
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  الضاررجباهللا
  )حدیثای از صحاح  برگزیده(

  دومجلد 

  حدیث

  گردآورنده

  نی شهسواری

  

  



  فهرست
 

 ٩ ............................................................................................................. سخن گردآورنده

 ١٠......................................................................................................... فصل اول اهل سنت

 ١٠................................................................................................................. پیشگفتار

 ١٢ ......................................................................................................... صحیح البخاری

ن  ١٣ .......................................................................................................... کتاب ای

 ١٧ .......................................................................................................... کتاب الوضو

 ١٨ .......................................................................................................... کتاب الغسل

 ١٩ ........................................................................................................ کتاب الحیض

 ٢١ ..........................................................................................................کتاب الصاله

 ٢٥.......................................................................................................... کتاب االذان

 ٢٦....................................................................................................... کتاب العیدین

 ٢٧........................................................................................................کتاب الکسوف

 ٢٨ .............................................................................................. ی قرآن ها کتاب سجده

 ٢٩ .......................................................................................................... کتاب جنازه

 ٣٠ ........................................................................................................... کتاب زکات

 ٣٣ ............................................................................................................ کتاب حج

 ٣٦ ......................................................................................................... کتاب محرص

 ٣٨ ................................................................................................... کتاب جزای شکار

٤٠ ....................................................................................................... کتاب معامالت



 ٤٤ .......................................................................................................... کتاب کفالت

 ٤٥ ......................................................................................................... کتاب وکالت

 ٤٨...................................................................................................... کتاب توزیع آب

 ٤٩ ...................................................................................................... کتاب خصومات

 ٥١ .......................................................................................................... کتاب رشکت

 ٥٤ ................................................................................................... کتاب آزادی برده

 ٥٧ ............................................................................................... )بخشیدن(کتاب هبه 

 ٥٨ ............................................................................................. )گواهی(کتاب شهادت 

 ٦٠ ............................................................................................................ کتاب صلح

 ٦١ .......................................................................................................... کتاب وصایا

 ٦٢.................................................................................................... کتاب جهاد و سیر

 ٧١ .......................................................................................................... کتاب خمس

 ٧٤................................................................................................ کتاب جزیه و موادعه

 ٧٦ .................................................................................................کتاب آغاز آفرینش

 ٧٨ ................................................................................................. کتاب احادیث انبیا

 ٨٣ .........................................................................................................کتاب مناقب

 ٨٥ .................................................................................................. کتاب مناقب انصار

 ٨٧ ...................................................................................................... کتاب املغازی

 ١٠٠ ......................................................................................................... کتاب تفسیر

 ١١٦ ................................................................................................ القرآنکتاب فضائل 

١١٧ .......................................................................................................... کتاب نکاح



 ١٢٤ ......................................................................................................... کتاب طالق

 ١٢٦ .................................................................................................. کتاب ذبح و شکار

 ١٣١........................................................................................................ کتاب قربانی

 ١٣٤ .......................................................................................................... کتاب طب

 ١٣٦ .......................................................................................................... کتاب ادب

 ١٣٧ ........................................................................................................ کتاب دعاها

 ١٣٨ ......................................................................................................... کتاب رقاق

 ١٣٩ .......................................................................................................... کتاب قدر

 ١٤٠ ............................................................................................. کتاب سوگندها و نذرها

 ١٤١ ......................................................................................................... کتاب حدود

 ١٥١.......................................................................................................... کتاب دیات

 ١٥٦ ............................................................. کتاب توبه دادن و مرتدان رسکش و جنگ با ایشان

 ١٥٨ ........................................................................................................ احکامکتاب 

 ١٦٠ ....................................................................................................... کتاب توحید

 ١٦١ ........................................................................................................... دوم تشیعفصل 

 ١٦١ ............................................................................................................... پیشگفتار

 ١٦٤ ................................................................................................... من ال یحرضه الفقیه

 ١٦٥ ............................................................................................................ جلد اول

 ١٧٢ ........................................................................................................... جلد دوم

 ١٨٢ ........................................................................................................... جلد سوم

١٩٦ ......................................................................................................... جلد چهارم



 ٢١٧ .......................................................................................................... جلد پنجم

 ٢٦١ ........................................................................................................... جلد ششم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ایندعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 
  .سازد

رمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که هدف و آ
  .بازگو شود دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهم، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات 
  .است ها انسانو 

که همانا آزادي است قانون رهایی را دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال بر خود ننگ می
  .نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم



توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته براي د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات 

  .گ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گرددمر

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی  گیري از فناوريبا بهره توانامروز می
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می امع قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  

  



  سخن گردآورنده

  
هاي است تا مردمان با چهره راستین اسالم روبرو شوند و فراي نگاره گردآمده، جبارالضار اهللاکتاب 

را بیشتر از پیش به  آندینی و در لفافه نگاه داشته شدن اسالم چهره حقیقی و ابعاد در خفا مانده از 
  .نظاره بنشینند

از قانون، فقه، تاریخ و حدیث تنها . این کتاب، از چهار بخش اصلی جهان اسالم تشکیل شده است
  .که نزد مسلمانان از اعتبار باالیی برخوردار است استفاده شده متون قابل وثوق اسالمی

، هیچ دخل و تصرف و یا تفسیري به گردآورندهبر این متون چیزي افزوده و یا کاسته نشده است و 
بیان ظلم، تبعیض و هر زشتی دیگري توسط اسالم  دراننیفزوده است تنها سعی شده تا عناوینی که  آن

  .گردآوردشده است را 
است،  قرارگرفتهاصل اسالمی در کتابی تحت عنوان گواه ظلم مورد بررسی  ترین مهم عنوان بهقران، 

به قوت قران در شکل امروزي اسالم  هرکدامدر این کتاب سعی شده تا عناوین دیگر جهان اسالم که 
  .د بررسی قرار گیرددارد مور ریتأثو شرایط زندگی مسلمانان و تمام مردم جهان 

مرجعی که  يها کتابپایبند بودم در وهله اول، استفاده از  آندو اصل مهم که در این گرداوري به 
نکنم و  افزوناست و دوم اینکه، بر این متون چیزي  رگذاریتأثبراي مسلمانان مقدس، محترم و 

هاي درون کتابی مجزا و تفسیر از زشتیها نیازمند اضافه نشود که هر جمله از این نگاره آنتفسیري به 
  .آن است

بگشاید تا بیشتر اسالم را بشناسند و با دانش به  ها انساناي براي همه ، این گرداوري دریچهآنکهبه امید 
  .ن به این باور پایبند باشندیقت آحق

  .هاستجهان از تمام مصیبت رفت برونکه راهگشاي  ها انسانبه امید بیداري همه 



  اهل سنتفصل اول 

  پیشگفتار

  

  .احادیث اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است) اهللا جبار الضار(در این بخش از کتاب 

نزد مسلمانان که شاید بتوان گفت همتاي قرآن احکام اجرایی و طریقت زندگی  توانمنداصلی 
  .سازد مسلمانان را می

ت و در صورت صحیح به ارزش باالیی برخوردار اسنزد تمام مسلمانان حدیث بودن احادیث از 
پایه قرآن داراي ارزش و مقام خواهد بود، سخنانی که منتصب  حساب آوردن حدیثی آن حدیث هم

و به پیامبر اسالم و براي شیعیان فراي پیامبر ائمه و خاندان پیامبر بوده و این سنت و سیره زندگی آنان 
 پایه همو این اصل مهم و جداناشدنی که قدرتی  گیرد ا در بر میبه فراخور آن زندي همه مسلمانان ر

قرار گیرد تا بیشتر به حقیقت اسالم و منش  پژوهشقرآن نزد مسلمانان را دارد باید به درستی مورد 
  .این باور پی برد

صحیح استفاده شود و در عین حال از حجم آن کاسته تا در  احادیثدر این بخش سعی شده تا تنها از 
  .خور حوصله تمام مخاطبین قرار گیرد

نبوي معتبر نزد اهل سنت پرداخته شده است و براي این کار از معتبرترین کتاب بخش اول به احادیث 
  .بهره جسته شده است) صحیح بخاري(حدیثی نزد اهل سنت 

ادیث اري از کتب دیگر حدیثی نیز مورد بررسی قرار گرفت و احهرچند که صحاح سته و بسی
ترین کتاب حدیثی نزد  و باارزش ترین مهمنیز گردآوري شد و با بهره جستن از  ها آناز دل  شماري بی



تواند با باز  عناوینی پر ظلم در نگاه اسالمی پی ببریم، خواننده میاهل سنت خواستیم تا مختصري به 
شاند، براي باورهاي اسالمی بکتحقیق پیرامون شدن این دریچه در پیش رویش بیشتر خویشتن را به 

ها  پیرامون رد و اثبات این باورها بجوید و این کتاب را تنها گواهی بر زشتیخویش ادله بیشتري 
  .بیکران این باور خداوندي بینگارد

اش جهان را در خویشتن فرو خواهد برد و در میان هر  باید افزود که دریچه این ظلمت بزرگ و دامنه
ها را کنار هم چید و گواهی بر  به طول چندین مجلد این زشتیتوان  ز اینان میکتاب و هر صحبت ا

آوري این بود تا مخاطب دل به خواندن  هاي بیکران خداوندي طلبید اما هدف اصلی از این جمع ظلم
دي از زبان یا گهگاهرا شنیده و  ها آناي که تنها نام  هاي چند جلدي هزاران صفحه دهد، فارغ از کتاب

هاي پیرامونش از کجا  زشتی  گران در گوشه کنار شنیده است دل ببندد و بخواند و بداند سرچشمهدی
آورند و بزك شده چهره  نشئت گرفته است و قبله آمالی که هر روز به رنگی در برابرش می

  .گیرد حقا کجاست و چگونه بوده است ها می ترین انسان آزاده

  .در شادي و آسایش نظاره گر باشیمآرمانی آزاد به امید روزي که همگان را در جهان 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  صحیح البخاری

عیل بخاری: مؤلف   امام ابوعبدهللا محمد بن اس

  عبدالعلی نور احراری: مرتجم

  االسالم احمد جام شیخ: نارش

  

  

  

  

  

  



ن   کتاب ای
  

  

  

از برپادارند و  - ١٧باب    )٥التوبه (زکات بدهند راه ایشان را بازدارید هرگاه مرشکان توبه کنند و 

  

ام که تا زمانی با مردم به  من مأمور شده: فرمود) ص(روایت است که رسول ) رض(از ابن عمر  -25
نبرد پردازم که گواهی دهند بر اینکه نیست معبود برحقی به جز خداي یکتا و محمد فرستاده اوست و 

بازداشتند مگر در هاي ایشان را از من  ها و مال نماز برپاي دارند و زکات بدهند هرگاه چنین کنند خون
  .با خداست ها آنمورد حقوق اسالم و حساب 

  

  

  

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٤

 

ن عمل است -١٨باب    کسی گفته است ای

  

نظر به این فرموده خداي تعالی و آن بهشتی است که شما ارث داده شدیدش به سبب آنچه در دنیا 
  )72الزخرف (کردید  عمل نیک می

گویند به پروردگار تو سوگند که البته از همگی  لی میو برخی از علما در تفسیر این فرموده او تعا
  :کردند و خداي تعالی گفته است آنان بازخواست خواهیم کرد از آنچه می

  .همانند این باید عمل کنندگان عمل نمایند

  

ایمان : سوا شد که بهترین عمل کدام است آن حضرت فرمود اهللا رسولاز : گفت) رض(ابوهریره  -26
جهاد در راه خدا گفته شد پس از آن چیست؟ : به خدا و رسول او گفته شد پس از آن چیست؟ فرمود

  )حجی که محض جهت رضاي خدا باشد(حج مبرور : فرمود

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٥

 

  فتوا دادن در حال سوار بودن بر مرکب و غیر آن -٢٣باب 

  

در حج الوداع در حالی که بر شتر خود ) ص(اهللا  رسول: گفت) رض(و بن عاص بن عمرعبداهللا  -83
من : کردند مردي آمد و گفت می سؤالسوار بود در موضع منی توقف کرد زیرا مردم از وي 

دانستم سر خود را تراشیدم قبل از آنکه قربانی کنم آن حضرت فرمود برو قربانی کن مشکلی  نمی
کنم آن حضرت  1جمار ستم قربانی کردم قبل از آنکه رمیدان نمی: د و گفتنیست مرد دیگري آم

جمار کن مشکلی نیست پیامبر از هیچ چیزي که تقدیم یا تأخیر شده بود پرسیده نشد مگر  رمی: فرمود
  انجامش ده و اشکالی دارد: آنکه فرمود

  

  تعلیم دادن مرد کنیز و اهل خویش را -٣١باب 

  

اند که ایشان را دو چند  پیامبر فرمود سه کس: ابوبرده از پدر خویش روایت کرده است که -97
هم ایمان آورده و ) ص(خویش ایمان آورده و به محمد  پیامبرپاداش است مردي از اهل کتاب که به 

غالمی که حق خدا و حق مالکان خویش را ادا کند و مردي که کنیزي داشت که با وي مباشرت 
نمود پس او را ادب نمود و نیکو ادبش داد و به او علم آموخت سپس آزادش کرد و با او ازدواج  می

این روایت را بدون چیز به تو دادیم به تحقیق که : نمود او را چندین پاداش است سپس عامر گفت
  .شد براي حدیث اندك از اینجا تا مدینه سفر می

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  . پرتاب کردن سنگ به سوي نماد شیطان در حج است  1



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٦

 

  از عاملی که نشسته بود کرد سؤالکسی که ایستاده بود و  -٤٥باب 

  

اهللا  یا رسول: آمد و گفت) ص(مردي نزد پیامبر : روایت است که فرمود) رض(از ابوموسی  - 123
جنگد و یکی از روي ننگ و غیرت آن  جنگ در راه خدا چیست زیرا یکی از ما روي خشم می

  حضرت سر خود را به سوي وي باال کرد

س به سوي وي باال نکرد مگر اینکه وي ایستاده بود و سپآن حضرت سر خود را : گوید ابوموسی می
  .بجنگد آن جنگ در راه خداوند عزوجل است اهللا کلمهکسی که در راه اعالي : گفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب الوضو

  

  

  ها آنهای شرت و چهارپایان و گوسفندان و جای بود و باش و آغل  شاش - ٦٦باب 

  

کسانی از قبیله غرینه به مدینه آمدند و آب و هواي : روایت است که گفت) رض(از عنس  - 233
 ها آنشتران شیردار بروند و از شیر و ادرار  گاه گلهکه به : فرمود) ص(آنجا را ناسازگار یافتند پیامبر 

شتران را ربودند خبر به آنجا رفتند و آنگاه که صحت یافتند شترچران پیامبر را کشتند و  ها آنبنوشند 
را  ها آناین واقعه در اول روز رسید آن حضرت به تعقیب آنان فرستاد و چون چاشت فرا رسید 

هایشان میل کشیده شود  ها و پاهایشان بریده شود و در چشم آوردند آن حضرت امر کرد تا دست
اده نشد ابوقالبه گفت آب د ها آنایشان در سنگستان مدینه افکنده شدند و تقاضاي آب کردند براي 

دزدي کردند و قتل نمودند و کافر شدند پس از آنکه ایمان آورده بودند با خدا و رسول او  ها آن
  .جنگیدند

  

  

  

  



  کتاب الغسل

  

ع کند و کسی که بر زنان خویش گردش کند و به غسل اکتفا کند -١٢باب  ع کند و سپس ج   کسی که ج

  

خداوند : به عایشه اظهار کردم وي گفت: محمد بن منتشر از پدر خود روایت کرده که گفت - 267
مالیدم و وي بر زنان خویش گشت  خوشبویی می) ص(رحمت کند من بر پیامبر  عبدالرحمن ابوبر 
  .تراوید کرد و صبح آن محرم بود و از وي بوي خوش می زد و جماع می می

  

  وضو شس مذی و لزوم -١٣باب 

  

آبی که در وقت (شدم  من مردي بودم که بسیار مذي می: روایت است که گفت) رض(از علی  - 269
نماید زیرا دختر  سؤالاز مرد دیگري خواستم حکم آن را از پیامبر ) آید بازي با همسر از آلت مرد می

  .وضو کن و آلت خود را بشوي: آن حضرت زن من بود آن حضرت فرمود

  

  رود آید و در بازار و غیره می بیرون میجنب  -٢٤باب 

  

به قسط (در یک شب بر زنان خود ) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از انس بن مالک  - 284
  .گشت و او در آن زمان نه زن داشت می) جماع



  کتاب الحیض

  

  

  شوند باب حکمی که به زنان حائض متعلق است آنگاه که حیض می

  

ما برآمدیم در حالی که هدفی جز حج نداشتیم و چون : روایت است که گفت) رض(از عایشه  - 294
گریستم آن حضرت  اهللا بر من در آمد در حالی که من می شدم رسول 2به منطقه سرف رسیدیم حیض

این چیزي است که خداوند بر دختران آدم : آري فرمود: تو را چه شد آیا حیض شدي؟ گفتم: فرمود
 و رسول: کعبه طواف نکنی عایشه گفتال حاجیان به جاي آور جز آنکه بر نوشته است پس اعم

  .از جانب زنان خویش گاوي قربانی کرد) ص(
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 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٠

 

  آغوشی با حائض هم -٥باب 

  

که هر دو جنب بودیم از یک ظرف ) ص(من و پیامبر : که گفتروایت است ) رض(از عایشه  - 299
  کردیم آب غسل می

  

کرد  آغوشی می که ازار بپوشم و با من هم: فرمود آن حضرت مرا می: است افزوده) رض(عایشه  - 300
  .در حالی که من حائض بودم

  

خواست با یکی از زنان خویش که  اهللا می هرگاه رسول: روایت است که گفت) رض(از میمونه  - 303
  .تگفت که ازار بپوشد سفیان نیز آن را روایت کرده اس آغوشی کند او را می حائض بود هم

  

  

  

  

  

  



  هکتاب الصال 

  

  

  گردد شود و به جای آن مسجد آباد می آیا قربهای مرشکین زمان جاهلیت شکافته و برکنده می -  ٤٨باب 

  

به مدینه آمده و در بخش باالي مدینه فرود ) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از انس  - 428
با شمشیرهاي آویخته  ها آنآمد و چهار شب در آنجا به سر برد سپس کسی را به نزد بنی نجار فرستاد 

بوبکر نگرند که بر شتر خویش سوار است و ا می) ص(خویش آمدند گویی هم اکنون به سوي پیامبر 
در پس پشت وي و گروه بنی نجار پیرامون وي تا آنکه در صحن سراي ابوایب فرود آمد و آن 

داشت که در هرجایی که وقت نماز بر او فرا رسید نماز گذارد سپس به بناي  حضرت دوست می
را  اي بنی نجار این باغ خود: گفت ها آنمسجد دستور داد و کسی را نزد گروه بنی نجار فرستاد و به 

: گوید طلبیم مگر از خدا انس می نه به خدا سوگند که بهاي آن را نمی: گفتند ها آنبه من بفروشید 
گویم که قبور مشرکین و زمینی ناهموار بود و درختان خرما پیامبر  آنچه در آنجا بود براي شما می

ن خرما قطع دستور داد که قبور مشرکین برکنده شود و سپس زمین آن هموار شود و درختا) ص(
گردد که پس از آن درختان خرما را در قبله مسجد ردیف کردند و دو طرف مسجد را با سنگ دیوار 

با ایشان یکجا بود و ) ص(کردند و پیامبر  آوردند رجزخوانی می نمودند و مردم در حالی که سنگ می
  ت کنبارالها نیکویی جز نیکویی آخرت نیست پس مهاجرین و انصار را مغفر: گفت می

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٢

 

  ٥٥باب 

  

خداوند یهود را بکشد که قبرهاي : فرمود) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از ابوهریره  - 437
  .پیامبران خویش را مسجد قرار دادند

  

  

  کننده شده و پاک گردانیدهگاه  زمین برای من سجده) ص(فرموده پیامرب  -٥٦باب 

  

براي من پنج چیز داده شده : فرمود) ص(اهللا  رسولروایت است که ) رض(از جابر بن عبداهللا  - 438
  .یک از پیامبران پیش از من داده نشده بود که به هیچ

کننده گردانیده شده  گاه و پاك ماه زمین براي من سجده نصرت داده شدم در ترسانیدن به مسافت یک
بر من حالل گردانیده و هر مردي از امت من که وقت نماز را دریابد باید نماز گذارد و مال غنیمت 

شد و من براي همه مردم مبعوث شدم و براي من  شد هر پیامبر به طور خاص براي قوم خود مبعوث می
  .حق شفاعت داده شده است

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٢٣

 

  داخل شدن مرشک در مسجد - ٨٢باب 

  

 ها آنسوارانی را به سوي نجد فرستاد ) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از ابوهریره  - 469
هاي مسجد  گفتند و او را به یکی از ستون را از قبیله بنی حنیفه آوردند که او را ثمامه بن اثال می مردي
  .بستند

  

  گذرد برگرداند ازگزار کسی را که از جلوی او می - ١٠٠باب 

  

گفت و روایت ) ص(از یونس از حمید بن هالل از ابوصالح از ابوسعید روایت است که پیامبر  - 509
ابوسعید خدري را دیدم که در روز جمعه به سوي چیزي نماز : مان بن مغیره که گفتاست از سلی

داشت جوانی از مردم بنی معیط خواست که از جلوي وي  گذارد که او را از مردم پوشیده می می
اش زد و او را برگرداند وي از ابوسعید آزرده شد و سپس نزد مروان امیر مدینه  بگذرد ابوسعید بر سینه

اي : و از آزاري که از ابوسعید دیده بود شکایت کرد ابوسعید نیز نزد مروان رفت مروان گفت رفت
اگر : فرمود شنیدم که می) ص(از پیامبر : ابوسعید میان تو و برادرت چه واقع شده است ابوسعید گفت

هد از خوا دارد و کس دیگري می گذارد که از مردم پوشیده می کسی از شما به سوي چیزي نماز می
  .جلوي او نماز بگذارد باید او را برگرداند و اگر نپذیرفت با او بجنگد زیرا او شیطان است

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٤

 

از است -١٠٢باب    روبرو شدن مرد با رفیقش یا غیر از او که در حال 

  

شد یاد شد و  نزد عایشه از چیزهایی که باعث قطع نماز می: از مسروق روایت است که گفت - 511
  کند میگذشتن سگ و خر و زن از جلوي نمازگذار نماز را قطع : گفتند

گذارد و من  ام که نماز می را دیده) ص(ما زنان را با سگ برابر کردید به تحقیق که رسول : وي گفت
داشتم که  آمد و ناپسند می بستر خود آرمیده بودم و براي من ضرورتی پیش میمیان او و قبله بر 

  .کشیدم روبروي آن حضرت قرار گیرم پس به آهستگی خودم را از بستر بیرون می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب االذان

  

عت -٢٩باب  از ج   واجب بودن 

  

سوگند به ذاتی که نفس من در ید : فرمود) ص(اهللا  روایت است که رسول) رض(از ابوهریره  - 644
آوري شود و سپس به نماز امر کنم و اذان نماز  ام امر کنم که هیزم جمع قدرت اوست که قسط کرده

گفته شود پس امر کنم که مردي مردم را امامت بدهد سپس عقب مردانی بروم که بر سر جماعت 
هایشان را بر سرشان آتش زنم سوگند به کسی که نفس من در دست قدرت اوست  اند و خانه نیامده

تواند به دست  اي از گوشت دو پهلو را می یا پاره دار گوشتکه اگر یکی از ایشان بداند که استخوان 
  .شود آورد در نماز خفتن حاضر می

  

  

  

  

  

  



  کتاب العیدین

  

  )عید اضحی(خوردن در روز نحر  -٥باب 

  

کند باید  3کسی قبل از نماز عید ذبح: فرمود) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از انس  - 954
  .بار دیگر قربانی کند

شود و از همسایگان خود یاد  این روزي است که اشتها به گوشت زیاد می: مردي برخاست و گفت
دارم که از دو  ساله یکمن یک بز ماده : ق کرد آن مرد گفتاش را تصدی گفته) ص(کرد گویا پیامبر 

دانستم  به او اجازه داد که آن را ذبح کند و نمی) ص(گوسفند گوشتی نزد من عزیزتر است و پیامبر 
  .که این اجازه غیر از وي دیگران را شامل است یا نه

  

  ها در روز نحر در عیدگاه و ذبح دام) ذبح شرت(نحر  - ٢٢باب 

  

 4در روز عید در عیدگاه شتر را نحر) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از ابن عمر  - 982
  .کرد کرد یا حیوان دیگري را ذبح می می
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  کتاب الکسوف

  

آفتاب گرفت ) ص(اهللا  در زمان رسول: روایت است که گفت) رض(از عبداهللا بن عباس  -1052
اهللا نماز کسوف گذارد و قیام کرد و قیام را دراز کرد به قدر خواندن سوره بقره سپس رکوع  رسول

کرد و رکوع را دراز کرد سپس بلند شد و قیام کرد پس ازآن سجده کرد پس نماز را تمام کرد در 
هاي خداوند  همانا آفتاب و ماه دو نشان از نشانه: ه آفتاب روشن شده بود آن حضرت فرمودحالی ک

شود و چون آن را دید خدا را ذکر  باشد و به خاطر مرگ کسی و یا حیات کسی خسوف نمی می
اهللا ما تو را دیدیم که در جایی ایستاده بودي چیزي را گرفتی و بعد  یا رسول: گویید صحابه گفتند

هاي آن  به تحقیق که من بهشت را دیدم و خواستم از میوه: یم که عقب آمدي آن حضرت فرموددید
خوردید و دوزخ بر من نموده شد و من  رسیدیم تا دنیا باقی بود از آن می اي بگیرم اگر بدان می خوشه

بودند اهل آن زنان  تر پیشهرگز چنین منظره زشت و رسوایی تا به امروز ندیده بودم و دیدم که 
آیا به خدا کفر : فرموده شد ها آنبه سبب کفر : اهللا فرمود این چگونه باشد یا رسول: صحابه گفتند

کنند هرگاه به یکی از این زنان همه  کنند و کفران احسان می کفران نعمت شوهر می: ورزند فرمود می
  .رگز از تو نیکی ندیدممن ه: گوید عمر نیکی کنی و بعد از چیزي از تو که موافق طبع وي نباشد می

  

  

  

  



  )١( های قرآن کتاب سجده

  جلد دوم

  

  بودن آن آمده است مصونهای قرآن و  سجده  چه دربارهآن - ١باب 

  

سوره النجم را در مکه خواند و در آن ) ص(پیامبر : از عبداهللا بن مسعود روایت است که گفت -1067
نیز سجده کردند به جز مرد پیري که مقداري سنگریزه یا سجده کرد و کسانی که با وي همراه بودند 

همین مرا بسنده است پس از این واقعه آن : خاك برداشت و به سوي پیشانی خود بلند کرد و گفت
  .مرد را دیدم که کشته شد در حالی که کافر بود

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب جنازه

  

  آنچه در مورد خودکشی آمده است -  ٨٤باب 

  

کسی که از روي قصد و دروغ به : فرمود) ص(ثابت بن ضحاك روایت است که پیامبر از  -1363
دینی غیر از اسالم است سوگند یاد کند چنان است که گفته است و کسی که با آهن خودش را 

  .گردد کشد با همان چیز در آتش دوزخ عذاب می می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب زکات
  

  زکات) فرضیت(وجوب  - ١باب 

  

) رض(وفات کرد و ابوبکر ) ص(آنگاه که رسول : است که گفت روایت) رض(از ابوهریره  -1399
با این مردم چگونه : به ابوبکر گفت) رض(ها که کافر شدند عمر  به خالفت رسید و کسانی از عرب

اهللا بگویند و  اال اله ی با مردم بجنگم که الام تا زمان مأمور گشته: اهللا فرموده جنگی در حالی که رسول می
دارد مگر به حق اسالم و حساب وي با  که آن را بگوید جان و مال خود را از من نگه می کسی

  .خداست

  

به خدا سوگند با کسی که میان نماز و زکات فرق گذارد قتال خواهم : گفت) رض(ابوبکر  -1400
اهللا  اي را که به رسول سوگند که اگر به فرض بزغاله مادهکرد همانا زکات حقی است بر مال به خدا 

  .دادند به من ندهند با آنان قتال خواهم کرد می

را گشاده ) رض( ابوبکربه خدا سوگند این حکم قتال جز آن نبود که خداوند سینه : گفت) رض(عمر 
  .بود و پذیرفتم که حق با او بوده است

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٣١

 

ی - ٣باب    دهد گناه کسی که زکات 

  

آیند در  شتران نزد صاحب خویش می: فرمود) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از ابوهریره  -1402
را نداده باشد او را زیر پاي  ها آناگر صاحبش حق زکات  ترند قويحالی که از آنچه در دنیا بودند 

ترند از آنچه در دنیا بودند  آیند و قوي کنند و گوسفندان نزد صاحب خویش می خویش لگدمال می
هاي  هاي خویش لگدکوب کرده و با شاخ را نداده باشد او را با سم ها آناگر چنانچه حق زکات 

سر آب دوشیده شوند و سپس آن است که بر  این ها آنو از حق : زنند آن حضرت فرمود خویش می
کسی از شما در روز قیامت نیاید در حالی که گوسفندي بر گردنش نهاده باشد که : حضرت فرمود

توانم و  صدایی دارد و او فریاد زند که یا محمد شفاعت من کن و من بگویم برایت کاري کرده نمی
ردنش نهاده باشد که آواز بکشد و او امر خدا به تو رسانده بودم و کسی از شما نیاید که شتري بر گ

توانم همانا امر خدا را به تو  برایت در برابر خداوند کاري کرده نمی: بگوید یا محمد و من بگویم
  .رساندم

  

خداوند کسی را که مالی داده است و او زکاتش : اهللا فرمود از ابوهریره روایت است که رسول -1403
آید که سر آن مویی ندارد و دو نقطه سیاه  شکل ماري سیاه در میرا نداده آن مال در روز قیامت به 

زند و صورتش را نیش زده  وحشتناك بر دو چشم آن است آن مار در روز قیامت بر گردنش حلقه می
  .من مال تو هستم من گنج تو هستم: گوید می

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٣٢

 

  استفاده از شرت صدقه و شیر آن برای مسافران - ٦٨باب 

  

مردانی از قبیله عرینه به مریضی هوا گردشی : روایت است که گفت) رض(از انس بن مالک  -1501
شتران صدقه بروند و از شیر و پیشاب  گاه گلهاجازه داد که به  ها آنبراي ) ص(اهللا  دچار شدند رسول

ب ایشان فرستاد و اهللا به عق شترچران را کشتند و شتران را ربودند رسول ها آنداروگونه بنوشند  ها آن
هایشان را میل کشید و ایشان را در سنگستان  ها و پاهایشان را برید و چشم را آوردند و دست ها آن

  .ها را به دندان گرفتند مدینه افکند که سنگ

  

  کردن امام شرت صدقه را با دست خویش داغ - ٦٩باب 

  

گاه نزد رسول  وطلحه را صبحعبداهللا پسر اب: روایت است که گفت) رض(از انس بن مالک  -1502
کند آن حضرت را دیدم که پاره آهنی در دست دارد و شتران صدقه داده  5خدا بردم تا او را تحنیک

  .کرد تا از دیگر شتران باز شناخته شود شده را داغ می

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  باز کردن کام نوزاد با آب مقدس  5



  کتاب حج

  

  

  هنگام سوار شدن بر حیوانتحمید و تسبیح و تکبیر قبل از تلبیه  -٢٧باب 

  

اهللا نماز پیشین را در مدینه  رسول: گفته است) رض(ابوقال از ابوقال به روایت است که انس  -1551
چهار رکعت گزارد و ما با وي همراه بودیم و نماز عصر را دو رکعت گزارد و در آنجا شب را 

تکبیر گذراند تا آنکه صبح شد سپس سوار شد تا آنکه به بیداء رسید و خداوند را حمد و تسبیح و 
گفتند چون به مکه رسیدیم به  6گفت سپس براي حج عمره لبیک گفت و مردم هم براي هر دو تلبیه

فرا رسید و براي  7یهحالل شدند تا آنکه روز ترو ها آنمردمی که قربانی همراه نداشتند دستور داد و 
اهللا در  بودند ذبح کرد و رسول ایستادهبا دست خویش شتران قربانی را که ) ص(حج تلبیه گفتند پیامبر 

  .در مدینه دو قوچ ابلق را ذبح نمود 8روز عید اضحی
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  .برند ي کم آبی به منا و عرفات با خود آب می الحجه که حاجیان به واسطه روز هشتم ذي  7
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 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٣٤

 

اید سپس احرام بندد -١٠٦باب    کسی که هدی را نشانی کند و در ذوالحلیفه آن را قالده 

  

کرد و  برد در موضع ذوالحلیفه آن را قالده می وقتی هدي از مدینه می) رض(و نافع گفته ابن عمر 
و آن را  گردانید برمیزد و آن را به سوي قبله  می دنمود و جانب راست کوهان شتر را با کار نشانی می

  .خوابانید فرو می

با بیش از هزار تن ) ص(پیامبر : اند از مسرور بن مخرمه و مروان روایت است که گفته -1964و  1965
در آنجا هدي ) ص(ذوالحلیفه رسید پیامبر  از یاران خویش در سال حدیبیه از مدینه بر آمد تا آنکه به

  .را قالده و نشانی کرد و براي عمره احرام بست

  

  را از جانب زنان خویش بدون دستور ایشان) قربانی(ذبح کردن مرد گاو  -١١٥باب 

  

زمانی بر ) ص(ما همراه پیامبر : گفت) رض(از عمره بنت عبدالرحمن روایت است که عایشه  -1709
کردیم مگر حج را آنگاه که به مکه نزدیک  القعده مانده بود و گمان نمی روز از ذي آمدیم که پنج

اهللا امر کرد که کسی با وي هدي قربانی نباشد بعد از طواف کعبه و سعی میان صفا و  شدیم رسول
  .آید مروه حالل شد یعنی از احرام بیرون می

: این چیست؟ گفت: د من گفتمدر روز نحر براي ما گوشت گاو آورده ش: گفت) رض(عایشه 
  .اهللا از جانب زنان خویش ذبح کرده است رسول

  



 فصل اول اهل سنت ٣٥

 

  در منی) ص(ذبح قربانی در قربانگاه پیامرب  -١١٦باب 

  

: کرد عبداهللا گفت در قربانگاه ذبح می) رض(عبداهللا بن عمر : از نافع روایت است که گفت -1710
  یعنی قربانگاه پیامبر

  

  ش را به دست خود ذبح کردکسی که قربانی خوی -١١٧باب 

  

با دست خویش هفت ) ص(از ابو قالبه روایت است که انس حدیث را یاد کرد و گفت پیامبر  -1712
  .شتر را که ایستاده بودند ذبح کرد و در روز عید دو قوچ ابلق را در مدینه قربانی نمود

  

  شرتان قربانی صدقه داده شود ٩های جل -١٢٢باب 

  

صد شتر را قربانی کرد و مرا امر کرد ) ص(پیامبر : یلی روایت است که علی گفتاز ابن ابی ل -1718
هاي آن را تقسیم کنم و  که گوشت آن را تقسیم کنم و تقسیم کردم سپس مرا امر کرد که پوست

  .تقسیم کردم
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  ١٠کتاب محرص

  

  

  هرگاه عمره کننده از عمره بازداشته شود - ١باب 

  

اهللا در سال حدیبیه از عمره بازداشته  رسول: گفت) رض(از عکرمه روایت است که ابن عباس  -1809
نمود و قربانی خود را ذبح کرد تا آنکه سال بعد  بستري همشد وي سر خود را تراشید و با زنان خویش 

  .آن عمره گذارد

  

  ذبح قربانی پیش از تراشیدن رس در زمان حرص - ٣باب 

  

اهللا در حدیبیه قربانی را ذبح کرد قبل از  رسول: گفت) رض(وه روایت است که مسور از عر -1811
  .آنکه سر خود را بتراشد و اصحاب خویش را بدان امر کرد

  

صحبت کردند وي ) رض(عبداهللا و سالم با عبداهللا بن عمر : از نافع روایت است که گفت -1812
شتر ) ص(کافران قریش در نزدیک کعبه مانع شدند پیامبر با پیامبر به قسط عمره بر آمدیم و : گفت

  .خویش را ذبح کرد و سر خود را تراشید
                                                                                                                                                                                                    

 
  بازماندگان از اتمام حج  10



 فصل اول اهل سنت ٣٧

 

  :فرموده خدای تعالی -٥باب 
ر یا او را رنجی باشد در رس او پس الزم است عوض آن از روزه یا صدقه یا قربانی     )٩٦البقره (پس هرکه باشد از ش بی

  

ر کرد که ااظه) رض(کعب بن عجره : روایت است که گفت از عبدالرحمن بن ابی لیلی -1814
) ص(اهللا پیامبر  آري یا رسول: کنند وي گفت ها تو را اذیت می شاید که شپش: اهللا به او گفت رسول
  سر خود را بتراش و سه روز روزه بگیر یا شش مسکین را طعام بده یا گوسفندي قربانی کن: فرمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شکارکتاب جزای 

  

  

  اگر کسی که در احرام نیست شکار کند و از آن شکار به کسی بدهد که در احرام است از آن بخورد -٢باب 

  

بینند که کسی که در احرام است ذبح کند و حیوان ذبح شده غیر شکار  از ابن عباس و انس باکی نمی
  بباشد مانند شتر و گوسفند و گاو و مرغ و اس

پدر من در سال حدیبیه رهسپار مکه شد یاران : قتاده روایت است که گفت از عبداهللا بن ابی -1821
گفته شده بود که دشمنی از مشرکان قسط دارد بر ) ص(وي احرام گرفتند و او احرام نگرفت به پیامبر 

روانه شد در حالی که من در میان یاران آن حضرت بودم دیدم که بعضی ) ص(وي حمله کند پیامبر 
اش  خري به نظر رسید بر آن حمله کردم و نیزه خندند ناگاه گوره وي بعضی دیگر میاز ایشان به س

ابا ورزیدند و سپس همه  ها آنزدم و آن را از پاي درآوردم سپس از یاران خود کمک خواستم لیکن 
ما از گوشت آن خوردیم پس از آن ترسیدیم که از آن حضرت دور مانده باشیم و من براي رسیدن به 

تاختم و گاه آهسته نیمه شب بود که با مردي از قبیله  اسب خود را گاه به سرعت می) ص( پیامبر
در تعهن از آن حضرت : در کجا جدا شدي وي گفت) ص(غفار برخوردم و او را گفتیم از پیامبر  بنی

هللا ا یا رسول: بود به او پیوستم و گفتم) خواب نیمه روز(جدا شدم وي در موضع سقیا در حال قیلوله 
اند پس  رسانند و بیم از آن دارند که از تو جدا و دور مانده همانا یاران تو سالم و رحمت خدا بر تو می

خري شکار کردم و چیزي از گوشت آن نزد من  اهللا من گوره یا رسول: منتظر ایشان باش و سپس گفتم
  .دنددر احرام بو ها آنبخورید در حالی که : است آن حضرت به همراهان خود گفت



 فصل اول اهل سنت ٣٩

 

  جانورانی که در کش آن بر محرم گناهی نیست -٧باب

  

پنج : فرمود) ص(اهللا  رسول: گفت) رض(روایت است که حفصه ) رض(از عبداهللا بن عمر  -1828
  و موش و عقرب و سگ گزنده 11زغن و کشتن آن بر محرم گناهی نیست زاغ که در جانورند

  

در ) ص(اهللا  همانا رسول: همسر پیامبر گفت) رض(ر روایت است که عایشه از عروه بن زبی -1831
حیوان بدي است و من نشنیدم که بر کشتن آن امر کرده باشد اما بخاري گفت : مورد مارمولک فرمود

اراده ما با آوردن این حدیث آن است که منی در محدود حرم است و در کشتن مار در آنجا باکی 
  .ندیدند

  

  ن احرامورود به حرم و مکه بدو  -١٨باب 

  

اهللا در سال فتح وارد مکه شد و بر سر وي  رسول: از ابن شهاب روایت است که گفت -1846
هاي  خودش را در پردههمانا ابن خطل : خود بود چون کاله را از سر برداشت مردي آمد و گفت کاله

  .او را بکشید: کعبه آویخته است آن حضرت فرمود
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  کتاب معامالت

  

  تفسیر مشبهات -٣باب

  

 سؤال 12در مورد شکار با معراض) ص(از پیامبر : از شعبی روایت است که ابی بن حاتم گفت -2054
اگر طرف تیز تیر بر شکار اصابت کرده بود شکار را بخور و اگر طرف : کردم آن حضرت فرمود

  .ستپهناي تیر اصابت کند و آن را بکشد از آن مخور زیرا آن شکار کشته شده با چوب ا

گیرم و سپس سگ دیگري را  کنم و نام خدا را می یا پیامبر سگ خود را به قسط شکار رها می: گفتم
 یک کدامدانم که  بینم که نام خدا را در اثناي شکار بر آن نگرفته بودم و نمی با سگ خود بر شکار می

