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\mw Gähpw IqSpXÂ kvt\ln¡pIbpw Cãs¸SpIbpw ImWm³ tamln¡pIbpw 
sN¿p¶ {]hmNI³(k) F§s\bmbncps¶¶dnbm³ \ap¡v tamlantÃ! C¡mcyw 
]ÞnX³amÀ AhcpsS {KÙ§fnÂ hfsc hniZambn tcJs¸Sp¯n sh¨n«pv. 
Ch¡mWv iamCÂ F¶v ]dbpI (DZm, iamCep ¯pÀapZn). _lpam\s¸« Aen(d)bpw 
D½p aA_Zv _ohnbpw \_n(k)sb hÀWn¨Xv hfsc {]ikvXamWv. s]mXpsh 
AÃmlp \ntbmKn¨ FÃm {]hmNI³amcpw kpµc³amcmbncp¶p. F¶mÂ Iq«¯nÂ 
Gähpw kuµcyapÅXv {]hmNIÀ¡mbncp¶p. 

 

يكم : عن أنس رضي هللا تعالى عنهما قال ان نب ما بعث هللا نبيا إال حسن الوجه حسن الصوت، وك
ا وصوتا ذي( أحسنهم وجه ال )ترم ا ق الى عنهم ن عازب رضي هللا تع راء ب م أر شيئا : عن الب ل

ه) متفق عليه( أحسن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الى عن ت، : وقال أنس رضي هللا تع د رأي ل شئ حسن ق ك
ن عساكر( فما رأيت شيئا قط أحسن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا) اب الى عنه ي هللا تع د رض ت أم معب : وقال

)البيهقي( من بعيد وأحاله وأحسنه من قريب -وأبهاه –ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أجمل الناس ك  

 
AhnS¶v N{µs\¡mfpw kqcys\¡mfpw kpµc\mbncps¶¶v kzlm_¯v ]dbp¶p. 

 

ُ عليه وسلم في لَْيلٍَة أضحيان َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ حَ  َّ ْمَراُء قال عن َجابِِر بن َسُمَرةَ قال  رأيت النبي صلى 
)الترمذي والنسائي(فََجعَْلُت أَْنُظُر إليه َوإِلَى اْلقََمِر فَلَُهَو أَْحَسُن في َعْينِي ِمَن اْلقََمر  

ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأن الشمس : قال أبو هريرة رضي هللا تعالى عنه
  )الترمذي وابن حباناإلمام أحمد و( تخرج من وجهه: وفي لفظ .تجري

وقال أبو عبيدة بن دمحم بن عمار بن دمحم بن عمار بن ياسر للربيع بنت معوذ رضي هللا تعالى 
  )رواه الدارمي( .يا بني لو رأيته لقلت الشمس طالعة: صفي لي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالت: عنها

 مع شمس قط إال غلب ضوؤه ضوء لم يقم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وقال ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما
  )رواه ابن الجوزي( الشمس، ولم يقم مع سراج قط، إال غلب ضوؤه ضوء السراج

  
 

AXpsImmWv Camw _qkzocn (d) ]mSnbXv: 

 
  فْهَو الذي تَمَّ معناهُ وُصوَرتُه

  ثمَّ اصطفاهُ حبيباً بارىء ُ النَّسمِ              
هٌ عن    شريٍك في محاسنهِ ُمنَّزَّ

   فََجْوَهُر الُحْسِن فيِه غيُر ُمْنقَِسم                                                             



 
   

HADIA CSE Khutba Notes (01.11.2019) 
   

F§s\bmbncp¶p \½psS \_n(k) 

 

 
\ndw: {]hmNIsâ \ndw sNa¸v IeÀ¶ shfp¸v Bbncp¶p. CXn\v Akvadv F¶mWv 
Ad_nbnÂ ]dbpI. 

