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 به نام خدا

ی آن  ظلم بود و ظلمت؛ ھمه جا، رنگ بود و نیرنگ و دنیای بیمارگونه ھمه جا،
سوخت؛ مردمان را زنجیری گران بر  روزگاران، در تِب جانگداز جھل و نامردی، می

ای و... روح  ھای قومی و قبیله پرستی، یغماگری، خرافات، نادانی، جنگ گردن بود. بت
 ود!...زمان را آزرده و جسم مکان را آلوده ساخته ب

ھای پھناور و دور  ی آنچه که بود خسته و درمانده، چشم به افق و آنک، ھمه
ای بر لب، و نیازی در دل، به انتظار نشسته بود،  دوخته؛ با خشمی در سیما، زمزمه

 انتظار...
گریخت، تا سپیده دماِن دوشنبه،  زمان ھمچنان ُچست و چاالک و بادپا، می

فرا رسید. در این روز،  -عام الفیل  -میالدی  ۵۷۰االول، سال  دوازدھم ربیع
ھای نور جوشیدند و روشنی، بر کھکشاِن بلند تاریخ، بوسه زد. پس آنگاه  سرچشمه

ھا، نامش بر  ھا و قرن کودکی پای به گیتی نھاد که تا امروز و ھر روز، از پِس سال
 ھا! ھاست و عشقش در دل لب

کشاند  ھا را سوی خویش می عملش، انسانی نیرومند اندیشه و  آن که ھماره جاذبه
 کند. ژرفای افکار را تسخیر می ،و آئیِن پاکش

اش، به جنبش و جھش آمد، کسی جز  این کودک که دنیا با جنبش گاھواره
نبود. فرزند واالی عبدالله و آمنه؛ پاکمردی و پاک زنی در دنیای جاھلّیت  جمحمد
 تاریخ!

ی آفتاب است و سخن از مردی دارد  یادنامه ای که در پیش روی دارید آری نوشته
ھای نور را به روی بشرّیت گشود. مردی که عطر رویِش وجودش، باغستان  که دروازه

ی  قدر توحید را به سبزه و گل و میوه آراست. مردی که شکوه و جاللش، ھمینه گران
 ن ساخت.را شرمگی» زیبایی«ی جمالش،  ی تاریخ را در ھم ریخت. مردی که آوازه ھمه

گویم؛ آبشاری از نورانّیت؛ معصومی که از آسمان بر زمین جریان  می ج از پیامبر
یافت؛ رودی از آزادگی که در بستر زمان و زمین سیالن کرد؛ یادگار بزرگ خداوند؛ 

ی خلقت؛ گل  ی بلند معّطر؛ سّیالی از مشک و عود و عنبر؛ ھدف آفرینش؛ عصاره فّواره
ی نیکان؛ گرمای زندگی  ای برای ھمه ی؛ روح سبز باران؛ اسوهسرخ معنا در گلزار ھست

ی  ی بلبالِن گلزار ایمان؛ پیامبر ستوده ی ھمه بخِش تِن زمان و مکان؛ زیباترین آوازه
 ؛ که بر او ھزاران درود باد.ج پروردگار جھان: رسول خدا، محّمد مصطفی





 

 
 ا����م��م اهللا ا����ن 

 فهرست مطالب

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ .................................................. مترجم قلم به مؤلف از یادی
 ٢ ............................................................................. :یترمذ استادان

 ٣ ............................................................................ :یترمذ شاگردان
 ٤ ................................................................................... :یترمذ آثار

 ٥ .................................................................................:یترمذ وفات
 ٦ ............................................ »:ةیّ المحمد الشمائل« کتاب یترجمه روش

 ٩ .................... ج اسالم یگرام امبریپ یجسمان و یبدن یها یژگیو و صفات) ۱( باب
 ١٠ ............................................................................ ۱ شماره ثیحد

 ١٤ ............................................................................ ۲ شماره ثیحد

 ١٤ ............................................................................ ۳ شماره ثیحد

 ١٥ ............................................................................ ۴ شماره ثیحد

 ١٦ ............................................................................ ۵ شماره ثیحد

 ١٧ ............................................................................ ۶ شماره ثیحد

 ١٨ ............................................................................ ۷ شماره ثیحد

 ٢١ ............................................................................ ۸ شماره ثیحد

 ٢٨ ............................................................................ ۹ شماره ثیحد

 ٢٩ .......................................................................... ۱۰ شماره ثیحد

 ٢٩ .......................................................................... ۱۱ شماره ثیحد

 ٣٠ .......................................................................... ۱۲ شماره ثیحد

 ٣١ .......................................................................... ۱۳ شماره ثیحد

 ٣٢ .......................................................................... ۱۴ شماره ثیحد



 ب   فهرست مطالب

 ٣٣ .......................................................................... ۱۵ شماره ثیحد

 ٣٥ ...................................................................................... نبّوت ُمهر) ۲( باب
 ٣٦ .......................................................................... ۱۶ شماره ثیحد

 ٣٧ .......................................................................... ۱۷ شماره ثیحد

 ٣٨ .......................................................................... ۱۸ شماره ثیحد

 ٤٠ .......................................................................... ۱۹ شماره ثیحد

 ٤٢ .......................................................................... ۲۰ شماره ثیحد

 ٤٣ .......................................................................... ۲۱ شماره ثیحد

 ٤٥ .......................................................................... ۲۲ شماره ثیحد

 ٤٦ .......................................................................... ۲۳ شماره ثیحد

 ٥١ .............................................................................. ج امبریپ یموها) ۳( باب
 ٥٢ .......................................................................... ۲۴ شماره ثیحد

 ٥٢ .......................................................................... ۲۵ شماره ثیحد

 ٥٣ .......................................................................... ۲۶ شماره ثیحد

 ٥٣ .......................................................................... ۲۷ شماره ثیحد

 ٥٤ .......................................................................... ۲۸ شماره ثیحد

 ٥٤ .......................................................................... ۲۹ شماره ثیحد

 ٥٤ .......................................................................... ۳۰ شماره ثیحد

 ٥٦ .......................................................................... ۳۱ شماره ثیحد

 ٥٧ ......................................... یمو کردن شانه و آراستن و ج خدا رسول) ۴( باب
 ٥٨ .......................................................................... ۳۲ شماره ثیحد

 ٥٩ .......................................................................... ۳۳ شماره ثیحد

 ٦١ .......................................................................... ۳۴ شماره ثیحد

 ٦٢ .......................................................................... ۳۵ شماره ثیحد

 ٦٣ .......................................................................... ۳۶ شماره ثیحد



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ج 

 ٦٥ ........................................................... ج خدا رسول یموها یدیسپ) ۵( باب
 ٦٦ .......................................................................... ۳۷ شماره ثیحد

 ٦٧ .......................................................................... ۳۸ شماره ثیحد

 ٦٧ .......................................................................... ۳۹ شماره ثیحد

 ٦٨ .......................................................................... ۴۰ شماره ثیحد

 ٧٠ .......................................................................... ۴۱ شماره ثیحد

 ٧١ .......................................................................... ۴۲ شماره ثیحد

 ٧٢ .......................................................................... ۴۳ شماره ثیحد

 ٧٤ .......................................................................... ۴۴ شماره ثیحد

 ٧٧ ................................................... موها بستن خضاب و ج خدا رسول) ۶( باب
 ٧٨ .......................................................................... ۴۵ شماره ثیحد

 ٨١ .......................................................................... ۴۶ شماره ثیحد

 ٨١ .......................................................................... ۴۷ شماره ثیحد

 ٨٢ .......................................................................... ۴۸ شماره ثیحد

 ٨٥ ............................................. چشمان دنیکش سرمه و ج خدا رسول) ۷( باب
 ٨٦ .......................................................................... ۴۹ شماره ثیحد

 ٨٧ .......................................................................... ۵۰ شماره ثیحد

 ٨٨ .......................................................................... ۵۱ شماره ثیحد

 ٨٩ .......................................................................... ۵۲ شماره ثیحد

 ٨٩ .......................................................................... ۵۳ شماره ثیحد

 ٩١ .......................................................................... ج خدا رسول لباس) ۸( باب
 ٩٢ .......................................................................... ۵۴ شماره ثیحد

 ٩٢ .......................................................................... ۵۵ شماره ثیحد

 ٩٢ .......................................................................... ۵۶ شماره ثیحد

 ٩٤ .......................................................................... ۵۷ شماره ثیحد

 ٩٤ .......................................................................... ۵۸ شماره ثیحد

 ٩٧ .......................................................................... ۵۹ شماره ثیحد



 د   فهرست مطالب

 ١٠١ ........................................................................ ۶۰ شماره ثیحد

 ١٠٢ ........................................................................ ۶۱ شماره ثیحد

 ١٠٣ ........................................................................ ۶۲ شماره ثیحد

 ١٠٤ ........................................................................ ۶۳ شماره ثیحد

 ١٠٦ ........................................................................ ۶۴ شماره ثیحد

 ١٠٦ ........................................................................ ۶۵ شماره ثیحد

 ١٠٧ ........................................................................ ۶۶ شماره ثیحد

 ١١١ ........................................................................ ۶۷ شماره ثیحد

 ١١١ ........................................................................ ۶۸ شماره ثیحد

 ١١٢ ........................................................................ ۶۹ شماره ثیحد

 ١١٣ ........................................................................ ۷۰ شماره ثیحد

 ١١٥ ........................................................ ج خدا رسول یزندگ یچگونگ) ۹( باب
 ١١٦ ........................................................................ ۷۱ شماره ثیحد

 ١١٨ ........................................................................ ۷۲ شماره ثیحد

 ١٢١ ........................................................................... ج امبریپ یموزه) ۱۰( باب
 ١٢٢ ........................................................................ ۷۳ شماره ثیحد

 ١٢٤ ........................................................................ ۷۴ شماره ثیحد

 ١٢٧ ............................................................. ج امبریپ افزار یپا و کفش) ۱۱( باب
 ١٢٨ ........................................................................ ۷۵ شماره ثیحد

 ١٢٩ ........................................................................ ۷۶ شماره ثیحد

 ١٢٩ ........................................................................ ۷۷ شماره ثیحد

 ١٣٠ ........................................................................ ۷۸ شماره ثیحد

 ١٣١ ........................................................................ ۷۹ شماره ثیحد

 ١٣١ ........................................................................ ۸۰ شماره ثیحد

 ١٣٢ ........................................................................ ۸۱ شماره ثیحد

 ١٣٣ ........................................................................ ۸۲ شماره ثیحد

 ١٣٤ ........................................................................ ۸۳ شماره ثیحد



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ه 

 ١٣٤ ........................................................................ ۸۴ شماره ثیحد

 ١٣٦ ........................................................................ ۸۵ شماره ثیحد

 ١٣٧ ........................................................................ ۸۶ شماره ثیحد

 ١٣٩ .......................................................................... ج امبریپ انگشتر) ۱۲( باب
 ١٤٠ ........................................................................ ۸۷ شماره ثیحد

 ١٤٠ ........................................................................ ۸۸ شماره ثیحد

 ١٤١ ........................................................................ ۸۹ شماره ثیحد

 ١٤٢ ........................................................................ ۹۰ شماره ثیحد

 ١٤٤ ........................................................................ ۹۱ شماره ثیحد

 ١٤٤ ........................................................................ ۹۲ شماره ثیحد

 ١٤٥ ........................................................................ ۹۳ شماره ثیحد

 ١٤٦ ........................................................................ ۹۴ شماره ثیحد

 ١٤٧ .......... کردندیم شیخو راسِت  سِت   د در را انگشتر همواره ج امبریپ) ۱۳( باب
 ١٤٨ ........................................................................ ۹۵ شماره ثیحد

 ١٤٨ ........................................................................ ۹۶ شماره ثیحد

 ١٤٨ ........................................................................ ۹۷ شماره ثیحد

 ١٤٩ ........................................................................ ۹۸ شماره ثیحد

 ١٤٩ ........................................................................ ۹۹ شماره ثیحد

 ١٤٩ ...................................................................... ۱۰۰ شماره ثیحد

 ١٥١ ...................................................................... ۱۰۱ شماره ثیحد

 ١٥٢ ...................................................................... ۱۰۲ شماره ثیحد

 ١٥٣ ...................................................................... ۱۰۳ شماره ثیحد

 ١٥٣ ...................................................................... ۱۰۴ شماره ثیحد

 ١٥٧ .............................. ج امبریپ یاسلحه و ریشمش یها یژگیو و صفات) ۱۴( باب
 ١٥٨ ...................................................................... ۱۰۵ شماره ثیحد

 ١٥٩ ...................................................................... ۱۰۶ شماره ثیحد

 ١٥٩ ...................................................................... ۱۰۷ شماره ثیحد



 و   فهرست مطالب

 ١٦٠ ...................................................................... ۱۰۸ شماره ثیحد

 ١٦١ ...................................................................... ۱۰۹ شماره ثیحد

 ١٦٣ ................................................... ج امبریپ زره یهایژگیو و صفات) ۱۵( باب
 ١٦٤ ...................................................................... ۱۱۰ شماره ثیحد

 ١٦٩ ...................................................................... ۱۱۱ شماره ثیحد

 ١٧١ .................................... ج خدا رسول خود کاله یها یژگیو و صفات) ۱۶( باب
 ١٧٢ ...................................................................... ۱۱۲ شماره ثیحد

 ١٧٤ ...................................................................... ۱۱۳ شماره ثیحد

 ١٧٧ ............................................ ج امبریپ یعمامه یها یژگیو و صفات) ۱۷( باب
 ١٧٨ ...................................................................... ۱۱۴ شماره ثیحد

 ١٧٩ ...................................................................... ۱۱۵ شماره ثیحد

 ١٧٩ ...................................................................... ۱۱۶ شماره ثیحد

 ١٨٠ ...................................................................... ۱۱۷ شماره ثیحد

 ١٨١ ...................................................................... ۱۱۸ شماره ثیحد

 ١٨٣ ........................................... ج خدا رسول ِازار یهایژگیو و صفات) ۱۸( باب
 ١٨٤ ...................................................................... ۱۱۹ شماره ثیحد

 ١٨٤ ...................................................................... ۱۲۰ شماره ثیحد

 ١٨٧ ...................................................................... ۱۲۱ شماره ثیحد

 ١٨٨ ...................................................................... ۱۲۲ شماره ثیحد

 ١٨٩.................................................... ج خدا رسول رفتن راه یچگونگ) ۱۹( باب
 ١٩٠ ...................................................................... ۱۲۳ شماره ثیحد

 ١٩١ ...................................................................... ۱۲۴ شماره ثیحد

 ١٩٢ ...................................................................... ۱۲۵ شماره ثیحد

 ١٩٣ ................................................ ]الِقناع[ ج خدا رسول بستن دستار) ۲۰( باب
 ١٩٤ ...................................................................... ۱۲۶ شماره ثیحد



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ز 

 ١٩٥ .................................................... ج خدا رسول نشستن یچگونگ) ۲۱( باب
 ١٩٦ ...................................................................... ۱۲۷ شماره ثیحد

 ١٩٧ ...................................................................... ۱۲۸ شماره ثیحد

 ١٩٩ ...................................................................... ۱۲۹ شماره ثیحد

 ٢٠١ .............................................. یپشت و ِوساده به ج امبریپ دادن هیتک) ۲۲( باب
 ٢٠٢ ...................................................................... ۱۳۰ شماره ثیحد

 ٢٠٢ ...................................................................... ۱۳۱ شماره ثیحد

 ٢٠٧ ...................................................................... ۱۳۲ شماره ثیحد

 ٢٠٨ ...................................................................... ۱۳۳ شماره ثیحد

 ٢٠٩ ..................................................................... 134  شماره ثیحد

 ٢١١ .................................... افراد و اشخاص به ج اکرم امبریپ دادن هیتک) ۲۳( باب
 ٢١٢ ...................................................................... ۱۳۵ شماره ثیحد

 ٢١٢ ...................................................................... ۱۳۶ شماره ثیحد

 ٢١٥ ............................................. ج خدا رسول خوردن غذا یچگونگ) ۲۴( باب
 ٢١٦ ...................................................................... ۱۳۷ شماره ثیحد

 ٢١٧ ...................................................................... ۱۳۸ شماره ثیحد

 ٢١٧ ...................................................................... ۱۳۹ شماره ثیحد

 ٢١٨ ...................................................................... ۱۴۰ شماره ثیحد

 ٢١٨ ...................................................................... ۱۴۱ شماره ثیحد

 ٢١٨ ...................................................................... ۱۴۲ شماره ثیحد

 ٢٢١ ............................................ ج خدا رسول نان یهایژگیو و صفات) ۲۵( باب
 ٢٢٢ ...................................................................... ۱۴۳ شماره ثیحد

 ٢٢٣ ...................................................................... ۱۴۴ شماره ثیحد

 ٢٢٣ ...................................................................... ۱۴۵ شماره ثیحد

 ٢٢٤ ...................................................................... ۱۴۶ شماره ثیحد

 ٢٢٦ ...................................................................... ۱۴۷ شماره ثیحد

 ٢٢٨ ...................................................................... ۱۴۸ شماره ثیحد



 ح   فهرست مطالب

 ٢٢٩ ...................................................................... ۱۴۹ شماره ثیحد

 ٢٣٠ ...................................................................... ۱۵۰ شماره ثیحد

 ٢٣١ .................................... ج امبریپ »خورش نان« یهایژگیو و صفات) ۲۶( باب
 ٢٣٢ ...................................................................... ۱۵۱ شماره ثیحد

 ٢٣٣ ...................................................................... ۱۵۲ شماره ثیحد

 ٢٣٤ ...................................................................... ۱۵۳ شماره ثیحد

 ٢٣٤ ...................................................................... ۱۵۴ شماره ثیحد

 ٢٣٦ ...................................................................... ۱۵۵ شماره ثیحد

 ٢٣٧ ...................................................................... ۱۵۶ شماره ثیحد

 ٢٣٨ ...................................................................... ۱۵۷ شماره ثیحد

 ٢٣٩ ...................................................................... ۱۵۸ شماره ثیحد

 ٢٤٠ ...................................................................... ۱۵۹ شماره ثیحد

 ٢٤١ ...................................................................... ۱۶۰ شماره ثیحد

 ٢٤٢ ...................................................................... ۱۶۱ شماره ثیحد

 ٢٤٤ ...................................................................... ۱۶۲ شماره ثیحد

 ٢٤٥ ...................................................................... ۱۶۳ شماره ثیحد

 ٢٤٧ ...................................................................... ۱۶۴ شماره ثیحد

 ٢٤٨ ...................................................................... ۱۶۵ شماره ثیحد

 ٢٤٨ ...................................................................... ۱۶۶ شماره ثیحد

 ٢٥٠ ...................................................................... ۱۶۷ شماره ثیحد

 ٢٥١ ...................................................................... ۱۶۸ شماره ثیحد

 ٢٥٢ ...................................................................... ۱۶۹ شماره ثیحد

 ٢٥٤ ...................................................................... ۱۷۰ شماره ثیحد

 ٢٥٦ ...................................................................... ۱۷۱ شماره ثیحد

 ٢٥٦ ...................................................................... ۱۷۲ شماره ثیحد

 ٢٥٧ ...................................................................... ۱۷۳ شماره ثیحد
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 یادی از مؤلف به قلم مترجم

  ھ۲۷۹ـ  ۲۰۹ یا ۲۰۰امام، حافظ، محمد بن عیسی بن َسورة الترمذی (»: ترمذی«
 .ق)؛ وی یکی از عالماِن َاعالم، و حّفاِظ حدیث و فقیھاِن برجسته است.

و بعضی » تِرمذ«در مورد محل توّلد وی اختالف نظر است: برخی محل تولد او را 

 است.» ترمذ«ی شش فرسنگی  فاصلهای به  نام دھکده» بوغ«اند. و  نوشته» بوغ« دیگر

» جيحون«ی رود  نیز نام شھری در ماوراء النھر قدیم است که برکرانه» تِرمذ«و 
 قرار دارد و امروز جزو جمھوری تاجیکستان است.

، چندین قول از علماء و »ترمذ«ی ضبط حرکات و تلفظ حروف  ی نحوه و درباره
 صاحب نظران اسالمی، نقل شده است که عبارتند از: 

ذ«ضّم حرف اول و سّوم؛ یعنی: به  -۱  ».تُرمُ

ذ«به فتح حرف اول و کسر حرف سوم؛ یعنی:  -۲  ».تَرمِ

ذ«به فتح حرف اول و سوم؛ یعنی:  -۳  ».تَرمَ

ذ«به کسر حرف اول و سوم؛ یعنی:  -۴  ».تِرمِ
 ی فوق، قول چھارم بیشتر مشھور و معروف است. و از میان اقوال چھارگانه

عصر امام ترمذی، به عصر نھضت علمی در علوم حدیث شھرت دارد؛ نھضتی که 
خود نیز در بالندگی و احیاء و شکوفایی آن نقش به سزا ایفا کرد. سلسله جنبان این 

ا برای ھـ . ق ) بود؛ و او بود که راه ر ۲۰۴ـ  ۱۵۰( »محمد بن ادریس شافعی«نھضت، 
ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه ھا  آن عالماِن بزرگی چون بخاری و مسلم و در پی

گشود. و نیز او بود که به عموم مردم به ویژه اھل عراق و مصر، حدیث آموخت و به 
 خواّص، احتجاج جستن به سّنت و معنای عمل به سّنت، ھمراه با قرآن را یاد داد.

مند بود. او به بسیاری از  ر قوی و شگفت انگیزی بھرهای بسیا ترمذی از حافظه
مراکز علمی روزگار خویش سفر کرده و از محضر مشایخ بزرگ خراسان، عراق و حجاز 

 بھره برده است.



 ٢  مترجم قلم به مؤلف از یادی

 استادان ترمذی: 

توان چنین گفت که ترمذی در روزگار خویش از استادان و مشایخ بسیاری،  می
محمد بن اسماعیل «توان  وی میترین شیوخ  حدیث آموخت و روایت کرد که از مھم

برد که  را نام» اسماعیل بن موسی سّدی«و » مسلم بن حّجاج نیشابوری«؛ »بخاری
اش از بخاری بسی بسیار از دیگران بوده است؛ زیرا شاگرد وی بوده و علم  میزان بھره

 حدیث را در نزد او آموخته و در آن به درایت رسیده است.
الد ھم مسافرت کرد و از عالماِن دیار مختلف (خراسان، عراق و ترمذی به سایر ب

ترین استادان او را چنین بیان  ترین و شاخص توان مھم حجاز) بھره برد. از این رو می
 کرد: 
 .ق)  ھ ۲۵۶ـ  ۱۹۴ابوعبدالله، محمد بن اسماعیل بخاری( -۱
 .ق)  ھ ۲۶۱ـ  ۲۰۴ابوالحسین، مسلم بن حّجاج قشیری ( -۲
 .ق)  ھ ۲۷۵ـ  ۲۰۲سلیمان بن اشعث سجستانی (ابوداود،  -۳
 .ق)  ھ ۲۵۲ـ  ۱۶۷محمد بن بشار ُبندار( -۴
 ).ق  ھ ۲۵۲ـ  ۱۶۷محمد بن مثنی ابوموسی ( -۵
 ).ق  ھ ۲۵۴زیاد بن یحیی حسانی (متوفی  -۶
 ).ق  ھ ۲۴۶عباس بن عبدالعظیم عنبری (متوفی  -۷
 ).ق  ھ ۲۵۷ابوسعید َاشج عبدالله بن سعید کندی (متوفی  -۸
 ).ق  ھ ۲۴۹ـ  ۱۶۰عمرو بن علی الفالس (ابوحفص،  -۹

 ).ق  ھ ۲۵۲ـ  ۱۶۶یعقوب بن ابراھیم دورقی ( -۱۰
 ).ق  ھ ۲۵۶محمد بن معمر قیسی بحرانی (متوفی  -۱۱
 ) .ق  ھ ۲۵۰نصر بن علی جھضمی (متوفی  -۱۲
 ) .ق  ھ ۲۴۳عبدالله بن معاویة الجمحی (متوفی  -۱۳
 ) .ق  ھ ۲۴۴علی بن حجر مروزی (متوفی  -۱۴
 ) .ق  ھ ۲۴۰سوید بن نصر بن سوید مروزی (متوفی  -۱۵
 ) .ق  ھ ۲۴۰ـ  ۱۵۰بن سعید ثقفی ( ةقتیب -۱۶
 ).ق  ھ ۲۴۲ـ  ۱۵۰ابو مصعب، احمد بن ابی بکر زھری مدنی. ( -۱۷
 ).ق  ھ ۲۴۴محمد بن عبدالملک، ابوالشوارب (متوفی  -۱۸
 ).ق  ھ ۲۴۴ـ  ۱۷۸ابراھیم بن عبدالله بن حاتم ھروی ( -۱۹
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 ).ق  ھ ۲۴۵ُسّدی (متوفی  اسماعیل بن موسی فزاری -۲۰

 شاگردان ترمذی: 

اند نیز  اند و در محضر او زانوی تلّمذ زده و کسانی که از ترمذی حدیث روایت کرده
 عبارتند از: ھا  آن ترین بسیارند که مھم

 ابوبکر، احمد بن اسماعیل بن عامر سمرقندی. -۱
 ابوحامد، احمد بن عبدالله بن داود مروزی. -۲
 احمد بن علی مقریء. -۳
 احمد بن یوسف نسفی. -۴
 ی نسفی. ابوالحارث اسدبن حمدویه -۵
 حسین بن یوسف فربری. -۶
 حمادبن شاکر وّراق. -۷
 داود بن نصربن سھیل بزدوی. -۸
 ربیع بن حیان الباھلی. -۹

 عبدالله بن نصر بن سھیل بزدوی. -۱۰
 ».االمین«عبد بن محمد بن محمد نسفی، معروف به  -۱۱
 واذری.ابوالحسن علی بن عمربن تقی بن کلثوم سمرقندی  -۱۲
 فضل بن عّمار صّرام. -۱۳
 ابوالعباس، محمد بن احمد بن محبوب محبوبی مروزی. -۱۴
 ابوجعفر محمد بن احمد نسفی. -۱۵
 ».االمین«ابوجعفر محمد بن سفیان بن نضر نسفی، معروف به  -۱۶
 ابوعلی، محمد بن محمد بن یحیی قّراب ھروی. -۱۷
 ابوالفضل محمد بن محمود بن عنبر نسفی. -۱۸
 ی.محمد بن مّکی بن نوح نسف -۱۹
 محمد بن منذر بن سعید ھروی. -۲۰
 محمود بن عنبر نسفی. -۲۱
 ابوالفضل، مسّبح بن ابی موسی کاجری. -۲۲
 ابومطیع، مکحول بن فضل نسفی. -۲۳
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 مکی بن نوح نسفی مقریء. -۲۴
 الشیرکثی. ةنصر بن محمد بن سبر -۲۵
 ھیثم بن کلیب شاشی. -۲۶
 و...

 آثار ترمذی:

امامانی بود که در علم بدون اختالف، ترمذی در روزگار خویش پیشوا و یکی از 
ی روایت و  کردند؛ و بدون تردید وی یکی از طالیه داران عرصه حدیث بدو اقتدا می

ی  ی علم و فقاھت و یکی از پیشگاماِن پیشتاِز عرصه درایت و یکی از پیشقراوالن عرصه
ی صداقت و راستی و یکی از سرآمداِن  آھنگان عرصه اخالص و عمل، و یکی از پیش

 ألیف و نگارش بود.ی ت عرصه
محمد بن اسماعیل بخاری درگذشت و «گوید:  میی ترمذی  حاکم نیشابوری درباره

در خراسان از لحاظ علم و حفظ و زھد، کسی ھمچون ابوعیسی، محمد بن عیسی 
 »ترمذی برجای نماند.

 عبارتند از: ھا  آن ترین ھای زیادی نیز به یادگار مانده است که مھمو از وی کتاب

یکی از منابع اساسی سّنت نبوی و »: جامع ترمذی«یا » اجلامع الصحيح« -۱
مراجع مھم فقه اسالمی، در میان علماء و صاحب نظران اسالمی است؛ و از 

 شود. ھای وی محسوب می  مشھورترین کتاب
در این کتاب جز احادیثی را که بعضی از «ت: خود در مورد سنن ترمذی گفته اس

 »ام. اند نیاورده هفقیھان به آن عمل کرد
 گوید:  و عبدالله بن محمد انصاری در مورد جامع ترمذی می

به » ھای بخاری و مسلم است. کتاب ترمذی در نزد من بھتر و روشنگرتر از کتاب«
تواند از کتاب  چون کسی می«گویی؟ گفت:  او گفته شد، به چه دلیلی این سخن را می

کافی داشته باشد؛ اّما ترمذی در کتاب  آنان بھره برد که در علم حدیث، شناختی
خویش به شرح و بیان احادیث پرداخته است، پس فقیھان، محدثان، و دیگر عالمان، 

پس از آن که کتابم را «گوید:  ترمذی می» توانا خواھند بود که از آن استفاده کنند.
ن را آھا  آن فراھم دیدم، آن را بر عالمان حجاز، عراق و خراسان عرضه داشتم و

 »پسندیدند.
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ھای  حدیث است که به نسبت کتاب پنج ھزارو تعداد احادیث سنن ترمذی، بالغ بر 
 شود. تر دیده می دیگر حدیثی( ھمچون بخاری و مسلم) احادیث تکراری در آن کم

ة« -۲ ديّ ة«، »يشامئل النب«این کتاب به »: الشامئل املحمّ اخلصائل «و » الشامئل النبويّ

معروف است؛ و از » شامئل ترمذی«اشتھار دارد و بیشتر به نیز » املحمدية
ھمین کتاب تاکنون بیش از بیست شرح و تلخیص صورت گرفته است که 

) .ق  ھ ۱۰۱۴(متوفی » علی بن سلطان محمد قاری«مشھورترین شارحان آن: 
 توان نام برد.  ) را می.ق  ھ ۱۰۲۹یا  ۱۰۳۱(متوفی » محمد عبدالرؤف مناوی«و 

ھای علمیه و  ی اسالمی ـ به ویژه حوزه در جامعه» الشامئل املحمدية«روایی و کتاب 
ھای مختلف، علماء و  ای دارد؛ به ھمین دلیل در دوره مدارس دینی ـ جایگاه ویژه

 اند. دانشوران به شرح و توضیح و تلخیص آن اقدام نموده

 ».العلل فی احلديث« -٣

 ».التاريخ« -٤

 ».الزهد« -٥

نیاالسامء « -٦  .»و الكُ

 ».رسالة فی اخلالف و اجلدل« -٧

 :وفات ترمذی

گویند ترمذی در اواخر عمر خویش نابینا گشت؛ و برخی معتقدند که وی از آغاز 
نابینا بوده است؛ ولی این قول صحیح نیست؛ چرا که ترمذی به سبب تحقیق و 

ر خود را ی زیاد و شّدت گریستن به سبب زھد و پارسایی، چند سال آخر عم مطالعه
 نابینا بوده است.

اختالف نظر  و در مورد تاریخ وفات ترمذی در میان علماء و صاحب نظران اسالمی
 اند ھجری قمری دانسته ۲۰۹و  ۲۰۷و برخی  ۲۰۵وجود دارد: برخی سال وفات او را 
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 ١است. تر درست .ق  ھ ۲۰۹که بیشتر عالمان را نظر بر این است که سال 

 »:الشمائل المحمدّیة«ی کتاب  روش ترجمه

ام در ترجمه و شرح کتاب  ی ترجمه و نگارشی ی کار یا برنامه روش و شیوه

ة«  ی آتی است:  مبتنی بر شیوه» الشامئل املحمديّ
ی اسناد حدیث، در متن عربی آن حذف نشده و به طور کامل نقل شده  سلسله -۱

راوِی اصلی ی اسناد حذف گردیده و فقط به نقل  است؛ ولی در ترجمه، سلسله
 است، بسنده شده است. ج که معموًال از اصحاب رسول خدا

ی اسناد در ترجمه، به شّدت از شیرینی و  و این کار بدان جھت بود که نقل سلسله
ی اسناد حدیث چند سطر، و موضوع  کاھد، به ویژه که گاه سلسله استواری ترجمه می

ی اسناد متن عربی  تا سلسلهروایت فقط چند کلمه است. از این رو تصمیم گرفتم 
ی اسناد صرف نظر  حدیث را به صورت کامل ذکر کنم، و در ترجمه از بیان سلسله

نمایم و فقط به نقل یک راوی بسنده کنم تا ترجمه از شیرینی و جزالت سخن 
 برخوردار باشد.

ی آزاد استفاده  سعی شده است تا در ترجمه و شرح این کتاب از روش ترجمه -۲
معنی که با رعایت کامل متن حدیث، مفاھیم در قالب الفاظی  شود؛ بدین

بسیار ساده و قابل فھم برای ھمگان و به زبان روز و به صورت گویا و دلنشین 
 بیان گردد.

در ترجمه و نگارش این اثر، با احساس مسئولیت خطیر دینی، اخالقی و علمی  -۳
و معنی را انتخاب و ھای معتبر حدیثی، بھترین ترجمه  و با استفاده از کتاب

 ام. گزینش نموده

تذکرة «توانند به  ی بیوگرافی ترمذی می خوانندگان عزیز برای کسب اطالعات بیشتر درباره -١
میزان االعتدال «؛ »۳۷۸/ ۹تھذیب التھذیب « ؛» ۲۷۸ص طبقات الحّفاظ « ؛»۶۳۳/ ۲الحّفاظ 

نکت الھمیان «؛ »۲/۶۳۳العبر «؛ »۱/۴۵۷وفیات االعیان «؛ »۲/۱۷۴الذھب شذرات «؛ »۳/۶۷۸
معجم المؤلفین، عمر «؛ »۷/۲۱۳ ،۸/۲۷۴االعالم زرکلی «؛ »۳/۸۸ النجوم الزاھرة«؛ »۲۶۴ص 

و »  ۱/۹۰ی احمد محمد شاکر بر الجامع الترمذی  مقدمه«؛ »۱۱/۱۰۵ ،۱۴/۱۰۰رضا کحالة 
 د.مراجعه فرماین» ۱/۲۱۵کشف الظنون «
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 تفسیر، تشریح و تبیین مفاھیم و موضوعات احادیث. -۴
 ھا، و ترجمه و شرح مفردات و مفاد احادیث. تفسیر و تبیین لغات و واژه -۵

در پایان، مترجم با ارج نھادن به انتقاد و پیشنھاد پژوھشگران و صاحب نظران در 
ن اثر گرانسنگ، تقاضا دارد، دیدگاه، پیشنھاد و جھت ھر چه زیباتر و ُپربارتر شدن ای

ور  بھرهھا  آن شاءالله ـ از ھای آینده ـ ان انتقاد خود را به مترجم گوشزد کنند تا در چاپ
شمرد و آغوش خود را  گردیم؛ چرا که مترجم تالش خود را پیراسته از اشکال نمی

شنھاد سازنده و ھر دیدگاه برای ھر نقد خیرخواھانه و ھر راھنمایی دلسوزانه و ھر پی
 گشاید. مفید و ارزنده می

و امید آن دارم که ترجمه و شرح این اثر، برای خوانندگان فارسی زبان سودمند 
 ی دینداری و عشق به سّنت فرا رویشان بگشاید. ای درباره ھای تازه افتد و افق

 
 ».گرقبول افتد زھی عّز و َشَرف«

 فیض محمد بلوچ
 خورشیدی ۸/۱۱/۱۳۸۸

 ی صّدیقیه ـ تربت جام. ی علمیه ی حوزه کتابخانه





 

 
 
 
 
 

 )۱( باب
 جسمانی و های بدنی صفات و ویژگی

 ج پیامبر گرامی اسالم
  



 

 
 ی مھربان به نام خداوند بخشنده

ھا  آن ألستایش و سپاس خدای را سزاست؛ و درود و سالم بر بندگانی که خداوند
 را (برای دانش و نبّوت و ھدایت و رسالت خویش) برگزید و انتخاب کرد.

 گوید:» ابوعیسی، محمد بن عیسی بن سورة ترمذی«شیِخ حافظ، 

 ۱حدیث شماره 

بُو رََجاٍء ُ�تَيبَُة بُن سَ ) ١(
َ
نا أ خرَبَ

َ
يِب أ

َ
�ٍَس، َ�ْن َر�ِيَعَة بِْن أ

َ
ِعيٍد، َ�ْن َمالِِك بِْن أ

�َِس  َعن َ�بِْدالرَّمْحَِن،
َ
نَّهُ  :َمالٍِك  بِْن  أ

َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :َ�ُقوُل  َسِمَعهُ  �  وسلم عليه اهللا ص� ا�َّ

ِو�ِل  لَيَْس  َائِِن  بِالطَّ
ْ

َقِص�ِ  َوالَ  ،ابل
ْ
ْ�يَِض  الَ وَ  ،بِال

َ
ْمَهِق  بِاأل

َ
َْعدِ  َوالَ  ،بِاآلَدمِ  َوالَ ، األ

ْ
َقَطِط  بِاجل

ْ
 ،ال

ِبِط  َوالَ  ُ  َ�َعثَهُ  ،بِالسَّ ِس  ىلَعَ  ا�َّ
ْ
ْرَ�ِع�َ  َرأ

َ
قَامَ  ،َسنَةً  أ

َ
ةَ  فَأ َمِدينَةِ ، ِسنِ�َ  َعرْشَ  بَِمكَّ

ْ
 َعرْشَ  َو�ِال

ُ  َوتََوفَّاهُ  ،ِسنِ�َ  ِس  ىلَعَ  ا�َّ
ْ
ِسهِ  ىِف  َولَيَْس  ،َسنَةً  ِستِّ�َ  َرأ

ْ
ونَ  َوحِلْيَِتهِ  َرأ  .َ�يَْضاءَ  َشْعَرةً  ِعرْشُ

نه زیاده از حد بلند باال بودند و نه  ج گوید: رسول خدا س)... انس بن مالک۱ـ ( ۱
و خوش سیما و نمکین  ؛بیش از اندازه کوتاه قد؛( بلکه میانه باال بودند و خوش اندام

یه چرده؛ مگون و ِس نمک بودند و نه به شّدت گند بی نه سفیدِ  ج آن حضرت ؛بودند)
موھایشان نه چندان درھم فشرده و ِفر خورده بود و نه چندان آویخته و فروھشته(و 

خداوند متعال، ایشان را در چھل سالگی به پیامبری و  ؛صاِف بدون چین و شکن)
 ی مه و ده سال در مدینهمکّر  ی هھدایت و ارشاد مردمان برانگیخت، پس ده سال در مکّ 

، ایشان را در شصتمین بھار از ألمنّوره اقامت گزیدند و مستقر شدند و خداوند
عمرشان میراند، در حالی که (وقتی از دنیا رفتند و چھره در نقاب خاک کشیدند) 

 رسید. نمی به بیست تار موی ج شمار موھای سفید سر و ریش آن حضرت

 &  
به کسی گفته  »حافظ«، در اصطالح علماء و صاحب نظران حدیثی :»حافظ«

و  ھا، آنرح و تعدیل راویان شود که یکصد ھزار حدیث را از حیث متن و سند و َج  می
 بررسی کند و احادیث صحیح را روایت نماید.ھا  آن تاریخ وفات، تولد و ...
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الطويلُ «فاصله، مسافت، دوری، ُبعد. »: البائن«دراز، بلند، بلند قد. »: الطويل«

زیاده از حد، بلند باال و کشیده قامت نبودند تا اندامشان را  ج پیامبریعنی »: البائن
انگیزی  ازد و قد و باالی ایشان را از دلبزرگِی برون از اندازه، معیوب و نامتناسب س

 اندازد.

را نامتناسب نساخته  ج : کوتاه قد. یعنی کوچکی قامت نیز، اندام پیامبر»القصري«
 بود، و اندام ایشان را از چشم نوازی نیانداخته بود.

سفیِد بسیار سفیدی که تابندگی نداشته باشد. مرد بسیار سفید که به »: أمهق«
 سرخی آمیخته نباشد.

سیه چردگی و گندمگونی زیاد. رنگ تیره نزدیک به سیاھی. یعنی »: اآلدَم«
 ندمگون نبودند.سیاه چرده و به شّدت گ پپیامبر

د. موی ِفر دار و بسیار موج دار.»: اجلَعد«  موی پیچان و ُمجعَّ

طَط« د باشد.»: القَ  مردی که موھایش کوتاه و پیچیده و ُمجعَّ

بط«  موی آویخته و فروھشته . موی صاف و بدون چین و شکن.»: السَّ

الیل و براھین : با بررسی قرائن و شواھد و د»بعثه اهللا تعاىل ىلع رأس ار�ع� سنة«
توانیم سالروز بعثت پیامبر گرامی اسالم را شامگاھان دوشنبه، بیست و  می مختلف،

میالدی، شب ھنگام، معّین سازیم که در  ۶۱۰یکم رمضان، مطابق با دھم اگوست سال 
 آن اوان، ایشان دقیقًا چھل سال قمری و شش ماه و دوازده روز از عمر شریفشان

 بود. روز برابر خواھد ۲۰ماه و  ۲سال شمسی و  ۳۹گذشته است که با  می
شود که سیره نویسان در ارتباط با تعیین نخستین ماه گرامیداشت  خاطر نشان می

 ج به نبوت از سوی خداوند و فرو فرستادن وحی بر آن حضرت ج حضرت محمد
 اختالف فراوان دارند. 

االول بوده است. گروه  اند که ماه ربیع ی زیادی از سیره نویسان بر آن شده عّده
اند: ماه رجب بوده  دیگری از آنان برآنند که ماه رمضان بوده است. برخی نیز گفته

تر و راجحتر این است که ماه مبارک رمضان بوده باشد. به دلیل  است. و قول صحیح
 فرماید: ی شریفه که می این آیه

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 ]۱۸۵[البقرة:  ﴾ۡلُقۡرَءانُ ٱأ



 ١٢ ج اسالم یگرام امبریپ یجسمان و یبدن یها یژگیو و صفات) ۱( باب

 فرماید: می ی دیگر که ی شریفه و این آیه

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿
َ
آ أ   ]۱[القدر:  ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

گیرد. و شب قدر ھمان شبی است که  که در نتیجه شب قدر در ماه رمضان قرار می
 فرماید: ی آن می ی دخان خداوند درباره سوره ۳ی  در آیه

آ ﴿ َ�َٰرَ�ٍة� إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِ�نَ إِ�َّ نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ مُّ
َ
  ]۳[الدخان:  ﴾٣أ

در غار حراء، در ماه رمضان بوده و  ج که اقامت آن حضرت و نیز به دلیل آن
 دانند. ھمگان میکه  چنانی نزول جبرئیل بر ایشان نیز در ھمین ماه بوده است،  واقعه

ماه مبارک رمضان نیز در باب تعیین دقیق این روز با قائالن به آغاز نزول وحی در 
اند: روز ھفتم؛  یکدیگر اختالف دارند، و روایات در این زمینه مختلف است. برخی گفته

اند: ھجدھم. ابن اسحاق و برخی دیگر  برخی گفته اند: ھفدھم؛ و بعضی دیگر نیز گفته
ت. اما برخی این قول را ترجیح از سیره نویسان برآنند که این روز، روز ھفدھم بوده اس

اند که روز بیست و یکم بوده باشد؛ به این دلیل که تمامی سیره نویسان یا اکثر  داده
در روز دوشنبه اتفاق افتاده است؛  ج اند که بعثت رسول خدا آنان بر این موضوع متفق

 روایت دیگر:؛ و به فيه ُودلُت و فيه اُنزل ىلعَّ «اند:  خود فرموده ج آن حضرتکه  چنان

مسند  ،۳۶۸ص  ۱{صحیح مسلم، ج. »يوٌم ُودلُت فيه و يوٌم بُعثُت او اُنزل ىلعَّ فيه ذاك«
 }۶۲ص  ۲بوری ج حاکم نیشا ،۲۸۶ـ  ۳۰۰ص  ۴، بیھقی ج ۲۹۷ـ  ۲۹۹ص  ۵احمد ج 

روز دوشنبه در ماه رمضان نیز در آن سال مطابق بوده است با روز ھفتم؛ روز 
م و روز بیست و ھشتم. از سوی دیگر بنا به داللت احادیث چھاردھم؛ روز بیست و یک

گردد و  ی آخر رمضان منطبق نمی ھای فرد در دھه صحیح، شب قدر جز با یکی از شب
 شود. ھا جا به جا می ی این شب شب قدر در محدوده

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�َۡلةِ ﴿ فرماید: ی شریفه را که می اگر این آیه
َ
ٓ أ ا با  ]۱[القدر:  ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

، کنار ھم »در روز دوشنبه بوده است ج بعثت آن حضرت«گوید:  روایت ابوقتاده که می
بگذاریم؛ ھمچنین با مراجعه به تقویم تطبیقی که موارد مطابقت روز دوشنبه را به ایام 

کند، برای ما یقینی شده است که بعثت حضرت رسول  رمضان در آن سال تعیین می
 رمضان بوده است. والله اعلم. ۲۱شب ھنگام، شامگاه روز  ،ج اکرم

 ج ی مدت اقامت پیامبر گرامی اسالم : این روایت درباره»فاقام بمكة عرش سن�«
ی مکرمه، چندان مورد اتفاق راویان و محدثان نیست؛ چرا که در روایاتی دیگر  در مّکه
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نقل  باز ابن عباس بر خالف این نیز نقل شده است. به عنوان مثال: ابوجمره
 ».سیزده سال در مکه پس از بعثت اقامت فرمودند ج پیامبر«کند که وی گفت:  می

بمكة ثالث  ج مكَث رسوُل اهللا«کند:  چنین نقل می بو بخاری از ابن عباس
پس از بعثت، سیزده سال در مکه  ج پیامبر«؛ »عرشة و توّ� و هو ابن ثالٍث و ستّ�

 »فوت کردند، شصت و سه سال عمر داشتند. باقی ماندند، و وقتی که
اند و  چنین جمع کرده» سیزده سال«و حدیث » ده سال«و برخی میان حدیث 

سیزده «است؛ و روایت  فترت وحی، بدون احتساب سه سال »ده سال«اند: روایت  گفته
 باشد.  می با احتساب سه سال فترت وحی» سال

را در شصت  ج {خداوند متعال مدت عمر پیامبر »و توّفاه اهللا ىلع رأس ست� سنة«
به  ج پیامبر«آمده است:  سسالگی به سر رساند}: در برخی از روایات به نقل از علی

توّ� و هو  ج انَّ انليبّ «گوید:  می لو عایشه». شصت و سه سالگی رحلت فرمودند
صت و سه فوت کردند، عمرشان ش ج وقتی که پیامبر«{بخاری}؛  »ابن ثالث و ستّ�

 .»سال بود
پس از بعثت، سیزده سال در مکه باقی  ج پیامبر«گوید:  می بو ابن عباس

 بخاری و مسلم}.»{ماندند و وقتی که رحلت فرمودند شصت و سه سال عمر داشتند
به شصت  ج پیامبر«وارد شده است:  بو در برخی روایات به نقل از ابن عباس

 ».و پنج سالگی رحلت فرمودند
و صاحب نظران اسالمی از بررسی مجموع روایات و احادیث، به این نتیجه و علماء 

 ج ی رحلت پیامبر ، درباره»شصت و پنج سال«و » شصت سال«اند که روایت  رسیده
چندان مورد اتفاق نیست؛ چرا که روایت صحیح در نزد بیشتر علماء و صاحب نظران 

 است. » شصت و سه سال«اسالمی، ھمان روایت 
ترین روایات و اخبار  ترین و صحیح اند: طبق راجح رو بیشتر علماء گفتهاز این 

روز دوشنبه، دوازدھم ربیع االول، سال  ج ی وفات پیامبر گرامی اسالم رسیده، حادثه
یازدھم ھجرت، بعد از زوال آفتاب پیش آمد. [و در برخی روایات، وقت چاشت وارد 

ت و سه سال بود. به راستی که آن شص ج شده است]؛ و در آن ھنگام سّن آن حضرت
ترین و غم انگیزترین روز برای مسلمانان و مصیبت بزرگی  ترین و وحشتناک روز تاریک

ترین روزی بود که خورشید  که روز میالدش، باسعادت بر جھان بشرّیت بود، ھمچنان
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 در آن طلوع کرده بود.

 موی. جمع اشعار و شعور.»: شعرةً «

 باشد به معنی: سفید، سپید. می» بيض«ست؛ و جمع آن مؤنث َابیض ا»: بيضاء«

  ۲حدیث شماره 

َ�نَامُحَيْدُ ) ٢( ،  َمْسَعَدةَ  ْ�نُ  َحدَّ اِب ابَلرَصیُّ وَهَّ
ْ
َ�نَاَ�بُْدال �َِس  عن ،مُحَيْدٍ  عن ،اثلََّقيِفُّ  َحدَّ

َ
 أ

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :قَاَل  بِن َماِلکٍ ُ  َص�َّ  ا�َّ ِو�ِل  لَيَْس  :َر�َْعةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ   ،بِالطَّ
َ

َقِص�ِ  َوال
ْ
 ،بِال

ْسمِ  َحَسنَ  ِ
ْ
  ،جِبَْعدٍ  لَيَْس  َشْعُرهُ  َوَ�نَ  ،اجل

َ
ْسَمرَ  ،َسبٍْط  َوال

َ
 فَّ َ�تَكَّ  َمىَش  إَِذا ،اللَّْونِ  أ

ُ
  .أ

میانه باال بودند، اینگونه که نه  ج گوید: رسول خدا س)... انس بن مالک۲ـ ( ۲
[بلکه] خوش اندام و خوش  ؛ال بودند و نه بیش از اندازه کوتاه قدزیاده از حد بلند با

داشت و نه بلندی  استیل بودند[که نه کوتاھی قدش، اندام او را از چشم نوازی باز می
و موھا و گیسوانشان نه چندان  ؛انداخت] قامتش، قد و باالی او را از دل انگیزی می
رنگ پوستشان گندمگوِن  ؛خته و فروھشتهدرھم فشرده و ِفر خورده بود ونه چندان آوی

 گرفتند شدند و سرعت می رفتند، اندکی به جلو خم می ھنگامی که راه می ؛رخشان بود
 اند.] گویی از باال به پایین سرازیر شدهکه  چنان[

 &  
 مرد میانه باال. جمع: ُربوع و ارباع و َارُبع و ُرباع.»: ربعة«

 خوش استیل.خوش اندام و »: حسن اجلسم«

 کسی که رنِگ پوستش بین سیاھی و سفیدی باشد. گندمگون.»: اسمر اللون«

أ« رفتند، اندکی  می ھنگامی که راه ج شد؛ یعنی پیامبر اندکی به جلو خم می»: يتكفَّ
 گویی از باال به پائین سرازیر شده است.که  چنانگرفت  شد و سرعت می به جلو خم می

 ۳حدیث شماره 

َ�نَا) ٣( دُ  َحدَّ ارٍ  ْ�نُ  ُ�َمَّ َ�نَاـ يع�: العبدیَّ ـ �َشَّ دُ  َحدَّ َ�نَا ،َجْعَفرٍ  ْ�نُ  ُ�َمَّ  َ�نْ  ،ُشْعبَةُ  َحدَّ
يِب 

َ
رَبَاءَ  َسِمْعُت  :قَاَل  َق إِْسَحا أ

ْ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :َ�ُقوُل بن اعزٍب  ال  رَُجالً  وسلم عليه اهللا ص� ا�َّ

َمنِْكبَْ�ِ  َ�ْ�َ  َما يدَ ِع�ََب�ُ ،َمْرُ�واًع 
ْ
ةِ  َعِظيمَ  ،ال ُمَّ

ْ
  اجل

َ
ُذَ�يْهِ  َشْحَمةِ  إِىل

ُ
 َما ،مَحَْراءُ  ُحلَّةٌ  َعلَيْهِ  ،أ
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يُْت 
َ
ْحَسنَ  َ�طُّ  َشيْئًا َرأ

َ
  .ِمنْهُ  أ

 ج گفت: رسول خدا شنیدم که می س)... ابواسحاق گوید: از براء بن عازب۳ـ ( ۳
گیسوان انبوھی داشتند  ؛میان دو ِکتف ایشان زیاد بود ةمردی چھارشانه بودند؛ فاصل

ای قرمز رنگ  ّلهایشان را در حالی که ُح  ؛ھایشان را پوشانیده بود ی گوش که روی الله
تا آن زمان ھیچ چیز و ھیچ کس را بدان زیبایی و نیکویی،  ؛دیدم ،بر تن پوشیده بودند

 ھرگز ندیده بودم.

 &  
 . چھارشانه.القامةمردی میانه باال. متوسط »: مربوعاً «

مثنی »: منكبني«زیاد بود.  ج ی میان دو ِکتف پیامبر فاصله»: بعيد ما بني املنكبني«

نكب«  شانه، دوش.»: مِ

ة« ھا به گیسویی که به  گیسو و زلف انبوه. جمع ُجمم. ناگفته نماند که عرب»: اجلُمَّ

فرة«ی گوش برسد،  نرمه ة«ی گوش برسد.  گیسویی که تا زیر نرمه؛ و به »الوَ ؛ و »اجلمّ

ة«به آن گیسویی که تا سر کتف برسد،   گویند. می» اللمّ

 .ج ھای پیامبر ی گوش الله»: شحمة اذنيه«ی گوش.  ی گوش، الله نرمه»: شحمة«

لَّة«  ی تن را بپوشاند. ای که ھمه جامه و ازار و رداء با ھم. جامه»: حُ

 رنگ قرمز.»: محراء«

 ظرف زمان برای استغراق گذشته و مختص نفی است، ھرگز .»: قطّ «

تا آن زمان ھیچ چیز و ھیچ کس را بدان زیبایی و »: ما رأيتُ شيئاً قطّ احسن منه«
 نیکویی، ھرگز ندیده بودم.

 ۴حدیث شماره 

َ�نَا) ٤( َ�نَا َ�يْالَن، ْ�نُ  َ�ُْمودُ  َحدَّ َ�نَا َوِ�يٌع، َحدَّ يِب  َ�نْ  ُسْفيَاُن، َحدَّ
َ
رَبَاءِ  َعِن  إِْسَحاَق، أ

ْ
 ال

يُْت  َما: قَاَل  اَعزٍِب  بِْن 
َ
ةٍ  ِذي ِمنْ  َرأ ْحَسنَ  مَحَْراءَ  ُحلَّةٍ  ىِف  لِمَّ

َ
ِ  رَُسولِ  ِمنْ  أ ُ  َص�َّ  ا�َّ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ُ  وََسلََّم،
َ

، َ�ْ�َ  َما يدَ ِع�ََب�ُ َمنِْكبَيِْه، يرَْضُِب  َشَعرٌ  هل َمنِْكبَْ�ِ
ْ
َقِصِ�، يَُ�نْ  لَمْ  ال

ْ
ِو�ِل  َوال بِال  .بِالطَّ

ی قرمز رنگ،  گوید: ھرگز ھیچ فرد گیسوداری را در حّله س)... براء بن عازب۴ـ ( ۴
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ای قرمز  ایشان را در حالی که حّلهیعنی ( .ندیده بودم ج زیباتر و نیکوتر از رسول خدا
تا آن زمان ھیچ کس و ھیچ چیز را به آن زیبایی و  ؛رنگ بر تن پوشیده بودند دیدم

 نیکویی ندیده بودم.)
ی  فاصله ؛رسید ھایشان می تا سرشانه ج گیسوان و موھای پیامبر گرامی اسالم

نه بیش از اندازه کوتاه  ؛میان دو ِکتف ایشان زیاد بود (و چھارشانه و ستبرسینه بودند)
 .و نه زیاده از حد، بلند باال بودند ،قد

 &  
رسید]: ابتدا آن  ھایشان می تا سر شانه ج [موھای پیامبر» له شعرٌ يرضب منكبيه«

ریختند؛ زیرا دوست داشتند که موھایشان  گیسوانشان را پشت سرشان می ج حضرت
کردند و  پس از مدتی روی سرشان فرق باز میگاه را ھمانند اھل کتاب بیارایند؛ آن

 کردند. چپ شانه می گیسوانشان را به سمت راست و
ھا آویزان بود. در فتح  تا روی شانه ج به تعبیری دیگر، اغلب اوقات موی سر پیامبر

ھا آویزان است. مشرکان عرب،  بر روی شانه ج مکه دیدند که چھارگیسوی آن حضرت
در مقابل مشرکان،  ج کردند. رسول خدا موھای سر خویش را به صورت فرق باز می

دادند. یعنی: نخست، ایشان مانند اھل کتاب موھای  ب را ترجیح میموافقت با اھل کتا
کردند. و  کردند و سپس فرق را باز می ھا رھا می خویش را به صورت آویزان تا شانه

شود که وقتی مشرکان از بین رفتند، احتمال مشابھت با آنان نیز از  چنین معلوم می
کردند؛ به موھا روغن سر  ت فرق باز میبین رفت و ایشان در اواخر عمر، موھا را به صور

 کردند. را شانه میھا  آن مالیدند و یک روز در میان می

 ۵حدیث شماره 

َ�نَا )٥( دُ  َحدَّ َ�نَا ،ِ�يَل اإِْسمَ  ْ�نُ  ُ�َمَّ بُو َحدَّ
َ
َ�نَا،ُ�َعيْمٍ  أ َمْسُعوِديُّ  َحدَّ

ْ
 بِْن  ُ�ثَْمانَ  َ�نْ  ،ال

ِّ  َ�نْ  ،ُمْطِعمٍ  بِْن  ُجبَْ�ِ  بِْن  نَافِعِ  َ�نْ  ،ُهْرُمزَ  بِْن  ُمْسِلمِ   لَمْ  قَاَل رىَِض اهللا َعنُه  بن اىَب طالٍب  يلَعِ
ُ  َص�َّ  انلَّىِبُّ  يَُ�نْ  ِو�ِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ   وَ  ،بِالطَّ

َ
َقِص�ِ  ال

ْ
ْ�ِ  َشنْثَ  ،بِال َكفَّ

ْ
َقَدَمْ�ِ  ال

ْ
 َضْخمَ  ،َوال

ِس 
ْ
أ َكَراِد�ِس  َضْخمَ  ،الرَّ

ْ
َ�ةِ  َطِو�َل  ،ال َمرْسُ

ْ
  َمىَش  إَِذا ،ال

َ
أ ًؤا تََ�فَّ �ََّما تََ�فُّ

َ
 ِمنْ  َحطُّ َ�نْ  َك�

رَ  لَمْ  ،َصبٍَب 
َ
  َ�بْلَهُ  أ

َ
ُ  َص�َّ  .ِمثْلَهُ  َ�ْعَدهُ  َوال  . وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

نه زیاده از حد بلند  ج گوید: پیامبر گرامی اسالم س)... علی بن ابی طالب۵ـ( ۵
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 ؛دستان و پاھایشان ِسَتبر و درشت بود ؛از اندازه کوتاه قدباال بودند و نه بیش 
ی ایشان از  باالتنه ؛ای بزرگ و مفاصل و عضالتی ورزیده و درشت داشتند جمجمه

رفتند، اندکی به  ھنگامی که راه می ؛زیرگلو تا روی ناف، خطی پیوسته از موی داشت
 ؛اند  به پائین سرازیر شدهگویی از باالکه  چنانگرفتند،  شدند و سرعت می می جلو خم

 ام؟ نه پیش از وی و نه پس از وی، ھمانند وی را (در زیبایی و نیکویی) ندیده

 &  
ثنُ « ھا و  کف دست»: شثن الكفّني والقدمني«زبر، ِستبر، خشن. جمع: ِشثان. »: شَ

 ستبر و درشت و ضخیم و کشیده بود. ج پاھای پیامبر

 بزرگ و درشت بود. ج پیامبرجمجمه و سر »: ضخم الرأس«

ردوس«جمع »: الكراديس« ، به معنای مفصل و عضله. ھر دو استخوانی که در »كُ
یک مفصل با ھم برخورد کنند. ھر استخوانی که روی آن را گوشت گرفته باشد. 

 ج پیامبر»: ضخم الكراديس«ھای قسمت باالی پشت و زیرگردن.  ھریک از مھره
 درشت داشتند و درشت اندام و قوی ھیکل بودند.مفاصل و عضالتی ورزیده و 

بة« بة«موھای ریز و نازک سینه تا ناف. »: املَرسَ رشته مویی بلند میان »: طويل املَرسَ

 رسته بود. ج سینه و ناف پیامبر

بَبٍ «شد.  از باال به پائین سرازیر می»: يَنحطّ « سراشیبی، سرپایینی، زمین »: صَ
 سراشیب.

 ۶حدیث شماره 

َ�نَاحَ  )٦( َ�نَا ،ِ�يعٍ وَ  ْ�نُ  ُسْفيَانُ  دَّ يِب  َحدَّ
َ
َمْسُعوِديِّ  َ�نْ  ،أ

ْ
ِْسنَادِ  بَِهَذا ،ال

ْ
َْوهُ  اإل

َ
 بَِمعنَاُه. �

) سفیان بن وکیع، از پدرش(وکیع بن جراح)، از مسعودی نیز ھمین حدیث ۶ـ ( ۶
 را به ھمین معنی، برای ما روایت کرده است.

 &  
راویان و ناقالِن حدیث بر این است که ھرگاه حدیثی را با عادت محدثان و »: نحوه«

یک سند روایت کنند و سپس الفاظ ھمان حدیث را با سندی دیگر نقل کنند، به جای 

 ».مثله«یا » نحوه«گویند:  که کّل متن حدیث را نقل کنند، در آخر آن می این
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در روایت و  ،»مثله«در این است که: اصطالح » مثله«و » نحوه«ی  و فرق واژه
اند] از  رود که ھر دو حدیث[که با سندھای مختلف روایت شده احادیثی به کار می

، در روایاتی »نحوه«حیث لفظ و معنی، با ھمدیگر موافق و مّتحد باشند؛ و اصطالح 
گیرد که ھر دو حدیث از حیث معنی با ھمدیگر موافق باشند، نه  می مورد استفاده قرار

 ھور علماء و صاحب نظران اسالمی نیز ھمین است که گفته شد.از حیث لفظ. قول مش

، در »مثله«اند: اصطالح  اند و گفته و برخی از علماء عکس این قضیه را بیان داشته
گیرد که ھر دو حدیث، از حیث معنی ـ نه از حیث لفظ ـ  روایاتی مورد استفاده قرار می

رود که ھر دو حدیث  دیثی به کار می، در احا»نحوه«با ھمدیگر موافق باشند و اصطالح 
پیشتر نیز که  چنانھم از حیث لفظ و ھم از حیث معنی، موافق یکدیگر باشند؛ ولی 

 تر است. گفته شد، قول اول، مشھورتر و صحیح

 ۷حدیث شماره 

َ�نَا )٧( مْحَدُ  َحدَّ
َ
ُّ  َ�بَْدةَ  ْ�نُ  أ يبِّ یُّ  الضَّ ُّ  ابَلرَصِ بُو ُحْجرٍ  ْ�نُ  َويلَعِ

َ
دُ  َجْعَفرٍ  َوأ َُسْ�ِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ

ْ
 احل

يِب  ْ�نُ ـ و ُهَو ا
َ
َمْعَ� وَ  ـ َحِليَمةَ  أ

ْ
َ�نَا: قَالُوا ،َواِحدٌ  ال  بِْن  ُ�َمرَ  َ�نْ  ،يُو�َُس  ْ�نُ  ِعيىَس  َحدَّ

 ِ   َ�بِْدا�َّ
َ

ثَِ�  :قَاَل  ،ْفَرةَ �ُ  َمْو� دٍ  ْ�نُ  إِبَْراِهيمُ  َحدَّ ِ  ِمنْ ـ  ُ�َمَّ
َ

ِّ  َودل   بِْن  يلَعِ
َ
ُ  ريَِضَ  َطاِلٍب  يِب أ  ا�َّ

ُّ  اَكنَ : قَاَل  ـ َ�نْهُ  ِ  رَُسوَل  وََصَف  إَِذا يلَعِ ُ  َص�َّ  ا�َّ ِ  ُل رَُسو يَُ�نْ  لَمْ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ  ا�َّ
ُ  َص�َّ  ِو�ِل  َعلَيْهِ  ا�َّ ِط، وََسلََّم بِالطَّ ُمَمغِّ

ْ
َقِص�ِ  َوال ال

ْ
ِد، بِال ُمرَتَدِّ

ْ
َقْومِ  ِمنَ  َر�َْعةً  َ�نَ وَ  ال

ْ
 لَمْ  ،ال

َْعدِ  يَُ�نْ 
ْ
َقَطِط، بِاجل

ْ
ِبِط، َوال ال مِ  يَُ�نْ  َولَمْ  رَِجال، َجْعًدا اَكنَ  بِالسَّ ُمَطهَّ

ْ
ثَِم، َوال ،بِال

ْ
ُملَك

ْ
 بِال

ْ�يَُض  ،تَْدِو�رٌ  وَْجِههِ  يِف  َوَ�نَ 
َ
ْدَعجُ  ُمرْشٌَب، أ

َ
، أ َعيْنَْ�ِ

ْ
ْهَدُب  ال

َ
ْشَفاِر، أ

َ
ُمَشاِش  َجِليُل  األ

ْ
 ال

َكِتِد،
ْ
ْجَرُد، َوال

َ
َ�ٍة، ُذو أ ْ�ِ  نْثُ شَ  َمرْسُ َكفَّ

ْ
، ال َقَدَمْ�ِ

ْ
َما َ�َقلَّعَ  َمىَش  إَِذا َوال َّ�

َ
 ِمن َ�نَْحطُّ  َك�

ََفَت  َو�َِذا َصبٍَب، ََفَت  اتلْ ِة، َخاتِمُ  َكِتَفيْهِ  َ�ْ�َ  َمًعا، اتلْ ْجوَدُ  انلَِّبيَِّ�، َخاتِمُ  وَُهوَ  انلُّبُوَّ
َ
 انلَّاِس  أ

ْصَدُق  َصْدًرا،
َ
َنُُهمْ  لَْهَجًة، انلَّاِس  َوأ

ْ
يل

َ
َرُمُهمْ  َعِر�َ�ًة، َوأ

ْ
�

َ
ًة، َوأ  َوَمنْ  َهابَُه، بَِديَهةً  َرآهُ  َمنْ  ِعرْشَ

َحبَُّه، َمْعِرفَةً  َخالََطهُ 
َ
رَ  لمَ : نَاِعتُهُ  َ�ُقوُل  أ

َ
  .ِمثْلَهُ  َ�ْعَدهُ  َوال َ�بْلَهُ  أ

بُوِعيىَس  قَاَل 
َ
دَ  َجْعَفرٍ اَبَاَسِمْعُت  :أ َُسْ�ِ  ْ�نُ  ُ�َمَّ

ْ
ْصَمىِعَّ  َسِمْعُت  يَقوُل:احل

َ
 ىِف  َ�ُقوُل  األ

ِط  :وسلم عليه اهللا ص� انلَّىِبِّ  ِصَفةَ  َ�ْفِس�ِ  ُمَمغَّ
ْ
اِهُب  :ال ْعَرا�ِيًّا َسِمْعُت  :َو قَاَل  ،ُطوالً  اذلَّ

َ
 أ

َط ىِف الكِمِه:  َ�ُقوُل  ابَ  ىِف  َ�َمغَّ ىْ  ِتهِ �َشَّ
َ
َها :أ ا َمدَّ ُمرَتَدِّدُ . َشِديًدا َمدًّ

ْ
اِخُل  :َوال  َ�ْعٍض  ىِف  َ�ْعُضهُ  ادلَّ
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ا ا .قرَِصً مَّ
َ
َقطِ  َوأ

ْ
ِديدُ  :ُط ال ُُعوَدةِ  فَالشَّ

ْ
ى :َوالرَِّجُل  .اجل ِ

َّ
  .قَِليالً اَی: َ�نَثٍّ  ُحُجونَةٌ  َشَعِرهِ  ىِف  اذل

ا مَّ
َ
مُ  َوأ ُمَطهَّ

ْ
َاِدنُ  :ال

ْ
َكِث�ُ  فَابل

ْ
ثَمُ  .اللَّْحمِ  ال

ْ
ُملَك

ْ
رُ : َوال ُمَدوَّ

ْ
وَْجهِ  ال

ْ
ُمرْشَُب . ال

ْ
ى :َوال ِ

َّ
 ىِف  اذل

  .مُحَْرةٌ  َ�يَاِضهِ 
ْدَعجُ 

َ
ِديدُ  :َواأل َعْ�ِ  َسَوادِ  الشَّ

ْ
ْهَدُب  .ال

َ
ِو�ُل  :َواأل ْشَفارِ  الطَّ

َ
َكِتدُ  .األ

ْ
َكِتَفْ�ِ  ُ�ْتََمعُ  :َوال

ْ
 ،ال

اَكِهُل  وَُهوَ 
ْ
  .ال

َ�ةُ  َمرْسُ
ْ
ْعرُ  ُهوَ  :َوال ِ�يُق  الشَّ ى ادلَّ ِ

َّ
نَّهُ  اذل

َ
ْدرِ  ِمنَ  قَِضيٌب  َك�   الصَّ

َ
ةِ  إِىل َّ نْثُ  .الرسُّ َغِليُظ  :َوالشَّ

ْ
 ال

َصابِعِ 
َ
ْ�ِ  ِمنَ  األ َكفَّ

ْ
َقَدَمْ�ِ  ال

ْ
  .َوال

نْ  :َواتلََّقلُّعُ 
َ
ةٍ  َ�ْمىِشَ  أ بَُب  .بُِقوَّ َ  :َوالصَّ

ْ
ََدْرنَا :ُل اقيُ  ،ُدورُ احل ُ  .وََصبٍَب  َصبُوٍب  ىِف  ا�ْ

ُ
 َوقَْوهل

ُمَشاِش  َجِليُل 
ْ
َمنَاِكِب  رُُءوَس  يُِر�دُ  :ال

ْ
  .ال

عِ 
ْ
ْحبَةُ  :رَشةُ َوال َعِش�ُ  ،الصُّ

ْ
اِحُب  :َوال َِديَهةُ  .الصَّ ةُ  :َوابلْ

َ
ُمَفاَجأ

ْ
ْمرٍ  بََدْهتُهُ  ُ�َقاَل  ،ال

َ
ىْ  بِأ

َ
  :أ

ْ
 فََجأ

 .بِهِ  تُهُ 
است ـ  سنوادگان علی بن ابی طالب)... ابراھیم بن محمد ـ که یکی از ۷ـ ( ۷

 گفت:  پرداخت، چنین می می ج به توصیف شمائل رسول خدا سگوید: ھرگاه علی
میانه باال  ؛نه زیاده از حد بلند باال بودند و نه بیش از اندازه کوتاه قد ج رسول خدا

گیسوانشان نه چندان درھم فشرده و ِفر خورده بود و نه چندان  ؛بودند و خوش اندام
و دارای موھای نسبتًا صاف بود  ؛بلکه خوش حالت و آراسته بود ؛آویخته و فروھشته

و صورتشان کامًال  ؛و بسیار فربه و تنومند نبودند ،که اندکی چین و شکن نیز داشت
شان گوشت  داشت.(یعنی چھرهو در عین حال، صورتشان تمایل به گردی  ؛ِگرد نبود

 ولی کامًال ِگرد نبود.) ،ھر چند به گردی َنزدیکتر بود ،آلود و ُپف کرده نبود
رنگ پوستشان سپید و گندمگون بود؛ چشمانی سیاه و درشت و مژگانی بلند 
داشتند؛ درشت اندام و قوی ھیکل بودند؛ و عضالت و مفاصلی ورزیده داشتند. از زیر 

ان ُپرموی بود و از زیر گلو تا روی ناف، خطی پیوسته از موی داشت و چانه تا روی نافش
موی  بی ی ایشان ی باال تنه ای موی ظریف از سینه تا نافشان رسته بود، اما بقیه رشته
 بود.

رفتند، اندکی به جلو خم  دستان و پاھایشان ِستبر و درشت بود؛ وقتی راه می
 گویی در سرازیری قرار گرفته بودند.که  چنانداشتند،  شدند و به سرعت گام برمی می

گشتند؛ میان  کردند با تمامی اندامشان به سوی او بر می ھنگامی که رو به کسی می
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ایشان نگین انگشتری نبّوت که  چناندو ِکتف ایشان، ُمھر نبّوت مشھود بود، ھم
ریحتر و ی مردم ص تر؛ و از ھمه ی مردم بخشنده وآخرین پیامبر خدا بودند؛ از ھمه

ی مردم از  ی مردم نرم خوتر؛ و از ھمه خوش محضرتر (یا از ھمه راستگوتر؛ و از ھمه
 لحاظ تبار و قبیله، واالتر) بودند.

دید، ھیبت ایشان بر وجود او چیره  ھر کس ایشان را برای نخستین بار می
در کرد و َحشرو َنشر داشت، محبت ایشان  گردید؛ و ھرکس با ایشان معاشرت می می

 گرفت. دلش جای می
ی ایشان سخنی بگوید و در مقام توصیف شمائل ایشان  خواست درباره ھرکه می

 ام. ھمانند وی را ندیده ،گفت: نه پیش از وی و نه پس از وی برآید، می
گفت: از اصمعی  گوید: از ابوجعفر محمد بن حسین شنیدم که می ابوعیسی ترمذی

تفسیرو توضیح لغاتی که در حدیث باال [لغت شناس معروف] شنیدم که وی در 
 آمده، گفته است: »ج ھای بدنی و جسمانی رسول خدا صفات و ویژگی«ی  درباره

دُ « دِّ َ  مرد کوتاه قد و ترنجیده اعضاء.»: املُرتَ

طِطُ «و  ودة«به معنای »: القَ د و درھم »: الشديد اجلُعُ موھای بسیار پیچیده و ُمجعَّ
 فشرده و ِفرخورده.

جِ «و کسی که دارای موھای نسبتًا صاف باشد که اندکی چین و شکن نیز »: لالرَّ
داشته باشد. یعنی کسی که دارای موھایی باشد که نه چندان درھم فشرده و ِفرخورده 

د باشد و نه چندان آویخته و فروھشته بلکه دارای موھای نسبتًا صاف  ؛و پیچیده و ُمجعَّ
 شد.باشد که اندکی چین و شکن نیز داشته با

مُ « بسیار چاق و فربه و گوشت آلود و ُپف »: البادن الكثريُ اللّحم«به معنای »: املُطَهَّ
 کرده.

لثَمُ « جه: صورت کامًال گرد.[»املُكَ ر الوَ وَّ  ].املُدَ

بُ « الذی فی بياضه [ کسی که رنگ پوستش، سپید آمیخته با سرخی باشد.»: املُرشَ

 ]محرةٌ 

جُ «  ].الشديد سوادِ العني[چشمان بسیار سیاه. »: االَدعَ

 ].الطويل االَشفار[ : مژگان بلند.»االَهدب«
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تَدُ « و قسمت باالی  .محل پیوستن دو ِکتف و ما بین دوش تا پشت انسان»: اَلكَ
 پشت که زیرگردن واقع است.[کاھل].

بة« ای  ای موی ظریف که از سینه تا ناف به سان خطی پیوسته و شاخه رشته»: املَرسُ

از زیر گلو تا روی ناف، خطی پیوسته از موی  ج باشد. (یعنی پیامبرکشیده، رسته 
 داشت و از زیر چانه تا روی نافشان ُپرموی بود.) 

ثنُ « الغليظ االصابع من الكفني [ انگشتان ِستبر و درشت دستان و پاھا.»: اَلشَّ

 ].والقدمني

لُّعُ « (و در ھنگام راه رفتن اندکی به جلو خم شدن و به  .با قدرت راه رفتن»: التَّقَ
 ).گویی در سرازیری قرار گرفته باشدکه  چنانسرعت و قدرت گام برداشتن، 

بَب« رنا يف« شود: می گفته .بیسراشیبی، سرپایینی، زمین سراش»: الصَّ دَ  اِنحَ

ببٍ  بوب و صَ  ما از باال به پایین و سراشیبی، فرود آمدیم.»: صُ

جليل «استخوان شانه که برجسته باشد.  آن قسمت از»: املُشاش»: «اشِ جليل املُش«

 فراخ شانه و درشت اندام و قوی ھیکل بود. ج یعنی پیامبر»: املُشاشِ 

 دوست و ھمدم.»: العشري«آمیزش و ھمنشینی، ھمدمی و دوستی. »: العرشة«

ی  ناگھانی و بدون اندیشه»: بدهتُه بامرٍ «شود:  می گفته .ناگھانی ،به ناگاه»: البدهية«
 قبلی، کاری را بدو پیش آوردم.

 ۸حدیث شماره 

َ�نَا )٨( َ�نَا :قَاَل  َوِ�يعٍ  ْ�نُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ ِعْجِ�ُّ  َ�بِْدالرَّمْحَِن  بِْن  �ِ ُ�مَ  ْ�نُ  مُجَيْعُ  َحدَّ
ْ
ِامالًء  ال

ثَِ� : قَاَل  َعلَينَا ِمن ِكتَابِهِ  ِ  نْ مِ  تَِميمٍ  بَِ�  ِمنْ  رَُجٌل  َحدَّ
َ

يِب  َودل
َ
بَا يَُ��َّ  َخِد�َةَ  َزْوِج  َهالَةَ  أ

َ
 أ

ِ  َ�بْدِ  يِب  بِْن ا َعِن  ،ا�َّ
َ
ََسِن  َعِن  ،َهالَةَ  أل

ْ
ٍّ  بِْن  احل ُت : قَاَل  رىَِض اهللا عنُهما يلَعِ

ْ
ل
َ
 ِهنْدَ  َخايِل  َسأ

يِب  ْ�نَ 
َ
افًا َوَ�نَ ـ  َهالَةَ  أ يَةِ  َ�نْ ـ  وَصَّ

ْ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبِّ  ِحل نَا ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
ْشتَِ�  َوأ

َ
نْ  أ

َ
 يِل  يَِصَف  أ

َ�َعلَُّق  ِمنَْها َشيْئًا
َ
ُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسوُل  اَكنَ : َقاَل �َ  بِِه، أ ًما، فَْخًما وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ   ُمَفخَّ

ْ
 َ�تََأل

ُ َ
 أل

لُؤَ  وَْجُههُ 
ْ
َقَمرِ  تََأل

ْ
ْلَةَ  ال

َ
َْدِر، يل ْطَوَل  ابلْ

َ
َمْرُ�وِع، ِمنَ  أ

ْ
قرَْصَ  ال

َ
ِب، ِمنَ  َوأ ُمَشذَّ

ْ
َهاَمةِ  َعِظيمَ  ال

ْ
 ،ال

ْعِر، َل رَجِ  قَ  تُهُ قَ َعِقي اْ�َفَرقَْت  ِإنِ  الشَّ   ،هافَرَّ
َّ

ُذَ�يْهِ  َشْحَمةَ  َشَعُرهُ  ُ�َاِوزُ  ،فََال  َو�ِال
ُ
 َوفََّرُه، ُهوَ  إَِذا أ
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زَْهرَ 
َ
َِبِ�، َواِسعَ  اللَّْوِن، أ

ْ
َزجَّ  اجل

َ
َواِجِب  أ

ْ
َغَضُب، يُِدرَّهُ  ِعْرٌق  بَيْنَُهَما قََرٍن، َ�ْ�ِ  يِف  َسَوابِغَ  احل

ْ
 ال

 �َ�ْ
َ
ِعْرَ�ْ�ِ  أ

ْ
ُ  ،ال

َ
هُ  لَمْ  َمنْ  َ�َْسبُهُ  ،َ�ْعلُوهُ  نُورٌ  هل

ْ
ل مَّ

َ
شَ  َ�تَأ

َ
يِْن  َسْهَل  ،اللِّْحيَةِ  َكثَّ ،مَّ أ َدَّ

ْ
 َضِليعَ  ،اخل

َفمِ 
ْ
ْسنَانِ  جَ ُمْفلَّ  ،ال

َ ْ
َ�ةِ  َدِ�يَق  ،األ َمرْسُ

ْ
نَّ  ،ال

َ
ِة، َصَفاءِ  يِف  ُدْميَةٍ  ِجيدُ  ُ�نَُقهُ  َكأ ِفضَّ

ْ
 ُمْعتَِدُل  ال

ِق،
ْ
َل

ْ
َْطِن  َسَواءُ  ،ُمتََماِسٌك  ،بَاِدنُ  اخل ْدِر، ابلْ ْدِر، َعِر�ُض  َوالصَّ ، َ�ْ�َ  َما بَِعيدُ  الصَّ َمنِْكبَْ�ِ

ْ
 ال

َكَراِد�ِس  َضْخمُ 
ْ
نَْورُ  ،ال

َ
ُمَتَجرَِّد، أ

ْ
ةِ  اللَّبَّةِ  َ�ْ�َ  َما َموُْصوُل  ال َّ ، َ�ِْري �ِِشْعرٍ  َوالرسُّ َطِّ

ْ
 اَعرِي اَكخل

َْطِن  اثلَّْدَ�ْ�ِ  ا َوابلْ ْشَعرُ  َذلَِك، ِسَوى ِممَّ
َ
َراَ�ْ�ِ  أ َمنِْكبَْ�ِ  اذلِّ

ْ
اَعيِل  َوال

َ
ْدِر، َوأ نَْديِْن، َطِو�ُل  الصَّ  الزَّ

احَ ُب رَحْ  ْ�ِ  َشنْثُ  ،الرَّ َكفَّ
ْ
، ال َقَدَمْ�ِ

ْ
ْطَراِف  َسائُِل  َوال

َ ْ
طَراِف  ـ األ

َ
و قَال: َشائُِل األ

َ
 مُخَْصانُ  ،ـأ

 
َ ْ
،مْخَ األ َقَدَمْ�ِ  َمِسيحُ  َصْ�ِ

ْ
َماءُ  َ�نُْهَما يَنْبُو ال

ْ
 َوَ�ْميِش  ، ياً تََ�فِّ  َ�ُْطو ،ًعاقَلَ  َزاَل  َزاَل  إَِذا ،ال

ِمْشيَةِ  َذِر�عُ  َهْونًا،
ْ
�َّ  َمىَش  إَِذا ،ال

َ
ََفَت  َو�َِذا َصبٍَب، ِمنْ  َ�نَْحطُّ  َماَك� ََفَت  اتلْ يًعا، اتلْ  َخافُِض  مَجِ

رِْف،   َ�َظُرهُ  الطَّ
َ

رِْض  إِىل
َ ْ
ْطَوُل  األ

َ
  َ�َظِرهِ  ِمنْ  أ

َ
َماِء، إِىل ُمَالَحَظُة، َ�َظِرهِ  ُجلُّ  السَّ

ْ
ْصَحابَهُ  �َُسوُق  ال

َ
 ،أ

َالمِ  ليَِقَ  َمنْ  رُ َ�بْدُ وَ   .بِالسَّ
ـ که توصیف  پسر ابی ھالهگوید: از دایی خود، ھند  بعلی )... حسن بن۸ـ ( ۸

ھا و شمائل پیامبر گرامی اسالم بود ـ خواستم تا  ھا و خصلت ی صفات و ویژگی کننده
صفات و شمائل ظاھری و اخالقی ایشان را برای من به تصویر بکشد؛ و من نیز بدین 

ظاھری و اخالقی آن قضیه عالقه داشتم تا به توصیف و تعریف فرازی از صفات 
گاه شوم و از آن لّذت ببرم. جحضرت  برایم بپردازد، تا بدان آشنا و آ
 چنین گفت:  ج در مقام توصیف شمائل و صفات ظاھری و اخالقی پیامبر سھند

شان  انسانی ُپر شکوه و بزرگوار و ُمحترم و تکریم شده بودند؛ چھره ج رسول خدا«
 معمول، قامتشان از حّد  ؛زد درخشید و برق می ی ماه شب چھارده می ھمانند پاره

 ؛اندکی بلندتر و از کسانی که زیاده از حد بلند باال بودند اندکی کوتاھتر بودند
دارای موھای نسبتًا صاف بود که اندکی چین و شکن نیز  ؛ای بزرگ داشتند جمجمه
 داشت.

وی سرشان شدند، ر [به راحتی] از ھم جدا و شکافته می ج اگر موھای آن حضرت
که گاه نمودند؛ و آن کردند و گیسوانشان را به سمت راست و چپ شانه می فرق باز می

کردند؛ ھر زمان که موھایشان را آویخته رھا  شد، فرق باز نمی موھایشان از ھم جدا نمی
کرد (و گیسوان انبوه ایشان،  ھایشان تجاوز می ی گوش کردند، موھایشان از الله می
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 پوشانید.) ھایشان را می ی گوش روی الله
شان گشاده و فراخ بود؛ ابروانی  شان، روشن و درخشان بود؛ پیشانی رنگ چھره

کمانی و کشیده و ُپرُپشت داشتند که در عین حال به ھم پیوسته بودند. ( یعنی: 
ابروانی کشیده و ُپرُپشت داشتند که به ھم پیوسته و در عین حال متمایز از  جپیامبر

 .)یکدیگر بودند
شد؛ بینی  میان دو ابرو ایشان، رگی وجود داشت که به ھنگام خشم، برجسته می

شد، و آن کس که دّقت  ای داشتند که بر فراز آن پرتوی مشاھده می باریک و کشیده
پنداشت که بینی ایشان صاف و کشیده و بلند و بدون برآمدگی است؛  کرد، می نمی

 ج و بدون برجستگی بودند؛ دھان آن حضرت ھایی نرم ریششان انبوه بود؛ دارای گونه
اندکی فاصله داشتند (و وقتی که سخن  ج ھای پیشین آن حضرت بزرگ بود؛ دندان

ھای پیشین ایشان، نور  شد که گویی از میان دندان گفتند، چنان مشاھده می می
 تابد)؛ رشته مویی ظریف از زیر گلو تا روی ناف ایشان، رسته بود؛ گلو و گردن آن می

ی  ای بر ساخته از نقره به قدری زیبا و نیکو بود که گویی گردن مجسمه ج حضرت
ھایشان معتدل و متناسب بود(که اندامشان را بزرگی  ی اندام صاف و شفاف بود؛ ھمه

شکم یا بزرگی سر معیوب نگردانیده بود و کوچکی سر نیز اندامشان را نامتناسب 
 استیل.) نساخته بود؛ بلکه خوش اندام بود و خوش

فربه و تنومند بودند و بدنشان با وجود فربھی، سست و لخت نشده  ج آن حضرت
 بود؛ (بلکه بدنشان سخت و ترنجیده بود که اجزای آن محکم و به ھم پیوسته بود.)

ی شان ھموار و متناسب و در یک سطح بودند؛ (و اندامشان را بزرگی  شکم و سنیه
در امتداد  ج ی آن حضرت ، بلکه شکم و سینهشکم معیوب و نا متناسب نساخته بود

ی میان دو ِکتف ایشان زیاد بود (و  ای پھن و عریض داشتند؛ فاصله یکدیگر بود.) سینه
ھای فراخ و مفاصل و استخوان بندی  درشت اندام و قوی ھیکل بودند و از شانه

 درشتی برخوردار بودند.)
د و درشت اندام و قوی مفاصل و عضالتی ورزیده و درشت داشتن ج آن حضرت

ھایی از بدنشان که از زیر لباس بیرون بود، سپیِد رخشان بود؛ از  ھیکل بودند؛ بخش
زیر گلو تا ناف ایشان، یک شاخه موی ُپرپشت کشیده شده بود و جاھای دیگر شکم و 

ی شان  ھا و باالی سینه موی نداشت، در حالی که بازوان و شانه ج ی آن حضرت سینه
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ھایشان از آرنج تا مچ، کشیده و بلند بود؛ کف دستانشان فراخ و پھن  ود؛ دستُپر موی ب
 بود.

ِستبر و درشت و ضخیم و کشیده بود؛ انگشتان  ج ھا وپاھای پیامبر کف دست
کشیده و ظریف(و چشمگیر و چشم نواز و دل انگیز و  ج دست و پای آن حضرت

ل بود؛ پشت پاھایشان نرم و شیب جّذاب) بود؛ گودی کف پاھایشان زیادتر از حّد معمو
شد؛  ریخت و دور می چنان که آب از آن به تندی فرو می دار به سوی جلو بود، آن

شدند و آرام و  کندند و به جلو متمایل می ھنگام راه رفتن، پاھایشان را از روی زمین می
خم  رفتند( اندکی به جلو رفتند؛ ھنگامی که راه می با وقار و تند و سریع راه می

اند؛ ھنگامی  گویی از باال به پائین سرازیر شدهکه  چنانگرفتند)  شدند و سرعت می می
ھایشان را  گشتند؛ پلک کردند، با تمامی اندامشان به سوی او برمی که رو به کسی می

ھایشان به آسمان بود.  تر از نگاه ھایشان به زمین طوالنی ھشتند؛ نگاه پیوسته فرو می
غالبًا مستقیم نبود و به نیم نگاه و گوشه چشمی اکتفا  ج ھای آن حضرت نگاه
داشتند (و با تواضع و فروتنی،  فرمودند؛ یاران خویش را به ھنگام حرکت مقّدم می می

کردند، نخست بدو  فرمودند) و ھر کس را که مالقات می آنان حرکت می  خود از پی
 نمودند. سالم می

 &  
، ابوھاله[از دایی خود، ھند پسر ابوھاله پرسیدم]: » سألت خالی هند بن ابی هالة«

) و از َاشراف و بزرگاِن قریش ج (قبل از ازدواج او با رسول خدا لشوھر دوم خدیجه
نیز در کنف حمایت پیامبر  ھندبود که در دوران جاھلّیت درگذشته است؛ و پسرش 

و دایی حسن بن  لءتربیت و پرورش شد. از این رو، ھند برادر فاطمة الزھرا ج اکرم
 شود.  گفته می بعلی

افاً «  ی مبالغه؛ بسیار وصف کننده، وصف شناس. صیغه»: وصّ

ھای ظاھری  صفات و ویژگی»: ج يحلية النّب«زیور، پیرایه، صورت وصفت. »: حلية«

 .ج و اخالقی پیامبر
 خواستارم، دوست دارم، آرزومند و عالقمندم.»: اَشتهی«

را ھا  آن دل ببندم و ج ھای ظاھری و اخالقی پیامبر ویژگی به صفات و»: اَتعلَّق به«
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 ھا عمل نمایم. لّذت ببرم و بدانھا  آن به خاطر خویش بسپارم و از

 مرد گرامی و بزرگ قدر، انسان پرشکوه و بزرگوار.»: فَخامً «

خَّ « فَ محترم و تکریم شده، گرامی داشته شده و ستایش شده. انسانی که از »: امً مُ
 مردم، گرامی و بزرگ قدر باشد.دید 

 زد. درخشید و برق می اش می چھره»: يتأللؤُ وجهه«

 مردچھارشانه، مرد متوسط القامه.»: املربوع«

ب« ذَّ ھایش را با داسغاله و  در اصل به معنای درخت بلندی است که شاخه»: املُشَ
از حد، بلند  ھایی است که بیش شاخه زن، قطع کرده باشند؛ و در اینجا، مراد: انسان

از کسانی که بیش از حد  ج باال و نحیف و الغر و ضعیف و خشک اند. یعنی: پیامبر
 اند، کوتاھتر بود. بلند قامت

ای بزرگ  دارای سرو جمجمه ج پیامبر»: عظيم اهلامة«سرھر چیزی، تارک. »: اهلامة«
 بود.

لُ الشعر« جِ د. موھایی که نه »: رَ چندان درھم فشرده و موی میان فروھشته و ُمجعَّ
ِفرخورده باشند و نه چندان آویخته و فروھشته، بلکه نسبتًا صاف باشند که اندکی چین 

 و شکن نیز داشته باشند.

موی سر. موی طفل نوزاد. و گوسفندی که روز ھفتم تولد طفل، ھنگام »: عقيقته«

 ی شده است.نامگذار» عقيقه«کنند نیز بدین خاطر به  تراشیدن موی سر او قربان می

ه« رَ فَّ ی گوش برسد؛ و  گیسویی که به نرمه»: الوفرة«گیسوانش را وفره کرد. »: وَ

ة«ی گوش برسد،  گیسویی که تا زیرنرمه ة«؛ و آن که تا سرکتف برسد، »اجلَمَّ » اللمّ
 شود. نامیده می

ی  رنگ چھره»: ازهراللون«روشن و درخشان، درخشنده و فروزان. »: ازهر«

 روشن و درخشان بود. جپیامبر

 ھر یک از دو جانب چپ و راست پیشانی.»: اجلبني«

جَّ « جّ احلواجب«جمع حاجب: ابرو. »: احلواجب«باریک و کشیده. »: اَزَ ابروان »: اَزَ
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 باریک و کشیده.

وابغ«  به معنای دراز و فراخ. » سابغ«جمع »: سَ

ن«  پیوند و اتصال.  »: قَرَ

ن« کمانی و کشیده و ُپرپشت بود، بدون  ج بروان پیامبریعنی ا»: سوابغ فی غري قَرَ

ابروانی کمانی و ُپرپشت  ج آنکه به یکدیگر پیوسته باشند. به تعبیری دیگر: پیامبر
 داشتند که به ھم پیوسته و در عین حال متمایز از یکدیگر بودند.

رقٌ «  رگ. »: عِ

هُ الغضب« درِّ ه»: «يُ رُّ  ادراراً «از » يُدرِّ دِ رَّ  يُ آن چیز را جنبانید و به حرکت »: اَدَ
 درآورد. 

ه الغضب« رق يدرّ رگی بود که خشم، آن را  ج در میان دو ابروی پیامبر»: بينهام عِ
 نمود. لرزانید و برجسته می می

 ھای بینی او تنگ باشد. ی بینی او بلند و سوراخ مردی که وسط قصبه»: اَقنی«

کشیده و قلمی  ج بینی پیامبر»: العرننياَقنی «برآمدگی استخوان بینی. »: العِرنني«
 بود.

مَّ « اش صاف و کشیده و بلند و بدون برآمدگی  مرد بلند بینی، مردی که بینی»: اَشَ
 باشد. 

 مرد انبوه ریش. ریش انبوه.»: كثّ اللحية«

ين«  گونه، رخساره. »: اخلدّ «مثنی »: اخلَدَّ

 مرد بزرگ دھان.»: ضليع الفم«

 ھای پیشین وی از ھم فاصله داشته باشد. که دندان مردی»: مفلّج االسنان«

يد« شود و در  گردن.[جید در لغت به معنی گردن، درمقام مدح استعمال می»:جِ

نُق«غیر این صورت،   رود.] به کار می» عُ

ميَةٌ «  پیکره از عاج. مجسمه. »: دُ

مية فی صفاء الفضة«نقره. »: الفضة« يد دُ زیبا بود  به قدری ج گردن پیامبر»: عنقه جِ
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 ی صاف و شفاف بود. ای برساخته از نقره که گویی گردن مجسمه

 فربه و تنومند. »: بادن«

تامسك«  بدنی که با وجود فربھی، سست و لخت نباشد. »: مُ

تامسك« تناور و تنومند بودند؛ نه زیاده از حد چاق و فربه  ج یعنی پیامبر»: بادنٌ مُ
بودند و نه بیش از اندازه، نحیف و الغر؛ بلکه درشت اندام و قوی ھیکل بودند و 

 ھای ستبر و درشت داشتند. عضالت و مفاصلی ورزیده و استخوان

 رخشان و نورانی. »: انور«

د« د«مراد از عبارت: پرده. در اینجا  بی لخت، عریان، برھنه،»: املتجرَّ ، این »انور املتجرَّ

که از زیر لباس بیرون و لخت و عریان بود، سپید  ج ھایی از بدن پیامبر است که بخش
 و رخشان بود.

لبَّة« ی سینه. وسط گلوگاه. جای بستن گردن بند در قسمت جلو گلو و  میانه»: الَّ
 باالی سینه.

ة«  ناف.»: الرسَّ

ند«مثنی »: الزندين«  ساعد. »: الزّ

 کف دست.»: الراح«فراخ و گشاد. »: رحب«

 فراخ و پھن بود. ج کف دستان پیامبر»: رحب الراح«

صان« مثنی »: االمخصني«کف پا چندان از زمین بلند باشد که به زمین نرسد. »: مخُ

یعنی »: مخصان االمخصني«رسد.  فرو رفتگی کف پای که به زمین نمی»: االمخص«

 زیادتر از حّد معمول بود. ج گودی کف پاھای پیامبر

نرم و شیب دار به  ج پشت پاھای پیامبر»: مسيح القدمني«نرم و نازک. »: مسيح«
 سوی جلو بود. 

مردی که با گامھای استوار و محکم راه رود و سنگ را از میان راه »: زال قلعاً «

ز روی زمین ھنگام راه رفتن، پاھایشان را با استواری و محکمی ا ج بکند. یعنی پیامبر
 شدند. می کندند و به جلو متمایل می
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ياً « است. یعنی » زال قلعاً «ی ماقبلش  ی جلمه این جمله تأکید کننده»: خيطوا تَكفّ

کندند و رو به جلو  در ھنگام راه رفتن، پاھایشان را از روی زمین خوب می ج پیامبر
 کردند. حرکت می

 رفتند. امش و وقار بر زمین راه میبا آر ج آرامش و وقار. یعنی پیامبر»: هوناً «

، »ذريع املشية«و » هوناً «تیزرو. از عبارت »: ذريع املشية«شتابنده، تیزرو. »: ذَريع«

 توأم با آرامش و وقار و تواضع و فروتنی بود. ج شود که تند راه رفتن پیامبر دانسته می

 انداختند. ھشتند و پایین می ھایشان را پیوسته فرو می پلک»: خافض الطرف«

لُّ « ی چشم نگاه کردن و چیزی را  با گوشه»: املالحظة«بیشترین آن چیز. »: جُ
 پاییدن.

یارانش را به ھنگام حرکت، مقدم »: يسوق اصحابه«کرد.  پیشقدم می»: يسوق«
 کرد. داشت و با تواضع و فروتنی، خود از پی آنان حرکت می می

 کرد. گرفت، عجله و شتاب می پیشی می»: يبدر«

 ۹حدیث شماره 

َ�نَا )٩( بُو ُمويَس  َحدَّ
َ
دُ أ ُمثَ�َّ  ْ�نُ  ُ�َمَّ

ْ
َ�نَا ،ال دُ  َحدَّ َ�نَا ،َجْعَفرٍ  ْ�نُ  ُ�َمَّ  َ�نْ  ،ُشْعبَةُ  َحدَّ

ِ  رَُسوُل  اَكنَ  :ُل وقُ ي َسُمَرةَ  ْ�نَ  َجابِرَ  َسِمْعُت  :قَاَل بِن َحرب  ِسَماكِ  ُ  َص�َّ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َفمِ  يعَ َضلِ 

ْ
ْشلَكَ  ،ال

َ
َعْ�ِ  أ

ْ
َعِقِب  َمنُْهوَس  ،ال

ْ
  .ال

ُت  :قَاَل ُشْعبَةُ 
ْ
َفمِ  َضِليعُ  َما :لِِسَماكٍ  قُل

ْ
َفمِ  َعِظيمُ  :قَاَل  ؟ال

ْ
ُت  .ال

ْ
ْشلَكُ  َما قُل

َ
َعْ�ِ  أ

ْ
 قَاَل  ؟ال

َعْ�ِ  قِّ شَ  َطِو�ُل 
ْ
ُت  .ال

ْ
َعِقِب  َمنُْهوُس  َما قُل

ْ
ْمِ  قَِليُل  َقاَل  ؟ال

َ
َعِقِب  حل

ْ
 .ال

گفت: دھان  شنیدم که می سة)... ِسماک بن َحرب گوید: از جابر بن سمر۹ـ ( ۹
بزرگ؛ چشمانشان کشیده و بادامی بود؛ و در عین درشتی اندام،  ج آن حضرت

 ھایشان فربه و ُپرگوشت نبود. کفل
گفتم: منظور از  سشعبه[که یکی از راویان حدیث است] گوید: به سماک بن حرب

ليع « دارای دھانی بزرگ بود.  ج ؛ یعنی: پیامبر»عظيم الفم«چیست؟ گفت: » الفمضَ
(ناگفته نماند که بزرگی دھان، پیش اعراب، ستوده و تحسین برانگیز است.) گفتم: 
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ل العني«معنای  چشمانی  ج ؛ یعنی: پیامبر»طويل شق العني«چیست؟ گفت: » اَشكَ

قليل حلم «چیست؟ گفت: » قِبمنهوس العَ «کشیده و بادامی داشت. گفتم: معنای 

 کم گوشت و ظریف بود و فربه و ُپرگوشت نبود. ج ؛ یعنی: کفلھای پیامبر»العقب
 &  

سرخی میان سفیدی چشم؛ و در اینجا معنی درست »: الشكلة»: «اشكل العني«

ھای  دارای چشمانی بود که در سپیدی آن رگه ج این است که پیامبر» اشكل العني«
 داشت.سرخ وجود 

، به چشمانی کشیده و بادامی ترجمه نشده »اشكل العني«و در کتب لغت، عبارت 
چشمانی «ی درست آن که در کتب لغت نیز بدان اشاره رفته، ھمان  است، بلکه ترجمه

 »ھای سرخ وجود داشته باشد. است که در سپیدی آن رگه

 ۱۰حدیث شماره 

َ�نَا) ١٠( ، َهنَّادُ  َحدَّ یِّ ِ
َ�نَاحَ  بُن الرسَّ َقاِسمِ  ْ�نُ  َ�برَْثُ  دَّ

ْ
ْشَعِث  َ�نْ  ،ال

َ ْ
ارٍ  اْ�نَ  ـ يَعِ�: األ ـ  َسوَّ

يِب  َ�نْ 
َ
يُْت  :قَاَل  َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ  ،إِْسَحَق  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ ْلَةٍ  يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
 يل

ُت  ،مَحَْراءُ  ُحلَّةٌ  وََعلَيْهِ  ،إِْضِحيَانٍ 
ْ
ْ�ُظرُ  فََجَعل

َ
  أ

َ
  هِ إِيل

َ
َقَمرِ  َو�ىِل

ْ
ْحَسنُ  فَلَُهَو ِعنِْدي ،ال

َ
 ِمنْ  أ

َقَمرِ 
ْ
 .ال

را در شبی روشن و مھتابی دیدم  ج گوید: پیامبر س)... جابربن سمرة۱۰ـ ( ۱۰
 و گاه به ماه ج ی رسول خدا ای قرمز رنگ بر دوش گرفته بودند. گاه به چھره که حّله

دیدم ایشان در نگاه من، بسیار نیکوتر و زیباتر از ماه شب  نگریستم؛ سرانجام می
 اند. چھارده

 &  
اند. شب روشن و مھتابی.  شبی که ستارگان، آن را روشن و ُپرنور کرده»: اِضحيان«
 ابر و ُپرنور. بی شب

  ۱۱حدیث شماره 

َ�نَا )١١( َ�نَا ،َوِ�يعٍ  ْ�نُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ َؤايسُّ  الرَّمْحَِن  َ�بْدِ  ْ�نُ  مُحَيْدُ  َحدَّ  َ�نْ  ،زَُهْ�ٍ  َعن ،الرُّ
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يِب 
َ
َل  :قَاَل  إِْسَحَق  أ

َ
رَبَاءَ  رَُجٌل  َسأ

ْ
َ�انَ بَن اَعزٍِب:  ال

َ
ِ  رَُسولِ  وَْجهُ  أ ُ  َص�َّ  ا�َّ  ِمثَْل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

يِْف    قَاَل  ؟السَّ
َ

َقَمرِ  ِمثَْل بَل  ،ال
ْ
 .ال

ی رسول  پرسید: آیا چھره سمردی از براء بن عازب)... ابواسحاق گوید: ۱۱ـ ( ۱۱
در پاسخ گفت: نه،  سدرخشید؟ براء بن عازب زد و می ھمانند شمشیر برق می ج خدا

 درخشید! مثل ماه می

 &  
 تواند دو جنبه داشته باشد: این سؤال می»: مثل السيف؟ ج أَكان وجه رسول اهللا«

کرد و گفت: آیا  ج ی رسول خدا چھرهآن مرد، سؤال از درخشندگی و زیبایی  -۱
در  سدر درخشش و زیبایی، چون شمشیر بود؟ و براء ج ی رسول خدا چھره

 درخشید. جواب او گفت: نه، مثل ماه می
ی  کرد و گفت: آیا چھره ج و یاآن مرد، سؤال از کشیدگی چھره و صورت پیامبر -۲

در روایتی دیگر بدان  سدر کشیدگی، چون شمشیر بود؟ و براء ج رسول خدا
؛ ۵۰۲ص۱[صحیح البخاری/ج.» ی ایشان متمایل به گردی بود چھره«مرد گفت: 

و ھر دو معنی صحیح است؛ زیرا که در روایات، به  ].۲۵۹ص ۲صحیح مسلم/ج
 ھر دو معنی اشاره شده است.

 ۱۲حدیث شماره 

َ�نَا  )١٢( َ�نَا اَبُو َداوَُد الَمَصاِحيِفُّ ُسلَيَماُن بُن َسلٍم، َحدَّ انلَّرُض بُن ُشَميٍل، َعن َصاِلِح َحدَّ
، َعن ابِن ِشَهاٍب، َعن أيب َسلََمَة، َعن أيب ُهَر�َرَة قَاَل: اَكَن رَُسو  ج ُل اهللابِن أيب االَخرَضِ

ٍة،  بيََض َك�نَّما ِصيَغ ِمن فِضَّ
َ
ْعرِ  رَِجَل أ  .الشَّ

به قدری زیبا و درخشان و  ج گوید: پیامبر گرامی اسالم س)... ابوھریره۱۲(ـ  ۱۲
سپید و نورانی بودند که گویی پیکرشان سیمین است و از نقره (ی صاف و شفاف) 

د و پیچیده بود  آفریده شده اند؛ و گیسوانشان نه چندان درھم فشرده و ِفرخورده و ُمجعَّ
نسبتًا صاف بود که اندکی چین و شکن نیز و نه چندان آویخته و فروھشته؛ بلکه 

 داشت.
 &  
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يغ«  شکل داده شده است. فرم داده شده است. ساخته و پرداخته شده است.»: صِ

ة«  نقره، سیم.»: فضَّ

 ۱۳حدیث شماره 

َ�نَا )١٣( نَا َقاَل: َسِعيدٍ  ْ�نُ  ُ�تَيْبَةُ  َحدَّ ْخرَبَ
َ
ىِب  َ�نْ بُن َسعٍد،  اللَّيُْث  أ

َ
َ�ْ�ِ  أ �ِن َجابِرِ  َ�نْ  ،الزُّ

نَّ  َعبِدا�:
َ
ِ  رَُسوَل  أ َّ  ُعرَِض « :قَاَل  وسلم عليه اهللا ص� ا�َّ نِْبيَاءُ  ىلَعَ

َ
 هِ َعلَيْ  ُموىَس  فَإَِذا األ

َالُم رَضٌْب  نَّهُ  ،الرَِّجالِ  ِمنَ  السَّ
َ
يُْت  ،َشنُوَءةَ  رَِجالِ  ِمنْ  َك�

َ
َالمُ  َعلَيْهِ  َمْرَ�مَ  اْ�نَ  ِعيىَس  َوَرأ  السَّ

قَْرُب  فَإَِذا
َ
يُْت  َمنْ  أ

َ
يُْت  ،َمْسُعودٍ  ْ�نُ  ُعْرَوةُ  َشبًَها بِهِ  َرأ

َ
َالُم فَإَِذا َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمَ  َوَرأ قَْرُب  السَّ

َ
 أ

يُْت  َمنْ 
َ
يُْت  َ�ْفَسهُ  َ�ْعِ�  ،َصاِحبُُ�مْ  َشبًَها بِهِ  َرأ

َ
�َل  َوَرأ َالمُ  َعلَيْهِ  ِجرْبِ قَْرُب  فَإَِذا السَّ

َ
 َمنْ  أ

يُْت 
َ
 .»ِدْحيَةُ  َشبًَها بِهِ  َرأ

فرمودند: پیامبران الھی بر من  ج گوید: پیامبر ب)... جابربن عبدالله۱۳ـ ( ۱۳
را دیدم که مردی بود الغر اندام و کم گوشت که نه  ÷عرضه شدند؛ پس ناگاه موسی

ی  مردان قبیلهزیاده از حد فربه و ُپرگوشت بود و نه بیش از اندازه، الغر و نحیف؛ و به 

ام،  تر کسی که به او دیده شباھت داشت؛ و عیسی پسر مریم را دیدم که شبیه» ةشنوء«

تر، پیامبرتان ـ  را دیدم و از ھر کسی به او شبیه ÷است؛ و ابراھیم عروة بن مسعود
تر کسی که  ام؛ و جبرئیل را نیز دیدم و شبیه یعنی خود پیامبر گرامی اسالم ـ را دیده

 است. دِحيهام  دهبه او دی
 &  

ضَ « رِ  عرضه شد، نمایان و ھویدا شد.»: عُ

 پیغمبر. خبردھنده از غیب به الھام و وحی خداوند.»: نبیّ «جمع »: االنبياء«

جال« ن الرِّ مرد کشیده اندام و کم گوشت. الغر اندام و باریک، که نه »: رضب مِ
 بیش از اندازه، الغر و نحیف.زیاده از حد فربه و ُپرگوشت و ُپف کرده باشد و نه 

نوءة« در یمن، که مردانشان کشیده اندام و » بنی قحطان«ای است از  طایفه»: شَ
 بلند قد و کم گوشت و الغر مانند بودند.

