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 نظم الشمائل النبوية

 

الم عىل أفضل املرسلني  الة والسَّ ِحيم، احلمد هلل ربِّ العاملني، والصَّ ْْحَِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

﴿ُسْبَحاَنَك خاتم النَّبيني، وعىل آله وأصحابه أمجعني ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين، 

 .[32]البقرة:اْلَعلِيُم احْلَكِيُم﴾ ال ِعْلَم َلنَا إاِلَّ َما َعلَّْمَتنَا إِنََّك َأْنَت 

امئل النَّبوية[وتوفيقه ما تيَّسَّ من التَّعليق عىل  -اهلل َتَعاىَل -نبدأ بعون  لإلمام  ]منظومة الشَّ

امل بن حممدو بن حنبل احلسنيِّ الشنقيطي  مة: عبد اهلل السَّ ، -َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -العامل العالَّ

، له مؤلفاٌت يف الفقه واللُّغة واملنطق وغري ذلك، وكان أبوه من عاملٌ جليل، وشاعٌر ُُميد

عراء الُبلغاء والعلامء األجالء   .-َرِْحَُهم اهللُ َتَعاىَل -الشُّ

َصىلَّ -[ أي: يف صفات َخْلِق النَّبي -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وهذه منظومٌة يف ]شامئل النَّبي 

يف. -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   الَّشَّ

 :-َرِْحَُه اهللُ -قال 

حَل ُروَ  احلَدددددقِّ  َّ ََ َدددددْن 
 َْحْدددددَدا ملِ

 

 بُِحْسدددِن ُخْلِقدددِه َوُحْسدددِن ا َْلدددِق  
 

اَيدددددا  َصدددددىلَّ َعَلْيدددددِه َبددددداِرُ  الَ َ
 

ددددُه بَِ ْفَضددددِل امَلَ اَيددددا   َمددددْن َخصَّ
 

 َهدددَذا َومَلَّدددا َفاَتنَدددا َمدددْرَأ  النَّبِددديِّ 
 

 َمْرَغددِ  َوَكدداَن َأْسددنَط َمَطَلددٍ  وَ  
 

 َوَكددددددداَن يِف ُنُعوتِدددددددِه الَبِهيَّدددددددةْ 
 

دددددةْ   دددددْم ِةَدددددا مِ يَّ
دددددٌة َأْعظِ  َمِ يَّ

 

َُ ِمنَْهددددا مُجَدددداَل  ددددا َن احلُفَّ  َقددددْد َنوَّ
 

َراِري َخَ دداَل    َجلِيَلددَة َتْكُسددو الدددَّ
 

 مَجَْعُتَهددددددا َكددددددانَْوَهِر امُلددددددنَظَّمِ 
 

 بَِرْسددِم ِخْدَمددِة انَنَدداِب األَْعَظددمِ  
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ْيُتُه ُجْهددددَد امُلِقددددل  يِف َرَجددددٍ    َسددددمَّ
 

 َوُصددددنُْتُه َعددددامَّ ُوِددددلُّ َأْو ُيِمددددل   
 

 َِ ددددا  َفُقْلددددُت َندددداِقاَل َعددددِن احلُفَّ
 

  َِ  حُمَافَِظدددا ُجْهدددِدي َعدددىَل األَْلَفدددا
 

 َقدددْد َكددداَن َأْحَسدددَن الدددَوَر  َوَأمْجَددداَل 
 

 َوَكددداَن َأْةَدددط ُصدددوَرَة َوَأْكَمددداَل  
 

ددددد  اَم َوَكددددداَن َفْبددددداَم َباِنَندددددا ُمَفبَّ
 

ددداَم   َب اللَّْحدددِم اَل ُمَطهَّ  َوَكددداَن َبْ
 

ََاَم َعظِدددددديَم ا َاَمددددددةْ   َواَل ُمَكْلدددددد
 

 َرْبَعدددَة َقددددع يِف اْعتِدددَداِل الَقاَمدددةْ  
 

َبا ُ َِّغَطدددددددا  اَل َباِئنَدددددددا ُمَشدددددددذَّ
 

َن ا َُطدددددا  نِّ َ َُ  َواَل َقِصدددددرَيا ُمددددد
 

ََ َذا َيُطددددوُل َمددددْن َماَشدددداهُ   َوَمدددد
 

 وُه الددَوَر  َحاَشدداهُ إِْذ َلددْيَ  َيْعُلدد 
 

حَل الذي ) -ُسْبَحاَنُه وَتَعاىَل -بدأ بحمد اهلل (: َْحَْداقال: ) َّ  أي عظَّم.(: ََ

َرِْحَُه اهللُ -كام ذكره القايض عياض  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -من أسامء النَّبي (: ُروَ  احلَقِّ )

 : )رو  احلق(.-َتَعاىَل 

 ب ن جعله أحسن الناس ُخُلَقا وَخْلَقا أي(: بُِحْسِن ُخْلِقهِ )

 و)ا ُُلُق( بضمتني، وبضمٍة )ُخْلٌق(، )ا ُْلُق وا ُُلُق(: الطَّبَ والسَّ ية.

معاملة النَّاس با الل انميلة، وجتنُّ  ما ييسء إليهم، وقد كان النَّبيُّ  وحسن ا ُُلِق هو:

 لَقا.أحسن الناس ُخ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

فه اهلل  ََّ أي الصورة ب ن جعله أحسنهم (: ُحْسِن ا َْلِق بد ) -ُسْبَحاَنُه وَتَعاىَل -وأيَضا 

 صورة، )فا َْلُق( بالفتح صورة اإلنسان.
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اَيا) اَياالذي )برأ(: أي خلق ) -ُسْبَحاَنُه وَتَعاىَل -أي أس ل اهلل (: َصىلَّ َعَلْيِه َباِرُ  الَ َ (: الَ َ

أن  -اهلل َتَعاىَل -أي: خلقهم، أس ل  -اهلل َتَعاىَل -ريئٍة وهم: الناس الذين برأهم مجَ بريٍة وب

 ُيصِّلِّ عليه.

هُ ) (: بَِ ْفَضِل املََ اَيا) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أي أس ل اهلل الذي خصَّ حممَدا (: َمْن َخصَّ

ُ  ةا.  أي ا صال احلميدة التي ُيَتمدَّ

ُل ةا إىل ما بعدها، أي: كلمٌة يُ (: َهَذا) حق، ويتوصَّ ابق عن الالَّ ْفَصُل ِةا ا طاب السَّ

 اعلم هذا أو هذا حاصٌل.

 -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني ملَّا فاتنا نحن أن نر  صورة النَّبي (: َوملََّا َفاَتنَا َمْرَأ  النَّبِيُّ )

(: أي أعىل ما يمكن أن َأْسنَط(: )َوَمْرَغِ   َأْسنَط َمَطَلٍ  وأن ُن السه، وكانت رؤيته )

 يطلبه اإلنسان أو يرغ  فيه.

 أي يف صفاته، النَّعت: الصفة.(: َوَكاَن يِف ُنُعوتِهِ )

 أي احلسنة.(: الَبِهيَّةْ )

ةْ ) ٌة َأْعظِْم ِةَا مِ يَّ  أي ما أعظمها من م ية.(: َمِ يَّ

 يف.ففيه بيان حماسن ُخُلِقِه وَخْلِقِه خدمٌة نناب  ه الَّشَّ

  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وفيه حتقيق املهابة واإلجالل ملقامه-. 

  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وفيه أيَضا حتقيق حمبَّته-. 
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َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -ونحن مطالبون بمحبَّته ال يكمل إيامن أحِدنا حتَّط حي  رسول اهلل 

 .«ُن َأَحُدُكْم َحتَّط َأُكوَن َأَح َّ إَِلْيِه ِمْن َوالِِدِه َوَوَلِدِه َوِمَن النَّاِس َأمْجَِعنيَ اَل ُيْؤمِ »: -َوَسلَّمَ 

حل إليه   -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -واإلنسان ال يمكن أن حُي َّ ما ال يعرحل، ال بد أن نتعرَّ

حل إىل صفات النَّبي  لكي ُنحبَّه؛ ألنَّك ال يمكن أن حُت َّ ما ال تعرحل، فينبغي -أن تتعرَّ

يف أخالقه، ويف َخْلِقِه: أي صورته الَّشيفة؛ فذلك يدعوك إىل حمبته  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، وإىل حتقيق مهابته وجالله يف قلبك -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

َن احلُفَّ ) َُ ِمنَْها مُجَاَل َقْد َنوَّ نَ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني أن شامئل النَّبي  (:ا (: أي َنوَّ

َُ مجَ، ) ا  (.ِمنَْها مُجاَل (: مجَ حافٍظ، وهم: أئمة احلديث، )احلُفَّ

َراِري َخَ اَل عظيمَة ) (:َجلِيَلةَ ) ، الدُّ (: َتْكُسو الدَّ رُّ ا حلُسنها و ل منها الدُّ ر: يعني أَّنَّ

معروحل اللُّؤلؤ، وهو: من أحسن أمور الدنيا، ومَ ذلك يتصاغر ويتضاءل وو ل أمام 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -حماسن رسول اهلل 

َراِري َخَ اَل ) رُّ من حسنها.َتْكُسو الدَّ  (: أي و ل الدُّ

 -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ر  النَّبي (: يعني أنَّه ملَّا فاتني أن أملَّاهذا جواب قوله: )(: مَجَْعُتَها)

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -وكان هذا من أعظم ما يمكن أن أمتنَّاه، فإنني اشتغلت ب مَ شامئل النَّبي 

حٌل إىل رسول اهلل  -َوَسلَّمَ  ة، وفيها تعرُّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -وصفاته، ومجعتها؛ ألنَّ يف مجعها م يَّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، ومدعاٌة ملحبته وإجالله -َوَسلَّمَ 
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بَِرْسِم ِخْدَمِة انَنَاِب الذي ُنظَِم يف ِسْلٍك، )(: املُنَظَّمِ أي جاءت كانوهر )(: َكانَْوَهرِ )

ُيقال: )رسمت لفالٍن كذا فارتسمه(: أي امتَله، يعني: أنني مجعت شامئل (: األَْعَظمِ 

وخدمَة  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -امتَااَل لطاعة رسول اهلل  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ -النَّبي 

يف  ننابة الَّشَّ

يت هذه املنظومة )(: يِف َرَج ٍ ) ج ، سمَّ َوُصنُْتُه ، )(ُجْهَد املُِقل  أي يف منظومٍة من بحر الرَّ

َة، وليست طويلَة أيَضا ليست خمترصَة كلَّ االختصار  فهي(: َعامَّ ُوِلُّ  بحيث تكون خملَّ

َة وال  لة.  الطول الكَري، فهي ليست خملَّ

( َِ ا اَ أي: عن أئمة احلديث؛ ألنَّ (: َفُقْلُت َناِقاَل َعِن احلُفَّ أي حال كوين ناقاَل عن احلفَّ

 هذا الباب بابه النَّقل كله.

ه يف أخالقه وُخُلِقِه هي أحانيث كلُّها، فباةا وصفات -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -شامئل النَّبي 

اَ بسالسل أهلِّ احلديث يف كت  أهلِّ احلديث املعتمدة.  النَّقل، ُتنقل عن األئمة احلفَّ

اَل: ك مِّ معبد  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -والصحابة منهم من وصف النَّبي  -وصَفا مفصَّ

، -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، وكهند بن هند وهو ربي  رسول اهلل -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنَْها

َصىلَّ -، فهؤالء كلُّهم وصفوا النَّبي -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنُْهم َأمْجَِعنيَ -وكعِّلِّ بن أيب طالٍ  

اَل، وست يت معنا أحانيَهم  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  الصفات التي بحس   مقطَّعةَ وصَفا مفصَّ

 .-َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -يذكرها املؤلف 



 نظم الشمائل النبوية

 

7 

 

( َِ يعني أنَّه حاول قدر املستطاع أن حيافظ عىل ألفاَ احلديث (: حُمَافَِظا ُجْهِدي َعىَل األَْلَفا

النَّبويِّ بقدر ما يستطيعه؛ ألنَّ النَّظم ضيق، النَّظم فيه قيون القافية والوزن فقد ال يتهي  

بكلِّ األلفاَ بل الغال  أنَّه ال يتهي  له أن ي يت بكلِّ األلفاَ منظومَة، لإلنسان أن ي يت 

لكن وتلف النُّظام بحس  مهارهتم، يستطيَ الواحد منهم إذا كان ماهَرا أن حيافظ عىل 

 أك  قدٍر من ألفاَ احلديث.

امئل فنظمه من أحسن األنظام التي ُنظَِمت يف  -َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -وقد فعل ذلك  الشَّ

 .-َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -النَّبوية، وهو شاعٌر ُِمد 

كان أحسن  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني أنَّ النَّبي (: َقْد َكاَن َأْحَسَن الَوَر  َوَأمْجَاَل قال: )

الناس وأمجلهم، وهذان اللَّفظان مُانفان: )أحسن وأمجل( معنامها واحد، لكن املقام 

 م إطناب.مقا

فاملقام متَّسَ، فعليك أن تتكلَّم بام استطعت  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ألنَّك يف مد  النَّبي 

 أن تتكلَّم به يف هذا املقام.

 َقْد َوَجْدَت َُمَاَل اْلَقْوِل َذا َسَعةٍ فَ 
 

 َفإِْن َوَجْدَت لَِساَنا َقائِاَل َفُقلِ  
 

أمجل الناس وأةاهم، وأحسنهم، حتَّط  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فال ب س أن تقول: النَّبي 

َأْحَسَن تقول ما شئت من العبارات، فاملقام مقام إطناٍب؛ فلذلك أتط ةذه الصفات )

 ، وأةط، وأكمل.(الَوَر  َوَأمْجَاَل 
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َكاَن َرُسوُل »قال:  -نْهَريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل عَ -أخرج البباريُّ ومسلٌم يف صحيحيهام عن ال اء 

َأْحَسَن النَّاِس َوْجَها، َوَأْحَسنَُهْم ُخُلَقا، َلْيَ  بِالَطويِِل الَبائِِن  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهللِ 

 .«َواَل بِالَقِصريِ 

 املنفي هنا بصيغة التَّفضيل وهو األحسنية واملساواة؛ ألنَّ (: َكاَن َأْحَسَن الَوَر وقوله: )

ا يف نفي املساواة.  صيغة التَّفضيل هي نصٌّ يف نفي األفضلية لكنها ليست نصًّ

إذا قلت: )فالٌن أصدُق النَّاِس( معنط هذا: أنَّه ال يوجد من هو أصدق منه، لكن هل 

ينفي هذا وجون املساوي له يف الصدق؟ األصل: أنَّ صيغة أفعل تنفي األفضلية ال 

 املساواة.

