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 ملسو هيلع هللا ىلصَوْصُف النبيِّ 
 َكأنَك َتَراهُ 

 

 بقَلم الدكتور

 فريد أمين إبراهيم الِهنداوي  
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 مص
من ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا و، نه ونستغفرهينحمده ونستع، الحمد هلل إن  

ال  أنوأشهُد ، له يضلل فال هاديوَمن ، هِدِه اهلل فال ُمضل  لهيَمْن ، ئات أعمالنايس

  محمًدا عبده ورسوله. أن  وأشهد ، َك لهيوحده ال شر إله إال اهلل

 :أما بعد 

فإن خير الحديث كتاُب اهلل، وخيَر الَهْدي َهْدُي محمد، وشر  األمور 

 محدثاُتها، وكل  بدعٍة ضاللة.

، ملسو هيلع هللا ىلص نبيه ورسوله محمًدا  لقد أرسل اهلل  بالُهدى والدين الحقِّ

وقلوًبا ُغْلًفا، فعم  الخير بعد الشرِّ والضالل، وساد ففتح به أعينًا عمًيا، وآذاًنا ُصًما، 

 النور بعد الَعَمى والظالم. قالعدُل بعد الظلِم والطغيان، وأشر

صفات الحميدة، فقال لوأكرمه سبحانه بالُخُلق الرفيع، والشمائل الشريفة، وا

 .[4ن: ] ژ  ں ں ڱ    ڱ ڱ ژملسو هيلع هللا ىلص: يف حقه 

والناس ال تنفكُّ تصف َخْلَقُه وأخالقه،  ، وإىل أن تقوم الساعة،ملسو هيلع هللا ىلصومنذ بعثته 

فمن ُمقلٍّ وُمْكثٍر، ومن محاضٍر وكاتٍب، ومن ناثر وشاعٍر، كلٌّ ُيْدلِي بَدْلوه، ويغرف 

من َنْهره العذب الفرات، وما زال النهر يتدفُق بالعطاء، والرخاء، والرشاد، 

 يض بل يفيض.غي ال

ات من هنره الخالد الباقي عىل وما هذه المؤلفات يف شمائله، وسيرته إال قطر
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سيد الكون بال منازع، ملسو هيلع هللا ىلص مرِّ األزمان والعصور، ينادي عىل الدنيا بأن محمًدا 

هكذا إىل أن يرث اهلل األرض وَمْن ملسو هيلع هللا ىلص والهادي إىل أقوم طريق بال مدافع، وسيبقى 

 عليها.

َفْت يف  الكريمة مؤلفات كثيرة، ما بين مطبوع ومخطوط، « شمائله»ولقد ألِّ

 وٍن، وشروح، وحواش، وكلُّ مؤل ٍف له نسُقُه، وطريقُته، وعرُضُه، والناسومت

، بل هو  بسبيل ذلك تقرأ وتشرح وتحاضر، وال يقف العطاء يف هذا الباب عند حدٍّ

 متدفٌق ما دام يف الدنيا عقٌل يفكر، وقلٌم يكتب، ولساٌن يشرح ويتكلم.

وضع مؤل ٍف يف صفِة  وعىل هذا السبيل الواضح، والنهج القويم شرعُت يف

 ، مستفيًدا يف ذلك ممن سبقني من السادة العلماء يف هذا المضمار.ملسو هيلع هللا ىلص شمائله

ثم أردفه وقد سلكُت فيه طريًقا كبقية كتبي التي سبقت، فأضع عنوان الباب، 

ُجه يف كتب الحديث  باألحاديث المبينة لهذا العنوان، والموضحة له، ثم ُأخرِّ

ن ة، ثم أبيُِّن درجة الحديث المعروفة لدي علماء األم ى بكتب السُّ ة، والتي تسم 

صحًة، أو ُحْسنًا، معرًضا عن الضعيف مهما قل ْت درجة ضعفه، ففي الصحيح أو 

 الحسن ُغنْيٌة عن الضعيف.

وبعد ذلك أشرح من الحديث ما يحتاج إىل شرٍح، ككلمٍة، أو عبارة، أو معنًى 

، وال بد  أن يكون ملسو هيلع هللا ىلص حضرة الحبيب ليتضح الحديث عىل أكمل وجٍه، فنحن يف

 الوصُف واضًحا ال غموض فيه، وال صعوبة، وال وعورة.

 وعىل هذا سرُت بقية الكتاب.

وذي لُت ذلك كل ه بفهارس لكل األحاديث واآلثار التي وردت يف الكتاب؛ 

 ليسهَل الرجوع إليها لكل باحٍث.

لشمائل( قد يغمض معناها عىل ومل أشأ أن ُأسميه بالشمائل، نظًرا ألن  لفظة )ا

بعض طلبة العلم فضاًل عن عوامِّ الناس، فآثرُت أن أضع عنواًنا سهاًل يصل إىل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     َراهُ ــَكأنَك تَ 

7 

7 

 

 «.كأنك تراهملسو هيلع هللا ىلص وصف النبيِّ »عقل القارئ ألول نظرة، أو وهلة، فسميُتُه: 

اء يف الدنيا )مناًما(، ويف اآلخرة عند  وأسأل اهلل تعاىل أن أراه ومجيع القر 

 لجنة التي وعد المتقون.الحوض، ويف ا

وأسأله سبحانه أن ينفع هبذا المؤل ف كاتبه، وقارئه، وشارحه، والداعي إليه، 

 إنه خير مسؤول، وأرجى مأموٍل.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين.

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات.

 بقلم الدكتور

 فريد أمين إبراهيم الهنداوي العِْرم
 هـ1444 صفر 25

 م2022سبتمبر  21
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 ملسو هيلع هللا ىلصنََسُبه الشريُف الكريُم 

  فهو:أزكى الناس نسبًا، وأشرَفهم مكانًة، وأعَظمهم فضاًل، ملسو هيلع هللا ىلص كان 

اِف، بن ُقَصّي، ـم، بن عبد منـمحمد بُن عبد اهلل، بن عبد المطلب، بن هاش

ة، بِن كعب، بن لُ  بنا ، بن َغالب، بن فِْهر، بكالب، بن ُمر  ِن مالك، بن الن ْضِر، ؤيِّ

، بِن عدناَن  بنا  ملسو هيلع هللا ىلص.كِنانَة، بِن ُخَزيمة، بن ُمْدِرَكَة، بِن إْلياَس، بِن ُمَضَر، بِن نَِزار، بِن َمَعدِّ

  (:1/21« )هتذيب األسامء واللغات»قال اإلمام النووي يف 

ل إىل هنا إمجاُع األمة، وأما ما بعده إىل آدم، فيختلُف فيه أشد االختالف، قا»

 اهـ.« العلماء: وال يصحُّ فيه شيٌء يعتمد

  (:1/92« )سير أعالم النبالء»قال اإلمام الذهبيُّ يف 

واسم عبد المطلب: شيبة، وهاشم: عمرو، وعبد مناف: المغيرة، وُقْصي: »

زيد، وابن مدركة: عامر، وعدنان: من ولد إسماعيل بن إبراهيم صىل اهلل عليهما 

 بتصرف.اهـ « وعىل نبينا وسل م

إنَّ اهلل »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن َواثلة بن األسقع، يقول: سمعُت رسول اهلل ( 1)
ن ودل إسماعيل، واصطىف قريًشا من كنانة، واصطىف من قريٍش ماصطىف كِنانَة 

 .«بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم
 (u:) 

 ( 3606(، الترمذي )16986( واللفظ له، وأمحد )2276مسلم ،)

 (.6333حبان ) ابن

 (k:) 

 أي: اختار، واستخلص، وصفوة الشيء: خياره.)اصطفى(: 
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خياٌر ملسو هيلع هللا ىلص: فهو  ،أي: الن ْضر بن كنانة، وكان لكنانة أوالٌد غير الن ْضر )قريًشا(:

 من خياٍر.

  (:2/210« )فيض القدير»قال المناوي يف 

ومعنى االصطفاء والخيرية يف هذه القبائل ليس باعتبار الديانة، بل باعتبار »

 اهـ.« الخصال الحميدة

بعض ما يقول ملسو هيلع هللا ىلص اعة، قال: قال العب اُس: بَلَغه دب بِن أبي وَ لعن المط( 2)

نا »، قالوا: أنت رسول اهلل، فقال: «َمْن أنا؟»فَصِعَد المنبر، فقال:  :الناس، قال
َ
أ

بُن عبد اهلل بن عبد املطلب، إن اهلل خلََق اخلَْلق فجعلين يف خري َخلْقه، احممُد 
، فجعلين يف خري فرقٍة، وخلق القبائل، فجعلين يف خري قبيلة، تهم فرقوجعل ْْيِ

 .«وجعلهم بيوتًا، فجعلين يف خريهم بيًتا، فأنا خرُيكم بيًتا، وخرُيكم َنْفًسا
 (u:) 

 ( واللفظ له، والبيهقي يف 1788أمحد )«(، 170، 1/169« )دالئل النبوة

 (.1803« )فضائل الصحابة»(، وأمحد يف 3607الترمذي )

 قال الترمذي: حديٌث حسٌن. -

 «.المسند»وصححه العالمة/ أمحد شاكر عىل هامش  -

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.المسند»وحس 

 (k:) 

 أي: المخلوقات، إنًسا، وجنًّا، ومالئكة.)َخَلق الخْلق(: 

 أي: أشرفها.)يف خير فرقة(: 

من طيٍِّب، إىل طيٍِّب، إىل ُصْلب  أي: أصاًل، إْذ جئُت  )فأنا خيُركم بيًتا(:

 اهلل بنكاٍح ال سفاح. عبد
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ُسل.)وخيُركم نفًسا(:   أي: ُروًحا وذاًتا، إْذ جعلني نبيًّا رسواًل، خاتًما للرُّ

عن أبي سفيان بن حرب، أن ِهرْقَل أرسل إليه يف ركٍب من ُقريش... ( 3)

كيف نسُبُه فيكم؟ قلت:  الحديث بطوله، وفيه: ثم كان أول ما سألني عنه، أْن قال:

 هو فينا ذو نسٍب.

وفيه: فقال للتُّرمجان: قل له: سألُتَك عن نسبه، فذكرت: أنه فيكم ذو نسٍب، 

 اهـ.« فكذلك الرسُل تبعُث يف نسب قومها

 (u:) 

 ( 7البخاري.) 

 (k:) 

 أي: سأل هرقُل َأبا سفياَن.)كان أول ما سألني عنه(: 

ان الذي يترجم ما بينه وبين ـُل للترمجـرقأي: قال ه)فقال للترمجان(: 

 سفيان. أبي

 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص أسماؤُه الشريفة

يل »ملسو هيلع هللا ىلص: عن محمد بن ُجبير بن ُمْطِعم، عن أبيه، قال: قال رسول اهلل  (1)
مخسة أسماء: أنا حممٌد، وأمحُد، وأنا املايح اذلي يمحو اهلل يب الكفر، وأنا احلارُش 

 .«العاقباذلي حيرُش انلاس ىلع قديم، وأنا 
 (u:) 

 ( 2354(، ومسلم )3532البخاري.) 

 «.والعاقب الذي ليس بعده نبيٌّ »وزاد مسلم: 

يقول: ملسو هيلع هللا ىلص عن نافع بن ُجبير بن ُمطِعٍم، عن أبيه، قال: سمعُت رسول اهلل ( 2)

 .«أنا حممٌد، وأمحُد، واحلارُش، واملايح، واخلاتُم، والعاقُب »
 (u:) 

 ( الط16770(، )16748أمحد ،) (، والحاكم يف 1563« )الكبير»براين يف

 (.4186« )المستدرك»

- .  قال الحاكم: حديث صحيح عىل شرط مسلم، ووافقه الذهبيُّ

إسناده صحيح عىل شرط «: المسند»وقال شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 مسلم.

ي لنا ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان رسوُل اهلل عن أبي موسى األشعريِّ ( 3) يسمِّ

، واحلارُش، و»ال: نفَسُه أسماء، فق  .« الرمحةنبي  اتلوبة، ونبي أنا حممٌد، وأمحُد، والُمَقِّفي
 (u:) 

 ( 2355مسلم.) 
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ى لنا رسوُل اهلل عن أبي موسى ( 4) نفَسُه أسماء، منها ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: سم 

، واحلارُش، ونبي أنا حممدٌ »ما حِفْظنا، ومنها ما مل نحفْظ، فقال:  ، وأنا أمحد، والُمَقِّفي
 .« امللحمةنبي اتلوبة، و
 (u:) 

 ( الطبراين يف 6314(، ابن حبان )19621أمحد ،)«(.4338« )األوسط 

 (.6281« )عىل صحيح ابن حبان ،التعليقات الحسان»وصححه األلباين يف  -

صحيح »، وهامش «المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 «.حبان ابن

يوًما وأنا معه، حتى ملسو هيلع هللا ىلص طلق النبيُّ ، قال: انعن َعْوف بن مالك ( 5)

دخْلنَا كنيسة اليهود بالمدينة، يوم عيٍد لهم، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم 

اهلل، يا معرش ايلهود: أروين اثين عرش رجًًل يشهدون أنه ال هلإ إال »ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل 
الغضَب اذلي وأنَّ حممًدا رسول اهلل، حيبط اهلُل عن لكي يهوديٍّ حتت أديم السماءِ 

، قال: فأسكتوا ما أجاَبُه منهم أحٌد، ثم رد  عليهم، فلم يجبه أحٌد، ثم «غضب عليه

أبيتم، فواهللِ: إين ألنا احلارش، وأنا العاقب، وأنا انلبي »ثل ث فلم يجبه أحٌد، فقال: 
 ... الحديث.«املصطىف، آمنتم أو كذبتم

 (u:) 

 ( الحاكم يف 23984أمحد ،)«(، والطبراين يف 5756« )المستدرك

 (.18/83«: )الكبير»

- .  قال الحاكم: صحيح عىل شرط الشيخين، ووافقه الذهبيُّ

(: رواه الطبراين، ورجالُه رجال 7/105« )مجمع الزوائد»قال الهيثمي يف  -

 الصحيح.

يوطي يف  -  (.7/437« )الدر المنثور»وصححه السُّ
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 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 (k:) 

د(:   (:15/104« )شرح مسلم»قال النووي يف )ُُممَّ

قال أهل اللغة: يقال رجٌل محمٌد ومحمود: إذا كثرت خصاُله المحمودة، »

ي نبينا  محمًدا وأمحد، أي: ألهم اهلل تعاىل أهله ملسو هيلع هللا ىلص وقال ابن فارٍس وغيره: وبه ُسمِّ

 اهـ.« ْوه به لما علم من مجيل صفاتهأن َسم  

ي: الذي يزيل الكفر؛ ألنه بعث والدنيا مظلمة بغياهب الكفر، أ)الامحي(: 

 بالنور الساطع حتى محاُه.ملسو هيلع هللا ىلص فأتى 

  ڳ ڳ      ڳ ژوقيل: يراد بالماحي الظهوُر بالحجِة والغلبة، كما قال تعاىل: 

 .[9]الصف:   ژ          ڱ

ام :، أيهأي: يحشر الناُس عىل قدم)الحاشُر(:  ون ، كأهنم يجتمعهوأمام هُقد 

إليه، وينضمون حوله، ويكونون أمامه ووراءه يوم القيامة؛ ليكون شاهًدا عىل ُأمته، 

 واألمم التي قبله.

َعِقُب كلِّ شيء، وعاقبُتُه: آخره، فمعناه: آخر األنبياء، وال نبي  )العاقب(: 

 ملسو هيلع هللا ىلص.بعده، فهو خاتمهم 

بفتح « بيينوخاَتم الن»تاِن، فقرأ عاصٌم: غبفتح التاء، وكسرها ل)الخاَتم(: 

 التاء، وقرأ الباقون بكسر التاِء.

 ُختِمِت النبوة فال نبي  بعده.ملسو هيلع هللا ىلص ه بتاِن: بمعنى آخر األنبياء، فلغوال

ي(: بتشديد الفاء وكسرها؛ ألنه جاء عقيب األنبياء، ويف قفاهم،  )الُمَقفِّ

 آلثار الرسل، بصيغة اسم الفاعل. يفوالمقت

ى( مقصور، أي: المتبوع، الذي يتبعه ويجوز بفتح الفاء وتشديدها، )المقف  
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 الناس من ُأمته، بصيغة اسم المفعول.

ي به لحرصِه عىل الجهاد،  )نبيُّ الَمْلَحَمِة(: أي: نبيُّ الحرب، والقتال، وُسمِّ

، وأي ده  ووجه كونه نبي  الرمحة ونبي  الحرب، أن اهلل بعثه لهداية الَخْلق إىل الحقِّ

ب بالقتال والحرب، فهو نبيُّ  وناهض ىبمعجزاٍت، فمن أب الدعوة لإلسالم ُعذِّ

ت الرمحة، وثبتت المرمحة.  الملحمة التي بسببها عم 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلصكنيُتُه 

ار يف اليوم الذي ُيَشكُّ فيه، فأيت بشاٍة،  (1) عن ِصَلَة بن ُزَفر، قال: ُكن ا عند َعم 

ار:  ى بعض القوم، فقال عم   ملسو هيلع هللا ىلص«.فقد عصى أبا القاسم  َمْن صام هذا اليوم،»فتنح 

 (u:) 

 ( 686(، الترمذي )4516( واللفظ له، ابن ماجه )2334أبو داود ،)

 (.2150(، الدارقطني )1542(، الحاكم )2188النسائي )

 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. -

- .  قال الحاكم: حديث صحيح عىل شرط الشيخْيِن، ووافقه الذهبيُّ

 ٌد حسن صحيح، ورواُتُه كلهم ثقاُت.قال الدارقطني: هذا إسنا -

 (k:) 

هو: يوم الثالثين من شعبان، والذي وقع الشكُّ فيه: (: اليوم الذي ُيَشكُّ فيه)

 هل هو من شعبان؟ أو من رمضان؟

ُن، ( 2) عن أبي الشعثاء، قال: ُكن ا قعوًدا يف المسجد مع أبي هريرة، فأذ ن المؤذِّ

بعه أبو هريرة بصَرُه حتى خرج من المسجد، فقام رجٌل من المسجد يمشي، فأتْ 

ا هذا، فقد عصى أبا القاسم : »فقال أبو هريرة   ملسو هيلع هللا ىلص«.أم 

 (u:) 

 ( 204(، الترمذي )536( واللفظ له، أبو داود )655مسلم.) 

 (k:) 

ثقٌة،  ،بِي، الكويفُّرهو ُسَليُم بُن أسود بِن حنظلة، المحا)أبو الشعثاء(: 
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 هـ.85تويف سنة 

هنى عن الخروج من المسجد بعد ملسو هيلع هللا ىلص ألن النبي  صى أبا القاسم(: )فقد ع

إذا كنتم يف المسجد فُنودَي بالصالة، فال خيرج أحدكم حتى »ملسو هيلع هللا ىلص: األذان، فقال 

 وصححه المنذري، والهيثمي[. ،(10933]أمحد ) «ُيصلي

  :ِذْكر كنيتِِه أبي القاسم كثيرة، فاكتفيُت هبذْين  يف واألحاديثقلُت

 .الحديثْين

 وهو: القاسم  ،بأبي القاسم نسبًة ألكبر أوالدهملسو هيلع هللا ىلص  وُكني. 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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ي باسمِِه، والتَكنِّي بكنيِتهِ  َسمِّ  التَّ

وْا باْسيم، وال تَْكَتُنوا »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ جابر عن  (1) تََسمَّ
 .«بُكْنَييت
 (u:) 

 ( 2133(، مسلم )3538البخاري.) 

جاًل بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفَت ، قال: نادى رجٌل رعن أنس ( 2) 

إليه رسول اهلل، فقال: يا رسول اهلل، إين مل أْعنَِك، إنما دعوُت فالًنا، فقال رسوُل اهلل 

ْوا باْسيم، وال تََكنَّْوا بُكْنييت»ملسو هيلع هللا ىلص:   .«تََسمَّ
 (u:) 

 ( 5813(، ابن حبان )3737( واللفظ له، ابن ماجه )2131مسلم.) 

ال جتمُعوا بْي اسيم »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ عن أبي هريرة ( 3)
قِسمُ  عوُكنييت، فإين أنا أبو القاسم، اهلل 

َ
 .«يعطي، وأنا أ

 (u:) 

 ( واللفظ9598أمحد )  (، البزار 844« )األدب المفرد»له، البخاري يف

 (.1343« )شعب اإليمان»(، والبيهقي يف 5817(، ابن حبان )8365)

نه األلباين يف  - التعليقات الحسان، »(، و2946« )سلسلة الصحيحةال»حس 

 (.5787« )عىل صحيح ابن حبان

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

هنى أن يجمَع أحٌد بين اسمه ملسو هيلع هللا ىلص »: أن النبي  عن أبي هريرة ( 4)

ي محمًدا أبا القاسم  «.وكنيته، ويسمِّ
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 (u:) 

 ( 5815(، ابن حبان )2841الترمذي.) 

 الترمذي: حديث حسٌن صحيح. قال -

نه األلباين يف  - (، 5785« )التعليقات الحسان»، و«صحيح الترمذي»وحس 

 (.6824« )صحيح الجامع»وصححه يف 

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.صحيح ابن حبان»وحس 

الٌم، غ، قال: ُولَِد لرجل من ا عن جابر بن عبد اهلل األنصاريِّ ( 5)

اه القاسمَ  ، فقالت األنصار: ال نكنِّيَك أبا القاسم، وال ُننِْعُمك عينًا، فأتى النبي  فسم 

ُتُه القاسَم، فقالت األنصاُر: ال نكنيك ي، فقال: يا رسول اهلل، ُولَِد يل غالٌم، فسمملسو هيلع هللا ىلص

أحسنت األنصار، َسموا باسيم، وال »ملسو هيلع هللا ىلص: أبا القاسم، وال ننِعُمك عينًا، فقال النبي 
 .«فإنما أنا قاسمتَكنَّْوا بُكنييت، 

 (u:) 

 ( 3115البخاري.) 

اه القاسم، عن جابر بن عبد اهلل ( 6) : ُولَِد لرجل من ا غالٌم، فسم 

، فذكر ذلك له، ملسو هيلع هللا ىلصفقالوا: ال نكنيك بأبي القاسم، وال ُننِْعُمك عينًا، فأتى النبي  

ْسِم ابنك عبد الرمحن»فقال: 
َ
 .«أ
 (u:) 

 ( 3213(، مسلم )6189البخاري.) 

 (k:) 

أي: ال نقرُّ عينك بذلك، وال نكرمك، وال ندُعَك ُتَسرُّ (: وال ننِعُمك عيًنا)

 وتفرُح به.

 بن أبي طالٍب، أنه قال: يا رسول اهلل، ( 7)
ّ
عن محمد بن الحنفية، عن عيل

يه محمًدا، وأكنِّيه بكنيتَِك؟ قال:  فكانت »، قال: «نعم»أرأيَت إن ُولَِد يل بعَدَك أسمِّ
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 «. يلرخصةً 

 (u:) 

(، الضياء يف 303(، أبو يعىل )730( واللفظ له، أمحد )2843الترمذي )

 (.721( )720« )المختارة»

اه الحافظ يف  -  (.10/573«: )الفتح»قو 

 «.المسند»وصححه الشيخ/ أمحد شاكر عىل هامش  -

 «.صحيح الترمذي»(، و2946« )السلسلة الصحيحة»وصححه األلباين يف  -

 «.المسند»عيب األرناؤوط عىل هامش وصححه ش -

  :)ي )قلت والراجح بعد استعراض أقوال أهل العلم، أنه يجوز التسمِّ

 أو غيره. ،باسمه، وال يحلُّ ألحٍد أن يكتني بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمًدا

ند الصحيح: 9/309قال الشافعيُّ فيما يرويه عنه البيهقي ) - ال يحلُّ »( بالس 

 اهـ.« يكتني بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمًدا، أو غيرهألحٍد أن 

نة»وقال البغويُّ يف  - ( بعد أن ذكر آراء أهل 332و 12/331«: )شرح السُّ

 اهـ.« يف النهي المطلق أصحُّ واألحاديث »العلم يف المسألة: 

 (: 2946« )السلسلة الصحيحة»قال األلباين يف  -

إنما هو المنع مطلًقا، وسواء كان اسمه ولسُت أشكُّ بعد ذلك أن الصواب »

محمًدا أم ال؛ لسالمة األحاديث الصحيحة الصريحة يف النهي عن المعارض 

 اهـ.« ...رالناهض كما تقدم، وهو الثابت عن اإلمام الشافعيِّ 

  :ا حديثقلت   وأم 
ٍّ
؛   عيل

ٍّ
بالرخصة يف ذلك، فهي خاصة بعيل

 «.فكانت رخصًة يل»لقوله: 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص هِ ، ومجالِ هِ ة ُحْسنِ صِفَ 

ضخم اليدْين ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ »، قال: عن أنس بن مالك  (1)

 «.وال قبَله مِْثَلُه، وكان َبِسَط الكفين هوالقدمْين، َحَسَن الوجه، َلْم أَر بعد

 (u:) 

 ( 12266(، أمحد )5907البخاري.) 

 (k:) 

 ملسو هيلع هللا ىلص.هبائه، ومجال طلعته أي: يف مجاله، وُحْسنه، و)مل أَر بعده وال قبله مثله(: 

أي: تامُّ اليدْين، مع ليٍن، وطوٍل، مع سيولٍة يف الكفْيِن )َبسط اليدْيِن(: 

 واسترساٍل.

ْيف؟ ملسو هيلع هللا ىلص ن وجُه النبيِّ ابي إسحاق، قال: ُسئِل البراُء: أكأعن ( 2) مثل الس 

 قال: ال، بل مثل القمر.

 (u:) 

 ( 6287(، ابن حبان )3552البخاري.) 

 (k:) 

يفمثل )  واللمعان. ،يف الطول، والبريقأي: (: السَّ

 أي: يف التدوير، والبياض، والجمال، والبهاء، واإلنارة.)مثل القمر(: 

مربوًعا، بعيد ما بين ملسو هيلع هللا ىلص:  النبيُّ قال: كان عن البراء بن عازب ( 3)

ٍة محراَء، مل َأَر شيًئا قطُّ   «.أحسَن منه الَمنكِبْين، له شعٌر يبلغ شحمة ُأذنه، رأيُتُه يف ُحل 
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 (u:) 

 ( 2337(، مسلم )3551البخاري.) 

 (k:) 

 ليس بالطويل وال بالقصير، بل معتدل الطول.أي: (: مربوًعا)

 أّي: عريض أعىل الظهر.)بعيد ما بين المنكبين(: 

ملسو هيلع هللا ىلص ما رأيت شيًئا أحسَن من رسول اهلل »، قال: عن أبي هريرة ( 4)

، ملسو هيلع هللا ىلصأحًدا أسرَع يف مشيته من رسول اهلل كأن الشمَس تجري يف وجهه، وما رأيُت 

 «.كأنما األرُض تطوى به، إنا لنُجِهُد أنفَسنا، وإنه لغير مكترٍث 

 (u:) 

 ( البغوي يف 6309(، ابن حبان )3648(، والترمذي )8943أمحد ،)

نة»  (.3649« )شرح السُّ

« مختصر الشمائل»(، 6276« )التعليقات الحسان»صححه األلباين يف  -

 (.الثاينالتحقيق  -100)

نه عىل هام«صحيح ابن حب ان»وصححه شعيب األرناؤوط عىل  -  ش، وحس 

 «.المسند»

 (k:) 

 أي: مِْن شدة مجال وجهه، وتأللؤ محي اه.(: كأنَّ الشمس جتري يف وجهه)

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص هِ صَِفة ُطولِ 

، عن ربيعة بن أبي عبد الرمحن، قال: سمعُت أنَس بَن مالٍك  (1)
 «.كان ربعًة من القوم، ليس بالطويل وال بالقصير...»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصبي  يِصُف الن

 (u:) 

 ( 2347(، مسلم )3547البخاري.) 

 (k:) 

ره ما بعده من الكالم.(: َرْبعةً )  أي: بين الطويل والقصير، كما فس 

ملسو هيلع هللا ىلص ، يقول: كان رسول اهلل عن أبي إسحاق، قال: سمعُت البراَء ( 2)

 «.رِ يوأحسنَُه َخْلًقا، ليس بالطويل البائِن، وال بالقصأحسَن الناس َوْجًها، 

 (u:) 

 ( 2337(، مسلم )3549البخاري.) 

 (k:) 

صفاُت جسِمِه  بفتح الخاء، وسكون الالم؛ ألن مراد البراء (: َخْلًقا)

 ملسو هيلع هللا ىلص.الشريف 

 أي: المفرط يف الطُّول.)البائن(: 

(3 ) 
ٍّ
 «.ريل، وال بالقصليس بالطويملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان رسول اهلل عن عيل

 (u:) 

 ( البغوي يف 3637(، الترمذي )746أمحد ،)«ن ة  (.3641« )شرح السُّ
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 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. -

 «.صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

 ملسو هيلع هللا ىلص فهؤالء ثالثة من أصحاب النبيِّ 
ّ
اتفق  ()أنس، والبراء، وعيل

ًة بين الطويل والقصير، وهو إىل أنه كان َرْبعملسو هيلع هللا ىلص ثالثتهم يف صفة طول الرسول 

 : الطول أقرب كما يف رواية أبي هريرة 

كان ربعًة، وهو إىل ملسو هيلع هللا ىلص: »، يصُف رسول اهلل عن أبي هريرة ( 4)

 «.الطول أقرب

 (u:) 

  (.1155« )األدب المفرد»يف البخاري 

نه الحافظ يف  -  (.6/569« )الفتح»حس 

نه األلباين يف  -  (.4161« )الضعيفة»، و«فردصحيح األدب الم»وحس 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلصصَِفُة َلونِ َبْشرته 

، عن ربيعة بن أبي عبد الرمحن، قال: سمعُت أنَس بَن مالٍك  (1)
كان ربعًة من القوم، ليس بالطويل وال بالقصير، أزهَر »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصيِصُف النبي  

 «.اللون، ليس بأبيَض أْمهَق، وال آدم

 (u:) 

 ( 3547البخاري.) 

 (k:) 

أي: أبيُض اللون مشرٌق، مثل قولهم: سراٌج ُيْزهر، أي: ُيِضئ، (: أزهر اللون)

 فاألزهر هو: األبيض المستنير المشرق.

ًبا رياِض ما كان ُمْش بمشَرٌب بُحْمَرةٍ، وأحسُن ال ،وقيل: أزهر اللون، أي: أبيُض 

 بحمرٍة.

