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ْن  }َلَقْد َجآَءُكْم َرُســـوٌل مِّ
أَنُفِســــُكْم َعِزيـــــــٌز َعَلْيِه 
َعَلْيُكْم  َحِريٌص  ْم  َعِنتُّ َما 
ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف رَِّحيــٌم {

]التوبة:128[
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ؤُلُؤ الُمْنَتَقى ِفي َوْصِف الُمْصَطَفى ]  اللُّ

ِبيِّ ] ِة ِفي ِصَفاِت النَّ أو اأَلْرَبِعيِنيَّ
ِة ِة والُخُلِقيَّ الَخْلِقيَّ

انْتََقاَها َوَعلََّق َعلَيَْها
َخاِدم الَعلِْم َوالُعلََماء

ار   يخ الدُّكُتور َشْعَبان َماِزن َشعَّ الشَّ

ات الَعْشر اأَلْرَبِعيِنيَّ
)1(
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بسم اللّه الّرحمن الّرحيم
يحّق لكّل مسلٍم طبعه وتوزيعه مجاًنا، 

والّدال على اخلير كفاعله.
ورات العلمية«. »أعدَّ للحلقات القرآنية، وللدَّ

 الّطبعة األولى: 1441هـ.

اِلحني: ِقيَل أِلََحِد الصَّ
قنا إليها؟ ُقل لَنا شيًئا عن اجلنَّة يشوِّ

قال: فيها رسول اللّه ].
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ًما على حقوق العاملني، الذي أوجب لرسوله  احلمد لله الذي جعل حقَّ نبيِّه مقدَّ
ه بخصائَص ال يشاركه فيها  له وخصَّ ين، وفضَّ حقوًقا هي من لوازم اإلميان والدِّ
اخللق  على  محبَّته  وتقدمَي  وطاعتَه  به  اإلمياَن  علينا  وأوجب  العاملني،  من  أحٌد 
أجمعني، وأشهد أن ال إله إال اللّه وحده ال شريك له إلُه األّولنَي واآلخرين، وأشهد 
أنَّ محمًدا عبده ورسوله سيُِّد املرسلني، وإمام اجملاهدين، وصفوة اخللق أجمعني، 

وعلى آله وأصحابه الطيبني.

ا بعد: أمَّ
اللَُّه  لََقْد َمنَّ  ِة بأعظم منَّة، قال تعالى:}  اللَّه عزَّ وجلَّ منَّ على هذه األمَّ فإنَّ 
يِهْم َويَُعلُِّمُهُم  َعلَى الُْمْؤِمِننَي ِإْذ بََعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمْن أَنُْفِسِهْم يَتْلُوا َعلَيِْهْم آياِتِه َويَُزكِّ

الِْكتاَب َوالِْحْكَمَة َوِإْن كانُوا ِمْن َقبُْل لَِفي َضالٍل ُمِبنٍي{ ]آل عمران:164[. 

األنبياء  العاملني، أصحَّ  املرسلني، وحبيب ربِّ  النبيني، وسيَِّد   فكان ] خاتََم 
املنازل  ومن  أعالها،  تَِب  الرُّ من  فنال  ُروحاً،  وأصفاُهم  بدناً،  وأكملَُهم  مزاجاً، 
أُوالها وأُخراها، ومن  الفضائل  أسماها، ومن املعجزات أعظَمَها وأقواَها، ومن 

احملاِسِن أجَملَها وأبَهاَها.

قال أبو جعفٍر الطبري)1( )310هـ(: »حدثنا ابن ُحَميٍْد قال: حدثنا سلمة، عن 
ابن إسحاق قال: قال تعالى: }لقد مّن اللّه على املؤمنني{، إلى َقولِه: }لفي ضالل 

)1(  جامع البيان في تأويل القرآن، ألبي جعفر الطبري )369/7(.
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مبني{، أي: لقد منَّ اللّه عليكم، يا أهل اإلميان، إذ بعث فيكم رسواًل من أنُفِسكم 
والشَر،  اخليَر  ويعلُِّمكم  عملتُم،  وفيما  أحدثتُم  فيما  ويزكيُكم  آياته  عليُكم  يتلو 

ر فتتقوه«.  لتعرفوا اخلير فتعملوا به، والشَّ

سول ] علينا كبير، وفضلُه عظيم، وإنَّ من حقوقه علينا معرفَة  لهذا فحقُّ الرَّ
سيرِتِه العطرة، وتفاصيل حياِته املباركة، ونشر ذلك وبّثه وتعّلمه وتعليمه، ِلَذا 
ِصفاتُه،  األسماَع  لتَْقَرَع   ،[ املصطفى  شمائُل  ويُْجَمع  ن  يدوَّ ما  أَْولَى  ومن  فإنَّ 

ويقتفى أثره وهديه.

قال ابن اجّلزري)2(  رحمه اللّه:
َي ِإْن َشَطّ الَْحِبيُب َوَربُْعُه... َوَعَزّ تاََلِقيِه َونَـــــاَءْت َمنَاِزلُُه  أَِخاَلّ

   َوَفاتَُكُم أَْن تَُبِصُروهُ ِبَعيِْنُكْم... َفَما َفاتَُكْم ِبالَْعيِْن َهِذي َشَماِئلُُه     
، استخرت اللَّه عّز وجلَّ أن أجمع  ورغبًة مني في أداء شيٍء من هذا احلقِّ عليَّ
ِته ومكانَِته،  مصنًَّفا يشتمُل على أبرز صفات النَّبيِّ ] وخصوصيَّاته، ودالئل نبوَّ
فجمعُت نحًوا من أربعنَي حديًثا)3( صحيًحا ِفي ِصَفاِت النَِّبيِّ ] اخَللِْقيَِّة واخُللُِقيَّة، 
ؤُلُؤ الُمْنَتَقى ِفي َوْصِف الُمْصَطَفى ]«، وهو اإلصدار األول  وقد أسميته »اللُّ

َر اللُّه إمتامه. ات الَعشر«، يَسَّ ضمن مشروعي »اأَلْرَبِعيِنيَّ

مع ألهل القرن التاسع، لشمس الدين السخاوي )260/9(، وجمع الوسائل شرح الشمائل  )2(  ينظر: الضوء الالَّ
للمال علي القاري )2/1(.

