
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

ه أعدَّ

عن أب���ي هريرة I أن رس���ول اهلل 
ِت ِلي  H ق���ال: »ِمْن َأَش���دِّ ُأمَّ
ُحبًّا، َناٌس َيُكوُنوَن َبْعِدي، َيَودُّ َأَحُدُهْم 

َلْو َرآِني ِبَأْهِلِه َوَماِلِه«
رواه مسلم





E

ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ]ې   ال�ذي  هلل  احلم�د 

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ       ەئ   ائ  
ىئ[  ىئ   ىئ   ېئ   ۈئۈئېئېئ   ۆئ      
]آل عمران:164[، وأش�هد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، إله 

األولني واآلخرين، وأش�هد أن نبيَّنا حممًدا عبُد اهلل ورس�وُله، 

وحبيُب�ه وخليُل�ه، وأمينُ�ه ع�ى وحي�ه، وخريُت�ه م�ن خلقه، 

 

صى اهلل عليه وعى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد:

فِمن املتأكد عى كل مسلم ومسلمة االعتناء بمعرفة سرية 

نبينا الكريم H -وهو من حقه العظيم عى أمته-؛ إذ 

ال يتأت�ى اإليامُن به وحمبتُه واالقتداُء هبديه واالتباُع لس�نته إال 

بمعرفة س�ريته وصفاته، وشامئله وخصاله، وذلك عن طريق 

نه وَحِفَظه لنا األئمة الكبار من أخبار وآثار. ما دوَّ
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ث�ون مقاًم�ا جلي�ً� يف حف�ظ الس�نة النبوية  فق�د ق�ام املحدِّ
وتبليغها، وخدمتها خدمًة الئقًة هبا، فكم من مسافٍة يف الرح�ت 
ألجله�ا ُقطِع�ْت، وكم من أس�انيد ومت�ون ُحِفظ�ْت، وكم من 
جمالس لس�امعها ُعِقدْت، وكم من صحيف�ٍة يف تدوينها ُرِقَمْت؛ 

هم وعليه أجُرهم. فرمحهم اهلل وَنضَّ وجوَههم، وهلل َدرُّ

وم�ن وجوه خدمته�م للس�نة: جتديدهم يف ع�رض مادة 
احلدي�ث النب�وي وتقريبه�ا لعم�وم املس�لمني، وم�ن ذل�ك: 
تصنيفه�م لألربعين�ات، وه�ي: »أج�زاء حديثيَّ�ة مج�ع فيه�ا 

مؤلفوها أربعني حديًثا أو باًبا أو نحو هذا العدد«)1).

وتنوع�ْت أب�واب العل�م التي قصدوه�ا هب�ذا التصنيف 
ف�»من العلامء من مجع األربعني يف أصول الدين، وبعضهم يف 
الف�روع، وبعضهم يف اجلهاد، وبعضه�م يف الزهد، وبعضهم 
يف اآلداب، وبعضه�م يف اخلَُط�ب، وكله�ا مقاص�د صاحل�ة، 

 

ريض اهلل عن قاصدهيا«))).

انظر: لسان املحدثني، ملحمد خلف س�مة. مادة )أربعينات(.   (1(
م�ا بني ع�مت�ْي التنصيص م�ن ك�م الع�م�ة النووي يف خطب�ة كتابه    (((

األربعني، املطبوع مع رشح ابن العطار )ص38).
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أم�ا ختصيصهم األحادي�َث بعدد )أربع�ني( فقد روي يف 
فض�ل مجع هذا العدد: »َمْن َحِفظ عى أمتي أربعني حديًثا من 

أمر دينها؛ بعثه اهلل يوم القيامة يف زمرة الفقهاء والعلامء«.

وهو مروي بألفاظ أخرى بطرق متعددة قال عنها احلافظ 
الدارقطني V: »ال يثبت منها يشء«)1).

وق�ال الع�م�ة الن�ووي V: »اتف�ق احلف�اظ ع�ى أنه 
حديث ضعيف، وإْن كثرْت طرقه«))).

وقال مبّينًا سبب مجعه لألربعني: »ومع هذا فليس اعتامدي 
عى هذا احلديث، بل عى قوله H: »لُيبلِّغ الش���اهد 

منكم الغائب«)3).

وق�ال الع�م�ة املعلِّم�ي V: »وهو حدي�ث ضعيف، 
ولك�ْن كثري م�ن األئمة مجع�وا أربعين�ات؛ ألهن�م رأوا أنه مما 

 

ال خ�ف فيه: أن مجع س�نة رس�ول اهلل H من أعظم 

انظر: العلل )33/6).   (1(
األربعني، املطبوع مع رشح ابن العطار )ص37).   (((

األربع�ني، املطبوع م�ع رشح ابن العط�ار)ص38(، واحلديث أخرجه    (3(
البخاري )67(، ومسلم )1679).
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القرب�ات بأيِّ ع�دد كان، وهذا أصل معم�ول به ب� خ�ف، 
وهو يش�تمل ما إذا كان املجموع أربعني أو أقل أو أكثر، فَمن 
مج�ع منهم أربعني كان عامً� هبذا األصل الصحيح وم�ِحًظا 
العم�ل بذل�ك احلدي�ث الضعي�ف، أي: إن كان صحيًحا يف 
نفس األمر فقد عمل به، وإال فهو عامل بالسنة قطًعا؛ لدخول 

عمله حتت ذلك األصل املعمول به«)1).

وش�امئل النبي H من أبواب العل�م التي أوالها 
ث�ون عناي�ًة فائق�ة، واعتن�وا بتفاصيله�ا رواي�ًة ودراية،  املحدِّ
فجاءت منثورة يف دواوين السنة كام حصل ذلك من اإلمامنْي 

.W البخاري ومسلم

وأش�هر من أفرد الشامئل بالتصنيف هو اإلمام أبو عيسى 
الرتمذي V يف كتابه شامئل النبي H، وقد بلغْت 
ع�دة أحاديث�ه )415( حديًث�ا)))، منه�ا الصحي�ح واحلس�ن 
والضعي�ف، ولش�هرته وإمام�ة مصنِّف�ه اعتنى به أه�ل العلم 

إقراًء ورشًحا واختصاًرا وحتقيًقا، وغري ذلك.

حتقيق الك�م عى املسائل الث�ث، ضمن جمموع آثاره )4/)9)).   (1(
يق، حتقيق: عصام موسى هادي. طبعة دار الصدِّ   (((
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فألجل ما صحَّ من الفضل ملن حفظ الس�نة وبلَّغها كقوله 
َع منَّا حديًثا، َفَحِفَظه حتى  ر اهلل امرًءا َسِ H: »نضَّ
�ًيا بالعل�امء الربانيني، واقتداًء  ُيَبلَِّغ���ه غرَيه« احلديث)1)، وتأسِّ
فُت بجمع  بأهل العلم الس�ابقني؛ اس�تخرُت اهلل تع�اىل، وترشَّ
 ،H مخسة وأربعني حديًثا صحيًحا تتعلق بشامئل نبينا
 )H وسميُته )كتاب: األربعني يف شامئل النبيِّ األمني

جرًيا عى طريقة العرب يف حذف الكرس يف العدد.

د  واخ�رتُت م�ن أس�امئه H األم�ني لي�س ملج�رَّ
�ْجع فقط، بل لكونه أحقَّ من وصف بذلك؛ قال الع�مة  السَّ
ابن القيم V: »وأما األمني فهو أحق العاملني هبذا االسم، 
فهو أمني اهلل عى وحيه ودينه، وهو أمني من يف السامء، وأمني 

ونه قبل النبوة: األمني«))). من يف األرض، وهلذا كانوا يسمُّ

هذا، وإين معرتٌف يف أول أمري وآخره باخللل والتقصري، 
ناس�ٌب الفضَل ألئمة هذا الش�أن »فإهنم حفظة الدين، وأئمة 

أخرجه أمح�د )1590)( واللفظ له، وأب�و داود )3660(، والرتمذي    (1(
)656)(، وابن ماجه )30)(، وهو حديث صحيح متواتر.

زاد املعاد )84/1).   (((
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اليق�ني، وهم جب�ال العلم وبحاره، وش�موس احلق وأقامره، 
وإنام معنا آثاُر فوائِدهم وأسقاُط موائِدهم«)1).

ل عيلَّ بم�حظة أو فائدة،  وال يفوتني ش�كر كل من تفضَّ
فجزاهم اهلل عنِّي خرًيا.

وأس�أل اهلل س�بحانه أن يغف�ر لكاتب�ه وقارئ�ه وحافظ�ه 
وس�امعه ون�ارشه، وأن جيعله عم�ً� خالًصا لوجه�ه، مقبواًل 

ًبا إليه. لديه، مقرِّ

وص�ى اهلل عى نبينا حممٍد ذي الش�امئل الرشيفة واخلصال 
املنيفة، وسلًّم تسلياًم.

 وكتب

الكويت - صباح الناصر
Qtraaat :تويرت

f.aldaihaniii@gmail.com :الربيد

م�ا بني ع�مت�ْي التنصيص م�ن ك�م الع�مة املعلم�ي يف حقيقة الوتر    (1(
ه يف الرشع، ضمن جمموع آثاره )16/)3). ومسامَّ
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عملي يف الكتاب

يش�تمل الكت�اب ع�ى مقدم�ة، ومتهي�د، وث�ث�ة مطال�ب 
وخامتة، ول�امَّ كان االختصار مقِصًدا يل؛ سلكُت املنهج اآليت:

كتبُت بني َيدْي األحاديث متهيًدا بيَّنُت فيه معنى الش�امئل   -1
لغًة واصط�ًحا، ثم ذكرُت أبرز فوائد معرفة شامئل النبي 

.H
عنون�ُت لكل حديث بعنوان مناس�ب ُيظِهر املعنى املراد،   -2
ورب�ام اجتم�ع حت�ت العن�وان الواح�د حديث�ان أو أكثر؛ 

لدخوهلا فيه.
اخرتُت كلَّ حديث بناًء عى أنه ُيَعدُّ –حسب ما ظهر يل-   -3
أصً� يف الشامئل أو يف معنى األصل؛ بحيث يكون لصيًقا 
هب�ا، ويغن�ي عن إيراد غ�ريه، مراعًيا يف الغال�ب ما أورده 
اإلمام البخاري يف كتاب املناقب من صحيحه، وما أورده 
اإلمام مس�لم يف كتاب الفضائل من صحيحه، وما أورده 

اإلمام الرتمذي يف كتاب الشامئل.
اقترصُت عى ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم سواًء   -4

اتفقا عليه أو انفرد به أحدمها.
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إذا اتفق الشيخان عى إخراج حديث، فإين ال أميِّز اللفظ   -5
ملن منهام.

ربام ذكرُت من احلديث وجه الشاهد منه.  -6
بيَّن�ُت معاين الكل�امت الغريبة معتمًدا ع�ى كتب الغريب   -7
كمش�ارق األن�وار للقايض عي�اض، والنهاي�ة يف غريب 
احلدي�ث واألث�ر البن األث�ري، وكت�ب اللغ�ة كالصحاح 
للجوه�ري، ومسرتش�ًدا بكت�ب ال�رشوح مث�ل: املنهاج 
رشح صحيح مسلم للنووي، وفتح الباري رشح صحيح 

البخاري للحافظ ابن حجر رحم اهلل اجلميع.
8- ضبطُت ألفاظ األحاديث بالش�كل، مستفيًدا من الكتب 

املذكورة آنًفا.
نقل�ُت من عي�ون ك�م أه�ل العلم X ما ُيع�دُّ بمثابة   -9
رشٍح إمج�ايل يوضح املعنى املراد، أو تطريٍز بفوائد متعلقٍة 

بالشامئل.
10-  ذك�رُت يف آخ�ر الكت�اب َم�رسًدا ألحاديث الش�امئل؛ 

تيسرًيا للحفظ.
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Y
جتتم�ع هذه األحادي�ث األربعني عى معن�ًى واحٍد، وهو 
ش�امئل النبي H، فام املراد بالشامئل؟ وما الفائدة من 

تعلمها؟

اأواًل: معنى ال�شمائل:
�امل: وهي خليقة اإلنس�ان.  فالش���مائل يف اللغة: مجع الشِّ

يقال: رجل كريم الشامئل، أي: يف أخ�قه وِعرشته)1).