، وهذا تكرهه النفوس؛ ألنه )َأْمهق(:  أقرُب إىل أي: شديد البياض، كالجصِّ

 َبَرِص.لا

مرِة.)آدم(:   أي: شديد السُّ

 بن أبي طالب ( 2) 
ّ
كان »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، أنه وصف النبي  عن عيل

 «.عظيم الهامِة، أبيَض ُمْشرًبا محرةً 

 (u:) 

 ( الضياء يف 6311(، ابن حبان )369(، أبو يعىل )944أمحد ،)«المختارة »

(753.) 
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 (.6278« )حسانالتعليقات ال»صححه األلباين يف  -

 «.صحيح ابن حبان»، و«المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 (k:) 

 ملسو هيلع هللا ىلص.أي: عظيم الرأس (: عظيم اهلامة)

أبيَض، كأن ما ِصيَغ ملسو هيلع هللا ىلص كان رسوُل اهلل »، قال: عن أبي هريرة ( 3)

 «.من فضٍة، َرِجَل الشعر

 (u:) 

  دالئل النبوة»يف  (، والبيهقي12«: )الشمائل المحمدية»الترمذي يف :»

اًل.3/271«: )تاريخ دمشق»(، ابن عساكر يف 1/241)  ( مطو 

يوطي يف  - نه السُّ  (.6453: )«الجامع الصغير»حس 

 (.2/228«: )التيسير، بشرح الجامع الصغير»وصححه المناوي يف  -

 (.10«: )مختصر الشمائل»وصححه األلباين يف  -

 (k:) 

فضٍة، باعتبار ما كان يعلو بياضه من  أي: ُخلق من(: صيغ من فضة  )

اطع.  اإلضاءة، ولمعان األنوار، والبريق الس 

ًحا، مدهوًنا، فلم يكن شديد الُجعودة، وال )رجَل(:  بكسر الجيم، أي: مسر 

 شديد النُّعومة، بل كان بينهما.

ٍش الكعبيِّ  (4) َخَرَج من ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت رسول اهلل »، قال: عن ُمَحرِّ

انِة ل ياًل، فنظرُت إىل ظهِرهِ كأنه سبيكُة فضٍة، فاعتمر، وأصبح هبا الجعر 

 «.َكبَائٍت 
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 (u:) 

  (، أمحد 2864« )المجتبى»( واللفظ له، و4220« )الكبرى»النسائي يف

(، 772(، )20/327« )الكبير»(، الطبراين يف 23225( )16640( )15512)

 (.13730) «المصنف»(، ابن أبي شيبة يف 886« )المسند»الحميدي يف 

« سلسلة األحاديث الضعيفة»، و«صحيح النسائي»صححه األلباين يف  -

(4161.) 

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.المسند»وحس 

 (k:) 

 25واٍد معروٌف جهة الطائف، يبعد عن المسجد الحرام حوايل (: الجعرانة)

 ميقات أهل مكة. وكيلو متر، وه

 جلده وبشرته. أي: يف صفاء وبياض)سبيكة فضة(: 

وما عىل وجه ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: رأيُت رسول اهلل عن أبي الطفيل ( 5)

ا، حً كان أبيَض، ملي»األرض رجٌل رآه غيري، قال: فقلُت له: فكيف رأيتُه، قال: 

ًدا  «.ُمقص 

 (u:) 

 ( 4864(، أبو داود )23797(، أمحد )2340مسلم.) 

 (k:) 

ًدا) ، وهو الذي ليس بفتح الصاد المشددة كما ضبط(: ُمَقصَّ ها اإلمام النوويُّ

 بجسيم وال نحيف، وال طويل وال قصير.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  َشْعر رأسِهِ ُطولِ  صَِفةُ 

ُض عن  (1) ك، يعرِّ أبي جعفر، قال: قال يل جابر بن عبد اهلل، أتاين ابن َعمِّ

كان النبيُّ »بالحسن بن محمد ابن الحنفية، قال: كيف الُغْسل من الجنابة؟ فقلُت: 

، ويفيأخملسو هيلع هللا ىلص  يُضها عىل رأسه، ُثم  يفيُض عىل سائر جسده، فقال يل ُذ ثالثة أكفٍّ

 «.أكثر منك شعًراملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ »الحسُن: إين رجٌل كثيُر الشعِر، فقلُت: 

 (u:) 

 ( 256البخاري.) 

 (k:) 

 بن أبي طالب الباقر.(: أبو جعفر)
ّ
 بن الحسين بن عيل

ِّ
 هو محمد بن عيل

 :أن رجاًل سأله: عن الُغْسل من الجنابة؟ فقال ،عن أبي سعيد ( 2)

كان أكثر شْعًرا منك، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل »، فقال الرجُل: إن  شعري كثيٌر، فقال: «ثالًثا»

 «.وأطيَب 

 (u:) 

 ( والل576ابن ماجه )(.11510ظ له، أمحد )ف 

 «.صحيح ابن ماجه»صححه األلباين يف  -

 «.ابن ماجه»، وهامش «ندالمس»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 «.إىل أنصاف ُأذنيهملسو هيلع هللا ىلص كان شعُر رسول اهلل »، قال: عن أنٍس ( 3)

 (u:) 

 ( 5061(، النسائي )4186(، أبو داود )2338مسلم.) 
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 «.كان يضرُب شعُرُه منكبيهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  : »عن أنس ( 4)

 (u:) 

 ( 2338(، مسلم )5904( )5903البخاري.) 

 (k:) 

 ، وهو مجتمُع رأس الَعُضد والكتِِف.«منكب»مثنى : (َمْنكِبيه)

، أهنا قالت: ة ــروَة، عن أبيه، عن عائشـام بن عــعن هش( 5)

ةِ ملسو هيلع هللا ىلص ُأختي، كان شعُر رسول اهلل  بنَ  يا»  «.فوق الوفرة، ودون الُجم 

 (u:) 

 ( والطبراين يف 3635(، ابن ماجه )4187(، أبو داود )24768أمحد ،)

 (.1039« )األوسط»

نه األلباين يف  - ، وقال: حسن «صحيح ابن ماجه»، و«صحيح أبي داود»حس 

 صحيح.

 «.سنن أبي داود»، و«المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 (k:) 

 شعر الرأس إذا وصل إىل شحمة األُذِن.(: الوفرة)

ة(:   وصل إىل الكتفْين.إذا شعر الرأس، )الُجمَّ

ى بـ مملسو هيلع هللا ىلص والمقصود أن شعر رأسه  ا بين شحمة ُأذنيه وكتفيه، وهوما يسم 

ة»  «.اللِم 

ٍة محراَء من »، قال: عن البراء ( 6) ٍة أحسَن يف ُحل  ما رأيُت من ذي لِم 

 «.، شعره يضرُب منكبيهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
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 (u:) 

 ( 1724(، الترمذي )4183(، أبو داود )18558(، أمحد )2337مسلم.) 

 (k:) 

ة) ، وتشديد الميم المفتوحة، وهي: شعر الرأس إذا جاوز بكسر الالم(: لِمَّ

ة.  شحمة األُذن، ومل يصل إىل الكتفين، فهي بين الوفرة والُجم 

بضم الحاء، ثياب يلبس من قطعتْين من نفس القماش، وقيل: هو ة(: )ُحلَّ 

 الثوب الجديد، وقيل: غير ذلك.

تعني: «. أربُع غدائرإىل مكة، وله ملسو هيلع هللا ىلص قدم النبيُّ »عن أمِّ هاينء قالت:  (7)

 عقائص.

 (u:) 

 ( 3631(، ابن ماجه )1781( واللفظ له، والترمذي )4191أبو داود ،)

 (.26890أمحد )

 قال الترمذي: هذا حديث حسن. -

نه الحافظ يف  - (: وقال يف موضع آخر: رجاله ثقات 10/360« )الفتح»حس 

(6/572.) 

، «أبي داود»(، وصحيح 35)ص/« مختصر الشمائل»وصححه األلباين يف  -

 «.ابن ماجه»، و«الترمذي»و

 (k:) 

 بمعنى ضفائر، مجع ضفيرة، وغديرة، وعقيصة.: )عقائص( (غدائر)

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلصَشْعر رأسِِه  لونِ صَِفُة 

رأيُت »أشعث، قال حدثني شيخ من بني مالك بن كِنانَة، قال: عن  (1)

ِد الشعر، أبيض حسن الوجه، شديد سوا«... »ذي المجاز»بسوق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول

 «.شديد البياض، سابغ الشعر

 (u:) 

 ( 23192( )16603أمحد.) 

(: رواه أمحد، ورجاله رجال 6/22« )مجمع الزوائد»قال الهيثمي يف  -

 الصحيح.

، وقال: إسناده صحيٌح، «المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 رجاله ثقات، رجال الشيخْين.

 (k:) 

 غزيُرُه مع طوٍل. أي:(: سابغ الشعر)

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ُسُبوطًة وُجُعودةً ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َشْعر رأسِه 

، عن ربيعة بن أبي عبد الرمحن، قال: سمعُت أنس بن مالك  (1)
ربعة من القوم، ليس بالطويل وال بالقصير، أزهر اللون، »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصيصف النبي  

 الحديث.« ... َرِجلٍ  طٍ قطط، وال َسبِ  بَِجْعدٍ ليس بأبيض َأْمهَق، وال آدم، ليس 

 (u:) 

 ( 2347( واللفظ له، مسلم )3547البخاري.) 

 (k:) 

 أي: َخِشٌن، غير مسترسٍل.(: بجعد  )

أي: متكسر الشعر، الملتوي الشعر الذي ال يسترسل شعره ألبتَة، )قطط(: 

 مثل شعر أهل إفريقيا.

 بفتح السين، وكسر الباء، أي: مسترسل ناعم.)وال َسبِط(: 

ح.بف)َرِجل(:   تح الراء، وكسر الجيم، أي: مسر 

  ا ملسو هيلع هللا ىلص والخالصة: أن شعره ا كشعر السودان، وال ناعم جدًّ ليس بخشن جدًّ

ُبوطة   ملسو هيلع هللا ىلص.كشعر العجم، بل بين الُجُعودة والسُّ

، ملسو هيلع هللا ىلصعن شعر رسول اهلل  عن قتادة، قال: سألت أنَس بَن مالك ( 2)

بِِط ملسو هيلع هللا ىلص ن شعُر رسول اهلل اك»فقال:  وال الَجْعد، بين ُأذنيه َرِجاًل، ليس بالس 

 «.وعاتِقهِ 

 (u:) 

 ( البغوي يف 13106(، أمحد )5905البخاري ،)«ن ة  (.3637« )شرح السُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     َملسو هيلع هللا ىلص صُف النبيو  

 

32 

32 

 

 (k:) 

داء.(: وعاتقه)   هو: ما بين المنكِب والُعنُق، وقيل: موضع وضع الرِّ
 يفرق شعر رأسهملسو هيلع هللا ىلص وكان 

وكان  كان َيْسِدُل َشْعره،ملسو هيلع هللا ىلص: ، أن رسول اهلل عن ابن عباس  (3)

المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب َيْسِدلون رؤوسهم، وكان 

يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمْر فيه بشيٍء، ثم َفَرَق رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسوُل 

 رأَسُه.ملسو هيلع هللا ىلص 

 (u:) 

 ( 2336( واللفظ له، مسلم )8553البخاري.) 

 (k:) 

ها، أي: كان بفتح الياء، وسكون السين، وك(: َيْسِدُل ) سر الدال، ويجوز ضمُّ

 يترك شعر ناصيته عىل جبينه.

ة، بضم القاف وفتح  قال العلماء: المراد إرساله عىل الجبين، واتخاذه كالُقص 

اد المشددة.  الص 

بضم الراء، ويجوز كسرها، والمعنى: يلقون شعر رأسهم إىل )يفرقون(: 

 جانبيه، وال يتركون منه شيًئا عىل َجْبهتهم.

ن عبدة يألهنم أقرُب إىل الحقِّ من المشرك حيبُّ موافقة أهل الكتاب(:)

 األوثان، وقيل: غير ذلك.

« تاريخ المدينة»فكان الَفْرق آخر األمرْين، كما يف )ثم َفَرق رسول اهلل(: 
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 (.20518« )جامع معمر بن راشد»(، و2/628البن شب ة )

ي رأسه، فلم يترك منه شيًئا ، أي: ألقى شعر رأسه إىل جانبملسو هيلع هللا ىلصوفرق رسول اهلل 

 عىل جبهته.

  ويحتمل أن يكون فرق بعد ما أسدل ألمٍر ُأمر به؛ ألنه كان ال ينطق عن

 َوى.الهَ 

كنُت إذا أردُت أن أفرق رأس رسول اهلل »، قالت: عن عائشة ( 4)

 «.ه، وُأرسل ناصيَتُه بين عينيهخفو صدعُت الَفْرق من ياملسو هيلع هللا ىلص 

 (u:) 

 ( 4189أبو داود )( 4577(، أبو يعىل )26355واللفظ له، أمحد.) 

نه األلباين يف  -  «.صحيح أبي داود»حس 

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.سنن أبي داود»وحس 

نه الشيخ/ مقبل الوادعي يف  - الصحيح المسند، مما ليس يف »وحس 

 (.1619« )الصحيحين

 (k:) 

 أي: فرقُت.(: َصَدْعُت )

 وسط الرأس، وموضع ما يتحرك من رأس الطفل. اليافوخ)يا فوخه(: 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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لِِه   ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َتَرجُّ

ُل رأس رسول اهلل عن عائشة  (1)  وأنا حائٌض.ملسو هيلع هللا ىلص ، كنُت ُأَرجِّ

 (u:) 

 ( 24238(، أمحد )277(، النسائي )295البخاري.) 

 (k:) 

ُل )  ملسو هيلع هللا ىلص.أي: ُأسرُح، وأمشط شعر رأسه (: ُأَرجِّ

وتسريحه صفة أهل اإليمان والصالح، وذلك  ويف الحديث: أن ترجيل الشعر

 من النظافة المندوب إليها.

َن يف ملسو هيلع هللا ىلص إن كان رسوُل اهلل »، قالت: عن عائشة ( 2) ليحبُّ الت يمُّ

ل، ويف انت له إذا ترج  ر، ويف ترجُّ  «.اله إذا انتعَل عُطُهوره إذا تطه 

 (u:) 

 ( 168( واللفظ له، البخاري )268مسلم.) 

 (k:) 

له ويف) أي: تسريحه شعره، والتيمُن فيه: االبتداُء بالشقِّ األيمن من (: ترجُّ

 رأسه.

ل إال  ِغبًّا.3) ٍل، قال: هنى رسول اهلل عن الترجُّ  ( عن عبد اهلل بن مغف 

 (u:) 

 (.16793(، أمحد )5055(، النسائي )1756(، الترمذي )4159داود ) أبو 
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 (.1/306« )ديث اإلحياءتخريج أحا»صححه الحافظ العراقي يف  -

 (.9320« )الجامع الصغير»ورمز السيوطي لصحته يف  -

 وقال الترمذي: حسن صحيح. -

صحيح »، و«صحيح النسائي»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 «.الترمذي

 (k:) 

، ورود اإلبل الماء يوًما، وتركه يوًما، (: إاِلَّ ِغبًّا) بكسر الغْين، وأصل الِغبِّ

المقصود هنا: تسريح الشعر وتمشيطه يوًما بعد يوم، فتكره المداومة عليه كل يوم و

 مبالغة يف التزيين، وهو من خصال المترفين.

 فالحديث محمول عىل المبالغة يف الترفُّه.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َوْجِه النبيِّ 

ُث حين تخل َف  (1)  عن عبد اهلل بن كعٍب، قال: سمعُت كعَب بَن مالٍك، يحدِّ

رور، ، وهو يبرُ ملسو هيلع هللا ىلصفلما سل مُت عىل رسول اهلل »عن تبوك، قال:  ُق وجُهُه من السُّ

إذا ُسر  استنار وجُهُه، حتى كأنه قطعة قمر، وُكن ا نعرف ذلك ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اهلل 

 «.منه

 (u:) 

 ( 2769( واللفظ له، مسلم )3556البخاري.) 

مثَل السيف؟ ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  عن أبي إسحاق، قال: ُسئل البراُء، أكان وجهُ  (2)

 «.القمر ال، بل مثَل »قال: 

 (k:) 

 أي: يف البريق، والل معان، والصقالة.(: مثل السيف)

 أي: اإلشراق واالستضاءة، إىل جانب االستدارة يف مجاٍل.)مثل القمر(: 

، عن أبي الطفيل، قال: قلت له: أرأيَت رسول اهلل ( 3) ، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن الُجَرْيِريِّ

 «.أبيَض، مليح الوجه نعم، كان»

 (u:) 

 ( البخاري يف 2340مسلم ،)«(.790« )األدب المفرد 

 (k:) 

 أي: مجيٌل.(: مليح)
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كان َرْبَعًة، وهو إىل الطول ملسو هيلع هللا ىلص ، يصف رسول اهلل عن أبي هريرة ( 4)

نْيِن، بعيد عيأقرب، شديد البياض، أسوَد شعر اللحية، حسَن الثغر، أهدَب أشفار ال

ين، ُمَفاَض الخدْيِن، َيَطُأ بقدمه مجيًعا، ليس له أمخُص، يقبل مجيًعا، ما بين المنكب

 ويدبر مجيًعا، مل أر مثَلُه قبُل وال بعُد.

 (u:) 

  (.1155« )األدب المفرد»يف البخاري 

نه األلباين يف  -  (.4161« )الضعيفة»، و«األدب المفرد»حس 

ْين»لفظ: ( ب1/203« )ةودالئل النب»وهي عند البيهقي يف  -  «.أسيل الخد 

 (k:) 

ين مستوىأي: (: ُمَفاض الخدين)  ، ليس فيهما ُبروٌز واضٌح.الخد 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َعْينيِه 

ضليَع الفم، َأْشكَل العين، ملسو هيلع هللا ىلص كان رسوُل اهلل »عن جابر بن َسُمرَة، قال:  (1)

، قال: «لفمعظيم ا»، قال: قلت لِسماك: ما ضليُع الِفم؟ قال: «َمنْهوَس العقبْينِ 

، قال: قلُت: ما َمنْهوُس العقب؟ «طويل شقِّ العين»ما أشكُل العين؟ قال: قلُت: 

 «.قليل لحم الَعِقِب »قال: 

 (u:) 

 ( 20986(، أمحد )3646(، الترمذي )2339مسلم.) 

 (k:) 

وقيل: إهنا محرة يف بياض العين تخالطها، هذا قول أبي عبيد، (: أشكل العين)

 الرواية اآلتية:وغيره، يؤيده 

، عن أبيه، قال: ( 2)
ٍّ
ضخَم الرأِس، ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »عن محمد بن عيل

 «...عظيَم العينْيِن، َهِدَب األشفار، ُمْشَرَب العين بُحْمرة  

 (u:) 

 ( الضياء يف 684أمحد ،)«(.731« )المختارة 

 «.المسند»صححه الشيخ/ أمحد شاكر عىل هامش  -

نه شعيب األرنا -  «.المسند»ؤوط عىل هامش وحس 

 (k:) 

 مات الجمال البارع.سفيهما اتساع، وهذا من أي: (: عظيم العينْين)
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)هدب(: بفتح الهاء، وكسر الدال، و)األشفار(: مجع )َهِدَب األشفار(: 

بضم الشين، وقد تفتح، وسكون الفاء، وهو: حرف جفن العين الذين ينبت «: ُشْفر

 عر الذي ينبت عليه وكثرته.عليه الشعر، وُهدبه: طول الش

 َح كان َشبْ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، أنه كان َينْعُت النبي  عن أبي هريرة ( 3)

ْيِن، يقبل مجيًعا، وُيْدبُر مجيًعا، بالذراعْيِن، َأْهدَب أشفاِر العينْيِن، َبعيَد ما بين المنك

اًبا يف األسواق ًشا، وال صخ   «.بأبي هو وأمي، مل يكن فاحًشا، وال متفحِّ

 (u:) 

 ( والمخلِّص يف 8352أمحد ،)«(.2964« )المخلصيات 

د إسناده األلباين يف  - نه يف 2095« )الصحيحة»جو  « صحيح الجامع»(، وحس 

(4816.) 

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.المسند»وحس 

 (k:) 

 أي: تاّم الذراعْيِن، طويلهما.(: َشْبح الذراعْينِ )

أي: طويل شعر األجَفان، وقد مر  يف الحديث : )َأْهدب أشفار العينْيِن(

 السابق.

يف النوم زمن ابن عباس، ملسو هيلع هللا ىلص ( عن يزيد الفارسي، قال: رأيت رسول اهلل 4)

قال: وكان يزيد يكتب المصاحف، قال: فقلُت البن عباس: إين رأيت رسول اهلل 

إن الشيطان ال »كان يقول: ملسو هيلع هللا ىلص يف النوم، قال ابُن عباس: فإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
، فهل تستطيع أن تنعَت لنا هذا «يستطيع أن يتشبه يب، فمن رآين يف انلوم فقد رآين

الرجل الذي رأيَت؟ قال: قلُت: نعم، رأيُت رجاًل بين الرجلْيِن، جسمه ولحمه، 

، مجيل دوائر الوجه، قد مألْت أكحل العينينأسمَر إىل البياض، َحَسن الَمْضَحِك، 
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ادت تمأل نحره، فقال ابن عباس: لو رأيَتُه يف اليقظة لحيُتُه من هذه إىل هذه، حتى ك

 «.ما استطعَت أن تنعَتُه فوق هذا

 (u:) 

 ( ابن أبي شيبة يف 3410أمحد ،)«(.31809« )المصن ف 

 (: رواه أمحد، ورجاله ثقات.8/272« )مجمع الزوائد»قال الهيثمي يف  -

نه الحافظ ابن حجر يف  - أخرجه أمحد، وسنده (، قال: 6/569« )الفتح»وحس 

 حسٌن.

 (k:) 

 كانت عيناُه كحالء من غير اكتحال.أي: (: أْكَحل العيَنْينِ )

 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َحاِجبْيِه 

، قال: سألُت خايل ِهنْد بن أبي هالة،  (1)
ٍّ
اًفا-عن الحسن بن عيل  -وكان وص 

كان »، فقال: ، وأنا اشتهي أن يصف يل منها شيًئا أتعل ق بِهملسو هيلع هللا ىلصية رسول اهلل لْ عن حِ 

الحواجِب، سوابَغ من غير َقَرٍن، بينهما ِعْرق  فخًما مفخًما..... أزج  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

ه الغضب...  «.يدرُّ

 (u:) 

  نة»(، البغوي يف 8« )الشمائل المحمدية»الترمذي يف ( 13/270« )شرح السُّ

« انشعب اإليم»(، البيهقي يف 414( )22/155« )الكبير»(، والطبراين يف 3705)

 (.1022( )3/1508« )الشريعة»(، واآلجرُي يف 1362( )3/24)

 (.9947« )الجامع الصغير»رمز السيوطيُّ لُحْسنه يف  -

نه العالمة المناوي يف  -  (.2/232« )التيسير، بشرح الجامع الصغير»وحس 

 (k:) 

ٍس.هأي: رقيق الحاجبْين، مع طول في(: الحواجب أزجَّ )  ما، وتقوُّ

 : كامالت، مع غزارة شعرها.أي)سوابغ(: 

 :) بفتح القاف والراء، أي: أن  حاجبيه مع طولهما، إال أهنما ال )من غير َقَرن 

 يلتقيان، فبينهما ُفْرجٌة، كعامة بني آدم.

امتأل ملسو هيلع هللا ىلص أي: بين الحاجبين ِعْرٌق، إذا غضب ه الغضُب(: )بينهام ِعْرٌق ُيدرُّ 

 ذلك الِعْرُق دًما، فظهر نبُضُه.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص ُة اْكتحالِِه صِفَ 

كان يكتحُل يف عينه ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول اهلل : »عن أنس بن مالك  (1)

 «.اليمنى ثالًثا، ويف اليسرى اثنتْيِن باإلثمد

 (u:) 

  نة»البغوي يف « أخالق النبي»( واللفظ له، أبو الشيخ يف 3205« )شرح السُّ

« مصنفال»(، ابن أبي شيبة يف 1453« )الطبقات»(، وابن سعد يف 526)

(23487.) 

 (.633« )السلسلة الصحيحة»صححه األلباين يف  -

ُمْكَحَلة، يكتحل هبا ملسو هيلع هللا ىلص كانت لرسول اهلل »، قال: عن ابن عباس ( 2)

 «.عند النوم ثالًثا يف كل عينٍ 

 (u:) 

 ( أبو يعىل 3499(، ابن ماجه )23490(، ابن أبي شيبة )3318أمحد ،)

« المعجم»(، ابن األعرابي يف 264« )الطب النبوّي »(، أبو نعيم يف 2694)

 (.51« )الشمائل»(، والترمذي يف 1580)

 (.6842« )الجامع الصغير»رمز السيوطي لحسنه يف  -

 (.3318« )المسند»صححه العالمة أمحد شاكر يف  -

نه شعيب األرناؤوط عىل  -  «.المسند»وحس 

 «.مسند أبي يعىل»وصححه حسين أسد عىل  -

كان يكتحُل باإلثمد كل  ليلة قبل ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن : »عن ابن عباس ( 3)

  «.أن ينام، وكان يكتحل يف كل عيٍن ثالثة أميال
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 (u:) 

 ( الطبراين يف 3320أمحد ،)«(.4/452(، الحاكم )11888« )الكبير 

 قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد. -

 «.المسند»وصححه العالمة أمحد شاكر عىل  -

نه شعيب ا -  «.المسند»ألرناؤوط عىل هامش وحس 

 (k:) 

 الذي يكتحل به. دمجع ميل، وهو الِمْروَ (: أميال)

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة أنفِِه 

، سألُت خايل هنَد بن أبي هالة،  (1)
ٍّ
اًفا-عن الحسن بن عيل عن  -وكان وص 

 ، وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيًئا أتعل ُق به، فقال:ملسو هيلع هللا ىلصِحْلية رسول اهلل 

ًما... أقنى الِعْرنِيِن، له نوٌر يعلوه، يحسبه َمْن مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسول » فخًما ُمفخ 

...  «.يتأمله أشم 

 (u:) 

  (، 414( )22/155« )الكبير»(، والطبراين يف 8« )الشمائل»الترمذي يف

نة»البغوي يف  « شعب اإليمان»(، والبيهقي يف 3705( )13/270« )شرح السُّ

 (.1022( )3/1508« )الشريعة» (، واآلجري يف1362( )3/24)

 (.9947« )الجامع الصغير»حسنه يف لرمز السيوطي  -

نه العالمة المناوي يف  -  (.2/232« )التيسير، بشرح الجامع الصغير»وحس 

 (k:) 

من الَقنَا، وهو طوٌل يف األنف مع تقوٍس معتدٍل يف وسطه إىل أعىل من (: أْقَنى)

 غير قبح.

 َصُلب من عظم األَْنف، أو: هو األنف كلُّه.هو ما  )الِعْرنِْين(:

 اق.يالضمير يعود إىل األنف، كما هو واضٌح من الس )له نوٌر يعلوه(:

 أي: يظنُُّه. )حيسبه(:

 يدقق النظر فيه، ويمعنه.َمْن مل أي:  )َمْن مل يتأمله(:

:) أي: مرتفًعا قصبة األنف، وليس كذلك، وهذا دليل عىل َأن  ارتفاَع  )أشمَّ

 كان قلياًل، وهو من عالمات وسامة األنف ومجاله.ملسو هيلع هللا ىلص بة أنِفِه قص

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َفمِِه 

كان رسول اهلل »عن سماك بن حرب، قال: سمعُت جابر بن َسُمرة، قال:  (1)

 «.ضليَع الفم، أشكَل العين، َمنْهوس العقبْينِ ملسو هيلع هللا ىلص 

شكل أ: ما ، قال: قلُت «م الَفميعظ»قال: قلُت لِسماَك: ما ضليُع الفم؟ قال: 

قليل لحم »، قال: قلت: ما َمنْهوس العقب؟ قال: «ويل شقِّ العينط»العين؟ قال: 

 «.العقب

 (u:) 

 ( 3646(، الترمذي )20912( واللفظ له، أمحد )2339مسلم.) 

 (k:) 

 قيل: عظيم الفم، كما يف الرواية.(: ضليع الفم)

 وقيل: واسع الفم، قاله ثعلب.

ر.وقيل: عظيم األسنان، قا  له شم 

 والعرب تمدح عَظَم الفم، وتذمُّ ِصَغره.

حسن »يف النوم... وفيه... ملسو هيلع هللا ىلص عن يزيد الفارسي: قال رأيُت رسول اهلل ( 2)

 ملسو هيلع هللا ىلص«.صفة عينيه »وقد مر  معنا الحديث بطوله يف « الَمْضَحِك...

 (u:) 

 ( وقد مر  معنا يف 3410أمحد )«ملسو هيلع هللا ىلص«. هصفة عيني 

 (: رواه أمحد، ورجاله ثقات.8/272« )زوائدمجمع ال»وقال الهيثمي يف  -

نه الحافظ يف  -  (.6/569« )الفتح»وحس 
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 (k:) 

 أي: َحسن الث ْغِر، مجيل الفم.(: حسن المضحك)

 ملسو هيلع هللا ىلص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     ََراهُ ــَكأنَك ت  

 

47 

47 

  
 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َأسنانِِه 

، قال: سألُت خايل هنَد بَن أبي هالة،  (1)
ٍّ
اًفا-عن الحسن بن عيل  -وكان وص 

 ي أن يصف يل منها شيًئا أتعلق به، فقال:، وأنا أشتهملسو هيلع هللا ىلصعن حلية النبيِّ 

ًما... أْشنََب، ُمَفل َج األسنان...ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »  «.َفْخًما ُمفخ 

 (u:) 

  ( 22/155« )الكبير»(، والطبراين يف 8« )الشمائل المحمدية»الترمذي يف

نة»(،  البغوي يف 414) شعب »(، والبيهقي يف 3705( )13/270« )شرح السُّ

 (.1022( )3/1508« )الشريعة»(، واآلجري يف 1362( )3/24« )ناإليما

يوطي لحسنه يف  -  (.9947« )الجامع الصغير»رمز السُّ

نه العالمة المناوي يف  -  (.2/232« )التيسير، بشرح الجامع الصغير»وحس 

 (k:) 

الَشنَُب: َرْوَنُق األسناِن وماؤها، وقيل: رقتُها وتحديدها، ومعنى: (: أشنب)

نب، أي: أبيض األسنان، مع بريٍق وتحديٍد فيها، أو هو: رونُقها، ومجاُلها، أش

 وماؤها، وصفاؤها.

 نَِب الولُد: كان أبيض األسنان، حسنََها.َش يقال: 

 وَشنَِب الفم: رق ْت أسناُنه، وابيضْت.

 المقصود باألسنان هنا، ما يظهر لإلنسان عند الضحك.األسنان(:  َج )ُمَفلَّ 

أي: بين أسنانه فرٌق، وتباعد لطيف، وليست «: ج األسنانَمفل  »ومعنى 

 من عالمات مجال األسنان وحسنها. وهذا متالصقة،
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الجاهلية تنحت ما بين أسناهنا المتالصقة لتبعد بعضها يف وقد كانت المرأة 

والمتفلجات »عن بعض طلًبا للحسن والجمال، كما يف الحديث الصحيح: 

 ([ أي: طلًبا للحسن.4886]البخاري: )« للُحْسنِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة لحيِتِه 

قد َشِمَط ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »أنه سمع جابر بن َسُمرة، يقول:  عن سماك، (1)

ُم ر وكان كثير سه ولحيته، وكان إذا اد هن مل َيَتبَي ْن، وإذا َشِعث رأُسُه َتَبي َن، أُمَقد 

 .«شعر اللحية...