ب بن مالک بن کعب بن عمروبن سعد  ةُعرو»: عروة بن مسعود« بن مسعود بن ُمعتِّ
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ه بن بکربن ھوازن بن  بن قیس عیالن  رمة بن خصفةعکبن عوف بن ثقیف بن ُمنبِّ
 الثقفی.

سبیعة دختر عبدشمس بن « :نام مادرش: ابومسعود، یا ابو منصور است؛ و کنیتش
باشد و در سال نھم ھجری  می مغیرة بن شعبهباشد. وی عموی  می »عبدمناف

داشت که پس از کشته شدن » ابوالملیح«مسلمان شد. عروه بن مسعود، پسری به نام 
 مسلمان شد.» قارب بن االسود« پدرش، ھمراه با

دحیة بن خلیفة بن فروة بن فضاله بن زید بن امرئ القیس بن الخزرج بن »: دِحية«
 ةبن زید الالت بن رفید ةعامر بن بکر بن عامر االکبر بن عوف بن بکر بن عوف بن عذر

 الکلبی. ةبن ثور بن کلب بن وبر
شد که در جنگ بدر شرکت با می وی یکی از یاران معروف پیامبرگرامی اسالم

و دیگر صحابه شرکت  ج ھا ھمراه با پیامبر نکرده، ولی در جنگ ُاحد و دیگر جنگ
 کرده و در راه دفاع از ِکیان قرآن و اسالم، با دشمنان و بدخواھان جنگیده است.

شد و اوامر و  می ی کلبی، ظاھر و جبرئیل امین نیز گاھی اوقات به صورت دحیه
ھا و احکام و دستورات الھی و حقایق و مفاھیم واالی قرآنی را  و آموزه فرامین و تعالیم

 رساند. می ج به آن حضرت
را در سال ششم ھجری، به عنوان سفیر به سوی قیصر گسیل  سدحیه ج پیامبر

این خبر را داد و  ج به پیامبر سداشت و قیصر نیز به دست او مسلمان شد. دحیه

 »خداوند ُملک وی را پایدار دارد.«؛ »ملكهثبت اهللا «فرمود:  ج پیامبر
ی  شعبی، عبدالله بن شدادبن الھاد، منصورکلبی و خالدبن یزید بن معاویه، از دحیه

 زنده بودند. س  اند؛ و ایشان تا روزگار حکومت امیر معاویه کلبی، حدیث نقل کرده

 ۱۴حدیث شماره 

َ�نَا )١٤( دُ  َوِ�يعٍ  ْ�نُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ ارٍ  ْ�نُ  َو ُ�َمَّ   دٌ واحِ  املع� �َشَّ
َ

نَا: قَاال ْخرَبَ
َ
 ْ�نُ  يَِز�دُ  أ

َُر�ِْريِّ  َسِعيدٍ  َ�نْ  ،َهاُرونَ 
ْ
بَا َسِمْعُت : قَاَل  اجل

َ
َفيِْل  أ يُْت : َ�ُقوُل  الطُّ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�َّ

رِْض  وَْجهِ  ىلَعَ  بيَِقَ  َوَما ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 
َ
َحدٌ  األ

َ
ُت  .َ�ْ�ِي َرآهُ  أ

ْ
ْ�يََض  اَكنَ : قَاَل  يِل، ِصْفهُ : قُل

َ
 أ

ًدا َمِليًحا  .ُمَقصَّ
گفت: من  می شنیدم که س)... سعید ُجَریری گوید: از ابو الُطفیل۱۴ـ ( ۱۴
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را دیده  ج ام و اینک بر روی زمین کسی که آن حضرت را به چشم دیده جپیامبر
 باشد، جز من باقی و برجای نمانده است.

را برایم توصیف کن [و اندکی از صفات  ج گوید: بدو گفتم: رسول خداسعید 
ھای بدنی و جسمانی ایشان بگو.] گفت: پیامبر گرامی  ظاھری و اخالقی و ویژگی

سفید و نمکین و میانه باال بودند [که نه زیاده از حد بلند باال بودند و نه بیش  ،جاسالم
ند و خوش اندام و خوش سیما و نمکین بودند؛ نه از اندازه کوتاه قد؛ بلکه میانه باال بود

 نمک و نه به شّدت گندمگون.] بی سفیدِ 
 &  

 ج شودکه سپیدی پیامبر سپید و رخشان. از مجموع روایات دانسته می»: ابيض«
آید که رنگ پوست  چنین به دست میھا  آن درھم آمیخته باقرمزی بود. و از مجموع

ی صاف و  سپیِد رخشان بود و به قدری زیبا و چشم نواز بود که گویی نقره ج پیامبر
 شفاف بود.

ليحاً «  نمکین، با نمک.»: مَ

داً « صَّ قَ مرد میانه باال که نه زیاده از حد بلند باال باشد و نه بیش از اندازه کوتاه »: مُ
اشد و نه بیش از قد. مرد میانه جسم که نه زیاده از حد فربه و چاق و تناور و تنومند ب

 اندازه، الغر و نحیف و کشیده و باریک.

 ۱۵حدیث شماره 

َ�نَا )١٥( ِ  َحدَّ نَا ،َ�بِْدالرَّمْحَِن  ْ�نُ  َ�بُْدا�َّ ْخرَبَ
َ
ُمنِْذرِ  ْ�نُ  إِبَْراِهيمُ  أ

ْ
ِ�  ،احِلزا�ُّ  ال ْخرَبَ

َ
 أ

َعِز�زِ 
ْ
ثَِ�  ،الزُّْهِريُّ  ثَابٍِت  ْ�نُ  َ�بُْدال يِخ  اْ�نُ  إِبَْراِهيمَ  ْ�نُ  إِْسَماِ�يُل  َحدَّ

َ
 َ�نْ  ،ُ�ْقبَةَ  بِْن  ُموىَس  أ

ِ  ُل رَُسو اَكنَ : قَاَل  رىض اهللا عنهما َ�بَّاٍس  ابِْن  َ�نْ  ،َ�ْن ُكَر�ٍْب  ،ُ�ْقبَةَ  بِْن  ُموىَس   َص�َّ  ا�َّ
 ُ فْلَجَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
 .َ�نَايَاهُ  َ�ْ�ِ  ِمنْ  َ�ُْرجُ  اَكنلُّورِ  ُرِ�َ  تََ�لَّمَ  إَِذا ،اثلَّنِيَّتَْ�ِ  أ

اندکی فاصله  ج ھای پیشین آن حضرت گوید: دندان ب)... ابن عباس۱۵ـ ( ۱۵
ھای  شد که گویی از میان دندان گفتند، چنان مشاھده می داشتند؛ وقتی سخن می

 تابد. پیشیِن ایشان، نور می

 &  



 ٣٤ ج اسالم یگرام امبریپ یجسمان و یبدن یها یژگیو و صفات) ۱( باب

ھای پیشین  دندان»: افلج الثنيتني«ھا.  فاصله داشتن و باز بودن درز دندان»: اَفلَج«

 از ھم فاصله داشتند. ج پیامبر

 باال و دوتایھا  آن ھر یک از چھار دندان پیشین که دوتای»: ثنيّة«جمع »: ثناياه«
 پائین است.ھا  آن

 



 

 
 
 
 
 

 )۲( باب
 هر نبّوتمُ 

 



 

 
 ۱۶حدیث شماره 

َ�نَا )١( بُو رََجاٍء  َحدَّ
َ
َ�نَا،  دٍ يَسعِ  ْ�نُ  ُ�تَيْبَةُ أ َْعدِ  َعِن ،  إِْسَماِ�يَل  ْ�نُ  مُ َحا�َ  َحدَّ

ْ
 َ�بْدِ  بِْن  اجل

ائَِب  َسِمْعُت  :قَاَل  الرَّمْحَِن    َخاليَِت  يِب  َذَهبَْت  :َ�ُقوُل  يَِز�دَ  ْ�نَ  السَّ
َ

ِِ  رَُسولِ  إِىل ُ  َص�َّ  ا�  َعلَيْهِ  ا�َّ
ِ  رَُسوَل  يَا :َ�َقالَْت  مَ وََسلَّ  ْخيِت  اْ�نَ  إِنَّ  ا�َّ

ُ
ُ  َص�َّ  َ�َمَسحَ  ، وَِجعٌ  أ يِس  َعلَيْهِ  ا�َّ

ْ
 وََداَع  ، وََسلََّم َرأ

َ�ةِ  يِل  رَبَ
ْ
 َوتَوَ  ، بِال

َ
أ �ُْت  ، ضَّ رَشِ

َف  َوُ�ْمُت  ، وَُضوئِهِ  ِمنْ  فَ
ْ
  َ�نََظْرُت  ، َظْهِرهِ  َخل

َ
َاتَمِ  إِىل

ْ
 َ�ْ�َ  اخل

ََجلَةِ  ِزرِّ  ِمثُْل  ُهوَ  فَإَِذا ، َكِتَفيْهِ 
ْ
 .احل

گفت:   شنیدم که می س)... جعد بن عبدالرحمن گوید: از سائب بن یزید۱ـ ( ۱۶
ی من،     ی خدا! این خواھرزاده  برد و گفت: ای فرستاده ج ام مرا پیش پیامبر  خاله

دستشان را بر سرم کشیدند و برایم دعای  ج مریض و دردمند است. از این رو پیامبر
نوشیدم.  ج خیر و برکت کردند. سپس وضو گرفتند و من از آب وضوی آن حضرت

شان قرار داشت نگاه   شانه پشت سرایشان ایستادم و به مھر نبّوت که در بین دوگاه آن
 ی تخم کبک، درشت بود.  کردم که به اندازه  می

 &  
 خاله، خواھر مادر.»: خالَتی«

جعٌ «  بیمار و دردمند.»: وَ

ضوئه« ضو[ به فتح واو: آبی که با آن وضو گیرند. و به ضم واو»: وَ ]: دست نمازگرفتن، وُ
 وضو گرفتن.

خاتم و آخرین »: خاتم النبيني«ھرچیز. انگشتر، مھر، پایان، عاقبت »: اخلاتَم«
 پیغمبران، که مھر نبوت بیانگر این قضیه بود.

رّ « [به تقدیم راء بر زاء] به معنی » رزّ «و  است» دگمه«معنای در لغت به »: زِ

لة«. و است» تخم« جَ ی آراسته به تخت و جامه و   خانه«تواند به معنای   ھم می»: حَ
 ».کبک ماده«معنای به ، و ھم باشد» پرده برای عروس

 توان حدیث را به دو صورت ترجمه کرد: می و
 ی عروس، درشت و برجسته بود.  ی حجله  ی دگمه  مھر نبّوت، به اندازه -۱
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 ی تخم کبک ماده، درشت بود.  مھر نبّوت، به اندازه -۲
دارای صفتی جسمانی بود که تنھا اختصاص به خود  ج خدا رسول»: مھر نبّوت«

صفِت جسمانِی اختصاصی، وجود یک برجستگی گوشتی در میان دو  ایشان داشت. آن
ای   بود که ھر چند قدری برآمدگی داشت، اّما کوچک بود به گونه ج ی آن حضرت  شانه

داد؛ چه این که در   که از روی لباس به صورت یک برجستگِی مشھود خود را نشان نمی
چون یک «نیز گفته شده: و » تخم کبک«یا » تخم کبوتر«شده: توصیف آن گفته 

به : «گوید  می سالبد یک سیب کوچک ـ بود، آنگونه که سلمان فارسی ـ و» سیب
ی ایشان به سان تخم کبوتری   حضور رسول خدا رسیدم و... مھر نبوت را میان دو شانه

 ».مشاھده کردم
م ی تخ  به اندازه ج ی پیامبر  شود که میان دوشانه می و از برخی روایات دانسته

ی گوشتِی قرمز رنگ بود. ولی از روایتی   کبوتر، مھر نبوت قرار داشت. و این مھر، غده
ی کوچک بر روی دوش   شود که مھر نبوت از گردھم آمدن چند غده می دیگر معلوم

 ی روایات در این زمینه ثابت  ای تشکیل شده بود. و از مجموعه  چپ، به شکل دایره
ای وجود داشت که روی آن، موی   غده ج ی پیامبر  شود که میان ھر دو شانه می

 روییده بود.
توان  به ھر حال، روایات در این مورد به آن حد از فراوانی است که این خبر را می

آن برآمدگی صفتی جسمانی، گواه بر رسالت  دانست و گویا» مستفیض«و » مشھور«
اند توان کج بحثی و انکار   دیده  بوده که ھیچ کس از کسانی که آن را می ج آن حضرت

 ھای خویش آیاتی است.  اند، چه خداوند متعال را درمیان آفریده  و مجادله نداشته

 ۱۷حدیث شماره 

َ�نَا )٢( الَ  َ�ْعُقوَب  ْ�نُ  َسِعيدُ  َحدَّ نَا ، َقاِ�ُّ الطَّ ْخرَبَ
َ
يُّوُب  أ

َ
 ، َحْرٍب  بِْن  ِسَماكِ  َ�نْ  ، َجابِرٍ  ْ�نُ  �

يُْت  :قَاَل   َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َ�نْ 
َ
َاَ�مَ  َرأ

ْ
ِ  رَُسولِ  َكِتيَفْ  َ�ْ�َ  اخل ُ  َص�َّ  ا�َّ ةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ  ُغدَّ

ََماَمةِ  َ�يَْضةِ  ِمثَْل  اءَ مَحْرَ 
ْ
 .احل

 ج ی آن حضرت  گوید: مھر نبّوت را میان دو شانه س)... جابر بن سمرة۲ـ ( ۱۷
 ی تخم کبوتر بود.  قرمز رنگ و به اندازهای   مشاھده کردم که به شکل غّده

 &  



 ٣٨  نبّوت ُمهر) ۲( باب

ة« دَّ ای خاّص مانند بزاق و اشک و عرق و شیر در   غده؛ عضوی در جسم که ماده»: غُ
ای که بین   آن فراھم آید. ھرگرھی در جسم که دور آن را پیه فرا گرفته باشد؛ یا ھر غده

ی فندق یا   سخت یا پیه به اندازهی گوشت   پوست و گوشت واقع باشد و بجنبد؛ و یا تّکه
 شود، اّما درد ندارد. می بزرگتر که میان گوشت یا در زیر پوست پیدا

ة محراء«رنگ سرخ. »: محراء« دَّ مھر نبوت مشاھده  ج یعنی میان دو کتف پیامبر»: غُ
 ای سرخ فام و ھمرنگ پوست بدنشان بود.  شد که غده  می

[تخم شترمرغ]؛ و در » كبيضة نعامة«ر روایتی کبوتر. د»: احلاممة«تخم. »: بَيضة«

احة«روایتی دیگر  ی فندق]؛ ودر   [دانه» كالبندقة«ی سیب]؛ و در روایتی   [دانه» كالتفّ

عٌ «روایتی  [یک مشت] و ... آمده است؛ و در حقیقت در میان این روایات ھیچگونه » مجُ
ت خویش، مھر نبوت را تعارضی وجود ندارد؛ چرا که ھر یک از راویان بر حسب برداش

 به چیزی تشبیه کرده و آن را به تصویر کشیده است.

 ۱۸حدیث شماره 

بُو )٣(
َ
َ�نَا أ َ�نَا ، الَمدي�ُّ  ُمْصَعٍب  َحدَّ َماِجُشونِ  ْ�نُ ا يُوُسُف  َحدَّ

ْ
�ِيهِ  َ�نْ  ، ال

َ
 اَعِصمِ  َ�نْ  ، أ

تِهِ  َ�نْ  ، َ�َتاَدةَ  بِْن  ُ�َمرَ  بِْن  ِ  رَُسوَل  َسِمْعُت  :قَالَْت  ُرَميْثَةَ  َجدَّ  َولَوْ  وسلم عليه اهللا ص� ا�َّ
َشاءُ 

َ
نْ  أ

َ
َ�بَِّل  أ

ُ
َاَ�مَ  أ

ْ
ى اخل ِ

َّ
ُت   هقُْر�ِ  ِمنْ  َكِتَفيْهِ  َ�ْ�َ  اذل

ْ
 يَْومَ  ُمَعاذٍ  بن َ�ُقوُل لَِسْعدِ ـ  لََفَعل

ُ  اْهزَتَّ «:َماَت 
َ

 .»الرَّمْحَِن  َعْرُش  هل
ـ درحالی که به ایشان چندان  ج گوید: از رسول خدا ل)... ُرمیثه۳ـ ( ۱۸

توانستم مھر نبوت را که میان دو ِکتف ایشان بود   خواستم، می  نزدیک بودم که اگر می
عرش خداوند «فرمودند:   می س»سعدبن معاذ«مرگ ببوسم ـ شنیدم که در روز 

 »رحمان، برای [مرگ] سعدبن معاذ جنبید و حرکت کرد.

 &  
بِّلُ «  ببوسم.»: اُقَ

 نزدیک بودم. ج به این جھت که به پیامبر اکرم»: قُربه«

 جنبید و حرکت کرد؛ به حرکت و جنبش درآمد.»: إِهتَزَّ «
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رش« در لغت به معنی چیزی است که دارای سقف بوده باشد، و گاھی به خود »: عَ

ۡو كَ ﴿ شود؛ مانند:  سقف نیز عرش گفته می
َ
ِيٱأ َّ�  ٰ ٰ قَۡرَ�ةٖ َوِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ َمرَّ َ�َ

چنان  یا مانند کسی که از کنار روستایی گذشت در حالی که آن« ]۲۵۹[البقرة:  ﴾ُعُروِشَها
 ».ھایش فروریخته بود ویران شده بود که سقف

آمده است.  نیز» ھای بلند، ھمانند تخت سالطین وپادشاھان  تخت«معنی گاھی به 

تِيِ� بَِعۡرِشَها﴿ گوید:  خوانیم که می  می ÷ستان سلیماندر داکه  چنان
ۡ
يُُّ�ۡم يَأ

َ
�﴾ 

 ».تواند تخت بلقیس را برای من حاضر کند  کدام یک از شما می« ؛]۳۸[النمل: 
 عرش» زنند  ھایی که برای بر پا نگھداشتن برخی از درختان می  داربست«نیز به و 

ِيٓ ٱ۞وَُهَو ﴿ فرماید:  قرآن کریم میشود؛ ھمانطور که خداوند در   گفته می ٰٖت  �َّ  َج�َّ
َ
�َشأ

َ
أ

ۡعُروَ�ٰٖت وََ�ۡ�َ َمۡعُروَ�ٰٖت  ھایی را که بر  خدا است که آفریده است باغ«؛ ]۱۴۱[األنعام:  ﴾مَّ
چسبند و   ھای ویژه، به اشیاء اطراف می ردند و درختانش با قالبگ  پایه و داربست استوار می

ھایی را که چنین نیازی به پایه و  گیرند و باغ  ھا قرار می  روی داربست کنند و  کمر راست می
 .»افرازند  ایستند و گردن می  داربست و پیچیدن به اطراف ندارند و بر سرپای خود می

شود:   رود و گفته می  در مورد خداوند به کار می» عرش«ی   ولی ھنگامی که واژه
جھان ھستی است که در حقیقت تخت ی   مجموعه«، منظور از آن »عرش خدا«

 .»شود  حکومت پرودگار محسوب می

محن« خدایی که دارای مھر فراوان و ھمیشگی است. در میان گروھی از علماء و »: رَ

اشاره به رحمت عام و » رمحن«صاحب نظران اسالمی، مشھور است که صفت 
ر و بدکار ی خدا است که شامل دوست و دشمن، مؤمن و کافر و نیکوکا  گسترده

 حسابش ھمه را رسیده، و خواِن نعمت بی باران رحمِت «که دانیم   باشد؛ زیرا می  می
ھای  بندگان الھی از مواھب گوناگون و نعمت ی  ھمه ».دریغش ھمه جا کشیده بی
پایان  ھای بی ی نعمت  ی گسترده  مندند و روزی خویش را از سفره  کران حیات، بھره  بی

ی ھستی را دربرگرفته و   گیرند. این ھمان رحمت عام خدا است که پھنه  الھی بر می
 ورند.  ھمگان در دریای آن غوطه

ی بندگان مطیع و   ؛ اشاره به رحمت خاص پروردگار است که ویژه»رحيم«ولی 
به حکم ایمان و عمل صالح، شایستگی این را ھا  آن فرمانبردار و صالح و نیک است؛ زیرا



 ٤٠  نبّوت ُمهر) ۲( باب

از رحمت و بخشش و احسان خاّصی که آلودگان و تبھکاران از آن سھمی اند که   یافته
 مند گردند.  ندارند، بھره

در ھمه » رمحن«تنھا چیزی که ممکن است اشاره به این مطلب باشد آن است که 

» رحيم«ی عمومّیت آن است، در حالی که   جای قرآن، به صورت مطلق آمده که نشانه
شده، که دلیل بر خصوصّیت آن است؛ مانند اینکه خداوند گاھی به صورت مقّید ذکر 

ِ ﴿ فرماید:  می خداوند نسبت به مؤمنان رحیم «؛ ]۴۳[األحزاب:  ﴾٤٣رَِحيٗما لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َن ب

 . ]۳[الفاتحة:  ﴾٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ﴿ وگاه به صورت مطلق آمده است؛ مانند: .»است

اند که خود دلیل دیگری بر   مبالغه دانسته ی  را صیغه» رمحن«از سوی دیگر 

ی ثبات و دوام است؛   را صفت مشّبھه، که نشانه» رحيم«عمومّیت رحمت خدا است، و 
 باشد. می ی مؤمنان  و این ویژه

ھای مختص خداوند است و در مورد غیر  از اسماء و نام» رمحن«شاھد دیگر اینکه: 
صفتی است که ھم در مورد خدا و ھم در  »رحیم«رود؛ در حالی که   او به کار نمی

 خوانیم:  در قرآن می ج ی پیامبر  دربارهکه  چنانشود.  می مورد بندگان استعمال

﴿ ِ  .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رَُءوٞف رَِّحيمٞ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم َحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب

 ۱۹حدیث شماره 

َ�نَا )٤( مْحَدُ  َحدَّ
َ
ُّ  َ�بَْدةَ  ْ�نُ  أ يبِّ ُّ  ، الضَّ نَا  َو َغُ� َواِحٍد قَالُوا: ، ُحْجرٍ  ْ�نُ  َويلَعِ

َ
نبَأ

َ
 ْ�نُ  ِعيىَس أ

  َ�بِْداِ�، ْ�نُ  ُ�َمرَ َعن  يُو�َُس،
َ

ثَِ� : قَاَل  ْفَرةَ �ُ  َمْو� دٍ  ْ�نُ  إِبَْراِهيمُ  َحدَّ ِ  ِمنْ  ُ�َمَّ
َ

ِّ  َودل بِن  يلَعِ
ىِب َطاِلٍب 

َ
ٌّ  اَكنَ : قَاَل  أ ُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسوَل  وََصَف  إَِذا يلَعِ يَث بُِطوهِلِ َو فََذَكَر احلَدِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ةِ  َخاَ�مُ  َكِتَفيْهِ  َ�ْ�َ قَاَل:   .انلَِّبيِّ�َ  َخاَ�مُ  وَُهوَ  ، انلُّبُوَّ
است ـ  س)... ابراھیم بن محمد ـ که یکی از نوادگان علی بن ابی طالب۴ـ ( ۱۹

 ج به توصیف شمائل و صفات ظاھری و اخالقی رسول خدا سگوید: ھرگاه علی
گفت...[و ابراھیم بن محمد، حدیث را به طور کامل نقل کرده   پرداخت، چنین می  می

 سمراجعه فرمایید. و در ادامه، علی بن ابی طالب ۷ ی هاست؛ به حدیث شمار
 گفت:] می
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ایشان نگین که  چنانمھر نبّوت مشھود بود، ھم ج ی آن حضرت  میان دو شانه«
انگشتری نبوت و آخرین پیامبر خدا بودند. [ھدف از آوردن این حدیث، آن است که در 

 وجود مھر نبوت را تأیید کرده است.]، سآن، علی
 &  

ی لغت   خاتم [بر وزن حاتم]؛ آنگونه که علماء و صاحب نظران عرصه»: خاتم«
ی آن، چیزی پایان داده شود؛ و نیز   به معنی چیزی است که به وسیله اند:  شناسی گفته

 به معنی چیزی آمده است که با آن اوراق و مانند آن را مھر کنند.
خواھند دِر   در گذشته و امروز، این امر معمول و متداول بوده و ھست که وقتی می

، روی در، یا روی قفل آن، ای را ببندند و کسی آن را باز نکند  نامه یا ظرف و یا خانه
الک «امروز از آن تعبیر به زنند که   گذارند و روی آن مھری می  ای می  ی چسبنده  ماده

 ود.ش  می» و مھر
و این به صورتی است که برای گشودن آن حتمًا باید مھر و آن چیز چسبنده 

 .گویند  می» خاتم«زنند   شکسته شود؛ و مھری را که بر اینگونه چیزھا می
ھای سفت و چسبنده برای این مقصد استفاده  و از آنجا که در گذشته گاھی از گل

خوانیم:   می» خاتم«برخی ازکتب معروف لغت، در معنی  کردند لذا در متوِن   می

[لسان العرب و قاموس  »زنند.  چیزی برگل می«؛ »اخلاتم: هو ما يوضع علی الطينية«
 ی ختم]  اللغة، ماده

شده و  گرفته ،»پایان«معنی به » ختم«ی   ھمه به خاطر این است که از ریشه ھا این

ی   بر وسیله» خاتم«گیرد، نام   از آنجا که این کار [مھر زدن] در خاتمه و پایان قرار می
 آن گذارده شده است.

انگشتر است، آن نیز به خاطر ھمین است که » خاتم«بینیم یکی از معانی   و اگر می
ھا   ی انگشتر، نامه  کردند و به وسیله  ا را معموًال روی انگشترھایشان حک مینقش مھرھ
شود،   از جمله مسائلی که مطرح می ج کردند. لذا در حاالت و صفات پیامبر  را مھر می

 نقش خاتم ایشان است.
تصمیم گرفتند دعوت خویش را  ج خوانیم: ھنگامی که پیامبر اکرم  در روایات می

تا و به پادشاھان و سالطیِن روی زمین نامه بنویسند، دستور دادند گسترش دھند 
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انگشتری برایشان ساختند که روی آن انگشتری برایشان ساخته و پرداخته نمایند؛ 
 کردند.  ھای خود را با آن مھر می  و نامه حک شده بود» محمدرسول الله«

گرچه امروز به انگشتر تزیینی نیز  ،»خاتم«شود که   با این بیان، به خوبی روشن می

شده است و  ، گرفته»پایان«معنی به » ختم«ی اصلی آن از   شود، ولی ریشه  اطالق می
 کردند.  ھا را مھر می  گفتند که با آن نامه  در آن روز به انگشترھایی می

به عالوه این ماده در قرآن کریم، در موارد متعددی به کار رفته و در ھمه جا به 

ۡفَ�ٰهِِهمۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ عنی پایان دادن و مھر نھادن است. مانند:م
َ
ٰٓ أ ؛ ]۶۵[یس:  ﴾...َ�ۡتُِم َ�َ

ُ ٱَخَتَم ﴿ َّ�  ۖٞ بَۡ�ٰرِهِۡم ِغَ�َٰوة
َ
� ٰٓ ٰ َسۡمعِِهۡمۖ َوَ�َ ٰ قُلُو�ِِهۡم َوَ�َ و...  لذا این  ]۷[البقرة:  ﴾... َ�َ

مورد] که این ماده به کار رفته، ھمه جا به معنی پایان دادن و  ۸واژه در تمام قرآن[در 
شود که مھر نبوت بر خاتمّیت پیامبر اسالم و  می و از اینجا معلوم ؛مھر نھادن است

خاتم «ی   ی ایشان، داللت دارد. و واژه  ی پیامبران به وسیله  پایان گرفتن سلسله

 به وضوح داللت بر معنی خاتمّیت و پایان دادن دارد.» نيالنبي

 ۲۰حدیث شماره 

َ�نَا  )٥( اٍر، َحدَّ ُد بُن �َشَّ َ�نَاُ�َمَّ بُو َحدَّ
َ
َ�نَا ، اَعِصمٍ  أ ثَِ�  ، ثَابٍِت  ْ�نُ  َعْزَرةُ  َحدَّ بَاءُ  َحدَّ

ْ
 ِعل

مْحَرَ  ْ�نُ 
َ
يَْشُكِريُّ  أ

ْ
ثَِ� قَاَل:  ال بُو َحدَّ

َ
خَطَب  َز�ْدٍ  أ

َ
نَْصارِيُّ قَاَل َعمُرو بُن أ

َ ْ
 ُل رَُسو يِل  قَاَل  :األ

 ِ ُ  َص�َّ  ا�َّ بَا يَا« :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ
 عتقَ وَ فَ ، َظْهَرهُ  َ�َمَسْحُت  ».اْمَسْح َظْهِريفَ  ِم�ِّ  اْدنُ  َز�ْدٍ  أ

َصابىِِع 
َ
َاتَمِ  ىلَعَ  أ

ْ
َاَ�مُ  َوَما، قُلُت: اخل

ْ
 َشَعَراٌت ُ�تَِمَعاٌت. قَاَل  ؟اخل

خطاب به من  ج گوید: پیامبر س)... ابوزید عمرو بن اخطب انصاری۵ـ ( ۲۰
فرمودند: ابوزید! به من نزدیک بشو و پشتم را دست بکش.[من نیز بر حسب فرمان 

و به جھت امتثال دستور ایشان، بدیشان نزدیک شدم و] پشت آن  ج رسول خدا
 گاه انگشتان دستم بر مھر نبّوت قرار گرفت.را دست کشیدم. پس نا ج حضرت

[ِعلباء بن احمر َیشُکری ـ که یکی از راویان حدیث است ـ] گوید: به ابوزید عمروبن 
گفتم: مھر نبّوت چگونه بود؟ وی در پاسخ گفت: بر مھر نبوت، موھایی  ساخطب

 یکدست وھموار، رسته بود.
 &  
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 نزدیک شو. »: أُدنُ «

ح«  بکش و بمال.دست »: فامسَ

 پشت مرا.»: ظَهری«

رات« عَ ةٌ «جمع »: شَ رَ عَ  موی. »: شَ

تَمعاتٌ « مقداری موی، که یکدست و کامل و ھموار شده باشد. »: جمتمعة«جمع »: جمُ
موھایی که یکدست رسته باشند.یعنی دست خویش را بر باالی برآمدگی مھر نبّوت 

 کدست و ھموار، رسته بود.نھادم و متوجه شدم که بر مھر نبوت، مقدار موھایی ی

 ۲۱حدیث شماره 

َ�نَا  )٦( اٍر احلُ َحدَّ بُوَ�مَّ
َ
، بنُ  َسْ�ُ أ َ�نَا  ُحر�ٍث اخلَُزايِعُّ ُّ بُن َحدَّ  ، َواقِدٍ  بن ُحَسْ�ِ يلَعِ

ثَِ�  يب َحدَّ
َ
ثَِ�  ، أ ِ  َحدَّ يب:  َسِمْعُت : قَاَل  بَُر�َْدةَ  ْ�نُ  َ�بُْدا�َّ

َ
َمانُ  َجاءَ  :َ�ُقوُل  بَُر�َْدةَ أ

ْ
الَفاريِسُّ  َسل

 
َ

ِ  رَُسولِ  إىل ُ  َص�َّ  ا�َّ َمِدينَةَ  قَِدمَ  ِح�َ  وََسلَّمَ َو آهل  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 تعَ ِض فَوُ  ، ُرَطٌب  َعلَيَْها بَِمائَِدةٍ  ال

ِ  رَُسولِ  يََديْ  َ�ْ�َ  ُ  َص�َّ  ا�َّ َمانُ  يَا« :َ�َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 َعلَيْك َصَدقَةٌ  :َقاَل �َ  »َهَذا؟ َما ، َسل

ْصَحابِك، وىلََعَ 
َ
إِنَّا ْرَ�ْعَهااِ « :َقاَل �َ  أ

ُ�ُل  الَ  فَ
ْ
َدقَةَ  نَأ َغدَ  َجاءَ فَ  ، قَاَل فََرَ�َعَها ،»الصَّ

ْ
 ، بِِمثِْلهِ  ال

ِ  رَُسولِ  يََديْهِ  َ�ْ�َ  فَوََضَعهُ  ُ  َص�َّ  ا�َّ َماُن؟ يَا َهَذا َما« :َ�َقاَل  ،وََسلَّمَ َو آهل  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 :َقاَل ف »َسل

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  ،لَکَ ةٌ يَ دِ هَ  ُ  َص�َّ  ا�َّ   َ�َظرَ  ُ�مَّ  ».ُطوا�سُ اُ « وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ

َاتَمِ  إىل
ْ
 َظْهرِ  ىلَعَ  اخل

ِ  رَُسولِ  ُ  َص�َّ  ا�َّ   .بِهِ  فَآَمنَ  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
يَُهودِ  َوَ�نَ 

ْ
ِ  رَُسوُل  فَاْشرَتَاهُ  ،لِل ُ  َص�َّ  ا�َّ نْ  ىلَعَ  ،ِدرَْهًما َوَ�َذا بَِ�َذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
 أ

ْالً لَُهم  َ�ْغرَِس  َمانُ  َ�يَْعَمَل  ، �َ
ْ
ِ  رَُسوُل  َ�َغَرَس  ، ُ�ْطِعمَ  َحىتَّ  ، ِ�يهِ  َسل ُ  َص�َّ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ْلَةً  إالَ  َل يانلَّخْ 
َ

ِْمِل  َولَمْ  ،اَعِمَها ِمنْ  انلَّْخُل  فََحَملَِت  ، ُ�َمرُ  َغرََسَها ، َواِحَدةً  �
َ

 َ�َقاَل  انلَّْخلَُة، حت
ِ  رَُسوُل  ُ  َص�َّ  ا�َّ نُ  َما« :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ْ
ِ  رَُسوَل  يَا ُ�َمرُ  َقاَل �َ  »؟َهِذهِ انلَّْخلَةِ  َشأ نَا ،ا�َّ

َ
 أ

َ�َها، َهاَغرَْستُ  ِ  رَُسوُل  َ�َ�َ ُ  َص�َّ  ا�َّ  .اَعِمَها ِمنْ  فََحَملَْت  ،َغرََسَها�َ  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
 شنیدم که سگوید: از پدرم، ُبریدة بن ُحَصیب س)... عبدالله بن ُبَریدة۶ـ ( ۲۱

ی منّوره آمدند. سلمان   ی مکّرمه] به مدینه  [از مکه ج گفت: چون رسول خدا می
آورد و آن را در  ج طب بود، پیش آن حضرتخرمای ُر بقی را که در آن َط  سفارسی
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 جلوی روی ایشان نھاد.
 ای  این چیست؟ سلمان در پاسخ گفت: صدقه سپرسید: سلمان! ج آن حضرت

 خوریم.  برای شما و یارانتان است! فرمود: آن را بردار، چرا که ما صدقه نمی
نیز آن طبق را برداشت[ورفت]. فردای آن روز، دوباره  سگوید: سلمان سُبریده

پرسید:  ج نھاد. پیامبر ج بق دیگری مانند آن آورد و در جلوی روی آن حضرتَط 
ای است که آن را به رسم تعارف به شما پیشکش   سلمان! این چیست؟ گفت: ھدیه

تان را دراز ھای به یاران خوش فرمودند: دست ج کنم. در اینجا بود که رسول خدا  می
 کنید و از آن بخورید.

به مھر نبّوت که بر پشت رسول خدا [میان دو ِکتف ایشان  سسپس سلمان فارسی
قرار داشت] نگریست و بدیشان ایمان  ج ی چپ آن حضرت  که در قسمت باالی شانه

 آورد.
 وی را از ج از بردگان یھودیان بود؛ از این رو پیامبر سو در آن ھنگام، ھنوز سلمان

یھودیان با پرداخت مقداری درھم و اینکه برای آنان مقداری خرما بکارد، خریداری 
 ساند، سلمان  کرد؛ البته مشروط بر اینکه تا ھنگامی که درختان خرما میوه نداده

 ھمچنان کارگر یھودیان باشد.
تمام درختان خرما را به دست خویش کاشت، جز یک درخت خرما که آن  ج پیامبر

ھای خرما، جز یکی به بار  کاشت؛ و در ھمان سال تمام نھال سخطابرا عمربن 
 سفرمودند: قضیه چیست؟ چرا این نھال به بار ننشسته است؟ عمر ج نشست. پیامبر

آن نھال خرما را از  ج رسول خداگاه ام. آن  ی خدا! آن را من کاشته  گفت: ای فرستاده
و آن نھال نیز [به برکت دست زمین برآورد و دوباره آن را به دست خویش کاشت 

 ] ھمان سال به بار نشست.ج مبارک رسول خدا

 &  
سفره، خوان، خواِن به طعام آراسته، میز غذاخوری، زمین گرد و دائره »: مائدة«

 مانند، طبق.

طب« ی خرمای رسیده پیش از آنکه خرما شود، خرمای تازه،   رطب، غوره»: رُ

طبة«واحد آن  ؛خرمای َنوَرس  است. »رُ
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 نھاده شد.»: فوضعت«

 در برابر او، در جلوی او.»: بني يدی«

یاران پیامبر اسالم و کسانی که به »: صحابه«صحابه و یاران تو. »: اصحابك«

صحبت  ج رسیده و بدیشان ایمان آورده و مدتی با آن حضرت ج خدمت پیامبر
 اند.  اند و با ایمان از دنیا رفته  داشته

 بردار.آن را »: ارفعها«

 فردا.»: الغد«

 دست بگشایید و بخورید، دست دراز کنید و بخورید.»: ابسطوا«

ی واحدی است مرکب از دو کلمه، که آن را از عدد   کلمه»:كذا»: «بكذا و كذا درمهاً «

 فالن مبلغ درھم گرفتم.»: قبضت كذا و كذا درمهاً «کنایه آرند؛ مثل: 

 درخت خرما.»: نخالً «

 نکه درختان خرما میوه دھند و به بار نشینند.تا ای»: حتی تطعم«

رس«  درخت را در زمین کاشت، درخت را بر زمین نشاند.»: غَ

َلَت النخل«  درختان خرما میوه برآورد و به بار نشست و بارور شد.»: محَ

ن عامها«  ھمان سال.»: مِ

و داستان این نھال خرما چیست؟ چرا به بار ننشسته است »: ما شأن هذه النخلة«
 میوه نداده است؟

 آن نھال را از بیخ و بن برآورد و از زمین بیرون کرد.»: فنزعها«

 ۲۲حدیث شماره 

دُ  )٧( َ�نَا ُ�َمَّ ارٍ  بن َحدَّ َ�نَا �رِْشُ  ، �َشَّ اِح  ْ�نُ  َحدَّ وَضَّ
ْ
نَا أبُ  ، ال

َ
ْ�بَأ

َ
ْوَرِ�ُّ  يٍل قِ وعَ أ ىِب  َ�نْ  ، ادلَّ

َ
 أ

ةَ  َعوَ  نرَْضَ
ْ
لُت  :قَاَل  ِ�ِّ ال

َ
بَاَسأ

َ
ُْدرِىَّ  َسِعيدٍ  أ

ْ
ِ  رَُسولِ َعن َخاتَِم اخل ُ  َص�َّ  ا�َّ ؟ مَ وََسلَّ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ةِ  َخاَ�مَ  يَعِ�:  فَقاَل: اَكَن ىِف َظهِرهِ بِضَعًة نَازِشًة. انلُّبُوَّ
پیرامون مھر نبّوت رسول  سالعوقی گوید: از ابو سعید خدری ة)... ابونضر۷ـ ( ۲۲



 ٤٦  نبّوت ُمهر) ۲( باب

پاره  ج پرسیدم؟ وی در پاسخ بدین سؤال گفت: بر پشت پیامبر گرامی اسالم ج خدا
 گوشتی برآمده و برجسته و مرتفع و باال آمده از پوست بود.

 &  
عٌ «ای گوشت. جمع:   پاره»: بضعة« عاتٌ «و » بِضاعٌ «، »بِضَ  ».بَضَ

 بلند و برآمده، سرزده و برجسته، مرتفع و باال آمده.»: ناشزة«

مھر نبوت  ج شود که میان دو ِکتف آن حضرت  معلوم می» بضعة ناشزة«عبارت از 
ی تخم کبوتر و ھمرنگ پوست بدنشان بود. و این برآمدگی   شد که به اندازه می مشاھده

قرار داشت و  ج که شبیه یک ُمشِت بسته بود، در قسمت باالی کتف چپ آن حضرت
ھای متعددی داشت.[صحیح مسلم،  خالھای گوشتِی روی پوست بدن،   مانند برآمدگی

 ].۲۶۰و  ۲۵۹ص  ۲ج 

 ۲۳حدیث شماره 

  انَ �َ دَّ حَ  )٨(
َ
  امِ قدَ المِ  بنُ  دُ محَ أ

َ
  وبُ أ

َ
 نعَ  ، �دٍ زَ  بنُ  ادُ ا مَحَّ نَ �َ دَّ حَ  ، يُّ رصِ ابلَ  جِ�ُّ العِ  ِث شعَ األ

  مٍ ِص اَع 
َ
 : اَل قَ  َس جِ رَس  بِن  ا�ِ بدِ عَ  نعَ  ، لِ حوَ األ

َ
ُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسوَل  يُت تَ أ  وَ هُ  وََسلََّم وَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

  يِف 
ُ
  نمِ  اٍس نَ أ

َ
ِ  َف رَ عَ �َ  ،هِ لفِ خَ  نمِ  اذَ كَ هَ  رُت دُ فَ  ،هِ ابِ صحَ أ

َّ
  ياذل

ُ
 فَ  ، �دُ رِ أ

َ
 ، هِ هرِ َظ  نعَ  اءَ دَ الرِّ  لىَق أ

 رَ فَ 
َ
َ حَ  معِ اجلُ  ثَل مِ  يهِ فَ تِ كَ  ىلَعَ  مِ اتَ اخلَ  عَ وِض مَ  يُت أ  كَ  نٌ يالَ خِ  اهَ ول

َ
 ىتَّ حَ  عُت جَ رَ فَ  ، ُل آيِل ثَ  هانَّ �

َ وَ « :اَل قَ �َ  ، اهللاِ  لََك يَا رَُسوَل  اهللاُ  َ�َفرَ  :لُت قُ �َ  ، هُ لتُ قبَ استَ  َ  رَ غفَ ستَ إِ  :ومُ القَ  اَل قَ �َ  »َك ل  َك ل
ُ  َص�َّ  اهللا وُل سُ رَ  نِْبَك  َواْستَْغِفرْ « ةَ اآليَ  هِ هذِ  الَ تَ  مَّ �ُ  ، م�ُ لَ وَ  معَ �َ  :اَل قَ �َ  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  ا�َّ  ذِلَ

ُمْؤِمِن�َ 
ْ
ُمْؤِمنَاِت  َولِل

ْ
 ».َوال

در میان  ج گوید: در حالی که رسول خدا س)... عبدالله بن َسرِجس۸ـ ( ۲۳
چنین  این ج گروھی از یاران خویش بود، به نزد ایشان رفتم و از پشت َسر آن حضرت

 چرخیدم و دور زدم [تا مھر نبّوت را که در میان دو ِکتف ایشان بود، مشاھده کنم].
گردم؛ از این رو   خواھم و به دنبال چه می می دانستند که من چه ج رسول خدا

ھای آن  ردای خویش را از پشت خویش افکندند و من جایگاه مھر نبّوت را بر ِکتف
مشاھده کردم که شبیه یک ُمشِت بسته بود و اطراف و اکناف آن،  ج حضرت

 ھایی چون زگیل وجود داشت. خال
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برگشتم[و دور زدم] تا  ج گوید:] از پشت سر آن حضرت س[عبدالله بن سرجس
! خدای شما را بیامرزد و ج برابر و رویاروی ایشان ایستادم و گفتم: ای رسول خدا

 فرمودند: خدای تو را ھم بیامرزد. ج مورد بخشش و گذشت خویش قرار دھد! پیامبر
گفتند: آیا گفت، بدو]  می برای آنان سخن سمردم [مردمی که عبدالله بن سرجس

برای تو از خداوند متعال مغفرت و عفو طلبیدند و استغفار کردند؟!  ج رسول خدا
، مغفرت و عفو طلبیدند و استغفار نمودند. ألگفت: آری؛ و برای شما نیز از خداوند

�بَِك َولِۡلُمۡؤِمنَِ�  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿ ی شریفه را خواند:  این آیه سسپس عبدالله بن سرجس َ�ِ
 .»برای گناھان خود و مردان و زناِن مؤمن، آمرزش بخواه«؛ ]۱۹[محمد:  ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت� ٱوَ 

 &  
مردم، مردمان، گروھی از خردمندان و نخبگان و فرھیختگان و »: اُناس«

 اندیشمندان.

رتُ «  پس چرخیدم و دور زدم.»: فَدُ

 دور افکند و به زمین انداخت.»: فالقی«

ھا پوشند، باال پوش، جّبه، دوش انداز، چادری که   روی جامهای که   جامه»: الرداء«
 به دور خود پیچند.

 یک ُمشِت بسته.»: اجلُمع«

وهلا«  در اطراف آن.»: حَ

يالن« ی   ی کوچک یا نقطه  ی سیاه در روی پوست بدن، لّکه  ؛ نقطه»خال«جمع »: خِ
 ند.گوی  سیاه که در روی چیزی پیدا شود. در فارسی نیز بدان خال می

ی کوچک سفت و سخت که روی پوست   ؛ آزخ، زگیل، دانه»ثؤلول«جمع »: ثآليل«
و » وردان«و  »زگیل«و » سگیل«شود، اما درد ندارد. در زبان فارسی،   بدن پیدا می

 گویند.  می» ثؤلول«و به عربی بدان  ھم گفته شده» بالو«و » واژو«

 در برابر و رویاروی او ایستادم.»: استقبلتُه«

علماء و صاحب نظران اسالمی بر غیر ممکن بودن وقوع کفر از »: استغفر لذنبك«



 ٤٨  نبّوت ُمهر) ۲( باب

پیامبران، چه قبل از بعثت و چه بعد از آن، اتفاق نظر دارند و ھم چنین متفق القولند 
شوند. و جمھور   که پیامبران بعد از بعثت ھم، به عمد مرتکب گناه کبیره و صغیره نمی

دانند؛ چرا که موجب نفرت و   ل میامحھا  آن غیره را ازعلماء وقوع گناھان کبیره و ص
برد. و   شود و این، مصلحت و ھدف از آمدن آنان را از بین می  میھا  آن انزجار مردم از

ھا  آن حق این است که پیامبران الھی، کارھای پست یا آنچه را که موجب نفرت مردم از
 دھند.  انجام نمیشود، مانند: زنا، دروغ و خیانت و ... را   می

بنابراین تمام اخباری که راجع به پیامبران آمده است و ظاھرًا داللت بر گناه 
عدول ھا  آن لذا) از ظاھر ،دھند  کنند (مقصود گناھی نیست که دیگران انجام می  می

ی مفضول نسبت به افضل   شوند. و یا اینکه تعبیر گناه از باب مقایسه  کرده و تأویل می

بني« ی امام ُجنید، از این موضوع است که:  تهاست و گف ؛ »حسناتُ االبرارِ سيّئات املقرّ
؛ چون مقام واالی »شود  حسنات و نیکی نیکوکاران، برای مقّربین گناه محسوب می«

تر از اعمال نیکوکاران انجام دھند. مانند   کند اعمالی باالتر و عالی  بین اقتضا میمقّر 
 کنند؛ مانند:  آمده است و داللت بر گناه او می ج حمدآیاتی که در مورد حضرت م

�بَِك  ۡسَتۡغفِرۡ ٱوَ ﴿ َۡغفَِر لََك ﴿ و ؛]۱۹[محمد:  ﴾ِ�َ ُ ٱّ�ِ رَ  �َّ خَّ
َ
َم ِمن َذ�بَِك َوَما تَأ  ﴾َما َ�َقدَّ

َاولی را  ج شود؛ زیرا اگر پیامبر  . اینگونه آیات حمل بر ترک اولی و افضل می]۲[الفتح: 
ی گناه است. مانند تعجیلی که   ترک کند، گناه [به معنای عرفی] نیست بلکه به مثابه

در دل برای فتح مکه داشت؛ یا خوردن نوعی غذا را به خاطر خوشنودی ھمسرانش بر 
کرد، از فریاد و سرو   خود حرام کرد؛ یا وقتی که سران قریش را دعوت به اسالم می

وم که نابینا بود وآمده بود که ایمان بیاورد، رو ترش کرد و آزرده صدای عبدالله بن مکت
 شد و ...

�بَِك  ۡسَتۡغِفرۡ ٱوَ ﴿ و اینگونه تعبیرات قرآنی و سایر پیامبران،  ج در مورد پیامبر ﴾ِ�َ

ولی در است. یک لحظه غفلت و یک ترک اَ » حسنات االبرار سيئات املقربني«اشاره به 
]. و ۳، نصر/۲، فتح/۱۹و باید از آن استغفار کنند؛ [محمد/ مورد پیامبران جایز نیست

نیز به مقتضای بشرّیت، تصّرفات و اعمالی داشته است که برای  ج پیامبر گرامی اسالم
ای بوده و برای وجود مبارک او گناه و چیز مھمی   افراد عادی خوب و یا چیز ساده

انفال/  ، ۳۳ـ  ۳۵ت. [انعام/محسوب شده است و مورد عتاب پروردگار قرار گرفته اس
 ].۱ـ ۱۰، عبس/۱، تحریم/۳۷، احزاب/ ۱۱۳و  ۴۳، توبه/ ۶۷ـ  ۶۸
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به خاطر مقام عصمت، مرتکب  ج به ھر حال، مسّلم است که پیامبر گرامی اسالم
اینگونه تعبیرات قرآنی در مورد پیامبر گرامی  ،ایم  گفتهکه  چنانشود ولی   گناھی نمی

ان، اشاره به گناھان نسبی است؛ چرا که گاھی اعمالی که در و سایر پیامبر ج اسالم
مورد افراد عادی، عبادت و حسنات است، در مورد پیامبران بزرگ، گناه محسوب 

بني«شود؛ زیرا که   می  ».حسناتُ االبرارِ سيّئات املقرّ
ی مطلق دارد؛ یعنی برای ھمه بدون   از این گذشته، عصیان و گناه، گاه جنبه

ی   گناه است. مانند: دروغ گفتن، ظلم کردن و اموال حرام خوردن. و گاه جنبهاستثناء 
نسبی دارد؛ یعنی کاری است که اگر از یک نفر سر بزند نه تنھا گناه نیست، بلکه گاه 

ی به   نسبت به او یک عمل مطلوب و شایسته است؛ اّما اگر از دیگری سربزند با مقایسه
 مقام او، کار نامناسبی است.

شود؛   از مردم تقاضای کمک می ،برای ساختن یک بیمارستان ه عنوان مثال:ب
دھد. این   شخص کارگری مزد یک روزش را که گاه چند صد تومان بیشتر نیست می

عمل نسبت به او ایثار و حسنه است و کامًال مطلوب؛ اما اگر یک ثروتمند این مقدار 
ه نیست، بلکه گاه در خور مالمت و کمک کند، نه تنھا این عمل نسبت به او پسندید

مذّمت و سرزنش و نکوھش نیز ھست؛ با اینکه از نظر اصولی نه تنھا کار حرامی نکرده، 
 بلکه ظاھرًا مختصر کمکی نیز به کار خیر نموده است.

بني«گوئیم:  این ھمان است که می ؛ و نیز این ھمان »حسناتُ االبرارِ سيّئات املقرّ
گناه «ترک َاولی معّرفی شده است و برخی از آن به عنوان  چیزی است که به عنوان

 که نه گناه است و نه مخالف مقام عصمت. کنند  یاد می» نسبی
به حکم مقام عصمت، ھرگز مرتکب  ج از این رو پیداست که پیامبر گرامی اسالم

�بَِك  ۡسَتۡغِفرۡ ٱوَ ﴿ گناھی نشده است و اینگونه تعبیرات قرآنی  ی  یا اشاره به مسئله ﴾ِ�َ

بني«و » ترک اولی« است و یا سرمشقی است برای » حسناتُ االبرارِ سيّئات املقرّ
 مسلمانان.





 

 
 
 
 
 

 )۳باب (
 ج موهای پیامبر

 



 

 
 ۲۴حدیث شماره 

َ�نَا )١( نَا  ،ُحْجرٍ  ْ�نُ يلع  َحدَّ
َ
نبَأ

َ
�َِس  َ�نْ  ،مُحَيْدٍ  َ�نْ  ،إِبَْراِهيمَ  ْ�نُ  إِْسَماِ�يُل أ

َ
 َمالٍِك  بِْن  أ

ِ  رَُسولِ  َشَعرُ  اَكنَ  :قَاَل    وسلم عليه اهللا ص� ا�َّ
َ

ُذَ�يْهِ  صِف نِ  إِىل
ُ
 .أ

تا  ج پیغمبری موھای سر  گوید: [گاھی اوقات] اندازه س)... انس بن مالک۱ـ ( ۲۴
 رسید. ی ھر یک از دو گوششان می نیمه

 &  
نيه«  ».آذان«؛ گوش. جمع: »اُذُن«مثنی »: اُذُ

 ۲۵حدیث شماره 

َ�نَا َهنَّادٌ  )٢( يِّ ْ�ُن  َحدَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّمْحَِن  ،الرسَّ يِب  ْ�نُ  َحدَّ
َ
نَادِ  أ  َ�نْ  ،ُعْرَوةَ  بِْن  ِهَشامِ  َ�نْ  ،الزِّ

�ِيهِ 
َ
ْغتَِسُل  ُكنُْت  :قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ  ،أ

َ
نَا أ

َ
ِ  رَُسول وَ  أ ُ  َص�َّ  ا�َّ  ،َواِحدٍ  إِنَاءٍ  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ُ  َوَ�نَ 
َ

ةِ  فَْوَق  َشْعرٌ  هل ُمَّ
ْ
َوفَْرةِ  وَُدونَ  اجل

ْ
 .ال

ھر دو از یک ظرِف ُپر  ج گوید: من و پیامبرگرامی اسالم ل) ... عایشه۲ـ ( ۲۵
ھا و باالتر از  ی گوش تر از الله پایین ج کردیم و موھای سر آن حضرت آب، غسل می

 ھای ایشان بود. شانه

 &  
 ظرف، آوند.»: إِناء«

ة«  ی ِکتف برسد. گیسو و مویی که تا زیر نرمه»: اجلَمَّ

 ی گوش برسد. گیسویی که به نرمه»: الوفرة«

ة«و   که تا سر کتف برسد. گیسویی»: اللمّ

ظرف مکان است و مفید معانی: ارتفاع و بلندی، افزونی و بیشی و تفّوق و »: فوق«
 برتری.

شود،  ظرف مکان و منصوب است و نسبت به اسمی که بدان اضافه می»: دون«
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جلس الوزير «؛ و »: جلو او راه رفتمشی دونه«که  چنانکند.  معانی مختلفی پیدا می

؛ »: آسمان باالی سرتوستالسامء دونك«؛ و »وزیر پشت سر پادشاه نشست: دون االمري

آنکه بماند  بی :مشی دون ان يتوقف«؛ و »: زیر دو پایت، فرش استبساط دون قدميك«و 

ھا  ھا و سختی : در راه رسیدن به بلند مرتبگی رنجدون العلی مشقات«؛ و »راه رفت

ذ«اسم فعل است به معنی ». است و ». : کتاب را بگیرالكتاب دونك«ثل: [بگیر]؛ م» خُ
 است. »تر از... پایین«در اینجا به معنی 

 ۲۶حدیث شماره 

َ�نَا  )٣( مَحُد بُن َمِنيٍع، َحدَّ
َ
َ�نَا أ بُوَ�َطٍن َحدَّ

َ
َ�نَا ُشْعبَُة، ،أ يِب  َ�نْ  َحدَّ

َ
اِء  إِْسَحاَق، َعِن  أ رَبَ

ْ
ال

ِ  رَُسول اَكنَ : قَاَل بِن اَعزٍِب  ُ  َص�َّ  ا�َّ َمنِْكبَْ�ِ  َ�ْ�َ  َما يدَ عَ �ُ  ،وََسلََّم َمْرُ�واًع  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 تَ�نَ وَ  ،ال

ُذَ�يْهِ  َشْحَمةَ  مُجَّتُُه ترَِضُب 
ُ
 .أ

میانه باال بودند [که نه زیاده از  ج گوید: رسول خدا س)...براء بن عازب۳ـ ( ۲۶
حد بلند باال بودند و نه بیش از اندازه کوتاه قد، بلکه خوش اندام بودند و خوش 

ی ایشان زیاد بود؛ [یعنی چھارشانه بودند]؛ و گیسوان  ی میان دو شانه استیل]؛ فاصله
ی  الله ھایشان را پوشانیده بود و موھایشان به ی گوش انبوھی داشتند که روی الله

 زد. ھایشان پھلو می گوش
 &  

مرد میانه باال که قامتش نه بیش از اندازه بلند و باال باشد و نه زیاده از »: مربوع«

میانه باال بودند که نه کوتاھی قدشان، اندام  ج حد، کوتاه و ترنجیده باشد؛ یعنی پیامبر
قد و باالی ایشان را از دل  داشت و نه بلندی قامتشان، ایشان را از چشم نوازی باز می

 انداخت، بلکه خوش اندام و میانه باال بودند. انگیزی و جّذابیت می

 ۲۷حدیث شماره 

َ�نَا )٤( َ  بنُ  دُ مَ ُ�َّ  َحدَّ َ�نَا ،ارٍ شَّ �   ِ� ثَ دَّ حَ : اَل قَ  مٍ ازِ حَ  بِن  �رِ رِ جَ  بنُ  هُب وَ  َحدَّ
َ
 ةَ ادَ تَ �َ  نعَ  ،يِب أ

  لُت قُ : اَل قَ 
َ
َ ِأل ُ  َص�َّ  اهللا ولِ سُ رَ  عرُ شَ  نَ اكَ  يَف كَ : ٍس � َْعدِ  يَُ�نْ  لَمْ  :قال وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  ا�َّ

ْ
 بِاجل

ِبِط، َوال   ةَ حمَ شَ  هُ عرُ شَ  غُ بلُ يَ  نَ اكَ  بِالسَّ
ُ
 .يهِ نَ ذُ أ
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 ج گفتم: گیسوان رسول خدا س) ... قتاده گوید: خطاب به انس بن مالک۴ـ ( ۲۷
چگونه بود؟ وی در پاسخ بدین سؤال گفت: گیسوانشان نه چندان درھم فشرده و 
د و پیچیده بود و نه چندان آویخته و فروھشته [بلکه نسبتًا صاف بود  ِفرخورده و مجعَّ

ھایشان  ی گوش به الله ج که اندکی چین و شکن نیز داشت]؛ و گیسوان آن حضرت
 رسید. می

 ۲۸حدیث شماره 

َ�نَ  )٥( دُ  اَحدَّ يِب  بِْن  َ�َْ�  ْ�نُ  ُ�َمَّ
َ
َ�نَا ،ُ�َمرَ  أ يِب  ابِْن  َعِن  ُ�يَيْنََة، ْ�نُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ

َ
يٍح، أ ِ

َ
� 

مِّ  َ�نْ  ،ُ�َاِهدٍ  َ�نْ 
ُ
يِب  بِنِْت  َهانِئٍ  أ

َ
ِ  رَسُوُل  قَِدم: قَالَْت  َطاِلٍب  أ ُ  َص�َّ  ا�َّ ةَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ  َمكَّ

ُ  قَْدَمةً 
َ

ْرَ�عُ  َوهل
َ
 .َغَدائِرَ  أ

] گوید: یک بار رسول س[و خواھر علی ل) ...ام ھانی دختر ابوطالب۵ـ ( ۲۸
 ی مکّرمه آمدند در حالی که چھار گیسو داشتند. به مّکه ج خدا

 &  
 به شھر داخل شد، به شھر آمد.»: قدم«

ة«  یک بار، یک دفعه.»: قَدمَ

ی پیشانی، طّره، گیسو،  کنارهدسته موی تابیده در »: غديرة«جمع »: غدائر«
 ی زنان. گیسوی بافته

 ۲۹حدیث شماره 

َ�نَا  )٦( َ�نَاُسَو�ُد بُن نرٍَص، َحدَّ ِ  َحدَّ ُمبَارَكِ  ْ�نُ  َ�بُْدا�َّ
ْ
، ثَابٍِت  َ�نْ  َ�ْن َمْعَمٌر، ،ال ُنَاِ�ِّ

ْ
 ابل

�ٍَس  َ�نْ 
َ
ِ  رَُسولِ  َشَعرَ  نَّ اَ  :أ ُ  َص�َّ  ا�َّ   اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
نَْصاِف  إِىل

َ
ُذَ�يْهِ  أ

ُ
 .أ

 ج ی گیسوان پیامبراکرم گوید: [گاھی اوقات] اندازه س) ... انس بن مالک۶ـ ( ۲۹
 رسید. ھایشان می ی گوش تا نیمه

 ۳۰حدیث شماره 

َ�نَا  )٧( َ�نَاُسَو�ُد بُن نرٍَص، َحدَّ ِ  َحدَّ ُمبَارَكِ  ْ�نُ  َ�بُْدا�َّ
ْ
 َعِن يَِز�َد،  ابِْن  َ�ْن يُو�َُس  ،ال
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َ�نَ  ،الزُّْهِريِّ  ِ  اَحدَّ ِ ْ�ُن َ�بُْدا�َّ
نَّ  :َ�بَّاٍس  ابِْن  َ�نْ  ،ُعتبَةَ ْ�ُن  ُ�بَيُْدا�َّ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َص�َّ  ا�َّ  ا�َّ

ُ�ونَ  َوَ�نَ  ،َشْعَرهُ  �َْسِدُل  اَكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ُمرْشِ
ْ
ْهُل  َوَ�نَ  ،رُُءوَسُهمْ  َ�ْفُرقُونَ  ال

َ
ِكتَاِب  أ

ْ
 ال

ْهِل  ُمَواَ�َقةَ  ُ�ِبُّ  َوَ�نَ  ،رُُءوَسُهمْ  �َْسِدلُونَ 
َ
ِكتَاِب  أ

ْ
ءٍ  ِ�يهِ  يُْؤَمرْ  لَمْ  ِ�يَما ال  رَُسوُل  فََرَق  ُ�مَّ  ،�يَِشْ

 ِ ُ  َص�َّ  ا�َّ َسهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
ْ
 .َرأ

گیسوانشان را بر جلو  ج گوید: [ابتدا] رسول خدا ب) ... ابن عباس۷ـ ( ۳۰
کردند؛ و مشرکان و چندگانه  ریختند و آویخته رھا می پیشانی یا اطراف سرخویش می
کردند و گیسوانشان را به سمت راست و چپ، پخش  پرستان، موھایشان را فرق می

کردند. و  نمودند؛ و اھل کتاب نیز موھایشان را آویخته بر جلو پیشانی خود رھا می می
رسید،  نیز تا ھنگامی که در موردی بدیشان فرمان و دستوری نمی ج رسول خدا

دوست داشتند تا موافق با اھل کتاب رفتار کنند؛ [و دوست داشتند که موھایشان را 
پس از مدتی، روی سرشان فرق باز کردند و گاه ھمانند اھل کتاب، بیارایند]؛ آن

 گیسوانشان را به سمت راست و چپ، پخش کردند.

 &  
ل«  کرد. آویخت و رھا می موھایش را در جلو پیشانی یا اطراف سر، فرو می»: يَسدُ

آویختند و به سمت راست و  می موی را از وسط سر به دو طرف آن فرو»: يفرقون«
 کردند. می چپ پخش

دوست داشتند که موافق  ج پیامبر گرامی اسالم»: و كان حيبّ موافقة اهل الكتاب«

از  ج د، البته تا ھنگامی که در آن مورد فرمانی برای پیامبربا اھل کتاب رفتار کنن
 جانب خدا نرسیده باشد.

آداب اھل کتاب را  ج اند: دوست داشتن پیامبر علماء و صاحب نظران اسالمی گفته
یا بدین سبب است که به ھر حال، ایشان ھم در اعتقاد به توحید و یگانگی خدا و 
اعتقاد به نبّوت برخی از انبیاء و پیامبران، و برخی دیگر از عقاید، با آیین حنیف، 
مشترک ھستند. و یا به جھت تألیف قلوب آنان بود که به ھر صورت برای این کار، 

 ی از مشرکان و چندگانه پرستان داشتند.شایستگی بیشتر

 یھود و نصاری که دارای دو کتاب مذھبی تورات و انجیل ھستند.»: اهل الكتاب«

مشرکان و چندگانه پرستان عرب، موھای سرھایشان »: رأسه ج ثمّ فرق رسول اهللا«
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آویختند و به سمت راست و  کردند و به دو طرف سر فرو می را به صورت فرق باز می
[در ابتدا] در مقابل مشرکان، موافقت با اھل کتاب  ج کردند. رسول خدا چپ، شانه می
دادند و دوست داشتند که موھایشان را ھمانند اھل کتاب بیارایند و  را ترجیح می

پس از مدتی، گاه موھای خویش را به صورت آویخته و آویزان رھا کنند؛ آن ھا، آنھمانند 
گیسوانشان را به سمت راست و چپ شانه کردند. و  روی سرشان فرق باز کردند و

شود که وقتی مشرکان از میان رفتند، احتمال مشابھت با آنان نیز از  چنین معلوم می
در اواخر عمر خویش، موھا و گیسوانشان را به صورت  ج میان رفت؛ از این رو پیامبر

 دند.کر مالیدند و شانه می ھا روغن سر می کردند و بدان فرق باز می

 ۳۱حدیث شماره 

َ�نَا )٨( َ  بنُ  دُ مَ ُ�َّ  َحدَّ َ�نَا ،ارٍ شَّ � ِّ المَ  عٍ افِ نَ  بِن  يمَ اهِ برَ إِ  نعَ  ،يٍّ هدِ مَ  بنُ  محِن الرَّ بدُ عَ  َحدَّ  ،يكِّ
  ابِن  نعَ 

َ
ِ  يِب أ

َ
  نعَ  ،دٍ اهِ ُ�َ  نعَ  ،يٍح �

ُ
 رَ : تالَ قَ  ئٍ انِ هَ  مِّ أ

َ
ِ  رَُسوَل  يُت أ ُ  َص�َّ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

  رَ ائِ فَ َض  اذَ 
َ
 .عٍ ر�َ أ

] گوید: ج و دختر عموی پیامبر اکرم س[خواھر علی ل) ... ُاّم ھانی۸ـ ( ۳۱
 را دیدم در حالی که دارای چھار گیسوی بافته شده بودند. ج رسول خدا

 &  
»: اربع«گیسوی بافته شده. »: ضفرية«جمع »: ضفائر«صاحب، دارنده، دارا. »: ذا«

 دارای چھار گیسوی بافته شده بود.»: ضفائر اربع ذا«چھار. 



 

 
 
 
 
 

 )۴باب (
 ج رسول خدا

 و آراستن و شانه کردن موی
 



 

 
 ۳۲حدیث شماره 

َ�نَ  )١(   وىَس مُ  بنُ  اُق سحَ إِ  اَحدَّ
َ
َ�نَ  ،يُّ ارِ نَص األ َ�نَ  ،يىَس عِ  بنُ  عنُ مَ  اَحدَّ  ْ�نُ  َمالِك اَحدَّ

�ٍَس، 
َ
�ِيهِ  َ�نْ  ،ُعْرَوةَ  بِْن  ِهَشامِ  َ�نْ أ

َ
ُل  ُكنُْت  قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ  ،أ رَجِّ

ُ
َس  أ

ْ
ِ  رَُسولِ  َرأ  َص�َّ  ا�َّ

 ُ نَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َ
 .َحائٌِض  َوأ

ی خویش  گوید: در حالی که در قاعدگی و عادت ماھیانه ل) ... عایشه۱ـ ( ۳۲
 رسیدم. ھا می آراستم و بدان کردم و می را شانه می ج بودم، موھای سر رسول خدا

 &  
لُ « جِّ کردم و  می مالیدم و شانه می را روغن ج موھای سر رسول خدا»: اُرَ

 رسیدم. می ھا آراستم و بدان می

ل« جُّ  شانه کردن و آراستن موی سر.روغن مالیدن و »: تَرَ

زن قاعده شده، زنی که عادت ماھیانه و قاعدگی خویش را سپری کند و »: حائض«
 ماھی یکبار به مدت چند روز از رحم وی خون جریان داشته باشد.

شود که بدن زن، در حال قاعدگی از جھت ماّدی نجس و  می از این حدیث دانسته
دان برخورد نماید، آلوده و نجس گردد. بلکه پلید نیست، به طوری که ھر چیزی ب

ی آن را به طھارت کبری، یعنی  نجاست آن حکمی و معنوی است که شریعت، ازاله
مقرر فرموده است. اما بدن زن حائض، دست و دھان و آب دھان و ... نه » غسل«

 نجس است و نه آلوده به نجاست.
ال قاعدگی آلوده است؛ تا بردند که بدنشان درح زنان در گذشته چنین گمان می

ی آب را به من بده ...  فرمود: این کوزه لبه عایشه ج آنکه روزی رسول خدا
 ج ! من در حال قاعدگی ھستم! آن حضرت ج گفت: ای رسول خدا لعایشه

 [بخاری].»دستت که قاعدگی ندارد«؛ »إّن حيضتك ليست ىف يدك«  فرمودند:
دست نجس نیست تا با برخورد با آب،  و این بدان معنی است که در چنین حالتی

آب را آلوده کند. بنابراین، آبی که با بدن زن در حال قاعدگی تماس حاصل نماید، پاک 
 باشد. می و پاکیزه

روایت شده که یھودیان و مجوسیان، نسبت به زن در حال حیض و قاعدگی، بسیار 
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نمودند؛ و از طرف  میکردند و در دوری کردن از وی، افراط و مبالغه  سختگیری می
نمودند و به حیض توجھی نداشتند. در  دیگر، مسیحیان، با زنان حائضه، مجامعت می

خوردند و یکجا  ساختند و با آنان غذا نمی جاھلّیت نیز زنان حائضه را از خود دور می
کردند و مثل یھود و مجوس، با آنان  نشستند و حتی در یک منزل ھم زندگی نمی نمی

 کردند. یسختگیری م
ای را  ی عادالنه ھا، خط بطالن کشید و در این زمینه، طریقه ولی اسالم بر این روش

کنند  ی کسانی که زنان حائضه را از منزل اخراج می انتخاب کرده که از افراط و مبالغه
باشد و  کنند، به دور می و تفریط نصاری که حتی از مجامعت با آنان خودداری نمی

نیز این حدیث را  لوسط و به دور از افراط و تفریط است. و عایشهبھترین راه، حّد 
پنداشتند، دست زدن زن حائض به بدن، موجب باطل  در رد کسانی بیان داشت که می

 شود. شدن وضوی مرد و نجس شدن بدن او می

 ۳۳حدیث شماره 

َ�نَا )٢( َ�نَا ِعيىَس، ْ�نُ  يُوُسُف  َحدَّ َ�نَا َوِ�يٌع، َحدَّ �ِيعُ  َحدَّ بَانٍ  بِْن  يَِز�دَ  َ�نْ  ،ُصبَيٍْح  ْ�نُ  الرَّ
َ
 أ

قَاىِشُّ ـ �َِس  َ�نْ  ،ـ ُهَو الرَّ
َ
ِ  رَُسوُل  اَكنَ : قَاَل  َمالٍِك  بِْن  أ ُ  َص�َّ  ا�َّ  َدْهنَ  يُْ�رِثُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ِسِه،
ْ
�حَ  َرأ ِقنَاَع، وُ�ْ�رثُ  ِه،تِ حِلْيَ  َو�رَْسِ

ْ
نَّ َحىتَّ  ال

َ
 .َز�َّاٍت  ثَوُْب  هُ ثَْو�َ  َكأ

بر موھای سرشان، بسیار روغن  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۲ـ ( ۳۳
ی خویش،  کشیدند و زیاد زیر عمامه مالیدند و بسیار ریش خویش را شانه می می

بستند [تا آن تکه پارچه، عمامه را از برخورد با روغن حفظ کند]؛ و به  ای را می پارچه
کردند که گویی دستارشان،  زدن سر و ریش مبالغه و زیاده روی میقدری در روغن 

 دستار روغن فروش و تاجر روغن است.
 &  

 مالید. می زیاد و فراوان روغن»: يُكثر«

 روغن.»: دُهن«

ی شانه کردن  شانه کردن، آراستن و آرایش مو، فرم دادن به مو به ذریعه»: ترسيح«
 و آراستن.

روسری، آنچه با آن سر خود را بپوشانند، ماسک. و در اینجا مراد ھمان »: القناع«



 ٦٠ یمو کردن شانه و آراستن و ج خدا رسول) ۴( باب

بستند، تا از برخورد  ی خویش می در زیر عمامه ج ای است که پیامبر اکرم تکه پارچه
 ی ایشان جلوگیری کند [دستار]. روغن با عمامه

أَنَّ « زیر به  کند و در معانی حرفی است که اسم را منصوب و خبر را مرفوع می»: كَ
 رود: کار می

این معنی بیشتر از ». : گویی که زید شیری استكانَّ زيداً اسدٌ «مانند:  ؛تشبیه -۱

 رود. به کار می» كأنَّ «معانی دیگِر 

 ».رود که زید ایستاده است : گمان میكأنَّ زيداً قائمٌ «  مانند:؛ شک و گمان -۲

 ».رسد زودی فرا می گویی که زمستان به  :بالشتاء مقبلٌ  كأنَّك«مانند: ؛ تقریب -۳

شود؛ و این در صورتی است که اسم آن مقّدر و خبر آن،  گاھی مخفف می  »:كأنَّ «

: گویی زید كأن زيدٌ قائمٌ «آید. مثل:  ای است که بالفاصله پس از آن می ی اسمّیه جمله

، از آن »قد«یا » مل«ی  ای است که به وسیله ی فعلیه و یا خبر آن جمله». ایستاده است

قد  كأن«؛ و »نیاز نشد : گویی که دیروز بیكأن مل تغن باالمس«له یافته است. مثل: فاص

 ».ی آنان برخاست : گویی که برپا شوندهقام قائمهم

است. و » كأنّه«ھای باال، ضمیر شأن محذوف است و تقدیر آن  در مثال كأنَّ اسم 

ھای او دو  ی که پستان: گویكأنَّ ثدييه حقان«شود؛ مانند:  گاھی نیز اسم آن آشکار می
 شود.  ؛ و در این صورت خبر آن مفرد آورده می»عطردان است

: برای تشبیه آمده است. یعنی گویا که دستار »كأنَّ ثوَ�ه ثوُب زّ�اٍت «و در حدیث 
 دستار روغن فروش است. ج پیامبر

در  ج ای است که پیامبر و تکه پارچه» قِناع«ھمان  ج مراد از لباس پیامبر»: ثوبَه«
ی ایشان، جلوگیری کند و  بستند تا از برخورد روغن با عّمامه ی خویش می زیر عمامه

 نگذارد تا عمامه به روغن ملّوث شود[دستار].

 روغن فروش، تاجر روغن و یا روغنگر.»: زيّات«



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٦١

 ۳۴حدیث شماره 

َ�نَا َهنَّادٌ  )٣( يِّ ْ�ُن  َحدَّ بُو ،الرسَّ
َ
َ�نَا أ ْحوَِص  َحدَّ

َ
  َ�نْ  ،األ

َ
عَث�َاِء،  ْشَعَث أ يِب الشَّ

َ
 َ�نْ ابِن أ

�ِيهِ 
َ
وقٍ  َ�نْ  ،أ ِ  رَُسوُل  اَكنَ  إِنْ  قَالَْت  اَع�َِشةَ  َ�نْ  ،َمرْسُ ُِحبُّ  وسلم عليه اهللا ص� ا�َّ نَ  يلَ  اتلَّيَمُّ

رَ  إَِذا ُهورِهِ َط  ىِف  ِلهِ  َوِ�  ،َ�َطهَّ َل  إَِذا تَرَجُّ  .اْ�تََعَل  إَِذا انِْتَعاهِلِ  َوِ�  ،تَرَجَّ
دوست داشتند به ھنگام شستشو و  ج گوید: رسول خدا ل)... عایشه۳ـ ( ۳۴

تمیز نمودن بدنشان و شانه کردن و آراستن موھای سر و ریششان و پوشیدن 
کفششان، [وخالصه در تمام کارھای خیر و با ارزششان،] طرف راست را به جلو اندازند 

 و با سمت راست، آن را شروع نمایند.

 &  
ن« کارھای خود را با دست و پا و طرِف راست آغاز کردن و سمت راست را »: التَّيَمُّ

 مقّدم داشتن.

 توان به دو صورت خواند: می این کلمه را  »:طَهوره«

به معنای پاک کردن، پاکیزه ساختن، طھارت کردن و تمیز »: طُهور«به ضم طاء -۱

به ھنگام شستشو و تمیز نمودن بدنشان، طرف راست  ج نمودن. یعنی پیامبر
 کردند. انداختند و با سمت راست، آن را شروع می را به جلو می

به معنای آنچه که با آن طھارت گیرند؛ آنچه که با آن »: طَهور«به فتح طاء -۲
چیزی را بشویند و پاک کنند؛ مانند: آب؛ آنچه که سبب پاکی شود؛ مانند: آب. 

گیرند، جانب  در وقت استعمال آب و آنچه که با آن طھارت می ج یعنی پیامبر
 داشتند. راست اعضای خویش را برای شستن و تمیز کردن مقّدم می

ر« شست و طھارت و پاکیزگی  می کرد و سر و تن ھر زمان که شستشو می»: اذا تَطهَّ
 نمود. می حاصل

له« ل»: ترجّ  سر و ریش. : روغن مالیدن وشانه کردن و آراستن مویترجُّ

ل« مالید و شانه  می ھر زمان که موھای سرو ریش خویش را روغن»: اذا ترجّ
 آراست. کشید و می می

 کرد. ھر زمان که کفش در پای می»: إذا انتعل«انتعال: کفش پوشیدن. »: انتعاله«



 ٦٢ یمو کردن شانه و آراستن و ج خدا رسول) ۴( باب

 ۳۵حدیث شماره 

َ�نَا )٤( َ  بنُ  دُ مَ ُ�َّ  َحدَّ َ�نَا َ�َْ�  ،ارٍ شَّ � اٍن، بِْن  ِهَشامِ  َ�نْ َسعيٍد،  بِْن  َحدَّ ََسِن، َعِن  َحسَّ
ْ
 احل

ُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسوُل  َ�َ� : قَاَل  ،ٍل َغفمُ  بِْن  َ�بِْدا�ِ  َ�نْ  ِل  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ َجُّ   الرتَّ
َّ

 .ِغبًّا إِال
از آنکه شخصی موھایش را  ج رسول خدا  گوید: س) ... عبدالله بن مغفل۴( ـ  ۳۵

ھر روز شانه کشد، نھی فرمودند؛ به جز از شانه زدن به موھا روز درمیان که از آن نھی 
 نفرمودند.

 &  
بّاً « یک روز درمیان، روز درمیان آمدن، یک روز آمدن و یک روز نیامدن، یک »: غِ

 شود: درمیان، گفته می

بّ املاشية« بّ الرجل فی الزيارة«؛ »رد: ستور یک روز درمیان آب خوغِ : آن مرد یک غِ

بّاً تزدد حبّاً «؛ »روز در میان به دیدن کسی رفت ر غِ : یک روز در میان به دیدن برو تا زُ

ی علی املحموم«؛ »بر محبت دیگران نسبت به خود بیفزایی : تب یک روز در غبّ احلمّ

 ».درمیان آیدای که یک روز  : تب نوبهمحّی الغبّ «؛ »میان بر تب دار بازگشت

از آنکه شخصی پیوسته به فکر آرایش و زینت  ج مراد حدیث این است که پیامبر
خویش به سان زنان باشد، نھی فرمودند، تا این کار، باعث ترّفه و غفلت و عّیاشی و 
خوش گذرانی وی نشود. عالوه از آن، آرایش زیاد و پیوسته به فکر آراستن موی بودن، 

 از عادات زنان است.

نُّسٌ و اغبابه سنّة«گفته است: » ابن عربی«از این رو،  دَ ، و تركه تَ نُّعٌ ؛ »مواالته تَصَ
یعنی: موھا را پیوسته شانه کشیدن و آراستن، باعث تکّلف و مشقت است و ترک شانه 
نمودن موھا، باعث آلودگی و کثافتی است و شانه کشیدن موھا روز درمیان، سّنت 

ھای  دستورات و سفارش ھا و اوامر و فرامین و الیم و آموزهو بر مبنای تع ج رسول خدا
 ایشان است.

یی که در حدیث آمده، نھی از افراط و زیاده روی و مبالغه  به ھر حال، منظور از نھی
و تکّلف در خودآرایی و آرایش است و گرنه در احادیث و روایاتی دیگر آمده است که 

 زد. گاھی روزی دوبار موی سر و ریش خویش را شانه می ج پیامبر



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٦٣

 ۳۶حدیث شماره 

َ�نَا )٥( َ�نَا ،ةَ فَ رَ عَ  بنُ  نُ سَ احلَ  َحدَّ   بِن  �دَ زِ يَ  نعَ  ،رٍب حَ  بنُ  مِ الَ السَّ بدُ عَ  َحدَّ
َ
 نعَ  ،ادِلٍ خَ  يبأ

 
َ
  ءِ الَ العَ  يبأ

َ
  نمِ  ٍل جُ رَ  نعَ  ،محِن الرَّ بدِ عَ  بِن  ديَ محُ  نعَ  ،يِّ ودِ األ

َ
ُ  َص�َّ  يِبِّ انلَّ  اِب صحَ أ  هِ َعلَيْ  ا�َّ

 : وََسلَّمَ 
َ
ُ  َص�َّ  يِبَّ انلَّ  نَّ أ  .ابًّ غِ  ُل جَّ رَتَ �َ  نَ اكَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
 ج ) ... ُحمید بن عبدالرحمن بن عوف گوید: مردی از یاران رسول خدا۵ـ ( ۳۶

بر آن بود که ایشان  ج عادت پیامبرگرامی اسالم«چنین نقل کرده و گفته است: 
آراستند[و از افراط و  کشیدند و می می موھای سر و ریش خویش را روز درمیان شانه

 ».کردند] زیاده روی در خودآرایی و آرایش، پرھیز می
 &  

عبدالله بن «اند: این شخص، ھمان  برخی گفته»: ج يعن رجلٍ من اصحاب النّب«

است و برخی نیز بر این باورند  »سبن عمروحکم «اند:  است. و برخی گفته »سمغفل
 است. »سعبدالله بن َسرِجس«شخص، که آن 

به ھر حال، مبھم بودن نام صحابه، ضرر و زیانی به صّحت سند و متن حدیث 
اند؛ و راوی حدیث ھر کدام از صحابه باشد،  رساند؛ چرا که تمامی صحابه عادل نمی

باشد و ضرر و آسیبی به صّحت و  شده می مقبول و پذیرفتنی است و حدیثشان پذیرفته
 رسد. درستی سند و متن حدیث نمی

 





 

 
 
 
 
 

 )۵باب (
 ج موهای رسول خدا سپیدی

 



 

 
 ۳۷حدیث شماره 

َ�نَا )١( دُ  َحدَّ اٍر، ْ�نُ  ُ�َمَّ َ�نَا �َشَّ بُوَداوُدَ  َحدَّ
َ
َ�نَا ،أ امٌ  َحدَّ ُت : قَاَل  َ�تَاَدَة، َ�نْ  ،َهمَّ

ْ
�َِس  قُل

َ
 أل

ِ  رَُسوُل  َخَضَب  َهْل  :َمالٍِك  بِْن  ُ  َص�َّ  ا�َّ َما َذلَِك، َ�بْلُغْ  لَمْ : قَاَل  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  ا�َّ  َشيْبًا اَكنَ  إِ�َّ
بُوَ�ْ�رٍ  َولَِ�نْ  ْدَ�يِْه،ُص  يِف 

َ
ِنَّاءِ  َخَضَب رىَِضَ اُهللا  تعاىل َعنُه  أ

ْ
َكتَمِ  بِاحل

ْ
  .َوال

موھایشان  ج پرسیدم: آیا رسول خدا س) ... قتاده گوید: از انس بن مالک۱ـ ( ۳۷
چندان  ج در پاسخ بدین سؤال گفت: موھای پیامبراکرم سکردند؟ انس می را رنگ

خضاب ببندند]؛ و ھا  آن را تغییر دھند و برھا  آن اھند با رنگسپید نشده بود[که بخو
شد، ولی  مشاھده می ج ھای آن حضرت تنھا اندک اثری از سپیدی، روی شقیقه

 را خضابھا  آن کرد و ی حناء و کتم، رنگ می موھای خویش را به وسیله سابوبکر
 بست. می

 &  
 ھا خضاب بست. بدانموھای سر و ریش را تغییر رنگ داد و »: خضب«

ضاب« آنچه با آن رنگ کنند، ھمچون حناء و وسمه و مانند آن. رنگ، حناء و »: خِ
 آنچه که موی سر و صورت یا پوست بدن را با آن رنگ کنند.

چندان سپید نشده بود و سفیدی آن،  ج یعنی موھای پیامبراکرم»: مل يبلغ ذلك«
ھا  بدین اندازه نرسیده بود که بخواھند با رنگ حناء و وسمه آن را تغییر بدھند و بدان

 اش سپید شده بود. خضاب ببندند؛ بلکه فقط اندکی کنار دو شقیقه

دغيه« دغ«مثنی »: صُ شقیقه، گیجگاه، کنار پیشانی، یک طرف پیشانی بین »: صُ
 پیچ خورده کنار پیشانی. چشم و گوش، موی

نّاء« درختی است »: حناء«شود. و  حناء، رنگ سرخ که از حناء گرفته می»: احلِ
ھایش سفید  ھایش شبیه به برگ انار، گل رسد؛ برگ اش تا دو متر می کوچک که بلندی
آورند و برای  سازند و به شکل پودر درمی ھای آن را نرم می ای؛ برگ و معّطر و خوشه

 برند. می موھای سر یا رنگ کردن دست و پا به کار رنگ کردن

تَم« کنند و  وسمه و برگ نیل، یا رنگی شبیه به نیل که زنان در آب خیس می»: الكَ



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٦٧

است که در کشورھای گرمسیر مانند  : گیاھیبرگ نیلکشند. و  میبه ابروھای خود 
شبیه به برگ آقاقیا؛ ھایش  رسد؛ برگ اش تا یک متر می ھندوستان و ...می روید؛ بلندی

کارند و  بو؛ بذر آن را می بی ای و سرخ و ھایش خوشه شاخ و برگ آن به ھم پیچیده؛ گل
ی آن را در زمین باقی بگذارند، سال دیگر ھم سبز  ھا، ریشه اگر پس از درو کردن شاخه

ھای نیل را بعد از  شود و ممکن است به ھمین ترتیب تا چند سال دوام کند. شاخه می
کنند و  ساعت، آب آن را خالی می ۲۰یا  ۱۷ریزند و پس از  و کردن در حوض آب میدر

ھا  آن کنند؛ و وقتی نیم خشک شد، ریزند و آویزان می آنچه َته نشین شده در کیسه می
ی کبود رنگی است که  کنند تا خوب خشک شود. و این ھمان ماده را در آفتاب پھن می

 ود.ر در نقاشی و رنگریزی به کار می

 ۳۸حدیث شماره 

َ�نَا  )٢( َ�نَاإِسَحاُق بُن َمنُصوٍر َو َ�ي بُن ُمويَس قَاال: َحدَّ زَّاِق، َحدَّ  ،َ�ْن َمْعَمرٍ  َ�بُْدالرَّ
�ٍَس  َ�نْ  ثَابٍِت، َ�نْ 

َ
ِس  يِف  َعَدْدُت  َما: قَاَل  َمالٍِك، بِْن  أ

ْ
ِ  رَُسولِ  َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  مَ وََسلَّ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ْرَ�عَ  إِال َوحِلْيَِتهِ 
َ
ةَ  أ   .َ�يَْضاءَ  َشْعَرةً  َعرْشَ

و ریش  ج گوید: در تمامی موھای سر رسول خدا س) ... انس بن مالک۲ـ ( ۳۸
ایشان، فقط چھارده تار موی سفید، مشاھده کردم و برشمردم؛ [و شمار موھای سفید 

 رسید.] به بیست تار موی نمی ج سر وریش آن حضرت

 &  
 بر نشمردم، شمارش نکردم.»: ماعددتُ «

 چھارده تا.»: اربع عرشة«

 تار موی سفید.»: شعرة بيضاء« 

 ۳۹حدیث شماره 

َ�نَا )٣( دُ  َحدَّ ُمثَ�َّ  ْ�نُ  ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا ،ال بُوَداوُدَ  َحدَّ

َ
  ،أ

َ
نبَأ

َ
 :قَاَل  َحْرٍب  بِْن  ِسَماكِ  َ�نْ  ،ُشْعبَةُ  نَاأ

ِ  رَُسولِ  َشيِْب  َ�نْ  ُسئَِل ، َو قَد َسُمَرةَ  ْ�نَ  َجابِرَ  َسِمْعُت  ُ  َص�َّ  ا�َّ  اَكنَ  :َ�َقاَل  ؟وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ
َسهُ  نَ َدهَ  إَِذا

ْ
 .ِمنْهُ  ُرِ�َ  يَْدُهنْ  لَمْ  َو�َِذا يٌب،شَ  ِمنْهُ  يُرَ  لَمْ  َرأ
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ی  درباره سة) ... سماک بن حرب گوید: در حالی که از جابر بن سمر۳ـ ( ۳۹
سؤال شد، شنیدم که در این باره گفت: آن  ج [سر و ریش] رسول خداموھای سپید 

مالیدند، چیزی از موھای سپید ایشان  ھرگاه روغن بر سر خویش می ج حضرت
شد، [و موھای سپیدشان در زیر روغن و در زیر درخشش موھا براثر  مشاھده نمی

د، مقداری از زدن نمی شد]؛ و ھرگاه به موھایشان روغن مالیدن روغن، پوشیده می
 شد. می موھای سپیدشان دیده

 &  
ئل«  مورد سؤال و پرسش قرار گرفت.»: سُ

 موی سفید سر و ریش.»: شيب«

نَ « هَ  روغن مالید.»: دَ

ئیَ «شد.  دیده نمی»: مل يُر«  شد. می دیده»: رُ

 ۴۰حدیث شماره 

َ�نَا )٤(   ،و�ُّ الكُ  يُّ ندِ الكِ  دِ يلِ الوَ  بِن  رَ مَ �ُ  بنُ  دُ مَّ ُ�َ  َحدَّ
َ
نبَأ

َ
 ،�ٍك رَشِ  نعَ  ،مَ آدَ  بنُ ا َ� نَا َ� أ

ِ  لِ رَُسو يُب شَ  نَ اكَ  امَ �َّ إِ «: اَل قَ  رَ مَ �ُ  بِن  ا�ِ بدِ عَ  نعَ  ،عٍ افِ نَ  نعَ  ،رَ مَ �ُ  بِن  ا�ِ يدِ بَ �ُ  نعَ   ا�َّ
ُ  َص�َّ    َعلَيْهِ  ا�َّ

َ
 .»اءَ يَض بَ  ةً عرَ شَ  �نَ رشِ عِ  نمِ  اوً وََسلََّم �

گوید: شمار موھای سفید سر و ریش رسول  ببن عمر ) ... عبدالله۴ـ ( ۴۰
 در حدود بیست تار موی بود. جخدا

 &  
 حدود، در حدود، تقریبًا، نزدیک، کم و بیش.»: نحواً «

 تار موی سپید.»: بيضاء ةشعر«بیست.  »: عرشين«

مختلف و  ج روایات و احادیث در شمار موھای سفید سر و ریش رسول خدا
 گوناگون است: 

بستند؟ گفت:  می خضاب ج پرسیده شد: آیا رسول خدا ساز انس بن مالک •
شمار موھای سپیدشان کمتر از آن بود که نیازی به خضاب داشته باشد؛ 
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 رسید. نمی به بیست ج موھای سپید ریش آن حضرت
 ج گفته شد: آیا موھای رسول خدا سو در روایتی دیگر آمده است: به انس •

سپید شده بود؟ گفت: خداوند او را با موھای سپید معیوب نکرده بود. در 
 تمام سر و ریش ایشان، غیر از ھفده یا ھیجده موی سپید وجود نداشت.

ی موھای سر  گفته است: در ھمه سو در روایتی آمده است که انس بن مالک •
 فقط چھارده تار موی سپید برشمردم. ج و ریش رسول خدا

نفی شده است. اشعث بن  ج ، موھای سپید از سر و ریش پیامبرو در روایتی •
را در  ج گفت: رسول خدا می گوید: شنیدم پیرمردی از بنی کنانه می ُسلیم

بازار ذوالمجاز دیدم که موھای پیچیده داشت و تمام موھای سر و ریش ایشان 
 کامًال سیاه بود.

 ج وھای سپید پیامبرگوید: م سو در روایتی آمده است: ھیثم بن دھر اسلمی •
را دیدم که در چانه و جلو سر قرار داشت و دّقت کردم و شمردم سی تار موی 

 ...و بود.
به ھر حال، در میان این روایات و احادیث ھیچگونه تناقضی نیست؛ چرا که 

ھای گوناگون است؛ یعنی: یکی از راویان،  اختالف روایات، مبتنی بر اختالف زمان
سالگی و آن  ۶۰سالگی و دیگری در  ۵۷سالگی دیده و دیگری در  ۵۵را در  ج پیامبر

ھا و  سالگی و ... مشاھده کرده است؛ و پر واضح است که اختالف زمان ۶۲دیگری در 
تأثیراتی را در سپید شدن موھای سر و ریش  ج گذشت سالھا، بر سر و ریش پیامبر

اش، تعداد موھای سپید سر  ایشان گذاشته است، و ھر یک از راویان، بر مبنای مشاھده
 را روایت نموده است.  ج و ریش آن حضرت

شود که خداوند متعال، ایشان را با موی سپید  می و از مجموع روایات دانسته
معیوب نکرده بود و چندان موی سپید نداشت که نیاز به خضاب بستن و تغییر دادن 

یدشان کمتر از آن بود که آن با رنگ حنا و وسمه داشته باشد؛ بلکه شمار موھای سپ
نیازی به خضاب و رنگ داشته باشد؛ و در مجموع، شمار موھای سپید سر و ریش آن 

مالیدند، آن  رسید که ھرگاه روغن بر سر خویش می به بیست تار موی نمی ج حضرت
 شد. زدند، آشکار می نمی شد و ھرگاه روغن موھای سپید دیده نمی
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 ۴۱حدیث شماره 

َ�نَا )٥( بُو َحدَّ
َ
دُ  ُكَر�ٍْب  أ َعالِء، ْ�نُ  ُ�َمَّ

ْ
َ�نَا ال يِب  َ�نْ  َشيْبَاَن، َ�نْ  ِهَشاٍم، ْ�نُ  ُمَعاِوَ�ةُ  َحدَّ

َ
 أ

بُوَ�ْ�رٍ  قَاَل : قَاَل  َ�بَّاٍس، ابِْن  َعِن  ِعْكِرَمَة، َ�نْ  إِْسَحاَق،
َ
، رَُسوَل  يَا: أ ِ : قَاَل  !ِشبَْت  قَدْ  ا�َّ

َواقَِعةُ  وَ  ،ُهودٌ  َشيَّبَتِْ� «
ْ
ُمرَْسَالُت  وَ  ،ال

ْ
ْمُس  إَِذا وَ  ،يَتََساَءلُونَ  َ�مَّ  وَ  ،ال  ».ُكوِّرَْت  الشَّ

گفت:  ج خطاب به آن حضرت سگوید: ابوبکر صّدیق ب) ... ابن عباس۵ـ ( ۴۱
اید!] پیامبر  بینم که موھایتان سپید شده است! [یعنی پیر شده می !ج ای رسول خدا

ھا، احکام و دستورات،  فرمودند: آری، [اوامر و فرامین، تعالیم و آموزه ج گرامی اسالم
ھای تکان دھنده و تکالیف و مفاھیم واالی]  حقایق و مفاھیم واال و حکایات و داستان

و » عمّ يتساءلون«ی  ، سوره»مرسالت«ی  ، سوره»واقعه«ی  ، سوره»هود«ی  سوره

رت«ی  سوره  اند. اند و موھایم را سپید نموده ، مرا پیر کرده»اذا الشمس كوّ

 &  
: یک درھم برای زید بس قد زيدٌ درهم«اسم مبنی به معنی کافی است. »: قَد«
 ».است

به ھر حال ». قدُ زيدٍ درهم«شود:  گفته میکه  چنانشود؛  و گاھی نیز معرب می

 .باشد می» کافی است«، یا »کافی بود«معنی اسم فعل به » قَد«
کند و فقط قسِم بین آن و فعل فاصله  [قد]، در فعل پس از خود عمل نمیاین حرف 

: غداً  كابو قد يأيت«کند مانند:  ی معنی توّقع می شود و ھمراه با فعل مضارع، یا افاده می

: قد يصدق الكذب«کند؛ مانند:  ی معنی تقلیل می ؛ و یا افاده»آید احتماًال فردا پدرت می

قد اشهد الغارة «نماید:  ی معنی تکثیر می ؛ و یا افاده»گوید به ندرت درغگو، راست می

 ».ای که در آن حضور داشتم : چه بسا غارتھای پراکندهالشعواء

: به قد افلح من تزكی«کند؛ مانند:  ی معنی تحقیق می و با فعل ماضی، یا افاده

قد «د: ؛ و یا تقریب فعل ماضی به حال؛ مانن»تحقیق کسی که پاکی ورزید، رستگار شد

 ».: اندکی پیش سعید سخنرانی کردخطب سعيدٌ 

، به معنی تحقیق است؛ یعنی به تحقیق پیر شدید و »قد شبتُ «ی  و در جمله
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 موھایتان سپید شده است.

 تان نشسته است. موھایتان سپید شده است و غبار پیری بر چھره»: شبتَ «

يَّبتنی«  مرا پیر کرده و موھایم را سپید نموده است.»: شَ

ھا و احکام  ھای ھود، واقعه و ... و تعالیم و آموزه یعنی اوامر و فرامین سوره»: هود«
دھنده از  ھای تکان و حکایات و داستانھا  آن و دستورات و حقایق و مفاھیم واالی

ھا آمده، و اوضاع و احوال دوزخیان  امتھای گذشته و پیامبران پیشین که در این سوره
و نگون ساران، و حاالت سخت و وحشتناک قیامت، و تکالیف و بھشتیان و نیک بختان 

ھا آمده و ... مرا پیر کرده و سر و ریشم را سپید  ھایی که در این سوره و مسؤولیت
 نموده است.

 ۴۲حدیث شماره 

َ�نَا )٦( َ�نَا ،يعٍ �ِ وَ  بنُ  انُ فيَ سُ  َحدَّ ِ  بنُ  دُ مَّ ُ�َ  َحدَّ ِّ  نعَ  ،رشٍ �   نعَ  ،ِح�ٍالِ َص  بِن  يلَعِ
َ
 ،سحاَق إِ  يِب أ

  نعَ 
َ
 وَ  ودٌ هُ  تِ� بَ يَّ شَ  دقَ «: اَل قَ  !بَت شِ  دقَ  اكَ رَ نَ  ،اهللاِ  وَل سُ رَ  ايَ : االوُ قَ : اَل قَ  َة�َ�َ�َيفَ حَ جُ  يِب أ

َ
 .»اهَ ا�ُ وَ خَ أ

گفتند: ای  ج خطاب به آن حضرت شگوید: صحابه س) ... ابوجحیفه۶ـ ( ۴۲
سر و ریشتان نشسته  بینیم که موھایتان سپید شده و غبار پیری بر ! میج رسول خدا

فرمودند: آری، به تحقیق که [اوامر و فرامین، تعالیم و  ج است؟ پیامبر گرامی اسالم
ھای گذشته و  ی امت ھای تکان دھنده ھا، احکام و دستورات، حکایات و داستان آموزه

پیامبران پیشین، اوضاع و احوال دوزخیان و بھشتیان، حاالت سخت و وحشتناک 
ی ھود و نظائر آن [از  ھا و حقایق و مفاھیم واالی] سوره و مسئولیت قیامت و تکالیف

 ھای قرآن] مرا پیر کرده و موھایم را سپید نمود. دیگر سوره

 &  
آنچه بر سر ھا  آن ھای قرآن که در ی ھود از دیگر سوره نظائر سوره»: اخواهتا«

... بیان شده، مرا پیر  حاالت سخت قیامت وھا  آن اند، و در امتھای پیش از من آمده
 کرد و موھایم را سپید نمود.

ی  ، سوره»القارعة«ی  ، سوره»الواقعة«ی  سوره :ی ھود، عبارتند از و نظائر سوره

ة ما احلاقّة«ی  ، سوره»سأل سائل« رت«ی  و سوره» احلاقّ انس که  چنان». اذا الشمس كوّ
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از  ج بودند. پیامبرنزدیک منبر نشسته  بگوید: روزی ابوبکر و عمر سبن مالک
کشید و آن را به  ی یکی از ھمسران خود بیرون آمد و دست به ریش خویش می خانه

بیشتر از سرش  ج گوید: ریش پیامبر می سطرف باال گرفت و به آن نگاه فرمود. انس
گوید:  کنار آن دو رسید، سالم داد. انس می ج موی سپید داشت؛ چون پیامبر

! پدر ج گفت: ای رسول خدا سمرد سختی بود. ابوبکر سمردی رقیق و عمر سابوبکر
ریش خویش را با  ج و مادرم فدایت باد! چه زود موھایت سپید شده است. پیامبر

دست به طرف باال بلند فرمود و به آن دونگریست. در این موقع چشمان ابوبکر 
مرا  ی ھود و نظائر آن، موی فرمود: آری، سوره ج اشک آلود شد و پیامبر سصدیق

 سپید کرد.
ھا است؟  ی ھود کدام سوره گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، نظائر سوره سابوبکر

رت«و » سأل سائل«، »القارعة«، »الواقعة«ھای  فرمود: سوره  ».اذا الشمس كوّ

گوید: چون این خبر را برای ابن ُقَسیط نقل  [که راوی حدیث است] می سابوصخر
ام  واره این حدیث را از استادان و مشایخ خود شنیدهکردم، گفت: آری؛ ای احمد! ھم

 را از قلم انداختی!» احلاقة ما احلاقة«ی  ولی چرا سوره
ھای  ی ھود، عبارتند از: سوره شود که نظائر سوره پس از این روایت دانسته می

رت«، »سأل سائل«، »القارعة«، »الواقعة«  ».احلاقة ما احلاقة«و » اذا الشمس كوّ

، »قمر«ھای  ی ھود، سوره شود که نظائر سوره روایتی دیگر ثابت میو از 

کند: یکی از یاران  بن عمرو نقل می طلحةکه  چناناست؛ » تكوير«و » مرسالت«

ی  ! موھای شما زود سپید شد! فرمود: آری، سورهج گفت: ای رسول خدا ج پیامبر
ھای  ی ھود، سوره سورهگوید: نظائر  ھود و نظائر آن، موی مرا سپید کرد. عطاء می

 نماید. تر می است. ولی روایت اول، صحیح» تكوير«و » مرسالت«، »قمر«

 ۴۳حدیث شماره 

َ�نَا )٧( ُّ  َحدَّ َ�نَا ُحْجٍر، ْ�نُ  يلَعِ َمِلِك  َ�نْ  َصْفَواَن، ْ�نُ  ُشَعيُْب  َحدَّ
ْ
، بِْن  َ�بِْدال  َ�نْ  ُ�َمْ�ٍ

، لَِقيٍط  بِْن  إِيَادِ  ِعْجِ�ِّ
ْ
يِب  َ�نْ  ال

َ
َ�يُْت  :اَل قَ  َ�اِب الرِ  َ�يِْم�َ اتلَّيِْ�ِّ  ِر�ِ�ِْمثَةَ  أ

َ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ  َعلَيْهِ  ا�َّ
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ِر�تُُه، اَل قَ  ،يِل  اْ�نٌ  َوَميِع  وََسلَّمَ 
ُ
ُت  فَأ

ْ
ا فُقل ْ�تُهُ  لَمَّ

َ
ِ  نيَِبُّ  َهَذا: َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  وََعلَيْهِ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  ا�َّ

اِن، نِ ثَْوَ�ا ْخرَضَ
َ
ُ  أ

َ
يُْب، َعالهُ  قَدْ وَ  ،َشَعرٌ  َوهل مْحَرُ  وََشيْبُهُ  الشَّ

َ
 .أ

است] گوید: در حالی » تیم الرباب«ی  ی تیمی [که از قبیله ) ... ابو ِرمثه۷ـ ( ۴۳
آمدم. ابوِرمثه در ادامه گوید:  ج که یکی از پسرانم، ھمراھم بود، به نزد رسول خدا

دم و ایشان را بدو معّرفی نمودم؛ و خود نیز ھمین که را به پسرم نشان دا ج پیامبر
 ألرا دیدم و چشمم بدیشان افتاد، گفتم: به راستی که این پیامبر خداوند ج پیامبر

دو لباِس سبز رنگ بود، و  ج است؛ و این مالقاِت ما در حالی بود که بر تن رسول خدا
که آن موھای سپید  موھای اندکی داشتند که باالیشان سپید شده بود ج آن حضرت

 نیز با رنگ قرمز، رنگ شده بود و به خاطر خضاب، متمایل به سرخی بود.

 &  
 آمدم، به حضور رسیدم.»: اتيتُ «

 را به پسرم نشان دادم و ایشان را بدو معّرفی کردم. ج پس پیامبر»: فأريتُه«

 است. ج این. منظور حضرت محمد»: هذا«

 است. ج ازار و ردای پیامبردو تکه پارچه؛ مراد »: ثوبان«

 ھای بھشتیان است؛ دو لباس سبز رنگ. رنگ سبز، رنگ لباس»: اخرضان«

قٖ ﴿ � ّمِن ُسنُدٖس �ۡستَۡ�َ ھای سبز  و بھشتیان، جامه«؛ ]۳۱[الکهف:  ﴾َوَ�ۡلبَُسوَن �َِيابًا ُخۡ�ٗ
 »پوشند. فاخری از انواع مختلف حریر نازک و ضخیم می

رٌ « عَ موھای اندک و  ج ، بیانگر تقلیل آن است. یعنی آن حضرت»شعرٌ «تنوین »: شَ
 انگشت شماری داشتند که باالیشان سفید شده بود.

سپیدی برآمد و ظاھر شد. بر  ج بر باالی اندکی از موھای پیامبر»: عاله الشيب«

 سپیدی غلبه یافت و چیره شد. ج اندکی از موھای پیامبر

 با رنگ قرمز، رنگ شده بود و به سرخی ج موھای سپید پیامبر»: شيبه امحر«
 زد. می

موھایشان را  ج شود که برخی اوقات، پیامبر گرامی اسالم می از این حدیث دانسته
عثمان بن عبدالله بن که  چنانکردند.  بستند و با حنا و وسمه رنگ می خضاب می



 ٧٤  ج خدا رسول یموها یدیسپ) ۵( باب

که در  ای بیرون آورد رفتیم. کیسه لی ام سلمه کند: جمعی به خانه موھب نقل می
 وجود داشت که با حنا و کتم خضاب شده بود. ج آن مقداری موی پیامبر

ای پیش من  در جعبه ج گوید: مقداری از موی پیامبر می بن خالد نیز مةو عکر
 است که با رنگ، خضاب شده است.

کنی؟ و  بینم ریشت را رنگ می می گفتم: بگوید: به ابن عمر می و ابن ٌجریج نیز
 کرد. ریش خویش را با حنا، رنگ می ج یدم که پیامبراو گفت: خودم د

را دیدم که  ج کند: چندتار موی رسول خدا بن ابوعبدالرحمن نیز نقل میربیعة و 
ی استعمال عطر رنگین، سرخ شده  سرخ بود. از عّلت آن پرسیدم، گفتند: به واسطه

 است. و ...

