
 47|ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصموســـــــوعة حممــــــــــد رســـــــول اهلل   
 هه وقبس من حديثوقصه ومشائله وهديه وحقئل نبوته وسريته وخصائدال                                           

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصخمتصر  مشائل النيب 

 هـ(972)ت   َسْورة بن عيسى بن لإلمام احلافظ الرتمذي  حممد

 

  اختصره

 أمحد بن عثمان املزيد .أ.د

 جامعة امللك سعود - أستاذ الدراسات اإلسالمية

 

 

 

 



 ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر |  48

 

 



 49|ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر 

 

 يف علم الشمائل النبوية

  تعريفه:

لقيِة واخلُلقيِة وما يتصُل هبام ِمن اخلَ  ملسو هيلع هللا ىلصعلٌم خيتصُّ بذكِر صفاِت النبيِّ  هو

 .ملسو هيلع هللا ىلصأحواِل النبيِّ 

  ته:أهمي

ق ِمن شامئِل النبيِّ  ، كذلك ملسو هيلع هللا ىلصيمتاُز علُم الشامئِل النبويِة بجمِعه ما تفرَّ

فقط، دوَن أن خيتلَط  ملسو هيلع هللا ىلص، ودوراُن مسائلِه حوَله ملسو هيلع هللا ىلصقرُصه ملباحثِه عىل ذاِت النبيِّ 

 بتِه مثاًل.بذلك يشٌء ِمن وقائِع سريتِه أو سريِة صحا

  مثراته:

يف  ملسو هيلع هللا ىلصومن ثمراِت معرفِة هذا العلِم: االقتداُء بشامئلِه الرشيفِة، والتأِّسِّ به 

واالقتداُء بمنهِجه العميلِّ يف  هدِيه، سواٌء يف عباداتِه أو معامالتِه أو أخالِقه،

 الدعوِة إىل اهلل تعاىل بحسِن اخللِق.

عادُة العبِد يف الدارين معلقًة وإذا كاَنْت س»: (هـ715ت) يقول ابُن القيم

فيجُب عىل كلِّ َمن نَصَح نفَسه وأحبَّ نجاهَتا وسعادهَتا أن يعرَف  ملسو هيلع هللا ىلصهبدِي النبيِّ 

من هدِيه وسريتِه وشأنِه ما خيرُج به عن اجلاهلني به، ويدخُل به يف عداِد أتباِعه 

ضُل بيِد اهلل وشيعتِه وحزبِه، والناُس يف هذا بني مستقلٍّ ومستكثٍر وحمروٍم، والف

«ُيؤتِيه َمن يشاُء واهلل ذو الفضِل العظيمِ 
(1)

. 

                                                 

 (.52خمترص زاد املعاد البن القيم هبذه املوسوعة، املجلد الرابع )ص (1)
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  (هـ572ت ) ترمجة اإلمام الرتمذي

 امسه ونسبه:

هو حممُد بُن عيسى بِن سورَة بِن موسى بِن الضحاكِ  احلافُظ، الَعلُم، ،

.  اإلماُم، البارُع، أبو عيسى السلميُّ الرتمذيُّ

 تاريخ مولده:

خون س خوها بالعقِد األوِل ِمن مل يبنيِّ املؤرِّ نَة مولِده عىل التحديِد، وإنام أرَّ

: ُولَِد يف حدود سنة عرش ومئتني القرِن الثالِث؛ فقال الذهبيُّ
(1)

.

 نشأته العلمية:

طلَب الرتمذيُّ العلَم ِمن الشيوِخ يف بلدتِه وشيوِخ خراسان، كإسحاَق بن 

اق، ثم ارحَتَل  إىل العراِق واحلجاِز وَسِمَع ِمن  راهَوْيِه، وحممِد بِن عمِرو السوَّ

علامِئهم، وغرِيمها ِمن البلدان، ومل يرَحْل إىل مرَص والشام، وقد أرضَّ يف كرِبه، بعَد 

 رحلتِه وكتابتِه العلَم.

، فجَمَع وصنََّف 
ِ
ى عن العلامء وقد استغَرَق يف رحلتِه الوقَت الكثرَي يتلقَّ

 وأجاَد وأفاد رمحه اهلل تعاىل.

حبان: كان أبو عيسى ممَّن مَجَع وصنََّف وَحِفَظ وذاَكرَ  قال ابنُ 
(2)

.  

                                                 

 (.53/575) للذهبي سري أعالم النبالء (1)

 (.2/513) البن حبان الثقات (2)
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وقال احلاكم: سمعُت عمَر بن علك يقول: مات البخاريُّ فلم خيلف 

بخراساَن مثَل أيب عيَسى يف العلِم واحلفِظ، والورِع والزهِد، بكى حتى عمي، 

وبقي رضيًرا سنني
(1)

. 

 مصنفاته:

، والتي تدلُّ عىل إمامتِه وجاللتِه يف اشتهَرْت مصنفاُت اإلماِم الرتمذ  يِّ

علوِم احلديِث خاصًة، ومن هذه املصنفات: اجلامع املعروف بسنن الرتمذي، 

والشامئل املحمدية، والعلل الصغري، والعلل الكبري أو املفرد، وتسمية أصحاب 

 ، وغريها.ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 وفاته:

فرمحه اهلل تعاىل هـ(،572رجب، سنة )53ُتويفِّ أبو عيسى الرتمذي يف 
(2)

. 

                                                 

البن (، وهتذيب التهذيب 5/630)للذهبي (، وتذكرة احلفاظ 53/573نظر: سري أعالم النبالء )ا (1)

 (.2/322)جر ح

 (.53/574) للذهبي نظر: سري أعالم النبالءا (2)
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 (هـ572ت ) للرتمذي ملسو هيلع هللا ىلص مشائل النيبكتاب التعريف ب

 أهميته:

ِمن أوائِل ما ُصنَِّف يف شامئِل (هـ572ت)يعدُّ كتاُب الشامئِل للرتمذيِّ 

عىل طريقِة أهِل احلديِث يف التصنيِف؛  يزيُده أمهيًة كوُنه روايًة حمضةً ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

 تى عىل املقصوِد بأقرص عبارٍة.فأوَجَز يف غرِي إخالٍل، وأ

وعىل الرغم ِمن قلِة تعليِقه عىل األحاديِث يف الشامئِل مقارنًة بجامِعه، إال 

أنه ال خيلو ِمن بياِن غريٍب، أو حكٍم عىل حديٍث، أو كالٍم يف راو، إىل غرِي ذلك 

 من الفوائِد التي ُعِرَف هبا الرتمذيُّ يف تعليقاتِه عىل كتبِه احلديثيِة.

 رتيبه: ت

َم إىل ستة ومخسني باًبا، متيََّز كتاُب الشامئِل بحسِن ترتيبِه وتبويبِه، فقد  ُقسِّ

ولكلِّ باٍب ترمجٌة تفي بمقصوِده وحتيُط  ،( حديًثا051وبَلَغ إمجايل أحاديثِه )

 بأحاديثِه.

 ثناء العلماء عليه:

، حتى جعل
ِ
ى علامُء األمِة كتاَب الشامئل بالقبوِل والثناء وه إماًما يف هذا تلقَّ

 الباِب.

قد صنََّف الناُس يف هذا قدياًم وحديًثا كتًبا »: (هـ770ت)قال ابُن كثري 

كثريًة، مفردًة وغرَي مفردٍة، وِمن أحسِن َمن مَجَع يف ذلك فأجاَد وأفاَد اإلماُم أبو 
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، ولنا به «الشامئل»، أفَرَد يف هذا املعنى كتاَبه املشهوَر بـعيسى الرتمذيُّ 

«ٌع متصٌل إليهسام
(1)

. 

فإن كتاَب الشامئِل يف علِم الروايِة وعلِم »: (هـ5435ت)وقال املناوي 

الدرايِة لإلماِم الرتمذيِّ كتاٌب وحيٌد يف بابِه، فريٌد يف ترتيبِه واستيعابِه، مل يأِت له 

َعه بعيوِن األخباِر وفن وِن أحٌد بمامثٍل وال بمشابٍه، سَلَك فيه منهاًجا بديًعا، ورصَّ

اآلثاِر ترصيًعا، حتى ُعدَّ ذلك الكتاُب ِمن املواهِب وطار يف املشارِق 

«واملغارِب 
(2)

. 

وِمن أحسِن ما ُصنَِّف يف شامئلِه »: (هـ5450ت)وقال املال عيل القاري 

، بحيث  «املخترص اجلامع»كتاُب الرتمذيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأخالِقه  يف سرِيه عىل الوجِه األتمِّ

أنه ُيطالُع طلعَة ذلك اجلناِب ويرى حماسنَه الرشيفَة يف كلِّ إن مطالَع هذا الكتاِب ك

«باٍب 
(3)

 

ْت  كام احتَفى العلامُء واملصنِّفون بكتاِب الشامئل للرتمذيِّ أيَّام حفاوٍة، وتنوعَّ

حركُة النشاِط العلميِّ التي أثاَرها هذا الكتاُب، فمن رشٍح واختصاٍر وتعليٍق 

 ذيٍب وأحواِل رواٍة:وحتشيٍة، إىل نظٍم وترمجٍة وهت

 فِمن أهم  رشوِحه:

 .(هـ270ت )أرشف الوسائل إىل فهم الشامئل، البن حجر اهليتمي  -5

 .(هـ5450)مجع الوسائل يف رشح الشامئل، للمال عيل القاري  -5

                                                 

 (.2/321البداية والنهاية البن كثري ) (1)

 (.5رشحه عىل الشامئل هبامش مجع الوسائل )ص (2)

 (.5/5مجع الوسائل للمال عيل القاري ) (3)
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 وِمن أشهِر خمتِصاتِه:

 .(هـ5054ت)خمترص الشامئل املحمدية، ملحمد نارص الدين األلباين  -

 :ومن منظوماتِه

ت قبل )عذبة املناهل نظم الشامئل املحمدية ، لرشف الدين بن املهلل  -5

 .(هـ5447

نظم الشامئل املحمدية والسرية املصطفوية، لعبد احلفيظ بن احلسن  -5

 .(هـ5316ت)العلوي

 املختصر:هذا الطبعة املعتمدة يف 

هر اعتمدُت يف هذا املخترِص عىل طبعِة )دار الغرب اإلسالمي(، حتقيق ما

م، وقد مَجَع ثامين نسخ خطية، حمفوظة بمكتبة األوقاف 5444ياسني الفحل، سنة 

، واألسانيَد عىل حتفِة األرشاف،  ببغداد، كام قاَبَل طبعَته عىل جامِع الرتمذيِّ

 وبعِض الطبعاِت األخرى.
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(1) 
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 ملسو هيلع هللا ىلص ِق رسول اهللباب ما جاء يف َخل

ليس بالطويل البائنِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -1
(1)

 ،

وال بالقصري، وال باألبيِض األمهِق 
(2)

، وال باآلَدمِ 
(3)

، وال باجلَعِد الَقَطط وال 

بطِ  بالسَّ
(4)

، بعثه اهلل تعاىل عىل رأس أربعنَي سنًة، فأقام بمكَة عرش سنني، وباملدينة 

فاه اهلل عىل رأِس ستني سنًة، وليس يف رأِسه وحليتِه عرشون شعرًة عرَش سنني، وتو

بيضاءَ 
(5)

. 

َرْبعةً  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -2
(6)

، ليس بالطويِل وال 

أُ  بالقصرِي، حسَن اجلسم، وكان شعُره ليس بَجعٍد وال َسبٍط، إذا مشى َيَتَكفَّ
(7()8)

. 

                                                 

 أي: املفرط يف الطول مع اضطراب القامة.  (1)

 كلون اجلص، يريد أنه كان نري البياض.األمهق(: هو الكريه البياض ) (2)

 )اآلَدم(: األسمر. (3)

اجلعودة يف الشعر هي: شدة التوائه بأن ال يتكرس وال يسرتسل، والسبوطة ضده، والقطط: الشديد اجلعودة،  (4)

 فكأنه أراد أنه وسط بينهام.

 (.5307(، ومسلم )3107أخرجه البخاري ) (5)

 يس بالطويل البائن، وال بالقصري.)َرْبَعة( أي: مربوعا، أي: ل (6)

 أي: متايل إىل قدام، كأنه من قوته يميش عىل صدفة قدميه. (7)

 (.5307(، ومسلم )3107أخرجه البخاري ) (8)
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ةٍ عن الرباء بن عازب قال: ما رأيت  -3 من ذي لِـمَّ
(1)

يف ُحلَّةٍ  
(2)

محراَء  

أحسَن من رسول اهلل، له َشْعٌر َيِضب َمنِْكَبْيِه، بعيُد ما بني املَنْكَِبنْي، مل يكن 

بالقصري وال بالطويل
(3)

. 

َضلِيَع الفم ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن َسُمَرَة يقول: كان رسول اهلل  -4
(4)

، َأْشَكَل 

العني
(5)

، َمنُْهوَس الَعِقِب 
(6()7)

. 

ُعرَض عَلَّ األنبياُء، فذذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجابِر بن عبِد اهلل، أن رسول اهلل عن  -5

جاِل، كأنه من رجال َشنُوَءَة، ورأيت عيسى ابَن  ٌب من الر  موسى عليه السالم ََضْ

مريَم عليه السالم، فذذا أقرُب من رأيُت به شبًها عروُة بُن مسعوٍد، ورأيت إبراهيَم 

ورأيت  -يعني: نفَسهُ -ا صاِحُبُكْم أيت به شبهً عليه السالم، فذذا أقرُب من ر

«جربيَل عليه السالم فذذا أقرب من رأيت به شبًها ِدْحَيةُ 
(8)

. 

