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  ١الظاھرةالظاھرة  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأوصاف رسول هللا أوصاف رسول هللا 

CDE﷽  
صطفاه، وجعله ملسو هيلع هللا ىلص أكمل اخلليقة اإلنسانية جسمًا وقلبًا وروحًا  احلمد V الذى مشل جبماله وكماله حبيبه وم

دa دمحم الذى كان قوله نور اجلمال ومعىن، وأعلى األنبياء و املرسلني شأننا وقدرا، اللهم صلى وسلم وZرك على سي
ال أقل، صلى هللا عليه و على آله وصحبه  اله طرفه عني و ال يغيب عن مو ووجه يضى بنور الواحد املتعال، وقلبه 

  وكل من إهتدى mداه إىل يوم الدين وعلينا معهم أمجعني ، آمني آمني kرب العاملني

  ، إخواىن وأحباىب Zرك هللا عز وجل فيكم أمجعني

كنا قد إتفقنا سوk منذ ليلة ميالد احلبيب األعظم ملسو هيلع هللا ىلص أن نتناول ما تيسر من مشائله احملمديه وأوصافه النبويه 
له وصف جسماين، وله وصف معنوي، وله صفاء قليب،  ملسو هيلع هللا ىلصرب الربيه عز وجل وقلنا أنه  الىت مجله mا وكمله mا 

تنزل قدسي، وكل ذلك من أوصافه صلوات ريب وتسليماته عليه، ونبدأ من ذلك مبا تيسر من  وله سبح روحي، وله
مع كثرة شخوصهم بني يديه، وجلوسهم  ملسو هيلع هللا ىلصاحلسي اجلسدي، مع أنه ُروي أن أغلب أصحاب رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصوصفه 

ال يست ال أ�م كانوا  صارهم يف وجهه الشريفدائماً وأبداً مستمعني إليه، إ   .وينظروا إليه طيعون أن يُثبتوا أب
صناديد والقادة يف ميادين القتال الشداد، ومنهم عمرو بن العاص  وaهيك يف هذا املقام حىت األبطال وال

 k: ، فعندما حضرته املنية أخذ يبكي خوفًا من سوء اخلامتة، فقال له ابنه عبد هللا وكان من العابدينرضى هللا عنه
صحبته وشهدت مجال وجهه، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصيكفيك أنك صحبت النيب ! أبتاه مم ختاف؟ : رضى هللا عنهومتتعت ب

صري يف وجهه حياءاً منه ملسو هيلع هللا ىلصهيهات هيهات، قد مات النيب    !!.وما استطعت أن أنظر إليه وأثبت ب
  :املثل يف احلياء، فكان يُقال يف شأنهكما ُروي عنه ُيضرب به   ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

}}ِخدِْرھَا ِخدِْرھَا   فِيفِي  الْعَذَْراءِ الْعَذَْراءِ   ِمنَ ِمنَ   َحیَاءً َحیَاءً   أَشَدَّ أَشَدَّ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ النَّبِيُّ   نَ نَ ااكَ كَ { { 
٢
  

ال يطلع أحد على أي شأن من شئو�ا وكان حياءه من هللا !!.أي كالبنت البكر يف سرتها، وحرصها على أن 
 يستطيع أن يرفع نظره إىل السماء، إن كان يف مشيه أو يف جلوسه أو يف صالة حياءًا من ال ملسو هيلع هللا ىلصعظيماً، لقد كان 

  .هللا جل وعال
صره يف وجه ُحمدثه وهو ُحيدثه من شدة  ال يستطيع أن يُثبت ب وكان يف حديثه مع اخللق كما ُروي عن حضرته 

صديق األعظم ، أدبه وحياءه صلوات ريب وتسليماته عليه متعجبًا من  رضى هللا عنهسيدa أبو بكر وقد قال له ال
k رسول هللا لقد طفت العرب، وذهبت إىل الفرس، وذهبت إىل الروم فلم أر مثل أدبك، : هذه األحوال العالية

  :ملسو هيلع هللا ىلصفَمن الذي أدبك؟ فقال 

}}أدَّبَنِي َربِّي فأَْحسَن تَأِدیِبي أدَّبَنِي َربِّي فأَْحسَن تَأِدیِبي { { 
٣
  

  

                                                 
١

 م٦/٢/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من ربیع اآلخر  ٦الخمیس  –المعادي  
٢

 رضى هللا عنھمالبخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري  
٣

 أخرجھ السمعاني في أدب االمالء 
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  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصصورة ُحسنھ صورة ُحسنھ 
صف رسول هللا ولذا جن صحابة املباركني، وحنن   ملسو هيلع هللا ىلصد أن من كان ي صحاح نفر قليل من ال كما ورد يف كتب ال

ن ألف صحايب، مل يستطع أن ينعته أو و نعلم أن صحابة النيب عندما ارتقى إىل الرفيق األعلى مائة وأربعة وعشر 
ال حوايل مخس صفه منهم إ حىت قال اإلمام !!!  يقو على ذلك، ومل يستطع ذلكعشر صحايب فقط، والباقي مل  ةي

صالة رضى هللا عنهالقرطيب     :يف كتاب ال

ألنھ لو ظھر لنا تمام حسنھ لما ألنھ لو ظھر لنا تمام حسنھ لما   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصلنا تمام ُحسن حبیبھ ومصطفاه لنا تمام ُحسن حبیبھ ومصطفاه   عز وجلعز وجللم یُظھر هللا لم یُظھر هللا ""
صور ا ""ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصطاقت أعیننا رؤیتھ طاقت أعیننا رؤیتھ  إلهلية من قبل القبل إىل �اية النهاkت، حىت قال فقد خلقه هللا تعاىل على أمت ال

  :رضى هللا عنهاإلمام البوصريي 

  فھ7777777و ال7777777ذي ت7777777م معن7777777اه وص7777777ورتھفھ7777777و ال7777777ذي ت7777777م معن7777777اه وص7777777ورتھ

  

  ث777777م اص777777طفاه حبیب777777اً ب777777اريء النس777777مث777777م اص777777طفاه حبیب777777اً ب777777اريء النس777777م

  ف77777اق النبی77777ین ف77777ي َخل77777ٍق وف77777ي ُخل77777ُقٍ ف77777اق النبی77777ین ف77777ي َخل77777ٍق وف77777ي ُخل77777ُقٍ   

  

  فل77777777م ی77777777دانوه ف77777777ي عل77777777م وال ك77777777رمفل77777777م ی77777777دانوه ف77777777ي عل77777777م وال ك77777777رم