 ۴۴حدیث شماره 

َ�نَا )٨( مْحَدُ  َحدَّ
َ
َ�نَا ،َمِنيعٍ  ْ�نُ  أ �ْجُ  َحدَّ َ�نَا ،انلُّْعَمانِ  ْ�نُ  رُسَ  َ�نْ  ،َسلََمةَ  ْ�نُ  مَحَّادُ  َحدَّ

َ�انَ  :َسُمَرةَ  بِْن  جِلَابِرِ  ِ�يَل  :قَاَل  ،َحْرٍب  بِْن  ِسَماكِ 
َ
ِس  يِف  أ

ْ
ِ  رُسولِ  َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ِس  يِف  نْ يَ�ُ  لَمْ  :قَاَل  َشيٌْب؟
ْ
ِ  رَُسولِ  َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  ،هِ َمْفِرقِ  يِف  َشَعَراٌت  إِال َشيٌْب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

َهنَ  إَِذا ْهنُ  َواَراُهنَّ  ادَّ  .ادلُّ
سؤال شد: آیا در میان  سة) ... سماک بن حرب گوید: از جابربن سمر۸ـ ( ۴۴

در پاسخ بدین سؤال  سموی سپید نیز و جود داشت؟ جابر ج موھای سر رسول خدا
موی سپیدی وجود نداشت، جز چند تار موی سپید که در  ج فت: در سر رسول خداگ

 بر سر خویش، روغن ج بود و سفید شده بود که ھرگاه پیامبر ج وسط سر آن حضرت
کرد و  پوشانید و پنھان می مالیدند، [درخشش و برق] روغن آن، موھای سپید را می می

 شد. دیده نمی

 &  
راتٌ « عَ شمار  ج برای تقلیل است. یعنی در وسط سر پیامبر» شعراتٌ «تنوین »: شَ

در وسط سر خویش موھای اندک و انگشت  ج اندکی موی سپید بود و آن حضرت
 شماری داشتند که سفید شده بود. 

قه« فرِ شود و  محل فرق موی سر. وسط سر. مکانی که از آنجا موی سر فرق می»: مَ
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طی که از شانه زدن و دو قسمت کردن گردد. خ به سمت راست و چپ آویخته می
 موھا در وسط سر پیدا شود. جمع: مفارق.

 را با روغن چرب و نرم کرد.ھا  آن بر موھایش روغن مالید و»: اِدَّهن«

هن« نَّ الدُّ پوشانید و پنھان  درخشش و برق روغن، موھای سپید را می»: واراهُ
شد. یعنی: موھای سپید  یکرد و به خاطر روغن مالیدن، موھای سپید دیده نم می

شد و  در زیر روغن و در زیر درخشش موھا بر اثر مالیدن روغن، پوشیده می ج پیامبر
 شد. دیده نمیھا  آن چیزی از

 پوشید و پنھان کرد.»: وارای«





 

 
 
 
 
 

 )۶باب (
 ج رسول خدا

 خضاب بستن موها و
 



 

 
 ۴۵حدیث شماره 

َ�نَا )١( مْحَدُ  َحدَّ
َ
َ�نَا َمِنيٍع، ْ�نُ  أ َ�نَا ُهَشيٌْم، َحدَّ َمِلِك  َحدَّ

ْ
، ْ�نُ  َ�بُْدال  بِْن  إِيَادِ  َ�نْ  ُ�َمْ�ٍ

ِ�  قَاَل  ،لَِقيٍط  ْخرَبَ
َ
بُو أ

َ
َ�يُْت : قَاَل  ِرْمثََة، أ

َ
ُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ : َ�َقاَل  يِل، ابٍْن  َمعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

ُت  »؟هَذا اْ�نَُك «
ْ
ْشَهدُ  َ�َعْم،: َ�ُقل

َ
ِْ�  َوال َعلَيَْك، َ�ِْ�  ال«: قَاَل  بِِه، أ

َ
يُْت : قَاَل  ،»َعلَيْهِ  جت

َ
 َوَرأ

مْحَرَ  يَْب الشَّ 
َ
  .أ

  اذَ هَ : عيىس أبو قال 
َ
 وَ  اِب ابلَ  اذَ هَ  يِف  َي وِ رُ  ءٍ يَش  نُ حسَ أ

َ
 ةَ يحَ حِ الصَّ  اِت ايَ وَ الرِّ  ألنَّ  ،فرَسُ أ

 
َ
َ  مَ لَّ سَ وَ  يهِ لَ عَ  اهللاُ  �َّ َص  هُ نَّ �  وَ . يَب الشَّ  غِ بلُ يَ  مل

َ
 .يِ�ُّ اتلَّ  ِ� رثِ يَ  بنُ  ةُ اعَ فَ رِ  هُ اسمُ  :ةَ مثَ رِ  وبُ أ

به من خبر داد و گفت: در حالی که  س) ... ایاد بن لقیط گوید: ابوِرمثه۱ـ ( ۴۵
پرسیدند: این پسر تو  ج آمدم. آن حضرت ج پسرم، ھمراھم بود به نزد رسول خدا

کنم که این  دھم و اعتراف می است؟ گفتم: آری، و بر این نیز گواھی و شھادت می
 شخص، پسر من است. 

ناه تو بازخواست شوی و نه او به گ فرمودند: نه تو به گناه او مؤاخذه می ج پیامبر
 گیرد. شود و مورد مؤاخذه قرار می می

را دیدم که با رنگ سرخ،  ج در ادامه گوید: و موھای سفید آن حضرت سابورمثه
 زد. می رنگ شده بود و به سرخی
برترین و  : این حدیث [حدیث ایاد بن لقیط]، بھترین وابوعیسی ترمذی گوید

این زمینه [خضاب بستن موی] روایت شده ترین و گویاترین حدیثی است که در  واضح
است؛ زیرا در این مورد، روایاِت صحیح دیگری نیز ھست که گویای این قضیه است که 

مثه«سپید نشده بود. و نام  ج موھای رسول خدا ی  پسر یثربی، از قبیله عةرفا»: ابورِ

 [تیم الرباب] است.» تيم«

 &  
 دو گونه خواند و ترجمه کرد:توان به  می این عبارت را»: اشهد به«

دُ »: «دال«و ضم » هاء«و فتح » شني«و سکون » مهزه«به فتح  -۱ [واحد » اَشهَ
 متکلم]؛ در این صورت معنی حدیث چنین است: بر این امر گواھی و شھادت
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نمایم که این بچه، پسر من است. و در این صورت،  می دھم و اقرار و اعتراف می

دُ به«ی  جمله  است.» نعم«ی  ی واژه کننده تأکید» اَشهَ

د« »:دال«و سکون » ھاء«و فتح » شین«و سکون » ھمزه«کسر به  -۲ » اِشهَ
شود: بر این مطلب گواه  می [واحد مذکر امر حاضر]؛ در این صورت معنی چنین

 باش که این بچه، پسر من است.

ه گناه تو شوی و نه او ب می نه تو به گناه او گرفته»: و ال جتنی عليه ال جينی عليك«
 گیرد. می مورد مؤاخذه قرار

کند که [بر خالف اعتقاد جاھلّیت]، ھر  می این بخش از حدیث به صراحت بیان
 ی او نیست. کسی مسئول اعمال خود است و مسئولّیت عمل دیگری بر عھده

گیرد، ھرچند آن دیگری از نزدیکان و  ھیچ کس گناه دیگری را بر دوش نمی
کنند و پدر را با جرم پسر،  رگز پسر را با جرم پدر مجازات نمیمالزمان او ھم باشد؛ ھ

 دھند. حق و عدالت ھمین است که قرآن در آیات بسیار بیان داشته است: کیفر نمی

ۡخَرىٰ ﴿
ُ
ٞ وِۡزَر أ �َّ تَِزُر َوازَِرة

َ
ای، بار گناه دیگری را بر  و ھیچ بردارنده«؛ ]۳۸[النجم:  ﴾٣٨�

 ».دارد نمی
 در اسالم، سه اصل مھم مطرح شده است: 

ۡخَرىٰ ﴿ ھر کسی مسئول گناھان خویش است. الف)
ُ
�َّ تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ
[النجم:  ﴾٣٨�

۳۸[. 

ن لَّۡيَس ﴿ ی ھر کس در آخرت، ھمان سعی و کوشش خود او است. بھره ب)
َ
َوأ

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ   .]۳۹[النجم:  ﴾٣٩لِۡ�ِ

نَّ َسۡعَيهُ ﴿ دھد. ھر کس در برابر عملش جزای کامل میخداوند به  ج)
َ
َسۡوَف  ۥَوأ

ۡوَ�ٰ ٱ ۡ�ََزآءَ ٱُ�مَّ ُ�َۡزٮُٰه  ٤٠يَُرىٰ 
َ
 .]۴۱-۴۰[النجم:  ﴾٤١ۡ�

و به این وسیله، اسالم خط بطالن بر بسیاری از اوھام و خرافات که عوام مردم 
 کشد. عقیده درآمده است میدارند، و یا احیانًا در برخی از مذاھب به صورت یک 

ی مشرکاِن عرب را در زمان جاھلّیت که معتقد  اسالم، از این طریق نه تنھا عقیده
کند، بلکه قلم سرخ  تواند گناھان دیگری را بر عھده گیرد، نفی می بودند یک انسان می

گویند: خداوند  کشد که می بر اعتقاد معروفی که میان مسیحیان رائج بوده و ھست، می



 ٨٠  موها بستن خضاب و ج خدا رسول) ۶( باب

فرزندش مسیح را به دنیا فرستاد تا باالی دار رود و زجر و شکنجه ببیند و بارگناه 
 گنھکاران را بر دوش کشد.

ھمچنین اعمال زشت گروھی از کشیشان را که در قرون وسطی، مغفرت نامه و 
 ی گناه بخشی ادامه فروختند و امروز ھم به قضیه می اوراق استحقاقی بھشت را

 نماید. می دھند، محکوم می
ھر کس مسئول اعمال خویش و «کند که  می اقتضاءمنطق عقل نیز ھمین را 

 ».منتفع به اعمال خویش باشد
شود که انسان به جای پناه بردن به خرافات و یا گناه  این اعتقاد اسالمی، سبب می

خویش را به گردن این و آن افکندن، به سراغ سعی و تالش و کوشش در اعمال خیر 
گناه بپرھیزد و ھرگاه لغزشی برای او رخ داد و خطایی دامان او را گرفت برود و از 

 برگردد و توبه کند و جبران نماید.

» ُ  ترین. ترین و شفاف ترین و گویاترین. صریح واضح»: اَفرسَ

 »:قال ابوعيسی: هذا احسن شیء... الن الروايات الصحيحة...«
که روایات و احادیثی که بیانگر  خواھد این را بگوید می امام ترمذی با این قولش

است؛ با روایاِت صحیح دیگری که بیانگر  ج خضاب بستن موی از جانب رسول خدا
سپید نشده بود تا نیازی به خضاب داشته  ج این قضیه ھستند که اصًال موھای پیامبر

باشد، در تضاد ھستند؛ ولی در حقیقت، در میان این روایات ھیچگونه تضاد و تغایری 
موھایشان را با حنا و  ج افتد که رسول خدا ت؛ چرا که گاھی اوقات اتفاق مینیس

بستند؛ ولی در بیشتر اوقات  ھا خضاب می کردند و بدان وسمه و غیره رنگ می
کردند. از این رو ھر یک از راویان،  را رنگ نمیھا  آن بستند و موھایشان را خضاب نمی

را  ج آنکه خضاب بستن موی رسول خدابر مبنای مشاھدات خویش، خبر داده است؛ 
مشاھده کرده، به روایت آن پرداخته؛ و آنکه خضاب بستن را ندیده و در بیشتر اوقات 

 را خضابھا  آن دادند و رنگ سفید موھایشان را تغییر نمی ج مشاھده کرده که پیامبر
 .ی خویش پرداخته است بستند، باز ھم به روایت عدم خضاب بر اساس مشاھده نمی

بستند و گاھی  نمی در بیشتر اوقات، موھایشان را خضاب ج به ھر حال، رسول خدا
بستند؛ از این رو  ھا خضاب می کردند و بدان می را رنگھا  آن افتاد که می اوقات اتفاق

ھر یک از صحابه و راویاِن حدیث، به روایت آن چیزی پرداخته که آن را مشاھده نموده 
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 است.

 ۴۶حدیث شماره 

َ�نَا )٢( َ�نَا ،َوِ�يعٍ  ْ�نُ  ُسْفيَانُ  َحدَّ يِب  َحدَّ
َ
�ٍك  َ�نْ  ،أ  :قَاَل  ،َموَْهٍب  بِْن ا ُ�ثَْمانَ  َ�نْ  ،رَشِ

بُو ُسئَِل 
َ
ِ  رَُسوُل  َخَضَب  َهْل  :ُهَر�َْرةَ  أ ُ  َص�َّ  ا�َّ  .َ�َعمْ  :قَاَل  ؟ وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

بُو قَاَل  
َ
بُو َوَرَوى :ِعيىَس  أ

َ
َِديَث  َهَذا َعَوانَةَ  أ

ْ
ِ  بِْن  ُ�ثَْمانَ  َ�نْ  احل  ،َموَْهٍب  بِْن ا َ�بِْدا�َّ

مِّ  َ�نْ  :َ�َقاَل 
ُ
 .َسلََمةَ  أ

 ج سؤال شد: آیا پیامبر س) ... عثمان بن موھب گوید: از ابوھریره۲ـ ( ۴۶
بستند؟ وی  ھا خضاب می کردند و بدان موھایشان را [با حنا و وسمه و غیره] رنگ می

بستند و موھایشان را با حنا  خضاب می ج ال گفت: آری؛ رسول خدادر پاسخ بدین سؤ
 دادند. کردند و تغییر می و وسمه و غیره رنگ می

این حدیث را از  نیز» ابوعوانة«و این حدیث گوید:  ی ابو عیسی ترمذی در دنباله
 روایت کرده است. ل»ام سلمة«به نقل از » عثمان بن عبدالله بن موھب«

 &  
خواھد  می امام ترمذی، با این عبارت»: ابوعيسی: و روی ابوعوانة هذا احلديثقال «

 این قضیه را بیان دارد که حدیث باال از دو طریق روایت شده است:
 .ساز شریک، از عثمان بن موَھب، از ابوھریره -۱
 .لاز ابوعوانه، از عثمان بن عبدالله بن موَھب، از ام سلمه -۲

نقل  س، ھم حدیث را از ابوھریرهن عبدالله بن موَھبپس در این دو طریق، عثمان ب
. ولی در طریق اول، شریک، از عثمان بن موھب، حدیث ل»ام سلمة« کرده و ھم از

 را نقل کرده و در طریق دوم، ابوعوانه به نقل حدیث از وی پرداخته است.

 ۴۷حدیث شماره 

َ�نَا )٣( َ�نَا  ،َهاُرونَ  ْ�نُ  إِبَْراِهيمُ  َحدَّ يِب  َ�نْ  ،ُزَراَرةَ  ْ�نُ  انلَّرْضُ َحدَّ
َ
 بِْن  إِيَادِ  َ�نْ  ،َجنَاٍب  أ

َهْ  َعِن  ،لَِقيٍط 
ْ
ةِ  َمةِ ذَ اجل

َ
ََصاِصيَّةِ  ابِْن  �ِ �ِشْ  اْمَرأ

ْ
نَا: قَالَْت  اخل

َ
يُْت  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  هِ َعلَيْ  ا�َّ

َسهُ  َ�نُْفُض  ،بَيِْتهِ  ِمنْ  َ�ُْرجُ  وََسلَّمَ 
ْ
ِسهِ  ،اْغتََسَل  َوقَدِ  ،َرأ

ْ
وْ  ،ِحنَّاءٍ  ِمنْ  رَْدعٌ  َو�َِرأ

َ
 : قَاَل  أ

ٌ
 ،رَْدغ



 ٨٢  موها بستن خضاب و ج خدا رسول) ۶( باب

يْخُ  َهَذا يِف  َشكَّ   .الشَّ
را در  ج گوید: رسول خدا ل) ... َجھَذَمه، ھمسر بشیر بن َخصاصیه۳ـ ( ۴۷

ی خویش بیرون آمده بودند و چون غسل کرده بودند، سرشان را  حالی دیدم که از خانه
آبی که بر سر و روی ایشان بود، بریزد و از میان برود]؛ و بر سرشان دادند [تا  می تکان

 آثاری از رنگ و بوی خوش حنا بود.

 &  
افتاد که  جنبانید. گاھی اوقات اتفاق می داد و می سرشان را تکان می» ينفض رأسه«

نمودند و از حوله و خشکن برای خشک  می گرفتند و یا غسل وضو می ج رسول خدا
نمودند؛ بلکه به تکان دادن و جنبانیدن اعضاء و  آب وضو و غسل، استفاده نمیکردن 

 کردند. اکتفا می ھا، آندست کشیدن بر 

 تن خود را شست، خویشتن را شستشوی داد، آب تنی کرد.»: اغتسل«

 بوی خوش، اثر بوی خوش بر تن.»: ردعٌ «

ُپر ِگل و الی]،  جای» [جای ِگلناک«و » ِگل«معنای این واژه در اصل به »: ردغٌ «
دارد. یعنی اثِر رنگ و بوی » ردٌع «شود. و در اینجا معنایی مرادف با  استعمال می
 خوش بر تن.

مرد بزرگ و دانشمند، شخص بزرگوار، مرشد و »: الشيخ»: «فی هذا الشيخ شك«

باال، ابراھیم بن ھارون بلخی است که  در حدیث» الشيخ«استاد، رئیس طائفه. مراد از 
است. وی در این زمینه شک و تردید  ی سند حدیث، نامش مذکور در اول سلسله

 ».ردغٌ «گفته یا » ردعٌ «[راوی حدیث]،  ةداشته که آیا نضربن ُزرار
آورد؛  ، در معنای حدیث تغییری به وجود نمیةبه ھر حال، شک و تردید نضربن ُزرار

آثار رنگ و بوی «یکی است؛ و مراد از ھر دو، ھمان » ردغٌ «و » ردعٌ «چرا که مراد از 

 است. »ج خوش حنا بر سر رسول خدا

 ۴۸حدیث شماره 

َ�نَا )٤( ِ  َحدَّ نَا َ�ْمُرو ،َ�بِْدالرَّمْحَِن  ْ�نُ  َ�بُْدا�َّ
َ
ْ�بَأ

َ
َ�نَا ،اَعِصمٍ  ْ�نُ  أ  ،َسلََمةَ  ْ�نُ  مَحَّادُ  َحدَّ
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نَا مُحَيٌْد،
َ
ْ�بَأ

َ
�ٍَس  َ�نْ  أ

َ
يُْت  :قَاَل  أ

َ
ِ  رَُسولِ  َشْعرَ  َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  :مَحَّادٌ  قَاَل  .َ�ُْضوً�ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

نَا ْخرَبَ
َ
ِ  َوأ دِ  ْ�نُ  َ�بُْدا�َّ يُْت  :قَاَل  َعِقيٍل  بِْن  ُ�َمَّ

َ
ِ  رَُسولِ  َشْعرَ  َرأ ُ  َص�َّ  ا�َّ  ِعنْدَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ا�َّ

�َِس 
َ
 .َ�ُْضوً�ا َمالٍِك  بِْن  أ

را دیدم که  ج گوید: من در حالی موھای رسول خدا س) ... انس بن مالک۴ـ ( ۴۸
 رنگ و خضاب شده بودند.

حماد گوید: عبدالله بن محمد بن عقیل به ما خبر داده و گفته است: موھای رسول 
 دیدم که رنگ و خضاب شده بودند. سرا در نزد انس بن مالک ج خدا

 &  
 در حالی که با حنا و وسمه، خضاب و رنگ شده بود.»: ضوباً خم«
 





 

 
 
 
 
 

 )۷باب (
 ج رسول خدا

 و سرمه کشیدن چشمان
 



 

 
 ۴۹حدیث شماره 

ُد ١( َ�نَا ُ�َمَّ يَاليِِسُّ ) َحدَّ بُو َداوَُد الطَّ
َ
َ�نَا أ ، َحدَّ ازِيُّ  ،َ�ْن َ�بَّاِد بِْن َمنُْصورٍ  ،ْ�ُن مُحَيٍْد الرَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  ،َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  ،َ�ْن ِعْكِرَمةَ  نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
تَِحلُوا بِاإلِ « :أ

ْ
فَإِنَُّه  ،ثِْمدِ اك

َرَصَ  ْعرَ َوُ�نْ  ،َ�ْلُو ابلْ  ».ِبُت الشَّ
ْلَةٍ 

َ
ُ ُمْكُحلٌَة يَْ�تَِحُل ِمنَْها لُكَّ يل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكنَْت هل نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
ثََالثًَة  ،َوَزَ�َم أ

 َوثََالثًَة يِف َهِذهِ. ،يِف َهِذهِ 
ھایتان را  چشم» اِثمد«فرمودند: با  ج گوید: پیامبر ب) ... ابن عباس۱ـ ( ۴۹

 گرداند. می را تقویتھا  آن کند و می ھا را بلند سرمه کشید که چشم را پر نور و مژه
سرمه دانی داشتند که ھر شب،  ج کرد که پیامبر می بیان بو ابن عباس

کشیدند، اینطور که سه مرتبه در این چشم  ی آن، سرمه می چشمانشان را به وسیله
 کشیدند. مه می[چشم راست] و سه بار در آن یکی [چشم چپ] سر

 &  
 در دو چشم خویش سرمه کشید.»: اكتحلوا«

ثمد«  سنگ سرمه، آنتیموآن، سرمه، توتیا.»: االِ

 بخشد. دھد، روشنی می می جال و صیقل»: جيلوا«

 چشم، حس بینایی.»: البرص«

 گرداند. می آورد، بلند رویاند، بیرون می می »:يُنبت«

رَ « عَ  ھا. مژه»: الشَّ

مَ « عَ واژه در لغت به این معانی استعمال شده است: مّدعی شد، ادعا کرد،  این»: زَ
آنکه  بی گفت، بیان کرد، اظھار داشت، پنداشت، گمان کرد، ابراز نمود، چنین گفت

 بداند حق است یا باطل.
باشد، نه  می» بیان کرد، اظھار داشت و گفت«و این واژه در حدیث باال، به معنی 

 شک و تردید است. که برای» پنداشت«یا » گمان کرد«
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لةٌ « كحُ ؛ و به میل سرمه که با »مُكحلة«دان. در زبان عربی به سرمه دان  سرمه»: مُ

ل«و » املِكحال«آن، سرمه در چشم کشند،   گویند. می »املِكحَ

 ۵۰حدیث شماره 

َرْصِيُّ ) ٢( َهاِشِ�ُّ ابلْ
ْ
بَّاِح ال ِ ْ�ُن الصَّ

َ�نَا َ�بُْدا�َّ نَا ،َحدَّ ْخرَبَ
َ
ِ ْ�ُن ُموىَس  أ

نَا ،ُ�بَيُْدا�َّ ْخرَبَ
َ
 أ

اِ�يُل بُن يو�ِس، َ�ْن َ�بَّاِد بِْن َمنُْصوٍر.  إرِْسَ
ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ  َ�نَا يلَعِ َ�نَا يَِز�ُد ْ�ُن َهاُرونَ  ،ح، وََحدَّ َ�نَا َ�بَّاُد ْ�ُن َمنُْصورٍ  ،َحدَّ َ�ْن  ،َحدَّ

ْن َ�نَاَم اَكَن رَسُ  :َعِن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل  ،ِعْكِرَمةَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْ�تَِحُل َ�بَْل أ ِ َص�َّ ا�َّ وُل ا�َّ

 .  بِاِإلثِْمِد ثََالثًا يِف لُكِّ َ�ْ�ٍ
ُ ُمْكُحلٌَة  :َوقَاَل يَِز�ُد ْ�ُن َهاُروَن يِف َحِديِثهِ  ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكنَْت هلَ إِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

.يَْ�تَِحُل ِمنْهَ   ا ِعنَْد انلَّْوِم ثََالثًا يِف لُكِّ َ�ْ�ٍ
عادت داشتند پیش از آنکه  ج گوید: رسول خدا ب) ... ابن عباس۲ـ ( ۵۰

 کشیدند. می بخوابند در ھر یک از چشمان خویش، سه مرتبه با ِاثمد، سرمه
 ج یزیدبن ھارون در حدیث خود [که از ابن عباس نقل کرده] گفته است: پیامبر

سرمه دانی داشتند که [ھمه شب] به ھنگام خواب، سه مرتبه از آن، در ھر یک از دو 
 خوابیدند.] می کشیدند [و بعد از آن، چشمانشان سرمه می

 &  
جر، حدثنا ...« ی سند ذکر  ، اگر در طول سلسله»ح«حرف »:  ح، و حدثنا علی بن حُ

محّدث، متنی را به دو سند نقل  . چه اگراست» حیلوله و تحویل سند«شود، به معنای 

نویسد. و این حرف، رمزی است  می »ح«نماید، ھنگام انتقال از سندی به سند دیگر، 
 برای تحویل و انتقال سند.

 در حدیث باال نیز، امام ترمذی، متن حدیث را به دو سند نقل نموده است: 
اسرائیل بن از عبدالله بن َصّباح ھاشمی بصری، از عبیدالله بن موسی، از  -۱

 .بیونس، از عّبادبن منصور، از عکرمه، از ابن عباس
از علی بن ُحجر، از یزیدبن ھارون، از عّبادبن منصور، از عکرمه، از ابن  -۲

 .بعباس



 ٨٨ چشمان دنیکش سرمه و ج خدا رسول) ۷( باب

را به کار برده » ح«و امام ترمذی نیز ھنگام انتقال از سند اول به سند دوم، حرف 
 است.

ھارون در حدیث خود گفته است.] [یزید بن »: حديثه وقال يزيد بن هارون يف«

[حدیث خود]، حدیثی است که با سند کامل آن را نقل کرده است؛ » حديثه«منظور از 

 .بیعنی: یزید بن ھارون، از عّباد بن منصور از عکرمه از ابن عباس
، این نیست که خود یزیدبن ھارون، متن حدیث را به تنھایی »حديثه«و مراد از 

خوانده شود؛ بلکه ھدف این » مرسل«و یا » معلّق«ست، تا حدیث اینگونه روایت کرده ا

نقل کرده، چنین گفته  باست که یزید بن ھارون در حدیث خود که از ابن عباس
دانی داشتند که به ھنگام خواب بر ھر یک از چشمانشان،  سرمه ج است؛ که پیامبر
 کشیدند. سه بار سرمه می

 ۵۱حدیث شماره 

مْحَ ٣(
َ
َ�نَا أ ُد ْ�ُن يَِز�دَ  ،ُد ْ�ُن َمِنيعٍ ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ ِد بِْن إِْسَحاَق  ،َحدَّ ِد بِْن  ،َ�ْن ُ�َمَّ َ�ْن ُ�َمَّ

ُمنَْكِدرِ 
ْ
ِ  ،ال ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :قَاَل  ،َ�ْن َجابٍِر ُهَو اْ�ُن َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ يُْ�ْم َعلَ « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َرَصَ بِاِإلثِْمِد ِعنَْد  إِنَُّه َ�ْلُو ابلْ
ْعرَ  ،انلَّْوِم فَ  ».َوُ�نِْبُت الشَّ

ھایتان  فرمودند: بایستی چشم ج گوید: پیامبر ب) ... جابر بن عبدالله۳ـ ( ۵۱
ھا را  را در وقت خواب با ِاثمد سرمه کشید؛ زیرا که استعمال ِاثمد، چشم را پر نور و مژه

 کند. بلند می

 &  
ی شماست که، بکار  باید، بایستی، حتمًا باید، بر شماست که، وظیفهشما »: عليكم«

 گیرید، استفاده کنید، بر شما باد، بر خود الزم بگیرید.

 کند. بخشد و تقویت می ھا را روشنی می چشم»: البرص جيلوا«

نبت الشعر«  نماید. را تقویت میھا  آن کند و رویاند و بلند می ھا را می مژه»: يُ
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 ۵۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ٤( ِل  ،) َحدَّ ُمَفضَّ
ْ
َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن ال ِ بِْن ُ�ثَْماَن بِْن ُخثَيْمٍ  ،َحدَّ َ�ْن  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :َعِن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل  ،َسِعيِد بِْن ُجَبْ�ٍ  ِ َص�َّ ا�َّ إِنَّ َخْ�َ « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ
حَ 

ْ
�

َ
َرَصَ  ،اِإلثِْمدُ  اِلُ�مُ أ ْعرَ  ،َ�ْلُو ابلْ  ».َوُ�نِْبُت الشَّ

فرمودند: [بر شما باد به سرمه  ج گوید: پیامبر ب) ... ابن عباس۴ـ ( ۵۲
آید  ھای شما به شمار می کشیدن با ِاثمد؛] به راستی که ِاثمد از بھترین و برترین سرمه

 نماید. ھا را بلند و تقویت می که چشم را ُپرنور و مژه

 &  
ی انکار و شک و تردید؛ و از  حرف تأکید[ به درستی و راستی]؛ و نفی کننده»: اِنَّ «

 کند. حروف مشّبه به فعل است که اسم خود را منصوب و خبر خود را مرفوع می

 اسم تفضیل است بر خالف قیاس؛ بھتر، بھترین، نیکتر، برترین.»: خريَ «

حلی«و » اَكحال»: «اَكحالكم« حل« جمع»: كَ  به معنای سرمه است.»: الكُ

 ۵۳حدیث شماره 

َرْصِيُّ ٥( ُمْستَِمرِّ ابلْ
ْ
َ�نَا إِبَْراِهيُم ْ�ُن ال بُو اَعِصمٍ  ،) َحدَّ

َ
َ�نَا أ َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�بِْد  ،َحدَّ

َمِلِك 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :َعِن ابِْن ُ�َمَر قَاَل  ،َ�ْن َسالِمٍ  ،ال ِ َص�َّ ا�َّ َعلَيُْ�ْم « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َرَصَ  ،ثِْمدِ بِاإلِ  إِنَُّه َ�ْلُو ابلْ
ْعرَ  ،فَ  ».َوُ�نِْبُت الشَّ

ھایتان را با  فرمودند: بایستی چشم ج گوید: رسول خدا ب) ... ابن عمر۵ـ ( ۵۳
بخشد و آن را پرنور  روشنی میِاثمد سرمه کشید؛ زیرا که استعمال ِاثمد، چشم را 

 نماید. می رویاند و تقویت کند و آن را می ھا را بلند می کند و مژه می
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 ۵۴حدیث شماره 

ازِيُّ ١( ُد ْ�ُن مُحَيٍْد الرَّ َ�نَا ُ�َمَّ بُو ُ�َميْلَةَ  ،) َحدَّ
َ
َفْضُل ْ�ُن ُموىَس َوأ

ْ
َ�نَا ال َوَز�ُْد ْ�ُن  ،َحدَّ

ُمْؤِمِن بِْن َخادِلٍ  ،ُحبَاٍب 
ْ
ِ بِْن بَُر�َْدةَ  ،َ�ْن َ�بِْدال مِّ َسلََمةَ  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ُ
َحبُّ  :قَالَْت  ،َ�ْن أ

َ
 اَكَن أ

َقِميَص. اثلِّيَاِب 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ال ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
 إِىل

ترین لباس در نزد  گوید: محبوبترین و دوست داشتنی ل) ... ام سلمه۱ـ ( ۵۴
پیراھن بود؛ [چرا که پیراھن به سبب دوخته بودنش، بدن انسان را بھتر  ج رسول خدا
 پوشاند.] از رداء می

 &  
بَّ «  ترین، بھترین. ترین، خوشترین، محبوبترین، پسندیده دوست داشتنی»: اَحَ

 جامه، لباس، پوشاک.»: الثوب«جمع »: الثياب«

از این جھت پوشیدن پیراھن را دوست داشتند و  ج پیراھن. و پیامبر»: القميص«
دادند؛ زیرا که پیراھن به سبب آنکه دوخته شده است،  ھا ترجیح می آن را بر دیگر جامه

پوشاند و اعضاء و اندام انسان را بھتر از ھر چیزی دیگر، تحت  را بھتر از رداء می بدن
 دھد. پوشش قرار می

 ۵۵حدیث شماره 

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ٢( َ�نَا يلَعِ َفْضُل ْ�ُن ُموىَس  ،) َحدَّ
ْ
َ�نَا ال ُمْؤِمِن بِْن َخادِلٍ  ،َحدَّ

ْ
َ�ْن  ،َ�ْن َ�بِْد ال

ِ بِْن بَُر�َْدةَ  مِّ َسلََمَة قَالَْت �َ  ،َ�بِْد ا�َّ
ُ
ُ َعلَيْ  :ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َحبُّ اثلِّيَاِب إِىل

َ
ِه اَكَن أ

َقِميَص.
ْ
 وََسلََّم ال
 ج ترین و بھترین لباس، از دیدگاه پیامبر گوید: پسندیده ل) ... ام سلمه۲ـ ( ۵۵

 پیراھن بود.

 ۵۶حدیث شماره 

َ�نَا ِزَ�اُد ْ�ُن ٣( َْغَداِديُّ ) َحدَّ يُّوَب ابلْ
َ
بُو ُ�َميْلَةَ  ،�

َ
َ�نَا أ ُمْؤِمِن بِْن َخادِلٍ  ،َحدَّ

ْ
َ�ْن  ،َ�ْن َ�بِْد ال
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ِ بِْن بَُر�َْدةَ  هِ  ،َ�بِْد ا�َّ مِّ
َ
مِّ َسلََمةَ  ،َ�ْن أ

ُ
ِ َص�َّ  :قَالَْت  ،َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َحبُّ اثلِّيَاِب إِىل

َ
 اَكَن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَ  َقِميَص.ا�َّ
ْ
بَُسُه ال

ْ
 ل

يُّوَب يِف َحِديِثهِ  :قَاَل  
َ
ِ بِْن بَُر�َْدةَ  :َهَكَذا قَاَل ِزَ�اُد ْ�ُن �

هِ « ،َ�ْن َ�بِْدا�َّ مِّ
ُ
مِّ  ،»َ�ْن أ

ُ
َ�ْن أ

يُّوَب  ،َسلََمةَ 
َ
يِب ُ�َميْلََة ِمثَْل ِرَوايَِة ِز�َاِد بِْن �

َ
بُو �ُ  ،وََهَكَذا َرَوى َ�ْ�ُ َواِحٍد َ�ْن أ

َ
َميْلََة يَِز�ُد َوأ

َِديِث 
ْ
هِ «يِف َهَذا احل مِّ

َ
.»َ�ْن أ َصحُّ

َ
 ، وَُهَو أ

گفت: از  لکند که ام سلمه ) ... عبدالله بن ُبریده، از مادرش روایت می۳ـ ( ۵۶
 ترین لباسی که آن را به تن خویش ترین و دوست داشتنی محبوب ج دیدگاه پیامبر

 پوشید، پیراھن بود. کرد و می می
، عن امه، عن ام سلمة]، ةترمذی گوید: به ھمین ترتیب [عبدالله بن ُبریدابوعیسی 

زیاد بن ایوب در حدیث خود گفته است؛ یعنی سند حدیث را اینگونه روایت کرده 
[از عبدالله بن ُبریدة، از مادرش، » عن عبدالله بن ُبریدة، عن اّمه، عن ام سلمة«است: 

 ام سلمه]از 
نیز، سند این حدیث را به سان روایت زیادبن ایوب، از و تعداد زیادی از راویان 

ه«ی  اند. [و در آن جمله روایت کرده »ابوُتَمیلة«  اند.] را اضافه نموده» عن امّ

ه«و ابوُتَمیله نیز در این حدیث، عبارت  را اضافه کرده است؛ و این اسناد [که » عن امّ

ه«در آن عبارت  ساقط گردیده است؛] صحیحتر  اضافه شده، از سندی که از آن» عن امّ
 است.

 &  
متفاوت و گوناگون است و ھا  آن مفھوم سه حدیث باال یکی است و فقط سندھای

 ھدف از آوردن این سه حدیث، تأکید بر پوشیدن پیراھن است.
 از: را به سه سند نقل کرده است که عبارتند لامام ترمذی، حدیث ام سلمه

بن موسی و ابوُتَمیله و زید بن حباب، از محمد بن ُحمید رازی، از فضل  -۱
 ...لعبدالمؤمن بن خالد، از عبدالله بن ُبریده، از ام سلمه

علی بن ُحجر، از فضل بن موسی، از عبدالمؤمن بن خالد، از عبدالله بن ُبریده،  -۲
 ...لاز ام سلمه

زیادبن ایوب بغدادی، از ابوُتمیله، از عبدالمؤمن بن خالد، از عبدالله بن بریده،  -۳
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 ) ... لاز مادرش، از ام سلمه

ه«و امام ترمذی بر این باور است: اسنادی که در آن عبارت  از مادر عبدالله » [ عن امّ
و بن ُبریده ] اضافه شده، به نسبت اسنادی که از آن ساقط گردیده است، صحیحتر 

عن عبداهللا بن «قویتر است؛ زیرا زیاد بن ایوب، سند حدیث را اینگونه آورده است: 

ه، عن امّ سلمة  ».بُريدة، عن امّ
عالوه از آن، تعداد زیادی از راویان و محّدثان نیز، سند این حدیث را به سان روایت 

ه«اند و در آن عبارت  زیاد بن ایوب، از ابوُتمیله نقل کرده اند؛ و  ضافه نمودهرا ا» عن امّ

ه«ابوُتمیله نیز در سند این حدیث، عبارت   را افزوده است.» عن امّ

 ۵۷حدیث شماره 

اِج ٤( َجَّ
ْ
ِد بِْن احل ِ ْ�ُن ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا ُمَعاُذ ْ�ُن ِهَشامٍ  ،) َحدَّ يِب  ،َحدَّ

َ
ثَِ� أ َ�ْن  ،َحدَّ

ُعقَ 
ْ
َة ال ْسَماَء بِنِْت يَِز�َد قَالَْت  ،يِْ�َّ ـ َ�ْن َشْهِر بِْن َحوَْشٍب بَُديٍْل ـ َ�ْعِ�: اْ�َن َميرَْسَ

َ
 اَكنَ  :َ�ْن أ

 الرُّْسِغ.
َ

َم إِىل
ُ َعلَيِْه وََسلَّ ِ َص�َّ ا�َّ  ُ�مُّ قَِميِص رَُسوِل ا�َّ

تا مچ  ج ی رسول خدا ی آستیِن جامه گوید: اندازه س) ... اسماء بنت یزید۴ـ ( ۵۷
 دستان ایشان بود.

 &  
مُّ « سغُ «آستین جامه.  »: كُ مچ دست و مچ پا، بند دست و پا، پیوندگاه کف »: الرُّ

 دست و پا به ساق.

 ۵۸حدیث شماره 

َُسْ�ُ ْ�ُن ُحَر�ٍْث ٥(
ْ
اٍر احل بُو َ�مَّ

َ
َ�نَا أ بُو ُ�َعيْمٍ  ،) َحدَّ

َ
َ�نَا أ َ�نَا زَُهْ�ٌ  ،َحدَّ َ�ْن ُعْرَوَة بِْن  ،َحدَّ

ِ بْ  ةَ  ،ِن قَُشْ�ٍ َ�بِْد ا�َّ �ِيِه قَاَل  ،َ�ْن ُمَعاِوَ�َة بِْن قُرَّ
َ
ُ َعلَيِْه  :َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َ�يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
أ

ْو قَاَل  ـَو�ِنَّ قَِميَصُه لَُمْطلٌَق  ،َم يِف رَْهٍط ِمْن ُمَز�ْنََة نِلُبَايَِعهُ وََسلَّ 
َ
 :قَاَل  ـِزرُّ قَِميِصِه ُمْطلٌَق  :أ

ُت يَِدي يِف َجيِْب قَِميِصهِ 
ْ
ْدَخل

َ
َاَ�َم. ،فَأ

ْ
 َ�َمَسْسُت اخل

کند که گفت: با گروھی از  ] نقل میةاز پدرش [ُقّر  ةمعاویة بن ُقرَّ ) ... ۵ـ ( ۵۸
آمدیم تا با ایشان [بر اسالم] بیعت نمائیم؛ و این  ج رسول خدا پیش» مزینة«ی  قبیله
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 ةباز بود ـ یا قّر  ج ی پیراھن آن حضرت که یقهآمدن ما به حضور ایشان، در حالی بود 
باز و گشوده بود ـ ؛ از  ج گفت: این آمدن ما در حالی بود که بندگریباِن پیراھن پیامبر

فرو بردم، و مھر نبّوت را دست  ج این رو دست خویش را به چاک گریباِن آن حضرت
 کشیدم و لمس نمودم.

 &  
 آمدم. ج رسیدم، به نزد آن حضرت ج به حضور پیامبر»: اَتيتُ «

هطٍ « ای مرد  ی مرد؛ گروھی از مردان، مرکب از سه تا ده مرد؛ عّده قوم و قبیله»: رَ

ط و اَرهاطکه از سه بیشتر و از ده تن کمتر باشند. جمع:  طو  اَرهُ  .اَراهيطو  اراهِ

ينة« زَ  شد.با می است و در اصل نام زنی» مُرضَ «ی  ای از تیره اسم قبیله»: مُ

 بر اسالم بیعت کنیم. ج تا با پیامبر»: لنبايعه«

، دراصل به معنی دست دادن به ھنگام قرارداد معامله »بيع«ی  از ماده»: بيعت«
است؛ و سپس به دست دادن برای پیمان اطاعت و فرمانبرداری اطالق شده است. و 

او را به  خواست اعالم وفاداری به دیگری کند و آن، چنین بود که ھرگاه کسی می
کرد و بدین طریق بدو اعالم  رسمّیت بشناسد و از فرمانش اطاعت کند، با او بیعت می

 نمود. می وفاداری
و شاید اطالق این کلمه به این معنی، از این جھت بود که ھر یک از دو طرف، 

کردند؛ اینطور که بیعت کننده حاضر  گر در برابر دیگری می تعّھدی ھمچون دو معامله
گاه تا پای جان و گاه تا پای مال و فرزند، در راه اطاعت او بایستد؛ و بیعت پذیر  شد می

 گرفت. می نیز حمایت و دفاع او را بر عھده
آید که بیعت از  می از شواھد و قرائن و دالئل و براھین تاریخی و روایی، چنین بر
ن عرب رواج داشته ابداعات مسلمانان نیست؛ بلکه سّنتی بوده که قبل از اسالم، در میا

حج از  درموقع» خزرج«و » اوس«ی  آغاز اسالم که طائفهاست و به ھمین دلیل در 
با ھا  آن بیعت کردند، برخورد »عقبه«در  ج مدینه به مّکه آمدند و با پیامبر اسالم

در  ج ی بیعت، برخورد با یک امر آشنا بود؛ بعد از آن نیز پیامبر گرامی اسالم قضیه
بیعت «ی  قضیهتلف با مسلمانان تجدید بیعت کرد که یک مورد از آن، ھای مخ فرصت
تر بیعتی بود که  در حدیبیه [سال ششم ھجری قمری] بود و از آن گسترده »رضوان
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 بعد از فتح مکه انجام گرفت.
کلی از این قرار بوده که بیعت کننده، دست به دست  به طور»: بیعت«چگونگی اّما 

نمود؛ و گاھی  با زبان حال یا قال، اعالم اطاعت و وفاداری میداده و  می بیعت شونده
شد؛ مثًال: بیعت تا پای مال؛ تا  در ضمن بیعت، شرائط و حدودی برای آن قائل می

سرحد جان؛ یا تا سرحد ھمه چیز حتی از دست دادن زن و فرزند؛ و گاه بیعت تا 
 سرحد عدم فرار؛ و گاه تا سرحّد مرگ بود.

پذیرفت، اّما نه از طریق دست دادن، بلکه از طریق  می بیعت زنان را نیز ج پیامبر
 گفتار.

کردند؛ ھمانگونه که  کار یا ترک کارھایی را شرط می ، انجام»بیعت«ضمن گاه در 
مشرک نشوند و آلوده به «در بیعت با زنان بعد از فتح مّکه شرط کرد که  ج پیامبر

 ]۱۲: ممتحنهال[؛ »ندان خود را نکشند و امور دیگرعفتی نگردند و دزدی نکنند و فرز بی
به ھر حال، بیعت یک نوع قرار داد و معاھده میان بیعت کننده از یکسو و بیعت 
پذیر از سوی دیگر است و محتوای آن اطاعت و پیروی و حمایت و دفاع از بیعت 

 دارد. مختلفی کنند، درجات  شونده است و بر طبق شرایطی که در آن ذکر می
شود که بیعت، یک نوع عقد الزم از  از لحن آیات قرآن و احادیث چنین برداشت می

باشد؛ و بنابراین مشمول قانون  سوی بیعت کننده است که عمل بر طبق آن واجب می

ودِ «کّلی  قُ است. بنابر این بیعت کننده، حق فسخ را ندارد ولی بیعت پذیر » اَوفُوا بِالعُ
اند بیعت خود را بردارد و فسخ کند؛ در این صورت بیعت تو چه صالح بداند، می چنان

 گردد. کننده از التزام و عھد خود آزاد می
که از سوی خدا، فرستاده و  ج شود که بیعت در مورد پیامبراکرم می خاطرنشان

 ج نصب شده است، ھیچ نیازی به بیعت نیست؛ یعنی اطاعت و فرمانبردای از پیامبر
خواه بر این، کسانی بیعت کرده باشند یا بیعت نکرده به طور مطلق واجب است، 

 باشند.
به طور مرتب از  ج آید که اگر چنین است، پس چرا پیامبر می ولی این سؤال پیش

یاران خود یا تازه مسلمانان بیعت گرفت تا از او پیروی و اطاعت نمایند؛ [مانند: بیعت 
 رضوان و بیعت با اھل مکه و ...؟]

ت: بدون شک این بیعتھا، یک نوع تأکید بر وفاداری بوده که در در پاسخ باید گف
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ھا و حوادِث سخت از  مواقع خاّصی انجام گرفته است و مخصوصًا برای مقابله با بحران
ای در کالبد افراد، دمیده شود؛  ی آن، روح تازه آن استفاده شده است، تا در سایه

 مشاھده شد.تأثیرھای شگرف آن در بیعت رضوان که  چنان

طلق«باز بود.  ج البته که گریباِن پیراھن آن حضرت»: ملَُطلَقٌ « آزاد، رھا، »: مُ
 گشوده، باز.

رُّ « رُّ «دگمه، بند. »: زِ  .ج دگمه و بند پیراھن پیامبر»: قَميصه زِ

 پس داخل کردم.»: فادخلتُ «

 دستم را.»: يَدی«

يب« دوزند و در آن پول و ی جامه، گریبان، کیسه مانندی که به جامه  یقه»: جَ
 .است» یقه و گریبان جامه«مراد ھمان چیزھای دیگر نھند؛ و در اینجا 

 لمس کردم، دستم را کشیدم.»: فمسستُ «

باز و گشوده  ج گریباِن پیراھن پیامبر»: وانّ قميصه ملطلق، او قال: زرّ قميصه مطلق«

 ا بود.گشوده و رھ ج گفت: دگمه و بند گریبان آن حضرت سةبود؛ یا قّر 
معاویة «نه از  است» ابوعّمار حسین بن ُحریث«ترمذی، این شک در گفتار، از شیِخ 

معاویة بن «اند: شک در گفتار حدیث، از  حان حدیث گفتهاز شار و برخی». بن قّرة
 تر از وی. پاییناست، نه از راویاِن » قّرة

 ۵۹حدیث شماره 

َ�نَا َ�بُْد ْ�ُن مُحَيْدٍ ٦( َفْضِل  ،) َحدَّ
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ  ،َحدَّ َ�ْن َحِبيِب  ،َحدَّ

ِهيدِ  ََسِن  ،بِْن الشَّ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َخَرجَ  ،َعِن احل نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
�َِس بِْن َمالٍِك أ

َ
 وَُهوَ  ،َ�ْن أ

َساَمَة بِْن َز�ْدٍ 
ُ
َح بِهِ  ،ثَوٌْب قِْطِريٌّ  َعلَيْهِ  ،َ�تَِّكُئ ىلَعَ أ  فََص�َّ بِِهْم. ،قَْد تَوَشَّ

َفْضِل  :َوقَاَل َ�بُْد ْ�ُن مُحَيْدٍ  
ْ
ُد ْ�ُن ال َِديِث  :قَاَل ُ�َمَّ

ْ
لَِ� َ�َْ� ْ�ُن َمِعٍ� َ�ْن َهَذا احل

َ
َسأ

 َّ
َ

َل َما َجلََس إِيل وَّ
َ
ُت  ،أ

ْ
َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ  :َ�ُقل ْخِرَج  :َ�َقاَل  ،َحدَّ

ُ
لَْو اَكَن ِمْن ِكتَابَِك ! َ�ُقْمُت ِأل

َقاكَ  :ُ�مَّ قَاَل  ،َ�َقبََض ىلَعَ ثَْوِ�  ،ِكتَايِب 
ْ
ل
َ
ْن َال أ

َ
َخاُف أ

َ
إِ�ِّ أ

َّ فَ ْمِللُه يلَعَ
َ
ْملَيْتُُه َعلَيْهِ  ،أ

َ
ُ�مَّ  ،فَأ

ُت َعلَيِْه.
ْ
ْخرَْجُت ِكتَايِب َ�َقَرأ

َ
 أ
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ی خویش] بیرون آمدند در  [از خانه ج گوید: پیامبر س) ... انس بن مالک۶ـ ( ۵۹
تکیه  سحالی که [به خاطر بیماری و دردمندی و ضعف و ناتوانی] به اسامة بن زید

ی  آن جامه ج بود که آن حضرت» قِطری«کرده بودند، و بر تن ایشان، لباسی از نوع 
و آن را بر دوش چپ  ِقطری را حمایل کرده بودند و آن را از زیر بغِل راست داخل کرده

ی ِقطرِی حمایل شده]، برای مردم نماز خواندند  خویش افکنده بودند؛ و [با ھمان جامه
 و امامت دادند.

عبد بن ُحمید گوید: محمدبن فضل گفته است: یحیی بن معین ـ در نخستین 

]  خرج و هو يتىكء ... جإّن انّليب ی این حدیث [ نشستی که با من داشت ـ از من درباره
 پرسید؟ بدو گفتم: حّماد بن سلمه، این حدیث را برای ما نقل کرده است.

 یحیی بن معین گفت: کاش این حدیث را از روی کتاب خویش برای من
خواندی! [محمد بن فضل گوید: پس از این خواستم] بلند شوم تا کتاب خویش را  می

لباسم را گرفت و سپس بیاورم [ و از آن، برای یحیی حدیث را نقل نمایم، ولی] او 
ترسم که دیگر تو را مالقات و دیدار نکنم [و  گفت: آن حدیث را برایم امالء کن؛ زیرا می

از تحصیل و فراگیری این حدیث محروم بمانم!] آنگاه حدیث را برای یحیی بن معین 
امالء کردم و پس از آن، کتاب خویش را نیز بیرون آوردم و آشکار کردم و [از روی 

 حدیث را] برای او خواندم. کتاب،

 &  
به جھت بیماری و دردمندی و  ج تکیه داده بود. تکیه دادن پیامبر»: يتَكیء«

 ضعف و ناتوانِی ناشی از مریضی بود.

ای درشت باف و خط دار که رنگ آن اندکی به  ی پنبه ای پارچه گونه»: قِطری«

است؛ و در واقع نوعی » قَطَر«نام ای به  زند و از تولیدات و منسوجات منطقه می سرخی

 آید. می به شمار» يامنی بُرد«از 

حَ « شَّ ای را از زیر بغِل  آن است که پارچه»: توشيح«جامه بدوش افکنده بود. و »: تَوَ
راست داخل کند و آن را بر دوش چپ افکند. یعنی شبیه حالت احرام، پارچه را بر 

شبیه حالت احرام،  ج . یعنی: پیامبری راست را برھنه نمودن دوش افکندن و شانه
 ی راست خویش را برھنه نموده بودند. لباس را بر دوش خویش افکنده بودند و شانه
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 نماز خواند؛ یعنی: امامت داد.ھا  آن پس برای»: هبم فصلّی«

يد...« این بخش از حدیث، بیانگر صّحت سند حدیث باال و نشانگر »: و قال عبدبن محُ
 توّجه و عنایت محدثان و راویان، به صحیح فراگرفتن حدیث است، کهدّقت و اھتمام و 

چگونه در پی تحصیل حدیث و به دنبال صحیح فراگرفتن آن بودند و چه قدر در ھا  آن
 دادند. این راستا از خویشتن دّقت و اھتمام و توّجه و عنایِت شایان نشان می

 ا من داشت.در نخستین نشستی که برای درس ب»: اول ما جلس الیّ «

 بر شش قسم است:» لو«اگر، گر، کاش. حرف »: لو«

دَ «رود؛ مانند:  به صورت زیر به کار می -۱ جَ وَ دَّ لَ ؛ و »یابد : اگر بکوشد، میلو جَ
 کند: ی سه امر می افاده

 ی پس از خود. شرطّیه؛ یعنی ایجاد عقد سببّیت و مسببّیت در دو جمله الف)

» إن«و مابعد آن با » لو«مقّید کردن شرط به زمان ماضی؛ و از ھمین جھت  ب)
 فرق دارد.

دانند؛ یعنی امتناع جواب برای  می» امتناع المتناع«امتناع؛ برخی آن را حرف  ج)

: اگر زید سنگ بود، جماد به شمار لوكان زيدٌ حجراً لكان مجاداً «امتناع شرط. گویند: 
 ».آمد می

و لو تلتقی «کند؛ مانند:  ستقبل است و لیکن مجزوم نمیحرف شرط برای م -۲

و فرق این ». : و اگر جسدھای ما را پس از مرگمان دیدیاصداؤنا بعد موتنا

به » لو«قسم با قسم ماقبل، در این است که ھرگاه شرط برای مستقبل باشد، 

حرف امتناع است؛ و ھرگاه » لو«؛ و اگر شرط برای ماضی باشد، »إِن«معنی 

لو يسمعون ملا «دھد:  از آن، فعل مضارع واقع شود، معنی فعل ماضی می پس

 ». تو سخن او را شنیدیکه  چنان: اگر شنیدید ھمسمعتَ كالمها

دھد و بیشتر پس از  است، ولیکن نصب نمی» أَن«ی  حرف مصدری و به منزله -۳

دَّ « دُّ «و » وَ وَ و تُدهن فيدهنون«شود، مانند:  می واقع» يَ وا لَ دّ رزو کردند که : آوَ

ر«و ». نرمی کنی تا نرمی کنند مَّ عَ : یکی از آنان دوست دارد که يودّ احدكم لو يُ



 ١٠٠  ج خدا رسول لباس) ۸( باب

 »عمر داده شود.

 لوتأتينی«و منصوب است؛ » فاء«برای تمّنی است و جواب آن ھمراه با  -۴

 ».گویی می : اگر نزد من آیی با من سخنفتحدثنی

لو «و منصوب است: » فاء«با است و جواب آن ھمراه » اَال«برای َعرض و مانند  -۵

 ».آیی تا خوبی بیابی : چرا نزد ما نمیتنزل عندنا فتصيب خرياً 

قٍ «برای تقلیل است:  -۶ : صدقه دھید اگر چه ُسم تصدقوا و لو بظلف حمرَ
 »ای باشد. سوخته

ی مثبت داخل شود، آن دو جمله در  این است که چون بر دو جمله» لو«ی  قاعده

». داشتم می آمد او را گرامی : اگر نزد من میجاءنی الكرمته لو«شوند:  می معنی منفی
 یعنی نزد من نیامد و من او را گرامی نداشتم.

لو مل «شود:  ی منفی درآید، آن دو جمله در معنی مثبت می و چون بر دو جمله

ن مل يطالَب یعنی وام گرفت و » شد. نمی گرفت، مورد مطالبه واقع : اگر وام نمیيستدِ
 لبه واقع شد.مورد مطا

شود:  می ی منفی و مثبت درآید، اولی مثبت و دومی منفی و چون بر سر دو جمله

ه« يقَ دمُ یعنی ایمان آورد و ». شد می آورد، خونش ریخته : اگر ایمان نمیلو مل يؤمن اُرِ
 خونش ریخته نشد.

شود:  ی مثبت و منفی درآید، اولی منفی و دومی مثبت می و اگر بر سر دو جمله

قتَلل«  یعنی ایمان نیاورد و کشته شد.». شد نمی آورد، کشته : اگر ایمان میو امن، مل يُ

برای تمّنی است؛ یعنی: ای کاش کتاب تو حاضر » لو«در اینجا »: لوكان من كتابك«
 خواندی. بود و از آن برای من می

ُخرج كتابی« تابم را بدو تا اینکه خارج بکنم و بیرون بیاورم کتابم را؛ تا اینکه ک»: الِ
 نشان بدھم.

 پس گرفت.»: فقبض«

یعنی مطلبی را تقریر کردن که »: امالء«حدیث را برای من امالء کن. »: أَملِلهُ «
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» ديكتهو  امالء«نویسد، نیز  گوید و شاگرد می می دیگری بنویسد. و به مطلبی که معّلم

 شود. می گفته» امالء«ی نوشتن کلمات و درست نوشتن نیز،  گویند؛ و به طریقه می

 ترسم، بیم آن دارم. می »:اَخاف«

 تو را نبینم، تو را دیدار و مالقات نکنم.»: كال القا«

 ۶۰حدیث شماره 

َ�نَا ُسَو�ُْد ْ�ُن نرَْصٍ ٧( ُمبَارَكِ  ،) َحدَّ
ْ
ِ ْ�ُن ال

َ�نَا َ�بُْدا�َّ َُر�ِْريِّ  ،َحدَّ
ْ
 ،َ�ْن َسِعيِد بِْن إِيَاٍس اجل

ةَ  يِب نرَْضَ
َ
ُْدرِيِّ قَاَل �َ  ،َ�ْن أ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّ  :ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َم إَِذا اْستََجدَّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

اُه بِاْسِمِه ُ�مَّ َ�ُقوُل  َْمُد َكَما َكَسْوتَنِيهِ  :ثَْوً�ا َسمَّ
ْ
ُ  ،اللَُّهمَّ لََك احل

َ
لَُك َخْ�َُه وََخْ�َ َما ُصِنَع هل

َ
ْسأ

َ
 ،أ

.ُ
َ

هِ َورَشِّ َما ُصِنَع هل ُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ
َ
 َوأ

بود که ھرگاه لباس  ج گوید: عادت رسول خدا س) ... ابوسعید خدری۷ـ ( ۶۰
آوردند و آنگاه  کردند] به زبان می پوشیدند، نام جامه را [که بر تن می جدید و نوی می

َْمُد َكَما َكَسْوتَنِ «فرمودند:  می
ْ
ُ  ،يهِ اللَُّهمَّ لََك احل

َ
لَُك َخْ�َُه وََخْ�َ َما ُصِنَع هل

َ
ْسأ

َ
ُعوُذ بَِك ِمْن  ،أ

َ
َوأ

 ُ
َ

هِ َورَشِّ َما ُصِنَع هل بار خدایا! سپاس و آفرین تو را سزاست که این جامه را بر تنم «؛ »رَشِّ
خواھم که به  می کردی و به من پوشاندی؛ از تو خیر و برکت آن را خواھانم و از تو

برم و اینکه به بدترین  می رد استفاده قرار گیرد و به تو از بدی آن پناهبھترین وجه، مو
 »وجه، استفاده شود [و موجب طغیان و سرکشی و کفران نعمت گردد.]

 &  
دَّ « دَّ ثوباً «آن چیز را نو و تازه کرد. »: إِستَجَ  لباس را نو و تازه و جدید کرد. »: اِستجَ

 ج آورد. یعنی ھرگاه، پیامبر برد و بر زبان می اسم لباس را می»: سامه باسمه«
کردند، چه پیراھن، چه رداء، چه عمامه، چه ازار و ...  ی نوی و تازه به تن می جامه

کردند. یعنی اگر پیراھن نوی به  بردند و پس از آن، دعا را با خود زمزمه می می نامش را
را ! تو را سپاس که آن را به این پیراھن است، پس پروردگا«فرمودند:  می کردند، تن می

 ».من پوشاندی و ارزانی کردی...
این عمامه است؛ پس «فرمودند:  کردند، می ی جدید به سر می و اگر عمامه

این رداء است؛ پس «فرمودند:  پوشیدند، می ؛ و اگر رداء نوی می...»پروردگارا ! 



 ١٠٢  ج خدا رسول لباس) ۸( باب

 ...».پروردگارا ! 
پوشیدند،  می پیراھن، چه ازار، و...] ی نوی[چه عمامه، چه خالصه، ھرگاه که جامه

 خواندند. را می» احلمد ... اللهم لك«بردند و پس از آن دعای  می نامش را

ام«  ھمچانکه، مانند اینکه، ھمان طورکه، انگارکه، بدین خاطرکه.»: كَ

 توان به دو گونه ترجمه کرد: می را» احلمد كام كسوتنيه اللهم لك«ی  جمله

شود:  می بگیریم؛ در این صورت معنی حدیث» تعليل«را برای » كام«کاف  -۱

اه اللهم لك احلمدُ علی كسوتك« پروردگارا ! سپاس و ستایش تو را «؛ »لی ايّ
 ».سزاست که این جامه را به من پوشاندی و ارزانی فرمودی

 بگیریم؛ در این صورت معنی چنین» اختصاص تشبيه«را برای » كام«کاف  -۲

بارخدایا ! «؛ »خمتصّ بك، كاختصاص الكسوة بك اللهم لك احلمدُ «شود:  می
پوشاندن لباس و ارزانی کردن که  چنانحمد و ستایش مخصوص تو است، ھم

 ».آن به بندگان، مختص تواست

نِعَ له« بھترین و برترین آنچه که این لباس برای آن ساخته شده است؛ »: خريُ ما صُ
خواھم که این لباس را باعث  مییعنی شکر و سپاسگزاری خداوند متعال. یعنی از تو 

 شکر و سپاسگزاری تو شود.

نِعَ له« بدترین آنچه که این لباس برای آن ساخته شده است؛ یعنی »: رشّ ما صُ
برم از اینکه این لباس باعث طغیان و  می طغیان و کفران نعمت؛ یعنی به تو پناه

 سرکشی من از راه حق و موجب کفران نعمت توشود.

 خواھم. می واز ت»: اسألك«

 برم. می به تو پناه»: بك اَعوذُ «

 ۶۱حدیث شماره 

ُكوِ�ُّ ٨(
ْ
َ�نَا ِهَشاُم ْ�ُن يُو�َُس ال ُمَزِ�ُّ  ،) َحدَّ

ْ
َقاِسُم ْ�ُن َمالٍِك ال

ْ
َ�نَا ال َُر�ِْريِّ  ،َحدَّ

ْ
 ،َعِن اجل

ةَ  يِب نرَْضَ
َ
ُْدرِيِّ  ،َ�ْن أ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
َْوُه. ،َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم �  َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

) ھشام بن یونس کوفی نیز به نقل از قاسم بن مالک ُمزنی، از ُجَریری، از ۸ـ ( ۶۱
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به سان ھمین حدیث را برای ما روایت  ج از پیامبر س، از ابوسعید خدریةابونضر
 کرده است.

 &  
و ناقالِن حدیث بر این است که ھرگاه حدیثی را با عادت محدثان و راویان »: نحوه«

یک سند روایت کنند و سپس الفاظ ھمان حدیث را با سندی دیگر نقل کنند، به جای 

 ».مثله«یا » نحوه«گویند:  می اینکه کّل متن حدیث را نقل کنند، در آخر آن

و  در روایات» مثله«در این است که اصطالح » مثله«و » نحوه«ی  و فرق واژه
اند] از  رود که ھر دو حدیث [که با سندھای مختلف روایت شده احادیثی به کار می

در روایاتی » نحوه«حیث لفظ و معنی، با ھمدیگر موافق و مّتحد باشند؛ و اصطالح 
گیرد که ھر دو حدیث، از حیث معنی با ھمدیگر موافق باشند، نه  می مورد استفاده قرار

 ء و صاحب نظران اسالمی ھمین است که گفته شد.از حیث لفظ. قول مشھور علما

در » مثله«اند؛ یعنی: اصطالح  و برخی از علماء عکس این قضیه را بیان داشته
گیرد که ھر دو حدیث از حیث معنی ـ نه از حیث لفظ ـ  می روایاتی مورد استفاده قرار

که ھر دو رود  می در احادیثی به کار» نحوه«با ھمدیگر موافق باشند؛ و اصطالح 
حدیث، ھم از حیث لفظ و ھم از حیث معنی، موافق یکدیگر باشند. ولی قول اول 

 تر است. مشھورتر و صحیح

 ۶۲حدیث شماره 

ارٍ ٩( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُمَعاُذ ْ�ُن ِهَشامٍ  ،) َحدَّ يِب  ،َحدَّ
َ
َ�نَا أ ىِب َ�تَاَدةَ  ،َحدَّ

َ
�َِس  ،َ�ْن أ

َ
 َ�ْن أ

ُة. :اَل بِْن َمالٍِك قَ  ِرَبَ
ْ
بَُسُه احل

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَل ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َحبُّ اثلِّيَاِب إِىل

َ
 اَكَن أ

خوشترین و محبوبترین  ج گوید: در نظر رسول خدا س) ... انس بن مالک۹ـ ( ۶۲

ة«جامه، که دوست داشتند آن را به تن خویش کنند، لباس  َ ربَ  بود.» حِ

 &  
ة« َ ربَ ای یا کتانی  ای پنبه جامه«این واژه به این معانی استعمال شده است: »: احلِ

روپوش ابریشمین که زنان به ھنگام بیرون رفتن «؛ »مخّطط و راه راه که در یمن بافند
ی راه راه که  ی آراسته پارچه«؛ »ھای یمنی خوش بافت و نرم پارچه«؛ »از خانه پوشند



 ١٠٤  ج خدا رسول لباس) ۸( باب

 ».ی نرم و نازک و لطیف جامه«؛ »وش فراخ راه راهروپ«؛ »خطوط آن سرخ باشد

ة«توان  می و از خالل این تعریفھا، َ ربَ ھای خوش  پارچه«را چنین تعریف کرد: » حِ
 »شوند. می و راه راه یمنی ھستند که از پنبه یا کتان درست بافت و نرم

 اشکال:یک رفع 

خوشترین جامه که  ج وارد شده بود که در نظر رسول خدا ۵۴ی  در حدیث شماره

 لعن ام سلمة[«دوست داشتند آن را بپوشند، پیراھن [قمیص] بود.  ج پیامبر

 »]القميص ج قالت: كان احبّ الثياب الی رسول اهللا

ترین  ترین و محبوب خوش ج ولی در این روایت آمده است که در نظر رسول خدا

ربة«لباس،   ھای راه راه یمنی] بود. [پارچه» حِ
 ین این دو حدیث به چند صورت جمع کرد:توان ب می و

ھای  ، مربوط به لباس»القميص ج كان احبّ الثياب الی رسول اهللا«روایت  -۱

ربة ج كان احبّ الثياب الی رسول اهللا«دوخته شده، و روایت  ، مربوط »يلبسه احلِ

از میان لباسھای  ج ھای غیر دوخته شده است. اینطور که پیامبر به لباس

دادند و آن را  ھا ترجیح می ] را بر دیگر لباسقميصدوخته شده، پیراھن[

» حربة«ھای غیر دوخته شده  دانستند و از میان جامه تر می خوشتر و پسندیده
ھای راه راه یمنی] را به خاطر لطافت و آراسته بودن و نرم و خوش  [پارچه

 داشتند. می ا خوشتر و محبوبتردادند و آن ر می بافت بودن آن، ترجیح
در جمع ھمسران خویش، از قمیص [پیراھن]  ج توان گفت که پیامبر می و -۲

ھای راه راه یمنی]  [پارچه» حربة«آمد و در جمع یاران از  بیشتر خوشش می
 داشت. تر می را دوستھا  آن آمد و خوشش می

 تعارضی نیست. ھیچگونه تضاد و ۵۴ی  از این رو میان این حدیث و حدیث شماره

 ۶۳حدیث شماره 

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ١٠( زَّاقِ  ،) َحدَّ َ�نَا َ�بُْدالرَّ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،َحدَّ يِب  ،َحدَّ
َ
َ�ْن َعْوِن بِْن أ

�ِيِه قَاَل  ،ُجَحيَْفةَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم وََعلَيِْه ُحلٌَّة مَحَْراءُ  :َ�ْن أ يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
  ،َرأ

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
�ِّ أ

َ
َك�
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ًة. :ِق َساَ�يِْه. قَاَل ُسْفيَانُ بَِر� َراَها ِحرَبَ
ُ
 أ

کند که وی گفت: رسول  ) ... عون بن ابی ُجحیفه، از پدرش نقل می۱۰ـ ( ۶۳
ای قرمز رنگ بر تن داشتند [و آن صحنه  ردم که حّلهرا در حالی مشاھده ک جخدا

چنان به یادم ھست که] گویی ھم اکنون دارم به درخشش و سپیدی دو ساِق پای 
 کنم. می نگاه ج پیامبر

ربة«ھمان  »ی قرمز رنگ حّله«کنم که  میسفیان ثوری گوید: گمان  » حِ
 ھای راه راه یمنی] باشد. [پارچه

 &  
را در بطحای مّکه،  ج پیامبر سرا دیدم. ابوُجحیفه ج پیامبر»:  ... ج يرأيت النب«

کند که: ابوُجحیفه گفت:  بخاری روایت میکه  چناندیده است.  حجة الوداعبه ھنگام 
ای قرمز  در خیمه ج رسیدم؛ آن حضرت ج در وادی بطحای مکه به حضور پیامبر

ای  ز رنگ بر تن داشتند و حّلهای قرم رنگ بودند و چون از خیمه بیرون آمدند، جّبه
ھای  سرخ بر دوش افکنده بودند و گویی ھم اکنون به سپیدی و درخشندگی ساق

 نگرم. می پایشان

لَّة«  ی تن را بپوشاند. ای که ھمه جامه و ازار و رداء با ھم، جامه»: حُ

کار رفته است. گویی ھم اکنون  به» تقریب«برای » كأنّ «گویی؛ و در اینجا »: كأنّی«

 نگرم. می ج ھای پای پیامبر دارم به سپیدی و درخشندگی ساق

 کنم. می نگرم، نگاه می »:انظر«

 درخشش، سپیدی، تابش، روشنی، بّراقی، تابناکی، تأللؤ.»: بَريق«

 .ج دو ساِق پای پیامبر»: ساقيه«

 به عقیده و باور من.»: أُراه«

ربة«  راه یمنی که خطوط آن سرخ باشد. ھای راه پارچه»: حِ

مراد این است که سفیان ثوری بر این باور بود که منظور از »: قال سفيان: أُراه حربة«

ی کامًال قرمز رنگ نبود، بلکه مراد از آن،  ی قرمز رنگ]، حّله [حّله» حلّة محراء«
 ».ھای راه راه یمنی بود که خطوط آن سرخ است پارچه«



 ١٠٦  ج خدا رسول لباس) ۸( باب

ربة«را به » ءحلّة محرا«و سفیان  بدین جھت تفسیر کرد؛ چرا که وی معتقد » حِ
ھایی که کامًال قرمز باشد، حرام است از این رو، عبارت  است که استفاده کردن از پارچه

ھای راه راه یمنی که دارای خطوط قرمز رنگ است و کامًال  را به پارچه» حلّة محرا«
 قرمز نیست، تفسیر کرده است.

 ۶۴حدیث شماره 

مٍ  )١١( ُّ ْ�ُن َخرْشَ َ�نَا يلَعِ َ�نَا ِعيىَس ْ�ُن يُو�َُس  ،َحدَّ اِ�يَل  ،َحدَّ يِب إِْسَحاَق  ،َ�ْن إرِْسَ
َ
 ،َ�ْن أ

رَبَاِء بِْن اَعزٍِب قَاَل 
ْ
ْحَسَن يِف ُحلٍَّة مَحَْراَء ِمْن رَُسو :َعِن ال

َ
َحًدا ِمَن انلَّاِس أ

َ
يُْت أ

َ
ِ َما َرأ ِل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وَ  َرْضُِب َقِر�بًا ِمْن َمنِْكبَيِْه. ،َسلَّمَ َص�َّ ا�َّ  إِْن اَكنَْت مُجَّتُُه تلَ
ی قرمز رنگ،  گوید: ھیچ یک از مردمان را در جامه س) ... براء بن عازب۱۱ـ ( ۶۴

ام؛ به تحقیق که گیسوان ایشان تا نزدیک  ندیده ج زیباتر و نیکوتر از رسول خدا
 دوشھایشان بود.

 &  
 زیباتر و نیکوتر.»: احسن«

َّتَه« َّة. «ج گیسوان و زلفھای انبوه پیامبر»: مجُ  گیسو و زلف انبوه.»: مجُ

 .ج ھای آن حضرت دوش»: منكبيه«

 ۶۵حدیث شماره 

ارٍ ١٢( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ نَا ،) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
ِ ْ�ُن إِيَ  ،َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ  أ َ�نَا ُ�بَيُْد ا�َّ  ،ادٍ َحدَّ

�ِيهِ 
َ
يِب ِرْمثََة قَاَل  ،َ�ْن أ

َ
ْخرَضَ  :َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم وََعلَيِْه بُْرَداِن أ يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
 اِن.َرأ

را در حالی دیدم که دو ُبرد سبز رنگ  ج گوید: پیامبر س) ... ابو ِرمثه۱۲ـ ( ۶۵
 پوشیده بودند.

 &  
 ی راه راه. ی کتانِی راه راه، جامه نوعی پارچه»: بُرد«مثنی »: بُردان«

 دانسته» اخرضان«با » بُردان«سبز رنگ. از ترکیب »: اخرض«مثنی »: اخرضان«
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کامًال سبز رنگ نبوده است، بلکه بر تن ایشان دو ُبرد بود  ج شود که لباس پیامبر می
ی آن دو ُبرد، سبز ھا ھای سبز بودند؛ و تمام آن سبز رنگ نبود و فقط راه که دارای راه

 رنگ بود.

 ۶۶حدیث شماره 

اُن ْ�ُن ُمْسِلمٍ ١٣( َ�نَا َ�فَّ َ�نَا َ�بُْد ْ�ُن مُحَيٍْد قال: َحدَّ اَن  ،) َحدَّ ِ ْ�ُن َحسَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َحدَّ
َعنرَْبِيُّ 

ْ
َ�يْهِ  ،ال ُ  :َ�ْن َ�يْلََة بِنِْت َ�َْرَمَة قَالَْت  ،ُدَحيْبََة وَُعلَيْبَةَ  ،َ�ْن َجدَّ يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َرأ

ْسَماُل ُملَيَّتَْ�ِ اَكَ�تَا بَِزْ�َفَراٍن،َعلَيْ 
َ
ٌة َطِو�لٌَة. ِه وََسلََّم وََعلَيِْه أ َِديِث قِصَّ

ْ
 َوقَْد َ�َفَضتُْه. َوِ� احل

ی  را در حالی دیدم که دو جامه ج گوید: پیامبر سمةبنت َمخرقیلة )... ۱۳ـ ( ۶۶
سی که با زعفران رنگ شده بودند، بر تن داشتند؛ و به تحقیق که کھنگی ژنده و ُمندر

ھا، باعث پریدن رنگ زعفران از لباس شده بود، [و به خاطر وجود  و پوسیدگِی جامه
 نشانی از رنگ زعفران در لباس، باقی مانده بود.]  لباس، فقط پوسیدگی و مندرسِی 

 است. داستانی طوالنی، نقل شده سمةبنت مخر قیلةو در حدیث 
 &  

ل«جمع »: أسامل« مَ  ی کھنه و پوسیده، لباس ژنده و مندرس. جامه»: سَ

يَّتَني« لَ يَّة«مثنی »: مُ لَ ة«و تصغیر » مُ الءَ ی به   ای که از دو تّکه جامه«؛ و به معنای »مُ
ھا پیچند  نای که به دور را پارچه«؛ »ھم دوخته از یک جنس پارچه درست کرده باشند

 [رانیم]؛ مالفه.» ھا را بپوشانند و با آن ران

 که با زعفران رنگ شده بودند.»: كانتا بزعفران«

تهُ « ضَ ھا، باعث پریدن رنگ زعفران از لباس  یعنی کھنگی و پوسیدگی جامه»: نَفَ
ھا، فقط نشانی باقی مانده بود و  شده بود و از رنگ زعفران به سبب کھنه بودن جامه

 آثار رنگ زعفران به خاطر وجود کھنگی و پوسیدگی در لباس، از میان رفته بود.بیشتر 

داستانی طوالنی  سمةبنت مخر قیلةیعنی در حدیث »: و فی احلديث قصة طويلة«
 نقل شده است که کّل داستان از این قرار است.

ی  صفیه و ُدحیبه، دختران ُعلیبه گویند: مخرمه ھمسر حبیب بن ازھر از قبیله«
و چند دختر برای او زاییده است و در آغاز ظھور اسالم حبیب  بوده» بنی جناب«
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گرفته و جدا کرده  عمویشان اثوب بن ازھر از مخرمهدرگذشته است و دختران او را 
از دیار خود بیرون آمد؛ یکی از  ج است. مخرمه به منظور رفتن به حضور پیامبر

لرزید،  می ر تن داشت و در عین حال ھمدختران که گوژپشت بود و باالپوشی پشمی ب
راندند،  که شتر خود را می گریه سر داد؛ مادر تصمیم گرفت او را با خود ببرد؛ ھمچنان

ناگاه خرگوشی از پیش ایشان گریخت، دخترک آن را به فال نیک گرفت و گفت: 
و  ی بخت اثوب باالتر است. در این ھنگام روباھی پیدا شد ی بخت تو از مھره مھره

دخترک باز ھم فال نیک گرفت و برای روباه نام مستعاری گفت که عبدالله بن حسان 
[راوی حدیث] آن را فراموش کرده بود و ھمانطور که به ھنگام دیدن خرگوش گفته 

راندند، ناگاه شتر به زانو  بود سخن خود را تکرار کرد. در ھمان حال که شتر را می
فت: سوگند به امانت که این سحر و جادوی اثوب درآمد و به لرزه افتاد. دخترک گ

است؛ چه باید کرد؟ گفت: لباس خود را وارونه بپوش به طوری که قسمت پشت آن در 
جلو قرار گیرد و جل و پالس شتر را ھم وارونه گردان. چنان کرد. گوید: چون این کار 

ھای خود را  باسرا کردیم، شتر بر پاخاست و پاھایش را گشود و بول کرد؛ و آن وقت ل
به حال اول پوشیدیم و به راه افتادیم؛ ناگاه دیدیم اثوب با شمشیر کشیده در تعقیب 

ی باقی مانده از مسافرانی که وقتی شتر زانو زده بود آن را دیده بودم،  ماست؛ به خیمه
ی شمشیرش به موھای سرم گیر کرد  پناه بردیم. قیله گوید: اثوب به من رسید و زبانه

ی درمانده! دختر برادرم را پس بده؛ و من دخترک را پیش او  : ای بخت برگشتهو گفت
 انداختم که او را بر دوش خود گرفت و رفت.

ی بنی شیبان عروس بود و  گوید: من پیش خواھر خود رفتم که در قبیله قیله می
بروم. در آن  ج ھمچنان در جستجوی اشخاصی بودم که ھمراه آنان به حضور پیامبر

کردند من  گام شبی شوھر خواھرم از مجلسی شبانه برگشت و در حالی که تصور میھن
خوابم، به خواھرم گفت: به جان پدرت سوگند! که ھمسر محترم و راستگویی برای قیله 

خواھد  پیدا کردم. خواھرم گفت: او کیست؟ گفت: ُحریث بن حّسان شیبانی که می
برود. من که آنچه گفته  ج حضور رسول خدا ی بکر بن وائل به فردا به عنوان نماینده

ی خود را بر شتر نھادم و به جستجوی ُحریث  بودند شنیده بودم، صبح زود بار و بنه
بن حسان برآمدم و او را که محلش از ما دور نبود، پیدا کردم و از او خواستم ھمراھش 

من ھمراه او که ھمانجا بسته و آماده بودند و ھا  آن باشم. گفت: بسیار خوب. شتران
 ھمسفری بسیار نجیب بود حرکت کردم و به مدینه آمدم.
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خواست با مردم نماز صبح بگزارد و ھوا ھنوز چندان  می ج در آن موقع پیامبر
ی تاریکی، مردم  درخشیدند و به واسطه روشن نشده بود و ستارگان در آسمان می

ھای  وز پای بند ھمان سنتی یکدیگر را ببینند. من که ھن توانستند درست چھره نمی
جاھلی بودم در صف مردان ایستادم؛ مردی که کنار من ایستاده بود، گفت: تو زنی یا 
مردی؟ گفتم: زن ھستم. گفت: نزدیک بود حواس مرا پرت کنی، برو پشت سر مردان 

ھا صفی از زنان تشکیل شده  و ھمراه زنان نماز بگزار. من متوجه شدم، کنار حجره
نگام ورود آن را ندیده بودم. و میان ایشان ماندم تا آفتاب برآمد و ھرگاه است که به ھ

دیدم که از دیگران دارای سر و وضع ظاھری  می مردی خوش منظر و خوش لباس را
دوختم، ولی چون آفتاب کامًال  می بھتری بود، به تصور اینکه او پیامبر است چشم به او

! و  ج گفت: سالم بر تو باد ای رسول خدا ج برآمد، مردی وارد شد و خطاب به پیامبر
 فرمود: سالم و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. ج پیامبر

ی ژنده که با زعفران رنگ شده  و در آن ھنگام متوجه رسول خدا شدم که دو جامه
ای از چوب معمولی خرما که پوست  ولی رنگ آن پریده بود بر تن داشت و چوب دستی

بود و در حالی که زانوھایش  ج و برگی ھم نداشت، ھمراه آن حضرت آن را کنده بودند
شدم که چنان  ج را در بغل گرفته بود، نشسته بود. من ھمینکه متوجه رسول خدا

نشسته بود گفت:  ج متواضعانه نشسته بود، از بیم به لرزه درآمدم. کسی که با پیامبر
بدون اینکه به من که پشت سرش  ج لرزد. پیامبر می این زن بینوا ج ای رسول خدا

نشسته بودم بنگرد، فرمود: ای زن بینوا آرام بگیر. و ھمینکه این سخن را فرمود، 
خداوند تمام ترسی را که در دل من بود از میان برد. در این ھنگام ھمسفر و دوست 

از طرف خود و  ج من، نخستین مردی بود که از میان نمایندگان پیش آمد و با پیامبر

» دهنا«برای ما در مورد زمینھای  ج وم خود بیعت کرد و سپس گفت: ای رسول خداق
ھای فراوان است] فرمانی بنویس که از بنی  [نام سرزمین بنی تمیم که دارای چراگاه

اند یا مسافر و رھگذرند از آن استفاده و به آن تجاوز  تمیم غیر از آنان که ھمسایه
 نکنند.

دستور فرمود که فرمان به نام او نوشته شود،  ج دم پیامبرگوید: ھمینکه دی قیله می
 ج ی من ھم بود؛ و گفتم: ای رسول خدا نتوانستم صبر کنم که آنجا وطن و خانه

ھای دھنا نیست؛ زیرا آنجا محل چرای شتران و گوسفندان  منظور او تمام سرزمین
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ف آن سکونت دارند. مسلمانان است، وانگھی زنان و فرزندان بنی تمیم ھم آنجا و اطرا
گوید؛  فرمود: ای غالم از نوشتن دست بکش، این زن بینوا درست می ج پیامبر

ی ایشان است و باید ھر  مسلمان برادر مسلمان است؛ آب و درخت و چراگاه از آن ھمه
 کند. یک به دیگری در مقابل فتنه انگیز کمک و یاری

دست کوفت و گفت: داستان  ُحریث ھمینکه دید مانع نوشتن فرمان شدم، دست بر
گوید: بزی با سم خویش برای کشتن خود  من و تو داستان آن ضرب المثل است که می

ھا رھنمون و نسبت به  کرد. من گفتم: به خدا سوگند! تو در تاریکی کارد پیدا می
ھمسفر خود بخشنده و نسبت به من عفیف و پارسا بودی تا آنکه به محضر رسول 

خواھم بھره و سھم خود را از  ھم مرا سرزنش مکن؛ اگر می آمدم؛ اکنون جخدا
خواھی. گفت: ای بدبخت  سرزمین دھنا بگیرم ھمان طور که تو آن را برای خودت می

ای از دھنا داری؟ گفتم: آن جا محل نگھداری و چراگاه تنھا شتر من ھم  تو چه بھره
یری؟ ُحریث گفت: خواھی آن را فقط برای شتر ھمسران خودت بگ می ھست؛ آیا تو

گیرم که تا ھنگامی  می مرا چنین ستودی من او را گواه ج اکنون که در حضور پیامبر
که زنده ھستم با تو برادر خواھم بود. من گفتم: اکنون که تو این کار را شروع کردی 

فرمود: اگر پسر این زن بخواھد  ج من ھم حق برادری تو را ضایع نخواھم کرد. پیامبر
از زمینی جدا کند و استمداد بخواھد و از پشت در حجره ـ یعنی با واسطه  حق خود را

ـ یاری بطلبد آیا باید او را سرزنش کرد؟ من گریستم و گفتم: به خدا سوگند ای رسول 
! او پسری خردمند و دور اندیش بود، در روز جنگ ربذه ھمراه تو جنگ کرد و ج خدا

ی آن سرزمین شد و  یاورد و دچار تب و نوبهسپس رفت که از خیبر برای من خواربار ب
 درگذشت و زنھای خود را برای من باقی گذاشت.

در دست اوست! اگر زن  ج فرمود: سوگند به کسی که جان محمد ج پیامبر
 خواھی برمی آوردم و فرمان را به نام تو می که ات را چنان بینوایی نبودی، خواسته

کسی از شما نسبت به دوست خود فقط تا  نوشتند. سپس فرمود: مگر ممکن است می
کند و اگر در موردی نسبت به  می ھنگامی خوش رفتاری کند که منافع او را رعایت

تر است حقی را گفت باید از خوش رفتاری برگشت؟ و فرمود:  کسی که شایسته
ی مرا به عنایت بپذیر و از خطایش درگذر و نسبت به آنچه  پروردگارا ! کارھای گذشته

در دست اوست!  ج قی مانده است مرا یاری فرمای. و سوگند به کسی که جان محمدبا
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باید چنان باشد که اگر کوچکترین شما و یکی از شما گریه کند دوستانش ھم به گریه 
 درآیند؛ ای بندگان خدا برادران خود را آزار ندھید.

برای «ر کرد: برای قیله بر روی قطعه چرمی این فرمان را صاد ج رسول خداگاه آن
را ھا  آن قیله و زنانی که دختران اویند، نباید ھیچگونه ستمی بر ایشان بشود و نباید

ھاست که  مجبور به ازدواج کنند و باید ھر مسلماِن مؤمن، ایشان را یاری دھد و بر آن
 »ھمواره نیکوکار باشند و ھرگز بدی نکنند.

 ۶۷حدیث شماره 

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�نُ ١٤( ِل  ،َسِعيدٍ  ) َحدَّ ُمَفضَّ
ْ
َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن ال ِ بِْن ُ�ثَْماَن بِْن  ،َحدَّ َ�ْن ُ�بْيِد ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :َعِن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل  ،َ�ْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ�ٍ  ،ُخثَيْمٍ  ِ َص�َّ ا�َّ  :قَاَل رَُسوُل ا�َّ
َيَاِض ِمَن اثلِّيَاِب «

ْ
ْحيَاُؤُ�مْ  ،َعلَيُْ�ْم بِابل

َ
بَْسَها أ

ْ
نُوا ِ�يَها َمْوتَاُ�مْ  ،يِلَل إِ�ََّها ِمْن َخْ�ِ  ،َوَ�فِّ

فَ
ابِ 

 ».ُ�مْ ِ�يَ
فرمودند: بر شما باد به  ج گوید: رسول خدا ب) ... ابن عباس۱۴ـ ( ۶۷

پوشیدن لباس سفید؛ بایسته است که زندگانتان آن را بپوشند و مردگانتان را در آن 
 آید. ھای شما به شمار می لباس سپید، از بھترین و برترین لباس کفن کنید؛ زیرا که

 &  
ی شماست که،  بر شما باد، بایستی که، حتمًا باید، برشماست که، وظیفه»: عليكم«

 به کار گیرید، استفاده کنید.

 ھای سپید. لباس»: بالبياض من الثياب«

وجوب نیست بلکه برای باید که بپوشد لباس سپید را. امر برای »: ليلبسها«
 استحباب است.

 زندگان شما.»: حیّ «جمع »: احياءكم«

نوا«  مردگان خود را.»: موتاكم«کفن کنید. »: كفّ

 ۶۸حدیث شماره 

ارٍ ١٥( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ  ،) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،َحدَّ َ�ْن َحِبيِب  ،َحدَّ
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يِب 
َ
يِب َشِبيٍب  ، ثَابٍِت بِْن أ

َ
ِ  :َ�ْن َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب قَاَل  ،َ�ْن َميُْموِن بِْن أ َص�َّ  قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  َيَاَض « :ا�َّ
ْ

بَُسوا ابل
ْ
ْطيَُب  ،ال

َ
ْطَهُر َوأ

َ
َها أ إِ�َّ

نُوا ِ�يَها َمْوتَاُ�مْ  ،فَ  ».َوَ�فِّ
فرمودند: لباس سفید بپوشید؛ زیرا  ج بن ُجندب گوید: پیامبر ة) ... سمر۱۵ـ ( ۶۸

تر و بھتر و خوشایندتر است و مردگان  ی سپید، برایتان پاکتر و پاکیزه که پوشیدن جامه
 ی سفید کفن نمایید. خویش را نیز در پارچه

 &  
 بپوشید.»: البسوا«

 تر. تر، پاکیزه پاک»: اَطهر«

 تر، مورد پسندتر. تر، پسندیده ، مطبوعبھتر، خوشایندتر»: اَطيب«

 ۶۹حدیث شماره 

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ١٦(
َ
َ�نَا أ يِب َزائَِدةَ  ،) َحدَّ

َ
َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َزَ�ِر�َّا بِْن أ يِب  ،َحدَّ

َ
َ�نَا أ َ�ْن  ،َحدَّ

ُ  :َ�ْن اَع�َِشَة قَالَْت  ،َ�ْن َصِفيََّة بِنِْت َشيْبَةَ  ،ُمْصَعِب بِْن َشيْبَةَ  ِ َص�َّ ا�َّ َخَرَج رَُسوُل ا�َّ
ْسوَد. ،ِه وََسلََّم َذاَت َغَداةٍ َعلَيْ 

َ
 وََعلَيِْه ِمْرٌط ِمْن َشَعٍر أ

ی خویش] در  بامدادی [از خانه ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۱۶ـ ( ۶۹
 ای بود که از موھای سیاه، درست شده بود. حالی بیرون شدند که بر تن ایشان، پارچه

 &  
ذواتا «است: » ذواتان«است و مثنای آن » ذو«صاحب، دارا، مالک. مؤنث »: ذاتَ «

و ». ھا است ھا و شادی ھا، گوناگون به نعمت : آن دو بھشت پر درخت و پرشاخهافنان

[مؤنث و مثنی و جمع آن، اعراِب اسماء مفرد و مثنی و جمع نظیر ». ذوات«جمع آن 

ة و ذات يوم و ذات ليلةلقيتُه «گیرد]؛  خود را می : او را یک بار و یک روز و یک ذات مرّ
 ».شب دیدم

و نیز به معنی  است؛» صاحب و مالک«معنای و به » ذو«مؤنث » ذات«به ھر حال 
 رود. می نفس و عین و جوھر و حقیقت چیزی، به کار

 بامدادی.»: ذات غداة«
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رطٌ « د پیچند و یا زنان بر ی پشمی یا ابریشمی یا کتانی که دور خو پارچه»: مِ

روط«و » امراط«ی ندوخته. جمع:  سرافکنند؛ ھر پارچه و به روپوشی که از پشم یا ». مُ

رط«خز نیز تشکیل شده باشند،   گویند. می» مِ

شب سردی  ج کند که پیامبر می اسحاق بن عیسی، از جریر بن حازم، از حسن نقل
. و ِمرط: روپوشی از پشم است ھای خویش نماز گزارد برخاست و در ِمرط یکی از زن

 که نه نرم و مالیم است و نه چندان درشت و خشن.

ر« عَ  بود. از موھای سیاه درست شده ج موھای سیاه؛ یعنی ِمرط پیامبر»: اسود شَ

 ۷۰حدیث شماره 

َ�نَا يُوُسُف ْ�ُن ِعيىَس ١٧( َ�نَا َوِ�يعٌ  ،) َحدَّ يِب إِْسَحاَق  ،َحدَّ
َ
َ�نَا يُو�ُُس ْ�ُن أ �ِيهِ �َ  ،َحدَّ

َ
 ،ْن أ

ْعيِبِّ  ُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبَةَ َعِن الشَّ
ْ
�ِيهِ  ،، َ�ْن ُعْرَوَة بِْن ال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّ  ،َ�ْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َم لَِبَس أ

. ِ�ْ ُكمَّ
ْ
 ُجبًَّة ُروِميًَّة َضيَِّقَة ال

کند  ] نقل میسبن شعبه ةبن شعبه، از پدرش [مغیر ةبن مغیر ة)... عرو۱۷ـ ( ۷۰
ھای  ای رومی بر تن کردند که دارای آستین جّبه ج که وی گفت: به تحقیق پیامبر

 تنگ بود.

 &  
بَّة«  کنند. ھای دیگر پوشند و برتن ر روی لباسجّبه، لباس گشاد و بلندی که ب»: جُ

جبّة «نقل گردیده است و در این روایت، » جبّة شاميّة«در بیشتر روایات، »: روميّة«

روایت شده است. و در واقع در میان این دو روایت ھیچگونه تناقضی وجود » روميّة
ی روم بود، از این رو در این  زمان، تحت نفوذ و سیطره نیز در آن» شام«چرا که ندارد؛ 

ای که از مصنوعات و  به روم، نسبت داده شده است. یعنی جّبه» جبّه«روایت 
 بردند. می در شام زندگی به سرھایی بود که  ھای رومی ساخته

 تنگ. »: ضيّقة«

ني« مّ مّ «مثنی »: الكُ  آستین جامه.»: الكُ

ی خاّصی مقید نبودند.  در مورد لباس، به پوشیدن جامه ج به ھر حال، رسول خدا



 ١١٤  ج خدا رسول لباس) ۸( باب

پوشیدند. ولی امام احمد و  نمی لباس معمول ایشان، ازار، رداء و پیراھن بود. شلوار
اند که ایشان از بازار ِمنی شلوار خریده بودند. حافظ ابن قیم  کردهاصحاب سنن روایت 

 اند. شلوار نیز پوشیده ج شود که آن حضرت می نوشته است: از این روایت معلوم
دار و راه راه را  پوشیدند، بیشتر شالھای حاشیه شالی که به جای پیراھن می

ربة«پسندیدند که به عربی به آن  می پوشیدند؛  می ی عبای شامیگویند. گاھ می» حِ
ھا  ھا را از آستین ای که ھنگام وضو، دست آستینھای این عباء بسیار تنگ بود به گونه

ی جیب و  پوشیدند که بر کناره می شستند. قباء نیز می راھا  آن کردند و می بیرون
 ھای ابریشمی وجود داشت. ھای آن، حاشیه آستین

 ھای سیاه، سرخ، سبز و زعفرانی لباس ج مبرشود که پیا می از روایات مختلف ثابت
پوشیدند؛ اما لباس سفید را بیشتر دوست داشتند؛ و گاھی شال سپید رنگ که  می

پوشیدند. وگرچه از تکّلف و خودپسندی و  می تصویر کجاوه روی آن نقش شده بود
ھای خوب و گرانبھا نیز  تکّبر و خودبزرگ بینی تنفر داشتند، ولی گاھی از لباس

 کردند. استفاده می



 

 
 
 
 
 

 )۹باب (
 ج رسول خدا چگونگی زندگی

 



 

 
 ۷۱حدیث شماره 

َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن َز�ْدٍ ١( َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد، َحدَّ يُّوَب  ،) َحدَّ
َ
ِد بِْن ِسِ��َن قَاَل  ،َ�ْن �  :َ�ْن ُ�َمَّ

يِب ُهَر�َْرةَ 
َ
َحِدِهَما ،ُكنَّا ِعنَْد أ

َ
َط يِف أ َقاِن ِمْن َكتَّاٍن َ�تََمخَّ بٍَخ بٍَخ  :َ�َقاَل  ،وََعلَيِْه ثَْوَ�اِن ُمَمشَّ

َكتَّانِ 
ْ
بُوُهَر�َْرَة يِف ال

َ
ُط أ ُ  ،َ�تََمخَّ ِ َص�َّ ا�َّ ِخرُّ ِ�يَما َ�ْ�َ ِمنرَْبِ رَُسوِل ا�َّ

َ َ
يْتُِ� َو�ِ�ِّ أل

َ
لََقْد َرأ

نَّ يِب َعلَيْ 
َ
َايِئ َ�يََضُع رِْجلَُه ىلَعَ ُ�نيُِق يَُرى أ

ْ
َّ َ�يَيِجُء اجل ِه وََسلََّم وَُحْجَرِة اَع�َِشَة َمْغِشيًّا يلَعَ

ُوُع.َوَما هُ  ،َوَما يِب ُجنُونٌ  ،ُجنُونًا
ْ
 اجل

َّ
 َو إِال

بودیم و بر تن وی دو  س) ... محمد بن سیرین گوید: ما در نزد ابوھریره۱ـ ( ۷۱
 لباِس کتانی بود که با ِگل سرخ، رنگ شده بودند.

بینی خویش را با یکی از آن دو لباِس کتانی پاک کرد و آب بینی  سابوھریره
َبه ! ابوھریره، آب بینی خویش را در  گفت: َبهگاه ی کتانی افکند و آن خویش را در پارچه

کند! حال آنکه من خودم را در حالی  فین میھا  آن افکند و در ھای کتانی می پارچه
افتادم و  به صورتم می لی عایشه و حجره ج ام که میان منبر رسول خدا دیده

و نھاد  می آمد و پای خویش را برگردنم شدم؛ پس از آن، یکی از مردمان می بیھوش می
کرد که من دچار بیماری َصرع ھستم؛ حال آنکه در حقیقت، مبتال به بیماری  فکر می

 َصرع نبودم و فقط شدت گرسنگی مرا به این حال درآورده بود.

 &  
قان« َشَّ ق«مثنی »: ممُ َشَّ ، و به معنای: ِگل سرخ. یعنی دو »املِشقُ «اشتقاق یافته از »: ممُ

 ودند.لباس که با ِگل سرخ رنگ شده ب

ھای باریک و بلند، که بلندی  گیاھی است دارای ساقه» كتّان«در اصل، »: كتّان«
ھایش به رنگ آبی یا  ھایش باریک و نوک تیز؛ گل رسد؛ برگ ھایش تا یک متر می ساقه

ای رنگ دارد؛ تخم آن را  ھای آن، ھر کدام ده دانه تخم قھوه ھا یا قبه سفید؛ میوه

گیرند؛ این گیاه را برای استفاده از الیاف یا جمع  روغن میھا  آن گویند و از می» بزرک«
خیسانند و از آن  ھای کتان را در آب می کنند؛ ساقه ھای آن زراعت می آوری تخم

 رود. ھای کتانی به کار می آورند که برای بافتن پارچه ھای سفیدی به دست می رشته
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ط«  کرد؛ آب بینی افکند.ِفین کرد؛ از بینی آب و مخاط خارج »: فتمخَّ

 شود. آب بینی؛ آبی که از بینی جاری می»: املخاط«

، اسم »بَخ«ی  َبه َبه، آفرین، محشر است، معرکه است، بسیار عالی. واژه»: بَخ بَخ«
فعل است برای مبالغه که برای بزرگداشت کسی یا در شگفت آمدن از چیزی، یا برای 

شود؛ و تکرار این کلمه برای مبالغه است  مدح و اظھار خرسندی و خوشنودی گفته می

 شود. می گفته» بخٍ «پذیرد و  و اگر تنھا و بدون تکرار به کار رود، تنوین می

ط ابوهريرة فی الكتّان« آب بینی خویش را در  سبه به ! ابوھریره!» [« بخ بخ ! يتمخّ
 »]:افکند می ھای کتانی پارچه

و احوال و  سم اکنون کار ابوھریرهبیانگر این است که ھ سی ابوھریره این جمله
اوضاعش چنان باال گرفته و خداوند متعال بدو چنان نعمت و احسان و فضل و کرم 

ھا [بر اثر فتوحات اسالمی و گسترش حکومت دینی]  کرده و از انواع و اقسام نعمت
ھای کتانی گران قیمت  چنان بدو عنایت نموده که آب بینی خود را در پارچه

حال آنکه در اوائل اسالم، حال و وضعش چنان بغرنج و نامطلوب بود که افکند؛  می
شد و مردم  افتاد و مدھوش و بیھوش می براثر شّدت گرسنگی به صورت می

نھادند تا  پنداشتند که وی دچار بیماری َصرع است؛ از این رو پای بر گردن او می می
بلکه در اثر گرسنگی به چنان بھبود یابد، حال آنکه وی مبتال به بیماری َصرع نبود 

 حالی افتاده بود.

اَيتُنی«  خودم را دیدم.»: رَ

رُّ «  افتادم. افتادم. از شدت گرسنگی به روی می می بر صورت خویش»: الَخِ

غشيّاً «  بیھوش و مدھوش.»: مَ

 آمد. یکی از مردمان می»: اجلائی فيجیء«آینده. »: اجلائی«

 نھاد. پس می»: فيضع«

جله«  ا.پایش ر»: رِ

نقی«  گردن من.»: عُ

 برد.  می پنداشت و گمان می »:يُری«



 ١١٨  ج خدا رسول یزندگ یچگونگ) ۹( باب

نوناً « بیماری َصرع است. و »: جنون«نوعی از دیوانگی و جنون؛ مراد از »: جٌ

ع« بیماری عصبی است که غالبًا با حالت اختالج و تشّنج و احساس درد و خفگی » رصَ
ھا را  افتد و دندان شود و مریض ناگھان بر زمین می و سستی در اعضای بدن شروع می

شود. و این حالت  اش کبود و گاھی بدنش مانند چوب می دھد و چھره به ھم فشار می
کند و انقباضاتی در عضالت  کشد؛ سپس شروع به تنّفس می چند دقیقه طول می

رود. این بیماری به  می با حالت ضعف و سستی به خوابگاه شود و آن اش پیدا می چھره
 کند و قابل معالجه است. ی مغزی بروز می جمله عارضه ھای مختلف از عّلت

بر مبنای بیماری َصرع نبود؛ بلکه  سگرسنگی. یعنی بیھوشی ابوھریره»: اجلوع«
 شدند. افتادند و مدھوش و بیھوش می می ایشان بر اثر شدت گرسنگی به زمین

ونه است که چگ ج به ھر حال این حدیث، بیانگر زندگی سخت پیامبر گرامی اسالم
در گشایش و فراخی  ج بردند؛ چرا که اگر آن حضرت در فقر و فاقه زندگی به سر می

بود] به این ھا  آن یکی از سبودند، اوضاع و احوال اھل صّفه [که ابوھریره عیش می
 است. ج نیز با این روایت در پی اثبات شدت فقر پیامبر سسختی نبود. و ابوھریره

 ۷۲حدیث شماره 

َ�نَا٢( بَيِعُّ  ،ُ�تَيْبَةُ  ) َحدَّ َ�نَا َجْعَفُر ْ�ُن ُسلَيَْماَن الضُّ َما َشِبَع  :َ�ْن َمالِِك بِْن ِدينَاٍر قَاَل  ،َحدَّ
ْمٍ رَُسو

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن ُخزْبٍ َ�طُّ َوَال حل ِ َص�َّ ا�َّ  ىلَعَ َضَفٍف. ،ُل ا�َّ

َّ
 إِال

ْهِل  :قَاَل َمالٌِك  
َ
ُت رَُجًال ِمْن أ

ْ
ل
َ
َاِديَةِ  َسأ

ْ
َفُف ؟ قَاَل  :ابل ْن يَتَنَاَوَل َمَع انلَّاِس. :َما الضَّ

َ
 أ

ی خویش] از  ھرگز [در خانه ج گوید: رسول خدا ج ) ... مالک بن دینار۲ـ ( ۷۲
 ھا. نان و گوشت سیر نشدند مگر در میھمانی

فَف«مالک گوید: از مردی از بادیه نشینان پرسیدم:  چیست؟ گفت: اینکه نان » الضَّ
 ھا] بخورند. و گوشتی با مردم [در میھمانی

 &  
 سیر نشد.»: ماشبع«

بز«  نان.»: خُ

ظرف زمان برای استغراق گذشته است و مختص به نفی است و به معنی »: قَطُّ «
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 ».ام : ھرگز در تمامی طول عمرم چنین نکردهما فعلته قَطُّ «باشد.  می »هرگز«

 گوشت.» حلم«

فَف« ی خویش سیر  ھرگز از نان و گوشت در خانه ج یعنی پیامبرھا؛  میھمانی»: ضَ
ھا که ھمراه مردم چیزی از  نشد و شکم سیر نخورد، مگر به ندرت و آن ھم در میھمانی

 کردند. خوردند و تناول می ی میزبانان می نان و گوشِت کافی در خانه

و بنا در آن  ، و بیابانی است که آثار شھر»بادی«مؤنث » البادية»: «البادية اهل«

 بادیه نشینان، صحرا گردان.»: البادية اهل«است. » حارضة«نباشد؛ ضد 

را به این جھت از مردی از بادیه نشینان پرسید، » الضفف«مالک بن دینار، معنی 
گاه فصیح ھا، آننسبت به لغات و معانی و مفاھیم ھا  آن چرا که تر و  تر و داناتر و آ

ھا  آن را از مردی از» الضفف«ز این رو، معنی و مفھوم تر از دیگران ھستند؛ ا مّطلع
 پرسید.

تناول«  بخورد.»: يَ

ی خویش، از نان و  ھرگز در خانه ج به ھر حال، مفھوم حدیث این است که پیامبر
ھا]؛  ھا وعقیقه ھا [در عروسی شدند، مگر به ندرت و آن ھم در میھمانی نمی گوشت سیر

ھا، طفیلی  ھا وعقیقه در عروسی ج گرامی اسالم و این بدان معنی نیست که پبامبر
که بدون دعوت و به صورت طفیلی در  نبود ج بودند؛ زیرا در شأن آن حضرت

ھا  آن آمد و ایشان نیز دعوت دعوت به عمل میھا  آن ای شرکت کنند؛ بلکه از میھمانی
گوشِت کافی پذیرفتند و در آن میھمانی به ھمراه دیگر مدعّوین، چیزی از نان و  را می

فرمودند. ناگفته نماند که حدیث مالک بن  خوردند و تناول می ی میزبان می در خانه

 ج آید؛ زیرا مالک بن دینار، پیامبر اکرم به شمار می» مرسل«ی احادیث  دینار، از زمره
 است.  سی مشھور، انس بن مالک را مالقات نکرده است و وی یکی از شاگردان صحابه

شود که راوِی صحابی، از آن حذف شده  به حدیثی گفته می »:مرسل«و حدیث 
 باشد. و در این حدیث، راوِی صحابی حذف شده است.

 





 

 
 
 
 
 

 )۱۰باب (
 ج ی پیامبر موزه

 



 

 
 ۷۳حدیث شماره 

ِيِّ ١(
َ�نَا َهنَّاُد ْ�ُن الرسَّ َ�نَا َوِ�يعٌ  ،) َحدَّ َهِم بِْن َصاِلٍح  ،َحدَّ

ْ
ِ  ،َ�ْن َدل  ،َ�ْن ُحَجْ�ِ بِْن َ�بِْد ا�َّ

�ِيهِ  ،َعِن ابِْن بَُر�َْدةَ 
َ
ْسوَ  ،َ�ْن أ

َ
ْ�ِ أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُخفَّ ْهَدى لِلنَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
َ
نَّ انلََّجايِشَّ أ

َ
يِْن دَ أ

 َوَمَسَح َعلَيِْهَما. ،َساَذَجْ�ِ 
َ
أ  فَلَِبَسُهَما ُ�مَّ تَوَضَّ

کند که وی گفت:  می ] نقلساز پدرش [بریده س) ... عبدالله بن ُبریده۱ـ ( ۷۳
به رسم تعارف و ھدیه فرستاد؛ و  ج ی سیاه و ساده برای رسول خدا نجاشی، دو موزه

مسح ھا  آن کردند و سپس وضو گرفتند و بررا پوشیدند و به پای ھا  آن نیز ج پیامبر
 کشیدند.