                                                 

ة( اللمة من شعر الرأس بني الوفرة واجلمة، والوفرة: ما وصل إىل شحمة األذن، واجلمة: ما سقط  (1) )لِـمَّ

 هنا أملت باملنكبني.عىل املنكبني، وسميت بذلك أل

 )ُحلَّة( هي ثوبان غري لفقني، رداء وإزار. (2)

 (.5337(، ومسلم )3102أخرجه البخاري ) (3)

)َضلِيع الفم( أي: عظيمه أو واسعه، والعرب تتمدح بعظمه وتذم صغره، وقيل: هذا كناية عن قوة  (4)

 لفصاحة. فصاحته، وكونه يفتتح الكالم وخيتمه بأشداقه؛ لداللته عىل قوة ا

 )َأْشَكل( الشكلة: احلمرة تكون يف بياض العني، وهو حممود حمبوب. (5)

 )َمنُْهوس الَعِقب(: قليل حلم العقب، والعقب: مؤخر القدم. (6)

 (.5332أخرجه مسلم ) (7)

 (.567أخرجه مسلم ) (8)
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 باب ما جاَء يف خاَتِم النبوِة (2)

فقالت: يا  ملسو هيلع هللا ىلصعن السائِب بن يزيَد يقول: ذهَبْت يب خالتي إىل النبيِّ  -6

َأ، فرِشْبُت رسوَل اهلل، إن ابن أختي وِجٌع. فمسح رأِّس ودعا يل بالرب كِة، وتوضَّ

من وضوِئه، وقمت خلَف ظهِره، فنظرت إىل اخلاتم بني َكتِفيه، فإذا هو ِمثُل ِزرِّ 

احلََجَلةِ 
(1()2)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب زيٍد عمِرو بن أخطَب األنصاريِّ قال: قال يل رسوُل اهلل  -7

، فمسحُت ظهره، فوقعْت أصابعي عىل «يا أبا زيٍد، اْدُن ِمن ي فامسح ظهري»

 خلاَتم.ا

قلت: وما اخلاَتُم؟ قال: شَعراٌت جمتِمعات
(3)

. 

 :-يعني: خاَتم النبوة- ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو سعيٍد اخلدريُّ عن خاَتم رسوِل اهلل  -8

كان يف ظهِره َبْضَعٌة ناِشزةٌ 
(4()5)

. 

ِجَس قال: أَتيت رسوَل اهلل  -9 وهو يف ناٍس من  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن رَسْ

َداَء عن ظهره،  أصحابِه، فُدْرت هكذا من خلِفه، فعرف الذي أريُد، فألقى الرِّ

                                                 

اد هبا هنا البيضة، وعىل هذا )ِزّر احلََجَلة( مأخوذ من ارتز اليشء إذا دخل يف األرض، ومنه الرزة، واملر (1)

 فاملراد باحلجلة الطري املعروف. 

 (.5301(، ومسلم )524أخرجه البخاري ) (2)

 (.55222) 37/156أخرجه أمحد  (3)

 )َبْضَعة(: قطعة من اللحم، )ناشزة( أي: قطعة حلم مرتفعة عىل جسده. (4)

 (.5770) 5/21« التاريخ الكبري»أخرجه البخاري يف  (5)
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فرأيُت موضَع اخلاَتِم عىل كتِفيه مثل اجلُْمعِ 
(1)

حوهَلا ِخيالنٌ  
(2)

كأهنا َثآليُل  
(3)

 ،

فقال  «َوَلَك »فرَجعت حتى استقبْلُته، فقلُت: غفر اهلل لك يا رسوَل اهلل، فقال: 

تال هذه اآلية: ؟ فقال: نعم، ولكم، ثم ملسو هيلع هللا ىلصالقوُم: أسَتغَفَر لك رسوُل اهلل 

[52]حممد:  (يت جث مث ىث)
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف َشْعر رسوِل اهلل (3)

؟ قال: مل ملسو هيلع هللا ىلصعن قتادَة قال: قلُت ألنس: كيف كان َشْعر رسوِل اهلل  -11

ْبط، كان يبلغ شعُره شحمَة أذنيه يكن باجلَعد وال بالسَّ
(5)

. 

كان َيْسِدُل شعَره ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس: أن رسوَل اهلل  -11
(6)

، وكان 

ون يْفِرُقون رءوَسهم، وكان أهُل الكتاب َيْسِدلون رءوَسهم، وكان حيب املرشك

رأَسه ملسو هيلع هللا ىلصموافقَة أهِل الكتاب فيام مل ُيْؤَمْر فيه بيشء، ثم َفَرَق رسول اهلل 
(7)

. 

                                                 

 ل اجلُْمع( أي: مثل مجع الكف، وهو حني َتْقبُِضها.)مث (1)

 )ِخياَلن( مجع خال، وهو الشامة عىل اجلسد. (2)

 ثآلِيل(  مجع ُثؤُلول، حيث يعلو ظاهر اجلسد، واحده كاحلمصة فام دوهنا.») (3)

 (.5306أخرجه مسلم ) (4)

 (.5332(، ومسلم )1241أخرجه البخاري ) (5)

 يرتك شعر ناصيته عىل جبهته، واَتاذه كالقصة.)َيْسِدُل شعَره( أي:  (6)

 (.5336(، ومسلم )3112أخرجه البخاري ) (7)
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 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف َتَرجُِّل رسوِل اهلل (4)

ُل  -12 عن عائشَة، قالت: كنت ُأَرجِّ
(1)

وأنا  ملسو هيلع هللا ىلصرأَس رسوِل اهلل  

حائٌض 
(2)

. 

َن يف ُطهوِره إذا  ملسو هيلع هللا ىلصئشة قالت: إْن كان رسوُل اهلل عن عا -13 ليحب التَيمُّ

ل، ويف انتعالِه إذا انتعَل  له إذا ترجَّ ر، ويف ترجُّ تطهَّ
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف َشْيِب رسوِل اهلل (5)

؟ ملسو هيلع هللا ىلصعن قتادَة قال: قلُت ألنِس بن مالٍك: هل َخَضب رسوُل اهلل  -14

َغيهقال: مل يبُلغ ذلك، إنام كان شيًبا يف ُصدْ 
(4)

، ولكْن أبو بكر خَضب باحِلنَّاء 

والَكَتمِ 
(5)

. 

وحليتِه إال أْربَع  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس قال: ما عدْدُت يف رأِس رسوِل اهلل  -15

رْشَة شْعرًة بيضاء ع
(6)

. 

                                                 

ل( أي: أرسح شعره. (1)  )ُأَرجِّ

 (.527(، ومسلم )521أخرجه البخاري ) (2)

 (.562(، ومسلم )562أخرجه البخاري ) (3)

ْدغ(: ما بني األذن والعني، ويقال أيضا: الشعر املتديل من ا (4)  لرأس يف ذلك املكان. )الصُّ

 (.5305(، ومسلم )3114أخرجه البخاري ) (5)

 (.55624)54/552أخرجه أمحد  (6)
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عن ِساَمِك بن َحْرٍب قال: سمعت جابَر بَن َسُمَرَة، وقد ُسِئل عن  -16

منه شيٌب، وإذا مل َيْدِهن ُرِئَي ، فقال: كان إذا دهن رأَسه مل ُيَر ملسو هيلع هللا ىلصَشيب رسوِل اهلل 

منه
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باُب ما جاء يف ِخَضاِب رسوِل اهلل (6)

 «ابنَُك هذا؟»مع ابٍن يل، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ِرْمَثَة قال: أتيُت النبيَّ  -17

ْيَب «ال جيني عليك، وال جتني عليه»فقلت: نعم، اشهْد به. قال:  . قال: ورأيُت الشَّ

أمْحَرَ 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسوِل باب ما جاَء يف ُكحِل (7)

إن خَِّي أكحالكم اإِلْثِمَد، »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس قال: قال رسوُل اهلل  -18

جَيُْلو البَِص 
(3)

عر ، وُينبُِت الشَّ
(4)

»
(5)

. 

                                                 

 (.5300أخرجه مسلم ) (1)

وإنام مل يتبني عند االدهان؛ ألن الشعر جيتمع فيه، فيخفي البياض لقلته يف السواد، »قال ابن حجر اهليتمي: 

أرشف الوسائل إىل فهم « ، فيظهر األبيض من غريهبخالفه عند االدهان، فإن الشعر حينئذ يتفرق

 (.540الشامئل )ص

 (.57025) 52/32أخرجه أمحد  (2)

اشهد به( أي: كن شاهدا عليه يا رسول اهلل، إما ألن أحدا كان يشك يف ذلك، أو »)قال ابن حجر اهليتمي: 

ولده بجناية اآلخر، ومن ثم رد لبيان أنه مستلزم جلنايته عىل ما اعتاده أهل اجلاهلية من مؤاخذة الوالد 

أرشف « بقوله: )ال جيني عليك...( إىل آخره، أي: ال تؤاخذ بذنبه، وال يؤاخذ بذنبك ملسو هيلع هللا ىلصعليه النبي 

 (.554، 542الوسائل إىل فهم الشامئل )ص

 )جَيُْلو البرَص( أي: يزيد يف نور البرص.  (3)

 )ُينبُِت الشعَر( أي: ينبت منه أهداب العني. (4)

 (.3027(، وابن ماجه )1553(، والنسائي )3272ه أبو داود )أخرج (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف لباِس رسوِل اهلل (8)

القميَص  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمَة، قالت: كان أحبُّ الثياِب إىل رسوِل اهلل  -19
(1()2)

. 

خرَج وهو يتكئ عىل أسامَة بن زيٍد  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، أن النبي  -21

عليه ثوب ِقْطِريٌّ 
(3)

ح به، فصىل هبم  قد توشَّ
(4)

. 

إذا اْسَتَجدَّ ثوبا سامه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيٍد اخلدريِّ قال: كان رسوُل اهلل  -21

اللهم لك احلمُد كام َكَسوَتنيِه، أسألك »باسِمه: عاممًة أو قميًصا أو رداًء، ثم يقول: 

ه ورش  ما ُصنِع لهخَِّيه وخَِّي ما ُصنِع  «له، وأعوذ بك من رش 
(5)

. 

يلبسه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان أحبُّ الثياِب إىل رسول اهلل  -22

ةَ  احِلرَبَ
(6()7)

. 

وعليه ُحلٌَّة محراُء كأين أنظُر إىل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُجَحْيَفة قال: رأيُت النبي  -23

ة َبريِق ساَقيِه. قال سفيان: ُأراها ِحرَبَ
(8)

. 

                                                 

 )الَقِميص(: ثوب خميط بكمني غري مفرج يلبس حتت الثياب، وال يكون إال من القطن. (1)

 (.0451أخرجه أبو داود ) (2)

(: نوع من الربوِد فيه محرة، وهلا أعالم، وفيها بعض اخلشونة. (3)  )ِقْطِريٌّ

 (.53763) 55/523أخرجه أمحد  (4)

 (.0454أخرجه أبو داود ) (5)

ة(: ما كان من ثياب اليمن موشيا خمططا بخطوط محر. (6)  )احِلرَبَ

 (.5472(، ومسلم )1253أخرجه البخاري ) (7)

 (.143(، ومسلم )376أخرجه البخاري ) (8)
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 بن -24
ِ
عازٍب قال: ما رأيت أحًدا من الناس أحسَن يف ُحلة  عن الرباء

، إن كانت مُجَُّته لتِضُب قريًبا من َمنْكِبيهملسو هيلع هللا ىلصمحراَء من رسول اهلل 
(1)

. 

وعليه ُبْردان أخِضان ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ِرْمَثة قال: رأيُت النبيَّ  -25
(2)

. 

عليكم بالبياِض من »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عباس قال: قال رسوُل اهلل  -26

نوا فيها موتاكم؛ فذهنا ِمن خِِّي ثيابِكم الثياِب؛ لَيْلَبْسها «أحياؤكم، وَكف 
(3)

. 

ذاَت غداٍة وعليه ِمْرطٌ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: خَرَج رسوُل اهلل  -27
(4)

من  

شعٍر أسودَ 
(5)

. 

نيِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن املغريِة بِن شعبَة: أن النبيَّ  -28 لبَِس جبًَّة روميًَّة ضيقَة الكمَّ
(6)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاَء يف عيِش رسوِل اهلل (9)

حممِد بن سرييَن قال: كنا عند أيب هريرَة، وعليه ثوباِن عن  -29

قانِ  ُمـَمشَّ
(7)

ط أبو هريرة يف   ط يف أحدمها، فقال: َبٍخ َبٍخ؛ يتمخَّ من َكتَّاٍن فتمخَّ

وحجرِة عائشَة مغشيًّا  ملسو هيلع هللا ىلصالَكتَّان، لقد رأيُتني وإين ألِخرُّ فيام بني منرِب رسوِل اهلل 

                                                 

 (.5337(، ومسلم )1245أخرجه البخاري ) (1)

 (.5175(، والنسائي )0461أخرجه أبو داود ) (2)

 (.3166(، وابن ماجه )220(، والرتمذي )3272أخرجه أبو داود ) (3)

 املِْرط: كساء من صوف أوكتان ونحوه. (4)

 (.5425أخرجه مسلم ) (5)

 (.3163(، وابن ماجه )551(، والنسائي )5762أخرجه الرتمذي )(6)

قان( أي: مصبوغان باملشق وهو الطني األمحر. (7)  )مـَُمشَّ
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عىل عنقي يرى أنَّ يب جنوًنا، وما يب جنوٌن، وما عيلَّ فيجيُء اجلائي فيضُع رجله 

هو إال اجلوع
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ُخفِّ رسول اهلل  (01)

نِي فلبَسهام ملسو هيلع هللا ىلصعن املغريِة بِن شعبَة قال: أهَدى دحيُة للنبيِّ  -31 خفَّ
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص باب ما جاء يف نعِل رسوِل اهلل (11)

؟ ملسو هيلع هللا ىلص عن قتادَة قال: قلُت ألنِس بن مالٍك: كيف كان نعُل رسوِل اهلل -31

 قال: هلام ِقَباالن
(3()4)

. 

عن عبيِد بن جريٍج، أنه قال البن عمَر: رأيتك َتلَبس النِّعاَل  -32

ْبتِيَّةَ  السِّ
(5)

يلبس النعاَل التي ليس فيها َشعٌر،  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: إين رأيُت رسوَل اهلل 

ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبَسها
(6)

. 

صيلِّ يف نعَلنِي يُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمِرو بِن ُحريث قال: رأيُت رسوَل اهلل  -33

خمصوفَتنيِ 
(7)

. 

                                                 

 (.7350ي )أخرجه البخار (1)

 (.5762أخرجه الرتمذي ) (2)

)ِقَباالن(: مثنى قبال وهو السري الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بني إصبعي الرجل الوسطى والتي  (3)

 تليها.

