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 امارت اســـــالمی افغانســـتان

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

 است ارشاد و انسجام مساجدير
 

 موضوع خطابت روز جمعه و

 اتير شده که به متام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيتقر

 گرددي)دري و پشتو( ارسال مبه هر دو زبان ملی کشور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ش۱۴۰۱/حوت/5 هـ ق مطابق۱۴۴۴/شعبان املعظم / 3

 صلی الله علیه وسلممصطفی بزرگی شأن حرضت محمد 
 

لاله الالله وحده لرشیک له فی العبادةکام انـه لرشیـک لـه فـی ان  بتداع واشهدانا عن ال الحمد لله الذی امرنا بالتباع ونه 

وسـل  الخلق والبداع واشهد ان محمداًعبده ورسوله الذی ارسله لیتبع ویطاع صلی الله علیه وعلی آله واصحابه وسائرالتباع 

                           امابعد: تسلیامً کثیراً.

 مست لقاء حرضت یزدان محمد است         رس ابتداء خلقت انسان محمد است

 مشتق زنور حق شده جان مبارکش          نور وصفا رحمت سبحان محمد است

 استـمد پا آیت قرآن محـــــاز حسن وخلق نیکویش  چه گویمت        رستا به 

از بسا شأن بزرگی  برخوردار است که الله تعالی در میان مخلوقـات هامندـد آن مخلـو   -صلی الله علیه وسل –حرضت محمد 

 باشد.یا اولیاء ویا ه  انبیاء و  مقرب الله تعالی نیافریده است، خواه آن مالئکدیگر  

برای ومقام  از مقام شامخ نیز برخوردار میباشد؛ که این درجه  -صلی الله علیه وسل -وهمچدان در روز واپسین حرضت محمد

 پیامرب دیگری حاصل نیست.

از همه انبیاء مراتب  والیی  دارد واین در دنیا عالی میباشد ودر آخرت نیز -صلی الله علیه وسل -چدانچه که مرتبه وشأن پیامرب

 صیتی است که برای انبیاء دیگر میرس نیست.خصو 

 بزرګی شأن و مقام شخصیت ګهر بار رسور کائدات مدجی عامل برشیت محمدمصطفی صلی الله علیه وسل  قرار ذیل است:

اللـه تعـالی بـه به عمر آن سوگدد یاد کرده است ،   آنقدر بزرگ است که الله رب العاملین -صلی الله علیه وسل -شأن پیامرب -1

ــه در قــرآن کــری  کــدام بدــده ای ســوگدد یــاد کــرده باشــد دللــت بــه فخامــت شــأن آن میکدد. طوریکــه خداونــد جــل جالل

(؛ ترجمـه: بـه زنـدگی وحیـات تـو سوگدداسـت کـه آنهـا در نشـه 72لََعْمرَُك إِنَُّهْ  لَِفي َسكْرَتِِهْ  يَْعَمُهـوَناالحجر: )میفرماید:}

 ومستی خود رسگردان اند.

:) أقس  تعاىل بحياة نبيه، صلوات الله وسالمه عليه، ويف هذا ترشيف عظي ، ر در تفسیر این آیت نوشته استامام ابن کثی

 تفسري ابن كثري ومقام رفيع وجاه عريض(.
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 دللت بر بزرگی،عزت مقام وشأن عالی او دارد.الله تعالی به زندگی وحیات نبی خود قس  یاد کرده است، که این  -ترجمه:

ی روحـی را رموده اسـت:الله تعـالی هـیخ مخلـو  ذدر این مورد ف -رضی الله عدهام-که حرضت عبدالله ابن عباس هامن گونه

صـلی اللـه -گرامی تر از محمد صلی الله علیه وسل  نیافریده است ومن نشدیده ام که الله سبحانه وتعالی جز به حیات محمد

 یاد کرده باشد. علیه وسل _ به حیات کسی دیگری سوگدد

نه برای دیگر انبیاء و قس  یاد کرده  -صلی الله علیه وسل –وروانی محمد  ی وحدان ر یاطم الله تعالی در قرآن کری  بخاطر  -2

َحى )علیه  الصالة والسالم.چدانچه الله در قرآن کری   میفرماید:} َعـَ  َربُّـَ  َوَمـا َقـَ  )2( َواللَّْيِل إَِذا َسَجى )1َوالضُّ ( 3(َمـا َودَّ

لْ  ُوىَل )َول َ ْْ  (5-1( َولََسْوَف يُْعِطيَ  َربَُّ  َفََتََْضاالضحی: )4ِخرَُة َخرْي ٌ لََّ  ِمَن ا

سوگدد به وقت چاشت وسوگدد به شب هدگامیکه آرم گیرد ویا)همه چیز را بپوشاند(پروردگارت تورا رها نکـرده اسـت  -ترجمه:

، است؛ البته پروردگارت به تو نعمتهای بزرگی را خواهد بخشـید ونه خش  گرفته است البته جهان آخرت برای تو بهَت از دنیا

 پس تو خوشدود خواهی شد.

آنقدر بزرگ است که وی را به رسول ونبـی خطـاب کـرده ودیگـر -صلی الله علیه وسل -وهمچدان شأن حرضت محمد مصطفی

ًا َونَِذيًراااْحزاب: :}يَا أَيَُّها الدَِّبيُّ إِنَّا أَ انبیاء را به این واژه ها خطاب نکرده است.   .45ْرَسلَْداَك َشاِهًدا َوُمَبرشر

 ای پیامرب! ما تورا به عدوان گواه ومژده رسان وبی  دهدده فرستادی . ترجمه:

ُسوُل َل يَْحزُنَْ  الَِّذيَن يَُساِرُعوَن يِف ایدطور خطاب منوده است دیگرمبارکه  آیهودر   .41الْكُْفِرااملائدة: : }يَا أَيَُّها الرَّ

 ای پیغمرب! غمگین نسازد تو را عمل کسانی که در کفر بر یک دیگرسبقت میورزند.ترجمه:

ُلااملزمل: : ایدطور خطاب میفرمایدی دیگر  و در آیه   ترجمه: ای مرد جامه برخود پیچیده..1}يَا أَيَُّها الُْمزَّمر

ثرُرااملدثر:  : فرموده استایدطور ی در آیه دیگر و   ای مرد چادر برخود پیچیده.ترجمه:.1}يَا أَيَُّها الُْمدَّ

در آنجـا صـفات وی نیـز ذکـر شـده  گرفته شده باشد-صلی الله علیه وسل -ودر هر مقامی که نام حرضت محمد مصطفی

د ٌ َرُسوُل اللَِّها الفتح: ): چدانچه در سوره الفتح آمده است .است ـد ٌ إِلَّ :عمراندر سوره آل ( 29}ُمَحمَّ َرُسـول ٌ َقـْد }َوَمـا ُمَحمَّ

ُسُلاآل عمران:)  ترجمه: محمد جز پیغمرب نیست پیش از او پیغمربانی گذشته اند.(.144َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