 &  
تلفظ صحیح و درست این کلمه از این قرار است: به کسر نون و »: النجاشی«

ی«تخفیف یاء:  یُّ «اند  ؛ و برخی به فتح نون و تشدید یاء گفته»نِجاشِ ولی تلفظ ». نَجاشِ

صحیح نیست و خطا به ھیچ عنوان » ج«اولی، فصیحتر و صحیحتر است؛ و تشدید 

اشی«شود:  محسوب می  ».نَجَّ

ی  لقبی است عام برای پادشاھان حبشه؛ و نام این نجاشی که دو موزه»: نِجاشی«و 

مکحول «است؛ و برخی نیز نام او را » اصحمة«فرستاد،  ج سیاِه ساده برای رسول خدا
 .اند گفته» بن صعصعة

به کسر » النِّجاشة«اند:  گفته برخی از علماء و صاحب نظران اسالمی و لغت شناس

[اطاعت و فرمانبرداری] است؛ و چون از اوامر و فرامین » االنقياد«نون، به معنای 
 دادند.» نجاشی«ھا لقب  شد، از این رو بدان پادشاھان حبشه اطاعت می

و نجاشی [اصمحه، یا مکحول بن صعصعه] در سال نھم ھجری و بنا به قولی پیش 
انی را وداع گفت و چھره در نقاب خاک کشید؛ و چون خبر وفات وی از فتح مکه، دار ف

ھمراه با صحابه بر وی به صورت غائبانه نماز جنازه  ج رسید آن حضرت ج به پیامبر
 خواندند.
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ی« فرستاد و آن را به ایشان به رسم تعارف و  ج ھا را به سوی پیامبر موزه»: اَهدَ
 ھدیه، تحفه داد.

فّ «مثنی »: خفّني« موزه؛ پوششی جوراب مانند است که از نفوذ آب و گرد و  »:خُ
 کند. خاک به پا جلوگیری می

 رنگ سیاه.»: اسود«مثنی »: اسودين«

 ساده.»: ساذج«مثنی »: ساذجني«

 توان به دو گونه ترجمه کرد:  را به می» ساذجني اسودين«در حدیث باال، عبارت 

 ی سیاِه ساده. بگیریم؛ یعنی: دو موزه »ساده«معنای را به » ساذج« -۱

رنگی  ھا، آنی سیاه که با سیاھی  دو موزه«بگیریم: را به این معنی » ساذج« -۲
ی  ی کامًال سیاه؛ دو موزه : دو موزه؛ یعنی»دیگر مخلوط و آمیخته نشده بود

 خالص سیاه.

أ و مسح عليهام« و سّنت  مسح بر روی موزه، دارای دلیل از قرآن»: فلبسهام ثم توضّ

رُۡجلَُ�ۡم إَِ� ﴿ ی ھای آیه است. یکی از قرائت
َ
� ٱبُِرُءوِسُ�ۡم َوأ ؛ ]۶[المائدة:  ﴾ۡلَكۡعَبۡ�ِ

لِ « جُ مْ أَرْ مْ «[به کسر راء] به عنوان عطف به » كُ كُ وسِ ءُ وا بِرُ حُ سَ امْ باشد که این خود  می »وَ
 بیانگر جواز مسح بر خف است.

ھرگاه وضو گرفتید و خف را در پایتان « فرمایند: می ج و پیامبر گرامی اسالم
توانید بر  می را مسح کنید و نمازتان را بخوانید و به جز برای رفع جنابتھا  آن کردید،

 [دارقطنی]». آن مسح کنید
مسح بر  ج رسول خدا: «راجع به مسح بر موزه سؤال شد. وی گفت سو از علی

 لم][مس» خفین را برای مسافر، سه شبانه روز و برای مقیم، یک شبانه روز قرار داد.

[ابوداود و دارمی]؛  »لو�ن ادليُن بالرأی لاكن مسُح اخلّف� من اسفل«و نیز گفت: 
بود، ھرآینه مسح خفین از کف پا انجام  اگر احکام دین به رأی و استدالل می«

 ».ماند ه به نسبِت کف پا تمیزتر میگرفت نه از روی آن ک می
ھفتاد نفر از صحابه را دیدم که مسح بر خفین را «گوید:  می /و حسن بصری

 ]۱/۹۹.[فتح القدیر »دانستند می جایز
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دانستم تا اینکه راجع به آن  مسح بر خفین را جایز نمی«گفته است:  /و ابوحنیفه
 ».دلیلی چون نور خورشید یافتم

داند، بیم آن  نسبت به کسی که مسح بر خفین را جایز نمی«گوید:  /و کرخی
 ».دارم که کافر باشد

اند که باید در موزه باشد: یکی اینکه چندان ضخیم  و علماء سه شرط را الزم دانسته
فرسخ را اگر با آن طی کرد باید پاره نشود؛  13 باشد که پوست پا پیدا نباشد؛ دیگر اینکه

و این مشابه  ی سه انگشت یا بیشتر نباشد؛ و سوم اینکه در جوراب، شکافی به اندازه
شوند؛ یا از نوعی که پوست پا پیدا نبوده و  ھایی است که از پشم خالص بافته می جوراب

خفین  ابراین، مسح بررسد، [مانند چرم و نمد.] بن ھنگام مسح، رطوبت دست به پا نمی
 شود. ھای نازک امروزی نمی مشمول جوراب

به ھر حال، مسح بر موزه اگر آن را بعد از وضوی کامل پوشیده باشد، جایز است؛ اما 
تواند  می ھر وقت وضوی او باطل شود و بخواھد دوباره وضو بگیرد به جای شستن پا،

ھا، برای کسی که مقیم است به بر روی ھمان موزه مسح کند؛ و این نوع مسح کردن پا
 مدت بیست و چھار ساعت و برای مسافر تا سه روز جایز است.

این کار به خصوص در روزھای سرد زمستان که ھوا بسیار سرد است و کندن 
 کند و ھمانطور که می ھا و شستن پاھا با آب سرد مشکل است، وضو را آسان جوراب

 سختگیری.دانیم، اسالم دین آسانگیری است نه  می

 ۷۴حدیث شماره 

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ٢( يِب َزائَِدةَ  ،) َحدَّ
َ
َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َزَ�ِر�َّا بِْن أ ََسِن بِْن  ،َحدَّ

ْ
َعِن احل

يِب إِْسَحاَق  ،َ�يَّاٍش 
َ
ْعيِبِّ قَاَل  ،َ�ْن أ ُمِغَ�ُة ْ�ُن ُشْعبَةَ  :َعِن الشَّ

ْ
ْهَدى ِدْحيَُة لِلنَّيِبِّ َص�َّ  :قَاَل ال

َ
أ

 ُ ْ�ِ  ا�َّ  فَلَِبَسُهَما. ،َعلَيِْه وََسلََّم ُخفَّ
اِ�يُل   قَا َال يَْدرِي انلَّيِبُّ  ـفَلَِبَسُهَما  ،َ�ْن اَعِمٍر: وَُجبَّةً  ،َ�ْن َجابِرٍ  :َوقَاَل إرِْسَ َرَّ َحىتَّ ختَ

َذىِكٌّ ُهمَ َص 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ ْم َال.�َّ ا�َّ

َ
 ا أ

بُو ِعيىَس  
َ
يْبَاِ�ُّ  :قَاَل أ بُو إِْسَحاَق الشَّ

َ
بُو إِْسَحاَق َهَذا: ُهَو أ

َ
 َواْسُمُه ُسلَيَْماُن. ،َوأ

یک  سی کلبی گفته است: دحیه سمغیرة بن شعبةگوید:  /) ... شعبی۲ـ ( ۷۴
 نیز ج ھدیه کرد و رسول خدا ج ُجفت موزه به رسم تعارف به پیامبر گرامی اسالم
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 را پوشید.ھا  آن
کند که وی  ی این حدیث گوید:] اسرائیل، از جابر، از عامر نقل می [ترمذی در دنباله

ھدیه  ج ای را نیز به پیامبر [به ھمراه یک ُجفت موزه]، جّبه سی کلبی گفت: دحیه
آن ُجفت موزه و جّبه را چندان پوشیدند و مورد استفاده قرار  ج کرد؛ و آن حضرت

 ج کھنه و فرسوده و ژنده و پاره شدند؛ و این در حالی بود که پیامبر دادند که
دانستند که آیا چرم آن جّبه و کفش، از حیوانی است که به طریق شرعی کشته  نمی

 .نهشده است یا 
که در سند حدیث، قبل از شعبی ذکر شده » [ابواسحاق«مراد از ترمذی گوید: 

 باشد. می لیماناست]: ابواسحاق شیبانی است که نامش س

 &  
 توان دو قائل [گوینده] تصور کرد:  برای این عبارت می»: وقال ارسائيل«
در این صورت، اگر قول اسرائیل را خود ترمذی از پیش خودش  امام ترمذی: -۱

شود که از  می به حدیثی گفته» معلّق«است. و » معلّق«ذکر کند، این عبارت، 
شده باشد و به راویان مافوق افراد محذوف، اول سند، یک راوی یا بیشتر حذف 

 اسناد داده شده باشد. و ترمذی نیز، اسرائیل را درک نکرده و درنیافته است.
این صورت اگر قول اسرائیل را امام ترمذی به  استاد امام ترمذی [قتیبه]: در -۲

 نخواھد بود.» معلّق«نقل استادش [قتیبه] نقل نماید، این حدیث 

یا از خود ترمذی است که در این صورت، » و قال ارسائيل«ت به ھر حال، عبار

است که در این صورت، تعلیقی صورت » قتيبة«باشد؛ و یا به نقل از شیخش،  می» معلّق«
 نگرفته است.

ی«  این حرف چند کارایی دارد که عبارتند از: »: َحتَّ

حتی اكلتُ السمكة ». «تا«حرف جّر است برای انتھای غایت؛ و به معنای  -۱

ها جلستُ حتی يؤذن لصالة «؛ »ی ماھی را خوردم به جز سرش را : ھمهرأسَ

اگر بعد از حّتی، فعل ». : نشستم تا اینکه برای نماز عصر اذان داده شدالعرص

 [برای اینکه] است و فعل مضارع را نصب» كَی«مضارع درآید، حّتی به معنی 
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 : و ھمواره با شما کارزارينكميزالون يقاتلونكم حتّی يردّوكم عن د وال«دھد:  می
 ».کنند برای اینکه شما را از دینتان برگردانند می

ها«حرف عطف است:  -۲ ی ماھی را خوردم حتی  : ھمهاكلتُ السمكة حتی رأسَ
 ؛ یعنی و سرش را نیز خوردم.»سرش را

لَيب يَسبُّنی«گوید:  می شاعرکه  چنانحرف ابتدا است؛  -۳ : شگفتا فواعجبا حتّی كُ
 ». دھد می مرا دشنام کلیب نیز

قا«و در عبارت  از آن جّبه و  ج حّتی، برای غایت آمده است؛ یعنی پیامبر»: حتّی خترَّ
 را پوشیدند تا کھنه و پاره شدند.ھا  آن موزه چندان استفاده کردند و

قا« پاره شدند. یا دو موزه و جّبه پاره شدند، یا فقط دو موزه پاره شدند؛ و »: خترّ
 که ضمیر، ھم به جّبه و موزه برگردد و ھم به موزه به تنھایی.احتمال دارد 

 حیوان و جانوری که به طریق شرعی و مطابق سّنت کشته شود.»: ذَكیُّ «

ا«  توان به دو چیز ارجاع داد: می این ضمیر را»: مهُ

ھا و جّبه استفاده کرد و ندانست که آن  از موزه ج یعنی پیامبر موزه و جبّه: -۱
 اند یانه؟ ه از حیوانی است که به طریق شرعی کشته شدهھا و جبّ  موزه

ھا استفاده کرد و به دنبال این  از موزه ج پیامبر فقط به دو موزه برگردد: یعنی -۲
ھا از حیوانی است که به طریق شرعی کشته شده  نبود که بداند آیا آن موزه

 است یا نه؟
، پیش از شعبی ذکر شده و مراد از ابواسحاق که در سند حدیث»: و ابواسحاق ھذا«

یا » سلیمان بن فیروز شیبانی«است؛ و نام کامل وی » ابواسحاق شیبانی«است، 
 َسبیعی. است؛ نه ابواسحاق» سلیمان بن خاقان شیبانی«

 



 

 
 
 
 
 

 )۱۱باب (
 ج پیامبر کفش و پای افزار
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ارٍ ١( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ يَاليِِسُّ  ،) َحدَّ بُو َداوَُد الطَّ
َ
َ�نَا أ امٌ  ،َحدَّ َ�نَا َهمَّ  :َ�ْن َ�تَاَدَة قَاَل  ،َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك 
َ
ُت ِأل

ْ
ُ  َكيَْف اَكَن َ�ْعُل رَُسولِ  :قُل ِ َص�َّ ا�َّ  لَُهَما قِبَاَالِن. :َعلَيِْه وََسلََّم ؟ قَاَل ا�َّ

ھا و پای افرازھای  پرسیدم: کفش سگوید: از انس بن مالک /) ... قتاده۱ـ ( ۷۵
ھای  در پاسخ بدین سؤال گفت: ھر یک از کفش سچگونه بود؟ انس ج رسول خدا

 گرفت.] قرار میھا  آن دارای دو بند بود [که انگشتان پاھایشان در ج پیامبر

 &  
يفَ « و مبنی بر فتح است؛ و بر دو وجه زیر به  چگونه. اسم مبھم غیر متمکن»: كَ

 رود: کار می

کند که در لفظ و  که در این حال اقتضای دو فعل غیر مجزوم می برای رشط؛ -۱

 ».کنم کنی من ھم می : ھر چه تو میكيف تصنع اصنع«معنی متفق باشند: 

؛ و چه »: زید چگونه استكيف زيدٌ «استفھام حقیقی باشد:  برای استفھام؛ چه -۲

؛ که در »شوید : چگونه به خدا کافر میكيف تكفرون باهللا«استفھام غیر حقیقی: 
 رود. این صورت برای تعّجب به کار می

يفَ «ھرگاه پس از  كيف «اسم باشد، آن اسم بنابر خبر بودن در محل رفع است: » كَ

و اگر پس از آن، فعل باشد، آن فعل بنابر حال بودن یا بنابر ؛ »: زید چگونه است؟زيدٌ 

: زید چگونه و به چه حال كيف جاء زيدٌ «مفعول مطلق بودن، در محل نصب است: 

 ».: پروردگار تو، چه کاری را انجام دادكيف فعل ربك«؛ »آمد

کفش و پای «است: در لغت عرب، این واژه به چندین معنی استعمال شده »: نَعلُ «

زمین درشتی که «؛ »ی پائین نیام شمشیر آھن یا نقره«؛ نِعالو  اَنعُلجمع:  ؛»فرازا
و در اینجا ». نعلی که بر سم ستور زنند«؛ »ھای آن بدرخشد و گیاه نرویاند سنگریزه

 مراد ھمان کفش و پای افراز است.

رد. و بنِد کفش که میان انگشتان ُوسطی و ِخنصر قرار گی»: قِبال«مثنی »: قِباالن«
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 »قبال«ھای آن را نیز  ھای پا و دور از ھم نھادن پاشنه نزدیک به ھم نھادن پنجه

بال«گویند. و به مرد بد اندیشه،  می  گویند. می» رجلٌ منقطع القِ

دارای دو بند بود که انگشتان پاھا در آن  ج ؛ یعنی: کفش رسول خدا»قباالن«و 
 گرفت. قرار می

 دو بند بود. ج ھای پیامبر برای ھر یک از کفش »:هلام«

 ۷۶حدیث شماره 

َعالَءِ ٢(
ْ
ُد ْ�ُن ال بُو ُكَر�ٍْب ُ�َمَّ

َ
َ�نَا أ َ�نَا َوِ�يعٌ  ،) َحدَّ اءِ  ،َ�ْن ُسْفيَانَ  ،َحدَّ َذَّ

ْ
 ،َ�ْن َخادِلٍ احل

َارِِث 
ْ
ِ بِْن احل ُ َعلَيْ  :َعِن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ ِه وََسلََّم اَكَن نِلَْعِل رَُسوِل ا�َّ

اُكُهَما.  قِبَاَالِن ُمثَ�ًّ رِشَ
دو بند بود  ج ھای پیامبر گوید: برای ھر یک از کفش ب) ... ابن عباس۲ـ ( ۷۶

 ھا، در محل گره، دو الیه بودند. که بندھای آن کفش

 &  
ثَنّی« گردد. گفته  استعمال می» دوتایی، دوتا دوتایی«معنای  این واژه در اصل به»: مُ

مراد و دراینجا ». : دو انگشتیمثنی االصابع«؛ و »: دو برگیمثنّی االوراق«شود:  می
 .است» دو الیه بودن محل گره«ھمان 

اكهام« اك»: «رشِ ثَنّی«بندکفش: »: رشِ اكهام مُ در  ج یعنی بندھای کفش پیامبر»: رشِ
 محل گره، دو الیه بود.

 ۷۷حدیث شماره 

مْحَُد ْ�ُن َمِنيٍع َو َ�ْعُقوُب ْ�ُن ِابَْراِهيْمَ ٣(
َ
َ�نَا أ َ�نَا  ،) َحدَّ ، َحدَّ َ�ْ�ِيُّ مْحََد الزُّ

َ
بُو أ

َ
َ�نَا أ َحدَّ

�َُس ْ�ُن َمالٍِك َ�ْعلَْ�ِ َجْرَداَو�ِْن  : ْ�ُن َطْهَماَن قَاَل ِعيىَس 
َ
ْنَا أ

َ
ْخَرَج إِيل

َ
 لَُهَما قِبَاَالِن.أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم. :قَاَل  ُهَما اَكَ�تَا َ�ْعَ�ِ انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ َّ�
َ
�ٍَس �

َ
ثَِ� ثَابٌِت َ�ْعُد َ�ْن أ  فََحدَّ

یک ُجفت کفش برای  سگوید: انس بن مالک /) ... عیسی بن طھمان۳ـ ( ۷۷
دو بند وجود ھا  آن ھر یک از مو بود و برای بی ما بیرون آورد و به ما نشان داد که

 داشت.
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ی سخن خود گوید: بعدًا ثابت ُبنانی به نقل از انس  در دنباله /عیسی بن طھمان
مو و دارای دو  بی ھا [که گفته است: این کفش سبرایم روایت کرد که انس سبن مالک

 است. ج ھای آن حضرت بند بود]، کفش
 &  

جَ «  ما بیرون آورد و نمایان کرد، ھویدا و آشکارساخت.به ما نشان داد، برای »: اَخرَ

رداء«مثنی »: جرداوين«  : زمین خشک وجرداء ارض«شود:  می مو. گفته بی »:جَ

رداء صخرةٌ «؛ »آب و گیاه بی مخرة «؛ »مو بی : مردرجل اَجرد«؛ »: تخته سنگ صافجَ

 ».ابر بی : آسماِن صاف وسامء جرداء«؛ »صاف و ناب رشاب: جرداء

مو داشته  ج ھای پیامبر ھایی است که مو ندارند. شاید کفش ینجا، مراد کفشو در ا
 بودند، ولی براثر کھنگی و پوسیدگی و ژندگی و مندرسی، موھایشان ریخته باشند.

 ۷۸حدیث شماره 

نَْصارِيُّ ٤(
َ
َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس األ َ�نَا َمْعنٌ  ،) َحدَّ َ�نَا َمالٌِك قَاَل  ،َحدَّ َ�نَا َسِعيُد  :َحدَّ َحدَّ

َمْقرُبِيُّ 
ْ
يِب َسِعيٍد ال

َ
نَُّه قَاَل ِالبِْن ُ�َمرَ  ،َ�ْن ُ�بَيِْد بِْن ُجَر�ٍْج  ،ْ�ُن أ

َ
بَُس انلِّعَ  :�

ْ
ْ�ُتَك تَل

َ
اَل َرأ

بِْتيََّة ؟ قَاَل  بَُس انلَِّعاَل ا :السِّ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَل ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
لَّيِت لَيَْس ِ�يَها إِ�ِّ َرأ

 ِ�يَها ،َشَعرٌ 
ُ
أ بََسَها. ،َوَ�تَوَضَّ

ْ
ل
َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
نَا أ

َ
 فَأ

 گفتم: بگوید: خطاب به عبدالله بن عمر /) ... ُعبید بن ُجریج۴ـ ( ۷۸
گفت: به  بپوشی؟ عبدالله بن عمر می مو بی ھای بینم که [فقط] از این کفش می

موی ھا  آن کردند که در می ی را به پایھای را دیدم که کفش ج راستی رسول خدا
گرفتند؛ از این رو من نیز  ھا را به پای داشتند، وضو می نبود؛ و در حالی که ھمان

 دھم. می ھا ترجیح را بر دیگر کفشھا  آن را دوست دارم و پوشیدنھا  آن پوشیدن

 &  
بتيّة« »: السبتية«آید.  مو که از پوست حیوان دباغی شده به دست بی ھای کفش»: السِّ

بت«منسوب به طرف  بت«[به کسر سین] است؛ و » سِ ی  ھای دباغی شده به پوست» سِ

بت« زیرا؛ شود گاو، اطالق می موی سر را تراشیدن و قطع «در لغت به معنای » سِ
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. و چون موھای حیواِن دباغی شده، با دباغت و پوست پیرایی از میان است» کردن

بت«ھا  شود، بدین جھت بدان می قطعرود و از پوست جدا و  می  گویند. می »سِ

 پسندم. می دوست دارم و»: اُحبُّ «

 ۷۹ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ٥( زَّاقِ  ،) َحدَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّ يِب ِذئٍْب  ،َ�ْن َمْعَمرٍ  ،َحدَّ
َ
َ�ْن  ،َعِن ابِْن أ

َمةِ 
َ
 اتلَّْوأ

َ
يِب ُهَر�ْ  ،َصاِلٍح َمْو�

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّ  :َرَة قَاَل َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ  َم قِبَاَالِن.اَكَن نِلَْعِل رَُسوِل ا�َّ

دو بند بود [که  ج ھای پیامبر گوید: برای ھر یک از کفش س) ... ابوھریره۵ـ ( ۷۹
 ی گاو بود.] رنگشان زرد و جنسشان از پوست دباغی شده

 ۸۰ حدیث شماره

مْحَُد ٦(
َ
َ�نَا أ مْحََد قَاَل ،ْ�ُن َمِنيعٍ ) َحدَّ

َ
بُو أ

َ
َ�نَا أ َ�نَا ُسْفيَانُ  :َحدَّ يِّ قَاَل  ،َحدَّ دِّ  :َعِن السُّ
ثَِ� َمْن َسِمَع َ�ْمَرو ْ�َن ُحَر�ٍْث َ�ُقوُل  ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَُص�ِّ يِف  :َحدَّ ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َرأ

.َ�ْعلَ   ْ�ِ َ�ُْصوَ�تَْ�ِ
شنیده، برای من نقل  سگوید: کسی که از عمرو بن ُحریث /.. ُسّدی) .۶ـ ( ۸۰

ھای وصله شده به پا  را در حالی دیدم که کفش ج کرده که وی گفته است: رسول خدا
 خواندند. می نمازھا  آن داشتند و در

 &  
ريث « مع عمروبن حُ ثنی من سَ شنیده،  سکسی که از عمرو بن ُحریث[«؛ ...»حدّ

به احتمال زیاد، شخصی که برای ُسّدی، حدیث را نقل ...»]: برای من نقل کرده که 
؛ و علت نام نبردن است» عطاء بن سائب«نخواسته است تا از او نام ببرد، کرده و ُسّدی 

وی، از این جھت بود که عطاء بن سائب در اواخر عمر، دچار حواس پرتی و ِاختالط 
 ُسّدی نخواسته است تا از او نام ببرد.شده بود، از این رو 

شود که علماء و صاحب نظران اسالمی و محّدثان و طالیه داران  می خاطرنشان
ُسّدی این حدیث را قبل از اینکه  :اند که ی حدیث شناسی و رجال پژوھی گفته عرصه

عطاء بن سائب دچار حواس پرتی شود، از او نقل کرده است نه بعد از دچار شدن وی 
 ه اختالط و حواس پرتی.ب
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صوفة«مثنی »: خمصوفتني« ف«کفش وصله دار. »: خمَ پاره چرمی که با آن، »: اخلَصَ
 کفش را وصله کنند.

ھای پاک و تمیز و پاکیزه و  در کفش ج شایان ذکر است که نمازگزاردن پیامبر
 ھای نجس و پلید. عاری از نجاست و کثافت بود، نه در کفش

 ۸۱ حدیث شماره

نَْصارِيُّ ) ٧(
َ
َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس األ َ�نَا َمْعنٌ  ،َحدَّ َ�نَا َمالٌِك  ،َحدَّ نَادِ  ،َحدَّ يِب الزِّ

َ
 ،َ�ْن أ

ْعَرِج 
َ
يِب ُهَر�َْرةَ  ،َعِن األ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  ،َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َحدُ  :أ

َ
ُ�ْم َال َ�ْمِشَ�َّ أ

يًعا. ،َدةٍ يِف َ�ْعٍل َواحِ  ْو يِلُْحِفِهَما مَجِ
َ
يًعا أ ُهَما مَجِ

ْ
 يِلُنِْعل

فرمودند: نباید ھیچ یک از شما در  ج گوید: رسول خدا س) ... ابوھریره۷ـ ( ۸۱
ی کفش پوشیده است، راه برود؛ باید ھر دو کفش خویش را بپوشد و  حالی که یک لنگه

 یا ھر دو را بیرون بیاورد و نپوشد.
 &  

 نباید راه برود. »: اليمشنيَّ «

 ی کفش. یک لنگه»: نعلٍ واحدةٍ «

 باید ھر دو را به پا کند و بپوشد.»: جمیعاً  ليُنعلهام«

هام مجيعاً «  ھر دو را از پا بیرون کند و نپوشد. »: ليُحفِ

 به جھت موارد زیر از راه رفتن با یک کفش، منع کردند:  ج پیامبر
ھای قرآنی است؛ زیرا خداوند متعال در  مخالف سفارشراه رفتن با یک کفش،  الف)

ِينَ ٱ لرَّ�ٱوَِعَباُد ﴿ فرماید: می مورد صفات و ویژگیھای بندگاِن خدای رحمان َّ� 
�ِض ٱَ�ۡمُشوَن َ�َ 

َ
اند که آرام  و بندگاِن خوب خدای رحمان کسانی«؛ ]۶۳[الفرقان:  ﴾َهۡوٗنا ۡ�

باوقار و »: هوناً «. و مراد از »روند و ادب، روی زمین راه میو بدون غرورو تکّبر و با وقار 
ی کفش،  فروتنانه راه رفتن و ترک خودخواھی کردن است؛ و با راه رفتن با یک لنگه

 شود و خالف ادب است. وقار و حرمت انسان حفظ نمی
کند و در این  راه رفتن با یک لنگه کفش، در نظام راه رفتن خلل ایجاد می ب)

 گردد. عادل انسان حفظ نمیصورت ت



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٣٣

شود تا دیگران به گناه بیفتند؛ زیرا وقتی  می راه رفتن با یک لنگه کفش، باعث ج)
کنند و با این مسخره  رود، دیگران او را مسخره می ی کفش راه می کسی با یک لنگه

 شوند. نمودن، دچار گناه و معصیت می
ریزد و از زمین خوردن و  می در راه رفتن با یک لنگه کفش، اعصاب انسان به ھم د)

 لغزش نیز در امان نیست.
 شود. می این کار سبب متھم شدن فرد به سفلگی یا شھرت طلبی )  ھ

 ۸۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ٨( �ٍَس  ،) َحدَّ
َ
َْوهُ  ،َ�ْن َمالِِك بِْن أ

َ
نَاِد � يِب الزِّ

َ
 .َ�ْن أ

) قتیبه، از مالک بن انس، از ابوالزناد نیز به سان ھمین حدیث را برای ما ۸ـ ( ۸۲
 نقل کرده است.

 &  
نظیر ھمین حدیث. قبًال نیز گفتیم که عادت محدثان و راویان و ناقالن »: نحوه«

حدیث بر این است که ھرگاه حدیثی را با یک سند روایت کنند و سپس الفاظ ھمان 
سندی دیگر نقل کنند، به جای اینکه کّل متن حدیث را نقل کنند، در آخر حدیث را با 

 ».مثله«یا » نحوه«گویند:  آن می

در روایات و »: مثله«در این است که اصطالح » مثله«و » نحوه«ی  و فرق واژه
گیرد که ھر دو حدیث [که با سندھای مختلف روایت  می احادیثی مورد استفاده قرار

، »نحوه«ث لفظ و معنی، با ھمدیگر موافق و مّتحد باشند؛ و اصطالح اند]؛ از حی شده
گردد که ھردو حدیث از حیث معنی با ھمدیگر موافق باشند،  می در روایاتی استعمال

نه از حیث لفظ. قول مشھور علماء و صاحب نظران اسالمی نیز ھمین است که گفته 
 شد. 

اند و  ین قضیه را بیان داشتهو برخی از علماء و صاحب نظران اسالمی، عکس ا

رود که ھر دو حدیث از حیث معنی ـ نه  می ، در روایاتی به کار»مثله«اند: اصطالح  گفته
در احادیثی مورد استفاده » نحوه«از حیث لفظ ـ با ھمدیگر موافق باشند؛ و اصطالح 

 گیرد که ھر دو حدیث ھم از حیث لفظ و ھم از حیث معنی، موافق یکدیگر می قرار
 تر است. باشند. ولی قول اول، مشھورتر و صحیح
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 ۸۳ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس ٩( َ�نَا َمْعنٌ  ،) َحدَّ َ�نَا َمالٌِك  ،َحدَّ َ�ْ�ِ  ،َحدَّ يِب الزُّ
َ
نَّ  ،َ�ْن َجابِرٍ  ،َ�ْن أ

َ
أ

ُ�َل 
ْ
ْن يَأ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َ� أ ْو َ�ْميِشَ يِف َ�ْعٍل  ،الرَُّجَل ـ، �ِِشَماهِلِ ـ َ�ْعِ� ،انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
 َواِحَدٍة. أ

از اینکه فردی با دسِت چپ خویش  ج گوید: پیامبر خدا س) ... جابر۹ـ ( ۸۳
 ی کفش راه برود، نھی فرمودند. بخورد؛ یا با یک لنگه

 &  
ی«  منع کرد، غدقن نمود، بازداشت.»: هنَ

 بخورد.»: يأكل«

امل»: بشامله« ل و راست. جمع: »: يمني«طرف چپ، سمت چپ؛ مقابل  :شِ اشمُ

 .شامئل

 ۸۴ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ١٠(  . َ�ْن َمالٍِك  ،) َحدَّ
َ�نَا إِْسَحاُق  َ�نَا َمْعنٌ  ،ح، وََحدَّ َ�نَا َمالٌِك ،َحدَّ نَادِ  ،َحدَّ يِب الزِّ

َ
ْعَرِج  ،َ�ْن أ

َ
يِب  ،َعِن األ

َ
َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  ،ُهَر�َْرةَ  نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
َِم�ِ  :أ  بِايلْ

ْ
يَبَْدأ

ْ
َحُدُ�ْم فَل

َ
َو�َِذا نََزَع  ،إَِذا اْ�تََعَل أ

َمالِ   بِالشِّ
ْ
يَبَْدأ

ْ
تَ  ،فَل

ْ
لَُهَما ُ�نَْعُل فَل وَّ

َ
ُمَ� أ  َوآِخَرُهَما ُ�ْ�َُع. ،ُ�ِن ايلْ

فرمودند: چون یکی از شما خواست  ج گوید: رسول خدا س) ... ابوھریره۱۰ـ ( ۸۴
کفش بپوشد، باید نخست از راست شروع کند و کفش پای راست را بپوشد؛ و ھرگاه 

ھایش را از پای بدر کند، نخست باید سمت چپ را به جلو اندازد و کفش  خواست کفش
اشد که به پای چپ را بیرون نماید؛ تا بدینگونه، کفش پای راست، نخستین کفشی ب

 شود. می باشد که از پای بیرون آوردهھا  آن شود و آخرین می پای

 &  
ی  چون، وقتی، ناگاه. ادات شرط و جزاء است برای مستقبل که با جمله»: اذا«

: اگر کوشش کنی، اذا اجتهدت نجحتَ «شود:  می آید و گاھی با مضارع ھمراه فعلیه می
 ».شوی می پیروز
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و اذا تردّ الی «رآید، فعل شرط و جواب ھر دو مرفوع ھستند: اگر بر سر مضارع د

 ».: و اگر به اندک و کم باز گردانیده شوی، قناعت کنقليلٍ تقنعُ 

 و اذا تصبك«شوند:  می و به ندرت در شعر، فعل و جواب شرِط مضارع، مجزوم

لِ   ».: و چون درویشی یا حاجتی به تو رسید، پس شکیبا باشخصاصة فتجمّ
ی جواب  گیرد که در این صورت به واسطه می عنواِن ظرِف زمان، اعراب گاھی به

اذا «آید:  ھای مرفوع درمی شرط بودن، مبنی در محل نصب است. گاھی بر سر اسم

ت ؛ که در این صورت اسم مرفوع، فاعل »: چون آسمان چاک چاک شودالسامء انشقّ
ند؛ یعنی: در اصل چنین ک است برای فعِل محذوفی که فعِل ظاھر، آن را تفسیر می

ت«بوده است:  ت السامء انشقّ و جایز است که اسم مرفوع بعد از آن، مبتدا ». اِذا انشقّ
است و به جواب  ةحرف مفاجأ :آید، خبر ـ باشد و آنچه که پس از آن اسم مرفوع می

ی اسمیه و به معنی حال است:  شود و مخصوص جمله نیازی ندارد و در ابتدا واقع نمی

نارسِ «  ».: راه افتادیم که ناگھان یوسف در برابر ما پیدا شدنا فاذا يوسفُ امامَ

 کفش پوشید، نعلین در پای کرد.»: انتعل«

 پس باید شروع کند.»: فليبدأ«

 .ايامنيو  ايامن ،ايامنچپ. جمع: »: يسار«دست راست، طرف راست؛ ضد »: اليمني«

 کفش را از پای خود کشید و برکند.»: نزع«

 : این جمله تأکید ماقبل است.»اليمنی اوهلام تنعل و اخرمها تنزع فلتكن«

کفش  ج است. آن حضرت ج به ھرحال، کفش پوشیدن، سّنت و روش رسول خدا
پوشیده و صحابه را نیز برای استفاده از کفش توصیه فرموده و روش کفش پوشیدن را 

 اند. نیز برای آنان توضیح داده
بدن انسان است. یعنی: کفش، پاھای انسان را از  کفش در واقع محافظ قسمتی از

ی  کند. تاریخ کفش به اندازه سردی، گرمی، سنگ، خار و غیره حفاظت و حراست می
ی انسان و مانند لباس برای انسان  تاریخ خود انسان است؛ کفش از نیازھای اولّیه

نیز به شمار  ی وسایل آرایش و زیبایی ضروری و الزامی است. عالوه بر این، از زمره
 آید. ھمراه با لباس خوب، اگر کفش خوب و تمیز نباشد، ناقص و غیرکامل به نظر می
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 رسد. می
ی شئون زندگی، روش  دین مقّدس اسالم، ضمن راھنمایی صحیح و سالم درکلّیه

ھا،  کفش پوشیدن را نیز برای ما بیان نموده است و در صورت اختیار نمودن این روش
زء عبادت و کار ثواب به حساب خواھد آمد؛ زیرا ھر عمل که کفش پوشیدن ما، ج

 انجام گیرد، عبادت و موجب ثواب است. ج مطابق با روش رسول خدا
ھا تکان داده شوند. اگر  و سنت در کفش پوشیدن این است که نخست کفش

 ی ی اینکه خاری، پاره سنگی، یا حشره را برگرداند تا دربارهھا  آن ھا بسته ھستند کفش
نیست، اطمینان کامل حاصل شود؛ و بعد نخست کفش راست و بعد، ھا  آن موذی در

پوشیم؛ و در بیرون آوردن کفش، عکس این روش را باید اختیار نمود؛  کفش چپ را می
 یعنی نخست کفش چپ و بعد، کفش راست بیرون کرده شود.

ند ذکر ی س اگر در طول سلسله» ح«حرف »: ح و حدثنا اسحاق، حدثنا معن...«

است؛ چه اگر محدث، متنی را به دو سند نقل » سند حيوله و حتويل«شود، به معنای 

نویسد و این حرف، رمزی است  می» ح«نماید، ھنگام انتقال از سندی به سند دیگر، 
 برای تحویل و انتقال سند.

 در حدیث باال نیز، امام ترمذی، متن حدیث را به دو سند نقل نموده است: 
 .ساز مالک، از ابوالزناد، از اعرج، از ابوھریره، قتیبة -۱
 .ساسحاق، از معن، از مالک، از ابوالزناد، از اعرج، از ابوھریره -۲

را به کار برده » ح«و امام ترمذی نیز ھنگام انتقال از سند اول به سند دوم، حرف 
 است.

 ۸۵ حدیث شماره

ُد ْ�ُن ١١( بُو ُموىَس ُ�َمَّ
َ
َ�نَا أ ُمثَ�َّ ) َحدَّ

ْ
ُد ْ�ُن َجْعَفٍر قَاَل  ،ال َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُشْعبَُة قَاَل  :َحدَّ  :َحدَّ

�ِيهِ 
َ
ْعثَاِء ـ َ�ْن أ يِب الشَّ

َ
ْشَعُث ـ ُهَو اْ�ُن أ

َ
نا أ خرَبَ

َ
وقٍ  ،أ رَُسوُل  اَكنَ  :َ�ْن اَع�َِشَة قَالَْت  ،َ�ْن َمرْسُ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُ�ِبُّ اتلَّ  ِ َص�َّ ا�َّ ِلِه َوُطُهورِهِ.ا�َّ ِلِه َوَ�نَعُّ َن َما اْستََطاَع يِف تَرَجُّ  يَمُّ
ی کارھای خویش] تا آنجا  [در ھمه ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۱۱ـ ( ۸۵
داشتند که با راست شروع بکنند: در شانه زدن، و آراستن  توانستند، دوست می که می
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 ی وضو.سر و ریش، و کفش پوشیدن، و شستشوی بدن و اعضا

 &  
ن«  شروع کردن از سمت راست.»: التيمّ

 توانست، تا آنجا که ممکن و برایش مقدور بود. می تا آنجا که»: استطاع ما«
به ھر حال، شریعت مقدس اسالم، در انجام تمام کارھای خیر و نیک، دست راست 

را مقّرر را اختصاص داده است و برای انجام تمام کارھای مکروه و ناپاک، دست چپ 
داشته است؛ و بدین ترتیب، رعایت اصول بھداشت و نظافت به نحو احسن مورد تأکید 

 گیرد. قرار می

 ۸۶ حدیث شماره

ىب ُمَعاِوَ�ةَ  )١٢(
َ
ُد ْ�ُن َمْرُزوٍق َعن َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن قَيٍْس أ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ِهَشامٌ  ،َحدَّ َ�ْن  ،َحدَّ

دٍ  يِب ُهرَ  ،ُ�َمَّ
َ
يِب  :�َْرَة قَاَل َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قِبَاَالِن َوأ ِ َص�َّ ا�َّ بَْ�ٍر  اَكَن نِلَْعِل رَُسوِل ا�َّ
ُل َمْن َ�َقَد َ�ْقًدا َواِحًدا ُ�ثَْماُن رىَِض اهللا َعنُه. وَّ

َ
 َوُ�َمَر رىَِض اهللا تَعاىل َعنُهما، َوأ

دارای دو  ج افرازھای رسول خداھا و پای  گوید: کفش س) ... ابوھریره۱۲ـ ( ۸۶
گرفته است.] و  قرار میھا  آن بند بودند. [منظور بندھایی است که انگشتان پا در

] دارای دو بند بودند که ج ھای پیامبر نیز [به سان کفش بھای ابوبکر و عمر کفش
ھا و پای  نخستین کسی بود که در کفش سگرفت؛ و عثمان انگشتان پا درآن قرار می

 ھای خویش، یک بند قرار داد.افراز

 &  
 گیرد. می بند کفش که انگشتان پا در آن قرار»: قبال«مثنی »: قِباالن«

ل«  نخستین.»: اوّ

 رود:  کسی؛ ھر کس. این کلمه به چھار وجه زیر به کار می»: مَن«
 ادات شرط است و فعل و جواب شرط را در صورت مضارع بودن، مجزوم -۱

زَ بِهمن يَعمل «کند:  می وءاً جيُ  ».یابد می : کسی که کار بدی کند، جزای آن راسُ

نا«اسم استفھام است:  -۲ دِ ن مرقَ : چه کسی ما را از میان آرامگاھمان من بعثنا مِ
 ».برانگیخت؟
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 يسجد له من يف«رود:  می اسم موصول است و بیشتر برای ذوی العقول به کار -۳

و زمین ھستند، برای خدا ھا  : کسانی که در آسماناالرض السموات و من يف
 ».کنند می سجده

بَّ «ی موصوفه است و به ھمین جھت،  نکره -۴  آید. شاعر بر سر آن درمی» رُ

ن انضجتُ غيظاً قلبَه«گوید:  می بَّ مَ  ».که قلب او را از خشم پختم : بسا کسانیرُ

دَ « قَ  در کفشش گره و بند قرار داد؛ برای کفش خود، بند و گره درست کرد.»: عَ

 یک بند، یک گره.»: واحداً  اً عقد«

ھای خویش، یک بند قرار داد؛ و علت  نخستین کسی بود که در کفش سعثمان
 این کار، این بود تا به مردم دو امر را بفھماند:

 ھا، مکروه و زشت نیست. درست کردن یک بند و گره برای کفش -۱
 ھا، واجب و الزامی نیست. درست کردن دو بند و گره برای کفش -۲
با این کارش به تمام مردم فھماند که یک بند و گره، مکروه یا خالف  سعثمانو 
گردد؛ و در زمان رسول  نیست؛ زیرا که این کار به رسم و عادت خود مردم بر می َاولی
دادند تا انگشتان پا در آن  ھا، دو بند قرار می عادت بر این بود که برای کفش ج خدا

ھایش یک بند درست بکند،  ست تا برای کفشقرار بگیرد؛ و حال اگر کسی خوا
 تواند این کار را انجام دھد؛ و این عمل، مکروه یا خالف َاولی نیست. می

 



 

 
 
 
 
 

 )۱۲باب (
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 ۸۷ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ١( ِ بِْن وَْهٍب  ،َوَ�ْ�ُ َواِحدٍ  ،) َحدَّ َعِن ابِْن  ،َ�ْن يُو�َُس  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ
�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،ِشَهاٍب 

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن َوِرقٍ  :َ�ْن أ ُه َوَ�َن فَصُّ  ،اَكَن َخاَ�ُم انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

 َحبَِشيًّا.
از جنس نقره و نگین  ج گوید: انگشتری رسول خدا س) ... انس بن مالک۱ـ ( ۸۷

 آن، حبشی بود.

 &  
 انگشتری.»: خاتَم«

ق« رِ نقره، سیم؛ یکی از فلزات گرانبھا که در معدن به طور خالص یا درون »: وَ
شود. و نقره،  پیدا میسنگ یا به حالت ترکیب با فلزات دیگر، مانند سرب و انتیمون 

ھای نازک یا  توان از آن ورقه فلزی است سفید رنگ و بّراق و چکش خور که می
مفتولھای باریک درست کرد؛ حرارت و الکتریسیته را بھتر از تمام فلزات ھدایت 

 آید و بیشتر درون سنگ یا به حالت ترکیب با سرب کند؛ از معدن بدست می می
رود؛ و  ختن مسکوکات و ظرفھای گرانبھا و ... به کار میباشد. این فلز برای سا می

 برند. می کنند و به صورت آلیاژ به کار تر شود، آن را با مس ترکیب می برای آنکه محکم

ه« نگین انگشتری؛ آنچه بر روی انگشتری سوار کنند؛ سنگ قیمتی »: فَصّ »: «فَصُّ

 .فِصاصو گوھری که بر روی چیزی نصب کنند. جمع: 

نگین حبشی؛ چون معدن آن نگین، در حبشه قرار داشت، از این رو آن »: اً حبشيّ «
 اند. نگین را به حبشه منسوب کرده

 ۸۸ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ٢( بُو َعَوانَةَ ،) َحدَّ
َ
َ�نَا أ يِب �رِْشٍ  ،َحدَّ

َ
نَّ انلَّيِبَّ  ،َعِن ابِْن ُ�َمرَ  ،َ�ْن نَافِعٍ  ،َ�ْن أ

َ
أ

ُ َص�َّ  ةٍ ا�َّ ََذ َخاَ�ًما ِمْن فِضَّ بَُسُه. ،َعلَيِْه وََسلََّم اختَّ
ْ
 فاََكَن َ�ِْتُم بِِه َوَال يَل

بُو ِعيىَس 
َ
بُو �رِْشٍ  :قَاَل أ

َ
. :أ يِب وَْحيِشٍّ

َ
 اْسُمُه َجْعَفُر ْ�ُن أ
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برای خویشتن، انگشتری از  ج گوید: رسول خدا ب) ... عبدالله بن عمر۲ـ ( ۸۸
 کردند. نمودند و آن را به انگشت خویش نمی می ھا را مھر نامهنقره گرفتند که با آن، 

گوید: نام ابوبشر [که در سند حدیث ذکر شده است]، جعفر بن  ابوعیسی ترمذی
 باشد. ابی وحشی می

 &  
َذَ «  گرفت و انتخاب کرد.»: اِختَّ

است:  نمود. در برخی از روایات آمده می ی آن مھر ھا را به وسیله نامه»: به خيتم«

ای مرقوم داشت و آن را مھر نفرمود. گفته  ھا، نامه برای قیصر یا رومی ج پیامبراکرم«
شود. این موضوع  ی شما در صورتی که ممھمور نباشد، خوانده و پذیرفته نمی شد: نامه

را بر آن واداشت که برای خود انگشتر و مھری بسازد و نقش آن مھر و  ج پیامبر

 بود.» اهللاحممد رسول «انگشتر، 

کرد]: در احادیث و روایات  آن انگشتر را به انگشت نمی ج [و پیامبر»: واليلبسه«

انگشتری از نقره داشتند که آن را در دست راست  ج دیگر آمده است که رسول خدا
کردند و نگین آن به طرف کف دست راست ایشان بود؛ و در این روایت آمده است  می

کردند. و به ظاھر میان این دو روایت تضاد و  انگشتر به انگشت نمی ج که رسول خدا
 تناقض وجود دارد.

 توان این تناقض را به دو صورت رفع کرد: و می
دو انگشتر داشتند؛ یکی را فقط ھنگام نوشتن نامه و به منظور  ج رسول خدا -۱

ه کردند و دیگری را در غیر این وقت ب مھر زدن، در انگشِت دسِت راست می
 کردند. دست می

آن انگشتر را ھمیشه و به طور  ج ، این است که پیامبر»اليلبسه«یا مراد از  -۲
کردند و  کردند، بلکه گاھی اوقات از آن استفاده می دائم و پیوسته به دست نمی

 نمودند. به دست راست می

 ۸۹ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ٣( نا َحْفُص �ْ  ،) َحدَّ خرَبَ
َ
نَافِيِسُّ ـ أ ُن ُ�َمَر بِْن ُ�بَيٍْد ـ ُهَو الطَّ
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بُو َخيْثََمةَ َحدَّ 
َ
�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،، َ�ْن مُحَيْدٍ َ�نَا زَُهْ�ٌ أ

َ
ُ  :َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ  اَكَن َخاَ�ُم رَُسوِل ا�َّ

ُه ِمنُْه. ٍة فَصُّ  َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن فِضَّ
و نگین آن ھم   تمام نقره، ج گوید: انگشتری پیامبر س) ... انس بن مالک۳ـ ( ۸۹

 از خود نقره بود.

 &  
 رفع یک اشکال: 

ه حبشيّاً «وارد شده بود:  ۸۷ی  در حدیث شماره نگین انگشتری «؛ »و كان فَصّ

از جنس  ج نگین انگشتری پیامبر« و در این روایت آمده است: »حبشی بود. جپیامبر
توان برای رفع این تناقض چنین  ض است! و می؛ و به ظاھر میان این دو، تناق»نقره بود

 گفت:
نگینش حبشی و دیگری، از  ھا، آندو انگشتر داشتند که یکی از  ج پیامبر الف)

ه حبشی وفيه داللة علی انّه كا«گوید:  نقره بود. امام بیھقی می ن له خامتان: احدمها فصّ

 ».ه منهاالخر فصّ و
اند: انگشتری که نگین آن،  و برخی از علماء و صاحب نظران اسالمی گفته ب)

آن را به دور  ج حبشی بود، ھمان انگشتری بود که از جنس طال بود، که پیامبر
آن را  ج افکندند؛ و انگشتری که نگین آن، از نقره بود، ھمان انگشتری است که پیامبر

 اب نمودند.از نقره تھیه و برای خویش انتخ

 ۹۰ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ٤( َ�نَا ُمَعاُذ ْ�ُن ِهَشاٍم قَاَل  ،) َحدَّ يِب  :َحدَّ
َ
خرَبَ� أ

َ
َ�ْن  ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،أ

�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل 
َ
َعجَ  :أ

ْ
 ال

َ
ْن يَْ�تَُب إِىل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ ِ َص�َّ ا�َّ َراَد رَُسوُل ا�َّ

َ
ا أ ُ لَمَّ

َ
 :ِم ِ�يَل هل

 ِكتَابًا َعلَيِْه َخاَ�مٌ 
َّ

َعَجَم َال َ�ْقبَلُوَن إِال
ْ
ِه. ،إِنَّ ال  َ�يَاِضِه يِف َكفِّ

َ
ْ�ُظُر إِىل

َ
�ِّ أ

َ
 فَاْصَطنََع َخاَ�ًما َفَك�

خواستند تا برای پادشاھاِن  ج گوید: چون پیامبر سانس بن مالک ) ...۴ـ ( ۹۰
ھایی را که مھر شده  ای بنویسند، به ایشان گفته شد: پادشاھاِن عجم، جز نامه عجم نامه

را بر آن واداشت که  ج کنند؛ و این موضوع، پیامبر پذیرند و قبول نمی باشند را نمی
 برای خود انگشتر و مھری بسازند.
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گوید: گویی ھم اکنون به سپیدی و درخشندگی آن انگشتر،  می سمالکانس بن 
 نگرم. می درخشید، می ج که در دست رسول خدا

 &  
 شود: می ھرگاه، مگر، چون، ھنوز؛ این واژه به سه وجه آورده»: ملَّا«

 کند و معنای آن را به ماضی بر می مختص فعل مضارع است و آن را مجزوم اول:
 گرداند. می

ی دوم،  مختص فعل ماضی است و مقتضی دو جمله است که وجود جمله دوم:

 : ھرگاه که نزد من بیاید، او را گرامیاكرمته ملّا جائني«ی اول است:  مستلزم وجود جمله

 نامند. می وجوب لوجوب، و برخی نیز آن را وجود لوجودو آن را حرف ». دارم می

ان كل نفس ملا عليها «شود:  می داخل ی اسمیه حرف استثناء است و بر جمله سوم:

 »: ھیچ نفسی نیست مگر که بر آن نگھبانی است.حافظ

اهللا  كانشد«شود، مانند:  می و بر فعل ماضی از لحاظ لفظ و نه از لحاظ معنی داخل

تریِن کلمات،  عجیب« گوید: می سیبویه». خواھم مگر کارت را نمی : چیزی از توملّا فعلتَ 
ا است که اگر بر سر فعل ماضی درآید ظرف، و اگر بر سر فعل مضارع درآید،  کلمه ی َلمَّ

 »است. »االّ «حرف و اگر بر غیر ماضی و مضارع درآید، به معنی 

 خواست و اراده نمود.»: اراد«

غیر عرب، اعم از ایرانی و ترک و اروپایی؛ و بیشتر به ایرانیان اطالق »: العجم«
 شود. می

کنند و ارزشی بدان قائل  کنند. توجھی نمی پذیرند. قبول نمی نمی »:يقبلون ال«
 شوند. نمی

 برای خود انگشتری تھیه کرد.»: اصطنع«

 گویا من.»: فكأنّی«

 کنم. نگاه می»: اَنظُر«

 سپیدی و درخشندگی انگشتر.»: بياضه«
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 ۹۱ حدیث شماره

ُد ْ�ُن َ�َْ� ٥( َ�نَا ُ�َمَّ نَْصارِيُّ  ،) َحدَّ
َ
ِ األ ُد ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ َ�نَا ُ�َمَّ يِب  ،َحدَّ

َ
ثَِ� أ َ�ْن  ،َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،ُ�َماَمةَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ ٌد:  :اَكَن َ�ْقُش َخاتَِم رَُسوِل ا�َّ ُ�َمَّ

: َسْطٌر. ،َورَُسوُل: َسْطرٌ  ،رٌ َسطْ  ِ  َوا�َّ
حممد رسول « ج گوید: نقِش نگیِن انگشتر پیامبر س) ... انس بن مالک۵ـ ( ۹۱

در سطری دیگر، و » رسول«در یک سطر، » حممد«و در سه سطر بود؛ اینطور که » اهللا

 در سطر سوم قرار داشت.» اهللا«

 &  
 کاری بر روی نگین انگشتر. کنده»: نقش«

 ای. خط. یک خط از نوشته»: سطر«

 ۹۲ حدیث شماره

بُو َ�ْمٍرو٦(
َ
َْهَضِ�ُّ أ

ْ
ٍّ اجل َ�نَا نرَْصُ ْ�ُن يلَعِ َ�نَا نُوُح ْ�ُن قَيٍْس  ،) َحدَّ َ�ْن َخادِلِ بِْن  ،َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك  ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،قَيٍْس 
َ
 ِكرْسَى  ،َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َكتََب إِىل نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

ُ  ،َوانلََّجايِشِّ رَصَ َوَ�يْ 
َ

ُ  :فَِقيَل هل ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوُل ا�َّ
َ
 خِبَاتٍَم؛ فََصاغ

َّ
إِ�َُّهْم َال َ�ْقبَلُوَن ِكتَابًا إِال

ةٌ  َقتُُه فِضَّ
ْ
. :َوَ�َقَش ِ�يهِ  ،َعلَيِْه وََسلََّم َخاَ�ًما َحل ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ  ُ�َمَّ

خواستند تا برای ِکسری و  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۶ـ ( ۹۲
ھایی را که مھر  گفته شد: آنان جز نامه ج قیصر و ِنجاشی نامه بنویسند؛ به آن حضرت

را بر آن واداشت که برای خود انگشتر و  ج پذیرند. این موضوع پیامبر شده باشند، نمی

ش را نق» حممد رسول اهللا«ی آن از نقره بود؛ و بر نگین آن،  مھری بسازند که حلقه
 نمودند.

 &  
خواستند نامه بنویسند. این عبارت به دلیل روایات  ج پیامبر»: كتب ج يان النّب«

 ۹۰ی  شود؛ چرا که در روایت شماره ترجمه می» اراد ان يكتب ج انّ النّبي«دیگر، به 
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 ».ان يكتب الی العجم... ج ملّا اراد رسول اهللا«آمده است: 

گفتند. و  یک از پادشاھاِن ساسانی را ِکسری می ھا ھر معرب خسرو؛ عرب»: كِرسی«

 .ةاكارسو  اكارس :: عنوان و لقب انوشیرواِن عادل است. كرسینیز 

 .قيارصهپادشاه روم. لقب سابق پادشاھان روم، جمع: »: قيرص«

 لقب پادشاھان حبشه.»: نِجاشی«

ن ی ای دستور دادند تا انگشتری ساخته شود. سازنده ج پس پیامبر»: فصاغ«

 است.» يعلی بن اميّة«در کتب تاریخ و حدیثی آمده: که  چنانانگشتر، 

 ۹۳ حدیث شماره

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ٧( َ�نَا َسِعيُد ْ�ُن اَعِمرٍ  ،) َحدَّ اُج ْ�ُن ِمنَْهالٍ  ،َحدَّ َجَّ
ْ
امٍ  ،َواحل  ،َ�ْن َهمَّ

�ٍَس  ،َعِن الزُّْهِريِّ  ،َعِن ابِْن ُجَر�ٍْج 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن إَِذا َدخَ  ،َ�ْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َالََء أ

ْ
َل اخل

 نََزَع َخاَ�َمُه.
خواستند به ُمستراح داخل شوند،  می ج گوید: ھرگاه پیامبر س) ... انس۷ـ ( ۹۳

 کردند. انگشترشان را از دست شان بیرون می
 &  

خواستند به مستراح وارد  می برای اجابت مزاج ج ھرگاه رسول خدا»: اذا دخل«

ترجمه » اذا اراد دخول اخلالء«شوند. این عبارت به دلیل احادیث و روایات دیگر، به 
 شود. می

جای خالی، محل «اصل به در »: خالء«ی  ُمستراح؛ دستشویی. واژه»: اخلالء«
ون در ُمستراح شود؛ و چ می اطالق» خلوت، جایی که در آن کسی نباشد، مکان فارغ

کسی دیگر نیست و محل خلوت است، این واژه را به ُمستراح و دستشویی به کار 
 بردند.

انگشتری خویش را از دست بیرون کردند؛ چون بر نگین آن  ج پیامبر»: نزع خامته«

 نقش بسته بود و ھمراه بردن آن، در ُمستراح درست نبود.» حممد رسول اهللا«
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 ۹۴ حدیث شماره

ِ ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ  ،َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ ) َحدَّ ٨( َ�نَا َ�بُْد ا�َّ ِ ْ�ُن ُ�َمرَ  ،َحدَّ َ�نَا ُ�بَيُْد ا�َّ  ،َحدَّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َخاَ�ًما ِمْن َوِرقٍ  :َعِن ابِْن ُ�َمَر قَاَل  ،َ�ْن نَافِعٍ  ِ َص�َّ ا�َّ ََذ رَُسوُل ا�َّ فاََكَن  ،اختَّ

يِب بَْ�رٍ ِدهِ يِف يَ 
َ
ِر�ٍس؛  ،ُ�مَّ اَكَن يِف يَِد ُ�ثَْمانَ  ،َوَ�ِد ُ�َمرَ  ،ُ�مَّ اَكَن يِف يَِد أ

َ
َحىتَّ َوَ�َع يِف برِْئِ أ

. :َ�ْقُشهُ  ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ  ُ�َمَّ
انگشتری از نقره برای خود  ج گوید: رسول خدا ب)... عبدالله بن عمر۸ـ ( ۹۴

بود؛ و پس از ایشان در  ج راست آن حضرت گرفتند؛ و آن انگشتر سیمین، در دسِت 
قرار گرفت و در  سدر اختیار عثمانھا  آن پس ازگاه بود؛ و آن بدست ابوبکر و عمر

افتاد. و نقش آن انگشتر: » اَريس«در چاه  سانگشت وی بود؛ تا آنکه از دست عثمان

 بود.» حممد رسول اهللا«

 &  
 آورند.چاه عمیقی که از آن آب بیرون »: بئر«

ح«این واژه در لغت اھل شام، به معنای »: اَريس« [کشاورز] است. چاه اریس، » فالّ
ی منّوره قرار دارد و منسوب به مردی یھودی به نام  در نزدیکی مسجد قباء در مدینه

 است.» اريس«

بعد از اینکه انگشتر در چاه افتاد، به مدت زیادی به جستجوی آن  سعثمان
 آن را پیدا نماید. پرداخت ولی نتوانست

در دست  ج تا ھنگام رحلت آن حضرت ج گوید: انگشتر پیامبر سانس بن مالک
دردست آن دو بود؛ و در  بخود ایشان بود و سپس تا ھنگام مرگ ابوبکر و عمر

ی دوم خالفت او،  در دست او بود، و در نیمه سشش سال اول خالفت عثمان
را در دست خود حرکت  ج انگشتر پیامبر ھمراھش کنار چاه اریس نشسته بودیم و او

به جستجوی آن پرداختیم ولی به آن  سداد که در چاه افتاد؛ سه روز ھمراه عثمان می
 دست نیافتیم و ھر چه جستجو کردیم، نتوانستیم آن را بیابیم.

 



 

 
 
 
 
 

 )۱۳باب (
 سِت   را در د همواره انگشتر ج پیامبر

 کردند می خویش راسِت 
 



 

 
 ۹۵ حدیث شماره

َْغَداِديُّ ١( ُد ْ�ُن َسْهِل بِْن َعْسَكٍر ابلْ َ�نَا ُ�َمَّ ِ ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن  ،) َحدَّ  :قَاالَ  ،َوَ�بُْد ا�َّ
انَ  َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َحسَّ َ�نَا ُسلَيَْماُن ْ�ُن بَِاللٍ  ،َحدَّ يِب نَِمرٍ  ،َحدَّ

َ
ِ بِْن أ �ِك بِْن َ�بِْد ا�َّ َعِن  ،َ�ْن رَشِ

ِ بِْن ُحنَْ�ٍ  �ِيهِ  ،إِبَْراِهيَم بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
يِب َطاِلٍب ريَِض اُهللا تَعايل َعنهُ  ،َعِن أ

َ
ِّ بِْن أ نَّ  :َ�ْن يلَعِ

َ
أ

ُ َعلَيْهِ  بَُس َخاَ�َمُه يِف يَِميِنِه. انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
ْ
 وََسلََّم اَكَن يَل

انگشترشان را در دسِت  ج گوید: پیامبر اکرم س) ... علی بن ابی طالب۱ـ ( ۹۵
 نمودند. می راسِت خویش

 ۹۶ حدیث شماره

ُد ْ�ُن َ�َْ� ٢( َ�نَا ُ�َمَّ مْحَُد ْ�ُن َصاِلٍح ،) َحدَّ
َ
َ�نَا أ ِ ْ�ُن وَْهٍب  ،َحدَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�ْن  ،َحدَّ

يِب نَِمرٍ  ،َماَن بِْن بَِاللٍ ُسلَيْ 
َ
ِ بِْن أ �ِك بِْن َ�بِْد ا�َّ َْوُه. ،َ�ْن رَشِ

َ
� 

) محمد بن یحیی، از احمد بن صالح، از عبدالله بن َوھب، از سلیمان بن ۲ـ ( ۹۶
دیث را برای ما نقل کرده است. بالل، از شریک بن عبدالله بن ابی َنِمر، نظیر ھمین ح

[یعنی شریک بن عبدالله بن ابی َنِمر، نظیر ھمین حدیث را از حیث معنی ـ نه از حیث 
 لفظ ـ برای ما روایت نموده است.]

 ۹۷ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ٣(
َ
َ�نَا أ َ�نَا يَِز�ُد ْ�ُن َهاُرونَ  ،) َحدَّ يُْت اْ�نَ  :َل َ�ْن مَحَّاِد بِْن َسلََمَة قَا ،َحدَّ

َ
 َرأ

يِب َرافِعٍ 
َ
ُُه َ�ْن َذلَِك َ�َقاَل  ،أ تلْ

َ
ِ ْ�َن َجْعَفٍر َ�تََختَُّم يِف  :َ�تََختَُّم يِف يَِميِنِه فََسأ يُْت َ�بَْد ا�َّ

َ
َرأ

ِ ْ�ُن َجْعَفرٍ  ،يَِميِنهِ  ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�تََختَُّم يِف يَِميِنِه. :َوقَاَل َ�بُْد ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ  اَكَن رَُسوُل ا�َّ
را در حالی دیدم که انگشتر  سگوید: ابن ابی رافع /سلمة) ... حماد بن ۳ـ ( ۹۷

نمود؛ از این رو از او از سبب آن پرسیدم که چرا وی  را به دسِت راسِت خویش می
دارد؟ وی در پاسخ بدین سؤال گفت: عبدالله بن جعفر  انگشتر را به دست راستش می

 ج رسول خدا نمود و گفت: را دیدم که انگشتر را به دسِت راسِت خویش می
نمودند [از این رو، ما ھم به تأّسی و اقتداء به  انگشترشان را در دسِت راسِت خویش می
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 داریم.] می ایشان، انگشتر را به دست راستمان

 &  
 ج ی صحابه و یاران بزرگوار پیامبر ی ھمانند پدرش، از زمرهو»: بن جعفرعبدالله «

آید و نخستین مولودی از مسلمانان است که در حبشه متولد شده است؛ و  به شمار می
ی منّوره دار فانی را وداع گفته و چھره در نقاب خاک کشیده است؛ و بخاری،  در مدینه

ماجه نیز از او احادیث و روایاتی را در مسلم، ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن 
 اند. ھایشان نقل کرده کتاب

 ۹۸ حدیث شماره

َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن ُموىَس ٤( ِ ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ  ،) َحدَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َفْضِل  ،َحدَّ
ْ
َ�نَا إِبَْراِهيُم ْ�ُن ال َ�ْن  ،َحدَّ

ِد بِْن َعِقيٍل  ِ بِْن ُ�َمَّ ِ بِْن َجْعَفرٍ َ�ْن َ�بِْد  ،َ�بِْد ا�َّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�تَخَ  :ا�َّ نَّه َص�َّ ا�َّ
َ
تَُّم �

 يِف يَِميِنِه.
ھمواره انگشترشان را به  ج گوید: رسول خدا ب) ... عبدالله بن جعفر۴ـ ( ۹۸

 کردند. انگشتان دست راستشان می

 ۹۹ حدیث شماره

اِب ِزَ�اُد ْ�نُ ٥( َطَّ
ْ
بُو اخل

َ
َ�نَا أ ِ ْ�ُن َميُْمونٍ  ،َ�َْ�  ) َحدَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�ْن َجْعَفِر بِْن  ،َحدَّ

دٍ  �ِيهِ  ،ُ�َمَّ
َ
ِ  َ�ْن َجابِرِ  ،َ�ْن أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�تََختَُّم يِف  :بِْن َ�بِْد ا�َّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

 يَِميِنِه.
پیوسته انگشترشان را به  ج گوید: پیامبر بللها) ... جابر بن عبد۵ـ ( ۹۹

 نمودند. انگشتاِن دسِت راست خویش می

 ۱۰۰ حدیث شماره

ازِيُّ ٦( ُد ْ�ُن مُحَيٍْد الرَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َجِر�رٌ  ،) َحدَّ ِد بِْن إِْسَحاَق  ،َحدَّ لِت  ،َ�ْن ُ�َمَّ َعِن الصَّ
ِ قَاَل   قَاَل  ،اَكَن اْ�ُن َ�بَّاٍس  :بِْن َ�بِْد ا�َّ

َّ
ُ إِال

ُ
ِ  :َ�تََختَُّم يِف يَِميِنِه َوَال إَِخاهل َص�َّ  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�تََختَُّم يِف يَِميِنِه.  ا�َّ
ھمواره انگشتری را به  بگوید: ابن عباس س) ... صلت بن عبدالله۶ـ ( ۱۰۰



 ١٥٠ کردند یم شیخو راسِت  سِت   د در را انگشتر همواره ج امبریپ) ۱۳( باب

ز پیوسته انگشترشان را به نی ج گفت: رسول خدا کرد؛ و به گمانم می دست راست می
 نمودند. انگشتاِن دسِت راست خویش می

 &  
 کنم. نمی تردید ندارم، شک ندارم، گمان»: ال اخال»: «وال اخاله«

معنی در اینجا به » كان...». « ج پیوسته و ھمواره رسول خدا»: كان رسول اهللا«
 ؛ یعنی: پیوستگی.است» اتصال بدون انقطاع زمان«

 سه حالت دارد:» كان«حقیقت، و در 
آید و اولی را به عنوان اسم خود  فعل ناقص است که بر سر مبتدا و خبر در می اول:

: ھوا صاف كان اجلَوُّ صافياً «کند.  مرفوع، و دومی را به عنوان خبر خود، منصوب می
 شود: و به این معانی آورده می». بود

: پس چون ت فكانت وردةً كالدهانفاذا السامء انشقّ «گردید. »: صار«به معنی  -۱
 ».چاک شود آسمان و ھمانند روغن زیتون گلگون گردد

ه مستطرياً « معنی استقبال؛به  -۲ ترسند که بدی  : از روزی میخيافون يوماً كان رشُّ
 »آن آشکار خواھد بود.

: بھترین امتی ھستید که برای كنتم خري امة اخرجت للناس« معنی حال؛به  -۳
 »ه شده است.مردمان بیرون آورد

: و و كان اهللا غفوراً رحيامً «است؛ پیوستگی؛  معنی اتصال بدون انقطاع زمانبه  -۴
 ».ی مھربان است ھمواره خداوند بخشنده

 ».: ھر چه خدا خواست شدما شاء اهللا كان«پذیرفت.  به معنی شد. انجام -۵

تنبتوا حدائق ذات هبجة ما كان لكم ان « معنی سزاوار و شایسته، باید، بایستی.به  -۶

ھای باشکوھی که نباشد شما را (شایستگی آن را ندارید) که  : باغشجرها
 ».درختان آن را برویانید

: و درمدینه املدينة تسعة رهط و كان يف. «معنی جریان و حرکت منقطع استبه  -۷
 »ھفت گروه بود.

» ثبت«کند؛ و در این صورت فعل تاّم است که یا به معنی  به اسم کفایت می دوم:
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؛ و یا به معنی »: خدا بود و ھیچ چیز با او نبودكان اهللا وال شیء معه«ود] است: [ب

: آنچه خدا خواست، شد و آنچه ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن«[شد] است: » وقع«
 ».نخواست، نشد

: زید زيد كان قائمٌ «آید:  زائد است و برای تأکید میان دو چیز مالزم یکدیگر می سوم:
آید و بر وقوع حادثه یا  ؛ و در این صورت فقط در وسط یا آخر کالم می»استایستاده 

 کند. زمان داللت نمی

 ۱۰۱ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ ٧(
َ
ُد ْ�ُن أ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،) َحدَّ يُّوَب بِْن ُموىَس  ،َحدَّ

َ
َعِن ابِْن  ،َ�ْن نَافِعٍ  ،َ�ْن �

ةٍ  :ُ�َمرَ  ََذ َخاَ�ًما ِمْن فِضَّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم اختَّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
هُ  ،أ ا يَِ� َكفَّ ُه ِممَّ  ،وََجَعَل فَصَّ

ِ «َش ِ�يِه َوَ�قَ  ٌد رَُسوُل ا�َّ ي َسَقَط ِمْن ُمَعيِْقيٍب يِف » ُ�َمَّ ِ
َّ

َحٌد َعلَيِْه وَُهَو اذل
َ
ْن َ�نُْقَش أ

َ
َو َ�َ� أ

 
َ
 ِر�ٍس.برِْئِ أ

انگشتری از نقره برای خویش  ج گوید: پیامبر ب) ... ابن عمر۷ـ ( ۱۰۱
گرفتند، و نگین آن را به طرف کِف دست خویش قرار دادند، و بر نگین آن انگشتر، 

مردمان را نھی کردند از اینکه  ج رسم شده بود؛ و رسول خدا» حممد رسول اهللا«نقش 
ی را رسم کند. و این انگشتر، ھمان کسی دیگر بر انگشتری خویش، چنان نقش

يقيب«انگشتری است که از دست  عَ  افتاد.» اَريس«در چاه » مُ

 &  
نھی فرمودند که کسی دیگر بر  ج و رسول خدا»: وهنی ان ينقش احد عليه«

را نقش و رسم کند. یعنی ھیچ کس بر » حممد رسول اهللا«انگشتری خویش، نقش 

را نقش نکند تا با این کار باعث التباس و » رسول اهللا حممد«انگشتر خود نقش انگشتر 
 فساد شود.

گفتند: در  ج اند: قریش به پیامبر در روایت دیگری وارد شده است که راویان گفته
پذیرفتند؛ و این موضوع  نمی ھای بدون مھر را آنجا ـ و مقصودشان ایران بود ـ نامه

حممد «ر و مھری بسازد و نقش آن را بر آن واداشت که برای خود انگشت ج پیامبر
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بود؛ و فرمودند: ھیچ کس بر انگشتر خود نقش انگشتر مرا [یعنی نقش » رسول اهللا

 را نقش نکند.»] حممد رسول اهللا«

يقيب« عَ ھا با  است، که در بسیاری از جنگ ج ی پیامبر اکرم وی، یکی از صحابه»: مُ

با دشمنان و بدخواھان اسالم و ھا  آن و دیگر اصحاب، شرکت کرده و در رکاب ج پیامبر
مسلمین جنگید و از ِکیان اسالم و قرآن دفاع نمود؛ وی در جنگ بدر شرکت کرده و 

 ی منّوره نیز ھجرت کرد.  به سوی حبشه نیز ھجرت نموده است و بعد از آن به مدینه

عيقيب بن ابی فاطمة الدوسی« :نام کامل وی است. معیقیب از سوی عمر بن » مُ

به مھر داری  ،سبه سرپرستی بیت المال و از سوی عثمان بن عّفان ،سطابخ
 گماشته شده بود.

دار فانی را  ساند: در اواخر خالفت عثمان بن عفان ی وفات وی، برخی گفته درباره
به  سوداع گفته؛ و برخی نیز بر این باورند که وی، در ایام خالفت علی بن ابی طالب

 سال چھل ھجری قمری، چھره در نقاب خاک کشیده است. 
در  ساز انگشت عثمان ج وارد شده بود که: انگشتر پیامبر ۹۴ی  در روایت شماره

چاه اریس افتاد؛ ولی در این روایت آمده است که: انگشتر، از دست معیقیب در چاه 
 اریس افتاد؟!

بود؛ از این  سقیب، مھردار عثمانتوان به این اشکال چنین پاسخ داد که: معی و می
از  سدھند؛ چرا که عثمان نسبت میھا  آن رو افتادن انگشتر در چاه را به ھر دوی

خواسته تا مھر و انگشتر را بدو بدھد تا با آن چیزی را مھر کند؛ و پس از  سمعیقیب
داده و در حین دادن و گرفتن، انگشتر به درون  سآن، انگشتر و مھر را به معیقیب

و ھم به  سچاه افتاده؛ از این جھت افتادن انگشتر در چاه را به ھر دو [ھم به عثمان
 اند. بود] نسبت داده سکه مھردار عثمان سمعیقیب

 ۱۰۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ٨( َ�نَا َحاتُِم ْ�ُن إِْسَماِ�يَل  ،) َحدَّ دٍ  ،َحدَّ �ِيِه  ،َ�ْن َجْعَفِر بِْن ُ�َمَّ
َ
َ�ْن أ

َُسْ�ُ َ�َتَختََّماِن يِف �ََسارِِهَما. :قَاَل 
ْ
ََسُن َواحل

ْ
 اَكَن احل

کند که گفت:  ] روایت میساز پدرش [محمد باقر س) ... جعفر بن محمد۸ـ ( ۱۰۲
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 کردند. انگشترشان را به دسِت چِپ خویش می بحسن و حسین

 &  
 کردند. می انگشتردر دست چپشان، »: يتختّامن فی يسارمها«

در مورد انگشتر داشتن در دست راست، یا در دست چپ: روایات، مختلف و 
متعارض است؛ اما حق این است که روایات انگشتر در دست راست داشتن، از روایاِت 

گوید:  می لتر ھستند؛ زیرا عایشه تر و راجح انگشتر در دست چپ داشتن، صحیح
داشتند که با راست شروع کنند: در  می وستی کارھای خود د در ھمه ج پیامبر«

 »دست شستن و کفش پوشیدن و دیگر کارھا.
تا  ج : پیامبرکند روایت می لنیز خواندیم که عایشه ۸۵ی  و در حدیث شماره

داشتند؛ چه در آراستن و  توانستند، شروع کردن با راست را دوست می آنجا که می
 در شستشوی. شانه زدن زلف؛ و چه در پوشیدن کفش؛ و چه

، بیشتر، مشھورتر و »انگشتر در دست راست داشتن«احادیِث به ھر حال، روایات و 
 .است» انگشتر در دست چپ داشتن«صحیحتر از روایات و اخباِر 

 ۱۰۳ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ٩(
َ�نَا َ�بُْدا�َّ نَا ،) َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
بَّاِع ـ  أ ُد ْ�ُن ِعيىَس ـ وَُهَو اْ�ُن الطَّ ُ�َمَّ

امِ  َعوَّ
ْ
َ�نَا َ�بَّاُد ْ�ُن ال يِب َعُروَ�ةَ  ،َحدَّ

َ
�َِس بِْن َمالٍِك  ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،َ�ْن َسِعيِد بِْن أ

َ
نَُّه َص�َّ  :َ�ْن أ

َ
� 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َ�تََختَُّم يِف يَِميِنِه.  ا�َّ
ھمواره انگشترشان را به  ج گوید: رسول خدا سانس بن مالک) ... ۹ـ ( ۱۰۳

 نمودند. دسِت راسِت خویش می

 ۱۰۴ حدیث شماره

ُمَحاِرِ�ُّ ١٠(
ْ
ُد ْ�ُن ُ�بَيٍْد ال َ�نَا ُ�َمَّ يِب َحاِزمٍ  ،) َحدَّ

َ
َعِز�ِز ْ�ُن أ

ْ
َ�نَا َ�بُْد ال َ�ْن ُموىَس بِْن  ،َحدَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َخاَ�ًما ِمْن َذَهٍب  :َعِن ابِْن ُ�َمَر قَاَل  ،َ�ْن نَافِعٍ  ،ُ�ْقبَةَ  ِ َص�َّ ا�َّ ََذ رَُسوُل ا�َّ  ،اختَّ
بَُسُه يِف يَِميِنهِ 

ْ
ُ َعلَيْ  ،فاََكَن يَل ََذ انلَّاُس َخَواِ�يَم ِمْن َذَهٍب َ�َطرََحُه َص�َّ ا�َّ  :ِه وََسلََّم َوقَاَل فَاختَّ

بًدا«
َ
بَُسُه أ

ْ
ل
َ
 ؛ َ�َطَرَح انلَّاُس َخَواِ�يَمُهْم.»َال أ

انگشتری از جنس طال برای  ج گوید: رسول خدا ب) ... ابن عمر۱۰ـ ( ۱۰۴
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نمودند؛ مردم نیز [به تأّسی و  خود تھیه فرمودند، که آن را در دسِت راسِت خویش می
کردند؛ این بود که پیامبر  ] برای خودشان انگشترھای طالیی انتخابج اقتدا از پیامبر
آن را از انگشت خویش بیرون آوردند و به کناری افکندند و فرمودند:  ج گرامی اسالم

 دیگر ھرگز آن را به دست نخواھم کرد.
آن انگشتر زّرین را کنار انداخت]، مردم ھم انگشترھای  ج [و چون رسول خدا

 د.زّرین خویش را به سویی پرت کردند و به کناری افکندن

 &  
طال. زر. یکی از فلزات کمیاب و گرانبھا به رنگ زرد که از تمام فلزات، »:ذهب«

درجه سانتی گراد حرارت ذوب  ۱۱۰۰بیشتر قابل توّرق و مفتول شدن است؛ در 
کنند ولی مخلوطی از جوھر نمک و تیزاب آن  شود؛ اسیدھا به تنھایی بر آن اثر نمی می

م است، آن را با فلزات دیگر از قبیل: مس و نیکل و نقره کند و چون خیلی نر را حل می
برند؛ بیشتر در ساختن مسکوکات و زینت  کنند و به صورت آلیاژ به کار می ترکیب می

شود؛ عیار طال در آلیاژھا بر حسب  آالت و ظروف گرانبھا و آب طالکاری استعمال می
عیار که در  ۱۸طالی قیراط است؛  ۲۴شود؛ عیار طالی خالص  قیراط، تعیین می

% طالی خالص است. معادن طال بیشتر در ۷۵رود دارای  ساختن زیور آالت به کار می
ھا یا به حالت  ھایی در داخل صخره ترانسوال و جبال اورال وجود دارد که به صورت رگه

 شود. ذّراِت مخلوط با ِشن و خاک، پیدا می

 جمع خاتم: انگشتر.»: خواتيم«

 پرت کرد، انگشتر را به کناری افکند. به سویی»: فطرحه«

 انگشتر را به دستم نخواھم کرد.»: ال البسه«

ظرف زمان برای تأکید مستقبل است؛ چه در نفی و چه در اثبات. در نفی »: اَبَداً «

: ھرگز چنین ما فعلته قطّ و لن افعله ابداً «گیرد؛ مانند:  قرار می» قطّ «ماضی، مقابل 

 : ھمواره چنینافعله ابداً «و در اثبات، مانند: ». ھم کردام و ھیچگاه نخوا نکرده
 ».کنم می

 :و حریر خالص برای مردان حرام استاستعمال طالی خالص 
خواھد مسلمانان مزّین و آراسته  می اسالم، در حالی که زینت را مباح نموده و حتی
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َم زِ�َنَة ﴿ و تمیز و نظیف باشند و استفاده از آن را ترک نکنند ِ ٱقُۡل َمۡن َحرَّ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
 ِ ۡخَرَج لِعَِبادِه

َ
ّيَِ�ٰتِ ٱوَ  ۦأ ْ ِ�  لّرِۡزِق� ٱِمَن  لطَّ ِيَن َءاَمُنوا ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱقُۡل ِ�َ لِ�َّ َخالَِصٗة يَۡوَم  �ُّ
ُل  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱ با این وجود، دو نوع  ]۳۲[األعراف:  ﴾٣٢لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُمونَ  �َ�ٰتِ ٱَكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ

زینت را بر مردان حرام کرده است؛ ولی زنان را در استفاده از این دو نوع نیز آزاد 
  گذارده است:
مزّین شدن به حریر و ابریشم است. از علی  نوع دوم:مزّین شدن به طال؛ و  نوع اول:

راست  ی حریر را در دسِت  یک تکه پارچه ج پیامبر«شده است: روایت  سبن ابی طالب

اّن هذين حرام ىلع ذكور «ی طال را در دست چپش قرار داد و فرمود:  و یک قطعه
 ».این دو تا بر مردان اّمت من حرام است«[نسایی]؛ »اّميت

و بر زنانشان «؛ »و حلٌّ الناثهم«و در روایت ابن ماجه این جمله نیز آمده است: 
 ».حالل است

ال «شنیدم که فرمود:  ج پیامبر از«نقل شده است که گفت:  ساز عمربن خطاب
ابریشم را «[مسلم و بخاری]؛  »االخرة تلبسوا احلر�ر فان من لبسه يف ادلنيا لم يلبسه يف

نپوشید؛ زیرا ھر مردی که در دنیا آن را بپوشد، در قیامت از پوشیدن آن محروم 
 ».است

هذه بلاس  ان«فرماید:  ی مزّین شدن مردان به لباس ابریشمی می درباره ج پیامبر
ای  این لباس، لباس کسی است که در قیامت بھره«[مسلم و بخاری]؛  »من ال خالق هل

 ».ندارد
شخصی را دید که انگشتر طال در دست دارد؛ آن را از دستش بیرون  ج پیامبر

؛ »يده حد�م اىل مجرة من ناٍر فيجعلها يفيعمد ا«آورد و به دور انداخت و فرمود: 
 کند و آن را در دست خود قرار تمایل به پاره آتشی پیدا میبعضی از شما عمدًا «

گردد. بعد از اینکه  : انگشتر طال به دست کردن، موجب آتش دوزخ مییعنی». دھد می
رفت، به آن مرد گفتند: برو انگشترت را بردار و به طریقی دیگر از آن  ج پیامبر

دور انداخته  ج ه پیامبرداد: قسم به خدا ! چیزی را کاستفاده بکن. آن مرد جواب 
 [مسلم] ».دارم باشد، من دیگر آن را بر نمی

از این رو، قلم، ساعت، پیاله، استکان، چوب سیگار و سایر چیزھای طالیی که 
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کنند، حکم انگشتر را دارند؛ اما  می استفادهھا  آن اشخاص ثروتمند و عّیاش از
 رای مردان مباح است.انگشتری نقره بر اساس روایات و احادیث صحیح دیگر، ب

و دلیل و حکمت حرمت ابریشم و طال برای مردان در این امر نھفته شده است که 
ی زینتی از حریر و طال برای مردان، یک ھدف تربیتی و  ھدف اسالم از تحریم استفاده

 اخالقی و به منظور باال بردن شخصّیت و مردانگی مردان است. 
خواھد که شھامت و شجاعت و مردانگی  می اسالم که دین نیرو و جھاد است،

ھای ضعف و شکست و نابودی محفوظ نگھدارد. مردی که خداوند او  مردان را از نشانه
ی  را از لحاظ نیرو و قدرت و ترکیب جسمانی، بر زن برتری داده است، سزاوار و شایسته

امر با او شریک  مقام او نیست که در استفاده از زینت آالت با زن مسابقه دھد و در این
 باشد.

عالوه بر این که در تحریم مزبور، یک ھدف اجتماعِی مھمی نیز در نظر گرفته شده 
ی ھمه جانبه با اشرافّیت و  است؛ چون یکی از اھداف بسیار مھم اسالم، مبارزه

خوشگذرانی است. اشرافّیت در نظر قرآن، موجب از ھم گسیختن روابط معنوی جامعه 
کشاند؛ و اشرافّیت یکی از  ھا را به نابودی می ه این امر، ِکیان ملتباشد؛ زیرا ک می

 باشد. می عدالتی در جامعه نیز بی مظاھر
ی مظاھر اشرافّیت و خوشگذرانی  کلیه ج به پیروی از روح و حقیقت قرآن، پیامبر
که زینت حریر و طال را بر مرد حرام کرده و  را بر مسلمانان حرام نموده است، ھمچنان

 است. ستفاده از ظروف طال و نقره را بر مرد و زن حرام نمودها
حرمت استعمال طال، عالوه بر دالیل مذکور، دلیل اقتصادی نیز دارد که از نظر 

 باشد. می اسالم قابل اھمّیت
گردد و مسلمان حق ندارد که آن را از  ی جھانی پول محسوب می طال، پشتوانه

ورت زینت آالت برای مردان و یا به صورت ظروف میدان اقتصادی خارج نماید و به ص
 درآورد.

ی زیادی به زینت آالت  ولی زنان، به مقتضای فطرت و طبع زنانگی، ذاتًا عالقه
دارند؛ لذا خداوند متعال، آنان را از تحریم معاف کرده است به شرط اینکه ھدفشان از 

 ن بیگانه نباشد.پوشیدن حریر و زینت آالت طال، فریب و تحریک تمایالت مردا
اند،  از انگشتری طال استفاده کرده ج و اینکه در حدیث باال آمده است که پیامبر
 مربوط به قبل از تحریم طال برای مردان است.



 

 
 
 
 
 

 )۱۴( باب
ی  اسلحه و های شمشیر صفات و ویژگی

 ج پیامبر
 



 

 
 ۱۰۵ حدیث شماره

ارٍ ١( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا وَْهُب ْ�ُن َجِر�رٍ  ،) َحدَّ يِب  ،َحدَّ
َ
َ�نَا أ �ٍَس  ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،َحدَّ

َ
 َ�ْن أ

ِ  :قَاَل  ٍة.اَكَن قَِبيَعُة َسيِْف رَُسوِل ا�َّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن فِضَّ   َص�َّ ا�َّ
از جنس  ج ی شمشیر رسول خدا گوید: دستگیره س) ... انس بن مالک۱ـ ( ۱۰۵

 نقره بود.

 &  
ی شمشیر  ی شمشیر. آنچه از سیم و مانند آن که بر سر دسته دستگیره»: قبيعة«
 باشد.

از شمشیر در اینجا، ھمان ؛ مراد ج شمشیر رسول خدا»: سيف رسول اهللا«

 است.» ذوالفقار«شمشیری است که موسوم به 

ھای گوناگون داشتند  چندین شمشیر با نام ج شود که رسول خدا می خاطر نشان
 که عبارتند از:

 از پدرشان به ارث بردند. ج این شمشیر را رسول خدا». مأثور« -۱

 ».قضيب« -۲

لَعی« -۳  ».قُ

تّار« -۴  ».بَ

 ».احلَتف« -۵

م« -۶ ذَ  ».خمِ

سوب« -۷  ».الرَّ

مصامة« -۸  ».صَ

 ».اللحيف« -۹

 ».ذوالفقار« -۱۰
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از سالح بنی قینقاع، سه  ج به رسول خدا«گوید:  می مروان بن ابوسعید بن معّلی

ة» [قلعی«شمشیر رسید: شمیر  لَعَ لَع، قَ : نام جایی است که شمشیرھای آن معروف قَ

» حتف«نام [بنیاد برانداز]؛ و شمشیری به » بتّار«بوده است.] و شمشیری به نام 

رسید به  ج [مرگ]. و پس از آن ھم، دو شمشیر دیگر از غنائم َفلس به آن حضرت

ذم«ھای:  نام  [درگذرنده از ھر مانع].» رسوب«[بسیار بّران] و » خمِ

 ۱۰۶ حدیث شماره

ارٍ ٢( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُمَعاُذ ْ�ُن ِهَشامٍ  ،) َحدَّ يِب  ،َحدَّ
َ
ثَنا أ َ�ْن َسِعيِد بِْن  ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،َحدَّ

ََسِن ابَلرِصیُّ قَاَل 
ْ
يِب احل

َ
ٍة. :أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن فِضَّ ِ َص�َّ ا�َّ  اَكنَْت قَِبيَعُة َسيِْف رَُسوِل ا�َّ

] گوید: /[برادر حسن بصری /) ... سعید بن ابی الحسن بصری۲ـ ( ۱۰۶
 از نقره بود. ج ی شمشیر پیامبر اکرم قبضه و دستگیره

 &  
 ۱۰۷ حدیث شماره

َرْصِيُّ ٣( ُد ْ�ُن ُصْدَراَن ابلْ بُو َجْعَفٍر ُ�َمَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا َطاِلُب ْ�ُن ُحَجْ�ٍ  ،) َحدَّ َ�ْن ُهوٍد ـ  ،َحدَّ

ِ بِْن َسْعيٍد ـ هِ قَاَل  ،وَُهَو اْ�ُن َ�بِْد ا�َّ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َمكَّ  :َ�ْن َجدِّ ِ َص�َّ ا�َّ َة َدَخَل رَُسوُل ا�َّ
ٌة. َفتِْح وىلََعَ َسيِْفِه َذَهٌب َوفِضَّ

ْ
 يَْوَم ال

ِة؟ َ�َقاَل  :قَاَل َطاِلٌب   ِفضَّ
ْ
ُُه َعِن ال تلْ

َ
ًة. :فََسأ يِْف ِفضَّ  اَكنَْت قَِبيَعُة السَّ

اش به نام  [پدر بزرگ مادری) ... ھود بن عبدالله بن سعید، از جّدش ۳ـ ( ۱۰۷

زيدة« در حالی در روز فتح  ج کند که وی گفت: رسول خدا می روایت»] مزبُدة«یا » مَ
 ی مکرمه شدند که شمشیرشان آراسته به طال و نقره بود. مکه، وارد مکه

طالب بن ُحجیر [که راوی این حدیث است] گوید: از ھودبن عبدالله بن سعید 
آراسته به نقره بود؟ وی در پاسخ گفت:  ج حضرت پرسیدم: کجای شمشیر آن

 ی شمشیر، سیم اندود بود. دستگیره

 &  
ی مکرمه در رمضان سال ھشتم ھجری، فتح شد.  روز فتح مکه. مکه»: يوم الفتح«
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فتح مکه، فتح اعظم مسلمانان بود که «گوید:  میی مکرمه  ی فتح مکه ابن قّیم درباره
دین خود و رسول خود و لشکر خود و حزب خود را که حامل ی آن،  خداوند به واسطه

ی خود را که آن را مشعل  امانت او بودند، عّزت و شوکت بخشید و شھر خود و خانه
ھدایت برای جھانیان قرار داده بود، از چنگ کافران و مشرکان بدرآورد. این فتح 

ھای  دند و خیمهچندان با عظمت بود که اھل آسمان برای آن فریاد شاد باش سردا
ھای ُبرج جوزاء زدند؛ و در پرتو این فتح و پیروزی، مردمان  اعزاز و اکرام آن را بر شاخه

فوج فوج و گروه گروه به دین خدا درآمدند و براثر تابش نور این فتح بزرگ، سراسر 
 ]۱۶۰ص  ۲[زاد المعاد ج» روی زمین غرق در روشنایی و شادمانی گردید.

يفه ذهبٌ «  آراسته به سیم و زر بود. ج شمشیر پیامبر»: ضةٌ و فوعلی سَ
علماء و صاحب نظران اسالمی در صّحت این حدیث، مطمئن نیستند و بسیاری از 

اند که اسناد این  اند و گفته محدثان، این حدیث را ضعیف و غیر قابل اعتماد دانسته
اند که این  اشتهاند و ابراز د حدیث، قوی نیست؛ و این حدیث را با شگفتی نقل کرده

 ».والله اعلم«باشد.  نمی حدیث، قابل اعتماد

 ۱۰۸ حدیث شماره

َْغَداِديُّ ٤( ُد ْ�ُن ُشَجاٍع ابلْ َ�نَا ُ�َمَّ ادُ  ،) َحدَّ َدَّ
ْ
بُو ُ�بَيَْدَة احل

َ
َ�نَا أ  ،َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َسْعدٍ  ،َحدَّ

نَُّه َصَنَع  ،َصنَْعُت َسييِْف ىلَعَ َسيِْف َسُمَرَة بِْن ُجنُْدٍب  :ِسِ��َن قَاَل  َعِن ابِْن 
َ
َوَزَ�َم َسُمَرُة �

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوَ�َن َحنَِفيًّا. ِ َص�َّ ا�َّ  َسيَْفُه ىلَعَ َسيِْف رَُسوِل ا�َّ
گوید: شمشیرم را [از حیث شکل و کیفّیت]، ھمانند  /) ... ابن سیرین۴ـ ( ۱۰۸
پنداشت که وی، شمشیر  می نیز چنین سةساختم؛ و سمر سبن جندب ةسمر شمشیر

ساخته است. و  ج خویش را [از حیث شکل و صفت]، مانند شمشیر رسول خدا
 ی بنی َحنیفه بود. ھای قبیله نیز از ساخته ج شمشیر پیامبر

 &  
 ساختم، دستور دادم تا برایم بسازند.»: صنعتُ «

از حیث شکل،  سبن جندب ةھمانند شمشیر سمر»: بن جندب ةعلی سيف سمر«
 صفت و کیفّیت.
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 کرد. پنداشت و تصور می می چنین سبن جندب ةسمر»: ةزعم سمر«

»: حنفيّاً «حنیفه بوده است؛ و  ی بنی ھای قبیله از ساخته ج شمشیر پیامبر»: حنفيّاً «

باشد  می »کّذابی  مسیلمه«ی  : ھمان قبیلهبنوحنيفهاست؛ و » بنوحنيفه«منسوب به 
ی شمشیر  معروف و مشھور بوده است؛ و احتمال دارد که سازندهھا  آن که شمشیرھای

ی بنی حنیفه باشد؛ و این احتمال نیز وجود دارد که آن شمشیر از سوی آن  از قبیله
 رسیده باشد. ج قبیله، به پیامبر

باشد.  سبن جندب ةی کالم خود سمر تواند از دنباله این جمله می»: و كان حنفيّاً «

باشد که در این صورت،  /و این احتمال نیز وجود دارد که از کالم محمد بن سیرین

 است. مرسل

 ۱۰۹ حدیث شماره

َرْصِيُّ ٥( َ�نَا ُ�ْقبَُة ْ�ُن ُمْكَرٍم ابلْ ُد ْ�ُن بَ�ْ  ،) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ ، َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َسْعدٍ  ،رٍ َحدَّ
ْوِهِ.ا اإلِْسنَاِد بَِهذَ 

َ
� 

بن ُمکِرم بصری، از محمد بن بکر، از عثمان بن سعید نیز برای ما  عقبة) ۵ـ ( ۱۰۹
 با ھمین ِاسناد، نظیر این حدیث را [در معنی نه در لفظ] روایت کرده است.

 &  
بن مکرم، از محمد بن بکر، از عثمان بن سعید، نظیر ھمین  عقبةیعنی »: نحوه«

 نه از حیث لفظ ـ روایت کرده است.حدیث را از حیث معنی ـ 





 

 
 
 
 
 

 )۱۵باب (
 ج زره پیامبر های صفات و ویژگی

 



 

 
 ۱۱۰ حدیث شماره

بُو َسِعيٍد  )١(
َ
َ�نَا أ َشجُّ َحدَّ

َ
ِ ْ�ُن َسِعيٍد األ َ�نَا يُو�ُُس ْ�ُن بَُ�ْ�ٍ  ،َ�بُْد ا�َّ ِد بِْن  ،َحدَّ َ�ْن ُ�َمَّ

َ�ْ�ِ  ،إِْسَحاَق  ِ بِْن الزُّ �ِيهِ  ،َ�ْن َ�َْ� بِْن َ�بَّاِد بِْن َ�بِْد ا�َّ
َ
َ�ْ�ِ  ،َ�ْن أ ِ بِْن الزُّ هِ َ�بِْد ا�َّ  ،َ�ْن َجدِّ

عَ 
ْ
َ�ْ�ِ بِْن ال اِم قَاَل َعِن الزُّ ُحٍد ِدراَْعنِ  :وَّ

ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْوَم أ  َ�نَهَ  ،اَكَن ىلَعَ انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َ
َض إِىل

ْخَرِة فَلَْم �َْستَِطعْ  ْتَهُ  ،الصَّ
َ

َحَة حت
ْ
ْ�َعَد َطل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َحىتَّ اْستََوى  ،فَأ وََصِعَد انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

ْخَرِة قَاَل  ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقوُل  :ىلَعَ الصَّ َحةُ « :َسِمْعُت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
ْ
وَْجَب َطل

َ
 ».أ

گوید: در روز جنگ ُاُحد، دو زره بر تن پیامبر  س) ... زبیر بن عّوام۱ـ ( ۱۱۰
خواستند باالی صخره بروند، نتوانستند؛ از این رو  ج بود؛ چون آن حضرت جماکر

را نشاندند و بر دوش او نشستند و به صخره باال رفتند تا اینکه بر صخره  سطلحه
 مستقر شدند و قرار گرفتند.

شنیدم که فرمودند:  ج ی سخنانش گوید: از رسول خدا در ادامه سزبیر بن عّوام
 ش، بھشت را برای خود واجب کرد.با این کار سطلحه

 &  
روز جنگ ُاحد؛ سال دوم ھجری، کّفار قریش با دادن ھفتاد کشته و »: يوم اُحد«

: بازگشتند. ابوسفیان گفتھفتاد اسیر در جنگ بدر، شکست خورده، و به مکه 
انتقام ھا باقی بماند؛ ھمگی شعاِر  ھا خالی نشود و کینه ھا گریه نکنید تا عقده برکشته

 سردھید و من نیز تا انتقام نگیرم با ھمسرم ھمبستر نخواھم شد.
سال بعد، کفار مکه با سه ھزار سوار و دو ھزار پیاده و تجھیزات کامل به قصد جنگ 

ی منوره حرکت کردند؛ به این ترتیب که ھمزمان با سالگرد  با مسلمانان به سوی مدینه
یش را تدارک دیده بود، جمعًا سه ھزار مرد ی خو جنگ بدر، لشکر مکه ِعّده و ُعّده

جنگی از قریش و ھم پیمانانشان و احابیِش ساکن آن سامان ِگرد آمدند. فرماندھان 
قریش چنان مصلحت دیدند که زنان را نیز ھمراه ببرند تا مردان بھتر و بیشتر جان 

شند. فشانی کنند و به خاطر حفظ حرمت حریم و ناموسشان، پای از میدان جنگ نک
 شمار این زنان، پانزده تن بود.

شمار اشتران در لشکر قریش، سه ھزار نفر بود و شمار اسبان، دویست رأس بود که 
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شدند. از لوازم ایمنی  سوار نمیھا  آن بردند و بر را به صورت یدک میھا  آن در طول راه
ن بن در میدان جنگ، ھفتصد زره داشتند و فرماندھی کّل لشکر قریش با ابوسفیا

ی سوار نظام، خالد بن ولید بود که در این فرماندھی، معاونت وی  حرب بود؛ و فرمانده
 .را عکرمة بن ابی جھل بر عھده داشت؛ و لوای جنگ به دست بنی عبدالدار بود

کرد،  که تا آن روز، اسالم نیاورده بود و در مکه زندگی می ج عباس عموی پیامبر
ی کفار  داشت، ماجرای حرکت و حمله ج که به پیامبربه خاطر عالقه و محّبت زیادی 

فرستاد. ھمین  ج ی بنی غّفار نزد پیامبر ای محرمانه، توسط مردی از قبیله را در نامه
از ماجرا با خبر شد، گروھی را از مدینه برای کسب  ج که رسول گرامی اسالم

کفار به  اطالعات بیشتر به سوی مکه فرستاد. مأموران دربازگشت، حرکت قوای
ای را تشکیل  در روز جمعه، جلسه ج سرکردگی ابوسفیان را تأیید کردند. پیامبراکرم

 داده و با مسلمانان در این مورد مشورت فرمود. در این جلسه دو نظریه مطرح شد: 
 ھا سنگر بگیریم تا ھمه بتوانند به ما کمک کنند. در مدینه بمانیم و در کوچه -۱
 یرون شھر بجنگیم.از مدینه خارج شده و در ب -۲

ی دوم که ھمراه با حماسه و اظھار شجاعت بود، جوانان را جذب و طرفداران  نظریه
بیشتری پیدا کرد؛ و در نتیجه رأی بر آن شد که از شھر خارج شوند. با اینکه نظر 

ماندن در شھر بود، ولی به احترام احساسات جوانان، از رأی  ج مبارک شخص پیامبر
ھمراه یک نفر برای آماده کردن اردوگاه از  ج پس از این، پیامبر خود صرف نظر کرد.

ی کوه احد که شرایط نظامی خوبی داشت  شھر مدینه خارج شده و محّلی را در دامنه
 برگزید.

ھای نماز جمعه، مردم را از ماجرا مطلع فرموده و پس از  در خطبه ج پیامبرگاه آن
رھسپار اردوگاه جنگ شدند؛ فرمانده این جنگ، نماز، با ھزار نفر از مھاجرین و انصار، 

چند پرچم را برافراشتند که بعضی به دست  ج بود. آن حضرت ج شخص رسول خدا
 مھاجرین و برخی به دست انصار سپرده شد.

از اصحاب در طّی حرکت  ج حرکت از مدینه تا اردوگاه ُاحد، پیاده بود و رسول خدا
در بازدید از صفوف، افراد  ج مودند. پیامبرفر می دیدند و صفوف را منظم می سان
ای را دیده و سؤال فرمودند: شما کیستید؟ گفتند: ما از یھودیان مدینه ھستیم که  تازه

با کمی تأمل فرمودند: برای جنگ با  ج ایم. آن حضرت برای کمک به شما آمده
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سیصد نفر گیریم. به ھمین دلیل از ھزار نفر لشکر اسالم،  مشرک، از مشرک کمک نمی
اند که این سیصد نفر، یھودی نبودند، بلکه مسلمانانی مانند  کم شدند. البته برخی گفته

عبدلله بن ُابّی ھم بودند که چون حرکت مسلمانان با رأی آنان مبنی بر سنگر گرفتن 
 در شھر موافق نشده بود، در میان راه جدا شدند.

امه کردند و عبدالله بن ُجبیر را با نماز صبح را با ھفتصد نفر در ُاحد اق ج پیامبر
ی حساس کوه قرارداده و سفارش  پنجاه نفر از تیراندازاِن ماھر، مأمور حفظ دھانه

 فرمودند که ھرگز این منطقه را خالی نکنید.
ابوسفیان نیز خالد بن ولید را ھمراه با دویست نفر سرباز، مأمور نمود تا ھرگاه 

 نمایند، از پشت سر به سپاه اسالم حمله ور شوند.ی کوه، غفلت  نگھبانان از دھانه
ھا و زنان  سرانجام دو لشکر در برابر یکدیگر صف آرایی کردند. ابوسفیان به نام بت

کردند. از لشکر  می به نام خداوند متعال، سپاه خود را تشویق ج زیبا، و رسول خدا

 بلند بود. و از سپاه کفر، صدای َدف و َنی» اهللا اكرب«مسلمانان، فریاد 
ی سریع، لشکر قریش را در ھم  جنگ که شروع شد، مسلمانان با یک حمله

را تعقیب نمودند. بعضی از ھا  آن شکستند و سپاه کفر پا به فرار گذاشته و مسلمانان
مسلمانان به خیال شکست قطعی کفار، سرگرم جمع آوری غنائم شدند و نگھباناِن 

به طمع جمع آوری غنائم،  ج اکید رسول خدای کوه نیز بر خالف سفارشھای  دھانه
ی تحت حفاظت خود را رھا کردند. در این ھنگام خالدبن ولید با دویست نفر  منطقه

سپاه خود که در کمین بودند، از فرصت استفاده نمودند و از پشت، به سپاه اسالم 
 حمله کردند.

شھید  ج پیامبر ی کفار دیدند. حمزه عموی ناگھان مسلمانان، خود را در محاصره
ی  بودند، بقیه ج شد و جز افراد معدودی که پروانه وار گرد وجود مبارک رسول خدا

 مسلمانان پا به فرار گذاشتند و پراکنده شدند.

را به خیال  س، سرباز فداکار اسالم، مصعب»ابن قمعة«یکی از کّفار مکه، به نام 

است شھید کرد و فریاد زد: به الت و عّزی سوگند! که محمد کشته  ج اینکه او پیامبر
مطمئن شده و راه مکه را در پیش گرفته و جنگ  ج شد. کّفار به شھادت رسول خدا

 را رھا کردند؛ و عمًال این شعار به نفع مسلمانان تمام شد.
 با ترس و ج ی شھادت رسول خدا در این میان، مسلمانان نیز با شنیدن شایعه
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بازگشته و از آن  ج وحشت پا به فرار گذاشته و بعد از با خبر شدن از زنده بودن پیامبر
ی  عذر خواھی کردند. در این جنگ، ھفتاد تن از مسلمانان شھید و عّده ج حضرت

 زیادی نیز مجروح شدند.

ھای  ی جنگ با آستین کوتاه که از حلقه زره. و زره: جامه»: درع«مثنی »: درعان«
ھای دیگر به تن  شده و در قدیم ھنگام جنگ روی لباس می دی، بافتهریز فوال

گوید: در روز جنگ ُاحد، دو زره بر تن  می ساند. در روایتی محمد بن مسلمه کرده می

ذات «ھا  . یعنی نام یکی از آن زرهفضةی  ی ذات الفضول و زره دیدم؛ زره ج رسول خدا

 بود.» فضة«و نام دیگری، » الفضول

 خواستند تا باال روند. ج پس پیامبر »:فنهض«

 تخته سنگ بزرگ.»: الصخرة«

به سه عّلت  ج نتوانست از صخره باال برود. رسول خدا ج پیامبر»: فلم يستطع«
 نتوانستند از صخره باال بروند: 

 ھا. به خاطر سنگینی و بلندی زره -۱
 به خاطر جراحت شدیدی که در جنگ ُاحد برداشته بودند. -۲
 دتی پیش، اندکی فربه شده بودند.از م ج پیامبر -۳

 را نشاند و بر دوش او نشست. سطلحه»: فاقعد طلحة حتته«

 توانست از صخره باال رود.  سبا یاری طلحه ج پیامبر»: ج صعد النّبي«

 بر صخره باال رفت و مستقر گردید.»: استوی«

 طلحه، بھشت را برای خود واجب کرد.»: اوجب طلحة«
ھای چشمگیر از خود  نظیر و فداکاری بی ھای قھرمانی در جنگ ُاحد، مسلمانان

 نشان دادند که تاریخ ھمانند آن را ثبت نکرده است. 
داستان ِگرد آمدن  سنسایی به روایت از جابر ،سدر مورد طلحة بن عبیدالله

ای از انصار پیرامون ایشان بودند،  را در حالی که عده ج مشرکان در اطراف رسول خدا
را در میان گرفتند، آن  ج ست: جابر گوید: مشرکان، رسول خداچنین آورده ا

». شود؟ چه کسی با این جماعت، رویاروی می«؛ »من للقوم؟«فرمودند:  جحضرت



 ١٦٨  ج امبریپ زره یها یژگیو و صفات) ۱۵( باب

و کشته شدن ایشان را یکی پس  جابر پیش آمدن یکایک انصارگاه : من! آنطلحه گفت
 سرسیدند، طلحه از دیگری، حکایت کرده است. وقتی که انصار تا آخرین نفر به قتل

طلحه برابر یازده مرد جنگی، جنگید تا به دستش ضربتی گاه جلو آمد. جابر گوید: آن
فرمودند:  ج فرود آمد و انگشتانش قطع شد. طلحه گفت: َحس! بُخشکی شانس! پیامبر

، »بسم الله«گفتی  اگر می«؛ »املالئ�ة و انلاس ينظرون لوقلَت �سم اهللا لرفعتك«
ص  ۷فتح الباری ج » [بردند. می برابر دیدگان مردم به آسمان باال فرشتگان تو را در

 ] ۵۲ص  ۲نسایی ج  ،۳۶۱

در جنگ ُاحد، سی و  سروایت کرده است که: طلحه» االكليل«حاکم نیشابوری در 
 نه یا سی و پنج زخم برداشت و دو انگشت سبابه و میانی دست راستش فلج گردید.