  :وقف خياطبه فقال رضى هللا عنهوسيدa حسان بن ¥بت   

  ل777777م ت777777ر ق777777ط عین777777يل777777م ت777777ر ق777777ط عین777777يوأجم777777ل من777777ك وأجم777777ل من777777ك 

  

  وأكم777777777ل من777777777ك ل777777777م تل777777777د النس777777777اءوأكم777777777ل من777777777ك ل777777777م تل777777777د النس777777777اء

  ُخلق77777777ت مب77777777رءاً م77777777ن ك77777777ل عی77777777بُخلق77777777ت مب77777777رءاً م77777777ن ك77777777ل عی77777777ب  

  

  كأن777777777ك ق777777777د ُخلق777777777ت كم777777777ا تش777777777اءكأن777777777ك ق777777777د ُخلق777777777ت كم777777777ا تش777777777اء

اإلميان ©ن هللا تعاىل جعل خلق بدنه الشريف على  ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أن من متام اإلميان به : "وقال صاحب املواهب  
ال يظهر بعده خلق آدمي مثله   "وجه مل يظهر قبله و

فإن أكمل صورة كمَّلها  ))التغابنالتغابن٣٣(( } َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكمْ { : قال لنا وفينا أمجعني عز وجلن هللا فإذا كا
الa دمحم بن عبد هللا  ، ملسو هيلع هللا ىلصهللا ومجَّلها هللا وصوَّرها هللا وسوَّاها هللا من البدء إىل �اية النهاkت هي صورة سيدa ومو

صلى هللا عليه احلقيقة، سيدa يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم السالم يقول فيه النيب وأُقرِّب لكم 
  :وسلم

}}  الُْحسَنِ الُْحسَنِ   شَْطرَ شَْطرَ   یُوسُفُ یُوسُفُ   أُْعِطيَ أُْعِطيَ   {{
٤
  

فقد ُأعطي اُحلسن كله، فالذي ُأعطي شطر احلسن عندما هامت به امرأة العزيز، وعلمت أن  ملسو هيلع هللا ىلصأما النيب 
ء يتحدثن عنها وخيضن يف عرضها مجعتهن يف بيتها، وأحضرت لكل واحدة منهن طبقًا ووضعت فيه نساء الوجها

تفاحًا وسكينًا تُقطع mا التفاح و´كله، وبعد أن وزعت عليهن األطباق والسكاكني والتفاح وبدأن يُقطعن أذنت 
َنُه َأْكبَـْرنَُه َوَقطَّْعَن َأْيِديـَُهنَّ َوقـُْلَن فـََلمَّ {{  ::ليوسف أن يدخل عليهن، امسع لوصف هللا هلذا املشهد العجيب الغريب ا رََأيـْ

الَّ َمَلٌك َكِرميٌ    ).).یوسفیوسف  ٣١٣١((  }َحاَش َِِّ̧ َما َهَذا َبَشًرا ِإْن َهَذا ِإ

إذا كان النسوة ملا رأين مجال يوسف قطعن أيديهن ومل يشعرن، وسال الدم منهن ومل يالحظن ذلك، ويوسف 
Z رسول هللا ُأعطي شطر احلسن، فما aصاحب اُحلسن كله وهو سيد وِملَ َمل حيدث : ورمبا يسأل سائل!!.؟ملسو هيلع هللا ىلصلك ب

صرف، ولذلك حدث ماحدث للنسوة الاليت : ؟ فنقولملسو هيلع هللا ىلصذلك ملن رأى رسول هللا  كان يوسف ظاهرًا Zجلمال ال

                                                 
٤

 رضى هللا عنھممسند أحمد والحاكم عن أنس  
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فكانت شدة هيبته " من رآه بديهة هابه: "مشوب جبالل، ولذلك قيل يف وصفهفكان مجاله  ملسو هيلع هللا ىلصرأينه، أما رسول هللا 
  .متنع الناظر إليه من التثبت يف رؤيته

ال قلة قليلة، بعضهم وصف شذرات من حلية حضرته، والذي وصف هيئته كلها ثالثة  صفه إ مل يستطع أن ي
يف خيمتها عند هجرته عندما وصفته  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ، وأم معبد اليت نزل الرضى هللا عنهنفر، اإلمام علي بن أيب طالب 

  .لزوجها، وهند ابن أيب هالة ابن السيدة خدجية ¿

  مواھب الصحابة الكراممواھب الصحابة الكرام

مواهب متعددة، mا مت حفظ كتاب هللا، وmا  عز وجلوهبهم هللا  رضى هللا عنهمفإن أصحاب النيب أمجعني 
مت حفظ دين هللا ونقله إىل من حوهلم ومن بعدهم من املؤمنني m ،VZذه املواهب مت تسجيل حديث رسول، وmا 

صهم mا هللا   .اإلهلية اليت خ
ال يرتك منه  صيليًا دقيقًا  صف الشيء الذي رآه وصفًا تف فموهبة هند كانت يف جودة الوصف، فيستطيع أن ي

ال كبرية، وهذه موهبة من هللا  ال يفطن إليه اآلخرين ، وبعضهم كانت عز وجلصغرية و موهبته هي الفقه والفطنة ملا 
صوته وتالوته حىت الكافرين  صوت يف ترتيل كتاب هللا ليجذب ب من مسائل الدين، وبعضهم كانت موهبته جودة ال

صديق  ت عليه إذا نزل ملسو هيلع هللا ىلص، ومعظمهم كانت موهبته جودة احلفظ، فكان النيب رضى هللا عنهواملشركني كأيب بكر ال
آkت كتاب هللا يقرأها ثالً¥، منهم من حيفظ ما استمع إليه من أول مرة، ومنهم من حيفظه من املرة الثانية، وآخرهم 

ال يوجد أحد بعد ذلك الت هللا ! من كان حيفظه بعد املرة الثالثة، و عز مواهب رZنية مجَّلهم mا احلق ليبلغوا رسا
لِّ {إىل خلق هللا وجل َِّ̧ َحِسيًباالَِّذيَن يـُبـَ Zِ وََكَفى َ َّ̧ الَّ ا الَ َخيَْشْوَن َأَحًدا ِإ َِّ̧ َوَخيَْشْونَُه َو ِت ا الَ الحزاب  ٣٩٣٩(( }ُغوَن ِرَسا الحزابا جم  ))ا

