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! رب العـالمين والـص�ة والـس�م علـى الحمد
ــالمين وعلــى تعــالىمــن أرســله ا! ــه رحمــة للع آل

�ÅÄÃ:3قال ا! عز وجل.. وصحبه ÂÁ
ÊÉÈÇÆÐÏ ÎÍÌË

Ñ�]٢١: األحزاب.[ 
5 هذه لمحات مشرقة مـن حيـاة سـيدنا محمـد

ــه  ــشته وعبادت تلقــي الــضو� علــى جوانــب مــن معي
وأخ�قه الشريفة كما وردت باألحاديـث الـصحيحة 
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ك ًة المطهرةO لتكون نبراسا يـستنير بهـا3نJتب السُمن
 ...الجنة هي المأوىكل من يسعى ألن تكون

وعلى آلـه وصـحبه وصلى ا على سيدنا محمد
.وسلم

* * *



-٥-

���	
��
 

�����	

����
�	��
���

���א�

-٦-

-٧-

�����:
ِروى اإلمام أحمد والبخاري ومـسلمO والترمـذي [

والـذي: عن أبـي هريـرة رضـي ا! تعـالى عنـه قـال
 Oنفسي بيده هله ث#ثة أيـاموأ�ما شبع رسول ا

.ًتباعا من خبز حنطة( حتى فارق الدنيا
وعن سماك بن حرب سمعت النعمان بـن بـشير

ٍألـستم فـي طعـام وشـراب مـا: رضي ا! عنـه يقـول ٍ
O4لقد رأيت نبيكم شئتم ِ وما يجد مـن الـدقل مـا�ُ َ 4 ُ ِ َ

.ردي� التمر: الدقل. رواه مسلم. يمأل بطنه

����� ���� ����:
ي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن روى البخار

ُماجه وابن سعد عـن أبـي جحيفـة رضـي ا! تعـالى

-٨-

ال آكــلB: قــال لرجــل عنــده�أن رســول ا عنــه
.Fوأنا متكئB: أو قالFًمتكئا

إذا�Iكـان النبـي: وعن أنس رضي ا! عنه قـال
َأكل طعاما لع َ ً َ َ َق أصابعه الث#ثَ 4 ُ َ ِ اللحس بعـد:اللعق.َ

م .رواه الترمذي.ن الطعامالفراغ
: وعن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال

ــول ا ــت رس ــدًا�َرأي ــا وقاع ــشرب قائم ً ي رواه.ُ
.أحمد والترمذي

. ذكر العلما� أن الشرب قاعدًا أفضل:فائدة
في�أن النبي وعن أنس بن مالك  كان يتنفس

Yِاإلنا أِ ُ ث#ثا إذا شرب ويقول هـذا َ ِ  رواه.ُمـرأ وأروىً
.البخاري ومسلم والترمذي
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�المقصود من الحديث أن النبـي: قال العلما�
.كان يتنفس خارج اإلنا�

ِروى الترمذي وابن ماجه عـن ابـن عمـر رضـيو ِ ْ [
ا!: ا! تعالى عنهما قال �تجشأ رجل عند رسول

ًكف عنا جشاYك( فإن أكثـرهم شـبعا فـيB:له: فقال ُ ُ
.Fمةًالدنيا أطولهم جوعا يوم القيا

وإظهــار صــوت مــنlتــنفس المعــدة: والتجــشؤ
o.الفم
	��������:

قـال رسـول: عن ابن عباس رضي ا! عنهما قال
ــB:�ا!  ــاب( ليلب ــن الثي ــاض م ــيكم بالبي سهاْعل

ــاؤ ــرّم( وكفكأحي ــا مــن خي ــاكم( فإنه ــا موت ــوا فيه ن
.الترمذيرواه.Fثيابكم
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3روى الترمذي والنسائي عن أبـي هريـرة رضـيو [
ــالا! ــه ق ا: تعــالى عن ــبس�كــان رســول  إذا ل

.ًقميصا بدأ بميامنه
كـان: عن أبي سعيد الخدري رضي ا! عنه قالو

ّ إذا استجد ثوبا سماه باسمه�رسول ا!  ً  عمامـة–3
4اللهـم لـك الحمـدB: ثم يقـول–ًاًأو قميصا أو ردا� ُ 4

ُكمــا كــسوتنيه( أســألك خيــره وخيــر مــا صــنع لــه(
ــوذ بــك ــنع لــهوأع ــر مــا ص ــن شــره وش رواه.Fم

.الترمذي

������:

ــرة ــي هري ــذي عــن أب ــام أحمــد والترم ِروى اإلم ِ ْ [
ًما رأيت أحدًا أسh مـشية: رضي ا! تعالى عنه قال ْ ِ
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ْ فكأنما األرض تطوى لـه�من رسول ا كنـا إذا:ُ
.مشينا معه نجهد أنفسنا وأنه لغير مكترث

3كــان علــي إذا وصــف النبــيو uَ َ كــان إذا: قــال�َ
ٍمــشى تقلــع كأنمــا يــنحط مــن صــبب َ َ I َ ْ َ 4 َ َ َ 4 َ َ يــنحط مــن.َ

في.أي كأنما ينزل في منحدر: صبب  رواه الترمذي
.الشمائل

��� !
� ��"�#�:
ق َروى البخــاري فــي األدب وأبــو يعلــى عــن ْيلــةْ

َبنــت مخرمــة رضــي ا! تعــالى عنهــا قالــت ََ رأيــت:ْ
 . قاعدًا القرفصا�Yرسول ا

ًوهي أن يجلس على مقعدتـه ناصـبا: والقرفصا�
.رجليه ويضم فخذيه إلى بطنه
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كــان: وعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي ا! عنــه
  رواه الترمذي. إذا جلس احتبى بيديه�ُرسول ا

.في الشمائل وأبو داود
هو أن يضم اإلنسان رجليه إلى بطنـه: واالحتبا�

O وفي هذا بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها
.الحديث أن االحتبا� غير منهي عنه

ْروى البخاري في األدب عن حنظلة بـن خـذيمو
ا: رضي ا! تعالى عنه قال  فرأيته�أتيت رسول

ًجالسا متربعا ً.
َارمي والترمذي وصـححه وأبـو عوانـةّوروى الد َ [

ِوابن حبـان وابـن سـعد وابـن عـدي عـن جـابر ابـن َ ِ
ُسمرة رضي ا! تعالى دخلت علـى رسـول: عنه قالَ

 .ً فرأيته متكئا على وسادة على يساره�ا
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ٍعن البرا� ابن عازب ِ َ َِ ِ َOِأن النبي 4 4 َ كـان إذا أخـذ�َ َ ََ َ َ
ُمــضجعه َ ِ ِوضــع كفــه اليمنــى تحــت خــده األيمــن:َ 4َ ِ َ ََ ْ َ ُُ 4 َ َ)

َوقال َ:Bَرب قني عـذابك يـوم تبعـث عبـادك َ ِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ r~.رواه
.الترمذي في الشمائل

روى أبو الشيخ وابن الجوزي عن عائشة رضيو
ا: ا! تعالى عنها قالت أن:�كان رسول إذا أراد

.ينام يتوضأ وضوYه للص#ة
َعن عائـشةو ِ َ ْقالـترضـي ا! تعـالى عنهـا َ َكـان:َ

ِرسـول ا ُ َ إذا أوى إلـى فراشـه كـل ليلـة( جمـع�َ َ ٍ َِ َ4 ُ ِ ِ ِ َ َ َ
َكفيه فن ِ 4 ِفث فيهما( وقرأ فيهماَ ِ َ َ َ:�DCBA�
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و�UTWVو� �srqp�
ُثم مسح بهما ما استطاع من جسده( يبدأ بهما رأسه َ ْ َِ َ َِ ِ ِ ُِ َِ ِ َ َ َ َ ََ 4 ُ
َووجهــه ومــا أقبــل مــن جــسده( يــصنع ذلــك ثــ#ث َ َ َُ َ َِ ِ َ ِ َ َ َُ

ٍمرات . رواه الترمذي في الشمائل.َ
أمو َروى البخاري في األدب عن أبـي َامـة رضـيُ

4 مــر برجــل فــي�أن رســول ا ا! تعــالى عنــه
ًالمسجد منبطحا لوجهه فضربه برجلـه( وقـال ِ َ ْ ُ:Bقـم

.Fنومة جهنمية

���&!�:

ا: قـال رضي ا! عنـهعن أنس كانـت لرسـول
.رواه الترمذي.ُ سكة يتطيب منها�
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.وعا� فيه طيب: والسكة
ا!و  روى البخــاري والنــسائي عــن أنــس رضــي

ال يرد الطيب�أن رسول ا تعالى عنه . كان
َعن أبي هريرة رضي ا! عنـه قـالو َ ُ ْ َ َُ َ ِ َ َ َُ َْ ِ َ ُقـال رسـول:ْ ُ َ َ َ

ِطيب الرجالB:�ِا َ r ُ ُما ظهر ريحه( وخفي لونه(:ِ ُُ ْ َ ََ ِ َ َ َُ ِ َ َ
Yِوطيب النسا َ r ُ ِ ُما ظهر لونه( وخفي ريحه:َ ُُ ِ َ ِ َ َ َُ ْ َ ََ َF.أخرجـه 
.شمائلالترمذي في ال

��'()!� ��*+,!�:
روى الترمذي عن سعد رضـي ا! عنـه أن النبـي

rإن ا تعالى طيب يحب الطيـب( نظيـف�: قال� r
َيحــب النظافــة( كــريم يحــب الكــرم( جــواد يحــب

-١٦-

4الجود( فنظفوا أفنيتكم وال تشبهوا باليهود َ َ rF.

مـا: وفي الصحيحين عن أنس رضي ا! عنه قال
َ ديباجا ألين من كـف النبـي مسست حريرًا وال ً�)

ًوال شممت ريحا قط أو عرفا ًْ َ ًأو عرقا: وفي رواية–ّ
.� أطيب من ريح أو عرف النبي–

كـان النبـي: وعن ابن عمر رضي ا! عنهمـا قـال
ــدأ� ــإذا اســتيقظ ب ــده( ف ــسواك عن ــام إال وال َال ين َ َ ِ َ ُ 4 ِ ُ

ِبالسواك r.رواه أحمد وأبو يعلى ْ َ.

ْالترمذي عن عبدا! بن بـسر عـن روى الحكيمو ُ
Iقـــصوا أظـــافركم( وادفنـــواB: أنـــه قـــال�النبـــي

ــاتكم مــن ــراجمكم( ونظفــوا لث ِق#مــاتكم( ونقــوا ب ّ
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ْالطعام( واستاكوا( وال تدخلوا علي قحرًا بخرًا ُُ ْ 4F.
. ما قطعتموه من األظافر: ماتكم�ق

فـي تنظيـف ظهـور عقـد بـالغوا:ّنقوا بـراجمكم
. لحــم األســنان: نظفــوا لثــاتكم.ممفاصــل أصــابعك

َمـن البخـر: مصفرة من شدة الخلوفO وبخـرًا: قحرًا َ
.بفتحتينO وهو نتن الفم

أن وروى ابن السني عـن عائـشة رضـي ا! عنهـا
 خرج ذات يوم إلى إخوانه فنظر فـي كـوز�النبي 

ّمـن مــاY إلـى لم 4إن ا جميــلB: تــه وهيئتـه ثــم قـالُ ِ
دكم إلى إخوانه فليتهيـأ يحب الجمال( إذا خرج أح

.Fفي نفسه
. أي شعره: لمته

.إنا� فيه ما� تنعكس فيه الصورة: كوز من ما�
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روى الطبرانــي والبيهقــي عــن عائــشة رضــي ا!

ا: تعـالى عنهـا قالـت �خمـس لـم يكـن رســول
َالمـــرآة والمكحلـــة: يـــدعهن فـــي ســـفر وال حـــضر ُ ْ ُ

.rهن والسواكوالمشط والد
ِوروى الترمذي في الشمائل قال ِ ْ [:ا كان رسـول

. يكثر دهن رأسه( وتسريح لحيته�
وروى الحسن بن الضحاك عن عائـشة رضـي ا!

ا: تعالى عنها قالـت  إذا نظـر فـي�كـان رسـول
ُاللهـم حـسنت خلقـي فحـسن خلقـي(B: المرآة قـال ُ ّ َ ْ َ ْ 4 َ 4 ُ 4

في أخر.4Fوأوسع علي في رزقي جه اإلمام الصالحي
.~سبك الهدى والرشاد في مسيرة خيرة العباد�

َوعن ابن عمر رضي ا! عنهما َُ ْ َ َُ َ ِ َ َ ُ ِ َقـالِْ ُرأى رسـول:َ ُ َ ََ
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ُ صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه(�ِا ُ ُْ ْ َْ َ َ َّ ِ ُِ ِ ِ ْ َ َ َ ِ ُ ْ َ ً ِ َ
َفنهــاهم عــن ذلــك وقــال َ ََ ِ َ ْ َ ْ َُ َ َ:Bأو ِاحلقــوه كلــه( َُ ُ 4 ُ ُ ِ ُاتركــوهْ ُ ُ ْ

ــه ُكل 4 ُF.ــى شــرط ــو داود بإســناد صــحيح عل ِ رواه أب ْ َ َ ٍُ ٍ َ
ِالبخاري ومسلم ْ ُ َ ِ َ ُ.

َوعن علي رضي ا! عنه قال َ ُ ْ َ َ َُ َ ِ َ � ِ ْ:ا ِنهى رسول ُ ُ َ َ َ�
َأن تحلق المرأة رأسها َ ْ َ ُ َ َْ َ َ ِ ْ َ َرواه النسائي.ْ 3 ُ.

