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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست

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

 ١ ................................................................ زکات]: ۲۴[ کتاب
 ١ .................................................................. زکات بودن واجب]: ۱[ باب
 ٥ ......................................... دھد ینم را مالش زکات که یکس گناه]: ۲[ باب
 ٧ ............................ شود ینم شمرده گنج شود، داده زکاتش که یمال]: ٣[ باب
 ٨ ..........................................................است حالل مال از زکات]: ٤[ باب
 ١٠ ................. ندینما رد و] نکنند قبول را آن[ آنکه از شیپ دادن زکات]: ۵[ باب

دیدھ نجات باشد، ۀصدق اندک ای و خرما نصف به آنکه ولو آتش، از را خود]: ٦[ باب
 ............................................................................................... ١٢ 

 ١٤ .......................................................... است بھتر صدقه کدام]: ۷[ باب

 ١٥ ...................................................................................... ]۸[ باب

 ١٦ ........................... دھد یم یثروتمند به را زکات ندانسته که یکس]: ۹[ باب

 ١٧ ................. .است داده فرزندش به ندانسته را اش صدقه که یکس] : ۱۰[ باب

 دست به را آن خودش و نمود، امر دادن صدقه به را خادمش که یکس]: ۱۱[ باب
 ١٨ ....................................................................................... نگرفت

 ١٩ ................ ستین باشد یازین یب یرو از که ۀصدق جز کامل ۀصدق]: ۱۲[ باب

 ٢١ .................... آن در کردن شفاعت و صدقه دادن در کردن قیتشو]: ۱۳[ باب

 ٢٢ ....................................... دارد قدرت که ۀانداز به دادن صدقه]: ۱۴[ باب

 مسلمان آن از بعد و دھد یم صدقه بودن مشرک حال در که یکس]: ۱۵[ باب
 ٢٣ ...................................................................................... شود یم

 ٢٤ .................نکند انتیخ و بدھد صدقه بادارش ۀاجاز به که یخادم]: ۱۶[ باب

 ٢٥ ......... ﴾...است داده صدقه که یکس﴿: که متعال خداوند ۀگفت نیا]: ۱۷[ باب

 ٢٦ ............................... دھنده صدقه شخص و لیبخ شخص صفت]: ۱۸[ باب



 )سومفیض الباری (جلد     ب 

 انجام یکین کار ندارد که یکس و است، الزم دادن صدقه مسلمان ھر بر]: ۱۹[ باب
 ٢٧ .......................................................................................... دھد

 ٢٨ .............................. بدھد راتیخ و زکات انسان دیبا اندازه چه تا]: ۲۰[ باب

 ٢٩ ........................................................ زکات در) عرض(دادن]: ۲۱[ باب

 ٣٠ ... گردد متفرق دینبا است، جمع که آنچه و گردد، جمع دینبا متفرق]: ۲۲[ باب

 ٣١ ... ندینما میتقس انهیمتساو خود نیب] را زکات[اند کیشر که ینفر دو]: ۲۳[ باب

 ٣٢ ...................................................................... شتر زکات]: ۲۴[ باب

 ٣٢ ......... نباشد نزدش در و گردد فرض) یمخاض بنت(یو بر که یکس]: ۲۵[ باب

 ٣٤ ................................................................. گوسفند زکات]: ۲۶[ باب

 ٣٧ .................................... شود ینم گرفته سالم مال جز زکات در]: ۲۷[ باب

 ٣٨ ......................... گردد انتخاب مردم ۀدیبرگز اموال دینبا زکات در]: ۲۸[ باب

 ٣٨ ........................................... کانینزد و اقوام یبرا زکات دادن]: ۲۹[ باب

 ٤١ ...................................... ستین یزکات مسلمان شخص اسپ بر]: ۳۰[ باب

 ٤٢ ........................................................ مانیتی به زکات دادن]: ٣١[ باب

 ٤٤ ............ باشند یم آغوشش در که یمانیتی به و شوھر به زکات دادن]: ۳۲[ باب

 در و داران، قرض غالمان، کردن آزاد در و﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۳۳[ باب
 ٤٥ .................................................................................... ﴾خدا راه

 ٤٧ ............................................ مردم کردن سؤال از یدار خود]: ۳۴[ باب

 ٥٠ ...................بدھد یزیچ طمع و سؤال بدون شیبرا خدا که یکس]: ۳۵[ باب

 ٥١ ......................... .کند یم سؤال انداز پس جھت مردم از که یکس]:۳۶[ باب

 ٥٢ ................................................................. یثروتمند حد]: ۳۷[ باب

 ٥٣ ........................................................... خرما کردن نیتخم]: ۳۸[ باب

 الزم عشر شود، یم یاریآب یجار آب به و آسمان آب به که آنچه در]: ۳۹[ باب
 ٥٦ .................................................................................... .گردد یم

 به که است اجازه طفل یبرا ایآ و است، آن دنیچ وقت در خرما زکات]: ۴۰[ باب
 ٥٧ ................................................................. بزند؟ دست زکات یخرما

 یباک د،یخر را زکات یگرید شخص اگر یول بخرد؟ را زکاتش است روا ایآ]: ۴۱[ باب
 ٥٩ ........................................................................................ ستین



 ج   فهرست

 ٦٠ ................... ج خدا امبریپ ھمسران آزاد غالمان یبرا دادن زکات]: ۴۲[ باب

 ٦١ .................................................... ابدی رییتغ زکات که یوقت]: ۴۳[ باب

 ٦٢ ....... باشند که ییجا ھر به فقراء یبرا دادن و اءیاعن از زکات گرفتن]: ۴۴[ باب

 ٦٢ .......................................... دھنده زکات یبرا امام کردن دعا]: ۴۵[ باب

 ٦٣ .......................................... شود یم استخراج ایدر از که آنچه]: ۴۶[ باب

 ٦٤ ................................................... است الزم ُخمس گنج، در]: ۴۷[ باب

 و ﴾ندینما یم یآور جمع را زکات که اند یکسان و﴿ که خداوند قول نیا]: ۴۸[ باب
 ٦٥ ............................................... دینما محاسبه را زکات نیمامور دیبا امام

 ٦٦ ................... خود دست به را صدقه شتران امام ساختن دار نشانه]: ۴۹[ باب

 ٦٩ ....................................................... فطر ۀصدق]: ۲۵[ کتاب

 ٦٩ ............................................................. فطر ۀصدق تیفرض]: ١[ باب

 ٧٠ ...................................................دیع نماز از شیپ فطر صدقه]: ۲[ باب

 ٧١ ................است الزم غالم چه و باشد آزاد چه کس ھر بر فطر صدقه]: ۳[ باب

 ٧٣ ............................................................... حج]: ۲۶[ کتاب

 ٧٤ ....................................................... آن لتیفض و حج وجوب]: ۱[ باب

 نزد دور یھا راه از الغر شتران بر و ادهیپ﴿ تا: که متعال خداوند قول نیا]: ٢[ باب
 ٧٦ ................................................ ﴾باشند شیخو منافع شاھد تا ند،یایب تو

 ٧٧ ...................................................... بارکش شتر بر کردن حج]: ٣[ باب

 ٧٧ .............................................................. مبرور حج لتیفض]: ٤[ باب

 ٧٨ ................................................................. منی اھل قاتیم]: ٥[ باب

 ٨٠ ...................................................................................... ]٦[ باب

 ٨٠ ....................................... )شجره( راه بر ج خدا امبریپ آمدن بر]: ٧[ باب

 ٨١ ................ »است یمبارک دشت قیعق: «که ج خدا امبریپ ۀگفت نیا]: ٨[ باب

 ٨٢ ............................................. جامه از یخوشبوئ شستن بار سه]: ٩[ باب

 احرام آن به که یلباس انیب و بستن احرام ھنگام یخوشبوئ استعمال]: ۱۰[ باب
 ٨٤ ...................................................................................... بندد یم

د( حال در که یکس]: ۱۱[ باب  ٨٤ ............................... گفت هیتلب بودن،) ُمَلبَّ
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 ٨٥ ...................................... )فهیذوالحل( مسجد نزد از گتن هیتلب]: ۱۲[ باب

 ٨٥ ...................... حج در مرکب کی بر سوارشدن باھم و شدن، سوار]: ۱۳[ باب

 ٨٦ ............................. پوشد یم ازار و رداء و ابیث از محرم که آنچه]: ١٤[ باب

 ٨٨ .................................................................... گفتن هیتلب]: ۱۵[ باب

 هیتلب به کردن شروع از شیپ أکبر الله و الله، سبحان و لله، الحمد گفتن]: ۱۶[ باب
 ٨٨ ........................................................ دابه بر شدن سوار وقت در گفتن

 ٩٠ ........................................................... قبله به گفتن هیتلب]: ۱۷[ باب

 ٩١ ................................. یواد در شدن ریسراز ھنگام گفتن هیتلب]: ۱۸[ باب

 کرده تین حج، به شانیا تین مانند ج خدا امبریپ زمان در که یکس]: ۱۹[ باب
 ٩١ ......................................................................................... است

 ٩٣ ......... ﴾است ینیمع یھا ماه] در[ حج﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۲۰[ باب

 ھمراھش) یھد( که یکس یبرا حج فسخ و افراد، و قران، و تمتع، حج]: ۲۱[ باب
 ٩٤ ........................................................................................ ستین

 ١٠١ ..................................................................... تمتع حج]: ۲۲[ باب

 ١٠٤ .............................................. شد داخل مکه به دیبا کجا از]: ۲۳[ باب

 ١٠٤ ..................................................... آن یبنا و مکه لتیفض]: ۲۴[ باب

 در مردم نکهیا و ھا، آن فروش و دیخر و مکه، یھا خانه بردن راثیم]: ۲۵[ باب
 ١٠٧ ....................................................... ھستند برابر باھم الحرام مسجد

 ١٠٨ ................................................ مکه به ج خدا امبریپ قدوم]: ۲۶[ باب

 ١٠٩ .................................................................. کعبه انھدام]: ۲۷[ باب

 امیق عالمت را الحرام تیب ۀکعب خداوند﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۲۸[ باب
 ١١٠ ................................................................. ﴾...است داده قرار نید

 ١١١ ..........................................................کعبه کردن منھدم]: ۲۹[ باب

 ١١٢ ............................... است آمده األسود حجر مورد در که آنچه]: ٣٠[ باب

 ١١٣ .......................................... دینگرد داخل کعبه به که یکس]: ٣١[ باب

 ١١٤ ..............................گفت ریتکب کعبه ۀخان اطراف در که یکس]: ٣٢[ باب

 ١١٥ ..................................... بود چگونه) َرَمل( تیمشروع یابتدا]: ٣٣[ باب



 ه   فهرست

 سه که طواف نینخست در مکه به قدوم وقت در األسود حجر دنیبوس]: ٣٤[ باب
 ١١٦ ........................................................................ کند یم) َرَمل( بار

 ١١٧ ............................................. عمره و حج در نمودند) َرَمل]: (٣٥[ باب

 ١١٨ ....................................... عصا به] األسود حجر[ رکن استالم]: ٣٦[ باب

 ١١٨ ....................................................... األسود حجر دنیبوس]: ٣٧[ باب

 طواف خانه به اش خانه به رفتن از شیپ مکه، به قدوم ھنگام که یکس]: ٣٨[ باب
 ١١٩ ....................................................................................... نمود

 ١٢٠ ............................................... طواف ھنگام در زدن سخن]: ٣٩[ باب

 ١٢١ ............ کند حج یمشرک دینبا و د،ینما طواف خانه به ۀبرھن دینبا]: ٤٠[ باب

 طواف از بعد و نکرد طواف کعبه به عرفات به رفتن از شیپ که یکس]: ٤١[ باب
 ١٢٢ .............................................................................. بازگشت اول،

 ١٢٣ ............................................................. حجاج دادن آب]: ٤٢[ باب

 ١٢٦ ........................................... مروه و صفا] نیب یسع[ وجوب]: ۴۳[ باب

 ١٢٧ .................... است آمده مروه و صفا نیب یسع مورد در که آنچه]: ۴۴[ باب

دھد یم انجام را خانه به طواف یاستثنا به حج، مناسک تمام حائض زن]: ۴۵[ باب
 ............................................................................................. ١٢٨ 

 ١٣٠ ................................ بخواند؟ کجا در را نیشیپ نماز هیترو روز]: ۴۶[ باب

 ١٣١ ............................................................... عرفه روز ۀروز]: ۴۷[ باب

 ١٣٢ ................................. عرفه طرف به روز یگرم وقت در رفتن]: ۴۸[ باب

 ١٣٤ .............................................. موقف یسو به نمودن عجله]: ۴۹[ باب

 ١٣٤ ............................................................... عرفه به وقوف]: ٥٠[ باب

 ١٣٥ .............................. عرفات از آمدن بر وقت در رفتن یچگونگ]: ٥١[ باب

 طرف به نمودن اشاره و عرفات، از رفتن آرام به ج خدا امبریپ کردن امر]: ٥٢[ باب
 ١٣٥ ............................................................................. شالق با ھا آن

 دعا و ستندیبا مزدلفه به تا فرستاد شتریپ را لشیفام فانیضع که یکس]: ٥٣[ باب
 ١٣٦ .............................. بود مھتاب ابیغ وقت در فرستادن شیپ نیا و کنند،

 ١٣٨ .............................. خواند یم مزدلفه به را صبح نماز که یکس]: ٥٤[ باب

 ١٣٩ ....................................... کرد حرکت دیبا وقت چه مزدلفه از]: ٥٥[ باب



 )سومفیض الباری (جلد     و 

 ١٤٠ .................................................. )یھد( شتر بر سوارشدن ]:٥٦[ باب

 ١٤١ .............................. است برده خود با را) یھد( شتر که یکس]: ٥٧[ باب

 احرام آن از بعد و کرد، قالده فهیالحلَ  ذو در را) یھد( شتر که یکس]: ٥٨[ باب
 ١٤٢ ....................................................................................... بست

 ١٤٣ .................................... کرد قالده خودش دست به که یکس]: ۵۹[ باب

 ١٤٤ ....................................................... گوسفند کردن قالده]: ۶۰[ باب

 ١٤٥ ................................................................. پشم از قالئد]: ۶۱[ باب

 ١٤٥ ......................................آن دادن راتیخ و) یھد( شتر جل]: ۶۲[ باب

 ١٤٦ .... ھا آن امر بدون خود، ھمسران طرف از را گاو شخص کردن ذبح]: ۶۳[ باب

 ١٤٦ ...................... ج خدا امبریپ کشتارگاه در) یمن( در کردن ذبح]: ۶۴[ باب

 ١٤٧ .................................. دستش بستن حال در شتر کردن ذبح]: ۶۵[ باب

 ١٤٨ ................................ بدھد یزیچ) یھد( از دینبا سالخ یبرا]: ٦٦[ باب

 ١٤٨ ............... بدھد صدقه که آنچه و بخورد،) یھد( شتر از که آنچه]: ٦٧[ باب

 ١٤٩ ...... احرام از شدن خارج وقت در سر یمو کردن کوتاه و دنیتراش]: ٦٨[ باب

 ١٥١ ................................................................ ھا جمره زدن]: ۶۹[ باب

 ١٥٢ .................................................. یواد نییپا از زدن جمره]: ٧٠[ باب

 ١٥٣ ................................................... گیر ھفت با زدن جمره]: ٧١[ باب

کند قبله به را شیرو یواد بطن در و ستد،یبا زد را جمره دو که یوقت]: ٧٢[ باب
 ............................................................................................. ١٥٣ 

 ١٥٤ ...................................................................وداع طواف]: ٧٣[ باب

 ١٥٥ ......................... شد ضیح عرفات، از آمدن از بعد زن که یوقت]: ٧٤[ باب

 ١٥٧ ........................................... محصب در] کردن منزل حکم]: [٧٥[ باب

 نمودند منزل و مکه، به شدن داخل از شیپ) یُطو یذ( به نمودن منزل]: ٧٦[ باب
 ١٥٧ ..................................... مکه از برگشتن وقت در) َفهیالحل ذو( دشت در

 ١٥٩ ............................................................ عمره]: ٢٧[ کتاب

 ١٥٩ ..................................................... آن لیفض و عمره وجوب]: ١[ باب

 ١٦٠ ............................................ کرد عمره حج از شیپ که یکس]: ٢[ باب



 ز   فهرست

 ١٦٠ ....................................... کردند؟ عمره بار چند ج خدا امبریپ]: ٣[ باب

 ١٦٣ .................................................................... میتنع ۀعمر]: ۴[ باب

 ١٦٤ .............................. )یھد( میتقد بدون حج از بعد کردن عمره]: ۵[ باب

 ١٦٥ ........................................... است مشقت ۀانداز به عمره ثواب]: ۶[ باب

 ١٦٥ ....................................... شود یم حالل وقت چه کننده عمره]: ۷[ باب

 ١٦٦ ............... ؟گفت دیبا چه جھاد، ای و عمره ای و حج، از گشتن باز در]: ٨[ باب

اج، از استقبال]: ۹[ باب  ١٦٧ ................... مرکب کی بر نفر سه شدن سوار و ُحجَّ

 ١٦٨ ......................................................... شب به سفر، از آمد]: ۱۰[ باب

 ١٦٩ .................. راند زیت را شترش نهیمد به دنیرس ھنگام که یکس]: ١١[ باب

 ١٧٠ .................................................. است عذاب از یجزئ سفر]: ۱۲[ باب

 ١٧١ .................................... کردن شکار یجزا و احصار]: ۲۸[ کتاب

 ١٧١ .......................................... شد دچار مانع به کننده عمره اگر]: ۱[ باب

 ١٧٢ ............................................. حج در نمودن خورد بر مانع به]: ۲[ باب

 ١٧٢ ..................... گردد نحر) یھد( سر، دنیتراش از شیپ احصار، در]: ۳[ باب

 شش دادن طعام که ﴾صدقه دادن ای﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ٤[ باب
 ١٧٣ ............................................................................. است نیمسک

 ١٧٤ ............................. است صاع نصف ه،یفد در دادن طعما از مراد]: ٥[ باب

 ١٧٧ ................................... آن مانند و کردن شکار یجزا]: ٢٩[ کتاب

 ١٧٧ ..................... بخورد را آن داد، محرم یبرا و کرد شکار حالل اگر]: ١[ باب

 ١٧٩ ...................... نکند کمک شکار کشتن در را حالل شخص محرم]: ٢[ باب

کند شکار را آن حالل شخص تا د،ینما اشاره شکار یسو به دینبا محرم]: ٣[ باب
 ............................................................................................. ١٧٩ 

 ١٨٠ .......................... نکند قبول د،یبخش را یگورخر محرم یبرا اگر]: ٤[ باب

 ١٨١ ............................... تواند یم کشته) حرم( در محرم که را آنچه]: ٥[ باب

 ١٨٣ ...................................................... ستین روا مکه در قتال]: ٦[ باب

 ١٨٣ .......................................................... محرم یبرا حجامت]: ٧[ باب

 ١٨٤ ............................................................. محرم کردن نکاح]: ٨[ باب



 )سومفیض الباری (جلد     ح 

 ١٨٥ ............................................................. محرم یبرا غسل]: ٩[ باب

 ١٨٦ .................................. احرام بدون مکه و حرم به شدن داخل]: ١٠[ باب

 ١٨٧ .............. کند یم حج زن طرف از که یمرد و مرده، از نذر و حج]: ١١[ باب

 ١٨٨ ................................................................... اطفال حج]: ١٢[ باب

 ١٨٩ .....................................................................ھا زن حج]: ١٣[ باب

 ١٩١ ................................. برود کعبه به ادهیپ تا کند نذر که یکس]: ١٤[ باب

 ١٩٣ ............................................ منوره ۀنیمد فضائل]: ۳۰[ کتاب

 ١٩٣ ..................................................................... نهیمد حرم]: ۱[ باب

 ١٩٧ ..................راند یم خود از را] بد[ مردمان نهیمد و نه،یمد لتیفض]: ۲[ باب

 ١٩٨ .............................................................. است گوارا نهیمد]: ۳[ باب

 ١٩٨ ............................................ شود سرد دل نهیمد از که یکس]: ٤[ باب

 ٢٠٠ .............................................. گردد یم جمع نهیمد در مانیا]: ۵[ باب

 ٢٠١ ...............................دھد یم بیفر را نهیمد مردم که یکس گناه]: ۶[ باب

 ٢٠٢ ................................................................ نهیمد یھا قصر]: ۷[ باب

 ٢٠٢ ................................... شود ینم داخل] منوره[ ۀنیمد به دجال]: ۸[ باب

 ٢٠٥ ............................................ برد یم نیب از را ھا یدیپل نهیمد]: ٩[ باب

 ٢٠٦ .................................................................................. ]١٠[ باب

 ٢٠٦ .................................................................................. ]۱۱[ باب

 ٢٠٩ .................................................... روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

 ٢٠٩ ................................................................... روزه لتیفض]: ۱[ باب

 ٢١٠ ............................................... است داران روزه یبرا) انیَّ ر]: (۲[ باب

 ٢١٤ دھد یم جواز را ھردو که یکس و رمضان؟ ماه ای گفت رمضان دیبا ایآ]: ۳[ باب

 ٢١٥ ................... نکند ترک رمضان در را آن به عمل و دروغ، که یکس]: ۴[ باب

 ٢١٥ .................... ھستم دارروزه من: که دیبگو ایآ شد داده دشنام اگر]: ۵[ باب

 ٢١٦ ..................... ترسد یم زنا در وقوع از که یکس یبرا گرفتن روزه]: ٦[ باب

 و دیریبگ روزه دیدید را ماه که یھنگام: «فرمودند که ج خدا امبریپ قول]: ۷[ باب
 ٢١٧ .................................................. »دیکن دیع د،یدید را ماه که یھنگام



 ط   فهرست

 ٢١٨ .................................................... شود ینم کم د،یع ماه دو]: ٨[ باب

 ٢١٩ ... »میکن ینم حساب و میکن ینم نوشته: «که ج خدا امبریپ قول نیا]: ٩[ باب

 ٢٢٠ ...................... گرفت روزه رمضان از شیپ روز دو ای و کی دینبا]: ١٠[ باب

 با گشتن ھمبستر روزه شب در﴿: که ذکره جل خداوند قول نیا]: ١١[ باب
 ٢٢١ ....................................... ﴾شد دهیگردان حالل شما یبرا شما ھمسران

 صبح یروشن آنکه تا دیاشامیب و دیبخور و﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ١٢[ باب
 ٢٢٢ .............................................. ﴾گردد انینما شما یبرا شب یکیتار از

 ٢٢٣ ............................. است وقت قدر چه فجر نماز تا یسحر نیب]: ۱۳[ باب

 ٢٢٤ ............................ ستین واجب یول دارد برکت کردن یسحر]: ۱۴[ باب

 ٢٢٤ ....................................... کرد را ۀروز تیان روز در یکس اگر]: ۱۵[ باب

 ٢٢٥ ..................................... ماند یم جنب صبح تا که یدار روزه]: ۱۶[ باب

 ٢٢٥ .................................................. دارروزه یبرا یآغوش ھم]: ۱۷[ باب

 ٢٢٧ .........اشامدیب ای و بخورد را یزیچ یفراموش حالت در دارروزه اگر]: ۱۸[ باب

 صدقه شیبرا و نداشت یزیچ و کرد، جماع رمضان ماه در یکس اگر]: ۱۹[ باب
 ٢٢٧ ..................................................... بدھد کفاره را صدقه آن شد، داده

 ٢٢٩ ............................... دارروزه شخص یبرا ءیوق حجامت حکم]: ۲۰[ باب

 ٢٣٠ ...................................... سفر در خوردن روزه و گرفتن روزه]: ۲۱[ باب

 ٢٣٢ . سفرکرد ان از بعد و گرفت، روزه را رمضان از یروز چند یکس اگر]: ۲۲[ باب

 ٢٣٣ .................................................................................. ]۲۳[ باب

»ستین ۀدیپسند کار سفر در گرفتن روزه: «که ج خدا امبریپ ۀگفت نیا]: ۲۴[ باب
 ............................................................................................. ٢٣٤ 

 بیع گریکدی بر را گرفتن روزه و خوردن روزه ج خدا امبریپ صحابه]: ۲۵[ باب
 ٢٣٥ ................................................................................. گفتند ینم

 ٢٣٥ ..................................... باشد روزه قرضدار و ردیبم که یکس]: ۲۶[ باب

 ٢٣٦ ..................... شود؟ یم روا وقت چه دارروزه شخص یبرا افطار]: ۲۷[ باب

 ٢٣٧ ....................................................... افطار در کردن عجله]: ۲۸[ باب

 ٢٣٧ ..................... برآمد آفتاب آن از بعد و کرد، افطار رمضان در اگر]: ۲۹[ باب



 )سومفیض الباری (جلد     ي 

 ٢٣٨ ..........................................................اطفال گرفتن روزه]: ۳۰[ باب

 ٢٣٩ .................................................... سحر به تا روزه استمرار]: ۳۱[ باب

 ٢٤٠ ......................... گرفت یم وصال ۀروز اریبس که یکس سرزنش]: ۳۲[ باب

 ٢٤١ ............... بخورد را نفلش ۀروز تا داد سوگند را برادرش که یکس]: ۳۳[ باب

 ٢٤٣ ............................................................. شعبان ماه روزه]: ۳۴[ باب

 ٢٤٤ ..................... است آمده ج خدا امبریپ افطار و روزه در که آنچه]: ۳۵[ باب

 ٢٤٦ ................................................. گرفتن روزه در جسم حق]: ۳۶[ باب

 ٢٤٦ ....................................................... روزه در خانواده حق]: ۳۷[ باب

 ٢٤٨ ................ نکند افطار ھا آن نزد و برود یمردم دنید به که یکس]: ۳۸[ باب

 ٢٤٩ ........................................................ ماه آخر گرفتن روزه]: ۳۹[ باب

 ٢٥٠ ..................................................... جمعه روز گرفتن روزه]: ۴۰[ باب

 ٢٥١ ................................... گرفت؟ روزه دیبا را ینیمع یھا روز ایآ]: ٤١[ باب

 ٢٥٢ ............................................................. قیتشر امیا ۀروز]: ٤٢[ باب

 ٢٥٣ .................................................... عاشورا روز گرفتن روزه]: ۴۳[ باب

 ٢٥٧ ..................................................... حیتراو نماز]: ۳۲[ کتاب

 ٢٥٧ ..................... بخواند نماز رمضان] یھاشب[ در که یکس لتیفض]: ۱[ باب

 ٢٥٨ ................... رمضان ماه ریاخ شب ھفت در) قدر شب( یجستجو]: ۲[ باب

 ٢٦٠ ...... عبادت حال در ریاخ ۀدھ طاق یھا شب در قدر شب یجستجو]: ٣[ باب

 ٢٦١ ......................................... رمضان ریاخ ۀدھ در کردن عبادت]: ۴[ باب

 ٢٦٣.......................................................... اعتکاف]: ۳۳[ کتاب

 ٢٦٣ ......................... مساجد تمام در اعتکاف و ریاخ ۀدھ در اعتکاف]: ۱[ باب

 ٢٦٤ ................................... برود خانه به حاجت بدون دینبا معتکف]: ۲[ باب

 ٢٦٤ ............................................................... شب در اعتکاف]: ۳[ باب

 ٢٦٥ ................................................ مسجد در مهیخ کردن نصب]: ۴[ باب

 ٢٦٦ .......... برود مسجد درِ  تا خود حوائج جھت معتکف که است جائز ایآ]: ۵[ باب

 ٢٦٨ ............................................ رمضان وسط روز ده در اعتکاف]: ۶[ باب

 ٢٦٩ ............................................................. وعیب]: ۳۴[ کتاب



 ك   فهرست

 نماز که یھنگام پس﴿: که است آمده متعال خداوند گفته نیا در که آنچه]: ١[ باب
 ٢٦٩ ............................................. ﴾...دیشو منتشر نیزم یرو در شد، اداء

 یاشتباھ یزھایچ حرام و حالل نیب و است آشکار حرام و آشکار، حالل]: ٢[ باب
 ٢٧١ ................................................................................ دارد وجود

 ٢٧٢ ...................................................... متشابه یزھایچ حیتوض]: ۳[ باب

 ٢٧٤ .............. داند ینم یاشتباھ امور از را آن امثال و وسوسه که یکس]: ۴[ باب

 ٢٧٤ ... است آورده دست به را مال یراھ چه از که ندھد تیاھم که یکس]: ۵[ باب

 ٢٧٥ ................................................................ جامه در تجارت]: ۶[ باب

 ٢٧٦ ................................................................ تجارت به رفتن]: ۷[ باب

 ٢٧٧ .................................... داشت دوست را رزق یفراخ که یکس]: ۸[ باب

 ٢٧٨ .............................................. ج خدا امبریپ دنیخر هینس به]: ۹[ باب

 ٢٧٩ ........................... خودش دیکش زحمت از شخص کار و کسب]: ۱۰[ باب

 ٢٧٩ ................................. فروش و دیخر در گذشت و یریگ آسان]: ۱۱[ باب

 ٢٨٠ .................................... داد مھلت دارا شخص یبرا که یکس]: ١٢[ باب

ندیبگو را قتیحق و نپوشند را مال بیع فروشنده و داریخر که یوقت]: ١٣[ باب
 ............................................................................................. ٢٨١ 

 ٢٨٢ ............................................ مخلوط یخرما فروش و دیخر]: ۱۴[ باب

 ٢٨٣ .................................................................. دھنده سود]: ۱۵[ باب

 ٢٨٥ ................... دھد یم برکت صدقه به و برد، یم را سود برکت خدا]: ۱۶[ باب

 ٢٨٥ ...................................................... آھنگر و صنعتگر ۀقص]: ۱۷[ باب

 ٢٨٦ ................................................................... اطیخ ۀقص]: ۱۸[ باب

 ٢٨٧ .................................................. خران و انیپا چار دنیخر]: ۱۹[ باب

 ٢٩٠ ......................................................... ضیمر شتر دنیخر]: ۲۰[ باب

 ٢٩١ ............................................................ گر حجامت ۀقص]: ۲۱[ باب

 ٢٩٢ ............................... است مکروه کسبش که یزیچ در تجارت]: ۲۲[ باب

 بخشش را آن شدن متفرق از شیپ و است، دهیخر را یزیچ که یکس]: ۲۳[ باب
 ٢٩٣ ................................................................................ .است داده

 ٢٩٤ ......................... است مکروه معامله در یکار تیفر از که آنچه]: ۲۴[ باب



 )سومفیض الباری (جلد     ل 

 ٢٩٥ ....................................... است آمده بازارھا مورد در که آنچه]: ۲۵[ باب

 ٢٩٩ ........................................... بازار در جنجال و جار تیکراھ]: ۲۶[ باب

 ٣٠٠ ..................... است دھنده ۀعھد بر و فروشنده ۀعھد بر بار، وزن]: ٢٧[ باب

 ٣٠١ .................................. است مستحب کردنش مانهیپ که آنچه]: ۲۸[ باب

 ٣٠٢ ............................................ ج خدا امبریپ مد و صاع برکت]: ۲۹[ باب

 ٣٠٣ ......................... است آمده احتکار و طعام فروختن در که آنچه]: ٣٠[ باب

 از آنکه مگر کند، عقد یو عقد بر و بخرد، خود برادر دیخر بر دینبا]: ۳۱[ باب
 ٣٠٥ ........................................ بدھد اجازه شیبرا ای و گردد منصرف دنیخر

 ٣٠٦ .......................................................... دهیمزا به فروختن]: ۳۲[ باب

 ٣٠٨ ................... مادرش شکم در وانیح فروختن و معامله در بیفر]: ۳۳[ باب

دینما رهیذخ ھا آن پستان در را گوسفند و گاو، شتر، ریش دینبا فروشنده]: ۳۴[ باب
 ............................................................................................. ٣٠٩ 

 ٣١٠ ........................................................ زناکار غالم فروختن]: ۳۵[ باب

 حتینص و کمک را او ایآ و بفروشد مزد بدون نینشهیباد یبرا یشھر ایآ]: ۳۶[ باب
 ٣١١ ...................................................................................... د؟ینما

 ٣١٢ .......................................... رکاب یرو شیپ به رفتن از ینھ]: ۳۷[ باب

 ٣١٢ .......................... طعام به طعام و کشمش به کشمش فروختن]: ۳۸[ باب

 ٣١٣ .......................................................... جو به جو فروختن]: ۳۹[ باب

 ٣١٥ ........................................................ طال به طال فروختن]: ۴۰[ باب

 ٣١٥ ....................................................... نقره به نقره فروختن]: ۴۱[ باب

 ٣١٦ ...................................... هیطورنس به نارید به نارید فروختن]: ۴۲[ باب

 ٣١٨ ........................................هینس طور به طال به نقره فروختن]: ۴۳[ باب

 ٣١٨ .................................................................... مزابنه عیب]: ۴۴[ باب

 ٣٢٠ ........................ نقره و طال به خرما درخت سر بر وهیم فروختن]: ۴۵[ باب

 ٣٢٠ ...................................... آن شدن پخته از شیپ وهیم فرختن]: ۴۶[ باب

 ٣٢٢ ......... زد آفت را آن سپس و فروخت دنشیرس از شیپ را وهیم اگر]: ۴۷[ باب

 ٣٢٣ ................ بفروشد یبھتر یخرما به را شیخرما که خواست اگر]: ۴۸[ باب

 ٣٢٤ ........................................................ نارس ۀویم فروختن]: ۴۹[ باب



 م   فهرست

 ٣٢٥ ......... ھا آن معامالت گرید و فروش و دیخر در مردم عادت و عرف]: ۵۰[ باب

 ٣٢٦ ............................... گرید کیشر طرف از کیشر کی فروختن]: ۵۱[ باب

 ٣٢٧ ......... آن کردن آزاد و نمودن بخشش و حرب اھل از غالم دنیخر]: ۵۲[ باب

 ٣٢٩ ................................................................. خوک کشتن]: ۵۳[ باب

 آن فروختن که یریتصاو و نباشد روح یدارا که یریتصاو فروختن]: ۵۴[ باب
 ٣٣١ ............................................................................... است مکروه

 ٣٣٢ ............................... فروشد یم را یآزاد شخص که یکس گناه]: ۵۵[ باب

 ٣٣٣ ................................................ ھا بت و مرده خود فروختن]: ۵۶[ باب

 ٣٣٤ ............................................................. سگ فروش پول]: ۵۷[ باب

 ٣٣٧ ............................................................. َسَلم]: ۳۵[ کتاب

 ٣٣٧ ......................................................... معلوم ۀمانیپ در َسَلم]: ١[ باب

 ٣٣٨ ....................... ستین موجود یو نزد در اصل که یزیچ در سلم]: ٢[ باب

 ٣٤١ ........................................................... ُشْفعه]: ۳۶[ کتاب

 ٣٤١ ................................................. آن حقدار یبرا شفعه میقدت]: ۱[ باب

 ٣٤٢ ............................................... است کترینزد یگیھمسا کدام]: ۲[ باب

 ٣٤٥ ............................................................ اجاره]: ۳۷[ کتاب

 ٣٤٥ ........................................................................ اجاره در]: ١[ باب

 ٣٤٦ ........................................ راطیق چند مقابل در کردن یچوبان]: ٢[ باب

 ٣٤٦ ...................................................... شب تا عصر از یمزدور]: ۳[ باب

 ادیز و کرده کار آن در مستاجر و است نگرفته را خود مزد که یمزدور]: ۴[ باب
 ٣٤٨ ................................................................................. است شده

 ٣٥١ ............................... شود یم داده یخوان دعا مقابل در که آنچه]: ۵[ باب

 ٣٥٣ ................................................................. ساختن باردار]: ۶[ باب

 ٣٥٥ ................................................ هاحواله] احکام]: [۳۸[ کتاب

 ٣٥٥ .ستین رد اریاخت شیبرا داد، حواله یثروتمند شخص به را یکس اگر]: ۱[ باب

 ٣٥٦ ...................... دارد جواز داد، حواله یشخص بر را مرده قرض اگر]: ۲[ باب



 )سومفیض الباری (جلد     ن 

بسته توارث عقد ھا آن با که را یکسان بینص﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ۳[ باب
 ٣٥٨ ......................................................................... ﴾دینمائ اداء د،یا

برگردد خود کفالت از دینبا د،یگرد متکفل را ۀمرد شخص قرض یکس اگر]: ۴[ باب
 ............................................................................................. ٣٥٨ 

 ٣٦١ .................................................. وکالت] احکام]: [۳۹[ کتاب

 ٣٦١ .............................................................. کیشر وکالت در]: ۱[ باب

 شود، یم تلف یزیچ ای و ردیم یم گوسفند که دید لیوک ای و چوپان اگر]: ۲[ باب
 ٣٦٢ ...................................................دینما اصالح را آن و ذبح را گوسفند

 ٣٦٣ ................................................. قرض یادا در گرفتن لیوک]: ٣[ باب

 ٣٦٤ .......... است روا ببخشد، را یزیچ یمردم عیشف ای و لیوک یبرا اگر]: ٤[ باب

است روا بدھد، اجازه موکل اگر دیبخش را یزیچ لیوک و گرفت لیوک اگر]: ٥[ باب
 ............................................................................................. ٣٦٦ 

 ٣٦٩ .......... است مردود عشیب فروخت، فاسد عیب به را یزیچ لیوک اگر]: ۶[ باب

 ٣٧٠ ....................................................... حدود در گرفتن لیوک]: ٧[ باب

 ٣٧٣ ................... است آمده زراعت و کشت مورد در که آنچه]: ٤٠[ کتاب

 ٣٧٣ ................................................. یشان نھال و کشت لتیفض]: ١[ باب

است شده امر آن به که یحد از تجاوز ای یزراعت وسائل به اشتغال عقوبت]: ٢[ باب
 ............................................................................................. ٣٧٤ 

 ٣٧٤ ........................................گشت از ینگھبان یبرا سگ داشتن]: ٣[ باب

 ٣٧٦ ................................................... زراعت یبرا گاو استعمال]: ٤[ باب

 ٣٧٧ شو متحمل تو من عوض را خرما درختان زحمت: که گفت مالک اگر]: ۵[ باب

 ٣٧٨ ............................................ حاصل از یقسمت به یکشتمند]: ۶[ باب

 اھل با معامله و مزارعت و خراج نیزم و ج خدا امبریپ اصحاب اوقاف]: ۷[ باب
 ٣٨٠ ....................................................................................... خراج

 ٣٨١ ........................................ دینما اءیاح را موات نیزم که یکس]: ۸[ باب

 ٣٨٣ .......... وهیم و زراعت در گرید کی با ج خدا امبریپ ۀصحاب یھمکار]: ٩[ باب

 ٣٨٥ .................................................................................. ]١٠[ باب



 س   فهرست

 ٣٨٧ ................................................. یاریآب و زراعت]: ۴۱[ کتاب

 ٣٨٧ ................................................................... دادن آب در]: ۱[ باب

 تر مستحق آب به شود رابیس که یوقت تا آب صاحب است گفته که یکس]: ۲[ باب
 ٣٨٩ ....................................................................................... است

 ٣٩٠ .............................. آن در کردن حکم و چاه در کردن خصومت]: ۳[ باب

 ٣٩١ ................................ کند یم منع رھگذر از را آب که یکس گناه]: ۴[ باب

 ٣٩٢ .............................................................. دادن آب لتیفض]: ۵[ باب

 ٣٩٣ .....داند یم تر مستحق را آب مشک صاحب و حوض صاحب که یکس]: ۶[ باب

 ٣٩٤ ....................... ستین رسولش و خدا یبرا جز نمودن یاختصاص]: ۷[ باب

 ٣٩٥ .............................. انھار از انیچارپا دادن آب و مردم، دنینوش]: ۸[ باب

 ٣٩٧ ......................................................... اهیگ و زمیھ فروختن]: ۹[ باب

 ٣٩٩ ......................................................................... قطائع]: ۱۰[ باب

 ٤٠٠ .. گذرد یم یگرید شخص نخلستان از آبش یجو و رھرو، که یکس]: ۱۱[ باب

 ٤٠٣ ................... سیتفل و حجر و ونید یادا و استقراض در]: ۴۲[ کتاب

 تلف قصد به ای و رد،یگ یم آن کردن اداء قصد به را مردم اموال که یکس]: ۱[ باب
 ٤٠٣ .................................................................................. آن کردن

 ٤٠٤ ..................................................................... قرض یادا]: ۲[ باب

 ٤٠٥ ........................................................... قرض ۀستیشا یادا]: ۳[ باب

 ٤٠٦ ............................................... قرضدار شخص بر جنازه نماز]: ۴[ باب

 ٤٠٧ ............................. است آمده مال کردن عیضا مورد در که آنچه]: ۵[ باب

 ٤٠٩ ....................................................... خصومات]: ۴۳[ کتاب

 ٤٠٩ است آمده ھودی و مسلمان نیب خصومت و اشخاص مورد در که آنچه]: ۱[ باب

 ٤١٢ .............................................. گریکدی هیعل بر خصوم سخنان]: ۲[ باب

 ٤١٥ ......................................................... هایافتنی]: ۴۴[ کتاب

 ٤١٥ ... بدھد شیبرا را مال گفت، را مالش ینشان گمشده، مال صاحب اگر]: ١[ باب

 ٤١٦ .................................................. افتی راه در را ییخرما اگر]: ٢[ باب



 )سومفیض الباری (جلد     ع 

 ٤١٧ ....................................... ها یستمگر از یدادخواه]: ٤٥[ کتاب

 ٤١٧ ............................................................ ستم و ظلم یجزا]: ١[ باب

 ٤١٨ .. ﴾است نیظالم بر خدا لعنت که بدان﴿: که متعال خداوند قول نیا]: ٢[ باب

 ٤١٩ سازد ینم مواجه ھالکت به را او و کند، ینم ظلم مسلمان بر مسلمان]: ٣[ باب

 ٤٢٠ ......................... کن کمک مظلوم چه و باشد ظالم چه را برادرت]: ٤[ باب

 ٤٢١ ........................... شود یم امتیق روز در یھائیکیتار سبب ظلم]: ٥[ باب

 ظالم دیبا ایآ د،یبخش را یو شخص آن و نمود، ظلم یگرید بر یکس اگر]: ٦[ باب
 ٤٢٢ .................................................................... دینما انیب را ظلم آن

 ٤٢٣ ........................... کرد ظلم نشیزم مورد در یگرید بر که یکس]: ٧[ باب

 ٤٢٤ ................... است روا دھد، اجازه را یزیچ یگرید یبرا یکس اگر]: ٨[ باب

 ٤٢٥ .......... ﴾است دشمنان نیتر سرسخت او و﴿: که متعال خداوند قول]: ٩[ باب

است دروغ شیدعوا که داند یم و کند، یم دعوا دروغ به که یکس گناه]: ١٠[ باب
 ............................................................................................. ٤٢٥ 

 ٤٢٧ ......................................... ظالم مال از مظلوم گرفتن عوض]: ١١[ باب

 ٤٢٨ دینما منع وارشید به یخیم دنیکوب از را اش هیھمسا دینبا هیھمسا]: ۱۲[ باب

 ٤٢٩ ............... ھاراه کنار در نشستن و ھا، خانه یرو شیپ در نشستن]: ۱۳[ باب

 ٤٣٠ ............................................. یعموم راه دیتحد در اختالف]: ۱۴[ باب

 ٤٣٠ ....................................... کردن مثله و چپاول و چور از ینھ]: ۱۵[ باب

 ٤٣١ ................................. بجنگد خود مال از دفاع یبرا که یکس]: ١٦[ باب

 ٤٣١ ...................... شکست یگرید شخص از را یزیچ ای و کاسه اگر]: ۱۷[ باب

 
 تایپ و صفحه آرایی:

 گروه فنی مجموعه موحدین
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 اةِ الزكَ  كتابُ  -٢٤

 زکات :]۲۴کتاب [

وبِ باب:  -١ اةِ وجُ كَ  الزَ

 بودن زکات واجب :]۱باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َعَث ُمَعاًذا ريَِضَ  -٧٠٢
َ
ُ َ�نُْهَما: أ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

 ايلََمِن، َ�َقاَل: 
َ

ُ َ�نُْه إِىل ، «ا�َّ ُ  ا�َّ
َّ

َ إِال
َ

ْن َال إِهل
َ
 َشَهاَدِة أ

َ
، فَإِْن ُهْم اْدُ�ُهْم إِىل ِ �ِّ رَُسوُل ا�َّ

َ
َو�

ْعِلْمُهْم 
َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
نَّ أ

َ
ْلٍَة، فَإِْن ُهْم  أ

َ
َ قَِد اْ�رَتََض َعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف لُكِّ يَْوٍم َويل ا�َّ

 
َ
َ اْ�رَتََض َعلَيِْهْم َصَدقًَة يِف أ نَّ ا�َّ

َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
لَِك، فَأ َطاُعوا ذِلَ

َ
ْغِنيَائِِهْم َوتُرَدُّ أ

َ
ْمَوالِِهْم تُؤَْخُذ ِمْن أ

 ].١٣٩٥[رواه ابلخاری:  »ىلَعَ ُ�َقَرائِِهمْ 
را به سوی یمن  سمعاذ جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۷۰۲

 فرستادند، [و برایش] گفتند که:
 ».دعوت کنھا را به شھادت (ال إله إال الله) و اینکه من پیامبر خدا ھستم  ن آ«

 و اینکه من پیامبر خدا ھستم دعوت کن.
ھا در ھر  ھا بفھمان که خداوند بر آن ھا از این چیز اطاعت نمودند، برای آن اگر آن«

 شبانه روزی، پنچ وقت نماز فرض کرده است؟
ھا  ھا بفھمان که خداوند بر اموال آن اگر از این چیزی پیروی کردند، برای آن«

 ھا داده که از اغنیای شار گرفته شده و به فقرای آنزکاتب فرض کرده است 
 .)١(»شود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به یمن در ربیع اآلخد سال نھم ھجری بود، و مردم یمن در این وقت اھل  سفرستادن معاذ )۱

 کتاب، یعنی: یھود و نصاری بودند.
 نماز بعد از شھادتین از مھمترین ارکان اسالم است. )۲

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢

يُّوَب ريَِضَ  -٧٠٣
َ
يِب �

َ
ُ َ�ْن أ ْخرِبِْ�  ا�َّ

َ
نَّ رَُجًال قَاَل لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ

َ
َ�نُْه: أ

ُ. َوقَاَل انلَّ 
َ

ُ َما هل
َ

ُ، َ�ْعبُُد «يِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: بَِعَمٍل يُْدِخلُِ� اجلَنََّة، قَاَل: َما هل
َ

رٌَب َما هل
َ
أ

اَكَة، َوتَِصُل الرَِّحمَ  َالَة، َوتُْؤِ� الزَّ َ َوَال �رُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ  ].۱۳۹۶[رواه ابلخاری:  »ا�َّ
ملی گفت: مرا به ع جروایت است که شخصی برای پیامبر خدا  ساز ابوایوب -۷۰۳

رھنمائی کنید که سبب داخدل شدنم به بھشت گردد، [کسی از صحابه] گفت: این چه 
 گوید؟ گوید؟ این چه می می

حاجتی دارد [او را بگذارید که حاجت خود را مطرح «فرمودند:  جپیامبر خدا 
خدا را عبادت کن، و ھیچ چیز را به وی شریک قرار «نماید، و در جوابش فرمودند]: 

 .)١(»را بخوان، زکات را اداء کن، و صلۀ رحم را بجای بیاورمده، نماز 

ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل:  -٧٠٤
َ
ْعَرا�ِيًّا أ

َ
نَّ أ

َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

َالةَ َ�عْ «ُدلَِّ� ىلَعَ َ�َمٍل إَِذا َعِملْتُُه َدَخلُْت اجلَنََّة، قَاَل:  َ َال �رُْشُِك بِِه َشيْئًا، َوتُِقيُم الصَّ بُُد ا�َّ
اَكَة الَمْفُروَضَة، ِز�ُد ىلَعَ » َوتَُصوُم َرَمَضانَ  الَمْكتُوَ�َة، َوتُؤَدِّي الزَّ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ َال أ ِ

َّ
قَاَل: َواذل

، قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ 
َّ

ا َو� ْهِل اجلَنَِّة، «َم: َهَذا، فَلَمَّ
َ
 رَُجٍل ِمْن أ

َ
ْن َ�نُْظَر إىِل

َ
ُه أ َمْن رَسَّ

 َهَذا
َ

 ].١٣٩٧[رواه ابلخاری:  »فَلْيَنُْظْر إىِل

 ھا را به اسالم دوعت نمود. پیش از جھاد با کفار، باید آن )۳
 زکات فرض عین است، و در مرتبۀ بعد از نماز قرار دارد. )۴
توزیع زکات بر ھمۀ اصناف ھشت گانۀ که در قرآن مجید آمده است، الزم نیست، و امام  )۵

 تواند با صواب دید خویش ھر طوری که مصلحت بداند، زکات را توزیع نماید. مسلمانان می
در وجوب زکات در مال طفل نا بالغ و شخص مجنون اختالف است، امام شافعی وعدۀ دیگری  )۶

گردد، امام ابو حنیفۀ و عدۀ دیگری  ھا زکات واجب می ند که مال آنا از علماء بر این نظر
گردد،  ھا نماز و روزه و حج الزم نمی ھا مکلف نیستند، و ھمچنانی که بر آن گویند: که آن می

ھای نقلی و عقلی دیگری نیز وجود  گردد، و برای ھر کدام از جانبین دلیل زکات نیز الزم نمی
 تفصیل مذکور است.دارد که در کتب فقه، به 

بعد از ارکان اسالم، از بین دیگر واجبات دین، این شخص را به صلۀ رحم  جو اینکه پیامبر خدا  -١
امر کردند، نظر به حال آن شخص است، گویا آن شخص سلۀ رحم را قطع کرده و برای آن 

و مراعات نمودن او را به اھمیت دادن با این کار  جاھمیتی قائل نبود، از این جھت پیامبر خدا 
 آن امر فرمودند.

                                                                                                                        



 ٣  زکات :]۲۴[ کتاب

آمد و  جخدا  روایت است که شخص با دیه نشنی نزد پیامبر ساز ابو ھریره -۷۰۴
 انجام بدھم به بھشت بروم.آن را  گفت: به من عملی را نشان بدھید که اگر

خدا را عبادت کن، و به او ھیچ چیزی را شریک میاور، نماز فرض را «فرمودند: 
 ».بخوان، زکات فرض را اداء کن، و ماه رمضان را روزه بگیر

آن شخص گفت: قسم به ذاتی که جانم در دست او است[بالکیف]، بیشتر از این 
 کاری نخواھم کرد.

ر کردن بسوی از نظکسی که «فرمودند:  جچون آن شخص رفت، پیامبرخدا 
 .)١(»آید، به طرف این شخص نظرکند می شخصی از اھل بھشت خوششش

بُو بَْ�ٍر وعنه رىض اهللا عنه  -۷۰۵
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَ�َن أ َ رَُسوُل ا�َّ ا تُُو�ِّ قَاَل: لَمَّ

ُ َ�نُْه، َوَ�َفَر  ُ َ�نُْه: َكيَْف ُ�َقاتُِل  َ�َفَر ِمَن الَعَرِب، َ�َقاَل  َمنْ ريَِضَ ا�َّ ُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  قَاتَِل انلَّاَس َحىتَّ َ�ُقولُوا: َال «انلَّاَس؟ َوقَْد قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
أ
ُ َوَ�ْفَسُه 

َ
، َ�َمْن قَالََها َ�َقْد َعَصَم ِم�ِّ َماهل ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ِ إِهل ِ َ�َقاَل: َوا�َّ ِه، وَِحَسابُُه ىلَعَ ا�َّ  حِبَقِّ

َّ
إِال

ِ لَْو َمنَُعوِ� َ�نَا اَكَة َحقُّ الَماِل، َوا�َّ اَكِة، فَإِنَّ الزَّ َالِة َوالزَّ َق َ�ْ�َ الصَّ قَاتِلَنَّ َمْن فَرَّ
ُ َ
قًا اَكنُوا أل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ   رَُسوِل ا�َّ
َ

ُ َ�نُْه:  يُؤَدُّوَ�َها إِىل وََسلََّم لََقاتَلْتُُهْم ىلَعَ َمنِْعَها قَاَل ُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ
نَُّه احلَقُّ «

َ
ُ َ�نُْه، َ�َعَرفُْت � يِب بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ

َ
ُ َصْدَر أ َح ا�َّ ْن قَْد رَشَ

َ
 أ

َّ
ِ َما ُهَو إِال

[رواه  »فََوا�َّ
 ].۱۴۰۰، ۱۳۹۹ابلخاری: 

وفات یافتند، و  جپیامبر خدا یات است که گفت: چون رو سو از ابو ھریره -۷۰۵
 .)٢(به خالفت نشست، و مردمی از عرب کافر شدند سابوبکر

حج رکن پنجم اسالم است، و اینکه در این حدیث ذکری از آن نیامده است، سببش این است که  -١
 در این وقت، حج ھنوز فرض نشده بود.

کسانی که در این وقت کافر شدند، سه گروه بودند، گروه اول: پیروان مسیلمۀ کذاب، واسود  -٢
دو کذاب را تصدیق و تایید نمودند، گروه دوم: کسانی بودند که از دین  عنسی که ادعای نبوت آن

بر گشته و تمام اساسات دین از نماز و روزه و زکات و حج را انکار نمودند، و باآلخره گروه سوم: 
که ذکرشان در حدیث آمده است ولی از فرضیت زکات انکار نموده و از دادن آن خود داری 

 ورزیدند.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٤

پردازی؟ در حالی که  ردم به جنگ میگفت: چگونه با م سبرای ابوبکر سعمر
ام که بگویند: (ال إله إال  به جنگ با مردم مامور شده تا وقتی«اند:  فرموده جپیامبر خدا 

و کسی که این کلمه را بگوید، مال و جانش را جز به حق آن، از من محفوظ  الله)
 ».نموده، و حساب او با خدا است

زکات فرق بگذارد، جنگ  ند سوگند، با کسی که بین نماز ووگفت: به خدا سابوبکر
ند سوگند اگر بزغالۀ را که برای پیامبر وخواھم کرد، زیرا زکات حق مال است، و به خدا

ھا به جنگ خواھم  دادند، برای من ندھند، به سبب ندادن آن، با آن می جخدا 
 پرداخت.

گفت: به خداوند سوگند حق ھمان چیزی است که خداوند متعال سینۀ  سعمر
ھا روشن ساخته است، و یقینم حاصل شد که نظر  کردن با آن ابوبکر را در جنگ

 .)١(حق وصواب است سابوبکر

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام  -١
گوید: اینکه در این حدیث به گفتن(ال إله إال الله) در عصمت جان مال  می /قاضی عیاض )۱

اکتفاء شده است، نسبت به مشرکین و بت پرستان است، ولی نسبت به دیگران که[پیش از 
فتن تنھا (ال داخل شدن به اسالم] به توحید خداوند عقیده دارند، در عصمت جان و مال، گ

کند، بلکه باید به عالوه بر آن، به نبوت نبی کریم نیز ایمان بیاورند، و  إله إال الله) کفایت نمی

وأن �مدا رسول اهللا، و�قيموا «... از ھمین سبب است که در حدیث دیگری آمده است که: 
 .»الصالة و�ؤتوا الز�ة

ولی نظرم این است که گفتن(ال إله إال الله) ھمان طوری که در حدیث نبوی شریف آمده است، 
شود، نه سبب داخل شدن به اسالم، بنابراین اگر کسی مانند یھود و  سبب عصمت جان و مال می

شود، ولی جان و مالش جز به حق آن  گوید ولو آنکه مسلمان نمی نصاری تنھا ھمین کلمه را می
با یھود و نصاری  جماند، و از ھمین سبب بود که پیامبر خدا  ن جزیه باشد، در عصمت میکه داد

 ، و الله تعالی أعلم.پرداختند کردند، به جنگ و مقاتله نمی دادند، و عھد شکنی نمی اگر جزیه می
شود، و این نظر عموم  شود که در بزغاله و بره زکات الزم می از ظاھر حدیث چنین دانسته می )۲

آن است که در بره  /علماء و امام ابو یوسف از مذھب حنفی است، ولی نظر امام ابو حنیفه
شود، و ذکر بزغاله در این حدیث به جھت مبالغه در گرفتن زکات  و بزغاله زکات الزم نمی

 شود است، نه در بیان آنچه که در آن زکات واجب می

                                                 



 ٥  زکات :]۲۴[ کتاب

انِعِ  -٢ مِ مَ كاةِ باب: إِثْ  الزَّ

 دهد ]: گناه کسی که زکات مالش را نمی۲باب [

يِت اِإلبُِل ىلَعَ َصاِحِبَها « َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ قَاَل انلَّيِبُّ  اهللا عنه قال: عنه ريضو -۷۰۶
ْ
تَأ

ْخَفافَِها، وَ 
َ
َها، َ�َطُؤُه بِأ يِت الَغنَُم ىلَعَ َصاِحِبَها ىلَعَ ىلَعَ َخْ�ِ َما اَكنَْت، إَِذا ُهَو لَْم ُ�ْعِط ِ�يَها َحقَّ

ْ
تَأ

ْظالَفَِها، َوَ�نَْطُحُه بُِقُرونَِها
َ
َها، َ�َطُؤُه بِأ َها «، َوقَاَل: »َخْ�ِ َما اَكنَْت إَِذا لَْم ُ�ْعِط ِ�يَها َحقَّ َوِمْن َحقِّ

ْلََب ىلَعَ الَماءِ 
ُ

ْن حت
َ
ِ «قَاَل: » أ َحُدُ�ْم يَْوَم الِقيَاَمِة �

َ
يِت أ

ْ
َشاٍة َ�ِْملَُها ىلَعَ َرَ�بَِتِه لََها ُ�َعاٌر، َوَال يَأ

يِت بِبَِعٍ� َ�ِْملُُه ىلَعَ َر�َ 
ْ
ْمِلُك لََك َشيْئًا، قَْد بَلَّْغُت، َوَال يَأ

َ
قُوُل: َال أ

َ
ُد، فَأ ُ َ�يَُقوُل: يَا ُ�َمَّ

َ
بَتِِه هل

ْمِلُك لََك ِمَن 
َ
قُوُل: َال أ

َ
ُد، فَأ ِ َشيْئًا، قَْد بَلَّْغُت راَُغٌء َ�يَُقوُل: يَا ُ�َمَّ  .]١٤٠٢[رواه ابلخاری:  ا�َّ

 روایت است که گفت: سو از ابو ھریره -۷۰۶
ترین حالت خود در دنیا، نزد  شتر[در روز قیامت] به قوی«ودند: فرم جپیامبر خدا 

[که زکات آن باشد] اداء نکرده باشد، او را زیر پای  را آید، و اگر حق آن صاحبش می
 »کند می لخود لگد ما

آید، و  ترین حالت خود در دنیا، نزد صاحبش می [در روز قیامت] به قوی و گوسفند«
[که زکات آن باشد] اداء نکرده باشد، او را زیر پای خود لگد مال نموده و  را اگر حق آن

 »کوبد ھای خود بر بدنش می به شاخ
ادن دوشیده از جملۀ حق شتر و گوسفند آن است که در وقت آب د«و فرمودند: 

ر و محتاجی را ی، شخص فقخورند شتر و گوسفند آب می ه: اگر در جایی ک[یعنی شود
 ن را برای آن شخص محتاج بدھد].آدید، باید آن حیوان را بدوشد، و شیر 

مت در حالی که گوسفندش این طور نشود که کسی از شما در روز قیا«و فرمودند: 
، نزدم بیاید و یا محمد بگوید و من بگویم که: کشد ع) میع بَ وار است و(بَ بر گردنش س
 »تو] تبلیغ کرده بودم یتوانم، و در دار دنیا[امر خدا را برا کرده نمی برای تو کاری

شود، ولو آنکه  حکم به مسلمان بودن او می کسیکه مرتدشد، اگر(ال إله إال الله) گفت، در ظاھر )۳
گوید توبۀ  می /در باطن کافر باشد، ولی در قبول توبۀ زندیق اختالف است، امام مالک

 شود، و باید کشته شود، ولی در نزد احناف توبۀ زندیق نیز مقبول است. زندیق قبول نمی
خواه دوباره مسلمان گردد، بنابراین اگر کسی مرتدشد،  مرتد شدن سبب سقوط زکات نمی )۴

 شود، باید زکات مالش از وی گرفته شود. شود، و خواه نمی می

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٦

و این طور نشود که کسی از شما در روز قیامت در حالی که شترش بر گردنش «
ویم که: برای تو کشد، نزدم بیاید و یا محمد بگوید، و من بگ سوار بوده و(َغر َغر) می

 .)١(»[و در دنیا امر خدا را برای تو] تبلیغ کرده بودم توانم کاری کرده نمی

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: اهللا عنه  عنه ريضو -۷۰۷ ، «قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ً

ُ َماال َمْن آتَاُه ا�َّ
ُ يَْوَم 

ُ
ُ َماهل

َ
قُُه يَْوَم الِقيَاَمِة، �ُ فَلَْم يُؤَدِّ َزَ�تَُه ُمثَِّل هل ُ َز�ِيبَتَاِن ُ�َطوَّ

َ
قَْرَع هل

َ
ُخُذ الِقيَاَمِة ُشَجااًع أ

ْ
مَّ يَأ

نَا َكْ�َُك، ُ�مَّ تََال:  بِِلْهِزَمتَيِْه َ�ْعِ� �ِِشْدَ�يْهِ 
َ
نَا َمالَُك أ

َ
 َ�ْ ﴿ُ�مَّ َ�ُقوُل أ

َ
يَن َ�بَْخلُونَ ال ِ

َّ
 ﴾ِسنَبَّ اذل

 .]١٤٠٣[رواه ابلخاری:  اآليَةَ 
کسی که «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۷۰۷

کند، مالش در روز  را اداء نمی خداوند برایش مالی داده است، و او زکات مال خود
شکل اژدھای کچلی[که از زھر زیاد موھای سرش ریخته و کچل شده است]  قیامت به

پیچد، سپس  آید، و به اطرافش می در میسیاه است،  و در باالی دو چشمش دو خال
گوید: من ھمان مال تو، و من ھمان  آن اژدھا، ھردو رخسار آن شخص را گرفته و می

 ».گنج تو ام
آنچه  ]دادن زکات درکسانی که[«ارکه را تالوت نمودند: ب] این آیۀ مج[پیامبر خدا  و

شان خیر است،  کار برای نکنند این ورزند، [فکر ھا داده است، بخالت می که خدا به آن
 .)٢(»بلکه شر است

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: احکاماز  -١
زکات حق فقراء است، و باید اداء گردد، و اعمال خیر مانند: حج و عمره، و روزۀ نفلی، و یا  )۱

باید حتمًا به صاحبانش رسانده گردد، و  ھا سبب سقوط آن حق نمی نماز تھجد و امثال این
 شود.

در  جکند، پیامبر خدا  ظاھر حدیث داللت بر این دارد که اگر کسی زکات مالش را اداء نمی )۲
توانند، پس ھر کس که مالی دارد، تا ھنوز که دیر نشده،  روز قیامت برایش کاری کرده نمی

 زکات مال خود را ھم اکنون به طور کامل اداء نماید.
شود، و باید یا به صاحبش رسانده شده و یا  توان فھمید که حقوق ساقط نمی یث میاز این حد )۳

رضایت آن حاصل گردد، ورنه عذاب اخروی در انتظار شخصی است که به حقوق مردم تجاوز 
 کرده است. 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٧  زکات :]۲۴[ کتاب

يْ  یَ باب: ما أُدِّ  -۳ لَ هُ فَ كاتُ نْزٍ زَ  سَ بِكَ

 .شود ]: مالی که زکاتش داده شود، گنج شمرده نمی٣[ باب

ىبِ  -٧٠٨
َ
ُ َ�نُْه،  أخلُدرّي  َسِعيدٍ  عن أ : قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قاََل ريَِضَ ا�َّ

َواٍق َصَدقٌَة، َولَيَْس ِ�يَما ُدوَن مَخِْس َذوٍْد َصَدقٌَة، َولَيَْس ِ�يَما ُدوَن  لَيَْس «
َ
ِ�يَما ُدوَن مَخِْس أ

وُْسٍق َصَدقَةٌ 
َ
 .]١٤٠٥[رواه ابلخاری:  »مَخِْس أ

وعید شدیدی که دربارۀ تارک زکات زکات فرض عین، و ترک آن از گناھان کبیره است، و این  )۱
 آمده است، دلیل این مدعی است.

لفظ(مال) در حدیث نبوی شریف به صیغۀ(عام) آمده است، لذا ھمۀ انواع مال را شامل  )۲
شود، و خاص به ھمین دو نوعی که در حدیث آمده است نیست، لذا ھمان طوری که زکات  می

گری که برای تجارت، باشد، و از طال و نقره، و شود، در ھر مال دی در شتر و گوسفند، الزم می
باشد، و از محصوالت زراعتی نیز زکات الزم  از اوراق نقدی امروزی که جانشین طال و نقره می

 شود. می
 شود، قرار آتی است: کمترین مالی که اگر به آن نصاب برسد در آن زکات الزم می )۳
 از شتر: پنج نفر، یک گوسفند. - أ

 گاو. از گاو: سی رأس، یک - ب
 از گوسفند، چھل رأس، یک گوسفند. - ت
) گرام ۹۰ازمال تجارتی: معادل: بیست مثقال طال که به وزن امروزی مساوی تقریبا ( - ث

شود، (دو و  ) گرام می۷۰۰شو، و یا معادل دو صد درھم نقره که به وزن امروزی مساوی( می
 نیم در صد).

دود یک ھزار و ششصد رطل در از محصوالت زراعتی در نزد جمھور علماء پنج وسق، که ح - ج
نزد اھل حجاز، و حدود دو ھزار و چھار صد رطل در نزد اھل عراق است، و به وزن 

 شود. ) کیلو گرام می۸/۶۵۲فعلی(
شود، و نصابی  و در نزد احناف در محصوالت زراعتی خواه کم باشد و خواه زیاد زکات الزم می

از آب آسمانی آبیاری شود، عشر، یعنی: (ده شود، اگر  برای آن نیست، و مقداری که الزم می
درصد)، و اگر ذریعۀ حیوان و یا ماشین آبیاری شود، نیم عشر، یعنی(پنج درصد) است، و تفصیل 

 بیشتر مسائل متعلق به زکات در سائر احادیث این باب خواھد آمد. 
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در «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -٧٠٨
ه) زکاتی نیست، و در کمتر از پنج شتر زکاتی نیست، و در کمتر از  کمتر از پنج(أوِقَیّ

 .)١(»پنج(َوسق) زکاتی نیست

ن كَسبٍ  -٤ ةِ مِ قَ دَ  بٍ طيِّ  باب: الصَّ

 زکات از مال حالل است ]:٤[ باب

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -٧٠٩ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اهللاُ  َ�ْن أ َمْن َعلَيِْه وََسلََّم:  ا�َّ

َق بَِعْدِل 
َ َ�تََقبَّلَُها �ِيَِميِنِه، ُ�مَّ  َ�ْمَرةٍ تََصدَّ يَِّب، َو�ِنَّ ا�َّ  الطَّ

َّ
ُ ِإال ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب، َوَال َ�ْقبَُل ا�َّ

َحُدُ�ْم فَلُوَُّه، َحىتَّ تَُ�وَن ِمثَْل اجلَبَِل 
َ
 ].١٤١٠[رواه ابلخاری:  »يَُر�ِّيَها لَِصاِحبِِه، َكَما يَُر�ِّ أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) گرام است، پس مجموع پنج ۳/۵ست، و ھر درھم به وزن فعلی(ھر اوقیه، چھل در ھم نقره ا )۱

 ) گرام است.۷۰۰اوقیه به وزن فعلی مساوی(
پنج وسق: حدود یک ھزار و ششصد رطل در نزد اھل حجاز، و حدود دو ھزار و چھار صد  )۲

 شود. ) کیلو گرام می۸/۶۵۲رطل در نزد اھل عراق است، و به وزن فعلی(
ه نمودیم نظر جمھور علماء و از آن جمله امام محمد و امام ابو ھمان طور که قبال ھم اشار )۳

یوسف در مذھب احناف این است که در محصوالت زراعتی در کمتر از پنج وسق که و به وزن 
شود، زکاتی نیست، و دلیل آن صریح ھمین حدیث شریف نبوی  ) کیلو گرام می۸/۶۵۲فعلی(
 است.

ای دیگرمانند: عمر بن عبدالعزیز، مجاھد، و ابراھیم نخعی ولی نظر امام ابو حنیفه و بعضی از علم
رحمھم الله این است که در محصوالت زراعتی نصاب معینی نیست، بنابراین در کم و زیاد آن 

از ابن  /آورند، از آن جمله حدیث امام بخاری شود، و برای خود چندین دلیل می زکات الزم می
در چیزی که به آب آسمان، و آب چشمه آب «ودندکه: فرم جگوید: پیامبرخدا  عمر است که می

شود آب یاری  شود، و در چیزی که به آبی که کشیده می بخودر، و یا دیمه باشد، عشر الزم می
گویند: در این حدیث نبوی شریف مقدار محصولی که در آن زکات  و می» گردد، نیم عشر است

 شود. قادیر را شامل میشود، نیامده است، بلکه به طور عام ھمۀ م الزم می
توان گفت که مذھب  ولی با احترام بسیار زیاد به مقام واالی این ائمۀ کبار رحمھم الله، می

ھا  جمھور، که أئمۀ بزرگ احناف از آن جملۀ امام محمد بن حسن شیبانی، و امام ابو یوسف با آن
رسد، زیرا به اساس قواعد علم اصول فقه: مطلق بر مقید، و عام بر  تر به نظر می باشند، راجح می

ھای زیادی در کتاب و سنت وجود دارد، والله تعالی  شود، و برای این قاعده مثال خاص حمل می
 اعلم بالصواب. 

                                                 



 ٩  زکات :]۲۴[ کتاب

 فرمودند: جگفت: پیامبرخدا ست که روایت ا ساز ابو ھریره -٧٠٩
ند جز چیز وکسی که به مقدار یک خرمایی را از مال حالل صدقه بدھد و البته خدا«

کند خداوند متعال آن صدقۀ را که به اندازۀ خرمایی است به  پاک و حالل را قبول نمی
برای صاحبش به مثل کسی که آن را  کند، سپس دست راست خود[بالکیف] قبول می

 پروراند، تا آنکه[ھمان صدقه] به اندازۀ کوھی بزرگ دھد می اسپش را پرورش می کره
 .)١(»شود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ند متعال، دو نظر وجود دارد، یک وچیزھا به خدادر مورد نسبت(دست) و انگشت وامثال این  )۱

دانیم  گوید: به آنچه که در آیات و احادیث آمده است، ایمان داریم، و کیفیت آن را نمی نظر می
 گوید که: کنیم، و نظر دیگر می و از آن بحث ھم نمی

و از آن جمله کنند،  ھا را تاویل می نسبت این چیزھا به خداوند متعال محال است، از این جھت آن
گویند: مراد ازدست راست، کمال رضایت و سرعت قبول از طرف خداوند متعال  در این حدیث می

 است، و ھم چنین در چیزھای ھمانند آن.
کسی که مالی از حرام در دست دارد، این حرام از ھر راھی که بدست آمده باشد، در آن زکات  )۲

 شود، و علت این امر دو چیز است: الزم نمی
شود که مورد رضای خداوند متعال قرار گیرد، و طوری که در  ل آنکه: زکات برای آن داده میاو

احادیث بسیاری آمده است، خداوند متعال پاک است، و جز چیز پاک و طیب چیز دیگری را قبول 
 گیرد. کند، و مورد رضایتش قرار نمی نمی

ص مالک آن مال باشد، و به اتفاق دوم آنکه: اولین شرط در وجوب زکات در مال آن است که شخ
علماء مالی را که شخص حرام خوار در دست دارد مالک آن نیست لذا در آن زکاتی الزم 

 شود. نمی
بنابراین کسانی که مالی را از راه رشوت، خیانت به بیت المال، خوردن مال یتیم، سوء استفاده از 

یانت به شریک، احتکار، دزدی، غصب، وظیفه، سود خواری، غش در معامله، فریب دادن مردم، خ
شناسند، این اموال را  اند، اگر صاحبان آن اموال را می ھا بدست آورده چور و چپاول، و امثال این

شناسند، این اموال را به مستحقین  شان بر گردانند، و اگر صاحبان آن اموال را نمی به صاحبان
، و یا در امور عام المنفعه مانند: ساختن راه ھا، زکات که فقراء و مساکین و امثالھم باشند، بدھند

ھا به مصرف برسانند، ورنه از انیکه زکات  ھا، و امثال این ھا، ساختن مدارس، مساجد، شفاخانه پل
شان ھیچ منفعتی نیست، و  روند، برای دھند، و یابه این اموال به حج و عمره می این اموال را می

باشند، و تفصیل کامل این موضوع را در کتابی که را جع به  میعندالله در دنیا و آخرت مسؤول 
 ام. ه بیشتر شرح دادهام به تفصیل ھرچ مال حرام نوشته

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٠

بْ  -٥ ةِ قَ قَ دَ دِّ باب: الصَّ  لَ الرَّ

 رد نمایند را قبول نکنند] و [آن ]: زکات دادن پیش از آنکه۵[ باب

، قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رىَِضَ اُهللا َعنهُ  َحاِرثََة ْ�َن َوْهٍب  عن -۷۱۰
ُد َمْن َ�ْقبَلَُها، َ�قُ  يِت َعلَيُْ�ْم َزَماٌن َ�ْميِش الرَُّجُل بَِصَدقَِتِه، فََال َ�ِ

ْ
قُوا، فَإِنَُّه يَأ وُل َ�ُقوُل: تََصدَّ

ْمِس الرَُّجُل: لَْو ِجئَْت بَِها 
َ
ا ا بِاأل مَّ

َ
 ].۱۴۱۱[رواه ابلخاری:  يلَْوَم، َفَال َحاَجَة يِل بَِهالََقِبلْتَُها، فَأ

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز حارثه بن وھب -۷۱۰
 فرمودند:

زکات[مال خود را ھم اکنون] اداء نمائید، زیرا بر شما زمانی خواھد آمد که شخص «
 ».که زکاتش را قبول نمایدبا زکات مالش[این طرف و آن طرف] برود، و کسی را نیابد 

گوید: اگر دیروز زکاتت را  خواھد زکاتش را برای او بدھد،] می و [کسی که می«
 .)١(»کردم، ولی امروز به آن احتیاجی ندارم آوردی قبول می می

يِب  -۷۱۱
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ُهَر�َْرةَ َ�ْن أ َال َ�ُقوُم «ريَِضَ ا�َّ

اَعُة َحىتَّ يَْ�رُثَ ِ�يُ�ُم الَماُل، َ�يَِفيَض َحىتَّ يُِهمَّ رَبَّ الَماِل َمْن َ�ْقبَُل َصَدَ�تَُه، وََحىتَّ  السَّ
ي َ�ْعرُِضُه َعلَ  ِ

َّ
رََب يِل َ�ْعرَِضُه، َ�يَُقوَل اذل

َ
 ].۱۴۱۲[رواه ابلخاری:  يِْه: َال أ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۱۱
پر شود، ھا  شود که ثروت در بین شما زیاد شود، و خزانه تا آنوقت قیامت بر پا نمی«

کوشد کسی را پیدا کند که زکات مالش را قبول نماید، و  تا جایی که صاحب مال می

 از احکام ومسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دھد، و  ) در فتح المبدی آمده است که این حالت در آخر زمان و پیش از قیامت رخ می۱

 شده است. درحدیث آتی به این چیز تصریح
ھای دیگری  ) اگر کسی فقیری را ندید که زکات مال خود را برایش بدھد، باید آن زکات را در راه۲

که خداوند متعال در قرآن مجید بیان نموده است، به مصرف برساند، مانند: ساختن راه ھا، 
 ھا، و یا دادن آن برای مؤلفة القلوب، و امثال این چیزھا.  شفا خانه ھا، پل

                                                 



 ١١  زکات :]۲۴[ کتاب

کند، آن کسی که مال خود را برایش تقدیم  ون زکات مالش را برای وی تقدیم میچ
 .)١(»حاجتی نیست ]به مال توگوید: مرا[ کرده است می

ُ َ�نْهُ َعِديَّ ْ�َن حَ  َعن -۷۱۲ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه ،قَاَل اتٍِم ريَِضَ ا�َّ : ُكنُْت ِعنَْد رَُسوِل ا�َّ
ِ وََسلََّم، فََجاَءُه  ِبيِل، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َحُدُهَما �َْشُكو الَعيْلََة، َواآلَخُر �َْشُكو َ�ْطَع السَّ

َ
رَُجَالِن أ

ِبيِل  �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:َص  ا َ�ْطُع السَّ مَّ
َ
  أ

َ
ُْرَج الِعُ� إىِل  قَِليٌل، َحىتَّ ختَ

َّ
يِت َعلَيَْك إِال

ْ
فَإِنَُّه َال يَأ

َة بَِغْ�ِ خَ 
ُد َمكَّ َحُدُ�ْم بَِصَدقَتِِه، َال َ�ِ

َ
اَعَة َال َ�ُقوُم، َحىتَّ َ�ُطوَف أ ا الَعيْلَُة: فَإِنَّ السَّ مَّ

َ
ِفٍ�، َوأ

ِ لَيَْس بَيْنَُه َوَ�يْنَُه ِحَجاٌب َوَال تَرمُْجَ  َحُدُ�ْم َ�ْ�َ يََدِي ا�َّ
َ
َِقَفنَّ أ

َ
اٌن َمْن َ�ْقبَلَُها ِمنُْه، ُ�مَّ يل

 ُ
َ

 ُ�رَتِْجُم هل
ً

َْك رَُسوال
َ

رِْسْل إيِل
ُ
لَْم أ

َ
َُقولَنَّ أ

َ
: بََ�، ُ�مَّ يل ؟ فَلَيَُقولَنَّ

ً
وتَِك َماال

ُ
لَْم أ

َ
ُ: أ

َ
َُقولَنَّ هل

َ
؟ ، ُ�مَّ يل

 
َّ

 انلَّاَر، ُ�مَّ َ�نُْظُر َ�ْن ِشَماهِلِ فََال يََرى إِال
َّ

: بََ�، َ�يَنُْظُر َ�ْن يَِمينِِه فََال يََرى إِال اَر،  انلَّ فَلَيَُقولَنَّ
ْد فَِبلَكَِمٍة َطيِّبٍَة  َحُدُ�ُم انلَّاَر َولَْو �ِِشقِّ َ�ْمَرٍة، فَإِْن لَْم َ�ِ

َ
 ].۱۴۱۳[رواه ابلخاری: فَلْيَتَِّقَ�َّ أ
نشسته بودم  جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  )٢(سازعدی بن حاتم -۷۱۲

 زنی و نا امنی شکایت نمود.که دو نفر آمدند، یکی از فقر و بی چارگی، و دیگری از رھ
در مورد رھزنی و نا امنی باید بگویم: مدت زیادی بر تو «فرمودند:  جخدا  پیامبر

نخواھد گذشت که کاروان بدون نگھبان بسوی مکه برود، و ھرچه که فقر است: تا 
زکات مالش به این طرف و آن طرف  شخصی از شما با شود که آنوقت قیامت بر پا نمی

 ».سی را نیابد که زکات مالش را از وی قبو نمایدبگردد، و ک

چنین حالتی به وجود آمد، و طوری بود که اگر کسی زکاتش را برای  شگویند: در زمان صحابه -١
کرد، ولی چون این خود داری به اساس زھد و  کرد، از قبول آن خود داری می کسی عرضه می

تقوی بود نه به اثر ثروت و دارائی، لذا باید بگوئیم که مراد از این زمانی که در حدیث نبوی آمده 
 د در آخر زمان باشد.است، در وقت دیگری و شای

وی عدی بن حاتم به عبد الله طائی است، پدرش ھمان سخاوتمند معروف بود، که زبان زد  -٢
آمد ومسلمان  جھمگان است، عدی نصرانی بود، و در شعبان سال نھم ھجری نزد پیامبر خدا 

برایش  جشد، وی ھم تقریبا مانند پدرش سخاوتمند و دارای جود و کرم بود، و پیامبر خدا 
ھا مرتد شدند، او و قومش بر اسالم ثابت  که اکثر عرب ساحترام داشتند، در زمان ابوبکر صدیق

قدم ماندند، دارای مناقب فراوانی است، و در سال شصت و ھفت ھجری به عمر یکصدو بیست 
 ).٣٩٤-٣/٣٩٢سالگی وفات یافت، اسد الغابه(

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٢

سپس ھر کس[در روز قیامت] در پیشگاه خدا در حالی که بین او و بین خدا «
 .شود می حجابی و ترجمانی که ترجمانی کند نیست، ایستاده

 گوید: مگر برای تو مالی نداده بودم؟ و بعد از آن خدا برایش می
 فرستاده بودم؟نایت پیامبری رگوید: آیا ب میآن شخص میگوید: داده بودی. باز 

کند،  وقت این شخص به طرف راست خود نظر می گوید: فرستاده بودی. در این می
کند، و جز آتش چیزی را  بیند، و به طرف چپ خود نظر می و جز آتش چیزی را نمی

از آنکه به صدقه دادن نصف خرمائی باشد خود را ولو  بیند، پس ھر کس از شما نمی
 .)١(زبان خوشی داشته باشد ھم نیافت، اقالً  ر ھمین راآتش نجات دھد، و اگ

وا النَّارَ  -٦ قُ ةٍ  لَو بِشقِّ وَ  باب: اتَّ رَ ةِ الْ وَ  متَ قَ دَ نَ الصَّ لِيلِ مِ  قَ

 دیآنکه به نصف خرما و یا اندک صدقۀ باشد، نجات دهولو  ز آتش،ا]: خود را ٦[ باب

يِب ُموىَس ريَِضَ ا -٧١٣
َ
ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اَ�ْن أ ِ�َ�َّ ىلَعَ  ُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:�َّ

ْ
َأ

َ
يل

ُخُذَها ِمنُْه، َو�َُرى 
ْ
َحًدا يَأ

َ
ُد أ َهِب، ُ�مَّ َال َ�ِ َدقَِة ِمَن اذلَّ انلَّاِس َزَماٌن َ�ُطوُف الرَُّجُل ِ�يِه، بِالصَّ

ِة النَِّساءِ الرَُّجُل الَواِحُد يَتْبَُعُه  َن بِِه، ِمْن قِلَِّة الرَِّجاِل َوَ�رْثَ ًة يَُ�ْ
َ
ْر�َُعوَن اْمَرأ

َ
[رواه ابلخاری:  أ

١٤١٤.[ 
 روایت است که فرمودند: جخدا  از پیامبر ساز ابو موسی -٧١٣

آید که شخص با زکات خود که طال باشد، این طرف و آن  یقینًا بر مردم زمانی می«
 »نیابد که زکاتش را قبول نمایدطرف برود، ولی کسی را 

ھا دیده شود که چھل  آید که] به سب کم شدن مردھا و زیاد شدن زن و [زمانی می«
 .)٢(»برند اند و به او پناه می زن به دنبال یک مرد افتاده

طلبد، و شما قدرت مساعدت و ھمکاری را با او ندارید، با زبان  یعنی: اگر فقیری از شما چیزی می -١
 نرم از وی معذرت بخواھید، نه آنکه با خشونت و درشتی او را از خود برانید.

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا بدون سر  شوند، و زن ا کشته میشود، مردھ ) این در وقتی است که قتل و خون ریزی زیاد می۱

ھا چارۀ جز اینکه چندین زن دنبال یک مرد بیفتند، باقی  مانند، و برای آن پرست باقی می
چه  ھا از محارم، خویشاوندان و ھمسران شخص باشند، چنان ماند، و احتمال دارد که این زن نمی

 اشند.ھا ب ھای بیگانه، و یا مخلوطی از این احتمال دارد که از زن
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نَْصارِيِّ  -۷۱۴
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َ�ْن أ ِ َص�َّ  ريَِضَ ا�َّ  اُهللا َعلَيِْه اَكَن رَُسوُل ا�َّ

وِق، َ�يَُحاِمُل، َ�يُِصيُب الُمدَّ َو�ِنَّ بِلَْعِضهِ   السُّ
َ

َحُدنَا إىِل
َ
َدقَِة، اْ�َطلََق أ َمَرنَا بِالصَّ

َ
ُم وََسلََّم إَِذا أ

ٍف 
ْ
ل
َ
 ].۱۴۱۶[رواه ابلخاری: ايلَْوَم لَِمائََة أ

ما را  جا روایت است که گفت: زمانی که پیامبر خد ساز ابو مسعود انصاری -۷۱۴
رفتیم، و در مقابل یک مشت  کردند، زمانی بود که به بازار می امر به صدقه دادن می

کردیم، ولی امروز بعضی از آن اشخاص، مالک صد  طعام[یا یک مشت خرما] حمالی می
 .)١(باشند ھزار می

ٌة  -٧١٥
َ
ُ َ�نَْها، قَالَْت: َدَخلَِت اْمَرأ ْد َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ ِ

َ
ُل، فَلَْم جت

َ
َمَعَها ابْنَتَاِن لََها �َْسأ

ُ�ْل ِمنَْها، ُ�مَّ 
ْ
ْ�َطيْتَُها إِيَّاَها، َ�َقَسَمتَْها َ�ْ�َ ابْنَتَيَْها، َولَْم تَأ

َ
قَاَمْت،  ِعنِْدي َشيْئًا َ�ْ�َ َ�ْمَرٍة، فَأ

تُُه َ�َقاَل: فََخرََجْت، فََدَخَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعلَيْنَ  ْخرَبْ
َ
َمِن اْ�تُِ�َ ِمْن َهِذهِ «ا، فَأ

ا ِمَن انلَّارِ  ُ ِسرْتً
َ

ٍء ُ�نَّ هل  ].۱۴۱۸[رواه ابلخاری:  »ابَلنَاِت �يَِشْ
روایت است که گفت: زنی با دو دخترش آمد و چیزی سؤال  لاز عائشه -۷۱۵

نمود، و در نزد من جز یک دانۀ خرما چیز دیگری نیافت، و من ھمان یک دانه خرما را 
به وی دادم، و او آن را بین دو دخترش تقسیم نمود، و خودش از آن نخورد، بعد از آن 

 بر خاست ورفت.
 فرمودند: جبه ایشان خبر دادم، پیامبر خدا نزد ما آمدند، موضوع را  جپیامبر خدا 

، آن دختران، برایش پردۀ در مقابل آتش شود می کسی که با چنین دخترانی دچار«
 )٢(»شوند دوزخ می

برد، و در سر  دجال را کشته و کفار را از بین می ÷) کثرت مال در وقتی است که عیسی۲
شوند، و کسی چیزی را  ماند، مردم در این وقت کم می زمین مسلمانان ھیچ کافری باقی نمی

شود، تا جایی  داند که قیامت نزدیک است، و برکت در زمین فراوان می کند، زیرا می ذخیره نمی
 کند.  ک دانه انار، یک خانواده را کفایت میکه ی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
حالت فقر و فاقه بر مردم چیره  جاین است که: در زمان پیامبر خدا  سمقصود از گفتۀ ابو مسعود

خبر داده بودند، اموال زیاد گردید و مردم از  جبود، ولی بعد از آن، ھمان طوری که پیامبر خدا 
 فقر و فاقه نجات یافتند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١٤

ةِ أَفْ  -٧ قَ دَ ؟باب: أيُّ الصَّ لُ  ضَ

 ]: کدام صدقه بهتر است۷[ باب

ُ َ�نُْه، قَاَل: َجاَء َعن  -۷۱۶ بُو ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
رَُجٌل إِىل

ْجًرا؟ قَاَل 
َ
ْ�َظُم أ

َ
َدقَِة أ يُّ الصَّ

َ
، أ ِ ىَْش : َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْت َصِحيٌح َشِحيٌح خت

َ
َق َوأ ْن تََصدَّ

َ
أ

ُمُل الِغَ�، َوَال ُ�ْمِهُل َحىتَّ إَِذا بَلََغِت احلُلُْقوَم،
ْ
ٍن َكَذا قُلَْت ِلُفَالٍن َكَذا، َوِلُفالَ  الَفْقَر، َوتَأ

 ].۱۴۱۹[رواه ابلخاری:  َوقَْد اَكَن ِلُفَالنٍ 
آمد و گفت:  جروایت است که گفت: شخصی نزد پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۱۶

 الله! کدام نوع صدقه ثوابش بیشتر است؟ل یا رسو
به طوری که از فقر اینکه صدقه بدھی و ھنوز صحتمند و بخیل باشی، «فرمودند: 

بترسی، و در آرزوی ثروتمند شدن باشی، و صدقه دادن را تا آن وقت به تاخیر نیندازی 
که نفس به حلقوم برسد، و در این وقت بگوئی که این قدر برای فالنی باشد، و این 
ھمان وقتی است که آن مال[خواه بخواھی و خواه نخواھی] برای فالنی خواھد 

 .)١(»بود

 ) صدقه ولو آنکه اندک باشد، نباید از دادن آن خود داری نمود.۱
برای آن زن سائل فقط یک دانه خرما داد، سببش آن بود که قدرت به  ل) اینکه عائشه۲

شتری از آن را نداشت، ورنه وی به جود و سخاوت مشھور بود، حتی در کفارۀ چیزی بی
 قسمش(چھل) غالم را آزاد کرد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
انسان باید در حال صحتمندی و تندرستی خود، و در حالی که ھنوز از مال خود استفاده کرده 

قومش رسیده و از ھمه چیز ناامید شده باشد، و در این وقت تواند، نه در حالی که نفس به حل می
بگوید این مالم از فالن و آن مالم از فالن باشد، زیرا این وقتی است که مالش از دستش خارج 

جا است که  گردیده و خواسته خدا باشد و یا نخواسته باشد، بدیگران تعلق گرفته است، و از این
ه دادن یک درھم در حال حیات، بھتر از صدقه دادن صد درھم صدق«اند:  فرموده جپیامبر خدا 

 ». در وقت مرگ است
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 »باب« -٨

 ]۸ب [با

ْزَواِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قُلَْن  -۷۱۷
َ
نَّ َ�ْعَض أ

َ
ُ َ�نَْها: أ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

نَا  ُّ�
َ
ْطَولُُ�نَّ يًَدالِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: �

َ
ُوقًا؟ قَاَل: أ

ُ
ُع بَِك حل رْسَ

َ
َخُذوا قََصبًَة أ

َ
، فَأ

َدقَُة، َوَ�نَْت يَذْ  �ََّما اَكنَْت ُطوَل يَِدَها الصَّ
َ
ْطَولَُهنَّ يًَدا، َ�َعِلْمنَا َ�ْعُد �

َ
رَُعوَ�َها، فَاَكنَْت َسوَْدُة أ

َدقَةَ  ِبُّ الصَّ
ُ

ا بِِه َوَ�نَْت حت
ُوقً

ُ
َ�نَا حل رْسَ

َ
 ].۱۴۲۰[رواه ابلخاری:  أ

برای پیامبر  جدا روایت است که: بعضی از ھمسران پیامبر خ لاز عائشه -۷۱۷
 گفتند: کدام یک از ما زودتر از دیگران به شما خواھیم پیوست؟ جخدا 

 ».آنکه دستش درازتر باشد«فرمودند: 
از  لھای خود را اندازه گیری نمودند، دست(سوده) ھا نیی را گرفته و دست آن

 بود. ھمه درازتر
دقه دادن است، ولی بعد از این فھمیدیم که مقصود از درازی دست، سبقت در ص

پیوست، و او کسی بود که صدقه  جو[آنکه دستش درازتر بود] از ھمه به پیامبر خدا 
 .)١(داشت دادن را دوست می

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که مراد از(کانت طول یدھا الصدقه، و کانت أسرعنا  ) از ظاھر حدیث چنین دانسته می۱

ن زینب بنت جحش باشد،حال آنکه چنین نیست، بلکه مراد از آ می للحوقا به) سوده
چه او بود که  به ایشان پیوست، چنان جباشد، و او اولین کسی بود که بعد از وفات پیامبر خدا  می

 دستش از دیگران درازتر بود، نه سوده بنت زمعه.
 جکند که گفت: (بعد از وفات پیامبر خدا  روایت می ل) حاکم در مستدرک خود از عائشه۲

ھای خود را بر روی دیوار دراز نموده و اندازه  شدیم، دست مع میوقتی که در خانۀ یکی از ما ج
کردیم تا ببینیم که دست کدام یک از ما درازتر است، و ھمین کار را تا وقتیکه زینب  گیری می

تر نبود، و  دادیم، و وی زن کوتاه قامتی بود، و از ما بلند قامت بنت جحش وفات یافت ادامه می
از دارزی دست، صدقه دادن بود است، و زینب زن  جصد پیامبر خدا دراین وقت فھمیدیم که ق

ساخت، آش میداد، و میدوخت، و پولی را که  ھای را به دست خود می صنعت گری بود، که چیزی
داد)، وفات زینب در سال بیستم ھجری در زمان  آورد، در راه خدا صدقه می از این راه بدست می

 در سال پنجاه و چھار ھجری وفات یافت. لواقع گردید، و سوده سخالفت عمر
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نِیِّ  -٩ لَی غَ قَ عَ دَّ ا تَصَ مُ وَ  باب: إذَ علَ وَ الَ يَ  هُ

 دهد سته زکات را به ثروتمندی مین]: کسی که ندا۹باب [

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ َ�ْن  -۷۱۸
َ
ُ أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 قَاَل رَُجٌل  َ�نُْه: أ

َ�نَّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَِتِه، فَوََضَعَها يِف يَِد َسارِ  تََصدَّ
َ َ
ثُونَ أل ْصبَُحوا َ�تََحدَّ

َ
َق ىلَعَ  ٍق، فَأ تُُصدِّ

َ�نَّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَتِِه فَوََضَعَها يِف يََدْي َزاِ�يٍَة، َساِرٍق َ�َقاَل: اللَُّهمَّ لََك احلَْمدُ  تََصدَّ
َ َ
، أل

ْصبَُحوا 
َ
ثُونَ فَأ َ�نَّ  َ�تََحدَّ تََصدَّ

َ َ
َق اللَّيْلََة ىلَعَ َزاِ�يٍَة، َ�َقاَل: اللَُّهمَّ لََك احلَْمُد، ىلَعَ َزاِ�يٍَة؟ أل تُُصدِّ

ثُونَ ، فَوََضَعَها يِف يََدْي َغِ�ٍّ بَِصَدقٍَة، فََخَرَج بَِصَدقَتِهِ  ْصبَُحوا َ�تََحدَّ
َ
،  ، فَأ َق ىلَعَ َغِ�ٍّ تُُصدِّ

ُ  َ�َقاَل: اللَُّهمَّ لََك احلَْمُد، ىلَعَ َساِرٍق وىلََعَ َزاِ�يٍَة وىلََعَ 
َ

يِتَ فَِقيَل هل
ُ
، َفأ ا َصَدَ�تَُك ىلَعَ  ،َغِ�ٍّ مَّ

َ
أ

ْن �َْستَِعفَّ 
َ
ا َساِرٍق فَلََعلَُّه أ مَّ

َ
ْن �َْستَِعفَّ َ�ْن ِزنَاَها، َوأ

َ
اِ�يَُة فَلََعلََّها أ ا الزَّ مَّ

َ
قَتِِه، َوأ َ�ْن رَسِ

 ُ ْ�َطاُه ا�َّ
َ
ا أ  ].۱۴۲۱[رواه ابلخاری:  الَغِ�ُّ فَلََعلَُّه َ�ْعترَِبُ َ�يُنِْفُق ِممَّ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۱۸
که حتما چیزی ر ا صدقه خواھم داد، [این شخص از بنی شخصی با خود گفت «

اش را برداشت و [ندانسته] به دست دزدی داد، فردا که شد، مردم  اسرائیل بود]، صدقه
 گفتند: صدقه به دزدی داده شد. می

یعنی: ثنا و ستایش خاص برای تو است، صدقۀ  )احلمد اللهم لك(آن شخص گفت: 
گرفت و[ندانسته] به دست زن زنا کاری داد، فردا که اش را  دیگری خواھم داد، صدقه

 گفتند: صدقه دیشب به دست زن زنا کاری داده شد. شد، مردم می

) یعنی: خدایا! ثنا و ستایش خاص برای تو است! احلمد اللهم لكآن شخص گفت: (
اش را  ام به دست زنا کاری افتاد؟ باز صدقۀ دیگری خواھم داد، صدقه باز صدقه
[ندانسته] به دست شخص ثروتمندی داد، فردا که شد، مردم  را و آنبرداشت، 

 گفتند: صدقه به دست شخص ثروتمندی داده شد. می

ام باید  )، یعنی خدایا! ثنا و ستایش خاص برای توست؟[صدقهاحلمد اللهم لك( گفت
 به دست] دزد، زن زنا کار، و یا شخص ثروتمندی بیفتد؟

برایش گفت، و یا در خواب دید که کسی برایش برایش گفته شد، [یعنی: ھاتفی 
گفت]: صدقه دادنت بر شخص دزد، شاید سبب خود داری او از دزدی گردد، و 
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ات بر زن زنا کار، شاید سبب خود داری وی از زنا گردد، و صدقه دادنت بر  صدقه
شخص ثروتمند، شاید سبب پند گرفتنش گردیده، و از این به بعد، از آن مالی که 

 .)١(»است، نفقه کند ادهند برایش دوخدا

ىلَ  -١٠ قَ عَ دَّ ا تَصَ رُ وَ  نِهِ ابْ  باب: إذَ وَ الَ يَشعُ  هُ

 اش را ندانسته به فرزندش داده است. ] : کسی که صدقه۱۰[ باب

ِ َص�َّ اُهللا  -۷۱۹ ثَُه، قَاَل: بَاَ�ْعُت رَُسوَل ا�َّ ُ َ�نُْه َحدَّ َعلَيِْه وََسلََّم َمْعَن ْ�َن يَِز�َد ريَِضَ ا�َّ
ْخَرَج َدنَاِ�َ� 

َ
يِب يَِز�ُد أ

َ
ِْه، َوَ�َن أ

َ
نَْ�َحِ� وََخاَصْمُت إيِل

َ
، فَأ َّ ي، وََخَطَب يلَعَ يِب وََجدِّ

َ
نَا َوأ

َ
أ

 ِ تَيْتُُه بَِها َ�َقاَل: َوا�َّ
َ
َخْذُ�َها، فَأ

َ
ُق بَِها، فَوََضَعَها ِعنَْد رَُجٍل يِف الَمْسِجِد، فَِجئُْت فَأ  َما َ�تََصدَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل:   رَُسوِل ا�َّ
َ

رَْدُت، فََخاَصْمتُُه إِىل
َ
لََك َما نََو�َْت يَا يَِز�ُد، «إِيَّاَك أ

َخْذَت يَا َمْعنُ 
َ
 ].۱۴۲۲[رواه ابلخاری:  »َولََك َما أ
روایت است که گفت: من و پدرم و پدرکالنم به پیامبر  )٢(ساز معن بن یزید -۷۱۹

م خواستگاری کردند و مرا زن برای [ویا پدرم] جبیعت نمودیم، و پیامبر خدا  جخدا 
بر علیه پدرم اقامۀ دعوی نمودم، زیرا پدرم(یزید) چند  جدادند. در نزد پیامبر خدا 

 از احکام ومسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) ثواب اعمال براساس نیت است، ولو آنکه در حقیقت امر موافق مطلوب نباشد، و تفصیل بیشتر ۱

 این موضوع در حدیث اول که(إنما األعمال بالنیات) باشد، در ابتدای کتاب قبًال گذشت.
شود که آن  دھد، و بعد از آن معلوم می ندانسته زکاتش را به غیر مستحق آن می ) اگر کسی۲

شخص مستحق زکات نیست، نظر به ظاھر این حدیث، امام ابو حنیفه و محمد، و حسن بصری، و 
اش ساقط گردیده و بر وی الزم نیست که  گویند: زکات از ذمه ابراھیم نخعی رحمھم الله می

 دوباره زکات بدھد.
گویند: این زکاتش روا نیست، و  مام شافعی و امام ابو یوسف و حسن بن صالح رحمھم الله میو ا

چه کسی که آبی با خود دارد، و آن را فراموش کرده و تیمم  باید دوباره زکاتش را اداء نماید، چنان
یک  خواند، نمازش صحت ندارد، و بین این دو مسئله فرقی نیست، و برای ھر کند، و نماز می می

 از جانبین تعلیالت و رودود فراوانی است که تفصیل آن در کتب فقه مذکور است.
وی معن بن یزید بن اخنس سلمی است، خودش، و پدرش، و پدرکالنش از صحابه بودند، و جز او  -٢

کسی دیگری نسیت که در غزوۀ بدر با پدرش و پدرکالنش اشتراک نموده باشد، در فتح دمشق 
 )۴۰۲-۴/۴۰۱، از تاریخ وفاتش اطالعی حاصل کرده نتوانستم، اسدالبالغه (نیز اشتراک داشت

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٨

تا آن شته بود، [دیناری را غرض صدقه دادن گرفته، و در مسجد نزد شخصی گذا
من آن دینارھا را گرفتم و نزد پدرم بردم، او گفت:  ]را صدقه بدھدھا شخص، آن دینار

به خداوند قسم که مقصدم[از صدقه دادن این دینار ھا] تو نبودی، من رفتم و نزد 
 با او اقامۀ دعوی نمودم. جپیامبر خدا 

، و ای معن! تو ھم آنچه را ای یزید! تو به نیت خود رسیدی«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»که گرفتی از تو است

ةِ  -١١ قَ دَ هُ بِالصَّ ادِمَ رَ خَ ن أَمَ ْ وَ  باب: مَ ل بِنَفْ  ملَ نَاوِ هِ يُ  سِ

به دست آن را  ]: کسی که خادمش را به صدقه دادن امر نمود، و خودش۱۱باب [
 نگرفت

ُ َ�نَْها قَالَْت: قَاَل  -٧٢٠ ِ َص َ�ْن اَع�َِشَة، ريَِضَ ا�َّ إَِذا �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رَُسوُل ا�َّ
ْجُرهُ 

َ
ْ�َفَقْت، َولَِزوِْجَها أ

َ
ْجُرَها بَِما أ

َ
ُة ِمْن َطَعاِم بَيِْتَها َ�ْ�َ ُمْفِسَدٍة، اَكَن لََها أ

َ
ْ�َفَقِت الَمْرأ

َ
 بَِما أ

ْجَر �َ َكَسَب، َولِلَْخاِزِن ِمثُْل َذلَِك، َال َ�نُْقُص �َ 
َ
 ].١٤٢٥[رواه ابلخاری:  ْعٍض َشيْئًاْعُضُهْم أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) اقامۀ دعوی بر علیه پدر جواز دارد، ولی اگر ضرورت مبرمی نباشد، کار خوبی نسیت.۱
دھد، حق ندارد که  ) اگر پدر برای فرزندش مالی را به طریق صدقه یا بخشش و یا ھمکاری می۲

 آن را از وی پس بگیرد.
 ) وکیل گرفتن در توزیع زکات جواز دارد.۳
دھد، بنا به قول اکثر علماء، این زکاتش صحت  ) کسی که زکات مالش را برای فرزندش می۴

گوید: اگر  می /گردد، و باید آن را دوباره اداء نماید، ولی امام شافعی اش اداء نمی نداشه و از ذمه
ندش قرضدار، و یا در جھاد فی سبیل الله باشد، زکات دادن پدر در این حالت برای فرزندش فرز

گوید: دادن زکات پدر برای فرزند به دو شرط رواست، شرط اول آنکه:  جواز دارد، و ابن التین می
فرزند در تحت نفقۀ پدرش نباشد. شرط دو آنکه: این زکات را ذریعۀ شخص دیگری برای فرزندش 

 اند.برس
حکم زکات دادن فرزند برای پدر، مانند حکم زکات دادن پدر برای  /) در نزد امام شافعی۵

فرزند است، و شاید ھمین قیاس در مذاھب دیگر نیز جاری گردد، یعنی: کسانی که زکات پدر را 
را دانند، زکات فرزند را برای پدر نیز جواز ندھند، و کسانی که زکات پدر  برای فرزند جایز نمی

 دانند، زکات فرزند را برای پدر نیز جواز دھند. برای فرزند جایز می

                                                 



 ١٩  زکات :]۲۴[ کتاب

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائیشه -٧٢٠
وقتی که زن از طعام خانۀ خود در صورتی که به طور نامشروع نباشد صدقه «

بدھد، برای وی به سبب نفقه دادن، و برای شوھرش به جھت بدست آوردن آن طعام، 
ھا  ھا ثواب است، و ھیچ کدام از این طعام ھم به مانند آن ثواب است، وبرای نگھبان آن

 .)١(»کند دیگری کم نمیچیزی را از ثواب 

نْ  باب: الَ  -١٢ ةَ إالَّ عَ قَ دَ هْ  صَ نیٍّ ظَ  رِ غِ

 نیازی باشد نیست ]: صدقۀ کامل جز صدقۀ که از روی بی۱۲[باب 

ُ َ�نُْه، َعِن  -۷۲۱ ايلَُد  اَل:انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَ َ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم ريَِضَ ا�َّ
َدقَِة َ�ْن َظْهِر ِغً�، َوَمْن �َْستَْعِفْف  ايلَدِ الُعلْيَا َخْ�ٌ ِمَن   بَِمْن َ�ُعوُل، وََخْ�ُ الصَّ

ْ
ْفَ�، َوابَْدأ السُّ

 ُ ، َوَمْن �َْستَْغِن ُ�ْغِنِه ا�َّ ُ ُه ا�َّ  ].۱۴۲۷[رواه ابلخاری:  يُِعفَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
تواند در  ) شرط در صدقه دادن آن است که به طور نامشروع نباشد، و نامشروع بودن صدقه می۱

 چندین حالت متصور شود، از آن جمله آنکه:
دھد، از راه حرام بدست  بدست آمده باشد، یعنی: مالی را که صدقه می صدقه از راه نامشروع -أ

آورده باشد، مانند: دزدی، رشوت، خیانت، غش و فریب، سود، مالی که از راه قمار، زنا، مواد 
 آید. ھا به دست می مخدر و امثال این

چشمی باشد، طریق دادن صدقه نامشروع باشد: یعنی: صدقه دادن ریائی باشد، از روی ھم  -ب
 ھا. سبب آزار و اذیت فقیر شود، سبب ممنونیت وی شود، و امثال این

دھد، به اذن و اجازه صریح و یا ضمنی شوھر باشد، و اگر  ) زن اگر از مال شوھرش صدقه می۲
شود، مثل: و  دھد، چیزی را صدقه ندھد که معموًال صدقه داده نمی اش صدقه می بدون اجازه

ھا،  ھای شوھر و امثال این ھای شوھر، کتاب مانند: تبر، دیگ آشپز خانه، لباس سیلۀ از وسایل خانه
 و یا از اشیاء معمولی بیشتر از حد آن باشد.

گیرد، برایش ثواب است، و شرط نیست که باید این سھم  ) ھرکس که در صدقه دادن سھم می۳
سھم گیری در ھر کار خیر گیری در صدقه دادن از مال خودش باشد، و با قیاس به صدقه دادن، 

اش در آن  دیگری نیز ثواب داشته و خداوند برای ھر کس به اساس نیتش و به اندازۀ سھم گیری
 دھد، بدون آنکه از ثواب دیگران کم شود. کار خیر ثواب می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٠

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  )١(ساز حکیم بن حزام -۷۲۱
دھی] اول به کسی بده که  دست باال از دست پائین بھتر است، و[آنچه را که می«
نیازی باشی، و کسی  و بھترین صدقه آن است که از روی بی اش بر تو واجب است، نفقه

نماید]، خداوند اسباب عفتش را  که طلب عفت نماید[یعنی: از سؤال کردن خود داری
سازد]، و کسی که[از گرفتن صدقه]  نیاز می یعنی: او را از مردم بیسازد[ فراھم می

 .)٢(»سازد نیاز می نیازی نماید، خداوند او را بی استغنا و اظھار بی

است، در  لوی حکیم به حزام بن خویلد قریشی اسدی است، برادر زادۀ خدیجه ام المؤمنین -١
ه متولد شده است، بسیار کریم و سخاوتمند بود، چون به حج رفت با خود صد داخل خانۀ کعب

شتر برد، و د راه خدا قربانی کرد، و چون در عرفات وقوف نمود با خود صد َبرده ُبرده بود، که در 
گردن ھریک طوق نقرۀ بود، و بر روی طوق نوشته شده بود،(از طرف حکیم بن حزام خاص برای 

در روز عید ھزار گوسفند(ھدی) کرد، یکصد و بیست سال عمر کرد، که حدود  خدا آزاد است)، و
شصت سال آن در جاھلیت و شصت سال آن در اسالم گذشت، و باآلخره د سال پنجاه ھجری در 

 ) ۴۲-۲/۴۰مدینه منوره وفات یافت، اسدالغابه.(
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

دھد، و مراد از دست پایین دست سائل است که  تی است که صدقه می) مراد از دست باال دس۱
گرید، زیرا صدقه دادن سبب کسب ثواب از نزد خدا، و سبب عزت است، و صدقه  صدقه را می

 چارگی و ذلت است. گرفتن سبب بی
ھا بر شخص الزم است آمده است که پیامبر  ) در روایت نسائی در توضیح کسانی که نفقۀ آن۲

 ستر، و از ابو ھریره تر و پایین فرمودند: مادرت، پدرت، خواھرت، برادرت، و بعد از آن پایین جخدا 
روایت است که گفت: شخصی گفت: یا رسول الله یک دینار دارم، فرمودند: برای خود صدقه بده، 
گفت: یک دینار دیگر ھم دارم، فرمودند: به زنت صدقه بده، گفت: یک دینار دیگر ھم داردم، 

مودند: به فرزندت صدقه بده، گفت: یک دینار دیگر ھم دارم، فرمودند: به خادمت صدقه بده، فر
 دانی. گفت: یک دینار دیگر ھم درام، فرمودند: خودت بھتر می

) در نفقه دادن حق زن(ھمسر) از دیگران مقدم است، و بعد از آن حق والدین است، و اگر ۳
ای یکی از والدین را داشت، حق مادر مقدم است، و بعد کسی بود که تنھا قدرت به نفقه دادن بر

 از آن حق پدر، و بعد از آن حق دیگران است.
نیازی  بھترین صدقه آن است که از روی بی«که فرمودند:  ج) و معنی این قول پیامبر خدا ۴

دت این است که خودت و اھل و عیالت به آن احتیاجی نداشته باشید، نه آنکه ھمسر و اوال» باشد
چارگی  گرسنه باشند، و تو برای دیگران صدقه بدھی، ولی اھل و عیال شخص با وجود فقر و بی

 اجازه بدھند، صدقه دادن روا است، و این باالترین مربتۀ ایثار است.

                                                 



 ٢١  زکات :]۲۴[ کتاب

٧٢٢-  ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

لََة:
َ
َف، َوالَمْسأ َدقََة، َواتلََّعفُّ ، وََذَكَر الصَّ ْفَ�،  ايلَُد الُعلْيَا َخْ�ٌ ِمَن ايلَدِ  َوُهَو ىلَعَ الِمنرَْبِ السُّ

ْفَ�  فَايلَُد الُعلْيَا ائِلَةُ  ِ�َ الُمنِْفَقُة، َوالسُّ  ].١٤٢٩[رواه ابلخاری:  ِ�َ السَّ
در حالی که باالی  جپیامبر خدا  روایت است که بالله بن عمر از عبد -٧٢٢

منبر بودند، و راجع به صدقه و خود داری کردن از گرفتن صدقه، و سؤال نمودن 
 زدند، فرمودند: مردم، سخن می

کند، و  دست باال از دست زیرین بھتر است، دست باال: دستی است که نفقه می«
 .)١(»کند که از مردم سؤال می دست زیرین: دستی است

ىلَ باب: التَّحْ  -١٣ يضِ عَ ا رِ ةِ فِيهَ اعَ فَ ةِ و الشَّ قَ دَ  الصَّ

 ]: تشویق کردن در دادن صدقه و شفاعت کردن در آن۱۳باب [

َم إَِذا َجاَءهُ  َعن اىَِب ُموىس -۷۲۳
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ ُ َ�نُْه، قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ ريَِضَ ا�َّ

ْو ُط 
َ
ائُِل أ ِْه َحاَجٌة قَاَل: السَّ

َ
ُ ىلَعَ لَِساِن نَِبيِِّه َص�َّ اُهللا ِلبَْت إيِل اْشَفُعوا تُؤَْجُروا، َوَ�ْقيِض ا�َّ

 ].۱۴۳۲واه ابلخاری: [ر َعلَيِْه وََسلََّم َما َشاءَ 
 جروایت است که گفت: وقتی که سائلی نزد پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۷۲۳

 فرمودند: شد، می آمد، یا از ایشان مطالبۀ حاجتی می می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دست خدا بر باالی دست صدقه «فرمودند:  ج) در حدیث طبرانی آمده است که پیامبر خدا ۱

دھنده است، و دست صدقه دھنده بر باالی دست صدقه گیرنده است. و دست صدقه گیرنده 
 ».دست زیرین است

دادند، صدقه را در دست خود گذاشته و از فقیر  ) بعضی از صالحین وقتی که چیزی صدقه می۲
آیۀ کریمه آمده است که صدقه را خداوند شان بردارد، زیرا در  خواستند که از روی دست می

لَمۡ ﴿فرماید:  گیرد، و از ادب نیست که دست صدقه دھنده باال باشد، خداوند متعال می می
َ
َ�ۡعلَُموٓاْ  �

نَّ 
َ
َ ٱأ ُخُذ  ۦَ�ۡن ِعبَادِهِ  �َّۡو�َةَ ٱُهَو َ�ۡقبَُل  �َّ

ۡ
َدَ�ٰتِ ٱَو�َأ یعنی: (مگر ندانستند که خداوند توبۀ  ﴾لصَّ

گیرد)، ولی چون مراد از آنچه که در احادیث نبوی  پذیرد، و صدقات را می خود را می بندگان
 ھا است، لذا به این تاویالت حاجتی نیست. شریف آمده است، دست آدم
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 شفاعت کنید[که برای فقیر چیزی داده شود، از این شفاعت] برای شما ثواب داده«
 .)١(»سازد که بخواھد، جاری می ، و خداوند بر زبان پیامبر خود، آنچه راشود می

ْسَماءَ َ�ْن  -۷۲۴
َ
ُ َ�نَْها، قَالَْت: قَاَل يِل انلَّيِبُّ َص  بِنِت اىَِب بَ�رٍ  أ �َّ اُهللا َعلَيِْه ريَِضَ ا�َّ

ُ َعلَيِْك : «و ىف رواية ،وََسلََّم: َال تُويِك َ�يُوىَك َعلَيِْك  يِْص َ�يُْحيِصَ ا�َّ
ُ

[رواه ابلخاری:  َال حت
۱۴۳۳.[ 

برایم گفت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز اسماء بنت ابوبکر -۷۲۴
 که:

 ».سربند را محکم مکن، زیرا که خداوند بر تو محکم خواھد گرفت«
ماره وحساب مکن، ورنه خداوند بر ش«ری[آمده است که فرمودند]: در روایت دیگو  

 ».د برد]از بین خواھآن را  و حساب خواھد کرد[یعنی: برکتت

ةِ فِيامَ اسْ  -١٤ قَ دَ  تَطَاعَ باب: الصَّ

 ]: صدقه دادن به اندازۀ که قدرت دارد۱۴[ باب

ُ َعلَيِْك، ارَْضيِخ َما اْستََطْعِت ِ� رواية: وَ  -۷۲۵ [رواه اخلاری:  َال تُويِع َ�يُويِعَ ا�َّ
۱۴۳۴.[ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از آن جھت این سخن را گفتند که بعضی از صحابه با وجود فقر شدید از اینکه  ج) پیامیر خدا ۱

این  جکردند، و نبی کریم  رفته و ازایشان چیزی بخواھند، حیا می جخودشان نزد پیامبر خدا 
موقف را درک کرده، و آن سخن را فرمودند، بنابراین اگر کسی جھت اینکه برای فقیر چیزی داده 

کند، نه تنھا آنکه در این کار عیبی  وتمندی رفته و برای فقیر شفاعت میشود، نزد شخص ثر
 نیست، بلکه برای شفاعت کننده ثواب ھم دارد.

کردند که  با وجود کرم و سخاوت بی نظیر خود صحابه را امر می ج) در صورتی که نبی کریم ۲
ان به صدقه دادن ش نزدشان شفاعت نمایند، این شفاعت کردن در نزد دیگران که سبب تحریک

شود، به طریق اولی بھتر و متاکدتر است، زیرا مقصود آن است که صاحب مال به ثواب اخروی  می
نائل آید، و برای شخص در رفع حاجتش کمک شود، و این شفاعت است که این ھردو امر را به 

 سازد. صورت بھتری متحقق می
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زیرا  مال را خیلی] حفاظت و نگھداری مکن،«[و در روایتی[فرمودند]:  -۷۲۵
 .)١(»توانی خیرات بده دارد، و اندک چیزی که می خداوند[مال را] از تو نگه می

نْ  -١٥ قَ يفِ  باب: مَ دَّ ْ  تَصَ مَّ أَسْ  كِ الرشِّ  لَمَ ثُ

 دهد و بعد از آن مسلمان ]: کسی که در حال مشرک بودن صدقه می۱۵[ باب
 شود می

۷۲۶-  ُ ْشيَاَء ُكنُْت َ�ْن َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم ريَِضَ ا�َّ
َ
يَْت أ

َ
َرأ

َ
، أ ِ َ�نُْه، قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْجٍر؟ َ�َقاَل انلَّيِبُّ 
َ
ْو َ�تَاقٍَة، وَِصلَِة رَِحٍم، َ�َهْل ِ�يَها ِمْن أ

َ
َنَُّث بَِها يِف اجلَاِهِليَِّة ِمْن َصَدقٍَة أ

َ
حت

َ
 أ

ْسلَْمَت ىلَعَ َما«َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
 ].۱۴۳۶[رواه اخلاری:  »َسلََف ِمْن َخْ�ٍ  أ

روایت است که گفت: گفتم یا رسول الله! آیا از کار  ساز حکیم بی خزام -۷۲۶
ھای[نیکی] که در جاھلیت از قبیل: صدقه دادن، آزاد ساختن غالمان، و صلۀ رح 

 دادم برایم ثوابی خواھد بود؟ انجام می
 .)٢(»ات مسلمان شدی گذشته ھای نیکبا کار«فرمودند:  جپیامیر خدا 

 آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث وحدیث قبلی -١
آمده است این است  جاز پیامبر خدا  ل) خالصۀ آنچه که دراین دو حدیث به روایت اسماء۱

که اگر کسی از ترس آنکه خیرات دادن و به طریق اولی زکات دادن، سبب کم شدن مالش 
کند، باید بداند، که به طریق  گردد، و به این سبب از خیرات دادن و زکات دادن خود داری می می

 برد. به نقصان مال مواجه گردیده، و خداوند متعال برکت مالش را از بین می دیگری
) کسی که مالی دارد، اگر در آن زکاتی واجب شده است، زکات مال خود را به طور کامل اداء ۲

نماید، و عالوه بر آن تا جایی که برایش ممکن است از فقراء و مساکین و در ماندگان دست گیری 
 ھای خیر ھمکاری داشته باشد. را بجا بیاورد، و در کار نماید، صلۀ رحم

دھد، و یا برای خود و اھل فامیل خود مصرف  ) در ھر باری که از پولش چیزی صدقه می۳
اش از مصرف کردن مال در راه  ھا را حساب کند، زیرا این کار سبب خود داری کند، نباید آن می

 شود. از طرف دیگر میخیر از یک طرف، و سبب پریشان خاطری برایش 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

ذکر نمودیم، وی شخص کریم و سخاوتمندی بود،  س) طوری که در سوانح حکیم بن حزام۱
چه در حج خود صد شتر، و ھزار گوسفند قربانی کرد، و صد برده را آزاد ساخت، و ھم  چنان

ھای خوبی از صدقه دادن، و دست گیری از  چنین در وقت جاھلیت و شرک خود نیز کار
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قَ بِأَمْ باب: أَجْ  -١٦ دَّ ا تَصَ ادِمِ إِذَ َ رِ اخلَ ريْ بِهِ غَ احِ فْ رِ صَ دٍ  مُ  سِ

 ]: خادمی که به اجازۀ بادارش صدقه بدهد و خیانت نکند۱۶باب [

يِب ُموىَس  -۷۲۷
َ
اخلَاِزُن  قَاَل:، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ريَِضَ اُهللا َعنهُ  َ�ْن أ

ي ُ�نِْفذُ  ِ
َّ

ِمُ�، اذل
َ
ِمَر بِِه اَكِمًال ُمَوفًَّرا َطيِّبًا بِِه َ�ْفُسُه، َوُر�ََّما قَاَل: ُ�ْعِطي  الُمْسِلُم األ

ُ
َما أ

 ِ�ْ�َ َحُد الُمتََصدِّ
َ
ُ بِِه أ

َ
ِمَر هل

ُ
ي أ ِ

َّ
 اذل

َ
 ].۱۴۳۸[رواه ابلخازی:  َ�يَْدَ�ُعُه إىِل

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۷۲۷
سازد، و یا گفتند: به  نگھبان مسلمان و امینی که اوامر بادارش را کامًال نافذ می«

دھد و از روی خوشی آنچه را که بادارش داده است،  آنچه که امر شده است انجام می
داده رساند، او ھم[در ثواب] مانند کسی است که صدقه  به ھمان شخص معین می

 .)١(»است

پرسید که: از آن کارھای نیکی که در  جچارگان زیاد انجام داد، از این جھت از پیامبر خدا  بی
برایش جواب  ججاھلیت انجام داده است، نیز برایش ثوابی خواھد بود یانه؟ و چون پیامبر خدا 

 مثب دادند، از این جھت آسوده خاطر گردید.
میرد، از آن عمل  دھد، و در حال کفر می کافر در حال کفر خود عمل نیکی را انجام می ) اگر۲

 نیک در آخرت برایش مزدی نیست.
شود، از آن عمل نیکش  دھد، و مسلمان می ) اگر کافر در حال کفر خود عمل نیکی را انجام می۳

 شود. در آخرت برایش ثواب داده می
دھد، و مسلمان  بدی را از امور متعلق به حقوق الله انجام می) اگر کافر در حال کفر خود عمل ۴

 گیرد. شود، آن عمل بدش عفو است، و مورد عقوبت قرار نمی می
) اگر کافر در حال کفر خود بر حقوق الناس چه بر حقوق مسلمان و چه بر حقوق کافری که ۵

شود، ضامن آن تجاوز خود  میکند و بعد از آن مسلمان  دارای عصمت جان و مال است تجاوز می
 باشد. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
رساند، در این حدیث  ) در رسیدن ثواب برای نگھبان و خدمتگاری که صدقه را برای فقیر می۱

 نبوی چھار چیز شرط شده است:
طرف خدا است، و کسی  أ) آنکه مسلمان باشد، و اگر کافر بود، برایش ثوابی نیست، زیرا ثواب از

 که در کار خود نیت رضای خدا، و کسب ثواب از خدا را نداشته باشد، برایش ثوابی نیست.
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اىلَ  -١٧ ولِ اهللا تَعَ ۡ�َطٰي وَ ﴿ باب: قَ
َ
ا َمۡن أ مَّ

َ
مَّ أَعْ اللَّ  ﴾ٱ�ََّ�ٰ فَأ نْ هُ فاً طِ مُ لَ الٍ خَ قَ مَ  فِ

 ﴾کسی که صدقه داده است...﴿]: این گفتۀ خداوند متعال که: ۱۷باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ  -۷۲۸
َ
ُ َ�نُْه، أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َما ِمْن يَْوٍم َ�ْن أ

ْعِط ُمنِْفًقا َخلًَفا، َوَ�ُقوُل 
َ
َحُدُهَما: اللَُّهمَّ أ

َ
َالِن، َ�يَُقوُل أ  َملاََكِن َ�ْ�ِ

َّ
 يُْصِبُح الِعبَاُد ِ�يِه، إِال

ْعِط ُمْمِساًك تَلًَفااآلَخُر: اللَّ 
َ
 ].۱۴۴۲[رواه ابلخاری:  ُهمَّ أ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سرهاز ابو ھری -۷۲۸
 ھیچ روزی نیست که بر باالی بندگان صبح شود، مگر آنکه دو ملک نازل«

گوید: خدایا برای آن کسی که مالش را نفقه کرده است، عوض  ھا می ن، یکی آنشود می
و گوید: خدایا! آن کسی که از دادن نفقه بخالت نموده است، مالش را[ بده، و دیگری می

 .)١(»یا عمر و یا اعمال نیکش را] تلف کن

شود، نه سبب بدست آوردن  ب) اینکه امین باشد: زیرا خیانت گناه است، و گناه سبب عقوبت می
 ثواب.

میل کردن در مال بادار ج) در آنچه که بدادن آن امر شده اسد، حیف و میلی نکند، زیرا حیف و 
 نوعی خیانت است، و طوری که گفتیم برای خائن گناه است، نه ثواب

حال باشد، نه آزرده و غمگین، زیرا آزرده  د) اینکه بدادن این مال برای فقیر راضی و خوش
بودنش نشانۀ بخل است، و بخیل مستحق عذاب است، نه ثواب، و بدترین انواع بخل آن است که 

 ن را نیز برای کسی روادار نباشد.مال دیگرا
دھد، از لطف و رحمت خداوند بعید  ) و چون خداوند برای مصدق تا ھفتصد چند ثواب می۲

رساند در صورتی که شروط چھار گانۀ فوق در  نیست که برای کسی که صدقه را برای فقیر می
 وی متوفر باشد نیز تا ھفتصد چند ثواب بدھد. 

 علق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل مت -١
در ھر روزی که آفتاب طلوع «در مسند احمد بن حنبل تفصیل این حدیث چنین است که:  

ھا  اند و به آواز بلندی که ھمگان جز انس و جن صدای آن کند، دو ملک در گوشۀ آن ایستاده می
ھتر از مال گویند: ای مردم! به خدا رجوع کنید، مال کمی که کفایت کند، ب شنوند می را می

کند، دو ملک در دو  بسیاری است که شما را به خود مشغول سازد، و وقتی که آفتاب غروب می
شنوند  ھا را می اند و به آواز بلندی که ھمگان جز انس و جن صدای آن گوشۀ آن ایستاده

ی گوید: خدایا! آنکس گویند: خدایا! برای آنکسی که نفقه کرده است، عوض بده، و دیگری می می
، و باید گفت که مراد از این نفقۀ، نفقۀ »که از دادن نفقۀ بخالت نموده است، مالش را تلف کن

 واجب و نفقۀ نفلی است. 
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دِّ با -١٨ يلِ واملُتَصَ ثَلِ البَخِ  قِ ب: مَ

 ]: صفت شخص بخیل و شخص صدقه دهنده۱۸[ باب

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ابَلِخيِل َوالُمنِْفِق  َعنهوَ  -۷۲۹ نَُّه َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، � ريَِضَ ا�َّ

ا الُمنِْفُق فََال ُ�نْ  مَّ
َ
 تََراِ�يِهَما، فَأ

َ
ِهَما إِىل  َكَمثَِل رَُجلَْ�ِ َعلَيِْهَما ُجبَّتَاِن ِمْن َحِديٍد ِمْن ثُِد�ِّ

َّ
ِفُق إِال

ْن ُ�نِْفَق َسبََغْت 
َ
ا ابَلِخيُل فََال يُِر�ُد أ مَّ

َ
ثََرُه، َوأ

َ
يِْفَ َ�نَانَُه َوَ�ْعُفَو أ

ُ
هِ، َحىتَّ خت ِ

ْ
ْو َوفََرْت ىلَعَ ِج�

َ
أ

ُعَها َوَال تَتَِّسعُ   لَِزقَْت لُكُّ َحلَْقٍة َماَكَ�َها، َ�ُهَو يُوَسِّ
َّ

 ].۱۴۴۳[رواه ابلخاری:  »َشيْئًا إِال
 شنیده است که فرمودند: جوایت است که از پیامبر خدا ر سو از ابو ھریره -۷۲۹

صفت شخص بخیل و صفت شخص صدقه دھند، مانند دو نفری است که لباس «
 ».آھنینی را از سینه تا گلوی خود پوشیده باشند

دھد، آن جامه آھنین گشوده شده و فراخ  شخص نفقه کننده در ھر نفقه که می«
 سازد. ھای او را محو می پوشاند، و اثر قدم یش] را میجا که انگشتان[پا گردد، تا آن می

خواھد که چیزی نفقه کند، لذا ھر حلقۀ از آن لباس  ولی شخص بخیل چون نمی«
خواھد که آن جامه را فراخ گرداند، ولی فراخ  ، و او میشود می آھنین در جایش محکم

 .)١(»شود نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دھد، به دو شخصی که  شخص صدقه دھنده و شخص بخیلی را که صدقه نمی ج) رسول اکرم ۱

اند، آنکه صدقه  غرض محافظت خود از دشمن بپوشند، تشبیه کردهخواھند زره آھنینی را  می
پوشد، و این زره از گردن به سینه و از سینه به دیگر  دھد، مانند کسی است که زره را می می

شود که  پوشاند، و به اندازۀ دراز می رسد تا جایی که انگشتان دستش را نیز می جاھای بدن می
ھایش را که بر روی زمین  رسد، تا جایی که آثار قدم زمین می پوشاند و به پاھایش را نیز می

پوشد، و این  سازد، و لی شخص بخیل به مانند کسی است که زره تنگی را می باشد نیز محو می می
تر  ماند و پایان جا می زره به مجردی که از گردن به سینه رسید، از تنگی که دارد، در ھمان

کوشد، که آن زره را  می شود، و این شخص کی روی دیگر فشرده میھای آن زره ی رود، و حلقه نمی
 تواند. فراخ سازد، ولی فراخ ساخته نمی

کند، چه نفقۀ واجب باشد مانند زکات، و  ) و در نتیجه: کسی که مالش را در راه خدا نفقه می۲
محو سازد، و  شود تا خداوند آثار گناھان او را اش سبب می چه نفلی باشد مانند خیرات این نفقه

گردد، تا جایی که اگر  تر می دھد، روز بروز قلبش و خاطرش تنگ و تنگ کسی که نفقه نمی
 گردد، نعوذ بالله من ذلک. بخواھد اقدام به نفقه دادن نماید، به این کار موفق نمی
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ىلَ  -١٩ سْ  باب: عَ لِّ مُ ن ملَ كُ مَ ةٌ فَ قَ دَ لْ لِمٍ صَ ِد فَ وفِ يَعْ  جيَ ل بِاملَعرُ  مَ

]: بر هر مسلمان صدقه دادن الزم است، و کسی که ندارد کار نیکی انجام ۱۹[ باب
 دهد

ىب ُمو ىس رىَِضَ اُهللا َعنٌه: -٧٣٠
َ
ىلَعَ لُكِّ «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َعن أ

ْد؟ قَاَل: ، َ�َقالُوا: يَا »ُمْسِلٍم َصَدقَةٌ  ، َ�َمْن لَْم َ�ِ ِ ُق «نيَِبَّ ا�َّ » َ�ْعَمُل �ِيَِدهِ، َ�يَنَْفُع َ�ْفَسُه َوَ�تََصدَّ
ْد؟ قَاَل:  ْد؟ قَاَل: » يُِعُ� َذا احلَاَجِة الَملُْهوَف «قَالُوا: فَإِْن لَْم َ�ِ فَلْيَْعَمْل «قَالُوا: فَإِْن لَْم َ�ِ
ُْمِسْك َعِن ا

ْ
ُ َصَدقَةٌ بِالَْمْعُروِف، َويل

َ
، فَإِ�ََّها هل ِّ  ].١٤٤٥رواه ابلخای: [ »لرشَّ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۷۳۰
 ».بر ھر مسلمانی صدقه دادن الزم است«

 گفتند: یا رسول الله! کسی که چیزی ندارد[چه کند]؟
 ». دھدبدست خود کار کند، و برای خود منفعت برساند و صدقه ب«فرمودند: 

 گفتند: اگر نتوانست؟
 ». به ستم دیدۀ حاجت مند کمک نماید«فرمودند: 

 گفتند: اگر نتوانست؟
تواند] انجام بدھد، و از کار بد خود داری نماید، و  کار نیک را[که می«فرمودند: 

 .)١(»شود می ھمین چیز برایش صدقه محسوب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ء و حاجت مندان کمک کند، و اگر چنین قدرتی ھر مسلمان باید به اندازۀ توان خود به فقرا

ھای نیک دیگری از قبیل نصیحت، آشتی دادن دو نفر مسلمان، غم شریکی با دیگران و  ندارد، کار
کند، و یا قدرت آن را ندارد، حد اقل از زیان رساندن به  ھا را انجام دھد، و اگر چنین نمی امثال این

نماید، زیرا ھر انسانی اگر به کردن کاری قدرت نداشته  دیگران با زبان و دست خود، خود داری
 باشد، به نکردن کاری به طور حتم، قدرت دارد.
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دْ  -٢٠ مْ باب: قَ كَ نَ  رُ اةِ مِ كَ ةِ وَ  الزَّ قَ دَ  الصَّ

 ]: تا چه اندازه باید انسان زکات و خیرات بدهد۲۰[ باب

مِّ َعِطيَّةَ  -۷۳۱
ُ
رَْسلَْت  َ�ْن أ

َ
نَْصاِر�َِّة �َِشاٍة، فَأ

َ
 �َُسيْبََة األ

َ
ُ َ�نَْها، قَالَْت: بُِعَث إىِل ريَِضَ ا�َّ

ُ َ�نَْها ِمنَْها، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا عَ   اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ

ٌء؟«لَيِْه وََسلََّم: إِىل » ِعنَْدُ�ْم يَشْ
اةِ، َ�َقاَل:  ْت بِِه �َُسيْبَُة ِمْن تِلَْك الشَّ

رَْسلَ
َ
 َما أ

َّ
[رواه  »َهاِت، َ�َقْد بَلََغْت َ�ِلََّها«َ�ُقلُْت: َال، إِال

 ].١٤٤٦ابلخاری: 
ه -۷۳۱ روایت است که گفت: کسی برای(نسیبه) که زنی از انصار  لاز ام عِطیَّ

 فرستاد. لاز آن گوسفند را برای عائشه (نسیبه) چیزی، )١(گوسفندی فرستادبود، 
 گوید]:  می ل[عائشه

 پرسیدند: در نزد شما چیزی ھست؟ جپیامبر خدا 
 گفتم: نه، مگر ھمان چیزی را که (نسیبه) از آن گوسفند فرستاده است.

 .)٢(»بده! که در وقت مناسبی رسیده است«فرمودند: 

آن را برای(نسیبه) فرستاده بودند، و نسیبه خود  جاین گوسفند از مال صدقه بود، و پیامبر خد  -١
 أم عطیه روای حدیث است.

 از احکام و مسئل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
و اھل بیت ایشان حرام است، و  ج) این گوسفند از مال صدقه بود، و صدقه برای پیامبر خدا ۱

خوردن از آن گوسفند را برای خود و اھل بیت خود اجازه دادند، سببش این  جاینکه پیامبر خدا 
 بود که آن گوسفند به(نسیبه) تعلق گرفته بود، و چیزی را که(نسیبه) برای ایشان فرستاده بود،

 شد. از صدقه بودن خارج گردیده و (ھدیه) و بخشش شمرده می
) برای شخص غنی روا نیست که از مال زکات استفاده نماید، ولی اگر شخص فقیری زکات را ۲

دھد، اگر این کار روی حیله در  گیرد، و آن شخص فقیر زکات را برای شخص غنی بخشش می می
 دن غنی از آن مال زکات جوازداد. اسقاط زکات و امثال آن نباشد، استفاده کر
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رْ  -٢١ اةِ باب: العَ كَ  ضِ يفِ الزَّ

 ]: دادن(عرض) در زکات۲۱[ باب

�ٍَس  -۷۳۲
َ
بَا بَْ�ٍر  َعن أ

َ
نَّ أ

َ
ُ َ�نُْه: أ ديق ريَِضَ ا�َّ َمَر الصَّ

َ
ُ الَّيِت أ

َ
ُ َ�نُْه َكتََب هل ريَِضَ ا�َّ

 ُ
َ

ُ رَُسوهل َوَمْن بَلََغْت َصَدَ�تُُه بِنَْت َ�َاٍض َولَيَْسْت ِعنَْدُه، وَِعنَْدهُ « َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ ا�َّ
، فَإِْن لَْم يَُ�ْن ِعنْ  ْو َشاَ�ْ�ِ

َ
�َن ِدرَْهًما أ ُق ِعرْشِ ُوٍن فَإِ�ََّها ُ�ْقبَُل ِمنُْه َو�ُْعِطيِه الُمَصدِّ َدهُ بِنُْت بلَ

 ُ
َ

ءٌ بِنُْت َ�َاٍض ىلَعَ وَْجِهَها، وَِعنَْدهُ اْ�ُن بل [رواه اخلاری:  »وٍن فَإِنَُّه ُ�ْقبَُل ِمنُْه َولَيَْس َمَعُه يَشْ
١٤٤٨.[ 

کاتی را که از طرف خدا فرمان ز سروایت است که: ابوبکر صدیق ساز انس -۷۳۲
 در آن فرمان چنین آمده بود]: ،[ولش بود برایش نوشتو رسو
ر نزدش و کسی که[از زکات شترانش] بر وی(بنت مخاض) فرض گردد، و د«

، و صدقه گیرنده باید شود می موجود نباشد، و(بنت لبونی) داشته باشد، از وی قبول
 برایش بیست درھم یا دو گوسفند پس بدھد.

و اگر در نزدش(بنت مخاضی) به ھمان وجھی که واجب شده است نبود، و(ابن 
 .)١(»و به ھمرایش چیزی دیگری نیست شود می لبونی) داشت، از وی پذیرفته

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) بنت مخاض: بچۀ شتری است که ماده باشد، و یک سال را کامل کرده و به سال دوم داخل ۱

شده باشد، و بنت لبون: بچۀ شتری است که ماده باشد، و دو سال را کامل کرده و به سال سوم 
ابن لبون بچۀ شتری است که نر باشد، و دو سال را کامل کرده و به سال سوم  داخل شده باشد، و

 داخل شده باشد.
گویند: دادن قیمت در زکات جواز دارد، یعنی اگر بر کسی  ) احناف با استنباط از این حدیث می۲

شود، روا است که گوسفند را برای خود نگه دارد و قیمت آن را برای فقراء  گوسفندی الزم می
اند، و لی  چه دادن قیمت را در کفاره صدقۀ فطر، عشر، خراج، و نذر نیز جائز دانسته بدھد، چنان

در نزد امام شافعی و امام مالک رحمھما الله دادن قیمت در زکات وغیر زکات جواز ندارد، و باید 
 ھمان چیزی که واجب شده است، عین ھمان چیز را برای فقراء و دیگر مستحقین آن بدھد.

رسد، مثًال: مسلمانانی که  ولی از نگاه تطبیق امروزی، مذھب احناف بیشتر قابل تطبیق به نظر می
کنند، در تطبیق مذاھب دیگر در بعضی حاالت به مشکالت مواجه  امروز در جھان غرب زندگی می

نی خواھند صدقه فطر خود را بدھند، بدست آودن خرما در ھر جا کار آسا شوند، مثًال: اگر می می
شود، قیمتش بسیار گزاف است، و اگر در صدقۀ فطر خود گندم و یا جو  نیست، و اگر پیدا می
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٢٢-  ْ رِّ باب: الَ جيُ تَفَ عُ بَنيَ مُ َ وَ  قٍ مَ قُ بَنيْ رَّ فَ تَمعٍ الَ يُ   جمُ

 ]: متفرق نباید جمع گردد، و آنچه که جمع است، نباید متفرق گردد۲۲[ باب

ُ َ�نْهُ  َعنهُ وَ  -۷۳۳ ُ الَّيِت فََرَض رَُسوُل ريَِضَ ا�َّ
َ

ُ َ�نُْه َكتََب هل بَا بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ أ

َ
ِ : أ ا�َّ

َدقَةِ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ُق َ�ْ�َ ُ�ْتَِمٍع َخْشيََة الصَّ ٍق، َوَال ُ�َفرَّ [رواه  »َوَال ُ�َْمُع َ�ْ�َ ُمتََفرِّ
 ].١٤٥٠ابلخاری: 

فرض  جبرایش آنچه را که پیامبر خدا  سروایت است که ابوبکر سو از انس -۷۳۳
 ز آن جمله]:گردانیده بودند، نوشته بود، [و ا

اموال متفرق نباید با ھم جمع گردد، و آنچه که جمع است از ترس وجوب زکات «
 .)١(»نباید متفرق گردد

تواند، زیرا نه خودش گندم و یا جو را  دھند، شخص فقیر در آن دیار از آن استفاده کرده نمی می
شود که این چیزھا را از وی بخرد،  تواند، و نه ھم کسی حاضر می به ھمان شکل آن خورده می

پس راه بھتر ھمان است، که قیمت آن برای فقیر داده شود، تا نه صدقه دھنده در بدست آوردن 
 آن به مشکالت مواجه شود، و نه ھم فقیر در استفاده کردن از آن، والله تعال أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا(چھل) گوسفند  و ھر کدام از آن) صورت جمع متفرق آن است که مثال: اگر سه نفر باشند ۱

شود، ولی  شود، که مجموع سه گوسفند می ھا یک گوسفند الزم می داشته باشند، بر ھر کدام آن
ھا تنھا  کنند، تا بر ھمۀ آن آیند، آن سه نفر گوسفندان خود را یکجا می وقتی که مامورین زکات می

وسفند تا به یکصد و بیست گوسفند، یک گوسفند، الزم شود، زیرا در زکات گوسفند، از چھل گ
شود، و چون به یکصد و بیست رسید، در این حالت دو گوسفند الزم  تنھا یک گوسفند الزم می

 شود. می
اند که ھر کدام یکصد و یک گوسفند  و صورت متفرق ساختن جمع آن است که مثال: دو شریک

ھا(سه)  ود، و در این صورت برآنش دارند، و مجموع گوسفندان ھردو نفر دو صد و دو گوسفند می
شود، ولی ھنگام آمدن مامورین زکا، گوسفندان خود را از یکدیگر جدا  گوسفند زکات الزم می

کنند، تا بر ھرکدام تنھا یک گوسفند الزم شود، زیرا در زکات گوسفند، از چھل گوسفند تا  می
و بیست و یک گوسفند  شود، چون به یکصد یکصد و بیست گوسفند، فقط یک گوسفند الزم می

شود، و چون به دو صد و یک گوسفند رسید، سه  رسید، تا دو صد گوسفند، دو گوسفند الزم می
 شود، و تفصیل بیتشتر إن شاء الله در احادیث آتی خواھد آمد. گوسفند الزم می

ای ) به کار بردن حیله در سقوط واجبات، و در ارتکاب محرمات جواز ندارد، ولی اگر حیله بر۲
چه  خالص شدن از مشکل، و بدون از تعدی بر حقوق الله و حقوق الناس باشد، جواز دارد، چنان

                                                                                                                        



 ٣١  زکات :]۲۴[ کتاب

ا -٢٣ انِ بَ  باب: مَ عَ اجَ َ ُامَ يَرتَ إهنَّ لِيطَنيِ فَ ن خَ انَ مِ ةيْ كَ يَّ وِ امَ بِالسَّ  نَهُ

 نمایند]: دو نفری که شریک اند[زکات را] بین خود متساویانه تقسیم ۲۳باب [

ِ َص�َّ اُهللا  ة:� روايَ وَ  -۷۳۴ ُ الَّيِت فََرَض رَُسوُل ا�َّ
َ

ُ َ�نُْه، َكتََب هل بَا بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ أ

َ
أ

ِو�َّةِ «َعلَيِْه وََسلََّم:  اَجَعاِن بَيْنَُهَما بِالسَّ ، فَإِ�َُّهَما َ�رَتَ [رواه اخلاری:  »َوَما اَكَن ِمْن َخِليَطْ�ِ
۱۴۵۱.[ 

آنچه را که پیامبر  سروایت است که ابوبکر سو در روایت دیگری از انس -۷۲۴
 [در مورد زکات] فرض گردانیده بودند، برایش نوشت: [و از آن جمله اینکه]: جخدا 
ھا  و آنچه که از اموال زکات دو نفر با ھم شریکی است، باید[زکاتی را که بر آن«

 .)١(»تقسیم نمایند] بین خود به طور متساویانه شود می واجب

سوگند یاد کرد که زنش را صد شالق بزند، خداوند برایش امر کرد، تا شاخۀ را  ÷وقتی که ایوب
که صد چوبک دارد، بدست گرفته و زن خود را یکبار با آن شاخه بزند، تا از یک طرف از 

ش خالص شده باشد، و از طرف دیگر سبب ضرر رساندن به ھمسرش که جرمی مرتکب سوگند
 نشده بود، نشود.

ولی اگر حیله جھت اسقاط حق چه حق خدا باشد و چه حق بنده بوده باشد، بکار بردن حیله 
بردم، یعنی: مقداری پارچه  جوازندارد، شخصی برایم قصه کرد که در سقوط زکات حیله بکار می

گفتم این را در مقابل ده ھزار افغانی  دادم می م، و برای فقیری که پنج متر پارچه میخرید می
دانست که اگر نه بگوید، آن پارچه را  گفت: بلی، زیرا می قبول داری، وی روی مجبوریت می

دادم پنجاه افغانی بیشتر قیمت نداشت، روزی ھمین  دھم، و پارچه را که برایش می برایش نمی
فقیری گفتم که این پارچه را در مقابل پنجاه ھزار افغانی قبول داری؟ گفت: بلی من گونه برای 

قبول دارم، ولی برایم بگو که آیا خدا ھم قبول دارد؟ از این سخن سخت شرمنده شدم و با خود 
 عھد بستم که دیگر در زکات دادنم حیله بکار نبرم.

دھد، زیرا در دو صورت فوق که جمع بین  می) اسالم مصالح عمومی را بر مصالح فردی ترجیح ۳
گردد، ولی چون اموال زکات  متفرق، و متفرق ساختن جمع باشد، گرچه مصلحت فرد متحقق می

رسد، لذا با در نظر داشت مصلحت عمومی، از مصلحت فردی  در مصالح عمومی به مصرف می
 صرف نظرشده است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مثال: اگر یک نفر(سی) گوسفند، و نفر دیگر(ده) گوسفند داشته باشد، واضح است که بر ھیچ یک 

ھا با ھم یکجا باشد، وقتی که  ھای آن شود، ولی اگر گوسفند ھا به طور فردی زکات الزم نمی از آن
رد، گی ھا یک گوسفند زکات می آید، چون مجموعًا(چھل) گوسفند شده است، از آن مامور زکات می
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اةِ  -٢٤ كَ بْ باب: زَ  لِ اإلِ

 ]: زکات شتر۲۴[ باب

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۷۳۵ َل رَُسوَل ا�َّ
َ
ْعَرا�ِيًّا َسأ

َ
نَّ أ

َ
ُ َ�نُْه، أ يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

َ�َها «وََسلََّم َعِن الِهْجَرِة، َ�َقاَل: 
ْ
قَاَل: » َشِديٌد، َ�َهْل لََك ِمْن إِبٍِل تُؤَدِّي َصَدَ�تََها؟َوْ�ََك، إِنَّ َشأ

َ لَْن يرَِتََك ِمْن َ�َمِلَك َشيْئًا«َ�َعْم، قَاَل:  [رواه اخلاری:  »فَاْ�َمْل ِمْن َوَراِء ابِلَحاِر، فَإِنَّ ا�َّ
١٤٢٥.[ 

 جروایت است که شخص بادیه نشینی از پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۷۳۵
 ر مورد حکم ھجرت پرسید.د

وای برتو! کار ھجرت مشکل است، و آیا شتری را که زکات آن را بدھی «فرمودند: 
 ؟»در اختیار داری

 گفت: بلی!
برو و در آن طرف دریاھا عملی را انجام بده، خداوند از علمت چیزی را «فرمودند: 

 .)١(»سازد ضایع نمی

غَ  -٢٥ لَ ن بَ نْ باب: مَ ةُ بِ ت عِ قَ دَ هُ صَ َاضٍ نْ دَ تْ لَيْ وَ  تِ خمَ نْ  سَ هُ عِ  دَ

 ]: کسی که بر وی(بنت مخاضی) فرض گردد و در نزدش نباشد۲۵باب [

�ٍَس  -۷۳۶
َ
ُ َ�نْهُ َعن أ َدقَِة ريَِضَ ا�َّ ُ فَِر�َضَة الصَّ

َ
ُ َ�نُْه َكتََب هل بَا بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ

َ
نَّ أ

َ
: أ

ُ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ُ رَُسوهلَ َمَر ا�َّ
َ
َمْن بَلََغْت ِعنَْدُه ِمَن اِإلبِِل َصَدقَُة اجلََذَعِة، «الَّيِت أ

إِ 
ٌة، فَ ُة، َوَ�َْعُل َمَعَها َشاَ�ْ�ِ إِِن َولَيَْسْت ِعنَْدُه َجَذَعٌة، وَِعنَْدُه ِحقَّ �ََّها ُ�ْقبَُل ِمنُْه احلِقَّ

ُة،  ِة، َولَيَْسْت ِعنَْدُه احِلقَّ �َن ِدرَْهًما، َوَمْن بَلََغْت ِعنَْدُه َصَدقَُة احِلقَّ ْو ِعرْشِ
َ
ُ، أ

َ
تَا هل اْستَيرَْسَ

اگر قیمت این گوسفند مثًال چھار صد درھم باشد، بر آنکه(ده) گوسفند داشته است، (صد) درھم 
 گردد. و بر آنکه (سی) گوسفند داشته است، (سه صد) درھم الزم می

نمائی،  یعنی: در صورتی که زکات مال خود را اداء کرده باشی، مھم نیست که در کجا سکونت می -١
ات در ماوراء بحار باشد، و ھجرت  دھی مطلع است ولو آنکه خانه که انجام می زیرا خداوند از آنچه

 کرده باشی و یا ھجرت نکرده باشی.

                                                                                                                        



 ٣٣  زکات :]۲۴[ کتاب

، َوَمْن وَِعنَْدُه اجلََذَعُة فَإِ�ََّها ُ�ْقبَُل ِمنُْه اجلََذَعُة، َو�ُ  ْو َشاَ�ْ�ِ
َ
�َن ِدرَْهًما أ ُق ِعرْشِ ْعِطيِه الُمَصدِّ

ُوٍن وَ  ُوٍن، فَإِ�ََّها ُ�ْقبَُل ِمنُْه بِنُْت بلَ
َ

 بِنُْت بل
َّ

ِة، َولَيَْسْت ِعنَْدُه إِال ُ�ْعِطي بَلََغْت ِعنَْدُه َصَدقَُة احِلقَّ
�َن ِدرَْهًما، َوَمْن بَلََغْت َصَدَ�تُ  ْو ِعرْشِ

َ
ٌة، فَإِ�ََّها ُ�ْقبَُل ِمنُْه َشاَ�ْ�ِ أ ُوٍن وَِعنَْدُه ِحقَّ ُه بِنَْت بلَ

ُوٍن َولَيَْسْت  ، َوَمْن بَلََغْت َصَدَ�تُُه بِنَْت بلَ ْو َشاَ�ْ�ِ
َ
�َن ِدرَْهًما أ ُق ِعرْشِ ُة َوُ�ْعِطيِه الُمَصدِّ احِلقَّ

ْو ِعنَْدُه، وَِعنَْدُه بِنُْت َ�َاٍض، فَإِ�ََّها ُ�ْقبَُل ِمنُْه بِنْ 
َ
�َن ِدرَْهًما أ ُت َ�َاٍض َو�ُْعِطي َمَعَها ِعرْشِ

 ].۱۴۵۳[رواه ابلخاری:  »َشاَ�ْ�ِ 
فرائض زکاتی را که خداوند بر  سروایت است که ابوبکر صدیق ساز انس -۷۳۶

 پیامبرش فرض گردانیده بود، برایش نوشت:
شد، کسی که از شترانش بروی(جذعۀ) فرض گریده است، و (جذعۀ) در نزدش نبا«

گردد، و باید دو گوسفند را اگر برایش  و در نزدش(حقه) باشد،(حقه) از وی قبول می
 »میسر باشد، نیز ضمیمه سازد، و یا باید بیست درھم بدھد

(جذعۀ) از  (جذعه) در نزدش باشد، (حقۀ) الزم گردیده است، وی و کسی که بر«
پس درھم یا دو گوسفند گردد، و مامور اموال زکات، باید برایش بیست  وی قبول می

 بدھد.
و کسی که بروی(حقه) فرض گریده، و در نزدش جز(بنت لبون) [چیز دیگری] 

گردد، و باید دو گوسفند یا بیست درھم را اضافه  نیست، (بنت لبون) از وی قبول می
 نماید.

و کسی که بر وی(بنت لبونی) فرض گردیده و در نزدش(حقه) باشد، (حقه) از وی 
 د، و مامور زکات، باید برایش بیست درھم، یا دو گوسفند پس بدھد.گرد قبول می

 و کسی که بروی(بنت لبونی) در نزدش نیست، و در نزدش(بنت مخاضی) است،
، و باید بیست درھم و یا دو گوسفند را به آن شود می (بنت مخاض) از وی پذیرفته

 .)١(»اضافه نماید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) (جذعه): شتری است که چھار سال را کامل کرده و در سال پنجم داخل شده باشد، و (حقه) ۱

کرده و در سال چھارم داخل شده باشد، و تفسیر(بنت مخاض) شتری است که سه سال را کامل 
 قبال گذشت.
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نَمِ  -٢٦ اةِ الغَ كَ  باب: زَ

 زکات گوسفند]: ۲۶باب [

ُ َ�نُْه:  -٧٣٧ ا َوَ�نُْه ريَِضَ ا�َّ ُ َهَذا الِكتَاَب لَمَّ ُ َ�نُْه، َكتََب هلَ بَا بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ أ

َ
أ

ِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ   ابَلْحَر�ِْن: � ا�َّ
َ

َهُه إىِل ِ  ،وَجَّ َدقَِة الَّيِت فََرَض رَُسوُل ا�َّ َهِذهِ فَِر�َضُة الصَّ
ُ، َص 

َ
ُ بَِها رَُسوهل َمَر ا�َّ

َ
َ�َمْن ُسئِلََها ِمَن الُمْسِلِمَ� «�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ الُمْسِلِمَ�، َوالَّيِت أ

�َن ِمَن اِإلبِِل، َ�َما ُدوَ�َها مِ  ْرَ�ٍع وَِعرْشِ
َ
َن ىلَعَ وَْجِهَها، فَلْيُْعِطَها َوَمْن ُسئَِل فَْوَ�َها فََال ُ�ْعِط يِف أ

 مَخٍْس َوثََالِ�َ�، فَِفيَها بِنُْت َ�َاٍض فَ الَغنَِم ِمْن لُكِّ مَخٍْس َشاٌة 
َ

�َن إِىل إَِذا بَلََغْت مَخًْسا وَِعرْشِ

شود، و  گردد در اختیار داشته باشد، از وی گرفته می ) اگر شتری را که بر صاحب مال فرض می۲
تری را در اختیار داشته باشد، در این صورت امام  اگر در اختیار نداشته باشد، و شتر کالن

 گوید: حدیث می نظر به ظاھر این /شافعی
مامور زکات آن شتر را از وی قبول نموده و دو گوسفند و یا بیست درھم را باید برای صاحب شتر 

 پس بدھد.
گوید: مامور زکات باید قیمت شتری را که بر آن شخص فرض گردیده  می /ولی امام ابو حنیفه

د، و فرقی را که بین ھردو گیرد، آن شتر قیمت شو است، از وی بگیرد، و اگر شتر کالن تری را می
گیرد، باز ھم باید آن  شتر وجود دارد، برای صاحب شتر پس بدھد، و اگر شتر خورد تری را می

شتر قیمت شود، و فرق بین قیمت دو شتر از صاحب شتر پس گرفته شود، و به ھیچ وجه به 
ھمه وقت و در  بیست درھم نباید مقید گردد، زیرا قیمت شتر و فرق بین یک شتر تا شتر دیگر

 کند. ھمه جا یکسان نیست، بلکه از یک زمان تا زمان دیگر و از یک مکان تا مکان دیگر فرق می
رسد، زیرا  تر به نظر می تر و راجح و البته با درنظر داشت واقعیت، مذھب احناف کامال معقول

ھم سنجیده طوری که در این حدیث شریف به طور مکرر آمده است، دو گوسفند معادل بیست در
شده است، یعنی: ھر گوسفند معادل(ده) درھم، و این قیمت عادالنۀ یک گوسفند درزمان نبی 

 بود. جکریم 
ولی اکنون قیمت گوسفند نسبت به آن زمان فرق بسیار فاحشی دارد، و حتی یک گوسفند را به 

رف مامور دھند، و در این صورت خواه بیست درھم به عوض دو گوسفند از ط صد درھم ھم نمی
جمع آوری زکات به بصاحب گوسفند داده شود، و خواه از طرف صاحب گوسفند به مامور جمع 

شود، و  آوری زکات، یک قیمت نا عادالنه و غیر معقولی است که سبب ضرر به یکی از دو طرف می
این چیزی است که مخالف روح شریعت است، زیرا به استقصاء دیده شده است، که نصوص 

 غیر عبادات محضه، معقولیت و مصالح را مراعات نموده است. شریعت در
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إَِذا بَلََغْت سِ 
ْ�ىَث، فَ

ُ
ُوٍن أ ْرَ�ِعَ� فَِفيَها بِنُْت بلَ

َ
 مَخٍْس َوأ

َ
إَِذا بَلََغْت ِستًّا َوثََالِ�َ� إِىل

ْ�ىَث، فَ
ُ
تًّا أ
 مَخٍْس وََسبِْع�َ وَ 

َ
إَِذا بَلََغْت َواِحَدًة وَِستَِّ� إىِل

ٌة َطُروقَُة اجلََمِل، فَ  ِستَِّ� فَِفيَها ِحقَّ
َ

ْرَ�ِعَ� إىِل
َ
، أ

إَِذا بَلََغْت  – َ�ْعِ�  – فَِفيَها َجَذَعٌة فَإَِذا بَلََغْت 
ُوٍن فَ  �ِْسِعَ�، فَِفيَها بِنْتَا بلَ

َ
ِستًّا وََسبِْعَ� إىِل

�َن إِحْ  إَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِعرْشِ
تَاِن َطُروَ�تَا اجلََمِل، فَ �َن َوِمائٍَة، فَِفيَها ِحقَّ  ِعرْشِ

َ
َدى َو�ِْسِعَ� إىِل

ْرَ�ٌع مِ 
َ
 أ

َّ
ٌة، َوَمْن لَْم يَُ�ْن َمَعُه إِال ُوٍن َوِ� لُكِّ مَخِْسَ� ِحقَّ ْرَ�ِعَ� بِنُْت بلَ

َ
َن َوِمائٍَة، فَيِف لُكِّ أ

إَِذا بَلََغْت مَخًْسا ِمَن اِإلبِِل، فَِفيَها َشاٌة َوِ� اِإلبِِل، فَ 
ْن �ََشاَء َر�َُّها، فَ

َ
 أ

َّ
ٌة إِال

لَيَْس ِ�يَها َصَدقَ
�َن  :َصَدقَِة الَغنَمِ  إَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِعرْشِ

�َن َوِمائٍَة َشاٌة، فَ  ِعرْشِ
َ

ْرَ�ِعَ� إىِل
َ
يِف َسائَِمِتَها إَِذا اَكنَْت أ

 
َ

ٍة إِىل
إَِذا َزاَدْت َوِمائَ

 ثََالِث ِمائٍَة، فَِفيَها ثََالُث، فَ
َ

إَِذا َزاَدْت ىلَعَ ِمائَتَْ�ِ إىِل
 ِمائَتَْ�ِ َشاتَاِن، فَ

ْرَ�ِعَ� َشاًة َواِحدَ 
َ
إَِذا اَكنَْت َسائَِمُة الرَُّجِل نَاقَِصًة ِمْن أ

ًة، ىلَعَ ثََالِث ِمائٍَة، فَيِف لُكِّ ِمائٍَة َشاٌة، فَ
 �ِْسِعَ� َوِمائًَة، فَلَيَْس �ِ 

َّ
، فَإِْن لَْم تَُ�ْن إِال قَِّة ُر�ُْع الُعرْشِ ْن �ََشاَء َر�َُّها َوِ� الرِّ

َ
 أ

َّ
ٌة إِال

يَها َصَدقَ
ْن �ََشاَء َر�َُّها

َ
 أ

َّ
ٌء إِال  ].١٤٥٤[رواه ابلخاری:  فَلَيَْس ِ�يَها يَشْ

ھنگامی که او را به طرف بحرین  سروایت است که ابوبکر سو از انس -۷۳۷
 فرستاد، این دستور را برایش نوشت:

 بسم الله الرحمن الرحیم
بر مسلمانان فرض گردانیده است، و  جاین دستور زکاتی است که پیامبر خدا 

خداوند متعال رسول خود را به آن امر فرموده است، ھر مسلمانی که به مقدار معین 
آن را بپردازد، و اگر از وی بیشتر از اندازۀ معین آن مطالبه آن از وی مطالبه گردد، باید 

 گردد، نباید آن را بپردازد: می
و چھار شتر و در کمتر از آن از گوسفند، در ھر پنج شتری یک  تدر بیس«

 گوسفند.
 تا سی و پنج شتر: یک(بنت مخاض) ماده. به بیست و پنج رسید،چون 

 ر: یک(بنت لبون)ماده.چون به سی وشش رسید، تا چھل و پنج شت
 چون به چھل و شش رسید، تا شصت شتر: یک(حقه) که آمادۀ بار داری است.

 چون به شصت و یک رسید، تا ھفتاد و پنج شتر: یک(جذعه).
 چون به ھفتاد و شش رسید، تا نود شتر: یک(بنت لبون).

ری باردا که آماده چون به نود و یک رسید، تا به یک صد و بیست شتر: دو(حقه)
 است.
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تر شد، در ھر چھل شتری یک(بنت لبون)، و در چون از یک صد و بیست شتر زیاد
 گردد. ھر پنجاه شتری یک(حقه) الزم می

و اگر کسی بیش از چھار شتر نداشت، در آن زکاتی نیست، مگر آنکه صاحبش به 
 اختیار خود چیزی را صدقه بدھد، و چون به پنج شتر رسید: در آن یک گوسفند الزم

 .شود می
و در زکات گوسفند: در صورتی که درصحرا بچرد، در ھر چھل گوسفند تا یک صد و 

 بیست گوسفند: یک گوسفند.
 چون از یک صدو بیست گوسفند زیاد شد، تا دو صد گوسفند: دو گوسفند.

 چون از دوصد گوسفند زیاد شد، تا سه صد گوسفند: سه گوسفند.
 یکصد گوسفندی، ی کگوسفند الزمچون از سه صد گوسفند زیاد شد، در ھر

 .شود می
چرد، از چھل گوسفند حتی یک گوسفند کم  گوسفندانی که در صحرا می اگر تعداد

ھا به رضایت خودش چیزی  ھا زکاتی نیست، مگر آنکه صاحب آن باشد، بر صاحب آن
 صدقه بدھد.

 و درنقره: ربع عشر است[یعنی: در ھر چھل درھم، یک درھم] و اگر شخصی فقط
ھا به اختیار  یک صد و نود[درھم] داشت، در آن زکاتی نیست، مگر آنکه صاحب آن

 .)١(»خودش، چیزی صدقه بدھد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چه در جوانب زیادی از مسائل آن نظر به این  گردد، چنان از این حدیث مسائل زیادی استنباط می

الله وجود دارد، و حدیث و احادیث دیگری که دراین مورد آمده است اختالفات بین فقھاء رحھم 
 شود. ھا قرار آتی اشاره می به بعضی از آن

) در زکات پنج شتر تا یکصد و بیست شتر، بین علماء اختالفی نیست، و ھمان چیزی الزم ۱
 گردد، که ظاھر این حدیث بر آن داللت دارد. می

بون)، و در ھر چھل شتر، یک(بنت ل /) در زیاده بر یکصد و بیست شتر، در نزد امام شافعی۲
و اصحابش بعد از یکصد و  /گردد، و درنزد اما ابو حنیفه در ھر پنجاه شتر، یک(حقه) الزم می

شود، یعنی: دریکصد و بیست شتر، دو حقه و یک  بیست شتر، فریضه زکات از سر گرفته می
گوسفند، و در یکصد و سی شتر، دو حقه و دو گسفند، و در یکصد و سی و پنج شتر، دو حقه و 

 گوسفند...سه 
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لِيم باب: الَ  -٢٧ ةِ إالَّ السَّ قَ دَ ذُ يفِ الصَّ  يُؤخَ

 شود ]: در زکات جز مال سالم گرفته نمی۲۷[ باب

بَا بَْ�ٍر  نهُ عَ وَ  -۷۳۸
َ
نَّ أ

َ
ُ َ�نُْه: أ ُ ريَِضَ ا�َّ ُ  ريَِضَ ا�َّ

َ
ُ  ،َ�نُْه، َكتََب هل

َ
ُ رَُسوهل َمَر ا�َّ

َ
الَّيِت أ

 َما َشاَء «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
َّ

َدقَِة َهِرَمٌة َوَال َذاُت َعَواٍر، َوَال تَيٌْس إِال َوَال ُ�َْرُج يِف الصَّ
ُق   ].١٤٥٥[رواه ابلخاری:  »الُمَصدِّ
دستوری را که خداوند به رسولش امر  سروایت است که ابوبکر سو از انس -۷۳۸

 آن آمده بود که:] [و در ] نوشت:سکرده بود، برایش[یعنی برای انس
زکات مال نباید پیر، مریض، و یا آنکه قوچ باشد، مگر آنکه مامور زکات[بنا به «

 .)١(»قبول نمایدآن را  مصلحت]

گویند: کسی که پنج شتر دارد، باید فقط و فقط یک  ) امام مالک و امام احمد رحمھماالله می۳
 گوسفند زکات بدھد، و اگر یک شتر زکات داد، جواز ندارد.

گوید: یک گوسفند حد اقل آن است، و وقتی که یک گوسفند جواز داشته  می /ولی امام شافعی
باشد، یک شتر به طریق اولی جواز دارد، زیرا اصل در زکات آن است که از جنس مال باشد، و 
اینکه در زکات شتر گوسفند الزم شده است، از نگاه رفق بر صاحب مال است، زیرا اگر یک شتر 

 دالنۀ نبود.گردید، مقدار عا الزم می
گوید: به عالوه آنکه گوسفند و شتر جواز دارد، قیمت آن نیز جواز دارد،  می /و امام ابو حنیفه

زیرا مقصود از زکات ھمکاری و کمک با فقراء است، و چه بسا که قیمت شتر و گوسفند برای 
 تر از اصل شتر و گوسفند باشد. فقیر، بھتر و با منفعت

که در کمتر از پنج شتر، و در کمتر از چھل گوسفند، و در کمتر از دو  اند ) علماء بر این متفق۴
 صد درھم نقره، زکاتی نیست.

