
خمتصالشامئل النبوية9   

)1(
د الشريازي تأليف: احلسن بن صادق احلسيني آل املجدِّ

أّمـا بعـد: فهـذا مقـاٌل أودعـت فيـه َطرفـًا مـن الشـامئل النبوّيـة الرشيفـة، وضّمنتـه 

ُنتفـًا مـن احِلْليـة املحّمدّيـة املنيفـة، اقتضبتـه من كتايب املسـّمى »منهاج الــُحنفا يف شـامئل 

املصطفـى9«.

واهلل أسأل بجاه رسوله، أن يمّن عيَلَّ بقبوله، إّنه جواد كريم، رؤوف رحيم.

1. باب ما جاء يف َخلق رسول اهلل9

]1/1[ عـن حمّمـد بـن عيسـى بن عبيـد، قـال: حّدثنا موىل عـيل بن موسـى، عن عيل 
بـن موسـى، عـن آبائـه:، عن عـيل7 أهّنـم قالـوا: يا عـيل، ِصـْف لنـا نبيَّنـا9 كأّننا 

نـراه، فإّنا مشـتاقون إليه.

ـْعر،3  َكّث  قـال: كان النبـّي9 أبيـض اللَّون ُمرشبًا محـرة،1 أدعج العني،2 َسـْبط الشَّ

1. اإلرشاب: خلط لون بلون، كأّن أحد اللونني ُسقي اللوَن اآلخر.
2. األدعج: الشديد سواد العني.

بط من الشعر: املنبسط املسرسل. 3. السَّ
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بـة،3 كأّنام عنقه إبريـق فّضة جيـري يف تراقيه الذهب. اللحيـة،1  ذا َوفـرة،2 دقيـق امَلرْسُ

ة، وليـس يف بطنـه وال صدره  تـه كقضيب خيـط إىل الـرُسّ لـه شـعر مـن َلّبتـه،4 إىل ُسّ
شـعر غريه.

َشْثن الكّفني والقدمني،5 َشْثن الكعبني.
إذا مشى كأّنام ينقلع من َصْخر، وإذا أقبل كأّنام ينحدر من َصَبب.6

إذا التفت التفت مجيعًا بأمجعه كّله.

ِغط،8 وكان يف وجهه تدوير. ليس بالقصري املرّدد،7 وال بالطويل امُلمَّ

إذا كان يف النـاس غمرهـم.9 كأّنـام عرقـهـ  يف وجهـهـ  لؤلـؤ، عرقـه أطيـب مـن ريح 
. ملِسك ا

ليس بالعاجز وال باللئيم، أكرم الناس ِعرْشًة، وألينهم َعريكة،10 وأجودهم كّفًا.

من خالطه بمعرفة أحّبه، ومن رآه بدهيًة هابه.

ُغّرة،11 بني عينيه.

1. الكثاثة يف اللحية: أن تكون غري دقيقة وال طويلة، وفيها كثافة.
2. الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إىل شحمة األُذن.

ة. 3. املرسبة: الشعر الدقيق الذي كأّنه قضيب من الصدر إىل الرُسّ
ّبة: النُقرة التي فوق الصدر وحتت العنق. 4. اللَّ

5. الشثن: الغليظ األصابع من الكّفني والقدمني.
6. أراد7 أّنه9 كان يستعمل التثّبت، وال يبني منه يف هذه احلالة استعجال ومبادرة شديدة.

7. املرّدد: الداخل بعضه يف بعض  ِقرَصًا.
غط: الذاهب طوالً. 8. امُلمَّ

9. أي: كان فوق كّل من معه.
10. أي: طبيعة.

11. الغّرة: البياض.
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يقول ناعته: مل أر قبله وال بعده مثَله9. رواه الطويس يف )األمايل(.1

]2/2[ وعـن إسـامعيل بـن حمّمـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن حمّمـد بن عـيل بن 
احلسـني، قـال: حّدثنـي عيل بـن موسـى الرضا، عـن آبائه، عـن عيل بن احلسـني:، 
قـال: قال احلسـن بن عيل7: سـألت خـايل هند بـن أيب هالة عن ِحْلية رسـول اهلل9 
ـاًم،2 يتـأأل وجهـه  ـ وكان وّصافـًا للنبـّي9 ـ فقـال: كان رسـول اهلل9 َفْخـاًم ُمفخَّ
ب،4 عظيـم اهلامة.5  تلؤلـَؤ القمـر ليلـة البدر، أطـول من املربـوع،3 وأقرص من املشـذَّ
ق، وإاّل فا جياوز شـعره شـحمة أذنيه إذا  ـعر،6 إن انفرقـت عقيقتـه،7 فـرَّ َرجـِـل الشَّ
هـو وّفـره، أزهـر اللـون،8 واسـع اجلبـني، أزّج احلواجـب،9 سـوابغ يف غري َقـَرن،10 

بينهـام ِعـرق يـدّره الغضب.11
13. أقنى الِعْرننِي،12 له نور يعلوه، يسبه من مل يتأّمله أشمَّ

1. أمايل الطويّس: 340 ـ 341 ح695.
2. أي: مجيًا مهيبًا، مع متام كّل ما يف الوجه، من غري ضخامة وال نقصان.

3. املربوع: هو بني الطويل والقصري.
4. املشّذب: الطويل الذي ليس بكثري اللحم.

5. أي: تاّم الرأس يف تدويره.
6. أي: مل يكن شديد اجلعودة وال شديد الُسبوطة، بل بينهام.

عر. 7. ويف رواية: عقيصته، والعقيقة: الشَّ
8. األزهر: األنور األبيض املرشق.

9. الزجج: تقّوس يف احلاجب مع طول يف طرفه وامتداد.
10. الَقَرن: التقاء احلاجبني، أي: إّن حاجبيه9 دّقا يف حال متامهام.

11. أي: يمتلئ دمًا إذا غضب كام يمتلئ الرَضع لبنًا إذا دّر.
12. القنا يف األنف: طوله ورّقة أرنبته مع حَدب يف وسطه، والِعرنني: األنف.

13. الشمم: ارتفاع قصبة األنف واستواء أعاها وإرشاف األرنبة قليًا.
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َكـّث اللحيـة، سـهل اخلّديـن،1 ضليـع الفـم2 أْشـنَب،3 مفلَّـج األسـنان،4 دقيـق 
املرُسبـة، كأّن عنقـه جـِـيد ُدميـة،5 يف صفـاء الفّضة.

معتـدل اخلَلـق،6 بادنـًا متامسـكًا،7 سـواء البطـن والصـدر،8 بعيـٌد مـا بـني امَلنِْكَبنْي، 
ضخـم الكراديـس،9 عريـض الصدر.

ة بَشـعر جيـري كاخلّط، عـاري الثديني  ّبـة والرُسّ د،10 موصـول مـا بني اللَّ أنـور املتجـرَّ
والبطـن ممّـا سـوى ذلك، أشـعر الذراعـني واملنكبني وأعـىل الصدر.

طويـل الزندين، رحب الراحة،11 َشـْثن الكّفني والقدمني، سـائل األطراف،12 َسـْبط 
القصـب،13 مُخصان األمخصني،14 مسـيح القدمني ينبـو عنهام املاء.15

1. أي: سائل اخلّدين غري مرتفع الوجنتني.
2. أي: كبري الفم واسعه.

3. الَشنَب: البياض والريق والتحديد يف األسنان.
4. الفَلج: فرجة ما بني الثنايا والَرباعّيات.

5. اجِليد: الُعنُق، والُدْمية: الصورة.
6. أي: كّل شٍء من بدنه يناسب ما يليه يف احلُسن والتامم.

7. البادن: التاّم اللحم، واملتامسك: املمتلئ حلاًم غري مسرٍخ.
8. أي: ليس بطنه مرتفعًا، ولكنّه مساٍو لصدره.