  .شکار را گرفته است ها آناز 

  سگ خود گرفته بودي نه سگ دیگر خدا را برآن شکار را نخور زیرا نام : آن حضرت فرمود

  

  فروش غالم زناکار -٦٦باب 

  

اگر کنیزي زنا کند و زناي وي ظاهر گردد : روایت است که پیامبر فرمود) رض(از ابوهریره  -2152
باید او را تازیانه بزنند و سرزنش نکند و اگر بار زنا کرد باید او را تازیانه بزنند و سرزنش نکنند سپس 

  .براي بار سوم زنا کند او را بفروشد هرچند به بهاي ریسمانی باشد اگر
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 ول اهل سنتفصل ا ٤١

 

  فروش تصاویر -١٠٤باب 

  

بودم مردي آمد و ) رض(من نزد ابن عباس : از سعید بن ابوالحسن روایت است که گفت -2225
کشم ابن  خورم و همین تصاویر را می اي ابن عباس من انسانم و از حاصل دست خود روزي می: گفت

کسی که صورت : گویم به جز آنچه از رسول خدا شنیدم که فرمود من به تو چیزي نمی: عباس گفت
تواند که در  ها جان بدمد و هرگز نمی کند تا که در آن صورت د همانا خداوند او را عذاب میکش می

واي بر تو اگر این : سخت مضطرب شد و رنگ از رخش پرید ابن عباس گفت کس آنآن جان بدمد 
  .جان است کنید صورت این درخت را بکش و هرچیزي که بی عمل را پیشه می

  

  ده و حیوان به حیوان به نسیهفروش برده به بر  -١٠٨باب 

  

صفیه در میان اسیران بود و به سهم دحیه کلبی در : گفت) رض(از ثابت روایت است که انس  -2228
  .در آمد) ص(آمد سپس به سهم پیامبر 

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٤٢

 

  فروش برده -١٠٩باب 

  

: گفتوي در حالی که نزد پیامبر نشسته بود : روایت است که گفت) رض(ابوسعید خدري از  -2229
گردد و پول فروش آن را دوست داریم در افکندن منی  اهللا کنیزانی از مال غنیمت نصیبمان می یا رسول

این کار را نکنید بر شما باکی نیست زیرا هیچ : کنی آن حضرت فرمود در بیرون فرج چه حکم می
  .نفسی نیست که خداوند بیرون آمدنش را نوشته باشد مگر آنکه وي بیرون شونده است

  

  بیع مدبر - ١١٠باب 

  

برده مدبر را به نمایندگی از مالک او ) ص(پیامبر : گفت) رض(از عطا روایت است که جابر  -2230
  .که محتاج بود فروخت

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٤٣

 

ع کند آیا کنیزی را که می - ١١١باب    خرد قبل از اینکه رحم وی پاک شود با او ج

  

گفته است اگر ) رض(بیند و ابن عمر  کی نمیآغوش شدن با وي با در بوسیدن و هم) بصري(و حسن 
کنیزي که با وي جماع شده باشد به کسی بخشیده شود یا فروخته شود یا آزاد شود باید رحم وي با 
حائض شدن وي پاك شود لیکن در دختر بکر پاك شدن رحم شرط نیست و عطا گفته است 

جماع در فرج وي ممانعتی ندارد و  آغوشی کردن با کنیزي که از کس دیگر حامله است به جز از هم
هاي ایشان  شده است دست ها آنمگر بر زنان خود یا کنیزکانی که مالک : خداوند تعالی فرموده است

  )30المعراج (و ) 6المومنون (

  

وارد خیبر شد آنگاه که خداوند ) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از انس بن مالک  -2235
میسر ساخت از زیبایی صفیه یاد شد که شوهرش کشته شده بود و او نوعروس  فتح قلعه خیبر را بر وي

وي را براي خود برگزید آن حضرت با وي روانه شد تا آنکه به محل سد الروحا ) ص(بود پیامبر 
رسید در آنجا وي از حیض پاك گشت و آن حضرت با وي مجامعت کرد سپس خوراکی از روغن 

کسان : به من گفت) ص(خان کوچک چرمی نهاده شد سپس پیامبر و خرما و کشک آماده شد و بر 
  اهللا در شب ازدواج با صفیه چهار اطراف خود را فراخوان و این بود ولیمه رسول

  

  

  



  کتاب کفالت

  جلد سوم

  

  

نت کردن در ادای قرض و حا - ١باب    دار و غیر آن رض کردن قرضض

  

او را ) رض(عمر : از محمد بن حمزه بن عمرو اسلمی روایت است که پدر وي گفته است -2290
آوري زکات فرستاده بود در آنجا مردي با کنیز همسر خود جماع کرده بود حمزه از آن  براي جمع

ار مرد ضامن گرفت که او را نزد عمر حاضر گرداند و عمر قبل بر آن او را صد تازیانه زده بود و گفت
مردم را تصدیق کرده بود و آن مرد نادانی خود را عذر آورده بود جریر واشث درباره کسانی که 

آنان را توبه فرماي و از ایشان ضامن بگیر آنان توبه کردند : مرتد شده بودند به عبداهللا بن مسعود گفتند
  .را ضامن گرفت ها آنو ابن مسعود قبایل 

  

  

  

  

  



  کتاب وکالت

  

  وکیل کردن رشیک رشیک خود را در تقسیم کردن و غیر آن - ١باب 

  

گوسفندانی به او داده بود که به ) ص(پیامبر : روایت است که گفته) رض(از عقبه بن عامر  -2300
) ص(اي باقی ماند و من موضوع را به پیامبر  یاران آن حضرت تقسیم کند از آن گوسفندان بزغاله

  .را از جانب خود قربانی کن آن: اطالع دادم آن حضرت فرمود

  

را در حال فاسد اگر چوپان یا وکیل وی گوسفندان را در حال مردن ببیند یا چیزی  -٤باب 

  رود اصالح گرداند شدن ببیند گوسفند را ذبح کند و آنچه را بیم فساد می

  

گوسفندان ما بر کوه سلح : از نافع از ابن کعب بن مالک روایت است که پدر وي گفته است -2304
چرند کنیز ما همراه گوسفندان بود گوسفندي را در حال مردن دید وي سنگی را شکست و با آن  می

: نمایم یا گفت سؤالاز گوشت آن نخورید تا از پیامبر : گوسفند را ذبح کرد کعب به ایشان گفت
نماید آن حضرت به خوردن آن حکم کرد راوي گفته است کار آن  سؤالکسی را بفرستم تا از پیامبر 

  .کنیز که گوسفندان را با آن زرنگی ذبح کرد مرا به شگرف آورده

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٤٦

 

  )مجازات(وکالت در اجرای حدود  -١٣باب 

  

اي انیس فردا : فرموده )ص(ه پیامبر روایت است ک) رض(از زید بن خالد و ابوهریره  -2315و  2314
  .نزد همسر این زن برو اگر وي به زنا اعتراف کرد او را سنگسار کن

  

مردي به نام نعیمان یا ابن : روایت است که گفته) رض(از ابن ابی ملکیه که عقبه بن حارث  -2316
د امر کرد او را بزنند و به کسانی که در خانه بودن) ص(نعیمان که شراب نوشیده بود آورده شد پیامبر 

  .زدیم زدند و ما او را با کفش و شاخه خرما می من در زمره آنانی بودم که او را می

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٤٧

 

رداری از آن - ١٤باب    وکالت در قربانی شرت و تی

  

من با دستان خویش گردنبندهاي : گفته) رض(از عمره بن عبدالرحمن روایت است که عایشه  -2317
 ها آناهللا با دستان خویش آنان را قالده کرد و سپس  ام و سپس رسول را بافته) ص(شتران قربانی پیامبر 

ه بود تا آنکه اهللا آنچه خدا بر وي حالل ساخت را توسط پدرم به مکه فرستاد و حرام نشد به رسول
  .ها ذبح گردید قربانی

  

درختان خرماي یهود بنی نضیر را ) ص(پیامبر : گفته) رض(از نافع روایت است که عبداهللا  -2326
بر ساالران بنی : سوختاند و قطع کرد و آن در موضع بویره بود و به همین مناسبت حسان سروده است

  شد لوي آسان شد آتشی که بویره را فرا گرفت و ظاهر

  

  

  

  

  

  



  کتاب توزیع آب

  

  فروش هیزم و کاه -١٣باب 

  

از ابن شهاب از علی بن حسین بن علی روایت است که از در وي حسین بن علی که علی ابن  -2375
بودم یک شتر ماده بود و ) ص(جنگ بدر که همراه پیامبر  غنائمسهم من از : گفته) رض(ابیطالب 

شتر ماده دیگر نیز براي من داد روزي شتران را به در خانه یکی از انصار خوابانیدم و بر ) ص(پیامبر 
قینقاع با من بود تا از بهاي فروش  کاه بیاورم و بفروشم زرگري از قبیله بنی ها آنآن بودم که توسط 

نوشید  استفاده کنم حمزه بن عبدالمطلب در آن خانه شراب می) رض(وسی فاطمه آن در میهمانی عر
حمزه با شمشیر به سوي شتران شتافت  اي فربهاي حمزه چه شتران : و زنی سراینده با وي بود وي گفت

گوید  را بیرون آورد راوي می ها آنهاي شتران را چاك کرد و پهلوهاي آنان را درید و جگر  کوهان
ها را قطع کرد و با خود  همانا کوهان: نیز گرفت وي گفت ها آنهاي  آیا از کوهان: شهاب گفتمبه ابن 

نگریستم و  می خراش دلاین منظره بس  سوي بهمن : گفت) رض(علی : برد ابن شهاب گفته است
رفتم زید بن حارثه نزد آن حضرت بود ماجرا را بیان کردم آن حضرت بر آمد ) ص(سپس نزد پیامبر 

زید همراه وي بود من همراه وي رفتم آن حضرت بر حمزه در آمد و بر وي خشمگین شد حمزه و 
اهللا از آنجا برگشت و عقب عقب آمد  آیا شما غالمان پدر من نیستید رسول: نگاهی به باال کرد و گفت

  .تا از نزد ایشان بیرون رفت و این واقعه قبل از حرام شدن شراب بود

  



  تکتاب خصوما

  

  

  دار آنچه در مورد انتقال قرض - ١باب 

  

مرد یهودي سر دخترکی را در میان دو : گفته) رض(از قتاده روایت است که انس بن مالک  -2413
آیا فالن تا آنکه نام یهودي سنگ کوبید به آن دخترك گفته شد این کار را چه کسی کرده است 

دستور داد ) ص(و بدان اعتراف کرد پیامبر آري یهودي گرفته شد : برده شد وي به اشاره سر گفت
  .سر وي در میان دو سنگ کوبیده شود

  

  عقل و امثال او را بفروشد کسی که مال شخص کم - ٣باب 

  

مردي غالم خود را آزاد کرد و به جز از وي مالی : روایت است که گفته) رض(از جابر  -2415
  .نحام آن غالم را از وي خریدمعامله وي را رد کرد و نعیم بن ) ص(نداشت پیامبر 

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٥٠

 

  بس و دربند کردن کسی در حرم -٨باب 

  

نافع بن عبدالحارث سرایی را براي زندانیان مکه از صفوان خرید به شرطی که اگر عمر بدان راضی 
باشد بیع آن قطعی گردد و اگر عمر راضی نباشد چهارصد دینار به صفوان داده شود و ابن زبیر در 

  .گناهکاران را زندانی کردمکه 

مردي  ها آنسوارانی را به نجد فرستاد ) ص(پیامبر : روایت است که گفته) رض(از ابوهریره  -2423
  .هاي مسجد بستند حنیفیه آوردند که ثمامه نام داشت او را به یکی از ستون را از قبیله بنی

  

  شکس صلیب و کش خوک -٣١باب 

  

شود تا پسر مریم که  قیامت برپا نمی: فرموده) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از ابوهریره  -2476
کشد و جزیه را  شکند و خوك را می حاکمی دادگر است در میان شما فرود آید وي صلیب را می

  .پذیرد گردد که حتی کسی تحفه را نمی گرداند و مال به حدي فراوان می دور می

  

  

  



  کتاب رشکت

  

  

  و توشه راه و مال غیر نقدیهدر طعام رشکت  - ١باب 

  

گزاردیم سپس  نماز عصر را می) ص(ما با پیامبر : از رافع بن خدیج روایت است که گفته -2485
کردیم و قبل از آنکه آفتاب غروب کند گوشت  تقسیم می 13کشتیم و آن را به ده حصه شتري می

  .خوردیم پخته آن را می
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 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٥٢

 

  تقسیم گوسفندان - ٣باب 

  

ما با پیامبر در ذي حلیفه بودیم : از عبایه بن رفاعه بن رافع بن خدیج روایت است که گفته -2488
از مردم عقب افتاده بود ) ص(مردم گرسنه شدند سپس شتران و گوسفندان غنیمت آورده شد و پیامبر 

کرد که امر ) ص(بپا کردند سپس پیامبر  ها دیگدانو مردم شتاب کردند حیوانات را ذبح کردند 
را تقسیم کرد و ده گوسفند را با یک شتر  غنائمها واژگون شد و چنان شد سپس آن حضرت  دیگ

در برابر کرد یکی از شتران گریخت مردم در پس آن روان شدند و سپس خسته شدند تعداد اسبان 
 میان مردم اندك بود مردي از ایشان تیري به سوي شتر رها کرد و خداوند شتر را از گریختن

روند و  برخی از این حیوانات همچون حیوانات رمنده وحشی می: بازداشت سپس آن حضرت فرمود
ما امید : تسلط یابید همان کنید که با این شتر کردید جد من گفت ها آنگریزند اگر نتوانید بر  می

ترسیدیم که فردا با دشمن مواجه شویم و با خود خنجر نداشته باشیم آیا توسط نی  داشتیم یا از آن می
با آنچه خون را جاري کند ذبح کنید و نام خدا را بر آن یاد : توان ذبح کرد آن حضرت فرمود می

یکن نه با دندان و ناخن و موجب آن را به شما خواهم گفت اما دندان خود استخوان کنید و بخورید ل
  .است و اما ناخن دشنه حبشیان است

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٥٣

 

  تقسیم گوسفندان و عدالت در آن -١٢باب 

  

براي وي گوسفندانی داد تا به طور قربانی ) ص(پیامبر : از عقبه بن عامر روایت است که گفته -2500
باقی ماند وي از موضوع به  ساله یکاي  ت تقسیم کند پس از تقسیم بزغالهبر اصحاب آن حضر

  آن را خودت قربانی کن: اهللا اظهار کرد آن حضرت فرمود رسول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب آزادی برده

  

  

  فروش برده مدبر - ٩باب 

  

پس از مرگ مردي از ما برده خویش را : روایت است که گفت) رض(از جابر بن عبداهللا  -2534
آن برده را پیش خواند و او را فروخت جابر گفته است آن برده در ) ص(خویش آزاد کرد اما پیامبر 

  سال اول مرد

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٥٥

 

  ای شود اگر کسی از عرب مالک برده -١٣باب 

  

اي فرستادم وي در پاسخ من نوشت همانا  من براي نافع نامه: از ابن عبن روایت است که گفت -2541
بر سر آب بودند مردان  ها آنمصطلق تاخت و ایشان غافل بودند و حیوانات  ناگهان بر بنی) ص(پیامبر 

جنگی ایشان را کشت و زنان و اطفال را به اسارت گرفت و در همین روز بود که جیره به سهم آن 
  .حضرت رسید این موضوع را عبداهللا بن عمر به من گفته که در همان لشگر بود

  

 سؤالرا دیدم و از وي درباره عزل ) رض(ابوسعید : روایت است که گفتاز ابن محیریز  -2543
به قسط غزوه بنا اصطلق برآمدیم و از مردم عرب اسیر گرفتیم ) ص(ما همراه پیامبر : کردم وي گفت

اشتیم و اشتهاي ما به سوي زنان فزونی گرفت و دور بودن از زنان بر ما گران آمد و عزل را دوست د
اگر عزل نکنید باکی نیست هیچ مخلوقی : پرسیدیم آن حضرت فرمود) ص(حکم آن را از پیامبر 

  .شود نیست که آفریدنش تا روز قیامت مقدر شده باشد مگر آنکه آفریده می

  

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٥٦

 

  تکرب و مفاخرت بر برده کراهت -١٧باب 

  

غالمی که براي سید : فرمود) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از نافع از عبداهللا بن عمر  -2550
خود خیرخواهی و دلسوزي کند و پروردگار خود را به نیکویی عبادت کند او را دو پاداش ) آقاي(

  .است

  

اي که پروردگار  مملوکی یعنی برده: فرمود) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از ابوموسی  -2551
کند به او خیرخواهی  اش دارد ادا می ر ذمهنماید و آنچه را سید وي ب خود را به نیکویی عبادت می

  .آورد او را دو پاداش است نموده از او پاداش فرمانداري به عمل می

  

ام که پیامبر  زهري روایت است که عبیداهللا گفت از ابوهریره و زید بن خالد شنیده از -2556و  2555
کند او را تازیانه بزنید و اگر باز زنا کند او اگر کنیز زنا کند او را تازیانه بزنید اگر باز زنا : فرمود) ص(

  او را بفروشید هرچند در عوض ریسمان: را تازیانه بزنید بار چهارم یا سوم فرمود

  

  

  



  )بخشیدن(کتاب هبه 

  

  

  پذیرف هدیه شکار -٥باب 

  

 در مرالظهران خرگوشی را رماندیم مردم در پی آن: از انس رض روایت است که گفت -2572
دویدند تا خسته شدند من به آن رسیدم و آن را گرفتم و به ابوطلحه آوردم وي آن را ذبح کرد و به 

  فرستاد باالي بدن آن را یا هر دو ران آن را) ص(پیامبر 

  

  اگر یکی به دیگری بگوید -٣٦باب 

  

هجرت کرد با ساره ) ع(ابراهیم : فرمود) ص(روایت است که رسول خدا ) رض(از ابوهریره  -2635
دانی که خداوند آن کافر را خار  می: و هاجر را به ساره دادند وقتی ساره برگشت به ابراهیم گفت

) ص(روایت کرده که پیامبر ) رض(گردانید و کنیزي براي خدمت من داد و ابن سیرین از ابوهریره 
  .هاجر را به خدمت او داد: فرموده

  

  



  )گواهی(کتاب شهادت 

  

  

  شهادت قاذف و دزد و زناکار -٨باب 

  

آورند چهار گواه بزنید ایشان  زنند زنان پرهیزگار را باز نمی آنان که تهمت می: و فرموده خداي تعالی
اند فاسق مگر آنان که  گاه و این جماعت ایشان و قبول مکنید گواهی ایشان را هیچ تازیانهرا هشتاد دره 

  )5 و 4النور (توبه کردند 

شبل بن معبد و نافع را به سبب تهمت زنا بر مغیره تازیانه زد و سپس ایشان را به توبه داد عمر ابوبکر و 
قبول ... شود و عبداهللا بن عتبه و عمر بن عبدالعزیز و  کسی که توبه کند شهادتش قبول می: و گفت

مدینه نزد ما  اند و ابوالزناد گفته است حکم آن در کننده زنا را پس از توبه جایز دانسته شهادت تهمت
کننده زنا از قول خود بازگردد و از پروردگار خود آمرزش بخواهد شهادتش  آن است که اگر تهمت

  .شود قبول می

کننده زنا به دروغ خود اعتراف کند تازیانه زده شود و شهادتش  اگر تهمت: اند اما شعبی و قتاده گفته
  .قبول گردد

  

 امر کرد تا کسی را که زنا) ص(رسول خدا : ه گفتروایت است ک) رض(از زید بن خالد  -2649
  .تبعید کنند یک سالد و غیر محصن بود صد تازیانه بزنند و کرده بو



 فصل اول اهل سنت ٥٩

 

  شهادت دادن زنان -١٢باب 

  

  )282القره (پس اگر نباشند دو مرد پس یک مرد و دو زن کفایت است : و فرموده خداي تعالی

آیا شهادت زن نصف شهادت : فرمود) ص(پیامبر روایت است که ) رض(از ابوسعید خدري  -2658
  این از نقصان عقل وي است: آري فرمود: مرد نیست زنان گفتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب صلح

  

  

  اگر بر آنچه ستم باشد صلح کنند آن صلح مردود است -٥باب 

  

) رض(خالد الجهنی  از زهري از عبیداهللا بن عبداهللا روایت است که ابوهریره و زید بن -2696و  2695
اهللا در میان ما به کتاب خدا حکم کن جانب مقابل وي  یا رسول: بادیه نشینی آمد و گفت: اند گفته

پسر من که نزد این مرد : گفت نشین بادیهگوید در میان ما به کتاب خدا حکم کن  راست می: گفت
مزدور بود با زن وي زنا کرده است به من گفتند بر پسرت سنگسار الزم است من به جبران این عمل 

کردم  سؤالام سپس این موضوع را از علما  ام و کنیزي آزاد کرده پسر خود صد گوسفند فدیه داده
در میان شما به : فرمود) ص(شود پیامبر  می تبعید الزم یک سالبر پسر تو صد تازیانه و : گفتند ها آن

 یک سالکنم و اما کنیز و گوسفندان بر تو رد است و بر پسر تو صد تازیانه و  کتاب خدا حکم می
فرداي آن انیس رفت تبعید است و اما تو اي انیس براي مردي گفت فردا برو و آن زن را سنگسار کن 

  .و آن زن را سنگسار کرد

  

  

  



  وصایا کتاب

  

  وصیت به سوم حصه از مال - ٣باب 

  

وصیت ذمی جواز ندارد به جز سوم حصه از مال متروکه وي و خداوند تعالی : و حسن گفته است
  :فرموده است

  )49المائده (فرمودیم که حکم کن میان ایشان به آنچه فرود آورده است خدا 

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب جهاد و سیر

  

نی را میکافری که  -٢٨باب    شود ماند و بعد کشته می آورد و در آن استوار می کشد و سپس اسالم می مسل

  

فرمود خداوند به سوي دو کس ) ص(روایت است که رسول خدا ) رض(از ابوهریره  -2826
شوند این یکی در راه خدا کارزار  کشد و هر دو وارد بهشت می خندد که یکی دیگري را می می
  .گردد کند و شهید می ود سپس خداوند توبه قاتل او را قبول میش کند و کشته می می

  

  کندن خندق - ٣٤باب 

  

مهاجرین و انصار در گرداگرد مدینه به : گفت) رض(از عبدالعزیز روایت است که انس  -2835
ما آنانیم که با محمد بیعت : گفتند کشیدند و می کندن خندق آغاز کردند و بر پشت خویش خاك می

بارالها همانا هیچ نیکویی : گفت به پاسخشان می) ص(کار جهاد تا جان به تن داریم و پیامبر کردیم در 
  نیست به جز نیکویی آخرت پس برکت ارزانی دار انصار و مهاجرین را

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٦٣

 

  آنچه درباره شومی اسب گفته شده -٤٧باب 

  

شنیدم ) ص(رسول خدا از : گفت) رض(از سالم بن عبداهللا روایت است که عبداهللا بن عمر  -2858
  شومی در سه چیز است در اسب در زن و در خانه: گفت که می

  

  جنگ با یهود -٩٤باب 

  

شما با یهود خواهید : اهللا فرموده است روایت است که رسول) رض(از مالک از نافع از عبداهللا  -2925
خدا یهودي در  اي بنده: گوید گردد و سنگ می جنگید تا آنکه یکی از ایشان پس سنگ پنهان می

  پس من است او را بکش

  

شود مگر تا شما که با یهود  قیامت برپا نمی: اهللا فرموده از ابوهریره روایت است که رسول -2926
بجنگید و تا آنکه سنگ بگوید که در عقب وي یهودي است اي مسلمان یهودي در عقب من است 

  .آن را بکش

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٦٤

 

  طراب دچار گردنددعا بر مرشکان که به شکست و اض -٩٨باب 

  

خداوند : فرمود) ص(از عبیده روایت است گفته در روز جنگ احزاب بود که رسول خدا  -2931
  اند ها و قبرهاي ایشان را پر از آتش گرداند که ما را از نماز میانه باز داشته خانه

  

  وداع کردن -١٠٧باب 

  

رسول خدا ما را در لشگري فرستاد : گفت) رض(از سلیمان بن یسار روایت است که ابوهریره  -2954
را با آتش  ها آنرا گرفت برخوردید  ها آناگر با فالن و فالن دو مرد از قریش که نام : و گفت

رآییم تا با وي وداع کنیم هنگامی که خواستیم بپس نزد آن حضرت رفتیم : بسوزانید ابوهریره گفت
کند مگر  شما را امر کردم که فالن و فالن را با آتش بسوزانید و با آتش کسی عذاب نمی: فرمود

  .خداوند پس اگر دو نفر را گرفتید بکشید

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٦٥

 

  شود شود و به او پناه جسته می در عقب امام قتال می -١٠٩باب 

  

کند و کسی که در برابر  میکسی که از من اطاعت کند از خداوند اطاعت : آن حضرت فرمود -2957
کند و کسی که از امیر خود اطاعت کند از من اطاعت  من سرکشی کند از خداوند سرکشی می

کند و همانا امام همچون سپري است  کند و کسی که از امیر خود سرکشی کند از من سرکشی می می
با پرهیزگاري به موجب  شود اگر امام شود و به او پناه جسته می که از عقب وي با کافران جنگ می

حکم خداوند امر کند و عدالت نماید او را بدان عمل پاداش است و اگر به غیر آن امر کند در آن 
  .مورد مسئول است

  

  بیعت در جنگ که نگریزند - ١٠١باب 

  

) ص(من و برادرم نزد پیامبر : گفت) رض(از ابوعثمان روایت است که مشاجع  -2963و  2962
دوران هجرت بر اهل آن گذشت : بر امر هجرت با ما بیعت کن آن حضرت فرمود: آمدیم و گفتیم

  بر اسالم و جهاد: کنی فرمود بر ما بر چه بیعت می: گفتم

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٦٦

 

  کسی عذاب نشود) یعنی در آتش(به عذاب خداوند  -١٤٩باب 

  

گروهی را در آتش سوزانید چون این ) رض(علی : از ایوب روایت است که عکرمه گفت -3017
فرموده ) ص(سوزانیدم زیرا پیامبر  را نمی ها آناگر من به جاي وي بودم : خبر به ابن عباس رسید گفت

) ص(چنانچه پیامبر  کشتم میرا  ها آنکند بلکه  عذاب نکنید به عذابی که خداوند عذاب می: است
  .کسی که دین خود را عوض کند او را بکشید: فرمود

  

  درختان خرماها و  سوزانیدن خانه -١٥٤باب 

  

آیا مرا از : فرمود) ص(جریر به من گفت پیامبر : از قیس بن ابی حازم روایت است که گفت -3020
شد جریر  اي بود و در قبیله خشعم نامیده می سازید و آن خانه الخصه راحت نمی خانه ذي وجودیت بت

سوارکاران ماهري بودند من  ها آنمن با صد و پنجاه مرد سوارکار از قبیله احمس روانه شدم و : گفت
بارالها : ام زد سپس گفت توانستم آن حضرت با دست خود بر سینه به گونه استوار بر اسب نشسته نمی

 سوزانیديخانه رفت و آن را شکست و  بگردان جریر به سوي بت یاب راهاو را استوار بدار و راهنما و 
ا از ماجرا آگاه گرداند فرستاده جریر و سپس مردي را به سوي رسول خدا فرستاد تا آن حضرت ر

خانه را زمانی ترك  ام تا بت سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است که بدین سو نیامده: گفت
کردم که به شکل کالبد میان خالی شتر در آمده بود یا گفت به شکل شتر سیاه گرگین آن حضرت بر 

  .و پنج بار تکرار نمود اسبان و سوارکاران قبیله احمس دعاي برکت کرد



 فصل اول اهل سنت ٦٧

 

درختان خرماي بنی نضیر را ) ص(پیامبر : گفت) رض(از نافع روایت است که ابن عمر  -3021
  سوزانید

  

  کش مرشک در خواب -١٥٥باب 

  

رسول خدا گروهی از انصار را به : گفت) رض(از ابواسحق روایت است که براء بن عازب  -3022
من در موضع : در آمد آن مرد گفت ها آنز ایشان به قلعه قسط کشتن ابورافع فرستاد و مردي ا

قلعه را بستند سپس خرشان گم شد من هم در میان ایشان  دروازه ها آننگهداري حیواناتشان درآمدم 
خر را یافتند و به قلعه در آمدند من هم در آمدم و  ها آنکنند  بر آمدم که من هم خر را جستجو می

دیدم چون خوابیدند  قلعه را بستند و کلیدها را در روزنی گذاشتند که من می دروازهشب بود که 
اي ابورافع وي جواب مرا داد : قلعه را گشودم سپس بر او در آمدم و گفتم دروازهکلیدها را گرفتم و 

اي بر او وارد کردم فریاد وي در آمد من بر آمدم سپس نزد او رفتم  آواز وي رفتم و ضربه سوي بهمن 
خواهی واي بر مادر تو  چه می: اي ابورافع و آوازم را تغییر دادم گفت: ویا به کمکش شتافتم و گفتمگ

دانم کسی بر من در آمد و مرا ضربه زد سپس شمشیرم را بر  نمی: تو را چه شده است گفت: گفتم
آمدم و  شکمش نهادم و با شدت آن را فرو بردم تا آنکه به استخوان رسید پس از آن دهشت زده بر

ناگاه بر زمین افتادم و پایم آسیب به سوي نردبانی رفتم که در آنجا نهاده شده بود تا از آن فرود آیم 
زنی را نشنوم و از آن جا  روم تا آواز نوحه من امشب از اینجا نمی: دید بعد نزد یاران خود رفتم و گفتم

شنیدم سپس برخاستم و درد و ناراحتی  گرهاي ابورافع تاجر مردم حجاز را نرفتم تا آنکه آواز نوحه
  .آمدیم و ایشان را از جریان آگاه کردیم) ص(نداشتم تا آنکه نزد پیامبر 



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٦٨

 

  دروغ در جنگ -١٥٨باب 

  

کیست که : فرمود) ص(پیامبر : گفت) رض(از عمرو بن دینار روایت است که جابر بن عبداهللا  -3031
  .رسول او را اذیت کرده است کار کعب بن اشرف را یکسره کند همانا وي خدا و

  اهللا خواهی که او را بکشم یا رسول آیا می: محمد بن مسلمه گفت

  آري: فرمود

ما را به رنج ) ص(به تحقیق این مرد یعنی پیامبر : محمد بن مسلمه نزد کعب رفت و گفت: جابر گفت
  طلبید انداخت و از ما صدقه می

همانا : و شما نیز به خداوند سوگند که از وي به ستوه خواهید آمد محمد بن مسلمه گفت: کعب گفت
  کشد کجا می بهدانیم که او را ترك کنیم تا آنکه ببینیم کار وي  ایم و ناخوش می از وي پیروي کرده

  ه او را بکشدمحمد بن مسلمه پیوسته به سخنان خود ادامه داد تا آنکه فرصت آن یافت ک: جابر گفت

  

  ناگهان کش اهل حرب -١٥٩باب 

  

کیست که کار کعب بن اشرف را تمام : فرمود) ص(از عمرو از جابر روایت است که پیامبر  -3032
پس اجازه بده چیزي : آري گفت: خواهی که او را بکشم؟ فرمود آیا می: کند محمد بن مسلمه گفت

  دادمتو را اجازه : بگویم که او را بفریبم فرمود



 فصل اول اهل سنت ٦٩

 

  کش اسیر و کش کسی که برای کش در بند است -١٦٩باب 

  

فتح وارد مکه  اهللا در سال رسول: گفت) رض(از ابن شهاب روایت است که انس بن مالک  -3044
همانا این : بود آنگاه که خود را از سر خود برداشت مردي آمد و گفت زرهی شد و بر سر وي خود

  او را بکشید: ه آویخته است آن حضرت فرمودهاي کعب خطل خودش را به پرده

  

  شود االسالم داراگر کافر حربی بدون امان گرف وارد  -١٧٣باب 

  

) ص(جاسوسی از سوي مشرکان نزد پیامبر : گفت) رض(از ایاس روایت است که پدر وي  -3051
سپس آمد و آن حضرت در سفر بود و نزد یاران آن حضرت نشست و به صحبت کردن آغاز کرد 

او را پیدا کنید و بکشید من او را کشتم و آن حضرت وسایل آن جاسوس : فرمود) ص(برگشت پیامبر 
  را به سلمه داد

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٧٠

 

  غذا دادن هنگام بازگشت از سفر -١٩٩باب 

  

آنگاه که رسول خدا : گفت) رض(از شعبه از محارب بن دثار روایت است که جابر بن عبداهللا  -3089
یا گاوي را ذبح کرد معاذ از شعبه از محارب افزوده است از جابر شنیدم که به مدینه آمد شتر 

به بهاي دو اوقیه و یک یا دو درهم شتري خرید و چون به موضع صرار رسید ) ص(پیامبر : گفت می
که به : امر کرد که گاوي را ذبح کردند و از گوشت آن خوردند و آنگاه به مدینه آمد مرا فرمود

  .و رکعت نماز بگذارم و بهاي شتر مرا برایم وزن کردمسجد بیایم و د

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب خمس

  

  

  غنیمت حق کسی است که در جنگ حارض شده است - ٩باب 

  

اگر حالت مسلمانان آینده در : گفت) رض(از زید بن اسلم از پدر وي روایت است که عمر  -3125
 بدانکردم  کردم زمین آن را میان جنگاوران جهاد تقسیم می بود هر شهري را که فتح می نظر نمی

  خیبر را تقسیم کرد) ص(که پیامبر  گونه

  

  )غنیمت یک پنج(دلیل اینکه خمس  - ١٥باب 

  

لشگري کوچک را که عبداهللا ) ص(گفت رسول خدا ) رض(ز نافع روایت است که ابن عمر ا -3134
شترانی زیاد به غنیمت گرفتند که سهم هر یک دوازده  ها آنبن عمر در آن بود به سوي نجد فرستاد 

  شان یک شتر زیادي نیز دادند شتر یا یازده شتر رسید و براي هریکی

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٧٢

 

یکسی که وسایل و لواز  -١٨باب    کند م مقتول را تابع خمس 

  

در حالی که در روز بدر در صف : روایت است که گفت) رض(از عبدالرحمن بن عوف  -3141
جنگ ایستاده بودم به سوي چپ و راست خود نگریستم ناگاه دو پسر بچه انصاري را دیدم که کم 

: به من اشارت کرد و گفت ها آنبودم یکی از  می ها آنسن و سال بودند آرزو کردم تا نیرومندتر از 
ام که پیامبر را دشنام  خبر شده: آري با وي چه کار داري گفت: شناسی گفتم اي عمو ابوجهل را می

دهد سوگند به ذاتی که نفس من در حیطه قدرت اوست اگر او را ببینم کالبد من از کالبد وي جدا  می
درنگ به سوي ابوجهل  ر فرا رسیده است بیشود تا آنکه یکی از ما بمیرد کسی که اجلش زودت نمی

 سؤالاش از من  اوست همان یار شما که درباره: کند گفتم نگریستم که در میان مردم آمد و شد می
کردید آن دو نوجوان به سوي وي شتافتند و بر وي ضربه زدند و او را کشتند سوي رسول خدا  می

شان گفتند که  از شما او را کشتید هر یکی یک مکدا: برگشتند و او را آگاه کردند آن حضرت فرمود
نی : گفتند ها آناید  آیا خون را از شمشیرهاي خویش پاك کرده: من او را کشتم آن حضرت فرمود

هر دوي شما او را کشتید سالح و جامه و : آن حضرت به سوي شمشیرهایشان نگریست و فرمود
معاذ بن افرا و معاذ بن عمرو بن جموح بودند مرکب او از معاذ بن عمرو بن جموح است آن دو نفر 

  .امام بخاري گفته است یوسف از صالح شنیده است و ابراهیم بن عبدالرحمن از پدر خود شنیده است

  

در سال حنین بر آمدیم و ) ص(همراه رسول خدا : روایت است که گفت) رض(از ابوقتاده  -3142
ا دیدم که بر مردي از مسلمانان غالب آمده است چون با دشمن روبرو شدیم من مردي از مشرکین ر

اش زدم وي به سوي من  دور زدم تا آنکه در عقب وي رسیدم آنگاه با شمشیر در میان گردن و شانه
آمد و محکمم گرفت و به حدي فشرد که بوي مرگ را دریافتم سپس مرگ او را فرا گرفت و دست 
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اراده خدا : مردم را چه پیش آمده است گفت: تماز من برداشت سپس به عمر بن خطاب پیوستم و گف
کسی که مشرکی را کشته باشد : نشست و فرمود) ص(چنین است پس از آن مردم بازگشتند و پیامبر 

کیست که : و بر کشتن وي گواهی داشته باشد وسایل و لوازم وي از آن اوست من ایستادم و گفتم
اش را براي بار سوم تکرار کرد و من  فتهبراي من گواهی دهد و سپس نشستم سپس آن حضرت گ

تو را چه پیش آمده است اي ابوقتاده ماجرا را براي آن حضرت بیان کردم : ایستادم آن حضرت فرمود
گوید آن حضرت لوازم را به ابوقتاده  راست می: فرمود) ص(پیامبر : گوید او راست می: مردي گفت

خریدم و این و از بهاي آن باغی در موضع بنی سلمه من زره او را فروختم : گوید داد ابوقتاده می
  .نخستین مالی بود که آن را در اسالم به سختی فراهم کردم

  

  غذایی که در رسزمین اهل حرب به دست آید -٢٠باب 

  

هاي محاصره خیبر گرسنگی  در شب: گفت) رض(از شیبانی روایت است که ابن ابی اوفی  -3155
را سر بریدیم و  ها آنکشیدیم و چون روز جنگ خیبر فرا رسید خرهاي اهلی را به چنگ آوردیم و 

ها را واژگون کنید و چیزي از  اعالم کرد که دیگ) ص(جوشید منادي پیامبر  ها می وقتی دیگ
بدان سبب منع کرده ) ص(ر نخورید عبداهللا گفته است ما با خود گفتیم که همانا پیامبر گوشت خ

  .البته آن را حرام کرده است: است که خمس آن برآورده نشده است دیگران گفتند

به طور قطع آن را حرام : من مسئله تحریم آن را از سعید بن جبیر پرسیدم وي گفت: گوید شیبانی می
  .کرده است



  کتاب جزیه و موادعه

  

  

  جزیه و خراج بحرین را تعیین کرده است) ص(آنچه پیامرب  -٤باب

  

مالی از بحرین ) ص(براي پیامبر : گفت) رض(از عبدالعزیز بن صهیب روایت است که انس  -3165
ه شده آورد) ص(آن را در مسجد بریزید و آن بیشترین مالی بود که براي رسول خدا : رسید و فرمود

اهللا براي من بده که من براي نفس خود و براي  یا رسول: بود ناگاه عباس نزد آن حضرت آمد و گفت
بگیر وي با هر دو دست در جامه : ام آن حضرت فرمود عقیل به هنگام اسارت در جنگ بدر فدیه داده

ا امر کن تا برخی از این کسان ر: خود ریخت و سپس خواست که آن را بلند کند نتوانست وي گفت
: پس خودت آن را بر دوش من بلند کن: نی عباس گفت: آن را بر دوش من بنهند آن حضرت فرمود

: نی عباس مقداري از آن را بر زمین ریخت و سپس خواست که بردارد لیکن نتوانست گفت: فرمود
دت آن را پس خو: نی عباس گفت: برخی از این کسان را امر کن که آن را بر دوش من بنهند فرمود

نی وي مقداري از آن را به زمین ریخت و سپس آن را در میان دوش : بر دوش من بلند کن فرمود
نگریست تا آنکه از نظر ما ناپدید شد  خود نهاد و سپس راهی شد آن حضرت پیوسته در پی عباس می

 برنخاست تا درهمی از آن باقی بود از آن جاي) ص(و از حرص وي در شگفت مانده بود و پیامبر 
  .همه را به مردم بخشید
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  العرب جزیرهبیرون راندن یهود از  -٦باب 

  

: بر آمد و فرمود) ص(در حالی که در مسجد بودیم پیامبر : از ابوهریره روایت است که گفته -3167
اسالم : المدراس رسیدیم آن حضرت فرمود به سوي یهود حرکت کنید ما بیرون آمدیم تا آنکه به بیت

ام که شما را  بیاورید تا به سالمت مانید و بدانید که زمین از آن خدا و رسول اوست همانا قصد کرده
از این سرزمین بیرون برانم پس کسی که از خود مالی دارد پس باید آن را بفروشد و در غیر آن بدانید 

  .که زمین از آن خدا و رسول اوست

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب آغاز آفرینش

  

  

  درباره فرشتگان -٦باب 

  

ایشان را با شعر خود هجو : به حسان گفت) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از براء  -3213
  کن

  

  چون یکی از ش بگوید آمین -٧باب 

  