گویند: در حیوان معلوفه،(که صاحبش آن را در  و بسیار از علمای دیگر می /) امام ابو حنیفه۵
کند،  میدھد) و حیوانی که با آن کار  دشت و صحرا به چرا نبرده و از گیاه مزروعۀ خود علف می

ھا زکاتی نیست، و در نزد امام مالک و امام لیث  مانند شتر بارکش، گاو زراعتی و امثال این
 گردد.  رحمھماالله در ھمۀ انواع حیوان بعد از اینکه به نصاب برسد، زکات الزم می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
قوچ باشد، ھم چنین نباید لنگ، کور، و یا معیوب ) ھمان طوریکه زکات مال نباید پیر، مریض و ۱

به عیب دیگری باشد، ولی اگر کسی تمام گوسفندانش مریض و یا معیوب بود، مکلف نیست، تا در 
 ھا گوسفند سالمی را بخرد. زکات آن
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ائِمُ أمْ تُؤ باب: الَ  -٢٨ رَ ذُ كَ اخَ ةِ وَ قَ دَ  لِ النَّاسِ يفِ الصَّ

 یدۀ مردم انتخاب گرددز]: در زکات نباید اموال برگ۲۸باب [

ُ َ�نُْهَما:  -٧٣٩  َ�َعَث ُمَعاًذا حديُث َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
َ

م َوِ�ْ َهِذهِ  ايلََمِن  إِىل َ�َقدَّ
وايَة ْهِل ِكتَاٍب «قَاَل:  الرِّ

َ
َِديْث، ُ�مَّ قَاَل يِفْ آِخِرهِ:  »...إِنََّك َ�ْقَدُم ىلَعَ قَْوٍم أ

ْ
... «َوَذَكَر بَايِقْ احل

ْمَواِل انلَّاِس 
َ
 ].١٤٥٨[رواه ابلخاری:  »َوتََوقَّ َكَرائَِم أ

معاذ را به یمن فرستادند و  جدر حدیثی که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۷۳۹
تو درنزد اھل کتاب «فرمودند:  جقبًال گذشت چنین آمده است که پیامبر خدا ذکر آن 

 و در آخر آن حدیث فرمودند:» روی... می
 .)١(»و [در زکات اموال] از گرفتن مال سره و بر گزیدۀ مردم بپرھیز«

ىلَ  -٢٩ اةِ عَ كَ بِ  باب: الزَّ ارِ  األَ قَ

 ]: دادن زکات برای اقوام و نزدیکان۲۹ب [با

ُ َ�نْهُ َعنُه وَ  -۷۴۰ ٍْل،  قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
َ

 ِمْن �
ً

نَْصاِر بِالَْمِدينَِة َماال
َ
ْ�رَثَ األ

َ
بُو َطلَْحَة أ

َ
اَكَن أ

ِ َص�َّ اُهللا عَ  ِْه َ�ْ�َُحاَء، َوَ�نَْت ُمْستَْقِبلََة الَمْسِجِد، َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ
َ

ْمَواهِلِ إيِل
َ
َحبُّ أ

َ
لَيِْه َوَ�َن أ
نِْزلَْت َهِذهِ اآليَةُ  وََسلَّمَ 

ُ
ا أ �ٌَس: فَلَمَّ

َ
 ٱۡلِ�َّ َ�َنالُواْ  لَن«يَْدُخلَُها َو�رَْشَُب ِمْن َماٍء ِ�يَها َطيٍِّب، قَاَل أ

ءٖ فَإِنَّ  ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ َ َح�َّ   »٩٢ َعلِيمٞ  ۦبِهِ  ٱ�َّ
َ

بُو َطلَْحَة إىِل
َ
قَاَم أ

 َ�ُقوُل: رَسُ 
َ

َ َ�بَاَرَك َوَ�َعاىل ، إِنَّ ا�َّ ِ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ َ�َنالُواْ  لَن«وِل ا�َّ
ءٖ فَإِنَّ  ٱۡلِ�َّ  ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ ْ ِممَّ ٰ تُنفُِقوا َ َح�َّ َحبَّ  »٩٢َعلِيٞم  ۦبِهِ  ٱ�َّ

َ
 َو�ِنَّ أ

، فََضْعَها يَا رَُسو ِ رُْجو بِرََّها وَُذْخَرَها ِعنَْد ا�َّ
َ
، أ ِ َّ َ�ْ�َُحاَء، َو�ِ�ََّها َصَدقٌَة ِ�َّ ْمَوايِل إيِلَ

َ
ِ أ َل ا�َّ

تواند حیوان کور، لنگ و یا پیری را  ) مامور زکات، با در نظر داشت مصلحت مستحقین زکات، می۲
 اید.قبول نم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
توان چنین استنباط نمود که در اخراج زکات، باید جانب  از این حدیث و حدیث پیشتر آن، می 

صاحب مال، و جانب مستحقین زکات ھردو مراعات گردد، بنابراین باید مال زکات از نوع متوسط 
 ار پست و نا مرغوب. باشد، نه بسیار سره و بر گزیده، و نه بسی
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ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ، قَاَل: َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ُ َراَك ا�َّ
َ
َذلَِك َماٌل بٍَخ، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، «َحيُْث أ

قَْر�ِ�َ 
َ
َْعلََها يِف األ

َ
ْن جت

َ
رَى أ

َ
ْ�َعُل يَا » َرابٌِح، َوقَْد َسِمْعُت َما قُلَْت، َو�ِ�ِّ أ

َ
بُو َطلَْحَة: أ

َ
َ�َقاَل أ

ِه، قَاِر�ِِه َوَ�ِ� َ�مِّ
َ
بُو َطلَْحَة يِف أ

َ
، َ�َقَسَمَها أ ِ  ].١٤٦١رواه ابلخاری: [ رَُسوَل ا�َّ

از ھمۀ مردم انصار  سروایت است که گفت: (ابوطلحه) بو از ابن عباس -۷۴۰
در خت خرما بیشتر داشت، و محبوبترین مال او درنزدش(بیرحاء) بود، [بیرحاء نام 

در آن  جباغچه و یا نخلستانی بود] که مقابل مسجد[نبوی] قرار داشت، و پیامبر خدا 
 نوشیدند. نخلستان رفته و از آب گوارای آن می

تا وقتی که از مال دوست «چون این آیۀ مبارکه نازل گردید: گوید:  می سانس
آمد و  جنزد پیامبر خدا  س، ابو طلحه»برید داشتنی خود نفقه نکنید ھر گز ثوابی نمی

تا وقتی که از مال دوست داشتنی «فرماید که  گفت: یا رسول الله! خداوند متعال می
ۀ اموالم(بیرحاء) را بیشتر دوست و چون از ھم» برید خود نفقه نکنید ھرگز ثوابی نمی

درنزد آن را  ند متعال مزد و ثوابودارم، در راه خدا صدقه باشد، و امیدوارم که خدا
خواھید بنھید[یعنی  در ھر جا که میآن را  خود برایم ذخیره نماید، و شما یا رسول الله!

 دانید در آن تصرف نمائید]! ھر طوری که مناسب می
به، به! این عجب مال فائده مندی است، این عجب : «رمودندف جپیامبر خدا  گفت:

ھا را برای  مال فائده مندی است، آنچه را که گفتی شنیدم، و نظر من آن است که آن
 ».اقوام خود صدقه بدھی

کنم و ھمان بود که ابو طلحه آن نخلستان  ابو طلحه گفت: یا رسول الله! چنین می
 .)١(تقسیم کردرا برای اقوام و اوالد عم خود 

 از احکام و مسائل متعلقه به این حدیث آنکه: -١
) داخل شدن در باغ و بستان رفیق خود، و نوشیدن از آب آن روا است، و این در صورتی است ۱

 گردد. که باغ قفل نباشد، و بداند که این کار سبب کدورت برای صاحب باغ نمی
 اھل علم و فضل مشوره خواسته شود.) مستحب است که در وقت صدقه دادن، از ۲
 ) وکیل گرفتن در توزیع زکات و صدقات جواز دارد.۳
 ) صدقه دادن از مال خوب و دوست داشتنی، ثواب بھتر و بیشتری دارد.۴
نزدیکان، بھتر از صدقه دادن برای دیگران است، خواه صدقۀ فرضی باشد،  ) صدقه برای اقوام و۵

 و خواه صدقۀ نفلی.
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ُ َ�نُْه، -٧٤١ يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
 الُمَص�َّ  جَحديثُُه ىف ُخروِج انلَّىّب  َ�ْن أ

َ
إِىل

مَ  وايَة قَاَل:وَ  َ�َقدَّ ِذُن  � هِذهِ الرَّ
ْ
ُة ابِْن َمْسُعوٍد، �َْستَأ

َ
، َجاَءْت َز�ْنَُب، اْمَرأ هِلِ  َمْ�ِ

َ
ا َصاَر إِىل فَلَمَّ

، َهِذهِ َز�ْنَُب، َ�َقاَل:  ِ َ�انِِب؟«َعلَيِْه، فَِقيَل: يَا رَُسوَل ا�َّ يُّ الزَّ
َ
ُة ابِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: » أ

َ
فَِقيَل: اْمَرأ

ِذنَ » َ�َعْم، ائَْذنُوا لََها«
ُ
َدقَِة، َوَ�َن ِعنِْدي ُحِ�ٌّ  فَأ َمْرَت ايلَْوَم بِالصَّ

َ
، إِنََّك أ ِ لََها، قَالَْت: يَا نيَِبَّ ا�َّ

قُْت بِِه َعلَيِْهْم، َحقُّ َمْن تََصدَّ
َ
ُه أ َ نَُّه َوَودلَ

َ
َق بِِه، فََزَ�َم اْ�ُن َمْسُعوٍد: �

تََصدَّ
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َ�َقاَل  يِل، فَأ

قِْت بِِه «ُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: انلَّيِبُّ َص�َّ ا َحقُّ َمْن تََصدَّ
َ
ِك أ ُ َصَدَق اْ�ُن َمْسُعوٍد، َزوُْجِك َوَودلَ

 ].١٤٦٢[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْهمْ 
به سوی  ج در موضوع بیرون شدن پیامبر خدا سحدیث ابو سعید ُخدِری -٧٤١

 عیدگاه قبًال گذشت، و در این روایت آمده است که وی گفت:
آمد و  بل خود رفتند، زینب ھمسر ابن مسعودبه طرف منز جر خدا بن پیامچو

 اجازه داخل شدن خواست.
 خواھد]. گفت که: یا رسول الله! زینب است[اجازه می جکسی برای پیامبر خدا 

 ؟»کدام زینب«فرمودند: 
 گفت: ھمسر ابن مسعود.

 ».بلی! برایش اجازه بدھید«فرمودند: 
 برایش اجازه داده شد.
آمد] گفت: ای پیامبر خدا! امروز شما به صدقه دادن امر  ج[چون نزد پیامبر خدا 

گوید  صدقه بدھم، ولی ابن مسعود میآن را  خواستم فرمودید، و من زیوری داشتم و می
 تر ھستند. که او و فرزندش از ھر کس دیگری که برایش صدقه بدھم مستحق

گوید، شوھر تو، و فرزند تو، از ھرکس  ابن مسعود راست می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»تر ھستند دیگری که برایش صدقه بدھی، مستحق

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) اکثر علماء، و از آن جمله امام شافعی، و احمد در یک روایت، و ابو یوسف و محمد رحمھم الله ۱

را برای شوھر فقیر خود  گویند: برای زن جواز دارد که زکات مال خود نظر به ظاھر این حدیث می
 بدھد.

و ثوری، و مالک و احمد رحمھم الله در روایت دیگری ولی امام ابو حنیفه، و حسن بصری، 
گویند زکات دادن زن برای شوھر فقیرش جواز ندارد، و در این حدیث که جواز صدقه آمده  می
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ىلَ باب: لَيْ  -٣٠ ةٌ املُسْ  سَ عَ قَ دَ هِ صَ سِ رَ  لِمِ يفِ فَ

 ]: بر اسپ شخص مسلمان زکاتی نیست۳۰ب [با

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ  -۷۴۲ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
لَيَْس ىلَعَ «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�ْن أ

 ].١٤٦٣[رواه ابلخاری:  »الُمْسِلِم يِف فَرَِسِه وَُغالَِمِه َصَدقَةٌ 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۴۲

 .)١(»بر شخص مسلمان در اسپ و در غالمش زکاتی نیست«

است، مراد از آن، صدقۀ نفلی است، نه زکات واجب، و دلیل این امر آن است که در این مقدار مال، 
 شود. زکات واجب نمی

ھای دیگری نیز  ه جانبین، غیر از آنچه که ذکرش رفت، برای خود دلیل) باید متذکر شد ک۲
ھا در مطوالت فقه و حدیث مذکور است، و کسی که تفصیل بیشتری  دارند، که تفصیل آن

 ھا مراجعه نماید. خواھد به آن کتاب می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

ماء، و از آن جمله اما شافعی، مالک، احمد، ابو یوسف و ) نظر به ظاھر این حدیث بسیاری از عل۱
 اند که در اسپ زکاتی نیست. محمد رحمھم الله از علمای احناف گفته

اند: در اسپی که برای  از صحابه گفته سولی اما ابو حنیفه و زفر رحمھم الله و زید بن ثابت
تناسل باشد، در آن زکات الزم سورای شخصی، و یا برای جھاد باشد زکاتی نیست، ولی اگر برای 

شان حدیث طویلی است که مسلم روایت کرده است، و در این حدیث آمده است  گردد، و دلیل می
اسپ سه نوع است:... و نوع سوم اسپی است که شخص آن را جھت «فرمودند:  جکه پیامبر خدا 

شت آن اسپ است در دارد، و حقی که متعلق به شکم و پ محترم بودن و تجمل برای خود نگه می
 س، و عالوه بر آن در روایات زیادی آمده است که عمر بن خطاب»کند ھیچ حالتی فراموش نمی

 گرفت، از ھر اسپی یک دینار. از اسپ زکات می
گویند: صاحب اسپ مخیر است که از ھر  شود، می گویند بر اسپ زکات می بنابراین کسانی که می

نکه اسپ را قیمت نماید و از قیمت آن از ھر چھل در ھم یک اسپی یک دینار زکات بدھد، و یا آ
دھند که این  درھم زکات بدھد، و از این حدیثی که در آن نفی زکات آمده است چنین جواب می

 نفی زکات نسبت به اسپی است که برای سواری و یا برای جھاد باشد، نه برای تناسل.
ام است، اگر بگوئیم که ھر گرام طال اکنون ) گر۸۵/۴) باید متذکر شد که ھر دینار مساوی(۲

 شود. حدود(چھل درھم) و یا اندک بیشتر قیمت دارد، زکات ھر اسپ تقریبا(دوصد) درھم می
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ىلَ اليَتَامى -٣١ ةِ عَ قَ دَ  باب: الصَّ

 ]: دادن زکات به یتیمان٣١ب [با

يَب  -٧٤٣
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َجلََس َذاَت َعن أ

َ
ُ َ�نُْه: أ َسِعيٍد اخلُْدِريَّ ريَِضَ ا�َّ

ُ، َ�َقاَل: 
َ

َخاُف َعلَيُْ�ْم ِمْن َ�ْعِدي، َما ُ�ْفتَُح َعلَيُْ�ْم «يَْوٍم ىلَعَ الِمنرَْبِ وََجلَْسنَا َحْوهل
َ
ا أ إِ�ِّ ِممَّ

ْ�يَا ؟ فََسَكَت انلَّيِبُّ َص�َّ » َوِز�نَِتَها ِمْن َزْهَرِة ادلُّ ِّ يِت اخلَْ�ُ بِالرشَّ
ْ
َوَ�أ

َ
، أ ِ َ�َقاَل رَُجٌل: يَا رَُسوَل ا�َّ

نَُك؟ تَُ�لُِّم انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَال يَُ�لُِّمَك؟
ْ
ُ: َما َشأ

َ
 اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَِقيَل هل

نَّهُ 
َ
ْ�نَا �

َ
ُل َعلَيِْه؟ قَاَل: َ�َمَسَح َ�نُْه الرَُّحَضاَء، َ�َقاَل:  فََرأ ائُِل؟«ُ�ْ�َ ْ�َن السَّ

َ
َدُه، َ�َقاَل: » أ نَُّه مَحِ

َ
َوَ��

اءِ «  آِ�لََة اخلرَْضَ
َّ

، إِال ْو يُِلمُّ
َ
�ِيُع َ�ْقتُُل أ ا يُنْبُِت الرَّ

، َو�ِنَّ ِممَّ ِّ يِت اخلَْ�ُ بِالرشَّ
ْ
َ�لَْت إِنَُّه َال يَأ

َ
َحىتَّ ، أ

ْمِس، َ�ثَلََطْت َوَ�الَْت، َوَرَ�َعْت، َو�ِنَّ َهَذا الَماَل  تَاَها اْستَْقبَلَْت َ�ْ�َ الشَّ ْت َخارِصَ إَِذا اْمتَدَّ
ِبيِل  ْ�َطى ِمنُْه الِمْسِكَ� َوايلَتِيَم َواْ�َن السَّ

َ
ٌة ُحلَْوٌة، فَنِْعَم َصاِحُب الُمْسِلِم َما أ ْو  -َخرِضَ

َ
أ

ُ�ُل َوَال �َْشبَُع،  -وََسلََّم  َعلَيْهِ يِبُّ َص�َّ اُهللا َكَما قَاَل انلَّ 
ْ
ي يَأ ِ

َّ
ِه، اَكذل ُخُذُه بَِغْ�ِ َحقِّ

ْ
َو�ِنَُّه َمْن يَأ

 ].١٤٦٥رواه ابلخاری: [ »َوَ�ُ�وُن َشِهيًدا َعلَيِْه يَْوَم الِقيَاَمةِ 
 روزی باالی منبر جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -٧٤٣

 نشستند، و ما در اطراف منبر نشستیم، فرمودند:
ھای  زیبائی شما خوف دارم این است که و سائل ودربارۀ  چیزی که بعد از خود«

 ».زندگی برای شما آماده گردد

ھا از نگاه قیمت و ارزش با ھم بسیار متفاوت  ولی نسبت به اینکه در این عصر و زمان اسپ
ھا به بیش از صد  مسابقه قیمت آنھای  ھا خصوصا اسپ باشند، به طوری که بعضی از اسپ می

 ھا متناسب نیست. ھا با قیمت آن رسد، لذا تعیین یک(دینار) برای ھمۀ انواع اسپ ھزار درھم می
توانیم که زکات اسپ باید اکنون به اساس قیمت آن باشد، نه به اساس از ھر  از این جھت گفته می

ھر اندازه که بود، صاحبش از ھر چھل اسپ یک دینار، یعنی: باید اسپ قیمت شود، و قیمتش به 
 درھم یک درھم زکات بدھد.

ھا از نگاه قیمت با ھم  گرفت، درآن وقت تقریبا اسپ از ھر اسپ یک دینار زکات می سو اینکه عمر
ھا در زمان ما وجود دارد، در آن زمان  متقارب بودند، و این اختالف فاحشی که در قمیت اسپ

 لم بالصواب. وجود نداشت، والله تعالی أع
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که خیر سبب شر گردد؟[یعنی: اموال  شود می شخصی گفت: یا رسول الله! آیا
 بدبختی شود].خداوندی است، چرا سبب ھای  دنیوی که از نعمت

 سکوت نموده و چیزی نگفتند. جپیامبر خدا 
 جر خدا بکنی؟ تو با پیام مردم برای آن شخص گفتند: این چه کاری است که می

زنند، در این وقت متوجه شدیم که برایشان  زنی و ایشان با تو سخن نمی سخن می
 .شود می وحی ناز

ته بود، نشس سبب فشار وحی]] عرق زیادی را که بر چھرۀ شان[به ج[پیامبر خدا 
شد که آن  ؟، و طوی معلوم می»کننده کجاشدشخص سؤال «پاک کرده و فرمودند: 

 کنند، و فرمودند: را تمجید می شخص
روید، گیاھانی است که  از چیزھایی که در بھار می، )١(شود خیر سبب شر نمی«

اندازۀ معقول آن سازد، مگر حیوانی که از آن سبزه به  کند و یا مریض می ھالک می
خورد که خوب سیر شود، و بعد از خوردن و  استفاده نماید، و این حیوان ھمین قدر می

کند، و  اندازد و بول می کند، سرگین می سیر شدن، رویش را به طرف آفتاب می
و مال دنیا دل فریب و شیرین است، و خوشا به حال مسلمانی که از آن مال  )٢(چرد می

و کسی که مال را به غیر حق  ،)٣(دھد ان و دور افتادگان از وطن میبه مساکین و یتیم

ھای خدا است، در ذات خود بد نیست، و بدی که در آن وجود دارد،  یعنی: اموال دنیوی که نعمت -١
کیفیت حسن استفاده و سوء استفاده را از اموال  جدر سوء استفاه از آن است، و پیامبر خدا 

 دنیوی ضمن مثالی بیان نموده و فرمودند: خیر سبب شر....
پس انسان عاقل کسی است که از مال دینا به ھمان اندازۀ استفاده کند که بتواند آن را ھضم کند  -٢

 اش نگردد، و حق خدا را در آن اداء نماید. و سبب ھالکت و یا مریضی

 ج)، یعنی: (و یا چیزی که پیامبر خدا ج أو كما قال انليبگوید: ( و بعد از این عبارت راوی می -٣
برند که در وقت روایت حدیث، در عین  و این عبارت را محدثین در جایی به کار میاند)،  فرموده

ھا  به شک افتاده باشند، و در این حالت نزدیکترین عبارتی را که در ذھن آن جعبارت نبی کریم 

 ).ج أو كما قال انليبگویند ( کنند، و سپس می است روایت می
بوی به شک افتاده است، وبرای آنکه مسؤولیت را و دراین حدیث ھم گویا راوی در لفظ حدیث ن

از خود رفع کرده باشد، آنچه را که به اغلب گمان به یادش بوده روایت کرده است، و چیز دیگری 
را که نسبت به آن شک داشته است، به این عبارت رفع مسؤولیت نموده و گفته است: و یا طوری 

 فرمودند. جکه پیامبر خدا 

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٤

آورد] مانند کسی است که ھر  گیرد، [یعنی: از راه حرام و غیر مشروع بدست می آن می
 .)٢(»دھد و آن مال در روز قیامت بر علیه او شھادت می )١(شود نمی خورد سیر قدر می

ىلَ  -٣٢ اةِ عَ كَ وجِ  باب: الزَّ جْ األَيْ وَ  الزَّ  رِ تَامِ يفِ احلَ

 باشند ]: دادن زکات به شوهر و به یتیمانی که در آغوشش می۳۲باب [

۷۴۴-  ِ ِة َ�بِْد ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما بن َمسُعودٍ  َ�ْن َز�ْنََب اْمَرأ م قَر�باً  ريَِضَ ا�َّ  َحديثها الُمتََقدَّ

وايَة: وَ   انلَّيِبِّ قالَت يف هذهِ الرَّ
َ

ًة ِمَن فَا�َْطلَْقُت إِىل
َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَوََجْدُت اْمَرأ

نَْصاِر ىلَعَ ابَلاِب، َحاَجتَُها ِمثُْل َحاَجيِت، َ�َمرَّ َعلَيْنَا بَِالٌل، َ�ُقلْنَا: َسِل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا 
َ
األ

ْ�تَامٍ 
َ
نِْفَق ىلَعَ َزْويِج، َوأ

ُ
ْن أ

َ
َ�ِْزي َ��ِّ أ

َ
رِْبْ بِنَا،  َعلَيِْه وََسلََّم أ

ُ
يِل يِف َحْجِري؟ َوقُلْنَا: َال خت

ُ، َ�َقاَل: 
َ

هل
َ
َ�انِِب؟«قَاَل: َز�ْنَُب، قَاَل: » َمْن ُهَما؟«فََدَخَل فََسأ يُّ الزَّ

َ
، قَاَل: » أ ِ ُة َ�بِْد ا�َّ

َ
قَاَل: اْمَرأ

َدقَةِ « ْجُر الصَّ
َ
ْجُر الَقَرابَِة َوأ

َ
ْجَراِن، أ

َ
 ].١٤٦٦خاری: [رواه ابل »َ�َعْم، لََها أ

قبًال گذشت، و دراین روایت  بینب ھمسر عبدالله بن مسعودحدیث ز -۷۴۴
 گوید: می

لی است که با وجو نعمت بودن، در دنیا و آخرت سبب ھالکت صاحب خود و این ھمان ما -١
 گردد. می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) مال دنیا به خودی خود نیست، بلکه بدی و خوبی در طریق بدست آوردن و در کیفیت ۱

ۀ الزم و به شکل معقول استعمال آن است، اگر کسی مالی را از راه حالل بدست آورده و به انداز
از آن استفاده کند، و حق خدا را از آن مال اداء نماید، آن مال خوب است، و سبب راحت صاحبش 

شود، و بالمقابل اگر کسی مالی را از راه حرام بدست آورد، و یا در  در دنیا، و نجاتش در آخرت می
است، و حتی سبب ھالکت صاحب بدست آوردن آن افراط کند، و حق آن را اداء نکند، آن مال بد 

 شود. خود در دنیا و آخرت می
) جزء اخیر حدیث نبوی شریف این است که(و آن مال در روز قیامت بر علیه او شھادت ۲

کند، چه آن مال طال و نقره  دھد)، و شھادت دادن مال بر علیه کسی که حق مال را اداء نمی می
صدق است، و جای ھیچ شک نیست، و این مفھوم باشد، و چه حیوان و چه ھر مال دیگری حق و 

در احادیث دیگری نیز آمده است، از آن جمله حدیثی که قبًال گذشت، ومعنایش این بود که: اگر 
کسی زکات مالش را اداء نکند، مالش در قیامت به صورت اژدھای پیری که از دھانش کف 

 ام.  گوید: من مال تو ام، من گنجینۀ تو ریزد، درآمده و ھردو رخسارش را به دندان گرفته و می می

                                                 



 ٤٥  زکات :]۲۴[ کتاب

رفتم، و زنی از انصار را به در[خانۀ شان] دیدم، مشکلش مانند  جنزد پیامبر خدا 
بپرس که  جمشکل من بود، بالل از نزد ما گذشت و ما برایش گفتیم که از پیامبر خدا 

] که برای شوھرم و برای یتیمانی که در آغوشم داردبرایم ثواب آیا روا است[یعنی: 
ھای آن زن بودند] او رفت و  ھا و خواھر زاده این یتیمان برادرزادهباشند نفقه کنم؟[ می

 پرسان نمود، و در جواب فرمودند:
 .)١(»و خویشاوند، و دیگری ثواب صدقه بلی برایش دو ثواب است، یکی ثواب قرابت«

۷۴۵-  
ُ
نِْفَق ىلَعَ ريَِضَ ا�ُّ َعنَها مِّ َسلََمةَ َ�ْن أ

ُ
ْن أ

َ
ْجٌر أ

َ
يِلَ أ

َ
، أ ِ ، قَالَْت: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

؟ َ�َقاَل:  يِب َسلََمَة، إِ�ََّما ُهْم بَِ�َّ
َ
ْ�َفْقِت َعلَيِْهمْ «بَِ� أ

َ
ْجُر َما أ

َ
نِْفيِق َعلَيِْهْم، فَلَِك أ

َ
[رواه  »أ

 ].١٤٦٧ابلخاری: 
 روایت است که گفت: لام سلمهاز  -۷۴۵

(ابو سلمه) بدھم، برایم ثواب دارد؟ در داوال یگفتم: یا رسول الله! آیا اگر زکاتم را برا
 باشند. حالی که فرزندان او فرزندان خودم می

 .)٢(»نمائی ھا نفقه می ھا نفقه کن، برای تو ثوابی است که به آن برای آن«فرمودند: 

ولِ اهللا  -٣٣ ِ َوِ� َسبِيِل  ٱلَۡ�ٰرِِم�َ وَ  ٱلّرِقَاِب َوِ� ﴿ :تعاىلباب: قَ  ﴾ٱ�َّ

و در آزاد کردن غالمان، قرض داران، و در ﴿]: این قول خداوند متعال که: ۳۳باب [
 ﴾راه خدا

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -٧٤٦ َمَر رَُسوُل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
وََسلََّم َ�ْن أ

ِلِب َ�َقاَل انلَّيِبُّ  يٍل، وََخادِلُ ْ�ُن الَويِلِد، َوَ�بَّاُس ْ�ُن َ�بِْد الُمطَّ َدقَِة، فَِقيَل َمنََع اْ�ُن مَجِ بِالصَّ
 ُ
ُ

ُ َورَُسوهل ْ�نَاُه ا�َّ
َ
نَُّه اَكَن فَِقً�ا، فَأ

َ
� 

َّ
يٍل إِال : َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َما َ�نِْقُم اْ�ُن مَجِ ا َخادِلٌ مَّ

َ
، َوأ

ا الَعبَّاُس ْ�ُن َ�بْدِ  مَّ
َ
، َوأ ِ ْ�تَُدُه يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
ْدَراَعُه َوأ

َ
ا، قَِد اْحتَبََس أ  فَإِنَُّ�ْم َ�ْظِلُموَن َخادِلً

و تفصیل اینکه زکات دادن زن برای شوھر فقیرش روا است و یا نه؟ و اختالف علماء در این  -١
 مسئله قبًال گذشت.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
بود، و ام سلمه از شوھر  جابو سلمه شوھر اولی ام سلمه پیش از ازدواجش با پیامبر خدا  

 ھا زینب و دره. ھای عمر و محمد، و دو دختر به نام اش چھار فرزند داشت، دو پسر به نام قبلی

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٦

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَِ�َ َعلَيْ  ِلِب، َ�َعمُّ رَُسوِل ا�َّ [رواه  َعَهاِه َصَدقٌَة َوِمثْلَُها مَ الُمطَّ
 ].١٤٦٨ابلخاری: 

به دادن زکات امر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۴۶
(ابن جمیل) و (خالد بن ولید) و (عباس بن  شان خبر رسید که فرمودند، برای

 دھند]. [یعنی: زکات نمی )١(کنند عبدالمطلب) ازدادن زکات خود داری می
گیرد، به جز اینکه فقیر و  جمیل دیگر انتقامی نمی ابن«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)٢(چاره بود و خدا و رسول او را غنی و ثروتمند ساخت بی
کنید، او تمام وسائل جنگی و دیگر دار و  (خالد بن ولید): شما به او ظلم می و اما

 قف نموده است.ومدار خود را در راه خدا 
وی  است، او برعالوه از زکاتی که بر جبن عبدالمطلب): عم پیامبر خدا  عباس( و

 .)٣(»ھد یا باید صدقه بدھد الزم است، ھمان اندازه دیگر ھم صدقه می

 بود. سکسی که این خبر را آورد عمربن خطاب -١
ابن جمیل نامش عبدالله، و از مردم انصار بود، در این وقت از منافقین بود، ولی بعد از آن از  -٢

 اش قبول گردید، و درصف مسلمانان حقیقی قرار گرفت. صدق دل توبه نمود و توبه
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
است، و در  جی عم پیامبر خدا این است که: و سدر مورد عباس ج) معنی سخن نبی کریم ۱ 

این حالت چگونه ممکن است که از ادای زکات خود داری نماید، و نسبت به این شرافتی که 
دھد، ھمان اندازه ھم زیادی در راه خدا  نصیبش شده است، به عالوه از آنکه زکات مال خود را می

که در غزوه بدر «وی بعد ازآ کند، و یا مالی را که بدست دارد، مانند صدقه است، زیرا صدقه می
اسیر شد، برای خالص کردن خود و عقیل ابن ابی طالب از مردم قرض گرفت، و طوری که معلوم 

 گردد. است بر قرضدار زکات الزم نمی
 ) تاخیر زکات از وقت آن در صورتی که به مصلحت مستحقین آن باشد جواز داد.۲
ب آن) بنا به قول جمھور علماء و از آن جمله ) تعجیل زکات(یعنی: ادای آن پیش از وقت وجو۳

احناف جواز دارد، خصوصا آنکه برای این کار، ضرورتی مانند: قحطی، قیام جھاد، و مسائل دیگری 
 ھا وجود داشته باشد. ھمانند آن

 ) باید امام اشخاصی را جھت جمع آوری زکات مقررنماید.۴
امام اطالع داده شود، و این عمل در غیبت  دھد، باید برای را نمی ) اگر کسی زکات مال خود۵

 گردد. حرام داخل نمی
 ) اما باید ازحق رعای خود دفاع نماید.۶
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نِ املَسأَلَةِ تِعْ باب: االسْ  -٣٤ افِ عَ  فَ

 ]: خود داری از سؤال کردن مردم۳۴ب [با

۷۴۷-  
َ
ُ َ�نُْه: إِنَّ نَاًسا ِمَن األ يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ

َ
ِ َ�ْن أ لُوا رَُسوَل ا�َّ

َ
نَْصاِر َسأ

ْ�َطاُهْم َحىتَّ نَِفَد 
َ
لُوُه، َفأ

َ
ْ�َطاُهْم، ُ�مَّ َسأ

َ
لُوُه، فَأ

َ
ْ�َطاُهْم، ُ�مَّ َسأ

َ
َما َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَأ

دَِّخَرُه َ�نُْ�ْم، َوَمْن �َسْ «ِعنَْدُه، َ�َقاَل: 
َ
، تَْعِفْف يُِعفَّ َما يَُ�وُن ِعنِْدي ِمْن َخْ�ٍ فَلَْن أ ُ ُه ا�َّ

وَْسَع ِمَن  َوَمْن �َْستَْغِن 
َ
ا َوأ َحٌد َ�َطاًء َخْ�ً

َ
ْعِطَي أ

ُ
، َوَما أ ُ ُْه ا�َّ ْ يَُصربِّ ُ َوَمْن َ�تََصربَّ ُ�ْغنِِه ا�َّ

رْبِ   ].١٤٦٩[رواه ابلخای:  »الصَّ
 جم از انصار از پیامبر خدا روایت است که: مرد ساز ابو سعید خدری -۷۴۷

کات] برای ز اموال زا ھا را اجابت نمودند و کمک نمودند، [ایشان طلب آن درخواست
 ھا دادند. آن

 ھا دادند. ه درخواست کمک نمودند، باز برای آنردوبا
شان دادند، تا آنکه تمام اموالی  برای بار سوم درخواست کمک کردند، باز ھم برای

 نزدشان بود خالص شد، بعد از آن فرمودند: که
کنم، و کسی که از سؤال کردن  مالی که در نزدم موجود باشد، از شما دریغ نمی«

سازد، و کسی که اظھار  اش را فراھم می خود داری نماید، خداوند اسباب خود داری
کند خداوند برایش صبر  سازد، و کسی که صبر نیاز می نیازی نماید خداوند او را بی بی
 .)١(»تر از صبر ارزانی نشده استتی باالو برای ھیچ کسی خیر و نعمدھد،  می

ھا و یا در راه جھاد  ھا کتاب خانه ھا، مدرسه ) در اموالی که برای مصالح عمومی مانند: شفاخانه۷
 شود، زکاتی نیست. وقف می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) روا است که برای سائل به طور مکرر چیزی داده شود.۱
) اگر سؤال سائل از روی طمع باشد، و ضرورت مبرمی به سؤال کردن نداشته باشد، مستحب ۲

 است که برایش نصیحت شود که از سؤال کردن خود داری نماید.
 ) دادن زکات و خیرات برای سؤالگر و گدا جواز دارد.۳
 حاجت جواز دارد، اگر چه صبر کردن و سؤال نکردن بھتر است. ) سؤال کردن در وقت۴
 نھایت سخاوتمند و جواد بودند. ج) پیامبر خدا ۵
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ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۷۴۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
ي «َ�ْن أ ِ

َّ
َواذل

ُ مِ  َحُدُ�ْم َحبْلَُه، َ�يَْحتَِطَب ىلَعَ َظْهِرهِ َخْ�ٌ هلَ
َ
ُخَذ أ

ْ
ْن يَأ

َ َ
يِتَ رَُجًال، َ�ْفيِس �ِيَِدهِ أل

ْ
ْن يَأ

َ
ْن أ

ْو َمنََعهُ 
َ
ْ�َطاُه أ

َ
ُ أ

َ
هل

َ
 ].١٤٧٠[رواه ابلخاری:  »فَيَْسأ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۴۸
قسم به ذاتی که جانم در دست او است،[بال کیف] اگر کسی از شما ریسمانش را «

نزد شخصی آمده و از وی طلب فته و به پشتش ھیزم بکشد، بھتر از آن است که رگ
 ».کمک نماید، و آن شخص برایش چیزی بدھد و یا ندھد

َ�ْ�ِ  َو يف رواية -٧٤٩ ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َعِن الزُّ يِتَ  ريَِضَ ا�َّ
ْ
َ�يَأ

ْ�َطْوُه  حِبُْزَمِة احلََطِب ىلَعَ َظْهِرهِ، َ�يَِبيَعَها، َ�يَُكفَّ 
َ
َل انلَّاَس أ

َ
ْن �َْسأ

َ
ُ ِمْن أ

َ
ُ بَِها وَْجَهُه َخْ�ٌ هل ا�َّ

ْو َمنَُعوهُ 
َ
 .]١٤٧١[رواه ابلخاری:  »أ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سدریکی از روایات از زبیر -۷۴۹
اگر شخصی پشتۀ ھیزمی را بر پشت خود آورده و بفروشد، و خداوند آبرویش را به «
ھا برایش  سیله حفظ نماید، برایش بھتر از آن است که از مردم سؤال نماید، و آناین و

 .)١(»چیزی بدھند و یا ندھند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث و حدیث قبلی آنکه: -١
مدار این حدیث و چند حدیث پیشتر از آن، بر این است که باید انسان از کسب دست خود زندگی 

نماید، و از سؤال کردن از مردم خود داری نماید، و سؤال کردن از مردم به چھار خود را تامین 
 قسم است:

أ) سؤال کردن حرام: و آن برای کسی است که بی نیاز است، و یا اگر فقیر است، طوری وانمود 
 دھد. کند، که او را از حالت فقرش فقیرتر نشان می می

تواند زندگی را ولو به  که اگر سؤال نکند، میب) سؤال کردن مکروه: و این برای کسی است 
 کند. سختی به پیش ببرد، و در وقت سؤال کردن، خود را از حالی که ھست فقیرتر وانمود نمی

اش بدون سؤال  ج) سؤال مباح: و این برای کسی است که به سؤال کردن ضرورت دارد، و زندگی
 د.شود، برای چنین شخصی سؤال کردن جواز دار تامین نمی

د) سؤال کردن واجب: و این نسبت به کسی است که اگر سؤال نکند، خودش و اوالدش از 
شوند، و چون حفظ حیات واجب است، و چون برای این شخص راه  گرسنگی و یا از مرض تلف می

دیگری درحفظ حیات جز سؤال کردن وجود ندارد، لذا بر وی واجب است، که جھت حفظ حیات 
 از مردم سؤال نماید.خود و یا اوالد خود 

                                                 



 ٤٩  زکات :]۲۴[ کتاب

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َعن  -۷۵۰ ُت رَُسوَل ا�َّ
ْ
ل
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َسأ َحِكيَم ْ�َن ِحَزاٍم ريَِضَ ا�َّ

ُُه،  تلْ
َ
ْ�َطاِ�، ُ�مَّ َسأ

َ
ْ�َطاِ� ُ�مَّ قَاَل: فَأ

َ
ُُه، فَأ تلْ

َ
ْ�َطاِ�، ُ�مَّ َسأ

َ
ةٌ «فَأ يَا َحِكيُم، إِنَّ َهَذا الَماَل َخرِضَ

ُ ِ�يهِ 
َ

اِف َ�ْفٍس لَْم ُ�بَارَْك هل َخَذُه بِإرِْشَ
َ
ُ ِ�يِه، َوَمْن أ

َ
َخَذُه �َِسَخاَوِة َ�ْفٍس بُورَِك هل

َ
، ُحلَْوٌة، َ�َمْن أ

ُ�ُل َوَال �َشْ 
ْ
ي يَأ ِ

َّ
ْفَ� اَكذل ، »بَُع، ايلَُد الُعلْيَا َخْ�ٌ ِمَن ايلَِد السُّ ِ ، قَاَل َحِكيٌم: َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

بُو بَْ�ٍر ريَِضَ ا
َ
ْ�يَا، فَاَكَن أ فَاِرَق ادلُّ

ُ
َحًدا َ�ْعَدَك َشيْئًا َحىتَّ أ

َ
 أ

ُ
ْرَزأ

َ
َك بِاحلَقِّ َال أ

ي َ�َعثَ ِ
َّ

ُ َواذل َّ�
ُ َ�نُْه َداَعهُ َ�نُْه، يَْدُعو َحِكيمً  ْن َ�ْقبَلَُه ِمنُْه، ُ�مَّ إِنَّ ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

َ
ىَب أ

ْ
 الَعَطاِء، َ�يَأ

َ
ا إِىل

ْشِهُدُ�ْم يَا َمْعرَشَ الُمْسِلِمَ� ىلَعَ َحِكي
ُ
ْن َ�ْقبََل ِمنُْه َشيْئًا، َ�َقاَل ُ�َمُر: إِ�ِّ أ

َ
ىَب أ

َ
ٍم، يِلُْعِطيَُه فَأ

ْعِرُض َعلَيْهِ 
َ
�ِّ أ

َ
َحًدا ِمَن انلَّاِس  �

َ
 َحِكيٌم أ

ْ
ُخَذُه، فَلَْم يَْرَزأ

ْ
ْن يَأ

َ
ىَب أ

ْ
ِء َ�يَأ ُه ِمْن َهَذا اليَفْ َحقَّ

 َ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َحىتَّ تُُو�ِّ  ].١٤٧٢[رواه ابلخاری:  َ�ْعَد رَُسوِل ا�َّ
نمودم  سؤال جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز حکیم به حزام -۷۵۰

برایم دادند، باز سؤال نمودم، باز برایم دادند، برای بار سوم سؤال نمودم، باز برایم داده 
 و فرمودند:

با نفس آرام و بدون آن را  ای حکیم! مال دنیا دل فریب و شیرین است، اگر کسی«
دھد، و کسی که روی حرص  حرص به دست آورد، خداوند در آن مال برایش برکت می

 جا قابل تذکر است این است که: چند تذکر: آنچه که در این
) سؤال کردن حتی درحالت مباح و واجب، نباید کسب و پیشه قرار گیرد، زیرا سؤال کردن ۱

سبب ذلت است، و مسلمان نباید ذلت را قبول کرده و آبروی خود را بریزد، ولی روی ضرورت 
است که سؤال کند، و چون ضرورت رفع گردید، باید از سؤال کردن خود برایش اجازه داده شده 

 داری نماید.
کرد، و یا سؤال کردن رابرای خود کسب و پیشه  ) اگر کسی بدون ضرورت از مردم سؤال می۲

قرار داده بود، کسی که از این حالتش خبر دارد، نباید برایش چیزی بدھد، و اگر مالی از زکات و 
 ارد، باید آن را برای مستحقین آن بدھد، نه برای چنین اشخاصی.خیرات دردست د

) کسی که سؤال کردن برایش مباح و یا واجب است، بھتر است که حاجت خود را با ۳
ھا به قدر حاجت خود چیزی بخواھد، زیرا سؤال کردن  خویشاوندان خود در میان گذاشته، و از آن

 ھا گردد. باشد، لذ نباید سبب ریختن آبروی آن ز میاز بیگانگان سبب ننگ و عار بر اقاربش نی
) اگر کسی امکاناتی در دست دارد، و از اینکه بعضی از اقوامش به حالت فقر و تنگدستی زندگی ۴

ھا دستگیری  ھا بکاھد، و از آن کنند، با خبر باشد، باید به اندازه توان خود، از مشکالت آن می
 نماید.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٥٠

دھد، و او مانند  آورد، خداوند در آن مال برایش برکت نمی مد به دست میو رفت و آ
 ».ست باال از دست زیرین بھتر استشود، و د خورد سیر نمی ھرچه می ت کهسکسی ا

به حق فرستاده است، تو را  گوید: گفتم: یا رسول الله! قسم به ذاتی که حکیم می
 چیزی نخواھم گرفت. بعد از شما از ھیچ کس دیگری تا وقتی که بمیرم

کرد که برایش  [در زمان خالفت خود] حکیم را دعوت می سو ھمان بود که ابوبکر
 ورزید. از اموال غنائم بدھد، او از گرفتن آن اموال ابا می

او را طلبید تا برایش[چیزی] بدھد،[ھم چنین] از گرفتن چیزی از وی  سعمر زبا
 ابا ورزید.

گیرم که من برای  می ا را درمورد حکیم شاھدشمگفت: ای مسلمانان! من  سعمر
به عھد خود ورزد، و حکیم[ ، و او از گرفتن آن ابا میدھم می او حق او را از مال(َفيء)

از ھیچ کسی تا وقتی که وفات یافت، چیزی  جو بعد از پیامبر خدا  ]وفا نمود
 .)١(نگرفت

نْ  -٣٥ يْ طَاهُ اهللاأَعْ  باب: مَ نْ ئ شَ ِ  اً مِ ريْ سأَلَةٍ وَ  غَ َ مَ فْ الَ إرشْ  سٍ افِ نَ

 ]: کسی که خدا برایش بدون سؤال و طمع چیزی بدهد۳۵ب [با

اب ُ�َمرَ َعن  -۷۵۱ ُ َ�نْهُ  بِن اخلَطَّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ْعِطِه َمْن ُهَو 

َ
قُوُل: أ

َ
، َ�َقاَل: ُ�ْعِطيِ� الَعَطاَء، فَأ ِْه ِم�ِّ

َ
ْ�َقُر إيِل

َ
ُخْذُه إَِذا َجاَءَك ِمْن َهَذا الَماِل «أ

نَْت َ�ْ�ُ ُمرْشٍِف َوَال َسائٍِل، فَُخْذُه َوَما َال فََال تُتْبِْعُه َ�ْفَسَك 
َ
ٌء َوأ [رواه ابلخاری:  »يَشْ

١٤٧٣.[ 

 به این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق -١
 ) سوال کردن از ولی جواز دارد.۱
 کند، رد کردنش روا است. ) کسی که چندین بار سؤال می۲
است که برای  ج) مثل زدن جھت توضیح مطلب جواز داد، و دلیلش این گفتۀ پیامبر خدا ۳

 شود.  خورد سیر نمی او مثل کسی است که ھرچه می«... حکیم فرمودند: 
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[گاھی] برایم  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز عمر بن خطاب -۷۵۱
گتم، این را برای کسی بدھید که به این چیز از من  دادند، و من می بخشش می

 فرمودند: تر است، و ایشان می محتاج
این را قبول کن، اگر بدون سؤال کردن و توقع برایت چیزی داده شد قبول کند، «

 .)١(»ورنه در بدست آوردن آن، خود را به زحمت مینداز

نْ  -٣٦ ثُّ  باب: مَ أَلَ النَّاسَ تَكَ  راً سَ

 کند. ]:کسی که از مردم جهت پس انداز سؤال می۳۶ب [با

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َعن -۷۵۲ ِ ْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َما «َ�بَْد ا�َّ
يِتَ 

ْ
ُل انلَّاَس، َحىتَّ يَأ

َ
ْمٍ يََزاُل الرَُّجُل �َْسأ

َ
إِنَّ «َوقَاَل:  »يَْوَم الِقيَاَمِة لَيَْس يِف وَْجِهِه ُمزَْعُة حل

ُذِن، َ�بَيْنَا ُهْم َكَذلَِك اْستََغاثُوا بِآَدَم،
ُ
ْمَس تَْدنُو يَْوَم الِقيَاَمِة، َحىتَّ َ�بْلَُغ الَعَرُق نِْصَف األ  الشَّ

ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ   ].١٤٧٥،١٤٧٤[رواه ابلخاری:  »َسلَّمَ ُ�مَّ بُِموىَس، ُ�مَّ بُِمَحمَّ
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۷۵۲

مت در میدان محشر دھد که چون روز قیا اش ادامه می جا به گدائی گدا تا آن«
 ».ذرۀ گوشت وجود ندارد اش حاضر گردد، در چھره

ھا  که عرق نیمۀ گوش شود می آفتاب در روز قیامت آنقدر نزدیک«و فرمودند: 
اخیرا از  و ÷وسپس به موسی ÷، و در این حالت است که مردم به آدم)١(رسد می

 .)٢(»کنند رسی میطلب کمک و فریادج [محمد] 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 اند که ھدیه دادن و قبول کردن ھدیه کار نیک و مرغوبی است. ) علماء بر این متفق۱
) اگر کسی بداند که مال ھدیه دھنده از راه حرام بدست آمده است، به اتفاق علماء قبول کردن ۲

کند، آن ھدیه و بخشش ھمان طور  ل میچنین ھدیه و بخششی جواز ندارد، و اگر آن ھدیه را قبو
 باشد. باشد، برای گیرنده نیز حرام می که برای دھنده حرام می

اش را قبول نماید و  ) اگر کسی بداند که مال ھدیه دھنده شبھه ناک است، آیا روا است که ھدیه۳
ن آن ھدیه یانه؟ بین علماء اختالف است، و اختیار اھل تحقیق براین است که: اگر از حرام بود

اش مکروه است، و البته قبول نکردنش  متیقن نبوده و در موضوع به شک باشد، قبول کردن ھدیه
 بھتر است، و اگر چنین احتمال و اشتباھی وجود نداشته باشد، ھدیه نباید رد گردد. 
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دِّ  -٣٧  الغِنی باب: حَ

 ]: حد ثروتمندی۳۷ب [با

۷۵۳-  ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
لَيَْس «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ

ُه اللُّْقَمُة َواللُّْقَمتَاِن، َواتلَّْمَرُة َواتلَّْمَرتَاِن، َولَِ�ِن  ي َ�ُطوُف ىلَعَ انلَّاِس تَُردُّ ِ
َّ

الِمْسِكُ� اذل
ُق عَ  ُد ِغً� ُ�ْغِنيِه، َوَال ُ�ْفَطُن بِِه، َ�يُتََصدَّ ي َال َ�ِ ِ

َّ
ُل انلَّاَس الِمْسِكُ� اذل

َ
 »لَيِْه َوَال َ�ُقوُم فَيَْسأ

 ].١٤٧٩[رواه ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۵۳

مسکین کسی نسیت که به دروازه این و آن بگردد و یک لقمه و یا دو لقمه، و یا «
 ».یک دانه خرما و یادو دانه خرما او را کفایت کند

اش را ندارد، و کسی از فقر و در  ست که کفاف زندگیبلکه مسکین کسی ا«
رود و  اش واقف نیست، تا برایش صدقه بدھد، و نه ھم خودش نزد مردم می ماندگی

 .)٣(»کند گدائی می

و شکی نیست که آفتاب در این حالت سخت سوزان و آزار دھنده است، و سوزش و آزارش برای  -١
 ی که در رویش گوشت نیست، البته بیشتر است.کس

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) طریق استغاثۀ مردم در این حدیث به طور مختصر آمده است، و در حدیث شفاعت که بعد ۱

آید، کیفیت استغاثه به صورت مفصل مذکوراست، و درآن حدیث آمده است که مردم به  ازاین می
ری غیر از موسی و عیسی و محمد علیھم الصالة والسالم نیز استغاثه و طلب شفاعت کسانی دیگ

 نمایند. می
) سؤال کردن به غرض پس انداز نمودن و إزدیاد مال، حرام است، و تنھا سؤال کردن برای ۲

کسی روا است که واقعا محتاج باشد، و راھی دیگری برایش غیر از سؤال کردن وجود نداشته 
 ) این موضوع را به طور مفصل بر رسی نمودیم. ۷۴۹ر حدیث(باشد، و د

 از احکام و مسائل به این حدیث آنکه: -٣
اش را ندارد،  بلکه مسکین کسی است که کفاف زندگی«فرمایند:  که می ج) این قول پیامبر خدا ۱

اش واقف نیست، تا برایش صدقه بدھد، و نه ھم خودش نزد مردم  وکسی ازفقر و در ماندگی
چنین شخصی است،  ، داللت بر این امر دارد که مسکین حقیقی این»کند رود و گدائی می می

 باشد. خص میبنابراین مستحق مال زکات نیز ھمین ش

                                                                                                                        



 ٥٣  زکات :]۲۴[ کتاب

رْ  باب: -٣٨  رِ صِ التَّمْ خَ

 ]: تخمین کردن خرما۳۸ب [با

، قَاَل: َغَزْونَا َمَع  -٧٥٤ اِعِديِّ يِب مُحَيٍْد السَّ
َ
انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َغْزَوَة َ�بُوَك، َ�ْن أ

ْص 
َ
ٌة يِف َحِديَقٍة لََها، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِأل

َ
ا َجاَء َواِدَي الُقَرى إَِذا اْمَرأ َحابِِه: فَلَمَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ »اْخُرُصوا« وُْسٍق، َ�َقاَل لََها: ، وََخَرَص رَُسوُل ا�َّ
َ
َة أ ْحيِص َما «َسلََّم َعرَشَ

َ
أ

تَيْنَا َ�بُوَك قَاَل: » َ�ُْرُج ِمنَْها
َ
ا أ َحٌد، «فَلَمَّ

َ
َما إِ�ََّها َستَُهبُّ اللَّيْلََة ِر�ٌح َشِديَدٌة، فََال َ�ُقوَمنَّ أ

َ
أ

ٍء،  َ�َعَقلْنَاَها، َوَهبَّْت » َوَمْن اَكَن َمَعُه بَِعٌ� فَلْيَْعِقلْهُ  َقتُْه جِبَبَِل يَطِّ
ْ
ل
َ
ِر�ٌح َشِديَدٌة، َ�َقاَم رَُجٌل، فَأ

ُ بِ 
َ

يْلََة لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ْغلًَة َ�يَْضاَء، َوَ�َساُه بُرًْدا َوَ�تََب هل
َ
ْهَدى َمِلُك أ

َ
بَْحِرِهْم، َوأ

ِة: 
َ
ىَت َواِدَي الُقَرى قَاَل لِلَْمْرأ

َ
ا أ وُْسٍق، َخرَْص رَُسوِل » ْم َجاَء َحِديَقتُِك �َ «فَلَمَّ

َ
َة أ قَالَْت: َعرَشَ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:   الَمِدينَِة، َ�َمْن «ا�َّ
َ

ٌل إِىل إِ�ِّ ُمتََعجِّ
َل َميِع، فَلْيَتَعَ  ْن َ�تََعجَّ

َ
َراَد ِمنُْ�ْم أ

َ
ْل أ رْشََف ىلَعَ » جَّ

َ
اٍر لَكَِمًة َمْعنَاَها: أ ا قَاَل اْ�ُن بَ�َّ فَلَمَّ

ُحًدا قَاَل: » َهِذهِ َطابَةُ «الَمِدينَِة قَاَل: 
ُ
ى أ

َ
ا َرأ ُ�ْم خِبَْ�ِ «فَلَمَّ ْخرِبُ

ُ
َال أ

َ
بُُّه، أ ِ

ُ
بُّنَا َو� َهَذا ُجبَيٌْل ُ�ِ

نَْصارِ 
َ
اِر، ُ�مَّ ُدوُر بَِ� َ�بْدِ ُدوُر «قَالُوا: بََ�، قَاَل: » ُدوِر األ ْشَهِل، ُ�مَّ ُدوُر بَِ�  بَِ� انلَّجَّ

َ
األ

ْو ُدوُر بَ  َساِعَدةَ 
َ
نَْصاِر َ�ْعِ� أ

َ
ا ِ� احلَارِِث بِْن اخلَْزَرِج َوِ� لُكِّ ُدوِر األ [رواه ابلخاری:  »َخْ�ً

١٤٨١.[ 

ھا  گان و اقوام و خویشاوندان خود با خبر باشد، تا اگر دربین آن ) باید ھر کس از حال ھمسایه۲
کسانی وجود داشته باشند که به فقر و فاقه دچار بوده، ولی ازعفت و شخصیتی که دارند 

ھا از مال  نمایند، برای آن خواھند آبروی خود را بریزند، لذا از سؤال کردن خود داری می نمی
زکات، و یا از غیر مال زکات تا جای که برایش ممکن است، کمک و دست گیری نماید، زیرا طوری 

باشند، و در نتیجه مستحق  اند، مسکین حقیقی ھمین اشخاص می فرموده جکه نبی کریم 
 ھمکاری از ھمه پیشتر ھمین اشخاص ھستند.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٥٤

در غزوۀ  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز ابو حمید ساعدی -٧٥٤
] به منطقۀ(وادی الُقری) رسیدند، ج، چون[پیامبر خدا )١(تبوک اشتراک نموده بودم

 زنی در بوستانش بود.
برای صحابه گفتند که[مقدار خرمای نخلستان آن زن را] تخمین  جپیامبر خدا 

و  )٢(تخمین نمودند) ده َو سق(مقدار خرمای آن نخلستان را به جکنید، و پیامبر خدا 
 آن زن گفتند:برای 
 ».، به خاطر داشته باششود می مقدار خرمایی را که از آن حاصل«

 و چون به(تبوک) رسیدیم فرمودند:
امشت باد شدیدی خواھد وزید، کسی نباید از جایش حرکت نماید، و کسی که به «

 ».باشد، او را ببندد ھمراھش شتری می
صی برخاصت، و باد اورا دن گرفت، شخیما ھم شتران را بستیم، و باد شدیدی وز

 .)٣(به(کوه َطی) انداخت
قاطر سفیدی و جامۀ خط  ج[و در این غزوه بود] که پادشاه(ایله) برای پیامبر خدا 

برایش منطقۀ خودش که در کنار بحر زندگی  ج، و پیامبر خدا )٤(داری بخشش داد
 .)٥(کرد، امان نامۀ نوشتند می

این غزوه درماه رجب سال نھم ھجری در  ای است در شمال مدینۀ منورۀ، و (تبوک): منطقه -١
ھا رسیده بود، و این آخرین غزوۀ بود  وقتی واقع گریده بود که گرمی بسیار شدت نموده و میوه

 در آن اشتراک نموده بودن. جکه پیامبر خدا 
) کیلو گرام است، بنابراین(ده) وسق ۶۴۰/۳) صاع، و ھر صاع مساوی(۶۰ھر وسق مساوی( -٢

 شود. لو گرام می) کی۲۱۸۴مساوی(
گر چه در جایی ندیدم که: باد این شخص را چگونه به (کوه طی) انداخت، ولی آنچه که به خاطر  -٣

رسد، این است که شاید این شخص از جا و یا خیمۀ خود بر آمده باشد، و غرض انجام کاری  می
خود را گم  وزیده است، این شخص راه این طرف و آن طرف رفته باشد، و چون باد شدیدی می

کرده و باد او را این طرف و آن طرف انداخته تا آنکه به کوه طی رسیده است، و بعد از آرام 
گرفتن باد طوری که در بعضی روایات آمده است و قتی از (کوه طی) بر کشته است که پیامبر 

 به مدینۀ منوره رسده بودند. جخدا 
 نام پادشاه ایله یوحنا بن روبه بود. (ایله): شھری است در کنار بحر به طرف مصر، و -٤
 و در ابتدای امان نامه چنین آمده بود -٥
 بسم الله الرحمن الرحیم. 

                                                 



 ٥٥  زکات :]۲۴[ کتاب

 برای آن زن گفتند:و چون وا پس به(وادی الُقری) رسیدیم، 
 ؟»نخلستانت چه قدر خرما داد«

 (ده َوسقی) که پیامبر خدا تخمین زده بودند.ھمان گفت:
مدینه روان ھستم، و اگر کسی  فمن به طور عاجل به طر«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».خواھد به طور عجله برود، با من بیاید از شما می
نزدیک مدینه رسیدند، فرمودند:  است: چون به روای کلمۀ گفت که معنایش این

 [یعنی: شھر خوش و گوارائی است].» این طابه است«
حد) را دیدند، فرمودند:

ُ
 و چون (أ

این کوھی است که او ما را دوست دارد و ما او را دوست داریم، و آیا شما را خبر «
 ؟»دھم که بھترین مردمان انصار، کدام مردمان ھستند

 گفتند: بلی!
دم(بنی نجار) بعد از آن مردم(عبداألشھل) بعد از آن مردم(بنی مر«فرمودند: 

 .)١(»ساعده) و یا مردم(بنی حارث بن خزرج)، و در ھمه مردم انصار خیر و برکت است

ای است که از طر خدا و محمد پیامبر خدا برای یوحنا بن روبه و مردمان ایله داده  این امان نامه
 قرار دارد....  خدا ھا تحت ذمۀ خدا و محمد پیامبر دیگر وسائل نقلیه آن ھا و ، کشتیشود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
با استناد به این حدیث اکثر علماء تخمین کردن میوه را جھت خریدن آن و یا اخراج زکات آن 

گویند: تخمین کردن  اند، ولی امام ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد رحمھم الله می جواز داده
از تخمین کردن نھی  جپیامبر خدا «گوید:  است که می سیث جابرشان حد مکروه است، و دلیل

دھند که این تخمین کردن جھت این بود  چنین جواب می /، و از حدیث امام بخاری»اند کرده
که مقداری تقریبی خرمای نخلستان آن زن را بدانند نه آنکه به اساس آن تخمین از وی زکات 

 اساس تحدید مقدار معین آن گرفتند.گرفته باشند، بلکه زکات را از وی به 

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٥٦

٣٩-  ِ سْ باب: العُرشْ نْ  قَى فِيامَ يُ ءِ  مِ امَ اءِ السَّ يوَ  مَ ارِ  بِاملَاءِ اجلَ

، عشر الزم شود می آبیاری]: در آنچه که به آب آسمان و به آب جاری ۳۹ب [با
 گردد. می

ِ  َ�نْ  -۷۵۵ ُ َ�نْهُ  ابِْن ُ�َمَر، َ�بِْد ا�َّ ، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َماريَِضَ ا�َّ
، َوَما ُسيِقَ بِانلَّْضِح نِْصُف ا« �ًّا الُعرْشُ ْو اَكَن َ�رَثِ

َ
َماُء َوالُعيُوُن أ رواه [ »لُعرْشِ ِ�يَما َسَقِت السَّ

 ].١٤٨٣ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند: باز عبدالله بن عمر -۷۵۵

کند، و یا آنکه خود آب باشد، عشر الزم  ھا آبیاری می آنچه را که آسمان، و چشمه«
 .)١(»، نیم عشر الزم استشود می ، و در آنچه که به واسطۀ حیوان آبیاری»است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) اگر آبیاری زمین به شکل طبیعی باشد، زکات آن عشر است، یعنی: از ھر ده حصه یک حصه، و ۱

اگر از طریق مصنوعی مانند: کشیدن آب ازچاه، و یا به واسطۀ حیوان و یا وسائل امروزی آبیار 
 ت آن نیم عشراست، یعنی: از ھر بیست حصه یک حصه.گردد، زکا

) در کیفیت و جوب زکات، نظر به آیات و احادیثی که در این مورد آمده است، و نظر به وجھات ۲
 ھا سه قول است: اند که مشھورترین آن نظر، علماء اقوال و آراء مختلفی ابراز نموده

شود،  گوید: از ھرچیزی که از زمین بیرون می با استناد به این حدیث می /أ) امام ابو حنیفه
گردد، خواه کم باشد و خواه زیاد، خواه غذائیت داشته باشد و خواه نداشته باشد، و  زکات الزم می

شود، ھیزم، علف، و  خواه قابل ذخیره کردن باشد و خواه نباشد، چیزی که در آن زکات الزم نمی
 نی است.

گردد،  گویند: در اشیای زراعتی به دو شرط زکات الزم می و یوسف و محمد رحمھم الله میب) اب
ھا  اش قابل ماندن و ذخیره کردن باشد، مانند: بادام، پسته و امثال این شرط اول آنکه میوه

 گردد، و شرط ھا زکات الزم نمی ھا در انجیر، سیب، خیار، خربوزه، و امثال این بنابراین در نزد آن
شود، کمتر نباشد،  ) کیلو گرام به وزن فعلی که مساوی پنج وسق می۱۰۹۲دوم آنکه مقدار آن از(

 گردد. و در کمتر از این مقدار از ھرنوعی که باشد، زکات الزم نمی
شود که جنبۀ غذائیت داشته و قابل ذخیره  گوید: زکات در چیزی الزم می می /ج) امام شافعی

)کیلو ۱۰۹۲، برنج، ماش، نخود، لوبیا و امثال این ھا، و مقدار آن ھم از(کردن باشد، مانند گند، جو
شود کمتر نباشد، و اقوال دیگری ھم وجود دارد که  گرام به وزن فعلی که مساوی پنج وسق می

 کشد. ھا درازا می ذکر ھمۀ آن

                                                 



 ٥٧  زکات :]۲۴[ کتاب

ةِ التَّمْ باب: أَخْ  -٤٠ قَ دَ نْ ذِ صَ َ رِ عِ
َ وَ  لِ امِ النَّخْ دَ رصِ ل يُرتْ رَ  بِيُّ الصَّ  كُ هَ سُّ متَ يمَ فَ

ةِ  قَ دَ  الصَّ

]: زکات خرما در وقت چیدن آن است، و آیا برای طفل اجازه است که به ۴۰ب [با
 خرمای زکات دست بزند؟

ِ َص�َّ  -۷۵۶ ُ َ�نُْه، قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
 اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يُْؤَ� َ�ْن أ

اِم انلَّْخِل، َ�يَيِجُء َهَذا بِتَْمِرهِ، َوَهَذا ِمْن َ�ْمِرهِ َحىتَّ يَِصَ� ِعنَْدُه َكْوًما ِمْن  بِاتلَّْمِر ِعنَْد رِصَ
ُ َ�نُْهَما يَلَْعبَاِن بَِذلَِك اتلَّْمِر، َحُدُهَما َ�ْمَرًة،  َ�ْمٍر، فََجَعَل احلََسُن َواحلَُسْ�ُ ريَِضَ ا�َّ

َ
َخَذ أ

َ
َفأ

ْخرََجَها ِمْن ِ�يِه، َ�َقاَل: 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَأ ِْه رَُسوُل ا�َّ

َ
َما «فََجَعلََها يِف ِ�يِه، َ�نََظَر إيِل

َ
أ

َدقَةَ َعِلْمَت  ُ�لُوَن الصَّ
ْ
ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َال يَأ نَّ آَل ُ�َمَّ

َ
 ].۱۴۸۵[رواه ابلخاری:  »أ
 جروایت است که گفت: ھنگام چیدن خرما برای پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۵۶

خرمایی این شخص، و مقدار خرمایی آن شخص، تا آنکه در  آوردند، مقدار خرما می
 شد. نزدشان خرمن خرمایی جمع می

ا گرفت و ھا خرمایی ر کردند، یکی از آن ھا بازی میبا آن خرما بحسن و حسین
بیرون  به طرفش نظر کردند وخرما را از دھانش جبه دھانش گذاشت، پیامبد خدا 

 کرده و فرمودند:

از دو نگاه  /گویند: نظر امام ابو حنیفه د) احناف بر عالوه از استناد به عموم حدیث مذکور می
 دیگر نیز بر آراء دیگر ترجیح دارد.

اول: آنکه این نظر به احتیاط نزدیکتر است، زیرا اگر زکاتی بر شخص واجب نشده باشد، و او آن را 
اداء نماید، برایش ثواب داشته و ماجور است، ولی اگر زکاتی واجب شده باشد و او آن زکات را اداء 

 است. نکند، بر وی گناه داشته و مازور
ھا  دوم: آنکه این نظر با اساسات اسالمی که مواسات و ھمکاری با فقراء، و دست گیری از آن

باشد، انطباق کامل دارد، زیرا به اساس این نظر از ھرچیز و به ھر مقداری که باشد، باید عشر و یا 
ی مرغوب و نیم عشر آن را برای فقراء و محتاجین بدھد، و این کاری است که از نگاه اصل شرع
جات، و غیره  منظور نظر است، ولی به اساس آراء دیگر از بسیاری چیزھا، مانند خیار، کدو، سبزی

 مانند، و الله تعالی أعلم. ھا محروم می زکات واجب نگردیده و فقراء و محتاجین از آن

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٥٨

 ؟)١(»خورند [از مال] زکات نمی جآیا خبر نداری که اوالد محمد «

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به اتفاق علماء حرام است، ولی  جنفلی برای پیامبر خدا  ) صدقه خواه واجب باشد و خواه صدقۀ۱

 بین علماء اختالف است، به این شرح: جنسبت به دادن صدقه برای اوالد پیامبر خدا 
أ) در شرح قدوری در مذھب حنفی آمده است که صدقۀ واجبه مانند: زکات عشر، نذر و کفاره 

 ھا جواز دارد. آنبرای(بنی ھاشم) روا نیست، ولی صدقۀ نفلی برای 
 در این مسئله دو قول است، جواز و عدم آن. /ب) درنزد امام شافعی

ج) بعضی از علمای معاصر از آن جمله شیخ یوسف قرضاوی نظرش این است که چون در این 
ھا جواز داد، و ندادن زکات در  شود، دادن زکات برای آن عصر برای بنی ھاشم خمس داده نمی

ا عقوبت است نه مکرمت، زیرا اگر شخصی از بنی ھاشم فقیر بوده و برایش ھ این حالت برای آن
 شود که گدائی کند، و این برایش اھانت است نه عزت. زکات داده نشود، مجبور می

رسد، زیرا علمای سابق که دادن صدقه  تر به نظر می و اگر به واقع امر نگاه کنیم ھمین نظر راجح
دانستند سببش آن بود که در آن وقت برای سادات و بنی  حرام می جرا برای او الد پیامبر خدا 

ھاشم ازطرف بیت المال معاش کافی تعیین شده بود، ولی اکنون که چنین معاشی وجود ندارد، 
ھا یافت  وجود داشته باشند، وکار مناسبی ھم برای آن جاگر اشخاصی فقیر از اوالد نبی کریم 

اند که  ھا از مال صدقه چیزی داده شود، در این حالت مجبور نشود، و بگوئیم که نباید برای آن
گدائی کند، و ھمان طور که واضح است گدائی سسبب ذلت و آبرو ریزی است، و این ظاھرًا برای 

 به ھیچ وجه مناست نیست. جمنتسبین به نبی کریم 
 ) (ولی امر) باید زکات اموال مردم را جمع آوری نماید.۲
ال آن باید در وقت چیدن آن اداء گردد، و تاخیر آن بدون ضرورت مکروه ) زکات میوه و امث۳

 است.
 ) جوز دارد که از مسجد و ملحقات آن در مصالح عمومی استفاده گردد.۴
 ) نباید برای اطفال اجازه داده شود که مرتکب محرمات گردند.۵
بگوئیم، تا قناعتش حاصل کنم، باید سبب منع کردن را برایش  ) اگر طفلی را از کاری منع می۶

 گردد.

                                                 



 ٥٩  زکات :]۲۴[ کتاب

لْ  -٤١ شْ  باب: هَ تَهُ يَ قَ دَ ي صَ ِ هوَ  ،رتَ ريُ تَه غَ قَ دَ ي صَ ِ  الَ بَأسَ أَن يَشرتَ

زکاتش را بخرد؟ ولی اگر شخص دیگری زکات را خرید، باکی ]: آیا روا است ۴۱باب [
 نیست

ي اَكَن  َ�نْ  -۷۵۷ ِ
َّ

َضاَعُه اذل
َ
، فَأ ِ ُ َ�نُْه، قَاَل: مَحَلُْت ىلَعَ فََرٍس يِف َسِبيِل ا�َّ ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

ُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ 
ْ
ل
َ
نَُّه يَِبيُعُه بِرُْخٍص، فََسأ

َ
َ�ُه َوَظنَنُْت � ْشرَتِ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
لََّم ِعنَْدُه، فَأ

ْ�َطاَكُه بِِدرَْهٍم، فَإِنَّ الَعائَِد يِف َصَدقَتِه َال �َشْ «َ�َقاَل: 
َ
رَتِي، َوَال َ�ُعْد يِف َصَدقَِتَك، َو�ِْن أ

 ].۱۴۹۰[رواه ابلخاری:  »اَكلَعائِِد يِف َ�يْئِهِ 
روایت است که گفت: اسپی را به شخصی دادم تا در راه خدا  ساز عمر -۷۵۷

خواستم آن  زم خدمتش را نکرد]، و میجھاد نماید، ولی او اسپ را ضایع نمود[و طور ال
ع به این راجارزان بفروشد، [آن را  کردم که شاید اسپ را از نزدش بخرم، زیرا فکر می

 پرسیدم، فرمودند: جموضوع] از پیامبر خدا 
برایت به یک درھم بدھد، آن را  آنکهولو  را مخر، و در صدقۀ خود رجوع مکن، آن«

اش رجوع  کند، مانند کسی است که به قيء میاش رجوع  زیرا کسی که به صدقه
 .)١(»کند می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دھد، نباید آن را دوباره پس  ) اگر کسی چیزی را زکات، و یا خیرات، و یا کفاره، و یا بخشش می۱

 بگیرد، ولو آنکه بدست آوردن آن از طریق خریدن باشد.
راث به وی تعلق گرفت، برایش روا است، زنی نزد ) اگر کسی چیزی را صدقه داد، و باز در راه می۲

آمد و گفت: یا رسول الله! کنیزی را برای مادرم صدقه دادم، و او اکنون مرده است،  جپیامبر خدا 
 فرمودند: به مزد خود رسیدی، و از راه میراث برای تو رسیده است. جپیامبر خدا 

شخص برای فقیر داده است، شخص دیگری از اند که اگر صدقۀ را که  ) عدۀ از علماء براین نظر۳
وی خرید، و یا فقیر برایش بخشش داد، در این حالت خریدن آن برای صاحب اصلی آن جواز 

 شود، و گرچه تنزه کردن از آن بھتر است.  اش گفته نمی دارد، زیرا در این حالت صدقه

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٦٠

ةِ عَ  -٤٢ قَ دَ ايلِ أَزْ  ىلَ باب: الصَّ وَ اجِ النَّبِيِّ مَ  ج وَ

 ج]: زکات دادن برای غالمان آزاد همسران پیامبر خدا ۴۲باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:َعِن ابِْن َ�بَّاٍس رَ  -۷۵۸ وََجَد انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َشاةً  يِضَ ا�َّ
َدقَِة، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ْعِطيَتَْها َمْوَالٌة لَِميُْمونََة ِمَن الصَّ

ُ
 اْ�تََفْعتُْم «َميِّتًَة، أ

َّ
َهال

َها؟ ِ
ْ

� ْ�لَُها إِ�ََّما«قَالُوا: إِ�ََّها َميْتٌَة: قَاَل: » جِبِ
َ
 ].۱۴۰۲[رواه ابلخاری:  »َحُرَم أ

بز مردۀ را دیدند،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۷۵۸
 .)١(این بز را کسی برای کنیز آزاد شدۀ میمونه داده بود

 ؟»چرا از پوستش استفاده نکردید«فرمودند: 
 گفتند: این خود مرده است.

 .)٢(»خوردنش حرام استاز خود مرده تنھا «فرمودند: 

بود، کنیزی داشت، و او را آزاد ساخته بود، کسی برای آن کنیز آزاد  جمیمونه ھمسر پیامبر خدا  -١
 شده بزی را صدقه داده بود، آن بز مرد، و آن را دور انداختند.

 از احکام و مسئل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
در موضوع پاک شدن و یا نشدن حیوان بعد از آش دادن یعنی بعد از (دباغت) آن، ھفت مذھب 

 :وجود دارد
) جمھور علماء بر این نظر اند که پوست ھر حیوانی به استثنای پوست سگ و خوک بعد از آش ۱

گردد، و استعمال آن در نماز خواندن و درغیر نماز خواندن، و در استمعال  دادن(دباغت) پاک می
کند که این پوست از حیوانی باشد که گوشتش حالل  اشیای خشک و تر جواز داد، و فرقی نمی

 و یا حرام. است
دریک  /و امام احمد بن حنبل ش) عمر بن خطاب، و فرزندش عبدالله بن عمر، و عائشه۲

گویند که: پوست حیوانی که حرام باشد، از ھر حیوانی که باشد، به آش دادن(دباغت)  روایت می
 شود. پاک نمی

آش دادن(دباغت)  گویند: پوست حالل گوشت به ) اوزاعی و ابن مبارک و ابو ثور رحمھم الله می۳
 شود. شود، ولی پوست غیر حالل گوشت پاک نمی پاک می

گوید: ھر پوستی به استثنای پوست خوک به آش دادن(دباغت) پاک  می /) امام ابو حنیفه۴
 شود. می

                                                 



 ٦١  زکات :]۲۴[ کتاب

لَتِ ال -٤٣ وَّ ا حتَ ةُ صَّ باب: إِذَ قَ  دَ

 ]: وقتی که زکات تغییر یابد۴۳ب [با

َق بِِه ىلَعَ  -٧٥٩ يِتَ بِلَْحٍم تُُصدِّ
ُ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
ُ َ�نُْه: أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

َا َهِديَّةٌ ُهَو َعلَيَْها «بَِر�َرَة، َ�َقاَل: 
َ

 ].١٤٩٥[رواه ابلخاری:  »َصَدقٌَة، َوُهَو نل
از گوشتی که برای  جروایت است که برای پیامبر خدا  ساز انس -۷۵۹
 صدقه داده شده بود، آوردند، ایشان فرمودند: ل(بریره)

 .)١(»این گوشت برای[بریره] زکات، و برای ما بخشش است«

شود، ولی بیرون آن نه داخل  گوید: ھر پوستی به آش دادن(دباغت) پاک می می /) امام مالک۵
آن در چیزھای خشک مانند گندم و برنج جواز دارد، و در چیزھای تر  آن، از این جھت استعمال

 مانند: روغن و آب جواز ندارد، و نماز خواندن بر آن روا است، ولی پوشیدن آن روا نیست.
گویند: ھر پوستی بدون استثناء، بیرون و درون آن به آش دادن(دباغت) پاک  ) اھل ظاھر می۶

 و خشک ھمگی جواز دارد. شود، و دراستعمال چیزھای تر می
ھای تر  گوید: انتفاع از پوست خود مرده بدون آش دادن(دباغت) در چیز می /) امام ابو یوسف۷

 و خشک جواز دارد، و بعضی از شافعیه ھم براین نظر اند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

گردد،  ) مال زکات بعد از اینکه تحت تصرف فقیر قرار گرفت، صفت زکات بودن ازوی دور می۱
دھد، استفاده کردن ثروتمند از آن  بنابراین اگر فقیر آن مال را برای شخص ثروتمندی بخشش می

حرام و بخشش حالل است سببش این است  جمال جواز دارد، و اینکه زکات برای پیامبر خدا 
 که:
کات فرض است وباید صاحب مال خواه دلش خواسته باشد و یا نخواسته باشد، آن را اداء أ) ز

از  جتواند آن را به زور از وی بگیرد، و استفادۀ پیامبر خدا  امر می نماید، و حتی اگر اداء نکند، ولی
گردید، ولی بخشش چنین نیست، بلکه کامال به رضایت  چنین مالی شاید سبب رنجش مردم می

شود، بلکه سبب جلب  کردن از آن نه تنھا آنکه سبب رنجش نمی باشد، و استفاده حبش میصا
 گردد. محبت نیز می

 ب) اینکه زکات گرفتن داللت برذلت دارد، و بخشش گرفتن داللت بر عزت.
دھد،  ج) اینکه گیرندۀ بخشش به طور عموم عوضش را دیر یا زود برای بخشش دھنده پس می

ولی در زکات چنین چیزی وجود ندارد، بنابراین زکات گیرنده ھمیشه تحت منت زکات دھنده 
مناسب و قابل قبول نیست که تحت منت کسی قرار  جماند، و البته برای پیامبر خدا  باقی می
 بگیرند.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٦٢

نَ األَ ذِ الصَّ باب: أَخْ  -٤٤ ةِ مِ قَ يْ وَ  نِيَاءِ غْ دَ اءِ حَ رَ قَ دَّ يفِ الفُ رَ انُواتُ  ثُ كَ

 گرفتن زکات از اعنیاء و دادن برای فقراء به هر جایی که باشند ]:۴۴باب [

وايَِة:  -۷۶۰ َم، و يف هِذهِ الرَّ  ايلََمِن َ�َقدَّ
َ

َواتَِّق َدْعَوَة الَمْظلُوِم، «...َحديث َمعاٍذ، و بَعِثِه إىِل
ِ ِحَجاٌب فَإِنَُّه لَيَْس   ].۱۴۹۶[رواه ابلخاری: »بَيْنَُه َوَ�ْ�َ ا�َّ

حدیث معاذ و فرستاده شدنش به یمن قبًال گذشت، و در این روایت آمده  -۷۶۰
 فرمودند]: جاست که [پیامبر خدا 

 .)١(»کن! چون بین مظلوم و خدا حجابی نیست و از دعای مظلوم حذر«... 

امِ  -٤٥ مَ الَةِ اإلِ ائِ وَ  باب: صَ عَ ةِ دُ قَ دَ بِ الصَّ احِ  هِ لِصَ

 ]: دعا کردن امام برای زکات دهنده۴۵باب [

ْوَ�  -۷۶۱
َ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ ، قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رىَِضَ ا�ُّ َعنُهَما َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

تَاُه قَْوٌم بَِصَدقَِتِهْم، قَاَل: 
َ
يِب بَِصَدقَِتِه، َ�َقاَل: »ىلَعَ آِل فَُالنٍ اللَُّهمَّ َصلِّ «إَِذا أ

َ
تَاُه أ

َ
اللَُّهمَّ «، فَأ

ْوَ� 
َ
يِب أ

َ
 ].١٤٩٧[رواه ابلخاری:  »َصلِّ ىلَعَ آِل أ

روایت است که گفت: چون مردمی زکات خود  باز عبدالله بن ابی اوفی -۷۶۱
دایا! بر اھل و خ«گفتند:  کرده و می ھا دعا آوردند، به حق آن می جرا نزد پیامبر خدا 
 ».کن اوالد فالنی رحمت

شود، و  ی: از دعای مظلوم بترس، تا مبادا بر تو نفرین کند، که در چنین حالتی دعایش رد نمییعن -١
 در اجابت دعای مظلوم دربارۀ ظالم، فرقی بین نیکوکار و بدکار، و مسلمان و کافر نیست.

دعای مظلوم مستجاب است ولو آنکه «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره
، و شاعر »اش حجابی نیست د، زیرا فجورش به خودش تعلق دارد، و بین خدا و بندهفاجر باش

 گفته است.
 بترس از آه مظلومان که ھنگام دعا کردن  
 آید اجـابت از در حق بھر استـقبال مـی  

ام که ظالم پیش از عقوبت اخروی، در ھمین دنیا  ام، و از کسان بیساری شنیده ھا دیده و خودم بار
 شود، و یقینًا که خوانندۀ محترم نیز چنین تجاربی خواھد داشت. واع عقوبات الھی گرفتار میبه ان
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خدایا! برای اوالد ابی اوفی «پدرم زکات مال خود را نزدشان آورد، گفتند: 
 .)١(»کن رحمت

ا -٤٦ سْ  باب: مَ نَ الْ تَخْ يُ جُ مِ  رِ بَحْ رَ

 شود می ]: آنچه که از دریا استخراج۴۶باب [

ُ َ�نُْه، َعِن  -۷۶۲ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ رَُجًال ِمْن بَِ� «انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�ْن أ

َ
أ

ِْه فََخَرَج يِف ابَلْحِر، 
َ

َف ِدينَاٍر، فََدَ�َعَها إيِل
ْ
ل
َ
ْن �ُْسِلَفُه أ

َ
اِ�يَل بِأ َل َ�ْعَض بَِ� إرِْسَ

َ
اِ�يَل َسأ إرِْسَ

 
َ
َخَذ َخَشبًَة، َ�نََقَرَها، فَأ

َ
ْد َمْرَكبًا، فَأ َف ِدينَاٍر، فََرَ� بَِها يِف ابَلْحِر، فََخَرَج فَلَْم َ�ِ

ْ
ل
َ
ْدَخَل ِ�يَها أ

ْهِلِه َحَطبًا
َ
َخَذَها ِأل

َ
إَِذا بِاخلََشبَِة، فَأ

ْسلََفُه، فَ
َ
ي اَكَن أ ِ

َّ
ا �رََشََها »الرَُّجُل اذل ، فََذَكَر احلَِديَث فَلَمَّ

 ].١٤٩٨[رواه ابلخاری:  وََجَد الَماَل 
 روایت است که [فرمودند]: جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۷۶۲

تا برایش ھزار  تساز شخص دیگری از بنی اسرائیل خواشخصی از بنی اسرائیل «
 دینار قرض بدھد، آن شخص برایش [ھزار دینار] قرض داد.

[شخص قرض دار] به کنار دریا رفت [تا خود را به خانه قرض دھنده برساند و 
بی نیافت، لذا چوبی را گرفت و داخل آن را حفر نمود قرضش را اداء نماید] ولی مرک

 وھزار دینار را در آن چوب نھاد، [سر آن چوب را بست] و در دریا انداخت.
آن شخصی که پول رابرایش به قرض داده بود، به کنار دریا آمد، آن چوب را دید، آن 

 اش گرفت. را به قصد ھیزم برای خانواده
ذکر نمود [ و گفت]: چون آن شخص چوب را شکست، را  حدیث بقیۀ ]س[ابو ھریره

 .)٢(»مال خود را در داخل آن یافت

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهِرُُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك ﴿فرماید:  خداوند متعال می -١
َ
ُخۡذ ِمۡن أ

َُّهۡمۗ وَ  ُ َسَ�ٞن ل ھا را پاک  شان زکات بگیر، تا به این وسیله آن یعنی: از اموال ﴾١٠٣َسِميٌع َعلِيٌم  ٱ�َّ
ھا است، و به این  شان دعا کن، زیرا دعای تو موجب آرامش آن ساخته و تزکیه نمائی، و برای

گیرد برای زکات دھنده دعا کند، مثًال بگوید که:  اساس مستحب است تا کسی که زکات را می
کند، خداوند به مال و اھل و اوالدت برکت بدھدف خداوند برای پدر و مادرت  ولخداوند قب

 ھا. بیامرزد، خداوند چندین برابر آن را برایت عوض بدھدف و امثال این
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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سُ باب: يفِ الرِّ  -٤٧ مُ  كازِ اخلُ

 ]: در گنج، ُخمس الزم است۴۷باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۷۶۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َماُء الَعجْ «َ�ْن أ

اَكِز اخلُُمُس   ].١٤٩٩[رواه ابلخاری:  »ُجبَاٌر، َوابِلرْئُ ُجبَاٌر، َوالَمْعِدُن ُجبَاٌر، َوِ� الرِّ
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۷۶۳

کند ھدر است، و اگر کسی [در  آنچه را که حیوان [گریخته از صاحبش] تلف می«
گردد ھدر است، و  افتد] و متضرر می کند، و کسی در آن می میملک خود چاھی حفر 

افتد ھدر است، و آنچه که از یافتن گنج  اگر کسی معدنی را کافته و دیگری در آن می
 .)١(»آید، در آن خمس الزم است بدست می

دا شود، و یا گردد، مگر آنکه صاحبش پی آورد، مالک آن می ) کسی که از دریا چیزی را بدست می۱
باشد، که در این حالت  کسی که آن را یافته است به خاطرش برسد که این مال از دیگری می

این حدیث را در باب (لقطه) که به معنی  /گیرد، چناچه امام بخاری حکم مال یافت شده را می
ش (چیزی یافت شده) است نیز ذکر نموده است، و حکم مال یافت شده، به تفصیل در جای خود

 خواھد آمد.
 گردد. ) قرض به ھر طریقی که برای صاحبش برسد، اداء می۲
 دھد. ) کسی که در راه خیر توکلش را بر خدا کند، خداوند او را نصرت می۳

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
حیوان  کند، در صورتی که انسانی ھمراه آن گویند: آنچه که حیوان تلف می ) جمھور علماء می۱

نباشد، ضمانی بر صاحب خود آن نیست، ولی اگر کسی ھمراه آن حیوان باشد، از آنچه که حیوان 
گویند: آنچه را که  گردد امام مالک و اوزاعی و لیث رحمھم الله می کند، ضمان الزم می تلف می

د تلف کند در آن ضمانی نیست، و آنچه را که به دھان خو حیوان به دست و یا پای خود تلف می
گوید: در چیزی که حیوان به پای  می /گردد، امام ابو حنیفه کند، در آن ضمان الزم می می

گردد،  کند ضمان الزم می کند ضمانی نیست، و از چیزی که با دست خود تلف می خود تلف می
ھا و  ھار، گاو مست، اسپ سرکش، و امثال این ولی اگر حیوانی معروف به فساد باشد، مانند: سگ

احبش آن را بسته نکرده باشد، اگر چیزی را تلف کرد، به ھر شکلی که تلف کرده باشد، و در ص
 باشد. ھر وقتی که تلف کرده باشد، صاحبش ضامن می

شود، و اما در مورد اشتراط نصاب  اند که از یافتن گنج (خمس) الز می ) علماء براین متفق۲
معدن شرط نیست، بنابراین در معدن چه کم باشد و اختالف نظر داردند، در نزد احناف نصاب در 
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ولِ اهللا تَعَاىل -٤٨ عَ  ﴾َعلَۡيَها ٱۡلَ�ِٰملِ�َ وَ ﴿ :باب: قَ قني مَ بَةِ املُصدَّ َاسَ حمُ امِ  وَ مَ  اإلِ

و  ﴾نمایند اند که زکات را جمع آوری می و کسانی﴿]: این قول خداوند که ۴۸باب [
 امام باید مامورین زکات را محاسبه نماید

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۷۶۴ اِعِديِّ ريَِضَ ا�َّ يِب مُحَيٍْد السَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «َ�ْن أ اْستَْعَمَل رَُسوُل ا�َّ

ا َجاَء َحاَسبَهُ وََسلََّم  ْسِد ىلَعَ َصَدقَاِت بَِ� ُسلَيٍْم، يُْدىَع اْ�َن اللُّتِْبيَِّة فَلَمَّ
َ
[رواه  »رَُجًال ِمَن األ

 ].١٥٠٠ابلخاری: 
شخصی را از  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو حمید ساعدی -۷۶۴

ات اموال مردم(بنی شد، برای جمع آوری زک قبیلۀ (اسد) که بنام (ابن لتبیه) یاد می
 .)١(»سلیم) فرستادند، و ھنگامی که آن شخص باز گشت، او را محاسبه کردند

گرددف ولی در نزد جمھور علماء درمعدن نصاب شرط است، بنابراین  چه زیاد، خمس الزم می
 گردد. اگر مقدار آن از نصاب زکات کمتر باشد، در آن خمس الزم نمی

گویند:  ھم الله میشودف امام ابوحنیفه و احمد رحم ) و در مورد جایی که معدن در آن یافت می۳
گردد، مگر آنکه بر مالی که  یابد، در آن خمس الزم نمی معدنی را که شخص در ملک خود می

یافته است یکسال بگذرد و به اندازه نصاب زکات باشد، که دراین حالت مانند ھر مال دیگری بر 
ت سال شرط گردد، ولی در نزد امام مالک و امام شافعی رحمھم الله، گذش وی زکات الزم می

 نیست، و به مجرد یافت شدن، باید خمس آن را بپردازد.
و محمد و مالک رحمھم الله  /آید، امام ابو حنیفه ) در مورد آنچه که از دریا بدست می۴

گویند: در  گردد، امام شافعی و احمد رحمھم الله می گویند: در آن خمس و یا زکاتی الزم نمی می
 گردد. گوید: در آن زکات الزم می می /یوسفگردد، و ابو  آن خمس الزم می

خمس  /) موارد مصرف خمس در نزد احناف، موارد مصرف غنیمت و فيء است، امام محمد۵
گوید: موارد مصرف آن، موارد مصرف  می /باید برای قاریان قرآن مصرف گردد، و امام شافعی

 زکات است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

جا به طور مختصر روایت کرده است و قصۀ کامل آن  این حدیث را در این /ام بخاری) ام۱
طوری که در دیگر ابواب صحیح البخاری، و در صحیح مسلم آمده است چنین است که: پیامبر 

ه) می جخدا  تِبیَّ
ُ
آوری اموال  گفتند، برای جمع شخصی را از قبیلۀ (بنی اسد) که برایش (ابن ل

ھنگامی که این شخص برگشت گفت: این اموال از شما است، و این اموال دیگر از  زکات فرستادند،
 من است، برایم بخشش داده شده است.
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سْ  -٤٩ هِ باب: وَ ةِ بِيَدِ قَ دَ مامِ إِبِلَ الصَّ  مِ اإلِ

 ساختن امام شتران صدقه را به دست خود ار]: نشانه د۴۹باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: َعن  -۷۶۵ �َُس ريَِضَ ا�َّ
َ
 «أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بَِعبِْد  َغَدوُْت إِىل رَُسوِل ا�َّ

َدقَةِ  يِب َطلَْحَة، يِلَُحنَِّكُه، فََواَ�يْتُُه يِف يَِدهِ الِميَسُم �َِسُم إِبَِل الصَّ
َ
ِ بِْن أ [رواه ابلخاری:  »ا�َّ

١٥٠٢.[ 

این چه «بر خاسته و بر باالی منبر بعد از حمد و ثنای پروردگار گفتند:  جدراین وقت پیامبر خدا 
ز شما و این اموال برایم گوید: این اموال ا فرستم، و می کاری است که موظفی رابه وظیفۀ می

نشست تا  بخشش داده شده است، پس چرا این شخص در خانه پدرش و یا خانه مادرش نمی
شود یانه؟ قسم به ذاتی که جان محمد در دست او است  ببیند که برایش بخشش داده می

الیکه (بالکیف) ھیچ کسی نیست که از این مال چیزی بردارد، مگر آنکه آن را در روز قیامت در ح
کشد، اگر گاوی باشد، بق  بر گردنش آویزان است، با خود خواھد آورد، اگر شتری باشد، غرغر می

ھای خود را تا جایی بلند  ، بعد از آن دست»کشد کشد، و اگر گوسفندی باشد، بربر می بق می
 شان را دیدیم، و دو بار گفتند: (الھی! آیا تبلیغ کردم). کردند که سفیدی زیر بغل

خشش گرفتن برای مامورین به ھر عنوانی که باشد، حرام است، و در این مورد احادیث ) ب۲
ام، به تفصیل کامل  دیگری نیز آمده است، و این موضوع را درکتابی که راجع به مال حرام نوشته

 ام. شرح داده
 ) بخشش گرفتن برای مامور به سه شرط روا است:۳

که پیش از رسیدن این مامور به وظیفۀ، نیز بین شرط اول آنکه: بخشش از طرف کسی باشد 
 ھا جریان داشته است. آن

 شرط دوم آنکه: بخشش دھنده ھیچ کاری در نزد آن مامور نداشته باشد.
شرط سوم آنکه: این بخشش درحد متعارف بخشش باشد، مانند: تسبیح، قلم، ساعت معمولی و 

 ھا. امثال این
باشد، و چیزی  میعنی از مال زکات مانند: ربع، ثلث نمی) برای مسؤول جمع آوری زکات نسبت ۴

 شود. گردد، معاش ماھواری است که برای موظفین دیگر دولت داده می را که مستحق می
این اصل را به دقت  ساند، محاسبه گردند، و عمر ) باید موظفین دولت از آنچه که بدست آورده۵

کند که  از وی نشئت کرده است، و فرقی نمیمورد تطبیق قرارداد، و قانون (از کجا آوردی) 
شخص موظف، این مال را از طریق رشوت، و یا اختالس و یا بخشش، و یا سوء استفاده از قدرت، و 

آیا اگر در «... اند  فرموده جیا از ھر طریق نامشروع دیگری بدست آورده باشد، زیرا پیامبر خدا 
 ؟ »دادند برایش بخشش می نشست مرد این چیزھا را خانۀ پدر و مادرش می
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 جکه گفت: عبدالله بن أبی طلحه را نزد پیامبر خدا  روایت است ساز انس -۷۶۵
(ِمیَسم) را به دست  جحنیکش نمایند، در این وقت دیدم که پیامبر خدا بردم تا ت

 .)١(سازند گرفته و شتران صدقه را با آن، نشانه دار می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) (تحنیک): عبارت از آن است که جھت تبرک، شخص صالحی، خرما و یا امثال آن را به کام ۱

 خورد. مالد، و طفل آن را می طفل نو تولد می
ھا وی را از تابعین  یاست، و اینکه بعض سبرادر مادری انس بن مالک س) عبدالله بن ابی طلحه۲

 اند. دانند، در اشتباه می
کنند، تا اگر در بین حیوانات  ) (ِمیَسم) عبارت از سیخ و یا میلی است که حیوان را به آن داغ می۳

 ھا متمایز باشد. ھا خلط نگریده و از آن شود، با آن مشابه خود داخل می
 ) داغ کردن حیوان روی ضرورت جواز دارد.۴
 ھا داغ شوند. ھای آن، شتر و گاو در رانھای آن که گوسفند در گوش ) مستحب است۵
اند که داغ کردن در صورت  ) نظر به احادیث دیگری که در این مورد آمده است، علماء گفته۶

 حیوان جواز ندارد.
ھا به ھر طریقی که  ) امام باید شخصًا از اموال بیت المال سر پرستی نماید، و در محافظت از آن۷

 باشد. داند بکوشد، و از ضایع کردن بیت المال عندالله و عندالناس مسؤول می سب میمنا
 ) تحنیک برای طفل مستحب است، و باید ذریعۀ شخص صالحی صورت بگیرد.۸

                                                 





 
 

طر -٢٥ دقة الفِ  كتابُ صَ

 صدقۀ فطر :]۲۵[کتاب 

رْ  -١ ةِ الْ باب: فَ قَ دَ طْ ضِ صَ  رِ فِ

 ]: فرضیت صدقۀ فطر١باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  -٧٦٦ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َزَ�َة «َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ فََرَض رَُسوُل ا�َّ
َكرِ  ، َواذلَّ ْو َصااًع ِمْن َشِعٍ� ىلَعَ الَعبِْد َواحلُرِّ

َ
ِغِ�  الِفْطِر َصااًع ِمْن َ�ْمٍر، أ ْ�ىَث، َوالصَّ

ُ
َواأل

َالةِ   الصَّ
َ

ْن تُؤَدَّى َ�بَْل ُخُروِج انلَّاِس إِىل
َ
َمَر بَِها أ

َ
[رواه ابلخاری:  »َوالَكِبِ� ِمَن الُمْسِلِمَ�، َوأ

١٥٠٣.[ 
صدقه فطر را یک  جروایت است که گفت: پیامبرد خدا  باز ابن عمر -٧٦٦

رد مسلمانی خواه غالم باشد و خواه آزاد، صاع از خرما، و یا یک صاع از جو، بر ھر ف
خواه مرد باشد و خواه زن، خواه خورد باشد و خواه کالن، فرض نمودند، و امر 

 فرمودند:
 .)١(»که این صدقۀ فطر باید پیش از رفتن به نماز عید داده شود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در نزد امام ) حکم صدقۀ فطر: صدقه فطر در نزد جمھور علماء فرض، در نزد احناف واجب، و ۱

 سنت است. /مالک
) مقدار آن: مقدار صدقه فطر از گندم نیم صاع، که به وزن فعلی ( یک کیلو و ھشتصد و بیست) ۲

شود، و از جو و خرما یک صاع که به وزن فعلی (سه کیلو و ششصد و چھل) گرام  گرام می
 گردد، و در نزد احناف دادن قیمت آن نیز جواز دارد. شود، الزم می می

) صدقۀ فطر بر زن: صدقۀ فطر بر زن خواه شوھر دار باشد و خواه نباشد، الزم است، صدقه زن ۳
گویند: که صدقۀ فطرش  شوھر دار در نزد احناف بر شوھرش الزم نیست، ولی جمھور علماء می

شان این است که به اتفاق علماء، نفقۀ زن بر عھدۀ شوھرش  باشد، و دلیل برذمۀ شوھرش می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٧٠

بْ  -٢ ةِ قَ قَ دَ يدِ لَ الْ باب: الصَّ  عِ

 ]: صدقه فطر پیش از نماز عید۲باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۷۶۷ يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ «َ�ْن أ ِْرُج يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

ُ
ُكنَّا �

قُِط َواتلَّْمرُ « ،»اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم الِفْطِر َصااًع ِمْن َطَعامٍ 
َ
�ِيُب َواأل ِعُ� َوالزَّ  »َوَ�َن َطَعاَمنَا الشَّ

 ].١٥١٠: [رواه ابلخاری
در روز  جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدِری -۷۶۷

دادیم، و طعام ما [در آن وقت]: جو، کشمش، قروت  عید، از طعام یک صاع [صدقه] می
 و خرما بود.

شود، و  و نفقه تنھا عبارت از خرج و خوراک نیست، بلکه تمام ما یحتاج زن را شامل میباشد،  می
 صدقۀ فطر از جمله چیزھایی است که زن به آن احتیاج دارد.

و شاید دلیل احناف این باشد که زن اگر فقیر باشد، بر وی صدقه فطری نیست، و اگر غنی و 
بپردازد، ھمان طوری که زکات مال خود را ثروتمند باشد، باید خودش صدقه فطر خود را 

 پردازد. می
) صدقه فطر بر طفل خورد سال: صدقه طفل خرد سال اگر مالی داشته باشد، در نزد امام ابو ۴

شود، و اگر مالی نداشته باشد، پدرش مسؤول آن است،  حنیفه و ابو یوسف ازمال خودش داده می
اشد و خواه نداشته باشد، صدقه فطرش بر گوید: که طفل خواه چیزی داشته ب می /و حسن

 باشد. ذمه پدرش می
) وقت وجوب صدقه فطر درنزد بعضی از علماء، از آن جمله امام شافعی و امام احمد بن حنبل ۵

رحمھم الله لحظۀ پیش از غروب آفتاب آخرین روز ازماه رمضان است، بنابراین اگر طفلی بعد از 
گردد، و در نزد احناف و عدۀ دیگر از  د، صدقه فطر آن الزم نمیآی غروب آفتاب آن روز به دنیا می

علماء، وقت و جوب صدقه فطر، لحظۀ پیش از طلوع فجر روز عیدفطر است، بنابراین طفلی که 
گردد، وطفلی که بعد از  آید، صدقه فطرش الزم می پیش از طلوع فجر روز عید فطر به دنیا می

 آید، صدقه فطر از وی الزم نیست. طلوع فجر روز عید فطر به دنیا می
) وقت استحبابی دادن صدقه فطربه اتفاق علماء در روزعید و پیش از رفتن به نماز عید است، ۶

 ولی درنزد احناف تقدیم و تاخیر آن از این وقت نیز جوزا دارد.
) وقت وجوب آن پیش از طلوع فجر روز عید فطر است، وطفلی که بعد ازطلوع فجر به دنیا ۷
 گردد. آید، صدقه فطر بر وی و از وی الزم نمی یم
 گردد که غنی باشد. ) صدقه فطر بر کسی الزم می۸
 ) مستحق صدقه فطر فقراء ھستند.۹

                                                                                                                        



 ٧١  فطر ۀصدق ]:۲۵[ کتاب

طْ باب -٣ ةِ الفِ قَ دَ ىلَ : صَ رِّ  رِ عَ لُوكِ وَ  احلُ  املَمْ

 اشد و چه غالم الزم استکس چه آزاد ب هر ]: صدقه فطر بر۳باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۷۶۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َصَدقََة «َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ فََرَض رَُسوُل ا�َّ
ِغِ� َوالَكِبِ�، َواحلُرِّ َوالَمْملُوكِ  ْو َصااًع ِمْن َ�ْمٍر ىلَعَ الصَّ

َ
[رواه  »الِفْطِر َصااًع ِمْن َشِعٍ�، أ

 ].١٥١٢ابلخاری: 
صدقه فطر با یک صاع  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۷۶۸

 .)١(از جو، یا یک صاع از خرما، بر کوچک و بزرگ، و بر آزاد و مملوک، فرض نمودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) وجوب صدقه فطر بر شخص آزاد مورد اتفاق است.۱
 اختالف نظر دارند: ) در مورد وجوب صدقه فطر بر مملوک (غالم) علماء۲

گویند: غالم خواه برای خدمت باشد، و خواه برای تجارت، صدقه بر  جمھور علماء رحمھم الله می
گویند: در غالمی که برای  بادارش الزم است، و احناف، و ثوری، و عطاء و نخعی رحمھم الله می

 مت آن است.گردد، زکات قی گردد، و چیزی الزم نمی تجارت باشد، صدقه فطر الزم نمی

                                                 





 
 

ج -٢٦  كتابُ احلَ

 )١(حج :]۲۶کتاب [

 از احکام و مسائل متعلق به این موضوع آنکه: -١
) حج در لغت به معنی قصد است، و در اصطالح اھل شرع، عبارت از قصد بیت الله الحرام جھت ۱

 ادای حج و یا عمره.
ابوبکر  ج) حج بنا بر قول راجح در سال نھم ھجری فرض گردید، و در این سال پیامبر خدا ۲

ج مقرر نمودند، و بعد از اینکه ابتدای سورۀ براءه در مورد براءت از مشرکین را امیر ح سصدیق
را موظف ساختند، تا آن را برای مشرکین اعالن  سعلی بن ابی طالب جناز گرید، پیامبر خدا 

اش که سال دھم ھجری باشد، حج نمودند، و این یگانه  در سال آینده جنماید، و خود پیامبر خدا 
 بعد از بثعت انجام دادند. جمبر خدا حجی بود که پیا

) کعبۀ معظمه در شھرمکۀ مکرمه قرار دارد، و این شھر متبرک دارای خواص و فضائل بسیاری ۳
 است، از آن جمله اینکه:
روایت است  سای است که غرض عبادت کردن بنا یافته است، از ابو ذر أ) خانۀ کعبه اولین خانه

پرییدم: اولین مسجدی که در روی زمین ساخته شده است کدام  جکه گفت: از پیامبر خدا 
مسجد است؟ فرمودند: مسجد الحرام، پرسیدم: بعد از آن کدام مسجد؟ فرمودند: مسجد األقصی، 

 پرسیدم: بین این دو مسجد چند سال فاصله بود؟ فرمودند: چھل سال.
 ÷کنند که: مسجد الحرام را ابراھیم میاند این سؤال را مطرح  ھا که از واقعیت بیگانه ب) بعضی

بنا کرده است، و بین این دو پیامبر علیھما السالم بیش از ھزار  ÷و مسجد األقصی را سلیمان
اند که بین این دو مسجد چھل  فرموده جسال فاصلۀ زمانی وجود دارد، پس اینکه پیامبر خدا 

مسجد األقصی را  ÷ت که: سلیمانسال فاصلۀ زمانی وجود دارد چگونه است؟ در جواب باید گف
 ÷صورت گرفته است، و بنای یعقوب ÷تجدید بنا نمود، نه تاسیس، و تاسیس آن ذریعۀ یعقوب

 به طور دقیق بعد از چھل سال صورت گرفته است. ÷بعد از بنای کعبه ذریعۀ ابراھیم
 .ج) حج کردن به این خانۀ مشرفه بر ھر کسی که قدرت آن را داشته باشد، فرض است

 د) در وقت داخل شدن به مکۀ مکرمه باید با لباس مخصوصی که ھمان احرام باشد ملبس بود. 
ه) این شھر حرم است، به این معنی که: جنگ و خون ریزی، و شکار کردن، و قطع درختان آن 

 حرام است.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٧٤

جِّ  -١ وبِ احلَ جُ  لِهِ فَضْ وَ  باب: وُ

 ]: وجوب حج و فضیلت آن۱باب [

۷۶۹-  ِ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: اَكَن الَفْضُل رَِديَف رَُسوِل ا�َّ ِ بِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
ِْه،

َ
َْها َوَ�نُْظُر إيِل

َ
ٌة ِمْن َخْشَعَم، فََجَعَل الَفْضُل َ�نُْظُر إيِل

َ
 َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فََجاَءِت اْمَرأ

قِّ اآلَخِر، َ�َقالَْت: يَا رَُسوَل وََجَعَل انلَّيِبُّ َص�َّ   الشِّ
َ

 اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، يرَْصُِف وَْجَه الَفْضِل إِىل
اِحلَةِ  يِب َشيًْخا َكِبً�ا، َال يَثْبُُت ىلَعَ الرَّ

َ
ْدَرَ�ْت أ

َ
ِ ىلَعَ ِعبَاِدهِ يِف احلَجِّ أ ِ إِنَّ فَِر�َضَة ا�َّ ، ا�َّ

ُحجُّ َ�نُْه؟ قَاَل: 
َ
فَأ

َ
ِة الوََداِع ، َوَذلَِك يِف »َ�َعمْ «أ  ].۱۵۱۳[رواه ابلخاری:  َحجَّ

به پشت  )١(بروایت است که گفت: فضل بن عباس باز ابن عباس -۷۶۹
سوار بود، زنی از مردم (َخشعم) آمد، فضل به طرف آن زن، و  جسر (ترک) پیامبر خدا 

طرف دیگری روی فضل را به  جکرد، پیامبر خدا  آن زن به طرف فضل نگاه می
 گردانیدند.

ه شود، جز برای معرفی نمودن و رساندن به صاحبش نباید برداشت جا گم می و) مالی که در آن
 شود.

ِم�ِ  ٱۡ�ََ�ِ َوَ�َٰذا ﴿ز) خداوند به این شھر قسم یاد کرده است، 
َ
ۡقِسُم بَِ�َٰذا  َ�ٓ ﴿و ،﴾٣ ٱۡ�

ُ
 .﴾ٱۡ�ََ�ِ أ

 ح) ثواب ھرنمازی در مسجد الحرام برابر ثواب صد ھزار نماز در مساجد دیگر است. 
 تر است. محبوبط) سر زمین این شھر از ھر سر زمین دیگری درنزد خداوند متعال 

 ی) قبلۀ تمام مسلمانان در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم است.
 ک) رو آوردن به آن در وقت قضای حاجت حرام است.

ل) کسی که قصد انجام دادن گناھی را در این شھر بنماید، ولو آنکه آن را عملی ھم نسازد، 
ز قصد کردن به گناه، تا وقتی که شود، حال آنکه در غیر این شھر در ھرجای دیگری ا گنھکار می

 آن را عملی نسازد، بر شخص گناھی نیست. 
است، بزرگترین  جوی فضل بن عباس بن عبدالمطلب قرشی ھاشمی، پسر عم پیامبر خدا  -١

اشتراک داشت،  جاست، در فتح مکه و حنین با پیامبر خدا  سفرزندان عباس بن عبد المطلب
به نکاح گرفت، و  ببسیار زیبا و خوش چھره بود، تنھا یک دختر داشت، و او را حسن بن علی
در سال سیزده، و یا  سبعد او را طالق داد، با ابو موسی اشعری ازدواج نمود، فضل بن عباس

 ).۱۸۳/۴پانزده ھجری وفات نمود، اسد الغابه(

                                                                                                                        



 ٧٥  حج ]:۲۶[ کتاب

آن زن گفت: یا رسول الله! حجی که از طرف خدا بر بندگانش فرض است، بر پدرم 
تواند، فرض گردیده است، آیا [روا  که پیر پا افتاده است، و خود را بر مرکب گرفته نمی

 است که] من از عوضش حج کنم؟
 .)١(و این واقه در حجة الوداع واقع گردید»! بلی«فرمودند: 

ول اهللا -٢ ِ فَّجٍ َعِميٖق ﴿: اىل تَعَ باب: قَ
�َِ� ِمن ُ�ّ

ۡ
ِ َضاِمرٖ يَأ

ّ�ُ ٰ تُوَك رَِجاٗ� َوَ�َ
ۡ
يَ�

٢٧  ْ  ﴾َمَ�ٰفَِع لَُهمۡ  ّلِيَۡشَهُدوا

 یث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حد -١
 ) اگر حیوان توانائی داشته باشد، دو نفری سوار شدن بر آن جواز دارد.۱
 ) اینکه بشر در خود داری از میل به سوی شھوات ضعیف است.۲
 ) زن باید در حالت احرام رویش را نپوشاند، مگر آنکه خوف فتنه وجود داشته باشد.۳
 جواز دارد. تواند، ) حج کردن از عوض کسی که خودش حج کرده نمی۴
) عبادات بر سه نوع است: بدنی: مانند نماز، مالی: مانند زکات، مشترک از ھر دو: مانند: حج، ۵

نیابت در نوع اول به ھیچ وجه جواز ندارد، یعنی: روا نیست که شخصی که بر وی نماز فرض 
شت خودش گردیده است، دیگری را موظف سازد تا عوض او نماز بخواند، بلکه باید اگر قدرت دا

توانست، به  توانست به پھلو، و اگر نمی توانست نشسته، و اگر نمی ایستاده نماز بخواند، و اگر نمی
توانست، به قلب خود، نماز بخواند، و بعد از این حالت، نماز از وی ساقط  اشاره و اگر نمی

ریده است، گردد، و در نوع دوم به ھر حالی جواز دارد، یعنی کسی که بر وی زکات فرض گ می
خواه قدرت داشته باشد، و خواه نداشته باشد، برایش روا است که دیگری را وکیل نموده تا زکاتش 
رابرای مستحقین آن برساند، و در نوع سوم درحالت عجز جواز دارد، و در حالت قدرت جواز 

ج را ندارد، یعنی: کسی که حج بر وی فرض گردیده است، اگر خودش قدرت دارد، باید شخصًا ح
اداء نماید، و اگر قدرت ندارد، با شروط معین آن که در کتاب احکام و مناسک حج در این مورد به 

 ایم باید دیگری را عوض خود به حج بفرستد. تفصیل سخن گفته
تواند عوض  ) کسی که خودش حج نکرده است، در نزد احناف و مالک و احمد رحمھم الله می۶

گوید: تا کسی خودش حج فرضی را اداء نکرده  می /م شافعیشخص دیگری حج نماید، ولی اما
تواند، و اگر حج کرد، حجش فرضی خودش محسوب  باشد، عوض شخص دیگری حج کرده نمی

 گردد. می
گویند: وجوب حج فوری است، یعنی: کسی  ) امام ابو حنیفه و ابو یوسف و مالک رحمھم الله می۷

ھای دیگر جواز ندارد، و امام شافعی و  آن تا سال که بر وی حج فرض گریده است، تاخیر کردن
گویند: وجوب حج بر تراخی و تا آخر عمرھر وقت که خواسته باشد  امام محمد رحمھما الله می

 تواند حج فرضی را اداء نماید.  می
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دور نزد تو های  پیاده و بر شتران الغر از راه﴿]: این قول خداوند متعال که: تا ٢باب [
 ﴾بیایند، تا شاهد منافع خویش باشند

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  َ�نْ  -٧٧٠ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْرَكُب «ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َرأ

 ].١٥١٤[رواه ابلخاری:  »َراِحلَتَُه بِِذي احلُلَيَْفِة، ُ�مَّ يُِهلُّ َحىتَّ �َْستَوَِي بِِه قَائَِمةً 
را در (ذوالحلیفه)  جامبر خدا رویات است که گفت: پی باز ابن عمر -٧٧٠

دیدم که بر شتر خود سوار شدند، و تا ھنگامی که شتر کامًال به راه افتاد، تلبیه 
 .)١(گفتند می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
م یک بھتر است، بین علماء اختالف است، ) حج کردن سواره و پیاده جواز دارد، ولی اینکه کدا۱

دانند، زیرا اول آنکه: سواره رفتن به حج، موافق  بعضی از علماء سواره رفتن به حج را بھتر می
سواره به حج رفته بودند، و دیگر آنکه: در سواره رفتن مصرف  جسنت نبوی است، زیرا نبی کریم 

د، به ھمان اندازه ثواب شخص حج کننده شود، و ھر قدر که مصرف حج بیشتر شو حج بیشتر می
 شود. بیشتر می

شان حدیثی است که حاکم در  دانند، و دلیل و عدۀ دیگری ازعلماء پیاده رفتن به حج را بھتر می
از پیامبر  بمستدرک روایت نموده و حکم به صحت آن کرده است، در این حدیث، ابن عباس

اده به مکه برود، تا وقتی که برگردد، برایش در کسی که پی«کند که فرمودند:  روایت می جخدا 
شود، کسی پرسید که حسنات حرم چگونه است؟  ھرگام ھفتصد حسنه از حسنات حرم داده می

 ».اش معادل صد ھزار حسنه است گفتند: ھر حسنه

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك لبيك، إن «) تلبیه بعد از حج و یا عمره این است که: ۲

 ».النعمة لك وامللك، ال رشيك لكاحلمد و
) ظاھر این حدیث داللت بر این دارد که: وقت تلبیه گفتن ھنگامی است که راحله کامًال آمادۀ ۳

گوید که وقت تلبیه گفتن  می /گردد، و این نظر عامۀ علماء است، و امام شافعی رفتن می
وقت استحبابی تلبیه، بعد از  /هافتد، و در نزد امام ابو حنیف ھنگامی است که راحله به راه می

 سالم دادن از نماز مسنونۀ احرام است. 
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جِّ  -٣ ىلَ  باب: احلَ حْ  عَ  لِ الرَّ

 ]: حج کردن بر شتر بارکش٣باب [

�ٍَس  -٧٧١
َ
ُ َ�نُْه:َعن أ ِ َص�َّ اُهللا « ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم َحجَّ ىلَعَ رَْحٍل أ

 ].١٥١٧[رواه ابلخاری: »َوَ�نَْت َزاِملَتَهُ 
بر شتری حج کردند که زاد و  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس -٧٧١

 .)١(شان نیز بر باالی شتر بار شده بود متاع

جِّ لِ اباب: فَضْ  -٤ ورِ  حلَ  املَربُ

 ]: فضیلت حج مبرور٤[ باب

، نََرى اجِلَهاَد  َ�نْ  -٧٧٢ ِ �ََّها قَالَْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها، � مِّ الُمْؤِمِنَ� ريَِضَ ا�َّ

ُ
اَع�َِشَة أ

َاِهُد؟ قَاَل: 
ُ

فََال �
َ
فَْضَل الَعَمِل، أ

َ
فَْضَل اجِلَهاِد َحجٌّ َمرْبُورٌ «أ

َ
[رواه ابلخاری:  »َال، لَِ�نَّ أ

١٥٢٠.[ 
ھا]  ایت است که گفت: یا رسول الله [ما زنرو لاز عائشه ام المؤمنین -٧٧٢
ِنه! بھترین «کنیم که جھاد بھترین اعمال باشد، آیا ما جھاد نکنیم؟ فرمودند:  فکر می

 .)٢(»جھاد [برای شما] حج مبرور است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
وقتی که به حج رفتند تنھا یک شتر داشتند که بر ھمان شتر سوار بودند، و بار  جپیامبر خدا  

روایت است که گفت: پیامبر  سشان نیز بر ھمان شتر بار بود، و در روایت دیگری از انس متاع
بر شتری حج کردند که بر آن قطیفۀ انداخته شده بود که بیش از چھار درھم ارزش  جخدا 

الھی! این حج را حجی «فرمودند:  ج، و در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا »نداشت
 ».بگردان که در آن سمعت و ریائی نباشد

 دیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این ح -٢
شود که دارای سه شرط باشد، اول  ) حج مبرور: یعنی: حج مقبول، و حجی (مبرور) گفته می۱

آنکه: ازمال حالل صورت گرفته باشد، دوم آنکه: حاجی در حج خود قصد دیگری جز رضای 
 خداوند متعال نداشته باشد، و سوم آنکه: در حج خود مرتکب معصیتی نگردد.
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يِب  -٧٧٣
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  َعن أ لََّم َ�ُقوُل: ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

هُ « مُّ
ُ
تُْه أ َ ِ فَلَْم يَْرفُْث، َولَْم َ�ْفُسْق، رََجَع َكيَْوِم َودلَ  ].١٥٢١[رواه ابلخاری:  »َمْن َحجَّ ِ�َّ

 را شنیدم که فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٧٧٣
د، نگرد کسی که برای خدا حج کند، و در حج خود مرتکب جماع، و کار بدی«

گردد، به مانند روزی که مادرش او را زائیده  میطوری که از حج [بدون گناه] بر
 .)١(»است

لُّ أَهْ  -٥ هَ نِ لِ الْ باب: مُ  يَمَ

 ]: میقات اهل یمن٥باب [

ُ َ�نُْهَما:  -٧٧٤ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوقََّت «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
َ
ْهِل أ

َ
ِأل

ْهِل ايلََمِن يَلَ 
َ
ٍْد قَْرَن الَمنَاِزِل، َوِأل

َ
ْهِل �

َ
ِم اجلُْحَفَة، َوِأل

ْ
أ ْهِل الشَّ

َ
ْملََم، الَمِدينَِة َذا احلُلَيَْفِة، َوِأل

َراَد احلَجَّ َوالُعْمَرَة، َ�َمْن 
َ
ْن أ ىَت َعلَيِْهنَّ ِمْن َ�ْ�ِِهْم ِممَّ

َ
، َوِللُكِّ آٍت أ ْهِلِهنَّ

َ
اَكَن ُدوَن ُهنَّ ِأل

ةَ  َة ِمْن َمكَّ ْهُل َمكَّ
َ
، َحىتَّ أ

َ
�َْشأ

َ
 ].١٥٣٠[رواه ابلخار:  »َذلَِك، فَِمْن َحيُْث أ

برای اھل مدینه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -٧٧٤
(ذوالحلیفه)، و برای ھل شام (جحَفه)، و برای اھل نجد (قرن منازل)، و برای اھل یمن 

 یقات تعیین نموده [و فرمودند]:(یلملم) را م
 ی است که از غیر این مردم، از اینای این مردم، و برای کسانراین مواقیت ب«

گذرند، و ارادۀ حج و عمره را داشته باشند، وکسی که بعد از این مواقیت  ھا می میقات

برای زن، بیشتر از ثواب جھاد کردن برای زن است، ولی از این قول  ) گرچه ثواب حج کردن۲
شود که جھاد کردن زن در  چنین دانسته می» بھترین جھاد حج مبرور است«که:  جپیامبر خدا 

روایت است  لباشد نیز جائز است، از ام المؤمنین حفصه اموری که قادر به انجام دادن آن می
در شش غزوۀ اشتراک نموده بود، و آن زن برایم  جا پیامبر خدا زنی نزد ما آمد که ب«که گفت: 

 نمودیم.  ھا پرستاری می کردیم، و از مریض ھا را تداوی می ھا زخمی گفت که ما زن
و طوری که بارھا یاد آور شدیم، این آمرزش نسبت به گناھان است و حقوق الله و حقوق الناس تا  -١

یا رضایت صاحبش حاصل نگردد، حج و ھیچ عمل نیک وقتی که به صاحبش رسانده نشود، و 
 گردد. دیگری سبب سقوط و آمرزش آن نمی
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، میقاتش از ھمان جایی است که ارادۀ حج را نموده است، د[به طرف مکه] سکونت دار
 .)١(»تی میقات اھل مکه، شھر مکه استح

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
رود،  ) مواقیتی که در این حدیث مذکور است، جاھایی است که اگر کسی به مکۀ مکرمه می۱

پیش از رسیدن به این مواقیت جواز دارد و ھا بدون احرام بگذرد، ولی آیا احرام بستن  نباید از آن
 یا نه؟

گویند: احرام بستن پیش از رسیدن به این مواقیت  امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمھما الله می
نه تنھا آنکه جواز دارد، بلکه برای کسی که قدرت بر محافظت از محظورات احرام راداشته باشد، 

ری است که احرام بستن پیش از رسیدن به این مواقیت شان احادیث دیگ بھتر نیز ھست، و دلیل
کسی که برای حج و یا عمره «که فرمودند:  جداند، از آن جمله این قول پیامبر خدا  را افضل می

 ».شود اش بخشیده می از مسجد األقصی تا مسجد الحرام احرام ببندد، گناھان گذشته و آینده
گویند: گرچه احرام بستن پیش از رسیدن به این  ه میولی امام مالک و احمد و اسحاق رحمھم الل

مواقیت جواز دارد، ولی افضل آن است که از ھمین مواقیت احرام بسته شود نه پیش از آن، زیرا 
 از میقات احرام بستند. جخود پیامبر خدا 

ھمان کند، میقاتش  اش بین میقات و مکه قرار دارد، اگرنیت حج و عمره را می ) کسی که خانه۲
 باشد، و بر وی الزم نیست که برود و از میقات احرام ببندد. اش می خانه

باشد، میقاتش برای حج کردن شھر مکه است، ولی برای عمره  ) کسی که سکونتش در مکه می۳
 جا احرام ببندد. کردن باید به زمین حل برود، و از آن

خواھد به مکه برود، خواه نیت  می رسد، و گوید: کسی که به میقات می می /) امام ابو حنیفه۴
حج و یا عمره را داشته باشد و یا نداشته باشد، باید احرام ببندد، و بدون احرام به مکۀ مکرمه 

گویند که: احرام بستن تنھا برای کسی الزم است که قصد حج و  داخل نشود، ولی ائمۀ دیگر می
 احرام بستن بر وی الزم نیست. یا عمره را داشته باشد، و کسی که چنین قصدی را ندارد،

ھا  ) کسی که به طور مکرر مانند: رانندۀ موتر (ماشین)، موظفین حج، خدمتگاران و امثال این۵
ھا الزم نیست، مگر آنکه  در بین میقات و مکه رفت و آمد دارند، به اتفاق علماء، احرام بستن بر آن

 قصد ادای حج و یا عمره را داشته باشند.
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 »باب« -٦

 ]٦باب [

ُ َ�نُْهَما:  -٧٧٥ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ «َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 أ

َْطَحاِء بِِذي احلُلَيَْفِة، فََص�َّ بَِها نَاَخ بِابلْ
َ
ُ َ�نُْهَما َ�ْفَعُل » أ ِ ْ�ُن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َوَ�َن َ�بُْد ا�َّ

 ].١٥٣٢[رواه ابلخاری:  َذلَِك 
در بطحاء  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -٧٧٥

نیز ھمین  بخواندند، و عبدالله بن عمر (ذوالحلیفه) شتر خود را خوابانده، و نماز
 .)١(کرد کار را می

وجِ النَّبِيِّ  -٧ رُ ىلَ  ج باب: خُ ةِ  عَ رَ جَ يقِ الشَّ  طَرِ

 بر راه (شجره) ج]: بر آمدن پیامبر خدا ٧باب [

ُ َ�نُْهَما:  َعنهُ وَ  -٧٧٦ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�ُْرُج ِمْن َطِر�ِق «ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، اَكَن إَِذا َخَرجَ  نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َجَرِة، َوَ�ْدُخُل ِمْن َطِر�ِق الُمَعرَِّس، َوأ  الشَّ

َة يَُص�ِّ   َمكَّ
َ

َجَرِة، َو�َِذا رََجَع َص�َّ بِِذي احلُلَيَْفِة بِبَْطِن الَواِدي، َوَ�اَت َحىتَّ إِىل  يِف مْسِجِد الشَّ
 ].١٥٣٣[رواه اخلاری:  »يُْصِبحَ 

 روایت است که [گفت]: بو از عبدالله بن عمر -٧٧٦
 رفتند، و ھنگام [آمدن به [در وقت رفتن از مدینه] از راه (شجره) می جپیامبر خدا 

 شدند. مدینه] از راه (معرس) داخل می

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام -١
) (بطحاء): عبارت از دشت ھموار و ریگ زاری است که به طور طبیعی و یا به اثر سیل به وجود ۱

 آمده باشد.
جا  شان از حج بود، نماز خواندن در این جا بعد از بر گشتن در این ج) نماز خواندن پیامبر خدا ۲

بعد از برگشتن از حج، به اتفاق علماء مستحب است، و کسی که آن را ترک کند، بر وی گناھی 
نیست، و در زمان فعلی بطحاء ذوالحلیفه کامًال به فراموشی سپرده شده است، و ھیچ کس از آن 

 کند. یادی نمی
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شدند، در  وقتی که [از مدینه] به قصد رفتن به مکه خارج می جو پیامبر خدا 
خواندند، و وقت باز گشتن  مسجد (شجره) [که ھمان مسجد ذوالحلیفه باشد] نماز می

خواندند، و شب را تا  به سوی مدینه، در مسجد (ذوالحلیفه) در دامن وادی، نماز می
 .)١(خوابیدند جا می صبح ھمان

وْ  -٨ ادٍ : «ج لِ النَّبِيِّ باب: قَ يقُ وَ قِ بَارَ  العَ  »كٌ مُ

 »عقیق دشت مبارکی است«که:  ج]: این گفتۀ پیامبر خدا ٨باب [

ُ َ�نُْه، َ�ُقوُل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بَِواِدي  َعن -٧٧٧ ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
، َ�َقاَل: َصلِّ يِف َهَذا الَواِدي الُمبَاَركِ «الَعِقيِق َ�ُقوُل:  تَاِ� اللَّيْلََة آٍت ِمْن َر�ِّ

َ
َوقُْل: ُ�ْمَرًة يِف  أ

ةٍ   ].١٥٣٤[رواه ابلخاری:  َحجَّ
در (وادی عقیق) شنیدم  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز عمر -٧٧٧

 که فرمودند:
است] و گفت:  ÷شب گذشته قاصدی ازجانب پروردگارم آمد [مراد جبرئیل«

 .)٢(»دراین دشت مبارک نماز بخوان، و بگو که این عمره است در حج

ُ َ�نْهُ  ابِن ُ�َمرَ  َعن -٧٧٨ نَُّه ُرِ�َ َوُهَو يِف ، َعِن َماريَِضَ ا�َّ
َ
انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: �

َك بِبَْطَحاَء ُمبَاَرَ�ةٍ 
ُ: إِنَّ

َ
 ].١٥٣٥[رواه ابلخاری:  ُمَعرٍَّس بِِذي احلُلَيَْفِة بِبَْطِن الَواِدي، ِ�يَل هل

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام -١
شان با  رفتند، تا مردم از آمدن از این جھت خواب شده و مستقیمًا به مدینه نمی جپیامبر خدا  

رفتند،  این بو که اگر به جایی می جخبر گردیده و آمادگی بگیرند، ودیگر اینکه عادت پیامبر خدا 
 کردند. بودند انتخاب میدر وقت آمدن راه دیگری را غیر از راھی که رفته 

شود، و  یعنی نیت کن که عمره را با حج یکجا انجام بدھی، و این نوع حج به نام حج قران یاد می -٢
قارن بودند، و حج بر سه نوع است: قران، مفرد،  جاین حدیث صراحت بر این دارد که پیامبر خدا 

شاء الله در جای خودش  ت، إنو تمتع، و تفصیل این سه نوع، و اینکه افضل کدام نوع آن اس
 خواھد آمد.
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در  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  باز ابن عمر -٧٧٨
شان  ) در بطن وادی استراحت کرده بودند، در خواب دیدند که کسی برای(ذوالُحلیفه

 .)١(گفت: تو در دشت مبارکی قرار داری

سْ  -٩ ن الثِيَابِ باب: غَ لُوقِ ثَالَثَ مراتٍ مِ  لِ اخلَ

 جامه سه بار شستن خوشبوئی از ]:٩باب [

ُ َ�نُْه قَاَل ِلُعَمَر بِن اُميَّه  َ�ْعَ�  َعن -٧٧٩ ِرِ� انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ ريَِضَ ا�َّ

ِْه، قَاَل:َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� يُوىَح 
َ

ْعَرانَِة، َوَمَعُه َ�َفٌر  إيِل ِ
ْ
َم بِاجل

َ�بَيْنََما انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ
ْحَرَم بُِعْمَرٍة، َوُهَو 

َ
، َكيَْف تََرى يِف رَُجٍل أ ِ ْصَحابِِه، َجاَءُه رَُجٌل َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ِمْن أ

ٌخ بِِطيٍب، فََسَكَت انلَّيِبُّ َص�َّ اهللاُ  َشاَر ُ�َمُر ريَِضَ ُمتََضمِّ
َ
، فَأ  َعلَيِْه وََسلََّم َساَعًة، فََجاَءُه الَويْحُ

 بِهِ 
ِظلَّ

ُ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ثَوٌْب قَْد أ  َ�ْعَ�، فََجاَء َ�ْعَ� وىلََعَ رَُسوِل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْه إىِل ، ا�َّ

ِ َص�َّ ا إَِذا رَُسوُل ا�َّ
َسُه، فَ

ْ
ْدَخَل َرأ

َ
، ُ�مَّ رُسَِّي َ�نُْه، فَأ ُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�َْمرُّ الوَْجِه، َوُهَو يَِغطُّ

َل َعِن الُعْمَرِة؟«َ�َقاَل: 
َ
ي َسأ ِ

َّ
ْ�َن اذل

َ
يِتَ بِرَُجٍل، َ�َقاَل: » أ

ُ
ي بَِك ثََالَث «فَأ ِ

َّ
يَب اذل اْغِسِل الطِّ

اٍت، َوانِْزْع َ�نَْك اجلُبََّة، َواْصنَْع يِف ُ�ْمرَ  ِتَك َمرَّ [رواه ابلخاری:  »تَِك َكَما تَْصنَُع يِف َحجَّ
١٥٣٦.[ 

ه روایت است که یعَلی بن -٧٧٩ میَّ
ُ
را در  جگفت: پیامبر خدا  سبرای عمر سأ

 .)١(برایم نشان بده شود می ھنگامی که وحی بر ایشان نازل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
باشد، و این لفظ احتمال دارد که بضم راء، و کسر ھمزۀ  لفظ حدیث نبوی شریف (رؤی) می 

نانده شدند، یعنی:  شود که: به خواب بی مشدده باشد، که در این صورت معنایش چنین می
چه  شان گفت که: تو در دشت مبارکی ھستی، چنان ایشان آورد که کسی برایخداوند در خواب 

احتمال دارد که لفظ (ُرِؤی) به ضم راء، و کسر ھمزۀ بدون تشدید باشد، که در این صورت 
شان گفت که تو  شود که: کسی دیگری ایشان را به خواب دید که: کسی برای معنایش چنین می

بیند، در حقیقت خود  را به خواب می جدر دشت مبارکی ھستی، و چون کسی که پیامبر خدا 
شود  شود، و در نتیجه گفته می ایشان را دیده است، لذا حکم به حق بودن و صدق این خواب می

 که: (وادی عقیق وادی مبارکی است).
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با عدۀ از یاران خود به  ج اگوید: ھنگامی که پیامبر خد ] میس[یعلی بن ُامیه
، شخصی آمد و گفت: یا رسول الله! اگر شخصی به نیت عمره احرام )٢(دعراَنه) بودن(ج

 ھایش معطر باشد حکمش چیست؟ ببندد و جامه
ی بر ایشان نازل گرید، ی سکوت نمودند، و در این ھنگام وحساعت جپیامبر خدا 

ۀ که در زیر جام جبه طرف من اشاره نمود، من آمدم، و [دیدم] که پیامبر خدا  سعمر
 اند. کرد نشسته شان سایه می [عمر] باالی

سرخ شده است و خرناس  جسرم را داخل نمودم و [دیدم] که رخسار پیامبر خدا 
 کشند، سپس این حالت [کم کم] از ایشان رفع گردید، و فرمودند: می

 ؟»آن شخصی که از عمره سؤال نمود، کجا است«
ای]  خوشبوئی را که [استعمال کرده«فرمودند:  جآن شخص را آوردند، پیامبر خدا 

بده که حجت را  انجام ات را طوری ت بیرون کن، و عمرهسه بار بشوی، و قبا را از تن
 .)٣(»دھی انجام می

را ھنگام  جپیامبر خدا  سگفت که عمر سیعلی به امیه این سخن را از این جھت برای عمر -١
 کرد. نزول وحی، با جامۀ سایه می

 جعرانه جایی است که بین مکه و طائف قراردارد، و به مکه نزدیکتر است. -٢
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣

اب دادن خود آموزد، از جو داند، باید تا وقتی که حکم آن را می ) اگر مفتی حکم مسئلۀ را نمی۱
 داری نماید.

گردد، در نزد امام شافعی، و احمد  ) اگر کسی ندانسته مرتکب محظوری از محظورات احرام می۲
گردد، ولی امام ابو حنیفه و مزنی رحمھم الله  و اسحاق رحمھم الله بر وی فدیۀ الزم نمی

را از روی قصد و یا  گویند: اگر کسی یک روز تا شام، و یا یک شب تا صبح روی و یا سر خود می
گردد، و در پوشاندن کمتر از این وقت بر وی (صدقه)  پوشاند، بر وی (فدیه) الزم می فراموشی می

 گردد، نه فدیه. الزم می
) استعمال خوشبوئی در نزد امام ابو حنیفه و امام شافعی رحمھم الله در وقت احرام بستن ۳

 سن رحمھم الله این کار مکروه است.جواز دارد، ولی درنزد امام مالک و محمد بن ح
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نْ  -١٠ حْ باب: الطَّيبِ عِ امِ دَ اإلِ ادَ أنْ ما يِلْ وَ  رَ ا أَرَ ْ  بَسُ إذَ مَ حيُ  رِ

بستن و بیان لباسی که به آن احرام ]: استعمال خوشبوئی هنگام احرام ۱۰باب [
 بندد می

ُ َ�نَْها، َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَالَْت:  -۷۸۰ َطيُِّب  ُكنُْت «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
ُ
 أ

َيِْت 
ْ

ْن َ�ُطوَف بِابل
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِإلِْحَراِمِه ِحَ� ُ�ِْرُم، َوحِلِلِِّه َ�بَْل أ [رواه  »رَُسوَل ا�َّ

 ].١٥٣٩ابلخاری: 
را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۷۸۰

شان از احرام، پیش از آنکه به خانۀ  در ھنگام احرام بستن شان، و در وقت بیرون شدن
 .)١(زدم کعبه طواف نمایند، عطر می

نْ  -١١ بَّداً  باب: مَ لَ لَّ مُ  أَهَ

د) بودن، تلبیه گفت۱۱باب [  ]: کسی که در حال (ُمَلبَّ

ُ َ�نْهُ َعن ابِن ُ�َمَر  -۷۸۱ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ «، قَاَل: َماريَِضَ ا�َّ َسلََّم َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
 ].١٥٤٠[رواه ابلخاری:  »يُِهلُّ ُملَبًِّدا

 جروایت است که [گفت]: در حالی که سر پیامبر خدا  باز ابن عمر -۷۸۱
 .)٢((ملبد) بود، تلبیه گفتند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اش داللت بر این دارد که عطر زدن پیش از احرام بستن جواز دارد، و  این حدیث مانند سابقه 

چه داللت بر این دارد که  بلکه مستحب است، ولو آنکه آثار آن بعد از احرا بستن باقی بماند، چنان
 گردد. استعمال عطر و دیگر محرمات احرام بعد از رمی جمرۀ عقبه، حالل می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) (تلبید): عبارت از چسپاندن موی سر ذریعۀ صمغ و یا حنا و یا ختمی است، و این عمل را به ۱

شدن سبب مشکالت برای دادند که موی سر با ھم بچسبد و در پراکنده  این سبب انجام می
 حاجی که در حال احرام است نگردد.

) (تلبید): در وقت احرام بستن به اتفاق علماء مشروع است، ولی در اینکه چنین شخصی بعد از ۲
خارج شدن از احرام باید سر خود را حتما بتراشد یا نه؟ اختالف است، جمھور علماء تراشاندن 
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هْ  -١٢ نْ باب: اإلِ سْ الَلِ عِ يْ دَ مَ لَ دِ ذِي احلُ ةِ جِ  فَ

 ]: تلبیه گتن از نزد مسجد (ذوالحلیفه)۱۲باب [

ُ َ�نُْهَماَعنُه وَ  -۷۸۲  ِمْن ِعنِْد «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ
َّ

َم إِال
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ َهلَّ رَُسوُل ا�َّ

َ
َما أ

 ].١٥٤١[رواه ابلخاری:  َ�ْعِ� َمْسِجَد ِذي احلُلَيَْفةِ » الَمْسِجدِ 
جز ازنزد مسجد  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۷۸۱

 .)١(ذوالحلیفه)، تلبیه نگفتندیعنی: مسجد (

وبِ  -١٣ كُ جِّ االرْ وَ  باب: الرُّ افِ يفِ احلَ  تِدَ

 ]: سوار شدن، و باهم سوارشدن بر یک مرکب در حج۱۳باب [

ُ َ�نُْه اَكَن رِْدَف انلَّيِبِّ َص�َّ  -۷۸۳ َساَمَة ريَِضَ ا�َّ
ُ
نَّ أ

َ
ُ َ�نُْهَما: أ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

 ِمً�، قَاَل: اُهللا 
َ

رَْدَف الَفْضَل ِمَن املزَْدِلَفِة إىِل
َ
 الُمزَْدِلَفِة، ُ�مَّ أ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن َعَرفََة إىِل

[رواه  »لَْم يََزِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يُليَبِّ َحىتَّ َرَ� مَجَْرَة الَعَقبَةِ «فالَِكَُهَما قَاَل: 
 ].١٥٤٤ابلخاری: 

از عرفات تا مزدلفه، پشت سر  سروایت است که اسامه باز ابن عباس -۷۸۳
سوار بود، بعد از آن مزدلفه تا منی فضل [ابن عباس] را پشت سر  ج(َترک) پیامبر خدا 

گوید: تلبید  می /دانند، ولی امام ابو حنیفه ست، الزم میسر را برای کسی که (تلبید) نموده ا
دھد، یعنی:  حکم اصلی خروج از احرام را که جواز تراشیدن و کوتاه کردن مو باشد، تغییر نمی

 ھای سر خود را بتراشد و یا کوتاه نماید. کسی که تلبید نموده است، برایش جواز دارد که مو
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 به طوردقیق از کجا احرام بستند، سه نظر است: جدر اینکه پیامبر خدا  

بعد از ادای دو رکعت نماز احرام، از داخل مسجد احرام  ججمھور علماء بر این نظر اند که پیامبر خدا 
 بستند.

 ر راحلۀ خود سوار شدند احرام بستند.ھنگامی که ب جگویند که: پیامبر خدا  عدۀ دیگری می
و باآلخره گروه سومی بر این نظر اند که ایشان بعد از رسیدن بر روی بلندی (ذوالحلیفه) احرام 

 بستند.
 و البته مراد از احرام بستن تلبیه گفتن (با نیت) جھت ادای حج و یا عمره است.
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تا ھنگام زدن جمرۀ عقبه  جھا گفتند که پیامبر خدا  خود سوار کردند، ھرودی آن
 .)١(گفتند تلبیه می

لْ  -١٤ ا يَ نَ الثِّ املُحْ  بَسُ باب: مَ مُ مِ ةِ األَرْ وَ  يَابِ رِ رِ وَ  دِيَ  األَزُ

 پوشد ]: آنچه که محرم از ثیاب و رداء و ازار می١٤باب [

ُ َ�نْهُ  َعنهُ وَ  -۷۸۴ اْ�َطلََق انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمَن الَمِدينَِة َ�ْعَد َما «، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
َهنَ  َل، َوادَّ ٍء ِمَن ا تَرَجَّ ْصَحابُُه، فَلَْم َ�نَْه َ�ْن يَشْ

َ
ُزِر َولَِبَس إَِزاَرُه َورَِداَءُه ُهَو َوأ

ُ
رِْديَِة َواأل

َ
أل

ْصبََح بِِذي احلُلَيَْفِة َر�َِب َراِحلَتَُه َحىتَّ اْستَوَى  تُلْبَُس 
َ
، فَأ ِ

ْ
 الُمَزْ�َفَرَة الَّيِت تَرَْدُع ىلَعَ اجِل�

َّ
إِال

َة ىلَعَ ابَليَْداِء،  َ بََدَ�تَُه، َوَذلَِك خِلَْمٍس بَِقَ� ِمْن ِذي الَقْعَدِة، َ�َقِدَم َمكَّ ْصَحابُُه َوقَ�َّ
َ
َهلَّ ُهَو َوأ

َ
أ

لَّ ِمنْ  َفا َوالَمْرَوِة، َولَْم َ�ِ َيِْت، وََسىَع َ�ْ�َ الصَّ
ْ

ِة، َ�َطاَف بِابل َاٍل َخلَْوَن ِمْن ِذي احلَجَّ
َ

ْرَ�ِع يل
َ
 ِأل

ْجِل بُْدنِِه 
َ
، َولَْم َ�ْقَرِب الَكْعبََة أ  بِاحلَجِّ

َة ِعنَْد احلَُجوِن َوُهَو ُمِهلٌّ ىلْعَ َمكَّ
َ
َها، ُ�مَّ نََزَل بِأ َ نَُّه قَ�َّ

َ
ِأل

َفا َوال َيِْت َوَ�ْ�َ الصَّ
ْ

فُوا بِابل وَّ ْن َ�طَّ
َ
ْصَحابَُه أ

َ
َمَر أ

َ
، َمْرَوةِ َ�ْعَد َطَوافِِه بَِها َحىتَّ رََجَع ِمْن َعَرفََة، َوأ

َها َوَمْن اَكنَْت َمعَ  َ لُّوا َوَذلَِك لَِمْن لَْم يَُ�ْن َمَعُه بََدنٌَة قَ�َّ وا ِمْن رُُءوِسِهْم، ُ�مَّ َ�ِ ُ ُه ُ�مَّ ُ�َقرصِّ
يُب َواثلِّيَاُب  ُ َحَالٌل َوالطِّ

َ
تُُه فَِ�َ هل

َ
 ].١٥٤٥[رواه ابلخاری:  »اْمَرأ

بعد از اینکه سر  جدا روایت است که گفت: پیامبر خ بو از ابن عباس -۷۸۴
خود را شانه زدند، و روغن [خوشبوئی] به جان خود مالیدند، و ایشان و 

از  ج، و پیامبر خدا )٢(ازار و ردای خود را پوشیدند، از مدینه رفتندشان  ھای صحابه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
یابد، و این چیز مذھب جمھور فقھاء  گفتن در حج، تا ھنگام زدن جمرۀ عقبه ادامه می ) تلبیه۱

 است.
گویند که حج سواره از حج پیاده  سواره حج نمودند، عدۀ از علماء می ج) از اینکه پیامبر خدا ۲

دیم، دادند، گرچه که قبًال یاد آور ش ھمیشه عمل افضل را انجام می جبھتر است، زیرا پیامبر خدا 
 برای حج پیاده نیز فضائل بسیاری است. 

از مدینه غرض ادای حج، در روز پنجشنبه بیست و سوم ماه (ذی القعده)  جخروج پیامبر خدا  -٢
 سال دھم ھجری بود.

                                                 



 ٨٧  حج ]:۲۶[ کتاب

پوشیدن ھیچ نوع ازار و ردائی به جز ازار و ردائی که به عفران معطر گردیده و بر جلد 
 کند، نھی نفرمودند. اثر می

شب را در (ذو الحلیفه) به صبح رساندند، چون صبح شد شتر خود را سوار شدند، و 
ھای  هًال به راه افتاد و به ھمواری (بیداء) رسید، ایشان با صحابمھنگامی که شتر کا

خود تلبیه گفتند، و شتر ھدیۀ حج خود را نشانی نمودند، و این وقتی بود که پنج روز 
 .)١(از ماه (ذوالقعده) باقی مانده بود

، به خانۀ [کعبه] طواف )٢(گذشته بود )ذوالحجهچون به مکه رسیدند، چھار روز از (
 فرستاده بودند، کردند، و بین صفا و مروه سعی نمودند، و چون شتر ھدی خود را قبال

 خود را حالل نساختند، زیرا شتر را عالمه دار ساخته بودند.
بعد از آن به قسمت بلند مکه درحالی که ارادۀ حج را داشتند، در منطقۀ (حجون) 

 منزل گزیدند، و دیگر تا ھنگامی که از عرفات بر گشتند، به طرف خانۀ کعبه نرفتند.
امر کردند تا به خانۀ کعبه طواف کرده و  ش[بعد از بر گشتن از عرفه] به صحابه

بین صفا و مروه سعی نمایند، و بعد از آن موی سرخود را کوتاه نموده و خود را حالل 
 سازند.

و این برای کسی است که به ھمراھش شتر (ھدیی) که آن را نشانه دار ساخته 
ست، نزدیک است نباشد، و [بعد از انجام دادن این عمال]، کسی که ھمسرش با او ا
 .)٣(شدن به ھمسرش، و استعمال خوشبوئی، و پوشیدن لباس برایش روا است

روزی که از (ذو الحلیفه) حرکت کردند، روز جمعه بود، و پنج روزی که از ماه (ذو القعده) باقی  -١
 مانده بود، عبارت بود از: روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، و چھار شنبه.

در روز یک شنبه به مکۀ مکرمه رسیده بودند، به این اساس سفر پیامبر  جبنابراین پیامبر خدا  -٢
 از مدینۀ منوره تا مکۀ مکرمه (ده) روز را در بر گرفته بود. ج خدا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
در حج خود قارن بودند، زیرا حج و عمره را در یک سفر و در یک احرام  ج) خود پیامبر خدا ۱

 انجام داده بودند.
ه خود را حالل ساختند، و برای ادای حج، ) بعضی از صحابه متمتع بودند، زیرا بعد از ادای عمر۲

دوباره احرام بستند، و اینکه حج قران افضلیت دارد، یا حج تمتع و یا مفرد؟ چیزی است که در 
 احادیث آینده إن شاء الله بیان خواھیم کرد.
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 بِيَةِ باب: التَّلْ  -١٥

 ]: تلبیه گفتن۱۵باب [

ِ بِْن �ُ  َ�نْ  -۷۸۵ ُ َ�نُْهَما:َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َمَر ريَِضَ ا�َّ نَّ تَلِْبيََة رَُسوِل ا�َّ
َ
أ

َّيَْك، إِنَّ احلَْمَد َوانلِّْعَمَة لََك َوالُملَْك 
َ

�َك لََك بل َّيَْك َال رَشِ
َ

َّيَْك، بل
َ

َّيَْك اللَُّهمَّ بل ، َال وََسلََّم: بلَ
�َك   ].١٥٤٩[رواه ابلخاری:  لََك  رَشِ

چنین بود:  جکه تلبیۀ پیامبر خدا روایت است  باز عبدالله بن عمر -۷۸۵

ي« ِ ، الَ رشَ املُلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ ، إِنَّ احلَمْ بَّيْكَ يكَ لَكَ لَ ِ بَّيْكَ الَ رشَ ، لَ بَّيْكَ مَّ لَ بَّيْكَ اللَّهُ كَ لَ

  .)١(»لَكَ 

يدِ باب: التَّحْ  -١٦ بْ التَّكْ وَ  يحِ بِ التَّسْ وَ  مِ هْ بِريِ قَ نْ لَ اإلِ ىلَ دَ الَلِ عِ وبِ عَ كُ ةِ  الرُّ ابَّ  الدَّ

الله أکبر پیش از شروع کردن به تلبیه  سبحان الله، و ]: گفتن الحمد لله، و۱۶باب [
 گفتن در وقت سوار شدن بر دابه

ُْن َمَعُه  -۷۸۶
َ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َو� ُ َ�نُْه، قَاَل: َص�َّ رَُسوُل ا�َّ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

ْصبََح، ُ�مَّ َر�ِ 
َ
، ُ�مَّ بَاَت بَِها َحىتَّ أ َعتَْ�ِ

ْ
ْرَ�ًعا، َوالَعرْصَ بِِذي احلُلَيَْفِة َر�

َ
ْهَر أ َب بِالَْمِدينَِة الظُّ

َهلَّ انلَّ 
َ
َهلَّ حِبَجٍّ َوُ�ْمَرٍة، َوأ

َ
، ُ�مَّ أ َ َ وََسبََّح َوَ�ربَّ َد ا�َّ بِِهَما،  اُس َحىتَّ اْستََوْت بِِه ىلَعَ ابَليَْداِء، مَحِ

ََر انلَّيِبُّ  ، قَاَل: َو�َ وا بِاحلَجِّ
َهلُّ

َ
ِوَ�ِة أ ْ َمَر انلَّاَس، فََحلُّوا َحىتَّ اَكَن يَْوُم الرتَّ

َ
ا قَِدْمنَا أ  َص�َّ اُهللا فَلَمَّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  بِالَْمِدينَِة َكبَْشْ�ِ  َعلَيِْه وََسلََّم بََدنَاٍت �ِيَِدهِ ِ�يَاًما، َوَذبََح رَُسوُل ا�َّ
ْملََحْ�ِ 

َ
 ].١٥٥١[رواه ابلخاری:  أ

بودیم، نماز  جروایت است که گفت: در حالی که ما با پیامبر خدا  ساز انس -۷۸۶
پیشین را در مدینۀ [منوره] چھار رکعت، و نماز عصر را در (ُذوالُحَلیَفه) دو رکعت اداء 

 ا صبح شد.نمودند، بعد از آن در آنجان خواب شدند ت

و معنی تقریبی تلبیه این است که: الھی! امرت را اطاعت نمودم، امرت را اطاعت نمودم و شریکی  -١
برایت نیست، حمد و نعمت خاص برای تو است، و مالک ھمگان تو ھستی، و شریکی برایت 

 نیست.
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بعد از آن سوارشدند، و چون راحلۀشان بر بیداء رسید [بیداء عبارت از بلندی است 
و  برای حجمقابل ذوالحلیفه]، الحمد لله، و سبحان الله، و الله أکبر گفتند، بعد از آن 

 .و دیگران نیز برای ادای حج و عمره تلبیه گفتند عمره تلبیه گفتند
بعد از ادای مراسم عمره] برای مردم امر کردند تا ھنگامی که به مکه رسیدیم، [

 ، در این روز برای ادای حج تلبیه گفتند.)١(خود را حالل بسازند، تا اینکه روز ترویه آمد
چندین شتر را به دست خود درحالت ایستاده  جگفت که: پیامبر خدا  سانس

درمدینه دو قوچ ابلق [سیاه و سفید را جھت قربانی]  ج، و پیامبر خدا )٢((نحر) کردند
 .)٣(ذبح کردند 

 روز ترویه روز ھشتم ذوالحجه است، و (ترویه) به معنی آب دادن و آب بر داشتن است، و حجاج -١
در آن زمان چون در منی و عرفات آب کافی وجود نداشت در این روز در مکۀ مکرمه حیوانات 

شان کفایت کند، با خود  دادند، و مقدار آبی که تا روز بر گشتن از عرفات برای خود را آب می
 داشتند. برمی

تر را به در حج خود (صد) شتر را ھدی نمودند، از این صد شتر، شصت و سه ش جپیامبر خدا  -٢
دست مبارک خود، نحر کردند، از ھر سال عمر خود یک شتر، و سی و ھفت شتر باقی مانده را 

 نحر نمود. سعلی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣

یکی از این دو گوسفند را از طرف اھل  ج) طوری که در روایات دیگری آمده است، پیامبر خدا ۱
شان قدرت بر قربانی کردن را نداشتند،  را از طرف کسانی که از امت بیت خود، و گوسفند دیگر

 کردند. ذبح می
اش نماز را قصر نماید، ولو  رود، بعد از بیرون شدن از محیط و منطقۀ خانه ) کسی که به سفر می۲

گویند: تا  موده باشد، ولی بعضی از علماء نظر به دالیل دیگر می آنکه ھنوز مسافۀ سفر را نه پی
 موده باشد، قصر خواندن برایش جواز ندارد. قتیکه مسافر مسافۀ سفر را نه پیو
 در حج خود قارن بودند. ج) پیامبر خدا ۳
) سنت است که شتر ھنگام کشتن (نحر) گردد، و (نحر) عبارت از آن است که دست چپ شتر ۴

سوراخ نموده و بسته شود، و در حالی که شتر ایستاده است، قسمت آخرین گلویش را با کارد 
 سپس آن را مانند ھر حیوان دیگری ذبح نمایند.

 ) بھتر است که قربانی و ھدی تمتع را در صورت امکان خود شخص ذبح نماید.۵
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هْ  -١٧ سْ  الَلِ باب: اإلِ بْ تَقْ مُ ةِ بِلَ القِ  لَ

 ]: تلبیه گفتن به قبله۱۷باب [

ُ َ�نُْهَما َعن -۷۸۷ إَِذا بَلََغ احلََرَم  ِذي احلُلَيَْفةِ  ِمن يَُليبِّ  اَنَّه اكنَ  اْ�ُن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
فَ

مسَ 
َ
إَِذا َص�َّ الَغَداَة اْغتََسَل  َك أ

نَّ »َحىتَّ إَِذا َجاَء َذا ُطًوى بَاَت بِِه َحىتَّ يُْصِبَح، فَ
َ
، َوَزَ�َم أ

ِ َص�َّ اُهللا عَ   ].١٥٥٣رواه ابلخاری: [ لَيِْه وََسلََّم َ�َعَل َذلَِك رَُسوَل ا�َّ
گفت  میتلبیه  رواست است که او ھمیشه از (ذوالحلیفه) باز ابن عمر -۷۸۷

 .)١(کرد رسید، از تلبیه گفتن بس می کرد]، و چون به حرم می [یعنی: نیت حج می
خوابید، چون نماز صبح را  ، شب را در آنجا می)٢(رسید و چون به (ذی طوی) می

چنین کرده  جنظرش این بود که پیامبر خدا  کرد، و نمود غسل می [در آنجا] اداء می
 .)٣(بودند

گفت، بلکه، طوری  کرد، و دیگر تلبیه نمی این به این معنی نیست که تلبیه گفتن را کامال ترک می -١
که در روایت ابن ماجه آمده است بعد از فارغ شدن از طواف و سعی، دوباره به تلبیه گفتن شروع 

 نمود. می
بنا یافته، و جزئی از ھای زیادی در آنجا  ذی طوی وادی بود در نزدیکی شھر مکه، و اکنون تعمیر -٢

 شود. شھر مکه گردیده است، و به نام منطقۀ (زاھر) یاد می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣

 ) دروقت احرام بستن، مستحب است که شخص محرم، رو به قبله باشد.۱
 ) مستحب است که احرام بستن بعد از نماز باشد.۲
) خوابیدن به (ذی طوی) به اتفاق علماء از مناسک حج و یا عمره نیست، ولی با این ھم اگر ۳

خوابد،  پیش از آمدن به مسجد الحرام، شب را در آنجا می جکسی به نیت اقتداء به پیامبر خدا 
 برایش ثواب دارد.

 ) غسل کردن جھت داخل شدن به مکه سنت است.۴
بسته است، تا وقت رمی اولین ریگ (سنگریزه) در جمرۀ عقبه،  ) کسی که برای ادای حج احرام۵

به تلبیه گتن ادامه دھد، و کسی که برای عمره احرام بسته است، تا ھنگام استالم حجراالسود 
 تلبیه را قطع نکند.
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ا انْ باب: التَّلْ  -١٨ ادِيبِيَةِ إِذَ رَ يفِ الوَ دَ  حَ

 ]: تلبیه گفتن هنگام سرازیر شدن در وادی۱۸باب [

ُ َ�نُْهَما،َعن  -۷۸۸ ا « :انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ قَاَل: قَاَل  ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ مَّ
َ
أ

ََدَر يِف الَوادِ 
ْ

ِْه إِْذ ا�
َ

ْ�ُظُر إيِل
َ
�ِّ أ

َ
 ].١٥٥٥[رواه ابلخاری:  »ي يُليَبِّ ُموىَس َك�
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۷۸۸
کنم که در  است، گویا ھمین حاال به طرفش نگاه می ÷ھرچه که موسی«... 

 .)١(»گوید ھمین وادی سرازیر گشته و تلبیه می

نْ  -١٩ نِ النَّبِيِّ  باب: مَ مَ لَّ يفِ زَ إِهْ  ج أَهَ  جالَلِهِ كَ

 مانند نیت ایشان به حج، نیت کرده است ج]: کسی که در زمان پیامبر خدا ۱۹باب [

 قَْوٍم  -۷۸۹
َ

ُ َ�نُْه، قَاَل: َ�َعثَِ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إىِل يِب ُموىَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

َْطَحاِء، َ�َقاَل:  ْهلَلَْت؟«بِايلََمِن، فَِجئُْت َوُهَو بِابلْ
َ
ْهلَلُْت َكإِْهَالِل انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا » بَِما أ

َ
قُلُْت: أ

َفا » َهْدٍي؟ َهْل َمَعَك ِمنْ «لََّم، قَاَل: َعلَيِْه وَسَ  َيِْت، َو�ِالصَّ
ْ

َمَرِ�، َ�ُطْفُت بِابل
َ
، فَأ

َ
قُلُْت: ال

ًة 
َ
َ�يُْت اْمَرأ

َ
ْحلَلُْت، فَأ

َ
َمَرِ�، فَأ

َ
يِس  -ِمْن قَْوِ�، َ�َمَشَطتِْ� َوالَمْرَوِة، ُ�مَّ أ

ْ
ْو َغَسلَْت َرأ

َ
َ�َقِدَم  -أ

 : ُ ُمُرنَا بِاتلََّماِم، قَاَل ا�َّ
ْ
ِ فَإِنَُّه يَأ ُخْذ بِِ�تَاِب ا�َّ

ْ
ُ َ�نُْه َ�َقاَل: إِْن نَأ واْ ﴿ُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ تِمُّ

َ
َوأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
  شدن به بلندی سنت است.) تلبیه گفتن در ھنگام سرازیر شدن به سرا شیبی، و باال۱
 ÷اند، دو نظر وجود دارد، اول آنکه موسی را چگونه دیده ÷موسی ج) در اینکه پیامبر خدا ۲

در عالم کشف او را  جبه طور حقیقی حج کرده است، و پیامبر خدا  جدر زمان حیات پیامبر خدا 
خواھند ھمیشه در عبادت  یاند، و م اند، زیرا انبیاء الله زنده در آن حالت و در آن مکان دیده

 فرمودند: جچه در صحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا  خداوند متعال باشند، چنان
 ».خواند را دیدم که در قبر خود نماز می ÷موسی«

در حالت حیات عادی خود حج کرده است، و حالت حج کردن  ÷ونظر دوم آن است که موسی
چنان دقیق بوده است که  ست، و این توصیف آنبیان گردیده ا جبرای پیامبر خدا  ÷موسی

 کنند. نگاه می ÷به طرف موسی جگویا پیامبر خدا 
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ِۚ  ٱلُۡعۡمَرةَ وَ  ٱۡ�َجَّ  ُخْذ �ُِسنَّةِ  ﴾ِ�َّ
ْ
ََر «انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَإِنَُّه  َو�ِْن نَأ

َ
لَّ َحىتَّ � لَْم َ�ِ

 ].١٥٥٩[وراه ابلخاری:  »الَهْدَي 
مرا به سوی قومی به  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۷۸۹

 ، چون باز آمدم ایشان در بطحای [مکه] بودند.)١(یمن فرستادند
 ای؟ نوع حجی را نمودهنیت چه «گفتند: 

 اند نموده جام که پیامبر خدا  گفتم: نیت ھمان حجی را نموده
 فرمودند: ھدی شکرانه به ھمراھت ھست؟

 گفتم: نه!
مرا امر کردند که طواف و سعی را انجام دھم، [طواف و سعی را انجام دادم]، بعد از 

عد از آن نزد زنی از آن امر کردند که خود را حالل سازم، [خود را حالل ساختم]، ب
 .)٢(اقوامم آمدم، و آن زن سرم را شانه زد، و یا شست

کتاب خدا ت: اگر به کتاب خدا عمل نمائیم، رسید، گف سچون زمان [خالفت] عمر
حج و عمره «فرماید:  نماید، خداوند متعال می ما را به تمام نمودن [عمره و حج] امر می

عمل نمائیم،  ج، و اگر به سنت پیامبر خدا )٣(»را خاص برای خدا به اتمام برسانید
 .)١(تا وقتی که ھدی را (نحر) نکردند، خود را حالل نساختند جپیامبر خدا 

 به یمن در سال دھم ھجری پیش از حجة الواع بود. سفرستادن ابو موسی -١
 آنچه که قابل تذکر است این است که: -٢

 .سخود ابو موسی) شک بین شانه زدن سر و یا شستن آن، از بعضی از روات حدیث است، نه ۱
نزدش رفت، و آن زن سرش را شانه زد  سگویند زنی که ابو موسی ) بعضی از شراح حدیث می۲

گوید: باید این حدیث را بر این  می /بود، ولی کرمانی سو یا شست، ھمسر برادر ابو موسی
، برای حمل کرد که این زن برادر زادۀ ابو موسی بوده باشد، نه ھمسر برادرش، زیرا ھمسر برادر

انسان محرم نیست، و روا نیست که زن نا محرم سرانسان را شانه بزند و یا بشوید، ولی امام 
کرمانی دلیل نقلی بر این ادعای خود ندارد، و ھیچ عالم دیگری نیز تا جای که اطالع دارم چنین 

 دلیلی ارئه نکرده است.
بدیل نماید، بلکه باید حج خود را به کند، نباید آن را به عمره ت یعنی: کسی که به حج نیت می -٣

روایت شده است که در تفسیر این قول خداوند متعال  سگوید: از عمر اتمام برساند، زھری می
گفت که: تمام کردن حج  چنین می» حج و عمره را خاص برای خدا به اتمام برسانید«فرماید:  می
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لِ اهللا -٢٠ وْ ۡعلُوَ�ٰتۚٞ  ٱۡ�َجُّ ﴿ :اىلَ  تَعَ باب: قَ ۡشُهٞر مَّ
َ
 ﴾...أ

 ﴾معینی استهای  حج [در] ماه﴿]: این قول خداوند متعال که: ۲۰باب [

ُ َ�نَْها،َ�ْن  -۷۹۰ م، اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ وايِةِ  قَالَْت  َحديثها يف احلَجَّ قَد َ�َقدَّ : يف هِذهِ الرَّ
 َ� ، ، وَُحُرِم احلَجِّ َايِل احلَجِّ

َ
، َويل ْشُهِر احلَجِّ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف أ َا َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
نل َ�َ

ْصَحابِِه، َ�َقاَل: �رَِسَِف، قَالَْت: فََخرَ 
َ
 أ

َ
ْن «َج إِىل

َ
َحبَّ أ

َ
َمْن لَْم يَُ�ْن ِمنُْ�ْم َمَعُه َهْدٌي، فَأ

ِخُذ بَِها، َواتلَّاِرُك لََها ِمْن » َ�َْعلََها ُ�ْمَرًة فَلْيَْفَعْل، َوَمْن اَكَن َمَعُه الَهْدُي فَالَ 
ْ

قَالَْت: فَاآل
 ِ ا رَُسوُل ا�َّ مَّ

َ
ْصَحابِِه قَالَْت: فَأ

َ
ٍة  أ ْهَل قُوَّ

َ
ْصَحابِِه، فَاَكنُوا أ

َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َورَِجاٌل ِمْن أ

 ].١٥٦٠[رواه ابلخاری:  .َذَكَر بايَق احلَديِث وَ  َوَ�َن َمَعُهُم الَهْدُي، فَلَْم َ�ْقِدُروا ىلَعَ الُعْمَرِة،
وید: گ در موضوع حج، قبًال گذشت، و در این روایت میلحدیث عائشه -۷۹۰

ھای حج، و حرمات حج [از مدینه] بیرون  حج، در شبھای  در ماه جبا پیامبر خدا «
 شدیم و به (َسِفر) منزل گزیدیم [َسِفر جایی است که در (ده) میلی مکه قرار دارد].

