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سخن مترجم
إِنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ ،نَحْمَدُهُ ،وَنَسْتَعِينُهُ ،وَنَسْتَغْفِرُهُ ،وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا ،وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ،مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَال مُضِلَّ لَهُ ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَال
هَادِيَ لَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَّهُ وَحْدَهُ ال شَرِيكَ لَهُ ،وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ:
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
[آل عمران]201 :

(ای کسانی که ایمان آوردهاید! آنگونه که شایسته است از اهلل بترسیید و
مرگ ،شما را درنیابد مگر اینکه مسلمان باشید).

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭾ [نساء]1 :

(ای مردم! از پروردگارتان بترسید؛ آن پروردگاری که شیما را از یی
نفس آفرید و همسر او را از خود آن نفس ،خلق نمود و از آن دو ،میردان و
زنان بسیاری بیافرید ،و از آن خدایی بترسید کیه یکیدیگر را بیه او سیوگند
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میدهید و از نادیده گرفتن پیوند خویشاوندی ،پرهیز کنیید؛ همانیا خداونید،
مراقب شما است).

ﭿﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭾ
[احزاب 07:و]01

(ای مومنان! از اهلل بترسید و سخن حیق و درسیت بگوییید؛ (در نتی یه)
خداوند اعمالتان را اصالح مینماید و گناهان شما را میآمرزد؛ و هر کس که
از خدا و پیامبرش ،اطاعت کند ،قطعاً به کامیابی بزرگی میرسد).
اما بعد ،اهلل متعال را سپاس میگویم که بار دیگر این توفیق را به بنده
عنایت فرمود تا یکی دیگر از کتابهای سنت را ترجمه نموده و به فارسی
زبانان محترم تقدیم نمایم؛ بلی ،کتابی را که در دست دارید ،کتاب ارزشمند

شمایل محمد ص است که در نوع خود بی نظیر است؛ امیدوارم این کتاب ما
را بیش از پیش به راه و روش رسول اهلل ص نزدی

نماید؛ بویژه در عصری

که بسیاری از سنتهای آنحضرت ص به سبب روی آوردن مردم به دنیا و
غرق شدن در من الب شهوات به بوتهی فراموشی سپرده شدهاند؛ بدعتها و
خرافات ،بسیاری از آحاد امت اسالمی را در نوردیده و مردم از رهنمودهای

گهربار نبی اکرم ص فاصله گرفتهاند؛ همچنین در میان بسیاری از دینداران
تعصبات مذهبی ،حزبی ،گروهی وتعصب نسبت به افراد باعث گردیده تا

سنتها مورد بی مهری و کم لطفی قرار گیرند و از توجه و عنایت کافی
بهرهمند نگردند؛ حال آنکه سنت بعد از قرآن کریم از باالترین اهمیت
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برخوردار است؛ شاید هم عوامل و انگیزههای دیگری در این کم توجهی به
سنت ،نقش داشته باشد؛ به هر حال ،ما در راستای برنامهی تقریب سنت برای
فارسی زبانان محترم این کتاب را ترجمه نمودیم تا کسانی که در جست وی

الگو قرار دادن نبی مکرم اسالم ص هستند با استفاده از این کتاب و سایر
کتابهای سنت به این آیهی قرآن کریم جامهی عمل بپوشانند که میفرماید:

ﭿ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭾ

[احزاب]11 :

(شخص رسول اهلل ص برای شما الگوی خوبی است؛ برای آن کسانی که
به خدا و روز قیامت امیدوار بوده و اهلل را بسیار یاد کنند).
خوانندگان گرامی! این راه و روش پیامبر شما است که پییش روی شیما
قرار دارد؛ این کتاب همانگونه کیه مستحضیر هسیتید خصوصییات بیدنی و
اخالقی پیامبر اکرم ص را از قبیل تواضع ،عبادت ،نمیاز خوانیدن ،خیوردن،
نوشیدن ،خوابیدن ،لباس پوشیدن ،نشستن ،سیخن گفیتن ،رفتیار بیا خیانواده،
اطرافیان ،هیئتهای مختلف ،تودهی میردم و دههیا خیوی و خصیلت دیگیر

آنحضرت ص را به تصویر میکشد؛ بنده آن را به فارسیی برگردانییده و در
این برگردان از شرحهای مختلف و منابع موثق مانند فتح الباری شرح صیحیح
بخاری تألیف عالمه ابن ح ر عسقالنی ،شرح نووی بر صیحیح مسیلم ،تحفیه
االحوذی شرح سنن ترمذی تألیف عالمه مبارکپوری و کتابهای دیگر استفاده
نمودم و سعی کردم ترجمهی صحیحی ارائه دهم؛ امییدوارم کیه میورد قبیول
درگاه حق واقع گردد.
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اما کاری که بنده در این کتاب ان ام دادم و در کتابهای مختصر صیحیح
بخاری و مختصر صحیح مسلم ان ام ندادم ،تخریج احادیث و بیان حکیم آنهیا
میباشد؛ زیرا به دلیل صحت احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم نزد جمهور
اهل سنت و جماعت نیازی به تخریج وجود نداشت.
البته قابل یادآوری است که بنده از فارسان این میدان و کارشناسان ایین
فن نیستم؛ اما مقداری جسارت ورزیدم و به خودم جرأت دادم و پیا بیه ایین
میدان گذاشتم تا مردم عزیز ما با اصطالحات حدیث صحیح و ضعیف و غییره
آشنا شوند؛ چون در این زمینه به زبان فارسی تاکنون کار قابل توجهی ان یام
نگرفته است و چه بسا که صحبت از حدیث صحیح و ضعیف برای بسیاری از
عموم مردم و حتی بعضی از کسانی که در فعالیتهای دینی مشارکت دارنید،
امری ع یب و شگفت انگیز به نظر آید.
از طرفی دیگر ،پیامبر اکرم ص ما را به شدت از نسیبت دادن احادییث
نادرست و نقل آنها برحذر داشته است؛ در مقدمهی صیحیح مسیلم و صیحیح

بخاری از علی بن ابی طالب  روایت است که رسیول اهلل ص فرمیود« :ال

تَكْذِبُوا عَلَيَّ ،فَإَِّنهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَِلجِ النَّارَ»( .سخنی را بیه درو بیه مین
نسبت ندهید؛ زیرا کسی که به درو  ،سخنی را به من نسبت دهد ،وارد آتیش
میشود).

َي لَْيسَ كَكَذذِب
و در روایت دیگری آمده است که فرمود« :إِنَّ كَذِبًا عَل َّ

َوأْ مَقْعَ َدهُ مِنَ النَّارِ»( .نسبت دادن سخن
عَلَى َأحَدٍ ،مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَب َّ
درو به من ،مانند نسبت دادن درو به هیچ کس دیگری نیسیت؛ هیرکس،
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سخن دروغی را به من نسبت دهد ،جایش را در دوزخ ،آماده نماید).
و در حدیثی که امام مسلم در مقدمهی صحیحش روایت نموده است ،آمده

است که رسول اهلل ص فرمود« :مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَ ُهوَ َيرَى أََّنهُ كَذِبٌ،

َف ُهوَ َأحَدُ الْكَاذِبَيْنِ»( .هرکس از من حدیثی را بیان کند ،حال آنکه معتقد به
درو بودن آن است ،یکی از دروغگویان بشمار میرود).
همچنین در مقدمه ی صحیح مسلم به روایت از ابوهریره و عمر بن خطاب

رضی اهلل عنهما آمده است که رسول اهلل ص فرمود« :كَفَى بِالْ َم ْرءِ كَذذِبًا َأ ْن

يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»( .همین دروغگویی برای شخص ،کافی است که هیر
چه را بشنود برای دیگران بیان کند).
لذا علمای گذشته و معاصر در نقل و روایت احادیث بسیار احتیاط
نمودهاند تا مبادا این وعیدهای شدید آنحضرت ص شامل حال آنان نگردد و
در این راستا تالشهای زیادی مبذول داشتهاند تا جایی که علوم مستقلی مانند
علم مصطلح حدیث ،جرح و تعدیل و علم رجال شکل گرفت؛ این است که با

ث
سند صحیح روایت شده است که ابن سیرین رحمه اهلل گفت« :هَذَا الْحَ ِديْ ُ

دِيْنٌ ،فَانْ ُظرُوْا عَمَّنْ تَ ْأخُ ُذ ْونَ دِيْنَكُمْ( ».این حدیث ،دین است؛ پس مواظب
باشید که دینتان را از چه کسانی میگیرید).
اما متأسفانه امروزه بسیاری از واعظان و سخنرانان ما بدون توجه به صحت
و ضعف احادیث به بیان آنها میپردازند تا جایی که چه بسا احادیث موضوع
و ساختگی یا بسیار ضعیف را برای مردم نقل میکنند؛ امیدوارم که این اقدام
بنده ،آغازی برای آشنایی تودهی مردم با وضعیت احادیث باشد و باعث
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گردد تا مردم با شناخت بیشتری به احادیث نگاه کنند و سخنان واعظان و
سخنرانان را چشم وگوش بسته نپذیرند؛ بلکه همیشه هنگام مطالعهی هر کتاب
یا گوش نمودن به هر صحبت و سخنرانی ،این نکته را مد نظر داشته باشند که
احادیث ی

کتاب یا ی

گوینده تا چه اندازه مستند هستند و میزان صحت

آنها چقدر است.
لذا بنده در این کتاب سعی نمودم که احادیث آنرا تخریج نمایم؛ یعنی تا
جایی که در توانم بود منابع و مصادر اصلی حدیث را ذکر نمودم و به بررسی
سند آنها پرداختم؛ البته در ان ام این کار ،راه اختصار را در پیش گرفتم تا
باعث خستگی دوستان نشوم؛ بدین معنا که حدیثی را که در صحیح بخاری و
صحیح مسلم یا یکی از آنها وجود داشت ،به ذکر آنها و چند منبع دیگر بطور
مختصر اشاره نمودم؛ زیرا احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود
دارند ،نزد جمهور امت ،صحیح هستند.
همچنین احادیثی را که در سایر کتابهای سنت وجود داشتند و سند آنها
صحیح بود و مشکل خاصی در سند آنها دیده نمیشد ،بطور مختصر تخریج
نمودم؛ زیرا نیازی ندیدم که تمام منابع و مصادر آنها را ذکر نمایم؛ چرا که
ذکر همهی مصادر و منابع باعث طوالنی شدن کتاب میگردید.
اما احادیثی را که در سند آنها ضعف وجود داشت ،سعی نمودم تا منابع
مختلف آنها را ذکر نمایم تا حکم بر صحت یا ضعف آن حدیث با دلیل
صورت گیرد؛ البته موارد اندکی هم در کتاب وجود دارد که اگر میخواستم
حدیث را بطور کامل با شواهد و متابعات آن تخریج نمایم ،حاشیه بسیار
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طوالنی میگردید؛ لذا از تخریج کامل حدیث ،خودداری نموده و خوانندهی
محترم را به بحث تفصیلی آن در کتابهای مفصل ارجاع دادهام.
در بررسی سند احادیث ،بیشتر به مواردی پرداختم که علما و صاحب
نظران آنها را ضعیف دانستهاند و سعی نمودهام بطور بسیار مختصر رأی و نظر
صاحبان این فن را در مورد رجال (افراد سند حدیث) و خود حدیث بیان
نمایم؛ و در این راستا به بیان نظریات علمای گذشته و معاصر ،امثال احمد
شاکر ،ناصر الدین آلبانی ،شیخ شعیب ارناؤوط و دیگران پرداختهام.
همین جا ذکر ی

نکته را الزم و ضروری میدانم و آن اینکه خوانندگان

محترمی که توانایی تحقیق و بررسی دارند ،میتوانند نظر بیان شده در این
کتاب را نظر نهایی ندانند و به تحقیق و بررسی بیشتر بپردازند و رأیی را که
از دیدگاه آنها نادرست میآید با دلیل رد کنند؛ قطعا ما از پیشنهادات و
انتقادات سازندهی دوستان استقبال می نماییم.
زندگی نامه ی مؤلف
امام ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره بن ضحاک سلمی بوغی ترمذی
در روستایی بنام بو در شش فرسخی شهر ترمذ در کنارهی رود جیحون در
ازبکستان فعلی در قرن طالیی سنت ،قرن سوم ،سال دویست و نه ه ری
قمری در خانوادهای فقیر دیده به جهان گشود.
وی برای فراگرفتن علوم دینی بویژه علم حدیث به خراسان ،عراق ،ح از
و سرزمینهای دیگری مسافرت نمود و از علما و شخصیتهای برجستهی آن
روزگار کسب فیض نمود که از میان آنها میتوان به امام مسلم نیشابوری،
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ابوداوود س ستانی ،ابو محمد دارمی و ابوزرعهی رازی اشاره نمود؛ وی
بیشترین بهره ی علمی را از امیر المؤمنین در حدیث ،امام محمد بن اسماعیل
بخاری ،نمود؛ امام ترمذی برای مدتی طوالنی امام بخاری را همراهی نمود و
علم و دانش زیادی از وی فراگرفت و به شاگردی او شهرت یافت.
شاگردان زیادی نیز از وی کسب فیض نمودند که از میان آنها میتوان
ابو حامد مروزی ،هیثم بن کلیب شامی ،محمد بن محبوب مروزی ،داود بن
نصر مروزی و دیگران را نام برد.
امام ترمذی در کنار روایت حدیث با الگو پذیری از استاد و شیخش،
محمد بن اسماعیل بخاری ،از قدرت استنباط باالیی برخوردار بود و در امور
فقهی و آشنایی با مذاهب دوران خویش ،دست باالیی داشت؛ رجوع به کتاب
سنن ترمذی بهترین دلیل بر این مدعاست؛ وی در این کتاب ارزشمند ،بعد از
ذکر احادیث هر باب به ذکر اقوال و نظریات مختلف علما در آن باب
میپردازد و در پایان ،ی

قول را ترجیح میدهد تا جایی که فقهش هر

خواننده را به شگفتی وا میدارد و باعث میگردد تا همانگونه که امامت او را
در حدیث پذیرفته است ،امامتش را در فقه نیز بپذیرد.
امام ترمذی کتابهای ال امع الصحیح معروف به سنن ترمذی ،شمایل
محمد ،العلل الکبیر ،الزهد ،األسماء والکنی ،أسماء الصحابة ،التاریخ و العلل
الصغیر را تألیف نمود.
قابل یادآوری است که بنا بر رأی راجح ،وی در پایان عمرش نابینا
گردید و سران ام ،این مرد بزرگ ،امام فقه و حدیث ،شب دوشنبه ،سیزدهم
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رجب سال دویست و هفتاد و نه ه ری قمری در سن هفتاد سالگی در
روستای بو از توابع شهر ترمذ دار فانی را وداع گفت؛ روحش شاد و یادش
گرامی باد.
در پایان ،از خداوند متعال مسئلت مینمایم که این عمل ناچیز را از بنده
بپذیرد و روز قیامت در ترازوی حسناتم قرار دهد؛ همچنین از شما خوانندگان
گرامی میخواهم که دعای خیرتان را بدرقهی راهمان نمایید.

وما توفیقی اال باهلل
عبد القادر ترشابی
 22ربیع األول  2342هـ.ق برابر با  6اسفند  2431هـ.ش
مالزی ـ کواالالمپور
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سوْلِ اهللِ ص
بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خَلْقِ رَ ُ

صفات جسمی رسول اهلل ص

ظ أَُبوعِيسَی مُحَمَّ ُد ْب ُن عِيسَی بْنِ َسوْرَةَ التِّ ْرمِذِیُّ :حَدَّثَنَا أَبُو
1ذ قَالَ احلَافِ ُ
الرحْمَنَِ ،عنْ
َرجَاءٍ ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ،عَنْ َربِي َعةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ َّ
ِالطوِيلِ الْبَائِنِ،
أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،أَنَّهُ سَمِ َعهُ ،يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص ،لَْيسَ ب َّ
ِالسبْطِ،
وَالَ بِالْ َقصِري ،وَالَ بِاألَبْيَضِ األَ ْمهَقِ ،وَالَ بِاآلدَمِ ،وَالَ بِالْجَعْدِ الْ َقطَطِ ،وَالَ ب َّ
شرَ
شرَ سِنِنيَ ،وَبِالْمَدِيَنةِ عَ ْ
اللهُ تَعَالَى عَلَى َرأْسِ أَرْبَعِنيَ سَنَةً ،فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَ ْ
بَعََثهُ َّ
شرُونَ
سِنِنيَ ،وََتوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى َرأْسِ سِتِّنيَ سََنةً ،وَلَْيسَ فِي َرأْسِهِ وَلِحْيَِتهِ عِ ْ
()1
شَ َع َرةً بَيْضَاءَ.
ترجمه :ربیعه بن ابی عبد الرحمن میگوید :شنیدم که انس بن مال



میگفت :قامت رسول اهلل ص نه بسیار بلند و نه بسیار کوتاه بود؛ رنگی بسیار
سفید نداشت و گندم گون هم نبود.
موهایش نه بسیار م عد بود و نه صاف و فروهشته؛ خداوند او را در سن
چهل سالگی ،مبعوث نمود .ده سال در مکه و ده سال در مدینه ماند .و در سن
شصت سالگی در حالی که بر سر و ریش (مبارکش) بیست موی سفید ،وجود
نداشت ،فوت نمود.

( )1صحیح است .روایت بخاری ( )8453و مسلم (.)7852
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(قابل یادآوری است که رسول اهلل ص نزد جمهور و بر اساس رأی
مشهور بعد از بعثت ،سیزده سال در مکه و ده سال در مدینهی منوره زندگی
نمود و در سن شصت و سه سالگی دنیا را وداع گفت؛ چنانکه در روایات

مختلف حتی از انس  در صحیح مسلم اینگونه آمده است .اما در مورد
روایت فوق باید گفت که یکی از راویان اعداد را گرد نموده و سیزده را به
ده ،و شصت و سه را به شصت تبدیل نموده است).

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ َّالثقَفِيُّ،
2ذ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَ َدةَ الْبَ ْ
ِالطوِيلِ
عَنْ حُمَيْدٍ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص رَْب َعةً ،لَْيسَ ب َّ
الل ْونِ،
وَال بِالْقَصِريِ ،حَسَنَ الْجِسْمِ ،وَكَانَ شَ َع ُرهُ لَْيسَ بِجَعْدٍ ،وَال سَبْطٍ ،أَسْ َمرَ َّ
()2
ِإذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص نه قد بلند بود و نه

کوتاه؛ بلکه قامتی متوسط داشت .دارای اندامی زیبا بود .موهایش نه خیلی
م عد بود و نه بسیار صاف و فروهشته .رنگ چهره اش ،سرخ و سفید بود.
خرامان (با قدرت و وقار) راه میرفت.

3ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدَّثَنَا
شُعَْبةُ ،عَنْ َأبِي إِسْحَاقَ ،قَالَ :سَمِ ْعتُ الَْبرَاءَ بْنَ عَازِب ،يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اهللِ
ُمةِ إِلَى شَحْ َمةِ ُأذُنَيْهِ
ص َرجُال َمرْبُوعًاَ ،بعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنَِ ،عظِيمَ الْج َّ
()3
سرَى ،عََلْيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ،مَا َرأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ َأحْسَنَ مِْنهُ.
الْيُ ْ
( )7صحیح است .روایت بخاری ( )8452و مسلم ( )1311و ترمذی (.)1245
( )8صحیح است .روایت بخاری ( )8441و مسلم ( )7882و ابوداود ( )5727و ابن ماجه
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ترجمه :ابو اسحاق میگوید :شنیدم که براء بن عازب  میگفت:

رسول اهلل ص دارای قامتی متوسط بود و شانههایش با یکدیگر فاصله داشت
(چهار شانه بود) .موهای پشت سرش ،باالی شانههایش ،افتاده بود و موی دو
طرف سرش تا نرمی گوشهایش میرسید .پارچهی یمنی سرخ رنگی ،پوشیده
بود .هرگز چیزی زیباتر از او ندیده ام.

 -4حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ َغيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َوكِيعٌ ،قَالَ :حَدََّثنَا ُسفْيَانُ ،عَ ْن
أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنِ الَْبرَاءِ بْنِ عَازِب ،قَالَ :مَا َرأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَ ْمرَاءَ
ضرِبُ مَنْكِبَْيهَِ ،بعِيدُ مَا َبيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ،لَمْ
َأحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اهلل ص ،لَهُ شَ َعرٌ يَ ْ
()4
ِالطوِيلِ.
صريِ ،وَال ب َّ
يَكُنْ بِالْقَ ِ
ترجمه :ابو اسحاق میگوید :شنیدم که براء بن عازب  میگفت :هیچ

صاحب مویی را در پارچهی قرمز رنگ ،زیباتر از رسول اهلل ص ندیدهام.
موهایش باالی شانههایش افتاده بود .قامتش نه بسیار کوتاه بود و نه بلند.

5ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم ،قَالَ :حَدَّثَنَا
الْمَسْعُودِيُّ ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ ُهرْ ُمزَ ،عَنْ نَافِعِ بْنِ جَُبْيرِ بْنِ مُطْعِم ،عَنْ
ِالطوِيلِ ،وَال بِالْقَصِريِ ،شَْثنُ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب ،قَالَ :لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ص ب َّ
سرَُبةِِ ،إذَا مَشَى
الرأْسِ ،ضَخْمُ الْ َكرَادِيسَِ ،طوِيلُ الْمَ ْ
الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ،ضَخْمُ َّ
تَكَفَّأَ تَك َُّفؤًا ،كَأَنَّمَا يَْنحَطُّ مِنْ صَبَب ،لَمْ أَرَ قَبَْلهُ ،وَال بَعْ َدهُ مِثَْلهُ ،ص .حَدَّثَنَا
(.)8411
( )5صحیح است .روایت مسلم ( )17و ابوداود ( )5138و ترمذی ( 1275و  )8664و نسائی
( )4753و احمد (.)717/5
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ح َوهُ،
سُ ْفيَا ُن بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ،عَنِ الْمَسْعُودِيِِّ ،بهَذَا اإلِسْنَادِ ،نَ ْ
()5
بِمَ ْعنَاهُ.
ترجمه :علی بن ابی طالب  میگوید :قامت نبی اکرم ص نه بسیار بلند
و نه بسیار کوتاه بود .پنچههای دست و پایش ،پهن و درشت بود .سری
بزرگ داشت .از مفصلهای بزرگی ،برخوردار بود .خط موی ریز و نازکی از
سینه تا ناف (مبارکاش) کشیده شده بود .هنگام راه رفتن با قدرت و وقار راه

میرفت طوری که گویا از سراشیبی پایین میآید .کسی مانند آنحضرت ص

قبل از ایشان و بعد از ایشان ،ندیدهام.

صرِيُّ ،وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرَ ،وأَبُو جَعْفَر
6ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ َعبْ َدةَ الضَّبِّيُّ الْبَ ْ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ ُهوَ ابْنُ أَبِي حَلِي َمةَ ،وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ،قَالُوا :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ
يُوُنسَ ،عَنْ عُ َمرَ بْنِ عَبْدِ اهللِ َموْلَى غُ ْف َرةَ ،قَالَ :حَدَّثَنِي إِْبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ
صفَ رَسُولَ اهللِ ص قَالَ« :لَمْ
وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب ،قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ ِإذَا وَ َ
َددِ ،وَكَانَ رَْب َعةً مِنَ
ِالطوِيلِ الْمُمَّغِطِ ،وَال بِاْلقَصِريِ الْمَُتر ِّ
يَكُنْ رَسُولُ اهللِ ص ب َّ
ِالسبْطِ ،كَانَ جَعْدًا َرجِال ،وَلَمْ يَكُنْ
الْ َقوْمِ ،لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ ،وَال ب َّ
شرَبٌَ ،أدْ َعجُ الْعَْينَيْنِ،
بِالْمُطَهَّمِ ،وَال بِالْمُكَلْثَمِ ،وَكَانَ فِي َو ْجهِهِ تَ ْدوِيرٌ ،أَبَْيضُ مُ َ
أَهْدَبُ ا َألشْفَارِ ،جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدَِ ،أجْ َردُ ،ذُو مَسْرَُبةٍ ،شَثْنُ الْكَفَّيْنِ
وَالْقَدَمَيْنِ ،إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَْنحَطُّ فِي صَبَبَ ،وِإذَا الْتَفَتَ الْتَ َفتَ مَعًا ،بَيْنَ َكتِفَيْهِ

( )4صحیح است .روایت ترمذی ( )8682و احمد ( )256 ،255و حاکم در المستدرک ()676/7
و ابن حبان ( .)6811حاکم این حدیث را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافقت نموده است؛ آلبانی
نیز در مختصر شمایل ( )5آنرا صحیح دانسته است.
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جةً،
ُوةِ ،وَ ُهوَ خَاتَمُ النَّبِيِّنيَ ،أَ ْج َودُ النَّاسِ صَدْرًاَ ،وأَصْ َدقُ النَّاسِ َلهْ َ
خَاتَمُ النُّب َّ
ش َرةً ،مَنْ رَآهُ بَدِي َهةً هَاَبهُ ،وَمَنْ خَالَ َطهُ مَ ْعرَِفةً َأحََّبهُ،
َوأَلْيَُنهُمْ َعرِي َكةًَ ،وأَ ْكرَمُهُمْ عِ ْ
()6
يَقُولُ نَاعُِتهُ :لَمْ أَرَ قَبَْلهُ ،وَال بَعْ َدهُ مِثَْلهُ ص.
قَالَ أَبُو عِيسَى :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَر مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ ،يَقُولُ :سَمِعْتُ
األَصْمَعِيَّ َيقُولُ فِي تَفْسِريِ صِ َفةِ النَّبِيِّ ص:
الْمُمَّغِطُ :الذَّاهِبُ طُوال وَقَالَ :سَمِعْتُ أَ ْعرَابِيًّا يَقُولُ فِي كَال ِمهِ :ممَغَّطَ فِي
صرًا
ضهُ فِي بَعْض قِ َ
نَشَّابَِتهِ ،أَيْ مَدَّهَا مَدًّا شَدِيدًا وَالْمَُت َردِّدُ :الدَّاخِلُ بَعْ ُ
قَلِيلٌ

َوأَمَّا الْقَطَطُ :فَالشَّدِيدُ الْجُعُو َدةِ وَالت َّرجُلُ الَّذِي فِي شَ َع ِرهِ حُجُوَنةٌ :أَيْ َتثَنٍّ
َوأَمَّا الْمُطَهَّمُ فَاْلبَا ِدنُ ،الْكَثِريُ اللَّحْمِ
ضهِ حُمْ َرةٌ
شرَبُ الَّذِي فِي َبيَا ِ
وَالْمُكَلْثَمُ :الْمُدَوَّرُ اْلوَ ْجهِ وَالْمُ َ
وَا َألدْ َعجُ :الشَّدِيدُ َسوَادِ الْعَيْنِ
الطوِيلُ األَ ْشفَارِ
وَاألَهْدَبَُّ :

( )6سند آن ضعیف است .روایت ترمذی ( )8683و ابویعلی ( )827و بیهقی در الشعب ( )151/7و
الدالئل (761/1ـ )727و ابن سعد در طبقات (511/1ـ )517و بغوی در الشمائل ( )567و شرح
السنه ( .)8647و سند آن ،ضعیف میباشد؛ چرا که روایت ابراهیم بن محمد از علی بن ابی طالب
مرسل میباشد؛ چنانکه در مراسیل ابن ابی حاتم ص ( )11آمده است .همچنین عمر موالی غفره فرد
ضعیفی است؛ نگا :التقریب ( .)41/7عالمه آلبانی رحمه اهلل در مختصر شمایل ( )4آنرا ضعیف
دانسته است.
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ترجمه :علی بن ابی طالب  در توصیف رسول خدا ص میگفت:

رسول اهلل ص نه خیلی قد بلند و نه قد کوتاه بود؛ بلکه قامتی متوسط داشت.
موهایش نه بسیار م عد بود و نه خیلی صاف و فروهشته؛ بلکه حالت متوسطی
داشت .بسیار چاق نبود و صورتی گِرد هم نداشت؛ ولی تا حد زیادی گِرد بود.
رنگی سفید متمایل به قرمز داشت .چشمانش بسیار سیاه بود .پل

های بلندی

داشت .درشت اندام و دارای شانههای بزرگی بود .بدنش موی داشت .ی
موی کوچ

خط

و نازک از سینه تا نافش کشیده شده بود .پن ههای دست و

پایش ،بزرگ بود .هنگام راه رفتن گویا از سراشیبیای پایین میآید .هنگامی
که چهرهاش را بر میگرداند ،بطور کامل بر میگرداند .او که خاتم پیامبران
بود ،خاتم (مُهر) نبوت ،میان شانههایش ،قرار داشت .سعهی صدرش از همه ی
مردم ،بیشتر بود .از همه راستگوتر ،انعطاف پذیرتر و خوش اخالقتر بود .هر
کس ،او را برای اولین بار میدید ،بزرگیاش در دل او مینشست .و اگر با او
آشنا شده و نشست و برخاست مینمود ،محبتش به دلش مینشست .هرکس،
میخواست او را توصیف کند( ،عاجز میماند و) میگفت :من قبل و بعد از
ایشان فردی مانند او ندیدم.

الرحْمَ ِن
7ذ حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُ َمرَ ْبنِ عَبْدِ َّ
الْعِجْلِيُّ ،إِمْالءً عَلَيْنَا مِنْ كِتَاِبهِ ،قَالََ :أخَْبرَنِي َرجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم ،مِنْ وَلَدِ أَبِي
هَاَلةَ َزوْجِ خَدِ َجيةَ ،يُكَنَى أَبَا عَبْدِ اهللِ ،عَنِ ابْن ألَبِي هَاَلةَ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ َعلِيٍّ،
قَالَ :سَأَلْتُ خَالِي هِنْدَ بْنَ أَبِي هَاَلةَ ،وَكَانَ وَصَّافًا ،عَنْ حِلَْيةِ رَسُولِ اهللِ ص
صفَ لِي مِْنهَا َشيْئًا أََتعَلَّقُ ِبهِ ،فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص فَخْمًا
وَأَنَا أَشَْتهِي َأنْ يَ ِ
مُفَخَّمًا ،يََتألْألُ َوجْ ُههُ تَألُْلؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرَِ ،أطْوَلُ مِنَ الْ َمرْبُوعَِ ،وأَقْصَرُ مِنَ
الْمُشَذَّبِ ،عَظِيمُ اْلهَا َمةَِ ،رجِلُ الشَّ ْعرِ ،إِنِ انْ َفرَقَتْ عَقِيقَُتهُ فَرََّقهَاَ ،وإِال فَال يُجَاوِزُ
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حوَاجِبِ،
شَ َع ُرهُ شَحْمَةَ ُأذُنَْيهِِ ،إذَا ُهوَ وََّفرَهُ ،أَزْ َهرُ اللَّ ْونِ ،وَاسِعُ الْجَبِنيِ ،أَزَجُّ الْ َ
ِرهُ الْغَضَبُ ،أَقْنَى الْ ِعرْنَيْنِ ،لَهُ نُورٌ يَعْلُوهُ،
َسوَابِغَ فِي غَْيرِ َق َرنٍ ،بَيَْنهُمَا ِع ْرقٌ ،يُد ُّ
يَحْسَُبهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمَّ ْلهُ أَشَمَّ ،كَثُّ اللِّحَْيةَِ ،سهْلُ الْخدَّيْنِ ،ضَلِيعُ الْفَمِ ،مُفْلَجُ
سرَُبةِ ،كَأَنَّ عُنُ َقهُ جِيدُ دُمَْيةٍ ،فِي صَفَاءِ الْفِضَّةِ ،مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ،
األَ ْسنَانِ ،دَقِيقُ الْمَ ْ
بَا ِدنٌ مُتَمَاسِكٌَ ،سوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّ ْدرَِ ،عرِيضُ الصَّدْرِ ،بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ،
جرِي
ُّرةِ بِشَعَر يَ ْ
َردِ ،مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللََّّبةِ وَالس َّ
ضَخْمُ الْ َكرَادِيسِ ،أَْنوَرُ الْمُتَج َّ
كَالْخَطِّ ،عَارِي الثَّدْيَيْنِ وَالْبَطْنِ مِمَّا ِسوَى ذَلِكَ ،أَشْ َعرُ الذِّرَاعَيْنِ ،وَالْمَنْكِبَيْنِ،
َوأَعَالِي الصَّدْرَِ ،طوِيلُ الزَّنْدَيْنَِ ،ر ْحبُ الرَّاحَةِ ،شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ،سَائِلُ
ا َأل ْطرَافِ أَوْ قَالَ :شَاِئلُ ا َأل ْطرَافِ خَمْصَانُ ا َألخْمَصَيْنِ ،مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ ،يَنْبُو
خطُو تَكَفِّيًاَ ،ويَمْشِي َهوْنًا ،ذَرِيعُ الْمِشَْيةِِ ،إذَا
عَْنهُمَا الْمَاءُِ ،إذَا زَالَ ،زَالَ قَلِعًا ،يَ ْ
مَشَى كَأَنَّمَا يَْنحَطُّ مِنْ صَبَبَ ،وِإذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا ،خَاِفضُ الطَّ ْرفِ ،نَظَرُهُ
إِلَى األَرْضَِ ،أ ْطوَلُ مِنْ نَ َظ ِرهِ إِلَى السَّمَاءِ ،جُلُّ نَ َظرِهِ الْمُالحَظَةُ ،يَسُوقُ أَصْحَاَبهُ،
()7
وَيَبْ َدأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّالمِ».
ترجمه :حسن بن علی رضی اهلل عنهما میگوید :از داییام هند بن ابی هاله

که اوصاف نبی اکرم ص را خوب میدانست و من هم مشتاق بودم تا

( )2سند آن بسیار ضعیف است .روایت ابن سعد در طبقات (577/1ـ  )578و بیهقی در دالئل
()736/1؛ چرا که سفیان بن وکیع طبق گفته ی عالمه ابن حجر در التقریب ( )817/1اگر چه فرد
صدوقی بود اما با کاتب و مرتب کننده ی کتابهایش مبتال گردید و او احادیثی بر روایاتش اضافه نمود؛
و هنگامی که نصیحتش کردند ،نپذیرفت؛ لذا روایاتش از از درجهی اعتبار ساقط گردید .همچنین
جمیع بن غفیر فرد ضعیفی است .نگا التقریب ( .)188/1و ابو عبد اهلل تمیمی و پدرش افراد مجهولی
هستند .لذا آلبانی در مختصر شمایل ( )6این حدیث را بسیار ضعیف دانسته است.
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گوشههایی از اوصاف آنحضرت ص را بدانم ،خواستم تا برخی از اوصاف

پیامبر اکرم ص را برایم بیان کند تا آنها را خوب به خاطر بسپارم.

او گفت :رسول اهلل ص انسانی بزرگ بود تا جایی که بزرگیاش چشم و
دل انسان را پر میکرد .چهرهاش مانند ماه شب چهارده میدرخشید .قامتش از
ی

انسان متوسط ،مقداری بلندتر و از ی

انسان بسیار قد بلند ،مقداری

کوتاهتر بود .سر بزرگی داشت .از موهای صاف و فروهشتهای برخوردار بود.
موهایش اگر قابل تقسیم شدن بود ،از وسط پیشانی ،به دو بخش تقسیم
مینمود .و هنگامی که موهایش بلند می شد ،از نرمه ی گوشهایش فراتر
نمیرفت .رنگش ،زیبا و درخشان بود .پیشانی پهنی داشت .ابروهای باری

و

کشیده و کاملی داشت بدون اینکه به یکدیگر چسبیده باشند .میان آنها رگی
وجود داشت که هنگام خشم ،پر از خون میشد .بینی کشیدهای داشت .باالی
بینیاش میدرخشید ،طوریکه اگر کسی خوب به آن نگاه نمیکرد ،فکر
مینمود که باالی بینی او برجستگیای وجود دارد .ریش گن ان و پر پشتی
داشت.
گونههایش برجسته بود .دهان بزرگی داشت .دندانهایش از یکدیگر ،فاصله
داشتند .ی

خط نازک و باری

مو از سینه تا نافش کشیده شده بود .گردنش

(از شدت زیبایی) گویا عروسکی است که مانند نقره میدرخشد و راست و
برابر بود .بدنی معتدل و متماس

داشت .سینه و شکمش با هم برابر بودند.

سینهی فراخی داشت .شانههایش با یکدیگر فاصله داشتند .از مفصلهای
درشتی برخوردار بود .جسمی زیبا و کم مو داشت .باالی سینه و نافش با ی
خط مو به هم وصل شده بود .و ب ز همین خط مو ،موی دیگری بر سینه و
شکمش ،وجود نداشت .ساعدها ،شانهها و قسمتهای فوقانی سینهی آنحضرت
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ص مو داشت .استخوانهای ساعدش بلند بود .کف دستانش بزرگ و
پن ههای دست و پایش ،پهن بود .انگشتان بلندی داشت .وسط قدمهایش تهی
بود و به زمین برخورد نمینمود .قدمهای صافی (بدون ترک) داشت که آب
روی آنها نمیایستاد .با وقار ،گام برمیداشت و با آرامش ،راه میرفت .با
قدرت ،حرکت مینمود تا جایی که گویا از سراشیبیای پایین میآید .اگر
میخواست چهرهاش را برگرداند ،بطور کامل برمیگرداند .نگاهش را پایین
میانداخت .بیشتر به زمین ،نگاه میکرد تا به آسمان .بیشتر نگاهش؛ عبرت
بود .پشت سر یارانش ،حرکت میکرد و هر کس را میدید ،جلوتر سالم
میگفت.

8ذ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،حَدَّثَنَا
شُعَْبةُ ،عَنْ سِمَاكِ بْنِ َحرْب ،قَالَ :سَمِعْتُ جَاِبرَ بْنَ سَ ُم َرةَ ،يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ
()8
اهللِ ص ضَلِيعَ الْفَمِ ،أَشْكَلَ الْعَيْنِ ،مَْنهُوسَ الْعَقِبِ.
قَالَ ُشعَْبةُ :قُلْتُ لِسِمَاكٍ :مَا ضَلِيعُ الْفَم ِ؟ قَالَ :عَظِيمُ الْفَمِ
قُلْتُ :مَا َأشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالََ :طوِيلُ شِقِّ الْعَْينِ
قُلْتُ :مَا مَنْهُوسُ الْعَقِبِ؟
قَالَ :قَلِيلُ َلحْمِ الْعَقِبِ
ترجمه :جابر بن سمره  میگوید :رسول اهلل ص دهان بزرگ و
چشمان سفید با اندکی قرمزی داشت و پشت پاهایش دارای گوشت اندکی

( )3صحیح است .روایت مسلم ( )7881و ترمذی ( )8685و احمد (.)178 ،12 ،33 ،36/4
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بود.
كلُ الْ َعيْنِ»
(قابل یادآوری است که علما توضیح سماک را در مورد «أَشْ َ

نپذیرفتهاند و جمهور همین ترجمهای را که ما ارائه نمودهایم ،ذکر نمودهاند.
برای توضیح بیشتر به شرح صحیح مسلم نووی و حتةف لحاوذی شرح ترمذی

مراجعه نمایید).

السرِيِّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَْثرُ ْبنُ الْقَاسِمِ ،عَنْ أَشْعَثَ يَعْنِي
9ذ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ َّ
ابْنَ سَوَّار ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ جَابِرِ بْنِ سَ ُم َرةَ ،قَالََ :رأَيْتُ رَسُولَ اهللِ ص،
فِي لَيَْلةٍ إِضْحِيَانٍ ،وَعَلَْيهِ حَُّلةٌ حَ ْمرَاءُ ،فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَْيهِ َوإِلَى الْقَ َمرِ ،فََلهُوَ عِنْدِي
()9
َأحْسَنُ مِنَ الْقَ َمرِ.
ترجمه :جابر بن سمره  میگوید :در ی
را که ی

شب مهتابی ،رسول اهلل ص

چادر یمنی قرمز رنگ پوشیده بود ،دیدم .نگاهی به او و ماه

انداختم .به نظر من ،او از ماه ،زیباتر بود.

الرؤَاسِيُّ ،عَنْ
الرحْمَنِ ُّ
11ذ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع ،حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ َّ
( )1صحیح است .روایت ترمذی ( )7311و نسائی در سنن کبری ( )1681و دارمی ( )42و ابو
یعلی ( )2522و طبرانی در المعجم الکبیر ( )1357و بغوی در شمایل ( )161و بیهقی در الدالئل
( )116/1و در الشعب ( )141/7و حاکم در المستدرک ( )136/5و ابو الشیخ در اخالق النبی ص
( .)14و سند آن ضعیف می باشد؛ اشعث بن سوار فرد ضعیفی است چنانکه در التقریب ( )21/1آمده
است  .همچنین ابو اسحاق سبیعی دچار اختالط گردید و به تدلیس شهرت دارد .ترمذی می گوید :از
محمد بن اسماعیل بخاری پرسیدم که حدیث ابو اسحاق از براء صحیح تر است یا حدیث جابر بن
سمره؟ او هر دو حدیث را صحیح دانست .همچنین این حدیث را حاکم صحیح دانسته و ذهبی با وی
موافقت نموده است .و آلبانی در مختصر شمایل ( )3آنرا صحیح دانسته است.

شمایل

محمدص

11

زُهَيْر ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،قَالَ :سَأَلَ َرجُلٌ الَْبرَا َء بْنَ عَازِب :أَكَانَ َوجْهُ
()11
رَسُولِ اهللِ ص مِثْلَ السَّْيفِ؟ قَالَ :ال ،بَلْ مِثْلَ الْقَ َمرِ.
ترجمه :ابو اسحاق میگوید :مردی از براء بن عازب  پرسید :آیا

چهرهی رسول اهلل ص (در زیبایی) مانند شمشیر بود؟ براء گفت :خیر ،بلکه
مانند ماه بود.

ضرُ ْب ُن
11ذ حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ الْمَصَاحِفِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ َسلْم ،قَالَ :حَدَّثَنَا النَّ ْ
ضرِ ،عَنِ ابْنِ ِشهَاب ،عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ ،عَنْ أَبِي
شُمَيْل ،عَنْ صَاِلحِ بْنِ أَبِي ا َألخْ َ
ِضةٍَ ،رجِلَ
ُهرَْي َرةَ  ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص أَبَْيضَ كَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ ف َّ
()11
الشَّ ْعرِ.
11ی ابوهریره  میگوید :رسول اهلل ص رنگ سفیدی داشت که گویا
از نقره ،ساخته شده است و از موهای صاف و فروهشتهای برخوردار بود.

الليْثُ بْنُ سَعْدٍَ ،عنْ أَبِي الزُّبَْيرِ،
12ذ حَدََّثنَا ُقتَيَْبةُ ْبنُ َسعِيدٍ ،قَالََ :أخَْبرَنِي َّ
عَنْ جَاِبرِ بْنِ عَبْدِ اهللِ :أَنَّ رَسُولَ اهللِ ص قَالَُ «:عرِضَ عَلَيَّ األَنِْبيَاءُ ،فَِإذَا مُوسَى
الرجَالِ ،كَأََّنهُ مِنْ ِرجَالِ شَنُو َءةَ ،وَ َرأَيْتُ عِيسَى بْنَ
ضرْبٌ مِنَ ِّ
عَلَْيهِ السَّالمَُ ،

( )17صحیح است .روایت بخاری ( )8447و ترمذی ( )8686و احمد ( )731/5و دارمی ( )65و
طیالسی ( )272و ابن حبان ( )6732و بیهقی در الدالئل ( )114/1و در الشعب (147/7ـ.)141
( )11صحیح است .روایت ابن عساکر ( )61/7و بغوی در شمایل ( .)164و سندش به سبب صالح
بن ابی االخضر چنانکه در التقریب ( )843/1آمده است ،ضعیف می باشد؛ اما حدیث با شواهدی که
دارد ،صحیح است .آلبانی در مختصر شمایل ( )17آنرا صحیح دانسته است .برای تحقیق بیشتر
میتوانید به سلسلهی احادیث صحیحه ( )7748تألیف آلبانی مراجعه نمایید.
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َمرْيَمَ عَلَْيهِ السَّالمُ ،فَِإذَا أَ ْقرَبُ مَنْ َرأَيْتُ ِبهِ شَبَهًا ُع ْر َوةُ بْنُ مَسْعُودٍ ،وَ َرأَيْ ُ
ت
إِْبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّالمَُ ،فِإذَا أَ ْقرَبُ مَنْ َرأَيْتُ ِبهِ شََبهًا صَا ِحبُكُمْ ،يَعْنِي نَفْسَهُ،
()12
وَ َرأَيْتُ جِْبرِيلَ عَلَْيهِ السَّالمُ ،فَِإذَا أَ ْقرَبُ مَنْ َرأَيْتُ بِهِ شََبهًا ِدحَْيةُ».
ترجمه :جابر بن عبداهلل  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :پیامبران (در
شب معراج) به من عرضه شدند .موسی مردی الغر اندام بود طوری که گویا

یکی از مردان قبیلهی شنوءه میباشد .همچنین عیسی بن مریم  را دیدم؛
عروه بن مسعود ثقفی از همهی کسانی که من دیدهام ،به او شباهت بیشتری

دارد .ابراهیم  را هم دیدم؛ از تمام کسانی که من دیدهام ،رفیق شما (محمد

ص) به او شباهت بیشتری دارد .جبریل را هم دیدم؛ دحیهی کلبی از همهی
کسانی که دیدهام ،به او شباهت بیشتری دارد».

13ذ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع ،وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ذ الْمَعْنَى وَاحِدٌ ذ قَاالَ:
جرَْيرِيِّ ،قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَْيلِ يَقُولُ:
َأخَْبرَنَا َيزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،عَنْ َسعِيدٍ الْ ُ
ص ْفهُ لِي،
َرأَيْتُ النَّبِيَّ ص وَمَا َبقِيَ عَلَى َو ْجهِ األَرْضِ َأحَدٌ رَآهُ غَْيرِي ،قُلْتُِ :
()13
قَالَ :كَانَ أَْبَيضَ ،مَلِيحًا ،مُقَصَّدًا.
ترجمه :سعید جریری میگوید :ابوطفیل  گفت :نبی اکرم ص را دیدم
و هم اکنون در روی زمین ،ب ز من ،کسی باقی نمانده است که او را دیده
باشد .گفتم :او را برایم توصیف کن .گفت :ایشان ،سفید و با نم

بود و

قامتی متوسط داشت .نه خیلی چاق و نه خیلی الغر بود.
( )17صحیح است .روایت مسلم ( )162و ترمذی ( )8651و احمد ( )885/8و ابو یعلی (.)7761
( )18صحیح است .روایت مسلم ( )7857و ابوداود ( )5368و احمد (.)545/4
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14ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِْبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْ ِذ ِر
حزَامِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعبْدُ الْ َعزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ الزُّ ْهرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ
الْ ِ
بْنُ إِْبرَاهِيمَ ابْنُ َأخِي مُوسَى بْنِ عُقَْبةَ ،عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَْبةَ ،عَنْ ُكرَيْب ،عَنِ ابْنِ
خرُجُ مِنْ َبْينِ
عَبَّاس ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص أَفَْلجَِ ،إذَا تَكَلَّمَ رُئِيَ كَالنُّورِ يَ ْ
()14
ثَنَايَاهُ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :میان دو دندان پیشین رسول

اهلل ص فاصله وجود داشت .هنگامیکه سخن میگفت ،چیزی مانند نور دیده
میشد که از میان دندانهایش ،بیرون میآید.

 -2بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النُُّبوَّةِ
مُهر نبوت
15ذ حَدَّثَنَا أَبُو َرجَاءٍ قُتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ،عَ ِن
الرحْمَنِ ،قَالَ :سَمِعْتُ السَّاِئبَ بْنَ َيزِيدَ ،يَقُولُ :ذَهَبَتْ بِي
الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ َّ
سحَ رَأْسِي
خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ ص ،فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اهللِ ،إِنَّ ابْنَ ُأخْتِي وَجِعٌ ،فَمَ َ
شرِبْتُ مِنْ وَضُوِئهِ ،وَقُمْتُ خَ ْلفَ َظهْ ِرهِ ،فَنَ َظرْتُ
َودَعَا لِي بِاْلَبرَ َكةِ ،وََتوَضَّأَ ،فَ َ

( )15بسیار ضعیف است .روایت دارمی ( )43و بیهقی در الدالئل ( )714/1و بخش دوم آن را
طبرانی در األوسط ( .)262و سند آن به سبب عبد العزیز بن عمران بسیار ضعیف می باشد؛ ابن حجر
در التقریب ( )411/1در مورد او می گوید« :متروک است .کتابهایش سوخت؛ لذا با تکیه بر
حافظهاش احادیث را بیان نمود و دچار اشتباهات زیادی گردید» .آلبانی نیز در مختصر شمایل ()18
این حدیث را بسیار ضعیف دانسته است.
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إِلَى الْخَاتَمِ َبيْنَ كَِتفَْيهِ ،فَِإذَا ُهوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجََلةِ.
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()15

ترجمه :سایب بن یزید  میگوید :خالهام مرا نزد نبی اکرم ص برد و

عرض نمود :ای رسول خدا! خواهر زادهام بیمار است .رسول اهلل ص دست
(مبارکش) را بر سر من کشید و برای من دعای برکت نمود .آنگاه ،وضو
گرفت و من باقیماندهی آب وضوی رسول خدا ص را نوشیدم و پشت سر

آنحضرت ص ایستادم و به مهر نبوت که مانند دکمهای بود و میان شانههای
رسول اهلل ص قرار داشت ،نگاه کردم.

16ذ حَدََّثنَا سَعِيدُ بْنُ َيعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ ،قَالَ :حدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِر ،عَ ْن
سِمَاكِ ْبنِ َحرْب ،عَنْ جَاِبرِ بْنِ سَ ُم َرةَ ،قَالََ :رَأيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولِ اهللِ
()16
ضةِ الْحَمَامَةِ.
ُدةً حَ ْمرَاءَ ،مِثْلَ بَيْ َ
ص غ َّ
ترجمه :جابر بن سمره  میگوید :مهر نبوت را میان شانههای رسول اهلل

ص دیدم که به شکل غدهای قرمز رنگ و به اندازهی ی

تخم کبوتر بود.

17ذ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب الْمَديَنِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يُو ُسفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ ،عَ ْن
أَبِيهِ ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُ َمرَ بْنِ قَتَا َدةَ ،عَنْ جَدَِّتهِ رُمَْيَثةَ ،قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اهللِ
ص ،وَلَوْ أَشَا ُء أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَِتفَْيهِ مِنْ ُقرِْبهِ لَفَعَلْتُ ،يَقُولُ لِسَعْدِ

( )14صحیح است .روایت بخاری (  )6847و مسلم ( )7854و ترمذی ( )8658و نسائی در سنن
کبری ( )2413و طبرانی در المعجم الکبیر (6637ـ )6637و بیهقی در الدالئل (.)123
( )16صحیح است .روایت مسلم ( )117و ترمذی ( )8655و طیالسی ( )241و ابن حبان
(6712ـ )6713و ابن سعد در طبقات ( )574/1و بیهقی در الدالئل ( )767/1و بغوی در الشمائل
(.)121
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بْنِ مُعَاذٍ َيوْمَ مَاتَ« :اهْتَزَّ َلهُ َعرْشُ الرَّحْمَنِ».

()17

10ی رُمیثه میگوید :از رسول اهلل ص شنیدم ی و اگر میخواستم مهر
نبوت را از بس که به او نزدی

بودم ،میبوسیدم ی که روز وفات سعد بن

معاذ فرمود« :عرش خدا از مرگ او به لرزه در آمد».

18ذ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْ َدةَ الضَّبِّيُّ ،وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر ،وَغَْيرُ وَاحِدٍ ،قَالُوا:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوُنسَ ،عَنْ عُ َمرَ بْنِ عَبْدِ اهللِ َموْلَى غُ ْف َرةَ ،قَالَ :حَدَّثَنِي إِْبرَاهِيمُ
صفَ رَسُولَ اهللِ
ِي ِإذَا وَ َ
بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب ،قَالَ :كَانَ عَل ٌّ
ُوةِ ،وَ ُهوَ خَاتَمُ
ص فَذَ َكرَ الْحَدِيثَ بِطُوِلهِ ،وَقَالَ :بَيْنَ كَِت َفْيهِ خَاتَمُ ُّالنب َّ
()18
النَّبِيِّنيَ.
ترجمه :ابراهیم بن محمد یکی از نوادگان علی بن ابی طالب میگوید:

علی  پیامبر اکرم ص را توصیف نمود و حدیثی را که با شمارهی شش
گذشت بیان نمود و گفت :میان شانههای او که خاتم پیامبران بود ،خاتم (مهر
نبوت) وجود داشت.

19ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعزْ َرةُ ْب ُن
ثَابِتٍ ،قَالَ :حَدَّثَنِي عِلْبَاءُ بْنُ أَحْ َمرَ الْيَشْ ُكرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ عَ ْمرُو بْنُ
َأخْطَبَ ا َألنْصَارِيُّ ،قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اهللِ ص :يَا أَبَا زَيْدٍ ،ادْ ُن مِنِّي فَامْسَحْ
َظ ْهرِي ،فَمَسَحْتُ َظ ْه َرهَُ ،فوَقَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الْخَاتَمِ ،قُلْتُ :وَمَا الْخَاتَمُ؟ قَالَ:
( )12صحیح است .روایت احمد ( )871/6و طبرانی در الکبیر ( )278و األوسط .و بخش اخیر آن
در صحیح بخاری و مسلم نیز آمده است .آلبانی آنرا در مختصر شمایل ( )16صحیح دانسته است.
( )13سند آن ،ضعیف است .به تعلیق شمارهی ( )6مراجعه نمایید.
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()19

جتَمِعَاتٌ.
شَ َعرَاتٌ مُ ْ

ترجمه :عمرو بن اخطب انصاری میگوید :رسول اهلل ص به من فرمود:
«ای ابوزید! به من نزدی

شو و پشت مرا بخاران» .من پشت آنحضرت ص

را خاراندم .انگشتان من باالی مهر نبوت ،قرار گرفتند .راوی از عمرو
میگوید :پرسیدم :مهر نبوت چیست؟ گفت :تعدادی مو بودند که ی

جا

جمع شدهاند( .باید گفت که هر راوی بر اساس اندیشهی خودش مهر نبوت را
با ی

چیز تشبیه نموده است و این روایت با روایتی که آنرا به شکل غده

دانسته است ،تعارض ندارد؛ چرا که روی غده مقداری مو وجود داشت).

خزَاعِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ ْب ُن
21ذ حَدََّثنَا أَبُو عَمَّار الْحُسَيْنُ بْنُ ُحرَيْثٍ الْ ُ
حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ،حَدَّثَنِي أَبِي ،قَالَ :حَدَّثَنِي عَبْدُ اهللِ بْنُ ُبرَيْ َدةَ ،قَالَ :سَمِعْتُ أَبِي
ُبرَيْ َدةَ ،يَقُولُ :جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَى رَسُولِ اهللِ ص حِنيَ قَدِمَ الْمَدِيَنةَ بِمَائِدَةٍ
عَلَْيهَا ُرطَبٌَ ،فوَضَ َعهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اهللِ ص ،فَقَالَ« :يَا سَلْمَانُ مَا هَذَا»؟
فَقَالَ :صَدََقةٌ عَلَيْكَ ،وَعَلَى أَصْحَابِكَ ،فَقَالَ« :ارْفَ ْعهَا ،فَإِنَّا ال نَأْكُلُ الصَّدََقةَ»،
قَالََ :فرَفَعَهَا ،فَجَاءَ الْغَدَ بِمِثِْلهَِ ،فوَضَ َعهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اهللِ ص ،فَقَالَ« :مَا
هَذَا يَا سَلْمَانُ»؟ فَقَالَ :هَدَِّيةٌ لَكَ ،فَقَالَ رَسُولُ اهللِ ص ألَصْحَاِبهِ« :ابْسُطُوا».
ثُمَّ نَ َظرَ إِلَى الْخَاتَمِ عَلَى َظ ْهرِ رَسُولِ اهللِ ص ،فَآمَنَ ِبهِ ،وَكَانَ لِلَْيهُودِ ،فَاشَْترَاهُ
رَسُولُ اهللِ ص بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا عَلَى َأنْ يَ ْغرِسَ َلهُمْ نَخْال ،فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فِيهِ،
حَتَّى تُطْعِمَ ،فَ َغرَسَ َرسُولُ اهللِ ص النَّخلَ إِال نَخَْلةً وَاحِدَةًَ ،غرَ َسهَا عُ َمرُ،
( )11صحیح است .روایت احمد ( )851 ،857 ،22/4و حاکم ( )676/7و ابن حبان ( .)6877و
آلبانی در مختصر شمایل ( )12آنرا صحیح دانسته است.
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فَحَمَلَتِ َّالنخْلُ مِنْ عَا ِمهَا ،وَلَمْ تَحْمِلْ نَخَْلةٌ ،فَقَالَ رَسُولُ اهللِ ص« :مَا شَأْ ُن
هَ ِذهِ النَّخَْلةِ»؟ فَقَالَ عُ َمرُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،أَنَا َغ َر ْسُتهَا ،فََنزَ َعهَا رَسُولُ اهللِ ص،
()21
فَ َغرَ َسهَاَ ،فحَمَلَتْ مِنْ عَا ِمهَا.
ترجمه :بریده  میگوید :هنگامی که رسول اهلل ص به مدینه آمد،
سلمان فارسی سفرهای را که مقداری خرمای تازه داشت ،آورد و جلوی

آنحضرت ص پهن نمود .رسول اهلل ص فرمود« :ای سلمان! این چیست؟»
سلمان گفت :زکاتی است که به تو و یارانت ،عنایت شده است .فرمود« :آنها
را بردار؛ زیرا ما زکات نمیخوریم» .سلمان آنها را برداشت .فردای آنروز

دوباره سلمان خرما آورد و جلوی رسول اهلل ص گذاشت .آنحضرت ص

فرمود« :ای سلمان! این چیست؟» سلمان گفت :هدیه به شما است .رسول اهلل

ص خطاب به یارانش فرمود« :پهن کنید» (و بخورید ).آنگاه سلمان ،مهر
نبوت را بر پشت رسول اهلل ص دید و ایمان آورد .قابل یادآوری است که

سلمان

بردهی یهودیان بود .رسول اهلل ص او را در برابر مقداری درهم خرید به شرط
اینکه سلمان برای آنان درخت خرما غرس نماید و در آن با  ،کار کند تا
درختها به ثمر برسد .همهی نخلها را رسول اهلل ص غرس نمود ب ز یکی را

که عمر بن خطاب  غرس کرد .در نتی ه ،همهی نخلها در همان سال،

ثمره دادند ب ز نخلی که عمر بن خطاب ،غرس نموده بود .رسول اهلل ص

فرمود« :چرا این نخل ،ثمر نداده است»؟ عمر گفت :ای رسول خدا! من آن را

( )77حسن است .روایت احمد ( .)845/4و آلبانی در مختصر شمایل ( )13آنرا حسن دانسته است.
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غرس کردم .رسول اهلل ص آن نخل را بیرون آورد و م دداً غرس نمود .پس

در همان سال ،ثمره داد( .و اینگونه سلمان آزاد گردید).

شرُ بْنُ اْلوَضَّاحِ ،قَالَ :حَدََّثنَا
21ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا بِ ْ
ض َرةَ الْعَوَقِيِّ ،قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيََّ ،عنْ
الدوْرَقِيُّ ،عَنْ أَبِي نَ ْ
أَبُو عَقِيل َّ
ُوةِ ،فَقَالَ :كَانَ فِي َظ ْهرِهِ بَضْعَةٌ
خَاتَمِ رَسُولِ اهللِ ص يَعْنِي خَاتَمَ النُّب َّ
()21
نَا ِش َزةٌ».
ترجمه :ابو نضرهی عوفی میگوید :دربارهی کیفیت مُهر نبوت رسول اهلل

ص از ابوسعید خدری پرسیدم .گفت :ی
رسول اهلل ص بود.

قطعه گوشت برآمده بر پشت

صرِيُّ ،قَالََ :أخَْبرَنَا
جلِيُّ الْبَ ْ
22ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو األَشْعَثِ الْعِ ْ
حَمَّادُ بْنُ َزيْدٍ ،عَنْ عَاصِم األَ ْحوَلِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ َس ْر ِجسَ ،قَالَ :أََتْيتُ
رَسُولَ اهلل ص وَ ُهوَ فِي نَاس مِنْ أَصْحَاِبهِ ،فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْ ِفهِ ،فَ َعرَفَ
الردَاءَ عَنْ َظ ْه ِرهِ َ ،ف َرأَيْتُ َموْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى َكتِفَْيهِ ،مِثْلَ
الَّذِي أُرِيدُ ،فَأَلْقَى ِّ
الْجُمْعِ َحوْلَهَا خِيالنٌ ،كَأََّنهَا ثَآلِيلَُ ،ف َرجَعْتُ حَتَّى اسَْتقْبَلُْتهُ ،فَقُلْتُ :غَ َفرَ اللَّهُ لَكَ
يَا رَسُولَ اهللِ ،فَقَالَ« :وَلَكَ» ،فَقَالَ الْ َقوْمُ  :أَسْتَ ْغ َفرَ لَكَ رَسُولُ اهللِ ص؟ فَقَالَ:
()22
نَعَمْ ،وَلَكُمْ ،ثُمَّ تَال هَ ِذهِ اآلَيةَ ﴿وَاسَْتغْ ِفرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْ ُمؤْمِنِنيَ وَالْ ُمؤْمِنَاتِ﴾.
ترجمه :عبداهلل بن سرجس میگوید :رسول اهلل ص در میان جمعی از
( )71حسن است .روایت بغوی در شمایل ( .)137و آلبانی در مختصر شمایل ( )11آنرا حسن
دانسته است.
( )77صحیح است .روایت مسلم (.)7856
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یارانش بود که من به خدمت رسیدم .از پشت سرش ،دور زدم .آنحضرت ص

هدفم را فهمید و چادر را از روی پشتش به زمین انداخت .لذا من مُهر نبوت را
میان شانههایش به شکل مُشتی دیدم که خالهایی مانند زگیل ،اطراف آن را

گرفته بود .سپس برگشتم تا اینکه روبروی پیامبر اکرم ص قرار گرفتم و
گفتم :ای رسول خدا! خداوند شما را مغفرت نماید .فرمود« :تو را نیز مغفرت

نماید» .مردم گفتند :رسول خدا ص برایت طلب مغفرت نمود؟ گفتم :بله،
برای شما نیز طلب مغفرت نمود .خداوند متعال میفرماید﴿ :وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ

َ

وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾»( .برای گناهان خودت و مردان و زنان مؤمن ،طلب
مغفرت کن).
سوْلِ اهللِ ص
 -3بَابُ مَا جَاءَ فِيْ شَعْرِ رَ ُ
موهای رسول اهلل ص

23ذ حَدََّثنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالََ :أخَْبرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِْبرَاهِيمَ ،عَنْ حُمَيْدٍ،
()23
صفِ ُأذُنَْيهِ.
عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ شَ َعرُ رَسُولِ اهللِ ص إِلَى نِ ْ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :موهای رسول اهلل ص تا نصف

گوشهایش میرسید.

الرحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ،عَنْ
السرِيِّ ،قَالََ :أخَْبرَنَا عَبْدُ َّ
24ذ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ َّ
شةَ ،قَالَتْ :كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اهللِ ص
هِشَامِ بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ

( )78صحیح است .روایت مسلم ( )16و ابوداود ( )5136و نسائی ( )138/3و احمد (،117/8
.)164 ،157
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مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ،وَكَانَ لَ ُه شَ َعرٌ َف ْوقَ الْج َّ
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()24

ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :من و رسول اهلل ص از ی

ظرف آب ،غسل مینمودیم .موهای آنحضرت ص باالتر از شانههایش و
پایین تر از نرمهی گوشهایش بود.

25ذ حَدََّثنَا َأحْمَدُ بْنُ َمنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو قَطَن ،قَالَ :حَدََّثنَا ُشعَْبةُ ،عَ ْن
أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنِ الَْبرَاءِ بْنِ عَازِب ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص َمرْبُوعًا ،بَعِيدَ مَا
()25
ضرِبُ شَحْ َمةَ ُأذُنَيْه.
بَيْنَ الْمِنْكَبَْينِ ،وَكَانَتْ جُمَُّتهُ تَ ْ
ترجمه :براء بن عازب  میگوید :رسول اهلل ص دارای قامتی متوسط و
چهار شانه بود و موهایش به نرمهی گوشهایش میرسید.

26ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَ ْهبُ بْنُ َجرِيرِ ْبنِ حَازِم ،قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي ،عَنْ قَتَا َدةَ ،قَالَ :قُلْتُ ألَنَس :كَْيفَ كَانَ شَ َعرُ رَسُولِ اهللِ ص؟
()26
ِالسبْطِ ،كَانَ يَبْلُغُ شَ َع ُرهُ شَحْ َمةَ ُأذُنَيْهِ.
قَالَ :لَمْ يَ ُكنْ بِالْجَعْدِ ،وَال ب َّ
ترجمه :قتاده میگوید :از انس  پرسیدم :موهای رسول اهلل ص چگونه
بود؟ گفت :نه خیلی م عد و نه بسیار فروهشته و صاف بود و به نرمهی
گوشهایش میرسید.

( )75صحیح است .روایت ترمذی ( )1244و ابوداود ( .)5132و آلبانی در مختصر شمایل ()77
آنرا صحیح دانسته است.
( )74صحیح است .روایت بخاری ( )4171 ،4353 ،8441و مسلم (.)1313
( )76صحیح است .روایت بخاری ( )4174و مسلم (.)1311
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27ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ْب ُن
عَُييَْنةَ ،عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ،عَنْ مُجَاهِدٍ ،عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ َأبِي طَالِب ،قَالَتْ:
()27
قَدِمَ رَسُولُ اهللِ ص مَكَّةَ قَدْ َمةً ،وََلهُ أَرْبَعُ غَدَاِئرَ.
ترجمه :ام هانی دختر ابوطالب میگوید :ی

بار (سال فتح مکه) رسول

اهلل ص به مکه آمد در حالی که چهارتا گیسو داشت.

28ذ حَدََّثنَا ُسوَيْدُ بْنُ نَصْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ الْ ُمبَارَكِ ،عَنْ مَعْمَر،
عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ،عَنْ أَنَس :أَنَّ شَ َعرَ رَسُولِ اهللِ ص كَانَ إِلَى أَنْصَافِ
()28
ُأذُنَْيهِ.
ترجمه :انس  میگوید :موهای رسول اهلل ص تا نصف گوشهایش
میرسید.

29ذ حَدََّثنَا ُسوَيْدُ بْنُ نَصْر ،حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ الْمُبَارَكَِ ،عنْ يُوُنسَ ْب ِن
اللهِ بْنِ ُعتَْبةَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس:
اللهِ بْنُ عَبْدِ َّ
َيزِيدَ ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ َّ
شرِكُونَ يَ ْفرِقُونَ ُرؤُو َسهُمْ،
اللهِ ص كَانَ يَسْدِلُ شَ َع َرهُ ،وَكَانَ الْمُ ْ
أَنَّ رَسُولَ َّ
وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يُسْدِلُونَ ُرؤُو َسهُمْ ،وَكَانَ يُحِبُّ ُموَافَ َقةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ
()29
ُيؤْ َمرْ فِيهِ بِشَ ْيءٍ ،ثُمَّ َف َرقَ رَسُولُ اهللِ ص َرأْ َسهُ.

( )72صحیح است .روایت ابوداود ( )5111و ابن ماجه ( )8681و ترمذی ( )1213و آلبانی در
مختصر شمایل ( )78آنرا صحیح دانسته است.
( )73صحیح است .روایت ابوداود ( )5134و نسائی ( )4726و آلبانی در مختصر شمایل ( )71آنرا
صحیح دانسته است.
( )71صحیح است .روایت بخاری( )8443و مسلم (.)1313 ،1312
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ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما می گوید :رسول اهلل ص موهایش را
بر پیشانی ،رها میکرد و مشرکین ،فرق باز میکردند .گفتنی است که اهل

کتاب نیز موهایشان را رها میکردند و رسول خدا ص در امری که دستوری
برای آن نیامده بود ،دوست داشت موافق اهل کتاب ،عمل کند .سر ان ام،

آنحضرت ص نیز فرق باز کرد.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،عَ ْن
31ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
إِْبرَاهِيمَ بْنِ نَافِع الْمَكِّيِّ ،عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ،عَنْ مُجَاهِدٍ ،عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ،قَالَتْ:
()31
َرأَيْتُ رَسُولَ اهللِ ص ذَا ضَفَاِئرَ أَرْبَع.
ترجمه :ام هانی رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص را دیدم که
چهارتا گیسو داشت.

***
 -4بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَجُّلِ رَ ُسولِ اهلل ص
شانه زدن رسول اهلل ص
31ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ ُموسَى األَنصَارِيُّ ،حَدَّثَنَا مَ ْع ُن بنُ عِيسى ،حَدَّثَنَا
شةَ ،قَالَتْ :كُنْتُ أُرَجِّ ُل
ك بنُ أَنَس ،عَنْ هِشَامِ ْبنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
مَالِ ُ
()31
الل ِه ص َوأَنَا حَاِئضٌ.
َرأْسَ رَسُو ِل َّ

( )87صحیح است .روایت ترمذی ( )716/5و احمد ( )574/6و آلبانی در مختصر شمایل ( )78آنرا
صحیح دانسته است.
( )81صحیح است .روایت بخاری ( )4174 ،714و مسلم (.)755
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ترجمه :عایشه ل میفرماید :در دوران قاعدگی ،موهای سر مبارک

رسول اهلل ص را شانه میزدم.

الربِيعُ ْب ُن
32ذ حَدَّثَنَا يُو ُسفُ بْنُ عِيسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َّ
صَبِيح ،عَنْ َيزِيدَ بْنِ أَبَانَ ُهوَ الرَّقَاشِيُّ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ
سرِيحَ لِحْيَِتهِ ،وَيُكِْثرُ الْقِنَاعَ حَتَّى كَأَنَّ َثوَْبهُ،
رَسُولُ اهللِ ص يُكِْثرُ دَهْنَ َرأْ ِسهِ وَتَ ْ
()32
َثوْبُ زَيَّاتٍ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص سرش را بسیار روغن

میزد ،ریش (مبارکش) را بسیار شانه میزد و بسیار نقاب* ،استعمال مینمود
تا جایی که نقابش مانند لباس روغن فروش بود.

السرِيِّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو ا َأل ْحوَصِ ،عَنِ األَشْعَثِ بْنِ
33ذ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ َّ
شةَ ،قَالَتِْ :إنْ كَانَ رَسُولُ اهللِ ص
سرُوق ،عَنْ عَائِ َ
أَبِي الشَّعْثَاءِ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ مَ ْ
َهرَ ،وَفِي َترَجُِّلهِ ِإذَا َترَجَّلَ ،وَفِي انِْتعَالِهِ ِإذَا
لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي ُطهُو ِرهِ ِإذَا تَط َّ
()33
انْتَعَلَ.
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص در طهارت ،شانه
زدن موها و پوشیدن کفش ،شروع کردن از سمت راست را دوست داشت.
( )87حدیث ضعیفی میباشد .روایت بیهقی در شعب االیمان ( )776/4و ابوالشیخ دراخالق النبی
( )135و در سند آن دو فرد ضعیف بنام های ربیع بن صبیح و یزید بن ابان رقاشی وجود دارد .به همین
خاطر ،آلبانی در مختصر شمایل ( )76والضعیفه ( )7846آنرا ضعیف دانسته است.
* پارچه ای که سر و بخشی از صورت را میپوشاند.
( )88صحیح است .روایت بخاری ( )163و مسلم (.)776
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34ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ َسعِيدٍ ،عَنْ هِشَامِ بْ ِن
حَسَّانَ ،عَنِ الْحَسَنِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ مُغَفَّل ،قَالََ :نهَى َرسُولُ اهللِ ص عنِ
()34
َّالترَجُّلِ ،إِال غِبًّا.
43ی عبداهلل بن مفضل  میگوید :رسول اهلل ص از شانه زدن موها و
نظافت نمودن آنها ب ز ی

روز در میان ،منع فرمود.

(هدف این است که نباید در رسیدن به ظاهر بسیار زیاد مبالغه نماییم و
بیشتر وقتمان را صرف این کار کنیم).

35ذ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ َعرََفةَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّالمِ بْنُ حَرْب ،عَنْ َيزِي َد
الرحْمَنِ ،عَنْ َرجُل مِنْ
بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،عَنْ أَبِي الْعَالءِ ا َأل ْودِيِّ ،عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ َّ
()35
أَصْحَابِ َّالنبِيِّ ص :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يََترَجَّلُ غِبًّا.
ترجمه :حمید بن عبدالرحمن میگوید :مردی از یاران نبی اکرم ص

گفت :نبی اکرم ص ی

روز در میان ،شانه میزد.

***

( )85صحیح است .روایت ابوداود ( )5141و ترمذی ( )1246و نسائی و آلبانی در مختصر الشمایل
( )73و الصحیحه ( )471آنرا صحیح دانسته است.
( )84سند آن ،ضعیف میباشد .زیرا شخصی بنام ابوخالد یزید داالنی در آن وجود دارد که فرد صدوقی
است ولی بسیار اشتباه مینمود .آلبانی در مختصر شمایل ( )71نیز آنرا ضعیف دانسته است .باید گفت
که در این زمینه ،حدیث قبلی کفایت مینماید.
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سوْلِ اهللِ ص
 -5بَابُ مَا جَاءَ فِي شَيْبِ رَ ُ

موهای سفید رسول اهلل ص

36ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالََ :أخَْبرَنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :أَخَْبرَنَا هَمَّامٌ،
عَنْ َقتَا َدةَ ،قَالَ :قُلْتُ َألَنسِ بْنِ مَالِكٍ :هَل خَضَبَ رَسُولُ اهللِ ص؟ قَالَ :لَمْ
يَبْلُغْ ذَلِكَ ،إِنَّمَا كَانَ شَْيبًا فِي صُدْغَْيهِ ،وَلَكِنْ أَبُو بَكْر خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ
()36
وَالْكَتَمِ.
ترجمه :قتاده میگوید :از انس بن مال

 پرسیدم :آیا رسول اهلل ص

موهایش را رنگ مینمود؟ گفت :به این اندازه نرسید؛ چرا که فقط چند تار
موی سفید در شقیقههایش ،وجود داشت .اما ابوبکر موهایش را حنا و کتم
میزد.

37ذ حَدََّثنَا إِسْحَاقُ ْبنُ مَنْصُورَ ،ويَحْيَى ْبنُ مُوسَى ،قَاال :حَدَّثَنَا عَبْ ُد
الرَّزَّاقِ ،عَنْ مَعْمَر ،عَنْ ثَابِتٍ ،عَنْ أَنَس ،قَالَ :مَا عَ َددْتُ فِي َرأْسِ رَسُولِ اهللِ
()37
ش َرةَ شَ َع َرةً بَيْضَاءَ.
ص وَلِحْيَِتهِ إِال أَرْبَعَ عَ ْ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :در سر و ریش مبارک رسول اهلل

ص فقط چهارده موی سفید ،شمردم.

( )86صحیح است .روایت بخاری ( )8447و مسلم (.)1371
( )82صحیح است .روایت احمد ( )164/8و عبد بن حمید ( )1758و آلبانی آنرا در مختصر شمایل
( )81صحیح دانسته است.
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38ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالََ :أخَْبرَنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُشعَْبةُ،
عَنْ سِمَاكِ بْنِ َحرْب ،قَالَ :سَمِعْتُ جَاِبرَ بْنَ سَ ُم َرةَ ،وَقَدْ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ
اهللِ ص ،فَقَالَ :كَانَ ِإذَا دَهَنَ َرأْ َسهُ لَمْ ُيرَ مِْنهُ شَيْبٌَ ،وِإذَا لَمْ يَدْهِنْ رُئِيَ مِْنهُ
()38
شَ ْيءٌ.
ترجمه :از جابر بن سمره  دربارهی موهای سفید رسول اهلل ص

پرسیدند .گفت :هنگامیکه موهایش را روغن میزد ،موی سفیدی دیده
نمیشد .و هر گاه ،روغن نمیزد ،چند موی سفید ،دیده میشد.

39ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ ْبنُ عَ ْمرِو بْنِ اْلوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ ،قَالَ :حَدََّثنَا
يَحْيَى بْنُ آدَمَ ،عَنْ َشرِيكٍ ،عَنْ عَُبيْدِ اهللِ بْنِ عُ َمرَ ،عَنْ نَافِع ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ
()39
شرِينَ شَ َع َرةً بَيْضَاءَ.
حوًا مِنْ عِ ْ
عُ َمرَ ،قَالَ« :إِنَّمَا كَانَ َشيْبُ رَسُولِ اهللِ ص نَ ْ
ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :تعداد موهای سفید رسول اهلل

ص حدود بیست تار مو بودند.

41ذ حَدََّثنَا أَبُو ُكرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَالءِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام،
عَنْ َشيْبَانَ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ عِ ْكرِ َمةَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :قَالَ أَبُوبَكْر :يَا
رَسُولَ اهللِ ،قَدْ شِبْتَ ،قَالَ« :شََّيبَتْنِي هُودٌ ،وَاْلوَاقِ َعةُ ،وَالْ ُمرْسَالتُ ،وَعَمَّ

( )83صحیح است .روایت مسلم ( )1377و نسائی ( )4171و احمد (.)33 ،36/4
( )81صحیح است .روایت ابن ماجه ( )8687و احمد ( .)17/7بوصیری در الزوائد میگوید :سند
آن صحیح است و افراد سندش ،ثقه میباشند .همچنین عالمه احمد شاکر در تحقیق بر مسند احمد
( )4688میگوید :سند آن ،صحیح میباشد .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )87آنرا صحیح دانسته
است.
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10
()41

ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :ابوبکر  گفت :ای رسول

خدا! پیر شدهای .پیامبر اکرم ص فرمود« :سورهی واقعه ،مرسالت ،عم
یتساءلون و اذا الشمس کورت مرا پیر کردند».

41ذ حَدََّثنَا سُ ْفيَانُ بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر ،عَنْ عَلِيِّ ْبنِ
صَالِح ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي جُحَيْ َفةَ ،قَالَ :قَالُوا :يَا َرسُولَ اهللَِ ،نرَاكَ قَدْ
()41
شِبْتَ ،قَالَ« :قَدْ شََّيبَتْنِي هُودٌ وََأ َخوَاتُهَا».
ترجمه :ابو جحیفه میگوید :مردم گفتند :ای رسول خدا! میبینیم که پیر
شدهای .فرمود« :مرا سورهی هود و امثال آن ،پیر کردند».

42ذ حَدََّثنَا عَلِيُّ ْبنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا شُ َعيْبُ ْبنُ صَ ْفوَانَ ،عَنْ عَبْ ِد
الربَابِ،
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر ،عَنِ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ الْعِجْلِيِّ ،عَنْ أَبِي ِرمَْثةَ َّالتيْمِيِّ ،تَيْمِ َّ
قَالَ :أََتيْتُ النَّبِيَّ ص َومَعِي ابْنٌ لِي ،قَالََ :فأَ َريُْتهُ ،فَقُلْتُ لَمَّا َرَأيُْتهُ :هَذَا نَبِيُّ اهلل

( )57صحیح است .روایت ترمذی ( )8712و ابن سعد در طبقات ( )584/1و ابونعیم در «الحلیه»
( )847/5و حاکم در المستدرک ( 855/7و  .)6 52حاکم آنرا دارای شرایط بخاری و صحیح
دانسته و امام ذهبی سخن او را تأیید نموده است .همچنین آلبانی در مختصر شمایل ( )85آنرا صحیح
دانسته است .نگا الصحیحه (.)144
( )51صحیح است .روایت ابویعلی ( )337و دارقطنی در العلل (776/1ـ  )772و طبرانی در المعجم
الکبیر ( )813و بغوی در شرح السنه ( .)5126و آلبانی در مختصر شمایل ( )84آنرا صحیح دانسته
است.
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()42

ترجمه :ابو رمثهی تیمی میگوید :همراه فرزندم نزد نبی اکرم ص رفتم

وآنحضرت ص را به او نشان دادم .پس هنگامی که ایشان را دیدم ،گفتم:
این ،پیامبر خدا است که دو لباس سبز پوشیده است و دارای موهایی است که
سفیدی بر آنها غلبه پیدا نموده و موهای سفیدش ،قرمز میباشند.

43ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُسرَْيجُ بْنُ النُّعْمَانِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ َسلَ َمةَ ،عَنْ سِمَاكِ ْبنِ َحرْب ،قَالَ :قِيلَ لِجَاِبرِ ْبنِ سَ ُم َرةَ :أَكَانَ فِي
َرأْسِ رَسُولِ اهللِ ص َشيْبٌ؟ قَالَ :لَمْ يَكُنْ فِي َرأْسِ رَسُولِ اهللِ ص َشيْبٌ إِال
()43
شَ َعرَاتٌ فِي مَ ْف ِرقِ َرأْ ِسهِِ ،إذَا ادَّهَنَ وَارَاهُنَّ الدُّهْنُ.
ترجمه :سماک بن حرب میگوید :از جابر بن سمره  پرسیدند :آیا سر

(مبارک) رسول اهلل ص موی سفید داشت؟ جواب داد :فقط چند موی سفید

بر فرق سر آنحضرتص وجود داشت .آن هم هر گاه ،روغن میزد ،روغن
آنها را ناپدید میساخت.

 -6بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابِ رَ ُسولِ اهللِ ص
خضاب رسول اهلل ص

44ذ حدثىن َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ

()57روایت ترمذی ( )7317و ابوداود ( )5764و نسائی ( )775/3و احمد در مسند (،772/7
 )773و آلبانی در مختصر شمایل ( )86آنرا صحیح دانسته است.
( )58صحیح است .روایت احمد ( .)175/4شبیه این روایت در شمارة ( )83بیان گردید.
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ت رَسُولَ ا ِ
هلل
بْنُ عُمَيْر ،عَنِ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ،قَالََ :أخَْبرَنِي أَبُو رِمَْثةَ ،قَالَ :أَتَيْ ُ
مَعَ ابْن لِي ،فَقَالَ :ابْنُكَ هَذَا؟ فَقُلْتُ :نَعَمْ ،أَ ْشهَدُ ِبهِ ،قَالَ« :ال َيجْنِي عََليْكَ،
وَال تَجْنِي َعلَْيهِ» .قَالَ :وَ َرأَيْتُ الشَّْيبَ َأحْمَرَ ،قَالَ أَبُو عِيسَى :هَذَا َأحْسَنُ شَيْءٍ
حةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَبْلُغِ
الروَايَاتِ الصَّحِي َ
سرُ ألَنَّ ُّ
ُروِيَ فِي هَذَا الْبَابَِ ،وأَفْ َ
()44
الشَّيْبََ ،وأَبُو رِمَْثةَ اسْ ُمهُ :رِفَا َعةُ بْنُ يَْث ِربِيٍّ التَّيْمِيُّ.
ص

ترجمه :ابو رمثه میگوید :همراه فرزندم نزد نبی اکرم ص رفتم .رسول

اهلل ص فرمود« :این ،فرزند توست»؟ گفتم :بلی ،شما گواه باشید( .که من به
خاطر گناه او و او بخاطر گناه من مؤاخذه شود) .رسول اکرم ص فرمود« :او

را به سبب گناه تو ،و تو را به سبب گناه او ،مؤاخذه نمیکنند» .راوی

میگوید :من دیدم که موهای سفید آنحضرت ص قرمزند( .حنا و کتم زده
بود).
ابو عیسی ترمذی میگوید :این روایت ،بهترین و واضحترین حدیثی است
که در این زمینه روایت شده است؛ چرا که روایات صحیح ،گویای آن است

که موهای رسول اهلل ص سفید نشده بود.

45ذ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ،عَنْ َشرِيكٍ ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
()45
َموْهَب ،قَالَ :سُئِلَ أَبُو ُه َرْي َرةَ :هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اهللِ ص؟ قَالَ :نَعَمْ.

( )55صحیح است .روایت ابوداود ( )5773و نسائی ( )48/3و احمد ( .)68/5و آلبانی در مختصر
شمایل ( )82آنرا صحیح دانسته است.
( )54اصل روایت ،صحیح میباشد .اما سند این روایت ،ضعیف ات؛ چون شریک بن عبداهلل القاضی
در آن ،وجود دارد و حفظ او مشکل دارد .اما همین حدیث را افراد قابل اعتمادی از ام سلمه روایت
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قَالَ أَبُو عِيسَى :وَ َروَى أَبُو َعوَاَنةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ
َموْهَب ،فَقَالَ :عَنْ أُمِّ سَلَ َمةَ.
ترجمه :عثمان بن موهب میگوید :از ابوهریره  پرسیدند :آیا رسول اهلل

ص موهایش را رنگ مینمود؟ جواب داد :بلی.

ضرُ بْنُ زُرَا َرةَ ،عَنْ أَبِي
46ذ حَدَّثَنَا إِْبرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ ،قَالَ :أَنْبَأَنَا النَّ ْ
شرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ ،قَالَتَْ :أنَا
جهْدَ َمةِ ،ا ْم َرَأةِ بِ ْ
جَنَاب ،عَنْ إِيَادِ بْنِ َلقِيطٍ ،عَنِ الْ َ
خرُجُ مِنْ بَْيِتهِ يَنْ ُفضُ َرأْ َسهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ ،وَِب َرأْسِهِ َردْعٌ
َرأَيْتُ رَسُولَ اهللِ ص يَ ْ
()46
مِنْ حِنَّاءٍ َأوْ قَالََ :ر ْدغٌ شَكَّ فِي هَذَا الشَّْيخُ.
ترجمه :جهذمه همسر بشیر بن خصاصیه میگوید :من رسول اهلل ص را
دیدم که غسل کرده بود و از خانهاش ،بیرون میآمد در حالی که از سرش،
آب میچکید و سرش ،آثار حنا داشت.
ش

در جملهی اخیر از آنِ شیخ ترمذی میباشد.

ِالرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَ ْمرُو بْنُ عَاصِم ،قَالَ:
47ذ حَدََّثنَا عَبْدُاهللِ بْنُ عَبْد َّ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَ َمةَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ،عَنْ أَنَس ،قَالََ :رأَيْتُ شَ َعرَ رَسُولِ
اهللِ ص مَخْضُوبًا.
نموده اند .چنانچه ترمذی هم به آن اشاره نموده است .حدیث ام سلمه را بخاری ( 4316و  4312و
 )4313روایت نموده است.
( )56حدیث ،صحیح میباشد؛ ولی سند مؤلف ،ضعیف است و علت آن ،نضر بن زراره میباشد .ولی
شاهدی از ابورمثه دارد که امام احمد آنرا در مسندش ( )2175روایت نموده است .و عالمه احمد
شاکر آنرا صحیح دانسته است.
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اللهِ بْ ُن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل قَالََ :رأَْيتُ شَ ْعرَ رَسُو ِل
قَالَ حَمَّادٌَ :وَأخَْبرَنَا عَبْدُ َّ
)47( .
الل ِه ص عِنْ َد أََنسِ بْنِ مَالِكٍ مَخْضُوبًا
َّ
ترجمه :انس  میگوید :موهای رسول اهلل ص را رنگ شده دیدم.
حماد میگوید :عبداهلل بن محمد بن عقیل گفت :من موی رنگ شدهی

رسول اهلل ص را نزد انس بن مال

 دیدم.

سولِ اهللِ ص
 -7بَابُ مَا جَاءَ فِي كُحلِ رَ ُ
سرمه کشیدن رسول اهلل ص

48ذ حَدََّثنَا مُحَمَّ ُد بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ،قَالَ :حَدََّثنَا أَبُو دَا ُودَ الطَّيَالِسِيُّ ،عَ ْن
عَبَّادِ بْنِ َمنْصُور ،عَنْ عِ ْكرِ َمةَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ« :اكْتَحِلُوا
بِاإلِثْمِدَِ ،فإَِّنهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ،وَيُنْبِتُ الشَّ ْعرَ» وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَتْ َلهُ مُكْحُلَةٌ
()48
يَكْتَحِلُ مِْنهَا كُلَّ لَيَْلةٍ ،ثَالَثةً فِي هَ ِذهِ ،وَثَالَثةً فِي هَ ِذهِ.

