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 اآلت النيب 

 عبد الستار جادم حممد احلواني. د
 31/12/2009: تاريخ القبول 2/11/2009: تاريخ التقديم

املقدمة 

إنَّ الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
وأشيد ..ومن سيئات أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل لو ومن يضمل فال ىادي لو

َيآ َأيَُّيا أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو
الَِّذيَن َ َمُنوْا اتَُّقوْا اهلَل َح َّ ُتَقاِتِو َواْل َتُموُتنَّ ِإاّل َوأنُتْم ُمسِمُمونَ 

() .
 ََّيآ َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكم ِمن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَ  ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبث

ِمْنُيَما ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَسآًء َواتَُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن 
َعَمْيُكم َرِ يباً 

() .
   َيآ َأيََّيا الَِّذيَن َ َمُنوْا اتَُّقوْا اهلَل َو ُ وُلوْا َ واًل َسِديدًا، ُيصِمْح َلُكم َأْعَماَلُكم َو َيْغِفْر

ِلُكْم ُذُنوَبُكْم َو َمن ُيِطِ  اهلَل َوَرُسوَلُو َفَقْد َفاَز َفْوزًَا َعِظِيَماً 
() .

عميو الصبلة كالسبلـ كترعرع في مكة حاضرة الجزيرة العربية، حيث  نشأ
 في الجزيرة، األخرلعاش أىميا بمستكل ثقافي مرمكؽ نسبة إلى القبائؿ العربية 

ككاف السبب األساس في ذلؾ انفتاحيـ عمى العالـ المحيط مف حكليـ ألسباب 
، فضبلن عف أف مكة قبمة العرب، كمحط أنظارىـ، كمعتقداتيـ الدينية، اقتصادية

فكاف ىناؾ بعض التبلقحات الفكرية، كبما يتبلءـ مع الطبيعة العربية كالبيئة 
االجتماعية، كالمعتقدات الفكرية، بما ال يتقاطع مع أصالة المجتمعات العربية، 
كاعتزازىا بكؿ ما ىك مكركث، بما في ذلؾ اآلالت المستعممة ألغراض المعاش 

 . كالعمؿ كالقتاؿ

                                                 

 نينكل/العراؽ/كمية اإلماـ األعظـ .
 .102سكرة آؿ عمراف، اآلية،  (1)
 .1سكرة النساء، اآلية،  (2)
 .71 – 70سكرة األحزاب، اآليتاف،  (3)
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 التي استعمميا في             كمف ىنا تككنت فكرة البحث في آالت النبي 
حياتو، كىك يعيش كسط تمؾ المجتمعات، لما ليا مف قيمة اعتبارية، التنبع مف 

بساطة اآللة فقط، بؿ مف ككنيا استعممت مف لدف شخصو عميو الصبلة كالسبلـ، 
 مف بعده كتناقمكىا فيما بينيـ، كجعمكىا معتبران لمف اغتر مف فاىتـ بيا الصحابة 

المسمميف بالدنيا، كزينتيا، كبيرجتيا، حتى أف عمر بف الخطاب كعمر بف عبد 
العزيز رضي اهلل عنيما بعد أف آؿ إلييما األمر في إمارة المسمميف اعتمدا عند 

 كالسرير اجتماع بعض القرشييف عندىما إخراج بعض ما كرثاه مف آالت النبي 
ىذا ميراث مف أكرمكـ اهلل بو  )): كالجفنة كالقدح كالقطيفة، كيقكالف لمف حضر

.   ()((كأعزكـ اهلل بو
         فيك عميو الصبلة كالسبلـ رضي باليسير مف الدنيا، كتزىد بيا كبمتاعيا، 

ـٍ  كىافى  لىقىدٍ )فكاف القدكة الحسنة لممسمميف  سىنىةه  أيٍسكىةه  المَّلوً  رىسيكؿً  ًفي لىكي  لِّمىف حى

ك كىافى  ذىكىرى  اآٍلًخرى  كىاٍليىٍكـى  المَّلوى  يىٍرجي فضبلن عف الكقار الذم . () (كىًثيرنا المَّلوى  كى
تحممو ىذه اآلالت بيف أبناء المجتمع اإلسبلمي، لما ليا مف معافو اعتبارية ككف 

لمساتو عميو الصبلة كالسبلـ الزالت عمييا، ففي ىذا اإلناء كضع يده، كىذا 
كىكذا كاف صحابتو رضكاف اهلل عمييـ، ..... القميص المس جسده الشريؼ،

، يتبرككف كيستشفكف مرضاىـ بيا، فعف قيتدافعكف عمى فضمة مائو، كحمؿ أداكت
أنيا أرسمت مكلىن ليا إلى عبد . ()أسماء بنت أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنيا

                                                 
: أخبلؽ النبي، تحقيؽ (ىػ369ت)عبد اهلل بف محمد بف جعفر ابف األصفياني : أبك الشيخ (4)

:  ؛ الصالحي163 (ـ2007/ىػ1428/القاىرة)حامد احمد الطاىر البسيكني، دار الحديث 
الشيخ عادؿ : سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد، تحقيؽ (ىػ942ت)محمد بف يكسؼ 

، دار الكتب العممية 2أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، ط
  0 355 – 7/354( 2008/ىػ1428/بيركت)

 .21سكرة األحزاب، اآلية  (5)
أسماء بنت أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنيا، عبد اهلل بف عثماف التيمية، كالدة عبد اهلل بف  (6)

الزبير بف العكاـ، أسممت بعد سبع عشرة سنة في مكة، تزكجيا الزبير كىاجرت إلى المدينة 
 كأباىا بالطعاـ كىما في الغار عند ىجرتيما، كىي حامؿ بعبد اهلل، كانت تأتي النبي 

ابف : ينظر,  ىػ 74فسماىا النبي عميو الصبلة كالسبلـ ذات النطاقيف، ماتت أكائؿ سنة 
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اهلل بف عمر
() .ـى في الثكب،  )): فقالت بمغني أنؾ تحـر أشياء ثبلثة، العىمى

أما ما ذكرًت مف رجب، : كميثرىة األرجكاف كصكـ رجب كمو، فقاؿ لي عبد اهلل
ـى بالثكب، فإني سمعت عمر بف  فكيؼ بمف يصكـ األبد، كأما ما ذكرًت مف العىمى

 ((إنما يمبس الحرير مف الخبلؽ لو)):  يقكؿسمعت رسكؿ اهلل : الخطاب يقكؿ
ـي منو، كأما ميثرة األرجكاف، فيذه ميثرة عبد اهلل، فإذا ىي  فخفت أف يككف العىمى

 فأخرجٍت إلى ىذه جبة رسكؿ اهلل : فرجعتي إلى أسماء فخبرتيا فقالت. أرجكاف
ٌبة طيالسة كسركانيةن،ليا لبنةي ديباج، كفرجاىا مكفكفاف بالديباج ىذه : فقالت. جي

 يمبسيا، كانت عند عائشةى حتى قبضت، فمما قبضت قبضتيا، ككاف النبي 
. ()((فنحف نغسميا لممرضى يستشفى بيا 

 يتركز في معرفة القارمء           كلعؿ اليدؼ الكامف كراء معرفة آالتو 
قيمتيا الحضارية، مقارنة بآالت الزعماء كاألمراء كالحكماء، عمى الرغـ مف 

بساطتيا كزىد ثمنيا، فضبلن عف إفادة الباحث المختص بتفاصيؿ دقيقة عف تمؾ 
اآلالت، ليسيؿ الرجكع إلييا، السيما أف تمؾ المجتمعات كاف فييا الكثير مف 

الحرؼ كالميف الصناعية، عمى الرغـ مف بدائيتيا، إذ أغنت أبناءىا بما يحتاجكنو 

                                                                                                                       

الشيخ : اإلصابة في تمييز الصحابة، تحقيؽ (ىػ852ت )أحمد بف عمي العسقبلني : حجر
، دار الكتب العممية 2عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، ط

 . 8/12 (ـ2002/ىػ1423/بيركت)
 ىػ أسمـ مع أبيو، كىاجر 3عبد اهلل بف عمر بف الخطاب بف نفيؿ القرشي العدكم، كلد سنة  (7)

كىك ابف عشر، مدحو النبي عميو الصبلة كالسبلـ، مف كبار فقياء الصحابة، كأكثرىـ تمسكان 
.  4/155ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، : ينظر ( ىػ73)بالسنة، مات سنة 

يحيى . د: مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ لمقاضي عياض بف مكسى اليحصبي، تحقيؽ (8)
 . 575 – 6/574 (ـ2005/ىػ1426/المنصكرة )، دار الكفاء 3إسماعيؿ، ط



                                   (        60) العدد –آداب الراػدون 

 م2011/هـ1432

 283 

كنت أعمؿ األقداح )):  يقكؿ مكلى رسكؿ اهلل ()فيذا رافع. مف تمؾ اآلالت
.  ()((أنحتيا في حجرة زمـز

        كقد بذلت جيدم لمتكصؿ إلى معرفة ما آلت إليو ىذه اآلالت بعد كفاتو 
ذاكران ما أمكنني الكقكؼ عميو مف ذلؾ إلعطاء القارئ صكرة عف مصير تمؾ 

كيمكف أف يككف تجاكزنا بعض اآلالت التي قؿ استعمالو ليا عميو الصبلة . اآلالت
كالسبلـ، لعدـ خصكصيتيا بو، بؿ كانت عامة ألىؿ البيت، كتستعمميا النساء 

.  أكثر مف الرجاؿ، كالمدية كغيرىا
 في البحث، مقدمان صحيحي البخارم         كلـ أتجاكز إثبات أحاديث الرسكؿ 

كمسمـ عمى غيرىما مف المصادر، التفاؽ أبناء األمة عمى أنيما أصح كتابيف بعد 
كتاب اهلل تعالى، ثـ رتبت مصادر اليكامش كمراجعيا حسب كفاة مؤلفييا، دكف 

. المفاضمة بيف كتب الحديث أك كتب التاريخ أك كتب السير أك غيرىا
        كما ترجمت لمشخصيات غير المشيكرة أك المعركفة عند القارئ حسب 

.   زعمي، كتركت ما عرؼ منيا لشيرتيا
           كقد قسمت البحث عمى ثبلثة فصكؿ، تكممت في الفصؿ األكؿ، عف 

 في المنزؿ، كاندرج تحتو ثبلثة مباحث، تضمف المبحث األكؿ آالت أكمو آالتو 
كشربو كاغتسالو، أما المبحث الثاني فتكممت فيو عف آالت تجممو كزينتو، كالمبحث 

أما الفصؿ الثاني فتكممت فيو عف آالت عممو مف . الثالث، عف آالت نكمو كراحتو
خبلؿ مبحثيف، تكممت في األكؿ منيا عف آالت عممو في مكة، كالمبحث الثاني 

 في ثـ جاء الفصؿ الثالث ليميط المثاـ عف آالتو . عف آالت عممو في المدينة
القتاؿ، كذلؾ تحت أربعة مباحث، تطرؽ األكؿ منيا، إلى األسمحة الدفاعية، 

كالمبحث الثاني إلى األسمحة اليجكمية، كفي المبحث الثالث تكممت عف األسمحة 
                                                 

 يكنى أبا البىيٌي، أخذ بعض األحاديث عف النبي، كالناس يغمطكف فيو رافع مكلى النبي  (9)
 .2/372ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، : ينظر. أبا رافع: يقكلكف

عمي بف محمد بف سعكد،  تخريج الدالالت السمعية عمى ما كاف في عيد رسكؿ : الخزاعي (10)
، دار الغرب االسبلمي 2 مف الحرؼ كالصنائع كالعماالت الشرعية، طاهلل 
  .712 (ـ1999/ىػ1419/بيركت)
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كذكرت في المبحث الرابع . التي يمكف أف تككف دفاعية كىجكمية في آف كاحد
آالت الحمؿ كالشارات أك الرايات التي ليا عبلقة في القتاؿ، ثـ ختمت البحث 

.  بخاتمة ذكرت فييا أىـ النتائج التي تكصمت إلييا
كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ                        كمف 

اهلل تبارؾ كتعالى السداد كالتكفيؽ 
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متهود 

 آالت النبي –         قد يتبادر إلى الذىف لمكىمة األكلى عند قراءة عنكاف بحثنا 
 -  أف ىذه اآلالت أضيفت إليو مف باب االختصاص، بعيدان عف المماثمة

كالمشابية بيف أكساط مجتمعو الذم عاش فيو، إال أف الركايات أثبتت أف شخص 
 إال أف نكعيا لـ يكف مختصان بو بؿ كانت شائعة بيف ىذه اآلالت مختص بو 

مثاؿ ذلؾ القصعة التي استعمميا عميو الصبلة كالسبلـ كاف ىناؾ . أبناء مجتمعو
.....  ككذلؾ القدر كىكذا. العشرات مماثمة ليا عند أبناء المجتمع

        كقد رأيت مف الضركرة أف أبيف معنى اآللة كأىـ تعريفاتيا لنتكصؿ إلى 
. انطباؽ كؿ ما ذكرناه عمى حقيقة بحثنا

: قاؿ أبك قردكدة األعرابي. ىك بآلًة سكءو : تطمؽ عمى الحالة يقاؿ:         فاآللة
كيمكف . ()قد أركب اآللة بعد اآللة كأترؾ العاجز بالجدالة منعفران ليست لو محالة

.  ()أف تطمؽ اآللة عمى الشدة
.  ()فيك ما يعالج بو الفاعؿ المفعكؿ لكصكؿ األثر إليو:          أما اسـ اآللة

بأنيا مايعالج بيا الفاعؿ )): كلقد كرد لآللة عدة تعريفات فعرفيا أبك البقاء الكفكمي
نما ىك مكضع العمك، كاالرتفاع ثـ . المفعكؿ كمفتاح كنحكه كليس المنبر بآلة كا 

كالصحيح أف ىذا كنحكه مف األسماء، المكضكعة عمى الصيغة ليست عمى : قاؿ

                                                 
: تاج العركس مف جكاىر القامكس، دار اليداية، تحقيؽمحمد مرتضى الحسيني، : الزبيدم (11)

 . 28/37 (ببل)، دار اليداية مجمكعة مف المحققيف
عبد الحميد :  المحكـ كالمحيط األعظـ، تحقيؽعمي بف إسماعيؿ المرسي،: ابف سيدة (12)

لساف  (ىػ711ت) ؛ ابف منظكر 10/452( ـ2000/بيركت ) دار الكتب العمميةىنداكم،
، دار إحياء التراث 3 كمحمد صادؽ العبيدم، طبأميف محمد عبد الكىا: العرب، اعتنى بيا

 . 1/269 (ببل/بيركت)العربي 
محمد عبد . د: كتاب التعريفات، تحقيؽ (ىػ816ت)عمي بف محمد الشريؼ : الجرجاني (13)

 .82( 2003/ىػ1424/بيركت)الرحمف المرعشمي، دار النفائس 



                               عبد الستار جاسم محمد الحياني. د                                                                اآلت النبي  

 286 

بأنيا الكاسطة بيف الفاعؿ كالمنفعؿ في كصكؿ : كعرفيا الجرجاني. ()((القياس
أثره إليو، كالمنشار لمنجار، كالقيدي األخير إلخراج العمة المتكسطة كاألب بيف الجد 

كاالبف، فإنيا كاسطة بيف فاعميا كمنفعميا، إال أنيا ليست بكاسطة بينيما في 
كصكؿ أثر العمة البعيدة إلى المعمكؿ ألف أثر العمة البعيدة ال يصؿ إلى المعمكؿ 
نما الكاصؿ إليو أثري العمة المتكسطة  فضبلن عف أف يتكسط في ذلؾ شيءه آخر، كا 

بأنيا سرير الميت : كعرفيا ابف منظكر. ()ألنو الصادر منيا كىي مف البعيدة
: حيث انشد الشاعر كعب بف زىير

ٍدبىاىءى مىٍحمهكؿه  تهوه              يكمان عمى آلةو حى ىمى ٍف طىاىلىٍت سىبلى  كهٌؿ ابًف أهنثىى كىا 
.  ()ىي كؿ ما اعتمؿ مف األداة: اآللة:  بؿ أطمؽ ذلؾ كقاؿ

. ()بأنيا الكاسطة بيف الفاعؿ كالمنفعؿ عند كصكؿ أثره إليو: كعرفيا السيكطي
: بؿ كجدنا أف اآللة تطمؽ حتى عمى أعضاء جسـ اإلنساف أك الحيكاف قاؿ الجاحظ

فجناحا الطائر يداه كيدا اإلنساف جناحاه كلذلؾ إف قيطعت يدي اإلنساف لـ ييجد ))
كالدابة قد تقـك عمى . العىٍدك ككذلؾ إف قيطعٍت رجؿ الطائر لـ يستطع الطيراف

فيـ في عدد األيدم كاألرجؿ : رجميف دكف يدييا كاإلنساف قد يمشي عمى أربع قالكا
سكاء كفي اآلالت األربع، إال أف اآللة تككفي في مكاف ببعض األعماؿ أليؽ كىك 
عمييا أسيؿ فتجذبيا طبائعيا إلى ما فييا مف ذلؾ كمشي الدابة عمى يدييا كثقؿ 

. ()((ذلؾ عمى اإلنساف
، كقكؿ عمي بف أبي طالب  :         كيمكف أف تطمؽ اآللة عمى الًعمـً

نستعمؿ آلة الديف في طمب الدنيا إنما يعني بو الًعمـ ألف الديف إنما يقكـ ))

                                                 
عدناف دركيش  ك محمد :  تحقيؽ معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية،كتاب الكميات (14)

. 1/174 (ـ1998/ىػ1419/بيركت)  مؤسسة الرسالة المصرم،
  .91كتاب التعريفات،  (15)
 . 1/269لساف العرب،  (16)
، تحقيؽ: السيكطي (17) د محمد إبراىيـ عبادة، .أ: عبد الرحمف جبلؿ الديف، معجـ مقاليد العمـك

 . 1/136 (ـ2004/ىػ1424/القاىرة)مكتبة اآلداب، 
عبد السبلـ محمد ىاركف، دار : كتاب الحيكاف، أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ، تحقيؽ (18)

.  5/221 (ـ1996/ىػ1416/بيركت)الجيؿ 
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كاعمـ أف )): ككذلؾ عمى العقؿ إلدراؾ الشيء قاؿ أبك البقاء. ()((بالًعمـ
اإلدراؾ ىك عبارة عف كماؿ يحصؿ بو مزيد كشؼ عمى ما يحصؿ في النفس مف 
الشيء المعمـك مف جية التعقؿ بالبرىاف أك الخبر كىذا الكماؿ الزائد عمى ما في 
النفس بكؿ كاحدة مف الحكاس ىك المسمى إدراكان ثـ ىذه اإلدراكات ليست بخركج 
نما  شيء مف اآللة الداركة إلى الشيء المدرؾ كال بانطباع صكرة المدرؾ فييا كا 

. ()((ىي معنى يخمقو اهلل تعالى في تمؾ الحاسة
         كمف خبلؿ ىذا يمكننا أف نتكصؿ إلى بعض الحقائؽ التي يمكف مف 

: خبلليا إف ندرج  كؿ تمؾ اآلالت التي ذكرناىا في بحثنا تحت مسمى اآللة
اآللة كؿ ما قد يحصؿ بو نفع عمى الفاعؿ، كآالت الحداديف كالنجاريف  -

.  كالخياطيف بؿ ككؿ آالت أصحاب الصنائع كالحرؼ
.يمكف أف تككف اآللة مادية محسكسة أك معنكية كعقؿ اإلنساف -
. يمكف أطبلؽ اآللة عمى أعضاء جسـ اإلنساف -

              
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 

                                                 
 . 10/452ابف سيدة، المحكـ كالمحيط األعظـ،  (19)
.  1/66كتاب الكميات،  (20)
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آالت املنزل : الفصل األول

      عاش عميو الصبلة كالسبلـ منذ نشأتو الحياة الطبيعية التي عاشيا أبناء 
مجتمعو، كشاركيـ في العديد مف مظاىرىـ االجتماعية التي خمت مف مظاىر 

التحمؿ كاالنحراؼ، كالتي فسرت بعد ذلؾ في شرع اهلل بالمحرمة، كلـ يكف ليميز 
نفسو عنيـ، حيث كلد مف أبكييف ليما الشرؼ في قبائميما، كترعرع بيف حياة 

الترؼ المقبكؿ كىك في أحضاف جده عبد المطمب، كالتي لـ تدـ طكيبلن، حيث بقي 
سنتيف انتقؿ بعدىا إلى رعاية عمو أبي طالب، لكفاة جده حيث حياة التعب 

.  ()كالعكز
          لقد كانت اآلالت المنزلية شائعة في بيئتو، كالتي كاف ليا األثر في 
خدمة اإلنساف، سكاء كاف ذلؾ في مأكمو أـ مشربو أـ ممبسو أـ كسائؿ نكمو 

كراحتو، لنقؼ عمى حقيقة ما استعممو عميو الصبلة كالسبلـ مف كسائؿ ساعدتو في 
تسييؿ سبؿ حياتو، كيسرت لو سبؿ الراحة كالتمذذ في أدنى ما أباحو الشارع 

.  الحكيـ

                                                 
 عند قكلو البف أخيو محمد قبؿ زكاجو مف كردت إشارة في حديث أبي طالب عـ النبي  (21)

خديجة، حيف طمب منو أف يعرض نفسو عمييا مف أجؿ أف يتاجر بماليا قبؿ أف يسبقو إلى 
: ذلؾ غيره، تشير إلى حالة الفقر كالعكز الذم كانت تعيشو أسرة أبي طالب حيث قاؿ

كخديجة بنت خكيمد تبعث رجاالن مف قكمؾ في عيراتيا فيتجركف ليا كيصيبكف منافع، ...))
فمك جئت كعرضت نفسؾ عمييا  ألسرعت إليؾ كفضمتؾ عمى غيرؾ، لما يبمغيا مف 

طيارتؾ، كأني كنت ألكره أف تأتي الشاـ، كأخاؼ عميؾ مف الييكد، كلكف ال نجد مف ذلؾ 
: دالئؿ النبكة، تحقيؽ (ىػ430ت)أحمد بف عبد اهلل األصفياني : أبي نيعيـ: ينظر( (......بدان 
  (ـ1986/ىػ1406/بيركت)، دار النفاس 4محمد ركاس قمعجي ك عبد البر عباس، ط. د
1/172 – 173  .
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        كيمكننا القكؿ إف ىذه اآلالت عمى ما فييا مف بدائية، مقارنة بآالت 
مجتمعاتنا المتقدمة كالمتطكرة، إال أنيا كانت تمثؿ رمز التطكر كالتقدـ، بما 

لممجتمع المكي مف مكانة كرقي بيف أكساط المجتمع العربي آف ذاؾ، بمدنيتيا 
يًف الفارسي كالركماني، مف خبلؿ مبلحتيا التجارية،  كأسكاقيا كانفتاحيا عمى العالىمى
كككنيا محط أنظار كترحاؿ عرب الجزيرة كميـ لمكانتيا الدينية، لكجكد بيت اهلل 
فييا، إذ يقصده الناس طيمة أياـ السنة األمر الذم يعزز مف عممية االحتكاؾ 
االجتماعي كنقؿ العديد مف كسائؿ التحضر كالتطكر مف القبائؿ كالشعكب  

.  األخرل
املبحث األول 

آالت األكل والشرب واالغتسال  

 لنفسو كألسرتو منيجان يسير عميو في معاشو، استمده مف         رسـ النبي 
كاقع ميمتو السماكية التي كمؼ بيا، فزىد في الدنيا، كزخرفتيا، كمبلذىا، كرضي 

باليسير منيا، كبما يسد الرمؽ، كلذلؾ قاؿ في حديث أبي ىريرة 
() :(( الميـ

 اكفيـ مف القكت بما ال يرىقيـ إلى ذؿ المسألة، أم. ()((ارزؽ آؿ محمد قكتان 
فأكؿ خبز الشعير . ()كال يككف فيو فضكؿ تبعث عمى الترفو كالتبسط في الدنيا

حتى أف سيؿ بف سعد . مف دكف نخؿ الدقيؽ أك تصفيتو كتنقيتو
()يقكؿ  :

                                                 
عبد الرحمف بف عامر بف عبد ذم الشرم، مف دكس، أسمـ عاـ خيبر، كىاجر إلى المدينة  (22)

 كأخذ عنو الكثير مف األحاديث، حتى أصبح مف أحفظ الصحابة لمحديث، كالـز النبي 
اإلصابة في : ابف حجر: ينظر ( ىػ50)كذلؾ أف رسكؿ اهلل دعا لو، ككناه أبا ىر، تكفي سنة 

 . 7/348تمييز الصحابة، 
الشيخ عبد : البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر العسقبلني، تحقيؽ (23)

 . 11/340( 2000/ىػ1421/دمشؽ)، دار الفيحاء 3العزيز بف باز، ط
الشيخ عبد العزيز بف : أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح البخارم، تحقيؽ: ابف حجر (24)

.  11/331( 2000/ىػ1421/دمشؽ)، دار الفيحاء 3باز، ط
، ف مالؾ األنصارم ألساعدم، مف مشاىير الصحابة، ركل عف النبي سيؿ بف سعد ب (25)

. 3/167ف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، اب: ينظر (ىػ 91)عاش مئة سنة، مات سنة 
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، عمى الرغـ مف ()(( منخبلن مف حيف ابتعثو اهلل حتى قبضوما رأل النبي ))
سفره قبؿ بعثتو إلى الشاـ، كالتي سكنيا الركـ، كآالت الترفو عندىـ متكفرة بما فييا 

، مما يؤكد قدرتو عمى شراء مثؿ ىذه اآلالت كاستعماليا، إال ()مناخؿ الدقيؽ
فجاءت آالتو مبسطة بنكعيا، كشكميا، . أفَّل تزىده في الدنيا، حاؿ بينو كبيف ذلؾ

 لممناخؿ ىك  برؤيتو مما يؤكد أف ما عناه سيؿ . كحجميا، كعددىا
.  االستعماؿ كليست الرؤية المجردة فقط

 
:  الت األكل: أوالً   

 بضـ السيف كسككف الفاء كفتح الراء ىي التي يؤكؿ عمييا، : الُسْفَرة
فكاف عميو الصبلة كالسبلـ . ()كسميت بذلؾ ألنيا تبسط إذا أيكؿ عمييا
يأكؿ عمييا، ففي حديث أنس بف مالؾ 

()ما أكؿ نبي اهلل )):  قاؿ
عمى ًخكىاف
()كال في سيكيريجة 

() كال خبز لو مرقؽ، كقد سئؿ فعمى ما 

                                                 
صالح : المكاىب المدنية بالمنح المحمدية، تحقيؽ (ىػ923ت )أحمد بف محمد : القسطبلني (26)

 . 2/383 (ـ2004/ىػ1425/بيركت)، المكتب اإلسبلمي 2أحمد الشامي، ط
. المصدر نفسو (27)
 ؛ معركؼ الرصافي، اآللة كاألداة كما يتبعيا مف 6/278ابف منظكر، لساف العرب،  (28)

عبد الحميد الرشكدم، دار الرشيد لمنشر : المبلبس كالمرافؽ كالينات، تحقيؽ
.  143( 1980/ببل/بغداد)

انس بف مالؾ بف النضر األنصارم الخزرجى، خادـ النبي عميو الصبلة كالسبلـ، كأحد  (29)
 عشر سنيف، بعد أف أتت بو أمو إليو كىك غبلـ، المكثريف عنو مف الركاية، خدـ النبي 

.  1/275ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، : ينظر ( ىػ93)مات سنة 
أبك السعادات المبارؾ بف : ابف األثير: ينظر. ىك ما يكضع عميو الطعاـ عند األكؿ: ًخكىاف (30)

، 2الشيخ خميؿ مأمكف شيحا، ط: محمد الجزرم، النياية في غريب الحديث كاألثر، تحقيؽ
.  1/541 (ـ2006/ىػ1427/بيركت)دار المعرفة 

ىي بضـ السيف كالكاؼ كالراء، إناء صغير يؤكؿ فيو الشيء القميؿ مف األدـ، : السيكيريجة (31)
.  1/790ابف األثير، النياية في غريب الحديث، : ينظر. كىي فارسية
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كغالب األمر أنيا كانت تصنع . ()((عمى ىذه السفرة: كانكا يأكمكف؟ قاؿ
مف جمد الدكاب بعد أف تدبغ، لما في ذلؾ مف دكاعي النظافة، كعدـ تساقط 

. فضبلت الطعاـ عمى األرض، مما قد يككف مظنة الكطأ عميو باألقداـ
. فضبل عف إضفاء جمالية في األكؿ كحفظو عف التمكث باألرض

 بفتح الصاد كسككف الحاء كفتح الفاء ىي إناء كالقصعة : الَصْحَفة
فكاف لمنبي . ()يؤكؿ فييا كىي ما تكفي لشخص كاحد. ()المبسكطة

 كاحدة منيا يأكؿ فييا ما يقدـ لو مف طعاـ في بيتو أك ما ييدل لو مف 
 يتتبع رأيت رسكؿ اهلل )):  قاؿبيكت أصحابو، فعف أنس بف مالؾ 

كالدباء ىك القرع، كيمكف أف . ()((الديباء مف الصحفة فبل أزاؿ أحبو
يككف قد أكؿ فييا عميو الصبلة كالسبلـ طعامان آخر مما كاف شائعان متيسران 

آف ذاؾ، كالخؿ كالزيت، أك طعاـ آخر لككف جؿ أطعمة العرب متقاربة 
. ()الكيفية تصنع مف الدقيؽ كالمبف كالسمف كالتمر

 إناء أك كعاء يؤكؿ فيو كيثرد، : بفتح القاؼ كسككف الصاد ىي: الَقْصعة
. ()كىي ما تكفي لعشرة أشخاص. ()ككاف ييتخذ مف الخشب غالبان 

                                                 
الجامع الصحيح كىك سنف  (ىػ279ت)أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة : الترمذم (32)

 ؛ أبك الشيخ، 4/220 (ببل/بيركت)احمد محمد شاكر، دار الكتب العممية : الترمذم، تحقيؽ
شرح السنة،  (ىػ516ت )اإلماـ الحسيف بف مسعكد :  ؛ البغكم198 كآدابو، أخبلؽ النبي 

 (ـ1983/ىػ1403/بيركت)، المكتب اإلسبلمي 2تحقيؽ زىير الشاكيش كشعيب األرنؤكط، ط
11/284 – 285 . 