کند، در  ء گردد، و اگر کسی عمره میو عمره عبارت از این است که ھر کدام به طور جداگانۀ ادا
 ھای حج عمره کند. غیر ماه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند، نباید آن را به عمره مبدل سازد، و یا  نظرش این بود که اگر کسی نیت حج می س) عمر۱

را جائز ھای حج نباید کسی عمره نماید، و در نتیجه حج تمتع  نظرش این بو که در ماه
دانست، ولی اجماع علماء بر این است که ھر سه نوع حج که: تمتع، قران، و افراد باشد جواز  نمی

دارد، وخالفی که ھست در افضلیت است که إن شاء الله بعد از این بیان خواھد شد، و اجتھاد 
در  براساس چیزی بود که از آیت قرآنی فھمیده بود، و طوری که معروف است مجتھدین سعمر

 فھم آیات قرآنی و احادیث نبوی و در منھج اجتھاد خود، نظرات متفاوتی دارند.
) عمره کنندۀ که (ھدی) را با خود آورده است، و نیت حج را دارد، تا وقتی که (ھدی) خود را ۲

 کند، نباید از احرامش خارج گردد. در روز نحر، ذبح نمی
چنین  سرا امر کردند که خود را حالل سازد، و برای علی سابو موسی ج) اینکه پیامبر خدا ۳

اطالع  سھدی با خود نیاورده بود، ولی علی سامری نکردند، سببش این بود که ابو موسی
 سداشتند، از وی در مورد داشتن و یا نداشتن ھدیش سؤال نکردند، ولی چون در مورد ابو موسی

 مینه از وی استفسار نمودند.از آوردن و نیاوردن ھدیش مطمئن نبودند، در ز
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کسی که از شما «ھای خود رفته و فرمودند:  نزد صحابه جو گفت: پیامبر خدا 
باشد که حج خود را به عمره تبدیل کند، چنین  (ھدی) ھمراھش نباشد، اگر خواسته

 ».تواند ، چنین کاری کرده نمیداردکند، ولی کسی که با خود (ھدی) 
کردند، و کسانی که تبدیل  و گفت: کسانی که حج خود را به عمره تبدیل

 بودند. جھای پیامبر خدا  ھمگی از صحابهنکردند،
شان که دارای عزم قوی  ھای و بعضی از صحابه جو گفت که: خود پیامبر خدا 

توانستند از ممنوعات احرام خود داری نمایند] و با خود (ھدی) آورده  بودند [و می
 .)١(بقیۀ حدیث را ذکر نمود لبودند، عمره را انجام دادند، و عائشه

تُّعِ  -٢١ انِ قْ اإلِ وَ  باب: التَّمَ فْ وَ  رَ جِّ اإلِ ادِ بِاحلَ سْ وَ  رَ جِّ  خِ فَ ْ  ملَِنْ  احلَ نْ  ملَ كُ دْ  يَ هُ هَ عَ  يٌ مَ

]: حج تمتع، و قران، و افراد، و فسخ حج برای کسی که (هدی) همراهش ۲۱باب [
  )٢(نیست

ُ َ�نَْهاعنَها وَ  -۷۹۱ َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَال  يف رواية قَالَت: ريَِضَ ا�َّ
َمَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 

َ
َيِْت، فَأ

ْ
ْ�نَا بِابل ا قَِدْمنَا َ�َطوَّ ، فَلَمَّ نَُّه احلَجُّ

َ
� 

َّ
 َمْن لَْم نَُرى إِال

، فََحلَّ َمْن لَْم  لَّ ْن َ�ِ
َ
ْحلَلَْن، يَُ�ْن َساَق الَهْدَي أ

َ
يَُ�ْن َساَق الَهْدَي، َو�َِساُؤُه لَْم �َُسْقَن فَأ

 َحا�َِستَُهْم، قَاَل: 
َّ

َراِ� إِال
ُ
َوَما ُطْفِت يَْوَم انلَّْحرِ «قَالَْت َصِفيَُّة: َما أ

َ
قَالَْت: » َ�ْقَرى َحلىَْق، أ

َس انِْفِري«قُلُْت: بََ�، قَاَل: 
ْ
 ].١٥٦١[رواه ابلخاری:  »َال بَأ

به عادت ماھانگی گرفتار شده بود، و با دیگران عمره نکرده  لو بقیۀ حدیث این بود که عائشه -١
برای عبد الرحمن  جکرد، ولی بعد از ادای مناسک حج، پیامبر خدا  بود، از این سبب گریه می

 از آنجا نیت عمره نماید. لائشهامر کردند تا او را با خود به تنعیم برده، و ع لبرادر عائشه
ھای حج، برای ادای عمره احرام ببندد، و بعد از  (تمتع) : عبارت از آن است که شخص در ماه -٢

ادای عمره در ھمان سال نیت ادای حج را بنماید، و (قران): عبارت از آن است که حج و عمره را 
انجام بدھد، و (افراد) عبارت از آن  دریک وقت نیت نماید، و دریک احرام، حج و عمره را با ھم

 است که از میقات تنھا برای ادای حج احرام ببندد.
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[از مدینه]  جروایت دیگری آمده است که گفت: با پیامبر خدا  ساز عائشه و -۷۹۱
امی که [به ین سفر جز برای ادای حج باشد، ھنگکردیم که ا خارج شدیم، و فکر نمی

 مکه] رسیدیم به خانۀ کعبه طواف نمودیم.
کسانی را که (ھدی) نفرستاده بودند، امر کردند تا [بعد از ادای  جو پیامبر خدا 

ره] خود را حالل سازند، پس ھرکسی که (ھدی) نیاورده بود، خود را حالل ساخت، عم
 چون (ھدی) نفرستاده بودند، خود را حالل ساختند. جو ھمسران پیامبر خدا 

کنم مگر آنکه  گفت: فکر نمی ]چون به عادت ماھانگی گرفتار شده بود لصفیه [
 .)١(ھا شود سبب تاخیر آن

ای زن شوم سر تراشیده! مگر روز عید طواف نکردی؟ «فرمودند: ] ج[پیامبر خدا 
 [یعنی: آیا مگر طواف افاضه را در روز عید انجام ندادی؟]

 گفت: گفتم: طواف کردم.
 .)٢(»فرمودند: پس باکی نیست، و به سفرت ادامه بده

ِ َص�َّ اَعنَها ىف رواية أخری وَ  -۷۹۲ ُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَعَم قَالَْت: َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ
 بِاحلَ 

َهلَّ
َ
ٍة َوُ�ْمَرٍة، َوِمنَّا َمْن أ َهلَّ حِبَجَّ

َ
 بُِعْمَرٍة، َوِمنَّا َمْن أ

َهلَّ
َ
ِة الوََداِع، فَِمنَّا َمْن أ َهلَّ «جِّ َحجَّ

َ
َوأ

َم بِاحلَجِّ 
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ  بِاحلَ »رَُسوُل ا�َّ

َهلَّ
َ
ا َمْن أ مَّ

َ
لُّوا ، فَأ ْو مَجََع احلَجَّ َوالُعْمَرَة، لَْم َ�ِ

َ
، أ جِّ

 ].١٥٦٢[رواه ابلخاری:  َحىتَّ اَكَن يَْوُم انلَّْحرِ 
در روایت دیگری آمده است که گفت: در (حجة الوداع) با  لو از عائشه -۷۹۲

بر آمدیم، بعضی از ما تنھا نیت عمره، و بعضی نیت حج و عمره، و بعضی  جپیامبر خدا 
 ت تنھا حج را نمودند.نی

کرد که  زیرا وی طواف وداع را انجام نداده بود، و در صورت وجوب طواف وداع بر وی، فکر می -١
 باید منتظرش بمانند، تا طواف وداع را انجام دھد.

 که:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آن -٢
اگر زنی به عادت ماھانگی دچار گردید، و ھمراھانش قصد سفر داشتند، و او تنھا در مکه باقی 

گردد، و بر وی چیزی از فدیه و یا صدقه الزم  توانست، طواف وداع از وی ساقط می مانده نمی
 نیست.
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نیت حج را نموده بودند، کسانی که نیت حج و یا نیت حج وعمره  جو پیامبر خدا 
 .)١(را نموده بودند، تا روز عید قربان خود را حالل نساختند

ُ َ�نْهُ َعن  -۷۹۳ ا�نَّه نَ�  ُ�ثَْماُن ريَِضَ ا�َّ ْن ُ�َْمَع بَيْنَُهَما، فَلَمَّ
َ
ٌّ « َعِن الُمتَْعِة، َوأ ى يلَعِ

َ
َرأ

ةٍ  َّيَْك بُِعْمَرةٍ وََحجَّ
َ

َهلَّ بِِهَما، بل
َ
َدَع ُسنََّة انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِلَقْوِل «، قَاَل: »أ

َ
َما ُكنُْت ِأل

َحدٍ 
َ
 ].١٥٦٣[رواه ابلخاری:  »أ

، و از جمع کردن بین عمره و حج، نھی )٢(از متعه سروایت است که عثمان -۷۹۳
این چیز رادید، حج و عمره را باھم نیت نموده و گفت: سنت پیامبر  سود، چون علینم

 .)١(کنم را به گفتۀ ھیچ کسی ترک نمی جخدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، و یا نیت حج و عمره را با  که به نام (حج مفرد) یاد می) کسی که تنھا نیت حج را بنماید ۱

شود، نباید بعد از ادای عمره از احرام خارج گردد، بلکه  ھم بنماید که به نام (حج قران) یاد می
 باید خروجش با احرام، بعد از رمی جمرۀ عقبۀ، و دیگر اعمال الزمۀ باشد.

 ود:در حجة الواداع چھار قسم ب ش) احرام صحابه۲
 شود. أ) احرام برای حج و عمره که به نام (حج قران) یاد می

 شود. ب) احرام برای عمره تا بعد از آن حج نماید، که به نام (حج تمتع) یاد می
 شود. ج) احرام تنھا برای حج با فرستادن (ھدی) که به نام (حج مفرد) یاد می

اشخاصی را که چنین احرام  جر خدا د) احرام تنھا برای حج، بدون فرستادن (ھدی)، که پیامب
بسته بودند، امر کردند تا حج خود را به عمره تبدیل نموده و بعد از انجام دادن مناسک عمره، 

 خود را حالل سازند.
) اکثر علماء بر این نظر اند که نوع چھارم که: فسخ حج به عمره باشد، خاص به ھمین سال ۳

ھای حج از بدترین کارھا است، و  ه عمره کردن در ماهکردند ک بود، زیرا اھل جاھلیت فکر می
را امر کردند، تا حج خود را به  شجھت باطل اعالن کردن این مفکوره، صحابه جپیامبر خدا 

عمره تبدیل نمایند، و به اجماع علماء، سه نوع دیگر حج که (قران) و (تمتع) و (افراد) باشد، 
کردند، و  ھا از حج و تمتع منع می روایت شده است که آن بجواز دارد، و تنھا از عمر و عثمان
 حدیث آینده بیانگر این امر است.

جا متعۀ حج است نه متعۀ نکاح، و متعۀ حج: عبارت از انجام دادن عمره و  مراد از متعه در این -٢
 حج در یک سفر است.

برای مدت معینی عقد و متعۀ نکاح: عبارت از آن است که شخص در مقابل مبلغ معینی با زنی  
شود، در اول اسالم معروف و  نکاح بر قرار سازد، و این نوع نکاح که به نام نکاح مؤقت نیز یاد می
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ْشُهِر احلَجِّ ِمْن  -۷۹۴
َ
نَّ الُعْمَرَة يِف أ

َ
ُ َ�نُْهَما، قَاَل: اَكنُوا يََرْوَن أ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

فَْجِر الُفُجوِر يِف 
َ
ثَْر، أ

َ
بَْر، َوَ�َفا األ َم َصَفًرا، َوَ�ُقولُوَن: إَِذا بََرا ادلَّ رِْض، َوَ�َْعلُوَن الُمَحرَّ

َ
األ

ْصَحابُُه َصبِ 
َ
يَحَة َوا�َْسلََخ َصَفْر، َحلَِّت الُعْمَرُة لَِمِن اْ�تََمْر، قَِدَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ

مشروع بود، و سپس نسخ گردید، ولی بعضی از ِفَرق نظر به دالیلی که به خود دارند، نکاح متعه 
در متعۀ حج  با عثمانکنند، و اختالف علی ب را ھنوز ھم مشروع دانسته و به آن عمل می

 بود، نه در متعۀ نکاح.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

از حج تمتع و حج قران نھی کرد، معنایش این  سگوید: اینکه عثمان می /) امام ابن حجر۱
دانست، و نھی کردنش برای این بود تا مردم آنچه را که  است که وی حج (افراد) را بھتر می

ھم از منع کردن حج تمتع اراده  ست، انجام دھند، و این ھمان چیزی است که عمرافضل اس
را بر تحریم حمل کنند، واضح  ساز خوف اینکه مبادا مردم این نھی عثمان سداشت، ولی علی

 ساخت که حج تمتع جواز دارد.
ر خالف و گرچه این توجیه، توجیه خوبی است، ولی خالی از تکلف نیست، و سیاق حدیث داللت ب

کنم) به  را به گفتۀ ھیچ کسی ترک نمی جکه (سنت پیامبر خدا  سآن دارد، زیرا این گفته علی
از حج تمتع، منع کردن از آن بود، نه مفضول  سطور واضح داللت بر این دارد که نھی عثمان

به اجتھاد خود دانسته بود، و بر مجتھد از اجتھادش لومی  سدانستن آن، و این چیز راعثمان
 نیست، ولو آنکه مجتھد دیگر آن را بر خالف سنت بداند، و الله تعالی أعلم.

 داند اگر قدرت دارد باید بگوید، ولو آنکه سخنش مخالف نظر ولی امر باشد. ) عالم آنچه را که می۲
گوید، باید به آن عمل نماید، نه آنکه از دیگران بخواھد که چنین و چنان  ) اگ عالم چیزی می۳

 خودش از عمل کردن به آن خود داری نماید.کنند، و 
به اساس اجتھاد  ب) حج تمتع به اتفاق علماء مشروع است، ولو آنکه عمر و یا عثمان۴

 خویش، و یا با در نظر داشت بعضی مصالح، و روی ظروف معینی از آن منع کرده بودند.
نباشد، ورنه اطاعت ) طاعت ولی امر در کاری واجب است که مخالف شریعت و احکام دین ۵

کردن از وی در ھمان کار معینی که به خالف شرع انجام داده و یا به آن امر کرده است، جواز 
 ندارد، ولی با اینھم در کارھای دیگر باید از وی اطاعت نمود.

) ولی امر باید انتقاد سالم مبتنی بر دلیل را بپذیرد، و مخالفینش را نباید مورد عتاب و عقاب ۶
 دھد.قرار 

) مجتھد نباید مجتھد دیگری را به تقلید از خود ملزم سازد، زیرا در مسائل اجتھادی قول ۷
ھریک از مجتھدین احتمال خطاء و صواب را دارد، بنابراین، قول یک مجتھد بر مجتھد دیگر 

 الزامی نیست. 
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َ� بِاحلَ 
، َرابَِعٍة ُمِهلِّ ِ ْن َ�َْعلُوَها ُ�ْمَرًة، َ�تََعاَظَم َذلَِك ِعنَْدُهْم، َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
َمَرُهْم أ

َ
جِّ فَأ

؟ قَاَل:  يُّ احِللِّ
َ
 ].١٥٦٤[رواه ابلخاری:  »ِحلٌّ لُكُّهُ «أ

کردند که  روایت است که گفت: [اھل جاھلیت] فکر می باز ابن عباس -۷۹۴
حج، از بد تری کارھای زشت در روی زمین است، از این ھای  عمره کردن در ماه

گفتند: ھنگامی که پشت شتران التیام یافت، و اثر  جھت، ماه محرم را صفر نامیده و می
ھا محو گردید، و ماه صفر [که در حقیقت ماه محرم باشد] خارج شد،  پای شتران از راه

 .)١(گردد یعمره برای کسی که نیت عمره کردن راداشته باشد، روا م
صبح روز چھارم [ذوالحجۀ] به نیت ادای حج، [به مکه]  شو صحابه جپیامبر خدا 

ھا امر کردند تا حج خود را به عمره تبدیل نمایند [و  به آن جرسیدند، و پیامبر خدا 
 خود را حالل سازند].

دشوار تمام شد، گفتند: یا رسول الله! این چه نوع حالل  شکار بر صحابه این
 ی است؟ساختن

 .)٢(» حالل ساختن کامل«فرمودند: 

�ََّها قَالَْت: يَا  -۷۹۵
َ
ُ َ�نُْهْم، َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، � َ�ْن َحْفَصَة ريَِضَ ا�َّ

نَْت ِمْن ُ�ْمَرتَِك؟ قَا
َ
ِْلْل أ

َ
ُن انلَّاِس َحلُّوا بُِعْمَرٍة، َولَْم حت

ْ
، َما َشأ ِ َّْدُت «َل: رَُسوَل ا�َّ إِ�ِّ بلَ

َرَ 
ْ

�
َ
ِحلُّ َحىتَّ أ

َ
ُت َهْدِي، فََال أ ْ يِس، َوقَ�َّ

ْ
 ].١٥٦٦[رواه ابلخاری:  »َرأ

روایت است که گفت: یا رسول الله! چه  جھمسر پیامبر خدا  لاز حفصه -۷۹۵
سبب است که مردم بعد از ادای عمره خود را حالل ساختند، و شما خود راحالل 

 نساختید؟
ام، و تا  ام و (ھدی) خود رانشانه دار نموده فرمودند: من سر خود را (ملبد) ساخته

 .)١(»سازم ھنگامی که شترم را (نحر) نکنم، خود را حالل نمی

و این کار را از این کردند،  ھای حرام حساب نمی و به این اساس اھل جاھلیت، ماه محرم را از ماه -١
ھا حرام نباشد، زیرا حرام بودن سه ماه متوالی که سبب  کردند، که سه ماه متوالی بر آن جھت می

ھا سخت و  ھا از عادات بدشان که حمله بر یکدیگر و غارت و چور و چپاول باشد، بر آن ممانعت آن
 گذشت. دشوار می

محرم به سبب احرامش حرام بود، برایش  یعنی: حالل ساختنی است که تمام چیزھای که بر -٢
 گردد، حتی ھمبستر شدن با ھمسرش. حالل می
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ُ َ�نُْهَما َعن -۷۹۶ ُ رَُجٌل َعِن اتلََّمتُّعِ  اْ�َن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
َ

هل
َ
نَّه سأ

َ
قَاَل: نَها� ناٌس وَ  �

يْ  ،َعنه
َ
ْخرَبُْت اْ�َن فََرأ

َ
وٌر، َوُ�ْمَرٌة ُمتََقبَّلٌَة، فَأ نَّ رَُجًال َ�ُقوُل يِل: َحجٌّ َمرْبُ

َ
ُت يِف الَمنَاِم َكأ

 ].١٥٦٧[رواه اخلاری:  »ُسنََّة انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ «َ�بَّاٍس َ�َقاَل: 
از ابن روایت است که شخصی [که نامش نصر بن عمران ضبعی بود]  -۷۹۶

راجع به حج تمتع پرسید و گفت: مردمی مرا ازانجام دادن آن نھی  بعباس
 .)٢(کنند می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) ملبد ساختن موی: عبارت از استعمال نمودن چیزی به موی سر غرض چسپیدن موی بر ۱

 یکدیگر است، مانند حنا و امثال آن.
، بعد از ادای عمره نباید خود را حالل سازد، بلکه باید حالل ) کسی که ھدی را فرستاده است۲

 ساختنش بعد از انجام دادن اعمال حج باشد.
قارن بودند، و به  ج) این حدیث نبوی شریف به طور واضح داللت بر این دارد که نبی کریم ۳

رد، ولی اتفاق علماء ھرسه نوع حج که (حج تمتع) و (حج قران) و (حج افراد) باشد، جواز دا
 اختالف در این است که کدام نوع از این انواع سه گانه بھتر است.

به این نظر اند که (حج  /عدۀ از صحابه و تابعین، و علماء دیگر از آن جمله امام ابو حنیفه
(حج قران) را انجام دادند، و  جقران) از (حج تمتع) و (حج افراد) بھتر است، زیرا پیامبر خدا 

اختیارکند، بدون شک افضل است، و دیگر آنکه  جوند متعال برای نبی خود محمد آنچه را که خدا
تر است، زیرا از وقت احرام بستن تا وقت انجام دادن عمره و حج، خود را  (حج قران) ُپر مشقت

 جسازد، و کاری که مشقتش بیشتر باشد، ثوابش نیز بیشتر است، زیرا پیامبر خدا  حالل نمی
 ».زد تو به اندازۀ مشقت تو استم«اند که:  فرموده

دانند، زیرا  و عدۀ دیگری از علماء، از آن جمله بعضی از علمای احناف (حج تمتع) را بھتر می
صحابه را امر کردند که حج خود را به عمره تبدیل نمایند، و بعد از انجام دادن  جپیامبر خدا 

جز به چیزی که بھتراست،  جیامبر خدا عمره، در روز معین آن دوباره برای حج احرام ببندند، و پ
 کنند. امر نمی

دانند، باألخص آنکه اگر شخصی حج را در یک سفر، و  و عدۀ از علماء (حج افراد) را افضل می
عمره را در سفر دیگری انجام دھد، زیرا حج دراین صورت در سفر مستقلی، و عمره در سفر 

تفصیل بیشتری دراین موضوع ذکر کرده مستقل دیگری انجام یافته است.، و امام سرخسی 
 ) ۲۷-۴/۲۵است، المبسوط (

این واقعه طوری که در روایت مسلم آمده است، در زمان عبدالله بن زبیر بود، و او از حج تمتع  -٢
 کرد. منع می
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 ] او را امر کرد که حج تمتع کند.ب[ابن عباس
آن شخص [بعد از ادای حج تمتع] گفت: در خواب دیدم که گویا شخصی برای من 

مقبولی است، و از ات عمرۀ نیک و  گوید: حج تو حج نیک و مقبولی است، و عمره می
 خبر دادم. باین خواب برای ابن عباس

 .)١(است جگفت: [سببش آن است که حج تمتع] سنت پیامبر خدا 

نَُّه َحجَّ َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعن  -۷۹۷
َ
ُ َ�نُْهَما: � ِ ريَِضَ ا�َّ َجابُِر ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ

َهلُّوا بِاحلَجِّ ُمْفَرًدا، َ�َقاَل لَُهْم: يَْوَم َساَق ابُلْدَن َمعَ 
َ
ِحلُّوا ِمْن إِْحَراِمُ�ْم بَِطَواِف «ُه، َوقَْد أ

َ
أ

 
َ
ِْوَ�ِة فَأ ، َحىتَّ إَِذا اَكَن يَْوُم الرتَّ

ً
ِ�يُموا َحَالال

َ
وا، ُ�مَّ أ ُ َفا َوالَمْرَوِة، َوقَرصِّ ِهلُّوا ابَليِْت، َوَ�ْ�َ الصَّ

، َواْجَعلُوا ا ؟ َ�َقاَل: »لَّيِت قَِدْمتُْم بَِها ُمتَْعةً بِاحلَجِّ يْنَا احلَجَّ َْعلَُها ُمتَْعًة، َوقَْد َسمَّ
َ

، َ�َقالُوا: َكيَْف �
َمْرتُُ�ْم، َولَِ�ْن َال َ�ِلُّ «

َ
ي أ ِ

َّ
�ِّ ُسْقُت الَهْدَي لََفَعلُْت ِمثَْل اذل

َ
َمْرتُُ�ْم، فَلَْوَال �

َ
اْ�َعلُوا َما أ

 ].١٥٦٨[رواه ابلخاری:  َ�َفَعلُوا» َ�بْلَُغ الَهْدُي َ�ِلَّهُ ِم�ِّ َحَراٌم َحىتَّ 
در ھمان  جروایت است که [گفت]: با پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۷۹۷

 برای مردم گفتند: جروزی که شتران ھدی با خود برده بودند حج نمودم، پیامبر خدا 
ود را حالل سازید، و موی بعد از طواف به خانۀ کعبه، و سعی بین صفا و مروه، خ

، بعد از آن ھمین طور در حالت حالل تا روز (ترویه) [روز )٢(سر خود را کوتاه کنید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شاھد و دلیل برای احکامی است که قبال ثابت شده است، مانند  †رؤیای صحابه از غیر انبیاء 

خواب این شخص، نه آنکه مثبت احکام جدیدی باشد که قبًال ثابت نشده است، بنابراین برای ھیچ 
کس روا نیست ولو آنکه عالم، زاھد، متقی، و یا ھر کس دیگری باشد به اثر خوابی که دیده است، 

ودش به آن عمل نماید، مگر آنکه حکمی از احکام شریعت ثابت شده برای مردم فتوی داده و یا خ
است، نه از طریق خوابی که این شخص دیده است، و اگر خوابش محتوای حکمی مخالف با 
احکام شریعت باشد، به یقین که چنین خوابی از القاء شیطان بوده، و نباید صاحبش آن رابه 

 د کسی آن را از وی قبول کرده و به آن عمل نماید.دیگران قصه نماید، و اگر قصه نمود، نبای
کردند، و در روز پنجم بعد  سبب امر به کوتاه کردن موی آن بود که بعد از چھار روز نیت حج می -٢

تراشیدند، و بھتر بود که در این روز موی بیشتری  از انجام دادن مناسک حج سر خود را می
 داشته باشند.

                                                 



 ١٠١  حج ]:۲۶[ کتاب

ھشتم ذو الحجه] باقی بماند، و در این روز تلبیه بگوئید و نیت حج نمائید، و به این 
 ».طریق حج مفردی را که نیت کرده بودید، به حج تمتع تبدیل کند

 گفتند: شصحابه
 چگونه حج را به عمره تبدیل کنیم در حالی که به نیت حج، احرام بسته بودیم؟

کنم، انجام دھید، و اگر من ھم (ھدی) را قبال  آنچه را که به شما امر می«فرمودند: 
دادم، ولی  گویم [انجام دھید]، انجام می نفرستاده بودم، ھمین کاری را که به شما می

جای معینش [که منی باشد] نرسد، آنچه که بر من اکنون تا ھنگامی که (ھدی) در 
 ».شود حرام بود، حالل نمی

 ] عمل نمودند.ج[صحابه چون این را شنیدند، موافق امر پیامبر خدا 

تُّعِ  -٢٢  باب: التَّمَ

 ]: حج تمتع۲۲باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۷۹۸ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َ�َمتَّْعنَا ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل «َ�ْن ِعْمَراَن ريَِضَ ا�َّ ا�َّ
َل الُقْرآنُ  يِِه َما َشاءَ »وََسلََّم، َ�َ�َ

ْ
 ].١٥٧١[رواه ابلخاری:  ، قَاَل رَُجٌل بَِرأ

حج تمتع را  جروایت است که گفت: مایان در زمان پیامبر خدا  ساز عمران -۷۹۸
ود چیزی انجام دادیم، و قرآن ھم موافق آن نازل گردید، بعد از آن شخصی به رأی خ

 .)١(که به نظرش آمد گفت

 ق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعل -١
 ساش که (شخصی به رأی خود چیزی به نظرش آمد گفت) عمر ازاین گفته سمقصود عمران 

کرد، و علماء در این مورد مبررات زیادی  است، زیرا او یکی از کسانی بود که از حج تمتع منع می
توان در  ل آن را می) اشاره شد، و تفصی۷۹۳ھا قبًال در حدیث ( اند که به بعضی از آن را ذکر کرده

 شروح بخاری، مانند: (عمدة القاری) و (فتح الباری) و (فتح المبدی) و غیره مطالعه نمود.
مشروع دانستند، و  ججا به آن اشاره نمود این است که پیامبر خدا  و چیزی را که باید در این

ام دادند، و قرآن آن را انج جدر زمان نبی کریم و بعد از زمان نبی کریم ش بسیاری از صحابه

ِ  ﴿فرماید:  کریم نیز داللت بر مشروعیت آن دارد، خداوند متعال می  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  ۡلُعۡمَرةِ ٱَ�َمن َ�َمتََّع ب
و با وجود این چگون عمر و عثمان و ابن زبیر به خود اجازه دادند  ﴾١٩٦ لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡستَۡيَ�َ ٱَ�َما 

 که از آن منع نمایند؟
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ھا از حج تمتع، به  جواب این سؤال گفته شده است این است که منع کردن آن و چیزی که در
 ھا بود، و اجتھاد کردن برای مجتھد روا است. اساس اجتھاد آن

دانند اجتھاد در مقابل نص روا نیست، و اجتھادی که در مقابل نص واقع  و البته که ھمه گان می
 گردد، به اتفاق علماء باطل است. می

دراین موضوع بسیار بحث و جستجو کردم، و نظر به تخصصم در اصول فقه، و تطبیق ولی خودم 
 آن در چنین مسائلی باآلخره به این نتیجه رسیدم که:

 گردد: احکام شرعی بطور عموم به سه قسم تقسی می
قسم اول: احکامی است که انجام دادن آن مطلوب شارع است، که به نام واجبات و یا فرائض یاد 

ھا، و این نوع از  د، مانند: نماز، روزه، زکات، حج، احسان به والدین، قربانی، و امثال اینشو می
 ھا به ھیچ وجه روا نیست. احکام واجب اإلجراء بوده است و ترک آن

ھا است، که بنام محرمات و یا منھیات  قسم دوم: احکامی است که مطلوب شارع انجام ندادن آن
وردن، زنا کردن، دروغ گفتن، دزدی کردن، آدم کشتن و امثال شود، مانند: شراب خ یاد می

 ھا روا نیست. ھا، که ترک این احکام الزمی بوده و ارتکاب آن این
قسم سوم: احکامی است که شارع حکیم برای مکلف در انجام دادن و انجام ندادن آن اختیار 

خواھد انجام ندھد، و این  می خواھد آن عمل را انجام دھد، و اگر داده است، یعنی مکلف اگر می
 شود. نوع از احکام به نام مباحات یاد می

حاال ببینیم که حج تمتع از کدام نوع است؟ از نوع اول، دوم، و یا سوم؟ علماء در ھمۀ مذاھب بر 
این متفق اند که انواع سه گانۀ حج که (تمتع، قران، و افراد) باشد، جواز دارد، و ھیچ نوعی از این 

ه گانه بعینه واجب نیست، یعنی: شخصی که ارادۀ حج کردن را دارد، حسب دلخواه خود انواع س
تواند متمتع، قران، و یا افراد شود، و در فعل و یا ترک ھرنوعی از این انواع سه گانه برایش  می

اختیار است، و اختالفی که ھست در افضلیت نوعی از این انواع سه گانه است، بنابراین حج تمتع 
 نوعی است که انجام دادن و انجام ندادن آن برای مکلف مباح است.از 

اند که گرچه برای (ولی امر) راو نیست که جز  این از یک طرف، و از طرف دیگر علماء گفته 
درحالت ضرورت واجبات و یا محرمات را تغییر دھد، ولی برایش روا است که به اساس مصلحت 

چیزی را که مباح است ممنوع و یا الزامی قرار دھد، و برای در امور مباحه تصرف نماید، یعنی: 
این مسئله صدھا مثال در گذشته و حال وجود دارد، و جایی برای مخالفت نیست، مثًال: سفر 
کردن مباح است، ولی (ولی امر) به اساس مصلحت حق دارد که کدام فرد و یا افرادی را از رفتن 

 زم به سفر به کدام جا و یا منطقۀ بنماید.ھا را مل به سفر منع نموده و یا آن
و روی ھمین اساس بود که بعضی از خلفای راشدین به اساس دفع مضرت، و یا جلب مصلحت از 

کردند، و در اصل به مشروعیت (حج تمتع) قائل بودند، و توضیح این دو اصل  حج تمتع منع می
 که دفع مضرت، و جلب مصلحت باشد، چنین است:
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دفع مضرت به این طریق است که ممانعت از (حج تمتع) تا حد زیادی باعث جلو  أ) دفع مضرت:
کند، مجبور است که  شود، زیرا کسی که تمتع می گیری از ازدحام زیاد حجاج در ایام حج می

عمرۀ کاملی را انجام دھد، ومدتی در مکۀ مکرمه بماند، و باز از مکۀ مکرمه به نیت حج احرام 
تواند بدون از داخل شدن به مکۀ مکرمه، راسا به  کند، می تنھا نیت حج میببندد، ولی کسی که 

عرفات برود، و بعد از باز گشت از عرفات تنھا یک طواف و سعی انجام دھد، و به این طریق تا حد 
زیادی از ازدحام حجاج در شھر مکۀ مکرمه خصوصا در آن وقت که امکانات خداماتی در آن 

 آید. ه عمل میوجود نداشت جلو گیری ب
ب) جلب مصلحت: جلب مصلحت به این طریق است که: مکۀ مکرمه بعد از ایام حج نباید از زوار 
خالی بماند، و در آن وقتی که تعداد مسلمانان بسیار کم بود، اگر عمره وحج را در سفر حج ذریعۀ 

ایام حج احساس دادند، دیگر جھت ادای عمره ضرورتی به مکۀ مکرمه بعد از  حج تمتع انجام می
ماند، و این امر برای مکۀ  ھا خالی می کردند، و به این طریق مکۀ مکرمه از زوار و معتمرین ماه نمی

 مکرمه مناسب نیست.
در ایام  شو اینکه منع حج تمتع از طرف خلفائی مانند عمر و عثمان، و عبدالله بن زبیر 

کسان دیگری از صحابه، دلیل روشنی گیرد نه پیش از آن و نه از طرف  شان صورت می خالفت
است بر اینکه سبب این کار، یا دفع مضرت بوده است، و یا جلب مصلحت، نه چیزی دیگری، و در 

ھا از وظیفۀ ولی امر است، ورنه چرا  نظر گرفتن دفع مضرت از مردم، و یا جلب مصلحت برای آن
 شان بروز نکرده است؟ فتھا در غیر دورۀ خال ھا، و یا از این این ممانعت از غیر آن

به اصل مشروعیت (حج تمتع) قائل است، و ممانعت از آن روی دفع  سو دلیل اینکه: عمر
گوید: (من شخص نصرانی  مضرت، و جلب مصلحت بوده است، حدیث صبی بن معبد است که می

 بودم و مسلمان شدم، و دیدم که حج و عمره برمن واحب است، ھردو را باھم نیت کردم، [حج
تمتع کردم]، با عدۀ از صحابه مالقات نمودم، از آن جمله: زید بن صوحان، و سلمان بن 

تر است، مالقاتم به عمر  ھا به دیگری گفت: که این شخص از شترش گمراه ، یکی از آنبربیعه
ھا برایم چنین گفتند، برایش  افتاد، از اینکه حج وعمره را با ھم نیت کردم، و آن سبن خطاب
 ).۴/۲۷ھا معتبر نیست، کار تو موافق سنت نبوی است)، المبسوط( ، گفت: سخن آنخبر دادم

ھا واجب است، ولی زکات  نظیر این مسئله مصارف ھشتگانۀ زکات است، که دادن زکات برای آن
رساند، مختار  گیرد، و برای مستحقین آن به مصرف می دھنده و یا ولی امر که زکات را از مردم می

واب دید خود، و یا قرار مصلحت عامه زکات را تنھا برای یک صنف و یا برای است که قرار ص
اصناف معینی ازاین اصناف ھشتگانه داده، و از دادن آن برای صنف و یا اصناف دیگر خود درای 

به اساس صواب دید خویش در زمان خالفت خود، سھم (مؤلفة القلوب) را  سچه عمر نماید، چنان
ا برای اصناف دیگر و یا بعضی از اصناف دیگرتوزیع نمود، نه آنکه به اصل ساقط نمود، و زکات ر

مشروعیت اینکه (مؤلفة القلوب) یکی از اصناف مصارف زکات است، قائل نبوده باشد، این بود نظر 
ام در این مسئله، و امید به خداوند است که در آن به صواب رسیده باشم، و برایم دو مزد  عاجزانه

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١٠٤

نْ  -٢٣ يْ  باب: مِ دْ أَ ةَ نَ يَ كَّ لُ مَ  خُ

 ]: از کجا باید به مکه داخل شد۲۳باب [

ُ َ�نُْهَما -۷۹۹ َة َمن َكَداٍء،َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َنّ رَُسوَل ا�ِّ ج َدَخَل َمكَّ
َ
ِمَن اثلَّنِيَِّة : أ

ىِت بِابَلطَحاءِ  الُعلْيَا
ْفَ� خَ وَ ، الَّ   ].١٥٧٥[رواه ابلخاری:  »ُرُج ِمَن اثلَّنِيَِّة السُّ
به مکه از راه (کداء) از  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عمر -۷۹۹

قسمت باالئی آن که به طرف (بطحاء) است داخل گردیدند، و ھنگام خارج شدن از 
 .)١(مکه، ازقسمت سفالی آن خارج شدند

ةَ لِ باب: فَضْ  -٢٤ كَّ نْ وَ  مَ َابُ  يَاهنِ

 ]: فضیلت مکه و بنای آن۲۴باب [

ُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن اجلَْدِر  -۸۰۰
ْ
ل
َ
ُ َ�نَْها، قَالَْت: َسأ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

ِمَن ابَليِْت ُهَو؟ قَاَل: 
َ
َْت «يِْت؟ قَاَل: قُلُْت: َ�َما لَُهْم لَْم يُْدِخلُوُه يِف ابلَ » َ�َعمْ «أ إِنَّ قَْوَمِك قَرصَّ

ُن بَابِِه ُمْرتَِفًعا؟ قَاَل: » بِِهُم انلََّفَقةُ 
ْ
َ�َعَل َذلَِك قَْوُمِك، يِلُْدِخلُوا َمْن َشاُءوا «قُلُْت: َ�َما َشأ

لك ابن آدم : «اند فرموده جبه صواب نرسیده باشم، عذرم آن است که پیامبر خدا  باشد، و اگر
، و اگر کسی برایم راه صواب را ، و�� استغفر اهللا وأتوب إيله»خطاء، وخ� اخلطائ� اتلوابون

  کنم، و من الله التوفیق.  بنمایاند، از وی با قلب فراخ قبول نموده و برایش دعای خیرمی
 م و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکا -١

از آن به مکۀ مکرمه داخل گردیدند، ھمان راھی است که ھنگام داخل  ج) راھی که نبی کریم ۱
گردد.، و  گذرد، و جنة المعلی به راست راه واقع می شدن به مکۀ مکرمه از کنار (جنة المعلی) می

مان راھی است که اکنون به نام از آن از مکۀ مکرمه خارج شدند، ھ جراھی که نبی کریم 
 شود. (شبیکه) یاد می

ازطرف بلند مکه داخل گردیده و از طرف پایین آن خارج شدند، حکمتش  ج) اینکه پیامبر خدا ۲
تناسب با مقصد است، زیرا مناسب به مقام گعبۀ مشرفه آن است که شخص ھنگام آمدن به سوی 
آن، از طرف بلند و مرتفع داخل گردد، و ھنگام دور شدن از آن، از راه سفلی و پایینی خارج 

 گردد. 
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َخا
َ
َاِهِليَِّة، فَأ

ْ
نَّ قَْوَمِك َحِديٌث َ�ْهُدُهْم بِاجل

َ
ْن ُ�نِْكَر قُلُوُ�ُهْم، َوَ�ْمنَُعوا َمْن َشاُءوا، َولَْوَال أ

َ
ُف أ

رِْض 
َ
لِْصَق بَابَُه بِاأل

ُ
ْن أ

َ
ْدِخَل اجلَْدَر يِف ابَليِْت، َوأ

ُ
ْن أ

َ
 ].١٥٨٤[رواه ابلخاری:  »أ

پرسیدم که آیا این  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  لاز عائشه -۸۰۰
 ؟)١(دیوار کوتاه، جزئی از خانه است

 ».بلی«فرمودند: 
 را به خانه داخل نکردند؟ گفتم پس چرا آن

 ».امکانات قوم تو کوتاھی کرد«فرمودند: 
 گفتم: چرا (دروازۀ) خانه بلند ساخته شده است؟

قوم تو از این جھت چنین کردند، تا ھرکسی که خواسته باشند برایش «فرمودند: 
اجازۀ داخل شدن [به خانه را] بدھند، و ھرکسی را که نخواسته باشند از داخل شدنش 

 انعت به عمل آورند.مم
ھا را  بودند، و خوف آزردگی خاطر آن و اگر قومت تازه آشنا به جاھلیت نمی

نمودم، و دِر خانه را ھم کف زمین  داشتم، دیوار را به خانه داخل می نمی
 .)٢(»ساختم می

ه آن قسمت از خانۀ مشرفه است که به شکل نیم دائره بوده، و بنام (حجر) یاد مراد از دیوار کوتا -١
 شود و در زیر ناودان قرار دارد. می

 از احکام و مسائل متلعق به این حدیث آنکه: -٢
را از بھشت فرود آورد،  ÷روایت است که گفت: (ھنگامی که خداوند آدم ب) از ابن عمر۱

آورم تا به مانند آنکه به عرش من طواف صورت  ا نیز فرود میبرایش گفت: به ھمراه تو خانۀ ر
شود، در  گیرد، به آن نیز طواف صورت بگیرد، و مانند آنکه در نزد عرش من نماز خوانده می می

فرا رسید، خداوند خانه را مرفوع ساخت، و  ÷نزد آن نیز نماز خوانده شود، و چون طوفان نوع
آمدند، و ھمان بود که خداوند جای آن  ه رابدانند، به حج میبدون آنکه جای معین خان †انبیاء

 بیان نمود و نمایان ساخت). ÷را برای ابراھیم
در  ÷ماموریت یافت که کعبه را بنا نماید، موضوع را با فرزندش اسماعیل ÷) چون ابراھیم۲

گفت:  ÷یلاش را بنا کنم، اسماع میان گذاشت و گفت: خداوند مارا ماموریت داده است تا خانه
امر پروردگارت را بجا بیاور، گفت: خداوند امر کرده است که تو ھم با من ھمکاری نمائی، گفت: از 

 کنم، و ھمان بود که پدر و فرزند خانه را بنا نھادند. فرمان پروردگارم اطاعت می
ھا  خانه را بنا کرد، بعد از مرور قرن ÷روایت است که گفت: بعد از اینکه ابراھیم س) از علی۳

ھا  شود، دوباره آن را بنا نمود، و بعد از قرن خانه خراب شد، وقبیلۀ که به نام (ُجرُھم) یاد می
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نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيْ ِ� ِروايَِة َعنَها وَ  -۸۰۱
َ
ُ َ�نَْها: أ يَا اَع�َِشُة، «ِه وََسلََّم قَاَل لََها: ريَِضَ ا�َّ

ْخِرَج ِمنْهُ 
ُ
ْدَخلُْت ِ�يِه َما أ

َ
َيِْت، َ�ُهِدَم، فَأ

ْ
َمْرُت بِابل

َ َ
نَّ قَْوَمِك َحِديُث َ�ْهٍد جِبَاِهِليٍَّة أل

َ
، لَْوَال أ

ِ�يًّا، َو�َابًا َغرْ  ، بَابًا رَشْ ُ بَاَ�ْ�ِ رِْض، وََجَعلُْت هلَ
َ
ُه بِاأل

لَْزْ�تُ
َ
َساَس إِبَْراِهيمَ �ِيًّا، َ�بَلَ َوأ

َ
 »ْغُت بِِه أ

 ].١٥٨٦[رواه ابلخاری: 
 فرمودند: جآمده است که پیامبر خدا  لاز عائشه در روایت دیگری -۸۰۱

کردم که خانه را  ای عائشه! اگر قوم تو، تازه جاھلیت را ترک نکرده بودند، امر می«
اش را ھم کف زمین  م، و دروازهساخت منھدم سازند، و آنچه را که از خانه ملحق می

به سن جوانی  جدوباره خراب شد، و قریش آن را بنا نھادند، و این در وقتی بود که نبی کریم 
 رسیده بودند.

آن بود که زنی خوشبوئی از روی  جدر زمان جوانی نبی کریم ) گویند: سبب خرابی خانۀ کعبه ۴
خواست که خانه را معطرسازد، پرزۀ از آن آتش پرید و روی دروازۀ خانه  آتش گذاشته بود، و می

افتاد، و تمام خان آتش گرفت، و سوخت، و ھمان بود که قریش خانه را منھدم ساخته و دوباره 
ذاشتن حجر األسود با ھم اختالف نمودند، با خود گفتند: بنا نھادند، و چون قبائل عرب در گ

اولین کسی که به مسجد حرام داخل شود، در این موضوع قضاوت نماید، و اولین کسی که داخل 
بودند، ایشان خواستند تا چادری را ھموار کنند، و سنگ را در آن قرار دھند، و  جشد، پیامبر خدا 

ته و نزد خانه بیاورند، چون سنگ را نزد خانه آوردند، خود ھریک از قبائل عرب گوشۀ آن را گرف
نبی کریم سنگ را با دست مبارک خود برداشته و بجای معینش گذاشتند، و به این طریق نزاعی 
را که بین قبائل عرب واقع شده بود، مرفوع ساختند، و این واقعه در سال پانزدھم پیش از ھجرت 

 سی و پنج ساله بودند، به وقوع پیوست. جنبوی در وقتی که نبی کریم 
خانه را ساخت، ارتفاع آن (نه) ذرع، طول آن  ÷) در کتاب ازرقی آمده است که: چون ابراھیم۵

(سی) ذرع، و عرض آن (بیست و دو) ذرع بود، و سقفی نداشت، و چون قریش خانه را ساختند، 
چھار) ذرع قرار دادند، و (شش  ارتفاع آن را (ھژده) ذرع، و طول آن را یک شبر کم (بیست و

به  سذرع وشبری) را که کم کرده بودند، به طرف (ِحجر) قرار دادند، و ھنگامی که ابن زبیر
ساختن آن اقدام نمود، ارتفاع آن را (بیست) ذرع قرار داد، و ھنگامی که َحجاج خانه را منھدم 

تعلق به خانۀ معظمه بسیار است، ساخت و دوباره بنا کرد، در آن تغییری وارد نساخت، و مسائل م
 و شاید به آنچه که ذکرش رفت، تا اندازۀ کفایت و قناعت باشد.
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دادم، یکی شرقی و دیگری غربی، و به این  ساختم، و برایش دو دروازه قرار می می
 .)١(»کردم بنا می ÷طریق خانه را مطابق اساس ابراھیم

ةَ  -٢٥ كَّ يثِ دُورِ مَ يْ وَ  باب: تَورِ ابَ اوَ  عِهَ ائِهَ َ
امِ وَ  رشِ رَ دِ احلَ أَنَّ النَّاسَ يفِ املَسجِ

اءٌ  وَ  سَ

ها، و اینکه مردم در  مکه، و خرید و فروش آنهای  ]: میراث بردن خانه۲۵باب [
 مسجد الحرام باهم برابر هستند

ُل يِف َدارَِك  -۸۰۲ ْ�َن َ�ْ�ِ
َ
، أ ِ نَُّه قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْهَما، � َساَمَة بِْن َز�ٍْد ريَِضَ ا�َّ

ُ
َ�ْن أ

َة؟ َ�َقاَل:  ْو ُدورٍ َوهَ «بَِمكَّ
َ
بَا َطاِلٍب ُهَو َوَطاِلٌب، »ْل تََرَك َعِقيٌل ِمْن ِرَ�اٍع أ

َ
، َوَ�َن َعِقيٌل َورَِث أ

، َوَ�َن  �َُّهَما اَكنَا ُمْسِلَمْ�ِ
َ
ُ َ�نُْهَما، َشيْئًا ِأل ٌّ ريَِضَ ا�َّ َعِقيٌل َوَطالٌِب َولَْم يَِرثُْه َجْعَفٌر َوَال يلَعِ

 ].١٥٨٨ [رواه ابلخاری: اَكفَِر�ِْن 
 جروایت است که وی [در روز فتح مکه] از پیامبر خدا باز اسامه بن زید -۸۰۲

 شوید؟ پرسید: یا رسول الله! آیا در مکه به خانۀ خود، سکنی گزین می
 ؟.»مگر عقیل برای ما خانه و منزلی گذاشته است«فرمودند: 

میراث بردند، (عقیل) و (طالب) چون در وقت مرگ ابو طالب، کافر بودند، از وی 
چون در آن وقت مسلمان شده بودند، از وی میراث  بولی (جعفر) و (علی)

 .)٢(نبردند

بعد از اینکه خانۀ معظمه در زمان یزید به معاویه سوخت، وقدرت به عبد الله بن زبیر رسید، از  -١
لی مردم در مورد بنای کعبه مشورت خواست، و بعد از گفتگوی بسیار، خانه را به ھمان شک

اند، یعنی: قسمتی از حجر را در کعبه  در این حدیث به آن اشاره نموده جساخت که پیامبر خدا 
داخل کرد، و برای آن دو دروازه ساخت که مردم از یکی داخل گردیده و از دیگری خارج 

کشته شد، حجاج برای عبد الملک از کیفیت بنای کعبه به  سشدند، و بعد از اینکه ابن زبیر می
ھای ابن  خبر داد، و عبد الملک برایش نوشت که ما را به کثافت کاری سعبد الله بن زبیردست 

از  سزبیر کاری نیست، و ھمان بود که حجاج خانه را منھدم ساخت، و قسمتی را که ابن زبیر
 حجر به خانه ملحق ساخته بود، از خانه خارج ساخت، و دروازۀ خلفی آن را بست.

 تعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل م -٢
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ولِ النَّبِيِّ  -٢٦ ةَ  ج باب: نُزُ كَّ  مَ

 به مکه ج]: قدوم پیامبر خدا ۲۶باب [

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ  -۸۰۳
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل  َ�ْن أ َراَد قُُدوَم  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  رَُسوُل ا�َّ

َ
ِحَ� أ

َة:  َ مَ «َمكَّ
ُ

، َغًدا اِ�نل َ�ْعِ� َذلَِك » خِبَيِْف بَِ� ِكنَانََة، َحيُْث َ�َقاَسُموا ىلَعَ الُ�ْفرِ  إِن َشاَء ا�ُّ
 
َ
ِلِب، أ َالََفْت ىلَعَ بَِ� َهاِشٍم َوَ�ِ� َ�بِْد الُمطَّ

َ
نَّ قَُر�ًْشا َوِ�نَانََة، حت

َ
َب، َوَذلَِك أ ْو بَِ� الُمَحصَّ

ِْهُم انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ 
َ

ايُِعوُهْم، َحىتَّ �ُْسِلُموا إيِل
ْن َال ُ�نَاِكُحوُهْم َوَال ُ�بَ

َ
ِلِب: أ  لََّم،الُمطَّ

 ].١٥٩٠[رواه ابلخاری: 
ھنگام [آمدن از منی به  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۸۰۳

 سوی] مکه فرمودند:

اش ابو طالب بود، و چھار پسر داشت که به  نامش عبد مناف و کنیه س) ابو طالب پدر علی۱
، و از نوادر زمان آنکه طالب از عقیل ده شترتیب سن عبارت بودند از: طالب، عقیل، جعفر، و علی

چون ابو طالب کالنترین سال، و عقیل از جعفر ده سال، و جعفر از علی ده سال، کالنتر بود، و 
اوالد عبد المطلب بود، بنا به قانون جاھلیت، تمام اموال او را مالک گردید، و بعد از اینکه پیامبر 

ھا را عقیل که در این ھنگام کافر بود، تصاحب نمود، و بعد از  ھجرت نمودند، اموال آن جخدا 
اج بن یوسف به صد ھزار دینار عقیل، اوالد او این اموال را برای محمد بن یوسف برادر حج

 فروختند.
ھای مکۀ معظمه بین علماء اختالف است، امام ابو حنیفه و محمد و عدۀ  ) در مورد زمین و خانه۲

گویند که: خرید و فروش و اجاره  دیگری از علماء نظر به آثاری که در این مورد آمده است می
آ ثاری که در این مورد آمده است، اثری است  ھای مکۀ معظمه جواز ندارد، و از دادن زمین و خانه

ھای مکه در زمان  کنند که گفت: خانه که امام طحاوی و امام بیھقی از علقمه بن نضله روایت می
شد، و نه به  خیراتی بود، نه خرید و فروش میش و زمان ابوبکر و عمر و عثمان جپیامبر خدا 

داشت، آن را  نشست، و اگر ضرورت نمی ، میشد، کسی که به خانۀ ضرورت داشت اجاره داده می
 داد. در اختیار شخص دیگری قرار می

ولی عدۀ دیگری از علماء و از آن جمله امام ابو یوسف و امام شافعی و امام احمد رحمھم الله نظر 
گویند که : فرقی بین حرم  به ظاھر این حدیث، و احادیث دیگری که در این مورد آمده است می

ھای حرم، مانند  حرم مکه در این خصوص نسیت، بنابراین خرید و فروش زمین و خانهمکه و غیر 
ھر زمین و خانۀ دیگری جواز دارد، و البته برای طرفین ادلۀ دیگری از قرآن و سنت نیز وجود 

 ھا خود داری نمودیم. دارد، که ما با مراعات اختصار، از ذکر آن
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منزل ما فردا، إن شاء الله در دامن پشتۀ (بنی کنانه) جایی که [قریش] بر کفر «
 ».سوگند خورده بودند خواھد بود

و مقصدشان از [پشتۀ بنی کنانه] ریگزاری بود که ھم پیمانی (ُقریش) و (ِکنانه) بر 
جا صورت گرفته بود، و  علیه بنی ھاشم و بنی عبد المطلب و یا بنی المطلب در آن

را  جوگند یاد کرده بودند که: تا وقتی که بنی ھاشم و بنی عبد المطلب پیامبر خدا س
ھا خرید و فروش  ھا خویشاوندی نمایند، ونه با آن ھا تسلیم ندھند، نه با آن برای آن

 .)١(کنند 

دْ  -٢٧ عْ مِ الْ باب: هَ  بَةِ كَ

 ]: انهدام کعبه۲۷باب [

۸۰۴-  ُ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ�َرُِّب «قَاَل: َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َ�ْن أ

َو�َْقتَْ�ِ ِمَن احلَبََشةِ   ].۱۵۹۱خاری: [رواه ابل »الَكْعبََة ُذو السُّ
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۸۰۴

 آنکه: از احکام و مسائل متعلق به این حدیث -١
شروع شد  ج) این محاصرۀ ظالمانه از طرف قریش، در روز اول محرم سال ھفتم نبوت محمد ۱

وسه سال دوام کرد، و دراین خصوص بر علیه بنی ھاشم عھد نامۀ نوشتند، و کسی که این عھد 
ھایش شل شد، بنی  نامه را نوشت، منصور بن عکرمۀ عبدری بود، که بعد از نوشتن نامه دست

زاین محاصره سخت به تنگ آمدند، و جز در موسم حج، در وقت دیگری از محلۀ خود ھاشم ا
 توانستند. بیرون شده نمی

) بعد از این مدت بو دکه خداوند متعال برای رسولش وحی کرد که موریانه آن قسمت عھد نامه ۲
حال خود  را که حاوی ظلم و ستم بود، خورده است، و آنچه که درآن از ذکر و حمد خدا است به

این سخن را برای ابو طالب گفتند، و ابو طالب نزد کفار قریش  جباقی مانده است، پیامبر خدا 
گوید، عھد نامه را بگشائید، اگر دروغ گفته بود،  ام چنین می ھا گفت که برادر زاده رفت و برای آن

ھا  ، و اگر راست گفته بود، از این ظلم وستم خود دست بردارید، آندھم می او را برای شما تسلیم
این شرط را قبول کردند، و وقتی که عھد نامه را باز کردند، دیدند که ھمچنان است که پیامبر 

 اند، و ھمان بود که آن محاصرۀ ظالمانۀ اقتصادی و اجتماعی را شکستند. خبر داده جخدا 
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است، منھدم ھای پایش باریک  خانۀ کعبه را شخصی از حبشه که ساق«
 .)١(»سازد می

ُ َجَعَل ﴿ :باب: قول اهللا تعاىل -٢٨ َرامَ  ٱۡ�َۡيَت  ٱلَۡكۡعَبةَ  ٱ�َّ قَِ�ٰٗما لِّلنَّاِس  ٱۡ�َ
ۡهرَ وَ   ﴾...ٱۡ�ََرامَ  ٱلشَّ

خداوند کعبۀ بیت الحرام را عالمت قیام ﴿]: این قول خداوند متعال که: ۲۸باب [
 ﴾دین قرار داده است...

ْن ُ�ْفَرَض َ�ْن  -۸۰۵
َ
ُ َ�نَْها قَالَْت: اَكنُوا يَُصوُموَن اَعُشوَراَء َ�بَْل أ اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا  ُ َرَمَضاَن، قَاَل رَُسوُل ا�َّ ا فََرَض ا�َّ َرَمَضاُن، َوَ�َن يَْوًما �ُْسرَتُ ِ�يِه الَكْعبَُة، فَلَمَّ
ْن يَ «َعلَيِْه وََسلََّم: 

َ
ْكهُ َمْن َشاَء أ َكُه فَلْيرَْتُ ْن َ�رْتُ

َ
[رواه ابلخاری:  »ُصوَمُه فَلْيَُصْمُه، َوَمْن َشاَء أ

١٥٩٢.[ 
روایت است که گفت: پیش از آنکه رمضان فرض گردد، روز  لاز عائشه -۸۰۵

شد، [یعنی:  در ھمین روز بود که خانۀ کعبه پوشیده می گرفتند، و (عاشورا) را روزه می
 جچون خداوند متعال رمضان را فرض کرد، پیامبر خدا  کردند] و آن را پوش می

 فرمودند:
خواھد روز عاشورا را روزه بگیرد، روزه بگیرد، و ھرکسی که  ھرکسی که می«

 .)٢(»خواھد روزه گرفتنش را ترک کند ترک کند می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
و در وقتی که قرآن از  ÷گوید: تخریب خانۀ کعبه در زمان عیسی می /طوری که اما قرطبی 

گردد، و در مورد تخریب کعبه احادیث بسیار دیگری نیز آمده است،  ھا و از مصاحف محو می سینه
یا اشخاص از مردم حبشه که دارای که در مجموع داللت بر این دارد که کعبه را شخصی و 

 دارد. کنند، و گنجی را که در زیر خانه مدفون است برمی ھای خشک و باریک است، تخریب می پا
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

گرفتند، و عاشورا روز دھم ماه محرم است، و روزه گرفتن  ) مسلمانان روز عاشورا را روزه می۱
ض بود، و بعد از اینکه روزۀ ماه رمضان فرض گردید، روزه گرفتن عاشورا منسوخ شد، و این روز فر

 تفصیل بیشتر متعلق به احکام و مسائل عاشوراء إن شاء الله در جای خودش خواھد آمد.
) گویند اولین کسی که خانۀ کعبه را پوش کرد، یک از ملوکی یمن بود، که به قصد تخریب کعبه ۲

ی دو نفر از احباری که با او بودند گفتند: ھرکسی که عزم تخریب کعبه را بنماید به مکه آمد، ول
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ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اهللاُ  -۸۰۶ يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
 َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ

ُجوجَ «
ْ
ُجوَج َوَمأ

ْ
ُْعتََمَرنَّ َ�ْعَد ُخُروِج يَأ نَّ ابَليُْت َويلَ َُحجَّ  ].١٥٩٣[رواه ابلخاری:  »يلَ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۸۰۶
ھم مردم به خانۀ [معظمه] حج و عمره بعد از خروج یاجوج و ماجوج، باز«

  .)١(»کنند می

دْ  -٢٩ عْ مِ الْ باب: هَ  بَةِ كَ

 ]: منهدم کردن کعبه۲۹باب [

ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  َ�بَّاٍس َعِن ابِْن  -٨٠٧ �ِّ بِِه «ريَِضَ ا�َّ
َ
َك�

فَْحَج، َ�ْقلَُعَها َحَجًرا َحَجًرا
َ
ْسوََد أ

َ
 ].١٥٩٥[رواه ابلخاری:  »أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  باز ابن عباس -٨٠٧

کنیم که مجاورین آن  شود، پرسید: پس چه باید کرد؟ گفتند: ھمان کاری را می ھالک می
کنیم، ملک یمن ھمچنان کرد،  تراشیم، و قربانی می کنیم، سرخود می کنند، به خانه طواف می می

رخواب دید که باید خانه را پوش کند، و او خانه را پوش کرد، و این واقعه نه و بعد از چند شب د
 صد سال پیش از اسالم بود.

کردند،  ) بعد از پادشاه یمن، قریش خانۀ مشرفه را در ھر سال یکبار در روز عاشوراء پوش می۳
 بوبکر و عمر کردند، و اب آن را سالی یک بار از جامۀ یمانی پوش می جبعد از آن پیامبر خدا 

کرد، و  خانۀ معظمه را در ھرسالی دو بار پوش می سپوش آن را تجدید نکردند، بعد از آن معاویه
کرد، در روز ترویه ازابریشم سرخ، در اول رجب از قباطی، و  بعد از آن مأمان آن را سه بار پوش می

را از ابریشم زرد  در روز بیست و ھفتم رمضان از ابریشم سفید، و سلطان محمود سبکتگین آن
 کرد، و عمل پوش کردن خانه از طرف خلفاء و ملوک تا ھم اکنون ادامه دارد. پوش می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) یاجوج و ماجوج دو قوم است، یاجوج از قوم ترک و مردم بلند قامتی ھستند، و ماجوج از قوم ۱

 شند.با دیلم است که مردم کوتاه قدی می
گویند: در وقت ظھور یاجوج و ماجوج مردم حج و  ) امام ابن حجر و امام عینی رحمھما الله می۲

کنند، ولی در این وقت نه خود خانه وجود دارد نه جای خانه، زیرا طوری که در احادیث  عمره می
به حال تخریب شود، و  آید بعد از اینکه یاجوج و ماجوج خانه را تخریب کنند، دیگر بنا نمی آتی می

 ماند. باقی می
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شخصی  بینم] گویا ھمین حاال [ھمان کسی که خانه را منھدم خواھد ساخت می«
ھای خانه را یکی  ھای پایش از یک دیگر گشوده است، سنگ است سیاه چھره، ساق

 .)١(»کند پس از دیگری بر می

ا -٣٠ رِ  باب: مَ جَ كِرَ يفِ احلَ دِ األَسْ  ذُ  وَ

 ]: آنچه که در مورد حجر األسود آمده است٣٠باب [

ْسوَِد َ�َقبَّلَُه، َ�َقاَل:  -٨٠٨
َ
 احلََجِر األ

َ
نَُّه َجاَء إىِل

َ
ُ َ�نُْه: � نََّك «َ�ْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

َ
ْعلَُم �

َ
إِ�ِّ أ

يُْت انلَّيِبَّ َحَجٌر، َال ترَُضُّ َوَال 
َ
�ِّ َرأ

َ
 »َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�َقبِّلَُك َما َ�بَّلْتَُك  َ�نَْفُع، َولَْوَال �

 ].١٥٩٧[رواه ابلخاری: 
 حجر األسود را بوسید و گفت: سروایت است که عمر -٨٠٨

توانی و نه فائده، و اگر  دانم که تو سنگی ھستی که نه ضرر رسانده می من می
 .)٢(بوسیدم نمیتو را  اند، ھرگز بوسیدهتو را  جدیدم که پیامبر خدا  نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آیا مگر ندیدند «فرماید:  ظاھر این حدیث نبوی شریف معارض این قول خداوند متعال است که می 

، و دیگر اینکه خداوند متعال اصحاب فیل را از تخریب مکۀ مکرمه »که ما حرم آمنی گردانیدیم
این درحالی بود که مکۀ مکرمه ھنوز قبلۀ مسلمانان قرار نگرفته بود، و بعد از اینکه مانع شده، و 

قبلۀ مسلمانان قرار گرفت، چگونه است که آن شخص آمده و خانۀ کعبۀ معظمه را تخریب کرده 
 تواند؟ می

گوید: که تخریب مکۀ مکرمه ذریعۀ این شخص در  در جواب از این اعتراض می /امام ابن حجر
گیرد، و این در وقتی است که حتی یک مسلمان ھم در روی زمین باقی  زمان صورت میآخر 
شود که در روی زمین  قیامت وقتی برپا می«چه در صحیح مسلم آمده است که:  ماند، چنان نمی

بعد از آن «، و از ھمین سبب در روایت سعید بن سمعان آمده است که: »کسی (الله) (الله) نگوید
 ».شود تخریب] ھرگز آباد نمی[بعد از این 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
این سخن را از این جھت گفت که مردم به اسالم نو آشنا  سگوید: عمر می /) امام طبری۱

ترسید که مبادا بعضی  بودند، و ھنوز از زمان جاھلیت مدت زمان زیادی نگذشته بود، و از این می
ھا نفع و یا ضرر  تواند برای آن از جھال مانند دورۀ جاھلیت چنین فکر کنند که حجر األسود می

                                                 



 ١١٣  حج ]:۲۶[ کتاب

نْ  -٣١ ْ  باب: مَ دْ  ملَ لِ الْ يَ عْ خُ  بَةَ كَ

 ]: کسی که به کعبه داخل نگردید٣١باب [

ْوَ�  -٨٠٩
َ
يِب أ

َ
ِ بِْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «قَاَل:  رىَِضَ ا�ُّ َعنهُ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ اْ�تََمَر رَُسوُل ا�َّ

َعتَْ�ِ َوَمَعُه َمْن �َْسرُتُُه ِمَن انلَّاِس 
ْ
َيِْت، وََص�َّ َخلَْف الَمَقاِم َر�

ْ
ُ »وََسلََّم َ�َطاَف بِابل

َ
، َ�َقاَل هل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الَكْعبَةَ  َدَخَل رَُسوُل ا�َّ
َ
 ].١٦٠٠[رواه ابلخاری:  »الَ «؟ قَاَل رَُجٌل: أ

وَفی -٨٠٩
َ
 ، روایت است که گفت:)١(ساز عبد الله ابن ابی أ

در  ÷به خانه طواف نمودند، و پشت مقام ابراھیم عمره کردند و جپیامبر خدا 
کردند، دو رکعت نماز اداء  حالی که کسانی از ایشان را از ازدحام مردم حفاظت می

 نمودند.
 به خانۀ کعبه دخل شدند؟ جکسی از عبد الله بن ابی أوفی پرسید: آیا پیامبر خدا 

 .)٢(»نه«گفت: 

گوش زد کرد که بوسیدن این سنگ نه به جھت نفع و ضرر  ھا برساند، از این جھت برای آن
 باشد. می جرساندن آن، بلکه به جھت متابعت از پیامبر خدا 

 جو در حکمت بوسیدن حجر األسود چندین حدیث آمده است، از آن جمله اینکه پیامبر خدا 
دست  کسی که با حجر األسود«و فرمودند: » حجر األسود از سنگھای جنت است«فرمودند: 

روایت است که گفت: (کسی که  بو از ابن عباس» دھد دھد، گویا با خداوند دست می می
کند، گویا با خدا و رسولش  را درک نکرده است اگر حجر األسود را استالم می جبیعت پیامبر خدا 

 کند). بیعت می
بیه و خیبر و وی عبد الله بن ابی اوفی است، و اسم ابی اوفی: عقلمه بن خالد است، در حدی -١

وفات نمودند، در مدینۀ منوره باقی  جغزوات بعد از آن اشتراک داشت، و تا وقتی که نبی کریم 
ماند، ولی بعد از آن در کوفه سکنی گزین گردید، و آخرین کسی از صحابه است که در کوفه باقی 

یافت، اسد مانده بود، در آخر عمر خود کور شد، و در کوفه در سال ھشتادو شش ھجری وفات 
 )۱۲۲-۳/۱۲۱الغابه(

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) این عمرۀ پیامبر خدا عمرۀ قضائی بود که در سال ھفتم حجری پیش از فتح مکه واقع ۱

 گریدیده بود.
به خانه آن بود که تا این وقت مشرکین بر کعبه تسلط  ج) سبب داخل نشدن پیامبر خدا ۲

نخواستند که در  جھا در داخل خانه وجود داشت، از این جھت پیامبر خدا  ای آنھ داشتند، و بت

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١١٤

نْ  -٣٢ ي باب: مَ احِ وَ َ يفِ نَ ربَّ عْ  كَ  بَةِ الكَ

 ]: کسی که در اطراف خانۀ کعبه تکبیر گفت٣٢باب [

٨١٠-  ِ ُ َ�نُْهَما قَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ا قَِدَم َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لَمَّ
ْخرَُجوا ُصوَرَة إِبَْراِهيَم، َو�ِْسَماِ�يَل 

َ
ْخرَِجْت، فَأ

ُ
َمَر بَِها فَأ

َ
ْن يَْدُخَل ابَليَْت َوِ�يِه اآللَِهُة، فَأ

َ
ىَب أ

َ
 أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  ْزَالُم، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
يِْديِهَما األ

َ
ِ لََقْد «لََّم: يِف أ َما َوا�َّ

َ
، أ ُ قَاتَلَُهُم ا�َّ

�َُّهَما لَْم �َْستَْقِسَما بَِها َ�طُّ 
َ
َ يِف نََواِحيِه، َولَْم يَُصلِّ ِ�يهِ ». َعِلُموا � [رواه  فََدَخَل ابَليَْت، فََكربَّ

 ].١٦٠١ابلخاری: 
مکه به  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  باز ابن عباس -٨١٠

نمودند، و به امر  ھا، از داخل شدن به خانۀ کعبه خود داری آمدند، نسبت به وجود بت
 ردالسالم را  ااھیم و اسماعیل علیھمھا را از خانه خارج ساختند، و تمثال ابر ایشان بت

 بود بیرون کردند. )ازالمھا ( حالی که در دست آن
خداوند ایشان را [یعنی: مشرکین قریش را] بکشد، به «فرمودند:  جپیامبر خدا 

السالم] ھرگز  ادانستند که [ابراھیم و اسماعیل علیھم ھا خوب می خداوند سوگند که آن
 ».کردند به (ازالم) استقسام [یعنی: طلب قسمت و سر نوشت] نمی

بیر گفتند، و در به خانه داخل شدند، و در اطراف خانه تک جبعد از آن پیامبر خدا 
 .)١(جا نماز نخواندند آن

ھای که در خانه قرار داشت سه صد وشصت بت بود، زیرا  چنین حالتی به خانه داخل شوند، و بت
ھا کامل  کردند، و در یک سال پرستش ھمۀ آن بت مشرکین در ھر روزی بت معین را پرستش می

 شد. می
 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام  -١

ھا  ھا نوشته شده بود (بکن)، و در بعضی از آن ) ازالم عبارت از چوبھائی بود که در بعضی از آن۱
ھا را  خواست به کاری اقدام ورزد، یکی از آن چوب نوشته شده بود (مکن) و کسی که می

 کرد. داشت، و موافق به آن عمل می برمی
 جآمده است که پیامبر خدا  سبخاری و در غیر آن به روایت بالل ) در حدیث دیگری در۲

درخانه نماز خواندند، و سبب اختالف روایات آن است که: ھر کدام از صحابه چشم دید خود را 
اند، از خواندن نماز  در خانه نماز خوانده جچون دیده است که پیامبر خدا  سگفته است، بالل

کند، و فضل  حدیث را از برادرش فضل روایت می بن عباسایشان خبر داده است، و چون اب

                                                                                                                        



 ١١٥  حج ]:۲۶[ کتاب

يْ  -٣٣ انَ بَدْ باب: كَ لِ فَ كَ مَ  ءُ الرَّ

 بود ه]: ابتدای مشروعیت (َرَمل) چگون٣٣باب [

ْصَحابُُه، َ�َقاَل َعنُه وَ  -٨١١
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوأ ُ َ�نُْهَما قَاَل: قَِدَم رَُسوُل ا�َّ ريَِضَ ا�َّ

َمَرُهُم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ 
َ
ُ�وَن: إِنَُّه َ�ْقَدُم َعلَيُْ�ْم َوقَْد َوَهنَُهْم ُح�َّ َ�رْثَِب، فَأ َسلََّم الُمرْشِ

» 
َ
ُمَرُهْم أ

ْ
ْن يَأ

َ
، َولَْم َ�ْمنَْعُه أ ِ�ْ

ْكنَ ْن َ�ْمُشوا َما َ�ْ�َ الرُّ
َ
ْشَواَط اثلََّالثََة، َوأ

َ
ْن يَْرُملُوا األ

َ
ْن يَْرُملُوا أ

 اِإلْ�َقاُء َعلَيِْهمْ 
َّ

َها إِال
ْشَواَط لُكَّ

َ
 ].١٦٠٢[رواه ابلخاری:  »األ

و صحابه به مکه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  بو از ابن عباس -٨١١
ھار خسته و نا  آیند که تب شھر مدینه آن آمدند، مشرکین گفتند: کسانی نزد شما می

 توان ساخته است.
امر کردند تا در سه شوط اول طواف، (َرَمل) نمایند، ولی در بین دو  جا پیامبر خد

 رکن [که رکن یمانی و رکن حجر األسود باشد] باید به طور عادی راه بروند.
ھا را به (َرَمل) امر نکردند، سببش شفقت و مھربانی  و اینکه در ھمۀ ھفت شوط، آن

 .)١(ھا بود بر آن

اند،  را ندیده است که در داخل خانه نماز خوانده باشند، گفته است که نماز نخوانده جپیامبر خدا 
در داخل خانه نبود، و سبب دیگر آنکه: حدیث بالل خبر از  جزیرا فضل در آن وقت با پیامبر خدا 

دھد، که دراین وقت در خانه نماز  عبه در وقت فتح مکه میبه خانۀ ک جدخول پیامبر خدا 
به خانۀ کعبه در حجة الوداع  جخواندند، و حدیث ابن عباس خبر از داخل شدن پیامبر خدا 

 دھد، که در این وقت در خانه نماز نخواندند. می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

ھایش را  ه رفتن است، و آن به این طریق است که شخص قدم) (َرَمل): عبارت از پھلوان مآبان۱
ھا با سرعتی که از رفتار عادی تیزتر باشد، طواف نماید،  نزدیک ھم گذاشته و با حرکت دادن شانه

ھا دروغ  و طوری که در حدیث آمده است سبب رمل آن بود تا به مشرکین ثابت کنند که آن
و چون مشرکین این رفتار مسلمانان را دیدند با خود اند،  گویند، و مسلمانان ضعیف نشده می

تر  تر و چابک گفتید تب شھر مدینه پا افتاد کرده است، از ھمگان چاالک ھائی را که می گفتند: این
 اند. شده

 ) رمل در طواف سنت است.۲
 نماید. باشد که شخص بعد از طواف بین صفا و مروه سعی می ) رمل در طوافی می۳

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١١٦

رِ األَسْ تِالَمِ باب: اسْ  -٣٤ جَ قْ احلَ نيَ يَ دِ حِ ا يَطُوفُ وَ لَ مَ ةَ أَوَّ كَّ مُ مَ رْ وَ  دَ لُ ثَالَثاً يَ  مُ

]: بوسیدن حجر األسود در وقت قدوم به مکه در نخستین طواف که سه بار ٣٤باب [
 کند (َرَمل) می

ُ َ�نْهُ َعِن ابِن ُ�َمَر  -٨١٢ ِ َص�َّ  َماريَِضَ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� قَاَل: َرأ

ةَ  َل َما َ�ُطوُف: َ�ُبُّ ثَالَ  َ�ْقَدُم َمكَّ وَّ
َ
ْسوََد، أ

َ
ْ�َن األ بْعِ إَِذا اْستَلََم الرُّ ْطَواٍف ِمَن السَّ

َ
[رواه  ثََة أ

 ].١٦٠٣ابلخاری: 
را ھنگامی که به مکه  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -٨١٢

ر اولین طواف رکن اسود را [یعنی: حجر األسود را] بوسه زدند، و در آمدند دیدم، د می
 .)١(سه طواف از ھفت طواف تیز رفتند [یعنی (رمل) کردند]

 ھا (رمل) نسیت. ) برای زن۴
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

شود، اول حجر األسود را استالم نموده و  ) کسی که به نیت طواف به مسجدالحرام داخل می۱
 سپس در حالت رمل به طواف شروع نماید.

در ھمۀ شوط (رمل) کردند، و  جشود که پیامبر خدا  ) از ظاھر این حدیث این طور دانسته می۲
) آمده بود که در بین رکن یمانی و حجر األسود (رمل) ۸۱۱در حدیث پیش از این یعنی حدیث (

 نکردند.
دھد که: (رمل) نکردن در بین رکن یمانی  از این تعارض ظاھری چنین جواب می /و امام نووی

در سال ھفتم ھجری بود، و  و رکن حجر األسود منسوخ است، زیرا این (رمل) در عمرۀ قضائی
کردند به جھت اظھار قوت  مسلمانان در این وقت از نگاه قوت بدنی ضعیف بودند، و رملی که می

و جالدت برای مشرکین بود، و مشرکین در گوشۀ حجر األسود نشسته بودند، و مسلمانان را در 
ھا  دیدند، لذا از آن میدیدند، و در دیگر جاھای طواف  بین رکن یمانی و رکن حجر األسود نمی

خواسته شد که در ھمۀ طواف جز در وقت طواف بین رکن یمانی و حجر األسود (رمل) نمایند، 
در سال دھم ھجری، در حجة الوداع طواف کردند، ھمۀ اطراف  جولی ھنگامی که پیامبر خدا 

در وقت تعارض  خانه از حجر األسود، تا حجر األسود (رمل) نمودند، و طوری که واضح است، باید
 ).۱۷۹-۷/۱۷۸به موجب نص آخری عمل شود، عمدة القاری (

                                                                                                                        



 ١١٧  حج ]:۲۶[ کتاب

جِّ  -٣٥ لِ يفِ احلَ مَ مْ وَ  باب: الرَّ ةِ العُ  رَ

 (َرَمل) نمودند در حج و عمره ]:٣٥باب [

ُ َ�نُْه قَاَل  َعن -٨١٣ اِب ريَِضَ ا�َّ َا وَ «: ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ
َ

َمِل إِ�ََّما ُكنَّا َراَءْ�نَا بِِه اَ�َما نل لرَّ
 ُ ْهلََكُهُم ا�َّ

َ
ِ�َ� َوقَْد أ ِبُّ «، ُ�مَّ قَاَل: »الُمرْشِ

ُ
ٌء َصنََعُه انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََال � يَشْ

َكهُ  ْن َ�رْتُ
َ
 ].١٦٠٥[رواه ابلخاری:  »أ

روایت است که گفت: اکنون چه الزم است که (رمل) نمائیم؟  ساز عمر -٨١٣
ھا را از بین  (َرَمل) فقط جھت اظھار قوت برای مشرکین بود، و اکنون خداوند متعال آن

 برده است.
اند، از این  انجام داده جبعد از آن خودش گفت: (َرمل) چیزی است که پیامبر خدا 

 .)١(خواھیم آن را ترک نمائیم ھت نمیج

ُ َ�نُْهَما قَاَل:  -٨١٤ ٍة َوَال «َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ ْكنَْ�ِ يِف ِشدَّ ُت اْسِتَالَم َهَذيِْن الرُّ
ْ
َما تََر�

يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �َْستَِلُمُهَما
َ
 ].١٦٠٦[رواه ابلخاری:  »رََخاٍء، ُمنُْذ َرأ

این  جروایت است که گفت: از وقتی که دیدم پیامبر خدا  باز ابن عمر -٨١٤
ھا را در  کنند، استالم آن دو رکن را [یعنی: رکن یمانی و حجر األسود را] استالم می

 .)٢(ام وقت سختی و آسانی [یعنی: در وقت ازدحام و غیر ازدحام] ترک نکرده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در احکام تعبدی تابع آثار بود، و بدون از اینکه از علل آن جستجو کند، از آن پیروی  س) عمر۱

مل به خوبی ھویدا است، ولی اش در مورد استالم حجر األسود، و ر نمود، و این موقف از گفته می
در مسائل معامالت بیشتر متکی به معقولیت و روح نص، و مراعات مصالح بود، و از این جھت بود 

 که در مسائل بسیاری به ھمین اساس اجتھاد نمود.
) رمل نباید ترک گردد، ولی اگر کسی آن را ترک کرد، بر وی چیزی از فدیه و یا صدقه الزم ۲

 گردد. نمی
 مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: از -٢
بود، به طور یقین غیر از ازدحامی است که درزمان ما وجود  بازدحامی که در زمان ابن عمر 

توانست با تحمل اندک زحمتی به استالم ارکان، و حجر األسود  دارد، زیرا درآن وقت شخص می
گیرد، بدون از مشقت زیاد،  ستالم میدست یابد، ولی اکنون چنین نیست، و اگر کسی تصمیم به ا
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كْ باب: اسْ  -٣٦ ِ تِالَمِ الرُّ نِ حْ نِ بِاملْ  جَ

 ]: استالم رکن [حجر األسود] به عصا٣٦باب [

ُ َ�نُْهَما قَاَل:  -٨١٥ ِة «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ َطاَف انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َحجَّ
ْ�َن بِِمْحَجٍن   ].١٦٠٧ابلخاری: [رواه  »الوََداِع ىلَعَ بَِعٍ�، �َْستَِلُم الرُّ

در حجة الوداع بر  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -٨١٥
 .)١(کردند باالی شتری طواف نمودند، و حجر األسود را با عصائی استالم می

قْ  -٣٧ رِ باب: تَ جَ  بِيلُ احلَ

 ]: بوسیدن حجر األسود٣٧باب [

ُ َ�نُْهَماَعن  -٨١٦ نَُّه  اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
ّ
� ُ

َ
هل

َ
يُْت «رَُجٌل َعِن اْسِتَالِم احلََجِر، َ�َقاَل:  َسأ

َ
َرأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �َْستَِلُمُه َوُ�َقبِّلُهُ  يَْت إِْن » رَُسوَل ا�َّ
َ
َرأ

َ
يَْت إِْن زمُِحُْت، أ

َ
َرأ

َ
قَاَل: قُلُْت: أ

 «ُغِلبُْت، قَاَل: 
َ
يَْت بِايلََمِن، َرأ

َ
َرأ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �َْستَِلُمُه َوُ�َقبِّلُهُ اْجَعْل أ  »يُْت رَُسوَل ا�َّ

 ].١٦١١[رواه ابلخاری: 
خصی در مورد استالم حجر األسود از روایت است که ش باز ابن عمر -٨١٦

 وی پرسید:
کردند و  را دیدم که حجر األسود را استالم می جدر جواب گفت: من پیامبر خدا 

 دند.بوسی می

وبدون از اذیت کردن و پا مال نمودند دیگران این کار برایش امکان پذیر نیست، بنابراین در 
چنین حالتی بھتر بلکه سنت، بلکه واجب است که از استالم مباشر حجر األسود خود داری 

کردند اکتفاء نماید، و  حام میدر ھنگام ازد جنموده و به اشاره به طرف آن طوری که نبی کریم 
 حدیث بعدی اشارۀ به این امر دارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) طواف کردن در حالت سواره روی ضرورت و یا مصلحت جواز دارد.۱
توان عوض بوسیدن حجر األسود، به دست کشیدن بر آن اکتفاء نمود، و  ) در وقت ازدحام می۲

 توان به اشارۀ دست به طرف حجر األسود، این کار را انجام داد. ھم میسر نبود، میاگر این 
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گوئی؟ اگر مردم بر من غلبه  ازدحام قرار گیرم چه می آن شخص گفت: اگر مورد
 گوئی؟ کردند، چه می

گفت: (اگر چنین شدم، و اگر چنان شدم) را در یمن بینداز، به تو  بابن عمر
کردند و  را دیدم که حجراألسود را استالم می جگویم که پیامبر خدا  می
 .)١(بوسیدند می

نْ  -٣٨ بْ طَافَ بِالبَيْ  باب: مَ ةَ قَ كَّ مَ مَ دِ ا قَ رْ  لَ أَنْ تِ إِذَ عَ إِىلَ يَ يْ  جِ  تِهِ بَ

اش به خانه طواف  ]: کسی که هنگام قدوم به مکه، پیش از رفتن به خانه٣٨باب [
 نمود

ُ َ�نَْها:  اَع�َِشةَ َعن  -٨١٧  بِِه «ريَِضَ ا�َّ
َ
ٍء بََدأ َل يَشْ وَّ

َ
نَّ أ

َ
َص�َّ اُهللا ِحَ� قَِدَم انلَّيِبُّ  -أ

، ُ�مَّ َطاَف 
َ
أ نَُّه تَوَضَّ

َ
ُ »َعلَيِْه وََسلََّم � بُو بَْ�ٍر، َوُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ

َ
، ُ�مَّ لَْم تَُ�ْن ُ�ْمَرًة. ُ�مَّ َحجَّ أ

 ].١٦١٤[رواه ابلخاری:  َ�نُْهَما: ِمثْلَهُ 
ھنگام قدوم به مکه [جھت  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -٨١٧

]، اولین کاری را که کردند این بود که وضوء ساختند، و بعد از آن طواف ادای حج
 نمودند، ولی بعد از طواف کردن، عمرۀ را انجام ندادند.

 .)٢(به ھمین طریق حج کردند ببعد از آن ابوبکر و عمر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
برای آن شخص گفت که: (اگر چنین شدم و اگر چنان شدم را در  ب) از این جھت ابن عمر۱

 یمن بینداز)، که شخص سؤال کننده از یمن بود.
متابعت از آثار و سنن نبوی مشھور بود، و در این مورد ھیچ عذری را در  ج) ابن عمر۲

ابن عمر را دیدم که در وقت ازدحام، رکن را استالم «گوید:  پذیرف، قاسم بن محمد می نمی
دانند،  ، ولی دیگران در چنین حالتی استالم را مکروه می»شد کرد، تا جایی که خون آلوده می می

نه خود را «گفت:  شدند، می که برای کسانی که سبب ازدحام میروایت است  باز ابن عباس
 ».اذیت کن و نه دیگران را

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) وضوء جھت طواف کردن مطلوب است، ولی آیا وضوء شرط است و یا واجب؟ بین علماء ۱

گویند: اگر کسی بدون وضوء  دانند، و می اختالف است، جمھور آن را شرط و احناف واجب می
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ُ َ�نُْهَما:ِمن إِ  -٨١٨ �َ�ّ  بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َم  َعلَيِْه وََسلَّمَ َص�َّ اُهللا َحديُث َطواف انلَّيِبَ َ�َقدَّ
وايَِة:وَ  قر�باً  نَُّه �َسِجدُ « زاَد يف هِذهِ الرَّ

َ
َفا َوالَمْرَوةِ  � ، ُ�مَّ َ�ُطوُف َ�ْ�َ الصَّ [رواه  »َسْجَدَ�ْ�ِ

 ].١٦١٦ابلخاری: 
به مکه عنقریب گذشت،  جدر مورد قدوم پیامبر خدا  بحدیث ابن عمر -٨١٨

 و دراین روایت آمده است که:
خواندند، و بعد از آن،  [بعد از انجام دادن طواف]، دو رکعت نماز می جامبر خدا پی

 .)١(کردند بین صفا و مروه سعی می

افِ  -٣٩ الَمِ يفِ الطَّوَ  باب: الكَ

 ]: سخن زدن در هنگام طواف٣٩باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا عَ  -٨١٩
َ
ُ َ�نُْهَما: أ لَيِْه وََسلََّم َمرَّ َوُهَو َ�ُطوُف َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

 إِ�َْساٍن �َِسْ�ٍ 
َ

ِة بِإِ�َْساٍن َرَ�َط يََدُه إِىل
ٍء َ�ْ�ِ َذلَِك  -بِالَكْعبَ ْو �يَِشْ

َ
ْو خِبَيٍْط أ

َ
، َ�َقَطَعُه انلَّيِبُّ -أ

 ].١٦٢٠ی: [رواه ابلخار »قُْدُه �ِيَِدهِ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �ِيَِدهِ، ُ�مَّ قَاَل: 
در حالی که طواف  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -٨١٩

کردند بر شخصی گذشته که دست خود را با تسمۀ چرمی و یا نخی و یا چیزی  می
 دیگری به شخص دیگری بسته است.

دستش را بگیر و او را با خود طواف «آن نخ را کندند و فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(»بده

طواف کرد، اگر طوافش طواف قدوم باشد، بر وی صدقه، و اگر طواف حج باشد، گوسفندی الزم 
 گردد. می

) بعد از داخل شدن به مسجد الحرام باید به طواف قدوم شروع نمود، و این عمل سنت و یا ۲
 شود. مستحب است، به این معنی که از تاخیر طواف، چیزی الزم نمی

شود که باید این اعمال به ترتیب انجام پذیرد: اول طواف، بعد از آن دو  از این حدیث دانسته می -١
 ، و باآلخره سعی بین صفا و مروه. ÷رکعت نماز خلف مقام ابراھیم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
مگر اینکه در کار خیر  سخن زدن در ھنگام طواف کردن جواز دارد، ولی بھتر ترک آن است، 

 جھا باشد، در ترمذی از پیامبر خدا  مانند امر به معروف و نھی از منکر، و فتوی دادن و امثال این
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انٌ باب: الَ يَطُوفُ بِالبَيْ  -٤٠ ريَ ِ وَ  تِ عُ رشْ ُجُّ مُ  كٌ الَ حيَ

 ]: نباید برهنۀ به خانه طواف نماید، و نباید مشرکی حج کند٤٠باب [

ىِب  َعن -٨٢٠
َ
ُ َ�نُْه َ�َعثَُه يِف  ُهَر�َْرةَ  أ يَق ريَِضَ ا�َّ دِّ بَا بَْ�ٍر الصِّ

َ
نَّ أ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
ُ َ�نُْه، أ ريَِضَ ا�َّ

ِة الوََداِع يَْوَم انلَّْحرِ احلَجَّ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�بَْل َحجَّ َرهُ َعلَيَْها رَُسوُل ا�َّ مَّ
َ
 بِم� ِة الَّيِت أ

َيِْت ُعْرَ�انٌ «يِف َرْهٍط يُؤَذُِّن يِف انلَّاِس  َال َال َ�ُجُّ َ�ْعَد الَعاِم ُمرْشٌِك، َوَال َ�ُطوُف بِابلْ
َ
[رواه  »أ

 ].١٦٢٢ ابلخاری:
او را در روز عید قربان با  سروایت است که ابوبکرصدیق ساز ابو ھریره -٨٢٠

را امیر حج مقرر نموده بودند  سابوبکر جگروه دیگری در حجی که پیامبر خدا 
فرستاد تا اعالن نماید که: بعد از امسال نباید مشرکی حج کند، و نباید شخص برھنۀ به 

 .)١(خانه طواف نماید

طواف کردن به خان مانند نماز خواندن است، و فرقی که ھست این «روایت است که فرمودند: 
جز به کارخیر سخن زند،  توانید، ولی کسی که سخن می است که در وقت طواف سخن زده می

 ».نزند
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

در این سال حج نکردند این  ج) این حج درسال نھم ھجری بود، و سبب آنکه خود پیامبر خدا ۱
گفتند،  آمدند، تلبیه را به اسلوب شرک آمیزی می بود که مشرکین ھنوز وجود داشتند و به حج می

را  سکردند، از این جھت ابو بکر خانۀ کعبه به شکل عریان طواف می ھا به و بعضی از آن
 فرستادند تا برای مردم اعالن کند که از این کارھا خود داری نمایند.

 جبه طرف حج، اول سورۀ (براءة) نازل گردید، کسی برای پیامبر خدا  سبعد از رفتن ابو بکر
نباید براءت از مشرکین را «بفرستید تا برای مردم بخواند، فرمودند:  سگفت: این را برای ابو بکر

را طلبیدند، و به  سام برای مردم تبلیغ نماید، و ھمان بود که علی کسی جز فردی از اھل خانواده
 وی ماموریت دادند تا براءت از مشرکین را برای مردم برساند.

تو را  جد، ابو بکر از وی پرسید، پیامبر خدا رسی سبه ابو بکر جسوار بر شتر پیامبر خدا  سعلی
ام این است که براءت از مشرکین را برای مردم  امیر حج مقرر نمودند؟ گفت: نه، تنھا وظیفه

 برسانم.
را غرض تبلیغ براءت انتخاب نمودند این بود که: این براءت  سعلی جو سبب اینکه پیامبر خدا 

ھا این بود که  مشرکین بسته بودند، و عادت عرب با جحاوی نقض عھدی بود که پیامبر خدا 
نقض عھد باید از طرف صاحب عھد، و یا یکی از اھل بیتش باشد، وعالوه بر آن، سورۀ (براءة) 
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نْ  باب: -٤١ ْ  مَ قْ  ملَ عْ يَ ب الكَ تَّى ملَ يَطُفْ وَ  بَةَ رَ ْ  حَ جَ إِىلَ خيَ رْ  رُ يَ ةَ وَ فَ رَ عَ بَعْ عَ دَ جِ

ا لِ  فِ الطَّوَ  األَوَّ

]: کسی که پیش از رفتن به عرفات به کعبه طواف نکرد و بعد از طواف اول، ٤١باب [
 بازگشت

٨٢١-  ُ ِ بِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ قَِدَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «َ�نُْهَما قَاَل: َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َفا، َوالَمْرَوِة َولَْم َ�ْقَرِب الَكْعبََة َ�ْعَد َطَوافِِه بَِها، َحىتَّ رََجَع ِمْن  َة، َ�َطاَف وََسىَع َ�ْ�َ الصَّ َمكَّ

 ].١٦٢٥[رواه ابلخاری: »َعَرفَةَ 
به مکه  جاست که گفت: پیامبر خدا روایت  باز عبد الله بن عباس -٨٢١

آمدند، به خانه طواف کردند، و بین صفا و مروه سعی نمودند، بعد از طواف کردن تا 
 .)١(ھنگام برگشتن از عرفات، دیگر به کعبه نزدیک نشدند

و البته مناسب نیست که مردم  ﴾٤٠ ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ  ﴿بود  سمتضمن مدح ابو بکر
 بشنوند.مدح شخص را از زبان خود او 

 ) دخول مشرکین و با قیاس با آن دخول سائر انواع کفار درحرم روا نیست.۲
) نباید کسی عریان طواف نماید، و اگر چنین کرد، در نزد اما شافعی و امام مالک رحمھم الله ۳

 گردد. طوافش با کراھت صحت دارد، ولی بر وی (دم) الزم می
ھا  گفتند: نباید با لباسھایی که در آن د که میکردن ھا از این جھت عریان طواف می ) عرب۴

خواستند طواف کنند، اگر  ایم به خانه طواف نمائیم، از این جھت وقتی که می مرتکب گناه شده
کردند، و این  یافتند، عریان طواف می کردند، و اگر نمی یافتند، با آن طواف می لباس جدیدی را می

 از این قانون مستثنی نبودند. ھا شد، و آن امر زنھا را نیز شامل می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

) بعد از طواف واجب قدوم تا وقت رفتن به عرفات طواف دیگری نیست، و البته معنایش این ۱
است که طواف واجب و یا طواف سنت دیگری نیست، ولی طواف نفلی مانعی ندارد، و اینکه 

غیر از طواف قدوم طواف دیگری نکردند، سببش این بود تا مردم گمان نکنند که  جپیامبر خدا 
 ھا نیز واجب است. دیگر طواف

) اینکه در مکه طواف نفلی بھتر است یا نماز نفلی؟ بین علماء اختالف است و نظر جمھور ۲
که در مکه  علماء این است که برای اھل مکه نماز نفلی بھتر از طواف نفلی است، و برای کسانی

 کمتر از چھل روز اقامت دارند، طواف نفلی بھتر از نماز نفلی است.
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اجِّ  -٤٢ ايِةِ احلَ قَ  باب: سِ

 ]: آب دادن حجاج٤٢باب [

٨٢٢-  ُ ُ َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ ِلِب ريَِضَ ا�َّ َذَن الَعبَّاُس ْ�ُن َ�بِْد الُمطَّ
ْ
َ�نُْهَما قَاَل: اْستَأ

ْجِل ِسَقايَِتِه، 
َ
َايِلَ ِمً�، ِمْن أ

َ
َة يل ْن يَِبيَت بَِمكَّ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ ُ «َ�نُْه رَُسوَل ا�َّ

َ
ِذَن هل

َ
 »فَأ

 ].١٦٣٤[رواه ابلخاری: 
ایت است که گفت: عباس بن عبد المطلب از پیامبر رو باز ابن عمر -٨٢٢

را در مکه  ھای (منی) اجازه خواست تا نسبت به آب دادن برای حجاج، شب جخدا
 .)١(برایش اجازه دادند جبگذراند، و پیامبر خدا 

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -٨٢٣ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

َ
وََسلََّم َجاَء إىِل
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ  ِت رَُسوَل ا�َّ

ْ
َك فَأ مِّ

ُ
 أ

َ
َقايَِة فَاْستَْسىَق، َ�َقاَل الَعبَّاُس: يَا فَْضُل، اْذَهْب إىِل  السِّ

اٍب ِمْن ِعنِْدَها، َ�َقاَل:   »اْسِقِ� «وََسلََّم �رَِشَ
َ
، إِ�َُّهْم َ�َْعلُوَن أ ِ يِْدَ�ُهْم ِ�يِه، ، قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ىَت َزْمَزَم َوُهْم �َْسُقوَن َوَ�ْعَملُوَن ِ�يَها، َ�َقاَل: »اْسِقِ� «قَاَل: 
َ
رَشَِب ِمنُْه، ُ�مَّ أ

اْ�َملُوا «، فَ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای منی عبارت اند از شب یازدھم و دوازدھم، ذی الحجه برای کسی که در رفتن از منی  ) شب۱

در رفتن از منی عجله  کند، و شب یازدھم و دوازدھم و سیزدھم برای کسی که عجله می
 کند. نمی

ھای ایام تشریق را باید در منی خوابید، و اما اینکه این خوابیدن  گوید: شب می /) امام نووی۲
گوید: سنت است،  می /در منی واجب است و یا سنت، بین علماء اختالف است، امام ابو حنیفه

را در (منی) خوابیده است  ھا این شب جگویند: واجب است ولی چون نبی کریم  و دیگران می
 شخص حاجی بکوشد تا جایی که برایش ممکن است، در منی بخوابد.

) برای کسانیکه مسؤولیت امور خدمات حجاج را بر عھده دارند، و کارشان طوری است که ۳
 شان میسر نیست، روا است که درمنی نخوابند. خواب شدن در (منی) به آسانی برای

ھا،  ھایی دارند، مانند: اطباء، نگھبانان، رانندگان، و امثال این مسؤولیت) کسان دیگری که چنین ۴
شان حکم کسانی است که مسئولیت آب دادن حجاج را بر عھده دارند، یعنی: خوابیدن در  حکم

 ھا الزم نیست. منی بر آن

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٢٤

َضَع احلَبَْل ىلَعَ َهِذهِ «ُ�مَّ قَاَل: » فَإِنَُّ�ْم ىلَعَ َ�َمٍل َصاِلٍح 
َ
ُت، َحىتَّ أ

ْ
ل ْن ُ�ْغلَبُوا لََ�َ

َ
َ�ْعِ�: » لَْوَال أ

 اَعتِِقهِ 
َ

َشاَر إِىل
َ
 ].١٦٣٥[راه ابلخاری:  اَعتَِقُه، َوأ
جایی که برای حجاج  رد جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -٨٢٣
 دادند، آمدند وطلب آب کردند. آب می

از  ج[برای فرزندش] (فضل) گفت: نزد مادرت برو، و برای پیامبر خدا  سعباس
 آنجا آب بیاور!

 ».برایم آب بده از ھمین جا]«[فرمودند:  جپیامبر خدا 
 کنند ھای خود را در آب داخل می گفت: یا رسول الله! مردم دست

 ».از ھمین جا] برایم آب بده«[فرمودند:  جپیامبر خدا 
شان آب داد]، آب را نوشیدند، سپس طرف [چاه] زمزم  از ھمان جا برای س[عباس

 کنند. رای مردم آب داده و کار میآمده و دیدند که [سقایان] ب
به کار خود ادامه بدھید، زیرا شما به کار خوبی مشغول «ھا گفتند:  برای آن

 ».ھستید
اگر خوف این نباشد که مردم از دیدن من ازدحام نموده و «بعد از آن فرمودند: 

: آمدم و ریسمان آب کشی را بر ھمین جا یعنی کنند، می مشکالتی برای شما ایجاد می
 .)١(، و به سوی گردن خود اشاره نمودند»نھادم بر گردن خود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شان عبارت از آن بود که  دادند، و شربت اج شربت میبنی ھاشم برای حج ج) درزمان نبی کریم ۱

کردند، و  کردند تا شیرین شود، و آب شیرین خرما را برای حجاج تقدیم می خرما را در آب نم می
 شان بود. این به اساس مھمان نوازی و سخاوت

از آن نوشیدند، شربت صدقه نبود، بلکه چیزی بود که فی سبیل الله  ج) شربتی که پیامبر خدا ۲
نوشیدند یا از  جگوید: شربتی را که پیامبر خدا  می /برای ھمگان قرار داده بودند، ولی ابن تین

بود که آن  سشد، و یا از مال شخصی عباس مال متعلق به کعبه بود که خمس آن باید گرفته می
 را برای غنی و فقیر قرار داده بود.

پیشنھاد  ج) قبول نکردن اکرام شخص اگر به اساس مصلحت باشد، روا است، زیرا پیامبر خدا ۳
شان نبوده، و در ھمۀ امور خود مانند  را از آن جھت نپذیرفتند، تا منافی با تواضع سعباس

 .﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخُلٍق َعِظيٖ� ﴿است که: دیگران باشند، و خداوند متعال در موردشان گفته 
 ) برای ولی امر مناسب نیست که بر دیگر افراد رعیت بر تری بجوید.۴
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ُ َ�نُْهَما قَاَل: َعنُه وَ  -٨٢٤ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن َزْمَزَم، «ريَِضَ ا�َّ َسَقيُْت رَُسوَل ا�َّ
رَشَِب َوُهَو قَائِمٌ 

نَّهُ »فَ
َ
  َو يِف ِروايِِة َعنُه �

َّ
 ].١٦٣٧[رواه ابلخاری:  ىلَعَ بَِع�ٍ اَكَن يَْوَمئٍِذ إِال

از زمزم آب  جروایت است که گفت: برای پیامبر خدا  بو از ابن عباس -٨٢٤
 دادم، و در حالی که ایستاده بودند، آن آب را نوشیدند.

شان دراین روز جز بر شتری سوار روایت دیگری آمده است که [گفت]: و ای و از وی
 .)١(ودندنب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) نوشیدن آب زمزم، و با قیاس به آن، نوشیدن ھرآب دیگری، و حتی ھر نوشیدنی دیگری، در ۱

 لت سواره جواز دارد.حالت ایستاده و در حا
) آشامیدن از آب زمزم مستحب است، و در فضیلت آب زمزم احادیث و آثار بسیاری آمده است، ۲

آب زمزم به ھر نیتی که آشامیده شود، تحقق «فرمودند:  جاز آن جمله اینکه پیامبر خدا 
، و البته باید انسان در این ھنگام از ھمه پیشتر ایمان کامل، و توفیق برطاعت و عبادت، »یابد می

و اجتناب از نواھی را برای خود و اقارب خود و سائر مسلمانان از خداوند متعال مسئلت نماید، و 
اند نماز بخوانید، و از  در جایی که اخیار نماز خوانده«گفت:  روایت است که باز ابن عباس

اند آب بنوشید، کسی پرسید که جای نماز خواندن ابرار کجا است؟ گفت: زیر  آبی که ابرار نوشده
 ».ناودان رحمت، پرسید آب ابرار کدام آب است؟ گفت: آب زمزم

ھنگام نوشیدن آب بر شتر  جشود که پیامبر خدا  ) از روایت اخیر این طور دانسته می۳
آید، و علماء در رفع  سواربودند، و به این طریق بین این روایت و روایت قبلی تعارض به وجود می

تا پیش از نوشیدن آب بر  جاند که : مراد از روایت اخیر آن است که پیامبر خدا  این تعارض گفته
چه در روایت دیگری آمده است  و چنانشتر سوار بودند، زیرا ایشان طواف را سواره انجام دادند، 

بعد از انجام دادن طواف، از شتر پیاده شدند، و دو رکعت نماز خواندند، و چون آب زمزم بعد از دو 
شود، پیش از آنکه دوباره برشتر سوار شوند، در حالی که ایستاده بودند،  رکعت طواف نوشیده می

کند، نیز مؤید  در زمینه روایت می سطالب از آب زمزم نوشیدند، و حدیثی را که علی بن ابی
 ھمین معنی است. 
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وبِ  -٤٣ جُ فَ باب: وُ ةِ املَرْ وَ  االصَّ  وَ

 ]: وجوب [سعی بین] صفا و مروه۴۳باب [

ُ َ�نَْهاَعن  -۸۲۵   اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ
�َِ� َعن قَوَل ا�َّ َعزَّ  لََها�نَّها َسأ ختِها ُعرَوُة بُن الزُّ

ُ
ابُن أ

َفاإِنَّ ﴿: وََجّل  ِۖ ِمن َشَعآ�ِرِ  ٱلَۡمۡرَوةَ وَ  ٱلصَّ وِ  ٱۡ�َۡيَت َ�َمۡن َحجَّ  ٱ�َّ
َ
ۡيهِ فََ� ُجَناَح َعلَ  ٱۡ�َتَمرَ أ

 ۚ وََّف بِِهَما ن َ�طَّ
َ
َفا َوالَمْرَوِة، قَالَْت: بِئَْس َما  ﴾أ ْن َال َ�ُطوَف بِالصَّ

َ
َحٍد ُجنَاٌح أ

َ
ِ َما ىلَعَ أ

فََوا�َّ
ََها َعلَيِْه، اكَ  تلْ وَّ

َ
ْخيِت، إِنَّ َهِذهِ لَْو اَكنَْت َكَما أ

ُ
ْن َال َ�تََطوََّف قُلَْت يَا اْ�َن أ

َ
نَْت: َال ُجنَاَح َعلَيِْه أ

اِ�يَِة، الَّيِت اكَ  ْن �ُْسِلُموا يُِهلُّوَن لَِمنَاَة الطَّ
َ
نَْصاِر، اَكنُوا َ�بَْل أ

َ
نِْزلَْت يِف األ

ُ
نُوا بِِهَما، َولَِكنََّها أ

ْن َ�ُط 
َ
ُج أ َهلَّ َ�تََحرَّ

َ
ْسلَُموا، َ�ْعبُُدوَ�َها ِعنَْد الُمَشلَِّل، فاََكَن َمْن أ

َ
ا أ َفا َوالَمْرَوِة، فَلَمَّ وَف بِالصَّ

جُ  ، إِنَّا ُكنَّا َ�تََحرَّ ِ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َذلَِك، قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ لُوا رَُسوَل ا�َّ
َ
ْن  َسأ

َ
أ

 :
َ

ُ َ�َعاىل نَْزَل ا�َّ
َ
َفا َوالَمْرَوِة، فَأ َفاإِنَّ ﴿َ�ُطوَف َ�ْ�َ الصَّ ِۖ ِمن َشَعآ�ِِر  ٱلَۡمۡرَوةَ وَ  ٱلصَّ اآليََة  ﴾ٱ�َّ
ُ َ�نَْها:  َواَف بَيْنَُهَما، «قَالَْت اَع�َِشُة ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الطَّ َوقَْد َسنَّ رَُسوُل ا�َّ

َواَف بَيْنَُهَما ْن َ�رْتَُك الطَّ
َ
َحٍد أ

َ
 ].١٦٤٣[رواه ابلخاری:  »فَلَيَْس ِأل
از وی از  سزبیز اش عروه بن ایت است که خواھر زادهرو لاز عائشه -۸۲۵

صفا و مروه از شعائر خدا است، «فرماید:  معنی این قول خداوند متعال پرسید که می
کند، باکی نیست که بین این دو [یعنی:  کسی که به خانۀ [معظمه] حج و یا عمره می

 ».صفا و مروه] طواف نماید
بر وی  ،کسی بین صفا و مروه سعی نکند خداوند قسم [بنابراین آیه] و گفت: به
 گناھی نیست.

زادۀ عزیزم! سخن بیسار بدی گفتی! اگر معنی آیه طوری گفت: خواھر لعائشه
 گفت که: (باکی نیست که طواف نکند). بود، چنین می که تو تاویل نمودی می

، لمان شدن، در وقت ارادۀ حجیش ازمسانصار نازل گردید که پدربارۀ  ولی این آیه
ھا بود، و روی تپۀ بلندی قرار داشت، نیت [حج و  که یکی از معبودان آن به نام (منات)

کرد، از سعی نمودن بین صفا و  کردند، و کسی که نیت [حج و یا عمره] می عمره] می
 نمود. مروه احساس گناه می
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بین صفا و مروه پرسان  از حکم سعی جھنگامی که مسلمان شدند، از پیامبر خدا 
نمودن و گفتند: یا رسول الله! ما از سعی نمودن بین صفا و مروه احساس گناه 

الی » صفا و مروه از شعائر خدا است...«کردیم، و خداوند این آیه را نازل فرمود که:  می
 آخر اآلیه.
سعی بین صفا و مروه را، سنت قرار دادن، [یعنی:  جگفت: پیامبر خدا  لعائشه

 .)١(آن را مشروع قرار دادند] و برای ھیچ کسی روا نیست که آن را ترک نماید

ا -٤٤ عْ  باب: مَ اءَ يفِ السَّ َ  يِ جَ ابَنيْ فَ ةِ املَرْ وَ   الصَّ  وَ

 ]: آنچه که در مورد سعی بین صفا و مروه آمده است۴۴باب [

ُ َ�نُْهَما قَاَل: اَكَن رَُسوُل  -۸۲۶  َم إَِذا  َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ ا�َّ

ْرَ�ًعا، َوَ�َن �َْسىَع َ�ْطَن الَمِسيِل إَِذا َطاَف َ�ْ�َ 
َ
َل َخبَّ ثََالثًا َوَمىَش أ وَّ

َ
َواَف األ َطاَف الطَّ

َفا َوالَمْرَوةِ   ].١٦٤٤[رواه ابلخاری:  الصَّ
که طواف اول را  وقتی جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۸۲۶

کردند، و چھال شوط دیگر را به طور  داند، در سه شوط اول آن (َرمل) می انجام می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آیۀ را این طور تاویل کرده بود که: از ترک سعی بین صفا و مروه بر وی چیزی نیست،  س) عروه۱

اشد نه برای شود، که برای اباحت ب زیرا لفظ (ال جناح) به طور عموم در موردی استعمال می
برایش گفت که: آیۀ کریمه از اینکه سعی بین صفا و مروه واجب است و یا  لوجوب، و عائشه

واجب نیست ساکت است، زیرا در آیۀ کریمه نیامده است که: (سعی بین صفا و مروه واجب 
 شد که: (بر کسی که طواف نکند، گناھی بود، باید گفته می نیست)، زیرا اگر مراد نفی وجوب می

کرد که اگر کسی در بین صفا و مروه سعی نکند،  نیست)، و در این حالت بود که داللت براین می
بر وی گناھی نیست، و چون چنین نگفته است، پس آیۀ کریمه داللت بر عدم وجوب سعی بین 
صفا و مروه ندارد، و چیزی که بر آن داللت دارد این است که بر خالف باور مردم انصار، سعی 

 فا و مروه گناه ندارد.بین ص
گویند که سعی بین صفا و مروه واجب است، و از ترک آن  ) بنا به ظاھر این حدیث، احناف می۲

گویند که سعی بین  گردد، ولی أئمۀ سه گانه (شافعی مالک و احمد رحمھم الله) می (دم) الزم می
دیگری از علماء آن را چه عدۀ  کند، چنان صفا و مروه فرض است، و حج بدون آن صحت پیدا نمی

 کند.  شود، و حج بدون آن صحت پیدا می گویند: از ترک آن چیزی الزم نمی دانند و می سنت می
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نمودند، و در ھنگام سعی بین صفا و مروه، از داخل مسیل [یعنی:  عادی طواف می
 .)١(کردند جای جریان سیل] سعی می

ائِضُ املَنَاسِ  تَقيضِ  باب: -٤٥ لَّ  كَ احلَ ا إِالَّ الطَّواكُ  تِ بَيْ فَ بِالْ هَ

 دهد ]: زن حائض تمام مناسک حج، به استثنای طواف به خانه را انجام می۴۵باب [

َهلَّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُهَو  -۸۲۷
َ
ُ َ�نُْهَما قَاَل: أ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

، َولَيَْس َمَع  ْصَحابُُه بِاحلَجِّ
َ
َحٍد ِمنُْهْم َهْدٌي َ�ْ�َ انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَطلَْحَة، َوأ

َ
أ

 ٌّ  بِِه انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ِمَن ايلََمِن َوَمَعُه َهْدٌي  َوقَِدَم يلَعِ
َهلَّ

َ
ْهلَلُْت بَِما أ

َ
َ�َقاَل: أ

َمَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ 
َ
لُّوا  فَأ وا َوَ�ِ ُ ْن َ�َْعلُوَها ُ�ْمَرًة، َوَ�ُطوفُوا ُ�مَّ ُ�َقرصِّ

َ
ْصَحابَُه أ

َ
وََسلََّم أ

َحِدنَا َ�ْقُطُر، َ�بَلََغ انلَّيِبَّ َص�َّ 
َ
 ِمً� وََذَكُر أ

َ
 َمْن اَكَن َمَعُه الَهْدُي، َ�َقالُوا: َ�نَْطِلُق إىِل

َّ
اُهللا إِال

نَّ َميِع الَهْدَي  لَوِ «َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: 
َ
ْهَديُْت، َولَْوَال أ

َ
ْمِري َما اْستَْدبَْرُت َما أ

َ
اْستَْقبَلُْت ِمْن أ

ْحلَلُْت 
َ َ
 ].١٦٥١[رواه ابلخاری:  »أل

 شو صحابه جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبد الله -۸۲۷
 ھدی) نبود.( سو با طلحه جنیت حج کردند، و با ھیچ کدام، جز با پیامبر خدا 

در حالی که با وی (ھدی) بود، از یمن آمد و گفت: من حجی را نیت  سو علی
 .اند نیت کرده جام که پیامبر خدا  کرده

صحابه را امر کردند تا حج خود را به عمره تبدیل نمایند، طواف کنند  جپیامبر خدا 
زند، مگر کسی و بعد از طواف [وسعی] موی سر خود را کوتا نمایند و خود را حالل سا

 که ھمراھش (ھدی) است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
برد، فعًال وجود ندارد، و اکنون بین صفا و مروه به شکل  از آن نام می ب) مسیلی که ابن عمر۱

 است. کاری شده مناسبی سنگ
) سعی بین صفا و مروه مانند طواف، ھفت شوط است، ولی باید دانست که رفتن از صفا به مروه ۲

گردد، به این اساس سعی از صفا  یک شوط، و آمدن از مروه به صفا یک شوط دیگر محسوب می
از  گردد، به طوری که در مجموع چھار بار از صفا به مروه، و سه بار شروع شده و به مروه ختم می

 گیرد. مروه به صفا سعی صورت می
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 رویم و از َذَکرھای ما َمِنی بچکد. می َنی)گفتند: ما به طرف (مِ  شصحابه
اگر چیزی را که در آخر فھمیدم، از «رسید، فرمودند:  جاین خبر برای پیامبر خدا 

بود، حتمًا خود را  فرستادم، و اگر (ھدی) با من نمی فھمیدم، (ھدی) را نمی اول می
 .)١(»ساختیم حالل می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
رویم و از َذَکرھای ما َمِنی بچکد، این است که: بنا به  که (مَنی) می ش) مراد از این گفتۀ صحابه۱

شود که  ھای خود جماع کنیم، چگونه می اگر خود را حالل سازیم و با زن جامر پیامبر خدا 
ل به این عمل، نیت حج نموده و به طرف (منی) برویم، زیرا انسان در وقت حج باید از انجام متص

 دادن چنین اعمالی دور باشد.
که فرمودند: اگر چیزی را که در آخر فھمیدم، از اول  ج) در اینکه مراد از این قول پیامبر خدا ۲

ساختم،  بود، حتما خود را حالل می فرستادم، و اگر (ھدی) با من نمی فھمیدم، (ھدی) را نمی می
 چیست؟ دو نظر وجود دارد:

پنداشتند، و  ھای بیساربد می ھای حج از کار نظر اول این است که: مشرکین عمره کردن را در ماه
معلوم نبود، و چون به مکه رسیدند  جنامیدند، و این امر برای پیامبر خدا  آن را (أفجر الفجور) می

بودم، ھمراھم  از این امر مطلع شدند، و از این جھت گفتند که اگر از این چیز از اول با خبر می
دادم، ولی حاال که ھدی را با  آوردم، و با مشرکین مخالفت نموده و عمره را انجام می (ھدی) نمی

از این سبب کسانی را که (ھدی) با خود نیاورده توانم از احرام خارج شوم، و  ام، نمی خود آورده
بودند، امر کردند که عمره کند، و از احرام بر آیند، و رای امام عینی در عمدة القاری به این نظر 

 اشاره دارد.
از اینکه  شدر آخر فھمیدند این بود که صحابه جنظر دوم این است که: چیزی را که پیامبر خدا 

گذرد، از این  ھا سخت می بر احرام خود باقی باشند، بر آن جیامبر خدا خود را حالل سازند، و پ
ھا را به تبدیل کردن حج به عمره، امر  آن ججھت بود که در اول امر بعد از اینکه پیامبر خدا 

فرمودند: اگر این سخت گذشتن را بر  جنمودند، درنگ کرده و ابراز تردید نمودند، و پیامبر خدا 
توانستم مانند شمایان خود را حالل  فرستادم، تا می ھمیدم، من ھم (ھدی) را نمیف شما از اول می

 اوی در فتح المبدی است.قسازم، و این نظر امام شر
گوید: پیامبر  تر و به واقعیت نزدیکتر باشد، زیرا نظر اول که می ولی شاید ھمین نظر اخیر، صحیح

دانستند، خبر نبودند،  حج از (افجر الفجور) میھای  از اینکه مشرکین عمره کردن را درماه جخدا 
ھا با خبر شدند، توجیه دقیقی نیست، زیرا در  و در وقت رسیدن به مکۀ مکرمه از این عقیدۀ آن

آید که: این نظر و عقیدۀ مشرکین نظر و عقیدۀ مستحدثی نبود،  پیش می این صورت این سؤال
با وجود یکجا بودن  جث برده بودند، و پیامبر خدا بلکه نظری بود که از آباء و اجداد خود به میرا
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يْ  -٤٦ يلِّ باب: أَ وْ  الظُّهْ نَ يُصَ ْ رَ يَ ةِ مَ الرتَّ يَ  وِ

 ]: روز ترویه نماز پیشین را در کجا بخواند؟۴۶باب [

ُ َ�نْهُ َعن  -۸۲۸ �ََس ْ�َن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ  أ

َ
ُ رَُجٌل فَقاَل هل

َ
هل

َ
نَُّه َسأ

َ
ٍء َ�َقلْتَُه � ِ� �يَِشْ ْخرِبْ

َ
: أ

ِوَ�ِة؟ قَاَل: بِِمً� قَ «َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ْ ْهَر َوالَعرْصَ يَْوَم الرتَّ ْ�َن َص�َّ الظُّ
َ
: اَل أ

ْ�َن َص 
َ
ْ�َطِح ُ�مَّ قَاَل فَأ

َ
�ٌَس  �َّ الَعرْصَ يَْوَم انلَّْفِر؟ قَاَل: بِاأل

َ
َمَراُؤكَ أ

ُ
[رواه  : اْ�َعْل َكَما َ�ْفَعُل أ

 ].١٦٥٣ابلخاری: 
روایت است که شخصی از وی پرسید و گفت: چیزی را  ساز انس بن مالک -۸۲۸

در روز ترویه نماز پیشین  جبده! پیامبر خدا  ای برایم خبر آموخته جکه از پیامبر خدا 
 و عصر را در کجا خواندند؟

 ی).نَ گفت: به (مِ 
 ی) نماز عصر را در کجا خواندند؟آن شخص پرسید: روز بازگشتن از (منَ 

تو دھند  برایش گفت: آنچه که امیران تو انجام می سگفت: در (أبطح)، سپس انس
 .)١(ھم انجام بده

با مشرکین در مکۀ مکرمه چھل سال قبل از بعثت، و سیزده سال بعد از بعث، چگونه ممکن است 
رسد، پس  ھا با خبر نبوده باشند؟ که البته چنین احتمالی نا ممکن به نظر می که از این عقیدۀ آن

 توجیه اخیر است، والله تعالی أعلم.رسد، ھمین  تر به نظر می آنچه که موجه
) بنابراین حدیث، کسی که تنھا نیت حج کرده است، و (ھدی) را نفرستاده است، باید حج خود ۳

را به عمره تبدیل نموده و بعد از طواف به خانۀ کعبه و سعی بین صفا و مروه خود را حالل سازد، 
حج  جنی بود که در آن سال با پیامبر خداولی بنا به قول جماھیر فقھاء این حکم برای ھمان کسا

گوید:  کرده بودند، و بعد از آن منسوخ گردید، و دلیل نسخ آن حدیث بالل بن حارث است که می
گفتم: یا رسول الله! این فسخ حج به عمره خاص برای ما است، و یا برای ھمۀ مردم است؟ «

تنھا حج و یا نیت حج و عمره را با  بنابراین کسی که اکنون نیت» فرمودند: خاص برای شما است
کند، باید به حج خود ادامه داده و تا وقتی که اعمال  شود می ھم که بنام (حج قران) یاد می

 گردد، نباید خود را حالل سازد. حجش کامل نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

، و اکنون اثری از آن باقی نیست، و ) (أبطح) در آن زمان دشت ریگزاری بود بین مکه و منی۱
 ھای عریض و طویل گرفته است. ھای بلند و خیابان جای آن را تعمیر
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وْ  -٤٧ وْ باب: صَ ةَ مِ يَ فَ رَ  مِ عَ

 روزۀ روز عرفه ]:۴۷باب [

مِّ الَفْضِل  -۸۲۹
ُ
َشكَّ انلَّاُس يَْوَم َعَرفََة يِف َصْوِم انلَّيِبِّ َص�َّ  ريَِضَ ا�ُّ َعنَها قَالَت: َ�ْن أ

�َهُ «وََسلََّم، اُهللا َعلَيِْه  رَشِ
اٍب فَ  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �رَِشَ

َ
 ابلخاری:[رواه  »َ�بََعثُْت إىِل

۱۶۵۸.[ 
 جروایت است که گفت: مردمان از روزه داشتن پیامبر خدا ل از ام فضل -۸۲۹

فرستادم، ایشان آن را  جدر روز عرفه به شک افتادند، نوشیدنی برای پیامبر خدا 
 .)١(نوشیدند

) مستحب است که حاجی در روز (ترویه) نماز پیشین و عصر را در منی بخواند، و این عمل ۲
مکۀ  خواھد پیاده به (منی) برود، بعد از طلوع آفتاب از یابد که حاجی اگر می وقتی تحقق می

رسد، بر  مکرمه به طرف (منی) حرکت کند، ولی اگر کسی با چیزی تقدیم و یا تاخیر به (منی) می
 گردد. وی چیزی از (دم) و یا (فدیه) الزم نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 در روز عرفه روزه نداشتند. ج) پیامبر خدا ۱
 بھتر از روزه گرفتن آن است.) روزه نگرفتن روز عرفه برای حجاج، ۲
 ) قبول کردن ھدیه و بخشش از زن جواز دارد.۳
) شاید کسی بگوید: در صحیح مسلم آمده است که روزه گرفتن روز عرفه، سبب کفارۀ گناھان ۴

اند که: این روزه گرفتن برای غیر حجاج است، و  دو سال است، در جواب از این اعتراض گفته
ھا گردیده و طور  تن این روز بھتر است، زیرا روز گرفتن سبب ضعف آننسبت به حجاج روزه نگرف

توانند، و با این ھم عدۀ از علماء روزه گرفتن این روز را  شاید و باید دعا و وقوف را انجام داده نمی
 دانند. ھا نشود، مستحب می در زمستان، و برای حجاجی که روز گرفتن سبب ضعف آن

ین روز را روزه نگرفتند، بدون شک روزه نگرفتن آن برای حجاج ا جولی چون خود نبی کریم 
به روزه گرفتن  جبود، اول آنکه خود نبی کریم  بھتر است، زیرا اگر روزه گرفتن این روز بھتر می

نمودند، و چون ھیچ یک از  کردند، و ثانیًا: دیگر حجاج را به روزه گرفتن آن ارشاد می آن اقدام می
 فت، لذا روزه نگرفتن این روز بھتر است والله تعالی أعلم.این کارھا صورت نگر
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وْ باب: التَّهْ  -٤٨ احِ يَ وَ ريِ بِالرَّ ةَ جِ فَ رَ  مِ عَ

 ]: رفتن در وقت گرمی روز به طرف عرفه۴۸ب [با

ُ َ�نْهُ  َعن -۸۳۰ ْمُس، فََصاَح َما �نَُّه:َجاَء اْ�ُن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ يَْوَم َعَرفََة ِحَ� َزالَِت الشَّ
بَا َ�بِْد الرَّمْحَِن 

َ
اِج، فََخَرَج وََعلَيِْه ِملَْحَفٌة ُمَعْصَفَرٌة َ�َقاَل: َما لََك يَا أ اِدِق احلَجَّ ِعنَْد رُسَ

َواَح إِْن «َ�َقاَل:  نَّةَ الرَّ اَعَة؟ قَاَل: »ُكنَْت تُِر�ُد السُّ نِْظْرِ� َحىتَّ »َ�َعمْ «، قَاَل: َهِذهِ السَّ
َ
، قَاَل: فَأ

َل َحىتَّ َخرَ  ْخُرُج، َ�َ�َ
َ
يِس ُ�مَّ أ

ْ
ِ�يَض ىلَعَ َرأ

ُ
اُج فََسارَ أ ُ َسالُِم بُن َعبُد ا�ِّ َج احلَجَّ

َ
 ، َ�َقاَل هل

�ِيِه،وَ 
َ
 َ�بِْد إِْن ُكنَْت تُرِ  َ�َن َمَع أ

َ
ِل الُوقُوَف، فََجَعَل َ�نُْظُر إِىل نََّة فَاقرُْصِ اخلُْطبََة وََعجِّ �ُد السُّ

ِ قَاَل: ى َذلَِك َ�بُْد ا�َّ
َ
ا َرأ ِ فَلَمَّ ْن الَ  قَد َكتََب  َ�بُْد الَمِلِك  َو�نَ  »َصَدَق « ا�َّ

َ
اِج: أ  احلَجَّ

َ
إِىل

 ].١٦٦٠ری: [رواه ابلخا ُ�َاِلَف اْ�َن ُ�َمَر يِف احلَجِّ 
روایت است که وی روز عرفه ھنگامی که آفتاب زوال کرد،  باز ابن عمر -۸۳۰

 نزد سرا پردۀ َحجاج آمد و او را صدا زد.
کالن مزعفری را پوشیده بود، از خیمه بر آمد و گفت: یا  در حالی که ازار (َحجاج)

 ابا عبد الرحمن! چه خبر است؟
 .)١(خواھی باید بیرون شوی! ] را میجگفت: اگر متابعت از سنت [پیامبر خدا 

 گفت: ھمین حاال؟
 گفت: بلی!

 مھلت بده تا آبی بر سرم ریخته و بیایم. مگفت: پس برای
تا آمدن َحجاج، از مرکبش فرود آمد، [چون حجاج بیرون شد] به راه  بابن عمر

 افتاد.
که ھمراه پدرش [عبد الله بن عمر] بود برای [َحجاج] گفت: اگر متباعت از  ملسا

خواھی خطبه را کوتاه بخوان، و در وقوف عجله کن!  را می ]جسنت [پیامبر خدا 
 حجاج [چون سخن را شنید] به طرف عبد الله [بن عمر] نگاه کرد.

از طلب حجاج برای بیرون شدن این بود، تا نماز پیشین و عصر را به مجرد  بمقصد ابن عمر -١
گیرد، اداء نماید، و حتی خطبه را کوتاه بخواند تا سبب زحمت برای  آنکه: زوال آفتاب صورت می

 ُحجاج نگردد.
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گوید، و عبد  میکند، گفت: [سالم] راست  چون عبد الله دید که به طرفش نگاه می
 .)١(الملک برای حجاج نوشته بود که از ابن عمر در اعمال حج مخالفت نکند

 ئل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسا -١
) سنت است که در ادای نماز پیشین و عصر در روز عرفه عجله شود، و به این طریق است که: ۱

 در اول وقت، نماز ظھر اداء گردد، و به مجرد سالم دادن، نماز عصر خوانده شود.
 ) اقامه و رھبری حج، مسؤولیت خلیفه و یا نائب آن است.۲
شت سر فاسق و فاجر تا وقتی که فسق و فجورش به سرحد کفر نه رسیده ) نماز خواندن در پ۳

 باشد، جواز دارد.
 اش به اتباع از احکام دین سنت است. ) رفتن عالم به نزد سلطان جھت رھنمائی۴
ھای مسنونه در  ) سنت است که امام در این روز برای مردم خطبه داده و موعظه نماید، و خطبه۵

خطبه است: خطبۀ اول بمکه در روز (ترویه)، خطبه دوم: در روز (عرفه)، و حج در نزد احناف سه 
چھار  /خطبه سوم به منی در روز (نحر) که روز اول عید قربان باشد، و در نزد امام شافعی

خطبه است: خطبه اول: بمکه در روز ھفتم، خطبۀ دوم: در روز عرفه، خطبۀ سوم: به منی در روز 
 ه منی در روز رفتن حجاج از منی.(نحر)، و خطبه چھارم: ب
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يلِ إِىلَ باب: التَّعْ  -٤٩  املَوقِف جِ

 )١(]: عجله نمودن به سوی موقف۴۹باب [

ةَ  -٥٠ فَ رَ وفِ بِعَ قُ  باب: الوُ

 به عرفه ف]: وقو٥٠باب [

ْطلُبُُه يَْوَم  قَاَل: ريَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن ُجبَْ�ِ بِْن ُمْطِعمٍ  -٨٣١
َ
ْضلَلُْت بَِعً�ا يِل، فََذَهبُْت أ

َ
أ

يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َواقًِفا بَِعَرفََة، َ�ُقلُْت: 
َ
ِ ِمَن احلُْمِس َ�َما «َعَرفََة، فََرأ َهَذا َوا�َّ

نُُه َها ُهنَا
ْ
 ].١٦٦٤[رواه ابلخاری:  »َشأ

روایت است که گفت: شترم را گم کردم، و رفته بودم  ساز جبیر بن مطعم -٨٣١
اند،  را دیدم که به عرفه وقوف نموده جکردم، پیامبر خدا  روز عرفه جستجو میو او را 

با خود گفتم: به خداوند سوگند که این شخص از زھاد قریش است، او در این جا چه 
 .)٢(کند؟ می

] در اصل کتاب امام بخاری نیز بدون ذکر کدام حدیثی آمده است، زیرا ۴۹این باب یعنی باب [ -١
حدیثی را که شروط وی در آن از نگاه متن و سند وجود داشته، و متعلق به این  /امام بخاری

رج نموده، و حدیثی را در آن روایت باب باشد، به دست نیاورده است، از این جھت عنوان باب را د
نکرده است، و طوری که معلوم است، امام بخاری، در قبول حدیثی که آن را شایستۀ درج 
درکتاب خود بداند، از ھمۀ محدثین متشددتر است، و ھمین موقف سخت وی در قبول احادیث 

 است که کتاب او را در قمۀ کتب حدیث قرار داده است.
 ئل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسا -٢
صورت گرفته بود، و سبب تعجب (مطعم بن جبیر) آن بود  جاین واقعه پیش از بعثت پیامبر خدا  

که چون عرفات در بیرون از منطقۀ حرم قرار دارد، و عادت قریش آن بود که در وقت حج از حرم 
گفتند ما اھل حرم ھستیم و نباید از حرم خارج شویم، و کسانی که به  شدند، و می خارج نمی
که از  جد، از این سبب (مطعم) از دیدن پیامبر خدا رفتند، ازغیر مردمان قریش بودن عرفات می

 جا تعجب نمود. قریش بودند، در آن
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٥١-  ِ ريْ نْ  إذا باب: السَّ عَ مِ فَ ةَ  دَ فَ رَ  عَ

 ]: چگونگی رفتن در وقت بر آمدن از عرفات٥١باب [

َساَمةُ َعن  -٨٣٢
ُ
نَُّه ُسئَِل: َعن َسِ� رَُسوُل اهللا  بن َز�دٍ  أ

َ
ِ َص�َّ ريَِضَ اهللا َعنُهَما � رَُسوُل ا�َّ

ِة الوََداِع ِحَ� َدَ�َع؟ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  إَِذا وََجَد فَْجَوًة نَصَّ اَكَن �َِسُ� « يِف َحجَّ
قَاَل »الَعنََق، فَ

: فَْوَق الَعنَِق   ].١٦٦٦[رواه ابلخاری:  ِهَشاٌم: َوانلَّصُّ
روایت است که: کسی از وی از چگونگی سیر پیامبر  باز اسامه بن زید -٨٣٢

 در حجة الوداع در وقت خارج شدن [از عرفات] پرسان کرد. جخدا 
یافتند، تیزتر  بود، ولی اگر راه را بی نفر می شان به طور میانهگفت: رفتار

 .)١(رفتند می

نْ  ج باب: أَمرِ النَّبِيِّ  -٥٢ كِينَةِ عِ ةِ بِالسَّ فَاضَ تِهِ إِلَيْ وَ  دَ اإلِ ارَ مْ إِشَ وْ  هِ  طِ بِالسَّ

به آرام رفتن از عرفات، و اشاره نمودن به طرف  ج]: امر کردن پیامبر خدا ٥٢باب [
 ها با شالق آن

نَُّه َدَ�َع َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم َعن  -٨٣٣
َ
ُ َ�نُْهَما: � اْ�ُن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

 
َ
بِِل، فَأ ِ

ْ
ً�ا وََصْوتًا لِإل َشاَر َعَرفََة، فََسِمَع انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَراَءُه زَْجًرا َشِديًدا، َورَضْ

ِْهْم، َوقَاَل: �َِسْوِطِه إِ 
َ

ِكينَِة فَإِنَّ الرِبَّ لَيَْس بِاِإليَضاِع «يل َها انلَّاُس َعلَيُْ�ْم بِالسَّ ُّ�
َ
[رواه  »�

 ].١٦٧١ ابلخاری:

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
با مردم در این حج  جگویند که پیامبر خدا  ) حجة الوداع را از این جھت (حجة الواداع) می۱

 ».شاید شما را بعد از امسال نبینم«وداع کردند، و فرمودند: 
) اگر ممکن باشد، باید در وقت رفتن از عرفات به مزدلفه عجله شود، ولی حجاج باید جدًا ۲

در جایی که ازدحام  جمتوجه باشند که از اذیت نمودن مردم خود داری نمایند، زیرا پیامبر خدا 
شان سبب آزار و اذیت مردم شود، و در جایی تیز  رفتند، تا مبادا تیز رفتن آھسته میمردم بود، 

 داشت. رفتند که این خوف وجود نمی می
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به  جروایت است که وی در روز عرفه با پیامبر خدا  باز ابن عباس -٨٣٣
شتران از پشت سر ھیاھوی مردم و زدن  جطرف مزدلفه آمد، در این وقت پیامبر خدا 

 را شنیدند، با تازیانۀ خود به طرف مردم اشاره نموده و فرمودند:
 .)١(»ای مردم! آرام باشید، ثواب و خیر درشتاب کردن و تیز رفتن نیست«

نْ  -٥٣ ةَ أَهْ  باب: مَ فَ عَ مَ ضَ يْ قدَّ ونَ بِاملُزْ لِهِ بِلَ فُ يَقِ ، فَ ةِ لٍ لِفَ دْ وَ  دَ ،يَ ونَ قدِّ وَ  عُ ا يُ مِ إِذَ

رُ  مَ ابَ القَ  غَ

کسی که ضعیفان فامیلش را پیشتر فرستاد تا به مزدلفه بایستند و دعا کنند،  ]:٥٣باب [
 و این پیش فرستادن در وقت غیاب مهتاب بود

ْسَماءَ  -٨٣٤
َ
ىِب بَ�ٍر ريَِض اهللا َعنُهَما َ�ْن أ

َ
ْلََة مَجٍْع ِعنَْد الُمزَْدِلَفِة، بِنِت أ

َ
�ََّها نََزلَْت يل

َ
� :

 ، ، َهْل اَغَب الَقَمُر؟«فََصلَّْت َساَعًة ُ�مَّ قَالَْت: َ�َقاَمْت تَُص�ِّ ، قُلُْت: َال، فََصلَّْت َساَعًة »يَا ُ�َ�َّ
لُوا«، قُلُْت: َ�َعْم، قَالَْت: »يَا ُ�َ�َّ َهْل اَغَب الَقَمُر؟«ُ�مَّ قَالَْت:  ِ

َ
َلْنَا َوَمَضيْنَا، َحىتَّ »فَاْرحت ، فَاْرحتَ

 قَْد َرَمِت اجلَْمَرَة، ُ�مَّ رَ 
َّ

َرانَا إِال
ُ
لَِها، َ�ُقلُْت لََها: يَا َهنْتَاهُ َما أ بَْح يِف َمْ�ِ َجَعْت فََصلَِّت الصُّ

ُعِن «َغلَّْسنَا، قَالَْت:  ِذَن لِلظُّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ ، إِنَّ رَُسوَل ا�َّ [رواه ابلخاری:  »يَا ُ�َ�َّ

١٦٧٩.[ 
روایت است که: وی در شب (جمع)[که شب ب از اسماء بنت ابو بکر -٨٣٤

مزدلفه باشد] در مزدلفه منزل کرد، بعد از آن بر خاست که نماز بخواند، ساعتی نماز 
 خواند.

بعد از آن [از غالمش عبد الله بن کیسان] پرسید: فرزندم! آیا مھتاب غروب کرده 
 است؟

 گفت: نه!
 کرده است؟ باز ساعتی نماز خواند و سپس پرسید: آیا مھتاب غروب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
انسان باید در ھمه جا وقار و حیثیت اسالمی خود را حفظ نماید، ولو آنکه غرضش از شتاب  

برای کسی که در رسیدن به جماعت عجله  جچه پیامبر خدا  باشد، چنانکردن، حصول عبادت 
 ».چنین شتاب مکن خداوند حرصت را بر عبادت زیاد کند، ولی دوباره این«کرده بود فرمودند: 
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 گفت: بلی!
 گفت: حرکت کنید.

جمرۀ عقبه را زد، بعد از آن برگشت و  لحرکت کردیم و رفتیم، تا اینکه اسماء
 گاه خود [در منی] اداء نمود. نماز صبح را در منزل

کنم که ما به تاریکی به (مَنی)  گوید: برایش گفتم: ای فالنی! فکر می می سعبد الله
 رسیدیم.

 .)١(اند ھا این اجازه را داده برای زن جیامبر خدا گفت: فرزندم! پ

ُ َ�نَْها قَالَْت:  -٨٣٥ َا الُمزَْدِلَفةَ «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
ْ

َذنَِت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا  نََزنل
ْ
فَاْستَأ
ًة بَِطيئًَة، 

َ
ْن تَْدَ�َع َ�بَْل َحْطَمِة انلَّاِس، َوَ�نَِت اْمَرأ

َ
ِذَن لََها، فََدَ�َعْت َ�بَْل َعلَيِْه وََسلََّم َسوَْدُة، أ

َ
فَأ

ُْن، ُ�مَّ َدَ�ْعنَا بَِدفْعِ 
َ

ْصبَْحنَا �
َ
َ�ْمنَا َحىتَّ أ

َ
ِ َحْطَمِة انلَّاِس َوأ َذنُْت رَُسوَل ا�َّ

ْ
ُ�وَن اْستَأ

َ
ْن أ

َ
ِه، فََأل

َّ ِمْن َمْفُروٍح بِهِ  َحبُّ إيِلَ
َ
َذنَْت َسوَْدُة، أ

ْ
[رواه ابلخاری:  »َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َكَما اْستَأ

١٦٨١.[ 
 لروایت است که گفت: به مزدلفه سکنی گزیدیم، (سوده) لاز عائشه -٨٣٥

 اجازه خواست تا پیش از ازدحام مردم حرکت کند. جامبر خدا که زن چاقی بود از پی
برایش اجازه دادند، و او پیش از ازدحام مردم حرکت کرد [و به منی  جپیامبر خدا 

حرکت کردیم، و اگر من  جرفت] و ما تا صبح ھمانجا ماندیم، و صبح ھمراه پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ست که بعد از مسجد ای ا شود، آخرین جمره ) جمرۀ عقبه که به نام (جمرۀ بزرگ) نیز یاد می۱

 شود. خیف به طرف غرب منی قرار دارد، و در روز اول عید، تنھا ھمین جمره زده می
ھا روا است که از مزدلفه  ھا، مردھای پیر، اشخاص مریض و امثال این ) برای اھل اعذار مانند زن۲

را رمی پیش از طلوع فجر حرکت کنند، تا در وقت خلوت و پیش از ازدحام حجاج جمرۀ عقبه 
 نمایند.

 ) برای اشخاص فورق الذکر زدن جمرۀ عقبه پیش از طلوع آفتاب جواز دارد.۳
) وقت اصلی زدن جمرۀ عقبه، در نزد احناف بعد ازطلوع افتاب روز دھم ذوالحجه تا غروب ۴

بعد از نیم شب دھم ذوالحجه تا پیش از طلوع  /آفتاب ھمان روز است، و در نزد امام شافعی
توان در کتب فقه و کتب شروح حدیث مطالعه  ست، و تفصیل بیشتر این مسئله را میفجر بعدی ا

 نمود.
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 ایم از ھر خوشی دیگریگرفتم، بر می اجاز جاز پیامبر خدا  لھم مانند سوده
 .)١(تر بود  خوش

نْ  -٥٤ يلِّ  باب: مَ جْ  الْ يُصَ مْ فَ  عٍ رَ بِجَ

 خواند ]: کسی که نماز صبح را به مزدلفه می٥٤باب [

ُ َ�نْهُ َعن  -٨٣٦ ِ ريَِضَ ا�َّ نَّهُ  :َ�بِْد ا�َّ
َ
َالَ�ْ�ِ لُكَّ َصَالٍة وَْحَدَها  قَِدمَ  � مَجًْعا، فََص�َّ الصَّ

َذاٍن َو�ِقَاَمٍة، َوالَعَشاُء بَيْنَُهَما، ُ�مَّ َص�َّ الَفْجَر ِحَ� َطلََع الَفْجُر، قَائٌِل َ�ُقوُل: َطلََع الَفْجرُ 
َ
، بِأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َوقَائٌِل َ�ُقوُل: لَْم َ�ْطلُِع الَفْجُر، ُ�مَّ قَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا إِنَّ َهاَ�ْ�ِ «�َّ
َا َ�ْن َوقِْتِهَما، يِف َهَذا الَماَكِن، الَمْغِرَب َوالِعَشاَء، فََال َ�ْقَدُم انلَّاُس مَجًْعا 

َ
تل َالَ�ْ�ِ ُحوِّ الصَّ

اَعةَ  ِمَ� ، ُ�مَّ َوَ�َف حَ »َحىتَّ ُ�ْعِتُموا، وََصَالَة الَفْجِر َهِذهِ السَّ
َ
نَّ أ

َ
ْسَفَر، ُ�مَّ قَاَل: لَْو أ

َ
ىتَّ أ

 ُ ْم َدْ�ُع ُ�ثَْماَن ريَِضَ ا�َّ
َ
َع أ رْسَ

َ
ُ اَكَن أ

ُ
قَْوهل

َ
ْدرِي: أ

َ
نََّة، َ�َما أ َصاَب السُّ

َ
فَاَض اآلَن أ

َ
 الُمْؤِمِنَ� أ

 ].١٦٨٣رواه ابلخاری: [ َ�نُْه، فَلَْم يََزْل يُليَبِّ َحىتَّ َرَ� مَجَْرَة الَعَقبَِة يَْوَم انلَّْحرِ 
روایت است که وی به مزدلفه آمد، و دو نمازی را  ساز عبد الله [بن مسعود] -٨٣٦

، [یعنی: نماز مغرب و نماز عشاء] ھر نمازی را که به یک شود می جا خوانده که در آن
 اذان و یک اقامت اداء نمود، و نان شب را در بین آن دو نماز صرف کرد.

گفت که:  که فجر طلوع کرد، نماز فجر را اداء نمود، کسی میبعد از آن ھنگامی 
 گفت که: طلوع نکرده است. فجر طلوع کرده است، و کسی می

فرمودند: این دو نماز، یعنی: نماز مغرب و  جبعد از آن [راوی] گفت که: پیامبر خدا 
شود نباید  کند، و تا وقتی که تاریک نمی نماز عشاء، در این مکان از وقت خود تغییر می

 .)٢(»مردم به مزدلفه بیایند، و وقت نماز فجر، ھمین وقت است
بعد از آن، وقوف نمود تا آنکه روز روشن شد، بعد از آن گفت: اگر  سعبد الله

 .)١(] حاال حرکت نماید، موافق سنت عمل کرده استسامیرالمؤمنین [عثمان

شد تا پیش از ازدحام حجاج جمرۀ عقبه را رمی نماید، و علت  زیرا اجازه گرفتن سبب آن می -١
نیز موجود بود، زیرا طوری که در بعضی از  لاجازه خواستن که چاقی باشد، برای عائشه

 روایات آمده است، وی دراین وقت چاق شده بود.
 یعنی ھمان وقت عادی آن است که بعد از طلوع فجر باشد. -٢
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و [عبد الله  سکردن عثماتدانم گفتۀ او زودتر بود، یا حرکت  گوید] نمی [راوی می
 .)٢(گفت عید، به طور مستمر تلبیه می] تا وقت زدن جمرۀ عقبه در روز سبن مسعود

تَى -٥٥ دْ  باب: مَ نْ يُ عُ مِ ْ  فَ  عٍ مجَ

 ]: از مزدلفه چه وقت باید حرکت کرد٥٥باب [

ُ َ�نْهُ َعن  -٨٣٧ نَّهُ  :ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
بَْح، ُ�مَّ وَ َص�َّ جِبَْمٍع ال � �َِ�  َ�َف َ�َقاَل:صُّ إِنَّ الُمرْشِ

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ 
َ
ْق ثَِبُ�، َوأ رْشِ

َ
ْمُس َوَ�ُقولُوَن: أ لََّم اَكنُوا َال يُِفيُضوَن َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

فَاَض 
َ
ْمُس َخالََفُهْم ُ�مَّ أ ْن َ�ْطلَُع الشَّ

َ
 ].١٦٨٤[رواه ابلخاری: َ�بَْل أ

کرد بعد از آن  روایت است که وی نماز فجر را در مزدلفه اداء سعمراز  -٨٣٧
کردند و  کرد حرکت نمی وقوف نمود و گفت: مشرکین تا وقتی که آفتاب طلوع نمی

 .)٣(گفتند: ای آفتاب بر (َثبیر) بتاب! می
ھا مخالفت نمودند، [و پیش از طلوع آفتاب به طرف منی  با آن جولی پیامبر خدا 

 .)٤(پیش از طلوع آفتاب حرکت کرد س]، [و به ھمین اساس] عمرحرکت کردند

عمل نموده است، و این بر خالف عادت اھل جاھلیت است که  جیعنی: موافق سنت پیامبر خدا  -١
 کردند. از مزدلفه بعد از طلوع آفتاب حرکت می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) تلبیه گفتن حاجی باید تا وقت زدن جمرۀ عقبه در روز (نحر) ادامه یابد.۱
 یابد. ستالم حجر األسود ادامه می) تلبیه گفتن عمره کننده در نزد احناف تا وقت ا۲

(َثبیر): کوه مشھوری است در مزدلفه، که ھنگام رفتن به طرف (منی)، به دست چپ واقع  -٣
گردد، و معنی حدیث این است که: مشرکین منتظر آن بودند که آفتاب بر کوه (َثبیر) بتابد، و  می

 ھا به طرف منی حرکت کنند. بعد از آن آن
 ئل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسا -٤

گویند کسی که وقوف به مزدلفه را  ) وقوف به مزدلفه بعد ازطلوع فجر واجب است، و احناف می۱
 گردد. کند، بر وی (دم) الزم می بعد از فجر بدون عذر ترک می

 ) در صبح روز عید، باید پیش ازطلوع آفتاب، از مزدلفه به طرف منی حرکت نمود.۲
 که حرکت کردن به سوی منی، بعد از روشن شدن ھوا باشد.) مستحب است ۳
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وبِ البُدْ  -٥٦ كُ  نِ باب: رُ

 شدن بر شتر (هدی) سوار ]:٥٦باب [

ى رَُجًال  -٨٣٨
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َرأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

اْرَكبَْها «قَاَل: إِ�ََّها بََدنٌَة قَاَل: » اْرَكبَْها«َ�َقاَل: إِ�ََّها بََدنٌَة َ�َقاَل: » اْرَكبَْها: «�َُسوُق بََدنًَة، َ�َقاَل 
ْو يِف اثلَّاِ�يَةِ » َو�ْلََك 

َ
 ].١٦٨٩[رواه ابلخاری:  يِف اثلَّاثِلَِة أ

شخصی را دیدند که:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٨٣٨
 برد. شتری (ھدی) را در پیش روی خود می

 ».بر او سوار شو«فرمودند: 
 گفت: این شتر (ھدی) است.

 ».سوار شو«فرمودند: 
 گفت: این شتری (ھدی) است.

 .)١(، و این سخن را در مرتبۀ سوم و یا دوم گفتند»وای بر تو! سوار شو«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند که: اگر کسی شتری غرض (ھدی) با خود  ) بعضی از علماء نظر به ظاھر این حدیث می۱

رده را به جا آو جداشت، واجب است که بر آن سوار شود، تا به این طریق ھم امر پیامبر خدا 
ھای خود  باشد، و ھم با اھل جاھلیت مخالفت کرده باشد، زیرا اھل جاھلیت شتری را که برای بت

از روی  جگویند که این امر پیامبر خدا  شدند، ولی جمھور علماء می کردند، سوار نمی نذر می
و  ارشاد، و مصلحت خود آن شخص بود، تا بدون لزوم پیاده نرود، و خود را در مشقت نیندازد،

شان حدیث  مذھب احناف آن است که سوار شدن (ھدی) بدون ضرورت جواز ندارد، و دلیل
در صحیح مسلم است که: شخصی از وی از حکم سوار شدن بر (ھدی) پرسید، در جواب  سجابر

کنی،  اگر مجبور شدی، تا وقتی که مرکوبی پیدا می«شنیدم که فرمودند:  جگفت: از پیامبر خدا 
، و مفھوم مخالف آن این است که اگر مجبور نشدی بر آن سوار »ر آن سوار شوبه طور معروف ب

 مشو.
) اگر عالم برای کسی حکم شرعی را بیان کرد، و او آن حکم را قبول نکرد، و یا از اجرای آن ۲

 حکم خود داری نمود، روا است که او را مورد توبیخ قرار دھد. 
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نْ  -٥٧ اقَ البُدْ  باب: مَ هُ نَ سَ عَ  مَ

 ]: کسی که شتر (هدی) را با خود برده است٥٧باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َعن  -٨٣٩ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َ�َمتََّع رَُسوُل ا�َّ اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
ْهَدى، فََساَق َمَعُه الَهْدَي ِمْن 

َ
 احلَجِّ َوأ

َ
ِة الوََداِع، بِالُعْمَرِة إىِل  رَُسوُل َحجَّ

َ
ِذي احلُلَيَْفِة، َوَ�َدأ

، َ�تََمتََّع انلَّاُس َمَع انلَّيِبِّ  َهلَّ بِاحلَجِّ
َ
 بِالُعْمَرِة ُ�مَّ أ

َهلَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ َص�َّ اُهللا ا�َّ

ْهَدى، 
َ
، فَاَكَن ِمَن انلَّاِس َمْن أ  احلَجِّ

َ
َم بِالُعْمَرِة إىِل

فََساَق الَهْدَي َوِمنُْهْم َمْن لَْم ُ�ْهِد، َعلَيِْه وََسلَّ
َة قَاَل: لِلنَّاِس  ا قَِدَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمكَّ ْهَدى، فَإِنَُّه َال َ�ِلُّ «فَلَمَّ

َ
َمْن اَكَن ِمنُْ�ْم أ

ُه، َوَمْن لَْم يَُ�ْن ِمنْ�ُ  ٍء َحُرَم ِمنُْه، َحىتَّ َ�ْقيِضَ َحجَّ َيِْت ليَِشْ
ْ

ْهَدى، فَلْيَُطْف بِابل
َ
ْم أ

ْد َهْديًا، فَلْيَُصْم ثَالَ  ، َ�َمْن لَْم َ�ِ  بِاحلَجِّ
َْحِلْل، ُ�مَّ يِلُِهلَّ

ْ
ْ َويل َُقرصِّ

ْ
َفا َوالَمْرَوِة، َويل يَّاٍم َو�ِالصَّ

َ
ثََة �

ْهِلهِ 
َ
 أ

َ
 ].١٦٩١[رواه ابلخاری:  »يِف احلَجِّ وََسبَْعًة إَِذا رََجَع إِىل

و  عمره جروایت است که گفت: در حجة الوداع پیامبر خدا  بابن عمر از -٨٣٩
حج را با ھم اداء کردند، و با خود (ھدی) داشتند، و (ھدی) را از (ذو الحلیفه) با خود 

 برده بودند، و اول نیت عمره و بعد از آن، نیت حج کردند.
عمرۀ و بعد از آن حج کردند، بعضی از مردم (ھدی) را با  جو مردم با پیامبر خدا 

 خود برده بودند، و عدۀ دیگری (ھدی) نبرده بودند.
کسی که از شما «به مکه آمدند، برای مردم گفتند:  جھنگامی که پیامبر خدا 

کند، چیزی را که بر وی  (ھدی) با خود دارد، نباید تا وقتی که حج را کامال اداء نمی
 ».، برای خود حالل سازدحرام بود

و کسی که از شما (ھدی) با خود ندارد، به خانه (کعبه) طواف کند، و بین صفا و «
مروه سعی نماید، موی خود را کوتاه نماید و خود را حالل سازد، بعد از آن برای ادای 

 ».حج نیت کند
و کسی که (ھدی) برایش میسر نیست، سه روز در حج، و ھفت روز بعد از «

 .)١(»گشتن بسوی اھل خود، روزه بگیردباز

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -١
                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٤٢

نْ  -٥٨ رَ أَشْ  باب: مَ يْ وَ  عَ لَ ي احلُ دَ بِذِ لَّ مَّ أَحْ قَ ةِ ثُ مَ فَ  رَ

  را در ذو الحَلیفه قالده کرد، و بعد از آن احرام بست )هدی]: کسی که شتر (٥٨باب [

َخَرَج انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا «قَاَال:  ريَِضَ اهللا َعنُهَما َعِن الِمْسَوِر بِْن َ�َْرَمَة، َوَمْرَوانَ  -۸۴۰
َة  ْصَحابِِه َحىتَّ َعلَيِْه وََسلََّم َزَمَن احلَُديِْبيَِة ِمَن الَمِدينَِة يِف بِْضَع َعرْشَ

َ
إَِذا اَكنُوا بِِذي  ِمائًَة ِمْن أ

ْشَعرَ 
َ
َ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الَهْدَي، َوأ ْحَرَم بِالُعْمَرةِ  احلُلَيَْفِة، قَ�َّ

َ
[رواه ابلخاری:  »َوأ

١٦٩٤.[ 
روایت است که گفتند: در واقعۀ  )٢(بو مروان )١(از مسور بن مخرمه -۸۴۹

خود از مدینه خارج شدند، ھای  با چند ده صد نفر از صحابه ج(حدیبیه) پیامبر خدا 

) کسی که بر وی (ھدی) تمتع الزم شده است، و قدرت به خریدن آن را ندرد، باید ده روز روزه ۱
بگیرد، سه روز در حج، و ھفت روز بعد از بازگشتن از حج، و یا بازگشتن به خانوادۀ خود، و سه 

 روزی را که باید در حج روزه بگیرد، روز ھفتم، ھشتم، و نھم ذو الحجه است.
تواند این ھفت  از بازگشتن بسوی اھل در نزد احناف، بازگشتن از حج است، بنابراین می ) مراد۲

بازگشتن به فامیل و  /روز را حتی در مکۀ مکرمه روزه بگیرد، و مراد از آن در نزد اما شافعی
خانوادۀ خود است، بنابراین تا وقت که نزد فامیلش بر نگشته است، روزه گرفتن این ھفت روز 

روا نیست، مگر آنکه در مکه و یا در جای دیگری نیت اقامت نماید، که در این صورت روزه برایش 
 گرفتن در جای اقامتش برایش روا است.

وی مسور بن مخرمه بن نوفل، خواھر زادۀ عبد الرحمن بن عوف قرشی است، دو سال بعد از  -١
بعد از اینکه حصین بن نمیر با بود، و در مکه سکنی گزید،  سھجرت تولد یافت، از طرفداران علی

لشکرش به جنگ بن زبیر آمد، و کعبه را به منجنیق بست، در این وقت مسور بن مخرمه در 
خواند که سنگی از منجنیق به او اصابت کرد، و باآلخره سسب کشته شدن او  (حجر) نماز می

ات یافت، شد، و در اول ربیع األول سال شصت و چھار ھجری به سن شصت و دو سالگی وف
 ).۴/۳۹۵اسدالغابه (

وی مروان بن حکم بن ابی العاص قرشی اموی است، در سال دوم ھجری تولد یافت، و چون  -٢
پدرش را به طائف تبعید کرده بودند، و او در این وقت طفل بود وبا پدرش به طائف  جپیامبر خدا 

گوید که پیامبر  ه واقدی مینشده بود، گرچ جرفته بود، لذا مشرف به دیدن و صحبت پیامبر خدا 
به طرف او نگاه کرد و گفت: وای برتو، و وای بر امت محمد  سرا دیده است، روزی علی جخدا 

از تو و از اوالد تو، وی در دمشق در سوم ماه رمضان سال شصت و پنج ھجری به عمر پنجاه و سه 
 ).۷/۳۰۴)، عمدة القاری (۳۴۹-۴/۳۴۸سالگی وفات یافت اسد الغابه (

                                                                                                                        



 ١٤٣  حج ]:۲۶[ کتاب

ار کردند، و شتر (ھدی) را قالده و اشع جچون به (ذو الحَلیفه) رسیدند، پیامبر خدا 
 .)١(برای ادای عمره نیت نمودند

نْ  -٥٩ هِ  باب: مَ الَئِدَ بِيَدِ لَّدَ القَ  قَ

 ]: کسی که به دست خودش قالده کرد۵۹باب [

ُ َ�نَْهاَعن  -۸۴۱  اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ ْ�َن َ�بَّاٍس  هُ نَّ :� ُ َ�نُْهَما  َ�بَْد ا�َّ : َمْن وُل قَ �َ ريَِضَ ا�َّ

ْهَدى 
َ
َهْديًا َحُرَم َعلَيِْه َما َ�ُْرُم ىلَعَ احلَاجِّ َحىتَّ ُ�نَْحَر َهْديُُه، قَالَْت َ�ْمَرةُ: َ�َقالَْت اَع�َِشُة أ

ُ َ�نَْها: لَيَْس َكَما قَاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس  ِ َص�َّ اُهللا «، ريَِضَ ا�َّ نَا َ�تَلُْت قََالئَِد َهْدِي رَُسوِل ا�َّ
َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعلَيِْه وََسلََّم  َها رَُسوُل ا�َّ َ ، ُ�مَّ قَ�َّ يِب، �ِيََديَّ
َ
�ِيََديِْه، ُ�مَّ َ�َعَث بَِها َمَع أ

َر الَهْدُي  ِ
ُ

ُ َحىتَّ �
َ

ُ هل َحلَُّه ا�َّ
َ
ٌء أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَشْ [رواه  »فَلَْم َ�ُْرْم ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

 ].۱۷۰۰: ابلخاری
 بروایت است که برایش خبر رسید که عبد الله بن عباس لاز عائشه -۸۴۱

گوید: کسی که (ھدی) را فرستاده باشد، تا وقتی که ھدیش ذبح نگردیده است، ھر  می
 باشد. حرام میبر وی  چیزی که بر حجاج حرام است

ان ھای قالده شتر گوید نیست، من با دست گفت: این طور که او می لعائشه
ھا را بگردن  ھای خود آن با دست جرا بافتم، و پیامبر خدا  ج(ھدی) پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای احرام به گردن آن  ) قالده کردن شتر (ھدی) عبارت از آن است که: یک جفت از کفش۱

 آویخته شود، تا دانسته شود که این شتر برای (ھدی) است.
) إشعار کردن عبارت از آن است که طرف چپ کوھان شتر (ھدی) را اندکی زخمی نمایند تا ۲

 خون از آن جاری گردد.
 ) تقلید و اشعار باید پیش از احرام بستن انجام پذیرد.۳
 ) بھتر است که تقلید و إشعار ذریعۀ خود حاجی صورت بگیرد.۴
شود، نباید خود را حالل  فرستد، تا وقتی که (ھدی) به منی ذبح نمی ) حاجی که (ھدی) می۵

 سازد.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٤٤

حالل ساخته بود، تا  جشتران بستند، و ھیچ چیزی را که خداوند برای پیامبر خدا 
 .)١(ھنگام ذبح شتران، بر ایشان حرام نگردید

قْ  باب: -٦٠ نَمِ لِيدِ الْ تَ  غَ

 ]: قالده کردن گوسفند۶۰باب [

ُ َ�نَْها  َهاَ�نْ وَ  -۸۴۲  فِْتُل الَقَالئَِد لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه : «يِف ِروايِةٍ ريَِضَ ا�َّ
َ
ُكنُْت أ

 
ً

ْهِلِه َحَالال
َ
ُ الَغنََم، َوُ�ِقيُم يِف أ  ].۱۷۰۲ه ابلخاری: [روا »وََسلََّم، َ�يَُق�ِّ

ھدی) گوسفندی را ( جروایتی است که: پیامبر خدا  لو از عائشه -۸۴۲
 فرستادند.

گوسفند را قالده نمودند، و  جو در روایت دیگری از وی آمده است که: پیامبر خدا 
 .)٢(و خانوادۀ خود حالل باقی ماندند خودشان در فامیل

 آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث  -١
امیر حج بود،  سکند، در حجی واقع گریده بود که ابو بکر روایت می لاین و اقعۀ را که عائشه 

در این سال به حج نرفته بودند، و خالصۀ آنچه که در این حدیث آمده است  جو خود پیامبر خدا 
لمای فرستد، در نزد ابن عباس و بعضی از ع که: اگر کسی که خودش به حج نرفته، و (ھدی) می

دیگر، مانند کسی است که به حج رفته است، یعنی تا وقتی که ھدیش در (منی) ذبح نگریده 
شود، و نباید خود را حالل سازد، ولی جمھور صحابه و فقھای دیگر، و  است، در احرام شمرده می

به این نظر اند که چنین شخصی به ھیچ وجه محرم شمرده  لاز آن جملۀ أم المؤمنین عائشه
ماند، و  ود، و ھمۀ آنچه که برایش حالل بود، بعد از فرستادن (ھدی) نیز حالل باقی میش نمی

 مؤید نظر جمھور است. جبدون شک عمل پیامبر خدا 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

حرام نگردیده بود، و این حدیث مؤید  ج) بعد از فرستادن (ھدی)، ھیچ چیز بر پیامبر خدا ۱
فرستد، محرم  رود، و (ھدی) می حدیث سابق است بر اینکه اگر کسی که خودش به حج نمی

 شود. شمرده نمی
) قالده کردن گوسفند (ھدی) مشروع است، با این تفصیل که احناف و مالکیه این عمل را ۲

 دانند. جائز، و اکثر علماء آن را سنت می

                                                 



 ١٤٥  حج ]:۲۶[ کتاب

هْ  باب: القَالئِدِ  -٦١ نَ العِ  نِ مِ

 ]: قالئد از پشم۶۱باب [

[رواه ابلخاری:  »قََالئَِدَها ِمْن ِعْهٍن اَكَن ِعنِْديَ�تَلُْت «َ�نَْها قَالَْت: ِ� ِروايَِة وَ  -۸۴۳
١٧٠٥.[ 

ھا را [یعنی:  آمده است که گفت: قالئد آن لو در روایت دیگری از عائشه -۸۴۳
 .)١(پشمی که در نزدم بود، بافتمقالئد ھدایا را] از 

٦٢-  ِ اوَ  نِ بُدْ الَلِ لِلْ باب: اجلْ َ قِ هبِ دُّ  التَّصَ

 (هدی) و خیرات دادن آن]: جل شتر ۶۲باب [

ُ َ�نُْه قَاَل:  -۸۴۴ ٍّ ريَِضَ ا�َّ َق «َ�ْن يلَعِ تََصدَّ
َ
ْن أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ َمَرِ� رَُسوُل ا�َّ

َ
أ

َْرُت َوجِبُلُوِدَها َالِل ابُلْدِن الَّيِت �َ  ].١٧٩٧[رواه ابلخاری:  »جِبِ
مرا امر کردند تا ُجل و پوست  جخدا  روایت است که گفت: پیامبر ساز علی -۸۴۴

 .)٢(شترانی را که (نحر) کرده بودند، خیرات بدھم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: قالده باید، از  دانند، و می این حدیث رد بر کسانی است که قالده کردن از پشم را جائز نمی 

 گیاھان زمین مانند: لیف و پست درختان باشد. 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

داده شود، تا اینکه تمام (ھدی) بدون نقص تقدیم شده ) مزد قصاب و سالخ نباید از (ھدی) ۱
 باشد.

) عادت سابق چنان بود، و فعال ھم چنین است که اطراف حیوان را که عبارت از دست و پا و ۲
دھند، و این عمل روا نیست، و  دادند و می سر و پوست حیوان باشد، عوض مزد، برای سالخ می

 داده شود.باید مزد سالخ از مال جداگانۀ دیگری 
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بْ  -٦٣ نْ باب: ذَ رَ عَ لِ البَقَ جُ نْ  حِ الرَّ ائِهِ مِ ِ  نِسَ ريْ نَّ  أَمْ غَ هِ  رِ

 ها ]: ذبح کردن شخص گاو را از طرف همسران خود، بدون امر آن۶۳باب [

ُ َعن  -۸۴۵ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، الَتَ�نَْها قاَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ : َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ
وايَِة ِز�اِدِة: خِلَْمٍس بَِقَ� ِمْن ِذي الَقْعَدِة، فَُدِخَل َعلَيْنَا يَْوَم انلَّْحِر بِلَْحِم  َ�َقَدَم َوِ� هِذهِ الرَّ

ََر رَُسوُل  ْزَواِجهِ َ�َقٍر، َ�ُقلُْت: َما َهَذا؟ قَاَل: �َ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن أ [رواه ابلخاری:  ا�َّ

١٧٠٩.[ 
ھنگامی که پنج: روز از ذوالقعده  جکه: با پیامبر خدا  لحدیث عائشه -۸۴۵

 باقی مانده بود، از مدینه بیرون شدیم، قبًال گذشت.
برای ما گوشت و در این روایت زیادت ھم آمده است که: در روز عید قربان [کسی] 

 گاو آورد، پرسیدم این از کجا است؟
 .)١(اند از عوض ھمسران خود گاوی (نحر) کرده جگفت: پیامبر خدا 

نْ النَّحْ باب:  -٦٤ رِ النَّبِيِّ رِ يفِ مَ نیَ  ج حَ  بِمِ

 جذبح کردن در (منی) در کشتارگاه پیامبر خدا  ]:۶۴باب [

ُ َعن  -۸۴۶ ِ ريَِضَ ا�َّ نَُّه « َماَ�نْهُ َ�بَْد ا�َّ
َ
َمنَْحِر رَُسوِل : «يَعِ� » اَكَن َ�نَْحُر يِف الَمنَْحرِ �

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ   ].١٧١٠[رواه ابلخاری:  »ا�َّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) (نحر) کردن قربانی گاو جواز دارد، ولی بھتر آن است که ذبح گردد، زیرا در روایت دیگری ۱

 آن گاو را (ذبح) کردند، و این روایت بعد از این خواھد آمد. جآمده است که پیامبر خدا 
 ون اذنش جواز دارد.) نحر کردن قربانی عوض شخص دیگری بد۲
) علماء با استناد به احادیثی که در مورد (ھدی) و قربانی آمده است، گوسفند را از یک شخص، ۳

گویند: (ھدی) یک گوسفند از  اند، و بعضی از علماء می و گاو و شتر را برای ھفت کس جواز داده
، نه ادای واجب، به این اھل یک خانواده جواز دارد، ولی شاید این جواز جھت رسیدن ثواب باشد

معنی که اگر بر چندین عضو یک فامیل قربانی واجب گردیده باشد، باید ھر کدام جداگانه قربانی 
ھا جواز ندارد، ولی اگر بر یک نفر قربانی واجب شده بود،  کنند، و قربانی یک گوسفند، از ھمۀ آن

 رسد. ای فامیل میو ھمان شخص یک گوسفند را قربانی کرد، ثواب آن برای ھمۀ اعض

                                                 



 ١٤٧  حج ]:۲۶[ کتاب

در (منحر) یعنی: در ھمان جایی نحر  بروایت است که عبد الله بن عمر -۸۴۶
  .)١(نحر کرده بودند جکرد، که پیامبر خدا  می

قيَّدةباب: نَحْ  -٦٥ بِلِ مُ اإلِ  رِ

 ]: ذبح کردن شتر در حال بستن دستش۶۵باب [

ُ َ�نُْهَماَعنُه وَ  -۸۴۷   :ريَِضَ ا�َّ
َ
یأ

َ
�ُّه َرأ نَاَخ بََدَ�تَُه َ�نَْحُرَها قَاَل: ىلَعَ  نَّ

َ
اْ�َعثَْها «رَُجٍل قَْد أ

ٍد َص   ].۱۷۱۳ابلخاری: [رواه  »لَّمَ �َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ ِ�يَاًما ُمَقيََّدًة ُسنََّة ُ�َمَّ
روایت است که وی شخصی رادید که شترش را خوابانده  بو از ابن عمر -۸۴۷

 کند. و نحر می
 جگفت: او را ایستاده و در حالی که دستش بسته باشد نحر کن، سنت محمد 

  .)٢(چنین است

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شتران خود را در عید قربان نحر کرده بودند، نزدیک جمرۀ کوچک  ج) جایی که پیامبر خدا ۱

جا  من این«فرمودند که:  جاست که به طرف مسجد خیف واقع است، ولی چون خود پیامبر خدا 
اند که: نحر کردن در ھر جای منی جواز  ، علماء گفته»راستنحر کردم، و ھر جای (منی) قابل نح

 از فضایل است نه از واجبات حج. جدارد، و نحر کردن در (منحر) پیامبر خدا 
کرد، سببش آن بود که وی در تتبع آثار  نحر می جدر (منحر) پیامبر خدا  ب) اینکه ابن عمر۲

را ترک نماید، و  جخواست ھیچ عملی از اعمال پیامبر خدا  سخت پا بند بود، و نمی جنبی کریم 
امکان نحر و ذبح درھر جای (منی) امکان پذیربود، ولی چون  بدیگر آنکه درزمان ابن عمر

گردد، درھمان جایی ذبح گردد که برای  امروز چنین امکانی وجود ندارد، باید حیوانی که ذبح می
 ص داده شده است، و در جای دیگری از (منی) به این کار اقدام نشود.این کار اختصا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) سنت و یا مستحب است که شتر به ھمین طریقی که در حدیث آمده است، نحر گردد.۱
 دانست، عالم باید آن حکم را برایش بیاموزد. ) اگر کسی حکمی را نمی۲

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٤٨

عْ  باب: الَ  -٦٦ ديِ  طِييُ نَ اهلَ ارَ مِ زَّ يْ  اجلَ  ئاً شَ

  سالخ نباید از (هدی) چیزی بدهد ]: برای٦٦باب [

َمَرِ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -٨٤٨
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ ٍّ ريَِضَ ا�َّ قُوَم ىلَعَ «َ�ْن يلَعِ

َ
ْن أ

َ
أ

ْعِطَي َعلَيَْها َشيْئًا يِف ِجَزاَرتَِها
ُ
 ].١٧١٦[رواه ابلخاری:  »ابُلْدِن، َوَال أ

مرا امر کردند تا بر نحر  جست که گفت: پیامبر خدا روایت ا ساز علی -٨٤٨
ھا  ھا] از خود آن ھا [یعنی: از گشتن و پوست کردن آن شتران بایستم، و از سالخی آن

 .)١(چیزی ندھم

ا -٦٧ نَ الْ  باب: مَ لُ مِ أكُ قُ وَ  نِ بُدْ يَ دَّ تَصَ ا يَ  مَ

 ]: آنچه که از شتر (هدی) بخورد، و آنچه که صدقه بدهد٦٧باب [

ُ َ�نُْهَما َعن  -٨٤٩ ِ ريَِضَ ا�َّ ُوِم بُْدنِنَا فَْوَق قَاَل َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ
ُ
ُ�ُل ِمْن حل

ْ
: ُكنَّا َال نَأ

َا انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: 
َ

َص نل َ�لْنَا َوتََزوَّْدنَا»لُكُوا َوتََزوَُّدوا«ثََالِث ِمً�، فَرَخَّ
َ
 ، فَأ

 ].١٧١٩اه ابلخاری: [رو
روایت است که گفت: ما از شتر (ھدی) خود،  باز جابر بن عبد الله -٨٤٩

برای ما اجازه داده  ج خوردیم، و پیامبر خدا بیشتر از سه روزی که در منی بودیم نمی
 .)٢(و ما خوردیم و ذخیره کردیم» بخورید و ذخیره کند«و فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١
در حجة  جکند، شتران ھدی است که پیامبر خدا  ھا یاد می از آن س) مراد از شترانی که علی۱

ھا طوری که قبًال یاد آور شدیم یکصد شتر بود، که شصت و سه  الوداع تقدیم نمودند، و عدد آن
 نحر کرد. سانده را علیو سی و ھفت شتر باقی م جشتر را خود پیامبر خدا 

 ) مزد سالخ را از گوشت و یا پوست (ھدی) و قربانی نباید داد.۲
) اگر مزد سالخ از مال دیگری داده شده باشد، از دادن گوشت (ھدی) و قربانی برای وی باکی ۳

 نیست.
 فروختن پوست و جل (ھدی) بناء به قول اکثر علماء جواز ندارد.