45������:
دخلـت: عن عثمان بـن عبـدا! بـن موهـب قـال

ِأم سلمة( فأخرجت إلينا شعرًا من شـعر النبـي على 
. رواه البخاري.ً مخضوبا�

.مًمصبوغا بالحنا� والكت:ًمخضوبا
َرأيت شعر رسـول: عن أنس رضي ا! عنه قالو ُ

-٢٠-

وأخبرنــا عبــدا! بــن:O قــال حمــادً مخـضوبا�ا
ا: محمد بن عقيل قال  عنـد�َرأيت شعر رسول

اه الترمـــذي فـــيرو.Fًأنـــس بـــن مالـــك مخـــضوبا
.الشمائل

��67��:
ُ يكتحـل�كان عن ابن عباس رضي ا! عنهما

ــين ــي كــل ع ــة ف ــام باإلثمــد( ث#ث ًقبــل أن ين ِ رواه.َ
.الترمذي في الشمائل

�إن النبـي: وقال يزيد بن هـارون فـي حديثـه
ًكانت له مكحلة يكتحل منهـا عنـد النـوم ث#ثـا فـي

.رواه الترمذي في الشمائل. كل عين
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ٍعن عبـدالرحمن بـن أبـي قـراد رضـي ا! تعـالى َ ُ

ا�: عنهمO قالوا ُكان رسول ُ َ َ َ إذا انطلق لحاجتـه�َ َ َ َ َ ْ ~ َ ِ
ال يراه أحـد ٌتباعد حتى َ َ ََ ُ َ َ َ 4 َ َ رواه أبـو داود والترمـذي.~َ

.والنسائي
ُكـان رسـول: عن أنس رضي ا! تعالى عنه قالو ُ َ َ َ

د�ا َ إذا َ َخل الخ#Y قالِ ََ َ َاللهم إنـي أعـوذ بـك�:َ ِ ُ ُ َ r 4ِ 4 ُ
ِمن الخبث والخبائث ِِ َِ َ َ ْ ُ . رواه البخاري ومسلم.~َ

* * *
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�قـام: عن المغيرة بن شعبة رضي ا! عنه قال

 أتتكلف هذا وقد غفـر حتى انتفخت قدماه( فقيل له
ّا لك ما تقدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر? قـال 4:B#أفـ

.رواه الشيخان والترمذي.~أكون عبدًا شكورًا
أنـه بـات عنـد: عن ابن عباس رضي ا! عنهماو

ُفاضطجعت: ميمونة رضي ا عنها وهي خالته( قال
في عرض الوسادة( واضطجع رسول ا في طولهـا(

( حتى إذا انتصف الليـل أو قبلـه� فنام رسول ا
ا– أو بعده بقليل–بقليل (� فاسـتيقظ رسـول

وجهه( وقـرأ العـشر اآليـات فجعل يمسح النوم عن
�الخواتم من سورة آل عمران( ثم قام إلى شن معلـق  ِ
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قـال منها فأحسن الوضـوY( ثـم قـام يـصلي( فتوضأ
فقمت إلى جنبـه( فوضـع رسـول: عبدا بن عباس

ــأذني� ا ــده اليمنــى علــى رأســي( ثــم أخــذ ب  ي
َاليمنــى ففتلهــا( فــصلى ركعتــين( ثــم ركعتــين( ثــم ََ
ركعتين( ثم ركعتين( ثم ركعتين( ثم ركعتـين( ثـم

ن( فقـام فـصلىذأوتر( ثم اضطجع حتى جـاYه المـؤ
رواه. ركعتــين خفيفتــين( ثــم خــرج فــصلى الــصبح

.البخاري

امـوروى مسلمO عن عائشة رضي ا! تعـالى عنه
ا: قالت أن�كان رسول ْ إذا صـلى صـ#ة أحـب َ َ4 َ ً َ َ َ4 َ

َيداوم عليها( وكان إذا غلبه نوم( أو وجع عـن قيـام ِ َ ََ َ ْْ َ ٌ ْ َ َ َ ََ َ ِ َ َ ِ َ ُ
ُالليل صلى من النهار اثنتي عـشرة ركعـة( وال أعلـم ََ ْ ً َ َ ْ َ َ ْ ِ 4 4ِ ْ
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كل�4نبي ا 4 قرأ القرآن ًه فـي ليلـة وال صـلى ليلـةَ 4
ًال صام شهرًا كام# إال رمضانوإلى الصبح ْ َ.

ائي عن أم سلمةسنوروى أبو داود والترمذي وال
ــا قالــت ا: رضــي ا! تعــالى عنه �كــان رســول

يصلي ثم ينام قدر ما صلى( ثم يصلي قدر مـا نـام(
.ما صلى حتى يصبحثم ينام قدر 

أنو ــشة رضــي ا! عنهــا روى أبــو داود عــن عائ
َاكل�: قال�رسول ا!  فوا من العمـل مـا تطيقـون(ْ

 ال يمل حتى تملوا( وإن أحب العمل إلى ا 4فإن ا I I َ َ
4أدومه وإن قل ْ ِ ُ َ ْF.

سـألت: وعن عبدا! بن سعد رضي ا! عنه قـال
  عــن الــص#ة فــي بيتــي والــص#ة فــي�رســول ا
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قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد(B: المسجد? قال
4ي مـن أن أصـلي فـي فألن أصلي في بيتـي أحـب إلـ

ــــة رواه.Fالمــــسجد( إال أن تكــــون صــــ#ة مكتوب
.الترمذي وابن ماجه

قلــت:ُوعــن معــاذة بنــت عبــدا! العدويــة قالــت
 يــصلي�أكــان النبــي: لعائــشة رضــي ا! عنهــا

نعم( أربع ركعات( ويزيـد مـا شـاY: الضحى? قالت
.رواه مسلم. ا عز وجل

��>� �?��/@�A��	
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ا إلمام أحمد والشيخان والنسائي عن علـي روى
ا�: رضي ا! تعالى عنه قال 4دخل علي رسـول َ�

َوعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للص#ة ثم رجع إلـى َ َ
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ًبيته فـصلى هويـا مـن الليـل فلـم يـسمع لنـا حـسا( ًِ ْ َ ِ َ ْ َ
ــال ــا فق ــا فأيقظن ــع إلين َفرج ََ ََ ْ َ َ َْ ِ َ:Bــصليا ــا ف rقوم َ َ ُFــال : ق

ّأعـرك عينــي وأنـا أقـولفجلـست وأنـا َ ْ َ ُ 4إنـا وا مــا:ْ ِ
ْنصلي إال ما كتب لنا( إنما أنفسنا بيد ا تعالى إن ُ ْ َ 4 ُِ 4َ َ ِ َ َ ُ

4شاY أن يبعثنا بعثنا( قـال فـولى رسـول ا َ َ َْ َ َ ولـم�َ
ًيرجع إلي شيئا وسمعته   وهو يقول ويضرب بيده–4

ما نصليB: على فخذه وفي رواية بيده على األخرى
َإال ما كتب ا لنا ما نصلي إال ما كتـب لنـا 4F�K

ONML�]٥٤: الكهف.[ 
أم والبخاريوروى أحمد ومالك  والترمذي عـن

ا: ســـلمة رضـــي ا! تعـــالى عنهـــا �أن رســـول
اB:ًاستيقظ ليلـة فزعـا وهـو يقـول  وفـيFسـبحان

-٣٠-

اBلفظ Bال إله إال Fمن الفتن ماذا  أنزل ما أنزل ا
ماذا فتح من الخـزائن مـنB: وفي لفظFمن الخزائن

يريـــد أزواجـــهFيـــوقظ صـــواحب الحجـــرات
Bرب كاسية في الدنيا عارية في اآلخرة(فيصلين F.

���%����:

ســألت:َعــن أيــوب عــن عبــدا! بــن شــقيق قــال
]عائشة عن صيام النبي  ِ ُكـان يـصوم حتـى: قالت�َ َ

ُنقول قد صام( ويفطر حتى َ ْنقول قـد أفطـر( قالـتَ َ َ َْ َ:
ُوما صام رسول ا َ شهرًا كام# منذ قدم المدينة�َ َ ً

َإال رمضان َ َ َ 4 . رواه مسلم والنسائي والترمذي.ِ
ْعن عائشة رضي ا! عنها قالتو َ َ َ ْ َ َ َُ � َ ِ َ َ َ ِ ْ:ا ِكان رسول ~ ُ ُ َ َ َ
َ يصوم حتى نقول� ُ َ 4 َ ُ ُ ُال يفطر( ويفطر حتـى نقـ:َ َ 4 َ ُ ُِ ِْ ُْ َُ َولَ
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ِال يصوم( فما رأيت رسـول ا ~ َ َُ َ َُ ْ َ َ َ ُ ُ َ اسـتكمل صـيام�َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ~
ِشــهر إال رمــضان( ومــا رأيتــه أكثــر صــياما منــه فــي ُِ ُْ ً َ ِ َ َ َْ َ َُ ْ َْ ََ َ ََ 4 ِ ٍ َ

َشعبان َ ْ .رواه البخاري.َ
Iقـال النبـي: وعن أبي هريرة رضـي ا! عنـه قـال َ

�:Bوا ــين ــوم اإلثن ــال ي ــرض األعم ْتع ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ــيس(ُ لخم
َفأحب أن يعرض عملي وأنـا صـائم َ ََ ََ َ َ ْ ُ ْ IFرواه الترمـذي 

.وأحمد
قلـت لعائـشة:َوعن معاذة رضـي ا! عنهـا قالـت

 َ يصوم ث#ثة أيام من كـل شـهر?�ُأكان رسول ا ُ
ــت ــه كــان يــصوم? قالــت:ُنعــم( قلــت:ْقال ْمــن أي ُ r:

َيبـــالي مـــن أيـــه صـــامال َ ِ r رواه مـــسلم وأبـــو داود.َ
.ذيوالترم
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5 فـي ذكـر متـصل مـرتبط فـي الحـال وقد كان
.الذي عليه

َسـئل رسـول ا ِ : فقــال أي األعمــال أفـضل?�ُ
Bعـز وجـل  رواه4Fأن تموت ولسانك رطب بذكر ا

.ابن حبان والطبراني والبيهقي
مـن شـغله ذكـري:4قال ا عـز وجـلB:�وقال

.F أعطيتــه أفــضل مــا أعطــي الــسائلينعــن مــسألتي
.أخرجه البخاري في التاريخ والبزار والبيهقي

روى الشيخانO عن أبي موسى رضي ا! تعالىو
ــال ا: عنــه ق ــدعا�Yكــان رســول : يــدعو هــذا ال
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Bــي ــي وجهلــي وإســرافي ف ــي خطيئت ــر ل ِاللهــم اغف ِْ ِ َ َِ ْ َ َ ُِ َ ِ ِ ْ ~ 4 4
ِأمري( ْ ّوما أنت أعلم به منَ ِ ِ ُ َ ْ َ ََ ْ َ ّ( اللهم اغفر لـي جـدييَ ِ 4ِ ِ ْ ~ 4 ُ

4وهزلي( وخطئي وعمدي وكـل ذلـك عنـدي( اللهـم ُ 4 ِّ ْ ِ َ ِ َ ُ َ َ َْ َ ِ َ َ ْ َ
َاغفر لـي مـا قـدمت ومـا أخـرت( ومـا أسـررت ومـا َ َ َ َ َ َُ ُ ُ 4ْ َ ْ َ َْ ّ ْ َ ِ ِ ْ ~
َأعلنت( وما أنت أعلم به مني( أنت المقدم( وأنـت َ َْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َّ ُ ّ ِْ ِ ُ َ َْ ُْ

َالمؤخر( وأنت على َ َُ ْ َ ّ َكل شال قديرَ ٍ َ r ُF.
قــال: عــن عائــشة رضــي ا! تعــالى عنهــا قالــتو

ِاللهـم اغـسل خطايـاي بمـاY الـثلجB:�رسول ا!  ْ 4 ِ َ ِ َ َ َ ِ ْ 4 ُ 4
َوالبرد( ونق قلبـي مـن الخ َ ِ ِ ْ َ َr َ ََ نَ َطايـا كمـا َ َ َ 4قيـت الثـوبَ ّ

َاألبيض من الدنس( وباعد بيني وبين خطاياي كما َ ََ َ َ َ َْ َ َ ْ َِ ِِ َ 4 َ َ
ْباعد َ ْت بين المشرق والمغربَ َ َ ْ ََ ِ ْ َ َF.رواه أحمد .
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وروى أبو يعلى عن عبدا! بن أبي أوفى رضـي
: كـان يـدعو فيقـول�أن رسـول ا ا! تعالى عنه 

Bالبـارد( اللهـم Y4اللهم طهرني بـالثلج والبـرد والمـا ْ 4ُ ُ4 4ِ ِ َ َ َ َ ِ ْ 4 ِ ِ r َ
4طهر قلبي من الخطايا كمـا طهـرت الثـ ََ ْ 4 َ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ْ rَوب األبـيض ْ َ َ

َمن الدنس( وباعد بيني وبـين ذنـوبي كمـا باعـدت ْ ََ َ ْ َ َ ْ ََ ُ ُ َ َِ ِِ 4
ْبين المـشرق والمغـرب( اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن ِ َ ِ ُ ُ َ r 4 ِْ 4 ُ ْ َ َ ْ ََ ِ َ

ال يخش َقلب َْ َ َ ٍ ال يـسمع(عْ Yال تـشبع( ودعـا ْ( ونفـس ُ َ ََ ْ َ ٍ ْ َ َ
ــ ال ينف َوعلــم َْ َ ٍ ْ َ( اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــنعِ ِ ُ ُ َ r 4ِ 4 ُYهــؤال ِ َ

4األربع( اللهم إني أسألك عيشة نقية( وميتة سـوية( َِ َ ٍ ْ َ َ َ4 ِ َ َِ َ ْ َ r 4ِ 4 ُ ْ َ
َومردا غير مخز وال فاضح َ َ ٍَ ْ ُ َ � َFرواه أحمد .