والش���مائل املراد بها هنا مشائل النيب H وهي يف 

االصط���اح: صفات النبي H اخلَْلقيَّة -وهي صورته 

الظاهرة- واخلُُلقيَّة وهي -صورته الباطنة-))).

:H ثانًيا: فوائد معرفة �شمائل النبي
معرفة شامئله الكريمة H توجب اإليامن يف حق   -1

من مل يؤمن، وتزيد الذي اهتدوا هدى.

انظر: العني للخليل )65/6)( مادة )شمل(.   (1(
انظر: النهاية مادة )خلق(.   (((
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معرفة شامئله وخصاله H تبنيِّ لنا التطبيق العميل   -2
ملا أمر به القرآن الكريم ودعا إليه.

من عرف شامئل النبي H وهديه وأخ�قه ازداد   -3
قلبه حبًّا له وشوًقا إليه وتعظياًم لَقْدره.

ُتَع�دُّ ش�امئله H املي�زان الراجح جلمي�ع األقوال   -4
واألعامل، وهبا يُميَّز بني اهلدى والض�ل.

معرف�ة ش�امئله وأخ�ق�ه وهدي�ه H وتفاصي�ل   -5
حيات�ه أفض�ل م�ا ُيربَّ�ى عليه�ا اجلي�ل الناش�ئ، وأفضل 
ف�ت فيه مه�م الق�راءة واالط��ع، ال أخب�ار أهل  م�ا ُصِ

االنحراف والزيغ.
الق�راءة يف ش�امئله الكريم�ة H فيها ُس�لوان ملن   -6 

.H اء مل يَر طلعته البهيَّة وحميَّاه الَوضَّ
 H التميي�ز بني الرؤي�ا الصادقة يف املن�ام ملن رآه  -7

عى صفته، وبني الرؤيا الكاذبة.
القراءة يف ش�امئله الرشيفة H حتمل األلسن عى   -8

.(1(
H كثرة الص�ة والس�م عليه

انظر للفائدة: رشح الدكتور عبد الرزاق البدر لكتاب الرتمذي: شامئل    (1(
النبي H )ص8-)1).



املطلب األول
 H ما جاء يف نسب النيب

وأمسائه وُعْمره
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H ريف َن�َشُبه ال�شَّ

1 عن واثلَة بن األَْسَقع I قال: سمعت رسول اهلل 
َوَل���ِد  ِم���ْن  ِكَناَن���َة  اْصَطَف���ى  اهلَل  »ِإنَّ  يق�ول:   H
اِعي���َل، َواْصَطَف���ى ُقَرْيًش���ا ِم���ْن ِكَناَن���َة، َواْصَطَفى ِمْن  ِإْسَ

ُقَرْيٍش َبِني َهاِشٍم، َواْصَطَفاِني ِمْن َبِن َهاِشٍم« ]رواه مسلم[.

كِنان�ة: ه�و اب�ن خزيم�ة، وهو اجل�د الثالث ع�رش للنبي 
.H

قال ابن هشام V: »رسوُل اهلل H أرشف ولد 
.(1(»H آدم َحَسًبا، وأفضلهم َنَسًبا من ِقَبل أبيه وأمه

وق�ال الع�م�ة ابن القي�م V: »فأرشُف الق�وم قوُمه، 
وأرشُف القبائل قبيلُته، وأرشُف األفخاِذ فخُذه.فهو حممد بن 
عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاش�م ب�ن عبد َمناف بن ُقَصِّ بن 
ة بن كعب بن لؤي بن غال�ب بن فِْهر بن مالك  ِك�ِب ب�ن ُم�رَّ

 

اب�ن النَّْض بن ِكنانة بن خزيمة ب�ن ُمْدِرَكة بن إلياس بن ُمَض 

 

ابن نزار بن َمَعدِّ بن عدنان.إىل ُهنا معلوم الصحة، متَفٌق عليه 
�ابني، ال خ�ف في�ه البتة، وما فوق عدنان فمختَلف  بني النَسَّ

فيه. وال خ�ف بينهم أن عدنان من ولد إسامعيل«))).

السرية النبوية )115/1). )))    زاد املعاد )53/1).)1)        
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H من اأ�شمائه
2 ع�ن ُجَب�رْي ب�ن ُمْطِع�م I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 
ُد، َوَأَنا املَاِحي  ٌد، َوَأَنا َأْحَ مَّ اًء، َأَنا ُمَ H: »ِإنَّ ِلي َأْسَ
َش���ُر النَّاُس  ُحو اهلُل ِبَي الُكْفَر، َوَأَنا احَلاِش���ُر الَِّذي ُيْ الَّ���ِذي َيْ

َعَلى َقَدِمي، َوَأَنا الَعاِقُب« ]متفق عليه[.

احلارش: الذي ُيرش الناُس َخْلفه. 
عىل َقَدِمي: عى أثري.

العاِق�ب: ال�ذي َيُل�ف م�ن كان قبل�ه يف اخل�ري؛ وه�و 
H آخر األنبياء.

ق�ال الع�م�ة اب�ن القي�م V: »ف�إنَّ هذْين االس�منْي 
ا من أخ�ق�ه وخصاله)1) املحمودة  –حمم�د وأمحد- إنام اش�ُتقَّ

ى حممًدا وأمحد«))). التي ألجلها اسَتحقَّ أن يسمَّ

وق�ع يف املطبوع: »خصائل�ه« وخصائل مجع َخِصيل�ة، وهي: كل حلمة    (1(
فيه�ا َعَصب. أم�ا ِخصال فهي مجع َخْصلة، وه�ي: الفضيلة أو الرذيلة 
تكون يف اإلنسان، وغلب عى الفضيلة. انظر: مجهرة اللغة )604/1(، 

ولسان العرب )07/11)( مادة )خصل(.
انظر: زاد املعاد )81/1).   (((
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H ُعمره
3 عن عبد اهلل بن عباس L قال: »َأَقاَم َرُسوُل اهللِ 
َة َس�نًَة ُيوَح�ى إَِلْي�ِه، َوبِامْلَِدينَِة  �َة َث�َ�َث َعرْشَ H بَِمكَّ

ا، َوَماَت َوُهَو اْبُن َثَ�ٍث َوِستِّنَي َسنًَة« ]متفق عليه[. َعرْشً

ق�ال اهلل تع�اىل: ]پ[ ]احلج�ر:)7[، ق�ال الع�مة ابن 
القي�م V: »أكث�ر املفرسي�ن م�ن الس�لف واخلل�ف -بل 
ال ُيع�َرف عن الس�لف فيه نزاع- أن هذا َقَس�م م�ن اهلل بحياة 
رسوله H، وهذا من أعظم فضائله؛ أن يقسم الرب 
D بحيات�ه، وه�ذه مزية ال ُتعَرف لغريه..ف�إنَّ الَعْمر حياته 
ُخُصوص�ًة، فهو ُعْمٌر رشيٌف عظيٌم، أهٌل أن ُيقَس�َم به؛ ملزيته 

عى كل ُعْمٍر من أعامر بني آدم«)1).

  

انظر: التبيان يف أيامن القرآن )ص649، 651).   (1(





املطلب الثاني
َشائله H اخَلْلقيَّة
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H شفة ج�شده ال�شريف�

4 ع�ن أن�س بن مالك I ق�ال: »َكاَن َرُس�وُل اهللِ 

H َلْيَس بِالطَِّويِل الَباِئِن، َوالَ بِالَقِصرِي، َوالَ بِاألَْبَيِض 

�ْب�ِِط،  األَْمَهِق، َوَلْيَس بِاآْلَدِم، َوَلْيَس بِاجْلَْعِد الَقَطِط، َوالَ بِالسَّ

اُه اهللُ َعَى َرْأِس ِس�تِّنَي  َبَعَث�ُه اهللُ َع�َى َرْأِس َأْرَبِعنَي َس�نًَة، َوَتَوفَّ

وَن َشْعَرًة َبْيَضاَء« ]متفق عليه[. َسنًَة َوَلْيَس يِف َرْأِسِه َوحِلَْيتِِه ِعرْشُ

البائِن: املفِرط يف الطول مع اضطراب القامة.

األَْمَهق: الكريه البياض.

ْمرة الشديدة. اآلَدم: صاحب السُّ

اجَلْعد: صاحب الشعر الذي ال يتكرسَّ وال يسرتسل.

الَقَطط: الشديد اجلعودة.

ْبط: -ضد اجلَْعد- وهو: املنبسط املسرتسل. السَّ

قال شيخ اإلس�م ابن تيميَّة V: »وكان َخْلُقه وصورته 
H م�ن أكم�ل الص�ور وأمتِّه�ا، وأمجِعها للمحاس�ن 

الدالة عى كامله«)1).

اجلواب الصحيح )438/5).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

5 ع�ن الرباء بن عازب I قال: »َكاَن َرُس�وُل اهللِ 
ِة  ، َعظِيَم اجْلُمَّ H َرُج�ً� َمْرُبوًعا َبِعيَد َما َب�نْيَ امَلنِْكَبنْيِ
ٌة مَحَْراُء، َما َرَأْيُت َش�ْيًئا َقطُّ َأْحَس�َن  إىَِل َش�ْحَمِة ُأُذَنْيِه، َعَلْيِه ُحلَّ

ِمنُْه H« ]متفق عليه[.

مربوًعا: عريض أعى الظَّْهر.
ة: ما سقط من شعره عى منكبيه. اجُلمَّ

امَلنكَِبنْي: تثنية َمنِكب: وهو ما بني الَكتِف والُعنُق.
شحمة أذنيه: ما الن من أسفلهام.

ُحلَّة: إزار ورداء من جنس واحد.
محراء: أي فيه ُخُطوٌط مُحْر، ومل يكن كله أمحر.

ق�ال القس�ط�ين V: »اعل�م أن م�ن مت�ام اإلي�امن به 
H؛ اإلي�امن ب�أن اهلل تعاىل جعل َخْل�َق بدنه الرشيف 

عى وجٍه مل يظهر قبله وال بعده َخْلُق آدميٍّ مثله«)1).

  

املواهب اللدنيَّة ))/5).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

6 عن جابر بن َس�ُمرة L َأنَّه َس�َأَلُه َرُجٌل: َوْجُهُه 
�ْمِس  �ْيِف؟ َق�اَل: »اَل، َبْل َكاَن ِمْثَل الشَّ H ِمْث�ُل السَّ
َواْلَقَمِر، َوَكاَن ُمْس�َتِديًرا، َوَرَأْيُت اخْلَاَتَم ِعنْ�َد َكتِِفِه ِمْثَل َبْيَضِة 

احْلَاَمَمِة، ُيْشبُِه َجَسَدُه« ]رواه مسلم[.

ة: قطعة حلم بارزة من جسده بني كتفيه  اخلاتم: خاتم النبوَّ
وهي إىل كتفه األيرس أقرب.

ا ج�رى التعارف يف  ق�ال احلافظ ابن حج�ر V: »ولمَّ
أن التش�بيه بالش�مس إن�ام ُي�راد به غالًب�ا اإلرشاق، والتش�بيه 
بالقم�ر إنام ي�راد به امل�ح�ة دون غريمها؛ أتى بقول�ه: )وكان 
مس�تديًرا( إش�ارة إىل أنه أراد التش�بيه بالصفتني مًعا: احلُْس�ن 

واالستدارة«)1).