ننفي األفضلية وننفي  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وصف النَّبي  لكن نحن هنا يف مقام

، ولي  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -املساواة، فلي  يف الناس من هو أحسن من رسول اهلل 

 . -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فيهم من يساويه 

 املساواة أيَضا.إَذا ننفي هنا بصيغة التَّفضيل هو: األحسنية و

 -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َكاَن َرُسوُل اهللِ ِ »وأخرج البباريُّ عن ال اء أيَضا أنَّه قال: 

َة َْحَْراَء َما َرَأْيُت َشْيَئا َأْحَسَن ِمنْهُ »: أي متوسط القامة، «َمْرُبوَعا  .«َوَقْد َرَأْيُتُه يِف ُحلَّ

: واليشء أعمُّ من أن تقول: )ما رأيت أحَدا، «َما َرَأْيُت َشْيَئا»وهنا نالحظ أنَّ ال اء قال: 

ر، األشياء التي ُتعرحل بحسنها  م ، األشياء، والدُّ أو إنساَنا(، فهذا يشمل القمر والشَّ
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، قال -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كلِّها فإنَّه نفط عنها األحسنية واملساواة حلُْسَن رسول اهلل 

 . «َما َرَأْيُت َشْيَئا َأْحَسَن ِمنْهُ »: -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْهُ -ال اء 

دددداَم   َوَكدددداَن َفْبدددداَم َباِنَنددددا ُمَفبَّ
 

ددداَم   َب اللَّْحدددِم اَل ُمَطهَّ  َوَكددداَن َبْ
 

ََاَم َعظِددددديَم ا َاَمدددددةْ   َواَل ُمَكْلددددد
 

 َرْبَعدددَة َقددددع يِف اْعتِدددَداِل الَقاَمدددةْ  
 

اَم، ورن هذا اللَّفظ هكذا يف حديث هند  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ -كان رسول اهلل  فباَم مفبَّ

ُه خدجية بنت خويلد بن أسد بن -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بن هند وهو ربي  رسول اهلل  ، أمُّ

 عبد الُع   بن قيص بن كالب.

رجلني، أحدمها ُيقال له: عتيق بن  -لَّمَ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَس -)خدجية(: ت وجت قبل النَّبي 

جها، وولدت له بنَتا ُيقال  ا:  عائذ املب ومي، وهو )أبو ُعذرها(: أي هو أول من ت وَّ

)هند( امرأة، ثمَّ ت وجت بعد ذلك رجاَل ُيقال له: هند بن زرارة من قبيلة متيم ولي  من 

 قريش، فولدت له ولدين:

  ُيكنَّط، فُيقال له: )أبو هالة بن زرارة(.أحدمها: ُيقال له: )هالة( وبه 

 .والَاين: ُيقال له: )هند( وهو رجل 

ا )هند( األوىل بنت عتيق فهي امرأة.  )هند، وهالة( كالمها رجل، أمَّ

 إَذا )خدجية( عندها بنت ُيقال  ا: )هند(، وعندها ولد ُيقال له: )هند(.

اَفا خبريَ  ا بوصف النَّاس، فس له ابن أخته فهند هذا بن أيب هالة هو رجل، وكان وصَّ

َسَ ْلُت َخاََل ِهنَْد بن ِهنْد َعْن ِحلَِيِة َرُسوُل »قالت:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-احلسن بن عِّلع 
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ل ستمرُّ معنا «لَِيِصَفُه َِل  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهللِ  ، َفَوَصَفُه َوْصَفا يِف َحِديٍث مطوَّ

 ذا احلديث بحس  الصفات التي ست تنا.فقرات ه

كام أنَّنا أيَضا سن يت ب طراحٍل من حديث أمِّ معبد، ومن حديث عِّلِّ بن أيب طالٍ  يف وصف 

َصىلَّ اهللَُّ -وغريهم من الصحابة الذين وصفوا رسول اهلل  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبي 

نة.وأوصافه موجونَة  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ   يف نواوين السُّ

جه الُمذي قال:  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -َكاَن َرُسوُل اهللِ »يف حديث هند بن هند الذي خرَّ

اَم َباِنَنا ُمَتاَمِسَكا -َوَسلَّمَ  اَم »: أي عظياَم يف نفسه، ومعنط «َفْباَم »، معنط «َفْباَم ُمَفبَّ : «َمَفبَّ

اَم   .أي معظَّ

بم، وامل تامسك: الذي ُيْمِسُك بعضه بعَضا فلم ورج مَ كونه بانَنا عن والبانن هو: الضَّ

ل، فهو بانن ولكنَّه مَ ذلك متامسك: أي ُيمِسُك بعضه  حدِّ االعتدال لي  يف جسمه ترهُّ

ل، فهو وسٌط يف ذلك، وهذا هو الوصف املحمون.  بعَضا فلي  يف جسمه ترهُّ

اَم ) َب اللَّْحمِ َوَكاَن (، )َوَكاَن َفْباَم َباِنَنا ُمَفبَّ أي: خفيف اللَّحم، الرضب ا فيف (: َبْ

 اللَّحم.

 قال طرفة بن العبد:

 الَرُجُل الرَضُب الذي َتعِرفوَنهُ  انَ أَ 
 

 ِخشاَشا َكرأِس احلَي ِة املَُتَوق دِ  
 

ََاَم ) اَم َواَل ُمَكْل ََاَم (: اَل ُمَطهَّ اَم وال ُمَكْل  .مل يكن مطهَّ
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عند الُمذي قال يف صفة  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-طالٍ   أيب ورن ذلك يف حديث عِّلِّ بن

-، هذا احلديث أخرجه الُمذي عن عِّلِّ بن أيب طالٍ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبي 

َ َلْيَ  »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه َُ ِغِط، َواَل بِاْلَقِصرِي املُْ نِ بِالطَِّويِل املُْمَّ ِمَن  َرْبَعةَ ، َوَكاَن نِّ

ْ َيُكْن ، وَ الَقْومِ  ْبِط،الَقَطِط  ْعدِ انَ بِ مَل ِم َواَل  َكاَن َجْعَدا َرِجاَل  َواَل بِالسَّ ْ َيُكْن بِاملَُْطهَّ َومَل

ََمِ   .«بِاملَُْكْل

مُ »  : املنتفُخ الوجه مَ جهامٍة: أي ِغَلٍظ.«املَُطهَّ

ََمُ » و قن.: امل تمَ حلم الوجه ا«املَُكْل  لقصري الذَّ

اَم وهو: املنتفخ الوجه، ومل يكن مكلَاَم أيَضا  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إَذا مل يكن النَّبي  مَطهَّ

قن. :وهو  امل تمَ حلم الوجه القصري الذَّ

أس - اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ -(: كان رسول اهلل َعظِيَم ا َاَمةْ ) ، أخرجه عظيم ا امة أي: الرَّ

 .-َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الُمذي يف حديث هند بن هنٍد ربي  رسول اهلل 

َكاَن َضْبَم »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-وكذلك عند أْحد عن عِّلِّ بن أيب طال  

ْأسِ   .«الرَّ

: القدر، أي كان النَّ (: َرْبَعَة َقدع ) بعة: معتدل القامة، والقدُّ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بي الرَّ

 معتدل القامة يف طوله، مل يكن بالطويل البائن وال بالقصري يف اعتدال القامة.

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -قال يف وصف النَّبي  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أخرج البباريُّ عن أنٍ  

ْيَ  بِالَطويِل َواَل بِالَقِصرِي، َأْزَهَر اللَّوِن َلْيَ  بَِ ْبَيَض َكاَن َرْبَعَة ِمَن الَقوِم، لَ »: -َوَسلَّمَ 
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بعة: املعتدل القامة، وهو وصٌف «َرِجل ْبطٍ َس َواَل  َقَططٍ  بَِ ْعدٍ  َلْيَ  بِآَنِم، َأْمَهَق َواَل  : الرَّ

 يستوي فيه املذكر واملؤنث فُيقال: )رجٌل َرْبعة، وامرأٌة َرْبعة(.

كان ربعَة أي: معتدل القامة، ولكن كان إىل الطول أقرب  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ -فالنَّبي 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -منه إىل الِقرَص؛ ولذلك سي يت أنَّه يطول  اشيه 

َبا) َبا؛ حلديث أنٍ  بائنَا يف الطو -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مل يكن النَّبي (: اَل َبائِنَا ُمَشذَّ ل مشذَّ

يبني:  ، والبائن: املتناهي يف الطول، الطويُل «َلْيَ  بِالَطويِِل الَبائِن َواَل بِالَقِصريِ »عند الشَّ

ا من )بان(  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -جَدا، فلم يكن النَّبي  متناهَيا يف الطول، وهو إمَّ

 بمعنط: ظهر، أو بمعنط فارق.

ام ب»ئل للُمذي من حديث هنٍد: ويف الشَّ ، هو ورن «َأْطَوُل ِمَن املَْرُبوِع، َوَأْقرَصُ ِمَن املَُشذَّ

: أي متوسط «َكاَن َمْرُبوَعا -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أنَّ النَّبي »يف بعض روايات احلديث: 

مة لكنَّه إىل الطول أقرب منه القامة، ويف بعضها أنَّه أطول من املربوع، َفُعلَِم أنَّه معتدل القا

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إىل الِقرَص 

ب البائن يف الطُّول: أصله من تشذي  انذع، أي: ن ع  ، وذلك ُيظهر جريدةواملشذَّ

 طوله.

قيق يظهر  تشذي : ن ع جذوع النَّبلة، وإذا ُنِ عت جذوعها بان طو ا؛ ألنَّ اليشء الرَّ

بة أي: طوله أكَر من غ ب هو: املتناهي يف الطُّول، وأصله: من النَّبلة املشذَّ ريه، فاملشذَّ

 التي ُنِ َع سعفها فظهر طو ا ال ائد.
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َبا) ِغطُ (: ُ َِّغَطا اَل َبائِنَا ُمَشذَّ نَة، وبمع مٍة مكسورٍة  امُلمَّ ََّانية مشدَّ بضمِّ امليم األوىل وفتح ال

ه أي: غنٍي مع مٍة مكسورٍة صفٌة من مغَ  طه أي: مدَّ ط بوزن فَعل، وهو مطاوع مغَّ

اج :  بالتَّضعيف، ُقلَِبت النون مياَم عىل حدِّ قول الرَّ

 طحَ مَ انْ واَل فَ طُ  رُ هْ الدَّ  َفاهُ عَ  ٌَ بْ رَ 
 

 احَ َص مْ يَ  نْ  أَ ىَل البِ  ولِ طُ  نْ مِ  انَ كَ  دْ قَ  
 

ِغِط َواَل بِا»ويف حديث عديع عند الُمذي:  نِ َلْيَ  بِالَطوِيِل املُمَّ نِّ َُ َلْيَ  »، «لَقِصرِيِ املُ

ِغطِ  ديد الطول.«بِالَطويِِل املُمَّ  : أي الشَّ

َن ا َُطاقوله: ) نِّ َ َُ أي قصري ا ُطا، يعني: أنَّه لي  قصري ا ُطا ولي  أيَضا طوياَل (: ُم

َبا ُ َِّغَطا: أي بائنَا  يف الطول. مشذَّ

ََ َذا َيُطددددوُل َمددددْن َماَشدددداهُ   َوَمدددد
 

 َيْعُلددوُه الددَوَر  َحاَشدداهُ  إِْذ َلددْيَ   
 

كان يعلو  اشيه أي: يطوله، كان يطول  اشيه،  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي 

يعلوه  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إذا ماشاه شبٌص مشط معه يعلوه يف الطول، إذ لي  النَّبي 

 والعرب متتد  الطول وتعي  الِقرَص. الناس حاشاه فهو أقرب إىل الطول،

 قال ُأثال بن عبدة بن الطبي :

اِن واْخ ط الصَّ قَ ا التَ ملَّ وَ   الَقنَا َف لَ تَ فَّ
 

 اا َِّنا َ ايَ وأسباُب املنَ  َِّنَااَل  
 

َ بَ تَ   ةٌ َة ِذلَّ ءَ اَم القَ  نَّ  أَ َِل  نيَّ
 

  الِ َج رِّ لا اءَ  َّ عِ نَّ أَ أَ وَ  
 اَيا ُ طِ

 

 إَذا هذا معنط قوله:

ََ َذا َيُطددددوُل َمددددْن َماَشدددداهُ وَ   َمدددد
 

 إِْذ َلددْيَ  َيْعُلددوُه الددَوَر  َحاَشدداهُ  
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 :-َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -قال

 َكدددداَن َأْنددددوَراوَ  َوَكدددداَن َأْزَهددددرَ 
 

ددددَبا بَِلدددْوٍن َأْْحَددددَرا   َأْبدددَيَض ُمَّْشَ
 

 َلددددددْيَ  بِددددددَ ْمَهَق َواَل بِددددددآَنمِ 
 

  
ِ
 ْيَلمِ انَدددلَِوْجِهدددِه َضدددْوٌء َكَضدددْوء

 