 (u:) 

 (.4567(، أبو يعىل )2344) مسلم 

 (k:) 

َمُط (: َشِمط) واد، والمعنى: الش  معناه يف كالم العرب: اختالط البياض بالس 

 ظهر البياض يف مقدم رأسه ولحيته، واختلط بسوادمها.

 أي: استعمل الدهن والزيت.)ادَّهن(: 

 أي: مل يظهر الِشيُْب.)مل يتبيَّن(: 

ق.)شعث(:   أي: تفر 

 .أي: ظهر بعض الِشيِب )تبيََّن(: 

 أي: كثيفها، ال خفيفها.)كثير شعر اللحية(: 

وًعا، عريَض ما برجاًل مرملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »، قال: عن البراء ( 2)

 «.بين المنكِبْيِن، كث  اللحية

 (u:) 

  (.9277« )الكبرى»(، و5232« )المجتبى»النسائي يف 

 «.صحيح النسائي»وصححه األلباين يف  -
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 (k:) 

 كثيٌر شُعرها، غير طويلٍة. أي:(: كثَّ اللحيةِ )

 يف النوم... وفيه: ملسو هيلع هللا ىلص عن يزيد الفارسي، قال رأيت رسول اهلل ( 3)

« مجيل دوائر الوجه، قد مألت لحيُتُه من هذه إىل هذه، حتى كادت تمأل نحره»

 كاماًل.« صفة عينيه»الحديث، وقد مر  معنا يف 

 (u:) 

 ( راجعه يف الموضع المشار إليه سا3410أمحد ،).بًقا 

 (k:) 

 أي: من عارضه األيمن إىل عارضه األيسر.)مألت لحيته من هذه إلى هذه(: 

ويحتمل: من ُأذنه اليمنى إىل ُأذنه اليسرى وهو أقرب ألن اللفظ جاء مؤنًثا: 

 «.من هذه إىل هذه»

يقرُأ يف ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهلل اأك: »عن أبي معمر، قال: قلنا لخب اٍب ( 4)

 .«باضطراب لحيته»عم، قلنا: بَِم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: الظهر والعصر؟ قال: ن

 (u:) 

 ( 21060(، أمحد )801(، أبو داود )746البخاري.) 

 (k:) 

دليل عىل أن  لحيته كانت كبيرًة بحيث كانت  «:باضطراب لحيته»قولهم: 

قد مألت لحيُتُه »، كما يف الرواية التي سبقت: ملسو هيلع هللا ىلصتظهر للواقف خلف رسول اهلل 

 «.هذه إىل هذه، حتى كادت تمأل نحرهمن 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  َشْيِبهِ صَِفُة 

وائي، قال: عن  (1) ، ورأيُت بياًضا من ملسو هيلع هللا ىلصرأيُت النبي  »وهب أبي ُجَحيَفة السُّ

ْفَلى الَعنَْفَقة  «.تحت َشَفتِِه السُّ

 (u:) 

 ( 3545البخاري.) 

 (k:) 

 أي: شعًرا أبيض.(: بياًضا)

سكون النون وفتح الفاء والقاف، هي: الشعر الذي بفتح العين، و)الَعْنَفقة(: 

قن، ويكون قلياًل غالًبا. فىل، وفوق الذ   ينبت تحت الشفة السُّ

، قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن َحِريز بن عثمان، أنه سأل عبد اهلل بَن ُبْسٍر، صاحَب النبيِّ ( 2)

 «.كان يف َعنْفقتِِه َشَعراٌت بيٌض »كان شيًخا؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص أرأيَت النبي  

 (u:) 

 ( 17681(، أمحد )3546البخاري.) 

، وهو ابُن ستين ملسو هيلع هللا ىلصُتويف رسول اهلل »، قال: عن أنس بن مالك ( 3)

 «.سنًة، ليس يف رأسه ولحيته عشرون شعرًة بيضاءَ 

 (u:) 

 ( 3641(، أبو يعىل )12326أمحد.) 

 صحيح عىل شرط الشيخْين.«: المسند»قال شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

بعثه اهلل عىل »... يف صفة رسول اهلل .. وفيه:  الك عن أنس بن م( 4)

رأس أربعين سنًة، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشَر سنين، فتوف اه اهلل، وليس 
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 «.يف رأسه ولحيته عشرون شعرًة بيضاءَ 

 (u:) 

 ( 2347(، مسلم )3548البخاري.) 

ما شانه اهلل »ال: ؟ قملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  بعن ثابٍت، قال: قيل ألنٍس: هل شا( 5)

 «.بالشْيِب، ما كان يف رأسه ولحيتِِه إال سبَع عشرَة، أو ثماِن عشرة

 (u:) 

 ( ابن سعد يف 13662أمحد ،)«(.4205(، الحاكم )1/431« )الطبقات 

 قال الحاكم: حديث صحيح عىل شرط مسلٍم. -

 (.6/571«: )الفتح»وصححه الحافظ يف  -

 (.2096)«: الصحيحةالسلسلة »وصححه األلباين يف  -

عن سماك بن حرٍب، قال: سمعُت جابَر بَن سمرَة، ُسئِل عن َشْيب النبيِّ ( 6)

 «.كان إذا َدَهن رأسه مل ُيَر منه شيٌء، وإذا مل َيْدُهْن ُرئَِي منه»، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص

 (u:) 

 ( النسائي يف 20807(، أمحد )2344مسلم ،)«(.9345« )الكبرى 

، إنما كان البياُض يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن  رسول : »عن أنس ( 7) مل يخضْب قطُّ

دغْيِن شيًئا ال يَكاد ُيرى م لِْحيته، ويف الَعنَْفَقِة، ويف الرأس، ويف الصُّ  «.ُمَقد 

 (u:) 

 ( 13263أمحد.) 

 إسناده صحيح عىل شرط البخاري.«: المسند»قال شعيب األرناؤوط عىل هامش 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة خَِضابِِه 

: هل كان رسول اهلل ين، قال: سألُت أنَس بَن مالٍك عن ابن سير (1)

، قال: قلت له: «مل يبُلغ الخضاب، كان يف لحيته َشَعراٌت بيٌض »َخَضب؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص 

 «.نعم، بالحناء والَكَتمِ »أكان أبو بكر يخضُب؟ قال: فقال: 

 (u:) 

 ( 2829(، أبو يعىل )2341مسلم.) 

 (k:) 

كثيًرا فيحتاج إىل التخضيب، ملسو هيلع هللا ىلص َشْيُب النبيِّ  أي: مل يكن(: مل يبلغ الخضاب)

 وإنما بِْضُع شعراٍت مل يبلغن العشرين يف رأسه.

ل بياَضُه أو محرته )الَكَتم(:  بفتح الكاف والتاء، هو: نبات ُيْصبُغ به الشعر يحوِّ

مهة. واِد والدُّ  إىل الس 

ُط مل يكْن يخضُب، إنما كان الَشمَ ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل : »عن أنٍس ( 2)

ْدغين يسيرً   «.ا، ويف الرأس يسيًراعند العنفقة يسيًرا، ويف الصُّ

 (u:) 

  (، ابن حبان 9309« )الكبرى»(، و5087« )المجتبى»النسائي يف

 (.7226(، البزار )6296)

 (.6263« )التعليقات الحسان»، و«صحيح النسائي»صححه األلباين يف  -

 «.انابن حب»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

، وكان قد َلَطخ لحيَتُه ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت أنا وَأبي النبي  »( عن أبي ِرْمثة، قال: 3)

 «.بالِحن اءِ 
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 (u:) 

  (، أبو داود 9303« )الكبرى»(، و5083« )المجتبى»النسائي يف

نة»(، البغويُّ يف 4208)  (.3657« )شرح السُّ

 «.صحيح النسائي»صححه األلباين يف  -

 «.سنن أبي داود»ط عىل وصححه شعيب األرناؤو -

فرة، ورأيُتُه قد َلط خ لحيَتُه ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت النبي  »بي ِرْمثَة، قال: أعن ( 4)   «.بالصُّ

 (u:) 

  (.9304« )الكبرى»(، و5084« )المجتبى»النسائي يف 

 «.صحيح النسائي»صححه األلباين يف  -

 (k:) 

حابي، اختلف يف بكسر الراء، وسكون الميم، بعدها مثلثة، ص(: أبو ِرْمثة)

(، وابن حبان، أن  3/321« )التاريخ الكبير»اسمه كثيًرا، وجزم أمحد، والبخاري يف 

 اسمه ِرفاعة بن َيْثربي، واهلل أعلُم.

عن عثمان بن عبد اهلل بن َمْوهب، قال: دخلُت عىل ُأمِّ َسَلمة، فأخرجْت ( 5)

 مخضوًبا.ملسو هيلع هللا ىلص إلينا شعًرا من َشْعر النبيِّ 

 َأْحمَر.ملسو هيلع هللا ىلص سلمة َأرْته شعر النبيِّ  أم  وفيه: أن  

 (u:) 

 ( 5897البخاري.) 

عن عثمان بن عبد اهلل، قال: دخلنا عىل ُأمِّ َسَلمة، فأخرجْت إلينا من شعر ( 6)

 ، فإذا هو مخصوٌب أمحر بالحن اء، والكتم.ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 
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 (u:) 

 ( 26535أمحد.) 

ل: إسناٌد صحيح عىل ، وقا«المسند»صححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 شرط الشيخْين.

فقال له  :... وفيهعن عبيد بن ُجريج، أنه قال لعبد اهلل بن عمر ( 7) 

فرة، فإين رأيُت رسول اهلل  ا الصُّ َيْصبغ هبا، فأنا ُأحبُّ أن ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن عمر: وأم 

 الحديث.« أصبغ هبا...

 (u:) 

 ( 5851البخاري.) 

 (k:) 

 مل يكن يخضب.ملسو هيلع هللا ىلص أن  النبي   :حديث أنس بن مالك 

كان ملسو هيلع هللا ىلص وحديث أبي ِرْمثة، وعثمان بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن عمر أن النبي  

 ب.يخض

والراجح ما  –وكلُّها صحيحٌة  –وقد تكلم العلماء يف التوفيق بين هذه اآلثار 

 (:15/95« )شرح مسلم»قاله اإلمام النوويُّ يف 

كه يف معظم األوقات، فأخبر كلٌّ بما صبغ يف وقٍت، وترملسو هيلع هللا ىلص والمختار أنه »

يف  رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعي ن، فحديث ابن عمر 

 اهـ.« ، وال يمكن تركه، وال تأويل له، واهلل أعلمُ «الصحيحين»

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة ُعنُقِِه 

، قال: سألُت خايل هنَد بَن أبي هالَة،  (1)
ٍّ
اًفا-عن الحسن بن عيل  -وكان وص 

 ، وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيًئا أتعل ُق به، فقال:ملسو هيلع هللا ىلصْلية رسول اهلل عن حِ 

ًما.... كأن  عنَقُه ِجيُد ُدْميٍة يف صفاء الفضة...ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »  «.فخًما ُمَفخ 

 (u:) 

  (، 414( )22/155« )الكبير»(، والطبراين يف 8« )الشمائل»الترمذي يف

نة»البغوي يف  « شعب اإليمان»يهقي يف ب(، وال3705( )13/027« )شرح السُّ

 (.1022( )3/1508« )الشريعة»(، واآلجريُّ يف 1362( )3/24)

 (.9947« )الجامع الصغير»رمز السيوطي لحسنه يف  -

نه العالمة المناوي يف  -  (.2/232« )التيسير، بشرح الجامع الصغير»وحس 

 (k:) 

الجيد بمعنى واحٍد، وإنما عبر نُق وعُ بكسر الجيم، هو الُعنُق، فال)ِجيد(: 

 ا، وكراهة للتكرار اللفظي.بالجيد تفننً 

بضم الميم، وسكون الميم، وفتح الياء، وهي الصورة المنقوشة، )ُدْمية(: 

 من نحو: رخام، أو عاج، أو شمع.)التمثال( 

  مية»وصَف عنَقُه (: »2/227« )الفائق»قال الزمخشري يف يف « بالدُّ

يف « بالفضة»ل، وظرف الشكل، وُحْسن الهيئة والكمال، واالستواء، واالعتدا

 اهـ.« اللون، واإلشراق، والجمال

   كان يف غاية االعتدال واالستواء، والصفاء واإلشراق.ملسو هيلع هللا ىلص فعنُُقه 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص بيه كِ نْصَِفُة مَ 

مربوًعا، بعيد ما بين ملسو هيلع هللا ىلص: كان النبيُّ »، قال: عن البراِء بِن عازٍب  (1)

ٍة محراء، مل أَر شيًئا قط أحسن منهالَمنْكِبين، له   «.شعر يبلغ شحمه ُأذنه، رأيُتُه يف ُحل 

 (u:) 

 ( 2337(، مسلم )1355البخاري.) 

 (k:) 

المنكُب هو: مجتمع رأس الَعُضد والكتف، وهو (: بعيد ما بين المنكبين)

 موضع وضع الرداء وهو الكتف، واهلل أعلُم.

أعىل الظهر، ويدل عىل سعة الصْدر والظهر، عريض «: بعيد ما بين المنكبْين»و

َعة إذ هي عالمة النجابة. وقيل: ُبْعد ما بينهما كناية  قالوا: وأراد ببعيد ما بينهما: الس 

عن سعة الصدر وشرِحِه الداِل عىل الجود والوقار، وهو من صفات الجمال يف 

 الرجال.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َصْدرِه وبطنِِه 

(1)  
ٍّ
وكان  –، قالت: سألُت خايل هنَد بَن أبي هالة عن الحسن بن عيل

، وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيًئا أتعل ق به، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصعن حلية النبيِّ  –وّصاًفا 

ْدر.... معتدَل الَخْلق، بادًنا، متماسًكا،  ْدر، عريَض الصَّ  «....سواَء البطن والصَّ

 (u:) 

  ( 22/155« )الكبير»اين يف (، والطبر8« )الشمائل المحمدية»الترمذي يف

ن ة»(، البغوي يف 414) شعب »(، والبيهقي يف 3705( )13/270« )شرح السُّ

 (.1022( )3/1508« )الشريعة»(، واآلجريُّ يف 1362( )3/24« )اإليمان

 (.9947« )الجامع الصغير»يف  هسنرمز السيوطي لحُ  -

نه الع -  (.2/232« )لصغيرسير، بشرح الجامع ايالت»مة المناوي يف الوحس 

 (k:) 

أي: فخم البدن، وقيل: ممتلئ البدن، ال مطلًقا بل بالنسبة إىل ما يأيت (: بادًنا)

معتدل »، ولذلك جاء قبله «شثن الكفْيِن والقدمْين»من كونه  –إن شاء اهلل  –

 ، أي: متناسب األعضاء خلًقا وُحْسنًا.«الَخْلق

ءه يمسُك بعضها بعًضا، فال ترى أي: معتدل الَخْلق، كأن أعضا)متامسًكا(: 

 كثرة لحٍم، وال إفراط ِسَمٍن الموجبْيِن لرخاوة البدن وترهلِِه.

باإلضافة والتنوين، أي: صدُره مساٍو لبطنه، كنايًة )سواء البطن والصدر(: 

 عن كونه مخيَص البطن والَحَشا.

(2 ) 
ٍّ
بالطويل، وال بالقصير، ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن رسوُل اهلل »، قال: عن عيل

 «.َشْثَن الكفْيِن والقدمْين، ضخم الرأس، ضخم الَكَراِديس، طويل الَمْسُرَبة...
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 (u:) 

 ( الحاكم 6311(، ابن حبان )746( واللفظ له، أمحد )3637الترمذي ،)

نة»(، البغوي يف 4194« )المستدرك»يف   (.3641« )شرح السُّ

- .  قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبيُّ

 ال الترمذي: حديث حسن صحيح.وق -

 «.المسند»وصححه الشيخ/ أمحد شاكر عىل هامش  -

 «.صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

 (k:) 

ه، أي: َغُلظت.(: َشثْن )  الّشْثُن يف اللغة هو: الغليظ، يقولون: َشُثنَْت كفُّ

، ، أي: غليظهما، وهذا محموٌد يف الرجال«َشْثن الكفْين والقدمْين»فمعنى 

 موٌم يف النساء.ذم

فقْين، رأي: عظيم رؤوس عظام المنكبْين، والم)َضْخم الكراديس(: 

 والوركْين، والركبتين، يقال لكل واحٍد من ذلك: ُكْرُدوس.

وقيل: الُكْردوس كل عظميِْن التقيا يف مفصٍل، نحو: المنكبْين، والركبتين، 

 والَوِركْيِن، والمرفقْيِن.

ْعر الممتدبفت)طويل الَمْسُرَبة(:   ح الميم، وسكون السين، وضمِّ الراء، الش 

ة. نْ مِ  ر   الصدر إىل السُّ

 ، وهوملسو هيلع هللا ىلصأتاه جبريل ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ، أنعن أنس بن مالك ( 3)

الِغْلمان، فأخذه فصرَعُه، فشق  عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه  عيلعب م

 طسٍت من ذهٍب بماء زمزم، ثم  الشيطان منك، ثم غسَلُه يفظُّ حَعَلقًة، فقال: هذا 

ه أَلََمُه ثم أعاده يف مكانه، وجاء  فقالوا: إن  –يعني: ظئره  –الِغْلمان َيْسَعون إىل ُأمِّ
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محمًدا قد قتل، فاستقبلوه وهو ُمنَْتقع اللون، قال أنس: وقد كنُت أرى أثر ذلك 

 «.الِمْخيط يف صدره

 (u:) 

 (12506(، أمحد )162مسلم.) 

 (k:) 

 أي: أضجعه عىل ظهره.(: رَعهُ فص)

 عىل وزن ضربه، أي: مجع قلبه، وضم  بعَضُه إىل بعض.)أَلََمُه(: 

 أي: مرضعُتُه، ويقال أيًضا لزوج المرضعة ظئٌر.)ظِئره(: 

 أي: متغير اللون، بسبب حزٍن، أو فزع.)منتقع اللون(: 

، قال: سألت خايل هند بَن أبي هالة ( 4)
ٍّ
اًفا  وكان –عن الحسن بن عيل  –وص 

ل ق به، فقال: ـ، وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيًئا أتعملسو هيلع هللا ىلصة رسول اهلل ـِحْليعن 

، عاري جتأنوَر الم »... ة بَشْعٍر يجري كالخطِّ ر  ب ِة والسُّ د، موصوَل ما بين الل  ر 

 «.الث ْديْيِن والبطِن مما سوى ذلك...

 (u:) 

 .سبق تخريجه هنا يف هذا الفصل 

 (k:) 

 أي: نيِّر األعضاء، مشرُقها.(: نورأَ )

بضم الميم، وفتح التاء مع تشديد الراء ويجوز فيها الفتح )الُمَتجّرد(: 

 قمشرملسو هيلع هللا ىلص د عنه الثياب، وكشف من جسده، والمعنى: كان والكسر، أي: ما ُجرِّ 

 مجيع البدن.
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بَّة(:   أي: الثغرُة يف أسفل الُعنُق.)اللَّ

.)جيري(   أي: يمتدُّ

أي: ليس عىل صدره وبطنه شعر سوى هذا الشعر ن والبطن(: يْ ي)عاري الثد

ة. ر  ب ة إىل السُّ  الممتد كالخط من الل 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة ظهرِهِ 

، قال: رأيُت رسول اهلل عن  (1) ش الكعبيِّ انة لياًل، ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحرِّ خرج من الجعر 

 «.فنظرُت إىل ظهِرِه كأنه َسبيكُة فضٍة، فاعتمر، وأصبح هبا كبائٍت 

 (u:) 

  (، أمحد 2864« )المجتبى»( واللفظ له، و4220« )الكبرى»النسائي يف

« الكبير»(، والطبراين يف 2312« )اآلحاد والمثاين»(، وابن أبي عاصم يف 15512)

 (.886« )المسند»(، والحميدي يف 772( )20/327)

 (: سنده حسن.5/583« )اإلصابة، يف تمييز الصحابة»قال الحافظ يف  -

صحيح »(، و4161( )9/184« )السلسلة الضعيفة»األلباين يف  وصححه -

 «.النسائي

 (k:) 

اَنة) اء (: الِجِعرَّ وفتحها، قرية صغيرة قريبة بكسر الجيم والعين، وتشديد الر 

كيلو متر شمال شرق مكة المكرمة، هبا  20من المسجد الحرام، تقع عىل ُبْعد 

 مسجد يعتمر منه أهل مكة.

أهل  بالعمرة لياًل )وهي العمرة الثالثة(، ملسو هيلع هللا ىلص ٍت(: يعني أنه )وأصبح هبا كبائ

انة، فصار كأنه بات ليل كل ه هبا، ومل يخرج منها،  هفأداها لياًل، ثم انصرف إىل الجعر 

 ولذا خفيت هذه العمرة عىل بعض الصحابة.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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ةِ   صَِفُة خاتم النبوَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ ، قال: ذهبْت بي خالتي إىل السائب بن يزيد عن  (1)

فقالت: يا رسول اهلل: إن ابَن أختي َوِجع، فمسح رأسي، ودعا يل بالبركة، ثم توضأ، 

فشربت من وضوئه، ثم  قمُت خلف ظهره، فنظرُت إىل خاتم النبوة بين كتفيه، مثل 

 ِزرِّ الَحَجلِة.

 (u:) 

 ( 2345(، مسلم )190البخاري.) 

 (k:) 

، و)الَحَجلة(: بفتح «أزرار»الزاي، وهو مفرد )الِزّر( بكسر (: ِزرِّ الَحَجلة)

، وهي: بيٌت كالُقب ة لها أزرار كباٌر وُعرًي، ويسمى «الِحجال»الحاء والجيم، مفرد 

 «.الناموسية»عن البعَض بـ 

القبة الذي تشدُّ به، فهو ذو حجٍم « زرار»وعليه فالخاتم عىل هذه الرواية مثل: 

ر، وليس مثل   قميص والثوب يف الصغر.ال« زرار»كبيٍر مدو 

، قال: رأيُت النبي   سعن عبد اهلل بن َسْرجعن عاصم األحول، ( 2)

، وأكلُت معه خبًزا ولحًما، أو قال: ثريًدا، قال: فقلُت له: أستغفر لك النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص

 ژ ىثيث مث      جث يت ژ؟ قال: نعم، ولك، ثم تال هذه اآلية: ملسو هيلع هللا ىلص

ة بين كتفيه، عند َناِغِض  إىل خاتم النُّبو  ، قال: ثم ُدْرُت خلَفُه، فنظرُت [19محمد:]

 كتفه اليسرى، ُجْمًعا، عليه ِخيالٌن كأمثال الثآليل.

 (u:) 

 ( النسائي يف 20770( واللفظ له، وأمحد )2346مسلم ،)«(، 11432)« الكبرى
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 (.1563أبو يعىل )

 (k:) 

وقيل: هو النُّْغض، والن ْغض، والن اِغُض: أعىل الكتف، (: ناغض كتفيه)

 العظم الرقيق الذي عىل طرفه، وقيل: ما يظهر منه عند التحرك.

بضم الجيم، وإسكان الميم، ومعناه: أنه كجمع الكّف، أي: )ُجْمًعا(: 

 القبضة.

 ، وهو الشامُة يف الَجَسد.«خال»بكسر الخاء، مجع )ِخيالن(: 

فما دوهنا. أي: ة تظهر يف الجلد كالحمصة مجع ُثْؤُلول، وهي الَحب  آليل(: ث)ال

مثل: قبضة اليد  جس رأن  خاتم النبوة كما وصفه سيدنا عبد اهلل بن س

 ها َبْثرات مجتمعة تشبه الشامة يف الجسد.يبارزة عل

، فرأيُت عىل كتفِه ملسو هيلع هللا ىلصأبي ِرْمثة، قال: انطلقُت مع أبي إىل رسول اهلل عن ( 3)

 .«طبيُبها اذلي َخلَقها»ال: ها؟ قمثَل التفاحة، فقال له أبي: إين طبيٌب، أفال أبطُّ 
 (u:) 

  شيبة يف (، ابن أبي 17493( واللفظ له، أمحد )22/280« )الكبير»الطبراين يف

 (.1138( )2/403« )شعب اإليمان»(، اليبهقي يف 800« )المصنف»

 «.المسند»صححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 (k:) 

مل والخراج، و: ها(أُبطُّ ) : شقُّ الدُّ  عصر ما فيه.البطُّ

 يعني: شيًئا مرتفًعا من جسمه مثل التفاحة.)مثل التفاحة(: 

ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول اهلل يعن أبي زيد عمرو بن أخطب األنصار( 4)
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، قال: فأدخلُت «أدخْل يدك فامسح ظهري»، فاقتربُت منه، فقال: «اقرتْب مين»

ل: فُسئَِل عن صبعي، قاإ قميصه، فمسحُت ظهره، فوقع خاتم النبوة بين يفيدي 

 .«َشَعراٌت بين كتفيه»خاتم النبوة، فقال: 

 (u:) 

 ( والطبراين يف 20732أمحد ،)«(، أبو نعيم يف 44( )17/27« )الكبير

 (.20« )الشمائل»(، والترمذي يف 422« )الطّب النبوي»

 إسناده قويٌّ عىل شرط مسلم.«: المسند»قال شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

الجامع الصحيح، مما ليس يف »مقبل الوادعي يف  /وصححه الشيخ -

 (.2253« )الصحيحين

عن خاتم  عن أبي َنْضَرَة، قال: سألُت أبا سعيد الُخْدريِّ ( 5) 

 .«كان يف ظهره َبْضَعًة ناشرةً »، فقال:  -يعني: خاتم النبوة  -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول

 (u:) 

  (، 4/44« )الكبيرالتاريخ »(، والبخاري يف 22« )الشمائل»الترمذي يف

والبي يف   (.2026« )نَى واألسماءالكُ »والدُّ

« صحيح الجامع»(، و2093« )السلسلة الصحيحة»صححه األلباين يف  -

(4807.) 

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  (.11656« )المسند»وحس 

 (k:) 

 القطعة من اللحم.(: َبْضعة)

 أي: مرتفعة عما حولها.)ناشزة(: 
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ُم رأسه ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان رسول اهلل ُمرة َس  عن جابر( 6) قد َشِمَط ُمَقد 

ْن، وإذا َشِعَث رأسه تبي َن، وكان كثير شعر اللحية، ولحيته، وكان إذا اد هن مل يتبي  

فقال رجٌل: وجُهُه مثل السيف؟ قال: ال، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان 

 .يشبه جسدهة، ورأيُت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحامممستديًرا، 

 (u:) 

 ( ابن حبان 3644(، الترمذي )20998(، أمحد )2344مسلم ،)

(6297.) 

خاتم »أهنا متقاربة المعنى، تفيُد أن  * من جمموع هذه األحاديث يتبيَّن

ة كان نتوًءا )أي: ُبروًزا( من لحم، أمحر، تحت كتفه األيسر من ظهره، قدُرُه إذا « النبو 

ة، وإذا كبر كان كقبضة اليد، عىل هذه الَبْضعة من اللحم حبوٌب ُقلَِّل كبيضة الحمام

 راٍت قليلة سود.عبارزة مع َش 

ام يف جسم اإلنسان يف  -واهلل أعلم-تشبه  األثر الذي تتركه قارورة الحج 

 محرهتا، وظهور الثآليل عليها.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َعَرقِِه 

، وال مسًكا، وال ، قال: ما َشمْمُت عنبًرا قأنس بن مالك عن  (1) طُّ

، وال َمِسْست شيًئا قطُّ ديباًجا، وال حريًرا أليَن ملسو هيلع هللا ىلصشيًئا أطيَب من ريح رسول اهلل 

ا من رسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص.مسًّ

 (u:) 

 ( 3561( واللفظ له، البخاري )2330مسلم.) 

 (k:) 

 ر الخالص.ينوع من الثياب المصنوعة من الحر(: ديباًجا)

من أحسن الناس ُخُلًقا، ملسو هيلع هللا ىلص ول اهلل ، قال: وكان رسعن أنس  (2)

، وال حريًرا، وال ش ا قطُّ ، وال ملسو هيلع هللا ىلصًئا كان أليَن من كفِّ رسول اهلل يوال َمِسْسُت خزًّ

، وال عطًرا كان أطيَب من َعَرِق النبيِّ   ملسو هيلع هللا ىلص.َشِمْمُت مِْسًكا قطُّ

 (u:) 

 ( البغوّي يف 2015الترمذي ،)«  ن  (.3664« )ةشرح السُّ

 (.296« )مختصر الشمائل»، و«صحيح الترمذي» صححه األلباين يف -

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة إِْبَطيه 

ال يرفع يديه يف شيٍء ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ »، قال: أنس بن مالك عن  (1)

 «.من دعائِِه إال يف االستسقاِء، وإنه يرفُع حتى ُيَرى بياض إبطيه

 (u:) 

 ( 895(، مسلم )1031البخاري.) 

بماٍء فتوضأ به، ثم رفع ملسو هيلع هللا ىلص ا النبيُّ ، قال: دععن أبي موسى ( 2)

 همَّ اللَّ »، ورأيُت بياَض إِْبطيه، فقال: «اغفْر لعبيد أيب اعمرٍ  مَّ اللَّهُ »يديه، فقال: 
 .«اجعله يوم القيامة فوق كثرٍي من خلقك من انلاس

 (u:) 

 ( 2498(، مسلم )6383البخاري.) 

، قال: استعمل النبيُّ ( 3) اعديِّ  من األَْزدِ، يقال له رجاًل ملسو هيلع هللا ىلص عن أبي محيد الس 

فهًلَّ »األُْتبِي ة عىل الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا ُأَهدَي يل، قال:  ابن
مه، فنظر ُيْهدى هل أم ال؟ واذلي نفيس بيده، ال 

ُ
جلس يف بيت أبيه، أو بيت أ

ٌء، يأخذ أحٌد منه شيًئا إال جاء يوم القيامة، حيمله ىلع رقبته، إن اكن بعريًا هل راغ
هل  مَّ هُ ـاللَّ »ْفَرة إبطيه: عُ ، ثم رفع بيده، حتى رأينا «ْيَعرُ أو بقرةً هلا ُخوار، أو شاة تَ 

ُهمَّ لغُت، ب  ثالًثا. «هل بلغُت  اللَـّ

 (u:) 

 ( 1832( واللفظ له، مسلم )2597البخاري.) 

 (k:) 

تبي ة، بالالم.(: ابن األتبية)  ويقال أيًضا: ابُن اللُّ
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.ص )له رغاٌء(:  وت ذوات الخفِّ

 صوت البقرة.)ُخوار(: 

 من اليعار، وهو صوت الشاة.َعر(: يْ )تَ 

بضم الَعْين وفتحها، وضمها هو األشهر، وُعْفرة اإلْبط: هي البياض )ُعْفرة(: 

 ليس بالناصع، بل فيه شيٌء كلون األرض.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة يديْه وَقَدميه 

دْين يخَم الِض ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان النبيُّ أنس بن مالك عن  (1)

 والقدمْيِن، حسَن الوجه، مل َأَر بعده وال قبَله مثله، وكان َبِسَط الَكفْيِن.