از  ج بود؛ در آن اثنا که رسول خدا ج امبردستیار پی سو در جنگ ُاحد، طلحه
قرار گرفت؛ برجستند  ج ی بزرگی بر سر راه آن حضرت ارتفاعات ُاحد باال رفتند، صخره

تا بر فراز آن صخره برآیند؛ نتوانستند؛ زیرا از مدتی پیش فربه شده بودند و دو زره ھم 
زیر پای  سعبیداللهبن طلحة پوشیده بودند. جراحت شدیدی نیز بدیشان رسیده بود. 

ھایش بلند کرد و باال برد تا ھم  را روی شانه ج نشسته و آن حضرت ج آن حضرت

؛ »اوجب طلحة«سطح آن صخره قرار داد؛ و ایشان پای بر آن صخره نھادند و گفتند: 
 ».طلحه، بھشت را بر خودش واجب کرد«

گاه به یاد ھر سروایت کرده است که گفت: ابوبکر لابوداود طیالسی، از عایشه
 بود. سھای آن روز ھمه از آِن طلحه گفت: پیروزی می افتاد، می روز ُاحد

 چنین سروده بود. سی طلحه ھمچنین درباره سابوبکر صدیق

جبـــت  يـــا طلحـــةُ بـــن عبيـــداهللا قـــد وَ
 

ئـــــتَ املهـــــا العينـــــا  وّ نـــــانُ و بُ  لـــــك اجلِ
 

العین بھشت،  ای طلحة بن عبیدالله! بھشت بر تو واجب گردید، و در آغوش حور«
 »جای گرفتی.

ی  روایت کرده است که گفت: من دست فلج شده سبخاری از قیس بن حازم
را دیدم؛ وی با دست خویش، ضربات شمشیر را در جنگ ُاحد، از رسول  سطلحه

 دفع کرده بود. جخدا
 سی طلحه در آن روز درباره ج اند که پیامبر ترمذی و ابن ماجه روایت کرده
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احب ان ينظر الی شهيد يمشی علی وجه االرض فلينظر الی طلحة بن من «فرمودند: 

رود، طلحة بن  می ھر کس دوست دارد شھیدی را بنگرد که روی زمین راه«؛ »عبيداهللا
 »عبیدالله را بنگرد.

 ۱۱۱ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ ٢(
َ
ُد ْ�ُن أ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنَةَ  ،) َحدَّ َعِن  ،يَِز�َد بِْن ُخَصيَْفةَ َ�ْن  ،َحدَّ

ا ُحٍد ِدراَْعنِ  ،ئِِب بِْن يَِز�دَ السَّ
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َعلَيِْه يَْوَم أ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
قَْد َظاَهَر  ،أ

 بَيْنَُهَما.
دو  ج گوید: در روز جنگ ُاحد، بر تن رسول خدا س) ... سائب بن یزید۲ـ ( ۱۱۱
 که ایشان آن دو زره را روی ھم پوشیده بودند.زره بود 

 &  
 دو زره روی ھم پوشید.»: ظاهر«

است؛ چرا که سائب » مراسيل صحابه«ی  شود که حدیث باال از زمره خاطر نشان می

در جنگ ُاحد شرکت نداشته است؛ به دلیل اینکه در ابوداود این حدیث به  سبن یزید

 ج عن السائب، عن رجلٍ قد سامه: ان رسول اهللا«طور کامل اینگونه نقل شده است: 

رَ يوم اُحد بني درعني  ».ظاهَ





 

 
 
 
 
 

 )۱۶باب (
 کاله خود های صفات و ویژگی

 ج رسول خدا
 



 

 
 ۱۱۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ  )١( �ٍَس  ،َحدَّ
َ
َ�نَا َمالُِك ْ�ُن أ �َِس بِْن َمالٍِك  ،َعِن ابِْن ِشَهاٍب  ،َحدَّ

َ
 :َ�ْن أ

َة وََعلَيِْه ِمْغَفرٌ  ُ َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل َمكَّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
ُ  ،أ

َ
لٌِّق َهَذا اْ�ُن َخَطٍل! ُمتَعَ  :فَِقيَل هل

َكْعبَةِ 
ْ
ْستَاِر ال

َ
 ».اْ�تُلُوهُ « :َ�َقاَل  ،بِأ

[در روز فتح مکه] در حالی  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۱ـ ( ۱۱۲
گفته شد:  ج ی مکرمه شدند که بر سر ایشان کاله خود بود؛ به آن حضرت مکهوارد 

 جی کعبه درآویخته است. پیامبر ھای خانه که خویشتن را به پرده این، ابن َخَطل است
 فرمودند: او را بکشید.

 &  
ر« غفَ  اند. گذاشته می کاله خود؛ زرھی که زیر کاله خود بر سر»: مِ

طَل« بود که وی مسلمان شده و به مدینه  بدالعّزی بن خطل اینجرم ع»: ابن خَ

او را برای جمع آوری صدقات و زکات اعزام فرمودند و ج ھجرت کرده بود و پیامبر
ی بنی خزاعه را ھم ھمراه او کردند. این مرد خزاعی برای ابن َخطل  مردی از قبیله

فرود آمدند، ابن َخطل به کرد. در یکی از منازل که  می پخت و او را خدمت می خوراک
خزاعی دستور داد که برایش خوراکی تھیه کند و خود در نیمروز خوابید. چون از 
خواب بیدار شد، دید خزاعی ھم خفته و خوراکی درست نکرده است؛ لذا به خشم آمد 

برگردم  ج و او را چندان زد که مرد. ھمینکه او را کشت با خود گفت: اگر پیش محمد
شت. این بود که مرتد شد و از اسالم برگشت و ھر چه از زکات گرفته بود مرا خواھد ک

برداشت و به مکه گریخت. اھل مکه از او پرسیدند: چه چیز تو را پیش ما برگردانده 
است؟ گفت: من دینی بھتر از دین شما نیافتم. و ھمچنان بر شرک خود باقی ماند. او 

بود و ھر دو » اَرنب«و نام دیگری، » رتنافَ «دو کنیِز خواننده ھم داشت که نام یکی 

 ج ھایی در ھجو رسول خدا گفت و ترانه می بدکاره ھم بودند. ابن خطل شعر ھم
داد تا ترانه بخوانند. مشرکان پیش او و دو کنیزش رفت  می سرود و به آن دو دستور می

ھا را  ترانهخوردند و در مجلس باده گساری، آن دو زن، ھمان  می و آمد داشتند و شراب
 خواندند. می
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تعلِّق«  درآویزنده، آویزان، آویخته.»: مُ

ھا. در قدیم، عادت اعراب بر این بود که ھر مجرمی که خویشتن را به  پرده»: اَستار«
 دادند. می برد، او را پناه می ھای کعبه پناه نمود و زیر پرده ھای کعبه آویخته می پرده

تن از سران مکه را  ۹خون  ج که، رسول خداشود که در روز فتح م خاطر نشان می
آمدند، َھَدر اعالم کردند و دستور  که از بزرگترین تبھکاران و جنایتکاران به حساب می

ی کعبه دستگیر شوند. و آن ُنه تن  ی خانه دادند آنان را بکشند؛ حتی اگر کناره پرده
 عبارت بودند از: 

َسرح؛ ِعکرمة بن ابی جھل؛ حارث بن  عبدالعّزی بن َخطل؛ عبدالله به سعد بن ابی
ُنفیل بن وھب؛ َمقیس بن ُصبابة؛ َھّباربن اسود؛ دو کنیزک آواز خوان از آِن ابن خطل 

خواندند؛ و ساره کنیزک آزاده  را به آواز می ج ھجو پیامبراکرم که اشعار حاکی از
ن ابی ی حاطب ب ی متعلق به یکی از فرزندان عبدالمطلب، ھمان زنی که نامه شده

 َبلتعه نزد او پیدا شده بود.
 ج برد و شفاعت او را کرد. پیامبر ج نزد پیامبر سابن ابی َسرح را عثمان بن عفان

نیز خون وی را محترم اعالم کردند و اسالم وی را پذیرفتند؛ البته پس از آنکه مدتی 
د. ابن ابی او را به قتل برسان ج ی آن حضرت درنگ کردند، به امید آنکه یکی از صحابه

َسرح، پیش از آن اسالم آورده بود و مھاجرت نیز کرده بود، اما بعدھا مرتد شده بود و 
 به مکه بازگشته بود.

امان طلبید؛  ج ِعکرمه بن ابی جھل، به یمن گریخت؛ ھمسرش برای او از پیامبر
به نیز او را امان دادند. ھمسرش به دنبال او رفت. عکرمه با ھمسرش  ج پیامبر اکرم

 مدینه بازگشت و مسلمانی نیک گردید.
آمد و  ج ھای کعبه درآویخته بود. شخصی به نزد پیامبر اکرم ابن َخطل، به پرده

فرمودند: او را بکشید. آن شخص نیز  ج داد. پیامبر اکرم ج این خبر را به آن حضرت
 بازگشت و او را کشت.

د. َمقیس، پیش از آن اسالم بن عبدالله به قتل رسانی ُنمیلة را، ُصبابةَمقیس بن 
بر مردی از انصار حمله برده و او را کشته بود؛ سپس مرتد شده بود و گاه آورده بود؛ آن

 به مشرکان پیوسته بود.
را آزار و  ج حارث بن ُنفیل بن وھب، ھمان کسی بود که در مکه، بسیار رسول خدا



 ١٧٤ ج خدا رسول خود کاله یها یژگیو و صفات) ۱۶( باب

 او را کشت. سداد؛ و علی بن ابی طالب شکنجه می
اسود، ھمان کسی بود که به ھنگام مھاجرت، متعرض زینب دختر رسول ھّباربن 

شده، و او را به عمد بر روی تخته سنگی غلطانیده بود و جنین وی سقط شده  ج خدا
 بود. ھّبار در روز فتح مکه گریخت، بعدھا اسالم آورد و مسلمانی نیک گردید.

گری امان طلبیدند و وی از آن دو کنیزک آواز خوان، یکی به قتل رسید و برای دی
 اسالم آورد. ھمچنین برای ساره، امان طلبیدند و او نیز اسالم آورد.

بنا به گزارش ابن حجر عسقالنی، ابومعشر، نام حارث بن ُطالِطل خزاعی را در 
خون آنان را َھَدر اعالم کرده بودند، یاد کرده است؛ که  ج ردیف کسانی که پیامبراکرم

را به قتل رسانید. حاکم نیشابوری نیز، کعب بن زھیر را در  وی سعلی بن ابی طالب
ی کسانی که خونشان ھدر اعالم شده بود، یاد کرده است که داستان آن مشھور  زمره

 سرود. ج ای در مدح رسول خدا است، و بعدھا آمد و اسالم آورد و قصیده
که  ھمسر ابوسفیان را عتبةھمچنین، ابن اسحاق، وحشی بن حرب و ھند بن 

ی ابن خطل و اّم سعد را که ھر دو کشته شدند، نام  اسالم آورد و ارنب، کنیز آزاد شده
 برده است.

گردد. در عین حال،  می با این ترتیب، تعداد این افراد بر ھشت مرد و شش زن بالغ
دو کنیزک آوازخوان بوده باشند که پیشتر یاد  احتمال دارد که َارنب و ُاّم سعد، ھمان

 نامشان به اختالف ثبت شده باشد؛ یا خلط نام و کنیه و لقب، پیش آمده باشد. شدند، و

 ۱۱۳ حدیث شماره

مْحَدَ ٢(
َ
َ�نَا ِعيىَس ْ�ُن أ ِ ْ�ُن وَْهٍب  ،) َحدَّ

َ�نَا َ�بُْدا�َّ �ٍَس  ،َحدَّ
َ
ثَنا َمالُِك ْ�ُن أ َعِن ابِْن  ،َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك  ،ِشَهاٍب 
َ
ِ  ،َ�ْن أ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َفتِْح أ

ْ
َة اَعَم ال ُ َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل َمكَّ  وىلََعَ  ، َص�َّ ا�َّ

ِمْغَفرُ 
ْ
ِسِه ال

ْ
ا نَزََعُه، َجاَءُه رَُجٌل  :قَاَل  ،َرأ ُ  ،فَلَمَّ

َ
َكْعَبِة!  :َ�َقاَل هل

ْ
ْستَاِر ال

َ
اْ�ُن َخَطٍل ُمتََعلٌِّق بِأ

 ».اْ�تُلُوهُ « :َ�َقاَل 
ُ َعلَيِْه وََسلََّم لَْم يَُ�ْن يَْوَمئٍِذ ُ�ِْرًما. :قَاَل اْ�ُن ِشَهاٍب   ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 َوَ�لََغِ� أ

به سال فتح مکه، در حالی  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۲ـ ( ۱۱۳
 ی مکرمه شدندکه کاله خود بر سر داشتند. وارد مکه
چون کاله خود را از سر خویش  ج ی سخنانش گوید: آن حضرت در دنباله سانس
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ھای  برداشتند، مردی به نزدشان آمد و بدیشان گفت: ابن َخطل، خویشتن را به پرده
فرمودند: او را  ج ی کعبه درآویخته است و بدانجا پناه برده است! پیامبر اکرم خانه

 بکشید.
رسول ابن شھاب [که یکی از راویان این حدیث است] گوید: به من خبر رسیده که 

 اند. در آن روز، ُمحرم نبوده ج خدا

 &  
سال فتح مکه. فتح مکه، در رمضان سال ھشتم ھجری قمری اتفاق »: عام الفتح«

 افتاده است.

 کاله خود را از سر خویش کشید و برکند.»: نزعه«

 به من خبر رسیده است.»: بلغنی«

 در آن روز.»: يومئذٍ «

ماً « رِ کعبه، احرام پوشیده باشد. کسی که احرام حج بسته آنکه برای زیارت »: حمُ
 ی احرام بر تن کرده باشد. باشد و جامه





 

 
 
 
 
 

 )۱۷باب (
 ی های عمامه صفات و ویژگی

 ج پیامبر
 



 

 
 ۱۱۴ حدیث شماره

ارٍ ) ١( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ  ،َحدَّ  َ�ْن مَحَّاِد بِْن َسلََمَة. ،َحدَّ
َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ  َ�نَا َوِ�يعٌ  ،(ح) وََحدَّ َ�ْ�ِ  ،َ�ْن مَحَّاِد بِْن َسلََمةَ  ،َحدَّ يِب الزُّ

َ
َ�ْن  ،َ�ْن أ

َفتِْح وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداُء. :َجابٍِر قَاَل 
ْ
َة يَْوَم ال ُ َعلَيِْه وََسلََّم َمكَّ  َدَخَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

ی،  در حالی در روز فتح مّکه ج گوید: پیامبر ب)... جابر بن عبدالله۱ـ ( ۱۱۴
 ای سیاه بر سر داشتند. هی مکرمه شدند که عمام وارد مکه

 &  
اممة« این واژه در لغت به این معانی به کار رفته است: عمامه؛ دستارکه بر سر »: عِ

ی سر و  ای کاله خود است به اندازه بندند؛ شال که دور سر ببندند؛ زره خود که گونه

اممو  عامئمپوشند؛ کاله خود. جمع:  می بافته شده از زره و آن را زیر کاله  .عِ

 رنگ سیاه.»: سوداء«

 رفع یک اشکال: 

به سال فتح مکه، در  ج وارد شده بود که رسول خدا ۱۱۲ی  در حدیث شماره
حالی که کاله خود [ِمغفر] بر سر داشتند، وارد مکه شدند؛ ولی در این روایت آمده 

 ای سیاه بر سر روز فتح مکه، در حالی وارد مکه شدند که عمامه ج است که پیامبر
 داشتند؛ و به ظاھرمیان این دو روایت، تناقض است؟

ھر دو را به سر داشتند؛  ج توان بدین اشکال چنین پاسخ داد که رسول خدا می و
ی سیاه را باالی کاله خود، پوشیده بودند. و این احتمال نیز وجود  اینطور که عمامه

د تا اینکه موھای ی سیاه را در زیر کاله خود به سر داشتن دارد که ایشان، عمامه
 سرشان را از زنگار کاله خود حفظ کند.
در فتح مکه، کاله خود بر سرداشتند] بیانگر  ج به ھر حال، روایت ِمغفر [که پیامبر

آماده برای نبرد و پیکار با مشرکان و بدخواھان اسالم و مسلمین  ج آن است که پیامبر
ی سیاه بر سر  مکه، عمامه در فتح ج ی سیاه [که پیامبر بودند؛ و روایت عمامه

 در روز فتح مکه، ُمحرم نبودند. ج داشتند] بیانگر آن است که پیامبر
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قبًال نیز گفته که  چنان» ح«حرف »: ح و حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا وكيع ...«

است؛ چه » حيلوله و حتويل سند«ی سند ذکر شود، به معنای  شد، اگر در طول سلسله
به دو سند مختلف نقل نماید، ھنگام انتقال از سندی به سند اگر محدث، متنی را 

 نویسد؛ و این حرف، رمزی است برای تحویل و انتقال سند. می» ح«دیگر، 
 در حدیث باال نیز، امام ترمذی، متن حدیث را به دو سند مختلف نقل نموده است: 

الزبیر، از ، از ابوسلمةمحمود بن بّشار، از عبدالرحمن بن مھدی، از حّماد بن  -۱
 .سجابر

 .ساز ابوالزبیر، از جابر سلمةمحمود بن َغیالن، از وکیع، از حماد بن  -۲
استفاده » ح«و امام ترمذی نیز، ھنگام انتقال از سند اول به سند دوم، از حرف 

 ای باشد به انتقال از سندی به سند دیگر. کرده است تا اشاره

 ۱۱۵ حدیث شماره

يِب ٢(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،ُ�َمرَ ) َحدَّ َورَّاقِ  ،َحدَّ

ْ
َ�ْن َجْعَفِر بِْن َ�ْمِرو بِْن  ،َ�ْن ُمَساِوٍر ال

�ِيِه قَاَل  ،ُحَر�ٍْث 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِعَماَمًة َسوَْداَء. :َ�ْن أ يُْت ىلَعَ رأِس رَُسوِل اهللا َص�َّ ا�َّ

َ
 َرأ

کند که وی گفت: بر  روایت می) ... جعفر بن عمرو بن ُحریث، از پدرش ۲ـ ( ۱۱۵
 ای به رنگ سیاه دیدم. عمامه ج سر مبارک رسول خدا

 ۱۱۶ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ  )٣( َ�نَا َوِ�يعٌ  :قَاالَ  ،َوُ�وُسُف ْ�ُن ِعيىَس  ،َحدَّ َ�ْن ُمَساِوٍر  ،َحدَّ
َورَّاقِ 

ْ
�ِيهِ َ�ْن  ،َ�ْن َجْعَفِر بِْن َ�ْمُرو بِْن ُحَر�ٍْث  ،ال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َخَطَب  ،أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

 َس وََعلَيِْه ِعَماَمٌة َسوَْداُء.انلَّا
کند که وی گفت:  می ) ... جعفر بن عمرو بن ُحریث، از پدرش نقل۳ـ ( ۱۱۶

ی سیاه بر سر  برای مردم خطبه ایراد فرمودند، در حالی که عمامه ج پیامبراکرم
 داشتند.

 &  
طَب« در میان مردم به ایراد خطبه پرداخت. پند و اندرز و موعظه و نصیحت »: خَ
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وعظ و نصیحت کردن. خطبه خواندن. وعظ و سخنرانی برای گروھی »: خطابة«نمود. 
 از مردم.

ی کعبه بوده  در کنار دروازه خانه ج ی پیامبر شود که ایراد خطبه می خاطر نشان
 است.

 ۱۱۷ حدیث شماره

َهْمَداِ�ُّ ٤(
ْ
َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن إِْسَحاَق ال َمِديِ�ُّ  ،) َحدَّ

ْ
ٍد ال َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن ُ�َمَّ َ�ْن َ�بِْد  ،َحدَّ

دٍ  َعِز�ِز بِْن ُ�َمَّ
ْ
ِ بِْن ُ�َمرَ  ،ال ُ  :َعِن ابِْن ُ�َمَر قَاَل  ،َ�ْن نَافِعٍ  ،َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

 َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا اْ�تَمَّ َسَدَل ِعَماَمتَُه َ�ْ�َ َكِتَفيِْه.
ِ  ،َوَ�َن اْ�ُن ُ�َمرَ  :قَاَل نَافِعٌ   ٍد وََسالًِما  :َ�ْفَعُل َذلَِك. قَاَل ُ�بَيُْد ا�َّ َقاِسَم ْ�َن ُ�َمَّ

ْ
يُْت ال

َ
َوَرأ

 َ�ْفَعَالِن َذلَِك.
ی  بستند دنباله ھرگاه عمامه می ج گوید: رسول خدا ب) ... ابن عمر۴ـ ( ۱۱۷

 کردند. آویختند و رھا می آن را میان دوش خویش می
نیز ھمین کار را  بنافع [که یکی از راویان حدیث است] گوید: عبدالله بن عمر

 آویخت. ی عمامه را میان دوش خویش می داد؛ یعنی: دنباله انجام می
[که یکی دیگر از راویان حدیث است] گوید: قاسم بن محمد  بعبیدالله بن عمر

ی خویش را میان  ی عمامه دادند و دنباله و سالم را نیز دیدم که ھمین کار را انجام می
 آویختند. ساختند و می می دوش خود رھا

 &  
 عمامه بر سر بست.»: اعتمَّ «

ل« دَ  آویخت و رھا کرد.»: سَ

شود به بیش از واحد، مانند:  ؛ و اضافه می»وسط«ظرف است به معنی »: بَنيَ «

شود به آنچه که جانشین  ؛ و یا اضافه می»: میان آن قوم نشستمجلستُ بني القوم«

و آن با ضمیر ». ھا : متوسط باشد میان آنعوانٌ بني ذلك«بیش از واحد باشد، مانند: 

 ».است: این جدایی میان من و تو هذا فراق بيني و بينك«واجب است: 



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٨١

شود:  می ، ھرگاه به ظرف زمان اضافه شود، ظرف زمان محسوب»بني«ی  کلمه

: ميانه». «ی شھر و کوه است ی من میانه : خانهبني املدينة و اجلبل بيتي« ، حد بَنيَ بَنيَ

: آن نه سفید است و بينابني: ليس هو باالبيض و ال باالسود بل بني بني». «وسط، متوسط
 ».میانه و متوسط است نه سیاِه سیاه، بلکه

لقد تقطّع بينكم «باشد:  ی میان و وسط می ، گاھی اسم معرب است و به منزله»بَنيَ «

: میانتان بریده شده و گمشد از شما آنچه گمان و ضل عنكم ما كنتم تزعمون

ی میان چند فرقه، قدر مشترک میان چندین دسته و  : رابطهذات البني». «کردید می

، »بني». «ی میان خویش را اصالح کنید : و رابطهلحوا ذات بينكمواص». «چندین قوم
 رود. می ھا به کار گاھی به معنی نسبت و دوستی و فضای بین خانه

 میان دوش خود.»: بني كتفيه«دو شانه؛ »: كتفيه«

 ۱۱۸ حدیث شماره

َ�نَا يُوُسُف ْ�ُن ِعيىَس ٥( َ�نَا َوِ�يعٌ  ،) َحدَّ بُو  ،َحدَّ
َ
َ�نَا أ ُسلَيَْماَن ـ وَُهَو َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َحدَّ

َغِسيِل ـ، َ�ْن ِعْكِرَمةَ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َخَطَب انلَّاَس  :َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  ،ال نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

 يِْه ِعَمابٌَة َدْسَماُء.وََعلَ 
ایراد برای مردم، خطبه  ج گوید: پیامبر اکرم ب) ... ابن عباس۵ـ ( ۱۱۸

 .ای سیاه بر سر داشتند فرمودند در حالی که عمامه
 &  

 ج برای مردم، خطبه ایراد فرمودند. این خطبه را پیامبر ج پیامبر»: خطب الناس«
در بیماری خود [مرض الموت] ایراد کردند و در آن، مسلمانان را به حفظ حرمت 

 موضوع اشاره کرده است.بخاری بدین که  چنانَانصار، سفارش و توصیه نمودند. 

 توان ترجمه کرد:  این واژه را به دو صورت می»: دَسامء«

 ی سیاه. بگیریم؛ یعنی: عمامه» سوداء«را به معنای » دَسامء« -۱

ای که چربناک  را به معنای چربی و چربناکی بگیریم؛ یعنی: عمامه» دَسامء« -۲

مالیدند؛ از  یبه موھای سر و ریش خویش روغن زیاد م ج بود؛ زیرا رسول خدا



 ١٨٢ ج امبریپ ی عمامه یها یژگیو و صفات) ۱۷( باب

 این رو از چربی موھا به عمامه رسیده بود و عمامه را چربناک کرده بود.
 



 

 
 
 
 
 

 )۱۸باب (
 های ِازار صفات و ویژگی

 ج رسول خدا
 



 

 
 ۱۱۹ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ١(
َ
َ�نَا أ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن إِبَْراِهيمَ  ،) َحدَّ يُّوُب  ،َحدَّ

َ
َ�نَا � َ�ْن مُحَيِْد بِْن  ،َحدَّ

�ِيه َقاَل  ،ِهَاللٍ 
َ
يِب بُْرَدَة َ�ْن أ

َ
ْنَا اَع�َِشُة رىَِض اهللا عنها ِكَساًء ُملَبًَّدا َو�ِزَ  :َ�ْن أ

َ
ْخرََجْت ِإيل

َ
اًرا أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف َهَذيِْن. :َ�َقالَْت  ،ًظاَغِلي ِ َص�َّ ا�َّ  قُِبَض ُروُح رَُسوِل ا�َّ
کند که وی  می ] روایتساز پدرش [ابوموسی اشعری س)... ابوُبرده۱ـ ( ۱۱۹

ای پینه خورده، و ازاری خشن برای ما بیرون آورد و آشکار  جامه لگفت: عایشه
ی پینه خورده و خشن و  در ھمین دو جامه ج آن گفت: رسول خداساخت؛ و پس از 

 کھنه و فرسوده، دار فانی را وداع گفتند و چھره در نقاب خاک کشیدند.

 &  
 بیرون آورد. آشکار و ھویدا ساخت.»: اَخرجت«

 .اكسيةجامه. لباس. جمع: »: كِساء«

بَّداً « لَ  مندرس.ی ُپر وصله و پینه خورده و کھنه و  جامه»: مُ

جامه و »: رداء«ی پایین بدن را بپوشاند. و  ای که نیمه شلوار؛ جامه»: ازار«
 ای است که بخش فوقانی بدن را بپوشاند. پارچه

 ِستبر و خشن، سخت و غلیظ.»: غليظاً «

 ُمرد، دارفانی را وداع گفت و چھره در نقاب خاک کشید.»: قُبضَ «

 ۱۲۰ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْمودُ ٢( بُوَداوُدَ  ،ْ�ُن َ�يَْالنَ  ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ ْشَعِث بِْن ُسلَيٍْم قَاَل  َعِن  ،َ�ْن ُشْعبَةَ  ،َحدَّ

َ
: األ

يِت  َها قَاَل  ،َسِمْعُت َ�مَّ ُث َ�ْن َ�مِّ َدِّ َمِدينَةِ  :حتُ
ْ
ميِش بِال

َ
نَا أ

َ
يِف َ�ُقوُل  ،بَيْنَا أ

ْ
 :إَِذا إِ�َْساٌن َخل

  ،ْع إَِزارَكَ اْر�َ «
َ
ْ�ىَق َوأ

َ
إِنَُّه أ

ُت » ْ�ىَق فَ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقل ِ َص�َّ ا�َّ يَا رَُسوَل  :فَإَِذا ُهَو رَُسوُل ا�َّ

َحاُء قَاَل 
ْ
ِ إِ�ََّما ِ�َ بُْرَدٌة َمل ْسَوٌة؟« :ا�َّ

ُ
َما لََك يِفَّ أ

َ
 نِْصِف َساَ�يِْه.» أ

َ
إَِذا إَِزارُُه إِىل

 َ�نََظْرُت فَ
ام [ُرھم دختر اسود بن خالد، یا  گوید: از عمه /) ... اشعث بن ُسلیم۲ـ ( ۱۲۰

نمود که  دختر اسود بن حنظل] شنیدم که از قول عمویش [ُعبید بن خالد] نقل می
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رفتم، ناگھان متوجه کسی شدم  ی منّوره راه می وی گفته است: در حالی که در مدینه
این کار، ھم به گوید: ازار خویش را [از زمین] باال بکش؛ چرا که  که از پشت سرم می

 تر است. تقوا و پرھیزگاری نزدیکتر است و ھم برای دوام و پایداری لباس، مناسب
گوید: برگشتم و به پشت سرم نگاه کردم؛ ناگھان دیدم که آن  س[ُعبید بن خالد

است. [بدیشان به عنوان پوزش خواھی] گفتم: ای  ج فرد گوینده،] شخِص رسول خدا
ی  ھای اعراِب بادیه نشین است [و از جمله ی جامه زمره ! این جامه، ازج رسول خدا

شود نیست، تا بدان تکبر و  ھای فاخر و زینتی که در مجالس و محافل پوشیده می لباس
نخوت و خود خواھی و خود محوری حاصل شود! از این رو، ارزش کوتاه کردن را 

 ندارد!]
به من تأّسی ورزی؟ آنگاه به خواھی به من اقتدا کنی و  نمی فرمودند: آیا ج پیامبر

 ھایشان است. ی ساق نگاه نمودم و دیدم که ازار ایشان تا نیمه ج ازار رسول خدا

 &  
که. در  ظرف زمان و متضمن معنی مفاجات است. و به معنای: ھمچنان»: بينا«

 حالی که. در خالِل. در طِی. در اثناِی. در حیِن.

 زدم. رفتم و قدم می راه می»: امشی«

 باال بکش، بلند کن.»: ارفع«پشت سرم. »: خلفی«

 ای که بخش پایین بدن را بپوشاند. پارچه و جامه»: ازار«

به تقوا و پرھیزگاری نزدیکتر است؛ چرا که اگر لباس از قوزک پا باالتر »: اَتقی«
باشد، از تکبر و غرور و خودخواھی و خودمحوری دورتر، و به تقوا و پرھیزگاری و 

 تواضع و فروتنی و انکسار و خشوع، نزدیکتر است.

آمده است؛ در این صورت، معنی » اَنقی«ی  ، واژه»اتقی«ی  در روایتی، به جای واژه
شود که: جمع کردن ازار، به تمیزی و پاکی و پاکیزگی و نظافت، نزدیکتر و از  چنین می

 ھا، دورتر است. ملّوث شدن به نجاسات و پلیدی

تر است. یعنی: اگر لباس از  دوام و پایداری جامه، بھتر و مناسب برای»: اَبقی«
و کھنه   تر و بھتر است و دیرتر پاره قوزک پا باالتر باشد، برای دوام جامه، مناسب

 گردد. می



 ١٨٦ ج خدا رسول ِازار یها یژگیو و صفات) ۱۸( باب

ة«  ی کتانی راه راِه سیاه. نوعی پارچه»: بُردَ

لحاء«  توان ترجمه کرد:  این واژه را به دو صورت می»: مَ
ی راه راه]؛ و بیشتر،  که در آن خطوط سفید نیز است. [جامه ی سیاه جامه -۱

ھای کار به شمار  ی لباس کنند و از زمره اعراِب صحرا نشین آن را به تن می
 شود. ھای فاخر و زینتی که در مجالس و محافل پوشیده می آید نه لباس می

 ی گران قیمت و با ارزش. جامه -۲
شود: عبیدبن  می ین صورت ترجمه چنیناگر معنی اول را در نظر بگیریم، در ا

! این جامه، از ج گوید: به عنوان پوزش خواھی گفتم: ای رسول خدا می سخالد
ھای فاخر و زینتی که در  ی لباس ھای اعراِب صحرا نشین است و از جمله ی جامه زمره

شود، نیست تا بدان تکبر و نخوت و خودخواھی و  می مجالس و محافل پوشیده
حاصل شود؛ از این رو ارزش کوتاه کردن را ندارد؛ زیرا از تکّبر و خودمحوری 

 خودخواھی به دور است.
 شود:  ی حدیث، چنین می و اگر معنی دوم را در نظر بگیریم، در این صورت ترجمه

! این جامه، ج گوید: به عنوان پوزش خواھی گفتم: ای رسول خدا سعبیدبن خالد
 توانم آن را کوتاه کنم. است و نمیای گران قیمت و با ارزش  جامه

 رود: این حرف به چندین معنی به کار می»: اَما«

گیرد:  می [ھان]؛ و بیشتر قبل از قسم قرار» اَال«حرف استفتاح است به معنی  -۱

 »: ھان سوگند به آنکه بگریاند و بخنداند.اَما والذي ابكی و اضحك«

اً «ی آید؛ و به معن برای تحقیق سخنی که پس از آن می -۲ اَما انّ زيداً «است: » حقّ

ب  ».: زید، حقًا خردمند و تربیت شده استعاقلٌ و مهذَّ

یابد:  می آید و به فعل اختصاص می »لوال«به عنوان حرف عوض و به معنی  -۳

ی استفھام و ماء  که در این صورت، مرکب از ھمزه». نشینی نمی : آیااما تقعد«
 نافیه است.

 در مورد من.»: فِیَّ «

پیشوا و الگو. قدوه و نمونه که لیاقت سرمسق قرار گرفتن و الگو شدن را »: وةاُس«
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 داشته باشد.

 ۱۲۱ حدیث شماره

َ�نَا ُسَو�ُْد ْ�ُن نرَْصٍ ٣( ُمبَارَكِ  ،) َحدَّ
ْ
ِ ْ�ُن ال َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َعِن  ،َ�ْن ُموىَس بِْن ُ�بَيَْدةَ  ،َحدَّ

َوِع 
ْ
�

َ
�ِيِه قَاَل  ،إِيَاِس بِْن َسلََمَة بِْن األ

َ
نَْصاِف َساَ�يْهِ  :َ�ْن أ

َ
 أ

َ
تَِزُر إِىل

ْ
اَن يَأ  ،اَكَن ُ�ثَْماُن ْ�ُن َ�فَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم. :َوقَاَل   َهَكَذا اَكنَْت إِْزَرُة َصاِحيِب. َ�ْعِ�: انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
] روایت سبن اکوع سلمةاز پدرش [ ،سبن اکوع سلمة) ... ِایاس بن ۳ـ ( ۱۲۱

ی ساق پاھایش  پیوسته ازار خویش را تا نیمه سکند که وی گفت: عثمان بن عفان می
گفت: کیفّیت ازار آقا و ساالرم  جست و می داد؛ و بر این کار چنین استدالل می قرار می

 نیز چنین بود.

، »آقا و ساالرم«ی  از کلمه سگوید: مقصود عثمان بن عفان سبن اکوع سلمة

 ی ساق پاھایشان بود. نیز تا نیمه ج بود. یعنی: ازار پیامبر ج پیامبر اکرم

 &  
 پوشید. می ازار یا شلوار»: يأتزر«

 ی ساق پاھایش. نیمه»: انصاف ساقيه«

چنین،  به ھمین ترتیب، بر ھمین منوال، بدینگونه، اینگونه، مانند این، این»: هكذا«
 چنان، اینطور. آن

 پوشیدن.کیفّیت و ھیئت ازار »: اِزرة«

 در لغت، این معانی آمده است: » صاحب«ی  برای واژه»: صاحبی«
رفیق، دوست، ھمراه، مالک، صاحب، دارنده، صاحب چیزی، رھبر، ولّی، رئیس، «

 ».حاکم، فرمانده، ارباب، کارفرما، جناب، آقا، ساالر، ھمدم، ھمراز، ھمنشین

است. یعنی:  سوعبن اک سلمةی این جمله، خود  گوینده»: ج النّبي یعنی:«

[ساالرم]، پیامبر » صاحبی«ی  از واژه سگوید: مقصود عثمان بن عفان سسلمه

 است. جاکرم



 ١٨٨ ج خدا رسول ِازار یها یژگیو و صفات) ۱۸( باب

 ۱۲۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ٤( ْحوَِص  ،) َحدَّ
َ
بُو األ

َ
َ�نَا أ يِب إِْسَحاَق  ،َحدَّ

َ
َ�ْن  ،َ�ْن ُمْسِلِم بِْن نُذيرٍ  ،َ�ْن أ

ََماِن قَاَل 
ْ

ْو َساقِِه َ�َقاَل  :ُحَذْ�َفَة بِْن ايل
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بَِعَضلَِة َسايِق أ ِ َص�َّ ا�َّ َخَذ رَُسوُل ا�َّ

َ
 :أ

ْسَفَل  ،ا َموِْضُع اِإلَزارِ َهذَ «
َ
َ�يَْت فَأ

َ
إِْن أ

َكْعبَْ�ِ  ،فَ
ْ
َ�يَْت فََال َحقَّ لِِإلَزاِر يِف ال

َ
إِْن أ

 ».فَ
ی ساق پای من، یا  عضله ج گوید: رسول خدا سبن یمان حذیفة) ... ۴ـ ( ۱۲۲

فرمودند: جایگاه فروھشتن و گاه ی ساق پای خویش را به دست گرفتند، و آن عضله
تر از  درآویختن ازار و شلوار، تا این عضله است؛ و اگر نخواستی، پس ازار را اندکی پایین

پس ی پای] فروھشته دار؛ و اگر باز ھم نخواستی،  ی ساق پای [و باالتر از پاشنه عضله
 ی پای نیست. بدان که ھیچ حّقی برای ازار، در رسیدن و فروھشتن تا پاشنه

 &  
لَة« ضَ عضله؛ ماھیچه، گوشت بدن که پیچیده و مجتمع باشد؛ برخی از »: عَ

 است. گوشتھای بدن انسان یا حیوان که دارای دو سر باریک و شبیه به ماھی کوچک

 سبن یمانحذیفة این شک در گفتار، از »: بعضلة ساقی او ساقه ج اَخذ رسول اهللا«
دچار شک و تردید شده باشد؛ چون خود او  سنیست؛ زیرا امکان ندارد که حذیفه

توان گفت که شک در گفتار حدیث، از راویانی است که بعد  صاحب قّصه است. پس می
 قرار دارند. سبن یمان حذیفةاز 

 ی ساق پای است. این. مقصود: عضله»: هذا«

 : مکان و جایگاه.»موضع«

 سرباز زنی و خود داری کنی.»: ابيتَ «

 ی پای. ی ساق پای و باالتر از پاشنه تر از عضله پایین»: فاسفل«

ھر چیز بلند و برآمده و مرتفع و برجسته؛ استخواِن »: الكعب«مثنی »: الكعبني«

 .كعوبو  كِعاببندگاه پا و ساق، شتالنگ، قوزک. جمع: 



 

 
 
 
 
 

 )۱۹باب (
 چگونگی راه رفتن

 ج رسول خدا
 



 

 
 ۱۲۳ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ١( َ�نَا اْ�ُن لَِهيَعةَ  ،) َحدَّ يِب يُو�َُس  ،َحدَّ
َ
يِب ُهَر�َْرَة قَاَل  ،َ�ْن أ

َ
َما  :َ�ْن أ

ِْري يِف وَْجِههِ 
َ

ْمَس جت نَّ الشَّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َكأ ِ َص�َّ ا�َّ ْحَسَن ِمْن رَُسوِل ا�َّ

َ
يُْت َشيْئًا أ

َ
َوال  ،َرأ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم  ِ َص�َّ ا�َّ َع يِف ِمْشيَِتِه ِمْن رَُسوِل ا�َّ رْسَ
َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
ُ َرأ

َ
رُْض ُ�ْطَوى هل

َ
�ََّما األ

َ
َك�

 ُ
َ

ْ�ُفَسنَا َو�ِنَُّه لََغْ�ُ ُمْكرَتٍِث.إِنَّا نل
َ
 ْجِه�َُد أ

گوید: ھیچ چیز و ھیچ کس را نیکوتر و زیباتر از رسول  س) ... ابوھریره۱ـ ( ۱۲۳
تابید! و ھیچ کس را  می ی ایشان ی چھره ام؛ گویی که خورشید در آیینه ندیده ج خدا

رفتند که گویی زمین را زیر  راه برود؛ چنان راه می ج ه سریعتر از رسول خداام ک ندیده
 نوردند! کشند و درھم می پای ایشان می

انداختیم، اّما  ما در پی ایشان، خودمان را برای رسیدن به ایشان به زحمت می
تفاوت بودند و ھمچنان به  بی کردند و در این زمینه ایشان ھرگز احساس خستگی نمی

 رفتند. راحتی راه می

 &  
 ام. ام و مشاھده نکرده ندیده»: رأيتُ  ما«

 چیزی یا کسی.»: شيئاً «

 نیکوتر و زیباتر، بھتر و خوبتر.»: اَحسن«

 گویی که.»: كأنَّ «

 .ج ی پیامبر تابید در چھره خورشید می»: وجهه فی جتری«

 راه رفتنش.»: مشيته«سریعتر. »: اَرسع«

 شد. نوردیده و کشیده میزمین در »: تُطوی«

انداختیم. یعنی ما در پی رسول  البته خویشتن را به زحمت و مشّقت می»: لنُجهدُ «

انداختیم و خسته و  خودمان را برای رسیدن به ایشان به زحمت و مشّقت می ج خدا
 شدیم. درمانده می
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 .متوجه، مراقب، مواظب، عالقمند، مراعات کننده، ذی نفع، دلواپس»: مُكرتث«

 چنان راه ج مالحظه. یعنی: پیامبر بی تفاوت، بی عالقه، بی توجه، بی »:مُكرتث غري«
شد؛ ما در پی ایشان، خودمان را  رفتند که گویی زمین برای ایشان درنوردیده می می

انداختیم، اما ایشان ھرگز احساس خستگی و  برای رسیدن به ایشان به زحمت می
 رفتند. می تفاوت بودند و ھمچنان به راحتی راه بی ه،کردند و در این زمین کوفتگی نمی

 ۱۲۴ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ٢( َ�نَا يلَعِ نَاَوَ�ْ�ُ َواِحٍد قَالُوا  ،) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
َ�ْن ُ�َمَر بِْن َ�بِْد  ،ِعيىَس ْ�ُن يُو�َُس  أ

 ُ�ْفَرَة قَاَل 
َ

ِ َمْو� دٍ  :ا�َّ ِ� إِبَْراِهيُم ْ�ُن ُ�َمَّ ْخرَبَ
َ
يِب َطاِلٍب قَاَل  ،أ

َ
ِّ بِْن أ ِ يلَعِ

َ
ٌّ  :ِمْن َودل إَِذا  اَكَن يلَعِ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  َما َ�نَْحطُّ ِمْن َصبٍَب. :وََصَف انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ َّ�
َ
 اَكَن إَِذا َمىَش َ�َقلََّع َك�

م بن ـ گوید: ابراھی ةی آزاد شده ُغفر ) ... ُعمر بن عبدالله ـ برده۲ـ ( ۱۲۴
ـ برایم روایت کرده و گفته است:  سـ یکی از نوادگان علی بن ابی طالب سمحمد

گفت:  پرداخت، چنین می می ج به تعریف و توصیف پیامبر سھرگاه علی بن ابی طالب
کندند و  رفتند، با تمام نیرو، پاھایشان را از روی زمین می راه می ج ھنگامی که پیامبر

گویی از باال به پایین که  چنانگرفتند  شدند و سرعت می به جلو متمایل و خم می
 اند. سرازیر شده

 &  
مالک، سّید، آقا، ارباب، «این واژه در لغت به این معانی به کار رفته است: »: مولی«

ی آزاد شده، ولی نعمت، نعمت دھنده، نعمت یافته،  ی برده، برده برده، آزاده کننده
دوست، ھم پیمان، ھمسایه، مھمان، شریک، پسر، پسر  نعمت داده شده، دوست دار،

 ».عمو، خواھر زاده، عمو، داماد، نزدیک، قریب، خویشاوند، پیرو، تابع
ی آزاد  برده ،باست؛ چرا که عمر بن عبدالله »ی آزاد شده برده«در اینجا مراد، 

فری  شده و وابسته  است.  ةغُ

لد« است؛ چرا که ابراھیم پسر محمد بن » نواسه«فرزند، بچه. در اینجا، مراد »: وَ

است؛ از این رو،  سنیز پسر علی بن ابی طالب سحنفیه است؛ و محمد بن حنفیه
 شود. می گفته سی علی بن ابی طالب ابراھیم بن محمد، نواسه



 ١٩٢  ج خدا رسول رفتن راه یچگونگ) ۱۹( باب

لَّع« قَ با تمام نیرو پاھایش را از روی زمین کند و به جلو متمایل و خم شد و »: تَ
 سرعت گرفت.

 گویی.که  انچن»: كأنّام«

 آید. می از سراشیبی پایین»: ينحطّ «

بَب«  سراشیبی، سرپایینی، زمین سراشیب.»: صَ

 ۱۲۵ حدیث شماره

َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن َوِ�يعٍ ٣( يِب  ،) َحدَّ
َ
َ�نَا أ َمْسُعوِديِّ  ،َحدَّ

ْ
َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن ُمْسِلِم بِْن  ،َعِن ال

ْ�ِ بِْن ُمْطِعمٍ  ،ُهْرُمزَ 
َم اهللا وَجَهُه قَاَل  ،َ�ْن نَافِِع بِْن ُجبَ يِب َطاِلٍب َكرَّ

َ
ِّ بِْن أ  اَكَن انلَّيِبُّ  :َ�ْن يلَعِ

َما َ�نَْحطُّ ِمْن َصبٍَب. َّ�
َ
ًؤا َك�  تََ�فُّ

َ
أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا َمىَش تََ�فَّ  َص�َّ ا�َّ

رفتند،  می راه ج گوید: ھنگامی که پیامبر س) ... علی بن ابی طالب۳ـ ( ۱۲۵
گویی از باال به پایین سرازیر که  چنانگرفتند،  می شدند و سرعت می اندکی به جلو خم

 اند! شده

 &  
أَ « شد تا با تمام نیرو حرکت کند و پاھایش را از روی  می اندکی به جلو خمیده»: تَكفَّ

 بگیرد.زمین بَکند و به جلو متمایل شود و سرعت 



 

 
 
 
 
 

 )۲۰باب (
 ج رسول خدا دستار بستن

 [الِقناع]
 



 

 
 ۱۲۶ حدیث شماره

َ�نَا يُوُسُف ْ�ُن ِعيىَس ١( َ�نَا َوِ�يعٌ  ،) َحدَّ �ِيُع ْ�ُن َصِبيٍح  ،َحدَّ َ�نَا الرَّ َ�ْن يَِز�َد بِْن  ،َحدَّ
بَاَن�ٍ

َ
�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،أ

َ
نَّ ثَْو�َهُ  :َ�ْن أ

َ
ِقنَاَع َكأ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يُْ�رِثُ ال ِ َص�َّ ا�َّ  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

 ثَوُْب َز�َّاٍت.
ی خویش  فراوان زیر عمامه ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۱ـ ( ۱۲۶

  بستند؛ و آن چنان بود که گویی دستارشان، دستار روغن فروش است. دستار می

 &  
 بردند.  کردند؛ زیاد به کار می فراوان استفاده می»: يكثر«

ناع« روسری، آنچه با آن سر خود را « :این واژه در لغت به این معانی آمده است»: القِ
 ».بپوشانند، دستار و چارقدی که مردان و زنان به سر بندند، ماسک

ی خویش  در زیر عمامه ج ای است که پیامبر و در اینجا، مراد ھمان تکه پارچه
 از این کار دو چیز بود:  ج بستند. و ھدف پیامبر می

زدند به  موھای خود میھای معّطری که به  برای جلوگیری از سرایت روغن -۱
 ی ایشان جلوگیری کند. عمامه؛ تا از برخورد و سرایت روغن به عمامه

ی رسول  برای جلوگیری از نشستن گرد و خاک بر موھای چرب و روغن زده -۲
 ای را زیر عمامه به سر معموًال تکه پارچه ج . یعنی: پیامبراکرمج خدا
ی ایشان  و روغن زده بستند تا از نشستن گرد و خاک بر موھای چرب می

 جلوگیری کند.

آن  ج ای است که پیامبر و تکه پارچه» قِناع«ھمان  ج مراد از لباس پیامبر»: ثوبَه«
ھای معّطر به عمامه، و از نشستن گرد  بستند تا از سرایت روغن می را زیر عمامه به سر

 ی ایشان، جلوگیری نماید.  و خاک بر موھای چرب و روغن زده

يّات«  روغن فروش، تاجر روغن و یا روغنگر.»: زَ

به قدری در روغن زدن سر و ریش خویش، مبالغه و زیاده روی  ج یعنی: پیامبر
 .کردند که گویی دستارشان، دستار روغن فروش و تاجر روغن است می



 

 
 
 
 
 

 )۲۱باب (
 چگونگی نشستن

 ج رسول خدا
 



 

 
 ۱۲۷ حدیث شماره

َ�نَا َ�بُْد ْ�ُن مُحَيْدٍ  )١( اُن ْ�ُن ُمْسِلمٍ  ،َحدَّ َ�نَا َ�فَّ اَن�ٍ ،َحدَّ ِ ْ�ُن َحسَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�ْن  ،َحدَّ
َ�يْهِ  ِ َص�َّ ا ،َ�ْن َ�يْلََة بِنِْت َ�َْرَمةَ  ،َجدَّ ْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َها َرأ َّ�

َ
َمْسِجِد وَُهَو �

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف ال َّ�

ُقْرفَُصاَء، قَالَْت 
ْ
َسِة  :قَاِعٌد ال

ْ
ل ِ

ْ
َع يِف اجل ُمتََخشِّ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ال ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ا َرأ فَلَمَّ

رْعِ 
ُ
َفَرِق.أ

ْ
 ْدُت ِمَن ال

را  ج نقل شده که وی گفته است: رسول خدا س) ... از قیلة بنت مخرمة۱ـ ( ۱۲۷
در مسجد، در حالی دیده است که ایشان متواضعانه بر سرین نشسته و شکم خویش را 

 ھا حلقه کرده بودند. ھایشان چسبانیده و دو دست را دور ساق به ران
شدم که چنان  ج گوید: من ھمین که متوجه رسول خدا سقیلة بنت مخرمة

 ، از ھیبت ایشان لرزه بر اندام شدم.اند متواضعانه نشسته

 &  
رفُصاء« نشستن بر روی سرین، و شکم را به دو ران چسبانیدن، و دو دست را »: القُ

 دور دو ساق حلقه زدن؛ یا بر روی دو زانو نشستن و شکم را به دو ران چسبانیدن.

چسبانید، و ھایش  یعنی آن مرد بر سرین نشست، و شکم خود را به ران»: قَرفَصَ «و
 ھا حلقه کرد. دو دست را دور ساق

رفصة«و   به طرز قرُفصاء نشستن را گویند.»: القَ

، بیانگر تواضع و فروتنی فرد و دور بودن وی از تکبر و »نشستنقُرفُصاء «و به طرز 
 غرور و خود خواھی و خود محوری است. 

ع يف« شِّ ِانکسار و فروتنی باشد.  نشستی که توأم با خشوع و تواضع و»: اجللسة املُتَخَ
 یعنی: کسی که به حال تواضع و فروتنی نشسته باشد.

 را برای نخستین بار ج لرزیدم، لرزه بر اندام شدم؛ زیرا ھر کس پیامبر»: اُرعدتُ «
 گردید، اما ھر کس با ایشان معاشرت دید، ھیبت ایشان بر وجود او چیره می می
 ت.گرف می کرد، محّبت ایشان در دلش جای می

ق« رَ ترس شدید. ترس و ھیبتی که ناشی از بزرگی و عظمت و شکوه و جالل »: الفَ



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٩٧

 چیزی و یا کسی باشد.
آمد  ج ی بکر بن وائل به حضور پیامبر ھمراه نمایندگان قبیله سقیلة بنت مخرمة

 گوید: و مسلمان شد. خودش در ھمین روایت می
ی ژنده که با زعفران رنگ  شدم که دو جامه ج در آن ھنگام متوجه رسول خدا«... 

ای از چوب معمولی خرما که  شده ولی رنگ آن پریده بود بر تن داشت و چوب دستی
بود و در حالی که  ج پوست آن را کنده بودند و برگی ھم نداشت، ھمراه آن حضرت

شدم  ج زانوھایش را در بغل گرفته بود، نشسته بود. من ھمینکه متوجه رسول خدا
نه نشسته است، از بیم و ھیبت ایشان به لرزه درآمدم. کسی که با که چنان متواضعا

بدون  ج لرزد. پیامبر ! این زن بینوا میج نشسته بود گفت: ای رسول خدا ج پیامبر
اینکه به من که پشت سرش نشسته بودم بنگرد، فرمود: ای زن بینوا ! آرام بگیر؛ و 

 ».که در دل من بود، از میان بردھمین که این سخن را فرمود، خداوند تمام ترسی را 
 گوید: چنین می ج در مقام توصیف پیامبر سعلی بن ابی طالب

دید، ھیبت ایشان بر وجود او  می را برای نخستین بار ج ھرکس پیامبر اکرم« ... 
کرد، محّبت ایشان در دلش جای  گردید؛ اما ھر کس با ایشان معاشرت می چیره می

گفت: نه پیش از وی، و  می ی ایشان سخنی بگوید، دربارهخواست  گرفت. ھر که می می
 »ام. نه پس از وی، ھمانند او را ندیده

 ۱۲۸ حدیث شماره

َمْخُزوِ�ُّ ٢(
ْ
َ�نَا َسِعيُد ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ال َ�نَا ُسْفيَانُ  :َوَ�ْ�ُ َواِحٍد قَالُوا ،) َحدَّ َعِن  ،َحدَّ

هِ  ،يمٍ َ�ْن َ�بَّاِد بِْن تَمِ  ،الزُّْهِريِّ  ِقيًا يِف  ،َ�ْن َ�مِّ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُمْستَل ى انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
نَُّه َرأ

َ
�

ْخَرى.ا
ُ ْ
َمْسِجِد َواِضًعا إِْحَدى رِْجلَيِْه ىلَعَ األ

ْ
 ل

] روایت باز عمویش [عبدالله بن زید بن عاصم ،/)... عّباد بن تمیم۲ـ ( ۱۲۸
را در حالی در مسجد دیدم که بر پشت، دراز کشیده  ج کند که وی گفت: پیامبر می

 بودند و یک پای خویش را روی پای دیگر قرار داده بودند.

 &  
ستلقياً «  در حالی که بر پشت، دراز کشیده و خوابیده بود.»: مُ



 ١٩٨  ج خدا رسول نشستن یچگونگ) ۲۱( باب

 یکی از دو پایش را روی دیگر برگردانده بود.»: واضعاً احدی رجليه علی االخری«

 رفع یک اشکال: 

ال �ستلقّ� احد�م، ثّم يضع احدی «فرمودند:  ج ر حدیثی وارد شده که پیامبرد
ھیچ کس از شما، خودش را بر پشت نیاندازد و دراز نکشد که «؛ »رجليه ىلع االخری

 »قرار بدھد. یکی از دو پایش را روی پای دیگر
از دراز کشیدن بر پشت و قرار دادن یک پای روی پای  ج در این حدیث، پیامبر

 بدیگری نھی فرموده است، در حالی که در حدیث باال، عبدالله بن زید بن عاصم
را در مسجد دیدم که بر پشت دراز کشیده و یک پای خویش را  ج پیامبر«گوید:  می

 وجود دارد!به ظاھر میان این دو حدیث، تناقض  ؟ و»روی پای دیگر قرار داده بود
توان این اشکال را چنین رفع کرد و گفت: این حدیث [دراز کشیدن بر  البته می

پشت و قرار دادن یک پای بر روی پای دیگری]، در مورد کسی است که بیم آشکار 
پوشند]؛ یعنی اگر بیم  شدن عورت وی نباشد؛ [به ویژه برای کسانی که لنگ و ازار می

 صورت این کار جایز نیست. آشکار شدن عورت بود، در این
عالوه از این، نباید فراموش کرد که حدیث باال، مربوط به حال اعتکاف آن 

در خلوت و به دور  ج در مسجد بوده است، نه در موارد دیگر. یعنی پیامبر جحضرت
کردند؛ و در وقت خلوت، گاھی اوقات بر پشت دراز  از چشم مردمان، این کار را می

دادند؛ ولی در مأل عام و در  ای خود را روی پای دیگر قرار میکشیدند و یک پ می
 کردند. مجالس و محافل عمومی و در َانظار مردم، چنین نمی

 توان گفت که حدیث منع، ناظر بر دو قضیه است:  می پس
منع دراز کشیدن بر پشت و قرار دادن یک پای بر روی پای دیگر، در مورد  -۱

 ت وی باشد.کسی است که بیم آشکار شدن عور
 در مأل عام و در مجالس و محافل عمومی و در َانظار مردم باشد. -۲

پس اگر بیم آشکار شدن عورت نبود، و در مأل عام و در مجالس و محافل عمومی و 
در َانظار مردم نبود، این کار [یعنی دراز کشیدن بر پشت و قرار دادن یک پای بر روی 

 پای دیگر] جایز است.



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ١٩٩

 ۱۲۹ حدیث شماره

َ�نَا َسلََمُة ْ�ُن َشِبيٍب ٣( َمَدِ�ُّ ،) َحدَّ
ْ
ِ ْ�ُن إِبَْراِهيَم ال َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن  ،َحدَّ َحدَّ

نَْصارِيُّ 
َ
ٍد األ يِب َسِعيدٍ  ،ُ�َمَّ

َ
�ِيهِ  ،َ�ْن ُرَ�يِْح بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن أ

َ
يِب َسِعي ،َ�ْن أ

َ
هِ أ ٍد َ�ْن َجدِّ

ُْدرِيِّ 
ْ
َمْسِجِد اْحتَىَب �ِيََديِْه. :قَاَل  اخل

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا َجلََس يِف ال ِ َص�َّ ا�َّ  اَكَن رَُسوُل ا�َّ

 در مسجد ج گوید: ھرگاه رسول خدا س) ... ابوسعید خدری۳ـ ( ۱۲۹
چسباندند و دو دست  ھای پای خویش را به شکمشان می نشستند، زانوھا و ساق می

 نشستند. می »احتباء«نمودند و به صورت  می ھایشان حلقه ساق خویش را بر

 &  
 توان به دو گونه ترجمه کرد: می این واژه را»: اِحتبی«
بر سرین نشست و ھر دو ساق خود را با دست به سینه چسبانید، یا با دستار به  -۱

 پشت بست.
بر  ھای پا را به شکم خویش چسبانید و دو دست خویش را زانوھا و ساق -۲

 ھایش حلقه نمود. ساق
 





 

 
 
 
 
 

 )۲۲باب (
 ج تکیه دادن پیامبر

 به ِوساده و پشتی

 



 

 
 ۱۳۰ حدیث شماره

ورِيُّ ١( ٍد ادلُّ َ�نَا َ�بَّاُس ْ�ُن ُ�َمَّ َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ  ،) َحدَّ اِ�يَل  ،َحدَّ َ�ْن  ،َعِن إرِْسَ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُمتَّكِ  :َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل  ،ِسَماِك بِْن َحْرٍب  ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
ئًا َرأ

 ىلَعَ وَِساَدٍة ىلَعَ �ََسارِهِ.
را دیدم که بر پشتی  ج ر حالی رسول خداگوید: د سة) ... جابر بن سمر۱ـ ( ۱۳۰

 و بالینی که در سمِت چپ ایشان بود، تکیه و َلم داده بودند.

 &  
تّكئاً «  در حالی که تکیه داده بودند.»: مُ

ساد« بالین، پشتی، نازبالش، تکیه گاه، مسند، مّتکا، آنچه که موقع خواب و »: ةوِ
 بگذراند. جمع: وسادات و وسائد.استراحت، زیر سر و در سمت راست و چپ 

 .ج به جانب چپ پیامبر»: يساره«

 ۱۳۱ حدیث شماره

َ�نَا مُحَيُْد ْ�ُن َمْسَعَدةَ  )٢( ِل  ،َحدَّ ُمَفضَّ
ْ
َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن ال َُر�ِْريُّ  ،َحدَّ

ْ
َ�نَا اجل َ�ْن َ�بِْد  ،َحدَّ

يِب بَْ�َرةَ 
َ
�ِيِه قَاَل  ،الرَّمْحَِن بِْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ ثُُ�ْم « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ َحدِّ

ُ
َال أ

َ
أ

َكبَائِِر؟
ْ
رَبِ ال

ْ
�

َ
ِ . قَاَل  :قَالُوا» بِأ ِ « :بََ� يَا رَُسوَل ا�َّ اُك بِا�َّ يِْن  ،اِإلرْشَ َوادِلَ

ْ
 :قَاَل ». َوُ�ُقوُق ال

ُ َعلَيِْه وََجلَ  ِ َص�َّ ا�َّ ورِ « :وََسلََّم َوَ�َن ُمتَِّكئًا قَاَل َس رَُسوُل ا�َّ ْو » وََشَهاَدُة الزُّ
َ
ورِ «أ » قَْوُل الزُّ

نَا :قَاَل 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقولَُها َحىتَّ قُل ِ َص�َّ ا�َّ ْتَُه َسَكَت!. :َ�َما َزاَل رَُسوُل ا�َّ

َ
 يل

کند که  می ت] روایسةاز پدرش [ابوبکر سة) ... عبدالرحمن بن ابی بکر۲ـ ( ۱۳۱
خطاب به صحابه فرمودند: آیا شما را از بزرگترین گناھان کبیره  ج وی گفت: پیامبر

گاه نمایم و خبردھم؟ صحابه گفتند: آری؛ ای فرستاده را از  ! حتمًا ماج ی خدا آ
 خبر سازید!بزرگترین گناھان کبیره با

نباز برای خدا، و فرمودند: بزرگترین گناھان کبیره، قرار دادن شریک و ا ج پیامبر
 احترامی به پدر و مادر است. بی اذّیت و
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ای] تکیه کرده بودند، بلند  بر چیزی [ِوساده ج گوید: در حالی که پیامبر سةابوبکر
شدند و نشستند و فرمودند: شھادت دروغ و ناحق، یا سخن دروغ ھم از بزرگترین 

 گناھان کبیره است.
ای این جمله را تکرار فرمودند تا آنجا که با خود  به اندازه ج گوید: پیامبر سةابوبکر

 گفتیم: ای کاش سکوت فرمایند.

 &  
 شود: این حرف در این معانی استعمال می»: اَال«
شود و برای بیان تنبیه است و  حرف استفتاحّیه است که سخن با آن آغاز می -۱

شود و  داخل میی اسمّیه و فعلّیه  داللت بر تحقق مابعد خود دارد و بر جمله

م هم السفهاء«آید:  می» نداء«و » اِنَّ «بیشتر پس از آن،  گاه باشید آنان اال اهنّ : آ

 ».: ھان ای قوم، سجده کنیداَال يا قوم اسجدوا«؛ و »خود سبک خردانند
ی فعلّیه  برای َعَرض است؛ و آن طلب مالیم ھمراه با نرمی است و به جمله -۲

: آیا شما دوست ندارید که خداوند غفر اهللا لكماال حتبّون ان ي«اختصاص دارد: 
 ».شما را بیامرزد

برای تحضیض است؛ و آن طلب با اصرار و ابرام و تحریک است؛ و حکم آن در  -۳

 ی مشّدده است. »اِالّ «اینجا، حکم 

: آیا برای آنکه جوانی وی اال ارعواء ملن ولّت شبيبته«برای توبیخ و انکار است:  -۴
 ».نی نیستسپری شده است، پشیما

لَد«برای استفھام از نفی است:  -۵ : آیا برای سلمی، اال اصطبار سلمی ام هلا جَ
 ».شکیبایی نیست یا برای وی توانایی است؟

: ای کاش بازگشتن عمر رفته، اال عمرَ ولّی مستطاع رجوعه«برای تمّنی است:  -۶
 ».ممکن بود

ی استفھام  ز ھمزه؛ چه ااست» الی نفی جنس«در حکم در تمام این حاالت » اَال«
 و الی نفی ترکیب شده است.

 بزرگترین گناھان کبیره.»: اكرب الكبائر«
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را ھا  آن ای که قرآن، نام اند: دسته در شرع مقدس اسالم، گناھان بر دو دسته

إِن ﴿ فرماید: گذاشته است. خداوند می» سيّئة«را ھا  آن ای که نام ، و دسته»كبريه«
ْ َكَبآ�َِر  اگر از گناھان «؛ ]۳۱[النساء:  ﴾اتُِ�مۡ  َٔ َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ َ�َۡتنُِبوا

ی شما را با فضل و رحمت خود، از  اید بپرھیزید، گناھان صغیره ای که از آن نھی شده کبیره
 »زداییم. شما می

 [گناھان کوچک و» ملََم«، تعبیر به »سيّئة«ی نجم به جای  سوره ۳۲ی  در آیه
ی کھف در برابر کبیره، صغیره را ذکر فرموده  سوره ۴۹ی  آمده است؛ و در آیهصغیره] 

 فرماید: است؛ آنجا که می

﴿ ۚ ۡحَصٮَٰها
َ
ٓ أ این چه کتابی است که «؛ ]۴۹[الکهف:  ﴾َ� ُ�َغادُِر َصغَِ�ٗة َوَ� َكبَِ�ةً إِ�َّ

 »است.ھیچ عمل کوچک و بزرگی را رھا نکرده است و ھمه را بر شمرده 
ی مشّخص، تقسیم  شود که گناھان بر دو دسته می از تعبیرات فوق، به روشنی ثابت

گاھی  ؛ و»کبیره و سّیئه«به و گاھی  ؛»کبیره و صغیره«به شوندکه گاھی از آن دو،  می
 شود. می تعبیر» کبیره و َلمم«به 

 چیست؟حال باید دید که ضابطه و میزان در تعیین و تعریف گناه کبیره و صغیره 
علماء و صاحب نظران اسالمی در تعریف گناه کبیره، اختالف نظر دارند؛ برخی 

اند: ھرآنچه  اند: ھر آنچه انجامش، موجب مفسده باشد، کبیره است؛ و برخی گفته گفته
که شارع بر انجام آن تھدید کرده باشد، کبیره است. و نیز گفته شده: ھر گناھی که 

زیانش کمتر باشد، صغیره است و نسبت به گناھی دیگر نسبت به گناھی دیگر، ضرر و 
که ضررش بیشتر باشد، کبیره است. یعنی این دو، از امور نسبی ھستند که به ھنگام 
مقایسه کردن دو گناه با یکدیگر، آن یک که اھمّیتش بیشتر است، کبیره و آن که 

رگتر، صغیره و باشد؛ بنابراین، ھر گناھی، نسبت به گناه بز کمتر است، صغیره می
 نسبت به گناه کوچکتر، کبیره است.

اند: گناھی که بر آن در قرآن حّد شرعی، یعنی: سزا و کیفر مقّرر  و برخی نیز گفته
شده است؛ یا بر آن الفاِظ لعنت و نفرین وارد آمده؛ یا که بر آن وعید جھنم و غیره ذکر 

ه است که مفاسد و نتایج بد اند. ھمچنین آن گناه ھم کبیر کبیره ھا اینی  شده، ھمه
 ای که با جرأت و آن با گناه کبیره یکسان و یا بیش از آن باشد. ھمچنین گناه صغیره

 گیرد، یا بر آن مداومت شود، آن ھم در کبیره داخل است. می باکی انجام بی
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گوید: ھر گناھی که خداوند بر آن حکم عذاب داده یا  می سعلی بن ابی طالب
آن خشم گرفته است، کبیره است. و نیز گفته شده که: ھر گناھی که  لعنت کرده یا بر

شخص بر انجام آن اصرار ورزیده، کبیره است و ھر گناھی که از آن استغفار کند و 
 اصرار نورزد، صغیره است.

یابیم که  بازگردیم، در می» كبريه«ولی با تمام این تفاصیل، اگر به معنای لغوی 
 ی اھمّیت آن از نظر اسالم، بزرگ و ُپر اھمّیت است؛ و نشانه کبیره: ھر گناھی است که

تنھا به نھی از آن قناعت نشده،  ج تواند این باشد که در قرآن کریم و سّنت پیامبر می
بلکه به دنبال آن، تھدید به عذاب دوزخ گردیده است؛ و خداوند مجازات آتش برای آن 

 ھا. آن مقّرر داشته است؛ مانند: قتل نفس، زنا، رباخواری و امثال
ی فوق،  با توجه به ضابطهھا  آن بنابراین به دست آوردن گناھان کبیره و شناخت

،  ای از روایات، تعداد گناھان کبیره کنیم که در پاره . و اگر مالحظه میکار آسانی است
بیشتر یا کمتر ذکر  و در بعضی» ھفتاد«، و در برخی »بیست«و در بعضی » ھفت«

شده، منافات با آنچه که در باال گفته شد ندارد؛ زیرا در حقیقت بعضی از این روایات، به 
ی دوم، و بعضی به  ی درجه گناھان کبیره ی اول، بعضی به ی درجه گناھان کبیره

 کند. ی گناھان کبیره اشاره می ھمه

، فھرست تمام آن گناھانی را که موافق »الزواجر«در کتاب  ،»ابن حجر مّکی«
تعریف باال در کبیره داخل ھستند، بر شمرده و شرح کامل ھر کدام را بیان کرده 

 گناه رسیده است. ۴۶۷است. و آمار گناھان کبیره در این کتاب به 
و امام شمس الدین ذھبی نیز در باب کبائر، کتابی نوشته و در آن، ھفتاد گناه 

 کبیره را برشمرده است.
نیز در مواضع مختلف، بسیاری از گناھان را کبیره گفته است و  ج رسول خدا

و در  »شش«مواقع، در بعضی  و» سه«مواقع، مناسب به حاالت و شرایط، در بعضی 
در جایی از این ھم بیشتر بیان فرموده است. لذا علمای اسالم چنین  و» ھفت«بعضی، 
اند که مقصود، انحصار در عدد نیست؛ بلکه به مناسبت حاالت و شرایط این  دریافته

 چنین بیان شده است. 
 گردند: می البته باید دانست که گناھان صغیره در چند مورد تبدیل به کبیره

 کند. می به کبیره تبدیلتکرار گناه، صغیره را  -۱
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انسان مسلمان در صورتی که گناه را کوچک و سبک شمرد و تحقیر کند،  -۲
 شود. می تبدیل به کبیره

در صورتی که انسان از روی طغیان و تکّبر و گردن کشی در برابر فرمان  -۳
 گردد. می پروردگار، گناه صغیره انجام دھد، آن گناه صغیره به کبیره تبدیل

ناھان صغیره از افرادی سر بزند که موقعّیت خاصی در اجتماع در صورتی که گ -۴
با ھا  آن ھای دارند (مانند علماء و دانشمندان اسالمی)؛ و در حقیقت لغزش

شود؛ بلکه ممکن است سرمشق دیگران و سّنتی در  دیگران برابر محسوب نمی
 ی چنین افرادی به کبیره تبدیل اجتماع گردد؛ بنابراین گناھان صغیره

 شود. یم
 انجام صغیره در حرم (مکه و مدینه). -۵
در صورتی که گناھکار از انجام گناه صغیره خوشحال و مسرور باشد و به آن  -۶

 شود. اش، تبدیل به کبیره می افتخار کند، گناه صغیره

احيسب «شود:  می آری. حرف تصدیق و ایجاب است و پس از استفھام واقع»: بَلی«

ھایش را جمع  پندارد که ما استخوان آیا انسان می :لیب االنسان ان لن نجمع عظامه
 ».نخواھیم کرد؟ آری

فاكون من املحسنني، بلی قد جاءتک آياتی  ةلو اَنَّ لی كرَّ «شود:  یا پس از تمّنی واقع می

بتَ هبا شدم؛ آری به تحقیق  : کاش مرا بازگشتی بودی، پس از نیکوکاران میفكذّ
 ».را تکذیب کردیھا  آن ھای من بر تو آمد، پس آیت

: آیا من الست بربكم، قالوا بلی«شود:  می یا پس از استفھاِم مقرون به نفی، واقع
 ».پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری

؛ و به معنی عصیان و نافرمانی و عدم ادای »بِرّ «عقوق، ضد و مقابل »: عقوق«
ی  ّب و دشنام؛ یا گفتن کلمهبا سخن و گفتار؛ سھا  آن حقوق پدر و مادر؛ اذّیت و آزار

است؛ و به طور کّلی ھر سخن و ھر عملی ھا  آن ؛ سرپیچی و نافرمانی نسبت به»اُفّ «

داخل » عقوق والدين«شود، در تحت ھا  آن را بیازارد و موجب رنجشھا  آن که دل
 است.

تمایل و «معنای در لغت به »: زور«شھادت دروغ و ناحق. »: الزور ةشهاد«
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» زور«ت؛ و از آنجا که دروِغ باطل و ظلم، از امور انحرافی است، بدان اس» انحراف
 شود. گفته می

شھادت و سخن دروغ و ناحق، یکی از گناھان بسیار بزرگ، و یکی از دروغھای 
کشاند و  ی اسالمی و انسانی را به فساد و تباھی می بسیار خطرناک است که جامعه

 مند ی دیگری را به ناحق بھره کند و عده ای می زیانھای فراوانی را متوّجه عده
خطر و جرم گواھی دروغ را بزرگ پنداشته است؛  ج سازد. در این روایت، پیامبر می

ی تنبیه را دوباره  زیرا ایشان بعد از نشستن و تکیه دادن به سبب اھتمام به آن، کلمه
سیمای مبارکشان ذکر کرد و شھادت به ناحق را تکرار نمود. حّتی آثار غضب و خشم از 

تمّنای سکوت ایشان را  ج ھویدا شد و صحابه به خاطر شفقت و رحمت بر پیامبر
ھای متعدد، ھمچون  کنند و انگیزه کردند. و از آنجا که مردم در این باره تساھل می می

دارد، و نیز بدین سبب که این  عداوت، حسد، و غیره انسان را به شھادت دروغین وا می
 آن را چندین بار تکرار فرمودند. ج شماری را در پی دارد، پیامبر بی امر مفاسد

يتَه« کاش، کاشکی، ای کاش. حرف تمّنی است که غالبًا برای آرزوھای »: ليتَ »: «لَ

: ای کاش بیمار، بھبود يصح العليلَ  ليت«رود؛ مانند:  محال و ناممکن به کار می
 ».یافت می

شود:  دھد، و به دو مفعول متعدی می می را انجام» وجدتُ «، گاھی عمل »ليتَ «

يتَ «حکم ». : زید را برجسته یافتمليت زيداً شاخصاً « این است که اسم را منصوب و » لَ

و » ليتنی«، یاء متکلم متصل گردد به صورت »ليتَ «کند؛ و ھرگاه به  خبر را مرفوع می

 شود. گفته می» ليتی«به ندرت 

سکوت فرمایند. البته باید دانست که آرزوی  ج ای کاش پیامبر»: ليته سكت«

موجب نزول بال و عذاب  ج از بیم آن بوده که مبادا گفتار آن حضرت ج سکوت پیامبر
 شود.

 ۱۳۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ٣( �ٌك  ،) َحدَّ َ�نَا رَشِ ْ�َمرِ  ،َحدَّ
َ
ِّ بِْن األ يِب ُجَحيَْفَة قَاَل  ،َ�ْن يلَعِ

َ
: َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ اَل رَ قَ  ِ َص�َّ ا�َّ نَا فََال آُ�ُل ُمتَِّكئًا« :ُسوُل ا�َّ
َ
ا أ مَّ

َ
 ».أ



 ٢٠٨ یپشت و ِوساده به ج امبریپ دادن هیتک) ۲۲( باب

فرمودند: اّما من، ھرگز در حالی که  ج گوید: پیامبر س) ... ابوُجحیفه۳ـ ( ۱۳۲
 خورم. تکیه داده باشم، چیزی نمی

 &  
ا«  رود:  زیر به کار میادات تقریر و اخبار است؛ و به صورتھای »: اَمّ

ا «ھمراه است: » فاء«ای است که با  حرف شرط است؛ و جواب آن جمله -۱ فاَمّ

دانند که آن حق  : اما کسانی که ایمان آوردند، میالذين امنوا فيعلمون انّه احلق
 ».است

ا «حرف تفصیل است:  -۲ ا ثمود فاُهلكوا بالطاغية وامّ بت ثمود وعادٌ بالقارعة، فامّ كذّ

: عاد و ثمود، رستاخیز را تکذیب کردند؛ اما قوم ا بريح رصرص عاتيةعاد فاهلكو
ثمود به سبب نافرمانی تباه و ھالک شدند و اما قوم عاد با باد سخِت سرکش، 

 ».ھالک شدند

ا زيد فلن يذهب«حرف تأکید است:  -۳ رود؛ یعنی عزم او بر  نمی : اما زید ھرگزامّ
 ».نرفتن جزم است

ا بعد«و  رود، بدون  است که برای استیناف و شروع کالم به کار میای  کلمه»: امّ
 آنکه پیش از آن کالمی مختصر که تفصیل آن اراده شود، بیاید.

 خورم. ھرگز نمی»: فال اكل«

در غیر حال غذا خوردن  ج شود که تکیه دادن رسول خدا از حدیث باال معلوم می
 بوده است.

 ۱۳۳ حدیث شماره

ُد  )٤( َ�نَا ُ�َمَّ ارٍ َحدَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ  ،ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،َحدَّ ِّ بِْن  ،َحدَّ َ�ْن يلَعِ
ْ�َمرِ 

َ
بَا ُجَحيَْفَة َ�ُقوُل  :قَاَل  األ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :َسِمْعُت أ ِ َص�َّ ا�َّ َال آُ�ُل « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

 ».ُمتَِّكئًا
شنیدم که گفت: رسول  سگوید: از ابوُجحیفه /اقمر) ... علی بن ۴ـ ( ۱۳۳

 خورم. نمی فرمودند: من در حالی که تکیه داده باشم، ھرگز چیزی را جخدا
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 134 حدیث شماره

َ�نَا يُوُسُف ْ�ُن ِعيىَس ٥( َ�نَا َوِ�يعٌ ،) َحدَّ اِ�يُل  ،َحدَّ َ�نَا إرِْسَ  َ�نْ  ،َ�ْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب  ،َحدَّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُمتَِّكئًا ىلَعَ وَِساَدٍة. :َجابِِر بِْن َسُمَرَة قَاَل  يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
 َرأ

بُو ِعيىَس  
َ
َْو ». ىلَعَ �ََسارِهِ «لَْم يَْذُكْر َوِ�يٌع  :قَاَل أ

َ
اِ�يَل � وََهَكَذا َرَوى َ�ْ�ُ َواِحٍد َعِن إرِْسَ

َحًدا َرَوى ِ�يِه َوَال �َ  ،ِرَوايَِة َوِ�يعٍ 
َ
 َما َرَوی إِْسَحاُق ْ�ُن َمنُْصورٍ » ىلَعَ �ََسارِهِ «ْعلَُم أ

َّ
َعِن  ،إِال

اِ�يَل.  إرِْسَ
را در حالی دیدم که بر پشتی و  ج گوید: پیامبر سة) ... جابر بن سمر۵ـ ( ۱۳۴

 ای تکیه داده بودند.  وساده
گوید: وکیع [که یکی از راویان این حدیث است]، در این حدیث  ابوعیسی ترمذی
[یعنی ». بوده است ج پشتی و ِوساده به جانب چِپ رسول خدا«ذکر نکرده است که 

 نموده است.] نقل» علی يساره«حدیث را بدون عبارت 
ی زیادی از راویان، این حدیث را از اسرائیل، به سان روایت  و به ھمین ترتیب، عّده

اند. و کسی را به جز اسحاق بن منصور، از  نقل کرده»] علی يساره«یع[بدون ذکروک

را روایت کرده باشد؛ و » علی يساره«اسرائیل سراغ نداریم که در این حدیث، عبارت 

را از اسرائیل نقل نموده است، و » علی يساره«فقط اسحاق بن منصور است که عبارت 

 اند. نقل و روایت کرده» علی يساره«یل، بدون عبارت سائر راویان، این حدیث را از اسرائ





 

 
 
 
 
 

 )۲۳باب (
 ج تکیه دادن پیامبر اکرم

 به اشخاص و افراد
 



 

 
 ۱۳۵ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ) ١( َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا َ�ْمُرو ْ�ُن اَعِصمٍ ،َحدَّ َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ  ،َحدَّ  ،َحدَّ
�ٍَس  ،َ�ْن مُحَيْدٍ 

َ
َسا :َ�ْن أ

ُ
 ىلَعَ أ

ُ
أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َشاِكيًا فََخَرَج َ�تََو�َّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َمَة بِْن أ

َح بِِه فََص�َّ بِِهْم.زَ   �ٍْد وََعلَيِْه ثَوٌْب قِْطِريٌّ قَْد تَوَشَّ
دردمند و بیمار بودند و از مریضی  ج گوید: رسول خدا س) ... انس۱ـ ( ۱۳۵

تکیه  سبن زید مةبردند؛ پس در حالی از خانه بیرون آمدند که به اسا خفیفی رنج می
خط دار و خشِن ِقطری بود که آن را از زیر ی  ای پارچه داده بودند؛ و بر تن ایشان گونه

بغِل راست خویش داخل کرده و بر دوش چپ افکنده بودند؛ و در ھمان حال برای 
 مردم نمازگزاردند و امامت دادند.

 &  
شود که بیماری خفیفی  می به کسی گفته» شاكی«دردمند و بیمار بود. و »: شاكياً «

 داشته باشد.

أ«  کرد. می تکیه»: يتوكَّ

شود و نوعی از  می ی خط دار و خشن که از پنبه ساخته ای پارچه گونه»: قِطری«

، یکی از شھرھای بحرین آن زمان »قَطَر«منسوب به » قِطری«بردھای یمنی است . و 
 ھایش معروف و مشھور است. ھا و لباس است که پارچه

ح« ی چپ برگرداند؛  ی راست خود رد کرده و بر شانه پارچه را از زیر شانه»: توشّ
 مانند: احرام بستن حاجی.

 برای مردم نمازگزارد و امامت داد.»: هبم فصلّی«

 ۱۳۶ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ٢( َ�نَا َ�بُْد ا�َّ ُمبَارَكِ  ،) َحدَّ
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�َطاُء ْ�ُن ُمسْ  ،َحدَّ ِلٍم َحدَّ

َليَِبُّ 
ْ
اُف احل َفَّ

ْ
َ�نَا َجْعَفُر ْ�ُن بُْرقَانَ ، حَ اخل يِب َرَ�اٍح  ،دَّ

َ
َفْضِل بِْن  ،َ�ْن َ�َطاِء بِْن أ

ْ
َ�بَّاٍس َعِن ال

ِسِه  :قَاَل 
ْ
َ ِ�يِه وىلََعَ َرأ ي تُُو�ِّ ِ

َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف َمَرِضِه اذل ِ َص�َّ ا�َّ ُت ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

ْ
َدَخل
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ُت » يَا فَْضُل « :َ�َقاَل  ،َعلَيْهِ ِعَصابٌَة َصْفَراُء فََسلَّْمُت 
ْ
ِ قَاَل  :قُل َّيَْك يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
اُْشُدْد بَِهِذِه « :بل

يِس 
ْ
ِعَصابَِة َرأ

ْ
ُت  :قَاَل » ال

ْ
ُه ىلَعَ َمنِْكيِب  ،َ�َفَعل َمْسِجِد.  ،ُ�مَّ َ�َعَد فَوََضَع َكفَّ

ْ
ُ�مَّ قَاَم فََدَخَل يِف ال

ٌة. َِديِث قِصَّ
ْ
 َوِ� احل

[یعنی  ج گوید: در بیماری رحلت پیامبر اکرم ب) ... فضل بن عباس۲ـ ( ۱۳۶
در آن، دارفانی را وداع گفتند و به دیار باقی  ج ای که رسول خدا ھمان بیماری

ای زرد رنگ بر سر خویش  آمدم که پارچه ج شتافتند،] در حالی به نزد رسول خدا
[پس از جواب سالم]  ج بربسته بودند؛ بر ایشان سالم دادم و درود فرستادم؛ پیام

! فرمودند: با ج فرمودند: ای فضل! گفتم: گوش به فرمان شما ھستم ای رسول خدا
گوید: من نیز امتثال امر نمودم و آن کار را  ساین پارچه، سرم را محکم ببند. فضل

نشستند و دست خویش را بر دوش من نھادند و از  ج رسول خداگاه انجام دادم. آن
 و وارد مسجد شدند. جای برخواستند

[ترمذی گوید:] در پی این حدیث، داستانی طوالنی نقل شده است [که به خواست 
 خواھد آمد.] ج خداوند، در بیان رحلت رسول خدا

 &  
که در ھمان بیماری رحلت  ج در بیماری رسول خدا»: فيه يف مرضه التي تويف«

 ج ای که رسول خدا ھمان بیماری؛ یعنی: ج فرمودند. در بیماری رحلت پیامبر اکرم
 در آن دارفانی را وداع گفتند و به دریا باقی شتافتند و چھره در نقاب خاک کشیدند.

ای که بر پیشانی  دستار سر و مانند آن؛ سربند؛ عمامه؛ مندیل؛ پارچه»: عصابة«

 .عصائبببندند؛ پیشانی بند. جمع: 

 زرد رنگ. »: صفراء«

بَّي« گویند.  ه در پاسخ آواز دھنده و در مقام تلبیه و اجابت میای است ک کلمه»: كَ لَ
نمایم. و این کلمه مصدری است منصوب که  کنم؛ امر تو را اطاعت می یعنی قبول می

 برای تأکید، تثنیه شده است.

شود و بر  ای است که در پاسخ ندای کسی گفته می کلمه»: كلبي«به تعبیری دیگر، 
کند. یعنی ای رسول خدا! در خدمتم و برای قبول و  میاطاعت و آمادگی کامل داللت 



 ٢١٤ افراد و اشخاص به ج اکرم امبریپ دادن هیتک) ۲۳( باب

ھای  ھا و سفارش ھا و احکام و دستورات و توصیه اجرای اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه
 شما، آمادگی کامل دارم.

 سخت و محکم ببند. [فعل امر]»: اُشدد«

است یعنی در پی این حدیث، داستانی طوالنی است که به خو»: احلديث قصة ويف«

 خواھد شد. بیان» ج رحلت رسول خدا«مبحث خدا در 
 



 

 
 
 
 
 

 )۲۴باب (
 چگونگی غذا خوردن

 ج رسول خدا
 



 

 
 ۱۳۷ حدیث شماره

نَا) ١(
َ
ْ�بَأ

َ
ارٍ  أ ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ  ،ُ�َمَّ َ�ْن َسْعيِد بِْن  ،َ�ْن ُسْفيَانَ  ،َحدَّ
�ِيهِ  ،َ�ْن ابٍْن ِلَكْعِب بِْن َمالٍِك  ،إِبَْراِهيمَ 

َ
َعُق  ،َ�ْن أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَل نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

َصا
َ
 بَِعُه ثََالثًا.أ

بُوِعيىَس  
َ
َِديَث قَاَل  :قَاَل أ

ْ
اٍر َهَذا احل ِد بِْن �َشَّ َصابَِعُه اثلََّالَث. :َوَرَوى َ�ْ�ُ ُ�َمَّ

َ
َعُق أ

ْ
 يَل

کند که وی گفت:  می از پدرش نقل ،س) ... یکی از پسران کعب بن مالک۱ـ ( ۱۳۷
 انگشتان خویش را [پس از غذا خوردن و پیش از شستن]، سه بار ج رسول خدا

 لیسیدند. می
حدیث را دیگر راویان ـ به جز محمد بن بّشار ـ چنین  ابوعیسی ترمذی گوید: این

 پس از خوردن غذا، سه انگشت خویش را ج اند: رسول خدا اند و گفته روایت کرده
 لیسیدند. می

 &  
اختالف  سی اسم پسر کعب بن مالک . دربارهسپسر کعب بن مالک»: ابنٍ لكعبٍ «

اند. و مشھور ھمان قول نخست  گفته» عبدالرمحن«؛ و برخی ھم »عبداهللا«است؛ برخی 
 است.

پس از غذا خوردن و پیش  ج لیسید. یعنی پیامبر با زبان، انگشتانش را می»: يلعق«
 لیسیدند. می را با زبانھا  آن از شستن انگشتان،

 »: الحدیث...قال ابوعیسی: و روی غیر محمد بن بّشار ھذا «

 مقصود ترمذی این است که حدیث باال به دو گونه روایت شده است:

كان يلعق اصابعه  ج ان النّبي«ه در آن آمده است: روایت محمدبن بّشار: ک -۱

را سه ھا  آن پس از غذا خوردن و پیش از شستن انگشتان، ج پیامبر« ؛»ثالثاً 
 »لیسیدند. بار می

؛ »يلعق اصابعه الثالث«در آن آمده است: که روایت غیر محمد بن بّشار:  -۲

و آن سه  ».لیسیدند پس از غذا خوردن، سه انگشت خود را می ج پیامبر«
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انگشت، عبارتند از: انگشت شھادت [سّبابه]؛ و دو انگشت در دو طرف آن؛ 
 یعنی: ُوسطی و ِابھام.

ه ھر یک از س ج شود که پیامبر می و از مجموع دو حدیث باال چنین استنباط
انگشِت سّبابه، ابھام و وسطی را پس از غذا خوردن و پیش از شستن، سه بار 

ھا را پس از غذا  لیسیدند؛ و این کارشان برای آن بود که کسانی که لیسیدن انگشت می
 شمردند، متوجه شوند.  می خوردن، زشت و ناپسند و قبیح و شنیع

خوردند؛  شت غذا میبا سه انگ ج گوید: خود دیدم که پیامبر سةکعب بن عجر
انگشت شھادت و دو انگشت در دو طرف آن. و سپس دیدم پیش از اینکه انگشتان 

را لیسید؛ نخست انگشِت شھادت و سپس انگشت ُوسطی و بعد ھا  آن خود را بشوید،
 ]۱۶۷۰انگشت ِابھام را. [معجم االوسط طبرانی، ص

 ۱۳۸ حدیث شماره

)٢ ٍّ ََسُن ْ�ُن يلَعِ
ْ
َ�نَا احل ُل  ) َحدَّ

َّ
َال

ْ
انُ  ،اخل َ�نَا َ�فَّ َ�نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ  ،َحدَّ  ،َ�ْن ثَابٍِت  ،َحدَّ

�ٍَس قَاَل  َ�نْ 
َ
َصابَِعُه اثلََّالَث. :أ

َ
َ�َل َطَعاًما لَِعَق أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا أ  اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

خوردند، سه انگشت  می ذاغ ج گوید: ھرگاه پیامبر س) ... انس بن مالک۲ـ ( ۱۳۸
 لیسیدند. خویش را [پس از خوردن غذا و پیش از شستن آنھا] می

 &  
 خورد، غذا خورد، صرف کرد، نوش جان کرد، میل نمود.»: أكل«

 .اطعمةغذا، خوراک، آذوقه، خوراکی، ھر چیز خوردنی، جمع: »: طعاماً «

از سه انگشت: انگشت ابھام سه انگشت خود را لیسید. و مقصود »: اصابعه الثالث«

 ج و میانه و آن را که میان آن دو قرار دارد، یعنی انگشت سّبابه. اینطور که پیامبر
لیسیدند و نخست انگشت شھادت و  را میھا  آن پیش از اینکه انگشتان خود را بشویند،

 سپس انگشت میانه و بعد انگشت ابھام را.

 ۱۳۹ حدیث شماره

ُسَ ٣(
ْ
َ�نَا احل َْغَداِديُّ ) َحدَّ َدايِئُّ ابلْ ِّ بِْن يَِز�َد الصُّ َ�نَا َ�ْعُقوُب ْ�ُن إِْسَحاَق ـ  ،ْ�ُ ْ�ُن يلَعِ َحدَّ

ِ�َّ ـ رَْضَ
ْ
َ�نَا ُشْعبَةُ  ،َ�ْعِ� احل ْ�َمرِ  ،َ�ْن ُسْفيَاَن اثلَّْورِيِّ  ،َحدَّ

َ
ِّ بِْن األ يِب ُجحَ  ،َ�ْن يلَعِ

َ
يَْفَة َ�ْن أ



 ٢١٨  ج خدا رسول خوردن غذا یچگونگ) ۲۴( باب

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :قَاَل  نَا فََال آُ�ُل ُمتَِّكئًا« :قَاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ
ا أ مَّ

َ
 ».أ

فرمودند: اّما من، ھرگز در حالی  ج گوید: رسول خدا س) ... ابوُجحیفه۳ـ ( ۱۳۹
خورم. [چرا که در حال تکیه غذا خوردن، عادت و  که تکیه داده باشم، چیزی نمی

 خواھان و گردن کشان و خود بزرگ بینان است.] َمنش متکّبران و خود

 ۱۴۰ حدیث شماره

ارٍ ٤( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ  ،) َحدَّ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،َحدَّ ِّ بِْن  ،َحدَّ َ�ْن يلَعِ
ْ�َمرِ 

َ
َْوهُ  ،األ

َ
�. 

سفیان، از علی بن اقمر ) محمد بن بّشار، از عبدالرحمن بن مھدی، از ۴ـ ( ۱۴۰
 نیز، به سان ھمین حدیث را [از حیث معنی، نه از حیث لفظ] روایت کرده است.

 &  
یعنی نظیر حدیث پیشین را از حیث معنی، نه از حیث لفظ، نقل کرده »: نحوه«

 است.

 ۱۴۱ حدیث شماره

َهْمَداِ�ُّ ٥(
ْ
َ�نَا َهاُروُن ْ�ُن إِْسَحاَق ال َ�نَا َ�بَْدُة ْ�ُن ُسلَيَْمانَ  ،) َحدَّ َ�ْن ِهَشاِم بِْن  ،َحدَّ

�ِيِه قَاَل  ،بٍْن ِلَكْعِب بِْن َمالٍِك َعِن ا ،ُعْرَوةَ 
َ
ُ�ُل  :َ�ْن أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَأ ِ َص�َّ ا�َّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

. َعُقُهنَّ
ْ
َصابِِعِه اثلََّالِث َوَ�ل

َ
 بِأ

کند که وی  از پدرش روایت می سعب بن مالک) ... یکی از پسران ک۵ـ ( ۱۴۱
بر این بود که با سه انگشِت خویش [ابھام، میانه، و آنکه در  ج گفت: عادت پیامبراکرم

خوردند؛ [و پس از غذا خوردن و پیش از  میان آن دو قرار داشت، یعنی سّبابه] غذا می
 کردند. تمیزشان میلیسیدند و با زبان  ھا] ھر سه انگشِت خویش را می شستن دست

 ۱۴۲ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ٦(
َ
َ�نَا أ َفْضُل ْ�ُن ُدَكْ�ٍ  ،) َحدَّ

ْ
َ�نَا ال َ�نَ  ،َحدَّ : ا ُمْصَعُب ْ�ُن ُسلَيٍْم قَاَل َحدَّ

�ََس ْ�َن َمالٍِك َ�ُقوُل 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بِتَْمٍر فَرَ  :َسِمْعُت أ ِ َص�َّ ا�َّ يِتَ رَُسوُل ا�َّ

ُ
ُ�ُل وَُهَو أ

ْ
ْ�تُُه يَأ

َ
أ

ُوِع. ُمْقعٍ 
ْ
 ِمَن اجل
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گفت:  می شنیدم که سگوید: از انس بن مالک /) ... مصعب بن ُسلیم۶ـ ( ۱۴۲
از آن خرما  ج اندکی خرما آوردند و دیدم که رسول خدا ج برای پیامبر اکرم

خوردند در حالی که از شّدت گرسنگی بر سرین خویش نشسته و پشت به دیوار  می
 داده بودند.

 &  
 آورده شد؛ به رسم تعارف و ھدیه، پیشکش شد.»: اُتِی«

بیانگر تقلیل و کمی است؛ یعنی مقدار » مترٍ «ی خرما. تنوین  : میوهمتر»: بتمر«
 اندکی از خرما.

قعٍ « بر سرین خود نشسته و پشت به دیوار داده بود.  ج در حالی که پیامبر»: مُ

ت خود تکیه زدن، یا بر گوشت سرین نشستن و دو ساق و یعنی بر پایین پش»: اقعاء«
 دو ران خود را باال آوردن و به دیوار تکیه زدن.

از شّدت گرسنگی و ضعف، به آن حال نشسته بودند و  ج یعنی پیامبر»: اجلوع من«
 پشت به دیوار داده بودند.





 

 
 
 
 
 

 )۲۵باب (
 های نان صفات و ویژگی

 ج رسول خدا
 



 

 
 ۱۴۳ حدیث شماره

ُمثَ�َّ ١(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ ارٍ  ،) َحدَّ ُد ْ�ُن �َشَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ  :قَاالَ  ،َوُ�َمَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا  ،َحدَّ َحدَّ

يِب إِْسَحاَق قَاَل  ،ُشْعبَةُ 
َ
ْسوَِد بِْن يَِز�دَ  ،َسِمْعُت َ�بَْد الرَّمْحَِن ْ�َن يَِز�دَ  :َ�ْن أ

َ
ُث َعِن األ  َ�نْ  ،ُ�َدِّ

�ََّها قَالَْت  ،اَع�َِشةَ 
َ
ِعِ� يَْوَمْ�ِ  :� ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن ُخزْبِ الشَّ ٍد َص�َّ ا�َّ ، َما َشِبَع آُل ُ�َمَّ  ُمتَتَابَِعْ�ِ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم. ِ َص�َّ ا�َّ  َحىتَّ قُِبَض رَُسوُل ا�َّ
شنیدم که از اسود بن  سگوید: از عبدالرحمن بن یزید /) ... ابواسحاق۱ـ ( ۱۴۳

نمود که وی گفته است: خاندان پیامبر  می روایت لو او نیز به نقل از عایشه سیزید
ھیچگاه دو روز پیاپی [تا چه رسد به چند روز]، از نان جوین سیر نشدند؛ و این  ج اکرم

 که به خدا پیوستند، ادامه داشت. ج موضوع تا ھنگام رحلت آن حضرت

 &  
 سیر نشد.»: ما شبع«

دودمان، اھل خانه، «در لغت به این معانی آمده است: » آل«ی  واژه»: آل حممد«
 ».ی مرد از زن و فرزند، نزدیکان، فامیل خانوادهخاندان، فرزندان، 

 ج بر پیامبرھا  آن کسانی است که تأمین مخارج ج و در اینجا مراد از آل پیامبر
 .ج ی آن حضرت واجب است؛ ھمچون ھمسران و اھل خانواده

 نان.»: خبز«

ھای آن  باشد و دانه جو. و جو یکی از غالت است که شبیه به گندم می»: الشعري«
رسد؛ دارای مواد ازته و مواد چرب و سلولز و  ی چھارپایان می یشتر به مصرف تغذیهب

پزند و از نظر ارزش  است؛ و از آرد آن نان می Bفسفر و کلسیوم و آھن و ویتامین 
 رسد. غذایی به پای گندم نمی

 نان جوین.»: خبز الشعري«

 روز.»: يوم«مثنی »: يومني«

دو شبانه روز »: متتابعني يومني«یاپی و پشت سرھم. پ»: متتابع«مثنی »: متتابعني«
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 است یعنی روز با شبش.» شبانه روز«پیاپی؛ و مراد از روز، 

رحلت فرمودند و دار فانی را وداع گفتند و  ج رسول خدا»: ج قُبض رسول اهللا«
 چھره در نقاب خاک کشیدند.

 ۱۴۴ حدیث شماره

ٍد ٢( َ�نَا َ�بَّاُس ْ�ُن ُ�َمَّ ورِيُّ ) َحدَّ يِب بَُ�ْ�ٍ  ،ادلُّ
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا َحِر�ُز ْ�ُن ُ�ثَْمانَ  ،َحدَّ  ،َحدَّ

َماَمَة َ�ُقوُل  :َ�ْن ُسلَيِْم بِْن اَعِمٍر قَاَل 
ُ
بَا أ

َ
ْهِل َ�يِْت رَُسو :َسِمْعُت أ

َ
ِ َما اَكَن َ�ْفُضُل َعِن أ ِل ا�َّ

ِعِ�. ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُخزْبُ الشَّ  َص�َّ ا�َّ
[صحابی مشھور رسول  سمةگوید: از ابوُاما /) ... ُسلیم بن عامر۲ـ ( ۱۴۴

حتی قطعه نان  ج ی خاندان پیامبر از سفرهگاه گفت: ھیچ ] شنیدم که میجخدا
 ماند. جوینی ھم باقی نمی

 &  
 شد. ماند؛ از مقدار نیاز، افزون نمی باقی نمی»: ما كان يفضل«

 ۱۴۵ حدیث شماره

َ�نَا٣( َُميِحُّ  ) َحدَّ
ْ
ِ ْ�ُن ُمَعاِوَ�َة اجل َ�نَا ثَابُِت ْ�ُن يَز�ْدٍ  حَ  ،َ�بُْد ا�َّ  ،بِْن َخبَّاٍب َ�ْن ِهَالِل  ،دَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَِبيُت اللَّيَ  :، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس قَاَل َ�ْن ِعْكِرَمةَ  ِ َص�َّ ا�َّ ايِلَ اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ُمتَتَابَِعَة َطاِوً�ا 

ْ
ِعِ�.ال رَثُ ُخزْبِِهْم ُخزْبَ الشَّ

ْ
�

َ
ُدوُن َعَشاًء َوَ�َن أ ْهلُُه َال َ�ِ

َ
 ُهَو َوأ

 ج افتاد که رسول خدا گوید: گاھی اوقات اتفاق می ب) ... ابن عباس۳ـ ( ۱۴۵
ماندند، و غذا و خوراکی که به ھنگام شب  شان، چند شب پیاپی گرسنه می و خانواده

شان را نان جو تشکیل  و خانواده ج ر نان آن حضرتیافتند؛ و بیشت بخورند، نمی
 داد. می

 &  
 کرد. آورد، شب را تا صبح سپری می شب را به روز می»: يَبيت«

 شبھای پیاپی و پشت سرھم.»: املتتابعة الليالی«



 ٢٢٤ ج خدا رسول نان یها یژگیو و صفات) ۲۵( باب

 گرسنه؛ گشنه.»: الطاوی«در حالی که گرسنه بود. »: طاوياً «

 یافتند. نمی»: جيدون ال«

شاءاً « شاء«شام، غذای شب، غذایی که شب بخورند. و »: عَ [به کسر]: اول » عِ
خفتن که چھار رکعت  : نمازنماز عشاءشب. تاریکی، اول شب، شامگاه، از مغرب تا نیمه 

خورند،  شود؛ و چون غذای شب را در این وقت می است و بعد از نماز مغرب گزارده می

شاء«بدان   گویند. می» عَ

 کردند. شان مصرف می و خانواده ج انی که آن حضرتبیشتر ن»: خبزهم اكثر«

 ۱۴۶ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ٤( َ�نَا َ�بُْد ا�َّ نَا) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
َنيَِفُّ  أ

ْ
َمِجيِد احل

ْ
ِ ْ�ُن َ�بِْد ال َ�نَا  ،ُ�بَيُْد ا�َّ َحدَّ

ِ بِْن ِدينَارٍ  بُو َحاِزمٍ  ،َ�بُْد الرَّمْحَِن َو ُهَو اْ�ُن َ�بِْد ا�َّ
َ
َ�نَا أ ُ  ،َ�ْن َسْهِل بِْن َسْعدٍ  ،َحدَّ

َ
نَُّه ِ�يَل هل

َ
�: 

ُ َعلَيِْه وََسلََّم انلَّيِقَّ ؟  ِ َص�َّ ا�َّ َ�َل رَُسوُل ا�َّ
َ
ُوَّارَى  -أ

ْ
ى رَُسو :َ�َقاَل َسْهٌل  -َ�ْعِ� احل

َ
ُل َما َرأ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم انلَّيِقَّ حَ  ِ َص�َّ ا�َّ َ َعزَّ وََجلَّ ا�َّ ُ  ،ىتَّ ليَِقَ ا�َّ
َ

َهْل اَكنَْت لَُ�ْم َمنَاِخُل  :فَِقيَل هل
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ؟ قَاَل  ِ َص�َّ ا�َّ َا َمنَاِخُل. ِ�يَل  :ىلَعَ َ�ْهِد رَُسوِل ا�َّ

َ
َكيَْف ُكنْتُْم  :َما اَكنَْت نل

ِعِ�؟ قَاَل   يَِطُ� ِمنُْه َما َطاَر ُ�مَّ َ�ْعِجنُُه.ُكنَّا َ�نُْفُخُه �َ  :تَْصنَُعوَن بِالشَّ
 جپرسیده شد: آیا رسول خدا سگوید: از سھل بن سعد /) ... ابو حازم۴ـ ( ۱۴۶

 خوردند؟ نانی که از آرد سفید و نیکو و خالص و غربال شده فراھم شده باشد، می
تا ھنگامی که رحلت فرمودند و چھره در  ج در پاسخ گفت: پیامبر سسھل بن سعد

 نقاب خاک کشیدند، آرد سفید و غربال شده را ندیدند [و نخوردند].
 ج پرسیده شد: آیا برای شما در روزگار رسول خدا سدوباره، از سھل بن سعد

غربال و َالک وجود داشت؟ گفت: در آن زمان، ما غربالی نداشتیم [تا با آن جو یا گندم 
 غربال و خالص کنیم!] ھا، آنھای  را از نخاله

کردید؟ [و چگونه نان و آرد، درست  ھای جو، چه می گفته شد: پس با نخاله
] آرد را کردیم و بعد ھای جو را دستاس می گفت: [معموًال دانه سکردید؟] سھل می

رفت؛ و  کردیم؛ پس مقداری از پوست آن با فوت کردن و دمیدن، به ھوا می فوت می
 نمودیم. ی] آن را خمیر می [باقی ماندهگاه آن
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 &  
یُّ « یّ «ی  راوِی حدیث، واژه»: النَّقِ ی«را به » النَّقِ ارَ ترجمه کرده است؛ یعنی: » احلُوّ

ی غربال و َالک، از نخاله  آردی که به وسیلهآرد سفید و نیکو و غربال شده و خالص؛ 
 پاک و تمیز شده باشد.