ل خدا شنیدم که وساز ر: گفت) رض(ت است که ابوطلحه روای) رض(از ابن عباس  -3225
  .شوند که در آن سگ و صورت جاندار باشد میاي داخل ن فرشتگان در خانه: فرمود می

  

  آنچه در صفت بهشت آمده و اینکه بهشت آفریده شده است -٨باب

  

از بهشت اطالع یافتم و دیدم : فرمود) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از عمران بن حصین  -3241
  .بودندکه بیشتر اهل آن فقرا بودند و از دوزخ اطالع یافتم که بیشتر اهل آن زنان 
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  در حرم مکه باشنداند هرچند  پنج جنبنده تبهکار کشتنی -١٦باب 

  

پنج نوع تبهکارند : فرمود) ص(پیامبر : گفت) رض(از زهري از عروه روایت است که عایشه  -3314
  گزنده سگکه اگر در حرم هم باشند کشته شوند موش و عقرب زغن و زاغ و 

  

  از شاگر مگس در ظرف آشامیدنی هریک  -١٧باب 

  

به کشتن سگان امر ) ص(همانا پیامبر : گفت) رض(از نافع روایت است که عبداهللا بن عمر  -3323
  .کرده است

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب احادیث انبیا

  جلد چهارم

  

  

  فرموده خداوند تعالی -٨باب 

  

امر به کشتن مارمولک همان چلپاسه ) رض(شریک  از سعید بن مسیب روایت است که ام -3359
  .دمید چنان بود که بر آتش ابراهیم می: کرده است و گفته است
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  )ع(حدیث خرض با موسی  -٢٧باب 

  

همانا به ابن عباس گفتم نوف بکالی : از عمرو بن دینار روایت است که سعید بن جبیر گفت -3401
موسی دیگري  اسرائیل نبوده است و همانا وي صحبت خضر موسی بنی کند که موسی هم گمان می
  .بوده است

فرموده است به ) ص(گوید بن کعب به ما گفت که پیامبر  آن دشمن خدا دروغ می: ابن عباس گفت
شد که کدام کس  سؤالخواند از وي  اسرائیل ایستاد در حالی که خطبه می تحقیق موسی در میان بنی

را به خداوند نسبت نداده  لمیاوند بر وي عتاب کرد زیرا او عخد ،من: از مردم داناتر است وي گفت
اي است که از تو داناتر است موسی  البحرین مرا بنده آري در مجمع: بود خداوند به موسی گفت

ماهی را بگیر و آن را در سبد انداز : اي پروردگار من کیست که مرا به او برساند خداوند گفت: گفت
رفت و در سبد انداخت سپس وي و پس هر کجا که ماهی را گم کنی وي آنجاست موسی ماهی را گ

دند موسی سنگ بزرگی رسیدند و سر به خواب زجوان خادم او و یوشع راهی شدند تا آنکه به 
خوابید و ماهی جست و خیز زد و از سبد بیرون آمد و در بحر افتاد و در میان دریا راه خود را سرازیر 

 چنین اینصورت طاقی نمایان شد و پیش گرفت خداوند جریان آب را از ماهی بازداشت و آب به 
بقیه شب و روز بعد را راه رفتند و آنگاه که روز فرا رسید موسی به خدمتکار  ها آنبود مانند طاق 

غذاي چاشت ما را بیاور همانا از این سفر خود رنج یافتیم و موسی را رنجی نرسیده : جوان خود گفت
آیا دیدي : ده بود جوان خدمتکار او به وي گفتبود تا آنکه که گذشت از جایی که خداوند امر کر

که چون تکیه کرده و به آن سنگ آرام گرفتیم ماهی را فراموش کردم و فراموش نساخت که قصه را 
یاد کنم به جز شیطان و ماهی به طرز عجیبی راه خود را در دریا گرفت و آن راهی بود براي ماهی و 

  موجب شگفتی آن براي موسی و همراه وي
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جستیم پس بازگشتند بر نشان  این چیزي است که ما آن را می: سی به خدمتکار جوان خود گفتمو
تا آنکه بدان سنگ  کردند میهاي خویش را دنبال  هاي خویش جستجو کنان در حالی که گام گام

رسیدند ناگاه مردي را دیدند که در جامه پیچیده بود موسی بر وي سالم کرد و او سالم موسی را 
موسی : منم موسی وي گفت: در سرزمینی که تویی سالم کردن چگونه است گفت: داد و گفت پاسخ

اي موسی من علمی : آري نزد تو آمدم تا از بینشی که داده شده مرا بیاموزي گفت: اسرائیل گفت بنی
داوند دانی و تو علمی از علم خدا داري که خ از علم خدا دارم که خدا مرا تعلیم داده و تو آن را نمی

توانی با  هر آینه تو نمی: آیا تو را پیروي کنم گفت: دانم موسی گفت تو را تعلیم داده و من آن را نمی
مرا : توانی شکیبایی کنی آنچه را از روي دانش فرا نگرفته باشی گفت من شکیبایی کنی و چگونه می

  انیشکیبا خواهی یافت اگر خدا خواسته باشد و خالف نکنم با تو در هیچ فرم

هر دو روانه شدند و راه ساحل بحر را در پیش گرفتند بر ایشان کشی گذشت با اهل کشتی  ها آن
خضر را شناختند و بدون کرایه او را سوار کردند و چون  ها آنصحبت کردند که ایشان را سوار کند 

ریا فرو بر کشتی سوار شدند گنجشکی آمد و بر کنار کشتی نشست و منقار خود را یک دو بار بر د
اي موسی علم من و علم تو از علم خدا کم نکرد به مانند کم کردن این : برد خضر به موسی گفت

 سؤالکشتی کشید موسی در  اي را از گنجشک به منقار خود از دریا ناگهان خضر تبري گرفت و تخته
کاري کردي چه : کردن از وي شتاب نکرد تا آنکه دید تخته دیگر را بیرون کشید موسی به او گفت

گروهی ما را بر کشتی خود بدون کرایه سوار کردند تو آن را شکافی تا سرنشینان آن را غرق کنی به 
توانی با من شکیبایی کنی موسی  آیا نگفته بودم که نمی: تحقیق که چیزي عظیم آوردي خضر گفت

شد آنگاه از دریا  فراموش کردم مگیر و این فراموشی اول بود که از موسی واقع بدان چهمرا : گفت
کرد خضر سر او را گرفت و با  بیرون آمدند از کنار کودکی گذشتند که با سایر کودکان بازي می

  دست خود آن را همچنان برکند
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  چیند به نوك انگشتان خود اشاره کرد گویی چیزي را می) راوي حدیث در تفسیر همچنان(سفیان 

: خضر گفت قصاص کشتی همانا چیز ناپسند آورديگناهی را بدون  نفس بی: موسی به خضر گفت
کنم  سؤالاگر بعد از این چیزي از تو : توانی با من شکیبایی کنی موسی گفت آیا نگفته بودم که نمی

  با من همراهی نکن

نپذیرفتند که ایشان را  ها آناي رسیدند و از اهل قریه طعام خواستند  راهی شدند تا آنکه به قریه ها آن
د سپس در آنجا دیواري یافتند که در حال فرو ریختن بود و کج شده بود خضر با دست مهمان کنن

با دست خود اشارت کرد ) راوي حدیث(خود همچنین اشارت کرد و آن را راست نمود و سفیان 
ام که لفظ کج  از سفیان نشنیده) گوید علی بن عبداهللا راوي می(کشد  گویی چیزي را به سوي باال می

  .ته باشدگف بار یکرا به جز 

اي آمدیم که نه ما را غذا دادند و نه ما را مهمان کردند تو دیوار ایشان را  ما بر اهل قریه: موسی گفت
این است جدایی میان : گرفتی خضر گفت خواستی از این کار خود مزدي می راست کردي اگر می

دوست : فرمود) ص(اخت پیامبر من و تو البته تو را آنچه نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم س
: کرد سفیان گفته است هاي آن دو آگاه می نمود و خداوند ما را از قصه داشتیم که موسی صبر می

کرد از حاالت ایشان به ما خبر داده  خداوند بر موسی رحمت کند اگر وي صبر می: فرمود) ص(پیامبر 
  )80الکهف ... (مهم ملکاَما : این آیات را چنین خوانده استشد و ابن عباس  می

ام  من این حدیث را از عمرو بن دینار دو بار شنیده: پس سفیان به من گفت )گوید علی بن عبداهللا می(
ام به سفیان گفته شد آن را قبل از آنکه از عمرو بن دینار شنیده باشی یاد گرفته  و از وي یاد گرفته

دو یا سه بار شنیدم و یاد  اي وي گرفتم می از چه کسی یاد: بودي یا از کسی دیگر سفیان گفت
  .گرفتم
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  فرمود خدای تعالی -٤٠باب 

  

همانا : سلیمان پسر داود گفت: فرمود) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از اعرج از ابوهریره  -3424
زنم تا هر زن سوارکاري بزاید که در راه خدا جهاد کند  امشب بر هفتاد زن به قصد جماع دور می

ودي زایید زنان وي باردار نشد مگر یکی که مول: وي نگفت گوي به شاءاهللا ان: همراه وي به او گفت
  .که نیمه بدن وي افتاده بود

   .کردند داشت که در راه خدا جهاد می گفت پسرانی می می شاءاهللا اناگر او : گفت) ص(پیامبر 

  )یعنی اینکه سلیمان نود زن داشت(تر است  صحیحنود : اند شعیب و ابن ابی الزناد گفته

  

  ٥٤باب 

  

حالت زنی از قبیله مردم قریش را : گفت) رض(از ابن شهاب از عروه روایت است که عایشه  -3475
کدام کس از وي نزد پیامبر شفاعت : بنی مخضوم که دزدي کرده بود اندوهگین ساخت گفتند

کند و گفتند ك کیست که بر این امر جرأت کند به جز اسامه بن زید که مورد محبت خدا است  می
کنید  آیا در حدي از حدود خداوند شفاعت می: اهللا فرمود با آن حضرت صحبت کرد رسولاسامه 

همانا خداوند کسانی را که پیش از شما بودند به : سپس آن حضرت به خطبه استاد و سپس گفت
کرد و حد را بر وي تطبیق  خاطري هالك گردانید که از میان ایشان شخصی شریف دزدي می

  .کردم کرد دست او را قطع می وگند اگر فاطمه دختر محمد دزدي میکردند و به خدا س می



  کتاب مناقب

  

  های پیامربی در اسالم نشانه -٢٥باب 

  

) ص(از رسول خدا : گفت) رض(از سالم به عبداهللا روایت است که عبداهللا بن عمر از زهري  -3593
گوید اي  یابید تا آنکه سنگ می ظفر میجنگد و شما بر ایشان  یهود با شما می: گفت میشنیدم که 

  .مسلمان این یهودي است که در عقب من است پس او را بکش

  

چون از رسوا خدا به شما حدیث بگویم : گفت) رض(از سوید بن غفله روایت است که علی  -3611
همانا اگر از آسمان بیفتم آن را بیشتر دوست دارم از آنکه بر وي دروغ بندم و چون میان خود و میان 

می الزمان قو در آخر: گفت شما صحبت کنم همانا جنگ فریب است من از رسول خدا شنیدم که می
گذرند چنانچه تیر از شکار  گویند از اسالم می خردند و بهترین گفتار مردم را می آید که جوانان بی می
را  ها آنبرخوردید  ها آنرود پس در هرجا که با  برتر نمی هایشان حنجرهگذرد و ایمانشان از  می

  .کشد را می ها آنبکشید به تحقیق که کشتن ایشان موجب پاداش است در روز قیامت براي کسی که 

  

مسیلمه کذاب به مدینه آمد و او : گفت) رض(از نافع بن جبیر روایت است که ابن عباس  -3620
کنم و او با گروهی زیاد  اگر محمد مرا پس از خود جانشین خود گرداند از وي پیروي می: گفت می

اي از  حالی که شاخه از قوم خود آمده بود پیامبر با ثابت بن قیس بن شوماس به سوي وي رفت در
اگر از من این شاخه خرما را بخواهی : درخت خرما در دست داشت و نزد مسیلمه ایستاد و به او گفت
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گذري و اگر پشت گردانی خداوند تو  دهم و هرگز از امر خدا که درباره تو رفته است نمی به تو نمی
  .را در خواب به من نشان داده شدهپندارم که حالت تو  کشد و همانا تو را کسی می را به خاري می

  

  فرمود خدای تعالی -٢٦باب 

  

آمدند و به آن ) ص(گروهی از یهود نزد پیامبر : گفت) رض(از نافع روایت است که ابن عمر  -3635
درباره رجم : گفت ها آنبه ) ص(که مردي و زنی از ایشان زنا کرده است پیامبر : حضرت گفتند

شوند عبداهللا بن سالم  کنیم و تازیانه زده می رسوایشان می: ابید گفتندی در تورات چه می) سنگسار(
گویید در تورات حکم زنا رجم است سپس تورات را آوردند و گشودند یکی از  دروغ می: گفت

ایشان دست خود را بر آیه رجم نهاد و آیت پیش از آیه رجم و آیت بعد آن را خواند عبداهللا بن سالم 
یا محمد : گفتند ها آنردار دست خود را برداشت آیت رجم در آن نوشته بود دست خود را ب: گفت

را سنگسار  ها آنبه سنگسار ایشان امر کرد و ) ص(عبداهللا راست گفت در آن آیت رجم است پیامبر 
آن مرد را دیدم که خودش را بر آن زن خمیده بود تا او را از ضربات : کردند عبداهللا بن عمر گفت

  .یدسنگ حفظ نما

  

  

  



  کتاب مناقب انصار

  

  

  مناقب سعد به معاذ -١٢باب 

  

از شعبه از سعد بن ابراهیم از ابوامامه بن سهل بن حنیف روایت است که ابوسعید خدري  -3804
) ص(همانا مردم یهود بنی قریظه در جنگ خیبر حکمیت سعد بن معاذ را پذیرفتند پیامبر : گفت
اي سعد این مردم به حکمیت تو : بهترین خویش یا ساالر خویش بپا خیزد آن حضرت فرمود: فرمود

کشته شوند و زنان و  ها آنکنم که جنگجویان  همانا من حکم می: اند سعد گفت در داده تن
  به حکم ملک: حکم کردي به حکم خدا یا فرمود: فرزندانشان اسیر گرفته شود آن حضرت فرمود

  

  )رض(با خدیجه و فضیلت وی ) ص(ازدواج پیامرب  -٢٠باب 

  

یک از زنان پیامبر  بر هیچ: گفت) رض(از پدرش روایت است که عایشه از حفص از هشام  -3818
از ) ص(ام آنچه بر خدیجه رشک بردم در حالی که او را ندیده بودم ولی پیامبر  رشک نبرده) ص(

کرد و سپس آن  می قطعه قطعهکرد بعد آن را  کرد و بسا اوقات که گوسفندي ذبح می وي بسیار یاد می
گویا در دنیا زنی به جز خدیجه : گفتم فرستاد من بسا اوقات به آن حضرت می می را به دوستان خدیجه

  .چنان بود و من از وي اوالد داشتمخدیجه چنین بود و : گفت مینبوده است و آن حضرت 
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  با عایشه و آمدن عایشه به مدینه و زفاف با وی) ص(ازدواج پیامرب  -٤٤باب 

  

به ) ص(همانا پیامبر : گفت) رض(درش روایت است که عایشه از وهیب از هشام بن عروه از پ -3895
بینم و گفته  اي از حریر می تو در خواب دو بار بر من نموده شدي که تو را در طاقه: او گفته بود

گویم اگر این از جانب خدا  بینم و می دارم ناگاه تو را می شود وي زن تو است و چون طاقه را برمی می
  .باشد پس شدنی است

  

خدیجه سه سال پیش از برآمدن پیامبر : از ابواسامه از هشام از پدرش روایت است که گفت -3896
به سوي مدینه وفات کرد آن حضرت به مدت دو سال یا به همین اندازه انتظار کشید و سپس با ) ص(

 ساله بود پس از آن با وي زفاف کرد در حالی که وي نه عایشه نکاح نکاح کرد و او دختري شش
  .ساله بود

  

  

  

  

  



  کتاب املغازی

  

  

  غزوه عشیره یا عسیره) ص(غزوات پیامرب  -١باب

  

از شعبه روایت است که ابواسحاق گفت من در کنار زید بن ارقم بودم که به وي گفته شد  -3949
در نوزده غزوه به او گفته شد تو در چند غزوه : در چند غزوه شرکت کرده است؟ گفت) ص(پیامبر 

  عشیره یا عسیره: کدام غزوه اول بود گفت :در هفده غزوه گفتم: ت بودي گفتبا آن حضر
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  نضیر قصه بنی - ١٤باب 

  

یهود نضیر و قریظه با تخلف : گفت) رض(از موسی بن عقبه از نافع روایت است که ابن عمر  -4028
داد و قبیله بنی قریظه را بر  از پیمان صلح با آن حضرت جنگیدند آن حضرت قبیله بنی نضیر را کوچ

جایشان نگه داشت و بر ایشان منت نهاد تا آنکه بنی قریظه با آن حضرت جنگیدند آن حضرت مردان 
و زنان و فرزندان و اموال ایشان را میان مسلمانان تقسیم کرد به جز بعضی از ایشان که به پیامبر 

  .آن حضرت تمام یهود مدینه را کوچ داد پیوستند و آن حضرت به ایشان امان داد و مسلمان شدند

  

رسول خدا نخلستان بنی نضیر را سوختاند و : گفت) رض(از نافع روایت است که ابن عمر  -4031
آنچه بریدید از درخت خرما یا : ن آیه نازل گردیدو آن در موضع البویره بود سپس ایقطع کرد 

  .فرمان خدا بودهاي آن پس به  ریشهگذاشتید آن را ایستاده بر بیخ و 
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  کش کعب بن ارشف - ١٥باب 

  

کیست که کعب بن : گفت می) رض(از سفیان از عمرو روایت است که جابر بن عبداهللا  -4037
  .اشرف را از میان بردارد زیرا وي خدا و رسول وي را اذیت کرده است

  آري: فرمودخواهی که او را بکشم؟  اهللا می یا رسول: محمد بن مسلمه ایستاد و گفت

  بگوي: چیزي بگویم فرمود) با نیرنگ(به من اجازه ده که : محمد بن مسلمه گفت

خواهد  از ما صدقه می) آن حضرت(همانا این مرد : محمد بن مسلمه نزد کعب بن اشرف رفت و گفت
تا از تو به قرض چیزي خریداري کنم کعب و ما را به رنج افکنده است و همانا من نزد تو آمدم 

  .و همچنان به خدا سوگند که آن را خسته خواهید کرد: گفت

و دوست نداریم که او را به حالش بگذاریم تا ایم  اکنون از وي پیروي کرده: محمد بن مسلمه گفت
بدهی ) غله(خواهیم که براي ما یک یا دو وسق  آنکه ببینیم انجام کارش چه خواهد شد و از تو می

در این : رد و از یک وسق و دو وسق چیزي نبود من به او گفتمعمرو این حدیث را به ما روایت ک
کنم در این حدیث لفظ وسق یا  گمان می: سیقین آمده است کعب گفتحدیث لفظ وسق یا و

: به گرو بگذارید گفتند) چیزي(و باید نزد من ) دهم قرض می(آري : وسیقین آمده است کعب گفت
هاي خویش را نزد تو به  چگونه زن: رو بگذارید گفتندزنان خود را نزد من گ: گفتندخواهی  چه می

  باشی گرو بگذاریم حال آنکه تو خوش سیماترین مرد عرب می

چگونه پسران خود را به گرو بگذاریم که : پسران خود را نزد من به گرو بگذارید گفتند: کعب گفت
وسق به گرو گذاشته شده  او به یک وسق یا دو: هرکس از آنان را دشنام داده شود به طعن گفته شود
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گذاریم  یه ننگ و سرافکندگی است ولی المه خویش را نزد تو به گرو میابوده است و این براي ما م
  یعنی سالح خویش را: گوید سفیان می

کعب وعده گذاشت که او نزدش بیاید وي شبی با ابونائله برادر رضاعی کعب بود کعب آنان را به 
: روي؟ گفت در این وقت کجا می: قلعه خود فراخواند و به سوي ایشان روان شد زن کعب به او گفت

آن خون که از شنوم  صدایی می: اند راوي غیر از عمرو گفت آنان محمد بن مسلمه و برادرم ابونائله
همانا برادرم محمد بن مسلمه همشیر من ابونائله هستند اگر جوانمرد با مروت در : چکد کعب گفت می

  .باید قبول کندشب به نیزه خوردن فرا خوانده شود 

نام گرفته  ها آنآیا عمرو از : محمد بن مسلمه در آمد و وي با دو مرد بود به سفیان راوي گفته شد
نام گرفته است عمرو گفته است ابو عبس بن جبر و حارث بن اوس و ایشان از بعضی از : است؟ گفت

آنگاه که کعب آمد من : محمد بن مسلمه گفتعباد بن بشر و عمرو گفته است دو مرد با وي آمدند 
ام نزدیک بیایید و  بویم هرگاه مرا ببینید که موي سرش را محکم گرفته و آن را میگیرم  از مویش می
فرود آمد در حالی که سرش را  ها آنبویانم کعب به سوي  بر شما می: مرو بار دیگر گفتاو را بزنید ع

تا امروز همچو بوي خوشی : محمد بن مسلمه گفترسید  پوشیده بود و بوي خوش از وي به مشام می
خوشبوترین زنان عرب و بهترین زنان عرب نزد : ام و راوي غیر عمرو گفته است که کعب گفت ندیده

  .باشند میمن 

آري وي سرش را : دهی که سر تو را ببویم؟ گفت اجازه می: محمد بن سلمه گفت: عمرو گفته است
دهی؟  آیا باز اجازه می: سپس یاران وي آن را بوییدند و پس از آن محمد بن مسلمه گفتبویید 
  آري: گفت
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آمدند و ) ص(یامبر نزدیک بیایید پس او را کشتند و سپس نزد پ: وقتی سر او را محکم گرفت گفت
  .آن حضرت را خبر دادند
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   ابورافع عبدهللا بن ابی الحقیقکش -١٦باب 

  

گروهی را ) ص(پیامبر : گفت) رض(از ابوزائده از ابواسحاق روایت است که براء ابن عازب  -4038
که در حالت خواب بود اش در آمد و او را  به سوي ابورافع فرستاد عبداهللا بن عتیک شبانه به خانه

  .کشت

  

مردانی از انصار را ) ص(پیامبر : از اسرائیل از ابواسحاق روایت است که براء بن عازب گفت -4039
را ) ص(به سوي ابورافع یهودي فرستاد و عبداهللا بن عتیک را بر ایشان امیر گردانید و ابورافع پیامبر 

کرد وي در قلعه خود در سرزمین حجاز  می رسانید و بر ضد آن حضرت دیگران را یاري آزار می
اش رسیدند آفتاب غرب کرده بود و مردم به آوردن حیوانات خود از  زیست چون به نزدیک قلعه می

با دربان  وروم  شما در جاهاي خود بنشینید من می: چراگاه مشغول شدند عبداهللا به یاران خود گفت
  .بتوانم به قلعه درآیم کنم تا شاید قلعه با نرمی و مهربانی صحبت می

اش را بر خود پیچید و نشست  رسید سپس جامه دروازهوي به سوي قلعه راهی شد تا آنکه به نزدیک 
کند مردم به قلعه در آمدند دربان قلعه بر وي بانگ زد که اي بنده خدا اگر  گویی قضاي حاجت می

من در آمدم و در : گوید عبداهللا میرا ببندم  دروازهخواهم  خواهی به قلعه درآیی درآي زیرا می می
جایی پنهان شدم آنگاه که مردم در آمدند دربان در را بر بست و سپس کلیدها را به میخی آویخت 

را گشودم تنی چند نزد ابورافع  دروازهکلیدها رفتم و آن را گرفتم و  سوي بهمن : گوید عبداهللا می
اش  خانه نشینان از نزدش رفتند به سوي باال ون شبکردند چ اش صحبت می و در باال خانهنشسته بودند 

گفتم که اگر مردم بر حال من  بستم با خود می گشودم آن را از داخل می برآمدم و هر دري را که می
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اطالع یابند به من رسیده نتوانند تا او را به قتل برسانم سپس به وي رسیدم و او را دیدم که در خانه 
اي ابا رافع : باشد گفتم یده است ندانستم که وي در کجاي آن خانه میتاریک میان اهل خانه خواب

  کیستی؟: گفت

به سوي آواز رفتم و او را با ضربه شمشیر زدم و در آن حال سراسیمه بودم او را نکشته بودم وي فریاد 
م و بر آورد من از خانه بر آمدم و در جایی نه چندان دور منتظر ماندم سپس بار دیگر نزدش در آمد

  این آواز چیست اي ابورافع؟: گفتم

  واي بر مادر تو همانا مردي در خانه قبل از تو مرا شمشیر زده است: گفت

سپس بر وي به شدت ضربه زدم ولی نکشتمش پس از آن نوك شمشیر را بر شکمش : عبداهللا گفت
کی پس از دیگري را ی ها دروازهام سپس  نهادم تا آنکه از پشتش در آمد و دانستم که او را کشته

زمین رسیدم در آن شب گشودم تا آنکه به نردبان رسیدم بر آن پاي نهادم و پنداشتم که به روي 
را با دستار بستم سپس راهی شدم تا آنکه نزدیک  پایممهتابی بر زمین افتادم و ساق پاي من شکست 

ام آنگاه که  م که او را کشتهروم تا آنکه بدان امشب از اینجا بیرون نمی: نشستم با خود گفتم دروازه
خبر مرگ ابورافع بازرگان حجاز را به : خروس آواز داد خبر رسان مرگ بر دیوار ایستاد و گفت

  شتاب مکنید همانا خداوند ابورافع را کشت: رسانم پس از آن نزد یاران خود رفتم و گفتم اطالع می

پاي خود را دراز کن پایم را : م فرمودرسیدم و ماجرا را به اطالع وي رساند) ص(سپس نزد پیامبر 
  .دراز کردم آن حضرت بر آن دست کشید و چنان شد که گویی هرگز دردي نداشتم

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٩٤

 

  ١٨باب 

  

در روز احد ) ص(پیامبر : گفت وقاص می از سعید بن مسیب روایت است که سعد بن ابی -4055
  .مادرم فدایتتیراندازي کن پدر و : ترکش خود را بیرون آورد و به من فرمود

  

  غزوه بنی مصطلق که شاخه از خزاعه است -٣٢باب 

  

به مسجد در آمدم ابوسعید : از محمد بن یحیی بن حبان از ابن محیریز روایت است که گفت -4138
 سؤالاز وي ) خودداري افکندن منی در فرج زنان(خدري را دیدم در کنارش نشستم و در مورد عزل 

به غزوه بنی مصطلق بر آمدیم اسیرانی از اسراي عرب نصیبمان ) ص(اهللا  با رسول: کردم ابوسعید گفت
و رنج دوري از زن بر ما شدت گرفت و دوست داشتیم که عزل نماییم شد و به سوي زنان میل کردیم 

گونه عزل چ: با خود گفتیم) تا حمل نگیرد و مانع فروش وي نشود(پس قسط کردیم که عزل نماییم 
اهللا که در میان ماست نپرسیم در این مورد از آن  در حالی که قبل بر آن حکم عزل را از رسولکنیم 

اگر این کار را نکنید هر زنده جائی که تا روز قیامت بر شما باکی نیست : کردیم فرمود سؤالحضرت 
  .شود خلقتش مقدر شده باشد خلق می

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٩٥

 

  غزوه خیرب -٣٨باب 

  

نماز صبح را در ) ص(پیامبر : گفت) رض(د بن زید از ثابت روایت است که انس از حما -4200
ویران شد خیبر همانا زمانی به سرزمین قومی  اکبر اهللا: تاریکی در نزدیک خیبر گذارد و سپس گفت

دویدند  ها می داده شدگان بد است یهود خیبر بر آمدند در حالی که در کوچه  فرود آییم صبح بیم
و که جنگجویان آنان را کشت و زنانشان را به اسارت گرفت صفیه در میان اسیران بود ) ص(پیامبر 

در آمد آن حضرت آزادش کرد و ) ص(سهم پیامبر  ابتدا در سهم دحیه کلبی در آمد و سپس در
اي ابومحمد آیا تو به انس گفتی : آزادي او را مهر وي گردانید عبدالعزیز بن صهیب به ثابت گفت
  .مهر او را چقدر داد ثابت سر خود را به عالمت تصدیق حرکت داد

  

شنیدم که ) رض(مالک از انس بن : از شعبه از عبدالعزیز بن صهیب روایت است که گفت -4201
صفیه را به اسارت گرفت او را آزاد کرد و با وي ازدواج نمود ثابت به انس ) ص(پیامبر : گفت می

  .نفس او را مهرش قرار داد و با وي ازدواج کرد: چقدر مهرش داد انس گفت: گفت

  

  با مردم خیرب) ص(معامله پیامرب  -٤٠باب 

  

زمین خیبر را به یهود داد که ) ص(پیامبر : گفت) رض(ن عمر از نافع روایت است که عبداهللا ب -4248
  .به ایشان تعلق گیرد آید می دست بهبر آن کار و کشاورزي کنند و نیمه حاصلی که از آن 



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٩٦

 

  در روز فتح مکه بیرق را در کجا نصب کرد) ص(پیامرب  -٤٨باب 

  

در روز فتح ) ص(پیامبر : گفت) رض(از مالک از ابن شهاب روایت است که انس بن مالک  -4286
ابن : را از سر برداشت مردي آمد و گفت خود کالهوارد مکه شد و بر سر وي کاله آهنی بود و چون 

ر او را بکشید مالک گفته است پیامب: هاي کعبه آویخته است آن حضرت فرمود خطل خود را به پرده
  .داند در این روز محرم نبوده است کنیم خداوند بهتر می در آنچه به ما نموده شد و گمان می) ص(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٩٧

 

  فرستادن ابوموسی -٦٠باب 

  

جد وي ) ص(از شعبه از سعید بن ابی برده از پدرش روایت است که گفت پیامبر  -4345و  4344
ید و سخت نگیرید و مژده دهید و بیزار نکنید و با آسان گیر: ابوموسی و معاذ را به یمن فرستاد و گفت

  .یکدیگر اتفاق کنید

المزر و شود  اي پیامبر خدا همانا در سرزمین ما شرابی است که از جو ساخته می: ابوموسی گفت
  .هر آنچه مستی آورد حرام است: شود البتع حضرت فرمود شرابی است که از عسل ساخته می

در حالت : خوانی؟ ابوموسی گفت قرآن را چگونه می: آن هر دو راهی شدند معاذ به ابوموسی گفت
خوابم و سپس  لیکن من می: خود و به طور وقفوي معاذ گفتایستاده و نشسته سوار بر مرکب 

اي  ابوموسی خیمهبرم  برم چنانکه از قیام خود حساب می ایستم و از خواب خود حساب صواب می می
پا کرد که در آن هر دو با هم دیدار کردند و معاذ از ابوموسی دیدار کرد و ناگاه مردي را دید که به 

  در بند است پرسید این چیست

  زنم گردن او را می: یهودي است که اسالم آورده و سپس مرتد شده است معاذ گفت: ابوموسی گفت

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٩٨

 

  )ع(فرستادن علی بن ابیطالب  -٦١باب 

  

علی را به سوي خالد ) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از عبداهللا بن بریده از پدرش  -4350
) خمس خرید و با وي جماع کردبه خاطر کنیزي که از پول (فرستاد تا خمس را بگیرد من بر علی 

د بینی که چه کاري کر آیا او را نمی: گین شدم به تحقیق که وي غسل کرد سپس به خالد گفتمخشم
آري : بر علی خشمگین هستی؟ گفتم: رسیدیم ماجرا را به وي یاد کردم فرمود) ص(و چون نزد پیامبر 

  .بر وي خشمگین مباش به تحقیق که حق او در خمس از این زیادتر است: فرمود

  

به علی امر کرد که در ) ص(پیامبر : گفت) رض(از ابن جریج از عطاء روایت است که جابر  -4352
علی ابن : ثابت بماند محمد بن بکر به روایت از جریج از عطاء افزوده است که جابر گفت احرام خود

اي  احرام به چه بسته: به وي گفت) ص(به مکه آمد پیامبر ) یمن(که از والیت خود ) رض(ابیطالب 
 که همچنانرا سوق کن و ) قربانی(هدي : به آن احرام بسته است فرمود) ص(پیامبر  بدان چه: گفت

  .علی به نمایندگی از آن حضرت هدي را ذبح کرد: هستی در احرام باش راوي گفت

  

  

  

  

  



 نتفصل اول اهل س ٩٩

 

  الخلصه غزوه ذی -٦٢باب 

  

و در روزگار جاهلیت خانه بود که ذوالخلصه : از بیان از قیس روایت است که جریر گفت -4355
  سازي؟ ذوالخلصه راحت نمیآیا مرا از : به من گفت) ص(گفتند پیامبر  کعبه یمانه و کعبه شامیه می

  .و هر کس را در آن نزدیک دیدم کشتممن با صد و پنجاه سوار به آنجا رفتم و آن را ویران ساختم 

  .آمدم و آگاهش ساختم آن حضرت در حق ما و گروه احمس دعا کرد) ص(سپس نزد پیامبر 

  

  در چند غزوه رشکت کرده است) ص(پیامرب  -٨٩باب 

  

پرسیدم که در چند ) رض(از زید بن ارقم : ابواسحاق روایت است که گفتاز اسرائیل از  -4471
چند غزوه کرده ) ص(پیامبر : در هفده غزوه گفتم: شرکت کردي گفت) ص(غزوه به همراهی پیامبر 

  نوزده غزوه: است گفت

  

  

  

  



  کتاب تفسیر

  جلد پنجم

  

  

  )سوره آل عمران(

  ٦باب 

  

یهود مرد و زنی را که زنا : گفت) رض(از موسی بن عقبه از نافع روایت است که ابن عمر  -4556
چه  کند میبا کسی که از شما زنا : آوردند و آن حضرت به ایشان گفت) ص(کرده بودند نزد پیامبر 

در تورات  آیا: زنیم فرمود را می ها آنکنیم و  هاي ایشان را سیاه می روي: کنید؟ گفتند معامله می
دروغ گفتید : گفت ها آنبینیم عبداهللا بن سالم به  ما در آن چیزي نمی: یابید گفتند سنگسار را نمی

گویید مدرس تورات کسی از یهود که آن را درس  تورات را بیاورید و آن را بخوانید اگر راست می
ت و بعد از داد کف دست خود را بر آیت سنگسار گذاشت و به خواندن آنچه پیش کف دس می

دست وي بود آغاز کرد اما آیت سنگسار را نخواند عبداهللا بن سالم دست او را از باالي آیت رجم 
این آیت سنگسار است آن حضرت اجراي : این چیست؟ و چون آن را دیدند گفتند: کنار زد و گفت

سنگسار کردند و را در نزدیک جایی که به نزدیک مسجد بود  ها آنحکم را بر آن دو نفر امر کرد و 
کرد تا او را از رسیدن سنگ  من آن مرد زناکار را دیدم که خودش را بر روي آن زن خم می

  .محافظت کند

  



 فصل اول اهل سنت ١٠١

 

  ٧باب 

  

  )110(اید  شما بهترین امتی هستید که براي مردم پدیدار شده

ستید شما بهترین امتی ه: گفت) در معنی این آیه) (رض(از ابوحازم روایت است که ابوهریره  -4557
آورید تا  از براي مردم که مردم را زنجیر در گردن افکنده میاید یعنی بهترین مردم  که پدیدار شده

  .آنکه به اسالم در آیند

  

  ٩باب 

  

در رکعت آخر نماز صبح سر ) ص(پیامبر : از زهري از سالم از پدر وي روایت است که گفت -4559
بارالها فالن و فالن و فالن را به لعنت گرفتار کن و این بعد از آن بود : گفت میکرد  از رکوع بلند می

یک از  هیچ: سمع اهللا لمن حمده ربنا ولک المحمد پس خداوند این آیت را نازل کرد: گفت که می
  .کند زیرا آنان ستمکارند بخشاید یا عذابشان می این کارها در اختیار تو نیست یا بر آنان می

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٠٢

 

  ١٤باب 

  

کسی را که : فرمود) ص(اهللا  از عبداهللا بن دینار از ابوصالح از ابوهریره روایت است که رسول -4565
مال او در روز قیامت به صورت ماري نر که موي سر ندارد خدا مالی داده است و او زکاتش را ندهد 

هاي دهانش  زند و گوشه آید و در گردنش پیچ می و داراي دو نقطه سیاه در دو چشم وي است در می
  :گوید میزند و  را نیش می

ورزند  و نپندارید کسانی را که بخل می: منم مال تو منم گنج تو سپس آن حضرت این آیه را خواند
  .خداوند از فضل خود بدیشان داده است بدان چه نسبت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٠٣

 

  سوره النسا

  ١٧باب 

  

کند  آیه و به کسی که به شما سالم می: گفت) رض(از عمرو روایت است که ابن عباس  -4591
: ان به او رسیدند وي گفتنیستی مردي در میان گوسفندان خود بود مسلمان مؤمنمگویید که تو 

وعلیکم مسلمانان او را کشتند و گوسفندانش را گرفتند خداوند در این مورد این آیه را نازل  السالم
نیستی تا متاع زندگی دنیا را بجوید مراد از  مؤمنکند مگویید که تو  کرد به کسی که به شما سالم می

  .متاع زندگی دنیا همین گوسفندان بود

  

  ١٨باب 

  

آنگاه که نازل شد مسلمانان خانه : گفت) رض(از شعبه از ابواسحاق روایت است که براء  -4593
مکتوم آمد و از نابینایی  زید را فراخواند و او آن را نوشت پس ابن ام) ص(نشین برابر نیستند پیامبر 

  خود شکایت کرد سپس خداي تعالی فرستاد به جز معذوران

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٠٤

 

  سوره املائده

  ٦باب 

  

گفته است ربیع که عمع انس بن مالک است دندان ) رض(روایت است که حمید که انس  -4611
آمدند ) ص(پیشین دختري از انصار را شکست قوم دختر انصاري تقاضاي قصاص کردند و نزد پیامبر 

نی به خدا سوگند : امر کرد عموي انس بن مالک گفت) شکستن دندان ربیع(به قصاص ) ص(و پیامبر 
اي انس حکم خدا قصاص است پس : فرمود) ص(اهللا پیامبر  شود یا رسول دان وي شکسته نمیکه دن

هستند کسانی از بندگان خدا : فرمود) ص(مردم راضی شدند و دیت جراحت آن را پذیرفتند پیامبر 
  .گرداند که اگر به خدا سوگند یاد کند خدا سوگندش را راست می

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٠٥

 

  سوره یوسف

  ٤باب 

  

آنگاه که قوم قریش در پذیرفتن اسالم بر : گفت) رض(مسروق روایت است که عبداهللا  از -4693
درنگ کردند آن حضرت دعا کرد که بارالها هفت سال قحطی همچون هفت سال زمان ) ص(پیامبر 

بر ایشان سالی فرا رسید که همه چیزشان را از بین برد تا آنکه استخوان  پدیدآوریوسف را بر ایشان 
دید خداوند  دید میان خود و میان آسمان دود می ند و تا آنکه کسی که به سوي آسمان میخورد می

ما این عذاب را : آورد خداوند گفت پس در انتظار روزي باش که آسمان دودي نمایان بر می: گفت
 مواخذهداریم آیا در روز قیامت از ایشان عذاب برداشته شود کیفر دود گذشت و  اندکی از شما برمی

  .روز بدر هم گذشت

  

  

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٠٦

 

  سوره الکهف

  ٣باب 

  

را خبر داده و گفته  ها آناز ابراهیم بن موسی از هشام بن یوسف روایت است که ابن جریج  -4726
اند هریک به گفته دیگري  بن مسلم و عمرو بن دینار به روایت از سعید بن جبیر مرا خبر داده: است

ما نزد : کرد و گفت افزود به غیر از این دو نفر از کس دیگر شنیدم که از سعید بن جبیر روایت می می
اي ابن عباس خدا مرا فداي تو : ید گفتمکن سؤالاز ما : اش بودیم که به ما گفت ابن عباس در خانه

  اسرائیل نیست گوید که موسی بنی نامند و می خوان در کوفه است که او را نوف می کند مردي قصه

ابن عباس گفته به تحقیق دشمن خدا دروغ گفته است : اما عمرو به من گفت: گوید ابن جریج می
وعظ کرد تا آنکه از چشمان مردم اشک  روزي مردم را) ع(موسی رسول خدا : فرمود) ص(پیامبر 

اي رسول خدا آیا بر : هایشان نرم گردید آنگاه پشت گردانید و مردي نزدش آمد گفت روان شد و دل
نه بر موسی عتاب شد زیرا که علم را به خدا نسبت : روي زمین کسی از تو داناتر است موسی گفت