  

فتح الباري )573/6).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

7 ع�ن كع�ب ب�ن مال�ك I ق�ال: »َس�لَّْمُت َعَى 
وِر، َوَكاَن  ُ ُق َوْجُهُه ِم�َن الرسُّ َرُس�وِل اهللِ H َوُهَو َيرْبُ
ُه ِقْطَعُة  َرُس�وُل اهللِ H إَِذا ُسَّ اْسَتنَاَر َوْجُهُه، َحتَّى َكَأنَّ

َقَمٍر، َوُكنَّا َنْعِرُف َذلَِك ِمنُْه« ]متفق عليه[.

ق�ال الع�مة ابن القيم V: »كان وجهه كأن الش�مس 
والقمر جيريان فيه يف ضيائه ونوره«)1). 

  

انظر: هداية احليارى )ص188).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

8 ع�ن جابر بن س�مرة L قال: »َكاَن َرُس�وُل اهللِ 
 » ، َمنُْه�وَس اْلَعِقَبنْيِ  H َضِلي�َع اْلَف�ِم، َأْش�َكَل اْلَع�نْيِ

]رواه مسلم[.

َضلِيع: عظيم وواسع. 
ْكَلة: محرُة بياض العيننْي. َأْشَكل: الشُّ

منهوس الَعِقبنْي: قليل حلم آخر الَقَدمنْي.
ق�ال األدي�ب مصطفى ص�ادق الرافع�ي V: »كانت 
�َعة أدلُّ عى  العرب تتامَدح بَس�عة الفم وَتُذم بِصَغره؛ ألنَّ السَّ
امت�ء الك�م، وحتقيِق احلروف وَجهارة األداء وإش�باع ذلك 

يف اجلملة«)1).

  

إعجاز القرآن والب�غة النبوية )ص03)).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

 H النَّبِ�يُّ  I ق�ال: »َكاَن  9 ع�ن أن�س 
، َحَس�َن الَوْجِه، مَلْ َأَر َبْع�َدُه َواَل َقْبَلُه  َضْخ�َم الَيَدْيِن َوالَقَدَمنْيِ

« ]رواه البخاري[. نْيِ ِمْثَلُه، َوَكاَن َبِسَط الَكفَّ

ضخم: عظيم، يداه وقدماه ممتلئة حلاًم. 
َبِسط: واسع.

 H ه �ن V: »ف�كان كفُّ ق�ال احلاف�ظ ابن امللقِّ
ممتلًئ�ا حل�اًم، وب�نيَّ ذل�ك ق�ول أن�س: وكان ضخ�م اليدي�ن 

ه مع ضخامتها كانت ليِّنة«)1). والقدمني. غري أنَّ َكفَّ

  

التوضيح لرشح اجلامع الصحيح )8)/143).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

10 عن عبد اهلل ب�ن مالك ابن ُبَحينة I قال: »َكاَن 
َج َيَدْي�ِه َعْن إِْبَطْي�ِه، َحتَّى إيِنِّ  النَّبِ�يُّ H إَِذا َس�َجَد َفرَّ

أَلََرى َبَياَض إِْبَطْيِه« ]متفق عليه[.

ى كل يٍد عن اجلَنْب الذي يليها. ج: َنحَّ فرَّ

قال احلافظ ابن حجر V: »واخُتلف يف املراد بوصف 
إبطيه بالبياض، فقيل: مل يكن حتتهام شعر فكانا َكَلْون جسده، 
ده  ثم قيل: مل يكن حتت إبطيه شعر البتة. وقيل: كان لدوام تعهُّ

له ال يبقى فيه شعر«)1).

  

فتح الباري )577/6).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

11 ع�ن أيب ُجَحيف�ة I ق�ال: »َخ�َرَج َرُس�وُل اهللِ 
H َكَأينِّ َأْنُظُر إىَِل َوبِيِص َساَقْيِه« ]رواه البخاري[.

َوبِيص: َبريق، وملعان.
ق�ال احلاف�ظ اب�ن امللق�ن V: »في�ه: رفع الث�وب عن 

الكعبني«)1).

  

التوضيح لرشح اجلامع الصحيح )357/5).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

ه ِطيُب رائحِته H، وِلنُي َم�شِّ

 H ُّقال: »َدَخَل َعَلْينَا النَّبِي I 12 عن أنس
ي بَِقاُروَرٍة، َفَجَعَلْت َتْس�ُل�ُِت  َفَقاَل ِعنَْدَنا، َفَعِرَق، َوَجاَءْت ُأمِّ
اْلَعَرَق فِيَها، َفاْس�َتْيَقَظ النَّبِيُّ H َفَقاَل: »َيا ُأمَّ ُس���َلْيٍم! 
َم���ا َهَذا الَِّذي َتْصَنِعنَي؟« َقاَلْت: َهَذا َعَرُقَك َنْجَعُلُه يِف طِيبِنَا. 

َوُهَو ِمْن َأْطَيِب الطِّيِب« ]متفق عليه[.

ف�)ق�اَل(: من القيلول�ة، وهي: االس�رتاحة نصف النهار 
وإْن مل يكن معها نوم.

َتْسُلت: متسحه، وتتبعه باملسح.

طيِّ�ٌب  َنْفُس�ه  »ه�و   :V عثيم�ني  اب�ن  الش�يخ  ق�ال 
َعَرِق�ه  أخ�ذ  إىل  يتب�ادرون  الن�اس  كان  حت�ى   ،H
ك�ون بَِعَرِق�ه؛ ألن من  H م�ن ُحْس�نه وطِيب�ه، ويتربَّ
خصائ�ص الرس�ول H أنن�ا نت�ربك بَعَرِق�ه وبِريق�ه 
ك بَعَرِق�ه   وبثياب�ه، أم�ا غ�ري الرس�ول H ف�� ُيَت�رَبَّ

وال بثيابه وال بِريقه«)1).

رشح رياض الصاحلني )560/3).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

 ، ا َق�طُّ 13 ع�ن أن�س I قال:َم�ا َش��ِمْمُت َعنْ�رَبً
 ،H َِواَل ِمْس�ًكا، َواَل َش�ْيًئا َأْطَيَب ِمْن ِريِح َرُسوِل اهلل
�ا ِم�ْن  َواَل َمِسْس�ُت َش�ْيًئا َق�طُّ ِديَباًج�ا، َواَل َحِري�ًرا َأْل�نَيَ َمسًّ

 

َرُسوِل اهللِ H« ]متفق عليه[.

عنرًبا: طيٌب معروف.
ديباًجا: نوع من احلرير.

ق�ال الش�يخ ابن عثيم�ني V: »وك�ام أالن اهلل يده فقد 
أالن اهلل E قلب�ه، قال اهلل تعاىل: ]پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڀ  ٺ[ ]آل عمران:159[، يعني: صت ليِّنًا هلم«)1).

  

رشح رياض الصاحلني )560/3).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H شفة �َشعره�
 H َِأنَّ َرُسوَل اهلل« :L 14 عن ابن عباس
ُكوَن َيْفُرُقوَن ُرُؤوَسُهْم، َفَكاَن  َكاَن َيْس�ِدُل َش�َعَرُه، َوَكاَن امُلرْشِ
 H َِأْهُل الِكَتاِب َيْسِدُلوَن ُرُؤوَسُهْم، َوَكاَن َرُسوُل اهلل
ٍء، ُث�مَّ َفَرَق  ُيِ�بُّ ُمَواَفَق�َة َأْه�ِل الِكَتاِب فِي�اَم مَلْ ُيْؤَم�ْر فِيِه بَِشْ

 

َرُسوُل اهللِ H َرْأَسُه« ]متفق عليه[.

م شعره عى جبهته. َيْسِدل: يرتك ُمقدَّ
َفَرق: ألقى شعر رأسه إىل جانبْي رأسه، ف� يبقى منه يشء 

عى جبهته.
ق�ال الع�مة اب�ن القي�م V: »وكان H أواًل 
يس�ِدل ش�عره ث�م َفَرَق�ه. والَف�ْرق: أن جيع�ل ش�عره فِرقتنْي، 
�ْدل: أن يس�ِدله من ورائ�ه وال جيعله  وكل فِرق�ة ُذؤابة. والسَّ

فِرقتنْي«)1).

  

زاد املعاد )185/1).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H شفة �َشعر حليته�
 H قال: »َكاَن L 15 عن جابر بن س�مرة

َكثرَِي َشْعِر اللِّْحَيِة« ]رواه مسلم[.

ق�ال امَلناوي V: »كان H كثري ش�عر اللحية 
أي: َغزيرها، ُمستديرها«)1).

  

رشح الشامئل الرشيفة )44/1).   (1(
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يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

ر به يب والتبخُّ ا�شتعماله H للطِّ
16 عن عبد اهلل بن عمر L: »َأنَّه َكاَن إَِذا اْسَتْجَمَر 
ِة«  اٍة، َوبَِكاُف�وٍر َيْطَرُحُه َم�َع اأْلَُلوَّ ِة َغ�رْيَ ُمَطرَّ اْس�َتْجَمَر بِاأْلَُل�وَّ
 »H اهللِ  َرُس�وُل  َيْس�َتْجِمُر  َكاَن  »َهَك�َذا  َق�اَل:  ُث�مَّ 

 

]رواه مسلم[.

ر به،  اس�َتْجَمر: االس�تجامر ُهنا: اس�تعامل الطيب والتبخُّ
مأخوذ من املِْجَمر وهو الَبخور.

ر به. ة: العود ُيَتبخَّ األَُلوَّ
اة: أي: غري خملوطة بغريها من الطيب.  غرَي ُمَطرَّ

كافور: نبٌت طيِّب وطيٌب معروف.

 H »وكان   :V القي�م  اب�ن  الع�م�ة  ق�ال 
ُيكثِ�ر التطيُّ�ب، وي�بُّ الطِّي�ب.. وكان أح�ب الطِّي�ب إلي�ه 

املِْسك«)1).

وق�ال أيًضا V: »ويف َخْل�ط الكافور به –العود- عند 
ر معنًى طبِّي، وهو إص�ح كلٍّ منهام باآلخر«))). التَّجمُّ

زاد املعاد )185/1، 190).   (1(
زاد املعاد )508/4).   (((
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H هانه �شفة �َشْيبه وادِّ
17 ع�ن جابر بن س�مرة L قال: »َكاَن َرُس�وُل اهللِ 
َهَن  ُم َرْأِس�ِه َوحِلَْيتِ�ِه، َوَكاَن إَِذا ادَّ  H َق�ْد َش�ِمَط ُمَق�دَّ

« ]رواه مسلم[. َ ، َوإَِذا َشِعَث َرْأُسُه َتَبنيَّ ْ مَلْ َيَتَبنيَّ

َشِمط: ظهر شعر أبيض فخالط شعره األسود.
م رأس�ه: امل�راد: ُصْدغي�ه: مثنى ُصْدغ وه�و: ما بني  مق�دَّ

األُُذن والعني، يريد: شعره املتديلِّ من رأسه يف ُصدغيه.
�َفة  �عر الذي يف الشَّ م حليته: املراد: الَعنَْفَقة: وهي الشَّ مقدَّ

السفى.
َش�ِعث: َش�َعُث ال�رأس: انتف�اُش ش�عره لع�دم ترسيه، 

ومعناه هنا: إذا مل يتطيَّب.
ق�ال القرطب�ي V: »كان إذا تطيَّ�ب بطي�ٍب يكون فيه 

ُدهن فيه ُصْفرة َخفَي شيُبه«)1).

  

املفهم )134/6).   (1(
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H له �شفة ترجُّ
18 ع�ن أم املؤمنني عائش�ة J قال�ت: »َكاَن النَّبِيُّ 
ِلِه، َوُطُهوِرِه، َويِف  ِلِه، َوَتَرجُّ ُن، يِف َتنَعُّ H ُيْعِجُب�ُه التََّيمُّ

ِه« ]متفق عليه[. َشْأنِِه ُكلِّ

ن: البدء باليمني ملا له جانبان.  التَّيمُّ
له: لبسه النَّْعلني. َتنَعُّ

ل والرتجيل: ترسيح الشعر وتنظيفه وحتسينه. له: الرتجُّ َتَرجُّ
ر. ُطُهوره: فعل التَّطهُّ

قال الع�م�ة ابن القيم V: »وكان H يعجبه 
له وُطه�وره وأْخ�ذه وعطائه، وكانت  ل�ه وترجُّ �ن يف تنعُّ التيمُّ
يمين�ه لطعام�ه ورشابه وُطهوره، ويس�اره خل�ئ�ه ونحوه من 

إزالة األذى«)1).