 ْجددٌه َكدداَم ِشددْئَت ِمددِن اْسددتَِداَرَتهْ وَ 
 

تِدددددهْ    َيطَّدددددِرُن انَددددداَمُل يِف َأِ َّ
 

َهِ   ْيددِه َمدداُء الددذَّ  جَيْددِري َعددىَل َخدِّ
 

 َعَرَقددددددُه َكُلْؤُلددددددٍؤ ُمْلَتِهددددددِ   
 

دددانِ  ددداُء َوْجِهدددِه احلُسَّ  ُيدددْ ِري َةَ
 

 بِالَبدددددْدِر يِف َلْيَلدددددٍة اْضدددددِحَيانِ  
 

ْمَسددداَبدددْل َلدددْو َرَأْيُتدددُه َرَأْيددد  َت الشَّ
 

 َطالَِعددددَة َفطِْبددددَت َعنَْهددددا َنْفَسددددا 
 

 َيُقدددوُل َمدددْن َينَْعَتدددُه يِف انُْمَلدددْة:
 

ََْلددددددهْ    مَلْ َأَر َقْبَلددددددُه َوَبْعددددددُد ِم
 

ددددهْ   ََيَاُبددددُه َبِدََيددددَة َمددددْن َأْبرَصَ
 

هْ   دددديُط َمْهدددداَم اْخَتددددَ َ
بُّددددُه ا َلِ

 حُيِ
 

 َكاَن َرْحدَ  َراَحدٍة َسدْبَط الَعَصدْ  وَ 
 

ُه الَغَضددْ  يِف     َوْجِهددِه ِعددْرٌق ُيددِدرُّ
 

دددهُ   َأْلدددنَيَ ِمدددْن َمددد ِّ احلَِريدددِر َكفُّ
 

 َأْطَيددَ  ِمددْن َشددَذ  الَغددَواَِل َعْرُفددهُ  
 

 َوَكدددداَن َأْنَعددددَن َوَكدددداَن َأْنَ دددداَل 
 

 َأْهددددَدَب َأْبَلددددَن َأَزجَّ َأْشددددَكاَل  
 

 :-َرِْحَُه اهللُ -قال 

 َكدددداَن َأْنددددوَراوَ  َوَكدددداَن َأْزَهددددرَ 
 

ددددَبا بَِلدددْوٍن َأْْحَددددَراأَ    ْبدددَيَض ُمَّْشَ
 

كان أزهر، واألزهر: األبيض املستنري، وهو  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي 

م عند البباري:  َأْزَهَر اللَّوِن َلْيَ  بَِ ْبَيَض َأْمَهَق »أحسن األلوان، يف حديث أنٍ  املتقدِّ

 . «َواَل بِآَنم
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َبا بَِلْوٍن َأْْحََراْنوَرا أَ َوَكاَن أَ ) كان لونه  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني أنَّ النَّبي (: ْبَيَض ُمَّْشَ

َباأبيض، )  (: أي خملوَطا بُِحْمرٍة، اإلَاب: خلط لوٍن بآخر.ُمَّْشَ

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -َكاَن »أنَّه قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-ويف صحيح ابن حبَّان عن عِّلع 

َبا ُْحَْرةَ  -َوَسلَّمَ   .«َعظِيَم ا َاَمِة َأْبَيَضا ُمَّْشَ

ٍ لكنه شديد البياض لي  (: َلْيَ  بَِ ْمَهَق ) األمهق: األبيض الذي ال والطه ُْحرٌة ولي  بنريِّ

ِص ونحو ذلك، فلي  هذا هو بياض رسول اهلل  َلْيِه َصىلَّ اهللَُّ عَ -كبياض اِنصِّ والَ َ

ا ُمَّشَبا بياضه بُِحْمَرة.-َوَسلَّمَ  َ  ، بل كان أبيض نريِّ

مرة، وهي لوٌن بني (: بِآَنمِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ولي   ديد السُّ اآلنم يف الناس: الشَّ

 البياض والسوان.

مرة.  األُْنَمُة يف اإلبل والظباء: البياض، ويف الناس: السُّ

م حديث أن : -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -  عند البباري أنَّه قال يف وصف النَّبي وقد تقدَّ

 .«َلْيَ  بَِ ْبَيَض َأْمَهَق َواَل بِآَنمَ »

 انَْيَلمِ أي كان لوجهه ضوٌء ) (:لَِوْجِهِه َضْوءٌ )
ِ
القمر، من أسامء القمر، (: انَْيَلمِ (: )َكَضْوء

 )انَْيَلُم وانََلُم(: القمر.

 .«َيَتأَلألَ َوْجُهُه َتأَلُلَؤ الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدرِ » حديث هند بن أيب هالة عند الُمذي: وجاء يف

 َوْجددٌه َكدداَم ِشددْئَت ِمددِن اْسددتَِداَرَتهْ 
 

تِدددددهْ    َيطَّدددددِرُن انَددددداَمُل يِف َأِ َّ
 

 كان يف وجهه تدويٌر. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي 
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واملقصون: أنَّ فيه بعض االستدارة ال  «يِف َوْجِهِه َتْدِويرٌ »ديث عِّلع عند الُمذي: ففي ح

(: أي بقدر ما حيُسن من َكاَم ِشْئَت ِمِن اْستَِداَرَتهْ أنَّه مستديٌر كلَّ االستدارة؛ ولذلك قال: )

 االستدارة؛ ألنَّ كامل االستدارة غري مستحسٍن. 

تِهْ أي احلُسن )(: ُل اناََم أي جيري )(: َيطَِّرنُ ) ، هي ا طوط التي تكون يف (: يِف َأِ َّ مجَ ِ ع

 انبهة جيري فيها انامل واحلُسن، ومجَ انمَ: )أساِرير(.

نخل  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أنَّ النَّبي  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنَْها-أخرج الشيبان عن عائشة 

َزا َنَظَر آنَِفا إىل َزْيِد بِن حاِرَثَة »رير وجهه، فقال: عليها مَّسوَرا ت ق أسا ْ َتَرْي أنَّ ُُمَ ِّ أمَل

ُق َأَساِرِيُر َجْبَهتِهِ »قالت:  «اَل: إنَّ هِذه األْقداَم َبْعُضها ِمن َبْعضٍ قَ وُأساَمَة بِن َزْيٍد، فَ  «: َتْ ُ

ا ت ق.  جيري فيها احلُسُن وانامل وك َّنَّ

-رأت  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنَْها-رجه البيهقي يف ]الُك  [ أنَّ عائشة ويف احلديث الذي أخ

د نوَرا قالت:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َفنََظَر إَلَّ النَّبيُّ »َيْعَرُق، وجعل عرقه يتولَّ -فُبِهتُّ

َأبو كبرٍي َلَعلَِم َأنََّك َأَحقُّ بِِشْعِرِه  رآكِ  َفُقْلُت: لو»َفَ ْخ ُتُه، قالت:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ِحنَي َقاَل:

ِ َحْيَضةٍ  أٍ ِمْن ُكلِّ ُغ َّ  َوُمَ َّ
 

 ُمْغَيلِ  
ٍ
 َوَفَساِن ُمْرِضَعٍة َوَناء

 

 إىل أن قال:

ِة َوْجِههِ   َوإَِذا َنَظْرَت إىَِل َأِ َّ
 

 الَباِرِق كَ ملََِعْت  
ِ
 املَُْتَهلِّلِ َضْوء

 

ا. ُتشري إ ََ  ىل األبيات التي قا ا أبو كبرٍي ا ُ َل يف ت بَّط 
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 أحقُّ بقوله: -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فالنَّبيُّ 

ِة َوْجِهدددددهِ   َوإَِذا َنَظدددددْرَت إىَِل َأِ َّ
 

 الَبدداِرِق كَ َبَرَقددْت  
ِ
 امْلَُتَهلِّدددلِ َضدددْوء

 

َهِ   ْيددِه َمدداُء الددذَّ  جَيْددِري َعددىَل َخدِّ
 

 َكُلْؤُلددددددٍؤ ُمْلَتِهددددددِ   َعَرَقددددددهُ  
 

: جان  الوجه، يعني: أنَّ النَّبيَّ  ه  جيري عىل  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ا دُّ ك نَّ ماء الذَّ

يه حلُسنهام.  خدَّ

-َكاَن النَّبي »وعرقه مَل اللؤلؤ، أشار بذلك إىل ما رواه مسلٌم يف صحيحه عن أنٍ  قال: 

 .«َأْزَهَر اللَّوِن َكَ نَّ َعَرَقُه اللُّؤُلؤ -َسلَّمَ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه وَ 

َكَ نَّ َعَرَقُه يِف »وحديث عِّلع أيَضا:  -َريِضَ َاهللَُّ َتعاىَل َعنَْها-وروي من حديث عائشة 

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -َنَخَل َعَلْينَا النَّبيُّ »، ويف صحيح مسلٍم عن أَنٍ  قال: «َوْجِهِه اللُّؤلؤ

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -: أي نام عندنا يف وقت القيلولة )َقاَل ِعندنا(، والنَّبي «َفَقاَل ِعنَْدَنا -لَّمَ َوَس 

خول عىل أمِّ ُسليٍم  -َوَسلَّمَ   .-َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنَْها-كان ُيكَر الدُّ

-ليٍم فَقاَل ِعنَدَها، َفَعِرَق النَّبيُّ ذات يوٍم عىل أمِّ ُس  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فدخل النَّبي 

ي بَِقارورٍة َفَ َعَلْت َتْسُلُت الَعَرَق »قال أن :  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : أي «َفَ اَءْت أمِّ

 متسح العرق وتضعه يف القارورة. 

ا ُأمَّ ُسَلْيٍم، َما َهَذا الِذي َتْصنَِعينَُه؟ َفَقاَل: يَ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفاْسَتيَقَظ النَّبيُّ »قال: 

أخرجه مسلٌم يف صحيحه « َقاَلْت: َهذا َعَرُقَك َنْ َعُلُه يِف طِيبِنَا، َوُهَو ِمْن َأْطَيِ  الطِيِ  

 .-َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-عن أن  بن مالٍك 
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دددانِ  ددداُء َوْجِهدددِه احلُسَّ  ُيدددْ ِري َةَ
 

 ٍة اْضدددددِحَيانِ بِالَبدددددْدِر يِف َلْيَلددددد 
 

ْمَسدددا  َبدددْل َلدددْو َرَأْيُتدددُه َرَأْيدددَت الشَّ
 

 َطالَِعددددَة َفطِْبددددَت َعنَْهددددا َنْفَسددددا 
 

انِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي  (: أي البالغ يف احلُسن ُيْ ِري َةَاُء َوْجِهِه احلُسَّ

-عل البدر و ل يف ُحسنه من ُحسن النَّبي بالبدر، يعني: أنَّه يفوق البدر يف احلُسن، في 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 (: أي مقمرٍة.يِف َلْيَلٍة اْضِحَيانِ )

َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل -أشار ةذا إىل ما أخرجه أْحد يف مسنده والُمذي عن جابر بن سُمرة 

: أي ُمْقِمَرة، قال: «يِف َلْيَلٍة اِْضِحيانٍ  -ِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللَُّ َعَليْ -َرَأْيُت النَّبيَّ »قال:  -َعنْه

ٌة َْحَْراءَ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَ َعْلُت َأْنُظُر إىَِل َرُسوُل اهللِ » : أي «وإىَِل الَقَمَر وَعَلْيِه ُحلَّ

َأْحَسُن  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ا ُهَو َفإِذَ »ُحلٌَّة ْحراء،  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وعىل النَّبي 

 .«ِعنِْدي ِمَن الَقَمرُ 

 : بكَّس ا م ة، و)اِْضِحَيان( بكَّس ا م ة واحلاء معناه: مضيئٌة مقمرٌة.«َلْيَلٌة اِْضِحيانٌ »و 

م -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بل لو رأيت النَّبي    طالعَة رأيته يف حسنه ونوره رأيت الشَّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فطبت نفَسا برؤياك لرسول هلل 

 َيُقدددوُل َمدددْن َينَْعَتدددُه يِف انُْمَلدددْة:
 

ََْلددددددهْ    مَلْ َأَر َقْبَلددددددُه َوَبْعددددددُد ِم
 

يف فإنَّه إذا أران أن ينعته وأن يصفه يقول  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ من ير  النَّبي 

ََْلهْ نعته: )  .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -( مَلْ َأَر َقْبَلُه َوَبْعُد ِم
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َصىلَّ -يف وصف النَّبي  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أشار يف ذلك إىل حديث عِّلِّ بن أيب طالٍ  

-يف صفة النَّبي  -َتَعاىَل َعنْهَريِضَ َاهللَُّ -، وقد أخرجه الُمذي، قال عِّلٌّ -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ََْلهْ  هُ مَلْ َأَر َقْبَلُه َوَبْعدَ َيُقوُل َناِعُتُه: »كام يف حديث الُمذي:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   .«ِم

نقيٌق يف األلفاَ، كان أن ينظم ألفاَ احلديث من قوة وشدة  -َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -الشيخ 

نه من ناصية النَّ   .-َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -ظم متكُّ

َيُقوُل َناِعُتُه: مَلْ َأَر َقْبَلُه »كام أخرجه الُمذي عن عِّلع قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-فقال عِّلٌّ 

ََْلهُ   فإنَّه إذا أران أن يصفه يقول: -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: أي من رأ  النَّبي «َواَل َبْعَدُه ِم

ََْلهُ »  .«مَلْ َأَر َقْبَلُه َواَل َبْعَدُه ِم

م كانوا -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وال ُيناهي هذا أنَّ بعض الصحابة ُشبِّهوا بالنَّبي  ؛ ألَّنَّ

 مخسة رجاٍل من الصحابة وهم: -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وقد ُشبِّه النَّبي يشبهونه يف َخْلِقِه، 

 َصىلَّ -، وهو أشبه الصحابة بالنَّبي -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-بن عِّلع  احلسن

 .-اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 . وجعفر بن أيب طال 

 .ََم بن العباس  وُق

  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وأبو سفيان بن احلارث بن عم رسول اهلل-. 