ِوروى اإلمام أحمـدO عـن ابـن عبـاس رضـي ا!
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ا: تعالى عنهما قال حز�كان رسـول َبـه أمـر إذا
ُال إلــه إال ا الحكــيمB:قــال ِ َ ُ َ4 ِ ِ� َال إلــه إال ا 4 العظــيم( ِ َِ � َ َ

ـــرش ـــه إال ا رب الع ال إل ـــريم( ـــرش الك ِرب الع ِْ َْ َI Iَ َ4 ِ َِ � َ ِ َ
ال إلـه إال ا رب الـسموات ورب األرض( ِالعظيم( ْ َ ْI Iَ ََ ِ َ َ 4 4 ِ َِ � َ ِ َ

ْورب العرش الكريم ِ َ ِ ْ َ I َ َFثم يدعو .

وروى الطبراني برجال ثقات عن أم سلمة رضي
ا: عنها قالتا! تعالى   كـان يـدعو�إن رسـول

ــات ــؤالY الكلم ــمB:به 4 الله ُ ــال4 ــ# ش ــت األول ف ْ أن َ َ َ ُ 4 َ َ ْ َ
َقبلك( وأنت اآلخر ف# شال بعدك( ْ َ ََ َ َ َُ ِ َ ْ َ ْ 4اللهمَ ُ ُ إني أعوذ4 ُ َ r ِ

َبك مـن كـل دابـة ناصـيتها بيـدك( وأعـوذ بـك مـن َِ َِ َ َِ ِ ُِ ُ َ َ َ ِ َ َُ ِ ّ r ُ ْ
ْاإلثم والكسل( ومن ِ َ ََ َ ِْ ِ ْ عذاب النار( ومن عذاب القبر(ْ َ ِ َ ََ َْ ِ َ ّ

-٣٦-

َومن فتنة الغنـى ومـن فتنـة الفقـر( وأعـوذ بـك مـن ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ َْ ْ ْ
َالمأثم والمغرم ْ َ ََ ِ َ ْF.

في�وقد ورد في األسانيد الصحيحة استعاذته
:جميع أحواله ومن هذه األحاديث

Bو َأعـوذ بكلمــات ا التامـة مــن غـضبه( ِ ِ َ َِ ْ ِ 4 4 ِ ِ ِ َ ُ ُ ِعقابــه(َ ِ َ ِ
ِوشر عبـاده( وهمـزات الـشياطين( وأن يحـضرون ُ ْ َ ْ َ َ َِ َ 4 ِ َ ِ َ ِ َ ِ r َF.

.رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر

Bــم 4الله ُ ــسل(4 ــز والك ــن العج ــك م ــوذ ب ــي أع َ إن َ ْ ْ َُ ِ ِْ َ َ ِ َ ُ َ r ِ
َوالجــبن والهــرم( وأعـــوذ بــك مـــن فتنــة المحيـــا ْ َ ِْ َ ْ ِ ِْ َ ِ ُ ُ َ َ َ َ ِ ُ

َوالممــات( وأعــوذ بــك مــن عــ ْ ِ َ ِ ُ ُ َ َ ََ ْذاب القبــرَ َ ِ َF.رواه
.البخاري عن أنس
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عــن– بــسند حــسنوروى الحــارثO والبــزار
ا: أبي هريرة رضي ا تعالى عنه قال كـان رسـول

َاللهم إني أعـوذ بـك مـن الـصممB: يدعو يقول� 4 َ ِ َ ِ ُ ُ َ r 4ِ 4 ُ
َوأعوذ بك من المـأثم والمغـرمَوالبكم( ْ َ َْ َُ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ُ َFزاد البـزار 

Bُوأعوذ ُ َ ّ بك من الغمَ َ َ ِ َ ِFيعني الغرق Bَوأعوذ بـك مـن ِ َ ِ ُ ُ َ َ
ِالهم( وأعوذ بك من الهـدم( وأعـوذ بـك مـن مـوت ْ َ َ َْ ِ َِ َِ ُِ ُُ َُ ََ ّ َ

ِالجــوع(  َوأعـــوذ بـــك مـــنُ ِ َ ِ ُ ُ َ َ الخيانـــة فإنهـــا بئـــستَ ْ ِ َ 4 ِ َ ِ َِ َ
.Fالبطانة

عـن أبـي– برجـال الـصحيح–وروى الطبراني
ا: قالهريرة رضي ا! عنه : يقـول� كان رسول

B4اللهم ُ r إني4 َأعوذ بك منِ ِ َ ِ ُ ُ َ الهم والحـزن(َ َ َ َ r َوأعـوذ بـك َ ِ ُ ُ َ َ

-٣٨-

َمن ْ العجز والكسل(ِ َ َ ْ َ ِ ْ َوأعوذ بك منَ ِ َ ِ ُ ُ َ َ القـسوة والغفلـةَ ْ َ َ ِ َ ْ َ
ِوالعيلة والذلة والمسكنة( َِ َ ْ َ r َ ْ ََ َوأعـوذ بـك مـنْ ِ َ ِ ُ ُ َ ُ الفـسوقَ ُ

rوالشقاق والنفاق والسمعة والريا r r)Yَوأعـوذ بـك مـن ِ َ ِ ُ ُ َ َ
َالصمم والبكم( والجنون والجذام وسيئ األسقام ِ ُ ِ َ 4F.

.وكذلك رواه أحمد وأبو داود

��;� �23 9���	
:

ّ يكثر من الدعا�O ويرغب فيه�Oكان رسول ا! ُ
ــددةO وذلــك ألن ــي مناســبات متع ــهO ف Jويحــث علي

.الدعا� نوع من العبادة
 أصحاب الـسنن كما جا� في الحديث الذي رواه

وصححه الترمذي عن النعمـان بـن بـشير رضـي ا!

 -٣٩-

ا: عنهما قال FالدعاY هو العبـادةB:�قال رسول
ـــرأ ـــم ق �MNOPRQST: ث
UYXWVZ�]غـــــــافر :

.ذليلين صاغرين:أي] ٦٠
: قـال�أن النبـي روى الترمذي عن ابن عمـرو

B)فتحت له أبـواب الرحمـة )Yُمن فتح له باب الدعا
ُا سـئل ا تعـالى شـيئا أحـب إليـه مـن أن يـسأل وم 4 ً ُ

. الحديثF..العافية
ْ يرفع يديه في الدعا� حذو منكبيه�كان َ.

وقد جمع النووي فـي شـرح المهـذب نحـوًا مـن
 فـي�في رفع يديـه:أي–ًث�ثين حديثا في ذلك 

Yالصحيحين وغيرهمامن– الدعا.

-٤٠-

ل قـا: وعن سـلمان الفارسـي رضـي ا! عنـه قـال
إن ا حيي كريم( يستحيي إذا رفعB:�رسول ا

ِالرجل إليه يديه أن يردهما صفرًا خائبتين 4 َ ُFرواه أبو 
.3داود والترمذي وحسنه

: قال أبو موسى األشعري: البخاريوفي صحيح
 ثــم رفــع يديــه حتــى رأيــت بيــاض�دعــا النبــي

.إبطيه
روى اإلمـــام أحمـــد والترمـــذي وابـــن ماجـــهOو

ا عن أبي هريـرة رضـي بن حبان والحاكمO وصححه
ُمن لم يسأل ا يغضبB: قال�ا عنه( أن النبي  َ ْ َ ْ َ

.Fعليه
في مسند أحمد وغيرهO عـن أبـي سـعيد رضـيو
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Oقــال�أن النبــي ا! عنــه :Bمــا مــن مــسلم يــدعو
 ٍبدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم( إال أعطـاه ا ُ ٌ ٍ

rإما أن يعجـ: بها إحدى ث#ث ل لـه دعوتـه( وإمـا أنُ
4يــدخرها لــه فــي اآلخــرة( وإمــا أن يــصرف عنــه مــن َ

.FالسوY مثلها
4 إذا رفـع يديـه فـي الـدعاY لـم يحطهمـا�وكان

عن رواه الترمذي.َحتى يمسح بهما وجهه والحاكم
.ابن عمر
مسند أحمد عن عمر بن الخطاب رضي ا! وفي

 Oلما أنزلت عليـه عـشر آيـات مـن�أن النبي عنه 
ا��CBAأول ســورة قــال عمــر رضــي

4اللهـمB: وقـال�فاستقبل القبلة( ورفع يديـه: عنه ُ 4
و ــا ــا( وأعطن ــا وال تهن ــصنا( وأكرمن ــا وال تنق َزدن َ َ ََ ِ ْ َ َّ ِ ُ َ ِ َْ َِ َالْ
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ــا( وارضــنا وارض ــؤثر علين ــا وال ت ــا( وآثرن َتحرمن ْ ْ~ ~ِ َ َِ ْ ُ َ ِْ ْ َ
ّعنا َ..Fرواه الترمذي .

��)F!�:

ت ــال ا! ــالىق �rqponm: ع
xwvuts�.

.Jوالتهجد ترك النوم بسبب االشتغال بالص�ة
ُسـألت عائـشة: روى الشيخان عـن مـسروق قـال

4أي العمــل كــان أحــب إلــى النبــي: رضــي ا عنهــا I
�?

إذا: قالـت? متى كان يقـوم: قلت.الدائم: قالت
. سمع الصارخ
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.الديك: والصارخ
 عـن أبـي هريـرة رضـي ا! الصحيحينفي�وجا

ا: عنــه قــال ينــزل ربنــا تبــاركB:�قــال رســول
وتعالى كل ليلة إلى السماY الدنيا( حين يبقى ثلـث 

َمن يدعوني فأستجيب له? مـن: الليل اآلخر( يقول َ
َيــسألني فأعطيــه?( مــن يــستغفرني فــأغفر لــه حتــى َ ُ

. كما في رواية مسلمFينفجر الفجر

� �!9
�: ��� ��:

ُعــن أم ســلمة رضــي ا! عنهــا َ َ [ وقــد ســئلت عــن:ُ
ً( فإذا هي تنعـت قـراYة مفـسرة حرفـا�rقراYة النبي  ً ًَ 4 ُ َ ْ َ

.رواه الترمذي وأبو داود.ًحرفا

-٤٤-

ِقلـت ألنـس ابـن: وعن قتادة رضي ا! عنـه قـال ٍُ
ِمالك كيف كانت قـراYة رسـول ا ِ ُ ْ َ .ّمـدًا: ? قـال�ٍ

تطويــل الــنفس فــي حــروف: والمــد. رواه البخــاري
. يعطي الحروف حقها�]المد واللينO فإنه 

: وعن عبدا! بـن أبـي قـيس رضـي ا! عنـه قـال
rسألت عائشة عن قراYة النبي ِ َ I أكان يسر بـالقراYة�ُ ِ ُ

ْأم يجهر? قالت ُ َ َكل ذلـك قـد كـان يفعـل( قـد كـان:َْ ْ ُْ َ I
َربما أسر وربما جهر( فقلت َ َ  الـ:4 َذي جعـلُالحمد َ َ

ًفي األمر سعة َ َ ِ ْ . رواه أبو داود والترمذي والنسائي.َ

:َعن مطرف بن عبدا! بن الشخير عن أبيه قالو
ــت رســول ا َأتي ــصلي ولجوفــه أزيــزو�ُ ٌهــو ي ِ ِ ْ َ
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ِالمرجــل مــن البكــاYِكــأزيز َ ْ رواه أحمــد وأبــو داود.ِ
.والنسائي

�5�%�����5� �G	�-!� �$�6�� H
 I� :

3 خزيمة في صحيحه عـن علـي كـرم ا! روى ابن
ما كان فينـا فـارس يـوم بـدر غيـر: وجهه قال تعالى

المقداد( ولقد رأيتنـا ومـا فينـا إال نـائم( إال رسـول 
  تحــت شــجرة يــصلي ويبكــي( حتــى أصــبح�ا
�.

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضـي ا! تعـالى
ّقـــاربوا( وســـددوا(B: قـــال�أن رســـول ا عنـــه  َ
: وفـي لفـظFموا أنه لن ينجو أحد منكم بعملـهواعل
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Bــه ــة بعمل ــنكم الجن ــدخل أحــد م ــالوا(Fال ي وال: ق
4وال أنا( إال أن يتغمدني ا برحمة منهB: أنت? قال َ َ َ

.Fوفضل
أن عن جابر رضي ا! تعالى عنه وروى الشيخان

4 صـنع شـيئا فـرخص فيـه( فتنـزه عنـه�رسول ا ً
( فخطب( فحمـد ا(� قوم( فبلغ ذلك رسول ا

ما بال أقوام يتنزهون عن الـشال أصـنعه?B:ثم قال
.IFفوا إني ألعلمهم با( وأشدهم له خشية

: وروى الــشيخان عــن أنــس رضــي ا! عنــه قــال
I خطبـة مـا سـمعت مثلهـا قـط(�خطب رسول ا َ ُ ً

ــال ــمB:فق ــا أعل ــون م ــو تعلم ــي#((ل ــضحكتم قل ً ل
.Fولبكيتم كثيرًا
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ــ ــم�ُى أصــحاب رســول ا!ّفغط  وجــوههم له
.خنين

�C��J��
�:
 يقـول�كان: عن أبي هريرة رضي ا! عنه قال

4اللهم اغفر لي ذنبي كلـه( دقـه وجلـه(�:في سجوده ِ 4 ْ 4َ 4 ُ ~ِ ِ َ ِ ْ 4ِ ْ ُ
َأوله وآخره( سره وع#نيته 4 ِ 4 َF.رواه مسلم.