9. الكراديس: رؤوس العظام مثل الركبتني واملرفقني وغريمها.
10. أي: ما ُجّرد عنه الثياب من جسده وُكشف، يريد أّنه كان ُمرشق اجلسد.

11. يكنّون به عن السخاء والكرم. [ بل هنا أي: مبسوط الكفني ].
12. أي: ممتّدها.

13. السبط: املمتّد الذي ليس فيه تعّقد وال نتوء، والقصب: يريد هبا ساعديه وساقيه.
14. األمخـص مـن القـدم: املوضع الـذي ال يلصق بـاألرض منها عند الـوطء، واخلمصـان: املبالغ منه، 

أي: إّن ذلـك املوضع من أسـفل قدميه شـديد التجـايف عن األرض.
15. أي: ملساوان لّينتان، ليس فيهام تكرّس وال ُشقاق، فإذا أصاهبام املاء نبا عنهام.
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املِْشـية،2 كأّنـام ينحـّط يف  َهْونـًا،1 ذريـع  قْلعـًا، خيطـو تكّفـؤًا ويمـي  إذا زال زال 
3 . َصَبـب

وإذا التفـت التفـت مجيعـًا، خافـض الطَّـْرف.4 نظـره إىل األرض أطـول مـن نظره إىل 
السـامء، ُجـّل نظـره املاحظـة،5 يبـدر مـن لقيـه بالسـام. رواه ابـن بابويـه يف )العيـون( 

و)معـاين األخبـار(.6

يل  صـف  جعفـر7:  أليب  قلـت  قـال:  اجلعفـي،  يزيـد  بـن  جابـر  وعـن   ]3/3[
نبـيَّ اهلل9، قـال: كان نبـّي اهلل9 أبيض ُمرشب محـرة، أدعج العني، مقـرون احلاجبني، 

َشـْثن األطـراف، كأّن الذهـب ُافـرغ عـىل براثنـه،7 عظيـم ُمشاشـة املنكبـني.8

تـه كأهّنا  إذا التفـت يلتفـت مجيعـًا من شـّدة اسرسـاله، ُسبته9 سـائلة مـن َلّبته إىل ُسّ
وسـط الفّضـه املصّفـاة، وكأّن عنقه إىل كاهلـه10 إبريق فّضة، يـكاد أنفـه إذا رشب أن يرد 

املاء.

إذا مشى تكّفأ11 كأّنه ينزل من َصبب.

1. اهلَْون: الرفق والّلني والتثّبت.
2. أي: سيع املي واسع اخلَْطو.

3. الصبب: احلدور.
4. أي: العني.

5. أي: النظر بِشّق العني الذي ييل الُصْدغ.
6. عيون أخبار الرضا7 1 : 316 ـ 317 ح1، معاين األخبار: 80 ـ 81 ح1.

7. الراثن: مجع ُبرُثن، وهي: الكّف مع األصابع.
8. املشاش: رؤوس العظام كاملرفقني والكتفني والركبتني.

ة كاملرسبة. عر وسط الصدر إىل البطن إىل الرُسّ 9. الرُسبة: ما رّق من الشَّ
10. الكاهل: ما بني الكتفني.

11. أي: متايل إىل ُقّدام.
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مل ُير مثل نبّي اهلل9 قبله وال بعده.
رواه الكليني.1

يف  كان  قـال:  جعفـر7  أيب  عـن  العجـيل،  حفصـة  أيب  بـن  سـامل  وعـن   ]4/4[

رسـول اهلل9 ثاثـة مل تكـن يف أحـٍد غـريه: مل يكن لـه فيـئ، وكان ال يمّر يف طريـق فيمّر 

فيـه بعـد يومـني أو ثاثة إاّل ُعـرف أنه قد مّر فيـه لطيب َعْرفـه.2 وكان ال يمـّر بحَجر وال 

شـجر إاّل سـجد له.
رواه الكليني.3

]5/5[ وعـن إسـامعيل بن عاّمر، عـن أيب عبداهلل7 قال: كان رسـول اهلل9 إذا ُرئي 

يف الليلـة الظلامء ُرئـي له نور كأّنه ِشـّقة قمر.
رواه الكليني.4

2. باب ما جاء يف خاتم النبّوة

]1/6[ عـن أيب بصـري، عـن أيب جعفـر7 قـال: مّلـا ولـد النبـي9 جـاء رجـل من 
أهـل الكتـاب إىل مـإٍل مـن قريـش، فيهم ِهشـام بـن املغـرية والوليد بـن املغـرية والعاص 
بـن ِهشـام وأبو وجـزة بن أيب عمـرو بن ُامّيـة وُعتبة بـن ربيعة، فقـال: أُولَد فيكـم مولود 

الليلـة؟ قالوا: ال.

قـال: فولـد إذًا بفلسـطني غـاٌم يقال له أمحـد، به شـامة كَلـْون اخلّز األدكـن، ويكون 
هـاك أهـل الكتـاب واليهود عـىل يديه، قـد أخطأكـمـ  واهللـ  يا معـرش قريش.

1. الكايف 1 : 443 ح14.
2. الَعْرف: الريح الطّيبة.

3. الكايف 1 : 442 ح11.
4. الكايف 1: 446 ح20.
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فتفّرقـوا وسـألوا، فُاخـروا أّنـه ُولِـد لعبـداهلل بن عبـد املّطلب غـاٌم، فطلبـوا الرجل 
فلقـوه، فقالـوا: إّنه قـد ُولِـد فينـا ـ واهلل ـ غاٌم.

قال: قبَل أن أقول لكم أو بعد ما قلُت لكم؟ قالوا: قبل أن تقول لنا.

ـه، فقالـوا: أخرجي ابنك  قـال: فانطلقـوا بنـا حّتـى ننظر إليـه، فانطلقـوا حّتى أتـوا ُأمَّ
إليه. ننظـر  حّتى 

فقالـت: إّن ابنـيـ  واهللـ  لقد سـقط وما سـقط كام يسـقط الصبيان، لقـد اّتقى األرض 
بيديـه، ورفـع رأسـه إىل السـامء فنظـر إليهـا، ثـّم خـرج منه نـور حّتـى نظـرت إىل قصور 
ُبـرصى، وسـمعُت هاتفـًا يف اجلـّو يقـول: لقد ولدتيـه سـّيد األُّمة، فـإذا وضعتيـه فقويل: 

ُأعيـذه بالواحد مـن رّش كّل حاسـد، وسـّميه حمّمدًا.

قـال: فأخرَجْتـه، فنظـر إليـه ثـّم قّلبـه ونظر إىل الشـامة بـني كتفيه فخـّر مغشـّيًا عليه، 
فأخـذوا الغـام فأدخلـوه إىل ُأّمـه وقالـوا: بـارك اهلل فيه.

فلـاّم خرجـوا أفاق، فقالـوا له: مالك ويلـك!؟ قال: ذهبت نبـّوة بني إسائيـل إىل يوم 
القيامـة، هـذاـ  واهللـ  َمن ُيبريهم.1

ففرحـت قريـش بذلك، فلـاّم رآهم قـد فرحوا قـال: فرحتم؟ أمـا واهلل ليسـُطَونَّ بكم 
سـطوًة يتحـّدث هبا أهل املـرشق واملغـرب، وكان أبوسـفيان يقول: يسـطو بمرصه؟!

رواه الكلينـي، ورواه الطـويس يف )األمـايل(،2 بإسـناده عـن حمّمـد بن عّبـاد بن سيع 
البارقـي، عـن جعفـر بن حمّمـد7 خمترصًا.