  .غفري وليس واحد فقط
صطفى عليه أفضل  وما أحب أن ألفت النظر إليه أن شباب اإلسالم؛ حىت الذين تربوا يف أحضان احلبيب امل

صالة وأمت السال صف هلم صورته الظاهرة حىت ملسو هيلع هللا ىلصم كانوا يف اشتياق دائم إىل رؤية احلبيب ال ، ويبحثون عمن ي
َِّ̧ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ  {{:عز وجليتعلقوا mا، ألن هذا هو Zب القرب من هللا  ، ، ))األحزاباألحزاب٢١٢١(( }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا

  :له هند بن أيب هالة، وحيكي هذا األمر فيقولإىل خا رضى هللا عنهفذهب سيدa احلسن 

ِ   ِحلْیَةِ ِحلْیَةِ   عَنْ عَنْ   َوصَّافًا،َوصَّافًا،  َوكَانَ َوكَانَ   التَِّمیِميَّ التَِّمیِميَّ   ھَالَةَ ھَالَةَ   أَبِيأَبِي  بْنَ بْنَ   ِھنْدَ ِھنْدَ   َخالِيَخالِي  سَأَلْتُ سَأَلْتُ { {  ِ النَّبِّي   ِمنَْھاِمنَْھا  لِيلِي  یَِصفَ یَِصفَ   أَنْ أَنْ   أَْشتَِھيأَْشتَِھي  َوأَنَاَوأَنَا  ��������  النَّبِّي

}}بِِھ بِِھ   أَتَعَلَّقُ أَتَعَلَّقُ   شَیْئًاشَیْئًا
٥
  

صف يف أفق الفؤاد وaم املرء صدَّقه هللا يف املنام وجاءه احلبيب يريد الوصف ليتعلق به، فإذا تعلق هذا الو 
  :حقيقة ملسو هيلع هللا ىلصزائراً له، ومنامه 

}}  بِيبِي  یَتََمثَّلُ یَتََمثَّلُ   الال  الشَّیْطَانَ الشَّیْطَانَ   فَإِنَّ فَإِنَّ   َرآنِي،َرآنِي،  فَقَدْ فَقَدْ   الَْمنَاِم،الَْمنَاِم،  فِيفِي  َرآنِيَرآنِي  َمنْ َمنْ { { 
٦
  

  :حىت نرى التنافس يف اخلريات ورفعة الدرجات رضى هللا عنهيقول 

ا  فَسَأَلَھُ فَسَأَلَھُ   إِلَیِْھ،إِلَیِْھ،  سَبَقَنِيسَبَقَنِي  قَدْ قَدْ   فََوَجدْتُھُ فََوَجدْتُھُ   َحدَّثْتُھُ َحدَّثْتُھُ   ثُمَّ ثُمَّ   َزَمانًا،َزَمانًا،  الُْحسَیْنَ الُْحسَیْنَ   فَكَتَْمتَُھافَكَتَْمتَُھا  {{ اعَمَّ   أَبَاهُ أَبَاهُ   سَأَلَ سَأَلَ   قَدْ قَدْ   َوَوَجدْتُھُ َوَوَجدْتُھُ   عَنْھُ عَنْھُ   سَأَلْتُھُ سَأَلْتُھُ   عَمَّ

}}شَیْئًا شَیْئًا   ِمنْھُ ِمنْھُ   یَدَعْ یَدَعْ   فَلَمْ فَلَمْ   َوشَْكلِھِ َوشَْكلِھِ   َوَمْخَرِجھِ َوَمْخَرِجھِ   َوَمْجلِِسھِ َوَمْجلِِسھِ   َمدَْخلِھِ َمدَْخلِھِ   عَنْ عَنْ 
٧
  

                                                 
٥

 رضى هللا عنھمعجم الطبراني وشعب اإلیمان للبیھقي عن ھند بن أبي ھالة  
٦

 رضى هللا عنھصحیح مسلم وسنن الترمذي عن أبي ھریرة  
٧

 عنھرضى هللا معجم الطبراني وشعب اإلیمان للبیھقي عن ھند بن أبي ھالة  
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بن أيب هالة، واإلمام علي، وأم معبد؛ هؤالء الثالثة الذين هلم وصف جامع أو شامل لرسول هللا إذًا هند 
، أما بقية أوصاف أصحابه الذين ذكرa أن عددهم ال يزيد عن اخلمسة عشر؛ فكانت جزءاً من وصف حضرته، ملسو هيلع هللا ىلص

  .ملسو هيلع هللا ىلصول هللا ولكن ليس وصفاً كلياً أو وصفاً جامعاً أو وصفاً شامًال لرس
صحاح يف   رضى هللا عنهمجع اإلمام الرتمذي  هذه األوصاف كلها الواردة عن هؤالء األصحاب من كتب ال

وهذا الكتاب حيتاج إىل شروح، ألن ألفاظهم ألفاظ عربية غري سهلة املدارك، ) الشمائل احملمدية(كتابه العظيم 
منها املطبوع، ومنها املخطوط، ومنها املوجود حالياً، ومنها الذي ال  ولذلك له شروح تزيد على اخلمسني شرح،

صرية شرحها بعض السادة املعاصرين، ولكنها معظمها شروح لغوية، تشرح  يُدرى وال يُعلم مكانه، وله شروح ع
باب على قدر وأa سأحاول أن أقرب احلقيقة لألح، صلى هللا عليه وسلمرسولالمعاين األلفاظ والعبارات الواردة عن 

  .، وليس راٍء كمن مسعملسو هيلع هللا ىلص، وإمدادات رسول هللا هتيسري هللا، وإهلام

  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصتمام حسنھ تمام حسنھ 
صر، وهذا ُيسمَّى يف   ملسو هيلع هللا ىلصسيدa رسول هللا  صري، بني الطول والق كان ليس Zلطويل الزائد عن احلد، وال Zلق

بني رجال إال وكان  ملسو هيلع هللا ىلصما مشى : (يقول رضى هللا عنهومع ذلك كان سيدa عمر ) الرجالرَْبعة بني (لغة العرب 
وسط قوم إال كان أعالهم  ملسو هيلع هللا ىلصما جلس : (رضى هللا عنهويقول سيدa أنس بن مالك ) أطوهلم مهما كان طوهلم
  )أكتافاً مهما كان علوهم

علمنا أنه أعلى شأنه يف الدنيا واآلخرة، ويف كل أموره صلوات ريب وتسليماته أراد أن يُ  عز وجلوكأن هللا 
  .عليه