بـه جـز  ندا منـوده اسـتمحضه شان  الله تعالی در قرآن کری  از هر پیغمربی از پیغمربانش که نام برده است آنهارا به اس  

؛}َقاَل يَا ُموََس إِِّنر اْصطََفْيُتَ  َعَ  (19:)اعرافَويَا آَدُم اْسكُْن أَنَت َوَزْوُجَ  الَْجدََّةا}:ثالًم -الله علیه وسل صلی –محمد حرضت 

اللُّه يَا ِعيىس ابْـَن َمـْريََ  اْذكُـْر نِْعَمِتـي ؛} إِْذ َقاَل (76)؛}يَا إِبَْراِهيُ  أَْعرِْض َعْن َهَذااهود(144)الدَّاِس ِبِرَسالَِِت َوِبكَالَِميااعراف

 وغیره(110املائده)َعلَْيَ  َوَعَ  َوالَِدتَِ ا:

 .طوریکه الله تعالی در قرآن کری  میفرمایـد:}الله تعالی بجز محمدصلی الله علیه وسل  دیگر انبیارا،)نور( نه نامیده است -3

َن اللِّه نُور ٌ َوِكَتاب ٌ مُّ  ااملائده:)َقْد َجاءكُ  مر )بدا بر یک قـول  روشدگری آمد. واقعاً از جانب الله به شام نور وکتاب(، ترجمه:15ِبني ٌ

 (است.-صلی الله علیه وسل  -در ایدجا مراد از نور پیغمرب

که بعضی اوقات وی  وارد میشد -صلی الله علیه وسل -رسول خدا از طرف مرشکین وکفار مکه بهکه الله تعالی اتهاماتی را  -4

 ه بر دیگر انبیاء علیه  الصـالة والسـالم از طـرف قـومیکاما اتهامات را مجدون ویا شاعر ویا کاهن میگفتدد، دفع منوده است.

جدون وساحر کـه مشان وارد میشد دفع آن اتهامات را به خود انبیاء تفویض منوده است، طوریکه الله تعالی در مورد اتهام ای

ــرای دفــع آن در قــرآن کــری  میفرمایــد:}و وارد میکردنــد -علیــه الصــالة والســالم –بــر نبــی  ــا ب ــياًل َم ــْوِل َشــاِعري َقلِ ــَو ِبَق َوَما ُه

 (.43-41(تَدِزيل ٌ مرن رَّبر الَْعالَِمنَي )42(َوَل ِبَقْوِل كَاِهني َقلِياًل َما تََذكَُّروَن )41تُْؤِمُدوَن)
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وآن سخن هیخ شاعری نیست)یعدی قرآن کری ( اما شام کمَت باور میکدیـد؛ ونـه گفتـار کـدام کـاهدی  اسـت شـام   -ترجمه:

 )محمد صلی الله علیه وسل  شاعر وکاهن نیست وقرآن شعر وکهانت نیست(. کمَت پدد میگیرید.

نـه درود فرسـتادن و ده اسـت را سب مغفرت گداهان دانسـته شـ –الله صلی الله علیه وسل  –درود فرستادن برای رسول  -5

 .را برای دیگر انبیاء علیه  السالم

:طوریکه می بیان کرده استوتزکیه  پاکی آن درقرآن کری  وعقل  -صلی الله علیه وسل   –جل جالله از حرضت محمد  الله -6

 (2َما َضلَّ َصاِحُبكُْ  َوَما َغَوىاالدج : )و } فر ماید:

 است ونه بیراهه رفته است.رفیق شام نه گمراه شده  -ترجمه:

 .3}َوَما يَْدِطُق َعِن الَْهَوىاالدج : :تزکیه منوده استرا پیامربصلی الله علیه وسل   گفتاروهمچدان الله تعالی 

 و او از هواوهوس سخن منی گوید. -ترجمه:

 .5يُد الُْقَوىاالدج : }َعلََّمُه َشدِ :نیز پاکی بیان کرده است -صلی الله علیه وسل –الله تعالی از عل  آن حرضت 

 اورا فرشته ای بسیار نیرومدد آموخته است. -ترجمه:

}َما كَـَذَب الُْفـَؤاُد َمـا :را منـوده اسـت –صـلی اللـه علیـه وسـل  -بیان وصف قلب آنحرضـتدر آیه دیگری وهمچدان الله تعالی  

 که به چش )رس( دید.قلب پیغمربصلی الله علیه وسل  دروغ نشمرد آنچه را ترجمه:.7َرأَىاالدج : 

 . 4}َوَرَفْعَدا لََ  ِذكْرَكاالرشح:  :همچدان الله تعالی شأن وذکر پیغمرب علیه الصالة والسالم را  بلدد گردانیده استو 

 وآوازه تورا بلدد ساختی . -ترجمه:

 درمقامی که من یاد منی شوم عبدالله ابن عباس در مورد این آیت میفرماید: که مراد این آیت این است که الله تعالی فرموده:

روز هـای عیـد در مدابر مساجد، روز های جمعه  یاد، در آذان، اقامت، تشهد، مگر ایدکه  تو ه  همرای من یاد میشوی ماندد:

.]الجـامع ْحكـام وه، خطبه نکاح، در رش  وغرب زمـین ودر همـه جای.مر ، صفا، وقت رمی جمرات، روز عرفه،،ایام ترشیق

 للقرطبی[القرآن 

. :) أَنَا َسيرُد الَقْوِم يَْوَم الِقَياَمـِة(در بین متام پیغبمران  بهَتین پیغمرب هست -صلی الله علیه وسل -حرضت محمد مصطفی  -8

 صحیح البخاری

 مردم هست  در روز قیامت.همه  من رسدار  -ترجمه:

 يَْوَم الِقَياَمِة َولَ َفْخَر( سدن الَتمذي.أَنَا َسيرُد َولَِد آَدَم (:در حدیث رشیف دیگر آمده استو 

 من رسدار اولد آدم هست  در روز قیامت وبه این فخر منیکد . -ترجمه:

)َوَمْن يَْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َويََتَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخلْـُه نَـاًرا :سبب دخول جهد  است. -صلی الله علیه وسل -نافرمانی حرضت محمد -9

( ]الدساء:)َخالًِدا   (14ِفيَها َولَُه َعَذاب ٌ ُمِهني ٌ

وهر کسی الله ورسولش را  نافرمانی کدد واز حدود مقرره او تجاوز کدد اورا در آتشی داخل میکدد که در آنجا جاویـدان  ترجمه:

 میامند واورا عذاب ذلت باری است.
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لَْعالَِمنَي(النبیـاء:  :از بـرای متـام مخلوقـات رحمـت اسـت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  -۱۰ )َوَمـا أَْرَسـلَْداَك إِل َرْحَمـًة ل ر

(107) 

 و )ای پیامرب!(ماتورا جز رحمت برای جهانیان نفرستاده ای . -ترجمه:

صاحب اخال  عالی بود الله تعالی اورا به اخال  عالی خلق کرده ودر قرآن – صلی الله علیه وسل -حرضت محمد مصطفی  -۱۱