 (u:) 

 ( 12266(، أمحد )5907البخاري.) 

 (k:) 

 أي: فيها كِبٌر، واتساٌع.(: َبِسط الكفْين)

 َشْثَن القدمين والكفْيِن.ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان النبيُّ عن أنس بن مالك ( 2)

 (u:) 

 (.5910خاري )الب 

 (k:) 

 بفتح، ثم سكون، أي: َضْخم.(: َشْثن)

َضْخَم ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ »: ، أو جابر بن عبد اهلل عن أنس ( 3)

 «.الكفْيِن والقدمْين، مل أَر بعده شبًها له

 (u:) 

 ( 5911البخاري.) 

كان َشْبَح الذراعْين، »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، أنه ينعُت النبي  عن أبي هريرة ( 4)

  .«أشفار العينْيِن، بعيد ما بين المنكبْينِ أهدب 
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 (u:) 

 ( المخلِّص يف 2432(، والطيالسي )8352أمحد ،)«المخلصيات »

 (.1/414« )الطبقات»(، وابن سعد يف 2964)

 (.6469« )الجامع الصغير»رمز السيوطي لصحته يف  -

ته (: هذا إسناٌد روا7/19« )إتحاف الخيرة المهرة»وقال البوصيري يف  -

 ثقاٌت.

نه األلباين يف  - ده يف 4816« )صحيح الجامع»وحس  السلسلة »(، وجو 

 (.2095« )الصحيحة

 (k:) 

بفتح الِشين وسكون الباء، أي: طويلهما، وقيل: (: َشْبح الذراعْين)

 عريضهما ممتدمها.

 أي: طويل شعر األجفان.)أهدب أشفار العينين(: 

(5 ) 
ٍّ
وكان - خايل هنَد بَن أبي هالة ، قال: سألُت عن الحسن بن عيل

اًفا  ، وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيًئا أتعلُُّق به، ملسو هيلع هللا ىلصعن ِحْلية رسول اهلل  –وص 

أشعر الذراعْين، والمنكبْين، وأعايل الصدر، طويَل الِزْنَدْيِن، َرْحَب الراحة، »فقال: 

ُخْمصاَن َشْثَن الكفْين والقدمْين، سائَل األطرف، أو قال: شائل األطراف، 

 «.األمخصْيِن، َمسيَح القدمْين، ينبو عنهما الماء

 (u:) 

 .ات  إسناده حسن، وقد مضى تخريجه مر 

 (k:) 

ْدر.(: أشعر الذراعْين)  أي: كثير شعر الذراعْين، والمنكبين، وأعايل الص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     َملسو هيلع هللا ىلص صُف النبيو  

 

72 

72 

 

اعد أحدمها أدقُّ )طويل الِزندْين(:  اعد، وقيل: عظما الس  الزنداِن: عظما الس 

 دمها يقابل اإلهبام، واآلخر يقابل الخنصر.حاآلخر، وأ من

.)رحب الراحة(:   أي: واسع الكفِّ

أي: أن الكتفْيِن والقدمْيِن ومها: الطرفاِن، فيهما ُطوٌل )سائل األطراف(: 

 وامتداٌد، وهو معنى: شائل األطراف.

بضم الخاء وسكون الميم، « ُخْمَصانَ »)ُخْمصان اأَلُخمصْين(: 

، وهو الموضع الذي ال يلصق من «أْخَمٌص »بالتثنية، ففي كل قدٌم « َصْيناألَْخمَ »

القدم عند الوطء أو المشي، أو: باطن القدم الذي يتجاىف )يبتعد( عن األرض فال 

 يصيُبها.

مبالغة من الَخَمص، أي: بعيد َأْخَمص القدم عن «: مخصان األمَخصْينِ »ومعنى 

ا، ومل ا، فهذا أحسن ما يكون، فإذا  األرض، َبْقدٍر مل يرتفع جدًّ يستِو أسفل القدم جدًّ

، فيكون المعنى: أن َأْخَمَصه معتدل الَخَمص. ا فهو ذمٌّ  استوى أو ارتفع جدًّ

ر )مسيح القدمْيِن(: ق  ،أي: أملسهما، مستويهما، لينهما، بال تكسُّ وال تشقُّ

 جلٍد.

ينحدر عليها  ، وإنماملسو هيلع هللا ىلصال يثبت الماء عىل قدميه  أي:نهام الامء(: ع)ينبو 

 سريًعا لمالستها ونعومتها.

ر، ومل يستقر  «نبا َينُْبو َنْبَوةً »من   أو يستقم مكانه. ،، وَنَبا الشيء: َبُعد وتأخ 

ًة وال َحريرًة أليَن مْن كفِّ ز  وال َمِسْسُت َخ »، قال: عن أنس ( 6)

 ملسو هيلع هللا ىلص«.رائحة رسول اهلل ، وال َشِمْمُت مِْسكًة، وال َعبِيرًة أطيَب رائحًة من ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول

 (u:) 

 ( 2330(، مسلم )1973البخاري .) 
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 (k:) 

: ما ُينسُج من الحرير الَخالِص.(: ةً زَّ َخ )  الَخزُّ

 ، وهو نوٌع من الطيب صنع من أخالٍط شتى من الُعُطور.«عبير»مؤنت )َعبيرة(: 

بالهاجرة إىل البطحاء، ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهلل »، قال: عن أبي ُجَحيَْفة ( 7)

فتوضأ، ثم صل ى الظهر ركعتيِْن، والعصر ركعتيِْن، وبين يديه َعنََزٌة، كان يمرُّ من ورائها 

المرأة، وقام الناُس، فجعلوا يأخذون يديه فيمسحوَن هبا وجوَههم، قال: فأخذُت بيده، 

 «.فوضعتُها عىل وجهي، فإذا هي أبرُد من الثلج، وأطيُب رائحة من المسِك 

 (u:) 

 ( 18767(، وأمحد )5533البخاري.) 

 (k:) 

.(: باهلاجرة)  أي: يف وسط النهار عند شدة الحرِّ

 أي: المكان الواسع الذي فيه دقائق الحصى.)البطحاء(: 

ازة، يف ك  بفتح العين، والنون، والزاي، وهي: عصا قصيرة، مثل: العُ )َعَنَزة(: 

.طرفها ُزّج، أي: التواء إىل أسفل، مثل التي يحملها كبار ال نِّ  سِّ

ضليَع الفم، أْشَكَل ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »، قال: عن جابر بن َسُمرَة ( 8)

، قلت لسماٍك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفِم، قلُت: ما أشكل «العيْن، َمنْهوس الَعِقبْين

 العين؟ قال: طويل العين، قلُت: ما َمنْهوس الَعِقِب؟ قال: قليل لحم العقب.

 (u:) 

 ( 2339مسلم ،)( 3647(، الترمذي )20986أمحد.) 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة مِْشيِتِه 

، ملسو هيلع هللا ىلصما رأيُت شيًئا أحسَن من رسول اهلل »، قال: أبي هريرة عن  (1)

، ملسو هيلع هللا ىلصكأن  الشمَس تجري يف وجهه، وما رأيُت أحًدا أسرَع يف مشيه من رسول اهلل 

 «.كأنما األرض تطوى له، إن ا لنُْجهُد أنفسنا، وإنه لغير مكترٍث 

 (u:) 

 ( البغوي يف 6309(، ابن حبان )8604(، أمحد )3648الترمذي ،)« شرح

نة  يف سعد وابن (،248)ص/ «النبّي  أخالق» يف الشيخ أبو ،(3649« )السُّ

 (.415و 380و 1/379) «الطبقات»

 «الرواة هداية»و (،6276) «الحسان التعليقات» يف األلباين صححه -

 (.100) الثاين( يقالتحق – الشمائل مختصر»و (،5732)

 «.المسند» هامش عىل شاكر أمحد العالمة/ وصححه -

نه ،«حبان ابن صحيح» هامش عىل األرناؤوط شعيب وصححه -  عىل وحس 

 «.المسند» هامش

نه -  (.8808) «األصول جامع» هامش عىل األرناؤوط القادر عبد وحس 

 (k:) 

ة يف وقٍت قليل، أي: تشبيه لقطع المسافات الطويل(: له ىاألرض تطو)

 وتطوى له: أي: ُتزوى وتجمُع عىل طريق خرق العادة، هتوينًا عليه، وتسهياًل ألمره.

ُلها من اإلسراع خلَفُه فوق طاقتها.)لُنْجهد أنفسنا(:   أي: نتعُب أنفسنا، ونحمِّ

 أي: غير مباٍل بمشينا.)لغير مكثرت(: 
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ًيا ُيعرف يمشي َمْش ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل » ، قال:عن ابن عباس ( 2)

 ملسو هيلع هللا ىلص«.فيه أنه ليس بعاجٍز وال كسالن 

 (u:) 

  تاريخ »(، ابن عساكر يف 2564( )3/301« )المخلِّصيات»المخلِّص يف

 (.4/61« )دمشق

نه األلباين يف  -   (.5016« )صحيح الجامع»(، و2140« )الصحيحة»حس 

(3 ) 
ٍّ
بالطويل، وال بالقصير، ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن رسول اهلل »، قال: عن عيل

ثن الكفْين والقدمْين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل الَمْسُربة، إذا مشى ش

َأ تكفُّ   ملسو هيلع هللا ىلص«.ا، كأنما ينحطُّ من َصَبٍب، مل َأَر قبله وال بعده مثله ؤً تكف 

 (u:) 

 ( 4194(، الحاكم )370(، أبو يعىل )746(، أمحد )3637الترمذي ،)

نة»البغوي يف   (.750« )المختارة»(، والضياء يف 3641« )شرح السُّ

- .  قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبيُّ

 وقال الترمذي: حديث حسٌن صحيح. -

نة»وصححه البغوي يف  -  «.شرح السُّ

(، 4« )مختصر الشمائل»، و«صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

 (.5790« )مشكاة المصابيح»و

 (k:) 

أَ ) ام(: تكفَّ ، وقيل: تكفأ يف المشي: إذا رفع رْجله من األرض أي: تمايل إىل ُقد 

يرفع قدمه من األرض عند المشي، وال ملسو هيلع هللا ىلص ثم وضعها، يعني: كان رسول اهلل 
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 يمسح قدمه عىل األرض كمن يمشي عن التبختر واالختيال.

 أي: ينزل بقوة.)ينحط(: 

رفع أي: من منحدر من األرض، كما أن  َمْن ينزل من علوٍّ إىل ُسفل ي ب(:بَ )َص 

 يمشي عىل األرض المستوية.ملسو هيلع هللا ىلص ِرْجله عن قوًة وجالدة، فكذلك كان النبيُّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة ِجْلَسِتِه 

، وهو قاعٌد الُقْرُفصاَء، فلما ملسو هيلع هللا ىلصَقْيَلَة بنت َمْخَرمة، أهنا رأِت النبي  عن  (1)

َع( يف الِجْلسة ُأرعدُت ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت رسول اهلل  من الُمْخَتِشَع )وقال موسى: الُمَتَخشِّ

 الَفَرِق.

 (u:) 

 ( البخاري يف 4847أبو داود ،)«(، والطبراين يف 1178« )األدب المفرد

نة»(، البغويُّ يف 5915« )الكبرى»(، البيهقي يف 25/8« )الكبير» « شرح السُّ

(3356.) 

 (: رواه الطبراين، ورجاله ثقات.6/12« )مجمع الزوائد»قال الهيثمي يف  -

 (: إسناده ال بأس به.11/65) «الفتح»قال الحافظ يف  -

نه األلباين يف  - « السلسلة الصحيحة»(، و902« )صحيح األدب المفرد»وحس 

 «.صحيح أبي داود»(، و2124)

 «.سنن أبي داود»وحسنه شعيب األرناؤوط يف  -

 (k:) 

أن يقعد الرجل قِْعدة المحتبي، ثم يضع يديه عىل ساقيه كأنه (: الُقْرُفَصاء)

 يحتبي هبما.

 تم، الخائف، الَوِجل.غهو الخاضع، المُ ع(: )المتخشِّ 

 بفتح الفاء، والراء: الفزع الخائف.)الَفَرق(: 

 فرأيُتُه جالًسا متربًعا.ملسو هيلع هللا ىلص عن حنظلة بِن ِحْذَيٍم، قال: أتيُت النبي  ( 2)
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 (u:) 

  ( 3498« )الكبير»(، الطبراين يف 1179« )األدب المفرد»البخاري يف

(4/13.) 

نه - صحيح »(، وصححه يف 2954« )السلسلة الصحيحة»األلباين يف  وحس 

 «.األدب المفرد

، وإذا صل ى الفجر ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ »، قال: عن جابر بن سمرة ( 3)

 «.ترب ع يف مجلسه، حتى تطُلَع الشمُس حسناء

 (u:) 

 ( 4850أبو داود.) 

ىل شرط (: إسناده صحيح ع2954« )السلسلة الصحيحة»قال األلباين يف  -

 مسلم.

نه شعيب األرناؤوط عىل  -  «. سنن أبي داود»وحس 

 (k:) 

أي: حتى تظهر الشمس يف األفق، ويعلو ضوؤها، (: تطلع الشمس حسناء)

 ويظهر ظهوًرا حسنًا جليًّا.

صفة التربُّع: أن يجعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، )تربَّع(: 

ئنًا، والكفين عىل الركبتين، وهي جلسة وباطن اليسرى تحت القدم اليمنى مطم

 عامة الناس خصوًصا عند الجلوس للطعام.

بفناء الكعبة، ُمْحَتبِيًا ملسو هيلع هللا ىلص رأيت رسول اهلل »، قال: عن ابن عمر ( 4)

 «.بيده
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 (u:) 

 ( الطبراين يف 6272البخاري ،)«(، البغوي يف 1/214( )692« )األوسط

نة»  (.3358« )شرح السُّ

 (k:) 

مها (: ًياُُمَْتبِ ) صفة االحتباء: أن يجمع فخذيه إىل بطنه، وينصب ساقيه، ويشد 

 قماش، أو حبل، ونحو ذلك. منبشيء 

ا فخذيه إىل بطن ، قابًضا عىل هأو: أن يجلس عىل مقعدتِِه، ناصًبا ساقيه، ضامًّ

 ساقيه بيديه.

، وهو ملسو هيلع هللا ىلصُت إىل رسول اهلل يانته»مي، قال: يعن جابر بن ُسليم الُهجَ ( 5)

اهبا عىل قدميهمُ   الحديث.« ْحتٍب يف ُبْردٍة له، كأين أنظر إىل ُهد 

 (u:) 

 ( البخاري يف 1304أبو داود الطيالسي ،)«(، 1182« )األدب المفرد

 (.521(، ابن حبان )9613« )الكبرى»النسائي يف 

« التعليقات الحسان»(، و905« )صحيح األدب المفرد»صححه األلباين يف  -

(511.) 

 «.صحيح ابن حبان»ه شعيب األرناؤوط عىل وصحح -

 (k:) 

 كساٌء يلبس كالرداِء أعىل الجسد.(: ُبْردة)

اهبا(:  اء، أو اإلزار، أو دوهي الشراشيب التي تكون عىل جانبي الر)ُهدَّ

اد، مثل مالبس اإلحرام. ج   السِّ
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ه، أن( 6) د، مستلقًيا يف المسجملسو هيلع هللا ىلص رأى رسول اهلل  هعن عب اد بن تميم، عن عمِّ

 واضًعا إحدى رجليه عىل األخرى.

كان عمُر، وعثمان يفعالن »وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، قال: 

 «.ذلك

 (u:) 

 ( 2100(، مسلم )475البخاري.) 

 (k:) 

وهذا عند َأْمِن انكشاف العورة، لرفع (: األخرى لىواضًعا إحدى رجليه ع)

 ع إحدى الِرْجَلْين عىل األخرى.إشكال النهي عن االستلقاء عىل الْظهر، ووض

 فإذا ُأمَِن ذلك جاز، وإال فال، مجًعا بين األحاديث.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة ُتَكَأةِرسول اهلل 

ُمتكًِئا عىل وسادةٍ ملسو هيلع هللا ىلص  رأيُت النبي  »، قال: جابر بن سمرة عن  (1)

 «.عىل يساره

 (u:) 

 ( ابن حبان20975(، أمحد )4143(، أبو داود )2770الترمذي ،) (589.) 

ـ.« صححه الترمذي، وأبو عوانة، وابن حبان(: »11/66« )الفتح»قال الحافظ يف  -  اه

 «.صحيح الترمذي»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 (k:) 

 االتكاء: القعوُد مع تمايٍل، معتمًدا عىل َأحد الجانبْيِن بذراعه.(: متكًئا)

نبئكم »ملسو هيلع هللا ىلص: ه، قال: قال النبي عن عبد الرمحن بن أبي بكرة، عن أبي( 2)
ُ
اَل أ

َ
أ

اإلرشاُك باهلل، وعقوُق »ثالًثا، قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال:  «بأكرب الكبائر؟
، قال: فما زال يكررها حتى «أال وقول الزور»الوادليْن، وجلس، واكن متكًئا، فقال: 

 قلنا: ليته سكت.

 (u:) 

 ( البغوي 1910(، الترمذي )2654البخاري ،) نة»يف  (.43« )شرح السُّ

 .«ال آكُل متكًئا»ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي ُجَحْيَفة، يقول: قال رسول اهلل ( 3)
 (u:) 

 ( 1830(، الترمذي )3769(، أبو داود )5398البخاري.) 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص تكائِِه عىل غيره اصَِفُة 

خرج، وهو يتوكُأ عىل ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول اهلل : »أنس بن مالك عن  (1)

ح به، فصىل هبمُأسامة بن زيد، وعلي  «.ه ثوٌب قد توش 

 (u:) 

 ( البغويُّ يف 13761أمحد ،)«نة « المختارة»(، الضياء يف 3092« )شرح السُّ

 (.136« )الشمائل»(، الترمذي يف 2254(، الطيالسي )1850)

« مختصر الشمائل»(، و301« )صحيح موارد الظمآن»صححه األلباين يف  -

(47 ،49.) 

 «.المسند»وط عىل هامش وصححه شعيب األرناؤ -

 (k:) 

ح به)  أي: تغط ى به.(: توشَّ

يوم الفطر، فصل ى، ملسو هيلع هللا ىلص قام النبيُّ »، قال: عن جابر بن عبد اهلل ( 2)

، وهو يتوكأ عىل يد ف بدأ بالصالة، ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء، فذكرهن 

 الحديث.«... بالل

 (u:) 

 ( 885(، مسلم )978البخاري.) 

 (k): 

 تمد، ويتحامل.عأي: ي(: يتوكأ)

 أي: وعظ النساء قائًما عىل قدميه، فلما تعب توكأ عىل يد بالل.)على يد بالل(: 
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يف ملسو هيلع هللا ىلص بينا أنا أمشي مع النبيِّ »، قال: عن عبد اهلل بن مسعود ( 3)

ِخَرِب المدينة، وهو يتوكأ عىل عسيٍب معه، فمر  بنفٍر من اليهود، فقال بعضهم 

 الحديث.« عىل الروح؟...لبعض: سلوه 

 (u:) 

 ( 2794(، مسلم )125البخاري .) 

 (k:) 

 مسكون.البكسر الخاء، وفتح الراء، وهو المكان الخراب غير (: ِخَرب)

 «.عظيم»أي: عصا من جريد النخل، بوزٌن )عسيب(: 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َضِحكِِه 

إال  ملسو هيلع هللا ىلص سول اهلل ما كان ضحُك ر»عبد اهلل بن الحارث بن َجْزء، قال: عن  (1)

ًما  «.تبسُّ

 (u:) 

  (، 17704(، أمحد )228« )الشمائل»(، و3642« )السنن»الترمذي يف

 (.189« )المختارة»الضياء يف 

 قا ل الترمذي: حديث صحيح غريب. -

 (.194« )مختصر الشمائل»، و«صحيح الترمذي»صححه األلباين يف  -

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

ُمْستجِمًعا قط ضاحًكا، ملسو هيلع هللا ىلص ما رأيُت النبي  »، قالت: عن عائشة ( 2) 

مُ   «.حتى أرى منه َلَهواتِِه، إنما كان يتبس 

 (u:) 

 ( 899(، مسلم )6092البخاري.) 

 (k:) 

أي: يضحك كل  الضحك بجميع الفم، مقباًل عىل الضحك (: ُمْسَتجِمًعا)

 بُكلِّيته.

 الضحك مل يترك منه شيًئا.أي: مبالًغا يف )ضاحًكا(: 

مجع َلَهاٍة، وهي اللحمة الحمراء التي بأعىل الحنجرة من أقصى )هلواته(: 

 الفم.
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من ملسو هيلع هللا ىلص عن علقمة، قال: قال عبد اهلل )ابن مسعود(: جاء رجٌل إىل النبي ( 3)

أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم: إن  اهلل يمسك السمواِت عىل إصبٍع، واألََرضين 

 الملك، والشجر والثرى عىل إصبع، والخالئق عىل إصبع، ثم يقول: أنا عىل إصبع

 ې ې ژ :قرأضحك حتى َبَدْت نواجذه، ثم ملسو هيلع هللا ىلص أنا الملُك، فرأيُت رسول اهلل 

 .[67الزمر: ] ژ  ائ ى ى

 (u:) 

 ( 2786(، مسلم )7415البخاري.) 

 (k:) 

ظهرت نواجذه وهي: آخر األضراس، وهو كناية عن )بدت نواجذه(: 

، واهلل أعلم.  اإلعجاب بمقولة هذا الكتابيِّ

  ن ة»قال اإلمام البغويُّ يف  (:15/189« )شرح السُّ

قيل: هي األضراس، وقيل: المضاحك، وقيل: هي «: حتى بدت نواجذه»

كان ُجلُّ ضحكه ملسو هيلع هللا ىلص: »األنياب، وهي أحسُن ما قيل فيها؛ ألنه يف الخبر أنه 

م  اهـ.« التبسُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  ُمَزاحِهِ صَِفُة 

إين ال أقول إالَّ »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، عن رسول اهلل أبي هريرة عن  (1)
ا ا»، قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول اهلل، فقال: «حقًّ  .«إين ال أقول إالَّ حقًّ
 (u:) 

 ( البخاري يف 8481أمحد ،)«(، 1990(، الترمذي )265« )األدب المفرد

نة»البغوي يف   (.418« )عمل اليوم والليلة»بن السني يف (، ا8706« )شرح السُّ

 قال الترمذي: حديث حسن. -

« مختصر الشمائل»(، و200« )صحيح األدب المفرد»صححه األلباين يف  -

 «.صحيح الترمذي»(، و1726« )السلسلة الصحيحة»(، و202)

 (k:) 

 أي: تمازُحنا، وتضحك معنا.(: تداعبنا)

ْمَزُح، وال أقول »ملسو هيلع هللا ىلص:  ، قال: قال رسول اهللعن ابن عمر ( 2)
َ
إين أل

ا  .«إالَّ حقًّ
 (u:) 

  الكبير»(، و779« )الصغير»(، و995« )األوسط»الطبراين يف »

(13443.) 

، «الصغير»(: رواه الطبراين يف 8/89« )مجمع الزوائد»قال الهيثمي يف  -

 وإسناده حسٌن.

أنا يف بعض أسفاره، وملسو هيلع هللا ىلص ، قالت: خرجُت مع النبيِّ عن عائشة ( 3)
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موا»جاريٌة مل أمحِل اللحَم، ومل َأبُدْن، فقال للناس:  َتَعايَلْ »، فتقدموا، ثم قال يل: «تقدَّ
، فسابقُتُه فسبْقُتُه، فسكت عني، حتى إذا محلُت اللحَم، وَبُدْنُت، «حىت أسابقِك 

، فتقدموا، ثم قال: «تقدموا»ونسيُت، خرجُت معه يف بعض أسفاره، فقال للناس: 

هذه »، فسابقُتُه، فسبقني، فجعل يضحك، وهو يقول: «ىت أسابقِك تعايَلْ ح»
 .«بتلك
 (u:) 

 ( 1979(، ابن ماجه )2578( واللفظ له، أبو داود )26277أمحد  ،)

 (.4691(، ابن حبان )8894« )الكبرى»النسائي يف 

 (.1361( )2/978« )تخريج أحاديث اإلحياء»صححه العراقي يف  -

« إرواء الغليل»(، 3251« )اة المصابيحمشك»صححه األلباين يف  -

 (.131« )السلسلة الصحيحة»(، و1502)

ها ملسو هيلع هللا ىلص َعَقْلُت من النبيِّ »، قال: عن محمود بن الربيع ( 4) ًة مج  َمج 

 «.يف َوْجهي، وأنا ابُن مخِس سنين من َدْلوٍ 

 (u:) 

 ( النسائي 660(، ابن ماجه )23620(، أمحد )33(، مسلم )77البخاري ،)

  (.1292(، ابن حبان )5834« )الكبرى» يف

 (k:) 

 بفتح القاف، من باب ضرب يضرب، أي: َعَرفُت، أو حفظُت.(: َعَقْلت)

ًة مصحوبة بالنفخ.)جَمًَّة(:  ًة، أو َبخ   أي: َرش 

ها من فمه الشريف.)جمَّها(:  ها، أو بخ   أي: رش 
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 :)  وعاء يوضع فيه الماء.)َدْلو 

الربيع وكان طفاًل من باب المالعبة، والمالطفة،  مع محمود بنملسو هيلع هللا ىلص ه وفعلُ * 

 والمزاح، وقيل: من باب البركة بالماء المختلط بريقه الطاهرالشريف.

، فقالت: يا رسول اهلل، ادُع اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعن الحسن، قال: أتْت عجوٌز إىل النبيِّ ( 5)

ْت ق «يا أمَّ فًلٍن، إنَّ اجلنة ال تدخلُها عجوز»أن يدخَلني الجنة، فقال:  ال: فول 

  ڻ ژ عجوز، إن اهلل تعاىل يقول: أخربوها أنها ال تدخلُها، ويه»تبكي، فقال: 

 .[37 -35الواقعة: ]  ژ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ    ڻ ڻ

 (u:) 

  البعث والنشور»( واللفظ له، البيهقي يف 241« )الشمائل»الترمذي يف »

ملسو هيلع هللا ىلص« ق النبيِّ أخال» يفالشيخ و(، وأب5/10« )التفسير»(، والبغوي يف 346)

(185( )1/493.) 

 (.2987« )السلسلة الصحيحة»وصححه األلباين يف  -

ُيْدلُِع لسانه للُحسين، ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان رسول اهلل عن أبي هريرة ( 6)

فيرى الصبيُّ ُحْمرَة لسانه، َفَيَهشُّ إليه، فقال له عيينُة بُن ِحصن بن بدر: أال أرى 

ُن قد خرج وجهه، وما قب لُتُه قط، فقال رسول اهلل تصنع هذا هبذا، واهلل ليكون يل االب

 .«َمْن ال يرحُم ال يُرَْحمُ »ملسو هيلع هللا ىلص: 
 (u:) 

 ( البغوي يف 5596ابن حبان ،)«نة (، أبوالشيخ يف 3603« )شرح السُّ

 (.1/491( )184ملسو هيلع هللا ىلص« )أخالق النبي »

نه األلباين يف  - « التعليقات الحسان»(، و70« )السلسلة الصحيحة»حس 

(5567.) 
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نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.صحيح ابن حبان»وحس 

 (k:) 

 أي: يخرج.(: ُيدلُع )

 أي: يسرُع إليه.)َفيهش(: 

 ملسو هيلع هللا ىلص.المالعبة، والمزاح مع األطفال بأبي هو وُأمي  :والحديث فيه -

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة غضِبِه 

، ونحن نتنازُع ملسو هيلع هللا ىلص، قال: خرج علينا رسول اهلل أبي هريرة عن  (1)

ان، فقال:  يف الَقَدر، م  فغضب حتى امحر  وجُهُه، حتى كأنما فقيء يف َوْجنتيه الرُّ

رسلُت إيلكم؟، إنما هلك من اكن قبلكم حْي تنازعوا »
ُ
مرتم، أم بهذا أ

ُ
أبهذا أ

 .«يف هذا األمر، عزمُت عليكم أال تتنازعوا فيه
 (u:) 

 ( ابن بطة يف10063(، البزار )6045(، أبو يعىل )2133الترمذي ،) 

 (.85(، ابن ماجه )441« )القضاء والقدر»(، والبيهقي يف 539« )اإلبانة الكبرى»

 : هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.(1/14) «مصباح الزجاجة»قال البوصيري يف  -

نه األلباين يف   -  «.صحيح ابن ماجه»و، «صحيح الترمذي»وحس 

نه عبد القادر األرناؤوط يف  -  (.2/752« )جامع األصول»وحس 

 (k:) 

 أي: ُشق  وخرج ماؤه.(: فقئ)

 سمُت عليكم.قأي: أمُت عليكم(: عز)

رُت إىل رسول اهلل عن عبد اهلل بن عمرو ( 2) يوًما، ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: هج 

، يعرف يف وجهه ملسو هيلع هللا ىلصفسمع أصوات رجلْيِن اختلفا يف آيٍة، فخرج علينا رسول اهلل 

   .«يف الكتابإنما َهلَك َمْن اكن قبلكم باختًلفهم »الغضب، فقال: 
 (u:) 

 ( 6801(، أمحد )2666مسلم.) 
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 (k:) 

رُت ) رُت.(: هجَّ  أي: بك 

سأله رجٌل عن اللُّقطة، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ( عن زيد بن خالد الُجهني، أن  النبي  3)

، ثم استمتع بها، فإن اعرف واَِكَءها، أو قال: واعَءها، وِعَفاَصها، ثم عريفها َسنةً »
ها إيل ْت َوْجنَتاُه، أو قال«هجاء ربيها فأدي  :، قال: فضالُة اإلبل؟ فغضب حتى امحر 

قاؤها وحذاؤها، ترُِد املاء، وترىع الشجر، سوما لك وهلا، معها »وجُهُه، فقال:  امحر  
   .«لك، أو ألخيك، أو لذلئب»، قال: فضالة الغنم؟ قال: «فََذْرها حىت يلقاها ربيها

 (u:) 

 ( 2177(، مسلم )91البخاري .) 

 (k:) 

.(: وكاَءها)  أي: الخيط الذي ُيْربط الوعاء، وُيَشدُّ

 أي: الظرف الموضوعة فيه.)وعاءها(: 

بكسر العين، أي: الوعاء الذي يكون فيه النفقة )المحفظة )ِعَفاصها(: 

 الصغيرة(.