وروى البخــاري عــن أبــي هريــرة رضــي ا! عنــه
ـــال ر: ق ـــول�ســـول ا ســـمعت ـــيB: يق وا إن

ألستغفر ا وأتوب إليه( في اليوم أكثر من سـبعين 
.4Fمرة

أن]روى مسلم عن األغر المزني رضـي ا! عنـهو
 ُإنــه ليغــان علــى قلبــي( وإنــيB: قــال�رســول ا ُ َ ِ

-٤٨-

.Fألستغفر ا في اليوم مائة مرة
ّإن كنـ: عن ابن عمر رضي ا! عنهمـا أنـه قـالو اْ
ّرب اغفر�: في المجلس الواحد�Iد لرسول ا لنع

4لي( وتـب علـي( إنـك أنـت التـواب الـرحيم مائـة~ْ
.رواه أبو داود وابن حبان وصححه. مرة

اOوقالت عائشة رضي ا! عنها �كان رسول
سبحان ا وبحمـده(B:�ُيكثر أن يقول قبل موته
. رواه الشيخانFأستغفر ا وأتوب إليه

سـمعت:ُعبدا! بن بسر رضي ا! عنه قالعنو
ُطــوبى لمــن وجــد فــي صــحيفتهB: يقــول�النبــي 

ــر ــصحيحFاســتغفار كثي ــناد ال ــه بإس ــن ماج  رواه اب
.والبيهقي
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صــلى بنــا: قــالعــن أبــي هريــرة رضــي ا! عنــه

� يوما ثم انصرف( فقال أالB:ًرسول ا يـا فـ#ن
تحسن ص#تك? أال ينظر المـصلي إذا صـلى كيـف 

إني وا ألبـصر مـن! فإنما يصلي لنفسه?! يصلي?
. رواه مسلم4Fورائي كما أبصر من بين يدي

ا!: عن أبي ذر رضي ا! عنه قـالو قـال رسـول
�:B)ال تـسمعون ال ترون( وأسمع مـا إني أرى ما

ِأطت السماY( وحق لها أن تئ َ 4 ُ ِ 4ط( ما فيها موضع أربعّ
 تعالى ساجدًا( ٌأصابع إال وفيه ملك واضع جبهته
ًوا لو تعلمون ما أعلـم لـضحكتم قلـي#( ولبكيـتم
ُكثيـرًا( ولخــرجتم إلــى الـصعدات تجــأرون إلــى ا I

.رواه الترمذي وأحمد.Fتعالى

-٥٢-

�!%� 0�=8�:

مـا: ترمذي عن أنـس رضـي ا! عنـه قـالروى ال
ا  نبيا إال حسن الوجه حسن الَبعثَ ت( وكـانوصً

ًبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتان ً.
وفي الصحيحين عن البرا� بن عـازب رضـي ا!

� فـي العـشاY: عنه ��BAقرأ رسـول ا
َفلم أسمع صوتا أحسن منه ً.

��&,� 0�=8�:
كـان: عن ابـن عبـاس رضـي ا! عنهمـا أنـه قـال

� أفلج الث 4نيتين( إذا تكلـ4رسول ا م ريY كـالنورِ
رواه الترمـذي فـي الـشمائلO. يخرج من بين ثنايـاه

.والدارمي والطبراني في األوسط
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: وروى أبو داود عن عائشة رضي ا! عنها قالـت
� فص# يفهمه كل .من سمعهًكان ك#مه

��L=�� ��8�B3�:
ا: قالت عائشة رضـي ا! عنهـا مـا كـان رسـول

ا لحديث كسردكم هذا( ولكنه كان يـتكلم� يسرد
ٍ بين فصل( يحفظـه مـن جلـس إليـهبك#م r أخرجـه . َ

 وأصل الحديث في البخـاري ابن سعد في الطبقات
.ومسلم

� يعيـد الكلمـة: وعن أنس قال كان رسول ا
ًا أتى قوما سلم عليهم ث#ثاًث#ثا; لتعقل عنه( وإذ ً4 �.

دابه وأصل أخرجه أبو الشيخ في أخ�ق النبي وآ
فياالحديث أخرجه الح . والترمذيالمستدرككم

-٥٤-

خـرج: عن عبدا! بن عمر رضي ا! عنهما قالو
� يوما كالمودع فقال ّعلينا رسول ا ً:Bأنا محمـد

وال نبي بعـدي( أوتيـت–ً قالها ثالثا–النبي األمي 
ِفــواتح الكلــم( وخواتمــه( وجوامعــه َ َ...Fأخرجــه 

.أحمد
ر  قال�ضي ا! عنه أن النبي وفي حديث عمر

ُيـا أيهـا النـاس إنـي قـد أعطيـتB: وهو على المنبر
َجوامــع الكلــم وخواتيمــه( واختــصر لــي اختــصارًا( َ ِ ُ

ً بيـضاY نقيـة( فـ#الـشريعة:أيولقد أتيتكم بها 4 َ
rتهوكوا( وال يضرنكم المتهوكون 4 4 4 َ َF.

أورد الحــافظ ابــن كثيــر الحــديث بطولــه معــزوًا
ي ــه: علــىO ثــم قــالألبــي ورواه ابــن أبــي حــاتم ول

ّالتحيرO أو الدخول في كل أمر:JشواهدO والتهوك َ َ.

-٥٥-
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� كـان إذا: وفي الصحيحين عن أنس أن النبي

َتكلم بكلمة أعادها ث#ثا حتى تفهم عنـه( وإذا أتـى  ُ ً 4
� ًعلى قوم فسلم عليهم( سلم عليهم ث#ثا( وكـان 4 4

ال هزر وال نـزر( ويكـر4يتكلم بك َ#م فصل ْ َْ ْ ه الثرثـرةَ
.في الك#م( والتشدق به

ّفي سنن أبي داود والترمذي بالسند الجيد عـنو
ا! رضي ا! عنهماابن عمر 4إنB: قال� أن رسول ِ

ُا عز وجل يبغض البليغ من الرجال 4الذي يتخلل:4
.4Fبلسانه كما تتخلل البقر بلسانها

هو الـذي يتـشدق فـي: في النهايةألثيراقال ابن
الك�مO ويفخم به لـسانهO ويلفـهO كمـا تلـف البقـرة 

.ًالكأل بلسانها لفا
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سـو مرة رضـي ا! عنـه روى مسلم عن جابر بـن
ــال � فكانــت صــ#ته: ق ــع النبــي كنــت أصــلي م

ْقصدًا( وخطبته قصدًا َْ .ًوسطا:أي– َ
ا! وروى أبــو داود عــن جــابر بــن ســمرة رضــي

ــه ــ: عن ــة ي ــل الموعظ ال يطي � ــول ا ــان رس ومُك
.الجمعة( إنما هي كلمات يسيرات

�+�� ��MN!�:
ْروى الترمذي عن العرباض بن سـارية أنـه : قـالِ

� موعظة وجلـت ِوعظنا رسول ا ً َ منهـا القلـوب(َ
.َوذرفت منها العيون

كان رسول: روى مسلم عن جابر رضي ا! عنهو
ـــتد  � إذا خطـــب اش ـــ# صـــوته(4ا ـــضبه( وع غ
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ٍرت عيناه( كأنه منـذر جـيش يقـولواحم ُ 4صـبحكم:4
.4ومساكم

�-�	
 23 ��=��:

� دخـل مكـة: عن أنس رضي ا! عنه َأن النبي َ 4
Yِفي عمرة القضا َ َ ِ ْ وابن رواحة يمشي بين يديـه وهـوُ

:ليقو
 خلوا بني الكفار عن سبيله

ِاليوم نضربكم عـلى تنزيله ُ َ
ُضربا يزيل ِ الهام عـن مقيلهً ِ َ

ِويذهل الخليل عــن خليلـه َ ُ
ا: فقال له عمر ْيا ابن رواحة بين يـدي رسـول

خل عنهB:� النبي وفي حرم ا تقول شعرًا( فقال
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 رواه.Fُيا عمـر فلهـي أسـh فـيهم مـن نـضح النبـل
.النسائي والترمذي

�: وعن عائشة رضي ا! عنها قالت Iكان النبـي
ُبن ثابت منبرًا في المسجد يقوم عليـهَيضع لحسان ٍ ِ

� أو قـال ُينـافح عـن:ًقائما يفاخر عـن رسـول ا ِ
� إن ا تعالىB: رسول ا �( ويقول رسول ا

ُيؤيد حسان بروح القـدس مـا ينـافح أو يفـاخر عـن  ِ ُ ِ ِ ُ ُ ِ r
� ِرسول ا ِFرواه أبو داود والترمذي .

.يدافع: ينافح
ا!و هـل كـان:َقيـل لهـا: عنهـاعن عائشة رضي

ــشعر? قالــت � يتمثــل بــشال مــن ال ِالنبــي r ٍ I:كــان
َويأتيـك: يتمثل بـشعر ابـن رواحـة( ويتمثـل بقولـه

ِباألخبار من لم تزود r َ ُ ْ َ .رواه الترمذي والنسائي.ِ
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َأنـه قـدم: عن عبدا! بـن عمـر رضـي ا! عنهمـا ِ َ
ِرج#ن من المشر ْ َ َ ِ ِ َ ُ َق فخطبا( فعجب الناس لبيانهما(َ ِ ِِ َ َ َِ ُ 4 َ َ َ ََ َ ِ

� ِفقال رسـول ا ُ ُ َ َ َ َ:Bإن 4إن مـن البيـان لـسحرًا( أو 4ِ ِ ِْ َ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ
ٌبعض البيان لسحر ْ ِ َ ِ َ َ ْ َ ْ َF.رواه البخاري .

Oقالُعن أبي بن كعب � منB:َأن رسول ا َإن ِ 4 ِ
َالشعر حكمة ْ ِ ِ ْ rF.رواه البخاري .

��&5�:
البيهقي إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن بـن ند أس
�: قالعوف  َكانت أول خطبـة خطبهـا رسـول ا

بالمدينة أن قام فيهم( فحمد ا وأثنى عليه بما هـو
:4أهله ثم قال
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ــد� ــا بع ــاس–4أم ــا الن 4 أيه I–)ــسكم ــدموا ألنف ُ فق r َ َ
4تعلمن وا ليصعقن أحدكم ثم ليـدعن غنمـه لـيس 4 44 ُ ُ ُ

Iراع( ثم ليقولن له ربـه لها 4 4 وال–ٍ  لـيس بـه ترجمـان
ُحاجب يحجبه دونه 4ألم يأتـك رسـولي فبلغـك(:ٌ ُ

َوآتيتك ماال( وأفضلت عليك( فما قدمت لنفسك? 4 ُ َ ً ُ.
ً يمينا وشماال( ف# يرى شـيئا(–العبد:أي–فينظر ًً

َثم ينظر قدامه ف# يرى غير جهنم( فمن اسـتطاع أن 4
ُيقي وجهه َ ٍ من النار ولو بشق تمرة فليفعل( ومن لمَ r ِ ِ 4

ُيجــد بكلمــة طيبــة; فــإن بهــا تجــزى الحــسنة عــشر 4 ٍ ٍr
عليكم وعلى والس#م–ٍأمثالها إلى سبعمائة ضعف

أوردهـا ابـن جريـر.Fرسول ا ورحمة ا وبركاته
.وابن كثير
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�: عن جابر رضي ا! عنه قالو كان رسول ا
ع ــرت ــب احم ــتد4إذا خط ــوته( واش ــ# ص ــاه( وع 4ين

4أمــا بعــد( فــإنB: يقــولغــضبه( كأنــه منــذر جــيش( ُ 4 َ
ُأصدق الحديث كتاب ا( وإن أفضل الهـدي هـدي 4 ُ ِ َ

ُمحمد( وشر األم 4 ُ محدثاتها( وكل محدثـة بدعـة( ورٍ
4وكل بدعـة ضـ#لة( وكـل ضـ#لة فـي النـار( أتـتكم 4 4

ًالساعة بغتة ُ( بعثـت أنـا والـساعة هكـذا(ُ ْ َ صـبحتكمُ
ْالساعة ومستكم( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه( من َ ٍ 4

ًترك ماال فألهلـه( ومـن تـرك دينـا أو ضـياعا ًَ ْ َ َ ََ 4فـإلي:ً
ــي المــؤمنين ــا ول ــي( وأن Iوعل 4F.ــام أحمــد  رواه اإلم

.داود ومسلم والنسائي وأبو
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ــه ــصحيحين أن ــال�ورد فــي ال ــاكمB: ق 4إن أتق ِ
.F أناَوأعلمكم با

وجا� في الـصحيحين واللفـظ لمـسلم عـن أنـس
� حتــى رضــي ا! عنــه  4أن النــاس ســألوا نبــي ا
ْأحفوه بالمسألة َ ْ  فخرج–أكثروا عليه األسئلة:أي–َ

ِذات يوم فصعد المنبر فقال ال تسألوني–سلوني�:ِ
ُعن شال إال بينته لكم 4F..