( )52صحیح است .سند آنرا آلبانی در مختصر شمایل ( )57صحیح دانسته و سند حدیث دوم را
همچنین در مختصر شمایل ( )51حسن دانسته است .امام نووی رحمه اهلل میگوید :قول مختار این
است که گاهی رسول خدا ص خضاب مینمود .چنانچه حدیث ابن عمر در بخاری و مسلم بر این امر،
داللت دارد .ولی بیشتر اوقات ،خضاب نمینمود .لذا هر کس ،بر اساس دیده اش ،قضاوت نموده است
و همگی در سخنانشان صادق اند .واهلل اعلم
()53بخش اول حدیث ،صحیح میباشد .ترمذی ( 1242و  )7752و طیالسی ( )851/1آنرا روایت
کرده اند و آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )57آنرا صحیح دانسته است.
ولی بخش دوم حدیث که از «زعم» (و گمان کرد) به بعد است ،ضعیف میباشد .حافط بن حجر در
فتح الباری آنرا ضعیف دانسته است و آلبانی در مختصر شمایل ( )57میگوید :بسیار ضعیف است.
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ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص فرمود« :با
اثمد (نوعی سنگ سرمه) در چشمانتان سرمه بکشید؛ زیرا باعث روشنی
چشمان و رویش مو میگردد».
همچنین ابن عباس رضی اهلل عنهما معتقد بود که نبی اکرم ص سرمه
دانی داشت و شبانه در هر چشمی ،سه بار ،از آن ،سرمه میکشید.

49ذ حَدََّثنَا عَبْدُ اهللِ ْبنُ الصَّبَّاحِ اْلهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُعبَيْدُ ا ِ
هلل
بْنُ ُموسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِ ْسرَائِيلَُ ،عنْ عَبَّادِ بْنِ َمنْصُور (ح) َوحَدَّثَنَا عَلِيُّ ْبنُ
حُجْر ،قَالَ  :حَدَّثَنَا َيزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُور ،عَنْ عِ ْكرِ َمةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :كَانَّ رَسُولُ اهللِ ص يَكْتَحِلُ قَبْلَ َأنْ يَنَامَ بِاإلِثْمِدِ ،ثَالثًا فِي
كُلِّ عَيْن ،وَقَالَ َيزِيدُ بْنُ هَارُونَ ،فِي حَدِيِثهِ :إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَتْ َلهُ مُكْحَُلةٌ
()49
يَكْتَحِلُ مِْنهَا عِنْدَ َّالنوْمِ ،ثَالثًا فِي كُلِّ عَيْن.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص قبل از
خوابیدن ،در هر چشم ،سه بار ،با اثمد (نوعی سنگ سرمه) سرمه میکشید.
و در روایتی که از طریق یزید بن هارون نقل شده ،چنین آمده است که

هم چنین ابن عباس رضی اهلل عنهما گفت :نبی اکرم ص سرمه دانی داشت و
قبل از خوابیدن ،سه بار در هر چشم ،سرمه میکشید.

51ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َيزِيدَ ،عَنْ مُحَمَّدِ ْب ِن
إِسْحَاقَ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ،عَنْ جَابِر ُهوَ ابْنُ عَبْدِ اهللِ ،قَالَ :قَالَ

( )51ضعیف میباشد؛ چنانکه در حدیث قبلی بیان گردید.
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صرَ ،وَيُنْبِتُ
رَسُولُ اهلل ص« :عَلَيْكُمْ بِاإلِثْمِدِ عِنْدَ َّالنوْمِ ،فَإَِّنهُ يَجْلُو الْبَ َ
()51
الشَّعْر».
ترجمه :جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص فرمود:
«هنگام خواب ،حتماً اثمد (نوعی سنگ معروف سرمه) استفاده کنید؛ زیرا
باعث روشنی چشم و رویش مو میگردد».

شرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْ ِن
51ذ حَدَّثَنَا قُتَيَْبةُ بْنُ َسعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا بِ ْ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ ص:
()51
صرَ ،وَيُنْبِتُ الشَّ ْعرَ».
«إِنَّ خَْيرَ أَكْحَالِكُمُ اإلِثْمِدُ ،يَجْلُو الْبَ َ
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص فرمود:
«بهترین سرمهی شما اثمد است که باعث روشنی چشم و روییدن مو
میگردد».

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ،عَ ْن
52ذ حَدََّثنَا إِْبرَاهِيمُ ْبنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَ ْ
عُثْمَانَ بْنِ َعبْدِ الْمَلِكِ ،عَنْ سَالِم ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ ص:
()52
صرَ ،وَيُنْبِتُ الشَّ ْعرَ».
جلُو الْبَ َ
«عَلَيْكُمْ بِا ِإلثْمِدِ ،فَإَِّنهُ يَ ْ

( )47صحیح است .روایت ابن عدی در «الکامل» ( )114/8و حدیث را آلبانی در مختصر شمایل
( )58صحیح دانسته است و نگا الصحیحه (.)275
( )41صحیح است .روایت ابوداود ( 5761و  )8323و نسائی ( )4173ابن ماجه ( )8517و احمد
در مسند ( .)7752و آلبانی در مختصر شمایل ( )55آنرا صحیح دانسته است.
( )47صحیح است .روایت ابن ماجه ( )8514و در سند آن ،ضعف وجود دارد اما با احادیث قبلی،
تقویت میشود .لذا این حدیث ،صحیح میباشد .همچنین آلبانی در مختصر شمایل ( )54آنرا صحیح
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ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص فرمود:
«استعمال اثمد را الزم بگیرید؛ زیرا باعث روشنی چشم و رویش مو
میگردد».
سولِ اهللِ ص
8ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَ ُ
لباس رسول اهلل ص

53ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىَ ،وأَبُو
تُمَيَْلةَ ،وَزَيْدُ بْنُ حُبَاب ،عَنْ عَبْدِ الْ ُمؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ بُرَيْ َدةَ ،عَنْ
()53
أُمِّ سَلَ َمةَ ،قَالَتْ :كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اهللِ ص الْقَمِيصُ.
ترجمه :ام سلمه ل میگوید :محبوبترین لباس نزد رسول اهلل ص

پیراهن بود.

54ذ حَدََّثنَا عَلِيُّ بْنُ ُحجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ،عَنْ عَبْ ِد
الْ ُمؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ ُبرَيْ َدةََ ،عنْ أُمِّ سَلَ َمةَ ،قَالَتْ :كَانَ َأحَبَّ
()54
الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اهللِ ص الْقَمِيصُ.
ترجمه :ام سلمه ل میگوید :محبوبترین لباس نزد رسول اهلل ص

دانسته است و نگا الصحیحه (.)275
( )48صحیح است .روایت ابوداود ( )5774و ترمذی (1267ـ  )1265و نسائی در سنن کبری
( )1663و ابویعلی ( )2715و بیهقی در سنن اش ( )781/7و در الشعب ( .)121/1و آلبانی در
مختصر شمایل ( )56آنرا صحیح دانسته است.
( )45به حدیث گذشته رجوع نمایید.
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پیراهن بود.
(قابل یادآوری است که این روایت ،با سندی دیگر ،نقل شده است به
همین خاطر ،تکراری به نظر میرسد ).مترجم

55ذ حَدََّثنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو تُمَْيَلةَ ،عَنْ عَبْ ِد
الْ ُمؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ بُرَيْ َدةَ ،عَنْ أ َِّمهِ ،عَنْ أُمِّ َسلَ َمةَ ،قَالَتْ :كَانَ
()55
سهُ ،الْقَمِيصُ.
َأحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اهللِ ص يَلْبَ ُ
قَالَ :هَكَذَا ،قَالَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ،فِي حَدِيِثهِ :عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ ُبرَيْ َدةَ ،عَ ْن
أَ ِّمهِ ،عَنْ أُمِّ سَلَ َمةَ ،وَهَكَذَا َروَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي تُمَيَْلةَ ِمثْلَ ِروَاَيةِ زِيَادِ ْبنِ
أَيُّوبََ ،وأَبُو تُمَيَْلةَ َيزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ :عَنْ أ َِّمهِ ،وَ ُهوَ أَصَحُّ.
ترجمه :ام سلمه ل میگوید :محبوبترین لباس نزد رسول اهلل ص

پوشیدن پیراهن بود.

56ذ حَدََّثنَا عَبْدُ اهللِ ْبنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمعَاذُ بْنُ هِشَام،
س َرةَ الْعُقَيْلِيَّ ،عَنْ َش ْهرِ بْنِ َحوْشَب ،عَنْ
قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ،عَنْ بُ َديْل يَعْنِي ابْنَ مَيْ َ
()56
أَسْمَاءَ بِنْتِ َيزِيدَ ،قَالَتْ :كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اهللِ ص إِلَى الرُّسْغِ.
ترجمه :اسماء دختر یزید ل میگوید :آستین پیراهن رسول اهلل ص تا
( )44به حدیث گذشته رجوع نمایید.
( )46ضعیف است .روایت ابوداود ( )5772و ترمذی ( )1264و نسائی در کبری ( )1666و
طبرانی در المعجم الکبیر ( )516و بیهقی در الشعب ( )145/4و بغوی در شرح السنه ()8727
والشمائل ( .)256و در سند آن ،شهر بن حوشب ،وجود دارد و حدیث بخاطر او ضعیف میباشد .و
عالمه آلبانی در مختصر شمایل ( )52و سلسلة ضعیفه ( )7543آنرا ضعیف دانسته است.
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مچ دستش بود.

57ذ حَدََّثنَا أَبُو عَمَّار الْحُسَيْنُ بْنُ ُحرَيْثٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم ،قَالَ:
ُرةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا زُهَْيرٌ ،عَنْ ُعرْ َوةَ بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ قُشَيْر ،عَنْ مُعَاوَِيةَ بْنِ ق َّ
صهُ لَمُطْلَقٌَ ،أوْ قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اهللِ ص فِي رَهْطٍ مِنْ ُمزَيَْنةَ لُِنبَايِ َعهَُ ،وإِنَّ قَمِي َ
()57
صهِ ،فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ.
ت يَدِي فِي جَيْبِ قَمِي ِ
صهِ مُطْلَقٌ قَالََ :فَأ ْدخَلْ ُ
زِرُّ قَمِي ِ
ترجمه :قرّه میگوید :همراه جمعی از قبیلهی مرینه نزد رسول اهلل ص

شرفیاب شدم تا با ایشان ،بیعت نماییم .دکمهی پیراهن آنحضرت ص باز بود.
من دستم را از گریبان پیراهنش ،داخل بردم و مُهر نبوت را لمس نمودم.

58ذ حَدََّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ،قَالَ :حَدََّثنَا
الشهِيدِ ،عَنِ الْحَسَنِ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ
حَمَّادُ بْنُ َسلَ َمةَ ،عَنْ حَبِيبِ بْنِ َّ
َشحَ
النَّبِيَّ ص َخرَجَ وَ ُهوَ يَتَّكِئُ عَلَى أُسَا َمةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَْيهِ َثوْبٌ قِ ْطرِيٌّ ،قَدْ َتو َّ
()58
ِبهِ ،فَصَلَّى ِبهِمْ.
وَقَالَ عَبْدُ ْبنُ حُمَيْدٍ :قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اْلفَضْلِ :سَأَلَنِي يَحْيَى بْنُ َمعِني عَنْ هَذَا
الْحَدِيثِ ،أَوَّلَ مَا جََلسَ إِلَيَّ ،فَقُلْتُ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ ْب ُن سَلَ َمةََ ،فقَالََ :لوْ كَانَ مِنْ
كِتَابِكَ ،فَقُمْتُ ُأل ْخرِجَ كِتَابِي َف َقَبضَ عَلَى َثوْبِي ،ثُمَّ قَالَ :أَمِْلهِ عَلَيَّ ،فَإِنِّي

( )42صحیح است .روایت ابوداود ( )5737و ابن ماجه ( )8423و احمد ( 585/8و  11/5و
 )84/4و ابن حبان ( .)4547و آلبانی در مختصر شمایل ( )53آنرا صحیح دانسته است.
( )43صحیح است .روایت ابن حبان ( )7884و احمد ( )731 ،742 ،781 ،761/8و ابویعلی
( )7234و طحاوی در شرح المعانی ( )831/1و بزار ( .)418و آلبانی در مختصر شمایل ( )51آنرا
صحیح دانسته است.
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َأخَافُ َأنْ ال أَلْقَاكَ ،قَالَ :فَأَ ْملَيُْتهُ عَلَْيهِ ،ثُمَّ َأ ْخ َرجْتُ كِتَابِي فَ َقرَأْتُ عَلَْيهِ.
ترجمه :انس بن مال
تکیه کرده و ی

 میگوید :نبی اکرم ص که بر اسامه بن زید

چادر قطری باالی شانه هایش ،انداخته بود ،بیرون آمد و

نماز را برای ما اقامه نمود.

59ذ حَدَّثَنَا ُسوَيْدُ بْنُ نَصْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،عَنْ سَعِي ِد
ض َرةَ ،عَنْ أَبِي َسعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ
جرَْيرِيِّ ،عَنْ أَبِي نَ ْ
بْنِ إِيَاس اْل ُ
اهلل ص إِذَا اسْتَجَدَّ َثوْبًا سَمَّاهُ بِاسْ ِمهِ عِمَا َمةً أَوْ قَمِيصًا َأوْ ِردَاءً ،ثُمَّ يَقُولُ :
سوَْتنِيهِ ،أَسْأَلُكَ خَْي َرهُ َوخَْيرَ مَا صُنِعَ َلهَُ ،وأَعُوذُ بِكَ
اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَ َ
« َّ
()59
َرهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ َلهُ».
مِنْ ش ِّ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوُنسَ الْكُوفِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْ ُمزَنِيُّ ،عَنِ
ح َوهُ.
ض َرةَ ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،عَنِ النَّبِيِّ ص ،نَ ْ
جرَْيرِيِّ ،عَنْ أَبِي نَ ْ
الْ ُ
ترجمه :ابو سعید خدری  میگوید :هر گاه ،رسول اهلل ص لباس
جدیدی میپوشید ،چه عمامه ،چه پیراهن و چه ردا بود ،نام آن را میبرد
(و میگفت خداوند این عمامه یا این پیراهن یا این ردا را به من عنایت
فرموده است) .سپس میفرمود:

«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ کَمَا کَسَوْتَنِیهِ ،أَسْأَلُكَ خَیْرَهُ وَخَیْرَ مَا

صُنِعَ لَهُ ،وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ( ».خدایا! تو را به خاطر چیزی که مرا
پوشاندهای ،سپاس میگویم و خیر آن را و خیر آنچه را که برایش ،درست
( )41صحیح است .روایت ابوداود ( )5777 ،5771 ،5777و ترمذی ( )1262و نسائی در عمل
الیوم واللیله ( )871و حاکم در مستدرک ( .)117/5و آلبانی در مختصر شمایل ( )47آنرا صحیح
دانست است.
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شده است ،از تو مسئلت مینمایم .و از شر آن و شری که برای آن ،درست
شده است ،به تو پناه میبرم).

61ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمعَاذُ بْنُ هِشَام ،قَالَ :حَدَّثَنِي
أَبِي ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اهللِ ص
()61
سهُ الْحَِب َرةُ.
يَلْبَ ُ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :محبوبترین پارچهای که رسول اهلل

ص میپوشید ،بُرد یمانی سبز رنگ و خط دار بود.

61ذ حَدََّثنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،قَالَ :حَدََّثنَا
سُ ْفيَانُ ،عَنْ َع ْونِ بْنِ أَبِي جُحَيْ َفةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالََ :رأَيْتُ النَّبِيَّ ص ،وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ
()61
حَ ْمرَاءُ ،كَأَنِّي أَنْ ُظرُ إِلَى َبرِيقِ سَاقَْيهِ.
قَالَ ُسفْيَانُ :أُرَاهَا حَِب َرةً.
ترجمه :ابو جحیفه میگوید :نبی اکرم ص را دیدم که عبایی سرخ رنگ
پوشیده بود .گویا هم اکنون ،درخشش ساقهایش را میبینم.
سفیان میگوید :فکر میکنم عبای سرخ رنگ ،ی

برد یمانی بود.

شرَم ،قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوُنسَ ،عَنْ إِ ْسرَائِيلَ،
62ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَ ْ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنِ الَْبرَاءِ بْنِ عَازِب ،قَالَ :مَا َرأَيْتُ َأحَدًا مِنَ النَّاسِ َأحْسَنَ فِي

( )67صحیح است .روایت بخاری ( )4318و مسلم (.)7721
( )61صحیح است .روایت بخاری ( )685و مسلم ( )478و ابوداود ( )477و ترمذی (.)112
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ضرِبُ َقرِيبًا مِنْ مَنْ ِكبَْيهِ.
حَُّلةٍ حَ ْمرَاءَ ،مِنْ رَسُولِ اهللِ صِ ،إنْ كَانَتْ جُمَُّتهُ لَتَ ْ

ترجمه :براء بن عازب  میگوید :هیچ کس را در عبایی سرخ رنگ،

زیباتر از رسول اهلل ص ندیدهام و موهایش تا نزدی

شانههایش میرسید.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
63ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
حَدَّثَنَا ُعبَيْدُ اهللِ بْنُ إِيَادٍ ،عَنْ أَبِيهِ« ،عَنْ أَبِي رِمَْثةَ ،قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص ،وَعَلَيْهِ
()63
ُب ْردَانِ َأخْضَرَانِ».
ترجمه :ابو رمثه میگوید :نبی اکرم ص را دیدم که دو چادر سبز رنگ
پوشیده بود.

64ذ حَدََّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَفَّانُ ْبنُ مُسْلِم ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ ُد
خرَ َمةَ ،قَالَتْ:
اهللِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنَْبرِيُّ ،عَنْ جَدَّتَْيهِ ُدحَيَْبةَ ،وَعُلَيَْبةَ ،عَنْ قَيَْلةَ ِبنْتِ مَ ْ
َرأَيْتُ النَّبِيَّ ص وَعَلَْيهِ أَسْمَالُ مُلَيََّتيْنِ ،كَانَتَا ِبزَعْ َفرَانٍ ،وَقَدْ نَفَضَْتهُ .وَفِي
()64
ِصةٌ َطوِيلَةٌ.
الْحَدِيثِ ق َّ
ترجمه :قیله دختر مخرمه میگوید :من نبی اکرم ص را دیدم که دو

( )67صحیح است .روایت بخاری ( )8441و مسلم ( )7882و ابوداود ( )5727و نسائی ()4753
و احمد (.)717/5
()68صحیح است .به شماره ( )58مراجعه نمایید.
( )65حسن است .روایت ترمذی ( .)7315و حدیث را ابن عبدالبر در االستیعاب ( )831/5حسن
دانسته است .همچنین حافظ بن حجر در فتح الباری ( )64/11میگوید« :سنده ال بأس به» یعنی سند
آن ،اشکال آنچنانی ندارد .و آلبانی در صحیح سنن ترمذی و صحیح االدب المفرد ( )218این حدیث
را حسن دانسته است.
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مالفهی زعفرانی (رنگ شده با زعفران) از رنگ و رو رفته پوشیده بود.

شرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْ ِن
65ذ حَدَّثَنَا قُتَيَْبةُ بْنُ َسعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا بِ ْ
عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ ص:
سهَا َأحْيَاؤُكُمْ ،وَكَفِّنُوا فِيهَا َموْتَاكُمَْ ،فإَِّنهَا ِمنْ
«عَلَيْكُمْ بِالَْبيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ ،لِيَلْبِ ْ
()65
خِيَارِ ثِيَابِكُمْ».
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :لباس
سفید را الزم بگیرید .در زندگیتان لباس سفید بپوشید و مردگانتان را با آن،
کفن نمایید؛ زیرا یکی از بهترین لباسهای شما بشمار میرود».

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
66ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ،عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيب ،عَنْ سَ ُمرَةَ
بْنِ جُنْدُب ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ ص« :الْبَسُوا الْبَيَاضَ ،فَإَِّنهَا َأ ْط َهرُ وََأطْيَبُ،
()66
وَكَفِّنُوا فِيهَا َموْتَاكُمْ».
ترجمه :سمره بن جندب  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :لباس سفید
بپوشید؛ چرا که پاکتر و بهتر است و مردگانتان را با آن ،کفن کنید».

67ذ حَدََّثنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ َز َكرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِ َدةَ ،قَالَ:
شةَ ،قَالَتْ:
حَدَّثَنَا أَبِي ،عَنْ مُصْ َعبِ بْنِ شَيَْبةَ ،عَنْ صَفَِّيةَ بِنْتِ شَيَْبةَ ،عَنْ عَائِ َ
( )64صحیح است .به شماره ( )47مراجعه کنید.
( )66صحیح است .روایت ترمذی ( )7317و نسائی در سنن کبری ( )1657و ابن ماجه ()8462
بدون جملة اخیر ،و احمد ( )11 ،13 ،12 ،18/4و حاکم در المستدرک ( 845/1و  844و
 .)134/5و آلبانی در مختصر شمایل ( )44آنرا صحیح دانسته است.
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َخرَجَ رَسُولُ اهللِ ص ذَاتَ غَدَاةٍ ،وَعَلَْيهِ ِم ْرطٌ مِنْ شَعَر أَسْودَ.
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :ی

()67

صبح ،رسول اهلل ص چادری

را که با موی سیاه ،بافته شده بود ،پوشید و از خانه ،بیرون رفت.

68ذ حَدََّثنَا يُو ُسفُ بْنُ عِيسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا َوكِيعٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يُوُنسُ ْب ُن
أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنِ الشَّعْبِيِّ ،عَنْ ُع ْر َوةَ بْنِ الْمُغِ َريةِ بْنِ شُعَْبةَ ،عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ
()68
النَّبِيَّ ص َلِبسَ جَُّبةً رُومَِّيةً ،ضَيِّ َقةَ الْكُمَّيْنِ.
ترجمه :مغیره بن شعبه  میگوید :نبی اکرم ص ی

پالتوی رومی که

آستینهای تنگی داشت ،پوشید.
سولِ اهللِ ص
9ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي عِيشِ رَ ُ
غذای رسول اهلل ص

69ذ حَدََّثنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،حَدَّثَنَا حَمَّادِ بنِ زَيدٍ ،عَن أَيُّوبَ ،عَن حممدِ ب ِن
سِريِينَ ,قَالَ :كُنَّا عِنْدَ َأبِى ُهرَْي َرةَ وَعَلَْيهِ َثوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّان فَتَمَخَّطَ فِي
أَحَدِهِمَا ،فَقَالَ أَبُو ُهرَْي َرةََ :بخْ َبخْ َيتَمَخَّطُ أَبُو ُهرَْي َرةَ فِى الْكَتَّانِ .لَقَدْ َرَأيْتُنِي
شةَ رَضِيَ اهللُ عَنهَا مَغْشِيًّا
َوإِنِّى َألخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنَْبرِ رَسُولِ اهللِ ص وحُجْرَةِ عَائِ َ

( )62صحیح است .روایت مسلم ( 7731و  )7575و ابوداود ( )5787و ترمذی ( )7318و احمد
(.)167/6
( )63صحیح است .روایت ترمذی ( .)1263و اصل آن در صحیح بخاری ( 137و  )778و صحیح
مسلم ( )725آمده است .و حدیث ،صحیح میباشد .آلبانی در مختصر شمایل ( )42آنرا صحیح
دانست است.
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عَلَيّ ،فَيَجِىءُ الْجَانِى َفيَضَعُ ِرجَْلهُ عَلَى عُنُقِىُ ،يرَى َأنّ بِي ُجنُونٌا ،وَمَا بِي
()69
ِال الْجُوعُ.
جُنُونٍ ،ومَا هو إ َّ
ترجمه :محمد بن سیرین میگوید :ما نزد ابوهریره  بودیم .ایشان دو
پارچهی کتانی قرمز رنگ پوشیده بود .او با یکی از آنها بینیاش را پاک کرد
و گفت :به به ،ابوهریره بینیاش را با پارچهی کتانی پاک میکند .شما مرا

میدیدید که میان منبر رسول اهلل ص و ح رهی عایشه ل بی هوش به
زمین میافتادم .هر کس میآمد به این تصور که من دیوانه هستم ،پایش را

روی گردنم میگذاشت .حال آنکه من دیوانه نبودم .این گرسنگی بود که مرا
به این روز ،انداخته بود.

71ذ حَدََّثنَا قَُتيَْبةُ ,حَدََّثنَا جَعفَ ُر بنُ ُسليَمَانَ الضَّبعِيُّ ,عَن مَالِكِ بنِ دِينَار
()71
قَالَ :مَا َشبِ َع رَسُولِ اهللِ ص مِ ْن خُبْز قَط ،وَلَحم إِالَّ عَلى ضَ َففَ.
ف؟ فَقَالَ :أَن
ك بنُ دِينَار :سَأَلتُ رَ ُجالً مِن أَهلِ البَادِيَةِ :مَا الضَّفَ ُ
قَالَ مَالِ ُ
يَتَنَاوَلَ مَعَ النَّاسِ.
ترجمه :مال

بن دینار میگوید :رسول اهلل ص ب ز هنگامیکه همراه

مردم بود ،هرگز از نان و گوشت ،سیر نخورد.

( )61صحیح است .روایت بخاری ( )2875و ترمذی (.)7862
( )27صحیح است .حدیث ،مرسل است و حداقل سند آن ،حسن میباشد؛ زیرا مالک بن دینار ،تابعی
و صدوق میباشد .اما این حدیث ،شاهدی دارد که انس بن مالک روایت نموده است و سند آن،
صحیح میباشد به حدیث شماره ( 151و  )155همین کتاب مراجعه نمایید.
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اهلل ص
 11ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي خُفِّ رَ ُسولِ ِ
موزهی رسول اهلل ص

السرِيِّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،عَنْ دَْلهَمِ بْنِ صَالِح ،عَنْ
71ذ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ َّ
حُجَْيرِ بْنِ عَبْدِ اهللَِ ،عنِ ابْنِ بُرَيْ َدةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ص
()71
سحَ عَلَْيهِمَا.
سهُمَا ،ثُمَّ َتوَضَّأَ وَمَ َ
خُفَّيْنِ أَ ْس َودَيْنِ سَا َذجَيْنِ ،فَلَبِ َ
ترجمه :بریده  میگوید :ن اشی (پادشاه حبشه) ی

جفت موزهی

کامالً سیاه به نبی اکرم ص هدیه نمود .پیامبر خدا ص آنها را پوشید؛ سپس
وضو گرفت و بر آنها مسح نمود.

72ذ حَدَّثَنَا قُتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْ ُن زَ َكرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ،
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاش ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنِ الشَّعْبِيِّ ،قَالَ :قَالَ الْمُغِريَ ُة بْنُ
()72
سهُمَا.
شُعَْبةَ :أَهْدَى ِدحَْيةُ لِلنَّبِيِّ ص خُفَّيْنِ ،فَلَبِ َ
( )21صحیح است .روایت ابوداود ( )144و ترمذی ( )7377و ابن ماجه ( )451و احمد ()847/4
و بیهقی در سنن اش ( )737/1همگی از طریق دلهم بن صالح روایت کرده اند و دلهم بن صالح
چنانچه در التقریب ( )786/1و الکاشف ( )772/1آمده است ،فرد ضعیفی است .اما حدیث ،طریق
دیگری دارد که ابوالشیخ (ص )112آنرا روایت کرده است و آلبانی در مختصر شمایل ( )43نرا
صحیح دانسته است؛ به حدیث بعدی نیز نگاه کن.
( )27روایت ترمذی ( )1261و ابوالشیخ فقط قسمت اول آنرا در اخالق النبی (ص )116روایت
نموده است .و سند قسمت اول حدیث بخاطر حسن بن عیاس که فرد صدوقی است ،حسن
میباشد .اما این قسمت حدیث ،با توجه به حدیث قبلی ،صحیح میباشد .و آلبانی در مختصر شمایل
( )41نیز آنرا صحیح دانسته است .ولی در سند قسمت دوم حدیث ،جابر جعفی وجود دارد و او فردی
بسیار ضعیف ،رافضی و مدلِّس میباشد .نگا :التقریب ( )178/1و الکاشف ( )177/1و تهذیب
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سهُمَا حَتَّى تَخَرَّقَا ال يَ ْدرِي
وَقَالَ إِ ْسرَائِيلُ :عَنْ جَابِر ،عَنْ عَامِرَ ،وجَُّبةً فَلَبِ َ
النَّبِيُّ ص َأذِكًى هُمَا أَمْ الَ.
ترجمه :مغیره بن شعبه  میگوید :دحیه ی

ص اهدا نمود و آنحضرت ص آنها را پوشید.

جفت موزه به نبی اکرم

اسرائیل بروایت از جابر میگوید :عامر گفت :دحیه همچنین ی

جبه به

آنحضرت ص اهدا نمود .و نبی اکرم ص موزهها را پوشید تا اینکه پاره
شدند .قابل یادآوری است که پیامبر خدا ص نمیدانست که این موزهها از
پوست حیوان ذبح شده و یا خود مرده ،ساخته شدهاند.
سولِ اهللِ ص
11ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي نَعلِ رَ ُ
کفش رسول اهلل ص

73ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ الطَّيَالِسِيُّ ،قَالَ :حَدََّثنَا
هَمَّامٌ ،عَنْ قَتَا َدةَ ،قَالَُ :قلْتُ ألََنسِ بْنِ مَالِكٍ :كَْيفَ كَانَ نَعْلُ رَسُولِ اهللِ ص؟
()73
قَالََ :لهُمَا قِبَاالنِ.
ترجمه :قتاده میگوید :از انس بن مال

 پرسیدم :کفش رسول اهلل

ص چه کیفیتی داشت؟ جواب داد :دارای بندهای ال انگشتی بودند.

التهذیب (56/7ـ  .)41به همین سبب این قسمت حدیث ،ضعیف میباشد .آلبانی نیز در مختصر
شمایل ( )41آنرا ضعیف دانسته است.
( )28صحیح است .روایت بخاری ( )4342و ابوداود ( )5185و ترمذی (1227ـ  )1228و نسائی
( )712/3و ابن ماجه (.)8614
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74ذ حَدََّثنَا أَبُو ُكرَيْب مُحَمَّدُ ْب ُن الْعَالءِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َوكِيعٌ ،عَنْ سُ ْفيَانَ،
عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ الْحَارِثِ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :كَانَ لِنَعْلِ
()74
رَسُولِ اهللِ ص قِبَاالنِ ،مَثْنِيٌّ ِشرَاكَهُمَا.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :کفشهای رسول اهلل ص ال
انگشتی بودند و دو بند نیز داشتند.

75ذ حَدََّثنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو َأحْمَدَ الزُّبَْيرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
عِيسَى بْنُ َطهْمَانَ ،قَالََ :أ ْخرَجَ إِلَيْنَا أََنسُ بْنُ مَالِكٍ نَعْلَيْنِ َج ْردَاوَيْنَِ ،لهُمَا قِبَاالنِ
()75
َدَثنِي ثَابِتٌ بَعْدُ عَنْ أََنسُ  ،أََّنهُمَا كَانَتَا نَ ْعلَيِ النَّبِيِّ ص.
فقَالَ :فَح َّ
ترجمه :عیسی بن طهمان میگوید :انس بن مال
و رو رفته را که هر ی

ی

جفت کفشِ رنگ

دارای دو بند ال انگشتی بودند ،بیرون آورد و به ما

نشان داد.
عیسی بن طهمان میگوید :بعد از آن ،ثابت به نقل از انس  گفت :آنها

کفشهای نبی اکرم ص بودند.

76ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ا َألنْصَارِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَ ْعنٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
مَالِكٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقُْبرِيُّ ،عَنْ عُبَيْدِ بْنِ ُجرَيْج ،أََّنهُ قَالَ
البْنِ عُ َمرََ :رأَيْتُكَ َتلَْبسُ النِّعَالَ السِّْبتَِّيةَ ،قَالَ :إِنِّي َرأَيْتُ رَسُولَ اهللِ ص يَلْبَسُ

( )25صحیح است .روایت ابن ماجه ( .)8615و سند آن ،صحیح میباشد .آلبانی در مختصر شمایل
( )61آنرا صحیح دانسته است.
( )24صحیح است .روایت بخاری (.)8172
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سهَا.
النِّعَالَ الَّتِي َلْيسَ فِيهَا شَ َعرٌ ،وَيََتوَضَّأُ فِيهَا ،فََأنَا ُأحِبُّ َأنْ أَلْبَ َ
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()76

ترجمه :عبید بن جریج میگوید :به ابن عمر رضی اهلل عنهما گفتم :تو را
میبینم که کفشهای چرمین (پوست دباغی شده) میپوشی؟ او گفت :من

رسول اهلل ص را دیدم که کفش چرمی میپوشید و با آنها وضو میگرفت.

به همین سبب ،من دوست دارم کفش چرمی بپوشم.

77ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،عَنْ مَعْمَر ،عَ ِن
ابْنِ أَبِي ذِئْب ،عَنْ صَالِح َموْلَى َّالت ْوءَمَةِ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ
()77
اهللِ ص قِبَاالنِ.
ترجمه :ابوهریره  میگوید :کفشهای رسول اهلل ص دو بند الی
انگشتی داشتند.

 78ذ حَدََّثنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو َأحْمَدَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ،
عَنِ السُّدِّيِّ ،قَالَ :حَدََّثنِي مَنْ ،سَمِعَ عَ ْمرَو بْنَ ُحرَيْثٍ ،يَقُولَُ :رأَيْتُ رَسُولَ اهلل
()78
ص ،يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ.

( )26صحیح است .روایت بخاری ( 166و  )4341و مسلم (.)1132
( )22صحیح است .روایت طبرانی در المعجم الصغیر ( .)17/1و آلبانی در مختصر شمایل ( )65آنرا
صحیح دانسته است.
( )23صحیح است .روایت احمد ( )872/5و نسائی در سنن کبری ( )1378و ابوالشیخ در اخالق
النبی (ص .)113و در سند آن ،فرد مبهمی وجود دارد اما حدیث ،طرق دیگری دارد که احمد ()6/4
و ( )73/6و ابوالشیخ روایت کرده اند و با مجموع طرق ،صحیح میباشد .و آلبانی در مختصر شمایل
( )64آنرا صحیح دانسته است.
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ترجمه :عمرو بن حریث میگوید :رسول اهلل ص را دیدم که با ی
جفت کفش مهره دار یا پینه دار ،نماز میخواند.

 79ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى األَنْصَارِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْنٌ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكٌ ،عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،عَنِ ا َأل ْعرَجِ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ :أَنَّ رَسُولَ اهللِ ص،
قَالَ:
()79
«الَ يَمْشِيَنَّ َأحَدُكُمْ فِي نَعْل وَاحِدَةٍ ،لِيُنْعِ ْلهُمَا جَمِيعًا ،أَوْ لِيُحْ ِفهِمَا جَمِيعًا».
ح َوهُ.
حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ ،عَنْ مَالِكِ ْبنِ أَنَس ،عَنْ أَبِي الزِّنَادِ نَ ْ
ترجمه :ابوهریره  روایت مینماید که رسول اهلل ص فرمود« :هیچ
ی

از شما با ی

لنگ کفش ،راه نرود؛ یا هر دو کفشاش را بپوشد و یا

پابرهنه ،راه برود».

 81ذ حَدََّثنَا إِسْحَاقُ ْبنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَ ْعنٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكٌَ ،ع ْن
الرجُلَ ،بِشِمَالِهَِ ،أوْ
أَبِي الزُّبَْيرِ ،عَنْ جَابِر :أَنَّ النَّبِيَّ ص َنهَى َأنْ يَأْكُلَ ،يَعْنِي َّ
()81
يَمْشِيَ فِي َنعْل وَاحِدَةٍ.
ترجمه :جابر  میگوید :نبی اکرم ص از خوردن با دست چپ و راه
رفتن با ی

لنگ کفش ،منع فرمود.

 81ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ( ،ح) َوحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْنٌ،

( )21صحیح است .روایت بخاری ( )4344و مسلم ( )7712و ابوداود ( )5186و ترمذی ()1225
و احمد (.)754/7
( )37صحیح است .روایت مسلم ( )7711و مالک در الموطا ( )177/7و احمد (.)755/8
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قَالَ :حَدََّثنَا مَالِكٌ ،عَنْ َأبِي الزِّنَادِ ،عَنِ األَ ْعرَجِ ،عَنْ أَبِي هُرَْي َرةَ ،أَنَّ النَّبِيَّ ص
قَالَِ« :إذَا انْتَعَلَ َأحَدُكُمْ فَلْيَبْ َدأْ بِالْيَ ِمنيَِ ،وِإذَا نَ َزعَ فَلْيَبْ َدأْ بِالشِّمَالِ ،فَلْتَكُنِ الْيَمِنيُ
()81
أَوََّلهُمَا تُنْعَلُ ،وَآ ِخرَهُمَا تُْن َزعُ».
ترجمه :ابوهریره  میگوید :رسو ل اهلل ص فرمود« :هرگاه یکی از
شما خواست کفش بپوشد ،از سمت راست شروع کند .و هر گاه ،خواست
بیرون بیاورد ،از سمت چپ ،آغاز نماید .پای راست باید در پوشیدن ،اول ،و
در بیرون آوردن ،آخر باشد».

 82ذ حَدََّثنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر،
قَالَ :حَدَّثَنَا شُعَْبةُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ُهوَ اْبنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ،عَنْ أَبِيهَِ ،عنْ
شةَ قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا ا ْستَطَاعَ فِي
سرُوق ،عَنْ عَائِ َ
مَ ْ
()82
َترَجُِّلهِ ،وَتَنَعُِّلهَِ ،و ُطهُورِهِ.
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص در حد توان ،دوست داشت
که شانه زدن ،کفش پوشیدن و وضو گرفتن را از سمت راست ،آغاز نماید.

الرحْمَنِ بْ ُن
 83ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ َمرْزُوق أَبُو عَبْدِ اهللِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
قَيْس أَبُو مُعَاوَِيةَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ،عَنْ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :كَانَ
لِنَعْلِ رَسُولِ اهللِ ص قِبَاالنِ َوأَبِي بَكْر وَعُمَرََ ،وأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا
( )31صحیح است .روایت بخاری ( )4346و ابوداود ( )5181و ترمذی ( )1226و احمد
(.)564/7
( )37صحیح است .روایت بخاری ( )4176 ،4345 ،4837 ،576 ،163و مسلم ( )763و ابوداود
( )5157و ترمذی ( )673و نسائی (.)23/1
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عُثْمَانُ رَضِيَ اهللُ عَنهُ.

()83

ترجمه :ابوهریره  میگوید :کفشهای رسول اهلل ص ،ابوبکر و عمر
رضی اهلل عنهما دو بند الی انگشتی داشت .و نخستین کسی که کفش با ی

بند الی انگشتی پوشید ،عثمان  بود.

سولِ اهللِ ص
12ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكرِ خَامتِ رَ ُ
انگشتر رسول اهلل ص

 84ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،وَغَْيرُ وَاحِدٍ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ وَهْب ،عَ ْن
يُوُنسَ ،عَنِ ابْنِ ِشهَاب ،عَنْ أََنسِ ْبنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ص مِ ْن
()84
َصهُ حَبَشِيًّا.
وَرِق ،وَكَانَ ف ُّ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :انگشتر نبی اکرم ص از نقره ساخته

شده بود و نگینش از حبشه بود.

 85ذ حَدََّثنَا ُقتَيَْبةُ حَدََّثنَا أَبُو َعوَاَنةَ ،عَنْ أَبِي بِشْر ،عَنْ نَافِع ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
()85
سهُ.
ِضةٍ ،فَكَانَ يَخْتِمُ ِبهِ وَال يَلْبَ ُ
أَنَّ النَّبِيَّ ص اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ف َّ
( )38ضعیف است .روایت بزار ( )862/8 )7161و سند آن ،بسیار ضعیف میباشد .زیرا ابومعاویه
عبدالرحمن بن قیس ،متروک است .و آلبانی این حدیث را در مختصر شمایل ( )27ضعیف دانسته
است .البته قابل یادآوری است که جمله اول آن ،صحیح میباشد چنانچه در شماره ( )22بیان گردید.
( )35صحیح است .روایت بخاری ( )4363شبیه این روایت ،و مسلم ( )7715و ابوداود ( )5716و
ترمذی ( )1281و نسائی (.)4711
( )34صحیح است .روایت احمد ( )63/7و ابوالشیخ در اخالق النبی (ص )115و طحاوی در شرح
المعانی ( )767/5و سند آن ،صحیح میباشد .و آلبانی در مختصر شمایل ( )27آنرا صحیح دانسته
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58ی ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص برای خود،
انگشتری از نقره ساخت .ولی آنرا بدست نمیکرد بلکه با آن ،مُهر میزد.

 86ذ حَدََّثنَا مَحْمُودُ ْبنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَ ْفصُ بْنُ عُ َمرَ بْنِ ُعبَيْدٍ ُه َو
الطَّنَافِسِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَْيرٌ أَبُو خَْيثَ َمةَ ،عَنْ حُمَيْدٍ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ:
()86
َصهُ مِْنهُ.
ِضةٍ ،ف ُّ
كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اهللِ ص ،مِنْ ف َّ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :انگشتر رسول اهلل ص از نقره بود و

نگینش هم از جنس خودش بود.
(در این صورت ،از حبشه بودن در حدیث شمارهی ( )53به این معناست
که در حبشه ساخته شده است یا رنگ سیاه حبشی داشت ).فتح الباری ابن
ح ر

 87ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ َمنْصُور ،قَالَ :حَدََّثنَا ُمعَاذُ بْنُ هِشَام ،قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :لَمَّا أَرَادَ َرسُولُ اهللِ ص أَنْ
يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ َلهُ :إِنَّ الْعَجَمَ ال يَقْبَلُونَ إِال كِتَابًا عَلَْيهِ خَاتَمٌ ،فَاصْطَنَعَ
()87
ضهِ فِي كَفِّه.
خَاتَمًا ،فَ َكأَنِّي أَنْظُ ُر إِلَى بَيَا ِ
ِ ترجمه :انس بن مال

 میگوید :هنگامی که رسول اهلل ص خواست

نامهای به ع م بنویسد ،گفته شد :ع مها نامهای را که مُهر نداشته باشد ،قبول
است.
( )36صحیح است .روایت بخاری ( )4327و ابوداود ( )5712و ترمذی ( )1257و نسائی
(.)4773
( )32صحیح است .روایت بخاری ( )2167 ،4324و مسلم ( )7717و ترمذی (.)7213
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نمیکنند .به همین سبب ،پیامبر اکرم ص انگشتری ساخت .گویا هم اکنون
درخشش آنرا در کف دست آنحضرت ص میبینم.

 88ذ حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اهللِ األَنْصَارِيِّ،
قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ،عَنْ ثُمَا َمةَ ،عَنْ َأَنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ نَ ْقشُ خَاتَمِ رَسُولِ
()88
َاللهُ سَ ْطرٌ.
اهللِ ص :مُحَمَّدٌ سَ ْطرٌ ،وَرَسُولٌ سَ ْطرٌ ،و َّ
ترجمه :انس بن مال
بود که «محمد» در ی

 میگوید :نقش انگشتر رسول اهلل ص اینگونه
سطر« ،رسول» در ی

سطر و «اهلل» در سطر دیگر،

قرار داشت( .ترتیب آنها هم از پایین به باال بود؛ یعنی «محمد» پایین،
«رسول» در وسط و «اهلل» در سطر باال قرار داشت).

جهْضَمِيُّ أَبُو عَمْرو ،قَالَ :حَدَّثَنَا نُوحُ ْب ُن
صرُ بْنُ عَلِيٍّ الْ َ
َدثَنَا نَ ْ
 89ذ ح َّ
قَيْس ،عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْس ،عَنْ َقتَا َدةَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ النَّبِيَّ ص َكتَبَ
صرَ وَالنَّجَاشِيَِّ ،فقِيلَ َلهُ :إَِّنهُمْ ال يَقْبَلُونَ كِتَابًا ،إِال بِخَاتَم،
سرَى وَقَيْ َ
إِلَى كِ ْ
()89
ِضةٌ ،وَنُ ِقشَ فِيهِ :مُحَمَّدٌ رَسُولُ اهللِ.
فَصَاغَ رَسُولُ اهللِ ص خَاتَمًا حَلْقَُتهُ ف َّ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص به کسری (پادشاه

ایران) ،قیصر (پادشاه روم) و ن اشی (پادشاه حبشه) نامه نوشت.
مردم گفتند :آنان هیچ نامهای را بدون مُهر ،قبول نمیکنند .آنگاه رسول

اهلل ص انگشتری ساخت که حلقهاش از نقره بود و روی آن ،عبارت «محمد

( )33صحیح است .روایت بخاری ( )8176و ترمذی (.)1253 ،1252
( )31صحیح است .روایت مسلم ( )1642و به حدیث شماره ( )32مراجعه نمایید.
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نمود.

 91ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِر ،وَالْحَجَّا ُ
ج
بْنُ مِْنهَال ،عَنْ هَمَّام ،عَنِ ابْنِ ُجرَيْج ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ النَّبِيَّ
()91
ص كَانَ ِإذَا َدخَلَ الْخَالءَ َن َزعَ خَاتَ َمهُ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :هر گاه ،نبی اکرم ص به بیت الخالء

میرفت ،انگشترش را بیرون میآورد.

 91ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ نُمَيْر ،قَالَ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اهللِ بْنُ عُ َمرَ ،عَنْ نَافِع ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ ،قَالَ :اتَّخَذَ رَسُولُ اهللِ ص،
خَاتَمًا مِنْ وَرِق ،فَكَانَ فِي يَ ِدهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْر ،وَيَدِ عُ َمرَ ،ثُمَّ كَانَ فِي
()91
شهُ :مُحَمَّ ٌد رَسُولُ اهللِ.
يَدِ عُثْمَانَ ،حَتَّى وَقَعَ فِي بِْئرِ أَرِيس ،نَقْ ُ
ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص ی

انگشتر از

نقره ساخت و بدست ایشان بود .سپس بدست ابوبکر ،و بعد از آن ،بدست

عمر ،و سران ام بدست عثمان  بود تا اینکه در چاه اریس افتاد .و نقش آن،

محمد رسول اهلل بود.

( )17ضعیف است .روایت ابوداود ( )11و ترمذی ( )1256و نسائی ( )4773و ابن ماجه (.)878
و ابوداود میگوید« :این حدیث ،منکر است» .و آلبانی در مختصر شمایل ( )24آنرا ضعیف دانسته
است.
( )11صحیح است .روایت بخاری ( )4328و مسلم ( )7717و ابوداود ( )5711و نسائی
(.)4873
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سولِ اهللِ ص
13ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي تَخَتُّمِ رَ ُ
کیفیت انگشتر بدست نمودن رسول اهلل ص

 92ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َسهْلِ بْنِ عَسْكَر الْبَغْدَادِيُّ وَعَبْدُ اهللِ بْنُ َعبْ ِد
الرحْمَنِ ،قَاالََ :أخَْبرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُسلَيْمَانُ بْنُ بِاللَ ،عنْ
َّ
َشرِيكِ ْبنِ َعبْدِ اهللِ بْنِ أَبِي نَمِر ،عَنِ ِإْبرَاهِيمَ بْنِ َعبْدِ اهللِ بْنِ حَُنيْن ،عَنِ أَبِيهَِ ،عنْ
()92
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَلَْبسُ خَاتَ َمهُ فِي يَمِيِنهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َيحْيَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ صَالِح ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ
ح َوهُ
بْنُ وَهْب ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِالل ،عَنْ َشرِيكِ بْنِ َعبْدِ اهللِ بْنِ أَبِي نَمِر ،نَ ْ
ترجمه :علی بن ابی طالب  میگوید :نبی اکرم ص انگشترش را
بدست راستش مینمود.

 93ذ حَدَّثَنَا أَمحَ ُد بنُ مَنِيع ،حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ ،عَن حَمَّادِ بنِ سَلمَةَ،
هلل
قَالَ رَأَيتُ ابنَ أَبِي رَافِع يَتَخَتَّ ُم فِي يَمِيِنهِ ،فَسَأَلُتهُ عَن ذَِلکَ ،فَقَالََ :رأَيتُ عَبدَ ا ِ
بنِ جَع َفرَ يَتَخَتَّ ُم فِي يَمِيِنهِ ،وَقَالَ عَبْدُ اهللِ بنُ جَعفَرَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص يَتَخَتَّ ُم
()93
فِي يَمِيِنهِ.

( )17صحیح است .روایت ابوداود ( )5776و نسائی ( )4713و سند آن ،صحیح میباشد .و آلبانی
آنرا در مختصر شمایل ( )22صحیح دانسته است.
( )18صحیح است .روایت ترمذی ( )1255و نسائی ( )4711و احمد ( .)774 ،775/1ترمذی
میگوید :محمد بن اسماعیل (بخاری) گفت :این ،صحیح ترین حدیثی است که در این باب ،روایت
شده است .و آلبانی در مختصر شمایل ( )23آنرا صحیح دانسته است.
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ترجمه :حماد بن سلمه میگوید :ابن ابی رافع را دیدم که انگشترش را
بدست راست خود کرده است .در این باره از او پرسیدم .گفت :من عبداهلل بن
جعفر را دیدم که انگشترش را بدست راستش نموده است و گفت :رسول اهلل

ص انگشترش را بدست راست خود مینمود.

 94ذ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ نُمَيْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا
إِْبرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ جَعْفَر :أَنَّ
()94
النَّبِيَّ ص كَانَ يََتخَتَّمُ فِي يَمِيِنهِ.
ترجمه :از عبداهلل بن جعفر  روایت است که :نبی اکرم ص انگشترش
را بدست راست خود مینمود.

 95ذ حَدََّثنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ مَيْمُونٍ،
عَنْ جَعْ َفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ جَاِبرِ بْنِ عَبْدِ اهللِ :أَنَّ النَّبِيَّ صكَانَ َيتَخَتَّمُ
()95
فِي يَمِيِنهِ.
ترجمه :جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص
( )15صحیح است .روایت ابن ماجه ( )8652و سند آن به سبب ابراهیم بن فضل که طبق گفتة حافظ
بن حجر در التقریب ( )147/1فرد متروکی است ،ضعیف میباشد .اما حدیث با توجه به حدیث قبلی
و بعدی ،صحیح میباشد.
( )14صحیح است .روایت بغوی در شرح السنه ( )8157و شمایل ( .)317و سند آن بخاطر عبداهلل
بن میمون القداح بسیار ضعیف است زیرا علما او را ذهب الحدیث ،منکر الحدیث و متروک نامیده اند.
همچنین ابوالشیخ (ص172ـ  )173نیز این حدیث را از طریق حرام بن عثمان روایت نموده است که
علما دربارة حرام گفته اند :روایت از حرام ،حرام است .اما حدیث با توجه به احادیث گذشته و آینده،
صحیح میباشد و آلبانی در مختصر شمایل ( )21آنرا صحیح دانسته است.
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انگشترش را بدست راست خود مینمود.

 96ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َجرِيرٌ ،عَنْ مُحَمَّدِ ْب ِن
إِسْحَاقَ ،عَنِ الصَّلتِ ْبنِ عَبْدِ اهللِ ،قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاس يََتخَتَّمُ فِي يَمِيِنهِ ،وَال
()96
ِإخَاُلهُ إِالَّ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِه.
ترجمه :صلت بن عبداهلل میگوید :ابن عباس رضی اهلل عنهما انگشترش را

بدست راستش مینمود .و فکر میکنم که گفت :رسول اهلل ص انگشترش را
بدست راستش مینمود.

 97ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيانُ ،عَنْ أَيُّوبَ بْ ِن
ِضةٍَ ،وجَ َعلَ
مُوسَى ،عَنْ نَافِع ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ :أَنَّ النَّبِيَّ ص اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ف َّ
َصهُ مِمَّا َيلِي ك ََّفهُ ،وَنَ َقشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اهللِ ،وََنهَى َأنْ يَنْ ُقشَ َأحَدٌ عَلَْيهِ
ف َّ
()97
وَ ُهوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ ُمعَيْقِيب فِي بِْئرِ َأرِيس.
ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص برای خود،
انگشتری از نقره ساخت و نگینش را به طرف کف دستش نمود و بر آن،
محمد رسول اهلل ح

نمود و از ساختن این نقش ،منع فرمود .و همین انگشتر

بود که از دست معیقیب در چاه اریس افتاد.

 98ذ حَدَّثَنَا ُقتَيبَ ُة بنُ سَعِيدٍ ،حَدََّثنَا حَاتَ ُم بنُ إِمسَاعِيلَ ،عَن جَعْ َفرِ بنِ
( )16حسن است .روایت ابوداود ( )5771و ترمذی ( )1257و ابوالشیخ در اخالق النبی
(ص .)173ترمذی میگوید :محمد بن اسماعیل (بخاری) این حدیث را حسن و صحیح دانست آلبانی
در مختصر شمایل ( )37نیز این حدیث را حسن دانسته است.
( )12صحیح است .روایت بخاری ( )4366و مسلم (.)7711
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ني يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا.
حممدٍ ،عَن أَبِيهِ قَالَ :كَانَ احلَسَ ُن وَاحلُسَ ُ

محمدص

()98

ترجمه :جعفر بن محمد میگوید :پدرم محمد بن علی بن حسین گفت:
حسن و حسین انگشترهایشان را بدست چپ میکردند.

 99ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ عِيسَى وَهُ َو
ابْنُ الطَّبَّاعِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي َعرُوَبةَ ،عَنْ قَتَا َدةَ،
()99
عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أََّنهُ ص كَانَ َيتَخَتَّمُ فِي يَمِيِنهِ.
ترجمه :قتاده میگوید :انس بن مال

 انگشترش را بدست راستش

مینمود.

 111ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ْب ُن عُبَيْدِ اهللِ الْمُحَارِبِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعبْدُ الْ َعزِيزِ بْ ُن
أَبِي حَازِم ،عَنْ مُوسَى بْنِ عُقَْبةَ ،عَنْ نَافِع ،عَنِ اْبنِ عُ َمرَ ،قَالَ :اتَّخَذَ رَسُولُ اهللِ
سهُ فِي يَمِيِنهِ ،فَاتَّخَذَ النَّاسُ َخوَاتِيمَ مِنْ ذَهَب
ص خَاتَمًا مِنْ ذَهَب ،فَكَانَ يَلْبَ ُ
()111
سهُ أَبدًا» .فَ َطرَحَ النَّاسُ َخوَاتِي َمهُمْ.
فَ َط َر َحهُ ص ،وَقَالَ« :الَ أَلْبَ ُ
ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص برای خود،
انگشتری از طال ساخت و آن را بدست راستش مینمود .مردم هم برای خود،

انگشتر طالیی ساختند .سپس آنحضرت ص آنرا انداخت و فرمود« :هرگز

( )13صحیح است .روایت ترمذی ( .)1258و آلبانی در مختصر شمایل ( )37آنرا صحیح دانسته
است.
( )11صحیح است .روایت نسائی ( )4713و ابوالشیخ در اخالق النبی (ص .)181 ،187و آلبانی در
مختصر شمایل ( )38آنرا صحیح دانسته است.
( )177صحیح است .روایت بخاری ( )4364و مسلم (.)7711
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آن را بدست نمینمایم» .سپس ،مردم نیز انگشترهایشان را انداختند.
(از م موع این احادیث ،چنین به نظر میآید که استعمال طال در آغاز
برای مردان جایز بوده سپس حکم آن ،نسخ گردیده است و بیشتر اوقات،

پیامبر اکرم ص انگشترش را بدست راست مینمودند .و بدست چپ نمودن
هم جایز میباشد).

14ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ

سَيْفِ رَسُولِ اهللِ ص

شمشیر رسول اهلل ص

 111ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا َوهْبُ بْنُ َجرِير ،قَالَ :حَدََّثنَا
أَبِي ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنْ أَنَس ،قَالَ :كَانَتْ َقبِي َعةُ سَْيفِ رَسُولِ اهللِ ص مِنْ
()111
ِضةٍ.
ف َّ
ترجمه :انس  میگوید :سرِ دستهی شمشیر رسول اهلل ص از نقره بود.

 112ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمعَاذُ بْنُ هِشَام ،قَالَ :حَدَّثَنِي
أَبِي ،عَنْ َقتَا َدةَ ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ،قَالَ :كَانَتْ قَبِي َعةُ سَْيفِ رَسُولِ اهللِ
()112
ِضةٍ.
ص مِنْ ف َّ
ترجمه :سعید بن ابی الحسن بصری میگوید :سرِ دستهی شمشیر رسول

( )171صحیح است .روایت ابوداود ( )7438و ترمذی ( )1611و نسائی ( .)711/3و آلبانی در
مختصر شمایل ( )34آنرا صحیح دانسته است.
( )177صحیح است .روایت ابوداود ( )7435و نسائی ( )711/3و دارمی ( .)7543و آلبانی در
مختصر شمایل ( )36آنرا صحیح دانسته است.
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اهلل ص از نقره بود.

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا طَاِل ُ
ب
 113ذ حَدَّثَنَا أَبُو جَ ْعفَر مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَ ْ
َدهِ ،قَالََ :دخَلَ رَسُولُ
بْنُ حُجَيْر ،عَنْ هُودٍ وَ ُهوَ ابْنُ عَبْدِ اهللِ بْنِ سَعيدٍ ،عَنْ ج ِّ
ِضةٌ ،قَالَ طَالِبٌ :فَسَأَلُْتهُ عَنِ
ب وَف َّ
َكةَ َيوْمَ الْفَْتحِ وَعَلَى سَيْ ِفهِ ذَهَ ٌ
اهللِ ص م َّ
()113
ِضةً.
ِضةِ ،فَقَالَ :كَانَتْ قَبِي َعةُ السَّْيفِ ف َّ
الْف َّ
174ی سعید میگوید :رسول اهلل ص روز فتح مکه ،وارد مکه شد در حالی
که شمشیرش با طال و نقره ،مزین شده بود .طالب میگوید :از وی دربارهی
نقره پرسیدم .گفت :سرِ دستهی شمشیرش از نقره بود.

114ذ حَدَّثَنَا ُمحَمَّ ُد بنُ ُشجَاعِ البَغدَادِىُّ ،حَدَّثَنَا أَُبو عُبَيدَةَ احلَدَّادُ ،عَن
ُعثمَانَ بنِ سَعدٍ ،عَنِ ابنِ سِريِينَ قَالَ :صَنَعتُ سَيفِي عَلَى سَيفِ سَ ُمرَةَ بنِ
ُجندُب ،وَزَعَمَ سَ ُمرَةَ أَنَّ ُه صَنَعَ سَيْفَ ُه عَلَى سَيفِ رَسُولِ اهللِ ص ،وَكَانَ
()114
حَنِيفِيّاً.
حَدَّثَنَا عُقبَ ُة بنُ ُمكرِ ُم البَصَرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّ ُد بنُ بَكر ،عَن عُثمَانَ بنِ
سَعدٍ ،بِهذَا اإلِسنَادِ نَحوَ ُه.

( )178ضعیف است .روایت ترمذی ( )1617و ابوالشیخ (ص )177و بغوی در شمایل ( .)323و
حدیث به سبب هود بن عبد اهلل ضعیف میباشد .و آلبانی در مختصر شمایل ( )32آنرا ضعیف دانسته
است.
( )175ضعیف است .روایت ترمذی ( )1638و میگوید« :این ،حدیث غریبی است و فقط از این
طریق آنرا میدانیم» .و در سند آن ،عثمان بن سعد الکاتب وجود دارد و حافظ در التقریب ( )1/7آنرا
ضعیف معرفی نموده است .و آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )33این حدیث را ضعیف دانسته است.
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ترجمه :ابن سیرین میگوید :من شمشیرم را مانند شمشیر سمره بن

جندب ساختم .سمره میگفت :من شمشیرم را مانند شمشیر رسول اهلل ص که
شمشیری حنیفی (ساخت قبیلهی بنی حنیفه) بود ،ساختهام.

15ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دِرعِ رَسُولِ اهللِ ص
زره رسول اهلل ص

 115ذ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اهللِ بْنُ سَعِيدٍ األَشَجُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يُوُنسُ ْب ُن
بُكَيْر ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ الزُّبَْيرِ ،عَنْ
َدهِ عَبْدِ اهللِ بْنِ الزُّبَْيرِ عَنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ الْعَوَّامِ ،قَالَ :كَانَ عَلَى النَّبِيِّ
أَبِيهِ ،عَنْ ج ِّ
حةَ تَحَْتهُ،
خ َرةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ،فَأَقْعَدَ طَلْ َ
ص َيوْمَ ُأحُدٍ دِرْعَانِ ،فََن َهضَ إِلَى الصَّ ْ
خ َرةِ ،قَالَ :سَمِعْتُ َّالنبِيَّ ص ،يَقُولُ:
وَصَعِدَ النَّبِيُّ ص حَتَّى اسَْتوَى عَلَى الصَّ ْ
()115
حةُ».
«َأ ْوجَبَ طَلْ َ
ترجمه :زبیر بن عوام  میگوید :نبی اکرم ص روز غزوهی احد ،دو
زره پوشیده بود .و هنگامی که خواست باالی تخته سنگی برود ،نتوانست .پس

طلحه ،پایین نشست و آنحضرت ص باالی شانههای او باال رفت تا اینکه

بطور کامل ،باالی صخره ،قرار گرفت.
راوی میگوید :شنیدم که نبی اکرم ص فرمود« :طلحه بهشت را برای

( )174صحیح است .روایت ترمذی ( )8283 ، 1616و احمد در مسند ( )164/1و در الفضایل
( )1717و حاکم در المستدرک ( )74/8و آنرا صحیح دانسته و ذهبی هم با وی موافقت نموده است.
و آلبانی در مختصر شمایل ( )31نیز این حدیث را صحیح دانسته است.
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خود ،واجب نمود».

 116ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَُيْيَنةَ ،عَنْ َيزِي َد
بْنِ خُصَيْ َفةَ ،عَنِ السَّائِب بْنِ َيزِيدَ :أَنَّ رَسُولَ اهللِ ص كَانَ عَلَْيهِ َيوْمَ ُأحُدٍ
()116
دِرْعَانِ ،قَدْ ظَا َهرَ بَيَْنهُمَا.
ترجمه :سائب بن یزید میگوید :روز غزوهی احد ،رسول اهلل  دو زره،
یکی را باالی دیگری ،پوشیده بود.
سولِ اهللِ ص
 16ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِغفَرِ رَ ُ
کاله خود رسول اهلل ص

 117ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ َأنَس ،عَنِ ابْ ِن
َكةَ وَعَلَْيهِ مِغْ َفرٌ ،فَقِيلَ َلهُ:
ِشهَاب ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ النَّبِيَّ ص َدخَلَ م َّ
()117
هَذَا ابْنُ خَطَل مُتَعَلِّقٌ بَِأسْتَارِ الْ َكعَْبةِ ،فَقَالَ« :اقْتُلُوهُ».
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص که کاله خودی بر

سر داشت ،وارد مکه شد .به ایشان گفتند :ابن خطل به پردهی کعبه ،پناه
آورده است .فرمود« :او را بکشید».
(ابن خطل ی

فرد مسلمان را کشته و خودش مرتد شده بود و کنیزانی

( )176حسن است .روایت ابوداود ( )7417و ابن ماجه ( )7376و احمد ( )551/8و آلبانی در
مختصر شمایل ( )17آنرا حسن دانسته است.
( )172صحیح است .روایت بخاری ( )8755 ،1356و مسلم ( )1842و ابوداود ( )7634و
ترمذی ( )1618و نسائی (777/4ـ  )771بطور مختصر و ابن ماجه (.)7374
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داشت که رسول اهلل ص را ه و میکردند).

118ذ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ َأحْمَدَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ وَهْب ،قَالَ:
شهَاب ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ رَسُولَ اهللِ ص
حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَس ،عَنِ ابْنِ ِ
َكةَ عَامَ الْفَْتحِ ،وَعَلَى َرأْ ِسهِ الْمِغْ َفرُ ،قَالَ :فَلَمَّا َنزَ َعهُ جَا َءهُ َرجُلٌ ،فَقَالَ َلهُ:
َدخَلَ م َّ
ابْنُ خَطَل ُمتَعَلِّقٌ بَِأسْتَارِ الْكَعَْبةِ ،فَقَالَ« :اقْتُلُوهُ».
()118

حرِمًا».
قَالَ ابْنُ شِهَاب :وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اهللِ ص لَمْ يَكُنْ َيوْمَئِذٍ ُم ْ

ترجمه :انس بن مالک  میگوید :نبی اکرم ص که کاله خودی بر
سر داشت ،وارد مکه شد .به ایشان گفتند :ابن خطل به پردهی کعبه ،پناه
آورده است .فرمود« :او را بکشید».
ابن شهاب (راوی از انس) میگوید :به من خبر رسید که در آن روز،

رسول اهلل ص در احرام نبود.

سولِ اهللِ ص
 17ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ رَ ُ
عمامهی رسول اهلل ص

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍَّ ،ع ْن
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
119ذ ح َّ
حَمَّادِ بْنِ َسلَ َمةَ (ح) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،عَنْ حَمَّادِ
َكةَ َيوْمَ الْفَْتحِ،
بْنِ سَلَ َمةَ ،عَنْ أَبِي الزُّبَْيرِ ،عَنْ جَابِر ،قَالََ :دخَلَ النَّبِيُّ ص ،م َّ

( )173صحیح است .به تعلیق گذشته مراجعه کنید.
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()119

ترجمه :جابر  میگوید :نبی اکرم ص روز فتح مکه ،وارد مکه شد،
در حالی که عمامهی سیاهی بر سر داشت.

 111ذ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنْ مُسَاوِر اْلوَرَّاقِ ،عَ ْن
جَعْ َفرِ بْنِ عَ ْمرِو بْنِ حُرَيْثٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالََ :رأَيْتُ النَّبِيَّ ص يَخْطُبُ عَلَى
()111
الْمِنَْبرِ ،وَعَلَْيهِ عِمَا َمةٌ َس ْودَاءُ.
ترجمه :عمرو بن حریث میگوید :نبی اکرم ص را دیدم که باالی منبر
سخنرانی مینمود و عمامهی سیاهی بر سر داشت.

 111ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،وَيُو ُسفُ بْنُ عِيسَى ،قَاال :حَدَّثَنَا َوكِيعٌ،
عَنْ مُسَاوِر اْلوَرَّاقِ ،عَنْ جَعْ َفرِ بْنِ عَ ْمرِو بْنِ ُحرَيْثٍ ،عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ ص،
()111
خَطَبَ النَّاسَ ،وَعَلَْيهِ عِمَا َمةٌ َس ْودَاءُ.
ترجمه :عمرو بن حریث میگوید :نبی اکرم ص که عمامهی سیاهی بر
سر داشت ،برای مردم ،سخنرانی نمود.

حيَى بْنُ مُحَمَّ ٍد
 112ذ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ اْلهَمْدَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَ ْ
الْمَدَنِيُّ ،عَنْ عَبْدِ الْ َعزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ عُبَيْدِ اهللِ بْنِ عُ َمرَ ،عَنْ نَافِع ،عَنِ اْبنِ
( )171صحیح است .روایت مسلم ( )1843و ابوداود ( )5726و ترمذی ( )1284و نسائی
( )711/3و ابن ماجه (.)8434
( )117صحیح است .روایت ابن ماجه ( )1175و ( .)8435و حدیث ،صحیح میباشد به حدیث
بعدی مراجعه نمایید.
( )111صحیح است .روایت مسلم ( )1841و احمد ( )872/5و بیهقی در سنن اش (.)756/8
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عُ َمرَ ،قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صِ ،إذَا اعْتَمَّ ،سَدَلَ عِمَامََتهُ بَيْنَ َكتِ َفْيهِ.

()112

قَالَ نَافِعٌ :وَكَانَ ابْنُ عُ َمرَ ،يَفْعَلُ ذَلِكَ .
قَالَ ُعبَيْدُاهللِ :وَ َرأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ،وَسَالِمًا يَفْعَالنِ ذَلِكَ.
ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :هر گاه ،نبی اکرم ص عمامه
بر سر میگذاشت ،ی

طرفش را میان شانههایش ،آویزان مینمود.

 113ذ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو
الرحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ ،عَنْ عِكْرِ َمةَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس :أَنَّ النَّبِيَّ
سُلَيْمَانَ وَ ُهوَ عَبْدُ َّ
()113
ص خَطَبَ النَّاسَ ،وَعََلْيهِ عِصَاَبةٌ دَسْمَاءُ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص برای مردم،
سخنرانی نمود در حالی که عمامهای سیاه بر سر داشت.
سولِ اهللِ ص
 18ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ إِزَارِ رَ ُ

ازار رسول اهلل ص
 114ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ِإْبرَاهِيمَ ،قَالَ:
شةُ،
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ،عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِالل ،عَنْ أَبِي ُب ْر َدةَ ،قَالََ :أخْ َرجَتْ إِلَيْنَا عَائِ َ

( )117صحیح است .روایت ترمذی ( )1286و ابوالشیخ در اخالق النبی (ص .)178و حدیث،
صحیح میباشد نگا مختصر شمایل ( )15و رجوع کنید به الصحیحه (.)212
( )118صحیح است .روایت احمد ( )788/1و ابوالشیخ (ص )177و بغوی در شرح السنه ()1726
و شمایل ( .)211و آلبانی آنرا در مختصر شمایل ( )14صحیح دانسته است.
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()114

كِسَاءً مُلَبَّدًاَ ،وإِزَارًا غَلِيظًا ،فَقَالَتُْ :قِبضَ ُروحُ رَسُولِ اهللِ ص ،فِي هَذَيْنِ.

ترجمه :ابو برده به روایت از پدرش میگوید :عایشه ل چادر ملبّد و

ازار کلفتی را به ما نشان داد و گفت :روح رسول اهلل ص در این دو چادر از
او جدا شد.

 115ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ ،عَنْ شُعَْبةَ ،عَ ِن
َمهَا ،قَالَ :بَيْنَا أَنَا أَمشِي
َمتِي ،تُحَدِّثُ عَنْ ع ِّ
األَشْعَثِ بْنِ سُلَيْم ،قَالَ :سَمِعْتُ ع َّ
بِالْمَدِيَنةِِ ،إذَا إِنْسَانٌ خَلْفِي يَقُولُ« :ارْفَعْ إِزَارَكَ ،فَإَِّنهُ أَتْقَى َوأَبْقَى» ،فَإِذَا هُوَ
رَسُولُ اهللِ ص ،فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ إِنَّمَا هِيَ ُب ْر َدةٌ مَلْحَاءُ ،قَالَ :أَمَا لَكَ فِيَّ
()115
صفِ سَاقَْيهِ.
أُ ْس َوةٌ؟ فَنَ َظرْتُ فَِإذَا إِزَا ُرهُ إِلَى نِ ْ
ترجمه :عبید بن خلف میگوید :روزی ،در شهر مدینه ،قدم میزدم که
ناگهان ،صدای شخصی را از پشت سرم شنیدم که میفرمود« :ازارت را بلند
کن؛ زیرا پاکتر میماند و دوام بیشتری پیدا میکند» .نگاه کردم ،دیدم
رسول اهلل ص است .عرض کردم :ای رسول خدا! این ،چادری خط دار است.

فرمود« :آیا من برای شما الگو نیستم»؟ نگاه کردم ،دیدم تا ازار پیامبر اکرم
( )115صحیح است .روایت بخاری ( )4313و مسلم ( )7737و ابوداود ( )5786و ترمذی
( )1288و ابن ماجه ( )8441و احمد (.)87/6
( )114صحیح است .روایت احمد ( )856/4و نسائی در سنن کبری (1637ـ 1638ـ  )1635و
طیالسی در مسندش ( )1117و ابوالشیخ (ص )16و بغوی در شرح السنه ( )8712و عمة اشعث؛
رهم دختر اسود است که فرد شناخته شده ای نیست .اما حدیث بوسیلة شاهدی که امام احمد
( )817/5از ثرید بن اسود روایت کرده ،صحیح میباشد .عالمه آلبانی در مختصر شمایل ( )12نیز
آنرا صحیح دانسته اند.
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ص تا نصف ساقهایش میباشد.

 116ذ حَدَّثَنَا ُسوَيْدُ بْنُ نَصْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُاهللِ بْنُ الْمُبَارَكِ ،عَنْ مُوسَى
بْنِ ُعبَيْ َدةَ ،عَنِ إِيَاسِ بْنِ سَلَ َمةَ بْنِ األَ ْك َوعِ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ ْبنُ عَفَّانَ
يَأْتَزِرُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ،وَقَالَ :هَكَذَا كَاَنتْ إِزْ َرةُ صَاحِبِي ،يَعْنِي النَّبِيَّ
()116
ص.
ترجمه :سلمه بن اکوع  میگوید :ازاری را که عثمان بن عفان 

میپوشید تا نصف ساقهایش بود و میگفت :ازار دوستم یعنی نبی اکرم ص

اینگونه بود.

 117ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو ا َأل ْحوَصِ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرَ ،عنْ حُذَيْ َفةَ بْنِ الْيَمَانِ ،قَالََ :أخَذَ رَسُولُ اهللِ ص ،بِعَضَلَةِ
سَاقِي َأوْ سَاِقهِ ،فَقَالَ« :هَذَا َموْضِعُ اإلِزَارِ ،فَِإنْ أََبيْتَ فَأَسْفَلَ ،فَِإنْ أَبَيْتَ فَال حَقَّ
()117
ِلإلِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ».

( )116قسمت اول ضعیف ،و قسمت دوم ،صحیح می باشد .روایت ابوالشیخ در اخالق النبی
(ص .)16و در سندش موسی بن عبیده میباشد و او چنانچه در التقریب ( )736/7و الکاشف
( )165/8آمده ،ضعیف میباشد .به همین خاطر هم عالمه آلبانی قسمت اول روایت را که مربوط به
عثمان بن عفان س میشود ،در مختصر شمایل ( )13ضعیف دانسته است .اما قسمت دوم حدیث که
در مورد رسول اهلل ص میباشد با توجه به حدیث قبلی و بعدی و شواهد دیگر ،صحیح میباشد .آلبانی
در مختصر شمایل ( )13قسمت دوم را صحیح دانسته است.
( )112صحیح است .روایت ترمذی ( )1238و نسائی ( )4855و ابن ماجه ( )8427و احمد
( 577 ،813 ،816 ،837/4ـ  )571و ترمذی میگوید :این حدیث ،حسن و صحیح میباشد .و
آلبانی در مختصر شمایل ( )11آنرا صحیح دانسته است.

شمایل

81

محمدص

ترجمه :حذیفه بن یمان  میگوید :رسول اهلل ص ماهیچهی ساق من یا
ساق خودش را گرفت و فرمود« :این ،جای ازار است .اما اگر نخواستی تا
این ا باشد ،مقداری پایینترش کن .اگر باز هم خواستی پایینتر باشد ،پس
نباید ازار ،شتالنگها را بپوشاند».
سولِ اهللِ ص
 19ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي مِشيَةِ رَ ُ
شیوهی راه رفتن رسول اهلل ص

 118ذ حَدَّثَنَا قُتَيَْبةُ ْبنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ َلهِي َعةَ ،عَنْ أَبِي يُوُنسَ ،عَ ْن
أَبِي ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :وَال َرأَيْتُ شَْيئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اهللِ ص كَأَنَّ الشَّ ْمسَ
جرِي فِي َو ْج ِههِ ،وَمَا رَأَيْتُ َأحَدًا أَ ْس َرعَ فِي مِشْيَِتهِ مِنْ رَسُولِ اهللِ ص كَأَنَّمَا
تَ ْ
()118
جهِدُ أَنْفُسَنَا َوإَِّنهُ لَغَْيرُ مُكَْترِثٍ.
األَرْضُ تُطْوَى َلهُ ،إِنَّا لَنُ ْ
ترجمه :ابوهریره  میگوید :چیزی زیباتر از رسول اهلل ص ندیدهام.
گویا خورشید بر چهرهاش ،حرکت میکند .همچنین هیچ کس را سرا ندارم

که از رسول اهلل ص تندتر راه برود .گویا زمین برایش درهم پیچیده میشود.

( )113روایت ترمذی ( )8653و احمد ( )837 ،847/7و ابن سعد در طبقات ( )514 ،821/1و
ابوالشیخ در اخالق النبی (ص .)711ترمذی میگوید :این حدیث ،غریب میباشد» .و در سند آن ،ابن
لهیعه وجود دارد و او ضعیف است .اما ابن لمیعه متابعی دارد که حدیثش را ابن سعد در طبقات
( )514 ،821/1روایت کرده است .و در سند آن نیز فردی بنام رشدین بن سعد وجود دارد که او هم
طبق گفتة حافظ ابن حجر در التقریب ( )741/1ضعیف میباشد و آلبانی در مختصر شمایل ()177
این حدیث را ضعیف دانسته است .و احمد شاکر در تحقیق سند احمد بن حنبل ( )837 ،847/7آنرا
حسن دانسته است.
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ما خودمان را خسته میکنیم؛ اما وی توجهی نمینماید (خیلی طبیعی راه
میرود).

 119ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،وَغَْيرُ وَاحِدٍ ،قَالُوا :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوُنسَ،
عَنْ عُ َمرَ بْنِ عَبْدِ اهللِ َموْلَى غُ ْف َرةَ ،قَالََ :أخَْبرَنِي إِْبرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ
صفَ النَّبِيَّ ص ،قَالَ :كَانَ ِإذَا مَشَى تَقَلَّعَ
بْنِ أَبِي طَالِب ،قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ ِإذَا وَ َ
()119
كَأَنَّمَا َينْحَطُّ مِنْ صَبَب.
ترجمه :ابراهیم بن محمد یکی از نوادگان علی بن ابی طالب  میگوید:

هرگاه ،علی بن ابی طالب  نبی اکرم ص را توصیف مینمود ،میگفت:

آنحضرت ص هنگام راه رفتن ،با وقار و قدرت ،راه میرفت؛ طوری که گویا
از ی

سراشیبی پایین میرود.

 121ذ حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأبِي ،عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ،عَ ْن
عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ ُهرْ ُمزَ ،عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَْيرِ بْنِ مُطْعِم ،عَنْ عَلِيِّ ْبنِ أَبِي
طَالِب ،قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ص ِإذَا مَشَى ،تَكَفَّأَ تَك َُّفؤًا ،كَأَنَّمَا يَْنحَطُّ ِمنْ
()121
صَبَب.
ترجمه :علی بن ابی طالب  میگوید :نبی اکرم ص هنگام راه رفتن،
با قدرت و وقار راه میرفت؛ طوری که گویا از سراشیبی پایین میرود.

( )111ضعیف است .به حدیث شماره ( )6مراجعه نمایید.
( )177صحیح است .به حدیث شمارة ( )4مراجعه نمایید.
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سولِ اهللِ ص
 21ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَنُّعِ رَ ُ
قناع رسول اهلل ص

 121ذ حَدَّثَنَا يُو ُسفُ بْنُ عِيسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الرَّبِي ُع
بْنُ صَبِيح ،عَنْ َيزِيدَ بْنِ َأبَانَ ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ  :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص
()121
يُكِْثرُ الْ ِقنَاعَ ،كَأَنَّ َثوَْبهُ َثوْبُ زَيَّاتٍ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص بسیار ی

قطعه

پارچه بر سرش میگذاشت (و چون بسیار روغن استعمال مینمود) آن پارچه
مانند لباس زیات (روغن فروش) بود.
 21ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي جِلسَتِهِ ص
نشستن رسول اهلل ص

 122ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ ْبنُ حُمَيْدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ،قَالَ :حَدََّثنَا
خرَ َمةَ :أََّنهَا َرأَتْ رَسُولَ اهللِ
عَبْدُ اهللِ بْنُ حَسَّانَ ،عَنْ ،جَدَّتَْيهِ ،عَنْ قَيَْلةَ بِنْتِ مَ ْ
ص فِي الْمَسْجِدِ ،وَهُوَ قَاعِدٌ الْ ُقرْفُصَاءَ ،قَالَتْ :فَلَمَّا َرأَيْتُ رَسُولَ اهللِ ص،
()122
سةِ ،أُرْعِدْتُ مِنَ الْ َف َرقِ.
الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجِلْ َ
ترجمه :قیله دختر مخرمه میگوید :رسول اهلل ص را در مس د دیدم که

( )171ضعیف است .به حدیث شمارة ( )87مراجعه نمایید.
( )177حسن است .روایت ابوداود ( )5352و بخاری در االدب المفرد ( )1132و ترمذی
( .)7315و حدیث ،حسن میباشد .برای توضیح بیشتر به حدیث شمارة ( )65مراجعه نمایید.
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چمباته* زده و نشسته است .پس هنگامی که رسول اهلل ص را دیدم که
اینگونه با تواضع و فروتنی نشسته است ،از ترس ،لرزیدم.

خزُومِيُّ ،وَغَْيرُ وَاحِدٍ ،قَالُوا:
 123ذ حَدَّثَنَا َسعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَ ْ
َمهِ :أَنَّهُ َرأَى النَّبِيَّ ص
حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنِ الزُّهْرِيِّ ،عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم ،عَنْ ع ِّ
()123
مُسْتَ ْلقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى ِرجْلَْيهِ عَلَى ا ُأل ْخرَ.
ترجمه :عبداهلل بن زید انصاری  میگوید :نبی اکرم ص را در مس د
دیدم در حالی که به پشت ،دراز کشیده و یکی از پاهایش را روی پای
دیگرش ،گذاشته بود.

 124ذ حَدَّثَنَا سَلَ َمةُ بْنُ َشبِيب ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعبْدُ اهللِ بْنُ إِْبرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ،
الرحْمَنِ بْنِ أَبِي
قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ األَْنصَارِيُّ ،عَنْ ُربَْيحِ بْنِ عَبْدِ َّ
سَعِيدٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص ِإذَا
()124
جََلسَ فِي الْمَسْجِدِ ،احْتَبَى بِيَدَْيهِ.
ترجمه :ابو سعید خدری  میگوید :هر گاه ،رسول اهلل ص در مس د

*عبارت است از :نشستن بر روی سرین و چسباندن دو ران بر شکم و حلقه زدن دستها اطراف ساقها.
( )178صحیح است .روایت بخاری ( )6732 ،4161 ،524و مسلم ( )7177و ابوداود ( )5366و
ترمذی ( )7264و نسائی ( )47/7و احمد (.)83/5
( )175صحیح است .روایت ابوداود ( )5356و بیهقی در سنن ( )786/8و سند این روایت ،بسیار
ضعیف میباشد .عبداهلل بن ابراهیم متروک ،و اسحاق بن محمد مجهول و ربیح بن عبدالرحمن مقبول
میباشد .اما روایت بخاری ( )6227از ابن عمر به همین مفهوم ،صحیح میباشد .و آلبانی در مختصر
شمایل ( )178این روایت را صحیح دانسته است.
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مینشست ،دستهایش را دور زانوهایش ،حلقه میزد.
سولِ اهللِ ص
 22ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَكأَةِ رَ ُ
تکیه دادن رسول اهلل ص

 125ذ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْ ُن
مَنْصُورَ ،عنِ إِ ْسرَائِيلَ ،عَنْ سِمَاكِ ْبنِ َحرْب ،عَنْ جَاِبرِ بْنِ سَ ُم َرةَ ،قَالََ :رأَيْتُ
()125
رَسُولَ اهللِ ص ،مُتَّكِئًا عَلَى وِسَا َدةٍ عَلَى يَسَا ِرهِ.
ترجمه :جابر بن سمره  میگوید :رسول اهلل ص را دیدم که به سمت
چپ خود بر بالشتی تکیه داده بود.

شرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ،قَالَ:
 126ذ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَ َدةَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا بِ ْ
الرحْمَنِ بْنِ أَبِي بَ ْك َرةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ
جرَيْرِيُّ ،عَنْ عَبْدِ َّ
حَدَّثَنَا الْ ُ
ص« :أَالَ ُأحَدِّثُكُمْ بِأَ ْكَبرِ الْكَبَاِئرِ»؟ قَالُوا :بَلَى يَا رَسُولَ اهللِ ،قَالَ« :ا ِإل ْشرَاكُ
ِاللهِ ،وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» .قَالََ :وجََلسَ رَسُولُ اهللِ ص ،وَكَانَ مُتَّ ِكئًا ،قَالَ:
ب َّ
«وَ َشهَا َدةُ الزُّورِ ،أَوْ َقوْلُ الزُّورِ» ،قَالَ :فَمَا زَالَ رَسُولُ اهللِ ص ،يَقُوُلهَا حَتَّى
()126
قُلْنَاَ :ليَْتهُ سَكَتَ.
ترجمه :ابوبکره  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :آیا شما را از

( )174صحیح است .روایت ابوداود ( )5158و ترمذی ( )7227و احمد (36/4ـ  )32و آلبانی در
مختصر شمایل ( )175آنرا صحیح دانسته است.
( )176صحیح است .روایت بخاری ( )6725 ،4126 ،7645و مسلم ( )158و ترمذی (،1171
 )7871و احمد ( 86/4و  82ـ .)83
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بزرگترین گناهان کبیره با خبر نسازم»؟ صحابه  عرض کردند :بلی ،ای

رسول خدا .رسول اکرم ص فرمود« :شرک ورزیدن به خداوند و نافرمانی

پدر ومادر» .آنگاه بعد از اینکه تکیه داده بود ،نشست و فرمود« :آگاه باشید
که شهادت ناحق نیز از گناهان کبیره است» .و آنقدر این جمله را تکرار
نمود که ما (با خود) گفتیم :ای کاش! ساکت میشد.

 127ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ ْبنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ،عَنْ عَلِيِّ بْ ِن األَقْمَرِ،
()127
عَنْ أَبِي جُحَيْ َفةَ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ ص« :أَمَّا أَنَاَ ،فالَ آكُلُ مُتَّكِئًا».
ترجمه :ابو جحیفه  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :من تکیه زده،
غذا نمیخورم».

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
 128ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ األَقْ َمرِ ،قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْ َفةَ ،يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ
()128
اهللِ ص« :الَ آكُلُ مُتَّ ِكئًا ،الَ آكُلُ مُتَّكِئًا».
ترجمه :ابو جحیفه  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :تکیه داده ،غذا
نمیخورم .تکیه داده ،غذا نمیخورم».

 129ذ حَدَّثَنَا يُو ُسفُ بْنُ عِيسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا َوكِيعٌ ،قَالَ :حَدََّثنَا
حرْب ،عَنْ جَاِبرِ بْنِ سَ ُم َرةَ ،قَالََ :رأَيْتُ النَّبِيَّ ص
إِ ْسرَائِيلَُ ،عنْ سِمَاكِ بْنِ َ

( )172صحیح است .روایت بخاری ( 4813و  )4811و ابوداود ( )8261و ترمذی (.)1387
( )173صحیح است .به حدیث گذشته مراجعه نمایید.
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()129

مُتَّ ِكئًا عَلَى وِسَا َدةٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى :لَمْ يَذْ ُكرْ وَكِيعٌ عَلَى يَسَا ِرهِ ،وَهَكَذَا َروَى غَْيرُ وَاحِدٍ عَ ِن
حوَ ِروَاَيةِ وَكِيع ،وَال نَعْلَمُ َأحَدًا َروَى فِيهِ عَلَى يَسَا ِرهِ ،إِال مَا َروَاهُ
إِ ْسرَائِيلََ ،ن ْ
إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،عَنِ إِ ْسرَائِيلَ.
ترجمه :جابر بن سمره  میگوید :رسول اهلل ص را دیدم که بر بالشتی،
تکیه داده بود.
سولِ اهللِ ص
 23ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِتِّكَاءِ رَ ُ

تکیه دادن رسول اهلل ص (بر افراد)
الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَ ْمرُو بْنُ عَاصِم،
 131ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ َسلَ َمةَ ،عَنْ حُمَيْدٍ ،عَنْ أَنَس :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ شَاكِيًا،
َشحَ ِبهِ ،فَصَلَّى
َكأُ عَلَى أُسَا َمةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَلَْيهِ َثوْبٌ قِ ْطرِيٌّ ،قَدْ َتو َّ
خرَجَ يَتَو َّ
فَ َ
()131
ِبهِمْ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص مریض بود .لذا در

حالی از خانه ،بیرون آمد که بر اسامه بن زید ،تکیه نموده و ی

چادر قطری

بر باالی شانههایش انداخته بود و نماز را برای ما امامت نمود.

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّ ُد بْنُ الْ ُمبَارَكِ،
 131ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
قَالَ :حَدََّثنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِم الْخَفَّافُ الْحَلَبِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا جَ ْع َفرُ بْنُ ُب ْرقَانَ ،عَنْ
( )171صحیح است .به حدیث شمارة ( )174مراجعه نمایید.
( )187صحیح است .به حدیث شمارهی ( )43مراجعه نمایید.
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عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح ،عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس قَالََ :دخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اهلل ص فِي
ضهِ الَّذِي ُتوُفِّيَ فِيهِ ،وَعَلَى َرأْ ِسهِ عِصَاَبةٌ صَ ْفرَاءُ ،فَسَلَّمْتُ عَلَْيهِ ،فَقَالَ« :يَا
َمرَ ِ
فَضْلُ» ،قُلْتُ :لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اهللِ ،قَالَ« :اشْ ُددْ ِبهَ ِذهِ الْعِصَاَبةِ َرأْسِي» .قَالَ:
فَفَعَلْتُ ،ثُمَّ قَعَدَ َفوَضَعَ ك ََّفهُ عَلَى َمنْكِبِي ،ثُمَّ قَامَ فَ َدخَلَ فِي الْمَسْجِدِ .وَفِي
()131
ِصةٌ.
الْحَدِيثِ ق َّ
ترجمه :فضل بن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :در بیماری وفات رسول

اهلل ص نزد آنحضرت ص که دستمال زرد رنگی بر سرش ،بسته شده بود،
رفتم و سالم کردم .پیامبر اکرم ص فرمود« :ای فضل» .گفتم :لبی

ای

رسول خدا .فرمود« :با این دستمال ،سرم را محکم ببند» .من سرش را بستم.
سپس پیامبر خدا ص کف دستش را بر شانهام گذاشت و برخاست و به

مس د رفت.
قابل یادآوری است که این حدیث ،داستانی طوالنی دارد.