 

  أزهر اللون ليس باآلدم وال باألبيض األمهقكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال أنس رضي هللا تعالى عنه
.رةكان ملسو هيلع هللا ىلص مشربا بحم: وفي رواية لمسلم)  متفق عليه) (اي الشديد(  

)   الترمذي( كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبيض كأنما صيغ من فضة: قال أبو هريرة وضي هللا تعالى عنه
كيف ترينها : ها أهدي لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شملة سوداء فلبسها، وقالقالت عائشة رضي هللا تعالى عن

يشوب سوادها بياضك وبياضك سوادها ! علي يا عائشة ؟ قلت، ما أحسنها عليك يا رسول هللا 
)ابن عساكر(  

Xebpw apSnbpw: {]hmNI³ (k) \Ã intcmKmw`ocyapÅ Bfmbncp¶p. apSn 
IdpIdp¯Xpw Xn§nbXpambncp¶p. ]sä NpcptXm hnSÀ¶tXm Bbncp¶nÃ. 
]nt¶m«v NoInbmÂ an¡hmdpw AXv sNhn¡p¶nhscbpw Nnet¸mÄ AXnsâ 
Xmgv`mKt¯¡pw Nnet¸mÄ NpaÂ hscbpw F¯nbncp¶p. 

 
  ) البخاري( كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضخم الرأس: أنس رضي هللا تعالى عنهعن 

)رواه الشيخان والترمذي والنسائي( َجْعٍد قََطٍط، َوالَ َسْبطٍ لَْيَس بِ : وقال أنس رضي هللا تعالى عنه  

 
F§s\bmbncp¶p ]et¸mgpw AhnS¶v apSn NoInbncp¶Xv? 

 

اي  »مكة ، وله أربع غدائر -ملسو هيلع هللا ىلص-قدم رسوُل هللا «: قالت :  -رضي هللا عنها  -أم هانئ عن 
إنما جعل شعر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورأسه غدائر  :قال ابن أبي خيثمة في تاريخه) الترمذي(الذوائب 

أربعا ليخرج األذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفانها ويخرج األذن اليسرى من بين غديرتين 
يكتنفانها ويخرج األذنان بياضهما من بين تلك الغدائر كأنهما توقد الكواكب الدرية بين سواد 

.شعره  

s\änbpw ]pcnIhpw: s\än ]c¶Xpw hnimehpambncp¶p. ]pcnIw I\w IpdªXpw 
\op hfªXpambncp¶p. cp ]pcnI§fpw tNÀ¶Xmbncp¶nÃ. AtXmsSm¸w 
Ah¡nSbnÂ t\cnb tcma§fpmbncp¶p. AhnsS \n¶v hnbÀ¸v Dän hogpambncp¶p. 
lÊm³ (d) ]mSn: 

  متى يبُد في الداجي البهيِم جبينهُ 
  جى الُمتََوقِّدِ يَلُْح ِمثَل ِمْصباحِ الدُّ              

  يكوُن كأحمدٍ  قد فمْن كان أْو منْ 
  نظاٌم لحّقٍ، أْو نكاٌل لملحدِ             

  
I®pIÄ: I®pIfpsS IrjvWaWn hfsc Idp¯Xpw AÃm¯ `mKw \Ã 
shfp¯Xpambncp¶p. Ah hnSÀ¶Xpw t]mfIÄ hepXpambncp¶p. AtXmsSm¸w 
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I®pIfpsS tImWpIÄ \oXmbncp¶p. kpdpa C«nsÃ¦nepw I®pIÄ kpdpa 
FgpXnbXv t]msebmbncp¶p. 

 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َضِليَع اْلفَِم أَْشَكَل اْلعَْيِن َمْنُهوعن  َّ ِ َصلَّى  َّ َس َجابَِر ْبَن َسُمَرة قَاَل َكاَن َرُسوُل 

أَْشَكُل اْلعَْيِن قَاَل َطِويُل ُشْفِر اْلعَْيِن قُْلُت َما اْلعَِقبَْيِن قُْلُت ِلِسَماٍك َما َضِليُع اْلفَِم قَاَل َعِظيُم اْلفَِم قُْلُت َما 
  )احمد( َمْنُهوُس اْلعَِقِب قَاَل قَِليُل لَْحِم اْلعَِقبِ 

كنت إذا نظرت إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قلت أكحل وليس : قال جابر بن سمرة رضي هللا تعالى عنه
  )أحمد( .بأكحل

  
I®nsâ {]tXyIX, AXpsImv ]n³`mKt¯¡pw AXpt]mse cm{Xn Ccp«¯pw 
ImWm³ Ignªncp¶p. 