 (.1217أخرجه البخاري ) (4)

ْبتِيَّة(: كل جلد مدبوغ أو غري مدبوغ، أو جلود البقر إذا دبغت. (5)  )السِّ

 (.5527(، ومسلم )566أخرجه البخاري ) (6)

 (.52736) 35/30أخرجه أمحد  (7)
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ال يمشنيَّ أحُدكم يف نعٍل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، أن رسول اهلل  -34

«واحدة، لُينعلُهام مجيًعا أو ليُْحِفِهام مجيًعا
(1)

. 

إذا انتعَل أحُدكم فليبدأ باليمني، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة، أن النبيَّ  -35

«وهلام ُتنَعل وآخرمها ُتنَزعوإذا َنزَع فليبدأ بالشامِل، فلتكن اليمنُي أ
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص رسوِل اهلل مِتباُب ما جاء يف ِذكِر خا (02)

من َوِرٍق  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان خاتُم النبيِّ  -36
(3)

ه ، وكان فَ  صُّ

حبشيًّا
(4)

. 

من فضة ُفصُه منه ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان خاَتم النبي  -37
(5)

. 

أن يكتب إىل الَعَجم  ملسو هيلع هللا ىلص عن أنِس بن مالٍك قال: ملا أراَد رسوُل اهلل -38

قيل له: إن العجَم ال يقبلون إال كتاًبا عليه خاَتم، فاصطنَع خامتًا، فكأين أنظر إىل 

ه بياِضه يف كفِّ
(6)

. 

                                                 

 (. 5427(، ومسلم )1216أخرجه البخاري ) (1)

 (.5427(، ومسلم )1211أخرجه البخاري ) (2)

 )ِمن َوِرٍق(: من فضة. (3)

 (.5420أخرجه مسلم ) (4)

 (. 1274أخرجه البخاري ) (5)

من ورق وكان فصه حبشيا؛ ألنه  ملسو هيلع هللا ىلصخاتم النبي قال ابن حجر يف الفتح: ال يعارضه ما روي عن أنس كان 

إما أن حيمل عىل التعدد، وحينئذ فمعنى قوله حبيش أي كان حجًرا من بالد احلبشة، أو عىل لون احلبشة، 

أو كان جزعا أو عقيقا؛ ألن ذلك قد يؤتى به من بالد احلبشة، وحيتمل أن يكون هو الذي فصه منه 

 صياغة، وإما النقش.ونسب إىل احلبشة لصفة فيه: إما ال

 (.5425(، ومسلم )61أخرجه البخاري ) (6)
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: حممٌد سطر، ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان نقُش خاتِم رسوِل اهلل  -39

ورسول سطٌر، واهلل سطر
(1)

. 

ا من َوِرٍق، فكان يف يِده، خامتً  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عمَر قال: اََتَذ رسوُل اهلل  -41

ثم كان يف يِد أيب بكٍر ويِد عمَر، ثم كان يف يِد عثامَن حتى وَقَع يف بئِر أريس، نقُشه: 

حممٌد رسوُل اهلل
(2)

. 

 كان يتختَُّم يف ميينه ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف أن النيبَّ  (01)

كان يْلَبُس خامَته يف يمينِه ملسو هيلع هللا ىلصعن عيل بن أيب طالب: أن النبي  -41
(3)

. 

خامتًا من ذهٍب، فاََتَذ  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: اََتَذ النبيُّ مَر عن ابِن ع -42

، فطَرَح «ال ألبُسه أبًدا»، وقال: ملسو هيلع هللا ىلصالناُس خواتيَم ِمن ذهٍب، فطَرَحه رسوُل اهلل 

الناُس خواتيَمهم
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة سيِف رسوِل اهلل  (01)

عن أنٍس قال: كانت َقبِيَعةُ  -43
(5)

من فضةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصسيِف رسوِل اهلل  
(6)

. 

                                                 

 (.3546أخرجه البخاري ) (1)

 (.1266أخرجه البخاري ) (2)

 (.1543(، والنسائي )0556أخرجه أبو داود ) (3)

 (.7522أخرجه البخاري ) (4)

 )َقبِْيَعة سيفه(: ما عىل طرف مقبضه. (5)

 (. 1370(، والنسائي )5123أخرجه أبو داود ) (6)
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 ملسو هيلع هللا ىلصما جاَء يف صفِة درِع رسوِل اهلل باب  (01)

ائب بن يزيَد، أن رسوَل اهلل  -44 كان عليه يوَم أحٍد ِدرعان،  ملسو هيلع هللا ىلصعن السَّ

قد ظاهر بينهام
(1()2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفة ِمْغَفر رسول اهلل  (01)

دخَل مكة وعليه ِمْغَفر ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك: أن النبي  -45
(3)

، فقيَل له: 

«اقتلوه»كعبة، فقال: هذا ابُن َخَطٍل متعلق بأستار ال
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف عمامِة رسوِل اهلل  (01)

مكَة يوم الفتح وعليه عاممٌة سوداء ملسو هيلع هللا ىلصعن جابٍر قال: دخل النبي  -46
(5)

. 

خيطُب عىل املنرب وعليه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن ُحَرْيث قال: رأيت النبي  -47

ِعاممٌة سوداءُ 
(6)

. 

                                                 

 )َظاَهَر بينهام( أي: مجع بينهام. (1)

 (.51755) 50/022(، وأمحد 5246أخرجه ابن ماجه ) (2)

 )ِمْغَفر(: زرد ينسج من الدروع عىل قدر الرأس. (3)

 (.5317(، ومسلم )5206أخرجه البخاري ) (4)

 (.5312أخرجه مسلم ) (5)

 (.5312أخرجه مسلم ) (6)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة إزاِر رسوِل اهلل  (01)

قال: أخرَجْت إلينا عائشُة كساًء ُمَلبًَّداعن أيب ُبردَة  -48
(1)

وإزاًرا غليًظا،  

يف هذين ملسو هيلع هللا ىلصفقالت: ُقبَِض ُروح رسول اهلل 
(2)

. 

بعضلة ساقي أو ساِقه  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفَة بن اليامِن قال: أخَذ رسوُل اهلل  -49

هذا موِضُع اإلزار، فذن أَبيَت فأسفُل، فذن أبيَت فال حقَّ لإلزار يف »فقال: 

«الكعبني
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ِمشيِة رسوِل اهلل  (01)

، كأن ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: وال رأيُت شيًئا أحسَن من رسوِل اهلل  -51

، كأنام ملسو هيلع هللا ىلصالشمَس جتري يف وجِهه، وال رأيت أحًدا أرسَع يف ِمشيتِه من رسوِل اهلل 

األرُض ُتطوى له، إنا لنُجهد أنفَسنا وإنه لغري مكرتث
(4)

. 

ًؤا كأنام ينحطُّ  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبيُّ  :قال عن عيل  -51 َأ تكفُّ إذا مَشى تكفَّ

«من صبٍب 
(5)

. 

                                                 

 وقيل: هو ما ثخن وسطه حتى صار يشبه اللبد.  )ُمَلبًَّدا( أي: مرقعا، (1)

 (.5424(، ومسلم )3542أخرجه البخاري ) (2)

 (.3175(، وابن ماجه )1352أخرجه النسائي ) (3)

 (.2640) 50/512أخرجه أمحد  (4)

 (.3637أخرجه الرتمذي ) (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ِجلسِة رسوِل اهلل  (21)

عن َعبَّاِد بن متيٍم، عن عمه ]عبد اهلل بن زيد األنصاري[، أنه رأى  -52

مستلقًيا يف املسجد واضًعا إحدى رجليه عىل األخرى ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ُتَكأِة رسوِل اهلل  (20)

متَّكًئا عىل وسادة عىل  ملسو هيلع هللا ىلصبن َسُمرة قال: رأيُت رسوَل اهلل  عن جابرِ  -53

يساره
(2)

. 

 «أال أحدُثكم بأكرِب الكبائر؟»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب بكرة قال: قال رسوُل اهلل  -54

. قال: وجلَس «اإلرشاُك باهلل، وعقوُق الوالدين»قالوا: بىل يا رسوَل اهلل. قال: 

قال: فام زاَل  «قول الزور»و أ «وشهادُة الزور»وكان متكًئا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

يقوهلا حتى قلنا: ليَته سكت ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
(3)

. 

ا أنا فال آكُل متكًئا»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ُجَحيفة قال: قال رسوُل اهلل  -55 «أمَّ
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف اتكاِء رسوِل اهلل  (22)

كان شاكًيا فخرج يتوكُأ عىل أسامَة بن زيٍد  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس: أن النبيَّ  -56

قد توشَح به فصىل هبم وعليه ثوب ِقْطِريُّ 
(5)

. 

                                                 

 (.5544(، ومسلم )6527أخرجه البخاري ) (1)

 (.0503أخرجه أبو داود ) (2)

 (. 27(، ومسلم )5610رجه البخاري )أخ (3)

 (.1322أخرجه البخاري ) (4)

 (.53765) 55/525أخرجه أمحد  (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف صفِة أكل رسوِل اهلل  (21)

يأكُل بأصابعه الثالِث  ملسو هيلع هللا ىلصعن كعِب بن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -57

ويْلَعُقُهن
(1)

. 

بَتْمٍر فرأيُته يأكل وهو  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: ُأيِتَ رسوُل اهلل  -58

ُمْقعٍ 
(2)

من اجلوعِ  
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل  باب ما جاء يف صفِة خبِز (21)

يبيُت الليايل املتتابعَة طاوًيا  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابِن عباٍس قال: كان رسوُل اهلل  -59

هو وأهُله ال جيدون عشاًء، وكان أكثُر خبِزهم خبَز الشعريِ 
(4)

. 

النَِّقيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهِل بن سعٍد، أنه قيل له: أكَل رسوُل اهلل  -61
(5)

يعني: -؟ 

اَرى احلُوَّ
(6)

 .النَِّقيَّ حتى لقي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص فقال سهٌل: ما رأى رسوُل اهلل -

 ؟ قال: ما كانت لنا مناخُل.ملسو هيلع هللا ىلصفقيل له: هل كانت لكم مناخُل عىل عهد رسول اهلل 

 قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعرِي؟

                                                 

 (.5435أخرجه مسلم ) (1)

 )وهو ُمْقٍع( أي: جالس عىل أليتيه ناصب ساقيه. (2)

 (.5400أخرجه مسلم ) (3)

 (.3307(، وابن ماجه )5364أخرجه الرتمذي ) (4)

 النخالة.)النَِّقّي( أي: نقي من  (5)

اَرى(: الدقيق األبيض، وكل ما بيض من الطعام.  (6)  )احلُوَّ
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قال: كنا ننفُخه فيطرُي منه ما طار ثم نعِجنُه
(1)

. 

 عىل ِخوان ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: ما أكل نبي اهلل  -61
(2)

وال يف  

جة ُسُكرُّ
(3)

 ، وال ُخبَِز له ُمرقَّق.

َفرِ   قال: فقلت لقتادة: َفَعالَم كانوا يأكلون؟ قال: عىل هذه السُّ
(4)

 
(5)

. 

من خبِز الشعرِي يومني  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: ما شبَع رسول اهلل  -62

متتابعني حتى ُقبِض
(6)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة إداِم رسوِل اهلل  (21)

«اإلداُم اخلل نِْعمَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، أن رسول اهلل  -63
(7)

. 

عن النعامِن بن بشرٍي: أَلستم يف طعاٍم ورشاٍب ما شئتم؟ لقد رأيت  -64

َقلِ  ملسو هيلع هللا ىلصنبيَّكم  وما جيد من الدَّ
(8)

ما يمأل بطنَه 
(9)

. 

                                                 

 (. 1053أخرجه البخاري ) (1)

 )ِخَوان(: املائدة ما مل يكن عليها طعام.  (2)

جة(: إناء صغري جيعل فيها ما يشتهى وّنضم عىل املوائد حول األطعمة.  (3)  )ُسُكرُّ

َفر(: مجع سفرة، واشتهرت ملا يو (4)  ضع عليه الطعام.)السُّ

 (.1326أخرجه البخاري ) (5)

 (.5274(، ومسلم )1056أخرجه البخاري ) (6)

 (.5415أخرجه مسلم ) (7)

َقل(: رديء التمر ويابسه. (8)  )الدَّ

 (.5277أخرجه مسلم ) (9)
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م  -65 عن َزْهَدٍم اجلَْرِميِّ قال: كنا عند أيب موسى األشعريِّ قال: فُقدِّ

م يف طعاِمه حلُم دجاٍج، ويف القوم رجٌل  من بني تيِم اهلل أمحُر كأنه  طعاُمه، وقدِّ

أكل  ملسو هيلع هللا ىلصموىًل، قال: فلم يدُن؛ فقال له أبو موسى: اْدُن، فإين قد رأيت رسول اهلل 

منه. فقال: إين رأيته يأكُل شيئا فقِذرُته؛ فَحلفت أال أطعمه أبًدا
(1)

. 

لطعاٍم صنعه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: إن خياًطا دعا رسوَل اهلل  -66

ب إىل رسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل قال أنس: فذهبُت مع ر  ملسو هيلع هللا ىلصإىل ذلك الطعام، فَقرَّ

ا فيه ُدبَّاءخبًزا من شعري، ومَرقً 
(2)

وقديدٌ  
(3)

يتتبَّع  ملسو هيلع هللا ىلص، قال أنس: فرأيُت النبي 

الُدبَّاء حوايل القصعِة؛ فلم أزل أحبُّ الُدبَّاء من يومئذٍ 
(4)

. 

حيب احلَلواَء والعسَل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: كان النبيُّ  -67
(5)

. 

بْت إىل رسول اهلل عن أ -68 ا فأكل منه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصم سلمَة أهنا َقرَّ َجنْبا مشويًّ

قام إىل الصالِة وما توضأ
(6)

. 

راُع وكانت  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: ُأيِت النبيُّ  -69 بلحٍم فُرفِع إليه الذِّ

تعجبه فنهَس منها
(7)

. 

                                                 

 (.5602(، ومسلم )0321أخرجه البخاري ) (1)

َباء(: القرع. (2)  )الدُّ

 ف.)الَقِديد(: حلم مملوح جمف (3)

 (.5405(، ومسلم )5425أخرجه البخاري ) (4)

 (.5070(، ومسلم )1035أخرجه البخاري ) (5)

 (.56655) 00/537أخرجه أمحد  (6)

 (.520(، ومسلم )3304أخرجه البخاري ) (7)
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فضُل عائشَة عىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعري، عن النبي  -71

ريدِ النساِء كفضل الثَّ 
(1)

«عىل سائِر الطعام 
(2)

. 