 . 7/291 ؛ ابف منظكر، لساف العرب، 2/15ابف األثير، النياية في غريب الحديث،  (33)
حمد طيماز، : فقو المغة كسر العربية، تحقيؽ (ىػ430ت)أبك منصكر عبدالممؾ : الثعالبي (34)

 . 295 (ـ2004/ىػ1425/بيركت)دار المعرفة 
 كقاؿ المحقؽ حامد 216 ؛  أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 4/399البخارم، فتح البارم،  (35)

 .صحيح اإلسناد:البسيكني
  .299الثعالبي، فقو المغة،  (36)
عبدالحميـ منتصر كعطية .إبراىيـ أنيس ك د.  ؛ د11/193ابف منظكر، لساف العرب،  (37)

 . 740 (ببل/بيركت)الصكالحي كمحمد خمؼ اهلل احمد، المعجـ الكسيط، دار االمكاج 
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فكاف عميو الصبلة كالسبلـ يستعمميا، كغالب استعمالو ليا إذا أكؿ مع 
، فعف عبد اهلل ()أصحابو أك حؿ عميو ضيكؼ، ككانت تسمى الغراء

بف بيسر 
()كاف لمنبي )):  قاؿ قصعة يحمميا أربعة رجاؿ يقاؿ 

ليا الغراء فمما أضحكا كسجدكا الضحى أتي بتمؾ القصعة كقد ثرد فييا 
ما ىذه الجمسة؟ :  فقاؿ أعرابيفالتفكا عمييا فمما كثركا جثا رسكؿ اهلل 

إف اهلل تعالى جعمني عبدان كريمان كلـ يجعمني جباران عنيدان ثـ : قاؿ النبي 
كال غرابة في ذلؾ .  ()((كمكا مف حكالييا كدعكا ذركتيا يبارؾ فييا: قاؿ

أف يككف لمنبي عميو الصبلة كالسبلـ مثؿ ىذه الجفنة يستعمميا في بعض 
أحايينو لضيؼ قادـ أك الجتماع بعض أصحابو عنده، إذ إف الكـر سجية 

فقد كرد .  أكـر األكرميفمبلزمة لمعرب عمى مر العصكر كاألزمنة، كىك 
أف جفنة عبد اهلل بف جدعاف، كىك مف أىؿ مكة، كاف ييستظؿ بيا 

ككاف عميو الصبلة كالسبلـ يأكؿ بيده، دكف اتخاذه ألية كسيمة . ()لسعتيا
                                                                                                                       

 . 180 ؛ معركؼ الرصافي، اآللة كاألداة، 295الثعالبي، فقو المغة،  (38)
محمد ناصر الديف : سنف أبي داكد، تحقيؽ (ىػ275ت)سميماف بف األشعث : أبك داكد (39)

  ؛  أبك 56ا (ببل/الرياض)مشيكر حسف آؿ سمماف، دار المعرؼ : األلباني، اعتنى بو
محمد : حسف اإلسناد ؛ ابف القيـ:  كقاؿ المحقؽ حامد البسيكني198الشيخ، أخبلؽ النبي، 

شعيب : زاد المعاد في ىدم خير العباد، تحقيؽ (ىػ821ت)أبف أبي بكر الزرعي الدمشقي 
 ؛ 1/128 (ـ2003/ىػ1424/بيركت)، مكسسة الرسالة 4األرنؤكط كعبد القادر األرنؤكط، ط

حسف بف عبيد باحبيشي، دار : الشمائؿ الشريفة، تحقيؽ (ىػ911)جبلؿ الديف : السيكطي
 . 7/167 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل، 1/232 (ببل)طائر العمـ لمنشر كالتكزيع 

 كركل عنو كثيركف، مات بالشاـ، عبد اهلل بف بيسر المازني، صحابي، ركل عف النبي  (40)
.  4/20ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، : ينظر ( ىػ88)سنة 

محمد ناصر الديف : سنف ابف ماجة، تحقيؽ (ىػ273ت)محمد بف يزيد القزكيني : ابف ماجة (41)
 ؛ أبك 550 (ببل/الرياض)مشيكر حسف آؿ سمماف، مكتبة المعارؼ : األلباني، اعتنى بو

محمد ناصر الديف، سمسمة األحاديث الصحيحة :  ؛ األلباني569داكد، سنف أبي داكد، 
 .   2/749 (ـ1995/ىػ1415/الرياض)كشيء مف فقييا كفكائدىا، مكتبة المعارؼ 

محمد : ، تحقيؽمجمكع غرائب أحاديث النبي  (ىػ450ت )محمد بف عبدالجبار :السمعاني (42)
 (ـ1987/ىػ1427/مكة المكرمة)بف عبدالرحمف آؿ سعكد، نادم مكة الثقافي كاألدبي 

2/756 . 
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أخرل، لغرض رفع الطعاـ مف القصعة إلى فمو، كأكد عمى األكؿ باليد 
.  ()اليمنى دكف اليسرل

  مفرده طبؽ كىك ما يؤكؿ فيو يمكف أف تككف صغيرة : األطبا
إذ كاف عميو الصبلة كالسبلـ يأكؿ في مثؿ ىذه األطباؽ، رغـ . ()الحجـ

ما حممتو مف بساطة في ىيئتيا كشكميا كعددىا، فمـ يكف ليمتمؾ إال طبقان 
أتي يكمان ببدر  ))أك طبقيف، يقدـ لو فييا بعض المأككالت، فمقد كرد أنو 

فيو خضرات مف بقكؿ فكجد ليا ريحان فسأؿ فأخبر بما فييا مف البقكؿ فقاؿ 
كؿ فإني أناجي : قربكىا إلى بعض أصحابو كاف معو فمما رآه كره أكمو فقاؿ

كيبدك مف خبلؿ اآلثار الكاردة في ذلؾ أنيا كانت .  ()((مف التناجي
.صغيرة الحجـ ما يمكف أف تكفي شخصان أك شخصيف

 أسـ لما يطبخ فيو المحـ كغيره، مؤنث كقيؿ يؤنث كيذكر، : القدر: القدور
كقدكر راسيات: قاؿ تعالى

() .طبختيوي في القدر، : كقدرت المحـ
ككاف لمنبي عميو الصبلة كالسبلـ نكعاف مف . ()المطبكخ فييا: كالقىًديري 

ىذه القدكر، نكع يطبخ فيو بعض األطعمة، كنكع آخر يستعمؿ لبلستحماـ، 
 سكل قدر كاحدة يستعمميا في فربما لـ يمتمؾ . كسنتكمـ عنو في مبحثو

بيتو لكؿ زكجة مف زكجاتو، يطيى فييا بعض األطعمة التي تحتاج إلى 
 إذا كاف النبي )):  قالت()طيي، فعف أـ سممة رضي اهلل عنيا

                                                 
 . 1/358ابف حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (43)
  .8/121ابف منظكر، لساف العرب،  (44)
السمعاني، : ينظر: ىك الطبؽ:  كالبدر2/431البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (45)

 .    ،1/145مجمكع غرائب أحاديث النبي 
   .  13سكرة سبأ، مف اآلية،  (46)
.  261 ؛ معركؼ الرصافي، اآللة كاألداة، 660األصفياني، مفردات ألفاظ القرآف،  (47)
ىند بنت أبي أمية بف المغيرة القرشية المخزكمية، أـ المؤمنيف، كانت زكجان البف : أـ سممة (48)

آخر (ىػ63)، مف أكؿ المياجريف إلى المدينة، ماتت سنة عميا، فمما مات تزكجيا الرسكؿ 
 .  8/404ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، : ينظر. أميات المؤمنيف مكتان 
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اشتكى أحده مف أىمو كضعنا القدر عمى األثافي، كجعمنا ليـ لب الحنطة 
. ()((بالسمف، حتى يككف أحدي األمريف، فبل ينزؿ إال عمى برءو أك مكت

 ثـ تقدـ لو عميو الصبلة كالسبلـ، تكفي بعض األحياف تطبخ فيو خضراكا
أتي بقدر فيو خضرات مف بقكؿ فكجد ليا ))فمقد كرد أنو 

.  ()((...........ريحان 
 تذكؽ النبي عميو الصبلة العديد مف المائعات المتيسرة في  الت الشرب:   ثانياً 

حساسًو بالتمذذ بما طاب،  مجتمعو، كالمباحة في الشرع الحكيـ، كلذكقو الرفيع، كا 
كاف رسكؿ )):  قالت() لو الماء، فعف عائشة رضي اهلل عنيابي كاف ييستعذى 

ىك البحث عف : كاالستعذاب. ()(( يستعذب لو الماء مف بئر سيقيااهلل 
كشرب النبيذ كالمبف المشنكف بالماء فعف ابف عباس . أعذب ماء في المدينة

 () أنا كخالد بف الكليددخمت مع رسكؿ اهلل )):  قاؿ()رضي اهلل عنيما
                                                 

ىي الحجارة التي تنصب :  كاألثافي ،1/660السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي  (49)
 .2/109ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر. كتجعؿ القدر عمييا

كقد كردت ركايتاف لمحديث في نفس . 2/431البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (50)
 . المكضع مرة قدر كأخرل بدر

عائشة بنت أبي بكر الصديؽ، عبد اهلل بف عثماف، عقد عمييا النبي في مكة كدخؿ بيا  (51)
ابف حجر، : ينظر (ىػ58)منصرفو مف بدر، مف عمماء الصحابة كفقيائيـ، ماتت سنة 

 . 8/231اإلصابة، 
: محمد بف حباف بف أحمد البستي، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، تحقيؽ: ابف حباف (52)

 كقاؿ الشيخ 12/149 (ـ1993/ ىػ1414/ بيركت )، مؤسسة الرسالة 2شعيب األرنؤكط، ط
مف طرؼ الحرة، : كالسقيا. 384– 11/383البغكم، شرح السنة،إسناده قكم ؛ : شعيب

بضكاحي المدينة المنكرة ذات حجارة سكداء كىذه المنطقة مشيكرة بصفاء جكىا كعذكبة آبارىا 
محمد السيد، المدينة المنكرة : الككيؿ: ينظر. كيضـ معظميا اآلف سكر محطة السكة الحديد

.  52 (ـ1996/ىػ1417/دمشؽ)معالـ كحضارة، دار القمـ 
عبد اهلل بف العباس بف عبدالمطمب القرشي الياشمي، كلد قبؿ اليجرة بثبلث سنيف، دعا لو  (53)

ابف حجر، اإلصابة، : ينظر (ىػ68) بالعمـ كالفقو، فأصبح حبر األمة، مات سنة النبي 
4/121. 

 سيفان مف خالد بف الكليد بف المغيرة القرشي المخزكمي، أسمـ قبؿ الفتح، سماه النبي  (54)
، يركل أنو ما خاض  سيكؼ اهلل، أرسمو أبك بكر لحرب أىؿ الردة، ثـ حرب فارس كالرـك
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 كأنا عمى يمينو  فجاءنا بإناء مف لبف فشرب رسكؿ اهلل ()عمى ميمكنة
فقمت ما كنت ! الشربة لؾ، فإف شئت آثرت بيا خالدان : كخالد عمى شمالو، فقاؿ
.  ()((ألكثر عمى سؤرؾ أحدان 

      ككاف لو عميو الصبلة كالسبلـ أنكاعه متعددة مف آالت الشرب، باستثناء 
بعضيا مصنكع مف . آنية الذىب كالفضة لصحة نييو عف األكؿ كالشرب فييا

كنت )): جمد، كبعضيا اآلخر مف خشب أك مف قكارير، حتى قاؿ ألصحابو
، غير أف ال  نييتكـ، عف األشربة إال في ظركؼ األدـ، فاشربكا في كؿ كعاءو

كالظاىر أف بعض آالت شربو خصصت ألنكاع خاصة . ()((تشربكا مسكران 
.  مف أشربتو

 ىي التي يشرب بيا: األقداح: أ داحو() فمقد استعمؿ عميو الصبلة ،
كالسبلـ أنكاعان متعددة مف األقداح، السيما بأحجاميا المختمفة، كذات 

رأيت )):  قاؿ()تسميات متنكعة، لمتمييز بينيا، فعف عاصـ األحكؿ

                                                                                                                       

ابف حجر، اإلصابة، : ينظر. بمدينة حمص (ىػ21)مات سنة . معركة إال انتصر فييا
2/215  .

 سنة سبع ميمكنة بنت الحارث بف حزف اليبللية، أـ المؤمنيف، تزكجيا رسكؿ اهلل  (55)
ابف : ينظر (ىػ51)منصرفو مف عمرة القضية، بسرؼ، كىك مكاف قرب مكة، ماتت سنة 

.   8/322حجر، اإلصابة، 
محمد بف عيسى :حديث حسف ؛ الترمذم:  كقاؿ األلباني564أبك داكد، سنف أبي داكد،  (56)

محمد عبدالعزيز : الشمائؿ المحمدية كالخصائص المصطفكية، تحقيؽ (ىػت)
    .88 (ـ/ىػ/بيركت)، دار الكتب العممية الخالدم، ط

 ؛ البغكم، شرح السنة، 9/529مسمـ، تكممة فتح المميـ عمى شرح صحيح مسمـ لمعثماني،  (57)
11/367  .

خميؿ مأمكف شيحا، : معجـ الصحاح، اعتنى بو (ىػ393ت)إسماعيؿ بف حماد : لجكىرما (58)
 . 260 ؛ معركؼ الرصافي، اآللة كاألداة، 840 (ـ2005/ىػ1426/بيركت)دار المعرفة 

عاصـ بف سميماف أألحكؿ البصرم، مكلى عثماف، تابعي ثقة، ركل عف انس كغيره مف  (59)
. ليس في العكاصـ أثبت مف األحكؿ: الصحابة، كركل عنو قتادة كغيره، قاؿ أبك الشيخ
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:  عند أنس بف مالؾ ككاف قد انصدع فسمسمو بفضة، قاؿقدح النبي 
قاؿ :  نكع مف أنكاع الخشب، قاؿ()كىك قدح جيد عريض مف نضار

. ()(( في ىذا القدح أكثر مف كذا ككذالقد سقيت رسكؿ اهلل : أنس
ككاف ىذا القدح مف خشب يسمى المغيث، لو حمقة مف حديد، أراد أنس بف 

مالؾ أف يغير حمقتو إلى ذىب أك فضة بعد كفاة النبي عميو الصبلة 
ال تغٌيرٌف شيئان صنعو رسكؿ اهلل )):  قائبلن ()كالسبلـ، فمنعو أبك طمحة

 .فتركو))() . ككاف عميو الصبلة كالسبلـ يشرب فيو كيتكضأ منو في
يقدر حجمو بأكثر مف نصؼ مد، يستعممو في الحضر . ()أحياف أخرل

كقد آؿ ىذا القدح بعد . ()كالسفر، يعمقو في رحمو بحمقتو أثناء سفره
مكت النبي عميو الصبلة كالسبلـ، إلى أنس بف مالؾ، حافظ عميو حتى 

                                                                                                                       

إبراىيـ : اعتنى بوتيذيب التيذيب،  (ىػ852ت)احمد بف عمي العسقبلني : ابف حجر: ينظر
.  2/252  (ـ/ىػ/بيركت)الزيبؽ ك عادؿ مرشد، مؤسسة الرسالة 

ابف : ينظر. الخالص مف العكد كأصمو مف شجر النبع كلكنو يميؿ إلى الصفرة: النضار (60)
.  10/124حجر، فتح البارم شرح صحيح البخارم، 

 ؛ 11/370 ؛ البغكم، شرح السنة، 10/121البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (61)
مجمكعة مف المحققيف : البداية كالنياية، تحقيؽ (ىػ774ت)أبك الفداء إسماعيؿ : ابف كثير

بشار عكاد معركؼ، دار ابف كثير . كراجعو الشيخ شعيب األرنؤكط كد
 . 2/416 ؛ القسطبلني، المكاىب ألمدنية، 5/522 (ـ2007/ىػ1428/بيركت)

زيد بف سيؿ بف األسكد األنصارم الخزرجى، أبك طمحة، مف فضبلء الصحابة، ىك القائؿ  (62)
ابف حجر، اإلصابة، : ينظر (ىػ50)نحرم دكف نحرؾ، مات سنة :  في المعركةلمنبي 

2/502 . 
 5/522 ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 10/122البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (63)

 . 10/121؛ ابف حجر، فتح البارم، 
 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد، 224أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (64)

7/232 . 
عيكف األثر في فنكف المغازم  (ىػ734ت)محمد بف محمد اليعمرم : ابف سيد الناس (65)

محمد العيد الخطراكم كمحي الديف مستك دار ابف .د: كالشمائؿ كالسير، تحقيؽ
 . 2/417( 1992/ىػ1413/بيركت)كثير
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فعف أبي عبد اهلل .  ثـ بيع القدح بعد كفاتو()انتقؿ إلى ابنو النضر
رأيت ىذا القدح بالبصرة كشربت منو، ككاف أيشتيًرمى )):  قاؿ()البخارم

يبدك أنو درىمان ال . ()(( ألؼةمف ميراث النضر أبف أنس بثمانمائ
ككاف لو أقداح أخرل غير ىذا القدح كليا أسماء منيا، الٌذباؿ كالقمر . ديناران 

. ()كالرياف
كاستعمؿ عميو الصبلة كالسبلـ قدح القكارير، أىداه لو المقكقس أك           
. ()كاف متكسط الحجـ يسع ما يركم شخصيف أك ثبلثة. ()النجاشي

 يدعى بالسعة، استعممو لمشرب ()ككاف لو قدح أخر يطمؽ عميو العقب
.  ()كالكضكء

                                                 
النضر بف أنس بف مالؾ األنصارم، أبك مالؾ البصرم، تابعي ثقة، ركل عف أبيو كابف  (66)

ابف حجر، : ينظر. عباس كزيد بف األرقـ، كركل عنو قتادة كغيره، مات قبؿ أخيو مكسى
 . 4/222تيذيب التيذيب، 

ماـ  (67) محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي، أبك عبد اهلل البخارم، جبؿ الحفظ، كا 
 . 404ابف حجر، تقريب التيذيب، : ينظر (ىػ256)الدنيا في فقو الحديث، مات سنة 

 بف يكسؼ، شرح ممحمد عبد الباؽ: ؛ الزرقاني2/417القسطبلني، المكاىب المدنية،  (68)
 الخالدم، دار الكتب زمحمد عبد العزم: الزرقاني عمى المكاىب المدنية، صححو

 . 6/231 (ـ1996/ىػ1417/بيركت)العممية
عبد :  المناكم7/234 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/127ابف القيـ، زاد المعاد،  (69)

أبك الفضؿ : الفتكحات السبحانية في شرح نظـ السيرة النبكية، تحقيؽ (ىػ1031ت)الرؤكؼ 
 . 2/415 (ـ2007/ىػ1428/الرياض)الدمياطي، مكتبة الرشد

رياض عبد اهلل عبد : الطبقات الكبرل،  أعد فيارسيا (ىػ230ت )محمد بف منيع : ابف سعد (70)
 5/509 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 1/237 (ببل/بيركت )، دار إحياء التراث اإلسبلميمالياد

 .7/232 ؛ الصالحيف سبؿ اليدل كالرشاد، 1/229؛ السيكطي، الشمائؿ الشريفة، 
  .1/229السيكطي، الشمائؿ الشريفة،  (71)
 . 11/235ابف منظكر، لساف العرب، : قدح ضخـ غميظ، جافي، ينظر: العقب (72)
  .1/127ابف القيـ، زاد المعاد،  (73)
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  ُىك ما يصنع مف جمد السخمة أك الشاة، كيستعمؿ لمماء أك المبف : السِّسقاء
 كمما الشؾ فيو أنو عميو الصبلة كالسبلـ كاف صاحب ذكؽ ()أك النبيذ

رفيع يتمذذ فيما يشربو في شكمو ككصفو، فيطمب ما لذ مف الماء ببركدتو، 
ليذىب بو عطش الصيؼ كحرارتو، فقد كرد عف جابر بف عبد اهلل 


()كاف رجؿ مف األنصار يبرد لرسكؿ اهلل )):  قاؿ الماء في 

.   ()((شجاب لو عمى حمار مف جريد
      ففي بعض األكقات يستعمؿ السقاء لمماء يشرب فيو، كأحياف أخرل 
يستعممو لبعض ما ينبذ لو مف التمر أك الزبيب، فعف عائشة أنيا سئمت 

سمكا ىذه، فإنيا كانت تنبذ لرسكؿ )): عف النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت
كنت أنبذ لو في سقاء مف الميؿ، كأككيو كأعمقو فإذا :  فقالت الحبشيةاهلل 

كاختمفت األسقية بأشكاليا كأحجاميا، فمنيا ىذه . ()((أصبح شرب منو
التي ينبذ فييا، فتككف كعاءن لتحضير النبيذ مف الميؿ إلى الصباح أك مف 

                                                 
ىك : كالنبيذ.  6/300 ؛ ابف منظكر، لساف العرب، 294الثعالبي، فقو المغة كسر العربية،  (74)

ما يمقى مف التمر أك الزبيب كنحكىما في الماء ليكسبو مف طعمو مف غير تخمير، بؿ ىك ما 
كىذا األمر مباح  (العصائر بأنكاعيا)كىك ما يشبو عندنا في الكقت الحاضر . يسمى بالنقيع

كليس كما يدعي بعض .  كالصحابةبشركط معينة، ككاف معمكال بو في زمف النبي 
نما ىك عصير خالص ال تشكبو شائبة اإلسكار . المستشرقيف أف فيو نكعان مف مخامرة العقؿ كا 

، كزارة األكقاؼ 2المكسكعة الفقيية، مجمكعة مف المؤلفيف، ط: لمزيد مف المعمكمات ينظر
 كما بعدىا كيمكف مراجعة جميع كتب 5/14 (ىػ1986/ىػ1406/الككيت)كالشؤكف اإلسبلمية 

 .الفقو فمقد تطرقت إلى ذلؾ
 ممف جابر بف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ األنصارم السممي، أحد المكثريف عف النبي  (75)

ابف حجر، اإلصابة، : ينظر (ىػ78)شيد العقبة، شيد مع النبي تسع عشرة غزكة، مات سنة 
1/546  .

:  كقاؿ المحقؽ232 ؛  أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 8/571مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (76)
ابف : ينظر. الخشبات الثبلثة التي يعمؽ عمييا الراعي دلكه كسقاءه: كالشُّشجيبي . صحيح اإلسناد

 . 7/31منظكر، لساف العرب، 
 ؛ أبك داكد، سنف أبي داكد، 537 – 9/536مسمـ، تكممة فتح المميـ عمى شرح مسمـ،  (77)

 ؛ الصالحي، سبؿ 1/363 ؛ البغكم، شرح السنة، 212 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 561
 . 7/246اليدل كالرشاد، 
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الصباح إلى المساء، ثـ يفرغ منيا النبيذ، ليعمؿ فييا ثانية، كلشدة حرصو 
عميو الصبلة كالسبلـ عمى نظافة ما يشربو كاف يأمر أىؿ بيتو بغسؿ ىذه 

كىناؾ نكع آخر صغير الحجـ يستعمؿ . ()األسقية مرتيف في اليكـ
، كىي أصغر كعاء ()ألغراض السفر لخفتيا، ككانت تسمى الرككة

فكاف لو عميو الصبلة كالسبلـ كاحدة منيا . ()يستعمؿ ليذا الغرض
.  ()تسمى الصادرة

  ُكفي الحديث أنو نيى :الَجرَّة ، رُّش كًجراره  إناء مف خزؼ كالفخار، كجمعيا جى
رٌ  كقد عرفت مثؿ ىذه األسقية في المجتمعات . ()عف شرب نبيذ الجى

العربية، كاستعممت ألغراض معينة، فخصص لو عميو الصبلة كالسبلـ 
بعضان منيا، سكاء كاف ذلؾ في بيتو، أـ في بيكت مف يتردد إلييـ، فيأكؿ 
أك يشرب عندىـ، فيرشدىـ إلى الطريقة األمثؿ الستعماليا، فمقد أىديت لو 
جرة خضراء فييا كافكر، فقسـ ما فييا بيف المياجريف كاألنصار كدفعيا 

ككاف عند أـ سميـ أكثر . ()((انتبذم لنا فييا)):  كقاؿ()إلى أـ سميـ

                                                 
 ؛ 212حسف ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، :  كقاؿ األلباني561أبك داكد، سنف أبي داكد،  (78)

 . 7/246الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 
ابف األثير، النياية في غريب الحديث، : ينظر. إناء صغير مف جمد يشرب فيو الماء: الرككة (79)

1/688   . 
 . 65؛ معركؼ الرصافي، اآللة كاألداة،  294الثعالبي، فقو المغة كسر العربية،  (80)
 (ىػ748ت )محمد بف أحمد بف عثماف :  ؛ الذىبي2/417أبف سيد الناس، عيكف األثر،  (81)

عبد السبلـ تدمرم، دار الكتاب العربي . د: تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، تحقيؽ
 ؛ السيكطي، الشمائؿ 1/127 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/516 (ـ2004/ىػ1424/بيركت)

؛ المناكم، الفتكحات السبحانية،  7/361 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/227الشريفة، 
2/416 . 