)3(  لم أجد إلى اآلن على حد  بحثي من جمع أربعني حديًثا صحيًحا في صفاته ]، وقد شرحتها في مصنف 
رر الزَِّكيَّة ف َشْرِح اأَلْرَبِعيِنيَّة  ف ِصَفاِت النَِّبِّ ]  اخَلْلِقيَِّة واخُلُلِقيَِّة«، نسأل اللّه أن ييسر  مستِقٍل بعنوان »الدُّ

سبل إخراجه قريًبا،  اللّهم آمني.
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بالكتاِب  روِع  الشُّ قبل  ِليَّة-،  -األَوَّ ْحَمِة  بالرَّ املسلسل  ذكَر احلديِث  مُت  َقدَّ وقد 
ِثنَي األَلَباب. على طريقِة املَُحدِّ

اإلخالص  يرُزَقنَا  وأن  يِن،  الدِّ لنصرِة  يستعملَنَا  أن  القدير  العليَّ  اللَّه  أسأُل 
واليقني، وأن يعافينا من البالِء والفنِت، وأن يَرُزَقنا حسَن القوِل والَعَمل، وأن ينفع 
بهذا الكتاب كّل من قرأَهُ وَعِمَل به، وساهَم بنْشِرِه وتوزيِعِه، وترَجمِته وَشرِحه، إنَُّه 

وليُّ ذلَك والقاِدر عليه.

 والّله الموفق والحمد لله رب العالمين.
َرُه في مدينة صيدا، جنوب لبنان، يوم الخميس: حرَّ

 18/ رجب/ 1436هـ.

الشيخ الدكتور شعبان محمد مازن شعار
أستاذ الحديث الشريف والفقه المقارن

للتواصل : 0096176059664
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ْحَمِة  أوًل: الحديث الُمَسْلَسل ِبالرَّ
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ْحَمِة  أوًل: الحديث الُمَسْلَسل ِبالرَّ
ِة ِليَّ وُيعَرُف بالُمَسْلَسل باأَلوَّ

سِمعتُه ِمن شيوٍخ ُكثٍُر)4( من عواليهم ما:
اجلونفوري  أحد  شّبري  بن  يونس  حممد  املعّمر  احملدث  الّشيخ  به  حّدثني 
رحمه اللّه،  في حجرته في جامعة مظاهر العلوم في سهارنفور ببالد الهند سنة 
أّول  وهو  الكاندهلوّي  زكرّيا  الشيخ احملدث محّمد  به  أخبرنا  قال:  )1429هـ(،  
أخبرنا عبد  أّول،  وهو  السهارنفورّي  أحمد  به خليل  منه، حّدثنا  حديٍث سمعته 

 القّيوم البدهانوي وهو أّول، حّدثنا الشاه محّمد إسحاق الدهلوّي وهو أّول.
)ح( وعالًيا درجة ما أخبرني به احملّدث املعّمر أحد حسن خان الّتونكي رحه 
الّل  قراءًة عليه، أخبرنا حيدر حسن خان الّتونكي وهو أول، أخبرنا نذير حسني 
الدهلوي وهو أول، أخبرنا حممد إسحاق الدهلوي وهو أّول، أخبرنا جّدي ألّمي 

عبد العزيز الّدهلوي وهو أّول.

املعّمر املعتين أحد بن أبي بكر   )ح( وعالًيا بدرجتني ما أخبرني به الشيخ 
احلبشي اهلامشي وهو أول عن عبد الباقي األيوبي الّلكنوي وهو أول عن الكنج 
مراد آبادي وهو أول عن الشاه عبد العزيز الدهلوي وهو أول  عن والده الشاه ولي 
الدهلوي وهو أول، قال حّدثنا عمر بن أحمد بن عقيٍل وهو أّول، أخبرنا عبد اللّه 
بن سالٍم البصري وهو أّول، حّدثنا به الّشيخ يحيى بن محّمد الّشهير )بالشاوّي( 
)بقدورة(،  الّشهير  املفتي  إبراهيم اجلزائرّي  بن  الّشيخ سعيد  أخبرنا  أّول،  وهو 
الرواية  أهل  من  مائتني  من  أزود  عن  وسماًعا  قراءة  باألولية  املسلسل  احلديث  واملنة  احلمد  ولله  أروي    )4(

ماع.  والسَّ
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أخبرنا به الّشيخ احملّقق سعيٌد بن محّمٌد املّقرّي وهو أّول، عن الولّي الكامل أحمد 
حّجي الوهرانّي وهو أّول، عن العارف باللّه تعالى سّيدي إبراهيم التازّي وهو أّول، 
قال قرأته على احملّدث أبي الفتح محّمٌد بن أبي بكر بن احلسني املراغّي وهو أّول، 
حّدثنا زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقّي وهو أّول، حّدثني به الّصدر 
محّمد بن محّمٍد بن إبراهيم امليدومّي وهو أّول، حّدثنا أبو الفرج عبد اللّطيف بن 
عبد الـمنعم احلّراني وهو أّول، حّدثنا احلافظ أبو الفرج عبد الّرحمن بن عليٍّ 
ابن اجلوزي وهو أّول، حّدثنا أبو سعيٍد إسماعيل بن أبي صالٍح الّنيسابورّي وهو 
أّول، حّدثنا والدي أبو صالٍح الـمؤّذن وهو أّول، حّدثنا أبو طاهٍر محّمد بن محّمد 
بن محمٍش الّزيادّي وهو أّول، حّدثنا أبو حامٍد أحمد بن محّمد بن يحيى بن بالٍل 
أّول،  الّنيسابورّي وهو  الّرحمن بن بشر بن احلكم  أّول،  حّدثنا عبد  البّزاز وهو 

حّدثنا سفيان بن عيينة وهو أّول، وإليه ينتهي الّتسلسل باألّولّية.
 عن عمرو بن ديناٍر، عن أبي قابوس مولى عبد اللّه بن عمرو بن العاصي، عن 
ُهُم  وَن َيرَحُ اللّه ]: »الرَّاِحُ اللّه بن عمرو بن العاصي، قال: قال رسول  عبد 

َماِء«)5(. ُكم َمن ِف السَّ الرَّحُن، ارَحُوا َمن ِف اأَلرِض َيرَحُ

)5(  صحيح: رواه أحمد في مسنده )160/2(، والترمذي في جامعه )1924( قال: حسن صحيح، وأبو داود في سننه 
)4941(، ووالبيهقي في السنن الكبرى )17683(، عن عبد اللّه بن عمرو.

قلت: التسلسل إمنا هو إلى سفيان بن عيينة على احملفوظ وَرْفعه فوق ذلك وهم، كما نصَّ على ذلك جماعٌة من النُّقاد. 
وفي هذا احلديث بيان أن العلم في  حتصيله وحمله وتعليمه مبنيٌّ على التَّراحم والّتعاطف، ال على الّتقاطع والّتدابر، 

وأنَّ هذا الدين كله رحمة وبر وإحسان، ال شقاق وعدوان، فالّسعيد من َربَّى نفسه عليها حتى تكون له عادة و سجية.
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ؤُلُؤ الُمْنَتَقى ِفي َوْصِف الُمْصَطَفى ]  ثانًيا:  اللُّ

ِبّي  ] َباُب َفْضِل َنَسِب النَّ

َيْوَم  آَدَم  َوَلِد  1-  َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ [، َقاَل: َقاَل َرُسوُل الله ]: »َأَنا َسيُِّد 
ٍع«.  اْلِقَياَمِة، َوَأوَُّل َمْن َيْنَشقُّ َعْنُه اْلَقْبُ، َوَأوَُّل َشاِفٍع َوَأوَُّل ُمَشفَّ

َرَواهُ ُمْسِلم  )2278(.