االقل :  :}کری  اخال  عالی اورا ستوده است  وتو دارای اخال  بزرگ هستی.ترجمه:؛ 4َوإِنََّ  لََعَ  ُخلُقي َعِظي ي

 (1)إِنَّا أَْعطَْيَداَك الْكَْوثََر( الکوثر: ) :را داده استحوض کوثر  -صلی الله علیه وسل  -حرضت محمد مصطفی به الله تعالی  -۱۲

الله ورسـوله أعلـ   !: ) أتدرون ما الكوثر؟ فقلدارسول الله صلی الله علیه وسل  به اصحاب گفتو وقتیکه سوره کوثر نازل شد 

 قال فإنه نهر وعدنيه ريب عز وجل(. صحيح مسل  

میداند، نبی علیه السالم  ش:مایان برای او گفتی  که الله ورسول؟ شودآیا شام میدانید که کوثر چه چیزی را گفته می -ترجمه:

 که الله تعالی آنرا به من وعده داده است. نهریست در بهشتفرمودند: کوثر 

آنقدر بزرگ است که الله تعالی اورا  به آسامنها وسدرة املدتهـی -صلی الله علیه وسل -مصطفی  دحرضت محمشأن ومقام  -۱۳

 که این عزت واکرام به دیگر انبیاء نصیب نشده است.با پیامربان مالقات کدد خواست که در این سفر 

َن الَْمْسِجِد الَْحَراِم إِىَل  }: طوریکه الله می فرماید َْْقََص الَِّذي بَاَركَْدا َحْولَُه لُُِنِيَُه ِمْن  ُسْبَحاَن الَِّذي أرَْسَى ِبَعْبِدِه لَْيالً مر الَْمْسِجِد ا

ِميُع الَبِصريُ آيَاتَِدا إِنَّ   (۱الرساء: ) اُه ُهَو السَّ

آن برکـت انداختـه ایـ ، بـرد  رام بـه مسـجد القصـی کـه در حـری پاک است آنکه بدده خود را در شبی از مسجدالح -ترجمه:

 وبعضی از نشانه های خویش را به او نشان دهی  یقیداً الله شدوا وبیدا است.

نهفتـه اسـت ودر نافرمـانی او نافرمـانی اللـه  الله تعالیاطاعت   -صلی الله علیه وسل -حرضت محمد مصطفی در اطاعت   -14

ُسوَل َفَقْد و :}نهفته است تعالی   (۸۰أَطَاَع اللََّه َوَمْن تََوىلَّ َفاَم أَْرَسلَْداَك َعلَْيِهْ  َحِفيظًاا الدساء:)َمْن يُِطْع الرَّ

 هر کسی که رسول الله صلی الله علیه وسل  را اطاعت کدد پس او الله جل جالله را اطاعت منوده است. -ترجمه:

)َفكَْيَف إَِذا ِجْئَدـا امت هـا گـواه میباشـد. برامت خود وسایر -صلی الله علیه وسل -حرضت محمد مصطفی در روز قیامت و  -۱۵

ةي ِبَشِهيدي َوِجْئَدا ِبَ  َعَ  َهُؤلِء َشِهيداً( الدسا:)  ( 41ِمْن كُلر أُمَّ

پس حال آنها چگونه خواهد بود هدگامیکه از هرملت برای شهادت براعامل آنها گواه بیاوری  وبراین کافران تورا گواه  -ترجمه:

 بیاوری ؟

 در وازه رسالت ونبوت بعد از او بدد شده است.است  ت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  خات  الدبیین حرض  -۱۶

د ٌ أَبَا أََحدي ِمْن ِرَجالِكُْ  َولَِكْن َرُسوَل اللَّـِه َوَخـاتََ  الدَِّبيرـنَي َوكَـاَن اللَّـُه ِبكُـلر فرمودهالله تعالی  ءي :)َما كَاَن ُمَحمَّ َعلِياًم(.اْحـزاب: ََشْ

(۴۰.) 
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 محمد پدر هیخ کس از مردان شام نیست ولیکن فرستاده الله  وآخرین پیامربان است والله بر هرچیز دانا  هست. -ترجمه:

-الله تعالی در عامل ارواح از متام پیامربان وعده گرفته است که اگر شام حیات ویا زنده بودیـد حرضـت محمـد مصـطفی -۱۷

مبعوث شد به او ایامن بیاورید واورا یاری رسانید وهمه انبیاء ایامن آوردن وکمک کـردن را بـه حرضـت  -وسل صلی الله علیه 

َوإِْذ أََخَذ اللَُّه ِميَثاَ  الدَِّبيرنَي لَاَم آتَْيُتكُْ  ِمْن ِكَتابي َوِحكَْمةي ثُ َّ َجاءَكُْ  َرُسـول ٌ .:)وعده دادند -صلی الله علیه وسل –محمدمصطفی 

ـنَُّه َقـاَل أَأَْقـَرْرتُْ  َوأََخـْذتُْ  َعـَ  َذلِكُـْ  إِْوِي َقـالُوا أَ ُمَص  ْقَررْنَـا َقـاَل َفاْشـَهُدوا َوأَنَـا َمَعكُـْ  ِمـَن در  ٌ لِـاَم َمَعكُـْ  لَُتـْؤِمُدنَّ ِبـِه َولََتْدَُُّ

اِهِدينَ   .(۸۱)آل عمران: (.الشَّ

انش دادم  سپس پیغمـرب بـاور پیغمربان پیامن گرفت هرگاه برای شام کتاب ودالله از که بخاطر بیاورید  هدگامی را  -ترجمه:

آنچه را که با شام است بسوی شام بیایید البته به او ایامن بیاورید واورا  یاری دهید، آیا به این موضـوع اقـرار منودیـد  هدارند

شـام برخـی بـر خـی گـواه باشـید ومـن بـا شـام از وپیامن مرا پذیرفتید گفتدد: اقرار منودی  وپیامن تـورا پـذیرفتی  ، گفـت : 

 گواهان .

صلی الله علیه وس  دوست ومحبوب خاص اللـه تعـالی اسـت کـه ایـن شـأن ومقـام تدهـا  بـرای  حرضت محمد مصطفی -۱۸

 نصیب شده است. حرضت محمدمصطفی صلی الله علیه وسل  و حرضت ابراهی  علیه السالم 

 كُْدُت ُمتَِّخًذا َخلِياًل، َلتََّخْذُت أَبَا بَكْري َخلِياًل، إِنَّ َصاِحَبكُْ  َخلِيُل اللِه(. صحیح مسل )لَْو :فرموده استنبي علیه السالم  

دوست الله تعـالی  میگرفت  ورفیق شامودوست ده را خلیل ابوبکر رضی الله ع  گرفت  البته اگر من خلیل ودوست می -ترجمه:

 است.