توضأ من أكِل َثْور َأِقطٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة، أنه رأى رسوَل اهلل  -71
(3)

، ثم 

رآه أكَل من كتف شاٍة، ثم صىل ومل يتوضأ
(4)

. 

عىل صفيََّة بتمٍر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: أْومَلَ رسوُل اهلل  -72

وَسِويٍق 
(5)

. 

معه، فدَخَل عىل امرأٍة من وأنا  ملسو هيلع هللا ىلصخَرَج رسوُل اهلل »عن جابٍر قال:  -73

األنصاِر، فذبَحْت له شاًة، فأَكَل منها، وأَتْته بِقنَاعٍ 
(6)

من رطٍب، فأَكَل منه، ثم  

، ثم انرَصَف فأَتْته بُعاللةٍ  َأ للظهِر وصىلَّ توضَّ
(7)

من ُعاللِة الشاِة، فأَكَل، ثم صىلَّ  

أْ  العرَص ومل يتوضَّ
(8)

. 

أعندِك »يأتيني فيقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  عن عائشَة، أم املؤمنني قالت: كان -74

 .«إين صائمٌ »فأقول: ال. فيقول:  «غداٌء؟

                                                 

 )الثَِّريد(: أن يفتت اخلبز يف مرق اللحم. (1)

 (.5006(، ومسلم )3774أخرجه البخاري ) (2)

 الثور: القطعة من األقط، وهو لبن جممد بالنار. )َثْور َأِقٍط( (3)

 (.2402) 51/52أخرجه أمحد  (4)

 (.3700أخرجه أبو داود ) (5)

 )الِقنَاع(: الطبق من عسب النخل. (6)

 )الُعاَلَلة(: البقية من كل يشء. (7)

 (.24أخرجه الرتمذي ) (8)
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ٌة، قال:  وما »قالت: فأتاين يوًما، فقلت: يا رسوَل اهلل، إنه ُأْهِديت لنا َهديَّ

قلت: َحْيٌس  «هي؟
(1)

قالت: ثم أكَل  «أما إين أصبحت صائاًم »، قال: 
(2)

. 

 عند الطعاِم ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة وضوِء رسوِل اهلل  (21)

من الغاِئط فُأيِت بطعاٍم،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس قال: خرَج رسوُل اهلل  -75

«أأصَل فأتوضأ؟!»فقيل له: أال تتوضأ؟ فقال: 
(3)

. 

 ما يفرغ منه قبل الطعاِم وبعد ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف قوِل رسول اهلل  (21)

إذا أكل أحُدكم فنيس أن »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: قال رسول اهلل  -76

«عىل طعامه فلَيُقل: بسِم اهلل أوَله وآخَرهيذكَر اهلل تعاىل 
(4)

. 

وعنده طعاٌم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمَر بن أيب سلمَة، أنه دخل عىل رسوِل اهلل  -77

«اْدُن يا ُبنيَّ فسم  اهلل تعاىل، وُكل بيمينِك، وكل مما يليك»فقال: 
(5)

. 

إذا ُرفِعت املائدُة من بني يديه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب أمامَة قال: كان رسوُل اهلل  -78

نااحل»يقول:  ٍع وال مستغنًى عنه ربَّ «مُد هلل محًدا كثًِّيا طيبا مباركا فيه، غِّي ُمَودَّ
(6)

. 

                                                 

 )َحْيس(: التمر مع السمن أو أقط. (1)

 (.5510أخرجه مسلم ) (2)

 (.370أخرجه مسلم ) (3)

 (.3767أخرجه أبو داود ) (4)

 (.3777أخرجه أبو داود ) (5)

 (.1012أخرجه البخاري ) (6)
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يأكُل الطعاَم يف ستٍة من أصحابِه  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: كان النبي  -79

ى َلَكفاُكم»: ملسو هيلع هللا ىلصفجاء أعرايبٌّ فأكله بلقمتني، فقال رسوُل اهلل  «لو َسمَّ
(1)

. 

إن اهلل لَِّيىض عن العبِد »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: قال رسوُل اهلل  -81

«أن يأُكل األْكلة، أو يرشَب الرْشبَة فيحمده عليها
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف قَدِح رسوِل اهلل  (21)

ُه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس قال: لقد َسَقيُت رسوَل اهلل  -81 هبذا القَدِح الرشاَب كلَّ

املاَء والنبيذَ 
(3)

والعسَل واللبنَ  
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف فاكهِة رسوِل اهلل  (21)

يأكُل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل ]بن جعفر بن أيب طالب[ قال: كان النبيُّ  -82

الِقثَّاء
(5)

طِب   بالرُّ
(6)

. 

كان يأكُل البِطِّيَخ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة: أن النبيَّ  -83
(7)

طِب   بالرُّ
(8)

. 

                                                 

 (.51546) 05/03(، وأمحد 5212أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5730أخرجه مسلم ) (2)

 )النَّبِيذ(: ماء مغيل جيعل فيه متر أو رطب. (3)

 (.5442أخرجه مسلم ) (4)

 اء(: نوع من اخليار.)الِقثَّ  (5)

 (.5403(، ومسلم )1004أخرجه البخاري ) (6)

 )البِطِّْيخ(: هو األصفر، وليس األخِض ألنه مل يكن معروفا يف جزيرة العرب. (7)

 (.3236أخرجه أبو داود ) (8)
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عن أيب هريرَة قال: كان الناُس إذا رأوا أول الثََّمِر جاءوا به إىل رسوِل  -84

اللهَم بارك لنا يف ثاِمِرنا، وبارك لنا يف »: قال ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا أخَذه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

نا، اللهم إن إبراهيم عبُدك وخليُلك ونبيك،  مدينَتِنا، وبارك لنا يف صاِعنا ويف ُمد 

وإين عبُدك ونبيُّك، وإنه دعاك ملكَة، وإين  أدعوَك للمدينِة بمثل ما دعاَك به ملكَة 

يه ذلك الثمرَ قال: ثم يدعو أصغَر وليٍد يراه فيعطِ  «ومثلِه معه
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة ُشرِب رسوِل اهلل  (11)

رَشَب من زمزم وهو قائم ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس: أن النبيَّ  -85
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عمِرو بن شعيٍب، عن أبيه، عن جده قال: رأيُت رسوَل اهلل  -86

يرشُب قائاًم وقاعًدا
(3)

. 

 وهو يف -87
ٍ
ة قال: ُأيت عيلٌّ بكوٍز من ماء ال بن َسرْبَ ْحبة، فأخذ  عن النَّزَّ الرَّ

ا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسَح وجَهه وذراعيِه ورأَسه، ثم رشَب  منه كفًّ

َفَعَل  ملسو هيلع هللا ىلصوهو قائٌم، ثم قال: هذا وضوُء من مل حُيِْدث، هكذا رأيت رسوَل اهلل 
(4)

. 

 ثالًثا إذا ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، أن النبي  -88
ِ
ُس يف اإلناء : كان يتنفَّ

«وأروى هو َأْمَرأُ »رشَب، ويقول: 
(5)

. 

                                                 

 (.5373أخرجه مسلم ) (1)

 (.5457(، ومسلم )5637أخرجه البخاري ) (2)

 (.0024) 5/162أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه  (3)

 (.1651أخرجه البخاري ) (4)

 (.5452أخرجه مسلم ) (5)
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عن كبشَة قالت: دَخَل عيلَّ النبيُّ فرِشَب من يِف قربٍة معلقٍة قائاًم،  -89

فقمُت إىل فِيها فقطعُته
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف تعطُِّر رسوِل اهلل  (10)

ةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان لرسوِل اهلل  -91 ُسكَّ
(2)

يتطيَّب منها 
(3)

. 

الٍك، ال َيردُّ الطيَب، وقال عن ُثاممَة بن عبِد اهلل قال: كان أنُس بن م -91

كان ال يردُّ الطيَب  ملسو هيلع هللا ىلصأنٌس: إن النبيَّ 
(4)

. 

طيُب الرجاِل ما ظَهَر رحُيه »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: قال رسوُل اهلل  -92

«وخِفَي لوُنه، وطيُب النساِء ما ظَهَر لوُنه وخِفَي رحُيه
(5)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب كيَف كان كالُم رسوِل اهلل  (12)

دُ  ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهلل عن عائشَة، قالت: ما كان ر -93 َيرْسُ
(6)

رسَدكم هذا،  

ٍ فصٍل، حيفُظه من جلَس إليه
ولكنه كان يتكلَُّم بكالٍم َبنيِّ

(7)
. 

                                                 

 (.3053(، وابن ماجه )5225أخرجه الرتمذي ) (1)

ة(: طيب يتخذ من الراِمك ، وهو يشء أسود خيلط باملسك. (2)  )ُسكَّ

 (.0565أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5125أخرجه البخاري ) (4)

 (.1557(، والنسائي )5727ي )(، والرتمذ5570أخرجه أبو داود ) (5)

ُد( أي: مل يكن  (6)  يستعجل ويوايل بني مجل كالمه بحيث يأيت بعضها إثر بعض.  ملسو هيلع هللا ىلص)َيرْسُ

 (. 5023(، ومسلم )3162أخرجه البخاري ) (7)
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يعيُد الكلمَة ثالًثا لُِتْعَقل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: كان رسوُل اهلل  -94

عنه
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف ضحِك رسول اهلل  (11)

 قال: ما ر -95
ٍ
اًم من عن عبِد اهلل بِن احلارِث بِن َجْزء أيُت أحًدا أكثَر تبسُّ

ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 
(2)

. 

إال  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بِن احلارِث قال: ما كان ضحُك رسوِل اهلل  -96

اًم  تبسُّ
(3)

. 

إين ألعلم أوَل رجل يدُخُل »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ذرٍّ قال: قال رسوُل اهلل  -97

يه اجلنة وآخَر رجل خيرج من النار: ُيْؤتى بالرجِل يوَم القيامِة فيقال: اعرضوا عل

بَّأ عنه كباُرها، فيقال له: عملَت يوَم كذا وكذا كذا، وهو ُمِقرٌّ ال  ِصغاَر ذنوبِه، وخُيَ

ينكُر، وهو مشفق من كِباِرها فيقال: أعطوه مكان كل  سيئٍة عِملها حسنًة، فيقوُل: 

 .«إن ل ذنوًبا ال أراها ههنا

: فلقد رأيُت رسوَل اهلل  هضِحك حتى بدت نواِجذُ  ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو ذرٍّ
(4)

. 

منذ أسَلْمُت،  ملسو هيلع هللا ىلصعن جريِر بن عبد اهلل قال: ما َحَجَبني رسوُل اهلل  -98

وال رآين إال َضِحَك 
(5)

. 

                                                 

 (.20أخرجه البخاري ) (1)

 (.3605أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.3605أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.524أخرجه مسلم ) (4)

 (.5071(، ومسلم )3431ه البخاري )أخرج (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف صفِة ُمزاِح رسوِل اهلل  (11)

. قال حممود: «يا ذا األُُذَننيِ »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك: أن النبيَّ  -99

قال أبو أسامَة: يعني يامزُحه
(1)

. 

لُيخالُطنا حتى يقوَل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن كان رسوُل اهلل  عن أنِس بن مالٍك  -111

يا أبا ُعَمِّي، ما فَعَل النَُّغِّْيُ »ألٍخ يل صغري: 
(2)

«؟
(3)

. 

إين ال »عن أيب هريرَة قال: قالوا: يا رسوَل اهلل إنك ُتداِعبنا، قال:  -111

ا «أقوُل إال حقًّ
(4)

. 

عن أنِس بن مالٍك، أن رجاًل استحَمَل  -112
(5)

إين »فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  

وهل »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال: يا رسوَل اهلل، ما أصنُع بولِد الناقة؟ فقال  «حاِمُلك عىل ولِد ناقةٍ 

«تلُد اإلبَل إال النُّوُق 
(6)

. 

عن أنِس بن مالٍك، أن رجاًل من أهل الباديِة كان اسمه زاهًرا وكان  -113

زه ملسو هيلع هللا ىلصُّندي إىل النبي  هدية من البادية، فُيجهِّ
(7)

فقال إذا أراد أن خيرَج،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  

إن زاهًرا باديُتنا»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
(8)

ونحن حاَُضوه 
(9)

». 

                                                 
 (.5225(، والرتمذي )1445أخرجه أبو داود ) (1)

 )النَُّغرْي(: طائر كالعصفور.  (2)

 (.5514(، ومسلم )6552أخرجه البخاري ) (3)

 (.2753) 50/332أخرجه أمحد  (4)

 )استَحَمَل(: طلب احلمل. (5)

 (.0222أخرجه أبو داود ) (6)

ُزه( أي: (7)  فيعطيه من الطرف واملستحسنات ما يتجهز به إىل أهله. )فُيَجهِّ

 )بادَيتُنا( أي: نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته من أنواع الثامر والنبات، فصار كأنه باديته. (8)

وه( أي: نعد له ما حيتاجه من البلد.  (9)  )حارِضُ
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يوًما وهو يبيُع متاَعُه  ملسو هيلع هللا ىلصحيبُّه، وكان رجاًل دمياًم، فأتاه النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 فاحتضنُه من خلِفه وهو ال ُيبرُصه، فقال: من هذا؟ أرِسلني.

 ملسو هيلع هللا ىلصفجعَل ال يأُلو ما ألَصَق ظهَره بصدِر النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفالتفَت فعَرَف النبيَّ 

فقال: يا رسوَل اهلل،  «من يشرتي هذا العبَد »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص عرفه، فجعَل النبي حني

أو قال:  «لكْن عند اهلل لسَت بكاسدٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصإذن واهلل جَتُِدين كاِسًدا، فقال النبي 

«أنت عند اهلل غالٍ »
(1)

. 

 يف الشِّعِر ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف صفِة كالِم رسوِل اهلل  (11)

  ملسو هيلع هللا ىلصن النبيُّ قالت: قيل هلا: هل كا عن عائشَة  -114
ٍ
يتمثَُّل بيشء

 من الشعِر؟ قالت: كان يتمثَُّل بشعِر ابن رواحَة، ويتمثَُّل بقولِه:

وَيأتيك باألخباِر َمن مل ُتزودِ 
(2)

  

إنَّ أصدَق كلمٍة قاهلا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة قال: قال رسوُل اهلل  -115

 الشاعر كلمُة لبيد: 

 أال كلُّ يشٍء ما خال اهلل باطٌل 

لت أن ُيْسلِموكاد أميُة بن   «أيب الصَّ
(3)

. 