2-   وَعْن أَِبي ُهَريَْرةَ  [، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ] َقاَل: »َمَثِلي َوَمَثُل اأْلَْنِبَياِء ِمْن 
َلُه، ِإالَّ َمْوِضَع َلِبَنٍة ِمْن َزاِوَيٍة  َقْبِلي َكَمَثِل َرُجٍل َبَنى ُبْنَياًنا َفَأْحَسَنُه َوَأْجَ
ِمْن َزَواَياُه، َفَجَعَل النَّاُس َيُطوُفوَن ِبِه َوَيْعَجُبوَن َلُه َوَيُقوُلوَن: َهلَّ ُوِضَعْت 

َهِذِه اللَِّبَنُة َقاَل: َفَأَنا اللَِّبَنُة، َوَأَنا َخاَتُ النَِّبيِّني«. 
 َرَواهُ البَُخاِرّي )3535( َوُمْسِلم )2286(.

الّلَ  »ِإنَّ  يَُقوُل:  الله ]  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  اأْلَْسَقِع [،  بِْن  َواِثلََة  َوَعْن   -3
ِكَناَنَة،  ِمْن  ُقَرْيًشا  َواْصَطَفى  اِعيَل،  ِإمْسَ َوَلِد  ِمْن  ِكَناَنَة  اْصَطَفى 

َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش َبيِن َهاِشٍم، َواْصَطَفاِني ِمْن َبيِن َهاِشٍم«.  
َرَواهُ ُمْسِلم  )2276(.

1
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2

3

َباٌب ِفي َأسَماِئه ]

اٍء  َسُة َأمْسَ 4- َعْن ُجَبيِْر بِْن ُمْطِعٍم [، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّه  ]: »ِلي َخْ
اِشُر  ُحو الل ِبي اْلُكْفَر، َوَأَنا احْلَ ُد، َوَأَنا امْلَاِحي الَِّذي َيْ ٌد، َوَأْحَ مَّ َأَنا حُمَ

َشُر النَّاُس َعَلى َقَدِمي، َوَأَنا اْلَعاِقُب«. الَِّذي ُيْ
َرَواهُ البخارّي  )3532(. 

َقْوُلُه: )َوأَنَا الَْعاِقُب(: أي أنَّه خاتَم املرسلني ] وأَنَُّه أُْرِسَل َعِقَبُهم.

  َباٌب ِفي ِعَباَدِته ]

َر  تََفطَّ َحتَّى  َقاَم  َصلَّى  ِإَذا  الله ]،  َرُسوُل  َكاَن  َقالَْت:   ، َعاِئَشَة  َعْن   -5
َم ِمْن َذنِْبَك  ِرْجاَلهُ، َقالَْت َعاِئَشُة: يَا َرُسوَل الله أَتَْصنَُع َهَذا، َوَقْد ُغِفَر لََك َما تََقدَّ

َر، َفَقاَل: »َيا َعاِئَشُة َأَفَل َأُكوُن َعْبًدا  َشُكوًرا«. َوَما تََأخَّ
 َرَواهُ البخارّي  )4837( َوُمْسِلم )2820(.

6- َوَعْن أَبي ُهَريَْرةَ  [: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّه ] يَُقوُل: »َوالل ِإنِّي أَلَْسَتْغِفُر 
ًة«.  الل َوَأُتوُب ِإَلْيِه ِف الَيْوِم َأْكَثَر ِمْن َسْبِعنَي َمرَّ

َرَواهُ البخارّي )6307(.
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 َباٌب ِفي ِصَفاِت ِجْسِمِه و َشَعِرِه ]

َبنْيَ  َما  َبِعيَد  َمْرُبوًعا،  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  »َكاَن  َقاَل:  َعاِزٍب [،  بِْن  الَبَراِء  َعْن   -7
َراَء، َلْ َأَر َشْيًئا َقطُّ  ، َلُه َشَعٌر َيْبُلُغ َشْحَمَة ُأُذِنِه، َرَأْيُتُه ِف ُحلٍَّة َحْ امَلْنِكَبنْيِ

َأْحَسَن ِمْنه«. 
َقاَل يُوُسُف بُْن أَِبي ِإْسَحاَق، َعْن أَِبيِه: »ِإَل َمْنِكَبْيِه«. 

َرَواهُ البخارّي  )3551( َوُمْسِلم )2337(.

»َلْيَس   :[ اللَِّه  َرُسوُل  َكاَن  يَُقوُل:  َسِمَعُه  أَنَُّه   ،] َماِلٍك  بِْن  أَنَِس  َوَعْن   -8
ِباْلَدِم،  َوَلْيَس  اأَلْمَهِق،  ِباأَلْبَيِض  َواَل  ِبالَقِصرِي،  َواَل  الَباِئِن،  ِويِل  ِبالطَّ
َسَنًة،  َأْرَبِعنَي  َرْأِس  َعَلى  َبَعَثُه الل  ْبِط،  ِبالسَّ َواَل  الَقَطِط،  ْعِد  ِباجْلَ َوَلْيَس 
اُه اللَُّ َوَلْيَس ِف َرْأِسِه  َة َعْشَر ِسِننَي، َوِبامْلَِديَنِة َعْشَر ِسِننَي، َفَتَوفَّ َفَأَقاَم ِبَكَّ

َيِتِه ِعْشُروَن َشْعَرًة َبْيَضاَء". َرَواهُ البخارّي  )3548(. َوحِلْ
الّشديد  أي  اأَلْمَهق(  )اأَلْبَيِض  الطول.  في  املفرط  أي:  )الَباِئن(  َقْوُلُه: 
الّشعر  املنقبض  أي:  ْعِد(  )ِباجْلَ السمرة.  أي: شديد  ِباْلَدِم(  )َوَلْيَس  البياض. 
يسترسل  الذي  أي  ْبِط(  )ِبالسَّ اجلعودة.  شديد  أي:  )الَقَطِط(  الزنوج.  كهيئة 

شعره فال ينكسر فيه شيء لغلظه.