  وقتی پیغمرب بود که حرضت آدم علیه السالم در میان گل وآب بود. حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل   -۱۹

حرضت عیسی علیه السـالم وبشارت حرضت ابراهی  علیه السالم نتیجه دعای  حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل 

 .است وتعبیر خواب بی بی آمده بوده

، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َص َّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّ  يَُقوُل:)إِِّنر ِعْدَد اللَِّه َمكْتُ َعِن الِْعْربَاِض بِْن َسا وب ٌ ِبَخاتَِ  الدَِّبيرنَي، َوإِنَّ ِريََة الَْفزَاِرير

ََ آَدَم لَُمْدَجِدل ٌ يِف ِطيَدِتِه، َوَسأُْخرِبُكُْ  ِبأَوَِّل َذلَِ : َدْعَوُة أيَِب إِبَْراِهي َي الَِّتي َرأَْت ِحنَي َوَضَعْتِدي أَنَُّه َخـَر َ ، َوِبَشاَرُة ِعيىَس، َوُرْؤيَا أُمر

ام(. صحيح ابن حبان  ِمْدَها نُور ٌ أََضاَءْت لََها ِمْدُه ُقُصوُر الشَّ

سل  شدیده ام روایت است او میگوید: من از رسول الله صلی الله علیه وساریه ريض الله عده  ابن حرضت عرباض از  -ترجمه:

که ایشان فرمودند:من به نزد الله تعالی به خات  الدبیـین نوشـته شـده ام در حالیکـه آدم علیـه السـالم در گـل)لی(بر زمـین 

ومن شامرابه اول نبوت خرب میده ، که نتیجه دعای ابراهی  ومژده عیسی وتعبیر خواب مادرم که دیده بود زمانیکه نهفته بود

 نوری بیرون شدکه روشدائی آن قَّهای شام را روشن کرد.مرا ولدت کرد از او 

دست حرضت محمد  اولین شخصی است که از زمین برمی خیزد ودر -صلی الله علیه وسل –در روز قیامت حرضت محمد  -۲۰

میباشـد مصطفی صلی الله علیه وسل  بیرقی میباشد وهمه پیامربان در زیر بیر  او میباشدد وبرای همه انبیـاء امـام وخطیـب 

وحرضت محمدصلی الله علیه وسل  برای همه امت ها شـفاعت میکدـد واللـه تعـالی بـه او مقـام)محمود( یعدـی سـتوده شـده 

 نصیب میکدد.

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َص َّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّ : )أَنَا َسيرُد َولَِد آَدَم يَْوَم الِقيَ   َفْخَر، َوِبَيِدي لَِواُء الَحْمِد َوَل َفْخـَر، اَمِة َوَل َعْن أيَِب َسِعيدي

، َوَما ِمْن نَِبيٍّ يَْوَمِئذي آَدَم َفَمْن ِسَواُه إِلَّ تَْحَت لَِواِِئ، َوأَنَا أَوَُّل َمْن تَْدَشقُّ َعْدُه اَْْرُض َوَل   َفْخَر، َقاَل: َفَيْفَزُع الدَّـاُس ثَ ـاَلَث َفَزَعـاتي

َْْرِض َولَِكـْن ائُْتـوا نُوًحـا، ُقولُوَن: أَنَْت أَبُونَا آَدُم َفاْشَفْع لََدا إِىَل َربرـَ ، َفَيُقـوُل: إِِّنر أَْذنَْبـُت َذنًْبـا أُْهِبطْـُت ِمْدـُه إِىَل اَفَيأْتُوَن آَدَم، َفيَ 
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ْن اْذَهُبوا إِىَل إِبَْراِهيَ ، َفَيأْتُوَن إِبَْراِهيَ  َفَيُقوُل: إِِّنر كَـَذبُْت َفَيأْتُوَن نُوًحا، َفَيُقوُل: إِِّنر َدَعْوُت َعَ  أَْهِل اَْْرِض َدْعَوًة َفأُْهلِكُوا، َولَكِ 

، ثُ َّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َص َّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّ : َما ِمْدَها كَِذبَة ٌ إِلَّ َما َحلَّ ِبَها َفَيـأْتُوَن َعْن ِديِن اللَّـِه. َولَِكـْن ائُْتـوا ُمـوََس،  ثَ اَلَث كَِذبَاتي

ـًدا ،  ُموََس، َفَيُقوُل: إِِّنر َقْد َقَتلُْت نَْفًسا، َولَِكْن ائُْتوا ِعيىَس، َفَيأْتُوَن ِعيىَس، َفَيُقوُل: إِِّنر ُعِبْدُت ِمنْ  ُدوِن اللَِّه، َولَِكْن ائُْتـوا ُمَحمَّ

: َفكَأَِّنر أَنْظُُر إِىَل َرُسوِل اللَِّه َص َّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّ   َقاَل ابُْن ُجْدَعاَن: َقاَل  -َقاَل: َفَيأْتُونَِدي َفأَنْطَلُِق َمَعُهْ   َقاَل: َفآُخُذ ِبَحلَْقـِة  -أَنَس ٌ

ُبوَن يِب، َفَيُقولُو  د ٌ َفَيْفَتُحوَن ِِل، َويَُرحر أَِخرُّ َسـاِجًدا، َفُيلِْهُمِدـي اللَّـُه َن: َمْرَحًبا، فَ بَاِب الَجدَِّة َفأَُقْعِقُعَها َفُيَقاُل: َمْن َهَذا؟ َفُيَقاُل: ُمَحمَّ

ْع، َوُقْل يُْسَمْع ]ص: [ لَِقْولَِ ، َوُهـَو املََقـاُم املَْحُمـوُد الَّـِذي 309ِمَن الثََّداِء َوالَحْمِد، َفُيَقاُل ِِل: اْرَفْع َرأَْسَ  َوَسْل تُْعَط، َواْشَفْع تَُشفَّ

 [ سدن الَتمذي79]اإلرساء: َقاًما َمْحُموًداا َقاَل اللَُّه }َعىَس أَْن يَْبَعَثَ  َربَُّ  مَ 

به این فخرمنیکد   وبه دست  در روز قیامت رسدار اولد آدم هست  و فرموده اند:من رسول الله صلی الله علیه وسل  -ترجمه:

من بیر  حمد وثدا میباشد  ومن به این هیخ فخرمنیکد   ودر آن روز حرضت آدم علیه السالم وعالوه از آن دیگـر انبیـاء همـه 

در روز قیامت اول زمین برای من شق میشـود بـه ایـن هـیخ فخـر  ودر زیر بیر  من میباشدد ومن به این هیخ فخرمنی کد  ،

ید بـروی  بـه ری میشود وبعضی مردم میگویدد بیافرمودند: که در این وقت بر مردم  سه نوع ترس وحراس سپ زمنی کد ، با

تو  وستی، همه بدی آدم ه(یعدی پدر ابو البرشنزد آدم علیه السالم وهمه به نزد آدم علیه السالم میروند وبه او میگویدد که تو )

 شفاعت مارا به نزد الله تعالی بکن،

من گداهی کرده ام که به سبب آن به زمین فرود آورده شدم.)بدا بـراین مـن شـامرا شـفاعت کـرده منـی ایشان میگوید:او به  