صلى ، وهذا أفضل أنواع البياض، وهذا هو الوصف الذي ذكره ٨٨أبيض بياضًا ُمشرZً حبمرة ملسو هيلع هللا ىلصكان وجهه 
 عز وجلوأنتم تعلمون قدرة هللا .تلط حبمرةحلور اجلنة، أ�ن على هذه اهليئة الطيبة العظيمة، بياض خم هللا عليه وسلم

يف لون جسم اإلنسان، ما الذي يُلون اإلنسان؟ جرkن الدم الذي جيري حتت اجللد هو الذي ُيشكل لون اإلنسان، 
فإذا مرض اإلنسان وهرب الدم ظهر شكل اإلنسان أصفر، وإذا غضب اإلنسان واكفهر مييل لونه إىل السواد 

ل لون هيئة اإلنسان هو الدم الذي ُجيريه الرمحن حتت جلد اإلنسان، ومن عجيب قدرة فالذي يشك... والزرقة 
أنه جيعل هذا الدم جيري مبقدار ال يعلم مداه إال الواحد القهار ليحافظ على هذا اللون لإلنسان  عز وجلالرمحن 

  .Zستمرار حىت خيرج من الدنيا إىل دار القرار
  :رضى هللا عنهالوجه، ولذا ُسئل الرباء بن مالك مستدير  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

ِ   َوْجھُ َوْجھُ   أَكَانَ أَكَانَ   {{ ِ النَّبِّي }}  الْقََمرِ الْقََمرِ   ِمثْلَ ِمثْلَ   بَلْ بَلْ   الال: : قَالَ قَالَ   السَّیِْف؟السَّیِْف؟  ِمثْلَ ِمثْلَ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِّي
٩
  

  :ويقول أحد أصحابه الكرام
  َحْمَراءُ َحْمَراءُ   ُحلَّةٌ ُحلَّةٌ   َوعَلَیْھِ َوعَلَیْھِ   الْقََمرِ الْقََمرِ   َوإِلَىَوإِلَى  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  اGَِّ اGَِّ   َرسُولِ َرسُولِ   إِلَىإِلَى  نْظُرُ نْظُرُ أَ أَ   فََجعَلْتُ فََجعَلْتُ   إِْضِحیَاٍن،إِْضِحیَاٍن،  لَیْلَةٍ لَیْلَةٍ   فِيفِي  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  اGَِّ اGَِّ   َرسُولَ َرسُولَ   َرأَیْتُ َرأَیْتُ   {{

}}  الْقََمرِ الْقََمرِ   ِمنَ ِمنَ   أَْحسَنُ أَْحسَنُ   ِعنِْديِعنِْدي  ھُوَ ھُوَ   فَإِذَافَإِذَا
١٠
  

عينيه بياضهما ُمشرب حبمرة، وحدقة  ملسو هيلع هللا ىلصوليلة أضحيان هي ليلة الرابع عشر من الشهر اهلجري، وكان 

                                                 
٨

 رضى هللا عنھمسند أحمد عن علي بن أبي طالب  
٩

 صحیح مسلم وسنن الترمذي 
١٠

 رضى هللا عنھسنن الترمذي والدارمي عن جابر بن سمرة  
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mذه العني مل يكن ينظر كما ننظر، فنحن بعيوننا ال ننظر إال يف الضوء، والسيدة عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصوداء، ولكنه العني س
  :ملسو هيلع هللا ىلص¿ تقول يف حضرة النيب 

١١}}  ءِ ءِ الضَّوْ الضَّوْ   فِيفِي  یََرىیََرى  كََماكََما  الظَّلَْماءِ الظَّلَْماءِ   فِيفِي  یََرىیََرى    ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  اGَِّ اGَِّ   َرسُولُ َرسُولُ   كَانَ كَانَ { { 
  

ال حرج يف ذلك، ال حرج على فضل هللا : مع أن الكيفية العلمية ال تسمح بذلك، لكن الكيفية اإلهلية تقول
إذا  ملسو هيلع هللا ىلص، بل إن هذه العني كانت ترى ما يف الضمائر والسرائر كما ترى يف الوجوه وما يف األفاق، فكان عز وجل

  :صلَّى Zلقوم وانتهى من الصالة يلتفت إىل ِمن خلفه ويقول

َ؟  تَتَّقِيتَتَّقِي  أَالأَال  فُالُن،فُالُن،  یَایَا  {{ َّGَ؟ا َّGا  شَْيءٌ شَْيءٌ   عَلَيَّ عَلَيَّ   یَْخفَىیَْخفَى  أَنَّھُ أَنَّھُ   تََرْونَ تََرْونَ   إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ   تَُصلِّي؟تَُصلِّي؟  كَیْفَ كَیْفَ   تََرىتََرى  أَالَ أَالَ   ا اِممَّ   إِنِّيإِنِّي  َواGَِّ َواGَِّ   تَْصنَعُوَن،تَْصنَعُوَن،  ِممَّ

}}  یَدَيَّ یَدَيَّ   بَیْنِ بَیْنِ   ِمنْ ِمنْ   أََرىأََرى  كََماكََما  َخلْفِيَخلْفِي  ِمنْ ِمنْ   ألََرىألََرى
١٢
  

  ١٣١٣} َأَماِمي َأرَاُكمْ  َكَما َخْلِفي ِمنْ  َأرَاُكمْ  فَِإّينِ  َصالَتُكْم، َأْحِسُنوا { :ويف رواية أخرى
وقد أضاف إىل هذا املعىن معىن أعمق وأوثق شيخنا الشيخ دمحم على سالمة رضي هللا تبارك وتعاىل عنه 

 الصف، وال َمن أمامه الذي أمامه يف احلائط، ولكن كل َمن مل يعين رسول هللا َمبن خلفه الذي يقف خلفه يف: فقال
  .خلفه أي قبله من بدء البدء فقد رآه، وكل من بعده إىل فريق يف اجلنة وفريق يف السعري فقد رآه

أي أنه يرى كل من سبقه، ولذلك حدَّث عن األنبياء، وعن املرسلني، وعن أممهم، وعما جرى هلم، وعما 
وكما قال الشيخ  ))الفيلالفيل    --  ١١(( }َأَملْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَُّك ©َِْصَحاِب اْلِفيلِ {{: يقول له يف ذلك وجلعز حدث هلم، وهللا 