ُإال أخبرتكم به ما دمتB: وفي رواية  فـي مقـامي4
.Fهذا

Iفلما سمع القوم أرموا – ورهبوا–سكتوا:أي–َ
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 أن يكــون بــين يــدي أمــر قــد حــضر(–خــافوا: أي
ٍفجعلت ألتفـت يمينـا وشـماال فـإذا كـل رجـل الف I ً ً ُ َ
َرأسه في ثوبه يبكي( فأنشأ رجل مـن المـسجد كـان

ُي#حى فيدعى لغير أبيه( فقال َ 4يا نبي ا من أبـي?:ُ
.Fبوك حذافةأB: قال

: ثم أنشأ عمر بـن الخطـاب رضـي ا عنـه فقـال
ًرضينا با ربا( وباإلس#م دينـا( وبمحمـد رسـوالٍ ( ً ً

.عائذًا با من سوY الفتن

Iلم أر كاليوم قط في الخيرB:�فقال رسول ا! َ َ ْ َ
ُوالشر( إني صورت لي الجنـة والنـار فرأيتهمـا دون ُ ُّ ْ ُ

.Fهذا الحائط

-٦٤-

R/��	
 ���: �:

م أن: سلم وغيـره عـن أنـس رضـي ا! عنـهروى
ــع ــب م ــو يلع ــل �( وه ــاه جبري � أت ــول ا رس

4الغلمان( فأخذه فـصرعه فـشق عـن قلبـه( فاسـتخرج 
ًالقلب( فاستخرج منه علقة( فقال Iهذا حظ الشيطان:َ

ٍمنك( ثم غسله في طست من ذهب بماY زمـزم( ثـم ْ َ
ِألمه( ثم أعاده في مكانه( وجاY الغ َ ْلمان يسعون إلىَ َ ُ

إن: فقـــالوا–مرضـــعته:أي–ْظئـــره:ّأمـــه( يعنـــي
4ه وهو منتقـع اللـونوُمحمدًا قد قتل( فاستقبل ِ :أي–َ

.ّمتغير اللون
ْوقد كنت أرى أثـر ذلـك المخـيط فـي: قال أنس ِ ُ

� .صدره
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 عـن أنـس رضـي ا! عنـهO عـن الصحيحينفيو
Oَمالك بن صعضعة رضي ا! عنه ْ � أن رسـولَ ا

ُحدثه عن ليلة أسري به  بينما أنا في الحطيم�:قال:4
ْفي الحجر: وربما قال– ٍمضطجعا( إذ أتاني آت(–ِ ً

ْ يعنـي ثغـرة نحـره إلـى–4فشق ما بين هذه إلى هذه َ َ ْ َ
ٍفاسـتخرج قلبـي( ثـم أتيـت بطـست مـنOِشعرته ُ ُ

ًذهب مملوY إيمانا ٍبطـست: وفي رواية للبخـاري–ٍ
َفغسل قلبي( ثم حـشي–ً وإيماناًملئ حكمة ُ :أي–ُ

ًحشي إيمانا وحكمة .Fثم أعيد–ُ
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: رضـي ا! عنهمـا]وعن سيدنا الحـسن بـن علـي
ُسألت خالي هند بن أبـي هالـة وكـان وصـافا قلـت ًُ َ َ َ:

� قـال ِصف لي منطق رسـول ا ِ َ ْ ِ:ا ُكـان رسـول َ
ِ متواصل األحزان� ْ دائم الفكرة( ليستَ (ٌ لـه راحـةَ

ال يــتكلم فــي غيــر حاجــة( يفتــتح ُطويــل الــسكت( ٍ ِ ُ 4 ِ َ 4 َ
ِالك#م ويختمـه باسـم ا تعـالى( ويـتكلم بجوامـع ِ ُ 4 َ

ال فــضول وال تقــصير ٌالكلــم( ك#مــه فــصل ٌ ٌ ُ لــيس.ِ
ال يذم  Iبالجافي وال المهين( يعظم النعمة وإن دقت( ْ ِ َ ُ r ِ ُ

ًمنها شيئا( غير أنه لم يكن يذم ذواقـا ًَ َ ْ ُ( وال يمدحـه(َ ُ َ ْ َ
Iوال تغضبه الدنيا( وما كان منها( فـإذا تعـدي الحـق َ r ُ ُِ ُ ُ ِ ْ َ
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َلم يقم لغـضبه شـال( حتـى ينتـصر لـه( ِ َ ْ َ ْ ٌَ ِ ُال يغـضبُ
r ينتـصر لهـا( إذا أشـار أشـار بكفـَ والِلنفسه َ َ ُ r كلهـا(هِ

َوإذا تعجب قلبها( وإذا تحـدث اتـصل بهـا وضـرب َ َ ََ َ 4 4َ ََ َ 4
َى بطــن إبهامــه اليــسرى( وإذا غــضبِبراحتــه اليمنــ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ

ِأعرض وأشاح( جل ضحكه التبـسم يفتـر عـن مثـل ْ ِ I َ ْ َ Iُ ِ َ َI ُ َْ َ ََ
ِحب الغمام َ َ r .رواه الترمذي في الشمائل.َ

* * *
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ِأنها سـئلعن عائشة رضي ا! تعالى عنها ت عـنُ
ُخلــق ــتُ �? فقال ــرآن: رســول ا : كــان خلقــه الق

 رواه مـسلم وأبـو.يغضب لغـضبه( ويرضـى لرضـاه
.داود

: وروى البخاري عن أنس رضي ا! عنه أنه قـال
ً أحسن النـاس وجهـا( وأحـسنهم�كان رسول ا

ًخلقا ُ.
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ُلقيـت: روى البخاري عـن عطـا� بـن يـسار قـال
ا ! تعالى عنهماO عبدا! بن عمرو بن العاص رضي

اأ: فقلت ي التـوراة(ف�خبرني عن صفة رسول
ٌ لموصــوف فــي التــوراة بــبعض�ْأجــل إنــه: فقــال

َيا أيها النبـي إنـا أرسـلناك شـاهدًا: صفته في القرآن َ َ4 ِ I I
rومبـــشرًا ونـــذيرًا( وحـــرزًا لألميـــين( أنـــت عبـــدي r ْ ِ r

َورسولي( سميتك المتوكل( ليس بفـظ وال غلـ � r ُ ٍيظ(4
َوال صخاب باألسـواق( وال يـدفع الـسيئة بالـسيئة( 4 َ
َولكن يعفو ويغفر( ولن يقبضه ا تعالى حتى يقيم ُ َ

ْبه الملة العوجاY( بأن يقولوا َال إله إال ا( ويفـتح:4 4
ًبه أعينا عميا( وآذانا صما( وقلوبا غلفا ً ً ً ً ًْ ُ ُ َ ّ ُ ُ ُ.

-٧١-

َبعثت ألتمم مكارمB:�وقال ِ َ َ َ r َ ُ ِ ُ ْ ِ َاألخ#قُ ْ َFأخرجه 
.أحمد والبزار والبخاري في األدب

ِعن أنس بن مالك رضـي ا! عنـهO عـن رسـولو ُ ْ ُ َ ٍ ِ ِ
ْأنه كان عنده رجل به أثر صفر�ِا! ُ ُ ِ ِ ٌ ُ ُ َ ُ 4 َوكـان:َ( قالٍةَ

ُرسول ا ُال يكـاد يواجـه أحـدًا بـشال يكرهـه(�ُ ُُ ٍ ِ ُ ُ
ِفلما قام قال للقوم َ َ َ 4:Bله ُلو قلتم َ َْ ُ ْ َ يدع هذه الصفرةُ I ُ َ َF.

ُعن أنس بن مالك رضي ا! عنـه قـالو ْ َ َ ٍ ِ َ ِ ِ َ ُخـدمت:َ ْ َ َ
َرسول ا ُ َ عشر سنين( فما قال لي أف قط( ومـا�َ َ I � ُ ِِ َ َ َ َ َ ِ َ ْ َ

ُقال لي لشال صنعته ْ َ َ ٍ ْ َ َِ ِ ُلم صنعته( وال لشال تركتـه:َ َ ُُ ْ َ ٍ ْ َ ِ َِ َ ْ َ َ َ:
ُلم تركتـه( وكـان رسـول ا ُ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ ِمـن أحـسن النـاس�ِ 4 ِ َ ْ َ ْ ِ

َخلقا( وال مسست خزا وال حريرًا قط( وال شيئا كان َ ً ًْ َ َ ََ َ َ َI � ُ ْ ِ ُ ُ
ِألين من كف رسول ا ِ ُ َ r َ ْ ِ َ َ ْ I( وال شممت مسكا قط(�َ ً ْ ِ ُ ْ � َ َ َ َ

rوال عطرًا كان أطيب من عرق النبي ِ 4 ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ�.
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ِعن خارجة بن زيـد بـن ثابـت قـالو َ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ ْ ٌخـل نفـرَد:َ َ َ َ َ
َعلى زيد بن ثابت فقال َ َِ َ ِ ْ َ لهوَ ِحدثنا أحاديث رسـول:ا ُ َ َ ِ َ ََ َ ْ r

ِماذا أحـدثكم? كنـت جـاره( فكـان إذا:َ( قال�ا َُ َ َ ُ َ َ ُ Iْ ُ ُ َ ُ َ
َنزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له( فكنا إذا ذكرنا َْ َ َ ِ ُ ِ4 َُ َ ََ َ َُ َْ َ َ 4 َ َ َ ُْ ْ َ ِ َ

ِالدنيا ذكرها معنا( وإ َ ََ َ َ َ َ ْ I)َذا ذكرنا اآلخـرة ذكرهـا معنـا َ َ َ َ ََ ََ ََ ِ َ ْ
ْوإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا( فكل هذا أحدثكم عـن َ َُ ُ ُِ I ُ َ I َ َ َ ََ َُ َ َ ََ ََ ْ4 َ

ِرسول ا ُ َ�.
لـم: قـالعن أنس رضي ا! عنهوروى البخاري
 ــشا(�يكــن رســول ا ــا وال فاح ــبابا وال لمام ً س ً ًِ َ َ َ ََ ّ ّ َ

َمــا لــه تــربB: عاتبــةَوكــان يقــول ألحــدنا عنــد الم ِ َ ُ َ َ
ُجبينه ِ َF.

مـا: قـالعن أنس رضي ا! عنـه وروى أبو داود
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ُرأيـت رجــ# الــتقم أذن رسـول ا ُ َ َ ً  فنحــى رأســه�ُ
عنه( حتى يكون الرجل هو الذي ينـ�( ومـا رأيـت

 نو فترك يده( حتى يكـ�ًرج# أخذ بيد رسول ا
ْالرجل هو الذي ينِ� َ.

بــن الحكــم رضــي ا! وروى مــسلم عــن معاويــة
ا: تعالى عنه قال  في الص#ة�بينا أنا مع رسول

يرحمــك ا(:َ عطــس رجــل مــن القــوم فقلــتإذ
ُفحدقني القوم بأبصارهم( قال يرحمك ا(: فقلت:4
ُفحدقني القوم بأبصارهم( قال ِ َ ُواثكـل أمـاه(: قلـت:4

4ما لهم ينظـرون إلـي( قـال ُ فـضرب القـوم بأيـديهم:َ
Iفلما رأيتهم يـسكتوني سـكت(: قال. أفخاذهمعلى ُ r ّ َ

 مـن صـ#ته دعـاني( فبـأبي�4فلما سلم رسول ا

-٧٤-

ًهو وأمـي( مـا رأيـت معلمـا قبلـه( وال بعـده أحـسن
ِتعليما منه( وا ما ضربني( وال سبني( وال نهرني( 4 ً ْ َ

من�:ولكن قال ال يصلح فيها شال َإن ص#تك هذه 4 ِ
هــي التــسبيح والتكبيــر وتــ#وة كــ#م النــاس( إنمــا

.Fالقرآن
وفي صـحيح مـسلم عـن أبـي قتـادة فـي حـديث

ّنومهم عن ص�ة الفجرO وقد عطـشوا وتكـابوا علـى 
Oالما�� أحـسنوا المـأل( كلكـمB:فقال رسـول ا

ما: قال أبو قتادة. ففعلواFسيروى وأنا أسقهم حتى
لي�بقي غيري وغير رسول ا!  (FاشربO:B فقال

:ال أشرب حتى تشرب يـا رسـول ا!O فقـال: فقلت
Bًإن ســاقي القــوم آخــرهم شــرباF.فــشربت: قــال

.�وشرب رسول ا! 
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ًعنـه أن رجـ# روى الترمذي عن أنس رضـي ا! 4
ُمن أهل البادية كان اسمه زاهـرًا( وكـان يهـدي إلـى

 إذا�ً هديـة مـن الباديـة( فيجهـزه النبـي�النبي
ــي ــال النب ــة( فق ــى البادي 4إنB:�أراد أن يخــرج إل ِ

.Fُزاهرًا باديتنا ونحن حاضروه
ً يحبه( وكان زاهـر رجـ# دميمـا(�وكان النبي ً ٌ I ِ ُ

َ يوما وهو يبيع متاعه( فاحتـضنه مـن�Iفأتاه النبي ً
ال يبصره ْمن هذا? أرسلني: فقال زاهر.ُخلفه وهو ِ ْ َ َ.

فج�فالتفــت زاهــر فعــرف النبــي ال يــألو مــا( عــل
فجعــل. حــين عرفــه�َألــصق ظهــره بــصدر النبــي 

يا: فقال.Fَمن يشتري هذا العبد?B: يقول�النبي 
.ُرسول ا إذًا وا تجدني كاسدًا
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أوFْلكن عند ا لـست بكاسـدB:�فقال النبي
.Fٍأنت عند ا غالB: قال

ْإن: عن أنس رضي ا! عنه قالوفي الصحيحين
–ُلي#طفنا ويمازحنا:أي– ليخالطنا� كان النبي

ْيا أبا عمير ما فعل النغيرB:ٍحتى يقول ألخ لي َ ُ ُF.
ا!و روى الترمذي عـن الحـسن البـصري رضـي

4أتت عجوز النبي: عنه قال ا: فقالت�ٌ يا رسول
َادع ا أن يدخلني الجنة ُ ُ.