به نزد نوح علیه السالم ونوح علیه السالم گفت:من دعای بد کردم به قـوم نزد نوح علیه السالم، آنها میروند توان ( بروید به 

حرضت ابراهی  علیه السالم آنها به نزد ابراهی  علیه السالم رفتدد، او برای انها گفت: خود که آنها هالک شدند، بروید به نزد 

من سه دروغ گفته ام، بازرسول الله صلی علیه وسل  فرمودند:که آن دروغ حقیقی نبود بلکـه بـه مقصـد حامیـت از دیـن اللـه 

یشـان ی ایه السالم میروند وموسی علیه السـالم بـرابوده، البته شام به نزد موسی علیه السالم بروید، مردم به نزد موسی عل

در حالیکه اجازه قتل آن به من داده نشده بود، شـام بـه نـزد عیسـی علیـه السـالم و م ه ارا به قتل رساند شخصمن میگوید:

عبـادت  مردم به سوی عیسی علیه السالم میروند،عیسی علیه السالم به انها میگویـد:من را مـردم عـالوه از پروردگـاربروید،

 کرده اند، شام به نزد محمدرسول الله صلی الله علیه وسل  بروید.

 شوم. ومن با ایشان روان می در یک روایتی آمده است که مردم به نزد من می آیددو 

که من اکدون بـه رسـول اللـه صـلی  ی میگوید: که انس رضی الله عده گفت: به من ایدطور معلوم میشود مثلیابن جدعان راو 

رم ود  البـاب میکـد ، صـدا میشـود زنجیـر دروازه جدـت را میگـحلقه گرم باز فرمودند:من در این وقت یعلیه وسل  می نالله 

روی من باز میشود وخوش آمدید بـرای   ه کیستی؟در جواب به او گفته میشود.محمد صلی الله علیه وسل  است پس دروازه ب

هـیخ کـس  من طریقه گفنت حمد وثدارا می اندازد طوریکه قبل از این بـهگفته میشود ومن به سجده می افت  ، والله در قلب 

ایت داده خود را بلددکن، بخواه انچه که میخواهی بر برای  حک  میشود که ای رسول الله! رس نشان داده نشده است، سپس 

تعـالی فرمـوده  پذیرفتـه میشـود وایـن هـامن مقـام محمـود اسـت کـه در ایـن مـورد اللـه میشود وشفاعت کن، شـفاعت تـان

 :}َعىَس أَْن يَْبَعَثَ  َربَُّ  َمَقاًما َمْحُموًداا.است

نسبت به  مالئک بهَت است چرا که انسـانهای خـاص ماندـد: انبیـاء علـیه   حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  -۲۱

 السالم بهَت اند به خواص مالئک.
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)عوام املؤمدني أفضل من عوام املالئكة، وخواص املؤمدني أفضل مـن  :در این باره نوشته کرده استعالمه مال علی القاري رح 

خواص املالئكة...ول يخفى أن املراد بخواص املؤمدني الرسل واْنبياء، وبخواص املالئكة نحو جربيـل وميكائيـل وإرسافيـل(. 

 مرقاة املفاتيح

ئک بهَت اند... ومخفی مناند که مراد از خواص عوام مؤمدین از عوام مالئک بهَت اند وخواص مؤمدین از خواص مال  -ترجمه:

 مؤمدین رسولن وانبیاء اندو مراد از خواص مالئک جربئیل، میکائیل وارسافیل علیه  السالم است.

درختی آمدکه به سوی آن اشارت کرد که بیا آن درخت بر نبی علیـه حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  به طرف  -۲۲

ـكُوَن َفَقـاَل السالم، سالم داد اللَُّهـ َّ أَِرِِّن آيَـًة »: .)َعْن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َص َّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّ  كَاَن ِبالَْحُجوِن َفرَدَّ َعلَْيـِه الُْمرْشِ

بَِدي بَْعَدَها َْرَض َحتَّى انَْتَهْت إِلَْيـِه َفَسـلََّمْت َعلَْيـِه    َفأَََت َفِقيَل لَُه اْدُع َشَجرًَة، َفَدَعا َشَجرَةً « الَْيْوَم َل أُبَاِِل َمْن كَذَّ ْْ َفأَْقَبلَْت تَُخطُّ ا

 . مسدد البزار ثُ َّ أََمرََها َفَرَجَعْت(

از حرضت عمر رضی الله عده روایت است که او  فرموده که بدون شک رسول الله صلی الله علیه وسل   کـه در مکـه  -ترجمه:

کردند، نبی علیه السالم فرمودند:ای پروردگار من! امـروز بـرای حقانیـت مـن یـک نشـانه ای مید مرشکین سخدان اورا ر و  بود

، او آمد وبرایش گفته شد که یک درختـی آشکار کن من بعد ازآن  هیخ باکی منیکد  از آن کسانی که مرا دروغگوی میخواندد

میکرد تاایدکه به نزد نبـی علیـه السـالم رسـید وبـر نبـی  را صدا کن و او در ختی را آوازکرد ودرخت آمد در حالیکه زمین را شق

 علیه السالم؛ سالم داد وبرای او نبی علیه السالم امر کرد: واپس بجای خودت برگرد و او دوباره به جای خود رفت. 

درود میگویدـد کـه ایـن دلیـل روشـن بـه بزرگـی شـأن  محمدمصطفی صلی اللـه علیـه وسـل الله جل جالله ومالئک او به  -۲۳

 محمدمصطفی صلی الله علیه وسل  است.

اهـتامم میکددـد وعظمـت شـأن اورا بیـان  محمد صلی الله علیه وسـل الله تعالی  ومالئک او به رشف :میگویدقايض بیضاوي 

 تفسري البيضاوي[ شأن اورا بکدید.اهتامم منوده وتعظی   محمد مصطفی صلی الله علیه وسل میکددد وشام ه  به رشف 

همچدان در دنیا بهَتین خاک آن است که جسد مبارک رسو ل الله صلی الله علیه وسل  در آن نهفته است وبهَتی این خاک 

 است.محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  وزمین به اثر برکت 

حرضـت شأن : )فام ض  أعضاؤه الرشيفة فهو أفضل بقاع اْرض باإلجامع( حاشية ابن عابدين میگویدابن عابدین رحمه الله 

به نزد پروردگار آنقدر بزرگ است که به برکت آن برائت حرضـت عائشـه را از آسـامن هـا محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  

 روان کرد.

 :استکفر رضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  توهین وبی حرمتی به ح

رشیعـت وآخـرت داده اسـت.بدأ الله تعالی آنقـدر شـأن بـزرگ در دنیـا  را حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  وقتیکه 

 اسالمی توهین وبی حرمتی حرضت محمد صلی الله علیه وسل  را کفر وارتداد گردانیده است.