  پروردگار من وي کجاست؟ اي: نداد گفته شد آري از تو داناتري است موسی گفت

اي پروردگار من به من نشانی بگردان تا آنجا را : البحرین است موسی گفت در مجمع: خداوند گفت
جایی که ماهی از تو جدا شود و : خداوند گفت: عمرو بن دینار به من گفت: گوید بیابم ابن جریج می
نی آنجایی است که در آن روح دمیده اي را بگیر و نشا ماهی مرده: خداوند فرمود: یعنی به من گفت

  .شود

کنم  بر تو تکلیفی تحمیل نمی: موسی ماهی را گرفت و آن را در سبد نهاد و به جوان همراه خود گفت
تکلیف زیادي نکردي در همین : جز اینکه هرجا که ماهی از تو جدا شود مرا آگاه گردانی وي گفت
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که : ی را که موسی به جوان همراه خود گفتمورد است که خداوند گفته است و یاد کن هنگام
یوشع بن نون است از سعید ابن جبیر نیست ماهی زنده شد و به حرکت در آمد موسی در خواب بود 

کنم تا آنکه موسی خود بیدار شد و جوان همراه وي  موسی را یاد نمی: جوان همراه وي گفت
تا به دریا در آمد و  آمدی به حرکت فراموش کرد که او را از زنده شدن ماهی آگاه کند و ماه

  .خداوند جریان آب دریا را از ماهی محفوظ نگه داشت تا آنکه اثر ماهی گویی در سنگ پدیدار بود

در سنگ پدیدار بود و دو شصت و  چنین اینگویی اثر او : عمرو به من گفت: یدگو ابن جریج می
یق که ما در این سفر رنج فراوان دیدیم به تحق: را حلقه کرد موسی گفت ها آنانگشتان متصل به 

  خداوند رنج را از تو دور کرده است: جوان همراه او به موسی گفت

خضر را بر فرشی سبز در میان دریا دیدند : عثمان بن ابی سلیمان به من گفت: گوید ابن جریج می
  منم موسی: تو کیستی؟ گفت: گفت

  اسرائیل موسی بنی: خضر گفت

  آري: گفت

  اي؟ به چه کار آمده :خضر گفت

  ام تا بیاموزي مرا از آنچه در راهنمایی آموخته شده است آمده: گفت

آید اي موسی در  آیا به تو همین بسنده نیست که تورات در دست داري و به تو وحی می: خضر گفت
  واقع من علمی دارم که نباید تو آن را بیاموزي و تو علمی داري که نباید من آن را بیاموزم

 داد میهاي کوچکی یافتند که مردم این ساحل را انتقال  سوار کشتی راهی شدند و کشتی ها آن
  بنده صالح خداست: بانان او را شناختند و گفتند کشتی
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بانان  آري کشتی: آیا خضر را شناختید گفت: به سعید بن جبیر گفتیم: یعلی بن مسلم راوي گفت
  گیریم از وي کرایه نمی: گفتند

  را سوراخ کرد و به جاي آن میخی کوبیدخضر کشتی 

  اي کار ناپسند کرده واقعاًآیا کشتی را سوراخ کردي تا سرنشینان آن را غرق کنی : موسی گفت

  کاري زشت کردي: موسی چنین گفت: گفته استمجاهد 

توانی با من صبر کنی این اولین فراموشی موسی بود و  آیا نگفته بودم که تو هرگز نمی: خضر گفت
  کردم با من همراهی نکن سؤالدوم وي نظر به شرطی بود که با خضر کرده بود که اگر  السؤ

که سعید گفته است خضر با پسرانی برخورد که : به پسري برخوردند خضر او را کشت یعلی گفت
  را گرفت و او را خواباند و سپس با کارد سر او را برید نیکوروییکردند وي پسري کافر و  بازي می

  گناهی را بدون اینکه کسی را به قتل رسانده باشد کشتی؟ آیا شخص بی: گفتموسی 

راهی شدند دیواري دیدند که در حال فرو ریختن بود خضر آن را  ها آنبه عهد خود وفا نکردي 
  راست کرد

سعید بن جبیر دست خود را چنین کرد و خضر دست خود را بلند کرد و آن دیوار را : راوي گفت
  راست کرد

توانستی از این کار مزد  خواستی می موسی گفت اگر می: پندارم که سعید چنین گفت می: ی گفتیعل
خوردیم یعنی پیش رویشان ابن عباس آیت را چنین خوانده  مزدي که از آن می: سعید گفتبگیري 

  است یعنی پیش رویشان پادشاهی کن
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گرفت من خواستم که وقتی  زور میپیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی را به : گوید خضر می
کشتی از نزد پادشاه بگذرد آن را به خاطر عیب رها کند و چون از نزد پادشاه بگذرند و سوراخ آن را 

گویند که سوراخ آن را با شیشه بستند و بعضی  اصالح کنند و از آن بهره گیرند و بعضی مردم می
  گویند که آن را با قبر بستند مردم می

آن پسر مسلمان بودند و خودش کافر بود بیم داشتیم که وي پدر و مادر خود را به کفر و مادر و پدر 
طغیان بکشد و دوستی وي باعث شود که پدر و مادر از دین پسر خود پیروي کنند پس خواستیم که 
پروردگارشان در عوض وي برایشان پسري نیکوتر ارزانی دارد ذکر این قول موسی آیا شخص 

 ها آنتر باشند و  و مهربان تر نزدیککشتی به خاطر آن است که مادر و پدر به این فرزند گناهی را  بی
: تر باشند و کسی به جز از سعید بن جبیر گفته است به وي نسبت به اولی که او را خضر کشت مهربان

فر که عوض آن به پدر و مادر وي دختري داده شد و اما داود بن ابی عاصم به روایت بیش از یک ن
  که عوض وي دختر بود: گفت
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  سوره الحج

  ١باب 

  

خداي : فرمود) ص(پیامبر : از ابوصالح از ابوسعید خدري روایت است که گفتاز اعمش  -4741
پروردگارا و حاضر به گوش به فرمان توام : گوید آدم می ،اي آدم: گوید عزوجل در روز قیامت می

  خدمت

کند که شماري از فرزندان خود را بیرون آوري و به سوي  تو امر میخداوند به : شود به آوازي ندا می
  دوزخ بفرستی

  اي پروردگار من، چه تعداد را به آتش دوزخ فرستاد؟: گوید آدم می

را در همین وقت است که نفر آن  نودونهو  صد نه نفر پندارم که گفتاز هر هزار : گوید خداوند می
مست  ها آنبینی  می هوش بیو مردم را مست و  گردد میو نوزاد پیر افکند  زن باردار بار خود را می هر
  .ولیکن عذاب خداوند سخت استنیستند  هوش بیو 

از قوم : فرمود) ص(بر مردم گران آمد تا آنکه رخسار آنان متغیر گشت پیامبر ) سخن آن حضرت(این 
نفر است و از شما یک نفر است سپس شما در میان مردم مثال موي  نودونهو  صد نهیأجوج و مأجوج 

باشد و همانا امیدوارم که شما  سیاه در پهلوي گاو سفیدید و یا موي سفید در پهلوي گاو سیاه می
  .چهارم حصه بهشتیان باشید

  یر گفتیمنیمه بهشتیان ما تکب: سوم حصه بهشتیان ما تکبیر گفتیم فرمود: ما تکبیر گفتیم سپس فرمود



 فصل اول اهل سنت ١١١

 

از هر هزار نفر : بینی و گفته است می هوش بیمردم را مست و : ابواسامه به روایت اعمش گفته است
  آن را نودونهو  صد نه
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  سوره االحزاب

  ٧باب 

  

آمدم که  من بر آن زنان غیرتم می: گفت) رض(از هشام از پدرش روایت است که عایشه  -4788
گفتم که آیا زن نفس خود را  بخشیدند و می بدون مهر می) ص(اهللا  هاي خویش را به رسول نفس

خواهی به  ها را که می نوبت هر کدام از زن: آیت را فرود آورد که اینبخشد و چون خداوند  می
خواهی پیش خود جاي بده بر تو باکی نیست که هر کدام را که  بینداز و هر کدام را که می رتأخی

بینم جز اینکه پروردگار تو در برآورده شدن  نمی: اي طلب کنی به آن حضرت گفت ترك کرده
  .کند خواسته تو شتاب می
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  سوره الرحمن

  ٢باب 

  

همانا در بهشت : فرمود) ص(اهللا  رسولاز ابوبکر بن عبداهللا بن قیس از پدرش روایت است که  -4879
اي از آن  اي است از مروارید میان خالی که پهناي آن شصت میل است و در هر گوشه خیمه

  .زنند بینند و مسلمانان بر ایشان دور می که دیگران را نمیاند  بانوهایی
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  رشسوره الح

  فرموده خدای تعالی_ ٢باب 

  

نضیر را  نخلستان بنی )ص(پیامبر گفت همانا ) رض(از لیث از نافع روایت است که ابن عمر  -4884
را در  ها آنیا سوختاند و برید و در آن موضع البویره بود خداوند نازل کرد آنچه درخت خرما بریدند 

  هایشان بر جاي نهادند به فرمان خدا بود تا نافرمان را خار گرداند ریشه
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  سوره املومتحنه
  

بودند به  اگر ایشان بر حق می: گویند مجاهد گفته است ما را به دست ایشان عذاب مکن کافران می
به جدایی از زنان خود امر شدند زنانشان کافر و در مکه  )ص(پیامبر رسید یاران  آنان عذابی نمی

  .بودند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب فضائل القرآن

  

  

  )ص(پیامرب یاران قاریان قرآن از  -٨باب 

  

ما در موضع حمص بودیم که ابن مسعود : از اعمش از ابراهیم روایت است که علقمه گفت -5001
اهللا چنین  من بر رسول: نازل نشده است ابن مسعود گفتچنین : سوره یوسف خواند مردي گفت

آیا تکذیب : نیک خواندي ابن مسعود از آن مرد بوي شراب احساس کرد و گفت: خواندم فرمود
  .کنی و او را تازیانه زدند کتاب خدا و نوشیدن شراب را با هم جمع می

  

  ٣٦باب 

  

شنیدم ) ص(که از پیامبر : گفت) رض(ی عل: از خیثمه از سوید بن غفله روایت است که گفت -5057
آید که به گفته بهترین آفریدگان  گروهی از جوانان بیخرد در آخرالزمان پدید می: گفت که می

گردد ایمان از گلویشان  گردند که تیز از شکار خارج می ولی از اسالم خارج میجویند  تمسک می
بکشید زیرا کشتن ایشان را پاداشی است در  گذرد پس هر کجا که با ایشان روبرو شدید ایشان را نمی

  .روز قیامت



  کتاب نکاح

  جلد ششم

  

  

  با زنان زیاد ازدواج کردن -٤باب 

  

در یک شب بر زنان خود ) ص(پیامبر : گفت) رض(از سعید از قتاده روایت است که انس  -5068
  .زد در حالی که نه زن داشت دور می

  

نی : آیا ازدواج کردي گفتم: ابن عباس به من گفت: است که گفت از سعید بن جبیر روایت -5069
  ازدواج کن زیرا بهترین این امت کسی است که زنان زیاد دارد: گفت
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  آنچه ناپسند است از پرهیز از ازدواج و خصی کردن -٨باب 

  

کردیم  جهاد می )ص(پیامبر ما را به همراه : از اسماعیل از قیس روایت است که عبداهللا گفت -5075
آیا خود را خصی نکنیم آن حضرت ما را از این کار منع کرد : و چیزي با خود نداشتیم پس گفتیم

بعد از آن حضرت بر ما خواند اي ) نکاح موقت(سپس به ما اجازه داد که با زنی به جامه نکاح کنیم 
کرده حرام مشمارید و از حد  اي را که خدا براي شما حالل اید چیزهاي پاکیزه کسانی که ایمان آورده

  )87سوره المائده . (را دوست ندارد گذرندگان حدمگذرید که خدا از 

  

  سال بزرگازدواج خردسال با  -١١باب 

  

عایشه را از ابوبکر خواستگاري کرد ابوبکر  )ص(پیامبر همانا : از عروه روایت است که گفت -5081
تو در دین خدا و کتاب او برادرم : ابوبکر گفتباشم آن حضرت به  من برادر تو می: به او گفت

  باشی و عایشه بر من حالل است می
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  آنچه باید از شومی بدشگونی زن پرهیز شود -١٧باب 

  

  )14تغابن . (در حقیقت برخی از زنان شما و فرزندان شما دشمنان شمایند: و فرموده خداي تعالی

روایت ) رض(عبداهللا بن عمر از عبداهللا ابن عمر  پسراناز مالک از شهاب از حمزه و سالم  -5093
  .شومی در زن سراي و اسپ است: فرمود) ص(است که رسول خدا 

  

اي را  پس از خود فتنه: فرمود) ص(از ابوعثمان نهدي از اسامه بن زید روایت است که پیامبر  -5096
  آورتر باشد از زنان بر مردان ام که زیان نگذاشته
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  آنچه از نکاح زنان حالل است و آنچه حرام است -٢٤باب 

  

نکاح اینان بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و : و فرموده خداي تعالی
اند و  هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما شیر داده هایتان و خاله عمه

اند و با آن  ش یافتهخواهران رضاعی شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرور
اید بر شما گناهی نیست که با دخترانشان ازدواج  نشده بستر هم ها آناید پس اگر با  شده بستر همهمسر 

کنید و زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه در گذشته 
ار نیز بر شما حرام شده است به استثناي رخ داده باشد که خداوند آمرزنده مهربان است و زنان شوهرد

اید فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این زنان نامبرده  زنانی که مالک آن شده
باشید  دامن پاكبراي شما حالل است که زنان دیگر را به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که 

اي به آنان بدهید و  اید مهرشان را به عنوان فریضه مند گشته ن بهرهو زناکار نباشید و از زنانی که از ایشا
خداوند داناي حکیم  مسلماًبر شما گناهی نیست که پس از تعیین مبلغ مقرر با یکدیگر توافق کنید 

  )24و  23سوره نسا آیات (. است

ان حرام است به و زنان شوهردار یعنی زنان آزادي که شوهر داشته باشند ازدواجش: و انس گفته است
بیند اگر مردي کنیز  پندارد که در آن باکی نمی اید انس چنین می استثناي زنانی که مالک آن شده

با زنان مشرك ازدواج : خود را که در نکاح غالم اوست از وي جدا کند و خداوند فرموده است
  )221سوره بقره (نکنید تا ایمان بیاورند 

از چهار زن حرام است چنانکه مادر و دختر و خواهر وي بر او ازدواج با بیش : و ابن عباس گفت
  .حرام است



 فصل اول اهل سنت ١٢١

 

  اند از نکاح متعه منع فرموده) ص(رسانجام رسول خدا  -٣١باب 

  

اند ما در  از عمرو از حسن بن محمد از جابر بن عبداهللا و سلمه روایت است که گفته -5118و  5117
بکنید پس متعه  14همانا به شما اجازه داده شد که متعه: نزد ما آمد و فرمود )ص(پیامبر لشگري بودیم 

  کنید

  

هر مرد و زنی که به نکاح : از ایاس بن سلمه از پدرش روایت است که رسول خدا فرمود -5119
براي سه شب است پس اگر بخواهند مدت آن را  ها آنموقت موافقت کند معاشرت زناشویی میان 

دانم که این چیزي خاص براي ما بود یا براي عموم مردم  ز یکدیگر جدا شوند من نمیزیاد کنند یا ا
  .واضح ساخت که متعه منسوخ شده است )ص(پیامبر علی به روایت از : ابوعبداهللا گفت

  

  شوهر دادن مرد دخرت خردسال خود را -٣٩باب 

  

با وي ازدواج  )ص(یامبر پ: گفت) رض(از سفیان از هشام از پدرش روایت است که عایشه  -5133
بود و نه سال را نزد آن حضرت به سر  ساله نهبود و با وي زفاف کرد و او دختري  ساله ششکرد و او 

  .برد

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  ازدواج موقت  14



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٢٢

 

  کند و بسرت شوهرش را ترک میخوابد  زنی که می -٨٥باب 

  

به ي زن خود را اگر مرد: فرمود) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از ابوحازم از ابوهریره  -5193
  .کنند بستر خواب خود فرا خواند و زن از آن خودداري ورزید فرشتگان تا بامداد بر آن زن لعنت می

  

  است از زدن زنان ناخوشایندآنچه  -٩٤باب 

  

  )34سوره نساء (و زنان را بزنید : و فرموده خداي تعالی

  یعنی زدنی که آزار سخت نرساند

یک از شما زن خود را تازیانه نزد  هیچ: فرمود )ص( پیامبراز هشام از پدرش روایت است که  -5204
  کند زند سپس در آخر روز با وي جماع می مانند اینکه غالم را تازیانه می

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٢٣

 

  غیرت -١٠٧باب 

  

اگر مردي را با زن خود ببینم او را با شمشیر : عد بن عباده گفتس: وراد به روایت از مغیره گفت
و  غیرتمندترمآیا از غیرت سعد در شگفتید من از وي : فرمود )ص(پیامبر زنم نه با پهناي شمشیر  می

  غیرتمندترخدا از من 

  

غیرتمندتر از خدا نیست و این  کس هیچ: فرمود) ص(از شقیق از عبداهللا روایت است که پیامبر  -5220
  .گویی نیست از خدا دوستدارتر مدح یک هیچکه اعمال زشت را حرام کرده است و به سبب آن است 

  

نی نگریس زن به سوی حبشی -١١٥باب    ها بدون نظر بدگ

  

مرا با رداي خود ) ص(به یاد دارم که پیامبر : گفت) رض(از زهري از عروه روایت است که عایشه 
ن خسته کردند تا آنکه از دیدنشا نگریستم که در مسجد بازي می ها می پوشید و من به سوي حبشی می

  .شدم پس حالت دختر خردسال را بسنجید تا چه حد به بازي عالقه دارد و ملول می

  

  



  کتاب طالق

  

  

  دهد دهد آیا رویارویی زن خود را طالق می کسی که طالق می - ٣باب 

  

نسبت نارضایتی  )ص(پیامبر از زنان  یک کدامروایت است که گفت از زهري پرسیدم که آیا  -5254
: گفت) رض(عروه مرا خبر داده که عایشه : ازدواج با آن حضرت به خدا پناه جسته است زهري گفت

از تو : آورده شد و آن حضرت نزدیک وي آمد آن دختر گفت )ص(پیامبر آنگاه که دختر الجون به 
ات ملحق  ه خانوادهبه تحقیق که به عظیم پناه جستی ب: جویم آن حضرت به وي گفت به خدا پناه می

  شو

  

  کسی که طالق دادن را به سه طالق جایز داند -٤باب 

  

مردي زن خود را سه طالق کرد آن زن با : از قاسم بن محمد روایت است که عایشه گفت -5261
که آیا وي : شد سؤال )ص(پیامبر ازدواج کرد و آن مرد پیش از دخول او را طالق داد از  دیگرمردي 

که  گونه هماننی تا آنکه شیرینی جماع او را بچشد : کاح شوهر اول خود در آید؟ فرمودتواند به ن می
  .شوهر اول چشیده است

  



 فصل اول اهل سنت ١٢٥

 

طالق در حالت خشم و جرب یا مستی و دیوانگی و حکم این هر دو و اگر به غلطی  -١١باب 

  و یا کسی به خداوند رشک بیاورد و یا از روی فراموشی طالق دهد

  

) ص(مردي از قبیله اسلم نزد رسول خدا : از ابن شهاب از ابوسلمه روایت است که جابر گفت -5270
وي زنا کرده است آن حضرت از وي همانا : آمد در حالی که آن حضرت در مسجد بود وي گفت

روي گردانید وي به سویی که آن حضرت روي گردانیده بود روي کرد و چهار بار بر نفس خود 
  اي؟ یا ازدواج کردهباشی؟  آیا دیوانه می: ضرت او را فراخواند و گفتشهادت داد آن ح

ام آن حضرت امر کرد که او را در مصلی سنگسار کنند زمانی که سنگی  آري ازدواج کرده: گفت
  .سخت به وي اصابت کرد گریخت تا آنکه در زمین حره گرفته شد و کشته شد

  

من خبر داده که از جابر بن عبداهللا انصاري شنیده کسی به : و از زهري روایت شده که گفت -5272
ها به وي اصابت  تا آنگاه که سنگ کردند میمن در میان کسانی بودم که او را سنگسار : که گفت

  .تا آنکه او را در حره گیر آوردند و سنگسارش کردند تا مردکرد و به سرعت گریخت 

  

  

  

  



  کتاب ذبح و شکار

  

  

  گف در وقت شکارهللا  بسم - ١باب 

  

درباره شکار با ) ص(از رسول خدا : گفت) رض(از عامر روایت است که عدي بن حاتم  -5475
پرسیدم ) پر که هر دو طرف باریک و میان ضخیم باشد و به پهنا رسد نه به تیزي تیر بی(معراض 

رسیده است پس با شکاري را که به تیزي تیر رسیده است بخور و شکاري را که به پهناي آن : فرمود
اگر سگ آن را براي تو نگاه داشته آن : چوب کشته شده مخور و از شکار توسط سگ پرسیدم فرمود

ترسی  بینی و می را بخور زیرا گرفتن سگ حکم ذبح دارد و اگر با سگ و سگان خود سگی دیگر می
را به هنگام فرستادن  که شکار را با آن سگ گرفته است و آن را کشته است از آن نخور زیرا نام خدا

  اي نه غیر از آن سگ خود گرفته

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٢٧

 

ن -٤باب    شکار با تیر و ک

  

اند اگر شکاري را بزند که دست و پاي آن جدا شود همان بخشی را که جدا  و حسن و ابراهیم گفته
اعمش اگر گردن یا میان شکار را بزند آن را بخور و : شده نخور و بقیه آن را بخور و ابراهیم گفت

که زید گفته است شکار خر وحشی بر مردي که اوالد عبداهللا بن مسعود دشوار گردید وي امر : گفت
کرد که شکار را بزنند به هر جاي از بدن آن میسر گردد بخش جدا شده را واگذارند و بقیه را 

  .بخورند

  

  ظروف مجوس و خوردن خود مرده - ١٤باب 

  

نزد : بوادریس خوالنی روایت است که ابوثعلبه خشنی گفتاز ربیع بن یزید الدمشقی از ا -5496
خوریم  و در ظروف ایشان میباشیم  اهللا ما در سرزمین اهل کتاب می یا رسول: آمدم گفتم) ص(پیامبر 

کنم  دیده شکار می کنیم و توسط سگ تعلیم و در سرزمین شکارگاه هستیم که با تیر و کمان شکار می
  .کنم یده شکار میو همچنان توسط سگ تعلیم ند

اما آنچه درباره سرزمین اهل کتاب یاد کردي در ظروف ایشان مخورید مگر آنچه : فرمود) ص(پیامبر 
اي نداشتید ظروف را بشویید و بخورید و اما آنچه ذکر کردید که در  اي نداشته باشید اگر چاره چاره

نام خدا را بگیر و بخور و آنچه  کنی سرزمین شکارگاه هستید آنچه را با تیر و کمان خود شکار می
 نادیده تعلیمنام خدا را بگیر و بخور و آنچه را توسط سگ  کنی میدیده شکار  توسط سگ تعلیم

  .یابی آن را ذبح کن و بخور کنی و شکار را زنده در می شکار می



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٢٨

 

  به نام خدا ذبح کنید) ص(فرموده پیامرب  -١٧باب 

  

هاي خود را  قربانی )ص(پیامبر روزي با : از ابو عوانه بن سفیان بجلی روایت است که گفت -5500
از  )ص(پیامبر هاي خود را ذبح کرده بودند که  ذبح کردیم و کسانی بودند که پیش از نماز عید قربانی

از ذبح کرده است کسی که قبل از نم: اند و گفت را دید که قبل از نماز ذبح کرده ها آننماز برگشت 
به جاي آن قربانی دیگري ذبح کند و کسی که ذبح نکرده تا آنکه نماز گذاردیم باید با نام خدا ذبح 

  .کند

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٢٩

 

  هر چه خون را بریزاند از نوع نی سنگ سخت و آهن -١٨باب 

  

که پدرش کعب به او خبر داده : گفت از نافع پسر کعب بن مالک روایت است که ابن عمر می -5501
وي یکی از گوسفندان را چراند  کنیز دختري داشتند که گوسفندها را در موضع سلع می ها آناست 

  .دید که در حال مرگ است وي سنگی را شکست و آن را ذبح کرد

کنم یا  سؤالبروم و از آن ) ص(شت آن نخورید تا نزد پیامبر از گو: کعب به خانواده خود گفت
آمد یا کسی را فرستاد پیامبر به خوردن آن ) ص(کند وي نزد پیامبر  سؤالکسی را بفرستم که از وي 

  .امر کرد

  

که (اهللا ما کارد نداریم  یا رسول: از عبایه بن رفاعه بن رافع روایت است که پدربزرگش گفت -5503
  )کنیم با آن ذبح

به آنچه خون را بریزاند و نام خدا برده شود آن را بخور و نه با ناخن و دندان و اما ناخن کارد : فرمود
با هدف قرار دادن تیر متوقف حبشیان است و اما دندان استخوان است ناگاه شتري گریخت و آن را 

تسلط نیابید این  ها آنبر حیواناتی مانند این شتر همچون جانوران وحشی هستند اگر : کردند فرمود
  .چنین عمل کنید

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٣٠

 

  گریزد حکم حیوان وحشی را دارد هر حیوانی اهلی که می -٢٣باب 

  

اگر حیوانی که در اختیار : و ابن مسعود عمل شکار را در مورد آن اجازه داده است و ابن عباس گفت
را که در چاه افتاده است از تو است بگریزد و تو از گرفتنشان عاجز شوي حکم شکار را دارد و شتري 

  .هر بخش بدن آن که به آن دسترسی داري ذبح کن علی و ابن عمر و عایشه هم بر این نظر هستند

  

  نحر و ذبح -٢٤باب 

  

همسر من فاطمه بنت منذر مرا خبر داده : از سفیان از هشام بن عروه روایت است که گفت -5510
  اسبی را نحر کردیم و خوردیم )ص(پیامبر ن در زما: گفت) رض(است که اسما بنت ابوبکر 

  

  داغ و نشان در روی - ٣٥باب 

  

بردم که او  )ص(پیامبر برادر خود را نزد : از شعبه از هشام بن زید روایت است که انس گفت -5542
کرد  را تحنیک کند آن حضرت در محل نگهداري حیوانات بود و دیدم که گوسفندي را داغ می

  .کرد گفت گوش او را داغ می کنم که انس می گمان می: گوید راوي می

  



  کتاب قربانی

  

  

  سنت قربانی عید اضحی - ١باب 

  

همانا : فرمود )ص(پیامبر : ت که گفتروایت اس) رض(از ایوب از محمد از انس بن مالک  -5546
کسی که پیش از نماز ذبح کرد براي نفس خود و کسی که بعد از نماز ذبح کند قربانی خود را تمام 

  کرده است و سنت مسلمانان را دریافته است

  

  تقسیم کردن امام گوسفندان قربانی را میان مردم -٢باب 

  

گوسفندان قربانی را میان  )ص(پیامبر : از یحیی روایت است که عقبه بن عامر جهنی گفت -5547
اي رسیده  اهللا برایم بزغاله یا رسول: اي رسید گفتم ماهه یاران خود تقسیم کرد و براي عقبه بزغاله شش

  آن را به عنوان قربانی ذبح کن: است فرمود

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٣٢

 

  لیروز عید قربان و ذبح در مص -٦باب 

  

کرد  عبداهللا بن عمر قربانی خود را در قربانگاه ذبح می: از عبیداهللا روایت است که نافع گفت -5551
  )ص(یعنی قربانگاه پیامبر : عبیداهللا گفت

  

قربانی را در ) ص(رسول خدا : به او گفته است) رض(از فرقد از نافع روایت است که ابن عمر  -5552
  .مصلی ذبح و نحر کرد

  

  بودند و گفته شده است که فربه بودند دار شاخکه دو قوچ ) ص(قربانی پیامرب  -٧باب 

  

ام که  شنیده) رض(از انس بن مالک : از شعبه از عبدالعزیز بن صهیب روایت است که گفت -5553
  .کنم کرد و من هم دو قوچ قربانی می دو قوچ قربانی می) ص(پیامبر : گفت

  

 دار شاخبه سوي دو قوچ ) ص(رسول خدا : از ابی قالبه روایت است که انس گفتاز ایوب  -5554
  .رفت و آنان را با دست خود ذبح کرد) سیاه و سفید(ابلق 

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٣٣

 

  کسی که قربانی را با دست خود ذبح کند - ٩باب 

  

م دو قوچ ابلق را قربانی کرد و دید) ص(پیامبر : از شعبه از قتاده روایت است که انس گفت -5558
  .کرد را با دست خود ذبح می ها آنو  گفت میاکبر  اهللا و اهللا پاي خود را بر پهلوهایشان نهاد بسم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب طب

  

  فال بد گرف با پرندگان - ٤٣باب 

  

سرایت مرض : فرمود )ص(پیامبر : گفت) رض(از زهري از سالم روایت است که ابن عمر  -5753
بدون تقدیر خدا نیست و فال بدگرفتن در پرندگان نیست و شومی در سه چیز خواهد بود زن خانه و 

  حیوان

  

  رود و پلیدی نوشیدن زهر و درمان با آن و آنچه از آن بیم می -٥٦باب 

  

سی که خود را ک: فرمود) ص(روایت است که پیامبر ) رض(از سلیمان از ذکوان از ابوهریره  -5778
افتد و همیشه و  از فراز کوهی بیفکند و خودکشی نماید وي در آتش دوزخ است که در آن می

و برد  در آن به سر می دائمبرد و کسی که زهر بنوشد و همیشه و جاودان و  جاودان در آن به سر می
و  دائمو آن را در آتش دوزخ کسی که زهر بنوشد و خود را بکشد آن زهر در دست وي است 

کشد آن آلت در دست وي است که به طور  نوشد و کسی که خودش را با آهن می همیشه و ابدي می
  .زند با آن در شکم خود ضربه می دائمابدي و جاودان و 

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٣٥

 

  گران در روز قیامت عذاب صورت -٨٩باب 

  

ما همراه مسروق در سراي یسار بودیم مسروق در : از اعمش روایت است که مسلم گفت -5950
همانا : فرمود می  )ص(پیامبر : از عبداهللا شنیدم که گفت: صحن سراي او تصویرهایی دید و گفت

  گران است ترین عذاب در نزد خدا در روز قیامت براي صورت سخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب ادب

  

  

  رویی با مردم گشاده -٨١ باب

  

بازي ) ص(من با دختران نزد پیامبر : گفت) رض(از هشام از پدرش روایت است که عایشه  -6130
آمد از  به خانه می) ص(کردند و چون رسول خدا  کردم و من دوستانی داشتم که با من بازي می می

  .کردند خواند و با من بازي می را نزد من فرا می ها آنآن حضرت شدند  وي پنهان می

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب دعاها

  

  دعای بد بر مرشکان -٥٨باب 

  

بارالها مرا در برابر ایشان با آوردن هفت سال قحطی مانند : گفت )ص(پیامبر : ابن مسعود گفت
سزاي ابوجهل ابن بارالها بر تو است : هاي قحطی در زمان یوسف یاري رسان آن حضرت گفت سال

در نماز دعا کرد بارالها بر فالن و فالن لعنت کن تا آنکه خداي عزوجل نازل  )ص(پیامبر : عمر گفت
  هیچ یکی از این کارها در اختیار تو نیست: کرد

  

ما در روز : گفت) رض(علی ابن ابیطالب : از محمد بن سیرینم از عبیده روایت است که گفت -6396
ها و گورهایشان را از آتش پر کند  خدا خانه: بودیم آن حضرت فرمود) ص(ر جنگ خندق با پیامب

  .چنانکه ما از نماز وسطی باز داشتند تا آنکه آفتاب غروب کرد و مراد نماز عصر است

  

  

  

  



  کتاب رقاق

  جلد هفتم

  

  صفت بهشت و دوزخ - ٥١باب 

  

: فرمود شنیدم که می )ص(پیامبر از : از شعبه از ابواسحاق روایت است که نعمان گفته -6561
اي از آتش  ترین عذاب دوزخیان در روز قیامت عذاب مردي است که در کف پاهایش پاره آسان

  جوشید شد که از اثر آن دماغش می نهاده می

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب قدر

  

  

  ٤باب 

  

پیامبر در حالی که نزد : از زهري از عبداهللا جمحی روایت است که ابوسعید خدري گفت -6603
شویم  اهللا ما از اسیران جنگ کنیزي را نصیب می یا رسول: نشسته بود مردي از انصار آمد و گفت )ص(

چه داریم و در مورد افکندن منی در خارج فرج  و مال حاصل فروش او را که حمل نگیرد دوست می
  کنی؟ حکم می

کنید نه بهتر است این کار را نکنید زیرا هیچ نفسی نیست که  آیا شما این کار را می: گفت )ص(پیامبر 
  آید خداوند پدید آمدن او را مقدر کرده باشد مگر آنکه وي پدید می

  

  

  

  

  



  کتاب سوگندها و نذرها

  

  

  چگونه بوده است) ص(سوگند پیامرب  - ٣باب 

  

اي امت : فرمود) ص(پیامبر : گفت) رض(هشام بن عروه از پدرش روایت است که عایشه  از -6631
  .خندیدید گریستید و اندك می دانستید بسیار می دانم شما می محمد اگر از آنچه من می

  

  خود عمل کنداگر کسی از روی فراموشی بر خالف سوگند  ١٥باب 

  

ام که  حاضر بوده: از جندب شنیدم که گفت: فتاز شعبه از اسود بن قیس روایت است که گ -6674
کسی که پیش از نماز قربانی را ذبح : سپس گفتنماز عید را گزارد و سپس خطبه خواند ) ص(پیامبر 

  .کرده است باید به عوض آن قربانی کند و کسی که ذبح نکرده است باید به نام خدا ذبح کند

  

  

  



  کتاب حدود

  

  

  آمده است خوار رشابآنچه درباره زدن  -٢باب

  

فرمود  )ص(پیامبر همانا : روایت است که گفت )ص(پیامبر از هشام از قتاده از انس از  -6773
  را با شاخه خرما و کفش بزنند و ابوبکر چهل تازیانه زد خوار شراب

  

  کسی که امر کرد که حد در خانه زده شود - ٣باب 

  

نعیمان یا ابن : از عبدالوهاب از ایوب از ابن ابی ملیکه روایت است که عقبه بن حارث گفت -6774
به کسانی که در خانه بودند فرمود او را بزنند و  )ص(پیامبر نعیمان که شراب خورده بود آورده شد 

  زدم من در زمره کسانی بودم که او را با کفش می

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٤٢

 

  شزدن با شاخه خرما و کف -٤باب

  

شنیدم ) رض(از علی ابن ابیطالب : از ابوحصین از عمیر بن سعید نخعی روایت است که گفت -6778
کردم  مرد در خود احساس ناراحتی می کردم که بر اثر آن می هرگاه اقامه حد بر کسی می: که گفت

) ص(اهللا  آمد و این بدان سبب بود که رسول مرد دیت الزم می که اگر می خوار شراببه جز در مورد 
  .تعیین نکرده بود خوار شرابمجازاتی معین براي 

  

و ) ص(اهللا  در زمان رسول: از جعید از یزید بن خصیفه روایت است که سائب بن یزید گفت -6779
و  خاستیم برمیبه سوي او شد  ه مینزد ما آورد خواري شرابخالفت ابوبکر و اوایل خالفت عمر چون 

زدیم تا آنکه آخر امارت عمر فرا رسید و او چهل  داهاي پیچیده خود او را میها و ر ها کفش با دست
  .نافرمانی و تجاوز کردند هشتاد تازیانه زد خواران شرابتازیانه زد و زمانی که 

  

  ٥باب 

  

مردي  )ص(پیامبر در زمان : از زید بن اسلم از پدرش روایت است که عمر بن خطاب گفت -6780
آورد و  را به خنده در می )ص(پیامبر بود که عبداهللا نام داشت و به حمار یعنی خر ملقب شده بود که 

وي او را تازیانه زده بود روزي وي آورده شد و تازیانه زده شد  خواري شراببه خاطر  )ص(پیامبر 
شود ر  آورده می خواري شرابلعنتش کن که چندین بار به جرم  بارالها :مردي از میان مردم گفت

  دارد دانم وي خدا و رسول او را دوست می لعنتش مکن به خدا سوگند آنچه من می: فرمود



 فصل اول اهل سنت ١٤٣

 

  یردلعنت کردن دزد اگر نام نگ -٧باب 

  

خداوند دزد را : فرمود) ص(پیامبر : از اعمش از ابوصالح روایت است که ابوهریره گفت -6783
دزدد و  شود و ریسمانی را می دزدد پس دستش بریده می را می) تخم مرغ(لعنت کرده است که بیضه 

  .شود دستش بریده می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٤٤

 

  فرموده خدای تعالی -١٣باب 

  

  )38المائده (ببرید  دست مرد دزد و زن دزد را

شود و علی دست را از کف بند برید و قتاده درباره زنی که دزدي کرده بود  و چه مقدار بریده می
  دست چپش بریده شد در حالی که همین دست چپ را داشت: گفت

  

) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از ابراهیم بن سعد از ابن شهاب از عمره از عایشه  -6789
  .شود دینار و بیشتر از آن بریده می چهارم یک) دزدي(دست در : فرمود

  

) ص(پیامبر : روایت است که گفت) رض(از ابن شهاب از عروه بن زبیر و عمره از عایشه  -6790
  .شود در دزدي ربع دینار دست دزد بریده می: فرمود

  

: گفت) رض(عبداهللا بن عمر که از مالک بن انس از نافع مولی عبداهللا بن عمر روایت است  -6795
  .در دزدي مجن که بهاي آن سه درهم بود دست قطع کرده است) ص(اهللا  همانا رسول

  

در مجن که بهاي آن سه درهم بود  )ص(پیامبر : گفت) رض(از نافع روایت است که ابن عمر  -6796
  ت قطع کرده استدس



 فصل اول اهل سنت ١٤٥

 

  توبه دزد - ١٤باب 

  

) به جرم دزدي) (ص(همانا پیامبر : گفت) رض(از ابن شهاب از عروه روایت است که عایشه  -6800
رساندم  می) ص(آمد و نیاز او را به پیامبر  آن زن پس از آن می: عایشه گفتدست زنی را قطع کرد 

  .اش نیکو گردید وي توبه کرد و توبه

  

  د تا هالک شدندمحاربین مرتد را زخم داغ نکر ) ص(پیامرب  -١٦باب 

  

دست و  )ص(پیامبر همانا : گفت) رض(از اوزاعی از یحیی از ابو قالبه روایت است که انس  -6803
  پاي کسانی را که از قبیله عرینه بودند قطع کرد ولی زخم داغ نکرد تا آنکه مردند

  

  

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٤٦

 

  )سنگسار مرد یا زن زناکار که به همرس رسیده باشند(رجم محصن  -٢١باب 

  

به هنگام ) رض(کرد اینکه علی  از شعبی شنیدم که حدیث می: از سلمه روایت است که گفت -6812
  سنگسار کردم )ص(پیامبر همانا وي را نظر به سنت : سنگسار کردن زنی در روز جمعه گفت

  

سنگسار کرده  )ص(پیامبر از عبداهللا پرسیدم آیا : از خالد از شیبانی روایت است که گفت -6813
  دانم نمی: قبل از نزول سوره النور یا پس از آن گفت: آري گفتم: گفت است؟

  

مردي : از ابن شهاب از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت است که جابر بن عبداهللا انصاري گفت -6814
که همانا وي زنا کرده است و چهار بار : آمد و به آن حضرت گفت )ص(پیامبر اسلم نزد  از قبیله بنی

  .امر کرد او را سنگسار کنند و همانا وي محصن بود )ص(پیامبر ی داد بر خود گواه

  

  زناکار را سنگ است -٢٣باب 

  

پس از آن : فرمود )ص(پیامبر : از شعبه از محمد بن زیاد از ابوهریره روایت است که گفت -6818
  بستر است و زناکار را سنگ است

  



 صل اول اهل سنتف ١٤٧

 

  ای ای یا در آغوش گرفته شاید او را ملس کردهآیا امام به اقرار کننده زنا بگوید که  - ٢٨باب 

  

آنگاه که ماعز بن مالک : گفت) رض(از یعلی بن حکیم از عکرمه روایت است گه ابن عباس  -6824
اي یا در آغوش  شاید آن زن را بوسیده: آمد آن حضرت به او گفت) ص(نزد پیامبر ) براي اقرار زنا(

اي؟ آن حضرت به کنایه نگفت آنگاه به  آیا با وي جماع کرده: اي؟ فرمود ستهاي یا به وي نگری گرفته
  .سنگسار وي امر کرد

  

ترسم  از آن می: گفت عمر می: گفت) رض(که ابن عباس از زهري از عبیداهللا روایت است  -6829
یابیم و با ترك  را در کتاب خدا نمی) سنگسار(حکم رجم : که زمان بر مردم بگذرد و کسی بگوید