  

زاد املعاد )185/1).   (1(
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H من لبا�شه

19 عن أنس I ق�ال: »َكاَن َأَحبُّ الثَِّياِب إىَِل النَّبِيِّ 
َة« ]متفق عليه[. H َأْن َيْلَبَسَها احِلرَبَ

نة. ة أي ُمزيَّ احِلرَبة: ثياٌب من ِكتَّان أو قطن، حمربَّ

ق�ال الع�م�ة اب�ن القي�م V: »هدُي�ه H يف 
اللب�اس أن يلب�س م�ا تي�رسَّ من اللب�اس، من الص�وف تارًة، 
والقط�ن ت�ارًة، والِكتَّان ت�ارة«)1). وقال أيًض�ا: »وكان يلبس 
القمي�ص، ب�ل كان أحبَّ الثياب إليه. وكان هدُيه يف ُلبِس�ه ملا 
عها، بل  يلبُسه أنفَع يشٍء للبدن، فإنه مل يكن يطيل أكاممه ويوسِّ
ْس�غ ال جتاوز اليَد فتشقَّ عى البسها،  كانت كمُّ قميصه إىل الرُّ
�ة احلركة والبطش. وال تقرص عن هذه فتربز للحرِّ  ومتنَعه خفَّ
وال�ربد. وكان ذي�ل قميص�ه وإزاره إىل أنص�اف الس�اقني، مل 
يتجاوز الكعبني، فيؤذي امل�ايش ويؤوده، وجيعله كاملقيَّد، ومل 

يقرُص عن عضلة ساقه فتنكشف، ويتأذَّى باحلرِّ والربد«))).

زاد املعاد )143/1).   (1(
زاد املعاد )341-340/4).   (((
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20 ع�ن أنس I: »َأنَّ�ه َأْخَرَج َنْعَل�نْيِ َجْرَداَوْيِن هَلاَُم 
اُم َنْع� النَّبِيِّ H« ]متفق عليه[. ِقَباالَِن، َوَذَكَر َأهنَّ

َجْرداَوْين: َخِلقنْي بحيث مل يبق عليهام شعر.

ِقباالن: مثن�ى ِقبال، وهو زمام النعل، وامل�راد التَّري الذي 
يكون بني اإلصبع الوسطى والتي تليها.

قال الكرم�اين V: »مقابلة املثنى باملثنى تفيد التوزيع؛ 
فلكل واحدة منهام ِقبال«)1).

وق�ال اهليتمي V: وذكر بعضه�م: أنه كان يضع أحد 
الزمامنْي بني اإلهبام والتي تليها، واآلخر بني الوس�طى والتي 

اك))). تليها، وجيمعهام إىل السري الذي بظهر قدمه وهو الرشِّ

  

الكواكب الدراري )1)/94).   (1(
أرشف الوسائل إىل فهم الشامئل )ص138).   (((
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H من اأو�شاف عمامته

21 ع�ن عمرو ب�ن ُحَرْيث I ق�ال: »َكَأينِّ َأْنُظُر إىَِل 
، َوَعَلْيِه ِعاَمَمٌة َس�ْوَداُء، َقْد  َرُس�وِل اهللِ H َع�َى امْلِنْ�رَبِ

َأْرَخى َطَرَفْيَها َبنْيَ َكتَِفْيِه« ]رواه مسلم[.

ق�ال الع�مة ابن القيم V: »ومل تك�ْن عاممته بالكبرية 
الت�ي يؤذي ال�رأَس محُلها وُيضِعُفه، وجيعل�ه عرضًة للضعف 
واآلف�ات، ك�ام يش�اَهد م�ن ح�ال أصحاهب�ا، وال بالصغ�رية 
الت�ي تقرُص ع�ن وقاية الرأس من احلرِّ والربد، بل وس�ًطا بني 

ذلك«)1).

  

زاد املعاد )341/4).   (1(
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H شفة خاَته�

 H َُّذ النَّبِي َ 22 عن عبد اهلل بن عمر L: »اختَّ
ََذ َخامَتًا ِمْن َوِرٍق َوَنَقَش فِيِه:  َخامَتًا ِمْن َذَهٍب، ُثمَّ َأْلَقاُه، ُثمَّ اختَّ
ٌد َرُسوُل اهللِ. َوَقاَل: »اَل َيْنُقْش َأَحٌد َعَلى َنْقِش َخاَتِي  حُمَمَّ
ِذي  ِه« َوُهَو الَّ ُه مِمَّا َيِلي َبْطَن َكفِّ َهَذا«، َوَكاَن إَِذا َلبَِسُه َجَعَل َفصَّ

َسَقَط ِمْن ُمَعْيِقيٍب يِف بِْئِر َأِريٍس. ]متفق عليه[.

َوِرق: فضة.
ب فيه من غريه، وهو املوضع الذي ُينَقش فيه. ه: ما ُيركَّ َفصُّ

.M ْويس، أحد الصحابة الكرام ُمعيقيب: الدَّ
بئ�ر أري�س: بئر يف حديقٍة، غرب مس�جد قب�اء بنحو )4 

مرًتا من باب املسجد القديم.

 H فإنَّ لبَس النبي« :V قال احلافظ ابن رج�ب
للخات�م إن�ام كان يف األص�ل ألجل مصلح�ة َخْتم الكت�ب التي 
يرسلها إىل امللوك، ثم استدام ُلبَسه، وَلبِسه أصحابه معه، ومل ينكره 

هم عليه، فدلَّ ذلك عى إباحته املجردة«)1). عليهم، بل أقرَّ

أحكام اخلواتيم، ضمن جمموع رسائل احلافظ ابن رجب ))/654).   (1(
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H شفة ِم�ْشَيته�

 H ِقال: »َكاَن رسوُل اهلل I 23 عن أنس
َأ« ]رواه مسلم[. إَِذا َمَشى َتَكفَّ

ام. أ: متايل إىل ُقدَّ َتَكفَّ

ق�ال الع�مة ابن القي�م: »وكان H أسَع الناس 
ِمش�َيًة وأحس�نَها وأس�كنَها.. كان كأن�ام ينح�طُّ م�ن َصَب�ب، 
وكأن�ام األرض ُتط�وى له، حت�ى كان املايش معه جُيِْهد نفَس�ه 

 

ورسوُل اهلل H غري مكرتث. وهذا يدل عى أمرين: أن 
ِمشيته مل تكْن بتامُوٍت وال بمهانة، بل أعدل ال�ِمشيات«)1).

  

انظر: زاد املعاد )175-173/1).   (1(
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H شفة َعْي�شه�
�ٍد  24 ع�ن عائش�ة J قال�ت: »إِْن ُكنَّ�ا -آَل حُمَمَّ
H- َلنَْمُكُث َش�ْهًرا َما َنْسَتْوِقُد بِنَاٍر، إِْن ُهَو إاِلَّ التَّْمُر 

َوامَلاُء« ]متفق عليه[.

إْن هو: ما هو.

ق�ال احلافظ الذهب�ي V: »بزه�ده H يوَزن 
الزهد، وبه ُي�َحّد«)1).

 H ومع ما كان له« :V وقال الع�مة املعلمي
�ع يف يشء من املآكل واملشارب وامللذات  من التمكني مل يتوسَّ
وغريه�ا، ب�ل كان أكث�ر م�ا ي�أكل خب�ز الش�عري، أو التم�ر 

واملاء«))).

  

سري أع�م النب�ء )7)/394).   (1(
جمموع رسائل العقيدة، ضمن جمموع آثاره )5/6))).   (((
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هديه H يف االأكل

النَّبِ�يُّ  َع�اَب  »َم�ا  ق�ال:   I هري�رة  أيب  ع�ن   25
، إِِن اْشَتَهاُه َأَكَلُه َوإاِلَّ َتَرَكُه« ]متفق عليه[. H َطَعاًما َقطُّ

ق�ال الع�م�ة اب�ن القي�م V: »وكان هدي�ه وس�ريته 
H يف الطع�ام: ال يردُّ موجوًدا، وال يتكلَّف مفقوًدا، 
ب إليه يشء م�ن الطيب�ات إال أكله إال أن تعاَفه نفُس�ه  ف�ام ُق�رِّ

فيرتكه من غري حتريم«)1).

26 عن أنس I: »َأنَّ َرُس�وَل اهللِ H َكاَن 
إَِذا َأَكَل َطَعاًما َلِعَق َأَصابَِعُه الثََّ�َث« ]رواه مسلم[.

أصابعه الثالث: اإلهبام، والسبابة، والوسطى.
ق�ال الش�يخ حمم�د العثيم�ني V: »يف لع�ق األصاب�ع 
بع�د الطع�ام فائدت�ان: فائ�دة رشعية: وه�ي االقت�داء بالنبي 
H. وفائ�دة صحي�ة طبيَّ�ة: وهي هذا اإلف�راز الذي 

يكون بعد الطعام يعنُي عى اهلضم«))).

زاد املعاد )160/1).   (1(
انظر: رشح رياض الصاحلني )531/3-)53).   (((
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H شفة �ُشربه�

 H ِقال: َكاَن َرُس�وُل اهلل I 27 عن أنس
اِب َثَ�ًث�ا، َوَيُقوُل: »ِإنَّ���هُ َأْرَوى َوَأْب���َرُأ َوَأْمَرُأ«  َ �ُس يِف ال�رشَّ َيَتنَفَّ

 

]متفق عليه[.

يف الرشاب: أي: أثناء رشبه من اإلناء.
ّي. َأْرَوى: أفضل ل�رتواء، والرِّ

ب  ْ َأْب�َرأ: يعني من أمل العطش أو أذًى يصل بس�بب الرشُّ
بنََفٍس واحد.

َأْمَرأ: ال يثقل عى املعدة، وينحدر عنها َطيًِّبا.

سه يف الرشاب:  قال الع�مة ابن القيم V: »ومعنى تنفُّ
ُس�ه خارَجه، ثم يعود إىل الرشاب.. إبانُته الَقَدَح عن فيه، وتنفُّ
 H ة، وقد نبَّه ب ِحَكم مَجَّة، وفوائُد مهمَّ ويف هذا الرشُّ
ا  عى جمامعها بقوله: »إنه أروى وَأْمَرُأ وَأْبرأ«، فأروى: أش�د ريًّ
ء، وهو الش�فاء، أي ُيربئ  وأبلُغه وأنفُعه. وأبرأ: أفَعل من الرُبْ
من ش�دة العطش ودائه، ل�رتدده عى املع�دة امللتهبة دفعات، 
فعة الثانية ما عجزت األوىل عن تسكينه، والثالثة  ن الدُّ فتس�كِّ
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ما عج�زت الثانية عنه.. وقوله: »وَأْم���رأ«: هو أفَعل من َمِرئ 
الطع�اُم وال�رشاُب يف بدنه، إذا دخله، وخالطه بس�هولة ولذة 
ونفع..وقي�ل: معناه أن�ه أسع انحداًرا عن املريء لس�هولته 
ت�ه علي�ه، بخ��ف الكث�ري، فإن�ه ال يس�هل ع�ى املريء  وخفَّ

انحداره«)1).

