتح المب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) پدر حق دارد و دخترش را ولو آنکه به شوھر داده شده باشد، تادیب نماید.١ 
 تواند ھمسرش را با خود به سفر ببرد، ولو آنکه با گروھی از مردھا سفر نماید. ) شخص می٢ 
 زینت نماید.تواند در سفر خود را برای شوھرش  ) زن می٣ 
شود، نباید شوھرش او را مورد عتاب قرار دھد، ولو آنکه سبب  ) اگر چیزی از نزد زن گم می٤ 

 زحمت و یا خسارۀ مادی برایش شود.
 شد، باید تیمم نمود. ) در وقت نماز خواندن اگر آب پیدا نمی٥ 
شدن گلو بندش  ) عائشه رضی الله دارای فضائل زیادی بود، از آن جمله اینکه به سبب گم٦ 

 تیمم کردن در وقت نبودن آب مشروع گردید.

                                                 



 ٢٩٩  تیممکتاب  -۷

ِ َمسْ 
َ

ِحلَّْت يِل الَمَغانُِم َولَْم حت
ُ
، َوأ َالُة فَلْيَُصلِّ ْدَرَ�تُْه الصَّ

َ
يِت أ مَّ

ُ
َما رَُجٍل ِمْن أ ُّ�

َ
لَّ ِجًدا َوَطُهوًرا، فَ�

ًة َو�ُ   قَْوِمِه َخاصَّ
َ

َفاَعَة، َوَ�َن انلَّيِبُّ ُ�بَْعُث إىِل ْعِطيُت الشَّ
ُ
َحٍد َ�بِْ�، َوأ

َ
 انلَّاِس اَع ِأل

َ
ةً ِعثُْت إىِل  "مَّ

 ].٣٣٥[رواه ابلخاری: 
برایم «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جابر بن عبدالله -۲۲۴

 پیش از من داده نشده است.کسی  ھیچ پنج چیز داده شده است که برای
نصرت  افتد، اینکه چون از مسافت یک ماه راه، به دل دشمنانم خوف و ُرعب می

 .)١(ام داده شده
، پس ھرکس از امت )٢(و وسیلۀ طھارت قرار داده شده استاینکه زمین برایم مسجد 

 .من که نماز را دریافت [و آبی را ندید، تیمم کند] و نماز را اداء نماید
دیگری پیش از من کس  ھیچ و اینکه اموال برایم حالل گردانیده شده است، و برای

 .)٣(حالل گردانیده نشده بود
 .)٤(اجازه شفاعت داده شده استو اینکه برایم 

ماند، ترس من به دل  یعنی وقتی که بین من و بین دشمنان من یک ماه راه سفر باقی می -١
افتد، و ترس افتادن به دل دشمن یکی از مھمترین اسباب شکست دشمن است،  دشمنان من می

اگر خواسته باشیم این اندازه راه را به حساب و مراد از یک ماه راه سفرھای آن روزی است، و 
توان  پیمودند، می امروزی بسنجیم، چون در آن زمان روزانه تقریبا حدود چھل کیلو متر راه می

 این فاصله را به حدود یک ھزار و دو صد کیلو متر راه تخنین زد، والله تعالی أعلم.
شد، جواز  ه به نام (ِبَیع) و (صوامع) یاد مینماز خواندن برای امم سابقه خاص در داخل معابد ک -٢

ھا روا نبود، ولی در دین اسالم نماز خواندن  داشت، و در بیرون از آن معابد نماز خواندن برای آن
در زمین به  ÷جواز دارد، و اینکه عیسی –به شرط آنکه پاک باشد  –و عبادت خدا در ھرجایی 

خواند، معارض با این  شد، نماز می ز داخل میپرداخت، و در ھرجایی که وقت نما سیاحت می
زمین تنھا مسجد و جای نماز خواندن قرار داده  ÷اختصاص نیست، زیرا برای سیدنا عیسی

ھم مسجد قرار داده شده است، و ھم وسیله  جشده بود، نه وسیلۀ طھارت، ولی برای محمد 
 است. جطھارت، و این چیز وجه اختصاص به پیامبر خدا 

آوردند، و  بعضی از انبیاء گذشته مامور به جھاد نبودند، از این جھت غنمیتی را به دست نمیزیرا  -٣
آمد، و آن غنائم  آوردند، آتشی می ھایی که مامور به جھاد شده بودند، غنائمی را که به دست می آن

 ھا روا نبود. برد، و خوردن و استفاده کردن از آن غنائم برای آن را از بین می
د از این شفاعت، شفاعت کبری است که برای تمام مؤمنین اھل موقف در میدان محشر مرا -٤

 شاءالله در حدیث شفاعت خواھد آمد. نمایند، و تفصیل آن إن شفاعت می
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شدند، و من برای  و اینکه پیامبران پیش از من خاص برای قوم خود مبعوث می
 .)١(ام ھمه مردمان مبعوث گردیده

ھر پیامبری از پیامبران گذشته مانند نوح، صالح، ایوب، لوط، موسی، عیسی و غیر ھم علیھم  -١
برای ھمه جھانیان  جه بودند، ولی پیامبر خدا محمد السالم خاص برای قوم خود مبعوث شد

َها ﴿فرماید:  اند، خداوند متعال می مبعوث شده ُّ�
َ
� ِ إِّ�ِ رَُسوُل  ٱ�َّاُس قُۡل َ�ٰٓ بگو  ﴾إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا ٱ�َّ

برای مردمان غیر  جام، و از اینجا بود که نبی کریم  ای مردمان! من برای ھمۀ شما مبعوث شده
 نمودند. ھا را به اسالم دعوت می عرب، مانند کسیری و قیصر وغیره نامه فرستاده و آن

 مالحظه: 
نسبت به انبیاء دیگر علیھم  جاینکه در این حدیث نبوی شریف امور اختصاصی برای پیامبر خدا  

تنھا به ھمین پنج چیز  جالسالم پنج چیز ذکر گردیده است، به این معنی نیست که: پیامبر خدا 
اختصاص یافته باشند، زیرا طوری که در علم (اصول فقه) مقرر است، مفھوم عدد در نزد بسیاری 

اند بسیار است، و از  ھا اختصاص یافته به آن جاز علماء معتبر نیست، و اموری را که پیامبر خدا 
 آن جمله است:

ۡلِ  َوِمنَ ﴿فرماید:  ) مقام محمود: خداوند متعال می١  ۡد بِهِ  ٱ�َّ ن َ�ۡبَعثََك  ۦَ�تََهجَّ
َ
نَافِلَٗة لََّك َعَ�ٰٓ أ

ُۡموٗدا   و (مقام محمود) عبارت شفاعت عظمی در روز قیامت است. ﴾٧٩َر�َُّك َمَقاٗما �َّ

ۡ�َطۡيَ�َٰك ﴿فرماید:  ) حوض کوثر: خداوند متعال می۲ 
َ
آ أ  .﴾١ ٱۡلَكۡوثَرَ إِ�َّ

ای گذشته و آیندۀشان را بخشیده، و نعمت خود را بر ایشان تمام ھ ) اینکه خداوند متعال لغزش۳ 

بِيٗنا ﴿فرماید:  کرده است، خداوند متعال می َۡغفَِر لََك  ١إِنَّا َ�تَۡحنَا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ِ�ّ ُ َم ِمن  ٱ�َّ َما َ�َقدَّ
َر َو�ُتِمَّ نِۡعَمتَهُ  خَّ

َ
ۡستَقِيٗما  َعلَۡيَك َو�َۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا ۥذَ�بَِك َوَما تَأ  .﴾٢مُّ

آمده است، مانند کلمه شھادت،  أ) اینکه نام ایشان در بسیاری از جاھا مقارن با نام خداوند۴ 

ولُ اهللاَِّ« سُ ا رَ دً َمَّ أَنَّ حمُ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ يَّاتُ «، و ھمچنین در اذان، و در اقامت، و در »أَشْ ، و »التَّحِ

ۡح لََك َصۡدَرَك ﴿فرماید:  در جاھای دیگر، خداوند متعال می لَۡم �َۡ�َ
َ
 ٢َوَوَضۡعنَا َعنَك وِۡزَرَك  ١�

ِيٓ  نَقَض َظۡهَرَك  ٱ�َّ
َ
 .﴾٤َوَرَ�ۡعنَا لََك ذِۡكَرَك  ٣أ

فرستند، و ھمۀ مؤمنان مامور به  اش بر وی درود و سالم می ) اینکه خود خداوند متعال و مالئکه۵ 

َ إِنَّ ﴿فرماید:  اند، خداوند متعال می د و سالم فرستادن بر ایشان شدهدرو �َِكتَهُ  ٱ�َّ يَُصلُّوَن  ۥَوَمَ�ٰٓ
 َ�َ ۚ ِ َها  ٱ�َِّ�ّ ُّ�

َ
� ِينَ َ�ٰٓ  .﴾٥٦َءاَمنُواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما  ٱ�َّ

به جھت تشریف و تکریم به (نبی)  ) در ھرجایی که خداوند متعال ایشان را خطاب نموده است،۶ 

شان، و به نام که (محمد)  مخاطب ساخته است، نه به نام »يا أهيا النبي ويا أهيا الرسول«و (رسول) 
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ِ  باب: -٢ رضَ مِ يفِ احلَ الَةِ  التَّيَمُّ تَ الصَّ وْ افَ فَ خَ ِدِ املَاءَ وَ ْ جيَ ا ملَ  إِذَ

 نبودن آب و خوف فوت نماز]: تیمم در حال مقیم بودن، در صورت ٢باب [

يِب ُجَهيِْم بِْن احلَارِِث  َ�نْ  -٢٢٥
َ
نَْصارِيِّ أ

َ
ْ�بََل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا « :قَاَل  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  األ

َ
أ

ِْو برِْئِ مَجٍَل فَلَِقيَُه رَُجٌل فََسلََّم َعلَيِْه فَلَْم يَُردَّ َعلَيِْه انلَّيِبُّ 
َ

َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن �

ٞد ﴿فرماید:  و (أحمد) باشد فقط در مقام خبر دادن از ایشان یاد شده است، خداوند متعال می َمَّ ُّ�
ِ رَُّسوُل  ۢ ﴿فرماید:  ، و می﴾ٱ�َّ َ ِ� ِمۢن َ�ۡعِدي َوُمبَّ�ِ

ۡ
ۥٓ � بِرَُسوٖل يَأ ۡ�َدُ  ٱۡسُمُه

َ
 .﴾أ

 .﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظيٖ� ﴿فرماید:  ) اینکه دارای خلق عظیم بودند، خداوند متعال می۷ 
لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن ﴿فرماید:  ) اینکه متصف به رأفت و رحمت بودند، خداوند متعال می۸ 

نُفِس�ُ 
َ
ِ أ  .﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤمِنِ�َ ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب

شان غالب ساخت، تا جایی که آن شیطان مسلمان  ) و اینکه خداوند متعال ایشان را بر شیطان۹ 
 شد.

 بودند. کلم)) دارای (جوامع ال۱۰ 
 ) خاتم النبیین بودند.۱۱ 
 ایستند. نماز مانند مالئکه در آسمان به صف میشان در  ) امت۱۲ 
 شان برداشته شده است. ھا و مشکالتی که در ادیان سابقه بود، از ایشان و از امت ) مشقت۱۳ 
 باشند. شان از خطا و فراموشی (عندالله) مؤاخذه نمی ) امت۱۴ 
 شند.با ھای سابقه بھتر می شان (خیر األمم) ھستند، یعنی: از ھمۀ امت ) امت۱۵ 
) دارای معجزات متعدد و گوناگونی بودند، که در رأس این معجزات، معجزۀ قرآن مجید قرار ۱۶ 

شاءالله در احادیث ھمین کتاب از نظرتان خواھد گذشت، از  دارد، و بسیاری از معجزات دیگر إن
داد، از شان شھادت  کردند، طفل در گھواره به نبوت شان نطق می آن جمله اینکه: جمادات برای

شان فواره زد، قمر به  طعام اندکی گروه زیادی را طعام داده و سیر ساختند، آب از سر انگشتان
ھای بسیاری شفا یافتند، کسی  شان مریض شان شق شد، با یک دست کشیدن جھت اثبات نبوت

در ھای اسپش در زمین فرورفت، خداوند  آمد تا به ایشان ضرر برساند، دست شان می که به تعقیب
شب ھجرت بینائی را از چشمان کفار گرفت، و ھمان بود که در وقت خارج شدن از خانه ایشان 

شان رسید، و  شان یکایک به طور دقیق به سند برای امت را ندیدند، ھمۀ اقوال و افعال و تصرفات
گوید:  می /حفظ گردید، و بسیاری از معجزات و امور خارق العادۀ دیگر، و امام ابن حجر

از دیگر انبیاء علیھم  جسعید نیشاپوری در کتاب (شرف مصطفی) آورده است که پیامبر خدا ابو
 ).۵۲۴-۱/۵۲۳اند، (فتح الباری:  السالم به شصت خصلت اختصاص یافته

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٠٢

َالمَ  الَم،السَّ  وََسلَّمَ  ْ�بََل ىلَعَ اجِلَداِر، َ�َمَسَح بِوَْجِهِه َوَ�َديِْه، ُ�مَّ رَدَّ َعلَيِْه السَّ
َ
[رواه  »َحىتَّ أ

 ].٣٣٧ابلخاری: 
از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز ابوجھیم بن حارث انصاری -٢٢٥

 مدند که شخصی ایشان را دیده و سالم کرد.آ (بئر جمل) می طرف محلۀ
سالمش را (علیک) ندادند، تا اینکه نزدیک دیواری آمدند، و از آن  جپیامبر خدا 

ھای خود مسح نمودند، [یعنی: تیمم کردند] و بعد از آن جواب  دیوار، بر روی و دست
 .)٢(سالم آن شخص را دادند

امَ  باب: -٣ خُ فِيهِ نْفُ لْ يَ مُ هَ  املُتَيَمِّ

 ؟)٣(های خود ُفوت نماید کننده در دست ]: آیا تیمم٣باب [

اُر ْ�ُن يَارِسٍ  َ�نْ  -٢٢٦ نَّ  َ�مَّ
َ
نَْت،  ه قاَل �

َ
نَا َوأ

َ
نَّا ُكنَّا يِف َسَفٍر أ

َ
َما تَْذُكُر �

َ
اِب: أ ِلُعَمَر بِْن اخلَطَّ

مَّ 
َ
، َوأ نَْت فَلَْم تَُصلِّ

َ
ا أ مَّ

َ
ْكُت فََصلَّيُْت، فََذَكْرُت لِلنَّيِبِّ صّ� اهللا عليه وسلم، َ�َقاَل فَأ نَا َ�تََمعَّ

َ
ا أ

وی ابوجھیم ابن حارث انصاری است، پدرش از بزرگان صحابه بود، از وی جز اینکه بعضی از  -١
ا روایت کرده است، معلومات بیشتری به دست آورده نتوانستم، احادیث از آن جمله حدیث تیمم ر

 ).١٦٤-٥/١٦٣(أسد الغابه: 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) (بئر جمل) نام جایی است در نزدیک مدینۀ منوره.١ 
وئی وض خواستند در حالت بی جھت رد سالم بود، و ایشان نمی ج) این تیمم کردن، پیامبر خدا ٢ 

 نام خدا را که (سالم) باشد، به زبان آورند.
از روی حسن ادب بود، نه از روی و جوب، بنابراین طوری که  ج) این تیمم کردن پیامبر خدا ٣ 

ضوء و حتی جنب، سالم کردن، جواب  در بسیاری از احادیث دیگری آمده است، برای شخص بی
ارد، و چیزی که انجام دادن آن برای شخص سالم را دادن، سخن زدن و دیگر امور دنیوی جواز د

وضوء جواز ندارد، انجام دادن بعضی از عبادات مانند: نماز خواندن، و طواف کردن، و دست  بی
 زدن به قرآن مجید است.

طوری که معلوم است تیمم عبارت از آن است که شخص کف ھردو دست خود را بر زمین زده و  -٣
ھای  ھا بر روی خود، جھت آنکه خاک ست که پیش از مالیدن دستبه روی خود بمالد، و آیا روا ا

ھای خود ُفوت نماید، و یا اینکه این عمل روا نیست؟ این حدیث  ھایش بریزد، به دست دست
 بیانگر این مسئلۀ است.

                                                 



 ٣٠٣  تیممکتاب  -۷

فَرَضََب انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم » إِ�ََّما اَكَن يَْ�ِفيَك َهَكَذا«انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
رَْض، َوَ�َفَخ ِ�يِهمَ 

َ
يِْه األ يْهِ بَِ�فَّ  ].٣٣٨[رواه ابلخاری:  ا، ُ�مَّ َمَسَح بِِهَما وَْجَهُه َوَ�فَّ

گفت: آیا به  سروایت است که برای عمر بن خطاب )١(ساز عمار بن یاسر -۲۲۶
یادت ھست که من و تو در سفری باھم بودیم، و تو نماز نخواندی، و من در [خاک] 

گفتیم،  جغلت زدم و نماز خود را خواندم، و چون این واقعه را برای پیامبر خدا 
 فرمودند:

ھردو کف دست خود را بر  ج، و پیامبر خدا »کردی برایت کافی بود اگر چنین می«
 .)٢(ھا مسح نمودند ھای خود را با آن ھا ُفوت کردند، و روی و دست آن زمین زدند، و در

وی عمار بن یاسر بن مالک عنسی است، او و پدر مادرش از کسانی ھستند که در اول امر  -١
، مادرش اولین کسی است که در راه خدا به شھادت رسیده است، عمار در مسلمان شده بودند

عمار از «اش فرمودند که:  درباره جاشتراک داشت، و نبی کریم  جتمام غزوات با پیامبر خدا 
کسی که با عمار دشمنی کند، خدا با او دشمنی «اند که:  ، و فرموده»ایمان لبریز شده است

در سال سی و  سآزارد، در صفین در صف علی یازارد، خدا او را میکند، و کسی که عمار را ب می
ھفت ھجری، به سن نود و سه سالگی به شھادت رسید، مناقبش بسیار است، به ھمین قدر اکتفاء 

 ).٤٧-٤/٤٣از وی چھار حدیث روایت کرده است، أسد الغابه ( /کنیم، امام بخاری می
 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -٢
اشتراک داشتند، در یکی از  ب) در یکی از لشکرھای که به جھاد رفته بودند، عمر و عمار١ 

تیمم کرد، و نمازش را خواند، ولی  سجنب شدند، عمار بھای این سفر، عمر و عمار شب
رسد،  نظرش آن بود که تیمم کردن برای جنب روا نیست، و باید تا وقتی که به آب می سعمر

است، و خصوصا آنکه  ستاخیر بیندازد، ولی مذھب عموم علماء ھمان نظر عمار نمازش را به
 این نظر را تایید نمودند. جپیامبر خدا 

ھا پیش از  ھایش را به خاک زد، فوت کردن بر دست کند، بعد از اینکه دست ) کسی که تیمم می٢ 
 مالیدن به روی و دست، سنت و یا مستحب است.

چنین  –طوری که در احادیث دیگری به تفصیل آمده است  –اکثر علماء ) طریقۀ تیمم در نزد ٣ 
ھا مسح نماید، و بار دوم  است که: ھردو کف دست خود را بر زمین بزند، و روی خود را به آن

ھا مسح نماید، چه تیمم برای رفع حدث  ھا به آن ھای خود را تا آرنج ھا را برزمین بزند، و دست آن
در تیمم کردن برای رفع جنابت به خاک  سجنایت، و اینکه عمار بن یاسر باشد، و چه برای رفع

غلت زد، به اجتھاد و قیاس خودش بود، زیرا وی دیده بود که تیمم کردن برای رفع حدث، به 
ھمان طریق وضوء ساختن است، از این جھت فکر کرد که تیمم کردن جھت رفت جنابت شاید به 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٠٤

يدُ  باب: -٤ عِ لِمِ  الصَّ وءُ املُسْ ضُ يهِ  الطَّيِّبُ وَ فِ كْ  املَاءِ  عن يَ

 گیرد شود و جای آب را می ]: خاک پاک برای مسلمان وضوء شمرده می٤باب [

َُزايِعّ  َ�ْن ِعْمَرانَ  -٢٢٧
ْ
قَاَل: ُكنَّا يِف َسَفٍر َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما بْن ُحَصْ�ٍ اخل

ْحَ� 
َ
�ْنَا َحىتَّ ُكنَّا يِف آِخِر اللَّيِْل، َوَ�ْعنَا َوْ�َعًة، َوَال َوْ�َعَة أ رْسَ

َ
ِعنَْد اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َو�ِنَّا أ

 َحرُّ 
َّ

ْ�َقَظنَا إِال
َ
َل َمِن اْستَيَْقَظ فَُالنٌ الُمَسافِِر ِمنَْها، َ�َما أ وَّ

َ
ْمِس، َوَ�َن أ ، ُ�مَّ فَُالٌن، ُ�مَّ الشَّ

ابُِع  فَُالنٌ  اِب الرَّ َم إَِذا نَاَم لَْم َوَ�َن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْ  -ُ�مَّ ُ�َمُر ْ�ُن اخلَطَّ
َحىتَّ قِْظُه ونُ ِه وََسلَّ

نَّا َال نَْدرِي
َ
ى َما  يَُ�وَن ُهَو �َْستَيِْقُظ، ِأل

َ
ا اْستَيَْقَظ ُ�َمُر َوَرأ ُ يِف نَْوِمِه، فَلَمَّ َما َ�ُْدُث هلَ

ُ َوَ�ْرَ�ُع َصْوتَ  َ َوَرَ�َع َصْوتَُه بِاتلَّْكِبِ�، َ�َما َزاَل يَُ�ربِّ َصاَب انلَّاَس َوَ�َن رَُجًال َجِليًدا، فََكربَّ
َ
ُه أ

ي  بِاتلَّْكِبِ� َحىتَّ اْستَيَْقَظ بَِصْوتِِه انلَّيِبُّ  ِ
َّ

ِْه اذل
َ

ا اْستَيَْقَظ َشَكْوا إيِل َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَمَّ
َصاَ�ُهْم، قَاَل: 

َ
ْو َال يَِضُ�  -َال َضْ�َ «أ

َ
لُوا -أ ِ

َ
ََل، فََساَر َ�ْ�َ بَِعيٍد، ُ�مَّ نََزَل فََداَع »اْرحت

َ
، فَاْرحت

َالِة،  ، َونُوِدَي بِالصَّ
َ
أ ا اْ�َفتََل ِمْن َصَالتِِه إَِذا ُهَو بِرَُجٍل بِالوَُضوِء، َ�تَوَضَّ  بِانلَّاِس، فَلَمَّ

فََص�َّ
ٍل لَْم يَُصلِّ َمَع الَقْوِم، قَاَل:  َ َمَع الَقْوِم؟«ُمْعزَتِ ْن تَُص�ِّ

َ
َصابَتِْ� » َما َمنََعَك يَا فَُالُن أ

َ
قَاَل: أ

إِ «َجنَابٌَة َوَال َماَء، قَاَل: 
ِعيِد، فَ ، ُ�مَّ َساَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، »نَُّه يَْ�ِفيَك َعلَيَْك بِالصَّ

َل فََداَع فَُالنًا  ِْه انلَّاُس ِمَن الَعَطِش، َ�َ�َ
َ

َص�َّ  َ�َقاَل: ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  وََداَع َعِليًّا -فَاْشتَىَك إيِل
ًة َ�ْ�َ َمَزاَدَ�ْ�ِ يَّ فَاْ�َطلََقا، فَلَقِ » يَا الَماءَ اْذَهبَا، فَاْ�تَغِ « اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 

َ
ْو َسِطيَحتَْ�ِ  -ا اْمَرأ

َ
 -أ

اَعَة َوَ�َفرُ  ْمِس َهِذهِ السَّ
َ
ْ�َن الَماُء؟ قَالَْت: َ�ْهِدي بِالَْماِء أ

َ
نَا ِمْن َماٍء ىلَعَ بَِعٍ� لََها، َ�َقاَال لََها: أ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُخلُوٌف، قَاَال لََها: اْ�َطِليِق، إًِذا قَالَ   رَُسوِل ا�َّ

َ
ْ�َن؟ قَاَال: إِىل

َ
 أ

َ
ْت: إىِل

ھا غلت زد،  اید تمام بدن را دربر بگیرد، از این جھت به خاکھمان طریق غسل کردن باشد، که ب
 تا خاک به ھمۀ بدنش تماس نماید.

نیز  ش) ھمانطوری که اجتھاد ھر مجتھد دیگری احتمال صواب و خطاء را دارد، اجتھاد صحابه٤ 
د ھا موجود است، و با وجو ھمین احتمال را دارد، زیرا صحابه با وجود فضائل بسیاری که در آن

شان ثابت است، معصوم نیستند، و عصمت خاص برای انبیاء علیھم السالم  آنکه عدالت و صدق
است، و کسی که معصوم نباشد، احتمال دارد که در اجتھاد خود به صواب برسد، و احتمال دارد، 

اگر به  –اند  فرموده جطوری که نبی کریم  –که خطاء و اشتباه نماید، و مجتھد ھرکس که باشد 
 اب برسد برایش دو مزد، و اگر به صواب نرسد، برایش یک مزد است.صو

                                                                                                                        



 ٣٠٥  تیممکتاب  -۷

 انلَّيِبِّ َص�َّ 
َ

ي َ�ْعنَِ�، فَاْ�َطِليِق، فََجاَءا بَِها إىِل ِ
َّ

ابُِئ، قَاَال: ُهَو اذل ُ الصَّ
َ

ي ُ�َقاُل هل ِ
َّ

 اُهللا قَالَْت: اذل
ثَاُه احلَِديَث  لُوَها َ�ْن بَِعِ�َها، وََداَع انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعلَيِْه وََسلََّم، وََحدَّ ، قَاَل: فَاْستَْ�َ

فَْواهِ الَمَزاَدَ�ْ�ِ 
َ
 ِ�يِه ِمْن أ

َ
غ ْو َسِطيَحتَْ�ِ  -بِإِنَاٍء، َ�َفرَّ

َ
،  -أ ْطلََق الَعَزايِلَ

َ
فَْواَهُهَما َوأ

َ
 أ

َ
ْوَكأ

َ
َوأ

ْ�َطى  ،َسيَق  َواْستَُقوا، فََسىَق َمنْ  َونُوِدَي يِف انلَّاِس اْسُقوا
َ
ْن أ

َ
َواْستَىَق َمْن َشاَء َوَ�َن آِخُر َذاَك أ

َصاَ�تُْه اجلَنَابَُة إِنَاًء ِمْن َماٍء، قَاَل: 
َ
ي أ ِ

َّ
فْرِْغُه َعلَيَْك «اذل

َ
 َما »اذَْهْب فَأ

َ
، َوِ�َ قَائَِمٌة َ�نُْظُر إىِل

ِ لَ   ُ�ْفَعُل بَِمائَِها، َواْ�ُم ا�َّ
َ
ًة ِمنَْها ِحَ� اْ�تََدأ

َ ْ
َشدُّ ِمأل

َ
�ََّها أ

َ
ْنَا �

َ
َُخيَُّل إيِل قِْلَع َ�نَْها، َو�ِنَُّه يلَ

ُ
َقْد أ

فََجَمُعوا لََها ِمْن َ�ْ�ِ َعْجَوٍة وََدِ�يَقٍة » امْجَُعوا لََها«ِ�يَها، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ُعوا لََها َطَعاًما، فََجَعلُوَها يِف ثَوٍْب ومََحَلُوَها ىلَعَ بَِعِ�َها َووََضُعوا اثلَّوَْب َ�ْ�َ وََسِو�َقٍة َحىتَّ مَجَ 
ْسَقانَا«يََدْ�َها، قَاَل لََها: 

َ
ي أ ِ

َّ
َ ُهَو اذل تَْت »َ�ْعلَِمَ�، َما َرِزْ�نَا ِمْن َمائِِك َشيْئًا، َولَِ�نَّ ا�َّ

َ
، فَأ

ْهلََها َوقَِد اْحتَبَسَ 
َ
ْت َ�نُْهْم، قَالُوا: َما َحبََسِك يَا فَُالنَُة، قَالَْت: الَعَجُب لَِقيَِ� رَُجَالِن، أ

 َهَذا
َ

ْسَحُر انلَّاِس  ْجِل الرَّ  فََذَهبَا يِب إىِل
َ َ
ِ إِنَُّه أل

ابُِئ َ�َفَعَل َكَذا َوَ�َذا، فََوا�َّ
ُ الصَّ

َ
ي ُ�َقاُل هل ِ

َّ
اذل

َماِء ِمْن َ�ْ�ِ َهِذهِ َوَهِذهِ، َوقَالَ   السَّ
َ

بَّابَِة، فََرَ�َعتُْهَما إىِل َ�ْعِ�  -ْت: بِإِْصبََعيَْها الوُْسَطى َوالسَّ
رَْض 

َ
َماَء َواأل ا، فَاَكَن الُمْسِلُموَن َ�ْعَد َذلَِك يُِغُ�وَن ىلَعَ َمْن  -السَّ ِ َحقًّ ْو إِنَُّه لََرُسوُل ا�َّ

َ
أ

ِ�َ�، َوَال يُِصيبُو نَّ َحْولََها ِمَن الُمرْشِ
َ
َرى أ

ُ
ي ِ�َ ِمنُْه، َ�َقالَْت: يَْوًما ِلَقْوِمَها َما أ ِ

َّ
َم اذل ْ َن الرصِّ

َطاُعو
َ
 َها، فََدَخلُوا يِف اإلِْسَالمِ َهُؤالَِء الَقْوَم يَْدُعونَُ�ْم َ�ْمًدا، َ�َهْل لَُ�ْم يِف اِإلْسَالِم؟ فَأ

 ].٣٤٤[رواه ابلخاری: 
در یکی از سفرھا  است که گفت:، روایت )١(باز عمران بن حصین خزاعی -۲۲۷

بودیم، ھمه شب راه پیمودیم، و چون آخر شب شد، در جایی آرام  جھمراه پیامبر خدا 
تر از استراحت کردن آخر شب نیست،  گرفتیم، و البته برای مسافر ھیچ چیزی شیرین

 و جز گرمی آفتاب چیز دیگری ما را از خواب بیدار نکرد، و اول کسی که از خواب بیدار
 شان عمر بن خطاب بود. شد، فالنی، و بعد ازان فالنی، و بعد ازان فالنی و چھارم

وی عمران بن حصین خزاعی قاضی بصره است، از فضالء و فقھای صحابه بود، در سال پنجاه و  -١
از وی دوازده حدیث روایت کرده است، فتح المبدی  /دو ھجری وفات یافت، و امام بخاری

)١/٣٠١.( 
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را از خواب  شدند، ما ایشان شدند، تا خودشان بیدار نمی که خواب می جپیامبر خدا 
 .)١(دھد؟ دانستیم که در حالت خواب، به ایشان چه ُرخ می کردیم، چون نمی بیدار نمی

و چون عمر از خواب بیدار شد و حالت مردم را دید، و در عین حال شخص با 
ھیبتی بود، تکبیر گفت (الله أکبر)، و صدای خود را بلند کرد، و به تکبیر گفتن و بلند 

از صدای او از خواب بیدار  جکردن صوت خود تا جایی ادامه داد، که پیامبر خدا 
 شدند.

شدن نماز  فوت نزدشان آمدند، و از مصیبتچون از خواب بیدار شدند، مردم 
، )٢(ضروری نیست [و یا] ضرری ندارد«] فرمودند: ج[پیامبر خدا  شکایت نمودند،

 ».حرکت کنید
توقف  جاز آنجا حرکت کردند، و ھنوز راه زیادی را نپیموده بودند، که پیامبر خدا 

نمودند، آبی را طلبیدند و وضوء ساختند، برای ادای نماز اذان داده شد، و [پیامبر 
] به مردم نماز خواندند، و چون از نماز فارغ شدند، شخصی را دیدند که در جخدا

 گوشۀ نشسته و با مردم نماز نخوانده است.
 ؟»فالنی! چه چیز مانع نماز خواندنت با مردم شد«[برایش] گفتند: 
 ام و آبی نیست. گفت: جنب شده

 .)٣(»کردی، و خاک برایت کافی است از خاک پاک استفاده می«فرمودند: 

در حالت خواب وجود داشت، تا خودشان بیدار  جوحی بر پیامبر خدا یعنی: چون احتمال نزول  -١
ترسیدیم که مبادا کردن ما سبب قطع وحی  کردیم، زیرا می شدند، ما ایشان را بیدار نمی نمی

 شود.
(ضرری نیست) و یا (ضرری ندارد) گفته حریص بودند  جشک بین این دو عبارت که پیامبر خدا  -٢

افتادند، ھردو  را نقل کنند، و اگر در بین یکی از دو لفظ به شک می جا که عین عبارت پیامبر خد
 کردند. لفظ را روایت می

کردی، و خاک برایت  از خاک پاک استفاده می«برای آن شخص که:  جاز این فرمودۀ پیامبر خدا  -٣
 گردد: ، این احکام استنباط می»کافی است

از اینکه تیمم مشروع شده است، خبر نداشت، و یا  ) این شخصی که با مردم نماز نخواند، شاید١ 
کرد که مشروعیت تیمم خاص برای رفع  از مشروعیت تیمم خبر داشت، ولی اینطور فکر می

 گیرد، نه جای غسل را. حدث اصغر است، یعنی تنھا جای وضوء را می

                                                 



 ٣٠٧  تیممکتاب  -۷

حرکت کرده و براه افتادند، مردم آمده و از تشنگی شکایت  جسپس پیامبر خدا 
و شخص دیگری را نزد خود خواسته و  ستوقف نمودند، و علی جنمودند، پیامبر خدا 

 .)١(»پیدا کنیدبروید و آب «فرمودند: 
 آن دو نفر رفته و زنی را دیدند که بین دو مشک آب، بالی شترش نشسته است.

 از آن زن پرسیدند که: آب در کجا است؟
گفت: من دیروز ھمین وقت برسر آب بودم، و مردم ما [زنان و اطفال را گذاشته] و 

 اند. به طلب آب برآمده
 برایش گفتند: بیا برویم.

 گفت: کجا بروم؟
 .جگفتند: نزد پیامبر خدا 

 اش برگشته است؟ گفت: نزد آنکه از دین آبائی
گوئی، بیا که برویم، و او را نزد پیامبر  گفتند: بلی! این ھمان کسی است که می

 آورده، و ماجرا را حکایت نمودند. جخدا
 فرمودند: او را از شترش پیاده کنید. جگوید]: پیامبر خدا  ی می[راو

 جی کریم و حتی در حضور ایشان جواز دارد، ورنه نب ج) اجتھاد کردن در زمان نبی کریم ٢ 
 ».پرسیدی آمدی و از من می این فھمت درست نیست، و باید می«گفتند:  برایش می

) تیمم چه به عوض وضوء باشد، و چه به عوض غسل، برای ادای ھمان نماز فرض و نفلی است ٣ 
که غرض ادای آن تیمم کرده است، بنابراین اگر این شخصی که جنب است، و برای نماز معینی 

تواند ھرنمازی را از وقتی، و  نماز ظھر غسل کرده بود، تا وقتی که ظھر باقی است، میمثال: برای 
نفلی و قضائی اداء نماید، ولی بعد از این که وقت ظھر خارج شد، اگر خواسته باشد نماز فرض و 
یا نفل دیگری را اداء نماید، باید دوباره تیمم کند، این مذھب جمھور علماء است، وعده بر این 

ر اند که تیمم مانند وضوء و غسل است، و تا وقتی که سببی از اسباب نقض وضوء، و وجوب نظ
توان به ھمان تیمم اول ھرقدر نماز فرض و نفل را که خواسته باشد، اداء  غسل پیدا نشود، می

 کرد.
با علی نزد خود خواستند، طوری که در صحیح مسلم آمده  جآن شخص دیگری را که پیامبر خدا  -١

 است، عمران بن حصین خزاعی راوی ھمین حدیث است.
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ظرفی را طلبیدند و از آن دو مشک، مقدار آبی را در آن ظرف  جو پیامبر خدا 
ھا را باز کردند، و مردم را  ھا را بسته نموده، و قسمت پایینی آن ریختند، و دھان مشک

 صدا زدند تا از آن آب، خودشان نوشیده و حیوانات خود را نیز آب بدھند.
داد، و آخرین  خواست حیوانش را آب می خواست خودش، و ھرکس می ھرکس می

این آب را «شخص، ھمان شخص جنب بود، که برایش ظرفی از آب دادند و فرمودند: 
 ».بگیر و برسر خود بریز

کنند، و به  ھایش چه می کرد که با آب آن زن ھمانطور ایستاده بود و نگاه می
ھا نسبت به  خداوند قسم است که آن آب کامال خالص شد، و باز دیدیم که آن مشک

 تر شده است.اول پر
 ».آوری نمائید برای این زن چیزی جمع«فرمودند:  جو پیامبر خدا 

برایش خرما، آرد، و بلغور جمع نمودند، و در جامۀ نھادند، و آن زن را بر شترش 
 سوار نموده، و آن جامه را پیش رویش گذاشتند.

کردیم، و میدانی که ما از آب تو چیزی کم ن«] برای آن زن گفتند: ج[و پیامبر خدا 
 ».خداوند متعال بود که ما را سیراب ساخت

اش رسید، وابستگانش از وی پرسیدند که:  تر از موعد معین به خانوادهآن زن دیر
 سبب تاخیر تو چه بود؟

آور است، مرا دو نفر گرفته و نزد ھمان کسی که برایش  ام تعجب گفت قصه
و او چنین و چنان کرد، و به خداوند قسم است که این  ،)١(گویند بردند (صابیء) می

 شخص یا ساحرترین مردمان بین زمین و آسمان است، و یا پیامبر بر حق خدا است.
مسلمانان بعد از این واقعه بر مشرکینی که به اطراف دیار آن زن بودند، حمله 

 کاری نداشتند. ھا بود، ھایی که آن زن متعلق به آن کردند، ولی به مردم و خانه می
 آن زن روزی برای اقوامش گفت:

اش را ترک نموده، و به دین دیگری گرائیده باشد، و پیامبر  (صابیء): کسی است که دین اصلی -١
ه و به دین ھا را که شرک باشد، گذاشت گفتند که دین آبائی آن را از آن جھت صابئ می جخدا 

 اسالم گرویده بودند.
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کنم که این مردم [یعنی: مسلمانان] قصدا شما را مورد تعرض قرار  فکر می
ھا پیشنھادش را پذیرفته و مسلمان  خواھید مسلمان شوید؟ و آن دھند، آیا نمی نمی

 .)١(شدند

 گردد، از آن جمله اینکه: از این حدیث مسائل و احکام زیادی استنباط می -١
است،  ج) آنچه که در این واقعه به وقوع پیوست، بیانگر معجزۀ دیگری از معجزات پیامبر خدا ١ 

به حیوانات خود آب بودند، نوشیدند و  جزیرا از آب آن دو مشک تمام کسانی که با پیامبر خدا 
ھای خود را ُپر کردند، و باز دو مشک به حال اولی خود برگشته و حتی ُپرتر شده  دادند، و مشک

 بود.
ھای دیگری که آنجا حضور داشتند، در ادای شعائر دین، از آن جمله نماز،  از صحابه س) عمر٢ 

 اھتمام بیشتری داشت.
 ی ندارد.شود، باک ) اگر نماز بدون اختیار قضاء می٣ 
خواند، نباید از این عملش سرسری گذشت، بلکه باید از وی  ) اگر کسی با مسلمانان نماز نمی٤ 

 سبب را پرسید، و او را به راه صواب رھنمائی کرد.
 ) قضاءآوردن نمازھای فوتی واجب است، و باید به اولین فرصت قضاءآورده شود.٥ 
 گردید، اذان داده شود. جماعت اداء می ) مستحب است که برای نمازھای فوتی اگر به٦ 
شود، سنت و یا مستحب است که آن نماز را به جماعت قضاء  ) اگر نماز عدۀ باھم فوت می٧ 

 بیاورند.
) استفاده نمودن از مال غیر به طریقی که سبب ضرر برای صاحبش نگردد، در حال ضرورت ٨ 

 جواز دارد.
 انند مشکل خود را با (ولی امر) مطرح نمایند.تو شوند، می ) اگر رعیت دچار مشکلی می٩ 
 ھا را حتی االمکان رفع نماید. ) (ولی امر) مسلمانان باید به فکر رعیت بوده و مشکالت آن١٠ 

                                                 





 
 

 الةكتابُ الصَّ  -٨

 کتاب نماز -٨

اءِ؟ باب: -١ َ الَةُ يفِ اإلِرسْ تِ الصَّ ضَ رِ يْفَ فُ  كَ

 چگونه فرض شد؟ )١(]: نماز در شب اسراء١باب [

�َِس بِْن َمالٍِك  -٢٢٨
َ
بُو َذرٍّ  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
نَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  قَاَل: اَكَن أ

َ
ُث أ ُ�َدِّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: �ُل، " رَُسوَل ا�َّ َل ِجرْبِ َة، َ�َ�َ نَا بَِمكَّ
َ
فُِرَج َ�ْن َسْقِف بَييِْت َوأ

َ�َفَرَج َصْدِري، ُ�مَّ َغَسلَُه بَِماِء َزْمَزَم، ُ�مَّ َجاَء بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب ُمْمتَِلٍئ ِحْكَمًة َو�ِيَمانًا، 
ا ِجئُْت إِ  �ْيَا، فَلَمَّ َماِء ادلُّ  السَّ

َ
َخَذ �ِيَِدي، َ�َعَرَج يِب إِىل

َ
ْطبََقُه، ُ�مَّ أ

َ
فْرََغُه يِف َصْدرِي، ُ�مَّ أ

َ
 فَأ

َ
ىل
�ُل، قَاَل: َهْل  َماِء اْ�تَْح، قَاَل: َمْن َهَذا؟ قَاَل َهَذا ِجرْبِ �ُل: خِلَاِزِن السَّ ْ�يَا، قَاَل ِجرْبِ َماِء ادلُّ السَّ

ِْه؟ قَاَل: َ�َعْم، فَلَمَّ مَ 
َ

رِْسَل إيِل
ُ
ٌد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: أ َحٌد؟ قَاَل: َ�َعْم َميِع ُ�َمَّ

َ
ا َعَك أ

ْسوَِدٌة، إِذَ 
َ
ْسوَِدٌة، وىلََعَ �ََساِرهِ أ

َ
إَِذا رَُجٌل قَاِعٌد ىلَعَ يَِمينِِه أ

ْ�يَا، فَ َماَء ادلُّ َظَر قِبََل ا �َ َ�تََح َعلَْونَا السَّ
اِلِح،  ِشَماهِلِ  يَِمينِِه َضِحَك، َو�َِذا َ�َظَر قِبََل  اِلِح َواِالبِْن الصَّ بََ�ى، َ�َقاَل: َمرَْحبًا بِانلَّيِبِّ الصَّ

از مکه به  ج(إسراء): عبارت از رفتن به شب است، و مراد از (أسراء) در اینجا رفتن نبی کریم  -١
ا صورت گرفت، و اینکه إسراء و معراج در حالت بیت المقدس است، و معراج ھم از ھمین ج

بیداری بوده است و یا در حالت خواب، و آیا اینکه این دو چیز در یک شب واقع شده است و یا در 
دو شب، نظرھای مختلفی وجود دارد، ولی نظر جمھور علماء این است که (إسراء) و (معراج) 

راء) که رفتن از مکۀ مکرمه تا بیت المقدس ھردو به بیداری، و به جسم و روح بوده است، (إس
 باشد، به نص قرآن کریم ثابت گردیده است، ولی ثبوت (معراج) به احادیث صحیح نبوی است.