3. باب ما جاء يف َشعر رسول اهلل9

]1/7[ عـن إسـامعيل بـن حمّمـد بن إسـحاق بن جعفر بـن حمّمد بن عيل بن احلسـني، 

1. ُيبريهم: أي هيلكهم.
2. الكايف 8 : 300 ح459، أمايل الطويس: 145 ـ 146 ح239.
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عـن الرضـا، عـن آبائه:، عن عيل بن احلسـني، عن احلسـن بـن عيل7 عـن خاله هند 
بـن أيب هالـة يف حديث احِللية  قال: كان رسـول اهلل9 َرجـِـَل الَشـعر، إن انفرقت عقيقته 

ق، وإاّل فا جياوز َشـعره شـحمة ُاذنيـه إذا هو وّفره. فـرَّ
رواه ابن بابويه يف )العيون( و )معاين األخبار(.1

]2/8[ وعـن أّيـوب بن هارون، عن أيب عبداهلل7 قال: قلت له: أكان رسـول اهلل9 
يفّرق َشـعره؟ قال: ال، إّن رسـول اهلل9 كان إذا طال شعره كان إىل شحمة ُاذنه.

رواه الكليني.2

4. باب ما جاء يف ترّجل رسول اهلل9 وترسيح حليته

]1/9[ عـن إسـامعيل بـن موسـى بـن جعفـر، عـن أبيـه، عن جـّده، عـن آبائـه، عن 
عيل بـن أيب طالـب: قـال: كان رسـول اهلل9 يرّجـل3 شـعره، وأكثـر مـا كان يرّجـل 

شـعره باملـاء، ويقـول: كفـى باملـاء للمؤمـن طيبًا.
رواه ابن األشعث.4

]2/10[ وعـن عبـد الرمحن بن احلّجـاج، عن أيب عبداهلل7 قال: كان رسـول اهلل9 
يـرّسح حتـت حليتـه أربعني مـّرة، ومن فوقها سـبع مـّرات، ويقـول: إّنـه يزيـد يف الذهن، 

ويقطـع البلغم.
رواه ابن بابويه يف )اخلصال(.5

1. عيون أخبار الرضا7 1 : 316 ح1، معاين األخبار: 80 ح1 من حديث 2/2 : 3و4 .
2. الكايف 6 : 485 ح3.

3. يرّجل: أي يرّسح.
4. اجلعفرّيات: 257 ح1037.

5. اخلصال 1 : 268 ح3.
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5. باب ما جاء يف خضاب رسول اهلل9

]1/11[ عـن العـاء بـن َرزين، سـأل حمّمد بن مسـلم أبـا جعفر 7 عـن اخلضاب، 
فقـال: كان رسـول اهلل9 خيتضب، وهذا َشـعره عندنا.

رواه ابن بابويه.1

]2/12[ وعـن احللبـي، قـال: سـألت أبـا عبـداهلل7 عـن خضـاب الشـعر، فقـال: 
خضـب النبـّي9 واحلسـني بـن عـيل وأبـو جعفـر: بالَكَتم.2

رواه الكليني.3

6.باب ما جاء يف كحل رسول اهلل9

]1/13[ عـن إسـامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـّده، عن آبائـه، عن 
عـيل بن أيب طالب:: أّن رسـول اهلل9 كان يسـافر بسـّتة أشـياء: بالقـارورة، واملَِقّص، 

ـواك. وامُلْكُحَلة، واملرآة، واملشـط، والسِّ
رواه ابن األشعث.4

]2/14[ وعـن عبـداهلل بـن ميمـون القـّداح، عـن أيب عبـداهلل7، عن أبيـه7 قال: 
كان للنبـي9 ُمْكُحلـة يكتحـل منهـا يف كّل ليلـة ثاث َمـراو د5 يف كّل عني؛ عنـد منامه.

رواه ابنا بسطام يف )طّب األئّمة:(.6

1. الفقيه 1 : 122 ح277.
عر، أسود، وقيل: هو الوسمة. 2. الكتم: نبٌت خيلط مع الوسمة وُيصَبغ به الشَّ

3. الكايف 6 :481 ح7.
4. اجلعفرّيات: 306 ح1261.
5. املِْرَود: امليل الذي يكتحل به.

6. طّب األئّمة: : 413.
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]3/15[ وعـن سـليم الفّراء، عن رجـل، عن أيب عبداهلل7 قال: كان رسـول اهلل9 
يكتحـل باإلْثِمد1 إذا آوى إىل فراشـه؛ َوْترًا َوْترًا.

رواه الكليني.2

]4/16[ وعـن زرارة بـن أعـنَي، عـن أيب عبـداهلل7 قـال: إّن رسـول اهلل9 كان 
يكتحـل قبـل أن ينـام أربعـًا يف اليمنـى وثاثـًا يف اليـرسى. رواه الكلينـي.3

7. باب ما جاء يف سواك رسول اهلل9

]1/17[ عـن َحنـان بـن َسـدير، عـن أبيـه، عـن أيب جعفـر7 قـال: مّلـا بعـث اهلل 

حمّمـدًا9 أوحـى إليـه مـع جرئيـل بالسـواك واخِلـال.
رواه الرقي والكليني.4

]2/18[ وعـن حمّمـد بـن مسـلم، عـن أيب جعفـر7 قـال: قـال النبـي9: مـا زال 
جرئيـل يوصينـي بالسـواك حّتـى ِخفـُت أن أحفـي ـ أو ُاْدر د ـ .5

رواه الكليني.6

]3/19[ وعـن أيب بصـري، عـن أيب عبداهلل، عـن آبائه: قال: قـال أمري املؤمنني7: 

السـواك مرضاة اهلل، وسـنّة النبي9 وَمطهرة للفم.

1. اإلثمد: َحَجر ُيكَتحل به.
2. الكايف 6 : 493 ح12.
3. الكايف 6 : 495 ح12.

4. املحاسن: 558 ح924، الكايف 4 : 546 ح32.
5. الشـّك مـن بعض الرواة، و»ُأحفي« أي أسـتقيص عىل أسـناين فُأذهبهـا بالتسـّوك، و»ُاْدر د« من الدرد 

وهو سـقوط األسـنان، يقال: درد أي سـقطت أسـنانه وبقيت ُأصوهلا، فهو أْدَرد.
6. الكايف 3 : 23 ح3.
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رواه الرقي.1

]4/20[ وعـن زرارة عـن أيب جعفـر7 وحمّمـد احللبي عـن أيب عبداهلل7 قـال: إّن 
رسـول اهلل9 كان يكثـر من السـواك.

رواه الرقي.2

8. باب ما جاء يف لباس رسول اهلل9

]1/21[ عـن إسـامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـّده جعفر بـن حمّمد، 
عـن أبيـه: قال: قـال أيب عيل بن احلسـني7: يا ُبنـيَّ اخّتذ ثوبـًا للغائط، رأيـت الذباب 
، قـال: ثّم أتيته فقـال: ما كان لرسـول  اهلل9 وال  يقعـن عـىل الـيء الرقيق ثّم يقعـن عيَلَّ

ألصحابـه إاّل ثوبًا ثوبـًا، فرفضه. رواه ابن األشـعث.3

]2/22[ وعـن أيب بصـري، عـن أيب عبـداهلل7، عـن أمرياملؤمنـني7 قـال: البسـوا 
ـعر  الثيـاب مـن الُقطـن، فإّنه لباس رسـول  اهلل9 ولباسـنا، ومل يكن يلبس الصوف والشَّ

إاّل مـن عّلة.
رواه الكليني وابن بابويه يف )اخلصال(.4

]3/23[ وعـن ابـن القّداح، عـن أيب عبداهلل7: أّن رسـول  اهلل9 كانـت له ملحفة 
سـة5 يلبسـها يف أهله حّتى تـردع عىل جسـده.6 رواه الكليني.7 ُمَورَّ

1. املحاسن: 562 ح952.