ل«جمع »: مناخل« نخُ ھای بسیار ریز باشد.  غربال. َالک. موبیز که دارای سوراخ»: مُ

ی  شود با دیواره ھای ریز است که از روده بافته می : ظرفی دارای سوراخغربالو 
بریزند. در فارسی، پرویزن  یا چیز دیگر میای مدّور که در آن غّله [جو و گندم] و  تخته

 اند. و غرویزن نیز گفته

هد«  زمان و روزگار.»: عَ

چگونه؛ چون. اسم مبھم غیر متمکن و مبنی بر فتح است؛ و بر دو وجه به »: كيفَ «
 رود:  می کار

کند که در لفظ و  برای شرط که در این حال، اقتضای دو فعل غیر مجزوم می -۱

 ».کنم کنی، من ھم می : ھر چه تو میكيف تصنع اصنع«معنی متفق باشند: 

؛ و چه »: زید چگونه استكيف زيدٌ «برای استفھام؛ چه استفھام حقیقی باشد:  -۲

که در این ». شوید : چگونه به خدا کافر میكيف تكفرون باهللا«غیر حقیقی: 

اسم باشد، آن اسم » كيف«رود. و ھرگاه پس از  صورت برای تعّجب به کار می

؛ و اگر پس از »: زید چگونه استكيف زيدٌ «بر خبر بودن، در محل رفع است: بنا
آن، فعل باشد، آن فعل بنابر حال بودن، یا بنابر مفعول بودن، در محل نصب 

: كيف فعل ربك«؛ و »: زید چگونه و به چه حال آمدكيف جاء زيدٌ «است: 
 ».پروردگار تو، چه کاری را انجام داد

کردید؟ یعنی بدون غربال و َالک،  ھای جو چه می با نخاله»: كيف تصنعون بالشعري«
ھای آن پاک و پیراسته  ھای جو را از نخاله کردید، و چگونه دانه ھای جو چه می با نخاله

 نمودید؟ کردید و چگونه نان و آرد درست می می

 دمیدیم. کردیم و بر آن می آرد را فوت می»: ننفخه«

 پرید. میرفت.  پس به ھوا می»: فيطري«
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ھای جو است که با فوت  ھا و پوست دانه آنچه که باید بپرد. مقصود نخاله»: طار ما«
 شود. ھا جدا می رود و از دانه کردن به ھوا می

 حرف عطف است برای مھلت و به معنای: پس. سپس. باز. پس از آن.»: ثمّ «

 کنیم. آرد را خمیر می»: نَعجنه«

 ۱۴۷ حدیث شماره

َ�نَا ٥( ارٍ ) َحدَّ ُد ْ�ُن �َشَّ يِب  ،ُ�َمَّ
َ
ِ� أ خرَبَ

َ
َ�نَا ُمَعاُذ ْ�ُن ِهَشاٍم، أ  ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،َ�ْن يُو�َُس  ،َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ ِخَواٍن َوَال يِف ُسكُ  :َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َ�َل نيَِبُّ ا�َّ

َ
 ،رَُّجةٍ َما أ

ُ مُ 
َ

ٌق.َوَال ُخزِبَ هل  َر�َّ
ُت ِلَقتَاَدةَ  :قَاَل  

ْ
ُ�لُوَن ؟ قَاَل  :َ�ُقل

ْ
َفِر. :َ�َع� َما اَكنُوا يَأ  ىلَعَ َهِذهِ السُّ

ارٍ   ُد ْ�ُن �َشَّ ي َرَوى َ�ْن َ�تَاَدَة ُهَو يُو�ُُس اإلِْساَكُف. :قَاَل ُ�َمَّ ِ
َّ

 يُو�ُُس َهَذا اذل
ھرگز بر میز غذا خوری، و  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۵ـ ( ۱۴۷

ھای توِگرد و دارای دیواره [ھمچون ظرفھای ماست  دیس و بشقاب و جام و سینی
از آرد بیخته و سفید،  ج خوری و ترشی خوری] چیزی نخوردند؛ و ھرگز برای پیامبر

 شد. نان فراھم نمی
پرسیدم: پس بر چه  /ةیونس [که یکی از راویان این حدیث است] گوید: از قتاد

در پاسخ بدین سؤال گفت:  /ةخوردند؟ قتاد غذا می شو صحابه ج چیزی رسول خدا
 خوردند. دانھای مسافران، غذا می بر روی ھمین توشه

نقل کرده  ةکه حدیث را از قتاد» يونس«گوید: مراد از این  /محمد بن بّشار

 ت.] اسابوالفرات ابن[و معروف به  يونس اِسكافاست، ھمان 

 &  
وانٍ « ھای  میز غذاخوری؛ آنچه که غذا روی آن بگذارند برای خوردن؛ سفره»: خِ

 مجّلل. 
خوردند؛ چون چنین کاری بیانگر ترّفه و تکّبر  بر میز غذاخوری، غذا نمی ج پیامبر

و خودخواھی و خودمحورِی فرد خورنده، و نشانگر عاداِت متکّبران و گردن کشان از 
به خاطر اینکه سرھایشان را به سوی غذا خم نکنند، بر روی ھا  آن ھا است؛ و عجم
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دانستند. با این  خوردند و بر زمین نشستن را کسر شأن خویش می میزھا، غذا می
وجود، اگر کسی بدون اینکه قصد تکّبر و ترّفه داشته باشد بر روی میز، غذا خورد، 

 مرتکب گناه نشده است.

ة« جَ رُّ كُ كرجة«گوید:  ابن عربی می»: سُ ظرفی است کوچک، که در آن ترشیجات » سُ
گذارند و بر سر سفره نھند، تا در فرد خورنده ایجاد اشتھاء کند. از  یا نان شیرینی می

به  ج گویند. و پیامبراکرم می» سكرجة«، »ترشی خوری«و » ماستخوری«این رو به 

را نان جوین، آن ھم  غذا نخوردند؛ زیرا که بیشتر غذای ایشان» سكرجة«این جھت در 
به ظرف گاه داد، تا با آن سّد رمق نمایند؛ از این رو ھیچ به مقداری اندک تشکیل می

ماستخوری و ترشی خوری برای ایجاد اشتھاء و ھاضمه، نیاز پیدا نکردند؛ چون غالبًا 
کنند که غذای زیاد و رنگارنگ برای خوردن  ھایی استفاده می کسانی از چنین ظرف

 شند.داشته با

وان من الرتفّه، و وضعه عل االرض افساد له، «گوید:  ابن عربی می رفع الطعام علی اخلِ

گذاشتن خوراکی بر میز «؛ »ةو املائد ةفتوسط الشارع حيث طلب ان يكون علی السفر
باشد؛ از  غذاخوری، ترّفه است و گذاشتن آن بر روی زمین، موجب فاسد شدن آن می

میانه را در نظر گرفته و خواسته است تا غذا بر سفره و  این رو شرع مقدس اسالم حد
 .»مائده نھاده شود

و علی املنديل فعل العجم و  االكل علی اخلوان، فعل امللوك« گوید: و حسن بصری می

 ».فعل العرب و هو سنة ةعلی السفر

جة«ی  ناگفته نماند که در لغت برای واژه رُّ كُ  این معانی نیز استعمال شده است:» سُ
ظرفی است کوچک که در آن کمی چیز نھند؛ پیاله؛ جام؛ دیس؛ بشقاب؛ بشقاب توِگرد 

 و دارای دیواره.

بِزَ  ال«  نانی فراھم نشد. ج برای پیامبر»: له خُ

قَّق« رَ  نان فراھم آمده از آرد بیخته.»: مُ

ر« فَ  ی راه غذای مسافر، زاد، توشه«، و به این معانی آمده است: »ةسفر«جمع »: اَلسُّ
گسترانند و  ای که روی میز یا روی زمین می مسافران، توشه دان مسافر، پارچه



 ٢٢٨ ج خدا رسول نان یها یژگیو و صفات) ۲۵( باب

 ».چینند، چرم یا جز آن که زیر خوان گسترده شود ھا را در آن می خوردنی

 دانھاِی ُمحّقر مسافران است. ، ھمان توشه»ةسفر«و در اینجا مراد از 

 ۱۴۸ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ٦(
َ
َ�نَا أ ُمَهلَّيِبُّ  ،) َحدَّ

ْ
َ�نَا َ�بَّاُد ْ�ُن َ�بَّاٍد ال ْعيِبِّ  ،َ�ْن ُ�َادِلٍ  ،َحدَّ َ�ْن  ،َعِن الشَّ

وٍق قَاَل  ُت ىلَعَ اَع�َِشةَ  :َمرْسُ
ْ
ْن  :فََدَعْت يِل بَِطَعاٍم َوقَالَْت  ،َدَخل

َ
َشاُء أ

َ
ْشبَُع ِمْن َطَعاٍم فَأ

َ
َما أ

بْ�ِ 
َ
 بََ�يُت . قَاَل أ

َّ
ُت لَِم؟  :َي إِال

ْ
ِ َص�َّ  :قَالَْت قُل َاَل الَّيِت فَاَرَق َعلَيَْها رَُسوُل ا�َّ

ْ
ْذُكُر احل

َ
أ

ْ�يَا ُ َعلَيِْه وََسلََّم ادلُّ َ�ْ�ِ يِف يَْوٍم. ،ا�َّ ٍْم َمرَّ
َ
ِ َما َشِبَع ِمْن ُخزْبٍ َوحل  َوا�َّ

رفتم؛ ایشان برای من، خوارکی  لگوید: به نزد عایشه /) ... مسروق۶ـ ( ۱۴۸
خواھم گریه کنم؛ و  شوم، مگر آنکه می طلبیدند و گفتند: ھیچگاه از غذایی سیر نمی

 کنم! گریه نیز می
ی  کنید؟ عایشه گفتم: به چه عّلت گریه می لگوید: به عایشه /مسروق

 ج ام به خاطر اوضاع و احوالی است که رسول خدا در پاسخ گفت: گریه لصّدیقه
آن احوال، چشم از این جھان فرو بستند و چھره در نقاب خاک کشیدند. به خدا  در

در یک روز، دوبار از نان و گوشت سیر نشدند. [یعنی: آن  ج سوگند! ھرگز رسول خدا
در گاه تا زمانی که از دنیا رحلت فرمودند و دارفانی را وداع گفتند، ھیچ ج حضرت

و ھرگز در شبانه روز، دوبار از نان و گوشت سیر شبانه روز از دو نوع غذا سیر نشدند؛ 
 شدند.] نمی

 &  
 ] خواست و طلبید.لپس [عایشه»: فدعت«

 شوم. نمی سیر»: اشبعما «

 خواھم. پس می»: فاشاء«

 بگریم.»: ابكی«

 ادات استثناء است و به معنی: مگر آنکه؛ ولی؛ مگر اینکه؛ به جز.»: اِالّ «

» َ
 از الم تعلیل و ماء استفھامی؛ چرا، برای چه.ای است مرکب  کلمه»: ملِ
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 آورم.  آورم، به خاطر می به یاد می»: اذكر«

 صفت و ھیئت و کیفّیت چیزی.»: احلال«

 از آن جدا شد.»: فارق«

 زندگانی حاضر؛ جھانی که در آن ھستیم؛ نقیض آخرت.»: الدنيا«

بر سر اسم ظاھر برای قسم است و فقط » واو«به خدا سوگند. در اینجا »: واهللا«
 آید و به عامل محذوفی متعلق است. درمی

 سیر نشد.»: شبع ما«

 گوشت.»: حلم«

تني«  دوبار.»: ةمر«مثنی »: مرَّ

مدت زمان میان ھر ظھر تا ظھر روز بعد؛ یا ھر نیمه شب تا نیمه شب دیگر. »: يوم«
 و در اینجا مراد شبانه روز است؛ یعنی روز ھمراه با شب.

ی  کند که وی گفته است: به خانه می َمَدنی، از پدرش نقلِعمران بن زید 
رفتیم و گفتیم: مادر جان سالم! گفت: سالم برتو و گریست. گفتیم:  لعایشه

کنی؟ گفت: به من خبر رسیده است که برخی از شما چندان  مادرجان چرا گریه می
م کند؛ و پیامبر شوند تا غذای آنان را ھض خورند که نیازمند دارو می غذای گوناگون می

در شبانه روز گاه آورم که از دنیا رحلت فرمودند در حالی که ھیچ می شما را به خاطر
خورد و اگر نان خورده  شدند؛ اگر خرما خورده بود، نان نمی از دو نوع غذا سیر نمی

 خورد؛ و این موضوع مرا به گریه واداشت. بود، خرما نمی

 ۱۴۹ حدیث شماره

َ�نَا َ�ْ ٧( بُو َداوُدَ  ،ُموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ) َحدَّ
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُشْعبَةُ  ،َحدَّ يِب إِْسَحاَق قَاَل  ،َحدَّ

َ
 :َ�ْن أ

ْسوَِد بِْن يَِز�دَ  ،َسِمْعُت َ�بَْد الرَّمْحَِن ْ�َن يَِز�دَ 
َ
ُث َعِن األ َما َشِبَع  :قَالَْت  ،َ�ْن اَع�َِشةَ  ،ُ�َدِّ

ُ َعلَيِْه رَُسو ِ َص�َّ ا�َّ ِعِ� يَْوَمْ�ِ ُمتَتَابَِعْ�ِ َحىتَّ قُِبَض.ُل ا�َّ  وََسلََّم ِمْن ُخزْبِ الشَّ
تا زمانی که چشم از این جھان فرو  ج گوید: رسول خدا ل)... عایشه۷ـ ( ۱۴۹

 بستند و به خدای خویش پیوستند، دو روز پیاپی از نان جوین سیر نشدند.
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 ۱۵۰ حدیث شماره

)٨ ْ� ِ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ نَاُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
بُو َمْعَمرٍ  أ

َ
ِ ْ�ُن َ�ْمٍرو أ َ�نَا َ�بُْد  ،َ�بُْد ا�َّ َحدَّ

َوارِِث 
ْ
يِب َعُروَ�ةَ  ،ال

َ
�ٍَس قَاَل  ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،َ�ْن َسِعيِد بِْن أ

َ
ُ  :َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ َ�َل رَُسوُل ا�َّ

َ
 َما أ

ًقا َحىتَّ َماَت.َعلَيِْه وََسلََّم ىلَعَ ِخَواٍن وَ  َ�َل ُخزْبًا ُمَر�َّ
َ
 َال أ

بر میز غذا خوری،  ج گوید: ھرگز رسول خدا س) ... انس بن مالک۸ـ ( ۱۵۰
چیزی نخوردند؛ و تا ھنگامی که به خدای خویش پیوستند و چھره در نقاب خاک 

 کشیدند، ھرگز نانی که از آرد بیخته فراھم شود را نخوردند.



 

 
 
 
 
 

 )۲۶باب (
» نان خورش«های  صفات و ویژگی

 ج پیامبر
 



 

 
 ۱۵۱ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد ١( ُد ْ�ُن َسْهِل بِْن َعْسَكٍر َوَ�بُْد ا�َّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن  :قَاالَ  ،الرَّمْحَِن ) َحدَّ َحدَّ
انَ  َ�نَا ُسلَيَْماُن ْ�ُن بَِاللٍ  ،َحسَّ ِ�يهِ  ،َ�ْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ  ،َحدَّ

َ
نَّ رَُسو ،َ�ْن اَع�َِشةَ  ،َ�ْن أ

َ
ِ أ َل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  َلُّ « :َص�َّ ا�َّ
ْ
 ».نِْعَم اإلَِداُم اخل

ِ يِف َحِديِثهِ قَاَل َ�بُْد   ِو: » نِْعَم اإلَِدامُ « :ا�َّ
َ
َلُّ «أ

ْ
ْدُم اخل

ُ ْ
 ».األ

فرمودند: سرکه، چه نیکو خورشی  ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۱ـ ( ۱۵۱
 است.

[ترمذی گوید:] عبدالله بن عبدالرحمن[که یکی از راویان حدیث است] در حدیثش 

؛ [سرکه، چه »نعم االدام اخللّ «؛ یا »اخللّ نعم االُدم «فرموده است:  ج گفته است: پیامبر
 خورش خوبی است].

 &  
اب«فعل غیر متصرف و برای مدح است: »: نِعمَ « ای  : نیکو بندهنعم العبد انّه اوّ

» ما«گاھی به آخر آن، حرف ». است، ھمانا او بسیار بازگشت کننده به سوی خدا است

ھا را آشکارا بدھید، پس  : اگر صدقهيفنعامهان تُبدوا الصدقات «شود؛ مثل:  افزوده می
 ».نیکو است

دام«  خورش، نان خورش، آنچه با نان خورده شود.»: االِ

سرکه. و سرکه مایع ترشی است که از انگور یا موز یا خرما یا انجیر و بعضی »: اَخلَلُّ «
انگور را  ی انگور است که آب آید؛ و بھتر از ھمه، سرکه ھای آبدار دیگر به دست می میوه

ھای انگور را در ُخم لعابدار بریزند و سرش را  ھا و دانه بگیرند و در ُخم کنند، یا خوشه
ی سرکه  ببندند و در آفتاب یا جای گرم بگذراند تا برسد؛ اگر قبًال مقداری سرکه یا مایه

در آن نریزند، ممکن است تبدیل به شراب شود؛ ھرگاه بخواھند شراب را تبدیل به 
ریزند و در سر ظرف، سوراخی برای داخل شدن ھوا  نند، کمی سرکه در آن میسرکه ک
ی مخلوط با آب، از  شود. سرکه کنند؛ چندی بعد، شراب تبدیل به سرکه می باز می

 رود. می عوامل مبرده است، و در داروسازی نیز برای حل کردن بعضی داروھا به کار
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مقصود ترمذی از این عبارت، »: االدام اخلل«یا » نعم االُدم: «حديثه قال عبداهللا يف«
آن است که عبدالله بن عبد الرحمن [که یکی از راویان حدیث باال است] در نقل 

دامُ «گفته یا » نعم االُدمُ « ج حدیث شک دارد که آیا پیامبر ؛ و احتمال دارد که »نعم االِ
 این شک از دیگر راویان باشد.

 آیا سرکه، بھترین خورش است؟
 ج دانند که گوشت، یا عسل یا شیر، از سرکه بھتر است؛ اما اینکه پیامبر می ھمه
خود معلوِل عّلتی خاص  ،»ای است سرکه، چه خورش خوب و پسندیده«اند:  فرموده

دانند که ارزش غذایی گوشت و شیر و عسل، از سرکه بیشتر  است؛ و گرنه ھمه می
فرمودند؛ چرا که به حضور  بر حسب مقتضای حال چنین ج است؛ و پیامبر اکرم

پرسیدند: آیا خورشی ھم موجود است تا با آن، این  ج ایشان نان آوردند. آن حضرت
ھا  آن به خاطر اینکه دل ج نان را بخوریم؟ اھل خانه گفتند: فقط سرکه است. و پیامبر

سرکه، چه خورش خوبی «دلجویی و تشکر کرده باشند، فرمودند: ھا  آن را نشکنند و از
صرفًا برای خوش کردن اھل خانه و تشکر و  ج ی پیامبراکرم و این جمله ؛»تاس

 بود، نه اینکه، سرکه از گوشت و شیر و عسل و غیره، بھتر و برتر است.ھا  آن دلجویی از

 ۱۵۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ٢( ْحوَِص  ،) َحدَّ
َ
بُو األ

َ
َ�نَا أ َسِمْعُت انلُّْعَماَن ْ�َن  :َ�ْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب قَاَل  ،َحدَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوَما  :�َِشٍ� َ�ُقوُل  يُْت نَِبيَُّ�ْم َص�َّ ا�َّ
َ
اٍب َما ِشئتُْم؟ لََقْد َرأ لَْستُْم يِف َطَعاٍم َورَشَ

َ
أ

قَِل  ُد ِمَن ادلَّ  َ�ْطنَُه. َ�ِ
ُ
 َما َ�ْمَأل

شنیدم که به  سگوید: از نعمان بن بشیر /) ... ِسماک بن حرب۲ـ ( ۱۵۲
گفت: آیا شما [امروز] از نظر خوراک و آشامیدنی، در فراخی  مردماِن روزگار خویش می

آشامید؟ به راستی که من  خورید و می خواھید، می و فراوانی نیستید، که ھر آنچه را می
ای که  پیامبر شما را در حالی دیدم که حتی خرمای نامرغوب و خشک ھم به اندازه

 یافتند! کند، نمی شکمشان را سیر

 &  
 آیا نیستید شما.»: اَلستم«
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خواھید؛ یعنی امروز شما از نظر خوراکی و آشامیدنی، در  ھر آنچه را می»: ماشئتم«
 آشامید. خورید و می خواھید، می می فراخی و فراوانی ھستید و ھر آنچه را

[پیامبرتان] » نبيّكم«ی  از واژه سپیامبرتان. در اینجا نعمان بن بشیر»: نبيّكم«

ھا  آن نسبت داد؛ به این خاطر کهھا  آن را به ج نگفت؛ و پیامبر» يّ النب«استفاده کرد و 
را توبیخ و سرزنش نماید و تحریک و تشویقشان کند تا در ِاعراض از دنیا و لّذات آن، به 

 تأّسی و اقتدا کنند. ج پیامبر

قَل«  ترین خرما.  ترین و خشک ترین و نامرغوب پست»: الدَّ

 ای که. به اندازه»: ما«

 ُپر کند و سیر نماید شکم او را.»: بطنه يمأل«

 ۱۵۳ حدیث شماره

َُزايِعُّ ٣(
ْ
ِ اخل

َ�نَا َ�بَْدُة ْ�ُن َ�بِْدا�َّ َ�نَا ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن ِهَشامٍ  ،) َحدَّ َ�ْن  ،َ�ْن ُسْفيَانَ  ،َحدَّ
ِ قَاَل  ،ُ�َارِِب بِْن ِدثَارٍ  ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ نِْعَم « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َلُّ 
ْ
 ».اإلَِداُم اخل
فرمودند: سرکه، چه  ج گوید: رسول خدا ب) ... جابربن عبدالله۳ـ ( ۱۵۳

 ای است. خورش خوب و پسندیده

 ۱۵۴ حدیث شماره

َ�نَا ٤( َ�نَا َوِ�يعٌ  ،َهنَّادٌ ) َحدَّ يُّوَب  ،َ�ْن ُسْفيَانَ  ،َحدَّ
َ
يِب قَِالبَةَ  ،َ�ْن �

َ
َ�ْن زَْهَدٍم  ،َ�ْن أ

َْرِ�ِّ قَاَل 
ْ
ْشَعِريِّ  ُكنَّا ِعنْدَ  :اجل

َ
يِب ُموىَس األ

َ
َقْوِم َ�َقاَل  ،أ

ْ
يِتَ بِلَْحِم َدَجاٍج َ�تَنَىحَّ رَُجٌل ِمَن ال

ُ
 :فَأ

ُ�ُل َشيْئًاإِ�ِّ رَ  :َما لََك ؟ َ�َقاَل 
ْ
ْ�تَُها تَأ

َ
ْن َال آُ�لََها، قَاَل  ،أ

َ
ِ  :فََحلَْفُت أ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
إِ�ِّ َرأ

اُْدُن، فَ
َجاِج. َْم ادلَّ

َ
ُ�ُل حل

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَأ  َص�َّ ا�َّ

بودیم که برایشان  سگوید: در نزد ابوموسی اشعری /) ... َزھَدم َجرمی۴ـ ( ۱۵۴
ند؛ [ھمه شروع به خوردِن گوشت مرغ نمودند، به جز] مردی از گوشِت مرغ آورد

 جمع، که خویشتن را از خوردن گوشِت مرغ، به کنار کشید.
بدو گفت: تو را چه شده است؟ چرا خویشتن را از خوردن به کنار  سابوموسی
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خوری؟ آن مرد گفت: به راستی من مشاھده نمودم که مرغ،  کشیدی و چیزی نمی
ام که دیگر مرغ نخورم.  خورد؛ از این رو سوگند خورده پلید را میچیزھای نجس و 

را دیدم  ج گفت: نزدیک بیا [و از آن بخور]؛ چرا که من خود، رسول خدا سابوموسی
 خوردند. که گوشت مرغ می

 &  
ی معروف که بعضی از انواع آن اھلی و خانگی، و بعضی  مرغ؛ پرنده»: دَجاج«

 است، ھم برای مذکر و ھم برای مؤنث.» دَجاجة«وحشی است. واحد آن 

ی« پس کناره گرفت؛ دوری گزید؛ فاصله گرفت؛ ترک کرد و دست کشید. »: فتنحّ
 یعنی از خوردن گوشت کناره گرفت و دست شست.

 مرد.»: رجلٌ «

 گروه مردان.»: القوم«

 تو را چه شده است؟»: لَك ما«

چیزھای نجس و پلید است. »: شيئاً «خورد. مقصود از  مرغ چیزی می»: شيئاً  تأكل«
ی غذا حضور  و در اینجا نامی از نجاست نبرد، چون در مجلس بزرگان و بر سفره

خورد  می داشت؛ از این رو به احترام سفره و حرمت بزرگان، نامی از نجاستی که مرغ
 نبرد و آن را مبھم گذاشت.

 نزدیک بیا؛ برای خوردن بیا نزدیک.»: أُدنُ «

 خوردند. می گاھی اوقات گوشت مرغ ج شود که پیامبر می ، دانستهاز حدیث باال
ی گوشت حیوانی که  ناگفته نماند که علماء و صاحب نظران اسالمی، درباره

اند: آن حیوان را چند روزی در جایی تمیز محبوس و  خورد، گفته نجاست و پلیدی می
د آن را ذبح کنند واز توانن زندانی کنند و خوراک تمیز بدو بدھند و پس از آن می

 ج اند که ھرگاه پیامبر برخی از راویان نقل کردهکه  چنانگوشت آن بخورند. 
دادند تا در جایی تمیز نگھداری  خواستند از گوشت مرغی استفاده کنند، دستور می می

خود ایشان از گوشت آن گاه دادند تا آن را ذبح کنند؛ و آن شود؛ و پس از آن دستور می
فرمودند. و اینگونه روایات، بیانگر گوشت مرغی است که نجاست و پلیدی  تناول می

 خورد. می
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اند که ھرگاه سه روز آن  ی مرغھای نجاست خوار، گفته به ھر حال، علماء درباره
ھم ھمینگونه  ج چنان که پیامبر رود؛ آن مرغ را استبراء کنند، کراھت از میان می

 نمودند. می رفتار

 ۱۵۵ حدیث شماره

َْغَداِديُّ ٥( ْعَرُج ابلْ
َ
َفْضُل ْ�ُن َسْهٍل األ

ْ
َ�نَا ال َ�نَا إِبَْراِهيُم ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن بِْن  ،) َحدَّ َحدَّ

�ِيهِ  ،بِْن ُ�َمَر بِْن َسِفينَةَ  َعِن إِبَْراِهيمَ  ،َمْهِديٍّ 
َ
هِ قَاَل  ،َ�ْن أ ِ  :َ�ْن َجدِّ ُت َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
َ�ل

َ
أ

ُ عَ  َْم ُحبَارَى.َص�َّ ا�َّ
َ
 لَيِْه وََسلََّم حل

؛ سسفینة، از پدرش [عمر]، از پدربزرگش [سفینة) ... ابراھیم بن عمربن ۵ـ ( ۱۵۵
کند که وی گفت: با رسول  ] روایت میلةسلمی ام  یکی از بردگان آزاد کرده شده

 گوشت ھوبره خوردم. ج خدا

 &  
عَ « و ». مصاحبت و ھمراھی دو چیز با ھم«با؛ ھمراه. لفظی است مفید معنی »: مَ

 رود:  در دو مورد زیر به کار می

: و خدا واهللا معكم«مضاف و ظرف است و بر مکان اجتماع داللت دارد؛ مانند:  -۱

: جائنی مع الفجر«یا بر زمان اجتماع داللت دارد؛ مانند: ». با شما است

جئتُ «ت؛ مانند: اس» عند«یا مرادف با ». ھمزمان با سفیده دمان نزد من آمد

 ».: از نزد آنان آمدممن معهم
غیر مضاف است که در این صورت، اسمی است مقصور و منصوب و ُمنّون برای  -۲

: آن زنان با جئن معاً «؛ و »: آن دو با ھم آمدندجاءا معاً «مثنی و جمع؛ مانند: 
 ».ھم آمدند

باری« باریھوبره. و »: حُ ی پا بلندان، که  راستهھا و  ی ھوبره : مرغی است از تیرهحُ
 کنند. در مناطق گرمسیر و معتدل زندگی میھا  آن انواع بسیاری دارد و بیشتر

ای است وحشی و حالل گوشت که از مرغ  پرنده»: هوبره«و به تعبیری دیگر، 
باشد. به عربی  ھای زرد رنگ و خالدار می خانگی بزرگتر است و دارای گردن دراز و بال
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باری«بدو  ، »ابره«زنند. در فارسی بدو  ویند و در بالھت به او َمَثل میگ می» حُ
گویند؛ و او را برای گوشتش شکار  م میھ» جرد«و » چرز«، »جرز«، »تودره«

 نمایند. می

 ۱۵۶ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ٦( َ�نَا يلَعِ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن إِبَْراِهيمَ  ،) َحدَّ يُّوَب  ،َحدَّ
َ
َقاِسِم  ،َ�ْن �

ْ
َعِن ال

َْرِ�ِّ قَاَل  ،اتلَِّميِ�ِّ 
ْ
ْشَعِريِّ  :َ�ْن زَْهَدٍم اجل

َ
يِب ُموىَس األ

َ
َم يِف  :قَاَل  ،ُكنَّا ِعنَْد أ َم َطَعاُمُه َوقُدِّ َ�ُقدِّ

ُْم َدَجاٍج 
َ
مْحَرُ  ،َطَعاِمِه حل

َ
ِ أ َقْوِم رَُجٌل ِمْن بَِ� َ�يِْم ا�َّ

ْ
 قَاَل  ،َوِ� ال

ً
نَُّه َمْو�

َ
َ�َقاَل  ،َفلَْم يَْدنُ  :َك�

بُ 
َ
ُ أ

َ
َ�َل ِمنْهُ  :و ُموىَس هل

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
إِ�ِّ قَْد َرأ

ْ�تُُه  :َ�َقاَل  ،اُْدُن فَ
َ
إِ�ِّ َرأ

بًَدا.
َ
ْطَعَمُه أ

َ
ْن َال أ

َ
ُ�ُل َشيْئًا َ�َقِذْرتُُه فََحلَْفُت أ

ْ
 يَأ

بودیم که  سگوید: در نزد ابوموسی اشعری /م َجرمی) ... َزھَد ۶ـ ( ۱۵۶
غذایشان را آوردند؛ و در غذای ایشان، گوشت مرغ بود؛ [ھمه شروع به خوردِن گوشت 

که گویا از بردگان آزاد » بنی تيم اهللا«ی  مرغ نمودند، به جز] مردی سرخ روی از قبیله
 ید!ی ایشان بود، به غذا نزدیک نشد و خویشتن را کنار کش کرده

بدو گفت: نزدیک بیا [و از آن بخور]؛ زیرا من خود، رسول  سابوموسی اشعری
خوردند. آن مرد سرخ روی گفت: من دیدم که مرغ،  را دیدم که گوشت مرغ می جخدا

خورد؛ لذا از آن ھنگام از مرغ خوشم نیامد و سوگند خوردم که ھرگز  نجاست می
 گوشت مرغ نخورم و از آن دست بشویم.

 &  
ی  [بنده» عبداهللا«ھمان » اهللا تيم«ای از َبکر است. و معنی  قبیله»: بنی تيم اهللا«

 خدا] است.

 ی آزاد کرده شده. برده»: امحر«

ھا غالبًا سرخ  سرخ روی. مردی سرخ روی از بردگان روم؛ چرا که رومی»: امحر«
 روی ھستند.

 ی آزاد کرده شده. برده»: مولی«
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 شت مرغ نزدیک نشد و خود را کنار کشید.برای خوردن گو»: يَدن مل«

رتُه«  مرغ را بد دانستم و از آن خود داری کردم.»: فقذِ

 گوشت مرغ را نخورم.»: اطعمه ال«

ھرگز. ظرف زمان برای تأکید مستقبل است؛ چه در نفی و چه در اثبات. در »: اَبداً «

: ھرگز چنین افعله ابداً  ما فعلته قط و لن«گیرد؛ مانند:  قرار می» قطّ «نفی ماضی، مقابل 

: ھمواره چنین افعله ابداً «و در اثبات، مانند: ». نخواھم کردگاه ام و ھیچ نکرده
 ».کنم می

 ۱۵۷ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ٧( َ�ْ�ِيُّ  ،) َحدَّ مْحََد الزُّ
َ
بُو أ

َ
َ�نَا أ بُو ُ�َعيْمٍ  ،َحدَّ

َ
َ�نَا ُسْفيَانُ  :قَاالَ  ،َوأ  ،َحدَّ

ِ بِْن ِعيىَس  اِم ُ�َقاُل  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ ْهِل الشَّ
َ
ُ َ�َطاءٌ  :َ�ْن رَُجٍل ِمْن أ

َ
ِسيٍد قَاَل  ،هل

َ
يِب أ

َ
قَاَل  :َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ َص�َّ ا�َّ إِنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمبَارَ « :رَُسوُل ا�َّ
ِهنُوا بِِه ؛ فَ �َْت َوادَّ  ».َ�ةٍ لُكُوا الزَّ

فرمودند: [با نان،] روغن زیتون  ج گوید: رسول خدا س) ... ابو َاسید۷ـ ( ۱۵۷
بخورید؛ و با روغن آن، موھای سر و ریش خویش را چرب کنید و بیارایید؛ زیرا که 

 آید. روغن زیتون، از درخت پربرکتی به دست می

 &  
لوا«  ».بخورید«فعل امر، و به معنای »: كُ

ھای دراز نوک تیز و  درختی است دارای برگ» زيتون«روغن زیتون. و »: الزيت«
شود. در نواحی  ھا جمع می ھای سفید کوچک که به صورت خوشه در کنار برگ گل

کارند و  ی آن را می رسد. قلمه یا ھسته متر می ۱۲اش تا  روید و بلندی شمالی ایران می
اش  کند؛ میوه گویند: تا ھزار سال عمر می دھد. می پس از چندین سال، میوه می

ی سخت، خام  کوچک و گوشت دار و پر روغن و به رنگ سبز تیره و دارای ھسته
 گیرند. شود و از آن روغن ھم می خورده می

روغن زیتون، از جھت تغذیه و مصارف دارویی، اھمّیت بسیار دارد؛ و از نظر طّبی به 
رود. برای کارگرانی  می ھای کلیوی به کار عنوان ملین و برای رفع یبوست و در قولنج

 ھای آن سر و کار دارند، نیز نافع و سودمند است. که با سرب و فراورده
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آنقدر توصیف و تعریف شده است که در این مختصر » زيتون«به ھر حال، در مورد 
گنجد؛ ولی باید دانست که روغن زیتون، برای تولید سوخت و  ھا نمی آن ی ذکر ھمه

؛ کالری حرارتی آن بسیار زیاد، دوست صمیمی کبد ساز بدن، ارزش فراوانی دارد
ھای کلیوی،  ھای صفراوی و ُقلنج ھا و سنگ ی عوارض کلیه انسان، برطرف کننده

 ی اعصاب و باالخره، اکسیر سالمتی است. تقویت کننده

منظور این است که روغن زیتون را ھمراه با نان بخورید و از آن به »: كلوا الزيت«
 اده کنید.عنوان خورش استف

با روغن زیتون، موھای سر و ریش خویش را چرب کنید؛ یا با روغن »: به ادّهنوا«
 زیتون، بدن خویش را چرب نمایید.

زیرا روغن زیتون، محصول درخت با برکت زیتون است. »: فانّه من شجرة مباركة«
ل ی نور دارد؛ آنجا که خداوند متعا سوره ۳۵ی  این بخش از حدیث، اشاره به آیه

َ�َٰرَ�ةٖ َزۡ�ُتونَةٖ ﴿ فرماید: می ی روغن زیتون درباره و این چراغ با روغنی «؛ ﴾ِمن َشَجَر�ٖ مُّ
 ».آید شود که از درخت پر برکت زیتون به دست می می افروخته

درخت با «طر منافع فراوان خود و اینکه اکسیر سالمتی است، به و زیتون به خا
 و تعریف شده است. توصیف» برکت

 ۱۵۸ شمارهحدیث 

َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن ُموىَس ٨( زَّاِق  ،) َحدَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّ نَاَحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
ْسلَمَ  ،َمْعَمرٌ  أ

َ
َ�ْن  ،َ�ْن َز�ِْد بِْن أ

�ِيهِ 
َ
اِب رىَِض اهللا تعاىل َعنُه قَاَل  ،أ َطَّ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلَّ  :َ�ْن ُ�َمَر بِْن اخل ِ َص�َّ ا�َّ  :مَ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

إِنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَ�ةٍ «
ِهنُوا بِِه ؛ فَ �َْت َوادَّ  ».لُكُوا الزَّ

بُو ِعيىَس  
َ
ْسنََدهُ  :قَاَل أ

َ
َِديِث فَُر�ََّما أ

ْ
زَّاِق اَكَن يَْضَطرُِب يِف َهَذا احل َوُر�ََّما  ،َو َ�بُْد الرَّ

رَْسلَُه.
َ
 أ

روغن زیتون بخورید فرمودند:  ج گوید: رسول خدا س)... عمر بن خطاب۸ـ ( ۱۵۸
[منظور این است که روغن زیتون را ھمراه با نان بخورید و از آن به عنوان خورش 
استفاده نمایید]؛ و با روغن آن، موھای سر و ریش خویش را چرب کنید؛ زیرا که روغن 

 زیتون، محصول درخت با برکت زیتون است. 
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ست] در این روایت، دچار گوید: عبدالرزاق [که راوی این حدیث ا ابوعیسی ترمذی

» مُرسل«و گاھی به صورت » مُسند«اضطراب شده است؛ زیرا گاھی حدیث را به صورت 
 نقل کرده است.

 ۱۵۹ حدیث شماره

نيِْجُّ  )٩( بُو َداوَُد ُسلَيَْماُن ْ�ُن َمْعبٍَد الَمرَوزیُّ السِّ
َ
نيِْجُّ وَُهَو أ َ�نَا السِّ َ�نَا َ�بُْد  ،َحدَّ َحدَّ

زَّاقِ  ْسلَمَ  ،َ�ْن َمْعَمرٍ  ،الرَّ
َ
�ِيهِ  ،َ�ْن َز�ِْد بِْن أ

َ
َْوُه َولَْم  ،َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم � َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

 ْر ِ�يِه: َ�ْن ُ�َمَر.يَْذكُ 
) ابوداود سلیمان بن معبد مروزی ِسنجی، از عبدالرزاق، از معمر، از زید ۹ـ ( ۱۵۹

نیز نظیر حدیث پیشین را برای ما روایت کرده است؛  ج بن اسلم، از پدرش، از پیامبر
را ذکر نکرده  سی سند این حدیث، عمر بن خطاب ولی عبدالرزاق در طول سلسله

 است، [و حدیث را به صورت مرسل روایت نموده است.]

 &  
ی  ترمذی در پی حدیث شماره»: قال ابوعيسی: و عبدالرزاق كان يضطرب فی ...«
ی اضطراب عبدالرزاق کرده است؛ و سپس با اسناد دیگری  نظری دربارهاظھار  ۱۵۸

نامی برده نشده است، روایت را  س] که در آن از عمربن خطاب۱۵۹ی  [حدیث شماره

كلوا «آورده است؛ و ترمذی به این طریق خواسته تا بفھماند که عبدالرزاق، در حدیث 

زیرا که گاھی حدیث را به صورت ، دچار اضطراب شده است؛ »الزيت و ادّهنوا به...

سند و متّصل ی سند حدیث ذکر نموده  را در سلسله سنقل نموده و عمر بن خطاب مُ

روایت نموده و  مرسل]؛ و گاھی نیز حدیث را به صورت ۱۵۸ی  [مانند حدیث شماره

ی  ی سند حدیث نبرده است [مانند حدیث شماره در سلسله سنامی از عمربن خطاب
۱۵۹.[ 

شود که: از لحاظ متن یا  به حدیثی گفته می» مُضطرب«شود که  ان میخاطر نش
ی سند،  سند مختلف نقل شده باشد؛ که اگر این اختالف، در معنی یا وثاقت سلسله

گیرد؛ مگر در  باشد وگر نه مورد عمل قرار می ی اعتبار ساقط می خدشه رساند، از درجه
ودن راوی بر دیگری رجحان داشته ی حافظ ب صورتی که یکی از دو روایت به واسطه



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٢٤١

 باشد که حدیث راجح مورد عمل است.
ی پدر از محدثی  است که راوی، حدیثی را به واسطه ، چناناضطراب از حیث سندو 

نقل کند و دیگر بار ھمین حدیث را بدون واسطه از جّدش روایت کند؛ مانند حدیث 
روایت نموده؛ و دیگر بار  سباال که زید بن اسلم آن را از پدرش، از عمربن خطاب

از پدرش نقل نموده است. و این اضطراب از  سھمین حدیث را بدون عمربن خطاب
 عبدالرزاق است.

سند«و حدیث  ی منّظم و مّتصل  ی یک زنجیره حدیثی است که به وسیله»: مُ

 رسد. می ج راویان، به پیامبر

 ج پیامبر حدیثی است که شخصّیتی که خود حدیث را از»: مرسل«و حدیث 

: حدیثی مُرسلنقل کند. به عبارت دیگر،  ج نشنیده، بدون وساطت صحابی، از پیامبر
 است که آخرین راوِی حدیث، مذکور یا معلوم نباشد.

 ۱۶۰ حدیث شماره

ارٍ ١٠( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ  ،) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ  :قَاالَ  ،يٍّ َوَ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهدِ  ،َحدَّ
َ�نَا ُشْعبَةُ  �َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،، َ�ْن َ�تَاَدةَ َحدَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُ�ْعجِ  :َ�ْن أ بُُه اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

يِتَ بَِطَعامٍ 
ُ
بَّاُء، فَأ َضُعُه َ�ْ�َ يََديْهِ  ،ادلُّ

َ
تَتَبَُّعُه فَأ

َ
ُت أ

ْ
ُ فََجَعل

َ
ْو ُديِعَ هل

َ
عْ  ،أ

َ
بُُّه.لَِما أ نَُّه ُ�ِ

َ
 لَُم �

داشتند؛ و  کدو را دوست می ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۱۰ـ ( ۱۶۰
غذایی  ج خوردنش برای ایشان تحسین برانگیز و ِاعجاب آور بود. [روزی] برای پیامبر

خوراکی را طلبیدند و خواستند؛ [پس از آنکه غذا را  ج آوردند؛ یا برای آن حضرت
کردم و جمع  جستجو می ج آوردند]، من کدوھا را از اطراف ظرف غذا، برای پیامبر

کدو را دوست  ج دانستم که آن حضرت نھادم؛ چون می می نمودم و پیش ایشان می
 دارند. می

 &  
کرد و  می او را شادمان و خوشحالداشت؛  او را به ِاعجاب و تحسین وا می»: يُعجبه«

آورد؛ او را به نیکو شمردن و پسندیدن  داشت؛ در شگفت می می به آفرین و شگفتی وا
 وامی داشت.
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بّاء« ھای پھن  ھای بلند و خزنده و برگ کدو. گیاھی است یکساله؛ دارای ساقه»: اَلدُّ
ی آن  باشد. پخته ھای درشت می ی آن شبیه خربزه و دارای تخم ھای زرد؛ میوه و گل

تر و زرد رنگ و معروف به کدوی تنبل یا کدوی  شود؛ یک قسم آن، درشت خورده می
باشد؛ و یک قسم دیگر آن ھم دارای پوست کلفت است که پس از بیرون  حلوایی می

 برند. می شود و آن را مانند کوزه به کار می آوردن مغز آن، پوستش مثل چوب خشک
کنند. تخم کدوی خام به عنوان  می ، جزو آجیل مصرفتخم کدو را پس از بودادن

ای  ی نازک سبز رنگ مغز تخم کدو، ماده رود. در پوسته می به کار» تنيا«ضد کرم کدو 
 وجود دارد که دافع کرم کدو است و سمی ھم نیست.

اُتِیَ بطعام«  طعامی آورده شد. ج به نزد پیامبر»: فَ

 خوراکی طلبیده و خواسته شد. ج برای پیامبر»: دُعی له«

 پس شروع کردم که ...»: فجعلتُ «

 نمودم. می را جمعھا  آن پرداختم و به جستجوی کدوھا می»: اتتبَّعه«

 دادم. می گذاشتم و قرار می پس»: فاضعه«

 .ج پیش روی رسول خدا»: يديه بني«

 چونکه؛ برای اینکه.»: ملِا«

 ۱۶۱ حدیث شماره

َ�نَا ١١( َ�نَا َحْفُص ْ�ُن ِ�يَاٍث  ،ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ) َحدَّ يِب َخادِلٍ  ،َحدَّ
َ
 ،َ�ْن إِْسَماِ�يَل ْ�ُن أ

�ِيِه قَاَل  ،َ�ْن َحِكيِم بِْن َجابِرٍ 
َ
يُْت ِعنَْدُه  :َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم فََرأ ُت ىلَعَ انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

ْ
َدَخل

ُت  ُدبَّاءً 
ْ
ُع؛ َ�ُقل ُ بِِه َطَعاَمنَا« :َما َهَذا ؟ قَاَل  :ُ�َقطَّ  ».نَُ�رثِّ

بُو ِعيىَس  
َ
يِب َطاِرقٍ  :وََجابٌِر َهذا: ُهَو َجابُِر ْ�ُن َطاِرٍق َوُ�َقاُل  :قَاَل أ

َ
وَُهَو رَُجٌل ِمْن  ،اْ�ُن أ

ُ إَِال َهَذا ا
َ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوَال َ�ْعرُِف هل ِ َص�َّ ا�َّ ْصَحاِب رَُسوِل ا�َّ
َ
َواِحدَ أ

ْ
َِديَث ال

ْ
بُو َخادِلٍ  ،حل

َ
َوأ

 اْسُمُه َسْعٌد.
یکی از یاران رسول  ساز پدرش [جابربن طارق ،/) ...حکیم بن جابر۱۱ـ ( ۱۶۱

رفتم و دیدم که در نزدشان  ج کند که وی گفت: به نزد پیامبر می ] نقلج خدا
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م: است. بدیشان گفتھا  آن مشغول ریزکردن ج مقداری کدو است؛ و آن حضرت
فرمودند: با آن غذای خویش را  ج ی ریز کردن این کدوھا چیست؟ آن حضرت فایده

 کنیم. افزون می

جابر «[که در حدیث آمده است]، ھمان » جابر«: مقصود از ابوعیسی ترمذی گوید

بود؛ و جز  ج است؛ وی یکی از یاران رسول خدا »جابر بن ابی طارق«یا » بن طارق
ھمین یک حدیث، دیگر حدیثی را سراغ نداریم که ایشان، به نقل و روایت آن پرداخته 

 باشند.

 باشد. می» سعد«[یکی از راویان سلسله سند حدیث]،  ابوخالدو نام 

 &  
 نمود. می کدوھا را قطعه قطعه و ریز ریز»: يقطّع«

ی ریزکردن  فایده«سؤال از در اینجا سؤال از حقیقت کدو نیست، بلکه »: ؟هذا ما«
 ا چیست؟ی ریزکردن این کدوھ است؛ یعنی: فایده» کدوھا

کنیم. و افزون کردن غذا به  غذای خود را با کدوھا افزون می»: نُكثّر به طعامنا«
 تواند داشته باشد: می ی کدو، دو معنی وسیله
 دھیم. رکت میبا کدو، به غذای خود ب -۱
توان  کنیم. و در حدیث باال ھر دو معنی را می با کدو، غذای خود را زیاد می -۲

 مراد گرفت.

مقصود ترمذی از این عبارت، آن است که از »: وال نعرف له اال هذا احلديث الواحد«
جابربن طارق، فقط یک حدیث نقل شده است؛ در حالی که چنین نیست؛ چرا که ابن 

اندکه  نیز حدیث دیگری را از او روایت کرده» القاب«، و شیرازی در »ةاملعرف«سکن در 
 آن حدیث به سمع امام ترمذی نرسیده است.

نام ابوخالد [پدر اسماعیل، که یکی از راویان حدیث است]، »: وابوخالد اسمه سعد«

باشد. در حقیقت علماء و صاحب نظران اسالمی و خبرگان فن رجال،  می »سعد«

و برخی » سعد«با ھمدیگر اختالف نظر دارند؛ برخی نامش را » ابوخالد«ام ی ن درباره

 اند. گفته» كثري«و برخی نیز » هرمز«
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 ۱۶۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ١٢( �ٍَس  ،) َحدَّ
َ
يِب  ،َ�ْن َمالِِك بِْن أ

َ
ِ بِْن أ َعِن إِْسَحاَق بِْن َ�بِْد ا�َّ

َحةَ 
ْ
�ََس ْ�َن َمالٍِك َ�ُقوُل  ،َطل

َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  :� ِ َص�َّ ا�َّ إِنَّ َخيَّاًطا َداَع رَُسوَل ا�َّ

�ٌَس  ،ِلَطَعاٍم َصنََعهُ 
َ
َعاِم  :قَاَل أ  َذلَِك الطَّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إِىل ِ َص�َّ ا�َّ فََذَهبُْت َمَع رَُسوِل ا�َّ

 
َ

ِ  َ�َقرََّب إِىل ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُخزْبًا ِمْن َشِع�ٍ رَُسوِل ا�َّ قَاَل  ،َوَمَرقًا ِ�يِه ُدبَّاٌء َوقَِديدٌ  ، َص�َّ ا�َّ
�َُس 

َ
ِحبُّ ا :أ

ُ
 أ

ْ
َزل

َ
َقْصَعِة فَلَْم أ

ْ
ِ ال

َ
بَّاَء َحَوايل ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَتَتَبَُّع ادلُّ يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
بَّافََرأ َء دلُّ

 ِمْن يَْوِمئٍِذ.
 سگوید: از انس بن مالک بطلحة)... اسحاق بن عبدالله بن ابی ۱۲ـ ( ۱۶۲

را برای خوردن  ج ] خیاطی، آن حضرتج گفت: [در روزگار پیامبراکرم شنیدم که می
 غذایی که خود فراھم ساخته بود، دعوت کرد.

برای خوردن آن خوراکی رفتم. آن مرِد خیاط،  ج گوید: ھمراه آن حضرت سانس
مقداری نان که از جو تھیه شده بود و مقداری خورش که در آن کدو و گوشِت خشک 

 آورد. ج کرده و نمک سود بود، به حضور آن حضرت
از اطراِف ظرف  ج ی سخنانش گوید: من دیدم که رسول خدا در دنباله سانس

کدو را به  ج خورند، [و چون دیدم که رسول خدا می کنند و می غذا، کدوھا را جستجو
دارند] من نیز از آن ھنگام تا کنون، ھمواره کدو را دوست  این اندازه دوست می

 دارم. می
 &  

دوزد. برخی از  دوزنده؛ درزی؛ درزگیر؛ کسی که برای مردم لباس می»: خيّاطاً «

 جی رسول خدا ی آزاد شده بردهاند که این خیاط،  علماء و صاحب نظران اسالمی گفته
 بوده است.

 را فرا خواند. ج دعوت کرد، برای صرف غذا پیامبر»: دَعا«

ه« نَعَ  خوراکی که خود خیاط، درست کرده و فراھم ساخته بود.»: صَ

ب«  نزدیک گردانید، به حضور آورد.»: فقرّ

قاً « رَ  شوربا، آبگوشت، سوپ.»: مَ
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ی گاو یا گوسفند یا  شت خشک کردهگوشت خشک کرده و نمک سود؛ گو»: قديد«
 ماھی به ھر طریق که خشک کنند و نگاھدارند.

 نماید. می کند و انتخاب جستجو می»: يتتبّع«

 اطراف و اکناف.»: حوالی«

 بشقاب بزرگ، کاسه، ظرف غذا.»: القصعة«

 ھمواره من... . »: ازل فلم«

 از آن روز، از آن زمان، از آن ھنگام.»: يومئذٍ  من«

رفتم؛ وی مشغول خوردن  سابوطالوت نقل شده که گفت: پیش انس بن مالکاز 
ی کوچک! چقدر در نظر من دوست داشتنی ھستی؛ به  گفت: ای بوته کدو بود و می

 داشت. دوستت می ج این جھت که رسول خدا

 ۱۶۳ حدیث شماره

ْوَرِ�ُّ وََسلََمُة �ْ ١٣( مْحَُد ْ�ُن إِبَْراِهيَم ادلَّ
َ
َ�نَا أ  :قَالُوا ،ُن َشِبيٍب َوَ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ) َحدَّ
َساَمةَ 

ُ
بُو أ

َ
َ�نَا أ �ِيهِ  ،َ�ْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ  ،َحدَّ

َ
ُ اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ  :َ�ْن اَع�َِشَة قَالَْت  ،َ�ْن أ  ا�َّ

َعَسَل.
ْ
َواَء َوال

ْ
َل

ْ
 َعلَيِْه وََسلََّم ُ�ِبُّ احل

شیرینی و عسل را دوست  ج یامبر اکرمگوید: پ ل) ... عایشه۱۳ـ ( ۱۶۳
 داشتند. می

 &  
 توان به دو گونه ترجمه کرد:  می این واژه را»: احللواء«
 ھر چیز شیرین [شیرینی]. -۱
حلوا؛ خوراکی که با آرد گندم یا آرد برنج و روغن و شکر و زعفران درست  -۲

 کنند.

ھا و  ی بعضی گل شیرهی شیرینی که زنبور عسل از مکیدن  انگبین؛ ماده»: العسل«
ھای کندو، مخلوط با موم  کند؛ عسل آورد و در کندوی خود خالی می گیاھان فراھم می

 است.
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اند که زنبوران به ھنگام  امروزه دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت رسیده
کنند که خواص درمانی و دارویی گیاھان،  می چنان ماھرانه عمل ساختن عسل آن

 ماند! عسل منتقل شده و محفوظ میکامًال به 
ھا و گیاھان روی  روی ھمین جھت، عسل دارای بسیاری از خواص درمانی گل

 زمین به طور زنده است.
ی درمانی دارد و  اند که ھم جنبه دانشمندان برای عسل، خواص بسیار زیادی گفته
خش شود و به ھمین جھت نیروب ھم پیشگیری و نیرو بخش. عسل زود جذب خون می

باشد؛ عسل از ایجاد عفونت در معده و روده  العاده مؤثر می سازی، فوق است و در خون
ی یبوست است؛ عسل برای کسانی که دیر به  کند؛ عسل برطرف کننده جلوگیری می

روند اثر بسیار مطلوبی دارد؛ مشروط بر اینکه کم نوشیده شود؛ زیرا زیاد آن  خواب می
ای  ی رفع خستگی و فشردگی عضالت، اثر قابل مالحظهکند؛ عسل برا خواب را کم می

ی عصبی فرزندانشان قوی خواھد شد؛  دارد؛ عسل اگر به زنان باردار داده شود، شبکه
برد؛ عسل برای کسانی که دستگاه گوارش ضعیفی  عسل میزان کلسیم خون را باال می

شود؛  ، توصیه میدارند نافع است؛ مخصوصًا برای کسانی که به نفخ شکم مبتال ھستند
تواند به فورّیت،  می شود، می ی سوخت و ساز بدن عسل به علت اینکه زود وارد مرحله

ھای  انرژی ایجاد کند و ترمیم قوا نماید؛ عسل در تقویت قلب و برای درمان بیماری
اش  ی خوبی است؛ عسل به خاطر خاصّیت میکروب کشی ریوی، مؤثر و کمک کننده

ھال مفید است؛ عسل در درمان زخم معده و اثنی عشر، عامل برای مبتالیان به اس
ی نمّو  مؤثری شمرده شده است؛ عسل به عنوان داروی معالج رماتیسم، نقصان قوه

عضالت و ناراحتیھای عصبی شناخته شده؛ عسل برای رفع سرفه، مؤثر است و صدا را 
مختصر  کند. خالصه، خواص درمانی عسل بیش از آن است که در این صاف می

 بگنجد.
عالوه بر این، از عسل داروھایی برای لطافت پوست و زیبایی صورت، طول عمر ورم 

 سازند. می دھان و زبان، ورم چشم، خستگی و ترک خوردگی پوست و مانند آن
ھای موجود در عسل بسیار است؛ از مواد معدنی: آھن، فسفر،  مواد و ویتامین

 مس، نیکل، روی، سدیم و غیر آن است.پتاسیم، ید، منیزیم، سرب، سولفور، 
از مواد آلی: صمغ، پولن، اسید الکتیک، اسید فورمیک، اسید سیتریک، اسید 

ـ  Bـ  Aی ـ  شش گانهھای  ھا، دارای ویتامین ھای معّطر؛ و از ویتامین تاتاریک و روغن
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C  ـD  ـK  ـI ھا  . و خالصه، عسل در خدمت درمان، بھداشت و زیبایی انساناشدب می
 است.

شود. یعنی از  و این نکته نیز امروز ثابت شده است که عسل ھرگز فاسد نمی
ھای موجود  رسد و حّتی ویتامین غذاھایی است که ھمیشه تازه و زنده به دست ما می

 »پتاسیم«وجود دھد؛ علت این موضوع را دانشمندان،  خود را ھرگز از دست نمی
ھا است؛ و عالوه بر  د دارد و مانع رشد میکروبدانند که در آن به طور فراوان وجو می

نیز ھست؛ لذا عسل » اسید فورمیک«آن، دارای مقداری مواد ضدعفونی کننده مانند: 
ھم خاصّیت جلوگیری از رشد میکروب دارد و ھم میکروب کش است؛ و به ھمین 

گاه بودند، برای مومیایی کردن مردگ ان جھت مصریان قدیم که از این خاصّیت عسل آ
 کردند. خود از آن استفاده می

 ۱۶۴ حدیث شماره

ْ�َفَراِ�ُّ  )١٤( ٍد الزَّ ََسُن ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا احل ٍد قَاَل  ،َحدَّ اُج ْ�ُن ُ�َمَّ َجَّ

ْ
َ�نَا احل  :قَاَل اْ�ُن ُجَر�ٍْج  :َحدَّ

ُد ْ�ُن يُوُسَف  ِ� ُ�َمَّ ْخرَبَ
َ
مَّ َسلََمةَ  ،أ

ُ
نَّ أ

َ
ْخرَبَُه أ

َ
نَّ َ�َطاَء ْ�َن �ََساٍر أ

َ
  ،أ

َ
َ�ْت إِىل �ََّها قَرَّ

َ
تُْه: � ْخرَبَ

َ
أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َجنْ  ِ َص�َّ ا�َّ َ�َل ِمنْهُ رَُسوِل ا�َّ
َ
.بًا َمْشِو�ًّا فَأ

َ
أ َالِة َوَما تَوَضَّ  الصَّ

َ
 ، ُ�مَّ قَاَم إِىل

محمد گوید: ابن ُجریج گفته است: محمد بن یوسف به ) ... حّجاج بن ۱۴ـ ( ۱۶۴
[ھمسر  لسلمةبدو چنین خبر داده که ام  /من خبر داده که عطاء بن یسار

ی  ] به عطاء خبر داده است که: وی پھلوی بریان شدهج گرامی رسول خدا
بدون گاه از آن خوردند؛ آن ج برد؛ و آن حضرت ج [گوسفندی] را به حضور رسول خدا

 تجدید وضو کنند، به نماز ایستادند.اینکه 

 &  
 قسمتی از زیر بغل تا تھیگاه؛ پھلو.»: جنباً «

اً « شويّ  بریان شده، سرخ شده با روغن و آتش.»: مَ

أ« از آن گوشِت بریان شده خوردند و  ج یعنی پیامبر»: ثم قام الی الصالة و ما توضّ
شود که پس از  بدون اینکه وضو بگیرند، به نماز ایستادند. از این حدیث معلوم می

 شوند، گرفتن وضوی جدید الزم نیست. ھایی که با آتش پخته می خوردن خوراکی
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 ۱۶۵ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ١٥( َ�نَا اْ�ُن لَِهيَعةَ  ،) َحدَّ َارِِث  ،يَْماَن بِْن ِزَ�ادٍ َ�ْن ُسلَ  ،َحدَّ
ْ
ِ بِْن احل َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َمْسِجِد. :قَاَل 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِشَواًء يِف ال ِ َص�َّ ا�َّ نَا َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
َ�ل

َ
 أ

درمسجد، گوشِت  ج گوید: ھمراه رسول خدا س) ... عبدالله بن حارث۱۵ـ ( ۱۶۵
 بریان خوردیم.

 &  
ا« واءً  گوشت بریان. »:شِ

 این بخش از حدیث، بیانگر دو مسئله است: »: فی املسجد«
 جواز غذا خوردن به صورت فردی یا دسته جمعی در مسجد. -۱
در مسجد گرفت.  ج می توان این بخش از حدیث را ناظر به ایام اعتکاف پیامبر -۲

 در ایام اعتکاف، در مسجد گوشت بریان خوردند. ج یعنی: رسول خدا

 ۱۶۶ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ١٦( َ�نَا َوِ�يعٌ  ،) َحدَّ َ�نَا ِمْسَعرٌ  ،َحدَّ يِب َصْخَرَة َجاِمِع بِْن  ،َحدَّ
َ
َ�ْن أ

ادٍ  ُمِغَ�ِة بِْن َ�بِْد اهللاِ َعِن ا ،َشدَّ
ْ
ُمِغَ�ِة بِْن ُشْعبََة قَاَل ل

ْ
ُ  :، َعِن ال ِ َص�َّ ا�َّ  ِضْفُت َمَع رَُسوِل ا�َّ

يِتَ جِبَنٍْب َمْشوِيٍّ 
ُ
ْلٍَة فَأ

َ
ْفَرَة َفَجَعَل َ�ُزُّ  ،َعلَيِْه وََسلََّم َذاَت يل َخَذ الشَّ

َ
 :فََحزَّ يِل بَِها ِمنُْه. قَاَل  ،ُ�مَّ أ

ْفَرَة َ�َقاَل  ىَق الشَّ
ْ
ل
َ
َالِة فَأ ُ؟ تَِرَ�ْت يََداهُ « :فََجاَء بَِالٌل يُؤِْذنُُه بِالصَّ َشاِر�ُُه َقْد َوَ�َن  :قَاَل ». َما هلَ

ُ  ،َوَ� 
َ

ُه لََك ىلَعَ ِسَواكٍ « :َ�َقاَل هل قُصُّ
َ
ْو » أ

َ
ُه ىلَعَ ِسَواكٍ «أ  ».قُصَّ

ُضباعة «ی  خانه[به  ج گوید: شبی با رسول خدا سبن شعبه ة) ... مغیر۱۶ـ ( ۱۶۶
] میھمان شدیم. [برای ج دختر عموی پیامبر ، یعنی»دختر زبیر بن عبد المطلب

کارد را برداشتند و شروع به  ج رسول خداگاه ای را آوردند؛ آن ن شدهشام]، پھلوی بریا
قطعه قطعه کردن گوشِت بریان شده پرداختند؛ و با چاقو از ھمان گوشِت بریان شده، 

 ای را برای من نیز بریدند. قطعه
مشغول  ج ی سخنانش گوید: [در ھمین ھنگام که پیامبر در دنباله سةمغیر

نیز چاقو را به کناری  ج آمد و اعالم وقت نماز کرد؛ رسول خدا سخوردن بودند] بالل
 افکندند و فرمودند: بالل را چه شده است؛ فقیر شود!
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بلند شده بود و به دھانش رسیده بود؛ از این  سگوید: و موی سبیل بالل سةمغیر
ر کنم بدانگونه که از مسواک بلندت بدو فرمودند: آن را برایت کوتاه می ج رو پیامبر

 نباشد؛ یا سبیل را کوتاه کن بدانگونه که از مسواک بلندتر نباشد.

 &  
و  ج اند که پیامبر میھمان شدم. علماء و صاحب نظران اسالمی گفته»: ضفت«

یعنی دختر عموی [ ُضباعة دختر زبیر بن عبدالمطلبمیھمان  ،سبن شعبه ةمغیر
 ] شدند.ج رسول خدا

 ھا. شبی از شب»: ليلة ذات«

فرة«  کارد بزرِگ پھن.»: الشَّ

 است؛ یعنی شروع کرد.» فرشع«این واژه به معنی »: فجعل«

ُزُّ «  کرد. می برید و قطعه قطعه می»: حيَ

 را به برپایی نماز خبر بدھد. اعالم وقت نماز نماید. ج پیامبر»: يؤذنه للصالة«

اَلقی«  پس انداخت و به کناری افکند.»: فَ

است. ظاھرًا چون ھنوز به وقت نماز عشاء باقی مانده بالل را چه شده »: ؟ماله«

 اند. تعّجب کرده و چنین فرموده ج بوده است، پیامبر

» ترب«ی  نفرین است؛ یعنی او به خیر نرسد و فقیر شود. خود واژه»: يداه تربت«
 گویی خاک نشین شده است.که  چنانبه معنای فقیر شدن است؛ 

نبوده است؛ بلکه این عبارت،  ج ن، مد نظر پیامبرالبته در اینجا حقیقت دعا و نفری
 آورند. ھا از روی عادت بر زبان می باشد که عرب می از شمار عباراتی

 .شوارب: بروت، سبیل، موھای پشت لب مرد. جمع: شارب»: شاربه«

فی«  سبیل دراز و بلند شد و به دھان رسید.»: وَ

ه«  کنم سبیل را. می کوتاه»: اقصّ

واك«  مسواک. »: سِ

ه«  فعل امر؛ سبیل را کوتاه کن. »: قُصَّ
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واك« ه علی سِ واك، او قُصّ ه لك علی سِ بن  ةاین شک در گفتار، از مغیر»: اَقُصّ

در طول  سةاست؛ و احتمال دارد که شک از راویانی باشد که بعد از مغیر سشعبه
 ی سند حدیث وجود دارند. سلسله

ه«در صورت اول؛  شود؛ یعنی من موی سبیل تو را  م وحده میفعل متکلّ »: اَقُصُّ
 کنم بدانگونه که از مسواک بلندتر نباشد. کوتاه می

ه«و در صورت دوم؛  باشد؛ یعنی تو موی سبیل خویش را کوتاه  فعل امر می»: قُصَّ
 کن بدانگونه که از مسواک بلندتر نباشد.

 ۱۶۷ حدیث شماره

ىلْعَ ١٧(
َ
َ�نَا َواِصُل ْ�ُن َ�بِْد األ ُد ْ�ُن فَُضيٍْل  ،) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ يِب َحيَّاَن اتلَّ  ،َحدَّ

َ
َ�ْن  ،يِْ�ِّ َ�ْن أ

يِب ُزرَْعةَ 
َ
يِب ُهَر�َْرَة قَاَل أ

َ
ْهِ  :، َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بِلَْحٍم، فَُرفَِع إِيل يِتَ انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

ُ
َراُع  أ اذلِّ

 َوَ�نَْت ُ�ْعِجبُُه َ�نََهَس ِمنَْها.
گوید: [به رسم تعارف و ھدیه] مقداری گوشِت [پخته  س) ... ابوھریره۱۷ـ ( ۱۶۷

 ج آوردند؛ بازو و سردست آن گوشت را به آن حضرت ج شده] برای رسول خدا
آید؛  از آن حّصه از گوشت، خوششان می ج دانستند] که پیامبراکرم دادند؛ زیرا [می

ش گرفتند و کندند و از آن تناول ھای پیشین خوی گوشت را با دندان ج آنگاه پیامبر
 فرمودند.

 &  
 برای تقلیل است؛ یعنی مقداری گوشت.» حلمٍ «مقداری گوشت. تنوین در »: بلحمٍ «

 بازو و سردست حیوان.»: الذراع«

داشت. او  را به ِاعجاب و تحسین وا می ج بازو و سردست حیوان، پیامبر»: تُعجبه«
داشت. او را به نیکو شمردن  آفرین و شگفتی وا میکرد و به  را شادمان و خوشحال می

 داشت. و پسندیدن وا می

 ھای پیشین خود گرفت و َکند و از آن خورد. پس گوشت را با دندان»: فنهس«
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 ۱۶۸ حدیث شماره

ارٍ ١٨( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ بُو َداوُدَ  ،) َحدَّ
َ
َ�نَا أ يِب َ�ْن زَُهْ�ٍ ـ َ�ْعِ�: اْ�َن ُ�َمَّ  ،َحدَّ

َ
ٍد ـ، َعِن أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم  :َعِن ابِْن َمْسُعوٍد قَاَل  ،َ�ْن َسْعِد بِْن ِ�يَاٍض  ،إِْسَحاَق  اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َراُع. قَاَل ُ�ْعجِ  وُه. :بُُه اذلِّ َُهوَد َسمُّ

ْ
نَّ ايل

َ
َراِع ؛ َوَ�َن يََرى أ  وَُسمَّ يِف اذلِّ

خوردن گوشِت بازو و  ج گوید: پیامبر اکرم سمسعود) ... عبدالله بن ۱۸ـ ( ۱۶۸
 داشتند. سردست را خوش می

را با گوشت بازو و  ج گوید: رسول خدا می ی سخنانش در دنباله سابن مسعود
را  ج بر این باور بود که یھودیان آن حضرت سسردست، مسموم نمودند؛ و ابن مسعود

 مسموم نمودند.

 &  
مَّ «  مسموم شده بود. ج رسول خدا»: سُ

 بر این اعتقاد و باور بود.»: يَری«

پیروان حضرت موسی. بنی اسرائیل. جھود. کلیمی. موسوی. و یھود: »: هيود«

را عبرانیان یا بنی اسرائیل نیز ھا  آن شود؛ اطالق می ÷اسمی است که بر اوالد یعقوب
از میالد مسیح، در باشند. در حدود ھزار سال قبل  گویند که در تمام دنیا منتشر می

کردند که آنان را عبرانیان یا  اطراف نھر اردن و بحر المیت، قوم کوچکی زندگی می
ی کتاب تورات یا عھد  در قدیم به واسطهھا  آن خواندند. اھمّیت بنی اسرائیل یا یھود می

 به این قوم بوده است. ÷عتیق و انتساب موسی
اند. زمانی که کوروش، بابل را در سال  ئلآئین مسیح و اسالم، برای تورات احترام قا

[نبوکدنزار] در » بخت النرص«ی یھودیان را که  ق. م فتح نمود، دستور داد کلّیه ۵۳۷
را در ھا  آن پنجاه سال قبل از فلسطین به اسارت آورده بود آزاد نمایند و معبد

ا که به بابل وضع سابق آباد سازند و ظروف زّرین و سیمین آنان ر به ھمان» اورشلیم«
یھودی تحت سرپرستی  ۴۰۰۰۰ق . م قریب  ۵۳۷آورده بودند مسترد دارند. و در سال 
 زر و بابل به بیت المقدس بازگشتند.

وه«  را مسموم کردند. ج یھودیان پیامبر»: سمّ

از فتح خیبر آسوده شدند و در آنجا اقامت فرمودند، زینب  ج زمانی که رسول خدا
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به  ج م بن ِمشکم یھودی، گوسفند بریانی را برای آن حضرتدختر حارث و ھمسر سّال 
بیشتر  ج رسم تعارف آورد. پیش از آن پرسیده بود کدام عضو از گوسفند را رسول خدا

دوست دارند. به او گفته شد: بازوی گوسفند را. وی این قسمت از گوسفند را با زھر 
ا نیز مسموم گردانید و ھای آن گوسفنِد بریان ر بسیار آلوده ساخت و دیگر قسمت

نھاد، آن  ج آورد. وقتی آن را در برابر رسول خدا ج سپس آن را نزد پیامبر اکرم
ای از آن را برداشتند و در  بازوی گوسفند را برداشتند که بخورند، لقمه ج حضرت

این استخوان به من «دھان نھادند و جویدند، اما فرو نبردند و بیرون افکندند و گفتند: 
گاه به دنبال آن زن فرستادند. آن زن آمد و به این . آن»گوید که زھر آلود است!؟ میباز 

 »چه چیز تو را به این کار واداشت؟«به او فرمودند:  ج قضیه اعتراف کرد. پیامبر اکرم
گفت: با خود گفتم: اگر پادشاه باشد، از دست او راحت خواھیم شد و اگر پیامبر باشد 

 نیز از او درگذشتند. ج ساخت. پیامبر اکرماو را با خبر خواھند 
ای از آن گوشِت گوسفند  بود؛ لقمه ج حضرت ، ِبشربن َمعرور نزد آندر آن اثنا

 که آن لقمه را فرو برد، از دنیا رفت. برداشت و خورد و ھمین
از آن زن درگذشتند یا او را به قتل رسانیدند،  ج روایات در باب اینکه رسول خدا

اند که ابتدا آن  عضی ھر دو دسته روایت را به این نحو جمع کردهمختلف است. ب
از آن زن درگذشتند، اما وقتی که ِبشربن معرور از دنیا رفت، آن زن را به  ج حضرت

 ،۳۳۷ص  ۲ابن ھشام ج ة، سیر۴۴۹ص  ۱[صحیح بخاری جقصاِص ِبشر به قتل رسانیدند. 
 ]۱۳۹ص  ۲زاد المعاد ج

 ۱۶۹ حدیث شماره

ارٍ ) َحدَّ ١٩( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُمْسِلُم ْ�ُن إِبَْراِهيمَ  ،َ�نَا ُ�َمَّ بَاَن ْ�ُن يَِز�دَ  ،َحدَّ
َ
 ،َ�ْن َ�تَاَدةَ  ،َعن أ

يِب ُ�بَيَْدَة قَاَل  ،َ�ْن َشْهِر بِْن َحوَْشٍب 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قِْدًرا َوَقْد  :َ�ْن أ َطبَْخُت لِلنَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َراَع ُ�مَّ قَاَل  ُُه اذلِّ َراُع َ�نَاَوتلْ َراعَ « :اَكَن ُ�ْعِجبُُه اذلِّ ِ� اذلِّ
ْ
ُُه ُ�مَّ قَاَل  ،»نَاِول ِ� نَاوِ « :َ�نَاَوتلْ

ْ
ل

َراعَ  ُت » اذلِّ
ْ
ِ  :َ�ُقل ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو َسَكتَّ « :اِة ِمْن ِذَراٍع؟! َ�َقاَل َوَ�ْم لِلشَّ  ،يَا رَُسوَل ا�َّ ِ

َّ
َواذل

َراَع َما َدَعوُْت  َِ� اذلِّ َاَوتلْ
َ

 ».نل
] گوید: برای ج ی رسول خدا [یکی از بردگان آزاد شده س)... ابو ُعبیده۱۹ـ ( ۱۶۹

از  ج دیگی از گوشِت گوسفند پختم؛ و این در حالی بود که آن حضرت ج پیامبر
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آمد؛ از این رو من نیز یک بازو و سردست به  گوشت بازو و سردست خوششان می
فرمودند: باز ھم به من سردست و ماھیچه بده. من نیز به ایشان  ج ایشان دادم. پیامبر

! ج دادم؛ آنگاه دربار سوم نیز فرمودند: که سردست به من بده. گفتم: ای رسول خدا
فرمودند: سوگند به آن  ج دارد؟ آن حضرت مگر یک گوسفند چند سردست و ماھیچه

گفتی، ھر چند  کردی و چیزی نمی می ذاتی که جان من در اختیار اوست! اگر سکوت
 توانستی سردست و شانه به من بدھی! می گفتم، بار که می

 &  
 پختم. »: طبختُ «

 دیگ. مقصود دیگی از گوشت گوسفند است.»: قِدراً «

 دادم. ج به پیامبر»: فناولتُه«
 به من بده.»: ناِولنی«

م« ی آن، از عددی که مقدار و جنس  اسمی است مبنی بر سکون که به وسیله»: كَ
شود و به ھمین جھت نیازمند ممّیز است؛ و به دو وجه زیر  آن مبھم باشد، تعبیر می

 شود: می آورده

: كم كتابٍ قرأتَ «به معنی بسیار؛ که تمییز آن یا مفرد است:  كم خربيه: -۱

كم «شود:  می ی ِمن، مجرور ؛ و گاھی تمییز آن به وسیله»ای ھای خوانده کتاب

ن فئةٍ قليلةٍ غلبت فئةً كثريةً باذن اهللا : چه بسا گروه اندکی که بر گروه بسیاری به مِ
 ».اند فرمان خدا غالب آمده

؟: چند کتاب كم كتاباً قرأتَ «به معنی چند و چند عدد:  كم استفهامی: -۲

 ».: مگر گوسفند چند سردست و ماھیچه داردكم للشاةِ من ذراع« ؛»ای؟ خوانده

 گوسفند.»: الشاة«

 سوگند به آن خدایی که جانم در اختیار اوست.»: بيده والذي نفيس«

گزیدی و چیزی  زدی؛ خاموشی می نمودی و دم نمی می سکوت»: سكتَّ «
 گفتی. نمی

 خواستم. می ی گوسفند تا ھنگامی که من سردست و شانه»: دعوتُ  ما«
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ی  گوشت ذراع [سردست و ماھیچه ج این حدیث بیانگر دوست داشتن پیامبر
 گوسفند] است.

 ۱۷۰ حدیث شماره

ْ�َفَراِ�ُّ ٢٠( ٍد الزَّ ََسُن ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا احل َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َ�بَّادٍ  ،) َحدَّ َ�ْن فُلَيِْح بِْن ُسلَيَْماَن  ،َحدَّ

ُ  :قَاَل 
َ

ثَِ� رَُجٌل ِمْن بَِ� َ�بَّاٍد ُ�َقاَل هل اِب ْ�ُن َ�َْ� ْ�ُن َ�بَّادٍ  :َحدَّ وَهَّ
ْ
ِ بِْن  ،َ�بُْد ال َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

 ِ�ْ�َ  رَُسو :َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا َعنَها قَالَْت  ،الزُّ
َ

َحبَّ اللَّْحِم إِىل
َ
َراُع أ ِ َص�َّ َما اَكنَِت اذلِّ ِل ا�َّ

 ُ  ِغبًّا ا�َّ
َّ

ُد اللَّْحَم إِال ْعَجلَُها نُْضًجا. ،َعلَيِْه وََسلََّم َولَِكنَُّه اَكَن َال َ�ِ
َ
َها أ َّ�

َ
َْها ِأل

َ
 َوَ�َن َ�ْعَجُل إِيل

گوید: گوشت بازو و سردست، [به طور مطلق] دوست  ل) ... عایشه۲۰ـ ( ۱۷۰
به  ج لی چون پیامبرنبود؛ و ج ھا در نظر رسول خدا ترین گوشت ترین و خوش داشتنی

ھای  یافتند و گوشت بازو و ماھیچه نیز از دیگر بخش ندرت به گوشت دسترسی می
برای خوردن گوشِت  ج شد، از این رو آن حضرت حیوان، زودتر پخته و آماده می

 ورزیدند. سردست، شتاب می
 &  

 ھا. ترین گوشت ترین و خوش دوست داشتنی»: احبَّ اللحم«

 ولی چون؛ اما چون؛ لیکن.»: لكنّهو «

است که الف آن در رسم الخط حذف شده، ولی در » كنّ  ال«اصل آن »: لكِنَّ «و 
 تلفظ باقی مانده است. 

کند؛ و به  بالفعل است که اسم را منصوب و خبر را مرفوع می مشبة، از حروف لكنّ 
 رود:  ی زیر به کار می معانی سه گانه

و آن در صورتی است که برای مابعد خود حکمی مخالف با ماقبل  استدراک: -۱
خود اثبات کند و بنابراین ناچار سخن مقدم بر آن، متناقض با سخن متأخر از 

؛ »: آن قوم برخاستند اما زید نشسته استقام القومُ لكنَّ زيداً جالس«آن است: 

: این سفید سودما هذا ابيض لكنّه ا«یا سخن ماقبل آن، ضد ما بعد آن است: 
 ».نیست، بلکه سیاه است

آمد او را گرامی   : اگر زید میلوجائنی زيدٌ الكرمته، لكنّه مل جيئ« تأکید: -۲
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افاده کرده » لو«که در این جمله، امتناعی را که » داشتم، و لیکن او نیامد. می
 کند. است تأکید می

ھمراه است، و اسم آن و معنی استدراک نیز با آن » اِنَّ «است مانند  تأکید دائمی -۳

 ھایت را : و لیکن آنکه پلکيعشق كمن يُبرص جفون ولكنّ «شود؛ مانند:  حذف می

» ه«بوده و ضمیر » لكنّه«؛ که در این جمله اصل آن »شود نگرد، عاشق می می

باشد؛ بدان » لكنّ «تواند اسم  نمی» مَن«که اسم آن است حذف شده است؛ و 
کند؛ و  ست و ماقبل آن در آن عمل نمیجھت که اسم شرط و الزم الصدر ا

 کند. شود و عمل آن را باطل می گاھی مای کاّفه به لکّن متصل می

است که الف آن در رسم الخط حذف شده ولی » كِنْ  ال«نیز » لكنْ «ی  و اصل واژه

 [به سکون] بردو گونه است: » لكنْ «در تلفظ باقی مانده است. 

صورت عمل آن باطل و حرف ابتدا محسوب است؛ که در این » لكنّ «مخفف از  -۱

قام عمرو و «آید و با واو ھمراه است؛ مانند:  شود و بر سر دو جمله در می می

 ».: عمرو بر خاست، ولی زید نشسته استلكنْ زيدُ جالسٌ 

و حرف استدراک است و حرف عطف نیست؛ و اگر دو » لكنّ «مخفف از اصل  -٢

: ولی و لكنْ كانوا هم الظاملني«شود؛  ه میجمله را به ھم پیوند دھد، با واو ھمرا
؛ ولی اگر اسمی مفرد پس از آن آورده شود یا پیش از »آنان از ستمکاران بودند

ما قام زيدٌ و «آن نفی یا نھی درآید، واجب است که با واو ھمراه نشود؛ مانند: 

 :ال ترضب زيداً لكنْ عمرواً «؛ »: زید بر نخاست ولی عمرو برخاستلكنْ عمرو
 ».زید را مزن ولی عمرو را بزن

 یافت، دسترسی نداشت. نمی »:جيد ال«

بّاً «  ی زمانی، روز درمیان. به ندرت، با فاصله»: غِ

ل«  ورزیدند. می برای خوردن گوشِت سردست، شتاب ج پیامبر»: اليها يعجَ

 پختگی و قابل خوردن شدن گوشت.»: نُضجاً «

گوشت سردست و ماھیچه را به این  ج این است که پیامبر لمقصود عایشه
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ھای دیگر حیوان،  داشتند که چون گوشت سردست و شانه از بخش جھت دوست می
دادند  شد؛ و وقت اندکی را به پختن آن اختصاص می ی خوردن می زودتر پخته و آماده

 شد و ھم خوردنش. و ھم پختنش سریع می

 ۱۷۱ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن �َ ٢١( مْحَدَ  ،يَْالنَ ) َحدَّ
َ
بُو أ

َ
َ�نَا أ َ�نَا ِمْسَعٌر قَاَل  ،َحدَّ َسِمْعُت َشيًْخا ِمْن  :َحدَّ

ِ ْ�َن َجْعَفٍر َ�ُقوُل  :َ�ْهٍم قَاَل  ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�ُقو :َسِمْعُت َ�بَْد ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ  :ُل َسِمْعُت رَُسوَل ا�َّ
ْهرِ « ُْم الظَّ

َ
ْطيََب اللَّْحِم حل

َ
 ».إِنَّ أ

محمد بن «نام ی َفھم [به  گوید: از پیرمردی از قبیله /) ... ِمسعر۲۱ـ ( ۱۷۱
گفت: از رسول  می شنیدم که باز عبدالله بن جعفر شنیدم که گفت:»] عبدالله

ترین گوشت، گوشِت پشت  شنیدم که فرمودند: به راستی که لذیذترین و خوش ج خدا
 است.

 &  
ی انکار و شک و تردید و از  درستی و راستی] و نفی کنندهحرف تأکید [به »: اِنَّ «

ان «کند:  حروف مشّبه به فعل است که اسم خود را منصوب و خبر خود را مرفوع می

گاه است.اهللا عليمٌ خبري که پس از  ماء كافّهی  به وسیله اِنَّ عمل » : ھمانا خداوند، دانای آ
 شود. آید، باطل می آن در می

تر، مورد پسندتر، بھتر،  تر، خوشایندتر، مطبوع تر، خوش طعم خوشمزه»: اَطيب«
 لذیذتر.

م«  گوشِت پشت جانور.»: الظَهر حلَ

 ۱۷۲ حدیث شماره

َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن َوِ�يعٍ ٢٢( ُبَاِب  ،) َحدَّ
ْ
َ�نَا َز�ُْد ْ�ُن احل ِل  ،َحدَّ َمَؤمَّ

ْ
ِ بِْن ال َعِن  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

يِب ُملَيَْكةَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل ، ابِْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
اُم نِْعَم اإلِدَ « :َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها: أ

َلُّ 
ْ
 ».اخل

فرمودند: سرکه، چه خورش خوب  ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۲۲ـ ( ۱۷۲
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 ای است. و پسندیده

 ۱۷۳ حدیث شماره

بُوُ�َر�ٍْب ٢٣(
َ
َ�نَا أ َعالَءِ ) َحدَّ

ْ
ُد ْ�ُن ال بُو بَْ�ِر ْ�ُن َ�يَّاٍش  ،ُ�َمَّ

َ
َ�نَا أ يِب  ،َحدَّ

َ
َ�ْن ثَابٍِت أ

ْعيِبِّ  ،مَحَْزَة اثلَُّمايِلِّ  مِّ َهانِِئ، قَالَْت  ،َعِن الشَّ
ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َقا :َ�ْن أ َّ انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ  :َل َدَخَل يلَعَ

ٌء ؟« ِعنَْدِك يَشْ
َ
ُت » أ

ْ
 ُخزْبٌ يَا�ٌِس وََخلٌّ  :َ�ُقل

َّ
ْدٍم ِ�يِه  ،َهايِت «َ�َقاَل:  ،َال إِال

ُ
ْ�َفَر َ�يٌْت ِمْن أ

َ
َما أ

 ».َخلٌّ 
و  س) ... ُاّم ھانی [دختر ابوطالب، خواھر علی بن ابی طالب۲۳ـ ( ۱۷۳

به نزدم آمدند  ج ی مکّرمه]، رسول خدا ] گوید: [در روز فتح مّکهج دخترعموی پیامبر
و فرمودند: آیا در نزد تو غذایی موجود است؟ من گفتم: در نزدم خوراک قابل توجھی، 

را بیاور؛ [و ھا  آن فرمودند: ج جز اندکی ناِن خشک و سرکه وجود ندارد! آن حضرت
 گردد. نمی از نان خورش، فقیرگاه ای که در آن سرکه باشد، ھیچ بدان!] خانه

 &  
ام آمدند. این قضیه در روز فتح مکه اتفاق  به خانه ج پیامبر»: ج لنّبيدخل علیّ ا«

 افتاده است.

شیء «در اینجا، » شیءٍ «آیا در نزد تو خوراکی است؟ مراد از »: شیء؟ كاعند«

 [چیز خوردنی] است. » مأكول

 نان خشک.»: يابس خبز«خشک. »: يابس«

هاتِ يا «گویند: ». بده به من«؛ »اَعطنی«اسم فعل است به معنی » هاتِ »: «هاتِی«

: ای زن! فالن شی را به من ةهاتِی يا امرأ«؛ و »: ای مرد! فالن چیز را به من بدهرجل

: ای دو مرد! و ای دو زن!، فالن شی را به من هاتيا يا رجالن و يا امرأتان«؛ و »بده

 ».: ای زنان! فالن شی را به من بدھیدهاتني يانساء«؛ و »بدھید

شود و اھل خانه  شود. نان و خورش آن خانه تمام نمی : فقیر و محتاج نمی»ما افقر«

رَ «ی   مانند. در اصل، واژه گرسنه نمی به این معنی آمده است: نان و خورش آن » اَفقَ
 مرد، تمام شد و او گرسنه ماند.
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 کند. خانه و مسکن انسان که در آن بیتوته و استراحت می»: بيت«
 تر بود. دو حدیِث باال، در آغاز این باب، مناسب ناگفته نماند که آوردن

 ۱۷۴ حدیث شماره

ُمثَ�َّ  )٢٤(
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ  ،َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا ُشْعبَةُ  ،َحدَّ َ�ْن َ�ْمِرو بِْن  ،َحدَّ

ةَ  َهْمَداِ�ِّ  ،ُمرَّ
ْ
َة ال ْشَعِريِّ  ،َ�ْن ُمرَّ

َ
يِب ُموىَس األ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  ،َ�ْن أ  :َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

َعامِ فَْض « �ِد ىلَعَ َسائِِر الطَّ ِ
 ».ُل اَع�َِشَة ىلَعَ النَِّساِء َكَفْضِل الرثَّ

فرمودند: فضیلت و برتری  ج گوید: پیامبر س) ... ابوموسی اشعری۲۴ـ ( ۱۷۴
 اھا است.عایشه بر سایر زنان، ھمچون برتری َثرید بر دیگر غذ

 &  
 فضیلت و برتری. »: فَضلُ «

ترید. نان خردکرده در آبگوشت. نانی که در آبگوشت یا اشکنه یا شیر یا »: الثريد«
دوغ و مانند آن خرد کرده باشند. و ترید، در نزد مّلت عرِب آن زمان، لذیذترین و 

 تریِن خوراک بود. خوشمزه

 ۱۷۵ حدیث شماره

)٢٥ ُّ َ�نَا يلَعِ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن َجْعَفرٍ  ،ْ�ُن ُحْجرٍ  ) َحدَّ ِ ْ�ُن َ�بِْد  ،َحدَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َحدَّ
�ََس ْ�َن َمالٍِك َ�ُقوُل 

َ
نَُّه َسِمَع أ

َ
بُو ُطَوالََة: �

َ
نَْصارِيُّ أ

َ
ِ َص�َّ  :الرَّمْحَِن بِْن َمْعَمٍر األ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

 ُ َعامِ  فَْضُل « :َعلَيِْه وََسلَّمَ  ا�َّ �ِد ىلَعَ َسائِِر الطَّ ِ
 ».اَع�َِشَة ىلَعَ النَِّساِء َكَفْضِل الرثَّ

) ... عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر انصاری که به ابوُطواله معروف ۲۵ـ ( ۱۷۵
فرمودند: برتری  ج گفت: رسول خدا شنیدم که می ساست، گوید: از انس بن مالک

بر سایر زنان، ھمانند برتری ترید[نان خردکرده در آبگوشت] بر دیگر  لعایشه
 ھا است. خوراکی

 &  
و دو سال و پنج ماه  ،لبنت زمعة ةازدواج با سودیک سال پس از  ج رسول خدا

ازدواج کردند. ھنگام ازدواج با  سدختر ابوبکر صّدیق ،لپیش از ھجرت، با عایشه



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٢٥٩

ھفت ماه پس از  ج دختری شش ساله بود؛ و آن حضرت لعایشه ج پیامبر اکرم
ھنگام زفاف  لھجرت، در ماه شّوال که وی نه ساله شد با او زفاف کردند. عایشه

 ای جز او نداشتند. ھمسر باکره ج باکره بود و آن حضرت ج پیامبراکرم
تر  ی زنان فقیه تر بود؛ از ھمه محبوب ج از ھمه کس نزد آن حضرت لعایشه

ی زنان به طور مطلق داناتر بود؛ برتری او از دیگر زنان ھمانند برتری ثرید  ھمه بود؛ از
 از دیگر غذاھا بود.

. ق از دنیا رفت و در قبرستان   ھ ۵۸یا  ۵۷ھفدھم ماه رمضان، سال  لعایشه
 بقیع به خاک سپرده شد. 

 ی تمام نمایی از کیفّیت زندگی و آیینه ،لبه ھر حال، تاریخ زندگانی عایشه
ترین قسمت از تاریخ اسالم را  ترین و حساس ھا است و دقیق سرنوشت ما انسان

دربردارد. عموم نویسندگان و دانشمندانی که به بحث پیرامون وقایع و رویدادھای 
اند؛ اعم از مستشرقین و مسلمانان،  پرداخته ج صدر اسالم، به ویژه زندگانی رسول خدا

به دور بمانند؛ ھر چند زنان  لی صّدیقه عایشهھای فکری  اند از انگیزه نتوانسته
در زمان حیات  لاند، ولی عایشه بوده ج دیگری نیز در تاریخ درخشان پیامبر اکرم

پیامبر اسالم و بعد از ایشان، عضوی فّعال و نیرومند بوده و نقش خود را در تمرکز 
ھنگام تبلیغ دین و ی تربیتی جھان بشرّیت ایفاء نمود و به  بخشیدن به آخرین برنامه

ھا و نامالیمات، و در  ھا و شداید و مشکالت و ناھنجاری در رایزنی، در جنگ و گرفتاری
گام  ج مباحثات علمی، ھمه و ھمه جا دوشادوش مسئول وحی، یعنی حضرت محمد

برمی داشت و در تمام دوران رسالِت اسالمی، وجودی مؤثر داشت و یار جانباز 
 بود. جپیامبر

اند که  د بن حنبل، بخاری، مسلم، ترمذی و نسایی، با اسناد روایت کردهامام احم

كُمل من الرجال كثٌ� ولم ي�مل من النساء اال ثالث: مر�م « فرمودند: ج پیامبر اکرم
بنت عمران، آسية امرأة فرعون وخد�ة بنت خو��؛ وفضل اع�شة ىلع النساء كفضل 

اد زیادی به کمال رسیدند و از زنان کامل از مردان تعد«؛ »الرث�د ىلع سائر الطعام
نشدند مگر سه زن: مریم دختر عمران، آسیه زن فرعون و خدیجه دختر خویلد؛ ولی 

 »بر سایر زنان، مثل برتری ثرید بر سایر غذاھا است. لفضیلت عایشه
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 نویسد: می» النبوية السرية«ابن کثیر در 

اند و  اند و زیاد نوشته زیاد گفته لی فضیلت عایشه علمای اھل سنت، درباره«
را بدین جھت  لھم فضیلت قائل ھستند؛ ولی عایشه ج برای سایر زنان پیامبر

تر و  و عالمتر و داناتر و فقیه سدھند، چون دختر ابوبکر صدیق فضیلت و برتری می
دانشمندتر از سایر زنان بوده است و در میان زناِن اّمت، کسی در حفظ و فصاحت و 

 ج نبود، و پیامبر لت و عقل و علم و تدبیر و دانش و فرزانگی، برابر با عایشهبالغ
ھم مانند او ھیچ زنی را دوست نداشت؛ و برائت و پاکی او از طرف خدا در ھیجده آیه 

علم زیاد و احادیث مبارک به  ج ی نور نازل شده است، و بعد از رحلت پیامبر از سوره
کنند که آن  می سیاری از مردم این حدیث را ذکرمردم آموخته است به طوری که ب

: نصف خذوا شطر دين�م عن احلم�اء«فرموده است:  لدر شأن عایشه ج حضرت
 ») یاد بگیرید.لدین خود را از حمیرا(عایشه

گفته است: من نسبت به  لنویسد: عایشه می» االستيعاب«عبدالبّر در کتاب 

 در ده مورد برتری دارم:  ج زنان دیگر پیامبر
 آورده است. ج ی ابریشمی برای پیامبر اینکه جبرئیل صورت مرا در پارچه -۱
 غیر از من دختر باکره نگرفته است. ج پیامبر -۲
ھجرت  ج ھیچ زنی را نگرفته که پدر و مادرش در ھر دو ھجرت، با پیامبر -۳

 کرده باشند.
 آسمان نازل نمود. ی قرآن از خداوند تبرئه و پاکدامنی مرا به وسیله -۴
 شد در حالی که با من در زیر یک لحاف بود. می نازل ج وحی بر پیامبر -۵
 کردیم. می با ھم در یک ظرف غسل ج من و پیامبر -۶
گرفتم و رفت و  خواند، من جلوی نمازش قرار می نماز می ج وقتی که پیامبر -۷

 راند. کرد و مرا نمی کردم و او اعتراض نمی آمد می
 بین سینه و شکم من بود رحلت فرمود. ج مبارک پیامبردر حالی که سر  -۸
 ی من فوت کرد. در نوبت من و در خانه ج پیامبر -۹

 ی من دفن شد. در خانه ج پیامبر -۱۰
بر دیگر زنان،  لناگفته نماند که دو حدیث باال، دلیلی بر فضیلت و برتری عایشه
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 از تمام جھات نیست.

 ۱۷۶ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ٢٦( دٍ  ،ْ�ُن َسِعيدٍ  ) َحدَّ َعِز�ِز ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا َ�بُْدال يِب َصاِلٍح  ،َحدَّ

َ
 ،َ�ْن ُسَهيِْل بِْن أ

�ِيهِ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم تَوَضَّ  ،َعِن أ ِ َص�َّ ا�َّ ى رَُسوَل ا�َّ

َ
نَُّه َرأ

َ
يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا عنه، �

َ
 ِمْن َ�ْن أ

َ
أ

قٍِط 
َ
َ�َل ِمْن َكِتِف َشاةٍ  ،ثَْوِر أ

َ
. ،ُ�مَّ َرآُه أ

ْ
أ  ُ�مَّ َص�َّ َولَْم َ�تَوَضَّ

ای  را دیدم که پس از تناول پاره ج گوید: رسول خدا س)... ابوھریره۲۶ـ ( ۱۷۶
ی گوسفند  کشک، وضو گرفتند؛ پس از مدتی دوباره ایشان را دیدم که از گوشِت شانه

 ، نماز گزاردند.خوردند، و بدون اینکه تجدید وضو نمایند

 &  
 ای.  ای. پاره قطعه»: ثَور«

کشک. دردی ماست یا دوغ که پس از جوشانیدن با آتش، خشک کنند. در »: اقطٍ «
شده   زبانی فارسی بدان: قروت، پینو، پینوک، رخبین، ریخبین، کتخ و کتغ ھم گفته

 است.

 وضو گرفتند. ای کشک پس از خوردن پاره ج یعنی پیامبر»: توضأ من ثور اقط«

أ«و مقصود از   تواند باشد: ، دو چیز می»توضّ
 ھا. یعنی شستن دست وضوی لغوی؛ -۱
در  ج شود که: پیامبر که در این صورت معنی چنین می وضوی اصطالحی؛ -۲

ته النارشدند [ ھایی که با آتش درست می اوائل، از خوردن خوراکی ] وضو ممّا مسّ
 گرفتند. می

 سفند.ی گو گوشت شانه»: كتف شاة«

أ« ی گوسفند،  پس از خوردن گوشت شانه ج پیامبر»: ثم صلّی و مل يتوضّ
 نمازگزاردند بدون اینکه وضویی بگیرند.

ھایی که با آتش درست  بعدھا، از خوردن خوراکی ج مقصود این است که پیامبر
بیان  سگرفتند. و در این حدیث، ابوھریره شدند، مثل گوشت گوسفند، وضو نمی می

ھا پس از خوردن کشک و  کرده است که حکم سابق که وضو گرفتن یا شستن دست
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در مورد بعد، نسخ شده  ج شدند، با عمل پیامبر ھایی که با آتش تھیه می دیگر خوراکی
 است.

و منظور امام ترمذی از آوردن این حدیث، بیان این موضوع است که کشک و 
 بوده است. ج ھای پیامبر ھا و خوراکی خورشی  ی گوسفند نیز از جمله گوشت شانه

 ۱۷۷ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ ٢٧(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنَةَ  ،) َحدَّ َعِن ابِْنِه ـ وَُهَو  ،َ�ْن َوائِِل بِْن َداوُدَ  ،َحدَّ

�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،بَْ�ُر ْ�ُن َوائٍِل ـ، َعِن الزُّْهِريِّ 
َ
وْ  :َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيْ أ ِ َص�َّ ا�َّ ِه لََم رَُسوُل ا�َّ

 وََسلََّم ىلَعَ َصِفيََّة بِتَْمٍر وََسِو�ٍق.
در ازدواج با صفیه دختر  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۲۷ـ ( ۱۷۷

 حیّی بن اخطب، با خرما و سویق، مھمانی عروسی دادند و از مھمانان پذیرایی کردند.
 &  

» َ  مھمانی عروسی داد.»: اَوملَ

 .لبه خاطر ازدواج با صفیه»: علی صفية«

ر« َرات«؛ و جمعش: »مترة«خرما. واحدش »: متَ ور«و » متَ ران«و » متُ  است.» متُ

ويق« ی گندم یا جو که با روغن و عسل آمیخته شوند؛ و  آرد سفید و الک شده»: سَ
 معموًال در سفر و جنگ به ھمراه دارند.

یخ و سیره آمده است: در جنگ خیبر، ھنگامی که ھمسر در احادیث و کتب تار

بود]، به  كنانة بن ابی احلُقيقصفیه دختر حیی بن اخطب [ھمسر صفیه، مردی به نام 
ی اسیران قرار  خاطر نیرنگ و فریبی که بر مسلمانان زده بود کشته شد، صفیه در زمره

آمد و گفت: ای پیامبرخدا! ی کلبی  بن خلیفه حیةگرفت؛ وقتی اسیران را گردآوردند، د
فرمودند: برو و کنیزکی را بگیر! وی  ج از این اسیران، کنیزکی به من ببخشید! پیامبر

آمد و گفت: ای  ج دختر حیی بن اخطب را برگرفت. مردی نزد پیامبر اکرم صفیة
 حیةدختر حیی بن اخطب، بانوی قریظه و بنی نظیر را به د صفیة! ج پیامبر خدا
زن جز شما در خوِر ھیچ کس نیست! فرمودند: به دحیه بگویید تا او را  دادید؟! این

 بیاورد. دحیه نیز او را آورد.
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به صفیه افتاد، به دحیه فرمودند: از میان اسیران،  ج وقتی نگاه آن حضرت
کنیزکی جز این بگیر! ایشان اسالم را بر صفیه عرضه فرمودند و او نیز اسالم آورد. آن 

ی او قرار  زاد کردند و با او ازدواج نمودند و آزادی وی را مھریهوی را آ ج حضرت
 دادند.

ی منّوره، به سّد صھباء که رسیدند در آنجا درنگ کردند و ُام ُسلیم،  در راه مدینه
فرستاد و  ج صفّیه را برای زفاف آماده ساخت؛ و ھمان شب وی را به نزد رسول خدا

بایی فراھم آمده از خرما و روغن و آرد،  با وی زفاف کردند و با شور ج آن حضرت
 کردند. می ولیمه دادند؛ و در بین راه سه روز اقامت کردند و با او ھمخوابی

ی صفیه آثار کبودی مشاھده کردند؛ از این رو پرسیدند:  در چھره ج پیامبر اکرم
! پیش از آنکه شما بر ما وارد شوید، در خواب ج این چیست؟ گفت: ای رسول خدا

دم که گویا ماه از جای خودش کنده شده و در آغوش من افتاده است در حالی که دی
دانستم. خوابم را برای شوھرم تعریف کردم، سیلی  نمی ی شما ھیچ چیز به خدا درباره

 ۲ابن ھشام ج  ةام نواخت و گفت: در تمّنای وصال پادشاه مدینه ھستی؟ [سیر بر چھره
 ]۶۰۶ـ  ۶۰۴ص  ۲ج ۵۴ص  ۱ری ج ، بخا۱۳۷ص  ۲، زاد المعاد ج۳۳۶ص 

بنت زمعة؛  ةخدیجة دختر خویلد؛ سود« :عبارتند از ج و دیگر ھمسران پیامبر
 سلمةعایشة دختر ابوبکر صدیق؛ حفصة دختر عمر بن خطاب؛ زینب بنت ُخزیمة؛ ام 

ھند بنت ابی امیة؛ زینب بنت جحش بن رباب؛ جویریة بنت حارث؛ ام حبیبة رملة بنت 
 ».ابی سفیان؛ صفیة دختر حیی بن اخطب؛ میمونة بنت حارث

آنان را  ج را نام بردیم که رسول خدا ج تا اینجا، یازده تن از ھمسران رسول خدا
 به عقد ازدواج خودشان درآوردند و با آنان زفاف کردند.

از دنیا  ج و تن از ایشان [خدیجه و زینب اّم المساکین] در زمان حیات آن حضرتد
رحلت فرمودند، ُنه تن از ایشان در قید حیات  ج رفتند؛ و ھنگامی که رسول خدا

با آن دو زفاف نکردند، یکی از آن دو از  ج بودند؛ آن دو ھمسر دیگر که پیامبر اکرم

 است. جونيّهمعروف به  بود که كِندهو دیگری از  بنی كِالب

با دو تن از کنیزان خودشان ھم  ج از میان کنیزان نیز، مشھور آن است که پیامبر

است؛ وی را مقوقس به ایشان ھدیه کرده  ی قبطيّه ماريهاند؛ یکی از آن دو،  بستر شده
 بود، و فرزند پسرشان ابراھیم را برای ایشان به دنیا آورد. البته ابراھیم در کودکی در
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ماه شّوال، سال دھم ھجری، از دنیا رفت.  ۲۹یا  ۲۸روز  ج زمان حیات پیامبر اکرم

است که از اسیران یھودیان بنی قریظه بود؛ و آن  قرظيّهیا  رحيانة بنت زيد نرضيّهدّومی 

 وی را در سھم اختصاصی خویش قرار دادند. ج حضرت
وی  ج پیامبر اکرم میله که، جابوعبیده، نام دو کنیز دیگر را نیز افزوده است: یکی

را از میان اسیران انتخاب کردند؛ و دیگری، کنیزی که زینب بنت جحش، به آن 
 ھبه کرده بود. ج حضرت

 ۱۷۸ حدیث شماره

َرْصِيُّ ٢٨( ٍد ابلْ َُسْ�ُ ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا احل ُفَضيُْل ْ�ُن ُسلَيَْمانَ  ،) َحدَّ

ْ
َ�نَا ال   ،َحدَّ

َ
َ�نَا فَائٌِد  َمْو� َحدَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ
َ

يِب َرافٍِع َمْو�
َ
ِّ بِْن أ ِ بِْن يلَعِ ِ  :ُ�بَيِْد ا�َّ ثَِ� ُ�بَيُْد ا�َّ َحدَّ

 ٍّ َ�  ،ْ�ُن يلَعِ
ْ
تِِه َسل ٍّ  ،َ�ْن َجدَّ ََسَن ْ�َن يلَعِ

ْ
نَّ احل

َ
تَوْهَ  ،َواْ�َن َ�بَّاٍس  ،أ

َ
 :ا َ�َقالُوا لََهاَواْ�َن َجْعَفٍر أ

لَُه . َ�َقالَ 
ْ
�

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوُ�ِْسُن أ ِ َص�َّ ا�َّ ا اَكَن ُ�ْعِجُب رَُسوَل ا�َّ َا َطَعاًما ِممَّ

َ
 :ْت اْصنَيِع نل

َْوَم قَاَل  َا. قَاَل  :يَا ُ�َ�َّ َال �َْشتَِهيِه ايلْ
َ

َخَذْت َشيئًا ِمْن َشِعٍ�، َ�َطَحنَتْهُ َ�َقامَ  :بََ� اْصنَِعيِه نل
َ
 ،ْت فَأ

ِْهمْ  ،ُ�مَّ َجَعلَتُْه يِف ِقْدرٍ 
َ

َ�تُْه إِيل ُفَل َواتلََّوابَِل، َ�َقرَّ
ْ
ُفل

ْ
 ،وََصبَّْت َعلَيِْه َشيْئًا ِمْن َز�ٍْت وََدقَِّت ال

ُ َعلَ  :َ�َقالَْت  ِ َص�َّ ا�َّ ا اَكَن ُ�ْعِجُب رَُسوَل ا�َّ لَُه.َهَذا ِممَّ
ْ
�

َ
 يِْه وََسلََّم َوُ�ِْسُن أ

) ... از َسلمی، مادر بزرگ ُعبید الله بن علی روایت شده که وی گفته ۲۸ـ ( ۱۷۸
به نزد او  بو عبدالله بن جعفر بعبدالله بن عباس ،باست: حسن بن علی

آن را دوست  ج رفتند و بدو گفتند: برای ما غذایی درست کن که رسول خدا
 پسندیدند. می خوردنش راداشتند و  می

 ج ھا گفت: پسرم! امروز تو نسبت به چنان خوراکی [که پیامبر بدان لَسلمی
 یابی و از آن پسندیدند] در خود اشتھایی نمی داشتند و خوردنش را می می دوست

 خوری! نمی
 ساز. گفتند: ما بدان خوراک اشتھاء، داریم، پس آن را برای ما تھیه و آماده

از جای برخاست و مقداری جو برداشت و آن را آرد کرد؛  للمیراوی گوید: َس 
سپس آرد جو را در دیگی ریخت و مقداری روغن زیتون برآن افزود و فلفل و ادویه نیز 

و عبدالله  بعبدالله بن عباس ،بآن را برای حسن بن علیگاه بر آن پاشید؛ آن
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 آن را خوش ج یامبرھا گفت: این ھمان خوراکی است که پ آورد و بدان ببن جعفر
 پسندیدند. می داشتند و خوردنش را می

 &  
حسني «، »حسن بن علی«ھای شمائل، به جای  در برخی از نسخه»: احلسن بن علی«

 ذکر شده است.» بن علی

 آمدند. لبه خدمت َسلمی»: اَتوها«

 فعل امر؛ درست کن، فراھم ساز، تھیه کن.»: اِصنعی«

 داشت. پسندید و دوست می می غذا راخوردن آن »: اكله حيسن«

نَیّ  يا« بگوید؛ چرا » يا ابنائی«، »يا بنیَّ «ِپَسرَکم. در اینجا مناسب بود که به جای !»: بُ
سه نفر [حسن، ابن عباس و ابن جعفر] بودند؛ و این احتمال وجود دارد که ھا  آن که

خطاب به فرد سؤال کننده  لبوده باشد. از این رو َسلمیھا  آن سؤال کننده، یکی از

نیَّ «گفته است:   ».يا بُ

باشد؛ چرا که وی از  بو احتمال دارد که آن فرد سؤال کننده، حسن بن علی
 بزرگتر و برتر بود. ،بو ابن جعفر بابن عباس

چون امروز حاالت مسلمانان تغییر کرده و تنگی در معیشت و »: ال تشتهيه اليوم«
اند؛ از این رو  ردن غذاھای لذیذ و خوشمزه عادت کردهزندگی دور شده، و مردم به خو

داشتند و  در روزگار خویش دوست می ج تو نسبت به چنان خوراکی که پیامبر
 یابی! پسندیدند، در خود اشتھایی نمی خوردنش را می

احيسب «شود:  می آری. حرف تصدیق و ایجاب است و پس از استفھام واقع»: بَلی«

ھایش را جمع  پندارد که استخوان : آیا انسان میعظامه؟ بلیاالنسان ان لن نجمع 

فاكون من املحسنني،  ةكرّ  لو انّ يل«شود:  یا پس از تمّنی واقع می». نخواھیم کرد؟ آری

بت هبا بلی قد جاءتك آيايت شدم.  : کاش مرا بازگشتی بودی، پس از نیکوکاران میفكذّ
 ».را تکذیب کردیا ھ آن ھای من بر تو آمد، پس آری به تحقیق آیت

: آیا من الست بربكم؟ قالوا بلی«شود:  و یا پس از استفھاِم مقرون به نفی واقع می
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 ».پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آری

نَتهُ «  ھای جو را با دستاس آرد کرد. دانه»: فَطَحَ

 دیگ.»: قِدر«

بَّت«  ریخت.»: صَ

يت«  وغن زیتون.ر»: زَ

 ریخت و پاشید. »: دقّت«

لفُل« ای است ریز و سیاه رنگ؛ دارای طعم تند و تیز. ساییده  ِفلِفل. دانه»: الفُ
اش باریک و بلند و  رود. بوته ی آن، برای خوش طعم ساختن اغذیه به کار می شده

 ھای بیضی نوک تیز است و مانند لبالب به درختان و اشیای مجاور خود دارای برگ
شود؛ در جاھایی که ھوا  ھا آویزان می انگور از شاخهی  ھایش مانند خوشه پیچد. دانه می

 دھد. رسد و تا سی سال بار می گرم باشد، مانند: ھندوستان به ثمر می

ی آن  ، به معنی: دیگ افزار. اشیایی خشک که به وسیله»التّابل«جمع »: التّوابل«
ه و فلفل و ریزند، مانند: زیر غذا را خوشبو و معطر سازند. داروھایی که در اغذیه می

 زردچوبه و دارچین و ِھل.