معراج پیش از ھجرت نبوی تقریبا به یک سال، و یا یک سال و چند ماه واقع شده است، و اینکه  
تعددی وجود دارد، بعضی وقوع آن را در در کدام ماه و در چه تاریخی صورت گرفته است، آراء م

دانند، و  ماه ذی القعده، و بعضی در ماه ربیع األول، وعدۀ ھم در بیست و ھفتم ماه رجب می
 ھمین نظر اخیر مورد تایید حافظ عبدالغنی مقدسی است.
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َ
ْسوَِدُة َ�ْن يَِمينِِه وَِشَماهِلِ �ََسُم بَنِيِه، فَأ

َ
�َل: َمْن َهَذا؟ قَاَل: َهَذا آَدُم، َوَهِذهِ األ رْبِ ْهُل قُلُْت جِلِ

إَِذا َ�َظَر َ�ْن يَِميِنِه َضحِ 
ْهُل انلَّاِر، فَ

َ
ْسوَِدُة الَّيِت َ�ْن ِشَماهِلِ أ

َ
ْهُل اجلَنَِّة، َواأل

َ
َك، ايلَِمِ� ِمنُْهْم أ

َماِء اثلَّاِ�يَِة، َ�َقاَل خِلَاِزنَِها: اْ�تَْح، �َ   السَّ
َ

ُ َو�َِذا َ�َظَر قِبََل ِشَماهِلِ بََ�ى َحىتَّ َعَرَج يِب إىِل
َ

َقاَل هل
ُل: َ�َفتََح،  وَّ

َ
نَّهُ  -َخاِزنَِها ِمثَْل َما قَاَل األ

َ
�ٌَس: فََذَكَر �

َ
َمَواِت آَدَم، َو�ِْدِر�َس،  قَاَل أ وََجَد يِف السَّ

نَُّه ذَ 
َ
ِ َعلَيِْهْم، َولَْم يُثِْبْت َكيَْف َمنَاِزلُُهْم َ�ْ�َ � نَُّه َوُموىَس، وَِعيىَس، َو�ِبَْراِهيَم َصلََواُت ا�َّ

َ
َكَر �

�ٌَس 
َ
اِدَسِة، قَاَل أ َماِء السَّ ْ�يَا َو�ِبَْراِهيَم يِف السَّ َماِء ادلُّ �ُل بِانلَّيِبِّ  -وََجَد آَدَم يِف السَّ ا َمرَّ ِجرْبِ فَلَمَّ

اِلِح، �َ  ِخ الصَّ
َ
اِلِح َواأل ا بِانلَّيِبِّ الصَّ

َم بِإِْدِر�َس قَاَل: َمرَْحبً
ُقلُْت َمْن َهَذا؟ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ

اِلِح، قُلُْت: َمْن  ِخ الصَّ
َ
اِلِح َواأل قَاَل: َهَذا إِْدِر�ُس، ُ�مَّ َمَررُْت بُِموىَس َ�َقاَل: َمرَْحبًا بِانلَّيِبِّ الصَّ

الِ  اِلِح َوانلَّيِبِّ الصَّ ِخ الصَّ
َ
ِح، قُلُْت: َهَذا؟ قَاَل: َهَذا ُموىَس، ُ�مَّ َمَررُْت بِِعيىَس َ�َقاَل: َمرَْحبًا بِاأل

اِلِح َواِالبِْن  َمْن َهَذا؟ قَاَل: َهَذا ِعيىَس، ُ�مَّ َمَررُْت بِإِبَْراِهيَم، َ�َقاَل: َمرَْحبًا بِانلَّيِبِّ الصَّ
اِلِح، قُلُْت: َمْن َهَذا؟ قَاَل: َهَذا إِبَْراِهيُم   اْ�َن َ�بَّاٍس،: َوَ�َن ، قَاَل »َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ الصَّ

نَْصارِيَّ  –يِضَ اُهللا َ�نُْهَما رَ 
َ
بَا َحبََّة األ

َ
، َ�ُقوَالِن: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َوأ

قَْالمِ «وََسلََّم: 
َ
�َف األ ْسَمُع ِ�يِه رَصِ

َ
�َُس ْ�ُن َمالٍِك:  ، قَاَل »ُ�مَّ ُعِرَج يِب َحىتَّ َظَهْرُت لُِمْستََوى أ

َ
أ

يِت مَخِْسَ� َصَالًة، فَرََجْعُت بَِذلَِك، َحىتَّ «َعلَيِْه وََسلََّم:  يِبُّ َص�َّ اهللاُ قَاَل انلَّ  مَّ
ُ
ُ ىلَعَ أ َ�َفَرَض ا�َّ

ِتَك؟ قُلُْت: فََرَض مَخِْسَ� َصَالًة، قَاَل:  مَّ
ُ
ُ لََك ىلَعَ أ َمَررُْت ىلَعَ ُموىَس، َ�َقاَل: َما فََرَض ا�َّ

 َر�ِّ 
َ

 ُموىَس، فَارِْجْع إِىل
َ

تََك َال تُِطيُق َذلَِك، فََراَجْعُت، فَوََضَع َشْطَرَها، فَرََجْعُت إىِل مَّ
ُ
َك، فَإِنَّ أ

تََك َال تُِطيُق، فََراَجْعُت فَوََضَع َشْطَرَها،  مَّ
ُ
قُلُْت: وََضَع َشْطَرَها، َ�َقاَل: َراِجْع َر�ََّك، فَإِنَّ أ

 
َ

ِْه، َ�َقاَل: ارِْجْع إىِل
َ

تََك َال تُِطيُق َذلَِك، فََراَجْعتُُه، َ�َقاَل: ِ�َ مَخٌْس، فَرََجْعُت إيِل مَّ
ُ
 َر�َِّك، فَإِنَّ أ

 ُموىَس، َ�َقاَل: َراِجْع َر�ََّك، َ�ُقلُْت: 
َ

، فَرََجْعُت إىِل يَّ َ ُل الَقْوُل دلَ َوِ�َ مَخُْسوَن، َال ُ�بَدَّ
، ُ�مَّ اْ�َطلََق يِب، َحىتَّ ا�ْ  ْدرِي اْستَْحيَيُْت ِمْن َر�ِّ

َ
لَْواٌن َال أ

َ
 ِسْدَرِة الُمنْتََ�، وََغِشيََها أ

َ
تََ� يِب إِىل
 ُ إَِذا ِ�يَها َحبَايُِل اللُّْؤل

ْدِخلُْت اجلَنََّة، فَ
ُ
؟ ُ�مَّ أ [رواه ابلخاری:  »ِؤ َو�َِذا تَُراُ�َها الِمْسُك َما ِ�َ

٣٤٩.[ 
روایت  ج از پیامبر خدا سروایت است که گفت: ابوذر ساز انس بن مالک -۲۲۸

ام گشوده شد، و  ھنگامی که به مکه بودم سقف خانه«کرد که فرمودند:  می
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ام را گشود و به آب زمزم شست، بعد از آن طشتی را  داخل گردید، سینه ÷جبرئیل
 .)٢(ام را بست ام خالی کرد، و سینه ، آورد و در سینه)١(که پر از حکمت و ایمان بود

، چون به آسمان اول )٣(سوی آسمان عروج نمودا گرفت و به بعد از آن دستم ر
 آمدم، جبرئیل برای خازن آسمان گفت: باز کن.

 گفت: کیست؟
 جرئیل گفت: من جبرئیل ھستم.

 گفت: کسی ھمراھت ھست؟
 باشد. ھمراھم می جگفت: بلی! محمد 

 گفت: آیا او خواسته شده است؟
 گفت: بلی.

یا باال شدیم، دیدیم شخصی و چون خازن، در آسمان را گشود، و به آسمان دن
دارند، چون به  رارف راستش و اشخاصی به طرف چپش قرنشسته و اشخاصی، به ط

گرید، [ما را  بیند می خندد، و چون به طرف چپش می کند می طرف راستش نگاه می
 مخاطب قرار داده] و گفت: ای پیامبر صالح و فرزند صالح خوش آمدید.

 کیست؟از جبرئیل پرسیدم: این شخص 

مراد از ایمان کمال یقین و تصدیق است، و مراد از حکمت: علمی است که مشتمل بر معرفت  -١
با بصیرت کامل، و تھذیب نفس، و تحقیق حق است، تا به آن عمل گردیده و از آنچه که  خدا

 منافی آن است، خودداری به عمل آید.
دو و یا سه بار صورت گرفت،  ج(شق صدر) که ھمان گشودن سینه باشد، نسبت به پیامبر خدا  -٢

ی بود که شیطان از آن جھت بیرون کردن چیز –طوری که در حدیث نبوی آمده است  –بار اول 
کند، و بار دوم به جھت آمادگی برای چیزھای بود که در معراج رخ  طریق بر انسان نفوذ می

داد، زیرا حاالت آن مقام غیر از حاالتی است که در روی زمین حکمفرما است، و در مسند  می
صورت  آمده است که: در غار حراء نیز شق صدر لطیالسی و مسند حارثی از حدیث عائشه

 بود. جآوردن جبرئیل بر پیامبر خدا  گرفته است، و این در وقت وحی
این عبارت داللت بر این دارد که معراج چندین مرتبه صورت گرفته است، زیرا در اینجا ذکری از  -٣

إسراء تا به بیت المقدس وجود ندارد، و امام ابن حجر بر این نظر است که عدم ذکر اسراء تا به 
از اختصار راوی است، و حدیث معراج به روایات مختلفی روایت شده است، و در  بیت المقدس

 بعضی از این روایات چیزھای آمده است، که در بعض روایات دیگر نیامده است.
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است، و این چیزھایی که به طرف راست و چپش قرار دارند،  ÷گفت: این (آدم)
ھایی که  ھایی که به طرف راستش ھستند: اھل جنت، و آن باشد، آن ارواح اوالدش می

خندد،  بیند می باشد: اھل دوزخ ھستند، چون به طرف راستش می به طرف چپش می
 .)١(گرید کند می و چون به طرف چپش نگاه می

 تا آنکه مرا بسوی آسمان دوم برد، و به خازن آن گفت: بازکن.
خازن ھمان چیزی را که خازن آسمان اول گفته بود، تکرار نموده و در آسمان را 

 گشود.
ھا:  در آسمان جبرایش گفته است که پیامبر خدا  سگوید: که ابوذر می سانس

الله علیھم را دیده است، ولی (آدم)، (إدریس)، (موسی)، (عیسی) و (ابراھیم) صلوات 
ھا را مشخص کرده نتوانست، فقط ھمین قدر به خاطر داشت که  ، اماکن آنسابوذر

 را در آسمان ششم دیده است. ÷را در آسمان دنیا، و ابراھیم ÷آدم جپیامبر خدا 

قرار داشتند، ارواح اوالدش بود، به طرف  ÷مراد از این اشخاصی که به طرف راست و چپ آدم -١
طرف چپش ارواح اوالد کافرش، و شاید کسی بگوید که ارواح راستش ارواح اوالد مؤمنش، و به 
ھا چگونه در آسمان به طرف چپ آدم قرار  شوند، پس ارواح آن کفار در دوزخ و به آسمان باال نمی

تر و راجحتر در  از این سؤال چندین جواب داده است، و جواب قوی /داشتند، امام ابن حجر
اند، زیرا خلق  ، ارواحی است که ھنوز به اجساد داخل نشدهنزدش این است که: مراد از این ارواح

ارواح پیش از خلق اجساد است، ولی دلیلی بر اینکه مراد تنھا ارواحی است که به اجساد داخل 
 باشد، ذکر نکرده است. اند، می نشده

د، و ان ولی اگر بگوئیم که مراد ھمه ارواح بنی آدم است، چه آن ارواحی که به اجساد داخل شده 
آید، زیرا چه مانعی دارد، که ارواح  اند، اشکالی به وجود نمی ھایی که به اجساد داخل نشده چه آن

اصلی در بھشت و دوزخ قرار داشته باشند، و خداوند به قدرت کاملۀ خود سایه و یا نسخۀ را از آن 
را به حالت قرار داده باشد، و انسان وقتی که صورت فرزند خود  ÷ارواح به راست و چپ آدم

بیند، متاثر  شود، و وقتی که به حالت بد و ناگواری می بیند، خوشحال می نیک و خوبی می
گردد، و در صورتی که به علم امروزی چنین کارھای برای بشر امکان پذیر است، اینکه خالق  می

يدُ «بشر که قادر مطلق، و  رِ ا يُ مُ مَ ْكُ حيَ ، وَ اءُ ا يَشَ لُ مَ عَ فْ  ÷نوعی از انواع حضرت آدماست اگر به » يَ
اش با خبر  ھای گذشته و آینده از حال نسل -ھا را حاضر کرده باشد،  بدون آنکه اصل ارواح آن –را 

سازد چه منافاتی دارد؟ و آنچه که نفی آن از باال شدن ارواح کفار به آسمان آمده است، ارواح 
 م.ھا، والله تعالی أعل ھا است، نه سایه و نسخۀ آن حقیقی آن
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رسیدند، گفت:  ÷نزد ادریس جگوید: چون جبرئیل با پیامبر خدا  می سانس
 صالح خوش آمدید. پیامبر صالح و برادر

 ؟»این شخص کیست«گویند: از جبریل پرسیدم:  می جپیامبر خدا 
 گفت: این ادریس است.

رسیدیم، و او ھم گفت: پیامبر صالح و برادر صالح خوش  ÷بعد از آن نزد موسی
 آمدید.

 ؟»این کیست«پرسیدم: 
 است. ÷گفت: این موسی

و برادر صالح خوش  ر صالحرسیدیم، و او ھم گفت: پیامب ÷بعد از آن نزد عیسی
 آمدید.

 ؟»این کیست«پرسیدم: 
 است. ÷یگفت: این عیس

رسیدم، و او گفت: پیامبر صالح و فرزند صالح خوش  ÷بعد از آن نزد ابراھیم
 آمدید.

 ؟»این کیست«پرسیدم: 
 است. ÷گفت: این ابراھیم

 جگفتند که پیامبر خدا  می سو (ابوحبه انصاری) بگفت: ابن عباس سانس
بعد از آن تا جایی ارتقاء یافتم و بلند شدم که آواز اقالم [مالئکه] را «اند که  فرموده

 ».شنیدم می
خداوند بر امت من پنجاه نماز «فرمودند  جگفت: پیامبر خدا  سس بن مالکان

 رسیدم. ÷فرض گردانید، با ھمین حکم برگشتم تا نزد موسی
 پرسید: خداوند بر امت تو چه فرض کرد؟

 به سوی پروردگارت برگرد، چون امت تو طاقت این را ندارد. گفتم:
 برگشتم، و خداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود.

 برگشتم و نزد موسی آمدم و گفتم: خداوند متعال قسمتی از آن را ساقط نمود.
 گفت: نزد پروردگارت برگرد، چون امت تو طاقت آن را ندارند.

 قسمتی از آن را ساقط نمود.برگشتم و باز خداوند متعال 
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 باز نزد موسی آدم.
 برگرد، زیرا امت تو طاقت آن را ندارند. باز برایم گفت: نزد پروردگارت

باز برگشتم، و [پروردگارم] برایم گفت: این پنج است [در عدد]، و پنجاه است [در 
 ام تغییر پذیر نیست. ثواب]، و این گفته

 گفت:باز نزد موسی آمدم و او برایم 
 نزد پروردگارت برگرد.

 .)١(کنم گفتم: از پروردگارم حیا می
با من رفت تا مرا به (سدره المنتھی) رسانید، و این مقام  ÷بعد از آن جبرئیل

 توانم. ھای گوناگونی داشت که آن را وصف کرده نمی چنان رنگ

 در اینجا چند نکته قابل تذکر است: -١
پنج بار به پروردگارش مراجعه کردند، و در  جآید، نبی کریم  ) طوری که از ظاھر حدیث برمی١ 

گوید: به اساس تحقیقی که من  می /شد، ولی امام ابن حجر ھرباری ده نماز تخفیف داده می
نه بار جھت  جبه این اساس پیامبر خدا انجام دادم، تخفیف نماز در ھرباری پنج نماز بود، که 

 طلب تخفیف نزد پروردگار خود رفتند.
خواست که نزد پروردگارش رفته و طلب  جاز پیامبر خدا  ÷) در مرتبۀ اخیر که موسی٢ 

کنم، سببش این بود که چون در ھرباری که مراجعه  تخفیف نماید، و ایشان فرمودند که حیاء می
کردند، معنایش این بود که طلب  یافت، اگر این بار طلب تخیف می میکردند، پنج نماز تخیف  می

 کنند، از این سبب حیاء کردند. از بین رفتن نماز را می
به طور مکرر نزد  جخواست که پیامبر خدا  ÷) در فتح الباری آمده است: اینکه موسی٣ 

به این  جنبی کریم  پروردگار خود برود، سببش این بود که وی از پروردگارش خواسته بود که
دیده  جاند، لذا خواست تا شاید آنچه را که نبی کریم  مقام رسیده و به این شرف مشرف شده

گویند: شاید او را ببینم، و اگر او را نبینم شاید کسی که او را  چه در مثل می است ببیند، چنان
 دیده است، بتوانم ببینم.

ص منقول و یا از اجتھاد مقبول برای آن وجود ندارد، و و التبه این یک احتمال است، و دلیلی از ن 
از روی محبت و دوستی  ÷شود این است که موسی آنچه که از ظاھر و سیاق حدیث دانسته می

و به امت ایشان داشت، خواست تا سبب آن شود که عباداتی را که  جکه به برادر خود محمد 
و ھمین طور ھم کرد، فجزاه الله عما نوی وعما تحمل ادای آن را ندارند، از ایشان تخفیف بدھد، 

 فعل خیر الجزاء.

                                                 



 ٣١٧  نمازکتاب  -۸

و خاک آن  )١(ھایی بود از مروارید ھشت رشتهبعد از آن به بھشت برده شدم، و در ب
 ».از مشک بود

مِّ الُمْؤِمِن�َ  َ�نْ  -٢٢٩
ُ
َالَة ِحَ� فََرَضَها، «قَالَْت:  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها اَع�َِشَة أ ُ الصَّ فََرَض ا�َّ

َفِر، َوِز�َد يِف َصَالِة احلرََضِ  قِرَّْت َصَالُة السَّ
ُ
َفِر، فَأ ، يِف احلرََضِ َوالسَّ َعتَْ�ِ

ْ
َعتَْ�ِ َر�

ْ
 [رواه »َر�

 ].٣٥٠ابلخاری: 
روایت است که گفت: خداوند ھنگامی که نماز را  لاز عائشه أم المؤمنین -۲۲۹

رد، نماز سفر به ھمان حال فرض کرد، در حضر و سفر (دو رکعت) (دو رکعت) فرض ک
 .)٢(قیماند، و بر نماز حضر افزوده شدخود با

الَةِ  باب: -٢ وبِ الصَّ جُ  يفِ الثِّيَابِ  وُ

 باید با لباس خوانده شود]: نماز ٢باب [

يِب َسلََمةَ  -٢٣٠
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ يِف « ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن ُ�َمَر بِْن أ

َ
أ

 ].٣٥٤[رواه ابلخاری:  »ثَوٍْب َواِحٍد قَْد َخالََف َ�ْ�َ َطَرَ�يْهِ 
باری تنھا در یک  جمبر خدا روایت است که: پیا )٣(ساز عمر بن أبی سلمه -۲۳۰

 .)٤(جامه نماز خواندند، و دو طرف جامه را به جھت مخالف دور داده بودند

 ھایی بود از مروارید. و در روایت دیگری: گنبدھای بود از مروارید، و یا کوه -١
بنابر ظاھر این حدیث کوتاه خواندن نماز سفر حتمی است، زیرا فرض آن ھمان (دو رکعت) است،  -٢

ھب دیگر، دو رکعت خواندن چھار رکعتی در سفر و این مؤید مذھب احناف است، و در مذا
استحبابی است، به این معنی که شخص مسافر بھتر است تا چھار رکعتی را دو رکعتی بخواند، و 

 گردد. اگر چھار رکعت خواند، باکی نداشته و نمازش به طور کامل اداء می
باشد،  اش می از شوھر قبلیوی عمر بن عبد األسد مخزومی است، و فرزند ام المؤمنین ام سلمه  -٣

پرورش یافت، و در سال ھشتاد و  جدر سال دوم در حبشه متولد گردید، و در آغوش نبی کریم 
از وی تنھا دو حدیث روایت کرده است، فتح  /سه در مدینۀ منوره وفات نمود، امام بخاری

 ).١/٣١٤المبدی (
 بر شانۀ راست خود انداخته بودند.یعنی: طرف راست جامه را بر شانۀ چپ، و طرف چپ آن را  -٤
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ا بِهِ  باب: -٣ فً تَحِ لْ دِ مُ احِ بِ الوَ الَةِ يفِ الثَّوْ  الصَّ

 ]: نماز خواندن در جامۀ که بجان پیچیده شده است٣باب [

  نْ �َ  -٢٣١
ُ
 بِ  ءٍ اِ� هَ  مِّ أ

  ِت نْ
َ
َص�َّ اُهللا  يبِّ : حديث صالة انلَّ ْت الَ ا قَ هَ نْ �َ  اهللاُ  يِضَ رَ  ٍب الِ يب طَ أ

 ].٣٥٣م [رواه ابلخاری: تقدَّ  ِح تْ الفَ  يومَ  َعلَيِْه وََسلَّمَ 
در روز  جدر ضمن حدیث نماز پیامبر خدا  لاز أم ھانیء بنت أبی طالب -٢٣١

 فتح مکه که قبال گذشت.

ا انرَْصََف، فََص�َّ َ�َماِ�َ  و� هذه الرواية قالْت: -٢٣٢ َرَ�َعاٍت ُملْتَِحًفا يِف ثَوٍْب َواِحٍد، فَلَمَّ
َة، َ�َقاَل رَ  َجْرتُُه، فَُالَن اْ�َن ُهبَْ�َ

َ
نَُّه قَاتٌِل رَُجًال َقْد أ

َ
� ِّ�

ُ
، َزَ�َم اْ�ُن أ ِ ُسوُل قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َجْرنَا َمْن «ا�َّ
َ
مَّ َهانِئٍ قَْد أ

ُ
َجْرِت يَا أ

َ
مُّ َهانٍِئ: َوَذاَك ُضىًح » أ

ُ
 قَالَْت أ

 ].٣٥٧[رواه ابلخاری: 
] ھشت رکعت جو در این روایت [ام ھانیء] گفت: بعد از آن [پیامبر خدا  -۲۳۲

 نماز در حالی که خود را در یک جامه پیچانده بودند، خواندند.
بچۀ مادرم (یعنی برادرم علی ابن أبی چون از نماز فارغ شدند، گفتم یا رسول الله! 

ام و آن (فالن بن ھبیره) است، به قتل  خواھد شخصی را که من پناه داده ] میسطالب
 برساند.

 ».ای ایم کسی را که تو پناه داده ای أم ھانیء! ما پناه داده«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(گوید: و این [واقعه] ھنگام چاشت بود أم ھانیء می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) نماز ضحی ھشت رکعت است.١ 
 امان بدھد. –چه یک نفر باشد و چه بیشتر از آن  –تواند برای کافر  ) زن ھم مانند مرد می٢ 
باش دارد، حق امان ) ذمی و اسیر، و تاجری که از غیر مسلمانان در سرزمین اسالمی بود و ٣ 

 دادن برای غیر مسلمان دیگری را ندارد.
) امان دادن طفل اگر ھوشیار و با فھم باشد، جواز دارد، ورنه در حکم دیوانه است، و امان ٤ 

گویند: اگر طفل در جنگ اشتراک کرده بود، امان  دادنش جواز ندارد، و بعضی از علماء می
اک نکرده بود، امان دادنش جواز ندارد، ولی چون این دادنش جواز دارد، و اگر در جنگ اشتر
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يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٣٣
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ َل رَُسوَل ا�َّ

َ
نَّ َسائًِال َسأ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َالِة يِف ثَوٍْب َواِحٍد، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َوِللُكُِّ�ْم ثَْوَ�انِ «َعِن الصَّ
َ
[رواه  »أ

 ].٣٥٨ابلخاری: 
از حکم نماز  جروایت است که: شخصی از پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۲۳۳

 خواندن در یک جامه، پرسان نمود.
 ؟)١(»مگر ھرکدام شما دو جامه دارید«فرمودند:  جپیامبر خدا 

يْهِ  باب: -٤ اتِقَ ىلَ عَ عَلْ عَ يَجْ لْ دِ فَ احِ بِ الوَ ىلَّ يفِ الثَّوْ ا صَ  إِذَ

 هایش بیندازد خواند، آن را بر شانه نماز می ]: اگر کسی در یک جامه٤باب [

َحُدُ�ْم يِف «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -٢٣٤
َ
َال يَُص�ِّ أ

ءٌ   ].٣٥٩[رواه ابلخاری:  »اثلَّوِْب الَواِحِد لَيَْس ىلَعَ اَعتَِقيِْه يَشْ
نباید کسی «فرمودند:  جوایت است که گفت: پیامبر خدا ر سو از ابوھریره -۲۳۴

 ».ھایش از آن چیزی نباشد، نماز بخواند بر شانه هاز شما در یک جامه ک

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -٢٣٥ �ِّ َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ْشَهُد �

َ
أ

 ].٣٦٠[رواه ابلخاری:  »وٍْب َواِحٍد فَلْيَُخاِلْف َ�ْ�َ َطَرَ�يْهِ َمْن َص�َّ يِف ثَ «َ�ُقوُل: 

مسئله متعلق به مصلحت مسلمانان است، خلیفۀ مسلمانان حق دارد که با در نظر داشت 
 مصلحت مسلمانان، امان دادن طفل را معتبر شمرده و یا لغو بداند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
جوابش را  جحکم نماز خواندن در یک جامه پرسان کرد، نبی کریم  ) بعد از اینکه آن شخص از١ 

دانید که ستر عورت فرض،  به طور فحوی دادند، یعنی: به جوابش گویا اینطور گفتند که: چون می
و نماز الزم است، و اینطور نیست که ھمۀتان دو جامه داشته باشید، پس چرا ندانستی که نماز 

شود، و ھم در عین  د؟ در حالی که با یک جامه ھم ستر عورت میخواندن در یک جامه جواز دار
 گردد. حال نماز اداء می

روا است،  –در صورتی که عورت شخص را به طور کامل بپوشاند  –) نماز خواندن در یک جامه ٢ 
 ولو آنکه جامۀ دیگری میسر گردد.

 کردند. به طور عموم به فقر وفاقه زندگی می ش) صحابه٣ 
 جھت دانستن حکم شرعی از اھل علم فتوی خواست.) باید ٤ 
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شنیدم  جروایت است که گفت: به طور یقین از پیامبر خدا  سو از ابوھریره -۲۳۵
خواند، دو طرف آن را به دو جانب مخالف  کسی که در یک جامه نماز می«که فرمودند: 

 .)١(»بیندازد

ا باب: -٥ يِّقً بُ ضَ انَ الثَّوْ ا كَ  إِذَ

 ]: وقتی که جامه تنگ باشد٥باب [

َخرَْجُت َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َ�ْعِض  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: َجابِرَ  َ�نْ  -٢٣٦
َّ ثَوٌْب َواِحٌد، فَاْشتََملُْت بِِه وََصلَّيْ  ، َويلَعَ ْمِري، فَوََجْدتُُه يَُص�ِّ

َ
ْلًَة بِلَْعِض أ

َ
ْسَفاِرهِ، فَِجئُْت يل

َ
ُت أ

ا انرَْصََف قَاَل:   َجانِبِِه، فَلَمَّ
َ

َى يَ «إِىل ا فَرَْغُت قَاَل: » ا َجابِرُ َما الرسُّ تُُه حِبَاَجيِت، فَلَمَّ ْخرَبْ
َ
َما «فَأ

يُْت 
َ
ي َرأ ِ

َّ
َِحْف بِِه، َو�ِْن اَكَن «قَاَل:  .، قُلُْت: اَكَن ثَوٌْب »َهَذا اِالْشِتَماُل اذل فَإِْن اَكَن َواِسًعا فَاتلْ

 ].٣٦١[رواه ابلخاری:  »َضيًِّقا فَاتَِّزْر بِهِ 
با  جت است که گفت: در سفری از سفرھای پیامبر خدا روای ساز جابر -۲۳۶

خوانند، و  ایشان ھمراه بودم، شبی جھت اجرای کاری نزدشان آمدم، دیدم که نماز می
شان به نماز  من تنھا یک جامه داشتم، و خود را به آن جامه پیچیدم و در پھلوی

 ایستادم.
 ؟»این وقت شب چه بود آمدنت در سبب جابر!«چون از نماز فارغ شدند پرسیدند: 

 ایشان را از حاجت خود باخبر ساختم.
 بینم؟ این چه نوع جامه پیچیدنی است که می«چون سخنم تمام شد، فرمودند: 

 گفتم: ھمین یک جامه بود، [یعنی: ھمین یک جامه را داشتم].

یعنی: طرف راست جامه را بر شانۀ چپ، و طرف چپ جامه را بر شانۀ راست خود بیندازد، و از  -١
شود که: اگر شخصی تنھا یک جامه داشت، و  این حدیث و از حدیث پیش از آن اینطور دانسته می

که به آن یک جامه تنھا لنگ ببندد، بلکه باید یک خواست که با آن نماز بخواند، اینطور نکند  می
ھای خود نیز بیندازد، تا قسمت باالئی بدنش نیز تا اندازه پوشانده شود، و  طرف آن را به شانه

البته این در صورتی است که جامه نسبتا کالن بوده و در آن چنین امکانی وجود داشته باشد، و 
انداخت، عورتش نمایان  ھایش می آن چیزی را به شانهاگر جامه خورد بود به طوری که اگر از 

ھای خود خودداری نماید، و حدیث آتی این  شد، جامه را لنگ بزند، و از انداختن بر باالی شانه می
 دارد. امر را به طور واضح بیان می
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اگر جامه کالن و فراخ بود، آن را به خود بپیچان، و اگر تنگ و خورد «فرمودند: 
 .)١(»به کمرت ببند بود،

قَاَل: اَكَن رَِجاٌل يَُصلُّوَن َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  -٢٣٧
بْيَاِن، َوُ�َقاُل لِلنَِّساِء:  ْ�نَاقِِهْم، َكَهيْئَِة الصِّ

َ
ْزِرِهْم ىلَعَ أ

ُ
َال تَْرَ�ْعَن «َعلَيِْه وََسلََّم اَعقِِدي أ

 ].٣٦٢[رواه ابلخاری:  »وَسُ�نَّ َحىتَّ �َْستَوَِي الرَِّجاُل ُجلُوًسارُءُ 
خواندند، و  نماز می جروایت است که گفت: مردمی با پیامبر خدا  ساز سھل -۲۳۷

شد:  ھا گفته می بستند، و برای زن ھای خود می ھای خود را به گردن مانند اطفال ُلنگ
 .)٢(»سرھای خود را باال نکنید شینند،ن تا وقتی که مردھا کامال نمی«

يَّةِ  باب: -٦ امِ بَّةِ الشَّ الَةِ يفِ اجلُ  الصَّ

 ]: نماز خواندن در قبای شامی٦باب [

قَاَل: ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن ُمِغَ�َة بِْن ُشْعبَةَ  -٢٣٨
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َحىتَّ »يَا ُمِغَ�ُة ُخِذ اإلَِداَوةَ «َسَفٍر، َ�َقاَل:  َخْذُ�َها، فَاْ�َطلََق رَُسوُل ا�َّ

َ
، فَأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
را نپسندیدند که جامۀ وی تنگ و کوچک  سبراز آن جھت جامه پیچیدن جا ج) پیامبر خدا ١ 

شد، از این  کرد، عورتش نمایان می بود، و آن را به خود پیچیده بود، وقتی که کمرش را خم می
برایش آموختند که اگر جامه تنگ بود، به خود نپیچان بلکه به کمر خود  ججھت پیامبر خدا 

 ردد.ببند که عورتت پوشیده شود، و در ھیچ حالی نمایان نگ
توانند در شب نزد ولی امر آمده و حاجت خود را  ) افراد رعیت غرض برآوردن حاجت خود می٢ 

 ھا را برآورده سازد. مطرح نمایند، و ولی امر ھم باید، تا جای که برایش مقدور است، حاجت آن
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
نشینند، سرھای خود را  که: (تا وقتی که مردھا کامال نمیشد  ھا گفته می ) از این جھت برای زن١ 

کردند، احتمال داشت  ھا سرخود را باال می باال نکنید)، که اگر پیش از نشستن کامل مردھا، زن
 ھا بر عورت مردھا بیفتد. که چشم آن

پوشانید، باید قسمت باالئی بدن  ) اگر کسی جامۀ داشت که فقط قسمتی از جسم وی را می٢ 
ود را از گردن تا زانو بپوشاند، نه قسمت پایانی آن را که از بسته و با ناف به بجلک پا باشد، ولی خ

 در ھرصورت باید مھم در نزدش پوشاندن عورت باشد.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٢٢

، َ�َقىَض َحاَجتَُه، وََعلَيِْه ُجبٌَّة شَ  َها فََضاقَْت، تََواَرى َ��ِّ ِميٌَّة، فََذَهَب يِلُْخِرَج يََدُه ِمْن ُكمِّ
ْ
أ

يِْه، ُ�مَّ َص  َالِة، َوَمَسَح ىلَعَ ُخفَّ  وُُضوَءُه لِلصَّ
َ
أ ْسَفِلَها، فََصبَبُْت َعلَيِْه، َ�تَوَضَّ

َ
ْخَرَج يََدُه ِمْن أ

َ
 �َّ فَأ

 ].٣٦٣[رواه ابلخاری: 
 جدر یکی از سفرھا با پیامبر خدا روایت است که گفت: ساز مغیره بن شعبه -۲۳۸

 بودم.
 ».مغیره! این ظرف را با خود بگیر«فرمودند: 

رفتند تا آنکه از من پنھان شدند، [در  جآن ظرف را با خود گرفتم، و پیامبر خدا 
آنجا] قضای حاجت نمودند، و در این وقت قبای شامیی را پوشیده بودند، [در وقت 

خواستند دست خود را از آستین آن بیرون کنند، تنگی کرد، از این  وضوء ساختن] می
شان آب ریختم، و  جھت دست خود را از قسمت پایینی آن بیرون کردند، من برای

ھای خود مسح نمودند، و بعد از آن  یشان برای نماز خواندن وضوء ساختند، بر موزها
 .)١(نماز خواندند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ظرفی بود که از  خواستند تا آن را با خود بگیرد، ساز مغیره ج) مراد از ظرفی که پیامبر خدا ١ 

 ساختند. آن وضوء می
) نمازخواندن با جامه و لباسی که غیر مسلمانان ساخته باشند جواز دارد، مگر آنکه نجس بودن ٢ 

آن به طور یقین ثابت شود، زیرا در این وقت سرزمین شام تحت تسلط غیر مسلمانان بود، و جامۀ 
آن جامه را پیش  جبود، و اینکه پیامبر خدا  ھا پوشیده بودند ساختۀ دست آن جرا که پیامبر خدا 

از پوشیدن شسته باشند، ثابت نشده است، و اصل عدم شستن است، پس به ھمان حکم خود 
 ماند. باقی می

) طوری که قبال ھم گفتیم، روا است که شخص در وضوء ساختن خود از شخص دیگری کمک ٣ 
توان  او وضوء بسازد، و با قیاس به این می بگیرد، یعنی: از کسی بخواھد که برایش آب بریزد، و

 گفت که در این عصر و زمان روا است که آب از ظرفی بریزد، و انسان به آن وضوء بسازد.

                                                 



 ٣٢٣  نمازکتاب  -۸

الَةِ  باب: -٧ ي يفِ الصَّ رِّ يَةِ التَّعَ اهِ رَ  كَ

 ]: خود را برهنه نمودن در نماز، مکروه است٧باب [

ِ  َ�نْ  -٢٣٩ ُث  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «ُ�َدِّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

يِخ، لَْو »وََسلََّم اَكَن َ�نُْقُل َمَعُهُم احِلَجاَرَة لِلَْكْعبَِة وََعلَيِْه إَِزاُرهُ 
َ
ُه: يَا اْ�َن أ ُ الَعبَّاُس َ�مُّ

َ
، َ�َقاَل هل

فََحلَُّه فََجَعلَُه ىلَعَ َمنِْكبَيِْه، «ِة، قَاَل: َحلَلَْت إَِزاَرَك فََجَعلَْت ىلَعَ َمنِْكبَيَْك ُدوَن احِلَجارَ 
[رواه ابلخاری:  »َ�ْعَد َذلَِك ُعْرَ�انًا َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  َي ؤِ يًّا َعلَيِْه، َ�َما رُ فََسَقَط َمْغشِ 

٣٦٤.[ 
در حالی که لنگی  جروایت است که: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۲۳۹

 کردند. ھا را جھت بنای کعبه، حمل می ، با [قریش] سنگپوشیده بودند
کمر خود باز نموده و  ام! اگر لنگ را از شان گفت: برادرزاده برای سشان عباس عم

 دادی بھتر بود. ھا] قرار می ھایت [زیر سنگ روی شانه
ھای خود گذاشتند، و  لنگ را باز کرده و روی شانه جگفت: پیامبر خدا  سجابر

ھوش افتادند، و بعد از این روز، ھرگز پیامبر  ه [از شدت حیا و شرم] بیھمان بود ک
 .)١(برھنه دیده نشدند جخدا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود، و ایشان در این وقت تقریبا  ج) بنای کعبۀ مشرفه پانزده سال پیش از بعثت نبی کریم ١ 

 پنج ساله بودند. بیست و
ھای  پیشنھاد کرد که لنگ خود را باز کنند، و بر روی شانه ج) اینکه عباس برای پیامبر خدا ٢ 

کردند کاسته  ھای خود حمل می ھا که بر شانه خود قرار دھند به این سبب بود تا از فشار سنگ
ھا اگر  چه زن نانھا در دورۀ جاھلیت، برھنه شدن عیب نبود، چ شود، و در عین حال برای عرب

از  جکردند، ولی پیامبر خدا  شد، به خانه کعبه برھنه طواف می شان میسر نمی جامۀ پاکی برای
نمودند، و به اشخاص عریان نظر  حیا و شرم زیادی که داشتند از این عمل جاھلیت، خودداری می

به حدی بود که از  جکردند، و در احادیث دیگری آمده است که شدت حیای پیامبر خدا  نمی
روایت شده است که گفت: نه من  لاش بیشتر حیا داشتند، و از عائشه دختر باکره در چادری

 را دیدم و نه ایشان عورت مرا. جعورت پیامبر خدا 
از دورۀ طفولیت از عادات و اخالق بد جاھلیت دور و گریزان، و از رذایل و  ج) پیامبر خدا ٣ 

 از نبوت پاک و منزه بودند. معایب، پیش از نبوت و بعد

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٢٤

سْ  باب: -٨ ا يَ ةِ  رنمَ رَ وْ نَ العَ  مِ

 ]: آنچه که از عورت باید پوشیده شود٨باب [

يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  -٢٤٠
َ
نَُّه قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «� َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

ءٌ  ْن َ�ْتيَِبَ الرَُّجُل يِف ثَوٍْب َواِحٍد، لَيَْس ىلَعَ فَرِْجِه ِمنُْه يَشْ
َ
اِء، َوأ مَّ  »وََسلََّم َعِن اْشِتَماِل الصَّ

 ].٣٦٧[رواه ابلخاری: 
از پیچیدن جامه  ج روایت است که گفت: پیامبر خدا ساز ابوسعید خدری -۲۴۰

بیرون کرده نتواند، و از احتباء نشستن به  نھا را از زیر آ به بدن به طوری که دست
 .)١(یک جامه به طوری که بر عورتش از آن جامه چیزی نباشد، نھی فرمودند

 ) نباید شخص خود را عریان نماید، تا آنکه مردم عورتش را ببینند.٤ 
بود که عورت  اگر برایم ممکن می«فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  س) از ابوامامه٥ 

 ،»پوشاندم خود را از خودم بپوشانم، از خودم می
سازد، مالئکه از وی  سی که عورت خود را نمایان میروایت است که گفت: (ک س) از علی٦ 

روایت است که گفت: (من در خانۀ تاریکی غسل  سشوند)، و از ابوموسی اشعری روگردان می
 کنم). کنم، و از شرم پروردگارم قد خود را راست نمی می

ا برای ) در توضیح آمده است: در صورتی که پوشاندن عورت در حال تنھائی نیز ضرور است، آی٧ 
شخص روا است که بدون لنگ در آب غسل نماید؟ در این مسئله دو نظر وجود دارد، نظر اول 

پوشاند، و به  آنکه: بدون لنگ غسل کردن روا نیست، نظر دوم آنکه: روا است، زیرا آب عورت را می
 شود. جای لنگ ایستاده می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای اکثر مردم دوخته شده نبود، بلکه جامۀ بود که مانند (پتو) آن را  جامه جمبر خدا در زمان پیا 

به اطراف جسم خود میپیچیدند، بعضی از مردم یک جامه داشتند که از قسمت باالنی جسم خود 
بستند، و  پوشاندند، و بعضی دو جامه داشتند، که یکی را به کمر خود می تا زانو را به آن می

ھا گفتند که نباید جامه را  برای آن جپیچیدند، و پیامبر خدا  ھای خود می به شانه دیگری را
ھای خود را جھت انجام دادن کاری آزادانه  طوری به جسم خود به پیچند که نتوانند دست

 حرکت دھند.
ھای  نشستند و دست ) صورت دیگر که از آن منع کردند نشستنی بود که روی سرین خود می٢ 

گرفتند، و یا آنکه یک پای خود را روی پای دیگر خود  ھای پای خود می ه ساقخود را ب
انداختند، و در این حالت چون احتمال زیادی وجود داشت که عورت شخص نمایان گردد، لذا  می

                                                                                                                        



 ٣٢٥  نمازکتاب  -۸

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٤١
َ
وََسلََّم َ�ْن َ�يَْعتَْ�ِ  َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

ْن َ�ْتيَِبَ الرَُّجُل يِف ثَوٍْب َواِحدٍ 
َ
اَء، َوأ مَّ ْن �َْشتَِمَل الصَّ

َ
[رواه ابلخاری:  »َعِن اللَِّماِس َوانلِّبَاِذ، َوأ

٣٦٨.[ 
از این چیزھا نھی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۲۴۱

فرمودند: از دو نوع خرید و فروش، [یعنی]: از (لماس) و (نباذ)، و از پیچیدن جامه به 
آورد، و از پوشیدن جامۀ که عورت از آن ه نتوان دست خود را از زیر آن برطوری ک

 .)١(کشف گردد

بُو بَْ�ٍر يِف تِلَْك  وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -٢٤٢
َ
ِة يِف ُمَؤذِِّ��َ  قَاَل: َ�َعثَِ� أ يَْوَم انلَّْحِر،  احلَجَّ

ْن َال َ�ُجَّ َ�ْعَد الَعاِم ُمرْشٌِك َوَال 
َ
َيِْت ُعْر�َانٌ نَُؤذُِّن بِِمً�: أ

ْ
ِ  .َ�ُطوَف بِابل رَْدَف رَُسوُل ا�َّ

َ
ُ�مَّ أ

اَءٌة،  ْن يَُؤذَِّن برَِبَ
َ
َمَرُه أ

َ
ْهِل َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِليًّا، فَأ

َ
ٌّ يِف أ ذََّن َمَعنَا يلَعِ

َ
بُو ُهَر�َْرةَ: فَأ

َ
قَاَل أ

َيِْت ُعْرَ�انٌ «ِمً� يَْوَم انلَّْحِر: 
ْ

[رواه ابلخاری:  »َال َ�ُجُّ َ�ْعَد الَعاِم ُمرْشٌِك َوَال َ�ُطوُف بِابل
٣٦٩.[ 

نشیند، چیزی از جامعۀ خود را روی عورت خود قرار  امر نمودند که اگر کسی به این حال می
 این طریق خودداری نماید. دھد، ورنه از تشستن به

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از دو نوع خرید و فروش منع نمودند: یکی لماس، و  جدر این حدیث نبوی شریف پیامبر خدا  

 دیگری نباذ:
زدن به چیز مورد نظر، باید حتما آن را  ) (لماس): عبارت از آن بود که شخص به مجرد دست١ 

و (نباذ) عبارت از آن بود که فروشنده مال را، و خریدار پول را به طرف جانب مقابل خرید،  می
 گردید، و برای ھیچکدام اختیار رد آن نبود. انداخت، و بیع الزم می می

اند به این طریق است  از آن نھی کرده جگردد و پیامبر خدا  ) نشستنی که عورت از آن ظاھر می۲ 
که شخص بر باالی سرین خود نشسته و یک پای خود را بر باالی پای دیگر خود بیندازد، به طور 
خالصه: پوشیدن ھر لباسی، و نشستن به ھر طریقی که سبب نمایان شدن عورت گردد، روا 

 نیست.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٢٦

مرا ھمراه دو نفر دیگر در  سروایت است که گفت: ابوبکر سو از ابوھریره -۲۴۲
، ماموریت داد تا در روز عید قربان، به (منی) اعالن )١(آن حجی که [امیر حج] بود

نماییم که عبد از امسال مشرکی نباید به حج بیاید، و نباید کسی به خانه [کعبه] برھنه 
 طواف نماید.