ُم  َط ُمَقدَّ 9- َوَعْن َجاِبر بَْن َسُمَرةَ [، يَُقوُل: »َكاَن َرُسوُل الل ملسو هيلع هللا ىلص َقْد مَشِ
َوَكاَن   ، َ َتَبنيَّ َرْأُسُه  َشِعَث  َوِإَذا   ، ْ َيَتَبنيَّ َلْ  ادََّهَن  ِإَذا  َوَكاَن  َيِتِه،  َوحِلْ َرْأِسِه 
ْيِف؟ َقاَل: اَل، َبْل َكاَن  َكِثرَي َشْعِر اللِّْحَيِة، َفَقاَل: َرُجٌل َوْجُهُه ِمْثُل السَّ

4
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ِمْثَل  ِعْنَد َكِتِفِه  اَتَ  َوَرَأْيُت اخْلَ َواْلَقَمِر، َوَكاَن ُمْسَتِديًرا  ْمِس  ِمْثَل الشَّ
َماَمِة ُيْشِبُه َجَسَدُه«. َرَواهُ ُمْسِلم  )2344(. َبْيَضِة احْلَ

يْب. َقْوُلُه: )َشِمَط(: أي: شاب، من الشَّ

َأْهِل  ُمَواَفَقَة  بُّ  ُيِ ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبُّ  »َكاَن  َقاَل:   ، َعبَّاٍس  ابِْن  َوَعْن   -10
الِكَتاِب ِفيَما َلْ ُيْؤَمْر ِفيِه، َوَكاَن َأْهُل الِكَتاِب َيْسِدُلوَن َأْشَعاَرُهْم، َوَكاَن 

امُلْشِرُكوَن َيْفُرُقوَن ُرُءوَسُهْم، َفَسَدَل النَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َناِصَيَتُه، ُثمَّ َفَرَق َبْعُد«.
 َرَواهُ البخارّي  )5917( َوُمْسِلم )2336(. 

ِريف ] َباٌب ِفي ِصَفِة َوْجِهِه الشَّ

اْلَفِم،  َضِليَع  ملسو هيلع هللا ىلص  الل  َرُسوُل  »َكاَن  َقاَل:   ،] َسُمَرةَ  بِْن  َجاِبِر  َعْن   -11
.» َأْشَكَل اْلَعنْيِ َمْنُهوَس اْلَعِقَبنْيِ

ِقيَل: ِلِسَماٍك: َما َضِليُع الَْفِم؟ َقاَل: »َعِظيُم الَْفِم«، َقاَل ُقلُْت: َما أَْشَكُل الَْعيِْن؟ 
َقاَل: »َطِويُل َشقِّ الَْعيِْن«، َقاَل: ُقلُْت: َما َمنُْهوُس الَْعِقِب؟ َقاَل: »َقِليُل لَْحِم الَْعِقِب«. 

َرَواهُ ُمْسِلم  )2339(.

فائدة: قال القاضي عياض: تفسير ِسَماك » أشكل العينني« بطويل َشقِّ العني، 
غلٌط َوَوهٌم َظاِهٌر، َوَصوابه أنَّ الشكلة حمَرةٌ في بياِض العني وهو محبوب محمود.

5
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ُبَوِة   ] َباٌب ِفي َخاَتِم النُّ

اِئِب بِْن يَِزيد [، قال: َذَهَبْت ِبي َخالَِتي ِإلَى النَِّبيِّ ] َفَقالَْت: يَا  12- َعْن السَّ
َأ،  َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّ ابَْن أُْخِتي َوجٌع » َفَمَسَح َرْأِسي َوَدَعا ِلي ِباْلَبََكِة، ُثمَّ َتَوضَّ
َفَشِرْبُت ِمْن َوُضوِئِه، ُثمَّ ُقْمُت َخْلَف َظْهِرِه، َفَنَظْرُت ِإَل َخاَتِ النُُّبوَِّة َبنْيَ 

َكِتَفْيِه، ِمْثَل ِزرِّ احَلَجَلِة ».
 َرَواهُ البخارّي  )190( َوُمْسِلم ) 2345(.

َقْوُلُه: )ِزرِّ احَلَجَلِة(: بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى، وقيل: املراد باحلجلة 
الّطائر املعروف وزرها بيضها.

 َباٌب ِفي ِطيِبه َوِطيِب َعَرِقِه ]

13- َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل الل ] َأْزَهَر اللَّْوِن، َكَأنَّ 
ِمْن  َأْلنَيَ  َحِريَرًة  َواَل  ِديَباَجًة،  َمِسْسُت  َواَل  َأ،  َتَكفَّ َمَشى  إَذا  اللُّؤُلُؤ،  َعَرَقُه 
ًة َأْطَيَب ِمْن َراِئَحِة َرُسوِل  ْمُت ِمْسَكًة َواَل َعْنَبَ َكفِّ َرُسوِل الل ]، َواَل مَشَ

الل ]«. 
َرَواهُ البخارّي  )3561( َوُمْسِلم )2330(. 

ثم  األرض  من  ِرْجلَه  رفَع  إذا  املشي:  في  َأ  تََكفَّ أَْي  َتَكّفَأ(،  مشى  )إذا  َقْوُلُه: 
َوَضعها؛ يعني: كان رسول اللّه ] يرَفُع قدَمه من األرض عند املشي، وال ميَسُح 

قدَمه على األرِض كمن ميشي عن التَّبختر واالختيال.

6
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14- َوَعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [، َقاَل: َدَخَل َعلَيْنَا النَِّبيُّ ] َفَقاَل ِعنَْدنَا، َفَعِرَق، 
ي ِبَقاُروَرٍة، َفَجَعلَْت تَْسِلُت الَْعَرَق ِفيَها، َفاْستَيَْقَظ النَِّبيُّ ] َفَقاَل: »َيا  َوَجاَءْت أُمِّ
ُأمَّ ُسَلْيٍم َما َهَذا الَِّذي َتْصَنِعنَي؟« َقالَْت: َهَذا َعَرُقَك نَْجَعلُُه ِفي ِطيِبنَا، َوُهَو ِمْن 

يِب. أَْطَيِب الطِّ
 َرَواهُ البخارّي  )6281(  َوُمْسِلم )2331(.

 َباٌب ِفي ُحسِن ُخُلِقِه ]

َواَل  َفاِحًشا  النَِّبُّ ]  َيُكِن  »َلْ  َقاَل:   ، َعْمٍرو  بِْن  اللَِّه  َعبِْد  َعْن   -15
ًشا« َوَكاَن يَُقوُل: »ِإنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم َأْحَسَنُكْم َأْخَلًقا«. ُمَتَفحِّ

 َرَواهُ البخارّي  )3559(  وَرَواهُ ُمْسِلم  )2321(. 

16- َوَعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [ َقاَل: »َخَدْمُت النَِّبَّ ] َعْشَر ِسِننَي، َفَما َقاَل 
، َواَل: ِلَ َصَنْعَت؟ َواَل: َأالَّ َصَنْعَت«. ِلي: ُأفٍّ

َرَواهُ البخارّي  )6038( َوُمْسِلم )2309(. 