 24ـ بَابُ

سولِ اهللِ ص
مَا جَاءَ فِي أَكلِ رَ ُ

غذا خوردن رسول اهلل ص

 132ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،عَنْ
سُ ْفيَانَ ،عَنْ سَعْدِ بْنِ إِْبرَاهِيمَ ،عَنِ ابْن لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ،عَنْ أَبِيهِ :أَنَّ النَّبِيَّ ص
( )181ضعیف است .روایت طبرانی در المعجم الکبیر ( 213و  )211و بیهقی در دالئل النبوه
( 121/2ـ  .)137و در سند آن ،عطاء بن مسلم الخفاف وجود دارد .حافظ بن حجر در التقریب
( )77/7دربارة او میگوید« :صدوقی است که بسیار اشتباه میکند» .و این روایت را آلبانی در
مختصر شمایل ( )172ضعیف دانسته است.
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()132

كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِ َعهُ ثَالثًا.

قَالَ أَبُو عِيسَى :وَ َروَى غَْيرُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّار هَذَا الْحَدِيثَ ،قَالََ :يلْعَقُ
أَصَابِ َعهُ الثَّالثَ.
ترجمه :کعب بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص انگشتانش را سه بار

میلیسید.
ابو عیسی ترمذی میگوید :این حدیث از طرق دیگر ،اینگونه روایت شده

است که :رسول خدا ص سه انگشتش را میلیسید.

سنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَاللُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَفَّانُ ،قَالَ :حَدََّثنَا
 133ذ حَدَّثَنَا الْحَ َ
حَمَّادُ بْنُ سَلَ َمةَ ،عَنْ ثَابِتٍ ،عَنْ أَنَس قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ص ِإذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ
()133
أَصَابِ َعهُ الثَّالثَ.
ترجمه :انس  میگوید :هر گاه ،نبی اکرم ص غذایی میل مینمود ،سه
انگشتش را (که با آنها غذا میل مینمود) میلیسید.

134ذ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ َيزِيدَ الصُّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
ضرَمِيَّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا شُعَْبةُ ،عَنْ سُ ْفيَانَ َّالثوْرِيَِّ ،عنْ
يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ َيعْنِي الْحَ ْ
( )187ضعیف است .سند این حدیث ،صحیح است؛ اما روایتی شاذ میباشد .زیرا محمد بن بشار
چنانچه مؤلف بعد از این حدیث ،اشاره نموده با افراد ثقه ،مخالفت نموده است و شکل صحیح آن
همین است که پیامبر اکرم سه انگشتش را میلیسید .و به حدیث شمارة ( )188و ( )184مراجعه
نمایید.
( )188صحیح است .روایت مسلم ( )7785و ابوداود ( )8354و ترمذی ( )1378و احمد (122/8
و .)717
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عَلِيِّ بْ ِن ا َألقْ َمرِ ،عَنْ أَبِي جُحَيْ َفةَ ،قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ص« :أَمَّا أَنَا فَال آ ُكلُ
()134
مُتَّ ِكئًا».
الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
ح َوهُ.
سُ ْفيَانُ ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ األَقْ َمرِ ,نَ ْ
ترجمه :ابوجحیفه  میگوید :نبی اکرم ص فرمود« :من تکیه زده ،غذا
نمیخورم».

 135ذ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ اْلهَمْدَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ َدةُ ْب ُن
سُلَيْمَانَ ،عَنْ هِشَامِ بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنِ ابْن لِكَعْبِ ْبنِ مَالِكٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :كَانَ
()135
رَسُولُ اهلل ص يَأْكُلُ بِأَصَابِ ِعهِ ،الثَّالثِ وَيَلْعَ ُقهُنَّ.
ترجمه :کعب بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص با سه انگشتش ،غذا

میل مینمود و آنها را میلیسید.

َدثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْ َفضْلُ بْنُ دُكَيْن ،قَالَ :حَدَّثَنَا
136ذ ح َّ
مُصْعَبُ بْنُ سُلَيْم ،قَالَ :سَمِعْتُ أََنسَ بْنَ مَالِكٍ ،يَقُولُ  :أُتِيَ رَسُولُ اهللِ ص
()136
بِتَمْر َف َرأَيُْتهُ َيأْكُلُ وَ ُهوَ مُقْع مِنَ الْجُوعِ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :خدمت رسول اهلل ص مقداری خرما

( )185صحیح است .به حدیث شمارة ( )172مراجعه نمایید.
( )184صحیح است .روایت مسلم ( )7787و ابوداود ( )8353و احمد ( )545/8بطور مختصر.
( )186صحیح است .روایت مسلم ( )7755و ابوداود ( )8221و بیهقی در سنن اش (.)738/2
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آوردند .من آنحضرت ص را دیدم که از گرسنگی به حالت چمباته* نشسته
و خرما میخورد.
سولِ اهللِ ص
 25ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ُخبزِ رَ ُ
کیفیت نان رسول اهلل ص

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْب ُن
137ذ حدثين مُحَمَّدُ ْبنُ الْمُثَنَّى ،وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَاالَ :ح َّ
الرحْمَنِ بْنَ َيزِيدَ،
جَعْفَر ،قَالَ :حَدَّثَنَا شُعَْبةُ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ َّ
شةَ :أََّنهَا قَالَتْ :مَا شَبِعَ آ ُل مُحَمَّدٍ ص
يُحَدِّثُ عَنِ األَ ْس َودِ بْنِ يَزِيدَ ،عَنْ عَائِ َ
()137
مِنْ خُْبزِ الشَّعِريِ َيوْمَيْنِ مَُتتَابِعَيْنِ حَتَّى ُقِبضَ رَسُولُ اهلل ص.
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :خانوادهی محمد ص تا هنگام

وفات آنحضرت ص دو روز پشت سرهم از نان جو ،سیر نخوردند.

َدثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْر،
138ذ ح َّ
قَالَ :حَدَّثَنَا َحرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ ،عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِر ،قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَا َمةَ
()138
الْبَاهِلِيَّ ،يَقُولُ :مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اهلل ص خُْبزُ الشَّعِريِ.
ترجمه :سلیم بن عامر میگوید :شنیدم که ابو امامهی باهلی  میگوید:

*نشستن بر سرین و نصب نمودن ساقها.
( )182صحیح است .روایت مسلم ( )7127و ترمذی ( )7842و ابن ماجه ( )8856و احمد
(.)13/6
( )183صحیح است .روایت ترمذی ( )7841و ( )762 ،767/4و ابن سعد در طبقات ( )571/1و
( .)748/4و آلبانی در مختصر شمایل ( )175آنرا صحیح دانسته است.
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نان جو از خانوادهی رسول اهلل ص اضافه نمیماند.

139ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ مُعَاوَِيةَ الْجُمَحِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ ْبنُ َيزِيدَ،
عَنْ ِهالَلِ بْنِ خَبَّاب ،عَنْ عِكْرِ َمةَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص،
الليَالِيَ الْمُتَتَابِ َعةَ طَاوِيًا ُهوَ َوأَهُْلهُ ،ال يَجِدُونُ عِشَاءً وَكَانَ أَكَْثرُ خُْبزِهِمْ،
يَبِيتُ َّ
139
خُْبزَ الشَّعِريِ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص و خانواده-
اش ،شبهایی متوالی و پی در پی را گرسنه و با شکم خالی ،سپری مینمودند و
شام نداشتند .قابل یادآوری است که بیشتر اوقات ،نان جو ،میل مینمودند.

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اهللِ بْنُ عَبْ ِد
141ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
الرحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اهللِ بْنِ دِينَار ،قَالَ :حَدََّثنَا أَبُو
حنَفِيُّ ،حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
الْمَجِيدِ الْ َ
حَازِم ،عَنْ َسهْلِ بْنِ سَعْدٍ :أَنَّهُ قِيلَ َلهُ :أَكَلَ رَسُولُ اهلل ص النَّقِيَّ؟ يَعْنِي
الْحُوَّارَى ،فَقَالَ َسهْلٌ :مَا َرأَى رَسُولُ اهلل ص النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ َوجَلَّ،
فَقِيلَ َلهُ :هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى َعهْدِ رَسُولِ اهلل ص؟ قَالَ :مَا كَاَنتْ لَنَا
خهُ َفيَطِريُ مِْنهُ مَا طَارَ،
مَنَاخِلُ ،قِيلَ :كَْيفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِريِ؟ قَالَ :كُنَّا نَنْفُ ُ
()141
ثُمَّ نَعْجُِنهُ.
ترجمه :از سهل بن سعد پرسیدند :آیا رسول اهلل ص نان سفید خالص

( )181صحیح است .روایت ترمذی ( )7867و ابن ماجه ( )8852و احمد (827 ،744/1ـ .)825
و ترمذی میگوید :این حدیث ،حسن و صحیح میباشد .و آلبانی در مختصر شمایل ( )174آنرا
صحیح دانسته است.
( )157صحیح است .روایت بخاری ( )4518و ترمذی ( )7865و احمد (.)887/4
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بدون سبوس ،میل نمود؟ گفت :رسول اهلل ص تا هنگامی که به مالقات
خداوند شتافت ،آرد سفید خالص و بدون سبوس ندید .پرسیدند :آیا در دوران
رسول اهلل ص شما غربال داشتید؟ گفت :ما غربال نداشتیم .پرسیدند :با آرد

جو چه کار میکردید؟ گفت :فوت میکردیم .مقداری از باالی آن میپرید.
سپس خمیر میکردیم.

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام ،قَالَ :حَدَّثَنِي
141ذ ح َّ
أَبِي ،عَنْ يُوُنسَ ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :مَا أَكَلَ نَبِيُّ اهللِ عَلَى
ُر َجةٍ ،وَال خُِبزَ َلهُ ُمرَقَّقٌ ،قَالَ :فَقُلْتُ ِلقَتَا َدةَ :فَعَالمَ كَانُوا
ِخوَانٍ ،وَال فِي سُك َّ
يَأْكُلُونَ؟ قَالَ :عَلَى هَ ِذهِ السُّ َفرِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار :يُوُنسُ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْ قَتَا َدةَ هُوَ يُوُنسُ
()141
اإلِسْكَافُ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :پیامبر خدا ص روی میزهای

نهارخوری و داخل ظرفهای کوچ

و تشریفاتی ،غذا نخورد .همچنین نان

نازک (لواش) برایش پخته نشد.
راوی از قتاده میگوید :از قتاده پرسیدم :پس روی چه چیزی ،غذا
میخوردند؟ گفت :روی این سفرهها.

142ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْ ُمهَلَّبِيُّ ،عَنْ

( )151صحیح است .روایت بخاری ( )4836و ترمذی ( )1233و ابن ماجه ( )8717و نسائی در
سنن کبری ( )6685و احمد (.)187/8
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شةَ ،فَدَعَتْ لِي ِبطَعَام
سرُوق ،قَالََ :دخَلْتُ عَلَى عَائِ َ
مُجَالِدٍ ،عَنِ الشَّعْبِيِّ ،عَنْ مَ ْ
وَقَالَتْ :مَا أَشْبَعُ مِ ْن طَعَام فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِال بَكِيتُ ،قَالَ :قُلْتُ لِمَ؟ قَالَتْ:
َاللهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْز
َأذْ ُكرُ الْحَالَ الَّتِي فَا َرقَ عَلَْيهَا رَسُولُ اهلل ص الدُّنْيَا ،و َّ
()142
وَلَحْم مَرَّتَيْنِ فِي َيوْم.
ترجمه :مسروق میگوید :نزد عایشه رضی اهلل عنها رفتم .او برایم غذا
خواست و گفت :هر گاه ،از غذایی تا سیر بخورم و گریهام بگیرد ،گریه
میکنم .مسروق میگوید :پرسیدم :چرا؟ گفت :به یاد آن وضعیتی میافتم که
رسول اهلل ص در آن ،دنیا را وداع گفت .بخدا سوگند که آنحضرت ص در

ی

روز ،دو بار از نان و گوشت تا سیر نخورد.

َدثَنَا مَحْمُودُ ْبنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُشعَْبةُ،
143ذ ح َّ
الرحْمَنِ بْنَ َيزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ ا َأل ْس َودِ بْنِ
عَنْ أَبِي ِإسْحَاقَ ،قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ َّ
شةَ ،قَاَلتْ :مَا شَبِعَ رَسُولُ اهلل ص مِنْ خُْبزِ الشَّعِريِ َيوْمَْينِ
َيزِيدَ ،عَنْ عَائِ َ
()143
مَُتتَاِبعَيْنِ حَتَّى قُِبضَ.
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص تا هنگام وفات،

( )157ضعیف است .روایت ترمذی ( )7846و احمد در الزهد (ص )774و ابویعلی ( )5483و ابن
سعد ( .)571/1آلبانی آنرا در مختصر شمایل ( )173آنرا ضعیف دانسته و میگوید« :ترمذی گفته
است :این حدیث ،حسن است .و در بعضی از نسخه ها آمده است که :حسن و صحیح است .و از
دیدگاه من ،این دحدیث ،شایستة تحسین نیست چه رسد که صحیح دانسته شود .زیرا در سند آن،
مجالد بن سعید وجود دارد و او فرد ضعیفی است ...و ذکر گریه در این روایت ،منکر میباشد».
( )158صحیح است .به حدیث شمارة ( )182مراجعه نمایید.
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دو روز پشت سر هم از نان جو ،سیر نخورد.

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَمْرو أَبُو
َدثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
144ذ ح َّ
مَعْمَر ،حَدَّثَنَا عَبْدُ اْلوَارِثِ ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي َعرُوَبةَ ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنْ أَنَس ،قَالَ:
()144
مَا أَكَلَ رَسُولُ اهلل ص عَلَى ِخوَانٍ ،وَال أَكَلَ خُْبزًا ُمرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ.
ترجمه :انس  میگوید :رسول اهلل ص تا هنگام وفات ،روی میز
نهارخوری ،غذا نخورد .همچنین تا هنگام وفات ،نان نازک (لواش) میل
نفرمود.
سولِ اهللِ ص
 26ـ مَا جَاءَ فِي إِدَامِ رَ ُ
خورش رسول اهلل ص

145ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َسهْلِ بْنِ عَسْكَر ،وَعَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
قَاالَ :حَدََّثنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُسلَيْمَانُ بْنُ بِالل ،عَنْ هِشَامِ بْنِ
شةَ ،أَنَّ رَسُولَ اهلل ص ،قَالَ« :نِعْمَ ا ِإلدَامُ الْخَلُّ».
ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
قَالَ عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،فِي حَدِيِثهِ« :نِعْمَ اإلِدَامُ أَوِ ا ُألدْمُ
()145
الْخَلُّ».
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :بهترین
خورش ،سرکه میباشد».

( )155صحیح است .به شمارة ( )151مراجعه نمایید.
( )154صحیح است .روایت مسلم ( )774و ترمذی ( )1357و ابن ماجه ( )8816و دارمی
(.)7751
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َدثَنَا قَُتيَْبةُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو ا َأل ْحوَصِ ،عَنْ سِمَاكِ بْنِ َحرْب ،قَالَ:
146ذ ح َّ
ستُمْ فِي طَعَام وَ َشرَاب مَا شِئِتُمْ؟ لَقَدْ َرأَيْتُ
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِري ،يَقُولُ :أَلَ ْ
()146
نَبِيَّكُمْ ص وَمَا يَجِدُ ِمنَ الدَّقَلِ مَا يَ ْمألُ بَطَْنهُ.
ترجمه :سماک بن حرب میگوید :شنیدم که نعمان بن بشیر 
میگفت« :شما هر آب و غذایی که بخواهید ،میخورید؛ اما من پیامبر شما را
دیدم که به اندازهی سیر شدن شکمش ،خرمای نامرغوب هم نمییافت.

خزَاعِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمعَاوَِيةُ بْنُ هِشَام،
َدثَنَا عَبْ َدةُ بْنُ عَبْدِ اهللِ اْل ُ
147ذ ح َّ
عَنْ سُ ْفيَانَ ،عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَار ،عَنْ جَاِبرِ بْنِ عَبْدِ اهللِ ،قَالَ  :قَالَ رَسُولُ اهلل
()147
ص« :نِعْمَ ا ِإلدَامُ :الْخَلُّ».
ترجمه :جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص فرمود:
«بهترین خورش ،سرکه میباشد».

َدثَنَا هَنَّادٌ ،حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،عَنْ سُفْيَانَ ،عَنْ أَيُّوبَ ،عَنْ أَبِي قِالَبةَ،
148ذ ح َّ
جرْمِيِّ ،قَالَ :كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى األَشْ َعرِيَِّ ،فُأتِيَ بِلَحْمِ َدجَاج
عَنْ زَهْدَم الْ َ
فَتَنَحَّى َرجُلٌ مِنَ الْ َقوْمِ ،فَقَالَ :مَا لَك؟ فَقَالَ :إِنِّي رَأَيُْتهَا تَأْكُلُ شَيْئًا ،فَحَلَفْتُ أَنْ
()148
َّال آكَُلهَا ،قَالَ :ادْنُ ،فَإِنِّي َرأَيْتُ َرسُولَ اهللِ ص ،يَأْكُلُ لَحْمَ َدجَاج.
ترجمه :زهدم جرمی میگوید :ما نزد ابو موسی اشعری  بودیم که

( )156صحیح است .روایت مسلم ( )7123و ترمذی ( )7827و احمد (.)763/5
( )152صحیح است .روایت مسلم ( )7747و ابوداود ( )8371و ابن ماجه (.)8812
( )153صحیح است .روایت بخاری ( )4412و مسلم (.)1651
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نفر از میان مردم ،کنار رفت .ابو موسی گفت :چرا

کنار رفتی؟ گفت :مر را دیدم که چیز پلیدی را میخورد؛ لذا سوگند یاد
نمودم که گوشتش را نخورم .ابوموسی گفت :نزدی

ص را دیدم که گوشت مر میخورد.

بیا؛ زیرا من رسول اهلل

ضلُ ْبنُ َسهْل األَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ ،قَالَ :حَدََّثنَا إِْبرَاهِيمُ ْب ُن
َدثَنَا الْفَ ْ
149ذ ح َّ
َدهِ،
الرحْمَنِ بْنِ َمهْدِيٍّ ،عَنِ إِْبرَاهِيمَ بْنِ عُ َمرَ بْنِ سَفِيَنةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ ج ِّ
عَبْدِ َّ
()149
قَالَ :أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اهلل ص لَحْمَ حُبَارَى.
ترجمه :سفینه  موالی رسول اهلل ص میگوید :رسول اهلل ص را دیدم
که گوشت هوبره (نوعی مر ) میل میفرمود.

151ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ْبنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِْبرَاهِيمََ ،ع ْن
جرْمِيِّ ،قَالَ :كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى
أَيُّوبَ ،عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ ،عَنْ زَهْدَم الْ َ
األَشْ َعرِيِّ ،قَالَ :فَقَدَّمَ طَعَا َمهُ وَقَدَّمَ فِي طَعَا ِمهِ لَحْمَ َدجَاج وَفِي الْ َقوْمِ َرجُ ٌل مِنْ
بَنِي تَيْمِ اهللِ َأحْ َمرُ كَأََّنهُ َموْلًى  ،قَالَ :فَلَمْ يَ ْدنُ فَقَالَ َلهُ أَبُو مُوسَى :ا ْدنُ ،فَإِنِّي قَدْ
حلَ ْفتُ
َرأَيْتُ رَسُولَ اهلل ص أَكَلَ مِْنهُ ،فَقَالَ :إِنِّي َرأَيُْتهُ يَأْكُلُ شَْيئًا ،فَقَذِرُْتهُ فَ َ
()151
َأنْ ال َأطْعَ َمهُ أَبَدًا.
ترجمه :زهدم جرمی میگوید :نزد ابوموسی اشعری  بودیم که غذایش

( )151ضعیف است .روایت ابوداود ( )8212و ترمذی ( )1373و بیهقی ( .)877/1و ترمذی
میگوید« :این حدیث ،غریب است» .سند آن به سبب ابراهیم بن عمر ،ضعیف میباشد؛ آلبانی نیز در
مختصر شمایل ( )187این روایت را ضعیف دانسته است.
( )147صحیح است .به حدیث شمارة ( )153مراجعه نمایید.
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را آوردند .بین غذاهایش ،گوشت مر نیز وجود داشت .در میان حاضران،
مردی از قبیلهی بنی تیم اهلل که قرمز رنگ بود و به برده میماند ،وجود
داشت .او نزدی

نیامد .ابو موسی  به او گفت :نزدی

بیا؛ زیرا من رسول

اهلل ص را دیدم که گوشت مر  ،میل میفرمود .آن مرد گفت :من مر را
دیدم که چیزی میخورد .آنرا پلید دانستم و سوگند یاد نمودم که هرگز از
آن نخورم.

151ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأبُو َأحْمَدَ الزُّبَْيرِيَُّ ،وأَبُو
نُعَيْم ،قَاالَ :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ عِيسَى ،عَنْ َرجُل مِنْ أَهْلِ الشَّامِ،
يُقَالَُ :لهُ عَطَاءٌ ،عَنْ أَبِي أَسِيدٍ ،قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهلل ص« :كُلُوا الزَّيْتَ،
()151
وَادَّهِنُوا ِبهِ ،فَإَِّنهُ مِنْ شَجَ َرةٍ مُبَارَ َكةٍ».
ترجمه :ابو اسید  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :روغن زیتون
بخورید و با آن ،سرهایتان را روغن بزنید؛ زیرا از درخت مبارکی میباشد».

152ذ حَدَّثَنَا َيحْيَى ْبنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،قَالَ :حَدََّثنَا
مَعْ َمرٌ ،عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ  ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عُ َمرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ
()152
ج َرةٍ مُبَارَ َكةٍ».
ص« :كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا ِبهِ ،فَإَِّنهُ مِنْ شَ َ

( )141صحیح است .روایت ترمذی ( )1347و نسائی در سنن کبری ( )6277 ،6271و احمد
( )512/8و حاکم در المستدرک ( 812/7ـ  .)813و آلبانی در مختصر شمایل ( )188آنرا صحیح
دانسته است.
( )147صحیح است .روایت ترمذی ( )1341و ابن ماجه ( .)8811و آلبانی در مختصر شمایل
( )185آنرا صحیح دانسته است.
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قَالَ أَبُو عِيسَى :وكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَضْ َطرِبُ فِي هَذَا الْحَدِيثَِ ،فرُبَّمَا أَسْنَ َدهُ،
وَرُبَّمَا أَرْسَلَهُ.
حَدَّثَنَا السِّْنجِيُّ وَهُوَ أَبُو دَا ُودَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ السِّنْجِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ ُد
ح َوهُ ،وَلَمْ
الرَّزَّاقِ ،عَنْ مَعْمَر ،عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنِ النَّبِيِّ ص نَ ْ
يَذْ ُكرْ فِيهِ عَ ْن عُ َمرَ.
ترجمه :عمر بن خطاب  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :روغن
زیتون بخورید و با آن ،سرهایتان را روغن بزنید؛ زیرا از درخت مبارکی
میباشد».

153ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،وَعَبْ ُد
الرحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ،قَاالَ :حَدَّثَنَا شُعَْبةُ ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ
َّ
النَّبِيُّ ص يُعْجُِبهُ الدُّبَّاءُ ،فَأُتِيَ بِ َطعَامَ ،أوْ دُعِيَ لَهُ ،فَجَعَلْتُ َأَتتَبَّ ُعهُ ،فَأَضَ ُعهُ بَْينَ
()153
يَدَْيهِ لِمَا أَعْلَمُ أََّنهُ يُحُِّبهُ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص کدو را دوست داشت.

روزی ،غذایی برایش آوردند و یا درخواست نمودند .من داخل ظرف ،بدنبال

کدو میگشتم و چون میدانستم که آنحضرت ص کدو را دوست دارد ،آنها
را جلوی ایشان میگذاشتم.

َدثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَ ْفصُ بْنُ غِيَاثٍ ،عَنْ إِسْمَاعِيلَ
154ذ ح َّ

( )148صحیح است .روایت احمد ( )721 ،725 ،122/8و دارمی ( )7741و نسائی در کبری
( )6665و ابوالشیخ (ص )135 ،137و آلبانی در مختصر شمایل ( )184آنرا صحیح دانسته است.

شمایل

محمدص

99

بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِر ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالََ :دخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ص،
()154
َف َرأَيْتُ عِنْ َدهُ دُبَّاءً يُقَطَّعُ ،فَقُلْتُ :مَا هَذَا؟ قَالَ« :نُكَِّثرُ ِبهِ طَعَامَنَا».
ترجمه :جابر بن طارق  میگوید :نزد نبی اکرم ص رفتم و دیدم که
نزد ایشان ،کدو ،قطعه قطعه میکنند .گفتم :این چیست؟ فرمود« :بوسیلهی
آن ،خورشمان را افزایش میدهیم».

155ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ،عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اهللِ
حةَ ،أََّنهُ سَمِعَ أََنسَ بْنَ مَالِكٍ ،يَقُولُ :إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اهلل ص،
بْنِ أَبِي طَلْ َ
لِطَعَام صَنَ َعهُ ،قَالَ أََنسٌ  :فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اهللِ ص ،إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ،فَقَرَّبَ
إِلَى رَسُولِ اهللِ ص خُْبزًا مِنْ شَعِري ،وَ َمرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ ،قَالَ أََنسَُ :ف َرأَيْتُ
()155
النَّبِيَّ ص َيَتتَبَّعُ الدُّبَّاءَ حَوَالَيِ الْقَصْ َعةِ ،فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ ِمنْ َيوْمِئِذٍ.
ترجمه :انس بن مال

ت میگوید :خیاطی ،رسول اهلل ص را برای

صرف غذایی که تدارک دیده بود ،دعوت نمود .من نیز همراه رسول اهلل ص

برای صرف غذا رفتم .مرد خیاط ،نان جو و خورشی که از کدو و گوشت
خش

 ،تهیه شده بود ،به محضر رسول اهلل ص آورد .رسول اکرم ص را

دیدم که در گوشههای ظرف غذا ،در صدد یافتن کدو بود و از آن ،تناول

میفرمود .انس ت میگوید :از آن پس ،من نیز همواره کدو را میپسندم.

الدوْرَقِيُّ ،وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيب ،وَمَحْمُودُ بْ ُن
َدثَنَا َأحْمَدُ بْنُ إِْبرَاهِيمَ َّ
156ذ ح َّ
شةَ،
غَيْالنَ ،قَالُوا :حَدَّثَنَا أَبُو أُسَا َمةَ ،عَنْ هِشَامِ بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ

( )145صحیح است .روایت ابن ماجه ( )8875و نسائی در کبری ( )6664و ابوالشیخ (ص )135و
بغوی در شرح السنه ( .)7367و آلبانی در مختصر شمایل ( )186آنرا صحیح دانسته است.
( )144صحیح است .روایت بخاری ( )7717و بطور مختصر به شمارة ( )4821و مسلم ( )7751و
ابوداود ( )8237و ترمذی ( )1347و نسائی در کبری (.)6667
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قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ ص يُحِبُّ الْحَ ْلوَاءَ وَالْعَسَلَ.
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()156

ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص عسل و شیرینی را دوست
داشت.

سنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْ َفرَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ْب ُن
157ذ حَدَّثَنَا الْحَ َ
مُحَمَّدٍ ،قَالَ :قَالَ ابْنُ ُجرَيْج :أَخَْبرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُو ُسفَ ،أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَار
َأخَْب َرهُ :أَنَّ أُمَّ سَلَ َمةَ َأخَْبرَْتهُ :أََّنهَا قَرَّبَتْ إِلَى رَسُولِ اهلل ص جَنْبًا مَشْوِيًّا ،فََأ َكلَ
()157
مِْنهُ ،ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّالةِ ،وَمَا َتوَضَّأَ.
ترجمه :از ام سلمه ل روایت است که وی پهلوی کباب شدهای را به

رسول اهلل ص تقدیم نمود .آنحضرت ص از آن ،تناول فرمود و بدون اینکه
وضو بگیرد ،برای نماز برخاست.

َدثَنَا ُقتَيَْبةُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ َلهِي َعةَ ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ ،عَنْ عَبْدِ
158ذ ح َّ
()158
اهللِ بْنِ الْحَارِثِ ،قَالَ :أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اهللِ ص ِشوَاءً فِي الْمَسْجِدِ.
ترجمه :عبداهلل بن حارث  میگوید :همراه رسول اهلل ص در مس د،
کباب خوردیم.

159ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْ َعرٌ،
( )146صحیح است .روایت بخاری ( )4615 ،4411 ،4581و مسلم ( )1525و ابوداود ()8214
و ترمذی ( )1381و نسائی در کبری ( )2467 ،6275و ابن ماجه ( )8878و احمد (.)1 4/6
( )142صحیح است .روایت ترمذی ( )1371و نسائی در کبری ( )5611 ،5617و احمد
( .)872/6و آلبانی در مختصر شمایل ( )183آنرا صحیح دانسته است.
( )143صحیح است .روایت ابن ماجه ( )8811و احمد (117/5ـ  )111و ابویعلی ( .)1451و در
سند آن ،ابن لهیعه وجود دارد و او فرد ضعیفی است .ولی او متابعی دارد چنانچه ابن ماجه ()8877
این حدیث را از طریق عمرو بن حارث از سلیمان بن زیاد از عبداهلل بن حارث ،روایت نموده است .و
این سند ،صحیح میباشد .و آلبانی در مختصر شمایل ( )181آنرا صحیح دانسته است.
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خ َرةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ،عَنِ الْمُغِ َريةِ بْنِ َعبْدِ اهللِ ،عَنِ الْمُغِ َريةِ بْنِ ُشعَْبةَ،
عَنْ أَبِي صَ ْ
شوِيٍّ ،ثُمَّ أَخَذَ
قَالَ :ضِ ْفتُ مَعَ رَسُولِ اهلل ص ذَاتَ لَيَْلةٍ ،فَأُتِيَ ِبجَنْب مَ ْ
الشَّ ْف َرةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ ،فَحَزَّ لِي ِبهَا مِْنهُ ،قَالَ :فَجَاءَ بِاللٌ ُي ْؤذُِنهُ بِالصَّالةِ ،فَأَلْقَى
الشَّ ْف َرةَ ،فَقَالَ« :مَا لَهُ؟ َترِبَتْ يَدَاهُ» ،قَالَ :وَكَانَ شَارُِبهُ قَدْ وَفَى ،فَقَالَ َلهُ:
()159
ُصهُ عَلَى ِسوَاكٍ».
ُصهُ لَكَ عَلَى ِسوَاكٍ َأوْ ق ُّ
«أَق ُّ
ترجمه :مغیره بن شعبه میگوید :شبی ،همراه رسول اهلل ص مهمان بودم.

پهلوی کباب شدهای آوردند .آنحضرت ص چاقو را برداشت و شروع به
بریدن آن نمود .برای من نیز از آن ،قطعهای برید .آنگاه بالل آمد و اعالم

نمود که وقت نماز است .آنحضرت ص چاقو را انداخت و فرمود« :خیر

ببیند؛ چرا ع له دارد»؟
راوی میگوید :قابل یادآوری است که سبیلهایم بلند شده بود .رسول اهلل

ص فرمود« :برایت آنچه را که باالتر از مسواک است ،کوتاه مینمایم» .یا
اینکه فرمود« :آنچه را که باالتر از مسواک است ،کوتاه کن».
(یعنی مسواکی را کنار لب زیر موها بگذار و موهایی را که بزرگتر از
عرض مسواکاند ،کوتاه کن).

َدثَنَا وَاصِلُ ْبنُ عَبْدِ األَعْلَى ،قَالَ :حَدََّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلَ ،ع ْن
161ذ ح َّ
أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ،عَنْ َأبِي زُرْ َعةَ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :أُتِيَ النَّبِيُّ ص ِبلَحْم،
()161
َفرُفِعَ إِلَْيهِ الذِّرَاعُ ،وَكَانَتْ تُعْجُِبهَُ ،فَن َهسَ مِْنهَا.
ترجمه :ابوهریره  میگوید :برای رسول اهلل ص مقداری گوشت

( )141صحیح است .روایت ابوداود ( )133و نسائی در کبری ( )6644و احمد (747/5ـ  748و
 .)744و آلبانی در مختصر شمایل ( )157آنرا صحیح دانسته است.
( )167صحیح است .روایت بخاری ( )8857و مسلم ( )115و ترمذی (.)1382
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آوردند و دست گوسفند را که دوست داشت ،به او دادند .آنحضرت ص به
آن ،گازی زد.

161ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ ،عَنْ زُهَيْر َيعْنِي اْب َن
مُحَمَّدٍ ،عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاض ،عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ،قَالَ :كَانَ َّالنبِيُّ
()161
ص يُعْجُِبهُ الذِّرَاعُ ،قَالَ :وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ ،وَكَانَ َيرَى أَنَّ الَْيهُودَ سَمُّوهُ.
ترجمه :ابن مسعود  میگوید :نبی اکرم ص دست گوسفند را دوست

داشت .و همان دست گوسفند بود که مسموم کردند (و به آنحضرت ص

دادند) و نبی اکرم ص معتقد بود که یهود او را مسموم کردهاند.

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِْبرَاهِيمَ ،قَالَ :حَدََّثنَا
162ذ ح َّ
أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ،عَنْ َقتَا َدةَ ،عَنْ َش ْهرِ بْنِ َحوْشَب ،عَنْ أَبِي ُعبَيْ َدةَ ،قَالَ :طَبَخْتُ
لِلنَّبِيِّ ص ،قِدْرًا ،وَقَدْ كَانَ يُعْجُِبهُ الذِّرَاعُ ،فَنَاوَلُْتهُ الذِّرَاعَ ،ثُمَّ قَالَ« :نَاوِلْنِي
الذِّرَاعَ» ،فَنَاوَلُْتهُ ،ثُمَّ قَالَ« :نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ» ،فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،وَكَمْ لِلشَّاةِ
مِنْ ذِرَاع؟ فَقَالَ« :وَالَّذِي نَفْسِي بِيَ ِدهِ َلوْ سَكَتَّ َلنَاوَلْتَنِي الذِّرَاعَ مَا
()162
دَ َعوْتُ».
( )161صحیح است .روایت ابوداود ( )8231و احمد ( )812 ،815/1و ابوالشیخ در اخالق النبی
(ص .)128و احمد شاکر در تحقیق مسند احمد ( 8288و  .)8222سند آن را صحیح دانسته
همچنین آلبانی در مختصر شمایل ( )157آنرا صحیح دانسته است.
( )167صحیح است .روایت احمد ( 535/8ـ  )534و دارمی ( )55و طبرانی در المعجم الکبیر
( 884/77( )537ـ  )886و ابن ابی عاصم در اآلحاد والمثانی ( )527و بغوی در شمایل ( .)151و
سند آن به سبب شهر بن حوشب ،ضعیف میباشد زیرا ابن حجر در التقریب ( )844/1دربارة او
میگوید« :صدوق کثیر االرسال واالوهام» (صدوقی است که کثیر االرسال است و وهم زیادی دارد).
اما حدیث ،شاهدی بروایت ابورافع دارد که احمد ( 3/6و  )817آنرا روایت نموده است و همچنین
شاهدی دیگر بروایت ابوهریره دارد که احمد ( )412/7آنرا روایت نموده است .و یکی از سندهای
احمد ،حسن میباشد نگا مجمع الزوائد ( .)811/3همچنین سند این روایت را شیخ شعیب ارناؤوط
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دیگ گوشت پختم.

آنحضرت ص دست گوسفند را دوست داشت .من دست گوسفند را به او
دادم .بعد از خوردن آن ،فرمود« :دست گوسفند را به من بده» .من دست
دیگر گوسفند را هم به ایشان ،تقدیم نمودم .بعد از خوردن آن ،فرمود« :دست
گوسفند را به من بده» .من گفتم :ای رسول خدا! مگر گوسفند چند دست
دارد؟ فرمود« :سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست ،اگر سکوت
مینمودی ،هر چقدر دست گوسفند میخواستم ،میتوانستی به من بدهی».

حيَى بْنُ عَبَّادٍ،
َدثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْ َفرَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَ ْ
163ذ ح َّ
عَنْ ُفلَْيحِ ْبنِ سُلَيْمَانَ ،قَالَ :حَدَّثَنِي َرجُلٌ ،مِنْ َبنِي عَبَّادٍ ُيقَالَ َلهُ :عَبْدُ اْلوَهَّابِ
شةَ ،قَالَتْ :مَا كَانَتِ الذِّرَاعُ
بْنُ َيحْيَى ْبنُ عَبَّادٍ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ الزُّبَْيرِ ،عَنْ عَائِ َ
َأحَبَّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اهلل ص ،وَلَكَِّنهُ كَانَ ال يَجِدُ اللَّحْمَ إِال غِبًّا ،وَكَانَ
()163
يَعْجَلُ إِلَْيهَا ،ألََّنهَا أَعْجَُلهَا نُضْجًا.
ترجمه :عایشه ل میگوید :دست گوسفند ،محبوبترین گوشت نزد

رسول اهلل ص نبود؛ ولی آنحضرت ص پس از هر چند مدتی ،به گوشت
دسترسی پیدا مینمود .به همین سبب ،برای خوردن آن ،ع له مینمود .و
دست گوسفند از همه گوشتها زودتر میپخت.
در تحقیق مسند احمد ،حسن دانسته است و احمد شاکر ،صحیح دانسته و آلبانی در مختصر شمایل
( )158حدیث را صحیح دانسته است.
( )168ضعیف است .روایت ترمذی ( )1383و بغوی در شمایل ( .)152و سند آن ،ضعیف میباشد.
دربارة فلیح بن سلیمان ،حافظ بن حجر میگوید :صدوقی است که بسیار اشتباه میکند نگا؛ التقریب
( .)115/7و عبدالوهاب بن یحیی بن عباد مقبول است .همچنین میان عبدالوهاب بن یحیی و عبداهلل
بن زبیر م انقطاع وجود دارد .زیرا عبدالوهاب بن یحیی تبع تابعی است .و همچنین این روایت با
روایت های صحیح دیگر چنانچه گذشتند ،مخالف است .و آلبانی در مختصر شمایل ( )155این
روایت را ضعیف دانسته است.
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164ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو َأحْمَدَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
مِسْ َعرٌ ،قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ َفهْم ،قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اهللِ بْنَ جَعْفَر ،يَقُولُ:
()164
الظ ْهرِ».
سَمِعْتُ رَسُولَ اهلل ص ،يَقُولُ« :إِنَّ َأطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ َّ
ترجمه :عبداهلل بن جعفر رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص فرمود:
«بهترین گوشت ،گوشت پشت میباشد».

َدثَنَا سُ ْفيَانُ بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ،عَنْ عَبْدِ ا ِ
هلل
165ذ ح َّ
شةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ص ،قَالَ« :نِعْمَ ا ِإلدَامُ
بْنِ الْ َمؤَمَّلِ ،عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْ َكةَ ،عَنْ عَائِ َ
()165
الْخَلُّ».
ترجمه :عایشه ل میگوید :نبی اکرم ص فرمود« :سرکه چه خورش
خوبی است».

َدثَنَا أَبُو ُك َريْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَالءِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَ ْكرِ بْنُ عَيَّاش،
166ذ ح َّ
عَنْ ثَابِتٍ َأبِي حَ ْم َزةَ الثُّمَالِيِّ ،عَنِ الشَّعْبِيِّ ،عَنْ أُمِّ هَانِئِ ،قَالَتَْ :دخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ
س َوخَلٌّ ،فَقَالَ« :هَاتِي،
ص ،فَقَالَ « :أَعِنْدَكِ شَ ْيءٌ»؟ فَقُلْتُ :الَ إِالَّ خُبْزٌ يَابِ ٌ
()166
مَا أَقْ َفرَ َبيْتٌ مِنْ ُأدُم فِيهِ اخلِلُّ».

( )165ضعیف است .روایت ابن ماجه ( )8873و احمد ( 778/1و  775و  )774و حاکم در
المستدرک ( .)111/5و سند آن را شیخ شعیب ارناؤوط در تحقق مسند احمد بن حنبل ضعیف دانسته
و همچنین آلبانی در مختصر شمایل ( )154حدیث را به سبب فرد مبهم در سندش ،ضعیف دانسته
است.
( )164صحیح است .به شمارة ( )154مراجعه نمایید.
( )166حسن است .روایت ترمذی ( )1351و ابونعیم در الحلیه ( 817/3ـ  )818و سند آن به سبب
ابوحمزة ثمالی ضعیف میباشد؛ نگا التقریب ( .)116/1اما این حدیث ،شواهدی دارد که عبارتند از:
1ـ حدیث جابر که امام احمد ( )848/8و خطیب در تاریخ اش ( )872/6روایت کرده اند7 .ـ
حدیث ابن عباس م که بیهقی در الشعب ( )4154روایت نموده است .که با این شواهد ،حدیث به
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ترجمه :ام هانی ل میگوید :نبی اکرم ص به خانه من تشریف آورد
و فرمود« :آیا چیزی (برای خوردن) داری»؟ گفتم :نه ،فقط نان خش

و

سرکه دارم .رسول اهلل ص فرمود« :بیاور؛ خانهای که سرکه دارد ،بدون

خورش نمیباشد».

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْب ُن الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدَّثَنَا
167ذ ح َّ
ُرةَ اْلهَمْدَانِيِّ ،عَنْ أَبِي مُوسَى األَشْ َعرِيِّ ،عَنِ
ُرةَ ،عَنْ م َّ
شُعَْبةُ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ م َّ
ضلِ َّالثرِيدِ عَلَى سَائِرِ
النَّبِيِّ ص قَالَ« :فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَ ْ
()167
الطَّعَامِ».
ترجمه :ابوموسی اشعری  میگوید :نبی اکرم ص فرمود« :برتری
عایشه بر سایر زنان مانند برتری ترید (نانی که در آبگوشت ،خرد شده باشد)
بر سایر غذاهاست».

َدثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدََّثنَا
168ذ ح َّ
الرحْمَنِ بْنِ مَعْمَر ا َألنْصَارِيُّ أَبُو ُطوَاَلةَ :أََّنهُ سَمِعَ أََنسَ بْنَ مَالِكٍ
عَبْدُ اهللِ ْبنُ عَبْدِ َّ
شةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ َّالثرِيدِ عَلَى سَائِرِ
يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اهلل ص« :فَضْلُ عَائِ َ
()168
الطَّعَامِ».
ترجمه :انس بن مال

ت میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :برتری

عایشه بر سایر زنان مانند برتری ترید (نانی که در آبگوشت ،خرد شده باشد)
درجة حسن ،ارتقاء پیدا میکند .آلبانی در مختصر شمایل ( )156آنرا حسن دانسته است.
( )162صحیح است .روایت بخاری ( 7511و  8588و  8261و  )4513و مسلم ( )7581و
ترمذی ( )1385و نسائی ( )63/2و ابن ماجه ( )8737و احمد ( 815/5و .)571
( )163صحیح است .روایت بخاری ( 8227و  4511و  )4573و مسلم ( )7556و ترمذی
( )8332و ابن ماجه ( )8731و نسائی در کبری ( )6617و احمد ( 146/8و  )765و دارمی
(.)7761
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بر سایر غذاهاست».

169ذ حَدَّثَنَا قُتَيَْبةُ ْبنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعبْدُ الْ َعزِيزِ ْبنُ مُحَمَّدٍ ،عَ ْن
ُسهَيْلِ بْنِ َأبِي صَالِح ،عَنِ أَبِيهِ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ :أََّنهُ َرأَى رَسُولَ اهللِ ص َتوَضَّأَ
()169
مِنْ أَكْلِ َث ْورِ أَقِطٍ ،ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ مِنْ َكِتفِ شَاةٍ ،ثُمَّ صَلَّى ،وَلَمْ يََتوَضَّأْ.
ترجمه :ابوهریره  میگوید :رسول اهلل ص را مشاهده نمودم که پس
از خوردن قطعهای کش

 ،وضو گرفت .بعد از آن مشاهده نمودم که شانهی

گوسفندی ،میل فرمود و بدون اینکه وضو بگیرد ،نماز خواند.

171ذ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ بْنُ عَُييَْنةَ ،عَنْ وَائِلِ ْب ِن
دَا ُودَ ،عَنِ ابِْنهِ ،وَ ُهوَ بَكْرُ بْنُ وَائِل ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالََ :أوْلَمَ
()171
رَسُولُ اهلل ص عَلَى صَفَِّيةَ بِتَمْر وَ َسوِيق.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص در عروسی صفیه،

خرما و سویق بعنوان ولیمه (غذای جشن عروسی) داد.

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْ ُن
سْينُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَ ْ
171ذ حَدَّثَنَا الْحُ َ
سُلَيْمَانَ ،قَالَ :حَدَّثَنِي فَائِدٌَ ،موْلَى عُبَيْدِ اهللِ بْنِ َعلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِع َموْلَى َرسُولِ
اهللِ ص ،قَالَ :حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اهللِ ْبنُ عَلِيٍّ ،عَنْ جَدَِّتهِ سَلْمَى :أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ
عَلِيٍّ ،وَابْنَ عَبَّاس ،وَابْنَ جَعْفَر أََتوْهَا فَقَالُوا َلهَا :اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا مِمَّا كَانَ
شَتهِيهِ الَْيوْمَ ،قَالَ:
يُعْجِبُ رَسُولَ اهلل ص ،وَيُحْسِنُ أَكَْلهُ ،فَقَالَتْ :يَا بُنَيَّ ال تَ ْ

( )161صحیح است .روایت ابن خزیمه ( )57و از طریق او ،ابن حبان ( )1141و بیهقی در سنن اش
( .)146/1و سندش صحیح میباشد .آلبانی در مختصر شمایل ( )151آنرا صحیح دانسته است.
( )127صحیح است .روایت ابوداود ( )8255و ترمذی ( 1714و  )1716و ابن ماجه ( )7718و
نسائی در کبری ( )6671و احمد ( . )117/8و آلبانی در مختصر شمایل ( )147و شعیب ارناؤوط
در تعلیقهایش بر مسند احمد بن حنبل این حدیث را صحیح دانسته اند.
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بَلَى اصَْنعِيهِ لَنَا ،قَالََ :فقَامَتْ فََأخَذَتْ مِنْ َشعِري فَطَحَنَْتهُ ،ثُمَّ جَعَلَْتهُ فِي قِدْر،
َالتوَابِلَ ،فَقَرَّبَْتهُ إَِلْيهِمْ ،فَقَالَتْ :هَذَا
وَصَبَّتْ عَلَْيهِ شَْيئًا مِنْ َزيْتٍَ ،ودَقَّتِ الْفُلْفُلَ ،و َّ
()171
مِمَّا كَانَ ُيعْجِبُ رَسُولَ اهلل ص ،وَيُحْسِنُ أَكَْلهُ.
ترجمه :از سلمی روایت است که :حسن بن علی ،عبداهلل بن عباس و
عبداهلل بن جعفر به خانه او رفتند و گفتند :برای ما غذایی درست کن که

رسول اهلل ص آنرا دوست داشت و خوب میخورد .سلمی گفت :ای فرزندانم!
شما امروز نمیتوانید آن غذا را بخورید .آنها گفتند :میخوریم .شما برای ما
درست کنید.
راوی (از سلمی) میگوید :آنگاه ،سلمی برخاست و مقداری جو برداشت
و آسیا نمود و داخل دیگی ریخت و مقداری روغن هم به آن افزود .سپس
فلفل و مصالح (داروهای غذایی از قبیل زیره و غیره) خرد نمود (و روی آن

ریخت) و به آنها تقدیم نمود و گفت :این است غذایی که رسول اهلل ص

دوست داشت و خوب میخورد.

172ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو َأحْمَدَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
سُ ْفيَانُ ،عَنِ األَ ْس َودِ بْنِ َقيْس ،عَنْ نُبَيْح الْعََنزِيِّ ،عَنْ جَاِبرِ بْنِ َعبْدِ اهللِ ،قَالَ :أَتَانَا
اللحْمَ».
النَّبِيُّ ص ،فِي مَْنزِلِنَا ،فَذَبَحْنَا َلهُ شَاةً ،فَقَالَ« :كَأََّنهُمْ عَلِمُوا أَنَّا نُحِبُّ َّ
()172
ِصةٌ.
وَفِي الْحَدِيثِ ق َّ

( )121ضعیف است .روایت بغوی در شمایل ( )168و طبرانی در المعجم الکبیر ()241
( .)711/75و سند آن ،ضعیف است؛ زیر فضیل بن سلیمان ،چنانچه در التقریب ( )117/7آمده
است ،صدوقی است که بسیار اشتباه میکند .و عبیداهلل بن علی نیز طبق گفتة حافظ در التقریب
( )482/1لین الحدیث است (حدیثش ضعیف میباشد) .و آلبانی در مختصر شمایل ( )141این
حدیث را ضعیف دانسته است.
( )127صحیح است .روایت دارمی ( )54و احمد ( )813/8در ضمن یک حدیث طوالنی .همچنین
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ترجمه :جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص به منزل
ما تشریف آورد .ما برایش گوسفندی ذبح نمودیم .فرمود« :گویا متوجه شدند
که ما گوشت دوست داریم».

َدثَنَا ابْنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،قَالَ :حَدََّثنَا عَبْدُ اهللِ ْب ُن
173ذ ح َّ
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل ،أََّنهُ مسعَ جَاِبرًا (ح) قَالَ سُ ْفيَانَُ :وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ،
عَنْ جَابِر ،قَالََ :خرَجَ رَسُولُ اهلل صَ ،وأَنَا مَ َعهُ ،فَدَخَلَ عَلَى ا ْمرََأةٍ مِنَ
األَنْصَارِ ،ف َذبَحَتْ َلهُ شَاةً ،فَأَكَلَ مِْنهَاَ ،وأَتَْتهُ بِ ِقنَاع مِنْ ُرطَب ،فَأَكَلَ مِْنهُ ،ثُمَّ
ص َرفَ ،فَأَتَْتهُ بِعُالَلةٍ مِنْ عُالَلةِ الشَّاةِ ،فَأَكَلَ ،ثُمَّ صَلَّى
ِلظ ْهرِ وَصَلَّى ،ثُمَّ انْ َ
َتوَضَّأَ ل ُّ
()173
صرَ ،وَلَمْ يََتوَضَّأْ.
الْعَ ْ
ترجمه :جابر  میگوید :من همراه رسول اهلل ص بودم که از خانه،
بیرون شد و به خانهی ی

زن انصاری رفت .آن زن ،گوسفندی برایش ذبح

نمود .آنحضرت ص از گوشت گوسفند ،تناول فرمود .سپس آن زن ،ی

بشقاب خرمای تازه آورد .پیامبر اکرم ص از آن خرما نیز تناول فرمود.

آنگاه برای نماز ظهر وضو گرفت و نماز خواند .سپس دوباره به خانهی همان
زن برگشت .او باقیماندهی گوشت گوسفند را برای پیامبر اکرم ص آورد.

آنحضرت ص تناول فرمود و بدون اینکه وضو بگیرد ،نماز عصر را خواند.

َدثَنَا الْ َعبَّاسُ ْبنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
174ذ ح َّ
الرحْمَنِ ،عَنْ يَعْقُوبَ ْبنِ َأبِي
قَالَ :حَدََّثنَا فُلَْيحُ بْنُ ُسلَيْمَانَ ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ َّ
يَعْقُوبََ ،عنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ ،قَالَتَْ :دخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اهلل ص ،وَمَ َعهُ عَلِيٌّ ،وَلَنَا
احمد ( )878/8بطور مختصر روایت نموده است .و آلبانی در مختصر شمایل ( )147و شعیب
ارناؤوط در تعلیقاتش بر مسند احمد بن حنبل این روایت را صحیح دانسته اند.
( )128صحیح است .روایت ترمذی ( )37و احمد ( )872 /8و ابن ماجه ( )531بطور مختصر.
آلبانی در مختصر شمایل ( )148آنرا صحیح دانسته است.
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ِي مَ َعهُ يَأْكُلُ ،فَقَا َل
َدوَال مُعَلَّ َقةٌ ،قَالَتَْ :فجَعَلَ رَسُولُ اهلل ص يَأْكُلُ وَعَل ٌّ
ِي وَالنَّبِيُّ
رَسُولُ اهللِ ص لِعَلِيٍَّ « :مهْ يَا عَلِيُّ ،فَإِنَّكَ نَاَقةٌ» ،قَالَتْ  :فَجََلسَ عَل ٌّ
جعَلْتُ َلهُمْ سِلْقًا وَشَعِريًا ،فَقَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ« :مِنْ
ص يَأْكُلُ ،قَالَتْ :فَ َ
()174
هَذَا فَأَصِبْ ،فَإِنَّ هَذَا َأوْفَقُ لَكَ».
ترجمه :ام منذر میگوید :رسول اهلل ص همراه علی بن ابی طالب  به
خانهی ما تشریف آورد .در خانهی ما چند خوشه خرمای نارس ،آویزان بود.
رسول اکرم ص و علی  شروع به خوردن از آنها نمودند .آنگاه رسول اهلل

ص فرمود« :ای علی! بس کن؛ زیرا تو در دوران نقاهت بسر میبری» .راوی
میگوید :بعد از آن ،علی  نشست و نبی اکرم ص به خوردنش ادامه داد.

سپس من برای آنان ،چغندر و جو پختم .نبی اکرم ص به علی  فرمود« :از

این غذا بخور؛ زیرا برای تو مناسبتر است».

السرِيِّ ،عَ ْن
شرُ بْنُ َّ
175ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدََّثنَا بِ ْ
شةَ ،أُمِّ الْمُؤْمِنِنيَ،
حةَ ،عَنْ عَائِ َ
شةَ بِنْتِ َطلْ َ
حةَ بْنِ َيحْيَى ،عَنْ عَائِ َ
سُ ْفيَانَ ،عَنْ طَلْ َ
قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ ص يَأْتِينِي فَيَقُولُ« :أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ»؟ فَأَقُولُ :الَ ،قَالَتْ:
فَيَقُولُ« :إِنِّي صَائِمٌ» .قَالَتْ :فََأتَانِي َيوْمًا ،فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،إَِّنهُ أُهْدِيَتْ لَنَا
هَدَِّيةٌ ،قَالَ« :وَمَا هِيَ»؟ قُلْتُ :حَْيسٌ ،قَالَ« :أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا» .قَالَتْ:
()175
ثُمَّ أَكَلَ.
ترجمه :ام المؤمنین عایشه ل میگوید :نبی اکرم ص نزد من
تشریف میآورد و میفرمود« :آیا غذایی داری»؟ من میگفتم :خیر.
( )125حسن است .روایت ابوداود ( )8346و ترمذی ( )7782و ابن ماجه ( )8557و احمد
( 868/6ـ  .)865و آلبانی در مختصر شمایل ( )145این روایت را حسن دانسته است.
( )124صحیح است .روایت مسلم ( )1145و ابوداود ( )7544و ترمذی ( )285و نسائی (115/5
ـ  )114و احمد ( 51/6و .)772
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میفرمود« :من روزه هستم» .سپس روزی ،نزد من آمد .گفتم :ای رسول خدا!
برای ما هدیهای فرستادهاند .فرمود« :چه چیزی است»؟ گفتم :حلوا است.

فرمود« :من از صبح ،روزه گرفتم» .راوی میگوید :سپس رسول اهلل ص

تناول نمود.

َدثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عُ َمرُ ْبنُ حَ ْفصِ بْ ِن
176ذ ح َّ
حيَى األَسْلَمِيِّ ،عَنْ َيزِيدَ بْنِ أَبِي
غِيَاثٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَ ْ
أُمََّيةَ األَ ْعوَرِ ،عَنْ يُو ُسفَ بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ سَالم ،قَالََ :رأَيْتُ النَّبِيَّ ص َأخَذَ
()176
س َرةً مِنْ خُْبزِ الشَّعِريَِ ،فوَضَعَ عَلَْيهَا تَ ْم َرةً وَقَالَ« :هَ ِذهِ ِإدَامُ هَ ِذهِ» ،وَأَكَلَ.
كِ ْ
ترجمه :یوسف بن عبداهلل بن سالم میگوید :من رسول اهلل ص را دیدم
که ی

قطعه نان جو برداشت و خرمایی روی آن گذاشت و فرمود« :این

(خرما) خورش این (نان جو) است» و میل نمود.

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ُسلَيْمَانَ،
 177ذ حَدَّثَنَا عَبْ ُد اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
عَنْ عَبَّادِ ْبنِ الْعَوَّامَِ ،عنْ حُمَيْدٍ ،عَنْ أَنَس :أَنَّ رَسُولَ اهللِ ص كَانَ يُعْجُِبهُ

( )126ضعیف است .روایت ابوداود ( 8741و  8767و  )8387و بیهقی در سنن ( )68/17و
طبرانی در المعجم الکبیر ( )13135و ( )736/77( )287و بغوی در شرح السنه ( .)7336ودر سند
آن ،یزید بن ابی امیه اعور وجود دارد؛ حافظ ابن حجر دربارة او در التقریب ( )868/7میگوید:
«مجهول است» .این حدیث ،شواهد ضعیفی دارد که عبارتند از1 :ـ روایت طبرانی در المعجم االوسط
( )3677از عایشه ک .هیثمی در المجمع ( )3715میگوید :در سند آن ،ابوطیب هارون بن محمد
وجود دارد و او شخص کذابی است7 .ـ طبرانی در المعجم الصغیر ( )331از زید بن ثابت س روایت
نموده است .و هیثمی در المجمع ( )3718میگوید« :در سند آن ،محمد بن کثیر بن مروان وجود
دارد و او ،ضعیف است» .همچنین این حدیث را ابویعلی در مسندش ( )2515از طریق یحیی بن العالء
مدنی رازی از محمد بن ابی یحیی العلمی از یوسف بن عبداهلل بن سالم از پدرش ،عبداهلل بن سالم؛
روایت نموده است؛ و هیثمی در المجمع ( )3717میگوید« :در سند آن ،محمد بن العالء وجود دارد
و او ضعیف میباشد» .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )146این حدیث را ضعیف دانسته است.
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()177

الثُّفْلُ .قَالَ عَبْدُ اهللِ :يَعْنِي مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ.

ترجمه :انس  میگوید :رسول اهلل ص دُردی وته نشین خورش را
دوست داشت.
عبداهلل (یکی از راویان حدیث) میگوید :دُردی به معنای باقیماندهی
خورش میباشد.

ضوءِ رَ ُسولِ اهللِ ص عِندَ الطَّعَامِ
 27ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ وَ ُ
کیفیت وضوی رسول اهلل ص هنگام غذا خوردن
178ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ْبنُ إِْبرَاهِيمََ ،ع ْن
أَيُّوبَ ،عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْ َكةَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس :أَنَّ رَسُولَ اهلل ص َخرَجَ ِمنَ
الْخَالءِ ،فَقُرِّبَ إِلَْيهِ الطَّعَامُ ،فَقَالُوا :أَال َنأْتِيكَ ِبوَضُوءٍ؟ قَالَ« :إِنَّمَا أُ ِمرْتُ
()178
بِاْلوُضُوءِ ِإذَا قُمْتُ إِلَى الصَّالةِ».
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص از بیت
الخالء بیرون آمد .آنگاه ،غذا تقدیم شد .مردم عرض کردند :آیا برایت آب
وضو نیاوریم؟ فرمود« :به من دستور داده شده است که هنگام برخاستن برای
نماز ،وضو بگیرم».

خزُومِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ْبنُ
الرحْمَنِ الْمَ ْ
َدثَنَا َسعِيدُ بْنُ عَبْدِ َّ
179ذ ح َّ

( )122صحیح است .روایت احمد ( )777/8و حاکم در المستدرک ( 114/5ـ  )116و ابن سعد در
طبقات ( )818/1و بغوی در شرح السنه ( )7342و بیهقی در الشعب ( .)16/4و این روایت را
شعیب ارناؤوط در تحقیق مسند ( )777/8و آلبانی در مختصر شمایل ( )142صحیح دانست اند.
( )123صحیح است .روایت ابوداود ( )8267و ترمذی ( )1352و نسائی ( 34/1ـ  )36و احمد
( 737/1و  )841و بیهقی در سنن اش ( 57/1و  )853و بغوی در شرح السنه ( .)7384و آلبانی در
مختصر شمایل ( )143آنرا صحیح دانسته است.
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حوَْيرِثِ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالََ :خ َر َ
ج
عَُييَْنةَ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ دِينَار ،عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْ ُ
رَسُولُ اهلل ص مِنَ الْغَائِطَِ ،فأُتِيَ بِطَعَام ،فَقِيلَ َلهُ :أَال تََتوَضَّأُ؟ فَقَالَ« :أَأُصَلِّي،
()179
فَأََتوَضَّأُ»؟
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص از بیت الخالء
بیرون آمد .آنگاه ،غذا تقدیم شد .مردم عرض کردند :آیا وضو نمیگیری؟
فرمود« :مگر نماز میخوانم که وضو بگیرم»؟

َدثَنَا َيحْيَى بْنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ نُمَيْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا
181ذ ح َّ
الربِيعِ (ح) َوحَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْ َك ِرميِ الْجُ ْرجَانِيُّ ،عَنْ َقيْسِ
قَْيسُ بْنُ َّ
بْنِ الرَّبِيعِ ،عَنْ أَبِي هَاشِم ،عَنْ زَاذَانَ ،عَنْ سَلْمَانَ ،قَالََ :ق َرأْتُ فِي َّالتوْرَاةِ :أَنَّ
َبرَ َكةَ الطَّعَامِ اْلوُضُوءُ بَعْ َدهُ ،فَذَ َكرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَ ،وَأخْبَرُْتهُ بِمَا َق َرأْتُ فِي
َّالتوْرَاةِ ،فَقَالَ رَسُولُ اهللِ صَ« :برَ َكةُ الطَّعَامِ اْلوُضُوءُ قَبَْلهُ ،وَالْوُضُوءُ
()181
بَعْ َدهُ».
ترجمه :سلمان فارسی  میگوید :در تورات خواندم که برکت غذا در
شستن دست و دهان بعد از غذا خوردن است .این مطلب را برای نبی اکرم

ص یادآوری نمودم و به ایشان گفتم که آنرا در تورات خواندهام .رسول اهلل

( )121صحیح است .روایت مسلم ( )825و نسائی در کبری ( )6286و دارمی (.)7726
( )137ضعیف است .روایت ابوداود ( )8261و ترمذی ( )1356و احمد ( )551/4و حاکم در
المستدرک ( 176/5ـ  )172و ابن عدی در الکامل ( 54/6ـ  )56و تمام در الفوائد ( 168و )165
و بیهقی در سنن اش ( )724/2و در الشعب ( )63/4و در اآلداب ( )677و بغوی در شرح السنه
( )7388از طرق مختلفی از قیس بن ربیع .و این روایت به سبب قیس بن ربیع ،ضعیف میباشد .ابن
حجر دربارة او در التقریب ( )173/7میگوید« :صدوقی است که هنگام کهولت ،تغییر کرد؛ و
فرزندش روایت های را در احادیث او وارد کرد که از احادیث او نیستند» .آلبانی در مختصر شمایل
( )141و شعیب ارناؤوط در تعلیقاتش بر مسند احمد بن حنبل این روایت را ضعیف دانسته اند.
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ص فرمود« :برکت غذا در شستن دست و دهان قبل از غذا و بعد از غذا
میباشد».
(قابل یادآوری است که شستن دستها قبل و بعد از غذا ،مستحب
میباشد).

 28ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَولِ رَ ُسولِ اهللِ ص قَبلَ الطَّعَامِ وَعِندَ الفَرَاغِ
مِنهُ
دعای رسول اهلل ص قبل از غذا و بعد از آن
181ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ َلهِي َعةَ ،عَنْ َيزِيدَ بْنِ أَبِي
حَبِيبَ ،عنْ رَاشِدِ بْنِ جَنْدَل الْيَاِفعِيِّ ،عَنْ حَبِيبِ بْنِ َأوْس ،عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
األَنْصَارِيِّ ،قَالَ :كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَ ،يوْمًا ،فَقَرَّبَ طَعَامًا ،فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ
أَعْظَمَ َبرَ َكةً مِْنهُ ،أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا ،وَال أَقَلَّ َبرَ َكةً فِي آ ِخرِهِ ،قُلْنَا :يَا رَسُولَ اهللِ،
كَْيفَ هَذَا؟ قَالَ« :إِنَّا ذَ َكرْنَا اسْمَ اهللِ حِنيَ أَكَلْنَا ،ثُمَّ قَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ
()181
تَعَالَى فَأَكَلَ مَ َعهُ الشَّيْطَانُ».
ترجمه :ابو ایوب انصاری  میگوید :روزی ،ما نزد نبی اکرم ص

بودیم که غذایی آورد .پس من هیچ غذایی ،سرا ندارم که پر برکتتر از
این غذا در ابتدایش باشد .همچنین هیچ غذایی سرا ندارم که کم برکتتر از
این غذا در انتهایش باشد .به همین سبب ،گفتیم :ای رسول خدا! این ،چگونه
میشود؟ فرمود« :ما هنگام خوردن ،بسم اهلل گفتیم .سپس کسی نشست و

( )131ضعیف است .روایت احمد ( 514/4ـ  )516و بغوی در شرح السنه ( )7375و در شمایل
()187؛ و حدیث به سبب ابن لهیعه و شناخته نشدن یزید بن ابی حبیب و راشد بن جندل یافعی،
ضعیف میباشد؛ آلبانی در مختصر شمایل ( )167آنرا ضعیف دانسته است و شعیب ارناؤوط نیز در
تعلیقاتش بر مسند احمد بن حنبل میگوید« :سندش ،ضعیف میباشد».
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شروع به خوردن کرد بدون اینکه بسم اهلل بگوید؛ لذا شیطان همراه او خورد».
(در نتی ه ،غذا ،بی برکت شد).

َدثَنَا َيحْيَى بْنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَا ٌم
182ذ ح َّ
الدَّسْتُوائِيُّ ،عَنْ بُدَيْل الْعُقَيْلِيِّ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر ،عَنْ أُمِّ كُلْثُوم،
شةَ ،قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اهللِ ص« :إِذَا أَكَلَ َأحَدُكُمْ ،فَنَسِيَ َأنْ يَذْ ُكرَ اللَّهَ
عَنْ عَائِ َ
()182
تَعَالَى عَلَى طَعَا ِمهِ ،فَلْيَقُلْ :بِسْمِ اهللِ أَوََّلهُ وَآ ِخ َرهُ».
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :هر گاه ،یکی از
شما خوردن را آغاز نمود و فراموش کرد که بسم اهلل بگوید ،بسم اهلل اوله و
آخره بگوید».

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعبْ ُد
183ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ الصَّبَّاحِ اْلهَاشِمِيُّ الْبَ ْ
األَعْلَى ،عَنْ مَعْمَر ،عَنْ هِشَامِ بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عُ َمرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ :أَنَّهُ
َدخَلَ عَلَى رَسُولِ اهلل ص ،وَعِنْ َدهُ طَعَامٌ ،فَقَالَ« :ا ْدنُ يَا بُنَيَّ ،فَسَمِّ اللَّهَ تَعَالَى،
()183
وَكُلْ بِيَمِينِكَ ،وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».
ترجمه :روایت است که عمر بن ابی سلمه نزد رسول اهلل ص رفت در

حالی که جلوی آنحضرت ص غذایی گذاشته بود .پیامبر خدا ص فرمود:
«فرزندم! نزدی

بیا؛ بسم اهلل بگو و با دست راست و از جلوی خود ،بخور».

184ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَْيرِيُّ ،قَالَ:

( )137صحیح است .روایت ابوداود ( )8262و ترمذی ( )1343و نسائی در عمل الیوم واللیله
( )731و احمد ( 772/6ـ  773و  756و  )764و حاکم در المستدرک ( )173/5و بغوی در شرح
السنه ( .)7376و آلبانی در مختصر شمایل ( )161آنرا صحیح دانسته است.
( )138صحیح است .روایت بخاری ( )4826و مسلم ( )7777و ترمذی ( )1342و نسائی در
الکبری ( )6244و ابن ماجه ( )8764با اندکی اختالف در لفظ.
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حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ َّالثوْرِيَُّ ،عنْ أَبِي هَاشِم ،عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاح ،عَنْ أَبِيهِ رِيَاحِ بْ ِن
عَبِي َدةَ ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص ِإذَا َف َرغَ مِنْ طَعَا ِمهِ،
()184
قَالَ« :الْحَمْدُ لَِّلهِ الَّذِي َأطْعَمَنَا وَسَقَانَا َوجَعَلَنَا مُسْلِمِنيَ».
ترجمه :ابو سعید خدری  میگوید :هنگامی که غذا خوردن رسول اهلل

ص پایان مییافت ،میفرمود« :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا
مُسْلِمِینَ»( .شکر و سپاس از آنِ خدایی است که به ما آب و غذا عنایت نمود
و ما را جزو مسلمانان ،قرار داد).

حيَى بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَ ْ
185ذ ح َّ
َثوْرُ ْبنُ َيزِيدَ ،عَنْ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ،عَنْ أَبِي أُمَا َمةَ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص
ِإذَا رُفِعَتِ الْمَائِ َدةُ مِنْ َبيْنِ يَدَْيهِ ،يَقُولُ« :الْحَمْدُ لَِّلهِ حَمْدًا كَثِريًا طَيِّبًا مُبَا َركًا
()185
فِيهِ ،غَْيرَ مُودَع ،وَال مُسْتَغْنًى عَْنهُ رَبَّنَا».
ترجمه :ابو امامه  میگوید :هنگامی که سفره از جلوی رسول اهلل ص
برداشته میشد ،میفرمود« :الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا کَثِیرًا طَیِّبًا مُبَارَکًا فِیهِ ،غَیْرَ مُودَعٍ،
وَال مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا».
(حمد و سپاس بسیار ،مبارک ،خالص و پاک از آنِ پروردگار ما؛ اهلل؛

( )135ضعیف است .روایت ابوداود ( )8347و ترمذی ( )8542و ابن ماجه ( )8738و نسائی در
عمل الیوم واللیله ( )731و احمد ( 87/8و  .)13و سند آن به سبب مجهول بودن اسماعیل بن ریاح،
ضعیف میباشد؛ نگا التقریب ( .)61/1همچنین در سند آن ،اضطراب وجود دارد .آلبانی در مختصر
شمایل ( )168نیز آنرا ضعیف دانسته است .همچنین شعیب ارناؤوط در تعلیقاتش بر مسند احمد بن
حنبل میگوید« :سندش ضعیف میباشد» .و در جایی دیگر میگوید« :سندش به سبب جهالت و
اضطراب ،ضعیف میباشد».
( )134صحیح است .روایت بخاری ( )4543و ابوداود ( )8351و ترمذی ( )8546و ابن ماجه
( )8735و احمد ( 747/4و  746و  761و  )762و نسائی در سنن کبری ( )6314و ...
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است که نعمتهایش برگردانیده نمیشود ،پایان ناپذیر است و انسان از او بی
نیاز نمیباشد).

186ذ حَدَّثَنَا أَبُوبَكْر مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َوكِيعٌ ،عَنْ هِشَام
س َرةَ الْعُقَيْلِيِّ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر ،عَنْ أُمِّ
الدَّسْتُوائِيِّ ،عَنْ بُدَيْلِ ْبنِ مَيْ َ
شةَ ،قَاَلتْ :كَانَ النَّبِيُّ ص يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سَِّتةٍ مِنْ أَصْحَاِبهِ،
كُلْثُوم ،عَنْ عَائِ َ
()186
فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ،فَأَكََلهُ بِلُقْ َمتَيْنِ ،فَقَالَ َرسُولُ اهلل صَ« :لوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ».
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص با شش نفر از یارانش ،غذا

میخورد .مردی بادیه نشین آمد و همهی غذا را دو لقمه نمود .رسول اهلل ص

فرمود« :اگر بسم اهلل میگفت ،غذا شما را کفایت میکرد».

187ذ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ،وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَاال :حَدَّثَنَا أَبُو أُسَا َمةَ ،عَ ْن
زَ َكرِيَّا بْنِ َأبِي زَائِ َدةَ ،عَنْ سَعِيدِ ْبنِ أَبِي ُب ْر َدةَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :قَالَ
الشرَْبةَ،
شرَبَ َّ
اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ َأنْ َيأْكُلَ ا َألكَْلةََ ،أوْ يَ ْ
رَسُولُ اهلل ص« :إِنَّ َّ
()187
فَيَحْمَ َدهُ عَلَيْهَا».
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :خداوند از

آن بنده خوشنود میگردد که غذا را میخورد و آب را مینوشد و سپاس اهلل
را ب ا میآورد».

( )136صحیح است .روایت ترمذی ( )1343و ابن ماجه ( )8765و احمد ( )158/6و ابن حبان
( )4715و دارمی ()7777؛ و آلبانی در مختصر شمایل ( )164آنرا صحیح دانسته است.
( )132صحیح است .روایت مسلم ( )7285و ترمذی ( )1316و نسائی در سنن کبری ( )6311و
احمد ( 177/8و  )112و ابویعلی (.)5887
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سولِ اهللِ ص
 29ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَدَحِ رَ ُ

آنچه دربارهی لیوان رسول اهلل ص وارد شده است
َدثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ األَ ْس َودِ الْبَغْدَادِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَ ْمرُو بْنُ مُحَمَّدٍ،
188ذ ح َّ
قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ َطهْمَانَ ،عَنْ ثَابِتٍ ،قَالََ :أخَرَجَ إِلَيْنَا أََنسُ بْنُ مَالِكٍ قَدَحَ
()188
خَشَب ،غَلِيظًا ،مُضََّببًا بِحَدِيدٍ ،فَقَالَ :يَا ثَابِتُ ،هَذَا قَدَحُ رَسُولِ اهلل ص.
ترجمه :ثابت میگوید :انس بن مال

ی

لیوان چوبی کلفتی را که

با گیرهی آهنی بسته شده بود ،بیرون آورد و گفت :ای ثابت! این ،لیوان

رسول اهلل ص میباشد.

189ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،قَالَ :أَنْبَأَنَا عَ ْمرُو بْنُ عَاصِم ،قَالَ:
أَنْبََأنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَ َمةَ ،قَالَ :أَنْبََأنَا حُمَيْدٌ ،وَثَابِتٌ ،عَنْ أَنَس ،قَالَ :لَقَدْ سَقَيْتُ
()189
الشرَابَ كَُّلهُ ،الْمَاءَ ،وَالنَّبِيذَ ،وَالْعَسَلَ ،وَاللَّبَنَ.
رَسُولَ اهلل ص ِبهَذَا الْقَدَحِ َّ
ترجمه :انس ( با اشاره به لیوانی که در دست داشت) گفت :همهی

نوشیدنیها از قبیل آب ،شیرهی خرما ،عسل و دو را به رسول اهلل ص با این
لیوان دادم.
سولِ اهللِ ص
 31ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ فَاكِهَةِ رَ ُ
میوه خوردن رسول اهلل ص

َدثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْ َفزَارِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِْبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ،
191ذ ح َّ
()191
ِالرطَبِ.
عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ ،قَالَ :كَانَ َّالنبِيُّ ص ،يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ ب ُّ

( )133صحیح است .روایت بخاری ( )6483و احمد (.)741 ،144 ،181/8
( )131صحیح است .روایت مسلم ( )7773و احمد ( )752/8و بیهقی (.)711/3
( )117صحیح است .روایت بخاری ( 4557و  4552و  )4551و مسلم ( )7758و ابوداود
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ترجمه :عبداهلل بن جعفر رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص خیار را
همراه خرمای تازه ،میل مینمود.

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوَِيةُ بْ ُن
خزَاعِيُّ الْبَ ْ
َدثَنَا عَبْ َدةُ بْنُ عَبْدِ اهللِ الْ ُ
191ذ ح َّ
شةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ص
هِشَام ،عَنْ سُ ْفيَانَ ،عَنْ هِشَامِ بْنِ عُ ْروَةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
()191
ِالر َطبِ.
كَانَ َيأْكُلُ اْلبِطِّيخَ ب ُّ
ترجمه :عایشه ل میگوید :نبی اکرم ص هندوانه را همراه خرمای
تازه ،میل مینمود.

192ذ حَدَّثَنَا إِْبرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ َجرِير ،قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي ،قَالَ :سَمِ ْعتُ حُمَيْدًا ،أَوْ قَالَ :حَدََّثنِي حُمَيْدٌ ،قَالَ وَهْبٌ :وَكَانَ
خرِْبزِ
صَدِيقًا َلهُ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالََ :رأَيْتُ رَسُولَ اهلل ص ،يَجْمَعُ بَيْنَ الْ ِ
()192
َالرطَبِ.
و ُّ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص را دیدم که خربزه و

خرمای تازه را با هم ،میل میفرمود.

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ يَحْيَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اْل َعزِيزِ الرَّمْلِيُّ،
193ذ ح َّ
الصلْتِ ،عَنْ ُمحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،عَنْ َيزِيدَ بْنِ
قَالَ :حَدََّثنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ َيزِيدَ بْنِ َّ
()193
ِالرطَبِ.
شةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ص أَكَلَ الْبِطِّيخَ ب ُّ
رُومَانَ ،عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
( )8384و ترمذی ( )1355و ابن ماجه ( )8874و احمد ( )778/1و دارمی (.)7743
( )111صحیح است .روایت ابوداود ( )8386و ترمذی ( )1358و نسائی الکبری ( )6278و بیهقی
در الکبری ()6272؛ و آلبانی در مختصر شمایل ( )127آنرا صحیح دانسته است.
( )117صحیح است .روایت احمد ( )158 ،157/8و نسائی در الکبری ( )6276و ابوالشیخ در
اخالق النبی (ص 134ـ  )136و بیهقی درالشعب ( )117/4و آلبانی در مختصر شمایل ( )121آنرا
صحیح دانسته است.
( )118صحیح است .روایت ترمذی بعد از حدیث شماره ( )1358بطور معلق؛ و نسائی در الکبری
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ترجمه :عایشه ل میگوید :نبی اکرم ص هندوانه با خرمای تازه،
میل فرمود.

194ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس (ح) َوحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ْب ُن
مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَ ْعنٌ ،قَالَ :حَدََّثنَا مَالِكٌَ ،عنْ ُسهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ،عَنْ
أَبِيهِ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :كَانَ النَّاسُ ِإذَا رََأوْا أَوَّلَ الثَّ َمرِ جَاءُوا ِبهِ إِلَى رَسُولِ
اهللِ ص ،فَِإذَا َأخَ َذهُ رَسُولُ اهللِ ص ،قَالَ« :اللَّهُمَّ بَارِكْ َلنَا فِي ثِمَارِنَاَ ،وبَارِكْ
اللهُمَّ إِنَّ إِْبرَاهِيمَ عَبْدُكَ َوخَلِيلُكَ
لَنَا فِي مَدِينَِتنَا ،وَبَارِكْ َلنَا فِي صَا ِعنَا َوفِي مُدِّنَاَّ ،
َكةََ ،وإِنِّي َأدْعُوكَ لِلْمَدِيَنةِ ،بِمِثْلِ مَا
وَنَبِيُّكََ ،وإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكََ ،وإَِّنهُ دَعَاكَ لِم َّ
َكةَ وَمِثِْلهِ مَ َعهُ» .قَالَ :ثُمَّ يَدْعُو أَصْ َغرَ وَلِيدٍ َيرَاهُ ،فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ
دَعَاكَ ِبهِ لِم َّ
()194
الثَّ َمرَ.
ترجمه :ابوهریره  میگوید :هنگامی که مردم ،اولین میوههای رسیده

را میدیدند ،آنها را خدمت رسول اهلل ص میآوردند .رسول خدا ص پس از
گرفتن میوهها میفرمود« :خدایا! به میوهها ،شهر ،صاع و مد ما (واحدهای

وزن) برکت عنایت فرما .خدایا! ابراهیم ،بنده ،دوست و پیامبر تو بود .من نیز
بنده و پیامبر تو هستم .او برای مکه دعا نمود .من همان دعای ایشان و مثل
آنرا برای مدینه مینمایم (دو برابر دعای ایشان ،برای مدینه ،دعا مینمایم).
راوی میگوید :آنگاه رسول اهلل ص کوچکترین بچهای را که میدید،
صدا میزد و این میوهها را به او عنایت میفرمود.

( )6272و ابوالشیخ در اخالق النبی (ص .)136در سند آن ،عبداهلل بن یزید بن صلت وجود دارد و بنا
به گفتة حافظ در التقریب ( )561/1فردی ضعیف میباشد .اما این حدیث با توجه به روایت شمارة
( )111صحیح میباشد.
( )115صحیح است .روایت مسلم ( )1828و ترمذی (.)8545
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َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِْبرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ،
195ذ ح َّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي عُبَيْ َدةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر ،عَنِ الرُّبَيِّعِ
َوذِ بْنِ عَ ْفرَاءَ ،قَالَتْ :بَ َعثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَ ْفرَاءَ بِقِنَاع مِنْ ُرطَب وَعَلَْيهِ َأجْرٌ
بِنْتِ مُع ِّ
مِنْ قِثَّاءِ ُزغْب وَكَانَ النَّبِيُّ ص يُحِبُّ الْقِثَّاءََ ،فأَتَيُْتهُ ِبهِ وَعِنْ َدهُ حِلَْيةٌ قَدْ قَدِمَتْ
()195
حرَيْنِ ،فَ َمألَ يَ َدهُ مِْنهَا فَأَ ْعطَانِيهِ.
عَلَْيهِ مِنَ الَْب ْ
ترجمه :ربیع دختر معوذ بن عفراء میگوید :معاذ بن عفراء مرا با ی
بشقاب خرمای تازه که روی آن ،مقداری خیار کوچ

 ،گذاشته شده بود ،نزد

نبی اکرم ص فرستاد .گفتنی است که آنحضرت ص خیار را دوست داشت.
هنگامی که من بشقاب را خدمت ایشان بردم ،مقداری زیورآالت که از

بحرین آورده بودند ،نزد پیامبر اکرم ص وجود داشت .آنحضرت ص ی
مشت از آنها به من داد.

َدثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا َشرِيكٌ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ مُحَمَّ ِد
196ذ ح َّ
َوذِ بْنِ عَ ْفرَاءَ ،قَالَتْ :أَتيتُ النَّبِيَّ ص ،بِقِنَاع مِنْ
بْنِ عَقِيل ،عَنِ الرُّبَيِّعِ ِبنْتِ مُع ِّ
()196
ُرطَبَ ،وأَجْرِ زُغْب ،فََأعْطَانِي مِ ْلءَ ك َِّفهِ حُلِيًّا َأوْ قَالَتْ :ذَهَبًا.

( )114ضعیف است .روایت ابن ابی الدنیا در مکارم االخالق (ص 16و  )712و بغوی در شمایل
( )863و شرح السنه ( )7314و سند آن ،ضعیف به دالیل زیر ،ضعیف میباشد )1( :حافظ در
التقریب ( )146/7دربارة محمد بن حمید رازی میگوید« :حافظ ضعیفی است ،البته ابن معین دربارة
او رأی خوبی داشت )7( .دربارة ابراهیم بن مختار در التقریب ( )58/1میگوید« :صدوقی است که
حفظش ،ضعیف میباشد» )8( .محمد بن اسحاق مدلس است و اینجا با عنعنه روایت کرده است .نگا
التقریب ( )155/7و طبقات المدلسین (ص )5( .)187ابوعبیده هم وضعیت مناسبی ندارد؛ به همین
سبب ،حافظ در التقریب ( )553/7میگوید« :مقبول است»( .یعنی هنگام متابعت) .واهلل اعلم .آلبانی
در مختصر شمایل ( )128نیز این روایت را ضعیف دانسته است.
( )116ضعیف است .روایت احمد ( )841/6و ابوالشیخ در اخالق النبی (ص )134و طبرانی در
المعجم الکبیر ( )728/5( )615و بیهقی در الشعب ( )176/4و بغوی در شمایل ( .)117در سند
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ترجمه :ربیع دختر معوذ بن عفراء میگوید :برای نبی اکرم ص ی
بشقاب خرمای تازه و خیار کوچ

بردم .آنحضرت ص ی

مشت پر،

زیورآالت یا طال به من عنایت فرمود.
سولِ اهللِ ص
 31ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ رَ ُ
نوشیدنیهای رسول اهلل ص

َدثَنَا ابْنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،عَنْ مَعْمَر ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ،
197ذ ح َّ
الشرَابِ إِلَى رَسُولِ اهللِ ص ،الْحُ ْلوُ
شةَ ،قَالَتْ :كَانَ َأحَبَّ َّ
عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
()197
الْبَا ِردُ.
ترجمه :عایشه ل میگوید :نوشیدنیهای سرد و شیرین ,محبوبترین

نوشیدنیها نزد رسول اهلل ص بودند.

آن ،شریک وجود دارد؛ حافظ در التقیر ب( )841/1دربارة او میگوید« :صدوقی است که بسیار
اشتباه میکند و از هنگامی که قضاوت کوفه را بعهده گرفت ،حافظه اش تغییر نمود .و در عین حال،
فردی عادل ،فاضل ،عابد و سخت گیر بر اهل بدعت بود» .همچنین عبداهلل بن محمد بن عقیل هم
ضعف دارد .نگا التقریب ( .)553/1آلبانی در مختصر شمایل ( )125این روایت را ضعیف دانسته
است .و شیخ شعیب از ناؤوط در تعلیقاتش بر مسند احمد بن حنبل میگوید« :سند آن ،ضعیف است به
علت ضعف شریک».
( )112صحیح است .روایت ترمذی ( )1314و نسائی در الکبری ( )6155و احمد ( 83/6و  )57و
ابویعلی ( )5416و حاکم در المستدرک ( .)182/5همچنین این روایت را بطور مرسل ،ترمذی
( )1316و عبدالرزاق در المصنف ( )11438و بیهقی درالشعب ( )12/4از زهری از نبی اکرم ص
روایت کرده اند .ترمذی میگوید :صحیح همان روایتی است که زهری از پیامبر بطور مرسل ،روایت
نموده است».
اما بهر حال این حدیث ،شاهدی دارد که امام احمد ( )883/1و بیهقی در الشعب ( )12/4از ابن
عباس م روایت کرده اند .واسم تابعی آن ،مشخص نیست .حدیث را آلبانی در مختصر شمایل ()124
والصحیحه ( )8776صحیح دانسته است.
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198ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ْبنُ إِْبرَاهِيمَ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ،عَنْ عُ َمرَ ُهوَ ابْنُ أَبِي َحرْمََلةَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالََ :دخَلْتُ
مَعَ رَسُولِ اهللِ ص أَنَاَ ،وخَالِدُ بْنُ اْلوَلِيدِ عَلَى مَيْمُوَنةَ ،فَجَاءَتْنَا ِبإِنَاءٍ مِنْ لَبَن،
الشرْبَةُ
شرِبَ رَسُولُ اهلل ص َوأَنَا عَلَى يَمِيِنهَِ ،وخَالِدٌ عَلَى شِمَاِلهِ ،فَقَالَ لِيَّ « :
فَ َ
لَكَ ،فَِإنْ ِشئِتَ آَثرْتَ ِبهَا خَالِدًا» ،فَقُلْتُ :مَا ُكْنتُ ألُوِثرَ عَلَى ُسؤْرِكَ أَحدًا ،ثُمَّ
اللهُ طَعَامًا ،فَلْيَقُلِ :اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ،
قَالَ رَسُولُ اهلل ص« :مَنْ َأطْعَمَهُ َّ
اللهُ عَزَّ َوجَلَّ لَبَنًا ،فَلْيَقُلِ :اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ،
َوَأطْعِمْنَا خَيْرًا مِْنهُ ،وَمَنْ سَقَاهُ َّ
جزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ
وَ ِزدْنَا مِْنهُ» ،ثُمَّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ ص« :لَْيسَ شَيْءٌ يُ ْ
()198
َالشرَابِ ،غَْيرُ اللَّبَنِ».
و َّ
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :من و خالد بن ولید 

همراه رسول اهلل ص به خانهی میمونه رضی اهلل عنها (همسر رسول اکرم

ص) رفتیم .او ی

ظرف شیر برای ما آورد .نخست ،رسول اهلل ص از آن

شیر نوشید .گفتنی است که من سمت راست ،و خالد ،سمت چپ ایشان ،قرار

داشت .آنحضرت ص به من فرمود« :نوشیدن ،حق توست»؛ (زیرا سمت

راست قرار داری) .اما میتوانی ایثار کنی و به خالد بدهی» .من گفتم:
دربارهی باقیماندهی نوشیدنی شما ،کسی را بر خود ،ترجیح نمیدهم .آنگاه،

( )113حسن است .روایت ابوداود ( )8287و ترمذی ( )8544و نسائی در عمل الیوم واللیله (736
و  )732و ابن سنی ( )526و احمد ( .)777/1و سند این روایت بدالیل زیر ضعیف میباشد)1( :
حافظ بن حجر در التقریب ( )8217میگوید« :علی بن زید بن جدعان ضعیف است» )7( .درباره
عمر بن ابی حرمله در التقریب ( )47/7میگوید :مجهول است .همچنین این حدیث را ابن ماجه
( 8877و  )8576از طریق اسماعیل بن عیاش روایت کرده است که روایتش از حجازیها ضعیف
میباشد؛ نگا التقریب ( .)2811و در سند آن ،ابن جریج وجود دارد که مدلس است و اینجا با عنعنه
روایت نموده است؛ نگا التقریب ( )477/1و طبقات المدلسین (ص .)14و بخش هایی از حدیث،
شواهدی نیز دارد .آلبانی این حدیث را در مختصر شمایل ( )126حسن دانسته است.
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رسول اهلل ص فرمود« :به هر کس ،خداوند طعامی عنایت نمود ،بگوید« :اللَّهُمَّ
بَارِکْ لَنَا فِیهِ ،وَأَطْعِمْنَا خَیْرًا مِنْهُ» (خدایا! برای ما در آن ،برکت عنایت فرما و
بهتر از آن ،نصیب ما گردان) .و به هر کس ،خداوند شیر عنایت نمود ،بگوید:
«اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیهِ ،وَزِدْنَا مِنْهُ» (خدایا! برای ما در آن ،برکت عنایت فرما و
اضافهاش کن).
راوی میگوید :همچنین رسول اهلل ص فرمود« :ب ز شیر هیچ چیز
دیگری ،جای آب و غذا را پر نمیکند».
سولِ اهللِ ص
 32ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي شُربِ رَ ُ
نوشیدن رسول اهلل ص

199ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِ ٌم
ا َأل ْحوَلُ ،وَمُغِ َريةُ ،عَنِ الشَّعْبِيِّ ،عَنِ اْبنِ عَبَّاس :أَنَّ النَّبِيَّ صَ ،شرِبَ مِنْ َز ْمزَمَ،
()199
وَ ُهوَ قَائِمٌ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص ایستاده ،آب
زمزم نوشید.

211ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،عَنْ حُسَيْن
َدهِ ،قَالََ :رَأيْتُ رَسُولَ اهللِ ص
الْمُعَلِّمِ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ ُشعَيْب ،عَنْ َأبِيهِ ،عَنْ ج ِّ
()211
شرَبُ قَائِمًا ،وَقَاعِدًا.
يَ ْ

( )111صحیح است .روایت بخاری ( )4612و مسلم ( )7772و ترمذی ( )1337و نسائی
( )782/4و ابن ماجه ( )8577و احمد ( 715/1و  777و .)857
( )777حسن است .روایت ترمذی ( )1338و احمد ( 125/7و  121و  117و  776و  )714و
بغوی در شرح السنه ( )8753و در شمایل ( .)1177و سند آن به سبب عمرو بن شعیب که فرد
صدوقی است چنانچه در التقریب ( )27/7آمده است ،حسن است .آلبانی این حدیث را در مختصر
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ترجمه :عبداهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص را دیدم
که ایستاده و نشسته ،آب مینوشید.

211ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ْبنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ ،عَ ْن عَاصِم
ا َأل ْحوَلِ ،عَنِ الشَّعْبِيِّ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالََ :س َقيْتُ النَّبِيَّ صِ ،منْ زَ ْمزَمَ،
()211
شرِبَ ،وَهُوَ قَائِمٌ.
فَ َ
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :آب زمزم به نبی اکرم ص

دادم .آنحضرت ص ایستاده ،نوشید.

َدثَنَا أَبُو ُك َريْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَالءِ ،وَمُحَمَّدُ بْنُ َطرِيفٍ الْكُوفِيُّ،
212ذ ح َّ
س َرةَ ،عَنِ النَّزَّالِ
قَاالَ :حَدََّثنَا ابْنُ الْفُضَيْلِ ،عَنِ األَعْ َمشِ ،عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ َميْ َ
سلَ
الرحَْبةِ ،فََأخَذَ مِْنهُ كَفًّاَ ،فغَ َ
بْنِ سَْب َرةَ ،قَالَ :أَتَى عَلِيٌّ بِكُوز مِنْ مَاءٍ ،وَ ُهوَ فِي َّ
سحَ َو ْج َههُ َوذِرَاعَيْهِ وَ َرأْ َسهُ ،ثُمَّ َشرِبَ وَ ُهوَ قَائِمٌ،
يَدَْيهِ ،وَمَضْ َمضَ ،وَاسْتَنْشَقَ ،وَمَ َ
()212
ثُمَّ قَالَ :هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ،هَكَذَا َرأَيْتُ َرسُولَ اهلل ص فَعَلَ.
ترجمه :نزال بن سبره میگوید :علی  در رحبه بود که کوزه ای آب
برایش آوردند .او ی

کف آب برداشت و دستهایش را شست و مضمضه و

استنشاق نمود و صورت ،ساعدها و سرش را مسح نمود .آنگاه ،ایستاده از آن
آب ،نوشید و گفت :این ،وضو گرفتن کسی است که وضویش باطل نشده
است .من دیدم که رسول اهلل ص اینگونه ،عمل مینمود.

(در احادیث متعددی از ایستاده آب نوشیدن ،منع شده است .به همین

شمایل ( )122حسن دانسته است.
( )771صحیح است .به حدیث شمارة ( )111مراجعه نمایید.
( )777صحیح است .روایت بخاری ( 4614و  )4616و ابوداود ( )8213و نسائی (35/1ـ  )34و
احمد ( 181/1و  155و .)141
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سبب ،علما میگویند :باید نشسته ،آب نوشیده شود مگر اینکه نیاز و ضرورتی
باشد که میتوان ایستاده ،آب نوشید .واهلل اعلم)

َدثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،وَيُو ُسفُ بْنُ حَمَّادٍ ،قَاالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اْلوَارِ ِ
ث
213ذ ح َّ
بْنُ َسعِيدٍ ،عَنْ أَبِي عصَامَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي
()213
اإلِنَاءِ ثَالثًا ِإذَا َشرِبَ ،وَيَقُولُُ « :هوَ أَ ْم َرأَُ ،وأَ ْروَى».
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص هنگام آب نوشیدن

از ظرف ،سه بار تنفس مینمود و میفرمود« :این نوشیدن ،گواراتر است و
بهتر سیراب مینماید».

شرَم ،قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ،عَنْ رِشْدِي ِن
َدثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَ ْ
214ذ ح َّ
بْنِ ُكرَيْب ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ ِإذَا َشرِبَ ،تَن ََّفسَ
()214
مَرَّتَيْنِ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص هنگام
نوشیدن ،دو بار ،تنفس مینمود.

215ذ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،عَنْ َيزِيدَ بْنِ َيزِيدَ بْ ِن
شةِ ،قَالَتَْ :دخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ
الرحْمَنِ بْنِ أَبِي عَ ْمرَةَ ،عَنْ جَدَّتِهِ كَبْ َ
جَابِر ،عَنْ عَبْدِ َّ
()215
شرِبَ مِنْ ِقرَْبةٍ مُعَلَّ َقةٍ قَائِمًاَ ،فقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعُْتهُ.
ص فَ َ
( )778صحیح است .روایت مسلم ( )7773و ابوداود ( )8272و ترمذی ( )1335و نسائی در
الکبری ( 6332و  )6333و احمد ( 134/8و  711و  )741و حاکم در المستدرک (.)183/5
( )775ضعیف است .روایت ترمذی ( )1336و ابن ماجه ( )8512و احمد ( )735/1و ابوالشیخ در
اخالق النبی (ص )111و بغوی در شمایل ( .)112و در سندش ،رشدین بن کریب وجود دارد؛ حافظ
ابن حجر در التقریب ( )741/1او را ضعیف دانسته است .همچنین در الفتح الباری ( )18/17سند
این حدیث را ضعیف دانسته است .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )131آنرا ضعیف دانسته است.
( )774صحیح است .روایت ترمذی ( )1317و ابن ماجه ( )8578و احمد ( )585/6و حمیدی
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ترجمه :کبشه انصاری ل میگوید :نبی اکرم ص به خانهی من
تشریف آورد و از دهانهی مشکی که آویزان بود ،ایستاده آب نوشید .من بلند
شدم و دهانهی مش

را (شاید بخاطر تبرک) قطع نمودم.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
216ذ ح َّ
حَدَّثَنَا ُعزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ األَْنصَارِيُّ ،عَنْ ثُمَا َمةَ بْنِ عَبْدِ اهللِ ،قَالَ :كَانَ أََنسُ بْنُ
مَالِكٍ يَتَنَفَّسُ فِي اإلِنَاءِ ثَالثًا ،وَزَعَمَ أََنسٌ :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يََتن ََّفسُ فِي اإلِنَاءِ
()216
ثَالثًا.
ترجمه :ثمامه بن عبداهلل میگوید :انس بن مال

 هنگام آب نوشیدن

از ظرف ،سه بار ،تنفس میکرد و معتقد بود که نبی اکرم ص نیز هنگام
نوشیدن از ظرف ،سه بار ،تنفس مینمود.

َدثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ،عَنِ ابْ ِن
217ذ ح َّ
ُجرَيْج ،عَنْ عَبْدِ الْ َك ِرميِ ،عَنِ الَْبرَاءِ ْبنِ زَيْدٍ ابْنِ ابْنَةِ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،عَنْ أََنسِ بْنِ
شرِبَ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ
مَالِكٍ :أَنَّ النَّبِيَّ ص دَخَلَ عَلَى أُمِّ سُلَيْم ،وَِقرَْب ٌة مُعَلَّ َقةٌ ،فَ َ
()217
وَ ُهوَ قَائِمٌَ ،فقَامَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى َرأْسِ الْ ِقرَْبةِ فَقَطَعَْتهَا.
( )845و بغوی در شرح السنه ( )823/11و در شمایل ( )1777و بیهقی در الشعب ( )113/4و ابن
حبان ( .)4715و آلبانی درمختصر شمایل ( )137آنرا صحیح دانسته است.
( )776صحیح است .روایت بخاری ( )4681و مسلم ( )7773و ترمذی ( )1335و نسائی در
الکبری ( 6335و  6334و  )6336و ابن ماجه (.)8516
( )772صحیح است .روایت احمد ( 111/8و  826و  )581و طحاوی ( )725/5و ابن جارود
( )363و طبرانی در المعجم الکبیر (176/74( )872ـ  )172و بیهقی در الشعب ( .)113/4و در
سند آن ،براء بن یزید وجود دارد و او فرد مجهولی است .اما او در این روایت ،تنها نیست؛ بلکه حمید
از او متابعت نموده و ابوالشیخ در اخالق النبی (ص )115از حمید از عایشه روایت کرده است.
همچنین این حدیث ،شاهدی دارد که احمد بن حنبل ( )161/6از عایشه روایت نموده است .و شعیب
ارناؤوط دربارة آن میگوید« :سند آن به سبب محمد بن مسلم طائفی ،حسن است و بقیة افراد سندش،
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ترجمه :براء بن زید؛ نوهی دختری انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم

ص به خانهی ام سلیم آمد و از دهانهی مشکی که آویزان بود ،آب نوشید .ام
سلیم رضی اهلل عنها برخاست و دهانهی مش
(دربارهی آب نوشیدن از دهانهی مش

را قطع نمود.
باید گفت که در احادیث

صحیح ،منع شده است .به همین سبب ،علما احادیثی را که گویای جواز
نوشیدن از دهانهی مش

آمده است ،حمل بر حالت عذر و ضرورت نمودهاند.

واهلل اعلم)

218ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ نَصْر النَّيْسَابُورِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّ ٍد
شةَ بِْنتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاص،
الْ َف ْروِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَتْنَا َعبِي َدةُ بِنْتُ نَائِل ،عَنْ عَائِ َ
ضهُمْ:
شرَبُ قَائِمًا .قَالَ أَبُو عِيسَى :وَقَالَ بَعْ ُ
عَنِ أَبِيهَا :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَ ْ
()218
عُبَيْ َدةُ ِبنْتُ نَابِل.
ترجمه :سعد بن ابی وقاص  میگوید :نبی اکرم ص ایستاده ،آب
مینوشید.

ثقه هستند »....و آلبانی در مختصر شمایل ( )138این حدیث را صحیح دانسته است.
( )773صحیح است .روایت ابوالشیخ در اخالق النبی (ص 118ـ  )115و طحاوی در شرح المعانی
( )728/5و بزار ( )7313و طبرانی در المعجم الکبیر ( .)152/1( )887و سند آن ،ضعیف میباشد؛
زیرا اسحاق بن محمد بن ابی فروه فردی صدوق است اما نابینا گردید و حافظه اش دچار مشکل شد.
نگا التقریب ( .)67/1و عبیده دختر نائل را فقط ابن حبان توثیق نموده است .اما این حدیث ،شواهد
متعددی دارد که بعضی از آنها در شماره ( 777 ،771 ،777 ،111و  774و  )772بیان گردید.
آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )135این حدیث را صحیح دانسته است.
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سولِ اهللِ ص
 33ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَطُّرِ رَ ُ
عطر زدن رسول اهلل ص

219ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ،وَغَ ُري وَاحِدٍ ،قَالُوا :حَدَّثَنَا أَبُو َأحْمَ َد
الزُّبَْيرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا شَْيبَانُ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ الْمُخْتَارِ ،عَنْ مُوسَى بْنِ أََنسِ بْنِ
()219
ُكةٌ يََتطَيَّبُ مِنْهَا.
مَالِكٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :كَانَ ِلرَسُولِ اهللِ ص س َّ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص نوعی عطر یا ظرف

عطری داشت و آنرا استعمال مینمود.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
211ذ ح َّ
حَدَّثَنَا عَزْ َرةُ بْنُ ثَابِتٍ ،عَنْ ثُمَا َمةَ بْنِ عَبْدِ اهللِ ،قَالَ :كَانَ أََنسُ بْنُ مَالِكٍ ،ال يَرُدُّ
()211
الطِّيبَ ،وَقَالَ أََنسٌ :إِنَّ النَّبِيَّ صكَانَ ال َيرُدُّ الطِّيبَ.
ترجمه :ثمامه بن عبداهلل میگوید :انس بن مال

 خوشبویی (عطر) را

بر نمیگرداند و میگفت :نبی اکرم ص خوشبویی را بر نمیگرداند.
(میپذیرفت).

َدثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْ ِن
211ذ ح َّ
مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُب ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهلل ص« :ثَالثٌ

( )771صحیح است .روایت ابوداود ( )5167و ابن سعد در طبقات ( )811/1و ابوالشیخ در اخالق
النبی (ص )32و بغوی در شرح السنه ( )8162و در شمایل ( )1762از طرق مختلفی از موسی بن
انس ازانس بن مالک س .و سند آن ،صحیح میباشد .آلبانی در مختصر شمایل ( )1134آنرا صحیح
دانسته است.
( )717صحیح است .روایت بخاری ( 7437و  )4171و ترمذی ( )7231و نسائی ( )131/3و در
الکبری ( )6175و احمد ( 113/8و  )188البته برخی از اینها بطور مختصر روایت نموده اند.
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ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص سه چیز را بر
نمیگرداند :بالشت ،خوشبویی و دو را.

212ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ الْحَ َفرِيُّ ،عَ ْن
ض َرةَ ،عَنْ َرجُل ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :قَالَ
جرَْيرِيِّ ،عَنْ أَبِي نَ ْ
سُ ْفيَانَ ،عَنِ الْ ُ
الرجَالِ مَا َظ َهرَ رِ ُحيهَُ ،وخَفِيَ َلوْنُهَُ ،وطِيبُ النِّسَاءِ مَا
رَسُولُ اهلل ص« :طِيبُ ِّ
َظ َهرَ َلوُْنهُ وَخَفِيَ رِ ُحيهُ».
جرَْيرِيِّ ،عَنْ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :أَنْبََأنَا ِإسْمَاعِيلُ بْنُ ِإْبرَاهِيمَ ،عَنِ الْ ُ
()212
ض َرةَ ،عَنِ الطُّفَاوِيِّ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،عَنِ النَّبِيِّ ص ،مِثَْلهُ بِمَعْنَاهُ.
أَبِي نَ ْ
( )711حسن است .رایت ترمذی ( )7217و ابوالشیخ در طبقات المحدثین ( )542و طبرانی در
المعجم الکبیر ( )886/17( )18721و بغوی در شرح السنه ( )8128و ابونعیم در اخبار اصفهان
( )11/1و بیهقی در الشعب ( .)187/4و سند آن به سبب محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک که بنا به
گفتة حافظ در التقریب ( )154/7فرد صدوقی است ،حسن میباشد؛ و آلبانی در مختصر شمایل
( )132نیز این حدیث را حسن دانسته است.
( )717صحیح است .روایت ابوداود ( )7125و ترمذی ( )7232و نسائی ( )141/3و احمد
(457/7ـ  )451و بغوی در شرح السنه ( .)8167در سند آن؛ طفاوی؛ مبهم است .حافظ در التقریب
( )273/7میگوید« :طغاوی شیخ ابونضره نامش نیامده و شناخته شده نیست» .در نتیجه ،سند آن،
ضعیف است .اما این حدیث شواهدی دارد که عبارتند از1 :ـ حدیث عمران بن حسین که ابوداود
( )5753و ترمذی ( )7231و احمد ( )557/5و حاکم در المستدرک ( )111/5و طبرانی
درالمعجم الکبیر ( )152/13( )815و بیهقی در اآلداب ( )336از حسن بصری از عمران بن حصین
روایت کرده اند .و یک رأی قوی در میان محدثین وجود دارد که حسن بصری از عمران بن حسین،
حدیثی نشنیده است و همچنین حسن ،مدلس است و در اینجا با عنعنه روایت نموده است.
7ـ حدیث انس که بزار ( 7131ـ کشف) و بیهقی درالشعب ( )2317روایت نموده اند .و هیثمی در
المجمع ( )146/4میگوید« :رجاله رجال الصحیح» (افراد سند ،افراد حدیث صحیح میباشند).
8ـ حدیث ابوموسی اشعری س که طبرانی در المعجم االوسط ( )613روایت نموده است ،و هیتمی در
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ترجمه :ابوهریره  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :خوشبویی مردان
آنست که بویش آشکار ،و رنگش پنهان باشد .و خوشبویی زنان ،آن است
که رنگش آشکار ،و بویش ،پنهان باشد».

213ذ حَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ بْنُ خَلِي َفةَ ،وَعَ ْمرُو بْنُ عَلِيٍّ ،قَاالَ :حَدَّثَنَا َيزِيدُ ْب ُن
زُرَيْع ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ،عَنْ حَنَانٍ ،عَنْ أَبِي عُثْمَانَ َّالنهْدِيِّ ،قَالَ:
ُدهُ ،فَإَِّنهُ َخرَجَ مِنَ
قَالَ رَسُولُ اهلل صِ« :إذَا أُعْطِيَ َأحَدُكُمُ الرَّيْحَا َن فَال يَر ُّ
()213
الْجََّنةِ».
ترجمه :ابو عثمان نهدی  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :هرگاه ،به
یکی از شما ریحان (هر گل و گیاه خوشبویی) دادند ،آنرا بر نگردانید؛ زیرا از
بهشت ،آمده است».

َدثَنَا ُعمَ ُر بنُ إِمسَاعِيلَ بنِ ُمجَالِدِ بنِ سَعِيدِ اهلَمذَانِيُّ ،حَدَّثَنِي أَبِي،
214ذ ح َّ
عَن بَيَانٍ ،عَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِم ،عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اهللِ قَالَُ :عرِضتُ بَنيَ يَدَى

المجمع ( )143/4میگوید« :در سند آن ،ابراهیم بن بشار مادی وجود دارد؛ او فرد ضعیفی است ولی
توثیق هم شده است و بقیه رجالش ،رجال صحیح هستند».
با توجه به این شواهد ،حدیث تقویت میشود؛ آلبانی نیز این حدیث را در مختصر شمایل ()133
صحیح دانسته است.
( )718ضعیف است .روایت ابوداود در المراسیل ( )471و ترمذی ( )7211و میگوید« :این
حدیث ،غریبی است و فقط آنرا از این طریق میدانیم و حنان را فقط در همین حدیث میشناسیم و
ابوعثمان نهدی نامش عبدالرحمن بن مل است؛ او زمان نبی اکرم را دریافت؛ ولی ایشان را ندید و از
ایشان ،حدیثی نشنید» .لذا باید گفت :این روایت ،مرسل است ،و عالوه بر آن ،حنان هم مجهول است
و سندش به همین سبب ،ضعیف میباشد .و آلبانی در مختصر شمایل ( )131آنرا ضعیف دانسته است.
البته حدیث صحیحی را مسلم ( )7748و ابوداود ( )5127و نسائی ( )4741و احمد ( )877/7و

دیگران از ابوهریره 

روایت کرده اند که رسول اهلل فرمود« :به هر کس ،ریحان ،عرضه شد،

برنگرداند؛ زیرا سبک و خوشبو است».

شمایل

محمدص

010

ُعمَرَ بنِ اخلَ َّطابِ ،فَأَلقَى جَرِيرٌ رِدَاءَ ُه ،وَمَشَى فِي إِزَار ،فَقَالَ لَ ُه :خُذ رِدَاءَكَ.
صورَةً مِن جَرِير ،إِ َّال مَا بَلَغَنَا مِن صُورَةِ
فَقَالَ لِلقَومِ :مَا رَأَيتُ رَ ُجالً أَحسَنَ ُ
()214
ُيوسُفَ عَلَيهِ السَّالَم.
ترجمه :جریر بن عبداهلل میگوید :مرا نزد عمر بن خطاب بردند .ردایم را

انداختم و فقط با ازار ،راه میرفتم .عمر  گفت :ردایت را بردار.

آنگاه به مردم گفت :من کسی را زیباتر از جریر ندیدهام مگر آنچه را که
در مورد زیبایی یوسف شنیدهام.
(قابل یادآوری است که این حدیث در ضمن اینکه بسیار ضعیف است
با سایر احادیث این باب هیچ مناسبتی ندارد .واهلل اعلم)
سولِ اهللِ ص
 34ـ بَابُ كَيفَ كَانَ كَالَ ُم رَ ُ
سخن گفتن رسول اهلل ص

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ األَ ْس َودِ،
َدثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَ َدةَ الْبَ ْ
215ذ ح َّ
شةَ ،قَاَلتْ :مَا كَانَ رَسُولُ
عَنِ أُسَا َمةَ بْنِ زَيْدٍ ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
س ُردُ س ْردَكُمْ هَذَا ،وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَالم بَيِّن فَصْل ،يَحْفَ ُظهُ مَنْ
اهلل ص يَ ْ
()215
جََلسَ إِلَيْهِ.

( )715سند آن ،بسیار ضعیف است؛ زیرا عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید همدانی ،متروک است.
نگا التقریب ( .)47/7و آلبانی در مختصر شمایل ( )117میگوید« :بسیار ضعیف است».
قابل یادآوری است که شارحان شمایل و تعلیق نویسان نتوانسته اند ارتباطی میان این حدیث و عنوان
باب ،ذکر کنند و چنین به نظر میرسد که این حدیث هیچ ارتباطی با عنوان باب ندارد .واهلل اعلم.
()714صحیح است .روایت ابوداود ( )5381و ترمذی ( )681 8و نسائی درعمل الیوم واللیله
( )518و احمد ( 183/6و  )742و بیهقی ( )772/8و ابوالشیخ دراخالق النبی (ص .)38و صحیح
میباشد .همچنین جملة اول حدیث را بخاری ( )8824و مسلم ( )7518و ابوداود ( )8644روایت
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ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص مانند شما پی در

پی و با ع له ،سخن نمیگفت؛ بلکه آنحضرت ص بسیار واضح و شمرده،
سخن میگفت؛ طوریکه هر کس ،در م لس او حضور داشت ،سخنانش را به
خاطر میسپرد.

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ يَحْيَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو قَُتيَْبةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيَْبةََ ،ع ْن
216ذ ح َّ
عَبْدِ اهللِ بْنِ الْمُثَنَّى ،عَنْ ثُمَا َمةَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص،
()216
يُعِيدُ الْكَلِ َمةَ ثَالثًا لِتُعْقَلَ َعْنهُ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص هر سخن را سه بار،

تکرار مینمود تا مردم ،خوب بفهمند.

217ذ حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُ َمرَ بْنِ عَبْ ِد
الرحْمَنِ الْعِجْلِيُّ ،قَالَ :حدَّثنِي َرجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم مِنْ وَلَدِ أَبِي هَاَلةَ َزوْجِ خَدِ َجيةَ
َّ
يُكْنَى َأبَا عَبْدِ اهللِ ،عَنِ ابْن ألَبِي هَالَةَ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ،قَالَ :سَأَلْتُ خَالِي
صفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اهلل ص ،قَالَ:
هِنْدَ بْنَ أَبِي هَاَلةَ ،وَكَانَ وَصَّافًا ،فَ ُقلْتُِ :
كَانَ رَسُولُ اهلل ص مَُتوَاصِلَ ا َأل ْحزَانِ ،دَائِمَ الْفِ ْك َرةِ ،لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌَ ،طوِيلُ
السَّكْتِ ،ال يَتَكَلَّمُ فِي غَْيرِ حَا َجةٍ ،يَ ْفتَِتحُ الْكَالمَ ،وَيَخْتِ ُمهُ بِاسْمِ اهللِ تَعَالَى،
جوَامِعِ الْكَلِمِ ،كَال ُمهُ فَصْلٌ ،ال فُضُولَ ،وَال تَ ْقصِريََ ،لْيسَ بِالْجَافِي ،وَال
وَيَتَكَلَّمُ بِ َ
الْ ُمهِنيِ ،يُعَظِّمُ النِّعْ َمةَ َوإِنْ دَقَّتْ ال يَذُمُّ مِْنهَا شَْيئًا ،غَْيرَ أََّنهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَّاقًا وَال
الدْنيَا ،وَال مَا كَانَ َلهَا ،فَِإذَا تُعُدِّيَ الْحَقُّ ،لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ
يَمْ َد ُحهُ ،وَال تُغْضُِبهُ ُّ
صرُ َلهَاِ ،إذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ
سهِ ،وَال يَْنتَ ِ
صرَ َلهُ ،وَال يَ ْغضَبُ ِلنَفْ ِ
شَ ْيءٌ ،حَتَّى يَْنتَ ِ

کرده اند .و حدیث را بطور کامل ،آلبانی در مختصر شمایل ( )111صحیح دانسته است.
( )716صحیح است .روایت بخاری ( 15و  14و  )6755و ترمذی ( )8657و حاکم در المستدرک
( )728/5شبیه این روایت.
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ضرَبَ بِرَاحَِتهِ الْيُمْنَى بَطْ َن
كُِّلهَاَ ،وِإذَا تَعَجَّبَ قَلََبهَاَ ،وإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ ِبهَا ،وَ َ
سرَىَ ،وِإذَا غَضِبَ أَ ْعرَضَ َوأَشَاحََ ،وِإذَا َفرِحَ غَضَّ طَرَْفهُ ،جُلُّ ضَحِكِهِ
إِْبهَا ِمهِ الْيُ ْ
()217
التَّبَسُّمُ ،يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ.
ترجمه :حسن بن علی رضی اهلل عنهما میگوید :به دایی ام؛ هند بن ابی

هاله؛ که اوصاف رسول خدا ص را خوب میدانست ،گفتم :رسول اهلل ص را
برایم توصیف کن .او گفت :همیشه ،غمگین بود و در تفکر بسر میبرد.
راحت نداشت .سکوتی طوالنی داشت .بدون نیاز ،سخن نمیگفت .سخنش را
با نام اهلل آغاز مینمود و با نام اهلل پایان میداد .در سخنانش ،جملههای جامع و
شاملی ،استعمال مینمود ،شمرده و قاطع ،سخن میگفت .نه اضافه سخن
میگفت و نه طوری کوتاه که کسی نفهمد .انسان بی خیر و پستی نبود.
نعمت اگر چه کوچ

بود ،بزرگش میشمرد و هیچ نعمتی را مذمت

نمینمود .بله ،ایشان ،هیچ سلیقهای را نه مذمت مینمود و نه مدح .دنیا و آنچه
که مربوط به دنیا است او را به خشم نمیآورد ،و هر گاه از حق ،ت اوز
میشد ،هیچ چیز نمیتوانست جلوی خشمش را بگیرد تا اینکه انتقام
میگرفت .بخاطر خودش ،خشم نمیکرد و برای خودش ،انتقام نمیگرفت.
هنگامی که اشاره مینمود ،با تمام کف دستش اشاره مینمود .و هنگام تع ب،
دستش را وارونه مینمود .و هنگامی که سخن میگفت ،دستهایش را به هم
میچسباند و کف دست راستش را به کف ابهام چپش میزد .هنگام خشم،
اعراض و روی گردانی مینمود .هنگام خوشحالی ،چشمش را پایین
میانداخت .و بیشترین خندهاش ،تبسم بود .هنگام خندیدن ،دندانهایش مانند
تگرگ ،ظاهر میشد.

( )712سند آن بسیار ضعیف است .به تعلیق شمارة ( )2مراجعه نمایید.
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سولِ اهللِ ص
 34ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي ضِحكِ رَ ُ
خندیدن رسول اهلل ص

218ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ،قَالََ :أخَْبرَنَا
الْحَجَّاجُ َو ُهوَ ابْنُ أَ ْرطَاةَ ،عَنْ سِمَاكِ ْبنِ َحرْب ،عَنْ جَاِبرِ بْنِ سَ ُم َرةَ ،قَالَ :كَانَ
فِي سَاقَيْ رَسُولِ اهلل ص ،حُمُو َشةٌ ،وَكَانَ ال يَضْحَكُ إِال تَبَسُّمًا ،فَكُنْتُ ِإذَا
()218
نَ َظرْتُ إِلَْيهِ ،قُلْتُ :أَكْحَلُ الْعَْينَيْنِ ،وَلَْيسَ بِأَكْحَلَ.
ترجمه :جابر بن سمره  میگوید :در ساقهای رسول اهلل ص نوعی
باریکی ،وجود داشت .خندهاش فقط تبسم بود .هنگامی که به سوی او نگاه
میکردم ،فکر مینمودم که چشمان بسیار سیاهی دارد حال اینکه اینگونه نبود.

219ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالََ :أخَْبرَنَا ابْنُ َلهِي َعةَ ،عَنْ عُبَيْدِ اهللِ ْبنِ
الْمُغِ َريةِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ َج ْزءٍ ،أَنَّهُ قَالَ :مَا َرأَيْتُ أَحَدًا أَكَْثرَ تَبَسُّمًا
مِنْ
()219
رَسُولِ اهللِ ص.

( )713ضعیف است .روایت ترمذی ( )8654و احمد ( )174 ،12/4و ابویعلی ( 2544و  )2543و
حاکم در المستدرک ( )676/7و میگوید« :سند آن ،صحیح است» .اما ذهبی در التخلیص میگوید:
«حجاج بن ارطأه لین الحدیث است» (در حدیثش ،ضعف وجود دارد) .ابن حجر در التقریب
( )147/1میگوید»« :حجاج بن ارطأه صدوقی است که بسیار اشتباه و تدلیس مینماید» .آلبانی در
مختصر شمایل ( )118نیز این حدیث را ضعیف دانسته است.
( )711صحیح است .روایت ترمذی ( )8651و احمد (117/5ـ  )111و ابوالشیخ در اخالق النبی
(ص )87و ابن سعد در طبقات (827/1ـ  )828در سند آن ،ابن لهیعه وجود دارد ،و او سوء حافظه
داشت؛ اما روایت عبداهلل بن مبارک از ابن لهیعه ،صحیح میباشد .البته سند این حدیث به سبب ابن
مغیره که ابن حجر در التقریب ( )481/1او را صدوق نامیده است ،حسن میباشد؛ و این حدیث ،با
توجه به حدیث بعدی ،صحیح میباشد .آلبانی هم در مختصر شمایل ( )115این حدیث را صحیح
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ترجمه :عبداهلل بن حارث بن جزء میگوید :هیچ کس را ندیدم که بیشتر

از رسول اهلل ص تبسم نماید.

221ذ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْخَاللُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َيحْيَى بْنُ إِسْحَا َ
ق
السَّيْلَحَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َليْثُ بْنُ سَعْدٍ ،عَنْ َيزِيدَ ْبنِ أَبِي حَبِيب ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ
()221
الْحَارِثِ ،قَالَ :مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولِ اهللِ ص إِال تَبَسُّمًا.
ترجمه :عبداهلل بن حارث  میگوید :خندیدن رسول اهلل ص فقط تبسم
بود.

221ذ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّار الْحُسَيْنُ ْبنُ ُحرَيْثٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا األَعْ َمشُ ،عَنِ الْمَ ْعرُورِ بْنِ ُسوَيْدٍ ،عَنْ أَبِي ذَرٍّ ،قَالَ  :قَالَ رَسُولُ اهلل
خرُجُ مِنَ النَّارُِ ،يؤْتَى
ص« :إِنِّي ألَعْلَمُ أَوَّلَ َرجُل يَ ْدخُلُ الْجََّنةَ ،وَآخَرَ َرجُل يَ ْ
ِالرجُلِ َيوْمَ الْقِيَا َمةِ ،فَُيقَالُ :ا ْعرِضُوا عَلَْيهِ صِغَارَ ذُنُوِبهِ وَيُخَبَّأُ عَْنهُ كِبَارُهَا ،فَُيقَالُ
ب َّ
َلهُ :عَمِلْتَ َيوْمَ كَذَا وَكَذَا ،كَذَا ،وَ ُهوَ مُقِرٌّ ،ال يُنْ ِكرُ ،وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ ِكبَا ِرهَا،
فَُيقَالُ :أَعْطُوهُ مَكَانَ كُلِّ سَيَِّئةٍ عَمَِلهَا حَسََنةً ،فََيقُولُ :إِنَّ لِي ذُنُوبًا مَا َأرَاهَا
()221
هَا ُهنَا».
قَالَ أَبُو ذَرٍّ :فَلَقَدْ َرأَيْتُ رَسُولَ اهللِ ص ،ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ َنوَاجِ ُذهُ.
ترجمه :ابوذر  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :من نخستین مردی را
که وارد بهشت میشود و آخرین مردی را که از جهنم ،بیرون میشود،

دانسته است.
( )777صحیح است .روایت ترمذی ( .)8657و سند آن ،صحیح میباشد؛ آلبانی در مختصر شمایل
( )115آنرا صحیح دانسته است.
( )771صحیح است .روایت مسلم ( )117و ترمذی ( )7416و احمد ( 124/4و  )127و بیهقی
( )117/17و ابن حبان ( )2824و بغوی در شرح السنه (.)5867
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میدانم .شخص ،روز قیامت ،آورده میشود و گفته میشود :گناهان کوچکش
را به او عرضه نمایید و گناهان بزرگش را پنهان نمایید .آنگاه به او میگویند:
آیا فالن روز ،فالن و فالن کار را ان ام ندادی؟ او در حالی که از گناهان
بزرگش میترسد ،بدون انکار ،اعتراف میکند .سپس گفته میشود :به جای
هر کار بدی که ان ام داده است ،ی

نیکی به او بدهید .پس او میگوید :من

گناهانی ان ام دادهام که این ا نمیبینم.
ابوذر  میگوید :در این هنگام ،من رسول خدا ص را دیدم که به
اندازهای خندید که دندانهای آسیاییاش ،آشکار گردید.

َدثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو ،قَالَ :حَدََّثنَا
222ذ ح َّ
زَائِ َدةُ ،عَنْ بَيَانٍ ،عَنْ َقْيسِ بْنِ أَبِي حَازِم ،عَنْ َجرِيرِ بْنِ َعبْدِ اهللِ ،قَالَ :مَا
()222
حَجَبَنِي رَسُولُ اهلل ص مُنْذُ أَسْلَمْتُ ،وَال رَآنِي إِال ضَحِكَ.
ترجمه :جریر بن عبداهلل  میگوید :از هنگامی که مسلمان شدم ،رسول

اهلل ص مرا از ورود به خانهاش ،منع نفرمود و هر گاه ،مرا میدید ،تبسم
مینمود.

َدثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو ،قَالَ :حَدََّثنَا
223ذ ح َّ
زَائِ َدةُ ،عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ،عَنْ قَيْس ،عَنْ َجرِير ،قَالَ :مَا حَجََبنِي
()223
رَسُولُ اهلل ص ،وَال رَآنِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِال تَبَسَّمَ.
ترجمه :جریر بن عبداهلل میگوید :از هنگامی که مسلمان شدم ،رسول اهلل

( )777صحیح است .روایت بخاری ( 8784و  8786و  8377و  6731و  )6717و مسلم
( )7524و ترمذی ( 8377و  )8371و نسائی در الکبری ( )3877و ابن ماجه ( )141و احمد
( 843/5و  841و  67 8و .)864
( )778صحیح است .به حدیث قبلی مراجعه کنید.
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ص مرا از ورود به خانهاش ،جلوگیری نفرمود و هر گاه مرا میدید ،تبسم
مینمود.

السرِيِّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَِيةَ ،عَنِ األَعْ َمشِ ،عَ ِن
224ذ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ َّ
السلْمَانِيِّ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ مَسْعُودٍ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهلل
إِْبرَاهِيمَ ،عَنْ عَبِي َدةَ َّ
خرُجُ مِْنهَا َزحْفًا ،فَيُقَالُ َلهُ:
ص« :إِنِّي ألَعْرفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ ُخرُوجًاَ ،رجُلٌ يَ ْ
انْطَلِقْ فَا ْدخُلِ الْجََّنةَ ،قَالَ :فَيَذْ َهبُ لِيَ ْدخُلَ الْجََّنةَ ،فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ َأخَذُوا
الْمَنَازِلَ ،فَيَ ْرجِعُ فَيَقُولُ :يَا رَبِّ ،قَدْ َأخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ ،فَُيقَالُ َلهُ :أَتَذْ ُكرُ الزَّمَانَ
الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ،فَيَقُولُ :نَعَمْ ،قَالَ :فَُيقَالُ َلهُ :تَمَنَّ ،قَالَ :فَيَتَمَنَّى ،فَيُقَالُ َلهُ :فَإِنَّ
خرُ بِي َوأَنْتَ الْمَلِكُ،
شرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا ،قَالَ :فَيَقُولُ :تَسْ َ
لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَ َ
()224
قَالَ  :فَلَقَدْ َرأَيْتُ رَسُولَ اهللِ ص ،ضَحِكَ ،حَتَّى بَدَتْ َنوَاجِذُهُ.
ترجمه :عبداهلل بن مسعود  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :من
آخرین شخصی را که از جهنم ،بیرون میشود ،میشناسم .او مردی است که
سینه خیز از جهنم ،بیرون میشود .به او میگویند :برو ،وارد بهشت شو .او
میرود تا داخل شود؛ اما مردم را میبیند که جاها را گرفتهاند .پس بر
میگردد و میگوید :پروردگارا! مردم جاها را گرفتهاند .به او میگویند :آیا
زمانی را که در دنیا بودی ،بخاطر داری؟ میگوید :بلی .میگویند :آرزو کن.
او آرزو میکند .به او میگویند :آنچه آرزو نمودی و ده برابر دنیا ،از آنِ
توست .او میگوید :آیا مرا مسخره مینمایی ،حال آنکه تو پادشاهی»؟ راوی

میگوید :در این هنگام ،من رسول اهلل ص را دیدم که آنقدر خندید که
دندانهای آسیاییاش ،ظاهر گردید.

( )775صحیح است .روایت بخاری ( )6421و مسلم ( )136و ترمذی ( )7414و ابن ماجه
( )5881و احمد ( 823/1ـ  821و .)567
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َدثَنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو األَ ْحوَصِ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
225ذ ح َّ
َابةٍ لَِيرْكََبهَا ،فَلَمَّا وَضَعَ ِرجْلَهُ فِي
عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِي َعةَ ،قَالََ :شهِدْتُ عَلِيًّا ،أُتِيَ بِد َّ
الرِّكَابِ ،قَالَ :بِسْمِ اهللِ ،فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى َظ ْهرِهَا ،قَالَ :الْحَمْدُ لَِّلهِ ،ثُمَّ قَالَ:
َخرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا َلهُ مُ ْقرِنِنيَ َوإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ،ثُمَّ قَالَ:
سُبْحَانَ الَّذِي س َّ
َاللهُ أَكَْبرُ ثَالثًا ،سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ،فَاغْ ِفرْ لِي فَإَِّنهُ ال
الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَالثًا ،و َّ
يَغْ ِفرُ الذُّنُوبَ إِال أَنْتَ ،ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ :مِنْ أَيِّ شَ ْيءٍ ضَحِكْتَ يَا أَ ِمريَ
الْ ُمؤْمِنِنيَ؟ قَالََ :رأَيْتُ رَسُولَ اهلل ص صَنَعَ كَمَا صََن ْعتُ ثُمَّ ضَحِكَ ،فَقُلْتُ:
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اهللِ؟ قَالَ« :إِنَّ رَبَّكَ َليَ ْعجَبُ مِنْ عَبْ ِدهِ ،إِذَا
()225
قَالَ :رَبِّ اغْ ِفرْ لِي ذُنُوبِي ،يَعلَ ُم إَِّنهُ ال يَغْ ِفرُ الذُّنُوبَ َأحَدٌ غَيْرِی».
ترجمه :علی بن ربیعه میگوید :من حضور داشتم که برای علی بن ابی

طالب  حیوانی آوردند تا بر آن ،سوار شود .هنگامی که میخواست پایش
را بر رکاب بگذارد ،بسم اهلل گفت .و هنگامی که بطور کامل بر پشت
سواری ،قرار گرفت ،الحمدهلل گفت و این دعا را خواند :سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا
هَذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ .سپس ،سه بار الحمد اهلل و سه
بار ،اهلل اکبر گفت و چنین دعا کرد :سُبْحَانَ

َ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی ،فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ

ال یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِال أَنْتَ .یعنی خدایا! تو پاکی .من به خودم ،ستم کردهام .پس
مرا مغفرت فرما؛ زیرا ب ز تو ،کسی دیگر ،گناهان را مغفرت نمیکند.
بعد از آن ،علی بن ابی طالب  خندید .من پرسیدم :ای امیرالمؤمنین!

علت خندیدن شما چه بود؟ گفت :رسول اهلل ص را دیدم که همین کار مرا

( )774صحیح است .روایت ابوداود ( )7677و ترمذی ( )8556و نسائی در الکبری ( )17886و
احمد ( 12/1و  114و  )173و حاکم در المستدرک ( 13/7ـ  )11و آنرا بر اساس شرایط مسلم،
صحیح دانسته و ذهبی ینز با او موافقت نموده است .آلبانی در مختصر شمایل ( )113نیز آنرا صحیح
دانسته است.
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ان ام داد و خندید .به ایشان گفتم :ای رسول خدا! علت خندیدن شما چه بود؟
فرمود« :پروردگارت از بندهاش ،تع ب میکند آن هنگامی که بنده میگوید:
پروردگارا! گناهانم را ببخش .و در عین حال میداند که کسی ب ز من،
نمیتواند گناهان را ببخشد».

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اهللِ األَْنصَارِيُّ،
226ذ ح َّ
قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ َع ْونٍ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ األَ ْس َودِ ،عَنْ عَا ِمرِ بْنِ
سَعْدٍ ،قَالَ :قَالَ سَعْدٌ :لَقَدْ َرأَيْتُ النَّبِيَّ ص ضَحِكَ َيوْمَ الْخَنْ َدقِ حَتَّى بَدَتْ
َنوَاجِ ُذهُ ،قَالَ :قُلْتَُ :كْيفَ كَانَ؟ قَالَ :كَانَ َرجُلٌ مَ َعهُ ُترْسٌ ،وَكَانَ سَعْدٌ رَا ِميًا،
سهْم ،فَلَمَّا َرفَعَ
ِالترْسِ يُغَطِّي جَْبهََتهُ ،فََن َزعَ َلهُ سَعْدٌ بِ َ
وَكَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ب ُّ
الرجُلُ ،وَشَالَ ِب ِرجِْلهِ،
َرأْ َسهُ رَمَاهُ فَلَمْ يُخْطِئْ هَ ِذهِ مِْنهُ يَعْنِي جَْبهََتهُ ،وَانْقَلَبَ َّ
فَضَحِكَ َّالنبِيُّ ص حَتَّى بَدَتْ َنوَاجِ ُذهُ ،قَالَ :قُلْتُ :مِنْ أَيِّ شَ ْيءٍ ضَحِكَ؟
()226
ِالرجُلِ.
قَالَ :مِنْ فِعْلِهِ ب َّ
ترجمه :سعد بن ابی وقاص  میگوید :رسول اهللص را دیدم که در
غزوهی خندق به اندازهای خندید که دندانهای آسیاییاش ،ظاهر شد .راوی
(از سعد) میگوید :پرسیدم :چرا خندید؟ گفت :مردی ،سپری داشت و سعد
تیرانداز ماهری بود .آن مرد ،اینگونه سپر را حرکت میداد و پیشانیاش را نیز
میپوشاند .سعد ،تیری بیرون آورد .هنگامیکه آن مرد ،سرش را باال گرفت،
به سوی او تیراندازی نمود و به پیشانیاش ،اصابت نمود .در نتی ه ،آن مرد به

زمین افتاد و پا در هوا شد .پس رسول اهلل ص به اندازهای خندید که
دندانهای آسیاییاش ،ظاهر گردید .یکی از روایان میگوید :پرسیدم :چرا
( )776سند آن ،ضعیف است .روایت احمد ( )136/1و بزار (1181ـ البحر) .در سند آن ،محمد بن
محمد بن اسود وجود دارد واو فردی مجهول است چنانچه حافظ در التقریب ( )774/7میگوید:
«مستور است» .آلبانی در مختصر شمایل ( )111این حدیث را ضعیف دانسته است.
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خندید؟ راوی از سعد گفت :از کاری که سعد با آن مرد ان ام داد.
سولِ اهللِ ص
 36ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ مِزَاحِ رَ ُ
شوخی رسول اهلل ص

َدثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ،عَنْ َشرِيكٍ ،عَ ْن
227ذ ح َّ
عَاصِم ا َأل ْحوَلِ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :إِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ َلهُ« :يَا ذَا
()227
ا ُألذُنَيْنِ».
قَالَ مَحْمُودٌ :قَالَ أَبُو أُسَا َمةَ :يَعْنِي يُمَا ِز ُحهُ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص به من میفرمود« :یا

ذا االذنین» یعنی ای صاحب دو تا گوش.
محمود (ی

از راویان) به نقل از ابو اسامه (راوی دیگر) میگوید :یعنی

نبی اکرم ص با او شوخی مینمود.

السرِيِّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،عَنْ شُعَْبةَ ،عَنْ أَبِي
228ذ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ َّ
التَّيَّاحِ ،عَنْ َأَنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَِ :إنْ كَانَ رَسُولُ اهلل ص ،لَيُخَالِ ُطنَا حَتَّى يَقُولَ
()228
ألَخ لِي صَغِري« :يَا أَبَا عُمَيْر ،مَا فَعَلَ النُّغَْيرُ؟»

( )772صحیح است .روایت ابوداود ( )4777و ترمذی ( 117و  )8373و احمد (،172 ،112/8
 )567 ،757و ابن سنی در عمل الیوم واللیله ( )577و طبرانی در المعجم الکبیر ( )668و بیهقی در
سنن اش ( )753/17و بغوی در شرح السنه ( )8676و در شمایل ( )812و خطیب درتاریخ بغداد
()51/18؛ در سند آن ،شریک نخعی وجود دارد و او از ناحیة حافظه اش مشکل دارد؛ نگا التقریب
( .)848/1اما این حدیث ،طریق دیگری دارد که طبرانی در المعجم الکبیر ( )667از انس روایت
نموده است .آلبانی این روایت را در مختصر شمایل ( )777صحیح دانسته است.
( )773صحیح است .روایت بخاری ( )6778 ،6171و مسلم ( )7871 ،7147 ،641و ترمذی
( )1131 ،888و ابن ماجه ( )8257 ،8277و احمد (.)717 ،117 ،121 ،111/8
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قَالَ أَبُو عِيسَى :وَفِ ْقهُ هَذَا الْحَدِيثِ :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُمَازِحُ ،وَفِيهِ :أََّنهُ
كَنَّى ُغالمًا صَغِريًا ،فَقَالَ َلهُ  :يَا أَبَا عُمَيْر.
وَفِيهِ :أَنَّهُ ال بَأْسَ َأنْ يُعْطَى الصَّبِيُّ الطَّْيرَ لِيَلْ َعبَ ِبهَِ ،وإِنَّمَا قَالَ َلهُ النَّب ُّ
ِي
حزِنَ
ص :يَا أَبَا عُمَيْر ،مَا فَعَلَ النُّغَْيرُ؟ ألََّنهُ كَانَ َلهُ نُغَْيرٌ يَ ْلعَبُ ِبهِ ،فَمَاتَ ،فَ َ
الْغُالمُ عَلَْيهِ فَمَا َز َحهُ النَّبِيُّ ص« :يَا أَبَا عُمَيْر ،مَا فَعَلَ النُّغَْيرُ؟»
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص به اندازهای با ما

خودمانی و صمیمی بود که (شوخی مینمود و) به برادر کوچکم میفرمود:
«ای ابو عمیر! نُغَیر چه شد»؟ (نغیر ،پرندهی کوچکی بود که ابو عمیر با آن،
بازی میکرد).
ابو عیسی ترمذی میگوید :از این حدیث ،استنباط میشود که نبی اکرم

ص مزاح مینمود و همچنین با توجه به اینکه او کودک خردسالی بود به او
ابوعمیر میگفت.
همچنین استنباط میشود که دادن پرنده به کودک تا با آن ،بازی کند،
اشکالی ندارد؛ زیرا ابو عمیر پرندهی کوچکی داشت که با آن ،بازی میکرد.

سپس پرندهاش مرد و کودک ،غمگین شد .نبی اکرم ص با او شوخی نمود و
فرمود« :ای ابو عمیر! نغیر چه شد»؟

َدثَنَا عَبَّاسُ ْبنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ ْبنُ الْحَسَنِ بْ ِن
229ذ ح َّ
شَقِيق ،قَالَ :أَنبَأنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ الْمُبَارِكِ ،عَنِ أُسَا َمةَ بْنِ زَيْدٍ ،عَنْ سَعِيدٍ الْمَقُْبرِيِّ،
عَنْ أَبِي ُه َرْي َرةَ قَالَ :قَالُوا :يَا رَسُولَ اهللِ ،إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا ،قَالَ :إِنِّي ال أَقُولُ إِال
()229
حَقًّا.
( )771صحیح است .روایت ترمذی ( )1117و احمد ( )867/7و ابن سنی در عمل الیوم واللیله
( )513و بیهقی در سنن ( )753/17و در اآلداب ( )482و بغوی در شرح السنه ( )8677و در
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ترجمه :ابو هریره  میگوید :مردم گفتند :ای رسول خدا! شما با ما

مزاح مینمایید!! آنحضرت ص فرمود :من ب ز حق به زبان نمیآورم.

َدثَنَا قَُتيَْبةُ ْبنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اهللِ ،عَنْ حُمَيْدٍ،
231ذ ح َّ
عَنْ أََنسِ ْبنِ مَالِكٍ :أَنَّ َرجُال اسْتَحْمَلَ رَسُولَ اهلل ص ،فَقَالَ« :إِنِّي حَامِلُكَ
عَلَى وَلَدِ نَاَقةٍ» ،فَقَالَ :يَا رَسُولَ اهللِ ،مَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاَقةِ؟ فَقَالَص« :وَهَلْ
()231
تَلِدُ اإلِبِلَ إِالَّ النُّوقُ؟»
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :مردی از رسول اهلل ص درخواست

سواری نمود .آنحضرت ص فرمود« :من تو را بر بچه شتری سوار مینمایم».
آن مرد گفت :ای رسول خدا! بچه شتر را چکار کنم؟ رسول اهلل ص فرمود:

«آیا همهی شتران (چه بزرگ و چه کوچ ) بچه شتر نیستند .و از ناقه (شتر
ماده) به دنیا نیامدهاند».

231ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
مَعْ َمرٌ ،عَنْ ثَابِتٍ ،عَنْ َأَنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ رَجُال مِنْ أَهْلِ الْبَادَِيةِ كَانَ اسْ ُمهُ
َهزُهُ النَّبِيُّ ص إِذَا
زَا ِهرًا ،وَكَانَ ُيهْدِي إِلَى النَّبِيِّ ص ،هَدَِّيةً مِنَ الْبَادَِيةِ ،فَيُج ِّ
ضرُوهُ ،وَكَانَ
أَرَادَ َأنْ يَخْرُجَ ،فَقَالَ َّالنبِيُّ ص« :إِنَّ زَا ِهرًا بَادِيَتُنَا ،وَنَحْنُ حَا ِ
ص يُحُِّبهُ ،وَكَانَ َرجُال دَمِيمًا ،فََأتَاهُ النَّبِيُّ ص َيوْمًا وَ ُهوَ يَبِيعُ مَتَا َعهُ وَاحْتَضَنَهُ
ص ُرهُ ،فَقَالَ :مَنْ هَذَا؟ أَرْسِلْنِي ،فَالَْتفَتََ ،ف َع َرفَ النَّبِيَّ ص،
مِنْ خَلْ ِفهِ وَ ُهوَ ال يُبْ ِ
فَجَعَلَ ال يَأْلُو مَا أَلْصَقَ َظ ْه َرهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ص حِنيَ َعرََفهُ ،فَجَعَلَ النَّبِيُّ ص
يَقُولُ« :مَنْ يَشَْترِي هَذَا الْعَبْدَ»؟ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اهللِِ ،إذًا وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا،
شمایل ( .)817و آلبانی در مختصر شمایل ( )777آنرا صحیح دانسته است.
( )787صحیح است .روایت ابوداود ( )5113و ترمذی ( )7111و احمد ( )762/8و بخاری در
االدب المفرد ( )763و بیهقی در سنن اش ( )753/17و در اآلداب ( )481و بغوی در شرح السنه
( )8674و در شمایل ( )816و آلبانی در مختصر شمایل ( )778آنرا صحیح دانسته است.
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فَقَالَ النَّبِيُّ ص« :لَكِنْ عِنْدَ اهللِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ» َأوْ قَالَ« :أَنتَ عِنْدَ اهللِ
()231
غَال».
ترجمه :انس بن مال

ت میگوید :مردی بادیه نشین که زاهر نام

داشت از روستا برای نبی اکرم ص هدیه میآورد .پس هنگامی که

میخواست از شهر بیرون برود ،آنحضرت ص نیز او را م هز (به اشیای
شهری) مینمود .همچنین نبی اکرم ص فرمود« :همانا زاهر ،روستایی ماست

و ما شهری او هستیم»( .یعنی او چیزهای روستایی را به ما هدیه میدهد و ما
چیزهای شهری را به او هدیه مینماییم).
قابل یادآوری است که رسول اهلل ص او را که مردی بد قیافه بود،

دوست داشت .روزی ،او مشغول فروختن کاالهایش بود که نبی اکرم ص از

پشت سرش آمد و بدون اینکه وی آنحضرت ص را ببیند ،او را در آغوش
گرفت .او گفت :این کیست؟ مرا رها کن .آنگاه ،چهرهاش را برگرداند و

نبی اکرم ص را شناخت .پس از شناختن ،همچنان پشتاش را به سینهی
(مبارک) نبی اکرم ص میچسباند .نبی اکرم ص میفرمود« :چه کسی این

برده را میخرد»؟ او گفت :ای رسول خدا ،در این صورت ،سوگند به خدا که

بازاری نخواهم داشت .پیامبر اکرم ص فرمود« :ولی شما نزد خداوند ،بی

رونق نیستید» یا اینکه فرمود« :شما نزد خداوند ارزش زیادی دارید».

232ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ ْبنُ حُمَيْدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا الْ ُمبَارِكُ بْنُ فَضَاَلةَ ،عَنِ الْحَسَنِ ،قَالََ :أتَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيّ ص،
( )781صحیح است .روایت احمد ( )167/8و ابویعلی ( )8546و بزار ( )7284و ابن حبان
( 7726ـ الموارد) و بیهقی در سنن اش ( )75337و در اآلداب ( )451و بغوی در شرح السنه
( )8675و شمایل ( .)811و سند آن ،صحیح میباشد .آلبانی در مختصر شمایل ( )775نیز آنرا
صحیح دانسته است.
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اللهَ َأنْ يُ ْدخِلَنِي الْجََّنةَ ،فَقَالَ« :يَا أُمَّ فُالنٍ ،إِنَّ الْجََّن َة
فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اهللِ ،ا ْدعُ َّ
ال تَ ْدخُُلهَا عَجُوزٌ» .قَالََ :فوَلَّتْ تَبْكِي ،فَقَالََ« :أخِْبرُوهَا أََّنهَا ال تَ ْدخُُلهَا وَهِيَ
اللهَ تَعَالَى
عَجُوزٌ ،إِنَّ َّ

يَقُولُ        :



.»     

()232

ترجمه :حسن بصری رحمه اهلل میگوید :پیرزنی نزد نبی اکرم ص آمد
و گفت :ای رسول خدا! از خدا بخواه تا مرا وارد بهشت گرداند .نبی اکرم

ص فرمود« :ای مادر فالنی! هیچ پیرزنی وارد بهشت نمیشود» .راوی

میگوید :با شنیدن این سخن ،آن پیرزن ،گریان برگشت .رسول اهلل ص

فرمود« :به او بگویید که او با این حالت پیری ،وارد بهشت نمیشود .خداوند
متعال میفرماید          :

( )787صحیح است .روایت بغوی درتفسیر ( )15/3و االنوار ( )877و بیهقی در البعث ( .)884و
سند آن ،ضعیف میباشد؛ زیرا عالوه بر مرسل بودن ،مبارک بن فضاله مدلس است و با عنعنه روایت
کرده است .اما این حدیث ،شاهدی دارد که لیث از مجاهد از عایشه روایت نموده است و آنرا بیهقی
در البعث ( )887و ابوالشیخ در اخالق النبی ( )134روایت کرده اند .لیث بن ابی سلیم اگرچه دچار
اختالط گردید و احادیثش را ترک کرده اند اما از حدیث او بعنوان شاهد ،استفاده میشود .همچنین
این روایت را طبرانی در االوسط ( )4454و ابونعیم اصفهانی در صفه الجنه ( )516از طریق احمد بن
طارق الوالبی از سعده بن یسع از سعید بن ابی عروبه از قتاده از سعید بن مسیب از عایشه روایت
کردهاند .باید گفت که احمد بن طارق والبی شناخته شده نیست و مسعده بن یسع را هالک ،دروغگو
و متروک دانسته اند نگا الکامل فی الضعفاء ( )817/6و کتب رجال دیگر .اما او در این روایت ،تنها
نیست؛ بلکه هناء در الزهد ( )75این حدیث را از طریق عبده بن سلیمان کالبی از سعید بن عروبه با
سند فوق روایت نموده است و این سند ،صحیح به نظر میرسد .البته این حدیث را آلبانی در مختصر
شمایل ( )774حسن دانسته و در الصحیحه ( )7132بطور مفصل ،تخریج نموده و اشاره ای به
روایت هناد ننموده است .واهلل اعلم
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( واقعه.)40-48 :

(ما آنان را به وضع خاصی آفریدهایم .آنان را دوشیزگانی آفریدهایم که
شیفتهی همسران خود هستند و هم سن و سال یکدیگرند).

اهلل ص فِي الشِّعرِ
 37ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَالَمِ رَ ُسولِ ِ
رسول خدا ص و شعر
َدثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ،عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ ُشرَيْح،
233ذ ح َّ
شةَ قَالَتْ :قِيلَ َلهَا :هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ص يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ
عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
الشِّ ْعرِ؟ قَالَتْ :كَانَ يَتَمََّثلُ بِشِ ْعرِ ابْنِ َروَاحَةَ ،وَيَتَمَثَّلُ بِ َقوِْلهِ :يَأْتِيكَ بِا َأل ْخبَارِ مَنْ
()233
َودِ.
لَمْ ُتز َّ
ترجمه :از عایشه رضی اهلل عنها پرسیدند :آیا رسول اهلل ص از اشعار هم

به عنوان شاهد استفاده مینمود؟ گفت :آنحضرت ص از اشعار هم استفاده
مینمود و گاهی شعر ابن رواحه را ذکر مینمود و میفرمود« :یَأْتِی

َ بِاألَخْبَارِ

مَنْ لَمْ تُزَوَّدِ».

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
234ذ ح َّ

( )788صحیح است .روایت ترمذی ( )7353و نسائی درعمل الیوم واللیله ( )112و احمد
( )777 ،146 ،183/6و بغوی در شمایل ( .)851و شریک نخعی صدوقی است که بسیار اشتباه
میکند .نگا التقریب ( .)847/1و این حدیث ،طریق دیگری دارد که نسائی در عمل الیوم واللیله
( )116 ،114و احمد ( )156 ،81/6از طریق شعبی از عایشه روایت نموده است .و روایت شعبی از
عایشه منقطع است .همچنین بخاری در االدب المفرد ( )217و ابویعلی ( )5151این حدیث را از
طریق ولید بن ابی ثور از سماک از عکرمه از عایشه روایت کرده اند .و ولید بن ابی ثور ضعیف
میباشد؛ و روایت سماک از عکرمه نیز مشکل دارد .بهر حال ،حدیث با مجموعة این طرق ،صحیح به
نظر میرسد .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )776آنرا صحیح دانسته است.
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حَدَّثَنَا سُفْيَانُ َّالثوْرِيَُّ ،عنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَ َمةَ ،عَنْ أَبِي
ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهلل ص« :إِنَّ أَصْ َدقَ كَلِ َمةٍ قَاَلهَا الشَّا ِعرُ ،كَلِ َمةُ لَبِيدٍ:
()234
أَال كُلُّ شَ ْيءٍ مَا خَال اللَّهَ بَاطِلٌ ،وَكَادَ أُمََّيةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ َأنْ يُسْلِمَ».
ترجمه :ابوهریره ت میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :بهترین سخنی
که شاعر به زبان آورده است ،سخن لبید است که می گوید :بدانید که هر
چیزی غیر از خدا ،رفتنی است .و نزدی

بود که امیه بن ابی صلت ،مسلمان

شود».

َدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدَّثَنَا
235ذ ح َّ
جرٌ
شُعَْبةُ ،عَنِ األَ ْس َودِ بْنِ قَيْس ،عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ ،قَالَ :أَصَابَ حَ َ
أُصْبُعَ رَسُولِ اهلل ص فَدَمِيَتَْ ،فقَالَ« :هَلْ أَنْتِ إِال أُصْبُعٌ دَمِيتِ وَفِي َسبِيلِ اهللِ
()235
مَا لَقِيتِ».
حَدَّثَنَا ابْنُ َأبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ بْنُ عَُييَْنةَ ،عَنِ األَ ْس َودِ بْنِ قَيْس ،عَنْ
ح َوهُ.
جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اهللِ الْبَجَلِيِّ ،نَ ْ
ترجمه :جندب بن سفیان ب لی  میگوید :سنگی به انگشت مبارک

رسول اکرم ص اصابت کرد و انگشتاش ،زخمی شد .آنحضرتص فرمود:
«تو انگشتی بیش نیستی که زخمی شدهای و آنچه به تو وارد شده است ،در
راه اهلل میباشد».

حيَى بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَ ْ
236ذ ح َّ

( )785صحیح است .روایت بخاری ( )6152 ،8351و مسلم ( )7746و ترمذی ( )7351و ابن
ماجه ( )8242و احمد (.)527 ،818 ،811 ،753/7
( )784صحیح است .روایت بخاری ( )6156 ،7377و مسلم ( )1216و ترمذی ( )8854و احمد
(.)818 ،817/5
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سُ ْفيَانُ َّالثوْرِيُّ ،قَالَ :أَْنبَأَنَا أَبُو إِ ْسحَاقَ ،عَنِ الَْبرَاءِ بْنِ عَازِب ،قَالَ :قَالَ لَ ُه
َرجُلٌ :أََفرَ ْرتُمْ عَنْ رَسُولِ اهلل ص يَا أَبَا عُمَا َرةَ؟ فَقَالَ :ال وَاللَّهِ مَا وَلَّى
رَسُولُ اهلل ص ،وَلَكِنْ وَلَّى َسرَعَانُ النَّاسِ ،تَل ََّقْتهُمْ َهوَازِنُ بِالنَّبْلِ ،وَرَسُولُ اهلل
ص عَلَى بَغْلَِتهَِ ،وأَبُو سُ ْفيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَِّلبِ آخِذٌ بِلِجَا ِمهَا،
()236
وَرَسُولُ اهللِ يَقُولُ« :أَنَا النَّبِيُّ ال كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ».
ترجمه :از براء بن عازب  روایت است که مردی به او گفت :ای ابو

عماره! آیا (روز جنگ حنین) از کنار رسول اهلل ص فرار کردید؟ براء

گفت :نه ،سوگند به خدا که رسول اهلل ص فرار نکرد .فقط افراد ع ول که
در قسمت جلو قرار داشتند و هوازن آنان را تیرباران کردند ،فرار نمودند.

رسول اهلل ص بر قاطرش سوار بود و ابو سفیان بن عبدالمطلب ،افسارش را در
دست داشت و آنحضرت ص میفرمود« :من ،نبی خدا هستم و این( ،ادعا)

درو نیست .من فرزند عبدالمطلب هستم».

237ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
َكةَ فِي
جَعْ َفرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ،عَنْ أَنَس :أَنَّ النَّبِيَّص دَخَلَ م َّ
عُ ْم َرةِ الْقَضَاءِ ،وَابْنُ َروَا َحةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَْيهِ ،وَ ُهوَ يَقُولُ :خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ
ضرْبًا ُيزِيلُ اْلهَامَ عَنْ مَقِيِلهِ ،وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ
ضرِبُكُمْ َعلَى تَْنزِيِلهَِ ،
سَبِيِلهِ ،الَْيوْمَ نَ ْ
عَنْ خَلِيِلهِ ،فَقَالَ َلهُ عُ َمرُ :يَا ابْنَ َروَا َحةَ ،بَيْنَ يَدِي رَسُولِ اهلل ص ،وَفِي َحرَمِ
اهللِ تَقُولُ الشِّ ْعرَ ،فَقَالَ ص« :خَلِّ عَْنهُ يَا عُ َمرُ ،فََلهِيَ أَسْ َرعُ فِيهِمْ ،مِنْ نَضْحِ
()237
النَّبْلِ».
( )786صحیح است .روایت بخاری ( )5814و مسلم ( )1226و ترمذی ( )1633و احمد
(.)875 ،731/5
()782صحیح است .روایت ترمذی ( )7352و نسائی درسنن اش ( )7318 ،328و سند آن ،حسن
است؛ اما شواهد و طرق دیگری دارد که صحیح اند .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )717آنرا صحیح
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ترجمه :انس  میگوید :نبی اکرمص در سال عمره القضاء (هفتم
ه ری که برای قضا آوردن عمرهی سال گذشته آمد) وارد مکه شد در حالی

که عبداهلل بن رواحه  جلویش حرکت میکرد و میگفت:
خَلُّوا بَنِی الْکُفَّارِ عَنْ سَبِیلِهِ

الْیَوْمَ نَضْرِبُکُمْ عَلَى تَنْزِیلِهِ

ضَرْبًا یُزِیلُ الْهَامَ عَنْ مَقِیلِهِ

وَیُذْهِلُ الْخَلِیلَ عَنْ خَلِیلِهِ

یعنی :ای فرزندان کفار! راه پیامبر را باز کنید؛ امروز به حکم قرآن ،چنان
با شمشیر شما را میزنیم که کاسهی سر شما را از سرهایتان جدا کند و باعث
شود تا دوستان ،یکدیگر را فراموش کنند.
عمر گفت :ای ابن رواحه! جلوی رسول اهلل ص و در حرم الهی ،شعر

میخوانی؟ نبی اکرم ص فرمود« :ای عمر! او را بگذار؛ تأثیر این اشعار بر
آنان ،از گلوله هم بیشتر است».

238ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ْبنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا َشرِيكٌ ،عَنْ سِمَاكِ بْنِ َحرْب،
َرةٍ ،وَكَانَ
عَنْ جَاِبرِ بْنِ سَ ُم َرةَ ،قَالَ :جَالَسْتُ النَّبِيَّ ص أَكَْثرَ مِنْ مِاَئةِ م َّ
أَصْحَاُبهُ َيتَنَاشَدُونَ الشِّ ْعرَ ،وَيَتَذَا َكرُونَ أَشْيَاءَ ِمنْ أَ ْمرِ الْجَاهِلَِّيةِ ،وَ ُهوَ سَا ِكتٌ
()238
وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ مَ َعهُمْ.
ترجمه :جابر بن سمره  میگوید :بیشتر از صد بار در م لس نبی اکرم

ص حضور پیدا کردم .یارانش شعر میسرودند و دربارهی کارهای دوران

دانسته است.
( )783صحیح است .روایت ترمذی ( )7347و احمد ( )174 ،33 ،36/4و بیهقی ( )717/17و
ابن حبان ( )4241و بغوی در شرح السنه ( )8511بدون جملة آخر .این حدیث را آلبانی در مختصر
شمایل ( )711صحیح دانسته است.
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جاهلیت ،صحبت میکردند در حالی که آنحضرت ص سکوت کرده بود و
چه بسا ،همراهیشان میکرد و تبسم مینمود.

239ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ،عَنْ َعبْدِ الْمَلِكِ بْ ِن
عُمَيْر ،عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،عَنِ النَّبِيِّص قَالَ« :أَشْ َعرُ كَلِمَةٍ
()239
اللهَ بَاطِلٌ».
تَكَلَّمَتْ ِبهَا الْ َعرَبُ كَلِ َمةُ لَبِيدٍ :أَال كُلُّ شَ ْيءٍ مَا خَال َّ
ترجمه :ابوهریره ت میگوید :رسول اهللص فرمود« :بهترین سخنی
که عرب به زبان آورده است ،سخن لبید است که میگوید :بدانید که هر
چیزی غیر از خدا ،رفتنی است».

241ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا َم ْروَانُ بْنُ مُعَاوَِيةَ ،عَنْ عَبْدِ ا ِ
هلل
الشرِيدِ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :كُنْتُ ِردْفَ
الرحْمَنِ الطَّائِفِيِّ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ َّ
بْنِ عَبْدِ َّ
النَّبِيِّ ص ،فَأَنْشَدُْتهُ مِاَئةَ قَافَِيةٍ ِمنْ َقوْلِ أُمََّيةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ ،كُلَّمَا
أَنْشَدُْتهُ بَيْتًا قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص« :هِيهْ» حَتَّى أَنْشَدُْتهُ مِاَئةً يَعْنِي بَيْتًا ،فَقَالَ النَّبِيُّ
()241
صِ« :إنْ كَادَ لَيُسْلِمُ».
ترجمه :شرید میگوید :من پشت سر رسول اهلل ص بر مرکب ،سوار
بودم و صد بیت از اشعار امیه بن ابی صلت را برایش خواندم .هر بیتی را که

میخواندم ،نبی اکرم ص میفرمود« :بیشتر بخوان» تا اینکه صد بیت ،برایش
خواندم .آنگاه نبی اکرم ص فرمود« :نزدی

بود که امیه بن ابی صلت،

مسلمان شود».

241ذ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْ َفزَارِيُّ ،وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر ،وَالْمَعْنَى

( )781صحیح است .البته سند این طریق ،ضعیف است زیرا شریک نخعی از حفظ خوبی برخوردار
نیست؛ اما او متابع دارد چنانچه تخریج آن در شمارة ( )785بیان گردید.
( )757صحیح است .روایت مسلم ( )7744و ابن ماجه ( )8243و احمد (.)831 ،833/5
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الرحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ،عَنْ هِشَامِ بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ،
وَاحِدٌ ،قَاال :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
شةَ ،قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص يَضَعُ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنَْبرًا فِي
عَنْ عَائِ َ
الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَْيهِ قَائِمًا يُفَا ِخرُ عَنْ رَسُولِ اهلل صَ ،أوْ قَالَ :يُنَاِفحُ َعنْ رَسُولِ
اللهَ ُيؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ،مَا ُينَاِفحُ َأوْ يُفَا ِخرُ
اهلل ص وَيَقُولُ ص« :إِنَّ َّ
()241
عَنْ رَسُولِ اهلل ص».
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ،وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَاال :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ،
شةَ ،عَنِ النَّبِيِّصِ ،مثَْلهُ.
عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص برای حسان بن
ثابت ،منبری داخل مس د میگذاشت و حسان باالی آن میایستاد و مفاخر

رسول اهلل ص را ذکر مینمود یا از آنحضرت ص دفاع میکرد و رسول اهلل
ص میفرمود« :تا زمانی که حسان ،مفاخر رسول اهلل ص را بیان میکند یا

از ایشان ،دفاع مینماید ،خداوند او را بوسیلهی روح القدس (جبریل) تأیید
مینماید».

 38ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَالَمِ رَ ُسولِ اهللِ ص فِي السَّ ُمرِ
سخنان مجلس شب نشینی رسول اهلل ص

ضرِ ،قَالَ:
سنُ بْنُ صَبَّاح الْبَزَّارُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّ ْ
242ذ حَدَّثَنَا الْحَ َ
حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيل الثَّقَفِيُّ عَبْدُ اهللِ بْنُ عَقِيل ،عَنْ مُجَالِدٍ ،عَنِ الشَّعْبِيِّ ،عَنْ
شةَ ،قَالَتْ :حَدَّثَ رَسُولُ اهلل ص ،ذَاتَ لَيَْلةٍ نِسَا َءهُ حَدِيثًا،
سرُوق ،عَنْ عَائِ َ
مَ ْ

( )751صحیح است .روایت ابوداود ( )4741و ترمذی ( )7356و احمد ( )27/6و ابویعلی
( )5411و حاکم در المستدرک ( )532/8و طرانی در المعجم الکبیر ( )8437 ،8437و بغوی در
شرح السنه ( )8573و ترمذی و حاکم و ذهبی آنرا صحیح دانسته اند .آلبانی نیز در مختصر شمایل
( )718آنرا صحیح دانسته است.
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فَقَالَتِ ا ْم َرَأةٌ مِْنهُنَّ :كَأَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثُ ُخرَاَفةَ ،فَقَالَ« :أَتَدْرُونَ مَا ُخرَاَفةُ؟ إ َّ
ِن
ُخرَاَفةَ كَانَ َرجُال مِنْ عُذْ َرةَ ،أَ َسرَْتهُ الْجِنُّ فِي الْجَاهِلَِّيةِ ،فَمَكَثَ فِيهِمْ دَ ْهرًا ،ثُمَّ
ث النَّاسَ بِمَا َرأَى فِيهِمْ مِنَ األَعَاجِيبِ ،فَقَالَ
رَدُّوهُ إِلَى اإلِْنسِ ،فَكَانَ يُحَدِّ ُ
()242
النَّاسُ :حَدِيثُ ُخرَاَفةَ».
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :شبی ،رسول اهللص برای

همسرانش ،داستانی بیان نمود .یکی از همسران نبی اکرم ص گفت:

داستانش ،داستان خرافه بود .آنحضرتص فرمود« :آیا میدانید خرافه
چیست؟ خرافه مردی از قبیلهی عذره بود .جنها او را اسیر کردند و برای
مدتی طوالنی ،میان آنان ماند .سران ام ،او را به انسانها برگرداندند .خرافه ،امور
شگفت انگیزی را که در میان آنان دیده بود ،برای مردم ،تعریف میکرد .به
همین سبب ،مردم میگفتند :داستان خرافه».

243ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوُنسَ ،عَنْ هِشَامِ ْب ِن
شةَ ،قَالَتْ :جَلَسَتْ
ُع ْر َوةَ ،عَنِ َأخِيهِ عَبْدِ اهللِ بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
شرَةَ ا ْم َرَأةً فَتَعَاهَ ْدنَ وَتَعَاقَ ْدنَ َأنْ ال يَكْتُمْنَ مِنْ َأخْبَارِ أَ ْزوَا ِجهِنَّ شَْيئًا:
ِإحْدَى عَ ْ
فَقَالَتِ األُولَىَ :ز ْوجِي لَحْمُ جَمَل غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَل وَعْر ،ال َسهْلٌ فَُيرْتَقَى،
وَال سَمِنيٌ َفيُنْتَقَلُ .قَاَلتِ الثَّانَِيةَُ :ز ْوجِي ال أَبُثُّ خََب َرهُ ،إِنِّي َأخَافُ َأنْ ال أَذَ َرهُ،
ج َرهُ .قَالَتِ الثَّالَِثةَُ :ز ْوجِي الْعَشَنَّقُِ ،إنْ أَنْطِقْ ُأطَلَّقْ،
ج َرهُ ،وَبُ َ
ِإنْ َأذْ ُكرْهُ أَذْ ُكرْ عُ َ
َوِإنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ .قَالَتِ الرَّابِ َعةَُ :ز ْوجِي كَلَْيلِ ِتهَا َمةَ ،الحَرٌّ ،وَال قُرٌّ ،وَال
سةَُ :ز ْوجِي ِإنْ دَخَلَ َفهِدََ ،وإِنْ َخرَجَ أَسِدَ ،وَال
مَخَاَفةَ ،وَال سَآ َمةَ .قَاَلتِ الْخَامِ َ
يَسْأَلُ عَمَّا َعهِدَ .قَالَتِ السَّادِ َسةَُ :ز ْوجِي إِنْ أَكَلَ لَفََّ ،وإِنْ َشرِبَ اشْتَفَّ ،وَإِنِ
( )757ضعیف است .روایت احمد ( )142/6و ابویعلی ( )5557و در سند آن ،مجالد بن سعید وجود
دارد .حافظ در التقریب ( )771/7میگوید« :سعید بن مجالد ،قوی نیست» .در نتیجه ،این روایت به
سبب او ضعیف میباشد .آلبانی در مختصر شمایل ( )715نیز آنرا ضعیف دانسته است.
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اضْطَجَعَ الْتَفَّ ،وَال يُوِلجُ الْكَفَّ ،لِيَعْلَمَ الْبَثَّ .قَالَتِ السَّابِ َعةَُ :ز ْوجِي عَيَايَاءُ ،أَ ْو
غَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ ،كُلُّ دَاءٍ َلهُ دَاءٌ ،شَجَّكِ ،أَوْ فَلَّكَِ ،أوْ جَمَعَ كُال لَكِ .قَاَلتِ
الثَّامَِنةَُ :ز ْوجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَب ،وَالرِّيحُ رِيحُ زَ ْرنَب .قَالَتِ التَّاسِ َعةَُ :ز ْوجِي
رَفِيعُ الْعِمَادَِ ،طوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادَِ ،قرِيبُ اْلبَيْتِ مِنَ النَّادِ .قَالَتِ الْعَا ِشرَةُ:
َز ْوجِي مَالِكٌ ،وَمَا مَالِكٌ مَالِكٌ خَْيرٌ مِنْ ذَلِكِ ،لَهُ إِبِلٌ كَثِريَاتُ الْمَبَارِكِ ،قَلِيالتُ
ش َرةَ:
الْمَسَارِحِ ،إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْ ِمزْ َهرِ ،أَيْقَنَّ أََّنهُنَّ َهوَالِكُ .قَالَتِ الْحَادَِيةَ عَ ْ
َز ْوجِي أَبُو زَرْع وَمَا أَبُو زَرْع؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ ُأذُنَيَّ ،وَ َمألَ مِنْ شَحْم عَضُدَيَّ،
وَبَجَّحَنِيَ ،فبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِيَ ،وجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْ َمةٍ بِشَقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَ ْهلِ
صهِيلَ ،وَأطِيطٍ َودَائِس وَمُنَقٍَّ ،فعِنْ َدهُ أَقُولُ ،فَال أُقََّبحَُ ،وأَرْقُدُ ،فَأَتَصََّبحَُ ،وَأ ْشرَبُ،
َ
َمحُ ،أُمُّ أَبِي زَرْع فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْع ،عُكُو ُمهَا َردَاحٌ ،وَبَيُْتهَا فَسَاحٌ ،ابْنُ أَبِي
فَأَتَق َّ
زَرْع ،فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْع ،مَضْجَ ُعهُ كَمَسَلِّ شَطَْبةٍ ،وَتُشْبِ ُعهُ ذِرَاعُ الْجَ ْف َرةِ ،بِنْتُ
أَبِي زَرْع ،فَمَا ِبنْتُ أَبِي زَرْع ،طَ ْوعُ أَبِيهَا َوطَ ْوعُ أ ُِّمهَا ،مِ ْلءُ كِسَاِئهَا ،وَغَْيظُ
جَارَِتهَا ،جَارَِيةُ أَبِي زَرْع ،فَمَا جَارَِيةُ أَبِي زَرْع ،ال تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا ،وَال تُنَقِّثُ
خضُ،
مِ َريتَنَا تَْنقِيثًا ،وَال تَ ْمألُ بَيَْتنَا تَعْشِيشًا ،قَالَتَْ :خرَجَ أَبُو زَرْع ،وَا َأل ْوطَابُ تُمْ َ
صرِهَا ِبرُمَّانََتيْنِ،
فَلَقِيَ ا ْم َرَأةً مَ َعهَا وَلَدَانِ َلهَا ،كَالْ َفهْدَيْنِ ،يَ ْلعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَ ْ
حهَا ،فَنَكَحْتُ بَعْ َدهُ رَجُال َسرِيًّا ،رَكِبَ َشرِيًّا ،وََأخَذَ خَطِّيًّاَ ،وأَرَاحَ
فَطَلَّقَنِي وَنَكَ َ
حةٍ َز ْوجًا ،وَقَالَ :كُلِي أُمَّ زَرْع ،وَمِريِي
عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّاَ ،وأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِ َ
أَهْلَكِ ،فََلوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَ ْيءٍ أَعْطَانِيهِ ،مَا بَلَغَ أَصْ َغرَ آنَِيةِ أَبِي زَرْع .قَالَتْ
()243
شةُ :فَقَالَ لِي رَسُولُ اهلل ص« :كُنْتُ لَكِ َكأَبِي زَرْع ألُمِّ زَرْع».
عَائِ َ
ترجمه :عایشه ل میگوید :یازده زن نشستند و با یکدیگر ،عهد و
پیمان بستند که هیچ چیز از احوال شوهرانشان را کتمان نکنند.
( )758صحیح است .روایت بخاری ( )4131و مسلم ( )7553و نسائی در سنن کبری (،1183
 )1157و ابن حبان ( )2767و ابویعلی (.)5277 ،5271
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اولی گفت :شوهرم مانند شتر الغری است که باالی کوهی قرار دارد .نه
هموار است که به آن صعود شود و نه گوشت چاقی دارد که به خانهها برده
شود( .یعنی بد اخالق است و ویژگی مثبتی ندارد که مردم به او مراجعه
کنند).
دومی گفت :من اسرار شوهرم را فاش نمیکنم؛ زیرا میترسم که به اتمام
نرسد .و اگر از او سخن بگویم ،همة عیوبش را ذکر مینمایم.
سومی گفت :شوهرم فرد قد بلندی است که اگر حرف بزنم ،طالقم
میدهد و اگر سکوت کنم ،مرا معلق میگذارد (ب ز بدی ،هیچ حسنی ندارد).
چهارمی گفت :شوهرم مانند شب سرزمین تهامه ،معتدل است؛ نه بسیار
سرد است و نه بسیارگرم .ترس و وحشتی از او ندارم (چون خوش اخالق
است) و همنشینی با وی ،مالل آور نیست.
پن می گفت :شوهرم هنگامی که وارد خانه میشود ،مانند یوزپلنگ است
(زیاد میخوابد) .و هنگامی که از خانه بیرون میرود ،مانند شیر است (بسیار
ش اع است) .و از مال و اموالی که در خانه وجود دارد ،نمیپرسد.
ششمی گفت :شوهرم هنگام خوردن ،همه چیز را میخورد و هیچ چیز
باقی نمیگذارد و اگر آب بنوشد ،تا تَه مینوشد و ظرف را خالی میکند .و
هنگام خوابیدن ،خود را ی

گوشه میپیچد و میخوابد و دستاش را وارد

لباسم نمیکند تا محبت مرا نسبت به خودش بداند.
هفتمی گفت :شوهرم ،فرد کودنی است و یا اینکه توان نزدیکی با زنان را
ندارد .احمق و نادان است .همة عیوب ،در او جمع شده است .سرت را زخمی
میکند و یا عضوی از اعضایت را میشکند یا اینکه هم زخمی میکند و هم
میشکند.
هشتمی گفت :نوازش شوهرم مانند نوازش خرگوش است یعنی بسیار
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متواضع و خوش اخالق میباشد .و بویی مانند بوی زرنب* دارد.
نهمی گفت :شوهرم از نسب باالیی برخوردار است؛ قد بلندی دارد و
خاکستر خانهاش بسیار زیاد است .یعنی فرد سخاوتمندی میباشد .همچنین
خانهاش نزدی

محل ت مع مردم است.

دهمی گفت :شوهرم ،مال

 ،نام دارد؛ مال

کیست؟ مال

بهتر از این

حرفها است .او شتران زیادی دارد که بیشتر اوقات ،کنار خانه خوابیدهاند و
کمتر به چرا میروند .و هنگامی که صدای موسیقی را بشنوند ،میدانند که
هماکنون ذبح خواهند شد( .یعنی فردی بسیار سخاوتمند است طوریکه شتران
را بیشتر اوقات ،کنار خانه نگه میدارد تا هنگام آمدن مهمان در دسترس
باشند .و به محض اینکه مهمان بیاید ،م لس موسیقی برپا میکند و شتری ذبح
مینماید).
یازدهمی گفت :شوهرم ابوزرع است؛ میدانید ابوزرع چه کسی است؟ او
گوشهایم را با زیورآالت آراسته و بازوهایم را چاق و فربه نموده و باعث
خوشحالی من گردیده است .من هم خوشحال شدهام .او مرا در میان صاحبان
گوسفند یافت که به دشواری زندگی میکردم .پس مرا به میان اسبداران و
شترداران و کشاورزان آورد .سخنانم را میپذیرد .صبحها میخوابم چرا که به
اندازهی کافی ،خدمتگزار دارد .نزد ما آب زیادی وجود دارد .اما مادر ابوزرع،
آیا مادرش را میشناسید؟ او انبارهای بسیار وسیعی دارد که مملو از غذا و
سایر کاالها میباشد و دارای خانهی بسیار بزرگی است.
اما فرزند ابوزرع ،آیا فرزند ابوزرع را میشناسید؟ خوابیدنش به شمشیری
شباهت دارد که از نیام ،بیرون آورده شده باشد .یعنی زیبا است .و با ی

*

زرنب ،گیاه خوشبویی است.

ران
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بزغاله ،سیر میکند .یعنی کم خوراک است.
و دختر ابوزرع ،آیا میدانید که دختر ابوزرع چه کسی است؟ او دختری
فرمانبردار است .از مادرش اطاعت میکند .چاق و چهارشانه است و به
اندازهای زیبا است که باعث ناراحتی هوویش میشود .اما کنیز ابوزرع ،آیا
میدانید او کیست؟ او فرد رازداری است که سخنان ما را به مردم نمیگوید و
امانت داری است که غذای ما را حیف و میل نمیکند .و نظافت کاری است
که اجازه نمیدهد خانهی ما خس و خاشاک بگیرد.
روزی ،ابوزرع از خانه بیرون رفت در حالی که مش

ها پر از شیر بودند.

او در مسیر راه با زنی برخورد کرد که دو بچهی مانند دو یوزپلنگ داشت.
آن بچهها ،با پستانهای مادرشان که به انار میماند ،بازی میکردند .ابوزرع مرا
طالق داد و با آن زن ،ازدواج کرد.
من هم بعد از او با مردی شریف ،و سرمایهدار ،اسب سوار و نیزه به
دست ،ازدواج کردم که شتران زیادی به من ارزانی داشت و از هرچیز ،ی
نوع برای من تدارک دید و به من گفت :ای ام زرع! بخور و به خانوادهات نیز
بخوران .ولی در عین حال ،اگر همهی چیزهایی را که او به من داده است،
ی

جا جمع کنم ،به اندازهی کوچکترین ظرف ابوزرع نمیشود.
عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص بعد از شنیدن این سخنان

فرمود« :من برای تو مانند ابوزرع برای ام زرع هستم».

اهلل ص
 39ـ بَابُ فِي صِفَةِ نَومِ رَ ُسولِ ِ
خوابیدن رسول اهلل ص

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
244ذ ح َّ
حَدَّثَنَا إِ ْسرَائِيلُ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ َيزِيدَ ،عَنِ الَْبرَاءِ بْنِ عَازِب ،أَنَّ
النَّبِيَّ ص كَانَ ِإذَا َأخَذَ مَضْجَ َعهُ وَضَعَ كَ َّفهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ األَيْمَنِ ،وَقَالَ:
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()244

«رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ َيوْمَ تَْبعَثُ عِبَادَكَ».