 .   2/244ابف منظكر، لساف العرب،  (82)
اختمؼ في اسميا، فقيؿ، سيمة أك رميمة أك رميثة بنت خالد بف زيد بف حراـ األنصارية، أـ  (83)

، كاف عميو الصبلة كالسبلـ يدخؿ عمييا، كيقيؿ عندىا، قيؿ انس بف مالؾ خادـ النبي 
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. ()مف كاحدة تنبذ فييا ألىؿ بيتيا كلرسكؿ اهلل عند تردده إلييا
نستخمص مف ذلؾ أف ىذه الجرار كانت أكعية ينتبذ فييا تمره أك نبيذه، ثـ 

. ييصفى فيشربو عميو الصبلة كالسبلـ
 

  ُفر، أك حجارة كاالجانة: التَّْور  كاف ينبذ لمنبي عميو ()ىك إناء مف صي
 كاف ينبذ لو في سقاء فاف لـ أف النبي ))الصبلة كالسبلـ فيو، فعف جابر 

، يستعمؿ عند الضركرة، عند عدـ تكفر ()((يكف فتكر مف حجارة
، ككاف عميو الصبلة ()سقاء، كذلؾ أنو لو استعماالت أخرل كالكضكء

كالسبلـ يأمر أىؿ بيتو أف ال يىدىعيكا الشراب في األكعية أكثر مف ثبلثة 
.  ()أياـ، حرصان منو عمى سبلمتو كسبلمة مف يشربيا

  : الت االغتسال والوضوء: ثالثاً 
أىتـ عميو الصبلة كالسبلـ بنظافة جسمو كبدنو اىتمامان كبيران، ككاف       

حريصان عمى الظيكر  بالمظير البلئؽ أماـ أبناء مجتمعو، كمما الشؾ فيو أف 
جزءان كبيران مف العبادة التي أكجبيا اهلل تعالى عمى المسمـ، تبنى عمى نظافة 

كغسؿ أعضاء جسمو، فالصبلة، كمس المصحؼ، كالطكاؼ بالبيت الحراـ، كؿ 

                                                                                                                       

كانت ذات محـر منو مف الرضاعة، أك غير ذلؾ فتتحفو بالشيء تصنعو لو، كانت تغزك 
 .   8/408ابف حجر، اإلصابة، : ينظر. معو في غزكاتو

 . 7/245 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 19/436الطبراني، المعجـ الكبير،  (84)
 . المصدر نفسو (85)
 . ىك النحاس: كالصفر. 1/245ابف أألثير، النياية في غريب الحديث،  (86)
أحمد : كابف حجر (ىػ807ت)عمي بف ابي بكر :  ؛ الييثمي11/268البغكم، شرح السنة،  (87)

محمد حسف : تقريب البغية بترتيب أحاديث الحمية، تحقيؽ (ىػ852ت)بف عمي العسقبلني 
 ؛ الصالحي، سبؿ 2/287 (ـ1990/ىػ1420/بيركت)محمد حسف، دار الكتب العممية 

 . 7/245اليدل، 
 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/516 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 1/401البخارم، فتح البارم،  (88)

1/127 . 
 . 212أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (89)
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. ()ذلؾ يحتاج إلى طيارة الجسـ كأعضائو مف الحدث األصغر كاألكبر
:   بعض اآلالت التي يستعمميا في كضكئو كاغتسالو كنظافتو منيافكاف لو 

  ُىي اجانة تغسؿ فييا الثياب:الِمْخَضب () كقد استعمميا عميو الصبلة ،
.  () ألغراض أخرل كالكضكء، ككانت مصنكعة مف النحاسـكالسبل

 ىك المكضع الذم ييغتىسىؿي فيو كتصغيره مغيسؿ كالجمع المغاسؿ :المغتسل 
ىذا مغتسؿ بارد كشراب: كالمغاسيؿ قاؿ تعالى

() . ككاف لو عميو
الصبلة كالسبلـ مغتسؿ يغتسؿ فيو لكحده كفي أحيافو أخرل مع إحدل 

زكجاتو، يختمؼ عف المخضب بشكمو كسعتو كاستعمالو، كىك مصنكع مف 
فر . ()صي

  ُ مكياؿ يسع ستة عشر رطبلن :الَفر () فكاف عمى شكؿ الكعاء ،
 عف طريؽ آلة أخرل كالقدر، يكضع فيو الماء ثـ يغتسؿ منو النبي 

دعا بشيء نحك الحبلب ))، ففي الحديث ()صغيرة تسمى الحبلب

                                                 
ما يكجب الكضكء كالبكؿ كالغائط ككؿ ما خرج مف السبيميف، كالنـك عمى : الحدث األصغر (90)

ما يكجب الغسؿ كالتقاء الختانيف، كخركج المني : كالحدث األكبر. المستغرؽ، كزكاؿ العقؿ
الجرجاني، كتاب : ينظر. بشيكة، كانقطاع الحيض كالنفاس، كالمكت كالكافر إذا أسمـ

 . 146التعريفات، 
 . 341 ؛ معركؼ الرصافي، اآللة كألداة، 1/497ابف األثير، النياية في غريب الحديث،  (91)
 ؛ 2/516 ؛  الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/220البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (92)

 . 1/127ابف القيـ، زاد المعاد، 
.   مف سكرة ص42 كاآلية جزء مف اآلية 10/70ابف منظكر، لساف العرب،  (93)
 ؛ ابف القيـ، زاد 2/516 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 1/237ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (94)

 .  7/361 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/127المعاد، 
محمد خميؿ ىراس، دار الكتب : كتاب األمكاؿ، تحقيؽ (ىػ224ت)بف سبلـ : أبك عبيد (95)

،  ؛ السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي 514 (ـ1986/ىػ1406/بيركت)العممية 
 .       2/363 ؛ ابف األثير، النياية في غريب الحديث، 3/1019

 . 1/250المازرم، المعمـ بفكائد مسمـ، : إناء يحمب فيو، ينظر: الحبلب (96)
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كفي أحياف أخرل يغتسؿ مع . ()((فأخذ بكفو بدأ بشؽ رأسو األيمف
 مف كنت اغتسؿ أنا كالنبي )): بعض نسائو، ففي حديث عائشة قالت

كذكر ابف حجر انو كاف . ()((إناء كاحد مف قدح يقاؿ لو الفرؽ
.  ()مصنكعان مف شبو

  ُمىؽي مف كؿ آنية صنعت مف جمد كجمعيا شناف ككذلؾ :الشن والشنة  الخى
، فكاف لو عميو الصبلة كالسبلـ منيا في بيكتو، تستعمؿ لنقؿ ()القربة

أف نساء )): الماء سكاء مف اآلبار أـ مف العيكف إلى البيكت، فعف انس 
 كف يدلحف بالقرب عمى ظيكرىف يسقيف أصحابو بادية النبي 

.  ()((ًخداميييفٌ 

 استعمؿ : دح التبول  نكعان مف األكعية لقضاء حاجة التبكؿ، ككاف 
، يكضع تحت سريره ال يستعممو إال في بعض ()مصنكعان مف عيداف
، لحاجة ممحة إلى ذلؾ، كلـ يكف ليدع فيو البكؿ ()األكقات مف الميؿ

مدة طكيمة، بؿ يأمر الخدـ في الصباح إلراقتو، ثـ يعاد القدح تحت 
السرير، مرة أخرل، كيبدك أف ذلؾ كاف قبؿ اتخاذ الكنؼ في البيكت، كذلؾ 
لمشقة الخركج ليبلن إلى أماكف بعيدة، لقضاء حاجتو، لكف بعد اتخاذ الكنؼ 

                                                 
محمد الشاذلي : المعمـ بفكائد مسمـ، تحقيؽ (ىػ536ت )محمد بف عمي بف عمر : المازرم (97)

 . 1/250 (ـ1992/ببل/بيركت)، دار الغرب اإلسبلمي 2النيفر، ط
 . 41 ؛ أبك داكد، سنف أبي داكد، 1/479البخارم، فتح البارم،  (98)
 . نكع مف النحاس: كالشبو. 1/480فتح البارم،  (99)
 ؛ ابف األثير، النياية في غريب  ،2/690السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي  (100)

 . 7/218الحديث، 
: كخداميف. أم يحممف: ، كيدلحف ،2/463السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي  (101)

 .   خبلخميف
بييا كمو، كيككف جذعيا : العىٍيدانىةي  (102) ٍيدانىةن حتى يسقط كىرى أطكؿ ما يككف مف النخؿ كال تككف عى

فيك منحكت مف جذع . 9/492ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر. أجرد مف أعبله إلى أسفمو
 . النخؿ، كليس بطريقة عيداف مرتبة ألجؿ حفظ البكؿ

 . 1/229 ؛ السيكطي، الشمائؿ الشريفة، 1/127ابف القيـ، زاد المعاد،  (103)
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في البيكت، كاف عميو الصبلة كالسبلـ ال يقضي حاجتو إال فييا، ليبلن أـ 
.  ()نياران 

 (صاع الممؾ)مكياؿ معركؼ كالجمع صيعاف كقرئ :  الصاع:الصاع والمد 
بالضـ مكياؿ كىك رطؿ كثمث عند أىؿ الحجاز كرطبلف عند أىؿ : كالمد

فكاف لو عميو الصبلة كالسبلـ صاعه . ()العراؽ، كالصاع أربعة أمداد
كاستعمؿ المد كذلؾ ألغراض . ()يخرج فيو زكاة الفطر

.()أخرل
 
 
 
 
 

 
                                    

 
 
 
 
 

                                                 
كؿ ما يستتر بو كالمقصكد بو ىنا مكاف : كالكنيؼ. 1/230السيكطي، الشمائؿ الشريفة،  (104)

 . 12/170لساف العرب، : ابف منظكر: ينظر. قضاء الحاجة
كتاب التمخيص في  (ىػ395ت) ؛ أبك ىبلؿ العسكرم 513أبك عبيد، كتاب األمكاؿ،  (105)

 – 211 (ـ1996/ببل/دمشؽ )د عزة حسف،  دار طبلس : معرفة أسماء األشياء، تحقيؽ
 .    13/53 ؛ ابف منظكر، لساف العرب، 212

 . 2/416 المناكم، الفتكحات السبحانية، (106)
.  1/128ابف القيـ، زاد المعاد،  (107)
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املبحث الثاني 

:  آالت التجمل والزونة

           لمظير اإلنساف دكره كبيره في رسـ صكرة عف شخصيتو، بيف أبناء 
 كاف كثير المقاء بالناس، عمى مجتمعو، كمما الشؾ فيو أف رسكؿ اهلل 

اختبلؼ مستكياتيـ البيئية كاالجتماعية كالفكرية كالعقدية، فكاف يمتقي برؤساء 
القبائؿ، كرسؿ األمراء كالممكؾ، كبعكاـ الناس، كلـ يكف عميو الصبلة كالسبلـ 

نما كاف رسكؿ اإلسبلـ كممثؿ المسمميف  ليمثؿ شخصو الكريـ فحسب، كا 
كقدكتيـ، فبل بد لو مف الظيكر بالمظير األمثؿ، خاصة كأف كسطو االجتماعي 
الذم عاش فيو، أكلى المظير أىمية بالغة، كجعمو داللة كاضحة لرسـ صكرة 

.  عف شخصية اإلنساف في الذىف
         كليذا كاف عميو الصبلة كالسبلـ مف أكثر الناس احترامان لمذكؽ العاـ، 
فبل يظير بمظير ينكره عميو المجتمع، ككاف مف أحسف الناس مظيران، صحيح 
أنو لـ يكف مسرفان في لباسو، كلكنو كاف يمبس  مف المباس ما يضفي عميو كقاران 

ما رأيت )): ، قاؿ()كرد عف البراء. ()عمى كقار كال ينكره المجتمع
.  )) ()مف ذم لٌمة أحسف في حمة حمراء مف رسكؿ اهلل 

 آالت متعددة عنت بمظيره، سكاء كاف         كقد استعمؿ عميو السبلـ 
ذلؾ بمباسو أـ بنظافتو أـ بيندامو أـ بشعره كتسريحو كدىنو، مما ترؾ لممسمميف 

.  بذلؾ صكرة كاضحة القتداء بيا في جكىره كمظيره
 
 

                                                 
 مف خبلؿ سيرتو محمد ركاس، دراسة تحميمية لشخصية الرسكؿ محمد : قمعو جي (108)

 . 165الشريفة، 
، غزا البراء بف عازب بف الحارث بف عدم بف جشـ األنصارم األكسي، مف صحابتو  (109)

ابف : ينظر (ىػ72)، مات سنة مع الرسكؿ أربع عشرة غزكة، شيد صفيف كالجمؿ مع عمي 
 . 1/411حجر، اإلصابة، 

 . 1/220 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 10/375البخارم، فتح البارم،  (110)
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: آالت لباده: أواًل

  لباس يمبس في الرأس بطريقة معينة، ككانت معركفة عند :العمامة 
 يمبسيا، كال غرابة في ذلؾ، فيك مف أصؿ فكاف النبي . ()العرب

عربي، ينحدر مف أبكيف عربييف، كنشأ في بيئة عربية، حمؿ سجاياىا 
:  قاؿ()فعف جعفر بف عمرك بف حريث عف أبيو. كخصكصياتيا

 قد لبس أكثر مف عمامة، أميزىف سكداء المكف تسمى رأيت النبي ))
كرؤم يـك الفتح كىك يدخؿ مكة كعميو عمامة . ()((السحاب
، كمف أكصاؼ عمامتو عميو الصبلة كالسبلـ، أنيا لـ تكف ()سكداء

بالكبيرة التي تؤذم مىٍف حمميا، كال بالصغيرة التي تقصر عف كقاية الرأس 
ككانت في حقيقتيا عبارة عف . ()مف الحر كالبرد، بؿ كسطان بيف ذلؾ

قماش يقص بطريقة معينة، ثـ تشد بالرأس بطريقة خاصة، كاف طكليا أثنى 
، إذا لبسيا () كاحدة أخرل طكؿ قماشيا ستة أذرععشر ذراعان، كلو 

، كفي أكقات أخرل كاف يدخميا تحت حنكو، ()سدؿ طرفيا بيف كتفيو
. ()تقي حنكو مف الحر كالبرد، كأثبت ليا عند رككب الدابة

                                                 
.    9/404 ؛ ابف منظكر، لساف العرب، 279الثعالبي، فقو المغة،  (111)
جعفر بف عمرك بف حريث المخزكمي، تابعي، كثقو ابف حباف، ركل عف أبيو، كركم عنو،  (112)

ابف حجر، : ينظر. كألبيو صحبة مع النبي عميو الصبلة كالسبلـ، كركل عنو بعض األحاديث
 . 2/48 ؛ اإلصابة، 309تيذيب التيذيب، 

 . 6/257 ؛ الزرقاني، شرح الزرقاني عمى المكاىب ألمدنية، 1/130ابف القيـ، زاد المعاد،  (113)
محمد بف يزيد القزكيني :  ؛  ابف ماجة4/477مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (114)

شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد كسعيد المحاـ، دار الرسالة : سنف ابف ماجة، تحقيؽ (ىػ273ت)
 ؛ الشمائؿ 4/197 ؛ الترمذم، سنف الترمذم، 4/95 (ـ2009/ىػ1430/بيركت)العالمية 

 . 51المحمدية، 
 . 427 – 2/426القسطبلني، المكاىب المدنية،  (115)
 . 6/257الزرقاني، شرح الزرقاني عمى المكاىب المدنية،  (116)
 ؛ البغكم، شرح السنة، 52 ؛ الشمائؿ المحمدية، 199 – 4/198الترمذم، سنف الترمذم،  (117)

12/37 . 
  .2/426القسطبلني، المكاىب ألمدنية،  (118)
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 ىي مف لباس الرأس معركفة كليا أكثر مف تسمية:القمنسوة () .
كاف يمبسيا عميو  (بالطاقية أك العرقجيف)كيمكف أف تككف اليـك بما يعرؼ 

الصبلة كالسبلـ في بعض األكقات تحت العمامة، كأحيانان أخرل بدكف 
أف النبي )): ، غالبان ما تككف بيضاء المكف، فعف ابف عمر ()عمامة
كاف يمبس كمة بيضاء ))()    .

 كنعني  بذلؾ المبلبس التي كاف يرتدييا النبي :األردية  سكاء كاف جبتو ،
كمما الشؾ . أـ قميصو أـ سراكيمو كبقية ما كاف يمبسو مف مبلبس أخرل

فيو أف المباس يساىـ في رسـ ىيئة اإلنساف حتى يبدك مف خبللو مقبكالن، 
ككاف رسكؿ . ()ترتاح العيف لرؤيتو أك مرفكضان تشمئز العيف مف منظره

اهلل عميو الصبلة كالسبلـ أقدر الناس في ذلؾ، إذ تميؿ لو العيكف عند 
رؤيتو، قبؿ القمكب لميابتو، ككقاره كحسف مظيره، فذكقو الرفيع حدا بو إلى 

لبس ما جمؿ مف المباس، بشكمو كألكانو، عمى الرغـ مف بساطتو، كعدـ 
سرافو فيو، بمغ بو األمر أف يختار لكؿ مكقؼ أك حدث، ما  بيرجتو، كا 
يناسب ذلؾ مف المباس، فإذا قدـ عميو كفد، لبس أحسف ثيابو، كأمر 

. ()أصحابو بذلؾ، ألنو أىيب كأدعى المتثاؿ أمره كالعمؿ بكعظو

                                                 
تاريخ دمشؽ الكبير،  (ىػ571ت)عمي بف الحسف بف ىبة اهلل الشافعي : أبف عساكر (119)

 ؛ 4/133 (ـ2001/ىػ1421/بيركت)عمي بف عاشكر الجنكبي، دار احياء التراث : تحقيؽ
 . 11/279ابف منظكر، لساف العرب، 

 .    2/432 ؛ القسطبلني، المكاىب ألمدنية، 1/130ابف القيـ، زاد المعاد،  (120)
: ألكمةكقاؿ .2/492؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ،4/133ابف عساكر، تاريخ دمشؽ الكبير،  (121)

.  القمنسكة الصغيرة
 .      ،167قمعو جي، دراسة تحميمية لشخصية الرسكؿ  (122)
منتيى السكؿ عمى كسائؿ الكصكؿ  (ىػ1410ت)عبد اهلل بف سعيد محمد عبادم : المحجي (123)

 .      1/500 (ـ2005/ق1426/بيركت)إلى شمائؿ الرسكؿ، دار المنياج 
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، أك لبسيا ()        كربما صبغ ثيابو بزعفراف ككرس، ثـ يخرج إلى الناس
:  ثبلث صفات، كتكفرت في لباسو ()بمناسبة دينية كالجمعة

إرضاء الرب تعالى، فيك ال يكشؼ عف العكرة، كال يجسميا، كخاؿ : األولى   
 عدـ :الثانية. مف اإلسراؼ الذم ذمو اهلل تعالى، كال ىك مما حـر اهلل كالحرير

اإلخبلؿ بالمرؤة إذ اإلخبلؿ بالمرؤة يخؿ بشخصية اإلنساف، مع عدـ مشابيتو 
 مما يستقبحو المجتمع، أك غريبان  لـ يكف لباسو :الثالثة. لمباس الكفار

ألذكاقيـ، كما أنو لـ يتخذ لنفسو زيان خاصان التزمو، بمزية عف غيره مف أبناء 
.  ()مجتمعو، ليحقؽ المساكاة التي ابتعثو اهلل بيا

 كساء يمتحؼ بو كقد يككف صغيران لكنو أسكد:البردة () . لبسيا رسكؿ
جاءت امرأة ببردة ثـ )):  قاؿ مرات عديدة، فعف سيؿ بف سعد اهلل 
. نعـ ىي الشممة منسكج في حاشيتيا: ىؿ تدركف ما البردة ؟ قالكا: قاؿ
 يا رسكؿ اهلل، إني نسجت ىذه بيدم أكسككيا فأخذىا رسكؿ اهلل : قالت

نيا إلزاره، فجسيا رجؿ مف القكـ، محتاجان إلييا، فخرج رسكؿ اهلل   إلينا كا 
نعـ فجمس ما شاء اهلل في المجمس ثـ : يا رسكؿ اهلل، اكسنييا قاؿ: فقاؿ

ما أحسنت سألتيا إياه كقد : رجع فطكاىا ثـ أرسؿ بيا إليو، فقاؿ لو القكـ
كاهلل ما سألتيا إال لتككف كفني يـك : عرفت أنو ال يرد سائبلن فقاؿ الرجؿ

                                                 
متشابياف كىما نكع مف الصبغ : ، كالكرس كالزعفراف1/220ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (124)

 ؛ ابف منظكر، لساف 279الثعالبي، فقو المغة، : ينظر. تصبغ بيا الثياب كخاصة في اليمف
 .   15/270العرب، 

 إمتاع األسماع بما لمنبي  (ىػ845ت)أحمد بف عمي بف عبد القادر بف محمد : المقريزم (125)
محمد عبد الحميد النمسي، دار الكتب العممية : مف األحكاؿ كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع، تحقيؽ

 .    7/24 (ـ1999/ىػ1420/بيركت)
 .  ،167 – 168قمعو جي، دراسة تحميمية لشخصية الرسكؿ  (126)
 .   1/368ابف منظكر، لساف العرب،  (127)
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 ال تسمح لو أف يرد فأخبلقو . ()((فكانت كفنو: قاؿ سيؿ. أمكت
ف كاف الذم ييٍطمىبي منو محتاجان إليو .  سائبلن كا 

         كيبدك أف مثؿ ىذه المبلبس كانت تنسج مف قبؿ بعض أصحاب 
ف لـ يتخذ  الحرؼ أك ممف يجيد صنعتيا في المجتمع آف ذاؾ رجاالن أك نساءن كا 

كذلؾ أنو عميو الصبلة كالسبلـ لما تكفي كانت لو بردة في الحياكة . ذلؾ مينة
كأحب ما كاف يمبسو مف ىذا المباس الحبرة التي تصنع . ()لـ تكمؿ بعد
.  ()مف القطف

 يرسؿ بردتو إلى بعض األقكاـ كشعار أماف فقد كرد انو أرسؿ         ككاف 
إلى أىؿ إيمية بردة مف كتاف مع كتابو الذم كتبو ليـ، فاشتراىا أبك العباس عبد 

أكؿ خمفاء بني العباس كىك السفاح رحمو اهلل _ اهلل بف محمد ثبلث مئة دينار 
كقد تكارثيا مف بعده خمفاء بني العباس، خمفان عف سمؼ، كاف الخميفة يمبسيا _ 

 في إحدل يديو، فيخرج يكـ العيد عمى كتفيو كيأخذ القضيب المنسكب إليو 
كعميو مف السكينة كالكقار ما يصدع بو القمكب، كيبير بو األبصار، كيمبسكف 

. السكاد في أياـ الجمع كاألعياد، كذلؾ اقتداءن منيـ بسيد أىؿ البدك كالحضر
حيف أعطاه _ الشاعر_كىذه البردة ىي التي كىبيا رسكؿ اهلل لكعب بف زىير 

 – بانت سعاد –األماف بعد أف أىدر دمو، بقصيدة مدح بيا النبي، مطمعيا 
. ()فباعيا كرثة زىير لمعاكية بف أبي سفياف بعشرة آالؼ درىـ

                                                 
 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 10/338البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (128)

 ؛ 119 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 574 – 4/573 ؛ ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 1/222
 . 4/138ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، 

 .   إسناده جيد: ، كقاؿ المحقؽ5/524ابف كثير، البداية كالنياية،  (129)
 ؛ البغكم، شرح السنة، 606 ؛ أبك داكد، سنف أبي داكد، 10/339البخارم، فتح البارم،  (130)

. التزييف كالتحسيف: ثياب مف كتاف أك قطف محبرة، أم مزينة، كالتحبير: كالحبرة. 12/4
 .  12/4البغكم، شرح السنة، : ينظر

صبح األعشى في صناعة االنشا،  (ىػ821ت)أحمد بف عمي بف أحمد الفزارم : لقمقشندم (131)
 ؛ ابف كثير، البداية 3/290 (ـ1981/دمشؽ)عبدالقادر زكر، كزارة االكقاؼ : تحقيؽ

 .5/523كالنياية، 
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        كتنكعت حياكة الثياب مف بمد آلخر، كفؽ نكع الخيكط كأشكاليا، 
: كطريقة نسجيا، كقد لبس عميو الصبلة كالسبلـ ما تنكع منيا، فعف أنس قاؿ

 كعميو برد نجراني غميظ الحاشية، فأدركو كنت أمشي مع رسكؿ اهلل ))
، إلى صفحة عاتؽ رسكؿ اهلل   أعرابي، فجبذه بردائو جبذة شديدة حتى نظرتي

، كما لبس عميو الصبلة ()((......قد أثرت بيا حاشية البرد مف شدة جبذهً 
،ليس ()كالسبلـ ألكانان متنكعة مف الثياب، لبس األحمر كلبس األصفر

بخالص المكف في الحمرة كالصفرة لثبكت نييو عنو، ككمما استجد عنده ثكب 
أطمؽ عميو تسمية خاصة بو، لمتمييز بيف ثيابو، يحمد اهلل عمى كسكتو إياه 

، كلـ يكف ثكبو بالطكيؿ، ال يصؿ ()كيسألو خيره، كيستعيذ باهلل مف شره
، كقد تصدؽ عميو الصبلة ()الكعبيف، طكلو ستة أذرع كعرضو ثبلثة أذرع

كالسبلـ بغالب ثيابو، قبؿ مكتو، كلـ يترؾ منيا سكل ما كاف يرتديو عند مكتو 
زاره غميظه  .  ()كىما كساءه كا 

 ىي كساء أسكد مربع لو عمماف فإف لـ : الخميصة: الخميصة والخميمة
يكف ميٍعممان فميس بخميصة

() .كؿ ثكب لو خمؿ : القطيفة: كالخميمة
لبسيما رسكؿ اهلل عميو الصبلة كالسبلـ، فعف أـ . ()مف أم شيء كاف

 مضطجعة في بينما أنا مع النبي )): سممة رضي اهلل عنيا قالت
                                                 

 ؛ ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 10/338البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (132)
4/573    . 