 
روى ابن عدي والبيهقي وابن عساكر عن عائشة رضي هللا تعالى عنها، والبيهقي وابن عساكر 

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يرى بالليل في الظلمة كما يرى : عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما قاال
  .بالنهار في الضوء

َهْل تََرْوَن قِْبلَتِي هُهنَا فََوِهللا َما يَْخفَى َعلَيَّ ُخُشوُعُكْم َوالَ : ي ُهَرْيَرةَ، أَنَّ َرُسوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص، قَالَ أَبِ 
  )بخاري( ُرُكوُعْكم، إِنِّي ألََراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري

د ليلة اإلسراء كما أن موسى ملسو هيلع هللا ىلص كان يرى النملة إنما حدثت هذه اآلية له ملسو هيلع هللا ىلص بع: قال القاضي
.السوداء في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ بعد ليلة الطور  

tIÄhn: {]hmNIÀ¡v km[mcW BfpIÄ¡v tIÄ¡m³ Ignbm¯ iÐw 
(ae¡pIfpsS iÐw, J_vÀ in£bpsS iÐw) tIÄ¡m³ Ignbpambncp¶p. 

 
ُ َعْنهُ َقاَل َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم  َّ َهْل : بَْينََما َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َمَع أَْصَحابِِه ، إِْذ قَاَل لَُهْم : َرِضَي 

ِطيَط ِإنِّي ألَْسَمُع أَ : ال نَْسَمُع َشْيئًا يَا َرُسوَل ِهللا ، فََقاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص : تَْسَمعُوَن َما أَْسَمُع ؟ قَالُوا 
  )ترمذي و ابن ماجة( السََّماِء ، َوَما تُالُم أَْن تَئِطَّ َوَما فِيَها َمْوِضُع ِشْبٍر إِال َعلَْيِه َملٌَك َساِجًدا َوقَائًِما

ُ َعْنهُ َقاَل : َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ قَاَل  َّ ثَنَا َزْيُد ْبُن ثَابٍِت َرِضَي   ملسو هيلع هللا ىلص فِي َحائٍِط بَْينََما َرُسوُل هللاِ : َحدَّ
اِر َعلَى بَْغلٍَة لهُ َونَْحُن َمعَهُ فََجاَرْت بِِه فََكاَدْت تُْلِقيِه ، َوإَِذا أَْقبٌُر َخْمَسةٌ أَْو أَ  : ْربَعَةٌ ، َفَقاَل ِلبَنِي النَّجَّ

َماتُوا فِي اِإلْشَراِك : َمتَى َماَت َهُؤالِء َقاَل :  أَنَا ، فَقَالَ : َمْن يَْعِرُف أَْصَحاَب َهِذِه األَْقبُِر ؟ فَقَاَل َرُجٌل 
َ أَْن يُْسِمعَُكْم َعذَاَب الْ : ، َفَقاَل  َّ ةَ َستُْبلَى فِي قُبُوِرَها فَلَْوال أَْن ال تََدافَنُوا لََدَعْوُت  قَْبِر إِنَّ َهِذِه األُمَّ

  )مسلم( الَِّذي أَْسَمُع ِمْنهُ 
 
aq¡pw Ihnfpw: aq¡v arZpehpw aZy`mK¯v AÂ]w DbÀ¶v \nÂ¡p¶Xpambncp¶p. 
IhnÄ temeambncp¶p. amwkw Xpdn¨v \n¶ncp¶nÃ. 
hmb, ]ÃpIÄ, Dan\oÀ: hmb hnimehpw ]Ãv Xnf¡apÅXpw Bbncp¶p. Dan\ocn\v \Ã 
kpKÔambncp¶p. AXv Huj[ambncp¶p. ssJ_À bp²¯nÂ sN¦®v _m[n¨ 
Aen(d)¡v {]hmNI³ Xp¸p\oÀ ]pc«nb kw`hw {]ikvXamWtÃm (_pJmcn, apÉnw) 