 به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق  -٢
 باشد، روز دھم، یازدھم و دوازدھم ذی الحجه است. ) سه روزی که حاجی در منی می۱

                                                 



 ١٤٩  حج ]:۲۶[ کتاب

لْ  -٦٨ نْ  صريِ التَّقْ وَ  قِ باب: احلَ حْ عِ  الَلِ دَ اإلِ

 ]: تراشیدن و کوتاه کردن موی سر در وقت خارج شدن از احرام٦٨باب [

ُ َ�نُْهَما َعن  -٨٥٠ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف : «قَاَل اْ�ُن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َحلََق رَُسوُل ا�َّ
تِهِ   ].١٧٢٦[رواه ابلخاری:  »َحجَّ

در حج سر خود را  جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است باز ابن عمر -٨٥٠
 .)١(تراشیدند

 ) خوردن و ذخیره کردن از گوشت قربانی جواز دارد.۲
) بھتر است که یک سوم آن را خیرات بدھد، یک سوم آن را بخورد، و یک سوم آن را ذخیره ۳

 ن کار خوبی نیست.کند، و خیرات دادن کمتر از یک سوم آ
 ) دادن گوشت قربانی برای اغنیاء جواز دارد.۴
 ) خوردن از گوشت قربانی مستحب است.۵
 کند، نباید از گوشت آن بخورد و یا ذخیره نماید. ) اگر گسی گوسفند، گاو، و یا شتری را نذر می۶
 ) خوردن از (ھدی) تمتع و قران در حج جواز دارد. ۷

 لیق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متع -١
برای حالق گفتند اول طرف راست را بتراش، و موھای آن را برای ابو طلحه  ج) پیامبر خدا ۱

دادند تا بین مردم تقسیم کند، و بعد از ان طرف چپ را، موھای آن را برای (ام سلیم) که مادر 
 شود، فرستادند، و بعد از آن امر کردند که بقیۀ سرشان را بتراشد. می سانس

)در آنچه که تراشیدن آن در وقت خارج شدن از احرام واجب است، در بین علماء اختالف ۲
گویند: واجب تراشیدن تمام سر است، امام ابو  است، امام مالک و امام احمد رحمھم الله می

گوید: در تراشیدن سه مو واجب  می /ست، و امام شافعیکوید: واجب ربع سرا می /حنیفه
 شود. اداء می

) به اتفاق علماء تراشیدن موی سر در وقت خارج شدن از احرام حج، بھتر از کوتاه کردن آن ۳
 است.

 ) موی آدمی بعد از جدا شدن از وی پاک است.۴
اگر یک تار مویی از «کند که گفت:  روایت می /) امام احمد در مسند خد از ابن سیرین۵

، امام عینی »دھم می در نزدم باشد، آن را بر تمام دنیا و ما فیھا ترجیح جھای پیامبر خدا  مو
موجود بود، و از این  جچند تار مو از موھای پیامبر خدا  سدر کاله خالد بن ولید«گوید:  می

 .»شد رفت، فتح نصیبش می جھت به ھر طرف که می
 بود. سرا در منی تراشید، معمر بن عبد اللهج ) کسی که سر پیامبرخدا ۶

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١٥٠

ُ َ�نُْهَماَعنُه وَ  -٨٥١ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
اللَُّهمَّ ارَْحِم «: أ

، قَاَل: » الُمَحلِِّق�َ  ِ �َن يَا رَُسوَل ا�َّ ِ
�َن » ارَْحِم الُمَحلِِّق�َ اللَُّهمَّ «قَالُوا: َوالُمَقرصِّ ِ

قَالُوا: َوالُمَقرصِّ
، قَاَل:  ِ �نَ «يَا رَُسوَل ا�َّ ِ

 ].١٧٢٧[رواه ابلخاری:  »َوالُمَقرصِّ
 گفتند: جروایت است که پیامبر خدا  بو از ابن عمر -٨٥١

 ».اند رحمت کن خدایا! بر کسانی که سر خود را تراشیده«
اند، [ھم  کسانی که موی سر خود را کوتاه کرده[صحابه]گفتند: یا رسول الله! برای 

 دعا کنید].
 ».اند رحمت کن خدایا! بر کسانی که سر خود را تراشیده« گفتند:

اند، [ھم  [صحابه] گفتند: یا رسول الله! برای کسانی که موی سر خود را کوتاه کرده
 دعا کنید].
 .)١(»ت کن]اند [رحم و بر کسانی که موی سر خود را کوتاه کرده«گفتند: 

ُ َ�نْهُ  -۸۵۲ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ  َ�ْن أ نَّهُ  َك ِمثُل ذال

َ
� 

َّ
قَالََها (اغِفر) بََدَل: (أرَحم)  قَاَل: إِال

�نَ «ثََالثًا، قَاَل:  ِ
 ].١٧٢٨[رواه ابلخاری:  »َولِلُْمَقرصِّ

نیز مانند حدیث گذشته روایت گردیده، مگر او عوض  ساز ابو ھریره -۸۵۲
را گفته است، این کلمه را سه بار گفتند، و بعد از آن برای » بیامرز» «رحمت کن«

 کسانی که موی خود را کوتاه نموده بودند، دعا کردند.

ُ َ�نُْهْم، قَاَل:  -۸۵۳ ِ «َ�ْن ُمَعاِوَ�َة ريَِضَ ا�َّ ُْت َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  قَرصَّ
 ].۱۷۳۰[رواه ابلخاری:  »بِِمْشَقٍص 

 گردد. ) اگر کسی پیش از تراشیدن سرش خود را حالل ساخت، بر وی (دم) الزم می۷
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

 ست.) تراشیدن موی سر در وقت بیرون شدن از احرام حج، بھتر از کوتاه کردن آن ا۱
ھا آن است که در وقت خارج  ) تراشیدن موی سر خاص برای مردھا است، و واجب در حق زن۲

 شدن از احرام، از سر ھرگیسوی خود به اندازۀ یک بند انگشت کوتاه نمایند.
خواستند تا  ج) گویند از جمله کسانی که موھای خود را کوتاه کرده بودند، و از پیامبر خدا ۳

 بودند. بکنند، عثمان و ابو قتادهھا نیز دعا برای آن

                                                                                                                        



 ١٥١  حج ]:۲۶[ کتاب

با (پیکانی)  جروایت است که گفت: از [موی سر] پیامبر خدا  ساز معاویه -۸۵۳
 .)١(کوتاه کردم

مْ  -٦٩ رِ باب: رَ امَ  ي اجلِ

 ها ]: زدن جمره۶۹باب [

ُ َ�نُْهَماَعن  -٨٥٤ نَّهُ اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ رَُجٌل: : �

َ
هل

َ
ْرِ� اجِلَماَر؟ قَاَل:  َسأ

َ
إَِذا َرَ� «َمىَت أ

لََة، قَاَل: » إَِماُمَك، فَاْرِمهْ 
َ
َعْدُت َعلَيِْه الَمْسأ

َ
ْمُس َرَميْنَا«فَأ إَِذا َزالَِت الشَّ

ُ فَ [رواه  »ُكنَّا َ�تََح�َّ
 ].١٧٤٦ابلخاری: 

 روایت است که شخصی از وی پرسید: باز ابن عمر -٨٥٤
 وقت باید جمره بزنم؟چه 

 گفت: وقتی که امام تو جمره زد، تو ھم جمره بزند.
 آن شخص سؤالش را دوباره تکرار نمود.

کرد، جمره  کشیدیم، چون آفتاب زوال می گفت: انتظار می بابن عمر
 .)٢(زدیم می

این کوتاه کردن موی، در عمرۀ (جعرانه) بود، و این حدیث داللت بر آن دارد که کوتاه کردن مو  -١
خواھد بعد  در وقت خارج شدن از احرام، نیز جواز دارد، و خصوصًا در احرام عمرۀ که شخص می

 از آن حج نماید، و تفصیل این مسأله پیشتر گذشت.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

ھای ایام تشریق است، که در  ) مراد از جمرۀ که در این حدیث از آن سؤال شده است، جمره۱
 ھای دوم، سوم، و چھارم عید باشد. روز

که از امیر خود پرسان کن، امیر حج است، و چون  ب) مراد از (امیر) در این قول ابن عمر۲
 بخصی باشد که احکام و مناسک حج را به خوبی بداند، از این جھت ابن عمرامیر حج باید ش

 ببرای آن شخص گفت که: در وقت جمره زدن امامش جمره بزند، و یا شاید قصد ابن عمر
این بوده باشد، که این شخص را از مخالفت کردن با امیرش ممانعت نماید، زیرا مخالفت کردن با 

 شود. ر زیادی میامیر سبب بروز مشاکل و اضرا
 ) وقت جمره زدن در ایام تشریق، بعد از زوال آفتاب است.۳
) بعضی از علماء، و از آن جمله عطاء و طاوس رحمھم الله جمره زدن را در این ایام پیش از ۴

 اند. زوال آفتاب نیز جائز دانسته

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٥٢

مْ  -٧٠ نْ  يِ باب: رَ رِ مِ امَ ادِيبَطْ  اجلَ  نِ الوَ

 دیا]: جمره زدن از پایین و٧٠باب [

 َمسُعوٍد ريَِض ا�ُّ َعنهُ  َعن َعبِد ا�ِّ بِن  -٨٥٥
َ

نَُّه َر� ِمن بَطِن الَواِدي، فَِقيَل هل
َ
إِنَّ : �

نِْزلَْت َعلَيِْه ُسوَرةُ «نَاًسا يَْرُموَ�َها ِمْن فَْوقَِها؟ َ�َقاَل: 
ُ
ي أ ِ

َّ
َ َ�ْ�ُُه، َهَذا َمَقاُم اذل ي َال إهِلَ ِ

َّ
َواذل

 ].١٧٤٧[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْه وََسلَّمَ ابَلَقَرِة َص�َّ اُهللا 
روایت است که وی از طرف پایین وادی جمره  ساز عبد الله بن مسعود -٨٥٥

 زد. می
 زنند. کسی برایش گفت که: مردمی از طرف بلند وادی جمره می

گفت: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست، که این مقام کسی است که سورۀ 
 .)١(ردیده استبقره بر وی نازل گ

پیش از طلوع فجر روز ) آخر وقت جمره در این ایام، غروب آفتاب است، و بعد از غروب آفتاب تا ۵
کند، بر وی (دم)  بعدی، با کراھت جواز دارد، و کسی که بعد از طلوع فجر روز بعدی (رمی) می

 گردد. الزم می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

 ) مراد از جمره کردن در این حدیث مذکور است، جمره عقبه است.۱
 آید مذکور است. بعد از این حدیث می ) کیفیت رمی جمره عقبه در حدیثی که۲
) سبب تخصیص به سورۀ (بقره) آن است که این سوره حاوی اکثر مناسک حج است، گویا ابن ۳

خواسته است برای آن شخص بگوید: کسی که احکام حج بر وی نازل گردیده است، از س مسعود
ته کسی که سورۀ (بقره) ماند، و الب ھمین جا رمی جمره نمود، پس جایی برای گفتگو باقی نمی

 باشند. می جبر وی نازل گردیده بود، پیامبر خدا 
) رمی جمرۀ عقبه از بطن وادی مستحب و یا سنت است، و رمی آن از ھر طرف دیگری نیز ۴

 جواز دارد.
ھا به چھار چیز اختصاص دارد: یکی آنکه در روز نحر تنھا ھمین  ) جمرۀ عقبه از دیگر جمره۵

شود، دوم آنکه وقت رمی آن در روز  د، و دو جمرۀ دیگر در این روز رمی نمیگرد جمره رمی می
نحر پیش از زوال است، حال آنکه وقت رمی دیگر جمرات بعد از زوال است، سوم آنکه: از بطن 

شود، چھارم اینکه: بعد از رمی  شود، حال آنکه دیگر جمرات از بلند وادی زده می وادی زده می
و دعا کردنی نیست، حال آنکه بعد از رمی دیگر جمرات ایستادن و دعا جمرۀ عقبه ایستادن 

 کردن سنت است. 

                                                                                                                        



 ١٥٣  حج ]:۲۶[ کتاب

مْ  -٧١ بْ  يِ باب: رَ رِ بِسَ امَ يَاتٍ اجلَ صَ  عِ حَ

 ]: جمره زدن با هفت ریگ٧١باب [

ُ َ�نْهُ  هُ َ�نْ وَ  -٨٥٦  اجلَْمَرِة الُكرْبَى َماريَِضَ ا�َّ
َ

نَُّه اْ�تََ� إِىل
َ
َجَعَل ابَليَْت َ�ْن �ََسارِهِ فَ ، �
نِْزلَْت َعلَيِْه ُسوَرُة ابَلَقَرِة َص�َّ اُهللا «َوِمً� َ�ْن يَِمينِِه، َوَرَ� �َِسبٍْع َوقَاَل: 

ُ
ِي أ

َّ
َهَكَذا َرَ� اذل

 ].١٧٤٨[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْه وََسلَّمَ 
روایت است که وی به جمرۀ عقبه رسید، کعبه را به طرف  سو از بن معسود -٨٥٦

ت: چپ، و مَنی را به طرف راست خود قرار داد، و با ھفت سنگریزه جمره زد و گف
 .)١(جکسی که بر وی سوره بقره نازل گردیده است، ھمین گونه جمره زد 

ى -٧٢ مَ ا رَ مْ  باب: إِذَ ومُ اجلَ قُ تَنيِ يَ ستَقْ وَ  رَ لُ مُ بْ بِلَ الْ يُسهِ  لَةِ قِ

 ]: وقتی که دو جمره را زد بایستد، و در بطن وادی رویش را به قبله کند٧٢باب [

٨٥٧-  ُ نَُّه اَكنَ َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
ْ�يَا �َِسبِْع َحَصيَاٍت،  َ�نُْهَما: � يَْرِ� اجلَْمَرَة ادلُّ

ُم َحىتَّ �ُْسِهَل، َ�يَُقوَم ُمْستَْقِبَل  ُ ىلَعَ إِثِْر لُكِّ َحَصاٍة، ُ�مَّ َ�تََقدَّ الِقبْلَِة، َ�يَُقوُم َطِو�ًال، يَُ�ربِّ
َماِل فَيَْستَِهُل، َوَ�ُقوُم ُمْستَْقبَِل َوَ�ْدُعو َوَ�ْرَ�ُع يََديِْه، ُ�مَّ يَْرِ� الوُْسَط  ُخُذ َذاَت الشِّ

ْ
ى، ُ�مَّ يَأ

ْن الِقبْلَِة، َ�يَُقوُم َطِو�ًال، َوَ�ْدُعو َوَ�ْرَ�ُع يََديِْه، َوَ�ُقوُم َطِو�ًال، ُ�مَّ يَْرِ� مَجَْرَة َذاِت الَعَقبَِة مِ 
يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «، َ�يَُقوُل َ�ْطِن الَواِدي، َوَال يَِقُف ِعنَْدَها، ُ�مَّ َ�نرَْصُِف 

َ
َهَكَذا َرأ

 ].١٧٥١[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم َ�ْفَعلُهُ 

 از حکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) جمره باید ھفت ریگ (سنگریزه) زده شود.۱
 شود. ) اگر کسی که ھفت ریگ را در یک بار زد، یک ریگ حساب می۲
گردد، و از ھر ریگی که کمتر زده است، باید نیم صاع  می) با زدن حد اقل چھار ریگ، رمی اداء ۳

 گردد. صدقه بدھد، و اگر از چھار ریگ کمتر زد، بر وی (دم) الزم می
) بھتر است که رمی جمرات با ریگ باشد، و زدن آن با ھر چیز دیگری که از جنس زمین باشد، ۴

ید حجمش از حجم ریگ مانند: سنگ، کلوخ، پارچه خشت، و غیره نیز جواز دارد، ولی با
(سنگریزه) که به اندازۀ حدود یک باقال است کالنتر نباشد، ولی با چیزی که از جنس زمین 

 ھا جواز ندارد. نیست، مانند: طال، آھن، نقره، مروارید، و یا کفش و امثال این

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٥٤

جمرۀ نزدیک را [که جمرۀ کوچک باشد] به  بروایت است که ابن عمر -٨٥٧
 گفت. زد، و به تعقیب ھر ریگ تکبیر می ھفت ریگ (سنگریزه) می

جا رو به قبله مدت طوالنی  رسید، در این ھمواری میرفت تا به  بعد از آن پیش می
 زد. کرد، بعد از آن جمره میانه را می و دعا می ھایش را باال کرده دست

رسید، رو به قبله مدت طوالنی  گرفت تا به ھمواری می بعد از آن طرف شمال را می
پایینی وادی کرد، بعد از آن جمرۀ عقبه را از قسمت  ھایش را باال کرده و دعا می دست

را دیدم که چنین  جگفت: پیامبر خدا  گشت و می کرد، بعد از آن برمی رمی می
 .)١(کردند

افِ الْ  -٧٣ وَ اعِ باب: طَ دَ  وَ

 ]: طواف وداع٧٣باب [

ُ َ�نُْهَما قَاَل:  -٨٥٨ ْن يَُ�وَن آِخُر َ�ْهِدِهْم «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
َ
ِمَر انلَّاُس أ

ُ
أ

َيِْت، َف َعِن احلَائِِض  بِابلْ نَُّه ُخفِّ
َ
� 

َّ
 ].١٧٥٥[رواه ابلخاری:  »إِال

روایت است که گفت: مردم امر شدند که آخرین کارشان  باز ابن عباس -٨٥٨
ولی این  بودند] جپیامبر خدا  ه[در حج] طواف به خانۀ کعبه باشد، [و البته امر کنند

 .)٢(طواف از زنان حائض ساقط گردید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بعد از زدن جمره، به اندازۀ خواندن سورۀ بقره  بعمردر بعضی از روایات آمده است که ابن  

اند که: دعا کردن بعد از رمی جمرات سنت است، و برای آن  کرد، ولی جمھور علماء گفته دعا می
گردد، و  اندازۀ معینی نیست، و ھر آن چیزی که ذکر و دعا گفته شود، این سنت به آن اداء می

 گردد. و یا (فدیه) نمیترک آن کار خوبی نیست، ولی موجب (دم) 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

 گردد. ) طواف وداع واجب است، و از ترک آن (دم) الزم می۱
) درنزد احناف بر شخصی که در مکه و در داخل مواقیت سکونت دارد، طواف وداع واجب ۲

 نیست.
ماند، در وقت خارج شدن از مکه،  ) کسی که طواف وداع را انجام داد، اگر مدتی در مکه می۳

 دوباره طواف کردن بر وی الزم نیست.

                                                 



 ١٥٥  حج ]:۲۶[ کتاب

�ََس َعن  -٨٥٩
َ
ُ َ�نْهُ أ ْهَر، «: ْ�َن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َص�َّ الظُّ

َ
أ

 ابَليِْت، َ�َطاَف بِهِ 
َ

ِب، ُ�مَّ َر�َِب إىِل ، َوالَمْغِرَب، َوالِعَشاَء، ُ�مَّ َرقََد َرقَْدًة بِالُْمَحصَّ  »َوالَعرْصَ
 ].١٧٥٦[رواه ابلخاری: 

نماز ظھر و عصر و مغرب  جروایت است که: پیامبر خدا  سس بن مالکاز ان -٨٥٩
و عشاء را خواندند، بعد از آن اندک وقتی در (محصب) استراحت کردند، بعد از آن 

 .)١(سوار شدند و به طرف خانۀ کعبه رفتند و طواف کردند

عْ  -٧٤ تِ املَرأةُ بَ اضَ ا حَ تْ باب: إِذَ اضَ ا أَفَ  دَ مَ

 زن بعد از آمدن از عرفات، حیض شد ]: وقتی که٧٤باب [

٨٦٠-  ُ فَاَضْت «َ�نُْهَما، قَاَل: َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
َ
ْن َ�نِْفَر إَِذا أ

َ
َص لِلَْحائِِض أ  »رُخِّ

َص�َّ اُهللا َعلَيِْه قَاَل: وََسِمْعُت اْ�َن ُ�َمَر َ�ُقوُل: إِ�ََّها َال َ�نِْفُر، ُ�مَّ َسِمْعتُُه َ�ُقوُل: َ�ْعُد إِنَّ انلَّيِبَّ 
َص لَُهنَّ «وََسلََّم   ].١٧٦١، ١٧٦٠[رواه ابلخاری:  »رَخَّ

رایت است که گفت: برای زن حائض بعد از اینکه از عرفات آمد  باز ابن عباس
 رخصت داده شده است که [بدون از انجام دادن طواف وداع از مکه] برود.

) کسی که بدون طواف از مکه خارج گردید، اگر پیش از رسیدن به میقات برگشت و طواف وداع ۴
گردد، و اگر از میقات گذشته بود، خواه برگردد و خواه  را انجام داد، چیزی بر وی الزم نمی

 گردد. می برنگردد، بر وی (دم) الزم
توانست، طواف ودعا از وی  رفتند، و او در مکه باقی مانده نمی ) اگر ھمراھان زن حائض می۵

 گردد. ساقط می
کند، در نزد اکثر علماء  ) طواف وداع برای عمره کننده، و بر کسی که حج فوتی را اداء می۶

 واجب نیست.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در محصب، در روزی بود که از  جطواف، طواف وداع است، و نماز خواندن پیامبر خدا مراد از  

گشتند، و (محصب): میدان ریگزاری بود بین مکه و منی نزدیک مقبرۀ معلی، و نزول  منی برمی
جا از مناسک حج نیست، و امری مستحب است، و البته فعًال این میدان وجود  حجاج در این

 ھای) جای آن را گرفته است. ھای (جاده ای بلند و سرکھ ندارد، و ساختمان

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١٥٦

گفت: چنین زنی نباید برود، ولی  شنیدم که می بگوید: از ابن عمر [روای] می
 .)١(ھا رخصت دادند برای آن جگفت: پیامبر خدا  د از آن از وی شنیدم که میبع

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
که: (چنین زنی نباید برود) این است که اگر زنی بعد از آمدن  ب) مراد از این قول ابن عمر۱

شکد تا از از عرفات به عادت ماھانگی گرفتار شد، نباید از مکه خارج شود، بلکه باید انتظار ب
 حیضش پاک شود، بعد از آن طواف وداع را انجام دھد، و بعد از آن از مکه خارج شود.

مذھبش این بود که زن حائض باید تا وقت پاک شدنش از حیض انتظار  ب) عبد الله بن عمر۲
شنید که  لبکشد، و بعد از پاک شدن، طواف وداع را انجام دھد، ولی بعد از اینکه از عائشه

اش بر گشت و گفت: طواف  اند، از نظر قبلی ھایی اجازۀ رفتن داده برای چنین زن جپیامبر خدا 
گردد، ساقط است، و موقف ھر مسلمان باید چنین باشد،  وداع از زن حائضی که از مکه خارج می

حدیث نبوی  که اگر پیش از اطالع از حدیث ثابت نبوی رأی و نظر معینی دارد، و بعد از اطالع از
باشد، باید از نظرش برگشته و مطابق حدیث نبوی  بیند که حدیث نبوی مخالف نظرش می می

 عمل نماید، و فتوی بدھد.
و باید متذکر گردید که: در ترک رأی و نظری که شخص آن را از کدام آیت و حدیث استنباط 

ا مخالف با حدیث دیگری نموده و فھمیده است، و یا از کدام عالم شنیده است، و اکنون آن ر
 بیند، چھار چیز اساسی شرط است: می

شرط اول آنکه: در درجۀ از علم قرار داشته باشد که قابلیت فھم و معنی احادیث نبوی را کما ھو 
حقه داشته باشد، نه آنکه بدون علم و دانش به درک ناچیز خود مغرور گشته و خود را عالم و 

 ه کدام حدیث، احادیث بسیار دیگری را ترک نماید.مجتھد بداند، و در عمل نمودن ب
شرط دوم آنکه: این حدیثی که اکنون از آن اطالع یافته است، حدیث صحیح و قابل احتجاج 
باشد، تا نشود که با احادیث واھی و ضعیفی که از نگاه اھل حدیث قابل احتجاج نیست، عمل 

 شد.کرده، و احادیث صحیح و قابل اعتماد را ترک کرده با
شرط سوم آنکه: این حدیثی که اکنون برایش رسیده است، و یا از آن اطالع حاصل کرده است، 

کند که این شخص از تمام احادیثی که به طور مستقیم  خالی از معارض باشد، و این امر ایجاب می
 و غیر مستقیم به این موضوع ارتباط دارد، احاطۀ کامل داشته باشد، تا نشود که به یک حدیث

 عمل کرده، و احادیث بسیار دیگری را ترک کرده باشد.
ھای دارد،  و شرط چھارم آنکه: اگر ایت حدیثی که اکنون برایش رسیده است، معارض و یا معارض

این شخص قدرت آن را داشته باشد که این تعارض ظاھری را در بین احادیث، به اساس قواعد 
د علمای (اصول فقه) دفع نماید، نه آنکه کیف ما (دفع تعارض) از نسخ، و جمع، و ترجیح در نز

اتفق حدیثی را اختیار نموده و به آن عمل کند، و از احادیث و آیات، و قواعد فقھی و اصولی بسیار 
 دیگری که متعلق به این موضوع است، غافل بوده باشد.

                                                 



 ١٥٧  حج ]:۲۶[ کتاب

ب -٧٥ صَّ  باب: املُحَ

 ]: [حکم منزل کردن] در محصب٧٥باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  هُ َعنوَ  -٨٦١ ٍء، إِ�ََّما هُ «ريَِضَ ا�َّ ُ رَُسوُل لَيَْس اتلَّْحِصيُب �يَِشْ
َ

ٌل نََزهل َو َمْ�ِ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ   ].١٧٦٦[رواه اخلايری:  »ا�َّ

روایت است که گفت: تحصیب چیزی نسیت، [یعنی:  بو از ابن عباس -٨٦١
در  جنزول کردن در محصب از مناسک حج نیست] بلکه منزلی است که پیامبر خدا 

 .)١(آن منزل نمودند

ي طُویً النُّ باب:  -٧٦ ولِ بِذِ بْ  زُ دْ  لَ أَنْ قَ ةَ يَ كَّ لَ مَ ي وَ  خُ اءِ الَّتِي بِذِ ولِ بِالبَطحَ النُّزُ

يْ  لَ نْ احلُ عَ مِ جَ ا رَ ةِ إِذَ ةَ  فَ كَّ  مَ

]: منزل نمودن به (ذی ُطوی) پیش از داخل شدن به مکه، و منزل نمودند ٧٦باب [
 در دشت (ذو الحلیَفه) در وقت برگشتن از مکه

ُ َ�نُْهَما: َ�ْن ا -٨٦٢ ْ�بََل بَاَت بِِذي ُطًوى َحىتَّ إَِذا «بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
نَُّه اَكَن إَِذا أ

َ
�

ْصبََح َدَخَل، َو�َِذا َ�َفَر َمرَّ بِِذي ُطًوى، َوَ�اَت بَِها َحىتَّ يُْصِبحَ 
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا » أ

َ
َوَ�َن يَْذُكُر أ

 ].١٧٦٩[رواه ابلخاری:  َعُل َذلَِك َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�فْ 
روایت است که وی ھنگامی که [از مدینه] به طرف مکه  باز ابن عمر -٨٦٢

شد داخل مکۀ مکرمه  کرد، چون صبح می آمد، شب را به (ذی ُطوی) منزل می می
 گردید. می

جا منزل  آمد، و شب را تا صبح در آن آمد به (ذی ُطوی) می و چون از (منی) می
 .)٢(کردند چنین می جگفت: پیامبر خدا  د، و میکر می

طوری که قبًال  اینکه نزول در محصب از مناسک حج نیست، مورد اتفاق ھمگان است، گرچه فعالً  -١
 گفتیم چنین جایی وجود خارجی ندارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شب تیر کردن به (ذی طوی) ھنگام آمدن از مدینه به مکه، و یا ھنگام آمدن از (منی) به مکه، به  

جا شب  آن در جاتفاق علماء از مناسک حج نیست، ولی اگر کسی به نیت پیروی از پیامبر خدا 
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گردد، و گرچه چنین جایی  کند، برایش ثواب است، ولی از ترک آن بر وی چیزی الزم نمی تیر می
 جا منزل گزیند، وجود ندارد. فعًال به حالتی که شخص بتواند به اختیار خود در آن

                                                                                                                        



 
 

مْ  -٢٧ ةكتابُ العُ  رَ

 ]: عمره٢٧کتاب [

مْ  -١ وبُ العُ ةِ باب: وجُ افَضْ وَ  رَ هَ  لُ

 ]: وجوب عمره و فضیل آن١باب [

٨٦٣-  ُ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
الُعْمَرةُ «َ�نُْه: أ

 اجلَنَّةُ 
َّ

ُ َجَزاٌء إِال وُر لَيَْس هلَ اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما، َواحلَجُّ الَمرْبُ  الُعْمَرِة َكفَّ
َ

[رواه ابلخاری:  »إِىل
١٧٧٣.[ 

 رمودند:ف جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٨٦٣
از یک عمره تا عمرۀ دیگر، سبب کفارۀ [گناھان] بین این دو عمره است، و برای «

 .)١(»ور، ثواب دیگری جز از بھشت نیستحج مبر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 زد احناف و بعضی از علمای دیگر سنت است.) عمره در نزد بعضی از علماء واجب، و در ن۱
ھای تشریق که روز دوم، سوم، و  ) عمره کردن در روز عرفه، و روز اول عید قربان، و در روز۲

 چھارم عید قربان باشد، مکروه است.
گوید: دریک  می /) تکرار عمره در نزد امام ابو حنیفه و امام شافعی روا است، ولی امام مالک۳

 ش از یکبار عمره کرد.سال نباید بی
) عمره سبب کفارۀ گناھان صغیره است، و گناھان کبیره جز به توبه با تمام شرائطش، و حقوق ۴

الناس جز به رساندن حق به صاحبش و یا رضایت وی، به ھیچ وجھی قابل بخشایش نیست، و 
 ھای مختلف مکررًا بیان گردید. این موضوع در مناسبت
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نِ اعْ  -٢ بْ باب: مَ رَ قَ جِّ تَمَ  لَ احلَ

 ]: کسی که پیش از حج عمره کرد٢باب [

ُ َ�نُْهَماَعن  -٨٦٤ نَُّه اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
َس  ُسئَِل : �

ْ
؟ َ�َقاَل: َال بَأ  َعِن الُعْمَرِة َ�بَْل احلَجِّ

ْن َ�ُجَّ  اَل: اْ�تََمَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ قُ وَ 
َ
 ].١٧٧٤[رواه ابلخاری:  وََسلََّم َ�بَْل أ

روایت است که از وی از حکم عمره کردن پیش از حج  باز ابن عمر -٨٦٤
 پرسان شد.

پیش از انجام دادن مراسم حج، عمره  جفزود که: پیامبر خدا گفت: باکی ندارد، و ا
 کردند.

مِ اعْ  -٣ رَ النَّبِيُّ باب: كَ  ج تَمَ

 چند بار عمره کردند؟ ج]: پیامبر خدا ٣باب [

ُ َ�نُْهَماَعنُه وَ  -٨٦٥ ُ  :ريَِضَ ا�َّ
َ

نَُّه قيَل هل
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم؟  :� َ�ُم اْ�تََمَر رَُسوُل ا�َّ

ْرَ�ًعا، إِْحَداُهنَّ يِف رََجٍب 
َ
مَّ  قَاَل السائُِل: َ�ُقلُت لِعا�َِشَة: قَاَل: أ

ُ
بُو  اهُ يَا أ

َ
َال �َْسَمِعَ� َما َ�ُقوُل: أ

َ
أ

ْر�ََع  إِنَّ «َ�بِْد الرَّمْحَِن؟ قَالَْت: َما َ�ُقوُل؟: قَاَل: َ�ُقوُل: 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اْ�تََمَر أ رَُسوَل ا�َّ

 َوُهَو «، قَالَْت: »ُ�َمَراٍت، إِْحَداُهنَّ يِف رََجٍب 
َّ

بَا َ�بِْد الرَّمْحَِن، َما اْ�تََمَر ُ�ْمَرًة، إِال
َ
ُ أ يَرَْحُم ا�َّ

 ].١٧٧٦: [رواه ابلخاری »َشاِهُدُه، َوَما اْ�تََمَر يِف رََجٍب َ�طُّ 
چند  جروایت است که کسی از وی پریسد: پیامبر خدا  بو از ابن عمر -٨٦٥

 عمره کردند؟
 ھا در ماه رجب بود. گفت: چھار عمره، که یکی از آن

شنوی که ابو عبد  گفتم: ای مادرم! آیا نمی لگوید: برای عائشه شخص سائل می
 گوید. الرحمن چه می

 گوید؟ گفت: چه می
ھا در ماه رجب  چھار عمره کردند که یکی از آن جگوید: که پیامبر خدا  گفتم: می

 بود.



 ١٦١  عمره]: ۲۷[ کتاب

ھیچ عمرۀ را انجام  جگفت: خداوند بر ابو عبد الرحمن رحمت کند، پیامبر خدا 
 .)١(در ماه رجب عمره نکردند جندادند مگر آنکه او حاضر بود، و ھرگز پیامبر خدا 

�ٍَس َعن  -٨٦٦
َ
ُ َ�نْهُ  أ َ�ُم اْ�تََمَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَاَل:  �نَُّه ُسئَِل: ريَِضَ ا�َّ

ُ�وَن، َوُ�ْمَرٌة ِمَن الَعاِم الُمْقِبِل يِف « ُه الُمرْشِ ْرَ�ٌع: ُ�ْمَرُة احلَُديِْبيَِة يِف ِذي الَقْعَدِة َحيُْث َصدَّ
َ
أ

 َ
َ
انَِة إِْذ قََسَم َغِنيَمَة ِذي الَقْعَدِة َحيُْث َصاحل َراُه  -ُهْم، َوُ�ْمَرُة اجِلِعرَّ

ُ
قُلُْت: َ�ْم  »ُحنَْ�ٍ  –أ

؟ قَاَل:   ].١٧٧٨[رواه ابلخاری:  »َواِحَدةً «َحجَّ
چند  جپرسید که پیامبر خدا  سروایت است که کسی از انس بن مالک -٨٦٦

 عمره انجام دادند؟
شان  ذی القعده که مشرکین مانع رفتنگفت: چھار عمره: عمرۀ (حدیبیه) در ماه 

[به مکۀ مکرمه] شدند، عمرۀ دیگر در سال آیند: [یعنی: در سال ھفتم ھجری] در ماه 
کنم در ھمین  ذی القعده که با مشرکین مصالحه نمودند، و عمرۀ (ِجعَراَنه) که فکر می

 عمره، غنائم (حنین) را تقسم نمودند.
 گفتم: چند حج کردند؟

 .)٢(یک حج گفت:

 لق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متع -١
 بود. ساش عروه بن زبیر کرد، خواھر زاده ل) کسی که این سؤال را از ام المؤمنین عائشه۱
شد، و  اش می به صیغه (مادر) خطاب نمود، که وی خاله ل) عروه از این جھت برای عائشه۲

به نص قرآن کریم مادر ھمھۀ مسلمانان است،  لخاله حکم مادر را دارد، و دیگر اینکه عائشه

ۥٓ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ۡزَ�ُٰجُه
َ
َ�ٰتُُهۡمۗ  َوأ مَّ

ُ
 .﴾أ

بود، و ذکر کردن شخص به کنیۀ او، داللت بر  ب) ابو عبد الرحمن کنیۀ عبد الله بن عمر۳
د، او را به ھا تا ھم اکنون برای کسی که احترام داشته باشن احترام برای آن شخص دارد، و عرب

 کنند. اش یاد می کنند، و یا از وی به کنیه اش خطاب می کنیه
حاضر بود ب ابن عمر ب) در صحیح مسلم آمده است که در وقت گفتگوی عروه با عائشه۴

گوید: سکوت ابن عمر داللت براین دارد که وی  می /و سکوت کرده بود، و طوری که امام نووی
را فراموش کرده بود، و اینکه این چھار عمره چه  جپیامبر خدا  اشتباه شده بود، و یا وقت عمره

 آید. وقت صورت گرفته بود، در حدیث آتی به تفصیل و ترتیب می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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اْ�تََمَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َحيُْث رَدُّوُه، َوِمَن الَقابِِل «ِ� روايَِة �نٌَّه قَاَل: وَ  -۸۶۷
تِهِ   ].١٧٧٩[رواه ابلخاری:  ،»ُ�ْمَرَة احلَُديِْبيَِة، َوُ�ْمَرًة يِف ِذي الَقْعَدِة، َوُ�ْمَرًة َمَع َحجَّ

ھمان عمرۀ بود  ج] گفت: یک عمرۀ پیامبر خدا سو در روایت دیگری [انس -۸۶۷
که [مشرکین] مانع رفتن ایشان شدند، و عمرۀ (حدیبیه) در سال بعدی، و عمرۀ در (ذو 

 القعده)، و عمرۀ دیگر [عمرۀ که] با حج خود [انجام دادند].

ُ َ�نْهُ َعن بَراء بِن اَعزٍِب  -٨٦٨ ِ «َما قَاَل: ريَِضَ ا�َّ  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه اْ�تََمَر رَُسوُل ا�َّ
ْن َ�ُجَّ 

َ
 ].١٧٨١[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم يِف ِذي الَقْعَدِة َ�بَْل أ

پیش از آنکه حج  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز براء بن عازب -۸۶۸
 .)١(بار در ماه ذو القعده عمره کردندنمایند، دو 

ھای مکه است، و واقعۀ حدیبیه به اتفاق علماء در ذو القعدۀ سال ششم  ) (حدیبیه): قریۀ از قریه۱
 اقع گردید.ھجری و

کنم در ھمین عمره، غنائم، (حنین) را  که (و عمرۀ (ِجعَراَنه) که فکر می س) این قول انس۲
غنائم حنین را در ھمین عمره  جتقسیم نمودند) داللت بر این دارد که وی در اینکه پیامبر خدا 

تقسیم کرده باشند یانه؟ متیقین نبوده است، ولی در صحیح مسلم به صیغۀ یقین آمده است که 
غنائم حنین را در سفر ھمین عمره تقسیم نمودند، و (حنین) نام وادی است که از  جپیامبر خدا 

شوال سال ھشتم ھجری که مکۀ مکرمه حدود ھفت کیلو متر فاصله دارد، وغزوۀ حنین در پنجم 
 سال فتح مکه باشد، صورت گرفت.

نام برده شده است، و  جکنید در این حدیث از سه عمرۀ پیامبر خدا  ) طوری که مشاھده می۳
در حج خود، در ماه ذو الحجۀ سال دھم ھجری  جعمرۀ چھارم، ھمان عمرۀ بود که پیامبر خدا 

 انجام دادند، و دلیل آن، حدیثی آتی است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

در ماه ذو  جھای پیامبر خدا  شود که تنھا دو عمره از عمره ) از این حدیث چنین دانسته می۱
کند که  القعده واقع گردیده است، و چون مفھوم مخالف معتبر نیست، بنابراین نفی آن را نمی

ھای پیامبر  ه قبًال گفتیم، سه عمره از عمرهعمرۀ دیگری دراین ماه واقع نشده باشد، و طوری ک
 در ماه ذو القعده، و عمرۀ چھارم در ماه ذو الحجه صورت گرفته است. جخدا 

در ماه ذو القعده واقع شده است، و به  جگویند که تمام چھار عمرۀ پیامبر خدا  ھا می ) بعضی۲
مراد این گروه این است که: باشد، و البته  شان نیز در ذی القعده می این طرق حتی عمرۀ حج
شان در ذی القعده واقع گردیده است، نه آنکه انجام دادن این عمره در  ابتدای نیت به عمرۀ حج

                                                                                                                        



 ١٦٣  عمره]: ۲۷[ کتاب

مْ  -٤ ةِ التَّنْ باب: عُ يمِ رَ  عِ

 عمرۀ تنعیم]: ۴باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعن  -٨٦٩
َ
ُ َ�نُْهَما،: أ يِب بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�بَْد الرَّمْحَِن ْ�َن أ

ْن يُرِْدَف اَع�َِشَة، َوُ�ْعِمَرَها ِمَن اتلَّنِْعيمِ «
َ
َمَرُه أ

َ
 ].١٧٨٤[رواه ابلخاری:  »أ

به او  جایت است که گفت: پیامبر خدا رو باز عبد الرحمن بن ابو بکر -۸۶۹
 .)١(را به پشت سر خود سوار کند، و او را به تنعیم عمره بدھد لامر کردند که عائشه

اقََة ْ�َن َمالِِك بِْن ُجْعُشٍم ليَِقَ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوُهَو بِالَعَقبَِة، َوُهَو  نَّ رُسَ
َ
َوأ

؟ قَاَل:  يَْرِميَها، َ�َقاَل: ِ ًة يَا رَُسوَل ا�َّ لَُ�ْم َهِذهِ َخاصَّ
َ
بَدِ «أ

َ ْ
[رواه ابلخاری:  »َال، بَْل لِأل

١٧٨٥.[ 
در نزد جمرۀ عقبه، در حالی که  جبا پیامبر خدا  )٢(سو سراقه بن مالک بن جعشم

کردند، مالقات نمود، و گفت: یا رسول الله! آیا (این امر) [که انجام دادن عمره  رمی می
 حج، و یا فسخ حج به عمره باشد] خاص برای شما است؟ھای  در ماه

 .)١(»نه، خیر! بلکه برای ابد است«فرمودند: 

در بیست و  جذی القعده بوده باشد، زیرا در روایات صحیح و ثابتی آمده است که پیامبر خدا 
د، و بعد از ده روز به مکه پنجم ماه ذی القعده از وادی عقیق به نیت حج و عمره احرام بستن

 رسیدند، و عمره کردند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

خواھد عمره کند، باید از حرم خارج گردیده و از زمین حل  ) کسی که مقیم مکه است، اگر می۱
 احرام ببندد.

برای عبد الرحمن امر کردند که عائشه را با خود به تنعیم ببرد، برای آن  ج) اینکه پیامبر خدا ۲
 بود که تنعیم نسبت به دیگر اطراف حرم، نزدیکترین منطقه به زمین حل است.

) خلوت نمودن با محرم در سفر و در اقامت جواز دارد، و محرم زن، بعد از شوھر وی کسی ۳
 ھا. شد، مانند: پدر، فرزند، برادر، کاکا، ماما، و امثال ایناست که نکاح وی با وی برای ابد حرام با

 جوی سراقه بن مالک بن ُجعشم مدلجی است، و این ھمان کسی است که در ھجرت نبی کریم  -٢
ھا بر آمده بود، و در فتح مکه مسلمان شد، و در اول  ھا به تعقیب آن غرض کشتن آن سبا ابو بکر

 ).۲۶۶-۲/۲۶۵در سال بیست و چھار ھجری وفات یافت، اسد الغابه ( سخالفت عثمان

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١٦٤

عْ  -٥ رِ بَعْ باب: االِ جِّ تِامَ دْ  دَ احلَ ريِ هَ  يٍ بِغَ

 ]: عمره کردن بعد از حج بدون تقدیم (هدی)۵باب [

ُ َ�نْهَ َحديُث اَع�َِشَة  -٨٧٠ َر كث�اً،ريَِضَ ا�َّ َم بِتََماِمِه: [رواه وَ  ا يِف احلََجّ تَ�َرّ
قَد َ�َقدَّ

 ].١٧٨٤، ١٥٦١، ١٥٢١، ١٧٨٦ابلخاری: 
قبال به طور کامل در مورد حج، چندین بار تکرار شد، و  لحدیث عائشه -۸۷۰

 .)٢(ذکر گردید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند که مراد از آن فسخ حج به عمره است،  ) بعضی از علماء از عبارت (این امر) چنین فھمیده۱

رد، روا است که نیت کند، و (ھدی) با خود ندا اند که: اگر کسی نیت حج را می بنابراین گفته
حجش را به عمره تبدیل نموده و بعد از ادای عمره، خود را حالل سازد، و حتی بعضی از 

گویند: حج مفرد اصال جواز ندارد، به این معنی که اگر  معاصرین این عمل را واجب دانسته و می
تبدیل کند، و  شود، باید حجش را به عمره کند که (حج مفرد) گفته می کسی تنھا نیت حج را می

بعد از انجام دادن اعمال عمره خود را حالل سازد، و باز در روز ترویه برای ادای حج، دوباره نیت 
 نماید.

) جمھور علماء از زمان صحابه، به شمول خلفای راشدین تا به امروز، در ھمۀ مذاھب، حج مفرد ۲
کند، باید حج خود را به  ت حج را میاند: کسی که نی اند، و گفته را جائز دانسته و به آن عمل کرده

اتمام برساند، و فسخ حج به عمره خاص برای صحابه، و تنھا برای ھمان سالی بود که پیامبر خدا 
 ھا بودند، و قولی که مخالف با اجماع امت باشد، اعتبار علمی چندانی ندارد. با آن ج
آمده است، عمره کردن در  سه) بنابر آنچه که گذشت، مراد از (این امر) که در سؤال سراق۳

ھای حج را  ھای حج است، نه فسخ حج به عمره، زیرا در زمان جاھلیت عمره کردن در ماه ماه
این عمل  جدانستند، و بعد از اینکه پیامبر خدا  ھا می طوری که قبًال ذکرش رفت از بدترین گناه

اص برای ھمین سال باشد، از فکر کرد که شاید این کار خ سرا برای صحابه اجازه دادند، سراقه
برایش خبر دادند که این  جدر زمینه استفسار نمود، و پیامبر خدا  جاین جھت از پیامبر خدا 

 حکم عا، و برای ابد، و برای ھمگان است. 
گوید که: بعضی از صحابه نیت حج، و بعضی نیت  می لمراد از آن، حدیثی است که عائشه -٢

مره کرده بود، و بعد از اینکه به عادت ما ھانگی گرفتار شد، پیامبر عمره کردند، و خود وی نیت ع
برایش امر کردند که عمره نکند، و بعد از ادای حج، برای برادرش عبد الرحمن امر کردند  جخدا 

 تا او را با خود برده و از تنعیم عمره بدھد.

                                                                                                                        



 ١٦٥  عمره]: ۲۷[ کتاب

مْ رُ الْ باب: أَجْ  -٦ ىلَ رَ عُ دْ  ةِ عَ بِ قَ  رِ النَّصَ

 ]: ثواب عمره به اندازۀ مشقت است۶باب [

ُ َ�نَْهاَعنَها وَ  -۸۷۱ نَّ انلَّيِبّ  :يف ِروايَةٍ  ريَِضَ ا�َّ
َ
ا  َص�َّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ أ

َ
قَاَل هل

ْو نََصِبِك «يف الُعمَرِي 
َ
 ].١٧٨٧[رواه ابلخاری:  »َولَِكنََّها ىلَعَ قَْدِر َ�َفَقِتِك أ

در مورد عمره،  جدر روایتی آمده است که: پیامبر خدا  لو از عائشه -۸۷۱
ولی ثواب عمره به اندازۀ و مصرف تو، و یا به اندازۀ و مشقت تو «... برایش گفتند که: 

 .)١(»است

تَى -٧ ِلُّ املُعْ  باب: مَ رُ حيَ  تَمِ

 شود می ]: عمره کننده چه وقت حالل۷باب [

يِب بَْ�رٍ َعن  -۸۷۲
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
�ََّها اكنَت: ريَِضَ اُهللا َعنُهَما: أ

َ
 لُكََّما َمرَّْت بِاحلَُجونِ « �

َا َمَعُه َها ُهنَ 
ْ

ٍد لََقْد نََزنل ُ ىلَعَ رَُسوهِلِ ُ�َمَّ ُْن يَْوَمئٍِذ ِخَفاٌف قَِليٌل، َظْهُرنَا قَِليلٌَة َص�َّ ا�َّ
َ

ا، َو�
ْزَواُدنَا، 

َ
ْحلَلْنَا ُ�مَّ أ

َ
ا َمَسْحنَا ابَليَْت أ ، َوفَُالٌن َوفَُالٌن، فَلَمَّ ُ�ْ�َ ْخيِت اَع�َِشُة، َوالزُّ

ُ
نَا َوأ

َ
فَاْ�تََمْرُت أ

ْهلَلْنَا ِمَن الَعيِشِّ بِاحلَجِّ 
َ
 ].۱۷۹۶[راه ابلخاری:  »أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
، و یا مشقت و مشکالت شخص عمره کننده بیشتر باشد، به ھمان اندازه ھر قدر مصارف عمره 

ثوابش بیشتر است، والبته مراد از مشقت، مشقتی است که مشروع باشد، بنابراین اگر کسی به 
اندازد که از نگاه شرعی ممنوع است، به عالوه آنکه برایش  نیت عبادت، خود را در مشقتی می

گردد، مثًال: اگر کسی در شدت گرمی با پای  کار ھم می مشقت گنهشود، از آن  ثوابی حاصل نمی
گیرد، و  رود، و یا چند روز متوالی را با ھم بدون آنکه افطار کند، روز می پیاده به حج و یا عمره می

ایستد، و یا در شدت  یا در گرمی تابستان در وقت نماز خواندن به نیت ثواب به آفتاب سوزان می
خواند، برای چنین شخصی از انجام دادن این اعمال نه تنھا آنکه  یخ نماز می سردی ھوا بر روی

ثواب نیست، بلکه به جھت آنکه بدون موجب، سبب ضرر رساندن به خود شده است، بر وی گناه 
اند، و مخالفت از امر  ھای منع کرده از چنین کار جنیز ھست، و از آن مھمتر آنکه پیامبر خدا 

 شک گناه است. بدون جپیامبر خدا 

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٦٦

روایت است که وی ھر وقت که از منطقۀ  باز اسماء بنت ابوبکر -۸۷۱
 گفت]: فرستاد، [و می درود می جگذشت، بر پیامبر خدا  (حجون) می

کمی ھای  با ایشان در ھمین جا منزل نمودیم، و در این وقت سبکبار بودیم، مرکب«
داشتیم، زاد و توشۀ ما اندک بود، من و خواھرم عائشه، و زبیر، و فالن و فالن عمره 
نمودیم، بعد از طواف به خانۀ کعبه، [و سعی بین صفا و مروه] خود را حالل ساختیم، و 

 .)١(آخر روز، نیت حج کردیم

ا  -٨ جِّ باب: مَ نَ احلَ عَ مِ جَ ا رَ قُول إِذَ مْ أَوِ الْ  يَ ةِ أَ عُ زْ و الْ رَ  وِ غَ

 ؟گفت]: در باز گشتن از حج، و یا عمره و یا جهاد، چه باید ٨باب [

ُ َ�نُْهَما -٧٨٣ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن  :َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

ُ ىلَعَ  ْو ُ�ْمَرٍة، يَُ�ربِّ
َ
ْو َحجٍّ أ

َ
رِْض ثََالَث تَْ�ِبَ�اٍت، ُ�مَّ إَِذا َ�َفَل ِمْن َغْزٍو أ

َ
 لُكِّ رَشٍَف ِمَن األ

ٍء قَِديٌر، «َ�ُقوُل:  ُ احلَْمُد، َوُهَو ىلَعَ لُكِّ يَشْ ُ الُملُْك َوهلَ ُ، هلَ
َ

�َك هل ُ وَْحَدُه َال رَشِ  ا�َّ
َّ

َ إِال َال إِهلَ
ُ وَْعَدُه، َونرََصَ َ�بَْدُه، َوَهَزَم آيِبُوَن تَائِبُوَن اَعبُِدوَن َساِجُدوَن لَِر�ِّنَا َحاِمُدوَن، َصدَ  َق ا�َّ

ْحَزاَب وَْحَدهُ 
َ
 ].١٧٩٧[رواه ابلخاری:  »األ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) حجون نام جایی است در مکۀ مکرمه، نزدیک قبرستان معلی، و از مسجد الحرام حدود سه ۱

 کیلو متر فاصله دارد.
کند، چیزی است که در حجة الوداع واقع گردیده بود، و  روایت می ل) آنچه را که اسماء۲

بعد از احرام بستن، و پیش از طواف کردن، به  لطوری که معلوم است، در این حج عائشه
 لھای دیگر طواف نکرد، و اینکه اسماء عادت ماھانگی دچار شده بود، بنابراین با اسماء و زن

اند ذکر کرده است، به اعتبار اشتراک در اصل احرام  کردهاو را در ضمن کسانی که با وی طواف 
 بستن است، نه از نگاه اشتراک در طواف.

گوید که: بعد از طواف کردن خود را حالل ساختیم، حال آنکه  در این حدیث می ل) اسماء۳
ین ھا بعد از طواف و بعد از سعی بین صفا و مروه بود، نه بعد از تنھا طواف، و ا حالل ساختن آن

 چیز در احادیث بسیار دیگری به صراحت ذکر شده است.

                                                 



 ١٦٧  عمره]: ۲۷[ کتاب

وقتی که از جھاد، یا  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبد الله بن عمر -۸۷۳
گفتند، و این  رسیدند، سه بار تکبیر می کشتند، به ھر بلندی که می حج و یا عمره، برمی

 خواندند: دعا را می

، آيِبُو« يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ هُ احلَمْ لَ هُ املُلْكُ وَ ، لَ هُ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ نَ الَ إِلَ

ائِبُ  ابَ تَ زَ مَ األَحْ زَ هَ ، وَ هُ بْدَ َ عَ نَرصَ ، وَ هُ دَ عْ قَ اهللاَُّ وَ دَ ، صَ ونَ دُ امِ نَا حَ بِّ ونَ لِرَ دُ اجِ ونَ سَ ابِدُ ونَ عَ

هُ  دَ حْ  .)١(»وَ

اجِّ تِقْ باب: اسْ  -٩ ِ  بَالِ احلَ نيْ ادِمَ ىلَ وَ  القَ ةِ عَ ةِ  الثَّالَثَ ابَّ  الدَّ

اج، و سوار شدن ۹باب [  یک مرکبه نفر بر س]: استقبال از ُحجَّ

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  -۸۷۴ َة، «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ ا َقِدَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمكَّ لَمَّ
ِلِب، فََحَمَل َواِحًدا َ�ْ�َ  َ�يِْلَمُة بَِ� َ�بِْد الُمطَّ

ُ
[رواه ابلخاری:  »يََديِْه، َوآَخَر َخلَْفهُ اْستَْقبَلَتُْه أ

۱۷۹۸.[ 
به مکه  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۸۷۴

یکی را پیش  جشان رفتند، پیامبر خدا  بنی عبد المطلب به استقبالھای  آمدند، بچه
 .)٢(روی و دیگری را پشت سر خود، سوار کردند

یعنی: خدای جز خدای یگانه وجود ندارد، شریکی برایش نیست، تمام ھستی برای او است،  -١
ایم بسوی  وسزاوار ستایش تنھا او است، و او خدایی است که بر ھمه چیز قادر است، رجوع کننده

کنیم، و برای پروردگار خودسجده  برای پروردگار خود عبادت میھا،  ایم از نافرانی خدا، توبه کننده
اش را پیروز  اش را راست کرد، بنده کنیم، خداوند وعده کنیم، و برای پروردگار خود ستایش می می

 نمود، و تنھا خودش احزاب کفار را به شکست مواجه ساخت.
ت، بلکه مستحب است تا در و خواندن این دعا خاص برای بر گشتن از حج و عمره و جھاد نیس 

ھر سفری مانند: باز گشتن از سفر تحصیل علم، از سفر تجارت، و از سفر سیاحت مباح، و امثال 
 ھا نیز خوانده شود. این

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -٢
پشت پیش روی خود سوار کردند، جعفر بن ابی طالب، و بچۀ را که  ج) بچۀ را که پیامبر خدا ۱

 سر خود سوار کردند، قثم بن عباس بن عبد المطلب بود.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٦٨

١٠-  ِّ
ولِ بِالعَيشِ خُ  باب: الدُّ

 سفر، به شب]: آمد از ۱۰باب [

۸۷۵-  ُ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
ْهلَُه، «َ�نُْه، قَاَل: َ�ْن أ

َ
اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َال َ�ْطُرُق أ

ْو َعِشيَّةً 
َ
 ُغْدَوًة أ

َّ
 ].۱۸۰۰ابلخاری: [رواه  »اَكَن َال يَْدُخُل إِال

[ھنگام باز گشت از سفر]  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۸۷۵
 .)١(آمدند شدند، بلکه پیش از زوال و یا اول شب می شب به خانۀ خود داخل نمی

ھا به مکه استقبال به عمل آید، و با قیاس بر  ) مستحب است که از حجاج در وقت رسیدن آن۲
ھا از مکه نیز استقبال به عمل آید، و باز ھم  این، مستحب است که از حجاج در وقت بازگشت آن

افری که از سفر مسنونۀ مانند: حج، عمره، جھاد، تحصیل با قیاس بر این، مستحب است از ھرمس
 علم، و یا سفر مباح مانند:

یک عمل نیک  گردد، نیز استقبال به عمل آید، و این کار ھا برمی تجارت، سیاحت، و امثال این
 شود. اجتماعی است که سبب مودت و دوستی بین اقوام و دوستان می

تری که سوار بودند، سوار کردند، و شتر بدون شک دو طفل را با خود بر ش ج) نبی کریم ۳
خواھند بر  چنین تحملی را دارد، ولی اگر حیوان مانند خر کم تحمل بوده، و یا اشخاصی که می

ھا به مشقت زیاد بیفتد، نباید  حیوان سوار شوند، تنومند باشند، به طوری که حیوان از تحمل آن
دھد، بر  ھا اجازه نمی مان طوری که ظلم را بر انسانسه نفره بر آن سوار شودند، زیرا اسالم ھ

دھد، و قصۀ زنی که به سبب ظلم بر گربۀ به دوزخ رفت، در ھمین صحیح  حیوانات نیز اجازه نمی
  البخاری موجود است. 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در این وقت در حالتی باشد که مسافر نباید شب از سفر برگردد، زیرا احتمال دارد که ھمسرش  

اش داخل شود که زن از  سبب تنفر شوھرش از وی گردد، از این جھت باید در وقتی به خانه
آمدن شوھر اطالع یافته و بتواند به شکل مناسبی از وی استقبال نماید، ولی چون در این عصر، 

ھا برای آمدنش  ع بدھد، و آنتواند از وقت آمدن خود برای اھل و فامیلش اطال انسان به آسانی می
آمدگی بگیرند، لذا آمدنش در این صورت در شب، مانعی ندارد، زیرا علت منع منتفی گردیده 

گویند: حکم با علت خود ارتباط دارد، ھر وقت که علت موجود  است، و طوری که علماء اصول می
نیز منتفی  باشد، حکم موجود است، و ھروقت که علت منتفی گردد، حکم به خودی خود

 گردد. می

                                                                                                                        



 ١٦٩  عمره]: ۲۷[ کتاب

ُ َ�نُْه، قَاَل:  ريَِضَ َ�ْن َجابٍِر  -٨٧٦ ْهلَُه «ا�َّ
َ
ْن َ�ْطُرَق أ

َ
َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

ًْال 
َ

 ].١٨٠١[رواه ابلخاری:  »يل
از اینکه شخص [در وقت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سجابراز  -۸۷۶

 .)١(اش برگردد، نھی کردند بازگشتن از سفر] شب به نزد خانواده

نْ  -١١ َ  باب: مَ ينَةَ أَرسْ لَغَ املَدِ ا بَ تَهُ إِذَ اقَ  عَ نَ

 ]: کسی که هنگام رسیدن به مدینه شترش را تیز راند١١باب [

�ٍَس َعن  -٨٧٧
َ
ُ َ�نُْه، ق أ َم إَِذا قَِدَم ِمْن : «َل اَ ريَِضَ ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َكَها وَْضَع نَاَ�تَُه َو�ِْن اَكنَْت َدابًَّة َحرَّ

َ
برَْصَ َدرََجاِت الَمِدينَِة، أ

َ
 ِمْن ُحبَِّهازاَد يِف روايَِة: وَ  »َسَفٍر، فَأ

 ].١٨٠٢[رواه ابلخاری: 
گشتند  چون از سفری برمی جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۸۷۷
راندند، و اگر دابۀ بود او را به حرکت  ھای مدینه را دیدند، شتر خود را تیز می و کوچه

 انداختند. می
 .)٢(و در روایتی آمده است که این کار به سبب دوست داشتن مدینه بود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
جا تنزیه است، نه برای تحریم، یعنی: داخل شدن به خانه در شب، ھنگام بازگشتن  ) نھی در این۱

 از سفر، مکروه است نه حرام.
حکم ) چون این حکم تعبدی نیست که علت آن را درک کرده نتوانیم، بنابراین حکمش مانند ۲

اش  حدیث سابق است که ھم اکنون ذکر نمودیم، یعنی: اگر کسی از آمدن خود برای خانواده
اند، آمدنش از سفر در  ھا از آمدنش اطالع دارند، و برایش آمادگی گرفته دھد، و یا آن اطالع می

شب، مانعی ندارد، و حتی اکنون که وقت حرکت وسائل سفر در بسیاری از حاالت از اختیار 
فر خارج است، اگر به حرفیت این حدیث عمل نمائیم، سبب مشقت بسیار برای خود و مسا

 شویم. دیگران می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
این حدیث از یک طرف داللت بر فضیلت مدینۀ منوره، و از طرف دیگر داللت بر حب وطن و  

ان) گرچه اصل شرعی ندارد، ولی طوری که مسکن و ماوی دارد، و حدیث (حب الوطن من اإلیم
گوید: معنایش صحیح است، و احادیثی را برای تائید این معنی ذکرکرده  می /امام سخاوی
غلبه نمود، خداوند متعال این آیۀ  جگوید: وقتی که شوق مکه در دل پیامبر خدا  است، و می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٧٠

رُ قِطْ  -١٢ فَ ةٌ مِ باب: السَّ ابِ عَ ذَ  نَ العَ

 ]: سفر جزئی از عذاب است۱۲باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  -٨٧٨ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َفُر «َ�ْن أ السَّ

إَِذا قىََض 
ابَُه َونَْوَمُه، فَ َحَدُ�ْم َطَعاَمُه َورَشَ

َ
 قِْطَعٌة ِمَن الَعَذاِب، َ�ْمنَُع أ

َ
ْل إىِل َ�ْهَمتَُه، فَلْيَُعجِّ

ْهِلهِ 
َ
 ].١٨٠٤[رواه ابلخاری:  »أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۸۷۸
، کسی شود می سفر جزئی از عذاب است، مانع خوردن، نوشیدن و خواب انسان«

 .)١(»اش برگردد که کارش را انجام داد، بکوشد تا زودتر به خانواده

ِي إِنَّ ﴿کریمه را نازل فرمود:  �  إَِ�ٰ  لََرآدُّكَ  ۡرَءانَ ٱۡلقُ  َعلَۡيَك  فََرَض  ٱ�َّ . یعنی: به یقین کسی که ﴾َمَعادٖ
گرداند، و البته این شعور برای کسانی  ابالغ قرآن را بر عھدۀ تو گذاشت، تو را به جایگاھت باز می

شود، ولو آنکه در ناز و نعمت زندگی  اند، بیشتر و بیشتر احساس می که از وطی خود دور افتاده
 اند. شعور ذاتی و طبیعی خود را از دست داده کنند، مگر کسانی که

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از منع خوردن و نوشیدن، و خواب، منع کامل این چیزھا نیست، بلکه منع کمال این ۱

اش  چیزھا است، یعنی: برای انسان طوری که وسائل راحت و زندگی خصوصا در آن وقت در خانه
 است، در سفر میسر نیست، و این امر برای ھمگان مشھود است.میسر 

کند، بعد از انجام دادن کارش  اش سفر نماید، و اگر می ) انسان نباید بدون حاجت از خانه۲
 اش برگردد. بکوشد تا ھرچه زودتر نزد خانواده

گردد، برای  کسی که از سفر برمی«نقل است که گفت:  /) در روایتی از امام مالک۳
، و البته این سخن برای »اش تحفۀ بخرد، و اگر چیزی نداشت، سنگی را با خود بیاورد خانواده

مبالغه است، ورنه از آرودن سنگ مگر آنکه سنگ کار آمدی باشد برای اھل خانواده منفعتی 
 متصور نیست.

                                                                                                                        



 
 

يْ وَ  رصَ كتابُ املُخْ  -٢٨ اءِ الصَّ زَ  دجَ

 )١(]: احصار و جزای شکار کردن۲۸کتاب [

رُ  -١ َ املُعتَمِ
 باب: إِذا أُحرصِ

 ]: اگر عمره کننده به مانع دچار شد۱باب [

ُ َعن  -۸۷۹ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  قَدْ : «قَاَل  َ�نُْهَمااْ�ُن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ ْحرِصَ رَُسوُل ا�َّ
ُ
أ

ََر َهْديَُه، َحىتَّ اْ�تََمَر اَعًما  َسُه، وََجاَمَع �َِساَءُه، َو�َ
ْ
[رواه ابلخاری:  »قَابًِال وََسلََّم، فََحلََق َرأ

۱۸۰۹.[ 
ه دچار از ادای عمر جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۸۷۹

مانع گردیدند، سر خود را تراشیدند، و با ھمسران خود ھم بستر شدند، و (ھدی) خود 
 .)٢(را نحر کردند، تا اینکه عمره را در سال آینده انجام دادند

، به ھرسببی که احصار در نزد احناف، عبارت از بر خورد با مانع از رفتن به بیت الله الحرام است -١
ھا، و در نزد دیگر از  باشد، مانند: دشمن، مرض، گم شدن مال نفقه، گم کردن راه، و امثال این

علماء و از آن جمله أئمۀ سه گانه (شافعی، مالک و احمد) رحمھم الله عبارت از به وجود آمدن به 
 سبب دشمن است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
شود که اگر کسی بعد از داخل شدن در احرام حج و یا عمره، از  حدیث چنین دانسته می از این 

رفتن به مکه باز ماند، باید: (ھدی) را ذبح نماید، سر خود را بتراشد، و خود را حالل سازد، و بعد 
گردد، حج و یا عمرۀ را  از حالل شدن ھمه چیز حتی ھم بستر شدن با ھمسرش برایش حالل می

 ادای آن به مانع بر خورد کرده است، در آینده قضاء بیاورد. که از

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٧٢

حْ  -٢ جِّ باب: اإلِ ارِ يفِ احلَ  صَ

 ]: به مانع بر خورد نمودن در حج۲باب [

ُ َعن  -۸۸۰ نَُّه اَكنَ  َ�نُْهَمااْ�ُن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ «َ�ُقوُل:  � لَيَْس َحْسبُُ�ْم ُسنََّة رَُسوِل ا�َّ

َ
أ

َفا َوالَمْرَوِة، ُ�مَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َيِْت، َو�ِالصَّ
ْ

، َطاَف بِابل َحُدُ�ْم َعِن احلَجِّ
َ
وََسلََّم؟ إِْن ُحِبَس أ

ٍء، َحىتَّ َ�ُجَّ اَعًما قَابًِال، ْد َهْديًاَ�يُْهِدي  َحلَّ ِمْن لُكِّ يَشْ ْو يَُصوُم إِْن لَْم َ�ِ
َ
[رواه ابلخاری:  »أ

۱۸۱۰.[ 
 جگفت: آیا سنت و پیروی از پیامبر خدا روایت است که می باز ابن عمر -۸۸۰

 برای شما کافی نیست؟
اگر کسی از شما از حج [یعنی: وقوف به عرفه] باز داشته شود، به خانۀ کعبه طواف 

، تا اینکه شود می مروه سعی نماید، بعد از آن، ھمه چیز برایش حاللکند، و بین صفا و 
در سال آینده آمده و حج را اداء نماید، (ھدی) را ذبح کند، و اگر قدرت به (ھدی) 

 .)١(نداشت، روزه بگیرد

بْ باب: النَّحْ  -٣ لْ ر قَ ِ قِ يفِ احلَ لَ احلَ  رصْ

 گردد]: در احصار، پیش از تراشیدن سر، (هدی) نحر ۳باب [

ُ َ�نُْه، َعِن  -۸۸۱ ْن «الِمْسَوِر ريَِضَ ا�َّ
َ
ََر َ�بَْل أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم � نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ْصَحابَُه بَِذلَِك 
َ
َمَر أ

َ
 ].۱۸۱۱[رواه ابلخاری:  »َ�ِْلَق، َوأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گردد،  گوید: کسی که وقوف به عرفه از نزدش فوت می می /بنابر ظاھر این حدیث، امام شافعی 

ند، و گوسفندی را تواند، باید به خانه طواف نماید، بین صفا و مروه سعی ک ولی به مکه آمده می
شود، بنابراین بعد از  گوید: چنین شخصی محصر گفته نمی می /ذبح نماید، ولی امام ابو حنیفه

طواف به خانۀ کعبه، و سعی بین صفا و مروه، عمرۀ را انجام داده است، و ھدیی بر وی نیست، و 
 آنچه که بر وی الزم است این است که: حج را در سال آینده قضا بیاورد.

                                                 



 ١٧٣  کردن شکار یجزا و احصار]: ۲۸[ کتاب

[در حدیبیه که کفار  جاست که گفت: پیامبر خدا روایت  ساز ابن مسور -۸۸۱
شان به مکه شدند] پیش از آنکه سر خود را بتراشند، نحر کردند، و  یش مانع رفتنقر

 .)١(اصحاب خود را به این کار امر فرمودند

وۡ ﴿: باب: قول اهللا تعاىل -٤
َ
ي إِطْ وَ  ﴾َصَدقَةٍ  أ امُ سِ هِ  تَّةِ مساكِنيَ عَ

که طعام دادن شش مسکین  ﴾یا دادن صدقه﴿]: این قول خداوند متعال که: ٤باب [
 است

ُ َ�نْهُ  َكْعَب ْ�َن ُعْجَرةَ  َعن -٨٨٢ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ريَِضَ ا�َّ َّ رَُسوُل ا�َّ قَاَل: َوَ�َف يلَعَ
يِس َ�تََهافَُت َ�ْمًال، َ�َقاَل: 

ْ
َم بِاحلَُديِْبيَِة َورَأ

َك؟«وََسلَّ اْحِلْق فَ «، قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: »يُؤِْذيَك َهَوامُّ
ْو 

َ
َسَك، أ

ْ
رِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن﴿قَاَل: اْحِلْق قَاَل: يِفَّ نََزلَْت َهِذهِ اآليَُة  -َرأ وۡ  مَّ

َ
ٗذى بِهِۦٓ  أ

َ
 أ

ِسهِ  ّمِن
ۡ
أ  آِخِرَها، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ﴾رَّ

َ
ْق بَِفَرٍق «إِىل ْو تََصدَّ

َ
يَّاٍم، أ

َ
ُصْم ثََالثََة �

 َ ْو ا�ُْسْك بَِما تَيرَسَّ
َ
 ].١٨١٥[رواه ابلخاری:  »َ�ْ�َ ِستٍَّة، أ

 در (حدیبیه) بر جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )٢(ساز کعب بن عجره -٨٢٢
 ریخت. ھای از سرم می باالی سرم ایستادند، و شبش

 ؟»کنند اذیت میتو را  آیا خزندگان سرت،«فرمودند: 
 گفتم: بلی!
 ».بتراش«یا فرمودند: » سرت را بتراش«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) در احصار، ذبح کردن پیش از تراشیدن سر است. ۱
) محل ذبح ھدی شخص محصر، ھمان جایی است که احصار شده است، و مراد از این قول ۲

ٰ َ�ۡبلَُغ ﴿فرماید:  خداوند متعال که می . در غیر احصار ﴾١٩٦ ۥَ�ِلَّهُ  لَۡهۡديُ ٱَوَ� َ�ۡلُِقواْ ُرُءوَسُ�ۡم َح�َّ
 است، و محل ھدی احصار ھمان جایی است که احصار صورت گرفته است.

وی کعب بن عجره بن امیه است، اسالم آوردنش به تاخیر افتاد، ولی در ھمۀ غزوات اشتراک  -٢
اند، و در سال پنجاه و یک ھجری، به عمر  ھای بسیاری از وی حدیث روایت کرده نمود، صحابه

 ).۲۴۴-۴/۲۴۳ھفتاد و ھفت سالگی در مدینۀ منوره وفات یافت، اسد الغابه (

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٧٤

اگر کسی از شما «من نازل گردید که: دربارۀ  گوید: و این آیۀ کریمه ] میس[کعب
بود، [پس باید عوض آن روزه بگیرد، و یا صدقه مریض بود، یا به او اذیتی از سرش 

 یا ذبح نماید]، [بعد از نزول این آیۀ کریمه]. بدھد، و
سه روز روزه بگیر، یا برای شش نفر صدقه بده، یا آنچه را «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»ذبح کند شود می میسر

دْ طْ باب: اإلِ  -٥ امُ يفِ الفِ ةِ نِصْ عَ اعٍ يَ  فُ صَ

 مراد از طعما دادن در فدیه، نصف صاع است]: ٥باب [

ُ َ�نُْه،َعنُه وَ  -٨٨٣ ًة،يف روايِِة  ريَِضَ ا�َّ ًة، َوِ�َ لَُ�ْم اَعمَّ [رواه  قَاَل: نََزلَْت يِفَّ َخاصَّ
 ].١٨١٦ابلخاری: 

 لق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متع -١
، از »بتراس«یا فرمودند: » سرت را بتراش«فرمودند:  ج) شک بین این دو عبارت که پیامبر خدا ۱

تر از عبارت دوم  ھا نیست، منتھی عبارت اول صحیح راوی است، و از نگاه معنی فرقی بین آن
 شود. نمیاست، و البته از عبارت دوم نیز چیز دیگری جز تراشیدن سر، دانسته 

تواند سرش را بتراشد، ولی باید موافق آنچه که در آیۀ کریمه آمده  ) در وقت حاجت، ُمحِرم می۲
 است، فدیه بدھد.

اند که: اگر کسی روی حاجت مو را از جای دیگر بدنش  ) با قیاس به موی سر، علماء گفته۳
 تراشد، حکمش در وجوب کفاره، مانند حکم تراشیدن موی سر است. می

 گردد. تراشد، بر ھیچ کدام چیزی الزم نمی اگر محرم موی سر شخص حاللی را می )۴
تراشد، بنا به قول اکثر علماء، بر وی (دم)  ) اگر کسی از روی قصد، و بدون ضرورت سرش را می۵

 گردد، و اختیاری از طعام دادن و یا روزه گرفتن برایش نیست. الزم می
 رقی بین قصد و فراموشی، و بین عالم و جاھل نیست.) در لزوم فدیه در تراشیدن سر، ف۶
) در طعام باید برای شش مسکین، برای ھرمسکین نیم صاع بدھد، خواه طعام گندم باشد، ۷

ھا برای یک مسکین نیز جواز  دادن ھمۀ آن /خواه جو، و خواه خرما، و در نزد امام ابو حنیفه
شود، که طعام شش  ششصد و چھل گرام می ) سه کیلو و۶۴۰/۳دارد، صاع به وزن فعلی مقدار (

شود، برای ھرمسکین، یک کیلو و ھشت صد و  مسکین مساوی ده کیلو و نه صد و بیست گرام می
بیست گرام، که مساوی نیم من به وزن ھرات است، و چون اکنون این اوزان از بین رفته و جای 

رای ھر مسکین دو کیلو گرام کامل خود را به اوزان جدید داده است، روی احتیاط بھتر است که ب
 شود. بدھد، و آنچه که از مقدار معینش زیاد باشد، برایش صدقه حساب می

                                                 



 ١٧٥  کردن شکار یجزا و احصار]: ۲۸[ کتاب

در روایت دیگری آمده است که گفت: آیۀ مذکور،  سو از کعب بن عجره -٨٨٣
 .)١(شود می و شما را به طور عموم شاملمن نازل گردید، دربارۀ  خاص

از من  جگفت: پیامبر خدا  سو در روایت دیگری در قسمتی از این حدیث آمده است که کعب -١
گیر، یا قدرت به فدیه دادن گوسفندی را داری؟ گفتم: نه، فرمودند: سه روز روزه ب«پرسیدند: 

شش مسکین، برای ھر مسکین نیم صاع طعام بده، و طوری که قبًال یاد آور شدیم، نیم صاع به 
شود، و فدیه دادن دو کیلو  ) یک کیلو ھشت صد و بیست گرام می۱۲۰/۱وزن فعلی مساوی (

 گرام برای ھر مسکنی بھتر است.
ۀ من نازل گردید، و شما را گوید: (آیۀ مذکور، خاص دربار که می س) این سخن کعب بن عجره۲ 

گوید: (اعتبار به عموم لفظ  شود)، اشاره به این قاعدۀ اصولی دارد که می به طور عموم شامل می
است، نه به خصوص سبب)، بنابراین ھرلفظی که عام باشد، ولو آنکه سببش خاص باشد، عموم 

آن، از آن جمله: آیۀ ظھار،  شود، مانند: ھمین واقعه، و ھر واقعۀ ھمانند مدلول لفظ را شامل می
که سببش خاص است، زیرا در مورد خوله نبت ثعلبه نازل شده است، ولی ھرکس دیگری را که از 

شود، و ھم چنین ھرلفظ عام دیگری، ولو آنکه سبب ورودش  زنش ظھار نماید، نیز شامل می
 خاص باشد.

                                                 





 
 

يْ  -٢٩ اءِ الصَّ زَ هِ نَحْ وَ  دِ كِتَابُ جَ  وِ

 ]: جزای شکار کردن و مانند آن٢٩کتاب [

أَهْ  -١ الَلُ فَ ادَ احلَ ا صَ باب: إِذَ حْ  دَ مِ لِلمُ يْ رِ لَهدَ الصَّ  ، أَكَ

 ]: اگر حالل شکار کرد و برای محرم داد، آن را بخورد١باب [

يِب َ�تَاَدةَ  َعن -٨٨٤
َ
ُ َ�نْهُ  أ اَعَم  انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ نَا َمع قَاَل: اْ�َطلَقَ  ريَِضَ ا�َّ

ْصَحابُُه َولَْم 
َ
ْحَرَم أ

َ
 احلَُديِْبيَِة، فَأ

ُ
نَا ْحِرمْ أ

َ
َوُهم َ�برَُصَ  أ

َ
هنَا � نِبئنَا بَِعُدوَّ بَِغيَقَة َ�تَوجَّ

ُ
ْصَحايِب  فَأ

َ
 أ

َماِر وَْحٍش   َ�ْعٍض، َ�نََظْرُت  يَضَحکُ َ�ْعُضُهمْ  فََجَعَل  حِبِ
َ

يتُهُ إىِل
َ
 الَفَرَس  فََحَملُْت َعلَيْهِ  فََرأ

ثْبَتُُّه، 
َ
َ�لْنَا ِمنْ  ُهماْستََعنْتُ فَ َ�َطَعنْتُُه، فَأ

َ
ْن يُِعينُوِ�، فَأ

َ
بَْوا أ

َ
ِقُت بَِرُسوِل اهللا  ُه،فَأ

َ
َص�َّ اُهللا ُ�َم حل

ْن ُ�ْقتََطَع، َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ
ًوا، فَلَِقيُت رَُجًال ِمْن بَِ� ِغَفاٍر  وََخِشينَا أ

ْ
ِسُ� َشأ

َ
ًوا َوأ

ْ
ْرَ�ُع فَريَِس َشأ

َ
أ

ْ�نَ �َ يِف َجوِْف اللَّيِْل، 
َ
تُُه بِتَْعَهَن، َوُهَو  ُقلُْت: أ

ْ
َت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم؟ قَاَل: تََر�

ْ
تََر�

ْقيَا، تَيتُُه  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ فَلَِحقُت بِرَُسوِل اهللا  قَائٌِل السُّ
َ
، إِنَّ َحىتِّ أ ِ َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

 
َ
رَسلُوا َك صَحابَ أ

َ
، إِ�َّهُ َ�ْقَرُءوَن عَ  أ ِ َالَم َورمَْحََة ا�َّ ْن ُ�ْقتََطعَ لَيَْك السَّ

َ
 ُهُم الَعُدوُّ ْم قَْد َخُشوا أ

ِ �َ  َ�َفَعَل، ُدونََك فَاْ�تَِظْرُهمْ  دنَا ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ ِمنُْه،  نَاِعنْدَ �ِنَّ وَ  مِحَاَر وَْحٍش، إَِنّ اصَّ
[رواه ابلخاری:  َوُهْم ُ�ِْرُمونَ » لُكُوا: «ِإلَصَحابِهِ يِْه وََسلََّم رَُسوَل َص�َّ اُهللا َعلَ  فَاِضلٌَة؟ َ�َقاَل 

١٨٢١.[ 
 جروایت است که گفت: سال (حدیبیه) با پیامبر خدا  )١(ساز ابو قتاده -٨٨٤

وجود  ، و برای ما از)١(احرام بستند، ولی من احرام نبستم جرفتیم، اصحاب پیامبر خدا 

بود، در اینکه در  جور پیامبر خدا وی حارث بن ربعی بن بلدمۀ انصاری است، از سوار کاران مشھ -١
غزوۀ بدر اشتراک نموده است یا نه؟ اختالف نظر وجود دارد، ولی در تمام غزوات دیگر اشتراک 

ھمراھش بود، در سال پنجاه در مدینۀ منوره وفات یافت، و  سنموده است، و در تمام غزوات علی

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٧٨

است بین مکه و مدینه] خبر رسید، به طرف دشمن دشمن در منطقۀ (غیقه) [جایی 
 حرکت کردیم.
خندیدند، چون نظر من به خر  حشی را دیدند، و به طرف یکدیگر میخر وھمراھانم 

آوردم، از ام او را از پا در دم، و با نیزهوحشی [گورخر] افتاد، اسپم را به طرفش دوان
 و از گوشت آن گورخر خوردیم.ھا با من ابا ورزیدند،  کمک خواستم، و آن ھمراھانم

ترسیدیم که از ھم جدا بیفتیم، از این جھت  رفتم، و می جبعد از آن نزد پیامبر خدا 
رفتم، با شخصی از (بنی غفار) در نیمۀ شب  دواندم و گاھی می اسپم را گاھی می

را کجا گذاشتی؟ گفت: در منطقۀ (تعھن) [جایی  جمالقی شدم، گفتم: پیامبر خدا 
ای  خواھند که به قریۀ (سقیا) [قریه مکه و مدینه، و از توابع مدینه است] و می است بین

 است نزدیک تعھن] قیلوله نمایند.
شما برای شما ھای  رساندم، گفتم یا رسول الله! صحابه جخود را به پیامبر خدا 

ھا را از شما دور  سالم و رحمت فرستادند، و از آن ترس داشتند که مبادا دشمن آن
ھا، انتظار بکشید، ایشان [قبول کردند] و به انتظار  ندازد، از این جھت تا آمدن آنبی

 ھا ماندند. آن
گفتم: یا رسول الله! گورخری را شکار کردیم، و از گوشت آن چیزی نزد ما باقی 

به اصحاب خویش در حالی که احرام داشتند فرمودند:  جمانده است، پیامبر خدا 
 .)٢(»بخورید«

بر وی نماز  سوفات یافت، و علیدر گوفه  سدر بعضی از روایات آمده است که: در خالفت علی
 ).۲۷۵-۵/۲۷۴خواند، اسد الغابه (

او را  جسبب احرام نبستن ابو قتاده آن بود که وی قصد رفتن به مکه را نداشت، زیرا پیامبر خدا  -١
 شان بیاورد. وظیفه داده بودند تا خبر دشمن را برای

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گویند:  خوردن گوشت شکار برای محرم بین علماء اختالف است: بعضی از متقدمین می) در ۱ 

خوردن گوشت شکار برای محرم به طور مطلق حرام است، امام شافعی و امام مالک رحمھما الله 
گویند: اگر خود شخص محرم شکار کرد، و یا کسی دیگری برای محرم شکار کرد، خوردنش بر  می

 وی ممنوع است.
گوید: خوردن گوشت شکار برای محرم به سه شرط روا است، خودش شکار  می /ام ابو حنیفهام 

نکرده باشد، با شکاری در شکارش کمک نکرده باشد، برای شکاری اجازۀ شکار کردنش را نداده 
 باشد، و اگر یکی از این سه شرط فوت گردید، خوردن محرم از آن گوشت ممنوع است.

                                                                                                                        



 ١٧٩  آن مانند و کردن شکار یجزا]: ۲۹[ کتاب

عِنيُ املُحْ  الَ باب:  -٢ تْ يُ الَلَ يفِ قَ مُ احلَ يْ رِ  دِ لِ الصَّ

 ]: محرم شخص حالل را در کشتن شکار کمک نکند٢باب [

َم بِالَقاَحةِ َعنُه يِف روايَِة وَ  -٨٨٥
ِمَن الَمِدينَِة ىلَعَ  قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ

 ].١٨٢٣[رواه ابلخاری:  فََذَكَر احلَديث... نَّا َ�ْ�ُ الُمْحِرمِ ثََالٍث َوِمنَّا الُمْحِرُم، َومِ 
در  جدر روایت دیگری آمده است که گفت: با پیامبر خدا  سو از ابو قتاده -٨٨٥

دشت (قاحه) که در سه مرحله از مدینۀ منوره واقع است بودیم، بعضی از ما ُمحِرم و 
 .)١(ته را، ذکر نمود]بعضی بدون احرام بودیم... [و بقیه حدیث گذش

ريُ املُحْ  -٣ شِ مُ إِىلباب: ال يُ يْ  رِ يْ الصَّ صْ  دِ لِكَ الَلُ يَ هُ احلَ  طَادَ

 ]: محرم نباید به سوی شکار اشاره نماید، تا شخص حالل آن را شکار کند٣باب [

توا رَُسوَل اهللا وَ  -٨٨٦
َ
ا أ ِمنُْ�ْم «قَاَل:  وََسلَّمَ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َعنُه يف روايِِة: ��َُّهم فَلَمَّ

َ
أ

َْها
َ

َشاَر إيِل
َ
ْو أ

َ
ْن َ�ِْمَل َعلَيَْها، أ

َ
َمَرُه أ

َ
َحٌد أ

َ
ِْمَها«قَالُوا: َال، قَاَل: ». أ

َ
[رواه  »فَلُكُوا َما بيَِقَ ِمْن حل

 ].١٨٢٤ابلخاری: 
ھا چون نزد پیامبر  در روایت دیگری آمده است که:...آن سو از ابو قتاده -٨٨٦

 ند، فرمودند:آمد جخدا 
آیا کسی از شما او را در شکار کردن تشویق نمود؟ و یا به طرف شکار اشاره «
 ؟»کرد

 گفتند: نه!
 .)١(»از گوشتش باقی مانده است بخوریدپس چیزی را که «فرمودند: 

ر شکار پیش از احرام باشد، خوردنش روا است، و اگر بعد از احرام باشد، روا گوید: اگ ابن عربی می 
نیست، و برای ھریک از این آراء دالیل عقلی و نقلی فروانی وجود دارد، که در کتب فقه، و شروح 

 حدیث، به تفصیل مذکور است.
ین به تفصیل به و مراد از حدیث گذشته، حدیثی است که در آن کیفیت شکار خر وحشی قبل از ا -١

 ) گذشت.۸۸۴شماره (

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١٨٠

ا  -٤ یأَهْ باب: إِذَ حْ  دَ حْ للمُ اراً وَ َ مِ محِ ْ رِ يًّا ملَ قْ  شِ  بَلْ يَ

 را بخشید، قبول نکند ]: اگر برای محرم گورخری٤باب [

ِ بِْن َ�بَّاٍس  -٨٨٧ ْعِب بِْن َجثَّاَمَة اللَّييِْثِّ ريَِض اهللا َعنُهَما َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ريَِضَ  ، َعِن الصَّ
ْو اهللا َعنُه:

َ
بَْواِء، أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم مِحَاًرا وَْحِشيًّا، َوُهَو بِاأل ْهَدى لَِرُسوِل ا�َّ

َ
نَُّه أ

َ
� ،

ى َما يِف 
َ
ا َرأ ُه َعلَيِْه، فَلَمَّ اَن، فََردَّ نَّا ُحُرمٌ «وَْجِهِه قَاَل: بِوَدَّ

َ
� 

َّ
ُه َعلَيَْك إِال [رواه  »إِنَّا لَْم نَُردَّ

 ].١٨٢٥ابلخاری: 
روایت است که او  )٢(ساز صعب بن جثامۀ لیثی باز عبد الله بن عباس -٨٨٧

بواء) و یا منطقۀ (ودان)
َ
بخشش داد،  جبرای پیامبر خدا  )٣(گور خری را در منطقۀ (أ

 ایشان [قبول نکردند] و خر وحشی را برایش پس دادند.
گور خر را به سبب دیگری پس «و چون دیدند که آن شخص متاثر گردید، فرمودند: 

 .)٤(»باشیم ندادم مگر آنکه ُمحِرم می

از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: محرم نباید کسی را به شکار کردن تشویق نماید، و  -١
یا به طرف شکار اشاره کند، که اگر چنین کرد، نباید از شکار بخورد، و اختالف علماء را در این 

 مسئله قبًال بیان نمودیم.
وفات نمود، اسد الغابه  سبن قیس لیثی است، و در خالفت ابو بکر صدیقوی صعب بن جثامه  -٢

)۳/۱۹-۲۰.( 
بواء) بود، و یا منطقۀ  جشک در اینکه بخشش دادن گوره خر برای پیامبر خدا  -٣

َ
در منطقۀ (أ

بواء) در نزدیکی جحفه قرار داشته و از 
َ
بواء) است، و (أ

َ
(ودان)، از راوی است، و راجح منطقۀ (أ

جا وفات یافته  در ھمین جمنوره حدود شصت کیلو متر فاصله دارد، و مادر پیامبر خدا مدینۀ 
 است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٤
اند که برای محرم خوردن گوشت شکار روا نیست،  بعضی از علماء با استناد به این حدیث گفته 

ادیث دیگری است که خوردن گوشت شکار را شان اح دھند، دلیل ولی کسانی که آن را جواز می
شکار صعب بن  جدھند، و اینکه پیامبر خدا  برای محرم با شرائطی که قبال ذکر نمودیم، اجازه می

شکار کرده بود، پس اگر  ججثامه را برایش پس دادند، سببش آن بود که وی برای پیامبر خدا 
، و اگر برای محرم نباشد، با شرائطی که شکار برای محرم باشد، محرم نباید از آن شکار بخورد

 قبًال ذکرش رفت، خوردن آن برای محرم باکی ندارد.

                                                                                                                        



 ١٨١  آن مانند و کردن شکار یجزا]: ۲۹[ کتاب

قْ  -٥ ا يَ مِ تُلُ املُحْ باب: مَ رَ مُ يفِ احلَ  رِ

 تواند ]: آنچه را که محرم در (حرم) کشته می٥باب [

نَّ رَُسوَل  -٨٨٨
َ
ُ َ�نَْها، أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: مَخٌْس ِمَن  َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ ا�َّ

ُب 
ْ
َرُة، َواللَك

ْ
ُة، َوالَعْقَرُب، َوالَفأ

َ
، لُكُُّهنَّ فَاِسٌق، َ�ْقتُلُُهنَّ يِف احلََرِم: الُغَراُب، َواحِلَدأ َوابِّ ادلَّ

 ].١٨٢٩[رواه اخلاری:  الَعُقورُ 
 فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -٨٨٨

ھا در حرم روا است: کالغ  پنج صنف از دواب، ضرر رسان ھستند، و کشتن آن«
 .)١(»الشخوار، باشه، عقرب، موش، و سگ گزنده

ُ َ�نْهُ  -٨٨٩ ِ ريَِضَ ا�َّ ُْن َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َماَ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ

، قَاَل: بَيْنََما �
اَها ِمْن ِ�يِه، َو�ِنَّ فَاُه لََرطْ يِف اَغٍر بِ  تَلَقَّ

َ َ
َتْلُوَها، َو�ِ�ِّ أل

َ
ٌب ِمً�، إِْذ نََزَل َعلَيِْه: َوالُمرَْسَالِت َو�ِنَُّه يل

َذَهبَْت، ، فَاْ�تََدْرنَاَها، فَ »اْ�تُلُوَها«بَِها إِْذ َوَ�بَْت َعلَيْنَا َحيٌَّة، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ُ�ْم َكَما ُوِ�يتُْم رَشََّها«َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  [رواه ابلخاری:  »ُوِ�يَْت رَشَّ

١٨٣٠.[ 
روایت است که گفت: در حالی که با پیامبر  ساز عبد الله [بن مسعود] -٨٨٩

زل گردید، آن سوره را در غاری به (منی) بودیم، سورۀ (والمرسالت) بر ایشان نا جخدا

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) کشتن و از بین بردن این دواب پنج گانه برای محرم در حرم روا است، والبته برای غیر محرم، ۱

 روا است.و یا برای محرم در غیر حرم به طریق اولی 
گویند:  ) در کشتن انواع دیگر حیوانات ضرر رسان، بین علماء اختالف است، جمھور علماء می۲

علت جواز کشتن، مضر بودن این دواب است، بنابراین ھر خزنده، و پرنده، و روندۀ دیگری که 
است، و  ھا، کشتن روا ضرر رسان باشد، مانند: شیر و پلنگ، و زنبور، و مگس، و پشه و امثال این

گوید: تنھا کشتن دواب پنج گانه و کشتن مار و گرگ که در احادیث دیگر  می /امام ابو حنیفه
ھا کشتن آن حیوان و پرنده، و خزندۀ روا است که جھت دفاع  آمده است، روا است، و در غیر این

آن را  از اذیت آن باشد، یعنی شخص مورد تعدی و اذیت بالفعل آن قرار گرفته باشد، و یا اگر
نکشد، به احتمال قوی مورد اذیتش قرار گیرد، و در غیر این صورت، کشتن ھیچ چیزی برای 

 محرم، در حرم و در غیر حرم جواز ندارد، و اگر آن را کشت، باید فدیه بدھد.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٨٢

تلقی نمودم، که دھان  جتالوت نمودند، و من این سوره را در حالی از پیامبر خدا 
 شان ھنوز از تالوت آن سوره معطر بود. مبارک

، »او را بکشید«فرمودند:  جدر این وقت بود که ماری به طرف ما دوید، پیامبر خدا 
 به طرفش دویدیم، ولی آن مار رفت.

او از شر شما خالص شد، مثلی که شما از شر او خالص «فرموند:  ج پیامبر خدا
 .)١(»شدید

ِ َص�َّ  -٨٩٠ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها،َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

ْسَمْعُه » فَُو�ِْسٌق «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل لِلَْوَزِغ: 
َ
مُ يَ َولَْم أ

َ
 ].١٨٣١[رواه ابلخاری:  بَِقتِْلهِ  نَارُ أ

چلپاسه را  جروایت است که پیامبر خدا  جپیامبر خدا  ھمسر لاز عائشه -٨٩٠
[یعنی: فاسقک، یا ضرر رسان کوچک] نامیدند، ولی نشنیدم که مار را به » ُفویسق«

 .)٢(کشتن آن امر کرده باشند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به  جز دارد، و گرچه پیامبر خدا ) کشتن مار در حرم و غیر حرم، برای محرم و غیر محرم جوا۱

اند، و امر در اصل برای وجوب است، ولی به استقراء برایم ثابت شده است که  کشتن آن امر کرده
امر، اگر نفع و ضررش خاص برای شخصی باشد که امر به او متوجه شده است، و حقوق دیگران 

وجوب، و این موضوع را درکتاب به او تعلق نداشته باشد، چنین امری برای اباحت است نه برای 
 ام. ام، به تفصیل بیان داشته اصول فقه که به نام (تیسیر الوصل إلی علم األصول) تألیف نموده

) با قیاس بر مار، کشتن ھرخزندۀ ضرر رسان دیگری مانند: چلپاسه، ھزارپا، زنبور و غیره نیز ۲
اشیای منصوصه، اختالف علماء،ھم برای غیر محرم جواز دارد، ولی نسبت به محرم در غیر 

 اکنون گذشت.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا را به کشتن چلپاسه امر کرده باشند،  نشنیده است که آن جاز پیامبر خدا  لگرچه عائشه 

چلپاسه را فاسقک، یا ضرر رسان کوچک نامیدند، داللت بر جواز  جولی ھمین که پیامبر خدا 
کند، زیرا ضرر رسان باید از بین برده شود، و عالو بر آن در صحیح مسلم از ابو  آن میکشتن 

کسی که چلپاسه را در ضربۀ اول بکشد، برایش «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سھریره
چلپاسه را ولو آنکه در خانۀ کعبه «گوید:  می بو ابن عباس» فالن و فالن مقدار ثواب است...

 ، و احادیث و آثار دیگری نیز به ھمین معنی آمده است.»کشیددیدید ب

                                                 



 ١٨٣  آن مانند و کردن شکار یجزا]: ۲۹[ کتاب

ةَ  -٦ كَّ تَالُ بِمَ ِلُّ القِ  باب: الَ حيَ

 ]: قتال در مکه روا نیست٦باب [

٨٩١-  ُ  َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم اْ�تَتََح َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
َة:   ].١٨٣٤[رواه ابلخاری:  َال ِهْجَرَة، َولَِ�ْن ِجَهاٌد َوِ�يٌَّة، َو�َِذا اْستُنِْفْرُ�ْم، فَانِْفُروا«َمكَّ

روزی که مکه را  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -٨٩١
 فتح نمودند، فرمودند:

دیگر ھجرتی [از مکه] نیست، ولی جھاد و نیت جھاد به حال خود باقی است، و «
 .)١(»اگر از شما خواسته شد که به جھاد بیرون شوید، بیرون شوید

حْ  -٧ ةِ لِلمُ امَ جَ مِ باب: احلِ  رِ

 ]: حجامت برای محرم٧باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: َعِن ابِْن حُبَيْنََة  -٨٩٢ اْحتََجَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوُهَو «ريَِضَ ا�َّ
ِسهِ 

ْ
يْحِ مَجٍَل يِف وََسِط َرأ

 ].١٨٣٦[رواه ابلخاری:  »ُ�ِْرٌم بِلَ
 روایت است که گفت: )١(ساز ابن بحیَنه -٨٩٢

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
یا نفی ماضی است، و یا نفی » دیگر ھجرتی از مکه نیست«که فرمودند:  ج) این قول پیامبر خدا ۱

ود، بعد از فتح مستقبل، در صورت اول معنایش این است: ھجرتی که بر مسلمانان از مکه فرض ب
خواھد به  خواھد در مکه بماند، و ھرکس می مکه به نھایت رسیده است، بعد از این ھرکس می

خبر دادند،  جمدینه برود، و در صورت دوم، از عالئم نبوت است، زیرا ھمان طوری که پیامبر خدا 
ز آن دیده نشده از آن وقت تا به امروز مکۀ مکرمه دار اسالم باقی مانده، و لزومی در ھجرت ا

 است، و به فضل خداوند تا روز قیامت، دار اسالم باقی خواھد ماند.
ھا به حال خود باقی است، یعنی: بر ھرمسلمان الزم است که از دار  ) ھجرت در دیگر سر زمین۲

کفر به دار اسالم مھاجرت نماید، و اینکه کدام دار، دار اسالم، و کدام دار دار کفر است، و دار 
توان در کتب متعلق به مسائل دولت و  گردد، تفصیلش را می م چه وقت به دار کفر مبدل میاسال

امارت، و احکام سلطانی، وسیاست اسالمی مطالعه نمود، و تا جایی زیادی این موضوع را در کتاب 
 ام، به آن کتاب مراجعه شود. (اسالم در غربت) که در راه چاپ است، شرح داده

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٨٤

) وسط سر خود در حالی که ُمحِرم بودند، در منطقه (لحی جمل جپیامبر خدا 
 .)٢(حجامت کردند

زْ  -٨ يجِ املُحْ باب: تَ مِ وِ  رِ

 ]: نکاح کردن محرم٨باب [

ُ َ�نُْهَما،  -٨٩٣ َج َميُْمونََة «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم تََزوَّ
َ
أ

 ].١٨٣٧[رواه ابلخاری:  »َوُهَو ُ�ِْرمٌ 
در حالی که محرم بودند،  جروایت است که: پیامبر خدا  بعباساز ابن  -٨٩٣
 .)٣(را به نکاح گرفتند لمیمونه

باشد، عدۀ از صحابه از وی حدیث  وی عبد الله بن مالک بحینه است، و بحینه نام مادر پدرش می -١
 ).۳/۲۵۰وفات یافت، اسد الغابه ( ساند، و در آخر خالفت معاویه روایت کرده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 تر است. نزدیک) (لحی جمل) موضعی است بین مکه و مدینه، و به طرف مدینه ۱
را در روز ھیژدھم ماه رمضان  جابو ظبیه پیامبر خدا «) در طبقات ابن سعد آمده است که: ۲

 حجامت نمود.
 گردد. ) حجامت کردن برای محرم غرض تداوی جواز دارد، و بر وی فدیۀ الزم نمی۳
کردن،  کشیدن، پیچکاری ) با قیاس بر حجامت، دیگر انواع جراحی مانند: رگ زدن، دندان۴

 عملیات کردن و امثال این چیزھا غرض تداوی نیز برای محرم جواز دارد، و بر وی فدیۀ نیست.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
اند: برای محرم روا است که به  با استناد بر این حدیث بسیای از علماء و از آن جمله احناف گفته 

شود، نباید با وی  اح بدھد، ولی وقتی که از احرام خارج نمینکاح بگیرد، و یا دیگری را به نک
جماع نماید، و عدۀ دیگری از علماء و از آن جمله أئمۀ ثالثه (شافعی، مالک و احمد) رحمھم الله 

گویند: برای محرم روا نیست که به نکاح بگیرد، و یا کسی را به نکاح بدھد، و اگر به نکاح  می
کاحش باطل است، و به عالوه از این حدیث، برای ھرطرف احادیث و آثار گرفت و یا به نکاح داد، ن

ھا با تفصیل بسیار زیادی در کتب فقه، و  بسیار زیاد دیگری نیز موجود است، که مناقشه و رد آن
 ھا مراجعه نماید. ھا مطلع شود، به آن کتاب خواھد از آن شروح حدیث مذکور است، و کسی که می

                                                                                                                        



 ١٨٥  آن مانند و کردن شکار یجزا]: ۲۹[ کتاب

حْ باب: االغْ  -٩ الِ لِلمُ مِ تِسَ  رِ

 ]: غسل برای محرم٩باب [

نَْصاِريِّ  َ�نْ  -٨٩٤
َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ُ َ�نْهُ  أ ُ:ريَِضَ ا�َّ

َ
نَُّه قيَل هل

َ
ِ َص�َّ  :� َكيَْف اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُه َحىتَّ 
َ
َطأ

ْ
يُّوَب يََدهُ ىلَعَ اثلَّوِْب، َ�َطأ

َ
بُو �

َ
َسُه َوُهَو ُ�ِْرٌم؟ فَوََضَع أ

ْ
 بََدا اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْغِسُل َرأ

سِ 
ْ
�َْساٍن يَُصبُّ َعلَيِْه: اْصبُْب، فََصبَّ ىلَعَ َرأ ُسُه، ُ�مَّ قَاَل: ِإلِ

ْ
َسُه �ِيََديِْه يِل َرأ

ْ
ِه، ُ�مَّ َحرََّك َرأ

ْدبََر، َوقَاَل: 
َ
ْ�بََل بِِهَما َوأ

َ
ْ�تُُه َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْفَعُل َهَكَذا «فَأ

َ
 ].١٨٤٠[رواه ابلخاری:  »َرأ

در  جروایت است که کسی از وی پرسید: پیامبر خدا  ساز ابو ایوب انصاری -٨٩٤
 شستند؟ حال احرام سر خود را چگونه می

ابو ایوب دست خود را بر جامۀ که [با آن پرده گرفته بود] گذاشت، و او را حرکت 
داد تا آنکه سرش [از زیر آن جامه] ظاھر شد، بعد از آن برای شخصی که بر سرش آب 

دستش ریخت گفت: بریز! او ھم آب را بر سرش ریخت، بعد از آن سرش را به دو  می
رادیدم که چنین  جھایش را به جلو و عقب سر برد و گفت: پیامبر خدا  مالید، و دست

 .)١(کردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بنا به عادتش این حدیث را به طور مختصر ذکر کرده است، و اصل حدیث  /) امام زبیدی۱

گوید که: عبدالله بن عباس و مسور بن  چنین است که: عبدالله بن حنین به نقل از پدرش می
گفت که: غسل کردن  می بعباس مخرمه در منطقۀ (أبواء) با ھم اختالف نمودند، عبدالله بن

گفت که غسل کردن برای ُمحرم جواز ندارد، و  می سبرای ُمحرم جواز دارد، و مسور بن مخرمه
 فرستاد. سمرا نزد ابو ایوب بھمان بو که عبدالله بن عباس

کند، و به او جامۀ پرده شده است، بر وی  رفتم و دیدم که بر سر چاه نشسته است و غسل می
نزدت فرستاده  بگفت: کیستی؟ گفتم: عبدالله بن حنین، مرا عبدالله بن عباس سالم کردم،

شستند؟ ابو ایوب  در وقت احرام سر خود را چگونه می جاست تا از تو بپرسم که: پیامبر خدا 
دست خود را بر باالی پرده گذاشت و آن را پایین کرد، تا جایی که سرش را دیدم، بعد از آن برای 

ریخت گفت: بریز، و او بر سرش آب ریخت، بعد از آن سر خود را با دو  آب می شخصی که برسرش
را دیدم  جدستش مالش داد، و دو دست خود را به پیش و پشت سر خود برد و گفت: پیامبر خدا 

 کردند. که چنین می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٨٦

مِ  -١٠ رَ ولِ احلَ ِ وَ  باب: دُخُ ةَ بِغَريْ كَّ امٍ  إِحْ مَ  رَ

 ]: داخل شدن به حرم و مکه بدون احرام١٠باب [

نَّ رَُسوَل  -٨٩٥
َ
ُ َ�نُْه، أ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،َ�ْن أ َدَخَل اَعَم  ا�َّ

ْستَاِر الكَ 
َ
ا نَزََعُه َجاَء رَُجٌل َ�َقاَل: إِنَّ اْ�َن َخَطٍل ُمتََعلٌِّق بِأ ِسِه الِمْغَفُر، فَلَمَّ

ْ
ْعبَِة الَفتِْح، وىلََعَ َرأ

 ].١٨٤٦[رواه ابلخاری:  »اْ�تُلُوهُ «َ�َقاَل 
سال فتح مکه، در  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -٨٩٥

حالی که (مغفر) بر سرشان بود، به مکه داخل شدند، چون (ِمغَفر) را از سر خود بر 
داشتند، شخصی آمد و گفت: (ابن َخَطل) خود را بپوش خانه چسپانده است، فرمودند: 

 .)١(»او را بکشید«

 فرمایند: که می جگوید: مراد از (اقتداء) در این قول پیامبر خدا  می /) امام ابن عبدالبر۲
ھا نیست، و اگر چنین  ، اقتداء کردن به فتاوای آن»أصحابی کالنجوم، بأیھم اقتدیتم اھتدیتم«

برای اثبات قول خود دلیل بیاورد، بلکه ھمین کافی بود  ببود، حاجتی نبود که ابن عباس می
بگوید که: من یک نجم، و تو یک نجم دیگری ھستی، کسانی که بعد  سکه برای مسور ن مخرمه

شان کافی است، بلکه معنی (اقتداء)  آیند، به قول ھریک از ما که اقتداء کنند، برای میاز ما 
ھا در نقل احادیث است، زیرا  گویند: قبول قول آن طوری که مزنی، و علمای دیگر از اھل نظر می

 ).۷/۵۳۲ھا عدول ھستند، عمدة القاری ( ھمگی آن
کسی است که برای آن دلیلی از کتاب خدا، ) اگر صحابه در مسئلۀ اختالف کردند، حجت قول ۳

 و یا سنت رسول خدا وجود داشته باشد.
 ) غسل کردن و شستن سر برای محرم جواز دارد.۴
 ) اگر از ریختن مو مطمئن باشد، مالیدن موی سر برای محرم روا است.۵
 ) سالم دادن و سخن زدن در وقت غسل کردن باکی ندارد.۶
 است.) خبر واحد به شروطش حجت ۷

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) (ِمغَفر): زرھی است که غرض محافظت سر از ضربۀ شمشیر و امثال آن، در زیر کاله پوشیده ۱

 شود. می
اش در جاھلیت عبدالعزی بود، و بعد از اسالم او را عبدالله نامیدند، پیامبر  ) ابن خطل نام اصلی۲

ھای زکات نمودند، ابن خطل غالمی  مردم انصار، مامور جمع آوری مالاو را با شخصی از  جخدا 
کرد، در جایی منزل گزیدند، به غالمش امر کرد که  داشت که مسلمان بود و خدمتش را می
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جِّ  -١١ نِ املَ وَ  باب: احلَ ورِ عَ نِ املَرْ وَ  يِّتِ النُّذُ ُجُّ عَ لُ حيَ جُ  أَةِ الرَّ

 کند ]: حج و نذر از مرده، و مردی که از طرف زن حج می١١باب [

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  -٨٩٦
َ

ًة ِمْن ُجَهيْنََة، َجاَءْت إىِل
َ
نَّ اْمَرأ

َ
ُ َ�نُْهَما، أ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

ُحجُّ َ�نَْها؟ قَاَل:  َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقالَْت: إِنَّ 
َ
فَأ

َ
ُجَّ َحىتَّ َماتَْت، أ

َ
ُجَّ فَلَْم حت

َ
ْن حت

َ
�ِّ نََذرَْت أ

ُ
َ�َعْم «أ

َحقُّ بِالَوفَاءِ 
َ
ُ أ َ فَا�َّ ُ�نِْت قَاِضيًَة؟ اقُْضوا ا�َّ

َ
ِك َدْ�ٌن أ مِّ

ُ
يِْت لَْو اَكَن ىلَعَ أ

َ
َرأ

َ
 »ُحيجِّ َ�نَْها، أ

 ].١٨٥٢[رواه ابلخاری: 
 جروایت است که زنی از قبیلۀ (جھیَنه) نزد پیامبر خدا  ببن عباساز ا -٨٩٦

آمد و گفت: مادرم نذر کرده بود که حج کند، [ولی] تا وقتی که ُمرد حج نکرد، آیا از 
 عوض او حج کنم؟

گوسفندی را ذبح کند، و طعامی را آماده نماید، و خودش خواب شد، چون از خواب بیدار شد، دید 
است، بر او حمله کرد و او را کشت، و از اسالم مرتد گردید و به که غالمش طعام را آماده نکرده 

فرمودند: او را در ھرکجا که دیدید به قتل برسانید، و  جکفار پیوست، و ھمان بود که پیامبر خدا 
 کردند. را ھجو می جدو کنیز داشت که در غزل خوانی خود، پیامبر خدا 

گویند که اقامۀ حد و قصاص در مکه جواز دارد،  ) با استناد به این حدیث، بعضی از علماء می۳

ۗ  َ�نَ  َدَخلَُهۥ َوَمن﴿فرماید:  ولی احناف با استناد به این قول خداوند متعال که می  ﴾َءاِمٗنا
حالل ساخته  جگویند: کشتن ابن خطل در ھمان ساعتی بود که خداوند مکه را برای پیامبر  می

 بود، و کشتن ھیچ شخص دیگری در مکۀ مکرمه بعد از آن جواز ندارد.
را دشنام دھد، باید کشته  جگوید: کسی که پیامبر خدا  ) امام مالک با استناد به این حدیث می۴

گویند: سبب  دانند می اش قبول نیست، و کسانی که توبۀ چنین شخصی را قبول می شود، و توبه
و به این سبب پیامبر  ج، محارب بودنش بود، نه دشنام دادنش برای پیامبر خدا کشتن ابن خطل

 او را با چند نفر دیگر از عفو عمومی استثناء نموده است. جخدا 
ھا شود، و این کار در  ) رساندن خبر اھل فساد برای مسؤولین جواز دارد، ولو آنکه سبب قتل آن۵

 شود. غیبت و تجسس حرام داخل نمی
داخل شدن به مکۀ مکرمه در حاالت خاصی بدون احرام جواز دارد، از جمله این حاالت: ) ۶

حالت کسی است که وظیفه و کارش رفت و آمد بین مکه و خارج مکه است، مانند: سائقین موتر، 
 ھا. ھا و اشخاص ھمانند آن اند، مانند: موظفین، طبیبان، پولیس کسانی که در خدمت حجاج

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ١٨٨

بود، قرضش را اداء  بلی! از عوض او حج کن، آیا اگر مادرت قرضدار می«فرمودند: 
 .)١(»تر است کن، ادای قرض خدا الزم ا ھم اداءکردی؟ قرض خدا ر می

جِّ الصِّ  -١٢  يَانِ بْ باب: حَ

  ]: حج اطفال١٢باب [

ائِِب بِْن يَِز�دَ  -٨٩٧ ُ َ�نْهُ  َعِن السَّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ ُحجَّ يِب َمَع رَُسوِل ا�َّ
نَا اْ�ُن َسبِْع ِسنِ�َ 

َ
 ].١٨٥٨[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم َوأ
روایت است که گفت: در حالی که ھفت ساله بودم مرا  ساز سائب بن یزید -٨٩٧

 .)٢(به حج بردند جبا پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اش حج، کفاره، و یا نذری است،  گوید: مردۀ که بر ذمه ) امام شافعی با استناد به این حدیث می۱

داند، و  ادای این چیزھا را الزم نمی /باز ماندگانش باید آن را اداء کنند، و امام ابو حنیفه
نش مستحب است، یعنی: اگر این چیزھا را اداء کردند، گوید ادای این چیزھا برای بازماندگا می

 ھا مؤاخذه نخواھند بود. اند ورنه از ترک آن کار خوبی کرده
 اش حج نماید. تواند عوض مادر خود، از حج نذری ) زن می۲
 ) حج عوضی مرد از زن، و حج عوضی زن از مرد جواز دارد.۳
 ) اثبات احکام از طریق قیاس، مشروع است.۴
 خواھد، بیان نماید. تحب است که مفتی دلیل مسئله را برای کسی که از وی فتوی می) مس۵

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) حج طفل جواز دارد.۱
شود، به این معنی که اگر بعد از بلوغ  اش نمی دھد، از حج فرضی ) حجی را که طفل انجام می۲

 د دوباره حج نماید.امکان حج کردن برایش میسرشد، بای
 ) اگر طفل حجش را فاسد کرد، قضاء آوردن آن بر وی الزم نیست.۳
) ولی امرطفل بکوشد که طفل مرتکب محظوری از محظورات احرام نگردد، و اگر گردید، بر وی ۴

 شود. و یا بر ولی امرش چیزی الزم نمی

                                                 



 ١٨٩  آن مانند و کردن شکار یجزا]: ۲۹[ کتاب

جِّ  -١٣ اءِ  باب: حَ  النِّسَ

 ها ]: حج زن١٣باب [

ا رََجَع انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن  -٨٩٨ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: لَمَّ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
نَْصاِر�َِّة: 

َ
مِّ ِسنَاٍن األ

ُ
تِِه قَاَل ِأل ؟«َحجَّ بُو فَُالٍن، َ�ْعِ� َزوَْجَها، اَكَن »َما َمنََعِك ِمَن احلَجِّ

َ
، قَالَْت: أ

ُ نَاِضحَ 
َ

َا، قَاَل: هل
َ

رًْضا نل
َ
َحِدِهَما، َواآلَخُر �َْسيِق أ

َ
فَإِنَّ ُ�ْمَرًة يِف َرَمَضاَن َ�ْقيِض «اِن َحجَّ ىلَعَ أ

ًة َميِع  ْو َحجَّ
َ
ًة أ  ].١٨٦٣[رواه ابلخاری:  »َحجَّ

از حج خود بر  جروایت است که گفت: چون پیامبر خدا  باز ابن عباس -٨٩٨
 د:گشتند، برای ام سنان انصاری گفتن

 ؟»چه چیز مانع شد که حج نکردی«
گفت: پدر فالنی یعنی: شوھرش دو شتر داشت، بریک شتر خودش به حج رفته 

 داد. بود، و شتر دیگر، زمین ما را آب می
 .)١(»عمره در رمضان، مانند حجی است که با من انجام گرفته باشد«فرمودند: 

يِب  -٨٩٩
َ
َغَزا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ثِنيَْتْ ، َوقَْد ريَِضَ اهللا َعنهُ  َسِعيدٍ َعن أ

ُ�هُ  ْو قَاَل: ُ�َدِّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، أ ْرَ�ٌع َسِمْعتُُهنَّ ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
َة َغْزَوًة، قَاَل: أ نَّ َعِن َعرْشَ

ْعَجبْنَِ� 
َ
ٌة َمِسَ�َة يَْوَمْ�ِ لَيَْس َمَعَها  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ

َ
ْن َال �َُسافَِر اْمَرأ

َ
َوآَ�ْقنَِ�: أ

ْضىَح، َوَال َصَالَة َ�ْعَد َصَالَ�ْ�ِ َ�ْعَد الَعرْصِ 
َ
ْو ُذو َ�َْرٍم، َوَال َصْوَم يَْوَمْ�ِ الِفْطِر َواأل

َ
َزوُْجَها، أ

بِْح َحىتَّ  ْمُس، َوَ�ْعَد الصُّ  ثََالثَِة َحىتَّ َ�ْغُرَب الشَّ
َ

 إِىل
َّ

ْمُس، َوَال �َُشدُّ الرَِّحاُل إِال  َ�ْطلَُع الشَّ
قىَْص 

َ
 ].١٨٦٤[رواه ابلخاری:  َمَساِجَد: َمْسِجِد احلََراِم، َوَمْسِجِدي، َوَمْسِجِد األ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
انجام گرفته باشد، ثواب دارد، و  جرمضان به اندازۀ حجی که با پیامبر خدا  ) عمره کردن در۱

ِ ٱَ�ٰلَِك فَۡضُل ﴿این فضل و رحمتی از طرف خداوند است،  َّ�  ۚ  .﴾يُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء
گیر، ولی به اتفاق علماء  ) گرچه ظاھر حدیث داللت بر این دارد که عمره جای حج فرضی را می۲

گیرد، و  کسی که بر وی حج فرض گردیده است، باید حج را اداء نماید، و عمره جای حج را نمی
برای بیان ثواب عمرۀ رمضان است، نه برای ادای عمره عوض حج  جاین فرمودۀ پیامبر خدا 

 فرضی.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ١٩٠

اشتراک نموده بود،  جکه در دوازده غزوه با پیامبر خدا  ساز ابو سعید -٨٩٩
 روایت است که گفت:

ام، از آن چیزھا خوشم آمده و  شنیده جھا را از پیامبر خدا  ت که آنچھار چیز اس
 مورد توجھم قرار گرفت:

 یا محرم سفر نماید. اینکه زن در سفری که دو روز راه باشد، نباید بدون شوھر و
 اینکه در روز عید فطر و روز عید قربان روزۀ نیست.

از فجر تا طلوع آفتاب نمازی اینکه بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، و بعد از نم
 نیست.

و اینکه نباید [به قصد ثواب] جھت رفتن به مسجدی به جز از این سه مسجد، 
در مدینۀ  جآمادگی سفر بگیرد: مسجد الحرام، مسجد من [یعنی: مسجد پیامبر خدا 

 .)١(»منوره] و مسجد اقصی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: این حدیث مشتمل بر چھار حکم است: -١
ھا سه مذھب  اول: سفر زن بدون محرم: در این مسئله آراء مختلفی وجود دارد، و مشھورترین آن 

گویند: زن نباید بدون محرم سفر نماید، خواه سفر دور  است: اھل ظاھر، و شعبی و نخعی می
تواند بدون محرم  گویند: زن می زدیک، امام شافعی و امام مالک ولیث، و اوزاعی میباشدو خواه ن

درجایی که کمتر از دو روز راه است، بدون محرم سفر نماید، و امام ابو حنیفه و ابو یوسف، و 
گویند: در جایی که سه روز راه و یا بیشتر از آن است، سفر زن بدون  محمد، و ثوری، و اعمش می

از ندارد، و محرم زن بعد از شوھر کسی است که نکاح زن با وی به طور ابد حرام باشد، محرم جو
ھا، و قابل تذکر است که مراد از سفر یک روز و دو  مانند: پدر، فرزند، برادر، برادرزاده، و امثال این

و طیاره روز، و یا سه روز، سفر پیاده است، نه سفری که با وسائل امروزی مانند: موتر (ماشین)، 
 گیرد. وغیره صورت می

دوم: روزه گرفتن روز عید: روزه گرفتن روز عید، چه عید فطر باشد و چه عید قربان، به اتفاق  
علماء حرام است، و آنچه که مورد اختالف است این است که اگر کسی نذر کرد که روز عید را 

نذرش باطل است، و روزه گرفتن آن روزه بگیرد، آیا نذرش روا است و یا نه؟ در نزد جمھور این 
روز در روز عید و در غیر روز عید بر نذر کننده واجب نیست، و در نزد احناف نذرش منعقد 

 گردد، ولی باید روز عید را روزه نگیرد، و آن روز را در وقت دیگری قضاء بیاورد. می
حکمتش قبًال به تفصیل بیان  سوم: نماز بعد از عصر تا غروب آفتاب، و بعد از فجر تا طلوع آفتاب، 

 گردید.
چھارم: حکم سفر کردن به مسجد دیگری غیر از مسجد الحرام، و مسجد نبوی، و مسجد األقصی،  

 نیز قبًال گذشت.

                                                 



 ١٩١  آن مانند و کردن شکار یجزا]: ۲۹[ کتاب

نْ  -١٤ َ  باب: مَ رَ املَيشْ عْ الْ   إِىلَ نَذَ  بَةِ كَ

 کسی که نذر کند تا پیاده به کعبه برود ]:١٤باب [

ى َشيًْخا ُ�َهاَدى َ�ْ�َ  -٩٠٠
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َرأ

َ
ُ َ�نُْه، أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

، قَاَل: »َما بَاُل َهَذا؟«ابْنَيِْه، قَاَل:  ْن َ�ْميِشَ
َ
َ َ�ْن َ�عْ «، قَالُوا: نََذَر أ ِذيِب َهَذا َ�ْفَسُه إِنَّ ا�َّ

ْن يَْرَكَب »لََغِ�ٌّ 
َ
َمَرُه أ

َ
 ].١٨٦٥[رواه ابلخاری:  ، َوأ
پیر مردی را دیدند که خود  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۹۰۰

 رود. را به دو نفر از فرزندانش تکیه داده و راه می
 ؟»این را چه شده است«پرسیدند: 

 پیاده [به حج] برود.گفتند: نذر کرده است که 
، و امر »نیاز است خداوند از اینکه این شخص خود را تعذیب نماید، بی«فرمودند: 

 .)١(کردند که سوار شود

ْن  -٩٠١
َ
َمَرتِْ� أ

َ
، َوأ ِ  َ�يِْت ا�َّ

َ
، إِىل ْن َ�ْميِشَ

َ
ْخيِت أ

ُ
َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر، قَاَل: نََذرَْت أ

ْستَْفيِتَ لََها انلَّيِبَّ 
َ
تِلَْمِش، «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَاْستَْفتَيْتُُه، َ�َقاَل َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  أ

َكْب  رَتْ
ْ
 ].١٨٦٦[رواه ابلخاری:  »َول

روایت است که گفت: خواھرم نذر کرد که پیاده به بیت  ساز عقبه بن عامر -۹۰۱
فتوی بخواھم، من  جالله الحرام برود، و از من خواست تا دراین باره از پیامبر خدا 

 .)٢(برود، و سواره برود«فرمودند:  جفتوی خواستم، و پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ه گویند: چنین شخصی تا جایی ک اگر کسی نذر کرد که پیاده به حج برود، جمھور علماء می 

تواند، پیاده برود، و چون از پیاده رفتن عاجز شد، سواره برود، و یک گوسفند ھدیه بدھد، و  می
تواند  گویند: چنین شخصی ولو آنکه قدرت بر پیاده رفتن را داشته باشد، می می /امام ابو حنیفه

سم است، و اش کفارۀ ق سواره به حج برود، ولی باید از حانث شدن نذر خود، کفاره بدھد، و کفاره
ھا، و یا آزاد ساختن  کفارۀ قسم عبارت است از: طعام دادن ده مسکین، و یا پوشاک دادن برای آن

 یک برده، و اگر کسی قدرت به این چیزھا را نداشت، سه روز روزه بگیرد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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زن نذر کرده بود که پیاده و سر و پای  در روایت امام طحاوی و اصحاب سنن آمده است که این 
و در روایت ابو داود آمده است که » برود سواره برود«فرمودند:  جبرھنه به حج برود، پیامبر خدا 

، و در روایت دیگری آمده است که »برود و شتری را ھدیه بدھد«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 دراین مورد در حدیث پیشتر از این گذشت. ، و اقوال علماء»برود و سه روز روزه بگیرد«فرمودند: 

                                                                                                                        



 
 

ينَة -٣٠ تَابُ فَضائِل املَدِ  كَ

 ]: فضائل مدینۀ منوره۳۰کتاب [

ينَةِ  -١ مَ املَدِ رَ  باب: حَ

 ]: حرم مدینه۱باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: الَمِدينَُة َحَرمٌ  -٩٠٢ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
ِمْن  َ�ْن أ

 ِ ْحَدَث َحَدثًا َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ
َ
 َكَذا، َال ُ�ْقَطُع َشَجُرَها، َوَال ُ�َْدُث ِ�يَها َحَدٌث، َمْن أ

َ
َكَذا إِىل

مْجَِع�َ 
َ
 ].١٨٦٧[رواه ابلخاری:  َوالَمَالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز انس -۹۰۲
منطقه تا فالن منطقه حرم است [یعنی: از کوه ثور تا کو عیر]، مدینه از فالن «

مانند: ظلم و تجاوز و درختش نباید قطع گردد، و کاری که خالف قرآن وسنت است، [
نباید در آن صورت پذیرد، و کسی که در آن کاری را که بر خالف  ]ھربدعت دیگری

ه و ھمۀ مردمان بر او کند، لعنت خدا و مالئک قرآن و سنت است در دین احداث می
 .)١(»باشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 گردد، مستوجب لعنت است. ) کسی که در مدینه مرتکب بدعتی، و عمل خالف شرعی می۱
او را (مدینه) نامیدند، جایی که شھر مدینه  ج) نام اصلی مدینۀ منوره یثرب بود، و پیامبر خدا ۲

ع) شنید که پیامبری مبعوث میقرار دارد شود و  ، دشت سوزانی بود، یکی از ملوک یمن به نام (ُتبَّ
 جگردد، آمد و این شھر را بنا نھاد، در روایتی از پیامبر خدا  در سر زمین یثرب سکنی گزین می

ع را دشنام ندھید، زیرا او مسلمان شده بود«آمده است که فرمودند:  ع) تا ، و از روز وفات (تُ »ُتبَّ بَّ
 گذشت. یک ھزار سال کامل می جروز مولد نبی کریم 

) در نزد جمھور علماء مدینه مانند مکه حرم است، شکار کردن و قطع کردن درختانش روا ۳
نیست، و فرقی که ھست این است که: کدام جزائی بر شکار کردن و قطع کردن درختان مدینه 

) بودن خاص برای مکه است، و جای دیگری و از گویند که (حرم گردد، ولی احناف می مرتب نمی
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نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  -٩٠٣
َ
ُ َ�نُْه، أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َم َما َ�ْ�َ «َ�ْن أ ُحرِّ

ىَت انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم »َالَ�يَتِ الَمِدينَِة ىلَعَ لَِساِ� 
َ
َراُ�ْم ، قَاَل: َوأ

َ
بَِ� َحاِرثََة، َ�َقاَل: أ

ْ�تُْم ِ�يهِ «يَا بَِ� َحاِرثََة قَْد َخرَْجتُْم ِمَن احلََرِم، ُ�مَّ اتَلَفَت، َ�َقاَل: 
َ
[رواه ابلخاری:  »بَْل أ

١٩٦٩.[ 

آن جمله مدینۀ منوره (حرم) نیست، بنابراین شکار کردن در آن، و قطع کردن درختانش روا 
دھند که مراد از آن، بقای زینت مدینه و زیبائی آن است،  است، و از این حدیث چنین جواب می

در دشت عقیق شکار  جخود پیامبر خدا  نه (حرم) بودن حقیقی آن، و دیگر آنکه مردم در زمان
ھا را به این کار  کردند، بلکه آن ھا را از این کار منع نمی نه تنھا آنکه آن جکردند، و پیامبر خدا  می

 کردند. تشویق ھم می
 رسد این است که : ولی آنچه که به نظرم می

نه تنھا آنکه تحریم شکار وقطع  جکند، زیرا نبی کریم  اول آنکه: ظاھرحدیث خالف این را ثابت می
اند، و  اند، بلکه تنصیص به (حرم) بودن مطلق نیز کرده اشجار را به مسئلۀ زینت تعلیل نکرده

کردند، دلیل بر  دادند و یا تشویق می شکار کردن را در دشت عقیق اجازه می جاینکه پیامبر خدا 
در بیرون از دائرۀ قرار دارد که  تواند که مدینه (حرم) نیست، زیرا دشت عقیق این شده نمی

اند، و آن بین دو کوه (عیر و ثور) است، و دشت عقیق  آن را (حرم) قرار داده جپیامبر خدا 
شود که این شکار کردن، پیش از (حرم) قرار  دربیرون از این دو کوه قرار دارد، و عالوه بر آن می

 دادن مدینه بوده باشد.
تماالت باشد، عمل کردن به احتیاط اولی است، و به طور یقین دوم آنکه: اگر مسئلۀ دارای اح

حکم کردن به (حرم) بودن مدینه نسبت به حکم کردن به (حرم) نبودن مدینه، به احتیاط 
تر است، بلکه عین احتیاط است، زیرا اگر مدینه (حرم) نباشد، و شخص از شکار کردن و  نزدیک

بر وی گناھی نیست، ولی اگر (حرم) باشد، و شخص بریدن درختانش خود داری نماید، یقینًا 
مرتکب چنین عملی گردد، بدون شک بر وی گناه است، و اجتناب از آنچه که در آن شبھۀ گناه 

 باشد، اولی و افضل است.
بینیم که در احادیث بسیار دیگری نیز بین مکه و مدینه مقایسه و مقارنه شده  سوم آنکه: می

گویا این دو شھر متبرک در موارد بسیاری با ھم شبیه ھستند و حتی رساند که  است، و این می
 جاز پیامبر خدا  سیک حکم دارند، و از آن جمله در (حرم) بودن، در صحیح مسلم از جابر

مکه را حرم قرار داد، و من بین دو سنگزار مدینه را حرم  ÷ابراھیم«روایت است که فرمودند: 
کنم در ادای این  و فکر نمی» و شکاری در آن صورت نگیرد ، درختانش قطع نشود،دھم می قرار

چه احادیث  مدعا که مدینه (حرم) است، عبارت صریح تری از این عبارت وجود داشته باشد، چنان
 آتی نیز داللت بر این مدعا دارد.
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بین دو سنگزار «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۹۰۳
 .)١(»مدینه از طرف من، حرم قرار داده شده است

ای بنی «به قلبیۀ (بنی حارثه) آمدند و گفتند:  جگفت: پیامبر خدا  سابو ھریره
نه «بعد ازآن ملتفت شده و گفتند: » کنم شما از حرم خارج شده اید حارثه! فکر می

 .)٢(»در داخل حرم ھستیدخیر! شما 

ٍّ ريَِضَ  -۹۰۴ ِحيَفُة َعِن َ�ْن يلَعِ ، َوَهِذهِ الصَّ ِ  ِكتَاُب ا�َّ
َّ

ٌء إِال ُ َ�نُْه، قَاَل: َما ِعنَْدنَا يَشْ ا�َّ
ْحَدَث ِ�يَها َحَدثًا،

َ
 َكَذا، َمْن أ

َ
ْو  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: الَمِدينَُة َحَرٌم، َما َ�ْ�َ اَعئٍِر إىِل

َ
أ

مْجَِعَ�، َال ُ�ْقبَُل ِمنُْه رَصٌْف َوَال َعْدٌل، آَوى ُ�ِْدثًا، َ�َعلَيِْه لَعْ 
َ
ِ َوالَمَالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ نَُة ا�َّ

ُة الُمْسِلِمَ� َواِحَدٌة، َ�َمْن  ِ َوالَمَالئَِ�ِة َوانلَّاِس َوقَاَل: ِذمَّ ْخَفَر ُمْسِلًما َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ
َ
أ

مْجَِعَ�، َال ُ�ْقبَُل ِمنُْه رَصٌْف 
َ
ِ أ  قَْوًما بَِغْ�ِ إِْذِن َمَوايِلِه، َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ

َّ
، َوَال َعْدٌل، َوَمْن تََو�

مْجَِعَ�، َال ُ�ْقبَُل ِمنُْه رَصٌْف، َوَال َعْدٌل 
َ
 ].۱۸۷۰[رواه ابلخاری:  َوالَمَالئَِ�ِة َوانلَّاِس أ

نچه که دراین روایت است که گفت: در نزد ما جز کتاب خدا و آ ساز علی -۹۰۴
 ام] چیزی دیگری نیست، و آن اینکه: [نوشته جصحیفه از پیامبر خدا 

مدینه از (عاثر) تا فالن منطقه [یعنی: تا جبل ثور] حرم است، کسی که در آن «
عنت خدا و مالئکه و ھمۀ اھل بدعتی را مأوی و مسکن دھد، ل بدعتی را ایجاد کند، و یا

 ».شود اش قبول نمی ضی و نفلیمردمان بر او باشد، و عبادات فر
امان دادن ھمۀ مسلمانان یکی است، کسی که عھد مسلمانی را «و فرمودند: 

اش  و نفلیبشکند، لعنت خدا و مالئکه و ھمۀ مردمان بر او باشد، و عبادات فرضی 
 .شود قبول نمی

و  مراد از آن، دو سنگزاری است که در شرق و غرب شھر مدینه قرار دارند، و به نام حرۀ شرقیه -١
 شود. حرۀ غربیه یاد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) این حدیث و حدیث قبلی آن داللت بسیار واضحی بر (حرم) بودن مدینۀ منوره دارد.۱
شود، و سپس خالف آن برایش ثابت  ) اگر کسی به گمان غالب خود به چیزی عقیده مند می۲

گردد، و این دأب اشخاص کامل و باشخصیت است، و ھرکسی به اش بر گردد، باید از نظر اولی می
 تواند. این صفت متصف شده نمی
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دھد، لعنت خدا  و کسی که نسبت والء مردمی را بدون اجازۀ باداران او به خود می
 .)١(»شود اش قبول نمی و مالئکه و ھمۀ مردمان بر او باشد، و عبادات فرضی و نفلی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مردم را به انجام دادن کاری امر  ساین سخن را گفت این بود که: علی س) سبب اینکه علی۱

 ستند که: کار را انجام دادیم، علیگف دادند، و می کرد، چون مردم آن کار را انجام می می
از وی پرسید:  /اند، روزی أشتر گفت: صدق الله و رسوله، یعنی: خدا و رسولش را ست گفته می

گوئی: خدا و رسولش راست  اند، که ھمیشه می مگر پیامبر خدا چیز خاصی را برای تو گفته
اند، مگر چیزی که در  یم نگفتهاند، در جواب گفت: چیز خاصی را که مردم نشینده باشند برا گفته

کردند تا آنچه را که در غالف شمشیرش  باشد، و مردم ھمیشه اصرار می نیام شمشیرم می
باشد، بیرون آورد، تا بدانند که در غالف شمشیرش چیست، تا اینکه باآلخره آن را بیرون آورد،  می

] احداث کند حدثی را [که ھرکه در آن [یعنی: در مدینۀ منوره«و در آن نوشته شده بود که: 
باشد] و یا احداث گری را مأوی و مسکن دھد، لعنت خدا و  جمخالف کتاب خدا و سنت رسول او 
 ».مالئکه و ھمۀ مردمان بر او باشد...

 جای از پیامبر خدا  وصیت نامه سگویند: در نزد علی ) این حدیث رد برکسانی است که می۲
 اند. است که در آن امور بسیاری را از اسرار علم و علوم دین برایش آموخته

) این حدیث در عموم خود، داللت بر این دارد که ھرمسلمانی چه مرد باشد و چه زن، چه آزاد ۳
تواند برای کافر امان بدھد، و بعد از امان دادن کسی حق ندارد که معترض  باشد و چه غالم می

 شده گردد. کافر امان داده
 ) عھد و پیمان باید کامًال مراعات گردد، و نقض آن حرام و از گناھان کبیره است.۴
اش نسبت داده  ) نباید کسی به غیر پدرش، و یا غالمی که آزاد شده است، به غیر آزاد کننده۵

 شود.
مدینۀ  ) نباید در مدینۀ منوره بدعت و کار نا شایست و خالف شرعی صورت بگیرد، و در اینکه۶

(حرم) است، یا نه حدیث پیشتر از آن به تفصیل سخن گفتیم، و به این نتیجه رسیدیم که مدینۀ 
 منوره حرم است.
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ينَةِ وَ باب: فَضْ  -٢ نْ لِ املَدِ َا تَ ي النَّاسَ أَهنَّ  فِ

 راند ]: فضیلت مدینه، و مدینه مردمان [بد] را از خود می۲باب [

يَب َعن  -٩٠٥
َ
ُ َ�نُْه، قَ  أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: : قَاَل َل اُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ ِمرُْت «رَُسوُل ا�َّ

ُ
أ

ُ�ُل الُقَرى، َ�ُقولُوَن َ�رْثُِب، َوِ�َ الَمِدينَُة، َ�نيِْف انلَّاَس َكَما َ�نيِْف الِكُ� َخبََث 
ْ
بَِقْرَ�ٍة تَأ

 ].١٨٧١[رواه ابلخاری:  »احلَِديدِ 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۹۰۵

ھا غالب  ام که [اھل آن بر اھل دیگر] قریه مامور به [ھجرت کردن] به قریۀ شده«
گویند، و اسم مناسب برایش (مدینه) است،  شوند، [منافقین برای] آن (َیثِرب) می می

راند، که کوره، سیاھی آھن را از بین  مردمان [نامناسب] را طوری از خود می ]مدینه[
 .)١(»برد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ام که...) اگر پیامبر  اند که: (مامور به [ھجرت کردن] به قریۀ شده گفته ج) اینکه پیامبر خدا ۱

ا در مکه گفته باشند، معنایش این است که مامور به ھجرت به مدینۀ منوره این سخن ر جخدا 
شده بودند، و اگر در مدینۀ منوره گفته باشند، معنایش این است که مامور به سکنی گزینی در 

بلکه از طریق وحی  جمدینۀ منوره شده بودند، و در ھردو صورت، این کار نه به اختیار پیامبر خدا 
 ند متعال صورت گرفته است.و به امر خداو

اند، زیرا  ) بعضی از علماء از این حدیث فضیلت مدینۀ منوره بر مکۀ مکرمه را استنباط نموده۲
اھل مدینه بودند که اھل مکه را به اسالم داخل ساختند، نه عکس آن، ولی آنچه که به نظر 

منوره بر اھل مکۀ مکرمه رسد این است که: این استنباط بیشتر داللت بر فضیلت اھل مدینۀ  می
 دارد، نه بر فضیلت خود مدینۀ منوره بر مکۀ مکرمه، والله تعالی أعلم.

کنند (یثرب)  اند که: ([منافقین برای] جایی که به آن ھجرت می گفته ج) چون پیامبر خدا ۳
یثرب) اند که: نباید کسی مدینه را ( گویند، و اسم مناسب برایش (مدینه) است...)، علماء گفته می

بنامد، و (یثرب) اگر از (تثریب) باشد، معنایش توبیخ و مالمتی است، و اگر از (ثرب) باشد، 
معنایش فساد و خرابی است، ھمۀ این معانی زشت و نا پسند است، و در حدیث آمده است که 

نکه ، و ای»گوید، از خداوند آمرزش بخواھد... کسی که مدینه را یثرب می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 در قرآن کریم از آن به نام (یثرب) یاد شده است، به نقل قول از غیر مسلمانان است.

راند، خبر عام و  ) به اتفاق علماء این خبر که مدینۀ منوره اشخاص بد و نا مناسب را از خود می۴
مستمری نیست،که در ھمۀ ازمنه و اوقات چنین باشد، بلکه مراد از آن زمان نبوت است، زیرا 
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ينَ ب -٣ ابَةٌ اب: املَدِ  ةُ طَ

 ]: مدینه گوارا است۳باب [

ُ َ�نُْه، -۹۰۶ يِب مُحَيٍْد ريَِضَ ا�َّ
َ
ْ�بَلْنَا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ِمْن  قَاَل:َ�ْن أ

َ
أ

ْ�نَا ىلَعَ الَمِدينَِة،  رْشَ
َ
 ].۱۸۷۲ ابلخاری:[رواه  »َهِذهِ َطابَةٌ «َ�َقاَل: َ�بُوَك، َحىتَّ أ

از تبوک آمدیم، و  جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز ابو حمید -۹۰۶
 .)١(»این شھر طابه است«چون به نزدیک مدینه رسیدیم، فرمودند: 

نْ  -٤ ينَةِ  باب: مَ نِ املَدِ غِبَ عَ  رَ

 ]: کسی که از مدینه دل سرد شود٤باب [

يَب َعن  -٩٠٧
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  أ ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

 الَعَواِف «َ�ُقوُل: 
َّ

ُكوَن الَمِدينََة ىلَعَ َخْ�ِ َما اَكنَْت، َال َ�ْغَشاَها إِال بَاِع  -َ�رْتُ يُِر�ُد َعَوايِفَ السِّ
 ِ�ْ

 َراِ�يَاِن ِمْن ُمَز�ْنََة، يُِر�َداِن الَمِدينََة، َ�نِْعَقاِن بَِغنَِمِهَما َ�يَِجَدانَِها َوآِخُر َمْن ُ�رَْشُ  -َوالطَّ
ا ىلَعَ وُُجوِهِهَما  ].١٨٧٤[رواه ابلخاری:  »وَْحًشا، َحىتَّ إَِذا بَلََغا ثَنِيََّة الوََداِع، َخرَّ

 شنیدم که فرمودند: جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٩٠٧
کنند، و کسی در آن جز حیوانات و  مردمان] مدینه را در بھترین حالتش ترک می«[

 ».ماند پرندگان گرسنه [یعنی: درندگان] باقی نمی
از قبیلۀ (مَزیَنه)  باننفر چو دو، )١(شود می که از [مدینه] خارج آخرین کسیو 

جا وحوش  بینند که در آن رند، و میآو به طرف مدینه می راھستند، که گوسفندان خود 

ھا نبود، متحمل رنج و  رآن وقت کسانی که به اسالم رغبت چندانی نداشتند و خیری در آند
شدند، و بالعکس کسانی که ایمان قوی  زحمت ھجرت نگردیده و به جاھای دیگری منتقل می

داشتند، با جبین گشاده و دل آرام متحمل مشکالت و زحمات ھجرت گردیده، و ھمراھی با 
 دادند. مه چیز ترجیح میرا بر ھ جپیامبر خدا 

ھای دیگری نیز ھست، و  طابه: به معنی جای خوشبو و خوش گوار است، و برای مدینۀ منوره نام -١
شود، از حرم  گویند کسانی که از روی اخالص و به نیت جوار محمدی در مدینه سکنی گزین می

 کنند. نبوی بوی خوش مدینۀ منوره را استشمام می
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رسند، بر روی خود  جا گرفته است، [و در وقت خارج شدن] چون به (َثنیه الوداع) می
 .)٢(»میرند افتاده و می

ِ َص�َّ اُهللا َ�ْن ُسْفيَاَن بِْن  -٩٠٨ نَُّه قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، � يِب ُزَهْ�ٍ ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

َطاَ�ُهْم، «وََسلََّم، َ�ُقوُل:  َعلَيْهِ 
َ
ْهِلِهْم َوَمْن أ

َ
لُوَن بِأ وَن، َ�يَتََحمَّ يِت قَْوٌم يُِبسُّ

ْ
ُ�ْفتَُح ايلََمُن، َ�يَأ

 
َ
لُوَن بِأ وَن، َ�يَتََحمَّ يِت قَْوٌم يُِبسُّ

ْ
ُم، َ�يَأ

ْ
أ ْهِليِهْم َوالَمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهْم لَْو اَكنُوا َ�ْعلَُموَن، َوُ�ْفتَُح الشَّ

َطاَ�ُهْم، َوالَمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهْم 
َ
وَن، َوَمْن أ يِت قَْوٌم يُِبسُّ

ْ
لَْو اَكنُوا َ�ْعلَُموَن، َوُ�ْفتَُح الِعَراُق، َ�يَأ

َطاَ�ُهْم، َوالَمِدينَُة َخْ�ٌ لَُهْم لَْو اَكنُوا َ�ْعلَُمونَ 
َ
ْهِليِهْم َوَمْن أ

َ
لُوَن بِأ [رواه ابلخاری:  »َ�يَتََحمَّ

١٨٧٥.[ 
شندیم  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  )٣(ساز سفیان ابن ابی زھیر -٩٠٨

 فرمودند: که می

و کلمۀ (یحشر) داری چندین » و آخر من یحشر راعیان«شریف چنین است: عبارت حدیث نبوی  -١
احتمال است: از آن جمله اینکه به معنی (خارج شدن از مدینه)، و یا به معنی: (و آخرین کسی 

گردد) باشد، و در ترجمه  میرد و حشرمی آید)، و یا به معنی: (آخرین کسی که می که به مدینه می
 مه شده است.به ھمان معنی اول ترج

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گیرد، و داللت بر این دارد که مدینۀ منوره تا قرب قیامت از  ) این واقعه در زمان صورت می۱

شود، و دراین وقت است که مردم مدینه را در حالی که آباد و دارای میوه و  سکنه خالی نمی
 کنند. نعمت فراوان است، ترک می

به این نظر است که مراد از وقوع این کار در آخر زمان نیست، بلکه آن  /) گویا قاضی عیاض۲
گوید: (چنین حالتی در مدینۀ منوره  شود، لذا می است که در وقتی از وقتھا چنین کاری واقع می

جا  رخ داده است، زیرا در زمانی که مدینۀ منوره مرکز خالفت بود، مردم از ھرطرف به آن
ھای خداوندی در آن فراوان گردید،  آوردند، تا جایی که نعمت مدند، و ھرنعمتی را با خود میآ می

ولی بعد از اینکه خالفت به شام و بعد از آن به عراق انتقال یافت، و اکثر مردم مدینه ترک گفته و 
رسید  ھا پیداشد، کار به جایی ھا شدند، و کشمکش و در گیری بین آن بادیه نشینان جاگزین آن

 ھا درندگان جا گرفتند....) والله تعالی أعلم.  که ھمگان مدینه را ترک کردند، و به جای آن
اش جز اینکه چند  وی سفیان بن أبی زھیر ازدی است، و اسم ابی زھیر قرد است، از زندگی -٣

وم روایت کرده است، چیزی بدست نیاوردم، و حتی تاریخ وفاتش معل جحدیثی را از پیامبر خدا 
 ).۲/۳۱۹نیست، اسد الغابه (
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شوند که اھل و اوالد و دیگر اتباع خود را بر  ، و مردمانی پیدا میشود می یمن فتح«
ھا بھتر  روند، در صورتی که اگر بدانند، مدینه برای آن جا می شترھا بار کرده و به آن

 ».است
شوند که اھل و اوالد و دیگر اتباع خود را  ، و مردمانی پیدا میشود می فتحو شام «

ھا بھتر  روند، در صورتی که اگر بدانند مدینه برای آن جا می بر شترھا بار کرده و به آن
 ».است
شوند که اھل و اوالد و دیگر اتباع خود را  ، و مردمانی پیدا میشود می و عراق فتح«

ھا بھتر  روند، در صورتی که اگر بدانند مدینه برای آن جا می به آن بر شترھا بار کرده و
  .)١(»است

زُ إِىلَ  -٥ أرِ نُ يَ يامَ ينَةِ  باب: اإلِ  املَدِ

 گردد ]: ایمان در مدینه جمع می۵باب [

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ  -٩٠٩
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْه، أ إِنَّ «َم، قَاَل: ا�َّ

 ُجْحِرَها
َ

ِرُز احلَيَُّة إىِل
ْ
 الَمِدينَِة َكَما تَأ

َ
ِرُز إِىل

ْ
َأ

َ
 ].١٨٧٦[رواه ابلخاری:  »اِإليَماَن يل
 فرمودند: جخدا روایت است که: پیامبر  ساز ابو ھریره -٩٠٩

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
این » ھا بھتراست در صورتی که اگر بدانند مدینه برای آن«که:  ج) معنی این قول پیامبر خدا ۱

است که این مردمی که مدینۀ منوره را جھت سیر کردن شکم خود، و یا بدست آوردن متاع 
کنند، اگر فضیلت مدینه را در اینکه ھر نمازش در مسجد نبوی برابر با ھزار نماز  دنیوی ترک می

و در جوار و ھمسایگی ایشان قرار دارند، بدانند، از این  جد خدا ھا در حرم پیامب است، و اینکه آن
 شوند. شھر متبرک جھت مطالب دنیوی بیرون نمی

است، زیرا ھمان طوری که خبر داده  ج) در این حدیث معجزۀ دیگری ازمعجزات پیامبر خدا ۲
ر گذشته جھت بودند، اول یمن، و بعد از آن شام، و بعد از آن عراق فتح گردید، و مردمانی د

 ھا کوچ کردند. رفاھیت بیشتر، وطلب امتعۀ دنیوی بھتر، به آن سر زمین
کنند، کسانی اند  را ترک می ج) کسانی که به قصد رفاھیت دنیوی، مدینه و جوار پیامبر خدا ۳

 اند. که حظوظ انسانیت و معنویت را فراموش کرده
تحصیل علم و یا ھرامر مشروع دیگری ) کسانی که جھت جھاد، و یا تجارت و یا سیاحت و یا ۴

 باشند. شوند، مشمول این حکم نمی ازمدینه خارج می
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که مار به  گردد، [مراد از ایمان: اھل ایمان است] به مانندی ایمان به مدینه برمی«
 .)١(»گردد میاش بر سوراخ و آشیانه

نْ باب: إِثْ  -٦ ادَ أَهْ  مِ مَ ينَةِ كَ  لَ املَدِ

 دهد ]: گناه کسی که مردم مدینه را فریب می۶باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ُقوُل:  َسْعدٍ َعن  -۹۱۰ الَ «ريَِضَ ا�َّ
 اْ�َماَع َكَما َ�نَْماُع الِملُْح يِف الَماءِ  يَِ�يدُ 

َّ
َحٌد، إِال

َ
ْهَل الَمِدينَِة أ

َ
 ].۱۸۷۷[رواه ابلخاری:  »أ
شنیدم که  ج: از پیامبر خدا روایت است که گفتس از سعد [بن ابی وقاص] -۹۱۰

 فرمودند: می
، که نمک شود می کسی نیست که مردم مدینه را فریب دھد، مگر آنکه چنان ذوب«

 .)٢(»شود می در آب ذوب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند  این حدیث داللت بر سالمت عقیده و راه و رفتار اھل مدینه دارد، حتی بعضی از علماء گفته 

گوید که:  می /شود، ولی امام عینی ه میکه از این حدیث (حجت عمل اھل مدینه) نیز دانست
ای که پیامبر  محتوای این حدیث خاص به زمان نبوت، و زمان خلفای راشدین، و قرون سه گانه«

)، و بعد خ� القرون قر�، ثم اذلين يلونهم، ثم اذلين يلونهماند، ( ھا خبرداده به خوبی آن جخدا 
ھای زیادی در آن  تغییر یافته و حتی بدعتکنیم آن احوال  از این مدت طوری که مشاھده می

 ».رواج یافته است
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کویند: گرچه فریب و فریب کاری کار نا شایست و خالف شرعی است، و در  بعضی از علماء می 

نبوت ھروقت و در ھرجا ممنوع است، لیکن وعید که در این حدیث آمده است، خاص به زمان 
شود،  اند که این حکم عام است، و ھمۀ عصور را شامل می است، ولی اکثر علماء براین نظر

ھا ظلم و  چه کسانی که در زمان بنی امیه با مردم مدینه به جنگ و ستیز بر خاسته و به آن چنان
از ستم کردند، به زودی از بین رفته و ھالک شدند، به طور مثال، مسلم بن عقبه بعد از آنکه 

مدینه بر گشت، به ھالکت رسید، و بعد از وی یزید بن معاوی که او را فرستاده بود، نیز به سر 
 نوشت وی دچار شد.
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ينَةِ  -٧ امِ املَدِ  باب: آطَ

 مدینههای  ]: قصر۷باب [

ُطٍم، ِمْن َعن  -۹۱۱
ُ
رْشََف انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ أ

َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ َساَمَة ريَِضَ ا�َّ

ُ
أ

 : «آَطاِم الَمِدينَِة، َ�َقاَل 
َ َ
َرى، إِ�ِّ أل

َ
رَى َمَواقَِع الِفنَتِ ِخَالَل ُ�يُوتُِ�ْم َكَمَواقِِع َهْل تََرْوَن َما أ

 ].۱۸۷۸[رواه ابلخاری:  »الَقْطرِ 
مدینه ھای  به قصری از قصر جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز اسامه -۹۱۱

 برآمده و فرمودند:
ھای  بینید؟ من ھجوم فتنه را در اطراف خانه بینم شما می آیا چیزی را که من می«
 .)١(»کنم مانند ریزش باران مشاھده می شما

ينَةَ دْ يَ   باب: الَ  -٨ الُ املَدِ جَّ لُ الدَّ  خُ

 شود ]: دجال به مدینۀ [منوره] داخل نمی۸باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  -۹۱۲ يِب بَْ�َرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َال يَْدُخُل «َ�ْن أ

بَْواٍب، ىلَعَ لُكِّ بَاٍب َملَاَكنِ  الَمِدينَةَ 
َ
اِل، لََها يَْوَمئٍِذ َسبَْعُة أ جَّ [رواه  »رُْعُب الَمِسيِح ادلَّ

 ].۱۸۷۹ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو َبکره -٩١٢

شود، [در زمان مسیح دجال]  ترس و وحشت مسیح دجال به مدینه داخل نمی«
دروازه خواھد بود، و بر ھر دروازۀ دو ملک است [و از آن نگھبانی  مدینه دارای ھفت

 .)١(»کند] می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای زیادی  باشد، زیرا فتنه می جمحتوای این حدیث از عالئم نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد  

، و واقعه حره که ننگ تاریخ سپیوسته است، از آن جمله: قتل عثمان در مدینۀ منوره به وقوع
بعینه نشان داده شده بود و  جاند که این وقائع برای پیامبر خدا  است، و بعضی از علماء براین نظر

شان نشان داده شده  چه در وقت نماز، بھشت و دوزخ برای ھا را مشاھدا کرده بودند، چنان آن
 اھد کرده بودند.ھا را مش بود، و آن
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٩١٣-  ُ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ْن أ ىلَعَ «َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

اُعوُن، ْ�َقاِب الَمِدينَِة َمَالئَِ�ٌة َال يَْدُخلَُها الطَّ
َ
اُل  أ جَّ  ].١٨٨٠[رواه ابلخاری:  »َوَال ادلَّ

 فرموند: ج: پیامبر خدا روایت است که گفت سابو ھریره از -٩١٣
ھایی است، و [از این سبب] طاعون و دجال در آن  ھای مدینه فرشته بر سر راه«

  .)٢(»شود داخل نمی

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َعن  -٩١٤ �َُس ْ�ُن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
لَيَْس «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  أ

 َعلَيْهِ 
َّ

ُ ِمْن نَِقابَِها َ�ْقٌب، إِال َة، َوالَمِدينََة، لَيَْس هلَ  َمكَّ
َّ

اُل، إِال جَّ  َسيََطُؤُه ادلَّ
َّ

 ِمْن بََ�ٍ إِال
ْهِلَها الَمَالئَِ�ُة 

َ
ُ لُكَّ َصافَِّ� َ�ُْرُسوَ�َها، ُ�مَّ تَرُْجُف الَمِدينَُة بِأ ثََالَث رََجَفاٍت، َ�يُْخِرُج ا�َّ

 ].١٨٨١[رواه ابلخاری:  »اَكفٍِر َوُمنَافٍِق 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -٩١٤

رسد، مگر مکه و مدینه، ھیچ  ھیچ شھری نیست مگر آنکه قدم دجال به آن می«
ھد دجال از آن داخل شود] مگر آنکه [این دو شھر] نیست که [بخواھای  راھی از راه

کنند، بعد از آن سه زلزله و  اند و از آن راه محافظت می برسر آن راه مالئکه صف بسته
پیوندد، [و در این وقت] ھرکافر و منافقی  جنبش در مدینه و ساکنین آن به وقوع می

 .)٣(رود و به سوی دجال می شود می رون[که در مدینه وجود دارد]، بی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دجال، مشتق از دجل به معنی دروغ و فریب است، پس دجال بسیار دروغگو و فریب کار است، و  

گویند که یک چشمش کور و ممسوح است، یعنی: ھموار و  دجال را از آن سبب (مسیح) می
پیماید، و  که وی تمام روی زمین را مسح کرده و میمالیده شده است، و یا به این سبب است 

 یافتند.  ھای به اثر مسح کردن وی شفا می گویند که مریض را از آن جھت (مسیح) می ÷عیسی
شوند و یا  شود که: طاعون یعنی وبا، و دجال به مدینۀ منوره داخل نمی از این حدیث دانسته می -٢

 توانند. داخل شده نمی
 کام متعلق به این حدیث آنکه:از مسائل و اح -٣

ماند، ولی در  ) گرچه در این حدیث تنھا ذکر مکه و مدینه است که از فتنۀ دجال در امان می۱
ھا  روایات دیگری بیت المقدس و مسجد طور، و یا کوه طور نیز ذکر گردیده است که دجال به آن

که: امام طبری از عبدالله بن گوید  در عمدة القاری می /تواند، امام عینی نیز داخل شده نمی
و مگر کعبه و بیت «کند که در ھمین حدیث این ھم آمده است که:  روایت می بعمر
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يَب  َعن -٩١٥
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  أ َ�نَا رَُسوُل ا�َّ ُ َ�نُْه، قَاَل: َحدَّ َسِعيٍد اخلُْدِريَّ ريَِضَ ا�َّ

ْن قَاَل: 
َ
َ�نَا بِِه أ اِل فاََكَن ِ�يَما َحدَّ جَّ ٌم «وََسلََّم َحِديثًا َطِو�ًال َعِن ادلَّ اُل، َوُهَو ُ�َرَّ جَّ يِت ادلَّ

ْ
يَأ

ْن يَْدخُ 
َ
ِْه يَْوَمئٍِذ رَُجٌل ُهَو َعلَيِْه أ

َ
يِت بِالَْمِدينَِة، َ�يَْخُرُج إيِل

بَاِخ الَّ َل نَِقاَب الَمِدينَِة، َ�ْعَض السِّ
 ِ َ�نَا َ�نَْك رَُسوُل ا�َّ ي َحدَّ ِ

َّ
اُل، اذل جَّ نََّك ادلَّ

َ
ْشَهُد �

َ
ْو ِمْن َخْ�ِ انلَّاِس، َ�يَُقوُل أ

َ
 َخْ�ُ انلَّاِس، أ

وَن  َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ  ْحيَيْتُُه َهْل �َُشكُّ
َ
يَْت إِْن َ�تَلُْت َهَذا، ُ�مَّ أ

َ
َرأ

َ
اُل: أ جَّ وََسلََّم َحِديثَُه، َ�يَُقوُل ادلَّ

َشدَّ 
َ
ِ َما ُكنُْت َ�طُّ أ ْمِر؟ َ�يَُقولُوَن: َال، َ�يَْقتُلُُه ُ�مَّ ُ�ِْييِه، َ�يَُقوُل ِحَ� ُ�ِْييِه: َوا�َّ

َ
بَِصَ�ةً يِف األ
�ْ ِم�ِّ ا

َ
اُل: أ جَّ َسلَُّط َعلَيْهِ يلَْوَم، َ�يَُقوُل ادلَّ

ُ
 ].١٨٨٢خاری: [رواه ابل تُلُُه فََال أ

برای ما در مورد  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -٩١٥
 دجال سخن طوالنی گفتند، و از جملۀ آن سخن این بود که گفتند:

مدینه بر وی حرام است، ولی وی در بعضی ھای  آید، وداخل شدن در راه دجال می«
 ».کند مدینه منزل میھای  از شوره زار

و در این وقت شخصی که بھترین مردمان است و یا از بھترین مردمان است «
گوید: من یقین دارم که تو ھمان دجالی ھستی که پیامبر  نزدش رفته و برایش می

 ».اند از تو به ما خبر داده جخدا
گوید: اگر من این شخص را بکشم و دوباره زنده کنم، باز  ردمان] میدجال [برای م«

 کنید؟ ھم در کار من شک می
 گویند: ِنه! می

کند، آن شخص وقتی که دجال او را زنده  کشد و دوباره زنده می او آن شخص را می
گوید: بخداوند قسم است که من ھیچگاه مثل امروز [در دجال بودن تو  کرد، می

 درک نبودم. متیقن] و با

و مگر مسجد «این ھم آمده است که:  /، و در این حدیث در روایت ابو جعفر طحاوی»المقدس
ه [دجال] ماند مگر آنک ھیچ جایی نمی«، و در بعضی روایات این حدیث به این لفظ است که »طور

گیرد، مگر مکه، مدینه، و بیت المقدس، وجبل طور، که مالئکه او را از این جاھا  آن را می
 ».راند می

دھد که به اثر آن  ) مدینه و اھل مدین دارای فضایل خاصی ھستند، و در مدینه سه زلزله رخ می۲
روند، ولی مسلمانان  منافقینی که در مدینه وجود دارند، از آن خارج گردیده و به طرف دجال می

 مانند. مخلص در ایمان خود ثابت قدم مانده و از فریب و فتنۀ دجال در امان می
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 .)١(»کند کشم، ولی به کشتن وی قدرت پیدا نمی گوید: او را می دجال می

بَثَ  -٩ ي اخلَ نفِ ينَةُ تَ  باب: املَدِ

  برد ها را از بین می ]: مدینه پلیدی٩باب [

ُ َ�نُْه، -٩١٦ ْعَرايِبٌّ  قَاَل: َ�ْن َجابٍِر ريَِضَ ا�َّ
َ
يِْه وََسلََّم، انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَ  إِىل َجاَء أ

ىَب 
َ
قِلِْ�، فَأ

َ
الَمِدينَُة «ثََالَث ِمَراٍر، َ�َقاَل: َ�بَاَ�َعُه ىلَعَ اإلِْسَالِم، فََجاَء ِمَن الَغِد َ�ُْموًما َ�َقاَل: أ

 ].١٨٨٣[رواه ابلخاری:  »اَكلِكِ� َ�نيِْف َخبَثََها َوَ�نَْصُع َطيِّبَُها
آمد  جروایت است که گفت: شخص بادیه نشینی نزد پیامبر خدا  ساز جابر -٩١٦

و مسلمان شد و با ایشان بیعت نمود [گویند این شخص، قیس بن ابو حازم منقری 
 بود]، فردای آن روز در حالی که تب داشت آمد و گفت: بیعت مرا لغو کنید.

 قبول نکردند، این طلب را سه بار تکرار نمود. جپیامبر خدا 
راند،  ھا را از خود می ای است که پلیدی مدینه مانند کوره«فرمودند:  جر خدا پیامب

 .)٢(»دھد و نیکان را صیقل می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) شخصی که بھترین مردمان است و یا از بھترین مردمان است و به نزد دجال رفته و برایش ۱

اند  از تو به ما خبر داده ججالی ھستی که پیامبر خدا گوید که: من یقین دارم که تو ھمان د می
 است. ÷طوری که در صحیح مسلم آمده است، خضر

گوید که: (به  کند، برای دجال می کشد و زنده می بعد از اینکه دجال او را می ÷) اینکه خضر۲
خداوند قسم است که من ھیچگاه مثل امروز [در دجال بودن تو، متیقن] و با درک نبودم) این 

خبر داده بودند که یکی از عالئم دجال این است که شخص کشته را زنده  جاست که پیامبر خدا 
 کند. می

کند که ھیچ حربۀ  را به آھن تبدیل می ÷یح مسلم آمده است که خداوند بدن خضر) در صح۳
را گرفته و آن را در جای  ÷افتد، و بعد از آن دجال دست و پای خضر بر آن کارگر نمی

کنند که او را در آتش انداخته است، ولی در حقیقت وی در بھشت  اندازد، و مردم فکر می می
 افتاده است.