ال يدخلها عجوز�: فقال .Fُيا أم ف#ن إن الجنة
ْفولت: قال . وهي تبكي–ْذهبت:أي–4
ال تدخلها وهي عجوز(�:�فقال ُأخبروها أنها ُ

�utsrq:4إن ا تعــــالى يقــــول
yxwv�F]�٥�٧: الواقعة.[ 
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وأما ما ورد في الحديث مـن النهـي عـن المـزاح
كمــا فــي ســنن الترمــذي عــن ابــن عبــاس رضــي ا! 

والB: قـال أنـه�عنهما عـن النبـي  َال تمـار أخـاك َ ِ ُ
ــه ــدًا فتخلف ــده موع َتمازحــه( وال تع َْ ِ َ ْ ُF:ــي ــذا النه  فه

ٌمحمول على اإلفراط في المزاحO لما فـي ذلـك مـن
ــي ــر ف ــن التفكي ــالىO أو ع ــر ا! تع ــن ذك ــشغل ع ال

ّمهمــات الــدينO ولمــا فيــه مــن قــسوة القلــب بكثــرة 
الضحكO بل إن كثرة المزاح تورث العداوة واألذى

ِحقدO وجرا�ة الصغير على الكبيروال َ ِ.

سـنن أبـي داود والترمـذي عـن عبـدا! بـن وفي
4أنـه سـمع رسـول ا]السائب عن أبيه عـن جـده  َ�

ّال يأخذن أحدكم متاع أخيه العبا وال جادًا(B:يقول ً َ ُ 4 َ ْ َ
4ومن أخذ عصا أخيه فليردها َF.
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مــا: قــال بــن عبــدا! رضــي ا! عنــه جريــرعــن
رح إال�سـول ا جبني 4 منـذ أسـلمت( وال رآنـي

.اه الترمذيور.4تبسم
روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالـة فـيو

ــه يــصف النبــي  ــه�حديث ــال في Iجــل ضــحكه:O ق ُ
rالتبسم( يفتر عن مثل حب الغمام َ ِ I I.

Jحــب مــام وهــو البــرد فــي البيــاض والــصفا�غ الَ
.والبريق

 عائـشة رضـي عـنروى اإلمام أحمد في مسندهو
َجاYت سلمى امرأة أبـي رافـع مـولى: ا! عنها قالت

ــي ــه:أي�النب ا–عتيق ــول ــستأذن رس �َ ت
.إنه ليضربني: على أبي رافع وقالت
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َما لك ولها?�:�فقال َF.
ا: قال .تؤذيني يا رسول
.Fبماذا آذيتيه يا سلمى?B: قال

َما آذيته بشال( ولكنه أحدث وهو يـصلي: قالت ٍ
ــه ا: فقلــت ل ــع إن رســول ــا راف ــا أب َ قــد أمــر�4ي

حدهم ريح أن يتوضأ( فقامأالمسلمين إذا خرج من
.يضربني

يــا أبــاB: يــضحك ويقــول�فجعــل رســول ا
.4Fرافع لم تأمرك إال بخير

ــا ــر رضــي ا! عنهم ــن عم ــئل اب ــان: وس ــل ك ه
ــي  ــال�أصــحاب النب ــضحكون? فق ــم( وإن: ي نع

أ 4وإن:ُمثال الجبـال( وربمـا قـالاإليمان في قلوبهم
ُاإليمان في قلوبهم أعظم من الجبال َ.
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ًوأما الضحك المنهي عنه شرعا I  فهو ما كان مـن:ُ
باب الـسخرية بالنـاس وانتقاصـهمO أو فيـه انتهـاك

]لحرمات الدين أو المسلمينO أو ما كان كثيـرًاO ألن 
.كثرة الضحك تميت القلب
��63�B���� ��=�����	
 �';C� I"��8N� ����6

�F#� �:=X� ����"�� �F,�:
جــاY: عــن ســلمان الفارســي رضــي ا! عنــه قــال

الـس#م عليـك يـا رسـول: فقال�رجل إلى النبي 
اB: فقال.ا :4ثم أتى آخر فقـال.Fوعليك ورحمة

:�فقـال.الس#م عليـك يـا رسـول ا ورحمـة ا
Bوبركاته . الحديث�F�١وعليك رحمة ا

l١oفي فيo: الدر المنثورlقال O وابن جريـرoالزهدlرواه أحمد
راني وابن مردويه بـسند وابن المنذرO وابن أبي حاتم والطب

.حسن
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علو ّاستأذن عمار علـى:4ي كرم ا وجهه قالعن
ــي ــال�النب ــوته فق ــرف ص ــبB: فع ــا بالطي ِمرحب r ً

4المطيب ُFرواه الترمذي وابن ماجه .

ْأقبلـت فاطمـة: وعن عائشة رضي ا! عنها قالت َ
ــي ــشية النب ــشيتها م ــأن م ــشي ك ُتم َ ْ ِْ َِ ــال�4 :�( فق

Bًمرحبا بـابنتيFثـم أجلـسها عـن يمينـه أو شـماله.
.ه البخاري في األدب المفردروا

أن رسـول ا لـم: عن أبي هريرة رضي ا! عنهو
 حتى يكـون الرجـلهيكن أحد يأخذ بيده فينت� يد

.هو الذي يرسله
ً خارجـا عـن– أو ركبته–ُولم يكن يرى ركبتيه

4ولم يكن أحد يصافحه إال أقبـل عليـه.ركبة جليسه
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َبوجهه( ثم لم يـصرفه عنـه حتـى يفـرغ مـن . ك#مـهُ
رواه البزار والطبراني بإسناد حـسن وابـن سـعد فـي

.الطبقات
ا!و ِعن سلمان الفارسي رضي ا! عنه أن رسول َ ُ َ َ3 َ ُ ْ َ َُ َ ِ [ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ْ
َقــال� َ:Bِإن المــسلم إذا لقــي أخــاه فأخــذ بيــده ِ ِِ َ ِ ََ َ ََ َ ُ َ َ َ ِ َِ ْ ُ ْ 4

ُتحاتت عنه ذنوبهما كما يتحات الورق َ َ ْ ُI ْ4 َُ َ َ ََ ُ ُ ُ ََ ْ 4 ِ عن الَ ِشجرةَ َ َ 4
ْاليابسة فـي يـو َ ِ ِ َ ِ َ ْ ريـح عاصـف وإال غفـر لهمـا ولـوِمْ َ ََ ََ ُ َ ِ ُ 4 ِ ٍ ِ َ ٍ ِ

ــر ــد البح ــل زب ــا مث ــت ذنوبهم ِكان ْ َ ْ ُِ َ َ ََ َْ ِ َ ُ ُ ُ ْFــي J رواه الطبران َِ َ 3 ُ َ َ
ٍبإسناد حسن َ َ ٍ َ ْ ِ ِ.

ِوروى الترمذي ْ وصححه والبيهقي عـن هنـد بـن]
كـان:ه قـال]أبي هالة رضي ا! تعـالى عنـه وعـن أمـ

 . يبدأ من لقيه بالس#م�رسول ا
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ا!و روى البزار بإسـناد حـسن عـن جـابر رضـي
ا: عنه قال  إذا أتاه الوحي( أو وعظ�كان رسول

ٍنذير قوم أتاهم العذاب( فإذا ذهب عنـه ذلـك:َقلت
ـــرهم ضـــحكا( ـــق النـــاس وجهـــا( وأكث ـــه أطل ًرأيت ًَ َ َ

.ِوأحسنهم بشرًا
ا!وعن َكيف كان:ُ عنها لما سئلت عائشة رضي

 إذا خ# في بيته?�ُرسول ا
َكان ألين الناس( بساما ضـحاكا( لـم يـر: فقالت ُ 4ً ً 4 َ

ْقـط مـادًا رجليــه بـين أصـحابه َ رواه ابــن سـعد فــي.ّ
.الطبقات

�%��� �(�8�:
 عــن عائــشة رضــي ا! روى الــشيخان وأبــو داود

ا:ْعنها قالـت ُمـا خيـر رسـول r إال بـين�ُ 4أمـرين

-٨٤-

ًأخذ أيسرهما ما لم يكـن إثمـا( فـإن كـان إثمـا كـان ً َ
ُأبعد الناس منه( وما انتقم رسول ا إال�َ ِ لنفـسه

 ُأن تنتهك حرمة ا( فينتقم ُ.
 لجميــع خلــق ا! تعــالى�Oّولقــد اتــسع حلمــه

.َحتى ألعدائه الذين آذوه
ُفلمــا كانــت غــزوة أحــد وكــسرت رباعيتــه 4 ِ َ ُ ُ ُ ُ�)

4جرح في شفته السفلى( وشج فـي جبهتـه الـشريفةو ُ ُ
rحتى سال منه الدم( فجعـل ينـشفه لـئ# ينـزل علـى

ٌولو وقع منه شال على األرض�:�األرض ويقول
ُلنزل عليهم العذاب من ال .FماYسَ

َلـو دعـوت:4ولقد شق ذلك على الصحابة فقـالوا
.عليهم
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ُإنما لم أبعث لعانـا( ولكـن بعثـB: فقال 4ْ ً ًت داعيـاُ ُ
4 اللهم اغفـر لقـومي–ورحمة ُ 4اللهـم: وفـي روايـة–4 ُ 4

ال يعلمون–ِاهد قومي رواه ابن حجـر فـي.F فإنهم
.فتح الباري

َلـم يبـق مـن:َقد ورد عن زيد بن سعنة أنه قالو
�4ع#مات النبوة إال وقـد عرفتـه فـي وجـه محمـد

ُبق يـس:4حين نظرت إليه( إال اثنتين لم أخبرهما فيه
ًحلمه جهله( وال تزيده شدة الجهل عليه إال حلما 4 ُ 4 َ ُ.

ــه:َقــال زيــد بــن ســعنة ُفكنــت أتلطــف ل 3 :أي–ُ
َ ألن أخالطـهO فـأعرف حلمـه وجهلـه�Oلمحمد َ َ َ ُ

 منــه تمــرًا إلــى أجــل–اشــتريت:أي–ُفابتعــت
فأعطـاه زيـد: وفي رواية أبي نعيم–ُفأعطيته الثمن
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ًال ذهبا على تمر معلوم إلـى قبل إس�مه ثمانين مثقا ً
.أجل معلوم

Oفلما كـان قبـل مجـال األجـل بيـومين أو ث�ثـة
ُ فأخـذت بمجـامع قميـصهO ورداؤه�ُأتيت محمدًا 

ُعلى عنقهO ونظرت إليه بوجـه غلـيظ ثـم قلـت ٍ ٍ أال:ُ
ُتقــضين يــا محمــد حقــي? فــوا! إنكــم يــا بنــي 3 3

ُعبدالمطلب مطل ُ.

ت: فقال عمر 3أي عدو ا!  مـا�قـول لرسـول ا!ْ
ُأسمع? فوا! لوال مـا أحـاذر فوتـه لـضربت بـسيفي َ ْ َ ُ ُ

!رأسك
ٍ ينظر إلى عمـر بـسكون وتـؤدة�ُورسول: قال َ َ ُ ٍ
ا!.Jوتبسم أنـا:أي–أنا وهـو�:�ثم قال رسول
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أن:َ كنا أحوج إلـى غيـر هـذا منـك يـا عمـر–وزيد
]O وتـأمره بحـسن التباعـةاألدا�تأمرني بحـسن :أي~َ

4اذهـب يـا عمـر فاقـضه حقـه�:�ثم قال.المطالبة ِ ْ ْ
ــه ــا رعت ُوزده عــشرين صــاعا مكــان م َ ْ ُ ً ْ ِF.مقابــل:أي

.فزعهO ففعل ذلك عمر

3يا عمر كـل ع�مـات النبـوة قـد: فقلت: قال زيد ِ J
إال�ُعرفتها في وجه رسول ا! O3 حين نظرت إليه ُ

وال: اثنتين لم أخبرهما Oَيـسبق حلمـه جهلـه ُ ُ تزيـدهُ ُ
Oفقــد اختبرتــه بهمــا Oُشــدة الجهــل عليــه إال حلمــا ً ُ 3
ًفاشهد يا عمر أني قد رضيت بـا! ربـا; وباإلسـ�م ُ ْ

ً نبيا�ًديناO وبمحمد ّ.

ــب ــرح المواه ــي ش ــال ف ــديث: ق ــذا الح روى ه
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الطبراني وابن حبان والحاكم والبيهقي وأبو الشيخ
 رجال ثقات عن عبدا! بن س�م عن زيـدبوغيرهم 

.بن سعنةا

وروى أبــو داود عــن أبــي هريــرة رضــي ا! عنــه
ا: قال فقمنـا حـين:ً يوما ثم قال�حدثنا رسول

 وفـي–قام( فنظرنـا إلـى أعرابـي قـد أدركـه فجذبـه 
َ بردائه جبـذة شـديدة( فحمـر رقبتـه–فجبذه: رواية َ 4 ً َ ْ َ

 وكـان–صار فيها حمرة من أثـر الجذبـة:أي�
ًرداY خشنا( فال ِ َ  إلى األعرابي فقال لـه�َتفت النبيً

ـــي ـــذين: األعراب ـــري ه ـــى بعي ـــي عل :أي–4احملن
ًحملهما طعاما ْ r–ال  من مال ا الذي عنـدك( فإنـك

!تحملني من مالك وال من مال أبيك
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اB:�فقال لـه ال أحملـك:أيFال( وأسـتغفر
.من مالي وال مال أبي
قـ�فـسكت النبـي: وفي رواية البيهقي :ال ثـم

Bال )ــده( ال( وأســتغفر ا ــا عب ــال ا( وأن ــال م ُالم
ِأحملك حتى تقيدني من جبـذتك التـي جبـذتني َ ْ َ َ ُF.