    . 221 – 1/220ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (133)
 . 31الترمذم، الشمائؿ المحمدية،  (134)
  .1/500المحجي، منتيى السكؿ،  (135)
 ؛ ابف ماجة، سنف ابف 6/593 ؛ مسمـ، إكماؿ المعمـ، 10/340البخارم، فتح البارم،  (136)

 ؛ 4/196 ؛ الترمذم، سنف الترمذم، 603 ؛ أبك داكد، سنف أبي داكد، 4/572ماجة، 
: كتاب جمؿ مف أنساب األشراؼ، تحقيؽ (ىػ279ت )أحمد بف يحيى بف جابر : الببلذرم

 .    2/156 (ـ1996/ىػ1417/بيركت)رياض زركمي، دار الفكر . سييؿ زكار كد
 ؛ ابف منظكر، لساف العرب،  ،2/408السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي  (137)

4/219      . 
  .   4/222ابف منظكر، لساف العرب،  (138)
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: قمت (أنفست؟): خميصتو إذ حضت فانسممت فأخذت ثيابى حيضتي، قاؿ
كبيذا ال فرؽ بيف . ()((نعـ فدعاني فاضطجعت معو في الخميمة

 يرتديو الخميصة كالخميمة، فإنيما كساء اسكد لو أىداب، كاف رسكؿ اهلل 
.  ()في بعض األكقات

 ىك عبارة عما يمبس كالرداء، كغالبان ما يصنع مف القطف:القميص () ،
أف : ، كصفتو() يمبسو كىك مف أحب الثياب إليوككاف رسكؿ اهلل 

أكمامو كانت إلى الرسغ كىك منتيى الكؼ عند المفصؿ، اليجاكز اليد 
 عف ىذا فتبرز لمحر فيشؽ عمى البسو كيمنعو سرعة الحركة، كال يقصره 

كالبرد، كذيمو إلى أنصاؼ ساقيو لـ يتجاكز الكعبيف، فيؤذم الماشي كيجعمو 
كيقدر . ()كالمقيد، كلـ يقصر عف عضمة ساقو فيتأذل بالحر كالبرد

، كىك مف ثيابو التي تركيا ()طكلو بأربعة أذرع كعرضو ذراعاف كشبر
.  ()عميو الصبلة كالسبلـ بعد مكتو

 كىي ما يمبس تحت الثياب، كاصؿ الكممة فارسية:السراويل () . لبسيا
عميو الصبلة كالسبلـ منذ أف كاف قي مكة قبؿ ىجرتو إلى المدينة، فمقد 

                                                 
 . 1/530البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (139)
 . 1/531ابف حجر، فتح البارم،  (140)
 .    1/135 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 11/302ابف منظكر، لساف العرب،  (141)
حديث حسف ؛ أبك داكد، سنف أبي :  كقاؿ المحقؽ4/585ابف ماجة، سنف ابف ماجة،  (142)

 ؛ الشمائؿ 4/209صحيح اإلسناد ؛ الترمذم، سنف الترمذم، :  كقاؿ األلباني602داكد، 
 .   12/4 ؛ البغكم، شرح السنة، 29المحمدية، 

 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 30 ؛ الشمائؿ المحمدية، 4/209الترمذم، سنف الترمذم،  (143)
 ؛ القسطبلني، المكاىب 1/135 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 12/7 ؛ البغكم، شرح السنة، 101

 .    428 – 2/427ألمدنية، 
 .    2/494الذىبي، تاريخ اإلسبلـ،  (144)
 .    2/155الببلذرم، انساب األشراؼ،  (145)
     . 6/247ابف منظكر، لساف العرب،  (146)



                               عبد الستار جاسم محمد الحياني. د                                                                اآلت النبي  

 312 

 جمب بزان مف ىجر فأتى بو مكة، فجاءه ()كرد أف مخرمة العبدم
، كتكررت حادثة شرائو لمسراكيؿ () فساكمو كاشترل منورسكؿ اهلل 

.  ()مرات أخرل، كقد أىداه النجاشي بعضان منيا
 لبسيا النبي عميو () النعؿ مؤنثة كىي التي تمبس في المشي:النعال  * 

الصبلة كالسبلـ، تقيو مف حر األرض كما يضر بقدميو، فعف عمرك بف 
. ()(( يصمي في نعميف مخصكفتيفرأيت النبي )):  قاؿ()حريث

كعقب ممسنة ()، كليما ًقباالف مثني شراكيما()كتصنع مف جمكد البقر

                                                 
أيختيًمؼى في اسمو، قاؿ ابف حباف لو صحبة، كقد ذكر في حديث سكيد بف : مخرمة العبدم (147)

 .     6/40ابف حجر، اإلصابة، : ينظر. قيس
إسناده حسف ؛ أبك داكد، سنف أبي :  كقاؿ المحقؽ4/588ابف ماجة، سنف ابف ماجة،  (148)

صحيح اإلسناد ؛ البغكم، شرح :  كقاؿ المحقؽ119 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 510داكد، 
ناحية : كىجر. 4/114حسف ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ، :  كقاؿ المحقؽ12/6السنة، 
معجـ البمداف،  (ىػ626ت)أبك عبد اهلل الركمي البغدادم : ياقكت الحمكم: ينظر. البحريف

 .5/393 (ـ1995/ببل/بيركت)، دار صادر 2ط
 ؛ المقريزم، إمتاع 1/134 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 118أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (149)

 .   7/15األسماع، 
 . 14/206ابف منظكر، لساف العرب،  (150)
عمرك بف حريث بف عمرك بف عثماف القرشي المخزكمي، رأل النبي كسمع منو كمسح  (151)

 كىك ابف اثنتي عشرة سنة، نزؿ الككفة كابتنى بيا داران، مات سنة برأسو، قبض النبي 
 .    566ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، : ينظر (ىػ85)

الشيخ شعيب : مسند اإلماـ أحمد، تحقيؽ (ىػ241ت)أحمد بف حنبؿ : اإلماـ أحمد (152)
:  كقاؿ الشيخ شعيب31/34 (ـ2008/ىػ1429/بيركت)، مؤسسة الرسالة 2األرنؤكط، ط

 .   38حديث صحيح لغيره ؛ الترمذم، الشمائؿ المحمدية، 
 .    136أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (153)
. بكسر القاؼ ىك الزماـ كىك السير الذم يعقد فيو الشسع الذم بيف أصبعي الًرٍجؿ: الًقباؿ (154)

 . 10/383 ؛ ابف حجر، فتح البارم، 11/23ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر
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كىي ما لو سير يستر بعض األصابع مما : ، كتسمى التاسكمة()مخصرة
.  ()يمي أصكليا كبعض ظير القدـ مف تمؾ الجية

يا أبا )):  أنو قاؿ لعبد اهلل بف عمر()      كعف عبيد بف جريج
كما ىي : عبدالرحمف رأيتؾ تصنع أربعان لـ أر أحدان مف أصحابؾ يصنعيا قاؿ

قاؿ كأما ......... فعد منيا، كرأيتؾ تمبس النعاؿ السبتية.........يا ابف جريج
 يمبس النعؿ التي ليس فييا شعر كيتكضأ فييا، النعاؿ فأني رأيت رسكؿ اهلل 

أف العرب في الجاىمية )): كعمؿ ذلؾ الكتاني. ()((فأنا أحب أف ألبسيا
كانكا يمبسكف النعاؿ غير المدبكغة إال أىؿ السعة منيـ، كلذا استغرب مف رأل 

 رأيت النبي : ابف عمر يمبس النعاؿ السبتية كىي التي ليس فييا شعر فأجاب
. ()((يمبسيا

 بيف أبناء المسمميف آف ذاؾ، كاف ىناؾ حذاءكف       كلشيرة نعاؿ النبي 
في مكة كالمدينة، يعرفكف تفاصيؿ دقيقة عنيا بعد فترات طكيمة بعد كفاة 

، يعرضكف عمى الناس أف يصنعكا ليـ نعاالن كنعاؿ النبي عميو الرسكؿ 
ككاف صاحب نعمي النبي عبد اهلل ابف مسعكد . ()الصبلة كالسبلـ

                                                 
ىي التي ترؾ : كالممسنة. ىي التي قطع خصارىا: كالمخصرة. ىي التي ليا عقب: المعقبة (155)

، السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي : ينظر. ليا لساف أم الناتئة مف مقدميا
3/946   . 

    .1/477المحجي، منتيى السكؿ،  (156)
عبيد بف جريج، مكلى ابف عمر، مكي، تابعي، ثقة، ركل عف ابف عمر كابف عباس  (157)

 . 3/34ب التيذيب، ابف حجر، تيذم: ينظر. كغيرىما
 ؛ 2/508 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 1/355البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (158)

 .    ىي التي تصنع مف جمكد البقر المدبكغة: كالسبتية. 2/417ابف سيد الناس، عيكف األثر، 
 . 117التراتيب اإلدارية،  (159)
 .    1/234ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (160)
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() ككرثيا أنس بف مالؾ عف رسكؿ اهلل، كنقؿ لنا ابف كثير رحمو اهلل 
اشتير في حدكد سنة ستمائة كما بعدىا عند رجؿ مف التجار، يقاؿ لو )): قاؿ

 فساميا الممؾ األشرؼ مكسى بف ابف الحدىٍرًد، نعؿ مفردة ذكر أنو نعؿ النبي 
الممؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب إليو بماؿ جزيؿ فأبى أف يبيعيا، فاتفؽ، مكتو 
بعد حيف، فصارت إلى الممؾ األشرؼ المذككر، فأخذىا إليو كعظميا، ثـ لما 
بنى دار الحديث األشرفية إلى جانب القمعة، جعميا في خزانة منيا، كجعؿ ليا 
خادمان كقرر لو مف المعمكـ كؿ شير أربعيف درىمان كىي مكجكدةه إلى اآلف في 

. ()((الدار المذككر
 كاحد الًخفىاؼ التي تمبس في األقداـ كتصنع غالبان مف جمكد :الخف* 

، لبسيما النبي عميو الصبلة كالسبلـ في أكقات مختمفة، فمقد كرد ()رقيقة
يمبسيما كيمسح . ()أنو كاف عنده أربعة أزكاج منيا أصابيا يـك خيبر

، كأخرل أىداىا لو النجاشي كيصفا ()عمييما في كضكئو عند صبلتو
.  ()بأنيما ساذجاف أسكداف

آالت الَشعر والطوب والزونة : ثانوًا

                                                 
كعبد اهلل بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب، مف أكائؿ مف . 10/383البخارم، فتح البارم،  (161)

أسد : ينظر (ىػ32) كخدمو، مات سنة م اسمـ في مكة، ىاجر اليجرتيف، ركل عف النب
   . 3/74الغابة في معرفة الصحابة، 

مف ممكؾ الدكلة األيكبية بمصر كالشاـ، أكؿ ممكو : كالممؾ مكسى. 5/6البداية كالنياية،  (162)
مدينة الرىا، ثـ حراف كنصيبيف الشرؽ، كسنجار، كاف شجاعان حازمان، مكفقان، مف آثاره دار 

، 16خير الديف، األعبلـ، ط: الزركمي: ينظر. الحديث االشرفية بدمشؽ، بسفح جبؿ قاسيكف
   . 7/327 (ـ2005/ىػ1425/بيركت)دار العمـ لممبلييف 

 . 247إبراىيـ أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط، .  ؛ د307الجكىرم، معجـ الصحاح،  (163)
 .     2/417ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (164)
 .    1/404البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (165)
 ؛ الترمذم، 4/608 ؛ ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 1/236ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (166)

 ؛ الذىبي، 12/71 ؛ البغكم، شرح السنة، 36 ؛ الشمائؿ المحمدية، 115/ 4سنف الترمذم، 
 . 2/508تاريخ اإلسبلـ، 
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الشعر لو السيـ الكافر في رسـ الييئة العامة لئلنساف كلذلؾ كاف عميو      
الصبلة كالسبلـ دائـ العناية بشعره، سكاء كاف شعر لحيتو أـ شعر 

كال غرابة في ذلؾ إذ عاش عميو الصبلة كالسبلـ كترعرع في . ()رأسو
مجتمع اعتنى بمظير كىنداـ اإلنساف، ككاف التزيف كالتعطر أمريف يعطياف 
تصكران عف تكازف شخصية اإلنساف مف عدميا، فرث الثياب، مجعد الشعر، 

. يعتبر بمكازيف ذلؾ المجتمع مف ذكم االحتياجات الخاصة
         إال أنو عميو الصبلة كالسبلـ استطاع أف يضفي صفة التكازف 

 كاف رسكؿ اهلل )): كالكسطية في كؿ جزئيات حياتو، فعف انس بف مالؾ قاؿ
، ككاف يأخذ مف الشعر الزائد مف لحيتو ()((يكثر دىف رأسو كتسريح لحيتو

الشريفة، مف عرضيا كطكليا ألف االعتداؿ محبكب كالطكؿ المفرط قد يشكه 
كأشارت الركايات التاريخية في . ()الخمؽ كيطمؽ السنة المغتابيف

 كىك ما نزؿ مف الشعر إلى :ُجمَّةٌ : مكاصفات شعره إلى ثبلثة أكصاؼ
 ()ما نزؿ عف شحمة األذف: ولحمة ما بمغ لحمة اإلذف، :َوَوْفَرةالمنكبيف، 

 يجعمو عمى شكؿ غدائر، حتى أنو لما دخؿ مكة كاف كفي أكقات أخرل كاف 
كأكصى مف سألو عف ترجيؿ جمة شعره، بتسريحيا . ()لو أربع غدائر

                                                 
 .      ،165 – 166قمعو جي، دراسة تحميمية لشخصية الرسكؿ  (167)
 . ضعفو الحافظ العراقي: ، كقاؿ المحقؽ12/82البغكم، شرح السنة،  (168)
 ؛ المحجي، 7/287 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 20الترمذم، الشمائؿ المحمدية،  (169)

 . 1/306نياية السكؿ، 
أبي الفداء :  ؛ ابف كثير17 ؛ الترمذم، الشمائؿ المحمدية، 6/305مسمـ، إكماؿ المعمـ،  (170)

عبد القادر : شمائؿ الرسكؿ كدالئؿ نبكيتو كفضمو كخصائصو، تحقيؽ (ىػ776ت)إسماعيؿ 
 . 1/306 ؛ المحجي، نياية السكؿ، 45 (ـ2001/ىػ1422/الرياض)األرنؤكط، مكتبة العبيكاف 

الذكائب : كالغدائر. 45 ؛ ابف كثير، شمائؿ الرسكؿ، 18الترمذم، الشمائؿ المحمدية،  (171)
 . 10/23ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر. كاحدتيا غديرة كتسمى عقيصة
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كراميا عمى الرغـ مف أف شعره عميو الصبلة كالسبلـ كاف رىجيبلن ليس . ()كا 
. ()بالجعد كال السبط

       كمف ىنا كاف لو عميو الصبلة كالسبلـ آالت يستعمميا تعينو عمى 
ظياره بالمظير البلئؽ بيف أبناء مجتمعو .   تحسيف مظيره كا 

 كاحد األمشاط، كىك ما يمتشط بو الشعر كيرجؿ:المشط () فكاف ،
، ككاف يرل () مشط مف عاج يمشط بو شعر رأسو كلحيتولمنبي 

كلحرصو الشديد عمى االىتماـ . ()عميو اثر ذلؾ مف أصحابو
بمظيره، كاعتنائو بنظافتو كاف يصحب معو في سفره مشطو، كآالتو 

األخرل التي يستعمميا في تحسيف مظيره، فعف عائشة رضي اهلل عنيا 
كنت أزكد رسكؿ اهلل في مغزاه، دىنان كمرآة كمقصيف كمكحمة )): قالت

كلـ يبالغ عميو الصبلة كالسبلـ في تحسيف مظيره بحيث . ()((كسكاكان 
يخرج األمر عف حده المعقكؿ كالمقبكؿ، بيف أكساط المجتمع، ليصبح 

.  () كاف يترجؿ غبان اإلنساف أسير رغباتو كتطمعاتو، فمقد كرد أنو 

                                                 
بشار . د: المكطأ ركاية أبي مصعب الزىرم، تحقيؽ (ىػ179ت)بف انس : اإلماـ مالؾ (172)

 ؛ البغكم، شرح 2/126 (ـ1998/ىػ1418/بيركت)، مؤسسة الرسالة 3عكاد معركؼ، ط
 .    12/84السنة، 

ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر. أم المسرح: كالرجؿ. 7/305مسمـ، إكماؿ المعمـ،  (173)
 . 6/153ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر. المنبسط المسترسؿ: كالسبط. 5/157

 .    13/114ابف منظكر، لساف العرب،  (174)
 . 7/345 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/237ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (175)
 . 1/309 ؛ المحجي، نياية السكؿ، 1/210ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (176)
 ؛ الصالحي، سبؿ 7/87 ؛ المقريزم، إمتاع اإلسماع، 2/508الذىبي، تاريخ اإلسبلـ،  (177)

 . 1/297 ؛ المحجي، منتيى السكؿ، 7/345اليدل كالرشاد، 
محمد بف حباف البستي، صحيح ابف حباف : ؛ ابف حباف21الترمذم، الشمائؿ المحمدية،  (178)

 1414/بيركت)، مؤسسة الرسالة 2شعيب األرنؤكط، ط: صحيح بترتيب ابف بمباف، تحقيؽ
. مف أكراد اإلبؿ، أف ترد الماء يكمان كتدعو يكمان، ثـ تعكد: كالغب. 12/295، (ـ1993/ىػ

ابف أألثير، النياية في غريب : ينظر.  كاف يسرح شعره يكمان كيدعو آخركالمراد ىنا انو 
.  2/284الحديث، 
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 آلة استعمميا عميو الصبلة كالسبلـ في تسريح شعره أك ترجيؿ ما :المدري 
تمبد منو، بسبب طكلو أك بسبب ما قد يصيبو في بعض األحياف مف غبار، 

فيتمبد، كيمكف أف يككف ذلؾ مقدمات الستعماؿ المشط، مف أجؿ أف 
 صغير يتخذ مف :أحدىما: كىك نكعاف. اليتعسر عميو شعره عند تسريحو

أبنكس أك عاج أك حديد، يككف طكؿ المسمة يتخذ لفرؽ الشعر فقط، كىك 
 :والثاني  ———●مستدير الرأس عمى ىيئة نصؿ السيؼ كىذه صفتو  

كبير كىك عكد مخركط مف أبنكس أك غيره كفي رأسو قطعة منحكتة في 
قدر الكؼ كليا مثؿ األصابع أكالىف معكجة مثؿ حمقة اإلبياـ يستعمؿ 

. (179)]-———●لمتسريح أك لحؾ الرأس كالجسد  
 استعمميا النبي :المر ة  ينظر فييا، عند تسريحو شعره كمبلحظتو ىندامو 

كاف رسكؿ اهلل إذا )): كعمامتو كمبلبسو،فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت
مقي: نظر في المرآة قاؿ مقي فحسف خي ككانت . ()((الميـ حسنت خى

، كاظب عمى استعماليا حتى في حاالت ()(المدلة)تسمى 
، مما يدلؿ عمى اىتمامو ()، كصحبيا معو في سفره()إحرامو

.  ؽبتحسيف مظيره لظيكره أماـ اآلخريف بالمظير البلئ

 مة:الُمْكُحمة والمكحال : كالًمٍكحاؿ. اآللة التي يكتحؿ منيا كىي كعاءه :  الميٍكحي
كانت عند النبي عميو الصبلة كالسبلـ . ()ىك الًميؿي تكحؿ بو العيف

                                                 
شجر ينبت في الحبشة، خشبو أسكد :كاآلبينيكس.10/449ابف حجر، فتح البارم، (179)

ٍمب  .1المعجـ الكسيط،: ينظر.صي
إسناده صحيح بشكاىده ؛  أبك :  كقاؿ الشيخ شعيب3/239ابف حباف، صحيح ابف حباف،  (180)

 .   ضعيؼ كلو شكاىد: كقاؿ المحقؽ. 169الشيخ، أخبلؽ النبي، 
.  1/228السيكطي، الشمائؿ الشريفة،  (181)
.    ضعيؼ كلو شاىد يحسنو: ، كقاؿ المحقؽ171أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (182)
 ؛ الصالحي، سبؿ 7/87 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 2/508الذىبي، تاريخ اإلسبلـ،  (183)

 .1/297 ؛ المحجي، منتيى السكؿ، 7/345اليدل كالرشاد، 
.  12/40ابف منظكر، لساف العرب،  (184)
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 كأكصى ()ككاف يسافر بيا. ()يكتحؿ منيا عند النكـ ثبلث مرات
أف النبي : غيره بأنكاع معينة مف الكحؿ، فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما

((اكتحمكا باإلٍثًمد فأنو يجمك البصر كينبت الشعر)):  قاؿ() . كقد
أنو كاف مزاران )): آلت مكحمتو إلى الديار المصرية، فقد نقؿ ابف كثير

 أعتنى بجمعيا بعض بالديار المصرية فيو أشياء كثيرة مف آثار النبي 
. ()((الكزراء المتأخريف، منيا ميكحمتوي كميؿه كمشطه كغير ذلؾ

 نما المقراض أو المقراضان  كىك األصح فبل يقاؿ مقراض كمقص كا 
 () ككاف اسمو الجامعاستعممو النبي . ()مقراضاف كمقصاف

عدة استعماالت منيا لقص ما زاد كطاؿ مف لحيتو كشاربو أك أظافر 
. ()أصابع يديو كرجميو، كعد ذلؾ عميو الصبلة كالسبلـ مف الفطرة

: رأيتؾ تحفي شاربؾ قاؿ)):  قاؿحتى أف ابف جريج سأؿ ابف عمر 
 آلة ـكاستعمؿ عميو الصبلة كالسبل. ()(( يحفي شاربورأيت النبي 

أخرل أدت الغرض نفسو اإلزالة كالقص بأسمكب أخر استعمميا إلزالة شعر 

                                                 
صحيح اإلسناد ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ : ، كقاؿ المحقؽ27الترمذم، الشمائؿ المحمدية،  (185)

 .     168النبي، 
 ؛ ألصالحي، سبؿ 7/87 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 2/508الذىبي، تاريخ اإلسبلـ،  (186)

.  1/297 ؛ المحجي، منتيى السكؿ، 7/345اليدل كالرشاد، 
حسف لغيره ؛ الترمذم، الشمائؿ :  كقاؿ الشيخ شعيب4/535ابف ماجة، سنف ابف ماجة،  (187)

ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر. حجر يتخذ منو الكحؿ: كاإلٍثًمدي . 27المحمدية، 
 .     بما لذلؾ مف فائدتيف صحية كجمالية2/125

.  5/523البداية كالنياية،  (188)
محمد . د: صحيح ابف خزيمة، تحقيؽ (ىػ311ت)محمد بف اسحاؽ السممي : ابف خزيمة (189)

 ؛ أبك ىبلؿ 1/706(ـ2003/ىػ1424/بيركت )، المكتب اإلسبلمي3مصطفى االعظمي، ط
.    200العسكرم، كتاب التمخيص في معرفة أسماء األشياء، 

 .1/608 ؛ المحجي، منتيى السكؿ، 7/361الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد،  (190)
.     10/427البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (191)
 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 10/410 البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم، (192)

1/219  .  
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ف أشار في أحاديثو إلى  العانة، كالشعر النابت تحت اإلبطيف،  حتى كا 
، كىذه اآللة كانت مصنكعة مف حديد، كمف ىنا أتت لفظة ()النتؼ

.  ()االستحداد، يعني حمؽ العانة بالحديد

 ىك ما يستاؾ بو كيطمؽ عمى اآللة كعمى الفعؿ، كيتخذ مف عكد :السواك 
كاف يستاؾ بو عميو الصبلة كالسبلـ كثيران، يستعممو عند . ()األراؾ

الكضكء كقبؿ الصبلة، ينظؼ بو فمو كأسنانو، يغير بو رائحة فمو كمما 
شعر بالحاجة إلى ذلؾ، مف أجؿ أال تصدر عنو رائحة غير مرغكب فييا، 
يمكف أف تؤذم اآلخريف، لذكقو الرفيع كشعكره بإحساس اآلخريف، فضبلن 

 كصبلتو في ، كقيامو بيف يدم ربو عف مناجاتو المبلئكة، كجبريؿ 
كلحرصو الشديد . ()الميؿ، حيث كاف إذا قاـ يشكص فاه بالسكاؾ

، كيحممو ()عمى نظافة فمو كأسنانو، كاف يكثر مف استعماؿ السكاؾ
.()معو في سفره

 خمؽ اهلل سبحانو كتعالى نبيو المصطفى : الت طيبو  بأكمؿ صكرة 
كأجمؿ كجو، كأعطاه مف الميابة كالكقار، ما تميز بو عف أبناء مجتمعو، 

 يتبرككف بو ككتب لو القبكؿ كالمحبة في قمب مف لقيو، كتسابؽ أصحابو 
رأيت )):  قاؿكبما انفصؿ منو، مف شعر أك عرؽ، فعف أنس ابف مالؾ 

 كالحبلؽ يحمقو، كقد أطاؼ بو أصحابو ما يريدكف أف يقع شعره إال النبي

                                                 
    .10/427البخارم، فتح البارم،  (193)
 . 1/237المازرم، المعمـ بفكائد مسمـ،  (194)
.  469 – 1/468ابف حجر، فتح البارم،  (195)
ىك الغسؿ : الشكص: كقاؿ ابف حجر. 1/469البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (196)

.  233 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 1/236؛ابف سعد، الطبقات الكبرل، . كالتنظيؼ
.  1/468البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (197)
 ؛ المقريزم، إمتاع 2/508 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 1/237ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (198)

.  7/345 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 7/87األسماع، 
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كمف حكمتو تعالى أف جعؿ أعضاء جسده . ()((في يدم رجؿ
ما )):  قاؿالشريؼ أليف مف الحرير، كرائحتو كأنيا المسؾ، فعف انس 

، كال شممت عنبران قط، كال مسكان كال شيئان أطيب مف ريح رسكؿ اهلل 
))().مسست شيئان قط ديباجان كال حريران أليف مف رسكؿ اهلل 

        كلطيب رائحة عرقو الذم يتفصد مف جسده كانت أـ سميـ رضي اهلل 
عنيا تبسط لو نطعان فيقيؿ عميو، ككاف كثير التعرؽ، فكانت تجمع عرقو فتجعمو 

عرقؾ أذكؼ : قالت (يا أـ سميـ ما ىذا؟): في الطيب كالقكارير، فقاؿ النبي 
كعمى الرغـ مف ذلؾ كاف عميو الصبلة كالسبلـ .()أم أخمطو بو: بو طيبي

يستعمؿ الطيب لجسده كمبلبسو كمسكنو كمسجده، فبل يعجبو إال أف يظير 
حبب إلي مف الدنيا النساء كالطيب، )): بأفضؿ صكرة كأحسنيا ىيئة، حيث قاؿ

:  كقد استعمؿ ألجؿ ذلؾ آالت منيا()((كجعمت قيرةي عيني في الصبلة
 فمنيـ :  بضـ السيف كتشديد الكاؼ، اختمؼ العمماء في معنى السيٌكة:الُسّكة

مف ذىب إلى أنيا نكع مف الطيب أسكد يخمط بمسؾ كيفرؾ كيقرص كيترؾ 
كمنيـ مف ذىب إلى انو كعاءه . يكميف، ثـ ينظـ في خيط، ككمما عتؽ عبؽ

كقد كرد أف لمنبي عميو الصبلة . ()يجعؿ فيو الطيب يتطيب منيا
: رجح ذلؾ العظيـ آبادم حيث قاؿ. ()كالسبلـ سكة كاف يتطيب منيا

                                                 
.  1/209 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 7/290مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (199)
.  52 ؛ ابف كثير، شمائؿ الرسكؿ، 7/295مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (200)
 – 13/232 ؛ البغكم، شرح السنة، 298 – 7/297مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (201)

.     6/35 ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 233
.  إسناده حسف:  كقاؿ الشيخ شعيب21/433اإلماـ أحمد، المسند،  (202)
سرؼ الحؽ محمد بف أمير بف :  ؛ العظيـ آبادم1/224السيكطي، الشمائؿ الشريفة،  (203)

أبك عبد اهلل النعماني األثرم، دار : عمي، عكف المعبكد عمى شرح سنف أبي داكد، اعتنى بو
.  2/1895 (ـ2005/ىػ1426/بيركت)ابف حـز 