 و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام  -٢
از آن جھت بیعت او را لغو نکردند که وی ایمان آورده بود، و به مدینه ھجرت  ج) پیامبر خدا ۱

کرده بود، و ترک اسالم روا نیست، و نباید کسی به آن موافقت نماید، و گویند: این شخص ھجرت 
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 »باب« -١٠

  ]١٠باب [

٩١٧-  ُ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
اللَُّهمَّ اْجَعْل «َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َ�ْن أ

َ�ةِ بِالَْمِدينَِة ِضعْ  َة ِمَن الرَبَ  ].١٨٨٥[رواه ابلخاری:  »يَفْ َما َجَعلَْت بَِمكَّ
 که فرمودند:روایت است  جاز پیامبر خدا  ساز انس -٩١٧

 .)١(»خدایا! دوچند آنچه را که در مکه برکت نھادی، در مدینه برکت بنه«

 »باب« -١١

 ]۱۱باب [

ُ َ�نَْها، قَالَْت: -٩١٨ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ ا قَِدَم رَُسوُل ا�َّ لَمَّ
َخَذتُْه احلُ�َّ َ�ُقوُل:

َ
بُو بَْ�ٍر إَِذا أ

َ
بُو بَْ�ٍر، َو�َِالٌل، فَاَكَن أ

َ
لُكُّ اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح  الَمِدينََة، وُِعَك أ

اِك َ�ْعِلِه، َوَ�َن بِ  ْدَ� ِمْن رِشَ
َ
ْهِلِه ... َوالَموُْت أ

َ
قِْلَع َ�نُْه احلُ�َّ يَْرَ�ُع َعِقَ�تَُه يِف أ

ُ
َالٌل إَِذا أ

ْلًَة ... بَِواٍد وََحْوِ� إِذِْخٌر وََجِليُل، َ�ُقوُل:
َ

بِينَتَّ يل
َ
َْت ِشْعِري َهْل أ

َ
َال يل

َ
رَِدْن يَْوًما ِميَاهَ  أ

َ
َوَهْل أ

مَّ الَعْن َشيْبََة ْ�َن َر�ِيَعَة، َوُ�تْبََة ْ�َن َر�ِيَعَة، قَاَل: اللَّهُ  َ�َنٍَّة ... َوَهْل َ�بُْدَوْن يِل َشاَمٌة َوَطِفيُل،
ِ َص�َّ اُهللا عَ  رِْض الَوَ�اِء، ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 أ

َ
رِْضنَا إىِل

َ
ْخرَُجونَا ِمْن أ

َ
َميََّة ْ�َن َخلٍَف َكَما أ

ُ
لَيِْه َوأ

ی ماند، و این از کسانی بود که خداوند را ترک کرد و از مدینه خارج شد، ولی بر اسالم خود باق

نَزَل ﴿فرماید:  ھا می دربارۀ آن
َ
�َّ َ�ۡعلَُمواْ ُحُدوَد َمآ أ

َ
ۡجَدُر �

َ
ُ ٱَوأ ٰ رَُسوِ�ِ  �َّ  .﴾ۦۗ َ�َ

) مراد از این حدیث طوری که قبًال در حدیث ھمانند آن گفتیم خاص به زمان نبوت است، ۲
راند) راندن معنوی باشد،  اینکه مدینه (اشخاص بد را از خود میچه احتمال دارد که مراد از  چنان

برد، ولو آنکه در مدینه سکنی گزین  نه راندن حسی، یعنی: شخص پلید از برکات مدینه بھرۀ نمی
 باشد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در صاع و پیمانه را  در دعای خود برکت جدر حدیث دیگری تصریح شده است که پیامبر خدا  

اجابت شده است، و برکت  جگوید: این دعای نبی کریم  می /مسئلت نمودند، و امام نووی
گویند: مقدار طعامی که در خارج  اند می تحقق یافته است، زیرا کسانی که در مدینه سکونت کرده

 کند. کند، در مدینه برایش کفایت می از مدینه برای کدام شخص کفایت نمی
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ْنَا الَمِدينََة َكُحبِّ «وََسلََّم: 
َ

نَا، اللَُّهمَّ َحبِّْب إيِل َا يِف َصاِعنَا َوِ� ُمدِّ
َ

، اللَُّهمَّ بَاِرْك نل َشدَّ
َ
ْو أ

َ
َة أ نَا َمكَّ

 اجلُْحَفةِ 
َ

َا، َواْ�ُقْل مُحَّاَها إِىل
َ

ْحَها نل ، »وََصحِّ ِ رِْض ا�َّ
َ
 أ

ُ
ْوَ�أ

َ
، قَالَْت: َوقَِدْمنَا الَمِدينََة َوِ�َ أ

ًْال َ�ْعِ� مَ 
َ

 ].١٨٨٨[رواه ابلخاری:  اًء آِجنًاقَالَْت: فاََكَن ُ�ْطَحاُن َ�ِْري �
[به مدینه]  جروایت است که گفت: ھنگامی که پیامبر خدا  لاز عائشه -۹۱۸

 مریض شدند. بآمدند، ابو بکر و بالل
 گفت: کرد می ھنگامی که تب می سابوبکر

بند کفشش  زاخیزد، در حالی که مرگ  واب برمیخ زاصبح از پھلوی اھلش ھرکسی 
 است. تر به او نزدیک

گفت: آیا این  افتاد و می یافت، به گریه می ھنگامی که دردش تخفیف می سو بالل
آرزویم بر آورده خواھد شد که شبی در وادی بخوابم و در اطرافم گیاه (ِإذخر) و گیاه 
(جلیل) باشد، و آیا روزی خواھد آمد که در کنار آب (مجنه) باشم، و کوه (شامه) و کوه 

 شود. (طفیل) برایم نمایان
گفت: خدایا! به سبب اینکه شیبه بن ربیعه، و عتبه بن ربیعه، و أمیه بن َخَلف  و می

اند، ایشان را لعنت کن [یعنی: از  ما را از سر زمین ما به سر زمین (وبا) کوچ داده
 رحمت خود دور کن].

خدایا! محبت مدینه را بیشتر از محبتی که با مکه «دعا کردند که:  جو پیامبر خدا 
داشتیم، در دل ما قرار بده، خدایا! در پیمانه و وزن ما برکت بده! و تب مدینه را به 

 ».(جحفه) منتقل کن
جا پر وباترین سر زمین خدا  گوید: ما وقتی به مدینه آمدیم که این می لعائشه

 .)١(ه روان بوداش آب گندید بود، در وادی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به مدینه در روز دوشنبه دوازدھم ماه ربیع األول سال اول ھجری، پیش  ج) قدوم پیامبر خدا ۱

 از زوال آفتاب بودو
ھا و  روید، و مردم از آن در پوشش خانه ) (إذخر) و (جلیل) نام دو نوع گیاه است که درمکه می۲

کردند، و (آب مجحنه) آبی بود در نزدیکی عکاظ که در چند میلی  ه میبعض کارھای دیگر استفاد
مکه واقع است، و (شامه) و (طفیل) نام دو کوه، یا نام دو آب، و یا نام دو قریۀ در مکۀ مکرمه 

 است.
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کرد، یعنی: شیبه بن ربیعه، و عتبه بن  ھا را لعنت می برد، و آن ھا نام می ) کسانی که بالل از آن۳
ف، کسانی بودند که مسلمانان را بسیار اذیت میربیعه، 

َ
ھا  کردند، و اذیت بیسار آن و أمیه بن َخل

 سبب ھجرت مسلمانان به مدینۀ منوره گردیده بود.
) (جحفه) اکنون میقات اھل مصر و شام و مغرب است، و سبب این دعا آن بود که اھل جحفه ۴

 در آن وقت، اھل شرک و کفر بودند.
است، زیرا بعد از  سشود، یکی فضیلت ابو بکر ھای که از این حدیث دانسته می) از جمله چیز۵

ھجرت به مدینۀ منوره عدۀ از صحابه مریض شدند، و ھرکدام به نوعی ازانواع از وضع خود شکایت 
بعد از اینکه مریض شد، بر خالف ھمگان به صبر و تسلی خویش  سکردند، ولی ابو بکر صدیق می

گویند، ولی او غافل  چه بسا کسانی که اھل و فامیلش برایش (صبح بخیر) می گفت: پرداخته و می
کند که انسان در کجا زندگی  از این است که شاید لحظاتی بیش زنده نباشد، پس فرقی نمی

 کند. می
) انسان در وقت مواجه شدن با مشکالت، باید به خدا روی آورده، و از او بخواھد که مشکالتش ۶

دعا کردند تا تنفر مدینه را در دل مھاجرین به  جو از ھمین جا بود که پیامبر خدا  را رفع نماید،
چنان در دل  محبت مبدل سازد، و خداوند دعای حبیبش را اجابت نمود، و محبت مدینه را آن

 ھا انداخت، که فکر وطن از یادشان رفت. آن

                                                                                                                        



 
 

وْ  -٣١  مِ كِتَابُ الصَّ

 ]: [احکام] روزه۳۱کتاب [

وْ باب: فَضْ  -١  مِ لِ الصَّ

 ]: فضیلت روزه۱باب [

يَاُم  -٩١٩ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: الصِّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

 ِ�ْ�َ ْو َشاَ�َمُه فَلْيَُقْل: إِ�ِّ َصائٌِم َمرَّ
َ
ي نَفيِس ُجنٌَّة فََال يَْرفُْث َوَال َ�َْهْل، َو�ِِن اْمُرٌؤ قَاتَلَُه أ

َّ
َواذل

ابَُه �ِيَ   َمن ِر�ِح الِمسکِ يرَُتکُ َطَعاَمُه َورَشَ
َ

طيَُب ِعنَد اهللا َ�َعاىل
َ
ائِِم أ ُلُوُف فَِم الصَّ

َ
ِدهِ خل

ياُم يِل وَ  جِ� الَصّ
َ
جِزي بِِه وَ وََشهَوتَُه ِمن أ

َ
نَا أ

َ
مثَالَِهاأ

َ
 ].١٨٩٤[رواه ابلخاری:  »احلََسنَُة َ�َعرِش أ

 فرمودند: جبر خدا روایت است که پیام ساز ابو ھریره -۹۱۹
روزه سپری [از آتش دوزخ] است، کسی که روزه دارد، جماع نکند، جھالت نکند، «

 ».اگر کسی با او جنگ کرد و یا او را دشنام داد، [دو بار] بگوید: من روزه ھستم
ی دھان بو قسم به ذاتی که جانم در دست او است، [بال کیف]«و فرمودند: 

گوید]:  است، [خدا می تر عال از بوی مشک خوشبویاوند متدار، در نزد خد روزه
دار] آب و طعام و شھوت خود را به سبب رضای من ترک کرده است، روزه خاص  [روزه

نیک ده چند ثواب  ، و کاردھم می مزد ]برایشسبب روزه [ به برای من است، و من
 .)١(»دارد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای جاھلیت را  دار (جھالت نکند) این است که: کار که: روزه جرمودۀ پیامبر خدا ) معنی این ف۱

ای است که شریعت اسالم  ھا دوری کزیند، و اعمال جاھلیت عبارت از صفات رذیله نکند، و از آن
از آن نھی کرده است،مانند: سفاھت، مسخره کردن دیگران، جار و جنجال براه انداختن، دشنام 

 ھا. گفتن، غیبت کردن و امثال ایندادن، دروغ 
دار ھستم)، سه نظر وجود دارد، نظر اول آن است که  ) در چگونگی گفتن این لفظ که (من روزه۲

دار ھستم) تا شاید این سخن مانع  برای شخص دشنام دھنده به زبان خود بگوید که (من روزه
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نيَ  -٢ ائِمِ انُ لِلصَّ يَّ  باب: الرَّ

ان) ۲باب [  برای روزه داران است]: (ریَّ

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: إِنَّ يِف اجلَنَِّة بَابًا  -٩٢٠ َ�ْن َسْهٍل ريَِضَ ا�َّ
َحٌد َ�ْ�ُُهمْ 

َ
ائُِموَن يَْوَم الِقيَاَمِة، َال يَْدُخُل ِمنُْه أ �َّاُن، يَْدُخُل ِمنُْه الصَّ ُ الرَّ

َ
ْ�َن ُ�َقاُل هل

َ
، ُ�َقاُل: أ

َحدٌ 
َ
ْغِلَق فَلَْم يَْدُخْل ِمنُْه أ

ُ
َحٌد َ�ْ�ُُهْم، فَإَِذا َدَخلُوا أ

َ
ائُِموَن؟ َ�يَُقوُموَن َال يَْدُخُل ِمنُْه أ  الصَّ

 ].١٨٩٦[رواه ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز سھل -۹۲۰

ان) م در بھشت دروازه« گویند، روزه داران در روز قیامت از  یای است که برایش (ریَّ
ھا ھیچ کس دیگری از آن دروازه داخل  شوند، و به غیر از آن آن دروازه داخل می

 ».شود نمی

شود، نظر دوم آن است، که این سخن را با خود  ارد جنگ و دشنامش نسبت به شخص روزه
دار است، وبرایش مناسب نیست که با آن شخص جاھل به جنگ و  بگوید، تا متذکر شود که روزه

جدل و دشنام بپردازد، و نظر سوم آن است که: در روزۀ فرض، این سخن را به زبان خود، و در 
 روزه نفل با خود بگوید.

تر است، سه  دار در نزد خداوند متعال از بوی مشک، خوشبوی روزه ) در اینکه خوشبوئی دھان۳
نظر وجود دارد، نظر اول اینکه این خوشبوئی در دنیا است، نظر دوم آنکه: در آخرت است، و نظر 

 سوم آنکه: در دنیا و در آخرت است.
ه گفته ) گرچه ھمۀ عبادات خاص برای خداوند است، و اینکه خداوند متعال تنھا دربارۀ روز۴

است که (خاص برای من است) به چند سبب است، سبب اول آنکه: در عبادات دیگر امکان ریاء 
ای است، و جز خدا کس دیگری آن را  موجود است، ولی روزه چنین نیست، زیرا عمل پوشیده

داند، سبب دوم آنکه: نخوردن طعام و شراب، و جماع نکردن از صفات مالئکه است، و برای  نمی
شود، سبب سوم آنکه:  دار، در وقت روزه داشتن درجۀ تقرب باالتری حاصل می وزهشخص ر

اند، مگر به عبادت روزه، بنابراین برای  مشرکین و کفار با ھرعبادتی به معبودان خود تقرب جسته
 روزه منزلت خاصی است.

گری در به طور مختصر ذک گردیده است، و در روایت دی /) این حدیث در روایت امام بخاری۵
ھرکار نیکی ده چند و تا ھفتصد چند ثواب «فرمودند:  جھمین حدیث آمده است که پیامبر خدا 

یعنی: از ھفتصد چند ھم برای » دھم می دارد، مگر روزه، که برای من است، و مزدش را من
 .دھم می دار بیشتر ثواب روزه
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ھا  ایستند، و ھیچ کسی جز آن ھا می که روزه داران کجا ھستند؟ آن شود می گفته«
 شود. از آن دروازه داخل نمی

، و ھیچ کس دیگری از آن شود می و چون داخل بھشت شدند، آن دروازه بسته
 .)١(»شود داخل نمی

ْ�َفَق  -٩٢١
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َمْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ َ�نُْه، أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

بَْواِب اجلَنَِّة: يَا َ�بَْد 
َ
، نُوِدَي ِمْن أ ِ ْهِل َزوَْجْ�ِ يِف َسِبيِل ا�َّ

َ
، َ�َمْن اَكَن ِمْن أ ِ َهَذا َخْ�ٌ ا�َّ

ْهِل اجِلَهاِد ُديِعَ ِمْن بَاِب اجِلَهاِد، َوَمْن اَكَن ِمْن 
َ
َالِة، َوَمْن اَكَن ِمْن أ َالِة ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ الصَّ

َدقَةِ  ْهِل الصَّ
َ
�َّاِن، َوَمْن اَكَن ِمْن أ يَاِم ُديِعَ ِمْن بَاِب الرَّ ْهِل الصِّ

َ
َدقَةِ  أ ، َ�َقاَل ُديِعَ ِمْن بَاِب الصَّ

بَْواِب 
َ
ِ َما ىلَعَ َمْن ُديِعَ ِمْن تِلَْك األ �ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
نَْت َوأ

َ
يِب أ

َ
ُ َ�نُْه: بِأ بُو بَْ�ٍر ريَِضَ ا�َّ

َ
ِمْن  أ

بَْواِب لُكَِّها، قَاَل: 
َ
َحٌد ِمْن تِلَْك األ

َ
وَرٍة، َ�َهْل يُْدىَع أ  «رَضُ

َ
ْن تَُ�وَن ِمنُْهمْ َ�َعْم َوأ

َ
[رواه  »رُْجو أ

 ].١٨٩٧ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۹۲۱

 بھشت برایش نداھای  ، از دروازۀ)٢(در راه خدا خیرات داده باشد کسی که دو چیز«
 ».این دروازه داخل شو] که: ای بندۀ خدا! این دروازه بھتر است، [از شود می

، و اگر از اھل شود می کسی که از اھل نماز باشد، از دروازۀ اھل نماز دعوتپس «
، و اگر از اھل روزه باشد از دروازۀ شود می جھاد باشد، از دروازۀ اھل جھاد دعوت

ان)، دعوت  ».شود می ، و اگر از اھل زکات باشد از دوازۀ اھل زکات دعوتشود می (ریَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای فراوانی است، از آن جمله دروازۀ نماز،  آید، دروازه ) در بھشت طوری که در احادیث آتی می۱

شود، و  که بنام (در رحمت) یاد می جدروازۀ زکات، دروازۀ حج، دروازۀ جھاد، دروازۀ محمد 
دیث ھا در داخل درھای ھشتگانۀ اصلی کالن قرار دارند، که تفصیل آن در احا غیره، و این دروازه

 آتی خواھد آمد.
) این فضیلت برای روزه دارانی است که در روزۀ خود مرتکب کار بدی از غیبت و جنگ و جدل ۲

دار ھستند، و در این صورت برای  و غیره نشده باشند، ورنه مسلمانان ھمگی به طور عموم روزه
 شود. این اختصاص وجھی دانسته نمی

ھا و یا دو چیز مختلف را مانند:  را و یا دو لباس را و امثال اینمثًال: دو دینار را و یا دو گوسفند  -٢
 ھا. یک دینار و یک گوسفند را و یا یک گوسفند و یک لباس را و امثال این
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و مادرم فدای شما! چه ضرور است که کسی از گفت: یا رسول الله! پدر  سابو بکر
وی  ھا از ه؟ و آیا کسی ھست که از ھمۀ آن دروازشود می ھا دعوت هدروازھمۀ آن 

 دعوت به عمل آید؟
 .)١(»م که تو از جملۀ ھمان کسان باشیبلی! و امیدوار«فرمودند: 

ُ َ�نُْه،  -۹۲۲ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ رَُسوَل َ�ْن أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: أ إَِذا َجاَء «ا�َّ

بَْواُب اجلَنَّةِ 
َ
 ].۱۸۹۸: [رواه ابلخاری »َرَمَضاُن فُتَِحْت أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دھد، جھت داخل شدن به بھشت، از چندین درواز  ) کسی که در راه خدا نفقه و خیرات می۱

دھد، در وقت داخل شدن به  شود، ولی کسی که ھمۀ اعمال نیک را انجام می یش دعوت میبرا
آید، که عمل مربوط به آن را از دیگر اعمال نیک  بھشت، از ھمان دروازۀ از وی دعوت به عمل می

 بھتر، و شایسته تر، و بیشتر انجام داده باشد.
لله! پدر و مادرم فدای شما! چه ضرور که گفت: (یا رسول ا س) معنی این قول ابو بکر صدیق۲

ھا دعوت شود) این است که: چون مقصود داخل شدن به بھشت  است که کسی ازھمۀ آن دروازه
شود، پس چه الزم است که از وی از ھمۀ آن  است، و این مقصود از ھمان یک دروازه حاصل می

دانسته  جپیامبر خدا  ھا دعوت به عمل آید؟ جواب این سؤال به طور ضمنی از کالم دروازه
شود، و آن این است که: این ندا کردن جھت اکرام و عزت و علو مرتبت است، و کسی چون تو  می
 ھا برایش ندا شود. خواھد که به مرتبۀ رسیده باشد که از ھمۀ آن دروازه می

مبر به شھادت پیا سمتحقق الوقوع است، بنابراین ابو بکر صدیق ج) چون امید از پیامبر خدا ۳
ھای اعمال نیک،  کسی است که از وی در وقت داخل شدن به بھشت، از ھمۀ دروازه جخدا 

 آید. دعوت به عمل می
) خالصۀ این حدیث آنکه: ھرکس که نوع بھتری از عبادت را انجام داده باشد، در وقت داخل ۴

ھمۀ اعمال خیر آید، مثًال: اگر کسی که  شدن به بھشت، از ھمان دروازه از وی دعوت به عمل می
را انجام داده باشد، ولی نماز خواندنش از دیگر اعمالش بھتر باشد، در وقت داخل شدن به بھشت 

اش بھتر باشد، از دروازۀ روزه، یعنی از  آید، و اگر روزه از دروازھۀ نماز از وی دعوت به عمل می
ان)، و اگر زکاتش بھتر باشد، از دروازۀ زکات، و اگر اخ القش بھتر باشد، از دروازۀ حسن دروازۀ (ریَّ

 خلق، و ھمچنین ھر عمل نیک دیگری.
ترین مرتبه قرار داشته باشد، و از ھمۀ  ) اینکه کسی پیدا شود که تمام اعمال نیکش در عالی۵

ھا از وی دعوت به عمل آید، وجودش نادر است، وکسی که به نص حدیث نبوی به این  دروازه
است، و این فضیلتی  سدرجۀ کمال قرار دارد، ابو بکر صدیقمرتبه رسیده و ھمۀ اعمالش در 

 ست که باالتر از آن فضیلتی نیست.ا

                                                 



 ٢١٣  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

وقتی که «فرموند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۹۲۲
 .)١(»شود می بھشت گشودهھای  آید، در رمضان می

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: اَل: ِ� روايَِة قَ وَ  -٩٢٣ إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن «قَاَل رَُسوُل ا�َّ
يَاِط�ُ  بَْواُب َجَهنََّم، وَُسلِْسلَِت الشَّ

َ
َماِء، وَُغلَِّقْت أ بَْواُب السَّ

َ
[رواه ابلبخاری:  »ُ�تَِّحْت أ

١٨٩٩.[ 
 جگفت: پیامبر خدا  روایت است که سو در روایت دیگری از ابو ھریره -۹۲۳

ھای  ، و درشود می آسمان گشودهھای  وقتی که ماه رمضان داخل شود، در«فرمودند: 
 .)٢(»شوند گردد، و شیاطین به زنجیر کشیده می دوزخ بسته می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا باشد، و احتمال  ھای بھشت، گشوده شدن حقیقی آن احتمال دارد که مراد از گشوده شدن در 

متعال دراین ماه، بندگان خود را به اعمالی موفق دارد که مراد از آن این باشد که خداوند 
سازد که مستوجب دخول بھشت شوند، زیرا این ماه، ماه صیام و قیام، ماه تراویح و تالوت  می

قرآن، ماه شب قدر و اعتکاف، ماه نزول مالئکه و نزول قرآن، ماه صدقات و تبرعات و ماه دیگر 
پذیرد که مستوجب باز شدن  کارھای انجام می اعمال نیک است، و به این اساس در این ماه،

 گردد. ھای بھشت می در
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

و گناھان در این ماه آمرزیده «) در مستدرک حاکم به روایت از ابو ھریره این ھم آمده است که: ۱
کیست که نخواھد گناھش  شود، مگر گناه کسی که نخواسته باشد، کسی از ابو ھریره پرسید: می

 ».آمرزیده شود؟ گفت: کسی که از خداوند [در این ماه] طلب آمرزش نکند
ھای بھشت است، زیرا طوری که در  ھای آسمان، گشوده شدن در ) مراد از گشوده شدن در۲

 احادیث دیگری آمده است بھشت در آسمان قرار دارد، وسقف آن عرش رحمن است.
دار است، که اعمال  ھا نسبت به بندگان روزه ھای دوزخ، بسته شدن آن ) مراد از بسته شدن در۳

ّ�ِ  يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ٰتِ  إِنَّ ﴿شود، و چون  شان زیاد، و اعمال بدشان کم می نیک ثابت است،  ﴾اِت�  َٔ ٱلسَّ
شود،  ھا بسته می ھای دوزخ نسبت به آن گردد، بنابراین در آن اندک گناھان بدشان نیز عفو می

ھای دیگر مرتکب معاصی و  گیرند، و مانند ماه نسبت به کسانی که در این ماه روزه نمی ولی
 شود. ھا باز بوده و بسته نمی ھای دوزخ نسبت به آن گردند، در اعمال بد می

) مراد از به زنجیر کشیده شدن شیاطین، به زنجیر کشیده شدن شیاطین نسبت به روزه داران ۴
آداب روزه، و انجام اعمال نیک، شیاطین را از خود ناامید ساخته و  حقیقی است، که با مراعات

بندند، نه کسانی که در وقت روزه داشتن، تحت تاثیر شیطان قرار گرفته  ھا را می دست و پای آن

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢١٤

لْ  -٣ هْ  باب: هَ انُ أَو شَ ضَ مَ الُ رَ قَ انَ يُ ضَ مَ أَی ذلِ وَ  رُ رَ ن رَ هُ  كَ مَ لَّ  كُ

 دهد یا ماه رمضان؟ و کسی که هردو را جواز می]: آیا باید رمضان گفت ۳باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعن  -۹۲۴ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ نَّ اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
بِْن ُ�َمَر، أ

فِْطُروا، : «َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل 
َ
ْ�تُُموُه فَأ

َ
ْ�تُُموُه فَُصوُموا، َو�َِذا َرأ

َ
فَإِْن ُ�مَّ َعلَيُْ�ْم فَاقُْدُروا إَِذا َرأ

 ُ
َ

 ].۱۹۰۰: [رواه ابلخاری ِهَالِل َرَمَضانَ يع�:  »هل
شنیدم که فرموند:  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  باز ابن عمر -۹۲۴

وقتی که ماه را دیدید روزه بگیرید، و وقتی که ماه را دیدید، عید کنید، و اگر ماه «
، یعنی: اگر ھالل رمضان بر شما پوشیده )١(»وز حساب بگیریدبرشما پوشیده شد، سی ر

 شد.

و با این و آن به جنگ و جدل، و بدگوئی و دشنام، و یا غیبت و سخنان بد، و یا حرام خواری و 
 ردازند.پ امثال این کارھا می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) مراد از حساب گرفتن سی ورز، کامل کردن سی روز ماه شعبان است، یعنی اگر به سبب ابر ۱

بودن در آسمان، و یا به ھرسبب دیگری، امکان دیدن ماه برای شما میسر نگردید، بعد از کامل 
 ن ماه رمضان را شروع کنید.کردن سی روز برای ماه شعبان، روزه گرفت

) اکثر علماء بر این نظر اند که حکم به دخول ماه رمضان جز به یکی از این سه طریق جائز ۲
ھا  نیست، دیدن ماه، شھادت شھود، و یا کامل کردن سی روز برای شعبان، ولی بعضی از آن

قابل تذکر است این  اند که ثبوت دخول ماه رمضان به حساب نجومی نیز صحت دارد، و آنچه گفته
است که با وسائل و آالت فعلی در عصر حاضر، مشکلی برای ثبوت دخول ماه وجود ندارد، و اینکه 
از این طریق بتوان حکم به دخول ماه رمضان و یا خروج آن نمود، احتیاج به این دارد که علمای 

 ھا در این مورد نظر بدھند. متبحر و با درک، با در نظر داشت واقعیت

                                                                                                                        



 ٢١٥  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

نْ  -٤ ْ  باب: مَ عْ  ملَ دَ وْ  يَ ورِ قَ انَ وَ  لَ الزُّ ضَ مَ ل بِهِ رَ مَ  العَ

 ]: کسی که دروغ، و عمل به آن را در رمضان ترک نکند۴باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -۹۲۵ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�ْن أ َمْن لَْم «ا�َّ

ابَهُ  ْن يََدَع َطَعاَمُه َورَشَ
َ
ِ َحاَجٌة يِف أ وِر َوالَعَمَل بِِه، فَلَيَْس ِ�َّ [رواه ابلخاری:  »يََدْع قَْوَل الزُّ

۱۹۰۳.[ 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۹۲۵

د، برای خدا حاجتی نعمل کردن به دروغ را ترک نک کسی که دروغ گفتن و«
 .)١(»نیست که چنین شخصی خورد و نوش خود را ترک نماید

لْ  -٥ تِمَ  باب: هَ ا شُ ائِمٌ إِذَ ولُ إِينِّ صَ قُ  يَ

 دار هستم ]: اگر دشنام داده شد آیا بگوید که: من روزه۵باب [

ُ َعنُه وَ  -۹۲۶ م َ�نْهُ ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل احلَديث الُمتََقدَّ : قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْجِزي بِهِ 

َ
نَا أ

َ
يَاَم، فَإِنَُّه يِل َوأ  الصِّ

َّ
ُ، إِال

َ
: لُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم هل ُ ائِِم « :، و قَاَل يف آخرها�َّ لِلصَّ

فَطَر فَِرَح،
َ
 ].۱۹۰۴[رواه ابلخاری:  »َر�َُّه فَِرَح بَِصوِمهِ  �َِذا لَيِقَ وَ  فَرَحتَاِن يَفرَُحُهَما، إَِذا أ

ھر عمل بنی آدم برای «گفت:  در حدیث گذشته که می سو از ابو ھریره -۹۲۴
 ».دھم می باشد، مگر روزه که خاص برای من است، و من به آن مزد خودش می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گردد، گرچه سبب نقص  ) اکثر علماء بر این نظر اند که غیبت و دروغ سبب فساد روزه نمی۱

شود، ولی عدۀ از علماء از آن جمله ثوری، مجاھد و ابو عبیدۀ سلمانی بر این نظر اند  کمال آن می
 گردد. روزه می که این دو خصلت یعنی: غیبت و دروغ سبب فساد

گوید، الزم نیست که روزه بگیرد،  ) گرچه ظاھر حدیث داللت بر این دارد که اگر کسی دروغ می۲
اند که این اسلوب بیان، جھت  گوید، نباید روزه بگیرد، ولی علماء گفته یعنی: کسی که دروغ می

این حالت، و این  دار از دروغ گفتن است، نه امر کردن به روزه نگرفتن در برحذر داشتن روزه
خورد، برایش بگوئیم که: گوشت خوک ھم بخور، که البته  مانند آن است که اگر کسی شراب می

قصد ما تشویق کردن وی به خوردن گوشت خوک نیست، بلکه برحذر داشتن وی از خوردن 
 شراب است.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢١٦

دو خوش حالی دار،  برای شخص روزه«ھم آمده است که:  و در آخر این حدیث این
، و وقتی که شود می کند خوش : وقتی که افطار میشود می ھا خوش است که به آن

 .)١(»شود می کند، به سبب روزۀ خود خوش پروردگار خود را مالقات می

وْ  -٦ ِنْ باب: الصَّ ىلَ  مِ ملَ افَ عَ فْ  خَ ةَ نَ وبَ زُ هِ العُ  سِ

 سدتر ]: روزه گرفتن برای کسی که از وقوع در زنا می٦باب [

ُ َ�نُْه قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: َعن  -٩٢٧ ِ ريَِضَ ا�َّ َمِن «َ�بِْد ا�َّ
ْحَصُن لِلَْفْرِج، َوَمْن لَْم �َْستَِطْع َ�َعلَيِْه 

َ
، َوأ رَصِ

َغضُّ لِلْبَ
َ
ْج، فَإِنَُّه أ وَّ اْستََطاَع ابَلاَءَة فَلْيزََتَ

ْوِم، بِال ُ وَِجاءٌ صَّ
َ

 ].١٩٠٥[رواه ابلخاری:  »فَإِنَُّه هل
 بودیم که فرمودند: جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز عبدالله -٩٢٧

تواند، باید ازدواج نماید، زیرا نکاح بھترین سبب چشم  کسی که نکاح کرده می«
تواند، باید روزه بگیرد،  نمیپوشی از حرام، و حفاظت از واقع شدن در زنا است، و اگر 

 .)٢(»قطع کنندۀ شھوت است زیرا روزه برایش

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
د احتمال دارد، یکی اینکه: به سبب روزه گرفتن، مالقات با ) خوشی مالقات با پروردگار چن۱

گردد، دوم آنکه: مراد از خوشی مالقات با پروردگار این است که خداوند  پروردگار برایش میسر می
گردد، و سوم آنکه: مراد از مالقات با  دھد، که سبب خوشی وی می برایش مزد کامل و خاصی می
الله یعنی: وقت مرگ است که به سبب روزه گرفتنش، در این وقت  پروردگار: وقت پیوستن به لقاء

 باشد. عصیب خوش می
) خوشی انسان دو نوع است، خوشی حسی، و خوشی معنوی، و روزه گرفتن سبب این ھردو ۲

شود، و این امر  دار رفع می نوع فرحت و خوشی است، زیرا بعد از افطار موانع خورد و نوش روزه
گردد، و فرحت معنوی وی آن است که به امید ثواب و مزد خداوند در  یسبب فرحت حسی وی م

 بندتر است. تر و پای آخرت است، که البته این فرحت از فرحت حسی ارزنده
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

بته ) کسی که شھوت بر او غلبه نمود، و قدرت نکاح گرفتن را دارد، باید ازدواج نماید، و ال۱
ازدواج کردن نسبت به چنین شخصی واجب است، و کسی که در حالت اعتدال است، یعنی: 

ترسد نکاح کردنش به  تواند، سنت است، و نسبت به کسی که می شھوت خود را مھار کرده می

                                                 



 ٢١٧  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

ولِ النَّبِيِّ  -٧ يْ : «ج باب: قَ أَ ا رَ وإِذَ ومُ الَلَ فَصُ يْ وَ  ،اتُمُ اهلِ أَ ا رَ أَفْ إِذَ ، فَ وهُ واتُمُ  »طِرُ

هنگامی که ماه را دیدید روزه بگیرید و «که فرمودند:  ج]: قول پیامبر خدا ۷باب [
 »ه ماه را دیدید، عید کنیدهنگامی ک

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  -٩٢٨ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما، أ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ�مِ «قَاَل: 
َ
ْلًَة، فََال تَُصوُموا َحىتَّ تََرْوُه، فَإِْن ُ�مَّ َعلَيُْ�ْم فَأ

َ
وَن يل ْهُر �ِْسٌع وَِعرْشُ َة الشَّ لُوا الِعدَّ

 ].١٩٠٧[رواه ابلخاری:  »ثََالِ��َ 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -٩٢٨

بینید روزه نگیرید، و اگر ماه بر  ماه بیست و ُنه شب است، تا وقتی که ماه را نمی«
 .)١(»شما پوشیده شد، شمارۀ سی روز را کامل نمائید

 ِمْن �َِسائِِه َشْهًرا،  -٩٢٩
َ

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم آىل
َ
ُ َ�نَْها، أ مِّ َسلََمَة ريَِضَ ا�َّ

ُ
َ�ْن أ

وَن  ا َمىَض �ِْسَعٌة وَِعرْشُ ْن َال تَْدُخَل َشْهًرا، فَلَمَّ
َ
ُ: إِنََّك َحلَْفَت أ

َ
ْو َراَح فَِقيَل هل

َ
يَْوًما، َغَدا أ

�َن يَْوًما إِنَّ «َ�َقاَل:  ْهَر يَُ�وُن �ِْسَعًة وَِعرْشِ  ].١٩١٠: [رواه ابلخاری »الشَّ
تصمیم گرفتند که یکماه نزد  جروایت است که پیامبر خدا  لاز ام سلمه -٩٢٩

ھمسران خود نرود، چون بیست و ُنه روز گذشت، در وقت صبح و یا در آخر روز نزد 
 ھمسران خود رفتند.

رده بودید که یکماه نزد ھمسران خود نیائید؟ کسی گفت: شما سوگند یاد ک
 فرمودند:

 .)١(»ماه و یا این ماه بیست و ُنه روز است«

زن شود، نکاح کردن نسبت به چنین شخصی مکروه  سببی از اسباب شاید سبب جور و ستم بر
 است.

ھای معین غرض آرام ساختن شھوت برای کسی که قدرت به  یه و خوردن طعام) استعمال ادو۲
 نکاح کردن را ندارد، جائز است.

 ) کسی که قدرت به نکاح گرفتن را ندارد، غرض شکستاندن شھوت خود باید روزه بگیرد.۳
 این حدیث صریح است بر اینکه مراد از کامل کردن سی روز، کامل کردن سی روز برای شعبان -١

است، و اینکه روزه گرفتن به اساس حساب نجومی و یا آالت و وسائل امروزی جواز دارد یانه؟ در 
 این مورد سخن گفتیم.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢١٨

هْ  -٨ نْ باب: شَ يدٍ الَ يَ ا عِ انِ رَ  قُصَ

 شود ]: دو ماه عید، کم نمی٨باب [

يِب بَْ�َرَة، َعن  -٩٣٠
َ
ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه أ وََسلََّم، قَاَل: َشْهَراِن الَ ريَِضَ ا�َّ

ةِ َ�نُْقَصاِن، َشْهَرا �ِ   ].١٩١٢: [رواه ابلخاری يٍد: َرَمَضاُن، َوُذو احلَجَّ
دو ماه است که «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو بکره -٩٣٠
 .)٢(»شود، [و این دو ماه] دو ماه عید است، ماه رمضان و ماه ذو الحجه کم نمی

 از احکم و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
باشد)، دو احتمال  که: (ماه و یا این ماه بیست و نه روز می ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ۱

در  جباشد، و این به آن معنی است که پیامبر خدا  : این ماه بیست و نه روز میدارد، یکی آنکه
شود که ماه  نرفتن به نزد ھمسران خود ماه معینی را در نظر نداشتند، و احتمال دیگر آنکه: می

شود که: این ماھی که من سوگند یاد کردم که نزد  بیست و نه روز باشد، و معنی چنین می
 باشد. ازھمان ماه ھائی است که بیست و نه روز می ھمسران خود نروم،

جا  ) در حدیث لفظ (آلی) که مشتق از (إیالء) است ذکر گردیده است، و مراد از آن در این۲
(سوگند) است، نه (إیالء) شرعی، و (إیالء) شرعی عبارت از آن است که شخص سوگند بخورد که 

نکند، که در این صورت اگر پیش از گذشت  مدت چھار ماه و یا بیشتر از آن با ھمسرش جماع
چھار ماه، از قولش برگشت و با ھمسرش جماع کرد، از سوگندش باید کفاره بدھد، و اگر چھار ماه 

 شود. گذشت و جماع نکرد، زنش از وی طالق می
شود که ماه بیست و نه روز  می«که فرمودند  جاند که از این گفتۀ پیامبر خدا  ) علماء گفته۳

شود که ایشان ماه معینی را در نزدیک نشدن با ھمسران خود تعیین  این طور دانسته می» شود
ننموده بودند، و ھمان ماه بیست و نه روز شده بود، بنابراین اگر کسی بدون تعیین ماه معینی 

اھم کرد، باید سی روز از آن کار خود داری خورد که مثًال: یکماه فالن کار را نخو سوگوند می
گویند که در چنین حالتی کامل کردن سی روز  شود، ولی عدۀ دیگری می نماید، ورنه حانث می

 شود. الزم نیست، و در انجام ندادن آن کار در بیست و نه روز از حانث شدن بیرون می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

از آن جھت ماه عید نامیده شده است که مقدمۀ ماه عید است، و حتی سبب عید  ) ماه رمضان۱
 گیرند. در شوال، رمضان است که جھت به انجام رساندن عبادت و امر خداوند، مسلمانان عید می

شود، این است که: این طور  ) معنی اینکه این دو ماه، یعنی ماه رمضان و ماه ذو الحجه کم نمی۲
شود،  ن دو ماه ھر دو، در یک سال ناقص شود، بلکه اگر یکی بیست و نه روز میشود که ای نمی

شود، این است  اند که: معنی اینکه این دو ماه کم نمی دیگری حتما سی روز است، و بعضی گفته

                                                                                                                        



 ٢١٩  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

ولِ النَّبِيِّ  -٩ بالَ نَحْ وَ  تُبُ نَكْ  الَ : «ج باب: قَ  »سُ

 »میکن م و حساب نمییکن نوشته نمی«که:  ج]: این قول پیامبر خدا ٩باب [

نَُّه قَاَل: َعن  -٩٣١
َ
ُ َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم � ٌة «اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ مَّ

ُ
إِنَّا أ

ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا ُْسُب، الشَّ
َ

يٌَّة، َال نَْ�تُُب َوَال � مِّ
ُ
ةً » أ �َن، َوَمرَّ ًة �ِْسَعًة وَِعرْشِ َ�ْعِ� َمرَّ

 ].١٩١٣[رواه ابلخاری:  ثََالِ��َ 
ما «روایت است که فرمودند:  جبه نقل از پیامبر خدا  بابن عمر از -٩٣١

کنیم و  امت نا خوانی ھستیم، نه نوشته می [مردم عرب، و یا قوم قریش، و یا ھمۀ امت]
 ».چنین است چنین و این نمائیم، ماه این نه حساب می

 .)١(یست و ُنه روز است، و گاھی سی روزیعنی: گاھی ب

شود، به این معنی که اگر به سبب اشتباه، مردم بیست و نه روز روزه  که ثواب این دو ماه کم نمی
شود، و اگر ُحجاج به  ھا ثواب سی روز کامل داده می ه در واقع سی روز بود، برای آنگرفتند و ما

شان صحت داشته و ثواب کامل  سبب اشبتاه روز دیگری غیر از روز عرفه وقوف نمودند، حج
 شود. شان داده می برای

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ای این امت، صفت واقعی است نه صفت الزمی، به این معنی ھا و یا بر صفت نا خوانی برای عرب 

مردم نا خوانی بودند، ولی الزم نیست که باید ھمیشه نا  جکه مردم عرب در زمان پیامبر خدا 
شود از ضروریات دین  خوان بمانند، بلکه خواندن و تعلم طوری که از نصوص دیگر دانسته می

ِي ُهوَ ﴿فرماید:  ی این مدعا است، خداوند متعال میاسالم است، و این آیۀ مبارکه شاھد گویا  ٱ�َّ
ّمِّ�ِ  ِ�  َ�َعَث 

ُ
ْ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  نَ  ۧٱۡ� یعنی:  ﴾َوٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َو�َُعّلُِمُهمُ  َو�َُزّ�ِيِهمۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتُلوا

ھا  انگیخت، تا آیاتش را برای آنخداوند آن ذاتی است که رسولی را از میان مردم نا خوان بر 
ھا بیاموزد، اگرچه پیش از این، در گمراھی  شان دارد، و کتاب وحکمت را برای آن بخواند، و منزه

آشکاری بودند، بنابراین اگر روزی خواننده و نویسنده شدند، و توانستد به طریق دیگری از نو 
گاھی یابند، می طریق حکم به نو شدن و یا نو نشدن ماه  توانند باشرائط معینی از آن شدن ماه آ

 بکنند.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٢٠

وْ  -١٠ انَ بِصَ ضَ مَ نَّ رَ مَ دَّ تَقَ ومٍ باب: الَ يَ وْ وَ  مِ يَ ِ الَ يَ نيْ  مَ

 گرفت ]: نباید یک و یا دو روز پیش از رمضان روزه١٠باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  -٩٣٢ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َمنَّ «َ�ْن أ َال َ�تََقدَّ

ْن يَُ�وَن رَُجٌل اَكَن يَُصوُم َصْوَمُه، فَلْيَُصْم 
َ
 أ

َّ
، إِال ْو يَْوَمْ�ِ

َ
َحُدُ�ْم َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أ

َ
أ

 ].١٩١٤[رواه ابلخاری:  »يلَْومَ َذلَِك ا
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -٩٣٢

ھیچ کس از شما نباید یک روز و یا دو روز پیش از رمضان روزه بگیرد، مگر کسی «
را روزه بگیرد که آن روز مصادف به روز روزه گرفتنش باشد، چنین ھای  باشد که روز

 .)١(»ه بگیردشخصی این روز را روز

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) حکمت از نھی روزه گرفتن یک روز و یا دو روز پیش از رمضان به نیت رمضان برحذر داشتن ۱

مسلمانان ازعمل نصاری است که در امور دین غلو کرده و به اساس رأی فاسد خود، در عباداتی 
 آورند. ھا فرض گردیده بود، زیادت به عمل می که بر آن

) مراد از مصادف بودن به روز روزه گرفتن آن است که مثًال: شخصی ھمیشه روز دو شنبه را ۲
شود، روزه گرفتن این روز برای چنین  گیرد، و اگر روز شک در روز دو شنبه واقع می روزه می

 شخصی روا است.
بین علماء اختالف است، امام شافعی و سعید بن مسیب، و نخعی ) در روزه گرفتن روز شک ۳

گویند: روزه گرفتن روز شک، جز برای کسی که  رحمھم الله با استناد به ظاھر این حدیث می
 اش واقع گردد، روا نیست. روزه گرفتن این روز در روز روزه

رحمھم الله، و از صحابه  و بعضی از علماء و از آن جمله امام ابو حنیفه و امام احمد و اسحاق
روایت است که  لگویند: روزه گرفتن این روز به نیت نفل روا است، و از عائشه می لعائشه
اینکه در شعبان یک روز را روزه بگیرم بھتر از آن میدانم که یک روز از روزۀ رمضان را «گفت: 
آیا «ی پرسیدند: از شخص جشان حدیث عمران بن حصین است که پیامبر خدا  ، و دلیل»بخورم

، و امام »بعد از رمضان دو روز روزه بگیر«اطراف شعبان را روزه گرفتی؟ گفت: نه، فرمودند: 
گوید: مراد از (اطراف) شعبان که به لفظ (سرر) بر وزن خبر آمده است، آخر  می /اوزاعی

 شعبان است.

                                                 



 ٢٢١  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

ولِ اهللا -١١ لَّ ذِكْ باب: قَ :  جَ هُ ِحلَّ ﴿رُ
ُ
َيامِ  َ�ۡلَةَ  لَُ�مۡ  أ فَُث  ٱلّصِ  �َِسآ�ُِ�مۚۡ  إَِ�ٰ  ٱلرَّ

نُتمۡ  لَُّ�مۡ  ِ�َاٞس  ُهنَّ 
َ
ۗ  ِ�َاٞس  َوأ َُّهنَّ  ﴾ل

در شب روزه همبستر گشتن با ﴿]: این قول خداوند جل ذکره که: ١١باب [
 ﴾گردانیده شدهمسران شما برای شما حالل 

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -٩٣٣ اِء ريَِضَ ا�َّ َم إَِذا «َعِن الرَبَ
ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ ْصَحاُب ُ�َمَّ

َ
اَكَن أ

ْلَتَُه َوَال يَْوَمُه َحىتَّ 
َ

ُ�ْل يل
ْ
ْن ُ�ْفِطَر لَْم يَأ

َ
اَكَن الرَُّجُل َصائًِما، فََحرَضَ اِإلْ�َطاُر، َ�نَاَم َ�بَْل أ

تَُه، َ�َقاَل ُ�مْ 
َ
ىَت اْمَرأ

َ
ا َحرَضَ اِإلْ�َطاُر أ نَْصارِيَّ اَكَن َصائًِما، فَلَمَّ

َ
َمَة األ ، َو�ِنَّ قَيَْس ْ�َن رِصْ يِسَ

ْطلُُب لََك، َوَ�َن يَْوَمُه َ�ْعَمُل، َ�َغلَبَتُْه َ�يْنَاهُ 
َ
ْ�َطِلُق فَأ

َ
ِعنَْدِك َطَعاٌم؟ قَالَْت: َال َولَِ�ْن أ

َ
، لََها: أ
ا ا�ْتََصَف انلََّهاُر ُغيِشَ َعلَيِْه، فَُذِكَر َذلَِك فََجاءَ  تُْه قَالَْت: َخيْبًَة لََك، فَلَمَّ

َ
ا َرأ تُُه، فَلَمَّ

َ
تُْه اْمَرأ

لَْت َهِذهِ اآليَُة:  ِحلَّ ﴿لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َ�َ
ُ
َيامِ  َ�ۡلَةَ  لَُ�مۡ  أ فَُث  ٱلّصِ  إَِ�ٰ  ٱلرَّ

ٰ ﴿َ�َفرُِحوا بَِها فَرًَحا َشِديًدا، َونََزلَْت:  ﴾�َِسآ�ُِ�مۚۡ  َ  َح�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط  لَُ�مُ  يَتََب�َّ
َ
 ِمنَ  ٱۡ�

ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط 
َ
 ].١٩١٥[رواه ابلخاری:  ﴾ٱۡ�

روایت است که گفت: [روزه در اول چنین بود که] اگر کسی از  ساز براء -٩٣٣
شد، و آن شخص  داشت، اگر وقت افطار داخل می زه میرو جپیامبر خدا ھای  صحابه

بائیست، ھمان شب و فردای آن را تا شام  شد، می پیش از اینکه افطار کند خواب می
 روزه بگیرد.

َقیس بن ِصرَمۀ انصاری روزه داشت، چون وقت افطار رسید نزد ھمسرش آمد و 
تو طعامی جیسجو  گفت: نزد تو طعامی ھست؟ ھمسرش گفت: نه! ولی میروم و برای

 کنم. می
می کرد، خواب بر او غلبه کرد و او را خواب برد، و ھنگا و چون قیس در روز کار می

 حالت دید گفت: وای برتو! که ھمسرش برگشت و او را به این
 جھوش شد، این خبر به پیامبر خدا  [فردا] چون روز به نمیه رسید [قیس] بی

برای شما ھمبستر شدن با ھمسران شما در شب «رسید، و این آیه کریمه ناز گردید: 
 ».روزه، حالل گردانیده شده است



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٢٢

و «حال شدند، و این آیه نازل گردید که  صحابه از نزول این آیۀ کریمه بیسار خوش
 .)١(»تاریکی شب بر شما نمایان شود بخورید و بیاشامید تا اینکه روشنی صبح از

اىلَ  -١٢ ولِ اهللا تَعَ ْ ﴿: باب: قَ ْ  َوُ�ُوا ُ�وا ٰ  َوٱۡ�َ َ  َح�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط  لَُ�مُ  يََتَب�َّ
َ
 ِمنَ  ٱۡ�

ۡسَودِ ٱۡ�َۡيِط 
َ
 ﴾ٱلَۡفۡجرِ�  ِمنَ  ٱۡ�

و بخورید و بیاشامید تا آنکه روشنی صبح از ﴿]: این قول خداوند متعال که: ١٢باب [
 ﴾تاریکی شب برای شما نمایان گردد

ا نََزلَْت: -٩٣٤ ُ َ�نُْه، قَاَل: لَمَّ ٰ ﴿ َ�ْن َعِديِّ بِْن َحاتٍِم ريَِضَ ا�َّ َ  َح�َّ  ٱۡ�َۡيُط  لَُ�مُ  يَتَبَ�َّ
ۡ�َيُض 

َ
ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط  ِمنَ  ٱۡ�

َ
َْت  ﴾ٱۡ�

َ
ْ�يََض، فََجَعلْتُُهَما حت

َ
 ِعَقاٍل أ

َ
ْسوََد، َو�ِىل

َ
 ِعَقاٍل أ

َ
َ�َمْدُت إِىل

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ْ�ُظُر يِف اللَّيِْل، فََال �َْستَِبُ� يِل، َ�َغَدوُْت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
َ
وَِساَديِت، فََجَعلُْت أ

ُ َذلَِك َ�َقاَل:  [رواه ابلخاری:  »َما َذلَِك َسَواُد اللَّيِْل َوَ�يَاُض انلََّهارِ إِ�َّ «وََسلََّم، فََذَكْرُت هلَ
١٩١٦.[ 

تا «.... روایت است که گفت: چون این آیۀ کریمه که  ساز عدی بن حاتم -٩٣٤
نازل گردید، ریسمان سیاه و » آنکه نخ سفید از نخ سیاه، برای شما نمایان گردد

 از احکام و مست ئل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بائیست ھمان شب و فردای آن را  شد، می اگر کسی پیش از افطار خواب می ) این نوع روزه، که۱

روزۀ نصاری «کند که گفت:  روزه بگیرد، موافق روزۀ اھل کتاب بود، ابن حزم از سدی روایت می
چنین بود که بعد از خواب شدن، از خوردن و نوشیدن، و جماع کردن ممنوع بودند، و روزه بر 

 »ھمین طریق فرض گردید...مسلمانان ھم در اول به 
بخورید و «کند، نزول این آیۀ کریمه که:  در تفسیر خود روایت می /) طوری که امام ابن کثیر۲

، سبب دیگری ھم داشت، و »بیاشامید تا اینکه روشنی صبح از تاریکی شب برای شما نمایان شود
 آن این بود که:

بر خاست و گفت: یا رسول الله!  س، عمرمطرح گردید جنزد پیامبر خدا  سچون موضوع (ِصرَمه)
ام و کسی که  شب گذشته از ھمسرم خواستم که با من ھم بستر شود، او گفت که من خواب شده

گردد من فکر کردم که او بھانه  شد، خوردن و نوشیدن و جماع کردن بر وی حرام می خواب می

ِحلَّ ﴿که نازل گردید: کند، و ھمان بودکه با وی جماع کردم، و این آیۀ مبار جویی می
ُ
 َ�ۡلَةَ  لَُ�مۡ  أ

يَامِ  فَُث  ٱلّصِ  .﴾�َِسآ�ُِ�مۚۡ  إَِ�ٰ  ٱلرَّ

                                                 



 ٢٢٣  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

کردم و  ھا نگاه می شتم، شب به طرف آنریسمان سفیدی را آوردم و زیر بالش خود گذا
 شد. برایم معلوم نمی

مقصد «رفتم و این موضوع را به عرض رسانیدم، فرموند:  جفردایش نزد پیامبر خدا 
 .)١(»از ریسمان سیاه و سفید: سیاھی شب و سفیدی روز است

درِ  -١٣ مْ  باب: قَ َ  كَ ورِ بَنيْ حُ الَةِ الْ وَ   السَّ جْ صَ  رِ فَ

 سحری تا نماز فجر چه قدر وقت است]: بین ۱۳باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۹۳۵ ْرنَا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، «َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت ريَِضَ ا�َّ �ََسحَّ
َالةِ   الصَّ

َ
ُحوِر؟»ُ�مَّ قَاَم إِىل َذاِن َوالسَّ

َ
[رواه  »َ� آيَةً قَْدُر مَخْسِ «قَاَل:  ، قُلُْت: َ�ْم اَكَن َ�ْ�َ األ

 ].۱۹۲۱ابلخاری: 
سحری کردیم، بعد  جروایت است که گفت: با پیامبد خدا  ساز زید بن ثابت -۹۳۵

 از آن به نماز برخاستند.
بود] که بین اذان و سحری چه  سکسی از وی پرسید: [سؤال کننده أنس بن مالک

 قدر وقت بود؟
 .)٢(گفت: به اندازۀ [تالوت] پنجاه آیت

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود که عدی بن حاتم در وقت نزول این آیۀ کریمه  از ظاھر سیاق این حدیث چنین دانسته می 

آیه در اوائل ھجرت نازل گردید، و اسالم حضور داشته است، و واقعیت چنین نیست، زیرا این 
گویند در سال نھم و یا دھم ھجری بود، پس باید در  عدی بن حاتم طوری که اصحاب سیر می

بعد از اینکه این آیه نازل گردیده بود، و «عبارت حدیث چیزی را مقدر سازیم، و آن این است که: 
 را گرفتم.....من آمدم و مسلمان شدم، ریسمان سیاه و ریسمان سفیدی 

ھمیشه جانبی  جشود که: تاخیر سحری مطلوب است، زیرا پیامبر خدا  از این حدیث دانسته می -٢
 تر باشد. گرفتند که بر امت آسان را در نظر می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٢٤

نْ  باب: -١٤ ورِ مِ حُ ةِ السَّ كَ ِ  بَرَ ريْ   إِجيَابٍ غَ

 سحری کردن برکت دارد ولی واجب نیست ]:۱۴باب [

�ََس ْ�َن َعن  -۹۳۶
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

ُحوِر بََرَ�ةً « ُروا فَإِنَّ يِف السَّ  ].۱۹۲۳: [رواه ابلخاری »�ََسحَّ
سحری «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۹۳۶

 .)١(»کنید، زیرا که در سحری کردن برکت است

١٥-  ا نَوَ وْ  باب: إِذَ ارِ صَ ابِالنَّهَ  مً

 ]: اگر کسی در روز انیت روزۀ را کرد۱۵باب [

ُ َ�نُْه: -۹۳۷ ْ�َوِع ريَِضَ ا�َّ
َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َعَث رَُجًال  َ�ْن َسلََمَة بِْن األ

َ
أ

ُ�ْل «ُ�نَاِدي يِف انلَّاِس يَْوَم اَعُشوَراَء 
ْ
ُ�ْل فََال يَأ

ْ
ْو فَلْيَُصْم، َوَمْن لَْم يَأ

َ
َ�َل فَلْيُِتمَّ أ

َ
[رواه  »إِنَّ َمْن أ

 ].۱۹۲۴ابلخاری: 
در روز عاشورا  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز سلمه بن أکوع -۹۳۷

 کسی را فرستادند تا برای مردم اعالن کند که:
کسی که تا حاال چیزی خورده است [بقیۀ روز را] تمام کند، و یا گفتند که روزه «

 .)٢(»بگیرد، و کسی که تا حاال چیزی نخورده است، نباید بخورد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
حدیث شریف سحری کردن به اجماع علماء مستحب است، ولی اینکه مراد از (برکتی) که در  

اند، اول آنکه: مراد از آن این است که طعام  آمده است چیست؟ علماء چندین معنی ذکر کرده
گیرد، دوم آنکه: مراد از برکت آن است که: طعام سحری سؤال و باز  می اندک، جای طعام زیاد را

سحر،  سه طعام باز خواست ندارد، طعام«روایت است که گفت:  سخواستی ندارد، از ابو ھریره
شود، سوم آنکه: مراد از برکت این است که طعام  طعام افطار، و طعامی که با دوستان خورده می

شود، چھارم آنکه سحری سبب استغفار و ذکر خدا در  سحرسبب قوت و نشاط در روزه گرفتن می
 کنم که ارادۀ تمام این معانی از لفظ (برکت) در این گردد، و من فکر می این وقت متبرک می

 حدیث مستبعد نیست.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢٢٥  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

ائِمِ يُصْ  -١٦ نُبباب: الصَّ  اً بِحُ جُ

 ماند ]: روزه داری که تا صبح جنب می۱۶باب [

مَّ َسلََمَة  اَع�َِشةَ َعن  -۹۳۸
ُ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن ريََضِ اهللا َعنُهَماَوأ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
: أ

ْهِلِه، ُ�مَّ َ�ْغتَِسُل، َو�َُصومُ «
َ
 ].۱۹۲۵ابلخاری: [رواه  »يُْدِرُ�ُه الَفْجُر َوُهَو ُجنٌُب ِمْن أ

شد] که صبح  روایت است که گفتند: [گاھی می باز عائشه و أم سلمه -۹۳۸
از ھمبستر شدن با ھمسران خود جنب بودند، بعد از آن  جکرد و پیامبر خدا  طلوع می
 .)١(گرفتند کردند و روزه می غسل می

ائِمِ  -١٧ ةِ لِلصَّ َ  باب: املُبَارشَ

 دار ]: هم آغوشی برای روزه۱۷باب [

ُ َ�نَْها،  -۹۳۹ ُ�َقبُِّل َو�ُبَارِشُ «قَالَْت: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
ْر�ِهِ  ْملََكُ�ْم ِإلِ

َ
 ].۱۹۲۷[رواه ابلخاری:  »َوُهَو َصائٌِم، َوَ�َن أ

) روزه گرفتن روز عاشوراء که روز دھم ماه محرم باشد، فرض بود، و بعد از اینکه روزۀ رمضان ۱
 فرض گردید، روزۀ عاشوراء اختیاری شد.

جواز ادرد، به این معنی گویند که نیت روزه تا قبل از زوال  ) با استناد به این حدیث احناف می۲
که اگر کسی بدون نیت روزه، تا پیش از زوال آفتاب چیزی نخورده بود، و بعد از آن به خاطرش 

 اش شرعًا روزه شمرده شده و صحت دارد. گشت که آن روز را روزه بگیرد، این روزه
 روایت شده است لولی ائمۀ دیگر با استناد به حدیث دیگری که در کتب سنن از حفصه

فرمودند:  جگویند که نیت روزه جز درشب روا نیست، و آن حدیث این است که پیامبر خدا  می
، و ھرطرف در ترجیح »شود اش روزه شمرده نمی کسی که از شب نیت روزه نکرده باشد، روزه«

 کند. حدیثی که به آن اسنتاد جسته است، مرجحات دیگری را نیز ذکر می
 این حدیث آنکه: از احکام و مسائل متعلق به -١

 ھای رمضان جواز دارد. ) جماع کردن با ھمسر در شب۱
 دار جواز دارد. ) تاخیر غسل تا بعد از طلوع فجر برای شخص روزه۲
از جنابتی که از احتالم  جپیامبر خدا «آمده است که  ل) چون در روایت دیگری از عائشه۳

شدند، زیرا احتالم از  احتالم نمی جاند که: پیامبر خدا  علماء گفته» کردند نبود، تا صبح غسل نمی
 از این چیزھا معصوم بودند. جخواطر و تاثیرات شیطان است، و پیامبر خدا 
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ھمسرانش رادر حالی که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۹۳۹
گرفتند، ولی بر نفس خود از ھمۀ شما  بوسیدند و به آغوش می روزه داشتند، می

 .)١(حاکمیت بیشتری داشتند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
باشد آمده است، و (مباشرت) به معنی جماع  تق از مباشرت می) در حدیث لفظ (یباشر) که مش۱

جا طوری که از سیاق دانسته  اش در این آید، و معنی کردن، و لمس کردن، و در آغوش گرفتن می
 شود، لمس کردن و در آغوش گرفتن است، نه چیزی دیگری. می

 جر خدا گرچه پیامب«این است که:  لگوید: معنی حدیث عائشه می /) امام عینی۲
گرفتند، ولی باید شمایان از این  بوسیدند و به آغوش می ھمسران خود را در وقت روزه داشتن می

گرفت، ولی  کار خود داری کنید، زیرا ایشان مالک نفس خود بودند و کار بیشتری صورت نمی
 خواھم بگویم می /، ولی با کمال احترامم به مکانت علمی امام عینی»شمایان چنین نیستید

 که:
فھمیده است، یکی از دو احتمال کالم  لأ) آنچه را که این امام بزرگوار از کالم عائشه

در حال روزه داشتن ھمسران  جاست، و احتمال دیگرش این است که: پیامبر خدا  لعائشه
گرفتند، و از ھمۀ شمایان در کنترول نفس خود تواناتر  زدند، و درآغوش می خود را بوسه می

راین باید کسی که در وقت روزه داشتن ھمسر خود را ببوسد و در آغوش بگیرد، که بودند، بناب
 بر نفس خود مالک باشد. جمانند پیامبر خدا 

 لگویند: اعتابر به خبر روای است نه به نظر روای، ولو آنکه نظرعائشه ب) بنا به قاعدۀ که می
در حال روزه  جیامبر خدا فھمیده است، با آن ھم چون پ /ھمان چیزی باشد که امام عینی

گرفتند، و دلیل خاص بودن این عمل برای  داشتن ھمسران خود را بوسه زده و در آغوش می
موجود نیست، بنابراین، این حکم عام است و ھرکسی که بر نفس خود مالک باشد،  جپیامبر خدا 

ھا  ھتر است، زیرا آنتواند به این کار اقدام نماید، گرچه اجتناب کردن از آن برای جوانان ب می
 مالکیت چندانی بر نفس خود ندارند.

دار ھرکاری جز جماع کردن،  برای روزه«در روایت دیگری گفته است که:  لج) خود عائشه
 و البته بوسیدن و در آغوش کردن، غیر از جماع کردن است.» جواز دارد

                                                 



 ٢٢٧  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

يًا -١٨ اسِ بَ نَ ِ لَ أَو رشَ ا أَكَ ائِمِ إِذَ  باب: الصَّ

 و یا بیاشامد ددار در حالت فراموشی چیزی را بخور ]: اگر روزه۱۸باب [

يِب ُهَر�َْرَة  -۹۴۰
َ
ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َ�ْن أ إَِذا �يَِسَ «ريَِضَ ا�َّ

ُ وََسَقاهُ  ْطَعَمُه ا�َّ
َ
َ�َل َورَشَِب، فَلْيُِتمَّ َصْوَمُه، فَإِ�ََّما أ

َ
 ].۱۹۳۳: [رواه ابلخاری »فَأ

 ایت است که فرمودند:رو جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۹۴۰
اش را تمام کند،  اگر کسی فراموش کرد، و چیزی را خورد و یا آشامید، روزه«

 .)١(»اش ادامه بدھد]، زیرا خداوند او را خورانده و نوشانده است [یعنی: به روزه

امَ  -١٩ ا جَ انَ باب: إِذَ ضَ مَ نملَ وَ  عَ يفِ رَ دِّ  يَكُ تُصُ ءٌ فَ لْ لَهُ يشَ يهِ فَ لَ رقَ عَ فِّ  يُكَ

]: اگر کسی در ماه رمضان جماع کرد، و چیزی نداشت و برایش صدقه داده ۱۹باب [
 شد، آن صدقه را کفاره بدهد

َم، إِْذ َعنُه وَ  -۹۴۱
ُْن ُجلُوٌس ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ

َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: بَيْنََما � ريَِضَ ا�َّ

ِ َجاَءُه رَُجٌل َ�َقاَل: يَ  نَا َصائٌِم، » َما لََك؟«َهلَْكُت. قَاَل: ا رَُسوَل ا�َّ
َ
يِت َوأ

َ
قَاَل: َوَ�ْعُت ىلَعَ اْمَرأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ُد َرَ�بًَة ُ�ْعِتُقَها؟«َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ِ
َ

َ�َهْل �َْستَِطيُع «قَاَل: َال، قَاَل: » َهْل جت
ْن تَُصوَم َشْهَر�ِْن مُ 

َ
ُد إِْطَعاَم ِستَِّ� ِمْسِكينًا«، قَاَل: َال، َ�َقاَل: »تَتَابَِعْ�ِ أ ِ

َ
قَاَل: َال، قَاَل: ». َ�َهْل جت

يِتَ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ 
ُ
ُْن ىلَعَ َذلَِك أ

َ
َسلََّم َ�َمَكَث انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�بَيْنَا �

ائُِل؟«ٌر َوالَعَرُق الِمْكتَُل قَاَل: بَِعَرٍق ِ�يَها َ�مْ  ْ�َن السَّ
َ
نَا، قَاَل: » أ

َ
ْق بِهِ «َ�َقاَل: أ

» ُخْذَها، َ�تََصدَّ
ِ َما َ�ْ�َ َالبَتَيَْها 

؟ فََوا�َّ ِ ْ�َقَر ِم�ِّ يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
ىلَعَ أ

َ
َ�ْ�ِ  -َ�َقاَل الرَُّجُل: أ ْهُل  -يُِر�ُد احلَرَّ

َ
أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آشامد، بر وی قضاء و یا کفارۀ  خورد و یا می اگر کسی از روی فراموشی چیزی میبنابراین حدیث،  

نیست، و گرچه حدیث از ذکر جماع کردن در حالت فراموشی ساکت است، ولی علماء با قیاس به 
اند که از جماع کردن در حالت فراموشی نیز بر وی قضاء و کفارۀ الزم  خورد و نوش گفته

گیرد، بنابراین بسیار بعید است که ھردو نفر  بین زن و شوھر صورت میگردد، و چون جماع  نمی
 روزه را فراموش کرده باشند، و گرچه این کار مستحیل نیست.
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ْ�َقُر ِمنْ 
َ
ْ�يَابُُه، ُ�مَّ قَاَل:  َ�يٍْت أ

َ
ْهِل بَييِْت، فََضِحَك انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َحىتَّ بََدْت أ

َ
أ

ْهلََك «
َ
ْطِعْمُه أ

َ
 ].۱۹۳۶[رواه ابلخاری:  »أ

 جروایت است که گفت: در حالی که نزد پیامبر خدا  سو از بو ھریره -۹۴۱
 ت: یا رسول الله! ھالک گردیدم.نشسته بودیم، شخصی نزد ایشان آمد و گف

 ؟»چه کردی«گفتند: 
 حالی که روزه داشتم، با ھمسرم جماع کردم. رد گفت:

 ؟»توانی یک غالمی را آزاد کنی آیا می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 گفت: نه!

 ؟»توانی دو ماه پیاپی روزه بگیری آیا می«گفتند: 
 گفت: نه!

 ؟»را طعام بدھیآیا چیزی داری که شصت مسکین «گفتند: 
 نشست. جگفت: نه! [راوی] گفت که آن شخص نزد پیامبر خدا 

 گوید]: می س[ابو ھریره
زنبیل کالنی از  جدر ھمین حالی که ما در این گفتگو بودیم، برای پیامبر خدا 

 خرما آورده شد، و این زنبیل عبارت از متکل بود، [و متکل عبارت از پانزده صاع است].
 ؟»کجاشد سائل«فرمودند: 

 آن شخص گفت: منم [ھمین جایم].
 ».این خرماھا را بگیر و خیرات بده«فرمودند: 

به خداوند قسم است که بین  شخصی فقیرتری از خود؟ به گفت: یا رسول الله! آیا
دو سنگزار مدینه [که یکی در شرق مدینه و دیگری در غرب آن است] خانوادۀ از 

 خانوادۀ خودم فقیرتر نیست.
، و شان نمایان گردید سیرھای ک دندانچنان خندیدند که  آن جخدا  پیامبر

 .)١(»ات بخوران آن را به خانواده«فرومودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 گردد. کند، بر وی کفار الزم می ) اگر کسی در روز ماه رمضان قصدا جماع می۱

                                                 



 ٢٢٩  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

ةِ  -٢٠ امَ جَ ائِمِ وَ  باب: احلِ  القَيءِ لِلصَّ

 دار ]: حکم حجامت وقیء برای شخص روزه۲۰باب [

گردد، زن اگر به رضایت خود به جماع کردن با وی تن در  بر مرد الزم می) ھمان طور که کفاره ۲
و  /گردد، ولی در نزد امام شافعی داده باشد، در نزد احناف بر وی نیز کفارۀ مستقلی الزم می

 گردد. اھل ظاھر، بر زن و مرد تنھا یک کفاره الزم می
م، روزه گرفتن دو ماه پیاپی، طعام ) کفاره به ترتیب یکی از این سه چیز است، آزاد کردن غال۳

دادن شصت مسکین، بنابراین اگر کسی که قدرت به روزه گرفتن دارد، طعام دادن مساکین 
 برایش روا نیست.

) در روزه گرفتن پیاپی بودن، شرط است، بنابراین اگر کسی پیش از کامل کردن دو ماه، یک ۴
 رد.روز روزه را خورد، باید روزه گرفتن را از سر بگی

) مقدار طعام دادن برای مساکین، در نزد احناف سی صاع، برای ھرمسکین نیم صاع است، و ۵
در نزد امام شافعی و بعضی از علمای دیگر، پانزده صاع، برای ھرمسکین ربع صاع است، و مقدار 

 ) کیلو گرام است.۳۴۰/۳ھرصاع به وزن فعلی طوری که قبال ھم یاد آور شده بودیم (
اگر طعام شصت مسکین را در شصت روز برای یک مسکین بدھد،  /مام ابو حنیفه) درنزد ا۶

نیز جواز دارد، ولی اگر طعام شصت مسکین را در یک روز برای یک مسکین بدھد، یک طعام 
 شود. حساب می

) در نزد امام ابو حنیفه و مالک و احمد و ابو ثوری و ثوری رحمھم الله بر عالوه از کفاره دادن، ۷
اش به آزاد  گوید: اگر کفاره روزی را که جماع کرده است، نیز قضاء بیاورد، و امام اوزاعی می باید

ساختن غالم، و یا طعام دادن مساکین باشد، قضاء آوردن آن روز بر وی الزم است، ولی اگر به 
اره روزه گرفتن باشد، قضاء آوردن آن روز بر وی الزم نیست، و عدۀ براین نظر اند که جز از کف

 چیز دیگری به طور مطلق بر وی الزم نیست.
گردد، و اگر در  ) اگر کسی در یک روز چندین بار جماع کرد، بر وی تنھا یک کفاره الزم می۸

ھای دیگرش بعد از  گوید: اگر جماع و یا جماع می /چندین روز جماع کرد، امام ابو حنیفه
گردد، و اگر پیش از کفاره دادن قبلی  می کفاره دادن جماع اولی بود، بر وی کفاره دیگری الزم

کویند:  گردد، ولی امام مالک و شافعی و احمد رحمھم الله می بود، بر وی تنھا یک کفاره الزم می
گردد، خواه از جماع قبلی کفاره داده باشد،  بر وی از جماع کردن ھرروز، کفارۀ جداگانۀ الزم می

 و خواه نداده باشد.
گردد، از خوردن و  ھمان طوری که کفاره از جماع کردن الزم می /نیفه) در نزد امام ابو ح۹

گردد، ولی در نزد اکثر علماء لزوم کفاره خاص به سبب جماع کردن است و  نوشیدن نیز الزم می
 شود. بس، و از خوردن و آشامیدن تنھا قضاء الزم می
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ُ َ�نُْهَما: َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  -۹۴۲ نَّ «ريَِضَ ا�َّ
َ
انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اْحتََجَم َوُهَو أ

 ].۱۹۳۸: [رواه ابلخاری »ُ�ِْرٌم، َواْحتََجَم َوُهَو َصائِمٌ 
در حالی که احرام داشتند،  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۹۴۲

 .)١(حجامت نمودند، و در حالی که روزه داشتند، حجامت نمودند

وْ باب:  -٢١ رِ الصَّ فَ فْ وَ  مِ يفِ السَّ  طَارِ اإلِ

 ]: روزه گرفتن و روزه خوردن در سفر۲۱باب [

ُ َ�نْهُ َعن  -٩٤٣ ْوَ� ريَِضَ ا�َّ
َ
يِب أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َمااْ�َن أ قَاَل: ُكنَّا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْمُس؟ قَاَل: ، قَ »انِْزْل فَاْجَدْح يِل «يِف َسَفٍر َ�َقاَل لِرَُجٍل:  ، الشَّ ِ انِْزْل فَاْجَدْح «اَل: يَا رَُسوَل ا�َّ
ْمُس؟ قَاَل: »يِل  ِ الشَّ رَشَِب، ُ�مَّ َرَ� »انِْزْل فَاْجَدْح يِل «، قَاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ فَ
َ

َل فََجَدَح هل َ�َ�َ ،
ْ�بََل مِ «�ِيَِدهِ َها ُهنَا، ُ�مَّ قَاَل: 

َ
ْ�تُُم اللَّيَْل أ

َ
ائِمُ إَِذا َرأ ْ�َطَر الصَّ

َ
[رواه ابلخاری:  »ْن َها ُهنَا، َ�َقْد أ

١٩٤١.[ 
وَفی -۹۴۳

َ
روایت است که گفت: در یکی از سفرھا با پیامبر  باز ابن أبی أ

 ».پیاده شود و برایم (مخلوط) تھیه کن«بودیم، برای شخصی گفتند که:  جخدا
آفتاب ھنوز کامًال آن شخص گفت: یا رسول الله! آفتاب ھنوز موجود است، [یعنی: 

 غروب نکرده است].

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دار جواز دارد، و سبب  ت بر این دارد که حجامت کردن برای شخص روزه) این حدیث دالل۱

 گردد. اش نمی کراھت و یا فساد روزه
شخصی روزه داری  ج) در احادیث دیگری به روایت از شداد بن اوس آمده است که پیامبر خدا ۲

بین  روزۀ حجامت گر و روزۀ حجامت شده از«کند، فرمودند:  را دیدند که خود را حجامت می
گویند که حدیث ابن عباس ناسخ حدیث شداد بن اوس است، زیرا قصۀ  ، ولی علماء می»رفت

شداد بن اوس در فتح مکه، و قصۀ ابن عباس در حجة الوداع است، و واضح است که در قوت 
گویند که حدیث شداد  کند، و عدۀ دیگری از علماء می تعارض، نص متاخر نص متقدم را نسخ می

کردند، از این جھت پیامبر  ورد دو شخصی بود که ھنگام حجامت کردن غیبت میبن اوس در م
ھا از بین  ثواب روزۀ آن«ھا از بین رفت، و معنایش این است که:  فرمودند که روزۀ آن جخدا 
 ».رفت

                                                 



 ٢٣١  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

 ».پیاده شو و برایم (مخلوط) تھیه کن«فرمودند: 
 آن شخص گفت: آفتاب ھنوز موجود است.

 ».پیاده شو و برایم (مخلوط) تھیه کن«فرمودند: 
 [آن شخص رفت] و (مخلوط) را تھیه کرد و آورد.

بدست خود به طرف ] (مخلوط) را گرفته و نوشیدند، بعد از آن ج[پیامبر خدا 
وقتی که شب از این طرف نمایان گردید، وقت افطار «اشاره نموده و فرمودند:  [مشرق]

 .)١(»دار است روزه

ُ َ�نَْها، َزْوِج انلَّيِبِّ َص  -٩٤٤ نَّ مَحَْزَة ْ�َن َ�ْمٍرو  �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ
أ

ْسلَِ�َّ قَاَل لِل
َ
يَاِم األ َفِر؟ َوَ�َن َكِثَ� الصِّ ُصوُم يِف السَّ

َ
أ
َ
إِْن «، َ�َقاَل: -نَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ

فِْطرْ 
َ
 ].١٩٤٣[رواه ابلخاری:  »ِشئَْت فَُصْم، َو�ِْن ِشئَْت فَأ

روایت است که: حمزه بن عمرو اسلمی  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۹۴۴
 پرسید: آیا در سفر باید روزه بگیرم؟ جومی بود، از پیامبر خدا که شخص کثیر الص

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شان تھیه کند، عبارت از کوبیدۀ گندم  خواستند تا آن شخص برای ج) (مخلوط) که پیامبر خدا ۱

 آشامیدند. انداختند، و بعد از بھم زدن، آن را می است که آن را در آب و یا شیر می
اند،  از مراجعه کارگرفت سببش طوری که علماء گفته ج) در اینکه بالل در مقابل امر نبی کریم ۲

رسد این است که کاری در مقابل  احتیاط کردن وی در غروب آفتاب بود، ولی آنچه که به نظر می
 روی ھرغرضی که باشد، چندان مناسب نیست. جامر پیامبر خدا 

) این حدیث داللت براین دارد که روزه گرفتن در سفر، از روزه خوردن بھتر است، و این مذھب ۳
 امام ابو حنیفه و اصحاب وی و اسود بن یزید رحمھم الله است، و عدۀ دیگری از علماء و از آن

گویند: مسافر بین روزه گرفتن و روزه  جمله ابن عباس و انس و ابو سعید و اوزاعی و نخعی می
نگرفتن مخیر کامل است، امام شافعی و احمد و اسحاق و شعبی و عمر بن الخطاب و فرزندش 

گویند: روزه گرفتن برای مسافر روا نیست،  می شعبدالله بن عمر، و ابو ھریره و ابن عباس
 اگر کسی در سفر روزه گرفت، باید در وقت مقیم شدن، آن را قضاء بیاورد. بنابراین

 ) عجله کردن در افطار به مجرد غروب آفتاب، مستحب است.۴
) افطار کردن به ھرچیزی روا است، ولی در صورت میسر بودن طوری که در روایات دیگر آمده ۵

 است به خرما بھتر است.
 قل ظنی کار گرفت.) در مقابل نص قطعی نباید از ع۶

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٣٢

 .)١(»اگر خواستی روزه بگیر، و اگر خواستی روزه مگیر«فرمودند:  جپیامبر خدا 

ام -٢٢ يَّ امَ أَ ا صَ رَ  اً باب: إِذَ افَ انَ ثُمَّ سَ ضَ مَ ن رَ  مِ

  اگر کسی چند روزی از رمضان را روزه گرفت، و بعد از ان سفرکرد ]:۲۲باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ  -۹۴۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما أ  «ا�َّ

َ
َخَرَج إىِل

ْ�َطرَ 
َ
َة يِف َرَمَضاَن، فََصاَم َحىتَّ بَلََغ الَكِديَد، أ ْ�َطرَ »َمكَّ

َ
 ].۱۹۴۴[رواه ابلخاری:  انلَّاُس، ، فَأ

در ماه رمضان به طرف  جپیامبر خدا روایت است که  باز ابن عباس -۹۴۵
مکه بر آمدند، و روزه گرفتند، چون به منطقۀ (کدید) رسیدند، روزه را خوردند، و مردم 

 .)٢(ھم روزه را خوردند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در مورد روزۀ ماه  جاز پیامبر خدا  سطوری که در روایات دیگری آمده است، سؤال حمزه سلمی 

خواھد روزه  رمضان بود، بنابراین مسافر بین روزه گرفتن و روزه خوردن مخیر است، اگر می
یرد، و اختالف علماء را در اینکه بھتر روزه گرفتن است و یا روزه خواھد روزه نگ بگیرد، و اگر می

رسد این است که: اگر روزه  خوردن، در حدیث قبلی بیان داشتیم، و آنچه که به خاطر راقم می
شد، روزه خوردن برایش بھتراست، و  دار و یا ھمراھانش می گرفتن سبب مشکالت برای خود روزه

داند که اجلش چه  ت، روزه گرفتن بھتر است، زیرا انسان نمیاگر چنین مشکالتی وجود نداش
وقت خواھد رسید، و شاید در قضای روزه تکاسل نموده و در نتیجه در حال قرض داری روزه 

 میرد. بی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

ھشتم ھجری، در در این سفر عصر روز چھار شنبه دھم ماه رمضان سال  ج) خروج پیامبر خدا ۱
غزوه فتح مکه بود، و در روز نزدھم رمضان به مکه رسیدند، چون از مدینه خارج گردیده و به 

خواھد روزه  ھرکس که می«برای مردم اعالن کرد:  جذوالحلیفه رسیدند، منادی پیامبر خدا 
 ».خواھد روزه نگیرد بگیرد، و ھرکس که می

تر  راه مدینه و مکه قرار دارد، و به طرف مکه نزدیک ) (کدید) از توابع عسفان است، و در بین۲
) کیلو متر از ۳۲۰) الی (۳۰۰) کیلو متر از مکه و حدود (۹۰) الی (۸۰است، و تخمیًنا حدود (

 مدینه فاصله دارد.
در قسمتی از سفر خود روزه گرفتند، و در قسمتی از آن روزه را خوردند،  ج) پیامبر خدا ۳

 بنابراین، برای مسافر روزه گرفتن و روزه خوردن ھردو جواز دارد.

                                                 



 ٢٣٣  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

 »باب« -٢٣

 ]۲۳باب [

رَْداِء ريَِضَ  -٩٤٦ يِب ادلَّ
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َ�ْن أ َخرَْجنَا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف «ا�َّ

، َوَما ِ�ينَا َصائِمٌ  ِة احلَرِّ ِسِه ِمْن ِشدَّ
ْ
ْسَفاِرهِ يِف يَْوٍم َحارٍّ َحىتَّ يََضَع الرَُّجُل يََدُه ىلَعَ َرأ

َ
  َ�ْعِض أ

َّ
إِال

 ].١٩٤٥[رواه ابلخاری:  »َعلَيِْه وََسلََّم، َوابِْن َرَواَحةَ  َما اَكَن ِمَن انلَّيِبِّ َص�َّ اهللاُ 
روایت است که گفت: در یکی از سفرھا در روز بسیار گرمی  ساز ابو درداء -۹۴۶

ھمسفر  جگذاشت، با پیامبر خدا  که انسان از شدت گرمی دستش را بر روی سرش می
 .)١(و ابن رواحه روزه نداشتیم جشدیم، ھیچ کس از ما به جز پیامبر خدا 

اش را بخورد، ولو آنکه در اول روز به نیت  تواند بعد از گذشت قسمتی از روز، روزه ) مسافر می۴
 روزه بر خواسته باشد.

شود، در نزد  اش نیت روزه را کرده است، و بعد از آن به سفر بیرون می ) کسی که در خانه۵
اش را خورد، باید آن روز  جمھور علماء، در چنین حالتی روزه گرفتن برایش بھتر است، و اگر روزه

 را قضاء بیاورد، و کفارۀ بر وی نیست. 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

دو سفر در رمضان واقع گردیده بود، یکی سفر غزوۀ بدر، و دیگری  ج) از سفرھای پیامبر خدا ۱
سفر فتح مکه، و مراد از سفری که در این حدیث آمده است، سفر غزوۀ بدر است، نه سفر فتح 

ھمراه بود، و در غزوۀ مؤته که پیش از  جتنھا در این سفر با پیامبر خدا  سمکه، زیرا ابن رواحه
 فتح مکه است، به شھادت رسید.

شود که روزه گرفتن و روزه خوردن ھردو برای مسافر  ) از این حدیث نیز چنین دانسته می۲
جواز دارد، و اختالفی که ھست در افضلیت آن است، بعضی از علماء روزه گرفتن را بھتر 

ت برای خود شخص دانند، و بعضی از علماء روزه نگرفتن را، ولی اگر روزه گرفتن سبب زحم می
و یا اشخاص ھمراه وی شود، روزه خوردن برای مسافر بھتر از روزه گرفتن وی است، و اگر چنین 

 زحمت و مشقتی وجود نداشته باشد، روزه گرفتن بھتر است، و الله تعالی اعلم بالصواب.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٣٤

ولِ النَّبِيِّ  -٢٤ ِ لَيْ : «ج باب: قَ نَ االربِّ وْ سَ مِ رِ  الصَّ فَ  مُ يفِ السَّ

 »روزه گرفتن در سفر کار پسندیدۀ نیست«که:  ج]: این گفتۀ پیامبر خدا ۲۴باب [

ُ َ�نُْهمَ  -٩٤٧ ِ ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  اَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ى زَِحاًما َورَُجًال قَْد ُظلَِّل َعلَيِْه، َ�َقاَل: 

َ
، َ�َقالُوا: َصائٌِم، َ�َقاَل: »َما َهَذا؟«وََسلََّم يِف َسَفٍر، فََرأ

َفرِ « ْوُم يِف السَّ  ].١٩٤٦[رواه ابلخاری:  »لَيَْس ِمَن الرِبِّ الصَّ
روایت است که گفت: در یکی از سفرھا، پیامبر  ببن عبدالله از جابر -۹۴۷

 اند. دیدند که مردم ازدحام کرده جخدا
 ؟»این را چه شده است«پریسدند: 

 دار است. گفتند: روزه
 .)١(»روزه گرفتن در سفر کار پسندیدۀ نیست«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ت که این واقعه در سفر فتح مکه واقع شده بود.روایت اس س) در سنن ترمذی از جابر۱
گردد، و روا  گویند که روزه گرفتن در سفر منعقد نمی ) اھل ظاھر نظر به ظاھر این حدیث می۲

اند که: روزه گرفتن در سفر کار خوبی نیست، و چیزی که کار  فرموده جنیست، زیرا پیامبر خدا 
 یست...خوبی نباشد، کار بدی است، و کار بد مشروع ن

گویند که: روزه گرفتن در سفر جواز دارد، و طوری که در احادیث دیگری  ولی جمھور علماء می
دھند  آمده است، شخص بین گرفتن و نگرفتن روزه مخیر است، و از این حدیث چنین جواب می

که: لفظ این حدیث متعلق به ھمین شخص است، و معنی حدیث نبوی شریف چنین است که: 
یست که انسان تا این حد خود را به مشقت بیندازد، در حالی که خداوند متعال برایش کار خوبی ن

در شدت  جاجازۀ روزه خوردن را داده است، و دلیل این تاویل این است که خود نبی کریم 
بود، به یقین که خودشان اولین  گرمی روزه گرفتند، و اگر روزه گرفتن در سفر کار خوبی نمی

) دلیل دیگری برای ثبوت این ۹۴۸کردند، و حدیث آتی ( این کار خود داری می کسی بودند که از
 مدعی است.

                                                 



 ٢٣٥  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

ْ با -٢٥ عِبْ  ب: ملَ ابُ النَّبِيِّ أَصْ  يَ عْ  ج حَ مْ بَ هُ عْ  ضُ وْ ضاً بَ فْ وَ  مِ يفِ الصَّ  طَارِ اإلِ

روزه خوردن و روزه گرفتن را بر یکدیگر عیب  ج]: صحابه پیامبر خدا ۲۵باب [
 گفتند نمی

�َِس بِْن َمالٍِك  -۹۴۸
َ
ُ َ�نْهُ  َ�ْن أ �َُسافُِر َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ُكنَّا«قَاَل:  ريَِضَ ا�َّ

ائِمِ  ائُِم ىلَعَ الُمْفِطِر، َوَال الُمْفِطُر ىلَعَ الصَّ  ].۱۹۴۸[رواه ابلخاری:  »وََسلََّم فَلَْم يَِعِب الصَّ
کردیم،  سفر می جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۹۴۸

 .)١(گرفت ه خوار بر روزه گیر عیب نمیروزه گیر بر روزه خوار، و روز

نْ  -٢٦ اتَ  باب: مَ يْ وَ  مَ لَ وْ عَ  مٌ هِ صَ

 روزه باشد ر]: کسی که بمیرد و قرضدا۲۶باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  -٩٤٩ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها، أ َمْن َماَت «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

 ].١٩٥٢[رواه ابلخاری:  »َصاَم َ�نُْه َويِلُّهُ وََعلَيِْه ِصيَاٌم 
 کسی که بمیرد، و«فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۹۴۹

 .)٢(»روزۀ باشد، (ولی امرش) از عوض وی روزۀ بگیردبر وی 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گرچه در این حدیث ذکری از اینکه کار در روزۀ نفلی بود، و یا در روزۀ رمضان، ولی سیاق حدیث  

بوده است، زیرا گرفتن و نگرفتن روزۀ نفلی به  نبوی شریف اشاره به این دارد که در روزۀ رمضان
طبیعت حال جواز دارد و مباح است، و الزم به بیان نیست، و عالوه بر آن در صحیح مسلم آمده 

در  جاست که کسی از انس راجع به روزۀ رمضان در سفر پرسان کرد، گفت: به ھمراه پیامبر خدا 
گرفت و نه روزه خوار بر روزه دار، و این  خوار عیب میدار بر روزه  کردیم، نه روزه رمضان سفر می

دلیل صریحی است که در سفر روزه گرفتن و روزه خوردن در رمضان، جواز دارد، ولی اگر روزه 
در  سگرفتن سبب مشقت شود، روزه خوردن بھتر بلکه سنت است، در صحیح مسلم از ابو سعید

شما فردا صبح با دشمن مواجه «رمودند که: ف جحدیث طویلی روایت است که گفت: پیامبر خدا 
، و چون به این کار امر »سازد، لذا روزه را بخورید تر می شوید، و روزه خوردن شما را قوی می

 کردند، روزه را خوردیم.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

 باشند. ) مراد از (ولی امر) میت، ورثه و یا اقاربش می۱

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٣٦

 انلَّيِبِّ َص  -٩٥٠
َ

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َجاَء رَُجٌل إِىل �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
قِْضيِه َ�نَْها؟ قَاَل:

َ
فَأ

َ
�ِّ َماتَْت وََعلَيَْها َصْوُم َشْهٍر أ

ُ
ِ إِنَّ أ َ�َعْم، قَاَل: فََدْ�ُن  َ�َقاَل: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْن ُ�ْقىَض 
َ
َحقُّ أ

َ
ِ أ  ].١٩٥٣[رواه ابلخاری:  ا�َّ

آمد و  جامبر خدا یپد روایت است که گفت: شخصی نز باز ابن عباس -۹۵۰
گفت: یا رسول الله! مادرم فوت شده است، و یک ماه روزه قرضدار است، آیا [روا است 

 که] از طرف او قضا بیاورم؟
 .)١(»بلی! قرض خداوند به قضاء آوردن سزاوارتر است«فرمودند: 

تَى -٢٧ طْ  باب: مَ ِلُّ فَ ائِمِ حيَ  رُ الصَّ

 ؟شود می چه وقت روا دار ]: افطار برای شخص روزه۲۷باب [

وَ� َحديث ابن  -۹۵۱
َ
يِب أ

َ
َا«َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَوُل انلَّيِبِّ وَ  أ

َ
َم  »انِْزْل فَاْجَدْح نل َ�َقدَّ

وايَة:وَ  قر�بًا، ائِمُ « قَاَل يِف هِذهِ الرِّ ْ�َطَر الصَّ
َ
ْ�بََل ِمْن َها ُهنَا، َ�َقْد أ

َ
ْ�تُُم اللَّيَْل أ

َ
َشاَر » إَِذا َرأ

َ
َوأ

قِ   ].۱۹۵۶: [رواه ابلخاری بِإِْصبَِعِه قِبََل الَمرْشِ

ع روزه گرفتن از میت نظریات مختلفی وجود دارد: اصحاب حدیث با استناد به این ) در موضو۲
اش روزۀ بود، باید ولی امرش عوضش روزه بگیرد، امام  گویند: اگر کسی مرد، و بر ذمه حدیث می

گویند: اگر میت وصیت کرده بود، (ولی امرش)  ابو حنیفه، شافعی و مالک و زھری رحمھم الله می
عوض ھر روز روزۀ  /شود، در نزد امام ابو حنیفه دھد، و صدقۀ که الزم میعوضش صدقه ب

قضائی، نیم صاع گندم، و در نزد دیگران عوض ھر روز ربع صاح گندم است، و اگر وصیت نکرده 
 بود، صدقه دادن الزم نیست.
بر خالف این حدیث فتوی داده  لگویند که خود عائشه می لو در جواب از حدیث عائشه

است، و این داللت بر آن دارد که این حدیث در نزد وی منسوخ است، ورنه مقام صحابه باالتر از 
 آن است که حدیثی را روایت کند، و بر خالف آن عمل کند و یا فتوی بدھد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ف در حدیث سابق است، و جواب از آن نیز مانند جواب از اختالف در این حدث مانند اختال 

که راوی حدیث است، بر خالف این حدیث فتوی داده  بحدیث سابق است، یعنی: ابن عباس
است، و فتوی دادنش بر خالف روایتش، داللت بر اطالعش از نسخ حدیث دارد، ورنه مقام و 

 دھد. منزلتش احتمال مخالفت با حدیث را برایش نمی

                                                                                                                        



 ٢٣٧  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

وَفی و فرمودۀ پیامبر خدا  -۹۵۱
َ
برایم «که برایش گفتند:  جحدیث ابن ابی أ

 قبال گذشت.» (مخلوط) تھیه کن
وقتی دیدید که شب از این طرف نمایان گردید، وقت «فرمایند:  و در این روایت می

 .)١(، و با انگشت خود به طرف مشرق اشاره کردند»ده استدار داخل ش افطار روزه

عْ  -٢٨ فْ باب: تَ يلِ اإلِ  طَارِ جِ

 ]: عجله کردن در افطار۲۸باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ريَِضَ اُهللا َعنهُ  َسْهِل بِْن َسْعدٍ َ�ْن  -۹۵۲ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
الَ «: أ

 ٍ�ْ
لُوا الِفْطرَ يََزاُل انلَّاُس خِبَ  ].۱۹۵۷ابلخاری: [رواه  »َما َعجَّ

کار مردم تا آن «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز سھل بن سعد -۹۵۲
 .)٢(»وقت به خیر است که در افطار کردن عجله نمایند

ا أَفْ  -٢٩ مْ باب: إِذَ لَعَتِ الشَّ انَ ثُمَّ طَ ضَ مَ  سُ طَرَ يفِ رَ

 افطار کرد، و بعد از آن آفتاب برآمد]: اگر در رمضان ۲۹باب [

ُ َ�نُْهَما، قَالَْت:  -۹۵۳ يِق ريَِضَ ا�َّ دِّ يِب بَْ�ٍر الصِّ
َ
ْسَماَء بِنِْت أ

َ
ْ�َطْرنَا ىلَعَ َ�ْهِد «َ�ْن أ

َ
أ

ْمُس   ].۱۹۵۹[رواه ابلخاری:  »انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم َ�يٍْم، ُ�مَّ َطلََعِت الشَّ
در  جروایت است که گفت: در زمان پیامبر خدا  باز اسماء بنت ابی بکر -۹۵۳

 .)١(روز ابر آلودی افطار کردیم، بعد از آن آفتاب بر آمد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود، و این حدیث  سطوری که قبال یاد آور شدیم کسی که مامور به تھیۀ مخلوط شده بود، بالل 

نیز داللت براین دارد که عجله کردن در افطار مستحب است، و حدیث آتی براین موضوع 
 صراحت کامل دارد.

 یث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حد -٢
تاخیر سحری کردن نیز آمده است، یعنی: ھمان طوری که عجله کردن در  سدر حدیث ابو ذر 

افطار مطلوب است، تأخیر کردن در سحری نیز مطلوب است، و در عین حال این حدیث رد بر 
 دانند. کسانی است که تاخیر کردن در افطار را الزم می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٣٨

وْ  -٣٠ بْ باب: صَ  يَانِ مِ الصِّ

 ]: روزه گرفتن اطفال۳۰باب [

ِع بِنِْت ُمَعوِّذٍ  -۹۵۴
َ�يِّ رْسَ ريَِضَ اُهللا َعنُهَما َعِن الرُّ

َ
َل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ، قَالَْت: أ

نَْصاِر: 
َ
 قَُرى األ

َ
ْصبََح َصائًِما، «َغَداَة اَعُشوَراَء إِىل

َ
ْصبََح ُمْفِطًرا، فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمِه َوَمْن أ

َ
َمْن أ

ْعَ »فَليَُصمْ 
َ

ُم ِصبْيَاَ�نَا، َو� إَِذا ، قَالَْت: فَُكنَّا نَُصوُمُه َ�ْعُد، َونَُصوِّ
ُل لَُهُم اللُّْعبََة ِمَن الِعْهِن، فَ

ْ�َطيْنَاُه َذاَك َحىتَّ 
َ
َعاِم أ َحُدُهْم ىلَعَ الطَّ

َ
 ].۱۹۶۰[رواه ابلخاری:  يَُ�وَن ِعنَْد اِإلْ�َطارِ بََ�ى أ

صبح روز  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  )٢(باز ربیع بنت معوذ -۹۵۴
کسی که صبح افطار «انصار فرستادند که بگوید: مردم ھای  عاشورا کسی را به قریه

کرده است، باقی ماندۀ روزش را روزه بگیرد، و کسی که به نیت روزه بر خواسته است، 
 ».روزۀ خود را ادامه بدھد

گرفتیم، و اطفال خود را  گوید: بعد از این واقعه، روز (عاشورا) را روزه می ربیع می
برای اطفال از پشم بازیچۀ آماده کرده بودیم،  یم، وکرد ھم به روزه گرفتن آن وادار می

دادیم که  کرد، آن بازیچه را برایش می ھا به سبب طعام گریه می تا اگر کدام یکی از آن
 .)٣(تا ھنگام افطار مشغول شود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ».ھا امر شد که این روز را قصاء بیاورند برای آن«) در تتمۀ این حدیث در بخاری آمده است که: ۱
) اگر کسی به گمان اینکه آفتاب غروب کرده است، افطار کرد، و بعد از آن آفتاب نمایان شد، در ۲

روز را روزه بگیرد، و عوض آن یک روز قضاء بیاورد، ولی نزد جمھور علماء باید باقی ماندۀ آن 
کفارۀ بر وی نیست، و بعضی از علماء و از آن جمله مجاھد و عطاء و عروه بن زبیر رحمھم الله 

گویند: چنین شخصی به منزلۀ کسی است که روزه را فراموش کرده است، بنابراین قضائی بر  می
 وی نیست.

اند: اگر کسی به گمان اینکه شب ھنوز باقی است، سحری کرد،  گفته ) با قیاس بر افطار، علمائ۳
و بعد از آن معلوم شد که صبح طلوع کرده است، باید آن روز را روزه بگیرد، و عوض آن یک روز 

 قضاء بیاورد.
ع بنت معوذ بن عفراء انصاری است، در بعضی غزوات با پیامبر خدا  -٢ کرد،  اشتراک می جوی ُرَبیِّ

ھایی است که در  داد، و از زن کرد، و کشتگان را به مدینۀ منوره انتقال می ا را تداوی میھ زخمی
 .)۴۵۲-۵/۴۵۱بیعت رضوان اشتراک نموده بودند، اسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣

                                                                                                                        



 ٢٣٩  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

الِ إِىلَ باب: الْ  -٣١ صَ رِ  وِ حَ  السَّ

 ]: استمرار روزه تا به سحر۳۱باب [

يِب َسِعيٍد ريَِضَ  -۹۵۵
َ
نَُّه َسِمَع انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ُقوُل: َ�ْن أ

َ
ُ َ�نُْه، � َال « ا�َّ

َحرِ  ْن يَُواِصَل، فَلْيَُواِصْل َحىتَّ السَّ
َ
َراَد أ

َ
يُُّ�ْم إَِذا أ

َ
 ].۱۹۶۳[رواه اخلاری:  »تَُواِصلُوا، فَ�

 که فرمودند: شنیده است جروایت است که از پیامبر خدا  ساز ابو سعید -۹۵۵
خواھد روزه را وصل کند،  روزۀ امروز را به روزۀ فردا وصل نکنید، و اگر کسی می«

 .)١(»فقط تا وقت سحر، به روزه گرفتن ادامه بدھد

 یست.) به اتفاق علماء، ھیچ عبادتی بر طفل تا وقتی که به بلوغ نرسیده است، فرض ن۱
اند: بعد از اینکه طفل به سن ده سالگی رسید، و توانائی روزه گرفتن را داشت،  ) علماء گفته۲

مستحب است تا والدینش او را به روزه گرفتن تشویق نمایند، تا به این کار عادت گرفته و بعد از 
 بلوغ بتواند به آسانی روز بگیرد.

 ن فرض گردد، فرض بود.) روزه گرفتن روز عاشوراء پیش از اینکه رمضا۳
دادند، حکم چیزی را دارد که پیامبر خدا  انجام می ج) کاری را که صحابه در زمان پیامبر خدا ۴

دانستند از آن ممانعت به  آن را موافق شرع نمی جبه آن امر کرده باشند، زیرا اگر پیامبر خدا  ج
 شود. آوردند، و این نوع حکم، به نام (سنت تقریری) یاد می عمل می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) صوم وصال عبارت از آن است که شخص بدون آنکه افطار نماید، روز بعدی را با روز گذشته با ۱

 ھم وصل روزه بگیرد.
 اند. صوم وصال را منع کرده جآید، پیامبر خدا  ) طوری که در حدیث آتی می۲
است و برای دیگر افراد امت  ج) بنا به قور اکثر علماء، صوم وصال از خصائص پیامبر خدا ۳

خواندند، و دیگران را از آن منع  چه خودشان بعد از عصر نماز می مکروه تحریمی است، چنان
 کردند. می

) بعضی از علماء بر این نظر اند که سبب منع کردن از صوم وصال، شفقت و ترحم بر امت است، ۴
نه آنکه چنین روزۀ در ذات خود حرام باشد، بنابراین اگر کسی قدرت و قوت داشته باشد، صوم 

له ھا مانند عبدالله بن زبیر، ابن عامر و ابن وضاح رحمھم ال چه بعضی وصال برایش روا است، چنان
از آن منع  جگویند: ثابت است که پیامبر خدا  گرفتند، ولی جمھور علماء می روزۀ وصال می

 سازد. اند، و سبب منع ھرچه که باشد، آن را از کراھت و تحریم خارج نمی کرده
) وصال تا وقت سحر جواز دارد، گرچه سیاق حدیث داللت بر آن دارد که عدم وصال به طور ۵

 مطلق بھتراست.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٤٠

الَ أَكْ  كِيلِ ملَِنباب: التَّنْ  -٣٢ صَ  ثَرَ الوِ

 گرفت ]: سرزنش کسی که بسیار روزۀ وصال می۳۲باب [

يَب َعن  -٩٥٦
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل:  أ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن الوَِصاِل  انلَّيِبُّ َ�َ� «ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

ْومِ  ، قَاَل: » يِف الصَّ ِ ُ رَُجٌل ِمَن الُمْسِلِمَ�: إِنََّك تَُواِصُل يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

يُُّ�ْم ِمثِْ�، إِ�ِّ «َ�َقاَل هل
َ
َو�

�ِيُت ُ�ْطِعُمِ� 
َ
ْن يَنْتَُهوا َعِن الوَِصاِل، َواَصَل بِِهْم يَْوًما، ُ�مَّ يَْوًما، ُ�مَّ »َر�ِّ َو�َْسِق�ِ  أ

َ
بَْوا أ

َ
ا أ ، فَلَمَّ

ُوا الِْهَالَل، َ�َقاَل: 
َ
َر لَزِْدتُُ�مْ «َرأ خَّ

َ
ْن يَنْتَُهوا» لَْو تَأ

َ
بَْوا أ

َ
� ِروايَة َعنُه وَ  اَكتلَّنِْكيِل لَُهْم ِحَ� أ

 ].١٩٦٦، ١٩٦٥[رواه ابلخاری:  »فَالْكَُفوا ِمَن الَعَمِل َما تُِطيُقونَ « م:قَاَل لَهُ 
از صوم وصال نھی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۹۵۶
 فرمودند.

کنید و] خود شما  نھی می اشان گفت: یا رسول الله! [مار شخصی از مسلمانان برای
 گیرید. صوم وصال می

، پروردگارم مرا شود می یک از شما مانند من ھستید، شب که کدام«فرمودند: 
 ».نوشاند خوراند و می می

ھا یک روز  چون خود داری از روزۀ وصال را قبول نکردند، جھت سرزنش کردن آن
ھا روزه گرفتند [یعنی: به عالوه از روزۀ اصلی]، و سپس یک روز دیگر را، بعد از  را با آن

 آن ماه نو را دیدند.
، »گرفتم تر روزه میافتاد، با شما زیاد به تأخیر می اگر ماه«فرمودند:  جمبر خدا پیا

ھا ترک از روزۀ وصال، خود داری نموده  ھا کردند، زیرا آن و این کار را جھت سرزنش آن
 بودند.

از کارھا، چیزی را انجام «قل است که فرمودند: ن سو در روایت دیگری از ابو ھریره
 .)١(»را داشته باشیددھید که تحمل آن 

چه داللت بر این  ین حدیث نیز مانند حدیث گذشته داللت بر نھی از صوم وصال دارد، چنانا -١
خواستند صوم وصال  خواستند تا به شکل عملی برای کسانی که می جدارد که پیامبر خدا 

در این کار حالت خاصی  جھا قادر به این کار نیستند، و برای پیامبر خدا  بگیرند بفھمانند که آن
 نص حدیث گویای این حالت خاص است.است، و 

                                                 



 ٢٤١  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

نْ  -٣٣ ىلَ أَقْ  باب: مَ مَ عَ يهِ لِيُفْ  سَ عِ أَخِ  طِرَ يفِ التَّطَوُّ

 ]: کسی که برادرش را سوگند داد تا روزۀ نفلش را بخورد۳۳باب [

يِب ُجَحيَْفةَ َعن  -۹۵۷
َ
قَاَل: آىَخ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْ�َ َسلَْماَن،  ريَِضَ اُهللا َعنُه، أ

 
ْ
لًَة، َ�َقاَل لََها: َما َشأ رَْداِء ُمتَبَذِّ مَّ ادلَّ

ُ
ى أ

َ
رَْداِء، فََرأ بَا ادلَّ

َ
رَْداِء، فََزاَر َسلَْماُن أ يِب ادلَّ

َ
نُِك؟ قَالَْت: َوأ

ُ َحا
َ

رَْداِء لَيَْس هل بُو ادلَّ
َ
ُخوَك أ

َ
؟ أ ُ َطَعاًما، َ�َقاَل: لُكْ

َ
رَْداِء فََصنََع هل بُو ادلَّ

َ
ْ�يَا، فََجاَء أ َجٌة يِف ادلُّ

بُو ادلَّ 
َ
ا اَكَن اللَّيُْل َذَهَب أ َ�َل، فَلَمَّ

َ
ُ�َل، قَاَل: َفأ

ْ
نَا بِآلِكٍ َحىتَّ تَأ

َ
إِ�ِّ َصائٌِم، قَاَل: َما أ

رَْداِء قَاَل: فَ
ا اَكَن ِمْن آِخِر اللَّيِْل قَاَل: َسلَْماُن قُِم  َ�ُقوُم، قَاَل: َ�ْم، َ�نَاَم، ُ�مَّ  َذَهَب َ�ُقوُم َ�َقاَل: َ�ْم، فَلَمَّ

ْهِلَك َعلَيَْك 
َ
ا، َوِأل ا، َونِلَْفِسَك َعلَيَْك َحقًّ ُ َسلَْماُن: إِنَّ لَِر�َِّك َعلَيَْك َحقًّ

َ
 اآلَن، فََصلَّيَا َ�َقاَل هل

ْعِط لُكَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ 
َ
ا، فَأ ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ َحقًّ

َ
ُ، َ�َقاَل انلَّيِبُّ ُه، فَأ

َ
اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فََذَكَر َذلَِك هل

 ].۱۹۶۸[رواه ابلخاری:  »َصَدَق َسلَْمانُ «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
بین (سلمان) و (ابو  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو جحیفه -۹۵۷
برادری بسته بودند، سلمان به دیدن ابو الدرداء رفت، ام الدرداء [یعنی: عقد  )١(الدرداء)

 ھمسر ابو الدرداء] را دید که سر و پایش به ھم ریخته است.
 کنی]. چه شده است؟ [که خود را آرایش نمیتو را  برایش گفت:

 گفت: برادرت ابو الدرداء به دنیا عالقۀ ندارد.
 می را آماده کرد.ابو الدرداء آمد و برای سلمان طعا

 سلمان برایش گفت: بخور.
 ابو الدرداء گفت: روزه دارم.

 گفت: تا تو نخوری من ھم نخواھم خورد.
 ابو الدرداء [ناچار شد] و خورد.

چون شب شد، ابو الدرداء رفت که نماز بخواند، سلمان برایش گفت که: بخواب، 
 خوابید.

وی عویمر بن مالک بن زید است، آخرین کسی از اھل فامیل خود بود که مسلمان شد، شخص  -١
، در »من است عویمر حکیم امت«که: فرمودند  جفقیه، و عاقل و دانشمندی بود، پیامبر خدا 

عھده دار قضاوت  سنامتمام غزوات بعد از غزوۀ (أحد) اشتراک داشت، در زمان خالفت عث
 ).۱۸۶-۵/۱۸۵وفات یافت، اسد الغابه ( سدمشق بود، و دو سال پیش از شھادت عثمان
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بخواب، چون شب آخر شد، سلمان باز رفت که نماز بخواند، باز برایش گفت که: 
 برایش گفت: حاال برخیز! ھردو برخواستند و با ھم نماز خواندند.

تو بر تو حق دارد، نفس تو بر تو حق دارد، و برای ابو الدرداء گفت: پروردگار سلمان 
 ھمسر تو بر تو حق دارد، حق ھرصاحب حقی را جداگانه برایش برسان.

 و جریان را نقل کرد. دآم جابو الدرداء نزد پیامبر خدا 
 .)١(»سلمان راست گفته است«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بین مسلمانان دو بار عقد برادری بستند، بار اول پیش از ھجرت، و عقد برادری  ج) پیامبر خدا ۱

طلب در ھمین وقت بسته شده بود، بار دوم بعد از ھجرت بین زید بن حارثه و حمزه بن عبدالم
بین مھاجرین و انصار بعد از ھجرت به مدینۀ منوره، و عقد برادری بین سلمان و ابو الدرداء در 

 ھمین وقت صورت گرفته بود.
در جواب ابو الدرداء این را ھم گفتند که:  ج) در (حلیة األولیاء) آمده است که پیامبر خدا ۲
سلمان در علم به درجۀ «، و در روایت ابن سعد آمده است که فرمودند: »سلمان عالم است«

 ».اشباع رسیده است
گویند که خوردن روزۀ نفلی بدون عذر جواز  ) خوردن روزۀ نفلی جواز دارد، ولی احناف می۳

سازد، آمدن مھمان، و مھمان شدن است، و  ندارد، و از اعذاری که خوردن روزۀ نفلی را مباح می
 اش را خورد، باید آن را قضاء بیاورد، زیرا در بعضی روایات آمده اگر کسی بدون عذر، روزۀ نفلی

، »و یک روز را عوض آن روزه بگیر«در مورد خوردن روزۀ نفلی فرمودند:  جاست که پیامبر خدا 
 شود. ولی در نزد أئمۀ دیگر از خودرن روزۀ نفلی به ھرسببی که باشد، قضاء الزم نمی

 ) عقد برادری که براساس دوستی و محبت خدایی باشد، جواز دارد.۴
ھا جواز دارد، و این در صورتی است که این  کردن در نزد آن) رفتن به دیدن دوستان و شب تیر ۵

 کار سبب ایجاد مشکالت برای میزبان نگردد.
 ) نصیحت یک برادر برای برادر دیگر مطلوب است.۶
 ) قیام شب فضیلت دارد.۷
 ) زن باید خود را برای ھمسرش زینت نماید.۸
 باشد، اداء نماید. وی می) مرد باید حقوق ھمسرش را که از آن جمله ھم خوابی با ۹

 ) نباید انجام دادن عبادات نفلی، سبب ضایح شدن حقوق دیگران گردد.۱۰
 ) استراحت و خواب، به اندازۀ که جسم به آن ضرورت دارد، الزم است.۱۱
 ) غلو کردن در امور دین جواز ندارد.۱۲

                                                 



 ٢٤٣  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

وْ  -٣٤ عْ باب: صَ  بَانَ مِ شَ

 ]: روزه ماه شعبان۳۴باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُصوُم  -٩٥٨ ُ َ�نَْها، قَالَْت: اَكَن رَُسوُل ا�َّ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َحىتَّ َ�ُقوَل:  يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َال ُ�ْفِطُر، َوُ�ْفِطُر َحىتَّ َ�ُقوَل: َال يَُصوُم، َ�َما َرأ

ْ�رَثَ ِصيَاًما ِمنُْه يِف َشْعبَانَ 
َ
ْ�تُُه أ

َ
 َرَمَضاَن، َوَما َرأ

َّ
[رواه  وََسلََّم اْستَْكَمَل ِصيَاَم َشْهٍر إِال

 ].١٩٦٩ابلخاری: 
ھم] روزه  آن قدر [پی جوایت است که گفت: پیامبر خدا ر لاز عائشه -۹۵۸

کردند که  گفتیم: دیگر افطار نخواھند کرد، و آن قدر افطار می گرفتند که می می
 گفتیم: دیگر روزه نخواھند گرفت. می

را ندیدم که به جز از رمضان، ماه دیگری را به طور کامل روزه گرفته  جپیامبر خدا 
 .)١(در ھیچ ماھی بیشتر از ماه شعبان بوده باشدشان  ه گرفتنباشند، و ندیدم که روز

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در ماه شعبان آن بود که اعمال بندگان در این ماه به  جتن پیامبر خدا ) سبب بیشتر روزه گرف۱

دار باشد، در سنن  گردد، پس بھتر است که انسان در این وقت روزه حضور رب العالمین تقدیم می
پرسید: سبب چیست که در ماه شعبان از دیگر  جاز پیامبر خدا  سنسائی آمده است که اسامه

 رید؟گی ھا بیشتر روزه می ماه
گردد، و من  سبب آن است که در این ماه، اعمال به حضور رب العالمین تقدیم می«فرمودند: 

 ».دار باشم دوست دارم که در وقت تقدیم شدن اعمالم، روزه
) در مورد نماز خواندن در شب اول شعبان و یا در شب نمیۀ شعبان، چندین حدیث آمده است، ۲

نیمۀ شعبان چھار ده رکعت نماز بخواند، و بعد از آن چھار  و از آن جملۀ اینکه اگر کسی در شب
ده بار سورۀ فاتحه را تالوت نماید، به اندازۀ بیست حج و بیست سال روزه، برایش ثواب داده 

شود، و اگر فردای آن را روزه بگیرد، مانند آن است که شصت سال پیش از آن و شصت سال  می
دیث دیگری نیز به ھمین معنی آمده است، ولی علماء و احا» بعد از آن را روزه گرفته است

ھا (موضوعی) یعنی دروغ، و یا ضعیف  اند که این احادیث ھیچ اصل شرعی ندارد، و ھمۀ آن گفته
 است.
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ُ َ�نَْها َ�نَْهاوَ  -۹۵۹ ُخُذوا ِمَن الَعَمِل َما تُِطُقوَن «َ�َن َ�ُقوُل:وَ  يف ِروايَة ز�اَدة ريَِضَ ا�َّ
 انلَّيِبِّ وَ  »فَإِنَّ اهللا َال َ�َملُّ َحىتَّ َ�َملُّوا

َ
َالِة إِىل َحَب الصَّ

َ
 َما ُدوِوَم َعلَيهِ  اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ َص�َّ أ

 ].۱۹۷۰[رواه ابلخاری:  َ�َن إَِذا َص�َّ َصَالًة َداَوَم َعلَيَهاوَ  �ِن قَلَّتوَ 
 جدر روایت دیگری به این زیادت آمده است که پیامبر خدا  لو از عائشه -۹۵۹

 فرمودند: می
ا داشته باشید، زیرا تا وقتی از عبادات، عملی را انجام دھید که تحمل ادای آن ر«

 ».کند که شما ملول نشوید، خداوند متعال فضل و رحمت خود را از شما قطع نمی
شد،  نمازی بود که بر آن مداومت می جو بھترین نماز [نفلی] در نزد پیامبر خدا 

خواندند، به خواندن آن  اگر نمازی را می جبود، و خود پیامبر خدا  اگرچه که اندک می
 .)١(کردند مت میمداو

ذْ  -٣٥ ا يُ نْ باب: مَ رُ مِ وْ  كَ هِ إِفْ وَ  ج بِيِّ مِ النَّ صَ  طَارِ

 آمده است  ج]: آنچه که در روزه و افطار پیامبر خدا ۳۵باب [

�ٍَس َعن  -٩٦٠
َ
ُ َ�نُْه، أ َ�ْن ِصيَاِم انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل:  قَد ُسئَِل وَ  ريَِضَ ا�َّ

ْ�تُُه، َوَال ِمَن اللَّ «
َ
 َرأ

َّ
ْ�تُُه، َوَال ُمْفِطًرا إِال

َ
 َرأ

َّ
ْهِر َصائًِما إِال َراُه ِمَن الشَّ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
يِْل َما ُكنُْت أ

ْ�تُ 
َ
 َرأ

َّ
ْ�تُُه، َوَال نَائًِما إِال

َ
 َرأ

َّ
ِ قَائًِما إِال َ�َ ِمْن َكفِّ رَُسوِل ا�َّ

ْ
ل
َ
ًة َوَال َحِر�َرًة، أ ُه، َوَال َمِسْسُت َخزَّ

 ِ ْطيََب َراحِئًَة ِمْن َراحِئَِة رَُسوِل ا�َّ
َ
َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوَال َشِمْمُت ِمْسَكًة، َوَال َعِبَ�ًة أ

 ].١٩٧٣[رواه ابلخاری:  »َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
از آن جھت از عبادت زیاد مالل آور بھتر بود  ج) عبادت اندک ولی دوامدار در نزد پیامبر خدا ۱

که: عبادت و باألخص عبادت نفلی باید به اساس نشاط و محبت قلبی باشد، نه روی ماللت و عدم 
 تمایل قلبی.

کردند، خودشان آن را عملی  قدوه بودند، ازاین جھت به چیزی که امر می ج) چون نبی کریم ۲
کردند، و عبادت  دادند به آن مداومت می ا که انجام مینمودند، و از ھمین سبب عبادتی ر می
حالت خاص و موقف  جشان مالل آور نبود، زیرا نبی کریم  ھا ولو آنکه بسیار زیاد بود، ولی برای آن

 خاصی داشتند.

                                                 



 ٢٤٥  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

 پرسیده شد، گفت: جروایت است که از کیفیت روزۀ پیامبر خدا  ساز انس -۹۶۰
را در کدام ماھی جز در حالت روزه داشتن  جخواستم که پیامبر خدا  اگر نمی

خواستم که ایشان را در حالت  دیدم، و اگر نمی ببینم، جز در حالت روزه داشتن نمی
 دیدم. تن نمیروزه داشتن ببینم، جز در حالت روزه نداش

خواستم که ایشان را در شب جز در حالت نماز خواندن ببینم، جز در  و اگر نمی
خواستم که ایشان را جز در حالت خواب بودن  دیدم، و اگر نمی حالت نماز خواند نمی

 دیدم. ببینم، جز در حالت خواب بودن نمی
لمس نکردم، و ھیچ مشک و  جو ھیچ ابریشمی را به نرمی دست پیامبر خدا 

 .)١(نبوئیدم جعنبری را به خوش بوئی پیامبر خدا 

ُ َ�نْهُ  َحِديث َعبِد اهللا بِن َعمِرو بِن الَعاِص  -۹۶۱ َم [رواه ابلخاری: ريَِضَ ا�َّ َما َ�َقدَّ
١٩٧٤.[ 

 .)٢(قبًال گذشت بحدیث عبدالله بن عمرو بن العاص -۹۶۱

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 کردند. ق میبود، و به آن تشوی ج) قیام شب، وصیام روز، روش پیامبر خدا ۱
شود که در ھروقت انجام پذیرد، مگر از ایامی که روزه  ) روزۀ نفلی وقت خاصی ندارد، و می۲

چه روزه گرفتن روز عرفه، روز عاشوراء ده روز ذی الحجه،  ھا نھی شده است، چنان گرفتن در آن
 ھای بیض، یعنی سیزدھم، چھاردھم، و پانزدھم از ھرماه، و غیره. روز

گرفتند،  گرفتند، و گاھی روزه نمی صائم الدھر نبودند، بلکه گاھی روزه می جدا ) پیامبر خ۳
شدند، و یک  خواندند، بلکه یک قسمت از شب را خواب می چه شب را تا صبح نماز نمی چنان

خواندند، تا کسانی که بخواھند از ایشان پیروی نمایند، از عھدۀ چنین  قسمت از آن را نماز می
 بتوانند.عبادتی بر آمده 

ترین افراد بشر از نگاه ُخلق و ِخلقت بودند، که بیان و توضیح این مسئله  کامل ج) پیامبر خدا ۴
توان در کتاب (شمائل و اوصاف سید  نماید، و شمۀ از آن را می ایجاب نوشتن چندین کتاب را می

 نمود.المرسلین) تالیف امام ترمذی که خداوند مرا به ترجمۀ آن توفیق داد، مطالعه 
برای عمرو بن عاص گفتند که: مگر من خبر ندارم که تو  جمقصدش حدیثی است که پیامبر خدا  -٢

خوانی؟ گفت: بلی خبر دارید، فرمودند: چنین مکن، گاھی  گیری و شب را نماز می روز را روزه می
حق روزه بگیر، و گاھی روزه مگیر، چیزی بخواب و چیزی نماز بخوان، زیرا که جسمت بر تو 

دارد...الی آخر الحدیث، و این حدیث قبًال در کتاب نماز گذشت، و جزء دیگر آن در حدیث آتی 
 ) مذکور است.۹۶۲یعنی در حدیث (
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سْ  -٣٦ قِّ اجلِ  مِ وْ مِ يفِ الصَّ باب: حَ

 ]: حق جسم در روزه گرفتن۳۶باب [

وايِة: وَ  -۹۶۲ :قَاَل يف هِذهِ الرِّ ِ َ�ُقوُل َ�ْعَد َما َكرِبَ ْتَِ� قَِبلُْت رُْخَصَة  فَاَكَن َ�بُْد ا�َّ
َ

يَا يل
 ].۱۹۷۵[رواه ابلخاری:  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 

گفت: ھنگامی که عبدالله به پیری  بو در این روایت عبدالله بن عمرو -۹۶۲
را قبول  جگفت: ای کاش رخصت پیامبر خدا  رسید [و از عبادت کردن عاجز شد] می

 .)١(کردم می

قِّ  -٣٧ وْ األَهْ  باب: حَ  مِ لِ يف الصَّ

 ]: حق خانواده در روزه۳۷باب [

ا َذَكَر صياَم داوَد قَاَل: وَ  -۹۶۳ نَُّه لمَّ
َ
قَاَل: َمْن » اَكَن َال يُِفرُّ إَِذا َالىَق َو «...ِ� ِروايِِة َعنُه: �

؟ ِ بَدَ «قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  يِل بَِهِذهِ يَا نيَِبَّ ا�َّ
َ
َ�ْ�ِ » َال َصاَم َمْن َصاَم األ [رواه  َمرَّ

 ].۱۹۷۷ابلخاری: 
آمده است که گفت:  بو در روایت دیگری از عبدالله بن عمرو بن العاص -۹۶۳

 را یاد کرده و فرمودند: ÷روزۀ داود جپیامبر خدا 
 .)٢(»کرد شد فرار نمی و چون با دشمن رو برو می«.... 

 ] گفت:ب[عبدالله بن عمرو

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) تمام اوامر و تو جیھات شارع حکیم دارای حکمت است، ولو آنکه انسان نتواند آن را درک ۱

 نماید.
 نسان باید از عبادت نفلی ھمان اندازه را انجام دھد که به صحتش ضرر نرساند.) ا۲
شود، باید از لجاجت  کند، و بعد از آن راه حق و صواب برایش آشکار می ) انسان اگر اشتباه می۳

 خود داری نموده، و از حق پیروی نماید.
کند، بلکه او را به  ان را ضعیف نمیزیرا روزه گرفتن یک روز و خوردن روز دیکر نه تنھا آنکه انس -٢

 کند. دھد، و در نتیجه مقاومت نموده و در قت مقابله با دشمن فرار نمی صبر و تحمل عادت می

                                                 



 ٢٤٧  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

یا رسول الله! کیست که برایم چنین ضمانتی بکند، [که از مقابله دشمن فرار 
 نکنم].

 فرمودند: جو گفت: پیامبر خدا 
 ، و این سخن را دو بار تکرار»ھمیشه روزه بگیرد، گویا روزه نگرفته استکسی که «

 .)١(کردند

 از احکام مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شوی، و در نتیجه  در جوابش گفتند: اگر ھمیشه روزه نگیری ضعیف نمی ج) گویا پیامبر خدا ۱

 کنی. از مقابل دشمن فرار نمی
گویند: (صوم الدھر)  ) اما اینکه صوم دھر چگونه است و حکمش چیست: بعضی از علماء می۲ 

وقتی مکروه است که شخص ھمیشه بدون استثناء، حتی ایام عید را روزه بگیرد، بنابراین کسی 
 اش صوم الدھر گفته نشده، و کراھت ندارد. گیرد، روزه ه ایام عید را روز نمیک

گویند: (صوم الدھر) وقتی مکروه و یا ممنوع است که روزه سبب ضرر به خودش،  عدۀ دیگری می
شد، (صوم الدھر) گفته نشده  و یا سبب اھمال حق دیگران گردد، و اگر سبب چنین کارھای نمی

 و مکروه نیست.
کسی که ھمیشه روز «که فرمودند:  جو باآلخره عدۀ بر این نظر اند که معنی این قول پیامبر خدا 

خبر است نه نفی ثواب، به این معنی که چنین شخصی به روزه » بگیرد، گویا روزه نگرفته است
کند، پس از نگاه تحمل زحمت گویا  گرفتن عادت نموده، و گرسنگی و تشنگی را احساس نمی

اند،  نفی ثواب روزه را از چنین شخصی نکرده جگرفته است، بنابراین چون پیامبر خدا روزه ن
 اش صحت داشته و ثواب دارد. روزه

ولی نظر اکثر علماء این است که: (صوم الدھر) به ھرطریقی که باشد مکروه است، و اجتناب 
کرد، خود  کار اقدام می بود، اولین کسی که به این کردن از آن بھتر است، و اگر کار شایستۀ می

بودند، و چون خودشان چنین نکردند، پس نکردن آن بھتر است، و خداوند متعال  جپیامبر خدا 

ِ  رَُسولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿فرماید:  می ۡسوَةٌ  ٱ�َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لَِّمن َحَسنَةٞ  أ َ  يَرُۡجوا  َوذََكرَ  ٱ�ِخرَ  َوٱۡ�َۡومَ  ٱ�َّ

 َ  .﴾َكثِٗ�� ٱ�َّ

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٤٨

نْ  -٣٨ وْ  باب: مَ ارَ قَ مْ زَ لَ ا فَ فْ  مً نْ  طِرْ يُ مْ عِ هُ  دَ

 ها افطار نکند ]: کسی که به دیدن مردمی برود و نزد آن۳۸باب [

َ�تُْه  -۹۶۴
َ
مِّ ُسلَيٍْم، فَأ

ُ
ُ َ�نُْه، َدَخَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، ىلَعَ أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

إِ�ِّ َصائِمٌ «قَاَل: بِتَْمٍر وََسْمٍن، 
ِ�يُدوا َسْمنَُ�ْم يِف ِسَقائِِه، َوَ�ْمَرُ�ْم يِف واَِعئِِه، فَ

َ
 » أ

َ
ُ�مَّ قَاَم إىِل

مُّ ُسلَيٍْم: يَا ِمَن ابَليِْت، فََص�َّ َ�ْ�َ الَمْكتُو�َِة، فََداَع نَاِحيٍَة 
ُ
ْهِل بَيِْتَها، َ�َقالَْت أ

َ
مِّ ُسلَيٍْم َوأ

ُ
ِأل

ًة، قَاَل:  ، إِنَّ يِل ُخَو�ْصَّ ِ ؟«رَُسوَل ا�َّ �ٌَس، َ�َما تََرَك َخْ�َ آِخَرٍة َوالَ »َما ِ�َ
َ
، قَالَْت: َخاِدُمَك أ

 
َّ

ُ ِ�يهِ «َداَع يِل بِِه، قَاَل:  ُدْ�يَا إِال
َ

ا، َوَ�اِرْك هل ً  َوَودلَ
ً

نَْصاِر »اللَُّهمَّ اْرُزقُْه َماال
َ
ْ�رَثِ األ

َ
إِ�ِّ لَِمْن أ

، فَ
وَن َوِمائَةٌ  َة بِْضٌع وَِعرْشُ اٍج ابَلرْصَ نَُّه ُدفَِن لُِصليِْب َمْقَدَم َحجَّ

َ
َميْنَُة: �

ُ
ثَتِْ� ابْنيَِت أ ، وََحدَّ

ً
 َماال

 ].۱۹۸۲ابلخاری:  [رواه
و او  )١(رفتند م سلیمنزد أ جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۹۶۴

 خرما و روغن آورد. جبرای پیامبر خدا 
روغن خود را ببرید و در مشکش بریزید، و خرمای خود را در ظرفش، «فرمودند: 

 ».زیرا من روزه دارم
خواندند،  یر فرضی [یعنی: نماز نفلی]بعد از آن برخاستند و در گوشۀ از خانه نماز غ

 کردند. دعا اش وادهانو برای ام سلیم و خ
 أم سلیم گفت: یا رسول الله! عزیزی دارم [به حق او ھم دعا کنید].

 ؟»عزیزت کیست«گفتند: 
 ا انس.مگفت: خادم ش

ھیچ خیری از امور دنیا و آخرت را در دعا کردن  جگوید]: پیامبر خدا  می سس[ان
خدایا! برایش مال و فرزند بده، «این بود که]: شان  برای من فرو گذار نکردند، [و دعای

 ».بده تو برک
ترین مردم انصار ھستم، و دخترم(أمینه) برایم گفت که از پشت و من فعًال پولدار

 .)٢(اند ست چند نفر، دفن شدهمن تا پیش از آمدن َحجاج به بصره، یک صد و بی

از آن جھت  جاش (غمیصاء) و یا (رمیصاء) است، پیامبر خدا  ام سلیم مادر انس است، و نام اصلی -١
 شان بود. رفتند که وی خالۀ رضاعی نزد أم سلیم می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 ٢٤٩  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

وْ  -٣٩ هْ باب: الصَّ رَ الشَّ  رِ مِ آخِ

 ]: روزه گرفتن آخر ماه۳۹باب [

َل انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: رَُجًال  -۹۶۵
َ
ُ َ�نُْهَما، َسأ َ�ْن ِعْمَراَن بِْن ُحَصْ�ٍ ريَِضَ ا�َّ

بَا «َ�َقاَل: 
َ
َما ُصْمَت رَسَ يَا أ

َ
ْهِر؟فَُالٍن، أ ، قَاَل: » َر َهَذا الشَّ ِ إَِذا «َقاَل الرَُّجُل: َال يَا رَُسوَل ا�َّ

فَ
ْ�َطْرَت فَُصْم يَْوَمْ�ِ 

َ
ِر َشْعبَانَ : «ِ� ِروايَِة قَاَل وَ  ،»أ  ].۱۹۸۳[رواه ابلخاری:  »ِمْن رَسَ

خدایا! مال و «به حق انس چنین دعا کردند:  ج) در روایت دیگری آمده است که پیامبر خدا ۱
، و در (حلیة األولیاء) به نقل از »فرزند فراوان برایش بده، عمرش را دراز کن، و گناھش را بیامرز

دھد، و در این شھر زمینی که دو بار  آمده است که گفت: زمینم در سال دو بار حاصل می سانس
 دھد وجو ندارد. حاصل می

، حجاج بن یوسف ثقفی است، که در سال ھفتاد و پنج ھجری به بصره آمد، در ) مراد از َحجاج۲
وقت آمدن حجاج به بصره، انس به سن ھشتاد و چند سالگی رسیده بود، و ھنگام وفات، در سال 

 نود و سه ھجری، حدود صد سال عمر داشت.
 ) روزۀ نفلی را بدون عذر معقولی نباید خورد.۳
 عث رنجش بخشش دھنده نشود، جواز دارد.) رد تحفه و بخشش اگر با۴
 ھا جواز دارد. ) دعا کردن برای برکت در امور دنیوی مانند: مال و فرزند و امثا این۵
اند  ) دعا کردن بعد از نماز مشروع است، ولی بعضی از علماء آن را اختصاص به نماز نفلی داده۶

بیح (سبحان الله)، تحمید (الحمدالله) و گویند بعد از نماز فرضی باید به تس نه نماز فرضی، و می
 إله إال الله) پرداخت. تھلیل (ال

) داخل شدن به خانۀ دیگران در وقت نبودن صاحب خانه جواز دارد، ولی این امر طوری که ۷
گوید در صورتی است که این کار سبب رنجش صاحب خانه نشود، ورنه جائز  می /امام عینی

 قیاس نمود. جاین امر به سید المرسلین نیست، و نباید دیگران را در 
دارد، زیرا ام سلیم فرزندش را در دعای پیامبر خدا  ) مادر، فرزندش را از خود بیشتر دوست می۸

بر خود ترجیح داد، بنابراین بر فرزند الزم است تا این مھر و محبت مادری را به محبت و  ج
و از ھیچ خدمتی نسبت به وی و ھم احسان خود تا جایی که برایش ممکن است، پاسخ داده 

 چنین نسبت به پدرش کوتاھی نکند.
ھای دیگر  مستجاب الدعوه بودند، زیرا به اثر دعای شان: باغ انس بر خالف باغ ج) پیامبر خدا ۹

داد، در حدود صد سال و یا بیش از ان عمر کرد، اوالد فوق العاده  آن منطقه سالی دو بار میوه می
جائیکه صد فرزند از پشت خودش وفات نمودند، و در آخر عمر حدود صد فرزند  فراوانی داشت، تا

 و نواسۀ دیگر داشت.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٥٠

از شخصی  جروایت است که پیامبر خدا  باز عمران بن حصین -۹۶۵
 ؟»ای ابو فالن! آخر این ماه را [یعنی: ماه شعبان را] روزه گرفتی«پرسیدند: 

، »چون عید شد، دو روز روزه بگیر«آن شخص گفت: نه، یا رسول الله! فرمودند: 
 .)١(»آخر شعبان را [روزه گرفتی؟]«درروایت دیگری آمده است که گفتند: 

وْ  -٤٠ وْ  مِ باب : صَ ةِ يَ عَ مُ  مِ اجلُ

 ]: روزه گرفتن روز جمعه۴۰[ باب

ُ َ�نْهُ  َجابِرٍ َعن  -٩٦٦ ُ  ريَِضَ ا�َّ
َ

نَُّه قيَل هل
َ
َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َصْوِم  :�

 ].١٩٨٤[رواه ابلخاری:  »َ�َعمْ «يَْوِم اجلُُمَعِة؟ قَاَل: 
از روزه  جروایت است که کسی از وی پرسید: آیا پیامبر خدا  ساز جابر -٩٦٦

 اند؟ روز جمعه نھی کرده گرفتن
 .)٢(»بلی«گفت: 

این بود که خبر داشتند که این شخص نذر کرده است که  جگویند سبب استفسار پیامبر خدا  -١
 آخر ھرماه، و یا آخر ماه شعبان را روزه بگیرد، از این سبب از وی چینین استفسار نمودند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا سه قول است: امام نخعی  در مورد روزه گرفتن روز جمعه چندین قول است، و مشھورترین آن 

گویند: روزه گرفتن روز جمعه به طور مطلق مکروه است، یعنی:  و شعبی و زھری رحمھم الله می
 .خواه تنھا روزه گرفته شود، و خواه با روز دیگری

امام ابو حنیفه و محمد بن حسن، و امام مالک و محمد بن منکدر و ابن عباس رحمھم الله 
گویند: روزه گرفتن روز جمعه به طور مطلق بدون کراھت جواز دارد، یعنی: خواه تنھا روزه  می

 گرفته شود، و خواه با روز دیگری.
د: روزه گرفتن روز جمعه تنھا گوین ابو ھریره، و محمد بن سیرین، و ابو یوسف رحمھم الله می

مکروه است، ولی اگر با روز دیگری پیش از آن، یعنی: روز پنج شنبه، و یا بعد از آن، یعنی: روز 
شنبه روزه گرفته شود کراھت ندارد، و احادیث بسیاری که در این مورد آمده است مؤید قول 

 اخیر است، و از آن جمله حدیث آتی.

                                                 



 ٢٥١  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َدَخَل  -٩٦٧
َ
ُ َ�نَْها، أ َ�ْن ُجَو�ِْر�ََة بِنِْت احلَارِِث ريَِضَ ا�َّ

ْمِس؟«َصائَِمٌة، َ�َقاَل: َعلَيَْها يَْوَم اجلُُمَعِة َوِ�َ 
َ
ُصْمِت أ

َ
ْن تَُصوِ� «قَالَْت: َال، قَاَل: » أ

َ
تُِر�ِديَن أ

فِْطِري«قَالَْت: َال، قَاَل: » َغًدا؟
َ
 ].١٩٨٦[رواه ابلخاری:  »فَأ

در روزه جمعه  جروایت است که پیامبر خدا  )١(لاز جویریه بنت حارث -٩٦٧
 بود.دار  نزدش آمدند، و او در این روز روزه

 ؟»آیا دیروز را روزه گرفته بودی«پرسیدند: 
 گفت: نه.

 ؟»اراده داری که فردا را روزه بگیری«گفتند: 
 گفت: نه.
 .)٢(»ات را] بخور پس [روزه«فرمودند: 

لْ  -٤١ يْ  باب: هَ امِ شَ نَ األَيَّ ُصُّ مِ  ئًاخيَ

 معینی را باید روزه گرفت؟های  ]: آیا روز٤١باب [

ُ َ�نَْهااَع�َِشَة رَ َعن  -٩٦٨ �ََّها ُسئِلَت يِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، � : َهْل اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ِ َص�َّ  يُُّ�ْم يُِطيُق َما اَكَن رَُسوُل ا�َّ
َ
يَّاِم َشيْئًا؟ قَالَْت: َال، اَكَن َ�َملُُه ِديَمًة، َو�

َ
 َ�ْتَصُّ ِمَن األ

 ].١٩٨٧[رواه ابلخاری:  ُق اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يُِطي
روزھای  جروایت است که کسی از وی پرسید: آیا پیامبر خدا  لاز عائشه -٩٦٨

 گرفتند؟ معینی را روزه می

او را جویریه  جخزاعی است، نامش در اصل بره بود، و پیامبر خدا  وی ام المؤمنین جویریۀ -١
با وی ازدواج  جنامیدند، وی از اسیران بنی المصطلق و بسیار زیبا بود، و بعد از اینکه پیامبر خدا 

 اسیرانی را که از قبیلۀ بنی المصطلق در اختیار داشتند، آزاد کردند. شنمودند تمام صحابه
 ل متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائ -٢
ز آن داللت بر این دارد که روزه گرفتن روز جمعه به طور تر ا حیصر این حدیث مانند حدیث سابق، 

منفرد و اختصاصی مکروه است، مگر آنکه با روز دیگری پیش از آن روز دیگری بعد از آن، روزه 
 گرفته شود.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٥٢

دوامدار بود، و کدام یک از شما طاقت و تحمل پیامبر شان  گفت: نه، [بلکه] عمل
 .)١(را دارید؟ جخدا 

٤٢-  ِ امِ التَّرشْ يَّ يَامِ أَ  يقِ باب: صِ

  ]: روزۀ ایام تشریق٤٢[باب 

ُ َ�نُْهمَ وَ  َ�ْن اَع�َِشةَ  -٩٦٩ ْن «، قَاَال: اابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
َ
�ِق أ رْشِ

يَّاِم التَّ
َ
ْص يِف � لَْم يُرَخَّ

ِد الَهْدَي   لَِمْن لَْم َ�ِ
َّ

 ].١٩٩٨، ١٩٩٧[رواه ابلخاری:  »يَُصْمَن، إِال
روزه گرفتن  ج: پیامبر خدا روایت است که گفتند باز عائشه و ابن عمر -٩٦٩

 .)٢(ایام تشریق را جز برای کسی که به دادن (ھدی) قدرت ندارد، رخصت ندادند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
روزھای دیگری را غیر از روزھای که دارای فضیلت  جاین بود که پیامبر خدا  لقصد عائشه 

گرفتند، و از جملۀ روزھای که دارای فضیلت خاصی  اند، روزه نمی است، و برای ھمگان بیان کرده
ھای سیزدھم، چھاردھم،  است، روز عرفه، روز عاشوراء، روز پنج شنبه و دو شنبه در ھر ھفته، روز

 ھای ماه شعبان، و غیره. پانزدھم از ھر ماه، ُنه روز اول ذی الحجه، و بعضی از روز و
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

شود در نزد بعضی از علماء، روز یازدھم،  ) ایام تشریق که به نام (ایام معدودات) نیز یاد می۱
حنیفه و امام مالک و امام احمد بن حنبل دوازدھم، و سیزدھم ذی الحجه است، ولی امام ابو 

 گویند که روز سزدھم ذی الحجه از ایام تشریق نیست. می
) د روزه گرفتن ایام تشریق بین علماء اختالف است: امام ابو حنیفه و اصاحبش و امام شافعی، ۲

گویند: روزه گرفتن ایام تشریق  می سو لیث بن سعد رحمھم الله، و از صحابه علی بن ابی طالب
برای ھیچ کس روا نیست، چه متمتع باشد و چه غیر متمتع، چه (ھدی) داشته باشد، و چه 

ھا از روزه گرفتن ایام تشرق نھی شده است، و  ھا احادیثی است که در آن نداشته باشد، و دلیل آن
روایت است که  سز عقبه بن عامرگوید: ا از آن جمله حدیثی است که ابو داود روایت کرده و می

ھای تشریق، عید ما مسلمانان است، و این  روز عرفه، و روز عید، و روز«فرمودند:  جپیامبر خدا 
احادیث نھی از روزه گرفتن ایام تشریق را از  /و امام طحاوی» روزھا روز خورد و نوش است

روزه گرفتن ایام تشریق در (منی)  از جپیامبر خدا «گوید:  شانزده نفر از صحابه روایت کره و می
نھی کردند، و در (منی) کسانی که حج تمتع و قران کرده بودند، وجود داشتند، و با آن ھم کسی 

ھا  ، و گرچه برای این»شوند را از این نھی استثناء نکردند، پس ھمگان در این نھی داخل می
ھا این باشد که این حدیث  ندیدم، ولی شاید جواب آن بجوابی از حدیث عائشه و ابن عمر

                                                 



 ٢٥٣  روزه] احکام]: [۳۱[ کتاب

وْ  -٤٣ ومِ يَ اءَ باب: صَ ورَ اشُ  مِ عَ

 ]: روزه گرفتن روز عاشورا۴۳باب [

ُ َ�نَْها، قَالَْت: َعن  -۹۷۰ اَكَن يَْوُم اَعُشوَراَء تَُصوُمُه قَُر�ٌْش يِف اجلَاِهِليَِّة، «اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َمَر بِِصيَاِمِه،

َ
ا قَِدَم الَمِدينََة َصاَمُه، َوأ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يَُصوُمُه، فَلَمَّ ا  َوَ�َن رَُسوُل ا�َّ فَلَمَّ

 ].۲۰۰۲: [رواه ابلخاری »تََرَك يَْوَم اَعُشوَراَء، َ�َمْن َشاَء َصاَمُه، َوَمْن َشاَء تََرَ�هُ اُن فُِرَض َرَمَض 
روایت است که گفت: مردم قریش در زمان جاھلیت، روز  لاز عائشه -۹۷۰

 گرفتند. ھم این روز را روز می جگرفتند، و پیامبر خدا  (عاشورا) را روزه می
روز را روزه گرفتند، [و دیگران را ھم] به روزه گرفتن آن  چون به مدینه آمدند، این

 امر کردند.
چون روزۀ ماه رمضان فرض گردید، [روزه گرفتن] روز (عاشورا) را ترک کردند، [از 

گرفت، و کسی که  خواست [روز عاشورا] را روزه می آن به بعد] کسی که می
 .)١(گرفت خواست روزه نمی نمی

 جمنسوخ است، زیرا احادیث نھی، در (منی) بود، و ایام منی ایام اواخر حیات پیامبر خدا 
 باشد. می

گویند: روزه گرفتن ایام  عدۀ از علماء از آن جمله: ابو اسحاق مروزی و بعضی دیگر از علماء می
دھند،  از حدیث باب چگونه جواب می ھا چیست؟ و تشریق به طور مطلق روا است، اینکه دلیل این

 اطالعی بدست آورده نتوانستم.
گویند:  و امام مالک و اوزاعی، و اسحاق بن راھویه می شعائشه، و عبدالله بن عمر، و عروه بن زبیر

روزه گرفتن ایام تشریق تنھا برای متمتعی که قدرت به دادن (ھدی) را نداشته، و سه روز 
و الحجه روزه نگرفته است، روا است، وبرای غیر آن روا نیست، و حدیث اش را تا روز دھم ذ روزه

 باب، مستند این قول است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

ند و) روز (عاشوراء) روز دھم ماه محرم است، و فضیلت این روز از این جھت است که خدا۱
 ھا عبارت اند از: مورد رحمت و کرم قرار داد، و این متعال در این روز، سیزده نفر از انبیاء خود را

 اش قبول گردید. : که در این روز توبه÷أ) آدم
 : که در این روز به آسمان برده شد.÷ب) ادریس

 اش بر روی جودی قرار گرفت. : که در این روز کشتی÷ج) نوح
 : که در این روز متولد شد.÷د) ابراھیم

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٥٤

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَِدَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الَمِدينََة  -۹۷۱ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
ى ايلَُهوَد تَُصوُم يَْوَم اَعُشوَراَء، َ�َقاَل: 

َ
ُ »َما َهَذا؟«فََرأ ، قَالُوا: َهَذا يَْوٌم َصاِلٌح َهَذا يَْوٌم نىَجَّ ا�َّ

ا�ِ  َحقُّ بُِموىَس ِمنُْ�مْ «فََصاَمُه ُموىَس، قَاَل: يَل ِمْن َعُدوِِّهْم، بَِ� إرِْسَ
َ
نَا أ

َ
َمَر »فَأ

َ
، فََصاَمُه، َوأ

 ].۲۰۰۴[رواه ابلخاری:  بِِصيَاِمهِ 
به مدینه آمدند و  جکه گفت: پیامبر خدا روایت است  باز ابن عباس -۹۷۱

 گیرند. دیدند که یھود روز (عاشوراء) را روزه می
 ؟»این روزه گرفتن برای چیست«ند: پرسید

ھا  گفتند: این روز نیکی است، روزی است که خداوند بنی اسرائیل را از دشمن آن
 آن را روزه گرفت. ÷[فرعون] نجات داد، از این جھت موسی

 اش را باز یافت. ئی: که در این روز بینا÷ه) یعقوب
 : که در این روز از چاه نجات یافت.÷و) یوسف

 : که در این روز از مریضی شفا یافت.÷ز) ایوب
 : که در این روز از بطن ماھی نجات یافت.÷ح) یونس

 : که در این روز از دریا نجات یافت، و فرعون غرق شد.÷ط) موسی
 اش قبول شد. : که در این روز توبه÷ی) داود

 : که در این روز به پادشاھی رسید.÷سلیمانک) 
 : که در این روز متولد گردید.÷ل) عیسی
 اش آمرزیده شد. : که در این روز گناھان گذشته و آینده جم) محمد 

) روزه گرفتن روز عاشوراء، به اتفاق علماء واجب نیست، بلکه مستحب و یا سنت است، در ۲
بسیاری آمده است، از آن جمله در صحیح مسلم از ابو فضیلت روزه گرفتن روز عاشوراء احادیث 

امید من آن است که به سبب روزۀ روز «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  سقتاده
 ».عاشوراء، خداوند گناھان سال گذشته را ببخشد

) آنچه که در مورد فضیلت نماز خواندن در شب عاشوراء، و یا روز عاشوراء، آمده است، اصل ۳
کسی که در روز عاشوراء سرمه به چشمش بکشد، ھیچگاه «گوید:  ی ندارد، و حدیثی که میشرع

آن را وضع و  سحدیث دروغ و موضوعی است که قاتالن حسین» شود به درد چشم گرفتار نمی
 اند. افتراء نموده

ر ) احادیثی که در مورد روزه گرفن روز عاشوراء آمده است، ھیچ ارتباطی به واقعۀ تأسف با۴
ندارد، و شاید، روی تصادف بوده است که چنین واقعۀ اسف باری در روز  سشھادت امام حسین

 (عاشوراء) رخ داده است، و چنین تصادفاتی در صفحات تاریخ کم نیست.
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، و ھمان بود که این روز را »من به موسی نسبت به شما مستحق ترم«فرمودند: 
 .)١(آن، امر فرمودندروزه گرفتند، و به روزه گرفتن 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شوراء، پیش از فرضیت به روزه گرفتن این روز، و فرضیت روزه گرفتن روز عا جامر پیامبر خدا  

روزۀ رمضان بود، و بعد از اینکه روزۀ رمضان فرض گردید، فرضیت روزۀ عاشوراء نسخ گردید، و از 
 این موضوع قبًال ھم یاد آوری به عمل آمد.

                                                 





 
 

يح -٣٢ اوِ َ الةِ الرتَّ  كتابُ صَ

 ]: نماز تراویح۳۲کتاب [

نْ باب: فَضْ  -١ انَ  لِ مَ ضَ مَ امَ رَ  قَ

 های] رمضان نماز بخواند ]: فضیلت کسی که در [شب۱باب [

ْلًَة ِمْن اَع�َِشَة َعن  -۹۷۲
َ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َخَرَج يل نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نَْها: أ ريَِضَ ا�َّ

الةِ َجوِْف اللَّيِْل، فََص�َّ يِف الَمْسِجِد، وََص�َّ رَِجاٌل بَِصَالتِهِ   ، َ�َقَدَم َهذا احلَديث يف ِكتَاَب الصَّ
وايَة: قَاَل يِف آِخِر وَ  َ�ينَُهَما ُ�الََفة يِف اللَّفِظ وَ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم هِذهِ الرِّ َ رَُسوُل ا�َّ َ�تُُو�ِّ

ْمُر ىلَعَ َذلَِك 
َ
 ].۲۰۱۲[رواه ابلخاری:  َواأل

در نیمۀ شبی از شبھا برآمدند  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۹۷۲
ردن، این حدیث با اختالف لفظ و در مسجد نماز خواندند، مردمی به ایشان اقتداء ک

وفات  جقبًال در کتاب نماز گذشت و در آخر این روایت آمده است که: پیامبر خدا 
 .)١(یافتند و موضوع به ھمین منوال بود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
به ھمین منوال بود) وفات یافتند و موضوع  جکه: (پیامبر خدا  ل) مراد از این قول عائشه۱

کرد، و آنچه که قابل تذکر است این است  این است که: ھرکس تراویح را در خانۀ خود تنھا اداء می
و قسمتی از  سکه: خواندن نماز تراویح در خانه و به طور منفردانه در زمان خالفت ابو بکر صدیق

که نماز تروایح را به  مردم را توجیه نمود سنیز ادامه یافت، بعد از آن عمر سخالفت عمر
ھا (تمیم داری) را امام  جماعت بخوانند، و ھمان بود که برای مردھا (أبی بن کعب) و برای زن

این بدعت نیکی «مقرر نمود، شبی آمد و مردم را در حال نماز خواندن با جماعت دید و گفت: 
 ».است

) بدعت عملی است که قبًال وجود نداشته است، و این عمل را از این جھت بدعت گفت که: نماز ۲
و در ابتدای خالفت خود او نه به  سو در زمان ابو بکر صدیق جتراویح در زمان پیامبر خدا 

شد، و نه ھرشب به طور متوالی خوانده  شد، و نه در اول شب خوانده می جماعت خوانده می
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دْ تِامسِ لَيْ باب: الْ  -٢ ةِ القَ بْ رِ يفِ لَ رِ  السَّ اخِ  عِ األَوَ

 ]: جستجوی (شب قدر) در هفت شب اخیر ماه رمضان۲باب [

ْصَحاِب انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۹۷۳
َ
 ِمْن أ

ً
نَّ رَِجاال

َ
ُ َ�نُْهَما: أ َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ

ُروا 
ُ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: وََسلََّم، أ َواِخِر، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
بِْع األ ْلََة الَقْدِر يِف الَمنَاِم يِف السَّ

َ
يل

َرى «
َ
بِْع أ �َها فَلْيَتََحرََّها يِف السَّ َواِخِر، َ�َمْن اَكَن ُمتََحرِّ

َ
بِْع األ ْت يِف السَّ

َ
ُرْؤَ�اُ�ْم قَْد تََواَطأ

َواِخرِ 
َ
 ].۲۰۱۵[رواه ابلخاری:  »األ

بخواب  جروایت است که مردمی از اصحاب پیامبر خدا  باز ابن عمر -۹۷۳
 دیدند که (شب قدر) در ھفت شب اخیر رمضان است.

ھای شما [در اینکه شب قدر] در  کنم که خواب فکر می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
ھفت شب اخیر است با ھم متفق است، پس اگر کسی طلب (شب قدر) را دارد، در 

 .)١(»ھفت شب اخیر طلب نماید

از این جھت آن را (نیک) نامید، که این بدعت ناروا نبود، بلکه مشروع بود، زیرا پیامبر  شد، و می
 سو چون عمر» به دو شخص بعد از من که ابو بکر و عمر باشند اقتداء کنید«فرموده اند:  جخدا 

این کار را پیشنھاد کرد، و صحابه بدون اختالف آن را پسندیده و تصویب نمودند، صبغۀ 
 بخود گرفت.مشروعیت 

) گرچه عدد رکعات نماز تراویح مورد اختالف است، ولی در نزد جمھور علماء بیست رکعت ۳
باشد، در سنن  شود، و این غیر از نماز وتر است که سه رکعت می است، که دو دو رکعت خوانده می

ر تراویح را د سدر زمان عمر«روایت است که گفت:  سبیھقی به سند صحیح از سائب بن یزید
در «، و در موطأ مالک از زید بن رومان روایت است که گفت: »خواندند رمضان بیست رکعت می

که البته مرادش بیست » خواندند مردم تراویح را در رمضان بیست و سه رکعت می سزمان عمر
 رکعت تراویح، و سه رکعت وتر است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ی: اندازه گیری، و به معنی عزت و شرف است، و (شب قدر) را از آن جھت (شب ) (قدر) به معن۱

دارد، و  اند که در این شب خداوند متعال امور متعلق به سال آینده را معین و مقدر می قدر) گفته
این شبی است که دارای عزت و شرف است، و در فضیلت (شب قدر) احادیث بسیاری آمده است، 

کسی که شب قدر را از «فرمودند:  جگوید: پیامبر خدا  که می سبو ھریرهاز آن جمله حدیث ا
 ».شود اش بخشیده می روی تصدیق به خدا، و به طلب ثواب از خدا قیام نماید، گناھان گذشته

                                                                                                                        



 ٢٥٩  حیتراو نماز]: ۳۲[ کتاب

ىَب َعن  -۹۷۴
َ
قَاَل: اْ�تََكْفنَا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الَعرْشَ ريَِضَ اهللا َعنُه َسِعيٍد، أ

وَْسَط ِمْن َرَمَضاَن، 
َ
�َن فََخَطبَنَا، َوقَاَل: األ ْلََة الَقْدِر، ُ�مَّ «فََخَرَج َصبِيَحَة ِعرْشِ

َ
ِر�ُت يل

ُ
إِ�ِّ أ

�ِْسيتَُها 
ُ
َِمُسوَها يِف الَعرْشِ  -أ يتَُها فَاتلْ ْو �ُسِّ

َ
�ِّ  أ

َ
يُْت �

َ
َواِخِر يِف الَوتِْر، َو�ِ�ِّ َرأ

َ
ْسُجُد يِف َماٍء األ

َ
أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَْ�ِْجعْ  ، فَرََجْعنَا َوَما نََرى »َوِطٍ�، َ�َمْن اَكَن اْ�تََكَف َمَع رَُسوِل ا�َّ
َماِء قَزََعًة، فََجاَءْت َسَحابٌَة َ�َمَطَرْت َحىتَّ   َساَل َسْقُف الَمْسِجِد، َوَ�َن ِمْن َجِر�ِد يِف السَّ

 ِ� ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم �َْسُجُد يِف الَماِء َوالطِّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
َالُة، فََرأ ِ�يَمِت الصَّ

ُ
، انلَّْخِل، َوأ

ِ� يِف َجبَْهِتهِ  ثََر الطِّ
َ
يُْت أ

َ
 ].۲۰۱۶[رواه ابلخاری:  َحىتَّ َرأ

 جروایت است که گفت: ده روز وسط رمضان را با پیامبر خدا سسعید از ابو -۹۷۴
برآمدند و برای ما خطبه داده و  جبه اعتکاف نشستیم، صبح روز بیستم پیامبر خدا 

 فرمودند:
من شب قدر را بخواب دیدم و باز از من فراموش ساخته شد، [یعنی: خداوند آن را «

ھا  ک از راوی است]، پس آن را در شباز من فراموش ساخت] و یا فراومش کردم [ش
کنم، از  طاق دھۀ اخیر جستجو نمائید، و در خواب دیدم که بین آب و گل سجده می

به اعتکاف نشسته است، به اعتکاف گاھش  جاین جھت کسی که با پیامبر خدا 
 ».برگردد

باریدن دیدیم، ابری آمد و به  ما برگشتیم، و در حالی که در آسمان پارۀ ابری را نمی
درخت خرما بود جاری شد، و ھای  شروع کرد، تا آنکه آب از سقف مسجد که از شاخه

کنند، تا جایی که  را دیدم که در آب و گل سجده می جنماز اقامه گردید و پیامبر خدا 
 .)١(دیدم جاثر گل را در پیشانی آن حضرت 

 /) در اینکه (شب قدر) در کدام شب است، نظریات مختلفی وجود دارد، امام ابو حنیفه۲
شود، ابو یوسف و محمد  ن است، و تقدیم و تاخیر میھای رمضا گوید: در یکی از شب می

شود، یعنی: در  ھای رمضان است، ولی تقدیم و تاخیر نمی گویند: در یکی از شب الله میارحمھم
گوید: در ده شب اخیر  می /باشد، امام شافعی شب ثابتی است که ھمیشه در آن شب می

وال دیگری نیز در زمینه وجود دارد، رمضان است، ولی تعیین نیست که در کدام شب است، و اق
 شود.  ھا دیده نمی که لزومی به ذکر ھمۀ آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٦٠

ي -٣ رِّ َ دْ لَيْ  باب: حتَ ةِ القَ تْ لَ نَ الْ  رِ رِ يفِ الوِ ِ عَ مِ بَادَةرشْ رِ يفِ عِ اخِ   األَوَ

  های طاق دهۀ اخیر در حال عبادت ]: جستجوی شب قدر در شب٣باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل:  -٩٧٥
َ
ُ َ�نُْهَما: أ اتَلِمُسوَها «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

 ْ
َ

َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن يل
َ
لََة الَقْدِر، يِف تَاِسَعٍة َ�بىَْق، يِف َسابَِعٍة َ�بىَْق، يِف َخاِمَسٍة يِف الَعرْشِ األ

 ].٢٠٢١[رواه ابلخاری:  »َ�بىَْق 
 فرمودند: جروایت است که: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۹۷۵

ماند، در  شب قدر را در دھۀ اخیر رمضان جستجو کنید، در ُنھم شبی که باقی می«
 .)١(»ماند ماند، در پنجم شبی که باقی می میھفتم شبی که باقی 

ھای طاق دھۀ اخیر: شب بیست و یکم، شب بیست و سوم، شب بیست و چنجم،  ) مراد از شب۱
 شب بیست و ھفتم، و شب بیست و نھم است.