  استفهام تقريري، أى أنك رأيت ماذا فعل هللا يف أصحاب الفيل) أمل تر: (الشعراوي رمحة هللا عليه
اسأل الرسل، واسأل حىت  ))يوسفيوسف٨٢٨٢(( }َواْسَأِل اْلَقْريَةَ { ))الزخرفالزخرف٤٤٥٥(( }َواْسَأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا{

  !!.القرية
ُحيدث عن كل ما سيحدث بعده إىل يوم القيامة، بل ُحيدث عن الربزخ وما فيه، وُحيدث عن القيامة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

عينًا من عينه، نظر mا إىل  عز وجلهللا  وأهواهلا ومواقفها، ويصف اجلنة ونعيمها، ويصف النار وأهواهلا ألنه أعطاه
  .ما قبل القبل، وإىل ما بعد البعد صلوات ريب وتسليماته عليه

، أي منبسطني غري منتفخني، ويف هذا مجال وكمال حلضرته صلوات ريب وتسليماته ١٤١٤سهل اخلدين ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
  .عليه

طول من أعلى، ولكن أرنبته ليست Zلطول الذي يُعاب، ولكنه الطول حمدودب األنف، أي فيه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
  .الذي ُحيمد وُميدح ويُثىن به عليه

  .، أي واسع الفم، وهذا شيء كان يتمدح به العرب ألنه يدل على الفصاحة١٥١٥ضليع الفم ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

  ریقھ شفاءریقھ شفاء

 ملسو هيلع هللا ىلصيه حدِّث وال حرج، فتارة يشفي به من العني، ولذلك ُروي أنه ريقه فيه شفاء من كل داء، وف ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
                                                 

١١
 دالئل النبوة للبیھقي 
١٢

 مسند أحمد وصحیح ابن خزیمة 
١٣

 رضى هللا عنھمسند أحمد عن أبي ھریرة  
١٤

 رضى هللا عنھالطبراني عن ھند بن أبي ھالة  
١٥

 رضى هللا عنھالطبراني عن ھند بن أبي ھالة  
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بعد والدته ©kم ومل يُتم أسبوعًا أصيب برمد يف عينيه، وكان أحبار اليهود عندما علموا بقرب ظهوره جاءوا إىل 
هم من سكن خبيرب، وكلهم اجلزيرة العربية يرجون رؤkه، منهم من سكن بعرفات، ومنهم من سكن Zملدينة، ومن

ويروا حضرته، فحمله جده عبد املطلب  ملسو هيلع هللا ىلصجاءوا حبسب ما وجهت هلم التوراة ليتحققوا من أوصاف رسول هللا 
هذا دواؤه معه، : وذهب به إىل الراهب الذي كان يف عرفات، وكان يعاجل من أمراض العيون، فلما نظر إليه قال

  .عز وجليه ُيشفى إن شاء هللا، فأخذ من ريقه ووضع يف عينيه فشفاه هللا خذ من ريقه وضع يف عين

خبيرب وهمَّ بفتحها، واستعصى الفتح على جيش املسلمني، حىت غروب الشمس،  ملسو هيلع هللا ىلصولذا عندما أحاط النيب 
  :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ایَةَ   ألُْعِطیَنَّ ألُْعِطیَنَّ { {  ایَةَ الرَّ َ   یُِحبُّ یُِحبُّ   َرُجالَرُجال  الرَّ َّGا َ َّGَویُِحبُّھُ َویُِحبُّھُ   ولَھُ،ولَھُ،َوَرسُ َوَرسُ   ا   ُ َّGا ُ َّGلِيلِي  ادْعُواادْعُوا  ::فَقَالَ فَقَالَ   لََھا،لََھا،  فَتَطَاَولْنَافَتَطَاَولْنَا  َوَرسُولُھُ،َوَرسُولُھُ،  ا  

ایَةَ   َودَفَعَ َودَفَعَ   عَیْنِِھ،عَیْنِِھ،  فِيفِي  فَبََصقَ فَبََصقَ   أَْرَمدَ،أَْرَمدَ،  بِھِ بِھِ   فَأُتِيَ فَأُتِيَ   عَلِیOا،عَلِیOا، ایَةَ الرَّ ُ   فَفَتَحَ فَفَتَحَ   إِلَیِْھ،إِلَیِْھ،  الرَّ َّGا ُ َّGعَلَیِْھ عَلَیِْھ   ا{{
١٦
  

رًا وتكرارًا يف مرات يعجز احلصر عن ذكرها؛ هذا الريق كان ُحيول املاء امللح إىل ماء عذب، وهذا حدث مرا
إن لنا بئرًا ماحلاً : ذكرÝا ُكتب السرية الصحيحة املعتمدة، فقد كان Üتيه العرب ومعهم أقداح، ويقولون k رسول هللا

زل املاء بعد بشيء من املاء يف القدح، مث يشرب منه ويتمضمض، ويُن ملسو هيلع هللا ىلصفادعوا هللا أن جيعلها عذبة، فيأمر 
خذه وضعه يف البئر، فيأخذون املاء ويضعونه يف البئر فيتحول إىل ماء عذب ©مر هللا : املضمضة يف القدح، ويقول

  :رضى هللا عنه، قال عالء احلضرمي عز وجل

  الْبِئِْر،الْبِئِْر،  فِيفِي  َمجَّ َمجَّ   ثُمَّ ثُمَّ   الدَّلِْو،الدَّلِْو،  ِمنَ ِمنَ   شَِربَ شَِربَ   أَوْ أَوْ   الْبِئْرِ الْبِئْرِ   فِيفِي  َصبَّ َصبَّ   ثُمَّ ثُمَّ   الدَّلْوِ الدَّلْوِ   فِيفِي  َمجَّ َمجَّ   ثُمَّ ثُمَّ   ِمنْھُ ِمنْھُ   فَشَِربَ فَشَِربَ   َماٍء،َماٍء،  ِمنْ ِمنْ   بِدَلْوٍ بِدَلْوٍ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ النَّبِيُّ   أُتِيَ أُتِيَ { { 

}}  الِْمْسكِ الِْمْسكِ   ِریحِ ِریحِ   ِمثْلُ ِمثْلُ   ِمنَْھاِمنَْھا  فَفَاحَ فَفَاحَ 
١٧
  