2. املحاسن: 563 ح960.
3. اجلعفرّيات: 26 ح27 [وفيه إمجال بل إهبام].

4. الكايف 6 : 450 ح2 و6 : 446 ح4، اخلصال 2 : 613 ح10.
5. أي: مصبوغة بالَوْرس، وهو نبت أصفر يصبغ به.

6. أي تنُفض صبَغها عىل جسده.
7. الكايف 6 : 448 ح9.
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صاّهـا  صـاة  آخـر  إّن  قـال:  أّنـه  جعفـر7  أيب  عـن  زرارة،  وعـن   ]4/24[

رسـول  اهلل9 بالنـاس يف ثـوب واحد قـد خالف بـني طرفيـه، أال ُأريك الثـوب؟ قلت: 

بـىل، فأخـرج ملحفـة، فذرعتهـا وكانـت سـبعة أذرع يف ثامنيـة أشـبار.
رواه ابن بابويه.1

]5/25[ وعـن جابـر بـن يزيد اجلعفـي، عن أيب جعفـر7 قال: لبس رسـول اهلل9 
الطاق والسـاج  واخلامئص.2

رواه الكليني.3

يلبـس  رسـول اهلل9  كان  قـال:  عبـداهلل7  أيب  عـن  ـُكوين،  السَّ وعـن   ]6/26[

القانـس اليمنّية، والبيضـاء، وذات األُذنـني؛ يف احلرب، وكانت عاممته السـحاب، وكان 

لـه ُبرُنـس4 يترنـس به.
رواه الكليني.5

9. باب ما جاء يف عيش رسول اهلل9

]1/27[ عن ِهشـام بن سـامل وغـريه، عن أيب عبـداهلل7 قال: مـا كان شء أحّب إىل 

رسـول اهلل9 من أن يظّل جائعـًا خائفًا يف اهلل.

1. الفقيه 1 : 384 ح1135.
2. الطـاق: رضٌب مـن الثياب، والسـاج: الطيلسـان األخرض أو األسـود، واخلامئص: مجـع مخيصة وهي 
ثـوب خـّز أو صـوف ُمْعَلم، وقيل: ال تسـّمى مخيصـًة إاّل أن تكون سـوداء ُمْعَلمـة، وكانت من لباس 

قدياًم. الناس 
3. الكايف 6 : 441 ح2.

4. الرنس: كّل ثوب رأسه منه ملتزق به.
5. الكايف 6 : 461 ـ 462 ح1.
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رواه الكليني.1

]2/28[ وعـن عبـداهلل بن ِسـنان، قال: قال أبو عبـداهلل7: إّن نبـّي اهلل9 كان ُقوته 
الشـعري من غري أْدم.2

رواه األهوازي يف )الزهد(.3

]3/29[ وعـن عبـداهلل بـن حمّمـد بـن عـيل الـرازي التميمـي، عـن عـيل بن موسـى 
الرضـا، عـن آبائـه، عن عـيل: قال: ما شـبع النبـي9 من خبـز ُبـّر،4 ثاثة أّيـام حّتى 

مىض إىل سـبيله.
رواه ابن بابويه يف )العيون(.5

]4/30[ وعـن أمحـد بن عامـر الطائي، وأمحد بن عبداهلل الشـيباين، وداود بن سـليامن 
الغـازي، عـن أيب احلسـن الرضـا، عـن آبائـه، عـن عـيل بـن أيب طالـب: قـال: كنّا مع 
النبـي9 يف حفـر اخلنـدق إذ جـاءت فاطمـة3 ومعهـا كـرسة مـن خبـز، فدفعتهـا إىل 
النبـي9، فقـال النبـي9: مـا هـذه الكرسة؟ فقالـت: قرص خبزته للحسـن واحلسـني 
جئتـك منـه هبذه الكـرسة، فقال النبـي9: أما إّنـه أّول طعام دخـل فَم أبيـِك منذ ثاث.

رواه ابن بابويه يف )العيون(.6

ـر بـن َخـاّد، عـن الرضـا، عـن أبيه موسـى بـن جعفـر:: أّن  ]5/31[ وعـن معمَّ
عـيل بـن أيب طالـب7 قال: دخلت السـوق فابتعـُت حلاًم بدرهـم، وذّرة بدرهـم، فأتيت 

1. الكايف 8 : 129 ح99 و8 : 163 ح171 و129/2 ح7.
2. األُْدم: ما يؤكل مع اخلبز أّي شٍء كان.

3. الزهد: 65 ح72.
: القمح. 4. الُرّ

5. عيون أخبار الرضا7 2 : 64 ح281.
6. عيـون أخبـار الرضـا7 2 : 40 ح123، صحيفـة الرضـا7: 71 ـ 72 ح41. وانظـر: قـرب 

ح1228.  327 ـ   326 اإلسـناد: 
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بـه فاطمـة3 حّتـى إذا فرغـت مـن اخلَْبـز والطبـخ قالـت: لـو دعـوَت أيب، فأتيتـه وهو 
مضطجـع، وهـو يقـول: أعـوذ بـاهلل مـن اجلـوع ضجيعـًا، فقلت لـه: يـا رسـول اهلل، إّن 
عندنـا طعامـًا، فقـام واّتكأ عـيَلَّ ومضينا نحو فاطمـة3، فلـاّم دخلنا قال: هلـمَّ طعامك 
مـة،1 والقـرص، فغّطـى القـرص وقـال: اللهّم بـارك لنا يف  يـا فاطمـة، فقّدمـت إليـه الُرْ
طعامنـا، ثـّم قـال: إغريف لعائشـة فغرفْت، ثـّم قال: إغـريف ألُّم سـلمة فغرفـْت، فام زالت 
تغـرف حّتـى وّجهـت إىل نسـائه التسـع قرصـًة قرصـًة ومرقـًا، ثـّم قـال: اغـريف ألبيـك 
وبعلـك، ثـّم قـال: اغـريف وُكيل واهـدي جلاراتك، ففعلـْت وبقي عندهـم أّيامـًا يأكلون.

رواه احِلْمرَيي.2

]6/32[ وعـن عمـرو بـن هـال، قال: قـال أبـو جعفـر7: إّيـاك أن تطمح برصك 
ْمَوالُُهـْم َواَل 

َ
إىل مـن هـو فوقك، فكفـى بام قـال اهلل عّز وجـّل لنبّيـه9: )فَاَل ُتْعِجبْـَك أ

نَّ َعيْنَيْـَك إَِل َمـا َمتَّْعَنا بهِ أْزَواًجـا ِمنُْهْم  أْوالَُدُهـْم( ]التوبـة/55[ وقـال: )َواَل َتُمـدَّ
نَْيا( ]طه/131[ فـإن دخلك من ذلك شٌء فاذكر عيَش رسـول اهلل9  زَْهـَرةَ اْلََيـاةِ ادلُّ

ـعري، وحلواه التمـر، ووقوده السـعف؛ إذا وجـده. رواه الكليني.3 فإّنـام كان ُقوتـه الشَّ

]7/33[ وعـن حمّمد بن مسـلم قـال: دخلت عـىل أيب جعفر7 ذات يـوم وهو يأكل 
مّتكئـًا، قـال: وقـد كان يبلغنـا أّن ذلك يكـره، فجعلت أنظر إليـه، فدعـاين إىل طعامه، فلاّم 
فـرغ قـال: يـا حمّمد، لعّلـك ترى أّن رسـول اهلل9 ما رأته عـنيـ  وهو يـأكلـ  وهو مّتكئ 
مـن أن بعثـه اهلل إىل أن قبضـه، ثـّم قـال: يـا حمّمـد، لعّلك تـرى أّنه شـبع من خبز ُبـّر ثاثة 
أّيـام متواليـة مـن أن بعثـه اهلل إىل أن قبضـه، ثـّم رّد عـىل نفسـه، ثـّم قـال: ال واهلل ما شـبع 
رسـول اهلل9 مـن خبـز الـُرّ ثاثـة أّيـام متوالية منـذ بعثـه اهلل إىل أن قبضـه، أمـا إّنني ال 

مة: أي الِقدر من حجر. 1. الُرْ
2. قرب اإلسناد: 325 ـ 326 ح1228.