سورۀ (براءت)  ا فرستادند، و برایش امر کردند تار سعلی جبعد از آن پیامبر خدا 
 [از مشرکین را] اعالن نماید.

ھمراه با ما در روز عید قربان برای مردمی که در  سگفت که: علی سابوھریره
کرد که: بعد از امسال نباید مشرکی به حج بیاید، و نباید کسی  (منی) بودند اعالن می

 .)٢(به خانۀ [کعبه] برھنه طواف نماید

را امیر حج  سابوبکر جپیامبر خدا در سال نھم ھجری که سال پیش از (حجة الوداع) باشد،  -١
 مقرر نمودند.

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢
را در سال نھم ھجری امیر حج مقرر نمودند،  سابوبکر صدیق ج) بعد از آنکه پیامبر خدا ١ 

 جابتدای سورۀ (براءت) که متضمن براءت از مشرکین است، نازل گردید، کسانی برای پیامبر خدا
فرمودند:  جبرای مردم در حج بخواند، پیامبر خدا  سگفتند که: این سوره را بفرستید که ابوبکر

را طلبیدند،  سنه خیر، نباید کسی جز از اھل بیت من این کار را انجام دھد، و ھمان بود که علی
راءت را شوند، ابتدای سورۀ ب و برایش گفتند: در روز عید قربان وقتی که مردم در (منی) جمع می

شد، سوار شد و راه  که به نام (عضباء) یاد می جبر شتر پیامبر خدا  سھا بخوان، علی برای آن
سفر را در پیش گرفت، در منطقۀ (ذو الحلیفه) که تقریبا در ده کیلو متری مدینۀ منوره واقع 

ر تو را امیر حج مقر جاز وی پرسید: مگر پیامبر خدا  سرسید، ابوبکر ساست، به ابوبکر
 ساند تا اول سورۀ (براءت) را برای مشرکین بخوانم، ابوبکر اند؟ گفت: نه، بلکه مرا فرستاده نموده

 از وی پرسید: به صفت امیر و یا به صفت مامور؟ گفت به صفت مامور.
را به این کار انتخاب نمودند سببش آن بود که سورۀ (براءت)  سعلی ج) اینکه پیامبر خدا ٢ 

ھا آن بود که  با مشرکین بسته بودند، و عادت عرب جود که پیامبر خدا متضمن نقض عھدی ب
 اش. عھد را یا باید خود شخصی که عھد بسته است نقض نماید، و یا یکی از افراد خانواده

ھا در جاھلیت وضع کرده بودند یکی آن بود که اگر کسی به طواف  ) از جملۀ قوانینی که عرب٣ 
ا لباس نو طواف نماید، و اگر لباس نوی در اختیار ندارد، باید برھنه آید، باید ب خانۀ معظمه می

کرد، شعری  ھای که برھنه طواف می ھا از این کار مستثنی نبودند، و یکی از زن طواف نماید، و زن
سرود و در آن گفت که: (امروز روزی است که ھمۀ آن و یا چیزی از آن نمایان خواھد شد)، و در 
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خِ  باب: -٩ رُ يفِ الفَ كَ ذْ ا يُ  ذِ مَ

 ]: آنچه که در مورد عورت بودن (ران) آمده است٩باب [

�َِس  -٢٤٣
َ
، فََصلَّيْنَا  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َغَزا َخيرَْبَ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْ  نَا ِعنَْدَها َصَالَة الَغَداِة بَِغلٍَس، فََر�َِب نيَِبُّ ا�َّ
َ
بُو َطلَْحَة، َوأ

َ
ِه وََسلََّم َوَرِ�َب أ

 َ
َ

، َو�ِنَّ ُرْكبيَِت تل ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف ُزقَاِق َخيرَْبَ ْجَرى نيَِبُّ ا�َّ
َ
يِب َطلَْحَة، فَأ

َ
َمسُّ رَِديُف أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ُ�مَّ َحرَسَ اِإلَزارَ   َ�يَاِض  فَِخَذ نيَِبِّ ا�َّ
َ

�ُْظُر إِىل
َ
َ�ْن فَِخِذهِ َحىتَّ إِ�ِّ أ

ا َدَخَل الَقْرَ�َة قَاَل: ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَمَّ ا إِ « فَِخِذ نيَِبِّ ا�َّ
ْ�رَبُ َخِر�َْت َخيرَْبُ إِنَّ

َ
ُ أ َذا ا�َّ

َا �َِساَحِة قَْوٍم 
ْ

ْ�َمالِِهْم، « ﴾فََساَء َصبَاُح الُمنَْذِر�نَ ﴿نََزنل
َ
 أ

َ
قَالََها ثََالثًا، قَاَل: وََخَرَج الَقْوُم إِىل

دٌ  ، فََجاَء ِدْحيَُة  -َ�ْعِ� اجلَيَْش  -َواخلَِميُس  َ�َقالُوا: ُ�َمَّ يْبُ َصبْنَاَها َ�نَْوًة، فَُجِمَع السَّ
َ
قَاَل: فَأ

، قَ  يْبِ
ْعِطِ� َجاِرَ�ًة ِمَن السَّ

َ
، أ ِ َة بِنَْت »اْذَهْب فَُخْذ َجاِرَ�ةً «اَل: َ�َقاَل: يَا نيَِبَّ ا�َّ

َخَذ َصِفيَّ
َ
، فَأ

ْ�َطيَْت ِدْحيََة َص 
َ
، أ ِ  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: يَا نيَِبَّ ا�َّ

َ
، فََجاَء رَُجٌل إىِل ِفيََّة ُحَيٍّ

، َسيَِّدَة قَُر�َْظَة َوانلَِّضِ�، َال تَْصلُُح   لََك، قَاَل: بِنَْت ُحَيٍّ
َّ

ا َ�َظَر » اْدُعوُه بَِها«إِال فََجاَء بَِها، فَلَمَّ
َْها انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: 

َ
يْبِ َ�ْ�ََها«إيِل

ْ�تََقَها انلَّيِبُّ »ُخْذ َجاِر�ًَة ِمَن السَّ
َ
، قَاَل: فَأ

مُّ َحىتَّ إَِذا اَكَن بِالطَّ  ،َل َصَداقَها ِعتَْقهاوَجعَ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوتََزوََّجَها،
ُ
ُ أ

َ
َزْ�َها هل ِر�ِق، َجهَّ

ْصبََح انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعُروًسا، َ�َقاَل: 
َ
ُ ِمَن اللَّيِْل، فَأ

َ
ْهَدْ�َها هل

َ
َمْن اَكَن «ُسلَيٍْم، فَأ

ٌء فَلْيَِجْئ بِهِ  ًعا، فََجَعَل الرَُّجُل ييَِجُء بِاتلَّْمِر، وََجَعَل الرَُّجُل ييَِجُء َو�ََسَط نَِط » ِعنَْدُه يَشْ
ِ َص�َّ  ِو�َق، قَاَل: فََحاُسوا َحيًْسا، فَاَكنَْت َويِلَمَة رَُسوِل ا�َّ ْحِسبُُه قَْد َذَكَر السَّ

َ
ْمِن، قَاَل: َوأ  بِالسَّ
 ].٣٧١[رواه ابلخاری:  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 

به غزوۀ خیبر رفتند، و نماز صبح را  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -۲۴۳
سوار گردیدند، و ابوطلحه نیز  جبا ایشان در خیبر به تاریکی اداء نمودیم، پیامبر خدا 

 سوار شد، و من پشت سر ابوطلحه سوار شدم.

این را ھم اعالن  بعلی و ابوھریره – جبناء به امر پیامبر خدا  –ت از مشرکین پھلوی اعالن براء
 کردند که: نباید بعد از این کسی برھنه به خانۀ کعبه طواف نماید.
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ھای خیبر پیش راندند، و زانوھایم به  [مرکب خود را] به طرف کوچه جپیامبر خدا 
دور گردید،  جکرد، بعد از آن لنگ از روی ران پیامبر خدا  تماس می جان پیامبر خدا ر

 .)١(دیدم را می جتا جایی که سفیدی ران پیامبر خدا 
الله اکبر، خیبر خراب شد، وقتی که ما «گفتند:  چون به قریۀ خیبر داخل گردیدند،

، این سخن را سه بار »گان به دیار مردمی بیاییم، پس بدا به حال و روز بیم داده شده
 تکرار نمودند.

] گفت که: [درین وقت] مردم خیبر جھت انجام دادن کارھای خود بیرون س[انس
 گفتند: محمد با لشکرش رسید! شده بودند، و با خود می

، چون اسیران را )٢(] گفت که: ما خیبر را به زور و یا به صلح فتح کردیمس[انس
(دحیه) آمد و گفت: یا رسول الله! از این اسیران یک کنیزی را برای من  جمع کردند،

 بدھید.
 ».برو! کنیزی را انتخاب کن«فرمودند: 

 .)١((صفیه بنت حیی) را انتخاب نمود سدحیه

دور گردید)  جعبارتی که از آن در حدیث نبوی شریف به (بعد از آن لنگ از روی ران پیامبر خدا  -١
و احتمال دارد که این کلمه به صیغه مجھول باشد، تعبیر شده است، کلمه (حسر) است، 

 کند. چه احتمال دارد که به صیغه معلوم باشد، و البته معنی فرق می چنان
بدون  جشود که ازار از روی ران پیامبر خدا  اگر به صیغۀ مجھول باشد، معنایش آن می 

 جد که خود پیامبر خدا شو اختیارشان دور گردید، و اگر به صیغۀ معلوم باشد، معنایش این می
ازار را از روی ران خود دور نمودند، ولی در ھردو صورت داللت بر این ندارد که ران عورت نیست، 

بود، و در صورت دوم: یعنی در  جزیرا در صورت اول برھنه شدن ران بدون اختیار نبی کریم 
شان روی ضرورت  ن عملصورتی که خود نبی کریم ازار را از روی ران خود دور کرده باشند، ای

 –بود، و ضرورت در اینجا آماده شدن جھت بھتر راندن مرکب بود، پس در حالت عادی، (ران) 
 ماند. بر عورت بودن خود باقی می –طوری که در احادیث دیگری آمده است 

لفظ (عنوة) که در حدیث آمده است، از الفاظ اضداد است، که به معنی جنگ و صلح ھردو  -٢
شود، و از ھمین سبب است که علماء، در مورد اینکه خیبر به جنگ فتح شده است  می استعمال

یا به صلح، اختالف نظر دارند، و گرچه استعمال آن به معنی زور شھرت بیشتری دارد، ولی در 
 ترجمه ھردو معنی مراعات گردیده است.
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(صفیه بنت حیی) سردار قوم  آمد و گفت: یا رسول الله! جشخصی نزد پیامبر خدا 
(ُقریظه) و (نضیر) را برای (دحیه) دادید، و او جز برای شما برای شخص دیگری 

 مناسب نیست.
 ».دحیه را با آن زن طلب کنید«فرمودند: 

کنیز «به طرف آن زن دیدند، فرمودند:  جآن زن را آورد. چون پیامبر خدا  سدحیه
 .)٢(»اسیران انتخاب کن ز بیندیگری را ا

را آزاد کردند و با او ازدواج نمودند،  ل(صفیه) ج] گفت که پیامبر خدا س[انس
اش قرار دادند، و ھنوز در راه بودند، که (أم سلیم) [صفیه] را  و َمھرش را ھمان آزادی

بح ص جفرستاد، و پیامبر خدا  جشان تجھیز و آماده نمود، و شب نزد پیامبر خدا  برای
 آن روز داماد شده بودند.

ھای را که از پوست بود،  ، و سفره»کسی که چیزی دارد، حاضر نماید«و فرمودند: 
گفت: و  سکنم که انس پھن نمودند، کسی خرما آورد، و کسی روغن آورد، و فکر می

تلخان، سپس این چیزھا را باھم مخلوط ساختند، و این طعام عروسی پیامبر  کسی
 .)٣(بود جخدا

ن ابی الحقیق بود که است، شوھرش کنانه اب ÷وی صفیه بنت حیی بن أخطب از اوالد ھارون -١
وفات یافت، و در جنة البقیع دفن  سدر خالفت علی لدر روز خیبر به قتل رسید، خود صفیه

 گردید.
برای دحیه اجازه دادند که پیش از تقسیم غنیمت برای خود کنیزی  جو اینکه پیامبر خدا  -٢

ی را انتخاب نموده و انتخاب نماید، سببش این بود که: ایشان حق داشتند که از مال غنیمت چیز
برای ھرکس که بخواھند، بخشش بدھند، و یا سبشش این بود که از اصل غنیمت برایش نافله 
دادند، و یا آن را از خمس غنیمت حساب کردند، و تصرف در خمس غنیمت متعلق به ایشان بود، 

و با وجود ھمۀ و یا به سبب این بود که بعد از تقسیم این کنیز را از حصۀ غنیمت وی کم کنند، 
 ماند. این احتماالت اشکالی در اختیار دادن به وی در انتخاب کنیزی برایش باقی نمی

صفیه را از وی پس گرفتند، سببش این بود که برایش اجازۀ انتخاب کنیز  جاینکه پیامبر خدا  
عادی را داده بودند، نه کنیزی را که از ھمگان بھتر باشد، و برای آنکه در این کار از دیگران 

 برتری نداشته باشد، آن کنیز را از وی پس گرفتند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
ات الزم در این حدیث نبوی شریف در جای خودش صورت گرفته است، ولی با گرچه توضیح 

 تواند از این حدیث استخراج و استنباط گردد، از آن جمله اینکه: ھم احکام دیگری نیز می آن

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٣٠

أَةُ يفِ الثِّيَابِ  باب: -١٠ يلِّ املَرْ مْ تُصَ  يفِ كَ

 ]: زن در چند جامه باید نماز بخواند١٠باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَالَْت: لََقْد  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٢٤٤ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
  يَُص�ِّ الَفْجَر، فَيَْشَهُد َمَعُه �َِساٌء ِمنَ 

َ
، ُ�مَّ يَرِْجْعَن إىِل َعاٍت يِف ُمُروِطِهنَّ الُمْؤِمنَاِت ُمتَلَفِّ

َحدٌ 
َ
 ].٣٧٢[رواه ابلخاری:  »ُ�يُوتِِهنَّ َما َ�ْعِرُ�ُهنَّ أ

که نماز فجر را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۴۴
خود پیچیده  ھایی از مسلمانان نیز در حالی که خود را به چادرھای خواندند، زن می

ھا  گشتند، و کسی آن ھای خود برمی شدند، بعد از نماز به خانه بودند، به نماز حاضر می
 .)١(شناخت را نمی

 ) اگر مرکوب قوی باشد، و تحمل داشته باشد، روا است که دو نفری بر آن سوار شد.١ 
دشمن ذکر خدا مستحب است، و بھتر است آنکه به گفتن سه بار ) در جھاد در وقت مقابله با ۲ 

 (الله أکبر) باشد.
 ) دواندن اسپ در جای مناسبش روا است.۳ 
 ) اگر کسی کنیزی داشته باشد، مستحب است که آن را آزاد ساخته و با وی ازدواج نماید.۴ 
ور است که با شخصی که او را ) اگر کسی کنیزش را آزاد کرد، آیا این کنیز بعد از آزاد شدن مجب۵ 

آزاد کرده است، ازدواج نماید؟ و آیا روا است که این شخص آزاد کردن کنیز را برایش مھر قرار 
 بدھد؟ در این مورد اختالف است:

عدۀ از علماء از آن جمله امام احمد و اھل ظاھر رحمھم الله، نظر به ظاھر این حدیث نبوی  
نیز بعد از آزاد شدن با شخصی که او را به نیت اینکه با وی ازدواج گویند که: بلی! این ک شریف می

 باشد. نماید آزاد کرده است، باید ازدواج نماید، و مھرش ھمین آزاد کردنش می
گوید: این کنیز اگر با آن شخص ازدواج کرد، مھرش ھمان آزاد شدنش  می /امام شافعی 

 خود را برای آن شخص بپردازد.باشد، و اگر نخواست ازدواج کند، باید قیمت  می
گویند: آنچه که در این حدیث آمده است، خاص برای  امام ابوحنیفه و امام مالک رحمھما الله می 

است، بنابراین، این زن بعد از آزاد شدن آزاد است که با شخصی که او را آزاد  جپیامبر خدا 
شود،  اج کرد، مستحق مھر مثل خود میساخته است، ازدواج نماید، و یا ازدواج ننماید، و اگر ازدو

 و اگر ازدواج نکرد، باید قیمت خود را برای شخصی که او را آزاد کرده است، بپردازد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) اگر زن به یک جامه که سر و بدنش را به طور کامل بپوشاند، نماز بخواند جواز دارد.١ 
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الَمٌ  باب: -١١ بٍ لَهُ أَعْ ىلَّ يفِ ثَوْ ا صَ  إِذَ

 دار است نماز خواند ]: اگر در جامه که نقش١١باب [

يَصٍة  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها قَالَْت: َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٤٥ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ يِف مَخِ
َ
أ

ا انرَْصََف قَاَل:  ْعَالِمَها َ�ْظَرًة، فَلَمَّ
َ
 أ

َ
ْعَالٌم، َ�نََظَر إِىل

َ
يِب َجْهٍم «لََها أ

َ
 أ

َ
اْذَهبُوا خِبَِميَصيِت َهِذهِ إِىل

يِب َجْهٍم، فَإِ�ََّها
َ
نِْبَجاِ�يَِّة أ

َ
تُوِ� بِأ

ْ
لَْهتِْ� آنًِفا َ�ْن َصَاليِت  َوأ

َ
 ].٣٧٣[رواه ابلخاری:  »أ

در جامه که دارای  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۴۵
ھا نظر انداختند، و  ھا بود، نماز خواندند، ھنگام نماز خواندن، به طرف آن نقش نقش

بوجھم) بدھید، و جامۀ ام را ببرید و برای (أ این جامه«بعد از نماز خواندن فرمودند: 

بح به تاریکی بھتر است، ولی احناف نظر به احادیث دیگری که در این مورد ) خواندن نماز ص٢ 
 دانند. آمده است خواندن نماز صبح را به روشنی بھتر می

جواز دارد، ولی باید خوف  –و البته به نمازھای دیگر به طور اولی  –ھا به نماز صبح  ) رفتن زن٣ 
 فتنه وجود نداشته باشد.

 جث نبوی شریف و در احادیث دیگری آمده است، در زمان نبی کریم ) طوری که در این حدی٤ 
کردند،  شدند، و نماز خود را به جماعت اداء می ھا در نمازھای پنجگانه به مسجد حاضر می زن

 ولی اکنون:
کنند که  خوانند، و اینطور فکر می اصال نماز نمی –خصوصا در وطن ما  –ھا  متاسفانه اکثر زن -أ 

 نماز خواندن خاص برای مردھا است.
ھای پیر و پا افتاد ھستند، روزی در مجلسی برای اشخاصی  خوانند، زن ھای که نماز می زن -ب 

ھا و دخترھای خود بگوئید که نماز بخوانند، و شما از نماز نخواندن  که آنجا بودند، گفتم: برای زن
ھا در جواب شوھران و پدران خود گفته  ھا مسؤول ھستید، بعد از چند روزی شنیدم که آن زن آن

ھای کالن سال، خوب، ولی برای دخترانی که ھنوز شوھر  بودند که: نماز خواندن برای زن
 اند، عیب است. نکرده

 –را به مسجد و شاید این سخن را به این اساس بگویند که بعضی از علماء رفتن دختران جوان  
دانند، امروز دختران جوان با  دانند، ولی طوری که ھمگان می مکروه می –نظر به احتمال فتنه 

دھند،  ھای نیمه برھنه در کوچه و بازار خود را در معرض دید ھمگان از پیر و جوان قرار می لباس
با حشمت و وقار، و با گوید که این کار حرام است، ولی اگر زنی  ھا نمی و متاسفانه کسی برای آن

گویند: نباید برود،  لباس شرعی که تمام بندنش را پوشانده باشد، به خانۀ خدا به نماز برود، می
 زیرا این کار مکروه است، (ببین تفاوت ره از کجا است تا بکجا)؟
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ام در  (أبوجھم) را برای من بیاورید، زیرا این جامه سبب از بین رفتن حضور قلبی خشن
 .)١(»نماز شد

بٍ مُ  باب: -١٢ ىلَّ يفِ ثَوْ لْ تُ إِنْ صَ ، هَ يرَ اوِ لَّبٍ أَوْ تَصَ ؟صَ الَتُهُ دُ صَ سُ  فْ

بخواند، نمازش فاسد دار نماز  دار و یا عکس ]: آیا اگر در جامۀ صلیب١٢باب [
 شود؟ می

�َِس  -٢٤٦
َ
اَكَن قَِراٌم ِلَعا�َِشَة َسرَتَْت بِِه َجانَِب بَيِْتَها، َ�َقاَل انلَّيِبُّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ

ِميِطي َ�نَّا قَِراَمِك َهَذا، فَإِنَُّه َال تََزاُل تََصاِو�ُرُه َ�ْعِرُض يِف «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
 » َصَاليِت أ

 ].٣٧٤[رواه ابلخاری: 
پردۀ با نقش و نگاری داشت، که با  لروایت است که عائشه /از انس -۲۴۶

ات را  این پرده«[برایش] گفتند:  جاش را پرده کرده بود، پیامبر خدا  آن یک طرف خانه
 .)٢(»آید ھای آن در نماز به خاطرم می از ما دور کن، چون عکس

 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
فتح مکه مسلمان شد، از بزرگان و مشایخ ) (ابوجھم) نامش: عامر بن حذیه عدوی است، در روز ١ 

 ).١٦٣-٥/١٦٢قریش بود، بسیار عمر کرد، و در آخر خالفت معاویه وفات نمود، (أسد الغابه: 
گفتند که این جامه را برای ابوجھم بدھید این بود که بنا به روایت  ج) سبب اینکه پیامبر خدا ٢ 

بخشش  جمه را برای پیامبر خدا آمده است، ابوجھم آن جا /که در موطا مالک لعائشه
 داده بود، یعنی: ایشان فرمودند که: جامۀ ابوجھم را برایش پس بدھید.

 ) خشوع و حضور قلب در نماز الزمی و مطلوب است.٣ 
جامه را برای (ابوجحم) دادند، برای آن بود تا از آن در کارھای خانه  ج) اینکه پیامبر خدا ٤ 

روشد، نه آنکه آن را بپوشد، زیرا پوشیدن جامۀ که سبب از بین بردن استفاده نماید و یا او را بف
 حضور قلبی در نماز شود، برای ھمگان مکروه است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
بعد  جنمازخواندن در خانۀ که در آن عکس و تصویر باشد، مکروه است نه حرام، زیرا پیامبر خدا  

بود،  ر نماز خود را عود نکردند، و اگر نماز خواندن در چنین حالتی حرام میاز دیدن آن تصاوی
ھم قدر امکان کوشش شود که از نماز خواندن در چنین  کردند، ولی با آن نماز خود را عود می

 جایی اجتناب به عمل آید.
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هُ  باب: -١٣ عَ مَّ نَزَ يرٍ ثُ رِ وجِ حَ رُّ ىلَّ يفِ فَ نْ صَ  مَ

 ]: کسی که در قبای ابریشمین نماز خواند و سپس آن را از خود دور کرد١٣باب [

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ  -٢٤٧
َ

ْهِدَي إِىل
ُ
قَاَل: أ

ُ، َوقَاَل: 
َ

وُج َحِر�ٍر، فَلَِبَسُه، فََص�َّ ِ�يِه، ُ�مَّ انرَْصََف، َ�َ�ََعُه نَزاًْع َشِديًدا اَكلاَكِرهِ هل َال يَنْبيَِغ «فَرُّ
 ].٣٧٥[رواه ابلخاری:  »َهَذا لِلُْمتَِّق�َ 

قبای  جروایت است که گفت: برای پیامبر خدا  سن عامراز عقبه ب -۲۴۷
آن قبا را پوشیدند و با آن نماز خواندند،  جابریشمینی را بخشش دادند، پیامبر خدا 

چون از نماز فارغ شدند، آن را مانند کسی که از چیزی بدش بیاید، به شدت از خود 
 .)١(»این برای اھل تقوی مناسب نیست«دور کرده و فرمودند: 

رِ  باب: -١٤ َ بِ األَمحْ الَةِ يفِ الثَّوْ  الصَّ

 ]: نمازخواندن در جامۀ سرخ١٤باب [

يِب ُجَحيَْفةَ  َ�نْ  -٢٤٨
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف «قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َرأ

َخَذ وَُض 
َ
 أ

ً
يُْت بَِالال

َ
َدٍم، َوَرأ

َ
يُْت ُ�بٍَّة مَحَْراَء ِمْن أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوَرأ وَء رَُسوِل ا�َّ

َح بِِه، َوَمْن لَْم يُِصْب ِمنُْه َشيْئًا  َصاَب ِمنُْه َشيْئًا َ�َمسَّ
َ
انلَّاَس يَبْتَِدُروَن َذاَك الوَُضوَء، َ�َمْن أ

َخَذ َ�َ�َ 
َ
 أ

ً
يُْت بَِالال

َ
َخَذ ِمْن بَلَِل يَِد َصاِحبِِه، ُ�مَّ َرأ

َ
ًة، فََرَ�َزَها وََخَرَج انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه أ

ًرا َوابَّ  وََسلََّم يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء، ُمَشمِّ يُْت انلَّاَس َوادلَّ
َ
، َوَرأ َعتَْ�ِ

ْ
ِة بِانلَّاِس َر�  الَعَ�َ

َ
 إِىل

َص�َّ
ةِ  وَن ِمْن َ�ْ�ِ يََدِي الَعَ�َ  ].٣٧٦[رواه ابلخاری:  »َ�ُمرُّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا حرام است، و طوری که در احادیث دیگری آمده است، ) پوشیدن لباس ابریشمین برای مرد١ 

 ھا پوشیدن لباس ابریشمین در نماز و در غیر نماز جواز دارد. برای زن
) این جامۀ ابریشمین را أکبدر بن عبدالملک امیر دومة الجندل که شخص نصرانی بود، برای ٢ 

ه بخشش غیر مسلمانان را فرستاده بود، از این جھت برای مسلمان روا است ک جپیامبر خدا 
 قبول نماید.
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را در خیمۀ کوچک  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سهیفابوجح از -۲۴۸
 سرخ رنگی که از پوست ساخته شده بود دیدم.

 را با خود گرفته بود. جرا دیدم که آب وضوی آن حضرت  سو بالل
بر یکدیگر سبقت  جآوردن آب وضوی پیامبر خدا  و مردم را دیدم که جھت به دست

مالید، و  آورد، به سر و جانش می ی به دست میجستند، کسی که از آن آب چیز می
 کرد. آورد، از رطوبت دست رفیق خود استفاده می کسی که از آن چیزی بدست نمی

با  جداری را بر زمین کوبید، و پیامبر خدا  بعد از آن بالل را دیدم که عصای نیزه
به سوی آن  ھای سرخ رنگی در حالی که ازار خود را باال زده بودند، آمدند، و لباس

 ء نمودند.دار به مردم دو رکعت نماز ادا زهعصای نی
دار عبور  و دیدم که در این وقت مردم و چارپایان از جلو آن عصای نیزه

 .)١(کردند می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند که: تبرک جستن به آثار اشخاص نیک (با  ) بعضی از علماء با استنباط از این حدیث می١ 

] جواز دارد، ولی قیاس کردن اشخاص دیگر ولو آنکه جقیاس به تبرک جستن به آثار پیامبر خدا 
خالی از اشکال نیست، زیرا اگر تبرک جستن به آثار اشخاص نیک  جشند به پیامبر خدا نیک با

به آثار ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سائر عشرۀ  شداشت، صحابه جواز می جغیر از پیامبر خدا 
ھا ثابت نشده است،  جستند، و چون چنین عملی از آن مبشره رضی الله تعالی عنھم تبرک می

باشد و بس، ثانیا آنکه  می جتوان گفت که تبرک جستن خاص به آثار نبی کریم  یبنابراین م
معیاری برای تعیین اشخاص نیک وجود ندارد، و طوری که مشاھد است، چه بسا اشخاصی که 

کنند، در چشم و نظر عدۀ از اشخاص، نیک و حتی باالتر از آن قرار  حتی از کبائر خودداری نمی
ذریعه) یکی از ادلۀ شرعی است، و اگر تبرک جستن به آثار دیگران را جواز دارند، سوم آنکه (سد 

بدھیم، چه بسا که این عمل کم کم از مرحلۀ تبرک جستن گذشته و به مراحلی برسد، که انسان 
 را به گناھان کبیره داخل سازد، والله تعالی أعلم.

ھای سرخی بود، و  که دارای خطپوشیده بودند، برد یمانی بود  ج) لباسی را که پیامبر خدا ٢ 
اند که پوشیدن لباس ولو آنکه سرخ خالص باشد،  بعضی از علماء نظر به ظاھر این حدیث گفته

 جواز دارد، ولی در نزد احناف پوشیدن لباس سرخ مکروه است.
) گذشتن از پشت (سترۀ) نمازگذار جواز دارد، و مراد از (ستره) چیزی است که نمازگذار ٣ 

داری را که پیامبر  گاھش نگذرند، و عصای نیزه دھد، تا مردم از جای سجده ود قرار میپیشروی خ
 پیش روی خود نصب کرده بودند، عبارت از ھمان (ستره) است. جخدا 

                                                 



 ٣٣٥  نمازکتاب  -۸

بِ  باب: -١٥ شَ اخلَ ِ وَ املِنْربَ طُوحِ وَ الَةِ يفِ السُّ  الصَّ

 ها و منبر، و چوب ]: نماز خواندن بر باالی بلندی١٥باب [

؟ َ�َقاَل: َما بَيِقَ  َريِضَ اُهللا َ�نُْه: وقد سئل: َسْهَل ْ�َن َسْعدٍ  َ�نْ  -٢٤٩ ٍء الِمنرَْبُ يِّ يَشْ
َ
ِمْن أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَ   فَُالنََة لَِرُسوِل ا�َّ
َ

ثِْل الَغابَِة َعِملَُه فَُالٌن َمْو�
َ
، ُهَو ِمْن أ ْعلَُم ِم�ِّ

َ
يِْه بِانلَّاِس أ

َ َوقَاَم عَ «وََسلََّم،  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� ُعِمَل َووُِضَع، فَاْستَْقبََل الِقبْلََة، َكربَّ لَيِْه رَُسوُل ا�َّ
َسُه ُ�مَّ رََجَع الَقْهَقَرى، فَسَ 

ْ
 َوَرَ�َع َوَرَ�َع انلَّاُس، َخلَْفُه ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

َ
َجَد َوقَاَم انلَّاُس َخلَْفُه، َ�َقَرأ

رِْض 
َ
َسُه، ُ�مَّ رََجَع الَقْهَقَرى َحىتَّ َسَجدَ ىلَعَ األ

ْ
، ُ�مَّ َرَ�َع ُ�مَّ َرَ�َع َرأ  الِمنرَْبِ

َ
 ، ُ�مَّ اَعَد إِىل

رِْض 
َ
نُهُ »بِاأل

ْ
 ].٣٧٧[رواه ابلخاری:  ، َ�َهَذا َشأ

] از جپرسید: منبر [پیامبر خدا  سروایت است که کسی از سھل بن سعد -۲۴۹
 چه ساخته شده بود؟

گفت: از مردم کسی که این چیز را از من بھتر بداند، در قید حیات نیست، منبر 
 ] از درخت گزغابه، ساخته شده بود.ج[پیامبر خدا 

باالیش روی به  جپیامبر خدا  ش نھاده شد،و ھنگامی که منبر ساخته شد و به جای
قبله ایستاده و تکبیر گفتند، مردم ھم پشت سرشان ایستادند، قراءت را خواندند و 
رکوع کردند، و مردم ھم پشت سرشان رکوع کردند، بعد از آن سرخود را بلند کردند، و 
عقب عقب رفته و بر روی زمین سجده نمودند، بعد از آن دوباره باالی منبر رفتند، 

ند و رکوع نمودند، و بعد ازان سر خود را [از رکوع] باال کردند، بعد ازان قراءت را خواند
 .)١(عقب عقب آمدند، تا اینکه بر روی زمین سجده کردند، و قصۀ منبر به این طریق بود

مستعمل شده  ج) آب مستعمل نجس نیست، و البته آبی که از شستن دست و پای پیامبر خدا ٤ 
ر از ھر گالبی است، و این چیز به احادیث زیادی ثابت ت باشد، پاکتر از ھر آب پاکی و خوشبوی

 شده است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در این نماز خواندن بر روی پلۀ  جدارای سه پله بود، و پیامبر خدا  ج) گویند: منبر پیامبر خدا ١ 

د، و ھنگام قراءت خواندن آمدن دوم ایستاده بودند، بنابراین ھنگام سجده کردن دو قدم پس می
رفتند، و در نزد عامۀ علماء، چنین عملی در نماز اگر روی ضرورت و یا  دو قدم به پیش می

گویند: این کار در صدر  دانند می مصلحت باشد، جواز دارد، و کسانی که این عمل را جائز نمی

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٣٦

ريِ  باب: -١٦ صِ ىلَ حَ الَةِ عَ  الصَّ

 ]: نماز خواندن بر باالی بوریا١٦باب [

�َِس بِْن َمالٍِك  -٢٥٠
َ
تَُه ُملَيَْكةَ  اُهللا َ�نُْه: ريَِضَ  َ�ْن أ نَّ َجدَّ

َ
َدَعْت  –ريَِضَ اُهللا َ�نَْها  أ

َ�َل ِمنُْه، ُ�مَّ قَاَل: 
َ
ُ، فَأ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِلَطَعاٍم َصنََعتُْه هل َصلِّ «رَُسوَل ا�َّ

ُ
قُوُموا فَِأل

َا، قَِد ا» لَُ�مْ 
َ

 َحِصٍ� نل
َ

�ٌَس: َ�ُقْمُت إىِل
َ
ْسوَدَّ ِمْن ُطوِل َما لُِبَس، َ�نََضْحتُُه بَِماٍء، َ�َقاَم قَاَل أ

 َ
َ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، وََصَفْفُت َوايلَتِيَم َوَراَءُه، َوالَعُجوُز ِمْن َوَرائِنَا، فََص�َّ نل ا رَُسوُل ا�َّ
، ُ�مَّ  َعتَْ�ِ

ْ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َر�  ].٣٨٠[رواه ابلخاری:  انرَْصََف رَُسوُل ا�َّ

 جپیامبر خدا  لروایت است که مادرکالنش (ملیکه) ساز انس بن مالک -۲۵۰
از آن طعام خوردن و  جرا به طعامی که آماده کرده بود، دعوت نمود، پیامبر خدا 

 ».برخیزید تا برای شما نماز بخوانم«فرمودند: 
ب شسته و آوردم، استعمال زیاد سیاه شده بود، به آ گفت: بوریایی را که از سانس

ایستادند، و من و یتیمی [که آنجا بود] پشت سرشان صف بستیم، و آن  جپیامبر خدا 
برای ما دو رکعت نماز خواندند و بعد ازان  جپیر زن پشت سرما ایستاد، و پیامبر خدا 

 .)١(رفتند

داشت، ولی بعد از آن  گرفت، و این در وقتی بود که چنین اعمالی در نماز جواز اسالم صورت می
 نسخ گردید.

کند، و در (المحیط) آمده است که: راه رفتن در نماز اگر یک  ) عمل اندک نماز را فاسد نمی٢ 
کند)، به اساس  کند، ولی اگر دو و یا سه قدم باشد، نماز را فاسد می قدم باشد، نماز را فاسد نمی

انده بودند، باید فاسد باشد، ولی بھتر آن است به این طریق خو جاین نظر نمازی را که پیامبر خدا 
که بگوئیم: اگر راه رفتن روی ضرورت و یا روی مصلحت باشد، نباید نماز فاسد شود، و یا حتی 

ایستد، باید از صف جلوتر شخصی  ھا تنھا به نماز می چه اگر کسی در پشت صف مکروه باشد، چنان
این شخص به نماز به ایستد، که در این صورت به  را به طرف خود بکشد تا عقب آمده و در پھلوی

 اتفاق علماء نماز آن شخص نه فاسد است و نه مکروه.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 باید دعوت را اجابت نماید. –اگر مانعی وجود نداشته باشد  –شود  ) شخصی که دعوت می١ 

                                                                                                                        



 ٣٣٧  نمازکتاب  -۸

اشِ  باب: -١٧ رَ ىلَ الفِ الَةِ عَ  الصَّ

 : نماز خواندن بر باالی فرش]١٧باب [

�ََّها قَالَْت:  –ريَِضَ اُهللا َ�نَْها  َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٥١
َ
ُكنُْت «َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، �

إَِذا َسجَ 
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َورِْجَالَي، يِف قِبْلَِتِه فَ نَاُم َ�ْ�َ يََدْي رَُسوِل ا�َّ

َ
َد َ�َمَزِ�، أ

دارد، گرچه بعضی از علماء آن را در غیر ماه خصوصی ) خواندن نماز نفل به جماعت جواز ٢ 
باشد، روا است، ولی اگر به طور اشتھاری باشد، روا نیست، زیرا شاید کسانی فکر کنند که این 

 نماز فرض است.
) بھتر آن است که نماز نفل در خانه اداء گردد، زیرا مسجد برای ادای نمازھای فرض ساخته ٣ 

 اندن نماز نفل در خانه از ریاء دورتر است.شده است، و دیگر آنکه خو
 ) باید مکان نماز خواندن از کثافت و چتلی پاک ساخته شود.٤ 
 ) روا است که اطفال در صف نماز در پھلوی مردھا بایستند.٥ 
تر باشد، و اگر تنھا یک زن در نماز وجود داشت، باید به  ھا باید از صف مردھا دنبال ) صف زن٦ 

 اخیر بایستد.تنھائی در صف 
) جمھور علماء بر این نظر اند که امامت دادن زن برای مردھا جواز ندارد، زیرا در صورتی که ٧ 

جای ایستادن زن در صف، بعد از صف اطفال است، پس به طور اولی نباید که از ھمگان جلوتر 
جواز دارد، و در گویند: امامت دادن زن به طور مطلق  ایستاده شود، ولی امام طبری و ابوثور می

روایت دیگری از امام طبری و ابوثور اینطور روایت شده است که: امامت دادن زن و نماز تراویح 
 در صورتی که غیر از وی قارئ دیگری وجود نداشته باشد، روا است.

 داند. چھار رکعت را بھتر می /) نماز نفل در روز دو رکعت است، ولی امام ابوحنیفه٨ 
ن بر باالی بوریا جواز دارد، و حدیثی که از عائشه رضی الله روایت شده است که ) نماز خواند٩ 

اند، صحیح نیست، زیرا یکی از رواتش که یزید بن  بر روی بوریا نماز نخوانده جگفت: پیامبر خدا 
 مقدام باشد، در نزد اھل حدیث ضعیف است.

شان امامت  خواندند، یک نفر برای میشود، یعنی: اگر سه نفر باھم نماز  ) دو نفر صف گفته می١٠ 
بدھد، و دو نفر دیگر در پشت سرش به صف بایستند، ولی اگر دو نفر بودند، باید یکی امامت 

 تر از وی بایستد. بدھد، و دیگری در پھلویش به طرف راست، قدری عقب
فه، شافعی و ھا نماز بخواند، در نزد ائمۀ ثالثه که امام ابوحنی ) اگر کسی تنھا در پشت صف١١ 

مالک رحمھم الله باشد، نمازش صحت دارد، ولی در نزد امام احمد بن حنبل و اصحاب حدیث 
برای کسی که تنھا در «اند که:  فرموده جرحمھم الله نمازش صحیح نیست، زیرا پیامبر خدا 

این گویند که: مراد از نفی نماز در  ، ولی جمھور علماء می»پشت صف نماز بخواند، نمازی نیست
 حدیث نبوی شریف نفی کمال نماز است، نه نفی مطلق نماز.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٣٨

إَِذا قَاَم �ََسْطتُُهَما
، فَ [رواه  ، قَالَْت: َوابُليُوُت يَْوَمئٍِذ لَيَْس ِ�يَها َمَصا�ِيحُ »َ�َقبَْضُت رِْجَ�َّ

 ].٣٨٢ابلخاری: 
روایت است که گفت: بسا اوقات پیش  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۵۱

 گرفت. خوابیدم که پاھایم به طرف قبله ایشان قرار می طوری می جروی پیامبر خدا 
کردند، و من پاھای خود  کردند، با دست خود مرا تنبیه می و ھنگامی که سجده می

 کردم. ایستادند، دوباره پاھایم را دراز می کشیدم، و ھنگامی که می را پس می
 .)١(ھا چراغی نبود گوید: و در آن وقت در خانه می لعائشه

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَُص�ِّ َوِ�َ بَيْنَُه « َوَ�نَْها ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: -٢٥٢ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ْهِلِه اْعرِتَاَض اجلَنَاَزةِ 
َ
 ].٣٨٣[رواه ابلخاری:  »َوَ�ْ�َ الِقبْلَِة ىلَعَ فَِراِش أ

خواندند،  نماز می جامبر خدا روایت است که: ھنگامی که پی لو از عائشه -۲۵۲
 .)٢(گرفت و بین قبله بر روی بستر به شکل جنازه قرار می جوی بین پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا چراغی نبود) داللت بر این دارد، که اگر  که: (در آن وقت در خانه ل) این سخن عائشه١ 

خود را دور دیدم، و ھنگام سجده کردن پاھای  را می جبود، سجده کردن پیامبر خدا  چراغی می
 کردم، و حاجتی نبود که با دست خود مراتنبیه کند تا پای خود را پس بکشم. می

 شود. ) اگر زن بیگانه نباشد و در پیش روی نمازگذار قرار گیرد، سبب بطالن نمازش نمی٢ 
 ) عمل اندک در وقت نماز خواندن اگر روی ضرورت باشد، باکی ندارد.٣ 
ھایی که لمس کردن زن را ناقض وضوء  شود، و آن ء نمی) لمس کردن زن سبب نقض وضو٤ 

 جویند. دانند، به ادلۀ دیگری تمسک می می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) نماز خواندن به طرف شخص خوابیده، کراھت ندارد.١ 
سبب فساد ) نماز خواندن به طرف زن، و قیاس به آن، مرور کردن زن از پیش روی نمازگذار، ٢ 

 گردد، مگر آنکه سبب فتنه و مشغولیت قلب وی گردد. وی نمی

                                                 



 ٣٣٩  نمازکتاب  -۸

رِّ  باب: -١٨ ةِ احلَ دَّ بِ يفِ شِ ىلَ الثَّوْ ودِ عَ جُ  السُّ

 ]: سجده کردن بر باالی جامه در شدت گرمی١٨باب [

�َِس بِْن َمالٍِك  -٢٥٣
َ
ُكنَّا نَُص�ِّ َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

ُجودِ  ِة احلَرِّ يِف َماَكِن السُّ َحُدنَا َطَرَف اثلَّوِْب ِمْن ِشدَّ
َ
 ].٣٨٥[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم، َ�يََضُع أ

خواندیم،  نماز می جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۲۵۳
 .)١(گذاشت اش می اش را به جای سجده گرمی جامه تشد ما از و ھرکدام

الَةُ  باب: -١٩ الِ  الصَّ  يفِ النِّعَ

 ]: نماز خواندن با کفش١٩باب [

نَّ  -٢٥٤
َ
َ�اَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ يِف َ�ْعلَيِْه؟  ه ُسئَِل:َوَ�نُْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه �

َ
أ

 ].٣٨٦[رواه ابلخاری:  »َ�َعمْ «قَاَل: 
با نعلین نماز  جپرسید: آیا پیامبر خدا  سروایت است که کسی از انس -۲۵۴

 خواندند؟ می
 .)٢(گفت: بلی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) در نزد جمھور علماء برای نمازگذار روا است که در وقت شدت گرمی و قیاس بر آن در وقت ١ 

این عمل را روا  /ینماز خواندن بر روی برف و یخ، بر باالی لباسش سجده کند، و امام شافع
 داند. نمی

) اختالف در اینکه سجده کردن بر باالی لباس روا است و یا نه، اختالف در لباسی است که ٢ 
نمازگذار آن را پوشیده است، مانند: سجده کرده بر باالی آستین، بر باالی گوشۀ لباس، و بر باالی 

ده کردن بر باالی جامۀ جداگانه که به ھا، ورنه سج گوشۀ قبا، بر باالی شاخۀ دستار و امثال این
 شود، به اتفاق ھمگان جواز دارد. نام جا نماز یاد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) نماز خواندن با کفش جواز دارد، و البته این در صورتی است که در کفش نجاستی نباشد، ١ 

 ورنه نماز خواندن با چنین کفشی جواز ندارد.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٤٠

الَةُ  باب: -٢٠ افِ  الصَّ فَ  يفِ اخلِ

 ]: نماز خواندن با موزه٢٠باب [

ِ  َ�نْ  -٢٥٥ يِْه، ُ�مَّ أنه « ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َجِر�َر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ  َوَمَسَح ىلَعَ ُخفَّ
َ
أ بَاَل، ُ�مَّ تَوَضَّ

يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َصنََع ِمثَْل َهَذا«فَُسئَِل، َ�َقاَل: » قَاَم فََص�َّ 
َ
فَاَكَن ُ�ْعِجبُُهْم » «َرأ

ْسلَمَ 
َ
نَّ َجِر�ًرا اَكَن ِمْن آِخِر َمْن أ

َ
 ].٣٨٧[رواه ابلخاری:  »ِأل

روایت است که وی بول نمود، بعد از آن وضوء  ساز جریر بن عبدالله -۲۵۵
 ھای خود مسح کرد، بعد از آن برخاست و نماز خواند. ساخت، و بر موزه

 را دیدم که چنین کردند. جو چون از وی پرسان شد، گفت: پیامبر خدا 
لمان شده و صحابه از این کار خوش شدند، زیرا جریر از آخرین کسانی بود که مس

 .)١(بودند

ھای نظیفی مفروش  کنیم، چون اکثر مساجد با فرش ) در عصری که ما در آن زندگی می٢ 
ھای مسجد گردد، باید از نماز خواندن  باشد، اگر پوشیدن کفش سبب و ساخت و چتلی فرش می

 با کفش در چنین مساجدی خودداری شود.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که مردم او را ببینند جواز دارد، گرچه بھتر آن است که در وقت بول ) بول کردن در جای ١ 

 کردن خود را از چشم مردم پنھان کند.
 ) مسح کردن بر باالی موزه جواز دارد.٢ 
این بود که از جواز مسح کردن بر موزه مطمئن  ساز سخن جریر ش) سبب خوشی صحابه٣ 

کردند که آیۀ وضوء در سوره (المائده) مسح بر موزه را نسخ  ھا فکر می شدند، زیرا بعضی از آن
بعد از نزول سورۀ (المائده) بود، این اشتباه از بین  سکرده است، و چون مسلمان شدن جریر

 رفت.