که خدا آن را نازل کرده است گمراه گردند پس آگاه باشید که همانا رجم بر کسی که کردن فریضه 
آنگاه که شاهدان آورده شود یا حمل گرفته باشد یا اعتراف زنا کند و ازدواج کرده باشد حق است 

سنگسار کرده است و ما پس از وفات ) ص(اهللا  آگاه باشید که همانا رسول: کند سفیان راوي گفت
  .ایم سار کردهوي سنگ

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٤٨

 

  گردند شوند و جالی وطن می اگر زنا کنند تازیانه زده می) همرس نرسیده(زن و مرد بکر  - ٣٢باب 

  

پیامبر از : از ابن شهاب از عبیداهللا بن عبداهللا بن عتبه از زید بن خالد روایت است که گفت -6831
دوري از وطن  یک سالشنیدم که درباره کسی که زنا کرده و همسر نگرفته بود صد تازیانه و  )ص(

  حکم کرد

  

تبعید کرد ) زناکار را(عروه بن زبیر مرا خبر داد که همانا عمر بن خطاب : ابن شهاب گفت -6832
  .سپس براي همیشه سنت شد

  

اهللا  همانا رسول: وایت است که گفتر) رض(از ابن شهاب از سعید بن مسیب از ابوهریره  -6833
بر ) صد تازیانه(تبعید و اجراي حد  یک سالدرباره کسی که زنا کرده و هنوز همسر نگرفته بود به 

  .وي حکم کرد

  

  گناهکاران و مخنثان -٣٣باب 

  

و  نما زنبر مردان ) ص(پیامبر : گفت) رض(از یحیی از عکرمه روایت است که ابن عباس  -6834
هاي خویش بیرون رانید و آن حضرت فالن کس  آنان را از خانه: زنان مردنما لعنت کرده و گفته است

  .را بیرون راند و عمر فالن کس را بیرون راند



 فصل اول اهل سنت ١٤٩

 

  اگر کنیز زنا کندباب 

  

از مالک از ابن شهاب از عبیداهللا بن عبداهللا بن عتبه روایت است که ابوهریره و زید  -6838و  6837
گفتند از رسول خدا درباره کنیزي که زنا کند در حالی که به همسر نرسیده باشد ) رض(بن خالد 

اگر زنا کند او را تازیانه بزنید سپس اگر زنا کند او را تازیانه بزنید سپس : شد آن حضرت فرمود سؤال
  او را بفروشید

  

  کسی که مردی را در حال زنا با زن خود دید و او را کشت -٤٠باب 

  

اگر من مردي را در حال زنا با زن : گفت) رض(از عبدالملک از وراد روایت است که مغیره  -6846
آیا از غیرت سعد : رسید فرمود )ص(پیامبر زنم این خبر که به  د ببینم او را با دم تیز شمشیر خود میخو

  غیرتمندترو خدا از من  غیرتمندترمدانید من از وي  عجب می

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٥٠

 

  کسی که فحشی بیان کرد و کسی را بیالود و تهمت بست بدون آوردن شاهد - ٤٣باب 

  

ابن عباس از مرد و زنی که : از سفیان از ابوزناد از قاسم بن محمد روایت است که گفت -6855
) ص(اهللا  آیا این همان زنی بود که رسول: خوردند یاد کرد عبداهللا بن شداد گفت سوگند لعان می

ابن ) مکرد او را سنگسار می(کردم  سنگسار میاش گفته بود اگر زنی را بدون اقامه شاهدان  درباره
  .کرد می) زنا(نی وي زنی بود که آشکارا : عباس گفت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  کتاب دیات

  

  

  کردن از قاتل تا اقرار کند و اقرار در حدود سؤال -٤باب 

  

مردي یهودي سر دختري را : گفت) رض(از همام از قتاده روایت است که انس بن مالک  -6876
شد این کار را چه کسی کرده است تا آنکه نام یهودي برده  سؤالمیان دو سنگ کوبید از آن دختر 

کردند تا بدان اقرار کرد سپس سر او را با  می سؤالآورده شد و پیوسته از وي  )ص(پیامبر شد وي نزد 
  .سنگ کوفتند

  

  ٦باب 

  

ریختن خون : فرمود )ص(پیامبر : از عبداهللا بن مره از مسروق روایت است که عبداهللا گفت -6878
مسلمانی که شهادت بدهد که هیچ معبودي بر حق به جز خدا و اینکه من رسول خدا هستم روا نیست 
مگر در یکی از این سه مورد کشتن نفس عوض نفس و زناکار همسر دیده و جدا شوند از دین خود 

  )مرتد(که جماعت مسلمانان را ترك گفت 

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٥٢

 

  ها در زخم زدن قصاص میان زنان و مردان - ١٤باب 

  

مرد به قصاص : شود و از عمر یاد شده است که گفت اند مرد به قصاص زن کشته می و اهل علم گفته
شود و در این  شود در هر عمل قصدي به کشتن یا جراحتی که وارد کرده قصاص می زن کشته می

پیامبر جروح ساخت و اند و خواهر ربیع کسی را م مورد عمر بن عبدالعزیز ابراهیم و یاران وي گفته
  قصاص: گفت )ص(

  

  کسی که حقش را گرفت و یا قصاص گرفت بدون حکم سلطان - ١٥باب 

  

ات  و اگر کسی بدون اجازه تو به خانه: و آن حضرت به اسناد حدیث مذکور فرموده است -6888
  .نگریست و تو او را با سنگریزه زدي و چشمش را کور کردي بر تو گناهی نیست

مردي به خانه ر نگریست و آن حضرت به سوي او : یحیی از حمید روایت است که گفتاز  -6889
  انس بن مالک: گفت ،این را کی به تو گفت: تیري نشانه گرفت گفتم

  

  )٤٥املائده ( و دندان در برابر دندان -١٩باب 

  

همانا دختر نضر : گفت) رض(محمد بن عبداهللا از حمید روایت است که انس از انصاري  -6894
  به قصاص امر کرد )ص(پیامبر دختري را سیلی زد و دندانش را شکست و 



 فصل اول اهل سنت ١٥٣

 

  ٢١اب ب

  

اگر گروهی از مردي که منصوب به گروه دیگر است صدمه ببیند آیا رواست که همه آن گروه 
دو مرد بر کسی شهادت دادند که : رف به شعبی گفتو مط مجازات شوند یا به قصاص رسانده شوند

: دست وي را قطع کرد سپس آنان کسی دیگر را آوردند و گفتند) رض(وي دزدي کرده است علی 
براي متهم  ها آنشهادت آنان را باطل کرد و از ) علی(ایم وي  وي دزدي کرده است و ما خطا کرده

اید دستانتان را  ما از روي عمد شهادت دروغ دادهدانستم که ش اگر می: اول دیت گرفته شد و گفت
  کردم قطع می

  

  :گفت) رض(از یحیی از عبیداهللا از نافع روایت است که ابن عمر : و ابن بشار به من گفت -6896

داشتند آنان را به  اگر در این قتل مردم صنعا شرکت می: کشته شد عمر گفتغالمی به طور پنهانی 
  .رساندم قتل می

چهار نفر کودکی را کشتند و عمر مثل آنچه : و مغیره بن حکیم از پدر خود روایت کرده که گفت
رسانم و ابوبکر و ابن زبیر و علی و  اند به قتل می همه آنانی را که در این قتل شرکت کردهگفته بود 

اند و عمر یک ضربه چوب به قصاص حکم  یکی سیلی زدن حکم قصاص کردهسوید بن مقرن از 
کرد و علی از سه ضربه تازیانه به قصاص حکم کرد و شریح زدن تازیانه و خراشیدگی جلد به قصاص 

  .حکم کرد

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٥٤

 

  ٣٣باب 

  

  بها نیست کسی که به درون خانه مردم بنگرد و چشم او را کور کنند مستحق خون

  

مردي از همانا : گفتبکر بن انس روایت است که انس  از حماد بن زید از عبیداهللا بن ابی -6900
ها به سوي او  نگریست آن حضرت با پیکان یا پیکان )ص(پیامبر هاي  سوراخی به درون یکی از خانه

  طلبید تا او را بزند بپا خواست و او را می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٥٥

 

  عاقله -٢٤باب 

  

از شعبی شنیدم که گفت از ابوجحیفه شنیدم که : از ابن عیینه از مطرف روایت است که گفت -6903
  :گفت

آیا : و بار دیگر چنین گفت کردم آیا نزد شما چیزي هست که در قرآن نیست؟ سؤال) رض(از علی 
  نزد شما چیزي هست که نزد مردم نیست؟

سوگند به ذاتی که دانه را شکافت و بچه را در شکم آفرید نزد ما چیزي به جز آنچه در : علی گفت
خود به مردي داده است و آنچه در این قرآن است نیست مگر فهم و دانشی که خداوند از کتاب 

  صحیفه است

  در این صحیفه چیست؟: گفتم

  .شود حکم عقل دیت است و رهایی اسیران و اینکه مسلمان به کشتن کافر کشته نمی: گفت

  

  ای کمک بگیرد که از غالم یا پرسبچهکسی  -٢٧باب 

  

براي من کودکان خردسالی بفرست به معلم کتاب پیغام فرستاد که ) رض(سلمه  و یاد شده است که ام
  .و آزادي را نفرست) هالجی کنند(تا پشم را تیر بزنند 



  کتاب توبه دادن و مرتدان رسکش و جنگ با ایشان

  

  

  ٢باب 

  

زنادقه را نزد علی آوردند و آنان را : از حماد بن زید از ایوب روایت است که عکرمه گفت -6922
سوختاندم زیرا  را نمی ها آناگر من بجاي ایشان بودم : عباس رسید گفتسوختاند این خبر که به ابن 

که به عذاب خدا عذاب نکنید و با عنایت به : از سوختاندن انسان منع کرده و فرموده است )ص(پیامبر 
  کشتم و هر کس که دین خود را بدل کند او را بکشید آنان را می )ص(پیامبر این فرموده 

  

من با دو نفر از اشعري نزد پیامبر : از حمید بن هالل از ابوبرده روایت است که ابوموسی گفت -6923
) ص(اهللا  رفتم یکی از آنان به سوي راست من و دیگري به جانب چپ من بودند و رسول) ص(

اي ابوموسی یا : آن حضرت خواستار شغل شدند آن حضرت فرمودکرد هر دوي آنان از  مسواك می
سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده که این دو نفر از آنچه در دل : گفتمعبداهللا بن قیس  ناب اي

خواستار شغل و مأموریت هستند گویی هم دانستم که آنان  داشتند مرا آگاه نکرده بودند و من هم نمی
یا بر  هرگز: کشد سپس فرمود نگرم که در زیر لب خود می اکنون به سوي مسواك آن حضرت می

کسی را که خود خواستار گماردن شود ولی تو اي ابوموسی به گماریم  نمی) عامل(کارهاي خود 
  .یمن برو



 فصل اول اهل سنت ١٥٧

 

از پی وي فرستاد آنگاه که معاذ نزد ابوموسی آمد ابوموسی بالشی سپس آن حضرت معاذ جبل را نیز 
این مرد : بند است گفتفرود آي معاذ ناگاه مردي را دید که در آنجا در : به سوي وي افکند و گفت

  کیست؟

: وي یهودي است که اسالم آورده سپس به یهودیت برگشته است ابوموسی به معاذ گفت: فتگ
دا و رسول خداست و سه بار تکرار کرد سپس ابوموسی امر کرد نشینم تا وي کشته نشود حکم خ نمی

  .و وي کشته شد

خیزم و پس  گفت اما من به نماز شب برمیکردند یکی از آنان  وگو گفتپس از آن دوباره نماز شب 
خوابم و در خوابیدن خود امید ثواب دارم چنانکه در برخاستن خود به نماز امید پاداش  از نماز می

  .دارم

  

  کش خوارج و ملحدان پس از اقامت حجت بر ایشان -٦باب 

  

به ) ص(اگر از رسول خدا : گفت) رض(از اعمش از خیثمه از سوید روایت است که علی  -6930
پیامبر تر است از اینکه بر  داشتنی شما حدیثی گویم به خدا سوگند اگر از آسمان بیفتم نزد من دوست

دروغ ببندم اگر سخنی بگویم میان ما و شماست حدیث نیست همانا جنگ نیرنگ است و همانا  )ص(
ظهور خواهد کرد که نوجوان و بالغانی  گروهیدر آخرالزمان : فرمود شنیدم که می )ص(پیامبر از 
از دین رود  فراتر نمی هایشان حنجرهآورند ولی ایمانشان از  خردند که بهترین سخنان را بر زبان می بی

را بکشید  ها آنگذرد پس به هرکجا که به آنان برخوردید  گذرند که تیر از شکار می چنین سرعت می
  .را بکشند ها آنزیرا در کشتن ایشان صواب است و در روز قیامت براي کسانی که 



  کتاب احکام

  

  

  ١٢باب 

  

بر وي قتل واجب گشته صادر  امام که مافوق او است حکم قتل بر کسی که 15حاکم بدون استیذان
  کند می

معاذ جبل آمد مردي مسلمان شد و سپس یهود : از ابوبرده از ابوموسی روایت است که گفت -7158
مسلمان شد و : این را چه شده است ابوموسی گفت: در حالی که آن مرد نزد ابوموسی بود معاذ گفت

  .حکم خدا و رسول او استنشینم تا او را بکشم این  نمی: سپس یهودي شد معاذ گفت

  

  ١٩باب 

  

آمد امر کرد که مجرم از مسجد  کسی که در مسجد حکم مجازات کرد آنگاه که حد به اجرا در می
بیرون برده شود و حد اجرا گردد و عمر گفت او را از مسجد بیرون ببرید و سپس او را زد و از علی 

  نیز همانند این یاد شده است
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 فصل اول اهل سنت ١٥٩

 

  یاد کرده و ارصار بر اتفاق اهل علم) ص(آنچه پیامرب  -١٦باب 

  

همانا یهود مرد و زنی را که زنا کرده : از موسی بن عقبه از نافع روایت است که ابن عمر گفت -7332
ها گذاشته  نزدیک جایی که جنازه ها آنآوردند آن حضرت امر کرد و  )ص(پیامبر بودند نزد 

  شوند در نزدیکی مسجد سنگسار شدند می

  

  :ز لیث از سعید از پدر وي روایت است که ابوهریره گفتا -7348

به سوي یهود روانه شوید ما همراه آن : برآمد و گفت) ص(اهللا  در حالی که ما در مسجد بودیم رسول
در آنجا ایستاد و بر ایشان بانگ زد و ) ص(تا آنکه به دارالمدراس رسیدیم پیامبر حضرت برآمدیم 

  بیاورید تا به سالمت مانیداي گروه یهود اسالم : گفت

  همانا پیام را رساندي اي ابوالقاسم: آنان گفتند

  .خواهم که اسالم بیاورید تا به سالمت مانید این را می: بدیشان گفت) ص(اهللا  رسول

  همانا پیام را به ما رساندي اي ابوالقاسم: آنان گفتند

  :گفت ها آنخواهم سپس براي بار سوم به  این را می: اهللا بدیشان گفت رسول

خواهم که شما را از این سرزمین کوچ  و من میرسول او است . بدانید که همانا زمین از آن خدا و
دهم پس هریک از شما که مالی از خود دارد باید آن را بفروشد ورنه باید بدانید که زمین از آن خدا 

  .او استو رسول 



  کتاب توحید

  

  فرموده خدای تعالی -٢٣باب 

  

اي  پاره: نعم از ابوسعید خدري روایت است که گفت از قبیصه از سفیان از پدرش از ابن ابی -7432
فرستاده شد آن حضرت آن را میان چهار کس تقسیم کرد و از اسحاق بن نضر از  )ص(پیامبر طال به 

اي طال  طالب که در یمن بود پاره بیعلی بن ا: نعم روایت است که گفت ن ابیعبدالرزاق از سفیان از اب
فرستاد آن حضرت آن را میان اقرع بن حابس حنظلی  )ص(پیامبر را که با خاك آن مخلوط بود به 

که سپس یکی از بنی مجاشع گردید و میان بن بدر فزاري و علقمه بن عالثه عامري که سپس یکی از 
بنی کالب گردید و میان زید که سپس یکی از بنی نبهان گردید تقسیم کرد قریش و انصار خشمگین 

همانا براي الفت : گذارد آن حضرت فرمود هد و ما را وامید به بزرگان مردم نجد می: شدند و گفتند
هاي فرو رفته و پیشانی بلند رخساره  هایشان به اسالم است مردي جلو آمد که داراي چشم دل  گرفتن

پس کیست که : گفت )ص(پیامبر اي محمد از خدا بترس : گوشتی و موي سرتراشیده بود وي گفت
کشی کنم او مرا بر مردم زمین امین گردانیده و شما مرا امین از خدا اطاعت کند اگر من از وي سر

پندارم  گردانید مردي از آن گروه از آن حضرت اجازه خواست تا آن مرد معترض را بکشد می نمی
او را از این کار منع کرد چون آن مرد معترض پشت گردانید و  )ص(پیامبر که خالد بن ولید بود 

خوانند ولی از  مانا از نسل وي قومی پدید خواهد آمد که قرآن میه: فرمود )ص(پیامبر راهی شد 
مردم مسلمان را  گذرد میگذرند که تیر از شکار  رود از اسالم چنان می برتر نمی هایشان حنجره

  قوم عاد بارگی یکرا دریابید بکشید مانند کشتن  ها آنگذارند پس اگر  پرستان را وامی کشند و بت می



  تشیع فصل دوم

  پیشگفتار

  

  .احادیث اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است) اهللا جبار الضار(در این بخش از کتاب 

نزد مسلمانان که شاید بتوان گفت همتاي قرآن احکام اجرایی و طریقت زندگی  توانمنداصلی 
  .سازد مسلمانان را می

است و در صورت صحیح به نزد تمام مسلمانان حدیث بودن احادیث از ارزش باالیی برخوردار 
پایه قرآن داراي ارزش و مقام خواهد بود، سخنانی که منتصب  حساب آوردن حدیثی آن حدیث هم

به پیامبر اسالم و براي شیعیان فراي پیامبر ائمه و خاندان پیامبر بوده و این سنت و سیره زندگی آنان و 
 پایه هماصل مهم و جداناشدنی که قدرتی  و این گیرد به فراخور آن زندي همه مسلمانان را در بر می

قرار گیرد تا بیشتر به حقیقت اسالم و منش  پژوهشقرآن نزد مسلمانان را دارد باید به درستی مورد 
  .این باور پی برد

صحیح استفاده شود و در عین حال از حجم آن کاسته تا در  احادیثدر این بخش سعی شده تا تنها از 
  .ن قرار گیردخور حوصله تمام مخاطبی

حضره الی(و براي این کار از کتاب  در بخش دوم احادیث معتبر شیعه مورد بررسی قرار گرفته است
  .اثر شیخ صدوق بهره جسته است) الفقیه



هاي صحیح اربعه نزد شیعیان است کتابی معتبر و قابل وثوق براي آنان به  این کتاب که جز کتاب
هاي مذهبی را باید میان همین کتاب  فقها براي استداللگفت بیشتر رجوع  رود و شاید بتوان شمار می

  .جست که مورد بررسی قرار گرفته شده است

البالغه مورد بررسی قرار  هاي بسیاري در طول این پژوهش از اصول و فروع کافی تا نهج هرچند کتاب
هم به واسطه مختصر شدن از ظلم خداوندي در آن گردآوري شد، لیک باز شماري بیگرفت و آیات 

پوشی شد تا بیشتر به حقانیت باورهاي پیرامون خویش  چشم ها آنحوصله مخاطب بودن از  درخورو 
پی ببریم و ریشه مسائل روز و زندگی شخصی خودمان را بجوییم و بدانیم که این اتفاقات از کجا 

  گیرد؟ سرچشمه می

علومش که پر شده از فریادهاي زشتی برسیم و بخواهیم هاي نام و این دریچه را بیشتر بشکافیم و به افق
  .آنچه در سر داریم را عملی سازیم

باید دانست که براي رسیدن به هر آمال و آرزویی باید ترس و تعصب را کنار زد و در دل هر روز 
و ایمان  ننشستگاه از تالش فرو  اي پروراند، به قدرت آن امید گام نهاد و پیش رفت و هیچ امید تازه

که آزادي و همه داشت که هر ناممکنی به تالش ما ممکن خواهد شد و در این راه از پاي ننشست 
تر از خون جاري در  زدیکهاي همیشگی ما وابسته است و آزادي ن هاي پاکمان به همین تالش آرمان
  .است هایمان رگ

تمام کتب گردآوري شه برخی اوقات کرد که نه تنها در این کتاب که در  خاطرنشانو اما این را باید 
و ) ها بوده است در آن میان انسان وجه قیاس آن و تبعیض نهفته(هدف از گردآوري آیه یا حدیثی، 

ها در حقوق و تکالیف از آن  تأمل به ظلم نهفته در آن تنها به واسطه تبعیض میان انسان گردآورنده بی
  .بهره جسته است



هاي خویش و تحفه و ارزانی دیگران در آزادي باشند  ي تالش همگان به واسطهبه امید آن روزي که 
ایم نچشند و  زارن ساله را کشیدهر این هو لذت از دستاورد خویش برند و آیندگان دردهایی که ما د

  .آرام در ساحل آرامش به زیبایی دنیا تکیه زنند و در آزادي به آزادي روان ما هم درود فرستند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  من ال یحرضه الفقیه
  

  محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه ابوجعفر صدوق قمی معروف به شیخ صدوق: مؤلف

  محمد جواد غفاری: ترجمه

  

  

  

  

  



  جلد اول

  

  

کنم و همچنین  من از غذایی که گربه بدان دهن زده باشد خودداري نمی: فرمود) ع(و اما صادق  -11
کنم و وضو ساختن با آب نیمه خورده یهودي  از آن نوشیده باشد پرهیز نمیاز آن آشامیدنی که گربه 

تر  و مشرك و هرکس که با اسالم مخالفت دارد روا نیست از آن سخت ولد زناو مسیحی و یا 
باشد و آب حمام حکمش حکم آب روانی ) ع( بیت اهل) دشمن(خورده کسی است که ناصب  نیم

  .است که داراي ماده و منبع باشد

  

آیا وضو ساختن از آب حوضی که مسلمانان در وضو یا شستن از آن : پرسیدند) ع(از امیرالمونین  -16
  تمیز و سربستهکنند نزد شما بهتر است یا از ظرف کوچک بسیار  استفاده می

گیرند بهتر است زیرا بهترین و  نه بلکه از همان حوضی که مسلمانان وضو می: حضرت فرمود
همان کیش حنیف است که هم دور از افراط و تفریط و هم آسان است ترین دین نزد خداوند  محبوب

لمان اند شخص مس یهودي یا نصرانی در حمام گرد آمدهو هرگاه یک مسلمان و یک کتابی ذمی 
پیش از ذمی آب بردارد و غسل نماید و یا آبی که در چاه یا حوضچه حمام از غساله و پساب جمع 

و نصرانی  16ساختن زیرا در آن پساب غسل یهودي و مجوسی) وضو و غسل(شده جایز نیست طهارت 
  .بدترند ها آنکه از همه ) ع( بیت اهلشود و نیز غساله دشمنان  جمع می

                                                                                                                                                                                                    
 

  زردشتی  16



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٦٦

 

کرد که مردي گوسفندي سر  سؤالاین مسئله را ) ع(و علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر  -29
هاي بریده گردنش خون جاري بود  برید و آن حیوان دست و پا زده در چاه افتاد در حالی که از رگ

  توان استفاده کرد؟ آیا از آب چاه براي وضو می

  .کشند سپس از آن وضو گیرنداز آب چاه سی الی چهل دلو ب: حضرت فرمود

  

هاي پیامبران است بوي خوش به کار بردن  چهار چیز جز سنت و روش: فرمود) ع(و اما صادق  - 111
  مسواك زدن میل به نکاح زنان و حنا بستن

  

اي  اند از بنده افتد و ایشان عبارت نماز هشت کس مورد قبول خداوند نمی: فرمود) ص(پیامبر  - 131
لک خود گریخته باشد تا زمانی که نزد موالي خود بازگردد زن نافرمانی که خالف که از آقا و ما

رضاي مشهور شوهر رفتار کند و همسرش بر او خشمگین باشد کسی که زکات ندهد پیشواي 
گروهی که با آنان نماز کند و آنان به او و امامتش راضی نباشند ترك کننده وضو یا کسی که نماز 

زن صاحب شعور آزادي که بی مقنعه نماز بخواند الزبین یعنی کسی که قبل از وضو به جا آورد  بی
بوده و دفع نکرده پس به هنگام نماز با ناراحتی مدافعه و خودداري از آن  18و غائط 17نماز او را بول

کسی که در حال مستی نماز کند و ترك کننده وضو از روي فراموشی هرگاه که  باالخرهنماید و  می
  .ورد باید وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواندبه یاد آ

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  ادرار  17
  مدفوع  18



 عیفصل دوم تش ١٦٧

 

را در بهشت همسران پاکیزه  مؤمنانشد درباره فرمایش خدا عزوجل یعنی  سؤالو از امام صادق  - 195
  خواهد بود

  .زند بینند و حدثی از آنان سر نمی اند که حیض نمی آن همسران پاکیزه: آن حضرت فرمود

  

شد در مورد شخصی که کنیزي خریده و چند ماه پیش آن مانده  پرسیده) ع(از موسی بن جعفر  - 199
است و حائض نشده و این ناشی از سن زیاد هم نبوده باشد و زنان پس از معاینه او بگویند که حامله 

  نیست آیا نزدیکی کردن در فرج او براي مالکش جایز است؟

که زن حامله باشد پس باکی ممکن است حیض را بادي حبس کرده باشد بدون این: آن حضرت فرمود
اي را خرید که باردار نبوده و کنیز  با در فرج نزدیکی کند و اگر مردي کنیز بالغهنیست که مالکش 

نزدش بود و حائض نشد تا اینکه شش ماه از این ماجرا همچنان هم گذشت اگر در سنی باشد که زنان 
شود که به  پس این امر عیبی محسوب میشوند یعنی به سبب سن زیاد هم نباشد  همانند او حائض می

  .اش باز گردانید توان کنیز را به فروشنده واسطه آن می

  

یش به چیزي و روایت شده که هرگاه کسی با زنی که حائض است نزدیکی کند باید بر درو - 200
تصدق کند با آن اندازه که یک وعده غذا سیر شود و هرکس با کنیز خود که حائض است نزدیکی 

باید سه مد از گندم یا جو تصدق کند این کفاره هنگامی است که در فرج او نزدیکی کرده پس  کند
  .اگر در غیر فرج با او نزدیکی کند بر او چیزي الزم نیست

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٦٨

 

  در مورد کسانی که عیبی در خلقت و ساخت بدنی ایشان است: سوا شد) ع(از امام صادق  - 202

یشان در حال حیض نزدیکی د که پدرانشان با مادر اآنان همان کسانی هستن: آن حضرت فرمود
  .اند کرده

  

کند مگر کسی  توزي و دشمنی نمی کینه بیت اهلنسبت به ما  کس هیچ: فرمود) ع(و امام صادق  - 203
یا مادرش در ایام حیض به او باردار شده باشد و هرگاه کنیزي  که والدتش ناپاك و غیر مشروح باشد

رحم شود و هرکس کنیزي بخرد و قبل از آنکه او استبراء  19ک حیض استبراءخریداري شود باید با ی
استبراء رحم آن است که زن یک حیض ببیند تا (کند با او نزدیکی نماید با مال خود زنا کرده است 

  )ثابت شود که از مالک اول حامله نبوده است

  

درد و عورت  ا و آذرم را میاي است حمام که پرده حی چه بد خانه: فرمود) ع(امام صادق  - 239
سازد و از طرفی نیکو جایگاهی است حمام که سوزندگی و گرمی آتش دوزخ  شخص را آشکار می

آورد و از جمله آداب مستحبه حمام این است که شخص فرزند خویش را با خود  را به یاد آدمی می
  .به حمام نبرد تا مبادا نظرش به عورت او افتد

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  برائت جستن  19



 عیفصل دوم تش ١٦٩

 

اش  برداري کند خداوند او را سرنگون از بینی هرکس از زن خود فرمان: و باز رسول خدا فرمود - 241
و چه نوع اطاعتی است که  برداري فرمانآن کدام : در آتش دوزخ افکند از آن حضرت پرسیده شد

  چنین عقوبتی دارد

ها  ها و حمام روسیو سوگ و ع آنکه زن از شوهرش بخواهد تا به مجالس نوحه: آن حضرت فرمود
  .ها را بر آورد نما پوشد و شوهرش این خواسته هاي نازك و بدن رود و لباس

  

در مورد مرد مسلمانی که در سفر فوت کند و : کرد سؤال) ع(و نیز عمار ساباطی از امام صادق  - 433
اه او باشند اکنون اند به همر و خاله او که مسلمان عمهمرد مسلمانی با او نباشد و مردان مسیحی و نیز 

  با این وضع در مورد غسل او چه باید کرد؟

  روند ها نزدیک او نمی دهند و نصرانی و خاله میت در پیراهنش او را غسل می عمه: آن حضرت فرمود

در مورد زنی که در سفر بمیرد و زن مسلمانی همراهش نباشد ولی زنان مسیحی و نیز : کرد سؤالو نیز 
  اند همراه او باشند اکنون در مورد غسل او چه باید کرد؟ ده که مسلمانعمو و دایی زن فوت ش

دهند و آب را از روي پیراهن بر او  عمو و دایی مرده او را با پیراهن غسل می: آن حضرت فرمود
  شوند ریزند و زنان مسیحی به او نزدیک نمی می

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٧٠

 

درباره شخص مسیحی که در سفري همراه : کرد سؤال) ع(و باز عمار ساباطی از امام صادق  - 434
  مسلمانان باشد و بمیرد چه کنند؟

و عزتی براي او نیست تا چنین  کند میدهد و او را دفن ن مسلمانی او را غسل نمی: آن حضرت فرمود
 رود تا برایش دعا کند و زیارت قبر او نماید اگر چه کارها را براي او کنند و مسلمان بر سر قبر او نمی

  .پدرش باشد

  

و  20شوند و حنوط غسل داده می قبالًمرد یا زنی که باید سنگسار شود : فرمود) ع( امیرالمؤمنین - 440
شود و کسی که به قصاص دیگري گردنش  گردد بعد سنگسار شده بر آنان نماز خوانده می کفن می
شود سپس  نیده میشود به همین ترتیب غسل داده شده و حنوط گردیده و کفن بر او پوشا زده می

کشیده شده باشد پس از  برداراگر میت ) کنند و دفن می(خوانند  زنند و بر او نماز می گردنش را می
شود و جایز  شود و غسل داده و کفن کرده و دفن می گذشت سه روز از چوبه دار پایین آورده می

  .ده شودنیست بیش از سه روز دار کشیدن به طول انجامد و باید مصلوب فرود آور

  

گیرند بال به  بر یکدیگر پیشی می مؤمنهمانا بال و صبر براي رسیدن به : و باز آن حضرت فرمود - 528
صبور و شکیبا است یا صبر پیش از بال خود را به او رسانیده است و  مؤمنرسد در حالی که  او می

رسد  جویند و بال در حالی به کافر می تابی و بال براي رسیدن به کافر بر یکدیگر پیشی می همچنین بی
  .رسد تابی پیش از بال به کافر می کند یا بی تابی می که او بی

                                                                                                                                                                                                    
 

  اي خوشبو مانند کافور ماده  20



 عیفصل دوم تش ١٧١

 

اي فرزند آدم بعد از نماز صبح یک : وده استفرمخداوند عزوجل : فرمود) ص(رسول خدا  - 965
  .ساعت و بعد از نماز عصر نیز یک ساعت مرا یاد کن تا مهمات تو را کفایت کنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جلد دوم

  

  

کرد هرگاه شخص مار و عقرب را ببیند و در  سؤال) ع(حسین بن ابی العالء از امام صادق  -1067
  نماز باشد تکلیف او چیست؟

  .را بکشد ها آنتواند  یا می کشد میرا  ها آن: آن حضرت فرمود

  

هرگاه در نماز واجب باشی : روایت کرده است که آن حضرت فرمود) ع(حریز از امام صادق  -1073
و ببینی که غالمت گریخت یا بدهکاري را ببینی که مالی از او طلب داري و ممکن است بگریزد یا 

ها نماز را قطع کن و به دنبال غالمت  مبادا تو را آسیب رساند در این صورتماري را ببینی که بترسی 
  .یا از پی بدهکارت برو و مار را بکش

  

بر کنیز الزم نیست که در : روایت کرده که آن حضرت فرمود) ع(محمد بن مسلم از امام باقر  -1085
نی کنیزي که مالک به او بگوید بعد از یع(نماز سر را بپوشاند و نیز بر مدبره در نماز مقنعه الزم نیست 

و بر مکاتبه مشروطه نیز ) وفات من آزادي در این صورت تا مادامی که موال نمرده او بنده یا کنیز است
در نماز مقنعه الزم نیست و او همچنان بنده است تا جمیع مال مورد مکاتبه و مقرره را بپردازد و 

  .گردد نیز جاري میحدودي که بر ملوك است به تمامی بر او 

  



 عیفصل دوم تش ١٧٣

 

کند یا  نمازي افراد آزاد نمی کسی که گرفتار بند و زنجیر است پیش: فرمود) ع(امام صادق  -1107
تواند براي افراد تندرست امامت و  تواند و نباید امامت کند و نیز کسی که مبتال به فلج است نمی نمی
  .کند نمازي پیش

  

خشم الهی است یا خدا عزوجل آن حاالت  ها آنکه در سه چیز است : فرمود) ع(امام صادق  -1444
دارد اول خوابی که در آن بیدار و یاد خدا نباشد دوم خندیدن بدون شگفتی سوم غذا  را دشمن می

  خوردن در حال سیري

  

را معمول این بود که روز عید فطر قبل از رفتن به مصلی چیزي تناول ) ع(علی  و امیرالمؤمنین -1464
  .کرد خورد تا وقتی که قربانی می ی روز عید قربان چیزي نمیفرمود ول می

  

و بقیه دعا ... اکبر  اهللا: در روز عید قربان به خطبه برخاست و چنین فرمود) ع( و امیرالمؤمنین -1483
  :مندرج در متن را خواند که معنی آن این است

ود و او را سپاس در مقابل به پاس آنکه ما را به راه راست هدایت فرم گوییم میخدا را تکبیر 
  هایی که به ما عطا فرمود و حمد خدا را به پاس چهارپایان که به قربانی روزي ما ساخت نعمت

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٧٤

 

  :نمود خواند با این تکبیرات آغاز می چون نماز ظهر عید قربان را می) ع(و نیز علی  -1484

به تقواي خدا و یاد کردن بسیار از مرگ و زهد در دنیایی  کنم میشما را اي بندگان خدا سفارش 
اند و پس از شما نیز براي کسی  که مردم پیش از شما کامی از آن نگرفته و طرفی از آن نبسته چنین این

بینید که  باقی نخواهد ماند و سرنوشت شما در این دنیا الجرم همان سرنوشت گذشتگان است آیا نمی
ش طی گشته و اعالم زوال کرده و آشنایش ناآشنا گشته و در خود دنیا شتابان دنیا سپري شده و مدت

شود چندان که  دهد و آهنگ مرگ به گوش ساکن آن سروده می برتافته چنان که از فنا خبر می
اي  هاي آن تلخ شده و آب زالل آن کدورت گرفته تا به جز قطراتی در ته مشروبی و جرعه شیرینی

از آن به جاي  نشیند نمیو در ظرفی که تشنگی تشنگانی با مکیدنش فرو  اندهم باقیهمانند جرعه 
نمانده است پس از بندگان خدا براي کوچ از این سراي بسیج شوید از این سرا که فنا بر اهل آن مقدر 

به خاري مرگ کشیده شده است چنانکه هیچ  هایشان جاناند و  شده و ساکنینش از بقا ممنوع گشته
 آرزواي در بقا طمع نبندد و جانی نیست مگر آنکه فرمان مرگ را گردن نهاده باشد پس مبادا که  زنده

بر شما چیره گردد و پایان عمر و اجل را دور بپندارید و در دنیا فریفته آرزوها نشوید و چند روز 
به خدا سوگند اگر شما در طلب قرب به ساحت قدس خدا در  زندگی را به عبادت خدا بپردازید زیرا

اند و فرشتگان  اي نزد او یا آمرزیده شدن گناهی که نویسندگان او آن را احصا نموده باال رفتن درجه
زده فرزند از دست  اند همچون مادر سرگشته غم موکل بر اعمال بندگان آن را ثبت و ضبط کرده

اي بسان راهبان تارك دنیا از دل  ق نوحه سرکنید و فریاد تضرع و استغاثهاي بنالید و مانند خالئ داده
برآورید و از اوالد و اموال خود دل برکنید هر آینه این اعمال در برابر ثوابی که من از جانب او براي 

ترسم بهایی اندك است و به  دارم و نجات از عقاب دردناکی که از نزول آن بر شما می شما امید می
هاتان  علت بیم و هراس از او دل قسم اگر شما از سر شوق و از روي رغبت به سوي خدا و به خدا

از شدت ترس خون شود و به جاي اشک خون بگرید و بر  هایتان چشمگداخته و ذوب شود و 
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هایتان روان گردد تا آنگاه که دنیا باقی است در فضاي آن زندگی کنید و سراسر عمرتان را به  گونه
هاي عظیمی که به شما ارزانی داشته و اینکه شما را به سرمنزل  خدا بگذارید و در برابر نعمت عبادت

هرگز و تا جهان برپا باشد به وسیله اعمالتان استحقاق ایمان رهبري کرده کوشش خود را به کار برید 
و در وید ش بهشت او و رحمت او را نخواهید یافت ولی شما به برکت رحمت او مورد ترحم واقع می

یابید و با مدد آن رحمت و هدایت سرانجامتان به سوي بهشت او  پرتوي راهنمایی او هدایت می
  .خواهد بود خداوند ما و شما را از تائبان و عابدان قرار دهد

و امروز روزي است که حرمتی بس بزرگ دارد و برکتش مورد امیدواري است و در این روز امید 
خدا را بسیار یاد کنید و از او آمرزش بخواهید و به درگاه او توبه کنید  رود پس آمرزش گناهان می

اي را قربانی کند کفایت نخواهد کرد  زیرا که او توبه پذیري مهربان است و اگر کسی از شما بزغاله
کند و از شروط کمال قربانی معاینه و بازرسی چشم و گوش آن  اي کفایت می ولی قربانی کردن بره

چشم و گوش آن سالم باشد قربانی درست و سالم است و اگر شاخ آن شکسته باشد یا  است و چون
کند و چون مراسم قربانی را برگزار کردید  پاي خود را در راه قربانگاه به زمین بکشد کفایت نمی

گوشت قربانی بخورید و هدیه بدهید و خدا را به پاس این نعمت که گوشت شتران و گاوان و 
کنید و نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و عبادت  گزاري سپاسروزي شما ساخته گوسفندان را 

و گواهی را اقامه کنید و در انجام کار جهاد و حج و روزه که بر شما  آوریدرا کامل و نیکو به جا 
 لیوباواجب شده راغب باشید و اشتیاق نشان دهید زیرا ثواب آن عظیم و فناناپذیر است و ترك آن 

رود امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهید و چنان کنید که ستمکار  است که هرگز از میان نمی
کنید  که مردم را به شک و تردید وادار می کس آنو ترسان شود و ستمدیده را یاري کنید و  بیمناك

ري کنید و در سخن رفتا وي را از انتشار شک و ریب در عقاید مردم بازدارید با زنان و بردگان خوش
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حق باشید زندگانی دنیا و شیطان  دارندگان بپاگفتن صادق باشید امانت را به صاحبش برگردانید و 
  .فریبنده شما را نفریبد و از اطاعت خدا باز ندارد

  

امام داد به خدمت  از شخصی که مرا آزار می: اند که گفت از یونس بن عمار روایت کرده -1546
او را نفرین کن عرض کردم او را نفرین کردم ولی : ردم آن حضرت فرمودشکایت ک )ع(صادق 

این طور نیست لکن جهت استجابت دعا مدتی چند از گناهان به : کارگر نیفتاده آن حضرت فرمود
کلی دوري کن و روزه بدار و نماز خوان و صدقه بده و چون آخر شب شد وضویی به تمام و کمال 

  :عت نماز کن و در حال سجود دعا بخوان این دعا رابساز آنگاه برخیز و دو رک

آزارد خداوندا تن او را به بیماري دچار ساز اثر او را قطع فرما که  بار خدایا فالن پسر فالنی مرا می
  اثري از او نماند مهلتش را کم ساز و به زودي اجل او را در همین امسال برسان

  .نگذشته بود که هالك شداین کار را کردم و اندك زمانی : یونس گوید

  

کسی که از پرداختن زکات : روایت کرده است که فرمود )ع(امام صادق از ایوب بن راشد از  -1585
سازد  امتناع کند به روز قیامت ماري را که از شدت زهر مویی بر سر نداشته باشد طوق گردنش می