 فرض است وتوهین او کفر وارتداد است. حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل  قدردانی
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:)َوِمْدُهُ  الَّـِذيَن يُـْؤُذوَن الدَِّبـيَّ .ت مدافقان اسـتخصل حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل تکلیف واذیت رسانیدن به 

لَِّذيَن آَمُدواْ ِمدكُْ  َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل اللّـِه لَُهـْ  َعـَذاب ٌ َوِيُقولُوَن ُهَو أُُذن ٌ ُقْل أُُذُن َخرْيي لَّكُْ  يُْؤِمُن ِباللِّه َويُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِدنَي َورَ  ْحَمة ٌ ل ر

( التوبة:   (61أَلِي  ٌ

واز آنها کسانی اند که پیغمربرا اذیت میرساندد ومیگویدد:او خوش باور است بگـو او خـوش بـاور سـخدان خیـر شـام  ترجمه:

هست، گفته های الله را باور میکدد ومومدان را تصدیق میکدد وبرای کسانی که از شام ایامن می آورند رحمت است وکسانیکه 

  ناکی است.پیغمرب الله را اذیت میرساندد آنانرا عذاب درد

نَْيا َواْْلِخرَِة َوأََعدَّ لَُهْ  َعَذاباً ُمِهيد):میفرماید الله تعالی  (57اً( الحزاب:)إِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن اللََّه َوَرُسولَُه لََعَدُهُ  اللَُّه يِف الدُّ

را آماده کدد وبرای ایشان عذابی ذلت باری کسانی که الله ورسولش را میرنجاندد الله ایشان را در دنیا وآخرت لعدت می-ترجمه:

 ساخته است.

ول اللـه صـلی رسول الله صلی الله علیه وسل  بخاطر قتل ابو رافع یهودی اصحاب کرام را فرستادند وابورافع یهودی بـه رسـ

ه رسکـرده گـی میرسانید ودر شأن وی گستاخی میکرد ورسول الله صلی الله علیه وسل  بخاطر قتل او بـالله علیه وسل  رضر 

 حرضت عبدالله ابن عتیک رضی الله عده صحابه کرام را فرستاد واو را در خانه اش  به قتل رسانیدند.

-صلی الله علیه وسل –:)َعِن الْرَبَاِء بِْن َعازِبي َقاَل بََعَث َرُسوُل اللِه شده واقعه ابو رافع یهودی در بخاری رشیف به تفصیل ذکر 

َر َعلَْيِهْ  َعْبَد اللِه بَْن َعِتي ي َوكَاَن أَبُو َراِفعي يُْؤِذي َرُسوَل إِىَل أيَِب َراِفعي  َنَْصاِر َفأَمَّ ْْ  -صلی الله علیه وسـل –اللِه  الَْيُهوِدير ِرَجاًل ِمَن ا

َْصـَحاِبِه َويُِعنُي َعلَْيِه َوكَاَن يِف ِحْصني لَُه ِبأَْرِض الِْحَجاِز َفلَامَّ َدنَْوا ِمْدُه َوَقْد َغَربَِت  ِْ ْمُس َوَراَح الدَّاُس ِبرَسِْحِهْ  َفَقاَل َعْبـُد اللـِه  الشَّ

اِب لََعِّلر أَْن أَْدُخَل َفأَْقَبَل َحتَّى َدنَا ِمَن الْبَ  ِِ َحاَجةً اْجلُِسوا َمكَانَكُْ  َفإِِّنر ُمْدطَلِق ٌ َوُمَتلَطرف ٌ لِلَْبوَّ َوَقْد َدَخَل  اِب ثُ َّ تََقدََّع ِبَثْوِبِه كَأَنَُّه يَْق

اُب يَا َعْبَد اللِه إِْن كُْدَت تُِريُد أَْن تَْدُخَل َفاْدُخْل َفإِِّنر أُِريُد أَْن أُْغلَِق   الَْباَب َفَدَخلُْت َفكََمْدـُت َفلَـامَّ َدَخـَل الدَّـاُس الدَّاُس َفَهَتَف ِبِه الَْبوَّ

ََغالِيَق َعَ  َوتَدي  ْْ ََقالِيِد َفأََخْذتَُها َفَفَتْحُت الَْباَب َوكَاَن أَبُو َراِفعي يُْسَمُر ِعْدَدُه َوكَـاَن  أَْغلََق الَْباَب ثُ َّ َعلََّق ا ْْ ( َقاَل َفُقْمُت إِىَل ا يِف )َودٍّ

 ِمـْن َداِخـلي ُقلْـُت إِِن الَْقـْوُم نَـِذُروا يِب لَـْ  َعاَلِِلَّ لَُه َفلَامَّ َذَهَب َعْدُه أَْهُل َسَمرِِه َصِعْدُت إِلَْيِه َفَجَعلُْت كُلَّاَم َفَتْحُت بَابًا أَْغلَْقـُت َعـَِّلَّ 

َن ُهَو ِمَن الَْبْيِت َفُقلُْت يَا أَبَا َراِفعي َقاَل َمْن َهَذا يَْخلُُصوا إَِِلَّ َحتَّى أَْقُتلَُه َفانَْتَهْيُت إِلَْيِه َفإَِذا ُهَو يِف بَْيتي ُمظْلِ ي َوْسَط ِعَيالِِه َل أَْدِري أَيْ 

( َفاَم أَْغَدْيُت َشْيًئا َوَصاَح َفَخَرْجُت َفأَْهوَ  ْيِف َوأَنَا َدِهش ٌ )َداِهش ٌ بًَة ِبالسَّ بُُه رَضْ ْوِت َفأرَْضِ ِمَن الَْبْيِت َفأَْمكُُث َغـرْيَ بَِعيـدي يُْت نَْحَو الصَّ

  َ ُمر ِْ ْوُت يَا أَبَا َراِفعي َفَقاَل  بَـًة ثُ َّ َدَخلُْت إِلَْيِه َفُقلُْت َما َهَذا الصَّ بُـُه رَضْ ـْيِف َقـاَل َفأرَْضِ بَِدـي َقْبـُل ِبالسَّ الَْويُْل إِنَّ َرُجاًل يِف الَْبْيـِت رَضَ

ْيِف يِف بَطِْدِه َحتَّى أََخَذ يِف ظَْهرِِه َفَعرَْفُت أَِّنر َقتَ  َبْـوَ أَثَْخَدْتُه َولَْ  أَْقُتلُْه ثُ َّ َوَضْعُت ظَُبَة السَّ ْْ اَب بَابًـا بَابًـا َحتَّـى لُْتـُه َفَجَعلْـُت أَْفـَتُح ا

َْرِض َفَوَقْعـُت يِف  ْْ ـْت َسـاِقي انَْتَهْيُت إِىَل َدَرَجـةي لَـُه َفَوَضـْعُت ِرْجـِِّل َوأَنَـا أَُرى )أََرى( أَِّنر َقـِد انَْتَهْيـُت إِىَل ا  لَْيلَـةي ُمْقِمـرَةي َفانْكَرَسَ