  :قال رضى هللا عنهوعن الرباء بن عازب 

  فََجلَسَ فََجلَسَ   قَْطَرةً،قَْطَرةً،  فِیَھافِیَھا  نَتُْركْ نَتُْركْ   لَمْ لَمْ   َحتَّىَحتَّى  ھَاھَافَنََزْحنَافَنََزْحنَا  بِئْرٌ بِئْرٌ   َوالُْحدَیْبِیَةُ َوالُْحدَیْبِیَةُ   ِمائَةً ِمائَةً   عَْشَرةَ عَْشَرةَ   أَْربَعَ أَْربَعَ   الُْحدَیْبِیَةِ الُْحدَیْبِیَةِ   یَْومَ یَْومَ   كُنَّاكُنَّا  {{

  َرِوینَاَرِوینَا  َحتَّىَحتَّى  اْستَقَیْنَااْستَقَیْنَا  ثُمَّ ثُمَّ   بَِعیٍد،بَِعیٍد،  غَیْرَ غَیْرَ   فََمكَثْنَافََمكَثْنَا  الْبِئْرِ الْبِئْرِ   فِيفِي  َوَمجَّ َوَمجَّ   فََمْضَمضَ فََمْضَمضَ   بَِماءٍ بَِماءٍ   فَدَعَافَدَعَا  الْبِئْرِ الْبِئْرِ   شَفِیرِ شَفِیرِ   عَلَىعَلَى  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ النَّبِيُّ 

}}  َركَائِبُنَاَركَائِبُنَا  َصدََرتْ َصدََرتْ   أَوْ أَوْ   َوَرَوتْ َوَرَوتْ 
١٨
  

وما أكثر اآلZر اليت حتولت يف املدينة ومكة واجلزيرة العربية كلها من ريقه الشريف صلوات ريب وتسليماته 
عليه، ولعلنا نعجب مجيعًا كيف تعيش دولة مثل اجلزيرة العربية اآلن وليس فيها أ�ار وال أمطار، وال يوجد فيها إال 

صلى هللا ألن هذا بربكة النيب ! ال يهتمون وال يبحثون عن شيء؟مياه اآلZر، وماء اآلZر قليل، ومع ذلك يكفيهم و 
  :ملسو هيلع هللا ىلصبشَّرa وإkهم ببشارة فقال  ملسو هيلع هللا ىلصملاء هذه البلدان، وإن كان  عليه وسلم

}}َوأَنَْھاًرا َوأَنَْھاًرا   ُمُروًجاُمُروًجا  الْعََربِ الْعََربِ   أَْرضُ أَْرضُ   تَعُودَ تَعُودَ   َحتَّىَحتَّى  السَّاعَةُ السَّاعَةُ   تَقُومُ تَقُومُ   الال  {{
١٩
  

از خضراء وأ�ار وحدائق جناء، ألن الدورة املناخية قد اقرتب حتقيقها Zلنسبة ملصر سرتجع أرض احلج
  .والسعودية إن شاء هللا رب العاملني

ِ   إِلَىإِلَى  َجاَءتْ َجاَءتْ { {  ِ نَبِّي   فَأََخذَ فَأََخذَ   لُھُ،لُھُ،یَأْكُ یَأْكُ   قَِدیدٌ قَِدیدٌ   یَدَیْھِ یَدَیْھِ   َوبَیْنَ َوبَیْنَ   ِمنَْھا،ِمنَْھا،  ذَلِكَ ذَلِكَ   عُِرفَ عُِرفَ   قَدْ قَدْ   اللِّسَانِ اللِّسَانِ   بَِذیئَةُ بَِذیئَةُ   اْمَرأَةٌ اْمَرأَةٌ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  اGَِّ اGَِّ   نَبِّي

ةً   یَلُوكَُھایَلُوكَُھا  فَُھوَ فَُھوَ   فِیِھ،فِیِھ،  إِلَىإِلَى  فَأَلْقَاھَافَأَلْقَاھَا  عََصٌب،عََصٌب،  فِیَھافِیَھا  قَِدیدَةً قَِدیدَةً  ةً َمرَّ ةً   ھَذَا،ھَذَا،  َجانِبِھِ َجانِبِھِ   عَلَىعَلَى  َمرَّ ةً َوَمرَّ   فَقَالَتِ فَقَالَتِ   اآلَخِر،اآلَخِر،  َجانِبِھِ َجانِبِھِ   عَلَىعَلَى  َوَمرَّ

ِ،  نَبِيَّ نَبِيَّ   یَایَا: : الَْمْرأَةُ الَْمْرأَةُ  َّGا،ِ َّGا  فَنَاَولََھافَنَاَولََھا  بَلَى،بَلَى،: : قَالَ قَالَ   تُْطِعُمنِي؟تُْطِعُمنِي؟  أَالأَال  ا اِممَّ   فَأَْخَرَجھُ فَأَْخَرَجھُ   فِیَك،فِیَك،  فِيفِي  الَِّذيالَِّذي  إِالإِال  ال،ال،: : فَقَالَتْ فَقَالَتْ   یِْھ،یِْھ،یَدَ یَدَ   بَیْنَ بَیْنَ   ِممَّ

                                                 
١٦

 رضى هللا عنھمسند أحمد والحاكم عن سعد بن أبي وقاص  
١٧

 مسند أحمد وسنن ابن ماجة 
١٨

 صحیح البخاري ومسند أحمد 
١٩

 رضى هللا عنھمسند أحمد وصحیح ابن حبانعن أبي ھریرة  



 مشائل النىب وجهه ملسو هيلع هللا ىلص_احللقة األوىل_١جـ                             زيدفوزى دمحم أبو  فضيلة الشيخ

 هـ١٤٣٥مجاد األول ٥املوافق  ٦/٣/٢٠١٤حبدائق  املعادى اخلميس ندوة دينية بعد صالة العشاء مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا

  الَِّذيالَِّذي  األَْمرِ األَْمرِ   ذَلِكَ ذَلِكَ   بَعْدَ بَعْدَ   الَْمْرأَةِ الَْمْرأَةِ   تِلْكَ تِلْكَ   ِمنْ ِمنْ   یُعْلَمْ یُعْلَمْ   فَلَمْ فَلَمْ   ابْتَلَعَتْھُ،ابْتَلَعَتْھُ،  َحتَّىَحتَّى  تَلُوكُھُ تَلُوكُھُ   تََزلْ تََزلْ   فَلَمْ فَلَمْ   فَِمَھا،فَِمَھا،  إِلَىإِلَى  فَأَلْقَتْھُ فَأَلْقَتْھُ   فَأََخذَتْھُ فَأََخذَتْھُ   فَأَْعطَاھَا،فَأَْعطَاھَا،