  :خورد و همین است معنی قول خدا که فرمود که از مغز سرش می

  .چیزي را که از انفاق آن بخل کردند به روز قیامت طوق گردنشان خواهند ساخت آن
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ملعون است ملعون است مالی که : روایت کرده است که فرمود )ع(امام صادق و مسعده از  -1586
  .زکاتش پرداخته نشود

  

ز جانب دو خون در اسالم ا: روایت کرده است که فرمود) ع(و ابان بن تغلب از آن امام  -1589
کند تا زمانی که خداي عزوجل  کس درباره آن قضاوت نمی حالل است که هیچ وتعالی تباركخداي 
را مبعوث کرد او درباره آن دو حکم  بیت اهلرا مبعوث فرماید و چون خداوند قائم ما  بیت اهلقائم ما 

که گردنش را الزکات  سازد و دیگري مانع کند یکی زانی محصن که او را سنگسار می حکومت می
  .زند می

  

درباره چیزهایی از قبیل مروارید و یاقوت زبرجد که از ) ع(از امام ابوالحسن موسی ابن جعفر  -1644
تعلق  ها آنکردند که آیا زکات به  سؤالکنند و همچنین درباره معادن طال و نقره  دریا خارج می

  گیرد؟ می

  .شود در آن واجب میینار برسد خمس وقتی که بهاي آن به یک د: و فرمود

  

خدا که معبودي جز او نیست چون صدقه را بر ما حرام ساخت خمس : فرمود )ع(امام صادق  -1649
را براي ما نازل کرد پس صدقه بر ما حرام و خمس براي ما فرض است و هدیه و تحفه و ارمغان و 

  .مانند آن براي ما حالل است
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معروض داشتم که خدا کارتان را ) ع(به امام ابوجعفر  :از ابوبصیر روایت شده است که گفت -1650
سامان دارد و شما را در مقام شایسته قرار دهد کمترین چیزي که بنده به علت ارتکاب آن به دوزخ 

  شود چیست؟ داخل می

  .خوردن درهمی از مال یتیم و ماییم آن یتیم: فرمود

  

آوردم که  دست بهمن مالی  امیرالمؤمنینیا : آمد و گفت) ع( امیرالمؤمنینو مردي به نزد امام  -1655
انگاري کردم و مسائل حالل و حرام را به دقت منظور نداشتم پس آیا براي من  در تحصیل آن سهل

  اي است؟ توبه

آن مال از آن : به او فرمود) ع(خمس آن را نزد من آور پس آن مرد چنین کرد آنگاه امام : فرمود
  .کند چون تائب شود مال او نیز با او توبه می توست زیرا مرد

  

درباره مردي که بمیرد و ) ع(روایت کرده است که آن امام  )ع(امام صادق و ابان بن تغلب از  -1661
  :او از اهل این آیه است که خداي تعالی فرمود: وارث و موالیی نداشته باشد فرمود

  .او استوارثش امام است زیرا وارث کسی که وارث ندارد 
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مرا به عنوان ) ع(علی  امیرالمؤمنین: از مصعب بن یزید انصاري روایت شده است که گفت -1667
ذات بهبهرسیر اند از بهقبا عامل خود بر چهار روستاي مداین منصوب فرمود و آن چهار ناحیه عبارت

لیظ یک درهم و نیم بر تا بر هر جریب از زراعت غ: مرا فرمود) ع( امیرالمؤمنیننهرجبیر نهرالملک و 
هر جریب از زراعت متوسط یک درهم و بر هر جریب از زراعت رقیق دو ثلث درهم و بر هر جریب 

هایی که نخل و  از تاکستان ده درهم و بر هر جریب از نخلستان ده درهم و بر هر جریب از بوستان
هر نخلی را که در اماکن متفرقه تا : سایر اشجار را با هم داشته باشد ده درهم خراج وضع کنم و فرمود

تا بر هر مردي از : ها رسته باشد براي رهگذاران بگذارم و خراجی از آن نستانم و فرمود دهکده
شوند و انگشتري زرین به دست  دهقانان یعنی کشاورزان بزرگ مجوس که بر اسب تاتاري سوار می

درهم و بر  وچهار بیستدرهم و بر هر مردي از طبقه متوسط و تجارشان  وهشت چهلکنند  می
  .دستان و فقیرانشان دوازده درهم وضع کنم تهی

  

عرض داشتم که حد جزیه بر  )ع(امام صادق به : از هریر از زراره روایت کرده است که گفت -1670
سزاوار نیست از آن به غیر آن اهل کتاب چیست؟ و آیا در این باره مبلغ معینی بر عهده دارند که 

  تجاوز کنند؟

این امر موکول به نظر امام است و او از هر فردي از ایشان هر چه بخواهد به قدر : فرمود) ع(پس امام 
اند تا  گیرد همانا که اهل ذمه گروهی هستند که جان خود را خریده اش و به اندازه طاقتش می دارایی

شود امام حق  ند و بنابراین جزیه به اندازه طاقتشان از ایشان گرفته میبه بردگی در نیایند یا کشته نشو
أخوذ به جزیه سازد تا اسالم بیاورند زیرا خداي فرموده است تا جزیه را از دست دارد که ایشان را م

خود بپردازند در حالی که پذیراي ذلت باشند و شخصی که ذمی اهمیتی به آنچه از او گرفته شود 
  .زمانی که از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس ذلت کند و آنگاه اسالم بیاورد دهد مگر نمی
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کردم که چگونه  سؤالدرباره زنان ) ع(از ابی عبداهللا : و حفص بن غیاث قاضی سونی گفت -1675
  جزیه از اینان ساقط و مرفوع شده است؟

کودکان در دارالحرب نهی  از کشتن زنان و) ص(این بدان جهت است که رسول خدا : پس فرمود
فرموده است مگر آنکه زنان در جنگ شرکت داشته باشند و حتی در این مورد نیز فرموده است و زن 
اگر چه در جنگ هم شرکت کند چندان که براي تو ممکن باشد و از جانب او بیم پدید آمدن خللی 

پیامبر از کشتن زنان نهی  در جبهه مسلمین نداشته باشی از کشتن خودداري کن پس در صورتی که
اولی است و اگر از پرداختن جزیه امتناع کند کشتنش جایز نیست  االسالم دارفرموده این رعایت در 

پس چون قتل او ممکن نبوده جزیه از او برداشته شده است و اگر مردها از پرداخت جزیه امتناع کنند 
ردها در دارالشرك مباح است و همچنین از پیمان شکنند و خونشان و قتلشان حالل است زیرا کشتن م

گیر از اهل شرك و ذمه و شخص نابینا و پیر فرتوت و زن و کودکان در دارالحرب  شخص زمین
  .جزیه برداشته شده است

  

از امام : حسن بن محبوب از هشام بن سالم از برید عجلی روایت کرده است که گفت -1890
که شهودي علیه او شهادت بدهند که او سه روز در ماه کردند  سؤالدرباره مردي ) ع(ابوجعفر 

  اش را شکسته است رمضان روزه

گیرد پس  شود که آیا در افطارت در ماه رمضان گناهی بر تو تعلق می از او پرسیده می: فرمود) ع(امام 
دت او را به ش باید میاگر بگوید نه بر عهده امام است که او را بکشد و اگر بگوید آري پس امام 

  .مضروب سازد
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 سؤالدرباره مردي ) ع(از آن امام : آمده است که گفت )ع(امام صادق و در روایت سماعه از  -1891
امام  محضرکردم که در ماه رمضان دستگیر شده در حالی که سه بار روزه را شکسته است و سه بار به 

  برده شده است؟

  .پس در دفعه سوم کشته شود: فرمود

  

شود و جز شهادت دو مرد عادل  شهادت زنان در رویت هالل قبول نمی: فرمود) ع(و علی  -1914
  .پذیرفته نیست

  

  

  

  

  

  

  

  



  جلد سوم

  

  

عیب انتخاب کنید زیرا  هایتان را از نوع سالم و فربه و نفیس و بی قربانی: فرمود) ص(و پیامبر  -2190
  .اند صراطدر قیامت مرکب سواري شما بر فراز  ها آنکه 

  

رسد و من بهاي قربانی  یا رسول عید اضحی فرا می: نزد پیامبر آمد و گفت) رض(سلمه  ام -2191
وام بستان و قربانی کن زیرا آن : ندارم پس آیا اجازه دارم وامی بستانم و قربانی کنم حضرت فرمود

  .کند چون در جهت رضاي اوست وامی است که قرض را خداوند سبحان ادا می

  

را با خود به حج برده جان خود را در برابر  مؤمنینکسی که سه تن از : فرمود) ع(هشتم  امام -2280
پرسد که مال خود را  آن مبلغی که داده از خدا عزوجل خریده است و فرداي قیامت خدا از وي نمی

  اي از راه حالل یا حرام آورده دست بهاز چه 

  

دن شهري براي او بنا کنند که در آن شهر و کسی که پنجاه حج به جاي آورد در بهشت ع -2212
هزار قصر و در هر قصر هزار حوریه از حورالعین و هزار همسر موجود است و او را از رفیقان محمد 

  .دهند در بهشت قرار می) ص(
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و ) ص(و کسی که بیش از پنجاه حج انجام دهد چنان است که پنجاه حج بر مصاحبت محمد  -2213
اوصیا آن حضرت به جاي آورده باشد و از کسانی باشد که هر جمعه خداوند تبارك و تعالی را 
زیارت کند و از کسانی باشد که به بهشت جاویدي که خداوند سبحان به ید قدرت خود آن را 

حج  کس هیچت و هیچ چشمی از آن را ندیده و هیچ مخلوقی از آن اطالع نیافته راه یافته و آفریده اس
آورد مگر آنکه خداي بزرگ در برابر هر حجی شهري در بهشت براي او بنا کند که  بسیار به جا نمی

آن  ها و در هر غرفه از آن حوري از حورالعین و با هر حوریه سیصد کنیز باشد که مردم در آن غرفه
  .کنیزان زیبا و صاحب جمال را ندیده باشند

  

  .و روایت شده است که یک حج از آزاد کردن هفتاد برده افضل است -2245

  

شخص محرم هرگاه در سرزمین حرم : روایت کرده است که فرمود) ع(زراره از امام باقر  -2350
باید آن را بریزد و همچنین  یحیوانی از کبوتر گرفته تا آهو را شکار کند خونی بر ذمه دارد که م

باید تا مبلغی برابر قیمت آن شکار را نیز به رسم صدقه بدهد و اگر در حال غیر احرام و محرم  می
  .باید مبلغی برابر قیمت آن صدقه دهد نبودن چنین کاري از وي سر بزند می

  

  کرد سؤالند تا بمیرد اي بب درباره کسی که بر وي پرنده) ع(سلیمان بن خالد از امام صادق  -2351

هرگاه پس از محرم شدن در را به روي آن حیوان ببندد قربانی بر ذمه او خواهد بود : فرمود) ع(امام 
  .در صورتی که قبل از احرام باشد و در را به روي آن ببندد قیمت آن بر ذمه خواهد داشت



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٨٤

 

) ع(ی براي امام کاظم پیام: از ابن فضال از یونس بن یعقوب روایت کرده است که گفت -2357
را با خود به مکه بردیم و  ها آنبر اینکه برادري از من کبوترانی را از مدینه خرید پس ما فرستادم 

عمره به جاي آوردیم و تا اداي مناسک حج در مکه ماندیم و آنگاه کبوتران را به همراه خود از مکه 
  شود؟ تا کوفه بردیم آیا این بابت تکلیفی متوجه ما می

اند یونس را بگوي باید به جاي  گمان دارم که آن کبوتران چاالك بوده: امام به فرستاده ما فرموده بود
  .اي گوسفندي قربانی کنی هر پرنده

  

کشتن مورچه و پشه در حرم مانعی : معاویه بن عمار روایت کرده است که آن حضرت فرمود -2384
پرسیدم که اشتران  )ع(امام صادق کشتن مورچه در حرم و غیر حرم ممنوع نیست از : ندارد و گفت

  شوند قربانی چگونه اشعار می

اجرا ده باشد باید از سمت راستش مین نهاعمل اشعار در حالی که شتر سینه به ز: پس در جواب فرمود
  .شود شود و عمل نحر در حالی که شتر ایستاده است از طرف راستش انجام می می

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٨٥

 

درباره قول خداي عزوجل دستورهاي حج ) ع(محمد بن مسلم و حلبی هر دو از امام صادق  -2587
الحجه است پس کسی که در این ماه  القعده و ذي هاي معین انجام شود که شوال و ذي باید در ماه

اند  نباید با زنان مقاربت کند و نه کار زشت و نه جنگ و جدال روایت کرده دهد میفریضه حج انجام 
  :که گفت

خداي عزوجل شرطی را بر مردم و شرطی را براي مردم مقرر داشته است پس کسی که به شرط ذمه 
  کند خود وفا کند خدا به شرط او وفا می

فرض شده است  ها آنشرطی که برایشان مقرر داشته است کدام است و شرطی که براي : گفتند
  چیست؟

هاي  داشته همان است که درباره آن گفته است که حج در ماهاما شرطی که برایشان مقرر : ام فرمودام
ها حج را بر خود فرض کند شرط است که از  گیرد پس کسی که در این ماه معلومی انجام می

مباشرت زنان و فحش و سخنان زشت و دروغ و مجادله در حج امتناع کند و اما شرطی که براي 
روزهاي یازدهم و الزم نیست که حاجی : فته استایشان مقرر داشته همان است که درباره آن گ

الجه را در منی بماند و به رمی جمرات بپردازد و طواف را به عقب اندازد  دوازدهم و سیزدهم در ذي
  .تواند این وظیفه را در ظرف دو روز انجام دهد و به مکه کوچ نکند بلکه می

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٨٦

 

شدي و این در حالتی بود که  بستر همآن زمان اگر با همسر خود در : فرمود) ع(و امام صادق  -2588
احرام بسته بودي پیش از آن که لبیک گفته باشی چیزي بر تو نیست و اگر در حال احرام و قبل از 

باید در سال بعد حج به جاي آوري و اگر  وقوف در مشعر جماع کردي شتري فربه بر ذمه داري و می
ات نیست و اگر  ی حج سال بعد بر ذمهبعد از وقوف در مشعر جماع کردي شتري فربه بر ذمه داري ول

  .از روي فراموشی یا سهو یا جهل مرتکب کاري شده باشی چیزي در ذمه نداري

  

  شود بستر همکرد که در حال احرام با همسرش  سؤالدرباره مردي ) ع(ابوبصیر از امام صادق  -2589

  قربانی ماده شتري درشت کوهان بر عهده دارد: امام فرمود

  قدیم آن را نداردقدرت ت: گفت

شایسته است که یارانش به کمک او گرد آیند و از فساد حجش مانع شوند و در صورتی : امام فرمود
یا گاوي بر ذمه دارد پس اگر قدرت  21جزوريکه مرد محرمی به زن نامحرم بنگرد تا انزال کند 

روي شهوت به زن  تقدیم آن را نداشته باشد گوسفندي قربانی کند و در صورتی که مرد محرم از
  .خود نظر کند چیزي بر او نیست ولی در صورتی که او را لمس کند خون گوسفندي بر ذمه دارد
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 عیفصل دوم تش ١٨٧

 

کرد که به ساق پا یا فرج زنی نظر کند تا  سؤالدرباره مرد محرمی ) ع(ابوبصیر از امام صادق  -2590
  منی از او بتراود

حال باشد گاوي و اگر فقیر باشد  دارد اگر میانهاگر توانگر باشد شتري فربه بر ذمه : امام فرمود
دانم که منی تراوش  من این غرامت را از آن جهت بر او مقرر نمی: گوسفندي بر ذمه دارد و فرمود

  .دانم که به چیزي نگریسته است که براي او حالل نبوده است کرده است بلکه از آن جهت مقرر می

  

پرسیدند در حالی که من ) ع(یت کرده است که از ابوالحسن روا و محمد بن اسماعیل بن یزیع -2677
ام که آیا در برابر آزار باران یا آفتاب یا گفت از جهت علتی استفاده از سایبان براي  گوش فرا داشته

  محرم جایز است؟

ما چون چنین کاري را اراده کردیم : تا در منی گوسفندي قربانی کند و گفت: پس امام به او فرمود
  .پردازیم سازیم و فدیه می ان میسایب

  

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٨٨

 

درباره محرمی ) ع(از امام صادق : حسن بن محبوب از ابوبصیر روایت کرده است که گفت -2689
  کردم سؤالهایش را بگیرد  که ناخنی از ناخن

گیرد و این حکم همچنان جاري است تا به ده مورد  مذي از طعام بر ذمه او تعلق می: فرمود) ع(امام 
  .هاي هر دودستش را بگیرد خون گوسفندي را بر ذمه دارد پس در صورتی که ناخن برسد

  ها و پاهایش را بگیرد؟ هاي دست پس هرگاه همگی ناخن: گفتم

اگر این کار را در یک جلسه انجام دهد یک خون بر ذمه او است و اگر به طور متفرق در : امام فرمود
  .گیرد میق اش تعل دو جلسه انجام دهد دو خون بر ذمه

  

به کشتن موش در ) ص(پیامبر : روایت کرده است که گفت) ع(حنان بن سدیر از امام باقر  -2718
زنید زیرا که این کالغ به  آن را به تیر می: حرم و عقرب فرمان داد و افعی و درباره کالغ ابلق گفت

شست و آن را کشتی خورد پس اگر تیرت به هدف ن نشیند و کوهان مجروحش را می پشت شتر تو می
این : نامید و گفت فویسقه میموش را ) ص(که خداي عزوجل او را از رحمت خود دور کند پیامبر 

جود و آب را در آنجا که ارزش حیات دارد از میان  کند یا بند آن را می حیوان مشک آب را پاره می
  .کشد برد و نیز خانه را بر اهلش به آتش می می

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٨٩

 

از آن امام درباره محرم و جانوارانی که : روایت کرد و گفت) ع(ل از ابوالحسن محمد بن فضی -2722
  کردم سؤالکشتنشان براي او جایز است 

اي بر تو  مار سیاه بزرگ و افعی موش و عقرب و هرگونه ماري را باید کشت و اگر درنده: گفت
ر به طرف تو آمد آن را ها را اگ حمله آورد آن را بکش و اگر قسط تو را نکند آن را مکش و سگ

خوار  بکش و بر محرم باکی نیست که حدا را با تیر بزند زیرا که این پرنده از نوع پرندگان گوشت
خورد و اگر دزدان سر راه بر او بگیرند خود  نشیند و کوهان مجروحش را می است که بر پشت شتر می
  .را از تجاوز ایشان بازدارد

  

ت کرده است که از آن حضرت پرسیدم کفاره خرگوش یا روباهی روای) ع(و از عبدالحسن  -2727
  که محرمی آن را شکار کند چیست

  کفاره خرگوش خون گوسفندي است: گفت

  

  

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٩٠

 

درباره مرد محرمی که کبوتري را ) ع(و محمد بن فضیل روایت کرده است که از ابوالحسن  -2730
  کردم سؤالاز کبوتران حرم بکشد 

به حال احرام در حرم کشته باشد گوسفندي و قیمت کبوتر را که یک درهم اگر آن را : پس گفت
است بر ذمه دارد و اگر آن را در حرم در غیر حال احرام کشته باشد قیمت آن یک درهم است بر ذمه 

کند و اگر  دهد یا در راه خریدن طعامی براي کبوتران حرم صرف می او است که آن را به صدقه می
اي را در  رام در غیر حرم کشته باشد خون گوسفندي بر ذمه دارد پس اگر جوجهآن را در حال اح

زیرا  ؛اش نیست اي از شیر گرفته بر ذمه او است و قیمت آن بر ذمه حال احرام و در غیر حرم بکشد بره
که او در حرم نیست و فدیه را اگر بخواهد در منزلش در مکه و اگر بخواهد در حزوره میام صفا و 

پس اگر آن را در حال احرام در  کند میفروشان که محلی معروف است ذبح  مروه نزدیک محل برده
دیه ربع اي با قیمت جوجه که نصف درهم است بر ذمه او است و دو تخم کبوتر ف حرم بکشد پس بره

  .درهم است

  

روایت کرده است که درباره گروهی حاج ) ع(و علی بن رئاب از ابان بن تغلب از امام صادق  -2736
  اند خورده ها آنهاي شترمرغی را به دست آورده و همگی از  محرم که جوجه

فدیه اي که خوردند شتري فربه بر ذمه دارند و همگی در برابر پرداختن  در برابر هر جوجه: گفت
  .خرند ها و به شماره آن مردان می و شترها را به شماره جوجه اند شریک

  

  



 عیفصل دوم تش ١٩١

 

عمران حلبی درباره مردي که در عمره تمتع طواف بیت و صفا و مروه را انجام دهد و آنگاه  -2743
  کرد سؤال) ع(قصیر موي سر همسرش را ببوسد از امام صادق عجله کند و قبل از ت

اش تعلق  ارد که آن را بریزد و اگر مجامعت کند شتري یا گاوي بر ذمهخونی بر ذمه د: امام گفت
  گیرد می

  

درباره مردي در حال عمره تمتع موي سرش را جمع کرده و در وسط سر قرار داده و آن را  -2744
اش را باز کرده و  بسته است و آنگاه به مکه در آمده و قربانی خود را گذرانده و موهاي توده شده

  کرد سؤالا آورده و به قصد زینت روغن استعمال کرده از اما صادق تقصیر بج

  خون گوسفندي بر ذمه دارد: امام گفت

  

معاویه بن عمار درباره مردي در حال تمتع که بیش از انجام تقصیر با همسرش مقاربت کرده  -2745
  کرد سؤالاست از آن امام 

  کند شتري نحر می: امام گفت

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٩٢

 

روایت کرده است که درباره متمعی که قسط تقصیر داشته ولی سر ) ع(ابوبصیر از امام صادق  -2746
  کردم سؤالخود را نتراشیده است 

خواهد  النحر فرا رسد هنگامی که می باید آن را بریزد پس چون یوم او خونی بر ذمه دارد که می: گفت
  اي بر روي سر خود می گذارند استرهسرش را بتراشد 

  

من فدایت : گفت) ع(مردي براي امام صادق : از حماد بن عثمان روایت شده است که گفت -2751
  شوم من چون مناسک عمره را انجام دادم پیش از آنکه تقصیر کنم به سراغ همسر خود آمدم

 کار را از او خواستم در حالی که تقصیر نکرده بود و شتري فربه بر ذمه داري من چون این: امام گفت
  هایش قطع کرد از قبول آن امتناع کرد پس چون بر او غالب شدم قسمتی از موي خود را با دندان

خدا او را رحمت کند زیرا که او داناتر از تو بوده است تو شتري فربه بر ذمه داري و او : امام گفت
  .چیزي بر ذمه ندارد

  

درباره مردي که در ) ع(بوابراهیم رئاب از مسمع روایت کرده است که امام کاظم او علی بن  -2994
  :مشعر با مردم وقوف کرد و پس از آن قبل از اینکه مردم کوچ کنند کوچ نمود فرمود

اش نیست و اگر قبل از طلوع فجر کوچ کرده پس خون  اگر نسبت به حکم جاهل بوده چیزي بر ذمه
  .گوسفندي بر ذمه دارد

  



 عیفصل دوم تش ١٩٣

 

قربانی براي کسی که : روایت کرده است که فرمود) ع(سوید از محمد بن مسلم از امام باقر  -3043
  هاست قدرت داشته باشد از کوچک تا بزرگ واجب است و آن سنتی از سنت

  

  کرد سؤالروایت شده است که مردي از آن امام درباره قربانی ) ع(از امام صادق  -3044

  باشد آن بر هر شخص مسلمان واجب است مگر آنکه قدرت آن را نداشته: پس فرمود

  پس به آن حضرت معروض داشت رأي امام درباره عیال چیست؟

  دهی و اما تو آن را وامگذار دهی و اگر بخواهی انجام نمی اگر بخواهی انجام می: فرمود

  

که چشم و گوش : ها به ما امر فرمود در خصوص قربانی) ص(رسول خدا : فرمود) ع(و علی  -3047
پیراسته بودن از هرگونه عیب و علتی مورد توجه قرار دهیم و ما  را به دقت بنگریم که از جهت ها آن

که گوشش به دو نیم  گوسفنديرا از قربانی کردن گوسفندي که گوشش شکافی گرد داشته باشد و 
  .اي از گوشش بریده شده و به طرف عقب آویخته باشد نهی فرمود شده باشد و گوسفندي که قطعه

  

 اش ش آشکار باشد و نابینایی که کوريا وان لنگی که آثار لنگیحی: فرمود) ص(و پیامبر  -3028
  .شود نمودار باشد و حیوان الغر و مبتال و گوش بریده و گوش شکافته و شاخ شکسته قربانی نمی

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٩٤

 

روایت کرده است که درباره معنی قول خدا عزوجل که ) ع(عبداهللا بن سنان از امام صادق  -3082
  :فرمود

هاشان میان گام را تا زانو بسته  ه اشتران قربانی براي نحر به صف شوند و دستآن به هنگامی است ک
  .گردد وجوب جنوبشان وقتی است که به زمین افتند یعنی جانشان از بدن خارج شود

چون هدي خود را خریدي پس : روایت کرده است که فرمود) ع(معاویه بن عمار از آن امام  -3084
پس ... من المسلمین آن را نحر یا ذبح کن و در حین انجام این کار بگو  آن را رو به قبله بگردان و

  کار را به گردش در آور و تا نمرده باشد گردنش را قطع مکن

  

حسین بن علی به حال عمره : روایت کرده است که فرمود) ع(رفاعه بن موسی از امام صادق  -3107
داده بود و همچنان راه پیمود تا به دهکده به طرف مکه خارج شد و شتري را به قسط قربانی سوق 

مبتال شد و از این رو سر خود را تراشید و شتر را  22برسام سید ولی در آنجا به بیماري شدید برسقیا ر
به رب کعبه : فرمود) ع(نحر کرد و به راه افتاد تا به در خانه رسید و در را کوبید پس علی  جا هماندر 

ر را برایش بگشایید و مقداري آب برایش گرم کرده بودند پس به قسم کوبنده در پسر من است د
  .هاي بعد عمره را به جا آورد طرف آن شتافت و خود را بر آن افکند و آن را نوشید و در نوبت
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 عیفصل دوم تش ١٩٥

 

کردم شخص محرم آیا  سؤال) ع(در روایت سعد بن سعد اشعري آمده است که امام رضا  -3118
  تواند کنیزکان را بخرد و یا بفروشد؟ می

آري و هدي خود را اگر از شتران فربه و یا از گاو و یا گوسفند باشد خریداري کن و اگر : امام فرمود
اي از جنس میش و اگر نیافتی پس چپش  از این سه نوع نبود قوچ فربه نري و اگر نبود پس اخته شده

خداي را بزرگ همی دار زیرا که  پس هرچه در دسترس بود انتخاب کن و شعائرنري و اگر نیافتی 
را به صدقه ببخش  ها آنرا به قصاب مده بلکه  ها آن هاي جلها و  نشانه تقواي قلوب است و پوست آن

د را خریدي روي خود را متوجه قبله ساز و آن را را به سالخ مده پس چون هدي خو ها آنو چیزي از 
پس ذبح کن و کارد را تا ذبیحه نمرده و سرد نشده باشد ... وجحت وجحی: نحر و یا ذبح کن و بگو

به نخاعش مگذران و آن را قطعه قطعه مکن پس آنگاه از گوشت آن بخور و صدقه بده و اطعام کن و 
  ت را بتراشبه هر که خواهی هدیه نما و پس از آن سر

  

  

  

  

  

  

  



  جلد چهارم

  

  

مردي از دنیا رفت و یک پسر و یک غالم زرخرید از ) ع(در زمان علی : فرمود) ع(و اما باقر  -3253
باشد پس  خود باقی گذاشت پس از مرگ وي هریک ادعا کردند که او فرزند و دیگري غالم او می

  شدند) ع(به دادخواهی به نزد علی 

در دیوار مسجد دو سوراخ به اندازه بیرون کردن سر هریک باز کنند پس دستور داد : حضرت فرمود
شمشیر خود را از غالف : هریک سر خود را از سوراخ بیرون کنند آنگاه به قنبر غالم خود فرمود

  بزن گردن غالم را: بیرون کش آنگاه فرمان داد

ون برد و غالم بودنش ثابت گشت پس غالم پس از شنیدن این کالم فوري سر خود را کشید و به در
  من از ریختن خون این مرد گذشتم و این مرد را به تو بخشیدم: به پسر فرمود) ع(حضرت علی 

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٩٧

 

شده  بستر همکرد شوهرش با کنیز وي بدون اجازه او  درباره زنی که ادعا می) ع(حضرت امیر  -3256
  گویی؟ از مرد پرسید چه می

  نشدم خوابه هممن بدون اذن خود همسرم یعنی صاحب کنیز با او : مرد گفت

گو  گو درآمدي شوهرت را سنگسار خواهیم کرد و اگر دروغ اگر تو راست: حضرت به زن گفت
بودي به تو حد مفتري خواهیم زد در این هنگام اقامه نماز گفته شد و حضرت به نماز ایستاد زن در 

اي  شده رجم خواهد شد و چاره بستر همابت شود بدون اذن او شوهرش با کنیز نماز فکر کرد که اگر ث
اش حتمی است لذا پس از نماز از مسجد خارج  جز رجم نیست و اگر دروغش ثابت شود حد تازیانه

  .مراجعه ننمود حضرت هم از وي نپرسید امیرالمؤمنینشد و دیگر به 

  

علی بن الحسین روایت کند درباره مردي که با خواهر صفوان بن مهران از عامر بن سمط از  -3261
حکم آن است که یک ضربت با شمشیر آخته به او زنند تا هر کجا رسید : خود زنا کرده بود فرمود

  رسید اگر احیانا زنده ماند زندانش اندازند تا مرگش فرا رسد

  

بابی که بنده خود را به درباره حکم ار) ع(سکونی مسندا نقل کرده است که امیرالمومنان  -3262
در دست موالي خود  بندهمگر جز این است که : کشتن مردي فرمان داد و غالم اجرا کرده بود فرمود

چون افزار است یعنی اختیار ندارد و لذا باید مولی را که فرمان داده کشت و مباشر قتل که غالم بود 
  .زندان ابد کرد

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ١٩٨

 

مردي را نگه داشته بود تا  ها آنآوردند که یکی از  لمؤمنینامیراسه تن را نزد : سکونی گوید -3263
  کرد یا مواظب اطراف بود دیگري آن را به قتل رساند و سومی نیز نظاره می

بان را در آوردند و کسی که شخصی را براي کشتن نگه  دستور داد چشمان شخص دیده مؤمنانامیر 
  اشر قتل بوده بکشندداشته تا روز مرگش در زندان افکنند و آن را که مب

  

مسمع بن عبدالملک از حضرت صادق نقل کرده که پرسیدم درباره چهار تن که شهادت  -3305
: اند مردي زنا کرده و آن مرد را رجم کردند سپس یکی از شاهدها از شهادتش برگشت و گفت داده

  من یقین نداشتم بلکه به گمانم چنین بود

ام  به دروغ شهادت داده عمداً: قتول واجب شده است و اگر گفتبر آن شاهد که برگشته دیه م: فرمود
  باید قصاص شود

  

در  قبالًمردي که : از پدرش نقل کرده که فرمود) ع(اسماعیل بن مسلم سکونی از امام صادق  -3308
شهادت داد و حضرت شهادت او  امیرالمؤمنینجرمی دست و پاي او را قطع کرده بودند در حضور او 

  .اش هم مشهور شده بود توبه کرده و توبه قبالًرا پذیرفت چون 

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٩٩

 

پرسیدم آیا شهادت : صفوان بن یحیی از محمد بن فضیل از امام هفتم نقل کرده که گوید -3309
  ثر دادتوان به شهادتشان در این امور ترتیب ا ها در مورد نکاح یا طالق یا رجم نافذ است و می زن

ببینند دختري  مثالًها تنها در موردي است که مردها نتوانند دخالت داشته باشند  شهادت زن: فرمود
شهادت دهد اشکال ندارد و جایز است اما در طالق  ها آنباکره است یا نه و اما در نکاح اگر مردي با 

زن باشند به شهادتشان فایده است ولی در مورد زنا اگر سه مرد و دو  ریزي شهادتشان بی و خون
  توان حکم کرد لکن شهادت دو مرد و چهار زن در خصوص رجم نافذ نیست می

  

اي را به چاه  زنی شهادت داد که مردي پسر بچه: کرد سؤال) ع(عبداهللا بن حکم از امام صادق  -3313
  انداخته و طفل جان سپرده است حکم چیست؟

  .شود هادت آن زن ثابت میطفل به ش دیه ¼بر آن مرد ربع یعنی : فرمود

  

شاهدان به دروغ باید تازیانه خورند اما تعداد : روایت کرده که فرمود) ع(سماعه از امام صادق  -3332
را در مجامع عمومی  ها آنو مقدار آن معین نیست و اختیارش با حاکم شرع و امام است و نیز باید 

بگردانند که مردم ایشان را به این عمل زشت بشناسند تا موجب شود دیگر شهادت به دروغ ندهند 
پرسیدم اگر توبه کردند و خود را اصالح نمودند آیا شهادتشان در موارد بعد از توبه و اصالح : گوید

  مقبول است؟

  .از آن پذیرفته است اگر توبه کردند خداوند بر ایشان ببخشاید پس: فرمود

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٠٠

 

اگر : روایت کرده که آن حضرت فرمود) ع(و حکم بن مسکین از معاویه بن عمار از امام باقر  -3392
که شوند و آن کنیز فرزندي آورد و هریک ادعا کنند  بستر همواحد  23دو یا سه تن با کنیزي در طهر

ا بنماید و به نام هر که قرعه در آمد فرزند متعلق به من است حاکم باید با قرعه تعیین صاحب نطفه ر
و اگر مردي کنیزي خرید : فرزند از آن اوست و قیمت آن را باید به صاحب کنیز بپردازد و نیز فرمود

از آن داراي فرزند شد و شخصی ثابت کرد این کنیز از آن من بوده است و فروشنده حق فروش 
رزند را به حساب روز والدت به او بدهد و فرزند نداشته باید کنیز را به صاحبش بازگرداند و قیمت ف

  .را براي خود نگه دارد

سمره بن جندب درخت : فرمود) ع(امام باقر : حسن صیقل از ابوعبیده روایت کرده که گفت -3423
شد نظرش به  رفت سرزده داخل می خرمایی در خانه بنی فالن داشت و هر وقت به سراغ نخل خود می

: افتاد و مرد سخت از این موضوع ناراحت بود حضرت فرمود خانه می و چیزي از همسر صاحب ء شی
اهللا سمره براي سرزدن به درخت  کرد و عرض کرد یا رسول شکایتخانه به رسول خدا  مرد صاحب

شود او را بخواهید و امر فرمایید که اجازه بگیرد تا  خرمایش بدون اذن و اطالع وارد خانه من می
  سر من خود را بپوشاند بعد وارد شودهم

اي سمره چیست که فالنی از تو شکایت دارد و : او را طلبید حضرت به او فرمود) ص(حضرت 
افتد اي سمره هرگاه  شود و نظرش به بدن همسر من می گوید بدون اذن و اطالع سرزده داخل می می

ست داري به جاي این درخت خرما دو: خواستی داخل خانه او شوي اجازه بخواه سپس به او فرمود
بینم مگر  تو را نمی: نه حضرت فرمود: سه نهال گفت: نه فرمود: نهالی در بهشت به تو دهند گفت

  .رو درخت او را بکن و بر رویش بزنب: موجب زیان بعد رو به آن مرد کرد و فرمود
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 عیفصل دوم تش ٢٠١

 

ماده شتر که به ایشان مردي اعرابی نزد رسول خدا آمد و ادعا کرد که هفتاد درهم قیمت  -3425
میان من و خود : من همه قیمت را به تو پرداختم مرد گفت: فروخته طلبکار است رسول خدا فرمود

  کسی را داور قرار ده تا حکم کند

تو میان ما حکم کن آن مرد رو به اعرابی کرد : گذشت پس رسول خدا او را گفت مردي از قریش می
  یکن بر رسول خدا چه ادعا می: و گفت

یا : هفتاد درهم قیمت ماده شتري که به او فروختم مرد رو به رسول خدا کرد و گفت: مرد گفت
  گویید؟ اهللا شما چه می رسول

  ام من تمام مبلغ را به وي پرداخته: حضرت فرمود

آیا شما شاهدي دارید که قیمت را : نپرداخته است مرد به رسول خدا گفت: از اعرابی پرسید گفت
اي  آیا حاضري قسم یاد کنی که حق خود را نستانده: نه آن مرد به اعرابی گفت: فرموداید  پرداخته

سوگند که با این مرد داوري به نزد دیگري برم تا به : فرمود) ص(آري در اینجا رسول خدا : گفت
  حکم خداوند عزوجل میان ما داوري کند

اي فرستاده خدا : پرسید) ع(بود علی  همراه ويپس به نزد علی ابن ابیطالب آمد در حالی که اعرابی 
  اي اباالحسن میان من و این اعرابی داور شو: اید فرمود شما را چه شده که اینجا آمده

هفتاد درهم قیمت ماده شتري که به او : ادعاي تو چیست؟ مرد گفت: از آن مرد پرسید) ع(علی 
  ام فروخته

  فرمایید؟ چه می: کرد سؤالعلی از رسول خدا 

  ام من تمام قیمت ناقه را به او یکجا پرداخته: ت پاسخ دادآن حضر



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٠٢

 

  نه چیزي از قیمت به من نپرداخته است: گوید گفت اي مرد رسوا خدا راست می: گفت) ع(علی 

  دست برد و شمشیر خود را بیرون کشید و گردن آن مرد را بیفکند) ع(در این هنگام علی 

  یا علی چرا چنین کردي؟: رسول خدا پرسید

اهللا ما تو را به امر و نهی و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب وحی خداوند تصدیق  یا رسول: ض کردعر
ایم چگونه در پرداخت هفتاد درهم قیمت شتر این مرد بیابانی تصدیق نکنیم من از این جهت او  کرده

ن نداده گوید و او پاسخ داد نه چیزي به م را کشتم که پرسیدم آیا رسول خدا آنچه گفت راست می
  حکم به درستی کردي اي علی اما دیگر در این موارد تکرارش منما: است پس رسول خدا فرمود

  .این حکم خداوند بود نه آن که تو کردي: سپس رو به مرد قریشی کرده که همراه ایشان بود و فرمود

  

ت کرده که روای) ع(عالء از محمد بن مسلم از یکی از صادقین امام باقر یا امام صادق  -3442
کند او آزاد باشد  بستري همشخصی کنیزي داشت و پیمان بست که هر وقت نزد او برود و : پرسیدم

آنگاه این کنیز را به دیگري فروخت سپس از او خریداري کرد آیا اکنون هم باید به عهد خود باقی 
  باشد؟

  ل از ملکیتش خارج شده بودشود چون با فروشش در بار او بستر همنه اشکال ندارد که با او : فرمود

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٠٣

 

مردي آزاد  24روایت کرده شخصی کنیز خود را به همسري و کابین) ع(حلبی از امام صادق  -3444
در آورد و با او شرط که فرزندانی که به هم رساند آزاد باشد و آن مرد کنیز را طالق داد یا از دنیا 

  برفت و صاحب کنیز وي را به دیگري شوهر داد حکم فرزندان شوهر دوم چیست؟

نسبت به فرزندان حکم خود کنیز را دارند و جز این نیست که شرط فقط با شوهر اول بوده اما : فرمود
  .دومی صاحب کنیز مختار است چنانچه خواهد آزاد کند و اگر بخواهد به بندگی باقی گذارد

  

کردند زنی کنیز خود را تدبیر کرد و آن کنیزك از شوي خویش  سؤال) ع(از امام هفتم  -3459
  دختري زیبا و سالم زایید آن زن نداست که آیا دختر نیز مانند مادرش مدبر است یا نه؟

  زن پس از تدبیر حامله شده یا هنگام تدبیر داراي حمل بوده است؟: پرسید) ع(امام 

  دانم جواب هر دو را بفرمایید فدایت شوم نمی: گفت

اگر کنیز حامله بود و هنگام تدبیر راجع به فرزند سخنی نگفته است در این صورت کنیز : امام فرمود
  .یر حمل برداشته فرزند مانند مادر مدبر خواهد بودمدبر و فرزندش بنده است و چنانچه بعد از تدب

  

امام فرمود بنده مدبر جز ثلث : روایت کرده که گوید) ع(محمد بن مسلم از یکی از صادقین  -3461
شود و شخص هروقت که باشد چه در حال صحت چه در حال مرض موت از وصیت به  محسوب می

  تواند عدول کند و آن را باطل سازد ثلث می
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 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٠٤

 

مردي بنده خود را که داراي سرمایه و  کردم سؤال) ع(از امام باقر : برید بن معاویه گوید -3467
تجارت بود تدبیر کرد و آن بنده با اجازه موالیش از مال شخصی خود کنیزي خرید و آن داراي چند 