 أي: ناِد عليها، مبينًا بعض صفاهتا.فها(: )عرِّ 

 أي: مالكها، وصاحبها.)ربُّها(: 

.اُه(: )َوْجنت  مثنى )َوْجنة(، وهي ما ارتفع من الخدِّ

 أي: َجْوفها الذي تشرب فيه الماء فيكفيها أياًما.)سقاؤها(: 

ها الذي )حذاؤها(:   مشي عليه، وتضرب به َمْن يفترسها.تأي: خفُّ

 أي: تأيت الماء.)ترد الامء(: 

 أي: دعها، واتركها.)َفَذْرها(: 

ا َأْن تأخَذها، أو يلتقَطها غيُرك، أي: إم  )لك، أو ألخيك، أو للذئب(: 
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 يأكلها الذئب إْن تركت. أو

، فقال: إين ألتأخُر ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أتى رجٌل النبي  عن أبي مسعود ( 4)

قطُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن صالة الَغَداة، من أجل فالن مما يطيل بنا، قال: فما رأيُت رسول اهلل 

رين، »أشد  غضًبا يف موعظٍة منه يومئٍذ، قال: فقال:  يا أيها انلاُس، إنَّ منكم منفي
 .«املريض، والكبري، وذا احلاجة ْز، فإن فيهمفأييكم ما صَّلَّ بانلاس فليتجوَّ 

 (u:) 

 ( 17065(، أمحد )6110البخاري.) 

 (k:) 

 أي: صالة الصبح.(: صالة الغداة)

: َقْسًما، فقال رجٌل ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: َقَسم النبيُّ عن عبد اهلل بن مسعود ( 5)

فأخبرُتُه، فغضب، حتى رأيُت ملسو هيلع هللا ىلص إن هذه لِقْسمٌة ما ُأريد هبا وجه اهلل، فأتيُت النبي  

وذي بأكرث من هذا فصرب»الغضب يف وجِهِه، ثم قال: 
ُ
 .«يرحُم اهلُل موىس، قد أ

 (u:) 

 ( 1062(، مسلم )3405البخاري.) 

ْرِف.  ويف رواية مسلم: فتغيْر وجهه حتى كان كالصِّ

 (k:) 

ى الدم (: ْرفكالصِّ ) هو صبغ أمحر يصبغ به الجلود، قال ابن دريد: وقد يسم 

 أيًضا ِصْرًفا.

إىل المسجد، فرآهم ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: جاء رسول اهلل عن أبي هريرة ( 6)

ِعزيَن متفرقين، قال: فغضب غضًبا شديًدا، ما رأيناه غضب غضًبا أشد  منه، قال: 

س، ثم أتتبَع هؤالء اذلين يتخلفون عن واهلل لقد هممُت أن آمر رجًًل يؤمي انلا»

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     ََراهُ ــَكأنَك ت  

 

93 

93 

 

حريقها عليهمال
ُ
 .«صًلة يف دورهم، فأ

 (u:) 

 ( والطحاوي يف 8903أمحد ،)«شرح »(، و5874« )شرح مشكل اآلثار

 (.1004« )معاين اآلثار

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 (k:) 

 بكسر العين والزاي، أي: مجاعات متفرقة.(: ِعِزين)

، قال: دخل العباُس عىل رسول اهلل عن عبد المطلب بن ربيعة ( 7)

ُت، فإذا رَأْونا سكتوا، فغضب ملسو هيلع هللا ىلص ، فقال: يا رسول اهلل، إن ا لنخرج فنرى قريًشا تحد 

واهللِ ال يدخُل قلَب امرئ إيماٌن »، وَدر  عرٌق بين عينيه، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 .«كم هلل ولقرابيتبحىت حي
 (u:) 

 (، والطحاوي يف 1757« )فضائل الصحابة»(، و1777« )المسند»محد يف أ

(، البزار 674( )20/285« )الكبير»(، الطبراين يف 1097« )شرح مشكل اآلثار»

(2176.) 

 .«المسند»صححه العالمة أمحد شاكر عىل هامش  -

 (k:) 

ث) يس أي: تتحدث، أي: يتحدثون فيما بينهم علنًا من غير إسرار، فل(: حتدَّ

ا، بل ألهنم يكرهون حضورهم معهم.  سكوهتم لكونه شرًّ

ره الغضب.)َدرَّ ِعْرق(:   أي: امتأل، وكان يدُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  بكائهصَِفُة 

ف بن عبد اهلل، عن أبيه، قال: عن  (1) ، ويف صدره ملسو هيلع هللا ىلصرأيُت رسول اهلل »ُمَطرِّ

 «.أزيٌز كأزيز الِمْرجِل من البكاء

 (u:) 

  المجتبى»(، النسائي يف 904أبو داود ) ( واللفظ له،16312)أمحد »

(، والحاكم 665(، ابن حبان )1599(، أبو يعىل )549« )الكبرى»(، و1214)

(971.) 

- .  قال الحاكم: حديث صحيح عىل شرط مسلٍم، ووافقه الذهبيُّ

.2/206« )الفتح»وقال الحافظ يف  -  (: إسناده قويٌّ

 (.1/168)« رياض الصالحين»وصححه اإلمام النووي يف  -

 «.صحيح النسائي»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 (k:) 

، واألزيز هو: صوت غليان الماء يف القدر إذا وضع «عزيز»عىل وزن (: َأِزيز)

 عىل النار.

 بكسر الميم، وسكون الراء، وهو: الِقْدر.)الِمْرجل(: 

 ، ويغيل بالبكاء.ملسو هيلع هللا ىلصوالمعنى: يجيش جوفه 

قرأ أ، قلت: «اقرأ لعَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال يل النبيُّ بن مسعود عن عبد اهلل ( 2)

حبي أن أسمعه من غريي»عليك وعليك ُأنزل؟، قال: 
ُ
، فقرأُت سورة «فإين أ

 ک ک ک ک     ڑ ڑ          ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ژ النساء، حتى بلغت:
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  ، فإذا عيناه َتْذِرفاِن.«أمسك»، قال: [النساء] ژ گ گ

 (u:) 

 ( 4583البخاري،) ( 800مسلم.) 

 (k:) 

 أي: تسيالِن بالدموع، كما يف رواية مسلم.(: َتْذِرفانِ )

، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: شهدنا بنًتا لرسول اهلل عن أنس بن مالك ( 3)

 الحديث.«... جالٌس عىل القبر، قال: فرأيُت عينيه تْدمعانملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهلل 

 (u:) 

 ( 2230(، الطيالسي )12275(، أمحد )1285البخاري.) 

 (k:) 

، وهو الطاهرة: السيدة ملسو هيلع هللا ىلصأي: شهدنا جنازة بنٍت لرسول اهلل (: شهدنا بنًتا)

، وكانت جنازهتا سنة تسٍع، وهي: زوج سيدنا عثمان بن عفان أم كلثوم 

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص.أي: تسيالن بالدموع )تدمعاِن(: 

عىل ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: دخلنا مع رسول اهلل عن أنس بن مالك ( 4)

إبراهيم، فقب َلُه، ملسو هيلع هللا ىلص ، فأخذ رسول اهلل شا إلبراهيم سيف الَقْيِن، وكان ظئرً  أبي

ه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجوُد بنَْفِسِه، فجعلْت عينا رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وَشم 

يا ابن »: وأنت يا رسول اهلل؟ فقال: تْذِرفاِن، فقال له عبد الرمحن بن عوف 
 العَْي تدمُع، والقلَب حيزُن، إنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص: ، ثم أتبعها بُأخرى، فقال «َعْوف إنها رمحةٌ 

 .«وال نقول إال ما يريض ربينا، وإنَّا بفراقَك يا إبراهيُم ملحزونون
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 (u:) 

 ( 2315(، مسلم )1303البخاري.) 

 (k:) 

 واسمه: البراء بن أوس األنصاري.(: أبي سيف)

اد، قيل: كل صانٍع َقيٌن، وق )القْين(: ان بفتح القاف وسكون الياء: هو: الحد 

 الحديدة عملها، وقان اإلناء: أصلح.

بكسر الظاء وسكون الهمزة، وهو: زوج المرضعة، واسمها: َخْوَلة )ظئًرا(: 

 بنت المنذر بن بني النجار، أمُّ ُبْردة.

 أي: عىل أبي سيف القْين. )ثم دخلنا عليه(:

ه(: ىل كمن يشمُّ رائحًة، وهذا يدلُّ ع هأي: وضع أنفه ووجهه عىل َوْجه )وَشمَّ

 المبالغة يف محبة األطفال.

 رغرة، عىل وشك الموت.غأي: يف حال االحتضار وال)جيوُد بنفسه(: 

أي: أتبع تلك المرة من البكاء بمرة أخرى، أو أتبع تلك )َأْتبعها بأخرى(: 

 الدمعة بدمعة أخرى.

هذا يدلُّ عىل أنه إذا مل يقل بلسانه شيًئا من )وال نقول إال ما يرضي ربُّنا(: 

 ندب والنياحة، وما ال يرضاه اهلل تعاىل فال بأس بالبكاء.ال

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة كالمِِه 

أنه كان إذا تكل م بكلمٍة أعادها ثالًثا، »ملسو هيلع هللا ىلص: ، عن النبيِّ أنس عن  (1)

 .«حتى تفهم عنه، وإذا أتى عىل قوٍم فسل م عليهم، سل م عليهم ثالًثا

 (u:) 

 ( التر13221(، أمحد )95البخاري ،)( 3640مذي.) 

َيْسُرُد َسْردكم هذا، ملسو هيلع هللا ىلص ما كان رسوُل اهلل »، قالت: عن عائشة ( 2)

 «.نه، فصل، يحفظه َمْن جلس إليهولكنه كان يتكل م بكالٍم يبيِّ 

 (u:) 

 ( واللفظ له.3639(، الترمذي )2493(، مسلم )3568البخاري ) 

 (k:) 

ىل وجه السرعة بضم الراء، أي: يصل الحديث بالحديث ع(: َيْسُردُ )

 واالستعجال.

أي: يتكلم بكالم واضٍح، مفهوم، عىل سبيل التأين، خوف التباسه عىل نه(: )يبيِّ 

المستمع، كان يعيد الكلمة ثالًثا لتفهم عنه، يكاد َمْن يسمعه أن يحفظ ما يقوله من 

 شدة تأنيه.

 أي: واضٌح، مفهوم، ظاهر الحروف والمخارج.)َفْصل(: 

، قال: سألُت خايل هنَد بن أبي هالة عن الحسن بن ع( 3)
ٍّ
اًفا –يل  -وكان وص 

متواصل »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصقلت: ِصْف يل منطق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص... عن ِحْلية رسول اهلل 

ْكت، ال يتكلُم يف غير حاجٍة،  األحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل الس 
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، ال فضوٌل وال يفتتح الكالم ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم، َفْصٌل 

 الحديث.« تقصيٌر...

 (u:) 

 .سبق تخريجه مراًرا 

 (k:) 

كان يهتمُّ بإخراج الكالم ملسو هيلع هللا ىلص الِشْدُق جانب الفم، والمعنى: أنه (: بأشداقه)

 واضًحا جلًيا، من مخارجه الصحيحة لُيْفهم كما أراده.

 أي: يتكلم بالكالم القليل اللفظ، الكثير المعاين.)بجوامع الكلم(: 

 أي: بيٌِّن ظاهر، يحفظه َمْن يسمعه.)َفْصل(: 

الفضول: الزائد عن الحاجة، والتقصير: أن ال يفي )ال فضوٌل وال تقصيٌر(: 

 الكالم بالمعنى المراد.

 ال زيادة فيه، وال نقصان، مع كونه جامًعا لمعاٍن كثيرة.ملسو هيلع هللا ىلص فكان كالمه 

ترتيٌل ملسو هيلع هللا ىلص  كان يف كالِم رسول اهلل»، قال: عن جابر بن عبد اهلل ( 4)

 «.أو َتْرسيٌل 

 (u:) 

 ( البيهقي يف 4838أبو داود ،)«(، 312« )اآلداب»(، و5760« )الكبرى

 (.147« )الزهد»(، ابن المبارك يف 26294ابن أبي شيبة )

 (.6477« )الجامع الصغير»رمز السيوطي لصحته يف  -

(، 5827« )مشكاة المصابيح»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

نه يف   (.4823« )صحيح الجامع»وحس 
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 (k:) 

ل، مع تبيين الحروف والحركات، بحيث يتمكن أأي: ت(: ترتيل) ٍن، وتمهُّ

ها.  السامع من عدِّ

 بمعنى الترتيل.)ترسيل(: 

ه العادُّ ملسو هيلع هللا ىلص ، أن النبي  عن عائشة ( 5) ُث حديًثا لوعد  كان يحدِّ

 ألحصاُه.

 (u:) 

 ( 9324(، مسلم )3567البخاري.) 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة قراءتِِه 

ملسو هيلع هللا ىلص ، عن قراءة النبيِّ قتادة، قال: سألُت أنَس بَن مالٍك عن  (1)

ا»فقال:   «.كان َيُمدُّ مدًّ

 (u:) 

 ( أمحـــد 1353(، ابــن ماجــه )1465(، أبــو داود )5045البخــاري ،)

(12198.) 

 (k:) 

ا) ، واللِين، يعني: أنه كان إذا قرأ القرآن يمدُّ ما كا(: َيُمدُّ َمدًّ ن من حروف المدِّ

 بالقدر المعروف، وبالشرط المعلوم عن أرباب الوقوف.

ُع »، فقالت: ملسو هيلع هللا ىلصعن ُأمِّ سلمة، أهنا ُسئِلت عن قراءة رسول اهلل ( 2) كان يقطِّ

  ڀ ژ ژ  ڀ پ پ پ پ ژ ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ      ٱ ژيًة آيًة: آ قراءته

 .ژ  ٺ ٺ   ٺ ٺ ژ ژ ڀ ڀ

 (u:) 

 ( أبو26583أمحد ،) ( الدارقطني 2927(، الترمذي )4001داود ،)

 (.2910) م(، الحاك1191)

- . ه الذهبيُّ  قال الحاكم: هذا حديٌث صحيح عىل شرط الشيخْين، وأقر 

 قال الدارقطني: إسناده صحيح، وكلُّهم ثقات. -

صحيح »، و«صحيح الترمذي»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 (.5000« )الجامع
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ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن أبي قيس، قال: سألُت عائشة، كيف كانت قراءُة النبيِّ عن ( 3)

كلُّ ذلك قد كان يفعل، رب ما أسر  »بالليل؟ أكان ُيِسرُّ بالقراءة، أم يجهر؟ فقالت: 

 ، فقلُت: الحمد هلل الذي جعل يف األمر سعة.«بالقراءة، ورب ما َجَهر

 (u:) 

 ( ا1437(، أبــو داود )449الترمــذي ،) الســنن الكبــرى»لبيهقــي يف »

نة»(، البغوي يف 4836)  (.916« )شرح السُّ

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. -

مختصر »، و«صحيح أبي داود»، و«صحيح الترمذي»صححه األلباين يف  -

 (.166« )الشمائل

ل، قال: ( 4) ة عىل ناقتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت رسوَل اهلل »عن عبد اهلل بن مغف  ، يوم فتح مك 

عُ   «.وهو يقرأ سورة الفتح ُيَرجِّ

 (u:) 

 ( 1467(، أبو داود )20565(، أمحد )794(، ومسلم )4281البخاري.) 

 (k:) 

ُع ) المقصود بالترجيع هنا، هو: تحسين الصوت، والتغني بالقرآن (: يرجِّ

.  الكريم عند اإلتيان بالمدود، من خالل ترديد الصوت بالحلق، وإشباع المدِّ

 يث: مشروعية التغني بالقرآن، مع المحافظة عىل أصواته، وأحكامه.ويف الحد

؟ فقال: ملسو هيلع هللا ىلص: كيف كانت قراءة النبيِّ ( عن قتادة، قال: ُسئِل أنس 5)

ا» ، ويمدُّ  ژ ھ    ھ ژ، يُمدُّ بـ  ژ ھ  ھ ھ    ھ ژ، ثم قرأ: «كانت مدًّ

 .ژ ھ ژ، ويمّد بـ  ژ  ھ ژبـ
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 (u:) 

 ( الدارقطني5046البخاري ،) (البغوي يف 852(، الحاكم )1177 ،)

نة»  (.1214« )شرح السُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة أكلِِه 

أصابعه  عَق كان إذا أكل طعاًما لَ ملسو هيلع هللا ىلص: »، أن  رسول اهلل أنس عن  (1)

كلْها»الثالث، قال: وقال: 
ْ
 ،إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها األذى، ويلأ

فإنكم ال تدرون يف أي »ْصعة، قال: ، وَأَمرنا أن َنْسُلَت الق«وال يدعها للشيطان

 «.طعامكم البركة

 (u:) 

 ( 1803(، الترمذي )3845(، أبو داود )14089(، أمحد )2034مسلم.) 

 (k:) 

 أي: يزيل، ويمسح ما عليها من أذى وقذر بالمنديل، ونحوه.(: َفْلُيِمطْ )

 أي: نمسُح.ْسُلت(: نَ )

طعام الذي يحضر اإلنسان، فيه أي: أن ال)ال تدرون يف أي طعامكم البركة(: 

بركة، وهذه البركة ال يدري هل هي فيما أكل، أو ما بقي عىل األصابع، أو يف أسفل 

 الصفحة، أو يف اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ عىل هذا كلِّه لتحصل البركة.

يأكُل بثالث ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »، قال: عن كعب بن مالك ( 2)

 «.أن يمسحها أصابَع، ويلعُق يده قبل

 (u:) 

 ( 2076(، الدارمي )27167(، أمحد )3848(، أبو داود )2032مسلم ،)

 (.5251ابن حبان )

كان يجعل يمينه لطعامه، ملسو هيلع هللا ىلص أن  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص: »( عن حفصة زوج النبيِّ 3)
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 «.وشرابه، وثيابه، ويجعل شماَلُه لما سوى ذلك

 (u:) 

 ( ابن حب7060(، أبو يعىل )32أبو داود ،)( 7091(، الحاكم )5227ان ،)

 (.346« )الكبير»(، الطبراين يف 547« )الكبرى»البيهقي يف 

نه الحافظ يف  -   (.1/146« )نتائج األفكار»حس 

 «.والتعليقات الحسان»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 «.سنن أبي داود»وصححه شعيب األرناؤوط عىل  -

أكل كتَِف شاٍة، َفَمْضَمَض، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  أن رسول: »عن أبي هريرة ( 4)

 «.وغسل يديه، وصّلى

 (u:) 

 ( 2533(، الطيالسي )9049(، أمحد )493ابن ماجه.) 

 (: هذا إسناٌد رجاله ثقات.1/71« )مصباح الزجاجة»قال البوصيري يف  -

 «.صحيح ابن ماجه»وصححه األلباين يف  -

 «.مسند أمحد»، و«سنن ابن ماجه»وصححه شعيب األرناؤوط عىل  -

 .«ال آكل ُمتَِّكًئا»ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبي جحيفَة، قال: قال رسول اهلل ( 5)
 (u:) 

 ( 3262(، ابن ماجه )3769(، أبو داود )18754(، أمحد )5398البخاري.) 

 (k:) 

ًئا) االتكاء هو: َمْن مال يف قعوده معتمًدا عىل أحد شقيه، وهذا هو (: متكِّ

 المشهور.
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 وطاٍء متمكنًا معقدته من األرض )متربًعا(.وقيل: هو الجالس عىل 

 وقيل: هو المسند ظهره إىل شيء حال أكله.

 وقيل: يضع إحدى يديه عىل األرض.

نن»قال اإلمام الخطابي يف   (:4/243« )معامل السُّ

والمعنى أين إذا أكلُت مل أقعد متمكنًا عىل األوطية والوسائد، فعل َمْن يريد أن »

ع يف األلوان، ولكني آكل ُعْلقًة، وآخذ من الطعام يستكثر من األطعمة، و ، ُبْلغةيتوس 

أنا عبٌد آكل »يأكل مقعًيا، ويقول: ملسو هيلع هللا ىلص فيكون قعودي مستوفًرا له، وروى أنه كان 
 اهـ. «كما يأكل العبد

 «.ُمْقعًيا، يأكل تمًراملسو هيلع هللا ىلص رأيُت النبي  »، قال: عن أنس بن مالٍك ( 6)

 (u:) 

 ( النسائي يف2044مسلم ،) «نة»(، البغوي يف 6711« )الكبرى « شرح السُّ

(2842.) 

 (k:) 

 فز.ويه، وركبتيه عىل األرض، ِجْلسة الُمْستتأي: يلصق عقبيه بَألي(: ُمْقعًيا)

عىل َأبي، قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: نزل رسول اهلل عن عبد اهلل بن ُبْسر ( 7)

بنا إليه طعاًما َوَوْطَبًة، فأكل منها، ثم ُأتَِي بتمرٍ  نوى بين ل، فكان يأكُلُه، ويلقي افقر 

ب ابة والوسطى  الحديث.«... إصبعيه، ويجمع الس 

 (u:) 

 ( البغوي يف 2042مسلم ،)«ن ة  (.3005« )شرح السُّ
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 (k:) 

تخلط  ،لَوْطبة بفتح الواو، وسكون الطاء، تمٌر، وأقٌِط، وسمنٌ ا(: وَوْطَبة)

ى كالثريد، ويسمى   «.الَحْيس»وتعجن، وتسو 

أي: يجعله بينهما لقل ته، ومل يلقه يف إناء التمر؛ لقي النوى بين إصبعيه(: )ي

 لئال يختلط بالتمر، وقيل: كان يجمعه عىل ظهر اإلْصبعيِن، ثم يرمي به.

بتمٍر عتيٍق، فجعل ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: ُأتَِي النبيُّ عن أنس بن مالك ( 8)

وَس منه.  يفتُِّشُه، يخرج السُّ

 (u:) 

 ( 3822أبو داود)( البيهقي يف 3333، ابن ماجه ،)«(، 14634« )الكبرى

 (.5494« )شعب اإليمان»و

 «.صحيح ابن ماجه»، و«صحيح أبي داود»صححه األلباين يف  -

 «.سنن أبي داود»وصححه شعيب األرناؤوط عىل  -

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة طعامِِه 

سأل َأهله األُُدَم، فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلص ، أن النبي  جابر بن عبد اهلل عن  (1)

، فدعا به، فجعل يأكل به، ويقول: م ُدُم »اعندنا إال خلٌّ
ُ
، نِْعَم األ ُدُم اخللي

ُ
نِْعَم األ

 .«اخلَلي 
 (u:) 

 ( النسائي يف 14925(، أمحد )2052مسلم ،)«(، 6594« )الكبرى

 (.3317(، ابن ماجه )3821(، أبو داود )1839الترمذي )

 (k:) 

، مثل: ُكُتب وكِتاب، وهو: «إِدام»بضم الهمزة والدال، مجع: (: اأُلُدمُ )

 الُغموس الذي يؤكل بالخبز ونحوه.

، وكان بيننا، وبين الحيِّ ( 2)  عن َزْهَدٍم، قال: كنا عند أبي موسى األشعريِّ

إخاٌء، فُأتَِي بطعام فيه لحُم دجاٍج، ويف القوم رجٌل جالٌس، أمحُر، فلم « َجْرم»من 

 الحديث.« يأكل منه...ملسو هيلع هللا ىلص  رسوَل اهلل َيْدُن من طعامه، قال: اْدُن، فقد رأيُت 

 (u:) 

 ( 1649(، مسلم )5518البخاري.) 

 (k:) 

« الَجْرم»بفتح الجيم، وسكون الراء: قبيلة من قبائل العرب، و(: َجْرم)

 َجْرماِن: َجْرم قضاعة، وَجْرم طيء.

 أي: مؤاخاة.)إخاء(: 
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 أي: لونه أبيض ضارٌب للُحْمَرة.)أمحر(: 

 : يأكل من الدجاج.أي)يأكل منه(: 

لكوا الزيَت، »ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول اهلل عن عمر بن الخطاب ( 3)
ِهُنوا به، فإنه من شجرة مباركة  .«وادَّ

 (u:) 

 ( الطبراين يف 1851الترمذي ،)«(، 3319(، ابن ماجه )9196« )األوسط

 (.82« )المختارة»(، والضياء يف 7142(، الحاكم )13عبد بن محيد )

.قال ال -  حاكم: حديث صحيح عىل شرط الشيخْين، ووافقه الذهبيُّ

صحيح »، و«صحيح ابن ماجه»، و«صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

 (.379« )السلسلة الصحيحة»(، و4498« )الجامع

لطعام صنَعُه، ملسو هيلع هللا ىلص : أن  خي اًطا دعا النبي  عن أنس بن مالك ( 4)

ب خبَز شعير،ملسو هيلع هللا ىلصفذهبُت مع النبيِّ  اٌء وقديٌد،  ، فقر  ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت النبي  »ومرًقا فيه ُدب 

اَء من َحَوالِي القْصعة ب  اَء بعد يومئٍذ.«يتتبع الدُّ ب   ، فلم َأَزْل ُأحبُّ الدُّ

 (u:) 

 ( 2041(، مسلم )5436البخاري.) 

 (k:) 

بضمِّ الدال، وتشديد الباء منوًنا، وهو فاكهة ذات لوٍن برتقايل أو أصفر (: ُدبَّاء)

 قايل، وقيل: غير ذلك، واهلل أعلُم.برت

هو اللحم المقدد الخايل من الدهن، والمقط ع لعدة شرائح طويلة، )قديد(: 

اًل بالعديد من الصلصات والتوابل، ويشبه تبويكون هذا اللحم مجفًفا، ومملًحا، وم
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ى بـ  إىل حدٍّ   «.البسطرمة»كبير ما يسم 

 لقصعة ليأخذه، ويأكله.أي: يلتمس، ويتحرى الدباء يف ا)يتتبع(: 

 أي: جوانب.)َحَوالي(: 

 :)  أي: بعد ذلك اليوم.)بعد يومئذ 

يحبُّ الَحْلواَء، ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »، قالت: عن عائشة ( 5)

 «.والعسَل 

 (u:) 

 ( 1474(، ومسلم )5431البخاري.) 

 (k:) 

بعدها تنبيًها المراد بالحلواء هنا: كلُّ شيٍء ُحْلٌو، وَذَكَر العسل (: الَحْلواء)

ته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام.عىل شرافت  ه ومزي 

ا، فأكل منه، ثم قام إىل ملسو هيلع هللا ىلص عن أمِّ سلمة، أهنا قربْت للنبيِّ  (6) َجنًْبا َمْشويًّ

 الصالة، ومل يتوضأ.

 (u:) 

 ( 6985(، أبو يعىل )1829(، الترمذي )183(، النسائي )26622أمحد ،)

 (.2846« )ن ةشرح السُّ »البغوي يف 

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. -

(، 138« )مختصر الشمائل»، و«صحيح الترمذي»صححه األلباين يف  -

 «.صحيح النسائي»و

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -
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 (k:) 

ها، أو ضُلعها، وقد يطلق الَجنْب عىل القطعة من (: َجْنًبا) جنب الشاة: شقُّ

 انت معظمه.الشيء إذا ك

 وي شيًّا، أي: عرضه للنار فنضج.شمن َشَوى اللحم يا(: يًّ )مشو

يف دعوٍة، فُرفَِع إليه ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: ُكن ا مع النبيِّ عن أبي هريرة ( 7)

 الذراع، وكانت تعجبه، فنهَس منها هنسًة.

 (u:) 

 ( 194(، مسلم )3340البخاري.) 

 (k:) 

 أي: دعوة إىل طعاٍم.(: يف دعوة)

قالوا: ألهنا أعجل نضًجا، وأخف عىل المعدة، راع وكانت تعجبه(: )الذ

هتا وحالوهتا.  وأسرع هضًما، مع لذ 

 بالسين، أخذ لحمها من العظم بأطراف أسنانه.)فنهس(: 

فضُل اعئشة »ملسو هيلع هللا ىلص:  ، قال: قال النبيُّ عن أبي موسى األشعري ( 8)
 .«ىلع النساء كفضل الرثيد ىلع سائر الطعام

 (u:) 

 (.2446(، مسلم )3433خاري )الب 

 (k:) 

ر، يبلل بالمرق، ويوضع عليه اللحم.(: الثريد)  هو: الخبز المكس 

َأْوَلَم عىل صفية بنِت حييٍّ ملسو هيلع هللا ىلص : أن النبي  عن أنس بن مالك  (9)
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 بَسويٍق، وتمر.

 (u:) 

 ( النسائي يف 1909(، ابن ماجه )3744(، أبو داود )1095الترمذي ،)

 (.12078(، أمحد )4061(، ابن حبان )6656« )الكبرى»

صحيح »، و«صحيح أبي داود»، و«صحيح الترمذي»صححه األلباين يف  -

 «.ابن ماجه

 «.سنن ابن ماجه»، و«سنن أبي داود»وصححه شعيب األرناؤوط عىل  -

 (k:) 

 أي: صنع وليمة، وهي وليمة الُعْرس.(: َأْوَلمَ )

ويق، طعام يصنع من القمح)بسويق(:  ص، ثم  الس  والشعير، ويخبُز حتى يحم 

عند استخدامه يطحُن ثانية ويوضع عليه زيت وعسل ويؤكل، كلٌّ حسب 

 استخدامه له.

يف منزلنا، فذبحنا له ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: أتانا النبيُّ عن جابر بن عبد اهلل  (10)

 .«كأنهم علموا أنَّا حنبي اللحم»شاًة، فقال: 
 (u:) 

 ( 46(، الدارمي )14245أمحد)( الترمذي  -1952، ابن حبان ،)موارد

 ( واللفظ له.180« )الشمائل المحمدية»

 (.152« )مختصر الشمائل»صححه األلباين يف  -

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

  النبيُّ عن عائشة ( 11)
هل »ذات يوٍم، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، قالت: دخل عيل
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، ثم أتانا يوًما آخر، فقلنا: «صائم فإين إذن»، فقلنا: ال، قال: «عندكم يشٌء؟

 ، فأكل.«أرينيه، فلقد أصبحت صائًما»رسول اهلل، ُأهدي لنا َحيْس، فقال:  يا

 (u:) 

 ( 734(، الترمذي )2455(، أبو داود )24220(، أمحد )1154مسلم ،)

 (.2326النسائي )

 (k:) 

الدقيق، أو ويضاف إليه  أي: طعام مصنوع من َخْلط السمن بالتمر،(: َحْيس)

ى كالثريد.  اللبن المجفف، ثم يعجن، ويسو 

ثالثين ومئة، فقال ملسو هيلع هللا ىلص عن عبد الرمحن بن أبي بكر، قال: ُكن ا مع النبيِّ ( 12)

، فإذا مع رجل صاٌع من طعام، أو نحوه، «هل مع أحٍد منكم طعام؟»ملسو هيلع هللا ىلص: النبيُّ 

َبْيًعا »ملسو هيلع هللا ىلص: النبيُّ  ، طويل، بغنٍم يسوقها، فقالنٌ فُعجن، ثم جاء رجٌل مشرٌك، ُمْشعا
، قال: ال، بل بيٌع، فاشترى منه شاًة، فُصنعْت، وأمر «أم هبة؟»، أو قال: «أم عطية

اهلل، ما يف الثالثين والمئة إال قد َحز  النبيُّ  وايمالبطن أن ُيْشوى،  دبسواملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

ة من سواد بطنها، إن كان شاهًدا أعطاها إياه، ُح له ملسو هيلع هللا ىلص  بأ له، إن كان غائًبا خوز 

فجعل منها قصعتْيِن، فأكلوا أمجعون، وشبعنا، ففضلت القصعتاِن، فحملناه عىل 

 البعير، أو كما قال.