َباٌب ِفي َحَياِئِه  ]

17- َوَعْن أَِبي َسِعيٍد اخُلْدِريِّ [، َقاَل: »َكاَن النَِّبُّ ] َأَشدَّ َحَياًء ِمَن 
الَعْذَراِء ِف ِخْدِرَها، َفِإَذا َرَأى َشْيًئا َيْكَرُهُه َعَرْفَناُه ِف َوْجِهِه".

 َرَواهُ البخارّي  )6102( َوُمْسِلم )2320(. 

8
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 َباٌب ِفي ِحْلِمِه  ]

َ َرُسوُل اللَِّ ] َبنْيَ َأْمَرْيِن ِإالَّ َأَخَذ  ، أَنََّها َقالَْت: »َما ُخريِّ 18- َعْن َعاِئَشَة 
ا َكاَن َأْبَعَد النَّاِس ِمْنُه، َوَما اْنَتَقَم  ا، َفِإْن َكاَن ِإْثً َأْيَسَرُهَما، َما َلْ َيُكْن ِإْثً

َرُسوُل اللَِّ ] ِلَنْفِسِه ِإالَّ َأْن ُتْنَتَهَك ُحْرَمُة اللَِّ، َفَيْنَتِقَم لِلَِّ ِبَها«.
 َرَواهُ البخارّي  )3560( َوُمْسِلم )2327(.

19- َوَعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [، َقاَل: »ُكْنُت َأْمِشي َمَع النَِّبِّ ] َوَعَلْيِه ُبْرٌد 
َراِنيٌّ َغِليُظ احَلاِشَيِة، َفَأْدَرَكُه َأْعَراِبيٌّ َفَجَذَبُه َجْذَبًة َشِديَدًة، َحتَّى َنَظْرُت  َنْ
ِة َجْذَبِتِه، ُثمَّ  ِإَل َصْفَحِة َعاِتِق النَِّبِّ ] َقْد َأثََّرْت ِبِه َحاِشَيُة الرَِّداِء ِمْن ِشدَّ
َلُه  َأَمَر  ُثمَّ  َفَضِحَك،  ِإَلْيِه  َفاْلَتَفَت  ِعْنَدَك،  الَِّذي  اللَِّ  َماِل  ِمْن  ِلي  ُمْر  َقاَل: 

ِبَعَطاٍء«.
 َرَواهُ البخارّي  )3149( َوُمْسِلم )1057(.

( نسبة إلى جنران بلد في اليمن. )َعاِتِق(  َراِنيٌّ َقْوُلُه: )ُبْرٌد( نوع من الثياب. )َنْ
هو ما بني املنكب والعنق.

 َباٌب ِفي َكَرِمِه  ]
20- َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [ َقاَل: » َما ُسِئَل َرُسوُل الل ] َعَلى اْلِْسَلِم 
«، َفَرَجَع ِإلَى  َشْيًئا ِإالَّ َأْعَطاُه، َقاَل: َفَجاَءُه َرُجٌل َفَأْعَطاُه َغَنًما َبنْيَ َجَبَلنْيِ

ًدا يُْعِطي َعَطاًء اَل يَْخَشى الَْفاَقَة. َقْوِمِه، َفَقاَل: يَا َقْوِم أَْسِلُموا، َفِإنَّ ُمَحمَّ
 َرَواهُ ُمْسِلم  )2312(.
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جبلني.  بني  ما  متأل  كأنها  كثيرة  أي   ) َجَبَلنْيِ َبنْيَ  َغَنًما  )َفَأْعَطاُه  َقْوُلُه: 
)اْلَفاَقَة( أي الفقر.

 َباٌب ِفي َشَجاَعِتِه  ]

21- َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل الل ] َأْحَسَن النَّاِس، َوَكاَن 
َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْشَجَع النَّاِس«.

اُهْم َرُسوُل الله  ْوِت، َفتَلَقَّ َولََقْد َفِزَع أَْهُل الَْمِدينَِة َذاَت لَيْلٍَة، َفانَْطلََق نَاٌس ِقَبَل الصَّ
ْوِت، َوُهَو َعلَى َفَرٍس أِلَِبي َطلَْحَة ُعْرٍي، ِفي ُعنُِقِه  ملسو هيلع هللا ىلص َراِجًعا، َوَقْد َسَبَقُهْم ِإلَى الصَّ
ِإنَُّه َلَبْحٌر«  َأْو  ًرا،  ُتَراُعوا« َقاَل: »َوَجْدَناُه َبْ ُتَراُعوا، َلْ  يُْف َوُهَو يَُقوُل: »َلْ  السَّ

أُ. َقاَل: َوَكاَن َفَرًسا يَُبطَّ
 َرَواهُ البخارّي  )3040(  َوُمْسِلم )2307(.

َقْوُلُه: )ُعْري(: ليس عليه َسْرج. )َلْ ُتَراُعوا (: ال تراعوا أي روًعا يضركم فال 
ُأ(: معناه يعرف بالبطء والعجز  ًرا( أي واسع اجلري. )ُيَبطَّ تخافوا. )َوَجْدَناُه َبْ

وسوء السير.
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َباٌب ِفي َتَواُضِعِه  ]

22- َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل الل ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا، 
َتُه َفُيْكَنُس، ُثمَّ  َلُة َوُهَو ِف َبْيِتَنا، َفَيْأُمُر ِباْلِبَساِط الَِّذي َتْ ُضُر الصَّ َا َتْ َفُربَّ
ُيْنَضُح، ُثمَّ َيُؤمُّ َرُسوُل الل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَنُقوُم َخْلَفُه َفُيَصلِّي ِبَنا، َوَكاَن ِبَساُطُهْم ِمْن 

َجِريِد النَّْخِل«.
 َرَواهُ ُمْسِلم  )659(.

َفَقالَْت:  َشْيءٌ،  َعْقِلَها  ِفي  َكاَن  اْمَرأًَة  أَنَّ  َقاَل:  َماِلٍك [،  بِْن  أَنَِس  َوَعْن   -23
َكِك  السِّ َأيَّ  اْنُظِري  ُفَلٍن  ُأمَّ  »َيا  َفَقاَل:  َحاَجًة،  ِإلَيَْك  ِلي  ِإنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  َرُسوَل  يَا 
ُرِق، َحتَّى َفَرَغْت  ِشْئِت، َحتَّى َأْقِضَي َلِك َحاَجَتِك« َفَخاَل َمَعَها ِفي بَْعِض الطُّ

ِمْن َحاَجِتَها.
 َرَواهُ ُمْسِلم  )2326(.