ال أقيـدكها: فقال له األعرابـي َوا ُ فقـال لـه النبـي.ُ
�:B?ــم َل ِF.ــي ــه األعراب ــال ل ال تكــافئ: فق ألنــك

( ثـم دعـا رسـول�فضحك النبي.بالسيئة السيئة
: فقـال لـه–و عمر كما في روايةوه–ً رج#�ا
Bعلى بعير تمرًا( وعلى: احمل له على بعيريه هذين

.Fاآلخر شعيرًا
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��4L�G	�-! H:

جــا� فــي حــديث هنــد بــن أبــي هالــة الــذي رواه
تغـضبه الـدنياال:�3الترمذي وغيره يـصف النبـي 

ْوما كان لها; فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد( ولـم  َ r ُ ُ
ْيقم لغضب َ الُ ُ يغضب لنفسه(َه شال حتى ينتصر له(

. الحديث...ُوال ينتصر لها
ــاو ــشة رضــي ا! عنه ــن عائ ــصحيحين ع ــي ال ف
:أي–ِ وفي البيـت قـرام�4دخل علي النبي: قالت
ــتر َ فيــه صــو–ِس ــون وجهــهرُ مــن:أي�4( فتل

وقال النبي:ّ ثم تناول الستر فهتكه( قالت–الغضب 
ِمــن أشــد النــاس�:� [ َ ــذينِ َ عــذابا يــوم القيامــة ال ً

َيصورون هذه الصور J َ ُ [ َ ُ~.
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الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود رضيفيو
ا: فقال�أتى رجل النبي: ا! عنه قال يا رسول

إني ألتأخر عـن صـ#ة الغـداة مـن أجـل فـ#ن( ممـا 
: قال أبو مسعود–ُيطيل الص#ة بنا:أي–يطيل بنا 

امف ٍقط أشد غـضبا فـي موعظـة�ُا رأيت رسول ً 4 َ I
.ٍمنه يومئذ

ّ زوج النبــي رضــي ا! عنهــاَن عائــشةَعــَو ِ ّ ِ ْ 3أن�َ َ
]قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ِ 3 ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ََ ِ ّ َْ َْ َ ْ َ ْ ُ ّ َْ ً ُ

Oِ في غزوة الفتح� ْ َ ْ َ ْ َ ُفقالوا.ِ َ َمن يكلـم فيهـا رسـول:َ ُ َ َ ِ ُ ّ َ ُ ْ َ
ُ? فقــالوا�ِا! َ ْمــن يجتــرئ عليــه إال أســامة ابــنَو:َ ُ َ ْ ََ ُ 3 ِ ِ َ َ ُ ِ َ ْ َْ

ِزيدO حب رسول ا! ِ ُ َّ ِ ٍ ْ ا!�َ ِ? فأتي بها رسـول ُ ُ َ َ ِ َ ِ ُ َ�.
ٍفكلمه فيها أسامة بـن زيـد ْ َْ ُ ُُ َ َ ُ َِ َ 3 َ ِفتلـون وجـه رسـول ا! . َ ِ ُ َ َ ْ َ َ 3 َ َ

َفقال.� َ َ:�?ِأتشفع في حد من حدود ا ِ ُ ُ ْ ِ ِّ َ ُ َ ْ َ َFفقال لـه ُ َ َ َ َ
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َأسا ُمةُ َأستغفر ا! يا رسول ا! فلما كان العشي قـام:َ َ ّ ِ َ ْ َ َ ّ َ َ ِ َ ُ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ َ
ِرسول ا! ُ ُ َ�Oفاختطب فأثنى على ا! بما هو أهله ُ ُ ْ َ ََ ُ َ ِ ِ � �َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ

َثم قال َ 3 ْأما بعـد( فإنمـا أهلـك الـذين مـن قـبلكم(�:ُ ُ ِ ْ ََ َْ ِ َِ 4 َِ َْ َ َّ ُ ْ َ ّ
ِأنهــم كــانوا إذا ســرق فــيه َِ َ َ َ ِ ُ َ ْ ُ 4 َم الــشريف( تركــوه( وإذاَ ِ َ ُ ُ َ َ ُ ِ َ ُ

rســرق فــيهم الــضعيف( أقــاموا عليــه الحــد( وإنــي( ِ َّ ّْ َ ْ ِ َ َ ُ َ َ ُ ِ ِ ِ َ َ َ
ْوالذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمـد سـرقت َ 4 ََ َ ٍ ِ4 َْ ُ َ ْ ِ َِ َ ِ َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ 4 َ

َلقطعــت يــدها َ َ ُ ْ َ ََFثــم أمــر بتلــك المــرأة التــي ســرقت ْ َ َ ََ ِ ِ3 ِ َ َْ َ ْ َُ ْ ِ َ 3
ُفقطعت يد َ ْ َ ِ ُ . رواه مسلم.َهاَ

ــضبه ّإال أن شــدة غ ــه عــن الحــق�3 ــم تخرج  ل
.وصواب القول والعمل

ُكنـت: روى أبو داود عن عبدا! بـن عمـرو قـال
ُأكتــب كــل شــال أســمعه مــن رســول ا! َ ٍ 3 ُ أريــد�ُ

ٌحفظــهO فنهتنــي قــريش وقــالوا ٍأتكتــب كــل شــال:َ َ
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ا!:أي–تسمعه ا!�من رسول �O ورسول
ــتكل 3بــشر ي ُفأمــسكت عــن!م فــي الغــضب والرضــاٌ

] فـذكرت ذلـك للنبـي–الكتابة O فأومـأ بأصـبعه�ُ
ِإلى فيه ْ ِفمه:أي–َ ْاكتب( فوالـذي نفـسي�: فقال–َ

ّبيده ما يخرج منه إال حق َ 4 ُF.

�-V
%!�:

4أن النبي: عن أنس رضي ا! عنه ُ كـان يعـود�4
و َالمريض ويـشهد الجنـازة ويركـب الحمـار ُ َ ُ ُيجيـبَ

ــار ــوم بنــي قريظــة علــى حم ــد( وكــان ي ٍدعــوة العب َ َ َ
ــه إكــاف ليــف ٍمخطــوم بحبــل مــن ليــف علي ٍُ ِ ٍ رواه.ٍ

.الترمذي وابن ماجه
4أن النبـي:ًوعن أنس رضي رضي ا! عنـه أيـضا 4
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َ كان يـدعى إلـى خبـز الـشعير واإلهالـة الـسنخة� ِْ 4 ِ َ ِ ِ ُ
ُفيجيب( ولقد كانت له د� عند يهودي( فمـا وجـد

َ يفكها حتى مات ما I�.
ماذا كان: قيل لعائشة رضي ا! عنها: عمرةنوع

 ُيعمل رسول ا َكان بـشرًا مـن:ِ في بيته? قالت�ُ َ
َالبشر( يفلي ثوبه( ويحلب شاته ويخدم نفسه ُ ِ َ ْ َ ََ رواه.ْ

.البخاري في األدبO والترمذي في الشمائل
: قــالروى الــشيخان عــن أنــس رضــي ا! عنــهو

ِ وكان في عقلهـا شـال�أة إلى النبي جاYت امر
ًإن لي إليـك حاجـة: فقالت– إجلـسيB:�فقـال.4

ِفي أي سكك  r–ُطرق:أي ْ المدينة شئت( أجلـس–ُ ِ
ِإليك حتى أقضي حاجتك َ َF.
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روى اإلمام أحمد وغيره من حديث ابن عبـاسو
�4أن النبـي:�رضي ا! عنهما فـي حجـة النبـي 

4إن هــذا: فقــالوا.Fاســقونيr:Bأتــى الــسقاية فقــال
: فقـال.ّيخوضه الناس( ولكنا نأتيك به مـن البيـت

Bّال حاجة لي فيه( اسقوني مما يشرب الناس...F.�
سنن الترمذي وأبـي داود وغيرهمـا أن وجا� في

عمر بن الخطاب رضـي ا! عنـه اسـتأذن رسـول ا! 
يـا أخـي يـا عمـرB: في العمرةO فأذن له وقال لـه�

ــركني ِأش ــدعائكْ ــة– ب ــي رواي ــن: وف ــسني م ال تن
.Fدعائك
: روى البخــاري عــن أنــس رضــي ا! عنــه قــالو

 من خيبر( وإني لرديف أبي�أقبلنا مع رسول ا
ُطلحة وهو يسير وبعض نساY رسول ا ُ رديـف�ُ
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ُ إذ عثرت الناقة( فقلت�رسول ا َ :أي–َالمـرأة:َ
ر–وقعت المرأة أعينونا :�سول اُ فنزلت( فقال

Bإنها أمكمI ُFا (�فشددت الرحل( وركب رسول
آيبـون تـائبونB: قـال–رأى المدينة:أو–فلما دنا

.rFعابدون( لربنا حامدون
أن وروى البخاري عن أنس رضي ا! تعالى عنه

 َ مر على صـبيان( فـسلم علـيهم�رسول ا 4 َ رواه.4
.مسلم

����8�:
َماجــة عــن أبــي ســعيد روى الــشيخانO وابــن

ْالخد ا كـانB: ري رضي ا! تعالى عنه قـالُ رسـول
في� Yمن العذرا Yأشد حيا ً ِخدرها( وكان إذا كـره4 َ ِْ ِ

.Fًشيئا عرفناه في وجهه
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ال يــأتي إال بخيــرB:�وقــال YالحيــاFكمــا فــي 
.البخاري

 أنـه لـم يواجـه أحـدًا بمـا�وقد بلغ من حيائه
Oبل يعرض بذلك Oأو يـأمر بعـض الـصحابةّيكرهه 

]من يصارح بذلك الرجل المقصر َ.
ــس ــن أن ــا ع ــذي وغيرهم ــو داود والترم روى أب

ا: رضي ا! عنه قال ال يواجه أحدًا�كان رسول
ًفـي وجهـه بــشال يكرهـه( فـدخل عليــه يومـا رجــل

لو أمـرتمB:ُوعليه أثر صفرة( فلما قام قال ألصحابه
.Fهذا أن يغسل هذه الصفرة

: أبو داود عن عائشة رضي ا! عنها قالـتوروى
 إذا بلغه عن الرجل شال لم يقـل�كان رسول ا
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ما بال أقوام يقولـون كـذا: ما بال ف#ن( ولكن يقول
.وكذا

وروى الترمــذي وأبــو داود عــن أنــس رضــي ا!
 كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه�أن النبي:عنه

.َحتى يدنو من األرض

��&	 ��(��AY�"	
 S� :

روى اإلمام مسلم عن أبي رفاعـة رضـي ا! عنـه
rانتهيت إلى النبي: قال يـا:ُ وهو يخطب( فقلـت�ُ

ال  رســول ا( رجــل غريــب جــاY يــسأل عــن دينــه(
.ُيدري ما دينه?

ا: قال َ وترك خطبته حتى�4فأقبل علي رسول
ُانتهــى إلــي( فــأتي بكرســي صــبت قوائمــه حديــدًا( ْ 4 ُ َ ِ ُ 4
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َ وجعل يعلمنـي ممـا علمـه�ُفقعد عليه رسول ا 4 4 ُ
4ا( ثم أتى خطبته( فأتم آخرها 4َ.

: وروى البخــاري عــن أنــس رضــي ا! عنــه قــال
ٌبينما نحن جلوس مع النبي  في المسجد( دخـل�ُ

َرجل على جمل( فأناخه في المسجد( ثم عقله( ثـم َ ٍَ َ ٌ
ــم ــال له ــي: ق ــد? والنب ــم محم Iأيك ــ�َ ينٌ متكــئ ب
ِظهرانيهم ْ َ َ.
.ُهذا الرجل األبيض المتكئ: فقلنا

.َابن عبدالمطلب: فقال له الرجل
.Fُقد أجبتكB:�فقال له النبي

ــي ــال الرجــل للنب ــشدد:�فق ــي ســائلك فم ٌإن r َ ُ
4عليك في المسألة( ف# تجد علي في نفسك ْ ِ.
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لكB:�فقال له 4سل عما بدا ْ َF.
من: فقال ْأسألك بربك ورب َ r rأرسـلك: قبلك َآ َ

.ِإلى الناس كلهم?
َاللهم نعمB:�فقال َ 4 ُ 4F.

َفمن خلق السما�?: قال الرجل: وفي رواية مسلم
.~ا!�:�قال

.~ا!�:�فمن خلق األرض? قال: قال
َفمـن نـصب هـذه الجبـال? وجعـل فيهـا مـا: قال
.~ا!�:� قالمن المنافع:أيجعل?

 الـــسما�O وخلـــق األرضOَفبالـــذي خلـــق: قـــال
. آ! أرسلك?: ونصب الجبالO وجعل فيها ما جعل

َاللهم نعم�:�قال َ 4 ُ 4~.
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َأنشدك با!O آ! أمرك أن تصوم هذا الـشهر: قال َ
.من السنة?

َاللهم نعم�:�قال َ 4 ُ 4~.
من: قال َأنشدك با!O آ! أمرك أن تأخذ الصدقة َ َ

ِأغنيائنا فتقسمها على فقرائن .ا?َ
َاللهم نعم�:�قال َ 4 ُ 4~.