  اوالد شد و پیش از مرگ موالي خویش از دنیا رفت تکلیف اموال و اوالد وي چیست؟

متعلق به موالست و  25ولد همه ماترك از متاع و زمین از آن مولی و مالک است و ام: فرمود )ع(امام 
  .اما اوالد همه مانند پدر خود مدبراند و چون مالک از دنیا برفت همگی آزادند

  

تواند  ضاي مکاتبه کرده آیا موال میقااي دارد و از او ت درباره مردي که بنده) ع(امام صادق  -3482
  مگر با بهایی سنگین نپذیرد

  تواند آري می: فرمود

  

  پرسیدم مکاتبی فوت کرده فرزندانی دارد) ع(از امام ششم : مهزم اسدي گوید -3487

اند و اگر مشروط نبوده فرزندانش کار  اگر مکاتب مشروط بوده فرزندانش همه مملوك و برده: فرمود
  .کنند و بقیه اقساط را بپردازند و همگی آزاد شوند
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 عیفصل دوم تش ٢٠٥

 

اند  پرسیدم حکم کنیزانی که از صاحبانشان داراي فرزند شده) ع(از امام صادق : زراره گوید -3507
  چیست؟

توان بخشید و  توان او را فروخت و هم به ارث به ورثه منتقل نمود و هم می کنیز است هم می: فرمود
  .حکمش در حد و مانند کنیز است

  

از وي داراي فرزند  قبالًباره مردي که کنیز خود را در) ع(امام صادق : وهب بن عبد گوید -3508
  اش درآورده و سپس از دنیا رفته است بوده است به زوجیت برده

آن زن بر شوهر خویش حقی و اختیاري ندارد براي ورثه آن مرد همچنان در حالت کنیزي : فرمود
  .باقی است

  

توان خرید و فروش کرد یا به  را می ناولد زکردند بنده  سؤال) ع(از امام صادق : حلبی گوید -3530
  خدمتکاري گرفت؟

  آري مگر دختري باشد که هویتش معلوم نیست که در این صورت نباید او را فروخت: پاسخ داد
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ترسد  مردي می: نقل کرده که از آن حضرت پرسیدند) ع(زید بن شحام از امام صادق  -3536
تواند در بندش کند یا در گردنش  اش فرار کند یا اینکه یک بار گریخته و او را یافته است می برده

  و آزادش نیندیشند؟بندي آویزد تا او را بشناسند 

اه از فرارش هراس یا ترسی داشتی دست یا پایش را به او مانند شتر سرکش و گریزپاست هرگ: فرمود
  زنجیر کن و او را از غذاي سیر و لباس دریغ مدار

  چه مقدار خوراك به او بدهم: عرض کردم

  دهیم خورمان را یک کیلو و نیم خرما می ما نان: فرمود

  

از موالي  اگر غالمی: روایت کرده است که آن حضرت فرمود) ع(ابوعبید از امام صادق  -3542
شود زیرا او در حالی که هنوز به صاحبش باز  خود فرار کند و سپس دزدي کند دست او قطع نمی

خوانند  نگشته به منزله مرتد از اسالم است و لکن او را به بازگشت به صاحبش و نیز قبول اسالم می
و همچنین است حکم  کشند کنند و بعد او را می میاگر نپذیرفت به موالیش بازگردد دست او را قطع 

  .مرتد اگر سرقت کند
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این دعا را براي بنده فراري بخوان و آن را : به من فرمود) ع(امام ششم : معاویه بن عمار گوید -3545
  :اي بنویس در ورقه

تر از پوست  پروردگارا آسمان و زمین از آن توست و میان آن دو نیز متعلق به توست آن را بر او تنگ
تا او را به من بازگردانی و مرا بر وي پیروز گردان و در حواشی و اطراف آن ورقه شتر بگردان 

اي و آن را در جایی که شب وي خوابیده و در زیر خاك دفن  الکرسی نوشته شده باشد مانند دایره آیه
  نهی کنی و بر روي آن چیزي سنگین می می

  

روایت کرده که ) ع(شته از امام صادق حلبی درباره زنی که از اسالم خارج شده و مرتد گ -3548
آب و اي که نمیرد و به او  دارند به اندازه کشند بازداشتش کرده به کار سخت وامی او را نمی: فرمود

  .زنند دهند لباس خشن بر او پوشانده و هنگام نماز او را تازیانه می غذا می

  

که امیرالمومنان : چنین آمده) ع(پدرش از ) ع(و در روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق  -3549
  هرگاه زنی مرتد گشت او را نباید کشت بلکه حکمش زندان ابد است: فرمود) ع(
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شهادت داد که دو تن از مردان مسلمان اهل کوفه را دیده که آمده ) ع(مردي نزد امیرمومنان  -3551
  کردند در مقابل بتی عبادت می

د کار بر تو مشتبه شده باشد و کسی را فرستاد و آن شخص دید که آن اي واي نکن: امیرمومنان فرمود
 ها آنرا نزد حضرت آوردند امام دستور داد از عبادت بت برگردند اما  ها آنکنند  دو بر بتی سجده می

هایی در زمین پرداختند و در آن آتش افروختند و آن دو را در آتش بسوختند  انکار کردند لذا خندق
  .روایت کرده است) ع(ا موسی بن بکر از فضیل از امام صادق و این خبر ر

  

یکی از گماشتگان امیرمومنان به آن حضرت نوشت من به جماعتی از مسلمین در اینجا  -3552
  برخوردم که زندیق هستند

هرکس از مسلمانان که در خانه مسلمانی به دنیا آمده و مرتد شده است گردنش را : حضرت فرمود
نیست که آن را توبه دهی و هر کس در خانواده مسلمان به دنیا نیامده و مرتد شده او را بزن و الزم 

توبه ده و اگر توبه نکرد گردنش را بزن اما ترسایان در آن عقیده باطلی که هستند خود به مراتب 
  26تر و نارواتر از زندقه سخت

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  کافر  26



 عیفصل دوم تش ٢٠٩

 

خویش را به اسالم کشیده است و او نیز هرگاه پدر اسالم آورد فرزند : فرمود) ع(امیرمومنان  -3556
اند به اسالم دعوت شوند اگر  شود و هرکدام از اوالد او که به حد بلوغ رسیده مسلمان محسوب می

نپذیرفت کشته خواهد شد ولی اگر پسر اسالم آورد پدر و مادر را به سوي اسالم نکشید و میان آن 
  .برد سلمان ارث نمیپسر و مادر و پدر و توارث نیست یعنی کافر از م

شخصی کنیزي خریداري کرده : پرسیدم) ع(از امام صادق : عبدالرحمن بن ابی عبداهللا گوید -3819
  شده او را حامله یافته چه کند؟ بستر همچون با وي 

  را باز پس دهد و چیزي به او بپردازد آن: فرمود

  

که من آزادم لکن دلیل و شاهدي  اي ادعا کرده برده: پرسید) ع(عیص بن قاسم از آن حضرت  -3825
  توانم خریداري کنم؟ ندارد آن را می

  آري: فرمود

  

درمورد کنیزکی که فرزند صاحبش ) ع(امیرمونان : فرمود) ع(امام باقر : محمد بن قیس گوید -3826
شده و پسري آورده بود  بستر هماو را بدون اجازه و در نبودن پدرش فروخته بود و مشتري با وي 

داشت که پسرم بدون اجازه من این  احب اول کنیز با خریدار به منازعه پرداخت اظهار میسپس ص
که کنیز و فرزندش از آن صاحب اول است و او برگیرد خریدار : کنیز را فروخته است حکم فرمود

  سوگند یاد کرد که حق من پایمال شد و از حقیقت خبر نداشتم
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سازم مگر  به خدا قسم فرزندت را رها نمی: گروگان گیر و بگو تو نیز فرزند او را: امام به او فرمود
آنکه فرزندم را رها کنی و مرد چون چنین چیزي دید معامله فرزند را امضا کرد و فروش کنیز را 

  .پذیرفت

  

فرمایید در مورد اینکه شخصی پشم  عرض کردم چه می) ع(و نیز ابراهیم کرخی به امام صادق  -3853
  شخصی خریداري کرده به مبلغ معین اي که در شکم دارند از ا با بچهرأس میش ر صد یک

  است ها آناین اشکالی ندارد اگر چیزي در شکم نداشتند قیمت در مقابل پشم : فرمود

  

خدمت امام جواد رسیدم و کنیزي براي عرضه و فروش به همراه بردم آن : زید شحام گوید -3857
نیز با وي در آن باره تا اینکه معامله انجام شد و دست مرا  حضرت در قیمت با من گفتگو کرد و من

  بفشرد

فدایت شوم من در معامله با شما بسیار گفتگو کردم تا بدانم چانه زدن سزاوار است یا نه : عرض کردم
  آنگاه عرض کردم ده دینار از قیمت را تخفیف دادم

اي که  آیا سخن رسول خدا را نشنیده جز اینکه قبل از دست دادن انجام معامله باشد هیهات: فرمود
  تخفیف پس از انجام معامله حرام است: فرموده است

  

  



 عیدوم تشفصل  ٢١١

 

از صفوان هفتاد زره حطمی عاریه کرد و این پیش از آن بود که صفوان به ) ص(رسول خدا  -4086
یا ابوالقاسم آیا : آن حضرت ایمان آورده باشد و چون رسول خدا درخواست عاریه کرد صفوان گفت

  بانه و با زور یا عاریه و یا با رضایت که بازگشت داردغاص

پس از آن سنت بر آن جاري شد که هرگاه در آن ضمان شرط  دار بازگشتنه بلکه عاریه : فرمود
خواهد بود و ابن صفوان بن امیه پس از آنکه اسالم آورد روزي در  مضمونهشود با ضمان است و 

وي در پی سارق رفت و عبایش را گرفت او را نزد رسول  مسجد به خواب رفت و عبایش را ربودند و
  آوردند و اقامه بینه کرد و دو شاهد عادل آورد که او سارق عباي اوست) ص(خدا 

  دستور داد که دست او را ببرند) ص(رسول خدا 

بري من آن را به او  اي رسول خدا دست او را به جهت عباي من می: صفوان با تعجب عرض کرد
  بخشیدم

و چرا این کار را پیش از آنکه به شکایت نزد من آیی نکردي و دست دزد را برید : حضرت فرمود
سنت بر آن جاري گشت و حد سارق چون به امام و یا حاکم برسد و شاهد بر آن شهادت دهد تعطیل 

  نشود و اقامه گردد

  

اهللا را  رها کرد و بسم هرگاه شکارچی سگ را براي شکار: فرمود) ع(امام صادق : زراره گوید -4125
فراموش کرد مانند آن است که آن را ذبح کند و فراموش کرده باشد نام خدا را ببرد و همچنین است 

  اهللا بگوید حکم اگر با تیر شکار کند و بسم
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و امیرمومنان در مورد کسی که تیرهایی دارد که داراي پیکان نیست و آن همه چوب است و  -4137
برد اگر چه  درد و نام خدا را می خورد و می کند از پهلو به پرنده می از کمان رها میهمان چوب را که 

  خون نیاید

تواند از آن بخورد در صورتی که  ها براي شکار ساخته شده و مشخص است می اگر این آلت: فرمود
  .نام خدا را هنگام رها کردن برده باشد

  

کوهی نر یا گوزنی شکار کرده بود و دیگران آن را در مورد مردي که یک بز ) ع(امام باقر  -4140
کرد آن کار حرام است  قطعه قطعه کردند و آن کس که تیر انداخته و آن را شکار کرده بود اظهار می

  شد که آیا در این مورد نهیبی وارد شده است؟ سؤالاز آن نخورید 

  نهی وارد نشده و اشکالی ندارد: فرمود

  

مردي شکاري را با تیر صید کرده و : پرسیدم) ع(از امام صادق : گویدمحمد بن علی حلبی  -4141
  توان از آن خورد؟ شکار بر زمین زده شده است مردم ریختند و آن را پاره پاره کردند آیا می

  از آن بخور: فرمود

  

ر اگر باز یا شاهین و یا عقاب را براي شکا: روایت کرد که فرمود) ع(ابوبصیر از امام صادق  -4143
شکار کنند و آن را نزد تو آرند از آن مخور مگر اینکه زنده آورند و تو آن را ذبح  ها آنفرستی و 

  کنی



 عیفصل دوم تش ٢١٣

 

اي است  پرنده(از خوردن گوشت هوبره پرسید ) ع(پسر مسمع بن عبدالملک از امام صادق  -4149
  )پابلندانکویري از نوع 

  خوردم د و من از آن سیر میچقدر دوست دارم که اکنون پخته آن اینجا بو: امام فرمود

  

پرسیدم با سنگ تیز و نی و چوب دستی ) ع(از موسی بن جعفر : عبدالرحمن بن حجاج گوید -4163
  توان حیوان را ذبح کرد؟ و شاخه نازك در جایی که دسترس به کارد نیست می

  هاي گردن را قطع کند اشکالی ندارد هرگاه آن آلت رگ: فرمود

  

اشکالی ندارد از حیوانی که با سنگ آن را ذبح : فرمود) ع(امام صادق : ن گویدعبداهللا بن سنا -4164
  اند بخوري در صورتی که کارد آهنی نیابی کرده

  

جماعتی نزد رسول خدا آمدند و به : فرمود) ع(امام صادق : عبدالرحمن بن ابی عبداهللا گوید -4165
اش بر ما مشکل گشت با  ريآن حضرت عرض کردند گاوي از گاوهاي ما وحشی شد و نگهدا

  شمشیر او را کشتیم

  رسول خدا فرمان داد آنان را به خوردن

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢١٤

 

در مورد حکم شتري که در چاهی فرو افتاده و قبل از مردن از ) ع(از امام باقر : زراره گوید -4167
  جانب دم ذبح شده پرسش کردم

  ندارددر صورتی که بر آن نام خدا را برده باشی اشکالی : حضرت فرمود

  

کشند و در شکمش بره دارد اگر  اي که می ذبیحه: فرمود) ع(امام باقر : محمد بن مسلم گوید -4174
باشد و چنانچه خلقتش تمام نیست از  خلقت بره تمام است از آن بخور زیرا ذبحش ذبح مادرش می

  آن مخور

  

پرسیدم معنی : گوید محمد بن مسلم از یکی از دو امام حضرت باقر یا صادق نقل کرده که -4175
  حالل شده بر شما زبان بستگان چهارپا: سخن خداوند عزوجل را که فرمود

  باشد هرگاه بدنش مور و کرك پیدا کرده ذبحش ذبح مادرش می تودلیبره : فرمود

  

که او را  ولد زنااز ذبحی که ) ع(مرزبان بن عمران اشعري از امام رضا : صفوان بن یحیی گوید -4178
  اند انجام دهد پرسید؟ ت شناختهبه آن صف

  .اشکالی ندارد همچنین است ذبح و کشتاري که زن و کودك در حال اضطرار انجام دهند: فرمود

  

  



 عیفصل دوم تش ٢١٥

 

  ذبیحه زن حکمش چیست؟: پرسیدم )ع(امام صادق از : محمد بن مسلم گوید -4190

اهللا و  داند بسم میاگر جماعتی همه زن هستند و مرد همراهشان نیست پس آنکه از همه بهتر : فرمود
  ذبح کند

  و از ذبیحه کودك پرسیدم

اگر چاالك است و جست و خیز دارد و قامتش پنج وجب شده است و قدرت گرفتن کارد را : فرمود
  .به دست دارد اشکالی ندارد

  

علی بن حسین کنیزي داشت و هرگاه : نقل کرده که فرمود )ع(امام صادق عبداهللا بن سنان از  -4193
  .کرد خواست آن جاریه ذبح می می

  

  گیرند پرسیدم در مورد پنیر مایه که از بزغاله مرده می )ع(امام صادق از : زراره گوید -4212

  اشکالی ندارد: فرمود

  توان آن را خورد؟ عرض کردم میشی مرده و در پستانش شیر باقی است می

  اشکالی ندارد: ودفرم

  عرض کردم پشم و مو و استخوان فیل و تخم که از شکم مرغ مرده بیرون آید چه

  .پاك و حالل است ها اینهمه : فرمود



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢١٦

 

اگر شما ناچار شدید از ظروف مجوسی : و زراره از آن حضرت روایت کرده که فرمود -4221
  استفاده کنید آن را با آب بشویید

  

پرسید ظرف اهل ذمه ) ع(یکی از دو امام حضرت باقر یا حضرت صادق محمد بن مسلم از  -4223
  حکمش چیست؟

براي خوردن استفاده نکنید هرگاه که در آن مردار یا خون یا گوشت خوك  ها آناز ظروف : فرمود
  خورده باشند

  

  از کشتن مارها پرسید )ع(امام صادق حلبی از  -4234

تی بکش مگر مار سفید را و نیز نهی فرموده است از کشتن هر نوع ماري را در خشکی یاف: امام فرمود
کنید  کشید و زنده رها می را نه از براي اینکه کشتنشان شوم است نمی ها آن: مارهاي خانگی و فرمود

هرکس مار خانگی را بکشد چنین و : ندگفت میشود که  این همان قول یهود در زمان رسول خدا می
هر کس از ترس عاقبت ناگوارش مار خانگی را نکشد : فرمود) ص(چنان خواهد شد پس رسول خدا 

رساند  چون با تو کاري ندارد و آزاري به تو نمی کنید میاز من نخواهد بود و جز این نباشد که او رها 
  کشی شود که تو او را در النه خودش می گاه می: و فرمود

  

  



  جلد پنجم
  

  

حالل شدن زن بر مرد سه وجه : فرمود شنیدم که می )ع(صادق امام از : حسین بن زید گوید -4339
نکاحی که با کنیز زر خر ) موقت(است نکاحی که به سبب آن میراث برند نکاحی که میراث نبرند 

  شود

هاي پیامبر  سه چیز از روش: فرمود شنیدم که می) ع(از حضرت رضا : معمر بن خالد گوید -4341
  بسیار زن گرفتنو  27کردن شارب عطر کوتاه: است

  

ما در خدمت رسول خدا : ابوحمزه ثمالی از جابر بن عبداهللا انصاري روایت کرد که گفت -4367
  اي نسبت به دیگران امتیازي دارند گفتیم و اینکه پاره ها سخن می به زن راجعبودیم ) ص(

  اند کدمآیا برایتان بگویم بهترین زنان شما : فرمود) ص(رسول خدا 

  کردند بفرماییداصحاب عرض 

بوده و  دامن پاكاز بهترین زنان شما زنی است که پر فرزند مهربان و پوشیده و : حضرت فرمود
ارزشش در خانواده خود بیش از ارزش او در خانه شوهرش باشد و آرایش و زینت کننده خویش 

مانش را براي شویش و از غیر او محفوظ و پوشیده باشد آن زنی که گوش به سخن شوي دهد و فر
اطاعت کند و چون در بستر روند خود را در اختیار همسر گذارد و مانند شوهر شوق و رغبت به 

  نشان ندهد بستري هم
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 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢١٨

 

تر از شما زنان که در ربودن عقل  عقل ندیدم سست عقیده کم: فرمود) ص(رسول خدا  -4371
  تر باشد تر و تردست صاحبان خرد از شما تیز پنجه

  

دهند و خود موجودي  زنان در گفتگوي با همسران چندان شایستگی نشان نمیو نیز فرمود  -4372
لطیف هستند که نیاز شدید به حفظ و حراست دارند لذا شما مردان نقص اول را با سکوت و خاموشی 

  خود و دوم را با نگهداري آنان در منازل بپوشانید

  

هایی که در  علف(ز خضرا الدمن دهم ا اي مردم شما را زنهار می: فرمود) ص(رسول خدا  -4377
  )روید خوابگاه و طویله شتران می

  پرسیدند یا رسول مراد از خضرا الدمن چیست؟

  سیمایی است که در خاندان پست تولد یافته است زن خوشگل و خوش: فرمود

  

دختري را پدرش در کودکی به : پرسید) ع(و محمد بن اسماعیل بن یزیع از حضرت رضا  -4391
دي در آورد و از دنیا رفت در حالی که کودك صغیر بود پس سپس بزرگ شد و کبیر تزویج مر

آیا اختیار در دست اوست یا تزویج او ) نشده است بستر هم(گشت و هنوز شوهر با وي عروسی نکرده 
  به حال خود باقی است؟

  حکم تزویج به حال خود باقی است: فرمود



 عیفصل دوم تش ٢١٩

 

خواهد دختر خویش را به  عرض کردم پدري می )ع( امام صادقبه : عبید بن زراره گوید -4392
  مردي به زوجیت دهد و جد پدري دختر نظر دارد به دیگري دهد حکم چیست؟

  پدر به دیگري تزویج نکرده باشد قبالًتر است اگر  جد اولی: حضرت فرمود

  

هر  در شب اول و شب وسط و شب آخر هر ماه مجامعت نکن زیرا: فرمود )ع(امام صادق و  -4408
کس در این اوقات چنین کند باید خود را آماده سقط فرزند نماید و چنانچه سقط نشود بعید نیست 

اش  اي که دیوانه در اول و وسط و آخر هر ماه دیوانگی آیا ندیده آیدکه مجنون یا دیوانه به دنیا 
  .شود تشدید می

  

  تواند ازدواج کند؟ زن مجوسی می از امام باقر پرسیدم مرد مسلمانی با: محمد بن مسلم گوید -4423

شود و نطفه خود را خارج  بستر همنه و لکن اگر کنیز مجوسی دارد اشکال ندارد که با وي : فرمود
  بریزد و از او فرزند دار نشود

  

پرسیدم مردي کنیزي داشت او را برهنه کرده اندام او  )ع(امام صادق از : عبداهللا بن سنان گوید -4435
تواند کام گیرد و به عکس اگر از آن پدر بود  ریست آیا از آن کنیز پدر آن مرد میرا با شهوت نگ

  شود؟ بستر همتواند با او  پسر می

هرگاه پدر نظري از روي شهوت بدو کرد و اندامی از او را که بر دیگران حرام بود نگریست : فرمود
  شود م میبر پسر حرام است و اگر فرزند این عمل را انجام داد بر پدر حرا



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٢٠

 

تواند به موي  آیا شخصی که قسط ازدواج دارد می: پرسید )ع(امام صادق عبداهللا بن سنان از  -4439
  خواهد با او نکاح کند نظر کند؟ زنی که می

  آورد آري چرا که وي با مبلغ گزافی به دست می: فرمود

  

  نشو بستر همبا زوجه دختر تا نه سال یا ده سالش تمام نشده : فرمود) ع(امام باقر : زراره گوید -4440

  

و روایت شده است که هرکس با دختري که هنوز نه سالش تمام نشده یا به نه سال نرسیده  -4441
از حلبی از  کند و دختر آسیب ببیند و معیوب شود ضامن خواهد بود و این خبر را حماد بستري هم

  .روایت کرده است )ع(امام صادق 

  

سوا شد مردي که داراي سه زوجه دائمی است با زنی  )ع(امام صادق سنان بن طریف گوید از  -4462
  تواند؟ نشد پس خواست کنیزي را آزاد سازد و با او تزویج کند آیا می بستر همازدواج کرد ولی 

نگشته طالق گوید مانعی ندارد که با زنی در همان روز ازدواج  بستر هماگر آن زنی را که با او : فرمود
کند و اگر از آن سه زن دیگر که از همه کام گرفته یکی را طالق گوید جایز نیست تا عده او تمام 

  نشده با زن دیگر نکاح کند

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٢١

 

ي در مورد شخصی که اقرار کرد کنیز مردي را غصب کرده و از وي دارا )ع(امام صادق و  -4466
  فرزندي شده

  .گردد اگر غاصب اقرار کند و یا او با بینه ثابت کند کنیز با فرزند به صاحب کنیز باز می: فرمود

  

پرسیدم دو نفر با دو تن زن ندیده ازدواج کردند و به ) ع(از امام باقر : محمد بن مسلم گوید -4467
اکنون ظاهر شد که اشتباه شده  اشتباه زن هر یک را به دیگري دست به دست دادند و دخول واقع شد

  است چه کنند؟

خود عده نگه دارد و پس از انقضاي عده هرکدام به شوهر حقیقی خود  بستر همهر یک از : فرمود
  بازگردد

  

عبداهللا بن بکیر از یکی از دو امام صادق یا باقر روایت کرده که آن حضرت در مورد مرد  -4473
اگر زن : مرد سالم با زن مسلمانی ازدواج کرده است فرمود کرده و به عنوان 28اي که تدلیس اخته

نمایند و چنانچه زن راضی بود و با  کنند و سر مرد را داغ می درخواست کند آن دو را از هم جدا می
  .تواند اظهار عدم رضایت کند وي ساخت بعد از آن نمی
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 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٢٢

 

نیز گرفت ولی به عکس آن جایز توان بر روي ک و نیز امیرمومنان حکم کرد که زن آزاد را می -4477
نیست و هرکس زن آزاد را با کنیز جمع کند باید نفقه آزاد را دو چندان کنیز دهد و دو شب نزد آزاد 

  از مال و از نفس است سوم یکو یک شب نزد کنیز باشد و براي کنیز 

  

درباره شخصی که زنی ذمی را هووي زن مسلمان قرار  )ع(امام صادق : و هشام بن سالم گوید -4478
  داد

حد را که دوازده و نیم ضربه است باید به او  هشتم یکمیان او و زن کتابی جدایی افکنند و : فرمود
  بزنند و اگر زن مسلمان راضی بود فقط دوازده و نیم ضربه را به او زده و کتابی را از او جدا نسازند

  ونه جاري سازند؟پرسیدم نیم ضرب را چگ

  .به او بزنند بار یککمر تازیانه را گرفته : فرمود

  

پرسیدند مردي با دختري نابالغ ازدواج کرد و با او  )ع(امام صادق از : بن اعین گوید مرانح -4493
  نزدیکی کرد و بکارت او را برداشت و او را به پاره نمودن پرده فاصل دو مخرج معیوب کرد

شده بود حکمی بر او نیست و اگر نشده یا کمی به نه سال مانده بود در اگر دختر نه سالش : فرمود
او را ناقص ساخته بود پس وي را تباه کرده و از شوهر کردن محروم ساخته و بر امام  بستري همهنگام 

ر مخارج نفقه او را وقت است که دیه آن دختر را از او بستاند یا اینکه خود همان مرد تا آخر عمر دخت
  .متکفل گردد که در این صورت نیز چیزي بر ذمه او نخواهد بود

  



 عیفصل دوم تش ٢٢٣

 

کور و یا مبتال به بیماري پیسی و یا جذام  زوجهاگر : فرمود) ع(امام باقر : محمد بن مسلم گوید -4497
  تواند نکاح را فسخ کند و یا لنگ باشد و مرد آگاهی نداشته و پس از عقد فهمیده است مرد می

  

... در بیان گفتار خداوند در آیه شریفه ول والدات  )ع(امام صادق : داود بن حصین گوید -4501
تا زمانی که طفل پسر شیرخوار است نگهداري میان هر دو همسر به طور مساوي است و چون : فرمود

برود مادر از  او را از شیر بازگیرند پدر به حضانت و نگهداري او احق مادر است و چنانچه پدر از دنیا
تر است و اگر پدر از دنیا رفته و طفل شیرخوار است و  همه فامیل پدري به نگهداري فرزند اولی

من او را به : دهم و مادر طفل بگوید من به چهار درهم فرزند را شیر می: اي آمده به پدرش بگوید دایه
ستاند و به دایه دهد لکن براي او بهتر تواند از مادر طفل را ب کمتر از پنج درهم شیر نخواهم داد پدر می

  .تر است است که او را نزد مادر بگذارد که اگر چنین کند به لطف نزدیک

  

که رسول خدا : از پدرش از پدرانش روایت کرده است )ع(امام صادق عبداهللا بن میمون از  -4509
سن ده سالگی که رسیدند از به بستر پسر را با پسر و پسر را با دختر و دختر را با دختر : فرمودند

  یکدیگر جدا سازید

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٢٤

 

یا : زنی به نزد رسول خدا آمد و عرض کرد: فرمود) ع(امام باقر : محمد بن مسلم گوید -4513
اش بپرهیزد و از مال  آنکه او را فرمان ببرد و از نافرمانی: فرمود: اش چیست اهللا حق مرد بر زوجه رسول

بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد و او را از کامیابی مانع نشود شوهر چیزي به فقیر ندهد و نیز 
اش بدون رخصت وي خارج نشود که اگر بدون اجازه از  هرچند بر جهاز شتري سوار باشد و از خانه

منزل بیرون رفت فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت همگی او را لعنت کنند تا به 
  اش بازگردد خانه

  تر است اي پیامبر خدا چه کسی بر مرد افزون: دزن عرض کر

  پدر و مادرش: فرمود

  چه کسی حقش بر زن بیشتر است؟: پرسید

  شوهرش: فرمود

  

  حق زن بر شوهرش چیست؟: پرسید )ع(امام صادق اسحاق بن عمار از  -4536

  بخشدآنکه او را سیر گرداند و پیکرش را بپوشاند و اگر خطایی از او سر زد بر وي ب: فرمود

  

: اند روایت کرده که رسول خدا فرموده) ع(از پدرش از پدرانش  )ع(امام صادق سکونی از  -4535
زنانتان را در طبقات فوقانی جاي ندهید و نویسندگی به آنان نیاموزید و سوره یوسف را تعلیمشان 

  نکنید و بافندگی و سوره نور را به آنان بیاموزید



 عیفصل دوم تش ٢٢٥

 

در شش صورت عزل اشکالی : فرمود شنیدم که می) ع(ام کاظم از ام: یعقوب جعفی گوید -4539
  ندارد

  شود زنی که یقین داري حامله نمی - 1

  زنی که یائسه گشته - 2

  زن دریده - 3

  زن بدزبان و فحاش - 4

  دهد زنی که فرزندش را خود شیر نمی - 5

  کنیز - 6

  

خداوند تبارك و تعالی براي زنان غیرت : به من فرمود) ع(امام باقر : جابر بن یزید گوید -4543
نصیب نکرد و آن را براي مردان خواست و به آنان داد زیرا او براي مردان چهار زن آزاد به عقد 

نداد و اگر ها بیش از یک همسر قرار  دائمی را حالل فرمود و هرچه از کنیز مالک شوند ولی براي زن
کسی را انباز شوهر خود گیرد خداوند عزوجل او را زانیه خواند و جز این نباشد که زنانی که ایمان 

رشک  مؤمنهاستواري به صحت احکام اسالم ندارند به تعدد زوجات مردان غیرت ورزند و اما زنان 
  .نبرده به حکم راضی هستند

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٢٦

 

کرده بودند که  سؤالبه بانوانی که از وي ) ص(رسول خدا : روایت شده که )ع(امام صادق از  -4544
  ام شوهرم تندخو است و من براي اینکه او را به خود جذب کنم عملی انجام داده و او را سحر کرده

اف بر تو باد آب دریاها را تیره ساختی و گل را سیاه نمودي و بیان فرشتگان آسمان و زمین تو : فرمود
  اند ت کردهرا لعن

ها به نماز و بیداري و  چون این زن سخنان رسول را شنید روزها به گرفتن روزه پرداخت و شب: فرمود
  سر خود را بتراشید و لباس زیر و پشمینه در بر کرد

  .اش پذیرفته نگردد  توبه: خبرش به رسول خدا رسید فرمود

  

ي خرید و فروشنده با وي نزدیکی از آن حضرت پرسیدم مردي کنیز: محمد بن مسلم گوید -4547
  نکرده بود آیا باید باز تا دیدن یک حیض درنگ کند؟

  آري: گفت

  بیند با او چه کند؟ کنیزي حیض نمی: عرض کردم

اش را در رحم او فرو نریزد تا روشن شود  شود نطفه می بستر همکارش مشکل است اگر با وي : فرمود
  آیا حامله بوده یا نه

  رنگ کند؟چه مدت د: پرسیدم

  چهل و پنج شب: فرمود

  



 عیفصل دوم تش ٢٢٧

 

مردي کنیز باردار خریداري کرده است که : پرسیدم) ع(از امام کاظم : بن عمار گویداسحاق  -4550
  شده حکم چیست؟ بستر همحملش ظاهر بوده و با وي 

  بسیار بد کرده: فرمود

  فرمایید؟ شما درباره حکمش چه می: عرض کردم

  رحم ریخته یا نه؟پرسید نطفه را در خارج ) ع(امام 

  به هر دو صورت حکمش را بیان کنید: عرض کردم

اگر نطفه را بیرون ریخته از پس خشم خداوند بترسد و چنانچه نطفه را در رحم ریخته پس آن : فرمود
رسد و لکن او را آزاد کند و سهمی از مالش براي او قرار  فرزند را نفروشد و ارث وي هم به او نمی

  گی کند زیرا با نطفه خود آن طفل را تقویت کرده استدهد که با آن زند

  

چگونه شخص کنیز خود را براي غالمش : پرسیدم) ع(از امام باقر : محمد بن مسلم گوید -4553
  تزویج کند؟

اش بگوید انکحتک فالنه و نام کنیز را ببرد و همین که به غالم گفت فالن  کافی است به بنده: فرمود
ام آن دو با یکدیگر محرم شده و غالم باید از مال خود یا موالیش  در آوردهکنیز را به زوجیت تو 

چیزي به زن هدیه دهد یک وعده خوراك یا یک درهم پول و یا مانند این دو و نیز اشکال ندارد که 
  .موال به غالم اجازه دهد که از اندوخته خود اگر داشته باشد کنیز یا کنیزانی بخرد و از آنان کام گیرد

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٢٨

 

اي را خریده و کنیز  پرسیدم مردي از شخص کنیز بالغه )ع(امام صادق از : داود بن فرقد گوید -4556
  تا شش ماه نزد وي بوده نه حیض دیده و نه حامله است

بینند و از جهت کبر سن هم نیست این عیب است و به  در صورتی که همساالن او حیض می: فرمود
  و را به صاحب اولش بازگرداندتواند ا عنوان خیار عیب خریدار می

  

در (جایز نیست پدر با کنیز دختر خویش بدون اجازه او مجامعت کند : و آن حضرت فرمود -4562
ها به جاي کنیز دختر کنیز پسر ثبت شده و در صورت صحت نسخه دوم باید بگوییم با  بعضی نسخه

  )تواند و اال نه اذن پسر و عدم مجامعت او می

  

پرسیدند مردي داراي کنیزي است آیا بر  )ع(امام صادق ن بن حجاج و البختري از عبدالرحم -4563
  پسر او جایز است از آن کنیز کام گیرد؟

  نکرده باشد اشکالی ندارد خوابگی همدر صورتی که پدر با او نزدیکی یا : فرمود

  

  ا به من بخشیدکردند یکی ر دو کنیز داشت که پرستاري او را می) ع(پدرم : و نیز فرمود -4564
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پرسیدم مردي اجازه داد غالمش با زنی آزاد ازدواج  )ع(امام صادق از : عمار ساباطی گوید -4571
کند پس از تزویج غالم گریخت و از نزد اربابش دور شد زوجه بنده نزد موالي غالم آمد و مطالبه 

  نفقه خود را نمود

آن زن حکم مطلقه را دارد زیرا فرار برده به منزله نفقه زوجه بر عهده موالي عبد نیست و : امام فرمود
  طالق زوجه است و حکم ارتداد از اسالم را دارد

  گردد؟ اش به او بازمی اگر غالم مراجعت کرد نزد موالیش آمد آیا زوجه: عرض کردم

باقی  طور هماناش تمام شده و شوي دیگر اختیار کرده نه راه به او ندارد و اگر  چنانچه عده: فرمود
  ماند به همان نکاح اول زوجه اوست

  

درباره غالمی که در او دو تن شرکت داشتند و یکی از  )ع(امام صادق : عبید بن زراره گوید -4573
تواند  آن دو بدون اعالم به دیگري زنی براي غالم گرفت سپس آن شریک از ماجرا آگاه شد آیا می

  اش را جدایی افکند آن بنده و زوجه

تواند  ن شریکی که خبر نداشته حق دارد نکاح را امضا نکند و میان آن دو جدایی افتد و میآ: فرمود
  خود باقی بگذارد حالامضا کند و نکاح را به 
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درباره شخصی که کامیابی از کنیز خود را براي برادر خویش : ضریس بن عبدالملک گوید -4577
  حالل کرده و به حاجتی به سفر رفته بود

  بر آن برادر کنیز حالل است: فرمود )ع(صادق امام 

  عرض کردم اگر کنیز از آن شخص داراي فرزند شد حکم کودك چیست؟: گوید

فرزند از آن صاحب کنیز است مگر اینکه هنگام واگذاري و بخشش مرد شرط کرده باشد که : فرمود
  اگر فرزند پدید آمد آزاد است اگر چنین شرطی کرده است فرزند آزاد است

  شود عرض کردم فرزندش را صاحب کنیز مالک می: گوید

  اگر ثروتی دارد فرزند را به قیمت از صاحب کنیز خریداري کند: فرمود

  

مردي با کنیزي ازدواج کرده و فرزندي : پرسیدم )ع(امام صادق از : جمیل بن دراج گوید -4581
  آورده

  فرزند متعلق به پدر است: فرمود

  نی آزاد تزویج کردهاي با ز بنده: عرض کردم

  فرزند متعلق به مادر خواهد بود: فرمود

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٣١

 

  توان متعه کرد؟ درباره متعه پرسید که تا چند تن می) ع(فضیل بن یسار از آن حضرت  -4595

  متعه حکمش مانند کنیزان تو است: فرمود

  

ر دل من از متعه چیزي د: گفت) ع(یک تن از شیعیان با امام صادق : جمیل بن صالح گوید -4598
  دار نکنم ام که هرگز ازدواج مدت خلد لذا سوگند یاد کرده می

  هرگاه تو فرمان خداوند را نبري پس معصیت او را کرده باشی: فرمود )ع(امام صادق 

  

  درباره متعه پرسیدم )ع(امام صادق از : بکر بن محمد گوید -4602

هاي رسول خدا را که دستور  از خصلتمن خوش ندارم که مرد مسلمانی از دنیا برود و یکی : فرمود
  داده انجام نداده باقی گذارد

  

اي : در یک سخنرانی فرمود) ص(رسول خدا : جابر بن عبداهللا انصاري نقل کرده که گفت -4614
  مردم خداوند تبارك و تعالی مباشرت با زنان را از سه راه و به سه معنی بر شما حالل ساخته

  برند و آن عقد دائم استنکاحی که از یکدیگر ارث  - 1

  نکاحی که ارث در آن نیست و آن متعه است - 2

  زرخریدکنیز  - 3
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هاي مسکر را  خداوند تبارك و تعالی نوشیدنی: فرمود )ع(امام صادق : عبداهللا بن سنان گوید -4616
  حرام ساخت و در عوض متعه را حالل مؤمنانبر 

  

را زنی اداره کند وي از رحمت  اش زندگیمردي که امور : فرمود) ع(علی  مؤمنانامیر  -4622
  خداوند دور خواهد بود

  

  به خواهش همسران رفتار نکردن موجب خیر و برکت باشد: و نیز آن حضرت فرمود -4623

  

خواند و از  هرگاه قسط جنگیدن با قومی را داشت زنان همسر خود را می) ص(رسول خدا  -4624
  بست را به کار می ها آننمود سپس خالف نظر  خواهی میآنان نظر

  

  فرمود از اینکه عورتی را بر زین نشانند یعنی زنی را بر اسب سوار کنند و نیز نهی می -4625

  

اي دستگیر کردند و زن  عرض کردم مردي را با زنی در خانه )ع(امام صادق به : ابوبصیر گوید -4644
  مرد گفت من شوي او هستماظهار کرد من همسر او هستم و 

را که نزد من آرند و من تصدیق او کنم و چه بسا شخصی را  چنین اینچه بسا مردي : حضرت فرمود
  آورند که حدش زنم



 عیفصل دوم تش ٢٣٣

 

یعنی تا (اش حائض نشود  از خوشبختی مرد آن است که دخترش در خانه: و رسول خدا فرمود -4647
  )حیض ندیده به خانه شوهر برود

  

اش بر زنی افتد و چشم به سوي آسمان باال برد و یا آن  هرکس دیده: فرمود )ع(صادق امام و  -4656
را روي هم گذارد دیده بر هم ننهد مگر آنکه خداوند یک تن از حوران بهشتی را به همسري وي در 

  .آورد

  

ان پدر یا آن کفاره از گناه: درباره بیماري که فرزند بدان مبتال گردد فرمود) ع(امیرالمومنان  -4694
  .مادر است

  

اي  هرکس در قیامت گروي عقیقه: فرمود شنیدم که می )ع(امام صادق از : عمر بن یزید گوید -4710
تر  از قربانی در عید قربان واجب فرزندداد و عقیقه کردن براي  است که براي فرزندش باید انجام می

  .است

  

گوسفند : از حضرتش در مورد عقیقه پرسیدم فرمود: گوید) ع(و محمد بن مارد از امام ششم  -4715
کرده و روز هفتم سر او را بتراشند و به وزن موي  گذاري نامیا گاو یا شتر عقیقه کنند آنگاه نوزاد را 