 َباٌب ِفي ِصَفِة َكَلِمِه ]

يَا  اْسَمِعي  الُْحْجَرِة  َربََّة  يَا  اْسَمِعي  َويَُقوُل:  ُث،  يَُحدِّ ُهَريَْرةَ [  أَبي  َعْن   -24
ا َقَضْت َصاَلتََها، َقالَْت ِلُعْرَوةَ: أاََل تَْسَمُع ِإلَى َهَذا  َربََّة الُْحْجَرِة َوَعاِئَشُة تَُصلِّي، َفلَمَّ
ُه اْلَعادُّ أَلَْحَصاُه«. َرَواهُ  ُث َحِديًثا، َلْو َعدَّ دِّ َوَمَقالَِتِه آِنًفا؟ ِإنََّما »َكاَن النَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُيَ

البخارّي  )3567( َوُمْسِلم )2493(.
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 َباٌب ِفي ِصَفِة َضِحِكِه َوُبَكاِئِه ]

: َزْوِج النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقالَْت: »َما َرَأْيُت َرُسوَل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َضاِحًكا  25- َعْن َعاِئَشَة 
ُم«. َا َكاَن َيَتَبسَّ َحتَّى َأَرى ِمْنُه هَلََواِتِه، ِإنَّ

 َرَواهُ البخارّي  )4828(.

َقْوُلُه: )هَلََواِتِه(: جمع لهاة وهي اللحمة املتعلقة في أعلى احلنك، وتُرى عند 
الّضحك الّشديد. 

26- َوَعْن َعبِْد الله بن َمْسُعوٍد [، َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اْقَرْأ َعَليَّ 
اْلُقْرآَن« َقاَل: َفُقلُْت: يَا َرُسوَل الله   أَْقَرأُ َعلَيَْك؟ َوَعلَيَْك أُنِْزَل؟ َقاَل: »ِإنِّي َأْشَتِهي 
َعُه ِمْن َغرْيِي«، َفَقَرأُْت النَِّساَء َحتَّى ِإَذا بَلَْغُت: ﴿َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِمْن ُكلِّ  َأْن َأمْسَ
ٍة ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيًدا﴾ َرَفْعُت َرأِْسي، أَْو َغَمَزِني َرُجٌل ِإلَى  ُأمَّ

َجنِْبي، َفَرَفْعُت َرأِْسي َفَرأَيُْت ُدُموَعُه تَِسيُل.
 َرَواهُ البخارّي  )5050( َوُمْسِلم )800(.

 َباٌب ِفي ُزهِدِه  ]

َ َرُسوُل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَما ِف َبْيِت ِمْن َشْيٍء  ، َقالَْت: » ُتُوفِّ 27- َعْن َعاِئَشَة 
 ، َعَليَّ َطاَل  َحتَّى  ِمْنُه  َفَأَكْلُت  ِلي،  َشِعرٍي ِف َرفٍّ  َشْطُر  ِإالَّ  َكِبٍد،  ُذو  َيْأُكُلُه 

«. َرَواهُ البخارّي  )2973( َوُمْسِلم )3097(. َفِكْلُتُه َفَفيِنَ

15

16



 23 

َقْوُلُه: )ُذو َكِبٍد(:  حي من إنسان أو حيوان. )َشْطُر َشِعرٍي(: شيء من شعير 
يرفع  خشب  أو  الطاقة  شبه  ِلي(:  )َرفٍّ  صاع.  نصف  أو  منه  وسق  نصف  وقيل 
(: زمن بقائه.  عن األرض إلى جنب اجلدار يوقى به ما يوضع عليه. )َطاَل َعَليَّ

(: وزنته ففرغ وانتهى ما فيه. )َفِكْلُتُه َفَفيِنَ

28- َوَعْن َعْمِرو بِْن احَلاِرِث [ َختَِن َرُسوِل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص أَِخي ُجَويِْريََة ِبنِْت احَلاِرِث 
، َقاَل: »َما َتَرَك َرُسوُل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعْنَد َمْوِتِه ِدْرَهًما َواَل ِديَناًرا َواَل َعْبًدا َواَل 

َأَمًة َواَل َشْيًئا، ِإالَّ َبْغَلَتُه الَبْيَضاَء، َوِسَلَحُه َوَأْرًضا َجَعَلَها َصَدَقًة«. 
. َرَواهُ البخارّي)2739( وَرَواهُ ُمْسِلم )1635( من حديث عائشة 

الزوجة كأبيها وأخيها، ويطلق غالًبا على  (: كل من كان من قبل  َقْوُلُه: )َخَتِ
زوج البنت.

 َباٌب ِفي َمأَكِلِه  ]

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َيْوَمنْيِ ِمْن ُخْبِز ُبرٍّ  مَّ : َقالَْت: »َما َشِبَع آُل حُمَ 29- َعْن َعاِئَشَة 
ِإالَّ َوَأَحُدُهَما َتٌر«. 

َرَواهُ البخارّي  )6455( َوُمْسِلم )2971(. َقْوُلُه: ) ُبرٍّ(: قمٍح.

30- َوَعْن ِسَماِك بِْن َحْرٍب [، َقاَل: َسِمْعُت النُّْعَماَن، يَْخُطُب َقاَل: َذَكَر ُعَمُر 
نَْيا، َفَقاَل: »َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل الل ملسو هيلع هللا ىلص َيَظلُّ اْلَيْوَم َيْلَتِوي،  َما أََصاَب النَّاُس ِمَن الدُّ

َلُ ِبِه َبْطَنُه«. ُد َدَقًل َيْ َما َيِ

17



 24 

 َرَواهُ ُمْسِلم  )2978(.

َقل(: هو رديء التمر. َقْوُلُه: )َيَظلُّ اْلَيْوَم َيْلَتِوي(: من اجلوع. )الدَّ

 َباٌب ِفي ِفَراِشِه  ]

31- َعْن َعاِئَشَة  َقالَْت: » َكاَن ِفَراُش َرُسوِل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َأَدٍم، َوَحْشُوُه 
ِمْن ِليٍف«.

 َرَواهُ البخارّي )6456( وَرَواهُ ُمْسِلم )2082(.

َقْوُلُه: )َأَدٍم(: جلد مدبوغ. )ِليٍف(: ِقْشر النَّخيل.

َباٌب ِفي ِلَباِسِه  ]

، َفَأْخَرَجْت ِإلَيْنَا ِإَزاًرا  32- َعْن أَِبي بُْرَدةَ [، َقاَل: َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشَة 
»َأنَّ  ِباللَِّه  َفَأْقَسَمْت  الُْملَبََّدةَ  ونََها  يَُسمُّ الَِّتي  ِمَن  َوِكَساًء  ِبالَْيَمِن  يُْصنَُع  ا  ِممَّ َغِليًظا 

 .» َرُسوَل اللَِّ َصلَّى الّلُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُقِبَض ِف َهَذْيِن الثَّْوَبنْيِ
َرَواهُ ُمْسِلم  )2080(. 

ع، وقيل هو الذي ثخن  َقْوُلُه: )الُْملَبََّدةَ(: قال العلماء امللبَّد بفتح الباء هو املرقَّ
وسطه حتى صار كاللبد.
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33- َوَعْن أَِبي ُهَريَْرةَ [، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اَلَيْنُظُر اللَُّ َيْوَم الِقَياَمِة 
ِإَل َمْن َجرَّ ِإَزاَرُه َبَطًرا«.