ھا گفتند که ھرکس به اعتکاف گاھش برگردد، که یقین  از این جھت برای آن ج) پیامبر خدا ۲
ھا از باران تر نشوند،  پیوندد، از این جھت برای آنکه آن شان به حقیقت می داشتند که خواب

 فرمودند تا ھرکس بزودی به مکان اعتکافش برگردد.
 اک کند.اش پ ) نماز گذار نباید خاک و گل را در بین نماز از پیشانی۳
 ) سجده کردن در گل جواز دارد.۴
 ) فراموشی برای انبیاء در غیر مسائل متعلق به احکام و درغیر وحی جلی، جواز دارد.۵
 ) اعتکاف نشستن در رمضان سنت است، و این سنت کفائی است.۶
 پیوندد. ) خواب انبیاء رؤیای صالحه است که حتمًا به حقیقت می۷
گردد، ولی به خواب غیر انبیاء ھرکس که باشد و ھر  انبیاء ثابت می) احکام شرعی به خواب ۸

شود، و قبًال ھم به تفصیل بیشتری به این موضوع  مقامی که داشته باشد ھیچ حکمی ثابت نمی
 اشاره نموده بودیم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مانده را از طرف آخر  ھای باقی شب گذشت، ھا آن بود که چون ماه از نیم می ) عادت عرب۱

مانده دوازده شب  مانده، سیزده شب باقی گفتند: چھارده شب باقی کردند، مثًال: می حساب می
ماند، شب  مانده، و ھکذا، در این حال، اگر ماه کامل یعنی سی روز باشد، ُنه شب که باقی می باقی

ماند، شب  و پنج شب که باقی می ماند، شب بیست و چھار، بیس و دو، ھفت شب که باقی می
ماند،  شود، ولی اگر ماه ناقص یعنی: بیست و ُنه روز باشد، ُنه شب که باقی می بیست و شش می

ماند،  ماند، شب بیست و سه، و پنج شب که باقی می شب بیست و یک، ھفت شب که باقی می

                                                                                                                        



 ٢٦١  حیتراو نماز]: ۳۲[ کتاب

ُ َ�نْهُ َعنُه وَ  -۹۷۶ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: يِف ِرَوايَةِ َما ريَِضَ ا�َّ ِ�َ «، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ْو يِف َسبٍْع َ�بَْقْ�َ 

َ
َواِخِر، ِ�َ يِف �ِْسٍع َ�ْمِضَ�، أ

َ
 ].۲۰۲۲ی: [رواه ابلخار »يِف الَعرْشِ األ

 است که گفت:در روایت دیگری آمده  بو از ابن عباس -۹۷۶
گذرد، یا  شب قدر در دھۀ اخیر است، در ُنه [شبی] که می«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»ماند در ھفت [شبی] که باقی می

٤-  ِ لِ يفِ العَرشْ مَ نْ  باب: العَ رِ مِ اخِ انَ  األَوَ ضَ مَ  رَ

 اخیر رمضان]: عبادت کردن در دهۀ ۴باب [

ُ َ�نَْها، قَالَْت:  -۹۷۷ إَِذا َدَخَل  اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
ْهلَهُ 

َ
ْ�َقَظ أ

َ
ْلَُه، َوأ

َ
ْحيَا يل

َ
َرُه، َوأ  ].۲۰۲۴[رواه ابلخاری:  »الَعرْشُ َشدَّ ِمزْئَ

ته بود (شب قدر) ثابت است که گف /شود، و این مؤید نظر امام ابو حنیفه شب بیست و پنج می
 شود. نیست و تقدیم و تاخیر می

ماند) چنین آمده است که: (ھفت شب که  ) در روایت دیگری عوض (ھفت شب که باقی می۲
شود، و طوری که در صحیح مسلم آمده  گذرد)، بنابراین، شب قدر (شب بیست و ھفتم) می می

و ھفتم) است، و امام احمد ابن خورد که شب قدر (شب بیست  سوگند می ساست، أبی بن کعب
اند: شب قدر (شب بیست و  کند که گفته روایت می جاز پیامبر خدا  بحنبل از ابن عمر

دانم که (شب قدر) کدام شب است؟ و دلیل  گفت که من می می بھفتم) است، و ابن عباس
 بیان داشت. سآید برای عمر آن را طوری که در حدیث آتی می

گویند که (لیلة القدر) ُنه حرف است، و در سوره (قدر) سه بار تکرار شده  ) بعضی از علماء می۳
تر به نظر  شود، ولی آنچه که مطمئن است، و اگر (سه) را به (ُنه) ضرب کنیم، (بیست و ھفت) می

ماند احتماالت است، و  رسد این است که (شب قدر) معین نیست، و چیزی که باقی می می
د، از غیر رمضان بیشتر است، و احتمال آنکه در دھۀ اخیر باشد، از دو احتمال آنکه در رمضان باش

ھای دیگر آن بیشتر  ھای تاق این دھۀ باشد، از شب دھۀ دیگر بیشتر است، و احتمال آنکه در شب
ھای دیگر آن بیشتر است، و طوری که  است، و احتمال آنکه در شب بیست و ھفت باشد، از شب

 اند:  گفته
 وی ز شب قدر نشـانیای خواجه چه ج

 

 ھرشب شب قدر است اگر قدر بـدانی 
 

 

ماند، یعنی: شب  گذرد، یعنی: شب بیست و نھم، و در ھفت شبی که باقی می در ُنه شبی که می -١
 بیست و سوم.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٦٢

شد، پیامبر  روایت است که گفت: چون دھۀ اخیر رمضان می لاز عائشه -۹۷۷
خواندند، و ھمسران  کردند، و شب خود را نماز می بند خود را محکم میِإزار جخدا 

 .)١(کرند خود را بیدار می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ِإزار  جشد پیامبر خدا  گوید: (چون دھۀ اخیر رمضان می که می ل) مراد از این قول عائشه۱

کردند، و یا  کردند) این است که جماع کردن با ھمسران خود را ترک می بند خود را محکم می
 ھا باشد. ساختند، و یا شاید مراد ھردوی این خود را جھت عبادت کردن چست و چاالک می

کردند): شاید مراد  : (و ھمسران خود را بیدار میگوید که می ل) مراد از این قول عائشه۲
 شان را. نشستند، و یا ھمۀ ھمسران ھمسرانی باشد که با ایشان به اعتکاف می

 ) آنچه را که باید متذکر شد این است که:۳
ھا فضیلت و برتری دارد، زیرا این ماه، ماه نزول قرآن، ماه روزه،  أ) ماه رمضان نسبت به دیگر ماه

 شود. ھای دوزخ بسته می یح، و ماھی است که در آن درھای بھشت گشوده شده، و درماه تراو
ب) ده روز اخیر ماه رمضان نسبت به دو دھۀ دیگر آن فضیل بیشتری دارد، زیرا اکثر روایات 

 باشد. ھای این دھۀ می داللت براین دارد که (شب قدر) در یکی از شب
آن فضیلت دارد، زیرا اکثر روایات داللت براین دارد ھای جفت  ھای تاق این دھۀ بر شب ج) شب

 باشد. ھای تاق این دھۀ می که (شب قدر) دری یکی از شب
ھای تاق این دھۀ فضیلت بیشتری  د) در نزد بسیاری از علماء شب بیست و ھفت از دیگر شب

بن ھا بیشتر است، از ا دارد، زیرا احتمال بودن (شب قدر) در این شب نسبت به دیگر شب
دانم، عمر گفت: کدام شب  گفت: من شب قدر را می سروایت است که برای عمر بعباس

ھا را ھفت،  است؟ گفت شب بیست و ھفتم، پرسید: از کجا فھمیدی؟ گفت: زیرا خداوند آسمان
این  سزمین را ھفت، ایام ھفته را ھفت، و طواف را ھفت، و جمره راھفت و... گردانید، عمر

 ید و گفت: تو به چیزی متوجه شدی که ما متوجه نشده بودیم.سخن را از وی پسند

                                                 



 
 

افِ ك -٣٣  تابُ اإلعتِكَ

 ]: اعتکاف۳۳[کتاب 

ِ باب: االعْ  -١ افِ يفِ العَرشْ رِ تِكَ اخِ لِّ العْ اوَ   األَوَ دِ كُ اجِ افِ يفِ املَسَ اتِكَ  هَ

 ]: اعتکاف در دهۀ اخیر و اعتکاف در تمام مساجد۱باب [

ُ َ�نَْها، َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -٩٧٨ نَّ انلَّ «َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ
يِبَّ َص�َّ اُهللا أ

ْزَواجُ 
َ
، ُ�مَّ اْ�تََكَف أ ُ َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحىتَّ تََوفَّاُه ا�َّ

َ
ُه َعلَيِْه وََسلََّم، اَكَن َ�ْعتَِكُف الَعرْشَ األ

 ].٢٠٢٦[رواه ابلخاری:  »ِمْن َ�ْعِدهِ 
تا ھنگام  جروایت است که پیامبر خدا  جھمسر پیامبر خدا  لاز عائشه -۹۷۸

 جنشستند، و بعد از وفات پیامبر خدا  ت، دھۀ اخیر رمضان را، به اعتکاف میوفا
 .)١(به اعتکاف نشستندشان  ھمسران

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) اعتکاف در لغت به معنی اقامت گزیدن، و در اصطالح شرع: عبارت از اقامت گزیدن در مسجد ۱

 جھت تقرب جستن به خدا به صفت مخصوصی است.
ھا بین علماء  مردھا مستحب اکید است، و اما در مورد زن) اعتکاف نشستن در دھۀ اخیر برای ۲

گوید: این حدیث دلیل بر این است که اعتکاف نشستن برای  می /اختالف است، امام نووی
ھا در اعتکاف نشستن اجازه دادند، ولی امام ابو  برای آن جھا نیز جواز دارد، زیرا پیامبر خدا  زن

اش به اعتکاف بنشیند، و در (بدائع الصنائع) که از  گوید: زن باید در مسجد خانه می /حنیفه
مشھورترین کبت فقه در مذھب احناف است آمده است که: اعتکاف نشستن زن در مسجد روا 

 است.
ترین اعتکاف آن است که در مسجد الحرام باشد، بعد از آن در مسجد  ) بھترین و با فضیلت۳

آن در بیت المقدس، بعد از آن در مسجد جامع، بعد از آن در مسجدی که جماعتش نبوی، بعد از 
 بزرگتر باشد.
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دْ  : الَ باب -٢ لُ البَيْ يَ ةٍ تَ إِالَّ حلِ خُ  اجَ

 ]: معتکف نباید بدون حاجت به خانه برود۲باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  َعنَهاوَ  -۹۷۹ ُ َ�نَْها قَالَْت: َو�ِْن اَكَن رَُسوُل ا�َّ ُْدِخُل «ريَِضَ ا�َّ
َ

يل
َسُه َوُهَو يِف الَمْسِجِد، 

ْ
َّ َرأ  حِلَاَجٍة إَِذا اَكَن ُمْعتَِكًفايلَعَ

َّ
لُُه، َوَ�َن َال يَْدُخُل ابَليَْت إِال رَجِّ

ُ
 »فَأ

 ].۲۰۲۹[رواه ابلخاری: 
سر خود را در حالی که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۹۷۹

زدم، و در ھنگام  آوردند و من سرشان را شانه می در مسجد بودند به طرف من می
 .)١(آمدند اعتکاف بدون ضرورت به خانه نمی

افِ لَ باب: االعْ  -٣  الً يْ تِكَ

 ]: اعتکاف در شب۳باب [

ُ َ�نُْه،َعِن ُ�َمَر ريَِضَ  -۹۸۰ نَّ  :ا�َّ
َ
َل انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: ُكنُْت نََذرُْت  هُ �

َ
َسأ

ْلًَة يِف الَمْسِجِد 
َ

ْ�تَِكَف يل
َ
ْن أ

َ
وِْف بِنَْذِركَ «احلََراِم، قَاَل: يِف اجلَاِهِليَِّة أ

َ
 ابلخاری:[رواه  »فَأ

۲۰۳۲.[ 
پرسید: من در جاھلیت نذر کرده  ج از پیامبر خدا سروایت است که عمر -۹۸۰

 بودم که یک شب در مسجدالحرام به اعتکاف بنشینم.
 .)١(»پس به نذر خود وفا کن«فرموند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
تواند جھت قضای حاجب از مسجد خارج گردد، ولی در غیر قضای  به اتفاق علماء معتکف می 

ن معتکف از مسجد را به غرض عیادت حاجت بین علماء اختالف است، بعضی از علماء خارج شد
اند، ولی در نزد احناف ھیچ کدام از این کارھا  ھا اجازه داده مریض، مشایعت از جنازه، و امثال این

 جواز ندارد.
جز جھت قضای حاجت، بیرون شدن برای معتکف در شب و روز «در (بدائع الصنائع) آمده است:  

میدن، و یا خواب شدن، و یا عیادت مریض، و یا نماز حرام است، پس نباید غرض خوردن و یا آشا
شود، خواه این بیرون شدنش از  جنازۀ از مسجد بیرون شود، و اگر بیرون شد، اعتکافش فاسد می

 روی قصد باشد و خواه از روی فراموشی.
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دِ بِيَةِ يفِ املَسْ باب: األَخْ  -٤  جِ

 ]: نصب کردن خیمه در مسجد۴باب [

ْن َ�ْعتَِكَف،  -۹۸۱
َ
َراَد أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، أ

َ
ُ َ�نَْها: أ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

 
َ

ا انرَْصََف إِىل ْخِبيٌَة ِخبَاُء اَع�َِشَة، وَِخبَاُء َحْفَصَة، فَلَمَّ
َ
ْن َ�ْعتَِكَف إَِذا أ

َ
َراَد أ

َ
ي أ ِ

َّ
الَماَكِن اذل

رِبَّ َ�ُقولُوَن بِِهنَّ «َ�َقاَل:  وَِخبَاُء َز�ْنََب،
ْ
ل
َ
ا ِمْن » أ ُ�مَّ انرَْصََف، فَلَْم َ�ْعتَِكْف َحىتَّ اْ�تََكَف َعرْشً

 ].۲۰۳۴[رواه ابلخاری:  َشوَّالٍ 
گرفتند که به اعکاف  تصمیم جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۹۸۱

رفتند، دیدند که در  خواستند به اعتکاف بنشینند بنشینند، و چون در جای که می
 ھایی نصب شده است: خیمۀ عائشه، خیمۀ حفصه، خیمه زینب. جا خیمه آن

؟ ھمان بود که [پیامبر »اند گوئید که کار خوبی کرده ھا می آیا به این«فرمودند: 
] از اعتکاف نشستن صرف نظر کرند، تا آنکه ده روز از شوال به اعتکاف جخدا

 .)٢(نشستند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
فا کن) برای استحباب است نه ایجاب، زیرا نذری که (پس به نذر خود و ج) این امر پیامبر خدا ۱

 در جاھلیت کرده بود، در حال کفر بود، و نذر کافر صحت ندارد. سکه عمر
اند که روزه  ) از کلمۀ (یک شب) که در حدیث آمده است بعضی از علماء چنین استنباط کرده۲

ی که روزه را در داشتن در اعتکاف شرط نیست، زیرا شب وقت روزه گرفتن نیست، ولی کسان
گویند که در روایت صحیح مسلم عوض (یک شب) (یک روز) آمده  دانند می اعتکاف شرط می

 تواند. است، بنابراین، این روایت دلیل بر عدم اشتراط روزه در اعتکاف شده نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

از اعتکاف آن بود تا برای ھمسران خود بفھمانند  ج) گویند: سبب صرف نظر کردن پیامبر خدا ۱
ھا کار خوبی نیست، زیرا از یک طرف سبب تنگ کردن مسجد بر نمازگذاران  که این کار آن

شان بر اعتکاف نشستن از روی ھم چشمی با یکدیگر بوده  شوند، از طرف دیگر شاید تصمیم می
از مقصد اصلی خود به تقرب به خدا  باشد، نه از روی اخالص کامل، که در این صورت اعتکاف

 گردد. باشد، خارج می
 ) در اعتکاف نشستن، شرط است که در مسجد باشد.۲
) اگر کسی نیت اعتکاف را کرد، و باز از تصمیم خود بر گشت، باید آن را قضاء بیاورد، و عدۀ ۳

واجب نیست، و گویند: تا وقتی که شروع به اعتکاف نکند، قضاء آوردن آن  دیگری از علماء می

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٦٦

لْ  -٥ ْ  باب: هَ جُ املُعْ خيَ هِ إِىلَ رُ ائِجِ وَ دِ بَابِ املَسْ  تَكِفُ حلََ  جِ

 ]: آیا جائز است که معتکف جهت حوائج خود تا دِر مسجد برود۵باب [

ُ َ�نْهَ  َصِفيَّةَ َعن  -۹۸۲ �ََّها َجاَءْت  اريَِضَ ا�َّ
َ
تُْه � ْخرَبَ

َ
َزْوَج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

َواِخِر ِمْن إِىل
َ
 َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم تَُزوُرُه يِف اْعتاَِكفِِه يِف الَمْسِجِد يِف الَعرْشِ األ

ثَْت ِعنَْدُه َساَعًة، ُ�مَّ قَاَمْت َ�نَْقِلُب، َ�َقاَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمَعهَ  ا َرَمَضاَن، َ�تََحدَّ
نَْصاِر، فََسلََّما  َ�ْقِلبَُها، َحىتَّ 

َ
مِّ َسلََمَة، َمرَّ رَُجَالِن ِمَن األ

ُ
إَِذا بَلََغْت بَاَب الَمْسِجِد ِعنَْد بَاِب أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل لَُهَما انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ىلَعَ رِْسِلُكَما، «ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ
، َوَ�رُبَ َعلَيِْهَما، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ »َصِفيَُّة بِنُْت ُحَيٍّ إِ�ََّما ِ�َ  ِ ِ يَا رَُسوَل ا�َّ ، َ�َقاَال: ُسبَْحاَن ا�َّ

ْن َ�ْقِذَف يِف «وََسلََّم: اُهللا َعلَيِْه 
َ
ِم، َو�ِ�ِّ َخِشيُت أ يَْطاَن َ�بْلُُغ ِمَن اِإل�َْساِن َمبْلََغ ادلَّ إِنَّ الشَّ

و�ِ 
 ].۲۰۳۵[رواه ابلخاری:  »ُ�َما َشيْئًاقُلُ

روایت است که وی به دیدن پیامبر  جپیامبر خدا ھمسر  )١(لاز صفیه -۹۸۲
آمد، و ایشان در دھۀ اخیر رمضان در مسجد به اعتکاف نشسته بودند، ساعتی  جخدا 

نیز  جنزدشان نشست و صحبت کرد، بعد از آن برخاست که برگردد، پیامبر خدا 
 بود مشایعت نمودند. لبرخاستند و او را تا دِر مسجد که نزدیک خانۀ ام سلمه

در شوال به اعتکاف نشستند، جھت قضاء آوردن اعتکاف نبود، بلکه به جھت  جاینکه پیامبر خدا 
 دادند. گرفتند، آن را انجام می این بود که بنا به عادت خود اگر به عبادتی تصمیم می

رسد، اول ھمسر  می ÷وی صفیه بنت حیی بن أخطب است، و نسبتش به ھارون برادر موسی -١
سالم بن مشکم بود، بعد از وی با کنانه بن ابی الحقیق ازداوج نمود، کنانه در غزوۀ خیبر کشته 

او را آزاد ساخته و با وی ازدواج  جبا عدۀ دیگری به اسارت در آمد، پیامبر خدا  لشد، و صفیه
نمودند، صفیه در خواب دیده بود که ماه در گربیانش واقع شده است، این خواب را برای مادر 

ھا شوی؟ در  خود گفت، مادرش بر رویش زد و گفت: چشم آن داری که ھمسر پادشاه عرب
گفت:  لبودند، صفیهاز آن وفات یافتند، ازواج مطھرات نزدشان حاضر  جمرضی که پیامبرخدا 

با چشم خود  جبود، دیگر ھمسران پیامبر خدا  یا رسول الله! ای کاش مرض شما به جان من می
این موضوع را درک کرده و فرمودند: به خداوند قسم که  جبه طرفش اشاره کردند، پیامبر خدا 

 ).۳۴۸-۴/۳۴۷گوید، در سال پنجاه و یا پنجاه و دوم ھجری وفات یافت، (اإلصابه:  راست می
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سال دادند،  ججا گذشتند، بر پیامبر خدا  [در این وقت] دو نفر از مردم انصار از آن
 ھا گفتند: برای آن جپیامبر خدا 

 باشد. بر جای خود و بر ھیئت خود باشید، این زن (صفیه بنت حیی) می
 ھا سخت گذشت. بر آن جسخن پیامبر خدا  )١(!سبحان الله، یا رسول اللهگفتند: 

کند، و  ھمۀ وجود انسان مانند خون دوران می ردشیطان «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)٢(»ترسیدم که مبادا در دل شما وسوسه بیندازد

و در روایت ابن ھشیم آمده است که آن شخص گفت: یا رسول الله! مگر من جز خیر و نیکی،  -١
 گمان دیگری نسبت به شمادارم؟

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 جا گذشتند، یکی اسید بن حضیر، و دیگری عباد بن بشر بود. ) آن دو نفر انصاری که از آن۱
ھا گفتند که: (این زن، جز (صفیه بنت حیی) کس دیگری  از آن جھت برای آن جبر خدا ) پیام۲

ھا وسوسه بیندازد که شاید این زن، زن دیگری غیر ازواج  نیست)، تا مبادا شیطان بر دل آن
کفر  جگوید: چون گمان بد بردن بر پیامبر خدا  می /مطھرات باشد، و طوری که امام شافعی

ھا از واقعیت خبر دادند، تا مبادا چنین گمانی بر  بزودی برای آن جپیامبر خدا است، از این جھت 
 ھا گردد. دل آنان خطور نموده باشد و سبب ھالکت آن

 ) گمان بد بردن بر انبیاء الله به اجماع علماء کفر است.۳
از شدت ) اینکه شیطان در خون انسان جریان دارد، یا جریانش حقیقی است و یا این امر کنایه ۴

 کند. و سوسه در انسان است که او را در ھیچ جا و در ھیچ حالتی ترک نمی
تواند این کار ھار را انجام دھد: سخن زدن با دیگران، مشایعت کردن تا دروازۀ  ) معتکف می۵

آید، تعلیم و تدریس علم، خرید وفروش چیزی که در اعتکاف  مسجد از شخصی که به دیدنش می
ھا، ولی اگر غرضش تجارت باشد، روا  دارد، مانند: خوراک، پوشاک، و امثال این خود با آن احتیاج

 نیست، و البته باید این کارھا در داخل مسجد صورت بگیرد نه در خارج آن.
 تواند در شب از خانه خارج شود. ) زن اگر امنیتش تامین باشد، می۶
 ید.تواند در محل اعتکاف خود با ھمسرش خلوت نما ) معتکف می۷
 باشد، جواز دارد. ) سالم دادن بر مردی که زنی ھمراھش می۸
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افِ يفِ العَرشِ األَوْ باب: االعْ  -٦ انَ تِكَ ضَ مَ ن رَ طِ مِ  سَ

 در ده روز وسط رمضان ]: اعتکاف۶باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -۹۸۳ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْعتَِكُف يِف «َ�ْن أ

�َن يَْوًما ي قُبَِض ِ�يِه اْ�تََكَف ِعرْشِ ِ
َّ

ا اَكَن الَعاُم اذل يَّاٍم، فَلَمَّ
َ
َة �  [رواه »لُكِّ َرَمَضاٍن َعرَشَ

 ].۲۰۴۴ابلخاری: 
در ھر رمضانی ده روز به  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۹۸۳

نشستند، ولی در سالی که در آن وفات یافتند، بیست روز به اعتکاف  اعتکاف می
  .)١(نشستند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
در سال وفات خود بیست روز به اعتکاف نشستند نظریات مختلفی  جدر سبب اینکه پیامبر خدا   

 وجود دارد، از جملۀ این نظریات آنکه:
کنند، خواستند تا اعمال نیک  دانستند که در این سال وفات می می ج) چون پیامبر خدا ۱

بیشتری انجام دھند، تا به این طریق برای امت خود بیاموزند که در آخر عمر خود، در طاعت و 
 عبادت جد و جھد بیشتری داشته باشند.

ین سال دو کرد، ولی در ا تکرار می جدر ھررمضان قرآن را یک بار با پیامبر خدا  ÷) جبرئیل۲
مدت اعتکاف خود را طوالنی ساختند تا وقت کافی  جبار تکرار نمود، از این جھت پیامبر خدا 

 برای این کار وجود داشته باشد.
) چون در سال پیشتر در رمضان به اعتکاف ننشسته بودند، از این جھت در این سال بیست روز ۳

د، ولی ظاھر حدیث و عنوانی را که امام به اعتکاف نشستند، تا ده روز آن عوض سال گذشته باش
 کند. بخاری برای آن انتخاب نموده است، نظر اول را تایید می

                                                 



 
 

 البُيُوعِ كتابُ  -٣٤

 ]: بیوع۳۴کتاب [

اىلَ  -١ ولِ اهللا تعَ اءَ يفِ قَ ا جَ لَٰوةُ  قُِضَيتِ  فَإَِذا﴿: باب: مَ ْ  ٱلصَّ وا �ِض  ِ�  َفٱنتَِ�ُ
َ
 ﴾...ٱۡ�

پس هنگامی که نماز ﴿]: آنچه که در این گفته خداوند متعال آمده است که: ١باب [
 ﴾اداء شد، در روی زمین منتشر شوید...

ُ َ�نْهُ َ�بُْد  َعن -٩٨٤ ِ قَاَل  الرَّمْحَِن ْ�ُن َعوٍْف ريَِضَ ا�َّ ا قَِدْمنَا الَمِدينََة آىَخ رَُسوُل ا�َّ : لَمَّ
 
َ
ْ�رَثُ األ

َ
�ِيِع: إِ�ِّ أ

�ِيِع، َ�َقاَل َسْعُد ْ�ُن الرَّ
نَْصاِر َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بَيِْ� َوَ�ْ�َ َسْعِد بِْن الرَّ

 َ قِْسُم ل
َ
، فَأ

ً
إَِذا َحلَّْت، َماال

ُت لََك َ�نَْها، فَ
ْ
يَّ َزوَْجيَتَّ َهِو�َت نََزل

َ
َك نِْصَف َمايِل، َواْ�ُظْر أ

ُ َ�بُْد الرَّمْحَِن: َال َحاَجَة يِل يِف َذلَِك َهْل ِمْن ُسوٍق ِ�يِه جِتَاَرٌة؟ قَاَل:  تََزوَّْجتََها، قَاَل: َ�َقاَل هلَ
 ْ
َ

َِث ُسوُق َ�يْنَُقاٍع، قَاَل: َ�َغَدا إيِل
َ

، َ�َما بل ِقٍط وََسْمٍن، قَاَل: ُ�مَّ تَاَ�َع الُغُدوَّ
َ
ىَت بِأ

َ
ِه َ�بُْد الرَّمْحَِن، فَأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ثَُر ُصْفَرٍة، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْن َجاَء َ�بُْد الرَّمْحَِن َعلَيِْه أ

َ
، »تََزوَّْجَت؟«أ

نَْصاِر، قَاَل: »َوَمْن؟«قَاَل: َ�َعْم، قَاَل: 
َ
ًة ِمَن األ

َ
، قَاَل: ِزنََة نََواٍة ِمْن »َ�ْم ُسْقَت؟«، قَاَل: اْمَرأ

ُ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -َذَهٍب  ْو نََواًة ِمْن َذَهٍب، َ�َقاَل هلَ
َ
ْولِْم َولَْو �َِشاةٍ «أ

َ
[رواه  »أ

 ].٢٠٤٨ابلخاری: 
ایت است که گفت: ھنگامی که به مدینه آمدیم رو سعوف از عبدالرحمن بن -٩٨٤

 بین من و بین سعد بن ربیع عقد برادری بستند. جپیامبر خدا 
 مردم انصار ھستم، نصف مالم را به تو سعد بن ربیع گفت: من ثروت مندترین

، و بعد دھم می پسندی، من او را طالق ، و نگاه کن ھریکی از دو زنم را که میدھم می
 اش گذشت، او را به نکاح بگیر. از اینکه عده

که در آن  عبدالرحمن بن عوف گفت: مرا به این چیزھا ضرورتی نیست، آیا بازاری
 تجارتی باشد وجود دارد؟

 سعد گفت: بلی، بازار (َقیُنَقاع).
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[راوی] گفت که: از فردایش عبدالرحمن بن عوف به آن بازار رفت، [و از منفعتی 
روغن آورد، و ھمین طور رفت و آمد را ادامه داد، و که حاصلش شده بود]، قروت و 

 دیری نگذشت که عبدالرحمن آمد، و اثر [عطر] و خوش بوئی در وی نمایان بود.
 ؟»ازداج کردی«پرسیدند:  جپیامبر خدا 
 گفت: بلی!

 ؟»با کدام زن«گفتند: 
 گفت: بازنی از انصار.

 ؟»چقدر برایش مھر دادی«فرمودند: 
 ستۀ طال یا یک خسته طال.گفت: به اندازۀیک خ

آنکه به یک ُبزی ولو  مجلس عروسی را برگذار کن،«برایش گفتند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»باشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) این عقد برادری بعد از بنای مسجد صورت گرفت، و در بین پنجاه نفر از مھاجرین و پنجاه نفر ۱

بردند، تا اینکه این آیه نازل گردید  برادری از یکدیگر میراث می از انصار بود، و به سبب این عقد

ْ ﴿که  ْولُوا
ُ
رَۡحامِ ٱَوأ

َ
ۡوَ�ٰ بِبَۡعٖض  ۡ�

َ
گوید: این عقد برادری دو سبب داشت:  ، ابو الفرج می﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

سبب اول آنکه: مردم از زمان جاھلیت به عقد برادری عادت داشتند، و چون این عمل کار 
آن را بین مھاجرین و انصار جاری ساختند، سبب دوم آنکه: مردم  جپسندیده بود، پیامبر خدا 

داشتند، و با این عقد برادری، این احتیاجات مھاجر مسکین بودند و به کمک و سر پناه احتیاج 
 ھا تا حد زیادی رفع گردید. آن
) گرام است، بنابراین وزن ۵/۳) خستۀ طال معادل پنج درھم، ھر درھم به وزن امروزی مساوی (۲

 شود. ) گرام می۵/۱۷یک خستۀ طال به وزن فعلی (
دارد، حد اقل به یک ) برگذاری مجلس عروسی مستحب است، و بھتر است کسی که قدرت ۳

 گوسفند عروسی کند.
شود، و برای کسب معیشت، کار  ) خرید و فروش و معامله برای ھیچ کس عیب شمرده نمی۴

 کردن بھتر از قبول بخشش و صدقات مردم است.
 ) ھمکاری و تعاون کار خوبی است، و از سمات اساسی مسلمانان است.۵

                                                 



 ٢٧١  وعیب]: ۳۴[ کتاب

٢-  ٌ الَلُ بَنيِّ امُ بَنيِّ وَ  باب: احلَ رَ يْ وَ  احلَ شَ نَهُ بَ اتٌ امَ مُ  بَّهَ

]: حالل آشکار، و حرام آشکار است و بین حالل و حرام چیزهای اشتباهی ٢باب [
  ردوجود دا

ُ َ�نْهُ  -٩٨٥ ، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َماَعِن انلُّْعَماِن بِْن �َِشٍ� ريَِضَ ا�َّ
ُموٌر ُمْشتَِبَهٌة، َ�َمْن تََرَك َما ُشبَِّه َعلَيِْه ِمَن اِإلثِْم،«

ُ
، َوَ�يْنَُهَما أ ٌ ، َواحلََراُم َ��ِّ ٌ اَكَن  احلََالُل َ��ِّ

ْن يَُواقَِع َما اْستَبَاَن، لَِما اْستَبَاَن 
َ
وَْشَك أ

َ
 ىلَعَ َما �َُشكُّ ِ�يِه ِمَن اِإلثِْم، أ

َ
أ تَْرَك، َوَمِن اْجرَتَ

َ
أ

ْن يَُواقَِعهُ وَ 
َ
ِ َمْن يَْرَ�ْع َحْوَل احِلَ� يُوِشُك أ  ].٢٠٥١[رواه ابلخاری:  »الَمَعايِص ِحَ� ا�َّ

فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز نعمان بن بشیر -٩٨٥
حالل آشکار و حرام آشکار است، و بین حالل و حرام چیزھای اشتباھی وجود دارد، «

تباھی را از ترس گناه ترک کند، چیزھایی را که گناھش واضح کسی که چیزھای اش
 ».است به طور اولی ترک خواھد کرد

و کسی که در ارتکاب امور اشتباھی جرأت کند، چه بسا در چیزھایی که گناھش «
یقینی است، نیز اقدام نماید، گناھان حدود ممنوعۀ خدا است، کسی که [حیواناتش را] 

چراند، بعید نیست که در خود مناطق ممنوعه نیز داخل  میدر نزدیک مناطق ممنوعه 
 .)١(»شود

 نکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آ -١
) قبًال گذشت، و ۴۸تفصیل این حدیث در کتاب ایمان، باب فضیلت احتیاط در امور دین، حدیث ( 

اند: این حدیث یکی از سه حدیثی  شویم این است که علماء گفته جا متذکر می آنچه را که در این

و حدیث )، إنما األعمال بانلياتھا استوار است، این حدیث و حدیث ( است که مدار اسالم بر آن

گوید که مدار اسالم بر چھار حدیث است  )، و ابو داود میمن حسن إسالم املرء تر�ه ماال يعنيه(

)، و ال يؤمن أحد�م حىت �ب ألخيه ما �ب نلفسهکه این سه حدیث گذشته، و حدیث (
معنی این سخن علماء این است که: اگر به محتوای این احادیث سه گانه و یا چھار گانه عمل 

 ، به ھمۀ اساسات دین اسالم عمل شده است.شود
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فْ  -٣ اتِ باب: تَ بَّهَ ريِ املُشَ  سِ

 ]: توضیح چیزهای متشابه۳باب [

ِخيِه َسْعِد  -۹۸۶
َ
 أ

َ
يِب َوقَّاٍص، َعِهَد إِىل

َ
ُ َ�نَْها، قَالَْت: اَكَن ُ�تْبَُة ْ�ُن أ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

َخَذُه َسْعدُ 
َ
ا اَكَن اَعَم الَفتِْح أ نَّ اْ�َن َويِلَدِة َزْمَعَة ِم�ِّ فَاقِْبْضُه، قَالَْت: فَلَمَّ

َ
يِب َوقَّاٍص أ

َ
�ُْن  بِْن أ

يِب َوقَّاٍص 
َ
يِخ، َواْ�ُن َويِلَدِة  أ

َ
َّ ِ�يِه، َ�َقاَم َ�بُْد ْ�ُن َزْمَعَة، َ�َقاَل: أ يِخ قَْد َعِهَد إيِلَ

َ
َوقَاَل: اْ�ُن أ

 ِ  انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل َسْعٌد: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ

ا إِىل
يِب، ُودِلَ ىلَعَ فَِراِشِه، فَتََساَوقَ

َ
، اْ�ُن أ

يِخ 
َ
يِب، ُودِلَ ىلَعَ فَِراِشِه، َ�َقاَل  أ

َ
يِخ، َواْ�ُن َويِلَدِة أ

َ
َّ ِ�يِه، َ�َقاَل َ�بُْد �ُْن َزْمَعَة: أ  اَكَن قَْد َعِهَد إيِلَ

ِ َص�َّ اُهللا  ِه ، ُ�مَّ قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْ »ُهَو لََك يَا َ�بُْد ْ�َن َزْمَعةَ «َعلَيِْه وََسلََّم: رَُسوُل ا�َّ
ُ لِلِْفَراِش َولِلَْعاِهِر احلََجرُ «وََسلََّم:  َزْوِج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ُ�مَّ قَاَل لَِسوَْدَة بِنِْت َزْمَعةَ » الَودلَ

ى ِمْن َشبَِهِه بُِعتْبََة َ�َما » اْحتَِجيِب ِمنْهُ « وََسلَّمَ 
َ
َ لَِما َرأ [رواه ابلخاری:  َرآَها َحىتَّ لَيِقَ ا�َّ

۲۰۵۳.[ 
برای برادرش  )١(روایت است که گفت: عتبه بن ابی وقاص لاز عائشه -۹۸۶

اورا از وی  ،)٢(بود که بچۀ کنیز زمعه از من است سعد ابن ابی وقاص وصیت کرده
 بگیری.

آن طفل را گرفت و  س] گفت: در سال فتح مکه سعد بن أبی وقاصل[عائشه
 برایم در مورد او وصیت کرده است.گفت: فرزند برادر من است، 

بر خاست و گفت: این طفل برادرم، و بچۀ کنیز پدر من است، و در  )٣(عبد بن زمعه
 اقامۀ دعوی نمودند. جبستر او به دنیا آمده است، تا آنکه نزد پیامبر خدا 

شان  را زخمی نمود، و دندان جعتبه بن ابی وقاص کسی بود که در غزوۀ (أحد) روی پیامبر خدا  -١
الھی! پیش از آنکه یک سال بگذرد، در حال «بر او نفرین کرده و گفتند:  جرا شکست، پیامبر خدا 

، و فعًال پیش از آنکه یک سال بر وی بگذرد، در حال کفر مرد، این نظر جمھور علمای »کفر بمیرد
 گویند: عتبه مسلمان شد، دلیل مقنعی ندارند.  حدیث است، و کسانی که می

زنا کرده بود، و از وی پسری متولد شده بود، و به اساس زمعه کنیزی داشت، که عتبه با وی  -٢
توانست اقامۀ دعوی نموده و (بچۀ زنا) را بگیرد، و عتبه پیش از  عرف و عادت جاھلیت، زانی می

 مرگ برای برادرش وصیت کرده بود که آن بچه را بگیری.
 است. لعبد بن زمعه، برادر سوده بنت زمعه أم المؤمنین -٣
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باشد، و در مورد او به من وصیت کرده  سعد گفت: یا رسول الله! فرزند برادر من می
 است.

عبد بن زمعه گفت: این طفل برادر من و بچۀ کنیز پدر من است، و در بستر او به 
 دنیا آمده است.

 ج، سپس پیامبر خدا »یا عبد بن زمعه! بچه از تو است«فرمودند:  جپیامبر خدا  
بچه از صاحب بستراست، و برای زناکار به جز از سنگ، نصیب دیگری «فرمودند: 

 ».نیست
از آن «باشد گفتند:  جَده دختر زمعه که ھمسر پیامبر خدا بعد از آن برای سو
، زیرا دیدند که آن مولود شبیه و ھمرنگ (عتبه) است، و تا آن »مولود باید حجاب کنی
 .)١(را ندید لمولود زنده بود، سوَده

 مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام و -١
شود یانه؟ یعنی: اگر کسی با زنی زنا کرد، آیا این زنا مانند  ) آیا زنا سبب حرمت مصاھره می۱

شد، به سبب این  نکاح محسوب گردیده و ھرکسی که به سبب نکاح برای آن مرد و زن حرام می
 اختالف علماء است.شود یانه؟ مسئلۀ مشھوری است که مورد  زنا نیز حرام می

امام ابو حنیفه و احمد بن حنبل و عدۀ دیگری از علماء رحمھم الله بر این نظر اند که زنا سبب 
 ھا است. شود، و این حدیث مؤید نظر آن حرمت مصاھره می

گویند که: زنا سبب حرمت  و امام شافعی و امام مالک و بعضی دیگری از علماء رحمھم الله می
به حجاب کردن از آن مولود امر تنزیھی بود، نه  جگویند: امر پیامبر خدا  و می شود، مصاھره نمی
 امر وجوبی.

ولی ظاھر حدیث داللت بر وجوب دارد، زیرا اصل امر برای وجوب است، مگر آنکه دلیلی بر غیر 
توان آن را حمل بر امر  آن وجود داشته باشد، و چون دلیلی بر غیر وجوب وجود ندارد، پس نمی

 زیھی نمود.تن
با وجود  جامر است، ولو آنکه بر خالف واقع باشد، زیرا پیامبر خدا  ) حکم شرعی بنا بر ظاھر۲

 آنکه مولود ھمرنگ عتبه بود، حکم کردند که متعلق به مادرش باشد.
امر  لبرای سوده ججا بود که پیامبر خدا  سازد، و از ھمین ) حکم حاکم حرام را حالل نمی۳

 جشد، زیرا پیامبر خدا  مولود حجاب نماید، گرچه در ظاھر امر برادرش گفته می کردند که از آن
 به این طریق حکم کرده بودند.
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نْ  -٤ سَ  باب: مَ اوِ سَ رَ الوَ بَّ وَ  ملَ يَ نَ املُشَ ا مِ هَ اتِ نَحوَ  هَ

 داند امثال آن را از امور اشتباهی نمی]: کسی که وسوسه و ۴باب [

ُ َ�نَْها:  -۹۸۷ ا بِاللَّْحِم الَ إِ َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
تُوَ�نَ

ْ
ِ إِنَّ قَْوًما يَأ نَّ قَْوًما قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

 ِ َذَكُروا اْسَم ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا نَْدِري أ ْم َال، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ َعلَيِْه «َعلَيِْه وََسلََّم: َعلَيِْه أ وا ا�َّ َسمُّ

وهُ 
ُ
 ].۲۰۵۷[رواه ابلخاری:  »َوُ�

روایت است که گفت: مردمی گفتند: یارسول الله! کسانی  لو از عائشه -۹۸۷
اند  دانیم که [ھنگام ذبح] نام خدا را بر آن یاد کرده آورند، و ما نمی برای ما گوشت می

 یانه؟
 .)١(»شما نام خدا را یاد کنید و بخورید«فرمودند:  جپیامبر خدا 

نْ  -٥ ْ  باب: مَ يْ  ملَ ن حِ بَالِ مِ بَ امليُ سَ  الثُ كَ

 ]: کسی که اهمیت ندهد که از چه راهی مال را به دست آورده است۵باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ  -۹۸۸ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
يِت ىلَعَ «لََّم، قَاَل: َ�ْن أ

ْ
يَأ

ْم ِمَن احلََرامِ 
َ
ِمَن احلََالِل أ

َ
َخَذ ِمنُْه، أ

َ
 ].۲۰۵۹[رواه ابلخاری:  »انلَّاِس َزَماٌن، َال ُ�بَايِل الَمرُْء َما أ

زمانی بر مردم «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۹۸۸
که به دست آورده است، از حالل است و یا آید که شخص اھمیت ندھد که آنچه را  می

 .)٢(»از حرام

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید که (بسم الله) گفتن در وقت ذبح کردن شرط  با استناد بر این حدیث می /امام شافعی 

و عدۀ دیگری از علماء (بسم الله) گفتن در وقت ذبح کردن را  /نیست، ولی امام ابو حنیفه

ْ  َوَ� ﴿فرماید:  شان این قول خداوند متعال است که می دانند، و دلیل واجب می ُ�لُوا
ۡ
ا تَأ  لَمۡ  ِممَّ

ِ  ٱۡسمُ  يُۡذَكرِ  گویند که  یعنی: از چیزی که بر آن نام خدا یاد نشده است، نخورید، و می ﴾َعلَۡيهِ ٱ�َّ
 حدیث پیش از نزول این آیۀ کریمه بود، بنابراین، آیت قرآنی ناسخ حدیث نبوی است. این

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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ةِ يفِ البَزِّ  -٦ ارَ  باب: التِّجَ

 ]: تجارت در جامه۶باب [

ْرَ�مَ  -۹۸۹
َ
اَء ْ�َن اَعزٍِب، َوَز�َْد ْ�َن أ ُ َ�نْهُ  َعِن الرَبَ ، قَاَال: ُكنَّا تَاِجَر�ِْن ىلَعَ َماريَِضَ ا�َّ

ِ َص�َّ  ِْف، َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن الرصَّ َا رَُسوَل ا�َّ
ْ

نل
َ
اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فََسأ

َس، َو�ِْن اَكَن �ََساًء فََال يَْصلُحُ «َ�َقاَل: 
ْ
 ].۲۰۶۱، ۲۰۶۰: [رواه ابلخاری »إِْن اَكَن يًَدا �ِيٍَد فََال بَأ

ت است که گفتند: ما در زمان روای باز براء بن عاِزب و زید بن ارقم -۹۸۹
راجع به مبادلۀ پول به پول پرسان  جکردیم، از پیامبر خدا  تجارت می جپیامبر خدا 

اگر دست به دست باشد باکی ندارد، ولی اگر نیسه باشد، روا «نمودیم، فرمودند: 
 .)١(»نیست

 جاست، زیرا چنین مردمی در زمان خود آن حضرت  جاین حدیث از عالئم نبوت پیامبر خدا  
جا است  کنند، و از ھمین وجود نداشتند، ولی امروز است که مردم فرقی بین حالل و حرام نمی

شود، و به قحطی و زالزل، و جنگ و خون ریزی و دیگر آفات سماوی  ھا اجابت نمی که دعای آن
گفتم: دعا کنید که  جبرای پیامبر خدا «روایت است که گفت:  سشوند، از انس گرفتار می
شوی، زیرا کسی که  ات را حالل کن، مستجاب الدعوه می لقمه«دعوه شوم، فرمودند: مستجاب ال

 ».شود لقمۀ حرامی را در دھانش بگذارد، چھل روز دعایش قبول نمی
داد، و سند قرض را به مبلغ بیشتری از  خودم در مجلسی بودم که یکی به دیگری قرض می 

ھا گفتم: این کار سود است، و سود از گناھان  نمبلغی که به قرض داده شده بود نوشتند، برای آ
اند که: سود ھفتاد و چند درجه است، کمترین درجۀ آن مانند  گفته جکبیره است، و پیامبر خدا 

آن است که شخص به مادرش زنا کند، یکی از کسانی که در آن مجلس نشسته بود گفت: فالنی! 
 به دست آوردن پول است.امروز این چیزھا مطرح نیست، آنچه که مطرح است، 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
مراد از مبادلۀ پول به پول، مبادلۀ طال و نقره با یکدیگر بود، ولی در عصر  جکریم  ) در زمان نبی۱

ھا جای  امروزی چون اوراق مالی مانند: دالر و درھم، و ریال و کلدار، و افغانی و تومان و امثال این
و نقره را گرفته است، بنابراین حکم تبادل این اوراق نقدی با یکدیگر، مانند حکم تبادل طال  طال

 و نقره با یکدیگر است، و تفصیل آن إن شاء الله در باب صرف، و یا صرافی بعد از این خواھد آمد.
گر، اگر به ) توضیح این حدیث آنکه: اگر تبادل طال به نقره، و در این عصر، اوراق مالی با یکدی۲

صورت نقد یعنی: دست به دست باشد به ھر قیمتی که خرید و فروش شود روا است، مثال روا 
است که یک دالر را به ده درھم، و یا یک درھم را به صد کلدار و یا بیشتر و یا کمتر از آن بخریم و 
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ةِ  -٧ ارَ وجِ يفِ التِّجَ رُ  باب: اخلُ

 ]: رفتن به تجارت۷باب [

يَب َعن  -٩٩٠
َ
ْشَعِريَّ  أ

َ
ُ َ�نْهُ  ُموىَس األ اِب ريَِضَ قَاَل  ريَِضَ ا�َّ َذَن ىلَعَ ُ�َمَر بِْن اخلَطَّ

ْ
: اْستَأ

 
َ
لَْم أ

َ
 ُ�َمُر، َ�َقاَل: أ

َ
بُو ُموىَس، َ�َفَرغ

َ
، فَرََجَع أ

ً
نَُّه اَكَن َمْشُغوال

َ
ُ، َوَ��

َ
ُ َ�نُْه، فَلَْم يُؤَْذْن هل ْسَمْع ا�َّ

 ِ ُ، ِ�يَل: قَْد رََجَع، فََداَعُه َ�َقاَل: َصوَْت َ�بِْد ا�َّ
َ

، َ�َقاَل: »ُكنَّا نُْؤَمُر بَِذلَِك « بِْن قَيٍْس ائَْذنُوا هل
لَُهْم، َ�َقالُوا: َال �َْشَهُد لََك ىلَعَ 

َ
نَْصاِر، فََسأ

َ
 َ�ِْلِس األ

َ
َيِّنَِة، فَاْ�َطلََق إِىل تِيِ� ىلَعَ َذلَِك بِابلْ

ْ
 َهَذا تَأ

ْصَغرُ 
َ
 أ

َّ
َّ ِمْن إِال َخيِفَ َهَذا يلَعَ

َ
، َ�َقاَل ُ�َمُر: أ يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ

َ
، فََذَهَب بِأ بُو َسِعيٍد اخلُْدِريُّ

َ
نَا أ

 جِتَاَرةٍ 
َ

ْسَواِق َ�ْعِ� اخلُُروَج إِىل
َ
ْفُق بِاأل لَْهاِ� الصَّ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ ْمِر رَُسوِل ا�َّ

َ
[رواه  أ

 ].٢٠٦٢ابلخاری: 
اجازه  سروایت است که گفت: از عمر بن خطاب ساز ابو موسی اشعری -۹۹۰

خواستم که نزدش داخل شوم، و گویا که مشغول بود، [لذا] برایم اجازه نداد، و من بر 
 گشتم.

فارغ شد، گفت: مگر صدای عبدالله بن َقیس را نشنیدم؟ برایش اجازه  سچون عمر
 بدھید.

 ست، مرا خواست، [و از رفتنم اعتراض کرد].گفتند: او بر گشته و رفته ا
 .)١(ما به ھمین چیز امر شده بودیم گفتم:

 گفت: با این سخن خود باید برایم شاھد بیاوری.
 ھا [در این موضوع] پرسیدم. گوید]: به مجلس انصار رفتم، و از آن می س[ابو موسی

ری باشد، شخص گفتند: برای تو در این موضوع، جز خوردترین ما که ابو سعید خد
 .)١(دھد دیگری شھادت نمی

مسئله بعد از  طوری که گفتیم تفصیل بیشتر این یا بفروشیم، ولی اگر نسیه باشد، روا نیست، و
 این خواھد آمد.

ام رفتی، او در جواب  گفته باشد که چرا بدون اجازه سبرای ابو موسی سگویا عمر بن خطاب -١
امر کرده بودند که: اگر اجازه خواستید و برای شما اجازه ندادند بر  جگفت که: پیامبر خدا 

 گردید.
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 ابو سعید خدری را گرفته با خود بردم، [او شھادت داد].
بر من پوشیده مانده است؟ خرید  جگفت: مگر این چیز از سنت پیامبر خدا  سعمر

 .)٢(و فروش در بازار مرا مشغول نموده بود، مقصدش: رفتن به تجارت بود

نْ با -٨ بَّ البَسْ  ب: مَ  قِ زْ يفِ الرِّ طَ أَحَ

 ]: کسی که فراخی رزق را دوست داشت۸باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  -۹۹۱ ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

ُ يِف «َ�ُقوُل: 
َ

 هل
َ
ْو يُنَْسأ

َ
ُ يِف ِرْزقِِه، أ

َ
ْن يُبَْسَط هل

َ
ُه أ ثَِرهِ، فَلْيَِصْل رمَِحَهُ َمْن رَسَّ

َ
: [رواه ابلخاری »أ

۲۰۶۷.[ 
شندیم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۹۹۱

خواھد رزقش فراخ و عمرش دراز شود: صلۀ رحم را رعایت  کسی که می«گفتند:  می
 .)٣(کند:

ھا  در نزد آن سگفتند، زیرا حدیث ابو موسی اشعری سھا از روی رد بر عمر این سخن را آن -١
 ھا از این حدیث خبر داشت. مشھور و معروف بود، و بر کسی پوشیده نبود، حتی خوردترین آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) در وقت داخل شدن به خانه، دفتر، و یا مجلس کسی، باید از وی اجازه خواسته شود.۱
را رد کرد، نه به جھت آن بود که خبر واحد در نزدش  سخبر ابو موسی اشعری سنکه عمر) ای۲

حجت نیست، بلکه به سبب آن بود که در آن وقت در نزدش مردمانی از شام و عراق نشسته 
بودند، و چون نو مسلمان بودند، ترسید که مبادا احادیثی را در مسائل ترغیب و ترھیب به پیامبر 

نباشد، از این جھت  جھند، و یا از دیگران قبول کنند، که در واقع از پیامبر خدا نسبت د جخدا 
ھا بفھماند که باید در روایت و قبول احادیث نبوی، دقت کامل را مراعات  خواست تا برای آن

 نمایند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣

به طور ابد با وی حرام باشد، مانند: ) صلۀ رحم نسبت به کسی واجب است که نکاح شخص ۱
 کالن، برادر، برادر زاده، خواھر، خواھر زاده، کاکا، عمه، ماما، خاله. پدر، پدر کالن، مادر، مادر

ھا،  ھا، دید و بازدید از آن ھا، خدمت کردن برای آن ) مراد از رعایت صلۀ رحم، کمک مالی به آن۲
 نگاه شرع وعرف بین مردم رواج دارد.و باآلخره ھر نیکی و ھمکاری است، که از 

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٧٨

اءِ النَّبِيِّ  -٩ َ
يئَةِ  ج باب: رشِ  بِاالنِّسِ

 ج]: به نسیه خریدن پیامبر خدا ۹باب [

زْبِ َشِعٍ�،  -۹۹۲
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم خِبُ

َ
نَُّه َمىَش إىِل

َ
ُ َ�نُْه: � �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ
ْ «َولََقْد َو�َِهالٍَة َسِنَخٍة،  ُ بِال

َ
َخَذ َرَهَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِدراًْع هل

َ
، َوأ َمِدينَِة ِعنَْد َ�ُهوِديٍّ

ْهِلهِ 
َ
ْمىَس «َولََقْد َسِمْعتُُه َ�ُقوُل:  »ِمنُْه َشِعً�ا ِأل

َ
ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َصاُع َما أ ِعنَْد آِل ُ�َمَّ

، َو�ِنَّ ِعنَْدُه لَتِْسَع �ِْسَوةٍ  ، َوَال َصاُع َحبٍّ  ].۲۰۶۹[رواه ابلخاری:  »بُرٍّ
را بیان نموده و  جروایت است که وی [حالت فقر پیامبر خدا  ساز انس -۹۹۲

 جگفتند]: نان جو و نان خورشی را که بویش تغییر کرده بود، برای پیامبر خدا  می
سپر خود را نزد شخص یھودی در مقابل مقداری جو که برای  جآوردم، و پیامبر خدا 

 خانوادۀ خود گرفته بودند، گرو گذاشته بودند.
یک  جھیچ شبی نزد آل محمد «گفت:  گوید: از انس] شنیدم که می و [روای می

 .)١(»شد، با آنکه ُنه ھمسر داشتند صاع گندم، یا یک صاع از حبوبات دیگر پیدا نمی

) مراد از دراز شدن عمر، صحت بدن، توسعه در رزق، توفیق در اعمال نیک، و رسیدن به ۳
 ھای دنیوی و اخروی است، و یا حقیقت دراز شدن عمر است. آرزو

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ز فقر را اختیار کرده بودند، ورنه خداوند متعال به اختیار خود چنین حالتی ا ج) پیامبر خدا ۱

ھای زمین را در اختیارشان گذاشته بود، ولی ایشان به اختیار خود، تواضع و فقر  مفاتیح تمام گنج
را بر ثروت و مکنت ترجیح داده، و ھمۀ مظاھر دنیوی را رد کردند، و گرچه تمام اموال غنائم و 

دادند،  ی مردم صد شتر صد شتر، و پیمانه پیمانه طال میصدقات و خراج در نزدشان بود، و برا
 ولی یک حبه و دینار آن برای خود و خانوادۀ خود استفاده نکردند.

 ) خرید و فروش به نسیه با شروط آن جواز دارد.۲
 ) معامله کردن با یھود، و با قیاس به آن، با نصاری و با ھرغیر مسلمان دیگری جواز دارد.۳
 گرو گرفتن در سفر و در غیر سفر جواز دارد. ) گرو دادن و۴
 ) به گرو دادن وادوات جنگی که از مال شخصی انسان باشد، در وقت ضرورت جواز دارد.۵
 ) بخشش ولو آنکه چیزی اندکی باشد، نباید آن را رد کرد.۶
 ترین اشخاص باشد، در خدمت خود و خانوادۀ خود ) بھتر است تا خود شخص ولو آنکه از شریف۷

 جخواست که در خدمت پیامبر خدا باشد، و در این کار عیبی بر وی نیست، زیرا با آنکه ھرکس می
 را انجام دھند. دادند که خود، کارھای خود باشد، ولی ایشان ترجیح می

                                                                                                                        



 ٢٧٩  وعیب]: ۳۴[ کتاب

سْ  -١٠ لِ باب: كَ جُ هِ وَ  بِ الرَّ لِهِ بِيَدِ مَ  عَ

 خودش کسب و کار شخص از زحمت کشید ]:۱۰باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َعِن الِمْقَداِم رَ  -۹۹۳ ُ َ�نُْه، َ�ْن رَُسوِل ا�َّ َ�َل «يِضَ ا�َّ
َ
َما أ

َالُم، اكَ  ِ َداوَُد َعلَيِْه السَّ ُ�َل ِمْن َ�َمِل يَِدهِ، َو�ِنَّ نيَِبَّ ا�َّ
ْ
ْن يَأ

َ
ا ِمْن أ ، َخْ�ً َحٌد َطَعاًما َ�طُّ

َ
َن أ

ُ�ُل 
ْ
 ].۲۰۷۲اه ابلخاری: [رو »ِمْن َ�َمِل يَِدهِ يَأ

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  )١(ساز مقدام -۹۹۳
ھرگز کسی طعامی را بھتر از زحمت کشی دست خودش نخورده است، و پیامبر «
 .)٢(»خودر زحمت کشید دست خود نان می از جخدا 

ولَةِ  -١١ هُ اءِ وَ  باب: السُّ َ ةِ يفِ الرشِّ حَ امَ  بَيعِ الْ وَ  السَّ

 ]: آسان گیری و گذشت در خرید و فروش۱۱[باب 

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  -۹۹۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

ُ رَُجًال َسْمًحا إَِذا بَاَع، َو�َِذا اْشرَتَى، َو�َِذا اْ�تَىَض «قَاَل:   ].۲۰۷۶ری: [رواه ابلخا »رَِحَم ا�َّ
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۹۹۴

خداوند آن شخصی را رحمت کند که در خرید و در فروش، و در مطالبۀ حق خود، «
 .)٣(»باگذشت و آسان گیر باشد

وی مقدام بن معدی کرب بن عمرو کندی است، یکی از نمایندگانی است که از کنده نزد پیامبر  -١
 ).۴/۴۱۱جا وفات یافت، اسد الغابه ( در شام سکنی گزین گردید، و در ھمانآمده بودند،  جخدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
کرد، به نص قرآن کریم ساختن زره و ادوات جنگی بود، و در مستدرک  می ÷کاری که داود 

خیاط، و  ÷نجار إدریس ÷کشتمند، نوح ÷اسلحه ساز، آدم ÷داود«حاکم آمده است که: 
از جھاد در راه خدا بود، و خدمت خانوادۀ خود را  ج، و کسب پیامبر خدا »چوپان بود ÷موسی

در خانه چه مصروفیتی  جپرسید، پیامبر خدا  لخود بر عھده داشتند، کسی از عائشه
 رفتند. شد، به نماز می داشتند؟ گفت: در خدمت خانوادۀ خود بودند، و وقتی که اذان داده می

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از -٣
 ) انسان باید در خرید و فروش با گذشت و خوش معامله باشد.۱

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٨٠

نْ  -١٢ نْ  باب: مَ اً أَ ورسِ  ظَرَ مَ

 ]: کسی که برای شخص دارا مهلت داد١٢باب [

ُ َ�نُْه،َعن  -٩٩٥ ِت  قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ُحَذْ�َفَة ريَِضَ ا�َّ تَلَقَّ
َعِملَْت ِمَن اخلَْ�ِ َشيْئًا؟ قَاَل: ُكنُْت آُمُر 

َ
ْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم، قَالُوا: أ الَمَالئَِ�ُة ُروَح رَُجٍل ِممَّ

ْن 
َ
،ُ�نِْظُروا َوَ�تََجاَوزُ فِتْيَاِ� أ  ].٢٠٧٨[رواه ابلخاری:  َ�نْهُ  هللا َ�تََجاَوزَ  وا َعِن الُمورِسِ

مالئکه با روح «گفتند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ُحَذیَفه -٩٩٥
 شخصی که از مردمان پیش از شما بود، مالقات نمودند.

 ای؟ از وی پرسیدند: آیا کار نیکی ھم انجام داده
کردم تا برای قرضداران فقیر، مھلت بدھند، و از توان  میگفت: مزدورانم را امر 

مندان گذشت نمایند، و [به سبب این عمل نیک] خداوند متعال از [گناھان] وی در 
 .)١(»گذشت

 ) در وقت مطالبۀ قرضدار امکانات مالی نداشت، باوی سخت گیری نکند.۲
) در احادیث دیگری آمده است که شخص قرضدار، باید بکوشد تا بزودی قرض خود را اداء ۳

 نماید، و سبب معطل ساختن شخص طلبگار نشود. 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

) شخصی که مالئکه با روحش مالقات نمودند، از بنی اسرائیل بود، و این سؤال و جواب در وقت ۱
جا، مالئکه موکل به قبض  وح آن شخص صورت گرفته بود، پس مراد از مالئمکه در اینقبض ر

 باشد. روح می
طلبگار که برای قرضدار «فرمودند:  ج) در مسند احمد بن حنبل آمده است که پیامبر خدا ۲

 ».دھد، در مقابل ھر روز مھلت، برایش صدقه است اش مھلت می درمانده
بخشد، ولی بشرطی آنکه این  اش می چیزی گناھان بسیاری را از بنده) خداوند گاھی با اندک ۳

چه شخصی که سگ تشنۀ را آب داد، خداوند متعال به واسطۀ  عملش خاص برای خدا باشد، چنان
 سیراب کردن آن سگ، تمام گناھانش را بخشید.

 شود. ) انسان در وقت قبض روح از بعضی اعمالش محاسبه می۴
 ای است. رضدار کار نیک و پسندیده) مھلت دادن برای ق۵

                                                                                                                        



 ٢٨١  وعیب]: ۳۴[ کتاب

َ البَيِّ  -١٣ ا بَنيَّ انِ باب: إِذَ اوَ  ملَ يَكتُامَ وَ  عَ حَ  نَصَ

 ت را بگویند]: وقتی که خریدار و فروشنده عیب مال را نپوشند و حقیق١٣باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:َعن  -۹۹۶ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ  َحِكيِم بِْن ِحَزاٍم ريَِضَ ا�َّ
قَا فَإِْن َصَدقَا َوَ�يَّنَا بُوِرَك لَُهَما يِف  ْو قَاَل: َحىتَّ َ�تََفرَّ

َ
قَا، أ ِعِهَما، َ�يْ  ابَليَِّعاِن بِاخِليَاِر َما لَْم َ�تََفرَّ

 ].۲۰۷۹[رواه ابلخاری:  َو�ِْن َكتََما َوَ�َذبَا ُ�َِقْت بََرَ�ُة َ�يِْعِهَما
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز حکیم بن حزام -۹۹۶

اند مختار ھستند،  خریدار و فروشنده در معاملۀ خود تا وقتی که از ھم جدا نشده«
ھا  و واقعیت مال خود را بیان کرده باشند، برای آن اگر برای یکدیگر راست گفته باشند،

، و اگر عیب آن را پنھان نموده و دروغ گفته باشند، برکت معاملۀ شود می برکت داده
 .)١(»شود می ھا از بین برده آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خریدار و فروشنده در معاملۀ خود تا وقتی که «فرمایند:  که می جدر معنی این قول پیامبر خدا   

بین علماء اختالف نظر و جود دارد، امام ابو حنیفه، و امام » اند مختار ھستند از ھم جدا نشده
گویند که مراد از جدا  ثوری، و محمد بن حسن شیبانی رحمھم الله می ک، و ابراھیم نخعی، ومال

شدن، جدا شدن در اقوال است، به این معنی که مثال اگر فروشنده گفت: این قالین را برایت به 
 گیرد، و اگر بعد از آن به سخن ده ھزار درھم فروختم، و خریدار گفت: قبول کردم، بیع انجام می

دیگری مشغول شدند، ھیچ کدام حق ندارد بدون از خیار رؤیت، یا خیار عیب، یا خیار شرط، و یا 
 رضایت طرف دیگر آن معامله را فسخ نماید.

گویند که: مراد از آن،  امام شافعی و امام احمد و اوزاعی و زھری، وبسیاری دیگری از علماء می 
فروشنده گفت: این قالین را برایت به ده ھزار درھم جدا شدن در ابدان است، یعنی: بعد از اینکه 

ھا حق  اند، ھرکدام از آن فروختم، و خریدار گفت، قبول کردم، تا وقتی که در ھمان مجلس نشسته
دارد که معامله را فسخ نموده و قبول نکند، و ھریک از طرفین برای اثبات نظر خود، دالیل عقلی 

 فقه به تفصیل ذکر گردیده است. و نقلی دیگری نیز دارند، که در کتب
باید متذکر گردید که در چنین مسائلی که متعلق به حقوق و معامالت مردم است، دولت اسالمی  

با در نظر داشت مصالح عامه، و ظروف زمان و مکان، با مشورۀ علمای متبحر، و قانون دانان 
سازد، تا ھمگان  در جامعه نافذ می اسالمی، یکی از این دو نظر را اختیار نموده، و من حیث قانون،

 به آن ملزم گردیده، و در محاکم از آن استفاده گردد.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٨٢

يْ  -١٤ لْ باب: بَ نَ التَّمْ عِ اخلِ  رِ طِ مِ

 ]: خرید و فروش خرمای مخلوط۱۴باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: ُكنَّا نُْرَزُق َ�ْمَر اجلَْمِع، َوُهَو اخِللُْط ِمَن اتلَّْمِر،  -۹۹۷ يِب َسِعيٍد ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

َال َصاَ�ْ�ِ بَِصاٍع، َوَال «َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َوُ�نَّا نَِبيُع َصاَ�ْ�ِ بَِصاٍع، 
 ].۲۰۸۰[رواه ابلخاری:  »ِدرَْهَمْ�ِ بِِدرَْهمٍ 

دادند که خوب  : برای ما خرماھای را میروایت است که گفت ساز ابو سعید -۹۹۷
و بدن آن با ھم مخلوط بود، و ما دو صاع [از آن] را به یک صاع [خرمای خوب] 

 فروختم. می
نه دو صاع را به یک صاع بفروشید، و نه دو درھم را به «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 .)١(»یک درھم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، بنابراین فروختن یک نوع آن با نوع دیگر  ) ھمۀ انواع خرما از نگاه جنس، خرما گفته می۱

خرما بسیار خوب، و یک نوع دیگر بسیار خراب و پست آن با تفاضل جواز ندارد، مثًال: اگر یک نوع 
باشد، فروختن دو کیلو از نوع خراب با یک کیلو از نوع خوب روا نیست، خواه نقد باشد و خواه 

 نسیه.
ھا حکمش  ) با قیاس به خرما، ھرطعام دیگری مانند: برنج، ماش، گندم، جو، کنجد، و امثال این۲

دو کیلو از نوع خراب آن به یک کیلو از نوع خوب آن نقد و یا  باشد، یعنی: فروختن حکم خرما می
 نسیه جواز ندارد.

خواھد آن را به طعام مرغوبی مبادله نماید، طعام نا  ) اگر کسی طعام غیر مرغوبی دارد، و می۳
مرغوب خود را بفروشد، و با پول آن برای خود طعام مرغوبی بخرد، مثال: اگر کسی برنج رشتی 

خواھد آن را با برنج صدری که اعالتر از آن است، مبادله نماید، روا نیست که مثال: پنج  دارد، و می
کیلو برنج رشتی را با سه کیلو برنج صدری مبادله نماید، بلکه برنج رشتی خود را بفروشد، و با 

 پول آن برای خود برنج صدری بخرد.
ا طعام دیگر است، و تفصیل بیشتر ) حکم مبادلۀ درھم به درھم، مانند حکم مبادلۀیک طعام ب۴

 آن إن شاء الله در باب صرافی به زودی خواھد آمد.

                                                 



 ٢٨٣  وعیب]: ۳۴[ کتاب

ا -١٥ بَ وكِلِ الرِّ  باب: مُ

 ]: سود دهنده۱۵باب [

يِب ُجَحيَْفةَ َعن  -۹۹۷
َ
ُُه  ريَِضَ اهللا َعنهُ  أ تلْ

َ
اًما، فََسأ يِب اْشرَتَى َ�بًْدا َحجَّ

َ
يُْت أ

َ
قَاَل: َرأ

ِم، َوَ�َ� َعِن الَواِشَمِة َ�َ� انلَّيِبُّ َص «َ�َقاَل:  ِب َوَ�َمِن ادلَّ
ْ
�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َ�َمِن اللَك

رَ َوالَموُْشوَمِة، َوآِ�ِل  َ�ا َوُموِ�ِِه، َولََعَن الُمَصوِّ  ].۲۰۸۶[رواه ابلخاری:  »الرِّ
روایت است که گفت: پدرم را دیدم که غالم حجامت گری  ساز ابو جحیفه -۹۹۷

 خرید، و امر نمود تا آلۀ حجامتش را بشکنند، سبب را از وی پرسیدم. را
از پول [فروش] سگ، از پول خون گرفتن، نھی کردند، و از  جگفت: پیامبر خدا 

 .)١(واشمه و موشمه، از سود خوردن، و سود دادن، نھی کردند، و مصور را لعنت نمودند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کند،  ) (واشمه): کسی است که بر دست و یا رو و یا ھرجای بدن شخص دیگری، خال کوبی می۱

ھم عمل  جگیرد، یعنی: پیامبر خدا  و (موشمه): کسی است که این عمل بر جسم وی انجام می
کند، از  کند، منع کردند، و ھم کسی را که بر جسم خود خال کوبی می کسی را که خال کوبی می

 ع نمودند، و گویند: علت این منع، تغیر خلقت خدایی است.این عمل من
 ) خرید و فروش غالمی که پیشۀ نامرغوبی دارد، جائز است.۲
) در مورد خرید و فروش سگ: امام شافعی و عدۀ دیگری از علماء با استناد به این حدیث ۳

 ، حرام است.آید گویند: خرید و فروش سگ راو نیست، و پولی که از این طریق بدست می می
امام ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد، و ابراھیم نخعی، و ابن کنانه و سحنون رحمھم الله 

گویند: سگی که نگھداشتن آن روا است، مانند سگی که از آن در حفاظت از کشت، در  می
ا شود خرید و فروش آن نیز رو حفاظت از گوسفندان، و یا نگھبانی و امثال این کارھا استفاده می

 است.
گوید: نھی  و امام طحاوی در جواب از این حدیث که در آن از پول فروش سگ نھی شده است، می

 جاز خرید و فروش سگ در وقتی بود که نگھداشتن سگ روا نبود، ولی بعد از اینکه پیامبر خدا 
ھا اجازه  به نگھداشتن سگ برای بعضی اغراض مانند شکار، و حفاظت از کشت، و امثال این

ادند، تحریم نگھداشتن آن، و تحریم خرید و فروش آن نیز نسخ گردید، زیرا کسی که به چنین د
سگی ضرورت دارد، و امتالک آن برایش روا است، شاید از راه دیگری جز خرید و فروش، نتواند 

 آن را به دست بیاورد.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٨٤

مْ  -١٦ ا قُ اهللاحَ باب: يَ بَ رْ وَ  الرِّ اتِ يبِ يُ قَ دَ  الصَّ

، پلنگ، روباه، گویند: خرید و فروش ھر درندۀ دیگری مانند: شیر احناف با قیاس با سگ، می
ھا نیز جواز دارد، و حیوانی که خرید و فروش آن به طور مطلق  گرگ، گربه، خرس، و امثال این

 حرام است، خوک است.
) در مورد پول حجام: اکثر علماء براین نظر اند که این (نھی) برای تنزیه است، یعنی: بھتر آن ۴

گویند:  ز آن مکروه است، بعضی از علماء میاست که از این پول استفاده نکند، و استفاده کردن ا
خود را حجامت کردند،  جگرفتن پول حجامت روا نیست، ولی دادن آن روا است، زیرا پیامبر خدا 

گویند: دادن و  و مزد حجامتگر را دادند، و امام ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد رحمھم الله می
خود را  جی، آمده است که پیامبرخدا روایات صحیح هگرفتن پول حجامت راو است، زیرا ب

بود، به  حجامت کردند، و مزد حجامتگر را دادند، و اگر دادن و یا گرفتن چنین پولی حرام می
 کردند. به آن اقدام نمی جطور یقین پیامبر خدا 

و عاله بر آن نظرم این است که دراین حدیث از پول خون منع شده است، و ظاھر آن داللت براین 
ه مراد از خون، معنی حقیقی خون است، یعنی: روا نیست که کسی خون را بفروشد، و دادر ک

پول آن را بخورد، مثال: کسی که گسفند خود را ذبح کرده است، نباید خون آن را بفروشد، و پول 
آن را بخورد، و یا در عصر حاضر، خون خود را بفروشد، و پول آن را بخورد، بلکه اگر ضرورتی 

 خون را به طور رایگان در اختیار شخصی که به آن ضرورت دارد، قرار بدھد.ھست، باید 
توانیم بگوئیم که  و حتی اگر بگوئیم که مراد از نھی از پول خون، پول حجامت است، باز ھم می

است که خود را حجامت کردند، و مزد  جاین نھی نسخ شده است، و دلیل آن عمل پیامبر خدا 
خود را حجامت کردند، و برای  جآید که پیامبر خدا  ) می۱۰۰۴حدیث ( حجامتگر را دادند و در

بود، ھیچگاه ممکن نبود که  حجامتگر یک صاع خرما مزد دادند، و اگر مزد حجامت حرام می
 برای وی چیزی بدھند که خوردنش حرام باشد، و او را از خوردن آن منع نکنند. جپیامبر خدا 

) در مورد خال کندن: مراد از خال کندن ھمان عملی است که بعضی از مردم بر رو، یا دست و ۵
کنند، تا به گمان خود سبب  ھای سبز و یا سیاھی ایجاد می یا پای طفل، با و سائل مختلف، خال

رت ھا و یا صو زیبائی آن طفل گردند، و یا بعضی از جوانان بر روی بازو، و یا بند دست خود، خال
کنند، تا خود را پھلوان و برومند نشان دھند، پیامبر  بعضی از حیوانات و یا دیگر اشکال را رسم می

دھند، از این کار منع  ھا انجام می چنین اشخاصی را، و نیز کسانی که این عمل را بر آن جخدا 
 اند. ھا را لعنت کرده نموده، و در روایت دیگری آن

ھا در این گناه مشترک  اند، و ھردوی آن لعنت کرده جپیامبر خدا  ) سود خوار و سود دھنده را۶
برد، ولی چون سود دھنده، زمینۀ این کار را برای سود  ھستند، و گرچه فائده را سود خوار می

باشد، و تفصیل بیشتر مسئلۀ سود،  خوار آماده کرده است، لذا در این گناه با وی شریک می
 دش خواھد آمد.شاءالله به زودی در باب خو إن

                                                                                                                        



 ٢٨٥  وعیب]: ۳۴[ کتاب

 دهد برد، و به صدقه برکت می ]: خدا برکت سود را می۱۶باب [

يَب َعن  -۹۹۹
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  أ ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ�ةِ «َ�ُقوُل:  لَْعِة، ُمْمِحَقٌة لِلرَْبَ َقٌة لِلسِّ  ].۲۰۸۷: اه ابلخاری[رو »احلَِلُف ُمنَفِّ
 شنیدم که فرمودند: جر خدا بروایت است که گفت: از پیام ساز ابو ھریره -۹۹۹

، ولی باعث از بین رفتن برکت آن شود می سوگند، سبب فروختن مال«
 .)١(»گردد می

ِ باب: ذِكْ  -١٧ ادِ وَ  رِ القَنيْ دَّ  احلَ

 قصۀ صنعتگر و آهنگر ]:۱۷باب [

، قَاَل: ُكنُْت َ�يْنًا يِف اجلَاِهِليَِّة، َوَ�َن يِل ىلَعَ الَعاِص بِْن ريَِضَ اهللا َعنهُ  َ�ْن َخبَّاٍب  -١٠٠٠
ٍد َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ْعِطيَك َحىتَّ تَْ�ُفَر بُِمَحمَّ

ُ
َ�َقاَضاُه، قَاَل: َال أ

َ
تَيْتُُه أ

َ
َوائٍِل َدْ�ٌن، فَأ

ْ�ُفُر َحىتَّ يُِميتَ «َ�ُقلُْت: 
َ
، ُ�مَّ ُ�بَْعَث َال أ ُ  »َك ا�َّ

ً
وَ� َماال

ُ
ْ�َعَث، فََسأ

ُ
ُموَت َوأ

َ
، قَاَل: َدْعِ� َحىتَّ أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) گرچه عنوان باب در موضوع سود است، ولی چون بین سود و بین سوگند دروغ، جھت ۱

فرختن مال مشابھت وجود دارد، از این جھت موضوع فروختن مال به قسم دروغ را تحت این 
برد، به  ھمچنان که برکت سود را از بین میباب آورده است، و وجه مشابھت آن است که خداوند 

 برد. آید، نیز از بین می ھمان طریق برکت پولی را که از طریق سوگند دروغ بدست می
آید، در دنیا و آخرت است، در دنیا  ) از بین رفتن برکت مالی که از سود و حرام به دست می۲

ھا به شکلی  گذرد که مال آن نمیخوردند، به تجربه ثابت شده است که دیری  کسانی که سود می
رود، و عالوه برآن، از آن مال  ھا از بین می ھا و یا از دست اوالد آن از اشکال یا از دست خود آن

باشد، و از  ھا می اند، سبب غم و پریشانی آن برند، بلکه ھمیشه ثروتی که اندوخته خود لذت نمی
بر عالو از گناه سود خواری و سود دھی ھا در آخرت به این سبب است که  بین رفتن برکت آن

کنند، و یا به ھر راه خیر  دھند، و یا حج می ھرپولی را که از این راه بدست آورده و از آن صدقه می
گردند،  ھا نیست، بلکه گنھکار نیز می کنند، از این اعمال خیر ثوابی برای آن دیگری مصرف می

ک است، و جز چیز پاک دیگری را قبول خداوند پا«زیرا طوری که در حدیث آمده است: 
 ».کند نمی

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٨٦

لَْت:  قِْضيَك، َ�َ�َ
َ
ا فَأ ً فََرَءيَۡت ﴿َوَودلَ

َ
ِي أ ا َ�َفَر � ٱ�َّ وَ�َ�َّ َماٗ� َوَوَ�ً

ُ
 ﴾٧٧َ�ٰتَِنا َوَقاَل َ�

 ].٢٠٩١[رواه ابلخاری: 
روایت است که گفت: در زمان جاھلیت صنعتگر بودم، و از  ساز َخباب -۱۰۰۰

(عاص بن وائل) [یکی از زنادقه در زمان جاھلیت] مبلغی طلبگار بودم، نزدش رفتم و 
 پولم را مطالبه نمودم.

 دھم. کافر نشوی پولت را نمی جگفت: تا وقتی که به [دین] محمد 
] کافر جنده نشوی، [به دین محمد راند، و دوباره ز نمیتو را  گفتم: تا وقتی که خدا

 نخواھم شد.
ام، مرا بگذار، در آن وقت دارای  ام و دوباره زنده نشده گفت: پس تا وقتی که نمرده

 .دھم می تو را شوم و قرض مال و اوالد می
آیا آنکسی را که به آیات ما کافر گردیده، و گفته «و این آیۀ کریمه نازل گردید که: 

فرزندی داده خواھد شد، دیدی؟ آیا او از غیب خبر دارد؟ و یا آنکه  است که برایم مال و
 .)١(؟»از خداوند عھد و پیمان گرفته است

يَّاطِ باب: ذِكْ  -١٨  رِ اخلَ

 ]: قصۀ خیاط۱۸باب [

ُ َ�نُْه، قَ َعن  -۱۰۰۱ �ََس �َْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َل اأ : إِنَّ َخيَّاًطا َداَع رَُسوَل ا�َّ

 
َ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إىِل �َُس ْ�ُن َمالٍِك: فََذَهبُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
 وََسلََّم ِلَطَعاٍم َصنََعُه، قَاَل أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَ   رَُسوِل ا�َّ
َ

َعاِم، َ�َقرََّب إىِل ا َوَمَرقًا، ِ�يِه ُدبَّاٌء َوقَِديٌد، َذلَِك الطَّ يِْه وََسلََّم ُخزْبً

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
داللت بر این دارد که وی وقتی را که مردن و زنده شدن دوبارۀ آن  س) ظاھر کالم (خباب)۱

شخص باشد، برای کافر شدن خود تعیین نموده است، و به اجماع علماء کسی که به کافر شدن 
تاکید بر کافر  سگردد، ولی چون قصد (خباب) وقتی را تعیین نماید، از ھمان لحظه کافر می

 فر شدن، بنابراین، از این سخن مؤاخذه بر وی نیست.نشدن بود، نه تعیین وقتی برای کا
دھد، تشدد و گفتن سخن درشت در  ) کسی که حق مردم را از روی عناد و سر زوری نمی۲

 مقابلش روا است. 

                                                 



 ٢٨٧  وعیب]: ۳۴[ کتاب

يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا 
َ
ِ الَقْصَعةِ «َعلَيِْه وََسلََّم فََرأ

َ
بَّاَء ِمْن َحَوايل ِحبُّ «، قَاَل: »يَتَتَبَُّع ادلُّ

ُ
َزْل أ

َ
فَلَْم أ

بَّاَء ِمْن يَْوِمئِذٍ   ].۲۰۹۲[رواه ابلخاری:  »ادلُّ
روایت است که گفت: شخص خیاطی نانی را تھیه  سز انس بن مالکا -۱۰۰۱

 جگفت که: من ھم با پیامبر خدا سرا دعوت کرد، انس بن مالک جنمود، و پیامبرخدا 
 به آن دعوت اشتراک نمودم.

اء) و گوشت قاق تھیه شده  ج[آن خیاط] برای پیامبر خدا  نان و شوربای که از (ُدبَّ
خورند]، و از  را دیدم که کدوھا را از اطراف کاسه چیده [و می جبود آورد، پیامبر خدا 

اء) را دوست دارم  .)١(آن وقت تا به امروز، (ُدبَّ

ابِ  -١٩ وَ اءِ الدَّ ريِ وَ  باب: رشِ مِ  احلَ

 ]: خریدن چار پایان و خران۱۹باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۱۰۰۲ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
َّ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل وََسلََّم يِف َغَزاٍة،  ىَت يلَعَ

َ
ْ�يَا، فَأ

َ
 يِب مَجَِ� َوأ

َ
ْ�َطأ

َ
»: َجابِرٌ «فَأ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
است، و در  اش باریک اش کالن و قسمت باالئی ) ُدباء یک نوع کدوئی است که قسمت پایانی۱

 آید. گویند، و (دباء) به معنی کدوی تنبلی نیز می ھرات آن را کدوی آبی می
 ) اجابت کردن دعوت واجب، و یا حد اقل سنت است.۲
ھا  پذیرفتند و به خانۀ آن است، زیرا دعوت ھمگان را می ج) این حدیث بیانگر تواضع پیامبر خدا ۳

 رفتند. می
به جایی  جاست، زیرا درجۀ محبتش نسبت به پیامبر خدا  سانس) این حدیث بیانگر علو مرتبۀ ۴

پسندیدند و  می جپسندید و دوست داشت، که پیامبر خدا  رسیده بود، که ھمان چیزی را می
 داشتند. دوست می

اند: اگر کسی بگوید که پیامبر خدا  ) این حدیث داللت بر فضیلت کدو دارد، علمای احناف گفته۵
کدو را دوست داشتند، و دیگری بگوید که من دوست ندارم، خوف آن است که به این گفتۀ  ج

 خود کافر شود.
شوند، نباید بدون از عذر معقولی، از رفتن به خانۀ عموم مردم خود  ) اولیای امور اگر دعوت می۶

 داری نمایند.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٨٨

نَُك؟«َ�َعْم، قَاَل: َ�ُقلُْت: 
ْ
َل َ�ُْجنُُه » َما َشأ ْ�يَا، َ�تََخلَّْفُت، َ�َ�َ

َ
َّ مَجَِ� َوأ  يلَعَ

َ
ْ�َطأ

َ
قُلُْت: أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، »اْرَكْب «بِِمْحَجنِِه ُ�مَّ قَاَل:  ُه َ�ْن رَُسوِل ا�َّ ُ�فُّ
َ
ْ�تُُه أ

َ
، فََر�ِبُْت، فَلََقْد َرأ

ْم ثَيِّبًابِْ�ًرا «قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: » ْجَت تََزوَّ «قَاَل: 
َ
فََال َجاِر�ًَة تُالَِعبَُها «قُلُْت: بَْل ثَيِّبًا، قَاَل: » أ

َ
أ

، َوَ�ُقوُم » َوتُالَِعبَُك  ، َوَ�ْمُشُطُهنَّ َْمُعُهنَّ
َ

ًة جت
َ
َج اْمَرأ تََزوَّ

َ
ْن أ

َ
ْحبَبُْت أ

َ
َخَواٍت، فَأ

َ
قُلُْت: إِنَّ يِل أ

 ، إَِذا قَِدْمَت، فَالَكيَْس الَكيَْس «قَاَل: َعلَيِْهنَّ
ا إِنََّك قَاِدٌم، فَ مَّ

َ
تَِبيُع مَجَلََك «، ُ�مَّ قَاَل: »أ

َ
قُلُْت: » أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�بِْ�، َوقَِدْمُت بِ  وِ�يٍَّة، ُ�مَّ قَِدَم رَُسوُل ا�َّ
ُ
اُه ِم�ِّ بِأ َغَداِة، َ�َعْم، فَاْشرَتَ

ْ
ال

 الَمْسِجِد فَوََجْدتُُه ىلَعَ بَاِب الَمْسِجِد، قَاَل: فَِجئْ 
َ

َن قَِدْمَت «نَا إِىل
ْ

فََدْع «قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل: » آآل
َعتَْ�ِ 

ْ
وِ�يًَّة، فََوَزَن يِل »مَجَلََك، فَاْدُخْل، فََصلِّ َر�

ُ
ُ أ

َ
ْن يَِزَن هل

َ
 أ

ً
َمَر بَِالال

َ
، فََدَخلُْت فََصلَّيُْت، فَأ

 
َ
ُْت، َ�َقاَل: بَِالٌل، فَأ

َّ
قُلُْت: اآلَن يَرُدُّ » اْدُع يِل َجابًِرا«رَْجَح يِل يِف الِمَ�اِن، فَاْ�َطلَْقُت َحىتَّ َويل

َّ ِمنُْه، قَاَل:  ْ�َغَض إيِلَ
َ
ٌء أ َّ اجلََمَل، َولَْم يَُ�ْن يَشْ [رواه ابلخاری:  »ُخْذ مَجَلََك َولََك َ�َمنُهُ «يلَعَ

۲۰۹۷.[ 
روایت است که گفت: در یکی از غزوات با پیامبر  باللهاز جابر بن عبد -۱۰۰۲

 که است] شتر م عقب افتاد و از پابودم [این غزوه بنا به قول راجح غزوۀ فتح م جخدا 
 ماند.

 ؟»جابر ھستی«نزدم آمده و گفت:  جپیامبر خدا 
 گفتم: بلی!

 ؟»کنی چه می«گفتند: 
 ام. دهگفتم: شترم از پا مانده است و از دیگران عقب افتا

زدند، و  پایین شدند و شترم را با عصایی که در دست داشتند می جپیامبر خدا 
 »!سوار شو«فرموند: 

یز شده است] که باید او را از سبقت گرفتن از وار شدم، دیدم که شترم [تا جایی تس
 جلو گیری نمایم. جشتر پیامبر خدا 

 ؟»ازدواج کردی«پرسیدند: 
 گفتم: بلی.

 ؟»ی یا بیوۀبا دختر«گفتند: 
 گفتم: با بیوۀ.



 ٢٨٩  وعیب]: ۳۴[ کتاب

 ؟»کردی چرا با دختری ازدواج نکردی که تو با او، و او با تو بازی می«گفتند: 
ھا سرپرستی نماید،  داشتم، خواستم با زنی ازدواج نمایم که از آنھای  گفتم: خواھر

 ھا رسیدگی نماید. آنھای  ھا راشانه زند، و به کار سر آن
 ».روی، ھوشیار و متوجه باش خود می تو به نزد فامیل«فرمودند: 

 ؟»فروشی شترت را می«بعد از آن گفتند: 
 گفتم: بلی!

 آن را از من به یک اوقیه [که مساوی چھل درھم است] خریدند.
بعد [از این واقعه] ایشان پیش از من [به مدینه] رسیدند، و من فردایش رسیدم، به 

 اند. ستادهطرف مسجد آمدم، دیدم که ایشان به در مسجد ای
 ؟»حاال رسید«گفتند: 

 گفتم: بلی!
، به مسجد »شترت را بگذار، به مسجد داخل شو و دو رکعت نماز بخوان«فرمودند: 

 داخل شدم و دو رکعت نماز خواندم.
، بالل (درھم)ھا را )١(بالل را امر کردند تا برایم چھل درھم نقره وزن کرده و بدھد

تر وزن کرد، [بعد از گرفتن پول] بر  سنگیندر وقت وزن کردن کمی  وزن کرد، و
 گشتم و براه افتادم.

 ».جابر را برایم بخواه«] برای بال گفتند: ج[پیامبر خدا 
دھند، و ھیچ چیزی از آن شتر در نزدم متنفرتر  با خود گفتم: اآلن شترم را پس می

 نبود، [نزدشان آمدم].
 .)٢(»شترت را بگیر، و قیمتش ھم از تو«فرمودند: 

) ۱۴۰چھل درھم مساوی ( ) گرام است، بنابراین۵/۳چون ھر (درھم) به وزن امروزی مساوی ( -١
 شود. گرام می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
روی، ھوشیار و  تو به نزد فامیل خود می«که برای جابر گفتند:  ج) مراد از این قول پیامبر خدا ۱

تواند این باشد که: نباید قصد تو از ازدواج تنھا سرپرستی کردن آن زن از  می» متوجه باش
رانت باشد، بکه باید با وی ھمبستر شوی تا خداوند برایت فرزندی بدھد، و یا این باشد که: خواھ

متوجه باش تا از اشتیاق زیاد، نسبت به اینکه از ھمسرت مدت زیادی دور بودی، در حالت عادت 
 ماھانگی با وی ھمبستر نشوی، و لفظ حدیث نبوی شریف احتمال ھمۀ این معانی را دارد.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٩٠

يمِ  -٢٠ بِلِ اهلِ اءِ اإلِ َ
 باب: رشِ

 ]: خریدن شتر مریض۲۰باب [

اِب  اْ�ُن ُ�َمرَ َعن َعبِد اهللا  -۱۰۰۳ ُ َ�نُْهَما بِن اخلَطَّ نَُّه اشرَتَی إِبًال هيًما ِمن ريَِضَ ا�َّ
َ
� :

ُ: وَ  رَُجٍل 
َ

�ُ�ُه إِىل ابِن ُ�َمَر َ�َقاَل هل �کٌ فََجاَء رَشِ ُ فيَها رَشِ
َ

��ِ هل ي بَاَعَك إِبًِال ِهيًما، إِنَّ رَشِ
ِ َولَْم َ�ْعِرفَْك قَاَل: فَاْستَْقَها، قَاَل:  ا َذَهَب �َْستَاُ�َها، َ�َقاَل: َدْ�َها، رَِضينَا بَِقَضاِء رَُسوِل ا�َّ فَلَمَّ

 ].۲۰۹۹: [رواه ابلخاری »َال َعْدَوى«َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: 
ی را از شخصی خریده شترھای مریض ببن عمر هروایت است که عبدالل -۱۰۰۳

آمد و  ببود، و آن شخص در این شترھا شریکی داشت، و شریکش نزد ابن عمر
 نشناخته است.تو را  ته است، وشریکم شترھای مریضی را برایت فروخگفت: 

] برایش گفت: پس شترھا را پس ببر، و چون رفت که شترھا را پس ب[ابن عمر
ھا را بگذار [یعنی: پس بردن الزم نیست]، و به حکم  : آنگفت بببرد، ابن عمر

 .)١(رضایت دارم» سرایتی نیست«اند:  که گفته جپیامبر خدا 

 ھا کمک نمایند. امور باید از احوال رعیت خود با خبر باشند، و در حل مشکالت با آن ) اولیای۲
دارد، و البته این امر  جنسبت به پیامبر خدا  ش) این حدیث داللت بر توقیر و احترام صحابه۳

 واجب، بلکه از اوجب واجبات است.
 ست، و این امر واضح است.ا ) ازدواج کردن با دختر بکر، از ازدواج کردن با زن بیوه بھتر۴
) زن و شوھر باید با ھم مالطفت و حسن معاشرت داشته باشند، و با یکدیگر شوخی و خوش ۵

 رفتاری نمایند.
اش، دو رکعت نماز در  آید، مستحب است که پیش از رفتن به خانه ) شخصی که از سفر می۶

 اش اداء نماید. مسجد محله و یا قریه
 افزاید. مبلغی که مال را خریده است، بی ) روا است که خریدار بر۷
 تر وزن نمود.  ) مستحب است تا در وقت وزن کردن، خصوصا در وقت دادن قرض، سنگین۸

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چه  ) مرض بخودی خود سرایت ندارد، بلکه سرایت مرض به قضاء و قدر خداوند است، چنان۱

 شتر اول را چه کسی مریض ساخته است.«در حدیث دیگری فرمودند:  جپیامبر خدا 
 ) فروشنده باید عیب مال خود را برای خریدار بگوید.۲
 ) خریدن مال عیبی و مریض، جواز دارد.۳

                                                                                                                        



 ٢٩١  وعیب]: ۳۴[ کتاب

امِ باب: ذِكْ  -٢١ جَّ  رِ احلَ

 ]: قصۀ حجامت گر۲۱باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: -۱۰۰۴ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  َ�ْن أ بُو َطيْبََة رَُسوَل ا�َّ

َ
َحَجَم أ

ُفوا «وََسلََّم،  ْن ُ�َفِّ
َ
ْهلَُه أ

َ
َمَر أ

َ
ُ بَِصاٍع ِمْن َ�ْمٍر، َوأ

َ
َمَر هل

َ
 ].۲۱۰۲[رواه ابلخاری:  »ِمْن َخَراِجهِ فَأ
را  جپیامبر خدا  )١(سروایت است که گفت: ابو طیبه ساز انس بن مالک -۱۰۰۴
کرد، فرمودند تا برایش یک صاع خرما بدھند، و عالوه بر آن امر کردند تا حجامت 

 . )٢(بادارانش از خراجش تخفیف بدھند

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  -۱۰۰۵ اْحتََجَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
ي َحَجَمهُ  ِ

َّ
ْ�َطى اذل

َ
 ].۲۱۰۳[رواه ابلخاری:  َحَراًما لَْم ُ�ْعِطهِ  َولَْو اَكنَ » َوأ

خود را حجامت  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۰۰۵
 .)٣(دادند بود، برایش نمی کردند و مزد حجام را دادند، و اگر مزد حجامت حرام می

) اگر کسی مالی را خرید که عیبی و یا مریض بود، و صاحب مال عیب آن را برای خریدار نگفته ۴
 ال را مسترد نماید.بود، خریدار حق دارد آن م

 ) باید از فریب دادن مردم، خصوصًا از فریب دادن اشخاص صالح اجتناب ورزید.۵
وی او طیبۀ حجام است، نامش دینار، و یا نافع، و یا میسره بود، غالم آزاده شدۀ بنی حارثه از  -١

دیدم، رایت است که گفت: در ھفدھم ماه رمضان ابو طیبه را  بانصار بود، و از ابن عباس
را حجامت کردم، و مزدم را دادند، از سنۀ وفاتش  جآئی؟ گفت: پیامبر خدا  پرسیدم از کجا می

 ).۵/۲۳۶اطالعی حاصل نکردم، اسد الغابه (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

، ) ابو طیبه نامش (دینار) بود، و یکصد و چھل و سه سال عمر کرد، غالم یکی از صحابه بود۱
برایش اجازه داده بود تا برای خود کار کند، و روزانۀ سه صاع طعام برای وی بپردازد، پیامبر خدا 

 ھا را کم کردند. خواسته بودند تا از این سه صاع برایش کم کنند، و آن ج
) این حدیث داللت صریح بر جواز حجامت کردن، و جواز مزد دادن و مزد گرفتن در مقابل ۲

 ) به تفصیل در این موضوع سخن گفتیم.۹۹۸ر حدیث (حجامت دارد، و د
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٣
) دادن مزد برای حجام، و گرفتن مزد برای حجام جواز دارد، زیرا بر عالوه از فعل پیامبر خدا ۱ 

باط با قاعدۀ منطقی نیز این حکم را استن بکه داللت بر جواز این عمل دارد، ابن عباس ج

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٩٢

ةِ فِ باب: ال -٢٢ ارَ كْ تِّجَ سْ يامَ يُ هُ كَ  بُهرَ

 که کسبش مکروه است]: تجارت در چیزی ۲۲باب [

ا  -۱۰۰۶ �ََّها اْشرَتَْت ُ�ْمُرقًَة ِ�يَها تََصاِو�ُر، فَلَمَّ
َ
ُ َ�نَْها: � مِّ الُمْؤِمِنَ� ريَِضَ ا�َّ

ُ
َ�ْن اَع�َِشَة أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَم ىلَعَ ابَلاِب، فَلَْم يَْدُخلُْه، َ�َعَرفُْت يِف وَْجهِ  ِه َرآَها رَُسوُل ا�َّ
 رَُسوهِلِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َماَذا 

َ
، َو�ِىل ِ  ا�َّ

َ
تُوُب إىِل

َ
ِ أ الَكَراِهيََة، َ�ُقلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

ِ َص  ْذَ�بُْت؟ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
َ » َما بَاُل َهِذهِ انلُّْمُرقَِة؟« �َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:أ �ْتَُها ل َك قُلُْت: اْشرَتَ

َدَها، َ�َقاَل رَُسوُل  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: تِلَْقُعَد َعلَيَْها َوتَوَسَّ َوِر «ا�َّ ْصَحاَب َهِذهِ الصُّ
َ
إِنَّ أ

ْحيُوا َما َخلَْقتُمْ 
َ
بُوَن، َ�يَُقاُل لَُهْم أ َوُر «َوقَاَل: » يَْوَم الِقيَاَمِة ُ�َعذَّ ي ِ�يِه الصُّ ِ

َّ
َال إِنَّ ابَليَْت اذل

 ].۲۱۰۵[رواه ابلخاری:  »تَْدُخلُُه الَمَالئَِ�ةُ 
است که وی: متکائی را که دارای روایت  لاز عائشه أم المؤمنین -۱۰۰۶

آن پشتی را دیدند، به دِر خانه ایستادند و  جتصاویری بود، خرید، چون پیامبر خدا 
 مشاھده نمودم. جداخل نشدند، عالئم نا رضایتی را بر چھرۀ پیامبر خدا 

 گردم]، من چه گناھی کردم؟ گفتم: یا رسول الله! به خدا و رسولش [بر می
 فرمودند: این متگاء از کجا است؟ جپیامبر خدا 

 ام تا بر آن بنشینید و خود را به آن تکیه دھید. گفتم: این را برای شما خریده
اند، در روز قیامت عذاب  کشیدهرا ھا  کسانی که این صورت«فرمودند:  جپیامبر خدا 

، و فرمودند: »اید، زنده کنید ه: آنچه را که خلق کردشود می ھا گفته شوند، و برای آن می
 .)١(»شوند در خانۀ که تصویر و جود دارد مالئکه داخل نمی«

بود،  برایش دادند حرام می جنمود، زیرا توضیح کالمش این است که: اگر آنچه را که پیامبر خدا 
 شود که حرام نیست. دادند، ولی اکنون دادند، پس نتیجه آن می برایش نمی

) استخدام مزدور و کارگر بدون تعیین قبلی مزدش جواز دارد، ولی باید مزدش را به طور کامل ۲
گوید: شاید در آن زمان  می /و عادت، و یا بیشتر از آن برایش بدھد، و داودی به قرار عرف

 دانستند، و به این طریق مزدش را به اساس متعارف دادند. مقدار مزد حجام را می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

ھای ممنوعه  صورت) ظاھر حدیث داللت بر این دارد که خرید و فروش چیزھای که دارای ۱
شان این است که  اند، و دلیل باشد، حرام است، ولی اکثر علماء آن را حمل بر کراھت نموده می

                                                                                                                        



 ٢٩٣  وعیب]: ۳۴[ کتاب

ا اشْ  -٢٣ َباب: إِذَ يْ  رتَ بْ شَ تِهِ قَ اعَ ن سَ بَ مِ هَ وَ قئاً فَ رَّ تَفَ  الَ أَن يَ

سی که چیزی را خریده است، و پیش از متفرق شدن آن را بخشش ]: ک۲۳باب [
 داده است.

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: ُكنَّا َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َسَفٍر،  -۱۰۰۷ َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
ُه، ُ�مَّ فَُكنُْت ىلَعَ بَْ�ٍر َصْعٍب ِلُعَمَر، فَاَكَن َ�ْغِلبُِ�، َ�يَتَقَ  َماَم الَقْوِم، َ�َ�ُْجُرُه ُ�َمُر َوَ�ُردُّ

َ
ُم أ دَّ

ُه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا  ُم، َ�َ�ُْجُرُه ُ�َمُر َوَ�ُردُّ ، قَاَل: ُهَو لََك يَا »بِْعِنيهِ «َعَليِْه وََسلََّم ِلُعَمَر: َ�تََقدَّ
، قَاَل:  ِ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َ�بَاَعُه ِمْن » بِْعِنيهِ «رَُسوَل ا�َّ وََسلََّم، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا رَُسوِل ا�َّ

ِ ْ�َن ُ�َمَر، تَْصنَُع بِِه َما ِشئَْت «َعلَيِْه وََسلََّم:   ].۲۱۱۵[رواه ابلخاری:  »ُهَو لََك يَا َ�بَْد ا�َّ
بودیم،  جرایت است که گفت: در سفری با پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۰۰۷

زد و او را عقب  بود سوار بودم، آن شتر ھیبت می سمن بر شتر سرکشی که از عمر
 آورد. زد و او را عقب می بر او ھیبت می سشد، و عمر آورد، باز از ھمراھان پیش می می

 ».او را برایم بفروش«گفتند:  جپیامبر خدا 
 گفت: [مفت] از شما باشد. سعمر

 ».شاو را برایم بفرو«فرمودند: 
 فروخت. جاو را برای پیامبر خدا 

بود، حکم فسخ آن  عقد خرید آن پشتی را فسخ نکردند، و اگر حرام قطعی می جپیامبر خدا 
 کردند. می

تصویر، به طور مطلق حرام اند که  ) در موضوع تصویر: اھل حدیث، و طائفه از ضاھریه گفته۲
است، خواه تصویر ذی روح باشد، و خواه غیر ذی روح، ولی نظر جمھور علماء این است که: 

ھا حرام، و تصویر غیر ذی روح، مانند  تصویر ذی روح مانند انسان، حیوان و پرنده و امثال این
 ھا مباح است. درخت، کوه، جنگل و امثال این

شوند،  ر خانۀ که صورت و یا سگ باشد، مالئکه در آن خانه داخل نمی) بنا به نص این حدیث، د۳
چه مراد از  و مراد از آن مالئکه، مالئکه حفظه نیست، بلکه مالئکه رحمت و مغفرت است، چنان

سگ سگی است که نگھداشتن آن حرام است، و سگی که نگھداشتن آن مباح است، مانع دخول 
علماء این است که این حکم عمومیت دارد، و فرقی بین این  شود، گرچه نظر بعضی از مالئکه نمی

 سگ و آن سگ نیست.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٩٤

خواھی  ای عبدالله بن عمر! این شتر از تو، و ھرچه که می«فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»با او بکن

كْ  -٢٤ ا يُ اعِ يفِ الْ باب: مَ دَ نَ اخلِ هُ مِ  عِ بَيْ رَ

 ]: آنچه که از فریت کاری در معامله مکروه است۲۴باب [

نَُّه ُ�َْدُع يِف َعنُه وَ  -۱۰۰۸
َ
نَّ رَُجًال َذَكَر لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، �

َ
ُ َ�نُْهَما: أ ريَِضَ ا�َّ

 ].۲۱۱۷: [رواه ابلخاری »إَِذا بَاَ�ْعَت َ�ُقْل َال ِخَالبَةَ «َ�َقاَل: ابُليُوِع، 
ه گفت ک جروایت است که: شخصی برای پیامبر خدا  بو از ابن عمر -۱۰۰۸

 خورد. او در خرید و فروش فریب می
 .)٢(»ه کردی بگو که: فریب کاری نباشدچون معامل«[برایش] گفتند:  جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 نھایت توقیر و احترام داشتند. جبرای پیامبر خدا  ش) صحابه۱
 ) پیشنھاد دادن غرض خریدن چیزی جواز دارد.۲
 مت آن، جواز دارد.) تصرف در مال خریداری شده، پیش از دادن قی۳
ھا  کوشیدند تا مشاکل اصحاب خود را حل نموده، و سبب خوشی آن ھمیشه می ج) پیامبر خدا ۴

 گردند، پس بر اولیای امور مسلمانان الزم است، تا چنین رویۀ داشته باشند.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

مش حبان بن منقذ انصاری بود، در یکی از خورد، نا ) شخصی که در خرید و فروش فریب می۱
غزوات سنگی به سرش اصابت نمود، و پردۀ سرش را درید، از اثر آن سنگ چیزی از عقل خود را 

 خورد. از دست داد، و از ھمین سبب بود که در خرید و فروش بازی می
علماء  گردد، ولی ) ظاھر حدیث داللت براین دارد که ھر فریبی سبب اختیار فسخ بیع می۲

اند که حکم این حدیث عام نیست، بلکه به ھمان شخص معین تعلق دارد، زیرا وی کسی بود  گفته
 گرفت. که در عقلش خلل بود، و مورد فریب ھمگان قرار می

گردد یانه؟ علماء در آن اختالف نظر  ) آیا فریب خوردن در معامله سبب اختیار فسخ عقد می۳
گویند که: فریب خوردن در معامله، سبب اختیار  اکثر مالکیه میدارند، علمای احناف و شوافع و 

گویند:  می /گردد، خواه فریب کم باشد و خواه زیاد، بعضی از اصحاب امام مالک فسخ بیع نمی
گردد، و در کمتر از آن  اگر فریب به اندازۀ ثلث قیمت و یا بیشتر از آن باشد، سبب فسخ بیع می

مورد حکم دنیوی است، ولی در مورد حکم اخروی، فریب کاری چنین اختیاری نیست، این در 
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كِرَ يفِ األَسْ  -٢٥ ا ذُ اقِ باب: مَ  وَ

  ]: آنچه که در مورد بازارها آمده است۲۵باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  اَع�َِشةَ َعن  -۱۰۰۹ ُ َ�نَْها، قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َ�ْغُزو «ريَِضَ ا�َّ
لِِهْم َوآِخِرِهمْ  وَّ

َ
رِْض، ُ�َْسُف بِأ

َ
إَِذا اَكنُوا بِبَيَْداَء ِمَن األ

قَالَْت: قُلُْت: يَا » َجيٌْش الَكْعبََة، فَ
 ، ِ وَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
ْسَواُ�ُهْم، َوَمْن لَيَْس ِمنُْهْم؟ قَاَل: َكيَْف ُ�َْسُف بِأ

َ
ُ�َْسُف «لِِهْم َوآِخِرِهْم، َوِ�يِهْم أ

لِِهْم َوآِخِرِهْم، ُ�مَّ ُ�بَْعثُوَن ىلَعَ ِ�يَّاتِِهمْ  وَّ
َ
 ].۲۱۱۸[رواه ابلخاری:  »بِأ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۰۰۹
ای است بین مکه و  و چون به منطقۀ بیداء [قریه آید، لشکری به جنگ کعبه می«

 ».روند مدینه] برسند، ھمگی از اول تا به آخر به زمین فرو می
گوید: گفتم: یا رسول الله! چگونه ھمگی از اول تا به آخر به زمین  ] میل[عائشه

ھا است، و مردم بیگناھی وجود  آنھای  روند؟ در حالی که در آن منطقه بازار فرو می
 رند؟دا

رود، و بعد از آن، [در آخرت] مطابق  ھا به زمین فرو می از اول تا آخر آن«فرمودند: 
 .)١(»شوند ھای خود زنده می نیت

اش باید جواب  ھر قدر کم و اندک ھم که باشد، فریب کار مرتکب گناه گردیده و از فریب کاری
 بدھد.

گوید: بر شخص بی عقل نباید حجر نمود، زیرا  می /) با استناد بر این حدیث امام ابو حنیفه۴
اش اجازۀ خرید و فروش داده بودند، و  با وجود خلل عقلی سبرای حباب بن منقذ جپیامبر خدا 

 اش منع نکردند. او را از تصرفات مالی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

به طور یقین روزی خواھد آمد که چنین لشکری قصد تخریب کعبه را  ج) بنابر خبر پیامبر خدا ۱
 طقۀ (بیداء) برسد، به زمین فر و رود.بنماید، و چون به من

) اگر کسی در بین مردم معصیت کار به رضایت خود باقی بماند، دور نیست که در پھلوی اھل ۲
 معصیت، عقوبت الھی دامن او را نیز بگیرد.

گوید: اگر کسی در مجلس شراب خواران اشتراک نماید،  ) امام مالک با استناد بر این حدیث می۳
 اب نخورده باشد، باید تعزیر گردد.ولو آنکه شر
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ُ َ�نُْه، قَاَل: اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف  -۱۰۱۰ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

وِق، َ�َقاَل رَُجٌل: يَ  ِْه انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل: إِ�ََّما السُّ
َ

ََفَت إيِل بَا الَقاِسِم، فَاتلْ
َ
ا أ

ْوا بُِ�نْييَِت «اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َدَعوُْت َهَذا، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ 
وا بِاْسِ� َوَال تََ�نَّ

[رواه  »َسمُّ
 ].۲۱۲۰ابلخاری: 
در بازار بودند،  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سمالکاز انس بن  -۱۰۱۰

به طرفش ملتفت شدند، آن شخص گفت: من  جشخصی گفت: یا ابالقاسم! پیامبر خدا 
 این شخص دیگر را صدا زدم.

به اسم من اسم کنید، ولی به کنیت من کنیت انتخاب «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»نکنید

يِب ُهَر�َْرةَ  -۱۰۱۱
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َخَرَج انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف  َ�ْن أ ويِْسِّ ريَِضَ ا�َّ ادلَّ

ىَت ُسوَق بَِ� َ�يْنَُقاَع، فََجلََس بِِفنَاِء َ�يِْت 
َ
َ�لُِّمُه، َحىتَّ أ

ُ
َطائَِفِة انلََّهاِر، َال يَُ�لُِّمِ� َوَال أ

َ�مَّ لَُكُع،«فَاِطَمَة، َ�َقاَل 
َ
َ�مَّ لَُكعُ  أ

َ
لُُه، » أ ْو ُ�َغسِّ

َ
�ََّها تُلِْبُسُه ِسَخابًا، أ

َ
فََحبََستُْه َشيْئًا، َ�َظنَنُْت �

بُّهُ «َوقَاَل: فََجاَء �َْشتَدُّ َحىتَّ اَعَ�َقُه، َوَ�بَّلَُه  ِحبَّ َمْن ُ�ِ
َ
ْحبِبُْه َوأ

َ
ابلخاری: [رواه  »اللَُّهمَّ أ

۲۱۲۲.[ 
در قسمتی از  جاست که گفت: پیامبر خدا  روایت سدوسی ھریرهاز ابو  -۱۰۱۱

زدم، تا اینکه به بازار  روز از خانه بر آمدند، نه ایشان بامن، و نه من با ایشان سخن می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شان ابو القاسم بود، و از آن جمله  و کنیتشان محمد،  ) در بین صحابه کسانی بودند که نام۱

محمد بن جعفر بن ابی  است: محمد بن طلحه، محمد بن األشعث، و محمد بن أبی حذیفه، و
 طالب و غیره.

یعنی: (محمد) و تکنی به  ج) جمھور علماء بر این نظر اند که نام نھادن به نام پیامبر خدا ۲
رفت  جنزد پیامبر خدا  سکنیت ایشان جواز دارد، زیرا در حدیث امام ترمذی آمده است که علی

خواھم فرزندم را به نام شما نام گذاری کنم، و به کنیت شما برایش کنیه بدھم،  و گفت: می
یا منسوخ  جشود که نھی پیامبر خدا  ، و از این حدیث چنین دانسته می»خوب است«ودند: فرم

بود، تا  جاست، و یا برای تنزیه، و یا اینکه این تحریم و کراھت خاص به زمان خود نبی کریم 
اشتباھی بین ایشان و دیگران رخ ندھد، ولی چون اکنون این علت منتفی شده است، بنابراین 

 معلول که تکنی به کنیت ایشان باشد، نیز مرتفع گردیده است.

                                                 



 ٢٩٧  وعیب]: ۳۴[ کتاب

جا  آیا طفلک ھمین«نشسته و گفتند:  ل(بنی َقیُنقاع) آمدند، و در کنار خانۀ فاطمه
 بود]. س؟ [مقصدشان حسن»جا است است، آیا طفلک ھمین

فرستادن آن طفل قدری تاخیر نمود، فکر کردم شاید، زیوری به  در لفاطمه
شوید، بعد از لحظۀ آن طفل دویده آمد، و پیامبر  آویزد، و یا سرو جانش را می جانش می

 او را در آغوش گرفتند، بوسیدند، و فرمودند: جخدا 
 .)١(»دارد ھم دوست بدار خدایا! او را دوست بدار، و کسی که او را دوست می«

ُ َ�نُْهَما اْ�ُن ُ�َمرَ َعن  -۱۰۱۲ ْكبَاِن ىلَعَ : «ريَِضَ ا�َّ َعاَم ِمَن الرُّ وَن الطَّ �َُّهْم اَكنُوا �َْشرَتُ
َ
�

ْوُه، َحىتَّ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�يَبَْعُث َعلَيِْهْم َمْن  ْن يَِبيُعوُه َحيُْث اْشرَتَ
َ
َ�ْمنَُعُهْم أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھریرۀ مشھور است، و ) مراد از ابو ھریرۀ (دوسی) که در این حدیث ذکر شده است، ھمان ابو ۱

گوید: (دوس) به  می /گفتند که از قبیلۀ (دوس) بود، امام عینی آن را از این جھت دوسی می
فتح دال، و سکون واو، و سین بدون نقطه، نسبت ابی ھریره به دوس بن عدنان، بن عبدالله، قبلۀ 

 در (ازد) است.
در بازار (بنی قینقاع) بود،  لهمشود که: خانۀ فاط ظاھر عبارت حدیث چنین دانسته می ) از۲

قرار داشت، و  جھای پیامبر خدا  در پھلوی خانه لهولی در واقع چنین نیست، زیرا خانۀ فاطم
در این حدیث یک کلمه ساقط گردیده است، و عبارت کامل چنین است: تا اینکه به بازار بنی 

 نشستند... لهجا بر گشتند) و در کنار خانۀ فاطم قینقاع آمدند، (و چون از آن
رفتند، و  نھایت متواضع و بی تکلف بودند، زیرا با ھمان مکانت خود به بازار می ج) پیامبر خدا ۳

 نشستند. در کنار راه و یا خانه می
) بوسیدن طفل جواز دارد، و بوسه بر پنج نوع است، اول: بوسۀ مودت، مانند بوسیدن مسلمان، ۴

نند بوسیدن پدر فرزندش را، سوم: بوسۀ شفقت و مسلمان دیگری را، دوم: بوسۀ رحمت، ما
احترام، مانند بوسیدن فرزند دست پدر و یا ماردش را، چھارم: بوسۀ شھوت، مانند بوسیدن زن و 
شوھر یکدیگر را، اگر شھوتی در میان نباشد، ھمۀ انواع بوسۀ جواز دارد، و اگر از روی شھوت 

، پنجم: بوسۀ تبرک، که عبارت از بوسیدن حجر باشد، جز نوع اخیر، دیگر انوع آن جواز ندارد
 األسود باشد، و این بوسه، جز بر ھمین سنگ، بر ھیچ چیز دیگری جواز ندارد.

و با قیاس بر آن دوست داستن دیگر افراد اھل بیت نبوت، سبب آن  س) دوست داشتن حسن۵
شود که خداوند متعال این شخص را دوست داشته باشد، و کسی را که خدا دوست داشته  می

 دھد. باشد، مورد لطف و رحمت خود قرار می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٢٩٨

َعامُ َ�نُْقلُ  ْن ُ�بَاَع  :اْ�ُن ُ�َمرَ قَاَل: وَ  »وُه َحيُْث ُ�بَاُع الطَّ
َ
َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ

اُه َحىتَّ �َْستَْوِ�يَهُ  َعاُم إَِذا اْشرَتَ  ].۲۱۲۴ ،۲۱۲۳[رواه ابلخاری:  الطَّ
طعام را [از  جروایت است که مردم در زمان پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۰۱۲

آوردند] در بین راه  کسانی که محصوالت خود را بار کرده و به طرف بازار می
 خریدند. می

ھا را از فروختن آن طعام در جایی که  فرستادند که آن کسی را می جپیامبر خدا 
 اند، منع کند، تا اینکه آن طعام را به فروشگاه معینش انتقال دھند. خریده

از فروختن طعامی که شخص آن را خریده  جپیامبر خدا گفت که:  بو ابن عمر
 .)١(اند است، ولی ھنوز آن را قبض نکرده است، منع کرده

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند، سببش مراعات مصالح عمومی  م در بین راه منع کردهاز فروختن طعا ج) اینکه پیامبر خدا ۱

شود، اول آنکه طعام چند بار دست به دست  است، زیرا طعامی که در بین راه خرید و فروش می
رود، و این به ضرر عامۀ مردم است، دوم آنکه: اگر مال در بین راه خرید و  شده و قیمت آن باال می

شوند، و این به  ین اموالی ضرورت دارند، دچار مشکالت میفروش شود، مردمی که در شھر به چن
 اند. ضرر عامۀ مردم است، از این سبب پیامبر خدا از آن منع کرده

) فروختن طعام پیش از قبض کردن آن روا نیست، مثال: اگر کسی مقدار گندمی را از دھقان ۲
ره است، نباید، آن گندم را خرد، تا وقتی که آن گندم را قبض نکرده و تحت تصرف خود نیاود می

عمومیت دارد، یعنی:  /برای شخص سومی بفروش برساند، و این حکم در نزد امام شافعی
فروختن ھیچ چیزی خواه طعام باشد، و خواه غیر طعام، و خواه منقول باشد و خواه غیر منقول، 

 پیش از قبض کردن آن جواز ندارد.
روختن آن پیش از قبض کردن آن روا نیست، اموال گوید: آنچه که ف می /ولی امام ابو حنیفه

منقوله است، و فروختن اموال غیر منقوله پیش از قبض مانعی ندارد، مثال: اگر کسی که از ھرات 
تواند آن زمین را پیش از آنکه تحت تصرف خود بیاورد  خرد، می است، زمینی را از کابل می

یص بر طعام آمده است، و طعام از منقوالت بفروشد، و دلیلش آن است که در حدیث مذکور تنص
ماند، و دیگر آنکه اموال غیر منقول قابلیت انتقال  است، و بقیۀ امول بر اباحت اصلی خود باقی می

 گیرد. ھا صورت نمی را نداشته، و در نتیجه قبض حقیقی در آن

                                                 



 ٢٩٩  وعیب]: ۳۴[ کتاب

اهِ  -٢٦ رَ وقِ يَ باب: كَ بِ يفِ السُّ خَ  ةِ السَّ

 ]: کراهیت جار و جنجال در بازار۲۶باب [

ُ َعن  -١٠١٣ ِ ْ�َن َ�ْمِرو بِْن الَعاِص ريَِضَ ا�َّ ِ� َ�ْن ِصَفِة َ�بَْد ا�َّ ْخرِبْ
َ
َ�نُْهَما، قُلُْت: أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف اتلَّْوَراِة؟ قَاَل: َجْل  رَُسوِل ا�َّ
َ
ِ إِنَُّه لََموُْصوٌف يِف اتلَّْوَراِة بِبَْعِض أ ، َوا�َّ

َها ﴿ ِصَفِتِه يِف الُقْرآنِ  ُّ�
َ
� ۡرَسۡلَ�َٰك َ�ِٰهدٗ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
� َونَِذيٗر�إِ�َّآ أ ٗ يَِّ�، وَِحْرًزا  ﴾٤٥ا َوُمبَّ�ِ مِّ

ُ ْ
لِأل

ْسَواِق، َوَال 
َ
اٍب يِف األ َ لَيَْس بَِفظٍّ َوَال َغِليٍظ، َوَال َسخَّ يْتَُك املتََو�ِّ نَْت َ�بِْدي َورَُسوِ�، َسمَّ

َ
أ

يِّئََة، َولَِ�ْن َ�ْعُفو َوَ�ْغِفُر، َولَْن  يِّئَِة السَّ ُ َحىتَّ يُِقيَم بِِه الِملََّة الَعوَْجاَء، يَْدَ�ُع بِالسَّ َ�ْقِبَضُه ا�َّ
ا، َوقُلُوً�ا ُغلًْفا ْ�يُنًا ُ�ْميًا، َوآَذانًا ُصمًّ

َ
، َوَ�ْفتَُح بَِها أ ُ  ا�َّ

َّ
َ إِال

َ
ْن َ�ُقولُوا: َال إِهل

َ
[رواه ابلخاری:  بِأ

٢١٢٥.[ 
وی از صفت روایت است که کسی از  باز عبد الله بن عمرو بن عاص -١٠١٣

 در تورات پرسید. جپیامبر خدا 
از صفاتی که در قرآن  گفت: بلی! به خداوند قسم که ایشان در تورا ت به بعضی

 اند. آمده است وصف شدهشان  برای
و نگھبانی » شاھد، و بشارت دھنده، و بیم دھنده فرستادیمتو را  ای پیامبر! ما«

متوکل [بر خدا] نام نھادم، جفا کار و را ت برای مؤمنان، تو بندۀ من و رسول من ھستی،
کند،  و سخت گیر نیست، [و از صفات دیگری این است که]: در بازار جار و جنجال نمی

کند، و تا آن وقت  نماید و گذشت می دھد، بلکه عفو می جزای بدی را به بدی نمی
ایت نماید، تا مستقیم ھدمیراند که ملت منحرف را به واسطۀ او به راه  خداوند او را نمی
ه)، و اینکه بگویند: (ال ھای نابینا را بینا، و  به سبب این کلمۀ توحید چشم ِإَله ِإال اللَّ

 .)١(سازد ھای بسته را گشاده می ھای نا شنوا را شنوا، و دل گوش

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کرد، و این چیزھا را خودش در  تورات و انجیل را قراءت می ب) عبدالله بن عمرو بن عاص۱

 تورات دیده بود.
را متوکل نام نھاده بود، آن بود که در تمام امور خود،  ج) سبب آنکه خداوند متعال پیامبر خدا ۲

بر خدا توکل کرده بود، در رزق خود، در پیروزی بر دشمنان خود، در انتشار دین خود، و باآلخره 
 امور دنیوی و اخروی خود. در تمام

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٠٠

يْ  -٢٧ ىلَ باب: الكَ  املُعطِيوَ  بَائِعِ الْ  لِ عَ

 )١(دهنده است]: وزن بار، بر عهدۀ فروشنده و بر عهدۀ ٢٧باب [

ِ ْ�ُن َ�ْمِرو بِْن َحَرامٍ  -۱۰۱۴ َ َ�بُْد ا�َّ ُ َ�نُْه، قَاَل: تُُو�ِّ ُ َ�نُْه  َ�ْن َجابٍِر ريَِضَ ا�َّ ريَِضَ ا�َّ
ْن يََضُعوا ِمْن َديِْنهِ 

َ
، َ�َطلََب وََعلَيِْه َدْ�ٌن، فَاْستََعنُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ ُغَرَمائِِه أ

ِْهْم فَلَْم َ�ْفَعلُوا، َ�َقاَل يِل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّ 
َ

اْذَهْب «َم: انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إيِل
 َّ
َ

رِْسْل إيِل
َ
ْصنَافًا، الَعْجَوَة ىلَعَ ِحَدٍة، وََعْذَق َز�ٍْد ىلَعَ ِحَدٍة، ُ�مَّ أ

َ
، َ�َفَعلُْت، ُ�مَّ »فََصنِّْف َ�ْمَرَك أ

 
َ

رَْسلُْت إِىل
َ
ْو يِف وََسِطِه، ُ�مَّ قَاَل: أ

َ
ْعَالُه، أ

َ
لِكْ «انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فََجاَء فََجلََس ىلَعَ أ

نَُّه لَْم َ�نْقُ »لِلَْقْومِ 
َ
ي لَُهْم َو�َيِقَ َ�ْمِري َك� ِ

َّ
ْوَ�يْتُُهُم اذل

َ
تُُهْم َحىتَّ أ

ْ
ءٌ ، فَلِك [رواه  ْص ِمنُْه يَشْ

 ].۲۱۲۷ابلخاری: 
[که پدر  سروایت است که گفت: عبدالله بن عمرو بن حرام ساز جابر -۱۰۱۴

خواھش کمک  ججابر راوی حدیث باشد] وفات یافت و قرضدار بود، از پیامبر خدا 
 کردم تا از قرضدارانش بخواھند که چیزی از قرض او را ببخشند.

ھا قبول نکردند، [زیرا از مردم  ھا نمودند، ولی آن را از آن این خواھش جپیامبر خدا 
 یھود بودند].

برو، و خرمای خود را صنف بندی کن، (عجو) را یک «برایم گفتند:  جپیامبر خدا 
 ».را یک طرف، بعد از آن [کسی را] نزد من بفرست )عذق زیدطرف و (

 ) جار و جنجال، و گفت و شنود بیش از لزوم در بازار نا مرغوب، و امر نا پسندی است.۳
گرفتند، ولی در وقت تجاوز  کرد، از وی انتقام نمی بدی می ج) اگر کسی به شخص پیامبر خدا ۴

 کردند. بر حدود خدا، با ھیچ کس تسامح نمی
را که براساس توحید استوار  ÷عرب است که دین حنیفی ابراھیم) مراد از ملت منحرف، قوم ۵

 ھا روی آورده بودند. است، به شرک تبدیل نموده و به جای عبادت خدای یگانه، به عبادت بت
ھای  ھا، و دل ھای بسته، چشم و گوش ھای نا شنوا، و دل ھای نابینا، و گوش ) مراد از چشم۶

 کنند. شنوند و درک نمی نمی و نند،بی کسانی است که حق و حقیقت را نمی
دھد، مثال: کسی که برای دیگری گندم به قرض  مراد از (دھنده) کسی است که مال را می -١

کند،  دھد، مزد وزن کردن آن بر عھدۀ قرض دھندۀ است، ولی اگر کسی قرض خود را اداء می می
 مسؤولیت و مصروفیت وزن آن بر عھدۀ قرض دھنده است.

                                                                                                                        



 ٣٠١  وعیب]: ۳۴[ کتاب

آمدند، و بر  جمبر خدا شان فرستادم، پیاشان عمل کردم و کسی را نزدقرار فرمودۀ
برای این مرم [یعنی: طلبگاران «روی خرماھا یا در وسط خرماھا نشسته و گفتند: 

 ».] پیمانه کندبعبدالله بن عمرو
ھا پیمانه کردم، و خرما ھایم ھمچنان به حال خود  ھا را برای آن مقدار طلب آن

 .)١(باقی بود، و گویا از آن چیزی کم نشده بود

ا -٢٨ سْ  باب: مَ نَ يُ بُّ مِ يْ الْ  تَحَ  لِ كَ

 ]: آنچه که پیمانه کردنش مستحب است۲۸باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  -۱۰۱۵ َعِن الِمْقَداِم بِْن َمْعِدي َكِرَب ريَِضَ ا�َّ
 ].۲۱۲۸: [رواه ابلخاری »ِكيلُوا َطَعاَمُ�ْم ُ�بَاَرْك لَُ�مْ : «قَاَل 

روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز مقدام بن معدی کرب -۱۰۱۵
 .)٢(»دھد طعام خود را پیمانه کنید، خداوند برای شما برکت می«

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھای مدینۀ منوره است، ابو محمد  ) (عجوه) و (عذق زید) دو نوع خرما از انواع بسیار خرما۱

گوید: من در مدینه بودم، شنیدم که مرمان آن دیار در نزد امیر  جوینی در کتاب (الفروق) می
 واع خرمای سرخ، از این ھم بیشتر.مدینه تا شصت نوع خرمای سیاه را نام بردند، وان

 شود. است، و از عالئم نبوت شمرده می ج) این حدیث، بیانگر معجزۀ باھری برای پیامبر خدا ۲
شود، تا وقت تسلیم دادن آن، بر  ) پیمانه کردن و دیگر تکالیف مال قرض، و مالی که فرخته می۳

دھد،  دار، قرض خود را پس میعھدۀ قرض دھنده (طلبگار) و فروشنده است، و وقتی که قرض
 پیمانه کردن و دیگر تکالیف آن بر عھدۀ قرض دھنده (قرضدار) است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھا گندم و جو و خر ما و  به پیمانه کردن شاید این بوده باشد که بعضی جسبب امر پیامبر خدا  

شد که یکی از طرفین خریدار و یا  ، و این سبب میخریدند امثال این چیزھا را به تخمین می
ھا را به  آن جرفت، و پیامبر خدا  فروشنده بازی بخورد، و به این طریق برکت آن طعام از بین می

پیمانه کردن امر نمودند، تا احتمال فریب از بین برود، و خداوند در آن طعام برکت بدھد، و یا به 
کیل و پیمانۀ اھل مدینه از خداوند طلب برکت نموده بودند، و  در جاین سبب بود که پیامبر خدا 

مردم را به پیمانه کردن طعام امر کردند، تا در آن برکت شامل شوند، و حدیث آتی اشاره به این 
 معنی دارد.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٠٢

اعِ النَّبِيِّ  -٢٩ ةِ صَ كَ دِّ وَ  ج باب: بَرَ  هِ مُ

 ج]: برکت صاع و مد پیامبر خدا ۲۹باب [

۱۰۱۶-  ُ ِ بِْن َز�ٍْد ريَِضَ ا�َّ نَّ «َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
َ
أ

َة، وََدَعوُْت لََها يِف  َم إِبَْراِهيُم َمكَّ ْمُت الَمِدينََة َكَما َحرَّ َة وََداَع لََها، وََحرَّ َم َمكَّ َها إِبَْراِهيَم َحرَّ ُمدِّ
الَ وََصاِعَها  ةَ ِمثَْل َما َداَع إِبَْراِهيُم َعلَيِْه السَّ  ].۲۱۲۹[رواه ابلخاری:  »ُم لَِمكَّ

 روایت است که گفتند: جاز پیامبر خدا  ساز عبدالله بن زید -۱۰۱۶
مکه را حرم قرارداد، و برای آن دعا کرد، و من مدینه را حرم قرار  ÷ابراھیم«

مکه را حرم قرار داد، و به (صاع) و (مد) آن دعا کردم،  ÷دادم ھمچنانی که ابراھیم
 .)١(»برای مکه دعا کرد ÷مثلی که ابراھیم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) (مد) عبارت از چھارم حصۀ یک صاع است، و اما مقدار صاع مدینۀ منوره، طحاوی از ابو یوسف ۱

باشد، (صاعی)  به مدینه رفتم شخصی که در نزدم (ثقه) می«کند که گفت:  رحمھم الله روایت می
لث است، آن را اندازۀ کردم، دیدم که پنج رطل و ث جرا نزدم آورد و گفت این (صاع) پیامبر خدا 

) گرام است، بنابراین (صاع) ۴۵۵، و چون ھر رطل عراقی حنفی به وزن فعلی (»رطل است
ند متعال دعای پیامبر خود وشود، و خدا دو کیلو چھار صد و پانزده و نیم گرام می جپیامبر خدا 

مراد از «گوید:  می /را قبول نموده و در (صاع) اھل مدینه برکت نھاد، و طوری که امام عینی
 ».گردد ت (صاع) و (مد) برکت در ھر چیزی است که پیمانه میبرک
این برکت تا ھمین امروز ادامه دارد، و من  ج) از فضل و رحمت خداوند، و برکت نبی کریم ۲

خودم در مدت حدود ده سالی که جھت تحصیل علم شرف اقامت در آن دیار متبرک را داشتم، 
ھا صحبت  این برکت رابه طور واضح مشاھده نمودم، و ھم چنین ھمه کسانی که در این باره با آن

 کردم، در برکت داشتن طعام مدینه، اتفاق نظر داشتند.

                                                 



 ٣٠٣  وعیب]: ۳۴[ کتاب

ا -٣٠ ذْ  باب: مَ يْ يُ رُ يفِ بَ كْ وَ  امِ عَ الطَّ  عِ كَ ةِ احلُ  رَ

 و احتکار آمده است طعامفروختن  ر]: آنچه که د٣٠باب [

ُ َ�نْهُ  ابِن ُ�َمرَ َ�ْن  -۱۰۱۷ َعاَم ُ�َاَزفًَة، «، قَاَل: َماريَِضَ ا�َّ يَن �َْشرَتُوَن الطَّ ِ
َّ

يُْت اذل
َ
َرأ

ْن يَِبيُعوُه 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، أ ُ�وَن ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ  رَِحالِِهمْ يرُْضَ

َ
[رواه  »َحىتَّ يُْؤُووُه إِىل

 ].۲۱۳۱ابلخاری: 
روایت است که گفت: کسانی که طعام را به طور تخمین  ببن عمرااز  -۱۰۱۷

شوند، تا آن را پیش از تسلیم شدن  زده می جخریدند دیدم که در زمان پیامبر خدا  می
 .)١(و آوردن به مأوی و مسکن خود [یعنی: قبض کردن آن] نفروشند

۱۰۱۸-  ِ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما أ ْن « َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�َ� أ

قُلُْت ِالبِْن َ�بَّاٍس: َكيَْف َذاَك؟ قَاَل: َذاَك َدَراِهُم بَِدَراِهَم » يَِبيَع الرَُّجُل َطَعاًما َحىتَّ �َْستَْوِ�يَهُ 
 
ٌ
َعاُم ُمرَْجأ  ].٢١٣٢[رواه ابلخاری:  َوالطَّ

از اینکه شخص طعام را  جروایت است که پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۰۱۸
 پیش از تسلیم شدن آن بفروشد، نھی فرمودند.

 پرسید: این چگونه است؟ بکسی از ابن عباس

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خریدند،  گویند این زدن، به سبب این نبود که طعام را به طور تخمین می ) طوری که علماء می۱

ھا را تادیب  فرختند، و آن بلکه به سبب آن بود که چنین طعامی را پش از قبض کردن می
جا  پیش از قبض کردن آن نفروشند، و از اینخرند،  کردند، تا طعامی را که به طور تخمین می می

گویند: فروختن طعام به طور تخمین جواز دارد، ولی پیش از قبض  است که جمھور علماء می
 کردن نباید آن را فروخت.

چون  /) گرچه عنوان باب (فروختن طعام پیش ازقبض، و احتکار) بود، ولی امام بخاری۲
تعلق به احتکار باشد، بدست نیاورده است، از این جھت حدیثی را که با شروطش موافق بوده و م

در این موضوع چیزی روایت نکرده است، و البته در مورد احتکار احادیث بسیاری آمده است، از 
کسی که طعام مسلمانان را غرض «فرمودند:  جگوید: پیامبر خدا  آن جمله حدیث ابن عمر که می

و » شود زار می ، خداوند از وی، و وی از خداوند بیگران شدن قیمت آن چھل روز احتکار نماید
دھد، و احتکار کنندۀ آن را  آورندۀ طعام را خداوند رزق می«گوید:  ابن عمر در روایت دیگری می

 کند. لعنت می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٠٤

گفت: [به این شکل است که] درھم مقابل درھم باشد، و طعامی [را که خریده 
 .)١(است] در آینده تسلیم شود

اِب َعن  -١٠١٩ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،  ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ ، َ�ْن رَُسوِل ا�َّ ُ َ�نُْه ُ�رِْبُ ريَِضَ ا�َّ
 َهاَء َوَهاَء، َواتلَّْمُر بِاتلَّْمِر رِ «قَاَل: 

َّ
رُبِّ ِرً�ا إِال

ْ
 َهاَء َوَهاَء، َوالرُبُّ بِال

َّ
َهِب ِرً�ا إِال َهُب بِاذلَّ  اذلَّ

َّ
ً�ا إِال

ِع�ُ   َهاَء َوَهاءَ َهاَء َوَهاَء، َوالشَّ
َّ

ِعِ� ِرً�ا إِال  ].٢١٣٤[رواه ابلخاری:   بِالشَّ
داد که  خبر می جروایت است که از پیامبر خدا  ساز عمر بن خطاب -۱۰۱۹

 فرموند.
طال به طال سود است، مگر آنکه بگیر و بده باشد، [یعنی: دست به دست باشد]، و «

د، و خرما به خرما سود است مگر گندم به گندم سود است مگر آنکه بگیر و بده باش
 .)٢(»آنکه بگیر و بده باشد، و جو به جو سود است مگر آنکه بگیر و بده باشد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ندمی را به صد درھم مثال توضیحی این نوع خرید و فروش چنین است که: مثال شخصی مقدار گ 

بخرد، و باز آن را پیش از تسلیم شدن برای شخص دیگری به صد و ده درھم بفروشد، که در این 
صورت چون مال وجود ندارد، گویا صد درھم را به صد و ده درھم فررخته است، و این عین سود 

ه صد درھم به نقد است، از این جھت جواز ندارد، و یا اینکه مالی ر اکه موجود نیست از شخصی ب
بخرد، و باز ھمان مال را برای صاحبش به طورنسیه به یکصد و بیست درھم بفروشد، و این در 

 حقیقت عین سود است که با حیله آن را به صورت خرید و فروش در آورده است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گانه، و ھم چنین در نقره و نمک که مجموعا شش  علماء بر این متفق اند که در این اشیای چھار 

گردد، که فروختن این چیزھا با جنس آن روا نیست، مگر آنکه دست  شود، سود جاری می چیز می
به دست باشد، و اینکه علت تحریم در این چیزھا چیست؟ بین علماء اختالف است، و مذھب 

 احناف در این مسئله قرار ذیل است.
احناف کیل با جنس، و وزن با جنس است، به این معنی که اگر چیزی بود که  علت تحریم در نزد 

 شد، فروختن آن به جنس آن سود است، مگر آنکه دست به دست باشد. شد، و یا وزن می کیل می
و چون علت تحریم دو چیز، یعنی: (کیل با جنس) و یا (وزن با جنس) است، اگر ھردو علت  

آن چیز با جنس آن نه به طور زیادی جواز دارد و نه به طور نسیه، درچیزی به وجود آمد، فرختن 
مثال: چون گندم کیلی است، و ھمۀ انواع گندم یک جنس است، بنابراین، فروختن گندم از ھر 
صنفی که باشد، به گندم دیگری، از ھر صنفی که باشد، جز دست به دست و به طور متساویانه 

و گندم به دوازده کیلو گندم به طور نقد و یا نسیه فروخته روا نیست، پس روا نیست که ده کیل

                                                 



 ٣٠٥  وعیب]: ۳۴[ کتاب

ب ال« باب: -٣١ ىلَ  عْ يَ يْ  عَ يهِ بَ مْ وَ  عِ أَخِ ىلَ » الَ يَسُ وْ  عَ تَّىسَ يهِ حَ ُ  مِ أَخِ رتْ نَ لَهُ أَو يَ أذَ  كَ يَ

عقد وی عقد کند، مگر آنکه از ]: نباید بر خرید برادر خود بخرد، و بر ۳۱باب [
 خریدن منصرف گردد و یا برایش اجازه بدهد

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۱۰۲۰ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ْن «َ�ْن أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

ِخيِه، يَِبيَع َحارِضٌ بِلَاٍد، َوَال َ�نَاَجُشوا، َوَال يَِبيُع الرَُّجُل ىلَعَ 
َ
ِخيِه،  َ�يِْع أ

َ
َوَال َ�ُْطُب ىلَعَ ِخْطبَِة أ

 َما يِف إِنَائَِها
َ
ْخِتَها تِلَْكَفأ

ُ
ُة َطَالَق أ

َ
ُل الَمْرأ

َ
 ].۲۱۴۰[رواه ابلخاری:  »َوَال �َْسأ

 روایت است که گفت: ساز ابو ھریره -۱۰۲۰
[گفتند]: از فروختن شھر نشین برای بادیه نشین نھی فرمودند، و  جپیامبر خدا 

 نرخ گذاری دروغی نکنید.«
 و کسی آنچه را که تحت خرید شخص دیگری است نباید بخرد.

 و کسی بر خواست گاری شخص دیگری خواست گاری نکند.
اش را سر نگون  و زن نباید طالق خواھر خود را طلب نماید، تا [به این طریق] کاسه

 .)١(»سازد

چه روا نیست که ده کیلو گندم به ده کیلو گندم به طور نسیه فروخته شود، زیرا در  شود، چنان
 مبادلۀ گندم به گندم ھردو علت که (کیل) و (جنس) باشد، موجود است.

نبود، فروختن آن جنس، به طور زیادی  و اگر یکی از این دو علت به وجو آمد، و علت دیگر مجود 
گردد، چون یکی از دو  جواز دارد، ولی به طور نسیه جواز ندارد، مثال: اگر گندم با جو مبادله می

علت که کیلی بودن است، و جود دارد، و علت دیگر که جنس باشد وجود ندارد، زیرا گندم یک 
دم، به طور زیادی جائز است، ولی به جنس، و جو جنس دیگری است، بنابراین فروختن جو با گن

طور نسیه جائز نیست، مثال: روا است که دست به دست ده کیلو گندم، به پانزده کیلو جو 
فروخته شود، ولی این خرید و فروش به طور نسیه جواز ندارد، و شروط و انواع دیگر مسائل (ربا) 

 یعنی: (سود)، در کتب فقه به تفصیل بیشتری مذکور است.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

) فروختن شھرنشین برای بادیه نشین جواز ندارد، و صورت آن به این شکل است که: شخص ۱
خواھد در شھر بفروش برساند، شخص شھر نشینی  بادیه نشین متاعی را از بادیه آورده و می

قمت بلند تری بفروشم، چنین کاری گوید: متاعت را نزد من بگذار تا آن را برایت به  برایش می
ھا گردیده و به ضرر عموم مردم تمام  ناروا است، و جواز ندارد، زیرا سبب بنلد رفتن قیمت

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٠٦

يْ  -٣٢ ةِ باب: بَ دَ  عِ املُزايَ

 فروختن به مزایده ]:۳۲باب [

ُ َ�ْن ُدبٍُر،  -۱۰۲۱ ْ�تََق ُغالًَما هلَ
َ
نَّ رَُجًال أ

َ
ُ َ�نُْهَما: أ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

َخَذُه انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه 
َ
�ِه ِم�ِّ «وََسلََّم، َ�َقاَل: فَاْحتَاَج، فَأ اُه ُ�َعيْمُ » َمْن �َْشرَتِ ْ�ُن َ�بِْد  فَاْشرَتَ

ْهِ 
َ

ِ بَِ�َذا َوَ�َذا فََدَ�َعُه إيِل
 ].۲۱۴۲[رواه ابلخاری:  ا�َّ

شود، ولی اگر چنین کاری صورت کرفت، با وجودی که شھر نشین گنھکار گردیده است،  می
 اش صحت دارد. معامله

متاعی قیمتی را بگذارد که خودش ھمان ) نرخ گذاری دروغین به این شکل است که کسی بر ۲
متاع را به آن قیمت نخرد، و مقصدش از این کار آن باشد که یا خریدار دیگر بازی خورده و آن 

اش به قیمت باال تری بخرد، و یا صاحب متاع سرگردان شود، و کسی را  متاع را از قیمت اصلی
 اید.پیدا نتواند که متاعش را به آن قیمت از وی خریداری نم

خواھد متاعی را به پانصد درھم  ) و بیع بر بیع شخص دیگری به این صورت است که شخصی می۳
خرم، چنین کاری گناه  گوید من آن را به شش صد درھم می بخرد، شخص دیگری آمده و می

جواز دارد،  اش است، ولی اگر آن متاع را در چنین صورتی به ششصد درھم خرید، گرچه معامله
شود، و حتی اگر خریدار اول شخص کافری باشد، باز ھم جواز ندارد  ر دوم گنھکار میولی خریدا

 ھا مداخله نماید، و آن متاع را به قیمت باال تری خریداری نماید. که شخص مسلمان در معاملۀ آن
) خواستگاری بر خواستگاری شخص دیگر به این طریق است که: شخصی از زنی خواستگاری ۴

حالی که با ھم رفت و آمد دارند و در مورد مھر عروسی و چیزھای دیگر گفت و  نماید، و در می
کنند، شخص دیگری آمده و برای زن و یا اقاربش مھر بیشتر، و یا مغریات دیگری را  شنود می

نماید، تا خواستگار اول را گذاشته و با وی ازدواج نماید، چنین کاری گناه است، و با  پیشنھاد می
 کند. نکاح آن زن با خواستگار دوم صورت گرفت، نکاح صحت پیدا میاین ھم اگر 

) و اینکه زن نباید کاسۀ خواھرش را سر نگون سازد، به این علت است که: زن برای مردی که ۵
کنم به شرط آنکه  گوید: من با تو ازدواج می نماید، و ھمسر دیگری دارد می از وی خواستگاری می

بدھی، و در این صورت اگر شخص خواستگار شرط آن زن را پذیرفت، و ھمسر اولی خود را طالق 
اش را  با وی با اساس این شرط ازداج نمود، بعد از ازدواج کردن، بر وی الزم نیست که زن اولی

شود، زیرا  اش را طالق بدھد، گنھکار می طالق بدھد، و حتی اگر به اساس این شرط، زن اولی
زن است، و ضرر رساندن برای کسی روا نیست، مگر آنکه سبب طالق دادن سبب ضرر برای آن 

موجھی غیر از این شرط در طالق دادنش وجود داشته باشد، ولی اگر آن شخص زن اول خود را 
شود، ولی  به اساس این شرط طالق داد، گرچه به سبب این کار نا شایست خود گنھکار می

 گردد. طالقش واقع می

                                                                                                                        



 ٣٠٧  وعیب]: ۳۴[ کتاب

مدبر  اروایت است که شحصی غالم خود ر باز جابر بن عبدالله -۱۰۲۱
این غالم را چه کسی از «آن غالم را گرفتند:  جساخت، سپس محتاج شد، پیامبر خدا 

 ؟»خرد من می
او را به چنین و چنان مبلغی خرید، [و آن مبلغ ھشتصد درھم  )١(ُنعیم بن عبدالله
 .)٢(آن غالم را برایش دادند جبود]، و پیامبر خدا 

شی است، و از کسانی است که در اول مسلمان شده بودند، ولی قومش او وی نعیم بن عبدالله قر -١
کرد، و ھنگامی  ھا کمک می کردند، زیرا شخص سخی و جوادی بود، و با آن را از ھجرت منع می

او را در آغوش گرفته و بوسیدند، و این شخص به  جکه ھجرت کرد و به مدینه آمد، پیامبر خدا 
جا  من در بھشت رفتم، و در آن«گفته بودند:  جشد، زیرا پیامبر خدا  نام (نعیم سرفه گر) یاد می
 وی در سال پانزدھم ھجری در یرموک به شھاده رسید.» صدای سرفۀ نعیم را شنیدم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ر، ع۱ ر): به ضم اول، و فتح ثانی، و تشدید و فتح ثالث، بر وزن ُمَقَدّ بارت از این است که ) (ُمَدَبّ

شخص برای غالم و یا کنیز خود بگوید که بعد از مرگم آزاد ھستی، و شخصی که غالم خود را 
 شد، و نام غالمش (یعقوب) بود. مدبر ساخته بود از مرد انصار بود، و به نام (ابو مذکور) یاد می

در بیع در معرض  ) بیع مزایده عبارت از آن است که شخص متاع خود را برای چندین مشتری۲
فروش قرار دھد، و برای کسی بفروشد که آن را به قیمت بیشتری بخرد، این بیع در نزد جمھور 
علماء جواز دارد، ولی اگر کسی خواسته باشد که متاع خود را برای مشتری معینی بفروشد، تا 

که در آن  وقتی که آن مشتری با فرشنده در گفت و شنود است، برای مشتریان دیگر روا نیست
) قبًال به ۱۰۲۰معامل مداخله نمایند، و قیمت باالتری پیشنھاد نمایند، و این مسئله در حدیث (

 تفصیل گذشت.
) در موضوع بیع مدبر: امام شافعی و احمد و اسحاق رحمھم الله با استناد به این حدیث ۳

است، مدبر مطلق، و مدبر گویند که: بیع مدبر جواز دارد، و در نزد احناف (مدبر) بر دو نوع  می
مقید، مدبر مطلق آن است که شخص برای غالمش بگوید که بعد از مرگم آزاد ھستی، فروختن 
چنین مدبری روا نیست، و مدبر مقید آن است که شخص برای غالمش بگوید که: اگر از این 

خص از آن مرضم مردم تو آزاد ھستی، و یا اگر در این سفر مردم تو آزاد ھستی، که اگر آن ش
شود، و اگر نمرد، فروختن آن مدبر برایش روا است، و  مرض، و یا در آن سفر مرد، غالمش آزاد می

 جگوید: پیامبر خدا  است که می بدلیل احناف در عدم جواز بیع مدبر مطلق، حدیث ابن عمر
ز حدیث ، و ا»شود، و از ثلث مال آزاد است شود، و نه بخشش می مدبر نه فروخته می«فرمودند: 

دھند که این قضیه خاص برای ھمین شخص است،زیرا وی شخص  امام بخاری چنین جواب می
مدبر ساختنش را الزم ندانستند، پس به این طریق،  جسفیه و نا دانی بود، و گویا پیامبر خدا 

غالمش در غالم بودن خود باقی مانده بود، و فروختن غالم جواز دارد، و دلیل سفیه بودن آن 

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٠٨

يْ  -٣٣ رِ عِ الْ باب: بَ رَ ةِ وَ  غَ بَلَ بَلِ احلَ  حَ

 ]: فریب در معامله و فروختن حیوان در شکم مادرش۳۳باب [

۱۰۲۲-  ُ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َ�نُْهَما: أ

 »َ�َ� َ�ْن َ�يِْع َحبَِل احلَبَلَةِ «
َ

ْهُل اجلَاِهِليَِّة، اَكَن الرَُّجُل يَبْتَاُع اجلَُزوَر إىِل
َ
، َوَ�َن َ�يًْعا يَتَبَاَ�ُعُه أ

ْن تُنْتََج 
َ
 ].۲۱۴۳[رواه ابلخاری:  ِنَهاانلَّاقَُة، ُ�مَّ تُنْتَُج الَّيِت يِف َ�طْ أ

از فروختن به وعدۀ  جروایت است که: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۰۲۲
نتاج حیوان در شکم مادرش نھی فرمودند، و این بیعی بود که اھل جاھلیت به آن 

خرید که شتر  شخص شتری را به این موعد می کردند، [به این طریق که] معامله می
 .)١(آن شتر، نوزا بزاید بزاید، و باز

فروختن آن را بر عھده گرفتند، و اگر آن شخص عاقل  جاین است که خود پیامبر خدا شخص 
کردند که خودش فروختن غالم خود را بر عھده بگیرد، و ضرورت نبود که  بود، امر می کامل می

 به نیابت از وی آن غالم را بفروش برسانند.  جپیامبر خدا 
 :از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١

 ) خریدن نتاج حیوان در شکم مادرش به یکی از دو معنی است:۱
معنی اول آنکه: شتری را بخرد، و موعد دادن پولش آن باشد که شتری که اکنون حامل است 
بزاید، و باز آن شتر نو زای، بزرگ شود، و باردار گردد، و وقتی که زایید پول آن شتری را که 

 خریده است، بپردازد.
آنکه: نتاج شتِر شتر را بخرد، یعنی: شتری که اکنون بار دارد است، بزاید، و این شتر معنی دوم 

نوزای کالن شود، و باردار گردد، و نتاج آن را اکنون خرید و فروش نمایند، در این تحریم ھردو 
نوع آن داخل است، زیرا در نوع (اول) مدت نا معلوم است، شاید نتاج اول شتر بمیرد، و شاید تا 

ھا باردار نگردد، و ھر احتمال دیگری، و در نوع (دوم) متاع معدوم، و مجھول، و غیر قابل  سال
 برای تسلیم است.

) این حکم خاص به نتاج شتر نیست بلکه حکم نتاج ھر حیوان مانند: گاو، گوسفند، اسپ، خر ۲
 شود.  وغیره را نیز شامل می

                                                                                                                        



 ٣٠٩  وعیب]: ۳۴[ کتاب

بِلَ يِ لِلْ باب: النَّهْ  -٣٤ لَ اإلِ فِّ رَ الْ وَ  بَائِعِ أَن الَ جيُ نَمَ الْ وَ  بَقَ  غَ

 ها ذخیره نماید ]: فروشنده نباید شیر شتر، گاو، و گوسفند را در پستان آن۳۴باب [

يَب َعن  -۱۰۲۳
َ
ُ َ�نُْه، قَ  أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: : قَاَل رَُسوُل َل اُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ َمِن «ا�َّ

ْمَسَكَها، َو�ِْن َسِخَطَها فَيِف َحلْبَِتَها َصاٌع ِمْن 
َ
اًة، فَاْحتَلَبََها، فَإِْن رَِضيََها أ اْشرَتَى َ�نًَما ُمرَصَّ

 ].۲۱۵۱[رواه ابلخاری:  »َ�ْمرٍ 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۰۲۳

اگر کسی گوسفندی را خرید که شیر در پستانش ذخیره شده بود، سپس آن را «
دوشید، اگر رضایت داشت، آن را نگھدارد، و اگر بدش آمد، [و گوسفند را پس داد] در 

 .)١(»مقابل شیری که استفاده کرده است، یک صاع خرما برای صاحب گوسفند بدھد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
الله از مذھب احناف با استناد به  اجمھور علماء و از آن جمله امام ابو یوسف و امام محمد رحمھم 

ھایش ذخیره بود تا مشتری  گویند: اگر کسی گوسفندی را خرید که شیر در پستان این حدیث می
دارد دھد، و بعد از آن فھمیده شد که چنین نیست، حق  فکر کند که این گوسفند بسیار شیر می

که آن گوسفند را مسترد نماید، ولی در مقابل شیری که از آن گوسفند استفاده کرده است، باید 
 یک صاع خرما برای صاحب آن گوسفند پس بدھد.

گوید: در چنین حالتی خریدار حق پس دادن گوسفند را ندارد، و چیزی را  می /امام ابو حنیفه 
حب گوسفند پس بگیرد، مثال: اگر گوسفندی را به که حق دارد آن است که فرق نقصان را از صا

دھد، ولی بعد از دوشیدن ثابت شد  صد درھم به این اساس خریده بود که روزانه یک کیلو شیر می
دھد، دراین صورت حق دارد که فرق قیمت بین گوسفندی را که یک کیلو  که نیم کیلو شیر می

د، از صاحب گوسفند پس بگیرد، و ھر طرف دھ دھد و گوسفندی را که نیم کیلو شیر می شیر می
 اند. برای اثبات قول خود دالیل عقلی و نقلی زیادی را ذکر کرده

توان از این دالیل استنتاج کرد این است که دالیل نقلی مؤید نظر اول، و دالیل  و آنچه را که می 
دن به حقیقت عقلی تا جای زیادی مؤید نظر ثانی است، و چون قصد ھردو طرف طلب حق و رسی

شان ثواب است، منتھی برای مصیب دو  برای ھر کدامج است، بناًء به فرمودۀ خود پیامبر خدا 
 ثواب، و برای مخطیء یک ثواب است. 

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣١٠

يْ  -٣٥ بْ عِ الْ باب: بَ  اينِ دِ الزَّ عَ

 ]: فروختن غالم زناکار۳۵باب [

ُ َ�نُْه،  -۱۰۲۴ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
إَِذا َزنَِت «: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل َ�ْن أ

َها، وَ  َها َوَال ُ�رَثِّْب، ُ�مَّ إِْن َزنَْت فَلْيَْجِ�ْ َ ِزنَاَها فَلْيَْجِ�ْ َمُة َ�تَبَ�َّ
َ
َال ُ�رَثِّْب، ُ�مَّ إِْن َزنَِت األ

لْيَبِْعَها َولَْو حِبَبٍْل ِمْن َشَعرٍ 
 ].۲۱۵۲[رواه ابلخاری:  »اثلَّاثِلََة، فَ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۱۰۲۴
اگر کنیزی زنا کرد و زنایش ثابت شد، [بادار او] حد را بر وی جاری سازد، و «

نکند، باز اگر زنا کرد، حد را بر وی جاری سازد و توبیخش نکند، و اگر برای توبیخش 
 .)١(»آنکه به ریسمان موئی باشد، او را بفروشدولو  بار سوم زنا کرد،

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ، این است»حد را بر وی جاری سازد، و توبیخش نکند«که:  ج) معنی این فرمودۀ پیامبر خدا ۱

که اگر کنیزی زنا کرد، وزنایش ثابت شد، حقی را که بادارش دارد این است که حد زنا را بر وی 
 جاری سازد، و حق چیزی بیشتری از حد را که توبیخ باشد ندارد.

 دانند. کار جواز داد، و اھل ظاھر فروختن آن را واجب می) فروختن کنیز زنا۲
تواند آن  غالم عیب شمرده شده، و به سب آن مشتری می) در نزد جمھور علماء زنا در کنیز و ۳

گویند: که زنا در غالم عیبی نیست که به سبب آن بتوان آن را  را مسترد نماید، ولی احناف می
 مسترد نمود.

تواند حد را بر وی جاری سازد، امام ابو  گویند: اگر کنیز زنا کرد، بادارش می ) جمھور علماء می۴
 جری ساختن حد، وظیفۀ ولی امر است، ودلیلش این قول پیامبر خدا گوید: جا می /حنیفه

، و »چھار چیز از مسؤلیت اولی امر است:... [و از آن جمله] اجرای حد«فرمایند:  است که می
اینکه نسبت حد در این حدیث به بادار داده شده است، معنایش این است که کنیز خود را به 

 را بر وی جاری سازند. مسؤولین امر معرفی نماید، تا حد
 ) باید از اھل فسق و فجور دوری جست، ولو آنکه سبب خسارۀ مادی گردد.۵
) حکمت از فروختن کنیز زناکار آن است تا شاید خریدار جدید به سب نکاح دادن وی، و یا به ۶

 سبب ھیبت و کنترول خود، بتواند مانع زنا کردن وی شود.

                                                 



 ٣١١  وعیب]: ۳۴[ کتاب

لْ  -٣٦ بِي باب: هَ َ يَ ريْ ٌ لِبَادٍ بِغَ
ارضِ لْ وَ  ؟رٍ  أَجْ عُ حَ ينُهُ أَوْ  هَ عِ نْ  يُ ؟يَ هُ حُ  صَ

نشین بدون مزد بفروشد و آیا او را کمک و نصیحت  ]: آیا شهری برای بادیه۳۶باب [
 نماید؟

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -۱۰۲۵ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َال «َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
ْكبَاَن، َوَال يَِبْع َحارِضٌ بِلَادٍ  ُوا الرُّ ُ ، قَاَل: َ�ُقلُْت ِالبِْن َ�بَّ »تَلَقَّ

ُ
 »َال يَِبيُع َحارِضٌ بِلَادٍ «اٍس: َما قَْوهل

ُ ِسْمَساًرا
َ

 ].۲۱۵۸[رواه ابلخاری:  قَاَل: َال يَُ�وُن هل
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -۱۰۲۵

به پیش روی رکاب نروید، و شخص شھر نشین نباید [مال] بادیه نشین را برایش «
 ».بفروشد

شھر نشین «] که: جپرسید: معنی این گفتۀ [پیامبر خدا  بعباسکسی از ابن 
 چیست؟» برای بادیه نشین نفروشد

 .)١(گفت: یعنی برایش داللی نکند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ھا را از  ھا رفت، و اموال آن آورند، نباید به استقبال آن ) کسانی که احتیاجات عامه را به شھر می۱

ھا از یک طرف، و سبب کمی اموال از  ھا در بین راه خرید، زیرا این کار سبب باال رفتن قیمت آن
گردند، ولو آنکه عدۀ  به این طریق عامۀ مردم متضرر میگردد، و  طرف دیگر در داخل شھر می

برند، ولی طوری که از قواعد دین معلوم است،  اند، منفعت می معینی که از بین راه اموال را خریده
 منافع عامه بر منافع خاصه مقدم است.

) شھر نشین نباید مال بادیه نشین را برایش بفروشد، و صورت مسئله چنین است که شخص ۲
دارد، و در آینده آن مال را کم  شھر نشین مال بادیه نشین را از وی گرفته و در نزد خود نگه می

برد، ولی  رساند، که در این صورت اگرچه شخص دالل منفعت می کم به قیمت گرانی بفروش می
گردند، از این سبب از آن نھی شده است، و این تحریم در  چون عامۀ مردم از این عمل متضرر می

صورتی است که قصد شھر نشین استفادۀ شخصی باشد، ولی اگر این کار را از روی ھمکاری و 
 نصیحت بکند، باکی نیست.

شود،  ) اگر شھر نشین، مال بادیه نشین را به صورت داللی برایش فروخت، با آنکه گنھکار می۳
 کند. ولی بیعش صحت پیدا می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣١٢

نْ باب: النَّهْ  -٣٧ كْ  يِ عَ قِّي الرُّ لَ  بَانِ تَ

 ]: نهی از رفتن به پیش روی رکاب۳۷باب [

۱۰۲۶-  َ� ُ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
نُْهَما، أ

وقِ «قَاَل:   السُّ
َ

لََع َحىتَّ ُ�ْهبََط بَِها إِىل ْوا السِّ [رواه  »َال يَِبيُع َ�ْعُضُ�ْم ىلَعَ َ�يِْع َ�ْعٍض، َوَال تَلَقَّ
 ].۲۱۶۵ابلخاری: 
 مودند:فر جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۰۲۶

کسی از شما بر خرید شخص دیگری نخرد، و [فرمودند]: و به استقبال اموال و «
 .)١(رسد نروید آید] تا وقتی که به بازار نمی که [جھت فروش به طرف بازار میھای  متاع

يْ  -٣٨ بِيبِ باب: بَ بِيبِ بِالزَّ امِ وَ  عِ الزَّ امِ بِالطَّعَ  الطَّعَ

 طعام به طعام]: فروختن کشمش به کشمش و ۳۸باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ َعنُه وَ  -۱۰۲۷ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ َ�َ� َعِن الُمَزاَ�نَِة،  ريَِضَ ا�َّ

�ِيِب بِالَكْرِم َكيًْال   ].۲۱۷۱[رواه ابلخاری:  َوالُمَزاَ�نَُة: َ�يُْع اثلََّمِر بِاتلَّْمِر َكيًْال، َوَ�يُْع الزَّ

 :از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١
این است » کسی از شما بر خرید شخص دیگری نخرد«که:  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ۱

خواھد مالی را بخرد، و با فروشنده در گفتگو است، نباید شخص دیگری آمده و  که: اگر کسی می
و یا از اظھار خریدن آن اموال را بنماید، بلکه باید صبر کند تا اینکه شخص اول یا آن مال را بخرد، 

خریدن آن صرف نظر نماید، که در این صورت برای شخص دوم روا است، که اقدام به خریدن آن 
 مال نماید.

) در خریدن مال از بین راه پیش از رسیدن به شھر، بین علماء اختالف است، امام ابو حنیفه و ۲
سیدن برای گویند: علت منع کردن از خریدن در بین راه، جلو گیری از ضرر ر اصحابش می

دیگران است، بناءبراین اگر جامعۀ بود که خریدن اموال از بین راه سبب ضرر برای دیگران 
شد، این خریدن مکروه  ھا می گردید، چنین خریدنی جواز دارد، و اگر سبب ضرر برای آن نمی

عمل دانند، یعنی: این  است، ولی اکثر علماء خریدن مال را از بین راه به طور مطلق مکروه می
 خواه سبب ضرر برای دیگران گردد و خواه نگردد، مکروه است.

                                                 



 ٣١٣  وعیب]: ۳۴[ کتاب

از بیع (مزابنه)  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر و -۱۰۲۷
 نھی فرمودند:

و مزابنه عبارت از: فروختن خرمای تازه با خرمای [خشک] از روی کیل، و فروختن 
 .)١(کشمش به انگور از روی کیل است

يْ  -٣٩ عِريِ باب: بَ عِريِ بِالشَّ  عِ الشَّ

 ]: فروختن جو به جو۳۹باب [

وٍْس،  -۱۰۲۸
َ
فًا بِِمائَِة ِدينَاٍر، فََداَعِ� َطلَْحُة ريَِضَ اهللا َعنهُ َ�ْن َمالِِك بِْن أ نَُّه اتَلَمَس رَصْ

َ
� :

َهَب ُ�َقلِّبَُها يِف يَِدهِ، ُ�مَّ قَاَل: َحىتَّ ْ�ُن ُ�بَيِْد  َخَذ اذلَّ
َ
، فَأ اوَْضنَا َحىتَّ اْصَطَرَف ِم�ِّ ، َ�رَتَ ِ ا�َّ

يِتَ َخاِزِ� مِ 
ْ
ُخَذ ِمنُْه، قَاَل رَُسوُل يَأ

ْ
ِ َال ُ�َفاِرقُُه َحىتَّ تَأ َن الَغابَِة، َوُ�َمُر �َْسَمُع َذلَِك، َ�َقاَل: َوا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:   َهاَء َوَهاَء، «ا�َّ
َّ

رُبِّ ِرً�ا إِال
ْ
 َهاَء َوَهاَء، َوالرُبُّ بِال

َّ
َهِب ِرً�ا إِال َهُب بِاذلَّ اذلَّ

 َهاَء َوَهاءَ وَ 
َّ

 َهاَء َوَهاَء، َواتلَّْمُر بِاتلَّْمِر ِرً�ا إِال
َّ

ِعِ� ِرً�ا إِال ِعُ� بِالشَّ قَد وَ  َذَكَر بايِق احلَديِثوَ  »الشَّ
م  ].۲۱۷۴[رواه ابلخاری:  َ�َقدَّ

خواستم صد دینار را  روایت است که گفت: می )١(ساز مالک بن اوس -۱۰۲۷
نقره بگیرم]، طلحه بن ھای  طال را بدھم، و در ھمھای  صرف نمایم [یعنی: دینار

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: فروختن انگور به  در احکام متعلق به این حدیث بین علماء اختالف است، جمھور علماء می 

چه  چنان کشمش، و گندمی که در خوشه است، با گندمی که پاک شده است جواز ندارد،
فروختن خرما بر سر درخت، به خرمای چیده شده، و فروختن خرمای تازۀ چیده شده، به خرمای 

 خشک به طور مطلق روا نیست، خواه به طور برابر باشد و یا غیر برابر.
گوید: اگر انگور از تاک چیده شده باشد، فروختن آن به کشمش به  می /ولی امام ابو حنیفه 

پنج کیلو به پنج کیلو) جائز است، ولی اگر یک طرف بیشتر باشد، (مثال: یک طور مساوی (مثال: 
طرف چھار کیلو کشمش، و طرف دیگر شش کیلو انگور باشد) جواز ندارد، و ھم چنین است 
حکم خرما، و حکم ھر میوۀ دیگری که دارای نوع تازه و خشک باشد، مانند: زرد آلو، انجیر، پسته 

 طور مساوی جائز، و به طور متفاضل حرام است.ھا، که به  و امثال این

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣١٤

مرا طلب کرد، و با یکدیگر مفاھمه نمودیم، تا اینکه عقد صرف صورت  سعبیدالله
کرد و گفت: انتظار بکش تا  ال میاز من گرفت و در دست خود ته و باگرفت، دینار ھارا 

 نۀ منوره].خزانه دارم از (غابه) بیاید، [غابه جایی است در کنار مدی
شنید، و [برایم] گفت: به خداوند سوگند تا وقتی که حق خود  عمر این سخن را می

طال به طال سود است «اند که:  فرموده جای نباید از نزدش بروی، پیامبر خدا  را نگرفته
و بقیۀ حدیث را ذکر نمود و این حدیث قبال » مگر آنکه دست به دست باشد...

 .)٢(گذشت

حدیثی روایت  جمالک بن اوس بن حرثان نصری است، گرچه از صحابه است، ولی از پیامبر خدا  -١
بود، و  ساست، در فتح بیت المقدس ھمراه عمر سنکرده است، اکثر روایاتش از عمر بن خطاب

 ).۲۷۳-۴/۲۷۲ابه (در سال نود و دو ھجری در مدینه وفات یافت، اسد الغ
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

 ) فروختن طال به نقره اگر نقد و دست به دست نباشد، روا نیست.۱
ھا، که جای  ھای نقد امروزی، مثال: فروختن روپیه به دالر، و یا تومان به مارک، و امثال این ) پول۲

دست باشد، به ھر قیمتی روا است، و اگر نسیه  طال و نقره را گرفته است، اگر نقد و دست به
باشد، روا نیست، مثال: روا است که دست به دست یک دالر را به صد تومان و یا بیشتر و یا کمتر 
از آن بخریم و بفروشیم، ولی اگر نسیه باشد، فروختن دالر به تومان، و یا تومان به کلدار، به ھر 

 قیمتی که باشد، روا نیست.
گردید، در صورتی روا است  لر به دالر، و یا تومان به توامن و یا کلدار به کلدار مبادله می) اگر دا۳

که ھردو طرف مساوی دست به دست باشد، مثال، ده دالر به ده دالر، و ده تومان به ده تومان 
باشد، و اگر یک طرف بیشتر باشد، نه به طور دست به دست، یعنی: نقد روا است، و نه به طور 

 ھا است. یه، و این در صورت فروختن دالر به دالر، و تومان به تومان و امثال ایننس
ھا به یک شرط  ) ولی قرض دادن دالر به دالر، و تومان به تومان و افغانی به افغانی و امثال این۴

ھزار  روا است، و آن اینکه مساوی باشد، مثال ھزار دالر به ھزار دالر، و ھزار تومان به ھزار تومان و
 ھا. افغانی به ھزار افغانی، و امثال این

                                                                                                                        



 ٣١٥  وعیب]: ۳۴[ کتاب

يْ  -٤٠ بِ باب: بَ هَ بِ بِالذَّ هَ  عِ الذَّ

 ]: فروختن طال به طال۴۰باب [

يبَعن  -۱۰۲۹
َ
ُ َ�نْهُ  أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل  بَْ�َرَة ريَِضَ ا�َّ الَ «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

هَ   َسَواًء �َِسَواٍء، َو�ِيُعوا اذلَّ
َّ

ِة إِال َة بِالِفضَّ
 َسَواًء �َِسَواٍء، َوالِفضَّ

َّ
َهِب إِال َهَب بِاذلَّ َب تَِبيُعوا اذلَّ

ِة،  َهِب َكيَْف ِشئْتُمْ بِالِفضَّ َة بِاذلَّ
 ].۲۱۷۵[رواه ابلخاری:  »َوالِفضَّ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  سازابو بکره -۱۰۲۹
طال به طال جز به طور برابر [مثال: ده گرام به ده گرام] نفروشید، و نقره را به نقره «

خواھید  جز به طور برابر نفروشید، و طال را به نقره، و نقره را به طال ھر طوری که می
 .)١(»بفروشید

يْ  -٤١ ةِ بِالْ عِ الْ باب: بَ ضَّ ةِ فِ ضَّ  فِ

 ]: فروختن نقره به نقره۴۱باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۱۰۳۰ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

وا َ�ْعَضَها ىلَعَ َ�ْعٍض، َوَال تَِبيُعوا الَوِرَق «  ِمثًْال بِِمثٍْل، َوَال �ُِشفُّ
َّ

َهِب إِال َهَب بِاذلَّ  َال تَِبيُعوا اذلَّ
 بِالَورِ 

َّ
ا بِنَاِجزٍ ِق إِال

وا َ�ْعَضَها ىلَعَ َ�ْعٍض، َوَال تَِبيُعوا ِمنَْها اَغئِبً [رواه  »ِمثًْال بِِمثٍْل، َوَال �ُِشفُّ
 ].۲۱۷۷ابلخاری: 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو سعید ُخدری -۱۰۳۰

زیادتر ندھید، و نقره طال را به طال جز به طور برابر نفروشید، و یکی را از دیگری «
را به نقره جز به طور برابر نفروشید، و یکی را از دیگری زیادتر ندھید، و طال و نقرۀ 

 .)٢(»نسیه را، به طال و نقرۀ نقد نفروشید

 ازا حکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
طوری که در حدیث قبلی گذشت، این در صورت است که خرید و فروش طال به طال، و نقره به  

نقره، به طور نقد و دست به دست باشد، و اگر نسیه باشد، نه مساوی روا است و نه غیر مساوی، 
 ولی اگر به قرض باشد، طوری که ھم اکنون یاد آور شدیم در صورتی که مساوی باشد، روا است.

 یعنی: باید به طور نقد و دست به دست باشد، و نسیه فرختن آن به ھیچ وجه روا نیست. -٢

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣١٦

يْ  -٤٢ اءً باب: بَ ينِارِ نَسَ ينَارِ بِالدِّ  عِ الدِّ

 ]: فروختن دینار به دینار به طورنسیه۴۲باب [

ُ َ�نُْه،ريَِضَ َعنُه وَ  -۱۰۳۱ رَْهمِ : «قَاَل  ا�َّ رَْهُم بِادلِّ ينَاِر، َوادلِّ ينَاُر بِادلِّ ُ: فَإِنَّ اْ�َن  يَل ، فَق»ادلِّ
َ

هل
ُُه  تلْ

َ
بُو َسِعيٍد: َسأ

َ
ُ، َ�َقاَل أ

ُ
ْو َ�بَّاٍس َال َ�ُقوهل

َ
َ�ُقلُْت: َسِمْعتَُه ِمَن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم وََجْدتَُه يِف  ُم بَِرُسوِل ا�َّ
ْعلَ

َ
ْ�تُْم أ

َ
قُوُل، َوأ

َ
؟ قَاَل: لُكَّ َذلَِك َال أ ِ ِكتَاِب ا�َّ

نَّ انلَّيِبِّ ِم�ِّ َولَِكنَّ 
َ
َساَمُة: أ

ُ
ِ� أ خرَبَ

َ
[رواه  »َال ِرً�ا يِف النَِّسيئَةِ «قَاَل:  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ َ�ِ أ

 ].۲۱۷۹، ۲۱۷۸خاری: ابل
روایت است که گفت: [خرید و فروش] دینار به  سو از ابو سعید ُخدری -۱۰۳۱

 دینار، و درھم به درھم [باید به طور برابر باشد].
گوید، ابو سعید برای ابن عباس گفت:  کسی برایش گفت که: ابن عباس چنین نمی

 ای؟ ای، یا در کتاب خدا دیده شنیده جگوئی از پیامبر خدا  چیزی را که می
از من داناتر  جگویم، و شما به پیامبر خدا  گفت: ھیچ کدام از این چیزھا را نمی

 .)١(»سود جز در نسیه نیست: «فرمدند جھستید، ولی اسامه برایم خبر داد که پیامبر 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید) این است  : (ابن عباس چنین نمیگفت که س) مراد از گفته آن شخص که برای ابو سعید۱

داند، به این معنی که: اگر کسی طال را به طال به نقد  برابر بودن را شرط نمی بکه: ابن عباس
فروخت، جایز است که یک طرف بیشتر باشد، مثال: روا است که ده گرام طالی مستعمل را به 

 ھشت گرام طالی جدید غیر مستعمل بفروشد.
در مورد تبادل دینار به دینار، و درھم به درھم اطالع  باز نظر ابن عباس ) چون ابو سعید۲

ای؟  ای، یا در کتاب خدا دیده شنیده جگوئی از پیامبر خدا  یافت، از وی پرسید: چیزی را که می
ام و نه در کتاب خدا  شنیده جگویم نه از پیامبر خدا  گفت: ھیچ کدام یعنی: چیزری را که می

 ام... دیده
فروختن طال به طال وقتی حرام است که نسیه باشد، خواه  ببناء به نظر ابن عباس) ۳

متساوی باشد و خواه متفاضل و متساوی جواز دارد، مثال: روا است که ده گرام طال را به نقد، به 
ھشت گرام طال بخریم، ولی احادیث بسیار دیگری که در این زمینه آمده است، تنصیص بر این 

ن طال به طال به طور نسیه به ھیچ شکی روا نیست خواه متساوی باشد و خواه دارد که فرخت
 متفاضل، و اگر دست به دست باشد، متساوی روا است و متفاضل جواز ندارد.