3. الكايف 2 : 137 ـ 138 ح1، الزهد: 47 ح24.



 )1
(  
9

ية
بو

الن
ل 

امئ
ش

رصال
خت

م

47

أقـول: إّنـه كان ال جيـد، لقـد كان جييـز الرجل الواحـد باملئة من اإلبـل، فلـو أراد أن يأكل 
ه مـن غري أن  ألكل، ولقـد أتـاه جرئيـل7 بمفاتيـح خزائـن األرض ثـاث مـّرات خيريِّ
ينقصـه اهلل تبـارك وتعـاىل ممّا أعـّد له يـوم القيامة شـيئًا، فيختـار التواضع لرّبه جـّل وعّز، 
ومـا ُسـئل شـيئًا قّط فيقـول: ال، إن كان أعطـى، وإن مل يكن قـال: يكون، ومـا أعطى عىل 
اهلل شـيئًا قـّط إاّل سـّلم ذلك إليـه، حّتـى إن كان ليعطي الرجـل اجلنّة فُيسـلِّم اهلل ذلك له.

رواه الكليني، والطويس يف )األمايل(.1

]8/34[ وعن عيّل بن أسـباط، عن أبيه، أّن أبا عبداهلل7 ُسـئل: أكان رسـول اهلل9 
يقـوت عيالـه قوتـًا معروفًا؟ قـال: نعـم، إّن النفس إذا عرفـت قوهتا قنعت بـه ونبت عليه 

اللحم.
رواه الكليني.2

]9/35[ وعـن معاويـة بـن َوْهب، عـن أيب عبداهلل7 قـال: قد مات رسـول اهلل9 
وعليـه َدين.

رواه الرقـي والكلينـي، وابـن بابويـه يف )علـل الرشائـع( و )كتـاب مـن ال يـرضه 
الفقيـه(.3

]10/36[ وعـن احلسـني بـن علـوان، عـن جعفـر، عن أبيـه8: أّن رسـول اهلل9 
ث دينـارًا وال درمهـًا، وال عبـدًا وال وليـدة، وال شـاة وال بعـريًا، ولقـد ُقبـِـض  مل يـورِّ
رسـول اهلل9 وإّن درعـه مرهونـة عند هيـودّي من هيـود املدينة بعرشين صاعًا من شـعري 

استسـلفها نفقـًة ألهلـه. رواه احِلْمرَيي.4

1. الكايف 8 : 129 ـ 130 ح100 ـ أمايل الطويس: 692 ح1470.
2. الكايف 4 : 12 ح7.

3. املحاسن: 319 ح46، الكايف 5 : 93 ح2، علل الرشائع 2 : 590 ح37، الفقيه 3 : 183 ح3686.
4. قرب اإلسناد: 91 ـ 92 ح304.
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10. باب ما جاء يف نعل رسول اهلل9
]1/37[ عـن عبـداهلل بـن ميمـون القـّداح، عن جعفـر بن حمّمـد، عن أبيـه: قال: 

كان رسـول اهلل9 إذا ُاقيمـت الصـاة لبـس نعليه وصـىّل فيهام.
رواه ابن بابويه يف )علل الرشائع(.1

]2/38[ وعـن عامـر بن خزاعـة قال: كنت عنـد أيب عبداهلل7 فقـال: أال أريك نعل 
رسـول اهلل9؟ قـال: قلـت: بىل، فدعـا بِقَمْطر ،2 فأخـرج منه نعلني كأّنـام رفعت األيدي 

عنهـام تلك السـاعة، فقال: هذا نعل رسـول اهلل9.
رواه الصّفار.3

]3/39[ وعــن إسحــاق احلّذاء قال: أرسـل إيّل أبوعبداهلل7 ـ ونحن بمنى ـ ائتني 
، وأومـأ إيّل أن اجلس  بة5 فسـّلمت عليه فـرّد عـيَلّ ومعـك ِكنْفـك،4 قـال: فأتيتـه يف ِمرْضَ
فجلسـت، ثـّم تنـاول نعـًا جديـدًا فرمـى هبـا إيّل، فلـاّم أردت أن أذهـب قلـت: جعلـت 
فـداك، لـو وهبـت يل هـذه النعـل وكنت أحـذو عليهـا، فرمـى إيلَّ بالفـرد اآلخـر، فقال: 
ة،7 من وسـطها، هلا ِقبـاالن، وهلا  بة،6 خُمرَصَّ واحـدة أّي شٍء تنفعـك؟ قـال: وكانـت ُمَعقَّ

رؤوس، فقـال: هـذا َحـْذو النبي9.
رواه الكليني.8

1. علل الرشائع: 336 ح1.
2. القمطر: ما ُيصان فيه الكتب.

3. بصائر الدرجات: 182 ح29.
4. ِكنْف الراعي: وعاؤه الذي جيعل فيه آلته.

5. املرضبة: الفسطاط العظيم.
بة: التي هلا عقب. 6. املعقَّ

7. أي: ُقطع َخرصاها حّتى صارا مستدقَّني.
8. الكايف 6 : 463 ح8.
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11. باب ما جاء يف خاتم رسول اهلل9

]1/40[ عـن عبـداهلل بـن ِسـنان قـال: ذكرنـا خاتـم رسـول اهلل9 فقـال: حتـّب أن 
ُاريكـه؟ فقلـت: نعم، فدعـا بُحّق،1 خمتوم ففتحـه وأخرجه يف قطنة، فـإذا حلقة فّضة وفيه 
فـّص أسـود مكتـوب عليه سـطران: )حمّمد رسـول اهلل( قال: ثّم قـال: إّن فـّص النبّي9 

أسود.
رواه الكليني.2

]2/41[ وعـن معاويـة بـن َوْهب، عن أيب عبـداهلل7 قال:كان خاتم رسـول اهلل9 
ِمـن ور ق،3 قـال: قلـت لـه: كان فيه فـّص؟ قـال: ال.4

رواه الكليني.5

]3/42[ وعـن إسـامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـّده، عـن آبائه، عن 
عـيل بـن أيب طالـب :: أّن رسـول اهلل9 اخّتذ خامتًا مـن ور ق، فّصه منـه، كان جيعله يف 

باطـن كّفـه، وكان كثريًا ّمـا ينظر إليه، وكان نقشـه )حمّمد رسـول اهلل(.
رواه ابن األشعث.6

]4/43[ وعـن إبراهيـم بـن أيب البـاد ]عـن أبيـه[ عـن أيب عبـداهلل7 قـال: كان 
لرسـول اهلل9 خامتـان: أحدمها عليـه مكتوب )ال إلـه إاّل اهلل، حمّمد رسـول اهلل( واآلخر 

)صـدق اهلل(.

1. احلُّق: الوعاء.
2. الكايف 6 : 474 ح7.

3. أي: فّضة.
4. ال منافاة بني هذا احلديث والذي قبله، الحتامل أن يكون له9 خامتان أو أكثر كام سيأيت.

5. الكايف 6 : 468 ح2.
6. اجلعفرّيات: 308 ح1274.



50

52
ج: 

لح
ت ا

قا
مي

ــ 
هـ 

 1
44

1 
رام

لح
م ا

حر
 م

هر
ش

رواه ابن بابويه يف )اخلصال(.1

12. باب ما جاء يف ختّتم رسول اهلل9 يف يمينه

]1/44[ عـن عبـداهلل بـن ميمـون القـّداح، عـن أيب عبـداهلل7: أّن النبـّي9 كان 
يتخّتـم يف يمينـه.