َرَواهُ البخارّي )5788( َوُمْسِلم )2087(.

َقْوُلُه: )َبَطًرا(: تكبًرا.

 َباٌب ِفي ِصَفِة ِعَماَمِتِه  ]

34 - َعْن َعْمِرو بِْن ُحَريٍْث [، َقاَل: »َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَل َرُسوِل الل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى 
، َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداُء، َقْد َأْرَخى َطَرَفْيَها َبنْيَ َكِتَفْيِه«. امْلِْنَبِ

 َرَواهُ ُمْسِلم  )1359(.

 َباٌب ِفي ِصَفِة َنوِمِه  ]

35 - َعْن أَِبي َقتَاَدةَ [، َقاَل: »َكاَن َرُسوُل الل ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َكاَن ِف َسَفٍر َفَعرََّس 
ْبِح َنَصَب ِذَراَعُه، َوَوَضَع َرْأَسُه  ِبَلْيٍل، اْضَطَجَع َعَلى َيِيِنِه، َوِإَذا َعرََّس ُقَبْيَل الصُّ

ِه«. َرَواهُ ُمْسِلم  رحمه )683(. َعَلى َكفِّ

َقْوُلُه: )َفَعرََّس ِبَلْيٍل (: إذا نزَل في آخر الليل لالستراحة. )َوَوَضَع َرْأَسُه َعَلى 
ِه(: كي ال يناَم نوًما طوياًل؛ إلدراك صالة الصبح. َكفِّ
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َباٌب ِفي ِصَفِة َقَدِحِه ]

36- َعْن َعاِصٍم األَْحَول [، َقاَل: َرأَيُْت َقَدَح النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد أَنَِس بِْن َماِلٍك 
ٍة، َقاَل: »َوُهَو َقَدٌح َجيٌِّد َعِريٌض ِمْن ُنَضاٍر«، َقاَل:  َوَكاَن َقْد انَْصَدَع َفَسلَْسلَُه ِبِفضَّ
َكَذا  ِمْن  َأْكَثَر  الَقَدِح  َهَذا  ِف  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّ  َرُسوَل  َسَقْيُت  »َلَقْد  أَنٌَس [:  َقاَل 
َوَكَذا« َقاَل: َوَقاَل ابُْن ِسيِريَن: ِإنَُّه َكاَن ِفيِه َحلَْقٌة ِمْن َحِديٍد، َفَأَراَد أَنٌَس أَْن يَْجَعَل 
ٍة، َفَقاَل لَُه أَبُو َطلَْحَة: الَ تَُغيَِّرنَّ َشيًْئا َصنََعُه َرُسوُل  َمَكانََها َحلَْقًة ِمْن َذَهٍب أَْو ِفضَّ

اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفتََرَكُه. َرَواهُ البخارّي  )5638(.
األقداح  رّق من  َما  ِمنُْه  َويْعمل  لآلنية  الْخشب  أَجود  َوُهَو  ُنَضاٍر(:  )ِمْن  َقْوُلُه: 

واتسع َوَما غلظ.

 َباٌب ِفي َخاَتِمِه  ]

َأْن  َأَراَد  َأْو   - ِكَتاًبا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبُّ  َكَتَب  َقاَل:«  َماِلٍك [،  بِْن  أَنَِس  َعْن   -37
ِمْن  َخاَتًا  َذ  َ َفاتَّ ُتوًما،  َمْ ِإالَّ  ِكَتاًبا  َيْقَرُءوَن  اَل  ِإنَُّهْم  َلُه:  َفِقيَل   - َيْكُتَب 

ٌد َرُسوُل اللَِّ، َكَأنِّي َأْنُظُر ِإَل َبَياِضِه ِف َيِدِه«. مَّ ٍة، َنْقُشُه: حُمَ ِفضَّ
 َرَواهُ البخارّي  )65( َوُمْسِلم ) 2092(.
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ِك ِبِه  ] َبرُّ  َباٌب ِفي التَّ

38 - َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [: »َأنَّ ُأمَّ ُسَلْيم َكاَنْت َتْبُسُط ِللنَّبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِنَطًعا، 
َفَيِقيُل ِعْنَدَها َعَلى َذِلَك النَِّطِع« َقاَل: »َفإَذا َناَم النَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَخَذْت ِمْن َعَرِقِه 
ا َحَضَر أَنََس بَْن َماِلٍك  « َقاَل: َفلَمَّ َعْتُه ِف ُسكٍّ َوَشَعِرِه، َفَجَمَعْتُه ِف َقاُروَرٍة، ُثمَّ َجَ
، َقاَل: َفُجِعَل ِفي َحنُوِطِه.  كِّ الَوَفاةُ، أَْوَصى ِإلَيَّ أَْن يُْجَعَل ِفي َحنُوِطِه ِمْن َذِلَك السُّ

َرَواهُ البخارّي  )6281( َوُمْسِلم )2331(.
( نوع مركب من الّطيب يَُضاف ِإلَى  َقْوُلُه: )النَِّطِع( بساًطا من اجللد. )ُسكٍّ

َغيره. )َحُنوِطِه( هو الطيب اخمللوط الذي يوضع للميت خاصة. 

39- َوَعْن ُعثَْماَن بِْن َعبِْد اللَِّه بِْن َمْوَهٍب، َقاَل: أَْرَسلَِني أَْهِلي ِإلَى أُمِّ َسلََمَة َزْوِج 
َشَعٌر  ِفيِه   - ٍة  ُقصَّ ِمْن  أََصاِبَع  ثاََلَث  ِإْسَراِئيُل  َوَقَبَض   - َماٍء  ِمْن  ِبَقَدٍح  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيِّ 
ِمْخَضَبُه،  ِإلَيَْها  بََعَث  أَْو َشْيءٌ  َعيٌْن  اإِلنَْساَن  أََصاَب  ِإَذا  َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَِّبيِّ  َشَعِر  ِمْن 

لَْعُت ِفي اجُللُْجِل، َفَرأَيُْت َشَعَراٍت ُحْمًرا. َفاطَّ
 َرَواهُ البخارّي  )5896(.