                                                 

 (.55602) 54/24أخرجه أمحد  (1)

 .(50453) 04/50أخرجه أمحد  (2)

 (.5516(، ومسلم )3205أخرجه البخاري ) (3)
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عن ُجندِب بن سفياَن الَبَجيِلِّ قال: أصاب حجٌر أصبَع رسوِل اهلل  -116

 فَدِمَيت، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 هل أنِت إال أصبٌع َدِمْيِت »

«ويف سبيل اهلل ما َلِقيت
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن الرَباء بن عازٍب قال: قال لنا رجٌل: أَفررُتم عن رسوِل اهلل  -117

َعاُن الناِس ملسو هيلع هللا ىلصواهلل، ما َوىلَّ رسوُل اهلل  يا أبا ُعامرة؟ فقال: ال ، ولكْن وىلَّ رَسَ

تهم هوازُن بالنَّْبِل، ورسوُل اهلل  عىل بغلته، وأبو سفيان بن احلارِث بن عبِد  ملسو هيلع هللا ىلصتلقَّ

 يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاملطلب آخٌذ بلجاِمها، ورسوُل اهلل 

 أنا النبيُّ ال كذب»

«أنا ابُن عبد املطلب
(2)

. 

، وابُن رواحَة  دخل ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس: أن النبيَّ  -118
ِ
مكة يف عمرِة القضاء

 يميش بني يديه، وهو يقوُل:

 خلُّوا بني الكفاِر عن سبيلِه »

 اليوَم نرضْبكم عىل تنزيلِه

 َضًبا ُيِزيل اهلاَم عن َمِقيلِه

 «وُيذِهل اخلليَل عن خليلِه

                                                 

 (.5726(، ومسلم )5245أخرجه البخاري ) (1)

 (.5776(، ومسلم )5270أخرجه البخاري ) (2)
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ويف َحرِم اهلل تقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له عمُر: يا ابَن َرواحة، بني يدي رسوِل اهلل 

 عَر؟الشِّ 

«َخل  عنه يا عمُر، فَلِهَي أرسُع فيهم من َنْضِح النَّْبلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 
(1)

. 

أكثَر من مئِة مرٍة وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن َسُمرة قال: جالست النبيَّ  -119

أصحاُبه يتناشدون الشعَر ويتذاكرون أشياَء من أمِر اجلاهلية، وهو ساكٌت، وربام 

م معهم تبسَّ
(2)

. 

يد، عن -111 ِ فأنشدُته  ملسو هيلع هللا ىلصأبيه قال: كنت ِرْدَف النبي  عن عمرو بن الرشَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصمئَة قافية من قول أميَة بن أيب الصلِت الثقفي، كلام أنشدُته بيتا قال يل النبي 

«إْن كاد لُيْسلِم»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  -يعني: بيًتا  –حتى أنشدُته مئًة  «هيه»
(3)

. 

يف  يضُع حلساَن بِن ثابٍت منرًبا ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: كان رسوُل اهلل  -111

أو قال: ُينافُح عن رسوِل اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلصاملسجِد يقوُم عليه قائاًم ُيفاخُر عن رسوِل اهلل 

ُد حساَن بروِح القدِس ما ُينافُح أو ُيفاخُر عن ملسو هيلع هللا ىلصويقوُل  - ملسو هيلع هللا ىلص : إن اهلل تعاىل يؤيِّ

«ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 
(4)

. 

 

                                                 

 (.5273أخرجه النسائي ) (1)

 (.674أخرجه مسلم ) (2)

 (.5511أخرجه مسلم ) (3)

 (.5206(، والرتمذي )1451أخرجه أبو داود ) (4)
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 يف السمر ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف كالم رسول اهلل  (11)

 حديث أم َزرٍع

جَلَسْت إحدى عرشَة امرأًة فتعاَهْدَن وتعاَقْدَن  عن عائشَة، قالت: -112

 أال يكتمن من أخبار أزواجهن شيًئا:

َتَقى،  فقالت األوىل: زوجي حلُم مجٍل َغثٌّ عىل رأس جبٍل وعٍر، ال سهل فرُيْ

 وال سمني فُينَتقل.

زوجي ال أُبثُّ خرَبه، إين أخاُف أال أَذَره قالت الثانية:
(1)

، إن أذكْره أذكر 

ُه وُبَجَرهُ ُعَجرَ 
(2)

. 

زوجي الَعَشنَّق قالت الثالثة:
(3)

 ، إن أْنطِق ُأَطلَّق، وإن أسُكت ُأَعلَّق.

، وال خمَافَة وال َسآمة قالت الرابعة: زوجي كَليِل هِتَاَمة، ال َحرٌّ وال ُقرٌّ
(4)

. 

                                                 

أذَرُه( أي: أخاف أال أترك من خربه شيئا، أي: أنه لطوله وكثرته إن بدأته مل أقدر عىل )إين أخاُف أال  (1)

 تكميله؛ فاكتفت باإلشارة إىل معايبه خشية أن يطول اخلطب بإيراد مجيعها. 

)ُعَجَره وُبَجَره( العجر: تعقد العصب والعروق يف اجلسد حتى تصري ناتئة، والبجر مثلها إال أهنا خمتصة  (2)

 لتي تكون يف البطن، ثم استعمال يف اهلموم واألحزان، وإنام أرادت عيوبه الظاهرة وأرساره الكامنة.با

 )الَعَشنَّق( املذموم الطول، أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغري نفع.  (3)

لداره  أي: أن أهل هتامة ال خيافون لتحصنهم بجباهلا، أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار مانع (4)

 وجاره، وال خمافة عند من يأوي إليه.
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زوجي إن دَخل َفِهدَ  قالت اخلامسة:
(1)

، وإن خرج َأِسدَ 
(2)

، وال َيسأل عام 

 عهد.

زوجي إن أكل َلفَّ  السادسة:قالت 
(3)

، وإن رشب اْشَتفَّ 
(4)

، وإن اضَطجع 

الَتفَّ 
(5)

، وال ُيولُِج الَكفَّ لَيعلم الَبثَّ 
(6)

. 

زوجي َغَياَياء قالت السابعة:
(7)

أو َعَياَياء- 
(8)

 له داٌء،  -
ٍ
َطَباَقاء، كل داء

ِك أو َفلَِّك  َشجَّ
(9)

 أو مَجَع كالًّ لِك. 

سُّ مسُّ أرنب، والريح ريُح َزْرَنبزوجي امل قالت الثامنة:
(10)

. 

زوجي رفيُع العامِد، طويُل النجاد، عظيُم الرماد، قريُب  قالت التاسعة:

 البيت من النَّاد.

                                                 

)َفِهد( مشتق من الفهد، وصفته بالغفلة عند دخول البيت عىل وجه املدح له؛ ألن الفهد يوصف باحلياء  (1)

 وقلة الرش وكثرة النوم. 

 )َأِسد(: مشتق من األسد أي: يصري بني الناس مثل األسد، تصفه بالنشاط يف الغزو.  (2)

(3)  )  املراد باللف: اإلكثار مع التخليط. )َلفَّ

(: االشتفاف يف الرشب استقصاؤه.  (4)  )اشَتفَّ

( أي: رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده.  (5)  )اْلَتفَّ

( أي: ال يمد يده ليعلم ما هي عليه من احلزن فيزيله.  (6)  )وال ُيولُِج الكفَّ ليعلَم الَبثَّ

َباَقاء(: األمحق (7)  الذي ينطبق عليه أمره.  )الَغَياَياء الطَّ

 )الَعَياَياء(: الذي ال يِضب وال يلقح من اإلبل.  (8)

 )َفلَِّك( أي: جرح جسدك.  (9)

ْرَنب(: نبت طيب الريح. (11)  )الزَّ
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زوجي مالك، وما مالٌِك؟! مالِك خرٌي من ذلك، له إبٌل  قالت العارشة:

ن هوالك كثرياُت امَلَباِرك، قليالت امَلساِرح، إذا سمعن صوت املِْزَهر أيقنَّ  أهنَّ
(1)

. 

زوجي أبو َزْرٍع، وما أبو زرع؟! َأَناَس  قالت احلادية عرشة:
(2)

من ُحيِلٍّ  

َحنِي ، وَبجَّ ، ومأل من شحٍم َعُضَديَّ ُأُذيَنَّ
(3)

فَبَجَحْت إيلَّ نفيس، َوَجَدين يف أهل  

ُغنَْيَمٍة بِِشقٍّ 
(4)

، فجعلني يف أهل َصِهيلٍ 
(5)

وَأِطيطٍ  
(6)

وَداِئسٍ  
(7)

قٍّ وُمن 
(8)

، فعنده 

أقوُل فال ُأَقبَّح، وأرقُد فأَتَصبَّح
(9)

ح  وأرشُب فأَتَقمَّ
(10)

. 

أمُّ أيب زرع، فام أم أيب زرع؟! ُعُكوُمها َرَداٌح 
(11)

 ، وبيُتها َفَساح.

ابن أيب زرع، فام ابن أيب زرع؟! مْضِجُعه َكَمَسلِّ َشْطبةٍ 
(12)

، وُتْشبُِعه ِذراع 

اجلَْفَرة
(13)

. 

                                                 

 )املِْزَهر(: املعازف. (1)

 )َأَناَس( أي: أثقل حتى تدىل واضطرب. (2)

َحنِي( أي: عظمني. (3)  )َبجَّ

( املراد: شق  (4)  جبل كانوا فيه.)بِشقٍّ

 )أهل َصِهيل( أي: خيل. (5)

 )وَأطِيط( أي: إبل. (6)

 )َدائِس(: الذي يدوس الطعام وهو دراسه. (7)

( نقيق أصوات املوايش. (8)  )ُمنقٍّ

 )فَأَتَصبَّح( أي: أنام الصبحة، وهي نوم أول النهار فال أوقظ. (9)

ح( أي: أروى حتى ال أحب الرشب. (11)  )فَأَتَقمَّ

  ومها َرَداح( عكومها: األمحال التي جتمع فيها األمتعة. رداح أي: عظيم كثرية احلشو.)ُعكُ  (11)

 )َشْطبة(: ما شطب من اجلريد، وهو سعفه. (12)

 )اجلَْفَرة(: األنثى من ولد املعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ يف الرعي. (13)
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ها، ِملُء ِكساِئها، بنُت أيب زرع، فام  بنت أيب زرع؟! طوُع أبيها وطوُع أمِّ

 وَغْيُظ جاَرهِتا.

ُث  جاريُة أيب زرع، فام جارية أيب زرع؟! ال تُبثُّ حديَثنا َتبثِيَثا، وال ُتنَقِّ
(1)

 

ِمرَيَتنا تنِقيًثا، وال متأل بيَتنا تعشيًشا
(2)

. 

قالت: خرج أبو زرع واألوطاُب مُتَْخُض 
(3)

معها ولدان هلا  ، فلقي امرأةً 

اَنَتني، فطلقني وَنَكحها. ها بُِرمَّ  كالَفِهَدين، يلعبان من حتت َخرْصِ

ا يًّ فنََكْحُت بعَده رجاًل رَسِ
(4)

ا يًّ ، ركب رَشِ
(5)

يًّا ، وأخذ َخطِّ
(6)

، وأراَح عيلَّ 

ا َنَعام َثِريًّ
(7)

، وأعطاين من كل رائحة
(8)

زوًجا، وقال: ُكيل أمَّ زرع، ومرِيي أهَلك،  

 لو مجعُت كلَّ يشء أعطانِيه ما َبلغ أصغر آنيِة أيب زرع.ف

«كنت لك كأيب َزرٍع ألم  زرع»: ملسو هيلع هللا ىلصقالت عائشة: فقال يل رسول اهلل 
(9)

. 

                                                 

ُث( أي: ترسع فيه باخليانة، فت (1)  ذهبه بالرسقة. )وال ُتنَقِّ

 )وال مَتأَلُ بيتَنا َتعِشيًشا( أي: أهنا مصلحة للبيت مهتمة بتنظيفه وإلقاء كناسته وإبعادها منه. (2)

 )واألوطاُب مُتَْخض( مجع وطب، وهو سقاء اللبن، واملخض: استخراج زبده. (3)

ا( أي: من رساة الناس، وهم كرباؤهم يف حسن الصورة واهليئة. (4) يًّ  )رَسِ

ا( الرشي: الذي يسترشي يف سريه أي: يميض فيه بال فتور.  (5) يًّ  )رَشِ

يًّا( نسبة إىل اخلط، وهو الرمح. (6)  )َخطِّ

ا( أي: كثرية. (7)  )َثِريًّ

 )َرائِحة( الرائحة: اآلتية وقت الرواح وهو آخر النهار. (8)

 (.5002(، ومسلم )1522أخرجه البخاري ) (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف نوِم رسوِل اهلل  (11)

اء بن عازٍب، أن النبي  -113 كان إذا أخذ مضَجَعه وضَع كفُه  ملسو هيلع هللا ىلصعن الرَبَ

«ني عذابك يوم تبعُث عباَدكرب  ق»اليمنى حتت خدِه األيمن، وقال: 
(1)

. 

اللهمَّ »إذا أوى إىل فِراِشه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفَة قال: كان النبيُّ  -114

احلمُد هلل الذي أحيانا بعد ما أماَتنا »، وإذا استيقَظ قال: «باسِمك أموُت وأحيا

«وإليه النُّشورُ 
(2)

. 

 إذا أوى إىل فِراِشه كلَّ ليلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: كان رسوُل اهلل  -115

ٿ ٿ ٹ )و (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)مجع كفيِه فنَفث فيهام، وقرأ فيهام: 

ثم مسَح هبام ما استطاَع من جسِده،  (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)و (ٹ ٹ

َيبدُأ هبام رأَسه ووجَهه وما أقبَل من جسِده يصنُع ذلك ثالث مرات
(3)

. 

نام حتى َنفَخ، وكان إذا ناَم نفَخ،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس: أن رسوَل اهلل  -116

أ. ويف احلديِث قصةٌ فأتاه بالٌل فآ َذنه بالصالة، فقام وصىلَّ ومل يتوضَّ
(4)

. 