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِ ْسرَائِيلُ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي عُبَيْ َدةَ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ ،مِثَْلهُ وَقَالََ :يوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ
ترجمه :براء بن عازب رضی اهلل عنهما میگوید :هر گاه ،نبی اکرم ص

میخواست بخوابد ،کف دست راستش را زیر رخسار سمت راستش
میگذاشت و میفرمود« :رَبِّ قِنِی عَذَابَ

َ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ»( .پروردگارا!

روزی که بندگانت را حشر مینمایی ،مرا از عذابت ،محفوظ نگه دار).

245ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،قَالَ :حَدََّثنَا
سُ ْفيَانُ ،عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر ،عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ ِحرَاش ،عَنْ حُذَيْ َفةَ قَالَ :كَانَ
النَّبِيُّ ص ِإذَا َأوَى إِلَى ِفرَا ِشهِ ،قَالَ« :اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ َوَأحْيَا»َ ،وِإذَا
()245
اسْتَْيقَظَ قَالَ« :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي َأحْيَانًابَعْدَمَا أَمَاتَنَا َوإِلَْيهِ النُّشُورُ».
ترجمه :حذیفه  می گوید :و قتی که نبی اکرم ص به رختخواب
میرفت ،میفرمود« :اللَّهُمَّ بِاسْمِ

َ أَمُوتُ وَأَحْیَا»( .خدایا! به نام تو میخوابم و

بیدار میشوم».
و هنگامی که بیدار میشد ،میفرمود« :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَحْیَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا

( )755صحیح است .روایت ترمذی ( )8813و احمد ( )713 ،717 ،731/5و نسائی در عمل الیوم
واللیله ( .)244و در سند آن ،اختالفات زیادی ،وجود دارد ،اما این حدیث ،شواهدی دارد که عبارتند
از1 :ـ روایت حذیفه که ترمذی ( )8813از حذیفه ،روایت نموده و میگوید« :حسن و صحیح است»
7ـ روایت حفصه که احمد ( )733 ،736/6آنرا روایت نموده است .در نتیجه این حدیث با مجموع
طرقش صحیح میباشد .آلبانی در مختصر شمایل ( )716نیز آنرا صحیح دانسته است.
()754صحیح است .روایت بخاری ( )2815 ،6815 ،6817و ابوداود ( )4751و ترمذی
( )8512و نسائی در عمل الیوم واللیله ( )251 ،253 ،252جملة اول را فقط؛ و ابن ماجه ()8337
فقط جملة دوم را.
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وَإِلَیْهِ النُّشُورُ»( .حمد و سپاس از آنِ خدایی است که ما را از خواب ،بیدار
کرد و بسوی او حشر خواهیم شد».

246ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَاَلةَ ،عَنْ عُقَيْل،
شةَ ،قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اهلل صِ ،إذَا َأوَى
أُرَاهُ عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
اللهُ َأحَدٌ وَ قُلْ
إِلَى ِفرَا ِشهِ كُلَّ لَيَْلةٍ جَمَعَ كَفَّْيهِ فَنَفَثَ فِيهِمَا ،وََق َرأَ فِيهِمَا :قُلْ ُهوَ َّ
أَعُوذُ ِبرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ ِبرَبِّ النَّاسِ ،ثُمَّ مَسَحَ ِبهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَ ِدهِ،
()246
يَبْ َدأُ ِبهِمَا َرأْ َسهُ َووَ ْج َههُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَ ِدهِ ،يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَالثَ مَرَّاتٍ.
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :نبی اکرم ص هر شب ،هنگامی
که که به رختخواب میرفت ،کف دستهایش را به هم نزدی

میکرد و

سورههای اخالص و فلق و ناس را میخواند و در آنها میدمید .سپس از سر و
صورت و قسمت جلوی بدنش شروع مینمود و تا جایی که میتوانست مسح
میکرد و این کار را سه بار ،تکرار مینمود.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
247ذ ح َّ
حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،عَنْ سَلَ َمةَ بْنِ ُكهَيل ،عَنْ ُكرَيْب ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس :أَنَّ رَسُولَ اهلل
ص نَامَ حَتَّى نَ َفخَ ،وَكَانَ ِإذَا نَامَ نَ َفخَ ،فَأَتَاهُ بِاللٌ فَآذََنهُ بِالصَّالةِ ،فَقَامَ وَصَلَّى
()247
ِصةٌ.
وَلَمْ يََتوَضَّأْ .وَفِي الْحَدِيثِ ق َّ
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص خوابید طوری

که صدای نفسش شنیده شد .قابل یادآوری است که هر گاه ،آنحضرت ص

( )756صحیح است .روایت بخاری ( )6811 ،412و ابوداود ( )4746و ترمذی ( )8577و ابن
ماجه (.)8324
( )752صحیح است .روایت بخاری ( )1113 ،117 ،613 ،138و مسلم ( )268و ابوداود
( )1865و نسائی ( )1177و ابن ماجه ( )1868و احمد (.)843 ،757/1
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میخوابید ،صدای نفسش شنیده میشد.
سپس بالل آمد و وقت نماز را به رسول اهلل ص اعالن نمود .پیامبر اکرم

ص برخاست و بدون اینکه وضو بگیرد ،نماز خواند.

248ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَفَّانُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّا ُد
بْنُ سَلَ َمةَ ،عَنْ ثَابِتٍَ ،عنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،أَنَّ رَسُولَ اهلل ص كَانَ ِإذَا َأوَى إِلَى
ِفرَا ِشهِ ،قَالَ« :الْحَمْدُ لَِّلهِ الَّذِي َأطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا ،فَكَمْ مِمَّنْ ال
()248
كَافِيَ َلهُ وَال ُم ْؤوِي».
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :هنگامی که رسول اهلل ص به

رختخوابش میرفت ،میفرمود« :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَکَفَانَا وَآوَانَا،
فَکَمْ مِمَّنْ ال کَافِیَ لَهُ وَال مُؤْوِی»( .حمد و ستایش از آنِ خدایی است که به ما
آب و غذا عنایت کرد و ما را کفایت نمود و مأوی عنایت فرمود .چقدر
زیادند افرادی که کفایت کننده و مأوی دهندهای ندارند).

جرَْيرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ْب ُن
249ذ حَدَّثَنَا الْحُسَْينُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْ ُ
َحرْب ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَ َمةَ ،عَنْ حُمَيْدٍ ،عَنْ بَ ْكرِ ْبنِ عَبْدِ اهللِ الْ ُمزَنِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ رَبَاح ،عَنْ أَبِي قَتَا َدةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ ِإذَا عَرَّسَ بِلَيْل
الصْبحِ نَصَبَ ذِرَا َعهُ ،وَوَضَعَ َرأْ َسهُ
اضْطَجَعَ عَلَى شِ ِّقهِ األَيْمَنَِ ،وِإذَا عَرَّسَ قَُبيْلَ ُّ
()249
عَلَى ك َِّفهِ.
132ی ابو قتاده  میگوید :هر گاه ،رسول اهللص شبانه ،توقف مینمود،

( )753صحیح است .روایت مسلم ( )7214و ابوداود ( )4748و ترمذی ( )8816و نسائی در عمل
الیوم واللیله ( )211و ابن حبان (.)4457
( )751صحیح است .روایت دمسلم ( )638و احمد ( )871 ،713/4و حاکم در المستدرک
( )554/1و بیهقی در سنن اش ( )746/4و ابن حبان (.)6575
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به سمت راستش میخوابید .ولی اگر اندکی قبل از صبح ،توقف مینمود،
ساعدش را به زمین میزد و نصب میکرد و سرش را باالی کف دستش
میگذاشت.
 41ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ النَّبِيِّ ص
عبادت نبی اکرم ص

َدثَنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،وَبِشْرُ بْنُ ُمعَاذٍ ،قَاال :حَدَّثَنَا َأبُو َعوَاَنةَ ،عَ ْن
251ذ ح َّ
ختْ
زِيَادِ بْنِ عِالَقةَ ،عَنِ الْمُغِريَةِ بْنِ ُشعَْبةَ ،قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اهلل ص حَتَّى انْتَ َف َ
َخرَ؟
اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ َذنْبِكَ وَمَا تَأ َّ
قَدَمَاهُ ،فَقِيلَ َلهُ :أَتَتَكََّلفُ هَذَا ،وَقَدْ غَ َفرَ َّ
()251
قَالَ« :أَفَال أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»؟
187ی مغیره بن شعبه  میگوید :رسول اهللص به اندازهای نماز خواند
که قدمهایش ورم نمود .به او گفته شد :آیا اینگونه خودت را به زحمت
میاندازی ،حال آنکه گناهان گذشته و آیندهات ،بخشیده شدهاند؟ فرمود« :آیا
بندهای سپاسگزار نباشم»؟

251ذ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّار الْحُسَيْنُ بْنُ ُحرَيْثٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ْب ُن
مُوسَى ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو ،عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ
اهلل ص يُصَلِّي حَتَّى َترِمَ قَدَمَاهُ ،قَالَ :فَقِيلَ َلهُ :أَتَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ أَنَّ اللَّهَ
َخرَ؟ قَالَ« :أَفَال أَكُونُ عَبْدًا
تَعَالَى قَدْ غَ َفرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا َتأ َّ
()251
شَكُورًا»؟

( )747صحیح است .روایت بخاری ( )6821 ،5386 ،1187و مسلم ( )7311و ترمذی ( )517و
نسائی د سنن کبری ( )11471و ابن ماجه (.)1511
( )741صحیح است .روایت ابن خزیمه ( )1135و بزار ( .)7837 ،7831و سند آن ،به سبب محمد
بن عمرو بن علقمه بن وقاص ،حسن است؛ حافظ در التقریب ( )116/7میگوید« :صدوقی است که

061

شمایل

محمدص

ترجمه :ابوهریره  میگوید :رسول اهلل ص به اندازهای نماز میخواند
که قدمهایش ورم مینمود .به او گفته شد :اینقدر نماز میخوانی حال آن که
به تو وحی شده است که :خداوند متعال ،گناهان گذشته و آیندهات را مغفرت
نموده است؟ فرمود« :آیا بندهای سپاسگزار نباشم»؟

الرحْمَنِ الرَّمْلِيُّ ،قَالَ:
َدثَنَا عِيسَى ْبنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ َعبْدِ َّ
252ذ ح َّ
حَدَّثَنَا عَمِّي يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ ،عَنِ األَعْ َمشِ ،عَنْ أَبِي صَالِح ،عَنْ أَبِي
ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص يَقُومُ يُصَلِّي حَتَّى تَنْتَ ِفخَ قَ َدمَاهُ ،فَيُقَالُ َلهُ :يَا
َخرَ؟ ،قَالَ:
اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأ َّ
رَسُولَ اهللِ ،تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَ َفرَ َّ
()252
«أَفَال أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا»؟
ترجمه :ابوهریره  میگوید :رسول اهلل ص به اندازهای شبها به نماز
میایستاد که قدمهایش ،ورم مینمود .به او گفته میشد :اینگونه عمل مینمایی
حال آنکه گناهان گذشته و آیندهات ،مغفرت شدهاند؟ فرمود« :آیا بندهای
سپاسگزار نباشم»؟

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدََّثنَا
253ذ ح َّ
شةَ عَنْ صَالةِ
شُعَْبةُ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنِ األَ ْس َودِ بْنِ َيزِيدَ ،قَالَ :سَأَلْتُ عَائِ َ
رَسُولِ اهلل ص بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ :كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ،ثُمَّ يَقُومُ ،فَِإذَا كَانَ مِنَ
حرِ َأوَْترَ ،ثُمَّ أَتَى ِفرَا َشهُ ،فَِإذَا كَانَ َلهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهِْلهِ ،فَِإذَا سَمِعَ ا َألذَانَ
السَّ َ
()253
وَثَبَ ،فَِإنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَْيهِ مِنَ الْمَاءَِ ،وإِالَّ َتوَضَّأَ َو َخرَجَ إِلَى الصَّالةِ.
اوهامی دارد» .اما این روایت با توجه به حدیث گذشته و حدیث آینده ،صحیح میباشد؛ آلبانی در
مختصر شمایل ( )777آنرا صحیح دانسته است.
( )747صحیح است .روایت ابن ماجه ( .)1577و با توجه به حدیث گذشته ،صحیح میباشد.
( )748صحیح است .روایت بخاری ( )6 115و نسائی ( )787/8و ابن حبان (7418ـ احسان) و
طیالسی (.)1836
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060

184ی اسود بن یزید میگوید :از عایشه رضی اهلل عنها دربارهی نماز شب

رسول اهلل ص پرسیدم .گفت :آنحضرتص اول شب ،میخوابید .سپس
بیدار میشد و به نماز میایستاد و هنگام سحر ،وتر میخواند .آنگاه به

رختخوابش میرفت و اگر احساس نیاز مینمود ،با همسرش ،همبستر میشد.
و هنگام شنیدن اذان ،از جایش میپرید .اگر جنب میبود ،بر خودش آب
میریخت و غسل مینمود .در غیر این صورت ،وضو میساخت و برای نماز
بیرون میرفت.

254ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس (ح) َوحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْ ُن
خرَمَةَ بْنِ ُسلَيْمَانََ ،عنْ
مُوسَى األَْنصَارِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْنٌ ،عَنْ مَالِكٍ ،عَنْ مَ ْ
ُكرَيْبَ ،عنِ ابْنِ عَبَّاس ،أََّنهُ َأخَْب َرهُ أََّنهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوَنةَ وَهِيَ خَالَُتهُ ،قَالَ:
جعْتُ فِي َعرْضِ اْلوِسَا َدةِ ،وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اهلل ص فِي طُوِلهَا ،فَنَامَ
فَاضْطَ َ
صفَ اللَّيْلُ َأوْ قَبَْلهُ بِقَلِيل َأوْ بَعْدَهُ بِقَلِيل ،فَا ْستَيْقَظَ
رَسُولُ اهلل ص حَتَّى ِإذَا انْتَ َ
خوَاتِيمَ
شرَ اآليَاتِ الْ َ
سحُ َّالنوْمَ عَنْ َوجْ ِههِ ،ثُمَّ َق َرأَ الْعَ ْ
رَسُولُ اهلل ص ،فَجَعَلَ يَمْ َ
مِنْ سُو َرةِ آلِ عِ ْمرَانَ ،ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّق فََتوَضَّأَ مِْنهَاَ ،فَأحْسَنَ اْلوُضُوءَ ،ثُمَّ
قَامَ يُصَلِّي ،قَالَ عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبَّاس :فَقُمْتُ إِلَى جَنِْبهَِ ،فوَضَعَ رَسُولُ اهلل ص
يَ َدهُ الْيُمْنَى عَلَى َرأْسِي ،ثُمَّ َأخَذَ بُِأذُنِي الْيُمْنَى ،فَفَتََلهَا فَصَلَّى رَكْ َعتَيْنِ ،ثُمَّ
رَ ْكعَتَيْنِ ،ثُمَّ رَكْعََتيْنِ ،ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ،ثُمَّ رَكْ َعتَيْنِ ،ثُمَّ رَكْعَتَْينِ ،قَالَ مَعْنٌ :سِتَّ
َذنُ ،فَقَامَ فَصَلَّى رَكْ َعتَيْنِ خَفِي َفتَيْنِ،
مَرَّاتٍ ،ثُمَّ أَوَْترَ ،ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَا َءهُ الْ ُمؤ ِّ
()254
ثُمَّ َخرَجَ فَصَلَّى الصُّْبحَ.
ترجمه :عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :شبی ،در خانهی خالهام

( )745صحیح است .روایت بخاری ( )138و مسلم ( )268و ابوداود ( )1865و نسائی (،717/8
 )711و ابن ماجه  )1868و احمد (.)843 ،757/1

061

شمایل
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؛میمونه رضی اهلل عنها؛ همسر رسول اهلل ص؛ خوابیدم .میمونه در عرض بالش
و رسول اهلل ص در طول آن ،سرش را نهاد .آنگاه رسول اهلل ص خواب

رفت ولی پس از گذشت نصف شب یا کمتر از آن ،بیدار شد و با کشیدن
دستها بر چهرهی خویش ،خواب را از خود دور کرد و ده آیهی اخیر
سورهی آل عمران را تالوت نمود و بعد بسوی مش

آبی که آویزان بود،

رفت و خوب و کامل ،وضو گرفت و به نماز ایستاد.
ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :من نیز کنار ایشان به نماز ایستادم.

آنحضرت ص دست راستش را بر سر من گذاشت و گوش راست مرا اندکی
فشرد .پس از آن ،رسول اهلل ص دوازده رکعت نماز دو رکعتی خواند و دراز

کشید .و هنگامی که اذان صبح گفته شد ،دو رکعت سنت ف ر را بصورت
مختصر خواند و برای ادای نماز ف ر ،به مس د رفت.

255ذ حَدَّثَنَا أَبُو ُك َريْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَالءِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،عَنْ ُشعَْبةَ،
عَنْ أَبِي جَ ْم َرةَ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَالثَ
()255
ش َرةَ رَكْ َعةً.
عَ ْ
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص شبها ،سیزده
رکعت ،نماز میخواند.

َدثَنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو َعوَاَنةَ ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنْ زُرَا َر َة
256ذ ح َّ
شةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صكَانَ ِإذَا لَمْ يُصَلِّ
بْنِ َأوْفَى ،عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام ،عَنْ عَائِ َ
ِالليْلِ ،مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ َّالنوْمَُ ،أوْ غَلَبَْتهُ عَيْنَاهُ ،صَلَّى مِنَ َّالنهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
ب َّ

( )744صحیح است .روایت بخاری ( )1183و مسلم ( )265و ترمذی ( )557و احمد (،875/1
 )883و ابن خزیمه (.)1165
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061

()256

رَكْ َعةً.

ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :هر گاه ،نبی اکرم ص در شب به
سبب خواب افتادن یا غلبهی خواب ،نماز نمیخواند ،روزانه (میان نماز صبح و
ظهر) دوازده رکعت میخواند.

257ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَالءِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأبُو أُسَا َمةَ ،عَنْ هِشَام َي ْعنِي
ابْنَ حَسَّانَ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِريِينَ ،عَنْ أَبِي ُهرَيْ َرةَ ،عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَِ« :إذَا قَامَ
()257
َأحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَْيفْتَِتحْ صَالَتهُ ِبرَكْ َعتَيْنِ خَفِي َفتَيْنِ».
180ی ابوهریره  میگوید :نبی اکرم ص فرمود« :هر گاه ،یکی از
شما در شب ،بیدار شد ،نمازش را با دو رکعت مختصر ،آغاز نماید».

258ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس (ح) َوحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ْب ُن
مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْنٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكٌ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ أَبِي بَكْرَ ،عنْ
جهَنِيِّ ،أَنَّهُ قَالَ:
خرَ َمةَ َأخَْب َرهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْ ُ
أَبِيهِ ،أَنَّ عَبْدَ اهللِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَ ْ
ألَرْمُقَنَّ صَالةَ النَّبِيِّ ص ،فََتوَسَّدْتُ عََتبََتهُ أَوْ فُسْطَا َطهُ ،فَصَلَّى رَسُولُ اهلل ص
رَ ْكعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ،ثُمَّ صَلَّى رَكْعََتيْنِ َطوِيلَتَيْنِ َطوِيَلَتيْنِ َطوِيلَتَيْنِ ،ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
وَهُمَا ُدونَ اللَّتَيْنِ قَبَْلهُمَا ،ثُمَّ صَلَّى رَكْ َعتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبَْلهُمَا ،ثُمَّ صَلَّى
رَ ْكعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبَْلهُمَا ،ثُمَّ صَلَّى رَكْ َعَتيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ،ثُمَّ
()258
ش َرةَ رَكْ َعةً.
َأوَْترَ فَذَلِكَ ثَالثَ عَ ْ

( )746صحیح است .روایت مسلم ( )265و ابوداود ( )1857و ترمذی ( )557و نسائی (،111/8
777ـ  )771و ابن ماجه (.)1111
( )742صحیح است .روایت مسلم ( )263و ابوداود ( )1878و احمد (.)811 ،787/7
( )743صحیح است .روایت مسلم ( )264و ابوداود ( )1866و نسائی ( )1886و ابن ماجه
( )1867و احمد (.)118/4
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ترجمه :عبداهلل بن قیس میگوید :زید بن خالد جهنی  با خود ،گفت:

نماز رسول اهلل ص را زیر نظر میگیرم .او میگوید :به همین خاطر ،کنار در

خانهی رسول اهلل ص خوابیدم .نخست ،آنحضرت ص دو رکعت نماز

مختصر خواند .سپس دو رکعت بسیار طوالنی خواند .بعد از آن ،دو رکعت،
دو رکعت ادامه داد تا اینکه هشت رکعت گردید و هر دو رکعت از دو
رکعت قبلی ،مختصرتر بود .سپس ی

رکعت ،نماز وتر خواند که م موع

آنها ،سیزده رکعت شدند.

259ذ حَدَّثَنَا إِ ْسحَاقُ بْنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْنٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكٌ،
الرحْمَنِ ،أََّنهُ َأخَْبرَهُ أَنَّهُ
عَنْ سَعِيدِ ْبنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقُْبرِيِّ ،عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ بْنِ عَبْدِ َّ
شةَ ،كَْيفَ كَانَتْ صَالةُ َرسُولِ اهلل ص فِي َرمَضَانَ؟ فَقَالَتْ :مَا كَانَ
سَأَلَ عَائِ َ
ش َرةَ رَكْ َعةً،
رَسُو ُل اهلل ص لَِيزِيدَ فِي رَمَضَانَ وَال فِي غَْي ِرهِ عَلَى ِإحْدَى عَ ْ
يُصَلِّي أَ ْربَعًا ،ال تَسْأَلْ عَنْ حُسِْنهِنَّ َوطُوِلهِنَّ ،ثُمَّ يُصَلِّي أَ ْرَبعًا ال تَسْأَلْ عَنْ
شةُ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،أَتَنَامُ قَبْلَ
حُسِْنهِنَّ َوطُوِلهِنَّ ،ثُمَّ يُصَلِّي ثَالثًا ،قَالَتْ عَائِ َ
()259
شةُ ،إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ،وَال يَنَامُ قَلْبِي».
َأنْ تُوِترَ؟ فَقَالَ« :يَا عَائِ َ
ترجمه :از عایشه ل دربارة نماز شب رسول اهللص در رمضان ،سؤال

شد .فرمود :رسول اهللص در رمضان و غیر رمضان ،بیشتر از یازده رکعت،
نمیخواند .ابتدا چهار رکعت میخواند و آنها را بسیار زیبا و طوالنی میخواند.

سپس ،چهار رکعت دیگر میخواند .و آنها را نیز به همان زیبایی رکعات اول،
ادا میکرد .و در پایان ،سه رکعت دیگر میخواند.
عایشه ل میگوید :از رسول اهللص پرسیدم :آیا شما قبل از خواندن

( )741صحیح است .روایت بخاری ( )8461 ،7717 ،1152و مسلم ( )283و ابوداود ( )1851و
ترمذی ( )581و نسائی ( )1571و احمد (.)175 ،28 ،86/6
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نماز وتر ،میخوابید؟ آنحضرتص فرمود« :ای عایشه! چشمانم میخوابند؛ اما
قلبم بیدار است».

261ذ حَدَّثَنَا إِ ْسحَاقُ بْنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْنٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكٌ،
شةَ :أَنَّ رَسُولَ اهلل ص كَانَ يُصَلِّي مِنَ
عَنِ ابْنِ شِهَاب ،عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
ش َرةَ رَكْ َعةً ،يُوِترُ مِْنهَا بِوَاحِ َدةٍ ،فَِإذَا َف َرغَ مِْنهَا ،اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ
اللَّيْلِ ِإحْدَى عَ ْ
()261
األَيْمَنِ.
ح َوهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ  :حَدَّثَنَا مَعْنٌ ،عَنْ مَالِكٍ ،عَنِ ابْنِ ِشهَاب ،نَ ْ
ح َوهُ.
(ح) وَحَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ ،عَنْ مَالِكٍ ،عَنِ ابْنِ ِشهَاب نَ ْ
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص شبها یازده رکعت نماز
میخواند که ی

رکعت از آنها وِتر بود .و پس از اتمام نماز ،به سمت

راستش ،دراز میکشید.

َدثَنَا هَنَّادٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو ا َأل ْحوَصِ ،عَنِ األَعْ َمشِ ،عَنِ إِْبرَاهِيمَ،
261ذ ح َّ
شةَ قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص ،يُصَلِّي مِنَ اللَّْيلِ تِسْعَ
عَنِ األَ ْس َودِ ،عَنْ عَائِ َ
()261
رَ َكعَاتٍ.
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ
ح َوهُ.
َّالثوْرِيُّ ،عَنِ األَعْ َمشِ ،نَ ْ
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص شبها ،نه رکعت ،نماز

( )767صحیح است .روایت مسلم ( )286و ابوداود ( )1884و ترمذی ( )557و نسائی ()785/8
و احمد (.)137 ،84/6
( )761صحیح است .روایت ترمذی ( )558و نسائی ( )758 ،757/8و ابن ماجه ( )1867و
طحاوی در شرح المعانی ( )735/1و ابن حبان ( .)7614و سند آن ،صحیح میباشد؛ آلبانی نیز در
مختصر شمایل ( )781آنرا صحیح دانسته است.
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میخواند.

َدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدَّثَنَا
262ذ ح َّ
شُعَْبةُ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ مُرَّةَ ،عَنْ أَبِي حَ ْم َزةََ ،رجُل مِنَ األَنْصَارِ ،عَنْ َرجُل مِنْ بَنِي
الليْلِ ،قَالَ :فَلَمَّا َدخَلَ
عَبْس ،عَنْ حُذَيْ َفةَ بْنِ الْيَمَانِ :أََّنهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ص مِنَ َّ
اللهُ أَكَْبرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجََبرُوتِ ،وَالْكِْبرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»،
فِي الصَّالةِ ،قَالََّ « :
حوًا مِنْ قِيَا ِمهِ ،وَكَانَ يَقُولُ« :سُبْحَانَ رَبِّيَ
قَالَ :ثُمَّ َق َرأَ الْبَ َق َرةَ ،ثُمَّ رَكَعَ رُكُو َعهُ نَ ْ
حوًا مِنْ رُكُوعِهِ،
الْعَظِيمُِ ،سبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ،ثُمَّ رَفَعَ َرأْ َسهُ ،فَكَانَ قِيَا ُمهُ نَ ْ
حوًا ِمنْ
وَكَانَ يَقُولُِ« :لرَبِّيَ الْحَمْدُِ ،لرَبِّيَ الْحَمْدُ» ،ثُمَّ سَجَدَ ،فَكَانَ سُجُو ُدهُ نَ ْ
قِيَا ِمهِ ،وَكَانَ يَقُولُ« :سُبْحَانَ رَبِّيَ األَعْلَى ،سُْبحَانَ رَبِّيَ األَعْلَى» ،ثُمَّ رَفَعَ
حوًا مِنَ السُّجُودِ ،وَكَانَ يَقُولُ« :رَبِّ اغْ ِفرْ لِي،
السجْدَتَيْنِ نَ ْ
َرأْ َسهُ ،فَكَانَ مَا بَيْنَ َّ
رَبِّ اغْ ِفرْ لِي» حَتَّى َق َرأَ الْبَ َق َرةَ ،وَآلَ عِ ْمرَانَ ،وَالنِّسَاءَ ،وَالْمَائِ َدةََ ،أوِ األَْنعَامَ،
()262
شُعَْبةُ الَّذِي شَكَّ فِي الْمَائِ َدةِ ،وَاألَنْعَامِ.
ترجمه :از حذیفه بن یمان  روایت است که وی همراه رسول اهلل ص

نماز خواند .او میگوید :هنگامی که پیامبر اکرم ص نماز را آغاز نمود،

اللهُ أَكَْبرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجََبرُوتِ ،وَالْكِْبرِيَاءِ وَالْعَظَ َمةِ» .سپس
فرمودَّ « :
سورهی بقره را خواند و بعد از آن ،رکوع نمود .رکوعش تقریباً به اندازهی

قیامش بود .و در رکوع« ،سُْبحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ،سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» میگفت.
آنگاه ،سرش را از رکوع ،بلند نمود .ایستادن بعد از رکوعش هم تقریباً به

اندازهی رکوعش بود .و هنگام ایستادنِ« ،لرَبِّيَ الْحَمْدُِ ،لرَبِّيَ الْحَمْدُ»

( )767صحیح است .روایت ابوداود ( )325و نسائی (111/7ـ  )781 ،777و طیالسی ( )516و
طبرانی در «الدعاء» ( )78و سند آن ،صحیح میباشد؛ مردی از بنی عبس را که در سند آمده است،
حافظ در التقریب ( )837/1صله بن زفر معرفی نموده است و او ،تابعی است و ثقه میباشد.
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میگفت .بعد از آن ،س ده نمود .س دهاش هم تقریباً به اندازهی ایستادنش بود

و در آن« ،سُبْحَانَ رَبِّيَ األَعْلَى ،سُبْحَانَ رَبِّيَ األَعْلَى» میگفت .سپس سرش
را از س ده بلند نمود .نشستن میان دو س دهاش هم تقریبا به اندازهی س دهاش

بود .و در آن« ،رَبِّ اغْفِ ْر لِي ،رَبِّ اغْ ِفرْ لِي» میگفت .تا اینکه (در چهار
رکعت) سورههای بقره ،آل عمران ،نساء و مائده را خواند.

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَ ِد
263ذ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بْنُ نَافِع الْبَ ْ
سلِم الْعَبْدِيِّ ،عَنْ أَبِي الْمَُتوَكِّلِ ،عَنْ عَائِشَةَ،
بْنُ عَبْدِ اْلوَارِثِ ،عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُ ْ
()263
قَالَتْ :قَامَ رَسُولُ اهلل ص بِآَيةٍ مِنَ الْ ُقرْآنِ لَيْلَةً.
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهللص ی
آیه از قرآن کریم ،سپری نمود .آیهی

شب کامل را با ی

       

      را در نمازش ،تکرار مینمود .یعنی (اگر آنها
را عذاب دهی ،پس آنان ،بندگان تو هستند و اگر آنان را مغفرت نمایی ،همانا
تو پیروز و با حکمتی.

264ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ َحرْب ،قَالَ:
حَدَّثَنَا شُعَْبةُ ،عَنِ األَعْ َمشِ ،عَنْ أَبِي وَائِل ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ مَسْعُودٍ ،قَالَ :صَلَّيْتُ
لَيَْلةً مَعَ رَسُولِ اهلل ص فَلَمْ َيزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَ ْمرِ سُوءٍ ،قِيلَ َلهُ :وَمَا

()768صحیح است .روایت ترمذی ( .)553و این حدیث ،شاهدی دارد که ابن ماجه ( )1847و
نسائی ( )122/7و حاکم ( )751/1و بغوی در شرح السنه ( )114از ابوذر س روایت کرده اند؛ و ایه
هم ذکر شده است« :ان تعذبهم فان عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم» (اگر آنها را عذاب
دهی ،آنان ،بندگان تو هستند؛ و اگر آنان را مغفرت نمایی همانا تو غالب و با حکمت هستی) .این
حدیث را حاکم ،تصحیح ،و ذهبی با وی موافقت نموده است؛ همچنین آلبانی در مختصر شمایل
( )788آنرا صحیح دانسته است.

شمایل

068

هَمَمْتَ ِبهِ؟ قَالَ :هَمَمْتُ َأنْ أَقْعُدَ َوأَ َدعَ النَّبِيَّ ص.
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()264

ح َوهُ.
حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا َجرِيرٌ ،عَنِ األَعْ َمشِ ،نَ ْ
ترجمه :عبد اهلل بن مسعود  میگوید :شبی ،با رسول اهلل ص نماز شب،

خواندم .آنحضرت ص قیام را باندازهای طوالنی نمود که من تصمیم بدی
گرفتم .پرسیدند :چه تصمیمی گرفتی؟ گفت :تصمیم گرفتم که بنشینم و

رسول اهلل ص را تنها بگذارم.

265ذ حَدَّثَنَا إِ ْسحَاقُ بْنُ مُوسَى األَْنصَارِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْنٌ ،قَالَ:
شةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صكَانَ
ضرِ ،عَ ْن أَبِي سَلَ َمةَ ،عَنْ عَائِ َ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ ،عَنْ أَبِي النَّ ْ
يُصَلِّي جَالِسًا ،فَيَ ْق َرأُ وَ ُهوَ جَاِلسٌ ،فَِإذَا بَقِيَ مِنْ ِقرَاءَِتهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَالثِنيَ أَوْ
أَرْبَعِنيَ آَيةً ،قَامَ فَ َق َرأَ وَ ُهوَ قَائِمٌ ،ثُمَّ َركَعَ وَسَجَدَ ،ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْ َعةِ الثَّانَِيةِ مِثْلَ
()265
ذَلِكَ.
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص نشسته ،نماز (شب)
میخواند .و هنگامی که حدود سی یا چهل آیه از قرائتش ،باقی میماند ،بلند
میشد و ایستاده میخواند .سپس رکوع و س ده مینمود .آنحضرت ص در
رکعت دوم نیز مانند رکعت اول ،عمل مینمود.
(این ،هنگامی بود که رسول اهلل ص پا به سن گذاشته بود؛ چنانکه در
روایت صحیح بخاری بدان تصریح شده است).

266ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ

( )765صحیح است .روایت بخاری ( )1184و مسلم ( )228و ابن ماجه ( )1513و احمد
( )557 ،514 ،816 ،834/1و ابن خزیمه ( )1145و ابن حبان (.)7151
( )764صحیح است .روایت بخاری ( )1111و مسلم ( )281و ابوداود ( )145و ترمذی ( )285و
نسائی (.)777/8
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شةَ ،عَنْ صَالةِ رَسُولِ اهلل
الْحَذَّاءُ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ شَقِيق ،قَالَ :سَأَلْتُ عَائِ َ
ص ،عَنْ تَطَوُّ ِعهِ ،فَقَالَتْ :كَانَ يُصَلِّي لَيْال َطوِيال قَائِمًا ،وَلَيْال َطوِيال قَاعِدًا،
فَِإذَا َق َرأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌَ ،وِإذَا َق َرأَ وَ ُهوَ جَاِلسٌ رَكَعَ وَسَجَدَ
()266
وَ ُهوَ جَاِلسٌ.
ترجمه :عبداهلل بن شقیق میگوید :از عایشه ل دربارهی نمازهای نفلی

رسول اهلل ص پرسیدم .او گفت :آنحضرت ص شبهایی طوالنی را ایستاده ،و
شبهایی طوالنی را نشسته ،نماز میخواند .اگر قرائتش را ایستاده میخواند ،در
همان حالت ،به رکوع و س ده میرفت .و اگر قرائتش را نشسته میخواند ،در
همان حالت ،به رکوع و س ده میرفت.

267ذ حَدَّثَنَا إِ ْسحَاقُ بْنُ مُوسَى األَنْصَارِيُّ ،قَالَ :حَدََّثنَا مَعْنٌ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكٌ ،عَنِ ابْنِ ِشهَابَ ،عنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيدَ ،عَنِ الْمُطَّلِبِ ْبنِ أَبِي
صةَ ،زَوْجِ النَّبِيِّ ص قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اهللِ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ
َودَا َعةَ ،عَنْ حَفْ َ
()267
قَاعِدًا ،وَيَ ْق َرأُ بِالسُّو َرةِ وَُيرَتُِّلهَا ،حَتَّى تَكُونَ َأ ْطوَلَ مِنْ َأ ْطوَلَ مِْنهَا.
ترجمه :حفصه رضی اهلل عنها همسر گرامی نبی اکرم ص میگوید :تا
ی

سال قبل از وفات رسول اهلل ص ندیدم که آنحضرت ص نمازهای

نفلیاش را نشسته بخواند .اما بعد از آن ،نمازهای نفلیاش را نشسته میخواند و

( )766صحیح است .روایت مسلم ( )281و ابوداود ( )1741و ترمذی ( )824و ابن ماجه ()1165
و احمد (716 ،877/6ـ  )712و ابن خزیمه ( )1754و ابن حبان (.)7525
(  )762صحیح است .روایت مسلم ( )288و ترمذی ( )828و نسائی ( )778/8و احمد ()734/6
و مالک در مؤطا ( )71و عبدالرزاق در المصنف ( )5731و بیهقی در سنن اش ( )517/7و ابن
خزیمه ( )1757و ابن حبان (.)7473
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سوره را طوری با ترتیل (با ت وید و شمرده) میخواند که از سورهای طوالنی
تر (که بدون ترتیل خوانده شود) وقت بیشتری میگرفت.

سنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْ َفرَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ْب ُن
268ذ حَدَّثَنَا الْحَ َ
مُحَمَّدٍ ،عَنِ ابْنِ ُجرَيْج ،قَالََ :أخَْبرَنِي عُثْمَانُ بْنُ َأبِي سُلَيْمَانَ :أَنَّ أَبَا سَلَ َمةَ بْنَ
شةَ َأخَْب َرْتهُ ،أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكَْثرُ
الرحْمَنِ َأخَْب َرهُ ،أَنَّ عَائِ َ
عَبْدِ َّ
()268
صَالِتهِ وَ ُهوَ جَاِلسٌ.
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :نبی اکرم ص فوت ننمود تا
اینکه بیشتر نمازهایش (نفلی) را نشسته میخواند.

269ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ َمنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا ِإسْمَاعِيلُ بْنُ ِإْبرَاهِيمَ ،قَالَ:
حَدَّثَنَا أَيُّوبَ ،عَنْ نَافِع ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ ،قَالَ :صَلَّْيتُ مَعَ النَّبِيِّ ص رَكْ َعَتيْنِ قَْبلَ
الظ ْهرِ ،وَرَكْعَتَيْنِ بَعْ َدهَا ،وَرَكْ َعتَيْنِ َبعْدَ الْمَ ْغرِبِ فِي َبيِْتهِ ،وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اْلعِشَاءِ
ُّ
()269
فِي َبيِْتهِ.
ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :من همراه نبی اکرم ص دو
رکعت قبل از نماز ظهر ،دو رکعت بعد از آن ،دو رکعت بعد از نماز مغرب
در
خانهاش و دو رکعت بعد از نماز عشا در خانهاش خواندم.

271ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ْبنُ إِْبرَاهِيمَ ،قَالَ:

( )763صحیح است .روایت مسلم ( )287و نسائی ( )777/8و بیهقی در سنن اش ( )517/7و ابن
خزیمه ( )1781و عبدالرزاق در المصنف (.)5717
( )761صحیح است .روایت بخاری ( )1137و ترمذی ( )574و احمد ( )6/7و ابن خزیمه
( )1112و بیهقی درسنن اش ( )521/7و عبدالرزاق در المصنف ( )5311و ابن حبان (7545ـ
احسان) و بغوی در شرح السنه (.)362
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صةُ :أَنَّ رَسُولَ اهلل
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ،عَنْ نَافِع ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَتْنِي حَ ْف َ
جرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي ،قَالَ أَيُّوبَُ :وأُرَاهُ،
ص كَانَ يُصَلِّي رَكْ َعَتيْنِ حِنيَ يَطْلُعُ الْفَ ْ
()271
قَالَ :خَفِي َفَتيْنِ.
ترجمه :حفصه رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص بعد از طلوع ف ر
و اذان مؤذن ،دو رکعت نماز میخواند.
ایوب (یکی از راویان) میگوید :فکر میکنم گفت :دو رکعت مختصر
میخواند.

َدثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َم ْروَانُ بْنُ مُعَاوَِيةَ الْ َفزَارِيُّ ،عَ ْن
271ذ ح َّ
جَعْ َفرِ بْنِ ُبرْقَانَ ،عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِ ْهرَانَ ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ ،قَالَ :حَفِظْتُ مِنْ
الظ ْهرِ ،وَرَكْعََتيْنِ بَعْدَهَا ،وَرَكْ َعتَْينِ
رَسُولِ اهلل ص ثَمَانِيَ رَ َكعَاتٍَ :ركْعَتَيْنِ قَبْلَ ُّ
صةُ ِبرَكْعَتَيِ
بَعْدَ الْمَ ْغرِبِ ،وَرَكْعََتيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ،قَالَ ابْنُ عُ َمرََ :وحَدَّثَتْنِي حَفْ َ
()271
الْغَدَاةِ ،وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيِّ ص.
101ی ابن عمر  میگوید :هشت رکعت نماز از رسول اهلل ص بخاطر
دارم :دو رکعت قبل از نماز ظهر ،دو رکعت بعد از آن ،دو رکعت بعد از نماز
مغرب و دو رکعت بعد از نماز عشاء.
ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :حفصه ل دو رکعت قبل از نماز

صبح را نیز برایم بیان کرد .اما من ندیدم که نبی اکرم ص بخواند.

( )727صحیح است .روایت بخاری ( )1131 ،1128 ،613و مسلم ( )278و نسائی (،747/8
 )744 ،745 ،748و ابن ماجه ( )1716و احمد ( )734 ،735 ،738/6و دارمی (.)1558
()721صحیح است .سند آن به سبب جعفر بن برقان که فرد صدوقی است ،حسن است اما این روایت،
طرق متعددی دارد که آنها صحیح هستند؛ به حدیث شماره ( )761مراجعه نمایید .آلبانی نیز در
مختصر شمایل ( )751صحیح دانسته است.
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شرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ،
َدثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خََلفٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا بِ ْ
272ذ ح َّ
شةَ عَنْ صَالةِ النَّبِيِّ
عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ شَقِيق ،قَالَ :سَأَلتُ عَائِ َ
الظ ْهرِ رَكْعََتيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْ َعَتيْنِ ،وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ
ص ،قَالَتْ :كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ُّ
()272
جرِ ثِْنتَيْنِ.
رَ ْكعَتَيْنِ ،وََبعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ،وَقَبْلَ الْفَ ْ
ترجمه :عبداهلل بن شقیق میگوید :از عایشه ل درباره نمازهای (نفلی)

رسول اهلل ص پرسیدم .گفت :دو رکعت قبل از نماز ظهر ،دو رکعت بعد از
آن ،دو رکعت بعد از مغرب ،دو رکعت بعد از عشاء و دو رکعت قبل از نماز
صبح میخواند.

َدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدَّثَنَا
273ذ ح َّ
شُعَْبةُ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،قَالَ :سَمِ ْعتُ عَاصِمَ بْنَ ضَ ْم َرةَ ،يَقُولُ :سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ
صَالةِ رَسُولِ اهلل ص مِنَ َّالنهَارِ ،فَقَالَ :إِنَّكُمْ ال تُطِيقُونَ ذَلِكَ ،قَالَ :فَ ُقلْنَا :مِنْ
َأطَاقَ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّىَ ،فقَالَ :كَانَ ِإذَا كَانَتِ الشَّ ْمسُ مِنْ َههُنَا َكهَْيئَِتهَا مِنْ َههُنَا
صرِ صَلَّى رَ ْكعََتيْنَِ ،وِإذَا كَانَتِ الشَّ ْمسُ مِنْ َههُنَاَ ،كهَيْئَِتهَا مِنْ َههُنَا عِنْدَ
عِنْدَ الْعَ ْ
الظ ْهرِ أَرْبَعًا ،وَبَعْدَهَا رَ ْكعَتَيْنِ ،وَقَبْلَ الْعَصْرِ
الظ ْهرِ صَلَّى أَرْبَعًاَ ،ويُصَلِّي قَبْلَ ُّ
ُّ
سلِيمِ عَلَى الْمَالئِ َكةِ الْمُقَرَّبِنيَ وَالنَّبِيِّنيَ ،وَمَنْ
صلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْ َعتَيْنِ بِالتَّ ْ
أَرْبَعًا ،يَ ْف ِ

( )727صحیح است .روایت مسلم ( )287و ابوداود ( )1741اما در روایت آنها به جای «دو رکعت
قبل از ظهر» «چهار رکعت قبل از ظهر» آمده است .صحیح هم همین است .و این لفظ مؤلف که دو
رکعت قبل از ظهر آمده است ،شاذ میباشد؛ به تعلیق آلبانی در مختصر شمایل ( )757مراجعه نمایید.
قابل یادآوری است که روایت عایشه که گویای چهار رکعت است با روایت ابن عمر که دو رکعت
است ،تضادی ندارد؛ زیرا هر کدام از آندو ،مشاهدات خودش را بیان نموده است؛ شاید رسول اکرم
چهار رکعت در خانه میخوانده و دو رکعت در مسجد؛ یا اینکه گاهی ،چهار رکعت ،و گاهی هم دو
رکعت میخوانده است؛ بهر حال ،حدیث قولی رسول اکرم چهار رکعت را تأیید مینماید .واهلل اعلم.
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()273

تَبِ َعهُمْ مِنَ الْ ُمؤْمِنِنيَ وَالْمُسْلِمِنيَ.

ترجمه :عاصم بن ضمره میگوید :از علی  دربارهی نمازهای (نفلی)

رسول اهلل ص در روز پرسیدم .گفت :شما این توانایی را ندارید .گفتیم :هر
کس از ما که توانایی داشته باشد ،میخواند .گفت :هنگامی که خورشید از
طرف مشرق به اندازهای که از طرف مغرب هنگام عصر ،ارتفاع داشت،

آنحضرت ص دو رکعت ،نماز میخواند .و هنگامی که خورشید از طرف
مشرق به اندازهای که از طرف مغرب هنگام ظهر ،ارتفاع داشت ،چهار رکعت
میخواند .همچنین چهار رکعت ،قبل از نماز ظهر ،دو رکعت بعد از آن و
چهار رکعت قبل از نماز عصر میخواند و در میان هر دو رکعت با سالم بر
فرشتگان مقرب ،پیامبران و پیروان مؤمن و مسلمان آنان ،فاصله میانداخت.

41ـ بَابُ صَالةِ الضُّحَى
*

نماز ضحی (چاشت)

274ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأبُو دَا ُودَ الطَّيَالِسِيُّ ،قَالَ:
شةَ :أَكَانَ
حَدَّثَنَا شُعَْبةُ ،عَنْ َيزِيدَ الرِّشْكِ ،قَالَ :سَمِعْتُ مُعَا َذةَ ،قَالَتْ :قُلْتُ لِعَائِ َ
النَّبِيُّ ص يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ :نَعَمْ ،أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ،وََيزِيدُ مَا شَاءَ اللَّ ُه عَزَّ
()274
َوجَلَّ.
( )728حسن است .روایت ترمذی ( )411 ،413 ،575و نسائی (111/7ـ  )177و ابن ماجه
( )1788و ابوداود ( )1727با ختالف در لفظ؛ و احمد ()167 ،34/1؛ و ترمذی آنرا حسن دانسته
است؛ آنهم شاید به سبب عاصم بن ضمره باشد که حافظ در التقریب ( )835/1او را صدوق دانسته
است .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )758این حدیث را حسن دانسته است.
* وقت آن از طلوع آفتاب تا هنگام زوال میباشد.
( )725صحیح است .روایت مسلم ( )211و نسائی در الکبری ( )5621و ابن ماجه ( )1564و
احمد ( 187 ،177 ،6.14ـ .)764 ،127 ،163 ،154 ،175
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ترجمه :معاذه میگوید :از عایشه ل پرسیدم :آیا نبی اکرم ص نماز
چاشت میخواند؟ گفت :بلی ،چهار رکعت میخواند و آنچه که خدا
میخواست بر آنها میافزود.

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ ُمعَاوَِيةَ الزِّيَادِيُّ،
275ذ ح َّ
الطوِيلِ ،عَنْ أَنَسِ
قَالَ  :حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَُبيْدِ اهللِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ ،عَنْ حُمَيْدٍ َّ
()275
بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى سِتَّ رَ َكعَاتٍ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص شش رکعت ،نماز

چاشت میخواند.

َدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدَّثَنَا
276ذ ح َّ
( )724صحیح است .روایت ابن شاهین در الترغیب ( )111و الناسخ ( )774از طریق محمد بن
ابراهیم انماطی از محمد بن مثنی با همین سند؛ و در سند آن ،حکیم بن معاویه ی زیادی وجود دارد؛
حافظ در التقریب ( )114/1میگوید« :مستور است» .و همچنین دربارهی زیاد بن عبیداهلل در
التقریب میگوید« :مقبول است ،یعنی اگر متابعی داشته باشد» .همچنین این حدیث را طبرانی در
االوسط ( )1726از طریق سعید بن مسلمهی اموی از عمر بن خالد بن عباد از زیاد بن عبیداهلل از حسن
از انس روایت نموده است .و هیثمی در المجمع ( )782/7میگوید« :در سند آن ،سعید بن مسلمه
اموی وجود دارد که او را بخاری ،ابن معین و دیگران ،ضعیف دانسته اند و ابن حبان او را در الثقات
ذکر کرده و گفته است :اشتباه میکند».
اما این حدیث ،شواهدی دارد که عبارتند از:
1ـ حدیث جابر که آنرا بخاری در التاریخ الکبیر ( )131/1( )131و طبرانی در االوسط ()7275
روایت کرده اند .هیثمی در المجمع ( )737/7میگوید« :طبرانی در االوسط از طریق محمد بن قیس
از جابر روایت نموده و محمد بن قیس را ابن حبان جزو ثقات شمرده است.
7ـ روایت ام هانی که آنرا طبرانی در االوسط ( )7272روایت نموده است؛ اما از ام هانی هشت رکعت
ثابتتر است چنانکه در حدیث بعدی میآید.
8ـ مرسل مجاهد که آنرا اسحاق بن راهویه در مسندش ( )1817روایت نموده است .و حدیث را
آلبانی در مختصر شمایل ( )754صحیح دانسته است .نگا االرواء (.)712/7
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الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ،قَالَ :مَا َأخَْبرَنِي أَحَ ٌد
ُرةَ ،عَنْ عَبْدِ َّ
شُعَْبةُ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ م َّ
َدثَتْ أَنَّ رَسُولَ اهلل
أََّنهُ َرأَى النَّبِيَّ ص يُصَلِّي الضُّحَى إِال أُمُّ هَانِئٍ ،فَإَِّنهَا ح َّ
َكةَ ،فَاغْتَسَلَ ،فَسََّبحَ ثَمَانِيَ رَ َكعَاتٍ ،مَا َرأَيُْتهُ ص
ص َدخَلَ بَيَْتهَا َيوْمَ فَتْحِ م َّ
()276
صَلَّى صَالةً قَطُّ َأخَفَّ مِنْهَا ،غَْيرَ أََّنهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
ترجمه :عبدالرحمن بن ابی لیلی میگوید :فقط ام هانی ل مرا خبر داد

که نبی اکرم ص را دیده است که نماز چاشت میخواند .او گفت :رسول اهلل

ص روز فتح مکه ،به خانهی من آمد و غسل نمود و هشت رکعت نماز
خواند .هرگز ندیدم که هیچ نمازی را مختصرتر از آنها بخواند؛ البته رکوع و
س دهها را کامل ،ان ام میداد.

س بنُ احلَسَنِ ،عَن
277ذ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ ،حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،حَدَّثَنَا كَهمَ ُ
عَبدِ اهللِ بنِ شَقِيق قَالَ :قُلتُ لِعَائِشَةَ :أَكَانَ النَّبِيُّ ص ُيصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَت:
()277
الَ إِ َّال أَن يَجِىءَ مِن مَغِيبِهِ.
ترجمه :عبداهلل بن شقیق میگوید :از عایشه ل پرسیدم :آیا نبی اکرم

ص نماز چاشت میخواند؟ گفت :خیر .مگر اینکه از سفر میآمد.

َدثَنَا ِزيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةََ ،ع ْن
278ذ ح َّ
فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوق ،عَنْ عَطَِّيةَ ،عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ص
()278
الضحَى حَتَّى نَقُولَ :ال يَدَ ُعهَا ،وَيَدَ ُعهَا حَتَّى نَقُولَ :ال يُصَلِّيهَا.
يُصَلِّي ُّ
( )726صحیح است .روایت بخاری ( )5717 ،1126 ،1178و مسلم ( )886و ابوداود ( )1711و
ترمذی ( )525و نسائی ( )176/1و احمد (.)857/6
( )722صحیح است .روایت مسلم ( )212و نسائی ( )147/5و احمد (.)775/6
( )723ضعیف است .روایت ترمذی  )7522و احمد ( )86 ،71/8و بغوی در شرح السنه ()1777
و ابویعلی ( )1727و ابن جعد در مسندش ( )7771و ابونعیم در تاریخ اصفهان (.)755/1در سند آن،
عطیهی عوفی وجود دارد؛ حافظ در التقریب ( )75/7درباره ی او میگوید« :صدوقی است که بسیار
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ترجمه :ابو سعید خدری  میگوید :نبی اکرم ص به اندازهای نماز
چاشت میخواند که ما با خود میگفتیم .آنرا ترک نمیکند .همچنین به
اندازهای ترک مینمود که با خود میگفتیم :نماز چاشت نمیخواند.

279ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،عَنْ هُشَيْم ،قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْ َدةُ ،عَ ِن
إِْبرَاهِيمَ ،عَنْ َسهْمِ بْنِ مِنْجَاب ،عَنْ َقرْثَعِ الضَّبِّيَِّ ،أوْ عَنْ َقزَعَةَ ،عَنْ َقرْثَع ،عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ األَْنصَارِيِّ ،أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَ َكعَاتٍ عِنْدَ َزوَالِ
الشَّ ْمسِ ،فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،إِنَّكَ تُدْمِنُ هَ ِذهِ األَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ َزوَالِ
الشَّ ْمسِ ،فَقَالَ« :إِنَّ أَْبوَابَ السَّمَاءِ تُفَْتحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّ ْمسِ فَال ُترَْتجُ حَتَّى
الظ ْهرُ ،فَُأحِبُّ َأنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِلْكَ السَّا َعةِ خَْيرٌ» ،قُلْتُ :أَفِي كُِّلهِنَّ
تُصَلَّى ُّ
()279
ِقرَا َءةٌ؟ قَالَ« :نَعَمْ» ،قُلْتُ :هَلْ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ« :الَ».

اشتباه میکند؛ همچنین شیعه است و مدلسی است که به تدلیس زشت ،شهرت دارد».
همچنین سند این روایت را شعیب ارناؤوط در تعلیقش بر مسند احمد بن حنبل ،ضعیف دانسته است.
آلبانی هم در مختصر شمایل ( )753میگوید« :ضعیف است».
( )721صحیح است .روایت ابوداود ( )1727و ابن ماجه ( )1771و احمد ( )512 ،516/4و
طیالسی ( )412و حمیدی ( .)834ابوداود میگوید« :به من خبر دادند که یحیی بن سعید القطان
میگفت :اگر میخواستم چیزی از عبیده روایت کنم ،این حدیث را از او روایت میکردم» .به هر
حال ،این سند به سبب عبیده بن مقعب ،ضعیف میباشد.
اما این حدیث ،طرق دیگری دارد که عبارتند از:
( )1این حدیث را طبرانی درالمعجم الکبیر ( )5784و االوسط ( )7615از طریق عباد بن عباد بن
حبیب از مسعود از عبدالخالق از ابراهیم نخعی از سهم بن منجاب ،روایت کرده است .و مسعودی
همان عبدالرحمن بن عبداهلل مسعودی است و او فرد صدوقی است؛ اما در پایان عمرش ،دچار اختالط
شده بود.
( )7همچنین این حدیث را ابن ابی شیبه در المصنف ( )111/7و احمد ( )513/4و طبرانی در
المعجم الکبیر ( )5782و بیهقی در سنن اش ( )531/7از طریق مسیب بن رافع از علی بن صلت از
ابوایوب روایت کردهاند .و علی بن صلت ر ابن حبان جزو افراد ثقه ذکر نموده است .و ابن ابی حاتم
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حدثنا َأحْمَدُ بْنُ َمنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَِيةَ ،قَالَ :حَدََّثنَا عُبَيْ َدةُ ،عَ ِن
إِْبرَاهِيمَ ،عَنْ َسهْمِ بْنِ مِنْجَاب ،عَنْ َقزَ َعةَ ،عَنْ َقرْثَع ،عَنْ أَبِي أَيُّوبَ األَنْصَارِيِّ،
حوَهُ.
عَنِ النَّبِيِّص ،نَ ْ
ترجمه :ابو ایوب انصاری  میگوید :نبی اکرم ص بر خواندن چهار
رکعت نماز ،هنگام زوال آفتاب (متمایل شدن بسوی مغرب) مداومت
مینمود .عرض کردم :ای رسول خدا! شما این چهار رکعت هنگام زوال
آفتاب را همیشه میخوانید؟ فرمود« :دروازههای آسمان ،هنگام زوال آفتاب،
باز میشوند و تا هنگام خوانده شدن نماز ظهر ،بسته نمیشوند.؛ لذا من دوست
دارم که در این ساعت ،عمل نیکی برایم باال برود».
پرسیدم :آیا در تمام رکعت ها قرائت وجود دارد؟ فرمود« :بله» .پرسیدم:
آیا میان این چهار رکعت ،سالمی هست که آنها را از یکدیگر ،جدا کند؟
فرمود« :خیر».

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّ ُد
281ذ ح َّ
جزَرِيِّ ،عَنْ مُجَاهِدٍ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ
بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي اْلوَضَّاحِ ،عَنْ عَبْدِ الْ َك ِرميِ الْ َ
بْنِ السَّائِبِ ،أَنَّ رَسُولَ اهلل ص كَانَ يُصَلِّي أَ ْربَعًا بَعْدَ َأنْ تَزُولَ الشَّ ْمسُ قَبْلَ

در الجرح والتعدیل ( )117/6آورده و هیچ جرح و تعدیلی در مورد او ذکر نکرده است.
( )8طبرانی در المعجم الکبری ( )5786و ابونعیم در الحلیه ( )713/17از طریق سعید بن مسروق از
مسیب بن رافع از قرثع از ابوایوب روایت کرده اند .اما در هیچ یک از این طرق ،از سالم و عدم سالم
گفتن در وسط ،ذکری به میان نیامده است .همچنین این حدیث ،طرق دیگری هم دارد .و حدیث
عبداهلل بن سائب (حدیث شمارة  )737و علی بن ابی طالب س (حدیث شماره  )731هم شاهد این
حدیث هستند؛ در نتیجه با مجموع این طرق و شواهد ،این حدیث ،صحیح میباشد .آلبانی در مختصر
شمایل ( )751نیز آنرا صحیح دانسته است.
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الظ ْهرِ وَقَالَ« :إَِّنهَا سَا َعةٌ تُفَْتحُ فِيهَا أَْبوَابُ السَّمَاءِ ،فَُأحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا
ُّ
()281
عَمَلٌ صَاِلحٌ».
ترجمه :عبداهلل بن سائب  میگوید :رسول اهلل ص بعد از زوال آفتاب
و قبل از نماز ظهر ،چهار رکعت نماز میخواند .و فرمود« :در این ساعت،
دروازههای آسمان ،باز میشوند؛ لذا من دوست دارم که در این ساعت ،عمل
نیکی برایم باال برود».

281ذ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَ َمةَ يَحْيَى بْنُ خََلفٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عُ َمرُ بْنُ عَل ٍّ
ِي
الْمُقَدَّمِيُّ ،عَنْ مِسْ َعرِ ْبنِ كِدَامَ ،عنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَ ْم َرةَ ،عَنْ
الظ ْهرِ أَرْبَعًاَ ،وذَ َكرَ أَنَّ رَسُولَ اهلل صكَانَ يُصَلِّيهَا
عَلِيٍّ :أََّنهُ كَانَ يُصَلِّي قَْبلَ ُّ
()281
الزوَالِ وَيَمُدُّ فِيهَا.
عِنْدَ َّ
ترجمه :از علی کرم اهلل وجهه روایت است که ایشان ،قبل از نماز ظهر،

چهار رکعت میخواند .ویادآوری نمود که نبی اکرم ص نیز هنگام زوال،
چهار رکعت میخواند و طوالنی مینمود.

 38ـ بَابُ صَالَةِ التَّطَوُّعِ فِي البَيتِ
خواندن نوافل در خانه
الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،عَ ْن
282ذ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ اْلعَنَْبرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
َمهِ عَبْدِ
مُعَاوَِيةَ بْنِ صَالِح ،عَنِ الْعَالءِ بْنِ الْحَارِثِ ،عَنْ َحرَامِ بْنِ مُعَاوَِيةَ ،عَنْ ع ِّ

( )737صحیح است .روایت ترمذی ( )523و نسائی در الکبری ( )881و احمد ( .)511/8و سند
آن ،حسن میباشد؛ چرا که محمد بن مسلم بن ابی الوضاح صدوقی است که دچار وهم میشود؛ نگا
التقریب ( .)773/7اما این حدیث با توجه به روایت قبلی و بعدی صحیح میباشد .آلبانی هم در
مختصر شمایل ( )747آنرا صحیح دانسته است.
( )731صحیح است .به شماره ی ( )728مراجعه نمایید.
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اهللِ بْنِ سَعْدٍ ،قَالَ :سَأَْلتُ رَسُولَ اهلل ص عَنِ الصَّالةِ فِي َبْيتِي ،وَالصَّالةِ فِي
ألنْ أُصَلِّيَ فِي َبيْتِي
الْمَسْجِدِ ،قَالَ« :قَدْ َترَى مَا أَ ْقرَبَ َبيْتِي مِنَ الْمَسْجِدَِ ،ف َ
()282
َأحَبُّ إِلَيَّ مِنْ َأنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ،إِالَّ َأنْ تَكُونَ صَالةً مَكْتُوبَةً».
ترجمه :عبداهلل بن سعد  میگوید :از رسول اهلل ص دربارهی نماز در
خانهام و نماز در مس د پرسیدم .فرمود« :شما مشاهده میکنید که خانهام
است؛ با وجود این ،من نماز خواندن در خانهام را

چقدر به مس د ،نزدی

بیشتر از نماز خواندن در مس د ،دوست دارم؛ مگر اینکه نماز فرضی باشد»
(که در این صورت ،در مس د میخوانم).

43ـ

سولِ اهللِ ص
بَابُ مَاجَاءَ فِي صَومِ رَ ُ

روزه گرفتن رسول اهلل ص

َدثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ،عَنْ أَيُّوبَ ،عَ ْن
283ذ ح َّ
عَبْدِ اهللِ بْنِ شَقِيق ،قَالَ :سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اهلل ص ،قَالَتْ :كَانَ
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ ،وَيُفْ ِطرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْ َطرَ ،قَالَتْ :وَمَا صَامَ
()283
رَسُولُ اهلل صَ ،ش ْهرًا كَامِال مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيَنةَ إِال رَمَضَانَ.
154ی عبداهلل بن شقیق میگوید :از عایشه ل دربارهی روزه گرفتن

()737صحیح است .روایت ابن ماجه ( )1567و احمد ( )857/5و طحاوی ( )777/1و بیهقی در
سنن اش ( .)511/7و سند آن ،حسن میباشد؛ چرا که معاویه بن صالح بنا گفته حافظ در التقریب
( )741/7صدوقی است که اوهامیدارد» و همچنین عالء بن حارث ،صدوقی است که دچار اختالط
شده بود .نگا التقریب ( .)11/7اما این حدیث ،شاهدی دارد که بخاری ( )281و مسلم ( )231از
زید بن ثابت س روایت دکرده اند که رسول اهلل ص فرمود« :ای مردم! در خانه هایتان ،نماز بخوانید،
چرا که بهترین نمازها ،نمازی است که در خانه ،خوانده شود .بجز نمازهای فرض» (که باید در
مسجد ،خوانده شوند) .و آلبانی هم این حدیث را در مختصر شمایل ( )741صحیح دانسته است.
( )738صحیح است .روایت مسلم ( )1146و ترمذی ( )263و نسائی (.)111/5

شمایل

081

محمدص

رسول اهلل ص پرسیدم .وی گفت :آنحضرت ص چنان پی در پی ،روزه
میگرفت که ما فکر میکردیم برای همیشه ،روزه میگیرد .و چنان پی در
پی ،روزه نمیگرفت که ما فکر میکردیم بعد از این ،روزه نمیگیرد .البته
رسول اهلل ص از هنگام تشریف آوردن به مدینه ،ب ز رمضان هیچ ماهی را

بطور کامل ،روزه نگرفت.

284ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ْبنُ جَعْفَر ،عَ ْن
صوْمِ النَّبِيِّ ص ،فَقَالَ :كَانَ يَصُومُ
حُمَيْدٍ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،أََّنهُ سُئِلَ عَنْ َ
الشهْرِ حَتَّى َنرَى َأنْ ال ُيرِيدَ َأنْ يُفْ ِطرَ مِْنهُ ،وَيُفْ ِطرُ مِْنهُ حَتَّى َنرَى َأنْ ال ُيرِيدَ
مِنَ َّ
َأنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا ،وَ ُكنْتَ ال تَشَاءُ َأنْ َترَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَِّليًا إِال َرأَيَْتهُ مُصَلِّيًا ،وَال
()284
نَائِمًا إِال َرأَْيَتهُ نَائِمًا.
ترجمه :از انس بن مال

دربارهی روزه گرفتن نبی اکرم ص پرسیدند.

گفت :گاهی آنحضرت ص از ی

ماه به اندازهای روزه میگرفت که ما

فکر میکردیم میخواهد همهی ماه را روزه بگیرد .و گاهی هم روزه
نمیگرفت تا جایی که ما فکر میکردیم که از این ماه ،نمیخواهد روزه
بگیرد .و اگر میخواستی ،شبها او را در حال نماز ببینی ،میدیدی؛ و اگر
میخواستی در حال خواب ببینی ،میدیدی.

285ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدََّثنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدََّثنَا
شُعَْبةُ ،عَنْ أَبِي بِشْر ،قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :كَانَ
النَّبِيُّ ص يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا ُيرِيدُ َأنْ يُفْ ِطرَ مِْنهُ ،وَيُفْ ِطرُ حَتَّى نَقُولَ مَا ُيرِيدُ

( )735صحیح است .روایت بخاری ( )1127 ،1151و ترمذی ( )261و ابن خزیمه ( )7185و
احمد ( )121/7قسمتی از این حدیث را.
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َأنْ يَصُومَ مِْنهُ ،وَمَا صَامَ َش ْهرًا كَامِال مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيَنةَ إِال رَمَضَانَ.
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ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :گاهی ،نبی اکرم ص چنان
پی در پی روزه میگرفت که ما فکر میکردیم ،میخواهد همهی ماه را روزه
بگیرد .و گاهی ،چنان پی در پی ،روزه نمیگرفت که ما فکر میکردیم
نمیخواهد روزه بگیرد .و از هنگام تشریف آوردن به مدینه ب ز رمضان ،هیچ
ماه دیگری را بطور کامل ،روزه نگرفت.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍَّ ،ع ْن
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
286ذ ح َّ
سُ ْفيَانَ ،عَنْ مَنْصُورَ ،عنْ سَالِمِ بْنِ َأبِي الْجَعْدِ ،عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ ،عَنْ أُمِّ سَلَ َمةَ،
ت النَّبِيَّ ص يَصُومُ َش ْهرَيْنِ مَُتتَاِبعَيْنِ إِال شَ ْعبَانَ وَرَمَضَانَ.
قَالَتْ :مَا َرَأيْ ُ
صحِيحٌ وَهَكَذَا ،قَالَ :عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ ،عَنْ أ ِّ
ُم
قَالَ أَبُو عِيسَى :هَذَا إِسنَادٌ َ
سَلَ َمةَ وَ َروَى هَذَا الْحَدِيثَ غَْيرُ وَاحِدٍ ،عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ ،عَنْ عَائِشَةَ ،عَنِ النَّبِيِّ
الرحْمَنِ قَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ
ص ،وَيُحْتَمَلُ َأنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ َّ
()286
شةََ ،وأُمِّ سَلَ َمةَ جَمِيعًا ،عَنِ النَّبِيِّ ص.
عَائِ َ
ترجمه :ام سلمه ل میگوید :من ندیدم که نبی اکرم ص ب ز شعبان و
رمضان ،دو ماهِ پی در پی را روزه بگیرد.
(هدف این است که بیشترِ ماه شعبان را روزه میگرفت نه همه آنرا
چنانچه روایت بعدی ،بیان میکند).
()734صحیح است .روایت بخاری ( )1121و مسلم ( )1142و نسائی ( )111/5و ابن ماجه
( )1121و احمد (.)871 ،871 ،721 ،751 ،722/1
( )736صحیح است .روایت ترمذی ( )286و نسائی ( )777 ،147/5و ابن ماجه ( )1653و احمد
( )877/6و دارمی ( )1281و طیالسی ( )1678و طحاوی ( )37/7و بغوی در شرح السنه ()1277
و ترمذی میگوید« :این ،سندی صحیح میباشد» .همچنین آلبانی در مختصر شمایل ( )744آنرا
صحیح دانسته است.
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َدثَنَا هَنَّادٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ َدةُ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو ،قَالَ :حَدَّثَنَا
287ذ ح َّ
شةَ ،قَالَتْ :لَمْ أَرَ رَسُولَ اهلل ص يَصُومُ فِي َشهْر أَكَْثرَ مِنْ
أَبُو سَلَ َمةَ ،عَنْ عَائِ َ
()287
صِيَا ِمهِ لَِّلهِ فِي شَعْبَانَ ،كَانَ يَصُومُ شَ ْعبَانَ إِالَّ قَلِيالً ،بَلْ كَانَ يَصُو ُمهُ كَُّلهُ.
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص را ندیدم که هیچ
ماهی را بیشتر از ماه شعبان ،روزه بگیرد .ایشان ،ب ز اندکی ،سایر شعبان بلکه
همهی شعبان را روزه میگرفت.

َدثَنَا الْقَاسِمُ ْبنُ دِينَار الْكُوفِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُعبَيْدُ اهللِ بْنُ مُوسَى،
288ذ ح َّ
َوطَلْقُ بْنُ غَنَّام ،عَنْ شَيْبَانَ ،عَنْ عَاصِم ،عَنْ زِرِّ بْنُ حُبَيْش ،عَنْ عَبْدِ اهللِ ،قَالَ:
ُرةِ كُلِّ َشهْر ثَالَثةَ أَيَام ،وَقَلَّمَا كَانَ يُفْ ِطرُ َيوْمَ
كَانَ رَسُولُ اهلل ص يَصُومُ مِنْ غ َّ
()288
الْجُمُ َعةِ.
ترجمه :عبداهلل بن مسعود  میگوید :نبی اکرم ص سه روز از هر ماه،
روزه میگرفت و کمتر اتفاق میافتاد که روز جمعه ،روزه نباشد.

289ذ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْص عَ ْمرُو بْنُ عَلِيٍّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ دَاوُدَ،
شةَ ،قَالَتْ:
جرَشِيِّ ،عَنْ عَائِ َ
عَنْ َثوْرِ بْنِ َيزِيدَ ،عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ،عَنْ رَبِي َعةَ الْ ُ
()289
صوْمَ االْثنَيْنِ وَالْخَمِيسِ.
كَانَ النَّبِيُّ ص يَتَحَرَّى َ

( )732صحیح است .روایت بخاری ( )1127و ترمذی ( )282و نسائی ( )141/5و احمد (،35/6
 )64 1 ،158و بغوی در شرح السنه (.)1222
( )733حسن است .روایت ترمذی ( )257و ابوداود ( )7547بدون جملة آخر؛ و نسائی ( )775/5و
ابن ماجه ( )1274بعضی از آنرا؛ و احمد ( .)576/1ترمذی آنرا حسن دانسته است؛ احتماالً به سبب
عاصم بن بهدله که حافظ در التقریب ( )838/1دربارهی او میگوید« :صدوقی است که اوهامی
دارد» .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )742آنرا حسن دانسته است.
( )731صحیح است .روایت ترمذی ( )254و نسائی ( )777 ،148/5و ابن ماجه ( )1281و احمد
( .)37/6و سند آن ،صحیح میباشد؛ آلبانی در مختصر شمایل ( )743آنرا صحیح دانسته است.
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ترجمه :عایشه ل میگوید :نبی اکرم ص بسیار تالش مینمود تا روز
دوشنبه و پنج شنبه را روزه بگیرد.

291ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ،عَنْ مُحَمَّدِ ْب ِن
رِفَا َعةَ ،عَنْ ُسهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،أَنَّ النَّبِيَّ ص ،قَالَ:
«تُ ْعرَضُ األَعْمَالُ َيوْمَ االْثنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ،فَُأحِبُّ َأنْ يُ ْعرَضَ عمَلِي َوأَنَا
()291
صَائِمٌ».
ترجمه :ابوهریره  میگوید :نبی اکرم ص فرمود« :اعمال انسان،
روزهای دوشنبه و پنج شنبه ،عرضه میشود .من دوست دارم که در حالت
روزه ،اعمالم عرضه شوند».

291ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ،وَمُعَاوَِيةُ ْب ُن
شةَ ،قَالَتْ :كَانَ
هِشَام ،قَاال :حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،عَنْ مَنْصُور ،عَنْ خَْيثَ َمةَ ،عَنْ عَائِ َ
الش ْهرِ اآل َخرِ الثُّالثَاءَ
الش ْهرِ السَّبْتَ وَا َألحَدَ وَاالثَْنيْنَ ،وَمِنَ َّ
النَّبِيُّ ص يَصُومُ مِنَ َّ
()291
وَاألَرَْبعَاءَ وَالْخَمِيسَ.
( )717صحیح است .روایت ترمذی ( )252و ابن ماجه ( )1257و احمد ( .)871/7و سند آن به
سبب محمد بن رفاعه ،ضعیف میباشد؛ حافظ در التقریب ( )161/7دربارهی او میگوید« :مقبول
است» یعنی اگر متابعت شود .همچنین برخی او را منکر الحدیث دانسته اند؛ نگا تهذیب التهذیب
( .)165/1اما این حدیث ،شاهدی دارد که احمد ( )771/4و نسائی ( )877/1از اسامه بن زید
روایت کرده اند که سند آن ،حسن میباشد .همچنین این حدیث ،طریق دیگری دارد که آنرا مسلم
( )7464و دیگران از ابوهریره روایت نمودهاند .آلبانی نیز این حدیث را در مختصر شمایل ()741
صحیح دانسته است .برای تفصیل بیشتر به االرواء ( )177/5و صفحات بعدی مراجعه نمایید.
( )711صحیح است .روایت ترمذی ( )256و میگوید« :این حدیث ،حسن است؛ این حدیث را
عبدالرحمن بن مهدی از سفیان بطور موقوف ،روایت نموده است» .همچنین حافظ ابن حجر در فتح
الباری ( )772/5میگوید« :بطور موقوف نیز روایت شده است و موقوف آن ،صحیح تر به نظر
میرسد» .اما آلبانی آنرا در مختصر شمایل ( )767صحیح دانسته است.
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ماه ،روزهای شنبه،

یکشنبه و دوشنبه را روزه میگرفت .و از ماه دیگر ،روزهای سه شنبه،
چهارشنبه و پنج شنبه را روزه میگرفت.

ضرِ،
292ذ حَدَّثَنَا أَبُو ُمصْعَب الْمَدِينِيُّ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ،عَنْ أَبِي النَّ ْ
شةَ ،قَالَتْ :مَا كَانَ رَسُولُ اهلل ص
الرحْمَنِ ،عَنْ عَائِ َ
عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ بْنِ عَبْدِ َّ
()292
يَصُومُ فِي َشهْر أَكَْثرَ مِنْ صِيَا ِمهِ فِي شَعْبَانَ.
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص در هیچ ماهی به اندازهی
ماه شعبان ،روزه نمیگرفت.

َدثَنَا مَحْمُودُ ْبنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُشعَْبةُ،
293ذ ح َّ
شةَ :أَكَانَ رَسُولُ اهللِ
عَنْ َيزِيدَ الرِّشْكِ ،قَالَ :سَمِعْتُ مُعَا َذةَ ،قَالَتْ :قُلْتُ لِعَائِ َ
ص يَصُومُ ثَالَثةَ أَيَّام مِنْ كُلِّ َشهْر؟ قَالَتْ :نَعَمْ قُلْتُ :مِنْ أَِّيهِ كَانَ يَصُومُ؟
()293
قَالَتْ :كَانَ ال ُيبَالِي مِنْ أَِّيهِ صَامَ.
ترجمه :معاذه میگوید :از عایشه ل پرسیدم :آیا نبی اکرم ص سه
روز را از هر ماه ،روزه میگرفت .گفت :بلی .گفتم :چه قسمتی از آن را روزه
میگرفت؟ گفت :توجهی نمیکرد که از کدام قسمت آن ،روزه بگیرد.
(یعنی اول و وسط و آخر برایش تفاوتی نداشت).

294ذ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ اْلهَمْدَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ َدةُ ْبنُ

( (717صحیح است .این حدیث ،مختصر حدیثی است که در شمارهی ( )732تخریج گردید.
( )718صحیح است .روایت مسلم ( )1167و ابوداود ( )7548و ترمذی ( )268و ابن ماجه
( )1271و احمد ( )154/6و ابن خزیمه ( )7187و طیالسی ( )1427و بیهقی ( )714/5و بغوی
در شرح السنه (.)1377
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شةَ ،قَالَتْ :كَانَ عَاشُورَاءُ َيوْمًا
سُلَيْمَانََ ،عنْ هِشَامِ بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
تَصُو ُمهُ ُق َرْيشٌ فِي الْجَاهِلَِّيةِ ،وَكَانَ رَسُولُ اهلل ص يَصُو ُمهُ ،فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيَنةَ
ضةُ وَُترِكَ
صيَا ِمهِ ،فَلَمَّا افُْترِضَ َرمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْ َفرِي َ
صَا َمهُ َوأَ َمرَ بِ ِ
()294
عَاشُورَاءُ ،فَمَنْ شَاءَ صَا َمهُ وَمَنْ شَاءَ َترَ َكهُ.
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :قریش در زمان جاهلیت ،روز

عاشورا را روزه میگرفتند .رسول خدا ص نیز روزه میگرفت .و پس از

ه رت به مدینه نیز ،روزه میگرفت و دیگران را امر به روزه گرفتن ،می
نمود .ولی هنگامی که روزهی ماه مبارک رمضان فرض شد ،روزهی عاشورا
ترک گردید .پس از آن ،هر کس که میخواست ،آن روز را روزه میگرفت
و هر کس که نمی خواست ،روزه نمیگرفت.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
295ذ ح َّ
شةَ ،أَكَانَ
حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،عَنْ مَنْصُور ،عَنِ إِْبرَاهِيمَ ،عَنْ عَلْقَ َمةَ ،قَالَ :سَأَلْتُ عَائِ َ
رَسُولُ اهلل ص يَخُصُّ مِنَ األَيَامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ :كَانَ عَمَُلهُ ِد َميةًَ ،وأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا
()295
كَانَ رَسُولُ اهللِ ص ،يُطِيقُ.
ترجمه :از عایشه رضی اهلل عنها پرسیدند :آیا رسول اهللص روزهای

خاصی را برای روزه گرفتن ،اختصاص میداد؟ گفت :رسول اهلل ص بر هر
عملی ،مداومت میکرد .و کدام ی

از شما توان و مقاومت رسول خدا ص

را دارد؟!

( )715صحیح است .روایت بخاری ( )4575 ،8381 ،7777و مسلم ( )1174و ابوداود ()7557
و ترمذی ( )248و دارمی ( )1268و احمد (.)753 ،167 ،47 ،87 ،71 ،6/6
( )714صحیح است .روایت بخاری ( )6566 ،1132و مسلم ( )238و ابوداود ( )1827و احمد
(.)131 ،44/6
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296ذ حَدَّثَنَا هَارُونُ ْبنُ إِسْحَاقَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعبْ َدةُ ،عَنْ هِشَامِ بْنِ ُع ْروَةَ،
شةَ ،قَالَتَْ :دخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اهلل ص وَعِنْدِي ا ْم َرَأةٌ ،فَقَالَ:
عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
مَنْ هَ ِذهِ؟ قُلْتُ :فُالَنةُ ال تَنَامُ اللَّيْلَ ،فَقَالَ رَسُولُ اهلل ص :عَلَيْكُمْ مِنَ األَعْمَالِ
َاللهِ ال يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا ،وَكَانَ َأحَبَّ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اهلل
مَا تُطِيقُونََ ،فو َّ
()296
ص الَّذِي يَدُومُ عَلَْيهِ صَاحُِبهُ.
ترجمه :ام المومنین ؛عایشه رضی اهلل عنها؛ می گوید :روزی ،نبی اکرم

ص به خانهی من آمد در حالی که زنی نزد من نشسته بود .فرمود« :این زن

کیست»؟ گفتم :فالنی است؛ شبها نمیخوابد .آنحضرتص فرمود« :همان
قدر از اعمال را که توانایی دارید ،ان ام دهید؛ زیرا خداوند از دادن پاداش
اعمال خسته نمی شود ،مگر اینکه شما از ان ام طاعت و بندگی خسته شوید .و
بهترین عمل نزد خدا آن است که صاحبش بر ان ام آن ،مداومت کند».

َدثَنَا أَبُو هِشَام مُحَمَّدُ بْنُ َيزِيدَ الرِّفَاعِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل،
297ذ ح َّ
شةََ ،وأُمَّ سَلَ َمةَ :أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ
عَنِ األَعْ َمشِ ،عَنْ أَبِي صَالِح ،قَالَ :سَأَلْتُ عَائِ َ
()297
َأحَبَّ إِلَى رَسُولِ اهلل ص؟ قَالَتَا :مَا ِدميَ عَلَْيهَِ ،وإِنْ قَلَّ.
ترجمه :ابو صالح میگوید :از عایشه و ام سلمه ل پرسیدم :چه عملی نزد
( )716صحیح است .روایت بخاری ( )58و مسلم ( )234و ترمذی بعد از حدیث ( )7346و نسائی
( )713/8و ابن ماجه ( )5783و احمد (.)41/6
( )712صحیح است .روایت ترمذی ( )7346و محمد بن یزید رفاعی ،فردی قوی نیست چنانکه
حافظ در التقریب (777/7ـ  )771متذکر شده است و در الکاشف ( )16/8میگوید« :نسائی و
ابوحاتم او را ضعیف دانسته اند» .اما او در روایت این حدیث ،تنها نیست؛ بلکه امام احمد (،87/6
 )731از او متابعت نموده و این حدیث را از ابن فضیل روایت نموده است .همچنین ابویعلی (،5428
 )6174از طریق محمد بن عبداهلل بن نمیر از ابن فضیل روایت نموده است .و محمد بن فضیل ،فرد
صدوقی است؛ اما این حدیث با توجه به حدیث قبلی و شواهد دیگری که دارد ،حدیث صحیحی
است؛ آلبانی در مختصر شمایل ( )766نیز آنرا صحیح دانسته است.
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رسول اهلل ص محبوبتر بود؟ گفتند :عمل مداوم و همیشگی اگر چه اندک باشد.

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ إِسْمَاعِيلَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ صَالِح ،قَالَ:
298ذ ح َّ
حَدَّثَنِي مُعَا ِوَيةُ بْنُ صَالِح ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ قَيْس ،أََّنهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ ،قَالَ:
سَمِعْتُ عَ ْوفَ بْنَ مَالِكٍ ،يَقُولُ :كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اهلل ص لَيَْلةً ،فَاسْتَاكَ ،ثُمَّ
َتوَضَّأَ ،ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيَ ،فقُمْتُ مَ َعهُ فَبَ َدأَ فَا ْستَفَْتحَ الْبَ َق َرةَ ،فَال يَمُرُّ بِآَيةِ رَحْ َمةٍ ،إِال
َوذَ ،ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَا ِكعًا بِقَدْرِ
وََقفَ فَسَأَلَ ،وَال يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَاب ،إِال وََقفَ فَتَع َّ
قِيَا ِمهِ ،وَيَقُولُ فِي رُكُو ِعهِ« :سُبْحَانَ ذِي الْجََبرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ ،وَالْكِْبرِيَاءِ
وَالْعَظَ َمةِ» ،ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُو ِعهِ ،وَيَقُولُ فِي سُجُو ِدهِ« :سُبْحَانَ ذِي الْجََبرُوتِ
وَالْمَلَكُوتِ ،وَالْكِْبرِيَاءِ وَالْعَظَ َمةِ» ،ثُمَّ َق َرأَ آلَ عِ ْمرَانَ ،ثُمَّ سُورَةً ،يَفْعَلُ ِمثْلَ ذَلِكَ
()298
يف كل ركعة.

( )713حسن است .روایت ابوداود ( )328و نسائی در سنن اش ( )778 ،111/7و در الکبری
( )213و احمد ( )75/6و بیهقی در سنن اش ( )817/7و طبرانی در المعجم الکبیر (،118
 )15457و مسند الشامیین ( )7771والدعاء ( )455و بغوی در شرح السنه ( )117همگی از طریق
معاویه بن صالح روایت کرده اند؛ این حدیث را اگر چه امام نووی در األذکار ( )58/1و آلبانی در
مختصر شمایل ( )762صحیح دانسته اند؛ اما عالمه بن حجر عسقالنی رحمه اهلل در نتائج االفکار
( )28/7میگوید :در این سخن شیخ (نووی) که میگوید« :این حدیث ،صحیحی است و ابوداود و
ترمذی در سنن های خود و ترمذی در شمایل ،با سندهای صحیحی ،روایت نموده اند» ،دو اشکال،
وجود دارد )1( :حکم به صحت آن؛ چرا که عاصم بن حمید از رجال صحیح نیست؛ بلکه صدوقی
است که روایات اندکی دارد )7( .در کتب سه گانة مذکور ،فقط همین طریق ،وجود دارد که سند
همة آنها ،حول محور معاویه بن صالح ،دور میزند؛ لذا در این کتابها بلکه در کتابهای دیگر هم
سندهای صحیحی وجود ندارد .و معاویه بن صالح اگر چه از رجال صحیح مسلم است ،اما فردی است
که در مورد او ،اختالف نظر وجود دارد و باالترین وصفی که میتوان برای او ذکر کرد ،این است که
احادیثی را که به تنهایی روایت نموده است ،حسن شمرده شوند؛ با توجه به اینکه او در روایت این
حدیث ،تنها است ،تعدد طرق از او باعث تعدد سند نمیشود».
شعیب ارناؤوط در تعلیقش بر مسند احمد میگوید« :سند آن ،قوی است» .واهلل اعلم.
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 میگوید :شبی ،همراه رسول اهلل ص بودم.

آنحضرت ص مسواک زد وضو ساخت و به نماز ایستاد .من هم کنار ایشان،

ایستادم .پیامبر اکرم ص نخست ،سورهی بقره را آغاز نمود .به هر آیهی
رحمتی که میرسید ،توقف میکرد و از خداوند مسئلت مینمود و به آیهی
عذابی که میرسید ،توقف مینمود و از خداوند ،پناه میخواست .آنگاه ،رکوع

کرد و به اندازهی قیامش در رکوع ماند .و در رکوعش میگفت« :سُبْحَانَ
ذِي الْجََبرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ ،وَالْكِْبرِيَاءِ وَالْعَظَ َمةِ» .سپس به اندازهی رکوع ،س ده
نمود ودر س دهاش نیز میگفت« :سُبْحَانَ ذِي الْجََبرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ،
وَالْكِْبرِيَاءِ وَالْعَظَ َمةِ».
بعد از آن ،آل عمران و سورههای دیگر را به ترتیب خواند .و در هر
رکعت ،اعمال فوق را ان ام میداد.
سولِ اهللِ ص
44ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي قَرَاءَةِ رَ ُ
قرائت (قرآن خواندن) رسول اهلل ص

الليْثُ ،عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْ َكةَ ،عَ ْن
َدثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َّ
299ذ ح َّ
يَعَلَى بْنِ مَمْلَكٍ ،أََّنهُ سََألَ أُمَّ سَلَ َمةَ عَنْ ِقرَا َءةِ َرسُولِ اهلل ص ،فَِإذَا هِيَ َتنْ َعتُ
()299
َس َرةً َحرْفًا َحرْفًا».
ِقرَا َءةً مُف َّ

( )711ضعیف است .روایت ابوداود ( )1566و ترمذی ( )7178و نسائی در سنناش ( )131/7و
در الکبری ( )37و احمد ( )877 ،715/6و بیهقی در سنناش ( )18/8و ابوعبید در اخالق النبی
(ص )142و ابن خزیمه ( )1143و حاکم در المستدرک ( .)817/1و در سند آن ،یعلی بن مملک
وجود دارد؛ حافظ در التقریب ( )821/7دربارهی او میگوید« :مقبول است» .یعنی در صورتی که
متابعی داشته باشد .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )763این روایت را ضعیف دانسته است؛ به روایت
شمارة ( )871نگاه کنید.
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ترجمه :از ام سلمه ل دربارهی قرائت رسول اهلل ص پرسیدند .او

قرائت پیامبر اکرم ص را قرائتی واضح و روشن که شمرده وحرف حرف (با
ت وید و ترتیل) میخواند ،توصیف نمود.

311ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ َجرِيرِ بْنِ حَازِم،
قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي ،عَنْ قَتَا َدةَ ،قَالَ :قُلْتُ ألََنسِ بْنِ مَالِكٍ :كَْيفَ كَانَتْ ِقرَا َءةُ
()311
رَسُولِ اهللِ ص؟ فَقَالَ :مَدًّا.
ترجمه :از انس  پرسیدند :قراءت نبی اکرم ص چگونه بود؟ گفت:
حروف را کشیده میخواند.

َدثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا َيحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ا ُأل َموِيُّ ،عَنِ اْب ِن
311ذ ح َّ
ُجرَيْج ،عَنِ ابْنِ أَبِي ُملَيْ َكةَ ،عَنْ أُمِّ سَلَ َمةَ ،قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ يَقْطَعُ ِقرَاءََتهُ ،يَقُولُ:
 ،     ثُمَّ يَ ِقفُ ،ثُمَّ يَقُولُ ،    :ثُمَّ
.


  
   
يَ ِقفُ ،وَكَانَ يَ ْق َرأُ    

()311

( )877صحیح است .روایت بخاری ( )4754و ابوداود ( )1564و نسائی ( )121/7و ابن ماجه
( )1848و احمد ( )113 ،127/8و حاکم در المستدرک (.)788/1
( )871صحیح است .روایت ابوداود ( )5771و ترمذی ( )7172و احمد ( )877/6و حاکم در
المستدرک (781/7ـ  )787 ،787و بیهقی ( .)55/7ترمذی سند این حدیث را منقطع میداند و
میگوید« :یحیی بن سعید اموی و دیگران ،این حدیث را از ابن جریج از ابن ابی ملیکه از ام سلمه،
روایت کرده اند و این ،سند متصلی نیست؛ زیرا لیث بن سعد این حدیث را از یعلی بن مملک (حدیث
شمارة  )711از ام سلمه روایت نموده است .و حدیث لیث ،صحیح تر است» .علت دوم این سند،
تدلیس ابن جریرج است و این حدیث را با عنعنه روایت نموده است؛ در رابطه با علت اول باید گفت
که اشکالی ندارد که ابن ابی ملیکه این حدیث را هم از ام سلمه شنیده باشد و هم از یعلی بن مملک؛
زیرا ترمذی دلیلی بر انقطاع ،ارائه ننموده است.
درباره ی علت دوم ،میگوییم :ابن جریح در روایت این حدیث تنها نیست بلکه نافع از او متابعت
نموده است چنانچه امام احمد( )733/6این روایت را از وکیع از نافع بن عمر و ابوعامر از نافع از ابن
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ترجمه :ام سلمه ل میگوید :نبی اکرم ص بعد از خواندن هر آیه،
توقف مینمود .میخواند ،      :سپس توقف
میکرد ،    .بعد از آن توقف مینمود .و آنگاه،

  

  میخواند.

312ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ،عَنْ ُمعَاوَِيةَ بْنِ صَالِح ،عَنْ عَبْ ِد
شةَ عَنْ ِقرَا َءةِ النَّبِيِّ ص أَكَانَ يُسِرُّ بِالْ ِقرَا َءةِ َأمْ
اهللِ بْنِ أَبِي َقيْس ،قَالَ :سَأَلْتُ عَائِ َ
ج َهرُ؟ قَالَتْ :كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ،قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا َج َهرَ ،فَقُلْتُ:
يَ ْ
()312
الْحَمْدُ لَِّلهِ ،الَّذِي جَعَلَ فِي األَ ْمرِ سَ َعةً.
471ی عبداهلل بن قیس میگوید :از عایشه ل دربارهی قرائت نبی اکرم

ص پرسیدم و گفتم :آیا آهسته یا با آواز بلند ،قرآن میخواند؟ گفت :هر دو

کار را ان ام میداد .گاهی آهسته ،و گاهی با آواز بلند ،قرآن میخواند .گفتم:
سپاس میگویم خدایی را که کارها را آسان نموده است.

313ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْ َعرٌ،
عَنْ أَبِي الْعَالءِ الْعَبْدِيِّ ،عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْ َدةَ ،عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ،قَالَتْ :كُنْتُ أَسْمَعُ
()313
ِقرَا َءةَ النَّبِيِّ ص ِاللَّيْلِ َوأَنَا عَلَى َعرِيشِي.
ابی ملیکه از یکی ا زهمسران نبی اکرم روایت نموده است .در نتیجه ،این روایت ،صحیح میباشد؛
آلبانی نیز در مختصر شمایل( )727و االرواء (  )61-67/7آنرا صحیح دانسته است.
( )877صحیح است .روایت مسلم( )872و ابوادود( )1582و ترمذی ( )7175 ،551و نسائی
( 111/1و  )775/8و احمد ( )28،25/6و ابن خزیمه( )1731و بیهقی ( )84/8بطور مختصر.
( )878صحیح است .روایت نسائی ( )131-132/7و ابن ماجه ( )1587و احمد(،858 ،851/6
 )575و ابوشیخ در اخالق النبی (ص .)173و ابوالعالء عبدی که نامش هالل بن خباب است ،فرد
صدوقی میباشد؛ ولی در اواخر عمرش ،تغییر نموده چنانچه حافظ در التقریب ( )878/7آورده است
و بعضی هم او را ثقه دانسته اند و ابن معین ا ختالط و تغییر حالت او را نمیپذیرد؛ لذا پایینترین رتبهی
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ترجمه :ام هانی ل میگوید :من باالی سقف خانهام بودم و قرائت نبی

اکرم ص را میشنیدم.

314ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدََّثنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدََّثنَا
ُرةَ ،قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اهللِ بْنَ مُغَفَّل ،يَقُولَُ :رأَيْتُ النَّبِيَّ
شُعَْبةُ ،عَنْ مُعَاوَِيةَ بْنِ ق َّ
ص عَلَى نَاقَِتهِ َيوْمَ الْفَْتحِ ،وَهُوَ يَ ْق َرأُ :إِنَّا فََتحْنَا لَكَ فَتْحًا ُمبِينًا ِليَغْ ِفرَ لَكَ اللَّهُ مَا
ُرةََ :لوْال َأنْ
تَقَدَّمَ مِنْ ذَْنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ،قَالَ :فَ َق َرأَ وَرَجَّعَ ،قَالَ :وَقَالَ ُمعَاوَِيةُ بْنُ ق َّ
()314
الصوْتِ َأوْ قَالَ :اللَّحْنِ.
يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَّ َألخَذْتُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ َّ
ترجمه :عبداهلل بن مغفل  میگوید :رسول اهلل ص را روز فتح مکه
دیدم که بر شترش ،سوار است وسوره فتح را میخواند :إِنَّا فَتَحْنَا لَ
مُبِینًا لِیَغْفِرَ لَ

َ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ

َ فَتْحًا

َ وَمَا تَأَخَّرَ یعنی :همانا فتحی آشکار،

نصیب تو نمودیم تا خداوند ،گناهان گذشته و آیندهات را ببخشد.
راوی میگوید :رسول اکرم ص این آیات را با آواز خواند .معاویه بن
قره (راوی از عبداهلل بن مغفل) گفت :اگر مردم ،اطراف من جمع نمیشدند،
من هم برای شما با آواز خوب ،میخواندم.

315ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ ْبنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْس الْحُدَّانِيُّ ،عَ ْن
اللهُ نَبِيًّا إِال حَسَنَ اْلوَ ْجهِ ،حَسَنَ
حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ ،عَنْ قَتَا َدةَ ،قَالَ :مَا بَعَثَ َّ
الصوْتِ ،وَكَانَ ال
الصوْتِ ،وَكَانَ نَبِيُّكُمْ ص حَسَنَ اْلوَ ْجهِ ،حَسَنَ َّ
َّ

سند این روایت ،حسن است .اما خود حدیت با توجه به شاهدی که از ابن عباس دارد و در شمارهی
( )876میآید ،صحیح میباشد
()875صحیح است .روایت بخاری ( )2457 ،2 475 ،4784 ،5384 ،5731و مسلم ( )215و
ابوداود ( )1562و نسائی در الکبری ( )21،37و بیهقی در سنن اش ( )771/17و بغوی در شرح
السنة (.)1714
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ُيرَجِّعُ.
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()315

478ی قتاده  میگوید :هیچ پیامبری را خداوند ،مبعوث نساخت مگر
اینکه از چهرهای زیبا و صدایی خوب برخوردار بود .پیامبر شما نیز از
چهرهای زیبا و صدایی خوب برخوردار بود؛ اما قرآن را با آواز نمیخواند.

حيَى بْنُ حَسَّانَ،
الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَ ْ
316ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
الرحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ أَبِي عَمْرو ،عَنْ عِكْرِ َمةَ،
قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
ج َرةِ وَهُوَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :كَانَتْ ِقرَا َءةُ َّالنبِيِّ ص رُبَّمَا يَسْمَ ُعهَا َمنْ فِي الْحُ ْ
()316
فِي الْبَيْتِ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :قرائت نبی اکرم ص طوری
بود که اگر داخل منزل ،قرآن میخواند ،چه بسا کسانی که داخل اتاق بودند،
قرائتش را میشنیدند.

( )874ضعیف است .روایت ابن سعد در طقات ( .)577 ،826/1این روایت عالوه بر مرسل بودن،
در سند آن ،حسام بن مصک وجود دارد که فردی بسیار ضعیف است؛ حافظ بن حجر در التقریب
( )1/161میگوید« :ضعیف نزدیک به متروک است» .همچنین این روایت را بطور متصل ،ابن عدی
در الکامل ( )585/7و ابو نعیم اصفهانی در تا ریخ اصفهان ( )37/1و ابن عساکر در تا ریخ دمشق
( )674/5از طرق مختلفی از عباس بحرانی از نوح بن قیس از حسام بن مصک از قتاده از انس روایت
کر ده اند .و این روایت را ذ هبی در میزان االعتدال ( )522/1جزو روایت های منکر حسام بن
مصک دانسته است آلبانی نیز این روایت را در مختصر شمایل (  ) 725ضعیف دانسته است.
( )876صحیح است .روایت ابوداود ( )1872و احمد ( )767/5و بیهقی ( )17/8و طبرانی در
المعجم الکیبر ( )11454و ابوالشیخ در اخالق النبی (ص )143همگی از طریق عبدالرحمن بن
زناد .و سند این روایت به سبب عبدالرحمن بن ابی زناد که به گفتهی حافظ در التقریب ()537/1
فرد صدوقی است ،حسن میباشد؛ اما این حدیث با توجه به روایت شمارهی ( ) 878صحیح میباشد.
آلبانی نیز در مختصر شمایل (  )724آنرا صحیح دانسته است.
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45ـ

سولِ اهللِ ص
بَابُ مَاجَاءَ فِي بُكَاءِ رَ ُ

گریه نمودن رسول اهلل ص

َدثَنَا ُسوَيْدُ بْنُ نَصْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ الْمُبَارِكِ ،عَنْ حَمَّا ِد
317ذ ح َّ
َرفٍ وَ ُهوَ ابْنُ عَبْدِ اهللِ بْنِ الشِّخِّريِ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ:
بْنِ سَلَ َمةَ ،عَنْ ثَابِتٍَ ،عنْ مُط ِّ
جوْفِهِ أَزِيزٌ َكأَزِيزِ الْ ِم ْرجَلِ مِنَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اهلل ص وَ ُهوَ يُصَلِّي ،وَلِ َ
()317
الْبُكَاءِ.
ترجمه :عبداهلل بن شِخبر میگوید :نزد رسول اهلل ص رفتم در حالی که
نماز میخواند و صدای گریه از سینهاش مانند صدای جوشیدن دیگِ آب ،به
گوش میرسید.

318ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدََّثنَا مُعَاوَِيةُ بْنُ هِشَام ،قَالَ:
سعُودٍ،
حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنِ األَعْ َمشِ ،عَنِ إِْبرَاهِيمَ ،عَنْ عَُبيْ َدةَ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ مَ ْ
قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ اهلل ص« :اقْرَأْ عَلَيَّ» .فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،أَقَ َرأُ عَلَيْكَ
وَعَلَيْكَ أُْن ِزلَ؟ قَالَ« :إِنِّي ُأحِبُّ َأنْ أَسْمَ َعهُ مِنْ َغْيرِي» ،فَ َق َرأْتُ سُو َرةَ النِّسَاءِ،
حَتَّى بَلَ ْغتُ َوجِئِنَا بِكَ عَلَى َهؤُالءِ َشهِيدًا قَالََ :ف َرأَيْتُ عَيْنَيْ رَسُولِ اهللِ
()318
َتهْمِالنِ.
ترجمه :عبداهلل بن مسعود ت میگوید :نبی اکرم ص به من فرمود:

( )872صحیح است .روایت ابوداود ( )175و نسائی ( )18/8و احمد ( )7674/5و حاکم در
المستدرک ( )765/1و ابن خزیمه ( )177و ابن حبان ( )557 ،664و بیهقی در سنن ( )741/7و
در الشعب ( )255،7751و ابویعلی ( )1411و نبوی در شرح السنه ( .)271و سند آن ،صحیح
میباشد؛ آلبانی در مختصر شمایل ( )726آنرا صحیح دانسته است.
( )873صحیح است .روایت بخاری( )4744،4747،5437و مسلم (  )377و ابوداود ( )8663و
ترمذی ( )8774و نسائی در الکبری ( )175 ،178 ،177و احمد (.)588 ، 837/1
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«برایم قرآن بخوان» .گفتم :چگونه برایت قرآن بخوانم حال آنکه قرآن بر تو
نازل شده است؟! فرمود« :دوست دارم آنرا از دیگران بشنوم» .پس سورهی
نساء را برایش تالوت کردم تا به این آیه رسیدم که :فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ
أُمَّةٍ بِشَهیدٍ وَجِئْنَا بِ

َ عَلَى هَؤُالءِ شَهِیدًا یعنی چگونه خواهد بود آنگاه که از

هر ملتی ،گواهی بیاوریم و تو را بعنوان گواه اینان ،بیاوریم.
در این هنگام دیدم که از چشمان رسول اهلل ص اشک سرازیر است.

319ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َجرِيرٌ ،عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ،عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ عَمْرو ،قَالَ :انْكسفَتِ الشَّ ْمسُ َيوْمًا عَلَى َعهْدِ رَسُولِ اهلل
ص ،فَقَامَ رَسُولُ اهلل ص يُصَلِّي ،حَتَّى لَمْ يَكَدْ َيرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ ،فَلَمْ يَكَدْ
َيرْفَعُ َرأْ َسهُ ،ثُمَّ رَفَعَ َرْأ َسهُ ،فَلَمْ يَكَدْ َأنْ يَسْجُدَ ،ثُمَّ سَجَدَ ،فَلَمْ يَكَدْ أَنْ َيرْفَعَ
َرأْ َسهُ ،ثُمَّ َرفَعَ َرأْ َسهُ ،فَلَمْ يَكَدْ َأنْ يَسْجُدَ ،ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ َأنْ َيرْفَعَ َرأْسَهُ،
فَجَعَلَ يَنْ ُفخُ وَيَبْكِي ،وَيَقُولُ «رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ ال تُعَذَِّبهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ رَبِّ أَلَمْ
ستَغْ ِفرُكَ» ،فَلَمَّا صَلَّى رَ ْكعَتَيْنِ
تَعِدْنِي َأنْ ال تُعَذَِّبهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْ ِفرُونَ؟ وَنَحْنُ نَ ْ
انْجَلَتِ الشَّ ْمسُ ،فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىَ ،وأَثْنَى عَلَْيهِ ،ثُمَّ قَالَ« :إِنَّ الشَّ ْمسَ
وَالْقَ َمرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اهللِ ،الَ يَنْكَسِفَانِ لِ َموْتِ َأحَدٍ وَال لِحَيَاِتهِ ،فَِإذَا انْكَسَفَا،
()319
فَا ْفزَعُوا إِلَى ذِ ْكرِ اهللِ تَعَالَى».

( )871سند آن ،صحیح است .روایت ابوداود ( )1115و نسائی( )182/8و در الکبری ( )8121و
احمد ( )133 ، 141/7و حاکم در المستدرک ( )871/1و بیهقی در سنن اش ( )875/8بطور
مختصر و ابن خزیمه ( )1818 ، 17 18 ، 1831و ابن حبان ( .)7383 ، 7371عطاء بن سائب،
فرد صدوقی است که دچار ختالط گردید و روایت جریر از او ،بعد از اختالط است؛ اما روایت شعبه و
حماد از عطاء قبل از اختالط میباشد؛ در نتیجه ،سند این روایت حسن میباشد؛ البته آلبانی در مختصر
شمایل ( )723این حدیث را صحیح دانسته؛ اما ذکر یک رکوع را شاذ و غیر صحیح دانسته است.
برای تفصیل بیشتر به االرواء ( )767مراجعه نمایید.
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ترجمه :عبداهلل بن عمرو رضی اهلل عنهما میگوید :روزی ،در دوران

رسول اهلل ص خورشید گرفتگی ،ای اد شد .آنحضرت ص برخاست وشروع

به نماز خواندن نمود و قیامش را به اندازهای طوالنی نمود که گویا نمیخواهد،
رکوع نماید .سپس رکوع نمود طوری که گویا نمیخواهد سرش را بلند نماید.
آنگاه سرش را بلند نمود و به اندازهای طوالنی ایستاد که گویا نمیخواهد به
س ده برود .سپس به س ده رفت و آنقدر طوالنی نمود که گویا نمیخواهد،
سر از س ده بردارد .در س ده ،صدای نفسش میآمد که گریه مینمود و
میفرمود« :پروردگارا! آیا به من وعده ندادی که تا وقتی من در میان آنان
هستم ،آنها را عذاب ندهی .پروردگارا! آیا به من وعده ندادی که تا هنگامی
که استغفار میکنند ،بر آنان ،عذاب نازل نکنی؟ و ما از تو طلب مغفرت
مینماییم».
راوی میگوید :هنگامی که نماز به پایان رسید ،خورشید گرفتگی برطرف

گردید .آنگاه ،پیامبر اکرم ص برخاست و بعد از حمد و ثنای خداوند،
فرمود« :همانا خورشید و ماه ،دو نشانی از نشانه های الهی هستند بخاطر مرگ
و زندگی کسی ،دچار گرفتگی نمیشوند .لذا اگر دچار گرفتگی شدند ،به
ذکر اهلل پناه ببرید».

311ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو َأحْمَدَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
سُ ْفيَانُ ،عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ،عَنْ عِ ْكرِ َمةَ ،عَنِ ابْنِ َعبَّاس ،قَالََ :أخَذَ رَسُولُ
اهلل ص اْبَنةً َلهُ تَقْضِي ،فَاحَْتضََنهَا َفوَضَ َعهَا بَيْنَ يَدَْيهِ ،فَمَاَتتْ وَهِيَ َبيْنَ يَدَْيهِ
ِ
ستُ
وَصَاحَتْ أُمُّ أَيْمَنَ ،فَقَالَ يَعْنِي ص« :أَتَبْكِنيَ عِنْدَ رَسُولِ اهللِ»؟ فَقَالَتْ :أَلَ ْ
أَرَاكَ تَبْكِي؟ قَالَ« :إِنِّي لَسْتُ أَبْكِي ،إِنَّمَا هِيَ َرحْ َمةٌ ،إِنَّ الْ ُمؤْمِنَ بِكُلِّ خَيْر عَلَى
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()311

اللهَ تعاىل».
سهُ تُْن َزعُ مِنْ بَيْنِ َجنْبَيْهِ ،وَ ُهوَ يَحْمَدُ َّ
كُلِّ حَال ،إِنَّ نَفْ َ

ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص دخترم را که
در حالت احتضار بسر میبرد ،برداشت و جلویش گذاشت .و همچنان که

جلوی آنحضرت ص بود ،فوت نمود .ام ایمن ل فریاد کشید .نبی اکرم

ص فرمود« :آیا در حضور رسول خدا (با آواز بلند) گریه میکنی»؟ ام ایمن
رضی اهلل عنها گفت :مگر نه این است که تو را هم میبینم که گریه

مینمایی»؟ پیامبر اکرم ص فرمود« :من (با آواز بلند) گریه نمیکنم .این
(گریهی آهسته) رحمت است .مؤمن در هر حال ،در خیر و نیکی بسر میبرد.
حتی آن هنگامی که روحش از بدنش جدا میشود ،باز هم خداوند را حمد و
سپاس میگوید».

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ،
311ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
شةَ:
قَالَ :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنْ عَاصِمِ بْنِ ُعبَيْدِ اهللِ ،عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ عَائِ َ
أَنَّ رَسُولَ اهلل ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَ ُهوَ َيبْكِي أَوْ قَالَ :عَيْنَاهُ
()311
َت ْهرَاقَانِ.

( )817صحیح است .روایت نسائی ( )17/8و احمد (  )725 ،728/1و ابن حبان ( )7115و بزار
(-373کشف)؛ و عطاء بن سائب همانگونه که متذکر شدیم ،صدوقی است که دچار اختالط
گردیده ،اما روایت سفیان از عطا ،قبل از اختالط میباشد؛ در نتیجه ،سند این روایت ،حسن میباشد؛
اما این حدیث ،شاهدی دارد که آنرا احمد ( )861 ،825/7و بزار ( -231کشف) و دیگران از
ابوهریره روایت کرده اند .با توجه به این شاهد ،حدیث صحیح میباشد ،آلبانی نیز در مختصر شمایل
( )721آنرا صحیح دانسته است.
( )811ضعیف است .روایت ابوداود ( )8168و ترمذی (  )131و ابن ماجه ( )1452و احمد
( )776 ،46 – 44 ،58/6و ابن سعد در طبقات ( )816/8و حاکم در المستدرک ( )117/8و
بیهقی در سنن اش ( )572/8و طیالسی ( )1514و بغوی در شرح السنه ( )1527همگی از طریق
عاصم بن عبیداهلل؛ حافظ ابن حجر در التقریب ( )835/1عاصم را ضعیف دانسته است و همچنین به
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ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص در حالی که گریه
میکرد یا اش

از چشمانش جاری بود ،عثمان بن مظعون را که فوت نموده

بود ،بوسید.

َدثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالََ :أخَْبرَنَا أَبُو عَامِر ،قَالَ :حَدَّثَنَا فُلَيْ ٌح
312ذ ح َّ
وَ ُهوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ،عَنْ هِاللِ ْبنِ عَلِيٍّ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالََ :شهِدْنَا ابْنَةً
ِلرَسُولِ اهلل ص وَرَسُولُ اهللِ جَالِسٌ عَلَى الْقَْبرَِ ،ف َرأَيْتُ عَيَْيْنهِ تَدمَعَانِ ،فَقَالَ:

الکاشف ( )45/7مراجعه نمایید .همچنین این روایت را بزار ( )8371از طریق عبداهلل العمری از
عاصم بن عبیداهلل بن عامر بن ربیعه از عمر بن ربیعه روایت کرده است .این روایت به سبب ضعف
عاصم بن عبیداهلل و مخالفت عبداهلل العمری با سفیان ثوری ،ضعیف میباشد خصوصاً که عبداهلل
العمری از حفظ خوبی برخوردار نیست ،بلکه سوء حافظه دارد.
همچنین این حدیث را طبرانی در المعجم الکبیر (  )7871 ،344از طریق عبدالرحمن بن عثمان بن
ابراهیم بن محمد بن حاطب از پدرش از مادرش ،عایشه دختر قدامه بن مظعون روایت کرده است .و
سند آن؛ به سبب عبدالرحمن بن عثمان حاطبی ،و همچنین پدرش عثمان بن ابراهیم حاطبی ،ضعیف
میباشد .هیثمی در المجمع ( )713/1میگوید« :این حدیث را طبرانی روایت نموده است و در سند
آن ،عبدالرحمن بن عثمان حاطبی وجود دارد و او فرد ضعیفی است» .همچنین این روایت را ابونعیم
اصفهانی در اخبار اصفهان ( )1777از طریق اسماعیل بن عیاش از سفیان ثوری از عاصم بن بهدله از
قاسم بن محمد از عایشه روایت کرده است؛ اما همانطوری که میدانید اسماعیل بن عیاش در روایت
از هموطنانش (شامیها ) صدوق است و از دیگران (حجازی ها و عراقی ها) دچار اختالط است؛ نگا
التقریب ( .)171/1و در اینجا از سفیان ثوری یعنی یک فرد عراقی روایت نموده است؛ در نتیجه،
روایتش ضعیف میباشد .شاید هم به خاطر اختالطش ،عاصم بن عبیداهلل را (طبق گفته ی سایر راویان
از سفیان) عاصم بن بهدله گفته است .و اهلل اعلم
در پایان ،قابل یادآوری است که آلبانی این حدیث را در مختصر شمایل ( )737و بعضی از کتابهای
دیگرش ،صحیح دانسته است اما در الضعیفه ( )6717آنرا منکر دانسته است و از قول قبلی اش رجوع
نموده است و علت قول اولش را اعتماد به تحسین هیثمی به علت دسترسی نداشتن به سند بزار ذکر
نموده است و میگوید :بعد ازا ینکه به سند بزار دست یافتم ،متوجه شدم که در سند او هم دو فرد
ضعیف بنام های عبداهلل العمری و عاصم بن عبیداهلل وجود دارد .و اهلل واعلم
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«أَفِيكُمْ َرجُلٌ لَمْ يُقَا ِرفِ اللَّيَْلةَ»؟ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ :أَنَا ،قَالَ« :اْنزِلْ» ،فََنزَلَ فِي
()312
قَْبرِهَا.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :در تشییع جنازهی یکی از دختران

رسول اهلل ص شرکت کرده بودیم .آنحضرت ص کنار قبر ،نشسته بود و در
حالی که اش

از چشمان (مبارکش) سرازیر بود ،فرمود« :آیا در میان شما

کسی هست که دیشب با همسرش نزدیکی نکرده باشد»؟ ابوطلحه گفت:

بلی ،من هستم .رسول اهلل ص فرمود« :پس تو برای گذاشتن میت ،داخل قبر
برو» .ابوطلحه داخل قبر رفت.

 -46بَابُ مَا جَا َء فِي ِفرَاشُ رَسُولِ اهللِ ص
رختخواب رسول اهلل ص

سهِر ،عَنْ هِشَامِ ْب ِن
313ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ُم ْ
شوُهُ
شةَ قَالَ :إِنَّمَا كَانَ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ مِنْ َأدَم ،حَ ْ
ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
()313
لِيفٌ.
ترجمه :عایشه ل میگوید :رختخوابی که رسول اهلل ص بر آن
میخوابید ،چرمی بود که با پوست درخت خرما ،پر شده بود.

َدثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ ا ِ
هلل
314ذ ح َّ
شةُ ،وَسُِئلَتْ
بْنُ مَيْمُونٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْ َفرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :سُِئلَتْ عَائِ َ
صةُ ،مَا كَانَ ِفرَاشُ رَسُولِ اهلل صفِي بَْيتِكِ؟ قَالَتْ :مِسْحًا َنثْنِيهِ َثنِيَّتَيْنِ َفيَنَامُ
حَفْ َ
( )817صحیح است .روایت بخاری ( )1857 ، 1734و احمد ( )773 ،176/8و حاکم در
المستدرک ( )52/5و بیهقی در سنن اش ( .)48/5
( )818صحیح است .روایت بخاری ( )6546و مسلم ( )7737و ابوداود ( )5156و ابن ماجه
( )5141و احمد ( )772 ،53/6و بیهقی در السنن ( )53 – 52/2و بغوی در شرح السنة (.)8177
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عَلَْيهِ ،فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيَْلةٍ ،قُلْتَُ :لوْ ثَنَيَْتهُ َأرْبَعَ ثَْنيَاتٍ لَكَانَ َأ ْوطَأَ َلهُ ،فَثََنيْنَاهُ لَ ُه
بَِأرْبَعِ ثَْنيَاتٍ ،فَلَمَّا أَصَْبحَ قَالَ« :مَا فَرشْتُمْ لِيَ اللَّْيَلةَ»؟ قَالَتْ :قُلْنَاُ :هوَ ِفرَاشُكَ،
إِال أَنَّا ثََنيْنَاهُ بَِأرْبَعِ ثَْنيَاتٍ ،قُلْنَاُ :هوَ أَ ْوطَأُ لَكَ ،قَالَ« :رُدُّوهُ لِحَالَِتهِ األُولَى ،فَإِنَّهُ
()314
مَنَ َعتْنِي َوطَا َءُتهُ صَاليتَ اللَّيَْلةَ».
ترجمه :از عایشه ل پرسیدند :رختخواب رسول اهلل ص در خانهی شما
از چه چیزی ساخته شده بود؟ گفت :از چرم ساخته شده و با پوست درخت
خرما پر گردیده بود.
از حفصه ل نیز پرسیدند :رختخواب رسول اهلل ص در خانهی شما از
چه چیزی ساخته شده بود؟ گفت :چادری مویین بود که ما آنرا دوال

میکردیم و آنحضرت ص بر آن میخوابید .در یکی از شبها ،با خود گفتم:
اگر چهار ال کنم برای آنحضرت ص نرمتر میشود؛ لذا آنرا چهار ال نمودم.

هنگام صبح ،پیامبر اکرم ص فرمود« :دیشب ،چه چیزی برایم پهن کردید»؟

حفصه میگوید :گفتم :همان رختخواب شما است؛ فقط برای اینکه نرمتر
شود ،چهار ال نمودم .فرمود« :آنرا به حالت اولش برگردانید؛ زیرا نرمیاش
باعث شد که نماز شب نخوانم».

( )815بسیار ضعیف است .روایت بغوی در شرح السنه ( .)384و سند آن به سبب عبداهلل بن میمون
بسیار ضعیف میباشد؛ ابن حجر درباره ی او در التقریب ( )544/1میگوید« :منکر الحدیث و
متروک میباشد» .و علت دیگر حدیث ،انقطاع میان محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب
(محمد باقر) و عایشه میباشد؛ نگا مرا سیل ابن ابی حاتم (ص .)134همچنین این حدیث را آلبانی در
مختصر شمایل ( )738بسیار ضعیف دانسته است و در سلسلة ضعیفه ( )5322با ذکر طریقی دیگر از
عایشه و همچنین روایتی از حفصه آنرا ضعیف دانسته است .برای تفصیل بیشتر به منبع فوق ،مراجعه
نمایید.
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سولِ اهللِ ص
بَابُ مَاجَاءَ فِي تَوَاضُعِ رَ ُ
تواضع رسول اهلل ص

الرحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ،وَغَيْ ُر
َدثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،وَ َسعِيدُ بْنُ عَبْدِ َّ
315ذ ح َّ
وَاحِدٍ ،قَالُوا :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ بْنُ عُيَيَْنةَ ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ عُبَيْدِ اهللِ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس،
عَنْ عُ َمرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهلل ص« :الَ تُ ْطرُونِي كَمَا َأ ْطرَتِ
()315
النَّصَارَى اْبنَ َمرْيَمَ ،إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ ،فَقُولُوا :عَبْدُ اهللِ وَرَسُوُلهُ».
ترجمه :عمر  میگوید :نبی اکرم ص فرمود« :در مدح و ستایش من،
افراط نکنید آنگونه که نصاری دربارهی عیسی بن مریم ،افراط کردند .همانا
من ،بندهی خدا هستم .پس بگویید :بندهی خدا و فرستادهی او».

316ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ْبنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُسوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْ َعزِيزِ ،عَ ْن
حُمَيْدٍ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ ا ْم َرأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ص ،فَقَالَتْ َلهُ :إِنَّ لِي
()316
إِلَيْكَ حَا َجةً ،فَقَالَ« :اجْلِسِي فِي أَيِّ َطرِيقِ الْمَدِيَنةِ شِئْتَِ ،أجِْلسْ إِلَيْكِ».
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :زنی نزد نبی اکرم ص آمد و

گفت :با تو کاری دارم .پیامبر اکرم ص فرمود« :سر هر راهی از راههای
مدینه که میخواهی ،بنشین؛ من با تو مینشینم».

سهِر ،عَنْ ُمسْلِم
317ذ حَدَّثَنَا عَلِيُّ ْبنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعلِيُّ بْنُ مُ ْ
شهَدُ
األَ ْعوَرِ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص يَعُودُ الْ َمرِيضَ ،وَيَ ْ
الْجَنَاِئزَ ،وََيرْكَبُ الْحِمَارَ ،وَيُجِيبُ دَ ْع َوةَ الْعَبْدِ ،وَكَانَ َيوْمَ بَنِي ُقرَيْ َظةَ عَلَى
( )814صحیح است .روایت بخاری ( )6387 ، 8554و احمد ( )44 ، 75 ، 78/1و دارمی
( )7235و طیالسی ( )74و حمیدی ( )72و بغوی در شرح السنه ( )8631و در شمایل ()577
( )816صحیح است .روایت مسلم ( )7471و ابوداود ( )5311 ، 5313و احمد (،111 ،13/8
.)715
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حِمَار مَخْطُوم بَحَبْل مِنْ لِيفٍ ،وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيفٍ.
ترجمه :انس بن مال

()317

 میگوید :رسول اهلل ص به عیادت بیماران

میرفت ،در تشییع جنازهها ،شرکت مینمود ،بر اال  ،سوار میشد و دعوت
بردگان را میپذیرفت .و در غزوهی بنی قریظه بر االغی ،سوار بود که افسار و
پاالنش از پوست درخت خرما درست شده بود.

318ذ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ األَ ْعلَى الْكُوفِيُّ ،قَالَ :حَدََّثنَا مُحَمَّدُ ْب ُن
فُضَيْل ،عَنِ األَعْ َمشِ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ص يُدْعَى إِلَى خُبْزِ
خةِ ،فَُيجِيبُ ،وَلَقَدْ كَانَ َلهُ دِ ْرعٌ عِنْدَ َيهُودِيٍّ ،فَمَا َوجَدَ مَا
الشَّعِريِ ،وَاإلِهَاَلةِ السَّنِ َ
()318
ُكهَا حَتَّى مَاتَ.
يَف ُّ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :اگر رسول خدا ص برای صرف نان

جو و روغنی که بویش تغییر کرده بود ،دعوت میشد ،اجابت مینمود .و

آنحضرت ص زرهاش را نزد فردی یهودی به رهن نهاده بود .و تا زمانی که
فوت نمود ،چیزی نداشت تا آنرا آزاد نماید.

319ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدََّثنَا أَبُو دَا ُودَ الْحَ َفرِيُّ ،عَنْ

( )812ضعیف است .روایت ترمذی ( )1712و ابن ماجه ( )5123 ، 7513و ابوالشیخ در اخالق
النبی (ص  )42و ابن سعد در طبقات ( ) 821/1و طیالسی ( )7153و بغوی در شرح السنه ()8628
و در شمایل ( .)834و سند آن ،به سبب مسلم بن کیان اعور ،ضعیف میباشد؛ ترمذی میگوید« :این
حدیث را فقط از طریق مسلم از انس میشناسیم و مسلم االعور را ضیعف دانسته اند» ابن معین
دربارهی او میگوید« :چیزی نیست» .فالس و دار قطنی و نسائی نیز او را متروک دانسته اند .نگا
تهذیب التهذیب ( .)186 – 184 /17به همین علت ،علما این حدیث را بسیار ضعیف دانستهاند.
آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )736آنرا ضعیف دانسته است.
( )813صحیح است .روایت بخاری ( )7761و ترمذی ( )1714و نسائی ( )33/2بطور مختصر ،و
ابن ماجه ( )7466و احمد ( )773 ، 188/8و بیهقی در السنن ( .)82 ، 86/6
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صبِيح ،عَنْ َيزِيدَ بْنِ أَبَانَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :حَ َّج
سُ ْفيَانَ ،عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ َ
رَسُولُ اهلل ص عَلَى َرحْل رَثٍّ ،وَعَلَْيهِ قَطِي َفةٌ ،ال تُسَاوِي َأرْبَ َعةَ دَرَاهِمَ ،فَقَالَ:
()319
اللهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا ،ال رِيَاءَ فِيهِ ،وَال سُمْ َعةَ».
« َّ
ترجمه :انس بن مال

ت میگوید :رسول اهللص در سفر حج بر

شتری که پاالن کهنهای داشت ،سوار بود؛ و چادری که ارزش چهار درهم
نداشت ،پوشیده بود .پس فرمود« :خدایا! این را ح ی بدون ریا و شهرت،
بگردان».

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَفَّانُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
321ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
خصٌ َأحَبَّ
حَمَّادُ بْنُ َسلَ َمةَ ،عَنْ حُمَيْدٍ ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :لَمْ يَكُنْ شَ ْ
إِلَْيهِمْ مِنْ رَسُولِ اهلل ص ،قَالَ :وَكَانُوا ِإذَا َرَأ ْوهُ لَمْ يَقُومُوا ،لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ
()321
َكرَاهَِتهِ لِذَلِكَ.
ترجمه :انس میگوید :هیچ کس نزد صحابه از رسول اهللص مبحوبتر
نبود .با وجود این ،هنگام دیدن ایشان ،بلند نمیشدند؛ زیرا میدانستند که

آنحضرت ص این کار را نمیپسندد.

( )811صحیح است .روایت ترمذی ( )875و ابن ماجه ( )7317و ابوالشیخ (ص  )157و بغوی در
شمایل ( )577و ابونعیم در حلیه ( .)873/6و سند آن به سبب ربیع بن صبیح که به گفتهی حافظ در
التقریب ( )754/1از حافظهی بدی برخوردار است و همچنین یزید بن ابان که فرد ضعیفی است،
ضعیف میباشد؛ نگا التقریب ( .)861/7اما برای این حدیث عالمه آلبانی در سلسلهی صحیحه
( )7612متابع و شواهد متعددی ذکر نموده است و آنرا صحیح دانسته است؛ برای تفصیل بیشتر
میتوانید به منبع فوق مراجعه نمایید.
( )877صحیح است .روایت ترمذی ( )7245و بخاری در االدب المفرد ( )156و ابو الشیخ در
اخالق النبی (ص  )43و بغوی در شمایل ( )817و در شرح السنة ( )8871و سند آن ،صحیح
میباشد؛ آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )731آنرا صحیح دانسته اشت.
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321ذ حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ بْنُ وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُ َمرَ بْنِ عَبْ ِد
الرحْمَنِ الْعِجْلِيُّ ،قَالَ :أَنَْبأَنَا َرجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ َزوْجِ خَدِجيَةَ،
َّ
يُكْنَى َأبَا عَبْدِ اهللِ ،عَنِ ابْن ألَبِي هَالَةَ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ،قَالَ :سَأَلْتُ خَالِي
هِنْدَ بْنَ أَبِي هَاَلةَ ،وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلَْيةِ َرسُولِ اهللِ صَ ،وأَنَا أَشَْتهِي أَنْ
خ َرجِهِ
صفَ لِي مِْنهَا شَْيئًاَ ،فقَالَ :كَانَ َرسُولُ اهللِ ص :،ذ قَالَ :فَسَأَلُْتهُ عَنْ مَ ْ
يَ ِ
خ ِرنُ لِسَانُهُ إِال فِيمَا َيعْنِيهِ،
كَْيفَ َيصْنَعُ فِيهِ؟ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص يَ ْ
وَُيؤَلِّ ُفهُمْ وَال يُنَفِّرُهُمْ ،وَيُ ْكرِمُ َك َرميَ كُلِّ َقوْم َوُيوَلِّيهِ عَلَْيهِمْ ،وَيُحَذِّرُ النَّاسَ
ش َرهُ َوخُلُ َقهُ ،وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَاَبهُ،
وَيَحَْترِسُ مِنْهُمْ مِنْ غَْيرِ أَنْ يَ ْطوِيَ عَنْ َأحَدٍ مِْنهُمْ بِ ْ
وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ ،وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ ،وَيُقَِّبحُ الْقَبِيحَ وَُيوَهِّيهِ،
مُعْتَدِلُ األَ ْمرِ غَْيرُ ُمخْتَِلفٍ ،ال َيغْفُلُ َمخَاَفةَ َأنْ يَغْفُلُوا َأوْ يَمِيلُوا ،لِكُلِّ حَال ِعنْ َدهُ
َصرُ عَنِ اْلحَقِّ وَال ُيجَاوِ ُزهُ الَّذِينَ يَلُوَنهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمَْ ،أفْضَُلهُمْ
عَتَادٌ ،ال ُيق ِّ
حةً ،وَأَعْظَ ُمهُمْ عِنْ َدهُ مَْنزِلَةً أَحْسَُنهُمْ ُموَاسَاةً وَ ُمؤَازَ َرةً ،قَالَ:
عِنْ َدهُ أَعَمُّهُمْ نَصِي َ
سهِ ،فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص ال يَقُومُ وَال يَجَِلسُ إِالَّ عَلَى
فَسَأَلُْتهُ عَنْ مَجْلِ ِ
ذِكْرَ ،وِإذَا انَْتهَى إِلَى َقوْم جَلَسَ حَيْثُ يَنَْتهِي ِبهِ الْمَجِْلسُ ،وَيَأْ ُمرُ بِذَلِكَ ،يُعْطِي
سهُ أَوْ
سهُ أَنَّ َأحَدًا أَ ْكرَمُ عَلَْيهِ مِْنهُ ،مَنْ جَالَ َ
كُلَّ جُلَسَاِئهِ بَِنصِيِبهِ ،ال يَحْسَبُ جَلِي ُ
ص ِرفُ عَْنهُ ،وَمَنْ سَأََلهُ حَاجَةً لَمْ
ضهُ فِي حَا َجةٍ صَاَب َرهُ حَتَّى يَكُونَ ُهوَ الْمُنْ َ
فَاوَ َ
ُدهُ إِال ِبهَا ،أَوْ بِمَيْسُور مِنَ الْ َقوْلِ ،قَدْ وَسِعَ النَّاسَ بَسْ ُطهُ َوخُلُ ُقهُ ،فَصَارَ َلهُمْ أَبًا
َير َّ
سهُ مَجِْلسُ عِلْم َوحِلْم وَحَيَاءٍ َوأَمَاَنةٍ وَصَبْر،
وَصَارُوا عِنْ َدهُ فِي الْحَقِّ َسوَاءً ،مَجْلِ ُ
حرَمُ ،وَال ُتثَنَّى فََلتَاُتهُُ ،متَعَادِلِنيَ ،بَلْ كَانُوا
صوَاتُ ،وَال ُتؤْبَنُ فِيهِ الْ ُ
ال ُترْفَعُ فِيهِ األَ ْ
ُوقرُونَ فِيهِ الْكَبِريَ ،وََي ْرحَمُونَ فِيهِ الصَّغِريَ،
يََتفَاضَلُونَ فِيهِ بِالتَّقْوَى ،مَُتوَاضِعِنيَ ي ِّ
()321
وَُيؤِْثرُونَ ذَا الْحَا َجةِ ،وَيَحْفَظُونَ الْ َغرِيبَ.
ترجمه :حسن بن علی رضی اهلل عنهما میگوید :از داییام؛ هند بن ابی
( )871بسیار ضعیف است .به حدیث شماره ی ( )2و ( )712مراجعه نمایید.
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هاله؛ که اوصاف نبی اکرم ص را خوب میدانست و من هم مشتاق بودم تا

گوشههایی از اوصاف آنحضرت ص را بدانم ،خواستم تا برخی از اوصاف

نبی اکرم ص را برایم بیان کند.

او گفت :رسول اهلل ص انسانی بزرگ بود تا جایی که بزرگیاش ،چشم
و دل انسان را پر میکرد .چهرهاش مانند ماه شب چهارده میدرخشید .آنگاه
حدیث را بطور کامل بیان کرد (چنانچه در حدیث شمارهی ( )0بیان گردید).

حسن میگوید :من اوصاف رسول اهلل ص را تا مدتی به حسین  نگفتم؛ لذا
او نیز همین چیز را از دایی ام ،درخواست نمود .همچنین از پدرش علی بن ابی

طالب  دربارهی کارهای داخل خانه ،بیرون خانه و شمایل رسول اهللص
پرسید .او هم ،همه چیز را برایش ،بیان نمود.
حسین  میگوید :از پدرم دربارهی کارهای داخل خانهی رسول اهلل

ص پرسیدم .گفت :هنگامی که آنحضرتص وارد منزل میشد ،وقتش را به
سه بخش ،تقسیم مینمود :ی

بخش را به عبادت ،ی

بخش را به خانوادهاش

و بخشی دیگر را به خودش ،اختصاص میداد .آنگاه بخش خودش را میان
خود و مردم ،تقسیم مینمود و هیچ چیز از آنان ،دریغ نمیکرد .و عادت
داشت که صاحبان فضل و بزرگی را در اجازهی ورود ،ترجیح میداد و به
اندازهی تدین آنان به آنها وقت ،اختصاص میداد .برخی از مراجعه کنندگان،
ی

کار ،برخی دو کار ،و برخی کارهای بیشتری داشتند .آنحضرت ص با

آنان مشغول میشد و آنان را نیز با چیزهایی که مصلحت آنان و امت بود،
مشغول میساخت و چیزهایی را که شایستهی آنان بود به آنان میگفت و
میفرمود« :کسانی که حضور دارند به کسانی که حضور ندارند ،برسانند .و
نیاز کسانی را که نمیتوانند به من ابال کنند ،ابال کنید؛ زیرا کسی که
نفوذی دارد ،نیاز کسی را که توانایی رساندن را ندارد به پادشاهی که نیازها
نزد او ذکر میشوند ،برساند ،خداوند ،روز قیامت ،قدمهایش را استوار
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میگرداند .چنین افرادی با طلب و درخواست نزد پادشاه میآیند و با استفاده
(برآورده شدن نیاز) پراکنده میشوند ،و در حالی بیرون میشوند که
راهنمایان خیر و نیکی هستند.
حسین  میگوید :همچنین از پدرم دربارهی کارهای بیرون از خانهی

رسول اهلل ص پرسیدم .گفت :پیامبر اکرم ص سخن نمیگفت مگر در
اموری که به او ارتباط داشت .دلها را بدست میآورد و باعث متنفر شدن

مردم نمیشد .بزرگان هر قوم را گرامی میداشت و بعنوان سرپرست آنان،
تعیین مینمود .در عین حال که چهرهی باز و اخالق خوبش را از هیچ کس،
دریغ نمیکرد ،از مردم ،پرهیز مینمود و بسیار با آنان ،عادی نمیشد .یارانش
را تفقد مینمود و حال آنان را میپرسید .از آنچه در جامعه اتفاق می افتاد ،از
مردم میپرسید .کار خوب را تحسین و تقویت مینمود .و کار بد را تقبیح و
تضعیف میکرد .بدون مخالفت با احکام شرعی ،اعتدال و میانه روی را حفظ
میکرد .از بیم اینکه صحابه دچار غفلت و خستگی شوند ،غفلت نمیورزید.
برای هر حالتی ،آمادگی داشت .نه در بیان حق ،کوتاهی مینمود و نه از حد،
ت اوز میکرد .بهترین مردم ،اطراف او بودند .بهترین شخص نزد او ،کسی
بود که خیرخواهی بیشتری داشته باشد .و باالترین جایگاه را نزد او کسی
داشت که همکاری و همدردی بیشتری داشته باشد.
حسین  میگوید :همچنین از پدرم دربارهی نشستن رسول اهلل ص

پرسیدم.
گفت :نشست و برخاست ایشان با یاد خدا بود .هر گاه به م لسی ،وارد
میشد ،هر ک ا که جا وجود داشت ،مینشست و مردم را هم دستور میداد
که اینگونه عمل کنند .به همهی همنشینانش بطور یکسان ،توجه مینمود تا

جایی که کسی فکر نمیکرد که شخص دیگری نزد پیامبر اکرم ص

محترمتر از اوست .هر کسی با آنحضرت ص مینشست یا دربارهی کاری با
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او گفتگو میکرد ،به اندازهای با او میماند تا خودش ،منصرف شود .هر کس،
نیازی را مطرح میکرد ،نیازش را برآورده میساخت یا با او به خوبی ،سخن
میگفت .خوشرویی و اخالق خوبش را از هیچ کس دریغ نمینمود تا جایی
که برای همه بمنزلهی پدر بود .در برابر حق ،همهی مردم نزد او مساوی
بودند .م لس او م لس علم ،حیا ،صبر و امانت بود .در م لس وی صداها بلند
نمیشد ،غیبت و عیب جویی نمیگردید و لغزشها و اشتباهات مردم ،بازگو
نمیشد .تعادل و تواضع ،رعایت میشد .ارزش مردم با تقوا بود .در م لس
ایشان ،به بزرگترها ،احترام میگذاشتند ،به کوچکترها ،شفقت و مهربانی
میکردند ،نیازمند را بر خود ،ترجیح میدادند و احترام فرد بیگانه را حفظ
میکردند.

َضلِ،
322ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اهللِ بْنِ َبزِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُف َّ
قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :قَالَ رَسُولُ اهلل ص:
()322
«لوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ُكرَاعٌ لَقَبِلتُ ،وَلوْ دُعِيتُ عَلَْيهِ َأل َجبْتُ».
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهللص فرمود« :اگر به من

پاچهی گوسفندی هدیه داده شود ،خواهم پذیرفت .همچنین اگر مرا برای
صرف پاچهای دعوت کنند ،خواهم پذیرفت».

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
323ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ ُد َّ
سُ ْفيَانُ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ،عَنْ جَابِر قَالَ :جَاءَنِي رَسُولُ اهلل ص لَْيسَ

( )877صحیح است .روایت ترمذی ( )1883و احمد ( .)771/8و ترمذی آنرا حسن و صحیح
دانسته است .همچنین این حدیث را بخاری ( )4123 ، 7463و احمد (، 531 ، 521 ، 575/7
 )417از ابوهریره روایت کرده اند.
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()323

ترجمه :جابر بن عبداهلل  میگوید :نبی اکرم ص بدون اینکه بر اسب
و یا قاطری ،سوار باشد (پیاده برای عیادت) نزد من آمد.

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم ،قَالَ :أَنَْبَأنَا
َدثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
324ذ ح َّ
يَحْيَى بْنُ أَبِي اْلهَيْثَمِ الْعَطَّارُ ،قَالَ :سَمِعْتُ يُو ُسفَ بْنَ عَبْدِ اهللِ بْنِ سَالم ،قَالَ:
سحَ عَلَى
ج ِرهِ  ،وَمَ َ
سَمَّانِي َرسُولُ اهلل ص يُو ُسفَ َ ،وأَقْعَدَنِي فِي حِ ْ
()324
َرأْسِي.
ترجمه :یوسف بن عبداهلل بن سالم رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم

ص مرا یوسف ،نام نهاد و در بغل گرفت و دستی بر سرم کشید.

َدثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ،قَالَ:
325ذ ح َّ
الربِيعُ وَ ُهوَ ابْنُ صَبِيح ،قَالَ :حَدَّثَنَا َيزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ،عَنْ َأَنسِ بْنِ مَالِكٍ ،أَنَّ
حَدَّثَنَا َّ
رَسُولَ اهلل ص حَجَّ عَلَى َرحْل رَثٍّ وَقَطِي َفةٍ ،كُنَّا َنرَى ثَمََنهَا أَرْبَ َعةَ دَرَاهِمَ،
()325
َجةٍ ال سُمْ َعةَ فِيهَا وَال رِيَاءَ».
فَلَمَّا اسَْتوَتْ ِبهِ رَاحِلَُتهُ ،قَالَ« :لَبَّيْكَ بِح َّ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :نبی اکرم ص در سفر حج بر شتری

که پاالن کهنهای داشت ،سوار بود .و چادری که فکر میکردیم ،چهار درهم
ارزش دارد ،پوشیده بود .پس هنگامی که شترش بطور کامل برخاست ،فرمود:
«لبی

برای ح ی که هیچگونه ریا و شهرتی در آن ،وجود ندارد».

( )878صحیح است .روایت بخاری ( )4665و ابوداود ( )8716و ترمذی ( )8341و احمد
(.)828/8
( )875صحیح است .روایت احمد ( )6/6 ، 84/5و سند آن ،صحیح میباشد؛ آلبانی در مختصر
شمایل ( )717آنرا صحیح دانسته است.
( )874صحیح است .به حدیث شمارهی ( )811مراجعه نمایید.
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326ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْ َمرٌ ،عَنْ ثَابِتٍ الُْبنَانِيِّ ،وَعَاصِم
ا َأل ْحوَلِ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ رَجُال خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اهلل ص ،فَقَرَّبَ مِنْهُ
َثرِيدًا عَلَْيهِ دُبَّاءُ ،قَالَ :فَكَانَ رَسُولُ اهلل ص ،يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ ،وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ،
ت :فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ :فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ ،أَقْدَرُ عَلَى َأنْ يُصْنَعَ فِيهِ
قَالَ ثَابِ ٌ
()326
دُبَّاءُ ،إِال صُنِعَ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :فردی خیاط رسول اهلل ص را دعوت

نمود و تریدی (نانی که در آبگوشت ،خرد شده باشد) که باالیش کدو وجود

داشت ،برایش آورد .رسول اهلل ص که کدو را دوست داشت ،کدوها را بر
میداشت (و میل مینمود).
ثابت (راوی از انس) میگوید :شنیدم که انس  میگفت :به همین
خاطر ،هرگاه ،برایم غذایی درست میشد و من میتوانستم در آن ،کدو
بگذارم ،میگذاشتم.

َدثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ صَالِح ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوَِيةُ بْنُ صَالِح ،عَنْ يَحْيَى
327ذ ح َّ
شةَ :مَاذَا كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اهلل ص فِي
بْنِ سَعِيدٍ ،عَنْ عَ ْم َرةَ ،قَالَتْ :قِيلَ لِعَائِ َ
()327
سهُ.
شرِ ،يَفْلِي َثوَْبهُ ،وَيَحْلُبُ شَاَتهَُ ،ويَخْدُمُ نَفْ َ
شرًا مِنَ الْبَ َ
بَيِْتهِ؟ قَالَتْ :كَانَ بَ َ
ترجمه :عمره میگوید :از عایشه ل پرسیدند :رسول اهلل ص داخل
خانه چکار میکرد؟ گفت :انسانی مانند سایر انسانها بود؛ لباسش را نظافت

( )876صحیح است .روایت مسلم ( )1614و احمد ( )774/8و عبد بن حمید ( .)1772و همچنین
به حدیثی شماره ( )144مراجعه نمایید.
( )872صحیح است .روایت بخاری در االدب المفرد ( )451و ابویعلی ( )5328و ابن حبان
( )4624و ابو نعیم در حلیه ( )881/3و بیهقی در دالیل ( )873/1و بغوی در شرح السنه ( )862و
شمایل ( )817از طرق مختلفی از معاویه بن صالح .واین روایت ،صحیح میباشد؛ آلبانی در مختصر
شمایل ( )718آنرا صحیح دانسته است.
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مینمود ،گوسفندش را میدوشید و کارهای خودش را ان ام میداد.

48ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي خُ ُلقِ رَ ُسولِ اهللِ ص
اخالق رسول اهلل ص

328ذ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ ْبنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ َيزِي َد
الْمُ ْقرِئِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ اْلوَلِيدُ بْنُ أَبِي
اْلوَلِيدِ ،عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَا ِرجَةَ ،عَنْ خَا ِر َجةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَاِبتٍ ،قَالََ :دخَلَ نَفَرٌ
عَلَى زَيْدِ ْبنِ ثَابِتٍَ ،فقَالُوا لَهُ :حَدِّثْنَا َأحَادِيثَ رَسُولِ اهلل ص ،قَالَ :مَاذَا
ُأحَدِّثُكُمْ؟ كُنْتُ جَا َرهُ فَكَانَ ِإذَا َنزَلَ عَلَْيهِ اْل َوحْيُ بَعَثَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ ُه َلهُ ،فَكُنَّا إِذَا
الدنْيَا ذَ َكرَهَا َمعَنَاَ ،وِإذَا ذَ َكرْنَا اآل ِخ َرةَ ذَ َكرَهَا مَ َعنَاَ ،وِإذَا ذَ َكرْنَا الطَّعَامَ
ذَ َكرْنَا ُّ
()328
ذَ َك َرهُ مَعَنَا ،فَكُلُّ هَذَا ُأحَدِّثُكُمْ عَنِ َرسُولِ اهللِ ص.
ترجمه :خارجه بن زید بن ثابت میگوید :چند نفر نزد زید بن ثابت

آمدند و گفتند :احادیث رسول اهلل ص را برای ما بیان کن .زید گفت :برای
شما چه بگویم؟ من همسایهی ایشان بودم .هر گاه ،وحی بر او نازل میشد ،به
دنبال من میفرستاد .و من برایش مینوشتم .هر گاه ،ما از دنیا صحبت
میکردیم ،با ما از دنیا سخن میگفت .و هر گاه ،از آخرت ،حرف میزدیم ،با
ما از آخرت ،صحبت مینمود .همچنین اگر از غذا ،صحبت میکردیم ،با ما از

غذا سخن میگفت .بدانید که همهی اینها را از نبی اکرم ص برای شما بیان
( )873ضعیف است .روایت ابوالشیخ در اخالق النبی (ص 77ذ71 ، 71ذ )87و طبرانی در
المعجم الکبیر ( )5337و بغوی در شرح السنه ( )8621و شمایل ( )81و ابن سعد در طبقات
( .)861/1و سند آن به سبب جهالت سلیمان بن خارجه ،ضعیف میباشد؛ حافظ در التهذیب
( )137/5میگوید« :فقط ولید از او روایت نموده و تنها ابن حبان او را توثیق نموده» .لذا فرد
مجهولی است .و در التقریب ( )878/1میگوید« :مقبول است» .یعنی در صورتی که متابعت شود.
آلبانی نیز این حدیث را در مختصر شمایل ( )715ضعیف دانسته است.
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نمودم.

329ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى ،قَالَ :حَدَّثَنَا يُوُنسُ بْنُ بُكَيْر ،عَنْ مُحَمَّ ِد
بْنِ إِسْحَاقَ ،عَنْ ِزيَادِ بْنِ أَبِي ِزيَادٍ ،عَنْ مُحَمَّدِ ْبنِ كَعْب الْ ُقرَظِيِّ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ
الْعَاصِ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص ،يُقْبِلُ ِب َو ْج ِههِ وَحَدِيِثهِ عَلَى أَشَرِّ الْ َقوْمِ،
يَتَأَلَّ ُفهُمْ بِذَلِكَ ،فَكَانَ يُقْبِلُ ِب َو ْج ِههِ َوحَدِيِثهِ عَلَيَّ ،حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي خَْيرُ الْ َقوْمِ،
فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،أَنَا خَْيرٌ َأوْ أَبُو بَكْر؟ فَقَالَ« :أَبُو بَكْر» ،فَقُلْتُ :يَا
رَسُولَ اهللِ ،أَنَا خَْيرٌ أَوْ عُ َمرُ؟ فَقَالَ« :عُ َمرُ» ،فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،أَنَا خَْيرٌ أَوْ
عُثْمَانُ؟ َفقَالَ« :عُثْمَانُ» ،فَلَمَّا سَأَْلتُ رَسُولَ اهلل ص فَصَدََقنِي ،فََل َو ِددْتُ أَنِّي
()329
لَمْ أَكُنْ سَأَْلُتهُ.
ترجمه :عمرو بن عاص  میگوید :رسول اهلل ص چهرهاش را بسوی
بدترین مردم هم بر میگرداند و با آنان ،صحبت میکرد تا اینگونه دل آنها را
بدست آورد .همچنین چهرهاش را بسوی من برمیگرداند و با من نیز صحبت
مینمود تا جایی که من فکر کردم بهترین مردم هستم .لذا عرض کردم :ای
رسول خدا! من بهترم یا ابوبکر؟ فرمود« :ابوبکر» .گفتم :ای رسول خدا! من
بهترم یا عمر؟ فرمود« :عمر» .گفتم :ای رسول خدا! من بهترم یا عثمان؟

( )871ضعیف است .هیثمی در المجمع ( )14/1میگوید« :طبرانی آنرا روایت نموده است و سند آن،
حسن میباشد» .و از آنجایی که این بخش طبرانی مفقود است ،باید گفت در صورتی سخن هیثمی
درست است که محمد بن اسحاق در آنجا با عنعنه روایت نکرده باشد؛ زیرا محمد بن اسحاق بر اساس
آنچه که در التقریب ( )155/7و طبقات المرسلین (ص  )187و الکاشف ( )13/8آمده است ،مدلس
است و در اینجا با عنعنه روایت کرده است؛ به همین سبب ،آلبانی این روایت را در الضعیفه ()1561
آورده است .قابل یادآوری است که بخاری ( ) 5843 ، 8667و مسلم ( )7835حدیثی از عمرو بن
عاص روایت کرده اند که ایشان نزد نبی اکرم آمد و گفت :محبوترین فرد نزد شما چه کسی است؟
آنحضرت فرمود« :ابوبکر» .پرسید :سپس چه کسی؟ فرمود« :عمر» .و پس از او نیز آنحضرت مردانی
را برشمرد .عمرو میگوید :من سکوت نمودم از ترس اینکه مرا آخر از همه قرار دهد.
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فرمود« :عثمان».
راوی میگوید :هنگامی که از رسول خدا ص پرسیدم ،واقعیت را به من
گفت .ولی ای کاش! نمیپرسیدم.

َدثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْ َفرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ ،عَ ْن
331ذ ح َّ
شرَ سِنِنيَ ،فَمَا قَالَ
ثَابِتٍ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :خَدَمْتُ رَسُولَ اهلل ص عَ ْ
لِي أُفٍّ قَطُّ ،وَمَا قَالَ لِشَ ْيءٍ صَنَعُْتهُ ،لِمَ صَنَعَْتهُ ،وَال لِشَ ْيءٍ َترَكُْتهُ ،لِمَ َترَكَْتهُ،
ستُ خَزًّا وَال َحرِيرًا
وَكَانَ رَسُولُ اهلل ص ،مِنْ َأحْسَنِ النَّاسِ ُخُلقًا ،وَالَ مَسَ ْ
اهلل ص ،وَالَ شَمَمْتُ مِسْكًا قَطُّ ،وَالَ
وَالَ شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ ِ
()331
عِ ْطرًا كَانَ َأطْيَبَ مِنْ َع َرقِ رسول اهلل ص.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :ده سال در خدمت رسول اهلل ص

بودم .هر گز به من ،اُف نگفت .همچنین به خاطر کاری که ان ام میدادم،
هرگز نگفت :چرا ان ام دادی .و بخاطر کاری که ان ام ندادم ،هرگز به من

نگفت :چرا ان ام ندادی .رسول اهلل ص از همهی مردم ،اخالق بهتری داشت.
من هیچ پارچهی پشمی یا ابریشمی را که نرمتر از دستهای (مبارک) رسول

خدا ص باشد ،لمس نکردم .همچنین هرگز هیچ مش

از عرق رسول اهلل ص نیافتم.

و عطری را خوشبوتر

َدثَنَا قَُتيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍَ ،وَأحَمْدُ بْنُ عَبْ َدةَ هُوَ الضَّبِّيُّ ،وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ،
331ذ ح َّ
قَاالَ :حَدََّثنَا حَمَّادُ بْنُ َزيْدٍ ،عَنْ سَلْم الْعَلَوِيِّ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،عَنْ رَسُولِ اهلل
ص :أََّنهُ كَانَ عِنْ َدهُ َرجُلٌ ِبهِ أََثرُ صُ ْف َرةٍ ،قَالَ :وَكَانَ رَسُولُ اهلل ص الَ يكَادُ

( )887صحیح است .مسلم ( )7887و ابوداود ( )25 52بخشی از آن را روایت نمودهاند .تر مذی
( )7714و عبدالرزاق در المصنف ( )12152و بغوی در شرح السنه ( )8665و ابوالشیخ (ص )84
و همچنین منابع متعددی بصورت مختصر و مطول این حدیث را روایت کردهاند.
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يُوا ِجهُ َأحَدًا بِشَ ْيءٍ يَ ْكرَ ُههُ ،فَلَمَّا قَامَ قَالَ لِلْقَوْمَِ« :لوْ قُلْتُمْ َلهُ يَ َدعُ هَ ِذهِ
()331
الصُّ ْف َرةَ».
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :مردی نزد رسول اهلل ص حضور

داشت که از رنگ زرد (زعفران) استفاده کرده بود .راوی میگوید :عادت

رسول اهلل ص بر این بود که با افراد طوری برخور نمیکرد تا ناراحت شوند.

به همین سبب ،هنگامی که آن مرد برخاست ،رسول اهلل ص به مردم فرمود:
«ای کاش! به او میگفتید که این رنگ زرد را ترک کند».

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،قَالَ :حَدََّثنَا
332ذ ح َّ
شُعَْبةُ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي َعبْدِ اهللِ الْجَدَلِيِّ وَاسْ ُمهُ َعبْدُ بْنُ عَبْدٍ ،عَنْ
شةَ :أََّنهَا قَالَتْ :لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اهلل ص فَاحِشًا ،وَال مُتَفَحِّشًا ،وَالَ صَخَّابًا
عَائِ َ
()332
جزِئُ بِالسَّيَِّئةِ السَِّّيَئةَ ،وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْ َفحُ.
فِي األَ ْسوَاقِ ،وَال ،يَ ْ
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :رسول اهلل ص نه اخالق
ناسزاگویی داشت و نه ناسزا میگفت و نه در بازارها ،داد و فریاد میکشید و
همچنین بدی را با بدی ،پاسخ نمیداد؛ بلکه عفو و گذشت مینمود.

333ذ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ اْلهَمْدَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ َدةُ ،عَنْ هِشَامِ

( )881ضعیف است .ر وایت ابوداود ( )31 5137،52و نسائی در عمل الیوم واللیله ()786 ،784
و احمد ( )188،145،167/8و بخاری در االدب االمفرد ( )582و طیالسی ( )7176و بیهقی در
اآلداب ( .)777و در سند آن سلم بن قیس علوی وجود دارد؛ حافظ در التقریب ( )815/1او را
ضعیف دانسته است؛ و نگا الکاشف ( .)878/1همچنین این روایت را آلبانی در مختصر شمایل
( )712ضعیف دانسته است.
()887صحیح است .روایت ترمذی ( )7761و احمد ( )756 ، 786 ، 125/6و طیاسی ()1477
و بیهقی در السنن ( )54/2و ابن حبان ( )6571و بغوی در شرح السنة ( )8663وسند آن  ،صحیح
میباشد؛ عالمه آلبانی نیر در مختصر شمایل ( )713آنرا صحیح دانسته است.
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ضرَبَ رَسُولُ اهلل ص بِيَ ِدهِ شَيْئًا قَطُّ،
شةَ قَالَتْ :مَا َ
بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
()333
ضرَبَ خَادِمًا َوِال ا ْم َرَأةً.
إِالَّ َأنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اهللِ ،وَال َ
ترجمه :عایشه ل میگوید :هرگز رسول اهلل ص کسی را با دستش،
نزد مگر اینکه در راه خدا ،جهاد نماید .همچنین هیچ زن و خدمتگزاری

کت
را کت

نزد.

334ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ عَبْ َدةَ الضَّبِّيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُفضَيْلُ ْبنُ عِيَاض ،عَ ْن
شةَ ،قَاَلتْ :مَا َرأَيْتُ رَسُولَ اهلل ص
مَنْصُور ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَ َمةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ ،مَا لَمْ يُنَْتهَكْ مِنْ مَحَارِمِ اهللِ تَعَالَى شَ ْيءٌ ،فَِإذَا
انُْتهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اهللِ شَ ْيءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا ،وَمَا خُِّيرَ بَيْنَ أَ ْمرَْينِ
()334
سرَهُمَا ،مَا لَمْ يَكُنْ مَأْثَمًا.
إِالَّ اخْتَارَ أَيْ َ
ترجمه :عایشه ل میگوید :هرگز ندیدم رسول اهللص بخاطر ستمی
که به او روا داشتهاند ،انتقام بگیرد مگر اینکه به دین خدا ،بی حرمتی میشد؛
از همه بیشتر ،خشمگین میشد .و هرگاه ،به آنحضرت ص حق انتخاب داده

میشد تا از میان دو کار ،یکی را انتخاب کند ،آسانترین آنها را در صورتی
که گناه نمیبود ،انتخاب میکرد.

َدثَنَا ابْنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،
335ذ ح َّ
اهلل صَ ،وأَنَا عِنْ َدهُ،
شةَ ،قَالَتِ :اسْتَ ْأذَنَ َرجُلٌ عَلَى رَسُولِ ِ
عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
فَقَالَ« :بِئْسَ ابْنُ الْعَشِريَةِ أَوْ َأخُو الْعَشِ َريةِ» .ثُمَّ َأ ِذنَ َلهُ ،فَأَالَنَ َلهُ الْ َقوْلَ ،فَلَمَّا

( )888صحیح است .روایت مسلم ( )7873و نسائی در الکبری ( )1164و ابن ماجه ( )1135و
احمد (.)776/6
( )885صحیح است .روایت بخاری ( )6176 ، 8467و مسلم ( )7872و ابوداود ( )5234و احمد
( )767 ، 131 ، 116،137–114/6و مالک در الموطا(.)7
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شةُ،
َخرَجَ قُلْتُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،قُلْتَ مَا ُقلْتَ ،ثُمَّ أَلَْنتَ َلهُ الْ َقوْلَ؟ فَقَالَ« :يَا عَائِ َ
()335
شهِ».
إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَ َكهُ النَّاسُ َأوْ وَدَ َعهُ النَّاسُ ِّاتقَاءَ فُحْ ِ
ترجمه :عایشه رضی اهلل عنها میگوید :من نزد رسول اهلل ص بودم که

مردی ،اجازهی ورود خواست .پیامبر اکرم ص فرمود« :او مرد بسیار بدی از

فالن قبیله است» .سپس به او ،اجازهی ورود داد و با نرمی ،با او سخن گفت.
عایشه رضی اهلل عنها میگوید :هنگامی که آن مرد ،بیرون رفت ،عرض
کردم :ای رسول خدا! او را آنگونه توصیف نمودی ،سپس با نرمی ،با او سخن
گفتی؟! فرمود« :ای عایشه! بدترین مردم ،کسانی هستند که مردم بخاطر در
امان ماندن از شر آنان ،آنها را به حال خود بگذارند».
(قرطبی میگوید :این حدیث ،دلیل بر جواز غیبت کسی است که بطور
علنی ،دست به فسق و ف ور میزند ودر عین حال ،میتوان با او مدارا نمود.
البته تا زمانی که من ر به سازش نشود .و فرق میان مدارا و سازش این است
که :مدارا عبارتست از فدا کردن دنیا برای مصلحت دنیا یا دین یا هردوی
آنها .و این کار ،مباح و چه بسا که خوب هم باشد .و سازش ،عبارت است از
فدا کردن دین برای مصلحت دنیا.
نکتهی دیگر اینکه باید دانست که پیامبر اکرم ص آن مرد را تعریف
وتم ید نکرد تا گفته شود :تناقض گویی نموده است؛ بلکه صرفاً با اخالق
خوب و چهرهی باز چنانکه در روایات دیگر آمده است ،با او برخورد نمود تا
شاید باعث تألیف قلب و مسلمان شدن افرادی مانند او گردد .و این کار،
اشکالی ندارد .ولی اگر او را تعریف و تم ید مینمود ،تناقض گویی محسوب

( )884صحیح است .روایت بخاری ( )6181 ، 6745 ، 8187و مسلم ( )7411و ابوداود
( )5211و ترمذی ( )1116و احمد (.)83/6
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میشد) فتح الباری با اختصار.

336ذ حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ْب ُن وَكِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُ َمرَ بْنِ عَبْ ِد
الرحْمَنِ الْعِجْلِيُّ ،قَالَ :أَنَْبأَنَا َرجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ َزوْجِ خَدِجيَةَ،
َّ
وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اهللِ ،عَنِ ابْن ألَبِي هَاَلةَ ،عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ،قَالَ« :قَالَ
الْحُسَيْنُ :سَأَلْتُ أَيب عَنْ سِ َريةِ النَّبِيِّص ،فِي جُلَسَاِئهِ  ،فَقَالَ  :كَانَ رَسُولُ اهلل
شرَِ ،سهْلَ الْخُلُقِ ،لَيِّنَ الْجَانِبِ ،لَْيسَ بِفَظٍّ وَال غَلِيظٍ ،وَال
ص ،دَائِمَ الْبِ ْ
صَخَّاب وَال فَحَّاش ،وَال عَيَّاب وَال مُشَاحَ ،يتَغَافَلُ عَمَّا ال يَشَْتهِي ،وَال ُيؤِْيسُ
سهُ مِنْ ثَالثٍ :الْ ِمرَاءِ ،وَاإلِكْثَارَِ ،ومَا ال
مِْنهُ رَاجِيهِ وَال ُيخَيَّبُ فِيهِ ،قَدْ َترَكَ َنفْ َ
يَ ْعنِيهِ ،وََترَكَ النَّاسَ مِنْ ثَالثٍ :كَانَ ال يَذُمُّ َأحَدًا ،وَال يَعِيُبهُ ،وَال يَطْلُبُ َعوْرَتهُ،
وَال يَتَكَلَّمُ إِال فِيمَا َرجَا َثوَاَبهَُ ،وِإذَا تَكَلَّمَ َأ ْطرَقَ جُلَسَا ُؤهُ ،كَأَنَّمَا عَلَى ُرؤُو ِسهِمُ
الطَّْيرُ ،فَِإذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا ال َيتَنَازَعُونَ عِنْ َدهُ الْحَدِيثَ ،وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْ َدهُ أَنْصَتُوا
َلهُ حَتَّى يَ ْف ُرغَ ،حَدِيُثهُمْ عِنْ َدهُ حَدِيثُ أَوَِّلهِمْ ،يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِْنهُ،
َجبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِْنهُ ،وَيَصِْبرُ لِلْ َغرِيبِ عَلَى الْجَ ْف َوةِ فِي مَنْطِ ِقهِ وَمَسْأَلَِتهِ،
وَيَتَع َّ
حَتَّى ِإنْ كَانَ أَصْحَاُبهُ ،وَيَقُولُِ :إذَا َرأَيْتُمْ طَاِلبَ حَا َجةٍ يِطْلُُبهَا فَأَرْفِدُوهُ ،وَال
يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِال مِنْ مُكَافِئٍ وَال يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيَثهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَ ْق َط ُعهُ بَِنهْي
()336
َأوْ قِيَام».
ترجمه :حسین بن علی رضی اهلل عنهما میگوید :از پدرم دربارهی اخالق

رسول اهلل ص در میان همنشینانش پرسیدم.

گفت :رسول اهلل ص همیشه خوش برخورد و گشاده روی و نرم خوی و
متواضع و فروتن بود .فردی خشن و قسی القلب نبود؛ سر و صدا براه
نمیانداخت و بد و بیراه نمیگفت .عیب جویی نمیکرد .بخیل نبود .از آنچه

( )886بسیار ضعیف است .به حدیث شماره ( )2و ( )12مراجعه نمایید.
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که دلش میخواست ،چشم پوشی مینمود .کسی از نزد او نا امید نمیرفت.
نسبت به خودش از سه چیز ،دوری مینمود :جدل کردن با دیگران،
اظهار فضل و بزرگی نمودن و کارهای بیهوده .و دربارهی مردم هم سه کار را
ان ام نمیداد :کسی را مذمت نمینمود ،عیب کسی را بیان نمیکرد و بدنبال
عیب مردم هم نبود .همچنین سخنی به زبان نمیآورد مگر اینکه به ثوابش
امیدوار باشد .هنگامی که سخن میگفت ،همنشینانش به گونهای سکوت
میکردند که گویا باالی سرهایشان ،پرنده نشسته است .و هنگامی که سکوت
مینمود ،آنان صحبت میکردند .نزد او بگو مگو نمیکردند .اگر یکی در
حضور پیامبر اکرم ص صحبت میکرد ،بقیه به او گوش فرا میدادند تا

سخنش ،تمام شود.
از آنچه که صحابه میخندیدند و تع ب میکردند ،آنحضرت ص نیز
میخندید و تع ب مینمود .اگر فرد بیگانهای در سخن گفتن و درخواستش،
از خشونت استفاده میکرد تا جایی که صحابه به او حمله میکردند ،صبر
مینمود و میفرمود« :هرگاه ،نیازمندی را دیدید که چیزی میخواهد ،به او
کم

کنید».
همچنین سخن هیچ کس را قطع نمینمود مگر اینکه آن شخص ،سخن

خالفی به زبان میآورد .در این صورت یا او را از این سخن ،منع مینمود یا
بر میخاست.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
337ذ ح َّ
حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ،قَالَ :سَمِعْتُ جَاِبرَ بْنَ عَبْدِ اهللِ ،يَقُولُ:
()337
مَا سُئِلَ رَسُولُ اهلل ص ،شَْيئًا قَطُّ َفقَالَ :الَ.
( )882صحیح است .روایت بخاری (  )6785و مسلم ( )7811و دارمی ( )27و ابوالشیخ (ص)53

شمایل

محمدص

107

ترجمه :جابر می گوید :هرگاه از نبی اکرم ص چیزی خواسته شد،
هرگز نه نگفت.

338ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عِ ْمرَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُرَشِيُّ الْمَكِّيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
إِْبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ،عَنِ ابْنِ ِشهَاب ،عَنْ عُبَيْدِ اهللِ ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :كَانَ
رَسُولُ اهلل ص َأ ْج َودَ النَّاسِ بِاْلخَيْرِ ،وَكَانَ َأجْ َودَ مَا يَكُونُ فِي َش ْهرِ َرمَضَانَ،
حَتَّى يَنْسَِلخَ ،فَيَ ْأتِيهِ جِْبرِيلُ ،فَيَعْرِضُ عَلَْيهِ الْ ُقرْآنَ ،فَِإذَا لَقَِيهُ جِْبرِيلُ كَانَ
()338
رَسُولُ اهلل ص أَ ْج َودَ بِالْخَْيرِ مِنَ الرِّيحِ الْ ُمرْسََلةِ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :رسول اهلل ص در ان ام
کارهای خیر ،سخاوت مندترین انسانها بود .و در ماه رمضان تا هنگام سپری
شدن آن ،از هر وقت دیگر ،سخاوت بیشتری داشت .در ماه رمضان ،جبریل

نزد پیامبر اکرم ص میآمد و قران را بر او عرضه مینمود .پس هنگامی که
جبریل با او مالقات میکرد ،آنحضرت ص در پخش خیر و نیکی ،از بادهای

وزنده نیز سبقت میگرفت.

339ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ ْبنُ سَعِيدٍ ،قَالََ :أخَْبرَنَا جَعْ َفرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ،عَنْ ثَابِتٍ،
()339
َد ِخرُ شَيْئًا لِغَدٍ.
عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ الَ ي َّ

و بغوی در شرح السنه ()8636 ، 8634
( )883صحیح است .روایت بخاری ( )5112 ،8445 ،8787 ،1177 ،6و مسلم ( )7873و
نسائی ( )174/5و احمد ( 787/1ذ  )... ،876 ،733 ،781و بیهقی در سنن (.)874/5

( )881سند آن ،حسن است .روایت ترمذی ( )7867و ابن حبان ( )6823 ، 6846و سند آن به
سبب جعفر بن سلیمان ضبعی ،حسن میباشد؛ حافظ در التقریب ( )181/1میگوید« :او صدوق و
زاهد است» .ذهبی در الکاشف ( )171/1میگوید« :ثقهای است که با کثرت علم و دانش ،اشکال
دارد» و نگا تهذیب التهذیب ( 14/7ذ .)13

ناگفته نماند که این حدیث را آلبانی در مختصر شمایل ( ) 875صحیح دانسته است .ابن حجر در فتح

شمایل

108

ترجمه :انس بن مال

محمدص

 میگوید :نبی اکرم ص هیچ چیز را برای

فردا ،ذخیره نمینمود.

341ذ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَلْقَ َمةَ الْمَدِينِيُّ ،قَالَ :حَدََّثنِي
أَبِي ،عَنْ هِشَامِ ْبنِ سَعْدٍ ،عَنْ زَيْدِ ْبنِ أَسْلَمَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عُ َمرَ بْنِ الْخَطَّابِ :أَنَّ
َرجُال جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص ،فَسَأََلهُ َأنْ يُعْطَِيهُ ،فَقَالَ النَّبِيُّ ص« :مَا عِنْدِي
شَ ْيءٌ ،وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلَيَّ ،فَِإذَا جَاءَنِي شَ ْيءٌ قَضَيُْتهُ» ،فَقَالَ عُ َمرُ :يَا رَسُولَ اهللِ ،قَدْ
اللهُ مَا ال تَقْ ِدرُ عَلَْيهِ ،فَ َك ِرهَ النَّبِيُّ ص َقوْلَ عُ َمرَ ،فَقَالَ
أَعْطَيُْتهُ ،فَمَّا كَلَّفَكَ َّ
خفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِ ْقالَالًَ ،فتَبَسَّمَ
َرجُلٌ مِنَ ا َألنْصَارِ :يَا َرسُولَ اهللِ ،أَنْفِقْ وَالَ تَ َ
شرَ لِ َقوْلِ األَنْصَارِيِّ ،ثُمَّ قَالَِ« :بهَذَا
رَسُولُ اهلل ص وَعُ ِرفَ فِي وَ ْج ِههِ الْبِ ْ
()341
أُ ِمرْتُ».

الباری ( )478/1میگوید« :میان این حدیث و حدیث صحیح بخاری که آنحضرت برای توشهی یک
سال خانوادهاش ذخیره مینمود ،اینگونه جمع مینماییم که پیامبر اکرم برای شخص خودش برای
فردایش ،ذخیره مینمود؛ اما برای دیگران (خانوادهاش) برای یک سال ،ذخیره مینمود اگر چه خودش
هم در آن توشه ،شریک بود؛ به این معنی که هدف از ذخیره نمودن ،خانوادهاش بود نه خودش؛
طوریکه اگر آنان ،نبودند ،آنحضرت صرفاً برای خودش ذخیره نمینمود».
( )857ضعیف است .ضیاء در المختاره ( )33نیز از طریق مؤلف روایت نموده است و در سند آن
موسی بن ابی علقمه مدنی فروی وجود دارد؛ حافظ در التقریب ( )736/7میگوید« :مجهول است».
اما یحیی بن محمد بن حکیم از او متابعت نموده و روایتش را ابوالشیخ در اخالق النبی (ص )51
روایت کرده است؛ آلبانی در تعلیقش بر مختصر شمایل ( )874میگوید« :یحیی بن محمد بن حکیم
فردی ناشناخته و پایین تر از او ،عبداهلل بن شبیب وجود دارد و او فرد بسیار ضعیفی است .همچنین این
حدیث را بزار ( )728از طریق اسحاق بن ابراهیم حنینی از هشام بن سعد روایت نموده و آنرا هیثمی

در المعجم ( 151/17ذ  )757ذکر کرده ،و میگوید :در سند آن ،اسحاق بن ابراهیم حنینی وجود
دارد و جمهور محدثین او را ضعیف دانسته اند؛ البته ابن حبان او را توثیق نموده و میگوید« :اشتباه
میکند» .البته به صحت رسیده است که پیامبر اکرم ص به بالل س فرمود« :ای بالل! انفاق کن و از
صاحبان عرش (خداوند) بیم فقر شدن را نداشته باش»  .نگا الصحیحه (.)7661
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ترجمه :عمر بن خطاب  میگوید :مردی نزد رسول اهلل ص آمد و

درخواست چیزی نمود .نبی اکرم ص فرمود« :چیزی ندارم .ولی به نام من،

قرض کن .هر گاه چیزی به من رسید ،قرض را ادا میکنم .عمر  گفت :ای
رسول خدا! به او عنایت فرمودی حال آنکه خداوند تو را به ان ام کاری که

توان آن را نداری ،مکلف ننموده است .نبی اکرم ص سخن عمر  را
نپسندید .آنگاه ،مردی از انصار گفت :ای رسول خدا! انفاق کن و از صاحب
عرش (خداوند) بیم فقیر شدن را نداشته باش.

با شنیدن این سخن ،رسول اهلل ص تبسم نمود و خوشحالی در چهرهاش
آشکار گردید و فرمود« :اینگونه به من ،دستور داده شده است».

َدثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالََ :أخَْبرَنَا َشرِيكٌ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ مُحَمَّ ِد
341ذ ح َّ
َوذِ بْنِ عَ ْفرَاءَ ،قَالَتْ :أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص بِقِنَاع مِنْ
بْنِ عَقِيل ،عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ ُمع ِّ
()341
ُرطَب َوَأجْر زُغْب ،فََأعْطَانِي مِ ْلءَ ك َِّفهِ حُلِيًّا َوذَهَبًا.
ترجمه :ربیع دختر معوذ بن عفراء میگوید :برای نبی اکرم ص ی
بشقاب خرمای تازه و خیار کوچ

بردم .آنحضرت ص ی

مشت پر زیور

آالت و طال به من عنایت فرمود.

شرَم ،وَغَْيرُ وَاحِدٍ ،قَالُوا :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوُنسَ،
َدثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَ ْ
342ذ ح َّ
شةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَ ْقبَلُ اْلهَدَِّيةَ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
()342
وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.
ترجمه :عایشه ل میفرماید :رسول اهلل ص هدیه را میپذیرفت و در

( )851ضعیف است .و تخریج آن در حدیث شماره ی ( )116بیان گردید.
( )857صحیح است .روایت بخاری ( )7434و ابوداود ( )8486و ترمذی ( )1148و احمد
( )17/6و بیهقی در سنن (.)137/6

شمایل

111

محمدص

عوض آن ،به هدیه کننده ،پاداش میداد.

49ـ

سولِ اهللِ ص
بَابُ مَاجَاءَ فِي حَيَاءِ رَ ُ

حیای رسول اهلل ص
َدثَنَا مَحْمُودُ ْبنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُشعَْبةُ،
343ذ ح َّ
عَنْ َقتَا َدةَ ،قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اهللِ بْنَ أَبِي ُعتَْبةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُ ْدرِيِّ،
قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ص أَشدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذرَاءِ فِي خِدْرِهَا ،وَكَانَ ِإذَا َك ِرهَ شَْيئًا
()343
َعرَفْنَاهُ فِي َو ْج ِههِ.
ترجمه :ابوسعید خدری ت میگوید :رسول اهللص از دوشیزهای که

در پرده بسر میبَرَد ،حیای بیشتری داشت .و هرگاه ،کاری را ناپسند می-
دانست ،از چهرهاش ،می دانستیم.

344ذ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْالنَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ،
شةَ ،قَالَ:
عَنْ مَنْصُور ،عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اهللِ بْنِ َيزِيدَ الْخَطْمِيِّ ،عَنْ َموْلًى لِعَائِ َ
شةُ :مَا نَ َظرْتُ إِلَى َفرْجِ رَسُولِ اهلل صَ ،أوْ قَالَتْ :مَا َرأَيْتُ َفرْجَ
قَالَتْ عَائِ َ
()344
رَسُولِ اهلل ص قَطُّ.

( )858صحیح است؛ روایت بخاری ( )8467و مسلم ( )7877و ابن ماجه ( )5137و احمد
( )17 ، 11 ، 33 ، 21 ، 8/21وطیالسی (.)7777
( )855ضعیف است .روایت ابن ماجه ( )1177 ، 667و احمد ( )117 ، 68/6و بیهقی در السنن
( )15/2و ابن سعد در طبقات ( )835/838/1و اسحاق بن راهویه در مسندش ( )1783و ابن ابی
شیبه در المصنف ( .)1187بوصیری در مصباح الزجاجه ( )34/1میگوید« :این سند ،ضعیف است؛
زیرا اسم موالی عایشه ذکر نشده است» .همچنین شعیب االرناؤوط در تعلیقاتش بر مسند احمد بن
حنبل میگوید« :سند آن ،ضعیف است» .البته این روایت ،طریق دیگری هم دارد که طبرانی در
االوسط ( )7112و الصغیر ( )183و ابونعیم در حلیه ( )177/2و ابن مقرئ در المعجم ( )146و
ابن عدی در الکامل ( )52/7و خطیب در تاریخ بغداد ( )774/5همگی از طریق برکت بن محمد
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ترجمه :از عایشه ل روایت است که گفت :هرگز به شرمگاه رسول

اهلل ص نگاه نکردم .یا اینکه گفت :هرگز شرمگاه رسول اهلل ص را ندیدم.