                                                                                                                        



 ٣٤١  نمازکتاب  -۸

ودِ باب:  -٢١ جُ َايفِ يفِ السُّ جيُ يْهِ وَ بْعَ ي ضَ بْدِ  يُ

هایش را از پهلوهایش دور  ]: در سجده پهلوهایش را ظاهر سازد، و دست٢١باب [
 نگهدارد

٢٥٦-  ِ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم « ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: بِْن َمالٍِك ابِْن حُبَيْنَةَ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
أ

َج َ�ْ�َ يََديِْه َحىتَّ َ�بُْدَو َ�يَاُض إِْ�َطيْهِ   ].٣٩٠[رواه ابلخاری:  »اَكَن إَِذا َص�َّ فَرَّ
 جپیامبر خدا  روایت است که گفت: )١(ساز عبدالله بن مالک بن بحینه -۲۵۶

داشتند، که  ھای خود را از یکدیگر دور نگه می چنان دست ھنگام نماز خواندن آن
 .)٢(شد شان معلوم می سفیدی زیر بغل

وفات یافت است، أسد الغابه  ست، در آخر ایام معاویهوی عبدالله بن مالک بن بحینۀ ازدی اس -١
)٣/٢٥٠.( 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) مراد از (ھنگام نماز خواندن): ھنگام سجده کردن در نماز است، و جزء اخیر حدیث، به این ١ 

 چیز صراحت دارد.
ھا باید  خاص برای مردھا است، و زنھا از پھلوھا در حال سجده کردن،  ) دور نگھداشتن دست٢ 

ھنگام سجده کردن بازوھای خود را به پھلوھای خود بچسپانند، و این مذھب جمھور علماء از 
شان این است که زن عورت است، پس بھتر  حنفیه و شافعیه و مالکیه و حنابله است، و دلیل

ھای  وقت سجده کردن دستتر باشد، زیرا اگر وی مانند مردھا در  برایش این است که پوشیده
 خود را از پھلوی خود دور نگھدارد، احتمال دارد که بعضی اجزاء بدنش ظاھر گردد.

خواند، و اما  ھا از پھلوھا برای کسی است که امام است، و یا تنھا نماز می ) دور نگھداشتن دست٣ 
ھای  خواند، بھتر بلکه الزم در حق وی آن است که دست کسی که به جماعت بر سر صف نماز می

ھای خود دور نگھدارد، زیرا در این صورت سبب زحمت و حتی مانع سجده  خود را از پھلوی
خوانند اگر  خواند، زیرا کسانی که پھلوی ھم نماز می شود که در پھلویش نماز می کسی میکردن 

ھای خود دور نگھدارند، امکان سجده کردن به صورت صحیح  ھای خود را از پھلوی ھمگی دست
گردد، و از اینجا است که بعضی از صحابه از مشکالتی که در زمینه برای  ھا میسر نمی برای آن

ھای  ھا اجازه دادند که دست شکایت نمودند، و ایشان برای آن جداده بود به پیامبر خدا ھا رخ  آن
 جھای پیامبر خدا  روایت است که گفت: صحابه سخود را به پھلوھای خود نگھدارند، از ابوھریره

ھا از پھلوھا برای ما مشقت  در نزد ایشان شکایت کرده و گفتند که: در دور نگھداشتن دست
روایت  /ھای خود را به زانوھای خود بچسپانید، و از نافع فرمودند: دست جامبر خدا است، پی

 چسپانید. ھای خود می ھای خود را به پھلوی در وقت سجده کردن دست باست که ابن عمر

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٤٢

ةِ  باب: -٢٢ بْلَ بَالِ القِ تِقْ لِ اسْ  فَضْ

 آوردن به قبله ]: فضیلت روی٢٢باب [

�َِس بِْن َمالٍِك  -٢٥٧
َ
ِ  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ َمْن « َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ةُ  ِ َوِذمَّ ُة ا�َّ ُ ِذمَّ
َ

ي هل ِ
َّ

َ�َل َذ�ِيَحتَنَا فََذلَِك الُمْسِلُم اذل
َ
رَُسوهِلِ،  َص�َّ َصَالَ�نَا َواْستَْقبََل قِبْلَتَنَا، َوأ

تِهِ  َ يِف ِذمَّ ِْفُروا ا�َّ
ُ

 ].٣٩١[رواه ابلخاری:  »فََال خت
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سمالک از انس بن -۲۵۷

کسی که نماز ما را بخواند، و به قبله ما رو بیاورد، و ذبح دست ما را بخورد، «
مسلمانی است که در عھد و امان خدا و رسول او است، پس عھد و امان خدا را دربارۀ 

 .)١(»وی پامال نکنید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ر ھرکس به اساس چیزی شود که حکم ب گوید: از این حدیث دانسته می می /) امام عینی١ 

زند، بنابراین کسی که اعمال مسلمانان را انجام دھد، حکم به  است که از وی به ظاھر سر می
شود، ولو آنکه در باطن مسلمان نباشد، زیرا باطن را جز خداوند کس دیگری  مسلمان بودنش می

 داند. نمی
قصدا رو آوردن به قبله را ترک ) رو آرودن به قبله در وقت نماز خواندن شرط است، و کسی که ٢ 

 شود. کند، نمازش نماز گفته نمی
 ) در مورد قبلۀ نمازگذار حاالت مختلفی است.٣ 
 اش طرف کعبه است نه عین کعبه. خواند، قبله کسی که در خارج مکۀ مکرمه نماز می -أ 
مشرفه  اش عین خانۀ خواند، قبله کسی که در مکۀ مکرمه در داخل مسجد الحرام نماز می -ب 

 کند. است، و اگر دانسته و یا ندانسته به طرف دیگری نماز بخواند، نمازش صحت پیدا نمی
اش نیز عین  خواند قبله کسی که داخل مکۀ مکرمه ولی در بیرون از مسجد الحرام نماز می -ج 

 خانه مشرفه است، ولی اگر ندانسته به طرف دیگری نماز بخواند، در نزد بعضی از علماء نمازش
تر باشد، زیرا  دانند، و شاید ھمین قول راجح فاسد است، ولی اکثر علماء نمازش را فاسد نمی

ھمانطوری که امکان اشتباه در قبله در خارج مکۀ مکرمه وجود دارد، در داخل مکۀ معظمه نیز 
 وجود دارد.

را در برابر  جدر مدینۀ منوره محراب پیامبر خدا  ÷گوید که: (جبرئیل می /امام ابوالبقاء -د 
گویند که: ساختن محراب مسجد نبوی به اساس معاینه و  کعبه قرار داده بود)، وعدۀ از علماء می

                                                 



 ٣٤٣  نمازکتاب  -۸

لِ اهللاِ باب: -٢٣ وْ اىلَ قَ ْ وَ ﴿ : تَعَ ُِذوا َقاِم إِبَۡ�ِٰ�  ٱ�َّ �  ِۧمن مَّ
 ﴾َم ُمَصّ�ٗ

 ]: این قول خداوند متعال که: و مقام ابراهیم را نمازگاه قرار بدهید.٢٣باب [

نَّ  اْ�َن ُ�َمرَ  َعِن  -٢٥٨
َ
َيِْت الُعْمَرَة، َولَْم  ه ُسئَِل ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: �

ْ
َ�ْن رَُجٍل َطاَف بِابل

تَُه؟ َ�َقاَل: قَِدَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، 
َ
يِت اْمَرأ

ْ
يَأ

َ
َفا َوالَمْرَوِة، أ َ�َطاَف «َ�ُطْف َ�ْ�َ الصَّ

، َوَطاَف َ�ْ�َ ا َعتَْ�ِ
ْ
َيِْت َسبًْعا، وََص�َّ َخلَْف الَمَقاِم َر� َفا َوالَمْرَوةِ بِابلْ ، َوقَْد اَكَن لَُ�ْم يِف »لصَّ

ْسَوٌة َحَسنَةٌ 
ُ
ِ أ  ].٣٩٥[رواه ابلخاری:  رَُسوِل ا�َّ

روایت است که شخصی از وی پرسید: اگر کسی غرض  باز ابن عمر -۲۵۸
کند، آیا جواز دارد که پیش از سعی بین صفا و مروه با  ادای عمره به خانه طواف می

 ؟ھمسرش ھمبستر گردد
[به مکه آمدند] به خانه ھفت شوط طواف کردند، و پشت مقام  جگفت: پیامبر خدا 

ابراھیم دو رکعت نماز اداء نمودند، و بین صفا و مروه سعی نمودند، و بھترین کار برای 
 .)١(است جشما، پیروی نمودن از پیامبر خدا 

ا َدَخَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: لَمَّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما ٍس اْ�َن َ�بَّا َعِن  -٢٥٩
َعتَْ�ِ يِف ُ�بُِل 

ْ
ا َخَرَج َرَ�َع َر� ابَليَْت، َداَع يِف نََواِحيِه لُكَِّها، َولَْم يَُصلِّ َحىتَّ َخَرَج ِمنُْه، فَلَمَّ

 ].٣٩٨[رواه ابلخاری:  »َهِذهِ الِقبْلَةُ «الَكْعبَِة، َوقَاَل: 

کعبۀ مشرفه را مشاھده کرده و قبلۀ  جمشاھده بود، زیرا موانع برداشته شده بود، و پیامبر خدا 
 مسجد خود را در برابر آن قرار دادند.

 حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این  -١
 ) طواف به خانۀ کعبه معظمه ھفت شوط است.١ 
اداء نمود، و اینکه این  ÷) بعد از طواف به خانۀ معظمه، باید دو رکعت نماز خلف مقام ابراھیم٢ 

باشد، بین علماء اختالف نمود، و اینکه این دو رکعت واجب و یا  دو رکعت واجب و یا سنت می
است، و اگر سنت ھم باشد، سنت مؤکده است، بنابراین نباید باشد، بین علماء اختالف  سنت می

 آن را ترک نمود.
تا وقتی که شخص بین  ج) سعی بین صفا و مروه واجب است، بنابراین با پیروی از نبی کریم ٣ 

 صفا و مروه سعی نکرده است، نباید با ھمسر خود ھمبستر شود.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٤٤

داخل خانۀ کعبه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۵۹
 شدند، در ھمۀ اطرافش دعا نمودند، و تا وقتی که از خانه بیرون نشدند، نماز نخواندند،

قبله این «خوانده و فرمودند: و چون از خانه بیرون شدند، دو رکعت نماز به طرف کعبه 
 .)١(»است

ةِ  باب: -٢٤ بْلَ وَ القِ هِ نَحْ جُّ انَ التَّوَ يْثُ كَ  حَ

 ]: در وقت نماز در هرجایی باید روی به قبله بود٢٤باب [

اءِ  -٢٦٠ َْو «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َعِن الرَبَ
َ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ � اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْو َسبَْعةَ  َ�يِْت الَمْقِدِس، ِستََّة َعرَشَ 

َ
[رواه  »ْفِظ م و�ينهما �الََفٌة يف اللَّ دَّ تق َشْهًرا، َعرَشَ  َشْهًرا أ

 ].٣٩٩ابلخاری:

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در اصل صحیح البخاری موجود است،  س) در حدیث دیگری که در ھمین باب به روایت بالل١ 

نماز  بدر داخل خانۀ کعبه نماز خواندند، و اینکه ابن عباس جآمده است که پیامبر خدا 
به خانه داخل نشده بود که  جخواندن را نفی نموده است، سببش این است که وی با پیامبر خدا 

بود،  جدر این ھنگام با پیامبر خدا  سرا دیده باشد، ولی چون بالل جیامبر خدا نماز خواندن پ
دارد، و   ترجیح بنماز خواندن ایشان را دیده بود، از این جھت حدیث وی بر حدیث ابن عباس

در نتیجه نماز خواندن در داخل خانۀ معظمه جواز دارد، بنابراین اگر برای کسی میسر گردد، 
 داخل خانۀ کعبه سنت است، و این کار شرف بسیار بزرگی است.نماز خواندن در 

) شخص نباید با کفش و یا موزه و حتی جراب به خانۀ معظمه داخل گردد، زیرا داخل شدن با ٢ 
اعتنائی نسبت به مقام این خانۀ معظمه دارد،  این چیزھا به خانۀ معظمه داللت بر نوعی تکبر و بی

تناب ورزد، و عالوه بر آن، باید شخص مسلمان بکوشد تا جسمش به و مسلمان باید از این چیز اج
ھا مانع تماس  آن زمین طاھر تماس نماید، نه آنکه با پوشیدن کفش و یا جراب و امثال این

 جسمش به آن مکان متبرک گردد.

َك َ�ۡعلَيۡ  ٱۡخلَعۡ فَ ﴿فرماید  می ÷امام قرطبی در تفسیر این قول خداوند متعال که خطاب به موسی 
 ِ ِس  ٱلَۡوادِإِنََّك ب کند که گفت:  نقل می س]، از علی بن أبی طالب١٢[طه:  ﴾١٢ُطٗوى  ٱلُۡمَقدَّ
ھایش به خاک آن وادی  از این جھت امر به بیرون کردن کفشش شد تا اینکه قدم ÷موسی

قرار  ÷تماس نماید، و البته به یقین و بدون شک، زمین خانۀ مشرفه از زمینی که در آن موسی
 تر است. تر، و معظم تر، مقدس اشت، مشرفد

                                                 



 ٣٤٥  نمازکتاب  -۸

شانزده یا ھفده ماه، به طرف  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز براء -۲۶۰
(بیت المقدس) نماز خواندند، این حدیث قبال گذشت، ولی الفاظ این دو روایت باھم 

 اختالف دارد.

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ ىلَعَ «قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  َ�ْن َجابِرِ  -٢٦١ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َهْت  َراَد الَفِر�َضَة نََزَل فَاْستَْقبََل الِقبْلَةَ  ،بهِ  َراِحلَِتِه، َحيُْث تَوَجَّ

َ
إَِذا أ

 ].٤٠٠[رواه ابلخاری:  »فَ
الی مرکب بر با جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  ساز جابر -۲۶۱

خواندند،  رفت به ھمان طرف نماز می خواندند، به ھرطرفی که مرکب می نماز [نفل] می
شدند، و به طرف  ولی ھنگامی که ارادۀ ادای نماز فرض را داشتند، از مرکب پیاده می

 .)١(خواندند قبله نماز می

 - انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ  َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َمْسُعوٍد ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: -٢٦٢
ْو َ�َقَص  الراوي َعلَْقَمَة الراوي َعِن ابِْن َمْسُعوٍد: قَاَل إِبَْراِهيُم:

َ
ْدِري َزاَد أ

َ
ا َسلََّم ِ�يَل  -َال أ فَلَمَّ

ٌء؟ قَاَل:  َالِة يَشْ َحَدَث يِف الصَّ
َ
، أ ِ ُ: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ »َوَما َذاكَ «هل وا: َصلَّيَْت َكَذا َوَ�َذا، َ�ثََ� ، قَال

ا بِوَْجِهِه، قَاَل: 
ْ�بََل َعلَيْنَ

َ
ا أ ، ُ�مَّ َسلََّم، فَلَمَّ إِنَُّه لَْو «رِْجلَيِْه، َواْستَْقبََل الِقبْلََة، وََسَجَد َسْجَدَ�ْ�ِ

نَا �رََشٌ 
َ
تُُ�ْم بِِه، َولَِ�ْن إِ�ََّما أ

ْ
َبَّأ

َ
ٌء نل َالِة يَشْ إَِذا  َحَدَث يِف الصَّ

�ىَْس َكَما تَنَْسْوَن، فَ
َ
ِمثْلُُ�ْم، أ

َواَب فَلْيُتِمَّ َعلَيِْه، ُ�مَّ ِليَُسلِّ  َحُدُ�ْم يِف َصَالتِِه، فَلْيَتََحرَّ الصَّ
َ
ُروِ�، َو�َِذا َشكَّ أ ْم، �َِسيُت فََذكِّ

 ].٤٠١[رواه ابلخاری:  »ُ�مَّ �َْسُجُد َسْجَدَ�ْ�ِ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) روآورن به قبله در نماز فرض الزمی است، و بدون آن به اجماع علماء نماز صحت پیدا ١ 

 کند. نمی
ث ) در روآوردن به قبله در نماز غیر فرضی بین علماء اختالف است، و بناء به ظاھر این حدی٢ 

 آوردن به قبله شرط نیست. کرد، روی اکثر علماء بر این اند که اگر نماز نفلی را سواره اداء می
) ادای نماز نفل در حال سواره جواز دارد، ولی ادای نماز فرض در حالت سواره جز در حالت ٣ 

ه کردن ضرورت روا نیست، مثال: اگر شخص در جایی بود که باران بسیار باریده بود، و امکان سجد
تواند نماز فرض را در حالت سواره اداء نماید، و در عصر  بر روی زمین برایش میسر نبود، می

کرد، و سفرش طوالنی بود، به طوری که اگر تا فرود  حاضر اگر کسی به طیاره (ھوا پیما) سفر می
و ھمچنین شد، روا است که نمازش را سواره اداء نماید،  کشید نمازش قضاء می طیاره انتظار می

 در حاالت دیگری از ھمین قبیل.
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نماز خواندند،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۲۶۲
دانم که [پیامبر  نمی –کند که گفت  روایت می سو ابراھیم از علقمۀ راوی از ابن مسعود

] در این نماز چیزی را افزوده و یا کم کرده باشند، ولی بعد از اینکه اسالم جخدا 
 جدیدی نازل شده است؟دادند، کسی گفت: یا رسول الله! در بارۀ نماز کدام چیزی 

 ؟»چه شده است«فرمودند: 
گفتند: چنین و چنان نماز خواندید، ھمان بود که به دو زانو نشستند، و روی به 

 قبله آورده و سجده سھو بجا آوردند، و بعد از آن، سالم دادند.
اگر دربارۀ نماز کدام چیزی «و چون روی خود را به طرف ما کردند، فرمودند: 

دادم، ولی من ھم مانند شما یک بشر ھستم، مثلی که  به شما خبر می شد، حادث می
کنم، و وقتی که فراموش کردم، بیادم  کنید، من ھم فراموش می شما فراموش می

بدھید، و اگر کسی از شما در نمازش به شک افتاد، کوشش کند که صواب را دریابد، و 
 .)١(جھت سھو، دوبار سجده کند نماز خود را تمام نماید، و سالم بدھد، و بعد از آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) سھو و نسیان برای انبیاء علیھم السالم در افعال جواز دارد، ولی در اقوال: اگر متعلق به تبلیغ ١ 

گردد،  نمیھا واقع  وحی، و یا به اخبار باشد، به اتفاق ھمگان سھو و نسیان در این امور برای آن
ھم اگر سھو و یا نسیانی برای انبیاء الله  ولی در غیر این مسائل: بین علماء اختالف است، و با این

دارد، و قصۀ  ھا بیان می علیھم السالم رخ دھد، وحی نازل گردیده و جانب صواب را برای آن
 .ھا شاھد این مدعا است اسیران بدر، و نماز خواندن بر منافقین، و امثال این

) چون وقوع سھو و نسیان برای انبیاء الله، در غیر وحی جواز دارد، پس کسانی که اشخاص ٢ 
گاھانه در مدح آن  دیگری را غیر از انبیاء الله از سھو و نسیان معصوم می گاھانه و یا ناآ دانند، آ

 کنند. جا می اشخاص مبالغه بی
سجدۀ سھو، پیش از سالم دادن است، و شود،  ) طوری که از قسمت اول این حدیث دانسته می٣ 

شود، بعد از سالم دادن، و از اینجا است که علماء  طوری که از قسمت اخیر آن دانسته می
اند: ھردو نوع آن جواز دارد، و اختالف در افضلیت است، و در نزد احناف، نوع دوم آن افضل  گفته

 ھد.د است، و این حدیث مذھب احناف را به طور صریح ترجیح می

                                                 



 ٣٤٧  نمازکتاب  -۸

ةِ  باب: -٢٥ بْلَ اءَ يفِ القِ ا جَ ْ يَ  مَ نْ ملَ مَ اوَ هَ نْ سَ ىلَ مَ ةَ عَ ادَ عَ ةِ  رَ اإلِ بْلَ ِ القِ ريْ ىلَّ إِىلَ غَ  فَصَ

]: آنچه که دربارۀ قبله آمده است، و کسی که اعادۀ نماز را بر کسی که سهوا ٢٥باب [
 داند به غیر قبله نماز خوانده است الزم نمی

ُ َ�نْهُ  ُ�َمرَ  َ�نْ  -٢٦٣ ِ َواَ�ْقُت َر�ِّ يِف ثََالٍث « قَاَل: ريَِضَ ا�َّ َص�َّ  : َ�ُقلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ
َْذنَا ِمْن َمَقاِم إِبْ  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  لَْت: لَِو اختَّ َ�َ�َ ، ُذوا ِمنْ ﴿َراِهيَم ُمَص�ًّ ِ

َّ
َمَقاِم إِبَْراِهيَم  َواخت

، فَإِنَُّه يَُ�لُِّمُهنَّ  ﴾ُمَص�ًّ  ْن َ�ْتَِجنْبَ
َ
َمرَْت �َِساَءَك أ

َ
، لَْو أ ِ َوآيَُة احِلَجاِب، قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ةِ  لَْت آيَُة احِلَجاِب، َواْجتََمَع �َِساُء انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف الَغْ�َ  الرَبُّ َوالَفاِجُر، َ�َ�َ
ا ِمنْ�ُ َعلَ  ْزَواًجا َخْ�ً

َ
ُ أ

َ
هل ْن ُ�بَدِّ

َ
: (َعىَس َر�ُُّه إِْن َطلََّقُ�نَّ أ لَْت َهِذهِ يِْه، َ�ُقلُْت لَُهنَّ َ�َ�َ ،( نَّ

 ].٤٠٢[رواه ابلخاری:  »اآليَةُ 
روایت است که گفت: در سه واقعه با پروردگارم موافق گردیدم،  ساز عمر -۲۶۳

 [یعنی: نظرم با وحی پروردگارم موافق گردید].
را جایی برای نماز خواندن قرار دھیم، و  ÷گفتم: یا رسول الله! اگر مقام ابراھیم

 .﴾و از مقام ابراھیم جایی برای نماز خواندن قرار دھید﴿این آیۀ کریمه نازل گردید: 
و در مورد آیۀ حجاب، گفتم: یا رسول الله! اگر ھمسران خود را امر به حجاب نمائید 

زنند، و آیۀ حجاب نازل  ھا سخن می [بھتر است]! زیرا اشخاص نیکو کار و بدکار با آن
آمدند،  ججھت مجادله و مناقشه نزد پیامبر خدا  جگردید. و ھمسران پیامبر خدا 

] شما را طالق دھد، عوض شما جگر [پیامبر خدا ھا گفتم (چه بسا که ا برای آن
 .)١(خداوند برایش زنان بھتری بدھد) و ھمین آیه نازل گردید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که (با پروردگارم موافق گردیدم) این است که: ھمان چیزی را که برای  س) مراد از گفته عمر١ 

 مشروع شدن بعضی از احکام نظر داده بودم، موافق با آن، وحی نازل گردید، و آن را تایید نمود.
موافق به  سنازل گردیده است، نه آنکه عمر سنظر عمر ) در این مسائل سه گانه وحی موافق٢ 

نظر داده است، بعد از آن وحی موافق نظر وی  سوحی نظر داده باشد، به عبارت دیگر: اول عمر
گفت: پروردگارم با من موافقت نموده است،  نازل گردیده است، و این امر مستدعی آن بود که می

 رم موافق گردیدم).ولی با مراعات ادب گفت که: (با پروردگا

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٤٨

دِ  باب: -٢٦ جِ نَ املَسْ اقِ بِاليَدِ مِ كِّ البُزَ  حَ

 ]: خراشیدن آب دهان از مسجد با دست٢٦باب [

�ٍَس  -٢٦٤
َ
َاَمًة يِف الِقبْلَِة،  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ

ُ
ى �

َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َرأ

َ
أ

ُه �ِيَِدهِ، َ�َقاَل:  َحَدُ�ْم إَِذا قَاَم يِف «فََشقَّ َذلَِك َعلَيِْه َحىتَّ ُرِ�َ يِف وَْجِهِه، َ�َقاَم فََحكَّ
َ
إِنَّ أ

ْو إِنَّ رَ 
َ
َحُدُ�ْم قِبََل قِبْلَِتِه، َصَالتِِه فَإِنَُّه ُ�نَايِج َر�َُّه، أ

َ
َ�نَّ أ �َُّه بَيْنَُه َوَ�ْ�َ الِقبْلَِة، فََال َ�زْبُ

َْت قََدَميْهِ 
َ

ْو حت
َ
َخَذ َطرََف رَِدائِِه، َ�بََصَق ِ�يِه ُ�مَّ رَدَّ َ�ْعَضُه ىلَعَ » َولَِ�ْن َ�ْن �ََساِرهِ أ

َ
ُ�مَّ أ

ْو َ�ْفَعُل َهَكَذا«َ�ْعٍض، َ�َقاَل: 
َ
 ].٤٠٥اری: [رواه ابلخ »أ

آب دھانی را به طرف قبلۀ  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۲۶۴
[مسجد] مشاھده نمودند، و سخت برشان آمد، تا جایی که عالیم ناخشنودی در 
چھرۀشان آشکارا گردید، ھمان بود که برخاستند و آن را با دست خود خراشیده و 

 فرمودند:
کند،  ایستد، در واقع با پروردگار خود مناجات می میوقتی که کسی از شما به نماز «

گیرد، پس نباید کسی از شما آب دھانش را به  و پروردگارش بین او و بین قبله قرار می
 .)١(»اش بیندازد، بلکه به طرف چپ و یا زیر پایش [پنھان نماید] طرف قبله

داخته و آن را بھم بعد ازان گوشۀ ردای خود را گرفتند، و آب دھان خود را در آن ان
 .)١(»و یا آنکه چنین کند«مالیدند و فرمودند: 

خاص به ھمین قضیه نیست، بلکه در پانزده موضوع، وحی موافق  س) موافقت وحی با نظر عمر٣ 
نازل گردیده است، و از آن جمله است قصۀ اسیران بدر، قصۀ نماز خواندن پیامبر خدا  سنظر عمر

ست، شاید نظرش بر منافقین، قضیه تحریم شراب، وغیره، و اینکه وی سه قضیه را ذکر کرده ا ج
گویند: در وقتی که عمر این سخن را  ھا بوده باشد، و شاید چیز دیگری، ولی اینکه می مھمترین آن

گفت تنھا در ھمین سه مورد، وحی موافق نظرش نازل گردیده بود، و موارد دیگر بعد از این 
ث گفته در این حدی ستحقق یافته است، بدون شک قابل قبول نیست، زیرا سخنی را که عمر

 و بعد از توقف کامل وحی بوده است، والله تعالی أعلم. جاست، بعد از وفات نبی کریم 
و این در جایی است که زمین خاکی باشد، و انداختن آب دھان سبب چتلی نگردد، ورنه باید از  -١

اش را پاک کند، با طرف  شود که حتما آب بینی این کار خودداری نماید، و اگر مجبور می
اش، و یا با دستمالی پاک نماید، و اگر ضرورت کامل وجود ندارد، تا خالص شدن نماز صبر  هجام

 کند.
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الَةِ  باب: -٢٧ ينِهِ يفِ الصَّ مِ نْ يَ قْ عَ بْصُ  الَ يَ

 ]: در نماز به طرف راستش تف نکند٢٧باب [

يب -٢٦٥
َ
يب َ�ْن أ

َ
َوَال  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: حديُث انلََّخاَمِة، وفيه ز�ادُة: َسِعيدٍ  ُهَر�َْرَة َوأ

 ].٤١٠[رواه ابلخاری:  َ�ْن يَِميِنهِ 
 –در حدیثی که در مورد آب دھان آمده است  – باز ابوھریره و ابوسعید -۲۶۵

و نه ھم [آب دھان خود را] به طرف راست خود «... این لفظ ھم روایت شده است که: 
 .)٢(»[بیندازد]

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که: (پروردگار شخص نمازگذار، بین او و بین قبله قرار  جدر اینکه مراد از این قول نبی کریم  

 گیرد)، چیست، دو نظر وجود دارد: می
گویند که: مراد از آن، قرار گرفتن حقیقی پروردگار در پیش روی نمازگذار نیست، بلکه  عدۀ می -أ 

بیان حالت نمازگذار است که در وقت نمازخواندن، به ھیئتی ایستاده است، که گویا در مقابل 
کند، پس بر وی الزم است که عظمت این حالت را  پروردگارش ایستاده است، و با وی مناجات می

به طور کامل مراعات نموده، و از عملی که منافی با این مقام است، به طور جدی خودداری 
 نماید.

گویند که: مراد از آن، واقع شدن پروردگار، بین قبله و بین شخصی که نماز  وعدۀ دیگری می -ب 
مان دانیم، ولی به آن ای خواند به طور حقیقی است، و گرچه کیفیت این قرار گرفتن را نمی می

دانیم، ولی به آن صفات  را نمی أداریم، ھمانطوری که حقیقت و کنه بسیاری از صفات خداوند
 ایمان کامل داریم.

سبب این امر آن است که طرف راست نسبت به طرف چپ فضیلت دارد، و دیگر آنکه در طرف  -٢
این وقت راستش فرشتۀ کاتب حسنات قرار دارد، و چون نماز خواندن از حسنات است، و در 

باشد، لذا مناسب نیست که آب دھان خود را به آن  کاتب حسنات مشغول نوشتن حسناتش می
 طرف بیندازد.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٥٠

دِ  باب: -٢٨ جِ اقِ يفِ املَسْ ةِ البُزَ ارَ فَّ  كَ

 کفاره ُتف کردن در مسجد ]:٢٨باب [

�ٍَس  َ�نْ  -٢٦٦
َ
اُق يِف «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  أ الزُبَ

اَرُ�َها َدْ�نَُها  ].٤١٥[رواه ابلخاری:  »الَمْسِجِد َخِطيئٌَة َوَ�فَّ
 انداختن آب دھان«فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۲۶۶

 .)١(در مسجد، اشتباه است، و کفارۀ آن دفن کردن

ةِ  باب: -٢٩ بْلَ رِ القِ ذِكْ الَةِ وَ َامِ الصَّ امِ النَّاسَ يفِ إِمتْ مَ ظَةِ اإلِ  عِ

 ]: پند دادن امام برای مردمان در اتمام نماز و بیان قبله٢٩باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٦٧
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َهْل «أ

َراُ�ْم ِمْن َوَراِء 
َ َ
َّ ُخُشوُعُ�ْم َوَال ُرُكوُعُ�ْم، إِ�ِّ أل ِ َما َ�ْىَف يلَعَ

تََرْوَن قِبْليَِت َها ُهنَا، فََوا�َّ
 ].٤١٨[رواه ابلخاری:  »َظْهِري

 فرمودند: جامبر خدا روایت است که پی ساز ابوھریره -۲۶۷
ام ھمین است؟ به خداوند سوگند است که خشوع و  کنید که قبله آیا شما فکر می«

 .)٢(»بینم رکوع شما بر من پوشیده نیست، من شما را از پشت سر خود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند، باید آن را به وسیلۀ زیر پا کردن، و یا به ھر وسیلۀ مناسب  ) اگر کسی در مسجد تف می١ 

 رد.دیگری پاک کرده و از بین بب
) طوری که قبال ھم گفتیم این در صورتی است که مسجد خاکی باشد، و پنھان کردن آب دھان ٢ 

سبب کثافت و چتلی مسجد نگردد، و چون در این وقت تقریبا ھمۀ مساجد دارای فرش است، از 
ھا خودداری شود،  رو باید از انداختن آب بینی در مسجد، و یا پنھان کردن آن در زیر فرش این

که باید ھرکس آب دھان خود را تا جایی که برایش مقدور است با دستمال و یا با چیز دیگری بل
 پاک نموده و سبب چتلی و کثافت مسجد نگردد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شان دور نیست که به ھمان  دیدند، این دیدن صحابه را از پشت سر خود می ج) اینکه نبی کریم ١ 

بود،  جھای عادی ظاھری بوده باشد، و این از امور خارق العادۀ بود که خاص به نبی کریم  شمچ
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؟ باب: -٣٠ نِي فُالَنٍ دُ بَ جِ سْ الُ مَ قَ لْ يُ  هَ

 ]: آیا روا است که مسجد فالنی گفته شود٣٠باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َساَ�َق َ�ْ�َ « ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: بِْن ُ�َمرَ ا َ�نْ  -٢٦٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

َمُدَها ثَنِيَُّة الوََداِع، وََساَ�َق َ�ْ�َ اخلَيِْل الَّيِت لَْم تُْضَمرْ 
َ
ْضِمَرْت ِمَن احلَْفيَاِء، َوأ

ُ
 ِمَن اخلَيِْل الَّيِت أ

 مَ  اثلَّنِيَّةِ 
َ

ِ ْ�َن ُ�َمَر اَكَن ِ�يَمْن َساَ�َق  �ِنَّ ، وَ »ْسِجِد بَِ� ُزَر�ٍْق إىِل [رواه ابلخاری:  َ�بَْد ا�َّ
٤٢٠.[ 

ھایی که برای  در بین اسپ جروایت است که: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۶۸
قه مسابقه آماده شده بودند، از (حفیاء) جنوب شھر مدینه منوره] تا ثنیة الوداع مساب

 دادند.
ھایی که برای دویدن آماده نشده بودند، از (ثنیة الوداع) تا مسجد (بنی  و بین اسپ

 ُزَریق) مسابقه دادند.
 .)١(و عبدالله بن عمر از کسانی بود که در این مسابقه اشتراک نموده بود

ایشان در وقت یکی از نمازھا  –طوری که در روایات دیگری آمده است  –و حتی مھمتر از این 
شان  جنت و دوزخ را به چشم سر مشاھدۀ نمودند، و در صورتی که مشاھدۀ جنت و دوزخ برای

 پذیر است. پذیر باشد، دیدن از پشت سر به طریق اولی امکان امکان
دو سوراخ کوچک مانند سوراخ  ج) در عمدة القاری آمده است که: بر روی دوشانۀ پیامبر خدا ٢ 

دیدند، و لباس مانع  زن وجود داشت که از این دو سوراخ ھمه چیز را از پشت سر خود میسو
 گردید. شان نمی دیدن

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
 جبود، و پیامبر خدا  جھای که در این مسابقه اشتراک داشتند، یکی اسپ نبی کریم  ) از اسپ١ 

 جھا مسابقه را ُبرد، از این جھت پیامبر خدا ، و این اسپ از ھمۀ اسپاو را (سکب) نام نھاده بودند
 خیلی خوشحال شدند. شو صحابه

ھا نیست، بلکه در ھر  ھا جواز دارد، و جواز مسابقه خاص بین اسپ ) مسابقه دادن بین اسپ٢ 
ر اندازی، چیز دیگری که شریعت از آن منع نکرده باشد، جواز دارد، مانند مسابقه در دویدن، در تی

ھا و  ھا، ولی اگر شریعت از آن منع کرده بود، مانند: بھم انداختن سگ در زور آزمائی، و امثال این
 ھا جواز ندارد. ھا و امثال این یا مرغ

کنند باشد، در حکم قمار داخل  بندی در مسابقه اگر از طرف کسانی که مسابقه می ) شرط٣ 
در  جچه نبی کریم  شخص ثالثی باشد، روا است، چنانگردیده و جواز ندارد، ولی اگر از طرف 
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ةِ  باب: -٣١ مَ سْ نْوُ  القِ لِيقِ القِ تَعْ دِ  وَ جِ  يفِ املَسْ

 مال، و آویزان کردن خوشۀ خرما در مسجد]: تقسیم کردن ٣١باب [

�َِس  -٢٦٩
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ يِتَ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بَِماٍل ِمَن ابَلْحَر�ِْن،  ريَِضَ ا�َّ

ُ
قَاَل: أ

وُه يِف الَمْسِجدِ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َ�َقاَل: يِتَ » اْ�رُثُ
ُ
ْ�رَثَ َماٍل أ

َ
ِ َوَ�َن أ صّ� اهللا   بِِه رَُسوُل ا�َّ

ا قىََض  ِْه، فَلَمَّ
َ

َالِة َولَْم يَلْتَِفْت إيِل  الصَّ
َ

َم إِىل
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  عليه وسلم، فََخَرَج رَُسوُل ا�َّ

ْ�َطاُه، إِْذ َجاَءُه ا
َ
 أ

َّ
َحًدا إِال

َ
ِْه، َ�َما اَكَن يََرى أ

َ
َالَة َجاَء فََجلََس إيِل لَعبَّاُس، َ�َقاَل يَا رَُسوَل الصَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  ُ رَُسوُل ا�َّ
َ

إِ�ِّ فَاَديُْت َ�ْفيِس َوفَاَديُْت َعِقيًال، َ�َقاَل هل
ْعِطِ�، فَ

َ
: أ ِ َم: ا�َّ

ِ » ُخذْ « ، اْؤُمْر َ�ْعَضُهْم يَْرَ�ْعُه فََحثَا يِف ثَْو�ِِه، ُ�مَّ َذَهَب يُِقلُُّه فَلَْم �َْستَِطْع، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
، قَاَل:  َّ ، قَاَل: » الَ «إيِلَ َّ نَْت يلَعَ

َ
َقاُه ىلَعَ اَكِهِلِه، ُ�مَّ » الَ «قَاَل: فَاْرَ�ْعُه أ

ْ
ل
َ
َ�نرََثَ ِمنُْه، ُ�مَّ اْحتََملَُه، فَأ

َم يُتْبِعُ 
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ ُه َحىتَّ َخيِفَ َعلَيْنَا اْ�َطلََق، َ�َما َزاَل رَُسوُل ا�َّ َعَجبًا ِمْن  -ُه برََصَ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَ�مَّ ِمنَْها ِدرَْهمٌ  -ِحرِْصِه   ].٤٢١[رواه ابلخاری:  َ�َما قَاَم رَُسوُل ا�َّ
مالی را از بحرین  جروایت است که گفت: برای پیامبر خدا  ساز انس -۲۶۹

 ».آن مال را در مسجد بریزید«فرمودند:  جآوردند، پیامبر خدا 
برای  جآورده شده بود، پیامبر خدا  جو این بیشترین مالی بود که برای پیامبر خدا 

ھا التفاتی نکردند، و چون نماز را  نماز خواندن [از خانه خود] برآمدند، و به آن مال
ده باشند و از آن را نبود که دیکسی  ھیچ ھا نشستند، و خواندند، آمدند و نزد آن مال

 مال برایش نداده باشند.
تا اینکه عباس آمد، و گفت: یا رسول الله! برای من ھم بدھید، زیرا من برای 

 ام. خالصی خود و عقیل پول داده
 ».خودت بگیر«برایش گفتند:  جپیامبر خدا 

ھا جائزه دادند، به این ترتیب که: برای اسپ اول: سه دست  ھا برای صاحبان آن مسابقۀ اسپ
لباس برای اسپ دوم: دو دست لباس، برای اسپ سوم: یک دست لباس، برای اسپ چھارم: یک 

خدا به تو و «دانۀ نقره، و برایش گفتند: دینار، برای اسپ پنجم: یک درھم، برای اسپ ششم: یک 
 ».به صاحب اسپی که مسابقه را برد، و به صاحب اسپی که از ھمه عقب ماند، برکت بدھد

اند، نامیده شود، مثال: گفته شود: مسجد  ) باکی نیست که مسجد به نام مردمی که آن را ساخته٤ 
 ھا باشد، نه سمعت و ریا. برکت برای آن ھا از این تسمیه طلب خیر و ھا، ولی باید قصد آن فالنی
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ھا  اش ریخت، چون خواست آن خواست] در جامه و او با ھردو دست [ھرچه که می
 بردارد، برداشته نتوانست.را 

 ھا را با من بردارد. گفت: یا رسول الله! کسی را امر کنید که این
 ».گویم نه خیر، نمی«فرمودند: 

 گفت: پس خود شما آن را با من بردارید.
 ».دارم نه خیر، برنمی«فرمودند: 

ھا را بر زمین ریخت، و بقیه را برداشت و  مقداری از آن سھمان بود که عباس
 ت.رف

او را با چشم  جو از تعجب حرص وی، تا وقتی که از نظر ما پنھان شد، پیامبر خدا 
 کردند. خود تعقیب می

تا وقتی که یک درھم از آن مال باقی مانده بود از جای خود  جو پیامبر خدا 
 .)١(برنخاستند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از بحرین آورده بودند، از خراج بحرین بود، و مقدار آن یکصد  ج) مالی را که برای پیامبر خدا ١ 

 ھزار درھم بود.
رای خالصی خود که: (یا رسول الله! برای من ھم بدھید، زیرا من ب ب) این گفتۀ ابن عباس٢ 

تا وقت وقوع غزوۀ بدر مسلمان  بام)، به این اساس بود که وی و عقیل و عقیل پول داده
نشده بودند، و در این غزوه در پھلوی مشرکین به جنگ مسلمانان آمده بودند، ولی بعد از شکست 

پول مشرکین، از جملۀ کسانی بودند که به اسارت مسلمانان درآمده، و برای خالص شده خود 
 داده بودند.

نھایت با کرم و خساوتمند  ج) ھمانطوری که در احادیث بسیار دیگری آمده است، نبی کریم ٣ 
بودند، و به متاع دنیوی ھیچ توجه و التفات، و دلبستگی نداشتند، و گرچه حاتم در سخاوت زبان 

کرد و  سخاوت می از وی به مراتب سخاوتمندتر بودند، زیرا وی جزد مردم است، ولی پیامبر خدا 
ھمۀ آنچه را که در اختیار داشتند برای  جداد، ولی نبی کریم  جزئی از مالش را برای مردم می

شان مالی باقی مانده  دادند، و ھیچ وقت نشده است که در خانۀشان و در تحت تصرف مردم می
 باشد.