  

زاد املعاد )331-330/4).   (1(
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�شفة نومه H وفرا�شه

 H ُّق�ال: َكاَن النَّبِ�ي I 28 ع�ن حذيف�ة
ِه، ُثمَّ َيُقوُل:  َت َخدِّ ْيِل، َوَضَع َيَدُه حَتْ إَِذا َأَخ�َذ َمْضَج�َِعُه ِمَن اللَّ
َك َأُموُت َوَأْحَيا« َوإَِذا اْس�َتْيَقَظ َقاَل: »احَلْمُد هلِلِ  »اللَُّهمَّ ِباْسِ

الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوِإَلْيِه النُُّشوُر« ]رواه البخاري[.

.H َمضِجعه: موضع نومه

ق�ال الع�مة اب�ن القي�م V: »وكان ين�ام أول الليل، 
ويق�وم آخ�ره. وربام س�ِهر أوَل اللي�ل يف مصالح املس�لمني. 
وكان تن�ام عين�اه وال ين�ام قلبه. وكان إذا ن�ام مل يوقظوه حتى 

يكون هو الذي يستيقظ«)1).

  

زاد املعاد )160/1).   (1(
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29 عن عائش�ة J قالت: »َكاَن فَِراُش َرُسوِل اهللِ 
H ِمْن َأَدٍم، َوَحْشُوُه ِمْن لِيٍف« ]متفق عليه[.

َأَدم: ِجْلد.
ق�ال الع�م�ة اب�ن القيم V: »م�ن تدبَّر نوَم�ه ويقظَته 
H وج�ده أع�دَل ن�وٍم وأنفَع�ه للب�دن واألعض�اء 
ل النصف  ل الليل، ويس�تيقظ يف أوَّ والق�وى، فإنه كان ينام أوَّ
الثاين، فيقوم ويس�تاك، ويتوضأ ويصيل ما َكَتَب اهلل له. فيأخذ 
الب�دن واألعضاء والقوى حظَّها من الن�وم والراحة، وحظَّها 
م�ن الرياض�ة، م�ع وف�ور األجر. وه�ذا غاية ص��ح القلب 
والب�دن والدنيا واآلخرة. ومل يكن يأخذ من النوم فوق الَقْدر 
املحتاج إليه، وال يمنع نفَسه من الَقْدر املحتاج إليه منه. وكان 
يفعل�ه عى أكم�ل الوج�وه، فين�ام إذا دعته احلاج�ة إىل النوم 
عى ش�قه األيمن ذاكًرا هلل حتى تغلب�ه عيناه، غرَي ممتلئ البدن 
م�ن الطعام والرشاب، وال مبارِشٍ بجنب�ه األرض، وال متَِّخٍذ 
للُف�ُرش املرتفع�ة. بل له ِضج�اٌع من َأَدٍم حش�ُوه لِيف، وكان 

ه أحياًنا«)1). يضطجع عى الوسادة، ويضع يده حتت خدِّ

زاد املعاد )344-343/4).   (1(



املطلب الثالث
َشائله H اخُلُلقيَّة





51
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

ة ل�شانه ُح�ْشُن ُخُلقه H وِعفَّ

30 ع�ن عبد اهلل ب�ن عمرو L ق�ال: مَلْ َيُكِن النَّبِيُّ 
ِم���ْن  »ِإنَّ  َيُق�وُل:  َوَكاَن  ًش�ا،  ُمَتَفحِّ َوالَ  َفاِحًش�ا   H

ِخَياِرُكْم َأْحَسَنُكْم َأْخَاًقا« ]متفق عليه[.

فاحًشا: الفاحش: البذيء يف ك�مه وفَِعاله. 
ًشا: َمْن يتكلَّف الُفْحش ويتعمده. ُمتفحِّ

 H وكان« :V قال ش�يخ اإلس��م ابن تيميَّة
من أكمل الناس تربيًة ونش�أًة، مل ي�زل معروًفا بالصدق والرب 
والعدل، وم�كارم األخ�ق، وترك الفواح�ش والظلم وكل 
وص�ف مذموم، مش�هوًدا ل�ه بذلك عند مجيع م�ن يعرفه قبل 
النب�وة، ومم�ن آم�ن ب�ه، ومم�ن كفر بع�د النب�وة، ال ُيع�َرف له 
 يشء يع�اب ب�ه؛ ال يف أقوال�ه، وال يف أفعال�ه، وال يف أخ�قه، 

ب عليه َكْذبة قط، وال ظلم وال فاحشة«)1). وال ُجرِّ

  

اجلواب الصحيح )438/5).   (1(



52
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H حياوؤه

»َكاَن  ق�ال:   I اخل�دري  س�عيد  أيب  ع�ن   31
َرُس�وُل اهللِ H َأَش�دَّ َحَي�اًء ِم�َن اْلَع�ْذَراِء يِف ِخْدِرَها، 

َوَكاَن إَِذا َكِرَه َشْيًئا َعَرْفنَاُه يِف َوْجِهِه« ]متفق عليه[.

العذراء: اجلارية البِكر. 
ِخْدرها: اخِلْدر: ناحية يف البيت ُيرَتك عليها ِسرت.

ق�ال الع�مة الن�ووي V: »معناه: ال يتكل�م به حليائه 
H، بل يتغريَّ وجهه، فنفهم نحن كراهته«)1).

  

املنهاج )77/15).   (1(



53
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

توا�شعه H وُح�شُن ِع�شرته

32 ع�ن عائش�ة J أهن�ا ُس�ِئلْت: َم�ا َكاَن النَّبِ�يُّ 
H َيْصنَ�ُع يِف َبْيتِ�ِه؟ َقاَلْت: »َكاَن َيُك�وُن يِف ِمْهنَِة َأْهِلِه 
َ�ِة«  َ�ُة َخَرَج إىَِل الصَّ ِت الصَّ -َتْعنِي: ِخْدَمَة َأْهِلِه- َفإَِذا َحَضَ

]رواه البخاري[.

 H كان« :V قال الشيخ عبد الرمحن السعدي
سهً� ليِّنًا قريًبا من الناس، جميًبا لدعوة من دعاه، قاضًيا حلاجة 
من استقضاه، جابًرا لقلب من سأله، ال يرمه وال يرده خائًبا، 
وإذا أراد أصحاب�ه أمًرا وافقهم علي�ه، وتابعهم فيه إذا مل يكن 
يف ذل�ك حم�ذور، وإن ع�زم ع�ى أمر مل يس�تبدَّ ب�ه دوهنم، بل 

يشاورهم ويؤامرهم«)1).

  

تيسري اللطيف املنان )ص38).   (1(



54
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H شفة ُمزاحه�

 H ُّق�ال: إِْن َكاَن النَّبِي I 33 ع�ن أن�س
َلُيَخالُِطنَ�ا، َحتَّ�ى َيُقوَل أِلٍَخ يِل َصِغرٍي: »َيا َأَب���ا ُعَمرْيٍ! َما َفَعَل 

النَُّغرْيُ؟« ]متفق عليه[.

أبو ُعَمرْي: ابن أيب طلحة األنصاري، أخو أنس ألُمه.
النَُّغ�رْي: تصغ�ري ُنَغ�ر: ه�و طائ�ر يش�به العصف�ور، أمح�ر 

املنقار.

قال اب�ن هبرية V: »كان H رمح�ًة لصغريهم 
وكبريهم، وكان لكل اخللق منه راحٌة وله به سور، وكان ينزُل 
عن ُرتبته الُعليا يف الفصاحة واملكانة إىل ُمناَطَقة الصبيِّ والطفِل؛ 
ليوج�َده ُروًح�ا، َفُي�رِسُّ بذل�ك قل�وَب األطف�ال وقل�وَب آباء 
األطفال بإباحته هلم ذلك، فيقتدون به يف م�طفتهم صبياهَنم، 

ين«)1). وليخرج أيًضا بذلك من َحيِِّز ال�َجبَّارين واملتكربِّ

  

اإلفصاح )34/5)).  (1(



55
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

مه H و�شحكه تب�شُّ

34 ع�ن جرير ب�ن عبد اهلل I ق�ال: »َم�ا َحَجَبنِي 
َم يِف َوْجِهي«  النَّبِيُّ H ُمنُْذ َأْسَلْمُت، َوالَ َرآيِن إاِلَّ َتَبسَّ

]متفق عليه[.

ما َحَجبني: ما َمنَعني من الدخول.
قال الع�مة ابن القيم V: »وكان ُجلُّ ضحِكه بل كلُّه 
�م، وكان هناية ضحِكه أن تبدَو نواِجذه، وكان يضَحك  التبسُّ
ب من مثله، وُيس�َتغَرب وقوُعه  مما ُيضَحك منه، وهو ما ُيَتَعجَّ

وُيستنَدر«)1).

  

زاد املعاد )197/1).  (1(



56
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

ِحْلُمه H وغ�شُبه هلل D وانتقاُمه له

َب َرُس�وُل اهللِ  35 ع�ن عائش�ة J قالت: »َما َضَ
H َش�ْيًئا َق�طُّ بَِي�ِدِه، َواَل اْم�َرَأًة، َواَل َخاِدًم�ا، إاِلَّ َأْن 
، َفَينَْتِقَم ِمْن َصاِحبِِه،  ٌء َقطُّ جُيَاِهَد يِف َسبِيِل اهللِ، َوَما نِيَل ِمنُْه يَشْ
ٌء ِمْن حَمَاِرِم اهللِ؛ َفَينَْتِقَم هللِ D« ]متفق عليه[. إاِلَّ َأْن ُينَْتَهَك يَشْ

قال الش�يخ عبد الرمحن الس�عدي V: »كان َيقبُل من 
حُمس�نهم، ويعفو عن ُمس�يئهم، ومل يكْن يعارِشُ جليًسا إال أتمَّ 
ِعرْشٍة وأحس�نَها، ف�كان ال َيْعَبُس يف وجه�ه، وال ُيغِلُظ له يف 
ه، وال يمِس�ُك عليه َفَلتاِت لسانه،  ك�مه، وال يطوي عنه برِْشَ

 

وال يؤاخ�ذه ب�ام َيْص�ُدُر منه م�ن َجْفوة، بل ُيُس�ن إلي�ه غايَة 
.(1(»H اإلحسان، ويَتِمله غايَة االحتامل

  

تيسري اللطيف املنان )ص38).   (1(



57
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

كرُمه H و�شجاعُته

 H ِقال: َكاَن َرُس�وُل اهلل I 36 عن أنس
َأْحَسَن النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْشَجَع النَّاِس، َوَلَقْد 
اُهْم  ْوِت، َفَتَلقَّ َفِزَع َأْهُل امَلِدينَِة َذاَت َلْيَلٍة، َفاْنَطَلَق َناٌس ِقَبَل الصَّ
ْوِت، َوُهَو  َرُسوُل اهللِ H َراِجًعا، َوَقْد َسَبَقُهْم إىَِل الصَّ
ْيُف، َوُهَو َيُقوُل: »َلْ  َعَى َفَرٍس أِليَِب َطْلَحَة ُعْرٍي، يِف ُعنُِقِه السَّ

ُتَراُعوا، َلْ ُتَراُعوا« ]متفق عليه[.

َفِزع: خاف. 
ِقَبَل: ناحية.

ُعْري: ال َسْج عليه. 
مل ُتَراُعوا: ال خوف عليكم.

 H فكيف ال يكون« :V قال احلافظ ابن كثري
أكرم الناس وأش�جع الناس، وهو املتوكُل الذي ال أعظم منه 
ل�ه، الواث�ُق ب�رزِق اهلل ون�رِصه، املس�تعنُي بربه يف مجيع  يف توكُّ
أم�ره؟! ث�م قد كان قب�ل بعثته وبعده�ا وقبل هجرت�ه، ملجَأ 

الفقراء واألرامل، واأليتام والضعفاء واملساكني«)1).

البداية والنهاية )480/8).   (1(



58
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

َقبوُله H للهدية واإثابته عليها

اهللِ  َرُس�وُل  »َكاَن  َقاَل�ْت:   J عائش�ة  ع�ن   37
َة َوُيثِيُب َعَلْيَها« ]رواه البخاري[. H َيْقَبُل اهلَِديَّ

ُيثيب: جُيازي، يكافئ.
النب�ي  »كان   :V تيمي�ة  اب�ن  اإلس��م  ش�يخ  ق�ال 
H يقَب�ُل اهلدية، وُيثيب عليها، ف� يكون ألحد عليه 

ِمنَّة«)1).