يُ  َقاَم الدَّـاعِ َفَعَصْبُتَها ِبِعاَمَمةي ثُ َّ انْطَلَْقُت َحتَّى َجلَْسُت عَ  َُ )أَبَْرُح( اللَّْيلََة َحتَّى أَْعلََ  أََقَتلُْتُه َفلَامَّ َصاَح الدر ي َ  الَْباِب َفُقلُْت َل أَْخُر

وِر َفَقاَل أَنَْعى أَبَا َراِفعي تَاِجَر أَْهِل الِْحَجاِز َفانْطَلَْقُت إِىَل أَْصَحايِب َفُقلُْت الدََّجاَء َفقَ  َقَتَل اللُه أَبَا َراِفعي َفانَْتَهْيُت إِىَل الدَِّبـير   ْد َعَ  السُّ

.( صح َا( لَْ  أَْشَتِكَها َقطُّ ثُْتُه َفَقاَل ابُْسْط ِرْجلََ  َفَبَسطُْت ِرْجِِّل َفَمَسَحَها َفكَأَنََّها )َفكَأمَنَّ  يح البخاريَفَحدَّ
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دسـته قتـل ابورافـع یهـودی  صلی الله علیه وسل  جهت ول اللهحرضت براء بن عازب رضی الله عده میفرماید:که رس -ترجمه:

 فرستاد وحرضت عبدالله ابن عتیک را بالی ایشان امیر قرار داد: بودند از انصارکه کرام  ای اصحاب

ابورافع یـک  زا علیه پیامرب با دشمدان وی کمک میکرد  و الله علیه وسل  رضر میرسانید و ابورافع یهودی به رسول الله صلی

در رس زمین حجاز بود، وقتیکه صحابه کرام به آن قلعه رسیدند در این وقت آفتاب غروب کرد، مردم حیوانات  خود  عه ای قل

را به خانه هایشان میربدند، حرضت عبدالله ابن عتیک به رفقای خود گفت:شـام در جـای هـای خـود بدشـیدید ومـن بـه قلعـه 

کد  امید است که به قلعه داخل شوم وعبدالله ابن عتیک رضی الله عده به طرف )دروازه بان(قلعه نرمی میدربانچهمیروم ،وبا 

قلعه روان شد ودر نزدیک دروازه خود را در جامه پدهان کرد، ماندد ایدکه قضای حاجت میکدد در این وقت متام مردم به قلعـه  

اُب يَا َعْبَد اللِه إِْن كُْدَت تُِريداخل شدند. وبـه پهـره دار صـدا کـرد ُد أَْن تَْدُخَل َفاْدُخـْل َفـإِِّنر أُِريـُد أَْن أُْغلِـَق الَْباَب()َفَهَتَف ِبِه الَْبوَّ

هامن مردم هست، ای بدده خدا اگر بدده خدا! اگر اراده داخـل شـدن بـه قلعـه را ای تاایدکه او گامن کدد که این ه  از جمله 

  داری داخل شو زیرا من دروازه  قلعه را بدد میکد .

دار نظـارت  هابن عتیک رضی الله عده میگوید:که من ه  بـه قلعـه داخـل شـدم  ومـن بطـور مخفیانـه از حرکـات پهـر  عبدالله

میکردم که کلی دروازه را در کجا میگذارد؛وقتیکه همه مردم داخل قلعه شدند دروازه را بدد کرده، کلید را در یک مـیخ آویـزان 

 کردم .باز شدم وکلی را گرفت  ودروازه را به واسطه آن کرد)واو رفت(عبدالله ابن عتیک میگوید:من بلدد

وبا ابو رافع مردم نشسته بودند ودر شب قصه هارا به آنها بیان میکرد،و او در یک اتا  خاصی در مدزل بال بود وقتیکـه مـردم 

دار از بیرون قفل کرد ومن به مدزل بال شدم چونکه کلید ها همه  هکه در اتا  آن بود پهر  قصه گو از نزد او رفتدد ودروازه های

آن دروازه را بالی خود از داخل قفل میکردم، بخاطر ایدکـه اگـر مـردم  و ه را به کلید آن باز کردم به نزد من بود، من هر درواز 

، پس من به او رسیدم در حالیکـه او سان قلعه از من خرب شوند  به من رسیده منی تواندد تا وقتیکه من او را مکمل به قتل بر

در یک اتا  تاریک با فامیل خود اسَتاحت بود،به من معلوم نبود که او در کدام قسمت اتـا  اسـَتاحت اسـت؟من اورا صـدا 

ْيِف :کردم بًَة ِبالسَّ بُُه رَضْ ْوِت َفأرَْضِ من به طـرف آن صـدا  او گفت : این کیست؟()َفُقلُْت يَا أَبَا َراِفعي َقاَل َمْن َهَذا َفأَْهَويُْت نَْحَو الصَّ

رفت  ویک رضبه شمشیر وارد کردم، من در این وقت ترسیدم از این جهت کار اورا یک طرف کرده نتوانسـت ، در ایـن وقـت 

م، بـاز دوبـاره داخـل اتـا  شـدم بخـاطر معلومـات اورا ه استاد مانـدیاندکی ا اتا  بیرون رفت  ومدتابورافع فریاد کرد ومن از 

 :دوباره صدا کردم 

َ  الَْويُْل إِنَّ َرُجاًل يِف الَْبْيِت   ُمر ِْ ْوُت يَا أَبَا َراِفعي َفَقاَل  ْيِف َقاَل( ثُ َّ َدَخلُْت إِلَْيِه َفُقلُْت َما َهَذا الصَّ بَِدي َقْبُل ِبالسَّ ایـن ابورافـع !  یا رَضَ

، او گفت:  مادرت هالک شود در این اتا  کدام شخصی است، اندکی قبل من را به شمشـیر زد، عبداللـه ابـن بود آواز از چی

عتیک میگوید: من جای اورا معلوم کردم ودوباره بالی او رضبات شمشیر را وارد کردم، او را شدیداً زخمـی کـردم  وتـا هدـوز 

 اورا قتل نکرده بودم

دروازه و م ، ه اونوک شمشیر را به سیده او فرو بردم تا ایدکه به استخوان کمر او رسید، فهمیدم که من اورا به قتل رسـانید  

من گامن کردم که پای من به زمـین و م ه ایک زیده پایه رسید و در اخیریهارا یکی پی دیگر باز کردم وبه بیرون روان بودم 

مین بلددبوده وقتیکه پای خود را به آنجا گذاشـت  بـه پـائین افتـادم وشـب مهتـابی بـود یعدـی درحالیکه پای من از ز و رسیده 

مهتاب بلدد شده بود پای من شکست ومن پای خود را با دستار خود بسته کردم وروان شدم تا ایدکه به دروازه قلعه نشسـت  
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دی معلوم شود که ابورافع را قتـل کـرده ام یـا خیـر، تـا ایدکه به من یقیوبا خود گفت : من امشب تا وقتی از ایدجا منی روم تا 

)َفَقـاَل أَنَْعـى أَبَـا َراِفـعي تَـاِجَر أَْهـِل :وقتیکه صبح شد ومرغ آذان داد در این وقت یک نفر به دیوار قلعه ایستاد شد واعالن کرد 

پس من نزد رفقای خود آمدم بـه : میگوید عبدالله بن عتیک ريض الله عده مرگ تاجر حجاز)ابورافع( را اعالن میکد .الِْحَجاِز(

آنها گفت  وحال عجله کدید الله تعالی ابورافع را کشت، پس ما به نزد نبی علیه السالم رسیدی  وبـرای او ایـن واقعـه را بیـان 

ک خـود را کردی ؛ نبی علیه السالم به من گفت: پای خود را دراز کن، من پای خود را دراز کردم ونبی علیه السالم دسـت مبـار 

به پای من کش کرد وبه برکت آن ایدطور جور شدم گویا کـه مـن از ایـن پـای خـود هـیخ شـکایتی نداشـت  وبـه درد آن هـیخ 

 نفهمیدم ودر پای من گویا که هیخ زخمی نرسیده.