 (u:) 

 ( 2056(، مسلم )2618البخاري.) 

 (k:) 

 أي: منكوش الشعر، متفرُقُه.(: ُمشعان)
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قيل: ما يف البطن من كبد، وُكىل، وقلب، ورئتين، وقيل: )َسَواد البطن(: 

 وهو قول مجهور المفسرين.الكبد، 

من ألفاظ القسم، مثل )واهلل( )باهلل(... ونحوه، ومهزته: مهزة )واْيُم اهلل(: 

 وصل، وتقرأ مهزة قطع أيًضا، وميمه مضمومة.

 أي: قطع.(: )َحزَّ 

ة(:   بضم الحاء، القطعة المحزوزة من اللحم.)ُحزَّ

ئ، ويحضر ذلك أي: عزل نصيبه من اللحم، واحتفظ به حتى يج)َخَبأ له(: 

 الغائب.

 أي: الطعام الذي فضل من الشاة.)فحملناُه(: 

، قال: قدمنا الحديبية مع رسول اهلل بن األكوع  عن سلمة( 13)

قذُت نثم ساق الحديث بطوله... وفيه: إذا بالٌل نحر ناقًة من اإلبل الذي استملسو هيلع هللا ىلص... 

 الحديث.« من كبدها وَسنَامها...ملسو هيلع هللا ىلص من القوم، وإذا هو يشوي لرسول اهلل 

 (u:) 

 ( 7173(، ابن حبان )16539(، أمحد )1807مسلم.) 

 (k:) 

بة عىل (: َسَنامها) َسنام اإلبل، بفتح السين، عبارة عن ُكَتل من الشحم محد 

 ظهر البعير، أو الناقة ترى بالعين لشدة ارتفاعها.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة خبزه 

ُت الليايَل المتتابعَة يبيملسو هيلع هللا ىلص كان رسوُل اهلل »، قال: ابن عباس عن  (1)

 «.طاوًيا وأهُلُه، ال يجدون َعَشاًء، وكان أكثر خبزهم خبَز الشعير

 (u:) 

 ( الطبراين يف 3347(، ابن ماجه )3545(، أمحد )2360الترمذي ،)

نة»(، البغوي يف 11900( )11/328« )الكبير»  (.4077« )شرح السُّ

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. -

 «.المسند»عالمة أمحد شاكر عىل هامش صححه ال -

نه األلباين يف  - السلسلة »، و«صحيح ابن ماجه»، «صحيح الترمذي»وحس 

 (.2119« )الصحيحة

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 (k:) 

 أي: خايل البطن، جائًعا.(: طاوًيا)

ل رسوُل اهلل بَن سعٍد، فقلُت: هل أك عن أبي حازم، قالت: سألُت سهَل ( 2)

؟ فقال سهل: ملسو هيلع هللا ىلص  ، من حين ابتعثه اهلل حتى ملسو هيلع هللا ىلص ما رأى رسول اهلل »الن ِقي  الن ِقي 

ما »ل؟ قال: خمناملسو هيلع هللا ىلص ، قال: فقلُت: هل كانت لكم يف عهد رسول اهلل «قبضه اهلل

، قال: قلت: كيف «ُمنُْخاًل، من حين ابتعثه اهلل حتى قبضه اهللملسو هيلع هللا ىلص رأى رسوُل اهلل 

ما طار، وما بقي وٍل؟ قال: كنا نطحنُُه وننفُخُه، فيطير خير غير منكنتم تأكلون الشع

يناُه فأكلناه.  ثر 
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 (u:) 

 ( النسائي يف 3335(، ابن ماجه )5413البخاري ،)«(، 11788« )الكبرى

 (.6347ابن حبان )

 (k:) 

 هو: َسَلمة بن دينار.(: أبو حازم)

 ٍة حتى يصير نظيًفا أبيض.الدقيق األبيض، الذي ُنِخل مرة بعد مر)النقي(: 

يناُه(:   أي: عجناُه بالماء، حتى يصير عجينًا.)ثرَّ

عىل ِخواٍن حتى مات، وما ملسو هيلع هللا ىلص مل يأكِل النبيُّ »، قال: عن أنس ( 3)

 «.ا حتى ماتقً أكل ُخبًزا ُمَرق

 (u:) 

 ( النسائي يف 2363(، الترمذي )6450البخاري ،)«(.6604« )الكبرى 

 (k:) 

الخاء، شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، كالمنضدة، أو  بكسر(: ِخوان)

 ونحومها. ،الطبلي ة

ملسو هيلع هللا ىلص أي: األرغفة الواسعة الرقيقة، وهو طعام المترفين، ومل يتركه النبيُّ ًقا(: ق)مر

 ألنه حراٌم، ولكن زهًدا يف الدنيا، وترًكا للتنعم، وإيثاًرا لما عند اهلل، وغير ذلك.

 «.خبز الشعيرملسو هيلع هللا ىلص كان يفضُل عن أهل بيت النبيِّ ما »عن أبي ُأمامة قال: ( 4)

 (u:) 

 ( الطبراين يف 22184(، أمحد )2359الترمذي ،)«(، 7680« )الكبير

نة»البغوي يف   (.4075« )شرح السُّ
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 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. -

« صحيح الترغيب والترهيب»، و«صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

(3270.) 

 «.المسند»عيب األرناؤوط عىل هامش وصححه ش -

 (k:) 

أي: مل يكن ُخبز الشعير فائًضا عن (: ما كان يفضل عن أهل بيت النبيِّ )

حاجتهم، بل ربما كان أقل  منها، وخبز الشعير من أشدِّ أنواع المخبوزات طعًما 

د ه كثير من الناس، ومع ذلك فقغْلمًسا، ففيه خشونة وصالبة، وال يستسيمومذاًقا و

 ال يجده ليشبع منه هو وأهله.ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ 

يف اليوم شيء من خبز الشعير حتى يأكله هو وأهله ملسو هيلع هللا ىلص فكان ال يفضل عنده 

 .الثاين

من خبز شعير يومين ملسو هيلع هللا ىلص ما شبع آل محمٍد »، قالت: عن عائشة ( 5)

 ملسو هيلع هللا ىلص«.متتابعين حتى ُقبض رسول اهلل 

 (u:) 

 ( ابن ماجه 5723(، الترمذي )24665(، أمحد )2970مسلم ،)

(3346.) 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة ُشْربِِه 

ال بن َسُبرة،عن  (1)   النز 
ٌّ
َحَبة، فشرب  قال: أتى عيل عىل باب الر 

فعل ملسو هيلع هللا ىلص إن  ناًسا يكره أحُدهم أن يشرب وهو قائم، وإين رأيُت النبي  »قائًما، فقال: 

 .«كما رأيتموين فعلُت 

 (u:) 

 ( 130(، النسائي )3718(، أبو داود )5615البخاري.) 

 (k:) 

َحَبة)  رحبة مسجد الكوفة، وهو المكان الواسع أمام بابه.أي: (: الرَّ

 أي: شرب قائًما.)فعل(: 

 بَن أبي طالب شرب قائًما، فنظر إليه الناس كأهنم ( 2)
 
عن زاذان، أن  عيل

ًما، يشرب قائملسو هيلع هللا ىلص أنكروه، فقال: ما تنظرون؟!، إن أشرْب قائًما فقد رأيُت النبي  

 يشرب قاعًدا.ملسو هيلع هللا ىلص وإن أشرْب قاعًدا، فقد رأيُت النبي  

 (u:) 

 ( الطحاوي يف 795أمحد ،)«(، الطبراين يف 2106« )شرح مشكل اآلثار

 (.8927« )األوسط»

 «.المسند»صححه العالمة أمحد شاكر عىل هامش  -

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.المسند»وحس 

ه، قال: رأيُت رسول اهلل عن عمرو بن شعيب، عن أ( 3) ملسو هيلع هللا ىلص بيه، عن َجدِّ

 يشرُب قائًما وقاعًدا.
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 (u:) 

 ( البغوي يف 1883الترمذي ،)«ن ة  (.3048« )شرح السُّ

 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. -

نه األلباين عىل  -  (.177« )مختصر الشمائل»، و«صحيح الترمذي»وحس 

ال يرشبنَّ أحٌد »ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول اهلل عن أبي هريرة ( 4)
 .«منكم قائًما، فمن نيَِسَ فليستقئ

 (u:) 

 ( 8196(، أبو عوانة )8812(، البزار )2026مسلم.) 

، أنه رأى رجاًل يشرب قائًما، ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ عن أبي هريرة ( 5)

؟»، قال: لَِمْه؟، قال: «قِهْ »فقال له:  ، قال: ال، قال: «أيرُسَك أن يرشب معك اهلري

 .«رشب معك َمْن هو رشٌّ منه، الشيطانفإنه قد »
 (u:) 

 ( الطحاوي 8823(، البزار )2128(، الدارمي )8003أمحد ،)« شرح

 (.5579« )شعب اإليمان»(، البيهقي يف 2102« )مشكل اآلثار

ار، ورجال أمحد 5/79« )مجمع الزوائد»قال الهيثمي يف  - (: رواه أمحد والبز 

 ثقات.

وهذا سند صحيح، (: »175( )1/337« )سلسلة الصحيحةال»وقال األلباين يف  -

 اهـ.« هذا، قال ابن معين: ثقة« أبي زياد»رجاله ثقات، رجال الشيخين غير 

الصحيح المسند، مما ليس يف »وصححه الشيخ/ مقبل الوادعي يف  -

 (.1343( )2/358« )الصححين
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 (k:) 

ا، ئً فعل قاء يقُئ قيبكسر القاف، وسكون الهاء، اسم فعل أمر، من ال(: ِقهْ )

 ، والهاء للسكت.«قِهْ »فاألمر منه 

 أي: لماذا؟ والهاء للسكت.)لَِمْه(: 

ْرب قائًماملسو هيلع هللا ىلص أن  النبي  »، عن أنس ( 6)  «.َزَجر عن الشُّ

 (u:) 

 ( ــلم ــو داود )2024مس ــذي )3717(، أب ــه 1879(، الترم ــن ماج (، اب

 (.5321(، ابن حبان )3424)

 «.قائًما من َزْمزمَ ملسو هيلع هللا ىلص شرب النبيُّ »: ، قالعن ابن عباس ( 7)

 (u:) 

 ( 2027(، مسلم)5617البخاري.) 

  ،ْرب قائًما من مجموع هذه األحاديث يتبي ن أن هناك أحاديَث تنهي عن الشُّ

وأحاديث تبيح ذلك، وهذا يوهم أن هناك تعارًضا، وليس األمر كذلك، والذي 

از، وأحاديث النهي تحمل عىل قائًما تدلُّ عىل الجو هيظهر أن أحاديث شرب

وهذا  ،االستحباب، والحثِّ عىل ما هو أوىل وأكمل، فال إشكال وال تعارض

(. 13/195« )صحيح مسلم»ملخص ما ذكره الحافظ النووي يف شرحه عىل 

 (، واهلل أعلُم.10/83« )فتح الباري»والحافظ ابن حجر يف 

ُس يفملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان رسول اهلل عن أنٍس ( 8) الشراب ثالًثا،  يتنف 

 ، قال أنس: فأنا أتنف س يف الشراب ثالًثا.«إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ»ويقول: 

 (u:) 
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 ( البغوي يف 13207(، أمحد )2028مسلم ،)«ن ة  (.3039« )شرح السُّ

 (k:) 

 أي: أكثر رواًء، وأدفُع للعطش من الشرب مرة واحدة.(: أروى)

 ة للبدن، وأسلم من المرض.أي: أكثر ُبْرًءا، أي: صح)وأبرأ(: 

 ُسهولًة يف الوصول للمعدة، وأقوى هضًما. أكثرأي: )وأمرأ(: 

  ومعنى يتنف س يف الشراب ثالًثا، أي: يشرب ثم يبعد فمه عن اإلناء

 يتنف س، وهكذا ثالًثا.و ثم يبعد فمه عن اإلناء ويتنف س، ويشرب

هذا ضرًرا عىل نفس  وليس المقصود أن يتنف س يف نفس الشراب ألن  يف

 الشارب، وعىل َمْن يشرب بعده، واهلل أعلُم.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة فاكهِتِه 

ٌر، فقال النبيُّ تم، وبين يديه خبٌز وملسو هيلع هللا ىلصصهيٍب، قال: قدمُت عىل النبيِّ عن  (1)

، «تأكل تمرًا وبك رمٌد؟»ملسو هيلع هللا ىلص: ، فأخذُت آكُل من التمر، فقال النبيُّ «اْدُن فَُكْ »ملسو هيلع هللا ىلص: 
م رسول اهلل فقلُت: إين أمضغُ   ملسو هيلع هللا ىلص. من ناحية ُأخرى، فتبس 

 (u:) 

 ( الطبراين يف 16591(، أمحد )8263(، الحاكم )3443ابن ماجه ،)

 (.64« )المختارة»(، والضياء يف 8/35( )7304« )الكبير»

- . ه الذهبيُّ  قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، وأقر 

 (.4/51« )مصباح الزجاجة»وصححه البوصيري يف  -

 (: حسن صحيح.3443« )صحيح ابن ماجه»قال األلباين يف و -

لمي ْسرعن سليم بن عامر، عن ابنْي بُ ( 2) ن، قاال: دخل علينا رسول اهلل يالسُّ

منا ُزْبًدا وملسو هيلع هللا ىلص  والتمَر. ًرا، وكان يحبُّ الزبدَ تم، فقد 

 (u:) 

 ( البيهقي يف 3334(، ابن ماجه )3837أبو داود ،)«شعب اإليمان »

 (.51« )المختارة»(، والضياء يف 432« )اآلداب»(، و5599)

 (.6983« )الجامع الصغير»رمز السيوطي لتحسينه يف  -

، «صحيح أبي داود»(، و4921« )صحيح الجامع»وصححه األلباين يف  -

 «.صحيح ابن ماجه»و

 «.سنن ابن ماجه»، و«سنن أبي داود»وصححه شعيب األرناؤوط عىل  -
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طب، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ، قالت: كانعن عائشة ( 3) يأكُل البطيخ بالرُّ

 .«نكرُس حرَّ هذا برَبد هذا، وبرَد هذا حبري هذا»فيقول: 
 (u:) 

 ( البيهقي يف 3836أبو داود ،)«شعب اإليمان»(، و14638« )الكبرى »

 (.431« )اآلداب»(، و5591)

، «صحيح أبي داود»(، و57) «السلسلة الصحيحة»حسنه األلباين يف  -

 (.4879« )صحيح الجامع» وصححه يف

ده شعيب األرناؤوط عىل  -  «.سنن أبي داود»وجو 

َطب ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت رسوَل اهلل »، قال: عن أنس ( 4) يجمع بين الرُّ

 «.والِخْربزِ 

 (u:) 

 ( النسائي يف 12449أمحد ،)«المختارة»(، الضياء يف 6692« )الكبرى »

(1920.) 

« مختصر الشمائل»(، و4916« )صحيح الجامع»صححه األلباين يف  -

(171.) 

 (k:) 

بكسر الخاء، وسكون الراء، وكسر الباء، نوع من البطيخ لونه (: زالِخْربِ )

 أصفر.

َطَب ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت النبي  »عن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب، قال: ( 5) يأكل الرُّ

 «.بالِقث اء
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 (u:) 

 ( 2043(، مسلم )5440البخاري.) 

 (k:) 

ل: هو الخيار، وقيل: نوع خاص يشبه الخيار، يقال له عند أهل قي(: الِقثَّاء)

 ة(، واهلل أعلم.ت  مصر )القَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َصْومِِه 

، ملسو هيلع هللا ىلصعن صوم النبيِّ  عبد اهلل بن شقيق، قال: سألُت عائشة عن  (1)

كان يصوُم حتى نقول: قد صام، قد صام، ويفطر حتى نقول: قد أفطر، قد »: فقالت

 «.ما رأيُتُه صام شهًرا كاماًل منذ قدم المدينة إال أن يكون رمضانأفطر، قالت: و

 (u:) 

 ( 2349(، النسائي )768(، الترمذي )1156مسلم.) 

يصوم شهرين متتابعْين إال ملسو هيلع هللا ىلص ما رأيت النبي  »عن أم سلمة، قالت: ( 2)

 «.شعبان ورمضان

 (u:) 

 ( النسائي يف 736الترمذي ،)«(، 2673« )برىالك»(، و2352« )المجتبى

نة»البغوي يف  (، 1648(، ابن ماجه )2336(، أبو داود )1720« )شرح السُّ

 (.302« )الشمائل»والترمذي يف 

 هذا إسناٌد صحيح.«: الشمائل»قال الترمذي يف  -

صحيح »، و«صحيح الترمذي»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 (.255« )مختصر الشمائل»، و«ابن ماجه

يصوم شهًرا أكثر من ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن النبيُّ »، قالت: ئشة عن عا( 3)

 «.شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كل ه

 (u:) 

 ( 1156(، مسلم )1970البخاري.) 
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 (k:) 

أي: كان يصوم أكثره، والعرب تطلق الكل  عىل األكثر، (: يصوم شعبان كلَّه)

 «.إال قلياًل  كان يصوم شعبان كل ه، كان يصوم شعبان»يوضحه رواية مسلم: 

ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل أكان ملسو هيلع هللا ىلص: لعدوية، أهنا سألت عائشة زوَج النبيِّ اعن معاذة ( 4)

يصوم من كل شهٍر ثالثة أيام؟ قالت: نعم، فقلُت لها: من أي أيام الشهر كان 

 «.مل يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم»يصوم؟ قالت: 

 (u:) 

 ( ابـــن ماجـــه 3245(، أبـــو داود )763(، الترمـــذي )1160مســـلم ،)

(1709.) 

ى صوم اإلثنين ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ »، قالت: عن عائشة ( 5) يتحر 

 «.والخميس

 (u:) 

 ( 1739(، ابن ماجه )2187(، النسائي )745الترمذي.) 

 قال الترمذي: حديث حسن غريب. -

صحيح »، و«صحيح النسائي»، و«صحيح الترمذي»صححه األلباين يف  -

 (.949( )4/105« )ليلإرواء الغ»، و«ماجه ابن

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َتَعطُّرِه 

ما »، فقالت: ملسو هيلع هللا ىلص، عن صيام النبيِّ محيٍد، قال: سألُت أنًسا عن  (1)

كنُت ُأحبُّ أن أراه من الشهر صائًما، إال رأيُتُه، وال ُمْفطًرا إال رأيُتُه، وال من الليل 

ًة وال حريرًة أليَن من كفِّ رسول قائًما إال رأيتُُه، وال نائًما إال رأيتُُه، وال َمِسسُت َخ  اهلل ز 

 ملسو هيلع هللا ىلص«.، وال َشِممُت مِْسكًة، وال َعبيرًة أطيَب رائحًة من رائحة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

 (u:) 

 ( 1973البخاري). 

 (k:) 

ةً )  نوع من النسيج خليط من الحريِر والصوِف عايل النعومة.(: َخزَّ

 نوع جيد من أخالط الطيب.)عبيرًة(: 

بالهاجرة إىل البطحاء، فتوضأ، ملسو هيلع هللا ىلص َحْيفَة، قال: خرج رسول اهلل عن أبي ُج ( 2)

ثم صىل الظهر ركعتْين، والعصر ركتْين، وبين يديه َعنََزٌة، كان يمرُّ من ورائها المرأُة، 

وقام الناس، فجعلوا يأخذون يديه فيمسحوَن هبا وجوههم، قال: فأخذُت بيده 

 ، وأطيب رائحًة من المسك.فوضعتها عىل وجهي، فإذا هي َأْبرُد من الثلج

 (u:) 

 ( 18767(، أمحد )3553البخاري.) 

 (k:) 

.(: باهلاجرة)  أي: يف وسط النهار عند اشتداد الحرِّ

 موضع خارج مكة، وهو الذي يقال له: األبطح.)البطحاء(: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     ََراهُ ــَكأنَك ت  

 

127 

127 

 

 بالتحريك، الرمح القصير، عند رأسه التواء إىل األسفل.)َعَنَزة(: 

صالة ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: صليُت مع رسول اهلل عن جابر بن سمرة ( 3)

ْي دانٌ لْ األُوىل، ثم خرج إىل أهله، وخرجت معه، فاستقبله وِ  ، فجعل يمسح َخد 

ي، قال: فوجدُت ليده َبْرًدا، أو  ا أنا فمسح َخدِّ أحدهم واحًدا واحًدا، قال: وأم 

 ريًحا، كأنما أخرجها مِْن ُجْؤَنِة عط ار.

 (u:) 

 ( والبغو2329مسلم ،) ن ة»ي يف  (.3659« )شرح السُّ

 (k:) 

ل ة(: ُجْؤنة) ، أو قل: الشنطة التي بضم الجيم، وسكون الهمزة، وهي: الس 

 يضع فيها العطاُر عطره من مختلف أنواعه.

ُحبيَب إيلَّ النساُء، »ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول اهلل عن أنس ( 4)
ة عيين يف الصًلة  .«والطيُب، وُجعلت قُرَّ

 (u:) 

 (، والطبراين يف 3530(، أبو يعىل )14037(، أمحد )3940نسائي )ال

 (.2676(، والحاكم )5203« )األوسط»

- . ه الذهبيُّ  قال الحاكم: هذا حديث صحيح عىل شرط مسلٍم، وأقر 

 (.11/340«: )الفتح»وصححه الحافظ يف  -

 «.صحيح النسائي»(، و3124« )صحيح الجامع»وصححه األلباين يف  -

إذا أراد َأْن يحرَم، ملسو هيلع هللا ىلص ، قالت: كان رسول اهلل ائشة عن ع( 5)

ْهن يف رأسه ولحيته بعد ذلك.  يتطيُب بأطيب ما يجُد، ثم أرى وبيَص الدُّ
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 (u:) 

 ( 5923( واللفظ له، البخاري )1190مسلم.) 

 (k:) 

 أي: بريق، ولمعان.(: وبيص)

هن(:   أي: الطيب، والعطر.)الدُّ

 «.كان ال يردُّ الطيَب ملسو هيلع هللا ىلص النبي   إن: »قال أنس بن مالك ( 6)

 (u:) 

 ( 12356(، أمحد )2789(، الترمذي )2582البخاري.) 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة حَِجامِتِه 

 «.احتَجَم ثالًثا يف األَْخدعْيِن والكاهلملسو هيلع هللا ىلص أن  النبي  : »أنس عن  (1)

 (u:) 

 ( ابن حبان 3483(، ابن ماجه )12191(، أمحد )3860أبو داود ،)

 (.3048(، أبو يعىل )6077)

التعليقات »، و«صحيح ابن ماجه»، و«صحيح أبي داود»صححه األلباين يف  -

 (.6045« )الحسان

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 (k:) 

، والبد  من خبير هبذه األماكن الرقبة يأي: مها عرقان يف جانب(: اأَلْخدعين)

 النظري يف ذلك كعلم الطب. لتحديدها تماًما، وال يكفي العلم

لب.)الكاهل(:   ما بين كتفي اإلنسان، وقيل: موضع العنق يف الصُّ

يحتجُم يف األخدعْيِن  ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »، قال: عن أنس ( 2)

 «.والكاهل، وكان يحتجُم لسبَع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين

 (u:) 

 ( 7477(، الحاكم )2051الترمذي.) 

 حديث حسن.قال الترمذي:  -

- .  وقال الحاكم: هذا حديث صحيح عىل شرط الشيخْين، ووافقه الذهبيُّ

، «صحيح الترمذي»(، و908« )السلسلة الصحيحة»وصححه األلباين يف  -
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 (.4927« )صحيح الجامع»و

احتجَم وهو ُمْحِرٌم عىل َظْهر ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول اهلل : »عن أنس ( 3)

 «.القدِم من وجع كان به

 (u:) 

 (، 2849« )المجتبى»(، النسائي يف 12682(، أمحد )1837اود )أبو د

(، ابن خزيمة 3952(، ابن حبان )3041(، أبو يعىل )3818« )الكبرى»و

(2659.) 

ابن خزيمة، وابن حبان،  ه(: صحح10/154) «الفتح»قال الحافظ يف  -

 ورجاله رجال الصحيح.

التعليقات »، و«دصحيح أبي داو»، و«صحيح النسائي»وصححه األلباين يف  -

 «.الحسان

ام؟ فقال: احتجَم ( 4) عن محيد، قال: ُسئِل أنُس بن مالك عن َكْسب الحج 

رسول اهلل، َحَجَمُه أبو طيبة، فأمر له بصاعْيِن من طعام، وكل م أهله، فوضعوا عنه 

 .«هو ِمْن أمثل دوائكم»أو  «إن أفضل ما تداويتم به احلجامة»من خراِجِه، وقال: 
 (u:) 

 ( 5696( واللفظ له، البخاري )1577مسلم.) 

 (k:) 

 هو محيد الطويل، أبو عبيدة البصرّي.(: ُحَميد)

عبٌد لبني  ،بفتح الطاء وسكون الياء، اسمه: نافع عىل الصحيحطيبة(:  )أبو

 حارثة، ومواله ُمحيِّصة بن مسعود.
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عبده من  ما كان يفرضه السيِّد عىل هنا« الخراج»)فوضعوا عنه من خراجه(: 

 غلٍة يكسبها له كل يوم، ويقال له: الضريبة أيًضا.

 أي: خففوا عنه هذه الضريبة، أو هذا الخراج.«: فوضعوا عنه»ومعنى: 

َمن احتجَم لسبَع »ملسو هيلع هللا ىلص: ، قال: قال رسول اهلل عن أبي هريرة ( 5)
 .«عرشةَ، وتسَع عرشة، وإحدى وعرشين، اكن شفاًء من لك داءٍ 

 (u:) 

 ( البيهقي يف 8613أبو داود ،)«شرح »(، البغوي يف 19535« )الكبرى

ن    (.7475(، الحاكم )3235« )ةالسُّ

.أقال الحاكم: هذا حديث صحيح عىل شرط مسلم، و - ُه الذهبيُّ  قر 

نه األلباين يف  - « صحيح الجامع»(، و622« )السلسلة الصحيحة»وحس 

مشكاة »و ،«صحيح أبي داود»، و«صحيح الترغيب والترهيب»(، و5968)

 (.4548« )المصابيح

خرُي يوٍم حَتْتجمون فيه: »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ عن ابن عباس ( 6)
وما مررُت بمإٍل من »، وقال: «سبَع عرشة، وتسع عرشَة، وإحدى وعرشين

رسي يب، إال قالوا: عليك باحلجامة يا حممد
ُ
 .«املًلئكة يللة أ

 (u:) 

 ( الحا2053(، الترمذي )3316أمحد ،)( 7473كم.) 

- .  قال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبيُّ

 ث حسن غريب.يوقال الترمذي: هذا حد -

 «.المسند»وصححه العالمة أمحد شاكر عىل هامش  -
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« صحيح الترغيب»(، و1847« )السلسلة الصحيحة»وصححه األلباين يف  -

نه يف 3463)  (.3332« )صحيح الجامع»(، وحس 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  لباسِهِ ُة صِفَ 

ملسو هيلع هللا ىلص حب  الثياب إىل رسول اهلل أكان »، قالت: ُأمِّ سلمَة عن  (1)

 «.الَقِميُص 

 (u:) 

 ( النسائي يف 3575(، ابن ماجه )1762(، الترمذي )4025أبو داود ،)

 (.7406(، الحاكم )9589« )الكبرى»

- .  وقال الحاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبيُّ

نه  -  الترمذي.وحس 

صحيح »، و«صحيح الترمذي»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 «.ابن ماجه

 (k:) 

اِن، وَجْيب يدخل اإلنسان (: القميص) هو: اسم لما يلبس من المخيط، له ُكم 

بي ة»فيه رأسه، ويحيط بالبدن، وهو ما يلبسه المصريون ويسمى بـ   «.الَجال 

اء واإلزار اللذين دنه أمكن يف الستر من الروإنما كان أحب  الثياب؛ أل

 يحتاجان إىل الربط واإلمساك، وغير ذلك، بخالف القميص، واهلل أعلُم.

ملسو هيلع هللا ىلص كان ُكمُّ قميص رسول اهلل »، قالت: عن أسماء بنت يزيد ( 2)

ْسغِ   «.إىل الرُّ

 (u:) 

 ( والترمذي يف 4027أبو داود ،)«نن « الشمائل»(، ويف 1765« )السُّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     َملسو هيلع هللا ىلص صُف النبيو  

 

134 

134 

 

 (.492« )اآلداب»(، واللفظ له، البيهقي يف 58)

نه الترمذيُّ يف  -  «.سننه»حس 

يوطي لحسنه يف  -  (.6828« )الجامع الصغير»رمز السُّ

ويش يف  - نه الشيخ/ عبد اهلل الدُّ  (.17)ص/« تنبيه القارئ»وحس 

 (k:) 

ْسغ) اعد.(: الرُّ  بضم الراء وسكون السين، وهو: ما بين الكفِّ إىل الس 

أن ملسو هيلع هللا ىلص كان أحّب الثياب إىل النبيِّ »، قال: عن أنس بن مالك ( 3)

 «.َيْلَبَسها الِحَبَرة

 (u:) 

 ( 2079(، مسلم )5813البخاري.) 

 (k:) 

، وهي: رداء، أو عباءة، أو كساء، أخضر يماين «ِعنَبة» وزن عىل(: الِحَبَرة)

 يجلب من اليمن.

بمكة، وهو ملسو هيلع هللا ىلص أتيُت النبي   عن عون بن أبي ُجَحيفة، عن أبيه، قال:( 4)

باألَْبطح، يف قبٍة له محراء من َأدم، قال: فخرج بالٌل بَوُضوئه، فمن نائٍل وناضٍح، 

ٌة محراُء، كأين أنظر إىل بياض ساقيهملسو هيلع هللا ىلص فخرج النبيُّ »قال:   «.عليه ُحل 

 (u:) 

 ( 376( واللفظ له، والبخاري )503مسلم.) 

 (k:) 

  باب مكة، ويقال له: البطحاء.موضع معروف عىل(: اأَلْبطح)
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 ملسو هيلع هللا ىلص.بفتح الواو، أي: ما تساقط من ُوضوء رسول اهلل )بَوُضوئه(: 

 :) أي: فمنهم َمْن ينال من وضوئه شيًئا، ومنهم َمْن َينَْضُح )فمن نائل  وناضح 

 عليه غيره شيًئا مما ناله، ويرش عليه بلاًل مما حصل له.

ة حتى اٍر ورداٍء، وال يقال لها ُحل  بضم الحاء، وهي مكونة: من إز)ُحلَّة(: 

 تكون من ثوبين من جنس واحٍد.