ب اإلمام البخاري V يف صحيحه »باُب ما  فائ���دة: بوَّ
ال ُي�َردُّ م�ن اهلدية«، وذكر فيه حديث أن�س I: أن النبي 

H كان ال يردُّ الطيب.

  

جمموع الفتاوى )69/31)).  (1(



59
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H شفة كالمه�

38 ع�ن أنس I ق�ال: »َكاَن النَّبِيُّ H إَِذا 
َم بَِكِلَمٍة َأَعاَدَها َثَ�ًثا، َحتَّى ُتْفَهَم َعنُْه« ]رواه البخاري[. َتَكلَّ

قال الع�م�ة ابن القي�م V: »كان H أفصح 
خلق اهلل، وأعذهبم ك�ًما، وأحس�نهم أداًء، وأح�هم منطًِقا، 
حتى كان ك�مه يأخذ القلوب، ويس�بي األرواح، ويش�هد له 
ه  ل مبنيَّ يعدُّ بذل�ك أعداؤه. وكان إذا تكلَّم تكلَّم بك�م مفصَّ
ُله السكتات  ، ليس ب�َِهذٍّ مرسع ال ُيَفظ، وال مقطَّع يتَخلَّ العادُّ
ب�ني أفراد الكِلم، ب�ل هديه فيه أكمل اهل�دي.. وكان كثرًيا ما 
ْكت ال يتكلَّم  يعيد الكلمة ث�ًثا لُتعَقل عنه.. وكان طويل السَّ
يف غري حاجة، يفتتح الك�م ويتتمه بأشداقه. ويتكلَّم بجوامع 
الكِل�م، َفْص�ٌل ال فض�ول وال تقص�ري، وكان ال يتكلَّ�م في�ام 

 

ال يعنيه، وال يتكلَّم إال فيام يرجو ثوابه«)1).

  

انظر: زاد املعاد )197-196/1).   (1(



60
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

قراءته H للقراآن الكرمي

39 ع�ن أن�س I أن�ه ُس�ِئَل: َكْي�َف َكاَنْت ِق�َراَءُة 

ا«، ُث�مَّ َقَرَأ: ] ٱ ٻ  النَّبِ�يِّ H؟ َفَق�اَل: »َكاَنْت َمدًّ

ٻ ٻ[، َيُمدُّ ب��]ٱٻ[، وَيُمدُّ ب�]ٻ[، وَيُمدُّ 

ب�]ٻ[. ]رواه البخاري[.

: الَقْدر من الصوت، َيُمدُّ ال�م التي قبل اهلاء من  ا: امَلدُّ َمدًّ

اسم اهلل، وامليم من الرمحن، واحلاء من الرحيم.

قال الع�مة ابن القيم V: »كان له H حزٌب 

ا وال عجلًة،  يق�رؤه، ال ي�ُِخلُّ به، وكانت قراءته ترتيً�، ال هذًّ

ًة حرًفا حرًفا، وكان يقطِّع قراءته آيًة آيًة.. وكان  بل قراءًة مفرسَّ

ًئا وحُمدًثا، ومل يكْن  يقرأ القرآن قائاًم وقاعًدا ومضجًعا، ومتوضِّ

ع صوَته به  يمنع�ه من قراءت�ه إال اجلنابة. وكان يَتغنَّى به ويرجِّ

أحياًنا«)1).

�ع«: الرتجي�ع معناه:  انظ�ر: زاد املع�اد )613/1-615( قول�ه: »يرجِّ   (1(
ترديد القراءة والتحسني فيها.



61
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

40 ع�ن الرباء بن ع�ازب I قال: َس�ِمْعُت النَّبِيَّ 

ْيُتوِن، َفاَم َسِمْعُت َأَحًدا  H َقَرَأ يِف اْلِعَشاِء بِ� التِّنِي َوالزَّ

َأْحَسَن َصْوًتا ِمنُْه. ]متفق عليه[.

 H فرسول اهلل« :V قال الشيخ حممد العثيمني

أحس�ن الناس صوًتا بالقرآن، وأحسن الناس أداًء يف القراءة؛ 

.(1(»H ألن القرآن عليه ُأنزل، والقرآن هو ُخُلقه

  

رشح رياض الصاحلني )665/4).   (1(



62
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H ُبكاوؤه

41 عن عبد اهلل بن مس�عود I قال: َق�اَل يِل النَّبِيُّ 

« ُقْلُت: آْق�َرُأ َعَلْيَك َوَعَلْي�َك ُأْنِزَل؟  H: »اْق���َرْأ َعَل���يَّ

َعُه ِمْن َغرْيِي« َفَقَرْأُت َعَلْيِه ُس�وَرَة  َق�اَل: »َفِإنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْسَ

النَِّساِء، َحتَّى َبَلْغُت: ]ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      

ک  ک  ک  ک  گ[ ]النس�اء:41[، َقاَل: »َأِمِس���ْك« 
َفإَِذا َعْينَاُه َتْذِرَفاِن. ]متفق عليه[.

أْمِسْك: ِقْف.

َتْذِرفان: جيري دمعهام.

  



63
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

42 ع�ن أن�س I ق�ال: »َش�ِهْدَنا بِنًْتا لَِرُس�وِل اهللِ 
 ، H َقاَل: َوَرُس�وُل اهللِ H َجالٌِس َعَى الَقرْبِ

َقاَل: َفَرَأْيُت َعْينَْيِه َتْدَمَعاِن« ]رواه البخاري[.

جال�ٌس عىل الق�رب: املراد: جال�ٌس عنده ال علي�ه؛ لورود 
األحاديث يف النهي عن اجللوس عى القرب.

 H وأم�ا بكاؤه« :V ق�ال الع�م�ة ابن القيم
ف�كان م�ن جنس ضحكه، مل يكن بش�هيق ورف�ع صوت، كام 
مل يك�ن ضحِكه بقهقهة، ولكن كان تدم�ع عيناه حتى هتُم�، 
وُيس�َمع لصدره أزي�ز. وكان بكاؤه تارًة رمح�ًة للميت، وتارًة 
خوًفا عى أمته وش�فقًة، وتارًة من خشية اهلل، وتارًة عند سامع 
الق�رآن وهو بكاُء اش�تياٍق وحمبٍة وإج��ٍل مصاِحٍب للخوف 

واخلشية«)1).

  

انظر: زاد املعاد )198/1).   (1(



64
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

H ِعبادُته

اهللِ  َرُس�وُل  َكاَن  قال�ت:   J عائش�ة  ع�ن   43
H إَِذا َص�ىَّ َق�اَم َحتَّى َتَفطَّ�َر ِرْجَ�ُه، َقاَلْت َعاِئَش�ُة: 
َم ِم�ْن َذْنبَِك  َي�ا َرُس�وَل اهللِ! َأَتْصنَ�ُع َهَذا َوَقْد ُغِف�َر َلَك َما َتَقدَّ

�َر؟ َفَقاَل: »َيا َعاِئَش���ُة َأَف���َا َأُكوُن َعْبًدا َش���ُكوًرا؟«  َوَم�ا َتَأخَّ

 

]متفق عليه[.

َتفطَّر: تتشقق.
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44 عن عائشة J أهنا ُسئلْت: َهْل َكاَن َرُسوُل اهللِ 
اِم َش�ْيًئا؟ َقاَل�ْت: »اَل، َكاَن َعَمُلُه  H َيَْت�صُّ ِمَن األَيَّ
ُك�ْم ُيطِيُق َم�ا َكاَن َرُس�وُل اهللِ H ُيطِيُق؟«  ِديَم�ًة، َوَأيُّ

]متفق عليه[.

يَم�ة: املط�ر الدائ�م يف ُس�ُكون؛ ش�بَّهْت عمله  ِديَم�ة: الدِّ
H يف دوامه مع االقتصاد بديمة املطر.

ُيطِيق: يستطيع.

�ُده، وت�وُت�ه،  ق�ال احلاف�ظ الذهب�ي V: »وأم�ا هتجُّ
�ه، وجه�اُده، وخوُف�ه،  وتس�بيُحه، وِذك�ُره، وصوُم�ه، وحجُّ
ُته، ورمحُته لليتيم واملس�كني، وصلُته  وبكاُؤه، وتواضُعه، وِرقَّ
للرِحم، وتبليُغه الرس�الة، ونصُحه األمة، فمسطوٌر يف السنن 

عى أبواب العلم«)1).

  

سري أع�م النب�ء )7)/406).   (1(
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H َوفاُته

اهللِ  نَِع�ِم  ِم�ْن  إِنَّ  قال�ت:   J عائش�ة  ع�ن   45
َ يِف َبْيتِ�ي، َويِف َيْوِم�ي،  : َأنَّ َرُس�وَل اهللِ H ُت�ُويفِّ َع�يَلَّ
َوَب�نْيَ َس�ْحِري َوَنْح�ِري، َوَأنَّ اهللَ مَجََع َب�نْيَ ِريِق�ي َوِريِقِه ِعنَْد 
�َواُك، َوَأَنا ُمْس�نَِدٌة  مْحَِن، َوبَِيِدِه السِّ َمْوتِ�ِه: َدَخ�َل َعيَلَّ َعْب�ُد الرَّ

 

ُه ُيِبُّ  َرُس�وَل اهللِ H، َفَرَأْيُت�ُه َينُْظُر إَِلْيِه، َوَعَرْف�ُت َأنَّ
َواَك، َفُقْلُت: آُخُذُه َلَك؟ َفَأَشاَر بَِرْأِسِه: »َأْن َنَعْم« َفَتنَاَوْلُتُه،  السِّ
َفاْشَتدَّ َعَلْيِه، َوُقْلُت: ُأَليِّنُُه َلَك؟ َفَأَشاَر بَِرْأِسِه: »َأْن َنَعْم« َفَليَّنُْتُه، 
ُه، َوَبنْيَ َيَدْيِه َرْكَوٌة َأْو ُعْلَبٌة فِيَها َم�اٌء، َفَجَعَل ُيْدِخُل َيَدْيِه  َفَأَم�رَّ
يِف امَلاِء َفَيْمَس�ُح هِبِاَم َوْجَهُه، َيُق�وُل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، ِإنَّ ِلْلَمْوِت 
َس���َكَراٍت« ُثمَّ َنَص�َب َيَدُه، َفَجَعَل َيُق�وُل: »يِف الرَِّفيِق اأَلْعَلى« 

َحتَّى ُقبَِض َوَماَلْت َيُدُه« ]متفق عليه[.

ئة.  ْحر: الرِّ َسْحري: السَّ
َنْحري: النَّْحر: أعى الصدر.
َرْكَوة: إناء صغري من ِجْلد. 

ُعْلَبة: َقَدح من خشب.



67
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

َسَكرات: مجع َسْكرة: وهي حالة َتعِرض بني املرء وعقله، 
واملراد: الَغْش الناشئ عن األمل.

َنَصب: أقام ورفع.
في�ق األع�ىل: أهل اجلن�ة املذكورون يف قوله س�بحانه:  الرَّ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    [
ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ  

ژ[ ]النساء: 69[.

قال حممد بن حممد أبو ش�هبة V: »فاَضْت أطهُر روح 
يف الدنيا من جس�دها، وصع�دْت إىل بارئها راضي�ًة مرضيًَّة، 
وخ�رج أك�رُم إنس�اٍن ع�ى اهلل يف ه�ذا الوجود م�ن الدنيا كام 
ج�اء إليها، ومل ي�رتْك مااًل وال دين�اًرا وال درمًها، وال ولًدا إال 
فاطمة J، وإنام ترَك هدايًة وإيامًنا، ورشيعًة عامًة خالدة، 

ومرياًثا روحيًّا عظياًم، وأمًة هي خري األمم وأوسطها«)1).