 
ُ َعلَْيِه َوسَ  َّ ثَنِي أَْهِلي َعْن أَبِي قَاَل أُتَِي النَّبِيُّ َصلَّى  لََّم بَِدْلٍو ِمْن َماٍء َعْن َعْبِد اْلَجبَّاِر ْبِن َوائٍِل قَاَل َحدَّ

ْلِو ثُمَّ َمجَّ فِي اْلبِئِْر َففَاَح ِمْنَها ِمثُْل فََشِرَب ِمْنهُ ثُمَّ َمجَّ فِي الدَّْلِو ثُمَّ َصبَّ فِي اْلبِئِْر أَْو َشِرَب مِ  ْن الدَّ
  )احمد( ِريحِ اْلِمْسكِ 
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 بزق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في بئر بدارنا فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها: وقال أنس رضي هللا تعالى عنه
  )رواه أبو نعيم(

دخلت على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنا : عنها وقالت عميرة بنت مسعود األنصارية  رضي هللا تعالى
 .وأخواتي وهن خمس فوجدناه يأكل قديدا فمضغ لهن قديدة ثم ناولني القديدة فقسمتها بينهن

  .فمضغت كل واحدة قطعة فلقين هللا وما وجد ألفواههن خلوف
  )رواه الطبراني(

كنا نتطيب ونجهد لعتبة بن فرقد أن : وقالت أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد رضي هللا تعالى عنها
أخذني البثر على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، : نبلغه فما نبلغه وربما لم يمس عتبة طيبا، فقلنا له فقال

رواه البخاري في التاريخ ( .فأتيته، فتفل في كفه ثم مسح جلدي، فكنت من أطيب الناس ريحا
  )والطبراني

جاءت امرأة بذيئة اللسان إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يأكل قديدا، : تعالى عنهوقال أبو أمامة رضي هللا 
  .ال إال الذي في فيك: أال تطعمني ؟ فناولها مما بين يديه، فقالت: فقالت

فأخرجه فأعطاها فألقته في فمها فأكلته فلم يعلم منها بعد ذلك األمر الذي كانت عليه من البذاء 
  )يالطبران( والذرابة

بايعنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنا وأمي وخالتي فلما : بكسر القاف رضي هللا تعالى عنه -قال أبو قرصافة 
يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل ال أحسن وجها وال أنقى ثوبا وال ألين : رجعنا قالت أمي وخالتي

  )البيهقي( ورأينا كالنور يخرج من فيهكالما، 
 
XmSn: XmSn kar²hpw Idp¸pw Xn§nbXpambncp¶p. tcma§fnÂ BsI Ccp]tXmfw 

F®w am{Xta (17/18) \c¨ncn¶pÅq (_pJmcn, apÉnw) AXpsImv AhnS¶v 
ssaem©n D]tbmKn¨ncp¶nÃ. Gähpw IqSpXÂ \c¨ncp¶Xv Npnsâ Xmgv`mKs¯ 
tcma§fnembncp¶p. 
apJw: apJw hr¯mIrXnbnembncp¶p. CXns\¸änbpÅ kzlm_¯nsâ Nne 
hÀW\IÄ t\m¡pI: 

 

ال بل مثل : أكان وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مثل السيف ؟ قال: سئل جابر بن سمرة رضي هللا تعالى عنه
)مسلم( الشمس والقمر مستديرا  

القمر  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فخما مفخما يتألأل وجهه تأللؤ: هند بن أبي هالة رضي هللا تعالى عنهعن 
  )الترمذي( ليلة البدر

كالقمر ليلة : قالت .شبهيه لي: قالت امرأة حجت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال لها أبو إسحاق الهمداني
  )بيهقي( البدر، لم أر قبله وال بعده مثله

 كنت أخيط الثوب فسقطت اإلبرة فطلبتها فلم أقدر: يروى عن عائشة رضي هللا تعالى عنها قالت
  .رواه ابن عساكر .عليها، فدخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فتبينت اإلبرة بشعاع وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .ويروى عن ابن عباس رضي هللا عنه تعالى عنهما
لم يكن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ظل ولم يقم مع شمس إال غلب ضوؤه ضوء الشمس ولم يقم مع سراج : قال