 جوغیره نزد پیامبر خدا) این اموالی که از طرق مختلف مانند: خراج، زکات، غنیمت، صدقۀ فطر ٤ 
داشتند، و  کردند و برای خود و خانوادۀ خود چیزی برنمی آمد، ھمه را برای مردم تقسیم می می
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دِ يفِ البُيُوتِ  باب: -٣٢ اجِ  املَسَ

 ها ]: مساجد در خانه٣٢باب [

نَْصارِيُّ  َ�ُْمودُ  َ�نْ  -٢٧٠
َ
�ِيِع األ نَّ ِعتْبَاَن �َْن َمالٍِك َوُهَو ِمْن  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ْ�ُن الرَّ

َ
أ

 ِ ىَت رَُسوَل ا�َّ
َ
نَُّه أ

َ
نَْصاِر �

َ
ْن َشِهَد بَْدًرا ِمَن األ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِممَّ ْصَحاِب رَُسوِل ا�َّ

َ
 أ

إَِذا اَكنَِت َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ 
َص�ِّ ِلَقْوِ� فَ

ُ
نَا أ

َ
نَْ�رُْت برََصِي، َوأ

َ
ِ قَْد أ لََّم، َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ بِِهْم، َووَِددْ  َص�ِّ
ُ
ْن آيِتَ َمْسِجَدُهْم فَأ

َ
ْستَِطْع أ

َ
ي بَيِْ� َوَ�يْنَُهْم، لَْم أ ِ

َّ
ْمَطاُر َساَل الَواِدي اذل

َ
ُت يَا األ

 
َ
� ، ِ ِ َص�َّ اُهللا رَُسوَل ا�َّ ُ رَُسوُل ا�َّ

َ
، قَاَل: َ�َقاَل هل َذُه ُمَص�ًّ ِ

َّ
خت

َ
َ يِف بَييِْت، فَ� تِيِ� َ�تَُص�ِّ

ْ
نََّك تَأ

ْ�َعُل إِنْ «َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
ُ  َسأ َّ  قَاَل ِعتْبَاُن: َ�َغَدا» َشاَء ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  يلَعَ رَُسوُل ا�َّ

بُو 
َ
ُ، فَلَْم َوأ

َ
ِذنُْت هل

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ َذَن رَُسوُل ا�َّ

ْ
بَْ�ٍر ِحَ� اْرَ�َفَع انلََّهاُر، فَاْستَأ

َ ِمْن بَيِْتَك «َ�ِْلْس َحىتَّ َدَخَل ابَليَْت، ُ�مَّ قَاَل:  َص�ِّ
ُ
ْن أ

َ
ِبُّ أ

ُ
ْ�َن حت

َ
 نَاِحيٍَة » أ

َ
ُ إِىل

َ
رَشُْت هل

َ
قَاَل: فَأ

، َ�ُقْمنَا فَ  ِمنَ  َ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََكربَّ َعتَْ�ِ ُ�مَّ فْ َصفَ ابَليِْت، َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ
ْ
نَا فََص�َّ َر�

ُ، قَاَل: �َ 
َ

اِر َذُوو ثَ َسلََّم، قَاَل وََحبَْسنَاُه ىلَعَ َخِز�َرٍة َصنَْعنَاَها هل ْهِل ادلَّ
َ
آَب يِف ابَليِْت، رَِجاٌل ِمْن أ

ْخُشِن؟ َ�َقاَل َ�ْعُضُهمْ  ِو اْ�ُن ادلُّ
َ
َخيِْشِن أ ْ�َن َمالُِك ْ�ُن ادلُّ

َ
: َعَدٍد، فَاْجتََمُعوا، َ�َقاَل قَائٌِل ِمنُْهْم: أ

ِ َص�َّ  ُ، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

َ َورَُسوهل   اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: "َذلَِك ُمنَافٌِق َال ُ�ِبُّ ا�َّ
َ
الَ َال َ�ُقْل َذلَِك، أ

، يُ  ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال ِ "تََراُه قَْد قَاَل: َال إهِلَ ْعلَُم، قَاَل: فَإِنَّا نََرى ِر�ُد بَِذلَِك وَْجَه ا�َّ
َ
ُ أ

ُ
ُ َورَُسوهل قَاَل: ا�َّ

ِ َص�َّ   الُمنَافِِقَ�، قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

َ  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: "وَْجَهُه َونَِصيَحتَُه إِىل َم ىلَعَ فَإِنَّ ا�َّ  قَْد َحرَّ
، يَبْتيَِغ بَِذلَِك  ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ِ  انلَّاِر َمْن قَاَل: َال إِهل  ].٤٢٥[رواه ابلخاری:  "وَْجَه ا�َّ

آتشی  جگذشت، و در خانۀ نبی کریم  در احادیث بسیاری آمده است، که یک ماه تا ماه دیگر می
 ا بود.شد، و خوراک خودشان و خانوادۀشان (اسودین) یعنی: آب و خرم روشن نمی

گوید: امام مسلمانان باید مالی را که برای مصالح مسلمین است، به  می /) امام بن حجر٥ 
 مستحقین آن توزیع نموده، و به تاخیر نیندازد.

اگر مسجد گنجایش آن را داشته باشد، و سبب  –) استفاده از مسجد در کارھای عام المنفعه ٦ 
جواز دارد، ولی این برای اموری است که آنی باشد، از این  –ایجاد مشاکل برای نمازگذران نشود 

 جھت نباید مسجد را گدام جھت ذخیره اموال و یا اشیاء دیگر قرار داد.
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عتبان بن مالک که یکی از  روایت است که: )١(ساز محمود بن ربیع انصاری -۲۷۰
باشد، نزد  که در غزوۀ بدر اشتراک نموده بودند، می جھای انصار پیامبر خدا  صحابه

بین شده است، و من برای قوم  ھایم کم آمد و گفت: یا رسول الله! چشم جپیامبر خدا 
دھم، و چون ھنگام باران، در شله رودی که بین من و بین این مردم  خود امامت می

ھا امامت بدھم، یا  ای آنتوانم به مسجدشان رفته و بر شود، نمی باشد، سیل روان می می
ام نماز بخوانید، تا من آنجا  رسول الله! خواھشم این است که آمده و در [جائی از] خانه

 را برای نماز خواندن خود اختصاص بدھم.
شاء الله بزودی این کار را خواھم  إن«فرمودند:  جگوید: پیامبر خدا  راوی حدیث می

 ».کرد
به  سبا ابوبکر جیش از چاشت، پیامبر خدا (عتبان) گفت که: فردای آن روز پ

 شان اجازه دادم. و اجازه داخل شدن خواستند، برای ام آمدند، خانه
ات  خواھی در کدام جا از خانه می«چون به خانه داخل شدند ننشستند، و فرمودند: 

 ؟»نماز بخوانم
و [برای نماز در آنجا ایستادند،  جام اشاره کردم، پیامبر خدا  گفت: به گوشۀ از خانه

خواندن] تکبیر گفتند، ما ھم برخاستیم و پشت سرشان صف بستیم، دو رکعت نماز 
شان مانع  شان طعامی تھیه کرده بودیم، از رفتن خوانده و سالم دادند، و چون برای

 شدیم.
 گفت: چندین نفر از مردم آن محل در خانه جمع شدند.

 شن) کجاست؟ھا گفت: (مالک بن دخیشن یا ابن دخ یکی از آن
 دیگری گفت: او منافقی است که خدا و رسولش را دوست ندارد.

چنین سخنی مگو! مگر او را ندیدی که: خاص برای خدا «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ؟»(ال إله إال الله) گفته است

ھایش را برای  داند، ما توجه و رھنمائی آن شخص گفت: خدا و رسولش بھتر می
 بینیم. منافقین می

آبی را با  جوی محمود بن ربیع بن سراقه انصاری است، در چھار سالگی حدیثی را که پیامبر خدا  -١
شان پاش دادند، به خاطر داشت، در سال نود و نه  دھان مبارک خود از دلوی گرفته و در چاه

 ).٤/٣٣٢ھجری وفات یافت، (اسد الغابه: 
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گفته باشد،  (ال إله إال اهللا)کسی که خاص برای خدا، «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»خداوند او را بر دوزخ حرام گردانیده است

نْبَشُ قُ  باب: -٣٣ لْ تُ لِيَّةِ هَ اهِ كِي اجلَ ِ رشْ دَ  بُورُ مُ اجِ سَ َا مَ اهنُ كَ ذُ مَ تَّخَ يُ  وَ

 ساخته شود؟]: آیا روا است که به جای قبور مشرکین مسجد ٣٣باب [

مَّ َسلََمةَ  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٧١
ُ
مَّ َحِبيبََة، َوأ

ُ
نَّ أ

َ
َذَكَرتَا  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما أ

ْ�نََها بِاحلَبََشِة ِ�يَها تََصاِو�ُر، فََذَكَرتَا لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: 
َ
ِ «َكِنيَسًة َرأ

َ
وئل

ُ
َك إِنَّ أ

َوَر،  ُروا ِ�يِه تِلَْك الصُّ اِلُح َ�َماَت، َ�نَْوا ىلَعَ َ�رْبِهِ َمْسِجًدا، وََصوَّ إَِذا اَكَن ِ�يِهُم الرَُّجُل الصَّ
ِ يَْوَم الِقيَاَمةِ  اُر اخلَلِْق ِعنَْد ا�َّ َِك رِشَ

َ
وئل

ُ
 ].٤٢٧[رواه ابلخاری:  »فَأ

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
ت ھا از روی ضرور از منافقین نبود، ولی با آن ج) مالک بن دخیشن به شھادت پیامبر خدا ١ 

روابطی داشت، و رابطه داشتن با منافقین اگر از روی ضرورت باشد مانعی ندارد، و دلیل دیگر بر 
رفت و مسجد (ضرار) را  جمنافق نبودنش این است که وی با معن بن عدی بنا به امر پیامبر خدا 

 که منافقین ساخته بودند، به آتش کشید.

بگوید، خداوند آتش (ال إله إال اهللا) از صدق دل  که فرمودند: کسی که ج) این قول پیامبر خدا ٢ 
دوزخ را بر وی حرام گردانیده است، مراد از آن این است که: برای ھمیشه به آتش دوزخ 

اگر برایش  –ماند، زیرا در احادیث دیگری آمده است، که شخص گنھکار به اندازه گناه خود  نمی
 سوزد. در آتش می –آمرزیده نشود 

ن شخص کور جواز دارد، ولی باید شخصی باشد که بتواند لباس و بدنش را پاک ) امامت داد٣ 
 نگھدارد، و یا کسی را داشته باشد که در این مورد با وی ھمکاری و کمک نماید.

 ) در وقت عذر، از نرفتن به جماعت گناھی نیست.٤ 
جھت نماز  خواند، مستحب است که جایی را اش نماز می ) کسی که روی معذرتی در خانه٥ 

 خواندن خود تعیین نماید.
 ) خواندن نماز نفل به جماعت در روز جواز دارد.٦ 
کنند، (ولی امر) مسلمانان نباید بدون ثبوت، قول متھم کننده  ) اگر کسی را متھم به کاری می٧ 

شود، او را بریء  را قبول نماید، بلکه بنا به استصحاب حال تا وقتی که متھم بودنش ثابت نمی
 لذمه بداند.ا

 ماند. بگوید، به طور جاوید در دوزخ نمی(ال إله إال اهللا)  ) کسی که از صدق دل٨ 
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از  بأم سلمه روایت است که [گفت]: أم حبیبه و لاز عائشه -۲۷۱
قصه  جبود، برای پیامبر خدا  ھایی کلیسایی که در حبشه دیده بودند، و در آن صورت

 نمودند.
مرد، بر باالی  ھا می ھا مردمی بودند که: چون شخص نیکی از آن این«فرمودند: 

ھا  کردند، این ھای مرده را در آن مسجد رسم می ساختند، و صورت قبرش مسجدی می
 .)١(»ز بدترین مردمان در نزد خداوند متعال ھستنددر روز قیامت ا

�َِس  -٢٧٢
َ
ىلْعَ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  َ�ْن أ

َ
َل أ قَاَل: قَِدَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الَمِدينََة َ�َ�َ
قَاَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِ�يِهْم 

َ
ْر�ََع الَمِدينَِة يِف يَحٍّ ُ�َقاُل لَُهْم َ�نُو َ�ْمِرو بِْن َعوٍْف، فَأ

َ
أ

رَْسَل إِ 
َ
ْلًَة، ُ�مَّ أ

َ
َة يل  انلَّيِبِّ َص�َّ َعرْشَ

َ
�ُْظُر إىِل

َ
�ِّ أ

َ
يُوِف َك� ي السُّ ِ

ِّ
اِر، فََجاُءوا ُمتََق�  بَِ� انلَّجَّ

َ
ىل

ىَق بِِفنَ 
ْ
ل
َ
ُ َحىتَّ أ

َ
اِر َحْوهل  بَِ� انلَّجَّ

ُ
بُو بَْ�ٍر رِْدفُُه َوَمَأل

َ
يِب اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ َراِحلَِتِه، َوأ

َ
اِء أ

يُّوَب، َوَ�َن ُ�ِ 
َ
َمَر بِِبنَاِء �

َ
نَُّه أ

َ
َالُة، َوُ�َص�ِّ يِف َمَرابِِض الَغنَِم، َو� ْدَرَ�تُْه الصَّ

َ
َ َحيُْث أ ْن يَُص�ِّ

َ
بُّ أ

اِر َ�َقاَل:   َمَإلٍ ِمْن بَِ� انلَّجَّ
َ

رَْسَل إِىل
َ
اِر ثَاِمنُوِ� حِبَائِِطُ�ْم َهَذا«الَمْسِجِد، فَأ ، »يَا بَِ� انلَّجَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) ساختن مسجد بر باالی قبر و یا قبرستان جواز ندارد.١ 
 دارد.جواز ن –ھر تصویری که باشد، حتی تصویر حیوانات  –) تصویر کشیدن ذی روح ٢ 
افتد، باید حکم آن را از علماء  رسد که در موردش به شک می ) اگر کسی چیزی به نظرش می٣ 

 پرسان نماید، تا مبادا که از ارتکاب آن در گناه داخل گردد.
شود، به اسلوب مناسب  ) بر عالم الزم است که حکم شریعت را در مسائلی که از وی پرسان می٤ 

 آن بیان دارد.
گیرد، باید آن را برای عالم بگوید، و  اش قرار می بیند که مورد توجه چیزی را می ) اگر کسی٥ 

 حکم آن را از وی پرسان نماید.
باشد، نه عقل،  ) اعتبار در اینکه فالن چیز و یا فالن تصرف حالل و یا حرام است، شریعت می٦ 

تواند، لذا  ک کرده نمیزیرا عقل اگر یک جانب قضیه را درک کند، جوانب بسیار دیگر آن را در
بینیم که  چه می حکمش در بیان حالل و حرام، و خوب و بد دانستن اشیاء ناقص است، چنان

نوشند، حال آنکه ضرر صحی و اقتصادی و اخالقی  بسیاری از عقالی عالم شراب را بیباکانه می
در بعض از گذاری  آن به ھمگان واضح است، و حتی اخیرا دیدیم و شنیدیم که مجالس قانون

ھا حتی ازدواج مرد با مرد را که ھمان لواط باشد، به رسمیت شناختند، این است نتیجۀ  دولت
 عقلی که از ھدایات و ارشادات الھی به دور و بیگانه باشد.
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 ِ قُوُل لَُ�ْم ُ�بُوُر قَالُوا: َال َوا�َّ
َ
�ٌَس: فَاَكَن ِ�يِه َما أ

َ
، َ�َقاَل أ ِ  ا�َّ

َ
 إِىل

َّ
 َال َ�ْطلُُب َ�َمنَُه إِال

 ،�َ�ِ َمَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بُِقبُوِر الُمرْشِ
َ
ٌْل، فَأ

َ
ِ�َ�، َوِ�يِه َخِرٌب َوِ�يِه � الُمرْشِ

وا انلَّْخَل قِبْلََة الَمْسِجِد وََجَعلُوا  َ�نُِبَشْت، ُ�مَّ بِاخلَِرِب  �َْت، َو�ِانلَّْخِل َ�ُقِطَع، فََصفُّ فَُسوِّ
ُزوَن َوانلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ

َ
ْخَر َوُهْم يَْرجت  ِعَضاَدَ�يِْه احِلَجاَرَة، وََجَعلُوا َ�نُْقلُوَن الصَّ

نَْصاِر َوالُمَهاِجَرهْ  اللَُّهمَّ الَ «َمَعُهْم، َوُهَو َ�ُقوُل: 
َ ْ
 َخْ�ُ اآلِخَرهْ فَاْغِفْر لِأل

َّ
[رواه  »َخْ�َ إِال

 ].٤٢٨ابلخاری: 
 به مدینه آمدند، جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  ساز انس -۲۷۲

شد،  در قسمت باالئی مدینه، در قبیله که به نام (بنو عمرو بن عوف) یاد می
 چھارده شب آنجا ماندند. جپیامبر خدا گزین گردیدند، و  سکنی

ھا در حالی که شمشیرھای خود را  بعد از آن به طلب قوم (بنی نجاز) فرستادند، آن
را که بر  جھای خود انداخته بودند، آمدند، و گویا ھمین حاال پیامبر خدا  به گردن

ر) به بر چشت سرشان سوار است، و اعیان (بنی نجا سشترشان سوار ھستند، و ابوبکر
کنم، و به ھمین حالت رفتند تا آنکه به فنای خانۀ  شان قرار دارند، مشاھده می اطراف

 وسائل سفر خود را انداختند. سابوایوب
شود، در ھمانجا نماز  و چون دوست داشتند در ھرجایی که وقت نماز داخل می

امر  ساختن مسجد خواندند، به بخوانند، و ایشان در خوابگاه گوسفندان نماز می
 نمودند.

ای مردم بنی نجار! این «لذا به طلب بزرگان قوم (بنی نجار) فرستاده و گفتند: 
ھا گفتند: به خداوند قسم است که نخواھیم  آن» تان را برای من بفروشید چاردیواری

 خواھیم. فروخت، ما قیمت آن را جز از خداوند از کس دیگری نمی
گویم:  چیزھایی بود که برای شما میگوید: در بین این چھاردیواری  می سانس

 ھای خرما. ھا، و درخت قبرھای مشرکین، خرابه
ھا را از  ھای آن امر کردند تا قبرھای مشرکین را شگافته [و استخوان جپیامبر خدا 

 ھای خرما را قطع نمایند. ھا را ھموار کنند، و درخت آنجا بیرون کنند]، خرابه
قبله مسجد قرار دادند، و دو طرف مسجد را از درختان خرما را قطع نمودند و به 

ھا را نقل  ھا بودند، سنگ با آن جدر حالی که پیامبر خدا  شسنگ بنا کردند، و صحابه
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ھا بودند، چنین  در حالی که با آن جکردند، و پیامبر خدا  دادند، ورجز خوانی می می
 گفتند: می

 .)١(مھاجرین بیامرزالھی! خوبی جز خوبی آخرت نیست پس برای انصار و 

بِلِ  باب: -٣٤ عِ اإلِ اضِ وَ الَةِ يفِ مَ  الصَّ

 ]: نماز خواندن در خوابگاه شتران٣٤باب [

نَّ « ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: اْ�َن ُ�َمرَ  َعِن  -٢٧٣
َ
 بَِعِ�هِ ُه اَكَن �

َ
يُْت انلَّيِبَّ »يَُص�ِّ إىِل

َ
، َوقَاَل: َرأ

 ].٤٣٠[رواه ابلخاری:  َ�ْفَعلُهُ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم 
خواند و  روایت است که وی به طرف شتر خود نماز می باز ابن عمر -۲۷۳

 .)٢(کردند را دیدم که چنین می جگفت: پیامبر خدا  می

ىلَّ وَ  باب: -٣٥ نْ صَ بَدُ مَ عْ َّا يُ ءٌ ممِ ْ ارٌ أَوْ يشَ نُّورٌ أَوْ نَ هُ تَ امَ دَّ ادَ بِهِ  قُ أَرَ  تعالی اهللا وجه فَ

 ]: کسی که نماز بخواند و در پیش رویش تنور، یا آتش، قرار داشته باشد...٣٥باب [

  نْ �َ  -٢٧٤
َ
َ أ ِ  ِن بْ  ِس � رَِضْت : (عُ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  يِبُّ انلَّ  اَل : قَ اَل قَ  هُ نْ �َ  اهللاُ  يِضَ رَ  ِك مال

 َّ ) [رواه ابلخاری:  يلَعَ َص�ِّ
ُ
نَّا أ

َ
 ].٤٣١انلَّاُر َو�

 شود: و اگر خواسته باشیم آن را به زبان شعر ترجمه نمائیم، معنایش چنین می -١
 نیست خیری غیر خیر آخرت 
 خواھم خدایا مغفرت یاز تو م  
 از برای آنکه نصرت کرده است 
 یا که از بھر تو ھجرت کرده است  

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) نماز خواندن به طرف شتر به این طریق است که شتر را خوابانیده و آن را بین خود و بین ١ 

 گیرد. نماز قرار میقبله قرار دھد، که به این طریق شتر برایش سترۀ 
) نماز خواندن به طرف شتر، و یا اگر نماز نفل باشد، بر باالی شتر جواز دارد، ولی نماز خواندن ٢ 

روایت است که  جاز پیامبر خدا  سھریره در خوابگاه شتر جواز ندارد، در سنن ابی داود از ابی
شتران [و یا در جای اجتماع در خوابگاه گوسفندان نماز بخوانید، ولی در خوابگاه «فرمودند: 

 ».شتران] نماز نخوانید
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در حالی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -٢٧٤
 .)١(»خواندم، آتش [دوزخ] برایم نشان داده شد که نماز می

ابِرِ  باب: -٣٦ الَةِ يفِ املَقَ يَةِ الصَّ اهِ رَ  كَ

 ]: کراهت نماز خواندن در قبرستان٣٦باب [

اْجَعلُوا يِف «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ،ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -٢٧٥
 ].٤٣٢[رواه ابلخاری:  »ُ�يُوتُِ�ْم ِمْن َصَالتُِ�ْم َوَال َ�تَِّخُذوَها ُ�بُوًرا

چیزی از «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۲۷۵
ھای خود را قبرستان، قرار  ، و خانهھای خود بخوانید نمازھای خود را در خانه

 .)٢(»ندھید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در نزد بعضی از علماء نماز خواندن به طرف آتش روا است، ولی احناف چنین نمازی را مکروه  

خود آن آتش را قصدا پیش روی  جدھند که: نبی کریم  دانند، و از این حدیث چنین جواب می می
قرار نداده بودند، بلکه این کار بدون اختیارشان صورت گرفته بود، و عالوه بر آن، این آتش در 

به اندازه  جقرار نداشت، بلکه مسافۀ بین آتش و بین پیامبر خدا  جواقع پیش روی پیامبر خدا 
 داند، و چندین جواب دیگر. بود که جز خدا کسی آن را نمی

دھند، انجام  ھا ھنگام عبادت آتش را در پیش روی خود قرار می پرست و خالصه آنکه: چون آتش 
دادن این کار اگر روی قصد باشد، به اتفاق علماء برای شخص مسلمان حرام است، ولی اگر قصد 

گیرد، باکی ندارد،  شخص نمازگذار، عبادت خدا باشد، و بدون اختیارش آتشی پیش رویش قرار می
خودش نباید ھنگام داخل شدن به نماز طوری به ایستد که آتش پیش رویش قرار بگیرد، و  ولی

 جآتش دوزخ نمایان شده بود، چیزی بود که بدون اختیار آن حضرت  جاینکه برای پیامبر خدا 
 واقع شده بود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
نۀ خود را مانند قبر نسازید این است که: چون بعد از که خا جمعنی این گفتۀ پیامبر خدا  -١ 

ھای خود را مانند قبرھای خود که در  مرگ و داخل شدن به قبر، نماز خواندنی نیست، شما خانه
 شود، قرار ندھید. ھا نمازی خوانده نمی آن

یا سنت  ) مراد از نمازی که باید در خانه خوانده شود، نماز نفلی است، ولی نماز فرض، واجب و٢ 
 مؤکد است که به جماعت خوانده شود.
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 »باب« -٣٧

 ]۳۷باب [

ِ ْ�َن َ�بَّاٍس  اَع�َِشَة، َ�نْ  -٢٧٦ ِ َص�َّ  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهمْ  َوَ�بَْد ا�َّ ا نََزَل بَِرُسوِل ا�َّ قَاَال: لَمَّ
ُ ىلَعَ وَْجِهِه،

َ
يَصًة هل إَِذا اْ�تَمَّ بَِها َكَشَفَها َ�ْن وَْجِهِه، َ�َقاَل  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َطِفَق َ�ْطَرُح مَخِ

فَ
نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ «َوُهَو َكَذلَِك: 

َ
َُذوا ُ�بُوَر أ

َّ
ِ ىلَعَ ايلَُهوِد َوانلََّصاَرى، اخت ُر َما » لَْعنَُة ا�َّ ُ�َذِّ

 ].٤٣٥[رواه ابلخاری:  َصنَُعوا
روایت است که گفتند: ھنگام نزع، پیامبر  شاز عائشه، و عبدالله بن عباس -۲۷۶

شد، آن را از  شان می انداختند، و چون گرمی روپوش خود را بر روی خود می جخدا 
 کردند. روی خود دور می

لعنت خدا بر یھود و نصاری که: قبرھای انبیای خود «و در ھمین حالت فرمودند: 
گفتند که] امت خود را از آنچه که ، [و این سخن را از این جھت »را مسجد قرار دادند

 .)١(کردند، برحذر بدارند یھود و نصاری می

بر این نظر است که اگر در خانه جماعت صورت  /) بعضی از علماء از آن جمله امام عینی٣ 
شود، و این نظر را  گرفت، ثوابش ھمان ثوابی است که از جماعت مسجد برای شخص داده می می

 کند. از امام احمد بن حنبل نیز نقل می
ف خواندن نماز تراویح در مسجد به جماعتف بھتر از خواندن آن در منزل است، ) در نزد احنا٤ 

 دانند. گرچه بعضی از علماء خواندن تراویح را در منزل بھتر می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا  دادند، و به غرض عبادت و تقرب به طرف قبر آن ) یھود قبور انبیای خود را مسجد قرار می١ 

 خواندند. نماز می
) اینکه نصاری نیز جھت مسجد قرار دادن انبیای خود مورد لعنت قرار گرفتند، سببش این ٢ 

که نبی مرسل نصاری است، به آسمان عروج نموده و نمرده است، و  ÷است که گرچه عیسی
شده بودند، بنابراین قبری ندارد، ولی انبیای دیگری که مرسل نبودند برای مردم نصاری فرستاده 

ھا را مسجد ساخته و در  ، و نصاری قبور آن÷که از آن جمله است بعضی از حواریین عیسی
کردند، و حدیث ام سلمه که قبال گذشت شاھد این مدعا است، و یا بر قبور  ھا عبادت می آن

و  قبور انبیاء«کردند، در صحیح مسلم آمده است که:  ھا را عبادت می ن صالحین مسجد ساخته و آ
 ».دادند صالحین خود را مسجد قرار می
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دِ  باب: -٣٨ جِ أَةِ يفِ املَسْ مِ املَرْ وْ  نَ

 ]: خواب شدن زن در مسجد٣٨باب [

ْ�تَُقوهَ  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها: َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٧٧
َ
نَّ َويِلَدًة اَكنَْت َسوَْداَء ِليَحٍّ ِمَن الَعَرِب، فَأ

َ
ا، أ

مْحَُر ِمْن ُسيُوٍر، قَالَْت: فَوََضَعتُْه 
َ
ْو  -فَاَكنَْت َمَعُهْم، قَالَْت: فََخرََجْت َصِبيٌَّة لَُهْم َعلَيَْها وَِشاٌح أ

َ
أ

ََمُسوُه، فَلَْم  -َوَ�َع ِمنَْها  ًْما فََخِطَفتُْه، قَالَْت: فَاتلْ
َ
َ�َمرَّْت بِِه ُحَديَّاٌة َوُهَو ُملىًْق، فََحِسبَتُْه حل

ِ إِ�ِّ  ُدوُه، قَالَْت: فَا�ََّهُموِ� بِِه، قَالَْت: َ�َطِفُقوا ُ�َفتُِّشوَن َحىتَّ فَتَُّشوا ُ�بُلََها، قَالَْت: َوا�َّ ِ�َ 
ِي 

َّ
َقتُْه، قَالَْت: فََوَ�َع بَيْنَُهْم، قَالَْت: َ�ُقلُْت َهَذا اذل

ْ
ل
َ
لََقائَِمٌة َمَعُهْم، إِْذ َمرَِّت احلَُديَّاُة فَأ

نَا ِمنُْه بَِر�ئٌَة، َوُهَو َذا ُهَو، قَالَْت: ا�َّ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا «َهْمتُُموِ� بِِه، َزَ�ْمتُْم َوأ  رَُسوِل ا�َّ

َ
فََجاَءْت إىِل

ْسلََمْت 
َ
ْو ِحْفٌش  -فَاَكَن لََها ِخبَاٌء يِف الَمْسِجِد «، قَالَْت اَع�َِشُة: »َعلَيِْه وََسلََّم فَأ

َ
قَالَْت: » -أ

 قَالَْت:فَاَكنَْت تَ 
َّ

ِْلُس ِعنِْدي َ�ِْلًسا، إِال
َ

ُث ِعنِْدي، قَالَْت: فََال جت تِيِ� َ�تََحدَّ
ْ
َشاِح َو�َْوَم الوِ  أ

اَعِجيِب َر�ِّنَا
َ
َاِ�  ،ِمْن أ

ْ
�

َ
ِة الُ�ْفِر أ َ َال إِنَُّه ِمْن بَ�ْ

َ
نُِك، َال  أ

ْ
قَالَْت اَع�َِشُة: َ�ُقلُْت لََها َما َشأ

ثَتِْ� بَِهَذا احلَِديِث َ�ْقُعِديَن َميِع َمقْ   قُلِْت َهَذا؟ قَالَْت: فََحدَّ
َّ

 ].٤٣٩[رواه ابلخاری:  َعًدا إِال
روایت است که [گفت]: قبیلۀ از عرب کنیزک سیاھی  لاز عائشه -۲۷۷

 کرد. ھا زندگی می داشتند، و آن را آزاد کردند، و این کنیزک با آن
قبیله از خانه برآمد، و  آن کنیزک گفت: [روزی] دختر خوردسالی از ھمین

برگردنش حمایل چرمی بود که روی آن زیوراتی دوخته شده بود، آن کنیزک گفت که: 
طفلک آن حمایل را گذاشت، و یا از نزدش افتاد، و حمایل ھمانطور افتاده بود که 

 گوشتی است، آن را گرفت و رفت. کالغی آمد و به گمان اینکه
رقدر جستجو کردند، آن زیور را نیافتند، بآلخره ھ گفت: وابستگان آن دختر آمدند،

مرا [به دزدیدن آن] متھم نمودند، شروع کردند و مرا پالیدند، تا جایی که فرج مرا نیز 
 جستجو کردند.

) لعنت کردن کسی که مستحق لعنت کردن باشد، به طور غیر معین روا است، مثال: گفته شود، ٣ 
کنند، و لعنت بر رشوت خوار، و  لعنت بر کسی که قبر انبیاء را مسجد ساخته و در آن عبادت می

کند،  فروشد، و کتمان می مشت پولی مییا لعنت بر عالمی که حکم و شریعت خدا را در مقابل 
کند، و ھمچنین برای ھر مردم دیگری که از طرف شریعت  لعنت بر کسی که قطع صله رحم می

 اند. مورد لعنت قرار گرفته
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ھا ایستاده بودم که آن کالغ  آن کنیزک گفت: به خداوند قسم که من ھمانطور با آن
 ھا افتاد. آنآمد و آن زیور را انداخت، و آن زیور در بین 

ھا] گفتم: این ھمان زیوری است که مرا در حالی که  گوید: [برای آن کنیزک می
 گناه بودم، به دزدیدن آن متھم کرده بودید، و اینک آن را کالغ آورد. بی

آمد و ایمان  جگوید: آن کنزک [بعد از این واقعه] نزد پیامبر خدا  می لعائشه
 آورد.

ک در مسجد، خیمه و یا کوخی داشت، و گاھی گوید: این کنیز می لو عائشه
 کرد. نزدم آمده و قصه می

شدن زیور از  و گفت: ھیچ وقت نبود که نزدم آمده و این بیت را نخواند: روز گم
 عجایب پروردگار ما است، ولی او مرا از دیار کفر نجات بخشید.

 گوید: برای آن کنیزک گفتم: چه سبب است که ھر وقت با من می لعائشه
 .)١(کرد خوانی؟ و او سرگذشت خود را برایم قصه می نشینی ھمین بیت را می می

 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
و به طریق اولی خواب شدن مرد در  –اگر خوف فتنه نباشد  –) خواب شدن زن در مسجد ١ 

جد، روا است، و حدیث آتی به صورت صریحی داللت بر جواز خواب شدن مردھا در مسجد مس
 دارد.

 شود، بھتر آن است که آنجا را ترک بگوید. ) اگر کسی در جایی به مصیبتی گرفتار می٢ 
) ھجرت از دار کفر به دار اسالم فضیلت دارد، و در صورتی که دین و یا ناموس و یا اخالق ٣ 

مسلمان و یا اھل و اوالدش در دیار کفر در خطر باشد، ھجرت کردن بر وی واجب اسالمی شخص 
 است.

) دعوت مظلوم مستجاب است ولو آنکه کافر باشد، زیرا این واقعه برای این کنیزک در وقتی ٤ 
واقع شده بود که در حال کفر و شرک بود، و در این حال از خدا خواسته بود تا او را از تھمت 

و خداوند او را نجات داده بود، و در روایت دیگری آمده است که این کنیزک گفت: نجات دھد، 
ھا با من چنین و چنان کردند، از خدا خواستم که براءت و پاکی مرا ثابت سازد، و ھمان  (چون آن

 کردند [گلو بند را انداخت]. ھا نگاه می بود که کالغ آمد، و در حالی که آن
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دِ  باب: -٣٩ جِ الِ يفِ املَسْ جَ مِ الرِّ وْ  نَ

 ]: خواب شدن مردها در مسجد٣٩باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�يَْت  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  -٢٧٨ قَاَل: َجاَء رَُسوُل ا�َّ
ْد َعِليًّا يِف ابَليِْت، َ�َقاَل:  ِك؟«فَاِطَمَة فَلَْم َ�ِ ْ�َن اْ�ُن َ�مِّ

َ
ٌء، » أ قَالَْت: اَكَن بَيِْ� َوَ�يْنَُه يَشْ

 ِ �َْساٍن: َ�َغاَضبَِ�، فََخَرَج، فَلَْم يَِقْل ِعنِْدي َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ اْ�ُظْر « َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِإلِ
ْ�َن ُهَو؟

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه » أ ، ُهَو يِف الَمْسِجِد َراقٌِد، فََجاَء رَُسوُل ا�َّ ِ فََجاَء َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َص 
َ
ِه، َوأ ِ َص�َّ اُهللا وََسلََّم َوُهَو ُمْضَطِجٌع، قَْد َسَقَط رَِداُؤُه َ�ْن ِشقِّ ابَُه تَُراٌب، فََجَعَل رَُسوُل ا�َّ

بَا تَُراٍب «َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْمَسُحُه َ�نُْه، َوَ�ُقوُل: 
َ
بَا تَُراٍب، ُ�ْم أ

َ
 ].٤٤١[رواه ابلخاری:  »ُ�ْم أ

به خانۀ  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز سھل بن سعد -۲۷۸
پسر عموی تو کجا «را در خانه ندیدند، پرسیدند:  سآمدند و چون علی لفاطمۀ

 ؟»است
گفت: بین من و او چیزی گفت و شنود واقع شد، بر من غضب کرد و  لفاطمه

 از خانه بیرون شد، و چاشت نزدم نخوابید.
 ؟»برو! ببین [علی در] کجاست«برای شخصی گفتند:  جپیامبر خدا 

 اب است.الله! در مسجد خو لآن شخص آمد و گفت: یا رسو
آمده [و دیدند] که او به پھلو خوابیده و روپوش از باالیش افتاده، و  جپیامبر خدا 

ھایش پاک  ھا را از لباس خاک جھایش خاک آلود شده است، پیامبر خدا  لباس
 .)١(»ای خاک آلود! برخیز، ای خاک آلود! برخیز«گفتند:  کردند، و می می

 لق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متع -١
شود، برای آنکه موضوع حادتر نشود، باید شوھر از خانه  ) اگر بین زن و شوھر گفتگویی واقع می١ 

 برآمده و تا وقت فرونشستن غضبش به خانه برنگردد.
) پدر زن باید با زبان خوش ھمیشه سبب الفت و محبت بین زن و شوھر گردیده، و از شوھر ٢ 

 به عمل آورد.دختر خود دلجویی 
داشت که به این کنیت یعنی: ابوتراب یاد شود، زیرا این  دوست می س) بعد از این واقعه، علی٣ 

 برایش داده و او را (قم أبا تراب، قم أبا تراب) خطاب نموده بودند. جکنیت را پیامبر خدا 
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دَ فَ  باب: -٤٠ جِ لَ املَسْ ا دَخَ ِ إِذَ تَنيْ عَ كْ عْ رَ كَ ْ  لْريَ

 ]: چون به مسجد داخل شد دو رکعت نماز بخواند٤٠باب [

لَِ�ِّ �َ  -٢٧٩ يِب َ�تَاَدَة السَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ْن َ�ِْلَس «
َ
َعتَْ�ِ َ�بَْل أ

ْ
َكْع َر� َحُدُ�ُم الَمْسِجَد فَلَْ�ْ

َ
 ].٤٤٤[رواه ابلخاری:  »إَِذا َدَخَل أ

اگر کسی «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  )١(ساز ابو قتاده سلمی -۲۷۹
 .)٢(»نشیند، باید دو رکعت نماز بخواند شود، پیش از آنکه می ل میداخ از شما به مسجد

روا  ) مزاح کردن با مراعات ادب ھمراه شخصی که در غضب است جھت فرونشاندن غضبش٤ 
 است.

 ) خواب شدن مردھا در مسجد جواز دارد.٥ 
 دارد. س) مجموع محتوای این حدیث نبوی شریف داللت بر فضیلت علی٦ 

 جنامش حارث بن ربعی بن بلدمۀ انصاری است، در غزوۀ أحد و در غزوات بعد از آن با پیامبر خدا  -١
بر وی  سوفات یافت و علی قرار داشت، در کوفه ساشتراک نمود، در ھمۀ معارک در صف علی

 ).٢٧٥-٥/٢٧٤نماز خواند، (أسد الغابه: 
 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود، و خواندن آن سنت است، این دو رکعت نماز  ) این دو رکعت نماز به نام تحیۀ مسجد یاد می١ 

فجر تا طلوع آفتاب، ھا است: بعد از نماز  در اوقات کراھت نباید خوانده شود، و اوقات کراھت این
 ھنگام طلوع آفتاب، ھنگام زوال آفتاب، بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، ھنگام غروب آفتاب.

گردد: کسی که به مسجد الحرام داخل گردیده و  ) این دو رکعت نماز از این اشخاص ساقط می٢ 
باشد و یا تا برپا  ارادۀ طواف را داشته باشد، کسی که به مسجد داخل گردد و نماز جماعت برپا

شدن جماعت فرصت ادای این دو رکعت نباشد، امامی که به مسجد داخل گردیده و امر به اقامت 
دھد، خطیبی که در روز جمعه و یا عید به مسجد داخل گردیده و شروع به خطبه دادن  گفتن می

 کند. می
دو رکعت بر زمین ) اگر کسی به مسجد داخل شد و قصدا و یا سھوا پیش از خواندن این ٣ 

 نشست، بھتر است برخاسته و این دو رکعت نماز را اداء نماید.
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دِ  باب: -٤١ جِ نْيَانِ املَسْ  بُ

 ]: ساختن مسجد٤١باب [

ِ ْ�َن ُ�َمرَ  َ�نْ  -٢٨٠ نَّ الَمْسِجَد اَكَن ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل  ، قَاَل:ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َ�بَْد ا�َّ
َ
أ

، وََسْقُفُه اجلَِر�ُد، َوُ�ُمُدُه َخَشُب انلَّْخِل، فَلَْم يَزِ  نِبِ
ا بِاللَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمبْنِيًّ ْد ِ�يِه ا�َّ
بُو بَْ�ٍر َشيْئًا، َوَزاَد ِ�يِه ُ�َمُر: َوَ�نَاُه ىلَعَ بُنْيَانِِه يِف 

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َُه ُ�ثَْماُن فََزاَد ِ�يِه ِزَ�اَدًة َكِثَ�ًة: َوَ�َ� ِجدَ  اَعَد ُ�ُمَدُه َخَشبًا، ُ�مَّ َ��َّ
َ
نِبِ َواجلَِر�ِد َوأ

اَرُه بِاللَّ
ِة وََجَعَل ُ�ُمَدُه ِمْن ِحَجارَ  اِج ٍة مَ بِاحِلَجاَرِة الَمنُْقوَشِة، َوالَقصَّ [رواه  نُْقوَشٍة وََسَقَفُه بِالسَّ

 ].٤٤٦ابلخاری: 
 جروایت است که گفت: مسجد [نبوی] در زمان پیامبر خدا باز ابن عمر -۲۸۰

ھای درخت خرما پوشیده شده بود، و  از خشت ساخته شده بود، و سقف آن از شاخه
 ھای آن، از تنه درخت خرما بود. ستون

در آن چیزی افزود، و به ھمان شکل  سد، ولی عمرنیفزو چیزی بر آن سابوبکر
ھای آن را دوباره از  از خشت و شاخۀ درخت استفاده نمود، و پایه جزمان پیامبر خدا 

 .)١(تنۀ درخت ساخت
در آن تغییراتی وارد کرد، آن را به شکل زیادی توسعه داد،  سبعد از آن عثمان
ھای نقاشی  ھای آن را نیز از سنگ هھای نقاشی شده و گچ، و پای دیوار آن را از سنگ

 .)٢(شده، و سقف آن را از چوب درخت شمشاد، مسطح نمود

در طول و عرض مسجد افزود، ولی در آالت بنای مسجد که خشت و  سمقصود آن است که عمر -١
در بنای مسجد استفاده کرده  جچوب باشد، از ھمان آالت و وسائلی استفاده کرد که پیامبر خدا 

 بودند.
 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از  -٢
شود که نباید در زینت و  گوید: از این حدیث نبوی شریف اینطور دانسته می می /) ابن بطال١ 

با وجود فتوحات بسیاری که در زمان خالفتش  سنقش و نگاری مسجد غلو نمود، زیرا عمر
فت، مسجد نبوی را از حالت نصیب مسلمانان گردید، و اموال بسیاری در تحت تصرفش قرار گر

رسید، او ھم به  سبود تغییر نداد، و چون خالفت به عثمان جاصلی آن که در زمان پیامبر خدا 
جز آنکه عوض خشت سنگ و گچ به کار برد، و سقف آن را از ساج بپوشد، تغییر دیگری در آن 
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دِ  باب: -٤٢ جِ نِ يفِ بِنَاءِ املَسْ اوُ  التَّعَ

 ]: همکاری کردن در ساختن مسجد٤٢باب [

يِب َسِعيدٍ  عن -٢٨١
َ
نَّ  هُ نْ �َ  اهللاُ  يِضَ رَ  اخلدريِّ  أ

َ
ُث يوًما� ىَت ِذْكُر بِنَاِء  ُه اكَن �دِّ

َ
َحىتَّ أ

، فََرآُه انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا  ِنَتَْ�ِ
َ

ِنَتَْ�ِ بل
َ

اٌر بل ِنًَة َوَ�مَّ
َ

ِنًَة بل
َ

ِْمُل بل
َ

َعلَيِْه وََسلََّم الَمْسِجِد، َ�َقاَل: ُكنَّا �

د نپرداختند، آن است وارد نساخت، و سبب آنکه این دو خلیفۀ راشد به تزئین و نقش نگاری مسج
 دانستند، خبر داشتند. این عمل را مکروه می جھا از اینکه پیامبر خدا  که آن

 گفت که: /توان در مورد نظر امام بطال ولی می 
از وسائل ممکنه عصر و زمان خود به  سبر وسعت مسجد نبوی افزود، و عثمان ساول آنکه: عمر 

که در دیوارھای آن به عوض خشت خام از سنگ، و  مسجد نبوی تغییراتی وارد ساخت، به طوری
 ھای خرما از چوب ساج استفاده کرد. به عوض ِگل از گچ، و در سقف آن به عوض شاخه

 جدر اینکه زینت کردن در مسجد مکروه است، از پیامبر خدا  بدوم آنکه: اگر عمر و یا عثمان 
کردند، ھمانطوری که دیگر  یت میشنیدند، به گمان غالب که آن را روا خبر و یا روایتی می

 اند. احادیث نبوی را برای امت روایت کرده
از این عمل خود دفاع نموده،  س) به طور صریح آمده است که عثمان٢٨٢سوم آنکه: در حدیث ( 

 و از مشروع بودن آن به حدیث نبوی استدالل جست، این حدیث را بخوانید.
ری مساجد اقدام نمود ولید بن عبدالملک بن مروان ) اولین کسی که به زخرفه و نقش و نگا٢ 

گویند: اگر نقش و نگاری در مسجد به  می /بود، بعضی از علماء و از آن جمله امام ابوحنیفه
قصد تعظیم و احترام مسجد باشد، و مصارف آن از پول بیت المال نباشد، باکی ندارد، وعدۀ 

 دیگری از علماء بر این نظر اند که نقش و نگاری در مسجد به ھر طریقی که باشد مکروه است.
خواھم متذکر  د بیان نمودم، ولی می) گرچه اقوال علماء رحمھم الله را در مورد تزئین مسج٣ 

شوم که: زخرفه مسجد اگر به چیزھای ممنوعه مانند: تصویر انسان و حیوان باشد، به اتفاق 
ھمگان حرام مطلق است، و به ھیچ وجه جواز ندارد، و اگر نقش و نگار مسجد به گل و درخت و 

ت شدن نمازگذاران شود، لذا ھا باشد، چون شاید این چیزھا سبب تشویش ذھن و ملتف امثال این
ھایی زیبا، و فرش کردن  انجام ندادن آن بھتر است، ولی اگر تزئین مسجد، به ساختن آن به سنگ

ھا و وضوء  ھای راحت و خوب، و رنگ دادن دیوارھای آن، و آماده کردن تشناب آن به فرش
دن دیگر و سائل راحتی ھای خوب، و آب گرم در زمستان، و آب سرد در تابستان، و آماده کر خانه

برای نمازگذاران باشد، اینکار نه تنھا آنکه جواز دارد، بلکه اجر جزیل و ثواب عظیم نیز دارد، والله 
 تعالی أعلم بالصواب.