فذكرت  -ملسو هيلع هللا ىلص عن َقْيَلَة بنِت َمْخرمَة، قالت: قدمنا عىل رسول اهلل ( 7)

حتى جاء رجٌل، وقد ارتفعت الشمس، فقال: السالُم عليك يا  –الحديث بطوله 

تعني:  –، وعليه «وعليك السًلُم ورمحُة اهلل»ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل، فقال رسول اهلل 

 «.َأْسَماُل ُمَلي تْيِن، كانتا بزعفراٍن، وقد َنَفضتا -ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

 (u:) 

  نن»الترمذي يف شرح »البغوي يف »(، 67« )الشمائل»(، و2814« )السُّ

نة  (.25/8« )الكبير»(، الطبراين يف 3161« )السُّ

 موثقون.(: رواُتُه 1/859« )تخريج اإلحياء»قال الحافظ العراقي يف  -

 (: رجاله ثقات.6/9« )مجمع الزوائد»وقال الهيثمي يف  -

نه الحافظ يف  -  (.3/396« )الفتح»وحس 

نه ابن عبد البر يف  -  (.13/140« )االستيعاب»وحس 

نه األلباين يف  -  «.صحيح الترمذي»وحس 

 (k:) 

 ، وهو الثوب الَخَلق البايل القديم.«َسَمل»مجع (: َأْساَمل)

، وهي معروفة، ثوب طويل «ماَِلءة»، وهي تصغير «ُمَلي ة»مثنى َتْيِن(: )ُمَليَّ 
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ة.  عريض يوضع عادة عىل األِسر 

 بالزعفران. أي: كانتا مصبوغتْين)كانتا بزعفران(: 

 أي: وقد زال أثر هذا الزعفران، فلم يبَق منه إال القليل.)وقد نفضتا(: 

فرأيُت عليه ملسو هيلع هللا ىلص: حو النبيِّ ، قال: انطلقت مع أبي نعن أبي ِرْمثَة ( 8)

 ُبْردْين أخضرْيِن.

 (u:) 

 ( الترمذي يف 4065أبو داود ،)«(، 66« )الشمائل»(، و2812« )السنن

نة»(، البغوي يف 4203(، الحاكم )1572النسائي )  (.3090« )شرح السُّ

- .  قال الحاكم: حديث صحيح، ووافقه الذهبيُّ

صحيح »، و«صحيح الترمذي»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 «.النسائي

ذاَت َغَداٍة، وعليه مِْرٌط ملسو هيلع هللا ىلص ، قالت: خرج النبيُّ عن عائشة ( 9)

ٌل من شعر أسود.  ُمَرح 

 (u:) 

 ( 2813(، الترمذي )4032(، أبو داود )2081مسلم.) 

 (k:) 

 أي: ذات صباٍح.(: ذات غداة)

، أو صوف، أو َكت انٍ )ِمْرٌط(:   ، يؤتزر به.أي: كساٌء من خزٍّ

ل(:   أي: منقوش عليه صور رحال اإلبل، أو: هو الذي فيه خطوط.)ُمَرحَّ

البَُسوا من »ملسو هيلع هللا ىلص : ، قال: قال رسول اهلل عن ابن عباس ( 10)
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ُنوا فيها موتاكم، وإن خري  ثيابكم ابلياَض، فإنها ِمْن خري ثيابكم، وكفي
 .«أكحالكم اإلثمد، جيلو ابلرص، وينبت الشعر

 (u:) 

 (، ابن حبان 1472(، ابن ماجه )994(، الترمذي )4061و داود )أب

 (.2219(، أمحد )7378(، الحاكم )5423)

- .  قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبيُّ

 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. -

صحيح »، و«صحيح الترمذي»، و«صحيح أبي داود»صححه األلباين يف  -

 «.ابن ماجه

 «.المسند»مة أمحد شاكر عىل هامش وصححه العال -

البَُسوا »ملسو هيلع هللا ىلص : ، قال: قال رسول اهلل عن سمرة بن ُجنْدب ( 11)
 .«اثلياَب ابلياض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم

 (u:) 

 ( 3567(، ابن ماجه )2810( واللفظ له، الترمذي )20185أمحد ،)

 (.7379(، الحاكم )5322النسائي )

.قال الحاكم -  : صحيح عىل شرط الشيخين، ووافقه الذهبيُّ

 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. -

 (.3/135« )الفتح»وصححه الحافظ يف  -

صحيح »، و«صحيح ابن ماجه»، و«صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

 «.النسائي
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 (k:) 

ثر ألن الثياب البيض أكثر تأثًرا من الثياب الملونة، فتكون أكقالوا: (: أطهر)

 غساًل منها فتكون أطهر.

 )وأطيب(: أي: أنقى، فهي طيبة باعتبار ُخلوها دائًما من الوسخ والدنس.

َلبَِس ُجب ًة روميًة، ملسو هيلع هللا ىلص ن  النبي  إ»، قال: عن المغيرة بن شعبة ( 12)

 «.ضيقَة الكمْينِ 

 (u:) 

 ( النسائي 3563(، ابن ماجه )151(، أبو داود )1768الترمذي ،)(125 ،)

 (.18170د )أمح

 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. -

صحيح »، و«صحيح أبي داود»، و«صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

 «.صحيح النسائي»، و«ابن ماجه

 «.طاف النبيُّ مضطبًعا ُبْبرٍد أخضر»، قال: عن َيْعىل ( 13)

 (u:) 

 ( البيهقي يف 1883أبو داود ،)«رح ش»(، البغوي يف 9253« )الكبرى

نة  (.1901« )السُّ

نه األلباين يف  -  «.صحيح أبي داود»حس 

 (k:) 

 بضم الباء، كِساٌء مثُل البطانية يلتحف به، وعادًة ما يكون مخطًطا.(: بُِبْرد)

ساًء ملب ًدا،  ( عن أبي ُبْردة، قال: أخرجت إلينا عائشة 14)
وقالت: كِ
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غليًظا مما يصنع باليمن، وكساًء من  ، ويف رواية: إزاًراملسو هيلع هللا ىلصيف هذا ُنَزع روُح النبيِّ 

 هذه التي يدعوهنا الملب دة.

 (u:) 

 ( 2080(، مسلم )3108البخاري.) 

 (k:) 

ًعا، وقيل: الكساء الغليظ الذي يركب بعُضُه عىل بعض، (: ملبًَّدا) أي: مرق 

 وقيل: الخشنة الغليظة الصفيقة.

بمنًى يخطُب ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ( عن هالل بن عامر، عن أبيه، قال: رأيُت رسوَل 15)

 
ٌّ
 أمامه ُيعبِّر عنه. عىل َبْغَلٍة، وعليه ُبْرٌد أمحر، وعيل

 (u:) 

 ( البيهقي يف 15920(، أمحد )4073أبو داود ،)«(.5983« )الكبرى 

(: حديث رجاله 4/505« )إتحاف الخيرة المهرة»قال البوصيري يف  -

 ثقاٌت.

نه الحافظ يف  -  (.10/305« )الفتح»وحس 

 «.صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 (k:) 

أي: يبلُغ عنه الكالم إىل الناس الجتماعهم وازدحامهم، وذلك (: يعبُِّر عنه)

وسم، ويسمع سائرهم الصوت الواحد لما فيهم من مألن القول مل يكن ليبلغ أهل ال

 الكثرة.

ُبْردًة سوداء، ملسو هيلع هللا ىلص ، قالت: صنعُت لرسول اهلل عن عائشة ( 16)
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عجبه سها، فلما َعِرَق فيها وجد ريح الصوِف، فقذفها، قال: وأحسبه قال: وكان تُ فلب

 الريح الطيبة.

 (u:) 

 ( النسائي يف 25117(، أمحد )4074أبو داود ،)«(، 9488« )الكبرى

 (.7393(، والحاكم )4184« )الكبرى»(، البيهقي يف 6395حبان ) ابن

.قال الحاكم: حديث صحيح عىل شرط الشيخي - ه الذهبيُّ  ن، وأقر 

 (،4364« )مشكاة المصابيح»، و«صحيح أبي داود»وصححه األلباين يف  -

 (.2136« )السلسلة الصحيحة»(، و6361« )التعليقات الحسان»و

عن المغيرة بن زياد، حدثنا عبد اهلل أبو عمر، موىل أسماء بنت أبي بكٍر، ( 17)

وق، اشترى  ه، فأتيُت وًبا ثقال: رأيُت ابن عمر يف السُّ شأمًيا، فرأى فيه خيًطا أمحر فرد 

، فأخرجت ملسو هيلع هللا ىلصأسماء، فذكرُت ذلك لها، فقالْت: يا جاريُة، ناوليني ُجب ة رسول اهلل 

 ْيِن بالديباج.جُجب ًة َطيالَسٍة، مكفوفة الجيب، والكْميِن، والَفرْ 

 (u:) 

 ( الطحاوي يف 26982(، أمحد )4054أبو داود ،)«شرح مشكل اآلثار »

 (.8/208« )شعب اإليمان»(، و6085« )الكبرى»(، والبيهقي يف 1421)

 «.صحيح أبي داود»صححه األلباين يف  -

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.المسند»وحس 

 (k:) 

ام.شأمًيا(: )  أي: شامًيا، يجلب من الش 

 أي: من حرير. )خيًطا أمحر(:
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 رسيٌّ أسوُد.س، وَطْيلَسان، كساٌء فالمجع َطيْ  )طيالسة(:

 كفُّ الثوب، َثنُْي حروفه وخياطتها حتى ال يتشعب نسيُجُه وَينُْسل. )مكفوفة(:

 جيب الثوب، هو: الفتحة التي يدخل منها اإلنسان رأسه ليلبسه. )الجيب(:

، وهو الشقُّ الذي يكون أسفل الثوب، َشقٌّ عن يمينه، «َفْرج»مثنى  ْين(:َج )الَفرْ 

ى عند صنة يوشقٌّ عن شماله، وهو عاد ع بنوع واحٍد من الثياب، وهو ما يسم 

ل حركة الساقْين عند  -واهلل أعلم –، وإنما يفعلونه «الُقْفطان»المصريين بـ  ليسهِّ

 المشي.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة عمامِتِه 

إىل رسول اهلل  ركأين أنظ»جعفر بن عمرو بن ُحَريث، عن أبيه، قال: عن  (1)

 «.داُء، قد أرخى َطَرفِْيها بين كتفيهعىل المنبر، وعليه عمامٌة سوملسو هيلع هللا ىلص 

 (u:) 

 ( النسائي 4077(، أبو داود )2821(، ابن ماجه )1359مسلم ،)

(5346.) 

إذا اعتم  َسَدَل ملسو هيلع هللا ىلص كان النبيُّ »، قال: عن نافع، عن ابن عمر ( 2)

 ، قال نافع: وكان ابن عمر يسدُل عمامته بين كتفيه.«عمامته بين كتفيه

 (u:) 

 (، البغويُّ يف 5837« )شعب اإليمان»(، البيهقي يف 1736) الترمذي

نة»  (.3109« )شرح السُّ

- . نه الترمذيُّ  حس 

(، 94« )مختصر الشمائل»، و«صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

 (.4676« )صحيح الجامع»(، و717« )السلسلة الصحيحة»و

 (k:) 

 أي: لف  العمامة عىل رأسه.(: اعتمَّ )

 امته( أي: طرفها.مأي: أرخى وألقى )ع )َسَدل(:

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َقَلنُْسَوتِِه 

 «.يلبُس قلنسوًة بيضاءَ ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »، قال: ابن عمر عن  (1)

 (u:) 

  أخالق النبيِّ »(، أبو الشيخ يف 13920( )13/204« )الكبير»الطبراين يف »

(، البيهقي يف 795« )اراألنوار، يف شمائل النبيِّ المخت»(، والبغوي يف 312)

 (.5848« )شعب اإليمان»

نه العالمة المناوي يف  -  (.2/284« )التيسير، بشرح الجامع الصغير»حس 

نه العالمة العزيزي يف  -  (.4/112« )السراج المنير»وحس 

  تحفة األحوذي»وقد نقل تحسين العزيزي للحديث المباركفوري يف »

(5/393.) 

 عون المعبود، شرح سنن أبي داود»لعظيم آبادي يف وأيًضا شرف الحقِّ ا »

(11/88.) 

 (k:) 

ين، تلبس عىل (: َقلْنُسوة) بفتح القاف والالم، وسكون النون، وضم السِّ

ى يف بالد مصر بـ  ، «ةيالقحف»، ويف بالد الخليج بـ«الطاقية»الرأس بال عمامة، وتسم 

 واهلل أعلم.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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ه   ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة ُخفِّ

ْيِن ملسو هيلع هللا ىلص أن  النجاشي  أهدى إىل رسول اهلل »َرْيدَة، عن أبيه: ابن بُ عن  (1) ُخف 

 «.أسوَدْيِن َساَذَجْيِن، فلبَِسهما، ثم توضأ ومسح عليهما

 (u:) 

 ( الترمذي يف 155أبو داود ،)«نن (، 74« )الشمائل»(، و2820« )السُّ

 (.22981(، وأمحد )549ماجه ) ابن

 قال الترمذي: حديث حسٌن. -

 «.صحيح الترمذي»(، و58« )مختصر الشمائل»األلباين يف  صححه -

نه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -  «.المسند»وحس 

 (k:) 

بفتح الذال وكسرها، أي: الخالص غير المنقوش، أو: عىل لون (: َساَذَجْينِ )

 واحٍد مل يخالط سوادمها لوٌن آخر، أو: ال شعر عليهما.

ْيِن، ملسو هيلع هللا ىلص هدى ِدْحيُة الكلبيُّ لرسول اهلل عن المغيرة بن شعبة، قال: أَ ( 2) ُخف 

 فلبَِسُهَما.

 (u:) 

  أخالق »(، أبو الشيخ يف 75« )الشمائل»(، و1769« )السنن»الترمذي يف

نة»(، والبغوي يف 133)ص/« النبي  (.3151« )شرح السُّ

 «.مختصر الشمائل»، و«صحيح الترمذي»صححه األلباين يف  -

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َنْعلِِه 

: رأيُتَك تلبُس النَِّعال ُعبيد بن جريٍج، أنه قال البن عمر عن  (1)

ْبتية، قال: فإين رأيُت رسول اهلل  يلبس الن ْعل التي ليس فيها َشْعر، ويتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص السِّ

 فيها، فأنا ُأحبُّ أن ألبَسها.

 (u:) 

 ( 1187( مطواًل، ومسلم )166البخاري.) 

 (k:) 

بتيَّة(:  بت بالكسر: جلود البقر المدبوغة، يتخبكسر السين، )السِّ ذ ـوالسِّ

د ــل، وأي  ــُأزيومنها النَِّعاُل، َسميت بذلك ألن شعرها قد ُسبَِت عنها، أي: حلق 

ذلك التفسير جواب ابن عمر لسؤاِل عبيد بن جريج الوارد يف الحديث، واهلل 

 أعلُم.

 أي: يتوضأ، والَقَدُم يف الن ْعِل.)ويتوضأ فيها(: 

ْعلْيِن َجْرَداوْيِن، لهما ن عيسى بن َطْهمان، قال: أخرج إلينا أنٌس: نَ ع( 2)

 ملسو هيلع هللا ىلص.باالِن، فحّدثني ثابت الُبناين َبْعُد، عن أنس: أهنما َنْعال النبيِّ قِ 

 (u:) 

 ( والبغويُّ يف 3107البخاري ،)«ن ة (، البيهقي يف 3152« )شرح السُّ

 (.5858« )شعب اإليمان»

 (k:) 

 تثنية )جرداء(، أي: ال شعر عليهما.(: ْينِ َجْرَداو)
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صبعيْن اإلتثنية )قِبال( بكسر القاف، وهو: الزماُم الذي يكون بين )قباالن(: 

 )الوسطى والتي قبلها(.

 أي: بعد أن كان أنٌس أخرج إلينا نعلْين.)َبْعُد(: 

يصيل يف ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت رسول اهلل »، قال: عن عمرو بن ُحريِث ( 3)

 «.ْينِ تُصوفخَنْعلْيِن مَ 

 (u:) 

  (، 1465(، أبو يعىل )18736(، أمحد )9720« )الكبرى»النسائي يف

 (.285« )المسند»(، عبد بن محيد يف 81« )الشمائل»والترمذي يف 

 (.65« )مختصر الشمائل»صححه األلباين يف  -

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

 (k:) 

ة: قطعتان أو أكثر من جلد يوضع الن ْعل المخصوف(: ْينتنعلين خمصوف)

بعضها فوق بعض ثم تخصف )تخاط( بالِمْخصف )اإلبرة( من مجيع جوانبها لتقي 

والحصى، وكلِّ مؤذٍ، وتعل ق هبا السيور )الِشْسع(  كاإلنسان عند المشي من األشوا

 حتى تدخل فيها القدم، ويقال عند البعض )الشبشب(.

كم إذا انتعَل أحدُ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، أن  رسول اهللعن أبي هريرة  (4)
ُل، وآخَرهما عَ ، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، يلكن ايلمىن أوهلما ُتنْ ْيفَلْيبدأ بايلم

 .«تزنعُ 
 (u:) 

 ( 4139(، أبو داود )10003(، أمحد )5855البخاري.) 
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 (k:) 

 أي: إذا َلبَِس نعله.(: إذا انتعل)

 أي: إذا خلع نعله.)وإذا نزع(: 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  َرْحلِِه صَِفةُ 

ركب عىل ملسو هيلع هللا ىلص ، أخبره أن  النبي  عروة، أن  ُأسامَة بَن زيد عن  (1)

ي ة، وأردف ُأسامة وراءه.
 محاٍر، عىل إَكاٍف عىل قطيفة َفَدكِ

 (u:) 

 ( 1798(، مسلم )5663البخاري.) 

 (k:) 

َبْرَذَعُة الحمار، وهي ما يوضع عىل ظهره ليركب عليه، وقد أي: (: إكاف)

ْرج»ى بـ يسمّ   «.الس 

ووبر ناعم، تتخُذ منه  ،أي: نسيج من الحرير، أو القطن ذو أهداب)قطيفة(: 

 ثياٌب، وفرٌش، وسجاد.

كيلومتر  160نسبة إىل قرية )َفَدك( بفتح الفاء والدال، وهي عىل بعد ة(: )َفَدكيَّ 

 من المدينة النبوية، وكانت يف صدر اإلسالم تضم المزارع، والبساتين، وعيون

 المياه، وهي ال زالت كذلك.

 ونسبت القطيفة لَفَدك؛ ألهنا ُصنعت فيها.

  أهداب،  يَبْرَذعة، وفوق البرذعة قطعة من نسيج مخميل ذملسو هيلع هللا ىلص َفرْحُله

 حين الجلوس عليه، واهلل أعلُم.ملسو هيلع هللا ىلص نة عىل رسول اهلل يلتكون ل

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  فراشِهِ صَِفُة 

من َأدٍم، وَحْشُوُه  ملسو هيلع هللا ىلصكان فراُش رسول اهلل »، قالت: عائشة عن  (1)

 «.مِْن لِيٍف 

 (u:) 

 ( 2082(، مسلم )6456البخاري.) 

 (k:) 

 بفتح الهمزة، والدال، أي: جلد مدبوغ.(: َأدم)

 أي: قشر النخيل المعروف.)لِيف(: 

   واهلل أعلُم.«. الَمْرتبة»ى باللغة المعاصرة: والمقصود بالفراش هنا ما يسم 

ا فرغ الن»، قال: عن أبي موسى األشعريِّ ( 2) من حنين.... ملسو هيلع هللا ىلص يُّ بلم 

يف بيته، عىل سريٍر ُمْرَمٍل، وعليه فراش، قد أث ر ملسو هيلع هللا ىلص فرجعُت، فدخلُت عىل النبيِّ 

 «.ِرمال السرير بظهره، وَجنْبيه...

 (u:) 

 ( 2498(، مسلم )4323البخاري.) 

 (k:) 

ء، وفتح الميم بإسكان الراء، وفتح الميم، وضبط أيًضا: بفتح الرا(: ُمْرَمل)

ل: أي: َمنْسوج ومصنوع بحباٍل من الُخوص، كالحصير.  المشددة، وُمَرم 

رير.  )ِرَمال السرير(: أي: ِحبال الس 

  :)مل يكن مرتفًعا عن األرض بقوائم ملسو هيلع هللا ىلص الظاهر أن  سرير النبيِّ )تنبيه
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ة، بل كان ُمسطًحا مما ييل األرض.  كالمعهود يف األَسر 

 (:4/74« )فتح الباري»رجب يف  يقول الحافظ ابن 

ْحِل، ويدل عىل » ولعل السرير مل يكن مرتفًعا شاخًصا عن األرض كمؤخرة الر 

بِرْجله، ولو كان  (عائشة السيدةكان أحياًنا إذا سجد يغمزها )أي: ملسو هيلع هللا ىلص هذا أن  النبي  

 اهـ.« السرير مرتفًعا عن األرض قدر ذراع أو قريب منه مل يتمكن من ذلك

التي يتكُئ ملسو هيلع هللا ىلص كانت وسادة رسول اهلل »، قالت: عائشة عن ( 3)

 «.عليها من َأَدٍم، َحْشوها ليٌف 

 (u:) 

 ( 2469(، الترمذي )4146(، أبو داود )2082مسلم.) 

، قال: مل أزْل حريًصا عىل أن أسأل عمر عن عبد اهلل بن عباس ( 4)

 ک ژاهلل تعاىل:  اللتْين قالملسو هيلع هللا ىلص عن المرأتْين من أزواج النبيِّ  ابن الخطاب 

... وساق الحديث بطوله.... وفيه:  [4التحريم: ]  ژ ڳڳ گ گ گ     گ     ک

، ملسو هيلع هللا ىلص، فدخلُت عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفقال: قد أِذَن لك )أي: عمر بن الخطاب( النبيُّ 

فإذا هو مضطجٌع عىل ِرمال حصير، ليس بينه وبينه فراش، قد َأث ر الرمال بجنبه، 

 دٍم حشوها ليف، فسلمُت عليه... الحديث.متكًئا عىل وسادة من أَ 

 (u:) 

 ( 5191البخاري.) 

 (k:) 

 أي: ِحباٌل من حصير منسوج.(: رمال حصير)

 وبين رمال الحصير فراٌش.ملسو هيلع هللا ىلص أي: ليس بين رسول اهلل  )ليس بينه وبينه فراش(:

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َخاَتمِِه 

مِْن َوِرٍق، ملسو هيلع هللا ىلص كان َخاَتُم رسول اهلل »، قال: أنس بن مالك عن  (1)

ُه حبشيًّا  «.وكان َفصُّ

 (u:) 

 ( 1739(، الترمذي )4216(، أبو داود )2094مسلم.) 

 (k:) 

ه من الحبشة، من حجر العقيق، وعادة ما يجلب من بالد (: حبشيًّا) يعني فصُّ

ه حبشي  اللون، أي: أسود.  الحبشة أو اليمن، وقيل: كان فصُّ

:)  اء، أي: فضة.بفتح الواو، وكسر الر )َورق 

ُه منهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  »: عن أنس ( 2)  «.كان خاتُمُه من فضٍة، وكان فصُّ

 (u:) 

 ( الترمـــذي 4217(، أبـــو داود )13802(، أمحـــد )5870البخـــاري ،)

(1740.) 

 (k:) 

ه منه) أي: كان فصُّ الخاتم وهو ما يركب وسطه، من جنسه وهو (: فصُّ

 الفضة.

  :)ه منه(، فقد كان لرسول اهلل حه ال تضاد بين )فصُّ )تنبيه بشّي(، و)فصُّ

، واهلل أعلُم.ملسو هيلع هللا ىلص  ه حبشيُّ ه منه، ويف وقت خاتٌم فصُّ  يف وقٍت خاتٌم فصُّ

ا أراد النبيُّ »يقول:  عن قتادة، قال: سمعُت أنًسا  (3) أن ملسو هيلع هللا ىلص لم 
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 يكتب إىل الروم، قيل له: إهنم ال يقرؤون كتاًبا إال أن يكون مختوًما، فاتخذ َخاتًما

 من فضٍة، فكأين أنظر إىل بياضه يف يده، وَنَقَش فيه: محمد رسول اهلل.

 (u:) 

 ( 2092(، مسلم )2938البخاري.) 

محمٌد ملسو هيلع هللا ىلص: كان َنْقُش خاتِم النبيِّ »، قال: عن أنس بن مالك ( 4)

 «.سطر، ورسول سطر، واهلل سطر

 (u:) 

 ( واللفظ له، وا1747(، الترمذي )5878( )3106البخاري ) بن حبان

(1414.) 

َلبَِس خاتَم فضٍة يف ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول اهلل »: عن أنس بن مالك ( 5)

هُ يمينه، فيه فٌص حبشيٌّ  ه مما ييل كف   «.، كان يجعل فص 

 (u:) 

 ( 3584(، أبو يعىل )5197(، النسائي )2094مسلم.) 

 (k:) 

ه) ه وباطنه )من جهة راحته(.(: مما يلي كفَّ  أي: داخل كفِّ

 «.كان يتخت ُم بيمينهملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  »عبد اهلل بن جعفر: عن ( 6)

 (u:) 

  (، أمحد 5459« )السنن الكبرى»(، و5204« )المجتبى»النسائي يف

 (.6794(، أبو يعىل )1744(، الترمذي )3647(، ابن ماجه )1746)

، «صحيح ابن ماجه»(، و78« )مختصر الشمائل»صححه األلباين يف  -
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 «.صحيح النسائي»، و«صحيح الترمذي»و

 «.المسند»وصححه العالمة/ أمحد شاكر عىل هامش  -

 «.المسند»وصححه شعيب األرناؤوط عىل هامش  -

يف هذه، وأشار إيل ملسو هيلع هللا ىلص كان خاتم النبيِّ »، قال: عن أنس ( 7)

 «.الِخنْصر من يده اليسرى

 (u:) 

 ( 2095مسلم.) 

 سرى.ينى، وبعضها يف الس الخاتم يف اليمباختلفت األحاديث، فبعضها أنه ل *

  (:1/134« )زاد المعاد»يقول ابن القيم يف 

ولبس الخاتم، واختلفت األحاديث: هل كان يف يمناه أو يسراه، وكلها »

ند  اهـ.« صحيحة الس 

  (:10/372« )الفتح»وقال الحافظ يف 

وقد ذهب بعض العلماء إىل مشروعية األمرين مجيًعا، التختُم يف اليمين ويف »

 اهـ.« يسار، وذلك عماًل بجميع األحاديث الواردةال

  (:14/72« )شرح صحيح مسلم»قال النووي يف 

ا الحكم يف المسألة عند الفقهاء؛ فأمجعوا عىل جواز التختم يف اليمين، » وأم 

وعىل جوازه يف اليسار، وال كراهة يف واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم 

 اهـ.« ليمين، وكثيرون يف اليساركثيرون من السلف يف ا

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  َقدحهصَِفُة 

عند أنس بن مالك، ملسو هيلع هللا ىلص رأيُت َقَدَح النبيِّ »عاصم األحول، قال: عن  (1)

 .«وكان قد انصدَع، َفَسْلَسلُه بفضةٍ 

 قال: وهو قدٌح، جيٌد، عريٌض، من ُنضاٍر.

 .يف هذا القدِح أكثر من كذا وكذاملسو هيلع هللا ىلص قال أنس: لقد َسِقيُت رسول اهلل 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه َحْلقٌة من حديد، فأراد أنٌس أن يجعل 

مكاهنا َحْلقًة من ذهب، أو فضة، فقال له أبو طلحة: ال ُتَغيَِّرن  شيًئا صنعه رسول اهلل 

 فتركه.ملسو هيلع هللا ىلص 

 (u:) 

 ( 5638البخاري.) 

 (k:) 

 أي: انكسر.(: انصدعَ )

ُه وربَطُه، ووص)فسْلَسَلُه(:   ل بعضه ببعض.أي: شد 

 أي: ليس بمتطاول، بل طوُله أقصر من عمقه.)عريٌض(: 

بضم النون، أي: أجود أنواع الخشب لآلنية، وقيل: من شجر )من ُنَضار(: 

 األَْثِل.

انكسر، فاتخذ مكان ملسو هيلع هللا ىلص أن قدَح النبيِّ : »عن أنس بن مالك ( 2)

ْعب سلسلًة من فضة  «.الش 

 (u:) 
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 ( الطبراين 3109البخاري ،) (.8050« )األوسط»يف 

 (k:) 

ْعب) .(: الشَّ  بفتح الشين، وسكون العين، أي: الصدع، والكسر، والشقِّ

ْعب ملسو هيلع هللا ىلصبالبناء للمعلوم، والظاهر أنه النبيُّ ختذ(: ا)ف ، هو الذي اتخذ مكان الش 

( يوحي 6/214« )الفتح»)الكسر والشّق( سلسلًة من فضٍة، وكالم الحافظ يف 

 ، واهلل أعلم بالصواب. أنٌس مع احتمال أنه بذلك، 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة َسْيفِِه 

َل سيَفُه ملسو هيلع هللا ىلص أن  رسول اهلل  :ابن عباس عن  (1) يوم « ذا الَفَقار»َتنَف 

 َبْدر.

 (u:) 

 ( 4344(، الحاكم )2445(، أمحد )1561(، الترمذي )2808ابن ماجه.) 

- .  قال الحاكم: حديث صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبيُّ

 الترمذي: حسٌن غريٌب. وقال -

نه الحافظ يف  -  (.13/341« )الفتح»وحس 

 «.المسند»وصححه العالمة أمحد شاكر عىل هامش  -

 (k:) 

َل )  من أنفال يوم بدر، وهي الغنائم.ملسو هيلع هللا ىلص أي: أخذه (: َتَنفَّ

سّمى بذلك ألنه كان يف ظهره خرزاٌت تشبه فقرات الظهر، واهلل )ذا الفقار(: 

 أعلُم.

 «.من فضةٍ ملسو هيلع هللا ىلص كانت َقبِيعُة سيِف رسول اهلل »، قال: عن أنس ( 2)

 (u:) 

 ( 2501(، الدارمي )5373(، النسائي )2583(، أبو داود )1691الترمذي.) 

نه الترمذي يف  -  ، وقال: حسن غريب.«سننه»حس 

صحيح »، و«صحيح أبي داود»، و«صحيح الترمذي»وصححه األلباين يف  -

 «.النسائي
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 (k:) 

ي: ما عىل طرف مقبض السيف من فضة، أو حديد، أو غير ذلك، أ(: قبيعة)

 وهو التعريف المشهور.

 وقيل: هي تكون عىل رأس قائم السيف.

 وقيل: هي ما تحت شاربي السيف.