  گر دختر بود مادهکنند و ا ذبح می نراو طال یا نقره تصدیق کنند و چنانچه نوزاد پسر بود عقیقه 
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: فرموده) ع(علی : نقل کرده فرمود) ع(از پدرش امام باقر  )ع(امام صادق غیاث بن ابراهیم از  -4724
  )یعنی بر مردان واجب است(ختنه نکردن زنان مانعی ندارد ولی مردان چاره از آن ندارند 

  

) ع( کرده که امیرمومنانروایت ) ع(ر از پدرش امام باق )ع(امام صادق وهب بن وهب از  -4739
  .اوالد مشرکان با پدرانشان در دوزخ باشند و اوالد مسلمان با پدران خود در بهشت: فرموده است

  

پرسیدم حکم اوالد مشرکین که پیش از بلوغ بمیرند  )ع(امام صادق از : عبداهللا بن سنان گوید -4740
  چیست؟

داند که  خواهند و خداوند خود بهتر می حکمشان حکم کفار است غسل و کفن و نماز نمی: فرمود
  .اند اکنون حکم کفار را در تجویز دارند کرده چهآنان 
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توان  پنج گروه از زنان را در هر حال می: فرمود) ع(امام باقر : گوید میاسماعیل بن جابر خثع -4802
  طالق داد

  اي که حملش آشکار است حامله - 1

  ه استآن که شوهرش از او کام نگرفت - 2

  برد آن که شوهرش از او دور است و در شهر دیگر به سر می - 3

  زنی که حیض ندیده است - 4

  .آن که به سن یأس رسیده و دیگر حامله نخواهد شد - 5

  

برده طالق و نکاحش بدون اذن : فرمودند) ع(امام باقر و امام صادق : زراره بن اعین گوید -4860
  موالیش جایز نیست

  ال براي غالمش زنی عقد کرده طالق در اختیار کیست؟اگر مو: پرسیدم: گوید

اي که  زند بنده خریداري شده خداوند مثال می: در دست موالي او بعد به این آیه اشاره فرمود: فرمود
  در اینجا طالق است ء شی: بر هیچ چیز خود قادر نیست و فرمود

  

طالق کنیز فروش : روایت کرده که فرمود محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر و یا صادق -4868
او یا شوي اوست و نیز درباره مالکی که کنیز به مردي آزاد شوهر داده سپس آن کنیز را فروخته آن 

  .است مگر اینکه مشتري بخواهد آنان به حال خود باقی مانند ها آنطالق میان 
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او مرده یا کشته شده  اند پنداشتهدي پرسیدم خانواده مر) ع(از امام باقر : محمد بن قیس گوید -4886
اش شوهر کرده و کنیزش را مردي تزویج کرد و هرکدام فرزندي آوردند و مرد مالک  است و زوجه

  آمد در حالی که زنش شوهر کرده و کنیزش از دیگري داراي فرزند شده چه کند؟ بعداًکنیز 

تواند به جاي فرزند مبلغی را که  و ولی میزن از آن اوست و کنیز و فرزندش نیز متعلق به ا: امام فرمود
  .راضی است بستاند

  

کسی در آنجا ننشیند تا آن محل سرد  برخاست محلیهرگاه زن از : فرمود )ع(امام صادق  -4903
  .شود

  

هنگامی ) ع(علی بن حسین : آمده است که فرمود) ع(در روایت سکونی از جابر از امام باقر  -4925
همه زنان را از اتاق بیرون کنند تا اول کسی که چشم او به : فرمود شد می میکه موقع وضع حمل زن 

  افتد زن نباشد عورت نوزاد می

  

به مرد احمق زن بدهید ولی به زن احمق شوهر ندهید زیرا ممکن است : فرمود )ع(امام صادق  -4929
  .شود مرد احمق نجیب و سالم باشد ولی زن احمق سالم نمی
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) ص(آمده که فرمود رسول خدا ) ع(از پدرش  )ع(امام صادق و در روایت سکونی از  -4938
  کشند کشند اما کافر ساحر را نمی مسلمانان ساحر را می: فرمودند

  اهللا چرا ساحر کافر را نباید کشت؟ یا رسول: پرسیدند

لذا مسلمان . (اند هم تر از سحر است و براي اینکه سحر و شرك با زیرا شرك به خدا بزرگ: فرمود
  )ساحر یعنی کسی که از ایمان به شرك گراییده پس قتلش واجب است

  

اي که از مسکرات تهیه شده چشم خود  کسی که با یک میل از سرمه: فرمود )ع(امام صادق  -4947
  .را سرمه کشد خداوند در قیامت با میلی از آتش دیده او را کیفر کند

  

به فدایت شوم مردي : پرسیده )ع(امام صادق ما از  کیشان همیکی از : سلیمان بن هالل گوید -4988
  تواند در زیر یک لحاف بخسبد با مردي دیگر می

  

  خویشاوند یکدیگرند؟: فرمود

  نه: گفت

  آیا ناچارند؟: فرمود

  نه: گفت

  زنند هر یک را سی تازیانه می: فرمود
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  اند با یکدیگر جمع شده: گفت

خورند و چنانچه دخول شده باشد وي را در  تازیانه می صد یکاگر دخول واقع نشده هر یک : فرمود
  زنند به هر کجا که بینجامد انجامیده حال ایستاده یک ضربت شمشیر می

  آیا این به معنی قتل است؟: پرسیدم

  آري به همین معنی است: فرمود

  اگر زنی با زنی در زیر یک لحاف بخسبد: گفتم

  ؟خویشاوندند: فرمود

  نه: گفتم

  اند؟ ناچار بوده: فرمود

  نه: گفتم

  خورند هر یک سی ضربه تازیانه می: فرمود

  کرده باشند؟ 29اگر با هم مساحقه: گفتم

تازیانه باید به هر  صد یکاف اف اف سه بار و فرمود : بر او سخت آمد و فرمود سؤالاین : گوید
  کدام زد

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  رابطه جنسی دو زن   29



 عیفصل دوم تش ٢٣٩

 

مرد و زنی اجنبی در زیر یک لحاف دیده : پرسیدم )ع(امام صادق از : ابوالصباح کنانی گوید -4990
  شدند

  تازیانه بزن صد یکهر کدام را : فرمود

  

مرد همسرداري با زنی زنا کرده و سه مرد و : پرسیدند )ع(امام صادق از : عبیداهللا حلبی گوید -4993
  اند دو زن به آن شهادت داده

چنانچه دو مردن و چهار زن شهادتشان نافذ نخواهد بود و رجم شود و  رجم بر وي واجب می: فرمود
  .شود شود لکن شهادتشان موجب حد است و حد زانی بر او جاري می نمی

  

که با همسر شخصی ازدواج درباره مردي ) ع(امیرمومنان : فرمود) ع(امام باقر : ابوبصیر گوید -4994
اگر : به مرد فرمود) ع(تازیانه زد و حضرت  صد یککرده بود حکم فرمود زن را رجم کنند و مرد را 

  شکستم دانستم تو آگاه بودي که این زن داراي شوهر است هر آینه سرت را با سنگ می می

  

اگر زنا کنند هم  خورده سالیا زن  خورده سالمرد : فرمود )ع(امام صادق : عبیداهللا حلبی گوید -4997
 یک سالتازیانه و نفی بلد تا  صد یکند و پسر یا دختر شو خورند و هم سنگسار می تازیانه می صد یک

  .بصره تبعید کرد بهدو تن را از کوفه ) ع(و تبعید از شهري به شهر دیگر است و امیرالمومنان 

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٤٠

 

  عرض کردم آیا در قرآن رجم ذکر شده است؟ )ع(امام صادق به : سلیمان بن خالد گوید -4998

  .جم کنید زیرا که زمان شهوتشان گذشته استپیرمرد و پیرزن را ر... الشیخ: فرمود

  

اي که به سن بلوغ نرسیده و ده سال عمرش بود و با  در مورد پسر بچه: سلیمان بن خالد گوید -5005
زنند و زن  تازیانه می صد یکآن پسر را کمتر از یک حد که : فرمود )ع(امام صادق زنی زنا کرده بود 
  تازیانه صد یکرا حد تمام یعنی 

  عرض کردم اگر محصن بود؟: گوید

  شد که از او کام گرفته بالغ نبوده است و اگر بالغ بود زن رجم می کس آننباید رجم شود زیرا : فرمود

  

مردي را که در حال نفاس عده ) ع(امیرمومنان : فرمود )ع(امام صادق : عبیداهللا حلبی گوید -5010
  .تازیانه زد صد یکشود  تزویج کرده و صبر نکرده بود تا از آن حال پاك

  

زنند و زن را  مرد را در حالت ایستادن تازیانه می: کرد که فرمود روایت) ع(زراره از امام باقر  -5011
  ها توان زد جز سر و صورت و آالت تناسلی و بیضه در حال نشستن و همه جاي بدن را می

  

  



 عیدوم تشفصل  ٢٤١

 

آوردند که او را زیر  امیرالمؤمنینمردي را نزد : فرمود )ع(امام صادق : حفص بن بختري گوید -5014
  لحاف مردي دیده بودند

  حضرت فرمان داد او را با نجاست مستراح بیالودند

  

ر یک روز چند بار زنا کرده راجع به مردي که د) ع(از امام باقر : ابوبصیر مکفوف گوید -5015
هاي متعدد  یک حد واحد بر او است و اگر با زناگر با یک زن این کار را مکرر کرده : فرمودپرسید، 

  در یک روز یا در یک ساعت انجام داده براي هر زنی یک حد بر او است

  

پرسیدند اگر مجرمی که باید سنگسار شود هنگام رجم فرار کرد حکمش  )ع(امام صادق از  -5020
  چیست؟

ت شده باشد او را بازگردانند و حد را اگر خود اقرار کرده بازش نگردانند ولی اگر به بینه ثاب: فرمود
  جاري سازند

  

  و در روایت سکونی آمده است که سه تن بر علیه شخصی به زنا نزد امیرمومنان شهادت دادند -5021

آن سه شاهد را حد : حضرت فرمان داد، آید اکنون می: گفتند چهارمی کجا است؟: حضرت فرمود
  در حد درنگ نیست: زدند و فرمود 30قذف
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 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٤٢

 

بانویی شوهر دار زنا داد و رحمش بار برداشت : پرسیدم) ع(از امام باقر : محمد بن قیس گوید -5031
  و پس از وضع حمل طفل را پنهان به قتل رسانید با او چه باید کرد؟

رجمش  آنگاهتازیانه براي کشتن فرزندش  صد یکزنند  تازیانه براي زنایش می صد یکاو را : فرمود
  ا محصنه گویدکنند براي زن می

پرسیدم اگر شوهر نداشت و زنا داد و حامله شد و پس از وضع حمل طفل را نهانی کشت چه 
  کنند؟ می

  تازیانه براي کشتن فرزندش صد یکخورد و  تازیانه براي زنا می صد یک: فرمود

  

تازیانه  صد یکبا زن پیر زنا کند  هرگاه مرد پیر: فرمود )ع(امام صادق : عبداهللا بن سنان گوید -5032
که نه پیر و نه جوان باشد تنها  سال میانبخورند و سپس سنگسار شوند این است کیفر آنان و اگر 

 یک سالتازیانه بخورد و  صد یکسنگسار شوند اگر محصن یا محصنه باشد و اگر جوان زنا کند 
  .تبعید شود

  

ر اختیار کرده ولی هنوز زفاف مردي که همس: پرسیدم) ع(از امام باقر : محمد بن مسلم گوید -5039
  ننموده اگر زنا کند آیا محصن است؟

  اش کنیز است محصن نیست خوابه نه و آن کس که هم: فرمود

  



 عیفصل دوم تش ٢٤٣

 

روایت کرد درباره مردي که به عنف با زن ) ع(و زراره از یکی از دو امام باقر یا صادق  -5041
  مسلمانی زنا کند حکمش چیست؟

  کشند او را می: فرمود

  

و یا فرمود رقبه او را آمده که گردن او را با شمشیر بزنند  )ع(امام صادق و در روایت جمیل از  -5044
  )گردن است و رقبه به(

  

آوردند و شکایت کردند که ) ع(و در روایت سکونی آمده است که مردي را نزد امیرمومنان  -5045
  مرجوم محصن نبود وي با زن پدر خود زنا کرده است حضرت او را رجم کرد و آن

درباره مردي که حدي به گردن داشت و هنوز حد اجرا نشده ) ع(امام باقر : ابوعبیده گوید -5046
اگر هنگامی که حد را بر خویش واجب کرده سالم بود و عالمتی از دیوانگی یا : دیوانه شد فرمود

  سازند یمریضی نداشته هر کس که باشد حد را در همان حال دیوانگی بر او جاري م

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٤٤

 

در روایت هشام و حفص آمده است که زنانی چند بر امام صادق وارد شدند و یکی از ایشان  -5048
  از آن حضرت درباره سحق یعنی طبق زدن پرسید

  ذکر آن را خداوند در قرآن نیاورده است؟: گفت ها آنحد زانی است یکی از : فرمود

  آري: فرمود

  آن کجاست؟: پرسید

  حاب رس بودندآنان اص: فرمود

  

: فرمود) ع(آمده است که امیرمومنان ) ع(از پدرش  )ع(امام صادق و در روایت سکونی از  -5049
  شد دو بار رجم می 31شد که مجرمی را دوبار رجم کرد هر آینه الطی اگر می

  

بخورد چه نیم حد باید : درباره کنیزي که زنا داده است فرمود) ع(امام باقر : برید عجلی گوید -5052
  داراي زوج باشد چه نباشد

کنیز داراي فرزند حکمش در زنا همان حد کنیز بی فرزند : فرمود) ع(امام باقر : زراره گوید -5053
  باشد می
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 عیفصل دوم تش ٢٤٥

 

عرض کردم اگر کنیزم زنا مرتکب شد او را خود  )ع(امام صادق به : عنبه بن مصعب گوید-5055
  توانم حد بزنم؟ می

  حکومت واقع شوي مواخذهترسم مورد  پنهانی انجام شود زیرا می آري لکن این کار: فرمود

  

هر : فرمود )ع(امام صادق اي از اصحاب خود نقل کرده که  یونس بن عبدالرحمن از پاره -5057
انسان بالغی چه مرد و چه زن اگر افترا بندد بر صغیر یا کبیر چه مرد باشد و چه زن چه مسلمان و چه 

بخورد و اگر بالغ نبود حد تأدیب ) هشتاد تازیانه(باشد و چه بنده باید حد تهمت نامسلمان چه آزاد 
  .یعنی تعزیر شود

  

به او باید : درباره زنی که مردي را قذف کرده بود فرمود )ع(امام صادق : و ابوبصیر گوید -5082
  .هشتاد تازیانه زد

  

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٤٦

 

به راستی نزد امیرمومنان : ست که گویددر روایتی عمرو بن شمر از جابر جعفی روایت کرده ا -5089
شاعري را آوردند به نام نجاشی و وي در ماه رمضان شراب نوشیده بود حضرت او را هشتاد تازیانه 

  بزد و یک شب او را بازداشت کرد و صبح فردایش او را بخواند و بیست تازیانه دیگر او را بزد

بزدي در شرب خمر این بیست ضربه دیگر براي  یا امیرالمونین دیشب هشتاد تازیانه مرا: مرد گفت
  چه؟

اي و هرگاه شخصی  براي اینکه جسارت مرتکب در ماه رمضان این عمل حرام و ناشایسته شده: فرمود
اي بنوشد هشتاد تازیانه بخورد و هرچیز که بسیار آن مستی آورد کم و اندك  کننده شراب یا هر مست

و خورنده شراب یا هر نوع مست  طور همینو آب جو نیز  آن مستی نیاورد و بسیار آن حرام است
شود و در بار سوم او را اعدام  خورد و اگر تکرار کند حد نیز تکرار می اي هشتاد تازیانه حد می کننده

کشند و برده هرگاه شراب نوشد هشتاد  باید کرد و در روایتی آمده است که در بار چهارم او را می
  .شود ار هشتم کشته میخورد و در ب تازیانه می

  

از به جان هم انداختن حیوانات با هم جز سگ شکاري که آن : نهی فرمود) ص(و رسول خدا  -5096
  .را استثنا کرد

  

دزدد تا به مقدار دیه دستش  دزد پیوسته می: روایت شده است که فرمود) ع(از امام هشتم  -5098
  .سوا کند و دستگیر شودبرسد و چون مبلغ را پر کرد خداوند عزوجل او را ر

  



 عیفصل دوم تش ٢٤٧

 

خودي آهنین و در  در کاله امیرالمؤمنینروایت کرده که ) ع(و سعد بن طریف از امام باقر  -5101
  .رطل بود دست را قطع کرد وهشت سیسپري که وزن آن 

  

اگر کودك نابالغی دزدي کرده چه حکمی : پرسیدم) ع(از امام باقر : محمد بن مسلم گوید -5105
  دارد؟

اگر هفت سال یا کمتر دارد از او قلم برداشته شود و چنانچه تکرار کند سر انگشتان او را  :فرمود
برند تا حدي که خون جاري شود و اگر بار سوم دزدي کرد و او نه سال داشت انگشتانش را قطع  می
  .کنند و حدي از حدود الهی را تعطیل نباید کرد می

  

کرده که رسول خدا درباره جماعتی که شتري را نحر محمد بن قیس از امام باقر روایت  -5108
  کردند و آن را خوردند

: شتر را نحر کرده است همگی بر علیه خود شهادت دادند و گفتند ها آن یک کدامتحقیق کنید : فرمود
  ما آن را کشتیم همه با هم و به خصوص کسی را معرفی کردند

  .انگشتان همه را بریدند: حضرت حکم کرد

  

شد و اول بار او بود  هرگاه دزدي شخصی ثابت می) ع(امیرمومنان : فرمود )ع(امام صادق و  -5111
کرد پنجه پاي چپش را و اگر بار سوم دزدي  کرد و اگر تکرار می انگشتان دست راست او را قطع می

  .نمود المال تأمین می افکند و مخارجش را از بیت کرد او را به زندان می می



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٤٨

 

  کشند وایت شده است که اگر در زندان آن شخص دزدي کرد او را میو ر -5112

  

پرسیدند کمترین چیزي که انگشتان دزد را بدان از نظر قیمت ببرند چه قدر  )ع(امام صادق از  -5113
  است؟

  یک چهارم دینار: فرمود

  

  کفن دزد را دست برید) ع(روایت است که علی  -5119

  بري؟ دست می آیا در مال مردگان: او را گفتند

  بریم همچنان که براي زندگانمان ت و مردگانمان دست میما البته براي اموا: فرمود

  

کفن دزدي را آوردند حضرت موي پیش سر او را ) ع(و روایت است که نزد امیرالمونان  -5120
تا جان اي مردم او را زیر پا گیرید و مردم از روي او گذشتند : گرفت و او را به زمین زد و فرمود

برند و همچنین مرتد را اگر دزدي کند و لکن از  سپرد و بنده گریخته اگر دزدي کند دستش را نمی
خواهند که به اسالم رجوع کند پس  خواهند که به موالیش بازگردد و از مرتد می برده فراري می

  زنند برند و سپس گردنش را می هرکدام که نپذیرفتند ابتدا دستش را می

  



 عیفصل دوم تش ٢٤٩

 

حکم مردي که زن : پرسیدم) ع(از جعفر بن محمد : اند که گفت طریف بن سنان نقل کردهاز  -5126
  آزادي را بدزدد و بفروخت چیست؟

سارق را بدین سرقت باید انگشتان دستش را  ها آندر اینجا چهار حد باید اجرا شود اما اول : فرمود
که او را خریده  کس آنتازیانه نیز به آن بزنند و بر  صد یکببرند دوم چنانچه از زن کام گرفته باشد 

تازیانه  صد یکاست اگر از قضیه آگاه بود و محصن است او را سنگسار کنند و اگر غیر محصن بود 
زنند و اگر با خبر از دزدي نبوده چیزي بر او نیست و زن حدي ندارد و نیز اگر از زن به عنف کام 

تازیانه حد اوست و  صد یکگر خود تمکین کرده و حاضر شده گرفته است زن حدي ندارد ولی ا
  باید بر او اجرا کنند

  

در حضور حاکم اقرار کرد  بار یکبنده و عبد اگر : فرمود) ع(امام باقر : ضریس کناسی گوید -5129
کند و کنیز نیز اگر در حضور امام اقرار به سرقت کرد  که دزدي کرده است امام دست او را قطع می

  .برند او را نیز می دست

  

از حد الل و ناشنوا و نابینا ) ع(از یکی از دو امام باقر یا صادق : ق بن عمار گویداسحا -5131
  پرسیدم؟

  شود اجرا می ها آنکنند حد بر  دانستند چه می هرگاه می: فرمود

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٥٠

 

قتل  ها آناز هر کسی که چند حد بر او واجب شود که یکی : فرمود) ع(امام باقر : زراره گوید -5134
او را  ها آنشود که کمتر از کشتن است و پس از انجام اجراي  باشد ابتدا به آن حد حدهایی می

  کشند می

  

جاري شده  ها آنصاحبان گناهان کبیره که حد دوبار بر : فرمود) ع(امام کاظم : یونس گوید -5138
  .است در دفعه سوم اگر مرتکب آن گناه شدند حکمشان قتل است

  

یا زانیه و زن بدو گفته است تو از : پرسیدند مردي به همسر خود گفته است )ع(امام صادق از  -5142
  من زناکار تري

حد است و اما اقرارش بر علیه خود حدي ندارد مگر  مستوجبزن در این قذفی که کرده : فرمود
  اینکه چهار بار در حضور امام اقرار کند

  

چنین است که او در ) ع(به راستی که در کتاب علی : مودفر )ع(امام صادق : حلبی گوید -5148
کرد هرگاه  برد و حد را اجرا می تأدیب کودکان تمام تازیانه را و نیم آن را و بعض آن را به کار می

: گذاشت از وي پرسیدم آوردند او حدي از حدود الهی را معطل نمی پسر یا دختر مجرم نابالغی را می
  زد از تازیانه می آن حضرت چگونه با قسمتی

کرد و آنجا را  زد یا دو بخش آن را از سه بخش رها می گرفت و می آن را از وسط می: فرمود
  .کرد حدود خداوند را بر آنان جاري می چنین اینزد  را می ها آنو با آن به اندازه سنشان  گرفت می



 عیفصل دوم تش ٢٥١

 

خودکشی کند او  عمداًهرکس : فرمود شنیدم که می )ع(امام صادق از : ابوبالد حناط گوید -5163
  .همیشه در آتش دوزخ خواهد بود

  

) ص(هنگامی که رسول خدا : فرموده است )ع(امام صادق حماد بن عیسی روایت کرده که  -5182
بود ناگهان مردي از شکاف در به درون اتاق نگریست و در دست  خود می هاي حجرهدر یکی از 

ات را با این آلت  چنانچه نزدیک بودي هر آینه دیده: بري بود و فرمود ه یا علفرسول خدا داس یا ار
  .آوردم یا براي این کارت بیرون می

  

پرسیدم درباره مردي که  )ع(امام صادق از : علی بن ابی حمزه از ابوبصیر نقل کرده که گفت -5183
او را هدف تیر قرار دادند یا کشتندش و یا ایشان بنگرد و آنان  ایان پردهبه منزلی سر کشید تا به زنان و 

  مجروح کردند و یا چشمش را از جاي در آوردند

اش سر کشید و حضرت با سر نیزه  او دیه ندارد زیرا رسول خدا را مردي از شکاف در به خانه: فرمود
ا کرد و به سوي او آمد تا چشمش را به در آورد پس مرد را در حال فرار یافت او را با صداي بلند ند

  .آوردم اي خبیث اگر ایستاده بودي چشمت را از کاسه بیرون می: گفت

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٥٢

 

پرسیدم کسی مردي را با عصا بزد و عصا را از وي  )ع(امام صادق از : سلیمان بن خالد گوید -5194
  توان به اولیاي مقتول تحویل داد؟ برنگرفت تا مرد جان سپرد آیا قاتل را می

گذارند که هر بالیی خواستند بر سر او بیاورند فقط براي  اختیار آنان نمیآري ولی چنان در : فرمود
  قصاص فوري گردنش را از بدن جدا کردن

  

پرسیدند مردي کسی را کشت به عمد و قصاص نشد و ) ع(از امام باقر : برید بن معاویه گوید -5198
ماعتی جز خویشان مقتول بینه بر او تمام نبود دیوانه گشت و عقل خود را از دست داد آنگاه ج
  شهادت دادند که او قاتل است و آن شخص را کشته است حکم چیست؟

اند که او مقتول را کشته و در حین ارتکاب داراي عقل بوده و ناراحتی  اگر شهادت داده: امام فرمود
ندادند کنند و اگر تنها به قتل شهادت دادند و به سالمت عقلش شهادت  روانی نداشته او را قصاص می

کنند و به  پس اگر قاتل داراي مال و ثروتی است مشخص و معلوم دیه مقتول را از مال او استیفا می
پردازند و خون مسلمانی را  المال مسلمین می دهند و چنانچه مالی ندارد دیه را از بیت ورثه مقتول می

  .دهند هدر نمی دیهبی قصاص و 

  

اگر : درباره دو تن که یک نفر را کشته بودند فرمود )ع(امام صادق : داود بن سرحان گوید -5317
  توانند دیه یک تن را بپردازند و هر دو را بکشند اولیاي مقتول بخواهند می

  



 عیفصل دوم تش ٢٥٣

 

عرض کردم که زن و  )ع(امام صادق به : ابن محبوب به نقل از ایوب از ضریس کناسی گوید -5224
  اند هر دو به خطا مردي را کشته اي برده

خطاي زن و برده مانند عمد است پس اگر اولیاي مقتول بخواهند هر دو را قصاص کنند  حکم: فرمود
و فرمود اگر قیمت برده بیش از پنج هزار درهم است پس اولیاي مقتول بعد از قصاص باید توانند  می

 مازاد قیمت را به موالي عبد باز پس دهند و اگر بخواهند زن را بکشند و برده را نیز تصاحب کنند
توانند در صورتی که اگر قیمت عبد بیش از پنج هزار درهم بود مازاد قیمت را به موالي عبد  می

بپردازند و او را براي خود برگیرند یا صاحبش فدیه او را بدهد و او را رها کند و اگر قیمتش کمتر از 
  .پنج هزار درهم بود چیزي براي ایشان جز او نیست

  

عرض کردم ده تن در قتل مردي شرکت کردند چه ) ع(ا امام باقر ب: فضیل بن یسار گوید -5230
  حکمی دارد؟

توانند هر ده تن را قصاص کنند و دیه نه تن را به ورثه آنان  اگر اولیاي مقتول بخواهند می: فرمود
توانند یکی را از میان آن ده تن انتخاب کرده او را قصاص کنند و آن نه نفر دیگر هر  بپردازند و می

آنگاه والی خود آنان را به : که قصاص شده بپردازند فرمود م یک دهم دیه تمام را به ورثه آنکدا
  زندان تأدیبی اندازد

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٥٤

 

اي آوردند که سه تن هم دست شده به قتل کسی اقدام کردند یکی آن  مرافعه امیرالمؤمنیننزد  -5237
  کرد کس را نگاه داشت و دیگري او را کشت و سومی دیدبانی می

چشمان دیدبان را با میل گداخته از حدقه بیرون بیاورند و نگه دارنده را به زندان برند تا : حکم فرمود
  .عمرش سر آید و مباشر قتل را اعدام کنند

  

فرمایید در مورد اینکه مردي  عرض کردم چه می )ع(امام صادق به : ابان بن تغلب گوید -5239
  آن چه مقدار است؟ انگشتی از انگشتان زنی را قطع کند دیه

  ده شتر: فرموده

  پردازد؟ چنانچه دو انگشت را ببرد چه مقدار می: عرض کردم

  بیست ناقه: حضرت فرمود

  سه انگشت؟: گفتم

  سی شتر: فرمود

  اگر چهار انگشت او را ببرد؟: گفتم

  بیست ناقه: فرمود

یست شتر چنین چیزي در برد ب برد یس شتر و چهار انگشت را می اهللا سه انگشت را می سبحان: گفتم
  اش بیزاري جستیم و گفتیم این را شیطان گفته است عراق بودیم که به گوش ما رسید از گوینده



 عیفصل دوم تش ٢٥٥

 

اش  حکم خدا را بیان کرده است و زن دیه) ص(رسول خدا  چنین اینآرام باش و شتاب نکن : فرمود
اش به نصف مرد  رسید زن دیه سوم یکدیه کامل برسد و چون به  سوم یکبرابر مرد است تا به 

گردد اي ابان تو مرا با قیاس مأخوذ داشتی در حالی که سنت چنانچه با قیاس سنجیده شود دین  بازمی
  .نابود خواهد شد

  

عرض کردم مردي زنی را : ابوبصیر از یکی از دو امام باقر یا امام صادق نقل کرده گوید -5241
  کشته است حکم چیست؟

اش  ن زن بخواهند قصاص کنند و مرد را به قصاص بکشند نیم دیه مرد را به ورثهاگر خویشا: فرمود
  .پردازند پس باید دیه را قبول کنند کنند و اگر نمی پردازند و بعد او را قصاص می می

  

درباره مردي که پسر یا ) ع(عمرو بن شمر از جابر جعفی روایت کرده است که امام باقر  -5246
زنند و از آن سرزمین  کنند و لکن او را سخت تازیانه می او را قصاص نمی: فرمودغالمش را کشته بود 

  .کنند که به دنیا آمده بیرونش می

  

مسلمان به کشتن ذمی یا زخم زدن به او قصاص : فرمود) ع(امام باقر : محمد بن قیس گوید -5248
درهم دیه او دیه  صد هشتاب به همان مقدار که بر او زخم زده به حسنگردد و لکن از او براي ذمی 

  ستانند می

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٥٦

 

  دیه یهودي و نصرانی و مجوسی را پرسیدم) ع(امام صادق : ابوبصیر گوید -5249

  درهم در دیه هر کدام است صد هشتاند و  همه یکسان: فرمود

قربانت گردم اگر اینان به جرم فساد و تبهکاري در بالد مسلمین دستگیر شوند آیا حد بر : عرض کردم
  جاري خواهد شد؟ ها آن

  شود البته درباره آنان احکام مسلمین اجرا می: فرمود

  

 32هرگاه مسلمانی شخصی از نصاري: روایت کرده است که فرمود )ع(امام صادق ابوبصیر از  -5226
  توانند لکن تفاوت دیه را باید بپردازند بکشد و اولیاي آن نصرانی بخواهند قصاص کنند می عمداًرا 

  

در مورد ریختن خون مجوسی و یهودي و نصرانی  )ع(امام صادق از : اسماعیل بن فضل گوید -5257
را کشت بر قاتل  ها آنپرسیدم که هرگاه با مسلمین دغلی کردند و آشکارا دشمنی نمودند اگر کسی 

  چیزي هست؟

  عادت کند ها آننه مگر اینکه به کشتن : فرمود

  بکشد ها آنکشند اگر از  گوید پرسیدم آیا مسلمان را براي ذمی و اهل کتاب می

نه مگر اینکه عادت به این کار داشته باشد و دست بردار نباشد که او را با کمال خفت و خاري : فرمود
  کشند می

                                                                                                                                                                                                    
 

  مسیحی  32



 عیفصل دوم تش ٢٥٧

 

  ه بودکشت عمداًدرباره مردي که غالم خود را : فرمود )ع(امام صادق : عبیداهللا حلبی گوید -5261

پسندم که یک تن برده را آزاد کند و دو ماه پی در پی روزه بگیرد و به شصت مسکین طعام دهد  می
  .توبه هم بکند ها اینآنگاه به غیر از 

  

مردي غالم خود را چندان بزد که جان سپرد حکمش : پرسید) ع(حمران بن اعین از امام باقر  -5262
  چیست؟

  کند یک بنده در راه خدا آزاد: فرمود

  

اي شخصی آزاد را بکشد اولیاي  هرگاه بنده: فرمود )ع(امام صادق : یحیی بن ابی العال گوید -5263
  توانند او را به بندگی خود گیرند توانند او را بکشند و می مقتول می

  

  کشته است؟ عمداًپرسیدم غالم مدبري مردي را ) ع(از امام باقر : ابوبصیر گوید -5271

  کشند او را می: فرمود

  اگر به خطا او را کشته باشد چه؟: عرض کردم

دارند  اش نگه می است چنانچه خواستند به بردگی ها آندهند و برده  وي را به اولیاي مقتول می: فرمود
اي ابا محمد مدبر خود برده : فروشند و حق ندارند او را بکشند پس فرمود و اگر بخواهند او را می

  است



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٥٨

 

پرسیدم که مردي دختري را به همسري گرفته و با او  )ع(امام صادق از : ویدعبیداهللا حلبی گ -5293
  کرده است حکم چیست؟ 33خلوت کرده و دختر را افضا

  باید نفقه او را تا آخر عمر به او بدهد: فرمود

  

اي که ولی او دو  درباره کشته) ع(مونان بن دراج مضمون آمده است که امیر در روایت جمیل -5305
که او را قصاص کنند و نیمه دیه : قصاص خواست حکم فرمود دیگريیکی او را بخشید و  تن بودند

  .اش بپردازند او را به ورثه

  

آوردند که پاي بر شکم فردي ) ع(در روایت سکونی آمده است که مردي را نزد امیرمومنان  -5326
  نهاده تا او در لباس خود خرابی کرده بود

دیه تاوان  سوم یکا با وي انجام دهند تا او نیز همان کار کند یا همان عمل ر: حضرت حکم فرمود
  دهد

  

در مورد مردي که از پس پشت با همسرش دخول کرده و فشار ) ع(امام باقر : زید گوید -5337
  آورده چندان که زن از آن تلف گشته بود

  بر وي دیه کامل است: فرمود

                                                                                                                                                                                                    
 

  یکی گردانیدن یا پاره کردن راه پیش و پس زن  33



 عیفصل دوم تش ٢٥٩

 

ولد پرسیدم دیه  )ع(امام صادق جعفر بن بشیر از یکی از رجال حدیث خود نقل کرد گوید از  -5340
  چه مبلغ است؟ زنا

  درهم صد هشتمانند دیه یهودي و نصرانی و مجوسی : فرمود

  

  درباره دو مردي که در بریدن دست شخصی شرکت داشتند) ع(امام باقر : ابومریم گوید -5354

تواند دیه یک دست را به آن دو بدهد  که دستش قطع شده است چنانچه بخواهد می کس آن: فرمود
تواند از آن دو دیه  که به مساوي میان خود تقسیم کنند و بعد دست هر دو را ببرد و اگر بخواهد می

که دستش بریده  کس آندست خود را بستاند و هرگاه نظرش این شد که دست یکی را ببرد پس 
  .دیه کامل را به آن دیگر که دستش بریده شده است بپردازدنشده است ربع 

  

که شتر خراسانی مستی از : پرسیدم )ع(امام صادق از : حماد از حلبی روایت کرد که گفت -5369
طویله فرار کرده و در راه کسی را کشت برادر مقتول شتر را با شمشیر از پاي در آورد حکم او 

  چیست؟

  ستانند و او نیز قیمت شترش را از ضارب ز صاحب شتر میدیه مرد کشته را ا: فرمود

  

  

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٦٠

 

در مورد مردي که دستگیر شد و بر او حدهایی تعلق  )ع(امام صادق : عبید بن زراره گوید -5380
  قتل است ها آنگرفته و باید اجرا شود که یکی از 

) ع(کشت و با علی  مینمود و سپس او را  حدود را ابتدا بر او جاري می) ع(امیرمومنان : فرمود
  مخالفت منما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  جلد ششم

  

از : بن محمد حجال از ثعلبه بن میمون از محمد بن قیس روایت شده است که گفتاز عبداهللا  -5444
  کردم سؤالدهد  درباره مردي که بعضی از اوالدش را بر دیگري ترجیح می) ع(امام ابوجعفر باقر 

  هایش را جایز است و همچنین زن کار این: امام فرمود

  

را شنیدم که  )ع(امام صادق : حسن بن محبوب از ابی والد روایت کرده است که گفت -5470
  کسی که از روي عمد خود را بکشد پس او جاودانه در آتش جهنم خواهد زیست: گفت می

د آیا آن وصیت اجرا درنگ خود را از روي عمد بکش به نظر امام اگر وصیتی کند و آنگاه بی: گفتند
  شود؟ می

اي در وجود خود انجام داده باشد  اي از قبیل زخمی یا کار کشنده اگر پیش از آنکه حادثه: فرمود
اي مانند زخمی یا کاري که  وصیت کند وصیتش در ثلث نافذ است و اگر پس از پدید آوردن حادثه

  احتمال مرگ در پی داشته باشد وصیت کند وصیتش نافذ است

  

دختر تا نه سال یا ده : موسی بن بکر از زراره از امام ابوجعفر باقر روایت کرده است که فرمود -5221
  سال بر او نگذرد به زفاف برده نشود

  



 حدیث                                                                                هللا جبار الضار ٢٦٢

 

گردد و  زمانی که دختر به نه سال بالغ شد مالش به او تسلیم می: فرمود )ع(امام صادق و  -5522
  .شود براي او و بر او اقامه می تصرفش در مالش جایز و نافذ است و حدود کامل

  

امیرمومنان : روایت کرده است که فرمود) ع(سکونی از امام جعفر بن محمد از پدرانش  -5533
و اموالتان را به سفیهان : فرماید شود زیرا خدا عزوجل می به وصایت انتخاب نمیزن : فرموده است

  .مدهید

  

و اموالتان را به نابخردان : فرماید ن خداي عزوجل که میاز فرما) ع(و در خبر دیگر از امام باقر  -5534
خوران و زنان مدهید پس سپس فرمود و کدامین سفیه از  آن را به باده: فرمود، ندهید پرسیدند

  تر است سفیه خوار شراب
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کردم که  سؤال )ع(امام صادق از : یونس از عبداهللا بن سنان روایت کرده است که گفت -5682
  چند است؟ ولد زنافدایت شوم دیه 

  شود اي که کسی براي خرج او کرده است به وي داده می هزینه: فرمود

   برد؟ گفتم ك او مرده است و ثروتی دارد پس چه کسی از او ارث می

درهم است و میراثش میراث فرزند  صد هشتاند که دیه زنازاده  امام و در روایتی آورده: فرمود
  .است 34مالعنه

  

: روایت کرده است که فرمودند) ع(حسن بن محبوب از ابوایوب از عبیده از امام ابوجعفر باقر  -5693
  .رسد و باقی آن براي امام مسلمین است اش به مادرش می فرزند مالعنه ثلث ترکه
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حسن بن محبوب از جمیل بن براج یا جمیل بن صالح از فضیل بن یسار روایت کرده است که  -5705
کردم که نه آنچه مردان دارد را دارد و نه آنچه زنان  سؤالدرباره نوزادي ) ع(از امام صادق : گفت
  دارند

بر چوبه دیگر  نویسد غالم خدا و افکند و بر یک چوبه تیر می در این باره امام قرعه می: فرمود
گوید خدایا تو آن اهللا هستی که معبود حقی جز تو  نویسد کنیز خدا سپس امام یا متصدي قرعه می می

اند حکم همی  نیست که عالم نهان و آشکاري تو میان بندگانت در آن امور که در آن اختالف داشته
اي به ارث  د براي او مقدر داشتهرانی این کار نوزاد را براي ما بیان فرما تا سهمی را که در کتاب خو

دادند و هر  را تکان می ها آنافکندند و پس از آن  ببرد پس آن دو چوبه تیر را میان تیرهاي مبهمی می
  کنند اي که بیرون آمد به مقتضاي آن ارث او را تعیین می تیر را با هر نوشته

  

امام صادق کرده است که از  حسن بن محبوب از مالک بن عطیه از سلیمان بن خالد روایت -5716
کردند که کشته شد و پدري نصرانی به جاي نهاده است در این  سؤالدرباره مرد مسلمانی  )ع(

  صورت دیه او متعلق به کیست؟

المال  گذارند زیرا که دیه جنایتش بر عهده بیت المال مسلمین می گیرند و در بیت آن را می: فرمود
  .مسلمین است

  

امام از : و علی بن مهزیار از فضاله از ابان از افضل بن عبدالملک روایت کرده است که گفت -5739
، شوند برند حاجت دیگري می که ارث نمی ها آنکردم که  سؤالدرباره غالم و کنیز  )ع(صادق 

  نه: فرمود



 عیفصل دوم تش ٢٦٥

 

د از علی بن محمد بن ابی عبداهللا کوفی از موسی بن عمران نخعی از عمویش حسین بن یزی -5758
کردم که چگونه میراث براي  سؤال )ع(امام صادق از : سالم از پدرش روایت کرده است که گفت

  مرد دو برابر زن شده است؟

و هوا در بهشت خوردند هجده دانه بود که آدم ) ع(هایی که آدم  این بدان جهت است که دانه: فرمود
  .بدین جهت میراث یک مرد برابر با دو زن استدوازده دانه آن را خورد و هوا شش دانه آن را پس 

  

  .و آن شعر که از حکمت منحرف و به قول زور نصرف باشد از ابلیس است -5771

  

  .اند زنان دام شیطان -5773

  

  .اي از جنون است جوانی شاخه -5774
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