رواه الكليني، وابن بابويه يف )علل الرشائع(.2

 ]2/45[ وعـن حمّمـد بـن أيب ُعَمري، عن أيب احلسـن موسـى بن جعفـر8 قال: كان 
رسـول اهلل9 يتخّتم بيمينه.

رواه ابن بابويه يف )علل الرشائع(.3

]3/46[ وعـن عبـداهلل بـن جعفر بـن أيب طالب قـال: رأيت رسـول اهلل9 متخّتاًم يف 
. يمينه

رواه ابن الرازي يف )املسلسات(.4

13. باب ما جاء يف صفة راية رسول اهلل9 ولوائه

]1/47[ عـن أيب الَبْخـَري َوْهـب بـن َوْهـب القـرش، عـن جعفـر بـن حمّمـد، عن 
أبيـه8: أّن رسـول اهلل9 بعث علّيـًا7 يوم بني قريظـة بالراية، وكانت سـوداء ُتدعى 

)العقـاب(.5 وكان لـواؤه أبيض.

1. اخلصال 1 : 61 ح85.
2. الكايف 6 : 469 ح11، علل الرشائع: 158 ح2.

3. علل الرشائع: 158 ح1.
4. كتاب املسلسات: 246.

5. وهي: العلم الضخم.
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رواه احِلْمرَيي.1

]2/48[ وعــن حمّمــد بـن قيـس، عــن أيب جعــفر الباقـر7 ـ يف حديـث ـ : أّن 
لـه لـواء ُيسـّمى )املعلـوم(. رسـول  اهلل9 كان 

رواه ابن بابويه يف )األمايل( و )كتاب من ال يرضه الفقيه(.2

]3/49[ وعـن عـيل بـن سـعيد قـال: كنـت عنـد أيب عبـداهلل7 فسـمعته يقـول: إّن 
عنـدي خلاتـم رسـول اهلل9 ودرعـه وسـيفه ولـواؤه. رواه الصّفـار.3

14. باب ما جاء يف صفة سيف رسول اهلل9 وَعنَزته وقضيبه

]1/50[ عن حمّمد بن قيس، عن أيب جعفر الباقر7ـ  يف حديثـ  : أّن رسـول اهلل9 
كان لـه سـيفان، يقال ألحدمهـا: ذوالفقار،4 ولآلخـر الَعون، وكان له سـيفان آخران يقال 

سوم(.6 ألحدمها: )املِْخَذم(،5 ولآلخر )الرَّ
رواه ابن بابويه يف )األمايل( و )كتاب من ال يرضه الفقيه(.7

]2/51[ وعـن أمحـد بـن أيب عبداهلل، عن أيب احلسـن الرضـا7 قال: سـألته عن ذي 
الفقـار سـيف رسـول اهلل9 من أين هو؟ قـال: هبط بـه جرئيل7 من السـامء، وكانت 

حليته مـن فّضة، وهـو عندي.

1. قرب اإلسناد: 131 ح457.
2. أمايل الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 179 ح5406.

3. بصائر الدرجات: 178 ح12.
4. ُسّمي به حلَُفر  كانت يف متنه حسنة.

5. اخلَْذم: سعة القطع، وبه سّمي السيف خمذمًا.
6. وقيل: الَرسوب.

7. أمايل الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.
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رواه الصّفار والكليني، وابن بابويه يف )األمايل(.1

ـكوين، عـن أيب عبـداهلل7 قـال: كان نعل سـيف رسـول اهلل9  ]3/52[ وعـن السَّ
وقائمتـه فّضـة،2 وكان بـني ذلـك ِحَلق مـن فّضة.

رواه الكليني وابن األشعث.3

]4/53[ وعن حاتم بن إسـامعيل، عن أيب عبداهلل7: أّن ِحلية سـيف رسـول  اهلل9 
كانت فّضة كّلهـا، قائمته وِقباعه.4

رواه الكليني.5

]5/54[ وعـن إسـامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيه، عن جـّده، عـن آبائه، عن 
عـيل بـن أيب طالـب:: أّن رسـول اهلل9 كانـت لـه َعنَـزة6 يف أسـفلها ُعـّكاز،7 يتـوّكأ 

عليهـا، وخيرجهـا يف العيديـن يصـيّل إليهـا، وكان جيعلها يف السـفر قبلة يصـيّل إليها.
رواه ابن األشعث.8

أّن   : ـ  حديـث  يف  ـ  الباقـر7  جعفـر  أيب  عـن  قيـس،  بـن  حمّمـد  وعـن   ]6/55[
رسـول  اهلل9 كانـت له َعنَـزة يّتكئ عليهـا، وخيرجهـا يف العيدين فيخطب هبـا، وكان له 

قضيـب يقـال لـه: املمشـوق.9

1. بصائر الدرجات: 80 ح21 و189 ح57، الكايف 1 : 234 ح5، أمايل الصدوق: 238 ح10.
2. نعل السيف: احلديدة التي تكون يف أسفل القراب، وقائمته: مقبضه.

3. الكايف 6 : 475 ح4، اجلعفرّيات: 306 ح1260.
4. القبيعة: هي التي تكون عىل رأس قائم السيف، وقيل: هي ما حتت شاِريَب السيف.

5. الكايف 6 : 275 ح6.
6. العنَزة: مثل نصف الرمح أو أكر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرمح.

7. العّكاز: عصًا ذات زّج يف أسفلها يتوّكأ عليها الرجل.
8. اجلعفرّيات: 305 ح1258.

9. املمشوق من القضبان: الطويل الدقيق.
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رواه ابن بابويه يف )األمايل( و )كتاب من ال يرضه الفقيه(.1

15. باب ما جاء يف صفة درع رسول اهلل9

]1/56[ عـن إسـامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـّده، عن آبائـه، عن 
عـيل بـن أيب طالب:: أّن رسـول اهلل9 كان له درع تسـّمى )ذات الفضـول(،2 وكانت 

هلـا ثـاث حلقات مـن فّضة، بـني يديه واحـدة، واثنتني مـن خلفها.
رواه ابن األشعث.3

]2/57[ وعـن سـعيد السـاّمن، عن أيب عبداهلل7 قـال: لبس أيب درع رسـول اهلل9 
فخّطت عـىل األرض خطيطًا، ولبسـتها أنا فكانـت وكانت.

رواه الكليني،4 ورواه الصّفار عن أبان بن عثامن وأيب بصري عن أيب عبداهلل7 .5

16. باب ما جاء يف عاممة رسول اهلل9 وَقَلنْسَوته وِمْغَفره

]1/58[ عـن إسـامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـّده، عن آبائـه، عن 
عـيل بـن أيب طالـب:: أّن رسـول اهلل9 كانـت لـه عاممة يقـال هلا: السـحاب.6

رواه ابـن األشـعث، ورواه ابـن بابويـه يف )األمـايل( و )كتـاب مـن ال يـرضه الفقيه( 
عـن حمّمد بـن قيـس، عـن أيب جعفر7.7

1. أمايل الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.
2. وذلك لَفْضلة كان فيها وسعة، وقيل: لطوهلا.

3. اجلعفرّيات: 306 ح1258.
4. الكايف 1 : 233 ح1.

5. بصائر الدرجات: 187 ح49 و189 ح56.
6. سّميت به تشبيهًا بسحاب املطر النسحابه يف اهلواء.