كان إذا أوى إىل فِراشه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك، أن رسوَل اهلل  -117

«احلمد هلل الذي أطَعَمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم مِمَّن ال كايِفَ له وال ُمؤوي»
(5)

. 

                                                 

 (.52635) 34/125أخرجه أمحد  (1)

 (.6355أخرجه البخاري ) (2)

 (.1457أخرجه البخاري ) (3)

 (.532أخرجه البخاري ) (4)

 (.5751أخرجه مسلم ) (5)
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َس بِليلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب قتادة: أن النبيَّ  -118 كان إذا َعرَّ
(1)

ه   اضطجع عىل ِشقِّ

ه س ُقَبْيل الصبح نصب ذراَعه، ووضع رأَسه عىل كفِّ األيمن، وإذا َعرَّ
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف عبادِة رسوِل اهلل  (11)

حتى انتَفَخت قدماه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن املغريِة بن شعبَة قال: صىل رسوُل اهلل  -119

فِقيل له: أتتَكلَُّف هذا
(3)

َم من ذنبك وم  ر؟ قال: وقد غفر اهلل لك ما تقدَّ أفال »ا تأخَّ

«أكوُن عبًدا شكوًرا
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن األسود بن يزيَد قال: سألُت عائشَة، عن صالِة رسوِل اهلل  -121

َحر أْوتَر، ثم أتى  بالليِل؟ فقالت: كان يناُم أوَل الليل ثم يقوُم، فإذا كان من السَّ

َّ بأهله، فإذا سمَع األذاَن وثَب، فإن  كان ُجنُبا أفاَض فراَشه، فإذا كان له حاجٌة أمَل

أ وخرج إىل الصالةِ  ، وإال توضَّ
ِ
عليه من املاء

(5)
. 

عن ُكَرْيٍب، عن ابن عباٍس، أنه أخربه أنه باَت عند ميُمونَة وهي  -121

يف طوهِلا،  ملسو هيلع هللا ىلصخالُته قال: فاضطجعت يف َعْرض الِوسادة، واضَطجع رسوُل اهلل 

أو بعَده بقليٍل، فاستيقَظ  حتى إذا انتصَف الليُل أو قبَله بقليلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفناَم رسوُل اهلل 

فجعل يمسُح النوَم عن وجِهه، ثم قرَأ العرَش اآلياِت اخلواتيم من  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

                                                 

َس بليٍل( التعريس:  نزول املسافر آخر الليل للنوم، أو االسرتاحة. (1)  )َعرَّ

 (.623أخرجه مسلم ) (2)

 لتي ال تطاق؟)أتتَكلَُّف هذا؟( أي: أتلزم نفسك هذه الكلفة واملشقة ا (3)

 (5252(، ومسلم )5534أخرجه البخاري ) (4)

 (.732(، ومسلم )5506أخرجه البخاري ) (5)
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سورة آل عمراَن، ثم قام إىل َشنٍّ 
(1)

ُمعلَّق فتوضأ منها، فأحسَن الوضوَء، ثم قام  

 يصيل.

 يده الُيمنى ملسو هيلع هللا ىلصقال عبد اهلل بن عباس: فقمُت إىل جنبِه، فوضع رسوُل اهلل 

عىل رأِّس ثم أخَذ بُأذين اليمنى ففَتَلها فصىلَّ ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني، ثم 

ثم أوَتَر، ثم اضطَجَع  -قال َمعن: ستَّ مرات-ركعتني، ثم ركعتني، ثم ركعتني 

حتى جاَءه املؤذُن فقام فصىل ركعتني خفيفتني، ثم خرج فصىلَّ الصبَح 
(2)

. 

ُيصلِّ بالليِل؛ منعه من ذلك كان إذا مل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة: أن النبي  -122

النوُم، أو غلبته عيناه، صىلَّ من النهار ثِنَْتْي عرشَة ركعة
(3)

. 

قال: إذا قاَم أحُدكم من الليِل فليفتتْح  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة عن النبيِّ  -123

«صالَته بركعَتنِي خفيفَتنيِ 
(4)

. 

، أنه قال: ألْرُمقنَّ صالَة النبي  -124 ، ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن خالٍد اجلَُهنيِّ

دُت َعتبَته، أو ُفسطاَطهفت وسَّ
(5)

ركعتني خفيفتني، ثم صىلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفصىلَّ رسوُل اهلل  

ركعتني طويلتني، طويلتني، طويلتني، ثم صىلَّ ركعتني ومها دون اللتني قبَلهام، ثم 

صىلَّ ركعتني ومها دون اللتني قبلهام، ثم صىلَّ ركعتني ومها دون اللتني قبَلُهام، ثم 

اللتني قبلهام، ثم أوتر فذلك ثالَث عرشَة ركعة صىل ركعتني ومها دون
(6)

. 

                                                 

 )َشّن(: هو القربة اخللقة.  (1)

 (.763(، ومسلم )523أخرجه البخاري ) (2)

 (.706أخرجه مسلم ) (3)

 (.762أخرجه مسلم ) (4)

 )ُفْسَطاطه(: اخليمة العظيمة. (5)

 (.761أخرجه مسلم ) (6)
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عن أيب سلمَة بن عبِد الرمحن، أنه سأَل عائشَة: كيف كانت صالُة  -125

ليزيَد يف رمضاَن وال يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف رمضاَن؟ فقالت: ما كان رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

ن، ثم يصيل غرِيه عىل إحدى عرشَة ركعًة، يصيلِّ أربًعا ال تسَأْل عن ُحسنِهنَّ وطوهل

 أربًعا ال تسَأْل عن ُحسنهن وطوهلن، ثم يصيل ثالثا.

يا عائشُة، إن »قالت عائشُة: قلُت: يا رسوَل اهلل، أتناُم قبل أن ُتوتِر؟ فقال: 

«عينَيَّ تنامان وال يناُم قلبي
(1)

. 

ُيصيلِّ من الليِل تسَع  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: كان رسوُل اهلل  -126

ركعاٍت 
(2)

. 

بآيٍة من القرآِن ليلةً  ملسو هيلع هللا ىلصقام رسوُل اهلل عن عائشَة قالت:  -127
(3)

. 

فلم يزْل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بِن مسعوٍد قال: صليُت ليلًة مع رسوِل اهلل  -128

. قيل له: وما مهمَت به؟ قال: مهمُت أن أقُعَد وَأَدَع 
ٍ
قائاًم حتى مَهَمُت بأمِر سوء

ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ 
(4)

. 

جالٌس، فإذا  كان يصيل جالًسا فيقرُأ وهو ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة: أن النبيَّ  -129

بقَي من قراءتِه قدَر ما يكون ثالثني أو أربعني آيًة، قام فقرَأ وهو قائم، ثم ركَع 

وسجَد، ثم صنع يف الركعِة الثانية مثَل ذلك
(5)

. 

                                                 

 (.3162أخرجه البخاري )(1)

 (5364(، وابن ماجه )5751(، والنسائي )003أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.002أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.773(، ومسلم )5531أخرجه البخاري ) (4)

 (.735(، ومسلم )5552أخرجه البخاري ) (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن َشِقيٍق قال: سألُت عائشَة، عن صالة رسول اهلل  -131

ِعه، فقالت: كان يصيلِّ ليال طويال قائام، وليال طويال قاعدا، فإذا َقرَأ وهو  عن تطوُّ

قائٌم ركع وسجد وهو قائٌم، وإذا قرأ وهو جالٌس ركَع وسجد وهو جالٌس 
(1)

. 

ُيصيل يف  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كان رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعن حفصَة، زوِج النبيِّ  -131

ُسبحتِه
(2)

ُلها حتى تكون أطوَل من أطوِل منها  قاعًدا، ويقرُأ بالسورِة ويرتِّ
(3)

. 

مل َيُمت حتى كان أكثُر صالتِه وهو  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة: أن النبيَّ  -132

جالٌس 
(4)

. 

ركعتني قبل الظهِر،  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمَر قال: صليُت مع النبيِّ  -133

 يف بيته
ِ
وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغِرِب يف بيته، وركعتني بعد العشاء

(5)
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن َشِقيٍق قال: سألُت عائشَة، عن صالة النبي  -134

الظهِر ركعتني، وبعدها ركعتني، وبعد املغرِب ركعتني، قالت: كان يصيل قبل 

 ركعتني، وقبل الفجِر ثِنَْتني
ِ
وبعَد العشاء

(6)
. 

                                                 

 (.734أخرجه مسلم بنحوه ) (1)

 )يف ُسْبَحته( أي: يف نافلته. (2)

 (.733خرجه مسلم )أ (3)

 (.735أخرجه مسلم ) (4)

 (.752(، ومسلم )237أخرجه البخاري ) (5)

 (.734أخرجه مسلم بنحوه ) (6)
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 باب صالِة الضحى (11)

يصيلِّ الضحى؟  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُمَعاَذة، قالت: قلُت لعائشة: أكان النبيُّ  -135

قالت: نعم، أربَع ركعاٍت ويزيُد ما شاء اهلل عزَّ وجل
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصىل قال: ما أخربين أحٌد أنه رأى النبي عن عبِد الرمحن بن أيب لي -136

َثت أن رسوَل اهلل  دخل بيتها يوم فتح  ملسو هيلع هللا ىلصيصيل الضحى إال أمُّ هانِئ، فإهنا حدَّ

صىل صالًة قط أخف منها، غري أنه  ملسو هيلع هللا ىلصمكة فاغتسل فسبَّح ثامين ركعات ما رأيُته 

كان ُيتِمُّ الركوَع والسجودَ 
(2)

. 

ُيصيل  ملسو هيلع هللا ىلصئشَة: أكان النبي عن عبِد اهلل بن َشِقيٍق قال: قلت لعا -137

الضحى؟ قالت: ال إال أْن جييء من َمغيبِه
(3)(4)

. 

كان ُيصيلِّ أربًعا بعَد أن  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بِن السائِب: أن رسوَل اهلل  -138

إهنا ساعٌة ُتفتُح فيها أبواُب السامِء، فأحبُّ أن »تزوَل الشمُس قبَل الظهِر، وقال: 

«يصعَد ل فيها عمٌل صالٌح 
(5)

. 

                                                 

 (.752أخرجه مسلم ) (1)

 (.336(، ومسلم )5543أخرجه البخاري ) (2)

 )ِمن َمِغيبه( أي: من سفره. (3)

 (.757أخرجه مسلم ) (4)

 (.51326) 50/557أخرجه أمحد  (5)
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 اب صالِة التطوِع يف البيِتب (11)

عن الصالِة يف بيتي  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن سعٍد قال: سألُت رسوَل اهلل  -139

قد ترى ما أقرَب بيتي من املسجِد، فََلن ُأصَل يف بيتي »والصالِة يف املسجِد قال: 

«َأحبُّ إلَّ من أْن أصَل يف املسجِد إال أن تكون صالًة مكتوبةً 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل  باب ما جاَء يف صوِم (10)

، ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن َشِقيٍق قال: سألُت عائشَة عن صياِم رسوِل اهلل  -141

قالت: كان يصوُم حتى نقوَل: قد صام، وُيفطُِر حتى نقوَل: قد أفطر. قالت: وما 

شهًرا كاماًل منذ َقِدم املدينة إال رمضان ملسو هيلع هللا ىلصصاَم رسوُل اهلل 
(2)

. 

، فقال: كان يصوُم ملسو هيلع هللا ىلصي عن أنِس بن مالٍك، أنه ُسِئَل عن صوِم النب -141

من الشهِر حتى نرى أال يريد أن ُيفطَِر منه، وُيفطُِر حتى نرى أال يريُد أن يصوَم 

منه شيًئا، وكنَت ال تشاُء أن تراه من الليل مصلًيا إال رأيَته مصلًيا، وال نائاًم إال 

رأيَته نائاًم 
(3)

. 

تتابَعنِي إال يصوُم شهَريِن م ملسو هيلع هللا ىلصعن أمِّ سلمَة قالت: ما رأيُت النبيَّ  -142

شعباَن ورمضانَ 
(4)

. 

                                                 

 (.5372رجه ابن ماجه )أخ (1)

 (.5516أخرجه مسلم ) (2)

 (.5505أخرجه البخاري ) (3)

 (.5602(، وابن ماجه )5315(، والنسائي )736(، والرتمذي )5336أخرجه أبو داود ) (4)
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يصوُم يف شهٍر أكثَر من  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة، قالت: مل أَر رسوَل اهلل  -143

صيامه هلل يف شعبان، كان يصوُم شعبان إال قلياًل، بل كان يصوُمه كلَّه
(1)

. 

ِة  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل ]بِن مسعوٍد[ قال: كان رسوُل اهلل  -144 يصوُم من ُغرَّ

ام كان ُيفطُِر يوَم اجلمعةكل شهٍر ثالثَة أيام، وَقلَّ 
(2)

. 

ى صوَم االثننِي واخلميسِ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: كان النبيُّ  -145 يتحرَّ
(3)

. 

ُتعرُض األعامُل يوَم االثننِي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة: أن النبيَّ  -146

«واخلميِس، فأحبُّ أن ُيعرَض عميل وأنا صائمٌ 
(4)

. 

يصوُم ثالثَة  ملسو هيلع هللا ىلصعن ُمَعاذَة، قالت: قلت لعائشَة: أكان رسول اهلل  -147

ه كان يصوُم؟ قالت: كان ال ُيبايل من  أياٍم من كلِّ شهٍر؟ قالت: نعم. قلت: من أيِّ

أيِّه صام
(5)

. 

عن عائشة، قالت: كان عاشوراء يوًما تصوُمه قريٌش يف اجلاهليِة،  -148

َض  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهلل  يصوُمه، فلام َقِدم املدينَة صاَمه وأمر بصياِمه، فلام افرُتِ

ان رمضان هو الفريضُة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاَء رمضاُن ك

تركه
(6)

. 

                                                 

 (.5516(، ومسلم )5262أخرجه البخاري ) (1)

 (. 3264) 6/046(، وأمحد 5014أخرجه أبو داود ) (2)

 (.50142) 05/11(، وأمحد 5360أخرجه النسائي ) (3)

 (،5312(، والنسائي )707(، والرتمذي )5036أخرجه أبو داود ) (4)

 (.5564أخرجه مسلم ) (5)

 (.5551(، ومسلم )5125أخرجه البخاري ) (6)
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خيصُّ من  ملسو هيلع هللا ىلصعن علقمَة، قال: سألُت عائشَة: أكان رسوُل اهلل  -149

 ملسو هيلع هللا ىلصاألياِم شيًئا؟ قالت: كان عمُله ديمًة، وأيكم يطيُق ما كان رسوُل اهلل 

«يطيُق 
(1)

. 

