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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

 األول الدرس
 

 توطئة
 

 بعظمي املسلمني غري فاهمت الشهرة، مواطن لك العطرة سريته فاقت فقد وقدوهتم، للمسلمني عىلال   املثل  هللا رسول يزال وال اكن

 للقتداء وسبيًل  مرجًعا فاكنت والُلقية، لقيةالخ  صفاته يف ثرية كتًبا املسلمني علامء صنف كام فاق،ال   شهرته ومعت خصاهل وفريد هلشامئ

ُسولخ ىل: }تعا لقوهل امتثاال اتباعه س نة وحتصيل والفضل جر الا الغتنام اثره واقتفاء هديه عىل والسري مناقبه وتتبع بسريته لرَّ
 
ن يُِطعِ ٱ مَّ

خ  ّللَّ
 
اعخ ٱ ۡم فخقخۡد َٱطخ ِ ۡۡ خ َخ عخل خ ٰٰ لۡن ا  َٱۡرسخ ىلَّ ٰ فخمخ ن تخوخ مخ ا وخ ِفيًظً۬  .٠٨{، النساء حخ

 العلمي زايد مركز نشاط طارا   يف املعلومات من النبذة هذه وتتناول هلل، طاعة  الرسول طاعٱ   ممن نكون القدير ان العيل هللا نسأ ل

ىل املوفق وهللا والثقايف،  .نس تعني وبه السبيل سواء ا 
 

 
 

 :الخلقية  هللا رسول صفات

 )ال مسر(. ديمابل   وال )الشديد) همقال   بيضابل   وال ابلقصري، والالظاهر( ( البائن ابلطويل ليس وسمل عليه هللا صىل ناك

 اللون، مسرٱ   وقيل س بط، وال جبعد ليس شعره واكن اجلسم، حسن والقرص، الطول بني متوسطا اكن اي ربعة،  هللا رسول واكن

 .)جرهيا يف اكلسفينة قّدام ىلا   يامتيل(يتكفأ   مىش ذاا  

 بني ما وصل حىت سالرٱ   شعر من سقط ما(  امجلة عظمي املنكبني، بني ما بُعيد مربوعًا  هللا رسول اكن :عازب بن الرباء وقال

ىلاملنكبني  ،)العظم رؤوس(س الكرادي خضم س،الرٱ   خضم ،)صابعال   ليظ)غ  والقدمني الكفني شنْيُ   هللا رسول واكنال ذن.  حشمة ( ا 

 اهدب العينني،السواد(  دة)ش دجعٱ   تدوير، وهجه يف واكنالرسة(.  ىلا   وينهتيي الصدر منيبدٱ   اذلي ادلقيق الشعر(  املرسبة طويل

 .السلم عليه براهميا   بس يدان شبۡا واكنال شافر )طويلها(. 
 

 : هللا رسول خامت يف جاء ما

 بن زيد يبٱ   عن وقيل .امحلام بيضة مثل محراءمرتفعة(  حلم قطعة(  غدة وقيل)بيضها(  احلجةل زر مثل  هللا رسول امتيل ٱ ن خق 

 هناا   رسجس بن هللا عبد عن وقيل(. مرتفعة حلم طعة)ق انزشة بضعة ظهره يف اكن وقيل. جممتعة شعرات هو الامتال نصاري:  خطبٱ  

 .يلثأ ل  هناك    )الشامة تسمى السواد ىلا   متيل نقطة) خيلن حولها )الكف مجع) امجلع مثل
 

 : هللا رسول شعر يف جاء ام

 ايب بنت هاينء مٱ   وعن(. ذنال   حشمة ىلا   وصل وما املنكبني عىل سقط ما) الوفرة ودون اجلُمة فوق شعر هل وسمل عليه هللا صىل ناك

 توضع خرقة) التقنع يكرث واكن حليته وترسحي سهرٱ   دهن يُكرث ن واك .ظفائر وٱ   غدائر اربع وهل مكة قدم  هللا رسول نٱ   طالب

 (.ادلهن اس تعامل حني سالرٱ   عىل

 اهنا معر بن هللا عبد عن وقيلبيضاء.  شعرة عرش ربعةٱ   الا   وحليته سهرٱ   يف عّدد ما نهٱ   نسٱ   وعن صدغيه، يف اكن نها  ف شيبه عن ماٱ  

 .بيضاء شعرة عرشين من حنوا

 عىل محمول نها  ف نسك   نفى ومن. شاهده ما حىك معر اكبن ابلضب جزم ومن. خيضب مل نه: ٱ  قيل. و خضب ه: ٱ نفقيل خضابه عن ماٱ  

 .غلبوال   كرثال  
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 .الشعر وينبت البرص جيلو نها  فل( حكال) مثدابال   اكتحلوا: قال   هٱ ن عباس ابن وعن
 

 :وسمل عليه هللا صىل لباسه يف جاء ما

 .خرضانٱ   ثوابن   لبس قد: رميثة يبٱ   وعن. قط مهنا لٱ مج تٱ ير  ما محراء ُحةّل   هللا رسول بسل 

 لبس جواز عىل دليل وهذا. سوداء بعاممة  هللا رسول اعمتّ  وقد. القميص  هللا رسول ىلا   الثياب حبٱ   نٱ   الصحيح احلديث ويف

 صىل نه ا نس ا وعن(. عاتقه عىل وضعه ميين رد)بُ  به توحش قد ِقطري ثوب لبس وسمل عليه هللا صىل نه ا ماكل بن سٱ ن عن. و سودال  

 طيبٱ  و  طهرٱ   نها  ف البياض لبسوا: اقال انه وسمل عليه هللا صىل عنه وحص. ليها   الثياب حبٱ   واكن احِلربة يلبس اكن وسمل عليه هللا

 ضيقة رومية ُجبة وسمل عليه هللا صىل ولبس(. سودٱ   شعر من طويل كساء) سودٱ   مرط وعليه يوم ذات وخرج. مواتمك فۡا وكِفّنوا

 .الُُكنّي

 .هذين يف  هللا رسول روح قبض وقالت غليظ، زارا  و ( مرقًعا) ُملبًدا كساء عائشة خرجتٱ  

(. خالصني) ساذجني سودينٱ   خفني وسمل عليه هللا صىل ليها   هديٱ   وقد(. سريان يعين) قبلن هلام وسمل عليه هللا صىل نعهل واكن

 .وتنعهل ترجهل يف اس تطاع ما التمين حيب واكن(. فۡام شعر ال يٱ  (ن جرداوي نعلني  هللا رسول ولبس

 اكن: بلفظ الصحيحني ويف . وترجهل ونعهل طهوره يف اس تطاع ما التيامن حيب اكن  هللا رسول نٱ   عهنا هللا ريض عائشةو ذكرت [

 .]وتنعهل وترجهل طهوره يف لكه نهأ  ش يف اس تطاع ما التمين حيب  النيب
 

 :  هللا رسول خامت يف جاء ما

 .شامهليف   هللا رسول واختمت ميينه، يف خيتمت وسمل عليه هللا صىل واكن. هللا رسول محمد عليه نُقش فضة من  هللا رسول خامت ناك

 .والنساء للرجال مباح وقيل مكروه، وقيل مندوب، قيل: الامت لبس حمك
 

 هللا رسول س يف صفة يف  : 

 غطاء) ِمغفرة سهٱ  ر  ويف مكة  النيب دخل وقد. درعان دحُ ٱ   يوم  النيب عىل اكن. فضة من  هللا رسول س يف قبيعة نتاك

 (.سٱ  ر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يليه ادلرس الثاين

 نالدي وفخر صاحل حممده أختصر