                                                 



 ٣١٧  وعیب]: ۳۴[ کتاب

به اتفاق علماء صحیح است، و  س) آنچه که اکنون قابل تذکر است این است که: حدیث اسامه۴
در نسیه است، و در نقد سودی نیست، ولی به اجماع صراحتا داللت بر این دارد که: سود تنھا 

شود، نیز روا  علماء ھمان طوری که سود در نسیه روا نیست، در نقد ھم که سود تفاضل گفته می
نیست، بنابراین علماء از حدیث اسامه که: (سود جز در نسیه نیست) به چندین وجه جواب 

 اند. داده
ین جواب قانع کننده نیست، زیرا اولین شرط در نسخ اول آنکه حدیث اسامه منسوخ است، ولی ا

جا دلیلی به تاخیر حدیث ابو سعید از حدیث اسامه  آن است که تاریخ معلوم باشد، ولی در این
 وجود ندارد.

دوم آنکه: معنی اینکه (سود جز در نسیه نیست) این است که: سود اصلی و حقیقی که در 
ود نسیئه نیست، و این مثل آن است که عالم دیگری موردش وعید شدیدی آمده است، جز در س

وجود ندارد، بلکه: به این معنی است که عالم حقیقی و متبحر ھمین شخص است، و به نظرم این 
جواب نیز قانع کننده نیست، زیرا این جواب مستلزم آن است که وعیدی که در مورد سود آمده 

چندانی ندارد، حال آنکه به اتفاق علماء تمام است، خاص به سود نسیه است، و سود تفاضل گناه 
شود، و فرقی از نگاه شمول وعید،  ھای که دربارۀ سود آمده است، ھمۀ انواع آن را شامل می وعید

 و از نگاه کبیره بودن، بین این نوع و آن نوع نیست.
البته این گوید: سود جز در نسیئه نیست، در غیر ربویات است، و  سوم آنکه: حدیث اسامه که می

تاویل نیز قوی نیست، زیرا نص حدیث داللت بر ربا دارد، و تاویلی که بر خالف نص باشد، با اتفاق 
 علماء مردود است.

چھارم آنکه: مراد از آن اجناس مختلفه است، مثل گندم به جو، که در این صورت چیزی که روا 
جائز است که دست به دست صد نیست،نسیئه است، و دست به دست با تفاضل جواز دارد، یعنی: 

کیلو گندم را به یک صد و پنجاه کیلو جو بفروشیم، و این جواب ھم خالی از اشکال نیست، زیرا 
 حدیث نبوی شریف مطلق است، و مقید ساختن آن بدون دلیل مقبول نیست.

د و خودم در جمع بین این حدیث و حدیث ابو سعید بسیار فکر کردم، و چیزی که به خاطرم رسی
این است که: حدیث اسامه بیانگر واقعیت جریان سود در آن عصر است، به این معنی که: سود در 

شد، سود نسیه بود،  آن وقت جز در نسیه وجود نداشت، یعنی: در نزد ھمگان سودی که واقع می
و سود تفاضل یا وجود نداشت، و یا وجودش بسیار کم و نادر بود، و حتی ھمین کم و نادر ھم به 

شد، غرض از آن مطلق خرید و فروش بود،  قصد فائده و سود خواری نبود، بلکه اگر گاھی واقع می
) گذشت، مثالی از این ۱۰۲۸چه که حدیث مالک بن اوس که به شمارۀ ( نه سود خواری، چنان

 نوع سود است.
ود گرفت، و نوع دیگر آن س و خالصه آنکه سود حقیقی ھمان سودی بود که به نسیه صورت می

شد، غرض از آن خرید و فروش بود، نه سود  شود، و یا اگر واقع می تفاضل باشد، یا واقع نمی

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٣١٨

يْ  -٤٣ يئَةً عِ الْ باب: بَ بِ نَسِ هَ قِ بِالذَّ رِ  وَ

 به طال به طور نسیه ]: فروختن نقره۴۳باب [

ُ َ�نُْهمْ َعن  -۱۰۳۲ ْرَ�َم ريَِضَ ا�َّ
َ
اَء ْ�َن اَعزٍِب، َوَز�َْد ْ�َن أ َ�ُّهَما ُسئِالالرَبَ

َ
ِْف،  ، � َعِن الرصَّ

، فالَِكَُهَما َ�ُقوُل: فلَُكُّ َواِحٍد ِمنُْهَما َ�ُقوُل: َهَذا َخْ�ٌ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيْ «ِم�ِّ ِه َ�َ� رَُسوُل ا�َّ
َهِب بِالَوِرِق َدْ�نًا  ].۲۱۸۱، ۲۱۸۰ابلخاری: [رواه  »وََسلََّم َ�ْن َ�يِْع اذلَّ

رَقم -۱۰۳۲
َ
ھا از [حکم]  روایت است که کسی از آن شاز براء ین عاِزب و زید بن أ

داند،  گفت که دیگری از من بھتر می مبادلۀ پول به پول پرسید، ھریکی از این دو نفر می
منع  از فروختن طال به نقره به طور نسیه، جگفتند که: پیامبر خدا  ھا می و ھردوی آن

 .)١(اند کرده

يْ  -٤٤ نَةِ باب: بَ ابَ  عِ املُزَ

 ]: بیع مزابنه۴۴باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۱۰۳۳ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ ِ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ وََسلََّم، َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

، » َال تَِبيُعوا اثلََّمَر َحىتَّ َ�بُْدَو َصالَُحُه، َوَال تَِبيُعوا اثلََّمَر بِاتلَّْمرِ : «قَاَل  ِ ِ� َ�بُْد ا�َّ ْخرَبَ
َ
قَاَل: َوأ

َص َ�ْعَد َذلَِك يِف َ�يْ  َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت: ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، رَخَّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ِع الَعِر�َِّة أ

ْص يِف َ�ْ�ِهِ  ْو بِاتلَّْمِر، َولَْم يُرَخِّ
َ
َطِب، أ  ].۲۱۸۴، ۲۱۸۳[رواه ابلخاری:  بِالرُّ
میوه را «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۰۳۳

شود نفروشید، و خرمای تازه را که ھنوز بر درخت است،  تا وقتی که قابل خوردن نمی
 ».به مقابل خرمای خشک نفروشید

فرمودند که: (سود جز در نسیئه نیست)، و الله تعالی  جخواری معروف، از این جھت پیامبر خدا 
 أعلم.

به طور یعنی: فروختن طال به نقره به نسیه حرام است، خواه به طور متساوی باشد و خواه  -١
 متفاضل، ولی اگر دست به دست باشد، به طور متساوی روا است، و به طور متفاضل جواز ندارد.

                                                                                                                        



 ٣١٩  وعیب]: ۳۴[ کتاب

 جبرایم خبر داد که پیامبر خدا  سگفت که زید بن ثابت بو عبدالله بن عمر
ه) را به خرمای تازه و خشک اجازه دادند، و در غیر آن به چیز  بعد از این، بیع (َعِریَّ

 .)١(دیگری اجازه ندادند

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۱۰۳۴ َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َ�يِْع اثلََّمِر «َ�ْن َجابٍِر ريَِضَ ا�َّ
رَْهِم،  ينَاِر َوادلِّ  بِادلِّ

َّ
ٌء ِمنُْه إِال  الَعَراَحىتَّ يَِطيَب، َوَال ُ�بَاُع يَشْ

َّ
 ].۲۱۸۹[رواه ابلخاری:  »يَاإِال

از فروختن میوه تا وقتی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز جابر -۱۰۳۴
که نرسیده است، نھی کردند، و نباید میوه جز به دینار و درھم به چیزی دیگری 

 .)٢(فروخته شود، مگر (عرایا)

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند:  ) امام شافعی و مالک و احمد و اسحاق و ثوری رحمھم الله با استناد به این حدیث می۱

 شود، روا نیست.فروختن میوه تا وقتی که قابل خوردن ن
گویند: که فروختن میوه بعد از  و امام ابو حنیفه، و ابو یوسف و محمد و اوزاعی رحمھم الله می

ھا حدیثی است که بعد از این  ظاھر شدن آن و پش از آنکه قابل خوردن شود روا است، و دلیل آن
میوه بعد از  خرید و فروش«) خواھد آمد، و خالصۀ آن حدیث این است که: ۱۰۳۶به شمارۀ (

ھا را  رواج داشت، و چون گاھی میوه جظاھر شدن، و پیش از رسیدن آن در زمان پیامبر خدا 
از روی  جشد، پیامبر خدا  زد، و این امر سبب جار و جنجال بین خریدار و فروشنده می آفت می

کنید، پس میوه را تا وقتی که قابل خوردن  اگر جار و جنجال را ترک نمی«مشورت گفتند: 
، و چون این نھی به اساس مشورت بود نه به اساس حکم قاطع، بنابراین ناسخ »شود نفروشید نمی

 شود. حکم اول که جواز فروختن میوه پیش از قابل خورده شدن آن باشد، نمی
ه) ع۲ ھای یک و یا چندین درخت از باغ خود را برای  بارت از آن است که شخصی میوه) (َعِریَّ

شود، صاحب  بخشد، بعد از آن از رفت و آمد این شخص در باغ خود، اذیت می شخص دیگری می
ھا را برایش داده است، در  ھا را از شخصی که این میوه ھا اگر میوۀ آن درخت اصلی آن درخت

کند، برایش روا است، در صورتی که در  یوۀ تازه و یا خشک خریداری میمقابل مقدار معینی از م
حالت عادی فروختن میوۀ که بر سر درخت است، با میوۀ خشک آن: طوری که قبال گفتیم: جواز 

 ندارد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

قوال علماء را در این مسئله در ) میوه تا وقتی که قابل خوردن نشود، فروختن آن روا نیست، و ا۱
 ) ھم اکنون بیان نمودیم.۱۰۳۳حدیث (

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٢٠

يْ  -٤٥ ىلَ باب: بَ رِ عَ ؤوسِ النَّخْ  عِ الثَّمَ بِ لِ بِارُ هَ ةِ وَ  لذَّ ضَّ  الفِ

 ]: فروختن میوه بر سر درخت خرما به طال و نقره۴۵باب [

ُ َ�نُْه: َ�ْن  -۱۰۳۵ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َص يِف َ�يِْع «أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم رَخَّ

َ
أ
وُْسٍق؟

َ
ْو ُدوَن مَخَْسِة أ

َ
وُْسٍق، أ

َ
 ].۲۱۹۰ابلخاری: [رواه  »الَعَرايَا يِف مَخَْسِة أ

در (عرایا) فقط به  جپیامبر خدا «روایت است که گفت:  ساز ابو ھریره -۱۰۳۵
 .)١(»اندازۀ پنج (َوسق) و یا مقدار کمتری از پنج وسق را اجازه دادند

يْ  -٤٦ بْ عِ الثِّ باب: بَ بْ  لَ أَنْ امرِ قَ ايَ هَ الَحُ و صَ  دُ

 ]: فرختن میوه پیش از پخته شدن آن۴۶باب [

ِ َص�َّ اُهللا  -۱۰۳۶ ُ َ�نُْه، قَاَل: اَكَن انلَّاُس يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ َ�ْن َز�ِْد بِْن ثَابٍِت ريَِضَ ا�َّ
َصا

َ
إَِذا َجدَّ انلَّاُس وََحرَضَ َ�َقاِضيِهْم، قَاَل الُمبْتَاُع: إِنَُّه أ

َب َعلَيِْه وََسلََّم، يَتَبَاَ�ُعوَن اثلَِّماَر، فَ
َما َصابَُه اثلََّمَر ادلُّ

َ
َصابَُه ُمَراٌض، أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا ُن، أ وَن بَِها، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ قَُشاٌم، اَعَهاٌت َ�ْتَجُّ

ا َكرُثَْت ِعنَْدُه اخلُُصوَمُة يِف َذلَِك:  ا َال، فََال تَتَبَاَ�ُعوا َحىتَّ َ�بُْدَو َصَالُح «َعلَيِْه وََسلََّم لَمَّ فَإِمَّ
ِة ُخُصوَمتِِهمْ اَكلَْمُشو» اثلََّمرِ   ].۲۱۹۳ابلخاری: [رواه  َرِة �ُِشُ� بَِها ِلَكرْثَ

) میوه نباید حز به دینار و درھم به چیزی دیگری فروخته شود، و سبب قید به دینار و درھم آن ۲
است که پول رایج آن وقت، ھمین دینار و درھم بود، و اکنون خرید و فروش میوه با ھر پول 

 رھم را گرفته است، جواز دارد.دیگری که جای دینار و د
 ) ھم اکنون گذشت.۱۰۳۳) تعریف (عریه) و حکم آن در حدیث (۳

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) قبال گذشت.۱۰۳۳) تعریف (عریه) در حدیث (۱
) کیلو گرام است، بنابراین پنج ۶۴۰/۳) ھر (وسق) مساوی شصت صاع، و ھر صاع مساوی (۲

 شود. ) کیلو گرام می۱۰۹۲وزن فعلی مساوی ( (وسق) به
) چون جواز فروختن (عریه) در یک روایت پنج وسق، و در روایت دیگری کمتر از پنج وسق ۳

گویند:  آمده است، علماء در آن اختالف نظر دارند، امام شافعی و احمد و ابن منذر رحمھم الله می
ارد، و در پنج وسق و در بیشتر از آن جواز فروختن (عریه) فقط در کمتر از (پنج وسق) جواز د

گویند که فروختن (عریه) تا پنج وسق جواز دارد، و  ندارد، امام مالک و شافعی در قول دیگری می
 بیشتر از آن جواز ندارد. 

                                                                                                                        



 ٣٢١  وعیب]: ۳۴[ کتاب

 جروایت است که گفت: مردم در زمان پیامبر خدا  ساز زید بن ثابت -۱۰۳۶
 فروختند. خود را [پیش از رسیدن و پخته شدن] میھای  میوه

خرما گفت: این  آمدند، خریدار می چیدند، و قرض داران می و چون مردم میوه را می
 فاسد شده است، او را آفت زده است، عیبی شده است، ووو.

 زیاد شد، فرمودند: جھا در نزد پیامبر خدا  چون در این مورد شکایت
گردد، آن را  یا جار و جنجال نکنید، و یا تا وقتی که میوه قابل استفاده نمی«

ر و جنجال ، و این سخن را از روی ارشاد و مشورت به جھت بسیار شدن جا»نفروشید
 .)١(ھا گفتند آن

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َعن  -۱۰۳۷ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «َجابَِر ْ�َن َ�بِْد ا�َّ
حَ  ْن ُ�بَاَع اثلََّمَرُة َحىتَّ �َُشقِّ

َ
ُح؟ قَاَل: » أ َْمارُّ َوتَْصَفارُّ «فَِقيَل: َوَما �َُشقِّ

َ
[رواه  »َوُ�ْؤلَكُ ِمنَْهاحت

 ].۲۱۹۶ابلخاری: 
از فروختن  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۱۰۳۷

 میوه تا ھنگام رسیدنش نھی کرند.
 کسی پرسید: رسیدنش چه وقت است؟

 .)٢(گفت: وقتی که خوب زرد، و یا خوب سرخ گردد، و از آن خورده شود

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) قبال ۱۰۳۳یدن آن در حدیث (شان در حکم خرید و فروش میوه پیش از رس اقوال علماء با دالئل 

گویند که:  گذشت، و گفتیم که امام ابو حنیفه و عدۀ دیگری از علماء با استناد به این حدیث می
فروختن میوه بعد از ظاھر شدن آن، و پیش از آنکه قابل خوردن شود روا است، زیرا نھی از 

ه به اساس حکم قاطع، فروختن میوه پیش از آنکه قابل خوردن شود، به اساس مشورت بود ن
شود،  بنابراین ناسخ حکم اول که جواز فروختن میوه پیش از قابل خورده شدن آن باشد، نمی

 ) مراجعه کنید.۱۰۳۳برای تفصیل بیشتر به تعلیق حدیث (
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
پیش از رسیدنش نباید  این حدیث نیز مانند چند حدیث گذشته داللت بر آن دارد که میوه 

فروخته شود، و اینکه این نھی برای تحریم، و یا برای تنزیه، و یا جھت ارشاد و مشورت است، در 
 ) قبال بیان نمودیم.۱۰۳۳حدیث (

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٢٢

اعَ ال باب: -٤٧ ا بَ بْ ثِّ إِذَ رَ قَ بْ  لَ أَنْ امَ تْ يَ ابَ مَّ أَصَ ا ثُ هَ الَحُ وَ صَ ةٌ دُ اهَ  هُ عَ

 ]: اگر میوه را پیش از رسیدنش فروخت و سپس آن را آفت زد ۴۷باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  -۱۰۳۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه، أ �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�َ� َ�ْن  َ�ْن أ

ِ َص�َّ اهللاُ  . َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ َْمرَّ
َ

ُ: َوَما تُْزِ�؟ قَاَل: َحىتَّ حت
َ

، فَِقيَل هل َعلَيِْه  َ�يِْع اثلَِّماِر َحىتَّ تُْزِ�َ
ِخيهِ «وََسلََّم: 

َ
َحُدُ�ْم َماَل أ

َ
ُخُذ أ

ْ
ُ اثلََّمَرَة، بَِم يَأ يَْت إَِذا َمنََع ا�َّ

َ
َرأ

َ
 ].۲۱۹۸ی: [رواه ابلخار »أ

از فروختن میوه تا پیش  جروایت است که پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۰۳۸
 از رسیدنش، نھی کردند.

 از وی پرسیده شد: رسیدن آن چه وقت است؟
 گفت: وقتی که سرخ شود.

ادر خود را اگر میوه را [آفت زد] و خدا منع کرد، مال بر«فرمودند:  جو پیامبر خدا 
 ؟)١(»یردگ در مقابل چه می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
وه را آفت زد، اش را پیش از اینکه قابل خوردن شود فروخت، و در این حالت می ) اگر کسی میوه۱

جمھور علماء بر این نظر اند که اگر مشتری میوه را قبض کره بود، آنچه که به سبب آفت از بین 
شود، و باید ضرر آن را متحمل گردد، و اگر قبض نکرده بود،  رفته است، مربوط به خودش می

بر مسؤولیت زند،  گوید: میوۀ را که آفت می می /مسؤولیت آن بر فرشنده است، ولی امام احمد
 فروشنده است، خواه مشتری آن را قبض کره باشد و خواه قبض نکره باشد.

و گرچه ظاھر حدیث مؤید نظر اخیر است، زیرا میوۀ را که آفت زد، پولی را که فروشنده از 
گیرد، پولی است که بدون مقابل گرفته است، و این چیزی است که ظاھر حدیث از  مشتری می
چون خرید و فورش ھمیشه دارای احتمال نفع و ضرر است، پس باید  کند، ولی آن منع می

معیاری را برای اینکه چه کسی این نفع و ضرر را متحمل گردد، تعیین نمود، و این معیار قبض 
متاع فروخته شده است، یعنی: متاع بعد از فروخته شدن در تحت تصرف ھرکس که بود، نفع و 

 ضررش متعلق به ھمان شخص است.
شود که: اگر میوه را فروخت و پیش از آنکه مشتری  ر این صورت معنی حدیث نبوی چنین میو د

آن را تسلیم شود، آفت زد، پول مشتری را نباید بگیرد، زیرا در این صورت پولش را بدون مقابل 
گرفته است، ولی اگر بعد از تسلیم دادن آفت زد، چون پول را از وی در مقابل تسلیم دادن متاع 

 کند. فته است، این چیز نسبت به وی تصدیق نمیگر

                                                 



 ٣٢٣  وعیب]: ۳۴[ کتاب

يْ  -٤٨ ادَ بَ ا أَرَ ْ باب: إِذَ ٍ رٍ بِتَمْ عَ متَ ريْ نْ رٍ خَ  هُ  مِ

 ]: اگر خواست که خرمایش را به خرمای بهتری بفروشد۴۸باب [

ِ َص�َّ  -۱۰۳۹ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
، َوَ�ْن أ يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ

َ
َ�ْن أ

ِ َص�َّ اهللاُ  ، فََجاَءُه بِتَْمٍر َجِنيٍب، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ  اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اْستَْعَمَل رَُجًال ىلَعَ َخيرَْبَ
ُ�لُّ َ�ْمِر َخيرَْبَ َهَكَذا؟« َعلَيِْه وََسلََّم:

َ
اَع ِمْن َهَذا »أ ُخُذ الصَّ

ْ
َأ

َ
ِ إِنَّا نل ِ يَا رَُسوَل ا�َّ ، قَاَل: َال َوا�َّ

 ِ اَ�ْ�ِ بِاثلََّالثَِة، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ ، َوالصَّ اَ�ْ�ِ َال َ�ْفَعْل، بِْع اجلَْمَع «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: بِالصَّ
َراِهِم َجِنيبًابِادلَّ   ].۲۲۰۲، ۲۲۰۱[رواه ابلخاری:  »َراِهِم، ُ�مَّ اْ�تَْع بِادلَّ

 جروایت است که پیامبر خدا  باز ابو سعید ُخدری، و ابو ھریره -۱۰۳۹
شخصی را برای جمع کردن خرمای خیبر فرستادند، آن شخص خرمای خوب و 

 مرغوبی را آورد.
 ؟»خیبر به ھمین شکل استھای  آیا تمام خرما«پرسیدند:  جپیامبر خدا 

الله! به خداوند سوگند که چنین نیست، ما یک صاع از این خرما را ل گفت: یا رسو
 خریم، و دو صاع را به سه صاع. به دو صاع می

چنین مکن! خرمای نا پسند را به دراھم بفروش، بعد از «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»یداری کنآن با آن دراھم، خرمای خوب و مرغوب را خر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شود، به جنس آن با تفاضل، نه به طور نقد جواز دارد، و  ) فروختن چیزی که کیل و یا وزن می۱

نه به طور نسیه، مثال: فروختن ده کیلو گندم نا مرغوب به ھشت کیل گندم خوب و مرغوب روا 
خواھد که  نیست، ولو آنکه از نگاه قیمت، این ده کیلو مساوی آن ھشت کیلو باشد، و اگر کسی می

گندم نا مرغوب خود را به گندم مرغوب مبادله نماید، گندم نا مرغوب خود را بفروشد، و به پول 
آن برای خود گندم مرغوب بخرد، و اگر جنس مختلف شد، تفاضل جواز دارد، ولی نسیه جواز 

ارد، مثال: روا است که ده کیلو گندم را از ھر نوعی که باشد با ھشت کیلو برنج از ھر نوعی که ند
باشد، مبادله نماید، ولی باید این معامله دست به دست باشد، و اگر نسیه بود، نه به طور متساوی 

 جواز دارد و نه به طور متفاضل.
واری به حیله جواز دارد، مثال: روا است اند که: سود خ ھا از این حدیث چنین فھیمده ) بعضی۲

ایم، ولی این فھم و این استنباط  که جنسی را برای کسی به و عدۀ یکماه به پانصد درھم داده
شود، زیرا این رھنمائی  و خالف چیزی است که از حدیث دانسته می جخالف مقصود پیامبر خدا 

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٢٤

يْ  -٤٩ ةِ باب: بَ َ ارضَ  عِ املُخَ

 ]: فروختن میوۀ نارس۴۹باب [

نَُّه قَاَل:  -۱۰۴۰
َ
ُ َ�نُْه، � �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «َ�ْن أ َ�َ� رَُسوُل ا�َّ

ِة، َوالُمَالَمَسِة،  [رواه ابلخاری:  »َوالُمنَابََذِة، َوالُمَزاَ�نَةِ وََسلََّم َعِن الُمَحاقَلَِة، َوالُمَخارَضَ
۲۲۰۷.[ 

از این چیزھا نھی  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس بن مالک -۱۰۴۰
 اند: فرموده

فروختن حاصل در خوشۀ آن، فروختن میوۀ نارس، خرید و فروش به مجرد لمس 
وختن میوه بر سر درخت کردن، خرید و فروش از طریق پرتاب کردن و انداختن، و فر

 .)١(به مقابل میوۀ چیده شده و خشک

برای آن شخص از این جھت کردند که او را از شبھۀ ربا و واقع شدن در سود  جرا پیامبر خدا 
 خواری دور نمایند، نه آنکه راھی جھت واقع شدن در ربا و سود خواری برایش تعلیم داده باشند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 در این حدیث از چندین نوع خرید و فروش نھی فرمودند: جپیامبر خدا  

) فروختن حاصل در خوشۀ آن: و توضیح آن اینکه: نباید چیزی را که در خوشه است، به جنس ۱
باشد، به  اش می آن که از خوشه خارج شده است، فروخت، مثال: فروختن گندمی که در خوشه

جواز ندارد، زیرا دراین حالت امکان تماثل  گندمی که از خوشه خارج گردیده و پاک شده است،
 شود. وجود ندارد، و در سود داخل می

 ) فروختن میوۀ نارس: و حکم خرید و فرش میوۀ نارس در احادیث پیش از این قبال گذشت.۲
) خرید و فروش به مجرد لمس کردن: و توضیح آن از این قرار است که: این طور نباشد که به ۳

د جامۀ را بخرد، مثال اگر جامۀ درھم پیچیده شده بود، و یا خرید و فروش مجرد لمس کردن بای
جامۀ در تاریکی صورت گرفت، و شخص خریدار فقط جامه را لمس کرد، که در این حالت نباید 
این معامله الزامی باشد، که باید مشتری آن را حتما قبول کند، بلکه باید برای مشتری خیار رؤیت 

از باز کردن جامه، و یا دیدن آن در روشنائی برایش اختیار باشد که آن جامه را داده شود، تا بعد 
 قبول کند، و یا مسترد نماید.

) خرید و فروش از طریق پرتاب کردن و انداختن: به این شکل که: به مجرد انداختن مال به ۴
ر جاھلیت طرف شخص مقابل، بیع الزم گردیده، و برای ھیچ کدام اختیار دیگری نباشد، و د

                                                                                                                        



 ٣٢٥  وعیب]: ۳۴[ کتاب

نْ  -٥٠ أَجْ  باب: مَ ىلَ رَ األَمْ أَمْ  رَ ارِ عَ يْ  صَ ونَ بَ فُ ارَ تَعَ ا يَ م يفِ الْ مَ ةِ وَ  بُيُوعِ نَهُ ارَ جَ  اإلِ

زْ وَ  املِكيَالِ وَ   نِ الوَ

 ها ]: عرف و عادت مردم در خرید و فروش و دیگر معامالت آن۵۰باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َ�ْن  -۱۰۴۱ مُّ ُمَعاِو�ََة لِرَُسوِل ا�َّ
ُ
ُ َ�نَْها: قَالَْت ِهنٌْد أ اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ

بَا ُسْفيَاَن رَُجٌل َشِحيحٌ 
َ
ا؟ قَاَل: وََسلََّم: إِنَّ أ ْن آُخَذ ِمْن َماهِلِ رِسًّ

َ
َّ ُجنَاٌح أ نِْت «، َ�َهْل يلَعَ

َ
ُخِذي أ

 ].۲۲۱۱ابلخاری: [رواه  »بِالَْمْعُروِف َوَ�نُوِك َما يَْ�ِفيِك 
 جبرای پیامبر خدا )١(هیت است که گفت: ھند مادر معاویروا لاز عائشه -۱۰۴۱

 گفت:
ابو سفیان شخص بخیلی است، آیا بر من گناه خواھد شد اگر از مالش به طور 

 پنھانی استفاده نمایم؟
 .)٢(»رف کفایت کند، بگیربه طور متعاتو را  ھای به اندازۀ که تو و بچه«فرمودند: 

شد، از این سبب شریعت اسالم  ھا وجود داشت، و چون سبب ضرر به یکی ازطرفین می چنین بیع
 از آن منع کرد.

) و فروختن میوه بر سر درخت به مقابل میوۀ چیده شده و خشک: که حکم آن قبال گذشت، و ۵
ره و ضرر است، علت تحریم در این انواع پنجگانه، اجتناب از غش و فریب، و یا وقوع در خسا

بنابراین، ھر خرید و فروشی که سبب فریب خوردن یکی از متعاقدین، و یا واقع شدنش در خساره 
 گردد، حکمش حکم ھمین انواع پنج گانه است.

 ھا در فتح مکه مسلمان شدند. ھند بنت عبته، ھمسر ابو سفیان است، و ھردوی آن -١
 از احام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

گویند که در موضوع  دھند می ) حکم بر شخص غائب جواز دارد، و کسانی که آن را جواز نمی۱
خواھی از  این حدیث ابو سفیان در آن مجلس حاضر بود، و برای ھند ھمسر خود گفت: ھرچه می

 مالم بردار.
 ) نفقۀ زن و نفقۀ اوالد وی به اندازۀ کفایت، بر عھدۀ شوھر زن است.۲
 اش خارج شود. جھت بدست آوردن حق خود، بدون اجازۀ شوھر از خانه تواند ) زن می۳
 ) عرف و عادت مردم تا وقتی که مخالف با شریفت نباشد، مراعات آن الزم است.۴
تواند حق خود را از مال شخص دیگری بدون اجازۀ وی بردارد، بین علماء  ) در اینکه شخص می۵

تواند حق خود را از مال شخصی که  ه صاحب حق میاختالف است، اکثر علماء بر این نظر اند ک
باشد، بردارد، خواه آن مال از جنس حقش باشد، و خواه از غیر جنس آن،  حق وی در نزدش می

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٢٦

يْ  -٥١ يباب: بَ ِ نْ  كِ عِ الرشَّ يكِهِ  مِ ِ  رشَ

 ]: فروختن یک شریک از طرف شریک دیگر۵۱باب [

ُ َ�نُْه:  -۱۰۴۲ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ «َ�ْن َجابٍِر ريَِضَ ا�َّ ْفَعَة يِف لُكِّ  َجَعَل رَُسوُل ا�َّ الشُّ
ُرُق، فََال ُشْفَعةَ  فَِت الطُّ إَِذا َوَ�َعِت احلُُدوُد، َورُصِّ

 ].۲۲۱۳[رواه ابلخاری:  »َماٍل لَْم ُ�ْقَسْم، فَ
(ُشُفعه) را در ھر مالی که قسمت  جروایت است که پیامبر خدا  ساز جابر -۱۰۴۲

ن گردید، و راه ھر ملکی جدا نشده باشد، مشروع نمودند، ولی بعد از اینکه حدود تعیی
 .)١(شد، شفعۀ نیست

گویند: در صورتی  خواه به رضایت صاحب مال باشد، و خواه بدون رضایت آن، ولی احناف می
د، و اگر از جنس حقش نباشد، بدون تواند حق خود را بردارد که آن مال از جنس حقش باش می

 تواند. رضایت صاحب مال و یا حکم حاکم حق خود را برداشته نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

) شفعه در لغت به معنی یکجا شدن چیزی با چیزی دیگری است، و در اصطالح فقھاء عبارت ۱
ثالثی بدون رضایت خریدار و فروشنده با از: مالک گردیدن مال فروخته شده از طرف شخص 

 شروط معینی است.
گویند: (شفعه) جز برای شریکی که مالش را تقسم  ) با استناد به این حدیث، جمھور علماء می۲

گردد، ولی امام ابو حنیفه، و ابو یوسف، و محمد، و نخعی، و شریح قاضی، و  نکرده است، ثابت نمی
گویند: شفعه برای سه کس ثابت  سلیمان رحمھم الله می قتاده وحسن بصری و حماد بن ابی

گردد، اول: برای شریکی که مالش را تقسیم نکرده است، دوم: برای شریکی که مالش را  می
تقسیم کرده است، ولی ھنوز در راه رو و در جوی آب با شریک اول مشترک است، سوم: برای 

 ھمسایۀ که ملکش به ملک فروخته شده متصل است.
ھمسایۀ خانه، «فرمودند:  جگوید: پیامبر خدا  ھا حدیث سمره بن جندب است که می لیل اینو د

دھند که این حدیث بیانگر آن است  ، و از حدیث باب چنین جواب می»تر است به خانه مستحق
ساختند، و ما به آن قائل  در ھر مالی که تقسیم نشده بود، شفعه را جاری می جکه پیامبر خدا 

گردد، و البته دو نوع دیگر را نفی  ھا ثابت می ھستیم، و این یکی از سه نوعی است که شفعه در آن
اند، و احادیث دیگر بیانگر دو نوع دیگر شفعه است، و عمل کردن به ھمۀ احادیث بھتر از  ننموده

 ھا است. ھا، و ترک کردن بعض دیگر آن ن به بعضی از آنعمل کرد
بعد از اینکه حدود تعیین گردید، و راه ھر ملکی جدا شد، شفعه «گوید:  و این عبارت که می

در حدیث  ساست، و حتی از جابر سنیست، بکله قول جابر جاز حدیث پیامبر خدا » نیست
تر  ھمسایه به شفعۀ ھمسایۀ خود مستحق« فرمایند: روایت است که می جدیگری از پیامبر خدا 

                                                                                                                        



 ٣٢٧  وعیب]: ۳۴[ کتاب

اءِ املَمْ  -٥٢ َ
رْ  كِ لُوباب: رشِ نَ احلَ ِّ مِ بَتِهِ وَ  يبِ تْ وَ  هِ هِ عِ  قِ

 ]: خریدن غالم از اهل حرب و بخشش نمودن و آزاد کردن آن۵۲باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ  -١٠٤٣ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َهاَجَر َ�ْن أ

َالُم �َِساَرَة، فََدَخَل بَِها قَْر�َ  ابَِرةِ، ًة ِ�يَها َمِلٌك ِمَن الُملُوكِ إِبَْراِهيُم َعلَيِْه السَّ
ْو َجبَّاٌر ِمَن اجلَبَ

َ
، أ

ْهِ 
َ

رَْسَل إيِل
َ
ْحَسِن النَِّساِء، فَأ

َ
ٍة ِ�َ ِمْن أ

َ
ْن يَا إِبَْراِهيُم َمْن َهِذهِ الَّيِت فَِقيَل: َدَخَل إِبَْراِهيُم بِاْمَرأ

َ
: أ

ْخيِت، َوا
ُ
نَِّك أ

َ
ُ�ُهْم � ْخرَبْ

َ
إِ�ِّ أ

يِب َحِدييِث، فَ َْها َ�َقاَل: َال تَُ�ذِّ
َ

ْخيِت، ُ�مَّ رََجَع إيِل
ُ
ِ َمَعَك؟ قَاَل: أ َّ�

ِْه َ�قَ 
َ

رَْسَل بَِها إيِل
َ
رِْض ُمْؤِمٌن َ�ْ�ِي َوَ�ْ�ُِك، فَأ

َ
، إِْن ىلَعَ األ  َوتَُص�ِّ

ُ
أ َْها، َ�َقاَمْت تَوَضَّ

َ
اَم إيِل

 ىلَعَ َزْويِج فََال �َُسلِّْط 
َّ

ْحَصنُْت فَْريِج، إِال
َ
َ�َقالَْت: اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت آَمنُْت بَِك َو�َِرُسولَِك، َوأ

َّ الاَكفَِر، �َ  بُو َسلَمَ ُغطَّ َحىتَّ َرَ�َض بِرِْجِلهِ يلَعَ
َ
ْعَرُج: قَاَل أ

َ
بَا َة ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن: ، قَاَل األ

َ
إِنَّ أ

  ُهَر�َْرَة، قَاَل:
ُ
أ َْها، َ�َقاَمْت تَوَضَّ

َ
رِْسَل ُ�مَّ قَاَم إيِل

ُ
قَالَْت: اللَُّهمَّ إِْن َ�ُمْت ُ�َقاُل ِ�َ َ�تَلَتُْه، فَأ

ْحَصنُْت فَ 
َ
، َوَ�ُقوُل: اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت آَمنُْت بَِك َو�َِرُسولَِك َوأ  ىلَعَ َزْويِج، فََال تَُص�ِّ

َّ
ْريِج إِال

َّ َهَذا الاَكفَِر، �َ  بُو َسلَ ُغطَّ َحىتَّ َرَ�َض بِرِْجِلهِ �َُسلِّْط يلَعَ
َ
بُو ، قَاَل َ�بُْد الرَّمْحَِن، قَاَل أ

َ
َمَة: قَاَل أ

رِْسَل يِف اثلَّ  ُهَر�َْرَة:
ُ
ْو يِف اثلَّاثِلَِة، َ�َقاَل: َ�َقالَْت: اللَُّهمَّ إِْن َ�ُمْت َ�يَُقاُل ِ�َ َ�تَلَتُْه، فَأ

َ
اِ�يَِة، أ

 ْ  إِب
َ

ْ�ُطوَها آَجَر فَرََجَعْت إىِل
َ
 إِبَْراِهيَم، َوأ

َ
 َشيَْطانًا، ارِْجُعوَها إىِل

َّ
َّ إِال رَْسلْتُْم إيِلَ

َ
ِ َما أ َراِهيَم َوا�َّ

َ َكبََت  نَّ ا�َّ
َ
َشَعْرَت أ

َ
َالُم، َ�َقالَْت: أ خْ َعلَيِْه السَّ

َ
 ].٢٢١٧[رواه ابلخاری:  َدَم َويِلَدةً الاَكفَِر َوأ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۰۴۳
با وی قریۀ آمد که در آن قریه پادشاھی از  )١(با (ساره) مھاجرت نمود ÷ابراھیم«

پادشاھان و یا سرکشی از سر کشان وجود داشت [گویند: مراد از این قریه سر زمین 
 مصر است].

اش انتظار  ھا مشترک باشد، تا آمدن ھمسایه اش غائب بود، در صورتی که راه آن است، اگر ھمسایه
 ».بکشد

بود، و در این ھجرت که از سرمین  ÷ساره بنت ھاران بن تارخ ھمسر و دختر عموی ابراھیم -١
 بودند. ÷ر از مؤمنان با ابراھیممدین صورت گرفته بود، سه صد و بیست نفر دیگ
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ھا است[به این  زیباترین زن برای آن طاغوت خبر داده شد که ابراھیم با زنی که
منطقه] آمده است، به طلب وی فرستاد، [و برایش گفت که] ای ابراھیم! این زنی که 

 ھمراه تو است کیست؟
 .)١(گفت: خواھر من است

ون ] نزد ساره آمد و برایش گفت: مرا دروغ گو نسازی، چ÷بعد از آن [ابرھیم
ام که تو خواھر من ھستی، و به خداوند سوگند است که در این سر  ھا گفته برای آن

زمین، مؤمنی غیر از من و تو وجود ندارد [بنابراین تو خواھر دینی من ھستی]، و 
 (ساره) را نزد آن ستم گر فرستاد.

خاست و به طرف ساره آمد، ساره برخاست و وضوء ساخت، و به نماز ستم گر برآن 
ام، و جز با  واندن شروع کرد، و گفت: (الھی! اگر به تو و به رسول تو ایمان آوردهخ

مساز!)، و [ھمان  ام، این کافر را بر من مسلط نکردهشوھرم با کسی دیگری نزدیکی 
بود] که نفس [در سینه] آن کافر چنان تنگ شد و به خر خر افتاد که پاھایش را بر 

 کوبید. زمین می
ساره) دعا کرد که: خدایا! اگر این «(گفتند که:  ج: پیامبر خدا گفت سابو ھریره

گویند که این زن او را کشته است، و ھمان بود که از آن درد نجات  ستم گر بمیرد، می
 یافت.

باز برخاست و به طرف ساره آمد، ساره باز برخاست و وضوء ساخت، و به نماز 
ام، و جز به  تو و سول تو ایمان آورده گفت که: خدایا! اگر به خواندن شروع کرد، و می

ام، این کافر را بر من مسلط مساز، باز نفس  شوھرم با کس دیگری نزدیکی نکرده
گ شد و به خر خر افتاد که پاھایش را بر زمین چنان تن [درسینه] آن کافر آن

 ».کوبید می

از آن جھت گفت که ساره خواھر من است، که آن  ÷یعنی: خواھر دینی من است، و ابراھیم -١
شد، ولی اگر زن شوھر داری مورد پسندش قرار  ستمگر جز به زنان شوھر دار معترض نمی

با این  ÷ابراھیم کرد، و کشت، و بعد از آن، آن زن را تصاحب می گرفت، اول شوھرش را می می
گفتۀ خود (أخف الشرین) را اختیار نمود، زیرا در این صورت اگر آن طاغوت ساره را تصاحب 

گفت که ساره ھمسرش  یافت، ولی اگر می کرد، حد اقل خودش از کشته شدن نجات می می
 کشت. کرد، و ھم خودش را می باشد، ھم ساره را تصاحب می می
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گویند:  می ساره دعا نمود و گفت: الھی! اگر این کافر بمیرد«گوید:  می سابو ھریره
این زن او را کشته است، باز آن کافر برای بار دوم، و یا بار سوم نجات یافت و گفت: به 
خدا سوگند است که شما برای من شیطانی را آورده اید، او را نزد ابراھیم ببرید و 

 .)١((آجر) را نیز برای این زن بخشش بدھید
بر گشت و گفت: دیدی که خداوند متعال آن کافر را ذلیل  ÷ساره نزد ابراھیم

 .)٢(ساخت و این کنیز را [جھت خدمت] برای ما داد؟

تْ  -٥٣ نْ باب: قَ يرِ لِ اخلِ  زِ

 ]: کشتن خوک۵۳باب [

ُ َ�نُْه، َعنُه وَ  -۱۰۴۴ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: قَاَل ريَِضَ ا�َّ ي «: قَاَل رَُسوُل ا�َّ ِ
َّ

َ�ْفيِس َواذل
ِليَب، َو�َْقتَُل  �ِيَِدهِ، َل ِ�يُ�ْم اْ�ُن َمْر�ََم َحَكًما ُمْقِسًطا، َ�يَْكرِسَ الصَّ ْن َ�ْ�ِ

َ
ُوِشَ�نَّ أ

َ
يل

�َر، َوَ�َضَع اجِلْزَ�َة، َو�َِفيَض  َحدٌ اخِلْ�ِ
َ
 ].۲۲۲۲[رواه ابلخاری:  »الَماُل َحىتَّ َال َ�ْقبَلَُه أ

 فرمودند: جکه گفت: پیامبر خدا  روایت است سو از ابو ھریره -۱۰۴۴
سوگند به ذاتی که جانم در دست او است، [بال کیف] ھر آینه نزدیک است که: در «

 ] به حیث یک حاکم با عدالتی نزول کند.÷بین شما ابن مریم [عیسی
 صلیب را بکشند.

گویند، و ھمین ھاجر، مادر  مصر، و بعضی آن را (ھاجر) می(آجر) کنیزی بود از ھالی  -١
 است. ÷و ساره مادر اسحاق ÷اسماعیل

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) استعمال کنایات و معاریض جھت نجات یافتن از ظلم ظالم، و بدست آوردن حق جواز دارد.۱
 ) مدارا و مماشات با ظالم جواز دارد.۲
 ھدیۀ پادشاه و حاکم ظالم جواز دارد. ) قبول۳
شود،  ) اگر کسی برای ھمسرش خواھر گفت، اگر قصد طالق را نداشته باشد، طالق واقع نمی۴

چه اگر کسی روی ضرورت برای ھمسرش گفت که: تو مانند خواھرم ھستی، ظھار واقع  چنان
 گردد. نمی

 ) احتیاط در امور، منافی ایمان به قضاء و قدر نیست.۵
) دروغ گفتن جھت نجات یافتن از ظالم جواز دارد، و حتی اگر نگفتن دروغ سبب ھالکتش ۶

 گردد، دروغ گفتن واجب است. می
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 خوک را بکشد.
 و جزیه را از بین ببرد.

 .)١(»قبول نکندآن را  و مال و درائی آن قدر زیاد شود که کسی

 از احکام و سمائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گیرد، زیرا خداوند او را به آسمان برد، و در آنجا زنده  از آسمان صورت می ÷) نزول عیسی۱

ھایش بر روی دو بال فرشته گذاشته شده است، در شرق شھر دمشق  است، و در حالی که دست
 کند. در وقت طلوع فجر نزول می

عت ) مراد از شکستن صلیب، باطل اعالن کردن عقیدۀ منحرف نصرانیت، و حکم کردن به شری۲
اند، ولی خداوند متعال او را  را به صلیب کشیده ÷اسالمی است، زیرا یھود ادعا کردند که عیسی

 ÷نجات داد، و عوض وی شخص دیگری را که (یھوذا) نام داشت و مردم را به کشتن عیسی
 اش در آورد، و یھودان او را گرفته و به دار کشیدند، چون این خبر به رھنمائی کرده بود، به چھره

گفت: من پیامبر خدا ھستم، و مرده را  پادشاه روم رسید، گفت: یھودان شخصی را کشتند که می
ساخت، و ھمان بود که به طلب صلیب فرستاد، چون صلیب را  کرد، و نا بینا را بینا می زنده می

به ھای زیادی ھمانند آن را ساخت، و دیگران ھم  آوردند، پادشاه روم آن را تعظیم نمود، و صلیب
تعظیم صلیب روی آوردند، و به مرور زمان، صلیب تا به امروز مورد پرستش قرار گرفت، در حالی 

که مسیحیان ادعای الوھیت  ÷گرفت، زیرا عیسی که باید صلیب مورد نفرت مسیحیان قرار می
 ھا بر روی ھمین صلیب به قتل رسیده است. او را دارند، به گمان آن

دانند،  ت که برای جھانیان که خوردن گوشت خوک را حالل می) مراد از کشتن خوک آن اس۳
گوید: حرام  کند که نگه داشتن خوک، و خوردن گوشت آن: ھمان طوری که اسالم می اعالن می

 است.
ماند، به طور طبیعی  کافری باقی نمی ÷شود، و چون در زمان عیسی ) حزیه از کفار گرفته می۴

 باشد. حزیۀ ھم نمی
نیز  ÷گوید: این حدیث داللت بر این دارد که گوشت خوک در دین عیسی یم /) ابن بطال۵

آید به دین خود  می ÷حرام است، ولی این استنباط چندان دقیق نیست، زیرا وقتی که عیسی
کشد، که  کند، بلکه دعوت و عملش به دین اسالم، و خوک را از آن جھت می دعوت و عمل نمی

 نیز حرام است یانه؟ مسئلۀ دیگری است. ÷در دین عیسیدر دین اسالم حرام است، و اینکه 
) کشتن خوک اگر بدون صاحب، و یا در ملک مسلمان باشد ولو آنکه ضرری ھم از آن متصور ۶

 نباشد، روا است.
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يْ  -٥٤ يرِ الَّتِي لَيْ باب: بَ اوِ وحٌ عِ التَّصَ ا رُ كْ وَ  سَ فِيهَ ا يُ نْ مَ هُ مِ لِ  رَ  كَ ذَ

]: فروختن تصاویری که دارای روح نباشد و تصاویری که فروختن آن مکروه ۵۴باب [
 است

ُ َ�نُْهَماَعن  -۱۰۴۵ نَّهُ  :ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
َ
بَا َ�بَّاٍس، إِ�ِّ إِ�َْساٌن  �

َ
تَاُه رَُجٌل َ�َقاَل: يَا أ

َ
أ

 
َّ

ثَُك إِال َحدِّ
ُ
ْصنَُع َهِذهِ اتلََّصاِو�َر، َ�َقاَل اْ�ُن َ�بَّاٍس: َال أ

َ
 إِ�ََّما َمِعيَشيِت ِمْن َصنَْعِة يَِدي، َو�ِ�ِّ أ

 ِ َ «ُل: َسِمْعتُُه َ�ُقوُل: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوَما َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ َر ُصوَرًة، فَإِنَّ ا�َّ َمْن َصوَّ
بًَدا

َ
وَح، َولَيَْس بِنَافٍِخ ِ�يَها أ بُُه َحىتَّ َ�نُْفَخ ِ�يَها الرُّ فََرَ�ا الرَُّجُل َر�َْوًة َشِديَدًة، َواْصَفرَّ » ُمَعذِّ

ْن تَْصنَعَ 
َ
 أ

َّ
َ�يَْت إِال

َ
ٍء لَيَْس ِ�يِه ُروحٌ  ،وَْجُهُه، َ�َقاَل: َوْ�ََك، إِْن أ َجِر، لُكِّ يَشْ  َ�َعلَيَْك بَِهَذا الشَّ

 ].۲۲۲۵[رواه ابلخاری: 
آمد و گفت: یا ابا  بروایت است که شخصی نزد عبدالله بن عباس -۱۰۴۵

است] من کسی ھستم که معیشتم از صنعت  سعباس! [ابو عباس، کنیۀ ابن عباس
 سازم. باشد، و من این تصاویر را می دستم می

 جمن برای تو چیزی به جز از آنچه که از پیامبر خدا گفت:  بابن عباس
کشد، خداوند  کسی که تصویری می«گفت:  گویم، از ایشان شنیدم که می ام نمی شنیده

کند که با این تصویر روح بدمد و او را زنده کند، و ابدًا  تا ھنگامی او را عذاب می
 ».تواند به آن تصویر روح بدمد نمی

 ی گرایید.درسینۀ آن شخص تنگ شد، و رنگش به زدر نفس 
کنی،  نمیبرایش گفت: وای بر تو! اگر جز تصویر کشی کار دیگری  بابن عباس

 .)١(پس تصویر این درخت و تصویر چیزھایی را بکش که روح ندارند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بت به آن ) تصویر کشیدن ذی روح مانند: انسان و حیوان و خزندگان حرام است، و نس۱

فرمودند:  جھای شدیدی آمده است، از آن جملۀ در صحیح مسلم آمده است که پیامبر خدا  وعید
ھایی که کشیده است، برایش جان  مصور در حالی که در دوزخ است، خداوند به تعداد صورت«

 ».کند ھا] در آتش دوزخ عذابش می بخشد، و [به تمام آن جان می
 ھا جواز دارد. مانند: درخت و کوه، و آب و سبزه، و امثال این) تصویر کشیدن غیر ذی روح ۲
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ا نْ مِ مَ باب: إِثْ  -٥٥ رًّ اعَ حُ  بَ

 فروشد ]: گناه کسی که شخص آزادی را می۵۵باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اهللاُ  -۱۰۴۶ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
: َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َ�ْن أ ُ  قَاَل ا�َّ

َ�َل َ�َمنَُه، َورَ 
َ
ا َفأ ْ�َطى يِب ُ�مَّ َغَدَر، َورَُجٌل بَاَع ُحرًّ

َ
نَا َخْصُمُهْم يَْوَم الِقيَاَمِة: رَُجٌل أ

َ
ُجٌل ثََالثٌَة أ

َجَر اْستَ 
ْ
ْجَرهُ أ

َ
ِجً�ا فَاْستَْوَ� ِمنُْه َولَْم ُ�ْعِط أ

َ
 ].۲۲۲۷[رواه ابلخاری:  أ

خداوند متعال «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۰۴۶
 باشم. ھا می اند که در قیامت من خصم آن فرماید: سه گروه می

) استعمال تصویر در نزد جمھور علماء، از آن جمله: امام ابو حنیفه، شافعی، مالک، و احمد ۳
شود، روا است، ولی بر لباس و بر پرده و  رحمھم الله بر فرش و بالش و ھر چیزی که زیر پا می

 امثال این چیزھا روا نیست.
) تصویر کشیدن بدون شک حرام است، ولی در این عصر، تصویر یک ضرورتی است که ھیچ ۴

کنم کسی پیدا نشود که در جامعۀ بشری زندگی کند، و  تواند، و فکر می کس از آن انکار کرده نمی
 بارھا بار به داشتن تصویر ضرورت پیدان نکرده باشد.

شد، از این حکم مستثنی است، و گناھی توان گفت: تصویری که روی ضرورت با بنابراین می
 جتوان از طریق قیاس استنباط نمود، زیرا وقتی که پیامبر خدا  نخواھد داشت، و دلیل آن را می

در خانۀ که سگ و یا تصویر باشد، مالئکه «نگه داشتن سگ و تصویر را منع نموده و فرمودند: 
حفاظت گوسفندان و حفاظت زراعت  کسی گفت: یا رسول الله! ما از سگ برای» شود داخل نمی

ھا در نگه داشتن سگ جھت این اعراض اجازه  برای آن جکنیم، پیامبر خدا  خود استفاده می
 دادند.

و به طور یقین ضرورت به نگه داشتن سگ در آن وقت به سرحد ضرورت به استعمال تصویر در 
ھا نگه داشتن  برای آن جاین عصر نبود، و چون در نظر داشت آن ضرورت جزئی، پیامبر خدا 

توان گفت که با در نظر داشت این ضرورت کلی استعمال تصویر  سگ را اجازه دادند، به جرأت می
 ماند. به طریق اولی جواز دارد، ولی تصویری که روی ضرورت نباشد، بر حکم اصلی خود باقی می

در سابق با دست کشیده ھای را دارد که  ھای امروزی، حکم ھمان تصویر ) و اینکه آیا تصویر۵
باشد و یانه؟ از گذشته تا به امروز مورد اختالف است، و  ھا عبادت بود، می شده و غرض از آن

توانم، گرچه نظرم بیشتر به آن تمایل دارد که از  خودم در این زمینه اظھار نظر قطعی کرده نمی
ادت بود، و غرض از تصاویر قبیل آن تصاویر نیست، زیرا قصد از تصاویر آن عصر به طور اغلب عب

ھا است، و  فعلی به طور اعم و اغلب، یا روی ضرورت و یا روی تفنن، و یا روی ذوق، و امثال این
 الله تعالی اعلم بالصواب.

                                                                                                                        



 ٣٣٣  وعیب]: ۳۴[ کتاب

 ند.ک خورد و سپس نقض عھد می کسی که به من سوگند می
 خورد. فروشد و پولش را می کسی که شخصی آزادی را می

نماید و مزدش را  کند، و از کارش استفاده می و کسی که شخصی را مزدور می
 .)١(»دھد نمی

يْ  -٥٦  نَامِ األَصْ وَ  تَةِ عِ املَيْ باب: بَ

 ها ]: فروختن خود مرده و بت۵۶باب [

ِ َريِضَ  -۱۰۴۷ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ نَُّه: َسِمَع رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما، � ا�َّ

َة:  �ِر «وََسلََّم، َ�ُقوُل اَعَم الَفتِْح َوُهَو بَِمكَّ َم َ�يَْع اخلَْمِر، َوالَميْتَِة َواخِلْ�ِ ُ َحرَّ َ َورَُسوهلَ إِنَّ ا�َّ
ْصنَامِ 

َ
 »َواأل

َ
َرأ

َ
، أ ِ ُفُن، َوُ�ْدَهُن بَِها يَْت ُشُحوَم الَميْتَِة، فَإِ�ََّها ، فَِقيَل: يَا رَُسوَل ا�َّ ُ�ْطَ� بَِها السُّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه »َال، ُهَو َحَرامٌ «اجلُلُوُد، َو�َْستَْصِبُح بَِها انلَّاُس؟ َ�َقاَل:  ، ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
ُ ايلَُهوَد إِنَّ «وََسلََّم ِعنَْد َذلَِك:  َ�لُوا َ�َمنَهُ  قَاتََل ا�َّ

َ
َم ُشُحوَمَها مَجَلُوُه، ُ�مَّ بَاُعوُه، فَأ ا َحرَّ َ لَمَّ  »ا�َّ

 ].۲۲۳۶[رواه ابلخاری: 
ام که سال  شنیده جروایت است که از پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۱۰۴۷

خدا و رسولش خرید و فروش «گفتند که:  فتح [مکه] در حالی که در مکه بودند می
 ».ھا را حرام کرده است خود مرده، و خوک، و بتشراب و 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 اند. داده نسبت آن را به ذات باری تعالی ج) این حدیث، حدیث قدسی است، زیرا پیامبر خدا ۱
ھا یاد شده است، در قیامت به شدیدترین عذابی گرفتار اند،  ) این سه گروھی که در حدیث از آن۲

گروه اول به سبب آنکه ھتک حرمت نام خدا را کرده است، گروه دوم به سبب آنکه حق آزادی 
کرده و یک انسانی را از وی سلب کرده است، و گروه سوم به سبب آنکه حق انسانی را پا مال 

 برایش نداده است.
) اگر شخص آزادی به رضایت خود، خودش را فروخت، اگر گفته بود که من آزادم ھستم ولی ۳

فروشم، فروختنش جواز نداشته و باطل است، و اگر گفته بود که غالم ھستم، و در نزد  خود را می
طریق خود را شخصی به ھمین  سگردد، گویند در زمان عمر بعضی از علماء بیعش نافذ می

حکم کرد که این شخص قرار اعتراف خودش غالم است، و پول قیمتش را به  سفروخته بود، عمر
 بیت المال تحویل کرد.
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و ھا  خود مرده که از آن در ساختن کشتی کسی گفت: یا رسول الله! در مورد چربی
 گوئید؟. ، چه میشود می ھا، و روشن کردن چراغھا استفاده روغن دادن پوست

ه خداوند یھود را ب«و متعاقب این سخن فرمودند: » نه خیر! حرام است«فرمودند: 
ھا حرام  قتل برساند، [یعنی: لعنت کند] وقتی که خداوند چربی [حیوانات] را بر آن

 .)١(»را گداخته و] روغنش را گرفتند، و فروختند و پولش را خوردند کرد، [آن

لْ  -٥٧ نِ الكَ  بِ باب: ثَمَ

 ]: پول فروش سگ۵۷باب [

١٠٤٨-  ُ نَْصاِريِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
يِب َمْسُعوٍد األ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «َ�نُْه: َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

، وَُحلَْواِن الاَكِهِن  ِب، َوَمْهِر ابَليِغِّ
ْ
 ].٢٢٣٧[رواه ابلخاری:  »َ�َ� َ�ْن َ�َمِن اللَك

از پول فروش سگ،  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو مسعود انصاری -۱۰۴۸
 .)١(»اند گیرد، نھی کرده ابل کھانت میو مھر زناکار، و پولی که کاھن مق

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند: استعمال کردن و فروحتن خود مرده به  ) با استناد به ظاھر این حدیث، بعضی از علماء گفته۱

حرام است، مگر چیزی را که نص از آن استثناء نموده باشد، مانند پوست آن، و عدۀ طور مطلق 
پرسید که  جگویند: توضیح حدیث چنین است که آن شخص از پیامبر خدا  دیگری از علماء می

شود، آیا روا است که آن را خرید و فروش نمائیم؟  چربی خود مرده به چندین کار استتفاده می
جوابش گفتند: (نه، روا نیست) پس بنابراین، خرید و فروش چربی خود مرده در  جپیامبر خدا 

 روا نیست، ولی استفاده کردن از آن روا است.
گوید: بنابراین تعلیل، اگر بت و یا صلیب شکسته شود، فروختن شکسته  می /) امام عینی۲

 شدۀ آن در نزد بعضی از احناف و شوافع جواز دارد.
گویند: ھمان طوری که چربی خود مرده حرام است، دیگر  رحمھم الله می ) امام شافعی و احمد۳

اجزای آن، مانند: گوشت، مو، پوست و غیره اجزای آن نیز حرام است، ولی امام ابو حنیفه و مالک 
ھا جریان ندارد، مانند: مو، ناخن، شاخ، استخوان، و  گویند: اجزای که زندگی در آن رحمھم الله می
 ست.دندان، نجس نی

گویند: فروختن دیگر انواع نجاسات، مانند: مراداری و  ) امام شافعی و مالک رحمھم الله می۴
اند، وگروه  خرید و فروش آن را جواز داده /امثال آن نیز جواز ندارد، اھل کوفه و امام طبری

 گویند: فروختن آن حرام است ولی خریدن آن جواز دارد.  سومی از علماء می

                                                 



 ٣٣٥  وعیب]: ۳۴[ کتاب

 

 مسائل متعلق به این حدیث آنکه: از احکام و -١
 دارد. ) مراد از مھر زن زناکار: پولی است که زن زناکار در مقابل زنا دریافت می۱
دھد، و عراف کسی است که از گذشته و از  ) کاھن کسی است که از امور مستقبل خبر می۲

ا را از حالی به ھ دھد، و ساحر کسی است که در اشیاء تصرف نموده و آن چیزھایی پنھان خبر می
 آورد، و ھمۀ این کارھا حرام است، و تفصیل آن ھم اکنون خواھد آمد. حال دیگری در می

گویند: فروختن سگ به طور مطلق روا نیست، خواه سگ  ) بنابر ظاھر حدیث، جمھور علماء می۳
است، تعلیم داده باشد، و خواه سگ غیر تعلیم داده، و خواه سگی باشد که نگه داشتن آن روا 

مانند: سگ رمه، و خواه نگه داشتن آن روا نباشد، امام ابو حنیفه و عدۀ دیگری از علماء 
گویند: ھر سگی که نگه داشتن آن روا است، خرید و فروش آن نیز روا است، و از حدیث باب  می

دھند که نھی از خرید و فروش آن در وقتی بود که نگه داشتن آن نیز حرام بود،  چنین جواب می
و وقتی که نگه داشتن بعضی انواع آن مباح گردید، به طور لزوم خرید و فروش ھمان انواع نیز 

 گردد. مباح می
 ) خرید و فروش گربه در نزد جمھور علماء جواز دارد.۴
 آورد حرام است. ) به اجماع علماء پولی را که زن از راه ز نا بدست می۵
آورند،  و عراف از راه کھانت، سحر و تعریف بدست می ) به اجماع علماء پولی را که کاھن، ساحر،۶

 حرام است.
ھا نیز حرام  ) ھمان طوریی که گرفتن پول زنا، و کھانت و سحر حرام است، دادن پول در این راه۷

 است.

                                                                                                                        





 
 

 لَمكتابُ السَّ  -٣٥

 ]: َسَلم۳۵کتاب [

يْ  -١ لَمِ يفِ كَ عْ باب: السَّ  لومٍ لٍ مَ

 ]: َسَلم در پیمانۀ معلوم١باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -١٠٤٩ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: قَِدَم رَُسوُل ا�َّ َعِن ابِْن َ�بَّاٍس ريَِضَ ا�َّ
، َ�َقاَل: الَمِدينََة، َوانلَّاُس �ُْسِلُفوَن يِف اثلََّمِر الَعاَم  َمْن َسلََّف يِف َ�ْمٍر، فَلْيُْسِلْف يِف «َوالَعاَمْ�ِ

َجٍل َمعلُمٍ «َعنُه يِف ِرواية: وَ  »ٍن َمْعلُومٍ َكيٍْل َمْعلُوٍم، َوَوزْ 
َ
 ].٢٢٣٩اخلاری: [رواه » إىل أ

به مدینه آمدند، و  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عباس -١٠٤٩
دادند، [در این زمینه]  مردم مقابل میوه، برای یکسال و دو سال پول پیشکی می

 فرمودند.
دھد، در مقابل پیمانۀ معلوم، و وزن معلوم  یکسی که مقابل میوه پول پیشکی م«
 ».بدھد

تا «فرمودند]:  جدر روایت دیگری آمده است که [پیامبر خدا  بو از ابن عباس
 .)١(»به مدت معلوم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
م عبارت از عقدی است که متاع در مستقبل، و قیمت آن در ۱

َ
شود، مثال:  حال پرداخت می) َسل

گیرد تا بعد از مدت معینی که حاصلش به دست  شخصی از دیگری مبلغ ده ھزار درھم اکنون می
 آید، برایش مقدار معینی گندم و یا برنج و امثال این چیزھا را بدھد. می

از  ) اگر سلم در مکیالت صورت گرفت، باید نوع کیل آن تعیین گردد، مثال گفته شود که مراد۲
شود صورت  کیل حجازی، و یا کیل عراقی، و یا کیل مصری است، واگر در چیزھای که وزن می

گرفت، باید نوع وزن آن تعیین گردد، مثال گفته شود که وزن به کیلو است و یا به سیر و َمن، و 
 باشد. ھا می ھا، و اینکه چند کیلو و یا چند من، و یا چند خروار و امثال این امثال این
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مِ إِىلَ  -٢ لَ ا باب: السَّ نْ لَيْ  مَ هُ أَصْ سَ عِ  لٌ دَ

 ]: سلم در چیزی که اصل در نزد وی موجود نیست٢باب [

ُ َ�نْهُ ابِْن َعن  -١٠٥٠ ْوَ� ريَِضَ ا�َّ
َ
يِب أ

َ
ِ «، َ�َقاَل: َماأ إِنَّا ُكنَّا �ُْسِلُف ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

�ِيِب،  ِعِ�، َوالزَّ يِب بَْ�ٍر، َوُ�َمَر يِف احلِنَْطِة، َوالشَّ
َ
[رواه  »َواتلَّْمرِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوأ

 ].٢٢٤٣، ٢٢٤٢ابلخاری: 
و  جروایت است که گفت: مایان در زمان پیامبر خدا  بابن ابی َاوَفیاز  -١٠٥٠

 .)١(دادیم گشمش و خرما، پول پیشکی میدر گندم، جو،  بزمان ابو بکر و عمر

�ِْت، «َعنُه يِف رواية قَاَل: وَ  -١٠٥١ ِعِ�، َوالزَّ ِم يِف احِلنَْطِة، َوالشَّ
ْ
أ ْهِل الشَّ

َ
ُكنَّا �ُْسِلُف نَِبيَط أ

َجٍل َمْعلُومٍ يِف َكيْ 
َ
 أ

َ
ُ ، »ٍل َمْعلُوٍم إىِل

َ
لُُهْم َ�ْن ِ�يَل هل

َ
ْصلُُه ِعنَْدُه؟ قَاَل: َما ُكنَّا �َْسأ

َ
 َمْن اَكَن أ

َ
: إِىل

 ].٢٢٤٥، ٢٢٤٤[رواه ابلخاری:  َذلَِك 
و از ابن ابی َاوَفی در روایت دیگری آمده است که گفت: به زراعت کاران  -١٠٥١

و روغن به پیمانۀ معلوم و وزن معلوم، پول پیشکی  اھل شام در مقابل گندم، جو،
 دادیم. می

 ھا موجود بود؟ کردید که اصل مال نزد آن کسی گفت: این معامله را با کسانی می
 .)٢(کردیم ھا در این مورد پرسان نمی گفت: از آن

م تنھا در چیزی روا است که قابل وزن کردن باشد، و در غیر آن  می /) اما شافعی۳
َ
گوید: َسل

روا نیست، و در نزد احناف ھر چیزی که قابل تعیین است، سلم در آن جواز دارد، خواه موزون 
باشد، مانند: جو، گندم، و برنج، و یا معدود باشد، مانند: تخم مرغ، جوز، و خواه مذروع باشد، 

 مانند: جامه.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

، تاکید بر جواز عقد سلم است، ورنه اصل جواز آن ب) سبب ذکر زمان خالفت ابو بکر و عمر۱
 شود. ثابت می جاز امر و تقریر پیامبر خدا 

 ) این حدیث داللت بر مشروعیت سلم دارد.۲
ت ذکر گردیده است، ولی (سلم) در ھر چیز دیگری ) گرچه در این حدیث چھار چیز از مکیال۳

 که قابل کیل و وزن، و تعیین باشد، نیز جواز دارد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
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 ) خرید و فروش با اھل ذمه و با غیر مسلمانان جواز دارد.۱
 ) با قیاس به روغن، سلم در شیره و امثال آن نیز جواز دارد.۲
گیرد، در نزد جانب مقابل وجود  لم شرط نیست که اصل چیزی که در آن سلم صورت می) در س۳

گیرد، شرط نیست که گندم را در آینده تسلیم  داشته باشد، مثال: اگر سلم در گندم صور ت می
گر و یا صاحب ھرکار و پیشۀ دیگری  شود که تاجر، و یا آھن دھد زراعت کار باشد، بلکه می می

 باشد. 

                                                                                                                        





 
 

فْ  كتابُ  -٣٦ ةِ الشُّ  عَ

 عه]: ُشْف ۳۶کتاب [

رْ  -١ فْ باب: عَ ىلَ ضِ الشُّ ةِ عَ ا عَ بِهَ احِ  صَ

 دار آن]: تقدیم شفعه برای حق۱باب [

بُو َرافِعٍ َعن  -۱۰۵۲
َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم،:  أ

َ
ُ َ�نُْه َمْو�  ريَِضَ ا�َّ

َ
ّن�ّ�َُه جاَء إِىل

َ
 َسْعدُ  أ

ْرَ�َعِة  ريَِضَ بن ايِب َوقَاٍص 
َ
ِز�ُدَك ىلَعَ أ

َ
ِ َال أ ُ َ�نُْه اْ�تَْع ِم�ِّ بَييَْتَّ يِف َدارَِك؟ َ�َقاَل َسْعٌد: َوا�َّ ا�َّ

 ِّ�
َ
ْعِطيُت بَِها مَخَْس ِمائَِة ِدينَاٍر، َولَْوَال �

ُ
بُو َرافٍِع: لََقْد أ

َ
َعًة، قَاَل أ ْو ُمَقطَّ

َ
َمًة، أ آَالٍف ُمنَجَّ

َحقُّ �َِسَقبِهِ «وََسلََّم َ�ُقوُل: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َسِمْعُت انلَّيِبَّ 
َ
ْرَ�َعِة آَالٍف، »اجلَاُر أ

َ
ْ�َطيْتَُكَها بِأ

َ
، َما أ

ْ�َطاَها إِيَّاهُ 
َ
ْ�َطى بَِها مَخَْس ِمائَِة ِدينَاٍر، فَأ

ُ
نَا أ

َ
 ].۲۲۵۸[رواه ابلخاری:  َوأ

است که وی نزد سعد روایت  جغالم آزاد شدۀ پیامبر خدا  )١(ساز ابو رافع -۱۰۵۸
آمد و گفت: ھمین دو خانۀ را که در حویلی تو دارم از من خریداری  سبن ابی وقاص

 کن.
سعد گفت: به خداوند سوگند است که به بیش از چھار ھزار درھمی که به قسط 

 باشد نخواھم خرید.
را که  جخریدند، اگر این گفتۀ پیامبر خدا  ابو رافع گفت: از من به پنج صد دینار می

شنیدم،  نمی» تر است ھمسایه به سبب ملک نزدیکی که دارد مستحق«اند:  فرموده

گوید:  است، نامش اسلم، و یا ابراھیم است، خودش می جابو رافع غالم آزاد شده پیامبر خدا وی  -١
اش داخل شد، خود عباس و ھمسرش ام  غالم عباس بن عبد المطلب بود، اسالم به خانواده

ترسید، و مسلمان شدن خود  فضل، مسلمان شدند، و من ھم مسلمان شدم، عباس از قوم خود می
و در نزد قومش متفرق بود، ابو رافع در خالفت کرد، زیرا مال بسیاری داشت،  ھا پنھان می را از آن

 ).۵/۱۹۱وفات یافت، اسد الغابه ( سعلی

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٤٢

فروختم، در حالی که از من به پنج صد دینار  ھرگز برای تو به چھار ھزار درھم نمی
 .)١(برای وی فروخت خرند، و ھمان بود که خانه را می

ارِ أَقْ  -٢ وَ بُ باب: أَيُّ اجلِ  رَ

 ]: کدام همسایگی نزدیکتر است۲باب [

ُ َ�نَْها، -۱۰۵۳ ، إِنَّ  قَالَت: َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ ِ ِهَما  قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ ِّ�
َ
� 

َ
إِىل

يِل َجاَر�ِْن فَ
ْهِدي؟ قَاَل: 

ُ
قَْر�ِِهَما ِمنِْك بَابًا«أ

َ
 أ

َ
 ].۲۲۵۹[رواه ابلخاری:  »إِىل

الله! برایم دو ھمسایه ل روایت است که گفت: گفتم یا رسو لاز عائشه -۱۰۵۳
 ھا بدھم؟ ] برای کدام یک از آندھم می است [اگر چیزی تحفه و یا بخشش

 .)٢(»تر است اش به تو نزدیک آنکه دروازۀ خانه برای«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: حق شفعه برای  ) با استناد به این حدیث امام ابو حنیفه و اصحابش رحمھم الله می۱

که حق شفعه طوری که در حدیث  گویند گردد، و عدۀ دیگری از علماء می ھمسایه ثابت می
) بیان نمودیم خاص برای شریک است، و برای ھمسایه حق شفعۀ نیست، و از حدیث باب ۱۰۴۲(

دھند که: ابو رافع شریک سعد بن أبی وقاص بود، نه ھمسایۀ وی، ولی لفظ (جار)  چنین جواب می
 دھد. یکه در این حدیث آمده و به معنی (ھمسایه) است، مذھب اول را ترجیح م

) چون لفظ (ھمسایه) در حدیث به طور مطلق آمده است، بنابراین حق شفعه برای ھر ھمسایۀ، ۲
خواه مرد باشد خواه زن، خواه مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، خواه کبیر باشد و خواه صغیر، 

بادیه خواه ھوشیار باشد و دیوانه، خواه عادل باشد و خواه فاسق، خواه شھر نشین باشد و خواه 
 گردد. نشین... ثابت می

) در نزد امام ابو حنیفه، و احمد، و ثوری، و اسحاق رحمھم الله حق شفعه میراث برده ۳
شود، یعنی: اگر کسی که حق شفعه برایش ثابت شده است، در حیات خود از حق شفعه  نمی

ک رحمھم الله گردد، امام شافعی و امام مال اش منتقل نمی استفاده نکرد، این حق برای ورثه
 گردد. شود، و برای ورثه منتقل می گویند: حق شفعه میراث برده می می

 ) انسان در مقابل پول و امتعۀ دنیوی، نباید مکارم اخالق و حق ھمسایه را نادیده بگیرم.۴
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

 تر است. ق) ھمسایۀ نزدیکتر نسبت به ھمسایۀ دورتر به شفعه مستح۱
اش قدر امکان، تحفه و ھدیه بفرستد، و باألخص اگر خودش  ) ھمسایه باید برای ھمسایه۲

 اش فقیر باشد. ثروتمند، و ھمسایه

                                                 



 ٣٤٣  ُشفعه]: ۳۶[ کتاب

تر است، در احسان کردن از دیگر  ات نزدیک اش به دروازۀ خانه ) ھمسایۀ که دروازۀ خانه۳
ھمسایۀ از دیگران بیشتر است، و تر است، زیرا مالقات و برخورد با چنین  ھا مستحق ھمسایه

 بیند. آوری از دیگران بیشتر می ات می چیزی را که به خانه

                                                                                                                        





 
 

ة -٣٧ ارَ  كتابُ اإلِجَ

  ]: اجاره۳۷کتاب [

ة -١ ارَ جَ  باب: يفِ اإلِ

 ]: در اجاره١باب [

 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َوَميِع  -١٠٥٤
َ

ْ�بَلُْت إىِل
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ يِب ُموىَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

ْشَعِر�َِّ�، َ�ُقلُْت: َما َعِملُْت 
َ
�َُّهَما َ�ْطلُبَاِن الَعَمَل، َ�َقاَل: رَُجَالِن ِمَن األ

َ
ْو َال �َْستَْعِمُل «�

َ
لَْن أ

َراَدهُ ىلَعَ َ�َمِلنَ 
َ
 ].٢٢٦١[رواه ابلخاری:  »ا َمْن أ

روایت است که گفت: با دو نفر از (اشعریین) نزد پیامبر  ساز ابو موسی -١٠٥٤
 اند، من خبر نداشتم. ھا به طلب وظیفه آمده آمدم، گفتم: از اینکه این جخدا 

 ما کسی را که آرزوی وظیفۀ را داشته باشد، ھرگز به آن وظیفه به کار«فرمودند: 
 .)١(»گماریم نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) اجاره: در اصطالع شرع عبارت از: خریدن منافع معلوم، در مقابل معلوم است.۱
خواستند تا  جدند، از پیامبر خدا آمده بو جنزد پیامبر خدا  س) آن دو نفری که با ابو موسی۲

ھا  گفتند: این سبرای ابو موسی جھا را در جمع آوری اموال زکات موظف سازند، پیامبر خدا  آن
 آن چه را که در متن حدیث آمده است گفت. سگویند؟ و ابو موسی چه می

(نھی) برای نماید، نباید به آن وظیف گمارده شود، و اینکه این  ) کسی که طلب وظیفۀ را می۳
 تنزیه و یا تحریم است، علماء اختالف نظر دارند.

) اگر قانون و یا نظام دولتی چنین باشد که تا کسی طلب وظیفۀ را نکند، به کار گمارده ۴
شود، در این صورت طلب وظیفۀ باکی ندارد، ولی منتھی باید متاکد گردید که مقصد این  نمی

 خواری و سوء استفاده از وظیفۀ نیست. شخصی که طلب وظیفۀ را کرده است، حرام

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٤٦

عْ  -٢ ىلَ الْ  يِ باب: رَ نَمِ عَ يطَ  غَ ارِ رَ  قَ

 ]: چوبانی کردن در مقابل چند قیراط٢باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -١٠٥٥ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ُ «َ�ْن أ َما َ�َعَث ا�َّ

 َرىَع الَغنَمَ 
َّ

نَْت؟ َ�َقاَل: »نَِبيًّا إِال
َ
ْصَحابُُه: َوأ

َ
ْهِل «، َ�َقاَل أ

َ
راَْعَها ىلَعَ قََراِر�َط ِأل

َ
َ�َعْم، ُكنُْت أ

ةَ   ].٢٢٦٢[رواه ابلخاری:  »َمكَّ
خداوند ھیچ «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -١٠٥٥

 ».نفرستاده است مگر آنکه [آن پیامبر] چوبانی کرده است پیامبری را
 گفتند: حتی شما؟ شصحابه

بلی، من برای اھل مکه در [منطقۀ] (قراریط) [و یا در مقابل چند قیراط] «گفتند: 
 .)١(»کردم چوبانی می

٣-  ِ نَ العَرصْ ةِ مِ جارَ يْ   إِىلَ باب: اإلِ  لِ اللَّ

 ]: مزدوری از عصر تا شب۳باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:�َ  -۱۰۵۶ يِب ُموىَس ريَِضَ ا�َّ
َ
َمثَُل  ْن أ

 اللَّيْ 
َ

ُ َ�َمًال يَْوًما إىِل
َ

َجَر قَْوًما َ�ْعَملُوَن هل
ْ
ِل، الُمْسِلِمَ�، َوايلَُهوِد، َوانلََّصارَى، َكَمثَِل رَُجٍل اْستَأ

ْطَت ىلَعَ  ي رَشَ ِ
َّ

ْجِرَك اذل
َ
 أ

َ
َا إِىل

َ
 نِْصِف انلََّهاِر، َ�َقالُوا: َال َحاَجَة نل

َ
ُ إِىل

َ
ْجٍر َمْعلُوٍم، َ�َعِملُوا هل

َ
أ

ْجَرُ�ْم اَكِمًال،
َ
ْ�ِملُوا بَِقيََّة َ�َمِلُ�ْم، وَُخُذوا أ

َ
َا َوَما َعِملْنَا بَاِطٌل، َ�َقاَل لَُهْم: َال َ�ْفَعلُوا، أ

َ
 نل

دید که دیگران از انجام دادن آن کار عاجز  ) اگر کسی در خود قدرت بر انجام دادن کاری را می۵
در رسیدن  شچه بعضی از صحابه بودند، در این صورت طلب نمودن آن وظیفۀ واجب است، چنان

 کردند. به منصب خالفت خود را پیشنھاد می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

) لفظ (قراریط) که در حدیث آمده است، یا اسم موضعی در مکه، و یا جمع قیراط است، و ۱
 باشد. قیراط: جزئی از یک درھم و یا جزئی از یک دینار می

د که کردن وقتی چوپانی می ج) طوری که در روایت ابن اسحاق و واقدی آمده است، پیامبر خدا ۲
 در سن بیس سالگی بودند.

 ھا برای رھبری و قیادت در آینده بود. ) حکمت چوپانی کردن ھمۀ انبیاء، تدریب و آمادگی آن۳

                                                                                                                        



 ٣٤٧  اجاره]: ۳۷[ کتاب

بَْوا،
َ
ِي  فَأ

َّ
ْ�ِمَال بَِقيََّة يَْوِمُكَما َهَذا َولَُكَما اذل

َ
ِجَ��ِْن َ�ْعَدُهْم، َ�َقاَل لَُهَما: أ

َ
َجَر أ

ْ
َوتََرُ�وا، َواْستَأ

، قَاَال: لََك َما َعِملْنَا بَاِطٌل،  ْجِر، َ�َعِملُوا َحىتَّ إَِذا اَكَن ِحُ� َصَالِة الَعرْصِ
َ
ْطُت لَُهْم ِمَن األ رَشَ

 
َ
ٌء َولََك األ ْ�ِمَال بَِقيََّة َ�َمِلُكَما َما بيَِقَ ِمَن انلََّهاِر يَشْ

َ
َا ِ�يِه، َ�َقاَل لَُهَما: أ

َ
ي َجَعلَْت نل ِ

َّ
ْجُر اذل

ُ بَِقيََّة يَْوِمِهْم، َ�َعِملُوا بَِقيََّة يَْوِمِهْم َحىتَّ اَغ  ْن َ�ْعَملُوا هلَ
َ
َجَر قَْوًما أ

ْ
َ�يَا، َواْستَأ

َ
بَِت �َِسٌ�، فَأ

مْ  ْجَر الَفِر�َقْ�ِ لِكَيِْهَما، فََذلَِك َمثَلُُهْم، َوَمثَُل َما قَِبلُوا ِمْن َهَذا انلُّورِ الشَّ
َ
 ُس، َواْستَْكَملُوا أ

 ].۲۲۷۱[رواه ابلخاری: 
مثال مسلمانان «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو موسی -۱۰۵۶

گیرد تا  ه مردمی را به مزدوری می[در مقارنه با] یھود و نصارا مانند شخصی است ک
ھا برایش تا نیم روز  برایش یک روز از صبح تا شام مقابل مزد معینی کار کنند، ولی آن

ای ضرورتی نیست، و کاری را  ا به مزدی که برای ما تعیین کردهکار کرده و گفتند: ما ر
 ».ایم باطل باشد که تا حاال انجام داده

د، بقیۀ کار خود را انجام دھید و مزد خود را به گوید: چنین نکنی آن شخص می«
 ».کنند ترک می ارورزند و کار  ھا ابا می ، ولی آنطور کامل بگیرید

گوید: شما ھمین  ھا می گیرد، و برای آن آن شخص بعد از آن دو مزدور دیگر می«
ر کامل ھا تعیین کرده بودم، به طو باقی ماندۀ روز را کار کنید، من مزدی را که برای آن

 ».دھم می برای شما دو نفر
گویند: آنچه را که تا  کنند، و [برای صاحب کار] می ھا تا وقت نماز عصر کار می آن«

ی ما تعیین نموده بودی، از ارایم باطل باشد، و مزدی را که ب هحاال برایت انجام داد
 ».خودت باشد

تمام کنید، زیرا از روز گوید: باقی ماندۀ کار خود را  آن شخص برای آن دو نفر می«
 ».گویند] ورزند [و کار را ترک می ھا ابا می چیز کمی باقی مانده است، ولی آن

کند تا باقی ماندۀ روز را برایش کار کنند،  آن شخص مردم دیگری را مزدور می«
کنند، و مزد ھردو گروه گذشته را  ھا باقی ماندۀ روز را تا غروب آفتاب کار می آن

 رند.دا دریافت می
قبول  و این مثال مسلمانان و مثال چیزی است که از این نور [یعنی: نور اسالم]

 .)١(»اند کرده

 از احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
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ن اسْ  -٤ رَ باب: مَ َ  تَأجَ رتَ رياً فَ لَ فِيهِ املُسْ أَجْ  كَ أَجِ مِ عَ هُ فَ ادَ رَ زَ رُ فَ  تَأجِ

]: مزدوری که مزد خود را نگرفته است و مستاجر در آن کار کرده و زیاد ۴باب [
 استشده 

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َعن  -۱۰۵۷ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ِ ْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َ�بَْد ا�َّ
 اَغٍر، فََدَخلُوهُ وََسلََّم 

َ
َوْوا الَمِبيَت إِىل

َ
ْن اَكَن َ�بْلَُ�ْم َحىتَّ أ َ�ُقوُل: اْ�َطلََق ثََالثَُة رَْهٍط ِممَّ

ََدرَْت 
ْ

ْت فَا� َعلَيِْهُم الَغاَر، َ�َقالُوا: إِنَُّه َال ُ�نِْجيُ�ْم ِمْن َهِذهِ َصْخَرٌة ِمَن اجلَبَِل، فََسدَّ
بََواِن 

َ
ْ�َماِلُ�ْم، َ�َقاَل رَُجٌل ِمنُْهْم: اللَُّهمَّ اَكَن يِل أ

َ
َ بَِصاِلِح أ ْن تَْدُعوا ا�َّ

َ
 أ

َّ
ْخَرِة إِال الصَّ

ٍء يَْوًما، فَلَْم  َشيَْخاِن َكِبَ�اِن، َوُ�نُْت الَ  ى يِب يِف َطلَِب يَشْ
َ
 َ�نَأ

ً
ْهًال، َوَال َماال

َ
ْغبُِق َ�بْلَُهَما أ

َ
أ

ْغِبَق َ�بْلَ 
َ
ْن أ

َ
ِرْح َعلَيِْهَما َحىتَّ نَاَما، فََحلَبُْت لَُهَما َ�بُوَ�ُهَما، فَوََجْدُ�ُهَما نَائَِمْ�ِ َوَ�ِرْهُت أ

ُ
ُهَما أ

، فَلَِبثُْت وَ 
ً

ْو َماال
َ
ْهًال أ

َ
ْ�تَِظُر اْستِيَقاَظُهَما َحىتَّ بََرَق الَفْجُر، فَاْستَيَْقَظا، أ

َ
، أ الَقَدُح ىلَعَ يََديَّ

ُْن ِ�يِه ِمْن هَ 
َ

ْج َ�نَّا َما � َ�ا َ�بُوَ�ُهَما، اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت َ�َعلُْت َذلَِك ابِْتَغاَء وَْجِهَك، َ�َفرِّ رَشِ
ِذهِ فَ

ْخَرِة، فَاْ�َفرََجْت َشيْئً  ا َال �َْستَِطيُعوَن اخلُُروَج، قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َوقَاَل الصَّ
رَْدُ�َها َ�ْن َ�ْفِسَها، فَاْمتَنََعْت مِ 

َ
، فَأ َّ َحبَّ انلَّاِس إيِلَ

َ
، اَكنَْت أ �ِّ اآلَخُر: اللَُّهمَّ اَكنَْت يِل بِنُْت َ�مٍّ

ْت بَِها َسنٌَة ِمَن  لَمَّ
َ
َ بَيِْ� َحىتَّ أ ِّ�َ ْن ختُ

َ
�َن َوِمائََة ِدينَاٍر ىلَعَ أ ْ�َطيْتَُها ِعرْشِ

َ
نَِ�، فََجاَءتِْ�، فَأ السِّ

 حِبَقِّ 
َّ

ْن َ�ُفضَّ اخلَاَ�َم إِال
َ
ِحلُّ لََك أ

ُ
ِه، َوَ�ْ�َ َ�ْفِسَها، َ�َفَعلَْت َحىتَّ إَِذا قََدرُْت َعلَيَْها، قَالَْت: َال أ

ِي َ�تََحرَّْجُت ِمَن الُوقُ 
َّ

َهَب اذل ُت اذلَّ
ْ
، َوتََر� َّ َحبُّ انلَّاِس إيِلَ

َ
فُْت َ�نَْها َوِ�َ أ وِع َعلَيَْها، فَانرَْصَ

ْخرَ  ُْن ِ�يِه، فَاْ�َفرََجِت الصَّ
َ

ْ�َطيْتَُها، اللَُّهمَّ إِْن ُكنُْت َ�َعلُْت ابِْتَغاَء وَْجِهَك، فَافُْرْج َ�نَّا َما �
َ
ةُ أ

�َُّهْم َال �َْستَطِ 
َ
يُعوَن اخلُُروَج ِمنَْها، قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َوقَاَل اثلَّاِلُث: اللَُّهمَّ َ�ْ�َ �

رُْت  ُ وََذَهَب، َ�ثَمَّ ي هلَ ِ
َّ

ْجَرُهْم َ�ْ�َ رَُجٍل َواِحٍد تََرَك اذل
َ
ْ�َطيْتُُهْم أ

َ
َجَراَء، فَأ

ُ
َجْرُت أ

ْ
إِ�ِّ اْستَأ

 ) ثواب اعمال امت اسالمی از ثواب اعمال امم سابقه بیشتر است.۱
اند، اگر به  عد از آن تا به امروز وجود داشته) کسانی که از اھل کتاب، در زمان بعثت نبوی و ب۲

ھا فایدۀ  ھا به پیامبران سابق برای آن محمد ایمان نیاورده باشند، از ایمان آوردن آن جپیامبر خدا 
 نیست.

با بعثت  ÷بیش از دو ھزار سال، و از بعثت عیسی جتا بعثت محمد  ÷) از بعثت موسی۳
 باشد. حدود ششصد سال می جمحمد 
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ْجَرُه َحىتَّ َكرُثَْت 
َ
ْجِري، َ�ُقلُْت  أ

َ
َّ أ دِّ إيِلَ

َ
ِ أ ْمَواُل، فََجاَءِ� َ�ْعَد ِحٍ� َ�َقاَل: يَا َ�بَْد ا�َّ

َ
ِمنُْه األ

ِ َال �َْستَهْ  ِ�يِق، َ�َقاَل: يَا َ�بَْد ا�َّ ْجِرَك ِمَن اِإلبِِل َوابَلَقِر َوالَغنَِم َوالرَّ
َ
ُ: لُكُّ َما تََرى ِمْن أ

َ
ِزئُ هل

َخَذُه لُكَُّه، فَاْستَاقَُه، فَلَْم َ�رْتُْك ِمنُْه َشيْئًا، اللَُّهمَّ فَإِْن ُكنُْت يِب، َ�ُقلُْت: إِ�ِّ 
َ
ْستَْهِزُئ بَِك، فَأ

َ
 َال أ

ْخَرُة، فََخرَُجوا َ�ْمُشونَ  ُْن ِ�يِه، فَاْ�َفرََجِت الصَّ
َ

 َ�َعلُْت َذلَِك ابِْتَغاَء وَْجِهَك، فَافُْرْج َ�نَّا َما �
 .]۲۲۷۲ [رواه ابلخاری:

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۰۵۷
از مردمانی که پیش از شما بودند، سه گروه رفتند و شب را در غاری «گفتند:  می

 ھا بسته کرد. خوابیدند، تخته سنگ کالنی از کوه جدا شد و غار را بر آن
نیک خود را شفیع آورده و دعا ھای  با خود گفتند: چیزی دیگری غیر از اینکه کار

 دھد. کنید شما را از این تخته سنگ نجات نمی
ھا شیر را برای  ھا گفت: خدا یا! پدر و مادر پیری داشتم و پیش از آن یکی از آن

از نزدشان دور شدم، و تا وقتی  یدادم، روزی به طلب چیز خانواده و غالمان خود نمی
دوشیدم، و لی شان  ده نتوانستم، شیر را برایھا خواب شده بودند، نزدشان آم که آن

ھا به خانواده و غالمانم بدھم، و ھمان گونه قدح  نخواستم که شیر شب را پیش از آن
ند و ھا تا طلوع فجر انتظار کشیدم، [صبح] بیدار شد در دست به انتظار بیدار شدن آن

ام، ما  تو انجام دادهکار را خاص برای رضای  نیایا! اگر شیر شب خود را نوشیدند، خدا
مصیبت این تخته سنگ نجات بده، آن تخته سنگ اندکی پس رفت، ولی از غار  را از

 ».توانستند بیرون شده نمی
یا! دختر کاکایی داشتم که از ھمه شخص دیگر گفت: خدا«فرمودند:  جپیامبر خدا 

امتناع تر بود، از وی خواستم تا با من ھمبستر شود، ولی او  کس در نزدم محبوب
ھا به مشکل قحطی دچار گردید، نزدم آمد، من برایش  ورزید، تا آنکه در یکی از سال می

بدھد، او موافقت  اربا من اجازۀ ھمبستر شدن با خود  یکصد و بیست دینار دادم تا
خواستم که این عمل زشت را با وی انجام  نمود، و چون بر او قدرت پیدا کردم، [و می

بخشم، [از  دن مھر را جز از راه مشروع [که نکاح باشد] برایت نمیبدھم] گفت: بر ھم ز
شنیدن این سخن] از اینکه این کار زشت را با وی انجام دھم، احساس گناه کردم، و از 

ترین مردمان نزدم بود، و طالھای  نزدش بر گشتم، و این در حالی بود که وی محبوب
ین کار را خاص برای رضای تو انجام داده یا! اگر اکه داده بودم برایش بخشیدم، خدا را
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بودم، ما را از این مصیبت نجات بده، آن تخته سنگ مقدار دیگری پس رفت، ولی باز 
 ».توانستند ھم از غار بیرون شده نمی

یا! اشخاصی را مزدور کرده بود و مزد نفر سومی گفت: خدا«گفتند:  جپیامبر خدا 
مزد خود گذاشت و رفت، آن مزدش را به کار ھا که  ھا را دادم، مگر یکی از آن آن

بسیاری از آن حاصل شد، بعد از مدتی آن شخص نزدم آمد و  یھا انداختم، تا اینکه مال
گفت: ای بندۀ خدا! مزدم را بده! برایش گفتم: آنچه را که از این شترھا، و گاوھا، و 

را مسخره مکن! بینی از مزد تو است، گفت: ای بندۀ خدا! م گوسفندھا و غالمان می
کنم، آن شخص ھمۀ آن اموال را گرفت و برد، و چیزی به جا  نمی همسخرتو را  گفتم:

اگر این کار را خاص برای رضای تو انجام داده بودم، ما را از این  نگذاشت، خدایا!
ھا بیرون  مصیبتی که در آن گرفتاریم نجات بده، تخته سنگ از در غار دو گردید، و آن

 .)١(»شدند و رفتند

 احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه:از  -١
 گردد. ) احسان به والدین سبب نجات از مشاکل دنیوی و عذاب اخروی می۱
گردد،  ) اجتناب از کار بد در حال قدرت داشتن بر آن، سبب رضای خداوندی، و حل مشاکل می۲

عرش خود، در روزی که ھا را در سایۀ  اند که خداوند آن ھفت گروه«اند:  فرموده جو پیامبر خدا 
دھد: امام عادل... و جوانی که زن زیبائی از وی  جز سایۀ عرش سایۀ دیگری نیست، پناه می

 ترسم. گوید که من از خدا می خواھد تا با او زنا کند، ولی او می می
) صدق و راستی د ر معامله، و ادای حقوق دیگران، سبب برکت در مال، و حصول رضای ۳

 گردد. شکالت میند، و حل موخدا
اش معامله و خرید و فروش کرد: امام مالک و  ) اگر کسی در مال شخص دیگری بدون اجازه۴

گویند: اگر رأس المال را به صاحبش مسترد  عطاء، و ربیعه، و لیث، و اوزاعی رحمھم الله می
 باشد. نماید، آنچه را که فایده کرده است، از خودش می

گویند: رأس المال را برای صاحبش، و  سن، و زفر، رحمھم الله میامام ابو حنیفه و محمد بن ح
 فایده را برای فقراء بدھد، و خودش نباید از آن استفاده نماید.

گویند: رأس المال و فایده متعلق به صاحب مال  امام احمد و اسحاق و ابو قالبه رحمھم الله می
نموده است، و ھمین قول اخیر با قواعد است، و خسارۀ مال بر عھدۀ کسی است که بر آن تصرف 

رسد، زیرا این شخص بدون اجازۀ صاحب مال در آن تصرف نموده است،  تر به نظر می شرع موافق
 و تصرف در مال غیر بدون اجازۀ موجب ضمان است.
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قْ  -٥ ا يُعطَي يفِ الرُّ  يَةِ باب: مَ

 شود می ]: آنچه که در مقابل دعا خوانی داده۵باب [

ْصَحاِب انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  -۱۰۵۸
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: اْ�َطلََق َ�َفٌر ِمْن أ يِب َسِعيٍد ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

بَْوا
َ
ْحيَاِء الَعَرِب، فَاْستََضافُوُهْم فَأ

َ
ْن  َعلَيِْه وََسلََّم يِف َسْفَرٍة َسافَُروَها، َحىتَّ نََزلُوا ىلَعَ يَحٍّ ِمْن أ

َ
أ

ٌء، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: لَْو يَُضيُِّفوُهْم، فَُ�ِ  ٍء َال َ�نَْفُعُه يَشْ ُ بُِ�لِّ يَشْ
َ

، فََسَعْوا هل  َسيُِّد َذلَِك اليَحِّ
َ
غ

تَْوُهْم، َ�َقالُوا: 
َ
ٌء، فَأ ْن يَُ�وَن ِعنَْد َ�ْعِضِهْم يَشْ

َ
يَن نََزلُوا، لََعلَُّه أ ِ

َّ
تَيْتُْم َهُؤالَِء الرَّْهَط اذل

َ
َها أ ُّ�

َ
يَا �

ٍء؟ الرَّْهُط إِ  َحٍد ِمنُْ�ْم ِمْن يَشْ
َ
ٍء َال َ�نَْفُعُه، َ�َهْل ِعنَْد أ ُ بُِ�لِّ يَشْ

َ
، وََسَعيْنَا هل

َ
غ ِ

ُ
نَّ َسيَِّدنَا دل

ِ لََقِد اْستََضْفنَاُ�ْم فَلَْم تَُضيُِّفونَا، َ�مَ  ْرِ�، َولَِ�ْن َوا�َّ
َ َ
ِ إِ�ِّ أل نَا َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: َ�َعْم، َوا�َّ

َ
ا أ

ُوُهْم ىلَعَ قَِطيٍع ِمَن الَغنَِم، فَاْ�َطلََق َ�تِْفُل َعلَيِْه، بَِراٍق 
َ
َا ُجْعًال، فََصاحل

َ
َْعلُوا نل

َ
لَُ�ْم َحىتَّ جت

�ََّما �ُِشَط ِمْن ِعَقاٍل، فَاْ�َطلََق َ�ْميِش َوَما بِِه قَلَبٌَة، قَ 
َ
ِ رَبِّ الَعالَِمَ� فََك� : احلَْمُد ِ�َّ

ُ
اَل: َوَ�ْقَرأ

ْوفَْوهُ 
َ
ي َرَ�: َال َ�ْفَعلُوا فَأ ِ

َّ
ُوُهْم َعلَيِْه، َ�َقاَل َ�ْعُضُهْم: اقِْسُموا، َ�َقاَل اذل

َ
ِي َصاحل

َّ
ْم ُجْعلَُهُم اذل

ُمُرنَا، َ�َقِدمُ 
ْ
ي اَكَن، َ�نَنُْظَر َما يَأ ِ

َّ
ُ اذل

َ
يِتَ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�نَْذُكَر هل

ْ
وا ىلَعَ َحىتَّ نَأ
ُ،  رَُسولِ 

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فََذَكُروا هل �ََّها ُرْ�يَةٌ «َ�َقاَل: ا�َّ

َ
قَْد «، ُ�مَّ قَاَل: »َوَما يُْدِر�َك �

ُ�وا يِل َمَعُ�ْم َسْهًما َصبْتُْم، اقِْسُموا، َوارْضِ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ فََضِحَك » أ [رواه  رَُسوُل ا�َّ

 ].۲۲۷۶ابلخاری: 
به سفر  جروایت است که گفت: عدۀ از صحابه پیامبر خدا  ساز ابو سعید -۱۰۵۸

عرب رسیدند، از مردم آن قریه ھای  خود] به قریۀ از قریه هرفتند تا آنکه [در مسیر را
 ھا ابا ورزیدند. ھا از مھمان کردن آن ھا را مھمان کنند، ولی آن خواستند تا آن

گر کوششی که کردند کارگزید، و ھر رب باشد]رئیس آن قریه را حشرۀ [که عق
ھا برای  نزد این تازه واردان برویم شاید کسی از آن ھا گفت: اگر نیفتاد، کسی از آن

شرۀ ما را حھا آمده و گفتند: ای مردم! رئیس  معالجۀ آن چیزی داشته باشد، نزد آن
یا شما برای گر نیفتاد، آرکوششی که کردیم کا گزیده است، و برای معالجۀ آن ھر

 معالجۀ او کدام چیزی دارید؟
کنم، ولی  ھا گفت: بلی دارم، و به خدا سوگند است که من دعا خوانی می یکی از آن

ما از شما خواسته بودیم که ما را مھمان کنید، و شما ابا ورزیدید، و حاال تا برای ما 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٥٢

گویند این [چیزی ندھید دعا نخواھم خواند، باآلخره در مقابل چند رأس گوسفند 
 موافقه نمودند تا او را دعا خوانی کند. ]گوسفندھا سی رأس بود

ھمان بود که رفت و (الحمد لله رب العالمین) را خواند و بر وی دمید، آن شخص 
 مانند آنکه از ریسمان باز شده باشد، برخاست و به راه افتاد، و گویا به وی علتی نبود.

ھا وعد کرده بودند، دادند، بعضی از  آنراوی گفت: گوسفندھایی را که برای 
ھمراھانش گفتند: باید این گوسفندھا را بین خود تقسیم کنیم، آن شخصی که دعا 

برویم و قضیه  جخوانده بود گفت: چنین نکنید، بلکه انتظار بکشید تا نزد پیامبر خدا 
 فرمایند؟ قصه نمائیم و ببینیم که ما را به چه امر میشان  را برای

از کجا «قصه نمودند، فرمودند: شان  آمدند، و ماجرا را برای جزد پیامبر خدا چون ن
 ؟»اش] در دعا خوانی (الحمد لله) است فھمیدی که [معالجه

کار خوبی کردید، گوسفندان را بین خود تقسیم کنید، و ھمراه «بعد از آن فرمودند: 
 .)١(خندیدند جو پیامبر خدا » خود برای من نیز سھمی قرار دھید

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -١
فندان را بین خود تقسیم کنید، و ھمراه گوس«ھا گفتند:  که برای آن ج) این گفتۀ پیامبر خدا ۱

ھا گفتند، نه روی  روی شیرین زبانی و خوش ساختن آن» خود برای من نیز سھمی قرار دھید
ھا حالل است و ھیچ تشویشی نداشته  واقعیت، و قصد ایشان آن بود که این گوسفندان برای آن

 باشند.
ه باشد، بنا به قول جمھور علماء جواز دارد، ھای ماثور ) دعا خوانی اگر به قرآن مجید، و به دعا۲

 وگرفتن مزد در مقابل آن روا است.

) است، و از إياك نستعنينعبد و إياكگردد، و موضع شفاء آیۀ ( ) سورۀ (الحمد لله) سبب شفاء می۳
 باشد. این جھت است که یکی از اسمای آن سورۀ (شفاء) می

 نشین مشروع است. ) طلب مھمانی در دشت و صحرا از مردم بادیه۴
ھا بخششی داده شد، بھتر است بین خود مساویانه  ) اگر گروھی با ھم بودند، و برای یکی از آن۵

 تقسیم کنند.
) در جایی که نص وجود نداشته باشد، اجتھاد کردن برای کسی که قادر بر اجتھاد باشد، روا ۶

 است.
 

                                                 



 ٣٥٣  اجاره]: ۳۷[ کتاب

سْ  -٦ حْ باب: عَ  لِ بِ الفَ

 دار ساختن]: بار۶باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل:  -۱۰۵۹ َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن «َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
 ].۲۲۸۴[رواه ابلخاری:  »َعْسِب الَفْحِل 

ی که از باردار از مزد جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -۱۰۵۹
 .)١(، نھی فرمودندآید ساختن حیوان به دست می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
رد، و گاو گرفتن در مقابل باردار ساختن حیوان، جائز نیست، مثال: اگر کسی گاو نری دا ) مزد۱

سازد، در مقابل این عمل نباید از وی مزدی بگیرد، ولی بعضی از  دار میمادۀ کسی را با آن بار
اند: بھتر آن است که صاحب حیوان ماده، برای صاحب حیوان نر، چیزی بخشش  علماء گفته

 بدھد.
ھایی جھت ترتیب و تنظیم  ھای اسالمی و غیر اسالمی شفاخانه کنون که در بسیاری از دولت) ا۲

ھا در مقابل باردار ساختن حیوان،  و اصالح نسل حیوانات به وجود آمده است، و این شفاخانه
دار ساختن حیوان خود از این شفاخانه استفاده گیرند، و اگر کسی در بار پول می مبلغ معینی

دھد، از این کار برایش  ھا می ھا مبلغی معینی پول برای آن و قرار قانون آن شفاخانه کند، می
ھا از گرفتن پول نیز گناھی نیست،  چه برای اداره کنندگان شفاخانه گناھی نخواھد بود، چنان

کنند، دریافت  دھند، و مصرفی که می ھا این پول را در مقابل خدمتی که انجام می زیرا آن
 و الله تعالی أعلم. دارند، می

                                                 





 
 

االَتِ  -٣٨ وَ  كِتَابُ احلَ

 ها ]: [احکام] حواله۳۸کتاب [

يلءٍ  -١ ىلَ مَ ا أَحالَ عَ يْ  باب: إِذَ لَ دٌّ فَ  سَ لَهُ رَ

 شخص ثروتمندی حواله داد، برایش اختیار رد نیست]: اگر کسی را به ۱باب [

يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ  -۱۰۶۰
َ
ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن أ َمْطُل الَغِ�ِّ «ا�َّ

تِْبَع ىلَعَ َمِ�ٍّ فَلْيَتَِّبعْ 
ُ
 ].۲۲۸۸: [رواه ابلخاری »ُظلٌْم، َوَمْن أ

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  سھریره از ابو -۱۰۶۰
معطل ساختن شخص ثروتمند ظلم است، و اگر کسی از شما به شخص پولداری «

 .)١(»حواله داده شد، حواله را بپذیرد

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) حواله در نزد فقھاء عبارت از: منتقل ساختن قرض، از ذمۀ یک شخص بر ذمۀ شخص دیگری ۱

است، مثال: شخصی به نام (احمد) از (اشرف) ھزار درھم قرضدار است، ولی به سببی از اسباب از 
را از نفر سومی به نام (اکرم) بگیرد، این کار به نام حواله یاد  خواھد تا قرض خود (اشرف) می

 شود، و با شروط معینی جواز دارد. می

)، و این عبارت دارای یکی مطل الغ� ظلم) در حدیث نبوی شریف این عبارت آمده است که: (۲
طل از دو معنی است، معنی أول: اینکه اگر شخص قرضدار پول داشت، نباید طلبگارش را مع

نماید، و معطل ساختن طلبگارش در این حالت ظلم است، معنی دوم اینکه: اگر شخص طلبگار 
ثروتمند بود، به بھانۀ اینکه او احتیاجی به مال ندارد نباید او را معطل ساخت، و معطل ساختنش 

 گردد. در این حالت ظلم است، و عبارت نبوی ھردو معنی را شامل می
 ون عذر موجه و معقول از گناھان کبیره است.) معطل ساختن طلبگار بد۳
سازد، در این وعید شامل  ) کسی که طلبگار را به سبب فقر و نا توانی واقعی معطل می۴

 شود. نمی
 ) قبول کردن حواله از طرف طلبگار در نزد جمھور علماء مستحب است، نه واجب.۵
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يْ  -٢ ا أَحالَ دَ لٍ جباب: إِذَ جُ ىلَ رَ  ازَ نَ املَيِّتِ عَ

 ]: اگر قرض مرده را بر شخصی حواله داد، جواز دارد۲باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: ُكنَّا ُجلُوًسا ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -۱۰۶۱ ْ�َوِع ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن َسلََمَة بِْن األ

يِتَ جِبَنَاَزٍة، َ�َقالُوا: َصلِّ َعلَيَْها، َ�َقاَل: 
ُ
َم، إِْذ أ

َ�َهْل تََرَك «: َال، قَاَل: ، قَالُوا»َهْل َعلَيِْه َدْ�ٌن؟«وََسلَّ
، َصلِّ َعلَيَْها، قَاَل: »َشيْئًا؟ ِ ْخَرى، َ�َقالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُ
يِتَ جِبَنَاَزٍة أ

ُ
، قَالُوا: َال، فََص�َّ َعلَيِْه، ُ�مَّ أ

ُ�مَّ  ، قَالُوا: ثََالثََة َدنَاِ�َ�، فََص�َّ َعلَيَْها،»َ�َهْل تََرَك َشيْئًا؟«ِ�يَل: َ�َعْم، قَاَل: » َهْل َعلَيِْه َدْ�ٌن؟«
يِتَ بِاثلَّاثِلَِة، َ�َقالُوا: َصلِّ َعلَيَْها، قَاَل: 

ُ
، »َ�َهْل َعلَيِْه َدْ�ٌن؟«، قَالُوا: َال، قَاَل: »َهْل تََرَك َشيْئًا؟«أ

ِ »َصلُّوا ىلَعَ َصاِحبُِ�مْ «قَالُوا: ثََالثَُة َدنَاِ�َ�، قَاَل:  بُو َ�تَاَدَة َصلِّ َعلَيِْه يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
 ، قَاَل أ

َّ َدْ�نُُه، فََص�َّ َعلَيْهِ   ].۲۲۸۹[رواه ابلخاری:  َويلَعَ
نشسته بودیم  جروایت است که گفت: نزد پیامبر خدا  ساز سلمه بن اکوع -۱۰۶۱

] گفتند: بر وی نماز بخوانید، جکه جنازۀ را آوردند، [کسان آن میت به پیامبر خدا 
چیزی به «گفتند: نه، پرسیدند: ؟ »آیا بر وی قرضی ھست«پرسیدند:  جپیامبر خدا 

 ] برخواستند و بر او نماز خواندند.ج؟ گفتند: نه، [پیامبر خدا »ارث گذاشته است
بعد از آن جنازۀ دیگری را آوردند، و گفتند: یا رسول الله! بر وی نماز بخوانید، 

آیا چیزی به میراث گذاشته «؟ گفتند: بلی، پرسیدند: »قرضی ھستبر وی  آیا«گفتند: 
 ؟ گفتند: سه دینار از او مانده است، [برخاستند] و بر او نماز خواندند.»است

او نماز بخوانید!  بعد از آن جنازۀ سومی را آوردند و گفتند: [یا رسول الله] بر
بر او قرضی «؟ گفتند: نه! پرسیدند: »آیا از خود چیز به ارث گذشته است«پرسیدند: 

شما بر رفیق خود نماز «است، فرمودند:  ؟ گفتند: بلی، سه دینار قرضدار»ھست
 ».بخوانید

خالص گردیده و طلبگار حق ندارد  گویند: بعد از اتمام حواله، ذمۀ قرضدار ) جمھور علماء می۶
تواند بار  گوید: طلبگار در سه حالت می می /که دو مرتبه به او رجوع نماید، ولی امام ابو حنیفه

دیگر به قرضدار رجوع نماید: در صورتی که شخص (محال إلیه) در حال افالس وفات نماید، در 
 صورتی که در حال حیات، حکم به افالسش گردد، در صورتی که حواله را انکار کند.

                                                                                                                        



 ٣٥٧  ها حواله] احکام]: [۳۸[ کتاب

ابو قتاده گفت: یا رسول الله! شما بر او نماز بخوانید و قرضش بر من باشد، و ھمان 
 .)١(بود که بر وی نماز خواندند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: ضامن شدن از مرده جواز دارد، خواه مالی بعد  با استناد به این حدیث می ) جمھور علماء۱

گوید: ضمانت  می /از خود به جا گذاشته باشد، و خواه به جا نگذاشته باشد، امام ابو حنیفه
کردن از مردۀ که از خود چیزی را به جا نگذاشته است، روا نیست، و اگر از خود چیزی را بجا 

 اش جواز دارد. ضمانت کردن از وی به اندازۀ ترکهگذاشته بود، 
و طوری که این حدیث بر آن صراحت و داللت دارد، ضمانت کردن از چنین شخصی جواز دارد، 

گوید که ضمانت کردن از وی روا نیست، یا این حدیث برایش  می /و اینکه امام ابو حنیفه
گوید: پیامبر خدا  ابو ھریره است که می داند، و ناسخش حدیث نرسیده است، و یا آن را منسوخ می

کند  تر ھستم، کسی که از مسلمانان وفات می من برای مسمانان از خودشان دوست«فرمودند:  ج
و » اش باشد گذارد، از ورثه کنم، و اگر مالی به جا می و قرضدار است، قرضش را من اداء می

کتاب عمده القاری شرح صحیح  توان در شرح این حدیث در تفصیل بیشتر این موضوع را می
 ).۲۲۸۹) حدیث (۸/۶۵۱مطالعه نمود، عمده القاری ( /البخاری تألیف اما عینی

بر جنازۀ شخص قرضدار در وقتی بود که برای مسلمانان بیت  ج) نماز نخواندن پیامبر خدا ۲
ت المال شدند، المالی نبود، تا قرض وی را از آن اداء نمایند، و بعد از اینکه مسلمانان دارای بی

 خواندند. پرداختند، و بر وی نماز می قرض مردۀ قرضدار را از بیت المال می جپیامبر خدا 
اش در بیت المال کمتر  ) اگر کسی قرضدار بمیرد، و مالی از خود به جا نگذاشته باشد، و یا حصه۳

 از قرضش باشد، در قیامت از آن قرض خود باید برای طلبگارش جواب گو باشد.
در مورد نماز نخواندن بر  ج) آنچه که در این حدیث قابل تذکر است این است که پیامبر خدا ۴

کسی، جز از مسئلۀ قرضداری و حقوق مردم از چیزی دیگری پرسان نکردند، و این خود 
شود که  رساند، که مسألۀ حقوق مردم دارای اھمیت خاص خود است، تا جاییکه سبب آن می می

نماز خواندن بر چنین شخصی خود داری نمایند، وحتی شخص شھید که مرتبۀ از  جپیامبر خدا 
ند متعال دارد، ھرگناھی را که در عمر خود مرتکب شده باشد، به سبب وبسیار عالی در نزد خدا

شود، به استثنای حقوق مردم که قابل بخشایش نیست، پیامبر خدا  شھادتش برایش بخشیده می
 ».شود به جز از (قرض) برای شھید بخشیده میگناھی  ھر«فرمایند:  می ج

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٥٨

وْ  -٣ ِينَ وَ ﴿اهللا:  لِ باب: قَ يَۡ�ٰنُ  ٱ�َّ
َ
 ﴾اتُوُهۡم نَِصيَبُهمۚۡ  َٔ ُ�ۡم َ� َ�َقَدۡت �

ها عقد توارث  نصیب کسانی را که با آن﴿]: این قول خداوند متعال که: ۳باب [
 ﴾اید، اداء نمائید بسته

۱۰۶۲-  
َ
ُ َ�نْهُ  َعن أ ُ  �َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ ا�َّ

َ
نَُّه ِ�يَل هل

َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه �

َ
بَلََغَك أ

َ
: أ

َ�َقاَل: قَْد َحالََف انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْ�َ قَُر�ٍْش » َالمِ اإلِسْ َال ِحلَْف يِف «وََسلََّم قَاَل: 
نَْصاِر يِف َداِري

َ
 ].۲۲۹۴[رواه ابلخاری:  َواأل

پرسید: آیا این خبر به تو رسیده  سروایت است که کسی از انس بن مالک -۱۰۶۲
 ؟»ھم پیمان شدنی در اسالم نیست«اند:  فرموده جاست که پیامبر خدا 

 .)١(ام بین قریش و انصار عقد ھم پیمانی بستند در خانه جگفت: خود پیامبر خدا 

نْ  -٤ نْ  باب: مَ لَ عَ فَّ يِّتٍ دِيْ  تَكَ يْ  اً نمَ لَ رْ  سَ لَهُ أَنْ فَ عَ يَ  جِ

 گرددرفل گردید، نباید از کفالت خود ب]: اگر کسی قرض شخص مردۀ را متک۴باب [

ُ َ�نُْهمَ  -۱۰۶۳ ِ ريَِضَ ا�َّ  ، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:اَ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ
ْ�َطيْتَُك َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا«

َ
ْئ َماُل ابَلْحَر�ِْن »لَْو قَْد َجاَء َماُل ابَلْحَر�ِْن قَْد أ َحىتَّ ، فَلَْم َ�ِ

بُو بَْ�ٍر َ�نَاَدى: َمْن اَكنَ 
َ
َمَر أ

َ
ا َجاَء َماُل ابَلْحَر�ِْن أ ُ  قُِبَض انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَمَّ

َ
هل

تَيْتُُه َ�ُقلُْت: إِنَّ انلَّيِبَّ 
َ
تِنَا، فَأ

ْ
ْو َدْ�ٌن، فَلْيَأ

َ
َص�َّ اُهللا ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِعَدٌة أ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گفت:  ) در زمان جاھلیت عقد تحالف رواج داشت، و این گونه بود که: یکی برای دیگری می۱

خون من خون تو، انتقام من انتقام تو، جنگ من جنگ تو، صلح من صلح تو است، تو از من و من 
کردند، ششم حصه از مال یکدیگر را  برم، و کسانی که چنین عقد و تعھدی می میراث میاز تو 

 بردند. میراث می
بین مھاجرین و انصار عقد اخوت بستند، و آیۀ را  ج) در اول ھجرت به مدینۀ منوره، پیامبر خدا ۲

 زول آیۀ: عنوان باب قرار داده است، مؤید این معنی است، ولی این حکم به ن /که اما بخاری

ْولُواْ ﴿
ُ
رَۡحامِ ٱَوأ

َ
ۡوَ�ٰ بِبَۡعٖض ِ� كَِ�ِٰب  ۡ�

َ
ِۚ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ  نسخ گردید. ﴾�َّ

 ) عقد اخوت که به معنی یاری و کمک رسانی مسلمانان با یکدیگر باشد، در اسالم باقی است.۳

                                                 



 ٣٥٩  ها حواله] احکام]: [۳۸[ کتاب

إَِذا ِ�َ مَخُْس ِمائٍَة، َوقَاَل: ُخْذ 
َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل يِل: َكَذا َوَ�َذا، فََحىَث يِل َحثْيًَة، َ�َعَدْدُ�َها، فَ

 ].۲۲۹۶[رواه ابلخاری:  ِمثْلَيَْها
فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز جابر بن عبدالله -۱۰۶۳

 ».ین برسد، برای تو این قدر و آن قدر مال خواھم دادھنگامی که مال بحر«
مال بحرین نرسید، چون مال بحرین رسید،  جولی تا ھنگام وفات پیامبر خدا 

وعده و یا طلبی  جامر کرد که منادی صدا کند که: اگر کسی از پیامبر خدا  سابوبکر
 داشته باشد نزد ما بیاید.

 یم چنین و چنان گفتند.برا جمن نزدش رفتم و گفتم: پیامبر خدا 
 یک (حثیه) [یعنی: یک کف دست] پول برایم داد.

ھا را ھم برای  پنج صد تا بود، گفت: دو چند این ھا را بشمار! شمردم، و گفت: آن
 .)١(خود بردار

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
چیزی است که انسان دو کف دست خود را پھلوی ھم قرار ) (حیثه): بر وزن نسیه، مقدار ۱

 ھای طال، و غیره با آن بردارد. بدھد، و چیزی را مانند: آرد، گندم، دانه
 سداد، یک ھزار و پنج صد بود، و اینکه ابو بکر سبرای جابر س) مجموع پولی را که ابو بکر۲

برای جابر گفته  جھا را ھم برای خود بردار، سببش این بود که پیامبر خدا  برای جابر گفت آن
خواست تا به طور کامل به  سابو بکر» دھم می این قدر و آن قدر، و این قدر برایت«بودند که: 

 وفا نماید. جوعدۀ پیامبر خدا 
 باشد.  ) خلیفه بعدی مسؤول التزامات خلیفۀ قبلی می۳

                                                 





 
 

الَةِ  -٣٩ كَ  كِتَابُ الوَ

 ]: [احکام] وکالت۳۹کتاب [

يكِ  -١ ِ الَةِ الرشَّ كَ  باب: يفِ وَ

 ]: در وکالت شریک۱باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ  -۱۰۶۴
َ
ُ َ�نُْه: أ ْ�َطاُه َ�نًَما  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمٍر ريَِضَ ا�َّ

َ
أ

نَْت َضحِّ بِِه «َ�ْقِسُمَها ىلَعَ َصَحابَتِِه، َ�بَيِقَ َ�تُوٌد، فََذَكَرُه لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقاَل: 
َ
 »أ

 ].۲۳۰۰[رواه ابلخاری: 
برایش گوسفندانی  جروایت است که پیامبر خدا  )١(ساز عقبه بن عامر -۱۰۶۴

ان خود تقسیم کند، [گوسفندان را تقسیم کرد] و یک بزغالۀ باقی تدوسدادند تا برای 
 .)٢(»قربانی کنآن را  تو خودت«مودند: گفت، فر جماند، موضوع را برای پیامبر خدا 

ی عقبه بن عامر بن نابی انصاری است، در بیعت عقبه اول، و بدر واحد اشتراک داشد، و وقتی و -١
برایش گفتند: این دعا را بخوان: (الھی! از تو سالمتی ایمان، و  جکه ھنوز طفل بود پیامبر خدا 

م، ی نیافتنمایم)، از تاریخ وفاتش اطالع لت میخلق نیک، و صالحی را که سبب نجاتم باشد، مسئ
 ).۴۱۸-۳/۴۱۷اسد الغابه (

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
) (وکالت): در لغت به معنی سپردن و حفظ است، و در اصطالع فقھاء عبارت از: جانشین ۱

ساختن شخص دیگری را به جای خود در اجرای کارھایی است که اجرای آن از طرف شخص 
 دیگری جواز دارد.

از راه غنیمت بدست آمده بود، و ھمۀ صحابه و از آن جمله خود عقبه بن عامر  ) این گوسفندھا۲
 ھا شریک بودند. در آن

او را به تقسیم نمودن آن گوسفندان امر کردند، داللت بر این دارد که یک  ج) اینکه پیامبر خدا ۳
 تواند به وکالت از دیگر شرکاء، قربانی را تقسیم نماید. شریک می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٦٢

ا -٢ بْ  باب: إِذَ ي أَو الْ أَ اعِ َ الرَّ كِيلُ رصَ يئ وَ ُوتُ أَو شَ اةً متَ فْ  اً شَ بحَ أَو أَصْ يَ دُ ذَ ا سُ لَحَ مَ

َافُ  يْ خيَ لَ ادَ هِ الْ عَ سَ  فَ

، شود می یا چیزی تلف میرد و ]: اگر چوپان و یا وکیل دید که گوسفند می۲باب [
 گوسفند را ذبح و آن را اصالح نماید

نَُّه اَكنَْت لَُهْم َ�نٌَم تَْرىَع �َِسلٍْع، -۱۰۶۵
َ
ُ َ�نُْه، � برَْصَْت َجاِرَ�ٌة  َكْعِب بِْن َمالٍِك، ريَِضَ ا�َّ

َ
فَأ

 ِ َا �
َ

َل نل
َ
ْسأ

َ
ُ�لُوا َحىتَّ أ

ْ
انلَّيِبَّ َشاٍة ِمْن َ�نَِمنَا َمْوتًا، فََكرَسَْت َحَجًرا فََذحَبَتَْها بِِه، َ�َقاَل لَُهْم: َال تَأ

نَُّه سَ 
َ
ُ، َو�

ُ
هل

َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمْن �َْسأ

َ
رِْسَل إِىل

ُ
ْو أ

َ
َل َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، أ

َ
انلَّيِبَّ  أ

رَْسَل، 
َ
ْو أ

َ
ْ�ِلَها«َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َ�ْن َذاَك، أ

َ
َمَرُه بِأ

َ
 ].۲۳۰۴[رواه ابلخاری:  »فَأ

ھا گوسفندانی بود که  روایت است که [گفت]: برای آن ساز کعب بن مالک -۱۰۶۵
ن است، چریدند، کنیز ما دید که یکی از گوسفندان ما در حال مرد به کوه (سلع) می

 سنگی را شکست و گوسفند را با آن ذبح کرد.
پرسان نمایم،  جھا گفت: نخورید تا از این موضوع از پیامبر خدا  ] برای آنس[کعب

بپرسد، او از این موضوع  ج[یا اینکه گفت] تا وقتی که کسی بفرستم که از پیامبر خدا 
بپرسد]  جپیامبر خدا  پرسید، یا کسی را فرستاد [که موضوع را از جاز پیامبر خدا 

 .)١(او را به خوردن آن امر کردند جپیامبر خدا 

داللت بر این دارد که قربانی کردن بزغالۀ یکساله جواز دارد، و گرچه علماء در ) ظاھر حدیث ۴
 این مورد اختالف نظر دارند.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
شان  ھا سپرده شده است، حق تصرف دارند، و دعوی ) چوپان و وکیل در اموالی که برای آن۱

 ھا وجود داشته باشد. بر خالف ادعای آنقابل قبول است، مگر آنکه دلیلی 
 ) ذبج دست زن در وقت ضرورت، و در وقت غیر ضرورت حالل است.۲
 ) سنگ اگر تیز باشد، و رگھا را قطع کند، ذبح کردن با آن خصوصا در وقت ضرورت جواز دارد.۳
 دارد. ) با قیاس به سنگ، ذبح کردن با ھرآلۀ جارحۀ دیگری به استثنای دندان و ناخن جواز۴
 ) ذبح کردن بدون اذن مالک در صورتی که به مصلحتش باشد، جواز دارد.۵
گردد، خوردنش  ) حیوانی که نزدیک به مرگ باشد، تا وقتی که ھنوز زنده است اگر ذبح می۶

حالل است، و عالمت زنده بودن آن است که در وقت ذبح کردن عضوی از اعضایش را حرکت 
 اگر چنین نشد، خوردنش حالل نیست.بدھد، و خونش جاری گردد، و 

                                                                                                                        



 ٣٦٣  وکالت] حکاما]: [۳۹[ کتاب

ونِ  -٣ يُ اءِ الدُّ ضَ الَةِ يفِ قَ كَ  باب: الوَ

 ]: وکیل گرفتن در ادای قرض٣باب [

ىَت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -١٠٦٦
َ
نَّ رَُجًال أ

َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�تََقاَضاُه، َ�ْن أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ْصَحابُُه، َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ
ْغلََظ َ�َهمَّ بِِه أ

َ
َدُعوُه، فَإِنَّ لَِصاِحِب احلَقِّ «فَأ

 
ً

ْ�ُطوُه ِسنًّا ِمثَْل ِسنِّهِ «، ُ�مَّ قَاَل: »َمَقاال
َ
ْمثََل ِمْن سِ »أ

َ
 أ

َّ
، إِال ِ نِِّه، َ�َقاَل: ، قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ْحَسنَُ�ْم قََضاءً «
َ
ُ�ْم أ ْ�ُطوُه، فَإِنَّ ِمْن َخْ�ِ

َ
 ].٢٣٠٦ابلخاری: [رواه  »أ

آمد، و در طلب  جروایت است که شخصی نزد پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -١٠٦٦
درشت زبانی کرد، صحابه خواستند تا نسبت به وی  جقرض خود در مقابل آن حضرت 

 عکس العمل نشان دھند.
 ».او را بگذارید، چون زبان حقدار دراز است«فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ».ھم سن شترش برایش شتری بدھید«سپس فرمودند: 
 گفتند: یارسول الله! شتری مانند شتر او نیست، این شترھا بر شتر او مزیت دارد.

شتر بھتری برایش بدھید زیرا بھترین شما کسی است که قرض خود را «فرمودند: 
 .)١(»کند طورشایسته تری اداء می به

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
درشت زبانی کرد، از منافقین، و یا از مردم بادیه  ج) گویند شخصی که در مقابل پیامبر خدا ۱

 نشین بود، و طبیعت مردم بادیه نشین عدم مراعات لطف و ادب در سخن زدن است.
در مقابل این شخص که با وجود درشت زبانی نه تنھا آنکه  جخدا  ) این موقف نبیل پیامبر۲

قرضش را دادند بلکه چیزی ھم بر آن افزودند، داللت بر نھایت حسن خلق، و حلم و تواضع 

 ﴾٤�نََّك لََعَ�ٰ ُخلٍُق َعِظيٖ� ﴿دارد، و کسی که خداوند در مدحش گفته باشد که:  جپیامبر خدا 
 دھد نه به بدی. که بدی را به نیکی جواب میالبته چنین شخصیتی است 

 ) مناسب برای (ولی امر) آن است که از اشتباھات جھال نسبت به خود، گذشت نماید.۳
 ) اطرافیان (ولی امر) حق دارند بدون اذن وی، مانع تجاوز دیگران نسبت به وی شوند.۴
 ) وکیل گرفتن در ادای قرض جواز دارد.۵
گویند: قرض گرفتن حیوان به حیوان جواز دارد، ولی  د به این حدیث می) جمھور علماء با استنا۶

گویند: قرض گرفتن حیوان  امام ابو حنیفه و اصحابش و ثوری، و حسن بن صالح رحمھم الله می
به حیوان روا نیست، و آنچه که در این حدیث آمده است، پیش از تحریم ربا بود، و بعد از اینکه 
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يْ  -٤ بَ شَ هَ ا وَ كِيلٍ أَوْ  اً ئباب: إِذَ وْ  لِوَ يعِ قَ فِ  ازَ مٍ جشَ

 ]: اگر برای وکیل و یا شفیع مردمی چیزی را ببخشد، روا است٤باب [

١٠٦٧-  ُ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَم َعنُهَما َوالِمْسَوَر ْ�َن َ�َْرَمَةريَِضَ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
: أ

ِ ِحَ� َجاَءُه َوفُْد َهَواِزَن  ْمَوالَُهْم وََسبْيَُهْم، َ�َقاَل لَُهْم رَُسوُل ا�َّ
َ
ِْهْم أ

َ
ْن يَرُدَّ إيِل

َ
لُوُه أ

َ
ُمْسِلِمَ�، فََسأ

 َّ
َ

َحبُّ احلَِديِث إيِل
َ
، َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: أ يْبَ ا السَّ : إِمَّ ائَِفتَْ�ِ ْصَدقُُه، َفاْختَاُروا إِْحَدى الطَّ

َ
 أ

َ�يُْت 
ْ
ا الَماَل، َوقَْد ُكنُْت اْستَأ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اْ�تََظَرُهْم ، َوقَْد »بِِهمْ َو�ِمَّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ائِِف  ْلًَة ِحَ� َ�َفَل ِمَن الطَّ
َ

َة يل ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بِْضَع َعرْشَ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َ لَُهْم أ ا تَبَ�َّ ، فَلَمَّ

ِ َص�َّ  ْتَاُر َسبْيَنَا، َ�َقاَم رَُسوُل ا�َّ
َ

، قَالُوا: فَإِنَّا � ائَِفتَْ�ِ  إِْحَدى الطَّ
َّ

ِْهْم إِال
َ

 اُهللا َعلَيِْه َ�ْ�ُ َرادٍّ إيِل
ْهلُُه، ُ�مَّ قَاَل: وََسلََّم يِف الُمْسِلِمَ�، فَ 

َ
ِ بَِما ُهَو أ ْ�َ� ىلَعَ ا�َّ

َ
 إِْخَوانَُ�ْم َهُؤالَِء «أ

ا َ�ْعُد، فَإِنَّ مَّ
َ
أ

ْن ُ�َطيَِّب 
َ
َحبَّ ِمنُْ�ْم أ

َ
ِْهْم َسبْيَُهْم، َ�َمْن أ

َ
رُدَّ إيِل

َ
ْن أ

َ
يُْت أ

َ
بَِذلَِك قَْد َجاُءونَا تَائِِبَ�، َو�ِ�ِّ قَْد َرأ

ُ فَلْيَْفَعْل، َومَ  ِل َما ييُِفُء ا�َّ وَّ
َ
ِه َحىتَّ ُ�ْعِطيَُه إِيَّاُه ِمْن أ ْن يَُ�وَن ىلَعَ َحظِّ

َ
َحبَّ ِمنُْ�ْم أ

َ
ْن أ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لَُهْم، َ�َقاَل » َعلَيْنَا فَلْيَْفَعْل  َ�َقاَل انلَّاُس: قَْد َطيَّبْنَا َذلَِك لَِرُسوِل ا�َّ
ِ َص  َذْن، «�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْن لَْم يَأ ِذَن ِمنُْ�ْم يِف َذلَِك ِممَّ

َ
إِنَّا َال نَْدرِي َمْن أ

ْمَرُ�مْ 
َ
ْنَا ُعَرفَاُؤُ�ْم أ

َ
فَرََجَع انلَّاُس، فَلَكََّمُهْم ُعَرفَاُؤُهْم، ُ�مَّ رََجُعوا » فَارِْجُعوا َحىتَّ يَْرَ�ُعوا إيِل

 ساز سمره /از فروختن حیوان به حیوان منع کردند، ترمذی جر خدا ربا حرام گردید، پیامب
، »از فروختن حیوان به حیوان به طور نسیه منع نمودند« جکند که پیامبر خدا  روایت می

بنابراین حدیث باب و احادیث دیگری که داللت بر جواز قرض حیوان به حیوان دارد، پیش از 
 تحریم ربا بوده و منسوخ است.

در وقت قرض دادن، چیزی را بیشتر از قرض، شرط نکرده بودند، و قرضدار در وقت ادای  ) اگر۷
قرض، چیزی را بیشتر از قرض برای طلبگار داد، این عملش حسن معامله گفته شده و جواز 
دارد، ولی اگر به طور صریح و یا به طور ضمنی چیزی را بیشتر از قرض شرط کرده بودند، دادن 

 بوده و حرام است. و گرفتن آن سود
 جتواند جھت رفع فقر و دیگر مشکالت مردم، قرض بگیرد، زیرا قرضی که پیامبر خدا  ) امام می۸

گرفته بودند، برای فقراء گرفته بودند، نه برای خود، زیرا قرض آن شخص را از شتران صدقه 
 شان حرام است. و اھل بیت جدادند، و معلوم است که صدقه برای پیامبر خدا 
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 ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ِذنُوا إِىل
َ
�َُّهْم قَْد َطيَّبُوا َوأ

َ
وهُ: � ْخرَبُ

َ
، ٢٣٠٧[رواه ابلخاری:  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَأ

٢٣٠٨.[ 
روایت است که گفت: چون نمایندگان قبیلۀ  باز مسور بن مخرمه -١٠٦٧

آمدند، و از ایشان خواستند تا اموال و  جھوازن که مسلمان شده بودند، نزد پیامبر خدا 
 ھا برگردانند. ھا را برای آن سیران آنا

ترین آن است،  بھترین سخن در نزد من راست«ھا گفتند:  برای آن جپیامبر خدا 
شما یکی از دو چیز را اختیار کنید: یا اموال، و یا اسیران را، و من منتظر آمدن شما 

ھا را  مدن آنبعد از باز گشتن از طائف، بیش از دو روز انتظار آ جو پیامبر خدا » بودم
 .)١(داشتند

ھا مسترد  فقط یکی از آن دو چیز را برای آن جھا دانستند که پیامبر خدا  چون آن
 کنم. خواھند کرد، گفتند: ما اسیران را اختیار می

حمد و ثنای خداوند متعال مسلمانان خطبه دادند، و بعد از  در بین جپیامبر خدا 
اند، و نظر من  اینک برادران شما از گذشتۀ خود توبه نموده و آمده اما بعد!«فرمودند: 

ھا باز گردانیم، کسی که این پیشنھاد را پذیرفته و  ھا را برای آن این است که اسیران آن
خواھد نصیبش را از اولین مال  رضایت داشته باشد، به آن مبادرت ورزد، و کسی که می

 ».ان کندرسد اداء نمائیم، ھمچن (فيء) که می
به دادن اسیران رضایت  جمردم گفتند: یا رسول الله! ما به جھت پیامبر خدا 

 دھیم. می
دانیم که در این مورد چه کسی از شما اجازه داده  ما نمی«فرمودند:  جپیامبر خدا 

اید و چه کسی از شما اجازه نداده اید، تا وقتی که نمیاندگان شما موضوع را برای ما 
 ».بر گردید گویند، شما می

مکه را در بیستم ماه رمضان سال ھشتم ھجری فتح کردند، در پنجم  جبعد از اینکه پیامبر خدا  -١
ھا به طرف طائف حرکت  ماه شوال ھمان سال به طرف ھوازن رفتند، بعد از شکست دادن آن

ھا بود، ولی اھل طائف تسلیم  کردند، طائف را محاصره نمودند، و طائف یک ماه در محاصرۀ آن
جا بر گشتند، و با لشکریان خود در (جعرانه)  و چون محاصرۀ طائف به درازا کشید، از آن نشدند،

جا بود که بیش از ده روز منتظر وفد ھوازن ماندند، و بقیۀ ماجری در  منزل گزیدند، و در ھمین
 خود حدیث نبوی شریف بیان گردیده است.
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ھا نزد  ھا مشورت نمودند، سپس نمایندگان آن ھا با آن ھا رفتند و نمایندگان آن آن
 .)١(اند آمده و گفتند: ھمگی به رضایت خود اجازه داده جپیامبر خدا 

٥-  َ رتَ الً فَ جُ لَ رَ كَّ ا وَ يْ  كَ باب: إِذَ كِيلُ شَ ائِزٌ  اً ئالوَ وَ جَ هُ لُ فَ كِّ هُ املُوَ أَجازَ  فَ

 اگر وکیل گرفت و وکیل چیزی را بخشید اگر موکل اجازه بدهد، روا است ]:٥باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: -١٠٦٨ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ْفِظ  َ�ْن أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم حِبِ ِ� رَُسوُل ا�َّ

َ َو�َّ
َعامِ  تَاِ� آٍت فََجَعَل َ�ْثُو ِمَن الطَّ

َ
َخْذتُُه،  َزَ�ِة َرَمَضاَن، فَأ

َ
 رَُسوِل فَأ

َ
ْرَ�َعنََّك إِىل

َ َ
ِ أل َوقُلُْت: َوا�َّ

َّ ِ�يَاٌل َوِ� َحاَجٌة َشِديَدٌة، قَاَل: فََخلَّيْ  ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: إِ�ِّ ُ�ْتَاٌج، َويلَعَ ُت ا�َّ
ْصبَْحُت، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيْهِ 

َ
ِسُ�َك ابَلارَِحةَ «وََسلََّم:  َ�نُْه، فَأ

َ
بَا ُهَر�َْرَة، َما َ�َعَل أ

َ
، »يَا أ

، فَرمَِحْتُُه، فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، قَاَل: 
ً

، َشاَك َحاَجًة َشِديَدًة، َوِ�يَاال ِ َما إِنَُّه «قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ
َ
أ

نَُّه َسيَعُ »قَْد َكَذبََك، وََسيَُعودُ 
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إِنَُّه َسيَُعوُد، ، َ�َعَرفُْت � وُد، ِلَقْوِل رَُسوِل ا�َّ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَ   رَُسوِل ا�َّ
َ

ْرَ�َعنََّك إِىل
َ َ
َخْذتُُه، َ�ُقلُْت: أل

َ
َعاِم، فَأ يِْه فََرَصْدتُُه، فََجاَء َ�ْثُو ِمَن الطَّ

ْصبَْحُت،  وََسلََّم، قَاَل: َدْعِ� فَإِ�ِّ ُ�ْتَاجٌ 
َ
ُعوُد، فَرمَِحْتُُه، فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، فَأ

َ
َّ ِ�يَاٌل، َال أ َويلَعَ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ِسُ�كَ «َ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ
َ
بَا ُهَر�َْرَة، َما َ�َعَل أ

َ
ِ »يَا أ ، قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

 ،
ً

َما إِنَُّه قَْد َكَذبََك وََسيَُعودُ «فَرمَِحْتُُه، فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، قَاَل: َشاَك َحاَجًة َشِديَدًة، َوِ�يَاال
َ
، »أ

، وَ  ِ  رَُسوِل ا�َّ
َ

ْرَ�َعنََّك إىِل
َ َ
َخْذتُُه، َ�ُقلُْت: أل

َ
َعاِم، فَأ َهَذا فََرَصْدتُُه اثلَّاثِلََة، فََجاَء َ�ْثُو ِمَن الطَّ

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گویند: بھتر آن است که  شوند، ولی بعضی از علماء می ) عرب ماند عجم به رقیت داخل می۱

مرتدینی را که در  سچه عمر به رقیت گرفته نشوند، چنان جنسبت به انتماءشان به پیامبر خدا 
 زمان خالفت خود به اسارت گرفت، آزاد ساخت، و در رقیت داخل نساخت.

تواند با نظر داشت مصلحت عامه، اموالی  مسلمان شدند، (ولی امر) می) بعد از اینکه اھل حرب ۲
 شان مسترد نماید. ھا قبال به غنیمت گرفته است برای را که از آن

گوید: این اقرار  می /) در اقرار وکیل بر ضرر موکلش علماء اختالف نظر دارند، امام ابو حنیفه۳
گوید: اقرارش به  می /ز ندارد، امام ابو یوسفدرنزد حاکم جواز دارد، و در نزد غیر حاکم جوا

 /طور مطلق قبول است، خواه در نزد حاکم باشد، و خواه در نزد غیر حاکم، امام مالک
گوید: اقرار و انکارش بر علیه موکل جواز ندارد، مگر آنکه موکل برایش چنین اجازۀ داده باشد،  می

 به طور مطلق جواز ندارد. گوید: اقرار وکیل بر عیله موکل  می /امام شافعی
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نََّك تَْز�ُ 
َ
اٍت، � ُ بَِها، آِخُر ثََالِث َمرَّ َعلِّْمَك لَكَِماٍت َ�نَْفُعَك ا�َّ

ُ
ُم َال َ�ُعوُد، ُ�مَّ َ�ُعوُد قَاَل: َدْعِ� أ

:  آيََة الُكريِْسِّ
ْ
 فَِراِشَك، فَاقَْرأ

َ
َو�َْت إىِل

َ
ُ ﴿ قُلُْت: َما ُهَو؟ قَاَل: إَِذا أ  ٱۡلَ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ

 ۚ ِ َحافٌِظ، َوَال َ�ْقَرَ�نََّك َشيَْطاٌن َحىتَّ  ﴾ٱۡلَقيُّوُم ْتَِم اآليََة، فَإِنََّك لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن ا�َّ
َ

َحىتَّ خت
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ْصبَْحُت َ�َقاَل يِل رَُسوُل ا�َّ

َ
َما َ�َعَل «تُْصِبَح، فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، فَأ

ِسُ�َك ابَلارَِحةَ 
َ
ُ بَِها، فََخلَّيُْت »أ نَُّه ُ�َعلُِّمِ� لَكَِماٍت َ�نَْفُعِ� ا�َّ

َ
، َزَ�َم � ِ ، قُلُْت: يَا رَُسوَل ا�َّ

لَِها َحىتَّ »َما ِ�َ «َسِبيلَُه، قَاَل:  وَّ
َ
 آيََة الُكريِْسِّ ِمْن أ

ْ
 فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
َو�َْت إِىل

َ
، قُلُْت: قَاَل يِل: إَِذا أ

ِْتَم اآليَةَ 
َ

ُ ﴿ :خت ۚ  ٱۡلَ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ ِ َحافٌِظ،  ﴾ٱۡلَقيُّوُم َوقَاَل يِل: لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن ا�َّ
ٍء ىلَعَ اخلَْ�ِ َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  ْحَرَص يَشْ

َ
َوَال َ�ْقَر�ََك َشيَْطاٌن َحىتَّ تُْصِبَح َوَ�نُوا أ

 «وََسلََّم: 
َ
بَا ُهَر�َْرةَ أ

َ
َاٍل يَا أ

َ
َاِطُب ُمنُْذ ثََالِث يل

ُ
، »َما إِنَُّه قَْد َصَدقََك َوُهَو َكُذوٌب، َ�ْعلَُم َمْن خت

 ].٢٣١١[رواه ابلخاری: »َذاَك َشيَْطانٌ «قَاَل: َال، قَاَل: 
مرا وکیل گرفتند که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -١٠٦٨

ھا مشت  عنی: صدقۀ فطر را] محافت نمایم، کسی آمد و از آن طعامزکات رمضان را [ی
 داشت. میبر مشت

خواھم برد، [عقوبت دزدی را که قطع  جنزد پیامبر خدا تو را  او را گرفتم و گفتم
 دست باشد، بر تو جاری سازند].

گفت: من محتاجم، و اھل عیال دارم و به این مال ضرورت شدید دارم، او را رھا 
 نمودم.

ات چه  ای ابو ھریره! اسیر شب گذشته«فرمودند:  جچون صبح شد پیامبر خدا 
 ؟»کرد

رحم بر وی  اش شکایت نمود، الله! از حاجت و عیال داری لگفت: گفتم: یا رسو
 آوردم و او را رھا ساختم.

 ».آید او به تو دروغ گفته است، و باز می«فرمودند: 
آید،  من یقین کردم که او باز می» آید او باز می«فرمودند که  جو چون پیامبر خدا 

ھا را مشت مشت  از این جھت مترصد وی شدم، و ھمان بود که آمد و طعام
 داشت. برمی

 برم. نزد پیامبر خدا میتو را  او را گرفتم و گفتم:



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٦٨

او  گفت: مرا بگذار، زیرا محتاجم و اھل و عیال دارم و دوباره نخواھم آمد، باز بر
 رحم کردم و او را رھا ساختم.
 ؟»ای ابو ھریره! اسیرت چه کرد«فرموند:  جچون صبح شد پیامبرخدا 

اھل و عیالش شکایت نمود، بر او رحم کردم و  حاجت مندیگفتم: یا رسول الله! از 
 ».آید او دروغ گفته است و باز می«او را رھا ساختم، فرمودند: 

دارد،  میچون دیدم که طعام را مشت مشت بر برای بار سوم مترصد وی گشتم، و
گویی دیگر  برم، این سه بار شد که می می جنزد پیامبر خدا تو را  او را گرفتم و گفتم

 آیی. نخواھم آمد، ولی باز می
ھا به تو  که خداوند به سبب آن دھم می گفت: مرا رھا کن و من به تو سخنانی یاد

 رساند. نفع می
 است؟گفتم: این سخنان کدام 

ُ ﴿گفت: ھنگامی که به بسترت رفتی آیة الکرسی  ۚ  ٱۡلَ�ُّ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ٱ�َّ  ﴾...ٱۡلَقيُّوُم
باشد، و شیطان به  طرف خداوند بر تو حافظ و نگھبان می را تا آخرش بخوان، تا صبح از

 شود، و من او را رھا نمودم. تو نزدیک نمی
 ؟»شب گذشته اسیرت چه کرد«فرمودند:  جو چون صبح شد پیامبر خدا 

ھا خداوند به تو منفعت  که به سبب آن دھم می گفتم: او گفت سخانانی را به تو یاد
 رساند، من ھم او را رھا ساختم. می

 ؟»آن سخنان چه بود«فرمودند: 

ُ ﴿سترت رفتی آیة الکرسی به بیم گفت: ھنگامی که اگفتم: او بر ُهَو َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ  ٱ�َّ
ۚ  ٱۡلَ�ُّ  را تا آخرش بخوان، تا صبح ازطرف خداوند بر تو حافظ و نگھبانی  ﴾...ٱۡلَقيُّوُم

 شود، و صحابه به کار خیر بسیار حریص بودند. است، و شیطان به تو نزدیک نمی
با آنکه او دروغگو است لیکن برای تو راست گفته است، «فرمودند:  جپیامبر خدا 

 ؟»دانی که در این سه شب با چه کسی سر و کار داشتی میولی ای ابو ھریره! آیا 
 گفتم: نه.
 .)١(»آن شیطان بود«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
                                                 



 ٣٦٩  وکالت] حکاما]: [۳۹[ کتاب

كِيلُ بَيع -٦ اعَ الوَ ا بَ بَيْ  اً باب: إِذَ داً فَ اسِ رْ فَ هُ مَ  دُودٌ عُ

 ]: اگر وکیل چیزی را به بیع فاسد فروخت، بیعش مردود است۶ب [با

ىَب َعن  -١٠٦٩
َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  أ

َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َجاَء بَِالٌل إِىل َسِعيٍد اخلُْدِريَّ ريَِضَ ا�َّ

ُ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  ، َ�َقاَل هلَ ْ�َن َهَذا؟«وََسلََّم بِتَْمٍر بَْرِ�ٍّ
َ
، قَاَل بَِالٌل: اَكَن »ِمْن أ

، فَِبْعُت ِمنُْه َصاَ�ْ�ِ بَِصاٍع، نِلُْطِعَم انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َ�َقاَل انلَّيِبُّ ِعنَْدنَا َ�ْمٌر رَِديٌّ 
رَْدَت «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِعنَْد َذلَِك: 

َ
َ�ا، َال َ�ْفَعْل، َولَِ�ْن إَِذا أ َ�ا َ�ْ�ُ الرِّ وَّهْ، َ�ْ�ُ الرِّ

َ
وَّهْ أ

َ
أ

 َ ْن �
َ
 ].٢٣١٢[رواه ابلخاری:  »ْشرَتَِي فَِبِع اتلَّْمَر بِبَيٍْع آَخَر، ُ�مَّ اْشرَتِهِ أ

 جبرای پیامبر خدا  ساست که گفت: باللروایت  ساز ابو سعید خدری -١٠٦٩
 خرمای(برنی) را آورد [(برنی) نوع خوبی از خرما است].

 ؟»این خرما از کجا است«فرمودند:  جپیامبر خدا 
خرابی داشتم، از آن خرماھا دو صاع را به یک صاع [از ھای  خرمابالل گفت: 

 بخورانم. جخرمای خوب] فروختم تا برای پیامبر خدا 
ای وای، ای وای! این عین «این سخن را شنیدند فرمودند:  جچون پیامبر خدا 

خواستی [از خرمای خوب]  سود است، این عین سود است، چنین مکن، اگر می

در موضوع بر خورد با شیطان رخ داده بود، برای عدۀ از  س) مانند واقعۀ که برای ابو ھریره۱
صحابه نیز رخ داده بود، که از آن جمله اند: معاذ بن جبل، أبی بن کفت، أبو أیوب انصاری، و زید 

 .شبن ثابت
 کند. شخص بد، و حتی کافر انسان را به راه خیر رھنمائی میکه  شود گاھی می )۲
چیزی  سشود، زیرا پیش از آنکه ابو ھریره دانسته می ج) از این حدیث معجزۀ پیامبر خدا ۳

 بگوید، از واقعه خبر دادند.
 تواند خود را به صورتی در آورد که برای انسان قابل رؤیت باشد. ) شیطان می۴
 کنند. نیان و شیاطین از طعام استفاده می) ج۵
 ) آیة الکرسی فضیلت بسیاری دارد.۶
 شود. ) کسی که موظف به حفظ چیزی گردد، وکیل شمره می۷
) مستحب است که (ولی امر) صدقۀ فطر را جمع آوری نموده، و برای مستحقین آن توزیع ۸

 نماید.
 ار و حتی کافر باشد.) آموختن علم از ھر کسی جواز دارد، ولو آنکه بد ک۹
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مای خود را جداگانه بفروش، و به پول آن از این خرما خریداری خریداری کنی، خر
  .)١(»کن

ودِ باب: الْ  -٧ دُ الَةِ يفِ احلُ كَ  وَ

 ]: وکیل گرفتن در حدود٧ب [با

ُ َ�نُْه، قَاَل:  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن احلَارِِث  -١٠٧٠ ْو ابِْن انلَُّعيَْماِن، «ريَِضَ ا�َّ
َ
يِجَء بِانلَُّعيَْماِن، أ

ُ�وا َشاِرً�ا ْن يرَْضِ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َمْن اَكَن يِف ابَليِْت أ َمَر رَُسوُل ا�َّ

َ
نَا » فَأ

َ
قَاَل: فَُكنُْت أ

�ْنَاُه  َ�ُه، فرََضَ  ].٢٣١٦[رواه ابلخاری:  بِانلَِّعاِل، َواجلَِر�دِ ِ�يَمْن رَضَ
روایت است که گفت: ُنعیمان یا ابن نعیمان را به  ساز عقبه بن حارث -١٠٧٠

 تھمت شراب خواری آوردند، [یا در حالت مستی آوردند].
] سبرای کسانی که در آن خانه بودند امر کردند که: اور بزنند، [عقبه جپیامبر خدا 

 .)٢(»گفت: من ھم از کسانی بودم که او را زدم، او را با کفش و چوب زدیم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) باید مسلمان از چیزی که در آن اشتباه سود است، ولو آنکه قصدش خواری نباشد، جدًا ۱

 احتناب ورزد.
گردد، و حکم فروختن طعام به طعام، قبال در  ) بیع فاسد اعتبار شرعی نداشته و منعقد نمی۲

 تفصیل گذشت.باب بیع به 
خواستند از بھترین  داشتند، می جبه اساس محبت شدیدی که به پیامبر خدا  ش) صحابه۳

شان بیاورند، و البته باید موقف ھر  توانند، برای چیزی که در اختیار دارند، و یا بدست آورده می
آن وقت اند: ایمان مسلمان  فرموده جمسلمان آن وقت چنین باشد، زیرا طوری که پیامبر خدا 

را از جان خود، و از فرزندان خود، و از تمام دنیا بیشتر دوست  جشود که پیامبر خدا  کامل می
 داشته باشد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 ) در اجرای حد بر شراب خواری، الزم نیست که تا وقت به ھوش آمدنش انتظار کشید.۱
و بعض دیگر از علماء  /اء اختالف است، امام شافعی) در عقوبت شراب خواری بین علم۲

شان حدیث صحیح مسلم است که  گویند که عقوبت شراب خواری چھل شالق است، و دلیل می
ھشتاد شالق  سزدند، ولی عمر شراب خوار را چھل شالق می سو ابو بکر جگوید: پیامبر خدا  می
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اش چھل شالق  به جھت شراب خواری نیز روایت است که وی ولید بن عقبه را سزد، و از علی
 ثابت شده باشد، مخالفت با آن جواز ندارد. جگویند: آنچه که به فعل نبی کریم  زد، و می

گویند که: عقوبت شراب  امام ابو حنیفه و مالک و ثوری عدۀ دیگری از علماء رحمھم الله می
در مورد عقوبت شراب  ساست، زیرا عمر ششان اجماع صحابه خواری ھشتاد شالق است، ودلیل

مشورت کرد، ابن عوف گفت: عقوبت آن را کمترین حدود که چھل شالق  شخواری با صحابه
در این مشوره اشتراک داشت و گفت: شراب  سباشد بگردان و در روایت آمده است که علی
کند،  کند، و کسی که یاوه سرایی کند، افتراء می خواری وقتی که مست شود، یاوه سرایی می

 وعقوبت افتراء کننده ھشتاد شالق است، پس او را ھشتاد شالق بزنید.
و سؤالی که شاید به ذھن خواننده خطورکند این است که (حدود) توقیفی و غیر قابل تغییر است، 

آن را تغییر داد؟ در جواب از این اعتراض علماء  شولو به مشورت صحابه سپس چگونه عمر
 جرسد این است که: پیامبرخدا  تر به نظر می د و آنچه که دلنشینان نظریات مختلفی ارائه نموده

زند،  زند، بلکه طوریکه در روایات آمده است حدود چھل شالق می به طور تعیین چھل شالق نمی
ھمان حد را بدون کم و زیاد  جداشت، پیامبر خدا  اگر برای شراب خواری حد معینی وجود می

شان داللت بر این دارد که برای شراب خواری حد  این موقفکردند، و چون نکردند،  اجراء می
 کرد این بود که حد آن را تعیین نمود. سمعینی وجود نداشت، لذا کاری را که عمر

توانیم بگوئیم که عقوبت شراب خواری ھمان چیزی یعنی: حدود چھل شالق  و عالوه بر آن می
ا ھشتاد شالق زد، و تعزیر در اختیار به اساس صواب دید و تعزیر شراب خوار ر ساست، و عمر

 ولی امر است، و الله تعالی أعلم. 

                                                                                                                        





 
 

رْ  -٤٠ اء يفِ احلَ ا جَ  املزارعةوَ  ثِ كتابُ مَ

 ]: آنچه که در مورد کشت و زراعت آمده است٤٠کتاب [

رْ باب: فَضْ  -١ رْ لِ الزَّ  سِ عِ والغَ

 ]: فضیلت کشت و نهال شانی١باب [

�َِس بِْن َمالٍِك ريَِضَ  -١٠٧١
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�ْن أ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ َما «ا�َّ

 ُ
َ

 اَكَن هل
َّ

ْو بَِهيَمٌة، إِال
َ
ْو إِ�َْساٌن أ

َ
ُ�ُل ِمنُْه َطْ�ٌ أ

ْ
ْو يَْزَرُع َزراًْع، َ�يَأ

َ
 بِِه ِمْن ُمْسِلٍم َ�ْغِرُس َغرًْسا، أ

 ].٢٣٢٠[رواه ابلخاری:  »َصَدقَةٌ 
ھیچ مسلمانی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبرخدا  سز انسا -١٠٧١

یا چیزی را کشت نماید، و از آن نھال و یا کشت پرنده،  نیست که نھالی را غرس کند و
 .)١(»شود می انسان و یا حیوان چیزی بخورد، مگر آنکه آن چیز برایش صدقه محسوب

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث انکه: -١
) غرس نھال، و کشتمندی فضیلت دارد و کار خوبی است، و اینکه بھترین مکاسب کدام کسب ۱

روه دیگری صناعت را از است، اختالف نظر وجود دارد، بعضی از علماء زراعت، و عدۀ تخارت، و گ
 شود که صناعت بھترین مکاسب است. اند، و از این دانست می بھترین کارھا دانسته

) اگز زراعت به نیت فروختن باشد، باز ھم برای زراعت کار ثواب دارد، زیرا زراعتش در این ۲
پرندگان و گردد، و عالوه بر آن، خواسته و نخواسته  صورت سبب فراوانی قوت و خوارک مردم می

 تر باشد، ثوابش بیشتر است. کنند بنابراین ھرعملی که خیرش عام چرندگان از آن استفاده می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٧٤

ا -٢ ْ  باب: مَ نْ حيُ رُ مِ اقِب االشْ  ذَ وَ رْ عَ الِ بِآلَةِ الزَّ َاوَ  عِ أَوْ تِغَ رَ بِهِ جمُ ي أُمِ دِّ الَّذِ ةِ احلَ  زَ

 ]: عقوبت اشتغال به وسائل زراعتی یا تجاوز از حدی که به آن امر شده است٢باب [

َماَمَة ابَلاِهِ�ِّ  -١٠٧٢
ُ
يِب أ

َ
ًة وََشيْئًا ِمْن آلَِة احلَ  َ�ْن أ ى ِسكَّ

َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: َوَرأ ْرِث، ريَِضَ ا�َّ

ُ «َ�ُقوُل: َ�َقاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ْدَخلَُه ا�َّ
َ
 أ

َّ
َال يَْدُخُل َهَذا َ�يَْت قَْوٍم إِال

لَّ   ].٢٣٢١[رواه ابلخاری:  »اذلُّ
گاو آھن و چیزی از وسائل زراعتی را  سروایت است که ابو أمامه باھلی -١٠٧٢

این چیز به خانۀ کسی داخل نشده «شنیدم که فرمودند:  جامبر خدا دید، و گفت: از پی
 .)١(»است، مگر آنکه خداوند خواری را به آن خانه داخل نموده است

لْ تِنَاءِ الْ باب: اقْ  -٣ رْ بِ لِلْ كَ  ثِ حَ

 ]: داشتن سگ برای نگهبانی از گشت٣باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: -١٠٧٣ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َ�ْن أ َمْن «قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ْو َماِشيَةٍ 
َ
َب َحْرٍث أ

ْ
 لَك

َّ
بًا، فَإِنَُّه َ�نُْقُص لُكَّ يَْوٍم ِمْن َ�َمِلِه ِ�َ�اٌط، إِال

ْ
ْمَسَك لَك

َ
[رواه  »أ

 ].٢٣٢٢ابلخاری: 
اگر کسی «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -١٠٧٣

، مگ سگی که برای حفاظت شود می سگی را نگھدارد، از عملش ھر روز یک قیراط کم
 کشت و یا حفاظت حیوانات باشد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
زراعت و غرس نھال را خوب گفتند، و ستودند، ولی از  جدر حدیث کذشته دیدیم که پیامبر خدا  

گردد،  اعت کار خوبی نیست، زیرا سبب ذلت و خواری میشود که زر این حدیث چنین دانسته می
 و کاری که سبب ذلت و خوار گردد، بدون شک بد است.

گردد که در  اند که: زراعت برای قوم و مردمی سبب ذلت می در جواب از این اشکال علماء گفته 
قدر به زراعت صف جھاد باشند، و جھاد را بگذارند و به کشتمندی اشتغال ورزند، و یا آنکه آن 

اند، ترک نمایند، و عنوان امام  ھای را که به انجام دادن آن موظف گردیده مشغول گردند، که چیز
 ھم اشاره به ھمین تاویل دارد. /بخاری

                                                 



 ٣٧٥ است آمده زراعت و کشت مورد در که آنچه]: ۴۰[ کتاب

ُ َ�نْهُ َعنُه وَ  -١٠٧٤ ْو َصيْدٍ « يف رواية ريَِضَ ا�َّ
َ
ْو َحْرٍث أ

َ
َب َ�نٍَم أ

ْ
 لَك

َّ
[رواه ابلخاری:  »إِال

٢٣٢٢.[ 
فرمودند:  جگری آمده است که پیامبر خدا در روایت دی سو از ابو ھریره -١٠٧٤

 ».مگر سگی که برای حفاظت گوسفندان، و یا کشت و شکار باشد«...

ُ َ�نْهُ َعنُه وَ  -١٠٧٥  « يف رواية أخری ريَِضَ ا�َّ
َّ
ْو َماِشيَةٍ أِال

َ
َب َصيٍْد أ

ْ
[رواه ابلخاری:  »لَك

٢٣٢٢.[ 
فرمودند:  جپیامبر خدا در روایت دیگری آمده است که  سو از ابو ھریره -١٠٧٥

 .)١(»مگر سگی که برای شکار و حفاظت حیوانات باشد«...

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
داند، و  ی) قیراط در مورد مزد آخرت وزنی است که مقدار حقیقی آن را خود خداوند متعال م۱

آنچه که برای بندگان معلوم است این است که نگھداشتن سگ، سبب نقصانی جزئی از اجزای 
 گردد. عمل صاحب وی می

شود، نگھداشتن سگ برای سه غرض جواز  ) طوری که از مجموع روایات این حدیث دانسته می۲
ی غرض دیگری دارد، شکار حفاضت از کشت، حفاظت از حیوانات، و اینکه نگھداشتن سگ برا

غیر از این اغراض سه گانه نیز جواز دارد یا نه؟ بین علماء اختالف نظر وجود دارد، ولی چون 
ھا است، بنابراین در ھر  علت جواز دادن به نگھداشتن سگ، مصلحت مردم و دفع ضرر از آن

و  رسد، مانند: نگھبانی جایی که چنین ضرورتی احساس گردد، نگھداشتن سگ جائز به نظر می
 حراست از خانه، کشف مواد مخدر، و پیدا کردن مجرمین، و امثال این کار ھا.

دارد، آیا از عملش سه  ) کسی که بیش از یک سگ مثال: سه و یا چھار سگ را نزد خود نگه می۳
 رسد. شود، و یا فقط ھمان یک قیراط؟ ھردو وجه محتمل به نظر می و یا چھار قیراط کم می

نماید، از  آمده است: کسی که سگی را غیر از اصناف مباحه نگھداری می) در بعضی روایات ۴
اند، به این معنی  شود، علماء آن را به نوع ضرر و ایذای سگ حمل کرده مزدش دو قیراط کم می

 شود. که اگر ضرر سگ کم بود، از عمل صاحبش یک قیراط، و اگر زیاد بود، دو قیراط کم می
دیگری که سبب آزار و اذیت ھمسایگان و راھروان گردد، مانند:  ) با قیاس به سگ، ھر درندۀ۵

گرگ، یوز، پلنگ، و غیره حکمش در تحریم نگھداشتن و کم شدن عمل، به یک قیراط و ده 
 قیراط، مانند حکم سگ است.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٧٦

لِ الْ تِعْ باب: اسْ  -٤ ةِ امَ اثَ رَ ر لِلحِ  بَقَ

 ]: استعمال گاو برای زراعت٤باب [

ُ َ�نُْه، و َعنُه  -١٠٧٦ َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: بَيْنََما رَُجٌل َراِكٌب ريَِضَ ا�َّ
بُ 
َ
نَا َوأ

َ
ْخلَْق لَِهَذا، ُخِلْقُت لِلِْحَراثَِة، قَاَل: آَمنُْت بِِه أ

ُ
ِْه، َ�َقالَْت: لَْم أ

َ
و ىلَعَ َ�َقَرٍة اتَلَفتَْت إيِل

ئُْب َشاًة َ�تَبِ  َخَذ اذلِّ
َ
ايِع، َ�َقاَل بَْ�ٍر، َوُ�َمُر، َوأ بُِع، يَْوَم الَ َعَها الرَّ ئُْب: َمْن لََها يَْوَم السَّ ُ اذلِّ

َ
هل

يِب ُهَر�َْرَة: الراوي  َرايِعَ لََها َ�ْ�ِي، قَاَل 
َ
بُو بَْ�ٍر، َوُ�َمرُ «َ�ْن أ

َ
نَا َوأ

َ
بُو » آَمنُْت بِِه أ

َ
قَاَل أ

 ].٢٣٢٤ری: [رواه ابلخا َسلََمَة: َوَما ُهَما يَْوَمئٍِذ يِف الَقْومِ 
در حالی که «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -١٠٧٦

شخصی باالی گاوی سوار بود، آن گاو به طرفش نگاه کرد و گفت: من برای سوار شدن 
و فرمودند: که من و ابو بکر و عمر این چیز » ام ام من برای زراعت خلق شده خلق نشده

 .)١(»را تصدیق نمودیم
و گرگ گوسفندی را گرفت، و چوپان او را تعقیب نمود، گرگ گفت: در روز «

درندگان، روزی که اصال چوپانی وجود ندارد، از این گوسفند به جز از من چه کسی 
فرمودند که: من و ابو بکر و عمر، این چیز را تصدیق  جدفاع خواھد کرد؟ و پیامبر خدا 

 ».نمودیم

زند، چون  بعضی از کسانی که این سخن را شنیدند، گفتند: سبحان الله! آیا گاو ھم سخن می -١
ھا دیدند گفتند که من و ابو بکر و عمر آن را تصدیق نمودیم، و  این تعجب را از آن جپیامبر خدا 

بدون وجود  جخدا  گوید: شیخین در این مجلس حاضر نبود، و اینکه پیامبر طوری که راوی می
 دارای چند احتمال است:» من و ابو بکر و عمر آن را تصدیق نمودیم«ھا گفتند که:  آن

ھا به طور  دانستند، که آن از قوت ایمان و یقین کامل شیخین می جنبی کریم  احتمال دوم آنکه: 
 کنند، بنابراین چنین خبر دادند. یقین این سخن را تصدیق می

ھا به اساس  قبال این واقعه را برای شیخین گفته بودند، و آن جاحتمال دوم آنکه: پیامبر خدا  
 نموده بودند. ایمان قوی خود، بدون ھیچ ترددی آن را تصدیق

احتمال سوم آنکه: مراد از تصدیق شیخین تصدیقی است که به حد علم یقین رسیده است، تا  
در  /اند، و قابل تذکر است که امام عینی ھا این واقعه را مشاھده کرده جاییکه گویا خود آن

عمدة القاری تنھا احتمال اول را، و شیخ شرقاوی در فتح المبدی ھر سه احتمال را ذکر کرده 
 است، و ھر سه احتمال احتماالت معقول و مقبولی است، و الله تعالی أعلم.

                                                 



 ٣٧٧ است آمده زراعت و کشت مورد در که آنچه]: ۴۰[ کتاب

این سخن را گفت،  جگفت که: روزی که پیامبر خدا  سراوی [به نقل] از ابو ھریره
 .)١(در آن مجلس حاضر نبودند بابو بکر و عمر

: أَكْ باب: إِذا ق -٥ ةَ النَّخْ الَ ؤنَ نِي مَ  لِ فِ

 ]: اگر مالک گفت که: زحمت درختان خرما را عوض من تو متحمل شو۵باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل  -۱۰۷۷ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
نَْصاُر لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: َ�ْن أ

َ
: قَالَِت األ

ُ�ْم يِف اثلََّمَرِة، » الَ «انلَِّخيَل، قَاَل: اقِْسْم بَيْنَنَا َوَ�ْ�َ إِْخَوانِنَا 
ْ
� َ�َقالُوا: تَْ�ُفونَا الَمئُونََة، َو�رَْشَ

َطْعنَا
َ
 ].۲۳۲۵ [رواه ابلخاری: قَالُوا: َسِمْعنَا َوأ

 جروایت است که گفت: مردم انصار برای پیامبر خدا  سو از ابو ھریره -۱۰۷۷
 گفتند: درختان خرما را بین ما و بین برادران ما [یعنی: مھاجرین] تقسیم کنید.