َرابَِة   بَذَاِءةبَذَاِءةالْ الْ   ِمنَ ِمنَ   عَلَیْھِ عَلَیْھِ   كَانَتْ كَانَتْ  َرابَِة َوالذِّ }}َوالذِّ
٢٠
  

ھي ھي   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصأنھا دخلت على رسول هللا أنھا دخلت على رسول هللا { { : أخرب جعفر بن حممود أن جدته عمرية بنت مسعود حدثتهو 
وأخواتھا وھن خمسة فبایعنھ، فوجدنھ وھو یأكل قدیدا، فمضغ لھن قدیدة، ثم ناولھن إیاھا وأخواتھا وھن خمسة فبایعنھ، فوجدنھ وھو یأكل قدیدا، فمضغ لھن قدیدة، ثم ناولھن إیاھا 

ما وجدن في أفواھھن ما وجدن في أفواھھن   عز وجلعز وجلهللا هللا   فلقینفلقین: : فاقتسمنھا، فمضغت كل واحدة منھن قطعة، قالفاقتسمنھا، فمضغت كل واحدة منھن قطعة، قال
}}  خلوقا، وال اشتكین من أفواھھن شیئاخلوقا، وال اشتكین من أفواھھن شیئا

بدون معجون أسنان، وال أي معطرات، وال حىت سواك، وال أي  ٢١٢١
  .شيء من هذا القبيل

، تزوج أربع نساء، وكانت كل واحدة رضى هللا عنهبل األعجب من هذا أن رجًال كان ُيسمَّى ُعتبة بن فرقد 
ي أفخر ما وسعها من العطر لتبدو أحسن عند زوجها، وهو ال يضع عطراً، وأخريًا اجتمعن منهن جتتهد أن تشرت 

صل إىل الرائحة الطيبة : وقلن له k عتبة حنن نشرتي أفخر العطور، ونضعها، وال نراك تضع عطراً، ومع ذلك ال ن
  :اليت نشمها منك، فمم ذاك؟ حتكي هذا األمر إحدى زوجاته وهي أم عاصم فتقول

یبِ   فِيفِي  تَْجتَِھدُ تَْجتَِھدُ   َوِھيَ َوِھيَ   إِالإِال  اْمَرأَةٌ اْمَرأَةٌ   ِمنَّاِمنَّا  َماَما  نِْسَوةٍ،نِْسَوةٍ،  أَْربَعَ أَْربَعَ   عُتْبَةَ عُتْبَةَ   ِعنْدَ ِعنْدَ   كُنَّاكُنَّا  {{ یبِ الّطِ   َصاِحبَتَِھا،َصاِحبَتَِھا،  ِمنْ ِمنْ   أَْطیَبَ أَْطیَبَ   لِتَكُونَ لِتَكُونَ   الّطِ

یبَ   عُتْبَةُ عُتْبَةُ   یََمسُّ یََمسُّ   َوَماَوَما یبَ الّطِ   النَّاِس،النَّاِس،  إِلَىإِلَى  َخَرجَ َخَرجَ   ذَاذَاإِ إِ   َوكَانَ َوكَانَ   ِمنَّا،ِمنَّا،  ِریًحاِریًحا  أَْطیَبُ أَْطیَبُ   َوھُوَ َوھُوَ   لِْحیَتِِھ،لِْحیَتِِھ،  بِھِ بِھِ   یَْمسَحُ یَْمسَحُ   دُْھنًادُْھنًا  یََمسُّ یََمسُّ   إِالإِال  الّطِ

یبِ،  فِيفِي  لَنَْجتَِھدُ لَنَْجتَِھدُ   إِنَّاإِنَّا: : یَْوًمایَْوًما  لَھُ لَھُ   فَقُلْتُ فَقُلْتُ   عُتْبَةَ،عُتْبَةَ،  ِریحِ ِریحِ   ِمنْ ِمنْ   أَْطیَبَ أَْطیَبَ   ِریًحاِریًحا  شَِمْمنَاشَِمْمنَا  َماَما: : قَالُواقَالُوا یبِ،الّطِ   ِریًحا،ِریًحا،  ِمنَّاِمنَّا  أَْطیَبُ أَْطیَبُ   َوألَنْتَ َوألَنْتَ   الّطِ

دَ،  أَنْ أَنْ   فَأََمَرنِيفَأََمَرنِي  إِلَیِْھ،إِلَیِْھ،  ذَلِكَ ذَلِكَ   فَشَكَْوتُ فَشَكَْوتُ   فَأَتَیْتُھُ فَأَتَیْتُھُ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  اGَِّ اGَِّ   َرسُولِ َرسُولِ   عَْھدِ عَْھدِ   عَلَىعَلَى  الشََّراالشََّرا  أََخذَنِيأََخذَنِي: : فَقَالَ فَقَالَ   ذَاَك؟،ذَاَك؟،  فَِممَّ فَِممَّ  دَ،أَتََجرَّ   أَتََجرَّ

دُْت، دُْت،فَتََجرَّ   ھَذَاھَذَا  بِيبِي  فَعَقَبَ فَعَقَبَ   َوبَْطنِي،َوبَْطنِي،  ظَْھِريظَْھِري  عَلَىعَلَى  یَِدهِ یَِدهِ   فِيفِي  فَنَفَثَ فَنَفَثَ   فَْرِجي،فَْرِجي،  عَلَىعَلَى  ثَْوبِيثَْوبِي  َوأَلْقَیْتُ َوأَلْقَیْتُ   یَدَیِْھ،یَدَیِْھ،  بَیْنَ بَیْنَ   َوقَعَدْتُ َوقَعَدْتُ   فَتََجرَّ

یبُ  یبُ الّطِ }}  یَْوَمئِذِ یَْوَمئِذِ   ِمنْ ِمنْ   الّطِ
٢٢
  

كان شفاء وغذاء، فقد كان احلسن واحلسني ومها صغار، عندما تغيب أمهما يف حاجة،   ملسو هيلع هللا ىلصبل إنه ريقه 
، وال حيتاج عز وجلويشبع âذن هللا  –يرضع لسانه  –لسانه بني شفتيه فيبلع لسانه  ملسو هيلع هللا ىلصوجيوع أحدمها يضع النيب 

  :وامسعموا !! إىل رضاع بعد ذلك

ھ : : عن أبي جعفر، قالعن أبي جعفر، قال  {{ ھ بینما الحسن مع رسول اللـ_ ھ النب_ي   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصبینما الحسن مع رسول اللـ_ ھ النب_ي اذ عط_ش فاش_تد ظم_أه فطل_ب لـ_ اذ عط_ش فاش_تد ظم_أه فطل_ب لـ_