 طل .والسائ  بن عبيد بن عبد ي يد بن عبد امل 

كلهم ابن عبد مناحل، بل أربعٌة منهم من ولد عبد املطل ، ثالثٌة من أبناء عمومة رسول 

وهم: )جعفر بن أيب طال  بن عبد املطل ، وأبو سفيان بن  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهلل 
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ََم بن العباس بن عبد املطل ، احلسن سبط رسول اهلل   َصىلَّ -احلارث بن عبد املطل ، ُق

بن عِّلِّ بن أيب طال   -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه َوَأْرَضاهُ -وسيد شباب اننة  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 بن عبد املطل (.

وا ام : من بني املطَّل  بن عبد مناحل، لي  من بني هاشم ولكنه من أبناء عمومتهم، 

، السائ  بن عبيد بن عبد ي يد بن املطَّل  جدُّ -َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -وهو جدُّ اإلمام الشافعي 

 اإلمام الشافعي.

حممد بن إنري  بن العباس بن عَامن بن الشافعي بن  هو: -َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -الشافعي 

 السائ ، السائ  هذا بن عبيد بن ي يد بن املطل  بن عبد مناحل بن ُقيص.

 قال بعضهم:

دامْلُْبَتداَر بَِّه بَِبْمَسٍة ُشد  َيدا ِمدْن ُمرَضٍ
 

 ِمْن َشَبِهِه احْلََسنِ  َقْد َحَوواُحْسَن َما  
 

ََمٍ بَِ ْعَفددٍر وَ   بددن َعددمِّ امْلُْصددَطَفط ُقدد
 

 َوَسددداِئٍ  َوَأيِب ُسدددْفَياَن َواحْلََسدددنِ  
 

 ، لكن املشبَّه ال يقو  قوة املشبِّه به،-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فهؤالء كانوا ُيشبهون النَّبي 

وةاءه، وهم متفاوتون يف شبههم به فكان  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ليسوا مَل ُحسن النَّبي 

 .-َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه َوَأْرَضاهُ -أبلغهم شبَها به: سبطه احلسن بن عِّلع 

-  الدرع ُشبِّه بالنَّبي كان إذا لب -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-ُيقال أيَضا: إنَّ مصع  بن ُعمري 

م قتلوا النَّبيَّ -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -؛ ولذلك ملَّا قتله املَّشكون يف غ وة ُأُحد ظنُّوا أَّنَّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
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ددددهْ   ََيَاُبددددُه َبِدََيددددَة َمددددْن َأْبرَصَ
 

هْ   دددديُط َمْهدددداَم اْخَتددددَ َ
بُّددددُه ا َلِ

 حُيِ
 

أي من أول األمر، من بدهه األمر بمعنط: (: َبِدََيةَ أي َيابه من أول األمر )(: اُبهُ ََيَ يقول: )

 ف  ه، وهو منصوٌب عىل أنَّه مفعوٌل ُمطلق.

يف أول األمر هابه؛ ملا عىل وجهه من  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ من رأ  النَّبي 

ق من كامل مجاله  املهابة وانالل، ومن خالطه أحبَّه؛  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ملا يتحقَّ

ه، فهو  نائم  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وُحسِن تواضعه وُخلِقِه وإعطاءه كلَّ جليٍ  حقَّ

، سهل ا ُُلق، لني انان .  البَِّْشِ

قال يف  - َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْهَريِضَ -وقد أشار ةذا إىل ما أخرجه الُمذيُّ عن عِّلِّ بن أيب طالٍ  

 .«َمْن َرآُه َبِدََيَة َهاَبُه، َوَمْن َخاَلَطُه َمْعِرَفَة َأَحبَّهُ »: -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -صفة النَّبي 

 قال الشيخ:

ددددهْ   ََيَاُبددددُه َبِدََيددددَة َمددددْن َأْبرَصَ
 

هْ   دددديُط َمْهدددداَم اْخَتددددَ َ
بُّددددُه ا َلِ

 حُيِ
 

من رآه أول األمر هابه؛ ملا ير  عىل وجهه من انالل  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - فالنَّبيُّ 

 واملهابة، فإذا خالطه وعرحل تواضعه ولطفه وُحسن معاَته للناس أحبَّه.

فاحل ُّ يرجَ إىل أمرين فقط، له جتتمَ فيه أسباب احل ،  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -والنَّبيُّ 

 بان ال ثالث  ام:سب

 .احلُسن 

 .واإلحسان 
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اإلنسان ال حُي ُّ اليشء إال لكونه َحسنَا يف ذاته، أو لكونه حمسنَا إليه، ال سب  آخر 

 للح .

حل ب نَّه  : ميل النَّف  بطبعها إىل اليشء حلُسنه أو إحسانه.احل ُّ ُيعرَّ

سنة، أو إلحسانه: أنت ( اإلنسان حُي  األشياء احلاليشء بحسنه)ميل النَّف  بطبعها إىل 

 حت  شبَصا ألنَّه أحسن إليك.

فهو حسٌن يف ذاته  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وال يوجد سبٌ  آخر غري هذين، ومها يف النَّبي 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -حُمسٌن إىل الناس 

 َكاَن َرْحَ  َراَحٍة َسْبَط الَعَصْ  وَ 
 

ُه الَغَضْ  يِف َوْجِهِه عِ    ْرٌق ُيِدرُّ
 

احة: أي واسَ اليد. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان النَّبي   رح  الرَّ

اَحةِ »أشار بذلك إىل ما أخرجه الُمذي يف حديث هنٍد قال:  وهذا حيتمل  «َرْحُ  الرَّ

يوصف ةا املعنط احلقيقي وهو: سعة اليَّد، وحيتمل املعنط امل ازي وهو: الكرم، وكالمها 

سول  ه كانت واسعة سعَة حسيَة، وكانت أيَضا واسعَة  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الرَّ فإنَّ كفَّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -سعَة معنويَة لبذله بالعطاء 

احُة هي:  ما استدار من الكفِّ بدون األصابَ. والرَّ

ٌد وال نتوء،  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللَُّ-كان  (:َسْبَط الَعَصْ  ) سبط العص  أي: لي  فيه تعقُّ

ذكرها الط اين يف ]مع مه الكبري[، والبيهقي يف  «ِسْبُط الَقَصِ  »والرواية األشهر: 

 ]ُشع  اإلمام[.
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ٌد وال نتوء. واملران بالَقصِ :  العظام، أي: لي  فيها تعقُّ

ُه الَغَضْ  ) (: أي يِف َوْجِههِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني أنَّ النَّبي (: يِف َوْجِهِه ِعْرٌق ُيِدرُّ

هُ بني حاجبيه ) كه وُيْظِهُرُه )(: ِعْرٌق ُيِدرُّ ك ِعرٌق بني الَغَضْ  أي حُيرِّ (: إذا غِضَ  ظهر وحترَّ

 حاجبيه.

اهللَُّ َصىلَّ -أشار بذلك إىل ما أخرجه الُمذي من حديث هند بن هند ربي  رسول اهلل 

َوَأَزجَّ احلََواِجِ  َسوابَِغ »: -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أنَّه قال يف وصف النَّبي  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُه الَغَض  جن:، وصفه ب نَّه أزجُّ احلاجبني، «ِمْن َغرْيِ َقَرٍن َبْينَُهاَم ِعْرٌق ُيِدرُّ نقة  وال َّ

 أي :«َسَوابِغَ »، -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - وصف النَّبي احلاجبني يف طوٍل، سي تينا الحَقا يف

 هكذا جاء يف وصف هند بن هند. «ِمْن َغرْيِ َقَرنٍ »َشْعَرَها ضايٍف، 

وجاء يف وصف أمِّ معبد أنَّه أقرن، واألقرن هو: الذي طال شعر حاجبيه حتَّط اختلط 

َُ بينهام ب نَّ م َم ن رآه عن بعٍد َظنَّه أقرن وهو يف احلقيقة لي  لي  بينهام بياض، ولكن جُيْ

، فُيظنُّ من بعيٍد أقرن اأقرن فبينهام بياٌض ولكنَّه خفيف شعر حواجبه سابغ: أي ضافيَ 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وهو لي  ب قرن 

أي:  «َبْينَُهاَم »: -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هذا الشاهد قول هند بن هند يف وصف رسول اهلل 

ه الَغَضُ  »بني حاجبيه   : أي حيركه وُيظهره.«ِعْرٌق ُيدرُّ

دددهُ   َأْلدددنَيَ ِمدددْن َمددد ِّ احلَِريدددِر َكفُّ
 

 َأْطَيددَ  ِمددْن َشددَذ  الَغددَواَِل َعْرُفددهُ  
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ْطَيَ  أَ (: أي رائحته )َعْرُفهُ ألنَي من احلرير، و ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كانت كفُّ النَّبي 

 (: مجَ غاليٍة، أخالٌط من الطي .الَغَواَِل (: أي من عرحل ورائحة )ِمْن َشَذ 

واللَّفظ  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أشار ةذا إىل ما أخرجه الشيبان عن أن  بن مالٍك 

َأْلنَيَ   ِنيَباَجةَ َما َمِسْسُت َحِرْيَرا َواَل »: -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-لإلمام البباري، قال أنٌ  

َقطُّ « »ِرحْيَا»ويف روايَة: « ، َواَل َشِمْمُت َعْرَفا-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِمْن َكفِّ َرُسوِل اهللِ 

 .«-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأْطَيَ  ِمْن ِريِح َرُسوِل اهللِ 

َأْزَهَر اللَّوِن َكَ نَّ َعَرَقُه اللُّؤُلؤ، إَِذا  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ اهللَُّ -َكاَن َرُسوُل اهللِ »ولفظ مسلم: 

َوَما َمِسْسُت ِنَباَجَة َواَل َحِرْيرَة َأْلنَيَ ِمْن َكفِّ »قال أن  يف حديث مسلم:  «َمَشط َيَتَكفَّ ُ 

َة َأْطَيَ  ِمْن َرائَِحِة  ، َواَل َشِمْمُت ِمْسَكَة َواَل -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل اهللِ  َعنَْ َ

 .«-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َرُسوِل اهللِ 

دددهُ   َأْلدددنَيَ ِمدددْن َمددد ِّ احلَِريدددِر َكفُّ
 

 َأْطَيددَ  ِمددْن َشددَذ  الَغددَواَِل َعْرُفددهُ  
 

 َوَكددداَن َأْنَعدددَن َوَكددداَن َأْنَ ددداَل  
 

 َأْهددددَدَب َأْبَلددددَن َأَزجَّ َأْشددددَكاَل  
 

َوَكاَن أنعن، واألنعن: شديد سوان العني، ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هلل كان رسول ا

(: واألهدب: َأْهَدَب ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -واألن ل الواسَ العني، وكان (: َأْنَ اَل 

 الطويل شعر أشفار العني، واألشفاُر مجَ: ُشْفٍر بالضم والفتح، وهو: حرحل انَْفِن.

واألبلن: نقيُّ ما بني احلاجبني ضد األقرن أي: (: َأْبَلَن : )-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان 

 بني حاجبيه بياٌض.
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أنَّه كان ولكن األرجح: هذا يف وصف هند، وقد ذكرنا أنَّه يف حديث أمِّ معبد أنَّه أقرن، 

من بعيٍد أقرن وهو لي   أبلن ولكن شعر حاجبيه كان سابَغا أي: ضافَيا بحيث ُيظنُّ 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ب قرن 

ٍس مَ امتدان (: َأَزجَّ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان  جن: نقة احلاج  يف طوٍل وتقوُّ وال َّ

 طرفه.

 من ُْحرٍة. (: واألشكل الذي يف بياض عينيه يشءٌ َأْشَكاَل ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان 

 وقيل يف َ  األشكل: طويل َشقِّ العني.

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -وهذه األوصاحل كلها جاءت ثابتَة يف األحانيث التي وِصَف ةا النَّبي 

 :-َوَسلَّمَ 

  :َأْهَدُب األَْشَفارُ »ف اء يف حديث عِّلع عند الُمذي ،  .«َأْنَعُن الَعْيننَْيِ

 :َأْبَلُن َأْهَدُب األَْشَفارِ » ويف حديث عِّلع عند أْحد». 

  :َأْبَلُن الَوْجهِ »ويف حديث أمِّ معبد عند احلاكم». 

  :َأَزجُّ احلََواِجِ  َسوابَِغ ِمْن َغرْيِ َقَرن»ويف الُمذي من حديث هنٍد». 

  قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-ُمَرَة ويف صحيح مسلٍم من حديث جابر بن َس

ََ الَفِم َأْشَكَل الَعنْيِ َمنُْهوَس الَعاِقَبنْيِ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هللِ َكاَن َرُسوُل ا»  «.َضلِي

ه أيَضا: بطول شقِّ العني. أشكل العني:  الذي يف بياضه ُْحرة، وقلنا منهم من فَّسَّ

 :-َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -ل املؤلف اق
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َُ الَفددددمِّ  ْي
 َأْفَلددددَن َأْشددددنََ  َضددددلِ

 

ِن امُلددددنَْهمِّ   ُّ َعددددْن َكددددالَ َ َُ  َيْفدددد
 

ََّنَاَيددددا ِمددددنُْهاَم  اَق ال  َوَكدددداَن َبددددرَّ
 

 َوْدددددُرُج َكدددددالنُوِر إَِذا َتَكلَّددددداَم  
 

دددددداَم  ددددددٌم َوُربَّ  َضددددددِحُكُه َتَبسُّ
 

 َأْبددددَد  َنَواِجددددَذ َكددددُدرع ُنظِدددداَم  
 

ددْوِت فِيددِه َصددَحُل   َكدداَن َجِهددرَي الصَّ
 

ددددددُل   ٌ ُمَفصَّ  َوُنْطُقددددددُه ُمَبددددددنيَّ
 

دددْذ َكددداَن َلدددهْ  ِة اللَّ  َوَخددداَتُم النُُّبدددوَّ
 

ددداُه َكدددِ رَّ احلََ َلدددةْ    بِدددنُْغِض ُيَّْسَ
 

ٍَ َحْوَلدددُه ِخدددياَلنُ  َْدددُل مُجْددد  َأْو ِم
 

ََّآلِيددددُل بِددددِه َتددددْ َنانُ   َْددددُل ال  ِم
 

 َوَكددددداَن َذا َعِقيَقدددددٍة إِْن َتنَْفدددددِرْق 
 

ُكَهدددددا إِْن َتتَِّفدددددْق   ُ ُْ  َفَرَقَهدددددا َي
 

ُرهْ َشدددددْعُرُه ُمْغددددددَ   ْوِنحٌل ُيدددددَوفِّ
 

 لَِشدددْحَمِة األُْذِن َوَطدددْوَرا َيْضدددِفُرهْ  
 

 َكدداَن َرْجدداَل َغددرْيَ َجْعددٍد ُمْفددِرطِ وَ 
 

 َبدددْل َكددداَن َبدددنْيَ َسدددَبٍط َوَقَطدددطِ  
 

ددديَن َشدددْيُ  حِلَْيتِدددهْ   مَلْ َيْبُلدددِغ الِعَّْشِ
 

 َوَرْأِسدددِه َفَكددداَن َذا ِمدددْن ِحْلَيتِدددهْ  
 

ََْن َقددددَدٍم َوَكددددفِّ   َوَكدددداَن َشدددد
 

 َوَسدداِئَل األَْطددَراحِل َأْقنَددط األَْنددِف  
 

ينْ وَ  ََ انَبِدددنِي َسدددْهَل ا َددددَّ  َواِسددد
 

ْنددَدينْ   َراَعنْيِ َطِويددَل ال َّ  َشددْبَح الددذِّ
 

ْحَيددةِ  ددْدِر َكددثَّ اللِّ  َكداَن َعددِريَض الصَّ
 

َْددددِل ِجيددددِد ُنْمَيددددةِ    ُعنُُقددددُه َكِم
 

 َضددْبَم الَكددَراِنيِ  َجلِيددَل الَكتِدددِ 
 

ََ املُ    َشدداِ  َوُهددَو َعْبددُل الَعُضدددِ َمدد
 

 :-َرِْحَُه اهللُ -قال 

َُ الَفددددمِّ  ْي
 َأْفَلددددَن َأْشددددنََ  َضددددلِ

 

ِن امُلددددنَْهمِّ   ُّ َعددددْن َكددددالَ َ َُ  َيْفدددد
 

 واملران:(: والفلن: تباعد األسنان، َأْفَلَن كان ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي 

حيُسُن بحيث ال تكون مُاكبَة؛ ألنَّ هذا وصٌف غري مستحسٍن، التَّباعد اليسري الذي 

 بني ثناياه ورباعياته فلٌن أي: تباعٌد يسرٌي حسن. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فكان بني أسنانه 
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ارميُّ عن ابن عباٍس قال:   -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َكاَن َرُسوَل اهللِ »أخرج الُمذي والدَّ

ََّنِيََّتنيِ   .«ُمَفلََّن األَْسنَانِ »، ويف الُمذيِّ عن هند: «َأْفَلَن ال

أشن ، جاء ذلك يف حديث هنٍد عند  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: كان رسول اهلل ْشنََ  أَ )

 الُمذي والطَّ اين يف ]الكبري[.

نُ : وحت يٌ  الذي يكون يف األسنان  بياٌض وبريٌق يكون يف األسنان، أو هو حتديدٌ  والشَّ

ضاع تنبت  عندما تنبت أواَل يكون فيها حت ي  يف أعىل األسنان عندما تنبت بعد أسنان الرَّ

 فيها حت ي .

ن  بالتَّح ي  والتَّحديد الذي يكون يف األسنان.-  فمنهم من فَّسَّ الشَّ

ه أيَضا: بالبياض وال يق.-  ومنهم من فَّسَّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ا به وكلُّ ذلك كان متَّصفَ 

َُ الَفمِّ وكان ) ن الفم هنا )َضلِْي ، وُيشدَّ َُ الَفمِّ (: أي واسَ الفمِّ ، وهي لغَة فصيحة (َضلِْي

. برضورةليست   بتشديد الفمِّ

اج :  قال الرَّ

ددهِ  دْ ا َلْيَتهددا َقددَيدد  َخَرَجددْت ِمددْن ُفمِّ
 

هِ حتَّددد   ط َيعدددوَن امُلْلدددك يف ُأْسدددُطمِّ
 

ُن، وهي لغَة فصيحة وليست من الرضورة.  فالفمُّ ُيشدَّ
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َصىلَّ اهللَُّ -َكاَن َرُسوَل اهللِ »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-ويف مسلٍم عن جابر بن َسُمَرَة 

ََ الَفمِّ َأْشَكَل  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : أي وا«اْلَعْيننَْيِ َمنُْهوَس اْلَعِقِ  َضَلي سَ الفم، ، ضليَ الفمِّ

وهذا  َّا ُيمتد  به؛ ألنَّه عالمٌة عىل الفصاحة والبالغة، وكانت العرب متد  به، وتذمُّ 

.  بضيق الفمِّ

ُّ يَ ) َُ م ْف ن،  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: أي يتبسَّ ا الَ َ عن ثغٍر وأسناٍن بيضاء حسنٍة ك َّنَّ

ُن: َح ُّ الغامم.  والَ َ

( ُّ َُ  تسم.(: أي يبَيْف

نِ و )  (: َح ُّ الغامم.الَ َ

ائل.املُنَْهمِّ ) ائل، كَح ِّ الغامم السَّ  (: أي السَّ

َِْل َح ِّ الَغاَممِ »أشار إىل ما يف الُمذي من حديث هند:  ُّ َعْن ِم َُ م َيْف ، «ُجلُّ َضِحكِِه التََّبسُّ

ُّ َعْن َأْسنَاٍن َبْيَضاَء َحَسنٍَة َكبياض ح ِّ الغامم، حبَّ  َُ ََّلن التي تسقط مَ الغامم َيْف ات ال

ن. ط بالَ َ  ُتسمَّ

ََّنَاَيددددا ِمددددنُْهاَم   اَق ال  َوَكدددداَن َبددددرَّ
 

 َوْدددددُرُج َكدددددالنُوِر إَِذا َتَكلَّددددداَم  
 

ََّناَيا) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان النَّبيُّ  اق ال (: أي: األسنان التي تكون يف وسط فم َبرَّ

 ات.اإلنسان تكنفها الرباعي

اقَة ) ُرُج َكالنُوِر إَِذا َتَكلَّاَم كانت ثناياه برَّ : أي ورج من بني ثناياه -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -( َوْ

 مَل النُّور عند كالمه.
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-قال يف وصف النَّبي  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أشار بذلك ملا رواه الُمذيُّ عن ابن عباٍس 

: أي «ئَِي رِ  مَ لَّ كَ ا تَ ذَ إِ »، «اهُ ايَ نَ ثَ  َبنْي  نْ مِ  ُج رُ َوْ  ورِ النُّ ئَِي كَ رِ  مَ لَّ كَ ا تَ ذَ إِ »: -َلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللَُّ عَ 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - «اهُ ايَ نَ ثَ  َبنْي  نْ مِ  ُج رُ َوْ »: أي مَل النور «ورِ النُّ كَ »ُأْبرِصَ 

دددددداَم  ددددددٌم َوُربَّ  َضددددددِحُكُه َتَبسُّ
 

 ْبددددَد  َنَواِجددددَذ َكددددُدرع ُنظِدددداَم أَ  
 

مٌ كان ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي  م.َضِحُكُه َتَبسُّ  (: أي ُجلُّ ضحكه التَّبسُّ

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -جاء ذلك يف حديث الُمذي يف حديث هند بن هند يف وصفه النَّبي 

مْ  ُجلُّ َضِحكِهِ »قال:  -َوَسلَّمَ   أخرجه الُمذي. «التََّبسُّ

أحياَنا يضحك حتَّط تبدو  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: يعني أنَّ النَّبي َأْبَد  َنَواِجذَ  َوُربَّاَم )

 نواجذه.

ونواجذ مجَ: ناجٍذ، وهي: أقىص األباس، أو هي: األنياب، أو األباس التي تِّل 

 األنياب.

َصىلَّ اهللَُّ -ولي  هو الغال ، فالغال  أنَّ ضحك النَّبي وهذا وقَ يف بعض األحوال 

حا  أنَّه ربام ضحك حتَّط بدت  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  م، ولكن صحَّ أيَضا يف األحانيث الصِّ التَّبسُّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نواجذه 

مرأته يف َّنار رمضان، كام يف البباري وغريه عن أيب هريرة يف ش ن األعرايب الذي واقَ ا

ر وال يستطيَ أن  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وأمره النَّبي  ر فقال: أنَّه ال جيد ما ُيكفِّ أن ُيكفِّ

ق به فقال: )أعىل أحوج  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يصوم، ف عطاه النَّبي  متَرا وأمره أن يتصدَّ
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َصىلَّ اهللَُّ -حتَّط بدت نواجذه  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بي منَّا يا رسول اهلل؟!( فضحك النَّ 

 .-َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

م  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فهذا وقَ أحياَنا عند التَّع ُّ  ولكن غال  ضحك النَّبي  التَّبسُّ

م»كام قال هند بن هنٍد:   .«ُجلُّ َضِحكِِه التََّبسُّ

اَم  َضِحُكهُ )  ٌم َوُربَّ  (.َكُدرع ُنظاَِم (: أي يف بعض األحيان ُيْبدي نواجذه، وهي يف ُحْسنِها )َتَبسُّ

ددْوِت فِيددِه َصددَحُل    َكدداَن َجِهددرَي الصَّ
 

ددددددُل   ٌ ُمَفصَّ  َوُنْطُقددددددُه ُمَبددددددنيَّ
 

ْوِت ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي   .(: أي رفيعهَكاَن َجِهرَي الصَّ

وِت »جاء يف حديث أمِّ معبد عند ابن أيب عاصٍم يف ]اآلحان واملَاين[ قال:   «َكاَن َجِهرَي الصَّ

 جهري الصوت. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -جاء يف وصف النَّبي 

حُل شبه البَّحة يكون يف الصوت.َصَحُل صوته ) يِف    (: الصَّ

: أي بحٌة «يِف َصْوتِِه َصَحٌل » يف الطوال قالت: وجاء ذلك يف حديث أمِّ معبد عند الطَّ اين

 ولكنها خفيفة.

ُل وَ ) ٌ ُمَفصَّ ُل كان مبيَّنَا ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: يعني أنَّ منطق النَّبي ُنْطُقُه ُمَبنيَّ (: ُمَفصَّ

. ٌ  مل يكن  يَ الكالم، بل كان كالمه واصٌل بنيِّ

َنُكْم  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َما َكاَن النَّبي »ذي: جاء يف حديث عائشة عند الُم ُن َ ْ َيَّْسُ

يتكلَّم بكالٍم  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان النَّبي  «َهَذا، َوَلكِنَّه َكاَن َيَتَكلَّْم بَِكالٍم ُيبِيِّنُُه َفْصل

 .-اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ -فصٍل ُمبنيَّ ال ُيَِّسُن: ُيَِّسُع يف كالمه 
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دددْذ َكددداَن َلدددهْ  ِة اللَّ  َوَخددداَتُم النُُّبدددوَّ
 

ددداُه َكدددِ رَّ احلََ َلدددةْ    بِدددنُْغِض ُيَّْسَ
 

خاتم النُّبوة، أخرج البباريُّ يف صحيحه  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان يف ظهر النَّبي 

ائ  بن ي يد أنَّه جاء للنَّبي  َفنََظْرُت َخاَتَم النُُّبَوِة َبنْيَ »قال:  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ اهللَُّ-السَّ

ََْل َزِر احلََ َلةِ  وهو بضعٌة ناتئٌة يف كتف  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بني كتفي النَّبي « َكتَِفْيِه ِم

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبي 

 يف كتفه الُيَّس . -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ف النَّبي بضعٌة ناتئٌة يف كت خاتم النُّبوة:

ائ  بن ي يد قال:   -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِجْئُت النَّبي »قال كام يف البباري عن السَّ

ََْل َزِر احلََ َلةِ  : أي ا اتم يقال «ُبَوةِ َخاَتُم النُّ »َقال:  «َفنََظْرُت إىَِل َخاَتِم النُُّبَوِة َبنْيَ َكتَِفْيِه ِم

 بفتح التَّاء وبكَّسها )ا اَتم، وا اتِم( وأصله الطَّابَ.

بِنُْغِص بضمِّ النُّون وكَّسها: العظم الرقيق الذي يكون عىل طرحل الكتف. ) والنُّْغُض: 

اهُ   (: والنَّاغض: العظم الرقيق الذي يكون عىل طرحل الكتف، ومَله النَّاغض.ُيَّْسَ

:  ديم املع مة املكسورة وشدِّ املهملة )ِزٌر واحد األزرار(.بتق والِرزُّ

ُتوِر، أعني: أنَّ خاتم النُّبوة كان يف كتف النَّبي احلََ َلةْ و ) َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -(: بيٌت ُي يَّن بالسُّ

ائ  بن ي يد ب ِر احل لة. -َوَسلَّمَ   الُيَّس ، وقد شبَّهه الصحايبُّ السَّ

 احل لة: اختلفوا يف معنط زر

ُن بالسطور للعرائ ، واملران زر: أي - فيقل: ال رُّ واحد األزرار، واحل لة: مكاٌن ُي يَّ

 واحد األزرار.
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اء ُيقال: )رزة انرانة - زِّ بتقديم الرَّ وقيل: املران باحل لة هنا: طائٌر، واملران بال رِّ أو بالرِّ

بيضة احل لة يف ح مها باضت( هو بيضها، أي: كبيضة احل لة، أي: هو بضعٌة مَل 

 تقريَبا.