 ۱۷۹ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ٢٩( مْحَدَ  ،) َحدَّ
َ
بُو أ

َ
َ�نَا أ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،َحدَّ ْسوَِد بِْن قَيٍْس  ،َحدَّ

َ
 ،َعِن األ

َعَ�ِيِّ 
ْ
ِ قَاَل  ،َ�ْن نُبَيٍْح ال تَانَا انلَّيِبُّ  :َ�ْن َجابِِر بِْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف َمْ�ِ  أ نِلَا، َص�َّ ا�َّ

ُ َشاةً 
َ

ِبُّ اللَّْحمَ « :َ�َقاَل  ،فََذحَبْنَا هل
ُ

نَّا �
َ
ُهْم َعِلُموا � َّ�

َ
ٌة.». َك� َِديِث قِصَّ

ْ
 َوِ� احل

به منزل ما تشریف  ج گوید: رسول خدا ب) ... جابربن عبدالله۲۹ـ ( ۱۷۹
به  ج آوردند و ما نیز برای ایشان گوسفندی را کشتیم؛ [و پس از اینکه آن حضرت

دانستند که ما گوشت را دوست داریم  ی ما آمدند، به اھل خانه] فرمودند: گویا می خانه
 [از این رو ما را برای خوردن آن دعوت کردند].

 ده است.و در پی این حدیث، داستانی [طوالنی] بیان ش
 &  

 منزل: جای فرود آمدن، خانه، سرای.»: منزلنا«
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 پس سربریدیم و کشتیم.»: فذبحنا«

و این حدیث، داستانی دارد. و دورنمای این داستان چنین »: احلديث قصة و يف«

مشاھده کرد  باست که در جنگ خندق و در وقت کندن خندق، جابربن عبدالله
اند. گوسفندی را که داشت ذبح کرد. ھمسرش نیز  سخت گرسنه ج که پیامبر اکرم

محرمانه درخواست کرد که  ج از رسول خداگاه یک صاع جو که داشت آسیاب کرد. آن
به اتفاق ھمگی اھل خندق  ج با چند تن از یارانشان به میھمانی بیایند. پیامبر اکرم

آن غذا خوردند رفتند. آن یکھزار تن ھمگی از  سکه یکھزار تن بودند به مھمانی جابر
شد و خمیرھا بود  و سیر شدند و ھمچنان قطعات گوشت بود که الی نان گذاشته می

 شد. که نان می
دھیم تا این داستان  می بی سخن را به دست جابر بن عبدالله اینک سر رشته

 چنان که دیده است برای ما توصیف کند.  را آن
 گوید:  بجابربن عبدالله

آمده و گفتند: اینجا با تکه  ج کندیم، مردم نزد رسول خدا ما داشتیم خندق می«
فرمودند:  ج ایم که حفر آن مشکل است. آن حضرت زمین سفت و سختی روبرو شده

کنم، سپس برخاست در حالی که سنگ بر شکمش بسته بود؛  می خودم آن را درست
روان  ی ریگ، آن تکه زمین سفت و سخت را با کلنگ زد که بر اثر آن ھمچون تپه

! ج را دیدم، بدیشان گفتم: ای رسول خدا ج گشت؛ من وقتی حال و وضع رسول خدا
اجازه دھید تا به منزل بروم. ایشان اجازه دادند؛ من به منزل رفتم و به ھمسرم گفتم: 

را در حالی دیدم که صبر و تحمل آن مشکل است، آیا چیزی برای  ج رسول خدا
اری جو و یک بزغاله داریم. من فورًا بزغاله را ذبح خوردن دارید؟ او گفت: ما فقط مقد

کردم و ھمسرم کمی جو آرد کرد. وقتی گوشت را داخل دیگ گذاشتیم، من خدمت 
ایم، شما و یک یا  ! کمی غذا آماده کردهج رسیدم و گفتم: ای رسول خدا ج رسول خدا

گ بر اجاق دو نفر دیگر تشریف بیاورید و ھم اکنون آرد آماده نان شدن است و دی
پرسیدند: چه قدر است؟ من  ج گذاشته شده و نزدیک است پخته شود. آن حضرت

فرمودند: خیلی زیاد است؛ برو به ھمسرت بگو:  ج مقدار آن را عرض کردم. پیامبر
رسول گاه دیگ را پایین نکند و نان را از تنور بیرون نیاورد، تا این که من بیایم؛ آن
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 ود: برخیزید و برویم. مھاجرین و انصار بلند شدند.خطاب به تمام مردم فرم جخدا
با مھاجرین و انصار و  ج وقتی من پیش ھمسرم رفتم، گفتم: وای برتو! رسول خدا

از شما چیزی  ج آورد. ھمسرم گفت: آیا رسول خدا ھمراھانش دارد تشریف می
 پرسید؟ گفتم: آری.

لی ازدحام نکنید. آن تشریف آورده و به مردم گفتند: داخل شوید، و ج آن حضرت
 گذاشت.  می کرد و گوشت بر آن می شخصًا نان را تکه تکه ج حضرت

داشت، درب تنور و دیگ را  ھمین که نان و گوشت را از تنور و دیگ برمی
کرد، تا این که  غذا به اصحابش تقدیم می ج پوشانید. بدین ترتیب پیامبراکرم می

اکنون غذای باقی مانده را ھم خودتان ھمگی سیر شدند. بعد به ھمسرم فرمود: 
 بخاری]»[اند. بخورید و ھم به دیگران ھدیه کنید؛ چرا که مردم دچار گرسنگی شده

 ۱۸۰ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ ٣٠(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،) َحدَّ ِد ابِْن َعِقيٍل  ،َحدَّ ِ ْ�ُن ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ نَُّه  :َحدَّ

َ
�

ُمنَْكِدرِ  :سمَع َجابًِرا ـ َقاَل ُسْفيَانُ 
ْ
ُد ْ�ُن ال َ�نَا ُ�َمَّ ِ  :َ�ْن َجابٍِر ـ قَاَل  ،وََحدَّ َخَرَج رَُسوُل ا�َّ

نَْصارِ 
َ
ٍة ِمَن األ

َ
نَا َمَعُه فََدَخَل ىلَعَ اْمَرأ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوأ َ�َل ِمنْ  ،َص�َّ ا�َّ

َ
ُ َشاًة فَأ

َ
 ،َهافَذحَبَْت هل

َ�تْ 
َ
َ�َل ِمنْهُ  ،ُه بِِقنَاٍع ِمْن ُرَطٍب َوأ

َ
ْهِر وََص�َّ  ،فَأ  لِلظُّ

َ
أ َ�تُْه بُِعَاللٍَة ِمْن  ،ُ�مَّ انرَْصََف  ،ُ�مَّ تَوَضَّ

َ
فَأ

اةِ  . ،ُعَاللَِة الشَّ
ْ
أ َعرْصَ َولَْم َ�تَوَضَّ

ْ
َ�َل ُ�مَّ َص�َّ ال

َ
 فَأ

در حالی که من ھمراِه  ج گوید: رسول خدا ب) ... جابر بن عبدالله۳۰ـ ( ۱۸۰
ی زنی از انصار رفتند. آن زن انصاری،  ایشان بودم، از خانه بیرون شدند، و به خانه

ی خوردن  گوسفندی را سربرید [و گوشت آن را پخت و آماده ج برای آن حضرت
نیز از گوشت آن گوسفند خوردند؛ سپس آن زن برای پیامبر  ج نمود]. آن حضرت

نیز مقداری از آن خرماھا را تناول  ج ورد، و آن حضرتسبدی خرما آ ج اکرم
فرمودند؛ سپس برای نماز ظھر وضو گرفتند و نماز خواندند؛ و چون از نماز برگشتند، 

نیز از آن خوردند و  ج ی گوشت گوسفند را آوردند؛ و رسول خدا آن زن باقی مانده
 بدون آنکه وضویی بگیرند، نماز عصر را خواندند.

 &  
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لبه که در آن خوردنی  بی دار یا سبد. ظرف چوبی یا فلزی مسّطح و گرد لبه»: قِناع«
 و میوه یا چیز دیگر بگذارند. 

طب«  خرمای تازه، خرمای نورس.»: رُ

اللة«  ی گوشت یا چیز دیگر. باقیمانده»: عُ

أ«و از عبارت  شود که وضو گرفتن از  دانسته می» فاكل ثم صلّی العرص، و مل يتوضّ

ته النارشوند [ ھایی که با آتش پخته می ن خوراکیخورد گردد. و  ] واجب نمیممّا مسّ

خواسته است بگوید  می بظاھر این حدیث، داللت بر آن دارد که جابربن عبدالله

ته النار«که وضو از خوردن   شود. واجب نمی» ممّا مسّ

 ۱۸۱ حدیث شماره

ٍد ٣١( َعبَّاُس ْ�ُن ُ�َمَّ
ْ
َ�نَا ال ورِيُّ ) َحدَّ دٍ  ،ادلُّ َ�نَا يُو�ُُس ْ�ُن ُ�َمَّ َ�نَا فُلَيُْح ْ�ُن  ،َحدَّ َحدَّ

يِب َ�ْعُقوَب  ،َ�ْن ُ�ثَْماَن بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن  ،ُسلَيَْمانَ 
َ
ُمنِْذرِ  ،َ�ْن َ�ْعُقوَب بِْن أ

ْ
مِّ ال

ُ
 :قَالَْت  ،َ�ْن أ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ  ِ َص�َّ ا�َّ َّ رَُسوُل ا�َّ ٌّ َدَخَل يلَعَ َا َدَواىِل ُمَعلََّقةٌ  ،َم َوَمَعُه يلَعِ
َ

فََجَعَل  :قَالَْت  ،َونل
ُ�ُل 

ْ
ٌّ َمَعُه يَأ ُ�ُل َويلَعِ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَأ ِ َص�َّ ا�َّ ُّ « :َ�َقاَل ِلَعِ�ٍّ  ،رَُسوُل ا�َّ إِنََّك نَاقِهٌ  ،َمْه يَا يلَعِ

»! فَ
ٌّ َوانلَّيِبُّ َص  :قَالَْت  ُ�ُل فََجلََس يلَعِ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَأ ًقا وََشِعً�ا :قَالَْت  ،�َّ ا�َّ

ْ
ُت لَُهْم ِسل

ْ
 ،فََجَعل

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِلَعِ�ٍّ  ْوَ�ُق لََك « :َ�َقاَل انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
َ
إِنَّ َهَذا أ

ِصْب فَ
َ
 ».ِمْن َهَذا فَأ

درحالی  ج [دختر قیس انصاری] گوید: رسول خدا ل) ... ُام منذر۳۱ـ ( ۱۸۱
ی من آمدند؛ و برای ما [در آن زمان]  ھمراھشان بود، به خانه سکه علی بن ابی طالب

را به ریسمان بسته و از سقف یا جای دیگر آویزان و ھا  آن ھای خرمایی بود که خوشه
 آویخته کرده بودیم.

شروع به خوردن خرماھا  ج خدای سخنانش گوید: رسول  در دنباله لُام منذر
 سبه علی ج خورد؛ آن حضرت نیز ھمراه ایشان می سنمودند و علی بن ابی طالب

فرمودند: دست نگھدار و از خوردن باز ایست! زیرا که تو تازه از کمند بیماری بھبود 
 گذاری! ای و دوران ِنقاھت را داری پشت سر می یافته

از خوردن باز ایستاد و]  ج ن رسول خدا[بر حسب فرما سگوید: علی لُام منذر
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 دادند. ھمچنان به خوردن ادامه می ج نشست؛ ولی پیامبر
در ادامه گوید: سپس برای آنان سوپی از چغندر و جو آماده ساختم؛  لُام منذر

فرمودند: از این  سخطاب به علی ج [و چون آن سوپ را به نزد آنان آوردم] پیامبر
 تر و سازگارتر است. بخور؛ زیرا که برای تو مناسب

 &  
 ی خرما. ی پر خوشه ی خرما. شاخه خوشه»: دالية«جمع »: دَوالی«

لَّقة« عَ آونگ نمودن «ی خرما که آویزان و آونگ شده باشد. و  ی پر خوشه شاخه»: مُ
ی دیگر را به آن  خرما و یا میوهھای انگور یا  یعنی ریسمانی که خوشه»: ی خرما خوشه

 ببندند و از سقف خانه یا دکان یا جای دیگر، آویزان کنند تا زمستان بماند.

ه«  اسم فعل مبنی؛ به معنی باز ایست و دست نگھدار.»: مَ

آنکه از بیماری بھبودی یافته باشد و ھنوز ضعف داشته باشد و دوران »: ناقِه«
 نقاھت را بگذراند.

لقاً « ھای درشت و پھن؛  ی اسفناجیان؛ دارای برگ ندر. گیاھی است از تیرهچغ»: سِ
بیخ آن درشت و گلوله مانند یا مخروطی شکل؛ و بر سه قسم است: چغندر رسمی، 

 چغندر فرنگی و چغندر قند.
خورند و خام آن به مصرف  می ی آن را چغندر رسمی: درشت و شیرین است و پخته

 سد. ر ی حیواناِت علفخوار می تغذیه
چغندر فرنگی: پوست و مغزش سرخ رنگ است و چندان شیرین نیست؛ و در پختن 

 رود. می ھا به کار بعضی خوراکی
گویند؛ مخروطی شکل است و تا عمق  چغندر قند: که آن را چغندر صنعتی ھم می

رود؛ پوست و مغزش سفید و به طور متوسط  سانتی متر یا بیشتر در زمین فرو می ۳۰
ھای قندسازی، از آن قند و شکر  ی قندی دارد و در کارخانه درصد ماده ۱۸تا  ۱۴از 
گیرند. چغندر دارای مواد ازته و مواد چربی و قند و سلولز و فسفر و کلسیوم و آھن،  می

 باشد. می Cو Bو  Aھای  و ویتامین

 جو.»: شعرياً «

لقاً و شعرياً « سوپی از  سو علی بن ابی طالب ج یعنی برای پیامبر»: فجعلت هلم سِ
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 چغندر و جو درست کردم.

 تر. سازگارتر و مناسب»: اَوفق«

 ۱۸۲ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ٣٢( ِيِّ  ،) َحدَّ
َ�نَا �رِْشُ ْ�ُن الرسَّ َحَة بِْن  ،َ�ْن ُسْفيَانَ  ،َحدَّ

ْ
َ�ْن َطل

َحةَ  ،َ�َْ� 
ْ
ُمْؤِمِنَ� رىَِض اهللا عنها قَالَْت  ،�َِشةَ َ�ْن اَع  ،َ�ْن اَع�َِشَة بِنِْت َطل

ْ
مِّ ال

ُ
اَكَن انلَّيِبُّ  :أ

تِيِ� َ�يَُقوُل 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَأ ِعنَْدِك َغَداٌء؟« :َص�َّ ا�َّ

َ
قُوُل » أ

َ
» إِ�ِّ َصائِمٌ « :َ�يَُقوُل  :َال . قَالَْت  :فَأ

تَاِ� يَْوًما :قَالَْت 
َ
ُت  ،فَأ

ْ
ِ  :َ�ُقل َا َهِديٌَّة قَاَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

َ
ْهِديَْت نل

ُ
؟« :إِنَُّه أ ُت » َوَما ِ�َ

ْ
 :قُل

ْصبَْحُت َصائًِما« :َحيٌْس، قَاَل 
َ
َما إِ�ِّ أ

َ
َ�َل. :قَالَْت » أ

َ
 ُ�مَّ أ

افتاد که  گوید: گاھی اوقات اتفاق می ل) ... ام المؤمنین عایشه۳۲ـ ( ۱۸۲
فرمودند: آیا در نزد تو غذایی برای  و میآمدند  [در اوائل روز] به نزدم می ج رسول خدا

 کنم. فرمودند: پس من نّیت روزه می ایشان میگاه گفتم: خیر. آن خوردن است؟ من می
! امروز برای ما به رسم ج روزی دیگر به نزدم آمدند؛ بدیشان گفتم: ای رسول خدا

فرمودند: آن ھدیه و پیشکش  ج ای پیشکش شده است. آن حضرت تعارف، ھدیه
ست؟ گفتم: خرمایی است که با کشک و روغن و آرد آمیخته شده است. آن چی

فرمودند: اّما من امروز قصد روزه داشتم [از این رو از دیشب، نّیت روزه  جحضرت
از آن خرما که با کشک و آرد و روغن  ج پیامبر اکرمگاه گوید: آن لنمودم]. عایشه

 ّبی خویش را افطار نمودند].ی مستح آمیخته شده بود، تناول فرمودند [و روزه
 &  

داء« طعام و خوراکی که در وقت چاشت خورده شود. طعام بامداد [صبحانه]. »: غَ

شاء«غذایی که صبح بخورند. مقابل   ».اغدية«که غذای شب است. جمع: » عَ

دیدند که در اوائل صبح، غذایی برای  وقتی می ج [پیامبر اکرم»: صائمٌ  انِّی«
 فرمودند:] من نّیت روزه نمودم. میخوردن نیست، 

ی نفلی و مستحّبی، در روز  شود که نّیت روزه و از این بخش از حدیث، معلوم می
 [البته تا زوال] درست است.

 ھدیه و پیشکش شده است.»: اُهديت«
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يسٌ «  خرمایی که با کشک و روغن و آرد، آمیخته شده باشد.»: حَ

[ھان]؛ و بیشتر قبل از قسم قرار » اَال«حرف استفتاح است به معنی »: اَما«

و نیز ». : ھان! سوگند به آنکه بگریاند و بخنداندي ابكی و اضحكاما والذ«گیرد:  می

ا«آید و به معنی  برای تحقیق سخنی است که پس از آن می قً اما انّ زيداً «است: » حَ

ب  ».: زید، حًقا خردمند و تربیت شده استعاقل و مهذَّ

یابد:  آید و به فعل اختصاص می نیز می» لوال«َعرض و به معنی  و به عنوان حرف

ی استفھام و ماء نافیه  که در این صورت، مرکب از ھمزه». نشینی نمی : آیااما تقعد«
 است.

 در حالی صبح کردم که از دیشب نّیت روزه نمودم.»: اَصبحتُ صائامً «

لَ « شود که درست  می خوردند. از این بخش از حدیث معلوم ج پیامبرگاه آن»: ثمَّ اَكَ
 ی مستحّبی را افطار نمود. است روزه

 ۱۸۳ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ٣٣( َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا ُ�َمُر ْ�ُن َحْفِص بِْن ِ�يَاٍث  ،) َحدَّ يِب  ،َحدَّ
َ
َ�نَا أ  ،َحدَّ

سْ 
َ
يِب َ�َْ� األ

َ
ِد بِْن أ ْعَورِ  ،لَِ�ِّ َ�ْن ُ�َمَّ

َ
َميََّة األ

ُ
يِب أ

َ
ِ بِْن  ،َ�ْن يَِز�َد بِْن أ َ�ْن يُوُسَف بِْن َ�بِْد ا�َّ

ِعِ� فَوََض  :َسَالٍم قَاَل  ًة ِمْن ُخزْبِ الشَّ َخَذ ِكرْسَ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ يُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َع َعلَيَْها َ�ْمَرًة َرأ

َ�َل.» َهِذهِ إَِداُم َهِذهِ « :َوقَاَل 
َ
 َوأ

را دیدم که  ج گوید: رسول خدا ب) ... یوسف بن عبد بن سالم۳۳ـ ( ۱۸۳
ای خرما بر آن نھادند و فرمودند: این خرما، خورش  ای نان جوین برداشتند و دانه تّکه

 از آن تناول فرمودند.گاه این نان است؛ آن

 &  
 ای از نان. پاره»: كرسةً «

 گذاشت و نھاد.»: فوضع«

دوم » هذه«اول به خرما، و » هذه«این خرما، خورش این نان است. »: هذه اِدام هذه«
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 گردد. برمی» خبز الشعري«به 
عبدالله «ی صحیح دیگر، از پدر یوسف، یعنی  نسخهناگفته نماند که حدیث باال در 

، حدیث را از پدرش، است. از این رو بر مبنای آن نسخه، یوسف نیز نقل شده» بن سالم
ی مزبور که خود یوسف، حدیث را از  نقل نموده است. بر خالف نسخه ج از رسول خدا

 روایت نموده است. ج پیامبر

 ۱۸۴ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ٣٤( َ�نَا َ�بُْد ا�َّ نَا) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
امِ  ،َسِعيُد ْ�ُن ُسلَيَْمانَ  أ َعوَّ

ْ
 ،َ�ْن َ�بَّاِد بِْن ال

�ٍَس  ،َ�ْن مُحَيْدٍ 
َ
ِ  :َ�ْن أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن ُ�ْعِجبُُه اثلُّْفُل. قَاَل َ�بُْد ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
 :أ

َعاِم. َ�ْعِ�   َما بيَِقَ ِمَن الطَّ
ُدردی و َته نشیِن غذا در  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۳۴ـ ( ۱۸۴

 داشتند. دیگ را دوست می
عبدالله بن عبدالرحمن [استاد امام ترمذی و یکی از راویان این حدیث] گوید: 

 ھمان چیز از خوراک است که در َته دیگ باقی بماند.»: ثُفل«مقصود از 

 &  
 ».تَه ديگی«آنچه از غذا که َته دیگ باقی بماند. »: الثُّفل«

 غذای َته دیگ را دوست داشتند، خود بیانگر سه قضیه است:  ج پیامبر اکرم اینکه
با  ج بوده است. به راستی که پیامبر ج این کار نشانگر تواضع و فروتنی پیامبر -۱

ی تمام نمای کرامتی بود که خداوند برای  دو خصلت سادگی و تواضع، آیینه
شود و  انسان به او داده میانسان قائل شده است؛ کرامتی که از درون وجود 

 تواند آن را با ظواھر فریبنده و تصّنعی، پیرامون خود فراچنگ آورد. نمی
خوِد سادگی و تواضع بود که در مرد کاملی تجّلی یافته بود. این  ج پیامبر 

سادگی از درون جانش برخاسته بود، و لذا او مظاھر کاذِب ریاست و فرمانروایی 
است؛ و نیز کردار و گفتار عوام ھا  آن ی اتی را که الزمهو یا تجّمالت و تکّلف

فردی  ج ای راکه پیرامون وی گرد آمده بود، متالشی کرد. پیامبر فریبانه
 نزدیک، باوقار، جوانمرد، خوشخوی و خوش برخورد و متواضع و فروتن بود.
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در خوراک، مسکن و پوشاک نیز متواضع بود؛ ھمچون یک نفر  ج پیامبر اکرم 
کرد و ـ در  پوشید و زندگی به سر می خورد، لباس می ی مردم غذا می عامه از

ی  حالی که از ِمکنت و اقتدار تاّم برخوردار بود ـ در یک ردیف اتاق ساده
کرد که بین ھر اتاق با اتاق دیگر، دیواری از  ساخته شده با خشت به سر می

و با چرم یا پوششی ی درخت خرما قرار داشت که آن ھم ِگل اندود شده  شاخه
 بود!! رنگ و بافته از موی، پوشیده شده سیاه

پذیرفت، و عذر فرد عذر خواه را  دعوت فرد آزاد و برده و کنیز و مستمند را می 
زد، و کفشش را با دست خود پینه  اش را خود وصله می کرد؛ جامه قبول می

بست؛ با  می کرد و زانوی شترش را با ِعقال نمود و به خودش رسیدگی می می
 ساخت. خورد و حاجت شخص ناتوان و تھیدست را برآورده می ھا غذا می برده

ی تمام نمای  ی این سادگی و تواضع، برخاسته از وجود پاکش، که آیینه ھمه 
وی بود، چیزی از ھیبت و محبت وی نکاست. در توصیف او گفته شده است: 

ی احترام و شکوه  دیدهدید، وی را با  ھرکس برای بار اول او را می«
 ؛ و لذا»داشت شد، او را دوست می نگریست؛ و ھر کس با او ھمنشین می می

ای سرشار از ادب و محبت و متانت و  ی مردم واصحابش با وی، رابطه رابطه
 پسندید. ی ادب را نمی وقار کامل بود؛ متکبر و خواه نبود، اما اسائه

ی پیامبر بزرگوار اسالم،  به اندازه ی ھیچ کس و ھیچ چیز به ھر حال، درباره 
اند، و به  اند، تحقیق نکرده اند، کتاب ننوشته سخن نگفته ج حضرت محمد

چه مسلمانان و چه  ھا؛ آناند؛ چه اعراب و چه غیر  تجزیه و تحلیل نپرداخته
غیر مسلمانان از مستشرقان و خاورشناسان. علتش ھم کامًال واضح و روشن 

رسد که  رگی ھیچ کس نه تنھا به عظمت و بزرگی او نمیاست؛ زیرا عظمت و بز
 شود. نمی بدان نزدیک ھم

آن را دوست  ج تر است، پیامبر تر و پخته چون غذای َته دیگ، غالبًا کم چربی -۲
 داشتند. می

دادند  میھمان و اھل و عیال خویش را بر خود ترجیح می ج معموًال آن حضرت -۳
دادند و َته ظرف برای خودشان باقی  میو نخست از غذای دیگ برای آنان غذا 

 ماند. می
 



 

 
 
 
 
 

 )۲۷باب (
 ج چگونگی وضو یا دست شستن پیامبر

 به هنگام خوردن غذا
 



 

 
 ۱۸۵ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ١(
َ
َ�نَا أ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن إِبَْراِهيمَ ،) َحدَّ يُّوَب  ،َحدَّ

َ
يِب ُملَيَْكةَ  ،َ�ْن �

َ
 ،َعِن ابِْن أ

ِْه الطَّ  ،َعِن ابِْن َ�بَّاٍس 
َ

َالَِء َ�ُقرَِّب إِيل
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َخَرَج ِمَن اخل ِ َص�َّ ا�َّ نَّ رَُسوَل ا�َّ

َ
َعاُم. أ

ِ�يَك بِوَُضوٍء ؟ قَاَل  :َقالُوا�َ 
ْ
َالةِ « :َال نَأ  الصَّ

َ
وُُضوِء إَِذا ُ�ْمُت إِىل

ْ
ِمْرُت بِال

ُ
َما أ  ».إِ�َّ

[چون از اجابت مزاج  ج گوید: رسول خدا ب) ... عبدالله بن عباس۱ـ ( ۱۸۵
فارغ شدند و] از ُمستراح بیرون آمدند؛ برایشان غذا آوردند؛ و از ایشان پرسیدند: آیا 

فرمودند: به راستی به من دستور  ج رایتان وسایل وضو گرفتن بیاوریم؟ آن حضرتب
 داده شده است که ھرگاه برای نماز بلند شدم، وضو بگیرم.

 &  
 آبریزگاه، مستراح، محّلی خلوت برای قضای حاجت و اجابت مزاج.»: اخلالء«

ضوء« ضو»: بوَ وسایل وضو گرفتن از قبیل آب و آفتابه  [به فتح واو]: به معنای وَ

ضو«است. و  معنای وضو گرفتن و شستشوی اعضاء و دست نماز  [به ضم واو]: به» وُ
 گرفتن است.

رتُ «  ام. فرمان داده شده»: اُمِ

 ھرگاه برای نماز بپا خواستم و وضو نداشتم. »: اذا قمت الی الصالة«
گاه مازی، مستحب است و فقط آنشویم که وضو گرفتن برای ھر وقت ن می یاد آور

 وضو بوده و قصد نمازگزاردن را داشته باشد. بی شود که انسان، می فرض
به ھنگام ادای ھر نماز، وضویی جدید  ج رسول خدا: «گوید سانس بن مالک

کردید؟ فرمود: ما نمازھا را ـ تا  گرفتند. از وی پرسیده شد: شما چگونه عمل می می
 »خواندیم. می شدیم ـ با یک وضو نمی وضو بی کهگاه آن

بنابراین وضو باالی وضو، فقط یک امر مستحبی است، اما فضیلت و برتری زیادی 
وضو باالی وضو، نوری بر باالی نور « در حدیث شریف آمده است:که  چناندارد؛ 

ھر کس بر باالی وضو، وضو بگیرد، برایش ده نیکی و حسنه «نقل است که: ». است
 .»شود می نوشته
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ی  در روز فتح مّکه، ھمه ج رسول خدا: «ھمچنین در حدیث شریف آمده است
از ایشان پرسید: امروز شما کاری  سنمازھا را با یک وضو خواندند؛ عمربن خطاب

فرمودند: ای عمر! من به قصد این کار را  ج کردید! رسول خدا کردید که تاکنون نمی
ن برای ھر نماز، واجب است. پس وضو تا چنین تصور نشود که وضو گرفت یعنی». کردم

شود که انسان،  فرض میگاه گرفتن برای ھر وقت نمازی، مستحب است و فقط آن
 وضو بوده و قصد نمازگزاردن را داشته باشد. بی

 ۱۸۶ حدیث شماره

َمْخُزوِ�ُّ ٢(
ْ
َ�نَا َسِعيُد ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ال َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنَةَ  ،) َحدَّ َ�ْن َ�ْمِرو بِْن  ،َحدَّ

َُو�ْرِِث  ،ِدينَارٍ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  :قَاَل  َعِن ابِْن َ�بَّاٍس  ،َ�ْن َسِعيِد بِْن احل ِ َص�َّ ا�َّ َخَرَج رَُسوُل ا�َّ

يِتَ بَِطَعامٍ 
ُ
َغائِِط فَأ

ْ
ُ  ،ِمَن ال

َ
؟ َ�َقا :فَِقيَل هل

ُ
أ َال تَوَضَّ

َ
؟« :َل أ

ُ
أ تَوَضَّ

َ
َص�ِّ فَأ

ُ
أ
َ
 »!.أ

از اجابت مزاج، فارغ  ج گوید: رسول خدا ب) ... عبدالله بن عباس۲ـ ( ۱۸۶
برایشان غذایی آورده شد تا از آن تناول فرمایند؛ و بدیشان گاه شدند و برگشتند؛ آن

خواھم نماز بگزارم تا  فرمودند: مگر می ج گیرید؟ آن حضرت گفته شد: آیا وضو نمی
 گیرم]. رایش وضو بگیرم؟ [یعنی وقتی بخواھم نماز بگزارم، وضو میب

 &  
، در »غائط[«فھمند  این واژه بر خالف مفھومی که امروز از آن می»: الغائط«

شود]، در اصل به معنی زمین گودی  تعبیرات امروز غالبًا به مدفوع انسان گفته می
دارد؛ و افراد بیابان گرد و مسافر در آن زمان،  است که انسان را از َانظار مردم دور می

رفتند تا از دیدگاه مردم دور باشند؛ بنابراین معنی جمله  برای قضای حاجت آنجا می
روی ھم رفته  ؛ که»از مکان قضای حاجت برگشتند ج رسول خدا«شود:  میچنین 

 کنایه از اجابت مزاج و قضای حاجت است.

ھا  که عرب گویند؛ و چون ین پست و گود را میدر لغت، زم» الغائط«به ھر حال 
گزیدند، به ھمین سبب آن را بر  برای قضای حاجت عمومًا زمین گود و پست را برمی

 گردد.  ُمستراح اطالق کردند؛ گرچه برخی مواقع بر نجاست نیز اطالق می
ھا،  ناگفته نماند که در احادیث برای محل قضای حاجت، از این الفاظ و واژه



 ٢٧٨ غذا خوردن هنگام به ج امبریپ شستن دست ای وضو یچگونگ) ۲۷( باب

 ».مصنع«و » مذهب«؛ »مرحاض«؛ »حش«؛ »كنيف«؛ »اخلَالء«اده شده است: استف

؛ و اھل حجاز آن را »ةالطهار بيت«و » بيت االدب«و امروزه اھل مصر نیز، آن را 

 گویند.  می »مُسرتاح«

أ« رسد که منظور وضوی شرعی  می گیرید؟ چنین به نظر نمی آیا وضو»: اال توضَّ
پرسیده است: وسایل وضو گرفتن بیاورم، تصور  است؛ و گویا شخصی که گفته و

 جکرده است که وضو گرفتن پیش از غذا خوردن واجب و الزامی است و آن حضرت می
أ«ی  با جمله خواھم نماز بگزارم تا برایش وضو بگیرم؟]  می [مگر» أاُصلّی فأتوضّ
ه طھارت شرط اند تا به او بفھمانند که وضو، برای خواندن نماز و امور دیگری ک خواسته

ھا پیش از غذا  آن است، واجب و الزامی است؛ و با این وجود، استحباب شستن دست
 کنند. می خوردن، مسّلم است و احادیث دیگر، این مطلب را تأکید

 ۱۸۷ حدیث شماره

َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن ُموىَس ٣( ِ ْ�ُن ُ�َمْ�ٍ  ،) َحدَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َ�نَا قَيُْس �ْ  ،َحدَّ �ِيِع. َحدَّ  ُن الرَّ
َ�نَا ُ�تَيْبَةُ  ُرَْجاِ�ُّ  ،(ح) وََحدَّ

ْ
َكِر�ِم اجل

ْ
َ�نَا َ�بُْد ال �ِيعِ  ،َحدَّ يِب َهاِشمٍ  ،َ�ْن قَيِْس بِْن الرَّ

َ
 ،َ�ْن أ

َماَن  ،َ�ْن َزاَذانَ 
ْ
وُُضوُء َ�ْعَدهُ  :قَاَل َ�ْن َسل

ْ
َعاِم ال نَّ بََرَ�َة الطَّ

َ
ُت يِف اتلَّْوَراِة أ

ْ
فََذَكْرُت َذلَِك  ،قََرأ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ُت يِف اتلَّْوَراةِ  ،لِلنَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
ْ
تُُه بَِما قََرأ ْخرَبْ

َ
ُ َعلَيِْه  ،َوأ ِ َص�َّ ا�َّ َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ

وُُضوُء َ�ْعَدهُ « :وََسلَّمَ 
ْ
وُُضوُء َ�بْلَُه َوال

ْ
َعاِم ال  ».بََرَ�ُة الطَّ

گوید: در تورات خواندم که چنین نوشته شده بود: به  سن) ... سلما۳ـ ( ۱۸۷
راستی برکت غذا، در شستن و تمیز نمودن دستھا پس از خوردن غذا، به ودیعه نھاده 

 شده است.
بازگو  ج ی سخنانش گوید: این موضوع را برای پیامبر اکرم در دنباله سسلمان

 ج بر گردانیدم. رسول خدانمودم و ایشان را از آنچه در تورات خوانده بودم، با خ
 فرمودند: برکت غذا، در شستن دستھا پیش از خوردن غذا و پس از آن است.

 &  
 خوانده بودم.»: قرأتُ «
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باقی  ÷کتاب مقدس یھود. کتاب مذھبی بنی اسرائیل که از موسی»: ةالتورا«
 مانده است و متأسفانه بعدھا، دستخوش تحریف و تغییر شد.

 ، عبارتند از: پنج کتاب نخستین توراتیا  اسفار مخسه
 که راجع به خلقت عالم و اوائل تاریخ بنی اسرائیل بحث کرده است. سفر تکوین:
 که مھاجرت بنی اسرائیل را از مصر شرح داده است. سفر خروج:
که شامل قوانین مذھبی و شرایع و قواعد و حدود سبط الوی [یکی از  سفر الویان:

 بنی اسرائیل] است. ی گانه اسباط دوازده
ھا  آن ی مادی که از مسافرت بنی اسرائیل و فتح اراضی کنعان و قوه سفر اعداد:

 کند. گفتگو می
که مکّمل کتب قبلی است و تکرار شرایع را به طور اختصار بیان کرده  سفر تثنیه:

 است.

گویند  می» عهد عتيق«یا » عهد قديم«گانه و ملحقات تورات را  ی اسفار پنج مجموعه

» عهد جديد«نوشته شده است [انجیل]،  ÷و به اسفار مقّدسه که بعد از مسیح
 گویند. می

نمّو کردن و افزون شدن. افزایش. افزونی. فراوانی. نیک بختی. سعادت و »: بركة«
در اینجا مراد از خیر و برکت در غذا، از میان رفتن فقر و  : برکات. وخوش دیدن. جمع

در احادیث و روایات که  چنانشود.  ھا موجب آن می دست تنگدستی است که شستن
 دیگر بدین مطلب اشاره رفته است.

، »وضو گرفتن«وضو گرفتن پس از خوردن غذا. در اینجا مراد از »: بعده الوضوء«
ھا پس از غذا  ھا؛ و استحباب شستن دست ت؛ یعنی شستن دستوضوگرفتن لغوی اس

 کند. و پیش از آن را ثابت می
برخی از علماء و صاحب نظران اسالمی، وضوی شرعی و اصطالحی را مراد گرچه 

ھا است؛ زیرا از مطالعه و تحقیق  اند، ولی قول صحیح، ھمان شستن دست گرفته
شود که وضو گرفتن فقط  مجموع احادیث و اخبار رسیده به ما، چنین فھمیده می

 باشد. ب و ضروری میطھارت شرط است، واجھا  آن برای نماز و امور دیگری که در





 

 
 
 
 
 

 )۲۸باب (
پیش از خوردن  ج دعاهایی که پیامبر

 خواندند غذا و پس از آن می
 



 

 
 ۱۸۸ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَةُ ) ١( َ�نَا اْ�ُن لَِهيَعةَ  ،َحدَّ يِب َحِبيٍب  ،َحدَّ
َ
َافِيِعِّ  ،َ�ْن يَِز�َد بِْن أ

ْ
َ�ْن  ،َ�ْن َراِشِد ايل

وٍْس 
َ
نَْصارِيِّ قَاَل  ،َحِبيِب بِْن أ

َ
يُّوَب األ

َ
يِب �

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما :َ�ْن أ  ،ُكنَّا ِعنَْد انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

نَا ،َطَعامٌ  َ�ُقرَِّب 
ْ
َ�ل

َ
َل َما أ وَّ

َ
ْ�َظَم بََرَ�ًة ِمنُْه أ

َ
َر َطَعاًما اَكَن أ

َ
قَلَّ بََرَ�ًة يِف آِخِرهِ  ،فَلَْم أ

َ
 ،َوَال أ

نَا
ْ
ِ  :َ�ُقل نَا« :َكيَْف َهَذا؟ قَاَل  ،يَا رَُسوَل ا�َّ

ْ
َ�ل

َ
ِ ِحَ� أ َ�َل َولَْم  ،إِنَّا َذَكْرنَا اْسَم ا�َّ

َ
ُ�مَّ َ�َعَد َمْن أ

يَْطانُ  َ�َل َمَعُه الشَّ
َ
 فَأ

َ
َ َ�َعاىل  ».�َُسمِّ ا�َّ

نشسته بودیم  ج گوید: روزی در نزد رسول خدا س) ... ابوایوب انصاری۱ـ ( ۱۸۸
تر از آن به ھنگام آغاز، و کم  که برایشان غذایی را آوردند؛ من ھیچ غذایی را ُپر برکت

 تر از آن به ھنگام پایان ندیده بودم. برکت
! این غذا چگونه است؟ [و چرا به ج پرسیدم: ای رسول خدا ج رو، از پیامبر از این

فرمودند:  ج ھنگام آغاز خوردن، ُپربرکت بود و به ھنگام پایان، کم برکت؟] پیامبر اکرم

بسم اهللا «وقتی که ما شروع به غذا خوردن نمودیم، نام خداوند متعال را بردیم [و 

ی غذا] نشست و بدون آنکه نام خداوند  ردی [بر سفرهفگاه گفتیم]؛ آن» الرمحن الرحيم

بگوید] از آن غذا خورد و شیطان » بسم اهللا الرمحن الرحيم«متعال را بر زبان بیاورد[ و 
 برکتی آمد!] بی نیز ھمراه او از غذا خورد؛ [بدین جھت، در غذا

 &  
ب« ة الشامئل«ای دیگر از  در نسخه»: فقرّ آمده است؛ یعنی » اليه فقرب«، »املحمديّ

 غذایی آورده شد. ج برای پیامبر

 تا کنون ندیده بودم.»: اَرَ  فلم«

 تر. تر، افزون ُپر برکت»: بركة اعظم«

 نخستین باری که آن غذا را خوردیم. یعنی در آغاز خوردن غذا.»: اكلنا ما اول«

 تر. کم برکت»: بركة اقلّ «

چرا به ھنگام آغاِز خوردن، ُپربرکت این غذا چرا اینگونه است؟ یعنی: »: ؟هذا كيف«
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 بود و به ھنگام پایان، کم برکت؟

 گفتیم.» بسم اهللا«نام خدا را بر زبان آوردیم. یعنی »: اهللا اسم ذكرنا«

مّ اهللا تعالی« بسم «نام خدا را بر زبان نیاورد. یعنی: در شروع غذا خوردن، »: و مل يُسَ

 نگفت.» اهللا

 ز با او از آن غذا خورد.شیطان نی»: فاكل معه الشيطان«

 تواند دو معنی داشته باشد: می» خوردن شيطان«
 خورد. می اینکه شیطان حقیقتًا از آن غذایی که نام خدا بر آن برده نشده، -۱
برکتی در غذا است؛ چرا که شیطان، نماد و مظھر  خوردن شیطان، کنایه از بی -۲

 برکتی و ... است. بدی، شّر، بی
 پردازیم: می پرتوی از آداب غذاخوردندر اینجا به بیان 

را ھا  آن کند و انسان به آب و غذا به عنوان وسیله برای تحّقق ھدفی دیگر نگاه می
آورد؛ زیرا ھدف او از خوردن و آشامیدن، کسب نیرو  در ذات خود ھدف به حساب نمی

ه او و سالمتی در راستای ادای مسئولّیت بندگی خداوند است. مسئولّیت و عبادتی ک
دھد. و به ھمین  ی دست یابی به سربلندی دنیا و سعادت آخرت قرار می را شایسته

خاطر خورد و خوراک انساِن مسلمان، ھدف زندگی او نیست و تنھا زمانی که احساس 
نقل  ج زند؛ زیرا از پیامبر گرامی اسالم گرسنگی و تشنگی بنماید، لب به غذا و آب می

خوریم و ھرگاه دست به  م که تا گرسنه نشویم غذا نمیما مردمی ھستی: «شده است که
 ».کنیم غذا بردیم، پرخوری نمی

بر ھمین اساس، انسان مسلمان در ارتباط با خوردن و نوشیدن، آداب شرعِی 
 کند: ی زیر را عملی می ویژه

 الف) آداب پیش از غذا؛ که عبارتند از: 
و مشروع تھیه نماید و رنگ اش را از مال حالل  غذا و نوشیدنی خود و خانواده -۱

 فرماید: و بوی حرام و شبه حرام را از آن پاک گرداند؛ زیرا خداوند متعال می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ای کسانی « ؛]۱۷۲[البقرة:  ﴾َءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�مۡ  �َّ

 ».ایم بخورید اید! از روزیھای حالل و پاکی که به شما داده که ایمان آورده
ھدف و نّیت او از خوردن و آشامیدن، تقویت بدن در راستای ادای  -۲



 ٢٨٤ خواندند یم آن از پس و غذا خوردن از شیپ ج امبریپ که ییدعاها) ۲۸( باب

ھایش باشد، تا ضمن خوردن و لّذت بردن از غذا، اجر و پاداشی را ھم  مسئولیت
نماید و  کسب نموده باشد؛ زیرا قصد نیک، کارھای مباح را تبدیل به عبادت می

 باشد. می طبعًا عبادات، دارای پاداش
 غذا، دستانش را به خوبی بشوید. پیش از -۳
 از اسراف و تبذیر و ریخت و پاش پرھیز کند. -۴
به ھنگام صرف غذا روی دو زانو، یا بر روی پا و زانوی چپ بنشیند و زانوی  -۵

در حالت «فرماید:  می ج راست را به صورت عمودی قرار دھد؛ زیرا رسول خدا
خورم و ھمچون  ذا میخورم و به سادگی مانند بردگان غ تکیه زدن غذا نمی

 [بخاری]». نشینم آنان می
چه آن  ھر غذایی را که آماده بود، تناول نماید و از آن عیب جویی نکند؛ و چنان -۶

گوید:  می سابوھریرهداشت، از خوردن آن خود داری نماید؛ زیرا  را دوست نمی
نمود، اگر اشتھا داشت، غذا  از ھیچ غذایی بدگویی نمی ج ھیچگاه رسول خدا«

داشت، از خوردن آن امتناع  فرمود و اگر غذا را دوست نمی را میل می
 [ابوداود]». فرمود می

تا جایی که امکان داشت، سعی کند به ھمراه خانواده یا میھمان و کارگر و ...  -۷
با ھم بخورید تا : «روایت گردیده است که ج غذا را صرف کند. از رسول خدا

 د و ترمذی].بوداو[ا» خداوند آن را ُپر برکت بنماید

 ب) آداب ھنگام صرف غذا؛ عبارتند از:

 جآغاز کند؛ زیرا پیامبر گرامی اسالم» بسم اهللا الرمحن الرحيم«خوردن غذا را با  -۱
ھرگاه شروع به خوردن غذا نمودید، نام خداوند را فراموش « فرموده است:

کردید، ھرگاه به را فراموش » بسم اهللا الرمحن الرحيم«نکنید. اگر ابتدا گفتن 

له و آخره«خاطرتان آمد، بگویید:   ].[ابوداود و ترمذی». بسم اهللا اوّ
با حمد و شکر خداوند آن را تمام کند و پس از آن بگوید: خداوندی را سپاس  -۲

که این غذا را برایم آفریده بدون اینکه من در آفرینش آن به خود زحمتی 
 ید.[بخاری و مسلم]بخشا می بدھم. خداوند گناھان پیشین او را

ای کوچک را بردارد و به خوبی آن را در دھان  با سه انگشِت دست راست، لقمه -۳
خطاب به  ج بجود؛ و از جلو دست خود غذا را بردارد؛ زیرا پیامبرگرامی اسالم
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ای نوجوان! نام خداوند را ذکر کن! و با دست «ت: فرموده اس سُعمربن سلمه
 ]بخای و مسلم».[بردارراست و از جلو دست خود غذا را 

ھا را به  از ریختن و ھدر دادن غذا، پرھیز کند و قبل از برداشتن سفره، دست -۴
ھرگاه غذایی را تناول نمودید، «ده است: فرمو ج خوبی پاک نماید؛ زیرا پیامبر

 ][ابوداود». ھا، آن را به خوبی پاک کنید و لیس بزنید پیش از شستن دست
افتاد، پس از پاک کردن آن را تناول نماید؛ زیرا  ھرگاه چیزی از غذا از دستش -۵

ھرگاه غذایی از دست شما افتاد، آن را بردارید و : «فرموده است ج پیامبر
 مسلم]». [ناپاکی آن را پاک کنید و آن را برای ابلیس باقی نگذارید

بر روی غذای داغ فوت نکند و تا وقتی که داغ است آن را تناول ننماید؛ و آب  -۶
ه نوبت بنوشد و ھر بار دھان را از لیوان بردارد و تنّفس نماید؛ زیرا انس را در س

به ھنگام نوشیدن آب، سه بار لب را  ج نقل نموده که رسول خدا سبن مالک
 نمود. [بخاری و مسلم] می داشت و تنّفس می از ظرف بر

بنی آدم، ھیچ ظرفی را «ت: فرموده اس ج از پرخوری پرھیز کند؛ زیرا پیامبر -۷
انند ظرف شکم به ناروا ُپر ننموده است؛ کافی است که انسان برای کسب م

قّوت، چند لقمه غذا را تناول کند، اگر این کار را نکرد، یک سوم را از غذا و یک 
سوم را از نوشیدنی ُپر کند و یک سوم دیگر را برای راحتی نفس، خالی نگاه 

 ]احمد»[دارد.
ارف نماید و سپس از طرف راست، آن را در قبل از ھمه، غذا را به بزرگتران تع -۸

 ج میان جمع بگرداند و خود در آخر ھمه غذا بردارد؛ زیرا پیامبرگرامی اسالم
 ».از بزرگتران شروع کنید«ست: فرموده ا

میزبان خود را مجبور نکند که مدام برای خوردن غذا به او تذّکر دھد و بدون  -۹
ند؛ زیرا این کار ممکن است اسباب تعارف تاجایی که اشتھا دارد غذا را میل ک

ناراحتی میزبان را در مورد خوب نبودن غذا فراھم کند، یا اینکه ممکن است 
 اسباب ریاء و ظاھرسازی بشود.

خورد، ھوای دوست خود را داشته باشد و  اگر با دیگری در یک ظرف غذا می -۱۰
 حق او را ضایع نکند؛ به خصوص اگر غذا اندک باشد.

ذا به دست و دھان دیگران نگاه نکند و مراقب غذا خوردن به ھنگام صرف غ -۱۱
ی کافی غذا  آنان نباشد؛ زیرا ممکن است سبب شرم آنان بشود و به اندازه
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 صرف نکنند.
کار زشت و ناپسندی را که باعث آزردگی دیگران بشود، انجام ندھد. برای  -۱۲

به  خورد، دست خود را داخل ظرف نکند و می مثال اگر با کسی دیگر غذا
ھنگام برداشتن لقمه به خاطر آنکه چیزی از غذای دھان او دوباره به داخل 

چه با دستان خود چیزی را از  ظرف نیفتد، سرخود را زیاد جلو نیاورد و چنان
ھایش بیرون آورد، دستش را دوباره داخل ظرف نکند. و ھمچنین  روی دندان

زیرا ممکن است اسباب  از چیزھای زشت و تھّوع آور به ھنگام غذا نام نبرد؛
 آزار و کم اشتھایی دیگران را فراھم نماید.

 ج) آداب پس از غذا؛ عبارتند از: 

پیش از سیر شدن، از غذا خوردن  ج در جھت پیروی از سّنت رسول خدا -۱
 ھا را فراھم دست بردارد، تا به ُپرخوری و چاقی که اسباب بسیاری از بیماری

 کنند، دچار نگردد. می
 غذا، دستان و دھانش را شستشو بدھد. پس از صرف -۲
ھای  برای محافظت از بھداشت دھان و دندان، پس از صرف غذا میان دندان -۳

 خود را پاک کند و دست کم در شبانه روز یک بار مسواک بزند.
ھای خداوند را پس از خوردن و آشامیدن فراموش ننماید و دعاھای  شکر نعمت -۴

 پس از صرف غذا را بخواند.

 ۱۸۹ ارهحدیث شم

َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن ُموىَس ٢( بُو َداوَُد قَاَل  ،) َحدَّ
َ
َ�نَا أ ْستَوايِئُّ  :َحدَّ َ�نَا ِهَشاٌم ادلَّ َ�ْن بَُديٍْل  ،َحدَّ

ُعَقيِْ�ُّ 
ْ
ِ بِْن ُ�بَيِْد بِْن ُ�َمْ�ٍ  ،ال ثُومٍ  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
مِّ لُك

ُ
ِ  :قَالَْت  ،َ�ْن اَع�َِشةَ  ،َ�ْن أ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  يَُقْل « :َص�َّ ا�َّ
ْ
 ىلَعَ َطَعاِمِه فَل

َ
َ َ�َعاىل ْن يَْذُكَر ا�َّ

َ
َحُدُ�ْم َفنيَِسَ أ

َ
َ�َل أ

َ
�  :إَِذا أ

ُ َوآِخَرهُ 
َ

هل وَّ
َ
ِ أ  ».ا�َّ

 فرمودند: ھرگاه یکی از شما شروع ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۲ـ ( ۱۸۹
به خوردن غذا نمود و فراموش کرد که نام خداوند متعال را در آغاز خوردن غذا ببرد و 

بگوید، باید [درمیان غذا خوردن و وقتی که یادش آمد] چنین » بسم اهللا الرمحن الرحيم«

له و آخره«بگوید:   کنم و با نام او به پایان این غذا را با نام خدا شروع می«؛ »بسم اهللا اوّ
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 »برم. می

 &  
 پس فراموش کرد.»: فنسی«

 یعنی در آغاز غذا خوردنش.»: علی طعامه«

 باید بگوید. این امر، محمول بر ُندب و استحباب است نه بر وجوب.»: فليقل«

له و آخره« کنم و با نام او به  این غذا را با نام خداوند متعال شروع می»: بسم اهللا اوّ
 برم. پایان می

 ۱۹۰ حدیث شماره

َرْصِيُّ ) ٣( َهاِشِ�ُّ ابلْ
ْ
بَّاِح ال ِ ْ�ُن الصَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ ىلْعَ  ،َحدَّ

َ
َ�نَا َ�بُْد األ َ�ْن  ،َ�ْن َمْعَمرٍ  ،َحدَّ

�ِيهِ  ،ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ 
َ
يِب َسلََمةَ  ،َ�ْن أ

َ
ُ َعلَيِْه  ،َ�ْن ُ�َمَر بِْن أ ِ َص�َّ ا�َّ نَُّه َدَخَل ىلَعَ رَُسوِل ا�َّ

َ
�

ا يَِليَك « :َم وَِعنَْدُه َطَعاٌم َ�َقاَل وََسلَّ   َوُ�ْ �ِيَِميِنَك َوُ�ْ ِممَّ
َ

َ َ�َعاىل  ».اُْدُن يَا ُ�َ�َّ فََسمِّ ا�َّ
رفتم  ج گوید: در حالی به خدمت رسول خدا س) ... ُعمر بن ابی سلمه۳ـ ( ۱۹۰

به من فرمودند: پسرم! نزدیک بیا و نام خدا را  ج که در نزد ایشان غذا بود. آن حضرت

شروع کن) و با دسِت راسِت خویش بخور و » بسم اهللا الرمحن الرحيم«بر زبان بیاور (و با 
 [سعی کن تا] از آنچه در جلو تو است، بخوری.

 &  
 ».نزدیک بیا«فعل امر، به معنای »: اُدنُ «

نَیَّ  يا« ترین حروف  برای نزدیک و دور و کثیراالستعمالحرف ندا »: يا«ای پسرم! »: بُ
توان این حرف را پیش از منادی حذف کرد؛ و اسم  می ندا است؛ و از این جھت

تھا جالله ھا و َایَّ شود.  ی این حرف، منادی واقع می تنھا به وسیله ،ی الله و مشتقات و َایُّ

پس از آن، برای تعّجب است؛  ، یا حرف ندا و الم»يا له كذا او من كذا«اما در این مثال: 

نَیَّ «و   ».پسرک«معنی مصّغر ابن است به » بُ

 بگو. بسم اهللا الرمحن الرحيمنام خدا را ببر؛ یعنی »: اهللا فسمّ «

 فعل امر است به معنی بخور.»: كُل«
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 با دست راست خود.»: بيمينك«

 از آن غذایی که جلو تو است.»: يليك ممّا«

 ۱۹۱ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ) ٤( َ�ْ�ِيُّ  ،َحدَّ مْحََد الزُّ
َ
بُو أ

َ
َ�نَا أ يِب َهاِشمٍ  ،َحدَّ

َ
َ�نَا ُسْفيَاُن َ�ْن أ  ،َحدَّ

�ِيِه ِرَ�اِح بِْن َعِبيَدةَ  ،َعِن إِْسَماِ�يَل بِْن ِرَ�اٍح 
َ
ُْدرِيِّ قَاَل  ،َ�ْن أ

ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
اَكَن رَُسوُل  :َ�ْن أ

ِ َص�َّ   ِمْن َطَعاِمِه قَاَل  ا�َّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا فََرغ ْطَعَمَنا وََسَقانَا وََجَعلَنَا « :ا�َّ

َ
ي أ ِ

َّ
ِ اذل َْمُد ِ�َّ

ْ
احل

 ».ُمْسِلِم�َ 
ھرگاه از خوردن غذا فارغ  ج گوید: رسول خدا س)... ابوسعید خدری۴ـ ( ۱۹۱

نا «فرمودند:  خواندند و می شدند، این دعا را می می لَ عَ انَا وَ جَ قَ نَا وَ سَ مَ ی اَطعَ اَحلَمدُ هللاِ الَّذِ

نيَ  نَ املُسلِمِ سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که به ما خوراک و آشامیدنی، «؛ »مِ
 ».ی مسلمانان و حقگرایان قرار داد ارزانی فرمود و ما را از زمره

 &  
 فارغ شد و خالصی یافت.»: فرغ«

دو حقیقت دیگر نیز وجود دارد: یکی » محد«در کنار  در زبان عربی،»: احلمد«

 .»شکر«دیگری و » مدح«

در لغت عرب به معنی ستایش کردن در برابر کار یا صفت نیِک اختیاری »: محد«
گاھانه کار خوبی انجام دھد و یا صفتی را برای خود  است؛ یعنی ھنگامی که کسی آ

 »حمد و ستایش«او را ما ی اعمال نیِک اختیاری است،  برگزیند که سرچشمه
 گوییم. می

به معنی ھرگونه ستایش است؛ خواه در برابر یک امر اختیاری باشد یا » مدح«ولی 
ھا آن را  کنیم، عرب می غیر اختیاری. به عنوان مثال: تعریفی را که از یک گوھر گرانبھا

حمد  نامند. و به تعبیر دیگر، مفھوم مدح عام است، در حالی که مفھوم می» مدح«
 باشد. می خاص

ھایی شکر  محدودتر است و تنھا در برابر نعمت ھا اینی  از ھمه» شكر«ولی مفھوم 
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از  »شکر«البته ی او به ما رسیده است.  گوییم که از دیگری با میل و اراده و سپاس می
یک نظر عمومّیت بیشتری دارد؛ چرا که شکر گاھی با زبان است و گاه با عمل؛ در 

 و مدح معموًال با زبان است. حالی که حمد

» الف و الم جنس«اصطالح ، به »احلمد«و اگر به این نکته توجه کنیم که الف و الم 
گیریم که ھرگونه حمد و  بخشد؛ چنین نتیجه می و در اینجا معنی عمومّیت را می است

ستایش، مخصوص خداوندی است که به ما غذا و آشامیدنی داد و ما را از مسلمانان 
 ر داد.قرا

ی خیر و برکتی است، و ھر پیامبر و رھبر الھی که نور  حتی ھر انسانی که سرچشمه
دھد، و ھر شخص سخاوتمندی که  پاشد، و ھر معّلمی که تعلیم می ھدایت در دلھا می

از ھا  آن نھد، ستایش کند، و ھر طبیبی که مرھم بر زخم جانکاھی می بخشش می
ی ذات  ی این مواھب در اصل از ناحیه ه ھمهگیرد؛ چرا ک ستایش خدا سرچشمه می

ستایشی برای او  ھا اینحمد خدا و ستایش  ھا اینپاک او است؛ و یا به تعبیر دیگر، حمد 
 است.

باراند و زمین برکاتش را به ما  می کند، ابرھا باران می و نیز اگر خورشید نورافشانی
بنابر این تمام حمدھا به او تعالی ی او است.  نیز ھمه از ناحیه ھا ایندھد  می تحویل

 برمی گردد.

توحید و ھم  توحید ذاتای است ھم به  اشاره» احلمد هللا«ی  و به تعبیر دیگر، جمله

 . توحید افعالو ھم  صفات

به » اِاله«نام ذات واجب الوجود و خدای سزاوار پرستش است. اصل آن »: اهللا«

 است.» معبود«معنی 
اخل و ھمزه برای تخفیف حذف شده است. و به ھنگام ندا، الف و الم بر این کلمه د

 شود. می گفته» يا اَهللا«شود و  می ی الف و الم، به صورت قطع خوانده ھمزه

ی جمله  ھا به وسیله اسم موصول مفرد مذکر است و برای وصف معرفه»: الذی«

در حالت  »اللذان«وضع شده است. به معنی: آن مرد که، آنکه، که، آنچه. مثنای آن: 

ين«رفع و  است؛ و » والالؤون الذين«در حالت نصب و جر است؛ و جمع آن » اللذَ

ا«مصّغر آن  يّ ِذی به معنی جمع به کار می» اللُّذَ ضتم «رود؛ مثل:  است؛ و گاھی َالَّ و خُ



 ٢٩٠ خواندند یم آن از پس و غذا خوردن از شیپ ج امبریپ که ییدعاها) ۲۸( باب

 ».كالذی خاضوا

 ذاتی که به ما خوراک داد. »: اطعمنا«

 ذاتی که به ما آشامیدنی داد.»: سقانا«

 ۱۹۲ شمارهحدیث 

ارٍ ٥( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن َسِعيدٍ  ،) َحدَّ َ�نَا ثَْوُر ْ�ُن يَِز�دَ  ،َحدَّ َ�ْن َخادِلِ بِْن  ،َحدَّ
َماَمَة قَاَل  ،َمْعَدانَ 

ُ
يِب أ

َ
َمائَِدُة  :َ�ْن أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا ُرفَِعِت ال ِ َص�َّ ا�َّ ِمْن َ�ْ�ِ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ِ مَحًْدا َكِثً�ا َطيِّبًا ُمبَاَرً� ِ�يِه َ�ْ�َ ُموَدٍع َوَال ُمْستَْغً� َ�نُْه َر�َّنَا« :يََديِْه َ�ُقوُل  َْمُد ِ�َّ
ْ
 ».احل

شد،  می برداشته ج گوید: ھرگاه سفره از پیش رسول خدا س) ... ابوُامامه۵ـ ( ۱۹۲

 ِ�يه، َغ� ُموَدِّع وَ مَحداً َكِث�اً َطيِّبَاً ُمبَ احَلَمُد ِ� «فرمودند:  می ج آن حضرت
ً
ال اَرَ�

سپاس و ستایش خدای را سزاست؛ سپاس و ستایشی فراوان و «، »ُمستَغ� َعنه َر�ُّنا
پاکیزه و برکت یافته و فرخنده. پروردگارا ! (حمد وستایش ما را سپاس و ستایشی قرار 

 »نیازی از آن حاصل نیابد. بی نگردد وده) که به آن کفایت و بسنده نشود و ترک 

 &  
فعت«  شد. می شد، برداشته می برچیده»: رُ

 توان به دو گونه ترجمه کرد: می این واژه را»: املائدة«

 شد. می برداشته و برچیده ج یعنی ھرگاه سفره از پیش رسول خدا سفره؛ -۱
 گشت. می برچیده ج یعنی ھرگاه ظرف غذا از پیش رسول خدا غذا و ظرف آن؛ -۲

حمد ما را سپاس و ستایشی قرار بده که به آن کفایت شود و ترک »: غريمودِّع«
 نگردد. یعنی حمد ما را پیوسته و دائمی بدار.

 نیازی حاصل نیابد. بی حمد ما را ستایشی قرار بده که از آن»: عنه مستغنی وال«

 ۱۹۳ حدیث شماره

)٦ 
َ
ُد ْ�ُن أ بُو بَْ�ٍر ُ�َمَّ

َ
َ�نَا أ َ�نَا َوِ�يعٌ  ،بَانَ ) َحدَّ ْستَوايِئِّ  ،َحدَّ َ�ْن بَُديِْل بِْن  ،َ�ْن ِهَشاٍم ادلَّ

ُعَقيِْ�ِّ 
ْ
َة ال ِ بِْن ُ�بَيِْد بِْن ُ�َمْ�ٍ  ،َميرَْسَ ثُومٍ  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْ
مِّ لُك

ُ
اَكَن  :قَالَْت  ،َ�ْن اَع�َِشةَ  ،َ�ْن أ
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ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَأ ! انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ َ�لَُه بِلُْقَمتَْ�ِ

َ
ْعَرايِبٌّ َفأ

َ
ْصَحابِِه فََجاَء أ

َ
َعاَم يِف ِستٍَّة ِمْن أ ُ�ُل الطَّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ِ َص�َّ ا�َّ  ».لَْو َس�َّ لََكَفاُ�مْ « :َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
 با شش نفر از یاران خود غذا ج گوید: رسول خدا ل) ... عایشه۶ـ ( ۱۹۳

 ج مردی بادیه نشین آمد و تمام غذا را با دو لقمه خورد! رسول خدا خوردند که می
 فرمودند: [غذا کفایتتان را نکرد] ولی اگر این مرد صحرا نشین نام خدا را بر زبان

 گفت، این غذا شما را کافی بود. می »بسم اهللا الرمحن الرحيم«آورد و  می

 &  
ھمراه با شش تن از یارانش  ج امبراست؛ یعنی: پی» ستة مع«به معنی »: ستة يف«

 خورد. می غذا

 عرب بادیه نشین، مرد تازی بیابانی، یک عرب بادیه نشین و صحراگرد.»: اعرابی«

 با دو لقمه؛ یعنی با دو لقمه غذا را خورد.»: بلقمتني«

ی«  گفت. بسم الله الرحمن الرحیم می»: سمّ

 بود. می البته که غذا، شما را بسنده و کافی»: لكفاكم«

 ۱۹۴ حدیث شماره

َ�نَا َهنَّاٌد َوَ�ُْموُد ْ�ُن َ�يَْالنَ ٧( َساَمةَ  :قَاالَ  ،) َحدَّ
ُ
بُو أ

َ
َ�نَا أ يِب َزائَِدةَ  ،َحدَّ

َ
 ،َ�ْن َزَ�ِر�َّا بِْن أ

يِب بُْرَدةَ 
َ
�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،َ�ْن َسِعيِد بِْن أ

َ
ُ َعلَيْهِ  قَاَل  :َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ إِنَّ « :وََسلَّمَ  رَُسوُل ا�َّ

لََة َ�يَْحَمَد�ُُه َعلَيَْها
ْ
�

ُ
ُ�َل األ

ْ
ْن يَأ

َ
َعبِْد أ

ْ
َ لََ�ىَْض َعِن ال َ�َة َ�يَْحَمَد�ُُه َعلَيَْها ،ا�َّ ْ ْو �رَْشََب الرشَّ

َ
 ».أ

از  ألفرمودند: به راستی خداوند ج گوید: پیامبر س) ... انس بن مالک۷ـ ( ۱۹۴
نوشد،  می ای را خورد یا نوشیدنی می که چون غذاییگردد  می ای راضی و خوشنود بنده

 کند. می خدای خویش را بر خوردن و نوشیدنی آن خوراک و آشامیدنی، ستایش

 &  
 شود. البته که راضی و خوشنود می»: لريضی«

، به »االَكلة«، به معنی لقمه است، و به فتح ھمزه »االُكلة«به ضم ھمزه »: االُكلة«
 راک است.معنی یک وعده خو



 ٢٩٢ خواندند یم آن از پس و غذا خوردن از شیپ ج امبریپ که ییدعاها) ۲۸( باب

به ضم و فتح شین: آن مقدار از نوشیدنی که یک باره نوشیده   »:الرشبة«
 شود.(جرعه)

ی  ی غذا یا جرعه خداوند متعال را ستایش کند بر آن لقمه»: عليها فيحمده«
 نوشیدنی.

 ناگفته نماند که: 
رویکرد اساسی اسالم در آداب عمومی این است که در تمامی حاالت و لحظات، 

ھای طبیعی و  مسلمانان را با خداوند متعال پیوند دھد؛ و به ھمین خاطر از فرصت
نماید  گردند، استفاده می مناسبات عادی نیز که پیوسته در روز یک یا چند بار تکرار می

تا از این طریق فرد مسلمان پیوسته به یاد خدا باشد و با او در پیوند و در ارتباط باشد و 
ی تسبیح، تھلیل، تکبیر، تحمید، ذکر و دعا به یاد  را به وسیله پیوسته خدای خویش

 آورد.
ھنگام   ی اذکار و دعاھای مأثور که در آغاز و پایان خوردن، نوشیدن، راز فلسفه

ی سواری، پوشیدن  خواب، بیداری، دخول و خروج از مستراح، استفاده از یک وسیله
یز ھمین است تا پیوسته انسان لباس، مسافرت و بازگشت از آن و... وارد شده ن

 ی خود را با او قطع ننماید. مسلمان به یاد خدا بوده و رابطه

بسم اهللا الرمحن «خورند،  لذا الزم است به مسلمانان یاد داده شود که ھرگاه غذا می

را بخوانند، تا از این طریق،  ج بگویند و بعد از غذا نیز، دعاھای مأثور از پیامبر» الرحيم
ی اسالمی گسترش یابد و در زندگی فردی و  و معانی رّبانی در سطح جامه مفاھیم

 اجتماعی یک مسلمان، ظھور و بروز نماید.



 

 
 
 
 
 

 )۲۹باب (
َدح پیامبر

َ
 ج کاسه و ق

 



 

 
 ۱۹۵ حدیث شماره

َْغَداِديُّ ١( ْسوَِد ابلْ
َ
َُسْ�ُ ْ�ُن األ

ْ
َ�نَا احل ٍد قَاَل  ،) َحدَّ َ�نَا َ�ْمُرو ْ�ُن ُ�َمَّ َ�نَا ِعيىَس  :َحدَّ َحدَّ

�َُس ْ�ُن َمالٍِك قََدَح َخشَ  :َ�ْن ثَابٍِت قَاَل  ،ْ�ُن َطْهَمانَ 
َ
ْنَا أ

َ
َخَرَج إِيل

َ
ٍب َغِليًظا ُمَضبَّبًا حِبَِديٍد أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم. ،يَا ثَابُِت  :َ�َقاَل  ِ َص�َّ ا�َّ  َهَذا قََدُح رَُسوِل ا�َّ
ای چوبین و خشن که  برای ما کاسه سگوید: انس بن مالک س) ... ثابت۱ـ ( ۱۹۵

بود.  ج خدای رسول  با آھن بش زده شده بود، بیرون آورد و گفت: ای ثابت! این کاسه
 آشامیدند.] [که در آن، آب می

 &  
ح«  کاسه، ظرفی که در آن چیزی بیاشامند، ساغر، پیاله.»: قَدَ

ب« شَ ھای سفت و سخت درخت؛ آن قسمت  قسمت»: چوب«ی چوبین.  کاسه»: خَ
از درخت که در زیر پوست قرار دارد.آنچه از درخت ببرند و برای سوزاندن یا ساختن 

 کار ببرند. اشیای چوبی به

 [چوب] سفت و سخت.  »:غليظاً «

یعنی »: تضبيب«ای از آھن، بش خورده بود. و  ای که با پاره کاسه»: بحديد مضبَّباً «

 یعنی بند فلزی که به صندوق یا ظروف شکسته»: بش«ھای شکسته. و  بش زدن ظرف
 زنند. می

 عبارتند از: ھا  آن چندین کاسه و َقَدح بود که اسامی ج و برای رسول خدا

 ».الريّان«ای با نام  کاسه -۱

 ».مغيثا«ای با نام  کاسه -۲
ای بلوری به  ای که از جنس بلور بود؛ و نقل شده که مقوقس، کاسه کاسه -۳

 نوشید. می درآن آب ج ھدیه کرد و آن حضرت ج پیامبر
 ای که با نقره بش زده شده بود. کاسه -۴
 ای از آھن، بش خورده بود. ای که با پاره کاسه -۵
ھا  شب ج ای که از چوب [عیدان] ساخته شده بود. این ظرف را پیامبر کاسه -۶
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 گذاشت تا در آن ادرار کند. در زیر رختخواب خویش می

 ۱۹۶ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد الرَّمْحَِن ٢( َ�نَا َ�بُْد ا�َّ نَا َ�ْمُرو ْ�ُن اَعِصمٍ  ،) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
نَا مَحَّاُد ْ�ُن َسلََمةَ  ،أ

َ
ْ�بَأ

َ
 ،أ

نَا مُحَيٌْد َوثَابٌِت 
َ
ْ�بَأ

َ
�ٍَس َقاَل  ،أ

َ
َقَدِح  :َ�ْن أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بَِهَذا ال ِ َص�َّ ا�َّ لََقْد َسَقيُْت رَُسوَل ا�َّ

اَب لُكَّهُ  َ . ،الرشَّ َعَسَل َواللَّنَبَ
ْ
َماَء َوانلَِّبيَذ َوال

ْ
 ال

ما] گفت: به راستی [به  سگویند: انس بن مالک بو ثابت ) ... ُحمید۲( ـ  ۱۹۶
ای از آھن بش خورده است] به  ی چوبین و خشن که با پاره در ھمین کاسه [کاسه

 ام. ھا را از قبیل: آب، نبیذ، عسل و شیر داده تمام نوشیدنی ج پیامبر

 &  
 نوشاندم.»: سقيتُ «

ای است که  ھمان کاسه سبا این کاسه؛ ظاھرًا منظور انس بن مالک»: القدح هبذا«
ی چوبین و خشن که با  بدان اشاره کرده بود؛ یعنی کاسه ۱۹۵ی  حدیث شماره در

 آھن بش زده شده بود.

تمام  ج ھا؛ یعنی با ھمین کاسه، به پیامبر تمام نوشیدنی»: كلّه الرشاب«
 ھا را نوشاندم و دادم. نوشیدنی

بو، مرکب از اکسیژن و ھیدروژن.  بی طعم و بی آب، جسمی است مایع،»: املاء«
است. در طبیعت به مقدار زیاد موجود است و سه ربع روی  O۲Hفرمول شیمیایی آن 

ی صفر،  آید و در درجه ی حرارت به جوش می زمین را فرا گرفته است. در صد درجه
» خاک  آب، آتش، باد و»  آب یکی از چھار عنصر:  شود. در اصطالح قدماء، منجمد می

 شود. می محسوب

ھا و جز آن گیرند. نوشیدنی که از خیس  آب افشرده که از حبوب و میوه»: النبيذ«
 کردن و نگاه داشتن خرما و غیره درست کنند.

 شود: نبیذ به سه نوع تقسیم می
نبیذی که نه پخته و جوش خورده و نه سکرآور و شیرین است؛ و رقیق  -۱

علماء و صاحب نظران اسالمی، باشد؛ وضو گرفتن با چنین نبیذی به اتفاق  می



 ٢٩٦ ج) کاسه و َقَدح پیامبر ۲۹باب (

 جایز است.
نبیذی که پخته و جوش خورده و غلیظ است؛ و رّقت و سیالنی آن از بین رفته  -۲

 است؛ وضو گرفتن با چنین نبیذی به اتفاق علماء، ناجایز است.
ی  نبیذی که شیرین و رقیق است ولی جوش خورده و سکر آور نیست؛ درباره -۳

جود دارد و در این باره اقوال مختلفی از علماء و این نوع از نبیذ اختالف نظر و
توان نام  می صاحب نظران اسالمی نقل شده است: از آن جمله این مذھب را

چه آب موجود نباشد، باید  برد که وضو با این نوع از نبیذ جایز نیست و چنان
تیّمم گرفت. این مسلک امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، امام 

است؛ و امام ابوحنیفه ھم در یک روایت به ھمین نظریه رأی داده  ابویوسف
 است. 

ی پستاندار  شیر؛ مایعی سفید رنگ که پس از زایمان ھر حیوان ماده»: اللبن«
آید؛ شیرگاو و گوسفند از غذاھای مفید برای انسان و دارای قند و چربی و  بیرون می

نیز دارد. اگر شیر در جای سرد  Dمواد پروتئینی است. کلسیوم و فسفر و ویتامین 
ھا از قند شیرین تغذیه  ُبرد؛ زیرا باکتری شود و در اصطالح می داری نشود، ترش می نگه
کنند  ھایی که شیر را فاسد می سازند. باکتری کنند و آن را مبّدل به اسید می می

 شود. آور نیستند و شیر ُبریده ھم خورده می زیان



 

 
 
 
 
 

 )۳۰باب (
 ای که میوه های صفات و ویژگی

 فرمودند آن را تناول می ج رسول خدا
 



 

 
 ۱۹۷ حدیث شماره

َفَزارِيُّ ١(
ْ
َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن ُموىَس ال َ�نَا إِبَْراِهيُم ْ�ُن َسْعدٍ  ،) َحدَّ �ِيهِ  ،َحدَّ

َ
َ�ْن َ�بِْد  ،َ�ْن أ

ِ بِن َجعفٍر َقاَل  َطِب. :ا�َّ ِقثَّاَء بِالرُّ
ْ
ُ�ُل ال

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يَأ  اَكَن انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ

خیار را ھمراه خرما  ج گوید: رسول خدا ب)... عبدالله بن جعفر۱( ـ  ۱۹۷
 خوردند. می

 &  
خورند و دارای  می ای است سبز و دراز و درشت که آن را خام خیار؛ میوه »:القثّاء«

و سلولز و بعضی امالح معدنی است. ارزش غذایی آن کم  Cو  Bو  Aھای  ویتامین
ی  ی آن مانند بوته ھا نافع است. بوته است  اما برای رفع یبوست و شستشوی کلیه

ھای زرد دارد و بر دو قسم  ھای دندانه دار و گل برگھای نرم و سست و  خربزه، ساقه
 است: خیار بالنگ که سبز و لطیف است؛ و خیار چنبر که دراز و منحنی است.

 خرمای تازه، خرمای نورس.»: الرطب«

آن دو را با ھم  ج و چون خاصّیت خیار سرد است و خرما گرم، پیامبر اکرم
 شود. آن با سردی دیگری، تعدیل خوردند تا سردی آن با گرمی آن، و گرمی می

 ۱۹۸ حدیث شماره

َرْصِيُّ ٢( َُزايِعُّ ابلْ
ْ
ِ اخل َ�نَا َ�بَْدُة ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ َ�نَا ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن ِهَشامٍ  ،) َحدَّ  ،َ�ْن ُسْفيَانَ  ،َحدَّ

�ِيهِ  ،َ�ْن ِهَشاِم بِْن ُعْرَوةَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  :َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها ،َ�ْن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

َطِب. يَخ بِالرُّ ِطِّ
ْ

ُ�ُل ابل
ْ
 اَكَن يَأ

 خوردند. ھندوانه را ھمراه خرما می ج گوید: پیامبر ل) ... عایشه۲( ـ  ۱۹۸

 &  
و » خربزه«به کار رفته و ھم به معنای » ھندوانه«این واژه ھم به معنی »: البِطّيخ«

اند. و  کرده ترجمه» ھندوانه«به در اینجا، بیشتر محدثان  اما». گرمک«معنای ھم به 

الع«، »البطّيخ«رود:  ھا به کار می در زبان عربی به ھندوانه این واژه قی«، »الدُّ و » الرُّ
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ربِز«  ».اخلِ
ای است درشت و داری پوست ضخیم؛ و مغز آن لطیف و آبدار و  و ھندوانه، میوه
ی آن یک قسم آجیل است.  ھای ریز دارد که َتف داده است. تخمسرخ یا زرد رنگ 

 خوابد. ھایش روی زمین می ھای بریده و شاخه اش خزنده و دارای برگ بوته
 ھر دو را با ھم ج ناگفته نماند که خاصّیت ھندوانه سرد، و خرماگرم است و پیامبر

 تعدیل نماید.خوردند تا گرمی آن سردی دیگری، و سردی آن، گرمی دیگری را می

 ۱۹۹ حدیث شماره

َ�نَا إِبَْراِهيُم ْ�ُن َ�ْعُقوَب ٣( يِب قَاَل  ،) َحدَّ
َ
نا أ خرَبَ

َ
َ�نَا وَْهُب ْ�ُن َجِر�ٍر أ َسِمْعُت مُحَيًْدا  :َحدَّ

ْو قَاَل  ـيقوُل 
َ
ثَِ� مُحَيٌْد  :أ ُ  :قَاَل وَْهٌب  ـَحدَّ

َ
�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،َوَ�َن َصِديًقا هل

َ
يُْت  :َ�ْن أ

َ
َرأ

َطِب. ِْر�ِِز َوالرُّ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َْمُع َ�ْ�َ اخل ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوَل ا�َّ

را در حالی دیدم که خربزه و  ج گوید: رسول خدا س) ... انس بن مالک۳ـ ( ۱۹۹
 خوردند. می خرما را با ھم

 &  
ربز« ولی در  ؛»ھندوانه«معنی آمده و ھم به » خربزه«معنی این واژه ھم به »: اخلِ

ای است درشت و شیرین و آبدار، دارای  است. و خربزه میوه» خربزه«اینجا به معنی 
و سلولز. برای مبتالیان به مرض قند خوب نیست. برای  Cو  Bو  Aھای  ویتامین

اشخاص کم خون و مبتالیان به نقرس و رماتیسم و بواسیر نافع است؛ مزاج را لینت 
 خوابد. ھایش، روی زمین می ی آن، کوتاه و ساقه کند. بوته ادرار را زیاد میدھد و  می

 ۲۰۰ حدیث شماره

ُد ْ�ُن َ�َْ� ٤( َ�نَا ُ�َمَّ ْمِ�ُّ  ،) َحدَّ َعِز�ِز الرَّ
ْ
ُد ْ�ُن َ�بِْد ال َ�نَا ُ�َمَّ ِ ْ�ُن  ،َحدَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َحدَّ

ِت 
ْ
ل ِد بِْن  ،يَِز�َد بِْن الصَّ َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض  ،َ�ْن ُعْرَوةَ  ،َ�ْن يَِز�َد بِْن ُروَمانَ  ،إِْسَحاَق  َ�ْن ُ�َمَّ

َطِب. يَخ بِالرُّ ِطِّ
ْ

َ�َل ابل
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
 اهللا َعنها: أ

 ھندوانه را ھمراه خرما خوردند. ج گوید: پیامبر ل) ... عایشه۴ـ ( ۲۰۰



 ٣٠٠ فرمودند آن را تناول می جای که رسول خدا  های میوه ) صفات و ویژگی۳۰باب (

 ۲۰۱ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ٥(  �ٍَس.  ،) َحدَّ
َ
 َ�ْن َمالِِك بِْن أ

َ�نَا إِْسَحاُق ْ�ُن ُموىَس  َ�نَا َمْعنٌ  ،(ح) وََحدَّ َ�نَا َمالٌِك  ،َحدَّ يِب َصاِلٍح  ،َحدَّ
َ
 ،َ�ْن ُسَهيِْل بِْن أ

�ِيهِ 
َ
يِب ُهَر�َْرَة قَاَل  ،َ�ْن أ

َ
ِ َص�َّ  :َ�ْن أ  رَُسوِل ا�َّ

َ
َل اثلََّمِر َجاُءوا بِِه إِىل وَّ

َ
ْوا أ

َ
اَكَن انلَّاُس إَِذا َرأ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  ،ا�َّ ِ َص�َّ ا�َّ َخَذُه رَُسوُل ا�َّ
َ
َا يِف ثَِماِرنَا« :فَإَِذا أ

َ
 ،اللَُّهمَّ بَارِْك نل

َا يِف مَ 
َ

نَا ،ِدينَِتنَاَوَ�ارِْك نل َا يِف َصاِعنَا َوِ� ُمدِّ
َ

اللَُّهمَّ إِنَّ إِبَْراِهيَم َ�بُْدَك وََخِليلَُك  ،َوَ�ارِْك نل
ةَ  ،َونَِبيَُّك َو إِ�ِّ َ�بُْدکَ َو نَِبيُّکَ َمِدينَِة بِِمثِْل َما َداَعَك بِِه  ،َو�ِنَُّه َداَعَك لَِمكَّ

ْ
ْدُعوَك لِل

َ
َو�ِ�ِّ أ

َة َوِمثْ  ْصَغَر َويِلٍد يََراُه َ�يُْعِطيِه َذلَِك اثلََّمَر. :قَاَل » ِلِه َمَعهُ لَِمكَّ
َ
 ُ�مَّ يَْدُعو أ

ی منّوره] چون نخستین محصوِل  گوید: مردماِن [مدینه س)...ابوھریره۵ـ ( ۲۰۱
آوردند؛ و  می ج دیدند، آن را به نزد رسول خدا ی نوبر و زودرس] را می درختان [میوه

اللَُّهمَّ «کردند:  گرفتند چنین دعا می ی نوبر و زودرس را می میوهآن  ج چون پیامبر
َا يِف ثَِماِرنَا

َ
َا يِف َمِدينَِتنَا ،بَارِْك نل

َ
نَا ،َوَ�ارِْك نل َا يِف َصاِعنَا َوِ� ُمدِّ

َ
اللَُّهمَّ إِنَّ إِبَْراِهيَم  ،َوَ�ارِْك نل

ةَ  ،َك َو نَِبيُّ  كَ َ�بُْدَك وََخِليلَُك َونَِبيَُّك َو إِ�ِّ َ�بْدُ  َمِدينَِة بِِمثِْل  ،َو�ِنَُّه َداَعَك لَِمكَّ
ْ
ْدُعوَك لِل

َ
َو�ِ�ِّ أ

َة َوِمثِْلِه َمَعهُ   .»َما َداَعَك بِِه لَِمكَّ
ھای ما، در شھر ما، در پیمانه و وزن ما برکت عنایت بفرما.  بار خدایا ! در میوه«

ـ که بنده و دوست و پیامبر تو است ـ برای [آبادانی و  ÷پروردگارا ! به راستی ابراھیم
ی مکّرمه، تو را به فریاد خواند؛ و من نیز بنده و پیامبر تو ھستم و به مانند  عمران] مّکه
ی منّوره از تو  مدینه برای مکه از تو استدعا نموده بود من نیز برای ÷آنچه ابراھیم

 ».شدبا کنم و اینکه نظیر آن ھمراھش استدعا می
کوچکترین کودکی را که  ج گوید: سپس پیامبر در ادامه سخنانش می سابوھریره

 دادند. ی نوبر را به او می خواندند و آن میوه دیدند فرا می می

 &  
 ی منّوره است. منظور مردمان مدینه»: الناس«

ل الثمر«  است. »ی نوبر و زودرس میوه«. مراد نخستین محصوِل درختان»: اوّ

 آوردند. ی نوبر را می آن میوه»: به جاؤو«
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است که حرف ندا » يا اهللا«ای بار خدایا. ندای ذات الھّیت است و اصل آن »: اللهمَّ «
حذف شده و در عوض آن، میم مشّدد به جھت تعظیم در آخر آمده است. این لفظ در 

 رود:  می سه مورد به کار

 ».من رحم کن: خدایا ! بر اللهم ارمحني«برای ندای محض:  -۱

ال «برای ایراد استثنای نادری که در اثبات آن از خدا یاری خواسته شود:  -۲

 ».: از تو دیدار نخواھم کرد مگر آنکه مرا دعوت نکنیازورك اللهم اذا مل تدعني

: اللهم نعم«برای تمکین واستوار ساختن جمله در نفس شنونده است؛ مانند:  -۳

: آیا یوسف أيوسف قائمٌ «پرسد:  می و؛ در پاسخ کسی که از ت»البته که آری
 ».ایستاده است

 فعل امر است به معنی: برکت ارزانی فرما.»: بارك«

 ھای ما. میوه»: ثامرنا«

 ی منّوره] شھر ما .[یعنی مدینه»: مدينتنا«

ای است که احکام اسالمی از قبیل کّفاره و  پیمانه»: صاع«ی ما.  پیمانه»: صاعنا«
 و آن معادل چھار ُمّد یا سه کیلو گرم است. فطرّیه بر آن جاری است

نا« دّ لیتر. مقیاسی معادل یک چارک یا  ۱۸ای است در عراق، معادل  ُمّد: پیمانه»: مُ
 گرم است . ۷۵۰

دوست مھربان و یکدل، دوست ویژه، دوست صادق. »: خليل«دوست تو. »: خليلك«

 است. ÷لقب ابراھیم» خليل اهللا«و 

که  چنانتو را به فریاد خواند برای آبادانی و عمران مکه؛  ÷ابراھیم»: ملكة دعاك«

ۡ�  ۡجَعۡل ٱفَ ﴿ گفت: ÷ابراھیم
َ
َلَعلَُّهۡم  �ََّمَ�ٰتِ ٱّمَِن  ۡرزُۡ�ُهمٱَ�ۡهوِٓي إَِ�ِۡهۡم وَ  �َّاِس ٱَدٗة ّمَِن  ِٔأ

ھای گروھی از مردمان (برای  خدایا چنان کن که دل«؛ ]۳۷[إبراهیم:  ﴾٣٧�َۡشُكُرونَ 
ھا و محصوالت سایر کشورھا،  ات) متوجه آنان گردد و ایشان را از میوه انهزیارت خ

 ».مند فرما، شاید که از الطاف و عنایات تو با نماز و دعا، سپاسگزاری کنند بھره

و اینکه نظیر آن ھمراھش باشد. یعنی: دو برابر مکه، در مدینه برکت »: و مثله معه«



 ٣٠٢ فرمودند آن را تناول می جای که رسول خدا  های میوه ) صفات و ویژگی۳۰باب (

 ارزانی فرما. 

 زد. می خواند و صدا می فرا»: يدعوا«

 کوچکترین کودک.»: وليد اصغر«

 ۲۰۲ حدیث شماره

ازِيُّ ٦( ُد ْ�ُن مُحَيٍْد الرَّ َ�نَا ُ�َمَّ نَا) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
ُمْختَارِ  أ

ْ
ِد بِْن إِْسَحاَق  ،إِبَْراِهيُم ْ�ُن ال  ،َ�ْن ُ�َمَّ

اِر بِْن يَارِسٍ  ِد بِْن َ�مَّ يِب ُ�بَيَْدَة بِْن ُ�َمَّ
َ
َ�يِِّع بِنِْت ُمَعوِِّذ بِْن َ�ْفَراءَ  ،َ�ْن أ َ�َعثَِ�  :قَالَْت  ،َعِن الرُّ

ْجٌر ِمْن ِقثَّاِء زُْغٍب 
َ
ِقثَّاَء  ـُمَعاُذ بِِقنَاٍع ِمْن ُرَطٍب وََعلَيِْه أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُ�ِبُّ ال ، ـَوَ�َن َص�َّ ا�َّ

تَيْتُُه بِِه وَِعنَْدُه حِ 
َ
يٌَة قَْد فَأ

ْ
َْحَر�ِْن ل ْ�َطاِ�يِه. ،قَِدَمْت َعلَيِْه ِمَن ابلْ

َ
 يََدُه ِمنَْها فَأ

َ
 َ�َمَأل

[عمویم] مرا  سگوید: ُمعاذ بن عفراء ل) ... ُربّیع دختر ُمعّوذ بن عفراء۶ـ ( ۲۰۲
ھمراه سبدی از خرما که روی آن چند عدد خیاِر نوبر و زودرس بود، به نزد رسول 

داشتند و از  خیار را دوست می ج بود که] آن حضرتفرستاد؛ [و این در حالی  جخدا
آمد؛ و در حالی آن سبد خرما و خیار را به حضور ایشان بردم  خوردن آن خوششان می

که در نزدشان مقداری زیورھای زّرین که از بحرین برای ایشان رسیده بود، وجود 
ردند و به من ُمشت خویش را از آن زیورھای سیمین و زّرین ُپر ک ج داشت. آن حضرت

 دادند.

 &  
 مرا فرستاد، مرا گسیل داشت.»: بعثنی«

عاذمعاذ، عموی ُربّیع است؛ زیرا که »: معاذ« ذو  مُ عوّ ، ھر دو برادر و از پسران مُ
بیشتر به نام ھا  آن حارث، از خاندان نّجار و از پیشگامان و پیشتازاِن انصار ھستند. اما

 شوند. نسبت داده میمشھورند و بدو » عفراء«مادرشان 
بدر شرکت کردند و ابوجھل را نیز به قتل رساندند.  معاذ و معّوذ، ھر دو در جنگ

 گوید:  می سعبدالرحمن بن عوفکه  چنان
ی کم سن و  من در جنگ بدر در صف جنگ و پیکار ایستاده بودم، دو پسر بچه«

ر در میان افرادی سال در جانب چپ و راست من ایستاده بودند؛ من با خودم گفتم: اگ
تر بود، چون به ھنگام ضرورت، یکدیگر را  بودم، برایم بھتر و مناسب نیرومند و قوی می
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 !رساندیم، ولی از این دو بچه، چه کاری ساخته است؟ کردیم و یاری می کمک می
در ھمین فکر بودم که یکی از آن دو بچه، دستم را گرفت و گفت: عموجان! آیا 

شناسم ولی با او چه کار داری؟ گفت: به من خبر  ؟ گفتم: میشناسی ابوجھل را می
ی ادب کرده و ناسزا گفته است،  گستاخی و اسائه ج رسیده که او در شأن رسول خدا

ی قدرت اوست که  کنم که جان من در قبضه من نیز سوگند به ھمان ذات پاکی یاد می
کشته نشوم، از او جدا نخواھم اگر ابوجھل را ببینم، تا زمانی که او را نکشم یا خود 

ی دوم که به جانب دیگرم  شد. من از این تعجب کردم. دیری نپائید که پسر بچه
 ایستاده بود، ھمین سؤال را کرد و آنچه پسر اولی گفته بود، او نیز گفت.

از قضا، نگاھم به ابوجھل افتاد که در میدان جنگ، سوار بر اسب خود بود. گفتم: 
رود؛ با شنیدن  کردید، آن مرد است که می ی او از من سؤال می رهکسی که شما دربا

این، ھر دو شمشیر به دست، به سوی ابوجھل دویدند و با نزدیک شدن به او شمشیر 
 بخاری]».[زدن را شروع کردند تا اینکه ابوجھل را به زمین انداختند

دند. معاذ بن بچه، معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفراء بوآری، این دو پسر 
تواند ابوجھل را بزند، چون از او  مردم شنیده بودم که کسی نمی گوید: من از عمرو می

 بردم که او را بکشم. می شود؛ من از ھمان وقت در این فکر به سر بسیار محافظت می
ھای جنگجویان را منظم  ، پیاده بودند و ابوجھل سوار بر اسب، صف این دو پسر بچه

نشان داد، ھر دو به سویش ھا  آن او را دیده و به سعبدالرحمن بن عوفکرد. وقتی  می
باشد، لذا  دویدند. معموًال حمله کردن به سورای که در حال تاختن است، مشکل می

بر اسب حمله کرد و دیگری ساق پای ابوجھل را زد و به این طریق، ھا  آن یکی از
ی خویش بلند شود. آن دو پسر بچه ابوجھل با اسبش به زمین افتاد، و نتوانست از جا

توانست از جایش بلند شود و در  برگشتند و ابوجھل را به حالتی درآورده بودند که نمی
 غلطید. می ھمانجا به خاک و خون

معّوذ برادر معاذبن عفراء نیز بر او حمله کرد و او را بیشتر مجروح کرد تا نتواند 
نیز کامًال از بین نرفته بود؛ بعد از آن عبدالله بن بلند شود و راه بیفتد. اما از این حمله 

 جلو آمد و به طور کلی سرش را از تن جدا کرد. سمسعود
گوید: وقتی بر ساق پای ابوجھل حمله کردم، پسرش عکرمه با  می سمعاذ بن عمرو

ی من شمشیری زد که براثر آن،  او ھمراه بود؛ او به سوی من حمله کرده و به شانه
دستم قطع شد و فقط پوستش باقی مانده و آویزان شد؛ دست آویزان را به پشت خود 



 ٣٠٤ فرمودند آن را تناول می جای که رسول خدا  های میوه ) صفات و ویژگی۳۰باب (

انداخته و با دست دیگر تمام روز جنگیدم. وقتی به عّلت آویزان بودن، اذّیتم کرد آن را 
ر زیر پا نھاده و به زور کشیدم، باالخره پوستش کنده شد؛ دستم را گرفتم و به دو

 انداختم.

بافند برای حمل میوه یا چیز  می ھای نازک درخت سبد؛ ظرفی که از شاخه»: قِناع«
 دیگر؛ طبق.

رو«جمع »: اَجرٍ « است، به معنای: ھر چیز کوچک، خواه حیوان باشد یا غیر » جَ
ی نو  ی جانوران درنده، مثل گرگ و شیر، میوه بچه سگ و بچه«حیوان. از این رو به 

ی خشکی که غالفی نازک داشته باشد و در آن مقداری دانه یافت  رسته، ھر میوه

را به مقداری خیاِر نوبر و » اَجر«ی  گویند. و در متن حدیث، ما واژه می» جرو«، »شود
 زودرس و نورسته ترجمه کردیم.

غبٍ «  خیار نوبر و زودرس؛ خیاِرنورسته.»: قثاء زُ

یورھای سیمین، به عنوان خراج از زیورھای سیمین و زّرین. غالبًا این ز»: حليةٌ «

 شد. فرستاده می ج سرزمین بحرین برای پیامبر

: مالیاتی است که از طرف حکومت اسالمی تعیین و از مردان بالغ و سالم و خراجو 
شود و از افراد فلج و کور و  ی توانایی دریافت می عاقل و ثروتمنِد اھل کتاب به اندازه

شود. حکومت  کودکان و راھبان گوشه گیر گرفته نمی برده و فقیر و حقیر و زنان و
گیرد و از مسلمانان، ُخمس غنائم، زکات مال،  اسالمی از اھل کتاب، جزیه و خراج می

کند و  فطرّیه، وجوه کّفارات مختلفه و غیره؛ در ضمن اھل کتاب را از جھاد معاف می
 امکانات کشور برخوردارشان نماید و از امنّیت مالی و جانی و ناموسی آنان را تأمین می

سازد. لذا خراج، یک نوع کمک مالی برای دفاع از موجودّیت و استقالل و امنّیت  می
 حکومت اسالمی است.

 دستش را از زیورھای سیمین، ُپر کرد.»: فمأل يده«

 آن زیورھای سیمین را به من ارزانی داشت.»: فاعطانيه«

 ۲۰۳ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجٍر ٧( َ�نَا يلَعِ نَا) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
�ٌك  أ ِد بِْن َعِقيٍل  ،رَشِ ِ بِْن ُ�َمَّ َ�يِِّع  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ َعِن الرُّ
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ْجٍر  :قَالَْت  ،بِنِْت ُمَعوِِّذ بِْن َ�ْفَراءَ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم بِِقنَاٍع ِمْن ُرَطٍب َوأ تيُت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

ْو قَالَْت  ،زُْغٍب 
َ
ِه ُحِليًّا أ ْ�َطاِ� ِمْلَء َكفِّ

َ
 َذَهبًا. :فَأ
گوید: طبقی از خرما ھمراه با خیار  ل) ... ُربّیع دختر معّوذ بن عفراء۷ـ ( ۲۰۳

[به خاطر اینکه از من تشّکری کرده  ج بردم. آن حضرت ج نوبر به نزد رسول خدا
 ارزانی داشتند. ی ُپری دستشان به من زیور یا طال باشند]، به اندازه

 &  
ه« لءَ كفّ  ی پری کف دست.  به اندازه»: مِ

ی  ی خود ُربّیع نیست؛ بلکه از ناحیه این شک در گفتار، از ناحیه»: او قالت ذهباً «
 راویان بعد از ربّیع [عبدالله بن محمد بن عقیل، یا شریک و یا علی بن ُحجر] است.





 

 
 
 
 
 

 )۳۱باب (
 های آشامیدنی صفات و ویژگی

 ج رسول خدا
 



 

 
 ۲۰۴ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ ١(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،) َحدَّ َ�ْن  ،َ�ْن ُعْرَوةَ  ،َعِن الزُّْهِريِّ  ،َ�ْن َمْعَمرٍ  ،َحدَّ

َو  :اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها قَالَْت 
ْ
ُل

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم احل ِ َص�َّ ا�َّ  رَُسوِل ا�َّ

َ
اِب إِىل َ َحبَّ الرشَّ

َ
اَكَن أ

َارَِد.
ْ

 ابل
ترین آشامیدنی در  دوست داشتنی ترین و گوید: پسندیده ل) ... عایشه۱ـ ( ۲۰۴

 بود. آِب شیریِن خنک ج نظر رسول خدا

 &  
بَّ «  ترین. گوار ترین، خوش ترین، بھترین، پسندیده ترین، خوش دوست داشتنی»: اَحَ

اب«  ھر نوشیدنی، نوشابه، ھر مایعی که آشامیده شود.»: الرشَّ

 .ج نظر پیامبر اکرم ؛ درج از دیدگاه و منظر رسول خدا»: ج الله رسول الی«

 تواند باشد:  آِب شیریِن سرد؛ مقصود از این جمله، دو چیز می»: البارد احلُلوُ «
آِب خنِک شیرین، که شورمزه و تلخ نباشد، بلکه خنک و شیرین و گوارا و  -۱

 خوش آیند باشد.
آبی که با عسل یا شکر یا خرما و غیره، آمیخته باشد که به اصطالح بدان  -۲

 گویند. می» بيذن«یا » رشبت«

 ۲۰۵ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ٢(
َ
َ�نَا أ َ�نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن إِبَْراِهيَم  ،) َحدَّ نَاَحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
ُّ ْ�ُن َز�ْدٍ  أ  ـَ�ْن ُ�َمَر  ،يلَعِ

يِب َحْرَملََة 
َ
ُ  :، َعِن ابِْن َ�بَّاٍس رىَِض اهللا َعنُهما قَاَل ـُهَو اْ�ُن أ ِ َص�َّ ا�َّ ُت َمَع رَُسوِل ا�َّ

ْ
َدَخل

َويِلِد ىلَعَ َميُْمونَةَ 
ْ
نَا وََخادِلُ ْ�ُن ال

َ
ا بِإِنَاٍء ِمْن لنََبٍ  ،َعلَيِْه وََسلََّم أ

ِ َص�َّ  ،فََجاَءْ�نَ رَشَِب رَُسوُل ا�َّ
فَ

نَا ىلَعَ يَِميِنِه وََخادِلٌ ىلَعَ ِشَما
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َوأ َ�ُة لََك « :َ�َقاَل يِل  ،هِلِ ا�َّ ْ إِْن ِشئَْت آثَْرَت بَِها  ،الرشَّ

فَ
ا ُت » َخادِلً

ْ
حًدا :َ�ُقل

َ
وثَِر ىلَعَ ُسْؤرَِك أ

ُ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ،َما ُكنُْت ِأل ِ َص�َّ ا�َّ  :ُ�مَّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

يَُقْل «
ْ
ُ َطَعاًما فَل ْطَعَمُه ا�َّ

َ
ْطِعْمنَا َخْ�ًا ِمنْهُ  اللَُّهمَّ بَارِكْ  :َمْن أ

َ
َا ِ�يِه َوأ

َ
ُ َعزَّ  ،نل َوَمْن َسَقاُه ا�َّ

َنًا
َ

يَُقْل  ،وََجلَّ بل
ْ
َا ِ�يِه َوزِْدنَا ِمنْهُ  :فَل

َ
ُ َعلَيِْه  :ُ�مَّ قَاَل » اللَُّهمَّ بَارِْك نل ِ َص�َّ ا�َّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ
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ٌء ُ�ِْزُئ َماَكَن الطَّ « :وََسلَّمَ  اِب َ�ْ�ُ اللَّنَبِ لَيَْس يَشْ َ  ».َعاِم َوالرشَّ
بُو ِعيىَس  

َ
َِديَث َ�ْن َمْعَمرٍ  :قَاَل أ

ْ
 ،َعِن الزُّْهِريِّ  ،َهَكَذا َرَوى ُسْفيَاُن ْ�ُن ُ�يَيْنََة َهَذا احل

 َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا عنها، ،َ�ْن ُعْرَوةَ 
ُمبَارِِك َوَ�بُْد الرَّ  

ْ
ِ ْ�ُن ال اِق  َوَ�ْ�ُ َواِحٍد َ�ْن َمْعَمرٍ َوَرَواُه َ�بُْد ا�َّ َعِن  ،َعِن الزُّْهِريِّ  ،زَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُمرَْسًال َولَْم يَْذُكُروا ِ�يِه: َ�ْن ُعْرَوةَ  وََهَكَذا َرَوى  ،َ�ْن اَع�َِشةَ  ،انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُمرَْسًال.َعِن انلَّيِبِّ َص�َّ  ،يُو�ُُس َوَ�ْ�ُ َواِحٍد َعِن الزُّْهِريِّ    ا�َّ

بُوِعيىَس  
َ
ْسنََدُه اْ�ُن ُ�يَيْنََة ِمْن َ�ْ�ِ انلَّاِس. :قَاَل أ

َ
َما أ  ِإ�َّ

بُو ِعيىَس  
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِ�َ َخالَُة َخادِلِ  :قَاَل أ َارِِث َزْوُج انلَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ

ْ
َوَميُْمونَُة بِنُْت احل

َويِلدِ 
ْ
َصمِّ رىَِض اهللا عنُهم. َواْختَلََف انلَّاُس يِف  ،وََخالَُة ابِْن َ�بَّاٍس  ،بِْن ال

َ
وََخالَُة يَِز�َد بِْن األ

َِديِث َ�نْ 
ْ
ِّ بِْن َز�ِْد بِْن ُجْداَعنَ  ِرَوايَِة َهَذا احل ِّ بِْن َز�ْدٍ  ،يلَعِ َ�ْن ُ�َمَر  ،فََرَوى َ�ْعُضُهْم َ�ْن يلَعِ
يِب َحْرَملَةَ 

َ
ِّ بِْن َز�ٍْد َ�َقاَل  ،بِْن أ ِحيُح: ُ�َمَر  ،َ�ْن َ�ْمِرو بِْن َحْرَملَةَ  :َوَرَوى ُشْعبَُة َ�ْن يلَعِ َوالصَّ

يِب َحْرَملََة.
َ
 بِْن أ

در خدمت رسول  سگوید: ھمراه خالدبن ولید بابن عباس) ... ۲ـ ( ۲۰۵
رفتیم؛ وی ظرف شیری را به حضور ما  لالمؤمنین میمونةی اّم  به خانه جخدا

در سمت چپ ایشان  سو خالد ج آورد و در حالی که من در سمت راسِت پیامبر
ھم به من فرمودند: گاه مقداری از آن شیر را نوشیدند؛ آن ج نشسته بود، آن حضرت

ای و حق با سمت  اکنون نوبت نوشیدن تو است؛ [ چرا که تو در جانب راست نشسته
 بدھی. ستوانی چیزی از آن را به خالد خواھی، می ھا است]؛ و اگر ھم می راستی

گفتم: من ھرگز برای نوشیدن آنچه از شما باقی مانده است، ھیچ کس را بر خود 
 دھم. به کس دیگری نمی ی شما را دھم؛ یعنی نیم خورده ترجیح نمی

ی  کند، وظیفه فرمودند: خداوند به ھر کس خوراکی عنایت می ج سپس رسول خدا

ْطِعْمنَا َخْ�ًا ِمنْهُ «اوست که چنین بگوید: 
َ
َا ِ�يِه َوأ

َ
پروردگارا! برای ما در «؛ »اللَُّهمَّ بَارِْك نل

 ».این غذا برکت بده و بھتر از آن، روزی ما بگردان

اللَُّهمَّ «ی کسی فرماید، باید آن شخص بگوید:  ھرگاه آشامیدنِی شیر را بھرهو خداوند 
َا ِ�يِه َوزِْدنَا ِمنْهُ 

َ
بار خدایا ! برای ما در این آشامیدنی برکت ده و از ھمین «؛ »بَارِْك نل

 ».بیشتر، برای ما روزی فرمای
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فرمودند: ھیچ چیز غیر از شیر، جای  ج رسول خداگاه گوید: آن بابن عباس
گیرد. [یعنی: شیر ھم خوراک است و ھم نوشابه، و ھم  خوراک و آشامیدنی را نمی

 کند و ھم آشامیدنی را]. خوردن را کفایت می
از نقل حدیث اول [ابن ابی ُعمر، از سفیان، از معمر، از ُزھری،  پس ابوعیسی ترمذی

بن عیینه نیز ھمین حدیث اول را بدینگونه از ] گوید: سفیان ل، از عایشهةاز عرو
نقل نموده است؛ و عبدالله بن مبارک و  ل، از عایشهةمعمر، از ُزھری، از عرو

 ج، از معمر، از ُزھری، از پیامبرمرسلعبدالرّزاق و کسان دیگر ھم این حدیث را به طور 
دینگونه یونس و اند؛ و ب نامی نبرده ل، از عایشهةاند؛ و در آن از عرو روایت کرده

 اند. نقل نموده ج کسان دیگر نیز این حدیث را به طور مرسل، از ُزھری، از پیامبر
ی سخنانش گوید: از میان تمام این راویان، فقط سفیان  در دنباله ابوعیسی ترمذی

بن عیینه، حدیث دوِم باب [از احمدبن منیع، از اسماعیل بن ابراھیم، از علی بن زید، از 
 ] را به صورت ُمسند، روایت نموده است.ب، از ابن عباسملةحر عمربن ابی

حارث [بن حزم  : میمونه، دخترگوید لی میمونه ، در دربارهابوعیسی ترمذی
عبدالله بن ، بی خالد بن ولید و خاله ج ھاللی عامری]، و ھمسر گرامی پیامبر

 باشد. و یزید بن اصم می بعباس
ی روایت این حدیث از علی بن  یثی، دربارهو علماء و صاحب نظران اسالمی و حد

این حدیث را از علی بن  ھا، آناند؛ اینگونه که برخی از  زید بن ُجدعان، اختالف نموده
اند؛ و برخی نیز آن را از علی بن زید، از عمرو بن  زید، از ُعمربن ابی حرملة نقل نموده

مر بن ابی حر«اند؛ و صحیح ھمان  روایت کرده ملةحر عمرو بن «است، نه  »ملةعُ

 ».ملةحر

 &  
 ظرف، آوند، ُتنگ.»: اِناء«

بة«  آنچه یک باره نوشیده شود. نوبت نوشیدن.»: الرشَّ

 خواسته باشی، بخواھی.»: شئتَ «

 دیگران را برخود ترجیح دھی.»: آثرتَ «
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نیم خورده، پسخور، آنچه از غذا و »: سؤر«آنچه از تو باقی مانده است. »: سؤرک«
 آشامیدنی باقی ماند. 