{ { : : قـالعـن أيب هريـرة ف: ومـرة أخـرى احلسـن واحلسـني معـاً } } ..فلم یجد فأعطاُء لسانھ فمّص_ھ حت_ى رويفلم یجد فأعطاُء لسانھ فمّص_ھ حت_ى روي  اً اً ماءماء  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص

الطریق سمَع رسوُل هللا ص_وَت الَحَس_ن والُحَس_ین وھم_ا الطریق سمَع رسوُل هللا ص_وَت الَحَس_ن والُحَس_ین وھم_ا أشھد لخرجنا مع رسول هللا حتى إذا كُنا ببعِض أشھد لخرجنا مع رسول هللا حتى إذا كُنا ببعِض 

: : العََط_ش، ق_الالعََط_ش، ق_ال: : م_ا ش_أن ابن_يَّ؟ فقال_تم_ا ش_أن ابن_يَّ؟ فقال_ت: : یبكیان وھما مع أمھما، فأسرَع السَّیِْر حتى أتاھما، فسمعتھ یق_ولیبكیان وھما مع أمھما، فأسرَع السَّیِْر حتى أتاھما، فسمعتھ یق_ول

فأخلف رسول هللا یده إلى َش_نٍَّة یتوض_أ بھ_ا فیھ_ا م_اٌء وك_ان الم_اء یومئ_ذ إع_ذاراً والن_اس یری_دون الم_اء، فأخلف رسول هللا یده إلى َش_نٍَّة یتوض_أ بھ_ا فیھ_ا م_اٌء وك_ان الم_اء یومئ_ذ إع_ذاراً والن_اس یری_دون الم_اء، 

ھل أحد منكم معھ ماء؟ فلم یبق إال أحد أخلف یده إلى كَالل_ِھ یبتغ_ي الم_اَء ف_ي ش_نُّة، فل_م یج_د أح_دٌ ھل أحد منكم معھ ماء؟ فلم یبق إال أحد أخلف یده إلى كَالل_ِھ یبتغ_ي الم_اَء ف_ي ش_نُّة، فل_م یج_د أح_دٌ : : فنادىفنادى

یاض ِذراعیھ_ا ح_ین   ناولینيناولیني: : منھم قطرة، فقال رسول هللامنھم قطرة، فقال رسول هللا یاض ِذراعیھ_ا ح_ین أحدھما فناولتھ إیاه من تح_ت الِح_ذْر، فرأی_ُت بـ_ أحدھما فناولتھ إیاه من تح_ت الِح_ذْر، فرأی_ُت بـ_

انَھ فجعَل یمصُّھ حتى ھَدأ وسَكََن، فل_م انَھ فجعَل یمصُّھ حتى ھَدأ وسَكََن، فل_م ناولتھ فأخذَه، فضمَّھُ إلى َصدِره وھو یضغو ما یَْسكت، فأدلع لھ لسناولتھ فأخذَه، فضمَّھُ إلى َصدِره وھو یضغو ما یَْسكت، فأدلع لھ لس

ني اآلخر فناولتھ إیاه، ففع_ل ب_ھ ك_ذلك، فس_كتا، ني اآلخر فناولتھ إیاه، ففع_ل ب_ھ ك_ذلك، فس_كتا، ییناولناول: : أسمع لھ بُكاًء، واآلخر یبكي كما ھو ما یسكت، فقالأسمع لھ بُكاًء، واآلخر یبكي كما ھو ما یسكت، فقال

                                                 
٢٠

 رضى هللا عنھمعجم الطبراني عن أبي إمامة  
  معرفة الصحابةمعرفة الصحابة  یم وأبو موسى عن عمیرة بنت مسعود،یم وأبو موسى عن عمیرة بنت مسعود،أخرجھ أبو نعأخرجھ أبو نع  ٢١٢١

٢٢
  معجم الطبرني ودالئل النبوة للبیھقي 



 مشائل النىب وجهه ملسو هيلع هللا ىلص_احللقة األوىل_١جـ                             زيدفوزى دمحم أبو  فضيلة الشيخ

 هـ١٤٣٥مجاد األول ٥املوافق  ٦/٣/٢٠١٤حبدائق  املعادى اخلميس ندوة دينية بعد صالة العشاء مبقر اجلمعية العامة للدعوة إىل هللا

  ٢٣}}فما أسمُع لھما َصْوتاً فما أسمُع لھما َصْوتاً 

أى یوم أى یوم ((مھ مھ یعظِّ یعظِّ   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا كان رسول هللا { { : مث احلسن واحلسن وأطفال رضع آخرين معهم، فقد ورد أنه
حتى إن كان لیدعو بصبیانھ وِصبیان فاطمة الَمراضع ذلك الیوم، فیتفُل في أفواِھھم حتى إن كان لیدعو بصبیانھ وِصبیان فاطمة الَمراضع ذلك الیوم، فیتفُل في أفواِھھم ) ) عاشوراءعاشوراء

}}  ال تُْرِضعُوُھْم إلى اللَّْیِل، وكان ریقھ یُْجِزئھمال تُْرِضعُوُھْم إلى اللَّْیِل، وكان ریقھ یُْجِزئھم: : ویقول ألمھاتھمویقول ألمھاتھم
٢٤٢٤

    

، أو يبلغ إذًا حىت أوصافه البشرية فيها إعجازات رZنية، ال يستطيع أحد من البشر أن يصل إىل مداها 
  .خلقه على أكمل الصور البشرية اإلنسانية صلوات ريب وتسليماته عليه عز وجلمنتهاها، ألن هللا 

و أن يرفع  ،ونكتفى بوجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اآلن الذى نسأل هللا عز وجل به أن يواجهنا هذه الليله بوجهه
ن لعنا من الذين يبشرون به، ويكونو وأن جي، وبنوره  ا بضياء وجهالنقاب و السرت عن مجاله ونوره وmائه، وأن بتمعن

  ىف الدنيا و األخره ممتعني جبنابه حمظني بنوره 

  وصلى هللا على سيدa دمحم و على آله وصحبه وسلم
 

                                                 
 ، والشریعة لآلجرى عن أبى ھریرةتھذیب الكمال ٢٣

  عن علیلة عن أمھا رواه أبو یعلى والطبراني في الكبیر واألوسط، مجمع الزوائد ٢٤