  )رواه ابن الجوزي( .ال غلب ضوؤه ضوء السراجإ



 
   

HADIA CSE Khutba Notes (01.11.2019) 
   

F§s\bmbncp¶p \½psS \_n(k) 

 

كأنه قطعة قمر  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا سر استنار وجهه: كعب بن مالك رضي هللا تعالى عنهعن 
  )بخاري و مسلم(فكنا نعرف ذلك منه 

متفق ( سارير وجههأقبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مسرورا تبرق أ: وقالت عائشة رضي هللا تعالى عنها
  )عليه

 
ChsbÃmw Nne `mh\IÄ am{XamsW¶pw bmYmÀYyw CXns\¡mÄ F{Xtbm 
tasebmsW¶pw \mw Iq«¯nÂ a\Ênem¡Ww. Ihn ]dbp¶p: 
 

 كالبدر والكاف إن أنصفت زائدة 

لتشبيه كافا    هاننّ فال تظّ                   

يقولون يحكي البدر في الحسن وجهه    

وبدر الدجى عن ذلك الحسن منحط                                                         
 
Igp¯v: AhnSs¯ Igp¯v shÅn¡jvWw t]mse Xnf§p¶Xmbncp¶p. incÊpw 
DSepw tNÀ¶v \nÂ¡m¯ hn[w Igp¯v AÂ]w \on«mbncp¶p. Hcp {]XnabpsS 
Igp¯v t]mse F¶mWv lnµv ]dbp¶Xv (XpÀapZn) 
\p_pÆ¯nsâ koev: {]hmNIsâ CSs¯ tXmfnt\mSv tNÀ¶v (klolv apÉnw) 
Dmbncp¶ Hcp ASbmfamWv CXv. 

 
والحكمة في كون الخاتم عند نغض كتفه األيسر أنه معصوم من : قال السهيلي رحمه هللا تعالى

  .وسوسة الشيطان، وذلك الموضع منه يوسوس البن آدم
إيمانا ختم    لما ملئ قلبهوالحكمة في وضع خاتم النبوة على جهة االعتبار أنه ملسو هيلع هللا ىلص: وقال ايضا 

عليه كما يختم على الوعاء المملوء مشكا أو درا، فجمع هللا تعالى أجزاء النبوة لسيدنا رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص وتممه وختم عليه بختمه فلم تجد نفسه وال عدوه سبيال إليه من أجل ذلك الختم، ألن الشئ 

بير هللا تعالى لنا في هذه الدار إذا وجد أحدنا الشئ بختمه زال الشك المختوم محروس، وكذلك تد
وانقطع الخصام فيما بين اآلدميين، فلذلك ختم رب العالمين في قلبه ختما يطمئن له القلب وألقى 

  .فيه النور ونفذت قوة القلب فظهر بين كتفيه كالبيضة
اتم النبوة من خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ أو كل هل خ: سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه هللا تعالى

ال أستحضر في ذلك شيئا ولكن الذي يظهر أنه ملسو هيلع هللا ىلص خص بذلك : نبي مختوم بخاتم النبوة ؟ فأجاب
  .أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره: لمعان منها

لم يبعث هللا نبيا إال وقد كانت عليه شامة : الوروى الحاكم عن وهب بن منبه رحمه هللا تعالى ق
.النبوة في يده اليمنى، إال أن يكون نبينا ملسو هيلع هللا ىلص فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه ملسو هيلع هللا ىلص  