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٦٨

اَب َ�نُْه، َوَ�ُقوُل:  َ اٍر، َ�ْقتُلُُه الِفئَُة ابلَ «َ�يَنُْفُض الرتُّ  اجلَنَِّة، َو�َْح َ�مَّ
َ

اِ�يَُة، يَْدُعوُهْم إىِل
 انلَّارِ 

َ
ُعوُذ » َوَ�ْدُعونَُه إِىل

َ
اٌر: أ ِ ِمَن الِفنَتِ قَاَل: َ�ُقوُل َ�مَّ  ].٤٤٧[رواه ابلخاری:  "بِا�َّ

کرد، تا اینکه به موضوع  روزی قصه می سروایت است که ابوسعید خدری -۲۸۱
ن مسجد] مایان یک یک خشت ساختن مسجد [نبوی] پرداخت، او گفت: [در ساخت

 دو دو خشت. سداشتیم، و عمار برمی
وای بر حال عمار، او «او را دیدند، خاک را از وی افشانده و فرمودند:  جپیامبر خدا 

ھا عمار را به  ھا را به سوی جنت، و آن ، عمار آن)١(را گروه بغاوتگری خواھند کشت
 ».نمایند سوی دوزخ دعوت می

 .)٢(برم گفت: از فتنه و درگیری به خدا پناه می می سگوید: عمار می سابوسعید

گوید: مراد از گروه بغاوتگر پیروان معاویه بودند که عمار را  شیخ شرقاوی در شرح این حدیث می -١
 در جنگ صفین به قتل رساندند.

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا عدۀ از صحابه  به قتل رسانیدند، و در بین آن سرا طرفداران معاویه س) ثابت است که عمار١ 

 سعمار شپذیر است که صحابه شود این است که: آیا امکان وجود داشتند، و سؤالی که مطرح می
اند، و آنچه  ھای زیادی ارائه داده ل علماء جوابرا به سوی دوزخ دعوت نمایند؟ در جواب این سؤا

ھا به اجتھاد خود او را به سوی بھشت دعوت  رسد این است که: آن که از ھمه راجحتر می
 ھا به سوی خالف بھشت بود. کردند، گرچه در واقع دعوت آن می

رد  گوید: می /دارد، و طوری که امام عینی ب) این حدیث داللت بر فضیلت علی و عمار٢ 
 ھای خود بر حق نبود. در جنگ سگفتند علی بر نواصبی است که می

جویم)، داللت بر این دارد که مسلمان ولو آنکه بر  که (از فتنه به خدا پناه می س) این قول عمار٣ 
حق باشد، باید از درگیری با مسلمانان خودداری ورزد، و از خداوند مسئلت نماید تا او را از درگیر 

 ن کاری نجات بخشیده، و در حفظ و حمایت خود نگھدارد.شدن در چنی
در جنگ صفین واقع گردیده بود، بھترین موقف شخص  ش) از جنگ و درگیری که بین صحابه٤ 

َ�َا  ٱۡغفِرۡ َر�َّنَا ﴿مسلمان این است که تعلیم قرآن کریم را سر مشق خود قرار داده و بگوید: 
ِينَ َوِ�ِۡخَ�ٰنِنَا  ِ َسبَُقونَ  ٱ�َّ يَ�ٰنِ ا ب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  ٱۡ�ِ ْ َر�َّنَا يَن َءاَمنُوا ِ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�ِنَا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

١٠﴾. 

                                                 



 ٣٦٩  نمازکتاب  -۸

ا باب: -٤٣ دً جِ سْ نَى مَ نْ بَ  مَ

 ]: کسی که مسجدی بنا کرد٤٣باب [

انَ  َ�نْ  -٢٨٢ ِعنَْد قَْوِل انلَّاِس ِ�يِه ِحَ� َ�َ� َمْسِجَد  ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ُ�ثَْماَن ْ�َن َ�فَّ
ُ�ْم، َو�ِ�ِّ َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اهللاُ قَاَل   َعلَيِْه وََسلَّمَ َص�َّ اهللاُ  اهللاِ  الرَُّسولِ  ْ�رَثْ

َ
 َعلَيِْه : إِنَُّ�ْم أ

ِ  -َمْن َ�َ� َمْسِجًدا «وََسلََّم َ�ُقوُل:  ُ ِمثْلَهُ  -يَبْتيَِغ بِِه وَْجَه ا�َّ ُ هلَ [رواه  »يِف اجلَنَّةِ  َ�َ� ا�َّ
 ].٤٥٠ابلخاری: 

روایت است که چون مردم نسبت به ساختن مسجد  سعثمان بن عفاناز  -۲۸۲
کنید، و  ھا گفت: شما زیاده روی می بر وی اعتراض کردند، در جواب آن جپیامبر خدا 

 شنیدم که فرمودند: جمن از پیامبر خدا 
کسی که مسجدی را خاص برای رضای خدا بنا نماید، خداوند مانند آن را در «

 .)١(»دساز بھشت، برایش می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) ساختن مسجد بر دیگر اعمال خیریه مانند: ساختن ُپل، ساختن سرک (جاده)، و حوض آب و ١ 

 ضیلت بیشتری دارد.ھا ف امثال این
انتقاد نمایند، و خلیفه باید  –ولو آنکه کار نیکی انجام داده باشد  –توانند از کار خلیفه  ) رعیت می٢ 

 ھا را به دلیل و منطق بدھد، نه به چوب و چماق. جواب آن
سازد این است که خاص برای خدا باشد، و جانب  ) شرط این ثواب برای کسی که مسجدی می٣ 

سمعت در آن دخلی نداشته باشد، بنابراین اگر کسی مسجدی ساخت، و آن را به غرض ریاء و 
 سمعت به نام خود شھرت داد، این مسجدی نیست که خاص برای خدا ساخته شده باشد.

گیرد، گرچه از اینکه کار خوبی  سازد، و در مقابل برای خود مزد می ) اگر کسی مسجدی می٤ 
شود، ولی ثواب مسجدی که برای خدا ساخته شده باشد،  می کرده است، و برایش ثواب داده

 برایش نیست.
) اگر کسی زمینی را مسجد قرار داد، و فقط اطراف آن را احاطه کرد، و خانه دیگر مرافقی ٥ 

برایش نساخت، آیا ثواب مسجد کاملی را که خاص برای خدا ساخته شده است، برایش داده 
گوید که: از نگاه لفظ حدیث چنین مسجدی آن مسجد  میدر جواب  /شود، امام ابن حجر می

 شود، ولی از نگاه معنی بلی. مطلوب گفته نمی
سازد، این است که این  ) مراد از اینکه خداوند برایش خانۀ مانند مسجدی که بنا کرده است می٦ 

 مثلیت به اساس کمیت است نه کیفیت، یعنی: ھمانطور که این شخص در این دنیا برای خدا

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٧٠

دِ  األخذُ  باب: -٤٤ جِ رَّ يفِ املَسْ ا مَ ولِ النَّبْلِ إِذَ  بِنُصُ

 ها هنگام داخل شدن در مسجد ]: بیرون کردن سرنیزه٤٤باب [

ِ  َ�نْ  -٢٨٣ َمرَّ رَُجٌل يِف الَمْسِجِد َوَمَعُه ِسَهاٌم،  ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما قَاَل: َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ
ُ رَُسو

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�َقاَل هل ْمِسْك بِنَِصالَِها«ُل ا�َّ

َ
 ].٤١٥[رواه ابلخاری:  »أ

روایت است که گفت: شخصی به مسجد داخل شد،  باز جابر بن عبدالله -۲۸۳
 .)١(»ھا را بردار ھای آن پیکان«برایش گفتند:  جو تیرھای باخود داشت، پیامبر خدا 

دِ  باب: -٤٥ جِ ورِ يفِ املَسْ  املُرُ

 ]: عبور کردن از داخل مسجد٤٥باب [

ْشَعِريِّ  -٢٨٤
َ
يب ُموىس األ

َ
َمْن «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

ُخْذ ىلَعَ 
ْ
ْسَواقِنَا بِنَبٍْل، فَلْيَأ

َ
ْو أ

َ
ٍء ِمْن َمَساِجِدنَا أ ِه ُمْسِلًما َمرَّ يِف يَشْ  »نَِصالَِها، َال َ�ْعِقْر بَِ�فِّ

 ].٤٥٢[رواه ابلخاری: 

سازد، ولی خانۀ را که خدا  خانۀ ساخته است، خداوند ھم بالمقابل برایش در جنت خانۀ می
سازد، و عالوه بر أن ھمانطوری که در حدیث صحیح  ای است که بنده می سازد، غیر از خانه می

 آمده است، یک وجب از بھشت از تمام دنیا و ما فیھا بھتر است.
 حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این -١
ھا است، و مسلمان دارای حرمت است، از این جھت  ) چون مسجد جای رفت و آمد مسلمان١ 

ھا را  ھای آن کرد، امر کردند که پیکان شخصی را که با خود تیرھای را حمل می جپیامبر خدا 
 بردارد، تا مبادا سبب مجروح ساختن مسلمانی گردد.

ست، مجروح ساختن، و ریختن خون اندک وی نیز روا ) ھمانطوری که کشتن مسلمان روا نی٢ 
 نیست.

 ) ولی امر مسؤول است که امنیت جان و مال رعیت را تامین نماید.٣ 
بر مسلمانان رؤوف و رحیم بودند، و این مصداق این قول خداوند متعال است  ج) پیامبر خدا ٤ 

نُفِسُ�مۡ ﴿فرماید:  که می
َ
َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م  لََقۡد َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ ھای  ، یعنی: به تحقیق پیامبری برای شما آید که رنج]۱۲۸[التوبه:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب
 تان اصرار دارد، و بر مؤمنان رؤوف و مھربان است. آید، و به ھدایت شما بر او گران می

                                                                                                                        



 ٣٧١  نمازکتاب  -۸

کسی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  )١(ساز ابوموسی اشعری -۲۸۴
گذرد، باید  کند، و از مساجد ما، و یا از بازارھای ما می که با خود تیرھایی را حمل می

 .)٢(»ھا را بردارد و به دست بگیرد، تا مسلمانی را مجروح نسازد ھای آن سر پیکان

دِ  باب: -٤٦ جِ رِ يفِ املَسْ عْ  الشِّ

 ]: شعر سرودن در مسجد٤٦باب [

نَْصارِيَّ َحسَّ  َ�نْ  -٢٨٥
َ
نَّ  اَن ْ�َن ثَابٍِت األ

َ
بَا ُهَر�َْرةَ  هُ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: �

َ
ريَِضَ اُهللا  �َْستَْشِهُد أ

، َهْل َسِمْعَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: َ�نْهُ  َ �ُْشُدَك ا�َّ
َ
ِجْب َ�ْن «: أ

َ
اُن، أ يَا َحسَّ

ِ َص�َّ ا يِّْدُه بُِروِح الُقُدِس رَُسوِل ا�َّ
َ
بُو ُهَر�َْرَة: َ�َعمْ » ُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، اللَُّهمَّ �

َ
[رواه  قَاَل أ

 ].٤٥٣ابلخاری: 
خواست  سروایت است که وی از ابوھریره )٣(ساز حسان بن ثابت انصاری -۲۸۵

 جدھم که آیا از پیامبر خدا تا برایش شھادت بدھد [و گفت]: تو را به خداوند سوگند می
را  جای حسان! جواب کفاری را که با شعر خود پیامبر خدا «ای که فرمودند:  شنیده

 ؟»مؤید بگردان ÷کنند] بده، و خدایا! او را به واسطۀ جبرئیل [ھجو می

شعری است، از کسانی است که در اول مسلمان شده بودند، عمر بن نامش عبدالله بن قیس ا -١
خطاب او را امیر بصره مقرر نمود، ولی عثمان بن عفان او را عزل کرد، و باز بنا به طلب مردم 

طالب رسید، امارتش را تایید کرد، و  بصره او را امیر آنجا مقرر نمود، و چون خالفت به علی بن ابی
 ).٣٠٩-٥/٣٠٨ی در مکه، و یا در کوفه وفات یافت، أسد الغابه (در سال چھل و دو ھجر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) این حدیث ھم مانند احادیث بسیار دیگری که در این مورد آمده است، داللت بر این دارد که ١ 

آزار و اذیت  دھد که کسی سبب ھا اھمیت خاصی قائل است، و اجازه نمی اسالم برای انسان
 ھا باشد، به خطر انداز. شان را ولو آنکه به مجروح ساختن آن دیگران گردیده و جان

 ) حمل سالح اگر سبب ضرر رسانی به دیگران نشود، و امنیت عمومی را اخالل نکند، روا است.٢ 
ی برایش منبر جاست، پیامبر خدا  جوی حسان بن ثابت ابن منذر انصاری شاعر پیامبر خدا  -٣

کرد، وی به سن یکصد و  بیان می جگذاشتند، و حسان بر باالی آن منبر مفاخر نبی کریم  می
 ).٧-٢/٥بیست سالگی در سال پنجاه ھجری وفات یافت، أسد الغابه (

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٧٢

 .)١(ابوھریره گفت: بلی [شنیدم]

دِ  باب: -٤٧ جِ ابِ يفِ املَسْ رَ ابِ احلِ حَ  أَصْ

 ]: داخل شدن نیزه داران در مسجد٤٧باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَالَْت:  ريَِضَ اُهللا َ�نْها اَع�َِشةَ  َ�نْ  -٢٨٦ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
لََقْد َرأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما ىلَعَ بَاِب ُحْجَرِ� َواحلَبََشُة يَلَْعبُوَن يِف  الَمْسِجِد، َورَُسوُل ا�َّ
 لَِعِبِهمْ 

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
ِ� بِرَِدائِِه، أ َرابِِهمْ  »�َْسرُتُ  ].٤٥٤[رواه ابلخاری:  يف رواية: يَلَْعبُوَن حِبِ

در  را دیدم که بر جروایت است که گفت: روزی پیامبر خدا  لاز عائشه -۲۸۶
ھای خود] بازی  ودند، و مردم حبشه در داخل مسجد [با اسلحهام ایستاده ب حجره

کردم،  ھا را تماشا می کردند]، و در حالی که من بازی آن کردند، [یعنی: پایکوبی می می
 کردند. مرا با ردای خود حجاب می جپیامبر خدا 

 .)٢(کردند بازی می گری آمده است که: مردم حبشه نیزهو در روایت دی

 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
مکروه و یا ) شعر گفتن اگر در بیان و تایید حق باشد، کار خوب و مرغوبی است، و آن شعری ١ 

حرام است که مشتمل بر حرام، مانند وصف زن و شراب، و خط و رخسار، و زلف و کاکل باشد، و 
 لترغیب به کارھای بد، و یا ھجو بیگناھان و امثال این چیزھا باشد، در سنن ترمذی از عائشه

الی گذاشتند، و وی بر با برای حسان در مسجد منبری می جروایت است که گفت: پیامبر خدا 
 کرد. شد، و کفار را ھجو می آن منبر باال می

 در مسجد روا است. –با شروطی که ذکرش رفت  –) سرودن شعر ٢ 
 گیرد. نماید، مورد تأیید خداوندی قرار می ) کسی که برای خدا و دفاع از دین به کاری اقدام می٣ 
ھا اقدام  د به ھجو و بد گفتن آنگفتند، نبای کردند، و یا بد نمی ) اگر کفار مسلمانان را ھجو نمی٤ 

نمود، زیرا شاید عکس العمل نشان داده و خدا و رسولش را دشنام بدھند، خداوند متعال 

ِينَ َوَ� �َُسبُّواْ ﴿فرماید:  می ِ يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ َ فَيَُسبُّواْ  ٱ�َّ ، ]۱۰۸[األنعام:  ﴾َعۡدَوۢ� بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ  ٱ�َّ
ھا را روی دشمنی و جھالت خدا را  خوانند، دشنام ندھید مبادا آن یر خدا را مییعنی: کسانی که غ

ھا جز در وقت ضرورت، و در حالت معامله بالمثل  دشنام بدھند، بنابراین ھجو کفار و بد گفتن آن
 در وقت دیگری جواز ندارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ه در مسجد.) جواز بازی کردن با اسلح۱ 

                                                 



 ٣٧٣  نمازکتاب  -۸

دِ  باب: -٤٨ جِ ةِ يفِ املَسْ مَ املُالَزَ  التَّقَايضِ وَ

 ]: طلب قرض و تعقیب قرضدار در مسجد٤٨باب [

ُ َعلَيِْه  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َكْعِب بِْن َمالٍِك  َ�نْ  -٢٨٧
َ

يِب َحْدرٍَد َدْ�نًا اَكَن هل
َ
نَُّه َ�َقاىَض اْ�َن أ

َ
�

ْصَواُ�ُهَما َحىتَّ سَ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوُهَو يِف بَيْتِِه، يِف الَمْسِجِد، فَاْرَ�َفَعْت أ ِمَعَها رَُسوُل ا�َّ

ِْهَما َحىتَّ َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرتِِه، َ�نَاَدى: 
َ

، » يَا َكْعُب «فََخَرَج إيِل ِ َّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ قَاَل: بلَ
ِي الشَّ » َضْع ِمْن َديْنَِك َهَذا«قَاَل: 

َ
ِْه: أ

َ
 إيِل

َ
ْوَمأ

َ
، قَاَل: َوأ ِ ُ�ْم «ْطَر، قَاَل: لََقْد َ�َعلُْت يَا رَُسوَل ا�َّ

 ].٤٥٧[رواه ابلخاری:  »فَاقِْضهِ 
که قرضدار او  –َرد) روایت است که از (ابن أبی َحْد  )١(ساز کعب بن مالک -۲۸۷

شان به جایی رسید، که  در داخل مسجد، مطالبۀ قرض خود را نمود، و گفتگوی –بود 
 ھا را شنیدند. در خانۀ خود آواز آن جپیامبر خدا 

 »!کعب«ھا آمده و گوشۀ پردۀ حجرۀ خود را باال زده و فرمودند:  به طرف آن
 ا رسول الله!گفت: بلی ی

، و اشاره کردند که نیم قرض خود »از این قرض خود مقداری را کم کن«فرمودند: 
 را برایش کم کن.

 .)٢(»یز و باقیماندۀ قرضش را بدهبرخ«گفت: یا رسول الله! چنین کردم. گفتند: 

 ھا. ) جواز نظر کردن زن بسوی مردھا، و لزوم روی پوشیدن از آن۲ 
 با خانوادۀشان. ج) حسن خلق معاشرت نیک پیامبر خدا ۳ 
 نسبت به وی. جو مقدار محبت پیامبر خدا  ل) فضیلت عائشه۴ 

بدر، و وی کعب بن مالک بن أبی کعب انصاری سلمی است، این ھمان شخصی است که از غزوۀ  -١
غزوۀ تبوک تخلق نموده و به این دو غزوۀ اشتراک نکرده است، و یکی از سه کسی است که 

اش بعد از این در متن ھمین کتاب خواھد  توبۀشان قبول شده است، و تفصیل قصۀ قبول توبه
 ).٣/٣٠٢وفات یافت، (اإلصابه:  سآمد، در زمان خالفت علی بن ابی طالب

 ق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعل -٢
 ) برای طلبگار روا است که از قرضدار در داخل مسجد طلب قرض خود را بکند.١ 
 بیند، بین متخاصمین صلح برقرار سازد. ) حاکم مسلمان باید به طوری که مصلحت می٢ 

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٧٤

انِ  باب: -٤٩ يدَ العِ  وَ ذَ القَ قِ وَ رَ اطِ اخلِ التِقَ دِ وَ جِ نْسِ املَسْ  كَ

 ها و خاشاک از مسجد ]: جارو کردن و چیدن تکه پاره٤٩باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٨٨
َ
ًة َسوَْداَء اكَ ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َ
ِو اْمَرأ

َ
ْسوََد أ

َ
نَّ رَُجًال أ

َ
َن َ�ُقمُّ الَمْسِجَد : أ

َل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�نُْه، َ�َقالُوا: َماَت، قَاَل: 
َ
فََال ُكنْتُْم آَذْ�تُُموِ� بِِه «َ�َماَت، فََسأ

َ
أ

ْو قَاَل َ�رْبَِها  -ُدلُّوِ� ىلَعَ َ�رْبِهِ 
َ
ىَت َ�رْبََها فََص�َّ َعلَيَْها -أ

َ
 ].٤٥٨ [رواه ابلخاری: »فَأ

پوستی مسجد را جارو  روایت است که مرد یا زن سیاه سز ابوھریرها -٢٨٨
 ، آن شخص وفات نمود.)١(کرد می

راجع به او پرسان کردند، [یعنی: گفتند آن شخص کجا شد؟] گفتند:  جپیامبر خدا 
 وفات کرد.

 چرا مرا از مرگش خبر نکردید؟ قبر آن مرد، و یا آن زن را بمن نشان«فرمودند: 
 ».بدھید

 .)٢(و ھمان بود که بر سر قبرش آمده و بر وی نماز خواندند

شود، باید باقی ماندۀ قرض را را بدون معطلی  ) اگر از قرض شخص قرضدار چیزی برایش کم می٣ 
ء نماید، زیرا اگر ھم از قرضش چیزی کم شود، و ھم ادای قرضش از وقت معینش به تاخیر ادا

 گردد. بیفتد، طلبگار متضرر می
از آن شخص که چیزی از قرض خود را برایش کم کند، امر ارشاد بود نه  ج) طلب پیامبر خدا ٤ 

را کم کند، کسی حق امر و جوب، بنابراین، اگر طلبگار نخواسته باشد که چیزی از قرض خود 
 ندارد که او را به این کار مجبور سازد.

) بلند کردن آواز در مسجد که به جھت احقاق حق باشد، و به مرحلۀ اذیت مردم نرسد، باکی ٥ 
 ندارد.

 ) خرید و فروش درمسجد کار مناسبی نیست.٦ 
ی است، و در روایت کرد، مرد و یا زنی بود، از راو این شک که آن شخصی که مسجد را جارو می -١

 کرد، زنی بود. دیگری به طور یقین آمده است: کسی که مسجد را جارو می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) جارو کردن و تنظیف مسجد کار خوب و نیکی است.١ 
 تواند در مسجد خدمت نماید. ) اگر خوف فتنه نباشد، زن می٢ 
دھد، باید کارش مورد تقدیر قرار گرفته و برایش  ص انجام می) کسی که کارش را به اخال٣ 

 مکافات داده شود.

                                                                                                                        



 ٣٧٥  نمازکتاب  -۸

دِ  باب: -٥٠ جِ رِ يفِ املَسْ مْ ةِ اخلَ ارَ َ يمِ جتِ رِ ْ  حتَ

 ]: تحریم تجارت شراب در مسجد٥٠باب [

َ�ا،  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٨٩ نِْزلَِت اآليَاُت ِمْن ُسوَرِة ابَلَقَرِة يِف الرِّ
ُ
ا أ قَالَْت: لَمَّ

َم جِتَاَرَة اخلَ « ُهنَّ ىلَعَ انلَّاِس، ُ�مَّ َحرَّ
َ
 الَمْسِجِد َ�َقَرأ

َ
َم إِىل

 »ْمرِ َخَرَج انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ
 ].٤٥٩[رواه ابلخاری: 

گفت: چون آیات متعلق به سودخواری در روایت است که  لاز عائشه -۲۸۹
به مسجد آمدند و آن آیات را برای مردم تالوت  جسورۀ (بقره) نازل گردید، پیامبر خدا 

 .)١(نمودند، و سپس تجارت شراب را حرام ساختند

) نماز خواندن بر قبر مردۀ که بر وی نماز جنازه خوانده نشده باشد، روا است، گرچه بعضی از ٤ 
 اند. علماء نماز خواندن بر قبر را به طور مطلق جواز داده

 که:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آن -١

ِينَ ﴿فرماید:  ) مراد از آیات متعلق به سودخواری این قول خداوند متعال است، که می١   ٱ�َّ
ُ�لُوَن 

ۡ
ْ يَأ ِيَ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم  ٱلّرِ�َٰوا ۡيَ�ٰنُ َ�تََخبَُّطُه  ٱ�َّ ۚ ِمَن  ٱلشَّ َما  ٱلَۡمّسِ �َُّهۡم قَالُوٓاْ إِ�َّ

َ
َ�ٰلَِك بِ�

ْۗ ِمۡثُل  ٱۡ�َۡيعُ  َحلَّ  ٱلّرِ�َٰوا
َ
ُ َوأ َم  ٱۡ�َۡيعَ  ٱ�َّ ْ وََحرَّ خورند  یعنی: کسانی که سود می ﴾......ٱلّرِ�َٰوا

خیزند مگر مانند کسی که وسوسۀ شیطان او را دیوانه کرده باشد، این به کیفر آن است که  برنمی
رام کرده گفتند خرید و فروش مانند ریا است، خداوند خرید و فروش را حالل، و سود را ح

 است......
) سودخواری از گناھان کبیره است، و در موردش قرآن کریم و احادیث نبوی وعیدھای شدیدی ٢ 

سودخواری ھفتاد و چند مرتبه «فرمایند:  که می جآمده است، از آن جمله این قول پیامبر خدا 
 ردم زنا کند.استف [گناه] کمترین مرتبۀ آن مانند آن است که شخص با مادرش در پیش روی م

ھان کبیره است، و  ) ھمانطوری که سودخواری از گناھان کبیره است، شرابخواری نیز از گنان٣ 
که  جدر مورد شرابخواری نیز وعیدھای شدیدی آمده است، از آن جمله این قول پیامبر خدا 

ھای  از نعمتخداوند بر خود الزم گردانیده است که چھار گروه را به بھشت نبرد، و «فرمایند:  می
ھا نچشاند: [که عبارت اند از]: شرابخوار، سودخوار، کسی که مال یتیم را به غیر  بھشت برای آن

 ».دھد خورد، و کسی که پدر و مادرش را آزار می حق می

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٧٦

ريِ  باب: -٥١ يمِ  أَوِ  األَسِ رِ دِ  الغَ جِ بَطُ يفِ املَسْ رْ  يُ

 ]: بستن اسیر و یا قرضدار در مسجد٥١باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٩٠
َ
إِنَّ ِعْفِر�تًا ِمَن « انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: أن ،ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

َّ ابَلارَِحَة  َْوَها  -اجِلنِّ َ�َفلََّت يلَعَ
َ

ْو لَكَِمًة �
َ
  -أ

َ
ُ ِمنُْه، فَأ ْمَكنَِ� ا�َّ

َ
َالَة، فَأ َّ الصَّ رَْدُت يِلَْقَطَع يلَعَ

ِْه لُكُُّ�ْم، فََذَكْرُت قَْوَل 
َ

 َساِرَ�ٍة ِمْن َسَواِري الَمْسِجِد َحىتَّ تُْصبُِحوا َوَ�نُْظُروا إيِل
َ

ْر�َِطُه إِىل
َ
ْن أ

َ
 أ

يِخ ُسلَيَْماَن: رَبِّ َهْب يِل ُملاًْك َال 
َ
َحٍد ِمْن َ�ْعِديأ

َ
 ].٤٦١[رواه ابلخاری:  »يَنْبيَِغ ِأل

دیشب ناگھان جن «فرمودند:  جاست که پیامبر خدا  روایت ساز ابوھریره -۲۹۰
و  –یا چیز دیگری به ھمین معنی گفتند  –خبیثی به طور ناگھان بر من ظاھر گردید 

خواست نماز مرا قطع کند، [یعنی: مرا به وسوسه اندازد]، ولی خداوند مرا بر او  می
، تا آنکه صبح بیایید و ھای مسجد ببندم خواستم او را به پایۀ از پایه پیروز ساخت، می

را به خاطر آوردم که گفته  ÷ھمۀ شما آن را ببینید، ولی این گفتۀ برادرم سلیمان
بود: پروردگارا! مرا بیامرز، و برایم سلطنتی عطا فرما که پس از من برای کسی سزاوار 

 .)١(»نباشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بودند، و اگر پیامبر  آن بود، که عالم جن تحت تصرف او ÷) از جملۀ ملک و سلطنت سلیمان١ 

بستند، آن اختصاص که تصرف بر عالم جن باشد، برای  آن دیو را به پایۀ مسجد می جخدا 
 ماند. باقی نمی ÷سلیمان

) برای بشر این امکان ھست که جنیان را ببینند، ولی بعضی از علماء نظرشان این است که این ٢ 
 ین قدرت وجود ندارد.بود، و برای دیگران ا جامر خاص برای پیامبر خدا 

عنوان حدیث را ھمین چیز قرار  /) بسته کردن اسیر در مسجد جواز دارد، و امام بخاری٣ 
داده است، و ھمانطوری که بستن اسیر در مسجد روا است، بستن و نگھداشتن ھرکسی دیگری 

شانه  ھا و بخواھد که از دادن حق اش حقی است، مانند قرضدار، ضامن و امثال آن که بر ذمه
 خالی کرده و بگریزد، بستن و نگھداشتنش در مسجد نیز جواز دارد.

                                                 



 ٣٧٧  نمازکتاب  -۸

مْ  باب: -٥٢ هِ ِ ريْ غَ ىضَ وَ رْ دِ لِلْمَ جِ ةِ يفِ املَسْ يْمَ  اخلَ

 ]: نصب خیمه برای مریضان و غیر مریضان در مسجد٥٢[باب 

ْ�َحِل،  ريَِضَ اُهللا َ�نْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -٢٩١
َ
ِصيَب َسْعٌد يَْوَم اخلَنَْدِق يِف األ

ُ
فَرَضََب «قَالَْت: أ

َوِ� الَمْسِجِد » يَُرْ�ُهمْ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َخيَْمًة يِف الَمْسِجِد، يِلَُعوَدُه ِمْن قَِر�ٍب فَلَْم 
تِينَ 

ْ
ي يَأ ِ

َّ
ْهَل اخلَيَْمِة، َما َهَذا اذل

َ
ِْهْم، َ�َقالُوا: يَا أ

َ
ُم �َِسيُل إيِل  ادلَّ

َّ
ا ِمْن َخيَْمٌة ِمْن بَِ� ِغَفاٍر، إِال

إَِذا َسْعٌد َ�ْغُذو ُجرُْحُه َدًما، َ�َماَت ِ�يَها
 ].٤٦٣[رواه ابلخاری:  قِبَِلُ�ْم؟ فَ

در جنگ  سروایت است که گفت: شاه رگ دست (سعد) لعائشهاز  -۲۹۱
در مسجد خیمۀ [برای او] برپا نمودند تا  جخندق مورد اصابت قرار گرفت، پیامبر خدا 

در مسجد برپا بود، و  از نزدیک مراقب احوال او باشند، و خیمۀ ھم از مردم (بنی غفار)
ری سبب خوف و تشویش مردم جز خونی که [از دست سعد] براه افتاده بود، چیز دیگ

 (بنی غفار) نشده بود.
از کسانی که در خیمه بودند، پرسیدند: این خونی که از طرف شما به طرف ما 

آید از چیست؟ و دیدند که این جراحت سعد است که خون از آن براه افتاده است، و  می
 .)١(ھمان بود که سعد از اثر آن زخم فوت نمود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) تداوی کردن و سرپرستی از مریض در مسجد جواز دارد.١ 
 ) ولی امر باید برای اشخاص با منزلت، توجه خاصی داشته باشد.٢ 
ولی روی ضرورت باکی ندارد، و چون در آن وقت از  ) گرچه ملوث ساختن مسجد روا نیست،٣ 

یک طرف داخل مسجد خاکی بود، و از طرف دیگر جای دیگری برای تداوی و سرپرستی از 
کردند، ولی اکنون که  در داخل مسجد سرپرستی می سمریضان نداشتند، از این جھت از سعد

د، اگر ضرورت مبرمی نباشد، ھا وجود دار جاھای خاصی برای تداوی مریضان و سرپرستی از آن
 نباید مریضان را در مسجد بستری کرد.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٧٨

ةِ  باب: -٥٣ لَّ دِ لِلْعِ جِ الِ البَعِريِ يفِ املَسْ خَ  إِدْ

 ]: داخل کردن شتران در مسجد به جهت ضرورت٥٣باب [

مِّ َسلََمةَ  -٢٩٢
ُ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْها َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
قَالَْت: َشَكوُْت إىِل

ْشتيَِك قَاَل: 
َ
�ِّ أ

َ
نِْت َراِكبَةٌ  ُطوِ� ِمْن َوَراءِ «�

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه » انلَّاِس َوأ َ�ُطْفُت َورَُسوُل ا�َّ

وِر َوِ�تَاٍب َمْسُطورٍ   بِالطُّ
ُ
 َجنِْب ابَليِْت َ�ْقَرأ

َ
 ].٤٦٤[رواه ابلخاری:  وََسلََّم يَُص�ِّ إىِل

شکوه نموده و  جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  لاز ام سلمه -۲۹۲
 توانم پیاده طواف کنم]. مریضم، [و نمیم تگف

 ».ھمانطور سواره از پشت سر مردم طواف کن«فرمودند: 

ورِ ﴿در کنار خانۀ [کعبه] سورۀ  جمن [سواره] طواف کردم، و پیامبر خدا   ١ َوٱلطُّ
ۡسُطورٖ   .)١(خواندند را در نماز خود می ﴾٢َو�َِ�ٰٖب مَّ

 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
 تواند سواره به ھرشکلی که برایش میسر باشد، طواف نماید. ) شخص مریض و معذور می١ 
 ) اگر بدون عذر کسی سواره طواف کرد، در نزد احناف طوافش با کراھت صحت دارد، ولی در٢ 

که  جاین قول پیامبر خدا  /چنین طوافی صحت ندارد، دلیل امام شافعی /نزد امام شافعی
و ھمانطوری که نماز خواندن سواره بدون عذر جواز ندارد، » طواف بر خانه نماز است«فرماید:  می

طواف کردن سواره نیز بدون عذر جواز ندارد، و دلیل احناف این قول خداوند متعال است که 

ِ ﴿اید: فرم می وَّفُواْ ب ، یعنی: و به خانۀ عتیق طواف کنند، و آیۀ ]۲۹[الحج:  ﴾٢٩ ٱۡلَعتِيقِ  ٱۡ�َۡيِت َوۡ�َطَّ
 مبارک طواف را به حالت معینی خاص نساخته است.

آید، ولی احادیث نبوی است که آن  ولی باید گفت: که بسیاری از آیات به طور مطلق و یا عام می 
سازد، و شاید از اینجا است که احناف رحمھم الله طواف  را خاص میمطلق را مقید، و آن عام 

اند: اگر کسی طواف را بدون عذر سواره انجام داد، تا وقتی  سواره را، مکروه دانسته و حتی گفته
که که در مکه است، آن را دوباره انجام دھد، پس گویا در این مسئله فرق بسیاری بین مذھب 

 د، والله تعالی أعلم بالصواب.احناف و شوافع وجود ندار
 ) در صورت حاجت، آوردن حیوان حالل گوشت در مسجد روا است.٣ 
کند، دورتر  کند، بکوشد که از جایی که مردم پیاده طواف می ) شخصی که سواره طواف می٤ 

 ھا نگردد. باشد، تا سبب اذیت آن

                                                 



 ٣٧٩  نمازکتاب  -۸

 »باب« -٥٤

 ]۵۴باب [

�ٍَس  َ�نْ  -٢٩٣
َ
ْصَحاِب انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم « ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: أ

َ
ْ�ِ ِمْن أ

نَّ رَُجلَ
َ
أ

ْلٍَة ُمْظِلَمٍة، َوَمَعُهَما ِمثُْل الِمْصبَاَحْ�ِ 
َ

َخرََجا ِمْن ِعنِْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف يل
يِْديِهَما، فَلَ 

َ
ْهلَهُ يُِضيئَاِن َ�ْ�َ أ

َ
ىَت أ

َ
قَا َصاَر َمَع لُكِّ َواِحٍد، ِمنُْهَما َواِحٌد َحىتَّ أ ا اْ�رَتَ [رواه  »مَّ

 ].٤٦٥ابلخاری: 
در شب  جروایت است که گفت: دو نفر از اصحاب پیامبر خدا  ساز انس -۲۹۳

برآمدند، و به مانند اینکه با ایشان دو چراغ باشد، پیش  جتاریکی از نزد آن حضرت 
ھا یک  کرد، و ھنگامی که از یکدیگر جدا شدند، با ھرکدام از آن ا روشن میشان ر روی

 .)١(ھای خود رسیدند چراغ ھمراه گردید، تا اینکه به خانواده

دِ  باب: -٥٥ جِ رِّ يفِ املَسْ املَمَ ةِ وَ خَ وْ  اخلَ

 ]: رخنه، و راهرو، در مسجد٥٥باب [

يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ  -٢٩٤
َ
قَاَل: َخَطَب انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َ�ْن أ

ِ «َ�َقاَل:  ْ�يَا َوَ�ْ�َ َما ِعنَْدهُ فَاْختَاَر َما ِعنَْد ا�َّ َ َ�بًْدا َ�ْ�َ ادلُّ َ َخ�َّ بُو بَْ�ٍر »إِنَّ ا�َّ
َ
، َ�بىََك أ

ُ َ�نُْه، َ�ُقلُْت يِف َ�ْفيِس مَ  ْ�يَا ريَِضَ ا�َّ َ َ�بًْدا َ�ْ�َ ادلُّ ُ َخ�َّ يَْخ؟ إِْن يَُ�ِن ا�َّ ا ُ�بيِْك َهَذا الشَّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُهَو الَعبَْد،  ، فَاَكَن رَُسوُل ا�َّ ِ َوَ�َن َوَ�ْ�َ َما ِعنَْدُه، فَاْختَاَر َما ِعنَْد ا�َّ

ْعلََمنَا، قَاَل: 
َ
بُو بَْ�ٍر أ

َ
بَ «أ

َ
بُو بَْ�ٍر، يَا أ

َ
َّ يِف ُصْحبَتِِه َوَماهِلِ أ َمنَّ انلَّاِس يلَعَ

َ
ا بَْ�ٍر َال َ�بِْك، إِنَّ أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
َسْید بن ُحَضیر  جکه از نزد پیامبر خدا  ) آن دو نفری١ 

ُ
اد، بن بشیر، و دیگری أ برآمدند، یکی: عبَّ

 بود.
این حدیث به طور صریح داللت بر کرامات اولیاء دارد، ورد بر کسانی «گوید:  می /) امام عینی۲ 

و » است که از کرامات اولیاء منکر ھستند، و کرامت برای اولیاء در ھمۀ عصور واقع شده است
 برای نمونه چندین مثال را از کرامات صحابه و غیر صحابه ذکر کرده است.