من الجوهر الخالص، وهو َأْنفُس أنواع ملسو هيلع هللا ىلص تقول كتب التاريخ: وكان سيفه  -

يوف، واهلل أعلم.   السُّ

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص  دِْرعِهِ صَِفُة 

 «.يوَم ُأُحٍد ِدْرَعانِ ملسو هيلع هللا ىلص كان عىل رسول اهلل »، قال: الزبير عن  (1)

 (u:) 

 ( البغوي يف 5602(، الحاكم )3738الترمذي ،)«ن ة (، 5391« )شرح السُّ

 (.972والبزار )

- . ه الذهبيُّ  قال الحاكم: صحيح عىل شرط مسلم، وأقر 

 وقال الترمذي: حديث حسٌن صحيح غريب. -

نه األلب - (، 945« )السلسلة الصحيحة»، و«صحيح الترمذي»اين يف وحس 

 (.89« )مختصر الشمائل»وصححه يف 

 (k:) 

، والِدْرع آلة من آالت الحرب، وهو عبارة عن قميٍص «ِدْرع»مثنى: (: ِدْرَعانِ )

 ضربات السالح. هَمْعدين يلبسه المقاتُل ليقي

ُأُحٍد ِدْرَعاِن قد َظاَهَر كان عليه يوم ملسو هيلع هللا ىلص عن السائب بن يزيد، أن  النبي   (2)

 بينهما.

 (u:) 

  ن ة»البغوي يف (، والترمذي يف 2806(، ابن ماجه )2658« )شرح السُّ

 (.1060(، ابن الجارود )112« )الشمائل»

 (.997« )مصباح الزجاجة»وصححه البوصيري يف  -

ــاين يف  - ــنه األلب ــمائل»حس  ــر الش ــححه يف 90« )مختص ــحيح »(، وص ص

 «.ماجه ابن
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 (k:) 

بِس إحدامها فوق األخرى، كأنه من لأي: مجع بينهما، و(: ظاَهَر بينهام)

 التظاهر والتعاون.

 أو: كأنه جعل إحدامها ظِهارًة، واألُخرى بطانًة.

  وُلْبس الِدْرَعْين يدل عىل االهتمام يف التوقي يف الحرب، وليساعد ذلك يف

 اإِلْقدام، وعدم االكتراث بضربات العدو.

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة مِْغَفرِهِ، وُخوَذتِه 

، َدَخل عام الفتح، وعىل ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل  أنس بن مالك عن  (1)

 رأِسِه الِمْغَفُر.

 (u:) 

 ( 1357(، مسلم )1846البخاري.) 

 (k:) 

بكسر الميم، وسكون الغين، وهو: غطاء للرأس، منسوٌج من (: الِمْغَفر)

عاتق، ويلبس تحت الُخوذة، أو يتدىل من حلقات الحديد، يسبُغ عىل العنق وال

الخوذة، يلبسه المقاتل عند اشتداد الحرب، فيقيه الضربات، والطعنات، مثل: 

 غير أنه منسوج من حلقات الحديد كما أسلفنا. ،«الُغطرة»

ُجرَح »يوم ُأُحٍد، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص : أنه ُسئَِل عن ُجْرح النبيِّ عن َسْهل ( 2)

عليها -اعيُتُه، وُهشمِت الَبْيضُة عىل رأِسِه، فكانت فاطمة ، وكسر َربَ ملسو هيلع هللا ىلصَوْجه النبيِّ 

 ُيْمسك-السالم
ٌّ
 «.، تغسُل الدَم، وعيل

 (u:) 

 ( 1790(، مسلم )2911البخاري.) 

 (k:) 

باعيةُ »بفتح الراء، وتخفيف الباء، و(: َرَباِعيُته) ّن  «الر  بوزن: الث َمانية، هي السِّ

 ، وهي التي بين الثنية والناب.التي تيل الثنية مِْن كل جانٍب 

أي: الُخوذة، التي تلبس عىل الرأس، ليتقي هبا المقاتل الضرب، )الَبْيضة(: 
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 سميت بذلك ألهنا عىل شكل بيضة الن عام.

 بضم الهاء، وكسر الشين، أي: ُكسرْت.)ُهِشمت(: 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص صَِفُة نومِِه 

إذا أوى ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهلل ، قالت: كاملسو هيلع هللا ىلصحفصَة ابنة عمَر، زوِج النبيِّ عن  (1)

ه، وقال:   «ربي قيِن عذابك يوم تبعُث عبادك»إىل فراشه وضع يده اليمنى تحت خدِّ
 ثالًثا.

 (u:) 

 ( النسائي يف 26462أمحد ،)«عمل اليوم والليلة»(، و10531« )الكبرى »

 (.730(، ابن السني )763)

نه الحافظ يف  -  (.1/144« )نتائج األفكار»وحس 

 «.المسند»الشيخ/ شعيب األرناؤوط عىل هامش وصححه  -

كان إذا َأوى إىل فراشه كل  ليلٍة، مجع ملسو هيلع هللا ىلص : أن النبي  عن عائشة ( 2)

يه، ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما:   ٹ ٿ ٿ ژو  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژكف 

، ثم يمسُح هبما ما استطاع من  ژ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ژ، و ژ ٹ ٹ

 قبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات.جهه، وما أوجسده، يبدأ هبمامن رأسه، و

 (u:) 

 ( 3402(، الترمذي )5056(، أبو داود )5017البخاري.) 

إذا أوى إىل ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: كان رسول اهلل عن البراء بن عازب ( 3)

ه األيمن، ثم قال:  همَّ »فراشه نام عىل ِشقِّ أسلمُت نفيس إيلك، ووجهُت وجيه  اللَـّ
جلأت ظهري إيلك، رغبًة ورهبًة إيلك، ال ملجأ إيلك، وفوَّضُت أمري إيلك، وأ

 
َ
، «نزلَت، وبنبيك اذلي أرسلَت وال منجا منك إال إيلك، آمنُت بكتابك اذلي أ

 .«مات ىلع الفطرة تهَمْن قاهلنَّ ثم مات حتت يلل»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول اهلل 
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 (u:) 

 ( 6315البخاري.) 

 (k:) 

 أي: يف ليلته.(: حتت ليلته)

س ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل »، قال: عن أبي قتادة ( 4) إذا كان يف سفر فعر 

ه س قبيل الصبح نصب ذراعه، ووضع رأسه عىل كفِّ  «.بليٍل، اضطجع عىل يمينه، وإذا عر 

 (u:) 

 ( 2558(، ابن خزيمة )22632(، أمحد )683مسلم.) 

 (k:) 

س بليل  )  أي: نزل للنوم واالستراحة.(: فعرَّ

 .«يين، وال ينام قلبعتنام »ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اهلل  ، قال: قالعن أبي هريرة ( 5)
 (u:) 

 ( 12(، ابن الجارود )6386(، ابن حبان )7411أمحد.) 

 «.المسند»صححه العالمة أمحد شاكر عىل هامش  -

 (.6352« )التعليقات الحسان»وحسنه األلباين يف  -

نه شعيب األرناؤوط عىل  -  «.صحيح ابن حبان»، و«المسند»وحس 

 (k:) 

أي: ال يغفل عما عليه من اإلقبال عىل اهلل، وتلقي الوحي (: ال ينام قلبيو)

.  من الَمَلِك وغيره، ولهذا رؤيا األنبياء عليهم الصالة والسالم وحيٌّ

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص سِنُّه 

ألربعين سنًة، ملسو هيلع هللا ىلص ُبعث رسول اهلل »، قال: ابن عباس عن  (1)

هجرة فهاجر عشر سنين، فمكث بمكة ثالَث عشرَة سنًة يوحى إليه، ثم ُأمر بال

 «.ومات وهو ابُن ثالٍث وستين

 (u:) 

 ( 2351(، مسلم )3902البخاري.) 

 «.ُتويفَ، وهو ابن ثالٍث وستينملسو هيلع هللا ىلص ، أن النبي  عن عائشة ( 2)

 (u:) 

 ( 2349(، مسلم )3536البخاري.) 

 ملسو هيلع هللا ىلص
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 َفْهرس األحاديث

 90 .............................................................. أهبذا ُأمرتم

 18 ........................................................ أحسنت األنصار

 121 ................................................................ اْدُن فُكْل 

 146 ......................................................... ا انتعل أحدكمإذ

 103 ................................................. إذا سقطت لقمة أحدكم

 16 ...................................................... إذا كنتم يف المسجد

 18 .................................................... أسم ابنك عبد الرمحن

 91 ........................................................... اعرْف وكاَءها

 65 .............................................................. اقترب مني

 ا
 
 94 ................................................................. قرأ عيل

 81 ................................................... أال أنبئكم بأكبر الكبائر

 137 ............................................................ البسوا الثياب

 136 ................................................ لبسوا من ثيابكم البياضا

 9 ..................................................... أنا محمد بن عبد اهلل

 12 ....................................................... أنا محمد وأنا أمحد

 11 ................................................ مد وأمحد والحاشرأنا مح

 11 ............................................. مد وأمحد وأنا الماحيحإنا م

 11 ................................................ أنا محمد وأمحد والمقفِّي

 90 ................................................. إنما هلك من كان قبلكم

 39 ................................................... إن الشيطان ال يستطيع

 130 ..........................................إن أفضل ما تداويتم به الحجامة

 8 ..................................................... إن اهلل اصطفى كنانة

ا  86 ...................................................... إين ال أقول إال حقًّ
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 86 ............................................................... إين ألمزح

 92 ......................................................... إن  منكم منفرين

 17 ........................................................... تسموا باسمي

 87 ..................................................... تعاَلْي حتى أسابقك

 163 ................................................. تنام عيني، وال ينام قلبي

 127 .......................................................... ُحب ب إيل  النساء

 131 ................................................... خير يوم تحتجمون فيه

 162 ......................................................... ربِّ قني عذابك

 64 ...................................................... طبيبها الذي خلقها

 110 .................................................. فضل عائشة عىل النساء

 68 ................................................... فهال جلس يف بيت أبيه

 118 ....................................................................... قِهْ 

 111 ............................................. كأهنم علموا أن ا نحبُّ اللحم

 108 .............................................................. كلوا الزيت

 81 ............................................................. ًئاال آكل متك

 17 ............................................ جمعوا بين اسمي وكنيتيتال 

 118 ................................................ ال يشربّن أحٌد منكم قائًما

 68 .................................................. اللهم اجعله يوم القيامة

 162 ............................................ اللهم إين أسلمُت نفسي إليك

 11 ........................................................... يل مخسة أسماء

 9 ................................................................... َمْن أنا

 131 .................................................. من احتجم لسبع عشرة

 88 .................................................... َمْن ال يرحم ال ُيْرحم

 18 ..................................................................... َنَعمْ  

 107 .......................................................... نِْعم األُْدم الخلُّ 

 122 ................................................... هذا ردبنكسر حر  هذا ب
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 111 ......................................................... كم شيءٌ دنهل ع

 112 .................................................. هل مع أحد منكم طعام

 135 ................................................ وعليك السالم ورمحة اهلل

 93 ................................................ واهلل ال يدخل قلب امرئٍ 

 92 ................................................... مهمُت أن آمر دواهلل لق

 95 .................................................... يا ابن عوف إهنا رمحة

 12 .................................................... يا معشر اليهود أروين

 88 ...................................................... يا ُأم  فالن إن الجنةَ 

 92 ......................................................... يرحم اهلل موسى

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     َملسو هيلع هللا ىلص صُف النبيو  

 

168 

168 

  
 َفْهرس اآلثار

 53   أبو ِرْمثة    ا وَأبي النبي  أتيُت أن

 106  أنس بن مالك    ُأيت النبيُّ بتمر عتيق

 134  أبو جحيفة    َأتيُت النبي  بمكة

، ورأيتُهُ   53   أبو ِرْمثة    َأتيُت النبي 

 130  أنس بن مالك    وهو محرم ماحتج

 145  عيسى بن َطْهمان  أخرج إلينا أنس نعلين جرداوْين

 138   أبو ُبردة    نا عائشةأخرجت إلي

 41  هند بن أبي هالة    أزج الحواجب

 71  هند بن أبي هالة    أشعر الذراعيْنِ 

 47  هند بن أبي هالة   أشنب، مفلج األسنان

 44  هند بن أبي هالة    َأقنى الِعْرنين

 50  خب اب بن األرّت   أكان رسول اهلل يقرأ يف الظهر والعصر

 104  بو هريرةأ    ف شاةتأكل ك

فرة ا الصُّ  55  عبد اهلل بن عمر     أم 

ا هذا فقد عصى  15  أبو هريرة    أم 

 79  جابر بن سليم  انتهيُت إىل رسول اهلل وهو ُمْحتٍب 

 136   أبو ِرْمثة   انطلقت مع َأبي نحو النبي

 بن أبي طالب    إن أشرْب قائًما
ّ
 117  عيل

 129  بن مالكأنس     أن النبي  احتجم ثالًثا

 148  أسامة بن زيد   أن النبي  ركب عىل محار

 119  أنس بن مالك  أن النبي  زجر عن الشرب قائًما

 59  أنس بن مالك   أن رسول اهلل أتاه جبريل

 156  ابن عباس   أن  رسول اهلل تنف ل سيفه
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 160  أنس بن مالك   أن رسول اهلل دخل عام الفتح

 154  أنس بن مالك    كسرأن  قدح النبيِّ ان

 34   عائشة  إن كان رسول اهلل ليحبُّ التيمن

 110  أنس بن مالك   أن النبي  َأْوَلم عىل صفية

 128  أنس بن مالك   أن النبي  كان ال يرد الطيب

 144 ُبْريدة بن الحصيب  أن النجاشي أهدى إىل رسول اهلل 

د  60  هند بن أبي هالة    َأنور المتجر 

 بن أبي طالب   رأيُت النبي  فعل كما رأيتموينإين
ّ
 117  عيل

 144  المغيرة بن شعبة  أهدى ِدْحية الكلبي لرسول اهلل

 164  ابن عباس   ُبعث رسول اهلل ألربعين سنة

 51  أنس بن مالك   بعثه اهلل عىل رأس األربعين

 20  البراء بن عازب    بل، مثل القمر

 83 عبد اهلل بن مسعود   بينا أنا أمشي مع النبيِّ 

 51  أنس بن مالك   تويف رسول اهلل وهو ابن ستين

 164   عائشة   تويف وهو ابن ثالث وستين

 10 أبو سفيان بن حرب    ثم كان أول ما سألني

 85 عبد اهلل بن مسعود  جاء رجل إىل النبي من أهل الكتاب

 160  سهل بن سعد    ُجرح وجه النبي

 50  يزيد الفارسي    مجيل دوائر الرأس

 73  أبو ُجحيفة   خرج رسول اهلل بالهاجرة

 135   عائشة   خرج النبيُّ ذات غداةٍ 

 82  أنس بن مالك  خرج وهو يتوكأ عىل ُأسامة بن زيد

 53  عثمان بن عبد اهلل    دخلُت عىل أم سلمة

 121  سليم بن عامر  دخل علينا رسول اهلل فقدمنا ُزْبًدا

 63  السائب بن يزيد    ذهبْت بي خالتي

 77  رمةخَقْيلة بنت م  رأيت النبي وهو قاعٌد القرفصاء
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 78  عبد اهلل بن عمر   رأيُت رسول اهلل بفناء الكعبة

 30 شيخ من بني مالك  رأيُت رسول اهلل بسوق ذي المجاز

 62، 25      محرش الكعبّي   رأيُت رسول اهلل خرج من الجعرانة

 80  عباد بن تميم  ا يف المسجديً قرسول اهلل مستل ترأي

 94  عبد اهلل الشخير  رأيُت رسول اهلل ويف صدره أزيزٌ 

 122  أنس بن مالك رأيُت رسول اهلل يجمع بين الرطب والِخْربِز

 117  عبد اهلل بن عمرو   رأيُت رسول اهلل يشرب قائًما

 146  عمرو بن ُحريث  رأيُت رسول اهلل يصيل يف نعلين

ل   هلل يوم فتح مكةرأيُت رسول ا  101  عبد اهلل بن مغف 

 154  عاصم األحول    رأيُت قدح النبيِّ 

 139  عامر بن ربيعة    رأيُت النبي بمنى

 105  أنس بن مالك    رأيُت النبي مقعًيا

 81  جابر بن َسُمرة    كئًاترأيُت النبي م

، وأكلُت معه  63 عبد اهلل بن سرجس   رأيُت النبي 

 51 أبو ُجحيفة السوائي   بي، ورأيُت بياًضارأيُت الن

 122  عبد اهلل بن جعفر  رأيُت النبي يأكل الرطب بالقثاء

ب اء  108  أنس بن مالك   رأيُت النبي  يتتبع الدُّ

 31  أنس بن مالك    َرْبعة من القوم

 101   عائشة    ربما أسر  بالقراءة

 119  ابن عباس    شرب النبيُّ قائًما

 127  جابر بن سمرة   مع رسول اهلل صالة األُوىلصليُت 

 139   عائشة   صنعُت لرسول اهلل ُبْردة

 138  يعىل بن أمية    طاف النبي مضطبًعا

ة  87  محمود بن الربيع    عقلُت من النبيِّ مج 

 95  أنس بن مالك    نيه تدمعانيفرأيت ع

 107 أبو موسى األشعري   فقد رأيُت رسول اهلل يأكل منه
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 82  جابر بن عبد اهلل    قام النبيُّ يوم الفطر

 29   أم هانئ  قدم النبي إىل مكة وله أربع غدائر

 113  سلمة بن األكوع   قدمنا الحديبية مع رسول اهلل 

 109   أم سلمة   ايً قربُت للنبي جنبًا مشو

 25  أبو هريرة     كان أبيض

 26  أبو الطفيل    كان أبيض مليًحا

 133   أم سلمة  ّب الثياب إىل رسول اهللكان أح

 134  أنس بن مالك   كان أحّب الثياب إىل النبي

 22  البراء بن عازب   كان أحسن الناس وجًها

 127   عائشة    كان إذا أراد أن يحرم

 162   عائشة   كان إذا أوى إىل فراشه

 97  أنس بن مالك    كان إذا تكلم بكلمة أعادها

 52  جابر بن سمرة    أسهكان إذا دهن ر

 36  كعب بن مالك   كان إذا ُسر  استنار وجهه

 78  بن سمرة جابر   كان إذا صىل الفجر ترب ع

س  163   أبو قتادة   كان إذا كان يف سفر فعر 

 27 أبو سعيد الخدري    كان أكثر شعًرا منك

 27  جابر بن عبد اهلل    كان أكثر منك شعًرا

 151  أنس بن مالك    من َوِرٍق كان خاتم رسول اهلل

 153  أنس بن مالك   كان خاتم النبي يف هذه

 151  أنس بن مالك    كان خاتمه من فضة

 23  أبو هريرة     عةكان رب

 24، 22  أنس بن مالك    كان ربعة من القوم

 37  أبو هريرة  كان ربعة وهو إىل الطول أقرب

 49  البراء بن عازب    كان رجاًل مربوًعا

 119  أنس بن مالك  كان رسول اهلل يتنف س يف الشراب
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 129  أنس بن مالك  عيندكان رسول اهلل يحتجم يف األخ

 143  عبد اهلل بن عمر   كان رسول اهلل يلبس قلنسوة

 103  كعب بن مالك  كان رسول اهلل يأكل بثالث أصابع

 114  ابن عباس   كان رسول اهلل يبيُت الليايل

 75  ابن عباس   اهلل يمشي مشيًاكان رسول 

راعين  70، 39  أبو هريرة    كان شبح الذِّ

 70  أنس بن مالك    كان شثن القدميْن

 27  أنس بن مالك  كان شعر رسول اهلل إىل أنصاف أذنيه

 31  أنس بن مالك   كان شعر رسول اهلل َرِجاًل 

 28   عائشة   كان شعره فوق الوفرة

     كان ضخم الرأس
ّ
 38  بن أبي طالب عيل

 70  أنس بن مالك    كان ضخم الكفْين

 70، 20  أنس بن مالك   كان ضخم اليدْين والقدمين

 45  جابر بن سمرة    كان ضليع الفم

 38  جابر بن سمرة   كان ضليع الفم، أشكل العين

 24  عيل بن أبي طالب    كان عظيم الهامة

 158  زبير بن العوامال  كان عىل رسول اهلل يوم ُأحد دِْرعانِ 

 158  السائب بن يزيد   كان عليه يوم ُأُحد درعان

 56  الةهأبي بن هند     كأن عنقه جيد

 149   عائشة   كان فراش رسول اهلل من َأدم

 65 أبو سعيد الخدري    كان يف ظهره ناشزة

 51  عبد اهلل بن ُبْسر   كان يف عنفقته شعرات

 98  جابر بن عبد اهلل   كان يف كالم رسول اهلل ترتيل

 156  أنس بن مالك   كان قبيعة سيف رسول اهلل

 49  جابر بن سمرة   ط مقدم رأسهمكان قد ش

 133  أسماء بنت يزيد   كان ُكم قميص رسول اهلل
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 68  أنس بن مالك   كان ال يرفع يديه يف شيء

 42  ابن عباس   كان لرسول اهلل مكحلة

 بن     كان ليس بالطويل
ّ
 22  أبي طالبعيل

 101  البراء بن عازب     كان مربوًعا

 20  أنس بن مالك   كان من أحسن الناس

 67  أنس بن مالك   كان نقش خاتم النبي 

 152  عبد اهلل بن عمر    كان النبي إذا اعتم  

 142   عائشة   كان وسادة رسول اهلل

 150   عائشة   كان يتحرى صوم اإلثنين

 125  عبد اهلل بن جعفر    مينهيبكان يتختم 

 152  حفصة بنت عمر   كان يجعل يمينه لطعامه

 103   عائشة    كان يحب الحلواء

ث حديًثا لوعد    108   عائشة   هكان يحدِّ

 99  ابن عباس    كان يسدل شعره

 32   عائشة   كان يصوم حتى نقول قد صام

 124  أنس بن مالك   كان يضرب شعره منكبيه

 28   أمُّ سلمة    قراءته كان يقطِّعُ 

 100  ابن عباس    كان يكتحل باإلثمد

 42  أنس بن مالك   يكتحل يف عينه اليمنى كان

ا  42  أنس بن مالك    كان يمدُّ مدًّ

ا  101   قتادة     كانت مدًّ

 142  عمرو بن ُحريث   كأين أنظر إىل رسول اهلل 

 33   عائشة   كنت إذا أردت أن أفرق

 34   عائشة   ل رأس رسول اهللكنُت ُأرجِّ 

 110  أبو هريرة    ُكن ا مع النبيِّ يف دعوة

 36  البراء بن عازب    ال، بل مثل القمر
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 138  المغيرة بن شعبة    لِبس جبة رومية

 152  أنس بن مالك   لبس خاتم فضة يف يمينه

 115  أنس بن مالك   مل يأكل النبي عىل خوان

 53  س بن مالكأن    مل يبلغ الخضاب

 52  أنس بن مالك    مل يخضب قط

 58  عيل بن أبي طالب  مل يكن رسول اهلل بالطويل وال بالقصير

 124   عائشة   النبيُّ يصوم شهًرا أكثرمل يكن 

 125   عائشة   مل يكن يبايل من أي أيام الشهر

 53  أنس بن مالك    مل يكن يخضب

 151  أنس بن مالك  لما أراد النبي أن يكتب إىل الروم

 149 أبو موسى األشعري   لما فرغ النبيُّ من حنين

 114  سهل بن سعد   ما رأى رسول اهلل النقي

 84   عائشة   ما رأيُت رسول اهلل مستجمًعا

 74، 21  أبو هريرة  ما رأيُت شيًئا أحسن من رسول اهلل

ة  28  البراء بن عازب    ما رأيت من ذي لِم 

 124   أم سلمة  صوم شهرين متتابعينما رأيت النبي ي

 52  أنس بن مالك    ما شانه اهلل بالشيب

 116   عائشة   ما شبع آل محمد من خبز

 67  أنس بن مالك    ما شممت عنبًرا قط

 97   عائشة   ما كان رسول اهلل يرد سردكم

 84 عبد اهلل بن الحارث  ما كان ضحك رسول اهلل إال تبسًما

 115   أبو أمامة  أهل بيت النبيما كان يفضل عن 

 126  أنس بن مالك  ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائًما

 97  هند بن أبي هالة    متواصل األحزان

 58  هند بن أبي هالة    معتدل الخلق

 15  عمار بن ياسر    اليوممن صام هذا 
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 105  عبد اهلل بن ُبسر   نزل رسول اهلل عىل أبي

 36  أبو الطفيل    نعم، كان أبيض

 17  أبو هريرة   هنى أن يجمع أحٌد بين اسمه

 34  عبد اهلل بن مغفل  ِغبًّا إال هنى رسول اهلل عن الترجل

 10  أبو سفيان    هو فينا ذو نسب
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 َفْهرس المراجع

 القرآن الكريم:* 

 ابن أبي عاصم    اآلحاد والمثاين

 البيهقي     اآلداب

 ابن بطة العكبري    اإلبانة الكبرى

 البوصيري   إتحاف الخيرة المهرة

 الضياء المقدسي    األحاديث المختارة

 أبو الشيخ األصبهاين    ملسو هيلع هللا ىلصأخالق النبيِّ 

 البخاري    األدب المفرد

 األلباين    إرواء الغليل

 ابن عبد البر  االستيعاب، يف معرفة األصحاب

 ينابن حجر العسقال   الصحابةاإلصابة، يف تمييز 

 البغوي  األنوار، يف شمائل النبيِّ المختار

ار  البزار    البحر الزخ 

 البيهقي    البعث والنشور

 ابن عساكر    تاريخ دمشق

 البخاري    التاريخ الكبير

 ابن شب ة    تاريخ المدينة

 العراقي   اءيتخريج أحاديث اإلح

 األلباين –المنذري     الترغيب والترهيب

 األلباين    سانالتعليقات الح

 عبد اهلل الدويش     تنبيه القاري

 النووي   هتذيب األسماء واللُّغات

 المناوي  التيسير، بشرح الجامع الصغير
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 األرناؤوط –ابن األثير     جامع األصول

 السيوطي    الجامع الصغير

 معمر بن راشد    جامع معمر بن راشد

رُّ المنثور  السيوطي     الدُّ

 البيهقي     ةدالئل النبو

 ابن القيم     زاد المعاد

 ابن المبارك     الزهد

 العزيزي  السراج المنير، بشرح الجامع الصغير

 األلباين    السلسلة الصحيحة

 األلباين    السلسلة الضعيفة

 األلباين -ابن ماجه    سنن ابن ماجه

 األلباين -أبو داود    سنن أبي داود

 لبايناأل -الترمذي    سنن الترمذي

 الدارقطني    سنن الدارقطني

 الدارمي    سنن الدارمي

 البيهقي    السنن الكبرى

 النسائي    السنن الكبرى

 النسائي    سنن النسائي

  الذهبي    سير أعالم النبالء

نة  البغوي     شرح السُّ

  النووي     شرح مسلم

 الطحاوي    شرح مشكل األثار

 اآلجري     الشريعة

 البيهقي    انشعب اإليم

 الترمذي    الشمائل المحمدية

 ابن حبان    صحيح ابن حبان
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 ابن خزيمة    صحيح ابن خزيمة

 البخاري    صحيح البخاري

 األلباين   صحيح الجامع الصغير

 مسلم بن الحجاج    صحيح مسلم

 مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند، مما ليس يف الصحيحين

 مأبو نعي    الطب النبوي

  ابن سعد    الطبقات الكبرى

نِّي    عمل اليوم والليلة  ابن السُّ

 النسائي    عمل اليوم والليلة

 الزمخشري     الفائق

 ابن حجر العسقالين     فتح الباري

 ابن رجب     فتح الباري

 اإلمام أمحد بن حنبل    فضائل الصحابة

 المناوي  فيض القدير، بشرح الجامع الصغير

 البيهقي    قدرالقضاء وال

 الدوالبي    الكنى واألسماء

 الهيثمي    مجمع الزوائد

 األلباين   مختصر الشمائل المحمدية

 المخلِّص    تالمخلِّصيا

 الحاكم     المستدرك

 أبو داود الطيالسي    مسند الطيالسي

 أبو عوانة    مسند أبي َعوانة

 أبو يعىل الموصيل    مسند أبي يعىل

 اإلمام أمحد بن حنبل    دمسند اإلمام أمح

 الحميدي    مسند الحميدي

 عبد بن محيد     المسند
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 األلباين -التبريزي    مشكاة المصابيح

 البوصيري    مصباح الزجاجة

 البغوي   يف تفسير القرآن ،معامل التنزيل

 ابن األعرابي     المعجم

 الطبراين    المعجم األوسط

 الطبراين    المعجم الصغير

 الطبراين    جم الكبيرالمع

 ابن الجارود     المنتقى

 ابن حجر العسقالين    نتائج األفكار

 األلباين     هداية الرواة
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 َفْهرس الموضوعات

 5 ................................................................. المقدمة

 8 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلصنسُبُه الشريف 

 11 ..................................................... ملسو هيلع هللا ىلصأسماؤه الشريفة 

 15 ................................................................ ملسو هيلع هللا ىلصكنيُتُه 

 17 ....................................... ملسو هيلع هللا ىلصالتسمي باسمه، والتكني بكنيته 

 20 .................................................. ملسو هيلع هللا ىلصومجاله  صفة ُحْسنه،

 22 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفُة ُطوله 

 24 ..................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة لون بشرته 

 27 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصصفة طول شعر رأسه 

 30 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصصفة لون شعر رأسه 

 31 ..................................... ُسُبوطة وُجعودةملسو هيلع هللا ىلص صفة شعر رأسه 

 34 ..........................................................ملسو هيلع هللا ىلصصفة ترجله 

 36 ...................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة وجه النبيِّ 

 38 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة عينيه 

 41 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلصصفة حاجبيه 

 42 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلصصفة اكتحاله 

 44 ............................................................ ملسو هيلع هللا ىلصصفة أنفه 

 45 ............................................................ ملسو هيلع هللا ىلصصفة فمه 

 47 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة أسنانه 

 49 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصلحيته  صفة

 51 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة َشْيبة 

 53 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص هصفة خضاب

 56 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة عنقه 
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 57 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة منكبيه 

 58 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة صدره وبطنه 

 62 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة ظهره 

 63 .....................................................ملسو هيلع هللا ىلصصفة خاتم النبوة 

 67 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة عرقه 

 68 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة إبطيِه 

 70 .................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة يديه وقدميه 

 74 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة مشيتِِه 

 77 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة جلستِِه 

 81 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصصفة ُتكأة رسول اهلل 

 82 .................................................ملسو هيلع هللا ىلصه صفة اتكائه عىل غير

 84 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلصصفة ضحكِِه 

 86 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة ُمزاِحِه 

 90 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة غضبِِه 

 94 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة بكائِه 

 97 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة كالمِِه 

 100 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة قراءتِِه 

 103 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة أكلِِه 

 107 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص طعامهصفة 

 114 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلص خبزهصفة 

 117 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلص شربِهِ صفة 

 121 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص فاكهتِهِ صفة 

 124 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص صومِهِ صفة 

 126 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص تعطِرهِ صفة 

 129 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلص حجامتِهِ صفة 

 133 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص هِ لباِس صفة 
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 142 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص ِعمامتِهِ صفة 

 143 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلص َقَلنُْسوتِهِ صفة 
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 149 .......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص فراِشهِ صفة 
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 162 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصصفة نومِِه 

 164 ................................................................. ملسو هيلع هللا ىلصِسنُّه 
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 180 .....................................................فهرس الموضوعات

 
 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