koÂ F§s\bmbncp¶p F¶ Imcy¯nÂ hyXykvX A`n{]mb§Ä ImWmw: 
aWnbdbnÂ Xq¡p¶ hncnbpsS _«¬ t]mse (_pJmcn, apÉnw), Npcp«n ]nSn¨ 
apãnsb t]mse (apÉnw), {]mhnsâ ap« t]mse (apÉnw), IqSn \nÂ¡p¶ apSn t]mse 
(AÒZv), Xffn \nÂ¡p¶ amwk¡jvWw t]mse, tXm¡nsâ Xnc t]mse, B¸nÄ ]gw 
t]mse, sIm¼psh¨ ASbmfw t]mse, aªbpw Idp¸pw tNÀ¶ adpIv t]mse, 
{]mhnsâ Imãw t]mse, A¯n¡mb t]mse, Xnf§n \nÂ¡p¶ Hcp shfn¨w t]mse 
(kp_pepÂ lpZm hÀdimZv). 
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s\©v, hbdv: s\©pw hbdpw hnimehpw kahpambncp¶p. s\t©m hbtdm D´n 
\n¶ncp¶nÃ. hbdn\v aq¶p NpcpfpIfpmbncp¶p. H¶v XpWnbpsS DÅnÂ adªp 
\nÂ¡pw. Igp¯nsâ Xmgv`mKw apXÂ s]m¡nÄ hsc Hcp hSn t]mse t\cnb 
tcma§fpmbncp¶p. amdpIfntem atäm thsd tcma§fpmbncp¶nÃ. 

 
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عريض الصدر سواء البطن : هند بن أبي هالة رضي هللا تعالى عنهعن 

  ) ترمذي( والصدر مشيح الصدر
حدة كانت له ملسو هيلع هللا ىلص عكن ثالث يغطي اإلزار منها وا: الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة في تاريخه

تلك العكن أبيض من  -يغطي اإلزار منها اثنتين ويظهر واحدة : ويظهر اثنتان، ومنهم من قال
  .القباطي المطواة وألين مسا

كان لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شعر يجري من لبته إلى سرته كالقضيب ليس في  : علي بن ابي طالب قال
.صدره وال بطنه شعر غيره  

s\©v ]nfÀ¶Xv: \mep h«w {]hmNIsâ s\©v ]nfÀ¡s¸«n«pv. (1) sNdp¸¯nÂ 

fwd¯nsâ IqsS BSp ta¡m³ t]mbt¸mÄ (lmInw, AÒZv), (2) 12 Bw hbÊnÂ 

Hcn¡Â acp`qanbneqsS \S¶v t]mIpt¼mÄ (AÒZv), (3) \p_pÆ¯nsâ kab¯v, (4) 
Ckv--dmCsâ cmhnÂ. 
ssIIfpw I£hpw: {]hmNIsâ ssIhncepIÄ AÂ]w ]cp¯Xpw \oXpambncp¶p. 
Ah shffnbpsS tImepIÄ t]msebmbncp¶p. ssIIÄ hepXpw hnimehpw 
an\pkhpambncp¶p. Ah¡v Ft¸mgpw kpKÔambncp¶p. 

 
لقد كنت أصافح النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو يمس جلدي جلده فأتعرفه : وائل بن حجر رضي هللا تعالى عنهعن 

  )هقيالطبراني و البي( بعد في يدي فإنه ألطيب رائحة من المسك
من الثلج  ناولني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يده فإذا هي أبرد: يزيد بن األسود  رضي هللا تعالى عنهعن 

  )متفق عليه( وأطيب ريحا من المسك
مسح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خدي فوجدت ليده بردا وريحا : وقال جابر بن سمرة رضي هللا تعالى عنه

  )مسلم(طار كأنما أخرجت من جؤنة ع
اشتكيت بمكة فدخل علي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعودني : سعد بن أبي وقاص رضي هللا تعالى عنهعن 

فوضع يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده على 
  ).احمد(كبدي حتى الساعة 

 
I£¯nsâ ASn`mKw shfp¸mbncp¶p. AhnsS ZpÀKÔtam tcma§tfm Dmbncp¶nÃ. 

 
 رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه: أنس رضي هللا تعالى عنهعن 

  )رواه البخاري(
ضمني رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسال علي من عرق إبطيه : رجل من بني حريش رضي هللا تعالى عنهعن 

  )البزار( مثل ريح المسك
من خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن اإلبط من جميع الناس : قال الحافظ محب الدين الطبري رحمه هللا تعالى

  .متغير اللون غيره ملسو هيلع هللا ىلص
  .أنه ال شعر عليه: وذكر القرطبي مثله وزاد
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ImÂ, XpS: ImÂhncepIfnÂ Nqp hncen\mbncp¶p IqSpXÂ hep¸w (AÒZv). 