َوَرَأْيُت ا َاَتَم َعىَل َكتِِفِه »ويؤيد هذا ما جاء يف صحيح مسلٍم عن جابر بن َسُمَرة قال: 

َُْل َبْيَضِة احلاََمَمةِ  َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -أي: خاتم النُّبوة يف كتف النَّبي  «َرَأْيُت ا َاَتمَ »، «ِم

 ضة احلاممة.الُيَّس  مَل بي -َوَسلَّمَ 

 قال:

دددْذ َكددداَن َلدددهْ  ِة اللَّ  َوَخددداَتُم النُُّبدددوَّ
 

ددداُه َكدددِ رَّ احلََ َلدددةْ    بِدددنُْغِض ُيَّْسَ
 

َفنََظْرُت إىَِل َخاَتِم النُُّبَوِة »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-يف مسلٍم عن عبد اهلل بن  ج  

ََّآلِيَل َبنْيَ َكتِِفيِه ِعنَْد َناِغِض َكتِِفِه مُجَْعا عَ  ََاِل ال : «َلْيِه ِخياَلٌن َكَ ْم َُ بالضمِّ ، انُْم َِ : أي كانُْم

َُ الكفُّ مَ األصابَ.  الكفُّ مَ األصابَ، مُج

. َِ  يعني: أنَّه بضعٌة كانُْم

ِعنَْد  َفنََظْرُت إىَِل َخاَتِم النُُّبَوِة َبنْيَ َكتِِفيهِ »: -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-قال عبد اهلل بن  ج  

قيق الذي يكون عىل طرحل الكتف األعىل. «َناِغِض َكتِِفهِ   وهو العظم الرَّ

، مَل يد اإلنسان إذا ُقبَِضت، إذا ُقبَِضت ُقبَِضت أصابعها. «مُجَْعا» َِ  أي: كانُْم

 انُمَ بالضم: الكفُّ مَ أصابعه.

ام األسون الذي يكون يف الوجه ونحوه.  وا يالن: مجَ خاٍل وهو الشَّ



 نظم الشمائل النبوية

 

33 

 

ََّآل: مجَ ُثؤُلوٍل معروحل.  وال

: أي شاٌم «َفنََظْرُت إىَِل َخاَتَم النُُّبوِة َبنْيَ َكتَِفْيِه ِعنَْد َناِغِض َكتِِفِه مُجَْعا َعَلْيِه ِخيالنٌ »قال: 

ََّآلِيَل » ََاِل ال َريِضَ َاهللَُّ -أخرجه مسلٌم يف صحيحه من حديث عبد اهلل بن  ج   «َكَ ْم

 .-َتَعاىَل َعنْه

ٍَ َحْوَلدددُه ِخدددياَلنُ أَ  َْدددُل مُجْددد  ْو ِم
 

ََّآلِيددددُل بِددددِه َتددددْ َنانُ   َْددددُل ال  ِم
 

ٍَ قال: ) َُْل مُجْ ََّآلِيُل بِِه َتْ َنانُ  َحْوَلُه ِخياَلنُ (: الكفُّ املقبوضة، )َأْو ِم َُْل ال  (: أي حتُسُن به.ِم

 َوَكددددداَن َذا َعِقيَقدددددٍة إِْن َتنَْفدددددِرْق 
 

ُكَهدددددا إِْن تَ   ُ ُْ  تَِّفدددددْق َفَرَقَهدددددا َي
 

أس، والَفْرُق: َكاَن َذا َعِقيَقةٍ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي  (: العقيقة: شعر الرَّ

أس: تَّسحيه. عر عىل جانبه، تَّسحيه عىل جانبه، فْرُق الرَّ  إلقاء الشَّ

رأسه ومل يؤثر عنه أنَّه حلق رأسه  كان له شعٌر يف -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يف غري النُُّسِك، ما كان حيلق إال يف احلنِّ أو العمرة 

(: يعني إذا بلغت مبلغ أن ُتْفَرق فرقها، َفَرَقَها إِْن َتنَْفِرْق (: أي شعر رأسه )َوَكاَن َذا َعِقيَقةٍ )

عر عىل  جانبه. والَفْرُق: إلقاء الشَّ

، «إِْن اْنَفَرَقْت َعِقيَقتُُه َفَرَقَها َوإاِلَّ َفاَل »أشار بذلك ملا أخرجه الُمذي من حديث هنٍد قال: 

ُكَها إِْن َتتَِّفْق ) ُ ُْ  (.َي

ُرهْ    َشدددددْعُرُه ُمْغدددددَدْوِنحٌل ُيدددددَوفِّ
 

 لَِشدددْحَمِة األُْذِن َوَطدددْوَرا َيْضدددِفُرهْ  
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وان، أسون، )(: أي شديد الحٌل َشْعُرُه ُمْغَدْونِ ) ُرهْ سَّ (: جيعله وافَرا ضافَيا لَِشْحَمِة األُْذنِ  ُيَوفِّ

 حتَّط يبلغ شحمة أذنه، وشحمة األذن: ما الن من أسفله.

َشْعُرُه َيْبُلُغ »أشار بذلك إىل ما أخرجه البباري عن ال اء، وأخرجه أيَضا أبو ناون قال: 

 .«َشْحَمَة ُأذنِهِ 

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أنَّه أحياَنا يضفر شعره  (: يعنيَوَطْوَرا َيْضِفُرهْ )

َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل -وأشار بذلك إىل ما يف الُمذي من حديث أمِّ هانئ بنت أيب طالٍ  

َُ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَّبي »: -َعنَْها ة َوَلُه َأْرَب َة يِف َفْتِح مكَّ : أي «َغَدائِر َقِدَم َمكَّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ضفائر، يعني: أنَّه كان قد ضفَر رأَسُه 

 َكدداَن َرْجدداَل َغددرْيَ َجْعددٍد ُمْفددِرطِ وَ 
 

 َبدددْل َكددداَن َبدددنْيَ َسدددَبٍط َوَقَطدددطِ  
 

ِجُل، هوَرْجاَل ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان النَّبيُّ  ْجُل هو: الرَّ عر الذي يكون (: الرَّ : الشَّ

ُبوَطِة وانُعونِة.  بني السُّ

عر أحياَنا يكون شديد االسُسال كشعور الُفرس، وأحياَنا يكون جعَدا أي: مُاكَبا  الشَّ

ِجل، وهي: غال  شعور العرب، أال تكون  كشعور احلبشة، واملن لة الوسط بينهام هي: الرَّ

ُبوطة واالسُسال، وأال تكون أيَض  ا شعورهم مُاكبَة قويَة شديدة كشعور شديدة السُّ

 احلبشة ونحوهم.

ُبوطة  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فالنَّبيُّ  ِجُل( هو ما بني السُّ ْجُل والرَّ كان شعره َرِجاَل، و)الرَّ

بط هو: املسُسل.  وانعونة، وانعد هو: املُاك ، والسَّ
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ْعرِ »قال:  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ -أخرج أْحد عن أنٍ  يف وصف النَّبي  ، «َكاَن َرْجَل الشَّ

 ومَل ذلك يف الُمذي عن أيب هريرة.

حيحني عن قتانة قال: س لت أنَسا كيف كان شعر النَّبي  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ويف الصَّ

َكاَن »خرجه الشيبان عن أن : أ «َكاَن َشْعَرا َرْجاَل َلْيَ  بِاْنَْعِد َواَل بِالَسْبطِ »؟ قال: 

ديد املُاك ، «َشْعَرا َرْجاَل َلْيَ  بِاْنَْعدِ  : أي املُسل أيَضا كشعور «َواَل بِالَسْبطِ »: أي الشَّ

 الُفرس.

ديد َبْل َكاَن َبنْيَ َسَبٍط َوَقَططِ (: لي  ُمْفِرَط انعونة، )َغرْيَ َجْعٍد ُمْفِرطِ )  (: القطط: الشَّ

 انعونة.

ددديَن َشدددْيُ  حِلَْيتِدددهْ مَلْ يَ   ْبُلدددِغ الِعَّْشِ
 

 َوَرْأِسدددِه َفَكددداَن َذا ِمدددْن ِحْلَيتِدددهْ  
 

ينَ )  .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: عدن شيبه مَلْ َيْبُلِغ الِعَّْشِ

 -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أشار بذلك إىل ما أخرجه البباري يف صحيحه عن أن  بن مالٍك 

اُه اهللُ »: -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -لنَّبي قال يف وصف ا َوَلْيَ  يِف  -ُسْبَحاَنُه وَتَعاىَل -َوَتَوفَّ

وَن َشْعَرَة َبْيَضاءَ   أخرجه البباري من حديث أن .« َرْأِسِه َوحِلَْيتِِه ُعَّْشُ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -( من وصفه َفَكاَن َذا ِمْن ِحْلَيتِهْ )

ََْن َقددددَدٍم َوَكددددفِّ وَ   َكدددداَن َشدددد
 

 َوَسدداِئَل األَْطددَراحِل َأْقنَددط األَْنددِف  
 

َُْن: الغليُظ. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان النَّبي  ، والشَّ ََْن القدم والكفِّ  َش
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َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -َكاَن َرُسوُل اهللِ »أشار بذلك إىل ما أخرجه البباريُّ عن أن ، قال: 

نْيِ  -َسلَّمَ وَ  ََْن الَقَدَمنْيِ َوالَكفَّ  .«َش

، وقد يتبانر إىل الذهنِّ من هذا تعارٌض بني  وقد جاء يف حديث أنٍ  يف وصفُه بلني الكفِّ

َِْن: أي الغليظ، وبني وصفه باللني يف حديث أنٍ  كام قال:  َوَما ملََِسْت َيِدي »وصفه بالش

: الغلَظ يف «-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َحِريرَة َأْلنَيَ ِمْن َكفِّ َرُسوِل اهللِ  ، وجُيمَ بني ذلك ب نَّ

 العظم، وأنَّ اللني يف انسد.

(: أي  تدَّ األصابَ، وُيرو : )شائل َسائَِل األَْطَراحِل ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان 

 ند الُمذي.األْطَراحِل( بالشني املع مة، جاء ذلك يف حديث هند بن هند ع

(: الَقنَط يف األنف هو: طوله مَ نقة أرنبته َأْقنَط األَْنِف ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان 

 وحدٍب يف وسطه، أن يكون طوياَل ولكنه لي  بائنَا يف الطُّول، ويف وسطه حدب.

مم. فالقنط:  هو من لٌة بني الفط  والشَّ

 شدة احدناب األنف. الفطُ :

 أيَضا بروزه ونتوءه. مم:والشَّ 

أنفه كان بني األفط  واألشم، فكان أقنط وهو من لٌة بني  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -والنَّبي 

مم.  الفط  والشَّ

 : والِعرننُي: األنف.«َأْقنَط الِعْرننِْي »ويف حديث هنٍد عند الُمذي: 
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ينْ وَ  ََ انَبِدددنِي َسدددْهَل ا َددددَّ  َواِسددد
 

ْنددَدينْ َشددْبَح الدد  َراَعنْيِ َطِويددَل ال َّ  ذِّ
 

ينْ وَ ) ََ انَبنِِي َسْهَل ا َدَّ واسَ انبني، جاء يف  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان النَّبي  (:َواِس

ََ انَبنِيِ »الُمذي من حديث هنٍد قال:  ينْ وفيه أيَضا: ) «َكاَن َواِس  (. َسْهَل ا َدَّ

ْنَدينْ و ) َراَعنْيِ »ويف مسند اإلمام أْحد عن أيب هريرة قال:  (:َطِويَل ال َّ  .«َكاَن َشْبَح الذِّ

 «َسْلَطُهاَم »واسَ انبني، وكان سهل ا دين ويف روايٍة:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان 

اه  ان لي  فيهام نتوٌء، وال يفوت حلم  -جان  وجهه-واملعنط: أسيلهام: أي خدَّ مستويَّ

 ا فهام مستويان أملسان.بعضهام بعَض 

َراَعنْيِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان  (: أي عريضهام، وقد جاء ذلك يف حديث َشْبَح الذِّ

 أيب هريرة عند أْحد.

ْنَدينْ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان  (: أي طويل الذراعني، جاء ذلك يف َطِويَل ال َّ

 ي.حديث هنٍد عند الُمذ

ْحَيددةِ  ددْدِر َكددثَّ اللِّ  َكداَن َعددِريَض الصَّ
 

َْددددِل ِجيددددِد ُنْمَيددددةِ    ُعنُُقددددُه َكِم
 

ْدرِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان  (: جاء ذلك يف حديث هند بن هند أخرجه َعِريَض الصَّ

ْدِر َبِعيَد َما َبنْيَ املِنْكَِبنيِ »الُمذي، قال:   .«َكاَن َعِريَِض الصَّ

(: أي كَيَفها، جاء ذلك طبَعا َكثَّ اللِّْحَيةِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: أي كان اللِّْحَيةِ  َكثَّ )

، وعند النَّسائي من حديث -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-عند أْحد يف حديث عِّلِّ بن أيب طالٍ  

 .«َكثُّ اللِّْحَيةِ »: -ْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللَُّ َعلَ -ال اء أيَضا بسنٍد صحيٍح قال يف وصفه 
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َِْل ِجيِد ُنْمَيةِ (: أي رقبته )نُُقهُ عُ ) ُعنُُقُه (: وغاير بيت اللَّفظني، العنق هي: اِنيد، فقال: )َكِم

َِْل ِجيِد ُنْمَيةِ   ( مَ أنَّ العنق هي نف  اِنيد، ولكنه أران بذلك عدم تكرار اللَّفظ.َكِم

مية: بانيد كراهية تكرار اللَّفظ، وأشار ةذا إىل ما أخرجه الُمذي الصورة، وع َّ  والدُّ

مية: الصورة، والصورة أصاَل يشبِّهون ةا  «َكَ نَّ ُعنَُقُه ِجيُد ُنْمَية»يف حديث هند قال:  والدُّ

ما ُيبالغون يف ُحسنه؛ ألنَّ من ش ن صاح  التمَال والصورة أن يت نَّق يف ُحسنه ويف 

 ده.ُصنعه، فهو يصنعه بي

 َضددْبَم الَكددَراِنيِ  َجلِيددَل الَكتِدددِ  
 

ََ امُلَشدداِ  َوُهددَو َعْبددُل الَعُضدددِ    َمدد
 

(: أي عظيم َجلِيَل (، وكان )َضْبَم الَكَراِني ِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أي: كان النَّبيُّ 