 ؛ ابف كثير، البداية 94 ؛ الترمذم، الشمائؿ المحمدية، 620أبك داكد، سنف أبي داكد،  (204)
 .     2/1895 ؛ العظيـ آبادم، عكف المعبكد، 5/521كالنياية، 
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كرد الحديث بقكلو كاف لو سكة يتطيب منيا، كلك أراد نفس الطيب لقاؿ ))
.  ()((بيا
ككاف عميو الصبلة كالسبلـ كثير التطيب بما في ذلؾ طيب الشعر كىك        

الدىف، لما لو مف جمالية في الشعر كطيب لمرائحة، فضبل عف ترطيب شعره 
حتى أنو لكثرة استعمالو لو احمر . لمخشكنة الحاصمة عف الطبيعة الصحراكية

، لكراىتو أف يخرج إلى أصحابو ()شعره فكاف ييظىفُّش مخضكبان كلـ يخضب
ككاف لو نكع خاص مف الطيب . ()كال يجدكف منو رائحة زكية طيبة

يسمى الذريرة تجمع مفرداتو ثـ تسحؽ كتنخؿ ثـ تذر عمى الشعر كالطكؽ فمذلؾ 
 كاستعمؿ كذلؾ القاركرة إذ أىدل لو النجاشي ممؾ الحبشة ()سميت الذريرة

، ككانت ىذه القاركرة مف زجاج رقيؽ كلذلؾ سميت المرآة ()كاحدة
كيمكف أف يككف عميو الصبلة كالسبلـ قد كضع فييا . ()بالقاركرة لرقتيا

.  ()الدىف يدىف منو كيصحبيا في سفره
 كىي عبارة عف آلة يكضع فييا نكع مف عكد ثـ يحرؽ كيكضع :المجمرة 

كاف ابف عمر إذا استجمر )): فعف نافع قاؿ. ()نكع مف طيب يتبخر بو
ىكذا يستجمر : استجمر بألكة غير مطراة، كبكافكر يطرحو مع أاللكة ثـ قاؿ

نكع مف عكد كلذلؾ كرد في حديث صفة : كااللكة. )) ()رسكؿ اهلل 

                                                 
 .      2/1895عكف المعبكد،  (205)
 .    1/169ابف القيـ، زاد المعاد،  (206)
    . 7/337الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد،  (207)
 . 10/455البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (208)
 .    7/340الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد،  (209)
.  11/101ابف منظكر، لساف العرب،  (210)
.  1/127 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 1/237ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (211)
.  1/286ابف األثير، النياية في غريب الحديث،  (212)
.      7/340 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 12/85البغكم، شرح السنة،  (213)
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أم يتبخر :   يستجمر كتران ككاف . ()أىؿ الجنة أف مجامرىـ أاللكة
.  ()ثبلث مرات بذلؾ العكد الذم يكضع عمى الجمر

 ْبعة فيمكف أف تككف مف معدف أك مف . () ىي إناء مربع كالجكنة:الرَّ
 كاحدة أىداىا لو المقكقس مع بعض اليدايا األخرل، خشب، كانت لمنبي 

كاف يضع فييا بعض حاجياتو، كالطيب كالمرآة كالمكحمة كالمقراض 
.()كيصحبيا معو في سفره

 الخاتـ بكسر التاء كفتحيا كالفتح أفصح ألنو آلة :خامته: آالت الزونة :ثالثًا
كيمبس في أصابع اليد كصناعتو مف بعض . ()الختـ، كىي ما يختـ بو

كقد اتخذ عميو الصبلة كالسبلـ خاتمان، ككاف سبب ذلؾ فيما ركاه . المعادف كالفضة
إنيـ لف :  أف يكتب إلى الرـك قيؿ لولما أراد النبي )):  قاؿأنس بف مالؾ 

يقرؤا كتابان إذا لـ يكف مختكمان فاتخذ خاتمان مف فضة، كنقشو، محمد رسكؿ اهلل، 
كقد نقشو عمى ثبلثة اسطر، محمد . ()((فكأنما انظر إلى بياضو في يده

، ككاف ()سطر مف األدنى، كرسكؿ سطر في الكسط، كاهلل سطر في األعمى
لبسو عميو الصبلة كالسبلـ في خنصر كمتا يديو اليمنى . ()لو فص منو

                                                 
 .6/446البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (214)
.  1/295المحجي، منتيى السكؿ،  (215)
.      1/630ابف األثير، النياية في غريب الحديث،  (216)
 ؛ ابف القيـ، زاد 2/516 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/417ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (217)

 ؛ المناكم، الفتكحات 7/361 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 128 – 1/127المعاد، 
.  2/416السبحانية، 

أحكاـ الخكاتيـ كما يتعمؽ بيا،  (ىػ795ت)عبدالرحمف البغدادم : ابف رجب الحنبمي (218)
 (ـ2004/ىػ1424/بيركت)أياد عبدالمطيؼ بف إبراىيـ القيسي، بيت األفكار الدكلية : تحقيؽ

21  .
، كالمفظ لو ؛ مسمـ، إكماؿ المعمـ، 10/398البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (219)

.  5/513 ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 4/122 ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ الكبير، 6/608
 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 10/403البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (220)

.  19 – 2/18 ؛ المناكم، الفتكحات السبحانية، 1/232
. 4/123 ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ الكبير، 4/199الترمذم، سنف الترمذم،  (221)
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كىدفو األساس في اتخاذه الخاتـ يتمثؿ في ختـ الكتب التي كاف . ()كاليسرل
يرسميا إلى الممكؾ كاألمراء، ليعمـ أف ىذا الكتاب خاص منو عميو الصبلة 

.  كالسبلـ
 حيف  فأخذه أبك بكر الصديؽ       كبقي الخاتـ في يده حتى تكفاه اهلل 

تكلى الخبلفة مف بعده، كلبسو في يده إلى أف تكفاه اهلل، كانتقؿ الخاتـ إلى عمر 
 لما تكلى الخبلفة بعد أبي بكر، حتى تكفاه اهلل، ثـ انتقؿ الخاتـ بف الخطاب 

 فمبسو في بداية خبلفتو، ثـ بعد ذلؾ إلى خميفة المسمميف عثماف بف عفاف 
.  ()سقط منو في بئر أريس، فأمر بنزح البئر فمـ يجده

 املبحث الثالث

آالت راحته ونومه  

       اختار عميو الصبلة كالسبلـ حياة الزىد، كعدـ المباالة بالدنيا، كزينتيا، 
في كؿ مظاىر حياتو، كقد استعمؿ كسائؿ كآالت مبسطة لراحتو كنكمو، دلت 

كبما أنو عميو . عمى رضاه مف الدنيا باليسير، كأف الزاد الحقيقي ىك التقكل
 المسمميف الصبلة كالسبلـ ىك الرحمة الميداة كالقدكة الحسنة التي أمر اهلل 

لقد كاف لكـ في رسكؿ اهلل أسكة حسنة لمف كاف يرجك اهلل : االقتداء بو فقاؿ
كاليكـ اآلخر كذكر اهلل كثيران 

() . فكانت صفة القناعة كالرضا ظاىرة لمف
أمعف النظر بآالتو كأدكاتو التي استعمميا، فيي ليست بالمفخمة، كالمعقدة، كليذا 

 حيف أصبح خميفة لممسمميف ككرث بعضان مف تمؾ كاف عمر بف الخطاب 
يخرجيا لمف دخؿ عميو  (سريره كعصاه كقدحو ككسادتو كقطيفتو كرحمو)اآلالت 

                                                 
.      6/613مسمـ، إكماؿ المعمـ،  (222)
بفتح : كبئر أريس. 5/514، ابف كثير، البداية كالنياية، 6/606مسمـ، إكماؿ المعمـ،  (223)

بئر بالمدينة ثـ بقيبىاء مقابؿ مسجدىا، سقط فييا خاتـ النبي : اليمزة ككسر الراء كسككف الياء 
 مف يد عثماف ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، : ينظر.  في السنة السادسة مف خبلفتو
1/298 . 

.  21سكرة األحزاب، اآلية، (224)
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ىذا ميراث مف أكرمكـ اهلل تعالى بو كأعزكـ )): مف قريش يعظيـ بيا كيقكؿ
.  ()((كفعؿ كفعؿ

        كفعؿ ذلؾ أيضان عمر بف عبد العزيز 
() ،حيف آؿ إليو األمر 
:  ككرث بعض تمؾ اآلالت، فكانت ىذه اآلالت ىي

 ىك الشيء الذم  يعتمد عميو كييجمس عميو:الكرسي () . فكاف عنده
عميو الصبلة كالسبلـ كاحده منو مف حديد أك خشب يجمس عميو في بعض 

انتييت إلى رسكؿ )):  قاؿ()األكقات لمراحة، فعف أبي رفاعة العدكم
. ()(( كىك يخطب ثـ نزؿ، ثـ أتي بكرسي حسبت قكائمو حديدان اهلل 

كصنع لو عميو الصبلة كالسبلـ كرسي آخر ثابت مف بناء مف طيف، بعد 
 ليتميز بمجمسو بينيـ كليعرفو الغرباء إذا أف اقترح عميو بعض أصحابو 

فعف أبي . دخمكا عميو بعد أف كثر المسممكف بدخكؿ الناس في ديف اهلل 
 يجمس بيف ظيراني أصحابو فيجيء الغريب فبل كاف )):  قاؿىريرة 

يدرم أييـ ىك حتى يسأؿ فطمبنا منو أف نجعؿ لو مجمسان يعرفو الغريب إذا 

                                                 
.  7/354الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد،  (225)
عمر بف عبد العزيز بف مركاف بف الحكـ بف العاص األمكم، أمير المؤمنيف، أمو أـ  (226)

عاصـ بنت عاصـ بف عمر بف الخطاب، كلي إمرة المدينة لمكليد، ككاف مع سميماف كالكزير، 
ككانت مدة خبلفتو (ىػ101)ككلي الخبلفة بعده، فعد مف الخمفاء الراشديف، مات في رجب 

.    353ابف حجر، تقريب التيذيب، : ينظر. سنتيف كنصفان 
.  12/68ابف منظكر، لساف العرب،  (227)
اختمؼ في اسمو فقيؿ تيـ كقيؿ عبد اهلل بف الحارث بف أسيد بف عدكم، مف صحابة النبي  (228)

 ابف حجر، : ينظر (ىػ44)  مف فضبلئيـ، كركل عنو، غزا سجستاف، قتؿ بكابؿ سنة
.    118 – 7/117اإلصابة، 

صحيح  : ، كقاؿ المحقؽ148؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 3/281مسمـ، إكماؿ المعمـ،  (229)
ينظرؾ ابف األثير، النياية في غريب . عماده الذم يقـك بو: أرجمو ألف قكاـ الشي: كقكائمو

كقد اختمؼ في صناعتو مف حديد أـ مف خشب اسكدت قكائمو ألف الراكم . 2/502الحديث، 
.  3/281القاضي عياض، إكماؿ المعمـ،:ينظر (حسبت): قاؿ
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ككاف . ()((أتاه، فبنينا لو دكانان مف طيف يجمس عميو كنجمس بجانبو
مكاف ىذه الدكة ىك الذم يعرؼ اآلف في المسجد النبكم بأسطكانة الكفكد، 

.   () كاف يجمس إلييا لكفكد العرب إذا جاءتوكذلؾ أنو 
  كردت ىاتاف المفظتاف في كتب السيرة كالشمائؿ، كأف :الخمرة والحصير 

النبي عميو الصبلة كالسبلـ استعمميما، يجمس كيصمي عمييما، كيبدك أف 
ىي حصير : الخمرة كالحصير تسميتاف لشيء كاحد، كذلؾ أف الخمرة

صغير يتخذ مف سعؼ النخؿ ييضفر بالسيكر كنحكىا، بقدر الكجو كالكفيف، 
كليذا كرد عف عائشة . ()كىي أصغر مف المصمى، يصمى عمييا

 كاف يحتجر حصيران بالميؿ فيصمي، كيبسطو أف النبي ))رضي اهلل عنيا 
ككاف يكضع لو في مصبله فيصمي . ()((.....بالنيار فيجمس عميو
دخمت بيت أـ سممة فسألت ابنة ابنيا )):  قاؿ()عميو، فعف أبي قبلبة

 فأتتني المسجد، فإذا فيو خمرة، فأردت  عف مصمى النبي ()أـ كمثكـ
ككرد . ()(( كاف يصمي عمى الخمرةإف النبي )): أف أنحييا فقالت

ذكر الحصير في حديث عائشة رضي اهلل عنيا حيف أذف النبي عميو 
 أف يدخؿ عميو في بيتو في حادثتو الصبلة كالسبلـ لعمر بف الخطاب 

                                                 
الدكة المبنية : كالدكاف. 569، الكتاني، التراتيب اإلدارية، 705أبك داكد، سنف أبي داكد،  (230)

 . 4/384ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر. لمجمكس عمييا
 . 569الكتاني، التراتيب اإلدارية،  (231)
.  132الخزاعي، تخريج الدالالت السمعية،  (232)
الحصير يتخذ مف : ، كقاؿ ابف حجر10/385البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (233)

.    10/386فتح البارم، : ينظر. السعؼ
: عبد اهلل بف زيد بف عمرك بف ناتؿ، أبك قبلبة الجرمي البصرم، أحد األعبلـ، قاؿ الًعجمي (234)

ابف :ينظر(ىػ104)بصرم، تابعي، ثقة، ركل عف جمع مف الصحابة، مات في الشاـ سنة
 .2/339حجر، تيذيب التيذيب،

.     لـ أعثر عمى ترجمتيا (235)
 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 1/647البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (236)

1/229     .
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 راقد ليس بينو كبيف األرض إال حصير قد أثر مع نسائو فإذا برسكؿ اهلل 
كيبدك أف الحصير كاف عمى أحجاـ فالصغير يمكف أف . ()بجنبو

يطمؽ عميو بالخمرة، كأحجاـ أخرل أكبر تستعمؿ لمجمكس عمييا أحيانان، 
كفي أكقات أخرل لمصبلة، لذلؾ كرد عف عائشة رضي اهلل عنيا انو كاف 

. ()بالميؿ (يجعمكنو ألنفسيـ)ليـ حصيره يبسطكنو بالنيار كيحتجركنو 
. ()ككاف لو عميو الصبلة كالسبلـ نكعية خاصة تسمى الكف

 ىي ما يتخذ مف جمد الضأف، بصكفيا أك كبرىا فإذا كانت تمبس :الفروة 
كانت لو عميو الصبلة كالسبلـ كاحدة، يجمس عمييا . ()فتسمى الفركة

كيصمي في أكقات أخرل، فعف المغيرة بف شعبة 
()كاف )):  قاؿ

 يصمي عمى الفراء، كيستحب أف يصمي عمى الفركة رسكؿ اهلل 
. ()((المدبكغة

 ككسٍدتي : الوسادة ، سَّلٍدتي دَّلةي، كالجمع كسائد ككساده ككسده، كقد تىكى ىي الًمخى
كانت تكضع  ()بكسر الميـ مشتقة مف الخد معركفة: غيرم، كالًمخدةي 

 عمى الحصير أك عمى الفراش فيتكئ عمييا، ككانت محشكة لرسكؿ اهلل 

                                                 
 ؛ مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد 372 – 10/371البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (237)

.  1/227 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 36 – 5/35مسمـ، 
إسناده حسف صحيح ؛  أبك :  كقاؿ المحقؽ2/383ابف خزيمة، صحيح ابف خزيمة،  (238)

.  164الشيخ، أخبلؽ النبي، 
.  1/127 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/416ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (239)
.  10/254ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر (240)
المغيرة بف شعبة بف عامر بف مسعكد الثقفي، أسمـ عاـ الخندؽ، كشيد الحديبية، كاف  (241)

مات .  البصرة، اعتزؿ الفتنة بعد قتؿ عثماف مكصكفان بالدىاء، كاله عمر بف الخطاب 
أسد الغابة في   (ىػ630ت )عمي بف محمد الجزرم : ابف األثير: ينظر(ىػ50)بالككفة سنة

، دار المعرفة 3الشيخ مأمكف خميؿ شيحا، ط: معرفة الصحابة، تحقيؽ
.  4/181 (ـ2007/ىػ1428/بيركت)

 ؛ 2/502 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 498 _ 1/497ابف خزيمة، صحيح ابف خزيمة،  (242)
.  7/309ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 

.      160أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب التمخيص في معرفة األشياء،  (243)



                                   (        60) العدد –آداب الراػدون 

 م2011/هـ1432

 327 

كيقدر طكليا مايسع لشخصيف يضعاف رأسييما عمييا، . ()ليفان 
بت عند خالتي ميمكنة، )):  قاؿفعف ابف عباس . كعرضيا أقؿ مف ذلؾ

فاضطجعت في عرض الكسادة كاضطجع رسكؿ اهلل كأىمو في طكليا فناـ 
ؿي . ))....... ()رسكؿ اهلل  ككانت تحمؿ لو في بعض األكقات فييدخى

ًكؿى بحمميا عبد اهلل بف مسعكد لو بيا إلى المسجد، كقد كي
() .

 ىي المباس الذم فكؽ سائر المباس مف دثار البرد كنحكه، ككؿ :الممحفة 
اسـ ما يمتحؼ بو، كالممحفة : شيء تغطيت بو فقد التحفت بو، كالمحاؼ

ىي المبلءة السِّمط، فإذا بطنت أك حشيت فيي عند العكاـ : عند العرب
فكانت لمنبي عميو الصبلة كالسبلـ كاحدةه يمتحؼ بيا، فعف . ()ممحفة

 عمى آخر مجمس جمسو النبي  )): ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ
المنبر متعطفان ممحفة عمى منكبيو قد عصب رأسو 

 يناـ بيا ففي حديث عائشة رضي اهلل ككاف . ()((.......بعصابة
. ()عنيا، أنو كاف يصمي كعميو طرفيا كالطرؼ اآلخر عمى عائشة

                                                 
 ؛ أبك 1/227 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 6/502مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (244)

 ؛ ابف القيـ، زاد 143، 4 ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ الكبير، 161الشيخ، أخبلؽ النبي، 
ابف منظكر، : ينظر. ىك ليؼ النخؿ معركؼ، القطعة منو ليفة: كالميؼ. 1/140المعاد، 

.  12/377لساف العرب، 
 ؛ أبك 3/117 ؛ مسمـ، إكماؿ المعمـ، 1/381البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (245)

 .   118 ؛ الترمذم، الشمائؿ المحمدية، 212داكد، سنف أبي داكد، 
.  112الكتاني، التراتيب اإلدارية،  (246)
.  1/233 ؛ السيكطي، الشمائؿ الشريفة، 12/250ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر (247)
.  2/513البخارم، فتح البارم،  (248)
صحيح لغيره ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ : ، كقاؿ الشيخ شعيب38/404اإلماـ أحمد، المسند،  (249)

.  158النبي، 
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، يدكر بيا عمى نسائو مف بيت لآلخر، فمـ ()ككانت مصبكغة بكرس
يكف عميو الصبلة كالسبلـ ليمتمؾ في كؿ بيت كاحدة، لشدة تزىده في 

الدنيا، فإذا كانت عند إحداىف ككانت ليمتو عندىا، رشتيا بالماء، ألجؿ 
التبريد في تمؾ األجكاء الحارة، كألجؿ الطيب إذ الرائحة العبقة تعجبو 


() .

       كيبدك أف مثؿ ىذه اآلالت كاف ليا عدة تسميات، تختمؼ مف كاحدة إلى 
أخرل كمما أختمؼ شيء فييا، فإذا كانت سكداء ذات شعر أسكد سميت مرطان، 

 فحديث عائشة الذم ذكرناه، ذكرت فيو أنو . ()كىيئتيا كييئة الممحفة
كاف يصمي كىي نائمة كعميو ممحفة بعضيا عميو كبعضيا عمييا، كرد ذكرىا 

.   ()(( أنو مرط بعضو عمييا كبعضو عمى النبي))عند المقريزم، 
رداء مفتكح الصدر إلى الذيؿ كلعمو سمي جبة ألنو ييجبي مف أماـ : الجبة* 

 فعف المغيرة بف شعبة . لبسيا النبي عميو الصبلة كالسبلـ.()يعني يشؽ
بَّلةه انطمؽ النبي )): قاؿ  لحاجتو، ثـ أقبؿ، فتمقيتو بماء، فتكضأ، كعميو جي

شاميةه، فمضمض كاستنشؽى كغسؿ كجيوي، فذىب يخرج يديو مف كميو، فكانا 
يِّقيف، فاخرج يديو مف تحت بىدنو فغسميما، كمسح برأسو كعمى  ضى

                                                 
شيء أصفر مثؿ المطخ يخرج عمى الرمث بيف آخر الصيؼ كأكؿ الشتاء إذا : الكىٍرس (250)

ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر. أصاب الثكب لكنو، ثـ اتخذ صبغان تصبغ بو المبلبس
15/270     .

 ؛ ابف طاىر 2/155 ؛ الببلذرم، أنساب األشراؼ، 1/220ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (251)
 ؛ السيكطي، الشمائؿ 3/1816المقدسي، ذخيرة الحفاظ المخرج عمى الحركؼ كاأللفاظ، 

.  7/303 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/233الشريفة، 
 . 6/593مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (252)
.  7/8إمتاع األسماع،  (253)
المباس كالزينة مف السنة المطيرة، دار الحديث : محمد عبد الحكيـ القاضي (254)

.  21(ـ1989/ىػ1409/القاىرة)
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كسميت شامية نسبة إلى الشاـ ككاف في الشاـ آف ذاؾ الركـ، . ()((خفيو
.   ()ككانت مصنكعة مف الصكؼ

 الفراش: ، ًثيره ًمسى عميو، كيقاؿ فراشه كى  أم ىك ما افترش مف المتاع فىجي
كطيءه كيقاؿ لو الًميىاد

() . فكاف لو فراش يناـ عميو في الميؿ أك 
طكلو ذراعاف أك نحكىا . ()في أكقات قيمكلتو مف أدـ محشكان ليفان 

كلرقتو كاف يثنى لو ثنيتيف مف أجؿ . ()كعرضو ذراع كشبر أك نحكه
: أف يقي جسده مف خشكنة األرض، فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت

: ، كالمسح()(( مسحان نثنيو ثنيتيف فيناـ عميوكاف فراش النبي ))
كقد يككف فيو . ()ىك لباس مف ثكب خشف يعد لمفراش يشبو الكساء

، كلـ يكف بعض الخشكنة فيكضع عميو مثؿ ىذا الكساء ليككف أكطأ لو 
نما كيفما تيسر األمر ناـ عميو الصبلة  ليمتـز فراشان كاحدان يناـ عميو، كا 

، كتارة أخرل عمى الحصير، كأخرل عمى ()كالسبلـ، فتارة عمى النِّطىع
.  ()األرض، أك عمى كساء أسكد

                                                 
.  10/330البخارم، صحيح البارم مف فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (255)
 ؛ محمد عبدالحكيـ القاضي، المباس كالزينة مف السنة 1/614ابف حجر، فتح البارم،  (256)

.  21المطيرة، 
.  159أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب التمخيص في معرفة أسماء األشياء،  (257)
 ؛ أبك 1/227 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 6/594مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (258)

 .1/522 ؛ المحجي، منتيى السكؿ، 156الشيخ، أخبلؽ النبي، 
 . 1/522المحجي، منتيى السكؿ،  (259)
.  148الترمذم، الشمائؿ المحمدية،  (260)
.  1/219السيكطي، الشمائؿ الشريفة،  (261)
بكسر النكف كفتح الطاء ىك كساء يبنى بو البيكت، كما يبنكنيا مف الشعر : النِّطىع (262)

.  161أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب التمخيص، : ينظر. كالصكؼ
 ؛ المقريزم، إمتاع 6/35 ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 1/149ابف القيـ، زاد المعاد،  (263)

.     1/533 ؛  المحجي، منتيى السكؿ، 9/395األسماع، 
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 تقدـ ذكرىا إال أني ذكرتيا ىنا أيضان لككنو عميو الصبلة : القطيفة والخميمة
كالسبلـ استعمميا كفراش ناـ عميو، أك تكسده، أك جمس عميو، فعف أنس بف 

حج رسكؿ اهلل عمى رحؿ رث قطيفة ال تساكم أربعة )):  قاؿمالؾ 
كحيف مات عميو الصبلة كالسبلـ كضعت لو قطيفة بيضاء . ()((دراىـ

. ()بعمبكية بينو كبيف المحد
  ُعي كالجمع أًسرَّلةه، ككذلؾ ىك الذم يجمس عميو قاؿ :السَِّرير  ىك الميٍضطىجى

عمى سرر متقابميفتعالى 
() . استعممو عميو الصبلة كالسبلـ منذ

أكقات مبكرة مف عمره، إذ أف مكة حاضرة العرب، استعمؿ أىميا مف آالت 
كانت قريش )): التحضر الشيء الكثير، فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت

 بمكة، كليس شيء أحب إلييا مف السرير تناـ عميو فمما قدـ رسكؿ اهلل 
يا أبا أيكب أما لكـ سرير؟ :  قاؿ ()المدينة، كنزؿ منزؿ أبي أيكب

 ذلؾ فبعث إلى رسكؿ اهلل ()ال كاهلل فبمغ أسعد بف زرارة: قاؿ
.()((بسرير

 مصنكعان مف الخشب عمى شكؿ ألكاح، لو قكائـ ساج        ككاف سريره 
بحـز مف بردم، مرتفع عف األرض بتمؾ القكائـ، يكضع عميو  (منسكج)مرمكؿ 

                                                 
: ، كقاؿ المحقؽ161 ؛  أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 4/138ابف ماجة، سنف ابف ماجة،  (264)

.  صحيح اإلسناد
.  إسناده فيو نظر: ، كقاؿ المحقؽ160المصدر السابؽ،  (265)
.   الصافات44 ؛ كاآلية 6/238ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر (266)
خالد بف زيد بف كميب بف ثعمبة األنصارم الخزرجي، مشيكر بكنيتو، شيد العقبة، كبدران،  (267)

، نزؿ عند رسكؿ اهلل حيف قدـ المدينة، حتى بنى كأيحدان، كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل 
.      2/85ابف األثير، أسد الغابة، : ينظر (ىػ50)حجره كمسجده، مات مجاىدان سنة 

أسعد بف زرارة بف عيدس أبف عبيد بف ثعمبة األنصارم الخزرجي، أكؿ األنصار إسبلمان،  (268)
 إلى المدينة، شيد العقبة األكلى كالثانية، أكؿ مف صمى الجمعة بالناس قبؿ مقدـ النبي 

ابف األثير، أسد : ينظر. مات في السنة األكلى مف اليجرة قبؿ بدر ككاف المسجد يبنى
.  1/83الغابة، 

 – 1/104 ؛ أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 2/181الببلذرم، انساب األشراؼ،  (269)
.  7/354 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 7/109 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 105
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كساء ثـ يناـ عميو 
() . فمما تزكج عائشة رضي اهلل عنيا نقؿ السرير

إلى بيتيا، فكاف يناـ عميو حتى تكفي، فمما مات كضع عميو كصمي عميو كىك 
فكقو،ثـ طمبو الناس بعد ذلؾ يحممكف مكتاىـ عميو، فحمؿ عميو أبك بكر كعمر 

كلـ يثبت تاريخان أنو عميو . ()رضي اهلل عنيما، كالناس بعد، طمبان لبركتو
. الصبلة كالسبلـ أمتمؾ غير ىذا السرير

        ثـ بيع بعد كفاة عائشة مف تركتيا، فاشتراه رجؿ مف مكالي معاكية بف 
.   () يدعى عبد اهلل بف إسحاؽ اإلسحاقي بأربعة آالؼ درىـأبي سفياف 

 كىذه كميا مسميات تكاد : العصا والعرجون والقضيب والمحجن والمخصرة
ف اختمفت في جنسيا فمؤداىا كاحد ىي : فالعصا. تككف لشيء كاحد، كا 

: كالقضيب. ()ىك العذؽ إذا يبس كاعكج: كالعرجكف. ()العكد
.  ()ىك كؿ نبت مف األغصاف

: كالمخصرة. ()ىي العصا المعقكفة الرأس كالصكلجاف: كالمحجف      
ىي كؿ ما أمسكو اإلنساف بيده مف عصا أك مقرعة أك عنزة أك عكازة أك 

 أسمان جامعان ةكبذلؾ تككف المخصر. ()قضيب كما أشبييا كقد يتكأ عميو
. لكؿ ما ذكرناه آنفان، يمكف لئلنساف أف يتخصر بو

                                                 
 ؛ السيكطي، 1/128 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 1/105أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي،  (270)

.  7/354 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/230الشمائؿ الشريفة، 
حماد بف اسحاؽ بف :  ؛ أبك إسماعيؿ البغدادم2/181الببلذرم، أنساب األشراؼ،  (271)

أكـر ضياء العمرم، ببل . د: إسماعيؿ، تركة النبي كالسبؿ التي كجييا فييا، تحقيؽ
 ؛ ألصالحي، 110 – 7/109 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 105 – 1/104 (ىػ1404/ببل)

.     7/354سبؿ اليدل كالرشاد، 
.     1/230 ؛ السيكطي، الشمائؿ الشريفة، 1/105أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي،  (272)
 . 9/248ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر (273)
 .9/122ابف منظكر، لساف العرب،  (274)
  .   11/201المصدر السابؽ،  (275)
 .     3/68المصدر السابؽ،  (276)
.  4/109المصدر السابؽ،  (277)
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       ككؿ ىذه اآلالت استعمميا عميو الصبلة كالسبلـ، لعدة أمكر، فعف عبد 
 في خرب المدينة، كىك بينما أنا أمشي مع النبي )):  قاؿاهلل بف مسعكد 

يتككأ عمى عسيب معو، فمر بنفر مف الييكد، فقاؿ بعضيـ لبعض سمكه عف 
كاعتمد عمييا في بعض األكقات كخطبة الجمعة أك . ()((......الركح

كحمؿ العرجكف في يده يدخؿ فيو في بعض األكقات إلى . ()األعياد
. ()المسجد، حتى أنو رأل يكمان نخامة في أرض المسجد فحكيا بو

. ()كاستعمؿ القضيب ككاف يسمى الممشكؽ، كتداكلو الخمفاء مف بعده
     أما محجنو فكاف طكلو ذراعان أك أطكؿ، يمشي بو كيركب، كيعمقو بيف يديو 

 جاء النبي )): حتى أف ابف عباس رضي اهلل عنيما يقكؿ. ()عمى بعيره
 فطاؼ بالبيت عمى بعير كمعو محجف – يعني في حجتو –ككاف قد اشتكى 

.   ()((كمما مر عميو استممو بو فمما فرغ مف طكافو أناخ فصمى ركعتيف
 أم أضاء كالسراج:  ىك الذم يزىر في الميؿ كزىر السراج:السراج :

كىك عبارة عف اداكة يكضع فييا زيت كفتيمة، ثـ تسرج . ()القنديؿ
كلقد كرد ذكر السراج أك . ()لتضيء الدار أك المكاف في الميؿ

المصباح في بيكت النبي عميو الصبلة كالسبلـ، في حديث عائشة رضي 
                                                 

ىي عصا : العسيب: ، كقاؿ ابف حجر1/297البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (278)
.  1/298فتح البارم، : مف جريد النخؿ، ينظر

حسف كلمتنو شكاىد ؛ المناكم، الفتكحات : ، كقاؿ المحقؽ139أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (279)
.  2/413السبحانية، 

. 147 ؛  أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 8/563مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (280)
 ؛ المقريزم، إمتاع 1/127 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/417ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (281)

.  1/228 ؛ السيكطي، الشمائؿ الشريفة، 7/174األسماع، 
 ؛ ابف القيـ، زاد 2/515 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/417ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (282)

 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/226 ؛ السيكطي، الشمائؿ الشريفة، 1/127المعاد، 
7/366  .