حلبی از یوسف بن اسباط از ثوری از محمد بن حجاده از قتاده از انس از عایشه روایت کرده اند؛ اما
برکت بن محمد متهم به وضع حدیث ،سرقت حدیث و دروغگویی است و ابن عدی میگوید :همهی

احادیثش باطل هستند؛ نگا سنن دار قطنی ( )114/1و میزان االعتدال ( )875 – 878/1و لسان

المیزان ()1 – 3/7؛ لذا این طریق نمیتواند برای طریق قبلی ،متابع قرار گیرد .باز هم این روایت،
طریق سومی دارد که ابوالشیخ در اخالق النبی ( )257( )568/8از طریق ابن عباس از عائشه روایت
نموده است که در سند آن ،محمد بن قاسم اسدی وجود دارد و علمای جرح و تعدیل او را کذاب و

دروغگو دانسته اند ،و احمد بن حنبل در العلل و معرف الرجال ( )127/7میگوید« :احادیث او
ساختگی هستند و هیچ اعتباری ندارد» .نگا؛ ضعفاء العقیلی ( .)176/5همچنین فرد دیگری بنام
ابوالصالح باذام در سندش وجود دارد که او نیز فرد ضعیفی است؛ نگا؛ الضعفاء و المتروکین ()78/1
و میزان االعتدال ( .)716/1قابل یادآوری است که حدیثی دیگر به این مفهوم از نبی اکرم روایت شده
است که آنحضرت فرمود« :هر گاه یکی از شما خواست با همسرش نزدیکی کند ،خودتان را مانند
االغ وحشی ،عریان نکنید» .این روایت نیز بسیار ضعیف است؛ برای تفصیل آن به سلسلة ضعیفه
( )4132تألیف آلبانی رحمه اهلل مراجعه نمایید .در پایان ،باید گفت آنچه که به ضعف حدیث فوق،
کمک بیشتری میکند ،روایت بخاری ( )747و مسلم ( )871از عایشه است که میگوید« :من و
رسول اهلل از یک ظرف آب ،غسل مینمودیم و به نوبت ،با دستهایمان ،آب بر میداشتیم» .حافظ بن
حجر در فتح الباری ( )815/1میگوید« :دراوردی از این حدیث بر جواز نگاه کردن شوهر به
عورت همسرش و عکس آن ،استدالل نموده است ،و سخن او را روایت ابن حبان ( )2788تأیید
میکند؛ و در این روایت ،سلیمان بن موسی میگوید :از من دربارة مردی سؤال کردند که به شرمگاه
همسرش ،نگاه میکند؛ من این مسئله را از عطاء پرسیدم؛ عطا گفت :من در این باره از عایشه
پرسیدم؛ او همین حدیث را (یعنی غسل کردن از یک ظرف) را برایم بیان فرمود؛ و این ،تصریح به
حکم مسئله است» .قابل یادآوری است که سند روایت ابن حبان را شعیب ارناؤوط در تعلیقاتش بر ابن
حبان ،حسن دانسته است.
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سولِ اهللِ ص
51ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي حِجَامَةِ رَ ُ
حجامت نمودن رسول اهلل ص

َدثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ،قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ،عَنْ حُمَيْدٍ،
345ذ ح َّ
قَالَ :سُئِلَ َأَنسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ،فَقَالَ :احْتَجَمَ رَسُولُ اهلل ص،
حَجَ َمهُ أَبُو طَيَْبةَ ،فَأَ َمرَ َلهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَام ،وَكَلَّمَ أَهَْلهُ َفوَضَعُوا عَْنهُ مِنْ
حجَا َمةَُ ،أوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ َدوَائِكُمُ
َخرَاجِهِ ،وَقَالَ« :إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتَمْ ِبهِ الْ ِ
()345
الْحِجَا َمةَ».
ترجمه :از انس بن مال

 دربارهی درآمد ح امت کننده پرسیدند.

گفت :رسول اهلل ص ح امت میکرد؛ ابوطیبه از او خون گرفت .پیامبر اکرم

ص دستور داد تا دو صاع طعام به او بدهند و با صاحبانش ،صحبت نمود و
آنان ،مالیاتش را تخفیف دادند و فرمود« :بهترین دارو ،ح امت میباشد».

346ذ حَدَّثَنَا عَ ْمرُو بْنُ عَلِيٍّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو دَا ُودَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َورْقَاءُ ْب ُن
عُ َمرَ ،عَنْ عَبْدِ األَعْلَى ،عَنْ أَبِي جَمِيَلةَ ،عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّ النَّبِيَّ ص ،احْتَجَمَ
()346
َوأَ َمرَنِي فَأَ ْعطَيْتُ الْحَجَّامَ َأ ْجرَهُ.
ترجمه :علی  میگوید :نبی اکرم ص ح امت کرد و براساس دستور
ایشان ،من مزد ح امت کننده را پرداخت نمودم.

347ذ حَدَّثَنَا هَارُونُ ْبنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ َدةُ ،عَنْ سُفْيَانَ

( )854صحیح است .روایت بخاری ( )7722 ، 5177و مسلم ( )1422و ابوداود ( )8575و
ترمذی (.)1723
( )856صحیح است .روایت ابن ماجه ( )7737و احمد ( )184 ،185 ،17/1و طیالسی ( )148و
ابن ابی شیبه ( )77132و بیهقی ( .)883/1و در سند آن ،ضعف وجود دارد؛ اما حدیث با توجه به
حدیث قبلی و بعدی ،صحیح میباشد؛ آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )817آنرا صحیح دانسته است.
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َّالثوْرِيِّ ،عَنْ جَابِر ،عَنِ الشَّعْبِيِّ ،عَنِ ابْنِ َعبَّاس قَالَ :إِنَّ النَّبِيَّ ص احْتَجَمَ فِي
()347
ا َألخْدَعَيْنِ ،وَبَيْنَ الْكَِتفَيْنَِ ،وأَعْطَى الْحَجَّامَ َأ ْج َرهُ ،وََلوْ كَانَ َحرَامًا لَمْ يُعْ ِطهِ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص دو رگ دو
طرف گردن و میان شانه هایشان ،را ح امت کرد (از آنها خون گرفت) و
مزد ح امت کننده را عنایت فرمود .اگر مزد ح امت کننده ،حرام میبود،

پیامبر اکرم ص به او مزد نمیداد.

َدثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْ َدةُ ،عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى،
348ذ ح َّ
عَنْ نَافِع ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ :أَنَّ النَّبِيَّ ص دَعَا حَجَّامًاَ ،فحَجَ َمهُ وَسَأََلهُ :كَمْ
()348
َخرَاجُكَ؟ فَقَالَ :ثَالَثةُ آصُعَ ،فوَضَعَ عَْنهُ صَاعًا َوأَعْطَاهُ َأ ْجرَهُ.
ترجمه :ابن عمر رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص ح امت
کنندهای را خواست و پس از ح امت ،از او پرسید :مالیات تو چقدر است؟ او
گفت :سه صاع .پیامبر اکرم ص ی

صاع را برایش تخفیف داد و مزد او را

هم پرداخت نمود.

صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَ ْمرُو
َدثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَ ْ
349ذ ح َّ
( )852صحیح است .روایت احمد ( )875 ،816 ،751/1و ابوبعلی ( )7867و طحاوی در شرح
المعانی ( )187/5همگی از طریق جابر جعفی .و سند آن ،به سبب جابر جعفی ضعیف میباشد؛ نگا
التقریب ( .)178/1البته این حدیث را امام احمد ( )888/1با سندی صحیح از طریق عبیداهلل بن
عبداهلل از ابن عباس روایت نموده است؛ سند آنرا احمد شاکر در تعلیقاتش بر مسند احمد ،صحیح
دانسته است.
( )853صحیح است .روایت ابن ابی شیبه ( )114/4 ،845/5از طریق محمد بن عبدالرحمن بن ابی
لیلی .و سند آن ،به سبب محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی ضعیف میباشد؛ حافظ بن حجر در التقریب
( )135/7میگوید« :او صدوقی است که حافظهی بسیار بدی دارد» .اما این حدیث ،شاهدی دارد
که احمد بن حنبل ( )848/8و ابن سعد در طبقات ( )558/1از جابر روایت کرده اند و سند آن،
صحیح میباشد .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )817آنرا صحیح دانسته است.
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بْنُ عَاصِم ،قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌَ ،و َجرِيرُ بْنُ حَازِم ،قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَا َدةُ ،عَنْ أَنَسِ بْ ِن
مَالِكٍ ،قَالَ :كَانَ رَسُولُ اهللِ ص يَحْتَجِمُ فِي ا َألخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ ،وَكَانَ
()349
ش َرةَ ،وَِإحْدَى وَعِشْرِينَ.
يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْ َرةَ ،وَتِسْعَ عَ ْ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :رسول اهلل ص دو رگ دو طرف

گردن ومیان شانههایش را ح امت میکرد .و این کار را در هفدهم ،نوزدهم
و بیست و یکم ماه ان ام میداد.

َدثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :أَنْبََأنَا َعبْدُ الرَّزَّاقِ ،عَنْ مَعْمَر ،عَ ْن
351ذ ح َّ
حرِمٌ بَمَلَل عَلَى
قَتَا َدةَ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ رَسُولَ اهلل ص احْتَجَمَ وَ ُهوَ مُ ْ
()351
َظ ْهرِ الْقَدَمِ.
ترجمه :انس  میگوید :رسول اهلل ص در حالت احرام ،در جایی بنام
ملل ،پشت پایش را ح امت کرد.
سولِ اهللِ ص
51ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي أَمسَاءِ رَ ُ

اسمهای رسول اهلل ص
خزُومِيُّ ،وَغَْيرُ وَاحِدٍ ،قَالُوا:
الرحْمَنِ الْمَ ْ
351ذ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ْبنُ عَبْدِ َّ
حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ ُمحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ ُمطْعِم ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :قَالَ
رَسُولُ اهلل ص« :إِنَّ لِي أَسْمَاءً ،أَنَا مُحَمَّدٌَ ،وأَنَا َأحْمَدَُ ،وأَنَا الْمَاحِي الَّذِي

( )851صحیح است .روایت ترمذی ( )7741و حاکم در المستدرک ( )717/5و میگوید :بر اساس
شرایط بخاری و مسلم ،صحیح میباشد و ذهبی هم با وی موافقت نموده است .آلبانی نیز این حدیث
را در مختصر شمایل ( )818صحیح دانسته است.
( )847صحیح است .روایت ابو داود ( )1382و نسائی در السنن ( )115/4و احمد ( )165/8و
حاکم در المستدرک ( )548/1و بیهقی در الکبری ( )881/1و افراد سند آن ،ثقه و قابل اعتماد
میباشند؛ و این حدیث را آلبانی در مختصر شمایل ( )815صحیح دانسته است.
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شرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيَ ،وأَنَا الْعَاِقبُ
اللهُ بِيَ الْكُ ْفرَ ،وَأَنَا الْحَا ِشرُ الَّذِي يُحْ َ
يَمْحُو َّ
()351
الَّذِي لَْيسَ بَعْ َدهُ نَبِيٌّ».
ترجمه :جبیر بن مطعم  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :من محمد،
احمد ،ماحی یعنی کسی که خداوند بوسیلهی او کفر را از بین میبرد؛ و حاشر
یعنی کسی که مردم بعد از او حشر می شوند؛ و عاقب یعنی کسی که بعد از
او پیامبری نمیآید ،نام دارم».

352ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ َطرِيفٍ الْكُوفِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُوبَ ْكرِ بْنُ عَيَّاش،
عَنْ عَاصِم ،عَنْ أَبِي وَائِل ،عَنْ حُذَيْ َفةَ ،قَالَ :لَقِيتُ النَّبِيَّ ص فِي بَ ْعضِ ُطرُقِ
الرحْمَةِ ،وَنَبِيُّ َّالتوَْبةَِ ،وأَنَا
الْمَدِيَنةِ ،فَقَالَ« :أَنَا ُمحَمَّدٌَ ،وأَنَا أَحْمَدَُ ،وأَنَا َنبِيُّ َّ
()352
الْمُقَفَّىَ ،وأَنَا الْحَا ِشرُ ،وَنَبِيُّ الْمَالحِمِ».
ضرُ ْبنُ شُمَيْل ،قَالَ :أَنْبَأَنَا حَمَّا ُد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ،قَالَ :حَدَّثَنَا النَّ ْ
بْنُ سَلَ َمةَ ،عَنْ عَاصِم  ،عَنْ زِرٍّ ،عَنْ حُذَيْ َفةَ  ،عَنِ النَّبِيِّ صلى اهلل عليه وسلم،
ح َوهُ بِمَعْنَاهُ ،هَكَذَا ،قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَ َمةَ ،عَنْ عَاصِم ،عَنْ زِرٍّ ،عَنْ حُذَيْ َفةَ.
نَ ْ
ترجمه :حذیفه  میگوید :با نبی اکرم ص در یکی از راههای مدینه،
مالقات نمودم .فرمود« :من محمد ،نبی رحمت ،نبی توبه ،نبی خاتم و نبی
جنگ هستم».

( )841صحیح است .روایت بخاری ( )5316 ، 8487و مسلم ( )1373و ترمذی ( )7357و احمد
(.)37/5
( )847حسن است .روایت احمد ( )574/4و ابن األعرابی در المعجم ( )877و بزار ( )7823و
بغوی در شرح السنه ( )8681و در شمایل ( .)141و سند آن ،حسن است؛ زیرا حافظ در التقریب
( )1/838دربارهی عاصم بن بهدله میگوید« :صدوقی است که وهم دارد» .آلبانی نیز در مختصر
شمایل ( )816آنرا حسن دانسته است.

شمایل

116

محمدص

سولِ اهللِ ص
52ـ بَابُ مَاجَاءَ فَي عِيشِ رَ ُ
خوراک رسول اهلل ص

353ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو ا َأل ْحوَصِ ،عَنْ سِمَاكِ ْب ِن
َحرْب ،قَالَ :سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِري ،يَقُو ُل :أَلَسْتُمْ فِي طَعَام وَ َشرَاب مَا
()353
شِئتُمْ؟ لَقَدْ َرأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ص وَمَا َيجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَ ْمألُ بَطْنَهُ.
ترجمه :نعمان بن بشیر میگوید :شما هر آب و غذایی را که میخواهید،
میخورید .اما من پیامبر شما را دیدم که خرمای نامرغوب هم به اندازهی سیر
شدن شکمش نمییافت.

َدثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعبْ َدةُ ،عَنْ هِشَامِ بْنِ ُع ْروَةَ،
354ذ ح َّ
شةَ ،قَالَتْ :إِنْ كُنَّا آلَ مُحَمَّدٍ نَمكُثُ َش ْهرًا مَا نَسَْتوْقِدُ ِبنَار ،إِنْ
عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
()354
ُهوَ إِال التَّ ْمرُ وَالْمَاءُ.
ترجمه :عایشه ص میگوید :ما خانوادهی محمد ی

ماه را بدون اینکه

آتش روشن کنیم ،سپری مینمودیم و فقط آب و خرما میخوردیم.

َدثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ أَبِي ِزيَادٍ ،قَالَ :حَدََّثنَا سَيَّارٌ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َسهْ ُل
355ذ ح َّ
حةَ ،قَالَ :شَ َكوْنَا إِلَى
بْنُ أَسْلَمَ ،عَنْ َيزِيدَ بْنِ َأبِي مَنْصُور ،عَنْ أَنَس ،عَنْ أَبِي طَلْ َ
رَسُولِ اهلل ص الْجُوعَ ،وَرَفَعْنَا َعنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَرَ ،فرَفَعَ رَسُولُ اهلل ص
جرَيْنِ .قَالَ أَبُو عِيسَى :هَذَا حَدِيثٌ َغرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
عَنْ بَطِْنهِ عَنْ حَ َ
حةَ ال نَ ْعرُِفهُ إِال مِنْ هَذَا اْل َوجْهِ ،وَمَعْنَى َقوِْلهِ :وَرَفَ ْعنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ حَجَر
طَلْ َ
جهْدِ وَالضَّ ْعفِ الَّذِي بِهِ مِنَ
جرَ مِنَ الْ ُ
حَجَر ،كَانَ َأحَدُهُمْ يَشُدُّ فِي بَطِْنهِ الْحَ َ
( )848صحیح است .تخریج آن در شمارهی ( )156بیان گردید.
( )845صحیح است .روایت مسلم ( )85و ترمذی ( )7827و ابن حبان (  )6876و بغوی در شرح
السنه (.)5721
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()355

ترجمه :ابو طلحه میگوید :از گرسنگی نزد رسول اهلل ص شکایت
کردیم و شکمهایمان را نشان دادیم که به هر شکم ،ی

سنگ بسته شده بود.

رسول اهلل ص شکمش را نشان داد و دو سنگ به شکمش بسته بود.

356ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس ،قَالَ:
حَدَّثَنَا َشيْبَانُ أَبُو مُعَاوَِيةَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر ،عَنْ أَبِي سَلَ َمةَ بْنِ
خرُجُ
الرحْمَنِ ،عَنْ أَبِي هُرَْي َرةَ ،قَالََ :خرَجَ رَسُولُ اهلل ص ،فِي سَا َعةٍ ال يَ ْ
عَبْدِ َّ
فِيهَا ،وَال يَ ْلقَاهُ فِيهَا َأحَدٌ ،فََأتَاهُ أَبُوبَكْر ،فَقَالَ« :مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْر»؟ قَالَ:
َخ َرجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اهلل ص َوأَنْ ُظرُ فِي َوجْ ِههِ ،وَالتَّسْلِيمَ عَلَْيهِ ،فَلَمْ يَ ْلبَثْ أَنْ
جَاءَ عُ َمرُ ،فَقَالَ« :مَا جَاءَ بِكَ يَا عُ َمرُ»؟ قَالَ :الْجُوعُ يَا رَسُولَ اهللِ ،قَالَ ص:
« َوأَنَا قَدْ َوجَدْتُ بَ ْعضَ ذَلِكَ» ،فَانْطَلَقُوا إِلَى مَْنزِلِ أَبِي اْلهَيْثَمِ بْنِ َّالتْيهَانِ
خلِ وَالشَّاءِ ،وَلَمْ يَكُنْ َلهُ خَدَمٌ ،فَلَمْ يَجِدُوهُ،
األَنْصَارِيِّ ،وَكَانَ َرجُال كَثِريَ النَّ ْ
فَقَالُوا ال ْم َرَأِتهِ :أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتِ :انْطَلَقَ يَسَْتعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ ،فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ
جَاءَ أَبُو اْلهَيْثَمِ بِ ِقرَْبةٍ َيزْعَُبهَاَ ،فوَضَ َعهَا ثُمَّ جَاءَ يَلَْتزِمُ النَّبِيَّ ص وَيُفَدِّيهِ بِأَبِيهِ
َوأ ُِّمهِ ،ثُمَّ انْطَلَقَ ِبهِمْ إِلَى حَدِيقَِتهِ ،فَبَسَطَ َلهُمْ بِسَاطًا ،ثُمَّ انْ َطلَقَ إِلَى نَخَْلةٍ ،فَجَاءَ
بِقِنْو َفوَضَ َعهُ ،فَقَالَ َّالنبِيُّ ص« :أَفَال تَنَقَّْيتَ لَنَا مِنْ ُرطَِبهِ»؟ فَقَالَ :يَا
رَسُولَ اهللِ ،إِنِّي أَ َردْتُ أَنْ تَخْتَارُوا ،أَوْ تَخََّيرُوا مِنْ ُرطَِبهِ وَبُسْ ِرهِ ،فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا

( )844سند آن ،ضعیف است .روایت ترمذی ( )7821و ابوالشیخ در اخالق النبی ص (ص  )778و
بغوی در شرح السنه ( )5721و سند آن ،به سبب سیار بن حاتم العنزی ضعیف میباشد؛ اما حدیث
بستن سنگ بر شکم ،شاهدی دارد که بخاری ( )5171و احمد ( )877/8از حدیث جابر روایت
کرده اند .در نتیجه ،بستن سنگ بر شکم از رسول اکرم به صحت رسیده است .عالمه آلبانی در
الصحیحه (  )1614بدون اینکه به روایت بخاری اشاره نماید ،دو شاهد از ابوهریره و جابر برای
روایت مؤلف ذکر نموده است و آنرا حسن دانسته است .و اهلل اعلم
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مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ ص« :هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَ ِدهِ مِنِ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُو َن
عَْنهُ َيوْمَ الْ ِقيَا َمةِ ،ظِلٌّ بَا ِردٌ ،وَ ُرطَبٌ طَيِّبٌ ،وَمَاءٌ بَا ِردٌ» ،فَانْطَلَقَ أَبُو اْلهَيْثَمِ ِليَصْنَعَ
َلهُمْ طَعَامًا ،فَقَالَ النَّبِيُّ ص« :الَ تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ» ،فَذََبحَ َلهُمْ عَنَاقًا َأوْ جَدْيًا،
فََأتَاهُمْ ِبهَا ،فَأَكَلُواَ ،فقَالَ ص« :هَلْ لَكَ خَادِمٌ»؟ قَالَ :الَ ،قَالَ« :فَِإذَا أَتَانَا
سَبْيٌ ،فَ ْأتِنَا» ،فَأُتِيَ النَّبِيُّ ص ِب َرأْسَيْنِ لَْيسَ مَ َعهُمَا ثَالِثٌَ ،فأَتَاهُ أَبُو اْلهَيْثَمِ ،فَقَالَ
النَّبِيُّ ص« :اخَْترْ مِْنهُمَا» َفقَالَ :يَا رَسُولَ اهللِ ،اخَْترْ لِي ،فَقَالَ النَّبِيُّ ص:
«إِنَّ الْمُسْتَشَارَ ُمؤْتَمَنٌ ،خُذْ هَذَا ،فَإِنِّي َرأَيُْتهُ ُيصَلِّي ،وَاسْتَوْصِ ِبهِ مَ ْعرُوفًا»،
فَاْنطَلَقَ أَبُو اْلهَيْثَمِ إِلَى ا ْم َرأَِتهِ ،فََأخَْبرَهَا بِ َقوْلِ رَسُولِ اهلل ص ،فَقَالَتِ ا ْم َرأَُتهُ :مَا
أَنْتَ ِببَالِغ حَقَّ مَا ،قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ص إِالَّ بَِأنْ تَعْتِ َقهُ ،قَالََ :ف ُهوَ عَتِيقٌ ،فَقَالَ
اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَال خَلِي َفةً إِالَّ وََلهُ بِطَانَتَانِِ :بطَاَنةٌ تَأْ ُم ُرهُ بِالْمَ ْعرُوفِ
ص« :إِنَّ َّ
وَتَْنهَاهُ عَنِ الْمُنْ َكرِ ،وَبِطَاَنةٌ ال تَأْلُوهُ خَبَاالَ ،وَمَنْ يُوقَ بِطَاَنةَ السُّوءِ فَقَدْ
()356
وُقِيَ».
ترجمه :ابو هریره  میگوید :نبی اکرم ص در ساعتی از خانه بیرون
شد که عادت نداشت در آن ساعت از خانه بیرون شود .همچنین در آن

ساعت ،کسی نمی توانست ایشان را ببیند .سپس ابوبکر  نزدش آمد .پیامبر

اکرم ص فرمود« :ای ابوبکر! آیا برای کاری آمده ای»؟ ابوبکر گفت:

آمدهام تا رسول اهلل ص را ببینم ،به چهرهاش نگاه کنم و به او سالم دهم.

دیری نگذشت که عمر  نیز آمد .رسول اکرم ص فرمود« :ای عمر!

چه چیز تو را به این ا کشانده است»؟ عمر  گفت :گرسنگی ،ای رسول

( )846صحیح است .روایت ابوداود ( )4173و ترمذی ( 7861ذ  )7377و ابن ماجه ( )8254و
طبرانی در الکبیر ( 427ـ  746/11ـ  )742و حاکم در المستدرک ( )181/5و بیهقی
( .)117/17و این حدیث را حاکم ،صحیح دانسته و ذهبی نیز با وی موافقت نموده است .همچنین
آلبانی آنرا در مختصر شمایل ( )118صحیح دانسته است.
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خدا.
رسول اهلل ص فرمود« :من هم احساس گرسنگی نمودم» .آنگاه هر سه
نفر آنان به خانهی ابوالهیثم بن تیهان انصاری که نخل و گوسفند زیادی
داشت ،رفتند .قابل یادآوری است که او خدمتگزاری نداشت .لذا آنان از
همسرش پرسیدند که :آقایت ک است؟ او گفت :رفته است آب شیرین
بیاورد .اما دیری نگذشت که ابوالهیثم با مشکی پر از آب که بر دوشاش
گذاشته بود ،آمد وآنرا گذاشت و رسول اهلل ص را در آغوش گرفت و

میگفت :پدر و مادرم فدایت باد .سپس آنان را به باغش برد و گلیمی برای
آنها پهن نمود .آنگاه بسوی نخلی رفت و ی

خوشه خرما آورد و جلوی

آنان گذاشت .رسول اهلل ص فرمود« :اگر خرماهای رسیدهاش را میچیدی و
میآوردی ،بسیار خوب بود» .او گفت :ای رسول خدا! خواستم شما از میان
خرماهای رسیده و نارس ،هر چه میخواهید ،میل نمایید.
راوی میگوید :به هر حال ،آنان خرماها را خوردند و از آن آب نوشیدند.

آنگاه ،نبی اکرم ص فرمود« :سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست ،سایه
و آب سرد و خرمای خوب ،نعمتهایی هستند که دربارهی آنها روز قیامت از
شما پرسیده خواهد شد».

بعد از آن ،ابوالهیثم رفت تا برای آنان ،غذایی درست کند .نبی اکرم ص

فرمود« :مواظب باش که برای ما گوسفند شیردهی ،ذبح نکنی» .ابوالهیثم
بزغالهی ماده یا نری برای آنان ،ذبح کرد و آورد .آنان از آن میل نمودند.
آنگاه ،نبی اکرم ص فرمود« :آیا خدمتگزاری نداری»؟ گفت :خیر.

آنحضرت ص فرمود« :هر گاه ،اسیر آوردند ،نزد من بیا» .پس از مدتی ،فقط
دو برده آوردند که سومی نداشتند .ابوالهیثم نزد نبی اکرم ص آمد .نبی اکرم

ص فرمود« :یکی از آنها را انتخاب کن» .او گفت :ای پیامبر خدا! تو برایم
انتخاب کن .نبی اکرم ص فرمود« :کسی که مورد مشورت قرار گیرد ،باید
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امانت را رعایت کند؛ این را بردار؛ زیرا من دیدم که نماز میخواند .و در حق
او نیکی کن».
آنگاه ،ابوالهیثم آن خدمتگزار را نزد همسرش برد و توصیهی رسول اهلل

ص را برایش بازگو نمود .همسرش گفت :تو نمیتوانی به توصیهی نبی اکرم
ص عمل کنی مگر اینکه او (برده) را آزاد نمایی .ابوالهیثم گفت :او آزاد
است.

نبی اکرم ص فرمود« :خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نمینماید و هیچ
خلیفهای را به خالفت نمیرساند مگر اینکه او دو همنشین دارد که یکی از
آنها او را وادار به نیکی میکند و از بدیها باز میدارد .و دیگری در فاسد
کردنش ،کوتاهی نمیکند .وهر کس که از همنشین بد ،محافظت شود در
حقیقت ،مصون میماند».

َدثَنَا عُ َمرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ،حَدَّثَنَا أَبِي ،عَنْ بَيَانٍ،
357ذ ح َّ
عَنْ قَْيسِ بْنِ أَبِي حَازِم ،قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاص يَقُولُ :إِنِّي ألَوَّلُ َرجُل
اللهِ ،وَلَقَدْ
سهْم فِي سَبِيلِ َّ
اللهَِ ،وإِنِّي ألَوَّلُ َرجُل رَمَى بِ َ
أَ ْهرَاقَ دَمًا فِي سَبِيلِ َّ
َرأَيْتُنِي أَ ْغزُو فِي الْعِصَاَبةِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص مَا َنأْكُلُ إِالَّ وَ َرقَ الشَّجَرِ
وَالْحُبَْلةِ حَتَّى تَ َق َرحَتْ أَشْدَاقُنَا وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ أَوْ الْبَعِريُ،
َل
سرْت وَض َّ
َوأَصْبَحَتْ َبنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّينِ ،لَقَدْ خِبْتُ ِإذًا َوخَ ِ
()357
عَمَلِي.
( )842صحیح است .روایت بخاری ( )6548 ، 4517 ، 8273و مسلم ( )7166و
ترمذی( )7866و ابن ماجه ( )181و احمد ( .)136 ،131 ،125/1البته قابل یادآوری است که
سند مؤلف در این کتاب و سنن به شمارهی ( )7864بسیار ضعیف است؛ زیرا که عمر بن اسماعیل
بن مجالد بن سعید به گفتة حافظ در التقریب ( )47/7فرد متروکی است .همچنین پدرش اسماعیل بن
مجالد به گفتهی حافظ درالتقریب ( )28 /1صدوقی است که اشتباه میکند.
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ترجمه :قیس بن حازم میگوید :شنیدم که سعد بن ابی وقاص 
میگفت :من نخستین کسی هستم که در راه خدا ،خونی به زمین ریخت .و
اولین کسی هستم که در راه خدا ،تیراندازی نمودم .همچنین همراه جمعی از

یاران محمد ص جهاد مینمودم و غذای ما فقط برگ درختان و دانهی
درخت ام مغیالن بود تا جایی که دهانهای ما زخم شده و مدفوع ما مانند
سرگین گوسفند و شتر (سخت و غیر طبیعی) شده بود .حاال کار به جایی
رسیده است که بنی اسد مرا سرزنش میکنند (و درس دین میدهند) در این
صورت ،باید بگویم که من به هدف نرسیدهام و دچار خسارت شده و اعمالم
از بین رفتهاند.
(بنی اسد یکی از قبایلی بودند که بعد از نبی اکرم ص مرتد شدند .خالد

بن ولید  در دوران ابوبکر  با آنان جنگید .در نتی ه ،به اسالم برگشتند و

بسیاری از آنان در کوفه ،ساکن شدند .در دوران عمر  جزو کسانی بودند
که از سعد بن ابی وقاص ؛ استاندار کوفه؛ نزد عمر  شکایت کردند و

یکی از اعتراضات آنان این بود که سعد ،خوب نماز نمیخواند .به همین

خاطر ،سعد  جمالت فوق را در دفاع از خودش ،ایراد نمود) .فتح الباری با
اختصار.

358ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّ ُد ْب ُن بَشَّار ،حَدَّثَنَا صَ ْفوَانُ ْب ُن عِْيسَى ،حَدَّثَنَا مُحَمَّ ُد ْب ُن
ت خَالِدَ بْنَ عُمَيْر وَ ُشوَْيسًا أَبَا
عَ ْمرِو بْنِ عِْيسَى أَُب ْو ُنعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ :سَمِ ْع ُ
الرِّقَادِ قَاالَ :بَعَثَ ُعمَ ُر ْب ُن اخلَ َّطابِ ُعْتَبةَ بْنَ َغ ْزوَانَ وَقَالَ انْطَلِ ْق أنْتَ وَمَ ْن مَعَكَ
حَتَّى إِذَا كُْنُت ْم فِ ْي أَ ْقصَى أَ ْرضِ الْعَرَبِ وَأَ ْدنَى بِالَدِ أَ ْرضِ الْعَجَمِ ،فَأَ ْقبَُل ْوا حَتَّى إِذَا
صرَ ُة ،فَسَارُ ْوا حَتَّى
كَانُ ْوا بِالْمِ ْربَدِ وَجَ ُد ْوا هَذَا الْمَكَانَ ،فَقَالُ ْوا :مَا هَذِهِ؟ هَذِهِ الْبَ ْ
سرِ الصَّغِْيرِ ،فَقَالُ ْوا :هَاهُنَا أُمِ ْرُت ْم ،فَنَزَُل ْوا ،فَذَكَ ُروا الْحَدِْيثَ
إَذَا بَلَ ُغ ْوا حِيَالَ الْجِ ْ
بِ ُط ْولِهِ ،قَالَ :فَقَالَ ُعْتبَ ُة ْب ُن غَ ْزوَانَ :لَقَدْ َرأَيْتُنِي َوإِنِّي لَسَابِعُ سَبْ َعةٍ مَعَ رَسُولِ اهللِ
ص مَا لَنَا طَعَامٌ إِالَّ وَ َرقُ الشَّجَرِ حَتَّى تَقَرَّحَتْ أَشْدَاقُنَا ،فالَْتقَطْتُ ُب ْر َدةً

111

شمایل

محمدص

فَقَسَّ ْمُتهَا بَْينِي وَبَيْنَ سَعْدِ ْبنِ أَبِي وََّقاص ،فَمَا مِنَّا من أُولَئِكَ السَّبْ َعةِ َأحَدٌ إِالَّ وَهُوَ
()358
أَمِريَ مِصْر مِنَ األَمْصَارِ ،وَسَتُجَرُِّب ْونَ األُ َمرَاءَ بَعْدَنَا.
ترجمه :خالد بن عمیر و شویس ابو رقاد میگویند :عمر بن خطاب 
عتبه بن غزوان را اعزام نمود و به او گفت :تو و همراهانت به راهتان ادامه
میدهید تا به دورترین نقطهی سرزمین عرب و نزدیکترین نقطهی سرزمین
ع م برسید .آنان راهشان را ادامه دادند تا اینکه به مربد همان مکان مورد نظر
رسیدند .با خود گفتند :این ا ک است؟ این ،بصره است .آنگاه مسیرشان را
ادامه دادند تا اینکه برابر پل کوچ

رسیدند .سپس با خود گفتند :نقطهی

مورد نظر این است .و همان ا منزل گرفتند .آنگاه ،راویان همهی ماجرا را
تعریف کردند.
راوی میگوید :عتبه بن غزوان گفت :شما مشاهده میکردید که من

هفتمین نفر همراه رسول اهلل ص بودم و ما غذایی ب ز برگ درختان نداشتیم
تا جایی که دهانهایمان زخمی شده بود .در آن هنگام ،من چادری پیدا کردم
و آنرا برای خودم و سعد بن ابی وقاص نصف نمودم .هم اکنون هر ی

از ما

هفت نفر ،فرماندار یکی از شهرها میباشد .و بزودی فرمانداران بعد از ما را هم
ت ربه میکنید.

الرحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َروْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو
359ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ

( )843قسمت اول این روایت ،ضعیف و بخش دوم آن ،صحیح میباشد .در سند مؤلف همانگونه
که مالحظه مینمایید ،عمروبن عیسی ابونعامه عدوی وجود دارد و او فرد ثقهای است که دچار
اختالط شده بود؛ نگا التقریب ( .)26/7اما بخش دوم حدیث یعنی از آنجایی که میگوید :من هفتمین
نفر همراه رسول اهلل بودم تا آخر را امام مسلم ( )7162روایت نموده است و سند آن ،صحیح میباشد.
عالمه آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )114بخش اول حدیث را ضعیف ،و بخش دوم آنرا صحیح
دانسته است.
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صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَ َمةَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ،عَنْ أَنَس قَالَ:
حَاتِم الْبَ ْ
قَالَ رَسُولُ اهلل ص« :لَقَدْ ُأخِفْتُ فِي اهللِ وَمَا يَخَافُ َأحَدٌ ،وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي
اهللِ وَمَا ُيؤْذَى َأحَدٌ ،وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالثُونَ مِنْ بَيْنِ لَيَْلةٍ وََيوْم ،وَمَا لِي وَلِبِالل
()359
طَعَامٌ َيأْكُُلهُ ذُو كَبِدٍ ،إِال شَ ْيءٌ ُيوَارَِيهِ إِبِطُ بِالل».
ترجمه :انس  میگوید :رسول اهللص فرمود« :من زمانی به خاطر خدا
ترسانده شدم که کسی نمیترسید .و هنگامی بخاطر خدا ،اذیت و آزار شدم
که هیچ کس ،اذیت و آزار نمیشد .سی شبانه روز بر من گذشت و من و
بالل هیچ غذایی که موجود زندهای بخورد ،نداشتیم مگر مقدار اندکی که زیر
بغل بالل ،جای میگرفت».

َدثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَفَّانُ ْبنُ مُسْلِم ،قَالَ:
361ذ ح َّ
حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ َيزِيدَ الْعَطَّارُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَا َدةُ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ :أَنَّ َّالنبِيَّ
()361
ص لَ ْم يَجْتَمِعْ عِنْ َدهُ غَدَاءٌ وَال عَشَاءٌ مِنْ خُبْز وَلَحْم ،إِالَّ عَلَى ضَ َففٍ.
قَالَ عَبْدُ اهللِ ،:قَالَ بَعْضُهُمُْ :هوَ كَْث َرةُ األَيْدِي
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :به دشواری ،اتفاق میافتاد که نهار و

( )841صحیح است .روایت ترمذی ( )7527و ابن ماجه ( )141و احمد ( )736 ، 177/8و ابن
حبان ( )7473و بغوی در در شرح السنه ( )5737از طرق مختلف از حماد بن سلمه روایت کردهاند.
و حدیث ،صحیح میباشد .البته در سند مؤلف روح بن اسلم وجود دارد و آنگونه که در التقریب
( )748/1آمده است ،فرد ضعیفی است؛ اما عفان بن مسلم و وکیع از او متابعت نموده اند؛ در نتیجه،
این حدیث ،صحیح میباشد .آلبانی در مختصر شمایل ( )116نیز این روایت را صحیح دانسته است.
( )867صحیح است .روایت احمد ( )727/8و ابوالشیخ در اخالق النبی (ص )787و ابن حبان
( )6874و ابن سعد در طبقات ()575/1؛ و هیثمی در المجمع ( )77/4این روایت را آورده و
میگوید :روایت احمد و ابویعلی و رجال آنها رجال صحیح میباشد .همچنین آلبانی در مختصر شمایل
( )112آنرا صحیح دانسته است.
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شام نبی اکرم ص هر دو گوشت و نان باشند.
عبد اهلل بن عبد الرحمن که یکی از راویان است ،میگوید :برخیها کلمهی
«ضفف» را که در روایت آمده است به معنای کثرت دستها دانستهاند .که در
این صورت ،معنای روایت چنین می شود که :رسول اهلل هرگز نهار وشامش
نان و گوشت نبود مگر دستهای زیادی همراه وی باشند؛ یعنی اینکه مهمان
داشته باشد.

361ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي
فُدَيْكٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْب ،عَنْ مُسْلِمِ ْبنِ جُنْدُب ،عَنْ َنوْفَلِ بْنِ إِيَاس
الرحْمَنِ بْنُ َع ْوفٍ لَنَا جَلِيسًا ،وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسَُ ،وإِنَّهُ
اْلهُذَلِيِّ ،قَال :كَانَ عَبْ ُد َّ
انْقَلَبَ ِبنَا ذَاتَ َيوْم ،حَتَّى ِإذَا َدخَلْنَا بَيَْتهُ َو َدخَلَ فَاغْتَسَلَ ،ثُمَّ َخرَجَ َوأُتَيْنَا ِبصَحْفَةٍ
الرحْمَنِ ،فَقُلْتُ َلهُ :يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ،مَا
فِيهَا خُْبزٌ وَلَحْمٌ ،فَلَمَّا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ َّ
يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ :هَلكَ رَسُولُ اهلل ص وَلَمْ يَشْبَعْ ُهوَ َوأَهْلُ بَيِْتهِ مِنْ خُْبزِ الشَّعِريِ
()361
فَال أَرَانَا ُأخِّرْنَا لِمَا ُهوَ خَْيرٌ لَنَا.
ترجمه :نوفل بن ایاس هذلی میگوید :عبدالرحمن بن عوف  از
همنشینان ما بود و چه همنشین خوبی بود .او روزی ،ما را همراه خود برد تا
اینکه وارد خانهاش شدیم .او نیز وارد خانه شد و غسل نمود و سپس آمد و
ظرف غذایی آورد که گوشت و نان در آن ،وجود داشت .هنگامی که ظرف

( )861سند آن ،ضعیف است؛ ابوالشیخ در اخالق النبی (ص )778قسمتی از آنرا روایت نموده ،و

ابونعیم در الحلیه ( )177 – 11/1بطور کامل آورده و بزار ( )8635مثل روایت ابوالشیخ از طرق
مختلفی از محمد بن عبدالرحمن بن ابی ذئب روایت نمودهاند .و سند آن به سبب نوفل بن ایاس هذلی
ضعیف میباشد؛ حافظ در التقریب ( )871/7دربارهی او میگوید« :مقبول است» .یعنی در صورتی
که متابعت شود .البته هیثمی در مجمع الزوائد ( )717/17بعد از ذکر روایت بزار می گوید« :سند آن،
حسن است» .و عالمه آلبانی در مختصر شمایل ( )113آنرا ضعیف دانسته است.
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غذا گذاشته شد ،عبدالرحمن گریه نمود .من گفتم :ای ابومحمد! چرا گریه

میکنی؟ گفت :رسول اهلل ص در حالی فوت نمود که او و خانوادهاش از نان
جو ،سیر نشدند .من فکر نمیکنم که طوالنی شدن عمر ما بخاطر خیری برای
ما باشد.
سوْلِ اهللِ ص
53ـ بَابُ مَاجَاءَ فِيْ سِنِّ رَ ُ

سن رسول اهلل ص
362ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ ْبنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا َر ْوحُ بْنُ ُعبَا َدةَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا
زَ َك ِريَا بْنُ إِسْحَاقَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَ ْمرُو بْنُ دِينَار ،عَنِ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :مَكَثَ
شرًا ،وَُتوُفِّيَ وَهُوَ
ش َرةَ سََنةً يُوحَى إِلَْيهِ ،وَ بِالْمَدِيَنةِ عَ ْ
َكةَ ثَالثَ عَ ْ
النَّبِيُّ ص بِم َّ
()362
ابْنُ ثَالثٍ وَسِتِّنيَ.
ترجمه :ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید :نبی اکرم ص سیزده سال
در مکه و ده سال در مدینه ماند و به او وحی میشد .و در سن شصت وسه
سالگی ،وفات نمود.

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ،عَنْ شُعْبَةَ،
363ذ ح َّ
خطُبُ،
عَنْ أَبِي إِ ْسحَاقَ ،عَنْ عَا ِمرِ بْنِ سَعْدٍ ،عَنْ َجرِير ،عَنْ مُعَاوَِيةَ :أََّنهُ سَمِ َعهُ يَ ْ
قَالَ :مَاتَ رَسُولُ اهلل ص وَ ُهوَ ابْنُ ثَالثٍ وَسِتِّنيَ َوأَبُو بَكْر وَعُ َمرَُ ،وأَنَا اْبنُ
()363
ثَالثٍ وَسِتِّنيَ سنة.

( )867صحیح است .روایت بخاری ( )8178و مسلم ( )7841و ترمذی ( )8647و احمد (827/1
ذ )821و ابن سعد در طبقات ( )871/7و بغوی در شرح السنه ( )8357از طرق مختلفی از روح بن
عباده.
( )868صحیح است؛ روایت مسلم ( )7847و ترمذی ( )8648و احمد ( )177 ، 12 ، 16/5و ابن
سعد در طبقات (.)871/7
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ترجمه :جریر میگوید :شنیدم که معاویه در سخنرانیاش میگفت :رسول

اهلل ص ،ابوبکر و عمر رضی اهلل عنهما در سن شصت وسه سالگی ،فوت
نمودند .من نیز شصت و سه ساله هستم( .و انتظار دارم که در همین سال
بمیرم).
(قسطالنی میگوید :معاویه پنج سال قبل از بعثت ،بدنیا آمد و در این سال،
فوت نکرد .بلکه حدود هشتاد سال ،زندگی کرد).

َدثَنَا حُسَيْنُ بْنُ َمهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،عَنِ ابْ ِن
364ذ ح َّ
شةَ :أَنَّ النَّبِيَّ ص مَاتَ وَ ُهوَ ابْنُ
ُجرَيْج ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ ُع ْر َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
()364
ثَالثٍ وَسِِّتنيَ سََنةً.
ترجمه :عایشه ل میگوید :نبی اکرم ص در سن شصت وسه سالگی
فوت نمود.

الدوْرَقِيُّ ،قَاالَ :حَدَّثَنَا
365ذ حَدَّثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،وََيعْقُوبُ بْنُ إِْبرَاهِيمَ َّ
إِسْمَاعِيلُ ْبنُ عُلََّيةَ ،عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ،قَالَ :أَْنبَأَنَا عَمَّارٌ َموْلَى بَنِي هَاشِم ،قَالَ:
()365
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُُ :توُفِّيَ رَسُولُ اللَّهص ،وَ ُهوَ ابْنُ خَمْس وَسِتِّنيَ.
468ی عماره میگوید :شنیدم که ابن عباس رضی اهلل عنهما میگوید:

رسول اهلل ص در سن شصت و پنج سالگی فوت نمود.

()865صحیح است؛ روایت بخاری ( )5566 ، 8486و مسلم ( )7851و احمد ( )18/6و ابن سعد
در طبقات (.)871/7
( )864آلبانی میگوید :شاذ است .روایت مسلم ( )7848و ترمذی ( )8641 ، 8647و احمد
( )778/1و بیهقی ( .)772/6به هر حال روایت مشهور و معروف این است که آنحضرت در سن
شصت و سه سالگی فوت نمودند؛ شاید به همین سبب ،عالمه آلبانی سند این روایت را در مختصر
شمایل ( )877صحیح ،اما متن آنرا شاذ دانسته است .و امام نووی و عالمه ابن حجر و دیگران هم این
روایت را تأویل نمودهاند .و اهلل اعلم.
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366ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ،قَاالَ :حَدَّثَنَا مُعَا ُذ بْ ُن
هِشَام ،قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي ،عَنْ قَتَا َدةَ ،عَنِ الْحَسَنِ ،عَنْ دَغْفَلِ بْنِ حَنْظََل َة :أَنَّ
()366
النَّبِيَّ ص قُِبضَ وَ ُهوَ ابْنُ خَمْس وَسِتِّنيَ.
قَالَ أَبُو عِيسَىَ :ودَغْفَلُ ،الَ نَ ْعرِفُ َلهُ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ ص ،وَكَانَ فِي
زَمَنِ النَّبِيِّ ص.
ترجمه :دغفل بن حنظله میگوید :نبی اکرم ص در سن شصت و پنج
سالگی ،فوت نمود.

367ذ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى األَْنصَارِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْنٌ ،حَدَّثَنَا
الرحْمَنِ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،أََّنهُ سَمِعَهُ،
مَالِكُ بْنُ َأنَس ،عَنْ رَبِي َعةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ َّ
ِالطوِيلِ الْبَائِنِ ،وَال بِالْقَصِريِ ،وَال بِاألَبَْيضِ
يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اهلل ص لَْيسَ ب َّ
اللهُ تَعَالَى عَلَى رَْأسِ
األَ ْمهَقِ ،وَال بِاآلدَمِ ،وَال بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ ،وَال بِالسَّبْطِ ،بَعََثهُ َّ
شرَ سِنِنيَ ،وََتوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى
شرَ سِنِنيَ ،وَبِالْمَدِيَنةِ عَ ْ
أَرْبَعِنيَ سََنةً ،فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَ ْ
()367
شرُونَ شَ َع َرةً بَيْضَاءَ.
َرأْسِ سِتِّنيَ سََنةً ،وَلَْيسَ فِي َرأْ ِسهِ وَلِحْيَِتهِ عِ ْ
الرحْمَنِ،
حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ،عَنْ رَبِي َعةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ َّ
ح َوهُ.
عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،نَ ْ
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :قامت رسول خدا ص نه بسیار بلند

و نه بسیار کوتاه بود .رنگی بسیار سفید نداشت و گندم گون هم نبود.
موهایش نه بسیار م عد بود و نه صاف و فروهشته .خداوند او را در سن

( )866ضعیف است؛ زیرا حسن بصری مدلس است و این حدیث را با عنعنه روایت نموده است؛
همچنین دغفل بن حنظله ،صحابی نیست و این روایت ،مرسل میباشد .بلکه آلبانی در حاشیهی
مختصر شمایل ( )871آنرا منکر دانسته است .واهلل اعلم.
( )862صحیح است؛ تخریج آن در حدیث شمارهی ( )1گذشت.
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چهل سالگی ،مبعوث نمود .ده سال در مکه و ده سال در مدینه ماند .و در
حالی که بر سر و ریش (مبارکش) موی سفید ،وجود نداشت ،فوت نمود.
(صحیح این است که آنحضرت سیزده سال در مکه ماند و در سن شصت
و سه سالگی ،فوت نمود .ولی گویا در این حدیث ،راوی اعداد را گرد نموده
است و ب ای سیزده و شصت و سه به ترتیب ده و شصت ،گفته است).
سوْلِ اهللِ ص
53ـ بَابُ مَاجَاءَ فِيْ وَفَاةِ رَ ُ
وفات رسول اهلل ص

َدثَنَا أَبُو عَمَّار الْحُسَيْنُ بْنُ ُحرَيْثٍ ،وَقُتَْيَبةُ بْنُ سَعِيدٍ ،وَغَْيرُ وَاحِدٍ،
368ذ ح َّ
قَالُوا :حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ بْنُ عُيَيَْنةَ ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :آخِرُ نَ ْظرَةٍ
شفُ السِّتَا َرةِ َيوْمَ االْثنَيْنِ ،فَنَ َظرْتُ إِلَى وَ ْج ِههِ
نَ َظرُْتهَا إِلَى رَسُولِ اهلل ص كَ ْ
حفٍ ،وَالنَّاسُ خَ ْلفَ أَبِي بَكْر ،فَكَادَ النَّاسُ َأنْ يَضْطَربُوا ،فَأَشَارَ
كَأََّنهُ وَرََقةُ مُصْ َ
جفَ ،وَُتوُفِّيَ رَسُولُ اهلل ص
إِلَى النَّاسِ َأنِ اثْبُتُواَ ،وأَبُوبَكْر َيؤ ُُّمهُمْ َوأَلْقَى السِّ ْ
()368
مِنْ آ ِخرِ ذَلِكَ الَْيوْمِ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :آخرین نگاه من به رسول اهلل ص

روز دوشنبه بود .زمانی که آنحضرت ص پرده را کنار زد .چهرهی مبارکش

مانند کاغذ ،زرد بود .مردم ،پشت سر ابوبکر  به نماز ایستاده بودند و

ابوبکر  امامت مینمود .پیامبر اکرم ص با دست (مبارکش) اشاره نمود
که سر جایتان بمانید .و پرده را پایین انداخت و در پایان همان روز ،فوت
نمود.

ضرَ،
صرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ َأخْ َ
369ذ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ْبنُ مَسْعَ َدةَ الْبَ ْ

( )863صحیح است؛ روایت مسلم ( )511و نسائی ( )2/5و ابن ماجه ( )1675و احمد (.)117/8
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شةَ ،قَالَتْ :كُنْتُ مُسْنِدَةً النَّب َّ
ِي
عَنِ ابْنِ َعوْنٍ ،عَنِ إِْبرَاهِيمَ ،عَنِ األَ ْس َودِ ،عَنْ عَائِ َ
جرِي فَ َدعَا بِطَسْتٍ ِلَيبُولَ فِيهِ ،ثُمَّ بِالَ،
ص إِلَى صَدْرِي َأوْ قَالَتْ :إِلَى حِ ْ
()369
فَمَاتَ.
ترجمه :عایشه ل میگوید :نبی اکرم ص را به سینهام تکیه داده بودم
یا در آغوش گرفته بودم که طشتی خواست تا در آن ،ادرار نماید .آنگاه ادرار
نمود و پس از آن فوت کرد.

َدثَنَا ُقتَيَْبةُ ,حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ،عَنِ ابْنِ اْلهَادِ ،عَنْ مُوسَى بْنِ َس ْر ِجسَ،
371ذ ح َّ
شةَ ،أََّنهَا قَالَتَْ :رأَيْتُ رَسُولَ اهلل ص وَ ُهوَ
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ عَائِ َ
سحُ َو ْجهَهُ
بِالْ َموْتِ وَ ِعنْ َدهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ ،وَ ُهوَ يُ ْدخِلُ يَ َدهُ فِي الْقَدَحِ ،ثُمَّ يَمْ َ
بِالْمَاءِ ،ثُمَّ يَقُولُ« :اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى مُنْ َكرَاتِ» أَوْ قَالَ« :عَلَى سَ َكرَاتِ
()371
الْ َموْتِ».
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص را که در حالت مرگ بسر

میبرد ،مشاهده نمودم .نزد آنحضرت ص ظرف آبی ،وجود داشت .نبی اکرم

ص دستش را در آن آب ،فرو میبرد و به چهرهاش میکشید و میفرمود:
«خدایا! مرا بر سکرات موت (سختیهایش) کم

کن».

( )861صحیح است؛ روایت بخاری ( )5541 ، 251و مسلم ( )1686و نسائی ( 87/1ذ  88و
 757/6ذ  )751و ابن ماجه ( )1676و احمد ( )87/6و ابن سعد در طبقات ( 767/7ذ .)761

( )827سند آن ،ضعیف است؛ روایت ترمذی ( )123و نسائی در عمل الیوم و اللیله ( )1718و ابن

ماجه ( )1212و احمد (  )141 ، 22 ، 27 ، 65/6و حاکم در المستدرک ( 46/8 ، 564/7ذ

 )42از طرق مختلفی از لیث .و سند آن به سبب موسی بن سرجس ،ضعیف است؛ زیرا حافظ ابن حجر
در التقریب ( )738/7دربارهی او میگوید« :مستور است» .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( ) 875آنرا
ضعیف دانسته است .البته این روایت از طریق دیگری در صحیح بخاری ( )5551از عائشه آمده است
که آنحضرت دستهایش را در ظرف آبی فرو میبرد و به صورتش میمالید و میفرمود« :ال إله اال اهلل،
همانا مرگ ،دشواریهایی دارد».
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َشرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
َدثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُب ِّ
371ذ ح َّ
شةَ ،قَالَتْ :ال أَغْبِطُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَالءِ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنِ ابْنِ عُ َمرَ ،عَنْ عَائِ َ
ِدةِ َموْتِ رَسُولِ اهللِ ص)371(.
َأحَدًا َبهَ ْونِ َموْتٍ بَعْدَ الَّذِي َرأَيْتُ ِمنْ ش َّ
ترجمه :عایشه ل میگوید :بعد از اینکه سختی موت رسول اهلل ص را
مشاهده نمودم ،بر هیچ کس ،بخاطر آسانی مرگ اش ،غبطه نمیخورم.

372ذ حَدَّثَنَا أَبُو ُك َريْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَالءِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َأبُو مُعَاوَِيةََ ،ع ْن
شةَ،
الرحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْر وَ ُهوَ ابْنُ الْمُلَيْكِيِّ ،عَنِ ابْنِ أَبِي مَُليْ َكةَ ،عَنْ عَائِ َ
عَبْدِ َّ
قَالَتْ :لَمَّا ُقِبضَ رَسُولُ اهلل ص اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ ،فَقَالَ أَبُوبَكْر :سَمِعْتُ ِمنْ
رَسُولِ اهلل ص ،شَيْئًا مَا نَسِيُتهُ ،قَالَ« :مَا قََبضَ اللَّهُ نَبِيًّا إِالَّ فِي الْ َموْضِعِ الَّذِي
()372
يُحِبُّ َأنْ يُدْفَنَ فِيهِ» ،ادْفِنُوهُ فِي َموْضِعِ ِفرَا ِشهِ.
ترجمه :عایشه ل میگوید :هنگامی که رسول اهلل ص فوت نمود،

صحابه دربارهی مکان دفنش با یکدیگر اختالف کردند .ابوبکر  گفت :از

رسول اهلل ص چیزی شنیدهام که آنرا فراموش نکردهام؛ شنیدم که فرمود:
«خداوند عزوجل هیچ پیامبری را قبض روح نمینماید مگر در همان جایی که
دوست دارد در آن ا ،دفن گردد» .لذا ایشان را در همان جای خوابیدنش ،دفن

( )821صحیح است؛ روایت بخاری ( )5556و ترمذی ( )121و نسائی ( )2-6/5و احمد
( )65،22/6و بغوی در شرح السنه ( .)8387قابل یادآوری است که عبدالرحمن بن العالء بن
اللجالج در سند مؤلف و بغوی وجود دارد و حافظ بن حجر در التقریب ( )515/1دربارهی او
میگوید« :مقبول است» یعنی اگر متابعت شود.
( )827صحیح است؛ اما سند مؤلف به سبب عبد الرحمن بن ابی بکر ضعیف میباشد؛ چنانکه در
التقریب ( )525/1آمده است .ولی این روایت با شواهد و متابعاتی که دارد ،صحیح میباشد؛ عالمه
آلبانی در مختصر شمایل آنرا صحیح دانسته است .برای تفصیل بیشتر به کتاب احکام الجنائز تألیف
آلبانی مراجعه نمایید.
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نمایید.

َدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،وَعَيَاشُ الْعَْنبَرِىُّ ،وَسَوَارُ ْب ُن عَْبدِ اهللِ ،وَغَْي ُر
373ذ ح َّ
حيَي بْ ُن سَعِْيدٍ ،عَ ْن ُس ْفيَانَ الثَّ ْورِىِّ ،عَ ْن ُم ْوسَى بْنِ أَبِ ْي
وَاحِدٍ ،قَالُ ْوا :أَ ْخبَرَنَا يَ ْ
عَائِشَةَ ،عَ ْن ُعبَْيدِ اهللِ ،عَ ْن ابْنِ عَبَّاس وَعَائِشَةَ :أَ َّن أَبَابَ ْكر قَبَّلَ النَّبِيَّ بَ ْعدَمَا
()373
مَاتَ.
ترجمه :ابن عباس و عایشه ل میگویند :بعد از وفات رسول اهلل ص

ابوبکر  ایشان را بوسید.

374ذ حدثنا نصر بن علي اجلهضمي ،حدثنا مرحوم بن عبد العزيز
العطار ،عن يزيد بن بابنوس« ،عن عائشة أن أبا بكر دخل على النيب صبعد
وفاته فوضع فمه بني عينيه ،ووضع يديه على ساعديه ،وقال :وانبياه ,واصفياه،
()374
واخلياله».
ترجمه :عایشه ل میگوید :ابوبکر  بعد از وفات نبی اکرم ص نزد
وی رفت و دهانش را وسط پیشانیاش و دستهایش را بر بازوهایش گذاشت و
گفت :وای پیامبرم ،وای دوست خاصم ،وای خلیلم.

( )828صحیح است؛ روایت بخاری ( )4211 ، 4217 ، 5542،4271، 5546 ، 5544و نسائی
( )11/5و ابن ماجه ( )1453و ابن حبان ( )8771و بغوی در شرح السنه (.)1521
( )825حسن است .روایت احمد ( 81/6و  )711و ابن سعد در طبقات ( )762/7و ابویعلی (.)53
و آلبانی در مختصر شمایل ( )873میگوید« :افراد سند آن ،ثقه هستند مگر یزید بن بابنوس که فقط
ابو عمران جونی از وی روایت نموده است و دارقطنی در مورد او گفته است :ال بأس به (اشکالی
ندارد) و ابن حبان او را جزو افراد ثقه شمرده است .لذا سند این حدیث ان شاء اهلل تعالی حسن است».
شیخ شعیب ارناؤوط نیز سندش را در تعلیقاتش بر مسند احمد حسن دانسته است .واهلل اعلم
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شرُ بْنُ هِالل الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا جَعْ َفرُ ْب ُن
375ذ حَدَّثَنَا بِ ْ
سُلَيْمَانََ ،عنْ ثَابِتٍ ،عَنْ أَنَس ،قَالَ :لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي َدخَلَ فِيهِ رَسُولُ اهلل
ص الْمَدِيَنةَ أَضَاءَ مِْنهَا كُلُّ شَ ْيءٍ ،فَلَمَّا كَانَ الَْيوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ َأظْلَمَ مِْنهَا
ضنَا أَيْدَِينَا مِنَ ُّالترَابَِ ،وإِنَا لَفِي دَفِْنهِ ص حَتَّى أَنْ َكرْنَا
كُلُّ شَ ْيءٍ ،وَمَا نَفَ ْ
()375
قُلُوَبنَا.
ترجمه :انس  میگوید :روزی که رسول اهلل ص وارد مدینه شد ،همه

چیز نورانی شد و روزی که رسول اهلل ص فوت نمود ،همه چیز ،تیره و تار
گردید .و هنوز خاک دستهایمان را پاک نکرده بودیم ومشغول دفن ایشان
بودیم که دلهایمان ،دگرگون گردید.

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ حَاتِم ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَا ِمرُ بْنُ صَالِح ،عَنْ هِشَامِ بْنِ
376ذ ح َّ
()376
شةَ ،قَالَتُْ :توُفِّيَ رَسُولُ اهلل ص َيوْمَ االْثنَيْنِ.
ُع ْر َوةَ ،عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِ َ
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهللص روز دوشنبه ،فوت نمود.

377ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُ َمرَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَُيْيَنةَ ،عَنْ جَعْفَ ِر
بْنِ مُحَمَّدٍ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :قُِبضَ رَسُولُ اهلل ص َيوْمَ االثْنَيْنِ ،فَمَكَثَ ذَلِكَ اْلَيوْمَ
صوْتُ
وَلَيَْلةَ الثُّالثَاءَِ ،ودُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ ،وَقَالَ سُ ْفيَانُ :وَقَالَ غَْي ُرهُ :يُسْمَعُ َ

( )824صحیح است .روایت ترمذی ( )8613و ابن ماجه ( )1681و احمد ( )763 ، 771/8و
حاکم در المستدرک ( )42/8و ابن حبان ( )6677و بغوی ( .)8385و حاکم آنرا صحیح دانسته و
ذهبی با وی موافقت نموده است .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )871آنرا صحیح دانسته است.
( )826صحیح است .ولی سند مؤلف به سبب عامر بن صالح ضعیف میباشد؛ حافظ ابن حجر در
مورد او در التقریب( )833/1میگوید« :متروک الحدیث است ».اما این حدیث طرق دیگری دارد
که امام بخاری ( )1832و احمد ( 54/6و  113و  )187و ابن حبان ( )6431روایت نمودهاند.
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ترجمه :جعفر بن محمد به روایت از پدرش میگوید :رسول اهللص روز
دوشنبه ،فوت نمود .آن روز و شب سه شنبه ماند و شب هنگام ،دفن گردید.
سفیان (یکی از راویان) میگوید :دیگران (غیر از جعفر بن محمد)
میگویند :صدای تیشهها آخر شب ،شنیده میشد.

378ذ حَدَّثَنَا قُتَيَْبةُ ْبنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا َعبْدُ الْ َعزِيزِ ْبنُ مُحَمَّدٍ ،عَ ْن
الرحْمَنِ بْنِ َع ْوفٍ ،قَالَ:
َشرِيكِ بْنِ َعبْدِ اهللِ بْنِ أَبِي نَمِر ،عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ َّ
ُتوُفِّيَ رَسُولُ اهلل ص َيوْمَ االثْنَيْنِ َ ،ودُفِنَ َيوْمَ الثُّالثَاءِ )378(.قَالَ أَبُو عِيسَى :
هَذَا حَدِيثٌ َغرِيبٌ.
405ی ابو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف میگوید :رسول اهللص روز
دوشنبه ،فوت نمود و روز سه شنبه ،دفن گردید.

جهْضَمِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ دَا ُودَ،
صرُ بْنُ عَلِيٍّ الْ َ
379ذ حَدَّثَنَا نَ ْ
قَالَ :حَدََّثنَا سَلَ َمةُ بْنُ ُنَبيْطٍ ،عَنْ ُنعَيْمِ بْنِ أَبِي ِهنْدَ ،عَنْ نَُبْيطِ بْنِ َشرِيطٍ ،عَنْ
ضهِ
سَالِمِ بْنِ ُعَبيْدٍ ،وَكَانَتْ َلهُ صُحَْبةٌ ،قَالَ :أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اهلل ص ،فِي َمرَ ِ

( )822صحیح است .اما سند مؤلف ضعیف است؛ زیرا پدر جعفر صادق که محمد بن علی بن حسین
بن علی بن ابی طالب باشد ،فردی بزرگوار و ثقه از تابعین میباشد و حادثهی وفات رسول اهلل را
درنیافته است .ولی این روایت ،شواهدی دارد که با توجه به آنها صحیح میباشد .آلبانی در
مختصرشمایل ( )881آنرا صحیح دانسته است.
( )823ضعیف است .روایت ابن سعد در طبقات ( )728/7و سند آن ضعیف میباشد؛ زیرا مرسل
است و ابوسلمه در این حادثه حضور نداشته است .آلبانی نیز در مختصر شمایل ( )887آنرا ضعیف
دانسته است.
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َذنْ،
ضرَتِ الصَّالةُ»؟ فَقَالُوا :نَعَمْ ،فَقَالَ« :مُرُوا بِالال فَ ْلُيؤ ِّ
فََأفَاقَ ،فَقَالَ« :حَ َ
وَ ُمرُوا أَبَا بَكْر َأنْ يُصَلِّيَ للنَّاسِ» َأوْ قَالَ« :بِالنَّاسِ» ،قَالَ :ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَْيهِ ،فَأَفَاقَ،
َذنْ ،وَمُرُوا أَبَا
ضرَتِ الصَّالةُ»؟ فَقَالُوا :نَعَمْ ،فَقَالَُ « :مرُوا ِبالَالً فَلُْيؤ ِّ
فَقَالَ« :حَ َ
شةُ :إِنَّ أَبِي َرجُلٌ أَسِيفٌِ ،إذَا قَامَ ذَلِكَ الْمَقَامَ
بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ،فَقَالَتْ عَائِ َ
بَكَى فَال يَسْتَطِيعُ ،فََلوْ أَ َمرْتَ غَْي َرهُ ،قَالَ :ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَْيهِ فََأفَاقَ فَقَالَُ « :مرُوا
صوَاحِبَاتُ
صوَاحِبُ َأوْ َ
َذنْ ،وَ ُمرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسَِ ،فإِنَّكُنَّ َ
ِبالَالً فَلُْيؤ ِّ
َذنََ ،وأُ ِمرَ أَبُو بَكْر فَصَلَّى بِالنَّاسِ ،ثُمَّ إِنَّ َرسُولَ اهلل
يُو ُسفَ» ،قَالَ :فَأُ ِمرَ بِاللٌ فَأ َّ
ص َوجَدَ خ َِّفةً ،فَقَالَ« :انْ ُظرُوا لِي مَنْ أَتَّكِئِ عَلَْيهِ» ،فَجَاءَتْ َبرِي َرةُ ،وَ َرجُلٌ
آ َخرُ ،فَاتَّكَأَ عَلَْيهِمَا ،فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْر ذَهَبَ لِينْ ُكصَ ،فََأوْمَأَ إِلَْيهِ َأنْ يَْثُبتَ
مَكَاَنهُ ،حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْر صَالَتهُ.
ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اهلل ص قُِبضَ ،فَقَالَ عُ َمرُ :وَاللَّهِ ال أَسْمَعُ َأحَدًا يَذْ ُكرُ أ َّ
َن
ضرَبُْتهُ بِسَيْفِي هَذَا ،قَالَ :وَكَانَ النَّاسُ أُمِّيِّنيَ لَمْ يَكُنْ
رَسُولَ اهلل ص قُِبضَ إِال َ
فِيهِمْ نَبِيٌّ قَْبَلهُ ،فَأَمْسَكَ النَّاسُ ،فَقَالُوا :يَا سَالِمُ ،انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ رَسُولِ اهلل
ص فَادْ ُعهُ ،فَأََتيْتُ أَبَا بَكْر وَ ُهوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَيُْتهُ أَبْكِي دَهِشًا ،فَلَمَّا رَآنِي،
قَالَ :أَقُِبضَ رَسُولُ اهلل ص؟ قُلْتُ :إِنَّ عُمَرَ يَقُولُ :ال أَسْمَعُ َأحَدًا يَذْ ُكرُ أَنَّ
ضرَبُْتهُ بِسَيْفِي هَذَا ،فَقَالَ لِي :انْطَلِقْ ،فَانْطَلَ ْقتُ مَ َعهُ،
رَسُولَ اهلل ص قُِبضَ إِال َ
فَجَاءَ ُهوَ وَالنَّاسُ قَدْ َدخَلُوا عَلَى رَسُولِ اهللِ ص ،فَقَالَ :يَا أَُّيهَا النَّاسُ ،أَ ْف ِرجُوا
َسهُ ،فَقَالَ :إِنَّكَ مَيِّتٌ َوإَِّنهُمْ مَِّيتُونَ،
لِي ،فَأَ ْف َرجُوا َلهُ ،فَجَاءَ حَتَّى أَكَبَّ َعَلْيهِ وَم َّ
ثُمَّ قَالُوا :يَا صَاحِبَ رَسُولِ اهلل ص ،أَقُِبضَ رَسُولُ اهللِ ص؟ قَالَ :نَعَمْ،
فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَ َدقَ ،قَالُوا :يَا صَاحِبَ رَسُولِ اهلل ص ،أَيُصَلَّى عَلَى
رَسُولِ اهللِ؟ قَالَ :نَعَمْ ،قَالُوا :وَكَْيفَ؟ قَالَ :يَ ْدخُلُ َقوْمٌ فَيُكَِّبرُونَ وَيُصَلُّونَ،
خ ُرجُونَ ،ثُمَّ يَدْخُلُ َقوْمٌ فَيُكَِّبرُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ،ثُمَّ
وَيَدْعُونَ ،ثُمَّ يَ ْ
خ ُرجُونَ ،حَتَّى يَ ْدخُلَ النَّاسُ ،قَالُوا :يَا صَاحِبَ رَسُولِ اهلل ص ،أَيُدَْفنُ
يَ ْ
اللهُ فِيهِ
رَسُولُ اهلل ص؟ قَالَ :نَعَمْ ،قَالُوا :أَينَ؟ قَالَ :فِي الْمكَانِ الَّذِي قََبضَ َّ
اللهَ لَمْ يَقِْبضْ رُوحَهُ إِالَّ فِي مَكَانٍ طَيِّب ،فَعَلِمُوا َأنْ قَدْ صَ َدقَ ،ثُمَّ
رُو َحهُ ،فَإِنَّ َّ
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أَ َمرَهُمْ َأنْ يَغْسَِلهُ بَنُو أَبِيهِ ،وَاجْتَمَعَ الْ ُمهَا ِجرُونَ يَتَشَاوَرُونَ ،فَقَالُوا :انْطَلِقْ بِنَا إِلَى
ِإخْوانِنَا مِنَ األَنْصَارِ نُ ْدخُِلهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا ا َألمْرِ ،فَقَالَتِ األَْنصَارُ :مِنَّا أَمِريٌ
وَمِنْكُمْ أَمِريٌ ،فَقَالَ عُ َمرُ بْنُ الْخَطَّابِ :مَنْ لَهُ مِثْلُ هَ ِذهِ الثَّالثِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ِإذْ هُمَا
اللهَ مَعَنَا مَنْ هُمَا؟ قَالَ :ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ
حزَنْ إِنَّ َّ
فِي الْغَارِ ِإذْ يَقُولُ لِصَاحِِبهِ ال تَ ْ
()379
فَبَايَ َعهُ وَبَايَ َعهُ النَّاسُ بَيْ َعةً حَسََنةً جَمِيَلةً.
ترجمه :سالم بن عبید که صحابی است ،میگوید :رسول اهلل ص در
دوران بیماریاش ،بی هوش شد .و هنگامی که به هوش آمد ،فرمود« :آیا
وقت نماز فرا رسیده است»؟ صحابه عرض کردند :بلی .فرمود« :به بالل
دستور دهید تا اذان بگوید و به ابوبکر بگویید تا مردم را نماز بدهد» .سپس
دوباره ،بی هوش شد .و هنگامی که به هوش آمد ،فرمود« :به بالل دستور
دهید تا اذان بگوید و به ابوبکر بگویید :مردم را نماز بدهد (امامت کند).

عایشه ل گفت :پدرم مردی رقیق القلب است .اگر در آن ا (ب ای شما)
بایستد ،گریه امانش نمیدهد؛ لذا نمیتواند نماز بدهد .اگر کسی دیگر را
دستور میدادید ،بسیار خوب بود.

راوی میگوید :بار دیگر ،رسول اهلل ص بی هوش شد .و هنگامی که به
هوش آمد ،فرمود« :به بالل دستور دهید تا اذان بگوید وبه ابوبکر بگویید تا
مردم را نماز بدهد .شما زنان مانند زنان زمان یوسف هستید( .که به ظاهر
چیزی میگویید و در دل ،چیزی دیگر ،پنهان میکنید).
راوی میگوید :سران ام ،بالل را دستور دادند؛ پس اذان گفت .و به ابوبکر

( )821صحیح است .روایت ابن ماجه ( )1785و ابن خزیمه ( )1675و سند آن ،صحیح
میباشد .و آلبانی در مختصر شمایل ( )888آنرا صحیح دانسته است.
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گفتند؛ و او نیز نماز را برای مردم ،امامت نمود .آنگاه رسول اهلل ص احساس
بهبودی نمود .پس فرمود« :کسی را پیدا کنید تا بر او تکیه دهم» .بریره و

مردی دیگر آمدند .نبی اکرم ص بر آنها تکیه داد( .و به سوی دروازهی
مس د رفت) هنگامی که ابوبکر  آنحضرت ص را مشاهده نمود ،خواست

عقب برود .اما رسول اهلل ص اشاره کرد که سر جایش بماند .تا اینکه ابوبکر

 نماز را به پایان رساند.

سپس رسول اهلل ص فوت نمود .آنگاه عمر  گفت :بخدا سوگند که

اگر بشنوم کسی میگوید رسول اهلل ص فوت نموده است ،با این شمشیرم او
را خواهم زد.
راوی میگوید :مردم ،درس نخوانده بودند و قبل از پیامبر اکرم ص در
میان آنان ،پیامبری نیامده بود .به همین خاطر ،در این باره چیزی نگفتند .و
لیکن گفتند :ای سالم! نزد یاور صمیمی رسول اهلل ص برو و به او بگو تا

بیاید .اینگونه من نزد ابوبکر  که در مس د بود ،رفتم در حالی که از ترس،

گریه میکردم .هنگامی که ابوبکر  مرا دید ،گفت :آیا رسول اهلل ص

فوت نمود؟ گفتم :عمر میگوید :اگر بشنوم که کسی میگوید رسول اهلل ص

فوت نموده است ،با این شمشیرم ،او را خواهم زد.
ابوبکر به من گفت :حرکت کن .راوی میگوید :من همراه ایشان ،براه

افتادم .او در حالی نزد رسول اهلل ص آمد که مردم اطرافش جمع شده بودند.
پس گفت :ای مردم! راه را برایم باز کنید .مردم نیز راه را برایش باز نمودند.

ابوبکر  جلو رفت تا اینکه باالی سرش رسید .آنگاه دستش را بسوی
بازویش برد و آنرا لمس کرد و گفت :همانا تو هم میمیری و دیگران نیز
میمیرند.
مردم گفتند :ای صحابی رسول خدا! آیا رسول اهلل ص فوت نموده است؟
گفت :بلی.
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این ا بود که مردم ،متوجه فوت رسول اکرم ص شدند و دانستند که

ابوبکر  راست میگوید.

سپس صحابه عرض کردند :ای صحابی رسول خدا! آیا بر رسول خدا ص

نماز جنازه خوانده میشود؟ گفت :بلی .گفتند :چگونه؟ گفت :گروهی وارد
میشوند و تکبیر میگویند و دعا میکنند و درود میفرستند و بیرون میآیند.
سپس گروهی دیگر ،وارد میشوند ،تکبیر میگویند و درود میفرستند و دعا
میکنند و بیرون میآیند و این کار ادامه پیدا میکند تا همهی مردم بروند و
نماز بخوانند.
مردم عرض کردند :ای صحابی رسول خدا! آیا رسول اهلل ص دفن
میشود؟ گفت :بلی .گفتند :ک ا؟ گفت :همان جایی که خداوند او را قبض
روح نموده است؛ زیرا خداوند روحش را در مکانی پاک ،قبض کرده است.
مردم او را تصدیق نمودند .آنگاه دستور داد تا خویشاوندان پدریاش او را
غسل دهند.
پس از آن ،مهاجرین جمع شدند و با یکدیگر به مشورت پرداختند و
گفتند :نزد برادران انصاریمان برویم تا آنان را نیز در این مشورت ،سهیم
نماییم.
انصار گفتند :ی

امیر ما معرفی میکنیم و ی

امیر شما معرفی کنید.

عمر بن خطاب  گفت :چه کسی این سه ویژگی را دارد؟ (ثانی اثنین اذ
هما فی الغار ،اذ یقول لصاحبه ال تحزن ان اهلل معنا) یعنی :دومین دو نفری که
در غار بودند؛ آن هنگامی که به همراهش گفت :غمگین نباش؛ همانا اهلل با ما
است.
راوی میگوید :آنگاه عمر  دستش را دراز کرد و با ابوبکر ،بیعت نمود
و بدنبال آن ،مردم نیز بسیار خوب و زیبا با او بیعت نمودند.

صرُ بْنُ عَلِيٍّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ الزُّبَْيرِ ،شَْيخٌ بَاهِلِيٌّ
َدثَنَا نَ ْ
381ذ ح َّ
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صرِيٌّ قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ اْلبُنَانِيُّ ،عَنْ أََنسِ بْنِ مَالِكٍ ،قَالَ :لَمَّا وَجَدَ رَسُو ُل
قَ ِدميٌ بَ ْ
اهلل ص مِنْ ُكرَبِ الْ َموْتِ مَا َوجَدَ ،قَالَتْ فَاطِ َمةُ :وَا َكرْبَاهُ ،فَقَالَ النَّبِيُّ ص:
ضرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِْنهُ َأحَدًا
«الَ َكرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الَْيوْمِ ،إِنَّهُ قَدْ حَ َ
()381
الْمُوافَاةُ َيوْمَ الْقِيَا َمةِ.
ترجمه :انس بن مال

 میگوید :هنگامی که رسول اهلل ص درد و

رنج موت را احساس نمود ،فاطمه ل گفت :آه ،چه درد شدیدی است .نبی

اکرم ص فرمود« :پدرت از امروز به بعد ،دردی نخواهد داشت .چیزی به
سرا پدرت آمده است که هیچ کس را رها نمیکند و آن ،مرگ تا روز
قیامت است».

صرُ بْنُ عَلِيٍّ ،قَاالَ:
َدثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ ،وَنَ ْ
381ذ ح َّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ رَِّبهِ بْنُ بَارِق الْحَنَفِيُّ ،قَالَ :سَمِعْتُ جَدِّي أَبَا أُمِّي سِمَاكَ بْنَ اْلوَلِيدِ
يُحَدِّثُ :أََّنهُ سَمِعَ ابْنَ َعبَّاس يُحَدِّثُ :أََّنهُ سَمِعَ رَسُولَ اهلل ص يَقُولُ« :مَنْ
شةُ :فَمَنْ كَانَ
اللهُ تَعَالَى ِبهِمَا الْجََّنةَ» ،فَقَالَتْ عَائِ َ
كَانَ َلهُ َف َرطَانِ مِنْ أُمَّتِي َأ ْدخََلهُ َّ
َلهُ َفرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ« :وَمَنْ كَانَ َلهُ َفرَطٌ يَا مُوَفَّ َقةُ» قَالَتْ :فَمَنْ لَمْ يَكُنْ َلهُ
()381
َف َرطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ« :فَأَنَا َف َرطٌ أل َُّمتِي ،لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي».

( )837صحیح است .روایت ابن ماجه ( )1671با سند مؤلف .و این سند به سبب عبد اهلل بن زبیر
باهلی ضعیف است .ولی او متابعت شده و حدیث با متابعاتش ارتقا پیدا مینماید و به درجهی حسن
لغیره میرسد .همچنین بخاری ( )5567و ابن ماجه ( )1687از طریق حماد از ثابت شبیه به این
حدیث را روایت نمودهاند .و آلبانی در مختصر شمایل ( )885این حدیث را صحیح دانسته است.

( )831ضعیف است .روایت ترمذی ( )1767و احمد (885/1ـ )884و بیهقی ( )63/5و خطیب
در تاریخ بغداد ( )773/17و بغوی در شرح السنه ( )1447از طرق مختلفی از عبد ربه ابن بارق .و
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451ی ابن عباس  میگوید :شنیدم که رسول اهلل ص میفرمود« :هر
کس از امتیان من که دو فرزندش را قبل از رسیدن به سن بلو از دست بدهد،
خداوند اور ا بوسیلهی آنان ،وارد بهشت مینماید» .عایشه رضی اهلل عنها
فرزندش را از دست بدهد ،حکمش چیست؟

عرض کرد :کسی که ی

فرمود« :ای انسان موفق! هر کس ی

فرزندش را هم از دست بدهد ،وارد

بهشت میشود».
عایشه ل عرض کرد :هر کس از امتیانت که چنین فرزندی شفاعت
کننده نداشته باشد ،حکمش چیست؟ فرمود« :من برای امتم ،شفاعت میکنم؛
زیرا امتم هرگز به مصیبتی مانند مصیبت از دست دادن من ،گرفتار نمیشوند».
سوْلِ اهللِ ص
55ـ بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مِيْرَاثِ رَ ُ
میراث رسول اهلل ص

َدثَنَا َأحْمَدُ بْنُ مَنِيع ،قَالَ :حَدَّثَنَا حُسَْينُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،قَالَ :حَدََّثنَا
382ذ ح َّ
إِ ْسرَائِيلَُ ،عنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثَِ ،أخِي ُجوَْيرَِيةَ َلهُ صُحَْبةٌ،
()382
قَالَ :مَا َترَكَ رَ ُسوْ ُل اهلل ص إِالَّ سِالحَهُ ،وَبَغْلََتهَُ ،وأَرْضًا جَعََلهَا صَدََقةً.
ترجمه :عمرو بن حارث برادر جویریه که صحابی است ،میگوید :رسول

ایشان را بسیاری از علما من جمله نسائی ،ساجی و دیگران ضعیف دانسته اند .و حافظ ابن حجر در
التقریب ( )527/1میگوید :صدوقی است که اشتباه مینماید .آلبانی نیز در مختصر شمایل ()884
این روایت را ضعیف دانسته است.

( )837صحیح است .روایت بخاری ( 7281و  )7328و نسائی ( )771/6و احمد ( )721/5و
دارقطنی ( )34/5و بیهقی (.)167/6
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اهلل ص ب ز اسلحه و قاطرش و زمینی که آن را صدقه نمود ،چیز دیگری از
خود ،ب ای نگذاشت.

َدثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو اْلوَلِيدِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّا ُد
383ذ ح َّ
بْنُ سَلَ َمةَ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو ،عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،قَالَ :جَاءَتْ
فَاطِمَ ُة إِلَى أَبِي بَكْر ،فَقَالَتْ :مَنْ َيرِثُكَ؟ فَقَالَ :أَهْلِي َووَلَدِي ،فَقَالَتْ :مَا لِي الَ
أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُوبَكْر :سَمِعْتُ َرسُولَ اهلل ص يَقُولُ« :الَ نُورَثُ» ،وَلَكِنِّي
أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اهلل ص يَعُوُلهَُ ،وأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اهلل ص
()383
يُنْفِقُ َعلَْيهِ.
ترجمه :ابوهریره  میگوید :فاطمه ل نزد ابوبکر  آمد و گفت:

چه کسی از تو ارث میبرد؟ ابوبکر  جواب داد :همسر و فرزندانم .فاطمه
گفت :چرا من از پدرم ارث نمیبرم؟ ابوبکر  گفت :شنیدم که

رسول اهلل ص فرمود« :از ما به ارث برده نمیشود» .ولی کسانی را که

رسول اهلل ص سرپرستی مینمود ،من نیز سرپرستی مینمایم .و بر کسانی که

رسول اهللص انفاق مینمود ،من نیز انفاق مینمایم.

384ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ َكثِري الْعَنَْبرِيُّ َأبُو
خَترِيِّ ،أَنَّ الْعَبَّاسَ،
ُرةَ ،عَنْ أَبِي الْبَ ْ
غَسَّانَ ،قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،عَنْ عَ ْمرِو بْنِ م َّ
وَعَلِيًّا ،جَاءَا إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ ،يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِْنهُمَا لِصَاحِِبهِ :أَنْتَ كَذَا،
الرحْمَنِ بْنِ َع ْوفٍ ،وَسَعْدٍ:
حةَ ،وَالزُّبَْيرِ ،وَعَبْدِ َّ
أَنْتَ كَذَا ،فَقَالَ عُ َمرُ ،لِطَلْ َ

( )838حسن است .روایت ترمذی ( )1673و احمد ( )17/1و سند آن به سبب محمد بن عمرو که
طبق گفتهی حافظ ابن حجر در التقریب ( )116/7فرد صدوقی است که گاها دچار وهم میشود ،به
درجهی حسن میرسد .آلبانی نیز در مختصر شمایل این روایت را حسن دانسته است.
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ِاللهِ أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ اهلل ص ،يَقُولُ« :كُلُّ مَالِ نَبِيٍّ صَدََقةٌ ،إِالَّ مَا
أَنْشُدُكُمْ ب َّ
()384
ِصةٌ.
َأطْعَ َمهُ ،إِنَّا ال نُورَثُ»؟ وَفِي الْحَدِيثِ ق َّ
ترجمه :ابوالبختری  میگوید :عباس و علی رضی اهلل عنهما که با

یکدیگر اختالف داشتند ،نزد عمر بن خطاب  آمدند در حالی که هر ی

از آنها به دیگری میگفت :تو اینگونه و آنگونه ای (کارت درست نیست).
عمر بن خطاب  به طلحه ،زبیر ،عبدالرحمن بن عوف و سعد رضی اهلل

عنهم گفت :شما را به خدا سوگند ،آیا شنیدید که رسول اهلل ص فرمود:
«همهی اموال پیامبران ،صدقه است مگر آن مقداری را که خودش به دیگران
بدهد؛ از ما (پیامبران) ارث برده نمیشود»؟ و این حدیث ،داستانی دارد.

385ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَالَ :حَدَّثَنَا صَ ْفوَانُ بْنُ عِيسَىَ ،ع ِن
شةَ :أَنَّ رَسُولَ اهلل ص قَالَ:
أُسَا َمةَ بْنِ َزيْدٍ ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ ُعرْ َوةَ ،عَنْ عَائِ َ
()385
«الَ نُورَثُ مَا َترَكْنَا َف ُهوَ صَدََقةٌ».
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :از ما ارث برده
نمیشود؛ آنچه را که ما از خود ،ب ا بگذاریم ،صدقه بشمار میرود».

( )835صحیح است .روایت ابوداوود ( .)7124اگر چه سند این روایت منقطع است چونکه
ابوالبختری در این جریان حضور نداشته است و در روایت ابوداوود آمده که ابوالبختری گفت :من از
مردی شنیدم .و آن مرد ،مجهول است .ولی با توجه به روایت بعدی ،صحیح میباشد .آلبانی این
حدیث را در مختصر شمایل ( )883صحیح دانسته است.

( )834صحیح است .روایت بخاری ( 5785و )6287و مسلم ( )1243و ابوداوود (.)7122
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الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
386ذ ح َّ
حَدَّثَنَا ُسفْيَانُ ،عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،عَنِ ا َأل ْعرَجِ ،عَنْ أَبِي ُهرَْي َرةَ ،عَنِ النَّبِيِّ قَالَ« :الَ
يَقْسِمُ وَ َرثَتِي دِينَارًا وَال دِرْهَمًا ،مَا َترَكْتُ بَعْدَ نَفَ َقةِ نِسَائِي وَ ُمؤَْنةِ عَامِلِي فَهُوَ
()386
صَدََقةٌ».
ترجمه :ابوهریره  میگوید :نبی اکرم ص فرمود :وارثان من دینار و
درهمی ،تقسیم نمیکنند؛ آنچه را که بعد از نفقهی همسرانم و هزینهی
کارگرم ،باقی گذاشتم ،صدقه محسوب میشود».

شرُ بْنُ عُ َمرَ ،قَالَ:
َدثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَاللُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا بِ ْ
387ذ ح َّ
سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَس ،عَنِ الزُّ ْهرِيِّ ،عَنْ مَالِكِ بْنِ َأوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ،قَالَ:
حةُ ،وَسَعْدٌَ ،وجَاءَ
الرحْمَنِ بْنُ َع ْوفٍَ ،وطَلْ َ
َدخَلْتُ عَلَى عُ َمرَ ،فَ َدخَلَ عَلَْيهِ عَبْدُ َّ
عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ يَخْتَصِمَانِ ،فَقَالَ َلهُمْ عُ َمرُ :أَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي بِِإذِْنهِ تَقُومُ السَّمَاءُ
وَاألَرْضُ ،أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اهلل ص قَالَ« :الَ نُورَثُ ،مَا تَرَكْنَا ُه صَدََقةٌ»؟
()387
ِصةٌ َطوِيَلةٌ.
اللهُمَّ نَعَمْ ،وَفِي الْحَدِيثِ ق َّ
فَقَالُواَّ :
ترجمه :مال

بن اوس بن حدثان میگوید :نزد عمر  رفتم؛ سپس

عبدالرحمن بن عوف ،طلحه و سعد رضی اهلل عنهم آمدند .بعد از آن ،علی و

عباس رضی اهلل عنهم بخاطر اختالفی که داشتند ،آمدند .عمر  به آنان
گفت :شما را به آن ذاتی سوگند میدهم که به اجازهی او آسمانها و زمین

برپا هستند ،آیا میدانید که رسول اهلل ص فرمود« :از ما به ارث برده
نمیشود؛ آنچه ما از خود ب ا میگذاریم ،صدقه بحساب میآید»؟ آنان گفتند:

( )836صحیح است .روایت بخاری ( 7226و )8716و مسلم ( )1267و ابوداوود (.)7125
( )832صحیح است .روایت بخاری ( )4842 ، 5334 ، 5788 ، 8715 ، 7175و مسلم ( )1242و
ابوداوود ( )7165 ، 7168و ترمذی ( )1617و احمد (.)773 ، 67/1
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بلی ،سوگند به خدا .و این حدیث ،داستانی طوالنی دارد.

الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
388ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
شةَ قَاَلتْ :مَا
حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنْ عَاصِمِ ابْنِ َبهْدََلةَ ،عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْش ،عَنْ عَائِ َ
َترَكَ رَسُولُ اهلل ص دِينَارًا وَال دِ ْرهَمًا وَال شَاةً وَال بَعِريًا ،قَالََ :وأَشُكُّ فِي
()388
الْعَبْدِ وَاألَ َمةِ.
ترجمه :عایشه ل میگوید :رسول اهلل ص هیچ دینار و درهم و
گوسفند و شتری از خود ،ب ا نگذاشت.
راوی میگوید :من ش

دارم که برده و کنیز را هم نام برد یا خیر.

سوْلِ اهللِ ص
56ـ بَابُ مَاجَاءَ فِيْ رَؤْيَةِ رَ ُ

دیدن رسول اهلل ص در خواب
الرحْمَنِ بْنُ َمهْدِيٍّ ،قَالَ:
َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ َّ
389ذ ح َّ
حَدَّثَنَا سُ ْفيَانُ ،عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،عَنْ أَبِي ا َأل ْحوَصِ ،عَنْ عَبْدِ اهللِ بْنِ مَسْعُودٍ ،عَنِ
النَّبِيِّ ص قَالَ« :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ،فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ال يَتَمَثَّلُ
()389
بِي».
ترجمه :عبداهلل بن مسعود  میگوید :نبی اکرم ص فرمود« :هر کس،
مرا در خواب ببیند ،حقیقتاً مرا خواب دیده است؛ زیرا شیطان نمیتواند خود را

( )833صحیح است .روایت مسلم ( )1684و ابو داوود ( )7368و نسائی ( )757/6و ابن ماجه
( )7614بدون جملهی شک؛ و احمد( )132/6و دیگران.
( )831صحیح است .روایت ترمذی ( )7726و ابن ماجه ( )8177و احمد ( 824/1و )557و
دارمی ( )8181و ابونعیم در حلیه ( .)853/5و آلبانی در مختصر شمایل ( )858آنرا صحیح دانسته
است.
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به صورت من در آوَرَد».

َدثَنَا مُحَمَّدُ ْبنُ بَشَّار ،وَ ُمحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،قَاالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ْب ُن
391ذ ح َّ
جَعْفَر ،قَالَ :حَدَّثَنَا شُعَْبةُ ،عَنْ أَبِي حُصَني ،عَنْ أَبِي صَالِح ،عَنْ أَبِي ُهرَْيرَةَ ،قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اهلل ص« :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ،فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ال َيتَصَوَّرُ
()391
ذ َأوْ قَالَ:ذ الَ يَتَشََّبهُ بِي».
ترجمه :ابوهریره  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :هر کس ،مرا در
خواب ببیند ،حقیقتاً مرا خواب دیده است .زیرا شیطان نمیتواند خود را به
صورت من در آورد یا خودش را شبیه من سازد».

391ذ حَدَّثَنَا قَُتيَْبةُ ،قَالَ :حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِي َفةَ ،عَ ْن أَبِي مَالِ ٍ
ك
األَشْجَعِيِّ ،عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ :قَالَ َرسُولُ اهلل ص« :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ
رَآنِي».
قَالَ أَبُو عِيسَىَ :وأَبُو مَالِكٍ هَذَا ُهوَ :سَعْدُ ْبنُ طَا ِرقِ بْنِ أَشْيَمََ ،وطَا ِرقُ بْنُ
أَشْيَمَ ُهوَ مِنْ أَصْحَابِ َّالنبِيِّ ص ،وَقَدْ َروَى عَنِ النَّبِيِّ ص َأحَادِيثَ.
قَالَ أَبُو عِيسَى :سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُجْر يَقُولُ :قَالَ خََلفُ بْنُ خَلِي َفةََ :رأَْيتُ
()391
عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ص َوأَنَا غُالمٌ صَغِريٌ .

( )817صحیح است .روایت احمد ( 517/7و )561همچنین شبیه این روایت را بخاری ( )6118و
مسلم ( )7766روایت نمودهاند.
( )811صحیح است .روایت احمد ( )527/8و ( )815/6و خطیب در تاریخ بغداد ( )84/17و بزار
( )7184و دیگران همگی از طریق خلف بن خلیفه روایت نمودهاند .و ایشان فرد صدوقی است و
روایت او حسن شمرده میشود؛ اما با توجه به روایت های قبلی و بعدی این حدیث ،صحیح میباشد.
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اش عی به روایت از پدرش (طارق بن اشیم بن مسعود)

میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :هرکس ،مرا در خواب ببیند ،حقیقتاً مرا
خواب دیده است».
ابو عیسی ترمذی میگوید :اسم این ابومال

سعید بن طارق بن اشیم است.

و طارق بن اشیم از یاران رسول اهلل ص میباشد و چند حدیث نیز از

آنحضرت ص روایت نموده است.

392ذ حَدَّثَنَا ُقتَيَْبةُ ُهوَ ابْنُ سَعِيدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اْلوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ،عَ ْن
عَاصِمِ بْنِ ُكلَيْب ،قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي :أََّنهُ سَمِعَ أَبَا ُهرَْي َرةَ ،يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اهلل
ص« :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ،فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ال يَتَمََّثلُنِي» ،قَالَ َأبِي:
فَحَدَّثْتُ ِبهِ ابْنَ عَبَّاس ،فَقُلْتُ :قَدْ َرأَيُْتهُ ،فَذَ َكرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ،فَقُلْتُ:
()392
شََّبهُْتهُ ِبهَِ ،فقَالَ ابْنُ عَبَّاس :إَِّنهُ كَانَ يُشِْب ُههُ.
ترجمه :ابوهریره  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :هرکس ،مرا در
خواب ببیند ،حقیقتاً مرا خواب دیده است؛ زیرا شیطان نمیتواند خود را به
صورت من در آوَرَد».
کُلیب (یکی از راویان حدیث) میگوید :من این حدیث را برای ابن

عباس رضی اهلل عنهما بیان کردم و گفتم :رسول اهلل ص را در خواب دیدم و
حسن بن علی  را بخاطر آوردم و گفتم :آنحضرت ص را شبیه حسن دیدم.

ابن عباس رضی اهلل عنهما گفت :با حسن  شباهت داشت.

( )817صحیح است .روایت احمد ( )857/7و حاکم در مستدرک ( .)818/5و حاکم آنرا صحیح
دانسته و ذهبی با وی موافقت نموده است .همچنین حافظ ابن حجر در فتح الباری ( )835/17سند
آنرا جید دانسته است و آلبانی در مختصر شمایل ( )856آنرا صحیح دانسته است.
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393ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ،وَمُحَمَّدُ بْ ُن
جَعْفَر ،قَاالَ :حَدَّثَنَا عَ ْوفُ بْنُ أَبِي جَمِيَلةَ عَنْ َيزِيدَ الْفَارِسِيِّ وَكَانَ يَكُْتبُ
ت البْنِ
الْمَصَا ِحفَ ،قَالََ :رأَيْتُ النَّبِيَّ ص فِي الْمَنَامِ َزمَنَ ابْنِ عَبَّاس ،قَالَ :فَقُلْ ُ
عَبَّاس :إِنِّي َرأَيْتُ رَسُولَ اهلل ص فِي َّالنوْمِ ،فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس :إِنَّ رَسُولَ اهللِ
صكَانَ َيقُولُ« :إِنَّ الشَّيْطَانَ ال يَسْتَطِيعُ َأنْ َيتَشََّبهَ بِي ،فَمَنْ رَآنِي فِي َّالن ْومِ
الرجُلَ الَّذِي َرأَيَْتهُ فِي َّالنوْمِ؟ قَالَ :نَعَمْ،
فَقَدْ رَآنِي» ،هَلْ تَسَْتطِيعُ َأنْ تَنْعَتَ هَذَا َّ
الرجُلَيْنِ ،جِسْ ُمهُ وَلَحْمُهُ أَسْ َمرُ إِلَى الْبَيَاضِ ،أَكْحَلُ الْعَْينَيْنِ،
أَنْعَتُ لَكَ َر ُجالً بَيْنَ َّ
حَسَنُ الضَّحِكِ ،جَمِيلُ َدوَاِئرِ اْلوَ ْجهَِ ،مألَتْ لِحَْيُتهُ مَا َبيْنَ هَ ِذهِ إِلَى هَ ِذهِ ،قَدْ
()393
ح َرهُ.
َمألَتْ نَ ْ
قَالَ َع ْوفٌ :وَال َأدْرِي مَا كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ ،فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسَ :لوْ َرأَيَْتهُ فِي
الْيَقَ َظةِ مَا ا ْستَطَعْتَ َأنْ تَنْ َعَتهُ َف ْوقَ هَذَا.
ض ُر ْب ُن ُشمَْيل قَالَ :قَالَ
حَدَّثَنَا أَُب ْو دَاودَ ُسلَْيمَانُ ْب ُن سَ ْلمِ الْبَ ْلخِيُّ ،حَدَّثَنَا النَّ ْ
ف األَ ْعرَابِيُّ :أَنَا أَ ْكبَ ُر مِ ْن قَتَادَةَ.
عَ ْو ُ
قَالَ أَبُو عِيسَى :سَقَطَ مِ ْن ُهنَا كَالَ ٌم طَوِْي ٌل مِ ْن تَ ْعرِْيفِ يَزِْيدِ الْفَارِسِيِّ وَغَْيرِهِ.
ترجمه :یزید فارسی که کارش نوشتن مصحف بود ،میگوید :در دوران

ابن عباس  به ایشان گفتم :من رسول اهلل ص را در خواب دیدم .ابن عباس

رضی اهلل عنهماگفت :رسول اهلل ص فرمود« :شیطان نمیتواند خود را شبیه
من سازد .پس کسی که مرا در خواب ببیند ،حقیقتاً مرا خواب دیده است».

( )818حسن است .روایت احمد ( )861/1و ( )721/1و سندش به سبب یزید فارسی ضعیف است؛
اما با توجه به روایات قبلی و بعدی بخش مرفوع آن صحیح میباشد .آلبانی در مختصر شمایل ()852
این روایت را حسن دانسته است.
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آیا میتوانی مردی را که در خواب دیدهای ،برایم توصیف کنی؟ یزید فارسی
گفت :بلی؛ چنین برای شما توصیف مینمایم :مردی را دیدم که میان دو مرد
دیگر قرار داشت .رنگ جسم و گوشتش ،گندم گون بود که بیشتر به سفیدی
تمایل داشت .از چشمان سیاهی برخوردار بود و خندهی زیبایی داشت .گِردی
چهرهاش زیبا بود .ریش (مبارکاش) میان دو شانه و سینهاش را فرا گرفته
بود .عوف (راوی از یزید فارسی) میگوید :نمیدانم که او چه چیزهای
دیگری در کنار این اوصاف ،بیان کرد.
با شنیدن این سخنان ،ابن عباس رضی اهلل عنهما گفت :اگر در بیداری
ایشان را میدیدی ،نمیتوانستی بهتر از این ،توصیف کنی.

394ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ْبنُ إِْبرَاهِيمَ بْ ِن
َمهِ ،قَالَ :قَالَ أَبُو سَلَ َمةَ:
سَعْدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ َأخِي ابْنِ ِشهَاب الزُّ ْهرِيُّ ،عَنْ ع ِّ
قَالَ أَبُو قَتَا َدةَ :قَالَ رَسُولُ اهللِ ص« :مَنْ رَآنِي ،يَعْنِي فِي َّالنوْمِ ،فَقَدْ َرأَى
()394
الْحَقَّ».
ترجمه :ابو قتاده  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :هر کس ،مرا در
خواب ببیند ،همانا خواب درستی دیده است».

الرحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ،قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْ ُن
395ذ حَدَّثَنَا عَبْدُ اهللِ بْنُ عَبْدِ َّ
أَسَدٍ ،قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْ َعزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ،قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ،عَنْ أَنَس :أَنَّ
رَسُولَ اهلل ص قَالَ« :مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي ،فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ال َيتَخََّيلُ

( )815صحیح است .روایت بخاری ( )6114و مسلم ( )7762و احمد ( )876/4و دارمی
(.)7157
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()395

ترجمه :انس  میگوید :رسول اهلل ص فرمود« :هر کس ،مرا در
خواب ببیند ،حقیقتاً مرا خواب دیده است؛ زیرا شیطان نمیتواند خودش را به
شکل من در آوَرَد».
همچنین رسول اهلل ص فرمود« :خواب انسان مؤمن ،ی

بخش از چهل و

شش بخش نبوت بشمار میرود».

ت أَبِ ْي يَ ُق ْو ُل :قَالَ عَْب ُد اهللِ ابْ ُن
396ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّ ُد ْب ُن عَلِي ،قَالَ :سَمِ ْع ُ
()396
الْ ُمبَارَكِ :إِذَا ابُْتلِْيتَ بِالْقَضَاءِ فَعَلَْيكَ بِاألَثَرِ.
ترجمه :عبداهلل بن مبارک رحمه اهلل گفت :هر گاه به قضاوت میان مردم،
گرفتار شدی ،به آثار (احادیث پیامبر و سخنان صحابه) مراجعه کن.

ض ُر ْب ُن عَ ْونٍ ،عَن ابْنِ سِْيرِْينَ قَالَ:
397ذ حَدَّثَنَا مُحَمَّ ُد ْب ُن عَلِي ،حَدَّثَنَا النَّ ْ
()397
ث دِْي ٌن ،فَانْ ُظ ُر ْوا عَمَّ ْن تَ ْأ ُخ ُذ ْونَ دِْينَ ُك ْم.
هَذَا الْحَدِْي ُ
ترجمه :ابن سیرین رحمه اهلل میگوید :این حدیث ،دین است؛ پس
مواظب باشید که دینتان را از چه کسانی میگیرید.

( )814صحیح است .روایت بخاری ( )6115و ابن ماجه ( )8318و احمد (176/8ـ.)151
( )816صحیح است .زیرا تمام راویان آن ثقه و قابل اعتمادند .آلبانی در مختصر شمایل ( )841آنرا
صحیح دانسته است.
( )812صحیح است .روایت مسلم ()15/1در مقدمهی صحیحش و دارمی (.)511
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مصادر و مرلجع در حتقیق
أوحاً للقرآن للکریم و للتةفسری:
1ـ للقرآن للکریم.
2ـ تةفسری للقرطبی.
3ـ تةفسری للطرب .
4ـ تةفسری لبن کثری.
5ـ تةفسری فتح للقدیر للشذکانی (بتحقیقنا).
ثانی ًا :کتب للسن لملطهره:
1ـ فاتح للبار برشح صحیح للبخار حابن وجر للعسقالنی.
2ـ صحیح للبخار بحاشی للسند (ط  /دلر لحلدیث).
3ـ لألدب لملةفرد للبخار .
4ـ خلق أفعال للعباد للبخار .
5ـ صحیح مسلم برتتیب حممد فؤلد عبدللباقی.
6ـ صحیح مسلم برشح للنذو .
7ـ سنن أبی دلود.
8ـ سنن لبن ماجه.
9ـ سنن للرتمذ .
11ـ سنن للنسائی.

161

11ـ سنن للدلرمی.
12ـ سنن للدلرقطنی.
13ـ مذطأ لإلمام مالک.
14ـ مسند لإلمام أمحد و هبامشه کنز للعامل.
15ـ مسند لإلمام أمحد بتحقیق للشیخ أمحد شاکر.
16ـ شعب لإلیامن للبیهقی.
17ـ للسنن للکرب للبیهقی.
18ـ دحائل للنبذة للبیهقی.
19ـ للسنن للکرب للنسائی.
21ـ عمل للیذم و لللیل للنسائی.
21ـ رشح للسن للبغذ .
22ـ مشکاة لملصابیح للتربیز .
23ـ مصابیح للسن للبغذ .
24ـ لإلوسان برتتیب صحیح لبن وبان.
25ـ لملستدرک للحاکم.
26ـ عرشة للنسا للنسائی.
27ـ خمترص للشامئل للرتمذ (لأللبانی).
28ـ خمترص للشامئل و رشوه للرتمذ (سمیح عیاش).

شمایل

محمدص

شمایل

محمدص

 29ـ أوکام لجلنائز لأللبانی.
31ـ سبل للسالم للصنعانی.
31ـ للسلسل للصحیح لأللبانی.
32ـ للسلسل للضعیةف لأللبانی.
33ـ للتمهید حابن عبد للرب.
34ـ لملعجم لملةفهرس أللةفاظ لحلدیث للنبذ .
35ـ مذسذع أطرف لألوادیث للنبذی .
36ـ إویا علذم للدین للغزللی بتحقیقنا.
ثالث :کتب للتاریخ:
1ـ للبدلی و للنهای حابن کثری.
2ـ للکامل فی للتاریخ حابن عد .
3ـ للسریة للنبذی للبن هشام (بتحقیقنا  .ط  /دلرلحلدیث).
رلبع ًا :کتب للرجال:
1ـ هتذیب للتهذیب حابن وجر.
2ـ تقریب للتهذیب حابن وجر.
3ـ لإلصاب ملعرف للصحاب حابن وجر.
4ـ میزلن لحاعتدلل للذهبی.
5ـ سری أعالم للنبال للذهبی.

160

161

6ـ أسد للغاب حابن لألثری.
7ـ لحاستیعاب حابن عبدللرب.
8ـ للتاریخ للکبری للبخار .
9ـ لتالریخ للصغری للبخار .
11ـ للعةفا و لملرتوکنی للبخار  /للنسائی.
خامس ًا  :کتب لللغ :
1ـ لسان للعرب حان منظذر.
2ـ للنهای فی غریب لحلدیث حابن لألثری .

شمایل

محمدص

شمایل

محمدص

161

فهارس
أطرلف لحلدیث

شمایل

161

رلو

طرف ودیث

محمدص

شماره حديث

(أ)
ِ
ف
آخ ُر َن ْظ َر ٍة َن َظ ْر ُ َهتا إ َلیه ک َْش ُ

أنس بن مالک

368

َأ ُأ َص يِّلَ ،ف َأت ََذض ُأ

لبن عباس

179

ل ْب ُس ُطذل

بریده

21

َأ ُبذ َبک ٍْر َخ ْ رری

عمرو بن للعاص

329

َأتَانَا ِِف َمن ِْزلِنَا

جابر بن عبدلهلل

172

نی ِعنْدَ رس ِ
ذل لهللِ
َأ َت ْب ِک َ
َ ُ

لبن عباس

311

لَّت ََذ َخ َاَتًا ِم ْن َی َه ٍ
بَ ،فک َ
َان

لبن عمر

111

لَّت ََذ َخ َاَتا ِمن فِض ٍ
ً ْ

لبن عمر

85

لَّت ََذ َخ َاَتًا ِم ْن فِض ٍ َ ،و َج َع َل

لبن عمر

97

لَّت ََذ َخ َاَتًا ِم ْن َو ِر ٍق

لبن عمر

91

َأتَدْ ُر َ
ون َما ُخ َرل َف ُ ؟ إِن

عایشه

242

ِت بِت َْم ٍر َف َر َأ ْی ُت ُه َی ْأک ُُل َو ُه َذ
ُأ ِ َ

أنس بن مالک

136

ِت بِ َل ْح ٍمَ ،ف ُرفِ َع إِ َل ْی ِه ي
لع
للذ َر ُ
ُأ ِ َ

لبذهریره

161

ُذز ِمن ما ٍ
ِ
َأتَى َع ٌِّّل بِک ٍ ْ َ

للنزلل بن سریه

212

َأتَیته بِ ِقنَا ٍع ِم ْن ُر َط ٍ
ب

للربیع بنت معذی بن عةفرل

195

َأ َتیته ِِف ره ٍ
ط ِم ْن ُم َز ْینَ َ
َ ْ
ْ

معاویه بن قره عن أبیه

57

شمایل

محمدص

161

َأ َت ْی ُت َو َم ِعي ل ْب رن ِل

أبذ رمثه للتیمی تیم للرباب

42

َأ َت ْی ُت َو ُه َذ ِِف ن ٍ
َاس

عبدلهلل بن رسجس

22

جل ْذفِ ِه َأ ِز ریز
َأ َت ْیته َو ُه َذ ُی َص يِّلَ ،و ِ َ

عبدلهلل بن للشخری

317

لج ِل ِِس ِِف َأي َط ِر ِیق ل َْمل ِدینَ ِ
ي
ْ

أنس بن مالک

316

طرف ودیث

رلو

شامره ودیث

لوت ََج َم َ ،و َج َم ُه َأ ُبذ َط ْی َب َ
ْ

أنس بن مالک

345

لوت ََج َم ِِف لألَ ْخدَ َع ْ ِ
نی
نیَ ،و َب ْ َ
ْ

لبن عباس

347

لوت ََج َم َو َأ َم َر ِِن َف َأ ْع َط ْی ُت
ْ

علی

346

لوت ََج َم َو ُه َذ ُحم ْ ِر رم َب َم َل ٍل َع َل
ْ

أنس

351

وها َأَّنَا حا تَدْ ُخ ُل َها
رب َ
َأ ْخ ِ ُ

وسن

232

َأ َخ َذ ل ْبنَ ً َل ُه َت ْق ِِضَ ،تذت

لبن عباس

311

اقي َأو س ِ
َأ َخ َذ بِع َض َل ِ س ِ
اق ِه
َ
ْ َ
َ

وذیةفه بن للیامن

117

َأ ْخ َر َج إِ َل ْینَا َأن َُس َن ْع َل ْ ِ
نی َج ْر َد َلو ْی ِن

عیسی بن طهامن

75

ِ
ِ
َأ ْخ َر َج ْت إِ َل ْینَا َعائ َش ُ  ،ک َسا ً

لبذ مذسی لشعر

114

ل ْد ُنَ ،فإِ يِن َر َأ ْی ُت َر ُس َ
حل َم َد َج ٍ
اج
ذل لهللِ َ ،ی ْأک ُُل َ ْ

زهدم لجلرمی

148

ل ْد ُن َیا ُبنَيَ ،ف َس يم لهللَ َت َع َاَلَ ،وک ُْل

عمر بن لبی سلمه

183

إِ َیل ل ْبت ُِل ْی َت بِا ْل َق َضا ِ َف َع َل ْی َك

عبدلهلل بن لملبارک

396

ِ
ْي َ
ان
إِ َیل ُأ ْعط َي َأ َودُ ک ُُم للر ْ َ

لبذ عثامن للنهد

213

ِ
ِ
َِس َأ ْن
إ َیل َأک ََل َأ َودُ ک ُْمَ ،فن َ

عایشه

182

شمایل

166

محمدص

إِ َیل ل ْن َت َع َل َأ َودُ ک ُْم َف ْل َی ْبدَ ْأ

لبذهریره

81

إِ َیل ر َأیتُم َطالِب واج ٍ
َ َ َ
َ ْ ْ

علی بن لبی طالب

336

إِ َیل َقا َم َأ َودُ ک ُْم ِم َن للل ْی ِل

لبذهریره

257

ْلر َف ْع إِ َز َلر َكَ ،فإِن ُه َأ ْت َقى َو َأ ْب َقى

لشعث بن سلیم

115

ْلر َف ْع َهاَ ،فإِنا حا ن َْأک ُُل للصدَ َق َ

بریده

21

لست َْأ َی َن َر ُج رل َع َلیه َ ،و َأنَا ِعنْدَ ُه
ْ

عایشه

335

َأ ْش َع ُر کَلِ َم ٍ َتکَل َم ْت ِ َهبا ل ْل َع َر ُب

لبذهریره

239

اَلا للش ِ
ِ ٍ
اع ُر
َأ ْصدَ َق کَل َم َق َ َ

لبذهریره

234

لصن َِعي َلنَا َط َعا ًما ِِما ک َ
َان
ْ

سلمی

171

ِ ِ
َش ر
َأعنْدَ ك َ ْ

لم هانی

166

ِ ِ
َأعنْدَ ك َغدَ ل ر

عایشه

175

ُأ ْغ ِم َي َع َلیه ِِ ،ف َم َر ِض ِه َف َأ َف َ
اق

سامل بن عبید

379

َأ َفال َأک ُ
ُذرل
ُذن َع ْبدً ل َشک ً

مغریه بن شعبه ،لبذهریره

251،251

ار ِ
َأفِیک ُْم َر ُج رل َمل ُی َق ِ
ف للل ْی َل َ ؟
ْ

لنس بن مالک

312

ل ْق ُت ُلذ ُه (یعنی لبن خطل)

لنس بن مالک

117

َأ َق َر ُأ َع َِّل إِ يِن ُأ ِوب

عبدلهلل بن مسعذد

318

َأ ُقصه َل َك َع َل ِسذ ٍ
لك َأ ْو ُقص ُه
َ
ُ

مغریه بن شعبه

159

َأک َ
َان ُی َص يِّل للض َحى؟

معایه

274

ل ْکت َِح ُلذل بِ ِ ِ ِ
َي ُلذ
اإل ْثمدَ ،فإِن ُه َ ْ

لبن عباس

48

شمایل

محمدص

167

یخ بِالر َط ِ
َأک ََل ل ْلبِ يط َ
ب

عایشه

193

ِ
ِ
َأک ََل َر ُس ُ
لحلذ َلرى
ذل لهلل ص للنقي؟ َی ْعني ْ ُ

سهل بن سعد

141

حل َم ُو َب َارى
َأ َک ْل ُت َم َعه َ ْ

سةفینه

149

َأ َک ْلنَا َم َعه ِش َذل ً ِِف ل َْمل ْس ِج ِد

عبدلهلل بن وارث

158

اضَ ،فإَِّنَا
ل ْل َب ُسذل ل ْل َب َی َ

سمره بن جندب

66

ِ
رش ٍ
لب
َأ َل ْست ُْم ِف َط َعا ٍم َو َ َ

نعامن بن بشری

146

لهللُ َأکْرب ُیو ل َْمل َلک ِ
ُذت
َُ

وذیةفه بن یامن

262

لللهم لجعله حا ریا

لنس بن مالک

325

لللهم َأ ِعنيي َع َل منْکَر ِ
لت
ُ
ُ َ

عایشه

369

للل ُهم َب ِ
ار ْك َلنَا ِِف ثِ َام ِرنَا

لبذهریره

194

ذت َو َأ ْو َیا
اس ِم َك َأ ُم ُ
للل ُهم بِ ْ

وذیةفه

245

لحل ْمدُ ک ََام ک ََس ْذتَنِ ِیه
للل ُهم َل َك ْ َ

لبذسعید خدر

59

َأما َأنَاَ ،ف َ
ال آک ُُل ُمت ِک ًئا

لبذ جحیةفه

134/127

َأ َما إِ يِن َأ ْص َب ْح ُت َص ِائ ًام

عایشه

175

َأ َما َل َك ِِف ُأ ْس َذةر؟

لشعث بن سلیم

115

إِ ْن کَا َد َل ُی ْس ِل ُم

عمرو بن رشید

241

إِ ْن ک َ
َان َل ُی ِحب للت َیم َن

عایشه

33

إِ ْن ک َ
َان َل ُی َخال ِ ُطنَا َوتى

لنس بن مالک

228

إِ ْن کُنا َآل ُحمَم ٍد نَمک ُ
ُث َش ْه ًرل

عایشه

354

شمایل

168

َأنَا ََي ُْر ُج ِم ْن َب ْیتِ ِه

جهذمه ،لمرأة بشری بن

46

خصاصیه
َأنَا ُحمَمدر َ ،و َأنَا َأ ْمحَدُ

جبری بن مطعم

351

مح ِ
َأنَا ُحمَمدر َو َأنَا نَبِي للر ْ َ

وذیةفه

352

َأنَا للنبِي حا ک َِذ ْب َأنَا ل ْب ُن

برل بن عازب

236

أن أبا بکر دخل علیه بعد

عایشه

374

ات
َأن َأ َبا َبک ٍْر َقب َل َب ْعدَ َما َم َ

لبن عباس ،عایشه

373

لب للس َام ِ ُت ْةفت َُح ِعنْدَ
إِن َأ ْب َذ َ

لبذلیذب لنصار

279

اَلا للش ِ
ِ ٍ
اع ُر
إِن َأ ْصدَ َق کَل َم َق َ َ

لبذهریره

234

حل ُم للظ ْه ِر
إِن َأ ْط َی َ
ب للل ْح ِم َ ْ

عبدلهلل بن جعةفر

164

إِن َأ ْف َض َل َما تَدَ َلو ْیت َْم بِ ِه

محید

345

إِن ُخ َرل َف َ ک َ
َان َر ُجال ِم ْن بنی

عایشه

242

إِن َخیا ًطا َد َعاه ل ِ َط َعا ٍم

لنس بن مالک

155

ْحالِک ُُم ِ
لإل ْث ِمدُ
إِن َخ ْ َری َأک َ

لبن عباس

51

ب ِم ْن َع ْب ِد ِه
إِن َرب َك َل َی ْع َج ُ

علی بن ربیعه

225

لهرل ب ِ
ِ
اد َی ُتنَاَ ،ون َْح ُن
إِن َز ً َ

لنس بن مالک

231

َان إِ ََل َأنْص ِ
َأن َش َع َره ک َ
اف ُأ ُی َن ْی ِه
َ

لنس بن مالک

28

إِن َعینَي َتنَام ِ
انَ ،وحا َینَا ُم
ْ
َ

لبذسلمه بن عبدللرمحن

259

إِن ِل َأ ْس َام ً َ ،أنَا ُحمَمدر

جبری بن مطعم

351

محمدص

شمایل

محمدص

169

إِن َأ ْف َض َل َما تَدَ َلو ْیت َْم بِ ِه

محید

345

ذز
لجلن َ حا تَدْ ُخ ُل َها َع ُج ر
إِن ْ َ

وسن

232

لحل َس َن ْب َن َع ِ ٍِّّلَ ،ول ْب َن َعبا ٍ
سَ ،ول ْب َن َج ْع َةف ٍر
َأن ْ َ

سلمی

171

إِن للشمس ول ْل َقمر آیت ِ
َان
ْ َ َ ََ َ

عبدلهلل بن عمرو

319

ِ
إِن للش ْی َط َ
یع َأ ْن
ان حا َی ْستَط ُ

یزید بن فارسی

393

إِن ل ْل َع َج َم حا َی ْق َب ُل َ
ذن إِحا ِکتَا ًبا َع َل ْی ِه َخات رَم

لنس بن مالک

87

إِن لهللَ َمل یبع ْث نَبِیا وحا َخ ِلی َةف ً إِحا و َله بِ َطا َنت ِ
َان
َ ُ
ًّ َ
ََْْ

لبذهریره

356

إِن لهللَ َل َ ْری ََض َع ِن ل ْل َع ْب ِد

لنس بن مالک

187

إِن لهللَ ُی َؤ يیدُ َوس َ
ان بِ ُر ِ
وح

عایشه

241

إِن ل ُْمل ْؤ ِم َن بِک يُل َخ ْ ٍری َع َل ک يُل

لبن عباس

311

إِن ل ُْمل ْست ََش َار ُم ْؤ ََت َ رنُ ،خ ْذ

لبذهریره

356

َأن للنج ِ
اَش َأ ْهدَ له ُخةف ْ ِ
نی
َ

عبدلهلل بن بریده عن لبیه

71

نی َأ َک ْلنَا
لس َم لهللِ ِو َ
ِنا َیک َْرنَا ْ

لبذلیذب لنصار

181

ْرت ٍ
إِنا َلن ُْج ِهدُ َأ ْن ُةف َسنَا َوإِن ُه َل َغ ْری ُمک َ ِ
ث
ُ

لبذهریره

118

ُذر ُ
ث
إِنا حا ن َ

لبذ للبخرت

384

إِنک ُْم حا تُطِی ُق َ
ذن َیلِ َك

علی بن لبی طالب

273

إِن َام ُأ ِم ْر ُت بِا ْل ُذ ُضذ ِ إِ َیل

لبن عباس

178

إِن َام ک َ
َان َش ْی ُب ن َْح ًذل ِم ْن

عبدلهلل بن عمر

39

إِن َام ک َ
َان فرلشه لل ِذي َینَا ُم

عایشه

313

شمایل

171

إِنه َقدْ و ََض ِمن َأبِ ِ
یك َما
َ َ ْ
ُ

لنس بن مالک

381

ِ
یها
إَِّنَا َسا َع ر ُت ْةفت َُح ف َ

عبدلهلل بن سائب

281

َأَّنَا َقر َب ْت إِ َلیه َجنْ ًبا

لم سلمه

157

َأَّنُ َام کَا َنتَا َن ْع َ ِِّل للنبِ يي ص

لنس

75

إِ يِن ُأ ِوب َأ ْن َأ ْس َم َع ُه ِم ْن

عبدلهلل بن مسعذد

318

إِ يِن َو ِام ُل َك َع َل َو َل ِد

لنس بن مالک

231

إِ يِن َر َأ ْیتُه َی ْل َب ُس للني َع َال

عبید بن جریج

76

رف ِ
آخ َر َأ ْه ِل للن ِ
ار
إِ يِن ألَ ْع ُ

عبدلهلل بن مسعذد

224

إِ يِن ألَ ْع َل ُم َأو َل َر ُج ٍل

لبذیر

221

إِ يِن ألَو ُل َر ُج ٍل َأ ْه َر َلق َد ًما ِِف َسبِ ِ
یل لهللِ

سعد بن لبی و قاص

357

إِ يِن َل ْس ُت َأ ْب ِکي ،إِن َام ِه َي

لبن عباس

311

إِ يِن حا َأ ُق ُ
ذل إِحا َو ًّقا

لبذهریره

229

مح ِن
ْلهتَز َل ُه َع ْر ُش للر ْ َ

رمیثه

17

َأ ْهدَ ى ِد ْو َی ُ له ُخةف ْ ِ
نی

لبذلسحاق

72

َأهدَ ى للنج ِ
اَش له ُخةف ْ ِ
نی َأ ْس َذ َد ْی ِن
ْ
َ

بریده

71

ب َط ْل َح ُ
َأ ْو َج َ

زبری بن عذلم

115

َأو ُل من َع َقدَ َع ْقدً ل و ِ
لودً ل ُع ْث َام ُن
َ
َ ْ

لبذهریره

83

َأ ْو َمل َ َعن َص ِةفی َ بِت َْم ٍر

لنس بن مالک

171

َأحاَ ُأ َودي ُثک ُْم بِ َأک َ ِ
ْرب ل ْل َک َب ِائ ِر

لبذبکره

126

محمدص

شمایل

محمدص

170

َأي ل ْل َع َم ِل ک َ
َان َأ َوب إِ َلیه

297

لبذصالح
(ب)

ات ِعنْدَ َم ْی ُمذ َن َ َو ِه َي َخا َل ُت ُه
َب َ

لبن عباس

254

بِ ْئ َس ل ْب ُن ل ْل َع ِش َری ِة َأ ْو َأ ُخذ

عایشه

335

َب َر َک ُ للط َعا ِم ل ْل ُذ ُضذ ُ َق ْب َل ُه

سلامن

181

َب ْخ َب ْخ َیت ََمخ ُط َأ ُبذ ُه َر ْی َر َة ِِف
ل ْلکَت ِ
ان

لبذهریره

69

َب َع َثنِي ُم َعا ُی ْب ُن َع ْةف َرل َ بِ ِقنَا ٍع

ربیع بنت معذی بن عةفرل

195

ت
ِ َهب َذل ُأ ِم ْر ُ

عمر بن خطاب

341

نی کَتِ َةف ْی ِه َخات َُم للن ُبذ ِة
َب ْ َ

علی بن لبی طالب

18

(ت)
ُت ْع َر ُض لألَ ْع َام ُل َی ْذ َم لحا ْثن ْ ِ
َنی

لبذهریره

291

َخ ٍ
س
ت ُُذ ي َِف َو ُه َذ ل ْب ُن َ ْ

لبن عباس

365

ت ُُذ ي َِف َی ْذ َم لحا ْثن ْ ِ
َنی

عایشه

376

ت ُُذ ي َِف َی ْذ َم لحا ْثن ْ ِ
َنی َ ،و ُدفِ َن

عایشه

378

َث ر
الث حا ت َُرد :ل ْل َذ َس ِائدُ

لبن عمر

َجا س ْلام ُن إِ ََل رس ِ
ذل لهللِ
َ ُ
َ َ َ
نی َق ِد َم ل َْمل ِدینَ َ
ص ِو َ

لبذ بریده

(ث)
211
(ج)
21

شمایل

171

َجا َ ِِن َل ْی َس َبرلکِ ِ
ب َب ْغ ٍل

جابر

323

جا َلستُه َأ ْک َثر ِمن ِما َئ ِ
َ ْ
َ ْ

جابر بن سمره

238

ِ
رش َة
َج َل َس ْت إ ْودَ ى َع ْ َ

عایشه

243

َوج َع َل َر ْو ٍل َر ٍّ
ث و علیه

لنس بن مالک

325

َود َ
لت َل ْی َل ٍ نِ َسا َ ُه
ث َی َ

عایشه

242

و ََض ِ
ت للصال ُة
َ َ

سامل بن عبید

379

و ِةف ْظ ُت ِمنْه َثام ِِن ر َکع ٍ
ات
َ َ َ َ
َ

لبن عمر

271

لحل ْمدُ هللِ َثال ًثا
َْ

علی بن لبی طالب

225

لحل ْمدُ هللِ لل ِذي َأ ْو َیانًا
َْ

وذیةفه

245

لحل ْمدُ هللِ لل ِذي َأ ْط َع َمنَا
َْ

لبذسعید خدر

184

لحل ْمدُ هللِ لل ِذي َأ ْط َع َمنَا
َْ

لنس بن مالک

248

لحل ْمدُ هللِ َمحْدً ل کَثِ ًریل َط يی ًبا
َْ

لبذلمامه

185

محمدص

(ح)

(خ)
نی فام
رش ِسن ِ َ
َخدَ ْم ُت َع ْ َ

لنس بن مالک

331

لت َغدَ ٍلةَ ،و َع َل ْی ِه ِم ْر رط
َخ َر َج َی َ

عایشه

67

َخ َر َج ِِف َسا َع ٍ حا ََي ُْر ُج

لبذهریره

356

َخ َر َج ِم َن ْ
لْلَال ِ َ ،ف ُق ير َب

لبن عباس

178

َخ َر َج َو َأنَا َم َع ُهَ ،فدَ َخ َل

جابر

173

شمایل

محمدص

171

َخ َر َج َو ُه َذ َیت ِک ُئ َع َل

لنس بن مالک

58

ِ ِ
ب للن َ
َخ َط َ
اسَ ،و َع َل ْیه ع َصا َب ر َد ْس َام ُ

لبن عباس

113

ِ ِ
ب للن َ
َخ َط َ
اسَ ،و َع َل ْیه ع َام َم ر َس ْذ َدل ُ

عمرو بن وریث

111

َخ يل َعنْ ُه َیا ُع َم ُرَ ،ف َل ِه َي

لنس

237

(د)
َد َخ َل َب ْیت ََها َی ْذ َم َفت ِْح َمک َ

عبدللرمحن بن أبی لیلی

276

َد َخ َل َع َل ُأ يم ُس َل ْی ٍم

لنی بن مالک

217

َد َخ َل َع َِّل َف َ ِ
رش َب َق ِائ ًام

کبشه

215

ِ ِ
َش ر »؟
َد َخ َل َع َِّل َف َق َال َ « :أعنْدَ ك َ ْ

لم هانی

166

َد َخ َل َع َِّل َو َم َع ُه َع ِ ٌِّّل

لم منذر

174

َد َخ َل َع َِّل َو ِعن ِْدي ل ْم َر َأ رة

عایشه

296

َد َخ َل َمک َ َعا َم ل ْل َةفت ِْحَ ،و َع َل َر ْأ ِس ِه ل ْملِ ْغ َةف ُر

لنس بن مالک

118

د َخ َل مک َ ِِف عمر ِة ل ْل َقضا ِ
َ
َ
ُ َْ
َ

لنس

237

َد َخ َل َمک َ َو َع َل ْی ِه ِم ْغ َةف رر

لنس بن مالک

117

ِِ
ب
َد َخ َل َمک َ َی ْذ َم ل ْل َةفت ِْح َو َع َل َس ْیةفه َی َه ر

مزیده للعبد

113

ِ ِ
َد َخ َل َمک َ َی ْذ َم ل ْل َةفت ِْحَ ،و َع َل ْیه ع َام َم ر َس ْذ َدل ُ

جابر

119

َد َخ ْل ُت َع َلیه َف َر َأ ْی ُت ِعنْدَ ُه

جابر بن طارق

154

َد َخ ْل ُت َع َلیه ِِف َم َر ِض ِه لل ِذي ت ُُذ ي َِف فِ ِیه

فضل بن عباس

131

َد َخ َلت َع َلیه َو ِعنْدَ ُه َط َعا رم

عمرو بن لبی سلمه

183

شمایل

171

محمدص

َد َخ ْل ُت َم َعه َأنَاَ ،و َخالِدُ

لبن عباس

198

َد َعا َوجا ًماَ ،ف َح َج َم ُه

لبن عمر

348

(ی)
َی َه َب ْت ِِب َخا َلتِي إِ َلیه

سائب بن یزید

15

(ر)
ْل َثذ ِر َأ ِق ٍ
ِ
ط
َر َأه ت ََذض َأ م ْن َأک ِ ْ

لبذهریره

169

َر َأه ُم ْس َت ْل ِق ًیا ِِف لملَْ ْس ِج ِد

عبدلهلل بن زید بن عاصم

123

َر َأ ْی ُت ْ
نی
لْلَات ََم َب ْ َ

جابر بن سمره

16

َر َأ ْی ُت َش ْع َره ِعنْدَ َأن ِ
َس

عبدلهلل بن حممد بن عقیل

47

َر َأ ْی ُت َش َع َره َخم ْ ُضذ ًبا

لنس

47

ِ
َر َأ ْی ُت علی رأسه ع َام َم ر َس ْذ َدل ُ

عمرو بن وریث

111

رلیت َقدَ َوه عند أنس

ثابت

188

ِ
ْس ًة ِم ْن ُخ ْب ِز
َر َأ ْیتُه َأ َخ َذ ک ْ َ

یذسف بن عبدلهلل بن سالم

176

َر َأ ْیتُه َیل َض َةف ِائ َر َأ ْر َب ٍع

لم هانی بنت لبی طالب

31

َر َأ ْیتُه َصن ََع ک ََام َصنَ ْع ُت

علی بن لبی طالب

225

ر َأ ْیتُه َض ِح َك َوتى َبدَ ْت ن ََذ ِ
لج ُذ ُه
َ

لبذیر

221

َر َأ ْیتُه َض ِح َك َی ْذ َم ْ
لْلَنْدَ ِق

سعد

226

َر َأ ْیتُه علی لملنرب و علیه

عمرو بن وریث

111

َر َأ ْیتُه َع َل نَا َقتِ ِه َی ْذ َم ل ْل َةفت ِْح

معاویه بن قره

314

شمایل

محمدص

171

ر َأیتُه ِِف َلی َل ٍ إِ ْض ِحی ٍ
ان
َ
ْ
َ ْ

جابر بن سمره

9

َر َأ ْیتُه ِِف ل َْمل ْس ِج ِدَ ،و ُه َذ

قیله بنت خمرمه

122

َر َأ ْیتُه ِِف ل َْملنَا ِم َز َم َن ل ْب ِن َعب ٍ
اس

یزید فارسی

393

َر َأ ْیتُه ُمت ِک ًئا َع َل ِو َسا َد ٍة

جابر بن سمره

129/125

ر َأیتُه مس َت ْل ِقیا ِِف ل َْملس ِج ِد و ِ
لض ًعا
َ
َ ْ ُ ْ ً
ْ

عبدلهلل بن زید

123

َر َأ ْیتُه َو َع َل ْی ِه َأ ْس َام ُل ُم َلیت ْ ِ
َنی

قیله بنت خمرمه

64

لن َأ ْخ ََض ِ
ر َأیتُه و َع َلی ِه برد ِ
لن
َ ْ َ ْ ُْ َ
َ

لبذ رمثه تیمی

63

ر َأیتُه و َع َلی ِه َثذب ِ
ان
َ ْ َ ْ َْ

لبذ رمثه تیمی

42

َر َأ ْیتُه َو َع َل ْی ِه ُول ر َ ْ
مح َرل ُ

لبذ جحیةفه

61

َر َأ ْیتُه َو َما َب ِق َي َع َل

لبذ طةفیل

13

َر َأ ْیتُه َو َما َ ِ
َيدُ ِم َن للد َق ِل

نعامن بن بشری

146

ر َأیتُه وهذ بِا َْملذ ِ
ت َو ِعنْدَ ُه
َ ْ َ ُ َ ْ

عایشه

371

َر َأ ْیتُه َی ْأک ُُل َحلْ َم َد َج ٍ
اج

زهدم لجلرمی

148

لل ل ْل َقصع ِ
َر َأ ْیتُه َی َتتَب ُع للدبا َ َو َذ َ ِ ْ َ

لنس بن مالک

155

نی ْ ِ
لْل ْربِ ِز
َي َم ُع َب ْ َ
َر َأ ْیتُه َ ْ

لنس بن مالک

192

َر َأ ْیتُه ََي ُْر ُج ِم ْن َب ْیتِ ِه

جهذمه لمرلة بشری بن خصاصیه

46

رش ُب َق ِائ ًام
َر َأ ْیتُه َی ْ َ

عبدلهلل بن عمرو بن للعاص

211

َر َأ ْیتُه ُی َص يِّل ِِف َن ْع َل ْ ِ
نی

عمرو بن وریث

78

ِ
ِ
یها َش َع رر
َر َأ ْیتُه َی ْل َب ُس للني َع َال للتي َل ْی َس ف َ

عبدلهلل بن عمر

76

شمایل

176

محمدص

َر َأ ْیتُه ی َل ِع َق َأ َصابِ َع ُه

لنس

133

َر يب ل ْغ ِةف ْر ِلَ ،ر يب ل ْغ ِةف ْر ِل

وذیةفه بنت یامن

262

َر يب َأ َمل ْ ت َِعدْ ِِن َأحا

عبدلهلل بن عمرو

319

َر يب ِقنِي َع َذل َب َك َی ْذ َم

برل بن عازب

244

ِ
حلا َلتِ ِه لألُ َ
وَلَ ،فإِن ُه
ُردو ُه َ

حممد باقر

314

(ز)
زجر عن للرشلب قائ ًام

عبدلهلل بن عمرو

211

(س)
سألت عائش عن قرل ته ،أکان یْس

عبدلهلل بن قیس

316

س َأ ْلتُه َع ِن للص ِ
الة ِِف َب ْیتِي
َ

عبدلهلل بن سعد

282

ُس ِئ َل َأ ُبذ ُه َر ْی َرةََ :ه ْل

عثامن بن مذهب

45

لجلرب ِ
سب ح َ ِ
وت
ُ ْ َ
ان یي ْ َ َ ُ

عذف بن مالک

298

ُس ْب َح َ
ان لل ِذي َسخ َر َلنَا َه َذل

علی بن لبی طالب

225

َس َق ْیتُه ِم ْن َز ْم َز َمَ ،ف َ ِ
رش َبَ ،و ُه َذ

لبن عباس

211

َس ِم ْعتُه َو َل ْذ َأ َشا ُ َأ ْن

رمیثه

17

ِ
ف َ ،و َأ ْق َعدَ ِِن ِِف ِو ْج ِر ِه
ذس َ
َسامِن ُی ُ

یذسف بن عبدلهلل بن سالم

324

(ش)
َ ِ
رش َب ِم ْن َز ْم َز َمَ ،و ُه َذ َق ِائ رم

لبن عباس

199

للرش َب ُ َل َكَ ،فإِ ْن ِش ِئ َت
ْ

لبن عباس

198

شمایل

محمدص

177

ذع
لجل َ
َشک َْذنَا إِ َلیه ْ ُ

لبذطلحه

355

ِ
ِت بِدَ لب ٍ لِ َ ْری َک َب َها
َش ِهدْ ُت َعل ًّیاُ ،أ ِ َ

علی بن ربیعه

225

َشی َبتْنِي ُهذ ردَ ،ول ْل َذ ِلق َع ُ

لبن عباس

41

(ص)
ِ
ف ِل منْطِ َق رس ِ
ذل لهلل ص
َ ُ
ص ْ َ

وسن بن علی

217

َصل ْی ُت لیل َم َع َر ْک َعت ْ ِ
َنی

لبن عمر

269

َصل ْی ُت َل ْی َل ً َم َعه َف َل ْم َی َز ْل َق ِائ ًام

عبدلهلل بن مسعذد

264

َصل َوتى ل ْن َت َةف َخ ْت َقدَ َما ُه

مغریه بن شعبه

251

َصل َم َعه ِم َن للل ْی ِل

وذیةفه بن یامن

262

ِ
یف رس ِ
ذل لهللِ ص
َصن ُ
َعت َس ْی َةف ُه َع َل َس َ ُ

سمره بن جندب

114

َعت س ِیةفي َع َل س ِ
یف َس ُم َر َة ِ
بن ُجندُ ٍ
ب
َ
َصن ُ َ

لبن سریین

114

(ض)
لت َلی َل ٍ
ِ
ض ْةف ُت َم َعه َی َ ْ

مغریه بن شعبه

159

(ط)
َط َب ْخ ُت له ِقدْ ًرلَ ،و َقدْ ک َ
َان

لبذعبید

162

ِ
یب للر َج ِ
ال َما َظ َه َر
ط ُ ي

لبذهریره

212

(ع)
ُع ْث َام ُن خری

عمرو بن للعاص

329

ُع ِر َض َع َِّل لألَنْبِ َیا ُ َ ،فإِ َیل

جابر بن عبدلهلل

12

شمایل

178

محمدص

نی َیدَ ى ُع َم َر
ُع ِر ُ
ضت َب َ

جریر بن عبدلهلل

214

َع َل ْیک ُْم بِ ِ
اإل ْث ِم ِد ِعنْدَ للن ْذ ِم

جابر بن عبدلهلل

51

َع َلیکُم بِ ِ ِ ِ
َي ُلذ
اإل ْثمدَ ،فإِن ُه َ ْ
ْ ْ

لبن عمر

52

َع َل ْیک ُْم بِا ْل َب َی ِ
اض ِم َن لل يث َی ِ
اب

لبن عباس

65

َع َل ْیک ُْم ِم َن لألَ ْع َام ِل َما تُطِی ُق َ
ذن

عایشه

296

ُع َم ُر خری

عمرو بن للعاص

329

)ف)
فإیل هي تنعت قرل ة

یعلی بن ِملک

229

َف ْض ُل َع ِائ َش َ

لبی مذسی ،لنس

167/168

(ق)
َق َال ِل ل ْق َر ْأ َع َِّل

لبن مسعذد

318

َقام بِآی ٍ ِمن ل ْل ُقر ِ
آن َل ْی َل ً
َ َ َ ْ

عایشه

263

ووه ِِف َه َذ ْی ِن
ُقبِ َض ُر ُ

لبذ مذسی لشعر

114

َخ ٍ
ينی
س َو ِست َ
ُقبِ َض َو ُه َذ ل ْب ُن َ ْ

دغةفل بن ونظله

366

ُقبِ َض َی ْذ َم لحا ْثن ْ ِ
َنی

حممد بن للباقر

377

َقب َل ُع ْثام َن بن م ْظع ٍ
ذن
َ ْ َ َ ُ

عایشه

311

قد أجرنا من أجرت

لم هانی

27

َقدْ ت ََرى َما َأ ْق َر َب َب ْیتِي ِم َن

عبدلهلل بن سعد

282

ِ
لهتا
َقدْ َشی َب ْتني ُهذ رد َو َأ َخ َذ ُ َ

لبذجحیةفه

41

شمایل

محمدص

179

َق ِد َم َمک َ َقدْ َم ً َ ،و َل ُه َأ ْر َب ُع

لم هانی

27

َق َر ْأ ُت ِِف للت ْذ َر ِلة

سلامن

181

قصه َع َل ِسذ ٍ
لك
َ

مغریه بن شعبه

159

(ک)
ک َ
َان َأ ْب َی َض ک ََأن َام ِص َ
یغ

لبذهریره

11

ِ
ک َ
یحا
َان َأ ْب َی َضَ ،مل ً

لبذطةفیل

13

َان َأ ْج َذ َد للن ِ
ک َ
اس

لبن عباس

338

ک َ
َان َأ َوب لألعامل لل ِذي َیدُ و ُم َع َل ْی ِه

عایشه

296

ِ
َان َأ َوب لل يث َی ِ
ک َ
یص
اب إِ َلیه ل ْل َقم ُ

لم سلمه

55/53

اب إِ َلیه ِْ
َان َأ َوب لل يث َی ِ
ک َ
رب ُة
لحل َ َ

لنس

61

للرش ِ
ک َ
لب إِ َلیه
َان َأ َوب َ

عایشه

197

ِ
ک َ
یم َع َل ْی ِه
َان َأ َوب ل ْل َع َم ِل إِ َلیه َما د َ

عایشه و لم سلمه

297

ک َ
َان إِ َیل َأ َخ َذ َم ْض َج َع ُه

لربل بن عازب

244

ک َ
لست ََجد َث ْذ ًبا
َان إِ َیل ْ

لبذسعید خدر

59

ک َ
َان إِ َیل ل ْعتَمَ ،سدَ َل

لبن عمر

112

ک َ
َان إِ َیل َأک ََل َط َعا ًما َل ِع َق

لنس

133

ک َ
َان إِ َیل َأ َوى إِ ََل

وذیةفه

245

َان إِ َیل َأوى إِ ََل فِر ِ
ک َ
لش ِه
َ
َ

عایشه

246

َان إِ َیل َأوى إِ ََل فِر ِ
ک َ
لش ِه
َ
َ

لنس

248

شمایل

181

محمدص

ک َ
َان إیل أو إلی منزله

هند بن لبی هاله

321/7

َان إِ َیل َتکَل َم ُر ِئ َي کَالن ِ
ک َ
ذر ََي ُْر ُج

لبن عباس

14

ِ
ک َ
لو َت َبى
َان إِ َیل َج َل َس ِِف ل َْمل ْس ِجدْ ،

لبذسعید خدر

124

َان إِ َیل َد َخ َل ْ
ک َ
لْلَال َ ن ََز َع

لنس

91

ک َ
َان إِ َیل َد َه َن َر ْأ َس ُه َمل ْ ُی َر

جابر بن سمره

38

َان إِ َیل رفِع ِ
ت لملَْ ِائدَ ُة
ک َ ُ َ

لبذلمامه

185

رش َبَ ،تنَةف َس َمرت ْ ِ
َان إِ َیل َ ِ
ک َ
َنی

لبن عباس

214

ک َ
َان إِ َیل َعر َس بِ َل ْی ٍل

لبذقتاده

249

ک َ
َان إِ َیل َف َر َغ ِم ْن َط َع ِام ِه

لبذسعید خدر

184

َان إِ َیل کَان ِ
ک َ
َت للش ْم ُس ِم ْن َه ُهنَا

علی بن لبی طالب

273

ک َ
َان إِ َیل ک َِر َه َش ْی ًئا َع َر ْفنَا ُه ِِف َو ْج ِه ِه

لبذسعید خدر

343

ک َ
َان إِ َیل َمل ْ ُی َص يل بِالل ْی ِل

عایشه

256

ک َ
َان إِ َیل َم َشى َت َقل َع

علی بن لبی طالب

119

ک َ
َان إِ َیل َم َشىَ ،تکَةف َأ

علی بن لبی طالب

121

ک َ
َان إِ َیل نَا َم َن َةف َخ

لبن عباس

247

ک َ
َان إیل نزل علیه للذوی بعث إلی

زید بن ثابت

228

ک َ
َان َأشد َو َیا ً ِم َن

لبذسعید خدر

343

َان َأ ْشک ََل ل ْل َع ْ ِ
ک َ
نی

جابر بن سمره

8

َاشدُ َ
ک َ
َان َأ ْص َحا ُب ُه َی َتن َ
ون

جابر بن سمره

238

شمایل

محمدص

180

ک َ
َان َ ْف َل َج للثنیتنی

لبن عباس

14

رشل ِم َن ل ْل َب َ ِ
ک َ
رش
َان َب َ ً

عایشه

327

َان وسن ل ْلذج ِه ،وسن للصذ ِ
ت
ْ
ک َ َ َ َ َ ْ َ َ َ

قتاده

315

نی یت ََختام ِن ِِف یس ِ ِ
ک َ
ِها
ار َ
ََ
حل َس ُن َولحلُ َس ُ َ َ
َان ل َ

حممد باقر

98

ک َ
َان َخ َاَتُه ِم ْن فِض ٍ َ ،فص ُه ِمنْ ُه

لنس

86

ک َ
َان َخ َاَتُه ِم ْن َو ِر ٍق

لنس

84

َان َد ِلئ َم ل ْلبِ ْ ِ
ک َ
رش

علی بن لبی طالب

336

َان َر ْب َع ً َ ،ل ْی َس بِالط ِذ ِ
ک َ
یل

لنس

2

ک َ
َان ُرب َام َأ َرس َو ُرب َام َج َه َر

عایشه

312

ک َ
َان َر ُجال َم ْر ُبذ ًعا

برل بن عازب

3

ک َ
َان سیةفه َونِ ِیةف ّی ًا

حممد بن سریین

114

َان َش ِ
ک َ
اک ًیاَ ،ف َخ َر َج َیت ََذک ُأ

لنس بن مالک

131

َان َشعره إِ ََل نِص ِ
ف ُأ ُی َن ْی ِه
ْ
ک َ َُ

لنس

23

ک َ
َان ضلیع للةفم

بریده

21

ک َ
َان َع ُ
ذرل ُ یذ ًما
اش َ

عایشه

294

َان ی ْأت َِزر إِ ََل َأنْص ِ
اف
َ
ک َ َ ُ

سلمه بن لکذع

116

َان َع َلیه یذم ُأو ٍد ِدر َع ِ
ک َ
ان
َْ َ ُ ْ

زبری بن عذلم

115

َان َع َلی ِه یذم ُأو ٍد ِدر َع ِ
ان
ک َ ْ َْ َ ُ ْ

سائب بن یزید

116

ِ
ک َ
یم ً َ ،و َأیک ُْم
َان َع َم ُل ُه د َ

عایشه

295

شمایل

181

محمدص

ک َ
َان َف ْخ ًام ُم َةفخ ًام

هند بن لبی هاله

321/7

ک َ
َان فِ َر ُلشه ِم ْس ًحا

وةفصه

314

ک َ
َان فِ َر ُلشه لل ِذي َینَا ُم

عایشه

313

ک َ
َان فِ َر ُلشه من أدم

عایشه

314

ذش ر
َان ک َ
ک َ
مح َ
َان ِِف َسا َقه ُ ُ

جابر بن سمره

218

َان ِِف َظه ِر ِه ب ْضع ر ن ِ
ک َ
َاش َز رة
ْ َ َ

لبذسعید خدر

21

َان کُم َق ِم ِ
ک َ
یصه إِ ََل للر ْس ِغ

لسام بنت یزید

56

َان لِنَع ِله ِقب ِ
احان
ک َ ْ َ

لبن عباس

74

َان لِنَع ِله ِقب ِ
احان
ک َ ْ َ

لبذهریره

77

ک َ
ب
َان له ُسک ر َی َت َطی ُ

لنس بن مالک

219

لجلم ِ
ک َ
َان َل ُه َش َع رر َف ْذ َق ْ ُ

عایشه

24

َان َل ْی َس بِالط ِذ ِ
ک َ
یل وحا

لنس

367/1

لص َل لألَو َز ِ
َان متَذ ِ
لن
ْ
ک َ ُ َ

هند بن لبی هاله

217

نی ل ْملِنْ َک َب ْ ِ
ک َ
نی
َان َم ْر ُبذ ًعاَ ،ب ِعیدَ َما َب ْ َ

برل بن عازب

25

َان ِم ْن َأ ْو َس ِن للن ِ
ک َ
اس

لنس

331

ک َ
اس إِ َیل َر َأ ْول
َان للن ُ

لبذهریره

194

َان َنع َله ََلام ِقب ِ
احان
ک َ ْ َُ َ

عیسی بن طهامن

75

َان َن ْق ُش َخ َاَتِه ُحمَمدر َس ْط ررَ ،و َر ُس ر
ک َ
ذل َس ْط رر

لنس

88

ک َ
َان َو ْج ُهه ِم ْث َل ل ْل َق َم ِر

برل بن عازب

11

شمایل

محمدص

181

ک َ
َان حا ُی َب ِال ِم ْن َأ يی ِه َصا َم

عایشه

293

ک َ
َان حاَ َید ِخ ُر َش ْی ًئا لِ َغ ٍد

لنس

339

ک َ
َان حا ُی َر يج ُع

قتاده

315

ک َ
یب
َان حا َی ُرد لل يط َ

لنس

211

ک َ
َان ُی َص يِّل للض َحى إِحا

عایشه

277

ک َ
َان حا َی ْض َح ُك إِحا

جابر بن سمره

218

ک َ
َان حا یقذم و حا َيلس

هند بن لبی هاله

7

َان حاَ یکَا ُد ُی ِ
ک َ
ذلج ُه َأ َودً ل

لنس

331

َان َی ْأتِینِي َف َی ُق ُ
ک َ
ذل

عایشه

175

ک َ
َان َی ْأک ُُل بِ َأ َصابِ ِع ِه

کعب بن مالک

135

یخ بِالر َط ِ
ک َ
َان َی ْأک ُُل ل ْلبِ يط َ
ب

عایشه

191

َان ی ْأک ُُل للطعام ِِف ِست ٍ
ک َ َ
َ َ

عایشه

186

َان َی ْأک ُُل ل ْل ِقثا َ بِالر َط ِ
ک َ
ب

عبدلهلل بن جعةفر

191

ال ل ُْمل َتتَابِ َع َ
ک َ
َان َیبِ ُ
یت للل َی ِ َ

لبن عباس

139

َان َیت ََحرى َص ْذ َم لحا ْثن ْ ِ
ک َ
َنی

عایشه

289

ک َ
َان َیت ََخت ُم ِِف َی ِمینِ ِه

عبدلهلل بن جعةفر

94/93

ک َ
َان َیت ََخت ُم ِِف َی ِمینِ ِه

جابر بن عبدلهلل

95

ک َ
َان َیت ََخت ُم ِِف َی ِمینِ ِه

صلت بن عبدلهلل

96

ک َ
َان َیت ََخت ُم ِِف َی ِمینِ ِه

لنس بن مالک

99

شمایل

181

محمدص

َان یت ََختام ِن ِِف یس ِ ِ
ِها
ار َ
ََ
ک َ َ َ

جعةفر بن حممد عن لبیه

98

ک َ
رتج ُل ِغ ًّبا
َان َی َ َ

رجل من لصحاب للنبی

35

َان َی َتکَل ُم بِکَال ٍم َب ي ٍ
ک َ
نی

عایشه

215

ِ
لو َ
ک َ
َان َیت ََمث ُل بِش ْع ِر ل ْب ِن َر َو َ

عایشه

233

َان َی َتنَةف ُس ِِف ِ
ک َ
لإلنَا ِ َثال ًثا

لنس

116/213

َان ُ ِ
ک َ
َْيب للت َیم َن فی طهذره

عایشه

33

ک َ ِ
اع
لس َت َط َ
َان ُْيب للت َیم َن َما ْ

عایشه

82

ک َ ِ
لحل ْل َذل َ
َان ُْيب ْ َ

عایشه

156

ِ
ک َ ِ
َان ُْيب ل ْلقثا َ

ربیع بنت معذی

195

ک َ
َان َی ْس ِد ُل َش َع َر ُه

لبن عباس

29

َان ُ ِ
ْيب ُهَ ،وک َ
ک َ
َان َر ُجال َد ِم ًیام

لنس

231

َان َ ِ ِ
رش َة
ک َ ْ
ْيتَج ُم ل َس ْب َع َع ْ َ

لنس

349

ْيت َِج ُم ِِف لألَ ْخدَ َع ْ ِ
ک َ
نی
َان َ ْ

لنس

349

ک َ
َان َيزن لسانه إحا فیام یعینه

هند بن لبی هاله

7

ک َ
َان ُیدْ َعى إِ ََل ُخ ْب ِز

لنس

318

َان یدْ ِمن َأربع ر َکع ٍ
ات
ک َ ُ ُ َْ َ َ َ

لبذ لیذب لنصار

279

ک َ
َان َی ْس ِد ُل َش َع َر ُه

لبن عباس

29

ک َ
رش ُب َق ِائ ًام
َان َی ْ َ

عایشه

218

َان ُی َص يِّل َأ ْر َب ًعا َب ْعدَ َأ ْن ت َُز َ
ک َ
ول للش ْم ُس

عبدلهلل بن سائب

281

شمایل

محمدص

181

ک َ
َان ُی َص يِّل َجال ِ ًساَ ،ف َی ْق َر ُأ

عایشه

265

ک َ
َان ُی َص يِّل َوتى ت َِر َم

لبذهریره

251

َان ُی َص يِّل َر ْک َعت ْ ِ
ک َ
نی
َنی ِو َ

وةفصه

271

ک َ
َان ُی َص يِّل للض َحى أربع ًا

عایشه

274

ک َ
َان ُی َص يِّل للض َحى َوتى

لبذسعید خدر

278

ک َ
َان ُی َص يِّل للض َحى ِست

لنس بن مالک

275

ک َ
َان ُی َص يِّل ِِف ُس ْب َحتِ ِه

وةفصه

267

ک َ
َان ُی َص يِّل َق ْب َل للظ ْه ِر

عایشه

272

ک َ
َان ُی َص يِّل َق ْب َل للظ ْه ِر َأ ْر َب ًعا

علی بن لبی طالب

281

ک َ
َان ُی َص يِّل َل ْیال َط ِذیال

عایشه

266

ک َ
َان ُی َص يِّل ِم َن للل ْی ِل إِ ْودَ ى

عایشه

261

ک َ
َان ُی َص يِّل ِم َن للل ْی ِل تِ ْس َع

عایشه

261

َان ُی َص يِّل ِم َن للل ْی ِل َث َ
ک َ
الث

لبن عباس

255

ک َ
َان َی ُصذ ُم َثال َث َ َأیا ٍم ِم ْن

عایشه

293

َان َی ُصذ ُم َوتى َن ُق َ
ک َ
ذل َقدْ

عایشه

283

َان َی ُصذ ُم َوتى َن ُق َ
ک َ
ذل َما

لبن عباس

285

َان َی ُصذ ُم َش ْع َب َ
ک َ
ان إِحا

عایشه

287

ک َ
َان َی ُصذ ُم ِم َن للش ْه ِر

عایشه

291

ک َ
َان َی ُصذ ُم ِم َن للش ْه ِر َوتى

لنس بن مالک

284

شمایل

186

ک َ
َان َی ُصذ ُم ِم ْن ُغر ِة ک يُل

عبدلهلل

288

َان ی َضع ِحلس َ ِ
ْربل
ان من َ ً
ک َ َ ُ َ

عایشه

241

ان ک َ
َک َ
َان ُی ْع ِج ُب ُه للث ْةف ُل

لنس

177

ک َ ِ
َان ُی ْعج ُب ُه للدبا ُ

لنس بن مالک

153

َان ُی ْع ِج ُب ُه ي
ک َ
لع
للذ َر ُ

لبن مسعذد

161

ک َ
یضیَ ،و َی ْش َهدُ
َان َی ُعذ ُد ل َْمل ِر َ

لنس بن مالک

317

ک َ
َان ُی ِعیدُ ل ْلک َِل َم َ َثال ًثا

لنس بن مالک

216

ک َ
َان ُی ْقبِ ُل بِ َذ ْج ِه ِه َو َو ِدیثِ ِه

عمرو بن للعاص

329

ِ
ِ
ک َ
یب
َان َی ْق َب ُل ْلَلَدی َ َ ،و ُیث ُ

عایشه

342

َان َی ْق َط ُع ِق َرل َ َت ُهَ ،ی ُق ُ
ک َ
ذل

لم سلمه

311

ک َ
َان َی ُقذ ُم لللیل َوتى َتنْت َِةف َخ َقدَ َما ُه

لبذهریره

252

ک َ
َان َی ْکت َِح ُل َق ْب َل َأ ْن َینَا َم

لبن عباس

49

ک َ
َان ُی ْکثِ ُر َد ْه َن َر ْأ ِس ِه

لنس بن مالک

32

ک َ ِ ِ
َاع
َان ُیکْث ُر ل ْلقن َ

لنس بن مالک

121

ک َ
َان َی ْل َب ُس َخ َاَت َ ُه ِِف َی ِمینِ ِه

علی بن لبی طالب

92

ک َ
َان َی ْل َع ُق َأ َصابِ َع ُه َثال ًثا

کعب بن مالک

132

ک َ
َان َینَا ُم َأو َل للل ْی ِلُ ،ثم

لسذد بن یزید

253

ک ََأن للش ْم َس َ َْت ِري ِِف َو ْج ِه ِه

لبذهریره

118

ک ََأن َام لألَ ْر ُض ُت ْط َذى َل ُه

لبذهریره

118

محمدص

شمایل

محمدص

187

کأَّنم علذما أنا نحب لللحم

جابر بن عبدلهلل

172

َت ُُج ُت ُه َلت ْ ِ
ََض ُب َق ِری ًبا ِم ْن َمنْکِ َب ْی ِه
کَان ْ

برل بن عازب

62

َت َقبِیع ُ للسی ِ
ف فِض ً
کَان ْ
ْ
َ

هذد-لبن عبدلهلل بن

113

سعد-عن جده
َت َقبِیع ُ سی ِ
ف ِم ْن
کَان ْ
َ َ ْ

لنس

111

ف ِمن فِض ٍ
َت َقبِیع ُ سی ِ
کَان ْ
ْ
َ َ ْ

سعد بن لبی وسن

112

برص
َت ِق َرل َ ته ُرب َام َی ْس َم ُع َها
کَان ْ

لبن عباس

316

َت ِق َرل َ ته َمدًّ ل
کَان ْ

لنس

311

کَان ْ ِ
ْس ًة
َت ق َرل َ ته ُم َةف َ

لم سلمه

299

ْح َل ر َی ْکت َِح ُل
کَان ْ
َت َل ُه ُمک ُ

لبن عباس

48

کَانُذل إِ َیل َر َأ ْو ُه َمل ْ َی ُقذ ُمذل

لنس

321

کَا َد َل ُی ْس ِل ُم

لبن رشید

241

کتب إلی کْس و قیرص

لنس بن مالک

86

کُل َیل ِ َك َقدْ ک َ
َان َی ْةف َع ُل

عبدلهلل بن لبی قیس

312

کُل م ِ
ال نَبِ ٍّي َصدَ َق ر  ،إِحا
َ

لبذ بخرت

384

ُک ُلذل للز ْی َتَ ،ولد ِهنُذل بِ ِه

لبذ لسید/عمر بن خطاب 152/151

ُکن ُْت ُأ َر يج ُله َو َأنَا َو ِائ رض

عایشه

31

ُکن ُْت َأسمع ِقرل ته و َأنَا َع َل َع ِر ِ
یش
ْ َ ُ َ َ َ

لم هانی

313

ُکن ُْت َأ ْغت َِس ُل َأنَا و هذ من

عایشه

24

محمدص

شمایل

188

خارجه بنت زید بن ثابت 328

کنت جاره و فکان إیل نزل
ُکن ُْت ِر ْد َفه َف َأن َْشدْ ُت ُه

عمرو بن رشید عن لبیه

241

ُکن ُْت ُم ْسنِدَ ته إِ ََل َصدْ ِري

عایشه

369

است َ
َاك
ُکن ُْت َم َعه َف ْ

عذف بن مالک

298

کُنا َآل ُحمَم ٍد نَمک ُ
ُث َش ْه ًرل

عایشه

354

کُنا إِ َیل َیک َْرنَا للد ْن َیا َی َک َر َها

خارجه بن زید بن ثابت

328

ان ُِمَش َق ِ
کُنا ِعنْدَ َأبِى ُهریر َة و َع َلی ِه َثذب ِ
ان
ََْ َ ْ َْ

حممد بن سریین

69

کُنا ِعنْدَ ه َی ْذ ًماَ ،ف َقر َب َط َعا ًما

لبذلیذب لنصار

181

َان َن ْع ُل رس ِ
فک َ
ذل لهللِ ص؟
َک ْی َ
َ ُ

قتاده

73

(ل)
ألرمقن صالته فتذسدت

زید بن خالد جهنی

258

َلبِس جب ً ر ِ
ومی ً َ ،ض يی َق َ
َ ُ ُ

مغریه بن شعبه

68

لبیک بحج حا سمع

لنس بن مالک

319

ِ
ِ
لحل ْمدُ
لحل ْمدُ  ،ل َر ي َ
ل َر ي َ
ِب ْ َ
ِب ْ َ

وذیةفه بن یامن

262

َل َقدْ ُأ ِخ ْةف ُت ِِف لهللِ

لنس

359

َل َقدْ َر َأ ْی ُت نَبِیک ُْم َو َما

نعامن بن بشری

146

َل َقدْ َر َأ ْیتُنِي َأ ْغ ُزو ِِف

سعد بن لبی وقاص

357

َل َقدْ َر َأ ْیتُنِي َوإِنيى ألَ ِخر

حممد بن سریین

69

َل َقدْ ر َأیتُنِي وإِ يِن َلسابِع سبع ٍ
َ ُ َ َْ
َ
َ ْ

عتبه بن غزولن

358

شمایل

محمدص

189

َل َقدْ َر َأ ْیتُه َض ِح َك َی ْذ َم

سعد

226

َل َقدْ َر َأ ْیتُه َو َما ََيِدُ ِم َن للد َق ِل

نعامن بن بشری

353

َل َقدْ َس َق ْیتُه ِ َهب َذل ل ْل َقدَ ِح

لنس

189

ض ُطر ِق ل َْمل ِدینَ ِ
ِ
َلقیتُه ِِف َب ْع ِ ُ

وذیةفه

352

َل ِکن ِعنْدَ لهللِ َلس َت بِک ِ
َاس ٍد
ْ
ْ

لنس

231

َمل ْ َأ َره َی ُصذ ُم ِِف َش ْه ٍر َأ ْک َث َر

عایشه

287

َ ْم َی ْب ُل ْغ َیل ِ َك ،إِن َام ک َ
َان

لنس بن مالک

36

َمل َ ِ ِ
ْ ْ
َيتَم ْع عنْدَ ُه َغدَ ل ر َوحا َع َشا ر

لنس بن مالک

361

اجل ْع ِد
َمل ْ َی ُک ْن بِ ْ َ

لنس بن مالک

26

َمل َیک ِ
ُن بِالط ِذ ِ
یلَ ،وحا
ْ

علی بن لبی طالب

5

ص َأ َوب
َمل ْ َی ُک ْن َش ْخ ر

لنس بن مالک

321

َمل ی ُکن َف ِ
او ًشاَ ،وحا
َْ ْ

عایشه

332

ِ
لت
ب إِحا َش َع َر ر
َمل ْ َی ُک ْن ِِف َر ْأسه َش ْی ر

جابر بن سمره

43

َمل ْ َی ُم ْت َوتى ک َ
َان َأ ْک َث ُر

عایشه

268

ُب إِ ََل
َملا َأ َرل َد َأ ْن َی ْکت َ

لنس بن مالک

87

َملا ُقبِ َض ْ
لخ َت َل ُةفذل ِِف

عایشه

372

َملا ک َ
َان ل ْل َی ْذ ُم لل ِذي َد َخ َل

لنس

375

ب ل َْملذ ِ
ِ
ت
َملا َو َجدَ م ْن ک َُر ِ ْ

لنس بن مالک

381

ِ
لع
ْلذ ُأ ْهد َي إِ َل ک َُر ر

لنس بن مالک

322

شمایل

191

محمدص

َل ْذ َسمى َل َک َةفاک ُْم

عایشه

186

َل ْذ ُق ْلت ُْم َل ُه َیدَ ُع َه ِذ ِه

لنس بن مالک

331

لیبلغ للشاهد منکم

هند بن لبی هاله

7

َي ِز ُئ َمک َ
َان
َش ر ُ ْ
َل ْی َس َ ْ

لبن عباس

198

(م)
ما أفقر بیت من أدم

لم هانی

166

ما َأک ََل نَبِي لهللِ َع َل ِخذ ٍ
لنَ ،وحا ِِف
َ
َ

لنس بن مالک

141/144

َما َب َع َث لهللُ نَبِ ًّیا إِحا َو َس َن

قتاده

315

ِ
الو ُه
َما ت ََر َك إِحا س َ

عمرو بن وارث

382

َما ت ََر َك ِدین ًَارل َوحا

عایشه

388

ْت بعدَ َن َةف َق ِ
َما ت ََرک ُ َ ْ

لبذهریره

386

َما َجا َ بِ َك َیا َأ َبا َبک ٍْر

لبذهریره

356

َما َجا َ بِ َك َیا عمر

لبذهریره

356

َما َو َج َبنِي ُمن ُْذ َأ ْس َل ْم ُت

جریر بن عبدلهلل

223/222

نی َأ ْم َر ْی ِن إِحا
َما ُخ ي َری َب ْ َ

عایشه

334

ِ
یم َع َل ْی ِهَ ،وإِ ْن َقل
َما د َ

عایشه و لم سلمه

297

َما َر َأى للن ِقي َوتى َل ِق َي لهللَ

سهل بن سعد

141

َما َر َأ ْی ُت َأ َودً ل َأ ْک َث َر َت َبس ًام

عبدلهلل بن وارث بن جز

219

َما َر َأ ْی ُت َأ َودً ل ِم َن للن ِ
اس َأ ْو َس َن ِِف ُول ٍ َ ْ
مح َرل َ

برل بن عازب

62

شمایل

محمدص

190

یت َر ُج ً
وس َن
َما َر َأ ُ
ال َأ َ

جریر بن عبدلهلل

214

ما َر َأ ْی ُت َش ْی ًئا َأ ْو َس َن ِم ْن

لبذهریره

118

َما َر َأ ْی ُت َف ْر َج َقط

عایشه

ما ر َأی ُت ِمن ِیي ملِ ٍ ِِف ول ٍ
ُ
ْ
َ َ ْ

برل بن عازب

ما ر َأی ُته صل ِِف سبحتِ ِه َق ِ
اعدً ل
ُ ْ َ
َ ْ ُ َ

وةفصه

267

َما َر َأ ْی ُت ُه َصل َصال ًة َقط َأ َخف ِمن َْها

لم هانی

276

ِ
َرصل ِم ْن
َما َر َأ ْیتُه ُمنْت ً

عایشه

334

َما َر َأ ْیتُه َی ُصذ ُم َش ْه َر ْی ِن

لم سلمه

286

َما ُس ِئ َل َش ْی ًئا َقط َف َق َال :حاَ

جابر بن عبدلهلل

337

ما َش ْأ ُن ه ِذ ِه للن ْخ َل ِ
َ
َ

بریده

21

َما َشبِ َع آ ُله ِم ْن ُخ ْب ِز

عایشه

137/143

َما َشبِ َع ِم ْن ُخ ْب ٍز َقط

مالک بن دینار

71

ِ
حل ٍم
َما َشبِ َع م ْن ُخ ْب ٍز َو َ ْ

عایشه

142

ما صام َشهرل ک ِ
َامال ُمن ُْذ
َ َ َ ًْ

عبدلهلل بن شقیق

283

َض َب بِ َی ِد ِه َش ْی ًئا َقط
َما َ َ

عایشه

333

ِ
ِ
حل َیتِ ِه
َما عَدَ ْد ُت ِِف َر ْأسه َو ْ

لنس بن مالک

37

ِ ِ
َش ر َ ،و َل ِک ِن
َما عنْدي َ ْ

عمر بن خطاب

341

ِ
ذِن للل ْی َل َ
َما َف ْ
رشت ُْم َ

وةفصه

314

ما قبض لهلل نبینا إحا فی

عایشه

369

344
4

شمایل

191

محمدص

َما ک َ
َان َض ِحکُه إِحا َت َبس ًام

عبدلهلل بن وارث بن جز

221

َان لِ َی ِزیدَ ِِف َر َم َض َ
َما ک َ
ان

عایشه

259

َما ک َ
رس َدک ُْم َه َذل
ْس ُد ْ
َان َی ْ ُ

عایشه

215

َما ک َ
َان َی ُصذ ُم ِِف َش ْه ٍر

عایشه

292

َما ک َ
َان َی ْةف ُض ُل َع ِن َأ ْه ِل َب ْیتِه

لبذ لمامه للباهلی

138

ما کَان ِ
َت ي
لع َأ َوب
للذ َر ُ
َ

عایشه

163

َت َلنَا من ِ
َاخ ُل
َما کَان ْ
َ

سهل بن سعد

141

َما َل ُه؟ ت َِر َب ْت َیدَ ل ُه

مغریه بن شعبه

159

َما َن َظ ْر ُت إِ ََل َف ْر ِجه قط

عایشه

344

ات وهذ لبن َث ٍ
ينی
الث َو ِست َ
َم َ َ ُ َ ْ ُ

معاویه

363

ات وهذ لبن َث ٍ
ينی َسنَ ً
الث َو ِست َ
َم َ َ ُ َ ْ ُ

عایشه

364

ُم ُرول َأ َبا َبک ٍْر َف ْل ُی َص يل

سامل بن عبید

379

ُم ُرول بِ َ
الحاً َف ْل ُی َؤ يی ْن

سامل بن عبید

379

َث بِ َمک َ َث َ
َمک َ
رش َة
الث َع ْ َ

لبن عباس

362

َم ْن َأ ْط َع َم ُه لهللُ َط َعا ًما

لبن عباس

198

ِم ْن َأ يي َض ِح َك

سعد

226

َم ْن َر ِآِن ِِف ل َْملنَا ِم

لبن مسعذد

389

َم ْن َر ِآِن ِِف ل َْملنَا ِم َف َقدْ َر ِآِن

لبذهریره

391

َم ْن َر ِآِن ِِف ل َْملنَا ِم َف َقدْ َر ِآِن

طارق بن أشیم أشجعی

391

شمایل

محمدص

191

َم ْن َر ِآِن ِِف ل َْملنَا ِم َف َقدْ َر ِآِنَ ،فإِن للش ْی َط َ
ان

لبذهریره

392

َم ْن َر ِآِن ِِف ل َْملنَا ِم َف َقدْ َر ِآِنَ ،فإِن للش ْی َط َ
ان

لنس

395

َم ْن َر ِآِنِِ ،ف للن ْذ ِم

لبذقتاده

394

َان َله َفر َط ِ
ان ِم ْن
َم ْن ک َ ُ َ

لبن عباس

381

ِ
ِ
بَ ،فإِن َه َذل
م ْن َه َذل َف َأص ْ

لم منذر

174

من هذه

عایشه

296

َم ْن َی ْش َ ِرتي َه َذل ل ْل َع ْبدَ

لنس بن مالک

231

َم ْه َیا َع ِِّلَ ،فإِن َك نَا َق ر

لم منذر

174

(ن)
نَا َم َوتى َن َةف َخ

لبن عباس

274

ن ِ
َاو ْلنِي ي
لع
للذ َر َ

لبذعبیده

162

ب َر ُس ُ
َن َع ْم َ
ذل لهللِ ص(
(خ َض َ

لبذهریره

45

نِ ْع َم ِ
لإل َدل ُم ْ
لْلَل

عایشه

نِ ْع َم ِ
لإل َدل ُم ْ
لْلَل

جابر

147

نِ ْع َم ِ
لإل َدل ُم َأ ِو لألُ ْد ُم

عبدلهلل بن عبدللرمحن

145

َنعمَ ،أربع ر َکع ٍ
اتَ ،و َی ِزیدُ
َ ْ َْ َ َ َ

عایشه

274

َن َع ْم غری إِ يِن حا َأ ُق ُ
ذل إِحا

لبذهریره

229

ُن َک يث ُر بِ ِه َط َعا َمنَا

جابر

154

/145
165

شمایل

191

محمدص

ََّنَى َأ ْن َی ْأک َُل ،للر ُج َل

جابر

81

ََّنَى ِ
للرتج ِل ،إِحا ِغ ًّبا
عن َ

عبدلهلل بن مغةفل

34

(هـ)
َه ِاِتَ ،ما َأ ْق َةف َر َب ْی رت ِم ْن ُأ ُد ٍم

لم هانی

166

لحل ِد ْی ُث ِد ْی رن
َه َذل ْ َ

لبن سریین

397

َه َذل َقدَ ُح رس ِ
ذل لهلل ص
َ ُ

ثابت

188

َه َذل ِِما ک َ
َان ُی ْع ِج ُبه

سلمی

171

َه َذل َم ْذ ِض ُع ِ
لإل َز ِلر

وذیةفه بن یامن

117

َه َذل َولل ِذي َن ْةف ِِس بِ َی ِد ِه ِم ِن للن ِعی ِم

لبذهریره

356

هذل وضذ من مل ْيدث

علی بن لبی طالب

252

َه ِذ ِه إِ َدل ُم َه ِذ ِه

یذسف بن عبدلهلل بن سالم

176

َهک ََذل َر َأ ْیتُه َف َع َل

علی بن لبی طالب

212

َت إِ ْزر ُة ص ِ
اوبِي
َهک ََذل کَان ْ َ َ

سلمه بن لکذع

116

ْت إِحا ُأصبع د ِم ِ
ه ْل َأن ِ
یت
َ
ْ ُر َ

جندب بن سةفیان بجلی

235

ب َر ُس ُ
ذل لهللِ ص؟
َهل ْ َخ َض َ

قتاده

36

ه ْل َل َك َخ ِ
اد رم؟
َ

لبذهریره

356

َه َ
لك َو َمل ْ َی ْش َب ْع ُه َذ َو َأ ْه ُل

نذفل بن لیاس هذلی

361

ُه َذ َأ ْم َر ُأَ ،و َأ ْر َوى

لنس بن مالک

213

ِهی ْه ِهی ْه

عمرو بن رشید عن لبیه

241

شمایل

محمدص

191

(و)
ِِ
ِ
ِ
َاو ْلتَنِي ي
لع َما َدع َْذ ُت
للذ َر َ
َوللذي َن ْةفِس بِ َیده َل ْذ َسکَت َلن َ

لبذ عبیده

162

ِ
حل ٍم
َولهللِ َما َشبِ َع م ْن ُخ ْب ٍز َو َ ْ

مْسوق

142

َو َأنَا َقدْ َو َجدْ ُت َب ْع َض َیل ِ َك

لبذهریره

356

َوکَا َد ُأ َمی ُ َأ ْن ُی ْس ِل َم

لبذهریره

234

َو َه ْل ت َِلدُ ِ
لإلبِ َل إِحا للن ُ
ذق؟

لنس بن مالک

231

یك بِاألَ ْخ َب ِ
و َی ْأتِ َ
ار َم ْن َمل ْ ت َُزو ِد

عایشه

233

(حا)
حاَ آک ُُل ُمت ِک ًئا

لبذجحیةفه

128

حا َأ ْغبِ ُط َأودً ل هبذ ِن مذ ٍ
ت
َ ََْ َ ْ

عایشه

371

حاَ إِحا َأن َ ِ
َيى َ ِمن

عایشه

277

حاَ ،ب ْل ِم ْث َل ل ْل َق َم ِر

برل بن عازب

11

لت َد ٍّر
حاَ ت َْذ َب َحن َی َ

لبذهریره

356

وِن کَام َأ ْطر ِ
حاَ ُت ْطر ِ
ت
َ َ
ُ

عمر بن خطاب

315

حاَ کَرب َع َل َأبِ ِ
یك َب ْعدَ ل ْل َی ْذ ِم
ْ َ

لنس

381

ث َما ت ََر ْکنَا َف ُه َذ َصدَ َق ر
ُذر ُ
حا ن َ

عایشه

385

ث َما ت ََر ْکنَا َصدَ َق ر
ُذر ُ
حا ن َ

مالک بن أوس بن ودثان

387

ثَ ،و َل ِکنيي َأ ُع ُ
ُذر ُ
ذل
حاَ ن َ

لبذهریره

383

حا َولهللِ َما َوَل َر ُس ُ
ذل لهلل ص

برل بن عازب

236

شمایل

196

محمدص

َينِي َع َل ْی َكَ ،وحا َ َْتنِي َع َل ْی ِه
حا َ ْ

لورمثه تیمی تیم رباب

44

حاَ َی ْق ِس ُم َو َر َثتِي ِدین ًَارل

لبذهریره

386

حاَ َی ْم ِش َنی َأ َودُ ک ُْم ِِف

لبذهریره

79

( )
َیا َأ َبا َز ْی ٍد ،ل ْد ُن ِمنيي

لبذزید عمرو بن أخطب لنصار

19

َیا َأ َبا ُع َم ْ ٍریَ ،ما َف َع َل للن َغ ْ ُری؟

لنس بن مالک

228

ٍ
لجلن َ حا
َیا ُأم ُفالن ،إِن ْ َ

وسن

232

َیا َثابِ ُتَ ،ه َذل َقدَ ُح رس ِ
ذل لهلل ص
َ ُ

لنس

188

َیا َیل لألُ ُین ْ ِ
َنی

لنس بن مالک

227

َیا َس ْل َام ُن َما َه َذل؟

بریده

21

یا َع ِائ َش ُ  ،إِن َعینَي َتنَام ِ
ان
ْ
َ
َ

عایشه

259

َیا َع ِائ َش ُ  ،إِن من رش

عایشه

335

َیا َف ْض ُل ْلشدُ ْد ِ َهب ِذ ِه

فضل بن عباس

131