7. اجلعفرّيات: 306 ح1258. أمايل الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.
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]2/59[ وعـن معاويـة بـن عـاّمر، قـال: سـمعت أباعبـداهلل7 وهـو يقـول: دخـل 
ـ يـوَم دخـل مّكـة1  وعليـه عاممـة سـوداء، وعليه السـاح. رسـول اهلل9 احلـرَم 

رواه الطريس يف )مكارم األخاق(.2

: أّن رسـول اهلل9  ]3/60[ وعــن حمّمـد بن قيـس، عن أيب جعفـر7ـ  يف حديثـ 
بـة ذات األُذنـني؛ يف احلروب. كان يلبـس من القانـس اليمنّية، واملرضَّ

رواه ابن بابويه يف )األمايل( و )كتاب من ال يرضه الفقيه(.3

]4/61[ وعـن ابـن أيب ُعَمـري، عـن بعـض أصحابـه، عـن أيب عبـداهلل7 قـال: كان 
بـة، وكان يلبس يف احلرب قلنسـوة هلـا أذنان. رسـول  اهلل9 يلبـس قلنسـوة بيضـاء مرضَّ

رواه الكليني.4

: أّن رسـول اهلل9  ]5/62[ وعــن حمّمـد بن قيـس، عن أيب جعفـر7ـ  يف حديثـ 
كان له ِمْغَفر ُيسـّمى )األسـعد(.

رواه ابن بابويه يف )األمايل( و )كتاب من ال يرضه الفقيه(.5

17. باب ما جاء يف ِمشية رسول اهلل9

]1/63[ عـن حمّمـد بن عيسـى العبيـدي، قال: حّدثنـا موىل عيل بن موسـى، عن عيل 
بـن موسـى، عن آبائـه، عن عيل:ـ  يف صفـة النبي9ـ  قـال: كان إذا مشـى كأّنام ينقلع 

من صخـر، وإذا أقبـل كأّنام ينحدر مـن َصَبب.6

1. أي: يف فتحها.
2. مكارم األخاق: 119.

3. أمايل الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 178 ح5406.
4. الكايف 6 : 462 ح2.

5. أمايل الصدوق: 67 ح2، الفقيه 4 : 179 ح5406.
6. أي من موضع  منحدر.
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رواه الطويس يف )األمايل(.1

]2/64[ وعـن جابـر بن يزيـد اجلعفي، عن أيب جعفـر الباقـر7 ـ يف صفة النبي9 
ـ قـال: كان إذا مشـى تكّفـأ كأّنه ينـزل من َصَبب.

رواه الكليني.2

]3/65[ وعـن إسـامعيل بـن حمّمـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن حمّمـد بـن عـيل بن 
احلسـني، عـن الرضـا، عـن آبائه، عـن عيل بن احلسـني، عن احلسـن بن عـيل: عن هند 
بـن أيب هالـةـ  يف صفة النبـي9ـ  قـال: كان إذا زال زال قلعًا، خيطو تكّفـؤًا ويمي َهْونًا، 

ذريع املِشـية إذا مشـى، كأّنـام ينحّط مـن َصَبب.
رواه ابن بابويه يف )العيون( و )معاين األخبار(.3

18. باب ما جاء يف سفر رسول اهلل9

]1/66[ عـن إسـامعيل بـن موسـى بـن جعفر، عـن أبيـه، عن جـّده، عن آبائـه، عن 
عـيل بن أيب طالب:: أّن رسـول اهلل9 كان يسـافر بسـّتة أشـياء: بالقـارورة، واملَِقّص، 

ـواك. وامُلْكُحَلة، واملرآة، واملشـط، والسِّ

رواه ابن األشعث.4.

]2/67[ وعـن أمحـد بـن عامـر الطائـي، وأمحـد بـن عبـداهلل الشـيباين، وداود بن سـليامن 
الغـازي، عن أيب احلسـن الرضا، عـن آبائه، عن عيل بن أيب طالب: قال: كان رسـول  اهلل9 

يسـافر يـوم اخلميس، ويقـول: فيه ترفع األعـامل إىل اهلل تعـاىل، وُتعَقد فيـه األلوية.

1. أمايل الطويس: 341 ح695.
2. الكايف 1 : 443 ح14.

3. عيون أخبار الرضا7 1 : 317 ح1، معاين األخبار: 81 ح1.
4. اجلعفرّيات: 306 ح1261.
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رواه ابن بابويه يف )العيون(.1

]3/68[ وعـن معاويـة بـن عـاّمر، عـن أيب عبـداهلل7 قـال: كان رسـول اهلل9 يف 

سـفره إذا هبـط سـّبح، وإذا صعـد كـّر.
رواه الكليني وابن بابويه.2

19. باب ما جاء يف مركب رسول اهلل9

]1/69[ عـن حمّمـد بـن قيس، عن أيب جعفر7ـ  فــي حــديث  : أّن رسـول اهلل9 

بغلتـان  لـه  وكان  ـْكب(  )السَّ واآلخـر  )الــُمْرجَتِز(،  ألحدمهـا:  يقـال  فرسـان  لـه  كان 

ـْهباء( وكانـت لـه ناقتـان يقـال إلحدامهـا:  ْلـُدل( واألُخـرى )الشَّ يقـال إلحدامهـا: )الدُّ

)الَعضبـاء(،3 واألُخـرى )اجلَدعـاء(،4 وكان لـه بعـري يمـل عليـه يقـال لـه: )الديباج(.
رواه ابن بابويه يف )األمايل( و )كتاب من ال يرضه الفقيه(.5

ناقـة رسـول اهلل9  ]2/70[ وعـن أيب بصـري، عـن أيب عبـداهلل7 قـال: كانـت 

الَقصـواء،6 إذا نـزل عنهـا علَّق عليهـا زمامها، قـال: فتخرج فتـأيت، قـال: فيناوهلا الرجل 

1. عيون أخبار الرضا7 2 : 37 ح100، صحيفة الرضا7 : 66 ح116.
2. الكايف4 : 287 ح2، الفقيه 2 : 273 ح2422.

3. قـال ابـن األثـري يف النهايـة 3 :251 هـو َعَلم منقول مـن قوهلم: ناقة عضبـاء: أي مشـقوقة األُذن، ومل 
تكن مشـقوقة األُذن.

وقال بعضهم: إهّنا كانت مشقوقة األُذن، واألّول أكثر.
وقال الزخمرشي: هو منقول من قوهلم: ناقة عضباء، وهي القصرية اليد.

4. اجلدعاء: هي املقطوعة األُُذن، وقيل: مل تكن ناقته9 مقطقوعة األُذن، وإّنام كان هذا اساًم هلا.
5. أمايل الصدوق: 67 ح2، الفقيه4 : 178 ح5406، اجلعفرّيات: 305 ـ 306 ح1258.

6. القصـواء: الناقـة التـي قطـع طـرف ُأذهنـا، ومل تكـن قصـواء وإّنـام هـذا كان لقبـًا هلـا، وقيـل: كانت 
األُذن. مقطوعـة 



 )1
(  
9

ية
بو

الن
ل 

امئ
ش

رصال
خت

م

57

الـيء، ويناوهلـا هـذا اليء، فا تلبث أن تشـبع، قـال: فأدخلت رأسـها يف ِخباء َسـُمرة 
بـن ُجنْـَدب فتنـاول َعنَـزة فرضب عىل رأسـها فشـّجها، فخرجـت إىل النبّي9 فشـكته.