.    حديث صحيح: ، كقاؿ الشيخ شعيب4/493اإلماـ احمد، المسند،  (283)
.  134الخزاعي، تخريج الدالالت السمعية،  (284)
.  223أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب التمخيص في معرفة اسماء األشياء،  (285)
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 كرجبلم في قبمتو فإذا كنت أناـ بيف يدم رسكؿ اهلل )): اهلل عنيا قالت
كالبيكت يكمئذ ليس : سجد، غمزني فقبضت رجمي، فإذا قاـ بسطتيما، قالت

.  ()((فييا مصابيح
-  كالبيكت يكمئذ ليس فييا مصابيح - قكليا )):             قاؿ ابف حجر

كأنيا أرادت بو االعتذار عف نكميا عمى تمؾ الصفة، كفيو إشعار كذلؾ بأنيـ 
كمحاؿ أنيـ كانكا ال يستعممكف أية إنارة، . ()((صاركا بعد ذلؾ يتصبحكف

الستحالة الحركة في الظممات داخؿ البيكت، بؿ كردت إشارة تثبت أنيـ كانكا 
 أمر غبلمو فأسرج قنديؿ ()ثـ إف تميـ الدارم. يسرجكف سعؼ النخؿ

.  () كقد أتى بو مف الشاـالزيت في مسجده 
 مرقاة الخاطب، كسمي بذلؾ الرتفاعو كعمكه:المنبر () . كىك المكاف

المرتفع الذم كاف يخطب عميو النبي عميو الصبلة كالسبلـ يـك الجمعة 
 خطب أكؿ جمعة عند كبعض المناسبات األخرل، كمف المعمـك انو 

دخكلو المدينة المنكرة، في ىجرتو، كقد أدركتو كىك في الطريؽ بيف قباء 
كقد بيني في المكاف . ()كالمدينة، فخطب بمف معو كصمى الجمعة

. الذم صمى فيو مسجده يعرؼ اليكـ بمسجد الجمعة لمف زار طيبة
         كمنذ ذلؾ الكقت كىك عميو الصبلة كالسبلـ يخطب في كؿ جمعة، في 

كظاىر . ()مسجده الذم ابتناه، ككاف يخطب إلى جذع نخمة يقـك إليو

                                                 
 . 1/647البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (286)
.  1/647فتح البارم،  (287)
 حديث تميـ بف أكس بف خارجة بف سكد بف خزيمة، أسمـ سنة تسع، حدث عنو النبي  (288)

الجساسة، كىك أكؿ مف أسرج السراج في المسجد، كاف يسكف المدينة، ثـ انتقؿ إلى الشاـ بعد 
 . 1/247ابف األثير، أسد الغابة، :ينظر.قتؿ عثماف

.  161الكتاني، التراتيب اإلدارية،  (289)
. 14/19ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر (290)
.  6/30 ؛ الطبراني، المعجـ الكبير، 1/446ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ـ (291)
. 505 – 2/504البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (292)
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ففي حديث عبد . الركايات يفيد أنو كاف يستند إليو عند خطبتو، يسند ظيره إليو
 ظيره كاف جذع نخمة في المسجد يسند رسكؿ اهلل )):  قاؿاهلل بف عمر 

. ()((..........إليو إذا كاف يـك جمعة، أك حدث أمر يريد أف يكمـ الناس
، فاقترح عميو بعض ()فمما شؽ عميو األمر أخبر الصحابة بذلؾ

، فصنعكه مف أعكاد طرفاء ()الصحابة أف يصنعكا لو منبران 
امتركا في المنبر مما عكده؟ )):  قاؿفعف سيؿ بف سعد . ()الغابة

ًضعى، : فسألكه عف ذلؾ فقاؿ كاهلل إني ألعرؼ مما ىك، كلقد رأيتو أكؿ يكـ كي
، أرسؿ رسكؿ اهلل إلى فبلنة امرأة قد سماىا كأكؿ يـك جمس عميو رسكؿ اهلل 

سيؿ، مرم غبلمؾ النجار يعمؿ لي أعكادان أجمس عمييا إذا كممت الناس 
 فأمر بيا فأمرتو فعمميا مف طرفاء الغابة، ثـ جاء بيا فأرسمت إلى رسكؿ اهلل 

، ثـ زيد فيو ثبلث ()ككاف ثبلث درجات. ()((فكضعت ىا ىنا
فمما ارتقى عميو الصبلة . () في خبلفة معاكية()أيخر زمف مركاف

كالسبلـ المنبر يخطب الناس، سيمعى لذلؾ الجذع أنيف كبكاء الصبي، فنزؿ عميو 
.  ()ثـ أمر بو فدفف. ()الصبلة كالسبلـ فاحتضنو فسكف

                                                 
.  10/127اإلماـ أحمد، المسند،  (293)
.     147 ؛ الكتاني، التراتيب اإلدارية، 2/506ابف حجر، فتح البارم،  (294)
.  147 ؛ الكتاني، التراتيب اإلدارية، 6/746البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (295)
ابف حجر، فتح البارم، : ينظر. مكضع مف عكالي المدينة جية الشاـ: طرفاء الغابة (296)

2/507  .
 . 2/504البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (297)
.  حديث حسف: كقاؿ الشيخ شعيب. 10/127اإلماـ أحمد، المسند،  (298)
، كلـ ير مركاف بف الحكـ بف العاص بف أمية القرشي األمكم، كلد عمى عيد النبي  (299)

 أباه الحكـ، ككاف مع أبيو في النبي ألنو خرج إلى الطائؼ طفبلن ال يعقؿ لما نفى النبي 
 عمى مكة كالمدينة كالطائؼ، ثـ عزؿ عف ، استعممو معاكية الطائؼ، فردىما عثماف 

ابف : ينظر. المدينة، بكيع بالخبلفة في الشاـ، قتمتو زكجتو أـ خالد، فيعد فيمف قتمو النساء
 .      4/107األثير، أسد العابة، 

.  148الكتاني، التراتيب اإلدارية،  (300)
 .    6/746البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (301)
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 القبة مف الخياـ كىي بيت صغير مستدير كىك مف بيكت :القبة والُفسطاط 
كيمكف أف تككف القبة . ()بيت مف الشعر: كالفسطاط. ()العرب

 كاحدة تحمؿ معو في أسفاره فتضرب لو، فعف مف شعر أك أيدـ، كاف لو 
. ()(( أمر بقبة مف شعر فضربت لو بنمرةأف النبي )): جابر

ككذلؾ . ()كاستعمؿ القبة مف أيدـ مرات عديدة في أغمب حركبو
. استعمؿ عميو الصبلة كالسبلـ الفسطاط

 املبحث األول

: آالت عمله يف مكة

       كلد عميو الصبلة كالسبلـ ألبكيف مكييف، كنشأ كترعرع فييا، كعمى الرغـ 
مف أف مكة كانت حاضرة الجزيرة العربية، لما ليا مف نشاطات تجارية مع العالـ 
المحيط بالجزيرة، كلمكانتيا الدينية بيف أبناء الجزيرة العربية، فضبلن عف المكاسـ 

إال أف ىذا ال يعني عدـ كجكد الفكارؽ . التي كانت تقاـ فييا (األسكاؽ)التجارية 
الطبقية بيف أبناء المجتمع كعمى شتى األصعدة بما فييا المعاشية، فكاف ىناؾ 

طبقة السادة كىـ األثرياء، كطبقة المعكزيف كالفقراء، الذيف ال يكادكف يجدكف لقمة 
. العيش، مف بقية أبناء المجتمع، سكل طبقة العبيد

 أف ينشأ عميو الصبلة كالسبلـ يتيـ األبكيف، مر       كقد شاءت حكمة المكلى 
بمراحؿ متعددة مف حياتو، تنقؿ بيف حياة الترفو إلى حياة العكز كالحرماف، صكر 

ألـ يجدؾ يتيمان فأكل ككجدؾ ضاالن فيدا لنا ذلؾ المكلى تبارؾ كتعالى بقكلو 

                                                                                                                       
.     6/746ابف حجر، فتح البارم،  (302)
 .    11/7ابف منظكر، لساف العرب، : ينظر (303)
. 10/262المصدر السابؽ،  (304)
 .149 ؛  أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 4/265مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (305)
.  149 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 1/639البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،   (306)

ذيكر ضرب القبة لمنبي عميو الصبلة كالسبلـ، في أغمب كتب الحديث، في غزكات النبي 
 .     لبلطبلع عمى األمر. عميو الصبلة كالسبلـ، ككذلؾ كتب التاريخ، لمباب نفسو
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ككجدؾ عائبلن فأغنى
() . مات أبكه كىك ما زاؿ حمبلن في بطف أمو، كماتت

أمو كىك لـ يتجاكز السادسة مف عمره، فانتقؿ عند جده عبد المطمب، ليعيش في 
إال أف ىذا األمر لـ يدـ . ()كنفو سنتيف كانت مف أسعد سنكات عمره كأرفييا

طكيبلن إذ خطفت أيادم المنية جده، لينتقؿ بعدىا إلى عمو أبي طالب، كعمى الرغـ 
مف أف أبا طالب مف سادات قريش كمف أشرافيـ، إال أنو لـ يكف مترفيان في 

. معاشو، ككاف ذا عياؿ
       كمنذ ذلؾ الكقت تذكؽ عميو الصبلة كالسبلـ حالة الحرماف كالعكز، كبدأ 

فعمؿ برعي األغناـ عند بعض .  تجاه عمو كأسرتوةيتنامى لديو الشعكر بالمسؤكلي
 بمر كنا مع رسكؿ اهلل )):  قاؿفعف جابر بف عبد اهلل . أسر مكة
عميكـ باألسكد منو فإنو : فقاؿ (ثمر األراؾ)، نجني الكبات ()الظيراف

كفي . ()((نعـ كىؿ مف نبي إال رعاىا: أكنت ترعى الغنـ؟ قاؿ: أطيب فقيؿ
كقد حصؿ ىذا . ()((كنت أرعاىا عمى قراريط ألىؿ مكة)): ركاية قاؿ 

األمر في أكقات مبكرة مف عمره عميو الصبلة كالسبلـ، يمكف انو لـ يتجاكز سف 
كقد عمؿ ابف حجر الحكمة مف رعي األنبياء األغناـ . الحادية عشر مف عمره

الياـ األنبياء مف رعي الغنـ قبؿ النبكة أف يحصؿ ليـ التمرف برعييا عمى )): بقكلو
ما يكمفكنو مف القياـ بأمر أمتيـ، كألف في مخالطتيا ما يحصؿ ليـ الحمـ كالشفقة 
ألنيـ إذا صبركا عمى رعييا كجمعيا بعد تفرقيا في المرعى كنقميا مف مسرح إلى 

                                                 
.  8 -6سكرة الضحى، اآليات،  (307)
 كىك يعيش في كنؼ جده عبد صكر لنا ابف إسحاؽ حالة التنعـ التي كاف عمييا النبي  (308)

السيرة : ينظر. المطمب، كرؽ المعاممة التي كاف يعاممو بيا جده، كتمييزه لو عمى سائر أكالده
.  1/116النبكية، ـ

مر : كاد قرب مكة كعنده قرية يقاؿ ليا مىٌر تضاؼ إلى ىذا الكادم، فيقاؿ: الظيراف (309)
.     4/63ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، : ينظر. الظيراف

 1/347 ؛ ككيع الجراح، كتاب الزىد، 9/718البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (310)
 ؛ الييثمي كابف 334 – 11/333 ؛ البغكم، شرح السنة، 1/175؛ أبك نعيـ، دالئؿ النبكة، 

.  3/17حجر، تقريب البغية، 
القيراط ىك جزء مف : ، كقاؿ ابف حجر4/556البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (311)

 . الدينار أك الدرىـ
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كعممكا اختبلؼ طباعيا كشدة تفرقيا، . مسرح كدفع عدكىا مف سبع كغيره كالسارؽ
مع ضعفيا كاحتياجيا إلى المعاىدة، ألفكا مف ذلؾ الصبر عمى األمة، كعرفكا 

اختبلؼ طباعيا كتفاكت عقكليا، فجبركا كسرىا كرفقكا بضعيفيا، كأحسنكا التعاىد 
ليا، فيككف تحمميـ لمشقة ذلؾ أسيؿ مما كمفكا القياـ بذلؾ مف أكؿ كىمة لما 

كخصت الغنـ بذلؾ لككنيا أضعؼ . يحصؿ ليـ مف التدريج عمى ذلؾ برعي الغنـ
مف غيرىا، كالف تفرقيا أكثر مف تفرؽ اإلبؿ كالبقر، إلمكاف ضبط اإلبؿ كالبقر 
. بالربط دكنيا في العادة المألكفة، كمع أكثرية تفرقيا فيي أسرع انقيادان مف غيرىا

 لذلؾ بعد أف عمـ ككنو أكـر الخمؽ عمى اهلل ما كاف عميو مف كفي ذكر النبي 
.  ()((عظيـ التكاضع لربو كالتصريح بمنتو عميو

 أنو عميو الصبلة :األول          كمف خبلؿ ذلؾ يمكننا أف نتكصؿ إلى أمريف 
كالسبلـ تككنت عنده فكرة كخبرة عف األشجار التي كانت تنبت في مكة، مف خبلؿ 
رعيو لؤلغناـ، حيث أخبر أصحابو عف جكدة ثمرة األراؾ، ككيفية قطفيا، كالبد لو 

 أنو عميو الصبلة :والثاني. مف استعماؿ آلة، قد تككف سكينان أك فأسان ألجؿ القطؼ
: كالسبلـ برعيو لمغنـ البد أنو استعمؿ آالت احتاجيا في ذلؾ

 كىي مف آالت الراعي الضركرية، في محاكلة اليش عمى األغناـ :العصا 
.  كقد تقدمت تفاصيميا في فصؿ سابؽ. كمتابعتيا

 كىي مف أديـ يكضع فييا بعض الطعاـ:المزادة () . فبلبد أنو كاف 
يحمؿ في مثؿ ىذه المزادة بعض الطعاـ الذم يسد رمقو، كىك يرعى 

. األغناـ في تمؾ الجباؿ، كتحت حر الشمس
 يكضع فيو الماء يستعممو الراعي أك المسافر، لسد ظمئو، ككذلؾ :السقاء 

. كقد حممو عميو الصبلة كالسبلـ عند رعيو لؤلغناـ. سبقت اإلشارة إليو
         كعند العكدة إلى طبيعة المجتمع القرشي كما ساد بينيـ مف صنائع 

كأعماؿ، نجد أنيـ تميزكا عف سكاف الجزيرة، بالميارات التجارية، اليكاد يعرؼ 

                                                 
.  4/557فتح البارم،  (312)
.  294الثعالبي، فقو المغة كسر العربية،  (313)
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ألغمبيـ مف عمؿ سكل التجارة، كمف لـ يكف منيـ ذا ميارات تجارية، فميس 
مف القرش بمعنى الجمع لما : حتى أف البعض فسر كممة قريش. ()بشيء

.  ()كانكا يتعاطكف مف تجارة كجمع الماؿ
       كفي تمؾ األكساط التجارية نشأ عميو الصبلة كالسبلـ، كىك يقتبس 
عمميات البيع كالشراء كاالتجار عف أبناء مجتمعو، خاصة كأف مجد قريش 

التجارم بمغ ذركتو، في عيد جده ىاشـ بف عبد مناؼ، ذلؾ أف تجارة قريش لـ 
نما كاف يقدـ عمييا التجار  تكف تعدك مكة، فنظـ ليا رحبلت تجارية خارجيا، كا 

. ()بسمعيـ، لتباع في أسكاقيا، حيث تجتمع القبائؿ المجاكرة بيـ
      كبدأ عميو الصبلة كالسبلـ بممارسة األعماؿ التجارية بسفو مبكرة مف 
عمره، حيث صحبو عمو أبك طالب في أكلى رحبلتو إلى ببلد الشاـ، يبيع 

كبعد ذلؾ كانت لو . ()لقريش بضائعيا، ثـ يشترم ليـ ما يحتاجكنو
 خبرتو التجارية كأصبح تفازداد. ()سفريات أخرل مع بعض أعمامو

متمرسان في البيع كالشراء كطرؽ االتجار كالتعامبلت المالية، شجعو عمى ذلؾ 
االزدىار التجارم الذم تشيده مكة، كتنكع البضائع التي ترد إلى أسكاقيا، إذ 

ييركل أنو كاف ييحمؿ مف مكة كالمدينة كالحجاز كؿ عاـ إلى السمطاف مف 
العنبر، ثمانكف رطبلن كمف المتاع أربعة آالؼ ثكب كمف الزبيب ثبلثمائة راحمة، 

.  ()فضبلن عف أنيا أصبحت أكبر سكؽ لمرقيؽ

                                                 
، مكتبة دار العركبة 4سعيد، أسكاؽ العرب في الجاىمية كاإلسبلـ، ط: األفغاني (314)

 . 113 (ـ1996/ىػ1416/ببل)
  .95 – 94المصدر السابؽ،  (315)
.    100المصدر السابؽ،  (316)
 ؛ الصالحي، سبؿ 1/168 ؛ أبك نعيـ، دالئؿ النبكة، 1/122ابف إسحاؽ، السيرة النبكية، ـ (317)

دراسة ) ؛ حساـ عبد اهلل حمشك، السيرة النبكية مف خبلؿ الكتب الستة2/140اليدل كالرشاد، 
 . 33 (ـ2008/ىػ1429/عماف)الدار العثمانية  (تحميمية

.  2/139الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد،  (318)
.  27 – 26األفغاني، أسكاؽ العرب في الجاىمية كاإلسبلـ،  (319)
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       كالتجارة في طبيعتيا ال تحتاج إلى آالت عممية يستعمميا التاجر، سكل 
محاكلة إعماؿ العقؿ بصكرة جدية كحاذقة، كبعض آالت الكيؿ كالكزف، كطبيعة 
التعامبلت التجارية آف ذاؾ كاف غالبيا عمى شكؿ مقايضات بيف التجار، أك 

بيكعات نقدية، كيمكننا القكؿ إنو عميو الصبلة كالسبلـ حذؽ في العممية 
التجارية، كامتمؾ خبرة عالية في كسائؿ البيع كالشراء، كلـ يكف قد تجاكز سف 

نما  الخامسة كالعشريف مف عمره، إال أنو لـ يكف مف أصحاب رؤكس األمكاؿ، كا 
كاف يضارب ببعض أمكاؿ أىؿ مكة، كىذا ما أشار إليو أبك طالب حيف قاؿ 

يا ابف أخي أنا رجؿ ال ماؿ لي كىذه عير قكمؾ قد حضر خركجيا )): لمنبي 
 تبعث رجاالن يتجركف في ماليا كيصيبكف ()إلى الشاـ، كخديجة بنت خكيمد

منافع، فمك جئتيا فعرضت نفسؾ عمييا، ألسرعت إليؾ، كفضمتؾ عمى 
.             ()((....غيرؾ

          كفعبلن تحقؽ األمر كسافر عميو الصبلة كالسبلـ بتجارة خديجة إلى 
، فباع سمعتو التي خرج بيا مف مكة، ()الشاـ، كحضر سكؽ بصرل

كاشترل سمعان أخرل، ثـ قدـ مكة كقد ربحت تجارتيا أضعاؼ ما كانت تربح 
كسبب مضاعفة ربحو في تجارتو . ()قبؿ ذلؾ، فأضعفت لو ما اتفقا عميو

 كحرصو عمى أداء العمؿ عمى أكمؿ كجو  أمانتو :األولتمؾ قائـ بأمريف 
 إعمالو عقمو كفكره بطريقة حاذقة :والثاني.  خمؿ أك تقصيرأمكدكف إحداث 

                                                 
خديجة بنت خكيمد بف أسد بف عبد العزل القرشية األسدية، أـ المؤمنيف، أكؿ إمرة تزكجيا،  (320)

 قبؿ الكحي كأكؿ شخص اسمـ، كانت تدعى في الجاىمية الطاىرة، تزكجيا رسكؿ اهلل 
بخمس عشرة سنة، كؿ أكالده منيا سكل إبراىيـ مف مارية، بشرىا المكلى ببيت في الجنة، 

: ينظر. سخرت كؿ ما تممؾ لمدعكة إلى اهلل، ماتت قبؿ ىجرة النبي إلى المدينة بثبلث سنيف
.    5/260ابف األثير، أسد الغابة، 

 ؛ الزرقاني، شرح الزرقاني عمى المكاىب ألمدنية، 173 – 1/172أبك نعيـ، دالئؿ النبكة،  (321)
1/370  .