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٨٠

تُُه، الَ  ُة اإلِْسَالِم َوَموَدَّ ُخوَّ
ُ
بَا بَْ�ٍر، َولَِ�ْن أ

َ
َْذُت أ

َّ
يِت َالخت مَّ

ُ
َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليًال ِمْن أ

 
َّ

يِب بَْ�رٍ  َ�بَْقَ�َّ يِف الَمْسِجِد بَاٌب إِال
َ
 بَاُب أ

َّ
، إِال  ].٤٦٦[رواه ابلخاری: »ُسدَّ

خطبه دادند و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوسعید خدری -۲۹۴
خداوند بندۀ را بین دنیا، و بین آنچه که در نزد او است مخیر ساخت، [آن «فرمودند: 

 ».بنده] آنچه را که در نزد خدا بود، اختیار نمود
ز شنیدن این سخن] بگریه افتاد، با خود گفتم: این شیخ را چه چیزی [ا سابوبکر

این است که: خداوند بندۀ را بین دنیا و آخرت  جبه گریه انداخت؟ سخن پیامبر خدا 
نموده است، [و  باشد، اختیار مخیر ساخته است، و آن بنده آنچه را که نزد خداوند می

برای ما توضیح داد، و دانستیم]  سآنکه ابوبکراز این چیز نباید گریه کرد]، [ولی بعد از 
باشد اختیار  ھمان بندۀ ھستند که آنچه را که در نزد خدا می جکه پیامبر خدا 

 از ھمه ما داناتر بود. ساند، و ابوبکر کرده
ای ابوبکر! گریه مکن، و فداکارترین مردمان برایم در «فرمودند:  جو پیامبر خدا 

ت، و اگر از امت خود برای خود خلیلی [یعنی: دوست جان و مال خود، ابوبکر اس
نمودم، ولی برادری و دوستی  کردم، ھمانا ابوبکر را انتخاب می خاصی] انتخاب می

اسالمی او از دیگران بیشتر است، در ھیچ خانۀ را در مسجد باز مگذارید، مگر در 
 .)١(»[خانۀ] ابوبکر را

 ن حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به ای -١
ترین مردمان در  ) محبت به معنی دوستی است، و خلت مرتبۀ باالتر از محبت است، و محبوب١ 

بود، و چون  أبا خداوند جبود، ولی رابطۀ (خلت) نبی کریم  سابوبکر صدیق جنزد پیامبر خدا 
کمال  قلب نبی کریم در مرتبۀ (خلت) از محبت و مراقبت خداوندی سرشار گردیده و به اوج و

 خود رسیده بود، لذا جایی برای این نوع رابطه با دیگری باقی نمانده بود.
 بود. سابوبکر صدیق جترین صحابه برای پیامبر خدا  ترین صحابه و خصوصی ) دوست٢ 
 داناترین صحابه بود. س) ابوبکر صدیق٣ 
این کارش تقدیر به شود، باید (ولی امر) از  ) اگر کسی سبب انجام دادن کار خوب و مؤثری می٤ 

 عمل آورد.
 ) مسجد را نباید راه رفت و آمد مردم قرار داد.٥ 

                                                 



 ٣٨١  نمازکتاب  -۸

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف  –ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -٢٩٥ قَاَل: َخَرَج رَُسوُل ا�َّ
ي َماَت ِ�يِه، اَعِصبً َمرَِض  ِ

َّ
ْرقٍَة، �َ  اِه اذل َسُه خِبِ

ْ
ْ�َ� َعلَيِْه، ُ�مَّ َقَعَد ىلَعَ الِمنرَْبِ َرأ

َ
َ َوأ ، فََحِمَد ا�َّ

يِب قَُحافََة، َولَْو إِنَُّه لَيَْس ِمَن انلَّا«قَاَل: 
َ
يِب بْ�ِر بِْن أ

َ
َّ يِف َ�ْفِسِه َوَماهِلِ ِمْن أ َمنَّ يلَعَ

َ
َحٌد أ

َ
ِس أ

فَْضُل، 
َ
بَا بَْ�ٍر َخِليًال، َولَِ�ْن ُخلَُّة اإلِْسَالِم أ

َ
َْذُت أ ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمَن انلَّاِس َخِليًال َالختَّ

وا َ��ِّ لُكَّ َخوَْخٍة يِف َهَذا الَمسْ  يِب بَْ�رٍ ُسدُّ
َ
 ].٤٦٧[رواه ابلخاری:  »ِجِد، َ�ْ�َ َخوَْخِة أ

در مرضی که از آن  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۲۹۵
وفات نمودند، در حالی که سرخود را به دستمالی بسته بودند، از خانه برآمده و بر 

 باالی منبر نشستند، بعد از حمد و ثنای خداوند فرمودند:
فداکارتر به جان و مال خود، برای من از ابوبکر ابن ابی کس  ھیچ بین مردم در«

کردم، ھمانا ابوبکر  انتخاب می )١(قحافه نیست، و اگر کسی را از مردم برای خود خلیل
کردم، ولی دوستی اسالمی از ھر دوستی بھتر است، ھر دریچۀ را که در  را انتخاب می

 .)٢(»بجز از دریچۀ [خانۀ] ابوبکر رامسجد به طرف من باز است ببندید، 

 أو بین خداوند جخلیل به معنی دوست خاص است، و این نوع دوستی، خاص بین پیامبر خدا  -١
 بود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
، و »و فداکارترین مردمان برایم در جان و مال خود، ابوبکر است«که  ج) این گفته پیامبر خدا ١ 

از «طوری که در احادیث دیگری آمده است این موضوع را توضیح داده و فرمودند:  جپیامبر خدا 
، و »مال خود بالل را آزاد ساخت، و مصرف راه ھجرتم را داد، و دخترش را برایم به نکاح داد

گوید: (شصت  می لدر راه خدا مصرف کرده بود، طوری که عائشه سرمقدار مالی را که ابوبک
بود، زیرا بعد از این که مال را در راه خدا خرج کرد،  سھزار درھم) بود، و این تمام دارائی ابوبکر

 اوالدش از وی پرسیدند: برای ما چه نگھداشتی؟ گفت: خدا و رسولش را.
کردم، ھمانا  ز امت خود برای خود خلیلی انتخاب میو اگر ا«که:  ج) در این گفتۀ پیامبر خدا ٢ 

، توضیح این »نمودم، ولی برادری و دوستی اسالمی او از دیگران بیشتر است ابوبکر را انتخاب می
 امور الزمی است:

باشد، به نام صداقت، مودت، محبت، و خلت  عالقۀ قلبی که بین یک شخص و شخص دیگر می -أ 
کند، و این  ین درجۀ این مفاھیم است، تا جایی که قلب را کامال ُپر میشود، و خلت باالتر یاد می

 و پروردگارش وجود داشت. جعالقۀ بود که بین پیامبر خدا 
آخرین باری که نزد پیامبر شما رفتم، «در حدیث دیگری از ابی بن کعب آمده است که گفت:  -ب 

ھیچ پیامبری نبوده است مگر آنکه از «گفتند که  شان بود، در این وقت می پنج روز پیش از وفات

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٨٢

دِ  باب: -٥٦ اجِ املَسَ بَةِ وَ عْ لَقِ لِلْكَ الغَ ابِ وَ  األَبْوَ

 ]: ساختن دروازه و قفل برای کعبه و مساجد٥٦باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَِدَم « َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: -٢٩٦
َ
أ

سَ 
ُ
َة فََداَع ُ�ثَْماَن ْ�َن َطلَْحَة َ�َفتََح ابَلاَب فََدَخَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َو�َِالٌل َوأ اَمُة َمكَّ

ْغلََق ابَلاَب، فَلَبِ 
َ
قَاَل اْ�ُن ُ�َمَر: » َث ِ�يِه َساَعًة، ُ�مَّ َخرَُجواْ�ُن َز�ٍْد َوُ�ثَْماُن ْ�ُن َطلَْحَة، ُ�مَّ أ

امت خود خلیلی داشته است، و خلیل من ابوبکر است، و خداوند ھمانطوری که ابراھیم را خلیل 
 ».خود قرار داده است، مرا خلیل خود قرار داده است

پیش از وفات خود به پنج روز فرمودند که:  جولی در صحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا  
، و بعد از »جویم اینکه از شمایان کسی را برای خود خلیل انتخاب کنم، به خدا پناه میمن از «

از  جاند که: چون پیامبر خدا  صحت حدیث ابی بن کعب بین این دو حدیث اینطور جمع کرده
روی تواضع و جھت تعظیم پروردگار خود از خلیل گرفتن بیزاری جست، خداوند چون از آرزوی 

گاه بود، برایش اجازه داد تا ابوبکر را برای خود خلیل  سگرفتن ابوبکر نبی خود در خلیل آ
 بگیرد.

دروازۀ ھیچ خانۀ را در مسجد باز مگذارید، مگر دروازۀ [خانۀ] «که:  ج) این گفتۀ پیامبر خدا ٣ 
شان به جوار  ھای وقتی گفتند که عدۀ از صحابه که خانه ج، این سخن را پیامبر خدا »ابوبکر را

مسجد بود، برای خود دریچه از داخل مسجد باز کرده بودند، و از جملۀ این اشخاص ابوبکر 
 .جھا بسته شود، مگر دریچۀ خانۀ ابوبکر  امر کردند که ھمۀ دریچه جبود، پیامبر خدا  سصدیق

ھا را ببندید مگر دروازۀ  تمام دروازه«فرمودند:  جا در احادیث دیگری آمده است که پیامبر خد 
اجازه دادند که  سبرای ابوبکر صدیق ج، و به این اساس ھمانطوری که پیامبر خدا »خانه علی را
نیز اجازۀ دادند، و در این صورت این مزیت خاص برای  ساش بسته نشود، برای علی دریچۀ خانه

تنھا یک دروازه داشت، و ھمان دروازه از  سکه خانۀ علی اند ابوبکر صدیق نبود، ولی علماء گفته
اش  راھی برای رفت و آمد به خانه سبستند، برای علی شد، اگر این دروازه را می مسجد باز می

ھم برایش اجازه دادند،  دروازۀ مستقلی از بیرون داشت، و با آن سماند، ولی خانۀ ابوبکر باقی نمی
مسجد باز بگذارد، بنابراین اجازه دادن برای بازگذاشتن دروازۀ اش را از داخل  که دریچۀ خانه

جھت فضیلت،  سروی ضرورت بود، و اجازه دادن برای بازگذاشتن دریچ خانۀ ابوبکر سخانۀ علی
دارای فضیلت نیست، نه خیر چنین نیست، بلکه فضائل  سو البته این به آن معنی نیست که علی

، ولی فضیلت بازگذاشتن دریچه در داخل مسجد، خاص شمار بسیار است، و مناقبش بی سعلی
 است، نه برای دیگران. سبرای ابوبکر

                                                                                                                        



 ٣٨٣  نمازکتاب  -۸

، قَاَل: ا�ُْن  ْسُطَوانَتَْ�ِ
ُ
؟ قَاَل: َ�ْ�َ األ يٍّ

َ
 َ�َقاَل: َص�َّ ِ�يِه، َ�ُقلُْت: يِف أ

ً
ُت بَِالال

ْ
ل
َ
َ�بََدرُْت فََسأ

ُ َ�ْم َص�َّ 
َ

هل
َ
ْسأ

َ
ْن أ

َ
َّ أ  ].٤٦٨[رواه ابلخاری: ُ�َمَر: فََذَهَب يلَعَ

به مکه آمدند و  جروایت است که: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۲۹۶
(عثمان بن طلحه) را [که مسؤول کلید کعبه بود] طلب نمودند، [عثمان آمد] و در 

 داخل شبا بالل، و اسامه بن زید، و عثمان بن طلحه جکعبه را گشود، پیامبر خدا 
نجا ماندند، و سپس بیرون خانۀ کعبه شدند و در بسته شد، به اندازۀ یک ساعت آ

 شدند.
در  جپرسیدم: [پیامبر خدا  سگفت: من مبادرت ورزیده و از بالل بابن عمر

 داخل خانه چه کردند؟]
 گفت: در داخل خانه نماز خواندند.

 گفتم: در کدام جای خانه؟
 گفت: بین دو ستون.

 .)١(گوید: از یادم رفت که بپرسم چند رکعت نماز خواندند؟ ابن عمر می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) سبب بسته کردن در کعبه آن بود که دیگران داخل نگردیده و سبب ازدحام نشوند.١ 
نماز خواندند، به طوری که یک بین دو ستون  ج) در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا ٢ 

ستون را به طرف راست خود، و یک ستون را به طرف چپ خود، و سه ستون را پشت سر خود 
قرار دادند، و خانۀ کعبه در آن وقت شش ستون داشت، و در روایت دیگری آمده است که پیامبر 

 در داخل خانۀ معظمه دو رکعت نماز خواندند. جخدا 
شود، مستحب است که در بین دو پایۀ که  شدن خانۀ کعبه مشرف می) اگر کسی به داخل ٣ 

) ھجری قمری این شرف ١٣٩٥اند، دو رکعت نماز اداء نماید، در سال ( نماز خوانده جپیامبر خدا 
نماز خوانده  جبرایم میسر گردید که به خانۀ کعبه داخل شوم، دیدم جایی را که پیامبر خدا 

اند، و اینکه آیا بعد از اعادۀ تعمیری  متمایل به سرخی فرش کرده ھای گالبی رنگ بودند، به سنگ
که به خانۀ معظمه چھار و یا پنج سال پیش صورت گرفت، ھمانجا به ھمان حال باقی مانده است 

 دانم. و یا نه؟ نمی

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٨٤

دِ  باب: -٥٧ جِ لُوسِ يفِ املَسْ اجلُ لَقِ وَ  احلِ

 های درس و نشستن در مسجد ]: حلقه٥٧باب [

َل رَُجٌل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوُهَو ىلَعَ  وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما -٢٩٧
َ
قَاَل: َسأ

، َما تََرى يِف َصَالِة اللَّيِْل، قَاَل:  ْوتََرْت «الِمنرَْبِ
َ
بَْح َص�َّ َواِحَدًة، فَأ إَِذا َخيِشَ الصُّ

َمثَْ� َمثَْ�، فَ
ُ َما َص�َّ 

َ
ِوتًْرا، فَإِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ِل يْ باللَّ  َو�ِنَُّه اَكَن َ�ُقوُل: اْجَعلُوا آِخَر َصَالتُِ�مْ » هل

َمَر بِهِ 
َ
 ].٤٧٢[رواه ابلخاری:  وََسلََّم أ

در حالی  جروایت است که گفت: شخصی از پیامبر خدا  بز ابن عمرو ا -۲۹۷
 که باالی منبر بودند، پرسید: نماز شب را چگونه باید خواند؟

ترسید، یک رکعت  دو رکعت، دو رکعت، و اگر کسی از طلوع صبح می«فرمودند: 
 ».سازد اش را وتر می بخواند، و آن یک رکعت، نمازھای دیگری

گفت: آخرین نماز خود را به شب وتر بسازید، چون پیامبر  یو ابن عمر ھمیشه م
 .)١(اند به این چیز امر فرموده جخدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در مورد نماز نفل آمده است، بعضی از علماء ) با در نظر داشت این حدیث، و احادیث دیگری که ١ 

 /گویند: بھتر آن است که نماز نفل (دو رکعت) (دو رکعت) خوانده شود، امام ابوحنیفه می
گویند:  گوید: (چھار رکعتی) خواندن بھتر است، و امام محمد و امام ابویوسف رحمھما الله می می

چھار رکعتی) باشد، و البته ھرکدام برای خود بھتر آن است که نماز شب (دو رکعتی) و نماز روز (
 کشد. ھای دارند که شرح آن به درازا می دلیل

گویند که نماز وتر یک رکعت است، ولی نظر به  ) نظر به ظاھر این حدیث عدۀ از علماء می٢ 
گویند که نماز وتر  احادیث دیگری که در این مورد آمده است، احناف وعدۀ دیگری از علماء می

است که  سجویند، از آن جمله حدیث علی کعت است، و به احادیث بسیاری تمسک میسه ر
ھای  خواندند، و در این سه رکعت، ُنه سوره از سوره وتر را سه رکعت می جپیامبر خدا «گوید:  می

ُ ُهَو  قُۡل ﴿ھا  کردند، در ھررکعتی سه سوره، و آخر این سوره مفصل را تالوت می َحٌد  ٱ�َّ
َ
 ﴾١أ

 ».بود
گوید: (و در این باب از عمران بن حصین، و عائشه، و ابن  امام ترمذی بعد از ذکر این حدیث می 

روایت شده است)، و امام ترمذی  جأبزی، از پیامبر خدا  ایوب، و عبدالرحمن بن أبی عباس، و ابی

                                                 



 ٣٨٥  نمازکتاب  -۸

دِ  باب: -٥٨ جِ اءِ يفِ املَسْ قَ تِلْ سْ  االِ

 ]: به پشت خوابیدن در مسجد٥٨باب [

نَْصاِرّي  -٢٩٨
َ
نَُّه  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن َز�ِْد األ

َ
ى رَُسوَل «�

َ
ِ َص�َّ اُهللا َرأ ا�َّ

ْخَرى
ُ
[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْه وََسلََّم ُمْستَلِْقيًا يِف الَمْسِجِد، َواِضًعا إِْحَدى رِْجلَيِْه ىلَعَ األ

٤٧٥.[ 
را دیده  جروایت است که او پیامبر خدا  )١(ساز عبدالله بن زید انصاری -۲۹۸

یک پای خود را بر باالی پای  است که در مسجد به پشت خوابیده بودند، و در این حال
 .)٢(دیگر خود گذاشته بودند

ین است شان ا ھمین چیز است، و رأی جگوید: نظر عدۀ از علمای صحابۀ پیامبر خدا  در ادامه می
 ).٤٦٠)، حدیث شماره (٣٢٤-٢/٣٢٣که شخص باید وتر را سه رکعت بخواند، سنن الترمذی (

شان روایت شده است، لذا  حالت متعددی در نفل خواندن جولی چون در این مورد از پیامبر خدا  
گوید: روا است که وتر پنج رکعت، یا سه رکعت، و یا یک رکعت  می /طوری که امام سفیان ثوری

خواھم که وتر را سه رکعت  گوید: (و خودم می وانده شود، ولی امام سفیان ثوری در اخیر میخ
 ).٢/٣٢٤بخوانم)، سنن الترمذی (

 گردد، نماز وتر باشد. ) باید آخرین نمازی که در شب اداء می٣ 
و این  اشتراک داشت، جوی عبدالله بن زید بن ثعلبۀ انصاری است، در تمام غزوات با پیامبر خدا  -١

برای بالل امر کردند که به  جھمان شخصی است که الفاظ اذان را به خواب دید، و پیامبر خدا 
 ).١٦٧-٣/١٦٥ھمان الفاظ اذان بدھد، تاریخ وفاتش برایم معلوم نشد، أسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) به پشت خوابیدن در مسجد جواز دارد.١ 
شتن یکپا بر باالی پای دیگر در حالی که شخص به پشت غلتیده باشد، در نزد بعضی از ) گذا٢ 

علماء مکروه است، زیرا احتمال دارد که سبب کشف عورتش شود، وعدۀ دیگری از علماء آن را 
ھای بسیاری در حالی که به پشت  دانند، و به روایات زیادی آمده است که صحابه مکروه نمی

 جگذاشتند، و چون این عمل را نبی کریم کپای خود را بر باالی پای دیگر خود میغلتیده بودند، ی
در اصل برای تشریع است، داللت  جگوید: عمل نبی کریم  اند، بنا به این قاعده که می انجام داده

کند، مگر آنکه سببی وجود داشته باشد، که از نگاه شرعی مانع این کار  بر جواز این عمل می
 گران شود.نسبت به دی
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وقِ باب:  -٥٩ دِ السُّ جِ سْ الَةِ يفِ مَ  الصَّ

 ]: نماز خواندن در مسجد بازار٥٩باب [

يِب ُهَر�َْرةَ  -٢٩٩
َ
َصَالُة « َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ

َحَدُ�ْم اجلَِميِع تَ 
َ
�َن َدرََجًة، فَإِنَّ أ ِز�ُد ىلَعَ َصَالتِِه يِف بَيِْتِه، وََصَالتِِه يِف ُسوقِِه، مَخًْسا وَِعرْشِ

ْحَسنَ 
َ
 فَأ

َ
أ ُ الوُضوءَ  إَِذا تَوَضَّ  َرَ�َعُه ا�َّ

َّ
َالَة، لَْم َ�ُْط َخْطَوًة إِال  الصَّ

َّ
ىَت الَمْسِجَد، َال يُِر�ُد إِال

َ
، َوأ

َدرََجًة، وََحطَّ َ�نُْه َخِطيئًَة، َحىتَّ يَْدُخَل الَمْسِجَد، َو�َِذا َدَخَل الَمْسِجَد، اَكَن يِف َصَالٍة َما بَِها 
ِْبُسُه، َوتَُص�ِّ 

َ
ي يَُص�ِّ ِ�يِه: اللَُّهمَّ  -َ�ْعِ� َعلَيِْه الَمَالئَِ�ُة  -اَكنَْت حت ِ

َّ
َما َداَم يِف َ�ِْلِسِه اذل

ُ، اللَّ 
َ

 ].٤٧٧[رواه ابلخاری:  »مَحُْه، َما لَْم ُ�ِْدْث ِ�يهِ ُهمَّ ارْ اْغِفْر هل
 فرمودند: روایت است که جاز پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۲۹۹

اش و از نماز [کسی که] در بازارش  نماز جماعت، از نماز [کسی که] در خانه«
 ».خواند]، بیست و پنج درجه فضیلت دارد [می
بسازد، و وضویش را به طور شایستۀ انجام دھد، و به پس اگر کسی از شما وضوء «

مسجد بیاید، و غرض دیگری جز نماز خواندن نداشته باشد، ھیچ قدمی را برنمیدارد 
کند، و یکی از  اش را بلند می مگر آنکه به سبب آن قدم، خداوند یک درجه مرتبه

 ».بخشد، تا اینکه به مسجد داخل شود ھایش را می لغزش
سجد داخل شد، تا ھنگامی که در جای نماز خواندن خود قرار دارد، و و چون به م«

شود،  گردد، در حالت نماز خواندن محسوب می نماز مانع [خارج شدن او از مسجد] می
گویند: الھی! گناھانش را بیامرز، الھی! بر او رحمت  کنند و می و مالئکه برای او دعا می

 .)١(»یابد د، ادامه میوضوء نشو کن، و این کار تا وقتی که بی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، نسبت به نمازی که در خانه و یا در بازار، و یا در باغ و  ) نمازی که با جماعت خوانده می١ 

 شود، بیست و پنج درجه فضیلت دارد. صحرا، و یا در ھرجای دیگری تنھا خوانده می
شود،  سبب وضوء ساختن و نماز خواندن حاصل می ھا که به ) مراد از بخشش یکی از لغزش٢ 

گناه صغیره است نه کبیره، زیرا در قرآن کریم و در احادیث نبوی آمده است که انجام دادن 
شود، که این شخص از گناھان کبیره اجتناب ورزیده  اعمال نیک وقتی سبب آمرزش گناه می

ْ كَ  إِن﴿فرماید:  باشد، خداوند متعال می  ﴾اتُِ�مۡ  َٔ بَآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ َ�ۡتَنِبُوا

                                                 



 ٣٨٧  نمازکتاب  -۸

هِ  باب: -٦٠ ِ ريْ غَ دِ وَ جِ ابِعِ يفِ املَسْ بِيكِ األَصَ  تَشْ

 ]: داخل کردن انگشتان در یکدیگر در مسجد و در غیر مسجد٦٠باب [

يِب ُموىَس  -٣٠٠
َ
إِنَّ الُمْؤِمَن «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن أ

ُنْيَاِن �َُشدُّ َ�ْعُضُه َ�ْعًضا َصابَِعهُ » لِلُْمْؤِمِن اَكبلْ
َ
 ].٤٨١[رواه ابلخاری:  وََشبََّك أ

مسلمان با «روایت است که فرمودند:  ج، از پیامبر خدا ساز ابوموسی -۳۰۰
ساختمانی است که یک قسمت آن، قسمت دیگر آن را محکم نگه مسلمان دیگر مانند 

 ».دارد می
 .)١(و در این وقت [برای تمثیل]، انگشتان خود را داخل یکدیگر کردند

يِب ُهَر�َْرةَ  -٣٠١
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  –ريَِضَ اُهللا َ�نُْه  َ�ْن أ قَاَل: َص�َّ ِبنَا رَُسوُل ا�َّ

 َخَشبٍَة َمْعُروَضٍة يِف الَمْسِجِد،  َصَاليَتِ الَعيِشِّ إِْحَدى 
َ

، ُ�مَّ َسلََّم، َ�َقاَم إِىل َعتَْ�ِ
ْ
 بِنَا َر�

فََص�َّ
َصابِِعِه، َووََضَع 

َ
نَُّه َغْضبَاُن، َووََضَع يََدُه ايلُْمَ� ىلَعَ اليرُْسَى، وََشبََّك َ�ْ�َ أ

َ
 َعلَيَْها َك�

َ
فَاتََّ�أ

ْ�َمنَ 
َ
ُه األ بَْواِب الَمْسِجِد، َ�َقالُوا: قَرُصَِت  َخدَّ

َ
َاَعُن ِمْن أ ِه اليرُْسَى، وََخرََجِت الرسَّ ىلَعَ َظْهِر َكفِّ

ْن يَُ�لَِّماُه، َوِ� الَقْوِم رَُجٌل يِف يََديِْه ُطوٌل، ُ�َقا
َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر، َ�َهابَا أ

َ
َالُة؟ َوِ� الَقْوِم أ ُل الصَّ

ُ: ُذو ايلََديِْن، قَ 
َ

َالُة؟ قَاَل: هل ْم قرَُصَِت الصَّ
َ
�َِسيَت أ

َ
، أ ِ �َْس َولَْم ُ�ْقرَصْ «اَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
» لَْم أ

َ�َما َ�ُقوُل ُذو ايلََديِْن «َ�َقاَل: 
َ
َ وََسَجَد » أ َم فََص�َّ َما تََرَك، ُ�مَّ َسلََّم، ُ�مَّ َكربَّ َ�َقالُوا: َ�َعْم، َ�تََقدَّ

تان  اید، خودداری نمائید، گناھان صغیره ھا منع شده یعنی: اگر از گناھان کبیره که از ارتکاب آن
نمازھای پنجگانه، و از یک جمعۀ تا جمعه دیگر، و از «فرمایند:  می جبخشیم، و پیامبر خدا  را می

شود، به شرط  ھا واقع می تا رمضان دیگر سبب کفارۀ گناھانی است که در بین اینیک رمضان 
 ».آنکه از گناھان کبیره اجتناب به عمل آمده باشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مردم را به ھمکاری و ھمدستی و تعاون با یکدیگر دعوت نمودند، این دعوت  جچون پیامبر خدا  

ھا گفتند: ھمانطوری  ھا تمثیل نموده و گویا برای آن خویش را به عمل حسی و ظاھری برای آن
ھا بیشتر شود، به ھمان  شود که قوت آن شوند، سبب آن می که انگشتان اگر با یکدیگر یکجا می

شود که دارای  ھا سبب آن می کنند، این ھمدستی آن باھم ھمدستی می ھا طریق، اگر مسلمان
گردند، از قدرت و  قوت و حیثیت بیشتری و بھتری شوند، و بالمقابل اگر متشتت و متفرق می

 کاھد. ھا می حیثیت و توان آن

                                                                                                                        



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٨٨

 
َ
ْو أ

َ
ْطَوَل، ُ�مَّ َرَ�َع ِمثَْل ُسُجوِدهِ أ

َ
ْو أ

َ
َ وََسَجَد ِمثَْل ُسُجوِدهِ أ ، ُ�مَّ َكربَّ َ َسُه َوَ�ربَّ

ْ
ْطَوَل، ُ�مَّ َرَ�َع َرأ

، َ َسُه َوَ�ربَّ
ْ
 ].٤٨٢[رواه ابلخاری:  ُ�مَّ َسلَّمَ  َرأ

برای ما یکی از دو نماز  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابوھریره -۳۰۱
 .)١(ظھر و عصر را، دو رکعت خوانده و سالم دادند

بعد از آن برخاسته و خود را به چوب بزرگی که در گوشۀ مسجد افتاده بود، به 
طوری که گویا در حال غضب ھستند، تکیه دادند، و دست راست خود را بر باالی 

، و رخسار راست خود را )٢(هدست چپ گذاشتند، و میان انگشتان خود تشبیک نمود
به پشت دست چپ خود نھادند، و مردمی که شتاب داشتند از درھای مسجد برآمدند و 

 گفتند که: نماز کوتاه شده است.
سخنی  جوجود داشتند، و از اینکه با پیامبر خدا  بو در بین مردم ابوبکر و عمر

 بزنند، ترسیدند.
ھایش دراز بود و برایش  که دست و در بین اشخاصی که آنجا بودند، کسی بود

 گفتند. (ذوالیدین) می
 [آن شخص] گفت: یا رسول الله! فراموش کردید؟ یا نماز کوتاه شده است؟

 ، و [برای مردم] گفتند:»نه فراموش کردم، و نه نماز کوتاه شده است«فرمودند: 
 ؟»گوید آیا قضیه ھمچنان است که ذو الیدین می«

 گفتند: بلی!
که پیش شدند و آنچه را که ترک کرده بودند، کامل کردند، بعد از آن و ھمان بود 

سالم دادند، و بعد از سالم دادن تکبیر گفتند، و مانند سجدۀ عادی و یا درازتر از آن، 
سجده نمودند، بعد از آن سرخود را بلند نموده و تکبیر گفتند، و باز تکبیر گفته و مثل 

دند، بعد از آن، سرخود را باال نموده و تکبیر گفتند، و اول و یا درازتر از آن، سجده نمو
 .)٣(بعد از آن سالم دادند

عت راوی حدیث متیقن نبوده و خوب به خاطر نداشته است که این نماز چھار رکعتی را که دو رک -١
خوانده بودند، نماز پیشین بوده است، و یا نماز عصر، ولی با مراعات امانت آنچه را که به خاطر 
داشته است، بدون کم و کاست روایت کرده است، پس آنچه که یقین است این است که این نماز، 

 یکی از این دو نماز بوده است، و اینکه کدام یک از این دو نماز بوده است، معلوم نیست.
 تشبیک انگشتان عبارت از آن است که: انگشتان یک دست را داخل انگشتان دست دیگر بنماید. -٢
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
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دِ  باب: -٦١ اجِ ا النَّبِيُّ  املَسَ ىلَّ فِيهَ عِ الَّتِي صَ اضِ املَوَ ، وَ ينَةِ قِ املَدِ ىلَ طُرُ  ج الَّتِي عَ

ها  در آن ج]: مساجدی که در راه مدینه قرار دارد، و جاهایی که پیامبر خدا ٦١باب [
 اند نماز خوانده

نَّ  َ�ْن َ�بِْد اِهللا بِْن ُ�َمَر ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما: -٣٠٢
َ
َماِ�َن ِمَن الطَّ  اَكَن يَُص�ِّ  هُ �

َ
ِر�ِق يِف أ

ى انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يُ « و�قوُل:
َ
نَُّه َرأ

َ
ْمِكنَةِ �

َ
[رواه ابلخاری:  »َص�ِّ يِف تِلَْك األ

٤٨٣.[ 

) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که اگر کسی سھو کرد، و از جای خود برخاست، و رفت، و باز ١ 
نمازش را کامل نموده و سجدۀ سھو انجام دھد، ولی بیادش آمد، برایش روا است که برگردد، و 

نظر به این حدیث و احادیث دیگری که در این مورد آمده است، علماء در این مسأله نظریات 
گیرد، تا وقتی  گوید: کسی که در چنین موقفی قرار می می /اند، امام مالک مختلفی ابراز داشته

تواند باقیماندۀ نمازش را کامل نموده و  د، میکه وضویش نقض نشده است، ھر وقت که بیادش آم
گوید: کسی که بعد از سالم دادن از جایش حرکت  می /سجدۀ سھو انجام دھد، امام شافعی

گوید: اگر بعد از  می /شود، و باید نمازش را از سربخواند، امام ابوحنیفه کند، نمازش باطل می
م دادن رویش از قبله منحرف نشده باشد، و خواندن دو رکعت سالم داد، در صورتی که بعد از سال

تواند باقیماندۀ نماز خود را کامل نماید، و سجدۀ سھو انجام دھد، ولی اگر  سخن نزده باشد، می
رویش از قبله منحرف شد، در صورتی که ھنوز در مسجد باشد، بازھم برایش روا است که نماز 

د، نمازش فاسد گردیده و کامل کردن نماز خود را کامل نماید، ولی اگر از مسجد خارج شده بو
 برایش جواز ندارد.

) اگر کسی به گمان آنکه نمازش کامل شده است، سخن زد، در نزد جمھور علماء نمازش فاسد ٢ 
گویند که: سخن زدن سبب  شود، ولی امام ابوحنیفه و یاران وی، و ثوری رحمھم الله می نمی

 ، و خواه به سھو.گردد، خواه به قصد باشد فساد نماز می
) اگر کسی کاری را انجام داد و فراموش کرد که آن کار را انجام داده است، و به این اساس ٣ 

 شود. ام، دروغگوی گفته نمی گفت که: من آن را انجام نداده
) ملقب ساختن شخص به لقب به دو شرط جواز دارد: شرط اول آنکه: این لقب سبب توھین ٤ 

شرط دوم آنکه: از این لقب بد آن شخص نیاید، و اگر یکی از این دو  برای آن شخص نشود، و
 شرط فوت گردید، ملقب ساختن شخص به چنین لقبی جواز ندارد.
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روایت است که: او در جاھایی معینی از راه، نماز  باز عبدالله بن عمر -۳۰۲
را دیده است که در ھمین جاھا نماز  جگفت که: پیامبر خدا  خواند، و می می
 خواندند. می

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ْ�ِ « وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: -٣٠٣ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُل بِِذي أ

ي بِِذي  ِ
َّ

َْت َسُمَرٍة يِف َموِْضِع الَمْسِجِد اذل
َ

ِتِه ِحَ� َحجَّ حت احلُلَيَْفِة ِحَ� َ�ْعتَِمُر، َوِ� َحجَّ
ْو ُ�ْمَرٍة َهبََط ِمْن َ�ْطِن َواٍد،

َ
ْو َحجٍّ أ

َ
ِر�ِق أ  احلُلَيَْفِة، َوَ�َن إَِذا رََجَع ِمْن َغْزٍو اَكَن يِف تِلَْك الطَّ

إَِذا
ِ�يَِّة، َ�َعرََّس َ�مَّ َحىتَّ  فَ ْ َْطَحاِء الَّيِت ىلَعَ َشِفِ� الَواِدي الرشَّ نَاَخ بِابلْ

َ
َظَهَر ِمْن َ�ْطِن َواٍد أ

َ�َمِة الَّيِت َعلَيَْها الَمْسِجدُ 
َ
َجاَرٍة َوَال ىلَعَ األ ي حِبِ ِ

َّ
، اَكَن َ�مَّ »يُْصِبَح لَيَْس ِعنَْد الَمْسِجِد اذل

، َخِليٌج يَُص�ِّ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�مَّ يَُص�ِّ ِ ِعنَْدُه يِف َ�ْطِنِه ُكثٌُب، اَكَن رَُسوُل ا�َّ َ�بُْد ا�َّ
ِ يَُص�ِّ ِ�يهِ  ِ�يهِ  فََدَحا ي اَكَن َ�بُْد ا�َّ ِ

َّ
َْطَحاِء، َحىتَّ َدَ�َن َذلَِك الَماَكَن، اذل يُْل بِابلْ [رواه  السَّ

 ].٤٨٤ ابلخاری:
مره و [نیت] ع در ھنگام جروایت است که پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۳۰۳

درخت خارداری، در ھمان جایی که مسجد (ذو  در زیر )١(حج، در منطقۀ (ذو الحلیفه)
 کردند. الحلیفه) قرار دارد، توقف می

آمدند، یا از حج و یا عمره  گشتند، و از ھمان راه می و وقتی که از کدام غزوۀ برمی
 کردند. گشتند، در دامن دشت، استراحت می برمی

و اگر راه ایشان از پشت دشت بود، در مسیل وادی که به جانب شرق، قرار داشت 
کردند، نه در نزدیک مسجدی که  نمودند، و در ھمانجا تا صبح استراحت می توقف می

 د.از سنگ ساخته شده، و نه ھم بر باالی بلندی که مسجد روی آن بنا یافته بو
خواند، و در  در آنجا نماز می بدر آنجا وادی عمیقی بود که عبدالله بن عمر

ھا نماز خوانده  روی آن جھای ریگی، بود، که پیامبر خدا  داخل آن [وادی عمیق]، تپه
در آن  سھا را به داخل وادی آورده بود، و آن جایی را که عبدالله تپه بودند، و سیل آن

 .)٢(ته بودخواند، مدفون ساخ نماز می

(ذو الحلیفه) میقات مشھور مدینۀ منوره است، و به طرف جنوب غرب مدینۀ منوره قرار دارد، و  -١
 فاصله آن از حرم نبوی حدود (ده) کیلو متر است.

 مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: از -٢
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ِغُ� « ث عبُد اهللا:وحدَّ  -٣٠٤ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ َحيُْث الَمْسِجُد الصَّ
َ
أ

ي اَكَن َص�َّ  ِ
َّ

ِ َ�ْعلَُم الَماَكَن اذل وَْحاِء، َوقَْد اَكَن َ�بُْد ا�َّ ي �رَِشَِف الرَّ ِ
َّ

ي ُدوَن الَمْسِجِد اذل ِ
َّ

اذل
، َوَذلَِك ِ�يِه  انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: َ�مَّ َ�ْن يَِمينَِك ِحَ� َ�ُقوُم يِف الَمْسِجِد تَُص�ِّ

ْ�رَبِ َرْميَ 
َ
َة بَيْنَُه َوَ�ْ�َ الَمْسِجِد األ  َمكَّ

َ
نَْت َذاِهٌب إىِل

َ
ِر�ِق ايلُْمَ�، َوأ ٌة الَمْسِجُد ىلَعَ َحافَِة الطَّ

ُْو َذلَِك  حِبََجرٍ 
َ

ْو �
َ
 ].٤٨٥[رواه ابلخاری:  »أ

) در مورد مسجد (ذو الحلیفه) قبال معلومات کافی ارائه نمودیم، و آنچه را که در اینجا قابل ١ 
دانیم این است که مسجد فعلی (ذو الحلیفه) عین ھمان مسجدی نیست که پیامبر خدا  تذکر می

برد، بلکه مسجدی است از ابنیه آل سعود  میاز آن نام  باند، و ابن عمر در آن نماز خوانده ج
 که در جای آن مسجد اعمار گردیده است.

در این حدیث و احادیث ھشتگانۀ بعدی از  ب) آثار و اماکن دیگری را که عبدالله بن عمر٢ 
ھا باقی  برد، مرور زمان و حوادث دھر از بین بیرده است، و حتی نامی ھم از آن ھا نام می آن

خودم با امکانات محدودی که در اختیار داشتم، در مورد این اماکن جستجو نمودم، نمانده است، 
جات بود، مانند:  ھا سراغ یافتم نام بعضی از قریه ھا نیافتم، و چیزی که از آن ولی سراغی از آن

ھا و  ھا و درخت ھا، ولی از مساجد و تپه قریه (ھرشی) و منطقۀ (روحاء) و (رویثه) و امثال این
تا جایی که برای من معلوم  –ھا چیزی باقی نمانده است، بلکه  ل این چیزھا، نه تنھا آنکه از آنامثا

 ترین اطالعی ھم ندارد. ھا جزئی کس از آن شد ھیچ
نظرش این بود که باید از تمام آثار نبوی جستجو گردیده و آنچه را که نبی  ب) ابن عمر٣ 

اید به ھمان شکل باألخص در مسائل عبادات انجام اند، ب در اماکن مختلف انجام داده جکریم 
گوید که: ابن  می /اند، و حتی امام عینی داد، و این عملش را ھمگان در مناقبش ذکر نموده

 جست. به این اماکن تبرک ھم می بعمر
نظری مخالف این نظر داشت، معرور بن سوید روایت  سولی بالمقابل پدرش عمر بن خطاب 

یکی از سفرھایش نماز ظھر را در جای معینی اداء نمود، بعد از آن به جای  در سکند که عمر می
در اینجا نماز  جدیگری رفت، کسانی که با وی بودند آمدند و گفتند که: مگر پیامبر خدا 

گفت: اھل کتاب از این جھت گمراه شدند، که آثار پیامبران خود را جستجو  ساند؟ عمر خوانده
سه و معبد ساختند، کسی که وقت نمازش داخل شد، [بدون در نظر نموده، و در جای آن کنی

 داشتن جای معینی] نماز خود را بخواند، ورنه برود.
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در جایی که مسجد  جکند که: پیامبر خدا  روایت می بو عبدالله بن عمر -۳۰۴
کوچک قرار دارد، نماز خواندند، و موقعیت این مسجد کوچک در پایان آن مسجدی 

 قرار دارد. )١(است که در کنار (روحاء)
در آن نماز خوانده بودند، به خوبی  جآن جایی را که پیامبر خدا  سو عبدالله

خوانی، به  داد که: آنجا ھنگامی که در مسجد نماز می دانست، و اینطور نشانی می می
شود، و آن مسجد در کنار راه به طرف راست شخصی که به  طرف راست تو واقع می

گیرد، بین آن مسجد و مسجد کالن، به اندازه یک  رود قرار می طرف مکه می
 .)٢(چیزی کم و بیش، فاصله است ز، یااندا سنگ

وَْحاِء، َوَذلَِك الِعْرُق انِْتَهاُء  عبُد اهللاِ  َ�نَ وَ  -٣٠٥ ي ِعنَْد ُمنرَْصَِف الرَّ ِ
َّ

 الِعْرِق اذل
َ

 إِىل
يَُص�ِّ

َة   َمكَّ
َ

نَْت َذاِهٌب إىِل
َ
ي بَيْنَُه َوَ�ْ�َ الُمنرَْصَِف، َوأ ِ

َّ
ِر�ِق ُدوَن الَمْسِجِد اذل َطَرفِِه ىلَعَ َحافَِة الطَّ

ُكُه َ�ْن �ََسارِهِ َوقَِد ابْتُِ�َ َ�مَّ َمْسِجٌد، فَلَْم  ِ يَُص�ِّ يِف َذلَِك الَمْسِجِد، اَكَن َ�رْتُ يَُ�ْن َ�بُْد ا�َّ
وَْحاِء فََال يَُص�ِّ ال ِ يَُروُح ِمَن الرَّ  الِعْرِق َ�ْفِسِه، َوَ�َن َ�بُْد ا�َّ

َ
َماَمُه إىِل

َ
ْهَر َوَوَراَءُه، َوُ�َص�ِّ أ ظُّ

يِتَ َذلَِك الَماَكَن، َ�يُ 
ْ
بِْح َحىتَّ يَأ َة، فَإِْن َمرَّ بِِه َ�بَْل الصُّ ْ�بََل ِمْن َمكَّ

َ
ْهَر، َو�َِذا أ َص�ِّ ِ�يِه الظُّ

بْحَ  َ بَِها الصُّ َحِر َعرََّس َحىتَّ يَُص�ِّ ْو ِمْن آِخِر السَّ
َ
 ].٤٨٦[رواه ابلخاری:  �َِساَعٍة أ
در وادی که به آخرین قسمت (روحاء) قرار دارد، نماز  سو عبدالله -۳۰۵

خواند، و این وادی آخرین قسمت آنجا به کنار راه، و در پایان مسجدی است که بین  می
آن، و بین آخرین قسمت آن منطقه قرار دارد، و در آنجا مسجدی بنا یافته است، و 

گوید:  ای است بین مکۀ مکرمه و مدینۀ منوره، و طوری که یاقوت حموی می (روحاء): نام قریه -١
ع) پادشاه یمن از جنگ اھل مدینه فارغ شد و به طرف مک رفت، در ھمینجا  ه میوقتی که (ُتبَّ

توقف کرده و استراحت نمود، و از این جھت اینجا را به نام (روحاء نام نھاد، و چون از (کثیر) 
پرسیدند که چرا اینجا را (روحاء) نامیدند؟ گفت: به سبب آنکه جای فراخ و خوش آب و ھوائی 

 ).٢/٤٢٧است، معجم البلدان (
آید، تقریبا  اماکن و آثاری که در این احادیث ذکرش می طوری که قبال ھم یادآوری نمودیم، از -٢

شود، مانند: مسجد  ھا یاد می ھیچ چیزی باقی نمانده است، مثال: از آنچه که در این حدیث از آن
رود، و مسجد کالن و امثال  کوچک، مسجد که کنار روحاء قرار دارد، راھی که به طرف مکه می

 ھا، ھیچ اثر و خبری نیست. این
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خواند، بلکه آن مسجد را به طرف چپ و پشت سر  در آن مسجد نماز نمی سعبدالله
 خواند. ز میداد، و پیش روی وادی نما خود قرار می

شد، نماز پیشین را تا به ھمانجا  و ھروقت که عبدالله از منطقۀ (روحاء) بیرون می
کرد، و ھنگامی که از  می نماز پیشین را فقط در ھمانجا اداءخواند، و  رسید نمی نمی

رسید، ھمانجا توقف  آمد، اگر ساعتی پیش از صبح، و یا سحرگاه در آنجا می مکه می
 ه نماز صبح را در ھمانجا اداء نماید.کرد، تا اینک می

َْت رَسَْحٍة َضْخَمٍة « ث عبُد اِهللا:وحدَّ  -٣٠٦
َ

ُل حت نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ْ�ِ
َ
أ

ِر�ِق يِف َماَكٍن َ�ْطٍح َسْهٍل، َحىتَّ ُ�ْفيِضَ  ِر�ِق، َووَِجاَه الطَّ َو�ْثَِة، َ�ْن يَِمِ� الطَّ َ�َمٍة ُدوَن الرُّ
َ
 ِمْن أ

ْعالََها، فَانْثََ� يِف َجْوفَِها َوِ�َ قَائَِمٌة ىلَعَ َساقٍ 
َ
، َوقَِد انَْ�رَسَ أ ِ�ْ

َو�ْثَِة بِِميلَ ، ُدَو�َْن بَِر�ِد الرُّ
 ].٤٨٧[رواه ابلخاری:  »َوِ� َساقَِها ُكثٌُب َكِثَ�ةٌ 

ت بزرگی که در در زیر درخ جکند که: پیامبر خدا  روایت می سو عبدالله -۳۰۶
خواندند، و این درخت در طرف راست و پیش  قرار داشت، نماز می )١(پایان قریۀ (رویثه)

میلی قریه (رویثه) بود،  روی راه، در مکان وسیع و ھمواری در دامن تپه که در دو
 موقعیت داشت.