 
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شثن الكفين والقدمين سائل : بي هالة رضي هللا تعالى عنههند بن أعن 

  .األطراف سبط القصب خمصان اإلخمصين فسيح القدمين ينبو عنهما الماء
  .رواه الترمذي

  
s]mXpsh \_n(k)bpsS FÃm kÔnIÄ¡pw \Ã ZrVXbpw Dd¸pw 
hep¸hpapmbncp¶p. 

 
الة، والبيهقي وابن عساكر وابن الجوزي عن علي، وأبو الحسن بن الترمذي عن هند بن أبي ه

  .كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ضخم الكراديس: الضحاك عن جبير بن مطعم رضي هللا تعالى عنهم قالوا
  )رواه الترمذي والبيهقي( .كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جليل المشاش: وقال علي رضي هللا تعالى عنه

رؤوس العظام واحدها كردوس قيل هو ملتقى كل عظمين كالركبتين والمرفقين : الكراديس
رؤوس العظام : بضم الميم وبشينين معجمتين: المشاش.والمنكبين، أراد أنه ملسو هيلع هللا ىلص ضخم األعضاء

  .رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها: كالمرفقين والكفين والركبتين وقال الجوهري
  .عظيمهما: لهماجلي

BImchpw sXmenbpw: AhnS¶v IqSpXÂ \ohtcm ]sä Ipdnbhtcm Bbncp¶nÃ. 
H¯ icocapÅhcmbncp¶p. sXmen¡v \Ã arZpeXbmbncp¶p. 
hnbÀ¸v: \_n(k) \¶mbn hnbÀ¡pambncp¶p. F¶mÂ AXn\v \Ã kpKÔambncp¶p. 
hnbÀ¸v XpÅnIÄ ap¯v aWnIÄ t]msebmbncp¶p. 

 
كان عرق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في وجهه مثل اللؤلؤ أطيب ريحا من : عنها عائشة رضي هللا تعالىعن 

المسك األذفر وكأن كفه كف عطار مسها طيب أو لم يمسا به، يصافحه المصافح فيظل يومها يجد 
  .ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان من ريحها على رأسه

.وأبو نعيم مختصرارواه أبو بكر بن أبي خيثمة   

كنت أصافح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أو يمس جلدي جلده فأتعرفه : وائل بن حجر  رضي هللا تعالى عنهعن 
  )طبراني( بعد في يدي وإنه ألطيب من ريح المسك

  )و ابو نعيمابن سعد ( كنا نعرف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أقبل بطيب ريحه: قال أنس رضي هللا تعالى عنه
لم يكن يمر في طريق : كان في رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خصال: جابر بن عبد هللا رضي هللا تعالى عنهماعن 

  .فيتبعه أحد إال عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو عرفه
  .رواه البخاري في تاريخه والدارمي

 إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وقال أنس رضي هللا تعالى عنه
  ).بزار(رائحة الطيب فيقال مر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في هذا الطريق 

  
F¶mepw {]hmNI³ (k) Ft¸mgpw kpKÔw ]qipambncp¶p. 
 
\ngÂ: {]hmNIÀ¡v \ngepmbncp¶nÃ. 
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معناه : وقال)  ترمذي(  ظل في شمس وال قمرلم ير لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ذكوان رحمه هللا تعالىعن 
  .لئال يطأ عليه كافر فيكون مذلة له

ورا : في خصائصه: وقال ابن سبع رحمه هللا تعالى ان ن إن ظله ملسو هيلع هللا ىلص كان ال يقع على األرض وإنه ك
ل ه ظ ر ل ر ال يظه مس أو القم ي الش ان إذا مشى ف .وك {]hmNItcmSv Gähpw \¶mbn cq] 
kmZriyapÅhÀ: lk³, lpssk³, ^mXzna _ohn, aI³ C_vdmlow, PA^À _n³ 
A_o Xzmen_v (d). 

 

NB: hf-sc hn-im-e-am-b hn-i-b-am-b-Xn-\mÂ Iq-Sp-XÂ A-h-Km-lw t\-Sn 
ctm aqt¶m B-gv-N-I-fn-em-bn-«v A-h-X-cn-¸n-¡-em-Ipw \ÃXv 
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