بالضـ كالقصر، مف أعماؿ الشاـ، كىي قصبة ككرة حكراف، مشيكرة عند العرب : بصرل (322)
 . 1/441ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، : ينظر. قديمان كحديثان 

 . 1/173أبك نعيـ، دالئؿ النبكة،  (323)
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كدقيقة، بحيث أنو استطاع أف يضاعؼ األرباح لخديجة أضعاؼ ما كانت تربح 
. قبؿ ذلؾ لمتجارة نفسيا

         كأقيمت في مكة أسكاؽ تجارية متعددة، منيا سكؽ عكاظ كمجنة 
كحضر عميو الصبلة كالسبلـ في تمؾ األسكاؽ . ()كسكؽ ذم المجاز

كعمؿ فييا كأطاؿ المكث فباع كاشترل كربح، كساـك التجار عمى بضائعيـ، 
.  ()يزداد خبرة كيشترم ما يحتاجو أك يربح فيو

        كشارؾ بعض أىؿ مكة في تجارتيـ، أك في المضاربة بأمكاؿ تجارية 
، ()أخرل سكل ماؿ خديجة رضي اهلل عنيا، فعف السائب بف أبي السائب

. ()(( شريكي، فكاف خير شريؾ، اليدارم، كال يمارمكاف النبي )): قاؿ
كيمكف أف يككف قد شارؾ أكثر مف شخص مف تجار مكة، كباع كاشترل معو 

إال . ()ككانت ليـ جمسات طكيمة، يتناقشكف كيتحاكركف عف تمؾ التجارة
أف الذم ميزه عف غيره مف التجار، ذاؾ أنو مارس أخبلقيات مينة التجارة أكثر 

. ()مف غيره

                                                 
.  645الكتاني، التراتيب اإلدارية،  (324)
 ؛ الكتاني، 298ـ 7 ؛ الصالحيف سبؿ اليدل كالرشاد، 510أبك داكد، سنف أبي داكد،  (325)

.  645التراتيب اإلدارية، 
كاسمو صيفي بف عائذ بف عبد اهلل بف عمر بف مخزـك القرشي : السائب بف أبي السائب (326)

 قبؿ المبعث بمكة، كقد اختمؼ في إسبلمو، قاؿ ابف شياب المخزكمي، كاف شريؾ النبي 
ابف األثير، : ينظر. ىك الذم عناه رسكؿ اهلل بحديث نعـ الشريؾ، كاف اليشارم كال يمارم

.  2/268أسد الغابة، 
إسناده ضعيؼ إلرسالو ؛ ابف ماجة، : كقاؿ الشيخ شعيب. 24/261اإلماـ أحمد، المسند،  (327)

 ؛ السمعاني، مجمكع غرائب 725 ؛ أبك داكد، سنف أبي داكد، 3/388سنف ابف ماجة، 
. المجاج: كالمراء. المشاغبة كالمخالفة عمى صاحبو:  ؛ كالمداراة،2/445أحاديث النبي 

 .  ،2/446السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي : ينظر
.  1/325السييمي، الركض األنؼ،  (328)
 ؛ جماعة مف 149مكفؽ سالـ نكرم، أخبلقيات المينة في الحضارة اإلسبلمية،  (329)

 . 176المختصيف، مكسكعة السيرة النبكية، 
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        كبعد أف أكرمو اهلل تعالى بالنبكة، انصرؼ لمدعكة إلى اهلل عز كجؿ، 
كلـ يمارس ىذه المينة إال عمى نطاؽ ضيؽ، قد يككف مضطران إليو كىك في 

.    ()المرحمة المكية
املبحث الثاني 

  آالت العمل يف املدونة 
،       انتقؿ عميو الصبلة كالسبلـ إلى المدينة، ألمر ىاـ أمره بو المكلى 
كىك إيصاؿ دعكتو إلى الناس، بعد أف أكصد أىؿ مكة األبكاب بكجييا، 

كعاش في المدينة المنكرة عشر .  كالقضاء عمى دعكتوكحاكلكا جاديف قتمو 
رشادىـ إلى سكاء الصراط إال أف . سنكات ال يشغمو إال ىداية الناس إلى الحؽ كا 

مقتضيات الحياة بالنسبة لئلنساف كحاجياتو المتجددة كؿ يكـ، تحتـ عميو 
.  امتياف بعض األعماؿ التي مف شأنيا أف تسد متطمباتو أك متطمبات أسرتو

          فضبلن عف تقديسو عميو الصبلة كالسبلـ لمعمؿ كاالمتياف مف أجؿ 
كىك . ()((اليد العميا خير مف اليد السفمى))التكفؼ، كعدـ سؤاؿ الناس 

. قدكة لممسمميف في كؿ شؤكف حياتيـ
        كطبيعة العمؿ في المدينة تختمؼ عما ىي عميو في مكة، فعمى الرغـ 

مف كجكد تعامبلت تجارية عند البعض مف أفرادىا إال أف الطابع العاـ 
ألعماليـ ىي الزراعة، لكثرة البساتيف كالعيكف فييا، حتى إنيا كانت أحد ركافد 

فضبلن عف أنيا . ()التمكيؿ لمجتمع الجزيرة بالتمكر كبعض الثمار األخرل
أصبحت عاصمة الدكلة اإلسبلمية، كقد أضفى كجكده عميو الصبلة كالسبلـ 

                                                 
.  9/11ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد،  (330)
 .3/376البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (331)
كرد أف كالد النبي عميو الصبلة كالسبلـ، مات في بني النجار في المدينة المنكرة، ككاف  (332)

: ينظر. السبب في مجيئو إلى ىناؾ، أرسمو أبكه عبد المطمب مف مكة ليتمكؿ ليـ التمر
 .1/283السييمي، الركض األنؼ في تفسير السيرة النبكية البف ىشاـ، 
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فييا، طابعا جديدان، كحركة دؤكبان، فأصبحت مجمكعة ميكلة بصنكؼ كاختبلؼ 
. ()األعماؿ، كاألفكار، كاألشغاؿ الحياتية

        كمف العكامؿ األخرل التي ليا األثر في تنكع الحرؼ كالميف في 
المدينة، كجكد شرائح متنكعة مف أبناء المجتمع كالييكد، حيث امتمككا خبرات 

كشجع عميو الصبلة كالسبلـ، . جيدة في الكثير مف الحرؼ الصناعية كالتجارية
المياجريف عمى العمؿ، حتى ال يشكمكا عبئان عمى إخكانيـ األنصار، ككانت 

 تجاه ىذا األمر، أف اختار مكقعان جديدان لسكؽ المدينة الخطكات العممية منو 
مبلئمان لطبيعة المجتمع الجديد، بعيدان عف االختبلط بييكد، كذلؾ بعد دراسة 

 لمطبيعة الجغرافية لممدينة، كالرجكع إلى ذكم الخبرات بيذا مستفيضة منو 
كمنذ ذلؾ الكقت بدأ عميو الصبلة كالسبلـ يتردد إلى السكؽ، . ()الشأف

كيتابع عممية البيع كالشراء فيو، كينكر عمييـ المخالفات الشرعية في بيعيـ 
 خرج يكمان إلى السكؽ كالناس فقد كرد أنو . كشرائيـ، كيقر ما صح منيا

إف التجار : يا معشر التجار فمما رفعكا أبصارىـ، قاؿ)): يتبايعكف فناداىـ
.  ()((يبعثكف يكـ القيامة فجاران إال مف اتقى اهلل كبر كصدؽ

        كتعامؿ عميو الصبلة كالسبلـ ببعض المعامبلت التجارية، كأعمؿ عقمو 
كحذاقتو في بيعو كشرائو، كربح في بعض األكقات، حتى يركل أنو اشترل مرة 
شيئان كليس عنده ما يكفي ثمنو، فاربح فيو فباعو، كتصدؽ بالربح عمى أرامؿ 

كفعؿ ذات الشيء بأمكاؿ بني النضير، فقد كاف . ()بني عبد المطمب
كىذه العممية التجارية، تحتاج . ()يبيع نخميـ كيحبس ألىمو قكت سنتيـ

إلى بعض اآلالت المساعدة إلقامتيا، كفي مقدمة ذلؾ إعماؿ العقؿ بفطنة 

                                                 
.  74الكتاني، التراتيب اإلدارية،  (333)
  ؛ السميكدم، كفاء الكفا بأخبار دار 344 – 2/343ابف ماجة، سنف ابف ماجة،  (334)

.  645 ؛ الكتاني، التراتيب اإلدارية، 2/747المصطفى، 
 ؛ خالد محمكد الٌرباط، تحفة األخيار بترتيب شرح مشكؿ 370ابف ماجة، سنف ابف ماجة،  (335)

 . 4/180اآلثار، 
 . 160 – 1/159ابف القيـ، زاد المعاد،  (336)
 . 785الخزاعي، تخريج الدالالت السمعية،  (337)
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فضبلن عف استعمالو . كحذاقة، ألجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ التعامبلت التجارية
:  منياقآللة المكاييؿ التي يحتاجيا في بيكعات

  ُ مكيمة معمكمة، كقيؿ ىك حمؿ بعير كىك ستكف صاعان بصاع النبي :الَوْس 
كىك خمسة أرطاؿ كثمث ،() . ،كقد استعممو عميو الصبلة كالسبلـ

كجعمو معياران لتحديد بعض المكيبلت، في بيعيا كشرائيا، كلمعرفة 
كليس فيما دكف خمسة أكسؽ )): حيث قاؿ. أنصبتيا، إلخراج زكاتيا

ككاف يعطي أزكاجو، كؿ سنة، ثمانيف كسقا مف تمر . ()((صدقة
.   ()كعشريف كسقا مف شعير، مف أمكاؿ خيبر

  فضبلن عف استعمالو لممد كالصاع المذيف اشرنا إلييما، ككاف تعاممو 
فأما الدرىـ فيناؾ خبلؼ بيف العمماء في استعمالو . بالدرىـ كالدينار كالدانؽ

عندما دبر ))زمف النبي عميو الصبلة كالسبلـ، كقد كرد ذكره في الحديث 
:  فقاؿرجؿه مف األنصار مممككان، كلـ يكف لو ماؿ غيره فبمغ ذلؾ النبي 

. ()((..... مف يشتريو مني؟ فاشتراه نعيـ بف النحاـ بثمانمائة درىـ
أما . مما يثبت أنو كاف معركفان، كيتداكؿ بيف أبناء المجتمع في عمبلتيـ

الدينار فكانت الدنانير تحمؿ إلى مجتمعاتيـ زمف النبي عميو الصبلة 
.()كالسبلـ مف ببلد الركـ، ككانت العرب تسمييا اليرقمية

           كألىمية العممية التجارية كسيرىا عمى الكجو الشرعي المطمكب، 
خصص عميو الصبلة كالسبلـ ليا متابعيف في األسكاؽ، سكاء كاف سكؽ مكة أـ 

كسعيد بف . ()سكؽ المدينة، فاستعمؿ عمر بف الخطاب عمى سكؽ المدينة

                                                 
.  15/299ابف منظكر، لساف العرب،  (338)
 . 3/346البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (339)
.  595الخزاعي، تخريج الدالالت السمعية،  (340)
كقد كرد ذكر الدرىـ بأحاديث أخرل . 11/735البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (341)

 .   كتب الحديث: لممزيد مف المعمكمات ينظر. كثيرة
 .609 – 608الخزاعي، تخريج الدالالت السمعية،  (342)
.  316الكتاني، التراتيب اإلدارية،  (343)
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لتنظيـ تعامبلت الناس كرصد . () عمى سكؽ مكة بعد الفتح()العاص
المخالفات التجارية كاألخبلقية في عممية البيع كالشراء، كرفع التقارير إليو عميو 

.  الصبلة كالسبلـ عف حالة السكؽ
 فييا بعض المساىمات القكلية         أما في العممية الزراعية فكاف لو 

كغرس لسمماف . ()كالفعمية، ككاف يعجبو التردد كالجمكس في البساتيف

() عشرات الفسائؿ مف النخيؿ، كقد أثمرت كميا إال كاحدة لـ يغرسيا بيده 

جاءه سمماف بشيء )) لما قدـ المدينة فمقد كرد أنو . عميو الصبلة كالسبلـ
 فكضعو بيف يديو قاؿ ما ىذا يا سمماف، قاؿ صدقة عميؾ كعمى أصحابؾ، قاؿ 

: لقـك قاؿ: لمف أنت قاؿ:  لوكمكا، كلـ يكف يأكؿ الصدقة، فقاؿ : ألصحابو
فاطمب إلييـ أف يكاتبكؾ، فكاتبكه عمى نخؿ يغرسو ليـ حتى يطعـ، فأخبر النبي 

 بذلؾ، فذىب  كغرس النخؿ بيده إال كاحدة غرسيا عمر  فأثمر ذلؾ 
.  ()((النخؿ كلـ تثمر تمؾ النخمة

        كيمكف أف يككف ىناؾ تساؤؿه ىؿ استعمؿ عميو الصبلة كالسبلـ آالت 
.  كقاـ ىك بعممية الغرسأـ جيز المكاف لمنبي . مساعدة لغرس تمؾ األشجار
: كآالت الحرث كالزراعة ىي

                                                 
سعيد بف العاص بف سيد أبف العاص بف أمية القرشي األمكم، كلد عاـ اليجرة، أحد الذيف  (344)

، غزا طبرستاف كجرجاف، لما قتؿ عثماف اعتزؿ الفتنة كقعد في كتبكا المصحؼ لعثماف 
.  2/328ابف األثير، أسد الغابة،: ينظر(ىػ59)بيتو، مات سنة 

 .315 ؛ الكتاني، التراتيب اإلدارية، 9/394المقريزم، إمتاع األسماع،  (345)
.  542الكتاني، التراتيب اإلدارية،  (346)
، أصمو مف فارس، مف سمماف الفارسي، كيعرؼ بسمماف الخير، مكلى رسكؿ اهلل  (347)

راميرمز، كاف لسبب إسبلمو قصة طكيمة، جاب األرض حتى كصؿ إلى المدينة مف أجؿ 
 الخندؽ، إسبلمو، فأصبح عبدا، فكاتب صاحبو عمى نخؿ، أكؿ مشاىده مع رسكؿ اهلل 

ابف : ينظر (ىػ35) بحفره، كاف مف خيار الصحابة، مات سنة كىك الذم أشار عمى النبي 
.    2/347األثير، أسد العابة، 

 . 2/16الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف،  (348)
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 كىي الحديدة التي تحرث بيا األرض:السكة () . كىي أنكاع كأحجاـ
كأشكاؿ مختمفة، كانت تستعمؿ لحرث األرض كتييئتيا لغرس الفسائؿ 

.   استعمميا كحفر بيا كزرع تمؾ األشجاركاألشجار، كمف الممكف أنو 
 كىي آلة ذات يد ممساء مف الخشب كسف عريضة مف الحديد يحفر :الفأس 

 حيف استعممت في حفر الخندؽ، الذم ضربو النبي . ()بيا
اجتمعت األحزاب عمى المدينة، كقد شارؾ عميو الصبلة كالسبلـ، بيذا 

كقد كرد ذكرىا في . فحفر بتمؾ اآللة. ()الحفر، ترغيبان لممسمميف بذلؾ
ككاف يسمى المعكؿ، حيث . ()((...ال ترد فأسان )): حديث جابر 

 المعكؿ فضرب في فأخذ رسكؿ اهلل  (الصخرة)فعرضت ليـ كدية )): كرد
. ()((...الكدية فعاد كثيبان 

 جمعيا مساحي، كىي المجرفة مف الحديد، ألنو مف السحك : المسحاة
كتستعمؿ في الحفر كرفع التراب، كالركاـ مف . ()الكشؼ كاإلزالة

ككذلؾ . ()استعمميا عميو الصبلة كالسبلـ عند حفر الخندؽ. األرض
يمكف أف يككف قد استعمميا في زراعة بعض األشجار عند االحتياج إلى 

.  ذلؾ

                                                 
.     ،2/651السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي  (349)
 . 670إبراىيـ أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط، . د (350)
.  2/393ابف إسحاؽ، السيرة النبكية،  (351)
.  4/287 ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 2/395ابف إسحاؽ، السيرة النبكية،  (352)
:  ؛ كينظر لتسمية المعكؿ، ابف منظكر7/502البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (353)

 . 9/482لساف العرب، 
.  13/102ابف منظكر، لساف العرب،  (354)
.     4/286 ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 2/395ابف إسحاؽ، السيرة النبكية،  (355)
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  ُِبيل ، فإذا أدخمت النكف كسرت أكلو فقمت:الزَّ بيؿي زنبيؿه كاألكؿ :  الجمع زي
بؿ ينقؿ فيو كلو تسميات أخرل . ()أعمى، كاشتقاقو مف الزِّبؿ الف الزِّ

: يـك الخندؽ كىك يرتجزاستعممو النبي . كثيرة كأحجاـ مختمفة
الميـ لكال أنت ما اىتدينا              كال تصدقنا كالصمينا        

       فانزلف سكينة عمينا                   كثبت األقداـ إف القينا 
  ()       إف األيكلى قد بغكا عمينا              إذا أرادكا فتنة أبينا

  كالذم دعاني إلى أف اذكر ىذه اآلالت في ىذا المكضع ككنيا في األصؿ 
تستعمؿ إلغراض الزراعة كالحرث كالفبلحة، كيمكف أف يستعاف بيا لمثؿ ىذه 

كأصبح لو عميو الصبلة كالسبلـ مشاركات قكلية في . األمكر كالحفر كغيره
أمكر الزراعة مف خبلؿ مراجعاتو لبعض أصحابو كىـ يعممكف في بساتينيـ 

: ما يصنع ىؤالء؟ فقالكا)): كحيطانيـ، كقكلو ليـ يكمان كقد رآىـ يمقحكف النخؿ
ما أظف يغني ):يمقحكنو، يجعمكف الذكر في األنثى فيمقح، فقاؿ رسكؿ اهلل 

إف كاف ينفعيـ :  بذلؾ فقاؿفأخبر رسكؿ اهلل .  بذلؾ فترككهافاخبرك (ذلؾ شيئان 
ذلؾ فميصنعكه، فاني إنما ظننت ظنان، فبل تؤاخذكني بالظف، كلكف إذا حدثتكـ 

.  )) () –عف اهلل شيئان فخذكا بو، فإني لف أكذب عمى اهلل 
الفصل الثالث 

: آالت احلرب

      قد يتبادر إلى الذىف عند الكبلـ عف اآلالت التي استعمميا عميو الصبلة 
كالسبلـ في غزكاتو، أنو كاف رجؿ حرب كجابي أمكاؿ، كىذه الصكرة اختمقيا 

الغربيكف عنو مف خبلؿ كتابات مفكرييـ، ككسائؿ إعبلميـ، فأصبح المسمـ في 
مكضع دفاع عف نبيو عميو الصبلة كالسبلـ، محاكال أف يغير كلك شيئان بسيطان عما 

كحقيقة األمر أف الفيصؿ في ذلؾ ىك . عمؽ في أذىانيـ عف تمؾ الصكرة المشكىة

                                                 
 .216أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب التمخيص في معرفة األشياء،  (356)
. 4/286ابف كثير، البداية كالنياية،  (357)
 . 7/334مسمـ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ،  (358)
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ف كاف اآلخر مخالفان، الرجكع إلى تاريخو   كسيرتو كتعامبلتو مع اآلخر، حتى كا 
. مف اجؿ الكصكؿ إلى حقيقة األمر

     كلئف حارب عميو الصبلة كالسبلـ كأصحابو، فتمؾ حرب اضطرار ال 
خراج الناس مف الظممات إلى النكر، خكفا اختيار، مف أجؿ نشر ديف اهلل  ، كا 

كقاتمكىـ حتى ال تككف فتنة كيككف : عمى البشرية مف التيو كالضياع قاؿ تعالى
الديف كمو هلل فإف انتيكا فإف اهلل بما يعممكف بصير 

()  .
     كيمكننا تقسيـ األسمحة التي استعمميا عميو الصبلة كالسبلـ في غزكاتو 

كحركبو إلى أسمحة دفاعية كأسمحة ىجكمية كأسمحة يمكف أف تستعمؿ دفاعية 
. كىجكمية

                                                 
.   مف سكرة األنفاؿ39، كاآلية 96جماعة مف المختصيف، مكسكعة السيرة النبكية،  (359)
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األدلحة الدػاعوة : املبحث األول

 كىك المنسكج مف الدرع أك الزرد، عمى قدر الرأس، يمبس تحت :المغفر 
. ()القمنسكة، لحماية الرأس مف الضربات التي تكجو لو في الحرب

 منو اثناف، أحدىما مف حديد يقاؿ لو المكشح، كشح بشبو، ككاف لمنبي 
 يمبسيما  كاف ()كآخر يقاؿ لو السبكع. أخذه مف أسمحة بني قينقاع

 دخؿ مكة عاـ الفتح كعمى رأسو أف النبي )) في غزكاتو، فعف أنس 
. ()((المغفر

  ّكىك الترس الذم يستتر بو في الحرب مف :الترس أو الُمجن 
كغالبان ما يصنع مف الحديد، ككف ثمنو اليتجاكز الربع . ()العدك

دينار كذلؾ أف الصرؼ عمى عيد النبي عميو الصبلة كالسبلـ أثنا عشر 
كيحمؿ في اليد اليسرل غالبان يصد بو المقاتؿ . ()درىمان بدينار

فكاف لو عميو الصبلة كالسبلـ . ()ضربات العدك، كلو تسميات متعددة
ثبلثة اتراس، ترس يقاؿ لو الزَّلليكؽ، كترس يقاؿ الفىتؽ، كترس ثالث أىدم لو 

 ذلؾ، فكضع يده عميو فأذىبو كاف فيو صكرة كبش، فكره النبي 

                                                 
 ؛ جماعة مف 4/175 ؛ الترمذم، سنف الترمذم، 4/86ابف ماجة، سنف ابف ماجة،  (360)

.    96المختصيف، مكسكعة السيرة النبكية، 
 ؛ ابف القيـ، زاد 2/514 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/416ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (361)

.  1/127المعاد، 
 ؛ الترمذم، سنف 4/86 ؛ ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 10/338البخارم، فتح البارم،  (362)

.  4/175الترمذم، 
 ؛ ابف منظكر، لساف 1/301الحميدم، تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ،  (363)

 .2/28العرب، 
نيؿ األكطار مف أسرار منتقى األخبار،  (ىػ1250ت)محمد بف عمي بف محمد : الشككاني (364)

، دار الكمـ 3أحمد محمد السيد كمحمكد إبراىيـ بزاؿ ك محمد أديب المكصممي، ط: تحقيؽ
.  4/683 (ـ2005/ىػ1426/بيركت)الطيب 

.  327أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب التمخيص،  (365)
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استعمميف عميو الصبلة كالسبلـ في غزكاتو عند قتاؿ العدك . ()اهلل
. ()يدافع عف نفسو، كلقد كرد أنو تترس مع أبي طمحة بترس كاحد

 أم لبس :  معركفة كىي ما يشد بيا كسط الشيء كانتطؽ الرجؿ:المنطقة
 كاحدة فكانت لو . ()المنطؽ كىك كؿ ما شددت بو كسطؾ

بزيـ مف فضة،  مصنكعة مف أديـ مبشكر، فييا ثبلث ًحمؽ مف فضة كا 
يمبسيا في أكقات الحرب، كالسبب أنيا تشد . ()كالطرؽ مف فضة

. أعضاء جسـ اإلنساف كتزيد في نشاطو
 درعه سابغةه كدرعه سابغه :  الدرع لبكس الحديد، تذكر كتؤنث، يقاؿ:دروعو

أكؿ درع ممكيا . ()كالجمع في القميؿ أدرعه كأدراعه كفي الكثير دركعه 
ذات الفضكؿ أرسميا لو سعد بف عبادة () ،حيف سار إلى بدر 

، كصفتيا يمانية رقيقة ذات زرافيف إذا عمقت ()سميت بذلؾ لطكليا
ذا أرسمت أك لبست مست األرض، ليا حمقات  بزرافينيا لـ تمس األرض كا 

                                                 
 ؛ ابف سيد 2/514 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 3/178الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  (366)

كسكت عف الركاية الشيخ . 1/126 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/416الناس، عيكف األثر، 
.  شعيب في تحقيقو لزاد المعاد

.  7/460البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (367)
 – 14/188 ؛ ابف منظكر، لساف العرب، 2/759ابف األثير، النياية في غريب الحديث،  (368)

189  .
 ؛ ابف القيـ، زاد 2/514 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/416ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (369)

 . 7/158 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 1/126المعاد، 
.  4/331ابف منظكر، لساف العرب،  (370)
سعد بف عبادة بف ديليـ بف حارثة األنصارم الساعدم، نقيب بني ساعدة، شيد بدران، سيدان  (371)

: ينظر (ىػ15)جكادان، صاحب راية األنصار في المشاىد كميا، كاف شديد الغيرة، مات سنة 
 . 2/299ابف األثير، أسد الغابة، 

 ؛ 2/416 ؛ ابف سيد الناس، عيكف األثر، 1/101أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي،  (372)
 . 2/513الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 
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. ()مف فضة عند مكضع الثدم، كحمقتاف خمؼ ظيره مف فضة أيضان 
كىي التي رىنيا عند أبي الشحـ الييكدم في ثبلثيف صاعان مف شعير 

كأصاب . () كىي مرىكنة عند ذلؾ الييكدملعيالو إلى سنة، فمات 
عميو الصبلة كالسبلـ مف غنائـ بني قينقاع، درعيف، أحدىما يقاؿ لو 

ًن أخرل كىي. ()السعدية، كاألخرل فضة ًن ذات : ثـ امتمؾ أدرعان
الكشاح كتسمى المكشحة أيضان، كذات الحكاشي، كالبتراء، 

. ()كالخرنؽ
.  في غزكاتو بعضان منيا، كجمع بيف اثنتيف في بعض األكقات        كلبس 

فعف محمد بف مسممة 
()رأيت عمى رسكؿ اهلل )):  قاؿ يـك أحد 

درعيف، درعو ذات الفضكؿ، كدرعو فضة، كرأيت عميو يـك خيبر، درعيف، ذات 
.      ()((الفضكؿ، كالسعدية

 
                        

                                                 
.  1/239ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (373)
إسناده قكم ؛ الييثمي كابف حجر، : كقاؿ الشيخ شعيب. 4/456اإلماـ أحمد، المسند،  (374)

.  1/126 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 3/306تقريب البغية، 
 ؛ ابف 1/102 ؛ أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 1/239ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (375)

.  2/513 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/416سيد الناس، عيكف األثر، 
 ؛ ابف القيـ، زاد 2/513 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/416ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (376)

 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 7/142 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 1/126المعاد، 
7/368  

محمد بف مسممة بف خالد بف عدم األنصارم األكسي، حميؼ بني عبد االشيؿ، شيد بدران  (377)
، أحد الذيف قتمكا كعب بف االشرؼ، كاف صاحب العماؿ أياـ كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل 

ابف األثير، أسد : ينظر (ىػ46)، مات بالمدينة سنة عمر، اعتزؿ الفتنة بعد مقتؿ عثماف 
.      4/83الغابة، 

.  1/103 ؛ أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 3/177الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  (378)
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 األدلحة اهلجوموة: املبحث الثاني

 ىي آلة مف خشب مصنكعة بطريقة معينة، ليا كتر يكضع فيو :القوس 
السيـ لمرماية، كليا تسميات متعددة، كتصنع مف أخشاب متنكعة، فما كليى 

. ()منيا الرامي يسمى أينسي القكس، كما كليى الصيد يسمى كحشييا
 ستة قسي منيا، الزكراء كالركحاء كالصفراء كىي مف نبع كاف لمنبي 

كالبيضاء مف شكحط، كالكمثـك مف نبع، كقيؿ ليا ذلؾ النخفاض صكتيا إذا 
، ()رمي بيا، كىي التي كسرت يـك أيحد، فأخذىا قتادة بف النعماف

: كالنبع كالشكحط كالشرياف. ()كقكس يقاؿ ليا السدد مف نبع أيضان 
شجرة كاحة مف شجر الجباؿ تصنع منيا القسي، كنباتو قضباف كثيرة، فما 
كاف منيا في قيمَّلة الجبؿ فيك النبع، كما كاف في سفح الجبؿ فيك الشرياف، 

ثبلثة منيا أصابيا مف سبلح . ()كما كاف في الحضيض فيك الشكحط
.   ()بني قينقاع

  ُكنانة النشاب كالجمع جعاب، تصنع مف أديـ، في أعبلىا اتساع، :الَجْعَبة 
كفي أسفميا تبنيؽه كيفرج أعبلىا لئبل ينتكث ريشي السياـ ألنيا تكب في 

ٍعبىًة كبان، فظيباتييا مف أسفميا، كيفمطح أعبلىا مف قبؿ الريش، ككبلىما  الجى

                                                 
 . 328أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب التمخيص في معرفة األشياء،  (379)
قتادة بف النعماف بف زيد أبف عامر بف سكاد األنصارم األكسي، شيد العقبة كبدر  (380)

ابف : ينظر (ىػ23)، مات سنة كالمشاىد كميا، أصيبت عينو يـك أيحد فردىا رسكؿ اهلل 
.     3/475األثير، أسد الغابة، 

 ؛ المقريزم، إمتاع 1/126 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/416ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (381)
 . 7/362 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 7/147األسماع، 

.  288 – 287الثعالبي، فقو المغة،  (382)
 . 2/514 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 3/177الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  (383)
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فكانت لو عميو الصبلة كالسبلـ كاحدة . ()مف شقيقتيف مف خشب
.()ككانت تسمى الكافكرة. ()يضع فييا نبمو

 جمعو أرماح قناة في رأسيا سناف يطعف بو، كىك سبلح معركؼ، :الرمح 
امتمؾ عميو الصبلة كالسبلـ خمسة، ثبلثة منيا . ()كلو تسميات كثيرة

أصابيا مف سبلح بني قينقاع، كاثناف آخراف، أحدىما يدعى الميثكم كاآلخر 
 ليا في غزكاتو، إال أنو لـ ترد تفاصيؿ عف استعمالو . ()المثني

. ()((كجعؿ رزقي تحت ظؿ رمحي)): لكف كرد قكلو
 آلةه دكف الرمح، كجمعيا حراب، يطعف بيا ذات شفرة :الحربة 

 خمسة، ككاف يستعمميا عدة استعماالت، كاف لمنبي . ()حادة
كاحدة تسمى النبعة، كأخرل البيضاء كبيرة الحجـ، كثالثة معقكفة شبو 

العكاز تدعى العنزة، يمشى بيا بيف يديو في األعياد، تركز أمامو فيتخذىا 
سترة يصمي إلييا، ذيكر أنيا بقيت بالمدينة إلى أياـ المأمكف مف خمفاء بني 

، كرابعة تدعى اليىٌد، كأخرل تدعى القمرة()العباس 
() . كقد

استعمؿ عميو الصبلة كالسبلـ الحربة في الحرب في معركة أحد حيف طعف 

                                                 
.  2/291ابف منظكر، لساف العرب،  (384)
.  2/416ابف سيد الناس، عيكف األثر،  (385)
.  1/126 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/514الذىبي، تاريخ اإلسبلـ،  (386)
إبراىيـ .  ؛ د5/309 ؛ ابف منظكر، لساف العرب، 286الثعالبي، فقو المغة كسر العربية،  (387)

.  371أنيس كآخركف، المعجـ الكسيط، 
 ؛ الذىبي، 2/416 ؛ ابف سيد الناس، عيكف األثر، 1/240ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (388)

 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/127 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/514تاريخ اإلسبلـ، 
7/365  .