 نیاز بکند، بسنده و کفایت کند. بی »:جيزئ«

این بخش از متن  ...»:قال ابوعيسی: هكذا روی سفيان بن عيينه هذا احلديث «

؛ یعنی حدیثی سند حدیِث اول باب است، مربوط به تجزیه و تحلیل »املحمدية الشامئل«
بن زبیر، از  ةی عمر، از سفیان بن عیینه، از معمر، از ُزھری، از عروکه از ابن اب

 نقل شده است. لعایشه
و ترمذی در مورد حدیث اول گفته است: این حدیث، ھم به صورت ُمسند روایت 

 شده و ھم به صورت ُمرسل. 
 اند، عبارتند از:  راویانی که این حدیث را به صورت ُمسند روایت کرده

بن زبیر، از  ةاز سفیان بن عیینه، از معمر، از ُزھری، از عرو ابن ابی عمر، -۱
 . [طریق اول]لعایشه

. [طریق لبن زبیر، از عایشه ةاز سفیان بن عیینه، از معمر، از ُزھری، از عرو -۲
 دوم]

و  ةاند و درآن نامی از عرو و راویانی که این حدیث را به صورت ُمرسل روایت کرده
 از:  اند، عبارتند نبرده لعایشه
. ج عبدالله بن مبارک و عبدالرزاق و کسان دیگر، از معمر، از ُزھری، از پیامبر -۱

 [طریق اول]
 . [طریق دوم]ج یونس و کسان دیگر، از ُزھری، از پیامبر -۲

در سند حدیث برده نشده است؛ پس  بو عایشه ةدر این دو طریق، نامی از عرو
 شود که حدیث، ُمرسل است. معلوم می

ی  مقصود ترمذی از واژه»: ابوعيسی: انام اسنده ابن عيينة من بني الناسقال «

، محدثین است؛ و ھدفش این است که از میان تمام راویان و محدثان، فقط »الناس«
 سفیان بن عیینه است که حدیث نخست را به صورت ُمسند روایت کرده است.

مربوط به تجزیه » املحمدية الشامئل«این بخش از متن »: قال ابوعيسی: و ميمونة...«
و تحلیل سند حدیِث دوم باب است؛ یعنی حدیثی که از احمد بن منیع، از اسماعیل بن 
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 نقل شده است. بابراھیم، از علی بن زید، از عمر بن ابی حرملة، از ابن عباس
و  بی ابن عباس است و ھم خاله بی خالد بن ولید ھم خاله لمیمونه

است که  سخواھر ُاّم الفضل، ھمسر عباس لیمونه؛ زیرا که مسیزید بن اصم
 در سال ھفتم ھجری با او ازدواج کردند. ج رسول خدا

ھستند؛ از این رو  لمادر خالد و یزید بن اصم نیز خواھر ام المؤمنین میمونه
با یکدیگر پسر خاله و َمَحرم  سو یزید بن اصم بعبدالله بن عباس ،سخالدبن ولید

و خالد بن  بھستند؛ و بدین خاطر بود که ابن عباس لام المؤمنین میمونه
 رفتند. ج ی میمونه، ھمسر گرامی رسول خدا به خانه ج ولید، ھمراه پیامبر

، »املحمدية الشامئل«این بخش از متن »: رواية هذا احلديث ... و اختلف الناس يف«
صاحب ؛ اینطور که محّدثان و تحلیل سند حدیث دوم باب استمربوط به تجزیه و 

ای که علی بن زید بن  نظران اسالمی و حدیثی، در مورد اسم و رسم روایت کننده

مربن ابی «ُجدعان، از او حدیث را نقل کرده، با ھمدیگر، اختالف دارند. برخی او را  عُ

  :؛ اینگونه که»عمرو بن حرملة«اند و برخی نیز  معرفی کرده» حرملة
برخی حدیث را از احمد بن منیع، از اسماعیل بن ابراھیم، از علی بن زید بن  الف)

 کنند. نقل می ب، از ابن عباسملةُجدعان، از ُعمربن ابی حر
و برخی آن را از احمد بن منیع، از اسماعیل بن ابراھیم، از علی بن زید بن  )ب

 نمایند. روایت می ب، از ابن عباسملةُجدعان، از عمرو بن حر

مربن ابی حرملة«امام ترمذی نیز گفته است که صحیح، ھمان  و عمرو «است نه » عُ

 ».بن حرملة



 

 
 
 
 
 

 )۳۲باب (
 ی آشامیدن کیفّیت و نحوه

 ج رسول خدا
 



 

 
 ۲۰۶ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ١(
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُهَشيْمٌ  ،) َحدَّ نَا ،َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
ْحَوُل َوُمِغَ�ةُ  أ

َ
ْعيِبِّ  ،اَعِصٌم األ  ،َعِن الشَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم رَشَِب ِمْن َزْمَزَم وَُهَو قَائِمٌ  نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
 .َعِن ابِْن َ�بَّاٍس رىَِض اهللا َعنُهما: أ

در حالی که ایستاده بودند، آب  ج گوید: رسول خدا ب) ... ابن عباس۱ـ ( ۲۰۶
 زمزم نوشیدند.

 &  
 آب بسیار.»: زمزم«

را به وادی خشک و  ÷ھاجر و تنھا فرزندش اسماعیل ÷ھنگامی که ابراھیم
ای غیر از  ھیچگونه زاد و توشه سوزاِن مّکه آورد؛ ھمراه مادر اسماعیل مشکی آب بود و

ای در نزدیکی جای کعبه نشاند و  آن دو را کنار درختچه ÷آن نداشت. ابراھیم
 سپس از مکه خارج شد و آنان را به خدا سپرد.

آِب ھمراه ھاجر تمام و شیرش نیز خشک شد؛ ھاجر در پی آب،  پس از اندک زمانی،
ی میان کوه صفا و مروه را دوان دوان، ھفت بار پیمود. ھنگامی که نزد کودکش  فاصله

بر او ظاھر شد و بر زمین کوبید که به قدرت الھی آب از ھمان  ÷بازگشت، جبرئیل

م«ری بود، گفت: به آب، که جا ÷جا به روی زمین فوران زد. مادر اسماعیل مزَ » زَ
یعنی بایست. خود نیز مقداری خاک و شن، اطراف آن ریخت تا مبادا پیش از آن که 

کرد، شاید  چنین نمی ÷آب را در مشک بریزد، به زمین فرو رود. گویند: اگر ھاجر
 شد. ھاجر مشک را ُپر کرد و به فرزندش نوشانید. زمزم رود روانی می

ی سوزان و َلم َیزرع، قبایل ُجرھم را به آنجا کشانید  هخبر پیدایش آب در این منطق
 که در کنار چاه زمزم سکونت گزیدند.

چون ُجرھمیان حرمت کعبه و حرم را شکستند و به فسق و فجور پرداختند، 
خداوند آب زمزم را از جوشش انداخت و خشک کرد، به طوری که حتی مکان آن نیز 

 محو شد.

ی زّرین آھو و شمشیرھای ُمرّصع را،  دو مجّسمه، عمرو بن حارث مضاض جرمهی
که در کعبه بود، از بیم آن که سرقت نکنند، شبانه برداشت و در محل چاه زمزم زیر 
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 خاک پنھان کرد.
مخفی بود.  ج چاه زمزم ھمچنان تا دوران عبدالمطلب بن ھاشم، پدر بزرگ پیامبر

برخاست. وی به رغم سرزنش و او شبی در خواب دید که نوری از کنار کعبه به آسمان 
آزار مردم، با کمک فرزندش حارث، ھمان نقطه را حفر کرد. در آن ھنگام نذر کرد که 
اگر دارای ده پسر شود، یکی از آنان را در راه خدا قربانی کند؛ سپس با کندن چاه، بر 

 ھا و شمشیرھا دست یافت و ھمچنان َکند تا آب فوران زد. پس از آن، خداوند مجسمه
به وی ده پسر عطا کرد. او نیز برای ادای نذر خود، میان آنان قرعه انداخت که نام 

میان عبدالله و از ده تا صد شتر قرعه زد گاه ترین پسرانش درآمد؛ آن محبوب» عبداهللا«
را در راه خدا قربانی کرد و گوشتشان را میان ھا  آن که قرعه به نام صد شتر افتاد و

ی یک مرد، صد شتر  نمود. بر اساس این سّنت، از آن روز، دیهبادیه نشینان انفاق 
 تعیین شد.

 سھنگام ظھور اسالم، سقایت حاجیان از آب زمزم در دست عباس بن عبدالمطلب
ونة، بُرشی، بود. برای زمزم اسامی زیادی است، از جمله:  بركة، سيّدة، نافعة، مضمونة، عَ

صمة، ساملة، ميمونة،  ة، عَ رَّ قمصافية، بَ و  مباركة، كافية، عافية، طاهرة، طعامٍ طُعم، شفاءٍ سُ
... 

این آب ھمواره نزد مردم مکه، ِقداست و اھمّیت فراوانی داشته است. آنان مردگان 
 دادند و خود مقید به استفاده و نوشیدن از آن بودند. خود را با آب زمزم غسل می

ه بودند، از اصحاب نوشیدند و در ھرجا ک بیشتر از آب زمزم می ج پیامبر
 ج خواستند آن را برای آشامیدن و وضو ساختن ایشان فراھم آورند. آن حضرت می

ھای بھشت و از آیات خداوندی در حرم الله و بھترین آب روی زمین  زمزم را از چشمه
 اند. دانسته

. ق تعمیر و توسعه یافت. اکنون   ھ ۱۳۸۳. ق و   ھ ۸۲۲ھای  چاه زمزم در سال
متر است. متوسط  ۲۱اش تا کعبه  متر، عمق آن سی متر و فاصله ۵/۱آن ی  دھانه

 ۷۶۵ی زائران بیت الله، حدود ده ھزار متر مکعب در روز و  مصرف آب زمزم به وسیله
. ق   ھ ۱۳۸۸لیتر است. در دوران سعودی به سال  ۲۹۶۰۰متر مکعب در ساعت، یعنی 

جدیدی در زیر زمین ساختند که در آن  ای که بر فراز چاه زمزم بود، خراب و بنای قّبه
ی بیشتر از مطاف، آن مدخل را  کردند. اکنون برای استفاده می جا از آب چاه استفاده
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کشی، آب را به شیرھا   ی لوله ُپر ساخته و در اطراف صحن مسجد الحرام به وسیله
 گشته است.ی مطاف وسیعتر  بنوشند و لذا دایرهھا  آن اند تا زائران از ھدایت کرده

آب  ج ایستاده بود. موضوع نوشیدن پیامبر ج در حالی که پیامبر»: هو قائمٌ و«
 الوداع اتفاق افتاده است.  حجةزمزم را در حال ایستاده، در 

شود که نوشیدن آب زمزم در حال ایستادن مانعی ندارد؛  می از این حدیث، معلوم
که نوشیدن آب زمزم در حال  آید بلکه از برخی از روایات و احادیث چنین بر می

 ایستادن سّنت نیز است ولو اینکه در حال نشستن، خالف سّنت نیز نیست.
شود؛ گرچه بھتر  به ھر حال، از این حدیث، جواز ایستاده آب خوردن نیز ثابت می

 است که خوردن و نوشیدن در حال نشستن صورت گیرد.

 ۲۰۷ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن ٢( ُد ْ�ُن َجْعَفرٍ  ،َسِعيدٍ ) َحدَّ َ�نَا ُ�َمَّ ُمَعلِّمِ  ،َحدَّ
ْ
و بِْن َ�ْن َ�ْمرِ  ،َ�ْن ُحَسْ�ٍ ال

�ِيهِ ُشَعيٍْب 
َ
هِ قَاَل  ،، َ�ْن أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم �رَْشَُب قَائًِما  :َ�ْن َجدِّ ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َرأ

 َوقَاِعًدا.
پدرش [شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمرو ) ... عمرو بن شعیب، از ۲ـ ( ۲۰۷

کند که وی گفت: رسول  ] نقل میس]، از جّدش [عبدالله بن عمروببن العاص
 نوشیدند. را در حالی دیدم که گاھی ایستاده و گاھی نشسته آب می جخدا

 &  
گاھی در  ج است؛ یعنی پیامبر» يرشب«ھردو واژه، حال از فاعل »: قائامً و قاعداً ٌ«

افتاد که در حالی که  نوشیدند و گاھی نیز اتفاق می حالی که ایستاده بودند، آب می
 نوشیدند. نشسته بودند، آب می

 ۲۰۸ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجٍر قَاَل ٣( َ�نَا يلَعِ ُمبَارِكِ  :) َحدَّ
ْ
َ�نَا اْ�ُن ال ْحَولِ  ،َحدَّ

َ
ْعيِبِّ  ،َ�ْن اَعِصٍم األ  ،َعِن الشَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمْن َزْمَزمَ  :َ�بَّاٍس رىَِض اهللا َعنُهما قَاَل  َعِن ابِْن  رَشَِب  ،َسَقيُْت انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
فَ

 وَُهَو قَائٌِم.
آب زمزم دادم؛ و ایشان در  ج گوید:  به پیامبر ب) ... ابن عباس۳ـ ( ۲۰۸
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 حالی که ایستاده بودند از آن نوشیدند.

 &  
يتُ « قَ  دادم، آب نوشاندم. آب»: سَ

 ۲۰۹ حدیث شماره

ُكوِ�ُّ قَاالَ ٤(
ْ
ُد ْ�ُن َطِر�ٍف ال َعالَِء َوُ�َمَّ

ْ
ُد ْ�ُن ال بُو ُكَر�ٍْب ُ�َمَّ

َ
َ�نَا أ نَا :) َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
اْ�ُن  أ

ُفَضيِْل 
ْ
ْ�َمِش  ،ال

َ
ةَ  ،َعِن األ َمِلِك بِْن َميرَْسَ

ْ
َة قَاَل  ،َ�ْن َ�بِْد ال اِل بِْن َسرْبَ َّ ٌّ  :َعِن ال�َّ ىِت يلَعِ

ُ
أ

ا َ�َغَسَل يََديِْه، َوَمْضَمَض،  ـوَُهَو يِف الرَّْحبَِة  ـرىَِض اهللا عنه بُِ�وٍز ِمْن َماٍء  َخَذ ِمنُْه َكفًّ
َ
فَأ

َسهُ 
ْ
َهَذا وُُضوُء َمْن لَْم  :ُ�مَّ قَاَل  ،ُ�مَّ رَشَِب وَُهَو قَائِمٌ  ،َواْستَنَْشَق، َوَمَسَح وَْجَهُه وَِذَراَ�يِْه َوَرأ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َعَل. ،ُ�ِْدْث  ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ
َ
 َهَكَذا َرأ

در صحن  سگوید: در حالی که علی بن ابی طالب سة) ... نّزال بن َسبر۴ـ ( ۲۰۹
از آن کوزه، مشتی آب  سای آب آورده شد؛ علی مسجد کوفه بود، به حضور وی، کوزه

مشت دیگری از آب گرفت و با آن] گاه گرفت و با آن، دو دست خویش را شست؛ [آن
دھانش را شست؛ پس از آن بینی، خویش را شست و تمیز کرد؛ و سپس صورت و دو 
دستش را شست و سرش را مسح نمود؛ پس از آن در حالی که ایستاده بود آب نوشید. 

ی است که از او َحَدثی سر نزده است؛ و خودم دیدم که گفت: این وضوی کسگاه آن
 کردند. چنین رفتار می ج پیامبر

 &  
وز« دسته؛ کوچکتر از ُخم که برای آب یا  کوزه؛ ظرف سفالِی دسته دار یا بی»: كُ

 گیرد. می چیز دیگر مورد استفاده قرار

حبه« ھا؛ در  ان خانهزمین فراخ و گشاد؛ صحن خانه؛ میان سرا؛ فراخی می»: الرَّ

برای قضاوت و وعظ و  ساینجا مراد: صحن مسجد کوفه است، که علی بن ابی طالب
 نشست.  ارشاد مردم، در آنجا می

اً «  مشتی.»: كفّ

ضَ «  آب را در دھانش گردانید و غرغره کرد.»: مَضمَ

 آب را با نفس به درون بینی کشید.»: استنشق«
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ھمان  »مسح«مراد از در اینجا احتمال دارد که »: مسح وجهه و ذراعيه و رأسه«
مسح لغوی و حقیقی باشد؛ زیرا که در این روایت، شستن پاھا ذکر نشده است. عالوه 

گوید: این وضوی کسی است که از او َحَدثی سرنزده  می ساز این، در آخر حدیث، علی
، نه وضوی شرعی است. پس امکان دارد که مراد از این وضو، فقط تنظیف و پاکی باشد

 و اصطالحی.

شستن خفیف و وضوی «، ھمان »مسح«و این احتمال نیز وجود دارد که مراد از 
اشد؛ زیرا در روایتی دیگر، شستن پاھا به ھمراه شستن صورت و ب» شرعی و اصطالحی

 دو دست نیز ذکر شده است.

وضو را  ی آب در حالی که ایستاده بود، باقی ماندهگاه آن»: هو قائمثم رشب و«
 نوشید.

دث« این وضوی کسی است که از او َحَدثی سر نزده است؛ »: هذا وضوء من مل حيُ
بلکه ھدفش از این وضو، تنظیف و پاکی [در صورتی که مراد از مسح، ھمان مسح لغوی 
و حقیقی باشد] و یا ھدفش، تجدید وضو باشد [در صورتی که مراد از مسح، ھمان 

 صطالحی باشد.]شستن خفیف و وضوی شرعی و ا

چنین رفتار  این ج و خودم دیدم که رسول خدا»: فعل ج هكذا رأيت رسول اهللا«
 نوشیدند. می ی آب وضو را ایستاده فرمودند؛ یعنی باقی مانده می

دانند  برخی ایستاده آشامیدن آب را مکروه می«در روایت بخاری آمده است که: 
ی آب  ؛ یعنی باقی مانده»ھمینگونه رفتار فرمودند که من رفتار کردم ج ولی پیامبر

 وشیدند.ن وضو را ایستاده می
مقصود اصلی وضو، ھمان طھارت و پاکی باطنی و درونی «گوید:  می /شیخ الھند

 انسان است، ولی عمًال در وضو، فقط اعضاء و اندام ظاھری انسان شسته و پاک
گردد؛ ولی پس از فراغت از وضو، دو عمل  ری حاصل میشوند که صرفًا طھارت ظاھ می

دیگر نیز مستحب قرار داده شده است که به راستی آن دو عمل، نقش به سزایی در 
 توانند ایفا بکنند؛ و آن دو عمل عبارتند از: می ایجاد طھارت باطنی و درونی

 ی آب وضو. نوشیدن باقی مانده -۱
 شلوار.پاشیدن قطرات آب بر روی شرمگاه و  -۲

ی این کار نیز این است که تمامی گناھان و معاصی در جسم انسان، در دو  فلسفه
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 شود: یکی دھان [زبان] و دیگری شرمگاه. می چیز خالصه
ی آب  برای از میان بردن تأثیرات ُمخّرب و ویرانگر شھوت شکم، نوشیدن باقی مانده

ثیراِت ویرانگر شھوت وضو مستحب قرار داده شده است؛ و برای از میان بردن تأ
 »شرمگاه، پاشیدن قطرات آب بر روی شلوار، مستحب و مندوب قرار داده شده است.

 ۲۱۰ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيٍد َو�ُوُسُف ْ�ُن مَحَّاٍد قَاالَ ٥( َوارِِث ْ�ُن َسِعيدٍ  :) َحدَّ
ْ
َ�نَا َ�بُْد ال َ�ْن  ،َحدَّ

يِب اعِصمٍ 
َ
�َِس بِْن  ،أ

َ
ُس  َ�ْن أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَتَنَفَّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
َمالٍِك رىَِض اهللا َعنُه: أ

ْرَوى« :َوَ�ُقوُل  ،يِف اِإلنَاِء ثََالثًا إَِذا رَشَِب 
َ
 َوأ

ُ
ْمَرأ

َ
 ».ُهَو أ

آب یا ھر آشامیدنی  ج گوید: ھرگاه رسول خدا س) ... انس بن مالک۵ـ ( ۲۱۰
کشیدند؛ و  آشامیدند و در ھر جرعه، نفس می آن را در سه جرعه می نوشیدند، دیگر، می

فرمودند: اینگونه آشامیدن،  داشتند و می فلسفه و حکمت این کار را چنین بیان می
 تر است. آیندتر و سیراب کننده گواراتر و خوش

 &  
 کشید. [در ھر جرعه از آشامیدن آب] نفس می»: يتنفّس«

 کشید. می در ھر جرعه، نفس سه جرعه و»: ثالثاً «

 آیندتر. گواراتر، خوش»: أمرأ«
در وقت آشامیدن آب یا ھر مایع دیگر، حداقل سه بار باید نفس کشید. یعنی بعد از 
اندکی نوشیدن، ظرف آب را از دھان برداشته و به دور از ظرف، [به سمت راست یا 

 کند. امیدنبرای بار دوم و سوم، شروع به آشگاه چپ] نفس کشیده؛ و آن
سازد؛ زیرا که آب  اینگونه آب آشامیدن، گواراتر است و بیشتر انسان را سیراب می

کند؛ و از لحاظ اصول پزشکی و بھداشتی نیز به یک  به یک باره بر معده سنگینی نمی
 باره شکم را ُپر از آب کردن، زیان آور و ُمضّر است.

 ۲۱۱ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ٦( َ�نَا يلَعِ مٍ ) َحدَّ َ�نَا ِعيىَس ْ�ُن يُو�َُس  ،َخرْشَ �ِيهِ  ،َ�ْن رِْشِديَن بِْن ُكَر�ٍْب  ،َحدَّ
َ
 ،َ�ْن أ

َس  ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن إَِذا رَشَِب َ�نَفَّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
َعِن ابِْن َ�بَّاٍس رىَِض اهللا َعنُهما: أ
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. ِ�ْ�َ  َمرَّ
آب را با دو  ج افتاد که پیامبر فاق میگوید: گاھی ات ب) ... ابن عباس۶ـ ( ۲۱۱

 کشیدند. نوشیدند و در ھر جرعه نفس می جرعه می

 ۲۱۲ حدیث شماره

يِب ُ�َمرَ ٧(
َ
َ�نَا اْ�ُن أ َ�نَا ُسْفيَانُ  ،) َحدَّ َ�ْن َ�بِْد الرَّمْحَِن  ،َ�ْن يَِز�َد بِْن يَِز�َد بِْن َجابِرٍ  ،َحدَّ

يِب َ�ْمَرةَ 
َ
تِِه َكبَْشَة قَالَْت  ،بِْن أ رَشَِب ِمْن ىِفّ  :َ�ْن َجدَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم فَ َّ انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ َدَخَل يلَعَ
 ِ�يَها َ�َقَطْعتُُه. ،قِْرَ�ٍة ُمَعلََّقٍة قَائًِما

َ
 َ�ُقْمُت إِىل

[خواھر  لاز مادر بزرگش، کبشه ،بة) ... عبدالرحمن بن ابی َعمر۷ـ ( ۲۱۲
پیش من آمدند و در حالی  ج کند که وی گفت: رسول خدا ] نقل میسحّسان بن ثابت

من گاه ای که آویزان بود، آب نوشیدند؛ آن ی مشکیزه که ایستاده بودند، از دھانه
ی آن مشکیزه را [به عنوان تبّرک] بریدم [و در نزد خودم، نگھداری  برخاستم و لبه

 نمودم].

 &  
 دھانه، لبه.»: فِی«

 مشک، مشکیزه.»: قِربة«

 آویخته، آویزان.»: معلّقة«

ی آن مشکیزه را [به عنوان تبّرک و نگھداری] بریدم. این حدیث  لبه»: فقطعته«

 است. ج بیانگر تعظیم و تکریم مسلمانان صدر اسالم از آن حضرت
ی  ادهبه عنوان فرست بن مسعود ثقفی ةعرودر تاریخ آمده است که وقتی که  چنان

را زیر نظر  ج آمد؛ یاران پیامبر اکرم ج قریش در صلح حدیبیه به نزد رسول خدا
به نزد گاه مشاھده کرد. آن ج گرفت و مراتب تعظیم و تکریم مسلمانان را از آن حضرت

 ھا گفت:  قریشیان بازگشت و بدان
و ام؛ بر قیصر و خسرو  ای قوم من! به خدا سوگند! من بر پادشاھان وارد شده«

 ،ج چنان که اصحاب محمد ام که اطرافیانش آن نجاشی؛ به خدا پادشاھی را ندیده
 کنند، بزرگ و گرامی بدارند! را تعظیم و تکریم می ج محمد
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آورند تا نصیب یکی از آن  به خدا اگر آب دھان بیاندازد، ھمه دستانشان را پیش می
 ھرگاه به آنان فرمانی بدھد،ھا بشود و آن را به صورت و اندامشان بمالد! و  دست

کنند! و ھرگاه وضو بسازد، برای گرفتن قطرات آب  درنگ فرمانش را اطاعت می بی
شکنند! و ھرگاه سخن بگوید، ھمگی صدایشان را نزد وی  وضوی او، سر و دست می

نگرند! ھم اینک وی راه و  نمی آورند، و از فرط بزرگداشت وی، به او خیره می پایین
 ».ای به شما پیشنھاد کرده است، از او بپذیرید! هروش عاقالن

 ۲۱۳ حدیث شماره

ارٍ ٨( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ  ،) َحدَّ َ�نَا َعْزَرُة ْ�ُن ثَابٍِت  ،َحدَّ َحدَّ
نَْصارِيُّ 

َ
ِ قَاَل  ،األ �َُس ْ�نُ  :َ�ْن ُ�َماَمَة بِْن َ�بِْد ا�َّ

َ
ُس يِف  اَكَن أ َمالٍِك رىَِض اهللا َعنُه يَتَنَفَّ

ُس يِف اِإلنَاِء ثََالثًا. ،اِإلنَاِء ثََالثًا ُ َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن يَتَنَفَّ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ
َ
 َوَزَ�َم أ

آب را با سه جرعه  ،سگوید: انس بن مالک ببن عبدالله مة) ... ُثما۸ـ ( ۲۱۳
آب را  ج کشید؛ و باورش بر این بود که پیامبر اکرم نفس می نوشید و در ھر جرعه، می

 کشیدند. نوشیدند و در ھر جرعه، نفس می با سه جرعه می

 &  
مَ « عَ که  . یعنی: یقین و باورش بر این بوداست» باور و یقین«معنی در اینجا به »: زَ

... 

 ۲۱۴ حدیث شماره

ِ ْ�ُن َ�بِْد ٩( َ�نَا َ�بُْد ا�َّ بُو اَعِصمٍ  ،الرَّمْحَِن ) َحدَّ
َ
نا أ خرَبَ

َ
َ�ْن َ�بِْد  ،َعِن ابِْن ُجَر�ٍْج  ،أ

َكِر�مِ 
ْ
رَبَاِء بِْن َز�ٍْد  ،ال

ْ
�َِس بِْن َمالٍِك  ـَعِن ال

َ
�َِس بِْن َمالٍِك ـابِْن اْ�نَِة أ

َ
نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ  :، َ�ْن أ

َ
أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َدَخَل َوقِْرَ�ٌة ُمَعلََّقةٌ  ِقْرَ�ِة وَُهَو قَائِمٌ ،ا�َّ
ْ
رَشَِب ِمْن فَِم ال

  ،فَ
َ

مُّ ُسلَيٍْم إِىل
ُ
َ�َقاَمْت أ

ِقْرَ�ِة َ�َقَطَعتَْها.
ْ
ِس ال

ْ
 َرأ

ی ُام  در حالی به خانه ج گوید: رسول خدا س)... انس بن مالک۹ـ ( ۲۱۴
 ج ی او آویزان بود؛ آن حضرت ای در خانه تشریف آوردند که مشکیزه لُسلیم

ی آن  برخاست و لبه لُام ُسلیمگاه ی آن مشکیزه آب نوشیدند؛ آن ایستاده از دھانه
 مشکیزه را [به عنوان تبّرک و نگھداری] برید.



 ٣٢٢ جی آشامیدن رسول خدا  ) کیفّیت و نحوه۳۲باب (

 &  
ليم«  است. سمادر انس بن مالک»: اُم سُ

 ۲۱۵ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن نرَْصٍ انلَّيَْسابُورِيُّ ١٠(
َ
َ�نَا أ نَا ،) َحدَّ

َ
ْ�بَأ

َ
َفْروِي أ

ْ
ٍد ال ثَ  ،إِْسَحاُق ْ�ُن ُ�َمَّ تْنَا َحدَّ

يِب َوقَّاٍص ُ�بَيَدُة بِنُْت نَائٍِل 
َ
�ِيَها ،، َ�ْن اَع�َِشَة بِنِْت َسْعِد بِْن أ

َ
ُ َعلَيِْه  :َعِن أ نَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

َ
أ

 وََسلََّم اَكَن �رَْشَُب قَائًِما.
 نَابٍِل. ُ�بَيَْدُة بِنُْت  :َوقَاَل َ�ْعُضُهمْ  

کند که وی  از پدرش نقل می ،س) ... عایشه دختر سعد بن ابی وقاص۱۰ـ ( ۲۱۵
 نوشیدند. ایستاده آب می ج افتاد که رسول خدا گفت: گاھی اتفاق می

را [که یکی از راویان حدیث است]،  ة[ترمذی گوید:] برخی از محدثین، نام پدر ُعبید

 اند. گفته نابل، »نائل«به عوض 

 &  
غالبًا نشسته آب  ج نوشیدند. آن حضرت گاھی ایستاده آب می»: كان يرشب قائامً «

آشامیدند؛ و این رفتار  افتاد که ایستاده نیز آب می نوشیدند، ولی گاھی اتفاق می می
 کند. جواز ایستاده آب نوشیدن را ثابت می ج پیامبر

از علمای فّن  ، برخی از محدثان، یا برخی»بعضهم«مقصود از عبارت »: بعضهم«
 رجال است.

بيد« مقصود ترمذی این است که برخی از محدثان و علماء و صاحب »: بن نابل ةعُ

» نابل«[به ھمزه]، » نائل«[راوی حدیث] را به جای  ةنظران فن رجال، نام پدر ُعبید
 اند. [به باء] نوشته



 

 
 
 
 
 

 )۳۳باب (
 ج رسول خدا

 و مواد خوشبو استعمال عطرو 
 



 

 
 ۲۱۶ حدیث شماره

ُد ْ�ُن َرافِعٍ ١( َ�نَا ُ�َمَّ نَا :َوَ�ْ�ُ َواِحٍد قَالُوا ،) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
َ�ْ�ِيُّ  أ مْحََد الزُّ

َ
بُو أ

َ
َ�نَا َشيْبَانُ  ،أ  ،َحدَّ

ُمْختَارِ 
ْ
ِ بِْن ال �َِس بِْن َمالٍِك  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

َ
�ِيِه قَاَل  ،َ�ْن ُموىَس بِْن أ

َ
ِ  :َ�ْن أ اَكَن لِرَُسوِل ا�َّ

ٌة َ�تََطيَُّب ِمنَْها. ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُسكَّ  َص�َّ ا�َّ
کند  نقل می ساز پدرش انس بن مالک ،س) ... موسی بن انس بن مالک۱ـ ( ۲۱۶

عطردانی داشتند که از آن، خویشتن را خوشبو و معّطر  ج که وی گفت: رسول خدا
 ساختند. می

 &  
ةً « كَّ  اند:  این واژه را به دو گونه ترجمه کرده»: سُ
 ی کوچک عطری؛ عطردان. جعبه -۱
با ھم مخلوط ای از عطرھای گوناگون. یعنی: به عطرھای گوناگونی که  آمیزه -۲

ة«شوند،  می كَّ  گویند. می» سُ

ة«ی  برخی از محدثان، واژه كَّ اند که ناظر به ھر دو معنی  را طوری ترجمه کرده» سُ

ة«اند:  باشد؛ از این رو گفته كَّ ای از عطرھای  عطردانی است که در آن آمیزه» سُ
 گوناگون و مختلف باشد.

 کرد. و معّطر میخود را از آن عطردان، خوشبو »: منها يتطيّب«

 ۲۱۷ حدیث شماره

ارٍ ٢( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا َ�بُْد الرَّمْحَِن ْ�ُن َمْهِديٍّ  ،) َحدَّ َ�نَا َعْزَرُة ْ�ُن ثَابٍِت  ،َحدَّ َ�ْن  ،َحدَّ
ِ قَاَل  �َُس ْ�ُن َمالٍِك  :ُ�َماَمَة بِْن َ�بِْد ا�َّ

َ
يَب  ،اَكَن أ �ٌَس  ،َال يَُردُّ الطِّ

َ
ُ  :َوقَاَل أ إِنَّ انلَّيِبَّ َص�َّ ا�َّ

يَب.  َعلَيِْه وََسلََّم اَكَن َال يَُردُّ الطِّ
ھرگز مواد خوشبو را  سگوید: انس بن مالک ب) ... ُثمامة بن عبدالله۲ـ ( ۲۱۷

کرد و  کرد؛ و بر این رفتارش چنین استدالل می شد] رد نمی [که به وی ھدیه می
نیز ھرگز عطر و مواد خوشبو را [که به ایشان به رسم تعارف و  ج گفت: رسول خدا می



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٣٢٥

 فرمودند. نمی شد] رد می ھدیه، پیشکش

 &  
ردّ  ال«  نمود. نمی پذیرفت، رد می گردانید، باز نمی»: يَ

 ی خوشبو، عطر، بوی خوشی که از ُگل یا چیز دیگر بگیرند. ماده»: الطيب«

 ۲۱۸ حدیث شماره

َ�نَا ٣( يِب فَُديٍْك  ،ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ) َحدَّ
َ
َ�نَا اْ�ُن أ بِْن]  َ�ْن َ�بِْد اهللا بِْن [ُمْسِلمِ  ،َحدَّ

�ِيهِ  ،ُجنُْد�ٍَب 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :، َعِن ابِْن ُ�َمَر قَاَل َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ  :ثََالٌث َال تَُردُّ « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

وََسائِدُ 
ْ
ْهنُ  ،ال يُب َوال ،َوادلُّ  ».طِّ

فرمودند: سه ھدیه را  ج گوید: رسول خدا ب) ... عبدالله بن عمر۳ـ ( ۲۱۸
 نباید رد کرد: بالشت، روغن خوشبو و معّطر، و عطر.

 &  
ساد«جمع »: الوسائد« گاه، مسند، مّتکا، بالش، بالشت. و در اینجا مراد  تکیه»: ةوِ

 بگذراند.بالش و چیزی است که موقع خواب و استراحت زیر سر 

هن« روغن. در اینجا مراد از روغن، ھر روغنی نیست؛ بلکه روغنی است که در »: الدُّ
 ای از عطرھا و مواد خوشبو باشد. آن، آمیزه

ی  ،  واژه»الطيب«ی خوشبو، عطر. در روایتی دیگر به عوض  ماده»: الطيب«

 [شیر] آمده است.» اللبن«

 ۲۱۹ حدیث شماره

َ�نَا َ�ُْمودُ  )٤( ََفِريُّ  ،ْ�ُن َ�يَْالنَ  َحدَّ
ْ
بُو َداوَُد احل

َ
َ�نَا أ َُر�ِْريِّ  ،َ�ْن ُسْفيَانَ  ،َحدَّ

ْ
َ�ْن  ،َعِن اجل

ةَ  يِب نرَْضَ
َ
َفاویُّ  ـَ�ْن رَُجٍل  ،أ يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا َعنُه قَاَل ـُهَو الطُّ

َ
ِ  :، َ�ْن أ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  َوِطيُب النَِّساِء: َما َظَهَر لَْونُُه  ،ُب الرَِّجاِل: َما َظَهَر ِر�ُُه وََخيِفَ لَْونُهُ ِطي« :َص�َّ ا�َّ
 ».وََخيِفَ ِر�ُهُ 

فرمودند: خوشبویی و عطری که  ج گوید: رسول خداس) ... ابوھریره۴ـ ( ۲۱۹
اش تند و آشکار، و رنگش پوشیده و پنھان  کنند باید رائحه مردان از آن استفاده می



 ٣٢٦ و استعمال عطر و مواد خوشبو ج) رسول خدا ۳۳باب (

برند، باید رنگش آشکار، و بویش پوشیده  باشد؛ و خوشبویی و عطری که زنان به کار می
 و مالیم باشد.

 &  
بویش تند و آشکار، و رنگش پوشیده و پنھان باشد. »: ما ظهر رحيه و خفی لونه«

 مانند: گالب و مشک و عنبر و کافور.

بویش مالیم و پوشیده باشد؛ رنگش آشکار [ُپر رنگ]، و »: ما ظهر لونه و خفی رحيه«
 مانند: زعفران و غیره.

 ۲۲۰ حدیث شماره

ُّ ْ�ُن ُحْجرٍ ٥( َ�نَا يلَعِ نَا إِْسَماِ�يُل ْ�ُن إِبَْراِهيمَ  ،) َحدَّ
َ
ْ�بَأ

َ
ُ  ،أ

ْ
ةَ  ،َر�ِْريِّ َعِن اجل يِب نرَْضَ

َ
، َ�ْن أ

َفاوِيِّ  يِب ُهَر�َْرَة رىَِض اهللا َعنهُ  ،َعِن الطُّ
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ِمثْلَُه بَِمْعنَاُه.َعِن انلَّيِبِّ  ،َ�ْن أ   َص�َّ ا�َّ

، از ة) علی بن ُحجر، از اسماعیل بن ابراھیم، از ُجریری، از ابی نضر۵ـ ( ۲۲۰
 ھم نظیر ھمین حدیث را نقل نموده است. ج از پیامبر ،سُطفاوی، از ابوھریره

 &  
] ھم آورده شده ۲۲۰ی  دیگر [شمارهبا اسنادی  ۲۱۹ی  یعنی روایت شماره»: مثله«

 است که در لفظ و معنی با آن مّتفق و مّتحد است.

 کند. را تأکید می» مثله«مفھوم »: بمعناه«

 ۲۲۱ حدیث شماره

ٍّ  قَاالَ ٦( ُد ْ�ُن َخِليَفَة َوَ�ْمُرو ْ�ُن يلَعِ َ�نَا ُ�َمَّ َ�نَا  :) َحدَّ َ�نَا يَِز�ُد ْ�ُن ُزَر�ٍْع، َحدَّ َحدَّ
وَّاُف  اٌج الصَّ يِب ُ�ثَْماَن انلَّْهِديِّ قَاَل ْن َحنَانٍ �َ  ،َحجَّ

َ
ُ َعلَيِْه  :، َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ

هُ « :وََسلَّمَ  ْ�َاَن فََال يَُردَّ َحُدُ�ُم الرَّ
َ
ْعِطَي أ

ُ
إِنَُّه َخَرَج مِ  ،إَِذا أ

َنَّةِ فَ
ْ
 ».َن اجل

بُو ِعيىَس  
َ
َِديَث، َو قَال َعبُدالرَّمحِن بُن اىَِب َحاتٍَم  :قَاَل أ

ْ
َوَال َ�ْعرُِف حِلََناٍن َ�ْ�َ َهَذا احل

�»: اجلَرِح َواتلَّعديِِل «ىِف ِكتَاِب  ، َو ُهَو َصاِحُب ٍك َحنَاٌن األَسدیُّ ِمن بَِ� اََسد بِن رُشَ
ِ�يِق، َ�مُّ َوادِلِ مُ  ٍد، َو َرَوی َعن اىَِب ُعثَماَن انلَّهِدیِّ الرَّ اُج بُن اىَِب  ،َسدَّ َو َرَوی َعنُه احلَجَّ

 ِ وَّاُف. َسِمعُت اىَِب َ�ُقوُل ذل  .َك ُعثَماَن الصَّ
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فرمودند: ھرگاه به یکی از  ج گوید: رسول خدا س) ... ابوعثمان َنھدی۶ـ ( ۲۲۱
ریحان از بھشت فرو فرستاده شده  شما، ریحان ھدیه شد، نباید آن را رد کند؛ زیرا که

 است.
گوید: ما سراغ نداریم که َحنان [راوی حدیث]، به جز این حدیث، ابوعیسی ترمذی 

اجلرح و «حدیث دیگری را روایت نموده باشد؛ و عبدالرحمن بن ابی حاتم در کتاب 

ی بنی اسد بن ُشریک، و معروف به  گفته است: َحنان اسدی، از قبیله» التعديل

د» حب الرقيقصا«  باشد. می [مالِک برده] و عموی پدر مسدَّ

حادیثی را روایت نموده، و از او حّجاج بن ابی عثمان ا ،سوی از ابوعثمان َنھدی
و  سعنی حنان َاسدی، شاگرد ابوعثمان َنھدی صّواف نیز، حدیث نقل کرده است. [ی

گوید: این  استاد حّجاج بن ابی عثمان صّواف است.] عبدالرحمن بن ابی حاتم می
 گفت. ی بیوگرافی َحنان می سخنان را از پدرم شنیدم که درباره

 &  
 به رسم تعارف و ھدیه، داده شد.»: اُعطی«

 در لغت، این واژه به شش گونه ترجمه شده است: »: الرحيان«
 ھر گیاه خوشبو. -۱
ی نعناعیان که یک ساله و معّطر است و دارای  است علفی از تیرهگیاھی  -۲

سانتی متر است.  ۳۰تا  ۲۵باشد. ارتفاعش  می ھای منشعب از قاعده ساقه
ھایش معّطر و  دار و گل  ، سبز شفاف و بیضوی و کمی دندانهھایش متقابل برگ

ر ھای سفید و ِگلی و گاھی بنفش و مجتمع به طور فراھم در کنا به رنگ
ھای انتھایی ساقه قرار دارند. بدان نازبویه، حبق ریحانی، صعتر ھندی نیز  برگ
 گویند. می

 رزق و روزی. -۳
 رحمت. -۴
 یکی از خطوط اسالمی. -۵
 نوری که به سبب تصفیه و ریاضت در سالک حاصل شده باشد. -۶

 و در اینجا ھمان معنای دوم مراد است.



 ٣٢٨ و استعمال عطر و مواد خوشبو ج) رسول خدا ۳۳باب (

فرود آمده است. احتمال دارد که بذر زیرا که ریحان از بھشت »: فانّه خرج من اجلنة«
ریحان از بھشت فرود آمده باشد چرا که امکان ندارد خود آن ریحان از بھشت فرود 

 آمده باشد.
در دنیا عطر و مواد خوشبویی را قرار داد تا بیانگر عطر و  ألبه ھر حال، خداوند

به بھشت  ی بندگان به انجام اعمال نیک برای نیل خوشبویی بھشت و ترغیب دھنده
 ای از عطر و خوشبویی بھشت است. باشد؛ و به راستی که عطر و خوشبویی دنیا، نمونه

چون َحنان اسدی، به خرید و فروش برده مشغول بود، به این »: صاحب الرقيق«
 صفت معروف و مشھور شد.

 ۲۲۲ حدیث شماره

َ�نَا ُ�َمُر ْ�ُن إِْسَماِ�يَل بِْن ُ�َادِلِ بِْن ٧( َهْمَداِ�ُّ ) َحدَّ
ْ
يِب  ،َسِعيٍد ال

َ
َ�نَا أ َ�ْن  ،َ�ْن َ�يَانٍ  ،َحدَّ

يِب َحاِزمٍ 
َ
ِ قَاَل  ،قَيِْس بِْن أ اِب رىَِض  :َ�ْن َجِر�ِر بِْن َ�بِْد ا�َّ َطَّ

ْ
ُعرِْضُت َ�ْ�َ يََدْي ُ�َمَر بِْن اخل

ىَق َجِر�ٌر رَِداَءُه َوَمىَش يِف إَِزارٍ 
ْ
ل
َ
ُ  ،اهللا َعنُه، فَأ

َ
َقْومِ  ،ُخْذ رَِداَءكَ  :َ�َقاَل هل

ْ
َما  :َ�َقاَل ُ�َمُر لِل

ْحَسَن ُصوَرًة ِمْن َجِر�رٍ 
َ
يُْت رَُجًال أ

َ
َالُم. ،َرأ  َما بَلََغنَا ِمْن ُصوَرِة يُوُسَف َعلَيِْه السَّ

َّ
 إِال

 سگوید: [روزی از روزھا] به پیش عمربن خطاب س) ... جریر بن عبدالله۷ـ ( ۲۲۲
راھن خویش را از تن خود افکند و با ازار و شلوار به راه رداء و پی سعرضه شدم؛ جریر

به مردمان گفت: من  سافتاد. بدو گفتند: پیراھنت را برگیر و آن را بر تن کن؛ عمر
ام؛ مگر آنچه که از شکل  ندیده ھرگز مردی را خوش سیماتر و زیباتر از جریر بن عبدالله

 .به ما رسیده است ÷و شمائِل (زیبا و نیکوی) یوسف

 &  
 عرضه شدم، حاضر گردانیده شدم.»: عرضتُ «

ذ«  پیراھنت را برگیر؛ یعنی آن را بپوش.»: كرداء خُ

 گروھی از مردان.»: القوم«

ُرخ داده است؛ یعنی: التفات از متکلم » اِلتفات«در این عبارت »: رداءه جريرٌ  فالقی«

در اصطالح علم بدیع: آن است که متکلم یا شاعر، در کالم یا شعر » لتفاتاِ «به غائب. و 
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خود از تکّلم به خطاب و از خطاب به غیبت و از غیبت به خطاب، یا از مخاطب به 

عرضتُ «در این بخش از عبارت حدیث، آمده است: که  چنانمخاطب دیگر، بپردازد. 

 »....عمربن اخلطاب، فالقی جريرٌ رداءهبني يدی 

 است. ساز کالم خود جریربن عبدالله» فالقی جريرٌ رداءه ...«ین صورت عبارت در ا

از کالم قیس بن ابی حازم [راوِی حدیث] باشد، » فالقی جريرٌ رداءه...«و اگر عبارت 
 .است» نقل به معنی«قبیل در این صورت، این حدیث از 

بپوشاند. [پیراھن] و ای است که بخش فوقانی بدن را  به کسر راء، جامه»: رداء«

 ای است که بخش پایین بدن را بپوشاند. پارچه و جامه»: مهزه«به کسر » ازار«

 شکل و شمائل.»: ةصور«

 سناگفته نماند حدیثی را که امام ترمذی در مورد زیبایی جریر بن عبدالله َبَجلی
نیز این » املحمدية الشامئل«آورده است، ھیچ مناسبتی با این باب ندارد؛ و شارحان 

 اند. حدیث را ِالحاقی از نویسندگان نسخه دانسته





 

 
 
 
 
 

 )۳۴باب (
 گفتار  ی ه  نحو

 ج پیامبر گرامی اسالم
 



 

 
 ۲۲۳ حدیث شماره

َرْصِيُّ ) ١( َ�نَا مُحَيُْد ْ�ُن َمْسَعَدَة ابلْ ْسوَدِ  ،َحدَّ
َ
َ�نَا مُحَيُْد ْ�ُن األ َساَمَة بِْن َز�ْدٍ  ،َحدَّ

ُ
َعِن  ،َعِن أ

ُ  :َ�ْن اَع�َِشَة رىَِض اهللا تعاىل عنها، قَالَْت  ،َ�ْن ُعْرَوةَ  ،الزُّْهِريِّ  ِ َص�َّ ا�َّ َما اَكَن رَُسوُل ا�َّ
ٍ فَْصٍل  ،�رَْسُُد كرْسِدُ�ْم َهَذاَعلَيِْه وََسلََّم 

َ�َْفُظُه َمْن َجلََس  ،َولَِكنَُّه اَكَن َ�تلََكَُّم بَِ�َالٍم َ��ِّ
ِْه.

َ
 إِيل

اینگونه که شما تند و پیاپی سخن  ج گوید: رسول خدا ل)... عایشه۱ـ ( ۲۲۳
 گفتند؛ بلکه ایشان با گفتاری شمرده و واضح و با فاصله سخن گویید سخن نمی می
 کرد. ای که ھر کس در محضر ایشان نشسته بود، آن را حفظ می فرمودند؛ به گونه می

 &  
 گفت. می پیاپی و تند سخن»: يَرسدُ «

شیرین  ج با گفتاری شمرده و با فاصله؛ یعنی گفتار رسول خدا»: فصل بنيّ  بكالم«
که گویی گفت؛ نه کم و نه زیاد؛ و چنان بود  و دلچسب بود. به اندازه سخن می

شدند؛ و ایشان از جھت  ھای مروارید و گوھر بودند که سرازیر می گفتارش، رشته
شیوایی بیان و رسایی سخن از ھمگان ممتاز بودند؛ و از این حیث جایگاھی واال و 
پایگاھی غیر قابل انکار داشتند. از سالمت طبع، اصالت سخن، قاطعّیت گفتار، درستی 

بود و  ج خوردار بودند. جوامع کلم در اختیار آن حضرتمضامین و دوری از تکّلف بر
ھای گوناگوِن رایج در جزیره  ھای بدیع به ایشان ارزانی شده بود و به زبان حکمت

گفتند و با ھر طایفه از  می العرب آشنا بودند. با مردم ھر قبیله به زبان خودشان سخن
حاظر جوابی بادیه نشینان و  کردند. بدیھه گویی و می ی خودشان گفتگو آنان، به لھجه

، از ھا اینی  لفظ قلم و نطق و بیان شھرنشینان را با ھم یکجا داشتند؛ و در کنار ھمه
 ی وحی نیز برخوردار بودند. تأیید الھی و سرچشمه

ھای طوالنی داشتند؛ سخنان خود را  گفتند؛ سکوت ایشان ھرگز بیھوده سخن نمی
ی دھان سخن  کردند؛ و با گوشه دھانشان ادا میاز آغاز تا پایان با تمامی فضای 

گفتند؛ سخنانشان ھمواره عبارت از کلمات جامع (جوامع الکلم) بود؛ و کالم آن  نمی
 قول َفصل بود؛ نه افزونی داشت و نه کاستی. ج حضرت
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 قول فصل و سخن آخر بود؛ نه زیاد و نه کم. ج و سخن آن حضرت

 ۲۲۴ حدیث شماره

َ�نَا ٢( ُد ْ�ُن َ�َْ� ) َحدَّ ُم ْ�ُن ُ�تَيْبَةَ  ،ُ�َمَّ
ْ
بُو ُ�تَيْبََة َسل

َ
َ�نَا أ ُمثَ�َّ  ،َحدَّ

ْ
ِ بِْن ال  ،َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

�َِس بِْن َمالٍِك قَاَل  ،َ�ْن ُ�َماَمةَ 
َ
لَكَِمَة  :َ�ْن أ

ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم يُِعيُد ال ِ َص�َّ ا�َّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

 َل َ�نُْه.تِلُْعقَ  ،ثََالثًا
 ج افتاد که رسول خدا می گوید: گاھی اوقات اتفاق س)... انس بن مالک۲ـ ( ۲۲۴

فرمودند؛ و ھدفشان از این کار این بود تا معنی و مفھوم  یک کلمه را سه بار تکرار می
 آن به طور کامل و درست، فھمیده و درک شود.

 &  
 سه بار.»: ثالثاً «کرد.  تکرار می»: يعيد«

 تا درست و کامل فھمیده شود.»: لتعقل«

بر مبنای مقتضیات زمان و حاالت  ج شود که پیامبر گرامی اسالم می خاطر نشان
خواستند  می مردمان، گاھی اوقات که موضوعی مھم و اساسی و محوری و بنیادین را

گوش زد کنند و یا حّضار و شنوندگان زیاد بودند؛ یک کلمه را سه بار تکرار 
 دند، تا معنی و مفھوم آن به طور کامل فھمیده و درک شود.فرمو می

 ۲۲۵ حدیث شماره

َ�نَا ُسْفيَاُن ْ�ُن َوِ�يعٍ ٣( ِعْجِ�ُّ قَاَل  ،) َحدَّ
ْ
َ�نَا مُجَيُْع ْ�ُن ُ�َمَر بِْن َ�بِْد الرَّمْحَِن ال ثَِ�  :َحدَّ َحدَّ

يِب َهالََة َزْوِج  ـرَُجٌل ِمْن بَِ� تَِميٍم 
َ
ِ أ

َ
ِ  ،َخِد�َةَ ِمْن َودل بَا َ�بِْد ا�َّ

َ
يِب ـيُْ�َ� أ

َ
، َعِن ابٍْن ِأل

ٍّ رىَِض اهللا تعاىل َعنُهما قَاَل  ،َهالَةَ  ََسِن بِْن يلَعِ
ْ
يِب َهالََة  :َعِن احل

َ
ُت َخايِل ِهنَْد ْ�َن أ

ْ
ل
َ
َوَ�َن  ـَسأ

افًا  ُت  ـوَصَّ
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل  :َ�ُقل ِ َص�َّ ا�َّ ِ َص�َّ  :ِصْف يِل َمنِْطَق رَُسوِل ا�َّ اَكَن رَُسوُل ا�َّ

ْحَزانِ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُمتََواِصَل األ ِفْكَرةِ  ،ا�َّ

ْ
ُ َراَحةٌ  ،َدائَِم ال

َ
ْكِت  ،لَيَْسْت هل َال َ�تلََكَُّم  ،َطِو�َل السَّ

لَكِمِ  ،يِف َ�ْ�ِ َحاَجةٍ 
ْ
، َوَ�تلََكَُّم جِبََواِمِع ال

َ
ِ َ�َعاىل الَكََم َوَ�ِْتُمُه بِاْسِم ا�َّ

ْ
َال  ،الَكَُمُه فَْصٌل  ،َ�ْفتَِتُح ال

مُ  ،فُُضوٌل َوَال َ�ْقِص�ٌ 
ْ
َايِف َوَال ال

ْ
ُم انلِّْعَمَة َو�ِْن َدقَّْت  ،ِه�ِ لَيَْس بِاجل  ،َال يَُذمُّ ِمنَْها َشيْئًا ،ُ�َعظِّ

نَُّه لَْم يَُ�ْن يَُذمُّ َذَواقًا َوَال َ�ْمَدُحهُ َ�ْ�َ 
َ
ْ�يَا َوَال َما اَكَن لََها ،� َي  ،َوَال ُ�ْغِضبُُه ادلُّ فَإَِذا ُ�ُعدِّ
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َقُّ 
ْ
ُ  ،احل

َ
ٌء َحىتَّ يَنْتَرِصَ هل َشاَر  ،َوَال يَنْترَِصُ لََها ،َوَال َ�ْغَضُب نِلَْفِسهِ  ،لَْم َ�ُقْم ِلَغَضِبِه يَشْ

َ
إَِذا أ

شَ 
َ
ِه لُكَِّهاأ َب قَلَبََها ،اَر بَِ�فِّ َث اتََّصَل بَِها ،َو�َِذا َ�َعجَّ َدَّ ُْمَ� َ�ْطَن  ،َو�َِذا حتَ َورَضََب بَِراَحِتِه ايلْ

يرُْسَى
ْ
َشاحَ  ،إِْ�َهاِمِه ال

َ
ْعَرَض َوأ

َ
مُ  ،َو�َِذا فَِرَح َغضَّ َطْرفَهُ  ،َو�َِذا َغِضَب أ  ،ُجلُّ َضِحِكِه اتلَّبَسُّ

َغَماِم.َ�ْفرَتُّ 
ْ
 َ�ْن ِمثِْل َحبِّ ال

ـ که توصیف  سام، ھندبن ابوھاله گوید: از دایی ب) ... حسن بن علی۳ـ ( ۲۲۵
بود ـ پرسیدم و بدو گفتم: چگونگی گفتار  ج ی صفات ظاھری و اخالقی پیامبر کننده

 ای) برای من توصیف و بازگو کن! چنان که دیده را (آن ج رسول خدا
 در پاسخ سؤالم چنین گفت:  سھند بن ابوھاله

گاه ھمیشه اندوھگین و ھمواره در حال اندیشیدن بودند؛ ھیچ ج رسول خدا
ھایی ژرف و طوالنی داشتند؛ و جز در موارد لزوم، سخن  آسایش نداشتند؛ سکوت

گشودند. سخنان خویش را با نام  گفتند؛ و ھرگز بیھوده لب به سخن نمی نمی
رساندند. سخنانشان ھمواره جامع  نام او به پایان می نمودند و به می آغاز ألخداوند

ی حق و باطل از  قول فصل (تعیین کننده ج ھمه معانی بود؛ و کالم آن حضرت
یکدیگر و سخن آخر) بود؛ نه افزونی داشت و نه کاستی؛ خویی معتدل داشتند؛ نه 

د کوچک کردند؛ نعمت خدا را ھر چن کردند و نه خود را خوار و خفیف می درشتی می
ھا و  کردند. خوردنی نمی داشتند. ھیچ چیز از نعمت را نکوھش بود، بزرگ می

 کردند و نه (فزون از اندازه) ستایش. ھا را نه نکوھش می نوشیدنی
آورد؛ (یعنی برای مسائل دنیایی،  دنیا و امور وابسته بدان، ایشان را به خشم نمی

گرفت، ھیچ  می تعرض قرار شدند). ھنگامی که حق مورد ھیچ وقت خشمگین نمی
کس یارای مقاومت در برابر خشم و غضب ایشان را نداشت تا وقتی که از آن حق 

 پشتیبانی الزم را به عمل آورند.
گرفتند؛ و از روی سماحت، ھرگز برای  به خاطر خودشان ھیچ وقت خشم نمی

کنند، با خواستند (به چیزی یا کسی) اشاره  گرفتند. ھرگاه می خویشتن انتقام نمی
خواستند اظھار شگفتی کنند،  کردند؛ و ھنگامی که می تمامِی کف دستشان اشاره می

گفتند، انگشت ابھام دسِت  کردندو در آن حال اگر سخن می دستشان را پشت و رو می
 گرفتند. می چپ خویش را در دسِت راست

وردند. و آ گردانیدند و به روی خودشان نمی آمدند، روی بر می ھرگاه به خشم می
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ھا را برھم  ھشتند و پلک شدند، چشمانشان را فرو می ھرگاه بسیار شادمان می
زدند،  بیشتر به صورت تبّسم بود و چون لبخند می ج نھادند؛ خندیدن آن حضرت می

گردید  ھای تگرگ) آشکار و ھویدا می ھای پیشین ایشان، به سان مروارید (یا دانه دندان
 زد. می و برق

 &  
 دایی من.»: خالی«

ی نام اصلی ابوھاله اختالف است؛ گروھی نام او و پدرش  درباره»: هندبن ابی هالة«

 اند. نوشته» ةزرار«و » هند«را به صورت 

ی  و از َاشراف و بزرگان قریش بوده و در دوره لو ابوھاله، شوھر دوم خدیجه
و درکنار  ج در کنف حمایت پیامبراکرم» ھند«جاھلی درگذشته است؛ و پسرش 

برادر  ستربیت شده و پرورش یافته است. از این رو ھند لی کبری مادرش خدیجه
 آید. به حساب می بو دایی حسن بن علی لی زھرا فاطمه

افاً «  بود. ج ی صفات ظاھری و اخالقی پیامبر بسیار توصیف کننده»: وصّ

ف«  فعل امر؛ توصیف کن، بیان کن.»: صِ

نطق«  سخن، میزان سخن و استدالل، کیفّیت گفتار. سخن گفتن، گفتار،»: مَ

 ھمواره و ھمیشه.»: متواصل«

زن«جمع »: احزان«  ، و به معنای اندوه و دلتنگی.»حُ

 آسایش، شادمانی.»: راحة«اندیشیدن. »: ةالفكر«

کرد و به  می سخنان خود را با نام خدا آغاز»: يفتتح الكالم و خيتمه باسم اهللا تعالی«
 رساند. مینام او به پایان 

يفتتح الكالم و «با این عبارت آمده است:» املحمدية الشامئل«ای دیگر از  و در نسخه

کردند  سخنان خود را از آغاز تا پایان، با تمامِی فضای دھانشان ادا می«؛ »خيتمه باشداقه
 »گفتند. ی دھان، سخن نمی و ھمچون متکبران و خودبزرگ بینان با گوشه

ی معانی و مفاھیم باشد. سخنانی کوتاه و  سخنانی که جامِع ھمه»: جوامع الكلم«
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 مختصر اّما ُپر محتوا و کامل.

 توان به دو گونه ترجمه کرد: می این عبارت را»: كالمه فصلٌ «

 ی حق از باطل بود. تعیین کننده ج کالم پیامبر -۱
 شمرده و با فاصله بود، که نه فزونی داشت و نه کاستی. ج گفتار آن حضرت -۲

 ُپرحرفی، فزونی در کالم.»: فضول«

 کم حرفی، کاستی در کالم که منجر به گنگ و مبھم شدن کالم گردد.»: تقصري«

 خشن و تندخوی، درشت و غلیظ.»: اجلافی«

 توان به دو گونه خواند: می این عبارت را»: املهني«

) به ضم میم» املُهني« -۱ ، خوار : کسی را با گفتار و کردار خویش(اسم فاعل از اَهانَ
 و زبون کردن.

: خوار و زبون؛ کم (اسم مفعول، از مهانة و حقارة و ابتذال) به فتح میم »املَهني« -۲
 خرد و کم تمیز.

 داشت . گرفت، بزرگ می می احترام و بزرگداشت آن را»: يُعظّم«

 اگر چه آن نعمت، کم و ناچیز بود.»: و ان دقّت«

 کرد. مذّمت و نکوھش نمی»: ال يذمّ «

واقاً «  ھر خوردنی و آشامیدنی.»: ذَ

 گرفت. حق مورد تعّرض و تجاوز قرار می»: احلق تعدی«

 گرفت. می انتقام»: ينترص«

بَها« لَ  کف دست خویش را پشت و رو کرد و گرداند.»: قَ

 کف دست.»: راحة«با کف دسِت راستش. »: اليمنی براحته«

ضَ «  از آن روی گردان شد و بدو پشت کرد.»: اَعرَ

ضَ «ی معنای  این واژه تأکید کننده»: احاَش«  جاست؛ یعنی: ھرگاه رسول خدا» اَعرَ
 آوردند. گردانیدند و به روی خودشان نمی آمدند، روی بر می به خشم می
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ضَّ «  نھاد. ھا را بر ھم می ھشت و پلک چشمانش را فرو می»: طَرفَه غَ

لُّ «  قسمت عمده و اساسی؛ بیشترین.»: جُ

م«  زدن، آھسته خندیدن.لبخند »: التبسّ

» ُّ  خندید. به نرمی و آھستگی می»: يَفرتَ

 ھای مروارید. ھای تگرگ، یا دانه دانه»: الغامم حبّ «





 

 
 
 
 
 

 )۳۵باب (
 ج خندیدن رسول خدا

 



 

 
 ۲۲۶ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ١(
َ
َ�نَا أ امِ  ،) َحدَّ َعوَّ

ْ
نا َ�بَّاُد ْ�ُن ال خرَبَ

َ
اُج  ،أ َجَّ

ْ
نَا احل ْخرَبَ

َ
رَْطاَة  ـأ

َ
، ـوَُهَو اْ�ُن أ

ِ َص�َّ  :َ�ْن َجابِِر بِْن َسُمَرَة رىَِض اهللا َعنُه قَاَل  ،َ�ْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب  اَكَن يِف َساِق رَُسوِل ا�َّ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم مُحُوَشةٌ  ًما ،ا�َّ  تَبَسُّ

َّ
ُت�َ ،َوَ�َن َال يَْضَحُك إِال

ْ
ِْه قُل

َ
َحُل  :فَُكنُْت�َ إَِذا َ�َظْرُت�َ إِيل

ْ
�

َ
أ

َحَل.
ْ
�

َ
َعيْنَْ�ِ َولَيَْس بِأ

ْ
 ال

زُمخت و فربه  ج ضرتھای پای آن ح گوید: ساق سة) ... جابر بن سمر۱ـ ( ۲۲۶
گذشت؛  ی ایشان از حّد تبّسم نمی خندهگاه نبود؛ بلکه ظریف و چشم نواز بود. و ھیچ

گفتی چشمانشان را سرمه کشیده اند،  نگریستی، می می و چنان بود که ھرگاه به ایشان
 حال آنکه سرمه نکشیده بودند.

 &  
نباشد، تا آن را از چشم نوازی ظرافت و خوش اندامی که زُمخت و فربه »: محوشة«

 باز دارد و از دل انگیزی بیاندازد.

امً  و كان ال يضحك« ای جز لبخند و تبسم نداشت. یعنی: در بیشتر  خنده»: االّ تبسّ

بر عکس بوده است و  ج مردم خندیدن بر لبخند غلبه دارد و حال آنکه در رسول خدا
از  ج است؛ و اندوھگین بودن پیامبر لبخند ایشان بر بلند خندیدن ایشان غلبه داشته

 بیم خداوند متعال، مانع لبخند بر لب داشتن برای مردم نیست.

توان به دو  می را» قلتَ «و » نظرتَ «، »كنتَ «ھای  واژه»: فكنت اذا نظرتَ اليه قلتَ «
 گونه ترجمه کرد:

 شود و می »متكلم وحده«؛ در این صورت »قلتُ «و » نظرتُ «، »كنتُ « به ضم تاء: -۱

 چنان بود که ھرگاه به ایشان ج ھای رسول خدا و مژه«معنی چنین است: 
اند و حال آنکه  گفتم: چشمانشان را سرمه کشیده نگریستم، با خود می می

 »سرمه نکشیده بودند.

است و معنی  »مخاطب«؛ در این صورت »قلتَ «و » نظرتَ «، »كنتَ « به فتح تاء: -۲

 بود که ھرگاه به ایشان چنان ج ھای رسول خدا و مژه«چنین است: 
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اند و حال آنکه  گفتی: چشمانشان را سرمه کشیده می نگریستی، با خود می
 »سرمه نکشیده بودند.

 چشمان سرمه کشیده شده.»: العينني اكحل«

به طور طبیعی، بسیار مشکی بوده است و  ج ھای پیامبر یعنی مژه»: باكحل ليس«
ھای  نگریست و چشم وی به مژه می ی ایشان چنان سیاه بود که ھر کس به چھره

به چشمان خویش سرمه کشیده  ج گفت: پیامبر افتاد، با خود می می ج رسول خدا
به طور طبیعی، بسیار مشکی و  ج ھای آن حضرت است و حال آنکه چنان نبود و مژه

 چشم نواز و دل انگیز بود.

 ۲۲۷ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ٢( نَا اْ�ُن لَِهيَعةَ  ،) َحدَّ ْخرَبَ
َ
ُمِغَ�ةِ  ،أ

ْ
ِ بِْن ال ِ  ،َ�ْن ُ�بَيِْد ا�َّ َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

نَُّه قَاَل 
َ
َارِِث بِْن َجْزٍء رىَِض اهللا َعنُه �

ْ
ِ َص�َّ  :بِْن احل ًما ِمْن رَُسوِل ا�َّ رَثَ تَبَسُّ

ْ
�

َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
َما َرأ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم.  ا�َّ
ام که بیشتر از  گوید: ھیچ کس را ندیده س) ... عبدالله بن حارث بن َجزء۲ـ ( ۲۲۷

بر بلند خندیدن  ج لبخند بر لب داشته باشد. (یعنی لبخند رسول خدا ج رسول خدا
غلبه داشته است؛ حال آنکه در بیشتر مردم، بلند خندیدن بر لبخند زدن غلبه دارد. و 

مانع لبخند بر لب داشتن برای گاه ھیچاز بیم خدا،  ج اندوھگین بودن رسول خدا
 مردم نیست).

 ۲۲۸ حدیث شماره

ُل ٣(
َّ

َال
ْ
مْحَُد ْ�ُن َخادِلٍ اخل

َ
َ�نَا أ يْلََحاِ�ُّ  ،) َحدَّ َ�نَا َ�َْ� ْ�ُن إِْسَحاَق السَّ ُْث ْ�ُن  ،َحدَّ

َ
َ�نَا يل َحدَّ

يِب َحِبيٍب  ،َسْعدٍ 
َ
َارِِث رىَِض اهللا َعنُه قَاَل  ،َ�ْن يَِز�َد بِْن أ

ْ
ِ بِْن احل َما اَكَن  :َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ًما.  تَبَسُّ
َّ

َم إِال
ُ َعلَيِْه وََسلَّ ِ َص�َّ ا�َّ  َضِحُك رَُسوِل ا�َّ

از حّد  ج ی رسول خدا گوید: ھیچگاه خنده س) ... عبدالله بن حارث۳ـ ( ۲۲۸
 گذشت. تبّسم و لبخند نمی



 ٣٤٢ ج) خندیدن رسول خدا ۳۵باب (

 ۲۲۹ حدیث شماره

َُسْ�ُ ْ�ُن ُحَر�ٍْث ٤(
ْ
اٍر احل بُو َ�مَّ

َ
َ�نَا أ َ�نَا َوِ�يعٌ  ،) َحدَّ ْ�َمُش  ،َحدَّ

َ
َ�نَا األ َمْعُروِر  ،َحدَّ

ْ
َعِن ال

يِب َذرٍّ رىَِض اهللا َعنُه قَاَل  ،بِْن ُسَو�ْدٍ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :َ�ْن أ ِ َص�َّ ا�َّ ْعلَُم « :قَاَل رَُسوُل ا�َّ

َ َ
إِ�ِّ أل

َل  وَّ
َ
َنَّةَ  أ

ْ
ِقيَاَمِة َ�يَُقاُل  :َوآَخَر رَُجٍل َ�ُْرُج ِمَن انلَّارِ  ،رَُجٍل يَْدُخُل اجل

ْ
 :يُْؤَ� بِالرَُّجِل يَْوَم ال

 َ�نُْه ِكبَارَُها ،اْعرُِضوا َعلَيِْه ِصَغاَر ُذنُو�ِهِ 
ُ
ُ  ،َوُ�َبَأ

َ
َت يَْوَم َكَذا :َ�يَُقاُل هل

ْ
وَُهَو  ،َكَذا وَ�َذا ،َعِمل

ْ�ُطوُه َماَكَن لُكِّ َسيِّئٍَة َعِملََها َحَسنَةً  :َ�يَُقاُل  ،وَُهَو ُمْشِفٌق ِمْن ِكبَارَِها ،ُمِقرٌّ َال ُ�نِْكرُ 
َ
 :َ�يَُقوُل  ،أ

َراَها َهُهنَا!
َ
 »إِنَّ يِل ُذنُو�ًا ال أ

بُوَذرٍّ  
َ
ُ َعلَيْهِ  :قَاَل أ ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
 وََسلََّم َضِحَك َحىتَّ بََدْت نََواِجُذُه. فَلََقْد َرأ

فرمودند: به راستی من نسبت به  ج گوید: رسول خدا س) ... ابوذر۴ـ ( ۲۲۹
آید،  شود و آخرین کسی که از دوزخ بیرون می می نخستین کسی که وارد بھشت

گاھی و اطالع دارم؛ اینگونه که در روز رستاخیز، فردی را برای حساب و کتاب  آ
شود: گناھان کوچکش را بر او عرضه دارید؛ و  ورند و به فرشتگان الھی گفته میآ می

 دارند. می این در حالی است که گناھان بزرگش را از او پوشیده و پنھان
ای؛ و  شود: در فالن وقت، مرتکب این گناه و آن گناه شده می سپس بدان فرد گفته

را ھا  آن نماید و چیزی از می اقرار اش اعتراف و آن مرد نیز به انجام گناھان صغیره
 نماید؛ و از نمایان شدن گناھان بزرگش بیمناک است. انکار نمی

رسد: به جای ھر گناه و بدی، برای او  می از جانب خدا، فرمانی بدینگونهگاه آن
خوبی و نیکی منظور دارید! در اینجاست که آن فرد گنھکار از روی طمع و خوش بینی 

 ام که گوید: به راستی من گناھان دیگری نیز داشته اوند متعال، میبه لطف و کرم خد
 بینم! نمی را در اینجاھا  آن

این سخن را گفتند، ایشان رادیدم که چنان  ج گوید: وقتی پیامبر اکرم سابوذر
 ھایشان نمایان گشت. خندیدند که دندان

 &  
بَأ«  شود. می پوشیده و نھان»: خيُ

روز، زمان، ساعت، مطلق «یوم در لغت به این معانی آمده است: ی  واژه»: كذا يوم«
 ».وقت
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 شود: به سه وجه آورده می»: كذا«

رأيت «اشاره است: » ذا«تشبیه، و » كاف«ی باقی بر اصل خود؛ یعنی  دو کلمه -۱

و ». : زید را دانشمند دیدم و ھمچنین عمرو رازيداً فاضالً و رأيت عمرواً كذا

 شود. گفته می» هكذا«آید و  سر آن در میی تنبیه بر »ها«گاھی 
ی واحدی است مرکب از دو کلمه که آن را از غیر عدد کنایه آرند:  کلمه -۲

 ».: در فالن جا و فالن جا، رودی روان استبمكان كذا و كذا هنر جيری«

قبضت «ی واحدی است مرکب از دو کلمه که آن را از عدد کنایه آرند:  کلمه -۳

 ».ن مبلغ درھم گرفتم: فالكذا و كذا درمهاً 

رًّ « قِ  اقرار کننده، معترف.»: مُ

 بیمناک، ترسان.»: مشفق«

ت«  نمودار شد، ظاھر و ھویدا گشت.»: بَدَ

 ھای عقل. دندان»: نواجذ«

 ۲۳۰ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ٥(
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن َ�ْمٍرو ،) َحدَّ َ�نَا َزائَِدةُ  ،َحدَّ َ�ْن  ،َ�ْن َ�يَانٍ  ،َحدَّ

يِب َحاِزمٍ 
َ
ِ رىَِض اهللا َعنُه قَاَل  ،قَيِْس بِْن أ ِ َص�َّ  :َ�ْن َجِر�ِر بِْن َ�بِْد ا�َّ َما َحَجبَِ� رَُسوُل ا�َّ

ْسلَْمُت 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم ُمنُْذ أ  َضِحَك. ،ا�َّ

َّ
 َوَال َرآِ� إِال

قتی که به اسالم گرویدم و مسلمان گوید: از و س) ... جریر بن عبدالله۵ـ ( ۲۳۰
آن گاه ی خویش منع نفرمودند؛ و ھیچ مرا از ورود به خانه ج ام، رسول خدا گشته

مرا ندیدند و با من روبرو نشدند، مگر آنکه خندیدند( و با ُخلق و خویی نیک  ج حضرت
 درشتی نکردند، بلکه مردی خوش اخالق وگاه و زیبا، با من برخورد نمودند؛ و ھیچ

 نیک سیرت بودند.)

 &  
بنی« جَ  توان به دو گونه تفسیر کرد: می مرا منع نکرد. عدم منع را»: ما حَ
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 ی خویش منع نفرمود. گاه مرا از ورود به خانهھیچ -۱
مرا از ھمنشینی و مصاحبت با خود،  ج از ھنگامی که مسلمان شدم، پیامبر -۲

 منع نفرمود.
از زمانی که به اسالم «نین ترجمه کرد: توان ھر دو معنی را مراد گرفت و چ می و

 ».مرا از ورود به خانه و ھمنشینی با خود منع نفرمود ج گرویدم، رسول خدا

آید؛ و در صورتی که فعل ماضی باشد، به  حرف جّر است و بر سر اسم در می»: منذ«

ن«معنی  اگر فعل بر و ». ام : او را از سال پیش ندیدهما رأيته منذ عامٍ «رود:  می به کار» مِ

: او را در امروز ما رأيته منذ اليوم«رود:  می به کار» فی«حال داللت کند، به معنی 
 ».ام ندیده

ی اسمیه آمده باشد، مثل:  و ظرف مضاف است در صورتی که پس از آن، یا جمله

؛ یا »پردازد : ھمواره از روزگار جوانی به طلب دانش میما زال يطلب العلم منذ هو فتی«

: از ھنگامی که باران بارید، بیرون ما خرجت منذ نزل املطر«ی فعلیه، مثل:  جمله
 ».نرفتم

 ۲۳۱ حدیث شماره

مْحَُد ْ�ُن َمِنيعٍ ٦(
َ
َ�نَا أ َ�نَا ُمَعاِوَ�ُة ْ�ُن َ�ْمٍرو ،) َحدَّ َ�نَا َزائَِدةُ  ،َحدَّ َعِن إِْسَماِ�يَل بِْن  ،َحدَّ

يِب َخادِلٍ 
َ
ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  :اَل َ�ْن َجِر�ٍر قَ  ،َ�ْن قَيٍْس  ،أ ِ َص�َّ ا�َّ َوَال َرآِ�  ،َما َحَجَبِ� رَُسوُل ا�َّ

َم.  تَبَسَّ
َّ

ْسلَْمُت إِال
َ
 ُمنُْذ أ

گوید: از ھنگامی که مسلمان و حقگرا شدم،  س)... جریربن عبدالله۶ـ ( ۲۳۱
مرا از ورود به خانه و از ھمنشینی و مصاحبت با خویش منع نفرمودند؛  ج رسول خدا

مرا ندیدند و با من روبرو نشدند مگر آنکه به من لبخند زدند و  ج آن حضرتگاه و ھیچ
 تبّسم نمودند.

 ۲۳۲ حدیث شماره

ِيِّ ٧(
َ�نَا َهنَّاُد ْ�ُن الرسَّ بُو ُمَعاِوَ�ةَ  ،) َحدَّ

َ
َ�نَا أ ْ�َمِش  ،َحدَّ

َ
َ�ْن  ،َعِن إِبَْراِهيمَ  ،َعِن األ

َماِ�ِّ 
ْ
ل ِ بِْن َمْسُعوٍد رىَِض اهللا تعاىل عنه قَاَل  ،َعِبيَدَة السَّ ِ َص�َّ  :َ�ْن َ�بِْد ا�َّ قَاَل رَُسوُل ا�َّ



 دیةی فارسی الشمائل المحّم  ترجمه    ٣٤٥

ُ َعلَيِْه وََسلَّمَ  ْهِل انلَّاِر ُخُروًجا« :ا�َّ
َ
ْعرُف آِخَر أ

َ َ
ُ  ،نَْها زَْحًفارَُجٌل َ�ُْرُج مِ  :إِ�ِّ أل

َ
 :َ�يَُقاُل هل

َنَّةَ  ،اْ�َطِلْق 
ْ
َنَّةَ  :قَاَل  ،فَاْدُخِل اجل

ْ
َمنَاِزَل  ،َ�يَْذَهُب يِلَْدُخَل اجل

ْ
َخُذوا ال

َ
َ�َ�ِْجُع  ،َ�يَِجُد انلَّاَس قَْد أ

َمنَاِزَل  ،يَا رَبِّ  :َ�يَُقوُل 
ْ
َخَذ انلَّاُس ال

َ
ُ  ،قَْد أ

َ
َمانَ  :َ�يَُقاُل هل تَْذُكُر الزَّ

َ
ي ُكنَْت ِ�يِه؟ َ�يَُقوُل  أ ِ

َّ
 :اذل

ُ  ،َ�َعمْ 
َ

ُ  ،َ�يَتََم�َّ  :قَاَل  ،َ�َمنَّ  :َ�يَُقاُل هل
َ

ي َ�َمنَّيْتَه :َ�يَُقاُل هل ِ
َّ

إِنَّ لََك اذل
ْ�يَا ،فَ ْضَعاِف ادلُّ

َ
َة أ  ،وََعرَشَ

َمِلُك؟ :َ�يَُقوُل  :قَاَل 
ْ
نَْت ال

َ
�َْسَخُر يِب َوأ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم  :قَاَل » أ ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
فَلََقْد َرأ

 َضِحَك َحىتَّ بََدْت نََواِجُذُه.
فرمودند: من نسبت به  ج گوید: رسول خدا س)... عبدالله بن مسعود۷ـ ( ۲۳۲

گاھی و اطالع دارم که  آخرین و واپسین کسی که از آتش سوزان دوزخ رھایی می یابد، آ
شود: برو و وارد  آید. بدو گفته می خیزان و به صورِت سینه خیز از آن بیرون میافتان و 

 بھشت بشو!
رود تا بدان وارد شود؛  فرمایند: وی به سوی بھشت می در ادامه می ج رسول خدا

اند. به ناچار باز  شود که مردمان، درجات و منازل بھشت را تصرف کرده ولی متوجه می
گوید: پروردگارا! به راستی مردمان، منازل و  ند متعال میگردد و خطاب به خداو می

شود: آیا روزگاری را که در دنیا زندگی  اند! بدو گفته می درجات بھشت را تصرف نموده
گوید: آری به خاطر دارم. دوباره به  آوری؟ او در پاسخ می به سر کردی را به خاطر می

 خداوند بخواه.خواھی، از  می شود: اینک ھر چه می او گفته
خواھد. پس از آن بدو  می فرمایند: او چیزی را از خداوند متعال می ج رسول خدا

شود و افزون بر آن، ده  شود: آنچه خواستی و آرزو نمودی برای تو داده می گفته می
 پنداشتی نیز از آِن تو است. برابر آنچه در دنیا می

 این ھنگام آن بنده شوکه فرمایند: در ی سخنانشان می در ادامه ج آن حضرت
کنی، حال آنکه تو  گوید: بار خدایا ! آیا مرا مسخره می شود و خطاب به خدا می می

 پادشاه تمام جھانی!
چنان لبخندی بر لب  ج گوید: در این ھنگام دیدم که پیامبر سعبدالله بن مسعود

 ھایشان ظاھر و ھویدا گشت. آوردند و خندیدند که دندان

 &  
ا« حفً خزیدن، بر روی شکم راه رفتن، بر نشیمنگاه آھسته آھسته رفتن، افتان و »: زَ

 خیزان و سینه خیز رفتن.



 ٣٤٦ ج) خندیدن رسول خدا ۳۵باب (

 فعل امر؛ برو و حرکت کن.»: انطلق«

وا« ذُ  تصرف کردند و فراچنگ آوردند.»: اَخَ

 ھای بھشتی، درجات بھشتی. مقام»: املنازل«

 ؟آوری؟ آیا به یاد داری آیا به خاطر می»: أتذكر«

وقت؛ اندک باشد یا بسیار؛ «این واژه به این معانی استعمال شده است: »: الزمان«
 »عمر انسان

َنَّ «  خواھد آرزو کن. می خواھی بخواه. ھر چه دلت می فعل امر؛ ھر چه»: متَ

 َده برابر.»: اضعافٍ  ةعرش«

 دھی. می آیا مرا مورد تمسخر و استھزاء قرار»: اتسخر«

 پادشاه ھر دو جھان. خدای بزرگ،»: املَلِک«

 ۲۳۳ حدیث شماره

َ�نَا ُ�تَيْبَُة ْ�ُن َسِعيدٍ ٨( ْحوَِص  ،) َحدَّ
َ
بُو األ

َ
َ�نَا أ يِب إِْسَحاَق  ،َحدَّ

َ
ِّ بِْن َر�ِيَعَة  ،َ�ْن أ َ�ْن يلَعِ

اَكِب قَاَل  :قَاَل  ا وََضَع رِْجلَُه يِف الرِّ َكبََها فَلَمَّ يِتَ بَِدابٍَّة ِلَ�ْ
ُ
�  :َشِهْدُت َعِليًّا رىَِض اهللا عنه أ

 ِ ا اْستَوَى ىلَعَ َظْهرَِها َقاَل  ،ا�َّ ِ  :فَلَمَّ َْمُد ِ�َّ
ْ
َا َهَذا َوَما ُكنَّا  :ُ�مَّ قَاَل  ،احل

َ
َر نل ي َسخَّ ِ

َّ
{ ُسبَْحاَن اذل

 ُ
َ

 َر�ِّنَا لَُمنَْقِلبُوَن } ُ�مَّ قَاَل هل
َ

ِ  : ُمْقِرِ�َ� َو�ِنَّا إِىل َْمُد ِ�َّ
ْ
رَبُ  ،ـثََالثًا  ـاحل

ْ
�

َ
ُ أ ، ـثََالثًا  ـَوا�َّ

نَْت  ،ُسبَْحانََك إِ�ِّ َظلَْمُت َ�ْفيِس 
َ
 أ

َّ
نُوَب إِال إِنَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ

  ،ُ�مَّ َضِحَك  ،فَاْغِفْر يِل فَ
ْ
 :ُت َ�ُقل

ُمْؤِمِنَ�؟! قَاَل 
ْ
ِمَ� ال

َ
ٍء َضِحْكَت يَا أ يِّ يَشْ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َصنََع  :ِمْن أ ِ َص�َّ ا�َّ يُْت رَُسوَل ا�َّ

َ
َرأ

ُت  ،َكَما َصنَْعُت ُ�مَّ َضِحَك 
ْ
؟! قَاَل  :َ�ُقل ِ ٍء َضِحْكَت يَا رَُسوَل ا�َّ يِّ يَشْ

َ
إِنَّ َر�ََّك « :ِمْن أ

َْعَجُب مِ 
َ

َحٌد َ�ْ�ُه :ْن َ�بِْدهِ إَِذا قَاَل يل
َ
نُوَب أ نَُّه َال َ�ْغِفُر اذلُّ

َ
 ».رَبِّ اْغِفْر يِل ُذنُوِ� َ�ْعلم، �

در حالی رفتم  سگوید: به نزد علی بن ابی طالب سربیعة)... علی بن ۸ـ ( ۲۳۳
که برای وی مرکبی آورده شد تا بر آن سوار شود. چون پای خویش را در رکاب 

ی مھربان] گفت. و ھمینکه  [به نام خداوند بخشنده» الرحيم بسم اهللا الرمحن«گذاشت، 

[حمد و » احلمد هللا«بر پشت حیواِن سواری قرار گرفت و مستقر گردید و جاخوش کرد، 
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ِيٱُسۡبَ�َٰن ﴿ این آیه را با خود زمزمه نمود:گاه ستایش، از آِن خداست] گفت؛ و آن َّ� 
َر َ�َا َ�َٰذا َوَما ُكنَّا َ�ُ  ٓ إَِ�ٰ َرّ�َِنا لَُمنَقلُِبونَ  ١٣ُمۡقرِ�ِ�َ  ۥَسخَّ ا  ؛]۱۴-۱۳[الزخرف:  ﴾١٤��َّ

را به زیر فرمان ما درآورد و گرنه ما بر رام کردن و  ھا اینپاک و منّزه خدایی است که او «
گردیم (و حساب و کتاِب  ن باز میتوانایی نداشتیم؛ و ما به سوی پروردگارما ھا، آننگھداری 

 ».دھیم) ی زندگی دنیای خود را بازپس می نحوه
اهللا «[تمام حمد و ستایش، از آِن خدا است]، و سه بار » احلمد هللا«سپس سه بار 

 چنین گفت: گاه [خدا از ھمه چیز و ھمه کس، برتر و بزرگتر است]، گفت و آن» اكرب

پرودگارا ! تو پاک «؛ »فانّه ال يغفر الذنوب االّ انت سبحانك اين ظلمت نفيس فاغفريل«
و منّزھی (از ھر گونه کم و کاستی و فراتر از ھر آن چیزی ھستی که نسبت به تو 

ام؛  کنیم)؛ به راستی من بر خویشتن ستم روا داشته گذرد و تصور می می ھایمان بردل
 ».آمرزد جز تو نمی شک که گناھان را کسی بی پس مرا ببخش و از تقصیراتم بگذر؛

گوید: من بدو گفتم: ای  سخندید. علی بن ربیعة سسپس علی بن ابی طالب
در پاسخ گفت: خودم دیدم که آن  سامیرالمؤمنین ! از چه چیزی خندیدید؟ علی

خندیدند؛ از این از ایشان گاه مانند این رفتار من، رفتار نمودند، و آن ج حضرت
یزی خندیدید؟ ایشان در پاسخ فرمودند: ھرگاه ! از چه چج پرسیدم: ای رسول خدا

[پروردگارا ! گناھان مرا بیامرز]؛ پروردگار متعال، » ربّ اغفر يل ذنويب«گوید:  بنده می
آمرزد و  نمی داندکه کسی جز ذات او، گناھان را اش می شود از اینکه بنده می خشنود

 بخشد. نمی

 &  
 به حضور رسیدم.»: شهدتُ «

جنبنده، چھارپا، ھر حیوانی که بر زمین راه برود؛ و غالبًا بر چھارپایانی که »: دابَّة«
 شود. می بر آن سوار شوندیا بار کشند، اطالق

جله«  پای خود را.»: رِ

کنند و ھنگام سوار شدن، پا در  ی فلزی که به زین اسب آویزان می حلقه»: الركاب«
 گذارند. آن می
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 ھفت معنی دارد که عبارتند از:» اِستوی«ی  در زبان عربی، واژه»: استوی«

ۖ ٱَ�َ  ۡسَتوَۡت ٱوَ ﴿ ی ھود: سوره ۴۴ی  قرار گرفت؛ مانند آیه -۱ کشتی «؛ ﴾ۡ�ُودِّيِ
 ».بر کوِه ُجودی قرار گرفت ÷نوح

َمآءِ ٱإَِ�  ۡسَتَوىٰٓ ٱُ�مَّ ﴿ ی فصلت: سوره ۱۱ی قصد و اراده کرد؛ مانند آیه -۲ ؛ ﴾لسَّ
 ».کردسپس آفرینش آسمان را اراده «

هُ ﴿ ی قصص: سوره ۱۴ی  کامل شد؛ مانند آیه -۳ ُشدَّ
َ
ا بَلََغ أ وقتی « ؛﴾ۡسَتَوىٰٓ ٱوَ  ۥَولَمَّ

اش کامل  به نھایت قدرت و رشد جسمانی خود رسید و خرد و اندیشه ÷که موسی
 ».گردید

 ۡلَعۡرِش ٱَ�َ  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ ی طه: سوره ۵ی  به معنی استیالء و غلبه؛ مانند آیه -۴
ی  خدای مھربان برعرش غلبه و استیالء یافت. یعنی آن را در قبضه« ؛﴾٥ۡسَتَوىٰ ٱ

 ».قدرت خویش گرفت
فالنی حکومت را «؛ »لی العرشعَ  النٌ وی فُ ستَ اِ «به معنی تصّرف کرد؛ مانند:  -۵

 »تصرف کرد؛ اگر چه بر تخت ننشسته باشد.

ۡ�َ�ٰ ٱَوَما �َۡسَتوِي ﴿ ی فاطر: سوره ۱۹ی  به معنی مساوی بودن؛ مانند آیه -۶
َ
�ۡ 

 ».کور و بینا با یکدیگر مساوی نیستند« ؛]۱۹[فاطر:  ﴾١٩ۡ�َِص�ُ ٱوَ 

وَُهَو  ٦ۡسَتَوىٰ ٱفَ ﴿ ی نجم: سوره ۷و   ۶ی  به معنی راست شدن؛ مانند آیه -۷
 ِ فُقِ ٱب

ُ
ٰ ٱ ۡ� َ�ۡ

َ
سپس راست ایستاد در حالی که در جھت بلند آسمان قرار « ؛﴾٧ۡ�

 »داشت.
معنای نخست است؛ یعنی: قرار گرفت و جا خوش و در متن حدیث، مراد ھمان 

 کرد.

 ، به معنای قدرت و توانایی داشتن بر چیزی.»اقران«ی  از ماده»: مقرنني«

ضبط و نگھداری کردن «به معنی » اقران«اند:  برخی از ارباب لغت نیز گفته
 ی آن، توانایی است. و در اصل به معنی قرین چیزی واقع شدن بوده که الزمه »چیزی

 بر نگھداری و ضبط آن است.

، مفھومش این است که: اگر لطف پروردگار و »و ما كنّا له مقرنني«ی  بنابر این جمله
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ھا نداشتیم و این حیواناِت  مواھب او نبود، ما ھرگز توانی بر ضبط و نگھداری این مرکب
حاکم ھا  آن به مراتب از انسان بیشتر است، اگر روح تسلیم برھا  آن نیرومند که قدرت

برود؛ به ھمین دلیل گھگاه که ھا  آن توانست حتی نزدیک نمی شد، ھرگز انسان نمی
دھند، تبدیل به  یکی از این حیوانات، خشمگین شده و روح تسلیم را از دست می

را ندارد؛ در صورتی ھا  آن گردند که چندین نفر، قدرت مقابله با موجودات خطرناکی می
را به ریسمانی ببندند و ھا  آن ھا یا صدھا رأس از ده که در حال عادی ممکن است،

 را ببرد.ھا  آن ای بسپارند تا ھر کجا که خواھد دست بچه
ھا  آن خواھد نعمت حال عادی گویی خداوند با این حاالت استثنایی چھارپایان، می

 را روشن سازد.

نا ملنقلبون« ای  است. و نیز اشارهی معاد  ای به مسأله این جمله، اشاره»: و انّا الی ربّ
ھای راھوار، مغرور  است به این معنی که مبادا ھنگام سوار شدن و تسلط بر این مرکب

شوید و در زرق و برق دنیا فرو روید؛ باید به ھر حال به یاد آخرت باشید؛ چرا که حالت 
ھای خود را  دھد و کسانی که مرکب می غرور مخصوصًا در این موقع فراوان دست

 دھند کم نیستند. می برتری جویی و تکّبر بر دیگران قراری  وسیله
و از سوی دیگر، سوار شدن بر مرکب و انتقال از جایی به جای دیگر، ما را به انتقال 

 سازد. آری، ما سرانجام به سوی خدا می بزرگمان از این جھان به جھان دیگر متوجه
 رویم. می

کم و کاستی و عیب و َنقص و فراتر از  خدایا تو پاک و منّزھی از ھرگونه»: سبحانک«
 کنیم. می گذرد و تصور می ھر آن چیزی ھستی که نسبت به تو بر دلھایمان

 رود: می این واژه به صورتھای زیر در لغت به کار»: اَیّ «
ی آن حذف گردد،  اسم موصول است و چون مضاف واقع شود و صدر صله -۱

م اشدّ علی الرمحن عتيّاً ثم لننزعنّ من كل شيع«شود:  مبنی بر ضّم می  ».ة اهيُّ

زيد رجلٌ ایُّ «صفتی است برای موصوف نکره و بر معنی کمال داللت دارد:  -۲

 ».: زید مردی است، چطور مردی، کامل در صفت مردانرجلٍ 

: زید را دیدم در حالی که بسیار لقيت زيداً ایَّ عامل«حال است برای معرفه،  -۳
 ».دانشمند بود
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کند و برای مطابقت با ما بعد خود، عوامل  ل را مجزوم میشرطّیه است و دو فع -۴

اً يُكرم اُكرم«پذیرد:  ِاعراب را می : ھر که را بزرگ بدارد من ھم بزرگ اَيّ
 »دارم. می

: پس به کدام سخن پس از آن، حديث بعده يؤمنون يّ فبا«ادات استفھام است:  -۵
 ».ایمان خواھند آورد؟

ه الف و الم؛ و در این صورت مبنی بر ضّم اّی وصلّیه است برای ندای معرفه ب -۶

ا الرسول بلّغ«پیوندد:  است و ھاء تنبیه به آخر آن می : ای پیامبر تبلیغ يا اهيّ
 ».کن

ادات حکایت است و از مسئول عنه خود، در اعراب و جنس و عدد پیروی  -۷
 کند. می

 گردد. حتمًا خوشحال و خشنود می»: ليعجب«

 ۲۳۴ حدیث شماره

ارٍ ) ٩( ُد ْ�ُن �َشَّ َ�نَا ُ�َمَّ نَْصارِيُّ  ،َحدَّ
َ
ِ األ ُد ْ�ُن َ�بِْد ا�َّ َ�نَا ُ�َمَّ ِ ْ�ُن  ،َحدَّ َ�نَا َ�بُْد ا�َّ َحدَّ

ْسوَدِ  ،َعْونٍ 
َ
ِد بِْن األ ِد بِْن ُ�َمَّ يُْت انلَّيِبَّ  :قَاَل َسْعدٌ  :َ�ْن اَعِمِر بِْن َسْعٍد قَاَل  ،َ�ْن ُ�َمَّ

َ
لََقْد َرأ

َنَْدِق َحىتَّ بََدْت نََواِجُذهُ َص�َّ 
ْ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َضِحَك يَْوَم اخل ُت  :قَاَل  ، ا�َّ

ْ
َكيَْف اَكَن  :قُل

ِْس  ،َوَ�َن َسْعٌد َراِميًا ،اَكَن رَُجٌل َمَعُه تُْرٌس  :َضِحُكُه؟ قَاَل   ،َوَ�َن الرَُّجُل َ�ُقوُل َكَذا َوَ�َذا بِالرتُّ
ي َجبَْهتَهُ  ُ َسْعٌد �َِسْهمٍ �َ  ،َ�َغطِّ َسُه َرَماُه فَلَْم ُ�ِْطْئ َهِذهِ ِمنُْه  ،َ�ََع هلَ

ْ
ا َرَ�َع َرأ َ�ْعِ�:  –فَلَمَّ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم َحىتَّ بََدْت  ،َواْ�َقلََب الرَُّجُل وََشاَل بِرِْجِلهِ  -َجبَْهتَُه  فََضِحَك انلَّيِبُّ َص�َّ ا�َّ
ُت  :نََواِجُذُه، قَاَل 

ْ
ٍء َضِحَك ؟ قَاَل مِ  :قُل يِّ يَشْ

َ
 ِمْن فِْعِلِه بِالرَُّجِل. :ْن أ

گفته است: در  سگوید: پدرم سعد بن ابی وّقاص س) ... عامر بن سعد۹ـ ( ۲۳۴
را دیدم که چنان لبخندی بر لب آوردند و خندیدند  ج روز جنگ خندق، رسول خدا

 ھایشان آشکار و نمودار شد. که دندان
 ج ی آن حضرت گفتم: خنده سگوید: به پدرم سعد بن ابی وقاص سعامربن سعد

در پاسخ گفت: مردی (از دشمن) سپری به ھمراه  سچگونه و به چه عّلت بود؟ سعد
ی خویش را از چپ و راست از برخورد تیرھا حفاظت و حراست  داشت که با آن چھره
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(تیردان)، بیرون  ھم که تیرانداز بود، تیری را برای (کشتن) او از سکرد. سعد می
او را نشانه گرفت  سکشید و ھمین که آن مرد، سرخویش را از سپر باالتر گرفت، سعد

و تیری را نثارش کرد که خطا نکرد و بر پیشانی او اصابت کرد؛ که بر اثر آن بر پشت 
 گشت). افتاد و پاھایش را بلند کرد (و عورتش آشکار

 ھایشان نمودار و ھویدا شد. ه دندانچنان خندیدند ک ج در این ھنگام رسول خدا
از چه خندیدند؟ سعد  ج گفتم: آن حضرت سگوید: به پدرم سعد سعامر بن سعد

به  ساز این جھت خندیدند که تیر سعد ج در پاسخ گفت: پیامبر سبن ابی وقاص
 ھدف خورد و آن مرد را از پای انداخت و او را بر پشت افکند.

 &  
 خندق. روز جنگ»: يوم اخلندق«

به وقوع پیوست. » احزاب«یا جنگ » خندق«ی  ماه شواِل سال پنجم ھجری، غزوه
ی حوادث سرنوشت سازی بود که در تاریخ اسالم و مسلمانان، اثرات  این جنگ از جمله

ژرف و دراز مدتی را به جا گذاشت و در تعیین سرنوشت دعوت اسالمی و گسترش 
خندق، جنگی بود بسیار شدید که مسلمانان ی  اسالم، نقش به سزایی داشت. و غزوه

 ای مورد ابتال و آزمایش واقع شدند. سابقه بی در آن به طرز

 بنی«سبب این جنگ، یھودیان بودند. ماجرا از این قرار بود که ھیأتی از یھود 

 ج را به جنگ علیه رسول خداھا  آن نزد قریش مکه رفتند و» وائل بنی«و یھود » نضري
را آزموده و از قبل در آتش جنگ  ج ریش که در جنگ، رسول خدابرانگیختند. ق

میلی نمودند؛ اما ھیأت یھودی با سخنان  بی سوخته بودند، از جنگ ترسیدند و اظھار
ی جنگ را بسیار زیبا و آسان نشان دادند و گفتند ھیچ مشکلی  ی خود، مسئله فریبنده

دھیم و کار مسلمانان را  ھم میندارید، ما در کنار شما ھستیم. ھمگی دست به دست 
 کنیم. یکسره می

قریش خوشحال شده و احساس دلگرمی نمودند و خود را برای جنگ و مبارزه 

ھا  آن رفتند و» غطفان«ی  آماده کردند. ھیأت یھودی بعد از توافق با قریش، نزد قبیله
طوایف و ی  را نیز به جنگ علیه مدینه فراخواندند و آماده نمودند. سپس نزد بقیه

قبایل دور زدند و طرح جنگ علیه مدینه و موافقت قریش را عرضه کردند و حمایت و 
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 موافقت ھمه را به دست آوردند.

، »قريش«ترین اعضای آن،  ی نظامی تشکیل گردید که مھم بدین طریق، یک اتحادیه

ین تر ی نظامی نیز تصویب گردید؛ مھم بودند. شرایط این اتحادیه» غطفان«و » هيود«

، شش ھزار رزمنده برای ارتش مشترک آماده کند؛ و غطفانی  شرط این بود که قبیله
ھای خیبر را به غطفان بپردازند؛ و قریش، چھار  یھود محصوالت یک سال نخلستان

ھزار رزمنده برای ارتش مشترک تدارک ببیند. بدین طریق ارتش ده ھزار نفری، 
 اندھی کّل قوا منصوب گشت.ی نبرد گردید و ابوسفیان، به فرم آماده

و مسلمانان از لشکرکشی دشمنان اسالم به مدینه و تجّمع  ج وقتی رسول خدا
احزاب برای جنگ با اسالم و تصمیم خطرناکشان مبنی بر نابودی مسلمانان اطالع 
یافتند، ھمگی به فکر افتادند که چه کار کنند؟ باالخره خود را برای جنگ آماده کردند 

تند که داخل مدینه بمانند و از آن دفاع نمایند. ارتش مسلمانان بالغ بر سه و قرار گذاش
 ھزار رزمنده بود.

پیشنھاد کرد که دور مدینه، خندق حفر کنند؛ [و  ساینجا بود که سلمان فارسی
گفت: ای رسول  سھای جنگی ایرانیان بود]. سلمان حفر خندق، یکی  از تاکتیک

کردیم،  می ه از تھاجم اسب سواران، احساس خطر! ما در سرزمین فارس، ھرگاجخدا
این پیشنھاد را  ج نمودیم. رسول خدا می خندق حفر ھا، آنبرای جلوگیری از خطر 

پذیرفت و فورًا دستور داد در قسمت شمال غربی مدینه که زمین ھموار است و بیم 
 رود خندق بکنند. می نفوذ دشمن از آن طرف

مسئولّیت حفر خندق را میان اصحاب تقسیم کرد. ھر ده نفر مؤظف  ج رسول خدا
ی چھل ذراع حفر نمایند. طول خندق در حدود پنج ھزار ذراع و عمق  بودند به اندازه

 ذراع و اندی بود. ۹ذراع بود و عرض آن  ۱۰آن حدود ھفت تا 
به  به ھر حال خداوند متعال، بدون جنگ و پیکاری شدید، مشرکان و دشمنان را

 ی باد شدید و امدادھای غیبی خویش شکست داد. وسیله
و در این غزوه، حداکثر ھفت نفر از مسلمانان شھید شدند و از مشرکین، چھار نفر 

 به ھالکت رسیدند.

 چگونه و به چه عّلت بود؟ ج ی پیامبر خنده»: كيف كان ضحكه«
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 مردی از کفار و دشمنان.»: رجلٌ «

داشتند و  ھا با خود برمی یان و گذشتگان در جنگسپر. آلتی که پیشین»: تُرس«
گرفتند تا از شمشیر و  می ھنگام زد و خورد و جنگ و پیکار، روی سر یا جلوی سینه

 ساختند. می ی دشمن آسیب نبینند؛ و آن را از پوست گاومیش یا کرگدن یا از فلز نیزه

بسیار ورزیده] بود.  از تیراندازاِن [چابک و سسعد بن ابی وقاص»: كان سعدٌ رامياً «

 ُرخ داده است؛ یعنی التفات از متکّلم به غائب.» التفات«در این عبارت، 

در اصطالح علم بدیع: آن است که متکلم یا شاعر، در کالم یا شعر خود، » التفات«و 
از تکلم به خطاب و از خطاب به غیبت و از غیبت به خطاب یا از مخاطب به مخاطب 

 سدر این بخش از عبارِت حدیث آمده است که خود سعدکه  چناندیگر بپردازد. 
 ».و كان سعد رامياً «گوید:  می

است. و  ساز کالم خود سعدبن ابی وقاص» و كان سعدٌ رامياً «در این صورت، عبارت 

باشد، در این صورت، این حدیث،  ساز کالم عامر بن سعد» و كان سعد رامياً «اگر عبارِت 

 است.» نقل به معنی«از قبیل 

یعنی آن مرد کافر، با سپری که در اختیار »: يقول كذا و كذا بالرتس، يغطی جبهته«
 کرد. می ی خویش را از چپ و راست، از برخورد تیر حفظ داشت، چھره

سمت »: كذا و كذا«است؛ و مراد از » يفعل«به معنای » يقول«ی  در عبارت باال، واژه
 راست و چپ است.

 پس بیرون کشید.»: فنزع«

 بر پشت افتاد.»: انقلب«

 پاھایش را بلند کرد و عورتش آشکار شد.»: برجله شال«
کردند که  در برخی از روایات آمده است که: برخی از مشرکان تیراندازی می

 ».ی ُجشمی ابواسامه«بود و » ِحّبان بن عرقه«ایشان ی  مسلمانان را بترسانند؛ از جمله
فرمود: تیر بیانداز پدر و مادرم فدای تو!  می سبه سعدبن ابی وقاص ج پس پیامبر

خورد و آن را پاره کرد  لی ُام ایمن ِحّبان بن عرقه تیری انداخت که به دامن جامه
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 ج برھنه شد. ِحّبان بن عرقه سخت خندید و این مسئله بر پیامبر لو ُام ایمن
 سخت گران آمد.

تیری  ج ود. آن حضرتدر آن روز برای آب دادن به مجروحان آمده ب لُام ایمن
دادند و فرمودند: بزن! آن تیر در گودِی  ساز تیردان برداشته و به سعدبن ابی وقاص

 سگلوی حّبان بن عرقه جای گرفت و او به پشت افتاد و عورتش آشکار شد. سعد
فرمود: سعد به گاه ھای ایشان آشکار شد. آن چنان خندیدند که دندان ج گوید: پیامبر

 او را کشت؛ خدای دعایت را اجابت کند و تیرت را استوار بدارد.خاطر ام ایمن، 
ی ُجشمی ھم ھمراه ِحّبان بن  در آن روز، مالک بن زھیر ُجشمی برادر ابواسامه

انداختند و گروه زیادی را با  می تیر ج انداخت. آن دو به اصحاب پیامبر می عرقه تیر
کرده و به مسلمانان تیراندازی  ھای کوه پنھان خود را پشت صخرهھا  آن تیر کشتند؛

مالک بن زھیر را دید که از پشت  ،سکردند. در ھمین حین سعدبن ابی وقاص می
او را نشانه گرفت و تیری انداخت  ساندازد؛ سعد می آورد و تیر می سنگی سر بیرون

که به چشم او خورد و از پشت سرش بیرون آمد؛ او با تمام قامت به آسمان پرید و 
 او را کشت. ألو خداوند سقوط کرد
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