فقال:  وعندي امرأةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: دخل عيلَّ رسوُل اهلل  -151

عليكم من األعامِل ما »: ملسو هيلع هللا ىلصقلت: فالنة ال تناُم الليَل، فقال رسول اهلل  «َمن هذه؟»

الذي  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان َأَحبُّ ذلك إىل رسوِل اهلل «ُتطيقون، فواهلل ال يملُّ اهلل حتى متلوا

يدوُم عليه صاحُبه
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف قراءِة رسوِل اهلل  (12)

لٍك: كيف كانت قراءُة رسوِل اهلل عن قتادَة، قال: قلُت ألنِس بن ما -151

املسو هيلع هللا ىلص ؟ فقال: َمدًّ
(3)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن أيب قيٍس، قال: سألُت عائشَة، عن قراءِة النبيِّ  -152

 ، أكان ُيرِسُّ بالقراءة أم جيهُر؟ قالْت: كل ذلك قد كان يفعُل، قد كان ربام أرسَّ

وربام َجَهَر. فقلت: احلمُد هلل الذي جعَل يف األمر سعةً 
(4)

. 

بالليِل وأنا عىل  ملسو هيلع هللا ىلصعن أمِّ هانٍئ، قالت: كنت أسمُع قراءَة النبي  -153

عرييش
(5()6)

. 

                                                 

 (.723(، ومسلم )5227أخرجه البخاري ) (1)

 (.721(، ومسلم )03أخرجه البخاري ) (2)

 (.1401أخرجه البخاري ) (3)

 (.5037، 556أخرجه أبو داود ) (4)

 )الَعِريش( هو ما يستظل به، أو ما ّنيأ لريتفع عليه. (5)

 (.5302أخرجه ابن ماجه ) (6)
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ل، قال: رأيت النبيَّ  -154 عىل ناقته يوَم الفتِح  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل بن ُمَغفَّ

]الفتح:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)وهو يقرأ: 

َة: لوال أن جَي [5 ع. قال: وقال معاويُة بن ُقرَّ تمَع الناُس عيلَّ . قال: فقرَأ ورجَّ

ألخذُت لكم يف ذلك الصوِت. أو قال: اللحن
(1)

. 

ربام يسمُعه َمن يف  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس قال: كانت قراءُة النبي  -155

احلجرِة وهو يف البيِت 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف بكاِء رسوِل اهلل  (11)

ري قال: أتيُت رسوَل اهلل  -156 خِّ وهو يصيل  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن الشِّ

زيِز املِْرَجلوجلوفِه أِزيز كأ
(3)

  
ِ
من البكاء
(4)

. 

، «اقرأ عَلَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عبِد اهلل بن مسعوٍد قال: قال يل رسوُل اهلل  -157

إين  ُأحبُّ أن أسمَعه من »فقلت: يا رسوَل اهلل، أقرُأ عليك وعليك ُأْنِزل؟! قال: 

 (ک ک ک ک گ)، فقرأُت سورَة النساء، حتى بلغُت: «غِّيي

ْي رسوِل اهلل هَتِْمالن، قال: فرأيُت عين[05]النساء: 
(5)

. 

                                                 

 (.720(، ومسلم )7104أخرجه البخاري ) (1)

 (.5357أخرجه أبو داود ) (2)

 )َأِزْيز املِْرجل( صوت الِقْدر.  (3)

 (.5550(، والنسائي )240أخرجه أبو داود ) (4)

 (.244(، ومسلم )0125أخرجه البخاري ) (5)
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، ورسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: شهدنا ابنًة لرسول اهلل  -158

، «أفيكم رجٌل مل ُيَقاِرف الليلَة؟»جالٌس عىل القرِب، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: 

فنََزل يف قرِبها «انزل»قال أبو طلحة: أنا. قال: 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف فراِش رسول اهلل  (11)

الذي يناُم عليه من  ملسو هيلع هللا ىلصعائشَة قالت: إنام كان فراُش رسوِل اهلل عن  -159

َأَدم حشُوه ليٌف 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف تواُضِع رسوِل اهلل  (11)

ال ُتْطُروين كام »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عمَر بن اخلطاِب قال: قال رسوُل اهلل  -161

«َأْطَرت النصارى ابَن مريم، إنام أنا عبُد اهلل، فقولوا: عبُد اهلل ورسوُله
(3)

. 

أنِس بن مالٍك قال: مل يكن شخٌص أحبَّ إليهم من رسوِل اهلل  عن -161

، قال: وكانوا إذا رأوه مل يقوموا؛ لِـاَم يعلمون من كراهتِه لذلكملسو هيلع هللا ىلص
(4)

. 

لو ُأهِدي إلَّ ُكَراعٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: قال رسوُل اهلل  -162
(5)

 

«لقبِلت، ولو ُدعيت عليه ألجبت
(6)

. 

                                                 

 (.5521أخرجه البخاري ) (1)

 (.5425(، ومسلم )6016أخرجه البخاري ) (2)

 (.3001أخرجه البخاري ) (3)

 (.55301) 52/314أخرجه أمحد  (4)

 )ُكَراع( هو ما دون الركبة من الساق. . (5)

 (.53577) 54/054أخرجه أمحد  (6)
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ليس براكب َبغٍل وال  ملسو هيلع هللا ىلصهلل عن جابٍر قال: جاءين رسوُل ا -163

بِْرَذْونٍ 
(1()2)

. 

يوُسف  ملسو هيلع هللا ىلصعن يوسَف بن عبِد اهلل بن َساَلٍم قال: سامين رسوُل اهلل  -164

وأقعدين يف حجِره ومسَح عىل رأِّس
(3)

. 

َب منه  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بِن مالٍك: أن رجاًل خياًطا دعا رسوَل اهلل  -165 فقرَّ

اٌء، قال: فكان رسوُل اهلل  اَء، قال  يأخذُ  ملسو هيلع هللا ىلصثريًدا عليه ُدبَّ بَّ اَء، وكان حيبُّ الدُّ بَّ الدُّ

اٌء إال  ثابت: فسمعُت أنًسا يقوُل: فام ُصنَِع يل طعاٌم أقدُر عىل أن يصنَع فيه ُدبَّ

ُصنِعَ 
(4)

. 

يف بيتِه؟ قالت: كان  ملسو هيلع هللا ىلصِقيَل لعائشَة: ماذا كان يعمُل رسوُل اهلل  -166

َبرًشا من البرش، َيْفيل ثوَبه
(5)

فَسه، وحَيلُب شاَته، وخيدُم ن
(6)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف ُخُلق رسوِل اهلل  (11)

عرَش سنني فام قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: خدمُت رسوَل اهلل  -167

 تركته: مل تركَته؟
ٍ
، وما قال ليشء صنعته: مل صنعَته؟ وال ليشء يل: ُأٍف قطُّ

(7)
. 

                                                 

 و األعجمي، وهو أصرب من العريب، والعريب أرسع منه.)وال بِْرَذْون( ه (1)

 (.1660أخرجه البخاري ) (2)

 (.56040) 56/334أخرجه أمحد  (3)

 (.5405أخرجه مسلم ) (4)

 )وَيْفيِل ثوَبه( أي: يلتقط ما فيه من القمل ونحوه. (5)

 (.56520) 03/563أخرجه أمحد  (6)

 (.5342(، ومسلم )6432أخرجه البخاري ) (7)
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ا وال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وكان رسول اهلل  من أحسن الناس ُخلًقا، وال مسست خزًّ

، وال شِممُت مسًكا َقطُّ وال ملسو هيلع هللا ىلصا كان ألني من كفِّ رسوِل اهلل حريًرا وال شيئً 

ملسو هيلع هللا ىلصعطًرا كان أطيَب من َعَرق النبي 
(1)

. 

فاحًشا وال متفحًشا ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، أهنا قالت: مل يكن رسوُل اهلل  -168
(2)

 ،

اًبا وال َصخَّ
(3)

يف األسواق، وال جَيِزي بالسيئِة السيئَة، ولكن يعفو ويصفح 
(4)

. 

َب رسوُل اهلل عن عائشَة، قالت -169 ، إال أن  ملسو هيلع هللا ىلص: ما رَضَ بيده شيًئا قطُّ

جياهد يف سبيل اهلل، وال رضب خادًما أو امرأةً 
(5)

. 

منترًصا من َمظلمة  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: ما رأيُت رسوَل اهلل  -171

ُظلَِمها قطُّ ما مل ُينْتهك من حمارِم اهلل يشء، فإذا اْنُتِهك من حمارِم اهلل يشء كان من 

هم يف ذل ك غضًبا، وما ُخريِّ بني أمرين إال اختاَر أيرَسمها ما مل يكن َمأَثاًم أشدِّ
(6)

. 

وأنا عندُه،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: استأذَن رجٌل عىل رسوِل اهلل  -171

، ثم أذن له، فَأالَن له القوَل، فلام «أخو العشِّيةِ »أو  «بئَس ابُن العشِّيةِ »فقال: 

يا عائشُة، إن »ألنت له القوَل؟! فقال: خرَج قلُت: يا رسوَل اهلل، قلَت ما قلَت، ثم 

«اتقاَء فحِشه -َوَدَعه الناس أو-من رش  الناس من ترَكُه الناُس 
(7)

. 

                                                 
 (.5334(، ومسلم )5273أخرجه البخاري ) (1)

ًشا( أي: متكلفا للفحش من ذلك. (2)  )فاِحًشا(أي: ذا فحش يف أقواله وأفعاله، )وال ُمَتَفحِّ

اًبا( الصخب: الضجر واضطراب األصوات للخصام. (3)  )وال َصخَّ

 (.51057) 05/516أخرجه أمحد  (4)

 (.5352أخرجه مسلم ) (5)

(، ومسلم 3164. وأخرجه خمترصا البخاري )2/556(، وأبو نعيم يف احللية 564أخرجه احلميدي ) (6)

(5357.) 

 (.5125(، ومسلم )6435أخرجه البخاري ) (7)
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شيئا قط فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابِر بن عبِد اهلل قال: ما ُسئل رسوُل اهلل  -172

ال
(1)

. 

أجوَد الناس باخلرِي، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباٍس قال: كان رسوُل اهلل  -173

رمضاَن حتى ينسلَخ، فيأتيه جربيُل فيعِرض عليه القرآن،  أجوُد ما يكون يف شهر

أجوَد باخلري من الريِح املرسلة ملسو هيلع هللا ىلصفإذا لقيه جربيُل كان رسوُل اهلل 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاء يف حياِء رسوِل اهلل  (11)

 يف  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيٍد اخلدريِّ قال: كان النبي  -174
ِ
أشدَّ حياًء من العذراء

يف وجِهه ِخدِرها، وكان إذا كره شيًئا عرفناه
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما جاَء يف ِحجامِة رسوِل اهلل  (11)

ام، فقال: احتجَم رسوُل اهلل  -175 ُسِئل أنُس بُن مالٍك عن كسِب احلجَّ

، حَجَمه أبو طيبَة، فأمر له بصاعني من طعاٍم، وكلَّم أهَله فوضعوا عنه من ملسو هيلع هللا ىلص

 إن من أمثِل دوائِكم»، أو «إن أفضَل ما تداويتم به احلجامةُ »خراجه وقال: 

«احلجامةَ 
(4)

. 

                                                 

 (.5355(، ومسلم )6430أخرجه البخاري ) (1)

 (.5342(، ومسلم )6أخرجه البخاري ) (2)

 (.5354(، ومسلم )3165أخرجه البخاري ) (3)

 (.5177(، ومسلم )1626أخرجه البخاري ) (4)
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احتَجَم وهو حمرٌم بَمَللٍ  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بِن مالٍك: أن رسوَل اهلل  -176
(1)

 

عىل ظهِر القدمِ 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف أمساِء رسوِل اهلل  (11)

إن ل أسامًء: أنا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ُجبرِي بن ُمطِعٍم قال: قال رسوُل اهلل  -177

أنا احلارُش الذي حُيرَش حممٌد، وأنا أمحُد، وأنا املاحي الذي يمحو اهلل يب الكفَر، و

«الناُس عىل قدمي، وأنا العاقُب، والعاقب: الذي ليس بعده نبي
(3)

. 

أنا »يف بعِض طرِق املدينِة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفَة قال: لقيُت النبيَّ  -178

ي، وأنا احلارُش، ونبيُّ  حممٌد، وأنا أمحُد، وأنا نبيُّ الرمحِة، ونبيُّ التوبِة، وأنا املقفِّ

«املالحمِ 
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف عيِش النيب  (11)

عن ِسامِك بن حرٍب قال: سمعُت النعامَن بن بشرٍي يقول: ألستم يف  -179

َقِل ما يمأل بطنَه ملسو هيلع هللا ىلصطعاٍم ورشاٍب ما شئتم؟ لقد رأيُت نبيَّكم  وما جيد من الدَّ
(5)

. 

نمكُث شهًرا ما نستوقد بناٍر،  -آَل حممدٍ -عن عائشَة، قالت: إْن كنَّا  -181

واملاء إْن هو إال التمرُ 
(6)

. 