 (.َعْبُل الَعُضدِ (، وكان )املَُشا ِ (، وجليل أي: عظيم )الَكتِدِ )

 مجَ كرنوٍس، وهي رؤوس الِعَظام. كراني :

 وقيل: ُمْلَتَقط كلَّ عْظٍم. -

 -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(، وكان َضْبَم الَكَراِني ِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فكان النَّبي 

م أعىل مق والكاهل:(: والَكتُِد بفتح التَّاء وكَّسها: الكاهل، الَكتِدِ (: أي عظيم )َجلِيَل ) دَّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -( َجلِيَل الَكتِدِ الظَّهر  َّا يِّل الُعنق، فكان )

 (: مَجَ ُمَشاشٍة وهي: رؤوس العظام.املَُشا ِ (: أي عظيم )َجلِيَل وكان أيَضا )

بم، والَعُض َعْبُل الَعُضدِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان   ُد معروحل.(: العبُل: الضَّ
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قال يف  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-جاء يف حديث الُمذي وأْحد عن عِّلِّ بن أيب طالٍ  

 .«َضْبَم الَكَراِني ِ »: -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وصف النَّبي 

 :  .«َجلِيُل املَُشاِ  َوالَكتِِد، َعْبُل الَعُضدِ »ويف حديث الُمذي عن عِّلع

امئل. «َعْبُل الَعُضدِ »كذلك أنَّه: جاء أيَضا   وهذه ذكرها عياض يف الشَّ

 :-َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -ل املؤلف اق

ددددددَبٍة   ةْ ِقيَقددددددرَ َأْجددددددَرَن َذا َمَّْسُ
 

 ةْ َوُعْكنَددددددٍة َراِئَقددددددٍة َأنِيَقدددددد 
 

 ٌر َوبَِ َعدددددداعْ بَِمنْكَِبْيددددددِه َشدددددد
 

َراَعنْيِ َمَعددا  ددْدِر ِمنْددُه َوالددذِّ  َِل الصَّ
 

 وُبددددنْ يَ  نْيِ مَ دَ الَقدددد يَح ِسددددمَ  انَ َكدددد
 

  ُّ َصدددديُ  ذْ إِ  اءُ امَلددد هِ ْيددددمَ دَ قَ  نْ َعددد 
 

 ةْ وَشدددا ُْحُ ذَ  نْيِ َصدددمْخَ األَ  انَ َصدددمُخْ 
 

 ةْ وَشدددددهُ نْ مَ  َعِقدددددٍ   هِ اقِ  َسددددديِف  
 

 اَعدددديمَجِ  َمْهدددداَم َيْلَتِفددددْت  بِددددُل قْ يُ 
 

 ايَعددددرِ ذَ  هُ يَ ْشددددا مَ َنددددوْ هَ  َوَكددددانَ  
 

 َوُْطدددوط وَ َشدددمَ  نْ ا إِ َعدددلْ قَ  وُل  ُ َيددد
 

دددددددَؤاتَ    طُّ حَ نْ  َيددددددداَم نَّ  َ َكددددددد َكفُّ
 

 هْ رِ َظدددنَ  لُّ ُجددد انَ َكدددوَ  ٍ  بَ َصددد نْ ِمددد
 

ددبَ  ضُّ َغدد هُ ياَم ِسدد نْ ِمددوَ  َظدداحَلْ    هْ رَصِ
 

ْيدددهِ كَ  َ ْقلِدددُ  يَ   ْ  ِ دددعَ  وَ ا ُهدددذَ إِ  فَّ
 

ددد   ْ  ِضدددغَ ُيِشددديُح إِْن وَ  ريُ ِشددديُ  اِةَ
 

ددددديُ  َذاإِ  ْسدددددَتنرُِي َوْجُهدددددهُ يَ وَ   ََّسْ
 

ددد َ كَ     َمدددرْ قَ ُة ْطَعدددقِ  نِ ْسددد احلُ يِف  هُ نَّ
 

 َوَغالَِبددددا ُيْكَِددددُر َمدددد َّ حِلَْيتِددددهْ 
 

تِددددهْ    ِعنْددددَد اْهتاَِمِمددددِه بِددددَ ْمِر ُأمَّ
 

ددددداَم رُ وَ  دددددةْ بِ  وْ أَ  ِبُِعدددددوٍن  بَّ  ِمْبرَصَ
 

ددد َأْضدددَمَرهْ  ضِ رْ  األَ يِف  َت َكدددنَ    لَِِّسع
 

لِددُ    طَتَهددانْ  َُمْلِددٌ  بِددهِ  ْيددُث َح  جَيْ
 

دددُه رَ  َلْيدددهِ عَ  ىلَّ َصددد   اتَِهدددانْ  اَل بِدددبُّ
 

  ويف ُنسبتي زيانة بيتني قبل البيت األخري ومها:
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 َكدددداَن َيتَّكِددددي َعددددىَل ِوَسدددداَنهْ وَ 
 

 َعدددىَل الَيَسددداِر َبْعُضدددُهْم َقدددْد َزاَنهْ  
 

ددداَم اْسدددَتْلَقط  ددداَم اْحَتَبدددطَوُربَّ  َوُربَّ
 

 بَِمْسدددِ ٍد َوالُقْرُفَصدددا َكااِلْحتَِبدددا 
 

 :-َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -قال 

دددددد  ةْ ِقيَقددددددرَ َبٍة َأْجددددددَرَن َذا َمَّْسُ
 

 ةْ َوُعْكنَددددددٍة َراِئَقددددددٍة َأنِيَقدددددد 
 

عر، وكان َأْجَرنَ كان ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي  ه الشَّ ( واألجرن: الذي مل يعمَّ

َبةٍ له ) در نازاَل إىل البطن.َمَّْسُ  (: واملَُّسبة: شعر يكون يف وسط الصَّ

(: َأنِيَقةْ (: أي حسنٌة )َرائَِقةٍ كنة: ما انطو  من البطن، وهي )(: والعُ ُعْكنَةٍ وكانت له )

 ُمْعِ َبٌة.

َبةٍ »أشار ةذا إىل ما يف حديث عِّلع عند الُمذي:   .«َأْجَرُن ُذو َمَّْسُ

 ٌر َوبَِ َعدددددداعْ بَِمنْكَِبْيددددددِه َشدددددد
 

َراَعنْيِ َمَعددا  ددْدِر ِمنْددُه َوالددذِّ  َِل الصَّ
 

كان يف منكبيه شعر، وكان يف أعِّل صدره شعٌر،  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللَُّ-يعني: أنَّ النَّبي 

 ويف ذراعيه شعٌر.

َراَعنْيِ َواملَنْكَِبنْيِ َوَأَعاَِل »أشار بذلك إىل ما يف الُمذي من حديث هنٍد قال:  َأْشَعُر الذِّ

ْدرِ   .«الصَّ

 وُبددددنْ يَ  نْيِ مَ دَ الَقدددد يَح ِسددددمَ  انَ َكدددد
 

  ُّ َصدددديُ  ذْ إِ  اءُ امَلددد هِ ْيددددمَ دَ قَ  نْ َعددد 
 

، َمِسيَح الَقَدَمنْيِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان  ٌق وال تكَّسُّ (: أي أملسهام، لي  فيهام تشقُّ

. ٌق وال تكَّسُّ  لي  يف أقدامه تشقُّ
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مُخَْصاَن األمَْخََصنْيِ َمِسيَح »: -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-جاء يف الُمذي من حديث هنٍد 

، َينُْبو َعنُْهاَم املَاءُ القَ   .«َدَمنْيِ

(: إذا ُص َّ املاء عىل قدميه سال عنهام وجتاوزمها، وهذا يدلُّ َعْن َقَدَمْيِه املَاُء إِْذ ُيَص ُّ  َينُْبو)

ام ملساوان.  عىل ملوستهام، أي: يسيل عنهام املاء بَّسعٍة فال يَبت عليهام؛ ألَّنَّ

 ةْ َشدددوا ُْحُ ذَ  نْيِ َصدددمْخَ األَ  انَ َصدددمُخْ 
 

 ةْ وَشدددددهُ نْ مَ  َعِقدددددٍ   هِ اقِ  َسددددديِف  
 

(: األمخص من القدم: املوضَ الذي ال مُخَْصاَن األمَْخََصنْيِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان 

ط باألمخص يف باطن القدم وال  يلصق باألرض عند الوطء، ناخل القدم هناك ما ُيسمَّ

ط باألمخص. يم ُّ األرض عانَة، من ش نه أنَّه ال يم ُّ   األرض، هذا ُيسمَّ

(: أي ضامر األمخص، ضامر بطن مُخَْصاَن األمَْخََصنْيِ ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فكان النَّبيُّ 

مبناها عىل احلُسن املحمون يف  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -القدم ُضمَرا متوسَطا؛ ألنَّ صفاته 

 األمور.

احلديث الذي قرأناه آنَفا وهو: احلديث الذي أخرجه الُمذي عن هند بن أشار بذلك إىل 

، «األمَْخََصنْيِ »أي: ضامر  «مُخَْصانَ »قال:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هنٍد قال يف وصف النَّبي 

،  «َمِسيَح الَقَدَمنْيِ » ق وال تكَّسُّ  .«املَاءُ َينُْبو َعنُْهاَم »أي: أملسهام لي  يف قدميه تشقُّ

(: أي يف ساقه ُْحوشٌة أي: يِف َساِقهِ  َذا ُْحُوَشةْ (: كان ) َساِقِه َعِقٍ  َمنُْهوَشةْ يِف  َذا ُْحُوَشةْ )

 نقٌة.
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َكاَن يِف َساَقي َرُسوِل اهللِ »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أخرج الُمذي عن جابر بن َسُمَرَة 

اَم، َوُكنَْت إَذا َنَظْرَت إَِلْيِه ُقْلَت:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ُْحُوَشٌة، َواَل َيْضَحُك إاِلَّ َتَبسُّ

 .«أْكَحُل َوَلْيَ  بَِ ْكَحل

(: وبالشني املع مِة، وُيْرو  بالسني، َعِقٍ  َمنُْهوَشةْ ذا ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان 

)منهو  العق ( بسنٍي مع مٍة ومهملٍة: أي قليل حلم  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فكان 

ر الَقَدِم، كان قليل حلم العِقِ .  العق ، والَعِقُ  مؤخَّ

َكاَن َرُسوُل »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-وأخرج مسلٌم يف صحيحه عن جابر بن َسُمَرَة 

ََ الَفمَّ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهللِ  ، َمنُْهوَس الَعِقَبنيِ َضلِي : أي قليل حلم «، َأْشَكَل الَعنْيِ

 العِق .

 اَعدددديمَجِ بِددددُل َمْهدددداَم َيْلَتِفددددْت قْ يُ  
 

 ايَعددددرِ ذَ  هُ يَ ْشددددا مَ َنددددوْ هَ  َوَكددددانَ  
 

إذا التفت التفت بكامل وجهه، إذا  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: كان ُيْقبُِل َمْهاَم َيْلَتِفْت مَجِيَعا)

.ال ا لِْفَتٌة امُلتك ِّ  تفت التفت ب ميَ بدنه ال ب عىل الُعنُِق؛ ألَّنَّ

َصىلَّ -يف وصفه النَّبي  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أخرج البباريُّ يف ]األنب املفرن[ عن عِّلِّ 

 .«إَِذا الَتَفَت الَتَفَت مَجِيَعا»قال:  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 . «َوإَِذا الَتَفَت الَتَفَت مَجِيَعا»لُمذي: ويف حديث هنٍد عند ا

فق  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: أي كان ميشُّ النَّبي َوَكاَن َهْوَنا َمْشَيهُ ) هوَنا، ا ون: الرِّ

ِذيَن َيْمُشوَن َعىَل األَْرِض َهْوَنا﴾والتُّؤنة   .[63]الفرقان:﴿الَّ
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طِو، فمَ أنَّ يف مشيه تؤنَة ورفَقا إال أنَّه كان واسَ واسَ ا  (: أيايعَ رِ ذَ ومَ ذلك كان )

(: أي واسَ ا ْطِو ُيبارك يف مشيه فيقطَ املسافات الكبرية مَ أنَّه يظهر عليه ايعَ رِ ذَ ا طِو )

فق.  التُّؤنة والرِّ

 َوُْطدددوط وَ َشدددمَ  نْ ا إِ َعدددلْ قَ  وُل  ُ َيددد
 

دددددددَؤاتَ    طُّ حَ نْ  َيددددددداَم نَّ  َ َكددددددد َكفُّ
 

جل بقوٍة من غري اختياٍل وَجٍر.َقْلَعاَيُ وُل إذا مشط )  (، القلَ والتَّقلَُّ: رفَ الرِّ

ََ »جاء يف حديث هنٍد عند الُمذي:  يًّا َوَيْميِش َهوَنا، َذِري إَِذا َزاَل َزاَل َقْلَعا َوُْطو َتَكفِّ

 .«يَعاِمْن َصَبٍ ، َوإَِذا الَتَفَت الَتَفَت مَجِ  َمَشط َكَ نَّاَم َينَْحطُّ املِْشَيِة إَِذا 

 (: أي ي يل رجله من األرض قلَعا فريفعها بقوٍة.َيُ وُل َقْلَعا)

َؤا إِْن َمَشط َوَوُْطو) ام، ب ن َتَكفُّ (: إذا مشة تكفَّ ، والتَّكُفؤ: الذهاب يف َسنن امليش إىل ُقدَّ

ام.  يسري مستقياَم إىل ُقدَّ

َأْزَهَر اللَّوِن  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ -َكاَن النَّبي »وأخرج مسلٌم يف صحيحه عن أنٍ  قال: 

ؤ: امليش عىل َسنٍن واحٍد يف السري.«َكَ نَّ َعَرَقُه اللُّؤُلؤ إَِذا َمَشط َتَكفَّ   ، والتَّكفُّ

اَم َينَْحطُّ إذا مشط ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وكان  (: أي يقلَ رجله كام يقلَ ِمْن َصَبٍ   َكَ نَّ

بص ر، فإنَّ األرض جتذبه فهو ين ع رجله بقوٍة. الشَّ  الذي يميش يف صبٍ  : يتحدَّ

ب :  بالتَّحريك املنحدر من األرض. والصَّ

 يف ]املَلَّث[: )ِرَقة شوٍق وهوان َصَبَبة(. -َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -قال ابن مالٍك 
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بابة: بقية املاء أو الَّشَّ  ب : املكان وصبٌ  يف مجعه صباٌب منحدر األمُكن، والصُّ اب، فالصَّ

 املنحدر.