اورا هجو میکرد، به قتل او حک  کرد؛ ابن خطل  و را توهین حرضت محمد مصطفی صلی الله علیه وسل همچدان  ابن خطل و 

 خانه کعبه را گرفته باز ه  نبی علیه السالم حک  قتل اورا صادر کردپرده 

وارد مکـه دربخاری رشیف ومسل  رشیف این واقعه ذکر شده است  وقتیکه رسول الله صلی الله علیه وسـل  در فـتح مکـه و 

)زره بود(بود  وقتیکه اورا دور کرد در این وقت کسی نزد او آمد واین اطالع را بـه شدند  در رس مبارک کاله جدگی یعدی معظمه

جان خود، خودرا به پرده هـای بیـت اللـه آویـزان  رهایبدون شک ابن خطل بخاطر :)إِنَّ ابَْن َخطَلي ُمَتَعلرق ِبأَْسَتاِر الكَْعَبِة(او داد

 بکشید اورا وصحابه کرام اورا به قتل رساندند.)أقتلوه( :کرده نبی علیه السالم در حق او فرمودند

ویک مسلامن  را شهید  ی آن که او از اسالم مرتد شدهیک، قتل رساندم هچدد وجو ه کرده اند که ابن خطل را بدا بر علامء نوشت

 کرده بود.

دوم،ایدکه او هجو نبی علیه السالم را میکرد وبر پیامربصلی الله علیه وسل  دشدام میداد، همچدان دو کدیز او  در اواز خوانی 

اگر چـه او در ک  قتل اورا داده بـود.حهای خود نبی علیه السالم ومسلامنان را هجو میکردند، پیامربعلیه الصالة والسالم قبالً 

 گرفته باشد، چونکه جرم او بسیار بزرگ بود نبی علیه السالم حک  قتل اورا داد.رده  بیت الله خود را پ

کسیکه به حرم داخل شود اودر امن است ولی در فتح مکه  برای نبی علیه السالم فرصتی اندکی داده شـد کـه در ایـن وقـت 

 ابن خطل را صادر کرد.قتل حک  

 أجمعت اْمة ع  قتل متدقصه من املسلمني وسابه. :استنوشته کرده الشفاء  درامام قايض عیاض رحمه الله 

امت اجامع کرده اند به قتل کسیکه عیب گوئی میکدد در باره پیغمرب علیه السالم و همچدـان دربـاره کسـیکه دشـدام  -ترجمه:

 میکدد به پیامربصلی الله علیه وسل ، همین فیصله است.

ام أهل العل  ع  أن ع  من سب الدبي ص  الله عليه وسل  القتل، وممن قال ذلـ  مالـ  بـن عقال أبو بكر بن املدذر: أجمع 

وإسحا ، وهو مذهب الشافعي، ومبثله قال أبو حديفة وأصحابه، والثوري وأهـل الكوفـة، واْوزاعـي، يف  وأحمدأنس، والليث، 

 ]الشفاء[.املسل 

که بر نبی علیه السالم دشدام دهد، واجب القتل  ر این اتفا  دارند کسیابوبکر ابن مدذر گفته است:متام اهل عل  د -ترجمه:

 است.
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احمد، اسـحا  ومـذهب امـام شـافعی نیـز ،، لیـث ابـن سـعدامام مالک بن انس :از ددی که این سخن را گفته اند عبارتکسان

 ولوکه دشدام دهدده مسلامن ه  باشد(. کوفه، اوزاعی همین است) امام ابوحدیفه واصحاب او،ثوری واهلورأی همین است، 

وقال محمد بن سحدون: أجمع العلامء أن شات  الدبي عليه السالم املتدقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عدد 

 اْمة القتل، ومن ش  يف كفره وعذابه كفر .]السيف املسلول للسبکي[

کسیکه به نبی علیه السالم دشدام دهد ویا نقصـی در  بر این اجامع کرده اندامام سحدون مالکی میگوید:همه علامء  -ترجمه:

شأن پیامربصلی الله علیه وسل  بیان کدد اوکافر است و وعید الله تعالی برآن جاری است، که او عبارت از عذاب الهی اسـت 

 کافر است.حک  چدین شخص به نزد امت اسالم قتل است وکسیکه در کفر وعذاب آن شک میکدد او ه  

قال مال : من شت  الدبي ص  الله عليه وسل  من اليهود والدصارى قتل إل أن يسل ، وكذا قال أحمد، وقـال الشـافعي: يقتـل 

 الذمي إذا سب الدبي ص  الله عليه وسل  وتربأ مده الذمة.] السيف املسلول[ 

کشـته شـود مگـر ایدکـه دهد ه نبی علیـه السـالم دشـدام کسیکه از جمله یهود ونصارا ب:میفرمایدامام مالک رحمه الله ترجمه:

اسالم بیاورد وهمین طور امام احمد ه  حک  کرده وامام شافعی رحمه الله میگوید: آن ذمی که به رسول الله صلی اللـه علیـه 

 وسل  دشدام بدهد وحک  ذمه از او گرفته میشود.

ما نصـه وأاـا رجـل مسـل  سـب رسـول اللـه أو كذبـه أو عابـه أو قال ابن عابدین: )أقول ورأيت يف كتاب الخراَ ْيب يوسف 

 تدقصه فقد كفر بالله تعاىل وبانت مده امرأته فإن تاب وإل قتل(. ]حاشية ابن عابدين[

 من در کتاب خراَ ازابو یوسف دیدم که این چدین نوشته شده است::میگویدامام ابن عابدين رحمه الله 

له علیه وسل  را دشدام بدهد ویا نسبت دروغ را بر او بکدد ویاعیبی به او بیان کدد؛یا در شأن هر مسلامنیکه رسول الله صلی ال

او طال  شده واز او جدا پیغمربصلی الله علیه وسل   نقصان را جستجو بکدد یقیداً این شخص به الله تعالی کفر ورزیده ، زن 

 خوب وگر نه کشته شود.کرد شد. اگر توبه 

 

 