قسمت باالئی آن درخت شکسته شده بود، و به طرف داخل آن تمایل نموده و 
ھم آن درخت به یک ساق ایستاده بود، و در پای آن درخت،  شده بود، و با آنسرازیر 

 ھای ریگی فراوانی بود. برآمدگی

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ يِف َطَرِف تَلَْعٍة ِمْن َوَراِء « ث عبُد اهللا:وَحدَّ  -٣٠٧
َ
أ

 َهْضبٍَة عِ 
َ

نَْت َذاِهٌب إىِل
َ
ْو ثََالثٌَة، ىلَعَ الُقبُوِر رََضٌم ِمْن الَعْرِج، َوأ

َ
اِن أ نَْد َذلَِك الَمْسِجِد َ�رْبَ

ث) است به ای است، بین مکۀ مکرمه و مدینۀ منوره، و (ُرَوْیَثه) مشتق از (تَربُّ  (ُرَوْیَثه): نام قریه -١
معنی درنگ کردن، نه از (روث) که به معنی سرگین است، و اینجا را از این جھت (ُرَوْیَثه) نامیدند 

ع) از جنگ اھل مدینه برگشت و به طرف مکۀ مکرمه می در اینجا توقف نمود، و رفت،  که چون (ُتبَّ
چون توقفش در اینجا به درازا کشید، و از رفتن به تاخیر افتاد، اینجا را (ُرَوْیَثه) نامید، و بین 
مدینۀ منوره تا (ُرَوْیَثه) یک شب راه است، و جای دیگری بین بصره و کوفه ھم به ھمین نام 

دارد یا نه معلوم نیست، معجم البلدان  یعنی: (ُرَوْیَثه) وجود داشته است، و اینکه اکنون ھم وجود
)٢/٤٤٩.( 
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لََماِت  َِك السَّ
َ

وئل
ُ
ِر�ِق َ�ْ�َ أ ِر�ِق ِعنَْد َسلََماِت الطَّ ِ يَُروُح  »ِحَجاَرٍة، َ�ْن يَِمِ� الطَّ اَكَن َ�بُْد ا�َّ

ْمُس بِالَهاِجرَ  ْن تَِميَل الشَّ
َ
ْهَر يِف َذلَِك الَمْسِجدِ ِمَن الَعْرِج، َ�ْعَد أ [رواه  ِة، َ�يَُص�ِّ الظُّ

 ].٤٨٨ابلخاری: 
در سراشیبی قریۀ  جکند که: پیامبر خدا  روایت می بو عبدالله بن عمر -٣٠٧

 شود، نماز خواندند. ناحیۀ که شخص به طرف پشته باال می در )١((َعْرج)
ھای کالنی قرار  سنگ در نزدیک آن مسجد، دو و یا سه قبر است، باالی آن قبرھا

ھای فرعی و باریک، از آن راه اصلی  داشت، و به طرف راست راه، در قسمتی که راه
 شود، این قبرھا واقع گردیده است. جدا می

شد، و  از قریۀ (عرج) در شدت گرمی روز بعد از استواء آفتاب بیرون می سهعبدالل
کرد، و نماز پیشین را در  میھای باریک و فرعی را انتخاب  راه در بیرون شدن خود،
 نمود. ھمان مسجد اداء می

َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِعنَْد رَسََحاٍت َ�ْن �ََساِر قال عبُد اِهللا: و نزل رسوُل اهللا  -٣٠٨
ِر�ِق يِف َمِسيٍل ُدوَن َهرىَْش، َذلَِك الَمِسيُل الَِصٌق بُِ�َراِع َهرىَْش، بَيْنَُه َوَ�ْ�َ الطَّ  ِر�ِق الطَّ

ِ  »قَِر�ٌب ِمْن َغلَْوةٍ  ِر�ِق، َوِ�َ «َوَ�َن َ�بُْد ا�َّ  الطَّ
َ

ََحاِت إِىل قَْرُب الرسَّ
َ
 رَسَْحٍة ِ�َ أ

َ
 إِىل

يَُص�ِّ
ْطَولُُهنَّ 

َ
 ].٤٨٩[رواه ابلخاری:  »أ

در زیر درختان بزرگی که به طرف چپ  جگوید: پیامبر خدا  می سو عبدالله -۳۰۸
باشد، استراحت نمودند، و این سراشیبی در کنار  می )٢((ھرشی)سراشیبی قریۀ  راه در

 قریه (ھرشی) قرار دارد.

ع) به (َعْرج) به فتح عین، و سکون راء، به معنی: شتر فراون است، این منطقه و یا این قریه را (ُتبَّ  -١
گشت و به طرف مکۀ  این نام، نامگذاری کرد، و سببش آن بود که چون از جنگ مردم مدینه برمی

رود، آن را  د، دید که شترھای فروانی این طرف و آن طرف میرفت، و به اینجا رسی مکرمه می
(َعْرج) نامیده، و فاصله بین (َعْرج) و بین مدینۀ منوره ھفتاد و ھشت میل است، معجم البلدان 

)٣/٣٠٩.( 

ى): -٢ شَ رْ ای است در نزدیک  به فتح ھاء، و سکون را، و فتح شین، و یاء مقصوره، عبارت از تپه (هَ

ه)، فَ جْ ى)به بحر نزدیک است، و کسی که به و  (حُ شَ رْ ى)تواند، و  باشد، بحر را دیده می (هَ شَ رْ  (هَ
 ).٤/٤٧٢در راه بین مدینۀ منوره و مکۀ مکرمه قرار دارد، معجم البلدان (

                                                 



 ٣٩٥  نمازکتاب  -۸

نزد  سبین این منطقه و راه اصلی، حدود یک تیرانداز فاصله است، و عبدالله
 خواند. ھا بود، نماز می درختی که نزدیکترین درختان به راه، و بلندترین آن

ْدَ� َمرِّ  إِنَّ « َو�قوُل: -٣٠٩
َ
ي يِف أ ِ

َّ
ُل يِف الَمِسيِل اذل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ْ�ِ

ُل يِف َ�ْطِن َذلَِك الَمِسيِل َ�ْن �ََساِر  ْفَراَواِت َ�ْ�ِ ْهَراِن، قِبََل الَمِدينَِة ِحَ� َ�ْهِبُط ِمَن الصَّ الظَّ
 َمكَّ 

َ
نَْت َذاِهٌب إىِل

َ
ِر�ِق، َوأ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَ�ْ�َ الطَّ ِل رَُسوِل ا�َّ َة، لَيَْس َ�ْ�َ َمْ�ِ

 َرْميٌَة حِبََجرٍ 
َّ

ِر�ِق إِال  ].٤٩٠[رواه ابلخاری:  »الطَّ
در رود خانه که در آخرین قسمت  جگفت که: پیامبر خدا  می سو عبدالله -۳۰۹

 گزیدند. اقع است، منزل میدشت (مر الظھران) در قسمتی که به طرف مدینه و
 شدند، در پایان این رود خانه به طرف و ھنگامی که از منطقۀ (صفراوات) پایین می

 جگزیدند، بین جایی که پیامبر خدا  نزل میرود، م چپ راھی که به طرف مکه می
 انداز دست، بیشتر نبود. گزیدند، و بین راه اصلی، فاصلۀ یک سنگ منزل می

ُل بِِذي ُطًوى، َوَ�ِبيُت َحىتَّ يُْصِبَح،  و�نَ « قَاَل: -٣١٠ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ْ�ِ
َ�َمٍة 

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َذلَِك ىلَعَ أ َة، َوُمَص�َّ رَُسوِل ا�َّ بَْح ِحَ� َ�ْقَدُم َمكَّ يَُص�ِّ الصُّ

َ�َمٍة َغِليَظةٍ  َغِليَظٍة، لَيَْس يِف الَمْسِجدِ 
َ
ْسَفَل ِمْن َذلَِك ىلَعَ أ

َ
، َولَِ�ْن أ ي بُِ�َ َ�مَّ ِ

َّ
[رواه  »اذل

 ].٤٩١ابلخاری: 
ھنگامی که به منطقه (ذی طوی)  جگفت که پیامبر خدا  سو عبدالله -۳۱۰

رسیدند، در آنجا منزل کرده و شب را  [جایی است نزدیک مکۀ مکرمه] می
 کردند. شد، ھنگام آمدن به مکه، نماز صبح را اداء می خوابیدند، چون صبح می می

در آنجا نماز خواندند، عبارت از تپۀ ریگی بسیار سختی  جو جایی که پیامبر خدا 
نماز  جدر آنجا بنا یافته است، در آن موضعی که پیامبر خدا  است، و مسجدی که

 اند نیست، بلکه در پایان آن موضع، روی تپۀ ریگی سخت دیگری است. خوانده

نَّ َ�بَْد ا�َّ  -٣١١
َ
ِي : «ُث �دِّ  َوأ

َّ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اْستَْقبََل فُرَْضيَتِ اجلَبَِل اذل

َ
أ

ي بُِ�َ َ�مَّ �ََساَر الَمْسِجِد، بَِطَرِف بَيْنَ  ِ
َّ

َْو الَكْعبَِة، فََجَعَل الَمْسِجَد اذل
َ

ِو�ِل، � ُه َوَ�ْ�َ اجلَبَِل الطَّ
وَْداِء، تََدُع ِمَن  َ�َمِة السَّ

َ
ْسَفَل ِمنُْه ىلَعَ األ

َ
َ�َمِة، َوُمَص�َّ انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
األ



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٩٦

َ�مَ 
َ
ي بَيْنََك َوَ�ْ�َ األ ِ

َّ
َْوَها، ُ�مَّ تَُص�ِّ ُمْستَْقِبَل الُفرَْضتَْ�ِ ِمَن اجلَبَِل اذل

َ
ْو �

َ
ْذُرٍع أ

َ
َة أ ِة َعرَشَ

 ].٤٩٢[رواه ابلخاری:  »الَكْعبَةِ 
در دھانه کوھی که بین آن  جکند که: پیامبر خدا  روایت می سو عبدالله -۳۱۱

قبله ایستادند، مسجدی را که در آنجا بنا یافته  کوه، و کوه دراز قرار دارد، روی به
 است، به طرف چپ مسجد، به طرف تپۀ سنگی قرار دادند.

تر از آن مسجد باالی تپۀ سیاھی  نماز خواندند، پایان جو جایی را که پیامبر خدا 
خواھی آنجا نماز بخوانی] از آن تپه حدود ده ذرع بگذر، و روی خود را  است، [و اگر می

گیرد، و بعد از آن نماز  ف دھانه کوھی بکن که بین تو و بین کعبه قرار میبه طر
 بخوان.



 
 

يلِّ   كتاب أبواب سرتة املُصَ

 کتاب ابواب (حمایه) برای نمازگذار

هُ  -٦٢ فَ لْ ةُ ملَِن خَ َ رتْ امِ سُ مَ ةُ اإلِ َ رتْ  باب: سُ

 .)١(]: حمایۀ امام، حمایۀ مقتدیان است۱[باب 

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن إَِذا : «ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َعِن ابِْن ُ�َمرَ  -٣١٢ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

َمرَ 
َ
َْها َوانلَّاُس نَا حِبَْر�َةٍ َخَرَج يَْوَم الِعيِد أ

َ
َوَراَءُه، َوَ�َن َ�ْفَعُل ، َ�تُوَضُع َ�ْ�َ يََديِْه، َ�يَُص�ِّ إيِل

َفرِ  َمَراءُ »َذلَِك يِف السَّ
ُ ْ
ََذَها األ  ].٤٩٤[رواه ابلخاری:  ، فَِمْن َ�مَّ اختَّ

ھنگامی که روز عید بیرون  جروایت است که: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۳۱۲
 داری را با خود برداریم. کردند تا نیزۀ پیکان شدند، برای ما امر می می

شد، و ایشان به طرف آن پیکان نماز  شان نھاده می دار پیش روی یکاناین نیزۀ پ
دادند، و از  خواندند، و مردم پشت سرشان بودند، و این کار را در سفر ھم انجام می می

 .)٢(ھمینجا بود که امراء نیز به این کار اقدام نمودند

گویند، و  ایم، چیزی است که آن را به عربی (ُسْتَره) می آنچه را که از آن به (حمایه) تعبیر کرده -١
اول و سکون ثانی و فتح ثابت، بر وزن (ُعمره)، عبارت از چیزی است که نمازگذار  (ستره): به ضم

دھد، تا کسی از مکان  قرار می –به فاصله قد خود  –ھنگام نماز خواندن پیش روی خود 
ھا را، ولی  گاھش عبور نکند، مثال: چوبی، سنگی، نیزۀ، عصایی و ھرچیز دیگری ھمانند این سجده

کند، نه نمازگذار، و نه کسی که  مال ترک شده است، و کسی به آن اعتنایی نمیاین سنت امروز کا
 کند. از پیش روی نمازگذار عبور می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) نصب کردن و یا گذاشتن (حمایه) در وقت نماز خواندن برای کسی که در صحرا و یا در جایی ١ 

ش عبور کنند، سنت است، ولی در غیر صحرا، اگر نمازگذار در جایی که شاید مردم از پیش روی
 خواند که از رفت و آمد مردم در امان بود، گذاشتن (حمایه) سنت نیست. نماز می

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٣٩٨

يِب ُجَحيْ  َ�نْ  -٣١٣
َ
نَّ : «ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  َفةَ أ

َ
انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ بِِهْم أ

َعتَْ�ِ 
ْ
ْهَر َر� ٌة، الظُّ َْطَحاِء َوَ�ْ�َ يََديِْه َ�َ�َ ، بِابلْ َعتَْ�ِ

ْ
ُة َواحِلَمارُ �َ ، َوالَعرْصَ َر�

َ
 »ُمرُّ َ�ْ�َ يََديِْه الَمْرأ

 ].٤٩٥[رواه ابلخاری: 
ھا در (بطحاء) [که  برای آن جخدا  روایت است که: پیامبر سهیفاز أبوجح -۳۱۳

داری قرار داشت  شان عصای نیزه جایی در بیرون مکه است] امانت دادند، و پیش روی
 [و در اینجا] نماز پیشین را دو رکعت، و نماز عصر را دو رکعت اداء نمودند.

 .)١(کرد شان عبور می [و در این وقت] زن و درازگوش از پیش روی

داری بود به طول تقریبا یک  (حمایه) قرار داده بودند، سرنیزۀ پیکان ج) آنچه را که نبی کریم ٢ 
 امند.ن ذراع، و آن را به عربی (حربه) می

شود، و  دھد، برای مقتدیان نیز حمایه گفته می ) حمایۀ را که امام در پیش روی خود قرار می٣ 
 ھا ضرورت به گذاشتن حمایۀ دیگری ندارند. آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
و بین  ج ھا، بین (حمایه) و قبله بود، نه بین پیامبر خدا ) عبور زن، و خر از پیش روی آن١ 

 حمایه.
) به اتفاق، علماء اگر انسان و یا حیوانی از پیش روی نمازگذار از طرف دیگر (حمایه) عبور ٢ 

نماید، نمازش فاسد شود، ولی اگر کسی حمایۀ برایش نگذاشته شود، و یا (حمایۀ) گذاشته بود، 
ش چیست؟ آیا این ولی انسانی و یا حیوانی از پیش رویش بین وی بین (حمایه) عبور نمود، حکم

شود یا نه؟ در نزد جمھور علماء و از آن جمله علمای احناف نماز  کار سبب اخالل به نمازش می
شود، و گناھی که ھست بر شخصی است که از پیش روی نمازگذار عبور  چنین شخصی باطل نمی

ب فساد گویند: عبور کردن سگ و خر از پیش روی نمازگذار، سب کند، و بعضی از علماء می می
 گردد. نمازش می

شود، و اینکه این دو رکعت خواندن  ) نماز چھار رکعتی فرض در سفر دو رکعت خوانده می٣ 
شاءالله بعد از این در  حتمی و یا اختیاری است، قبال به آن اشاره نمودیم، و تفصیل بیشتر آن إن

 باب خودش خواھد آمد.

                                                                                                                        



 ٣٩٩  ایه) برای نمازگذارکتاب ابواب (حم

رِ كَ  باب: -٦٣ دْ ونَ قَ نْبَغِي أَنْ يَكُ ةِ مْ يَ َ رتْ السُّ يلِّ وَ َ املُصَ  بَنيْ

 ]: فاصلۀ بین نمازگذار و (حمایه) باید چه اندازه باشد؟٢باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: َ�ْن َسْهِل  -٣١٤ اَكَن َ�ْ�َ ُمَص�َّ رَُسوِل ا�َّ
اةِ   ].٤٩٦[رواه ابلخاری:  »َوَ�ْ�َ اجِلَداِر َمَمرُّ الشَّ

نماز  جروایت است که گفت: فاصله بین جایی که پیامبر خدا  ساز سھل -۳۱۴
 .)١(خواندند و بین دیوار، به اندازۀ راھرو یک ُبز بود می

ةِ  باب: -٦٤ نَزَ الَةِ إِىلَ العَ  الصَّ

 دار ]: نماز خواندن به طرف عصای نیزه٣باب [

�َِس  َ�نْ  -٣١٥
َ
َم إَِذا َخَرَج «قَاَل:  ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  ْ�َن َمالٍِك  أ

اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ
 مِ 

َ
إَِذا فََرغ

ٌة، َوَمَعنَا إَِداَوٌة، فَ ْو َ�َ�َ
َ
ْو َعًصا أ

َ
َزٌة أ نَا وَُغَالٌم َوَمَعنَا ُعاكَّ

َ
ْن َحاَجِتِه حِلَاَجِتِه، تَِبْعتُُه أ

َاُه اإلَِداَوةَ 
ْ

 ].٥٠٠[رواه ابلخاری:  »نَاَونل
وقتی که به قضای  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۳۱۵

رفتیم، و با خود عصا، یا چوب  شدند، من و جوان دیگری با ایشان می حاجت بیرون می
 داشتیم. داری را ھمراه ظرف آبی [جھت وضوء ساختن] برمی دستی، و یا عصای نیزه

 .)٢(دادیم شان می را به دست شدند، ظرف آب و چون از قضای حاجت فارغ می

ری است، که به طرق قبلۀ مسجد قرار داشت، و مراد مراد از دیواری که در حدیث آمده است، دیوا -١
ای است که ُبز بتواند به راحتی از آن عبور نماید، و علماء این رھرو را  از (راھرو ُبز) اندازه

اند که برابر سه ذرع است، و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا  گیری نموده و گفته اندازه
خواند، به حمایه نزدیک شود، تا شیطان  مایه نماز میفرمودند: وقتی که کسی به طرف ح ج

 نمازش را قطع نکند.
دار برای آن بود که اگر زمین سخت  از احکام متعلق به این حدیث آنکه: برداشتن عصای نیزه -٢

کندند، تا زمین نرم گردیده و سبب پاش خوردن بول نگردد، و در ھنگام  بود آن را قدری می می
دادند، و آبی را که  دار را به حیث (حمایه) پیش روی خود قرار می عصای نیزهنماز خواندن، این 

 داشتند، طبعا برای استنجاء زدن و وضوء ساختن بود. برمی

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٤٠٠

ةِ  باب: -٦٥ انَ طُوَ الَةِ إِىلَ األُسْ  الصَّ

 ]: نماز خواندن به طرف ستون٤باب [

ْ�َوِع  َ�نْ  -٣١٦
َ
نَّ  َسلََمَة بِْن األ

َ
ْسُطَوانَِة الَّيِت ِعنَْد  ُه اَكنَ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: �

ُ
يَُص�ِّ ِعنَْد األ

بَا ُمسْ  فَقيل هل: الُمْصَحِف،
َ
ْسُطَوانَِة، قَاَل: فَإِ�ِّ يَا أ

ُ
َالَة ِعنَْد َهِذهِ األ َراَك َ�تََحرَّى الصَّ

َ
ِلٍم، أ

َالَة ِعنَْدَها« يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�تََحرَّى الصَّ
َ
 ].٥٠٢[رواه ابلخاری:  »َرأ

آن روایت است که: وی در نزدیک ستونی که در نزد قر ساز سلمه بن اکوع -۳۱۶
 .)١(خواند کریم بود، نماز می

کنی  بینم ھمیشه کوشش می کسی گفت: ای ابا مسلم! [سبب چیست] که تو را می
 که در نزد این ستون نماز بخوانی؟

کردند در ھمینجا نماز  را دیدم که کوشش می جگفت: چون پیامبر خدا 
 .)٢(بخوانند

قرآن کریم را در صندوقی قرار داده، و نزدیک ستونی در مسجد نبوی  سدر زمان عثمان -١
شد، و سلمه بن  گذاشتند، این ستون به نام (اسطوانۀ مصحف) یا ستون قرآن نامیده می می

 خواند. عادت داشت که نماز تحیۀ مسجد و نماز نفل را در نزدیک این ستون، می ساکوع
 آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث -٢
در نزد این ستون در نمازھای نفل بود، و نمازھای فرض را در  ج) نماز خواندن پیامبر خدا ١ 

 کردند. جای مخصوص آن در بین محراب اداء می
در نزد این ستون آن بود تا آن را برای خود (حمایه) قرار  ج) سبب نماز خواندن پیامبر خدا ٢ 

خواند، بھتر است در جایی بخواند  ز سنت و یا نفل میدھند، از این جھت اگر کسی در مسجد نما
 که از عبور و مرور مردم از پیش رویش در امان باشد، و یا آنکه پیش روی خود (حمایۀ) قرار دھد.

کوشیندند که به  از آن جمله ابن عمر و سلمه بن اکوع وعدۀ دیگری می ش) بعضی از صحابه٣ 
 چنین نبودند، و به این موضوع قبال ھم اشاره نمودیم. آثار نبوی تبرک بجویند، ولی عدۀ دیگری

                                                 



 ٤٠١  ایه) برای نمازگذارکتاب ابواب (حم

ةٍ  باب: -٦٦ اعَ َ ِ مجَ ريْ ي يفِ غَ ارِ وَ َ السَّ الَةِ بَنيْ  الصَّ

 ها در غیر نماز جماعت ]: نماز خواندن در بین ستون٥باب [

ِ بِْن ُ�َمرَ  -٣١٧ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه حديُث ُدُخوِل انلَّيبِّ  :ريَِضَ اُهللا َ�نُْهَما َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ُت بِالَ  بََة قَال:الَكعْ  وََسلَّمَ 

ْ
ل
َ
 ِحَ� َخَرَج: َما َصنََع انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: فََسأ

ً
ال

ْعِمَدٍة َوَراَءُه، َوَ�َن ابَليُْت يَْوَمئٍِذ ىلَعَ 
َ
 َجَعَل َ�ُموًدا َ�ْن �ََساِرهِ، َوَ�ُموًدا َ�ْن يَِمينِِه، َوثََالثََة أ

ْعِمَدٍة،
َ
 ].٥٠٥[رواه ابلخاری:  »َ�ُموَديِْن َ�ْن يَِمينِهِ « يف رواية: ِستَِّة أ

به خانۀ کعبه  جشدن پیامبر خدا  در حدیث داخل – باز عبدالله بن عمر -۳۱۷
 روایت است که گفت: –

در داخل  جچون بالل از خانۀ [کعبه] بیرون شد، از وی پرسیدم که پیامبر خدا 
 خانۀ [کعبه] چه کردند؟

یک ستون را به طرف چپ خود، و یک ستون را به  گفت: [طوری ایستادند که]
طرف راست خود، و سه ستون را به عقب سرخود، قرار دادند، و خانۀ کعبه در این وقت 

 بر شش ستون استوار بود.
 .)١(و در روایتی آمده است که: دو ستون را به طرف راست خود قرار دادند

تقریبا پیش از این به سی سال، خداوند متعال به فضل و رحمت خود برایم توفیقی عنایت بخشید  -١
تا مشرف به داخل شدن به خانۀ معظمه گردم، ولی چون سراپایم را گم کرده بودم، از اینکه در 

 مال فراموش کرده و چیزی را از آن به خاطر ندارم،داخل خانۀ مشرفه چند ستون بود، کا
 روز وصل تو گم کنم خود را   
 مـت رسیده را مانـنو بدول   
و چیزی را که تا اندازۀ بخاطر دارم این است که: در وقت داخل شدن به خانۀ مشرفه تقریبا به  

بی رنگی فرش طرف دست راست، جایی است به اندازۀ نماز خواندن یک شخص، که به سنگ گال
در وقت داخل شدن به خانه در آنجا  جگفتند که اینجا جایی است که نبی کریم  شده بود، و می

اند، و من ھم تبرکا و تمینا در ھمانجا نماز خواندم، و در وقت نماز خواندن در اینجا  نماز خوانده
ست چپ، و حجر گیرد، به طوری که حجر األسود به طرف د روی نمازگذار به طرف غرب قرار می
باشد، و گویا در گوشۀ شمال شرقی خانۀ مشرفه زینه مدوری  اسماعیل به طرف دست راستش می

 رفتند. قرار داشت، که با این زینه به پشت بام خانۀ مشرفه می

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٤٠٢

لِ  باب: -٦٧ حْ الرَّ رِ وَ جَ الشَّ البَعِريِ وَ ، وَ ةِ لَ احِ الَةِ إِىلَ الرَّ  الصَّ

 ]: نماز خواندن به طرف شتر و درخت و پاالن شتر٦باب [

نَُّه  ،وَ�نْه ريَِضَ اُهللا َ�نْهُ  -٣١٨
َ
اَكَن ُ�َعرُِّض َراِحلَتَُه، «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �

َْهاَ�يَُص�ِّ 
َ

اَكُب؟ قَاَل: »إيِل يَْت إَِذا َهبَِّت الرِّ
َ
فََرأ

َ
ُ، َ�يَُص�ِّ «، قُلُْت: أ

ُ
هل ُخُذ َهَذا الرَّْحَل َ�يَُعدِّ

ْ
اَكَن يَأ

 آِخَرتِِه 
َ

ِرهِ  -إِىل ْو قَاَل ُمؤَخَّ
َ
ُ َ�نُْه َ�ْفَعلُ » -أ  ].٥٠٧[رواه ابلخاری:  هُ َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

شتر خود را به  جروایت است که پیامبر خدا  بالله بن عمرو از عبد -۳۱۸
 خواندند. عرض پیش روی خود خوابانده و به سوی آن نماز می

 کردند؟ کرد چه می آرامی می پرسیدم: اگر شتر بی گوید]: [یکی از روات حدیث می
گفت: پاالن [جھاز] آن را گرفته و آن را راست و برابر نموده و به سوی مؤخره آن 

 .)١(کرد ھم ھمین کار را می بخواندند، و ابن عمر ماز مین

يرِ  باب: -٦٨ ِ الَةِ إِىلَ الرسَّ  الصَّ

 ]: نماز خواندن به سوی تخت خواب٧باب [

ِب َواحِلَمارِ  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -٣١٩
ْ
ُُمونَا بِاللَك

ْ
َعَدتل

َ
يْتُِ� « ؟قَالَْت: أ

َ
لََقْد َرأ
، فَ  �َر، َ�يَُص�ِّ ِ

ُط الرسَّ �ِر، َ�يَيِجُء انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�يَتَوَسَّ ِ
ْ�َرُه ُمْضَطِجَعًة ىلَعَ الرسَّ

َ
أ

�َْسلَّ ِمْن حِلَايِف 
َ
�ِر َحىتَّ أ ِ

�َْسلُّ ِمْن قِبَِل رِْجَ�ِ الرسَّ
َ
َسنَِّحُه، فَأ

ُ
ْن أ

َ
 ].٥٠٨بلخاری: [رواه ا »أ

ھا] را با سگ و خر، برابر  روایت است که گفت: آیا شما، ما [زن لاز عائشه -۳۱۹
 دھید؟ قرار می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 کند. ه آن تکیه می) مؤخرۀ پاالن شتر، عبارت از چوبی است که شخص سوار بر شتر، ب١ 
) ھمانطوری که نماز خواندن به طرف شتر، و پاالن شتر جواز دارد، نماز خواند به طرف ھر ٢ 

چیزی دیگری که مانع رفت و آمد مردم از پیش روی نمازگذار شود، مانند: دیوار، درخت، پایه و 
روایت است که گفت:  سطالب ھا نیز جواز دارد، در سنن نسائی از علی ابن ابی ستون و امثال این

که به  جکس از ما بیدار نبود، و ھمگی خواب بودند، به استثنای پیامبر خدا  در غزوۀ بدر ھیچ«
 کردند. خواندند، و تا صبح دعا می طرف درختی نماز می

                                                 



 ٤٠٣  ایه) برای نمازگذارکتاب ابواب (حم

 جمن خودم به خاطر دارم که باالی تخت خواب غلطیده بودم، و پیامبر خدا 
خواندند، و چون مناسب  آمدند و تخت خواب را پیش روی خود قرار داده و نماز می می

خزیدم،  شان قرار گیرم، از طرف دو پایۀ آن تخت، پائین می در پیش روی دیدم که نمی
 .)١(شدم تا اینکه از زیر لحافم بیرون می

ىلَّ  باب: -٦٩ دُّ املُصَ رُ هِ  يَ يْ دَ َ يَ رَّ بَنيْ نْ مَ  مَ

 ]: نمازگذار مانع عبور دیگران از پیش روی خود شود٨باب [

يب َسِعيٍد اخلُدريِّ  -٣٢٠
َ
نّ  َ�ْن أ

َ
ٍء  ُه اَكَن يَُص�ِّ ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: أ  يَشْ

َ
 إِىل

يِف يَْوِم مُجَُعٍة يَُص�ِّ
بُو َسِعيٍد يِف 

َ
ْن َ�ْتَاَز َ�ْ�َ يََديِْه، فََدَ�َع أ

َ
يِب ُمَعيٍْط أ

َ
َراَد َشابٌّ ِمْن بَِ� أ

َ
 �َْسرُتُُه ِمَن انلَّاِس، فَأ

دْ  ابُّ فَلَْم َ�ِ َشدَّ ِمَن  َصْدِرهِ، َ�نََظَر الشَّ
َ
بُو َسِعيٍد أ

َ
 َ�ْ�َ يََديِْه، َ�َعاَد يِلَْجتَاَز، فََدَ�َعُه أ

َّ
َمَسااًغ إِال

يِب َسِعيٍد، وََدَخَل 
َ
ِْه َما ليَِقَ ِمْن أ

َ
يِب َسِعيٍد، ُ�مَّ َدَخَل ىلَعَ َمْرَواَن، فََشاَك إيِل

َ
، َ�نَاَل ِمْن أ

َ
و�

ُ
بُو األ

َ
أ

بَا َسِعيٍد؟ قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ َسِعيٍد َخلَْفُه ىلَعَ َمْرَوانَ 
َ
ِخيَك يَا أ

َ
، َ�َقاَل: َما لََك َوِالبِْن أ

ْن َ�ْتَاَز «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل: 
َ
َحٌد أ

َ
َراَد أ

َ
ٍء �َْسرُتُُه ِمَن انلَّاِس َفأ  يَشْ

َ
َحُدُ�ْم إىِل

َ
إَِذا َص�َّ أ

إِ 
ىَب فَلْيَُقاتِلُْه فَإِ�ََّما ُهَو َشيَْطانٌ َ�ْ�َ يََديِْه، فَلْيَْدَ�ْعُه فَ

َ
 ].٥٠٩[رواه ابلخاری:  »ْن أ

روایت است که روز جمعه به طرف چیزی که مانع  ساز ابوسعید خدری -۳۲۰
 خواند. عبور مردمان از پیش رویش گردد، نماز می

 سخواست از پیش رویش عبور نماید، ابوسعید جوانی از مردم (بنی ابی معیط) می
به سینه آن جوان زد، آن جوان نگاه کرد، و چون راه دیگری را جز عبور کردن از پیش 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اید این بود که  برابر کرده ھا را با سگ و خر از این سخن که ما زن ل) سبب گفتن عائشه١ 

گویند: اگر سگ و یا خر و یا زن از پیش روی نمازگذار بگذرد،  شنیده بود بعضی از صحابه می
شود، یعنی: در فاسد شدن نماز شخص، فرقی بین آن نیست که زنی از پیش  نمازش فاسد می

ین نظریه روایت این حدیث را در رد ا لرویش بگذرد، و یا خری، و یا سگی، بنابراین عائشه
 کرد.

اگر  –شود، و حتی نماز خواندن به طرف زن  ) عبور زن از پیش روی نمازگذار، سبب فساد نمی٢ 
 باکی ندارد. –نامحرم نباشد 

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٤٠٤

او را از مرتبه  سخواست تا از آنجا عبور نماید، ابوسعید ندید، باز می سروی ابوسعید
 اول به شدت بیشتری به عقب راند.

 سابوسعید، و از آنچه که از )١(آن جوان ابوسعید را دشنام داد، و نزد (مروان) آمد
 دیده بود، به او شکایت نمود، و ابوسعید ھم پشت سر آن جوان نزد (مروان) آمد.

 .)٢(ات چه واقع شده است؟ مروان گفت: ای ابا سعید! بین تو و برادرزاده
اگر کسی از شما به طرف «گفتند:  شنیدم که می جگفت: از پیامبر خدا  سابوسعید

خواند، و در این حالت  کرد، نماز می حمایت می چیزی که او را از [عبور و مرور] مردم
خواست که از پیش رویش عبور کند، او را به عقب براند، و اگر از عبور  اگر کسی می

 .)٣(»کردن خودداری نکرد، با او مقاتله کند، زیرا [عمل] او [عمل] شیطان است

مروان در این وقت امارت مدینۀ منوره را بر عھده داشت، و مروان در سال شصت و پنج ھجری به  -١
 سن شصت و سه سالگی درگذشت.

ات در اسالم، زیرا آن جوان ولید بن عقبه بن ابی معیط بود، و با ابوسعید قرابتی  ادرزادهیعنی بر -٢
 نداشت، و مروان این سخن را از روی احترام به ابوسعید و استرحام به آن جوان گفت.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
دوم به طور شدیدتری مانع عبور وی از پیش ) مراد از مقاتله برای بار دوم آن است که در مرتبۀ ١ 

 روی خود شود، نه آنکه با وی دست به گریبان شده و کار را به مشت ولگد برساند.
گویند به ھر شکلی که باشد باید مانع  اند، و می ) بعضی از علماء این مانع شدن را واجب دانسته٢ 

ین مانع شدن باید به شکل تنبیھی گویند که: ا عبور مردم از پیش روی خود شد، و دیگران می
 باشد، نه به طریق کشمکش، تا مبادا عمل کثیر گفته شده و سبب فساد نماز گردد.

کند این است که وی مانند  ) مراد از شیطان بودن شخصی که از پیش روی نمازگذار عبور می٣ 
 شود. شیطان سبب مشغولیت قلب نمازگذار می

 شود، اطالق لفظ شیطان بر وی روا است. دین می) اگر کسی سبب فتنه در امور ٤ 
کنند خوب، ورنه باید غرض حل آن  آید، اگر باھم مصالحه می ) اگر بین دو نفر مشکلی پیش می٥ 

 به حاکم و شخص مسؤول مراجعه نمایند.
 ) روایت شخص عادل مقبول است، ولو آنکه روایتش متضمن حکمی به نفع خود راوی باشد.٦ 

                                                 



 ٤٠٥  ایه) برای نمازگذارکتاب ابواب (حم

يلِّ  باب: -٧٠ يِ املُصَ دَ َ يَ مِ املَارِّ بَنيْ  إِثْ

 گذارزعبور کننده از پیش روی نما]: گناه ٩باب [

يِب ُجَهيْمٍ  َ�نْ  -٣٢١
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ريَِضَ اُهللا َ�نُْه قَاَل: قَاَل  أ لَْو َ�ْعلَُم «رَُسوِل ا�َّ

امَن اِإلثْمِ  الَمارُّ َ�ْ�َ يََدِي الُمَص�ِّ َماَذا َعلَيْهِ  ْرَ�ِعَ� َخْ�ً
َ
ْن يَِقَف أ

َ
ْن َ�ُمرَّ َ�ْ�َ  ، لاََكَن أ

َ
ُ ِمْن أ

َ
هل

ْو َسنَةً  الراوي: قَاَل » يََديْهِ 
َ
ْو َشْهًرا، أ

َ
ْرَ�ِعَ� يَْوًما، أ

َ
قَاَل أ

َ
ْدرِي، أ

َ
 ].٥١٠[رواه ابلخاری:  َال أ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )١(ساز ابوجھیم -۳۲۱
ه بروی چه قدر گناه کند، اگر بداند ک کسی که از پیش روی نمازگذار عبور می«

 ».دھد شود، ایستادن چھل [؟] را بر عبور نمودن از پیش روی نمازگذار ترجیح می می
چھل روز گفتند، یا چھل ماه، و یا پھل  جدانم که پیامبر خدا  گوید: نمی راوی می

 .)٢(سال

بن جھیم انصاری است، از حیاتش جز آنکه راوی چند حدیث است، چیزی دیگری  وی عبدالله -١
چه از مقدار عمر، و سال وفاتش معلوماتی در دسترس نیست، أسد  بدست آورده نتوانستم، چنان

 ).١٦٥-٥/١٦٤الغابه (
 از احکام و متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ل روز است، یعنی: زحمت و عذاب چھل روز اند چھ ذکر کرده جحد اقل انتظاری که پیامبر خدا  

ایستادن و انتظار کشیدن، کمتر از عذاب اخروی کسی است که از پیش روی نمازگذار عبور 
ھم بسیاری از مردم به این امر مھم اعتنایی نکرده و به طور عادی از پیش روی  کند، و با این می

 .گردند کنند، و مستوجب عذاب اخروی می نمازگذار عبور می
اند که ذکر چھل، خواه چھل روز باشد، و خواه چھل ماه، و خواه چھل سال، برای  ) علماء گفته٢ 

کند،  تعیین نیست، بلکه جھت بزرگ شمردن گناه کسی است که از پیش روی نمازگذار عبور می
روایت است که گفت:  سھریره از این جھت در صحیح ابن حبان، و سنن ابن ماجه به نقل از ابی

 ».ر صد سال بایستد، برایش بھتر از آن است که یک قدم از جایش بدارداگ«

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٤٠٦

لْفَ النَّائِمِ  باب: -٧١ الَةِ خَ  الصَّ

 خوابیده]: نمازخواندن به پشت سر شخص ١٠باب [

نَا «قَالَْت:  ريَِضَ اُهللا َ�نَْها َ�ْن اَع�َِشةَ  -٣٢٢
َ
اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ َوأ

ْوتَْرُت 
َ
ْ�َقَظِ� فَأ

َ
ْن يُوتَِر أ

َ
َراَد أ

َ
إَِذا أ

 ].٥١٢[رواه ابلخاری:  »َراقَِدٌة ُمْعرَتَِضٌة ىلَعَ فَِراِشِه، فَ
 روایت است که گفت: لاز عائشه -۳۲۲

خواندند و من بر روی بسترشان به عرض خوابیده بودم، و  نماز می جپیامبر خدا 
کردند، و من [با ایشان] وتر  خواستند وتر بخوانند، مرا بیدار می ھنگامی که می

 .)١(خواندم می

الَةِ  باب: -٧٢ هِ يفِ الصَّ نُقِ ىلَ عُ ةً عَ غِريَ ةً صَ يَ ارِ َلَ جَ ا محَ  إِذَ

 ]: کسی که هنگام نماز خواندن دختر خوردسالی را بر دوش خود نهاد١١[باب 

نَْصاِريِّ  َ�نْ  -٣٢٣
َ
يِب َ�تَاَدَة األ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن « ريَِضَ اُهللا َ�نُْه: أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

 ِ َماَمَة بِنَْت َز�ْنََب بِنِْت رَُسوِل ا�َّ
ُ
يِب الَعاِص َو�   َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،يَُص�ِّ َوُهَو َحاِمٌل أ

َ
ِأل

إَِذا َسَجَد وََضَعَها، َو�َِذا قَاَم مَحَلََها �ِيعرَّ البِْن 
 ].٥١٦[رواه ابلخاری:  »بِْن َ�بِْد َشْمٍس فَ

خواندند، و  نماز می جروایت است که: پیامبر خدا  ساز ابوقتاده انصاری -٣٢٣
کردند، و پدر  باشد، باخود حمل می جکه دختر پیامبر خدا  (أمامه) دختر زینب را،

 (أمامه) ابوالعاص بن ربیع ابن عبد شمس بود.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند که: نماز  ) نماز خواندن به طرف کسی که خواب است، جواز دارد، ولی بعضی از علماء می١ 

خواندن در چنین مکروه است، زیرا شاید از شخص خواب حرکتی و یا عملی سربزند که سبب 
دھد، مگر آنکه بگوئیم که این امر خاص برای  تشویش شخص نمازگذار گردد، ولی ظاھر می

است، زیرا  جدھد، مگر آنکه بگوئیم که این امر خاص برای پیامبر خدا  از میشخص خواب را جو
ایستادند، حالت خاصی داشتند که به ھیچ چیز دیگری ملتفت  وقتی که به نماز می جآن حضرت 

شدند، ولی دلیل نقلی خاصی در این مسئله وجود ندارد، بناءبراین جانب عمومیت آن ترجیح  نمی
 علم.دارد، والله تعالی أ

                                                 



 ٤٠٧  ایه) برای نمازگذارکتاب ابواب (حم

گذاشتند، و  کردند، آن طفل را برزمین می سجده می جو ھنگامی که پیامبر خدا 
 .)١(داشتند خواستند، دوباره او را باخود برمی چون برمی

نِ املُ املَ  باب: -٧٣ حُ عَ أَةِ تَطْرَ يلِّ رْ نَ األَذَ صَ يْئًا مِ  شَ

 دارد ]: زنی که کثافت را از نمازگذار برمی١٢باب [

وضعوا  يومَ  ر�ٍش يلع قُ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  يبِّ انلَّ  يف داعءِ  ودٍ عُ سْ حديث ابن مَ  -٣٢٤
 الَقِليِب، وقال هنا ىف آخرهِ: .م، تقدَّ َ� عليه السَّ 

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه ُ�مَّ قَاَل  ُسِحبُوا إِىل رَُسوُل ا�َّ

ْصَحاُب الَقِليِب لَْعنَةً «وََسلََّم: 
َ
تِْبَع أ

ُ
 ).٥٢٠[رواه ابلخاری:  »َوأ
ھنگامی که  –بر قریش  جدر مورد نفرین پیامبر خدا  سودعحدیث ابن مس -٣٢٤

 قبال گذشت. – نھاده بودند جھای آن حضرت  ھا را بر روی شانه کثافت
گوید: [... به خداوند قسم است که قریش را دیدم که روز بدر  میو در اینجا 

 ھای بدر انداخته شدند. سرنگون گردیده] و کشان کشان بگودالی از گودال
اند، در  کسانی که به این گودال انداخته شده«فرمودند:  جو بعد از آن پیامبر خدا 

 .)٢(»ھستند آخرت نیز به لعنت خدا گرفتار

بود، و از اشخاصی بود که در مکه به راستی و  جابوالعاص شوھر زینب و داماد پیامبر خدا  -١
پیشنھاد کرد که  جبرای پیامبر خدا  لداری معروف بود، پیش از نزول وحی، خدیجه امانت

نب پیشنھاد او را پذیرفته و زی جزینب دختر خود را برای ابوالعاص به نکاح بدھند، و پیامبر خدا 
حمایل خود را برای زینب جھیزیه داد، و  لرا برایش به نکاح دادند، ھنگام عروسی، خدیجه

آن  لھنگامی که ابوالعاص در جنگ در صف مشرکین بود و به اسارت مسلمانان در آمد، زینب
به آن حمایل افتاد، تحت  جحمایل را جھت خالص کردن وی فرستاد، چون چشم پیامبر خدا 

پذیرید که اسیر زینب را بدون مقابل آزاد سازید، و  ته و برای صحابه گفتند: آیا میتاثیر قرار گرف
ھا قبول کردند، و ابوالعاص آزاد شد، و ھنگام ھجرت  حمایلش را برایش پس بفرستید، آن
از ابوالعاص خواستند تا برای اجازه بدھد که به مدینه  جمسلمانان به مدینۀ منوره، پیامبر خدا 

، و او برایش اجازه داد، و بعد از اینکه ابوالعاص در سال فتح مکه مسلمان شد، پیامبر ھجرت نماید
ھمیشه از صفات حمیدۀ  جزینب را به دون نکاح جدیدی برایش پس دادند، و پیامبر خدا  جخدا 

 وفات یافت. سکردند، و وی در خالفت ابوبکر صدیق ابوالعاص توصیف و تمجید می
 تعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل م -٢

                                                 



 فیض الباری (جلد اول)    ٤٠٨

در مورد سرنوشت این کسانی از مشرکین که در غزوۀ بدر  ج) این خبری است که از پیامبر خدا ١ 
ھا را در این  ھا قبول نمود، و آن کشته شدند، که خداوند متعال عادی حبیب خود را در مورد آن

از رحمت خود دور نموده و به ھا را  دنیا به بدترین حالتی به ھالکت رسانید، و در آخرت ھم آن
سازد، و این جزای کسانی مانند ابوجھل است که با وجود علم داشتن به  لعنت خود گرفتار می

و حقانیت دین اسالمی، با این دین و پیروان آن با شدیدترین وجھی برخورد  جصدق پیامبر خدا 
 کنند. یا نمیکردند و  ھا خودداری نمی نموده، و از ھیچ ظلم و ستمی نسبت به آن

) یکصد و ھفتاد و ھشت قبال گذشت، به ١٧٨) احکام و مسائل متعلق به این حدیث در حدیث (٢ 
 آنجا مراجعه نمائید.
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