  

السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة ))/594).   (1(
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9

أختِ�م الكتاب بقول صاحِب رس�وِل اهلل H أيب 
يق I حين�ام قبَّل النبيَّ H بعد وفاته،  بكر الصدِّ
ق�ال: »ب�أيب أنَت وأمي، طِْب�َت حيًّا وميًِّتا، وال�ذي نفيس بيده 

 

ال ُيذيقَك اهلل املوتتنْي أبًدا« ]رواه البخاري[.

أسأل اهلل س�بحانه أن ييينا عى سنته H ويميتنا 
عليها، وأن يرشنا يف زمرته وحتت لوائه، وأن يوِردنا حوضه، 
وأن يكرمنا بشفاعته، ومرافقته يف الفردوس من اجلنة، آمني.

وصلى اهلل عليه وسلَّم تسليًما
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م�شرد اأحاديث ال�شمائل 

ع�ن أيب هري�رة I أن رس�ول اهلل H ق�ال: 

ِت ِل���ي ُحبًّا، َناٌس َيُكوُنوَن َبْع���ِدي، َيَودُّ َأَحُدُهْم  »ِمْن َأَش���دِّ ُأمَّ

َلْو َرآِني ِبَأْهِلِه َوَماِلِه« ]رواه مسلم[.

1 عن واثلَة بن األَْسَقع I قال: سمعت رسول اهلل 

َوَل���ِد  ِم���ْن  ِكَناَن���َة  اْصَطَف���ى  اهلَل  »ِإنَّ  يق�ول:   H

اِعي���َل، َواْصَطَف���ى ُقَرْيًش���ا ِم���ْن ِكَناَن���َة، َواْصَطَفى ِمْن  ِإْسَ

ُقَرْيٍش َبِن َهاِشٍم، َواْصَطَفاِني ِمْن َبِن َهاِشٍم« ]رواه مسلم[.

2 ع�ن ُجَب�رْي ب�ن ُمْطِع�م I ق�ال: ق�ال رس�ول اهلل 

ُد، َوَأَنا املَاِحي  ٌد، َوَأَنا َأْحَ مَّ اًء، َأَنا ُمَ H: »ِإنَّ ِلي َأْسَ

َش���ُر النَّاُس  ُحو اهلُل ِبَي الُكْفَر، َوَأَنا احَلاِش���ُر الَِّذي ُيْ الَّ���ِذي َيْ

َعَلى َقَدِمي، َوَأَنا الَعاِقُب« ]متفق عليه[.

3 عن عبد اهلل بن عباس L قال: »َأَقاَم َرُسوُل اهللِ 

َة َس�نًَة ُيوَح�ى إَِلْي�ِه، َوبِامْلَِدينَِة  �َة َث�َ�َث َعرْشَ H بَِمكَّ

ا، َوَماَت َوُهَو اْبُن َثَ�ٍث َوِستِّنَي َسنًَة« ]متفق عليه[. َعرْشً
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4 ع�ن أن�س بن مالك I ق�ال: »َكاَن َرُس�وُل اهللِ 

H َلْيَس بِالطَِّويِل الَباِئِن، َوالَ بِالَقِصرِي، َوالَ بِاألَْبَيِض 

�ْب�ِِط،  األَْمَهِق، َوَلْيَس بِاآْلَدِم، َوَلْيَس بِاجْلَْعِد الَقَطِط، َوالَ بِالسَّ

اُه اهللُ َعَى َرْأِس ِس�تِّنَي  َبَعَث�ُه اهللُ َع�َى َرْأِس َأْرَبِعنَي َس�نًَة، َوَتَوفَّ

وَن َشْعَرًة َبْيَضاَء« ]متفق عليه[. َسنًَة َوَلْيَس يِف َرْأِسِه َوحِلَْيتِِه ِعرْشُ

5 ع�ن الرباء بن عازب I قال: »َكاَن َرُس�وُل اهللِ 

ِة  ، َعظِيَم اجْلُمَّ H َرُج�ً� َمْرُبوًعا َبِعيَد َما َب�نْيَ امَلنِْكَبنْيِ

ٌة مَحَْراُء، َما َرَأْيُت َش�ْيًئا َقطُّ َأْحَس�َن  إىَِل َش�ْحَمِة ُأُذَنْيِه، َعَلْيِه ُحلَّ

ِمنُْه H« ]متفق عليه[.

6 عن جابر بن َس�ُمرة L َأنَّه َس�َأَلُه َرُجٌل: َوْجُهُه 
�ْمِس  �ْيِف؟ َق�اَل: »اَل، َبْل َكاَن ِمْثَل الشَّ H ِمْث�ُل السَّ

َواْلَقَمِر، َوَكاَن ُمْس�َتِديًرا، َوَرَأْيُت اخْلَاَتَم ِعنْ�َد َكتِِفِه ِمْثَل َبْيَضِة 

احْلَاَمَمِة، ُيْشبُِه َجَسَدُه« ]رواه مسلم[.

7 ع�ن كع�ب ب�ن مال�ك I ق�ال: »َس�لَّْمُت َعَى 

وِر، َوَكاَن  ُ ُق َوْجُهُه ِم�َن الرسُّ َرُس�وِل اهللِ H َوُهَو َيرْبُ
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ُه ِقْطَعُة  َرُس�وُل اهللِ H إَِذا ُسَّ اْسَتنَاَر َوْجُهُه، َحتَّى َكَأنَّ
َقَمٍر، َوُكنَّا َنْعِرُف َذلَِك ِمنُْه« ]متفق عليه[.

8 ع�ن جابر بن س�مرة I قال: »َكاَن َرُس�وُل اهللِ 
 » ، َمنُْه�وَس اْلَعِقَبنْيِ  H َضِلي�َع اْلَف�ِم، َأْش�َكَل اْلَع�نْيِ

]رواه مسلم[.

 H النَّبِ�يُّ  I ق�ال: »َكاَن  9 ع�ن أن�س 
، َحَس�َن الَوْجِه، مَلْ َأَر َبْع�َدُه َواَل َقْبَلُه  َضْخ�َم الَيَدْيِن َوالَقَدَمنْيِ

« ]رواه البخاري[. نْيِ ِمْثَلُه، َوَكاَن َبِسَط الَكفَّ

10 عن عبد اهلل ب�ن مالك ابن ُبَحينة I قال: »َكاَن 
َج َيَدْي�ِه َعْن إِْبَطْي�ِه، َحتَّى إيِنِّ  النَّبِ�يُّ H إَِذا َس�َجَد َفرَّ

أَلََرى َبَياَض إِْبَطْيِه« ]متفق عليه[.

11 ع�ن أيب ُجَحيف�ة I ق�ال: »َخ�َرَج َرُس�وُل اهللِ 
H َكَأينِّ َأْنُظُر إىَِل َوبِيِص َساَقْيِه« ]رواه البخاري[.

 H ُّقال: »َدَخَل َعَلْينَا النَّبِي I 12 عن أنس
ي بَِقاُروَرٍة، َفَجَعَلْت َتْس�ُل�ُِت  َفَقاَل ِعنَْدَنا، َفَعِرَق، َوَجاَءْت ُأمِّ
اْلَعَرَق فِيَها، َفاْس�َتْيَقَظ النَّبِيُّ H َفَقاَل: »َيا ُأمَّ ُس���َلْيٍم! 
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َم���ا َهَذا الَِّذي َتْصَنِعنَي؟« َقاَلْت: َهَذا َعَرُقَك َنْجَعُلُه يِف طِيبِنَا. 
َوُهَو ِمْن َأْطَيِب الطِّيِب« ]متفق عليه[.

 ، ا َق�طُّ 13 ع�ن أن�س I قال:َم�ا َش��ِمْمُت َعنْ�رَبً
 ،H َِواَل ِمْس�ًكا، َواَل َش�ْيًئا َأْطَيَب ِمْن ِريِح َرُسوِل اهلل
�ا ِم�ْن  َواَل َمِسْس�ُت َش�ْيًئا َق�طُّ ِديَباًج�ا، َواَل َحِري�ًرا َأْل�نَيَ َمسًّ

 

َرُسوِل اهللِ H« ]متفق عليه[.
 H َِأنَّ َرُسوَل اهلل« :L 14 عن ابن عباس
ُكوَن َيْفُرُقوَن ُرُؤوَسُهْم، َفَكاَن  َكاَن َيْس�ِدُل َش�َعَرُه، َوَكاَن امُلرْشِ
 H َِأْهُل الِكَتاِب َيْسِدُلوَن ُرُؤوَسُهْم، َوَكاَن َرُسوُل اهلل
ٍء، ُث�مَّ َفَرَق  ُيِ�بُّ ُمَواَفَق�َة َأْه�ِل الِكَتاِب فِي�اَم مَلْ ُيْؤَم�ْر فِيِه بَِشْ

 

َرُسوُل اهللِ H َرْأَسُه« ]متفق عليه[.
 H قال: »َكاَن L 15 عن جابر بن س�مرة

َكثرَِي َشْعِر اللِّْحَيِة« ]رواه مسلم[.
16 عن عبد اهلل بن عمر L: »َأنَّه َكاَن إَِذا اْسَتْجَمَر 
ِة«  اٍة، َوبَِكاُف�وٍر َيْطَرُحُه َم�َع اأْلَُلوَّ ِة َغ�رْيَ ُمَطرَّ اْس�َتْجَمَر بِاأْلَُل�وَّ
 »H اهللِ  َرُس�وُل  َيْس�َتْجِمُر  َكاَن  »َهَك�َذا  َق�اَل:  ُث�مَّ 

 

]رواه مسلم[.
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17 ع�ن جابر بن س�مرة L قال: »َكاَن َرُس�وُل اهللِ 
َهَن  ُم َرْأِس�ِه َوحِلَْيتِ�ِه، َوَكاَن إَِذا ادَّ  H َق�ْد َش�ِمَط ُمَق�دَّ

« ]رواه مسلم[. َ ، َوإَِذا َشِعَث َرْأُسُه َتَبنيَّ ْ مَلْ َيَتَبنيَّ

18 ع�ن أم املؤمنني عائش�ة J قال�ت: »َكاَن النَّبِيُّ 
ِلِه، َوُطُهوِرِه، َويِف  ِلِه، َوَتَرجُّ ُن، يِف َتنَعُّ H ُيْعِجُب�ُه التََّيمُّ

ِه« ]متفق عليه[. َشْأنِِه ُكلِّ

19 عن أنس I ق�ال: »َكاَن َأَحبُّ الثَِّياِب إىَِل النَّبِيِّ 
َة« ]متفق عليه[. H َأْن َيْلَبَسَها احِلرَبَ

20 ع�ن أنس I: »َأنَّ�ه َأْخَرَج َنْعَل�نْيِ َجْرَداَوْيِن هَلاَُم 
اُم َنْع� النَّبِيِّ H« ]متفق عليه[. ِقَباالَِن، َوَذَكَر َأهنَّ

21 ع�ن عمرو ب�ن ُحَرْيث I ق�ال: »َكَأينِّ َأْنُظُر إىَِل 
، َوَعَلْيِه ِعاَمَمٌة َس�ْوَداُء، َقْد  َرُس�وِل اهللِ H َع�َى امْلِنْ�رَبِ

َأْرَخى َطَرَفْيَها َبنْيَ َكتَِفْيِه« ]رواه مسلم[.

 H َُّذ النَّبِي َ 22 عن عبد اهلل بن عمر L: »اختَّ
ََذ َخامَتًا ِمْن َوِرٍق َوَنَقَش فِيِه:  َخامَتًا ِمْن َذَهٍب، ُثمَّ َأْلَقاُه، ُثمَّ اختَّ
ٌد َرُسوُل اهللِ. َوَقاَل: »اَل َيْنُقْش َأَحٌد َعَلى َنْقِش َخاَتِي  حُمَمَّ
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ِذي  ِه« َوُهَو الَّ ُه مِمَّا َيِلي َبْطَن َكفِّ َهَذا«، َوَكاَن إَِذا َلبَِسُه َجَعَل َفصَّ
َسَقَط ِمْن ُمَعْيِقيٍب يِف بِْئِر َأِريٍس. ]متفق عليه[.