ٍَ منحدٍر، ك نَّه ين ل فاإلنسان ِمْن َصَبٍ   َكَ نَّاَم َينَْحطُّ واملعنط: ) ( أي: ك نَّه ين ل يف موض

 (.ِمْن َصَبٍ   َكَ نَّاَم َينَْحطُّ إذا كان ين ل يف موضَ منحدر يرفَ رجله بقوة، قال: )

املالحظة أي: النَّظر  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نظر النَّبي  (: كان ُجلُّ حَلَْظا َوَكاَن ُجلُّ َنَظِرهْ )

ه  ِ بمؤخرة العني، فكان ينظر إىل األشياء بقدر حاجته إليها ال نظرة احلريص الَّشَّ

ص   .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -املتفحِّ

هْ ) ضُّ غَ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ته (: من ِسامه: أي أماراته وعالماَوِمْن ِسياَمُه َغضُّ َبرَصِ

 البرص.

َخافَِض »قال:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -جاء يف حديث هنٍد عند الُمذي يف وصف النَّبي 

اَمُء، ُجلُّ َنَظِرِه املُالَحَظة  .«الطَّرحِل َنَظُرُه إىَِل األَْرِض َأْطَوُل ِمْن َنَظِرِه إىَِل السَّ

ْيدددهِ كَ  َ ْقلِدددُ  يَ   ْ  ِ دددعَ  وَ ا ُهدددذَ إِ  فَّ
 

ددد   ْ  ِضدددغَ ُيِشددديُح إِْن وَ  ريُ ِشددديُ  اِةَ
 

ْيِه إَِذا ُهَو َعِ ْ  ) يه، وقل   -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: كان َيْقلُِ  ََكفَّ إذا تع َّ  قل  كفَّ

ه  : َجْعُل َباطِنَها لألعىل، إذا تع َّ  قل  كفَّ  .-ِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللَُّ َعَليْ -الكفِّ

َها، َوإَِذا َتَع َّ  »وجاء ذلك يف حديث هنٍد عند الُمذي قال:  ِه ُكلَّ إَِذا َأَشاَر َأَشاَر بَِكفِّ

 ، وَقْلُبَها كام قلنا: َجعُل باطنها أعىل.«َقَلَبَها
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إَِذا َأَشاَر »(: يعني أنَّه إَذا أشار أشار بكفه مجيَعا، كام يف احلديث الذي قرأناه آنَفا: ا ُيِشريُ ِةَ )

ِه ُكلََّها  .«َأَشاَر بَِكفِّ

أشا  بوجهه: رصحل وجهه  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: إذا َغِضَ  َوُيِشيُح إِْن َغِضْ  )

 وأعرض.

 اِندُّ يف اإلعراِض وترك االلتفات. واإلَشاَحُة:

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -« ِههِ َوإَِذا َغِضَ  َأْعَرَض َوَشاَ  بِوْج »ويف حديث هنٍد عند الُمذي: 

 .-َوَسلَّمَ 

ددددديُ  َذاإِ  ْسدددددَتنرُِي َوْجُهدددددهُ يَ وَ   ََّسْ
 

ددد َ كَ     َمدددرْ قَ ْطَعدددُة قِ  نِ ْسددد احلُ يِف  هُ نَّ
 

 إذا ُ َّ استنار وجهه حتَّط ك نَّه قطعة قمر. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كان النَّبي 

َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل -ه عن كع  بن مالٍك أشار بذلك إىل ما أخرجه البباريُّ يف صحيح

ََّالثة الذين ُخلِّفوا، ويف  ور النَّبي  -َعنْه بن ول  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يف حديث ال

 -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَكاَن َرُسوُل اهللِ »توبة النَّفر الَالثة، قال كع  كام يف البباري: 

ُه ِقْطَعُة َقَمر، وُكنَّا َنْعِرحُل َذلَِك ِمنُه إَِذا ُ َّ   .«-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - اْسَتنَاَر َوْجَهُه َكَ نَّ

 َوَغالَِبددددا ُيْكَِددددُر َمدددد َّ حِلَْيتِددددهْ 
 

تِددددهْ    ِعنْددددَد اْهتاَِمِمددددِه بِددددَ ْمِر ُأمَّ
 

، وغال  اهتامم كَ -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يعني: أنَّ النَّبي  رَيا ما كان يم ُّ حليته إذا اهتمَّ

ته. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبي   اهتاممه ب مر أمَّ
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َصىلَّ -َكاَن النَّبيُّ »قالت:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنَْها-أخرج ابن حبَّان يف صحيحه عن عائشة 

هُ  -اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   .«يشٌء َأَخَذ بِلِْحَيتِهِ  إَِذا َأمَهَّ

ار يف مسنده عن أيب هريرة  َصىلَّ اهللَُّ -َكاَن النَّبيُّ »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-وأخرج الب َّ

َََر َم َّ حِلَْيتِهِ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ   ، ويف سنده رشدين بن سعٍد وهو ضعيف.«إَِذا اْهَتمَّ َأْك

ددددداَم رُ وَ  دددددةْ بِ  وْ أَ  ِبُِعدددددوٍن  بَّ  ِمْبرَصَ
 

ددد َأْضدددَمَرهْ  ضِ رْ  األَ يِف  َت َكدددنَ    لَِِّسع
 

(: أي خطَّ َنَكَت ربام ) -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ويف ُنسبٍة: )ِ ٍَم َأْضَمَره(، يعني: أنَّ النَّبي 

ةْ يف األرض )  (، املبرصة: ما يتوكَّ  عليه اإلنسان من عَصا أو نحوها؛بُِعوٍن َأْو بِِمْبرَصَ

 وذلك لٍَّس أضمره يف قلبه، أو  ٍم.

َِ »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أخرج الشيبان عن عِّلِّ بن أيب طال   ُكنَّا يف َجنَاَزٍة يِف َبِقي

 «ٌة َفنََك َفَقَعَد َوَقَعْدَنا َحْوَلُه َوَمَعُه خِمرَْصَ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الَغْرَقِد َفآَتاَنا َرُسوُل اهللِ 

َ ( واملعنط: ط ط  رأسه، نَكَ   َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -روي بالتَّبفيف: )نَكَ (، وروي )نكَّ

تِهِ »أو نكَّ ،  -َوَسلَّمَ   أي: وطُّ ةا خطًّا  يف األرِض مرَة بعد مرة. «َفَ َعَل َينُْكُت بِمْبرَصَ

« ٍ  َمنُْفوَسٍة إاِلَّ ُكتَِ  َمَكاَُّنَا ِمَن انَنَِّة َأْو النَّارِ َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد، َوَما ِمْن َنفْ »ثمَّ قال: 

عداء،  -اهلل َتَعاىَل -أس ل  اكم من السُّ  .«َوإاِلَّ َقْد ُكتَِبْت َشِقيََّة َأْو َسِعيَدة»أن جيعلنا وإيَّ

ََ  مسلم[: َينُْكُت: وطُّ ةا خَطا يس -َرِْحَُه اهللُ َتَعاىَل -قال النَّووي  رَيا مرَة بعد مرٍة، يف ]

ر املهموم، ) ةْ وهذا فعل املفكِّ اَم ِبُِعوٍن َأْو بِِمْبرَصَ ( أو  ٍم َِّسع َأْضَمَرهْ لِ َنَكَت يِف األَْرِض  َوُربَّ

 أضمره.
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لِددُ    طَتَهددانْ  َُمْلِددٌ  بِددهِ  ْيددُث َح  جَيْ
 

دددُه رَ  َلْيدددهِ عَ  ىلَّ َصددد   اتَِهدددانْ  اَل بِدددبُّ
 

مل يكن يقطَ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -( يعني: أنَّ النَّبي َتَهطجَيْلُِ  َحْيُث َُمْلٌِ  بِِه انْ )

ف وإنام كان جيل  حيث انتهط به امل ل ، إذا جاء إىل مجاعة جل  حيث انتهط به  الصَّ

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -امل ل  

ٍم َجَلَ  َحْيُث َينَْتِهي بِِه املَْ لُِ ، َوإَِذا اْنَتَهط إىَِل َقوْ »جاء يف حديث عِّلع عند الُمذي: 

ي مر الرجل جيل  حيث ينتهي  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -: أي كان النَّبي «َوَكاَن َيْ ُمُر بَِذلَِك 

 به امل ل  وال َيشقُّ الصفوحل ويتَّبذ لنفسه مكاَنا بني النَّاس.

ُه باَِل اْنتَِها) أن ُيصِّلِّ عليه صالَة مستمرَة  -ُسْبَحاَنُه وَتَعاىَل -ل اهلل (: أس َصىلَّ َعَلْيِه َربُّ

 نائمَة، وهذه خامتة هذه املنظومة.

 ويف بعض ُنَسِخ هذا النَّظم زيانة بيتني قبل البيت األخري ومها:

 َكدددداَن َيتَّكِددددي َعددددىَل ِوَسدددداَنهْ وَ 
 

 َعدددىَل الَيَسددداِر َبْعُضدددُهْم َقدددْد َزاَنهْ  
 

 بعضهم قد زان هذا أيَضا.

ددداَم اْسدددَتْلَقط  ددداَم اْحَتَبدددطَوُربَّ  َوُربَّ
 

 بَِمْسدددِ ٍد َوالُقْرُفَصدددا َكااِلْحتَِبدددا 
 

  يتَّكئ عىل وسانٍة عىل يساره. -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أي: كان النَّبي 

َعىَل  َنَخْلُت »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-أخرج أبو ناون والُمذي عن جابر بن َسُمرَة 

 .«يِف َبْيتِِه َفَرَأْيُتُه متَّكَِئا َعىَل ِوَساَنٍة َعىَل َيَساِرهِ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبي 
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اَم اْسَتْلَقط)  أحياَنا َيْسَتْلِقي، واالستلقاء: أن  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -(: يعني أنَّه َوُربَّ

ََ َعىَل َقَفاه.  َيْضَط 

ه أنَّه رأ  النَّبي أ ُمستلقَيا  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -خرج الشيبان عن عبَّان بن متيٍم عن عمِّ

 يف املس د، واِضَعا إحد  رجليه عىل األخر . 

جل رافَعا إحد  رجليه حمموٌل عىل حالٍة يقَ فيها  وما ورن من النَّهي عن استلقاء الرَّ

قد استلقط ووضَ إحد  رجليه  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبي  انكشاحل الَعْوَرِة، وإال فإنَّ 

حيحني يف احلديث الذي قرأنا آنَفا.  عىل األخر  كام ثبت يف الصَّ

 .-َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه َوَأْرَضاُه -وعمُّ عبَّان بن متيٍم هذا هو: عبد اهلل بن زيد بن عاصم 

اَم اْحَتَبط) : أحياَنا حْيَتبِي، واالحتباء هو أن جيل  الرجل عىل مقعدته وينص  ساقيه (َوُربَّ

وي خذ ثوَبا مَاَل فيضعه من أمام ساقيه ويعقده خلف ظهره، أو العك  ي خذه من ظهره 

ط باالحتباء، وهو من جْلسات العرب املشهورة.  ويعقده أمامه، وهذا ُيسمَّ

ربام احتبط، وربام أيَضا جل  القرفصاء، والقرفصاء قيل:  -لَّمَ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَس -فالنَّبيُّ 

جل ب ن جيل  عىل مقعدته وينص  ساقيه وحيتبي بيديه.  هي االحتباء باليد، أن حيتبي الرَّ

ها بغري ذلك فقيل هي: االحتباء باليدين، وقيل: أن جيل  عىل ركبتيه  ومنهم من فَّسَّ

يه.منكبًّا وُيْلِصَق بطنه بفبذيه ويت بَّ   ط كفَّ

َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه -َرَأْيُت النَّبي »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل َعنْه-البباريُّ عن ابن عمر  جهأخر

 الَكْعَبِة حُمَْتبَِيا بَِيِدهِ  -َوَسلَّمَ 
ِ
ت بُِه الُقرفصاء.«بِِفنَاء َ  ، وهذا ُفَّسِّ
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ليلَة  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بي وأخرج مسلٌم يف صحيحه عن ابن عباٍس أنَّه بات مَ النَّ

َفَصىلَّ »قال:  -َريِضَ َاهللَُّ َعنْه-أي خالة ابن عباٍس وهي: ميمونة بن احلارث -عند خالته 

َُ َنَفَسُه َراكِ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبي  َدا، إِْحَد  َعَّْشة َرْكَعَة ُثمَّ اْحَتَبط َحتَّط إيِنِّ ألَْسَم

 .-َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -« َفَلامَّ َتَبنيَّ َلُه الَفْ ُر َصىلَّ َرْكَعَتنِي َخفيَِفَتنيِ 

اهد قوله  .«ُثمَّ اْحَتَبط: »حملُّ الشَّ

إَِذا َجَلَ   -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َكاَن َرُسوُل اهللِ »وأخرج الُمذيُّ عن أيب سعيٍد قال: 

َريِضَ َاهللَُّ َتَعاىَل -، وقد ذكرناه أيَضا يف البباري عن ابن عمر «ْسِ ِد اْحَتَبط بَِيَدْيهِ يِف املَ 

 .-َعنْه

احلات، وةذا يكتمل التَّعليق عىل هذه املنظومة  واحلمد هلل الذي بنعمته وجالله تتمُّ الصَّ

الم عليك  م.املباركة، وآخر نعوانا أن احلمد هللِ ربِّ العاملني، والسَّ

 