 . إسناده ضعيؼ:  كقاؿ الشيخ شعيب9/123اإلماـ أحمد، المسند،  (389)
.  3/100لساف العرب، : ابف منظكر (390)
 ؛ ابف القيـ، زاد 2/514 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/416 ابف سيد الناس، عيكف أألثر، ( (391)

. 159 ؛ الكتاني، التراتيب اإلدارية، 1/223 ؛ السيكطي، الشمائؿ المحمدية، 1/127المعاد، 
.  7/365الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد،  (392)
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 أف النبي ))فعف ابف عباس رضي اهلل عنيما . ()أبي بف خمؼ
أخذ الحربة أليبي بف خمؼ فزجمو بيا فكقعت في ترقكتو تحت تسفية 

كلـ . ()((البيضة، فكؽ الدرع فمـ يخرج كثير دـ، كاحتقف في جكفو
. يثبت قتمو ألحد غير ىذا

 هجوموة –أدلحة دػاعوة : املبحث الثالث

     كنعني بذلؾ أف مثؿ ىذه األسمحة تصمح أف تككف أسمحة ىجكمية، كفي 
. الكقت نفسو يمكف أف تستعمؿ أسمحة دفاعية

 بفتح السيف الذم يضرب بو معركؼ كالجمع أسياؼ:السيف () . ذا كا 
كاف القتاؿ في بداية األمر تراشقان بالسياـ عف بعد، ثـ تطاعنان بالرماح 

. ()كالحراب عند االقتراب، فإف السيؼ يجرد عند التبلحـ كاالختبلط
الجنة تحت ): كقد كرد أنو عميو الصبلة كالسبلـ ذكر السيؼ بأحاديث منيا

كلـ ترد ركايات تثبت أنو حمؿ سيفان في مكة . ()(ظبلؿ السيكؼ
طيمة مكثو فييا، كحيف اضطره أىميا إلى اليجرة منيا إلى المدينة المنكرة، 

، يمكف أف تككف () معو سيفان كرثو عف أبيو يدعى مأثكران حمؿ 
. الغاية مف حممو الدفاع عف نفسو إف اضطره األمر إلى ذلؾ

                                                 
، ككاف يتكعده بالقتؿ، يقكؿ أيبي بف خمؼ، مف بني جمح، كاف مف المعانديف لرسكؿ اهلل  (393)

يامحمد إف عندم العىٍكذى، فرس أعمفو كؿ يـك فرقان مف ذرة، أقتمؾ عميو؛ فيقكؿ رسكؿ اهلل  ):لو
 : فمما رجع إلى قريش كقد خدشو في عنقو خدشان غير كبير، . بؿ أنا أقتمؾ إف شاء اهلل

.  2/74ابف ىشاـ، السيرة النبكية، ـ: ينظر (فاحتقف الدـ، فمات، فكاف يقكؿ قتمني محمد
 .    ،2/591السمعاني، مجمكع غرائب أحاديث النبي  (394)
.  6/457ابف منظكر، لساف العرب،  (395)
.  97جماعة مف المختصيف، مكسكعة السيرة النبكية،  (396)
.  6/41البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (397)
 ؛ الطبرم، 2/174 ؛ الببلذرم، انساب األشراؼ، 1/238ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (398)

 ؛ ابف 1/101 ؛ أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 177 – 3/176تاريخ الرسؿ كالممكؾ، 
.    511 – 2/510 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 2/415سيد الناس، عيكف األثر، 
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        كحيف خرج إلى بدر أرسؿ إليو سعد بف عبادة بسيؼ يقاؿ لو 
 بعد جممة مف السيكؼ أيختمؼ في عددىا حتى ثـ امتمؾ . ()العضب

كاف ذك الفقار مف أشيرىا تنفمو . ()أكصميا بعضيـ إلى أحد عشر سيفان 
، ال يكاد يفارقو، كانت قبيعتو فضة كنعمو ()عميو الصبلة كالسبلـ يـك بدر
. ()فضة كما بيف ذلؾ حمؽ فضة

 كأبنائو، ثـ أصبح شارة مف    كقد انتقمت ممكيتو إلى عمي بف أبي طالب 
دخمت عمى ))، قاؿ ()حيث كرد عف األصمعي. شارات الخبلفة العباسية

 ذا الفقار؟ قمنا نعـ فجاء بًو فما أريكـ سيؼ رسكؿ اهلل :  فقاؿ()الرشيد
ذا بطح عيد فيو سبع فقر  رأيت سيفان أحسف منو إذا نصب لـ ير فيو شيء، كا 

                                                 
 ؛ 2/415 ؛ ابف سيد الناس، عيكف األثر، 1/101أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي،  (399)

.  7/363 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 511 – 2/510الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 
.  7/363 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 1/126ابف القيـ، زاد المعاد،  (400)
:  كقاؿ المحقؽ4/88 ؛ ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 1/238ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (401)

.  177 – 3/176إسناده حسف ؛ الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، 
 ؛ الشمائؿ 4/174 ؛ الترمذم، سنف الترمذم، 1/238ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (402)

ىي الحديدة التي في طرؼ :  كالقبيعة.1/126 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 47المحمدية، 
أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب : ينظر. الحديدة التي تككف في أسفؿ الجفف: كالنعؿ. السيؼ

.  325 – 324التمخيص، 
عبد الممؾ بف قريب بف عبد الممؾ، أبك سعيد األصمعي، صاحب المغة، كالنحك،  (403)

ما رأينا أحدان أعمـ : كاألخبار، كالممح، مف أىؿ البصرة، قدـ بغداد أياـ الرشيد، قاؿ األخفش
كقد بمغ ثماف كثمانيف  (ىػ216)بالشعر منو، أثنى عميو اإلماـ أحمد بف حنبؿ، مات سنة 

تاريخ مدينة السبلـ  (ىػ463ت)أحمد بف عمي بف ثابت : الخطيب البغدادم: ينظر. سنة
بشار عكاد . د: كأخبار محدثييا كذكر قطانيا العمماء مف غير أىميا ككاردييا، تحقيؽ

.  12/157 (ـ2001/ىػ1422/بيركت)معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 
ىاركف بف محمد الميدم بف عبد اهلل المنصكر بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد  (404)

كاف يحج سنة  (ىػ170)المطمب، أمير المؤمنيف،كلد بالرم، أمو الخيزراف، استخمؼ سنة 
الخطيب : ينظر (ىػ193)كيغزك سنة، كاف تقيان عابدان، محبان لمعمـ كالعمماء، مات بطكس سنة 

البغدادم، تاريخ مدينة السبلـ كأخبار محدثييا كذكر قطانيا العمماء مف غير أىميا ككاردييا، 
16/9 . 
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ذا صفيحتو يمانية يحاري الطرؼي فيو مف حسنو، يدعى حنفيان نسبة إلى بني  كا 
حتى أف بعض . ()((حنيفة، ألنيـ معركفكف بحسف صنعة السيكؼ

الصحابة كالتابعيف صنع سيفو عمى سيؼ رسكؿ اهلل 
() .

منسكبان :        كتنفؿ ثبلثة أسياؼ أخرل مف غنائـ بني قينقاع، أحدىا قمعيان 
كسيفان يدعى . إلى القمعة مكضع في البادية قرب حمكاف، تنسب إليو السيكؼ

نؼٍ  ككاف عنده بعد ذلؾ المخذـ كرسكب أصابيما مف . بتاران، كسيفان يدعى الحى
كالصمصامة . ثـ كاف عنده بعد ذلؾ القضيب. ()الفيمس صنـ كاف لطي

. ()كآخر ذلؾ المحيؼ. ()أىداه لو خالد بف سعيد بف العاص
. () يمبس السيؼ في عنقوككاف 

 آالت احلمل والشارات   : املبحث الرابع                     

         شكمت آالت النقؿ مف إبؿ كخيؿ كبغاؿ كحمير، عامبلن ميمان في تسيير 
الحياة بطبيعتيا المعقدة كالصعبة في تمؾ الجزيرة الشاسعة كالقاحمة، ككاف اقتناء 
البعض منيا بالنسبة ألبناء الجزيرة، كخاصة أصحاب الدخؿ المحدكد، أمران في 

فكاف البعض منيا يستعمؿ . غاية الصعكبة، عمى الرغـ مف كثرتيا كانتشارىا

                                                 
.  591 – 1/590المحجي، منتيى السكؿ،  (405)
.  399 – 10/398 ؛ البغكم، شرح السنة، 4/170الترمذم، سنف الترمذم،  (406)
 ؛ 177 – 3/176 ؛ الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، 1/238ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (407)

 ؛ 511 – 2/510 ؛ الذىبي، تاريخ اإلسبلـ 1/102أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 
.  7/363 ؛ الصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 7/114المقريزم، إمتاع األسماع، 

خالد بف سعيد بف العاص بف أمية القرشي األمكم، أسمـ قديما، قيؿ بعد أبي بكر الصديؽ،  (408)
، استعممو النبي عمى  مف أرض الحبشة كىك بخيبرىاجر إلى الحبشة، قدـ إلى النبي 

صدقات مذحج كعمى صنعاء، كاستعممو أبك بكر عمى أحد الجيكش إلى الشاـ، فقتؿ بمرج 
. 2/87ابف األثير، أسد الغابة، : ينظر. الصفر

.  7/363 ؛ ألصالحي، سبؿ اليدل كالرشاد، 7/134المقريزم، إمتاع األسماع،  (409)
.  372 ؛ الكتاني، التراتيب اإلدارية، 6/87البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (410)
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 بو مف تحمؿ لمجكع لمتنقبلت الشاقة كالطكيمة كالجمؿ، كذلؾ لما أكدعو اهلل 
.  كالعطش كمشاؽ الطريؽ

          كمف ىنا كاف يستعمؿ إلغراض القتاؿ أكثر مف غيره لخفتو كسرعتو، 
كىناؾ آالت أخرل تستعمؿ لمتنقبلت . فضبلن عف آالت أخرل كالفرس كالبغؿ

. القريبة كالحمار
. كقد استعمؿ عميو الصبلة كالسبلـ جميع ىذه اآلت، في حربو كسممو كتنقؿ عمييا

 مف الحيكانات المميزة الذم رضي بمرافقة األعراب كبمشاطرتيـ :اإلبل 
حياتيـ في البكادم، ألفيـ كعاشرىـ كشاركيـ في مسراتيـ كفي أحزانيـ، 
صابران راضيان، يحمميـ كيحمؿ أثقاليـ، ال يسأليـ عمى ذلؾ أجران، قميؿ 

الكمفة، ال يكاد يكمؼ صاحبو كثيران، ككنو يعيش عمى ما نبتتو األرض حتى 
. ()األشكاؾ

         كلـ تسعفنا الركايات عما امتمكو منو عميو الصبلة كالسبلـ قبؿ بعثتو، 
إال أنو كاف قد تزكج خديجة بنت خكيمد رضي اهلل عنيا، ككانت صاحبة ماؿ 
كتجارة، كبعد أف أكرمو اهلل بالنبكة، انشغؿ بالدعكة إلى الديف الجديد، محاكالن 

إخراج الناس مف عقيدتيـ الشركية إلى عقيدة التكحيد، حتى اضطره أىؿ مكة 
إلى اليجرة بسبب الضغكطات التي مارسكىا معو، فكاف البد لو بعد أف عـز 

 الخركج أف يفكر باقتناء آلة تقمو إلى مكاف آمف، فكمؼ أبا بكر الصديؽ 
بذلؾ فاشترل ناقة مف نعـ بني قشير بأربعمائة درىـ، كأبقاىا عنده يعمفيا حتى 

ككاف اسميا القصكاء، كقد اختمؼ . ()كاف مكعد اليجرة بعد أربعة أشير
 أـ أنيف – القصكاء كالعضباء كالجدعاء –فييا ىؿ ىي كاحدة ليا ثبلثة أسماء 
كركبيا عميو الصبلة كالسبلـ في . ()ثبلثة امتمكيف عميو الصبلة كالسبلـ

                                                 
 -7/88 (ببل)جكاد عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االستبلـ، مكتبة جرير اكندانش  (411)

89  .
 1/241 ؛ ابف سعد، الطبقات الكبرل، 4/600البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (412)

   . 10 1/0؛ أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 3/175؛ الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ، 
؛ ابف 10 1/0أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي،   ؛1/241ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (413)

.  7/233 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 1/129القيـ، زاد المعاد، 
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. ()العديد مف أسفاره فمقد شكىد كىك عمى ناقتو بمكاقؼ كثيرة في حجتو
ككانت شديدة سريعة التكاد تسبؽ، سابؽ . كاستعمميا لمكثير مف أسفاره كتنقبلتو

 حتى جاء أعرابي معو جمؿ لو فسابقيا بو فسبقيا فشؽ ذلؾ عمى بيا 
 أنو حؽ عمى اهلل : سيبقت العضباء فقاؿ: مالكـ؟ قالكا)): الصحابة فقاؿ 

كلـ تزؿ عنده حتى . ()((أال يرتفع شيء مف الدنيا إال كضعو
. ()ماتت

 اعتزت العرب بالخيؿ كثيران، ككانت محط إعجابيـ كمحؿ أشعارىـ، :الخيل 
يتفاخركف بيا كبجماليا كبسرعتيا، كقد ذكرىا القراف الكريـ عمى لساف داكد 

إني أحببت حب الخير عف ذكر ربي 
() . كجعؿ عميو الصبلة

الخيؿ معقكد في نكاصييا الخير إلى )): كالسبلـ الخيؿ في نكاصييا فقاؿ
كقد امتمؾ عميو الصبلة كالسبلـ عددان منيا، أحدىا . ()((يـك القيامة

اشتراىا مف أعرابي مف بني فزارة بعشرة أكاقي، كحاكؿ األعرابي النككؿ في 
كيؼ تشيد )) ، فقاؿ لو ()بيعو، فشيد عمى البيع خزيمة بف ثابت

: لتصديقي إياؾ يارسكؿ اهلل كاف قكلؾ كالمصابيح قاؿ: كلـ تحضر؟ فقاؿ
 أنت ذك الشيادتيف ككاف عند األعرابي اسمو الضرس فسماه رسكؿ اهلل 

.  ()((السكب لسرعتو

                                                 
 . 3/726البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (414)
.  154أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (415)
 . 7/233 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 1/100أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي،  (416)
 . 32/سكرة ص، اآلية (417)
.  6/67البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (418)
خزيمة بف ثابت بف الفاكو بف ثعمبة األنصارم األكسي، جعؿ رسكؿ اهلل شيادتو بشيادة  (419)

ابف : ينظر.  صفيف كالجمؿرجميف، شيد بدران كما بعدىا مف المشاىد، كشيد مع عمي 
.    2/119األثير، 

:  ؛ الطبرم2/159 ؛ الببلذرم، انساب األشراؼ، 1/240ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (420)
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، : تاريخ الرسؿ كالممكؾ، تحقيؽ (ىػ310ت)محمد بف جرير الطبرم 
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كأكؿ غزكة غزاىا عميو . ()كىناؾ مف ذىب إلى أف اسمو المرتجز     
أىداه لو ربيعة بف أبي : ثـ امتمؾ بعده ستة أخرل، المزاز. ()غزكة أيحد

كاف يمحؼ األرض : كالمحيؼ. البراء فأثابو عميو فرائض مف نعـ بني كبلب
ىي الركابي الصغار سمي بو لكبره كسمنو أىداه لو فركة بف : كالضرب. بذنبو

كالكرد أىداه لو .  حسف مد اليديف في الجرمأمالسيمة : كسيمة. عمير الجذامي
كاف البعض منيا عند بعض الصحابة يقـك . ()تميـ الدارم كالكرد لكنو
كأحب عميو الصبلة كالسبلـ الخيؿ بأشكاليا . ()عمييا بالعمؼ كالتربية

، ثـ األقرح ()كألكانيا كمايز بينيا فكاف أرغب الخيؿ إليو األشقر ثـ األرثـ
.  ()كىك المحجؿ في الشؽ األيمف

 أقؿ شأنان عند العرب مف الخيؿ، امتمؾ عميو الصبلة كالسبلـ عددان :البغال 
أىداىا لو المقكقس صاحب  ( بيضاءأم)ديلديؿ ككانت شيباء . منيا

اإلسكندرية كاسمو جريج بف مينا، كىي التي ركبيا يـك حنيف، كبقيت حتى 
زمف معاكية بف أبي سفياف 

() . كفضة أىداىا لو فركة الجذامي
كأخرل أىداىا لو صاحب دكمة . كبغمة أخرل شيباء أىداىا لو صاحب آيمة

                                                                                                                       

 ؛ 1/96 ؛ أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 3/173  (ببل/بيركت)دار الكتب العممية 
.  1/128 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/517الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، 

 . 1/96 ؛ أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 3/173الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  (421)
.  المصدر السابؽ (422)
 ؛ أبك إسماعيؿ 2/159 ؛ الببلذرم، انساب األشراؼ، 1/240ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (423)

 ؛ المقريزم، إمتاع األسماع، 1/128 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 1/97البغدادم، تركة النبي، 
.  397 – 396ـ 2 ؛ المناكم، الفتكحات السبحانية، 7/191

.  2/159 ؛ الببلذرم، انساب األشراؼ، 6/72البخارم، فتح البارم،  (424)
ابف منظكر، لساف : ينظر. بياض في طرؼ أنؼ الفرس أك ىك جحفمة الفرس العميا: األرثـ (425)

.  5/136العرب، 
.  ضعيؼ كلمتنو شكاىد:  كقاؿ المحقؽ150أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (426)
 ؛ الطبرم، 2/161 ؛ الببلذرم، انساب األشراؼ، 1/241ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (427)

 ؛ الذىبي، تاريخ 1/99 ؛ أبك إسماعيؿ البغدادم، تركة النبي، 3/174تاريخ الرسؿ كالممكؾ، 
.  5/526 ؛ ابف كثير، البداية كالنياية، 1/129 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/519اإلسبلـ، 
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فكاف عميو . ()الجندؿ كقيؿ إف النجاشي أىداه بغمة كاف يركبيا
الصبلة كالسبلـ يمتطي بعضيا في غزكاتو حتى أنو شكىد عمى بغمتو التي 

 ثـ انتقمت لعمي بف أبي طالب . ()أىداىا لو فركة كىي الشيباء
.(430)حيث شكىد عمييا يكـ صفيف كىك يتفقد القتمى

 الحمار دابة بيف الفرس كالبغؿ معركفة منيا حمر أىمية كأخرل :الحمير 
كحشية، تستعمؿ األىمية في المجتمعات العربية لمتنقبلت القريبة، أك 

الداخمية، امتمؾ عميو الصبلة كالسبلـ منيا ثبلثة، عفير ككاف أشيب أىداه 
لو المقكقس ممؾ القبط، نفؽ منصرفو مف حجتو حجة الكداع، سمي بذلؾ 

كحمار أخر أىداه لو فركة الجذامي، كثالث . ()ألف لكنو لكف التراب
أىداه لو سعد بف عبادة 

() ركبيا عميو الصبلة كالسبلـ لقضاء ،
 راكبان عمى بعض حاجياتو، عندما مرض سعد بف عبادة زاره 

ككاف يصمي . () كشكىد عمى حمار يـك بني قريظة()حمار
كأردؼ بعض أصحابو . ()النافمة كىك راكب عميو متكجيا إلى خيبر

.()عميو كراءه
 كالجمع سركج، فارسي معرب رحؿ الدابة: السرج() . كىك ما تربط بو

 أسراج منيا تربط بيا، كيمسؾ بيا حيف يركبيا، كقد فكاف لدكابو ، الدابة
                                                 

 . 2/400 ؛ المناكم، الفتكحات السبحانية، 1/129ابف القيـ، زاد المعاد،  (428)
 . 152أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (429)
.  21/410ابف أبي شيبة، المصنؼ،  (430)
. 6/74البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (431)
.  1/129 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 3/174الطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  (432)
 . 10/150البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (433)
.  150الترمذم، الشمائؿ المحمدية،  (434)
.  إسناده قكم عمى شرط مسمـ: كقاؿ الشيخ شعيب. 9/327اإلماـ أحمد، المسند،  (435)
 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 389 ؛ أبك داكد، سنف أبي داكد، 6/73البخارم، فتح البارم،  (436)

153   . 
.  6/228 ؛ ابف منظكر، لساف العرب، 343أبك ىبلؿ العسكرم، كتاب التمخيص،  (437)
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ككاف لبعضيا تسميات منيا . ()صنعت مف ليؼ ليس فييا مخيمة
.()الداج

 كالحكمة . كىك نظير الخاتـ ( ييعمـأم) ىي الحديدة التي يكسـ بيا :الميسم
 كاحدةن يسـ بيا اإلبؿ فكانت لمنبي . ()منيا تمييزىا، كذلؾ لتعرؼ

كالغنـ، سكاء كانت لو أك لمصدقة، كىذه الظاىرة معركفة عند العرب، مف 
غدكت إلى )): فعف أنس بف مالؾ قاؿ. أجؿ تمييز أنعاميـ عف غيرىا

 بعبد اهلل بف أبي طمحة ليحنكو، فكافيتو في يده الميسـ يسـ رسكؿ اهلل 
 كلـ يكف ميسمو مكتكبان عميو شيئه ()((إبؿ الصدقة

() .
 الراية العمـ قطعة مف القماش تكضع بحمالة مف خشب أك غيره :راياتو 

كقد استعمؿ عميو الصبلة كالسبلـ رايات . ()تحمؿ في الغزكات
متعددة كاف يحمميا في غزكاتو، بعضيا سكداء أك بيضاء، أك بألكاف 

فعف البراء . ()أخرل، ككاف ليا تسميات منيا العقاب، كأخرل الزينة

                                                 
إسناده :  كقاؿ المحقؽ152 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 150الترمذم، الشمائؿ المحمدية،  (438)

. حسف
 . 1/227السيكطي، الشمائؿ الشريفة،  (439)
.  3/468ابف حجر، فتح البارم،  (440)
كعبد اهلل بف أبي طمحة . 468 – 3/467البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (441)

، كثقو ابف سعد، مات سنة بف سيؿ األنصارم، المدني، كلد عمى عيد النبي  (زيد)
.  251ابف حجر، تقريب التيذيب، : ينظر. بالمدينة (ىػ84)

.  3/468البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (442)
.  5/396 ؛ ابف منظكر، لساف العرب، 146أبك الشيخ، أخبلؽ النبي،  (443)
 ؛ أبك الشيخ، 4/93 ؛ ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 222ـ 1ابف سعد، الطبقات الكبرل،  (444)

 كقاؿ 404ـ 10حسف بشكاىده ؛ البغكم، شرح السنة، :  كقاؿ المحقؽ144أخبلؽ النبي، 
 ؛ ابف سيد الناس، 4/153سنده حسف ؛ ابف عساكر، تاريخ دمشؽ الكبير، : الشيخ شعيب
. 1/127 ؛ ابف القيـ، زاد المعاد، 2/416عيكف األثر، 
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 سكداء مربعة مف كانت راية رسكؿ اهلل )) قاؿ ()بف عازب
نما كاف يكمؼ . ()((نمرة كلـ يكف ليحمميا ىك عميو الصبلة كالسبلـ كا 

أحد أصحابة بحمميا، كاحيانان يجعؿ لكؿ قكـ مف األقكاـ راية خاصة 
.  ()بيـ

اخلامتة                                      

: بعد البحث في آالت النبي عميو الصبلة كالسبلـ تكصمنا إلى جممة مف النتائج
-  عاش عميو الصبلة كالسبلـ حياة بشرية بكؿ صكرىا، كالتي تكجت

.  بتكجييات الكحي اإلليي
-  استعمؿ آالت مبسطة، استعاف بيا عمى تنظيـ حياتو كديمكمتيا، كلـ 

. يخرج بذلؾ عف األطر العامة في مجتمعو
-  كاف ليذه اآلالت قيمة حضارية بيف أكساط المسمميف، عبرت عف ذكقو

الرفيع عميو الصبلة كالسبلـ، في كؿ ما يتعمؽ بشخصيتو كمدل تأثيرىا 
.عمى اآلخريف

-  عبرت ىذه اآلالت عف مدل زىده بكؿ متاع الحياة الدنيا، كزينتيا، إذ 
.جعميا بعض األمراء محؿ معتبر لآلخريف، ليعتبركا بيا

-  شكمت آالت النبي مرتسمان لؤلمة اإلسبلمية في فيـ داللة تمؾ اآلالت 
. يزاكليا في حياتو المباركةفي تنظيـ حياة المسمميف كفؽ ما كاف عميو 

-  اكتفى بالقميؿ مف اآلالت التي استعاف بيا عمى سبؿ عيشو
. كحياتو

 
 
 

                                                 
البراء بف عازب الحارث بف عدم األنصارم األكسي، رده رسكؿ اهلل عف بدر لصغره، أكؿ  (445)

 صفيف كالجمؿ، مات أياـ مشاىده أيحد، كىك الذم افتتح الرم صمحان، شيد مع عمي 
 .   1/199ابف األثير، أسد الغابة، : ينظر. مصعب بف الزبير

.  10/403البغكم، شرح السنة،  (446)
 . 146 ؛ أبك الشيخ، أخبلؽ النبي، 7- 8/6البخارم، فتح البارم شرح صحيح البخارم،  (447)
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In the Age of the 
Tools at Prohet Muhammad (pbUH) Age 

 
Abdul-Sataar Jasim Muhammed 

Abstract 
The personal belongings of the Prophet Muhammad 

(Peace Be Upon Him) are of great importance in the Islamic 
civilizational heritage. This importance has been emerged 
since these belongings have served the Prophet Muhammad 
(Peace Be Upon Him) in his life and subsistence. This study 
has reached to the good taste that the Prophet Muhammad 
(Peace Be Upon Him) had in all his personal and social 
dealings. Besides that, studying such a subject will give 
Muslims a clear picture about the prophet Muhammad (Peace 
Be Upon Him) to follow his suit perfectly. 

The study consists of three chapters, the first one deals 
with his domestic belongings and it includes three sections. 
The first section tackles his eating, drinking and bathing 
belongings; and the second section studies his grooming and 
dressing belongings whereas the third section examines his 
sleep and ease belongings. 

Chapter two, which explores his work belongings, 
consists of two sections. The first one looks into his work 
belongings in Makkah and the second one looks into his work 
belongings in Madina. Chapter three, comprising four 
sections, investigates his war belongings; the first section 
confined to his defensive weapons, the second one to his 
offensive and the third section to his weapons that can be used 
both defensively offensively. Chapter four is devoted to his 
riding and transporting belongings. 

The study comes up with a conclusion comprising the 
most important findings that have been reached by this study. 
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