 کنم]. ، [چنین نمی»نه«فرمودند:  جپیامبر خدا 
ا را در انصار گفتند: زحمت را [یعنی: آبیاری و دگر کارھا را] شما متحمل شوید، شم

 دھیم. میوه شریک می
 .)٢([مھاجرین] گفتند: این سخن را شنیدیم و قبول کریم

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) این واقعه در زمان بنی اسرائیل به وقوع پیوسته بود.۱
برای بعضی از صحابه، و غیر صحابه نیز به وقوع  جسخن زدن حیوانات در زمان نبی کریم ) ۲

 پیوسته است.
ھا را در این  خود و آن ج) این حدیث داللت بر فضیلت بسیار زیاد شیخین دارد، زیرا نبی کریم ۳

 موضوع، در یک صنف قرار دادند.
 ) استفاده کردن از گاو برای رکوب کار خوبی نیست.۴
) اینکه گاو برای زراعت خلق شده است نه برای رکوب داللت بر نفی رکوب گاو دارد، نه بر نفی ۵

ھر فائدۀ دیگری از آن، از این جھت خوردن گوشت، و استفاده از شیر و پوست آن به اجماع علماء 
 جواز دارد.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
 جرا گفتند که: اول آنکه: در مکه در بیعت عقبه برای پیامبر خدا ) انصار از این جھت این سخن۱

 وعده داده بودند که با مھاجرین کمک و ھمکاری خواھند کرد.
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ُ َ�نْهُ  ْ�َن َخِديٍج  َرافِع نْ �َ  -۱۰۷۸ ْهِل الَمِدينَِة ُمزَْدراًَع، ُكنَّا «، قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
َ
ْ�رَثَ أ

َ
ُكنَّا أ

 
َ
رَْض بِانلَّاِحيَِة ِمنَْها ُمَس�ًّ لَِسيِِّد األ

َ
ا «، قَاَل: »رِْض نُْ�ِري األ يَُصاُب َذلَِك َو�َْسلَُم فَِممَّ

َهُب َوالَوِرُق فَلَْم يَُ�ْن يَْوَمئِذٍ  ا اذلَّ مَّ
َ
رُْض َو�َْسلَُم َذلَِك، َ�نُِهينَا، َوأ

َ
ا يَُصاُب األ رُْض، َوِممَّ

َ
 »األ

 ].۲۳۲۷[رواه ابلخاری: 
روایت است که گفت: ما از ھمۀ مردم مدینه به کار  سرافع بن خدیج از -۱۰۷۸

برای صاحب زمین آن را  زراعت بیشتر اشتغال داشتیم، زمین را در مقابل ناحیۀ که
 دادیم. کردیم، به کرایه می تعیین می

ھا سالم  زد، و دیگر قسمت شد که آن قسمت از زمین را آفت می گفت: گاھی می
ماند،  زد و آن قسمت سالم می ھا را آفت می سمتشد که دیگر ق ماند، و گاھی می می

ولی از این کار نھی شدیم، و البته در این ھنگام [کرایه دادن زمین] به طال و نقره 
 .)١(متعارف نبود

طْ  -٦ ةِ بِالشَّ عَ ارَ  رِ باب: املُزَ

 ]: کشتمندی به قسمتی از حاصل۶باب [

ِ ْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ َعن  -۱۰۷۹ ْخرَبَُه: َ�بَْد ا�َّ
َ
ُ َ�نُْهَما، أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ «ا�َّ

َ
 أ

ْزَواَجُه ِمائََة وَْسٍق، َ�َمانُونَ 
َ
ْو َزْرٍع، فاََكَن ُ�ْعِطي أ

َ
 اَعَمَل َخيرَْبَ �َِشْطِر َما َ�ُْرُج ِمنَْها ِمْن َ�َمٍر أ

وَن وَْسَق َشِع�ٍ وَْسَق َ�ْمٍر،   ].۲۳۲۸ابلخاری:  [رواه »وَِعرْشُ

دوم آنکه: پیامبر خدا ی بین مھاجرین و انصار عقد اخوت بسته بودند، و از مقتضای این عقد آن 
 شند.است که در مقابل برادران مھاجر خود چنین موقفی داشته با

 جسوم آنکه: مردم انصار به طبیعت خود مردم سخاوتمند و مھمان دوستی بودند، و پیامبر خدا 
 شان خارج نگردد. ھای مردم انصار از ملکیت ھا را قبول نکردند، تا زمین از آن جھت پیشنھاد آن

 ) در کشتمندی اگر زمین از یک طرف و کشت و زحمت از طرف دیگر باشد، جواز دارد.۲
ر تقسیم حاصل و میوه بین صاحب زمین و زراعت کار، حد معینی وجود ندارد، و ھر مقداری ) د۳

 که طرفین بر آن به موافقت برسد، از نگاه شرعی جواز دارد.
 ) به تفصیل خواھد آمد.۱۰۸۰احکام و مسائل متعلق به این حدیث، إن شاء لله در حدیث ( -١

                                                                                                                        



 ٣٧٩ است آمده زراعت و کشت مورد در که آنچه]: ۴۰[ کتاب

(خیبر) را به  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۰۷۹
قسمتی از حاصل میوه و کشت آن، به مزارعت دادند، [از حاصل آن] برای ھمسران 

 .)١(سق جودادند، ھشتاد َوسق خرما، و بیست َو  خود، صد (َوسق) می

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لَْم َ�نَْه َ�نْهُ اْ�َن َ�بَّاٍس ريَِضَ َعن  -١٠٨٠
َ
ُ َ�نُْهَما: أ َعِن  ا�َّ

ُخَذ َعلَيِْه َخرًْجا َمْعلُوًما«َولَِ�ْن، قَاَل:  الِكراء
ْ
ْن يَأ

َ
ُ ِمْن أ

َ
َخاُه َخْ�ٌ هل

َ
َحُدُ�ْم أ

َ
ْن َ�ْمنََح أ

َ
 »أ

 ].٢٣٣٠[رواه ابلخاری: 
ت است که پیامبر خدا ی از [اینکه شخص زمین روای باز ابن عباس -۱۰۸۰

اگر کسی زمین را [به طور «خود را به] کشتمندی بدھد، نھی نکردند، ولی گفته که: 
رایگان] در اختیار برادر خود قرار دھد که برای خود کشت نماید، بھتر از آن است که 

 .)٢(»در مقابل آن، از وی چیزی معینی بگیرد

 نکه:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آ -١
 ) کیلو گرام است.۶۴۰/۳) ھر وسق مساوی شصت صاع مساوی (۱
) با استناد به این حدیث عدۀ از علماء از آن جمله امام احمد، و ابو یوسف، و محمد، وابن ۲

مسیب، وطاوس، و ابن ابی لیلی، و اوزاعی رحمھم الله، و از صحابه علی و ابن مسعود، و سعد، و 
به کشتمندی دادن زمین را در مقابل قسمت معینی از حاصل  شمعاذ زبیر، و اسامه، وابن عمر، و

 اند. زمین خواه میوه باشد، و خواه حاصل زراعتی جواز داده
گویند: به گشتمندی دادن  ولی امام ابو حنیفه، و زفر و مالک و شافعی و ابو ثور رحمھم الله می

دیث دیگری است که از چنین شان احا زمین در مقابل قسمتی از حاصل آن روا نیست و دلیل
 ) قبال گذشت.۱۰۷۸کند، و از آن جمله حدیث (ابو رافع) که شمارۀ ( عملی منع می

با اھل خیبر از طریق مزارعت  جدھند که معاملۀ پیامبر خدا  و از حدیث باب چنین جواب می
مانان در نبود، بلکه از طریق خراج بود، زیرا اراضی مردم یھود از طریق غنیمت به ملکیت مسل

ھا به طور کامل خارج سازند، ولی پیامبر  ھا را از تصرف آن توانستند ھمۀ آن زمین آمده بود، و می
ھا در اختیار مردم  ھار را در مقابل قسمتی از حاصل آن از روی شفقت و مھربانی آن زمین جخدا 

شود، و به اتفاق علماء جواز دارد، ولی به  یھود گذاشتند، و این عمل به نام (خراج مقاسمه) یاد می
ار کشتمندی دادن زمین در مقابل مقدار معین ازحاصل زمین مثال: و در مقابل صد کیلو و یا ھز

 کیلو و امثال آن جواز ندارد. 
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٨٠

افِ أَصْ باب: أوْ  -٧ ابِ النَّبِيِّ قَ اجِ أَرْ وَ  جحَ رَ مْ وَ  ضِ اخلَ تِهِ عَ ارَ زَ مْ وَ  مُ تِهِ لَ امَ عَ  مُ

 و زمین خراج و مزارعت و معامله با اهل خراج ج]: اوقاف اصحاب پیامبر خدا ۷باب [

ُ َ�نُْه: َعن  -۱۰۸۱  قََسْمتَُها َ�ْ�َ «ُ�َمُر ريَِضَ ا�َّ
َّ

لَْوَال آِخُر الُمْسِلِمَ�، َما َ�تَْحُت قَْرَ�ًة إِال
ْهِلَها، َكَما قََسَم انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم 

َ
 ].۲۳۳۴[رواه ابلخاری:  »َخيرَْبَ أ

) مزارعت که عبارت از به کشتمندی دادن زمین باشد جواز دارد، و اینکه در بعضی احادیث از ۱
مزارعت منع شده است، سبب دیگری دارد، و سبب آن در اول این حدیث که در (صحیح 

 مذکور است، بیان شده است و نص حدیث این است که:البخاری) به طور کامل 
از عمرو بن دینار روایت است که گفت: برای طاوس گفتم که : مزارعت را ترک کند، زیرا مردم 

ھا بھتر  اند عمرو در جواش گفت: کسی که از آن از مزارعت منع کرده جگویند که پیامبر خدا  می
اکر «یامبر خدا از مزارعت منع نکردند، بلکه فرمودند: داند که ابن عباس باشد برایم گفت که پ می

شخص زمین خود را بدون مقابل در اختیار برادر خود بگذارد بھتر از آن است که از وی در مقابل 
از مزارعت منع نکردند،  جو طوری که در این حدیث آمده است پیامبر خدا » آن چیزی بگیرد

زمینی خود را بدون مقابل در اختیار کشتمند قرار بلکه صاحب زمین را تشویق نمودند که تا 
 بدھد.

اند: احادیثی که داللت بر نھی از مزارعت دارد، مراد از آن مزارعتی است که  ) علماء گفته۲
براساس عقد فاسد به وجود آمده باشد، مثال: صاحب زمین یک قسمت از زمین را که مرغوب 

این زمین ھرچه حاصل داد از تو و حاصل بقیۀ  نیست، تعیین نموده و برای کشتمند بگوید که
 ھا از من باشد. زمین

کند که: دو نفر از انصار که  علت نھی را در حدیث ابو رافع چنین روایت می /و امام طحاوی
آمدند،  جیکی زمین دیگری را به مزارعت گرفته بود، با ھم جنگ کرند، و چون نزد پیامبر خدا 

» ھای خود را به مزارعت ندھید کنید، زمین وقتی که چنین می«تند: ھا گف برای آن جپیامبر خدا 
اجازه دادند، و آنچه را  جو این حدیث به طور صریح داللت بر این دارد که مزارعت را پیامبر خدا 

 اند، جنگ و جدال بر سر مزارعت بود. که منع کرده
جا  شد، جواز دارد، و از ھمینتوان گفت که مزارعت اگر مشتمل بر عقد فاسدی نبا و در نتیجه می

الله است که مزارعت،  ااست که فتوی در مذھب احناف به قول امام ابو یوسف و محمد رحمھم
 دھند، و الله تعالی أعلم. یعنی: کشتمندی را اجازه می

                                                                                                                        



 ٣٨١ است آمده زراعت و کشت مورد در که آنچه]: ۴۰[ کتاب

روایت است که گفت: اگر در نظرم مسلمانانی که بعد از این  ساز عمر -۱۰۸۱
خیبر را  جکردم، آنر به مانند آنکه پیامبر خدا  بودند، ھرقریۀ را که فتح می آیند نمی می

 .)١(کردم تقیسم نمودند، در بین مجاھدین تقسیم می

نْ  -٨ اتاً يَا أَرْ أَحْ  باب: مَ وَ  ضاً مَ

 ]: کسی که زمین موات را احیاء نماید۸باب [

ُ َ�نَْها، َعِن َ�ْن اَع�َِشَة  -۱۰۸۲ ْ�َمَر «انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: ريَِضَ ا�َّ
َ
َمْن أ

َحقُّ 
َ
َحٍد َ�ُهَو أ

َ
رًْضا لَيَْسْت ِأل

َ
 ].۲۳۳۵ابلخاری: [رواه  »أ

کسی که زمین بی «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  لاز عائشه -۱۰۸۲
 .)٢(»تر است کند، از دیگران به آن زمین مستحق صاحبی را آباد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کرد، بلکه در  ھا تقسیم نمی بین آنگرفتند  ھایی را که مسلمانان به غنیمت می زمین س) عمر۱

 کرد. ھا به نفع عموم استفاده می داد، و از خراج آن ھا قرار می دست صاحبان آن
گوید: اختیار آن با  می /ھای مفتوحه بین علماء اختالف است، امام ابو حنیفه ) در حکم زمین۲

تقسیم کند، و اگر مصلحت دید،  (ولی امر) مسلمانان است، اگر مصلحت را در تقسیم کردن آن می
گوید: زمینی را که مجاھدین از  می /دید، تقسیم نکند، امام شافعی را در تقسیم نکردن آن می

در این مسئله دو قول نقل شده است،  /کفار به تقسیم نکردن آن رضایت بدھند، و از امام مالک
ید از آن به نفع عموم ھای مفتوحه نباید تقسیم گردد، بلکه با و قول مشھور آن است که زمین

 استفاده شود.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ھای موات بین علماء اختالف است، امام شافعی و ابو یوسف و محمد  در کیفیت امتالک زمین 

شود، خواه  گویند: ھرکس ھر زمین مواتی را که احیاء کرد، مالک آن زمین می رحمھم الله می
 ھا. ھا و بیابان شھرھا باشد، و خواه در کوه زمین در نزدیک

ھای نزدیک شھرھا بدون اذن (ولی امر) جواز ندارد، ولی  گوید: احیاء زمین می /امام مالک 
 ھای دور از شھرھا قرار دارد، احتیاج به اذن (ولی امر) ندارد. ھای که در بیابان زمین

ه صورت بگیرد، بدون اذن (ولی امر) جواز گوید: احیاء زمین در ھر جایی ک می /امام ابو حنیفه 
ندارد، خواه نزدیک شھرھا باشد، و خواه دور از شھر ھا، خواه در دشت و بیابان باشد، و خواه در 

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٨٢

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، َوقَاَل  -۱۰۸۳ ُ َ�نُْهَما، قَاَل: اَكَن رَُسوُل ا�َّ َعِن ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
نَّ 

َ
ثَِ� ُموىَس ْ�ُن ُ�ْقبََة، َ�ْن نَافٍِع، َ�ْن ابِْن ُ�َمَر، أ نَا اْ�ُن ُجَر�ٍْج، قَاَل: َحدَّ ْخرَبَ

َ
زَّاِق: أ  َ�بُْد الرَّ

رِْض احِلَجاِز، َوَ�َن رَُسوُل ُ�َمَر �ْ 
َ
ْجَ� ايلَُهوَد، َوانلََّصاَرى ِمْن أ

َ
ُ َ�نُْهَما: أ اِب ريَِضَ ا�َّ َن اخلَطَّ

رُْض 
َ
َراَد إِْخَراَج ايلَُهوِد ِمنَْها، َوَ�نَِت األ

َ
ا َظَهَر ىلَعَ َخيرَْبَ أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم لَمَّ ِحَ� ا�َّ

َراَد إِْخَراَج ايلَُهوِد ِمنَْها، َظَهَر َعلَيْ 
َ
ِ َولِرَُسوهِلِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َولِلُْمْسِلِمَ�، َوأ َها ِ�َّ

ْن يَْ�ُفوا َ�َملََها، َولَُهْم نِ 
َ
ُهْم بَِها، أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِلُِقرَّ لَِت ايلَُهوُد رَُسوَل ا�َّ

َ
ْصُف فََسأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه اثلََّمرِ  ُ�ْم بَِها ىلَعَ َذلَِك َما ِشئْنَا«وََسلََّم: ، َ�َقاَل لَُهْم رَُسوُل ا�َّ وا »نُِقرُّ ، َ�َقرُّ
ِر�َاءَ 

َ
 َ�يَْماَء َوأ

َ
ْجالَُهْم ُ�َمُر إىِل

َ
 ].۲۳۳۸: [رواه ابلخاری بَِها َحىتَّ أ
یھود و نصارا را از سر زمین  سروایت است که گفت: عمر باز ابن عمر -۱۰۸۳

خواستند  ھم ھنگامی که (خیبر) را فتح نمودند، می جحجاز بیرون کرد، و پیامبر خدا 
جا بیرون کنند، و ھنگامی که سر زمین (خیبر) فتح گردید متعلق به خدا  یھود را از آن

 و مسلمانان گردید. جو رسول او 
 جگرفتند، یھود برای پیامبر خدا عزم بیرون کردن یھود را  جو چون پیامبر خدا 
 ھا باشد. جا کشت و کار نمایند، و نیم حاصل آن از آن ھا در آن پیشنھاد کردند که آن

به ھمین چیز تا ھنگامی که ما بخواھیم با شما «ھا گفتند:  پیامبر خدا ی برای آن
رج و (أریحاء) خا ھا را به طرف (تیماء) آن سو تا وقتی که عمر» کنیم موافقت می

 .)١(جا سکونت داشتند ساخت، و در ھمان

را تایید و اختیار  /ھای اسالمی نظر امام ابو حنیفه کوه و صحرا، و قوانین رایج امروزی دولت
 نموده است.

 ن حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به ای -١
 ) (تیماء) و (أریحاء) دو منطقه در اول سر زمین شام از طرف مدینۀ منوره است.۱
 ) مزارعت در ھر میوه و حاصلی جواز دارد، خواه درخت باشد، و خواه کشت.۲
برای یھود نگفته  جیھود را از حجاز بیرون کرد، سببش آن بود که پیامبر خدا  س) اینکه عمر۳

توانند، بلکه گفته بودند: تا وقتی که ما بخواھیم شما در  بودند که برای ھمیشه در خیبر مانده می
یھود را «در آخرین ایام حیات خود فرمودند که:  جتوانید، و دیگر آنکه پیامبر خدا  خیبر مانده می

 از (جزیرة العرب) خارج سازید. 

                                                                                                                        



 ٣٨٣ است آمده زراعت و کشت مورد در که آنچه]: ۴۰[ کتاب

انَ أَصْ  -٩ ا كَ ابُ النَّ باب: مَ مْ  جيِّ بِ حَ هُ ايسِ بَعضُ وَ عْ  يُ ةِ وبَ اعَ رَ ةِ ضاً يفِ الزِّ رَ  الثَّمَ

 با یک دیگر در زراعت و میوه ج]: همکاری صحابۀ پیامبر خدا ٩باب [

ُ َ�نُْه َعن  -١٠٨٤ ِه ُظَهْ�ِ بِْن َرافٍِع، لََقْد َ�َهانَا قَاَل: قَاَل َرافَِع ْ�َن َخِديِج ريَِضَ ا�َّ ، َ�مِّ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  ِ َص�َّ اُهللا رَُسوُل ا�َّ ْمٍر اَكَن بِنَا َرافًِقا، قُلُْت: َما قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
َ�ْن أ

 ِ ، قَاَل: َداَعِ� رَُسوُل ا�َّ َما تَْصنَُعوَن «َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َعلَيِْه وََسلََّم، َ�ُهَو َحقٌّ
ِعِ�، قَاَل: »بَِمَحاقِِلُ�ْم؟ وُْسِق ِمَن اتلَّْمِر َوالشَّ

َ
ُ�ِع، وىلََعَ األ َال َ�ْفَعلُوا، «، قُلُْت: نَُؤاِجُرَها ىلَعَ الرُّ

ْمِسُكوَها
َ
ْو أ

َ
ْزرُِعوَها، أ

َ
ْو أ

َ
 ].٢٣٣٩[رواه ابلخاری:  ُت: َسْمًعا َوَطاَعةً قَاَل َرافٌِع: قُلْ » اْزرَُعوَها، أ
(ظھیر بن رافع) گفت روایت است که گفت: کاکایم  ساز رافع بن خدیج -١٠٨٤

 از کاری که برای ما سھولتی داشت، نھی فرمودند. جکه پیامبر خدا 
 اند حق است. فرموده جگفتم: آنچه که پیامبر خدا 

ھای خو چه کار  شما با زمین: «گفت: پیامبر خدا ی مرا طلبیده و پرسیدند
 ؟»کنید می

 دھیم. ھا را به چھار یک و به چند (وسقی) از خرما و جو به اجاره می گفتم: آن
ھای خود را] کشت کنید، و یا بدھید که  چنین نکنید، یا خود شما [زمین«گفتند: 

 ».دیگران برای خود کشت کنند، و یا ھمان طور بدون کشت نگھدارید
  .)١(گفتم: به سر و چشم قبول دارمشان  ید: در جوابگو می سرافع

ُ َ�نُْهَما: َعن  -١٠٨٥ يُْ�ِري َمَزارَِعُه ىلَعَ َ�ْهِد انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا  اَكنَ «اْ�َن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ
يِب بَْ�ٍر، َوُ�َمَر، َوُ�ثَْماَن، وََصْدًرا ِمْن إَِماَرِة 

َ
َث َ�ْن َرافِِع بِْن  »ُمَعاِو�َةَ َعلَيِْه وََسلََّم، َوأ ُ�مَّ ُحدِّ

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ «َخِديٍج: 
َ
 َرافٍِع، » َ�َ� َ�ْن ِكَراِء الَمَزاِرِع  أ

َ
فََذَهَب اْ�ُن ُ�َمَر إِىل

ُ، َ�َقاَل: 
َ

هل
َ
َ�َقاَل ا�ُْن » َ�ْن ِكَراِء الَمَزاِرِع َعلَيِْه وََسلََّم َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا «فََذَهبُْت َمَعُه، فََسأ

 ه این حدیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق ب -١
بعضی از علماء با استناد به این حدیث، اجاره دادن زمین را به جزئی از حاصل آن، مکروه  

دانند،  اند، ولی دیگران با تاویل این حدیث، و دالئل دیگری که دارند، این عمل را جائز می دانسته
ن در کتب فقه، مطالعه توا و اقوال علماء در این مسئله قبال گذشت، و تفصیل بیشتر آن را می

 نمود.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٨٤

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، بَِما «ُ�َمَر:  نَّا ُكنَّا نُْ�ِري َمَزاِرَ�نَا ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ
َ
قَْد َعِلْمَت �

ٍء ِمَن اتلِّنْبِ  ْر�َِعاِء، َو�يَِشْ
َ
 ].٢٣٤٤، ٢٣٤٣[رواه ابلخاری:  »ىلَعَ األ

زراعتی خود را در زمان ھای  روایت است که وی: زمین بمراز ابن ع -١٠٨٥
به اجاره  سو ابتدای خالفت معاویه بو خالفت ابو بکر و عمر جپیامبر خدا 

از  جبرایش خبر رسید که پیامبر خدا  سداد، بعد از آن از طریق رافع بن خدیج می
 اند. اجاره دادن زمین زراعتی نھی فرموده

 رفت و از وی در زمینه پرسان نمود. سیجنزد رافع بن خد بابن عمر
 اند. از اجاره دادن زمین زراعتی نھی فرموده جگفت: پیامبر خدا 

زراعتی خود را در زمان ھای  ابن عمر برایش گفت: خودت خبر داری که ما زمین
روئید و به چیزی از کاه، به اجاره  میھا  به مقابل آنچه که بر کنار جوی جپیامبر خدا 

 .)١(دادیم می

ُ َعنُه وَ  -١٠٨٦ نَّهُ  َ�نُْهَماريَِضَ ا�َّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه «، قَاَل: � ْعلَُم يِف َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
ُكنُْت أ

رَْض تُْ�َرى
َ
نَّ األ

َ
ْن يَُ�وَن انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَْد »وََسلََّم أ

َ
ِ أ ، ُ�مَّ َخيِشَ َ�بُْد ا�َّ

ْحَدَث يِف َذلَِك َشيْئًا لَْم يَُ�ْن َ�ْعلَُمُه، 
َ
رِْض «أ

َ
 ].٢٣٤٥[رواه ابلخاری:  »َ�رَتََك ِكَراَء األ

 جاست که گفت: من در زمان پیامبر خدا روایت  بو از ابن عمر -١٠٨٦
 .شود می دانستم که زمین به اجاره داده می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
این است که وی روایت ابو رافع را که به طور مطلق بیانگر نھی  ب) حاصل حدیث ابن عمر۱

باشد، رد کرد، و در تعلیل رد خود چنین گفت که: سبب  پیامبر خدا ی از اجاره دادن زمین می
از اجاره دادن زمین زراعتی نسبت به کسانی بود که آن را به اساس عقد فاسد  جنھی پیامبر خدا 

روید با  ھا می چیزی که در کنار جوی«گفتند:  دادند، به طوری که برای کشتمند می با اجاره می
ھا خوب حاصل  ھای کنار جوی شد که زمین مقدار معین کاه باید برای ما باشد، و چه بسا می

داد، و کنار  ھای زمین خوب حاصل می زد، و یا دیگر جا ی دیگر زمین را آفت میھا داد، و جای می
گردید، و این چیز سبب کشمکش و  زد، و یکی از دو طرف خساره مند می ھا را آفت می جوی

ھا را از چنین اجاره دادنی منع فرمودند،  آن جشد، از این سبب پیامبر خدا  ھا می منازعه بین آن
اجاره براساس عقد فاسد نبوده، و مقدار اجاره به سوم و یا چھارم حصه از حاصل  پس بنابراین اگر

 تمام زمین به اساس اتفاق جانبین صورت بگیرد، روا است، و از نگاه شرعی مانعی ندارد.

                                                 



 ٣٨٥ است آمده زراعت و کشت مورد در که آنچه]: ۴۰[ کتاب

 جمبادا پیامبر خدا ] ترسید که بگوید] بعد از آن عبدالله [بن عمر [راوی می
حکمی صادر کرده باشند که او از آن اطالعی نداشته باشد، از این جھت از اجاره دادن 

 .)١(زمین خودداری کرد

 باب: -١٠

 ]١٠باب [

ُث،  -۱۰۸۷ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَْوًما ُ�َدِّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

ْهِل ابَلاِديَِة: 
َ
ُ: وَِعنَْدُه رَُجٌل ِمْن أ

َ
ْرِع، َ�َقاَل هل َذَن َر�َُّه يِف الزَّ

ْ
ْهِل اجلَنَِّة اْستَأ

َ
نَّ رَُجًال ِمْن أ

َ
أ

لَْسَت 
َ
رَْف َ�بَاتُُه أ ْزَرَع، قَاَل: َ�بََذَر، َ�بَاَدَر الطَّ

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ِ�يَما ِشئَْت؟ قَاَل: بََ�، َولَِك�ِّ أ

ْمثَاَل اجِلبَالِ 
َ
: ُدونََك يَا اْ�َن آَدَم، فَإِنَُّه َال �ُْشِبُعَك َواْسِتَواُؤُه َواْسِتْحَصاُدُه، فَاَكَن أ ُ ، َ�يَُقوُل ا�َّ

ٌء، َ�َقاَل  ُْن  يَشْ
َ

ا � مَّ
َ
ْصَحاُب َزْرٍع، َوأ

َ
نَْصاِر�ًّا، فَإِ�َُّهْم أ

َ
ْو أ

َ
 قُرَِشيًّا، أ

َّ
ُدُه إِال ِ

َ
ِ َال جت : َوا�َّ ْعَرايِبُّ

َ
األ

ْصَحاِب َزْرٍع، فََضِحَك انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ
 ].۲۳۴۸[رواه ابلخاری:  فَلَْسنَا بِأ

زدند، و در  روزی سخن می جست که: پیامبر خدا روایت ا ساز ابو ھریره -۱۰۸۷
 این وقت شخص بادیه نشینی نزدشان نشسته بود.

دگارش اجازه خواست تا در داخل بھشت رشخصی از اھل بھشت از پرو«فرمودند: 
 کشت و زراعت نماید.

 خواھی نزدت نیست؟ خداوند برایش گفت: آیا ھر چیزی را که می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ه رافع بن خدیج از این بود که برایش خبر رسید ک ب) سبب خود داری نمودن ابن عمر۱

گویی؟ ابن خدیج گفت:  کند، نزدش رفت و گفت: یا ابن خدیج! چه می اجاره دادن زمین منع می
 جگفتند: پیامبر خدا  ام که می از دو نفر از کاکا ھایم که در عزوۀ بدر اشتراک نموده بودند شنیده

 جن پیامبر خدا گفت: من در زما باند، عبدالله بن عمر از اجاره دادن زمین منع کرده
 شود.... الخ. دانستم که زمین به اجاره داده می می

گویند که اجاره دادن زمین، در مقابل مقداری از  ) با استناد به این حدیث بعضی از علماء می۲
حاصل آن مکروه است، ولی نظر علمای دیگر و ادلۀشان را قبال در چند حدیث گذشته بیان 

ه دادن زمین متضمن عقد فاسد نباشد، بنا به قول عامۀ فقھاء جواز نمودیم، و گفتیم که اگر اجار
 دارد.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٨٦

 لی من کشت و زراعت کردن را دوست دارم.گفت: چرا نیست؟ ھمه چیز ھست و
سبز  گفت: و آن شخص بذر نمود و تخم پاشید، به یک چشم بر ھم زدن، [زراعتش]

 باال آمد.ھا  گردید، رسید، و درو شد، و به اندازۀ کوه
سیر تو را  خداوند برایش گفت: ای فرزند آدم! ھمه را بگیر، زیرا ھیچ چیزی

 ».کند نمی
یابی مگر  گفت: به خداوند سوگند که آن شخص را نمیه نشین یدشخص باآن 

ھا اھل کشت و زراعت اند، ولی ما [مردم بادیه نشین] اھل  قرشی و یا نصاری، زیرا آن
 .)١(خندیدند جکشت و زراعت نیستیم، و پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) در بھشت ھر چیزی را که انسان از لذات و کارھای دنیوی بخواھد، در نزدش موجود است، ۱

نُفُس ٱَو�ِيَها َما �َۡشتَِهيهِ ﴿فرماید:  خداوند متعال می
َ
ۖ ٱَوتََ�ُّ  ۡ� ُ�ُ�ۡ

َ
�ۡ﴾. 

اش  ) اگر کسی پیشۀ داشته باشد که سبب عیب برایش نباشد، جواز دارد که او را به ھمان پیشه۲
 ھا. وصف نمائیم، مثال: بگوئیم، فالنی نجار، فالنی بزاز، فالنی دھقان، و امثال این

ورزد، و  ق می) انسان بر ھرکاری که عادت کرد، ولو آنکه سبب زحمتش باشد، به آن عش۳
 خواھد تا به ھمان کار ادامه بدھد. می

جا به  ) اجراءات کارھا در بھشت، مانند اجراءات کارھا در این دنیا نیست، بلکه ھمه چیز در آن۴
 گیرد. حسب دلخواه و بدون زحمت و بسیار به زودی انجام می

                                                 



 
 

اةكتابُ امل -٤١ اقَ  سَ

 ]: زراعت و آبیاری۴۱کتاب [

١-  ْ  بِ باب: يفِ الرشُّ

 ]: در آب دادن۱باب [

يِتَ انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم بَِقَدٍح، َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعٍد  -۱۰۸۸
ُ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ ريَِضَ ا�َّ

رَشَِب 
ْشيَاُخ َ�ْن �ََساِرهِ، َ�َقاَل: فَ

َ
ْصَغُر الَقْوِم، َواأل

َ
َذُن يِل «ِمنُْه، َوَ�ْن يَِميِنِه ُغَالٌم أ

ْ
تَأ

َ
يَا ُغَالُم أ

ْشيَاخَ 
َ
ْعِطيَُه األ

ُ
ْن أ

َ
ْ�َطاُه إِيَّاهُ »أ

َ
، فَأ ِ َحًدا يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
وثَِر بَِفْضِ� ِمنَْك أ

ُ
 ، قَاَل: َما ُكنُْت ِأل

 ].۲۳۵۱ی: [رواه ابلخار
قدح  جروایت است که گفت: کسی برای پیامبر خدا  ساز سھل بن سعد -۱۰۸۸

جوانی بود که خورد شان  آبی آورد، آن را نوشیدند، [در این وقت] به طرف راست
بزرگ شان  ترین افراد مجلس بود [این جوان فضل ابن عباس بود] و به طرف چپ سال

 ساالن بودند.
دھی که این قدح (لیوان) آب را برای بزرگ ساالن  ه میای جوان! اجاز«فرمودند: 

 ؟»بدھم
 خواھم که به پس خور شما ایثار کنم. آن جوان گفت: یا رسول الله! ھرگز نمی

 .)١(آن قدح (لیوان) آب را برای آن جوان دادند جو پیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 در این باب این است که در آن قسمت کردن آب آمده است.) مناسبت این حدیث ۱
 ) دست راست و طرف راست، بر دست چپ و طرف چپ فضیلت دارد.۲
) خورد بودن مانع مستحق گردیدن چیزی نیست، و در حقوق فرقی بین خورد سال و کالن ۳

 باشد. سال نمی

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٨٨

�َُس ْ�ُن َمالٍِك َعن  -۱۰۸۹
َ
نَّهُ  أ

َ
ُ َ�نُْه � ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  قَاَل: ريَِضَ ا�َّ ُحِلبَْت لِرَُسوِل ا�َّ

 َ �
َ
َنَُها بَِماٍء ِمَن ابِلرْئِ الَّيِت يِف َداِر أ

َ
�َِس بِْن َمالٍِك، وَِشيَب بل

َ
ٍس، وََسلََّم َشاٌة َداِجٌن، َوِ�َ يِف َداِر أ

رَشَِب 
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم الَقَدَح، فَ ْ�َطى رَُسوَل ا�َّ

َ
ِمنُْه َحىتَّ إَِذا نََزَع الَقَدَح ِمْن ِ�يِه، فَأ

ْعِط 
َ
، أ ْعَرايِبَّ

َ
ْن ُ�ْعِطيَُه األ

َ
، َ�َقاَل ُ�َمُر: وََخاَف أ ْعَرايِبٌّ

َ
بُو بَْ�ٍر، َوَ�ْن يَِميِنِه أ

َ
بَا  وىلََعَ �ََساِرهِ أ

َ
أ

ْ�َطاُه 
َ
ِ ِعنَْدَك، فَأ ي ىلَعَ بَْ�ٍر يَا رَُسوَل ا�َّ ِ

َّ
ْعَرايِبَّ اذل

َ
ْ�َمنَ « يَِمينِِه، ُ�مَّ قَاَل: األ

َ
ْ�َمَن فَاأل

َ
 »األ

 ].۲۳۵۲[رواه ابلخاری: 
روایت است که گفت: از گوسفندی که در خانه  ساز انس بن مالک -۱۰۸۹

دوشیدم، و آن شیر را با آبی از  جدادیم مقدار شیری را برای پیامبر خدا  پرورش می
 دادم. جر را برای پیامبر خدا ام کشیده شده بود، مخلوط نمودیم، شی چاه خانه

ایشان از آن شیر نوشیدند، چون قدح (لیوان) را از دھان خود برداشتند، به طرف 
 شخص بادیه نشینی نشیته بود.شان  و به طرف راست سابو بکرشان  چپ

باقی مانده را برای آن شخص بادیه نشین  جاز خوف اینکه مبادا پیامبر خدا  سعمر
نزد تات نشسته است، شیر را  سو گفت: یا رسول الله! ابو بکر بدھند، [سبقت نموده]

 برای او بدھید.
آنکه به «شیر را برای آن شخص بادیه نشین داده و فرمودند:  جولی پیامبر خدا 

 .)١(»تر است طرف راست است مستحق

انجام دادند، یک اسلوب بسیار نیک تربیۀ اطفال است، که جھت تقویۀ  ج) آنچه که پیامبر خدا ۴
شویم، و حتی  شخصیت طفل، برایش ھمان اھمیتی را قائل شویم، که برای کالن ساالن قائل می

برای آن طفل نو جوان اھمیت بیشتری نسبت به کالن ساالن قائل شده بودند، زیرا  جنبی کریم 
شانده بودند، تا شخصیتش پرورش یافته، و حس حقارت خورد آن طفل را به طرف راست خود ن

سالی از وی زدوده شود، و به اثر این اسلوب نبوی در تربیۀ اطفال بود، که نو جوانان خورد سالی 
 گرفتند. ھای فرا مرزی بر عھده می ھای بزرگی را در جنگ فرماندھی لشکر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ر آب دادن، شخصی که به طرف راست نشسته است، از شخصی که به طرف چپ نشسته ) د۱ 

باشد، ولو آنکه شخص طرف چپ بر آن شخص دیگر از نگاه مقام و مرتبت، و  تر می است، مستحق
 علم و دانش فضیلت داشته باشد.

                                                                                                                        



 ٣٨٩  یاریآب و زراعت]: ۴۱[ کتاب

نْ  -٢ بَ املَا باب: مَ احِ ال إِنَّ صَ تَّىقَ قُّ بِاملَاءِ حَ رْ  ءِ أَحَ يَ  وَ

تر  ا وقتی که سیراب شود به آب مستحقکسی که گفته است صاحب آب ت ]:۲باب [
 است

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -١٠٩٠ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َال ُ�ْمنَُع «َ�ْن أ

 
ُ َ
 ].٢٣٥٣[رواه ابلخاری:  »فَْضُل الَماِء يِلُْمنََع بِِه الألَك

آبی که از اندازۀ «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۰۹۰
 ».ضرورت زیادتر باشد، نباید سبب ممانعت از چراندن علف زار شود

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:   روايةَو َعنُه يف -۱۰۹۱ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
َال َ�ْمنَُعوا فَْضَل الَماِء «: أ

ِ تِلَْمنَ 
َ

 ].۲۳۵۴: [رواه ابلخاری »ُعوا بِِه فَْضَل الإلَك
 ج] در روایت دیگری آمده است که: پیامبر خدا سو از [ابو ھریره -۱۰۹۱
آب زیادی خود را از دیگران دریغ نکنید، تا به این طریق سبب ممانعت از «فرمودند: 

 .)١(»چراندن زیادی علف زاران شوید

ه، طعام، ) با قیاس بر آب، در ھر چیز دیگری که جنبۀ اکرام و عزت داشته باشد، مانند: میو۲
ھا، شخص طرف راست از  دست شستن، داخل شدن به خانه، خارج شدن از خانه و امثال این

 تر است. شخص طرف چپ، مستحق
) با قیاس بر آب دادن از طرف راست، اگر کسی در مسجد، و یا در مجلس از دیگری پیشتر در ۳

و را از جایش بر خیزاند، و باشد، و دگیری حق ندارد، تا ا جایی نشسته باشد، مستحق ھمانجا می
شود، زیرا بعد از اینکه شخص اعرابی  گرچه این حکم به طور ضمنی از خود حدیث نیز دانسته می

نشسته بود، کسان دیگری که بعد از وی آمدند، ولو آنکه بر وی  جبه طرف راست پیامبر خدا 
 فضیلت داشتند، از اعرابی نخواستند تا از جای خود بر خیزد.

ن آب در شیری که برای نوشیدن، و یا برای تقدیم کردن برای مھمان است، جواز دارد، ) ریخت۴
 ولی در شیری که برای فروش است، جایز نیست.

جنبۀ دوستی و مھربانی را که با ابو بکر صدیق داشت، در ھرجا و در ھرچیز در نظر  س) عمر۵
چون در مقام تشریع  جنبی کریمکرد، و باید دوست حقیقی چنین باشد، ولی  داشت و مراعات می

و ارشاد قرار داشتند، جنبۀ توجیھی و تشریعی اسالم را در نظر گرفته و ھمان کاری را انجام 
 دادند که باید ھمگان در روش زندگی خود انجام دھند.

 از احکام و سمائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٩٠

صُ  -٣ ةِ يفِ الْ باب: اخلُ االْ وَ  رِ بِئْ ومَ اءِ فِيهَ  قَضَ

 ]: خصومت کردن در چاه و حکم کردن در آن۳باب [

۱۰۹۲-  ِ ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  بِن َمسُعودٍ  َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ريَِضَ ا�َّ
َ َوُهَو َعلَيِْه  َمْن َحلََف ىلَعَ يَِمٍ� َ�ْقتَِطُع بَِها َماَل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم، ُهوَ « َعلَيَْها فَاِجٌر، لَيِقَ ا�َّ

نَْزَل » َغْضبَانُ 
َ
: فَأ

َ
ُ َ�َعاىل ِينَ  إِنَّ ﴿ا�َّ وَن بَِعۡهِد  ٱ�َّ ِ �َۡشَ�ُ يَۡ�ٰنِِهۡم َ�َمٗنا قَلِيً� وَ  ٱ�َّ

َ
اآليََة،  ﴾�

بُو َ�بِْد الرَّمْحَِن يِفَّ 
َ
ثَُ�ْم أ ْشَعُث، َ�َقاَل: َما َحدَّ

َ
نِْزلَْت َهِذهِ اآليَُة، اَكنَْت يِل برِْئٌ يِف فََجاَء األ

ُ
أ

رِْض ابِْن َ�مٍّ يِل، َ�َقاَل يِل: 
َ
، قُلُْت: يَا رَُسوَل »َ�يَِمينُهُ «، قُلُْت: َما يِل ُشُهوٌد، قَاَل: »ُشُهوَدكَ «أ

، إًِذا َ�ِْلَف، فََذَكَر انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َهَذا احلَدِ  ِ ُ ا�َّ
َ

ُ َذلَِك تَْصِديًقا هل نَْزَل ا�َّ
َ
 يَث، فَأ

 ].۲۳۵۷، ۲۳۵۶[رواه ابلخاری: 
کسی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز عبدالله بن مسعود -۱۰۹۲

که [به دروغ] سوگند بخورد، تا به سبب آن سوگند، مال مسلمانی را مالک شود، در 
 ».غضب است کند که بر وی ند را مالقات میوحالی خدا

مان خدا و و پی کسانی که به عھد«و خداوند این آیۀ مبارکه را نازل فرمود: 
 ».آورند خود مبلغ اندکی را به دست میھای  سوگند

من نازل شده دربارۀ  اشعث آمد و گفت: ابو عبدالرحمن برای شما چه گفت؟ این آیۀ
 اه از او است].است، در زمین پسر عموی خود چاھی داشتم، [و ادعا کرده که چ

 ».شاھدانت را حاضر کن«برایم گفتند:  جپیامبر خدا 
 گفتم: شاھد ندارم.

 ».پس او باید سوگند بخورد«فرمودند: 

بود که در نزدیک آن، کسی چاه و یا ) معنی این دو حدیث شریف این است که: اگر چراگاھی ۱
چشمۀ آبی داشت، و آب چاه و یا چشمه از ضرورت خودش بیشتر بود، و مردم بدون وجود آب 

توانستند از آن چراگاه برای مواشی خود استفاده نمایند، نباید صاحب آب، آبی را که از وی  نمی
 را از آن چراگاه منع کرده است. زیاد است، از مردم دریغ نماید، زیرا در این صورت گویا مردم

 ) بنا به قول اکثر علماء این نھی برای تنزیه است، نه برای تحریم.۲
 تر است. ) تا وقتی که صاحب آب، به آب ضرورت داشته باشد، از دیگران به آن آب مستحق۳

                                                                                                                        



 ٣٩١  یاریآب و زراعت]: ۴۱[ کتاب

حدیث مذکور را گفتند، و خداوند متعال  جخورد، پیامبر خدا  گفتم: او سوگند می
 .)١(ود نازل فرموداین آیۀ کریمه را جھت تصدیق رسول خ

نْ مِ باب: إِثْ  -٤ نَعَ ابْ  مَ نَ املَاءِ مَ بِيلِ مِ  نَ السَّ

 کند ]: گناه کسی که آب را از رهگذر منع می۴باب [

ىَب َعن  -١٠٩٣
َ
ُ َ�نُْه، قَ  أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: ثََالثٌَة َل اُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ : قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ِْهْم يَْوَم الِقيَ 
َ

ُ إيِل ُ فَْضُل َماٍء َال َ�نُْظُر ا�َّ يِلٌم، رَُجٌل اَكَن هلَ
َ
يِهْم، َولَُهْم َعَذاٌب أ اَمِة، َوَال يَُز�ِّ

ْ�َطاُه 
َ
ْ�يَا، فَإِْن أ  دِلُ

َّ
ِبيِل، َورَُجٌل بَاَ�َع إَِماًما َال ُ�بَايُِعُه إِال ِر�ِق، َ�َمنََعُه ِمَن ابِْن السَّ ِمنَْها بِالطَّ

، َو�ِْن لَْم ُ�ْعِطِه ِمنَْها سَ  َ ريَِضَ
َ

ي َال إهِل ِ
َّ

ِ اذل ، َ�َقاَل: َوا�َّ قَاَم ِسلَْعتَُه َ�ْعَد الَعرْصِ
َ
ِخَط، َورَُجٌل أ

 َهِذهِ اآليََة:
َ
قَُه رَُجٌل ُ�مَّ قََرأ ْ�َطيُْت بَِها َكَذا َوَ�َذا، فََصدَّ

َ
ِينَ  إِنَّ ﴿ َ�ْ�ُُه لََقْد أ وَن  ٱ�َّ �َۡشَ�ُ

ِ بَِعۡهِد  يَۡ�ٰنِِهۡم َ�َمٗنا قَ وَ  ٱ�َّ
َ
 ].٢٣٥٨[رواه ابلخاری:  ﴾لِيً� �

سه گروه «فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۰۹۳
ھا را [از گناه] پاک  کند، و آن ھا نظر نمی ھستند که در روز قیامت خداوند به طرف آن

 ھا عذاب درد ناکی است. سازد، و برای آن نمی
از رھگذران آن را  اندازۀ احتیاج خود بیشتر دارد، و ازکسی که در کنار راه، آبی را 

 کند. دریغ می
کسی که با امام به جھت اغراض دنیوی بیعت کند، به طوری که اگر چیزی برایش 

 بدھد خودش شود، و اگر ندھد آزرده شود.
رض فروش بگذارد، و به دروغ بگوید که: به ز عصر به معاکسی که مالش را بعد و 

خریدند، و شخصی سخنش را  از من به چنین و چنان مبلغی میآن را  خدا سوگند که
 ».باور نماید

کسانی که پیمان الھی «این آیۀ مبارکه را تالوت نمودند:  جو بعد از آن پیامبر خدا 
ھا  خود را به بھای اندکی بفروشند، بھرۀ در آخرت ندارند، و خداون با آنھای  و سوگند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 وردن در صورت انکار متوجه (مدعی علیه) است.) شاھد آوردن بر ذمۀ (مدعی) و سوگند خ۱
 ) در تصرف داشتن چیزی، دلیل قطعی بر مالک بود آن چیز نیست.۲

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٩٢

سازد،  ھا را [از گناه] پاک نمی ، و آنکند ھا نظر نمی بر آنگوید، و در قیامت  سخن نمی
 .)١(»ھا عذاب درد ناکی است و برای آن

قْ باب: فَضْ  -٥  یِ املَاءِ لِ سَ

 ]: فضیلت آب دادن۵باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:َعنُه وَ  -۱۰۹۴ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ بَيْنَا رَُجٌل َ�ْميِش،  ريَِضَ ا�َّ

إَِذا ُهَو بَِ�لٍْب يَلَْهُث 
رَشَِب ِمنَْها، ُ�مَّ َخَرَج فَ

ا، فَ َل برِْئً َى فَاْشتَدَّ َعلَيِْه الَعَطُش، َ�َ�َ ُ�ُل الرثَّ
ْ
يَأ

ْمَسكَ 
َ
ُه، ُ�مَّ أ  ُخفَّ

َ
ي بَلََغ يِب، َ�َمَأل ِ

َّ
ُه بِِفيِه، ُ�مَّ َرِ�َ، ِمَن الَعَطِش، َ�َقاَل: لََقْد بَلََغ َهَذا ِمثُْل اذل

ْجًرا؟ 
َ
َا يِف ابَلَهائِِم أ

َ
، َو�ِنَّ نل ِ ُ، قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ُ، َ�َغَفَر هل

َ
ُ هل َب، فََشَكَر ا�َّ

ْ
يِف «قَاَل: فََسىَق اللَك

ْجرٌ 
َ
 ].۲۳۶۳[رواه ابلخاری:  »لُكِّ َكِبٍد َرْطبٍَة أ

شخصی در «فرمودند:  جخدا  روایت است که پیامبر سو از ابو ھریره -۱۰۹۴
 رفت، تشنگی بر وی غلبه نمود، در چاھی پایان شد و آب خورد. راھی می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گوید، و  گوید این است که: سخن رضایت نمی ) مراد از اینکه خداوند با این سه گروه سخن نمی۱

کند،  اند باز خواست می ھا در مورد گناھانی که مرتکب شده از آن زند، و ھا می سخنی که با آن
 سخن قھر و غضب است.

 تر است. ) صاحب آب، تا وقتی که خودش به آن ضرورت داشته باشد، از دیگران به آب مستحق۲
) اگر کسی از تشنگی بمیرد، دیت آن به عالوه از سجن و عقوبت بر کسی است که برایش آب ۳

با قیاس بر تشنگی، اگر کسی از گرسنگی بمیرد، دیت وی بر کسی و یا بر کسانی نداده است، و 
 است که قدرت طعام دادن آن را داشتند و طعام را از وی دریغ نمودند.

) بیعت با امام باید براساس ھمبستگی، تعاون، ونصرت مسلمین، و توحید صف باشد، و کسی که ۴
 باشد. د، شامل این وعید میکن براساس اغراض دنیوی با امام بیعت می

) قید سوگند خوردن در وقت عصر، قید اعتباری نیست، بنابراین کسی که مالش را با قسم ۵
باشد، چه این عملش در وقت عصر باشد، و چه در  رساند، شامل این حکم می دروغ به فروش می

صر برای بیان غیر وقت عصر، و چه در شب باشد، و چه در روز، و یا تخصیص آن به بعد از ع
خواھد مال  واقعیت است، زیرا در آن وقت، بازارھا نزدیک به بسته شدن است، و صاحب مال می

 خود را به ھرطوری که شده است به فروش برساند.
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خورد، با خود  چون از چاه بیرون شد، دید که سگی بر سر چاه از تشنگی خاک می
گفت: این حیوان ھم مانند که من تشنه بودم تشنه است، موزۀ خود را آب کرد و به 

باال شد، و سگ را به این طریق آب داد، خداوند این عملش  دھان خود گرفت و از چاه
 ».را قبول نمود و گناھانش را بخشید

 پرسیدند: یا رسول الله! [از نیکی کردن] به چار پایان ھم برای ما ثواب است؟
 .)١(»زنده جانی ثواب دارد نیکی کردن] برای ھر«[فرمودند: 

نْ  -٦ أ باب: مَ وْ  رَ بَ احلَ احِ رْ  أَوِ ضِ أَنَّ صَ ئِهِ القِ قُّ بِامَ ةِ أَحَ  بَ

 داند تر می صاحب حوض و صاحب مشک آب را مستحق]: کسی که ۶باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َعنَه وَ  -۱۰۹۵ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، «ريَِضَ ا�َّ ِ
َّ

َواذل
 َ�ْن َحويِْض، َكَما 

ً
ُذوَدنَّ رَِجاال

َ َ
 ].۲۳۶۷[رواه اخلاری:  »تَُذاُد الَغِر�بَُة ِمَن اِإلبِِل َعِن احلَوِْض أل

سوگند به ذاتی «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  سو از ابو ھریر -۱۰۹۵
چنان از حوض خود  که جانم در دست او است، [بال کیف] بعضی از اشخاص را آن

 بیگانه از حوض [دیگران] رانده رانم، به مانند آنکه شتر [یعنی: حوض کوثر] می
 .)٢(»شود می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
نان دادن، شود، خواه با آب دادن باشد، و خواه به  ) احسان کردن، سبب مغفرت گناھان می۱

 وخواه به ھرعمل مشروع دیگری که جانب مقابل به آن احتیاج داشته باشد.
است، برای  اند: اگر گناھت بسیار زیاد ) آب دادن ثواب بسیاری دارد، بعضی از تابعین گفته۲

 مردم آب بده.
 ای است، ولو آنکه با غیر مسلمان باشد. ) نیکی کردن با ھرکسی کار مستحب و پسندیده۳
اند: چون جزاء از جنس عمل است، دور نیست که آب دادن در این دنیا  بعضی از علماء گفته) ۴

 سبب سیراب شدن در روز آخرت گردد.
رانند، منافقین، و یا مرتدین، و یا مبتدعین  ھا را از کوثر می آن جمراد از اشخاصی که پیامبر خدا  -٢

ھا را از حوض کوثر  آن جسانی که پیامبرخدا ھا ھستند، و یا مراد از ک باشند، و یا ھمۀ این می
ھای سابقه ھستند، زیرا برای ھر پیامبری حوض مخصوصی برای خودش و امتش  رانند، امت می
 باشد. می
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ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  هُ َ�نْ وَ  -۱۰۹۶ ثََالثٌَة َال يَُ�لُِّمُهُم «ريَِضَ ا�َّ
 
َ
ِْهْم: رَُجٌل َحلََف ىلَعَ ِسلَْعٍة لََقْد أ

َ
ُ يَْوَم الِقيَاَمِة، َوَال َ�نُْظُر إيِل ْ�َطى ا�َّ

َ
ا أ ْ�رَثَ ِممَّ

َ
ْ�َطى بَِها أ

، يِلَْقتَِطَع بَِها َماَل رَُجٍل ُمْسِلٍم، َورَُجٌل  َوُهَو اَكِذٌب، َورَُجٌل َحلََف ىلَعَ يَِمٍ� اَكِذبٍَة َ�ْعَد الَعرْصِ
 َ ْمنَُعَك فَْضِ� َكَما َمنَْعَت فَْضَل َما ل

َ
: ايلَْوَم أ ُ [رواه  ْم َ�ْعَمْل يََداكَ َمنََع فَْضَل َماٍء َ�يَُقوُل ا�َّ

 ].۲۳۶۹ابلخاری: 
اند که خداوند متعال  سه گروه«روایت است که فرمودند:  سو از ابو ھریره -۱۰۹۶

 کند. ھا نظر نمی گوید، و به طرف آن خن نمیھا س در روز قیامت با آن
به چنین و چنان مبلغی آن را  کسی که بر مالی به دروغ سوگند بخورد که

 خریدند. می
کسی که بعد از عصر به دروغ سوگند بخورد، و به سبب این سوگند، مال مسلمانی 

 را به دست آورد.
و کسی که زیادی آب خود را از دیگران دریغ نماید، و خداوند متعال برایش 

کنم، که تو آنچه را  چنان دریغ می گوید: من امروز فضل و مھربانی خود را از او آن می
 .)١(»کردی بودی، از دیگران در یغ میکه به دست خود نساخته 

َى إِالَّ اهللا -٧ ولِهِ وَ  باب: الَ محِ سُ  رَ

 ]: اختصاصی نمودن جز برای خدا و رسولش نیست۷باب [

ْعَب ْ�َن َجثَّاَمةَ  َعن -۱۰۹۷ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  الصَّ ُ َ�نُْه، قَاَل: إِنَّ رَُسوَل ا�َّ ريَِضَ ا�َّ
ِ َولِرَُسوهِلِ  الَ «قَاَل:  َّ�ِ 

َّ
 ].۲۳۷۰ابلخاری: [رواه  »ِحَ� إِال

اختصاصی «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز صعب بن جثامه -۱۰۹۷
 .)٢(»کردن چیزی جز برای خدا و رسولش نیست

 ) مطالعه نمود.۱۰۹۴) و حدیث (۱۰۹۳توان در حدیث ( تفصیل این حدیث را می -١
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
ندارد منطقۀ را که صاحب ندارد، برای خود جھت استفادۀ شخصی و یا چراندن ھیچ کس حق  

مواشی خود (قرق) نماید، بلکه چنین مناطقی حق عموم مردم بوده، و برای استفادۀ ھمگان 
داند برای مصلحت  تواند جا، و یا جاھایی را که مناسب می است، بنابراین خلیفۀ مسلمانان می

ھایی را برای شتران و گوسفندان صدقه  چه خلفای راشدین چراگاه عامه (قرق) نماید، چنان
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٨-  ْ نَ األَهنَارِ وَ  بِ النَّاسِ باب: رشُ ابِ مِ وَ  سقي الدَّ

 چارپایان از انهار]: نوشیدن مردم، و آب دادن ۸باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: -۱۰۹۸ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
اخلَيُْل  َ�ْن أ

ْجٌر: فَرَُجٌل َرَ�َطَها يِف َسِبي
َ
ُ أ

َ
ي هل ِ

َّ
ا اذل مَّ

َ
، وىلََعَ رَُجٍل ِوْزٌر، فَأ ْجٌر، َولِرَُجٍل ِسرْتٌ

َ
، لِرَُجٍل أ ِ ِل ا�َّ

 ُ
َ

وَْضِة اَكنَْت هل ِو الرَّ
َ
َصابَْت يِف ِطيَِلَها َذلَِك ِمَن الَمْرِج أ

َ
ْو َروَْضٍة، َ�َما أ

َ
َطاَل بَِها يِف َمْرٍج أ

َ
فَأ

ْرَواُ�َها َحسَ 
َ
َ�ْ�ِ اَكنَْت آثَارَُها، َوأ ْو رَشَ

َ
فًا أ نَُّه اْ�َقَطَع ِطيَلَُها، فَاْستَنَّْت رَشَ

َ
نَاٍت َحَسنَاٍت، َولَْو �

ُ، فَِ�َ ذِلَ 
َ

ْن �َْسيِقَ اَكَن َذلَِك َحَسنَاٍت هل
َ
�َْت ِمنُْه َولَْم يُرِْد أ رَشِ

�ََّها َمرَّْت بِنََهٍر، فَ
َ
ُ، َولَْو �

َ
لَِك هل

ِ يِف ِرقَابَِها َوَال ُظُهوِرَها، فَ  ًفا ُ�مَّ لَْم يَنَْس َحقَّ ا�َّ ْجٌر، َورَُجٌل َرَ�َطَها َ�َغنِّيًا َوَ�َعفُّ
َ
لَِك أ ِ�َ ذِلَ

ْهِل اإلِْسالَ 
َ
، َورَُجٌل َرَ�َطَها فَْخًرا َوِرَ�اًء َونَِواًء ِأل ِ ِم، فَِ�َ ىلَعَ َذلَِك ِوْزرٌ ِسرْتٌ وَُسئَِل رَُسوُل ا�َّ

 َهِذهِ اآليَُة ا لََّم َعِن احلُُمِر، َ�َقاَل:َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَسَ 
َّ

ٌء إِال َّ ِ�يَها يَشْ نِْزَل يلَعَ
ُ
جلَاِمَعُة َما أ

� يََرهُ ﴿الَفاذَُّة:  ّٗ�َ ٖ�  ].۲۳۷۱[رواه ابلخاری:  ﴾٨ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
اسپ، برای «فرمودند:  جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریرھره -۱۰۹۸

 شخصی سبب مزد، و برای شخصی سبب حفظ آبرو، و برای شخصی سبب گناه است.
است که اسپ را به غرض جھاد در راه خدا، در سبزه اسپ برای آن کسی سبب مزد 

زار و یا در باغچۀ ریسمانش تا ھر جایی که در آن سبزه زار و یا باغچه برسد، برای 
ندی و یا صاحبش ثواب است، و اگر ریسمان آن اسپ کسیخته شود، و اسپ به یک بل

اب است، و مش و در ھر سرگین انداختنش برای صاحبش ثودو بلندی بدود، در ھر قد
اگر آن اسپ به جوی آبی رسیده و از آن جو بدون آنکه صابحش بخواھد او را آب بدھد 
آب بخورد از این آب خوردن برای صاحبش ثواب است، پس چنین اسپی برای 

 ھا است. سبب ثواب صاحبش

کردند، و  خواستند، منزل می (قرق) نموده بودند، و در زمان جاھلیت، بزرگان قوم در جایی که می
رسید، (قرق) آن  کردند، صدای سگ از چھار طرف تا ھرجا که می سگی را وادار به کاو زدن می

این  ججا بچراند، پیامبر خدا  آنشد، و کسی حق نداشت که حیوان خود را در  شخص گفته می
باشد، و کسی به طور  عمل را منع کرده، و فرمودند که: (قرق) خاص برای خدا و رسولش می

 تواند جای را برای خود (قرق) نماید. شخصی نمی
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نیاز باشد، نگھداری  و شخص دیگر کسی است که اسپ را برای اینکه از دیگران بی
آن  کند، [یعنی: اگر برای تجارت باشد، زکات ق خدا را در وی فراموش نمیکند، و ح می
کند]، اسپ برای چنین شخصی  . و اگر محتاجی را ببیند بر آن سوار می)١(دھد میرا 

 حمایه و پرده است.
نماید،  و کسی که اسپ را به قصد افتخار و ریاء و دشمنی با مسلمانان نگھداری می

 ».سبب گناه استچنین اسپی برای صاحبش 
 راجع به االغ پرسید. جو کسی از پیامبر خدا 

بر من در این مورد، چیز دیگری جز این آیۀ جامع نازل نگردیده است «فرمودند: 
بیند، و کسی که  میآن را  کسی که به اندازۀ ذرۀ کار نیکی را انجام دھد، جزای«که: 

 .)٢(»بیند میآن را  به اندازۀ ذرۀ کار بدی را انجام دھد، جزای

خورد، اگر به  ھا علف می گوید: اسپی که از چراگاه با استناد به این جمله می /امام ابو حنیفه -١
 شود. در آن زکات واجب می نصاب برسد،

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گفتند از  آنچه را که می جاند که پیامبر خدا  ) با استناد بر این حدیث بعضی از علماء گفته۱

گفتند، زیرا در موضوع زکات االغ که بر ایشان وحیی نازل نشده بود، به اجتھاد  طریق وحی می
گویند اجتھاد  دانند، می جائز می ج، و کسانی که اجتھاد را برای آنحضر خود چیزی نگفتند

کردند، و اجتھاد  نکردن در مسئلۀ به خصوصی، داللت بر این ندارد که در ھیچ مسئلۀ اجتھاد نمی
 در مسائل بسیاری ثابت شده اسد. جکردن پیامبر خدا 

چه  ، سبب اجر اخروی است، چنان) نگھداشتن و سائل جھاد فی سبیل الله، و از آن جمله اسپ۲
 ریاء و سمعت، مستوجب گناه و عذاب اخروی است.

راجع به اسپ توضیحات دادند، و آن  ج) در حدیث نبوی شریف آمده است که چون پیامبر خدا ۳
را به سه قسم تقسیم نمودند، کسی راجع به (خر) پرسید که آیا حکم خر ھم مثل حکم اسپ 

بر من در این مورد، چیزی دیگری جز این آیۀ جامع نازل «دند که است؟ ایشان در جواب فرمو
بیند، و کسی  کسی که به اندازۀ ذرۀ کار نیکی را انجام دھد، جزای آن را می«که: » نگردیده است

 ».بیند که به اندازۀ ذرۀ کار بدی را انجام دھد، جزای آن را می
تواند؟ این است که امام  ص شده میو اینکه این آیۀ کریمه چگونه جوابی برای سؤال آن شخ

ھا از این بود که: آیا حکم خر مانند حکم اسپ است یانه؟ پیامبر  گوید: (سؤال آن می /عینی
با ذکر این آیۀ کریمه گفتند که: اگر نگھداشتن خر برای کار خیر باشد، حتما ثواب آن  جخدا 

رسد)، و این ھمان چیزی  می رسد، و اگر برای شر باشد، گناه آن به صاحبش برای صاحبش می
 است که آیۀ کریمه بر آن تنصیص دارد.
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يْ  -٩ طَبِ باب: بَ ألِ وَ  عِ احلَ  الكَ

 ]: فروختن هیزم و گیاه۹باب [

۱۰۹۹-  ِ َصبُْت َشاِرفًا َمَع رَُسوِل ا�َّ
َ
نَُّه قَاَل: أ

َ
ُ َ�نُْهْم، � يِب َطالٍِب ريَِضَ ا�َّ

َ
ِّ بِْن أ َ�ْن يلَعِ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم «بَْدٍر، قَاَل: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم يِف َمْغنٍَم يَْوَم  ْ�َطاِ� رَُسوُل ا�َّ
َ
َوأ

ْخَرى
ُ
ْن »َشاِرفًا أ

َ
ِر�ُد أ

ُ
نَا أ

َ
نَْصاِر، َوأ

َ
ْتُُهَما يَْوًما ِعنَْد بَاِب رَُجٍل ِمَن األ

َ
�

َ
َل َعلَيِْهَما ، فَأ مْحِ

َ
أ

�ِيَعُه، َوَميِع َصائٌِغ ِمْن بَِ� َ�يْنُ 
َ
ْستَِعَ� بِِه ىلَعَ َويِلَمِة فَاِطَمَة، ومََحَْزُة �ُْن َ�بِْد إِْذِخًرا ِأل

َ
َقاَع، فَأ

ِْهَما
َ

ُِف انلَِّواِءَ�ثَاَر إيِل َال يَا مَحُْز لِلرشُّ
َ
ِلِب �رَْشَُب يِف َذلَِك ابَليِْت َمَعُه َ�يْنٌَة، َ�َقالَْت:أ مَحَْزةُ  الُمطَّ

ْسنَِمتَُهَما، َوَ�َقرَ 
َ
يِْف فََجبَّ أ ْ�بَاِدِهَما، قُلُْت ِالبِْن ِشَهاٍب َوِمَن  بِالسَّ

َ
َخَذ ِمْن أ

َ
ُهَما، ُ�مَّ أ َخَوارِصَ

ُ َ�نُْه:  ٌّ ريَِضَ ا�َّ ْسنَِمتَُهَما، فََذَهَب بَِها، قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب: قَاَل يلَعِ
َ
نَاِم؟ قَاَل: قَْد َجبَّ أ السَّ

َ�يُْت نيَِبَّ 
َ
ْ�َظَعِ�، فَأ

َ
 َمنَْظٍر أ

َ
ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، وَِعنَْدُه َز�ُْد ْ�ُن َحاِرثََة، َ�نََظْرُت إِىل  ا�َّ

، فََخَرَج َوَمَعُه َز�ٌْد، فَاْ�َطلَْقُت َمَعُه، فََدَخَل ىلَعَ مَحَْزَة، َ�تََغيََّظ َعلَيِْه، فََر�َ  تُُه اخلرََبَ ْخرَبْ
َ
َع فَأ

 
َّ

ْ�تُْم إِال
َ
ُه، َوقَاَل: َهْل أ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ُ�َقْهِقُر  مَحَْزُة برََصَ َعبِيٌد ِآلبَايِئ، فَرََجَع رَُسوُل ا�َّ

ِْر�ِم اخلَْمرِ 
َ

 ].۲۳۷۵[رواه اخلاری:  َحىتَّ َخَرَج َ�نُْهْم، َوَذلَِك َ�بَْل حت
روایت است که گفت: از غنایم جنگ بدر که با  ساز علی بن ابی طالب -۱۰۹۹

موده بودم، ماده شتر پیری برایم رسید، و گفت که: پیامبر اشتراک ن جپیامبر خدا 
 ماده شتر پیر دیگری نیز برایم دادند. جخدا

ھا  صدم آن بود تا بر آنقروزی این دو شتر را به در خانۀ یکی از انصار خواباندم، و م
ز و ا زرگری از مردم (بنی َقیُنَقاع) نیز با من بود، بار کرده و بفروشم، و شخص (ِإذخر)

 ترتیب دھم. لام با فاطمه فروش این چیزھا کار عروسی
در این وقت [در ھمان خانۀ که شتران را در پیشروی آن خوابانده بودم] حمزه بن 
عبدالمطلب با کنیزی به شراب خواری مشغول بود، آن کنیز [در ھنگام غزل خوانی 

 برایش] گفت که: ای حمزه! به سوی شتران چاق بشتاب.
ھا را برید، و پھلوی  ھای آن ھا حمله ور گردید، کوھان شیرش به آنو حمزه با شم

 ھا را در آورد. ھا را درید، و جگرھای آن آن



 )سومفیض الباری (جلد     ٣٩٨

گوید: منظرۀ دیدم که مرا به وحشت انداخت، و سخت ترسیدم، نزد  می سعلی
 خبر دادم.شان  ، واقعه را برای)١(آمدم و زید بن حارثه نزدشان بود جپیامبر خدا 

نزد حمزه  جرفتم، پیامبر خدا شان  با زید بیرون شدند، و من ھمراه جپیامبر خدا 
رفته و بر او قھر نموند، حمزه چشمش را باال نموده و گفت: آیا شما نوکران پدر من 

 نیستید؟
عقب عقب رفتند تا از نزدش خارج شدند، و این واقعه پیش از حرام  جپیامبر خدا 

 .)٢(شدن شراب بود

او را برای  لبود، و خدیجه لوی زید بن حارثه بن شراحیل قضاعی است، غالم حدیجه -١
 ساو را آزاد ساختند و فرزند خود خواندند، عمر جبخشش داد، پیامبر خدا  جپیامبر خدا 

، یعنی: ﴾ٱۡدُعوُهۡم �بَآ�ِِهمۡ ﴿یم، تا آیۀ مبارکه نازل گرید که نامید گوید: ما او را زید بن محمد می می
عقد اخوت  سبین او بین حمزه جشان یاد کنید، پیامبر خدا  ھای حقیقی ھا را به نام پدر آن

 بستند، و در جنگ مؤته به شھادت رسید.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

سقف خانه و غیره از آن ھا بعضی کارھا، مانند پوشیدن  ) ِإذخر: یک نوع گیاھی است که عرب۱
 کردند. استفاده می

 س) چون طوری که در متن حدیث آمده است، این واقعه پیش از تحریم شراب بود، زیرا حمزه۲
از ھمین  در غزوۀ احد در سال سوم ھجری به شھادت رسید، و تحریم شراب بعد از این بود، و

 را مورد مؤاخذه قرار ندادند. ساز نگاه شراب خواری حمزه ججھت پیامبر خدا 
 ) استفاده از ھیزم دشت و بیابان مباح است.۳
 ) مصارف عروسی بر عھدۀ شوھر است.۴
) خواباندن شتر و امثال آن به پیش روی خانۀ شخص دیگری اگر از این کار متضرر نگردد، و ۵

 ه باشد، روا است.قبال از آن منع نکرد
 ) امام و یا نائبش حق دارند جھت احقاق حق، به خانۀ شخص متھم داخل شوند.۶
) اگر کسی عقلش به سبب تناول چیز مباحی از بین رفته بود، و در این حالت زنش را طالق ۷

به سبب شرابی بود که در  سگردد، زیرا مستی حمزه داد، و یا کسی را دشنام داد، مؤاخذه نمی
آن وقت مباح بود، ولی اکنون که بعد از تحریم شراب است، اگر کسی در حالت مستی مرتکب 

 شود. گردد، در نزد جمھور علماء مستی برایش عذری در سقوط عقوبت شمرده نمی جنایتی می
گر کسی را شود، ا بنابراین اگر کسی زنش را در این حالت طالق داد، طالقش معتبر شمره می

و  /گردد، ولی امام ابن تیمیه شود، اگر زنا کرد، عقوبت زنا بر وی جاری می کشت قصاص می
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طَائِعبا -١٠  ب: القَ

 ]: قطائع۱۰باب [

�َِس َعن  -۱۱۰۰
َ
ْن ُ�ْقِطَع  بِن ماِلکٍ أ

َ
َراَد انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم أ

َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: أ ريَِضَ ا�َّ

ِ ِمَن ابَلْحَر�ِْن، َ�َقالَِت 
َّ

نَْصاُر: َحىتَّ ُ�ْقِطَع ِإلِْخَوانِنَا ِمَن الُمَهاِجِر�َن ِمثَْل اذل
َ
َا، األ

َ
ي ُ�ْقِطُع نل

وا َحىتَّ تَلَْقْوِ� «قَاَل:  ثََرًة، فَاْصرِبُ
َ
ْوَن َ�ْعِدي أ  ].۲۳۷۶[رواه ابلخاری:  »َسرَتَ

خواستند تا از  می جکه گفت: پیامبر خدا روایت است  ساز انس بن مالک -۱۱۰۰
 امالک بحرین [برای انصار] چیزی بدھند.

مھاجر ما [از امالک بحرین] به اندازۀ که انصار گفتند: تا وقتی که برای برادران 
 کنیم]. دھید، ندھید [قبول نمی برای ما می

بعد از من کسانی را خواھید دید که خود را بر شما ترجیح «فرمودند:  جپیامبر خدا 
 .)١(»دھند، و در این وقت صبر کنید تا مرا مالقات نمائید

ھای اسالمی در  دانند، و اکثر محاکم در دولت بعضی از علمای دیگر تصرفات مست را لغو می
 کنند. موارد بسیاری به اساس ھمین نظر اخیر عمل می

 دیث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این ح -١
) قطائع: جمع قطیعه است، و قطیعه عبارت از آن است که (ولی امر) به اساس مصلحت چیزی ۱

از مال تحت تصرف دولت را برای شخص و یا اشخاصی واگذار نماید، و این اقطاع بر دو نوع است: 
ک اقطاع ملکیت، و اقطاع منفعت، در اقطاع ملکیت، شخصی که ملک برایش داده شده است، مال

تواند در آن تصرف نماید، و در اقطاع منعفت،  گردد، و ھر طوری که خواسته باشد می آن زمین می
 گردد، و اصل ملک متعلق به بیت المال است. تنھا مالک منفعتش می

باشد، چیزی را به اساس مصلحت  ) گرچه (ولی امر) حق دارد تا از امالکی که تحت تصرفش می۲
نماید، ولی در این اقطاع سه چیز شرط است: اول آنکه: این اقطاع  برای بعضی از اشخاص اقطاع

ھای نباشد که ھمۀ مردم در آن شرکت دارند، مانند: منابع آب، معادن، چراگاه ھا، جنگالت  از چیز
ھایی نباشد که به نوعی از انواع تحت ملکیت شخص  ھا، دوم آنکه: این اقطاع از زمین و امثال این

باشد، سوم آنکه: این اقطاع خاص به اساس مصلحت عامه باشد، و رابطۀ  میو یا اشخاص دیگری 
ای، و امثال این چیزھا در آن مداخله نداشته باشد، ورنه دادن و گرفتن آن  فامیلی، قومی، منطقه

 حرام است.
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َرٌّ أَوْ  -١١ ونُ لَهُ ممَ لِ يَكُ جُ ْ  باب: الرَّ
ائِطٍ أَو نَخْ رشِ  لٍ بٌ يفِ حَ

 گذرد ]: کسی که رهرو، و جوی آبش از نخلستان شخص دیگری می۱۱باب [

، َ�بِْد َعن  -۱۱۰۱ ِ ُ َ�نْهُ  بِن َعمرا�َّ ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه َماريَِضَ ا�َّ ، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
 «وََسلََّم َ�ُقوُل: 

َ
ًْال َ�ْعَد أ

َ
ْن �َْشرَتَِط الُمبْتَاُع، َوَمِن َمِن اْ�تَاَع �

َ
 أ

َّ
ْن تَُؤ�ََّر، َ�ثََمَرُ�َها لِلْبَائِِع إِال

ْن �َْشرَتَِط الُمبْتَاعُ 
َ
 أ

َّ
ي بَاَعُه، إِال ِ

َّ
ُ لِ�

ُ
ُ َماٌل، َ�َماهل

َ
 ].۲۳۷۹[رواه ابلخاری: »اْ�تَاَع َ�بًْدا َوهل

شنیدم که  جروایت است که گفت: از پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -۱۱۰۱
کسی که درخت خرمای را بعد از اینکه پیوند (تلقیح و کشن گیری) شده «فرمودند: 

آن را  بود خرید، میوۀ آن درخت از فروشنده است، مگر آنکه خریدار [در ھنگام خرید]
 برای خود شرط نماید.

خرد، و این غالم دارای مال است، مال آن غالم از فروشنده  و کسی که غالمی می
 .)١(»برای خود شرط نمایدآن را  ، مگر آنکه خریداراست

ھا چیزی داده شود،  ھا نخواستند تا برای آن ) این حدیث داللت بر فضیلت انصار دارد، زیرا آن۳
برای مردم مھاجر داده نشده است، و گویند: این حدیث داللت بر این دارد که خالفت در که 

 باشد، و این عالئم نبوت است، که به ھمین طریق تحقق یافت. مردم انصار نمی
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

ن به این شکل است که: ھای دیگر فرق دارد، و آ ) پیوند زدن درخت خرما با پیوند زدن درخت۱
ھای خرما ظاھر شد، مقداری از خرمای (نر) را گرفته و در داخل  ھمه سال بعد ازاینکه خوشه

کنند، و بعد از اینکه خوشۀ خرما قدری  گذارند، و آن را بسته می خوشۀ درخت خرمای (ماده) می
، و یا آن را باز شود کالن شد، یا خوشه خود به خود از تاری که آن را به بسته بودند باز می

اش بسیار کم، و  دھد، ورنه میوه به این طریق درخت خرما به شکل مطلوب میوه می کنند، و می
 باشد. در عین حال خراب و نامرغوب می

اند: اگر کسی درخت خرمایی را که پیوند  ) با استناد به ظاھر این حدیث جمھور علماء گفته۲
فروشنده است، مگر آنکه خریدار در وقت عقد شرط کرده شده بود فروخت، میوۀ آن درخت از 

گوید: خواه آن درخت پیوند شده باشد و خواه  می /باشد که میوه از وی باشد، امام ابو حنیفه
اش از فروشنده است، مگر آنکه خریدار شرط کرده باشد که میوۀ آن درخت  نشده باشد، میوه

ارای مفھوم مخالف نیست که اگر پیوند نشده باشد، ازوی باشد، به این معنی که قید پیوند شدن د
اش را خواه رسیده  تواند از فروشنده بخواھد که میوه اش از خریدار باشد، منتھی خریدار می میوه

                                                                                                                        



 ٤٠١  یاریآب و زراعت]: ۴۱[ کتاب

گوید: اگر خریدار  می /باشد و خواه نه رسیده فی الحال بچیند، به عالو از آن، امام ابو حنیفه
 رخت بماند، این عقد فاسد است.شرط کرد که میوه تا وقت رسیدن بر د

) با قیاس بر درخت خرما، ھر درخت دیگری مانند: درخت توت، تاک انگور، درخت سیب، ۳
اش از فروشنده است، مگر آنکه خریدار  ھا که فروخته شده بود، اگر میوه داشت، میوه وامثال این

 شرط کند که از وی باشد.
واقع نشود، بھتر آن است که در وقت عقد خرید و ) برای آنکه نزاعی بین فروشند و خریدار ۴

فوش، شرط کنند که میوه متعلق به خریدار است، ورنه بعد از عقد شاید خریدار از فروشنده 
اش را بچیند، و چون میوه قابل خوردن نشده است، صاحب میوه از چیدن آن ابا  بخواھد که میوه

 ھا گردد. ورزد، و این امر سبب کشمکش بین آن

                                                                                                                        





 
 

يُونِ  -٤٢ جْ وَ  كتابُ يفِ االستقراض وأداءِ الدُّ  التفليسوَ  رِ احلَ

 )١(]: در استقراض و ادای دیون و حجر و تفلیس۴۲کتاب [

نْ  -١ ذَ أَمْ  باب: مَ هاَ أَو إِتْ أَخَ اءَ ريدُ أَدَ الَ النَّاسِ يُ اوَ هَ  الَفَ

گیرد، و یا به قصد تلف  ]: کسی که اموال مردم را به قصد اداء کردن آن می۱باب [
 کردن آن

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۱۱۰۲ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َخَذ  َمنْ «َ�ْن أ

َ
أ

 ُ تْلََفُه ا�َّ
َ
َخَذ يُِر�ُد إِتَْالَ�َها أ

َ
ُ َ�نُْه، َوَمْن أ دَّى ا�َّ

َ
َداَءَها أ

َ
ْمَواَل انلَّاِس يُِر�ُد أ

َ
[رواه اخلاری:  »أ

۲۳۸۷.[ 
کسی که مال «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۱۰۲

سازد و  مھیا میآن را  اسباب ادای مردم را بگیرد، وقصدش ادای آن باشد، خداوند
کسی که [مال مردم را بگیرد]، و قصدش تلف کردن آن باشد، [یعنی: ندادن آن باشد] 

 .)٢(»سازد خداوند اسباب تلف شدن آن مال را مھیا می

(استقراض): عبارت از قرض گرفتن، و (دیون) عبارت از قرضھایی است که بر ذمۀ شخص قرضدار  -١
باشد، و (َحجر): عبارت از آن است که به سببی از اسباب، قاضی شخصی را از تصرف کردن در  می

شود، و (تلفیس): عبارت از آن است که به سببی از اسباب، قاضی حکم به مفلس  مالش مانع می
خص بکند، و اینکه امام بخاری این مسائل را تحت عنوان یک کتاب آورده است، سببش بودن ش

این است که: احادیث متعلق به ھریک از این مسائل کم است، و امکان اینکه برای ھریک (کتاب) 
 داد، وجود نداشت، والله تعالی أعلم. جداگانۀ را اختصاص می

 که:از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آن -٢
) گرفتن مال در این مورد، خاص به قرض نیست، بلکه شامل ھمۀ انواع گرفتن مال، از طریق ۱

گردد، یعنی: کسی که مال مردم را به ھر طریقی بگیرد، اگر  قرض، رھن، شراکت و غیره را نیز می
دھد، و برای او  قصدش ادای آن مال برای صاحبش باشد، خداوند در آن مال برایش برکت می

دھد تا بتواند آن مال را برای صاحبش برگرداند، و اگر قصدش خوردن آن مال باشد،  یق میتوف

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٠٤

ونِ  -٢ يُ اءِ الدُّ  باب: أَدَ

 ]: ادای قرض۲باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل:  -۱۱۰۳ يِب َذرٍّ ريَِضَ ا�َّ
َ
برَْصَ ُكنُْت َمَع انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَلَمَّ َ�ْن أ

َ
 ا أ

ُحًدا 
ُ
 «قَاَل: َ�ْعِ� أ

َّ
َل يِل َذَهبًا، َ�ْمُكُث ِعنِْدي ِمنُْه ِدينَاٌر فَْوَق ثََالٍث، إِال َوَّ نَُّه حتَ

َ
ِحبُّ �

ُ
َما أ

يٍْن  رِْصُدُه دِلَ
ُ
ْ�رَثِ «ُ�مَّ قَاَل: » ِدينَاًرا أ

َ
 َمْن قَاَل �َن إِنَّ األ

َّ
قَلُّوَن، إِال

َ
 بِالَْماِل َهَكَذا َوَهَكَذا، ُهُم األ

بُو ِشَهاٍب َ�ْ�َ يََديِْه َو�َ 
َ
َشاَر أ

َ
َم »َماَكنََك «، َوقَاَل: »َوقَِليٌل َما ُهمْ  ْن يَِمينِِه َوَ�ْن ِشَماهِلِ َوأ ، َوَ�َقدَّ

ْن آ�ِ 
َ
رَْدُت أ

َ
ُ: َ�ْ�َ بَِعيٍد فََسِمْعُت َصْوتًا، فَأ

َ
ا َجاَء »َماَكنََك َحىتَّ آِ�يََك «يَُه، ُ�مَّ َذَكرُْت قَْوهل ، فَلَمَّ

ي َسِمْعُت قُلُْت: يَا رَسُ  ِ
َّ

، اذل ِ ْو قَاَل  وَل ا�َّ
َ
ي َسِمْعُت؟أ ِ

َّ
وُْت اذل ، »َوَهْل َسِمْعَت؟«قَاَل:  : الصَّ

َالُم، َ�َقا«قُلُْت: َ�َعْم، قَاَل:  �ُل َعلَيِْه السَّ تَاِ� ِجرْبِ
َ
ِ َشيْئًا أ تَِك َال �رُْشُِك بِا�َّ مَّ

ُ
َل: َمْن َماَت ِمْن أ

 ].۲۳۸۸[رواه ابلخاری:  »َ�َعمْ «، قُلُْت: َو�ِْن َ�َعَل َكَذا َوَ�َذا، قَاَل: »َدَخَل اجلَنَّةَ 
شان  بودم، چون چشم جروایت است که گفت: با پیامبر خدا  ساز ابو ذر -۱۱۰۳

حد) افتاد فرمودند: 
ُ
خواھم که این کوه برایم به طال مبدل گردد، و در  نمی«به کوه (أ

نزد دیناری از آن بیش از سه روز باقی بماند، مگر دیناری را که برای ادای قرض 
 ».نگھدارم

ھا کمتر است، مگر  ھا بسیار است، ثواب آن و کسانی که مال آن«بعد از آن فرمودند: 
 ».چنین کسانی کم ھستندکسی که مال را چنین و چنان بخشش کند، و البته 

برد و کسی که مال را گرفته است، مدیون صاحب مال باقی  خداوند برکت آن مال را از بین می
 ماند. می

خواھد خوش معاملگی را شعار خود سازد،  ) انسان اگر برکت در مال و حفظ آبروی خود را می۲
ونیتش ھمیشه ادای حقوق مردم باشد، و در این حالت است که توفیق خداوندی حلیف او 

 .»األعمال بانليات إنما«اند  فروموده جگردد، و پیامبر خدا  می
) کسی که قرضدار باشد، تا وقتی که دین واجب األدای خود را اداء نکره است، و یا رضایت ۳

خیرات بدھد و یا غالمش را آزاد کند، و اگر چنین کرد، قرضدار را حاصل نکرده است، نباید، 
شود، زیرا خیرات دادن و غالم آزاد کردن حق  اش برایش بر گردانده می خیرات و غالم آزاد شده

 خدا، و ادای قرض، حق بنده است، و ادای حق بنده بر ادای حق خدا مقدم است.

                                                                                                                        



 ٤٠٥ سیتفل و رْج َح  و ونید یادا و استقراض در]: ۴۲[ کتاب

، خودشان کمی پیشتر رفتند، و من »در جای خود به ایست«و برای من گفتند: 
بر جای خود به «آوازی را شنیدم، من خواستم که نزدشان بروم، یادم آمد که فرمودند: 

 ».ایست
یا]: آوازی را که  چون پس آمدند گفتم: یارسول الله! آنچه را که شنیدم چه بود، [و

 م چه بود؟شنید
 ؟»دیینآیا ش«فرمودند: 

 گفتم: بلی!.
نزدم آمد و گفت: کسی که از امت تو بمیرد، و به خدا  ÷جبرئیل«فرمودند: 

 رود. چیزی را شریک نیاورده باشد، به بھشت می
آنکه مرتکب گناه شده باشد] ولو  آنکه چنین و چنان کرده باشد؟ [یعنی:ولو  گفتم:

 .)١(»و چنان کرده باشد] فرمودند: بلی [ولو آنکه چنین

سْ  -٣ اءِ نِ الْ باب: حُ  قَضَ

 ]: ادای شایستۀ قرض۳باب [

َ�يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم  -۱۱۰۴
َ
ُ َ�نُْهَما، قَاَل: أ ِ ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

َراُه قَاَل:  -َوُهَو يِف الَمْسِجِد 
ُ
َعتَْ�ِ «َ�َقاَل:  -ُضىًح قَاَل ِمْسَعٌر: أ

ْ
، َوَ�َن يِل َعلَيِْه َدْ�ٌن، »َصلِّ َر�

 ].۲۳۹۴[رواه ابلخاری:  َ�َقَضاِ� َوَزاَدِ� 

 از مسائل و احکام متعلق به این حدیث آنکه: -١
لمان نباید تمام غم و ھمش جمع کردن مال باشد، بلکه باید از مالی که خدا برایش داده ) مس۱

کند، در وجوه خیر، مانند: کمک به فقراء، ایتام، درماندگان،  است، به عالوه آنکه حق آن را اداء می
نی، ھای دی ھا، راه ھا، کمک کردن در ازدواج جوانان، توزیع کتاب بنای مساجد، مدارس، شفاخانه

 ھا سھم بگیرد. کمک در معالجۀ مریضان، و امثال این
گزیدند، و این  ھای دنیوی در ھمۀ اشکال آن، سخت دوری می از وابستگی ج) پیامبر خدا ۲

دانم که:  جا قابل تذکر می کردند، و آنچه را که در این چیزی بود که دیگران را نیز به آن توصیه می
را گفتند و به طور کامل بلکه اکمل به آن عمل کردند، یگانه شخصیت عالم بشریت که آنچه 

باشند، زیرا چیزی را که گفتند: حرام و یا بد  می جحضرت ختمی مرتبت نبی اکرم پیامبر خدا 
است، خودشان از ھمگان از آن پیشتر و بیشتر اجتناب نمودند، و چیزی را که گفتند: خوب و 

 آن عمل کردند.نیک است، خودشان از ھمه پیشتر و بیشتر به 

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٠٦

روایت است که گفت: ھنگام چاشت در حالی که  باز جابر بن عبدالله -۱۱۰۴
 آمدم.شان در مسجد بودند، نزد جپیامبر خدا 
بر ذمۀشان قرضی بود، قرض مرا دادند، و ، و از من »دو رکعت نماز بخوان«گفتند: 

 .)١(م بر آن افزودندچیزی ھ

ىلَ  -٤ الَةِ عَ رَ  باب: الصَّ ن تَ يْ  كَ مَ  نًادَ

 ]: نماز جنازه بر شخص قرضدار۴باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: -۱۱۰۵
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َما ِمْن ُمْؤِمٍن  َ�ْن أ

ْ�يَا َواآلِخَرِة، اقَْرُءوا إِْن ِشئْتُْم:   بِِه يِف ادلُّ
َ

ْو�
َ
نَا أ

َ
 َوأ

َّ
ِ  ٱ�َِّ�ُّ ﴿إِال ۡوَ�ٰ ب

َ
نُفِسِهۡمۖ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ أ

َ
 ﴾ِمۡن أ

ثُْه َعَصبَتُُه َمْن اَكنُوا، َوَمْن تََرَك َدْ�نً   فَلَْ�ِ
ً

َما ُمْؤِمٍن َماَت َوتََرَك َماال ُّ�
َ
تِِ� فَ�

ْ
ْو َضيَااًع، فَلْيَأ

َ
ا أ

نَا َمْوَالهُ 
َ
 ].۲۳۹۹[رواه ابلخاری:  فَأ

ھیچ مؤمنی «فرمودند:  جروایت است که: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۱۰۵
تر ھستم، اگر  ر امور دنیا و آخرت از خودش دوستنیست مگر آنکه من به او د

 ».تر است ھا دوست لمانان از خود آنپیامبر به مس«خواھید این آیه را تالوت نمائید:  می
اش  گذارد، آن مال متعلق به ورثه میرد، و مالی به ارث می ھر مسلمانی که می

گذارد، نزد من  میرد] و قرض و یا اھل و عیال محتاجی بجا می باشد، و کسی که [می می
 .)٢(»شوم] باشم [و متحمل این چیزھا می بیاید، من ولی او می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
دھد، در صورتی که این  اگر قرضدار در وقت ادای قرض، برای قرض دھنده بیشتر از طلبش می 

چیز صراحتا و یا ضمنا در وقت قرض دادن شرط نشده باشد، باکی ندارد، بلکه کارنیک و 
 ای است. پسندیده

 علق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل مت -٢
بر مؤمنان رؤوف و رحیم ھستند، و ھر مؤمنی را از اندازۀ که خود مؤمن خود را  ج) پیامبر خدا ۱

کند که  دوست دارد، بیشتر دوست دارند، و دلیلش آن است که ھر کسی به طور عموم کاری می
کنند که سبب  آن را به کاری رھنمائی می جشود، ولی پیامبر خدا  سبب دوزخ رفتنش می

شود، و حتی اگر مستوجب دوزخ باشد، به سبب شفاعت خود در روز قیامت  رفتنش به بھشت می
 شوند. سبب رفتنش به بھشت می

                                                 



 ٤٠٧ سیتفل و رْج َح  و ونید یادا و استقراض در]: ۴۲[ کتاب

ا  -٥ نَهْ باب: مَ نْ  ىيُ ةِ املَالِ  عَ اعَ  إِضَ

 ]: آنچه که در مورد ضایع کردن مال آمده است۵باب [

َم  َعِن الُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبََة، قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: إِنَّ  -۱۱۰۶ َ َحرَّ ا�َّ
َد ابَلنَاِت، َوَمنَ 

ْ
َهاِت، َوَوأ مَّ

ُ
ةَ َعلَيُْ�ْم: ُ�ُقوَق األ َع َوَهاِت، َوَ�ِرَه لَُ�ْم ِ�يَل َوقَاَل، َوَ�رْثَ

َؤاِل،   ].۲۴۰۸[رواه ابلخاری:  َو�َِضاَعَة الَمالِ السُّ
فرمودند:  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز مغیره بن شعبه -۱۱۰۸

خداوند بر شما [این چیزھا را] حرام کرده است: عقوق مادران، زنده به گور کردن 
خود داری از ادای چیزی که ادای آن الزم است، و طلبیدن چیزی که دختران، و 

 گرفتن آن حرام است.
و این چیزھا را برای شما مکروه قرار داده است: گفتگوی بدون لزوم، سؤال کردن 

 .)١(بسیار، و ضایع ساختن مال

چیزی از اموال در اختیار نداشتند، اگر شخص قرض داری فوت  ج) در اول امر که پیامبر خدا ۲
شان قرار  دند، ولی بعد از اینکه اموالی از غنیمت و صدقه در دسترسخوان کرد، بر او نماز نمی می

 خواندند. گرفتند، و بر وی نماز می گرفت، قرض شخص قرضدار را بر عھده می
واجب بود، و یا آنکه از روی فضل و احسان چنین کاری  ج) اینکه این ادای قرض بر پیامبر خدا ۳

رد، واکثر علماء بر این نظر اند که از روی فضل و کردند، بین علماء اختالف نظر وجود دا می
 احسان بود، نه از روی وجوب.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
خواه سبب معنوی،  ) عقوق به معنی نافرمانی و آزار دادن است، خواه سبب مادی داشته باشد و۱
وق مادر حرام است، عقوق پدر نیز خواه با دست باشد، و خواه با زبان، و ھمان طوری که عق و

حرام است، و اینکه در این حدیث تنصیص بر عقوق مادر شده است، سببش این است که اوال: 
مادر چون ضعیف و نا توان است نسبت به پدر آزار پذیرتر است، دوم: آنکه چون مادر در تربیۀ 

ردد، از این جھت حقوقش گ فرزند در مراحل مختلف تربیۀ اوالد، زحمات بیشتری را متحمل می
اند: اگر کسی پدر و مادر  جا است که علماء گفته نسبت به حقوق پدر پیشتر و بیشتر است، از این

ھا را داشت، پدرش را بگذارد، و  محتاجی داشد، و خودش تنھا قدرت نفقه دادن برای یکی از آن
 برای مادرش نفقه بدھد.

بد جاھلیت بود، وچون داشتن دختر را برای خود  ) زنده به گور کردن دختران یکی از عادات۲
گردید، آن طفلک معصوم را با زیر  ھا دختری متولد می دانستند، وقتی که برای آن ننگ و عار می
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کردند، و رواسب این عادت جاھلیت  پا گذاشتن رحمت پدری، و عطوفت انسانی زنده به گور می
 ت.ھنوز در ذھن بعضی از جھال قرن بیستم موجود اس

) و در مورد سؤال کردن بسیار، باید گفت که: سؤال کردن مکروه به چند نوع است، نوع اول: ۳
کند؟ در آمدش از کجا است؟ با  سؤال کردن از کارھای شخصی مردم، مانند اینکه فالنی چه می

چیزھا، دوم: سؤال کردن  زنش چه نووع معاملۀ دارد؟ چه نوع خرج و خوراکی دارد؟ و امثال این
گویند، سوم: سؤال کرد از  ھت به دست آوردن مال، که در اصطالح مردم آن را گدایی میج

مسائل علمی جھت ابراز شخصیت خود، و امتحان دیگران، ولی اگر قصدش آموختن علم، و 
اطالع از احکام شرعی باشد، این عملش نه تنھا آنکه مکروه نیست، بلکه کار نیک و پسندیدۀ نیز 

 ھست.
جائز نباشد، مانند صرف مال دن مال: عبارت از صرف مال در اموری است که در اصل ) ضایع کر۴

ھا، و یا مصرف کردن آن در کاری که در  پا کردن مجالس رقص، قمار، شراب و امثال ایندر بر
ھای  جا و پرمصرف، عروسی بی ھای اصل مباح باشد، ولی در آن اسراف نماید، مانند: مھمانی

 یگری که در تبذیر و اسراف داخل گردد.کار د مصرف و ھرپر

                                                                                                                        



 
 

اتِ  -٤٣ ومَ صُ  كتابُ يفِ اخلُ

 ]: خصومات۴۳کتاب [

ذْ  -١ رُ يفِ األَشْ باب: ما يُ اصِ كَ َ وَ  خَ ةِ بَنيْ ومَ صُ ودِ وَ  لِمِ  املُسْ اخلُ  اليَهُ

 ]: آنچه که در مورد اشخاص و خصومت بین مسلمان و یهود آمده است۱باب [

ِ َعن  -۱۱۰۷ ُ َ�نُْه، قَ بِن َمسُعوٍد  َ�بَْد ا�َّ  آيًَة، َسِمْعُت ِمَن َل اريَِضَ ا�َّ
َ
: َسِمْعُت رَُجًال قََرأ

ِ َص�َّ اُهللا َعلَ  َ�يُْت بِِه رَُسوَل ا�َّ
َ
َخْذُت �ِيَِدهِ، فَأ

َ
يِْه انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم ِخَالَ�َها، فَأ

ُظنُُّه قَاَل: ، قَاَل »نٌ الِكَُ�َما ُ�ْسِ «وََسلََّم َ�َقاَل: 
َ
ْتَِلُفوا، فَإِنَّ َمْن اَكَن َ�بْلَُ�ُم «ُشْعبَُة: أ

َ
َال خت

 ].۲۴۱۰[رواه ابلخاری:  »اْختَلَُفوا َ�َهلَُكوا
روایت است که [گفت]: از شخصی شنیدم که آیۀ  ساز عبدالله بن مسعود -۱۱۰۷

شنیده بودم تالوت کرد، دست آن شخص را  جرا بر خالف آنچه که از پیامبر خدا 
 بردم، [تالوت ھردوی ما را شنیده] و فرمودند: جگرفتم و نزد پیامبر خدا 

کنید، ولی اختالف نکنید، زیرا مردمی که پیش از  ھردو نفر شما خوب تالوت می«
 .)١(»شما بودند، اختالف کردند و ھالک شدند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
کنید، این است که:  که فرمودند: ھردو نفر شما خوب تالوت می جمعنی این قول پیامبر خدا  

شود که ھیچ  چنین دانسته می جتالوت ھردو نفر شما صحیح است، و از این گفتۀ پیامبر خدا 
قرآن بر «اند که:  فرموده جھا از قراءت ھفتگانۀ مشھوره خارج نشده بودند، و پیامبر خدا  کدام آن

ھفت قراءت نازل شده است، و مراد از قراءت ھفتگانه قراءاتی است که مستجمع شروطی باشد 
و تفصیل آن در کتب علم اند،  که علمای علم قراءت و متخصصین فن در مورد آن وضع کرده

 قراءت موجود است.
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ُ َ�نُْه، قَاَل: اْستَبَّ رَُجَالِن رَُجٌل ِمَن الُمْسِلِمَ� َورَُجٌل  -۱۱۰۸ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

يِمَن ايلَُهوِد، قَاَل الُمْسِلُم:  ِ
َّ

ي  َواذل ِ
َّ

: َواذل ًدا ىلَعَ الَعالَِمَ�، َ�َقاَل ايلَُهوِديُّ اْصَطىَف ُ�َمَّ
، فََذَهَب اْصَطىَف ُموىَس ىلَعَ الَعالَِم�َ  ، فََرَ�َع الُمْسِلُم يََدُه ِعنَْد َذلَِك، فَلََطَم وَْجَه ايلَُهوِديِّ

ْمِر الُمْسِلِم، فَ 
َ
ْمِرهِ، َوأ

َ
ْخرَبَُه بَِما اَكَن ِمْن أ

َ
 انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، فَأ

َ
َداَع انلَّيِبُّ ايلَُهوِديُّ إِىل

ْخرَبَُه، َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: الُمْسِلَم،  َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلَّمَ 
َ
ُ َ�ْن َذلَِك، فَأ

َ
هل

َ
فََسأ

َل َمْن « وَّ
َ
ُ�وُن أ

َ
ْصَعُق َمَعُهْم، فَأ

َ
وِ� ىلَعَ ُموىَس، فَإِنَّ انلَّاَس يَْصَعُقوَن يَْوَم الِقيَاَمِة، فَأ ُ ِّ�َ َال ختُ

إَِذا ُموىَس بَ 
َ�اَن يُِفيُق، فَ

َ
ْدِري أ

َ
ْو اَكَن اِطٌش َجانَِب الَعرِْش، فََال أ

َ
فَاَق َ�بِْ� أ

َ
ِ�يَمْن َصِعَق، فَأ

 ُ ِن اْستَثَْ� ا�َّ  ].۲۴۱۱[رواه ابلخاری:  »ِممَّ
روایت است که گفت: دو نفر که یکی مسلمان و دیگری  سابو ھریره از -۱۱۰۸

 ادند.یھود بود، با ھم دعوی کردند، و یک دیگر را دشنام د
را بر ھمۀ جھانیان بر گزیده است، و  جمسلمان گفت: قسم به ذاتی که محمد 

را بر ھمۀ جھانیان بر گزیده است، مسلمان  ÷یھودی گفت: قسم به ذاتی که موسی
 جدر این وقت، دستش را باال برد و بر روی شخص یھودی زد، یھودی نزد پیامبرخدا 

 مسلمان واقع شده بود بیان کرد. رفت، و آنچه را که بین او و بین آن شخص
شان  مسلمان را خواستند، و از قضیه پرسان نمودند، او قضیه را برای جپیامبر خدا 

بر تری ندھید، چون در روز قیامت  ÷مرا بر موسی«فرمودند:  جگفت پیامبر خدا 
شوم، و اولین کسی که به  ھا بیھوش می شوند، و من ھم با آن ھمۀ مردم بیھوش می

گوشۀ از عرش را محکم  ÷بینم که] موسی آید من ھستم، در این وقت [می یھوش م
دانم که او ھم بی ھوش شده بود و پیش از من به ھوش آمده  گرفته است، ولی نمی

 .)١(»ھا را از بیھوش شدن استثناء نموده است بود، و یا از کسانی است که خداوند آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود، و شخص  س) مسلمانی که با شخص یھودی مخاصمه نموده و او را سیلی زد، ابو بکر صدیق۱

 یھودی را فنحاص نام داشت.
گفتند که  جبر دیگر انبیاء وجود دارد، و اینکه پیامبر خدا  ج) نصوصی زیادی در برتری محمد ۲

 اند از آن جمله اینکه: مرا بر دیگر انبیاء برتری ندھید، علماء برای آن اسباب زیادی را ذکر کرده
 أ) این سخن را از روی تواضع گفتند.

 ء ھستند.شان وحی نشده بود که بھترین انبیا ب) این سخن را در وقتی گفتند که ھنوز برای

                                                 



 ٤١١  خصومات]: ۴۳[ کتاب

َس َجاِرَ�ٍة َ�ْ�َ َحَجَر�ِْن، ِ�يَل َمْن  -۱۱۰۹
ْ
نَّ َ�ُهوِديًّا رَضَّ َرأ

َ
ُ َ�نُْه: أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

 ، ِخَذ ايلَُهوِديُّ
ُ
ِسَها، فَأ

ْ
ْت بَِرأ

َ
ْوَمأ

َ
، فَأ َ ايلَُهوِديُّ فَُالٌن؟ َحىتَّ ُس�ِّ

َ
فَُالٌن، أ

َ
َ�َعَل َهَذا بِِك، أ

َمَر بِِه انلَّ «فَاْ�رَتََف، 
َ
ُسُه َ�ْ�َ َحَجَر�ِْن فَأ

ْ
: [رواه ابلخاری »يِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم فَُرضَّ َرأ

۲۴۱۳.[ 
روایت است که یھودی سر دخترکی را بین دو سنگ کوبید، از  ساز انس -۱۱۰۹

[آن دخترک] پرسیدند: چه کسی چنین کرده است؟ آیا فالن؟ و یا فالن؟ تا آنکه نام آن 
گفتند، آن دختر با سر خود اشاره کرد [که بلی ھمن شخص است]، آن یھودی را نیز 

بین دو سنگ امر کردند، و سرش  جیھودی را گرفتند و او اقرار کرد، پیامبر خدا 
 .)١(کوبیده شد

ج) از برتری جستنی منع کردند که سبب نقص و عیب بر انبیای دیگر شود، زیرا چنین عملی 
 کفر است.

 د) از برتری جستنی منع کردند که سبب خصومت و در گیری گردد.
 شنوند. ھوش شدن مردم آن است که صدای مھیبی را می ) سبب بی۳
ھوش شدن  ھا را از بی کسانی است که خداوند آن که فرمودند: (و یا از ج) این قول پیامبر خدا ۴

ورِ ٱِ�  َونُفِخَ ﴿فرماید:  استثناء نموده است): اشاره به این قول خداوند متعال دارد که می  لصُّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱفََصعَِق َمن ِ�  �ِض ٱَوَمن ِ�  لسَّ

َ
ۖ ٱإِ�َّ َمن َشآَء  ۡ� ُ شود، [در  یعنی: و در صور دمیده می ﴾�َّ

شود، مگر کسی که خداوند بخواھد  ھا و زمین است بیھوش می ھرکسی که در آسمان این وقت]
 بیھوش نشود.

 جپیش از پیامبر خدا  ÷به اجماع علماء افضل الرسل ھستند، و اینکه موسی ج) پیامبر خدا ۵
برتری و فضیلت داشته باشد،  جاز پیامبر خدا  ÷شود که موسی آید، سبب آن نمی به ھوش می

عام و در ھمۀ فضائل  جفضیت در امر خاص و در کار معینی است، و فضیلت نبی کریم  زیرا این
 شود. است، و صاحب فضیلت خاص سبب برتری بر صاحب فضیلت عام نمی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
زور ) گویند: شخص یھودی که سر آن دختر مسلمان را به سنگ کوبید، زیور آن دخترک را به ۱

 از وی گرفته بود، و برای آنکه از این سخن برای کسی خبر ندھد، آن دخترک مسلمان را کشت.
شود که  گویند: قاتل به ھمان طریقی قصاص می ) جمھور علماء با استناد به این حدیث می۲

 شود، اگر با تبر مقتول را به قتل رسانده است، اگر مقتول را با سنگ گشته بود، با سنگ کشته می
شود اگر او را از بام  شود، اگر با چوب گشته بود با چوب کشته می کشته بود، با تبر کشته می

 شود.... انداخته بود، از بام انداخته می
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عْ  -٢ ومِ بَ صُ الَمِ اخلُ مْ باب: كَ هِ عْ  ضِ  ضٍ يفِ بَ

 دیگر]: سخنان خصوم بر علیه یک۲باب [

ْشَعِث  َحِديُث  -١١١٠
َ
ِر�ِبًا األ

َم قَ نَُّه اختََصَم ُهوَ وَ  َ�َقدَّ
َ
هِل َحرَض وَ  َذَكَر فيِه �

َ
رَُجٌل َمن أ

وايَِة قَاَل: إِنَُّه ُهوَ وَ  موت وانظر حديث  ٢٤١٧، ٢٤١٦[رواه ابلخاری: َ�ُهوِدٌي وَ  ِ� َهِذهِ الرِّ
 ].٢٣٥٧، ٢٣٥٦رقم: 

موت) اش با شخصی از اھل (حضرت  در مورد مخاصمه )١(سحدیث اشعث -۱۱۱۰
د: این مخاصمه، بین او و بین شخصی از یھود صورت گوی و در این روایت می گذشت،

 .)٢(گرفته بود

امام ابو حنیفه، عامر شعبی، ابراھیم نخعی، حسن بصری، سفیان ثوری، ابو یوسف و محمد 
باشد، قاتل باید با شمشیر کشته شود، گویند: در ھر صورتی که قتل صورت گرفته  رحمھم الله می

و » گیرد قصاص جز با آھن صورت نمی«فرمایند:  است که می جشان این قول پیامبر خدا  و دلیل
دھند که این نوع قصاص در وقتی بود که مثله کردن منع نشده  از حدیث باب چنین جواب می

ته بود، و به این اساس عملش بود، و دیگر آنکه آن یھودی مال آن دختر را گرفته و او را کش
 تواند محارب را به ھر طریقی که الزم بداند مجازات نماید. شود، و حاکم می حرابت گفته می

گویند: کسی که در حالت مریضی قدرت به سخن زدن نداشته باشد، و ذریعۀ  ) جمھور علماء می۲
ار درھم از مالت برای فالن اشاره وصیت نماید، و صیتش جواز دارد مثال: از وی بپرسند که ده ھز

کند، اما ابو حنیفه و اوزاعی و  باشد؟ و او با اشاره جواب مثبت بدھد، این وصیت صحت پیدا می
گویند: اشارۀ که با سر و دست صورت بگیرد قابل اعتبار نیست، مگر اشارۀ  ثوری رحمھم الله می

 گنگ که در اصل، قدرت به سخن زدن را ندارد.
آمد، یکی  جس کندی است، در سال دھم ھجری با ھفتاد سوار نزد پیامبر خدا وی اشعث بن قی -١

ھای ردت به اسارت در آمد، چون  مرتد شد، و در جنگ جاز ملوک کنده بود، بعد از پیامبر خدا 
ازدواج  سآوردند، او را از بند آزاد کرد، و دوباره مسلمان شد، و با خواھر ابو بکر سنزد ابو بکر

یرموک در شام، و جنگ قادسیه در عراق اشتراک نمود، و در جنگ صفین در  نمود، در جنگ
 ).۵۲-۱/۵۱بود، در شصت و سه سالگی وفات یافت، (اإلصابه:  سصف علی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢
گوید: بین من و بین شخصی از  که روای حدیث است می سخالصۀ حدیث این است که: اشعث 

بردم، پیامبر  جیھود زمین مشترکی بود، آن شخص یھود زمینم را انکار کرد، او را نزد پیامبر خدا 
برایم گفتند: بر دعوی خود شاھد داری؟ گفت: نه ندارم، برای یھودی گفتند: سوگند  جخدا 

                                                                                                                        



 ٤١٣  خصومات]: ۴۳[ کتاب

برد، و خداوند این آیه را نازل فرمود  خورد و مالم را می بخور، گفتم: یا رسول الله! او سوگند می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿که:  وَن بَِعۡهِد  �َّ ِ ٱ�َۡشَ�ُ َّ�  
َ
 .﴾يَۡ�ٰنِِهۡم َ�َمٗنا قَلِيً� َو�

                                                                                                                        





 
 

طَةِ  -٤٤ قَ  كِتَاب يفِ اللُّ

 ها ]: یافتنی۴۴کتاب [

ا أَخْ وَ  باب: -١ طَةِ إِذَ قَ بُ اللُّ احِ َ صَ عَ إِلَيْ ربَ فَ ةِ دَ الَمَ  هِ بِالعَ

 ]: اگر صاحب مال گمشده، نشانی مالش را گفت، مال را برایش بدهد١باب [

ُ َ�نُْه، َ�َقاَل:َعن  -١١١١ يَبَّ ْ�َن َكْعٍب ريَِضَ ا�َّ
ُ
ةً  وََجد أ َ�يُْت  ِ�يَها ُت رُصَّ

َ
ِمائََة ِدينَاٍر، فَأ

 «َقاَل: َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم، �َ انلَّيِبَّ 
ً

ْ�َها َحْوال ِجْد َمْن َ�ْعِرُ�َها، ُ�مَّ »َعرِّ
َ
، فَلَْم أ

ً
ْ�تَُها َحْوال ، َ�َعرَّ

تَيْتُُه، َ�َقاَل: 
َ
 «أ

ً
ْ�َها َحْوال تَيْتُُه ثََالثًا، َ�َقاَل: » َعرِّ

َ
ِجْد، ُ�مَّ أ

َ
ْ�تَُها، فَلَْم أ اْحَفْظ واَِعَءَها «َ�َعرَّ

 فَاْستَْمِتْع وََعَدَدَها َوِوَ�َءَها، فَإِْن جَ 
َّ

 ].٢٤٢٦[رواه ابلخاری:  »بَِهااَء َصاِحبَُها، َو�ِال
بی بن کعب از -١١١١

ُ
روایت است که گفت: ھمیانی را یافتم که در آن صد  سأ

 آوردم. جنزد پیامبر خدا آن را  دینار بود،
آن را  سراغ دادم، و کسی کهآن را  ، یکسال»آن را یکسال سراغ بده«فرمودند: 

 نیافتم.بشناسد 
آن را  [یکسال دیگر]» سراغ بدهآن را  یکسال دیگر«دوباره نزدشان آمدم فرمودند: 
 بشناسد.آن را  سراغ دادم، ولی کسی را نیافتم که

حفظ آن را  ظرف آن، و مقدار آن و سربند«، فرمودند: بار سوم نزدشان آمدمبرای 
وی بده] و اگر نیامد، از کن، [یعنی: به خاطر بسپار] اگر صاحبش آمد [مالش را برای 

 .)١(»آن استفاده کن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
سراغ دادن، در  ) شخصی که مالی را یافت، بر وی الزم است که آن را سراغ بدھد، ولی باید این۱

 جا یافته است. جای اجتماع مردم، مانند مساجد و بازارھا و در جایی باشد که این مال را از آن
) بنا به قول عامۀ فقھاء کسی که چیزی را یافت باید آن را در جایی که احتمال پیدا شدن ۲

لزوم سراغ جا بیشتر باشد، یکسال سراغ بدھد، و گرچه ظاھر حدیث داللت بر  صاحبش در آن

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٤١٦

٢-  ْ دَ متَ جَ ا وَ ةً يفِ الطَّريِقِ باب: إِذَ  رَ

 ]: اگر خرمایی را در راه یافت٢باب [

يَب  َعن -١١١٢
َ
ُ َ�نْهُ  أ إِِ�ّ ألنَقِلُب « انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َعِن  ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

خيَش 
َ
رَ�ُعَها آلَحلََها َ�مَّ أ

َ
ِجُد اتلَّمَرَة يلَعَ فَِرايِش فَأ

َ
هِ� فَأ

َ
 أ

َ
ْن تَُ�ونَ  إيِل

َ
َدقَِة  أ لِقيَهاالصَّ

ُ
 »فَأ

 ].٢٤٣٢[رواه ابلخاری: 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبرخدا  ساز ابو ھریره -١١١٢

 بینم که خرمایی بر روی بسترم افتاده است، روم، و می ام می گاھی به نزد خانواده«
دور آن را  ترسم که مبادا از خرمای صدقه باشد، دارم که بخورم، و چون می میبرآن را 

 .)١(»اندازم می

این شخص را  جدادن سه سال دارد، ولی این امر لزومی درھمۀ موارد نیست، واینکه پیامبرخدا 
به سراغ دادن سه سال امر کردند، سببش این است که سراغ دادن این شخص به طور شاید و باید 

جع فصل، ار«چه برای کسی که نمازش را به طور شاید و باید اداء نکره بود گفتند:  نبود، چنان

 نمازت را دوباره بخوان زیرا تو نماز نخواندی. »مل تصل فإنك
گویند: کسی که (لقطه) را یافته است، چه  ) بعد از یکسال اگر صاحبش نیامد، اکثر علماء می۳

گوید: اگر یابنده  می /تواند از آن استفاده نماید، امام ابو حنیفه فقیر باشد و چه غنی می
تواند از آن استفاده نماید، ولی اگر توان مند باشد، استفاده کردنش جائز نیست، و  فقیرباشد، می

 باید آن را برای فقراء بدھد.
) شخص یابنده باید سه چیز را از (لقطه) به خاطر خود بسپارد و حفظ کند، ظرف آن، عدد و ۴

پیدا شد، با نشانی گفتن این اشیاء مالش را برایش بر مقدار آن، سر بند آن، تا اگر صاحبش 
 ھا کتب فقه است.  گرداند، و این مسئله فروع بسیار دیگری دارد که محل تفصیل آن

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 گردد. ) اشیای کم قیمت و بی اھمیت در حکم (لقطه) که سراغ دادن یکسال باشد، داخل نمی۱
آوردند پس این  خرمای صدقه را به خانۀ خود نمی جر کسی بگوید که: پیامبر خدا ) اگ۲

 جاند که: پیامبر خدا  چه معنی دارد؟ در جواب گفته» مبادا از خرمای صدقه باشد«گفتۀشان که: 
کردند، و چون احتمال این وجود داشت که خرمای از آن  خرماھای صدقه را در مسجد توزیع می

شان چسپیده و بر روی بسترشان افتاده باشد، از روی احتیاط از خوردن آن خود  خرماھا به لباس

 . »�بك إىل ما ال ير�بكدع ما ير«نمودند، و خودشان فرموده بودند:  داری می

                                                                                                                        



 
 

ِ كِتَابُ امل -٤٥  ظَاملِ

 ها گریخواهی از ستم]: داد٤٥کتاب [

١-  ِ اصِ املَظَاملِ  باب: قِصَ

 ]: جزای ظلم و ستم١باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: -١١١٣ ُ َ�نُْه، َ�ْن رَُسوِل ا�َّ يِب َسِعيٍد اخلُْدِريِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
 َ�ْن أ

وَن َمَظالَِم اَكنَْت   إَِذا َخلََص الُمْؤِمنُوَن ِمَن انلَّاِر ُحِبُسوا بَِقنَْطَرٍة َ�ْ�َ اجلَنَِّة َوانلَّاِر، َ�يَتََقاصُّ
ٍد �ِيَدِ بَيْنَُهْم يِف  ي َ�ْفُس ُ�َمَّ ِ

َّ
ِذَن لَُهْم بُِدُخوِل اجلَنَِّة، فََواذل

ُ
بُوا، أ وا َوُهذِّ ْ�يَا َحىتَّ إَِذا ُ�قُّ هِ، ادلُّ

ْ�يَا َدلُّ بَِمْسَكِنِه اَكَن يِف ادلُّ
َ
َحُدُهْم بَِمْسَكنِِه يِف اجلَنَِّة أ

َ َ
 ].٢٤٤٠[رواه ابلخاری:  أل

 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز بو سعید خدری -١١١٣
یابند، در کنار پلی بین دوزخ و بھشت  وقتی که مسلمانان از دوزخ نجات می«

اند تصفیه حساب  ھایی که در دنیا بر یک دیگر کرده و از ظلم شوند، نگھداشته می
 ھا اجازۀ داخل شدن به بھشت داده شوند، و چون پاک و پاکیزه شوند، برای آن می
 ».شود می

کسی مسکن و  در دست او است [بال کیف] ھر جو سوگند به ذاتی که جان محمد 
کرده است، بھتر  میمأوایش را در بھشت از خانۀ که در دنیا در آن زندگی 

 .)١(»شناشد می

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
ی که بدون ) در محشر دو پل وجود دارد، پل عمومی که اھل محشر به استثنای عدۀ معدود۱

گذرند، کسانی که مستحق دوزخ باشند در دوزخ  روند از آن می حساب و کتاب به بھشت می
رسند که  کنند، بعد از گذشتن از این پل، به پلی می افتند، و مؤمنان به سالمتی از آن عبور می می

ن بر یک جا حقوقی را که مؤمنا خاص برای مؤمنان است، وبین دوزخ و جنت قرار دارد، و در این
گذرند، و به  کنند، و بعد از ادای حقوق یک دیگر، از این پل می دیگر دارند، تصفیه حساب می

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٤١٨

اىلَ  -٢ ولِ اهللا تَعَ َ� َلۡعَنُة ﴿: باب: قَ
َ
� ِ ٰلِِم�َ َ�َ  ٱ�َّ  ﴾ٱل�َّ

 ﴾بدان که لعنت خدا بر ظالمین است﴿]: این قول خداوند متعال که: ٢باب [

ُ َ�نُْهَماَعن  -١١١٤ ِ  ابِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
َ�ْعرُِف  َ�ُقوُل: إِنَّ 

َ
َ�ْعرُِف َذنَْب َكَذا، أ

َ
َ يُْدِ� الُمْؤِمَن، َ�يََضُع َعلَيِْه َكنََفُه َو�َْسرُتُُه، َ�يَُقوُل: أ ا�َّ

ى يِف �َ َذنَْب َكَذا؟ َ�يَُقوُل: 
َ
َرُه بُِذنُو�ِِه، َوَرأ ، َحىتَّ إَِذا قَرَّ ْي رَبِّ

َ
نَُّه َهلََك، قَاَل: َ�َعْم أ

َ
ْفِسِه �

ا الاَكفُِر  مَّ
َ
ْغِفُرَها لََك ايلَْوَم، َ�يُْعَطى ِكتَاَب َحَسنَاتِِه، َوأ

َ
نَا أ

َ
ْ�يَا، َوأ ُ�َها َعلَيَْك يِف ادلُّ َسرَتْ

ْشَهاُد: 
َ
ُؤَ�ٓءِ ﴿َوالُمنَافُِقوَن، َ�يَُقوُل األ ِينَ َ�ٰٓ َ� لَعۡ  ٱ�َّ

َ
ٰ َرّ�ِِهۡمۚ � َ�َ ْ ِ َنُة َكَذبُوا َ�َ  ٱ�َّ

ٰلِِم�َ   ].٢٤٤١[رواه ابلخاری:  ﴾١٨ٱل�َّ
را شنیدم که  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -١١١٤
 فرمودند:

(کنف) خود  ، و او را تحتشود می خداوند [در آخرت] به شخص مؤمن نزدیک«
این گناه چنانی را گوید: آیا  پوشاند، و [برایش] می ھایش را می عیب دھد، و قرار می

گوید: بلی،  شناسی؟ آن شخص مؤمن می شناسی؟ و آیا این گناه چنانی را می می
 پروردگارا!

 ».کند که ھالک خواھد شد کند، و فکر می تا اینکه به ھمۀ گناھان خود اقرار می
ھا  گوید: گناھانت را در دنیا بر تو پوشیدم، و امروز ھم آن خداوند متعال برایش می

کافر و دربارۀ  ، ولیشود می بخشم، و کتاب حسناتش به دستش داده یت میرا برا
دربارۀ  ھا کسانی ھستند که این«گویند:  جا حضور دارند می منافق، ھمه کسانی که آن

 .)١(»پروردگار خود، دروغ گفته بودند، و بدانید که لعنت خدا بر ظالیمن است

َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡم ِطۡبتُۡم ﴿شود که:  ھا گفته می جا است که برای آن رسند، و در این دروازۀ بھشت می
 اللھم اجعلنا منھم آمین. ﴾٧٣َ�ِٰ�ِينَ  ۡدُخلُوَهاٱفَ 
گیرد، حقوق جزئی است که بین طرفین  جا مورد تصفیه حساب قرار می این) حقوق که در ۲

باشد مثال: شخصی دیگری را سیلی زده است، و دیگری او را سیلی محکم تری زده است، و یا  می
ھا و این  یکی دیگری را دشنامی داده است، و آن دیگری دشنام شدید تری داده است، و امثال این

 روند. فو یک دیگر قرار گرفته و بعد از ادای حقوق به بھشت میچیزھائی است که مورد ع
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

                                                                                                                        



 ٤١٩  ها یگر ستم از یخواه داد]: ۴۵[ کتاب

ظْ  -٣ سْ وَ  لِمَ لِمُ املُسْ لِمُ املُسْ باب: ال يَ هُ الَ يُ  لِمُ

 سازد به هالکت مواجه نمی کند، و او را ]: مسلمان بر مسلمان ظلم نمی٣باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َعنُه وَ  -١١١٥ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ْخرَبَهُ: أ

َ
ُ َ�نُْهَما، أ الُمْسِلُم «ريَِضَ ا�َّ

جَ  ُ يِف َحاَجتِِه، َوَمْن فَرَّ ِخيِه اَكَن ا�َّ
َ
ُخو الُمْسِلِم َال َ�ْظِلُمُه َوَال �ُْسِلُمُه، َوَمْن اَكَن يِف َحاَجِة أ

َ
 أ

ُ َ�نُْه ُكْر�ًَة ِمْن ُكُرَ�اِت يَْوِم الِقيَاَمِة، َوَمْن َسرَتَ ُمْسِلًما َسرَتَ َ�ْن  َج ا�َّ ُ ُمْسِلٍم ُكْرَ�ًة، فَرَّ ُه ا�َّ
 ].٢٤٤٢[رواه ابلخاری:  »يَْوَم الِقيَاَمةِ 
 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  بو از ابن عمر -١١١٥

اندازد،  کند، و او را به ھالکت نمی مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم نمی«
ورده کسی که حاجت برارد مسلمانش را بر آرده سازد، خداوند متعال حاجت او را بر آ

خداوند [در آخرت] به شخص «آمده است که:  ج) مراد از نزدیکی که در این گفتۀ پیامبر خدا ۱
ولی اگر بگوئیم که مراد از آن » نزدیکی مرتبه است نه نزدیکی مکانی» شود مؤمن نزدیک می

 داند، به احتیاط نزدیکتر است. نزدیکی است که خود خداوند حقیقت آن را بھتر می
جا کنایه از رحمت و  ن در این) (کنف) به معنی: جانب، طرف، و به معنی (بال) است، و مراد از آ۲

 احاطه و حفظ است.
) مراد از ظلمی که در این آیۀ مبارکه آمده است، کفر و نفاق است، نه مطلق ظلم زیرا مطلق ۳

شود، شامل تمام گناھان از صغیره و کبیره را نیز  ظلم ھمان طوری که شامل کفر و نفاق را می
نیست، که ھر گناھی ولو آنکه از صغایر باشد  شود، و ھمان طوری که معلوم است، این طور می

 مستوجب لعنت وطرد از رحمت الھی شود.
ھای (حالل) که در این آیۀ مبارکه  شودد که سؤال کردن از نعمت ) از این حدیث دانسته می۴

ھا پرسان  متیعنی: بعد از آن در این روز از نع ﴾٨�َّعِيمِ ٱلُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ� ﴿آمده است که: 
شود، عبارت از سؤال و پرسان تذکر نعمت است، نه سؤال حساب و انتقام زیرا در صورتی که  می

ھا حالل  خداوند متعال گناھان رابه یاد بنده داده، و بعد از آن برایش ببخشد، به طریق اولی نعمت
 .را که در آن مرتکب گناھی نشده است، تنھا بیادش داده و برایش خواھد بخشید

) این حدیث مطابق عقیدۀ اھل سنت و جماعت داللت صریح بر این دارد که مسلمان به سبب ۵
گویند که مرتکب کبیره خارج  شود، و طوری که معلوم است، خوارج می ارتکاب معاصی کافر نمی
 از ملت بوده و کافر است.

بخشیده  گویند: چیزی که ) این حدیث دلیل صریحی برخالف عقیدۀ معتزله است که می۶
 شود. شود، گناھان صغیره است، و گناھان کبیر بخشیده نمی می

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٢٠

سازد، و کسی که مشکل ملسلمانی را بر طرف سازد، خداوند مشکلی از مشکالت او  می
سازد، و کسی که عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند  را در روز قیامت برطرف می
 .)١(»پوشاند گناھانش را در روز قیامت می

نْ  -٤ ا باب: أَعِ ظْ  أَوْ  اً ظَاملِ  كَ أَخَ  اً لُوممَ

 چه ظالم باشد و چه مظلوم کمک کن]: برادرت را ٤باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -١١١٦ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ
َ
 «َ�ْن أ

َ
َخاَك انرُْصْ أ

ْو َمْظلُوًما
َ
هُ »َظالًِما أ ُه َمْظلُوًما، فََكيَْف َ�نرُْصُ ، َهَذا َ�نرُْصُ ِ َظالًِما؟ قَاَل:  ، قَالُوا: يَا رَُسوَل ا�َّ

ُخُذ فَْوَق يََديْهِ «
ْ
 ].٢٤٤٤[رواه ابلخاری:  »تَأ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -١١١٦
 ».برادر [مسلمانت] را چه ظالم باشد و چه مظلوم کمک کن«

گفتند: یا رسول الله! کمک رساند برای مظلوم بلی، ولی برای ظالم چگونه کمک 
 نمایئم؟

 .)١(»باالی دو دستش را بگیر [یعنی: او را از ظلم کردن مانع شود]«فرمودند: 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
 ) باید مسلمان از ظلم کردن بر دیگران خود داری نماید.۱
 ) باید مسلمان بکوشد، تا مانع ظلم ظالم از مظلوم گردد.۲
عیبی است که قبال واقع گردیده است، و کسی که  ) عیب دیگران را پنھان نماید، و البته ایت۳

فعال در گناه آغشته است، باید برای وی نصیحت نماید تا از آن گناه برگردد، و کسی که گناه را در 
گردد، پوشاندن گناھش الزم نیست، زیرا اولین کسی که عیبش را بر مال  مجاھرت مرتکب می

 باشد. ساخته است، خودش می
شود، در بسیاری از  از این حدیث و از آیات و احادیث مشابه آن دانسته می) ھمان طوری که ۴

حاالت جزاء از جنس عمل است، و از این جھت است که اگر کسی حاجت برادر مسلمانش را بر 
سازد، و کسی که  سازد، خداوند متعال حاجت او را در دنیا و در آخرت بر آورده می آورده می

سازد، خداوند مشکلی از مشکالت او را در روز قیامت بر طرف  یمشکل مسلمانی را بر طرف م
پوشاند، و در  سازد، وکسی که عیب مسلمانی را بپوشاند، خداوند گناھانش را در روز قیامت می می

سازد، خداوند برایش در بھشت خانۀ  احادیث دیگری آمده است که اگر کسی مسجدی می
 ھای دیگری. سازد، و ھم چنین مثال می

                                                 



 ٤٢١  ها یگر ستم از یخواه داد]: ۴۵[ کتاب

تٌ  مُ باب: الظُّلْ  -٥ امَ لُ وْ  ظُ ةِ يَ يَامَ  مَ القِ

 شود می هائی در روز قیامت ]: ظلم سبب تاریکی٥باب [

ُ  َعِن  -١١١٧ لُْم «َسلََّم قَاَل: َ�نُْهَما، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وَ بِْن ُ�َمَر ريَِضَ ا�َّ الظُّ
 ].٢٤٤٧[رواه ابلخاری:  »ُظلَُماٌت يَْوَم الِقيَاَمةِ 

ظلم سبب «روایت است که فرمودند:  جاز پیامبر خدا  بازا ابن عمر -١١١٧
 .)٢(»شود می ھایی در روز قیامت تاریکی

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اند، داللت بر  از مانع شدن از ظلم به گرفتن باالی دو دستش تعبیر کرده ج) اینکه پیامبر خدا ۱

این دارد که باید به زور و قوت مانع ظلم ظالم شد، و دیگر آنکه ظالم در وقت ظلم خود دستش را 
گیرد معنایش این است که باال کردن دست  باالی آن میکند، و کسی که دست ظالم را از  باال می

 شود. ظالم می
) گرفتن دست ظالم در واقع کمک کردن برای او است، و در روایت مسلم آمده است که پیامبر ۲

زیرا اگر ظالم خواسته باشد مالی را دزدی کند، و ما او را «در تکملۀ این حدیث فرمودند:  جخدا 
ایم، زیرا به این کار مانع قطع دستش در دنیا،  در حقیقت برایش کمک کردهاز این کار مانع شویم، 

و نجاتش از عذاب اخروی شده ایم، و اگر حرام خوار از حرام خوردن که رشوت، سود، اختالس، 
ایم، زیرا به این کار  ھا باشد، منع کنیم، در واقع برایش کمک کرده خوردن مال یتیم و امثال این

ا ال اقل از عذاب اخروی نجات ن شخص از عذاب دنیوی و اخروی، و یایم که ای خود سبب آن شده
 یابد، و این کمک بسیار بزرگ و شایانی است.

) سبب ورود این حدیث نبوی شریف طوری که در صحیح مسلم آمده است آن بود که روزی دو ۳
جر مھاجرین به کمک نفر یکی از مھاجرین، و بچه جوانی از انصار با ھم به جنگ پرداختند، مھا

آمده و فرمودند: این چه کار است؟ راه و رسم جاھلیت  جطلبید، و انصاری انصار را، پیامبر خدا 
 ؟»اید را گرفته

اند، یکی انگشت خود را به مقعد دیگری گذاشته بود،  گفتند: نه خیر، دو جوان با ھم جنگ کرده
مھم نیست، ھر کس برادرش را خواه ظالم است و «فرمودند:  ججا کشید، پیامبر خدا  و کار به این

 »خواه مظلوم کمک کند.....
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

گوید: ھر ظلمی  می /) ظلم عبارت از نھادن چیزی در جایی غیر مناسب آن است، ابن جوزی۱
و دوم: به مبارزه طلبیدن کسی مشتمل بر دو معصیت است: یکی در ستم روا داشتن بر مظلوم، 

کند، یعنی خداوند متعال، زیرا مظلوم ضعیف است و جز خدا دادرسی دیگری  که امر به عدالت می
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نْ  -٦ انَتْ  باب: مَ ظْ  كَ نْ لَهُ مَ ةٌ عِ مَ جُ  دَ لَ ، الرَّ ا لَهُ لَهَ لَّ حَ لْ لِ فَ ُ  هَ بَنيِّ ظْ يُ ؟ مَ تَهُ مَ  لَ

]: اگر کسی بر دیگری ظلم نمود، و آن شخص وی را بخشید، آیا باید ظالم آن ٦باب [
 ظلم را بیان نماید

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  -١١١٨ ُ َ�نُْه، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�َّ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ
َ
َمْن «َ�ْن أ

ُ مَ 
َ

ْن َال يَُ�وَن ِدينَاٌر اَكنَْت هل
َ
ٍء، فَلْيَتََحلَّلُْه ِمنُْه ايلَْوَم، َ�بَْل أ ْو يَشْ

َ
ِخيِه ِمْن ِعرِْضِه أ

َ
ْظلََمٌة ِأل

ِخَذ 
ُ
ُ َحَسنَاٌت أ

َ
ِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر َمْظلََمِتِه، َو�ِْن لَْم تَُ�ْن هل

ُ
ُ َ�َمٌل َصاِلٌح أ

َ
َوَال ِدرَْهٌم، إِْن اَكَن هل

 ].٢٤٤٩[رواه ابلخاری:  »اِحِبِه فَُحِمَل َعلَيْهِ ِمْن َسيِّئَاِت َص 
 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -١١١٨

کسی که بر ذمۀ وی از برادر مسلمانش مظلمۀ از عرض و شرف و یا چیز دیگری «
باشد، ھمین امروز پیش از آن روزی که نه درھمی باشد و نه دیناری، از وی طلب 

 ».نمایدبخشش 
، و شود می ورنه اگر عمل نیکی داشته باشد، به اندازۀ حق آن شخص از وی گرفته«

و بر ذمۀ  شود می اگر عمل نیکی نداشته باشد، از گناھان آن شخص [مظلوم] گرفته
 .)١(»شود می [شخص ظالم] گذاشته

اند که: سبب ظلم کردن، ظلمت و تاریکی قلب است، زیرا کسی که قلبش به  ندارد، و علماء گفته
نماید، و کسی به ظلم و  داری مینور خدایی روشن باشد، به عواقب ظلم نظر انداخته و از آن خود 

 کند که قلبش تاریک باشد. ستم اقدام می
داند که به  ماند، و نمی شود، در روز قیامت در تاریکی می ) کسی که در این دنیا مرتکب ظلم می۲

روایت است که  سافتد، از ابن مسعود ھای دوزخ می رود، و در نھایت به گودالی از گودال کجا می
دھند، و سپس آن صندوق را در  آورند و به فشار در صندوقی جا می لم را میگفت: اشخاص ظا

 اندازند. دوزخ می
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

) اگر ظالم ظلمش را برای مظلوم بیان کرد و از وی پوزش خواست، و مظلوم او را بخشید، به ۱
طور مجمل معذرت خواست، مثال گفت: مرا شود، ولی اگر به  اش خالص می اجماع علماء ذمه

اش اگر در چیزھای کم اھمیت مانند:  ام، این عذر خواھی ببخش نسبت به تو مقصرم و ظلم کرده
شود، و اگر در چیزھای مھم،  ھا باشد، برایش بخشیده می کتاب، قلم، سوزن، پیاله، و امثال این

ھا باشد، تا وقتی که بیان نکند،  انه و امثال اینمانند: مقدار زیادی پول، و یا گاو و گوسفند، و یا خ
شود که اصل آن  شود، و حتی در چیزھای اندک وقتی برایش بخشیده می برایش بخشیده نمی
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نْ باب: إِثْ  -٧ يْ  مِ مَ لَمَ شَ نَ األَرْ  اً ئظَ  ضِ مِ

 دیگری در مورد زمینش ظلم کرد]: کسی که بر ٧باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َسِعيَد  َعن -١١١٩ ُ َ�نُْه، قَاَل: َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ ْ�َن َز�ٍْد ريَِضَ ا�َّ
رَِض�َ «َ�ُقوُل: 

َ
قَُه ِمْن َسبِْع أ رِْض َشيْئًا ُطوِّ

َ
 ].٢٤٥٢[رواه ابلخاری:  »َمْن َظلََم ِمَن األ

را شنیدم که  جپیامبر خدا روایت است که گفت:  سد بن زیداز سعی -١١١٩
 فرمودند:

کسی که بر دیگری در مورد زمینش چیزی ظلم کرده باشد، به ھمان انداره تا «
 .)١(»شود می ھفت طبقۀ زمین بر گردندش طوق

چیز از بین رفته باشد، و اگر موجود باشد، تا وفتی که آن را برای صاحبش برنگرداند، برایش 
تواند آن را برای ظالم بخشش نماید، و یا  شود، وبعد از آن اگر صاحبش خواست، می بخشیده نمی

 برای خود نگھدارد.
) در اموری که قابل باز گشت دادن نیست، ولی قابل ذکر کردن ھست، مانند غیبت کردن، ۲

ھا، بھتر است ھر آنچه را که بیادش ھست، یکایک نام  تھمت بستن، با ھم انداختن و امثال این
کرد،  و اگر از یادش رفته بود، و یا از نام بردنش شرم می برده، و از شخص مظلوم معذرت بخواھد،

بگوید: من از تو غیبت کردم، بر تو تھمت زدم، بعضی اشخاص را بر علیه تو تحریک نمودم، اکنون 
 شود. اش خالص می ام، و مرا ببخش، اگر او را بخشید، ذمه توبه نموده

شود،  سبب فتنه و جنگ و جدل می) در اموری که قابل ذکر کردن نیست، و ذکر کردن آن، ۳
مانند، زنا کردن با زن و یا دختر و یا خواه کدام شخص، و یا لواطت کردن با پسر و یا برادر وی، و 

و برای صاحب حق دعای خیر نماید، و از یاد آوری چنین   ھا، از صمیم قلب توبه نموده امثال این
 اموری باید خود داری نماید.

 متعلق به این حدیث آنکه:از احکام و مسائل  -١
) مراد از ظلم در مورد زمین آن است که مثال: زمینش را به نا حق تصاحب کرده باشد، و یا ۱

چیزی از زمینش را به زمین خود ملحق نموده باشد، و یا زمنیش را برای رفتن به خانه و یا زمین 
ازۀ وی استفاده کرده خود برای خود راه ساخته باشد، و یا از خاک و سنگ زمینش بدون اج

 باشد، و یا به ھر طریق دیگری.
اند، کسی که بر کسی نسبت به زمنیش ظلم و تجاوز نماید، آن  فرموده ج) طوری که نبی کریم ۲

شود، و این شخص در میدان محشر مکلف و وادار  زمین تا ھفت طبقه بر گردنش طوق می
ده است، با خود بکشد، و یا آن زمین شود که آن ھفت طبقه زمینی را که بر گردنش طوق ش می

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٢٤

ُ َ�نْهُ َعن ابِن ُ�ُمُر  -١١٢٠ َخَذ «قَاَل: قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم:  َماريَِضَ ا�َّ
َ
َمْن أ

رَِض�َ 
َ
 َسبِْع أ

َ
ِه ُخِسَف بِِه يَْوَم الِقيَاَمِة إىِل ا بَِغْ�ِ َحقِّ

رِْض َشيْئً
َ ْ
 ].٢٤٥٤[رواه ابلخاری:  »ِمَن األ

 فرمودند: جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز ابن عمر -١١٢٠
داری از زمین شخص دیگری را به غیر حق بگیرد، در روز قیامت تا کسی که مق«

 .)١(»رود ھفت طبقه به زمین فرو می

ا أَذِنَ إِنْ  -٨ رَ شيْ باب: إِذَ انٌ آلخَ ازَ  اً ئسَ  جَ

 ]: اگر کسی برای دیگری چیزی را اجازه دهد، روا است٨باب [

ُ َ�نُْهَماَعنُه وَ  -١١٢١ �ّهُ  ريَِضَ ا�َّ نَّ
َ
ِ َص�َّ اُهللا : «بَِقوٍم يَأُ�لوَن تَمراً َ�َقاَل  رَّ مَ  أ إِنَّ رَُسوَل ا�َّ

َخاهُ يَنوََسلََّم َعلَيِْه 
َ
ِذَن الرَُّجُل ِمنُْ�ْم أ

ْ
ْن �َْستَأ

َ
 أ

َّ
 ].٢٤٥٥[رواه ابلخاری:  »َ� َعِن اِإلقَْراِن، إِال

که خرما روایت است که وی بر مردمی گذر کرد  بو از ابن عمر -١١٢١
از خوردن چند خرما با ھم نھی  جھا گفت که: پیامبر خدا  دند، برای آنخور می

 .)٢(اند، مگر آنکه شخص از برادرش اجازه بخواھد کرده

برد، و حدیث آتی مؤید ھمین  گردد و تا طبقۀ ھفتم زمین وی را فرو می بر گردنش طوق می
 معنی اخیر است.

تواند تا ھر  گردد، و می ھای زیرین آن را نیز مالک می ) کسی که زمین را مالک گردید، طبقه۳
آنکه حفر کردن سبب ضرر بر دیگران شود،  جایی که خواسته باشد، آن را حفر نماید، مگر

تواند تا ھر جا که خواسته باشد، از ھوای آن زمین استفاده نماید، مگر آنکه استفاده  چه می چنان
 کردن از ھوایش سبب ضرر بر دیگران شود.

) تجاوز بر حقوق دیگران، و از آن جمله غصب کردن زمین، و تعدی بر آن، از گناھان کبیره ۴
 است.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
گیرد که آن زمینی را که به غیر حق  باشد، و وقتی صورت می ) این خسف در روز محشر می۱

 گرفته است تا ھفت طبقۀ زمین با خود بکشد و در میدان محشر حاضر گرداند.
اه] در روز قیامت، بزرگترین خیانت از [نگاه گن«) در حدیث ابو مالک اشعری آمده است که: ۲

مقدار زمینی است که شخص آن را دزدی کرده است، و آن زمین تا ھفت طبقه بر گردنش طوق 
 گردد. می

 :از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه -٢

                                                                                                                        



 ٤٢٥  ها یگر ستم از یخواه داد]: ۴۵[ کتاب

اىلَ  -٩ ولِ اهللا تَعَ َ�ُّ ﴿: باب: قَ
َ
 ﴾ٱۡ�َِصامِ َوُهَو �

 ﴾ترین دشمنان است و او سرسخت﴿ل خداوند متعال که: ]: قو٩باب [

١١٢٢-  ُ ْ�َغَض «َ�نَْها، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل: َ�ْن اَع�َِشَة ريَِضَ ا�َّ
َ
إِنَّ أ

ُّ اخلَِصمُ  دلَ
َ
ِ األ  ا�َّ

َ
 ].٢٤٥٧: [رواه ابلخاری »الرَِّجاِل إِىل
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  لاز عائشه -١١٢٢

 .)١(»د متعال، دعوا جلب جنجال گر استبدترین مردم در نزد خداون«

نْ باب: إِثْ  -١٠ مَ يفِ بَاطِلٍ  مِ مَ اصَ عْ وَ  خَ وَ يَ هُ هُ مُ  لَ

 داند که دعوایش دروغ است کند، و می ]: گناه کسی که به دروغ دعوا می١٠باب [

نَُّه َسِمَع ُخُصوَمًة َعن  -١١٢٣
َ
ُ َ�نَْها، َزْوَج انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم � مَّ َسلََمَة ريَِضَ ا�َّ

ُ
أ
ِْهْم َ�َقاَل: بِبَاِب ُحْجَرتِِه، 

َ
ْن «فََخَرَج إيِل

َ
تِيِ� اخلَْصُم، فَلََعلَّ َ�ْعَضُ�ْم أ

ْ
، َو�ِنَُّه يَأ نَا �رََشٌ

َ
إِ�ََّما أ

بْ 
َ
ُ حِبَقِّ ُمْسِلٍم، يَُ�وَن أ

َ
ُ بَِذلَِك، َ�َمْن قََضيُْت هل

َ
قيِْضَ هل

َ
نَُّه َصَدَق، فَأ

َ
ْحِسُب �

َ
لََغ ِمْن َ�ْعٍض، فَأ

ْو يِلَ 
َ
ُخْذَها أ

ْ
ْكَهافَإِ�ََّما ِ�َ قِْطَعٌة ِمَن انلَّاِر، فَلْيَأ  ].٢٤٥٨رواه ابلخاری: [ »رْتُ

 :روایت است که جھمسر پیامبر خدا  لاز أم سلمه -١١٢٣

) نھی از خوردن چند دانه خرما با ھم، در صورتی است که این خرماھا را با یک دیگر به طور ۱
خورد، سبب ظلم و تعدی بر حق شخص  ی که چند خرما را با ھم میشراکت بخورند، زیرا کس

خورد، ھر طوری که  ھای خود را می گردد، و کسی که خرما باشد، می دیگر که شریکش می
 خواھد بخورد، گرچه چند دانه خوردن با ھم موافق به ادب خوردن نیست. می

مانند: زرد آلو، انجیر، آلو، و غیره،  ) با قیاس بر خرما، ھر چیزی دیگری که شبیه به خرما باشد،۲
ھا دانه دانه بخورد، و یا اگر مثال دو دانه، دو دانه  شد، یا باید از آن اگر به طور شراکت خورده می

 خورد، از رفیقش اجازه بگیرد. می
 ) انسان از خوردن حق دیکران جدًا خود داری نماید.۳

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
این آیه، و سه آیۀ بعدی آن دربارۀ أخنس بن شریح ثقفی نازل «روایت است که گفت:  /از سدی 

، و »آمد و اظھار اسالم نمود، ولی در باطن خود مخالف اسالم بود جگردید که نزد پیامبر خدا 
 شود. البته حکم آن عام است و ھمۀ منافقین را شامل می

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٢٦

 ھا رفتند و گفتند: جار و جنجالی را به دِر خانۀ خود شنیدند، نزد آن جپیامبر خدا 
کنند، و شاید  جز این نیست که من بشر ھستم، و مردم نزد من اقامۀ دعوا می«

کنم که او راست گفته است،  تر باشد، و من فکر می از شما نسبت به دیگری بلیغبعضی 
 ».کنم صارد میو به ھمان اساس به نفع او حکم 

و کسی که [به این طریق] حق مسلمانی را برایش داده باشم، در حقیقت چیزی «
خواھد  خواھد بگیرد، و اگر می ام، یک پارۀ آتش است، اگر می را که برایش داده

 .)١(»بگذارد

 یث آنکه:از احکام و مسائل متعلق به این حد -١
این است که من » جز این نیست که من بشر ھستم«که:  ج) مراد از این فرمودۀ پیامبر خدا ۱

خواست،  کنم، و البته اگر خدا می دانم، بلکه براساس ظاھر و شواھد حکم می غیب را نمی
سر  جساخت، ولی چون این طریقۀ پیامبر خدا  پیامبرش را بر غیب و بر حقیقت وقائع مطلع می

باشد، از این جھت بر طریقی حکم کردند، که در آینده دیگران  شان در آینده می قی برای امتمش
 به ھمان طریق حکم کنند.

در بعضی مسائل به اساس اجتھاد خود حکم  ج) این حدیث داللت بر این دارد که پیامبر خدا ۲
موافق حق است، زیرا  کردند، واجتھادشان درمسائلی که مبتنی بر شاھد و بینه نباشد، ھمیشه می

گیرد، و اگر موافق صواب نباشد، وحی نازل گردیده و  اگر موافق صواب باشد، مورد تأیید قرار می
دارد، و اما نسبت به مجتھدین دیگر از افراد امت، ھرکس که باشد،  وجه صواب را بیان می

صواب رسیده باشد،  اجتھادش احتمال خطاء و صواب را دارد، و با آن ھم اگر در اجتھاد خود به
برایش دو مزد است، یک مزد جھت احتھادش، و مزد دیگر جھت به صواب رسیدنش، و اگر به 

 خطا رفته باشد، برایش یک مزد است، که مزد اجتھاد کردنش باشد.
کند که  ) در تاثیر حکم حاکم بین علماء اختالف است، امام طحاوی از بعضی علماء نقل می۳

م در تمام مسائل چه مالی باشد، و چه غیر مالی بیانگر حکم آن مسائل گویند: قضاوت حاک می
است، مثال: اگر کسی به ناحق دعوی کرد که فالن مال از من است، و این دعوای خود را ثابت 

 گیرد. ساخت، و قاضی حکم به ثبوت این مال برایش کرد، این مال شرعا به او تعلق می
گویند که: قضاوت حاکم، ھیچ تاثیری در حقیقت حکم  اء میامام ابو یوسف و عدۀ دیگری از علم

 گرداند، و نه حرام را حالل. ندارد، یا به عبارت دیگر، قضاوت حاکم نه حالل را حرام می
گویند: در مسائل اموال، قضاوت حاکم تاثیری بر اصل آن  امام ابو حنیفه و محمد رحمھما الله می
ق اگر قاضی به اساس شھادت شھود که در ظاھر عادل اموال ندارد، ولی در مسائل نکاح وطال

گردد، مثال: اگر زنی به  باشند، حکمی را جاری ساخت، حکمش در ظاھر و باطن جاری می می
به شھادت شھود به اثبات  دروغ ادعا کرد که شوھرش او را طالق داده است، و این دعوای خود را

                                                 



 ٤٢٧  ها یگر ستم از یخواه داد]: ۴۵[ کتاب

اصِ املَظْ  -١١ املِِهِ باب: قِصَ الَ ظَ دَ مَ جَ ا وَ  لُومِ إِذَ

 مال ظالم]: عوض گرفتن مظلوم از ١١باب [

ُ َ�نُْه، قَاَل: قُلْنَا لِلنَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم: إِنََّك  َ�ْن ُ�ْقبََة بِْن اَعِمرٍ  -۱۱۲۴ ريَِضَ ا�َّ
ُل  َا: َ�بَْعثُنَا، َ�نَْ�ِ

َ
ِمَر لَ�ُ «بَِقْوٍم َال َ�ْقُرونَا، َ�َما تََرى ِ�يِه؟ َ�َقاَل نل

ُ
ُْم بَِقْوٍم، فَأ ْم بَِما إِْن نََزتلْ

يِْف  يِْف فَاْ�بَلُوا، فَإِْن لَْم َ�ْفَعلُوا، فَُخُذوا ِمنُْهْم َحقَّ الضَّ  ].۲۴۶۱[رواه ابلخاری:  »يَنْبيَِغ لِلضَّ
 :روایت است که گفت ساز عقبه بن عامر -۱۱۲۴

فرستید، گاھی به  گفتیم که: شما ما را این طرف و آن طرف می جبرای پیامبر خدا 
 گوئید؟ کنند، در این باره چه می که ما را مھمان نمی رویم نزد مردمی می

اگرنزد مردمی رفتید و برای شما چیزی که مناسب برای مھمان «برای ما گفتند: 
 .)١(»ھا بگیرید است دادند، قبول کنید، و اگر ندادند حق مھمان را از آن

شوھرش نمود، برای این زن جواز دارد که بعد از رسانید، و قاضی حکم به تفریق بین آن زن و 
 اش با شخص دیگری ازدواج نماید. انقضای عده

گردد، ولی  ولی نظرم این است که حکم قاضی فقط و فقط در ظاھر امر و در حکم دنیا نافذ می
دھد، بنابراین در مسئلۀ فوق برای آن زن روا نیست که با شوھر  عندالله چیزی را تغییر نمی

ی ازدواج نماید، و اگر ازدواج کرد، عندالله مؤاخذه است، ولو آنکه در ظاھر کسی مانع دیگر
اش روا نیست که  چه در ظاھر امر برای شوھر اولی تواند، چنان ازدواجش با شوھر دومی شده نمی

با وی ارتباط جنسی داشته باشد، و نص حدیث ھمین باب شاھد گویای بر این مطلب است، و 
گویند در مسائل نکاح و طالق اگر  الله که می ام ابو حنیفه و امام محمد رحمھمبدون شک اما

باشند، حکمی را جاری ساخت، حکمش در  قاضی به اساس شھادت شھود که در ظاھر عادل می
گردد، مقصدشان حکم دنیوی است، نه حکم اخروی، یعنی: این طور  ظاھر و باطن جاری می

ین کار ناروا و خالف شرعی که مرتکب شده است، گناھی نیست، و گویند که برای این زن از ا نمی
 الله تعالی أعلم.

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
آنچه که در ضمن این حدیث نبوی شریف آمده است، خاص برای موظفین صدقه بود، و در وقتی  

ھا معاش ماھواری تعیین  ای آنبود که این موظفین معاش ماھواری نداشتند، و بعد از اینکه بر
ھا و دربارۀ دیگران منسوخ گردید، و ھیچ کس حق  گردید، به اتفاق علماء این حکم دربارۀ آن

 ندارد مال شخص دیگری را چه بنام مھمانی و چه بنام دیگری به زور از وی بگیرد.

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٢٨

مْ  -١٢ ارهباب: ال يَ ار جَ غْ  نَعُ جَ بَةِ يفِ أَن يَ شَ زَ خَ هِ رِ ارِ دَ  جِ

 اش را از کوبیدن میخی به دیوارش منع نماید ]: همسایه نباید همسایه۱۲باب [

ِ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۱۱۲۵ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
ُ َ�نُْه: أ يِب ُهَر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

َ
َال َ�ْمنَْع «َ�ْن أ

ْن َ�ْغِرَز َخَشبَُه يِف ِجَداِرهِ 
َ
بُو ُهَر�َْرَة: »َجاٌر َجاَرُه أ

َ
َراُ�ْم َ�نَْها ُمْعرِِضَ�، «، ُ�مَّ َ�ُقوُل أ

َ
َما يِل أ

 ِ ْ�تَافُِ�مْ َوا�َّ
َ
ْرِمَ�َّ بَِها َ�ْ�َ أ

َ َ
 ].۲۴۶۳[رواه ابلخاری:  »أل

 فرمودند: جروایت است که پیامبر خدا  ساز ابو ھریره -۱۱۲۵
 ».ر دیوارش منع نمایداش را از کوبیدن چوب [ھمسایه] ب ھمسایه نباید ھمسایه«

کنید، به  دانم چرا شما از این حکم اعراض می گفت: نمی سبعد از آن ابو ھریره
 .)١(شما خواھم کوبیدھای  خداوند سوگند که چوب را در بین شانه

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
اش اجازه دھد که میخ خود را بر دیوارش بکوبد،  گویند: اینکه باید ھسمایه برای ھمسایه علماء می 

در صورتی است که ھمسایه از کوبیدن و یا گذشتن این چوب بر دیوارش متضرر نگردد، ورنه 
به غرض بیان حق ھمسایه  جتحمل چنین کاری بر وی الزم نیست، و این سخن را پیامبر خدا 

ند، نه آنکه ھمسایه حق داشته باشد که میخش را به دیوار ھمسایۀ دیگر به رضایت و بدون ا گفته
 رضایت وی بکوبد.

و دیگر آنکه این در زمانی بود که کوبیدن میخ یک ھمسایه به دیوار خانۀ ھمسایۀ دیگر سبب  
در آویزان کوبید، از این کار  شد، ولی این ھمسایۀ که میخش را می ضرری برای آن ھمسایه نمی

برد، و لی در  کردن چیزی بر آن میخ و یا بستن حیوانی به آن، و یا به کار دیگری از آن منعفت می
ھا به شکل دیگری، و به اسلوب دیگری ساخته شده است، که کسی  این عصر و زمان که خانه

اش  کنم تا وقتی که ھمسایه برای ھمسایه تحمل اندک خدشه شدن دیوارش را ندارد، فکر می

ال �ل «اند که:  فرموده جاجازه ندھد، چنین کاری به ھیچ وجه برایش روا نیست، و پیامبر خدا 
، مال شخص مسلمان جز به رضایت کاملش [برای »مال امريء مسلم إال بطيب نفس منه

 دیگران] به ھیچ وجه روا نیست، و الله تعالی اعلم.

                                                 



 ٤٢٩  ها یگر ستم از یخواه داد]: ۴۵[ کتاب

ورِ وباب: أَفْ  -١٣ ا، ونِيَةِ الدُّ لُوسِ فِيهَ ىلَ اجلُ لُوسِ عَ اتِ  اجلُ دَ عَ  الصُّ

 ها ها، و نشستن در کنار راه خانه ]: نشستن در پیش روی۱۳باب [

ُ َ�نُْه، َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل:  -۱۱۲۶ يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ ريَِضَ ا�َّ
َ
َ�ْن أ

ُرقَاِت « ، إِ�ََّما ِ�َ َ�َالُِسنَا َ�تََحدَّ »إِيَّاُ�ْم َواجلُلُوَس ىلَعَ الطُّ َا بُدٌّ
َ

ُث ِ�يَها، قَاَل: ، َ�َقالُوا: َما نل
بَيْتُْم «

َ
إَِذا أ

َهافَ ِر�َق َحقَّ ْ�ُطوا الطَّ
َ
 الَمَجالَِس، فَأ

َّ
ِر�ِق؟ قَاَل: »إِال َغضُّ «، قَالُوا: َوَما َحقُّ الطَّ

ْمٌر بِالَْمْعُروِف، َوَ�ْ�ٌ َعِن الُمنَْكرِ 
َ
َالِم، َوأ َذى، َورَدُّ السَّ

َ
، َوَ�فُّ األ [رواه ابلخاری:  »ابَلرَصِ

۲۴۶۵.[ 
 روایت است که فرمودند: جاز پیامبر خدا  ساز ابو سعید خدری -۱۱۲۶

 ».منشینیدھا  ھرگز کنار راه«
نشنیم] و  جا می مردم گفتند: چارۀ نداریم، جای مجالس ما ھمین جا است، [در این

 زنیم. با ھم سخن می
را اداء چارۀ برای شما نیست، باید حق راه ھا  اگر جز نشستن در کنار راه«فرمودند: 

 نمائید.
 پرسیدند که حق راه چیست؟

پوشیدن چشم [از نامحرم]، خود داری از اذیت کردن مردم، جواب دادن «فرمودند: 
 .)١(»سالم، امر به معروف و نھی از منکر

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
) معروف ھر کاری است که شریعت آن را خوب گفته باشد، و یا اگر در موردش سکوت کرده ۱

باشد، انجام دادن آن به مصلحت عامه باشد، و منکر ھرکاری است که شریعت آن را بد گفته است، 
 و اگر در موردش سکوت کرده باشد، انجام دادن آن به ضرر عامه است.

رتی نباشد، کار شائستۀ نیست، و بھتر است اگر انسان کاری ) نشستن در کنار راه، اگر ضرو۲
 ندارد، در مسجد، و یا در دکان، و یا در خانۀ خود بنشیند.

) کسی که در کنار راه، و یا در بازار و یا در ھرجای دیگری که محل رفت و آمد مردم است ۳
دھد، جواب  ا سالم مینشیند، به نا محرم نظر نکند، مردم را اذیت ننماید، اگر کسی او ر می

 سالمش را بگوید، مردم را به کار خیر رھنمون گردیده، و از کار بد برحذرشان دارد.

                                                 



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٣٠

ا اخْ  -١٤ يقِ املِيتَاءِ باب: إِذَ وا يفِ الطَّرِ فُ  تَلَ

 ]: اختالف در تحدید راه عمومی۱۴باب [

يِب َعن  -۱۱۲۷
َ
ُ َ�نُْه، قَاَل: هُ  أ قىََض انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا «َر�َْرَة ريَِضَ ا�َّ

ِر�ِق  ذُْرٍع  الِميتاءِ  �ََشاَجُروا يِف الطَّ
َ
 ].۲۴۷۳[رواه ابلخاری:  »�َِسبَْعِة أ

روایت است که گفت: اگر در تحدید راه عمومی اختالف  ساز ابو ھریره -۱۱۲۷
 .)١(حکم کردند که باید این راه ھفت زرع باشد جبر خدا نمودند، پیام

ن النُّهْ  -١٥ ةاملُثْ وَ  بَىباب: النَّهي عَ  لَ

  و مثله کردن ل]: نهی از چور و چپاو۱۵باب [

نَْصارِيَّ َعن  -۱۱۲۸
َ
ِ �َْن يَِز�َد األ َ�َ� انلَّيِبُّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َعِن «قَاَل:  َ�بَْد ا�َّ

 ].۲۴۷۴[رواه ابلخاری:  »انلُّْهىَب َوالُمثْلَةِ 
 روایت است که گفت: ساز عبدالله بن یزید انصاری -۱۱۲۸

 .)٢(اند از چور و چپاول و مثله کردن، نھی فرمودنده جپیامبر خدا 

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
تحدید شاه راه، و یا راه عمومی به ھفت ذرع، جھت حاجت مردم آن وقت بود، و امر تعبدی  

ھای عمومی،  ف و عادت، و ضرورات زندگی، در ساختن راهنیست، بنابرین، اگر به سبب تغییر عر
تواند وسعت راه عمومی را به  شد، خلیفه یا ولی امر، می ضرورت به بیش از ھفت ذرع احساس می

چه اگر راھی بود که  اندازۀ ضرورت مرم تعیین نماید، ولو آنکه بیش از ھفت ذرع باشد، چنان
گردید، مانعی نیست که مثال: شش ذرع و یا پنج ذرع  احتیاج مردم به کمتر از ھفت ذرع رفع می

 و یا کمتر از آن باشد.
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -٢

تواند از مالی بدون توزیع و تقسیم  ) چور و چپاول عبارت از آن است که ھرکس به اندازه که می۱
شتند که بر قبائل و قوافل یک ھا در زمان جاھلیت عادت دا معین برای خود جمع نماید، عرب

 کردند. ھا را چور می شدند، اموال آن کردند، و اگر غالب می دیگر حمله می
) چور کردن ھمان طوری که در اموال ممنوع است، در خوردن نیز ممنوع است، مثال: اگر چند ۲

مراعات ادب  خوردند روا نیست که طعام را از نزد یک دیگر چور کنند، و بدون نفری با ھم نان می
 نان خوردن، نان بخورند.

                                                 



 ٤٣١  ها یگر ستم از یخواه داد]: ۴۵[ کتاب

نْ  -١٦ الِهِ  باب: مَ اتَلَ دُونَ مَ  قَ

 ]: کسی که برای دفاع از مال خود بجنگد١٦باب [

ُ َ�نُْهَما، قَاَل: َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه  -١١٢٩ ِ بِْن َ�ْمٍرو ريَِضَ ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
 ].٢٤٨٠: [رواه ابلخاری »َمْن قُِتَل ُدوَن َماهِلِ َ�ُهَو َشِهيدٌ «َ�ُقوُل: وََسلََّم 

که  را شنیدم جروایت است که گفت: پیامبر خدا  باز عبدالله بن عمر -١١٢٩
 فرمودند:

 .)١(»کسی که در راه دفاع از مال خود کشته شود، شھید است«

صْ  -١٧ َ قَ ا كَرسَ ة أَوْ باب: إِذَ يْ  عَ ِ  اً ئشَ ريْ  هِ لِغَ

 ]: اگر کاسه و یا چیزی را از شخص دیگری شکست۱۷باب [

نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن ِعنَْد َ�ْعِض �َِسائِِه،  -۱۱۳۰
َ
ُ َ�نُْه: أ �ٍَس ريَِضَ ا�َّ

َ
َ�ْن أ

َهاِت الُمْؤِمِنَ�  مَّ
ُ
رَْسلَْت إِْحَدى أ

َ
َ�ْت �ِيَِدَها، فََكرَسَِت فَأ َمَع َخاِدٍم بَِقْصَعٍة ِ�يَها َطَعاٌم، فرََضَ

َها َعاَم، َوقَاَل:  الَقْصَعَة، فََضمَّ وََحبََس الرَُّسوَل َوالَقْصَعَة َحىتَّ فَرَُغوا، » لُكُوا«وََجَعَل ِ�يَها الطَّ
ِحيَحَة، وََحبََس الَمْكُسوَرةَ   ].۲۴۸۱: [رواه ابلخاری فََدَ�َع الَقْصَعَة الصَّ

شود، بین علماء اختالف است، و راجح  ) در چور کردن پولی که بر سر عروس و داماد ریخته می۳
گردید، جواز   آن است که اگر چور کردن آن سبب پا مال شدن و متضرر گردیدن دیگران نمی

 دارد.
ند: بریدن گوش، بینی، زبان و یا لب و ) مثله: عبارت از بریدن عضوی از اعضای بدن است، مان۴

 ھا. امثال این
 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١

) کسی که بخواھد مال شخص دیگری را به غیر حق از وی بگیرد، اگر صاحب مال در وقت ۱
دفاع از مال خود، چارۀ جز گشتن متجاوز نداشته باشد، به شروط معینی که در کتب فقه مذکور 
است، کشتن شخص متجاوز عندالله برایش روا است، ولی در محکمه و نزد قاضی باید ثابت سازد 
که سبب کشتن آن شخص دفاع از مال بوده و چارۀ دیگری جز کشتن برایش میسر نبوده است، 

شود، از کشته شدنش قصاص و یا دیت الزم  و در این صورت اگر شخص متجاوز کشته می
 گردد. نمی

 شود شھید است. دردفاع از مال و یا ناموس خود کشته می ) اگر کسی۲

                                                                                                                        



 )سومفیض الباری (جلد     ٤٣٢

نزد یکی از ھمسرانش  جروایت است که گفت: پیامبر خدا  ساز انس -۱۱۳۰
فرستاد، [آنکه به شان  شان ذریعۀ خادمی طعامی را در کاسۀ برایبودند، ھمسر دیگر

 ، کاسه را با دست خود زد و شکست.اش بودند] خانه
کاسه را با ھم جمع کردند، طعام را دوباره در آن کاسه ھای  قطعه جپیامبر خدا 

 ، و شخصی که کاسه را آورده بود نزد خود نشاندند، و بعد»بخورید«نھادند و فرمودند: 
 .)١(از اینکه طعام را خوردند، کاسۀ درستی را فرستادند، و کاسۀ شکسته را نگھداشتند

 از احکام و مسائل متعلق به این حدیث آنکه: -١
بود، و آنکه  لاش بودند و کاسه را شکستند، عائشه در خانه ج) آن کسی که پیامبر خدا ۱

 بود، و طعامی را که فرستاده بود، (حیس) بود، و لطعامی را فرستاده بود، زینب بنت جحش
 شود. حیس طعامی است که از خرما و روغن و قروت ساخته می

شود، به اساس  ھای که مثل آن پیدا نمی شود، و چیز ھایی که مثل آن پیدا می ) ضمان چیزی۲
 قیمت آن است.

را توبیخ نکردند،  لعائشه جگویند: اینکه پیامبر خدا  ) شارحان این حدیث نبوی شریف می۳
را داشت، و به این اساس  لسببش آن بود که زینب با ارسال آن طعام قصد آزار دادن عائشه

 به این عکس العمل خود مالمت نبود. لعائشه
از حسن معاشرتی که با ھمسران  جرسد این است که: پیامبر خدا  و سببی که بخاطر راقم می

شدند، ورنه اینکه  ھا نمی ث کدورت خاطر آنخود داشتند، ھیچگاه و به ھیچ سببی باع
درحضور نبوی چنین عکس العمل شدیدی نشان داده بود، مستوجب مالمتی و تنیبه  لعائشه

 بود.
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