                                                 

 )َمَلل(: موضع بني مكة واملدينة عىل سبعة عرش مياًل من املدينة. (1)

 (.5202(، والنسائي )5237أخرجه أبو دواد ) (2)

 (.5310(، ومسلم )3135أخرجه البخاري ) (3)

 (.53001) 32/036أخرجه أمحد  (4)

 (.5277أخرجه مسلم ) (5)

 (.5275(، ومسلم )6012أخرجه البخاري ) (6)
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يف ساعٍة ال خيرج فيها وال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: خرَج رسوُل اهلل  -181

قال: خرجُت ألقى  «ما جاء بك يا أبا بكٍر؟»يلقاه فيها أحٌد، فأتاه أبو بكر، فقال: 

ما »وأنظر يف وجِهه، والتسليَم عليه. فلم يلَبث أن جاء عمُر فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 

وأنا قد وجدُت بعض »: ملسو هيلع هللا ىلصوُع يا رسوَل اهلل. قال قال: اجل «جاء بك يا عمُر؟

 . «ذلك

، وكان رجاًل كثرَي النخيل  فانطلقوا إىل منزِل أيب اهليثِم بن التَّيهاِن األنصاريِّ

، ومل يكن له خدم، فلم جيدوه، فقالوا المرأته: أين صاحُبك؟ فقالت: 
ِ
والشاء

هليثم بِقربة َيْزَعُبهاانطلَق يستعِذُب لنا املاَء، فلم يلبثوا أن جاَء أبو ا
(1)

، فوضعها ثم 

يه بأبيه وأمه، ثم انطلق هبم إىل حديقتِه فبسط هلم بساًطا،  ملسو هيلع هللا ىلصجاء يلتزُم النبي  وُيَفدِّ

 «أفال تنقَّيت لنا من رطبِِه؟»: ملسو هيلع هللا ىلصثم انطلق إىل نخلة فجاء بِقنٍْو فوضعه، فقال النبي 

من ُرطبه وُبرْسه، فأكلوا  -أو َتريوا-فقال: يا رسوَل اهلل، إين أردُت أن َتتاروا 

.
ِ
 ورشبوا من ذلك املاء

من النعيِم الذي ُتسألون عنه يوم  -والذي نفيس بيده-هذا »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

 .«القيامِة: ظلٌّ بارد، ورطب طيٌب، وماء بارد

ال تذبحنَّ لنا ذات »: ملسو هيلع هللا ىلصفانطلق أبو اهليثِم ليصنع هلم طعاًما؛ فقال النبي 

 «هل لك خادٌم؟»: ملسو هيلع هللا ىلصْدًيا، فأتاهم هبا فأكلوا، فقال ، فذبح هلم َعناًقا أو َج «َدرٍّ 

 .«فذذا أتانا سبٌي فأتِنا»قال: ال. قال: 

                                                 

 )َيْزَعُبها( أي: يتدافع هبا وحيملها لثقلها. (1)
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: ملسو هيلع هللا ىلصبرأسني ليس معهام ثالٌث، فأتاه أبو اهليثِم، فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفأيت النبي 

إن املستشاَر ُمؤمَتن، »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رسول اهلل، اخرت يل. فقال النبي «اخرت منُهام»

 .«يُته يصَل، واستوِص به معروًفاخذ هذا فذين رأ

، فقالت امرأته: ملسو هيلع هللا ىلصفانطلق أبو اهليثِم إىل امرأته، فأخربها بقوِل رسوِل اهلل 

: ملسو هيلع هللا ىلصإال بأن تعتَقه. قال: فهو عتيٌق، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصما أنت ببالٍغ حقَّ ما قال فيه النبي 

وتنهاه عن إن اهلل مل يبعث نبيًّا وال خليفة إال وله بطانتان: بطانة تأمره باملعروِف »

املنكِر، وبطانٌة ال َتْأُلوه خبااًل 
(1)

«، ومن ُيوَق بطانة السوء فقد ُوِقي
(2)

. 

لقد ُأِخفُت يف اهلل وما خُياُف »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس قال: قال رسوُل اهلل  -182

أحٌد، ولقد ُأوذيُت يف اهلل وما ُيؤَذى أحٌد، ولقد أَتْت عيلَّ ثالثون ِمن بني ليلٍة ويوٍم 

«ٌم يأكُله ذو كبٍد إال يشٌء يواِريه إبُط باللٍ وما يل ولبالٍل طعا
(3)

. 

مل جيتمع عنده غداٌء وال عشاٌء من  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك: أن النبي  -183

خبٍز وحلٍم إال عىل َضَفف
(4()5)

. 

                                                 

 )ال َتْأُلوه خبااًل( أي: ال يمنعه من فساد ما يفعله، أو ال يقرص من إدخال اخلبال. (1)

 0/535(، واحلاكم 51(، والبخاري يف األدب املفرد )5432أخرج احلديث خمترصا ومطوال مسلم ) (2)

 وغريهم.

 (.515أخرجه ابن ماجه ) (3)

َفف(: كثرة األيدي عىل الطعام. (4)  )الضَّ

 (.53212) 55/303أخرجه أمحد  (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف ِسنِّ رسول اهلل  (10)

بمكة ثالَث عرشة سنة ُيوَحى  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس قال: مكث النبيُّ  -184

ابن ثالِث وستنيإليه، وُتويفِّ وهو 
(1)

. 

وهو ابن ثالٍث وستني،  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاويَة، أنه قال: مات رسول اهلل  -185

وأبو بكر وعمر، وأنا ابن ثالٍث وستني
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاَء يف وفاِة رسوِل اهلل  (12)

كشف  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنِس بن مالٍك قال: آخر نظرٍة نظرهُتا إىل رسوِل اهلل  -186

تارَة يوَم االثنني، فنظرُت إىل وجهه ك أنه ورقُة مصحٍف السِّ
(3)

، والناس خلَف أيب 

ْجَف  هم وألقى السِّ بكر، فأشار إىل الناس أن اثُبُتوا، وأبو بكر يُؤمُّ
(4)

، وُتُويفِّ رسوُل 

من آخِر ذلك اليومِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(5)

. 

أو قالت: -إىل صدري  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة، قالت: كنت ُمسنِدًة النبيَّ  -187

فامتفدعا بَطسٍت ليبوَل فيه، ثم بال،  -إىل ِحجري
(6)

. 

                                                 

 (.5315(، ومسلم )3245أخرجه البخاري ) (1)

 (.5315أخرجه مسلم ) (2)

 )كأنه ورقُة مصحٍف(  أي: يف اجلامل البارع، وحسن البرشة، وصفاء الوجه واستنارته.  (3)

ْجف( أي: السرت. (4)  )السِّ

 (. 052مسلم )أخرجه  (5)

 (.5636(، ومسلم )5705أخرجه البخاري ) (6)
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اختَلفوا يف دفنِه، فقال أبو  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشَة قالت: ملا ُقبَِض رسوُل اهلل  -188

ما قبَض اهلل نبيًّا إال يف »شيًئا ما نسيُته، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبكر: سمعُت من رسوِل اهلل 

. ادفِنُوه يف موضِع فراِشه«املوضِع الذي حيبُّ أن يدفَن فيه
(1)

. 

بعد ما مات ملسو هيلع هللا ىلصل النبيَّ عن ابن عباٍس، وعائشَة، أن أبا بكٍر قبَّ  -189
(2)

. 

املدينَة  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنٍس قال: ملا كان اليوُم الذي دخَل فيه رسوُل اهلل  -191

، فلام كان اليوُم الذي مات فيه أظلم منها كلُّ يشء وما نفضنا 
ٍ
أضاَء منها كلُّ يشء

أيدينا من الرتاِب وإنَّا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوَبنا
(3)

. 

يوَم االثنني ملسو هيلع هللا ىلصوُل اهلل عن عائشة، قالت: ُتُويفِّ رس -191
(4)

. 

ُأغِمي عىل رسوِل اهلل »قال:  -وكانت له صحبةٌ -عن ساملِ بِن عبيٍد  -192

ُمروا بالاًل فقالوا: نعم، فقال:  حرَضت الصالُة؟يف مرِضه، فأفاَق، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

ن ومُروا أبا بكٍر أن يصََل للناسِ  ، قال: ثم ُأغِمي عليه، -أو قال: بالناسِ  -فليؤذ 

ن وُمروا أبا فقالوا: نعم، فقال:  حرَضت الصالُة؟ل: فأفاق، فقا ُمروا بالاًل فليؤذ 

، فقالت عائشُة: إن أيب رجٌل أسيٌف، إذا قام ذلك املقاَم بكى بكٍر فليصل  بالناسِ 

مُروا بالاًل فال يستطيُع؛ فلو أمرَت غرَيه. قال: ثم ُأغِمي عليه، فأفاق، فقال: 

ن ومُروا أبا بكٍر فليصل    -أو صواحباُت  -بالناِس؛ فذنكنَّ صواحُب  فليؤذ 

َن وُأِمر أبو بكٍر فصىلَّ بالناِس.يوسَف   . قال: فُأِمر بالٌل فأذَّ

                                                 

 (.5652(، وابن ماجه )5452أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.0011أخرجه البخاري ) (2)

 (.5635أخرجه ابن ماجه ) (3)

 (.5327أخرجه البخاري ) (4)
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ًة فقال: انُظروا يل َمن أتكُئ عليه، فجاءت  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسوَل اهلل  وَجَد ِخفَّ

ه أن يثبَت بريرُة ورجٌل آخُر، فاتكَأ عليهام، فلام رآه أبو بكٍر ذَهَب لينكَص فأوَمَأ إلي

 مكاَنه، حتى قَض أبو بكر صالَته.

ُقبَِض، فقال عمُر: واهلل ال أسمُع أحًدا يذكُر أن رسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسوَل اهلل 

ُقبَِض إال رضبُته بسيفي هذا. قال: وكان الناُس أميني مل يكن فيهم نبيٌّ قبَله،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

فادُعه، فأتيُت أبا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل فأمسك الناُس، فقالوا: يا ساملُ، انطلِق إىل صاحِب رسوِل 

؟ قلُت: ملسو هيلع هللا ىلصبكٍر وهو يف املسجِد فأتيتُه أبكي دهًشا، فلام رآين قال: أُقبَِض رسوُل اهلل 

ُقبَِض إال رضبُته بسيفي هذا.  ملسو هيلع هللا ىلصإن عمَر يقوُل: ال أسمُع أحًدا يذكُر أن رسوَل اهلل 

، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص فقال يل: انطلِق، فانطلقُت معه فجاَء والناُس قد َدخلوا عىل رسوِل اهلل

ه فقال:  حئ  مئ  ىئ  )أّنا الناُس، أفِرجوا يل، فأفَرجوا له، فجاء حتى أكبَّ ومسَّ

 .[34]الزمر:  (يئ   

؟ قال نعم، ملسو هيلع هللا ىلص، أُقبَِض رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصثم قالوا: يا صاحَب رسوِل اهلل 

فَعلِموا أن قد صَدَق، قالوا: يا صاحَب رسوِل اهلل، أُيصىلَّ عىل رسوِل اهلل؟ قال: 

ون ويصلُّون ويدعون، ثم خيرجون، نعم،  قالوا: وكيف؟ قال: يدخُل قوٌم فيكربِّ

ون ويصلُّون ويدعون، ثم خيرجون، حتى يدخل الناُس،  ثم يدخُل قوٌم فيكربِّ

؟ قال نعم، قالوا: أين؟ قال: يف ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: يا صاحَب رسول اهلل، أُيدفُن رسوُل اهلل 

 مل يقبِض روَحه إال يف مكاٍن طيٍب، املكاِن الذي قَبَض اهلل فيه روَحه؛ فإن اهلل

 فعلموا أن قد صَدَق، ثم أمَرهم أن يغسَله بنو أبيه. 



 ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيبخمتصر |  018

 

واجتَمَع املهاجرون يتشاوُرون، فقالوا: انطلِق بنا إىل إخوانِنا من األنصاِر 

ُندخُلهم معنا يف هذا األمِر، فقالت األنصاُر: منا أمرٌي ومنكم أمرٌي، فقال عمُر بُن 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ    )له مثُل هذه الثالثِة:  اخلطاِب: َمن

، َمن مها؟! قال: ثم بَسَط يَده [04]التوبة:  (ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ 

فبايُعوه وبايَعه الناُس بيعًة حسنًة مجيلةً 
(1)

. 

من كرِب املوِت ما  ملسو هيلع هللا ىلصملا وَجَد رسوُل اهلل  :عن أنِس بِن مالٍك قال -193

: ال كرَب عىل أبيك بعَد اليوِم، إنه قد ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبيُّ  وَجَد قالت فاطمُة: واكرباه!

حَِضَ من أبيك ما ليس بتارٍك منه أحًدا، املوافاُة يوَم القيامةِ 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف مرياِث رسوِل اهلل  (11)

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: ما ترَك رسوُل اهلل  -أخي ُجَوْيِريةَ -عن عمِرو بن احلارِث  -194

إال سالَحه وبغلَته وأرًضا جعلها صدقةً 
(3)

. 

عن أيب هريرَة قال: جاءت فاطمُة إىل أيب بكر فقالت: من يرُثك؟  -195

فقال: أهيل وولدي، فقالت: ما يل ال أرُث أيب؟ فقال أبو بكٍر: سمعُت رسوَل اهلل 

يعوُله، وُأنِفق عىل  ملسو هيلع هللا ىلص، ولكني َأعوُل من كان رسوُل اهلل «ال ُنوَرث»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص

ُينِفُق عليه ملسو هيلع هللا ىلصمن كان رسوُل اهلل 
(4)

. 

                                                 

 (.5530(، وابن ماجه )7425أخرجه النسائي يف الكربى ) (1)

 (.0065أخرجه البخاري ) (2)

 (.5732أخرجه البخاري ) (3)

 (.64) 5/556أخرجه أمحد  (4)
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ال َيقِسُم ورثتي ديناًرا وال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرَة، عن النبي عن  -196

«درمًها، ما تركت بعد نفقِة نسائي وَمُؤنة عامَل فهو صدقة
(1)

. 

عن مالك بن أوِس بن احَلَدثان قال: دخلُت عىل عمَر فدخل عليه  -197

عبُد الرمحن بن عوٍف، وطلحُة، وسعٌد، وجاء عيلٌّ والعباُس خيتصامن، فقال هلم 

 ملسو هيلع هللا ىلصأنُشُدكم بالذي بإذنه تقوُم السامُء واألرُض، أتعلمون أن رسوَل اهلل عمر: 

؟ فقالوا: اللهمَّ نعم، ويف احلديث قصة «ال ُنوَرث، ما تركناه صدقة»قال: 

طويلة
(2)

. 

 يف النوِم ملسو هيلع هللا ىلصباب: ما جاء يف رؤيِة رسوِل اهلل  (11)

؛ من رآين يف املناِم فقد رآين»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة قال: قال رسوُل اهلل  -198

ر «ال يتشبَّه يب»أو قال:  «فذن الشيطاَن ال يتصوَّ
(3)

. 

                                                 

 (.5764(، ومسلم )5776أخرجه البخاري ) (1)

 (.5717(، ومسلم )3420أخرجه البخاري ) (2)

 (.5566(، ومسلم )554أخرجه البخاري ) (3)
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