رواه الكليني.1

فهرس املحتويات:

)1( باب ما جاء يف َخلق رسول اهلل9 

)2( باب ما جاء يف خاتم النبّوة

)3( باب ما جاء يف َشعر رسول اهلل9 

)4( باب ما جاء يف ترّجل رسول اهلل9 وترسيح حليته

)5( باب ما جاء يف خضاب رسول اهلل9 
)6( باب ما جاء يف كحل رسول اهلل9
)7( باب ما جاء يف سواك رسول اهلل9
)8( باب ما جاء يف لباس رسول اهلل9

)9( باب ما جاء يف عيش رسول اهلل9 
)10( باب ما جاء يف نعل رسول اهلل9

)11( باب ما جاء يف خاتم رسول اهلل9 

)12( باب ما جاء يف ختّتم رسول اهلل9 يف يمينه

)13( باب ما جاء يف صفة راية رسول اهلل9 ولوائه

)14( باب ما جاء يف صفة سيف رسول اهلل9 وَعنَزته وقضيبه
)15( باب ما جاء يف صفة درع رسول اهلل9

1. الكايف8 : 332 ح515 .
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)16( باب ما جاء يف عاممة رسول اهلل9 وَقَلنْسَوته وِمْغَفره

)17( باب ما جاء يف ِمشية رسول اهلل9 

)18( باب ما جاء يف سفر رسول اهلل9 
)19( باب ما جاء يف مركب رسول اهلل9

املصادر و املراجع:

1. أمـايل الصـدوق: للشـيخ الصـدوق أيب جعفر حمّمد بن عـيل ابن بابويـه القّميـ  ط 
مؤّسسـة األعلمي، بريوت ـ الطبعة اخلامسـة سـنة )1400ق(.

2. أمـايل الطـويس: للشـيخ أيب جعفـر حمّمـد بـن احلسـن الطـويسـ  حتقيـق مؤّسسـة 
البعثـة ـ الطبعـة األُوىل بقـم سـنة )1414ق(.

3. أمـايل املفيـد: للشـيخ املفيـد أيب عبـداهلل حمّمـد بـن حمّمد ابـن النُّعـامن البغـداديـ  
حتقيـق عـيل أكـر الغّفـاري وحسـني ُأسـتاد ويلـ  ط مجاعـة املدّرسـني بقـم.

4. األربعـون حديثـًا يف حقـوق اإلخـوان: للسـّيد حميـي الديـن حمّمـد بـن عبـداهلل 
احلسـيني املعـروف بابـن ُزهرة احللبـيـ  حتقيق نبيل رضا علـوانـ  الطبعة األُوىل بقم سـنة 

)1405ق(.

5. بصــائر الدرجات: أليب جعــفر حمّمــد بن احلسن الصّفارـ  الطبعة الثانيةـ  تصوير 
مكتبـة آية اهلل املرعي بقم سـنة )1404ق(.

6. تاريـخ أهل البيت:: حتقيق السـّيد حمّمد رضا احلسـيني اجلايلـ  ط مؤّسسـة آل 
البيـت: إلحياء الراثـ  الطبعة األُوىل سـنة )1410ق(.

7. تفسـري العّيـاش: أليب النـرض حمّمـد بن مسـعود بـن عّيـاش السـمرقندي ـ حتقيق 
السـّيد هاشـم الرسـويل املحّايتـ  ط املكتبـة العلمّية اإلسـامّية بطهرانـ  الطبعـة األُوىل.

8. تفسـري فـرات الكـويف: أليب القاسـم فرات بـن إبراهيم بـن فرات الكـويفـ  حتقيق 
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حمّمـد كاظـم املحمـوديـ  الطبعة الثانيـةـ  طهران سـنة )1416ق(.

9. تفسـري القمـي: أليب احلسـن عـيل بـن إبراهيـم بـن هاشـم القمـي ـ ط مؤّسسـة 
)1412ق(. سـنة  األُوىل  الطبعـة  ـ  بـريوت  األعلمـي، 

10. هتذيـب األحـكام يف رشح املقنعة: للشـيخ أيب جعفر حمّمد ابن احلسـن الطويسـ  
حتقيـق عيل أكر الغّفـاريـ  الطبعة األُوىل سـنة )1417ق(.

11. اجلعفرّيـات )بروايـة حمّمـد بـن األشـعث الكـويف(: تصحيـح: أمحـد الصادقـي 
األردستــاين ـ ط مؤّسسـة كوشـانبور بطهـران ـ الطبعـة األُوىل سـنة )1417ق(.

12. اخلصـال: للشـيخ الصـدوق أيب جعفـر حمّمـد بـن عيل بـن بابويه القّمـيـ  حتقيق 
عـيل أكـر الغّفـاري ـ ط مجاعة املدّرسـني بقم.

13. الزهد: للحسـني بن سـعيد األهـوازيـ  حتقيق جال الدين عـيل الصغريـ  ط دار 
األعراف، بريوت ـ الطبعة األُوىل سـنة )1413ق(.

14. صحيفـة اإلمـام الرضـا7 )بروايـة الطريس(: حتقيـق حمّمد مهـدي نجف ـ ط 
املؤمتـر العاملي لإلمـام الرضا7 ـ سـنة )1406ق(.

15. طـّب األئّمة:: للحسـني وعبداهلل ابنَي بسـطام بن سـابور الزّيـاتـ  رشح وتعليق 
حمسـن عقيل ـ ط در املحّجـة البيضاء، بريوت ـ الطبعة األُوىل سـنة )1414ق(.

16. علـل الرشائـع: للشـيخ الصـدوق أيب جعفر حمّمد بن عـيل ابن بابويـه القّميـ  ط 
املكتبـة احليدرّية بالنجف األرشف سـنة )1385ق(.

17. عيـون أخبـار الرضـا7: للشـيخ الصـدوق أيب جعفـر بـن بابويـه القّمـي ـ ط 
انتشـارات جهـان ـ طهـران.

18. قـرب اإلسـناد: ألبــي العّبـاس جعفـر بـن عبـداهلل احِلْمـرَيي ـ ط مؤّسسـة آل 
البيـت: إلحيـاء الـراث ـ الطبعـة األُوىل سـنة )1413ق(.

19. الـكايف: لثقـة اإلسـام أيب جعفر حمّمـد بن يعقوب بن إسـحاق الُكلينـي الرازي 
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ـ حتقيـق عيل أكـر الغّفـاريـ  ط دار الكتب اإلسـامّية بطهران.

20. كتــاب ُسليــم بــن قيـس اهلــايل العــامري الكــويف: ط مؤّسسـة األعلمي، 
بـريوت.

21. كتـاب َمـن ال يـرضه الفقيـه: للشـيخ الصدوق أيب جعفر حمّمــد بــن عيل بــن 
بابويـه القّمــي ـ حتقيـق عـيل أكـر الغّفـاري ـ ط مجاعة املدّرسـني بقم.

22. كشـف الغّمة يف معرفة األئّمة:: للشـيخ أيب احلسـن عيل ابن عيسـى بن أيب الفتح 
اإلربـيل، ط دار األضواءـ  بـريوت، الطبعة الثانية )1405ق(.

23. معـاين األخبـار: للشـيخ الصـدوق أيب جعفر بن بابويـه القّميـ  حتقيـق عيل أكر 
الغّفاري ـ ط سـنة )1379ق(.

24. مـكارم األخـاق: لـريض الديـن احلسـن بـن الفضـل الطـريس ـ ط مؤّسسـة 
األعلمـي، بـريوت، الطبعـة السادسـة سـنة )1392ق(.

25. املحاسـن: أليب جعفـر أمحـد بـن حمّمـد بـن خالـد الرقـيـ  حتقيق السـّيد جال 
الديـن املحـّدث األُْرمـويـ  ط دار الكتـب اإلسـامّية بطهـرانـ  الطبعـة األُوىل.

26. املسلسـات: أليب حمّمـد جعفـر بـن أمحـد بـن عـيل القمـي اإلياقـي املعـروف 
بابـن الـرازيـ  حتقيـق السـّيد حمّمـد النيشـابوريـ  ط جممع البحوث اإلسـامّية بمشـهد 

الرضـا7 ـ الطبعـة األُوىل سـنة )1413ق(.

27. النـوادر: أليب جعفـر أمحـد بـن حمّمـد بـن عيسـى األشـعري القّميـ  ط مدرسـة 
اإلمـام املهـدي/ بقـمـ  الطبعـة األُوىل سـنة )1408ق(.