 H ِقال: »َكاَن رسوُل اهلل I 23 عن أنس
َأ« ]رواه مسلم[. إَِذا َمَشى َتَكفَّ

�ٍد  24 ع�ن عائش�ة J قال�ت: »إِْن ُكنَّ�ا -آَل حُمَمَّ
H- َلنَْمُكُث َش�ْهًرا َما َنْسَتْوِقُد بِنَاٍر، إِْن ُهَو إاِلَّ التَّْمُر 

َوامَلاُء« ]متفق عليه[.

النَّبِ�يُّ  َع�اَب  »َم�ا  ق�ال:   I هري�رة  أيب  ع�ن   25
، إِِن اْشَتَهاُه َأَكَلُه َوإاِلَّ َتَرَكُه« ]متفق عليه[. H َطَعاًما َقطُّ

26 عن أنس I: »َأنَّ َرُس�وَل اهللِ H َكاَن 
إَِذا َأَكَل َطَعاًما َلِعَق َأَصابَِعُه الثََّ�َث« ]رواه مسلم[.

 H ِقال: َكاَن َرُس�وُل اهلل I 27 عن أنس
اِب َثَ�ًث�ا، َوَيُقوُل: »ِإنَّ���هُ َأْرَوى َوَأْب���َرُأ َوَأْمَرُأ«  َ �ُس يِف ال�رشَّ َيَتنَفَّ

 

]متفق عليه[.

 H ُّق�ال: َكاَن النَّبِ�ي I 28 ع�ن حذيف�ة
ِه، ُثمَّ َيُقوُل:  َت َخدِّ ْيِل، َوَضَع َي�َدُه حَتْ َعُه ِمَن اللَّ إَِذا َأَخ�َذ َمْضَجِ
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َك َأُموُت َوَأْحَيا« َوإَِذا اْس�َتْيَقَظ َقاَل: »احَلْمُد هلِلِ  »اللَُّهمَّ ِباْسِ

الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوِإَلْيِه النُُّشوُر« ]رواه البخاري[.

29 عن عائش�ة J قالت: »َكاَن فَِراُش َرُسوِل اهللِ 

H ِمْن َأَدٍم، َوَحْشُوُه ِمْن لِيٍف« ]متفق عليه[.

30 ع�ن عبد اهلل ب�ن عمرو L ق�ال: مَلْ َيُكِن النَّبِيُّ 

ِم���ْن  »ِإنَّ  َيُق�وُل:  َوَكاَن  ًش�ا،  ُمَتَفحِّ َوالَ  َفاِحًش�ا   H

ِخَياِرُكْم َأْحَسَنُكْم َأْخَاًقا« ]متفق عليه[.

»َكاَن  ق�ال:   I اخل�دري  س�عيد  أيب  ع�ن   31

َرُس�وُل اهللِ H َأَش�دَّ َحَي�اًء ِم�َن اْلَع�ْذَراِء يِف ِخْدِرَها، 

َوَكاَن إَِذا َكِرَه َشْيًئا َعَرْفنَاُه يِف َوْجِهِه« ]متفق عليه[.

32 ع�ن عائش�ة J أهن�ا ُس�ِئلْت: َم�ا َكاَن النَّبِ�يُّ 

H َيْصنَ�ُع يِف َبْيتِ�ِه؟ َقاَلْت: »َكاَن َيُك�وُن يِف ِمْهنَِة َأْهِلِه 

َ�ِة«  َ�ُة َخَرَج إىَِل الصَّ ِت الصَّ -َتْعنِي: ِخْدَمَة َأْهِلِه- َفإَِذا َحَضَ

]رواه البخاري[.
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 H ُّق�ال: إِْن َكاَن النَّبِي I 33 ع�ن أن�س
َلُيَخالُِطنَ�ا، َحتَّ�ى َيُقوَل أِلٍَخ يِل َصِغرٍي: »َيا َأَب���ا ُعَمرْيٍ! َما َفَعَل 

النَُّغرْيُ؟« ]متفق عليه[.

34 ع�ن جرير ب�ن عبد اهلل I ق�ال: »َم�ا َحَجَبنِي 
َم يِف َوْجِهي«  النَّبِيُّ H ُمنُْذ َأْسَلْمُت، َوالَ َرآيِن إاِلَّ َتَبسَّ

]متفق عليه[.

َب َرُس�وُل اهللِ  35 ع�ن عائش�ة J قالت: »َما َضَ
H َش�ْيًئا َق�طُّ بَِي�ِدِه، َواَل اْم�َرَأًة، َواَل َخاِدًم�ا، إاِلَّ َأْن 
، َفَينَْتِقَم ِمْن َصاِحبِِه،  ٌء َقطُّ جُيَاِهَد يِف َسبِيِل اهللِ، َوَما نِيَل ِمنُْه يَشْ
ٌء ِمْن حَمَاِرِم اهللِ؛ َفَينَْتِقَم هللِ D« ]متفق عليه[. إاِلَّ َأْن ُينَْتَهَك يَشْ

 H ِقال: َكاَن َرُس�وُل اهلل I 36 عن أنس
َأْحَسَن النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْشَجَع النَّاِس، َوَلَقْد 
اُهْم  ْوِت، َفَتَلقَّ َفِزَع َأْهُل امَلِدينَِة َذاَت َلْيَلٍة، َفاْنَطَلَق َناٌس ِقَبَل الصَّ
ْوِت، َوُهَو  َرُسوُل اهللِ H َراِجًعا، َوَقْد َسَبَقُهْم إىَِل الصَّ
�ْيُف، َوُهَو َيُقوُل:  َع�َى َف�َرٍس أِليَِب َطْلَحَة ُع�ْرٍي، يِف ُعنُِقِه السَّ

 

»َلْ ُتَراُعوا، َلْ ُتَراُعوا« ]متفق عليه[.
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اهللِ  َرُس�وُل  »َكاَن  َقاَل�ْت:   J عائش�ة  ع�ن   37
َة َوُيثِيُب َعَلْيَها« ]رواه البخاري[. H َيْقَبُل اهلَِديَّ

38 ع�ن أنس I ق�ال: »َكاَن النَّبِيُّ H إَِذا 

َم بَِكِلَمٍة َأَعاَدَها َثَ�ًثا، َحتَّى ُتْفَهَم َعنُْه« ]رواه البخاري[. َتَكلَّ

39 ع�ن أن�س I أن�ه ُس�ِئَل: َكْي�َف َكاَنْت ِق�َراَءُة 
ا«، ُث�مَّ َقَرَأ: ] ٱ ٻ  النَّبِ�يِّ H؟ َفَق�اَل: »َكاَنْت َمدًّ

ٻ ٻ[، َيُمدُّ ب��]ٱٻ[، وَيُمدُّ ب�]ٻ[، وَيُمدُّ 
ب�]ٻ[. ]رواه البخاري[.

40 ع�ن الرباء بن ع�ازب I قال: َس�ِمْعُت النَّبِيَّ 

ْيُتوِن، َفاَم َسِمْعُت َأَحًدا  H َقَرَأ يِف اْلِعَشاِء بِ� التِّنِي َوالزَّ

َأْحَسَن َصْوًتا ِمنُْه. ]متفق عليه[.

41 عن عبد اهلل بن مس�عود I قال: َق�اَل يِل النَّبِيُّ 

« ُقْلُت: آْق�َرُأ َعَلْيَك َوَعَلْي�َك ُأْنِزَل؟  H: »اْق���َرْأ َعَل���يَّ

َعُه ِمْن َغرْيِي« َفَقَرْأُت َعَلْيِه ُس�وَرَة  َق�اَل: »َفِإنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْسَ

النَِّساِء، َحتَّى َبَلْغُت: ]ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      



78
يف مشائل النيب األمني ملسو هيلع هللا ىلص

ک  ک  ک  ک  گ[ ]النس�اء:41[، َقاَل: »َأِمِس���ْك« 
َفإَِذا َعْينَاُه َتْذِرَفاِن. ]متفق عليه[.

42 ع�ن أن�س I ق�ال: »َش�ِهْدَنا بِنًْتا لَِرُس�وِل اهللِ 
 ، H َقاَل: َوَرُس�وُل اهللِ H َجالٌِس َعَى الَقرْبِ

َقاَل: َفَرَأْيُت َعْينَْيِه َتْدَمَعاِن« ]رواه البخاري[.

اهللِ  َرُس�وُل  َكاَن  قال�ت:   J عائش�ة  ع�ن   43
H إَِذا َص�ىَّ َق�اَم َحتَّى َتَفطَّ�َر ِرْجَ�ُه، َقاَلْت َعاِئَش�ُة: 
َم ِم�ْن َذْنبَِك  َي�ا َرُس�وَل اهللِ! َأَتْصنَ�ُع َهَذا َوَقْد ُغِف�َر َلَك َما َتَقدَّ
�َر؟ َفَقاَل: »َيا َعاِئَش���ُة َأَف���َا َأُكوُن َعْبًدا َش���ُكوًرا؟«  َوَم�ا َتَأخَّ

 

]متفق عليه[.

44 عن عائشة J أهنا ُسئلْت: َهْل َكاَن َرُسوُل اهللِ 
اِم َش�ْيًئا؟ َقاَل�ْت: »اَل، َكاَن َعَمُلُه  H َيَْت�صُّ ِمَن األَيَّ
ُك�ْم ُيطِيُق َم�ا َكاَن َرُس�وُل اهللِ H ُيطِيُق؟«  ِديَم�ًة، َوَأيُّ

]متفق عليه[.

اهللِ  نَِع�ِم  ِم�ْن  إِنَّ  قال�ت:   J عائش�ة  ع�ن   45
َ يِف َبْيتِ�ي، َويِف َيْوِم�ي،  : َأنَّ َرُس�وَل اهللِ H ُت�ُويفِّ َع�يَلَّ
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َوَب�نْيَ َس�ْحِري َوَنْح�ِري، َوَأنَّ اهللَ مَجََع َب�نْيَ ِريِق�ي َوِريِقِه ِعنَْد 
�َواُك، َوَأَنا ُمْس�نَِدٌة  مْحَِن، َوبَِيِدِه السِّ َمْوتِ�ِه: َدَخ�َل َعيَلَّ َعْب�ُد الرَّ

 

ُه ُيِبُّ  َرُس�وَل اهللِ H، َفَرَأْيُت�ُه َينُْظُر إَِلْيِه، َوَعَرْف�ُت َأنَّ
َواَك، َفُقْلُت: آُخُذُه َلَك؟ َفَأَشاَر بَِرْأِسِه: »َأْن َنَعْم« َفَتنَاَوْلُتُه،  السِّ
َفاْشَتدَّ َعَلْيِه، َوُقْلُت: ُأَليِّنُُه َلَك؟ َفَأَشاَر بَِرْأِسِه: »َأْن َنَعْم« َفَليَّنُْتُه، 
ُه، َوَبنْيَ َيَدْيِه َرْكَوٌة َأْو ُعْلَبٌة فِيَها َم�اٌء، َفَجَعَل ُيْدِخُل َيَدْيِه  َفَأَم�رَّ
يِف امَلاِء َفَيْمَس�ُح هِبِاَم َوْجَهُه، َيُق�وُل: »اَل ِإَلَه ِإالَّ اهلُل، ِإنَّ ِلْلَمْوِت 
َس���َكَراٍت« ُثمَّ َنَصَب َيَدُه، َفَجَعَل َيُق�وُل: »ِفي الرَِّفيِق اأَلْعَلى« 

َحتَّى ُقبَِض َوَماَلْت َيُدُه« ]متفق عليه[.