َقْوُلُه: )َوَقَبَض ِإْسَراِئيُل َثَلَث َأَصاِبَع(: هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق 
عر-  ٍة( بيان للقدح، بأن جعلت القصة -وهي اخلصلة من الشَّ السبيعي. )ِمْن ُقصَّ
قدًحا مضفًرا بحيث يحمل املاء، وفي نسخة: »من فضة« وحمل على أن القدح لم 
َضَبُه( وعاءه. )اجُلْلُجِل( إناء يشبه اجلرس  يكن كله فضة بل كان مموها بها. )ِمْ

يتخذ من ذهب أو فضة أو نحاس.
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َباٌب ِفي َخَصاِئِصِه  ] 

اأْلَْنِبَياِء  َعَلى  ْلُت  »ُفضِّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اللّه  َرُسوَل  أَنَّ   ،] ُهَريَْرةَ  أَِبي  َعْن   -40
َوُجِعَلْت  اْلَغَناِئُم،  ِلَي  َوُأِحلَّْت  ِبالرُّْعِب،  َوُنِصْرُت  اْلَكِلِم،  َجَواِمَع  ُأْعِطيُت   : ِبِستٍّ

ًة، َوُخِتَم ِبَي النَِّبيُّوَن«. ْلِق َكافَّ ِلَي اأْلَْرُض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا، َوُأْرِسْلُت ِإَل اخْلَ
 َرَواهُ ُمْسِلم  )523(.

 َباٌب ِفي ُمْعِجزاِتِه  ]

41- َعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [، َقاَل: »ُأِتَي النَِّبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبِإَناٍء، َوُهَو ِبالزَّْوَراِء، َفَوَضَع 
َأ الَقْوُم« َقاَل َقتَاَدةُ: ُقلُْت  َيَدُه ِف اِلَناِء، َفَجَعَل املَاُء َيْنُبُع ِمْن َبنْيِ َأَصاِبِعِه، َفَتَوضَّ

أِلَنٍَس: َكْم ُكنْتُْم؟ َقاَل: ثاََلَث ِمائٍَة، أَْو ُزَهاَء ثاََلِث ِمائٍَة. 
َرَواهُ البخارّي  )3572(  َوُمْسِلم )2279(.

َقْوُلُه: )ِبالزَّْوَراِء( هو موضع بسوق املدينة.

 َباٌب ِفي ِذْكِر َوَفاِتِه ]

َي  : أَنَّ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص تُُوفِّ ، َقالَت: »ِإنَّ ِمْن ِنَعِم اللَِّه َعلَيَّ 42- َعْن َعاِئَشَة 
ِفي بَيِْتي، َوِفي يَْوِمي، َوبَيَْن َسْحِري َونَْحِري، َوأَنَّ اللََّه َجَمَع بَيَْن ِريِقي َوِريِقِه ِعنَْد 
َواُك، َوأَنَا ُمْسِنَدةٌ َرُسوَل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَرأَيْتُُه  ْحَمِن، َوِبَيِدِه السِّ َمْوِتِه: َدَخَل َعلَيَّ َعبُْد الرَّ
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َواَك، َفُقلُْت: آُخُذهُ لََك؟ َفَأَشاَر ِبَرأِْسِه: »َأْن َنَعْم«  يَنُْظُر ِإلَيِْه، َوَعَرْفُت أَنَُّه يُِحبُّ السِّ
هُ،  َفتَنَاَولْتُُه، َفاْشتَدَّ َعلَيِْه، َوُقلُْت: أُلَيِّنُُه لََك؟ َفَأَشاَر ِبَرأِْسِه: »َأْن َنَعْم« َفلَيَّنْتُُه، َفَأَمرَّ
املَاِء  ِفي  يََديِْه  يُْدِخُل  َفَجَعَل  َماءٌ،  ِفيَها   - ُعَمُر  يَُشكُّ   - ُعلَْبٌة  أَْو  َرْكَوةٌ  يََديِْه  َوبَيَْن 
يََدهُ،  نََصَب  ثُمَّ  َسَكَراٍت«  ِلْلَمْوِت  ِإنَّ  الل،  ِإالَّ  ِإَلَه  »اَل  يَُقوُل:  َوْجَهُه،  ِبِهَما  َفَيْمَسُح 

َفَجَعَل يَُقوُل: »ِف الرَِّفيِق اأَلْعَلى« َحتَّى ُقِبَض َوَمالَْت يَُدهُ. 
َرَواهُ البخارّي  )4449(.

َقْوُلُه: )يَُشكُّ ُعَمُر( أي: عمر بن سعيد، أحد رواة احلديث.

َثَلٍث  اْبُن  َوُهَو   [ الل  َرُسوُل  »ُقِبَض  َقاَل:  َماِلٍك [،  بِْن  أَنَِس  َوَعْن   -43
َوِستِّنَي، َوَأُبو َبْكٍر َوُهَو اْبُن َثَلٍث َوِستِّنَي، َوُعَمُر َوُهَو اْبُن َثَلٍث َوِستِّنَي«. 

َرَواهُ البخارّي  )4466( َوُمْسِلم )2348(. 

كان الفراغ من هذه الرسالة جمًعا وترتيًبا  

فجر يوم اجلمعة  19/ رجب/ 1436 من هجرة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

بقلم خادم العلم وأهله: 
ار   د َماِزن َشعَّ  َشْعَبان ُمَحمَّ

إمام وخطيب مسجد الَكتُْخَذا )الكيخيا( صيدا القدمية / لبنان.
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إجـــــــــاَزُة 
َمــــاِع  السَّ
َواَيِة والرِّ
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احلمُد لله والّصالة والّسالم على رسول اللّه ] وعلى آله وصحبه أجمعني، ومن 
سار على دربه واسنّت بسّنته إلى يوم الّدين.

أما بعد:  
 : فقد ) َقَرأَ/ْت - َسِمَع/ْت( عليَّ

خيٍر،   لكلِّ  اللُّه  َقُه/َها(  )َوفَّ  ............................................................ األَخ/ت 
احلديث املسلسل بالرحمة- األولية-، وكتابنا: »اللُّؤُلُؤ امُلْنَتَقى ِف َوْصِف امُلْصَطَفى 

]  )وهو( اأَلْرَبِعيِنيَِّة ِف ِصَفاِت النَِّبِّ ] اخَلْلِقيَِّة واخُلُلِقيَِّة«، 
 في )1( .......................  بامليعاد املثبت في محلِّه من )نسخته/ها(.  

وقد أجزت )له/ها(، روايته عني إجازًة خاصًة من معنٍي ملعنٍي في معنٍي.
نَّة َونَْشِرَها، واحلرِص على العلِم تعلًُما وتعليًما،  )وأوصيه/ها(  بتقوى اللّه واتباع السُّ

والدعاء لي ولوالدي وملشايخي، ولكل من ساهم في نشر هذا الكتاب.
واللّه املوفق، واحلمد لله رب العاملني.

مت  ذلك في  مدينة............... يوم / ليلة...................في ...../..../..........هجرية.
صحيح ذلك قيده ببنانه

اجمليز مبا فيه، الّراجي عفو ربه الغّفار 
ار   د َماِزن َشعَّ  َشْعَبان بن ُمَحمَّ

)1( يثبت في البياض عدد اجملالس.

َواَيِة َماِع والرِّ إجاَزُة السَّ
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