ًوسأله عن الحج أيضاO ثم قال: وفي رواية مسلم [
َآمنت بما جئت بهO وأنا رسـول مـن ورائـي: الرجل ُ َ ُ

ُمن قوميO وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنـي سـعد بـن ِ
.بكر

َوفي رواية أن أسما� بنت يزيد بن السكن رضي 3
ْي رسـول مـنإن: فقالت�4أنها أتت النبي ا! عنها َ ُ
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َورائــي مــن جماعــة نــساY المــسلمين( كلهــن يقلــن ْ 4 I
إن ا بعثك إلـى الرجـال: بقولي( وعلى مثل رأيي

 Yفآمنا بك واتبعنـاك( ونحـن معـشر النـسا )Yَوالنسا َ 4 4 َ
ُمقــصورات مخــدرات( قواعــد بيــوت( وإن الرجــال 4 ٌ

ِفــضلوا بالجمعــات وشــهود الجنــائز والجهــاد( وإذا  ُ ُ r ُ
ل ـــا خرجـــوا ـــوالهم( وربين ـــا لهـــم أم ـــاد حفظن ْلجه 4 َ ْ

?.أوالدهم( أفنشاركهم في األجر يا رسول ا
ِ بوجهه إلى أصحابه فقـال�ُفالتفت رسول ا!

ِهل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤاال عن دينها�:� ً َ َ ٍ َ َ
.~من هذه?
ا!: فقالوا  بلى يا رسول

ِانصرفي يا أسماY( وأعلميB:�فقال رسول ا! ِ ْ َ
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Iمــن وراYك مــن النــساY أن حــسن تبعــل ُ ِ ِ َ 4 إحــداكن)١(َ ُ
َلزوجها( وطلبها لمرضاته( واتباعها لموافقته( يعدل ِ

]فانصرفت أسما� وهي تهلل.Fِكل ما ذكرت للرجال َ
رواه.�]وتكبرO استبشارًا بمـا قـال لهـا رسـول ا!

.ابن عبد البر في االستيعاب

���X=��ZF	 ����=�� O���B�	 :
 حـسن عـن عبـدا! بـن روى اإلمام أحمد بإسناد

ــال ا: الحــارث ق ــان رســول ــدا�ك I يــصف عب
َمـن سـبقB:َوعبيد ا وكثير بني العباس ثم يقـول َ َ َ

فيـسبقون إليـه( فيقعـون: قـال.4Fإلي فله كـذا وكـذا
في�على ظهره وصدره  .بلهم ويلتزمهمق(

l١oتبعلJ:أي طاعة المرأة لزوجها .
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 عـن أنـس رضـي ا! عنـهوفي زوائد ابـن حبـان
ا: قال r يزور األنصار( ويسلم علـى�كان رسول

.َصبيانهم( ويمسح رؤوسهم
 والطبراني عـن األدب المفردوروى البخاري في

سـمع أذنـاي هاتـان(: أبي هريرة رضي ا! عنه قـال
 ــان( رســول ا ــاي هات ــصر عين ــه�َوب  أخــذ بيدي

4جميعا بكفي الحسن أو الحسين( وقدميه علـى قـدم ً
ْإرقهB:( ورسول ا يقول�رسول ا َ ْ ِFفرقي: قال

 ْالغ#م حتى وضع قدميه على صـدر رسـول ا َ ُ�)
ْافتح فاكB:�ثم قال رسول ا َF4ثم قبله( ثم قال 44:

Bاللهم أحبه فإني أحبهI 4ُ َ 4 ُ 4F.
كـان: وعن عبدا! بن جعفر رضـي ا! عنـه قـال
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r إذا قدم من سفر تلقـ�رسول ا ُ ٍ َ ِ ي بالـصبيان مـنَ
َوإنه قـدم مـرة مـن سـفره فـسبق بـي: أهل بيته( قال ِ ُ ً 4 َ

إليه( فحملني بين يديه( ثم جال بأحد ابني فاطمـة
ــه  ــا الحــسن أو الحــسين( فأردف ــا( إم رضــي ا عنه

.4خلفه( فدخلنا المدينة ث#ثة على دابة
إذ: وقـال عبــدا! بــن جعفــر البــن الزبيــر أتــذكر

:ا وأنـت وابـن عبـاس? فقـالأن�لقينا رسول ا! 
َفحملنا وتركك: نعمO قال َ َ َ َ.

���X=���
��
 0��)	 :
: الصحيحين عن أنس رضي ا! عنه قالفي جا�

ٌ وعليه بـرد�ُمشيت مع رسول ا –ثـوب:أي–ُ
َنجراني غلـيظ الحاشـية( فأدركـه أعرابـي فجبـذه َ َ َ–
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ً جبذة شديدة( حتى نظرت إلـى–جذب الثوب: أي َ ْ َ
َ وقـد أثـر فيـه�صفحة عنق رسـول ا 4 فـي:أي–َ

–ُ حاشية البـرد( مـن شـدة جبذتـه( ثـم قـال–عنقه 
ْمــر لــي مــن مــال ا الــذي: يــا محمــد–األعرابــي ُ

.عندك
ــي ــه النب ــه�فالتفــت إلي ــر ل ــم أم  وضــحكO ث

!بعطا�
ًأن أعرابيـا جـاY: وعن أبي هريرة رضـي ا! عنـه 4

ــول ا ــى رس ــ�إل ــستعينه ف ــاه–ي شــال ي  فأعط
له�رسول ا Fُأحسنت إليك?B:ً شيئا ثم قال

َالO وال أجملـتO فغـضب بعـض: فقال األعرابي
ا!–Jالمسلمين وهموا أن يقوموا إليه ُ فأشار رسـول

Jإليهم أن كفوا ُ ْ.

-١٠٧ -

ــام رســول ا! ــه دعــا�فلمــا ق ــغ إلــى منزل  وبل
ُإنمــا جئتنــا تــسألنB: فقــال.3األعرابــي إلــى البيــت اَ

َفأعطيناك فقلت ما قلت َF!ا ً شـيئا� فزاده رسـول
ُأحسنت إليك?B: وقال ْF.

ٍنعمO فجزاك ا! من أهل وعشيرة: فقال األعرابي ٍ ُ
. خيرًا

َإنك جئتنا فـسألتنا فأعطينـاك(B:�فقال النبي َ
َفقلت ما قلت( وفي نفس أصحابي عليك مـن ذلـك َ

َشال( فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بي 4ن يـدي َ
.Fحتى يذهب عن صدورهم

.نعم: قال
4إنB:�فلمـــا جـــا� األعرابـــي قـــال رســـول ا!
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صاحبكم كان جاYنا فسألنا فأعطيناه( فقال مـا قـال(
وإنا قد دعوناه فأعطيناه( فزعم أنه قد رضي( كذلك 

ٍنعم جزاك ا! من أهل: فقال األعرابي.Fيا أعرابي?
. خيرًاٍوعشيرة

َن مثلـي ومثـل هـذا األعرابـيِإ�:�فقال النبـي 4َ َ َ
َكمثل رجل كانت لـه ناقـة( فـشردت عليـه( فاتبعهـا 4 ْ َ
ُالناس( فلم يزيدوها إال نفـورًا( فقـال لهـم صـاحب ُ 4

ّخلوا بيني وبين ناقتي( فأنا أرفـق بهـا( وأنـا: الناقة
 وأخـذ لهـا مـن– صـاحبها–4أعلم بها( فتوجه إليها

ــشام األرض ــات األر:أي–ُق ــن نب ــا–ض م  ودعاه
4حتى جاYت واستجابت( وشد عليها رحلهـا; وإنـي

.~ُلو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار
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رواه ابن كثير في تفسيره والبزار وابن حبان فـي
صــحيحه وابــن الجــوزي فــي الوفــا� والهيثمــي فــي 

.المجمع

���[�� �����:

ــه ــال أنــس رضــي ا! عن ا: ق ــان رســول �ك
َجود الناس( وأشـجع النـاسناس( وأَأحسن ال  رواه.َ
.الشيخان

مــا: روى مــسلم عــن أنــس رضــي ا! عنــه قــالو
 ــئل رســول ا 4 شــيئا إال أعطــاه( فجــاY رجــل�ُس ً

يـا:ًفأعطاه غنما بين جبلين( فرجع إلى قومـه فقـال
ال يخـاف4قوم أسلموا( فإن مح مدًا يعطي عطـاY مـن

.الفقر
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ــن ــسيب ع ــن الم ــعيد ب ــن س ــذي ع  وروى الترم
ا: صفوان بن أمية أنه قال �لقد أعطاني رسـول

4مــا أعطــاني( وإنــه ألبغــض النــاس إلــي( فمــا بــرح ُ
4يعطيني حتى إنه ألحب الناس إلي I.

ُ حمـل إليـه تـسعون�أن النبي روى الترمذيو
ُألــف درهــم ووضــعت علــى حــصير( ثــم قــام إليهــا

ًيقسمها( فما رد سائ# حتى فرغ منها 4.
: عن عائشة رضي ا! عنها قالتهروى ابن ماجو

َ يكل صدقته إلى غير نفـسه(�ُما رأيت رسول ا َ ُ ِ َ
.يكون هو الذي يضعها في يد السائلحتى

: رمذي عن جابر رضي ا! عنـه قـالكما روى الت
ِما سئل رسول ا I شيئا قط فقال�ُ .ال:ً
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س رضي ا! عنهمـا الصحيحين عن ابن عباوفي
ا: قال ما� كان رسول َ أجود الناس( وكان أجود

–يكــون فــي رمــضان( حــين يلقــاه جبريــل( وكــان
ُ يلقاه فـي كـل ليلـة مـن رمـضان فيدارسـه–جبريل r

د النــاس بــالخير مــن أجــو�َالقــرآن( فلرســول ا
.الريح المرسلة

وروى الترمذي عن عمر بـن الخطـاب رضـي ا!
ًعنهO أن رج� أتى إلى النبي  ي�3 .َعطيه فسأله أن

ْمــا عنـدي شــال( ولكـن ابتــع�:�فقـال النبـي َ ْ
ُعلي( فإذا جاYني شال قضيته ٌ 4F.

فمـا كلفـك!َيا رسول ا! قـد أعطيتـه: فقال عمر
ال تقدر عليه .ا! ما
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يـا: فقال رجل من األنصار– قول عمر�فكره
ْرسول ا! أنفق وال تخف من ذي العر ً. إق�الشْ

ُفتبسم رسـول ا! َ 35Oْوعـرف فـي وجهـه البـشر ِ ِ ُ
ُبهذا أمرتB:�بقول األنصاريO ثم قال ِ ُF.

من: وعن أبي سعيد رضي ا! عنه قال سأل ناس
 فأعطاه ما سـألوهO ثـم سـألوه�األنصار رسول ا! 

Oثـم سـألوه فأعطـاهم مـا سـألوه Oفأعطاهم ما سألوه
ما يكون عندي من خيـرB:ِحتى إذا نفد ما عنده قال

َفلن أدخـر 4 ْه عـنكم( ومـن يـستعفف يعفـه ا( ومـنَ َْ َ4 ْ ِ ْ
َيستغن يغنه ا( ومن يتصبر يصبره ا( وما أعطـي ُ ْ ْr َ ُ ُ4 ْ َ ِ ْ ِْ

ٌأحــد عطــاY هــو خيــر لــه وأوســع مــن الــصبر ً ٌF.رواه 
.]الستة
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ِوروى ابن عدي عن عبـدا! بـن عمـر رضـي ا! َ
أنB: قال�تعالى عنهما أن رسول ا!  لـي مثـل4لو

ًتهامـة ذهبـا لقـسجبال ال تجـدونيِ ُمته بيـنكم( ثـم
ًكذوبا وال بخي# ً ُF.

ْوروى البخاري عـن جبيـر بـن مطعـم رضـي ا! ُ َ ُ
O ومعـه�تعالى عنه أنـه بينمـا هـو مـع رسـول ا!

ــول ا! ــت برس ــين علق ــن حن ــب� م ــاسO مق ِالن َ َ ُ ً ُ�
َاألعراب يسألونهO حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت ُ َ

أعطوني ردائي(B: فقال�ا! ردا�هO فوقف رسول
ك َان لي عدد هذه العضاة نعم لقسفلو َ الِ مته علـيكم

ًبخي#( وال كذابا( وال جبانا ً ًF.
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����)��:
َ إذا اعترت الصحابة المخـاوفO أسـ¤�وكان َ ُ

.ِبنفسه إلى كشفها وإزالتها
ــه ــال أنــس رضــي ا! عن ا: ق ــان رســول �ُك
َأحسن الناس( وأجود الناس( وَ قـدلَوأشجع الناس(

ــل  ــاس قب ــانطلق ن ــة( ف ــة ذات ليل ــل المدين ــ� أه َف َ ِ ٍ َ ُ
4الصوت( فتلقاهم رسول ا ً راجعا( وقد سبقهم�4

ٍإلى الصوت( واستبرأ الخبر على فرس ألبي طلحـة َ
ــه ــي عنق ــسيف ف ــري( وال ٍع ْ ــول�ُ ــو يق ــنB: وه َل

ُتراعوا ُF.رواه الشيخان.
ُأن الفرس كان يبط: وفي رواية ْ َ ُال يـس¤:أي–ُؤ3

وجـدناهB:ً صار سريعاO وقال� فلما ركبه النبي–
.سريع الجري:أيFبحرًا
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َما رأيـت أشـجع: وقال ابن عمر رضي ا! عنهما ُ
َوال أنجد وال أجـود وال أرضـى مـن رسـول ا َ�.

.رواه أحمد وغيره
وروى اإلمام أحمدO وابن ماجه عـن علـي رضـي

َ إذا حمي البأس ولقي القـوم كنا: ا! تعالى عنه قال َ
( فمـا يكـون منـا أحـد�القوم( اتقينـا برسـول ا

.ْأدنى من القوم منه
لمـا كنـا يـوم بـدر اتقينـا:ًوروي عنه أيـضا قـال

Oً وكـان أشـد النـاس بأسـا�المشركين برسول ا! 
.يومئذO وما كان أحد أقرب من المشركين منه

ووروى  والبيهقــي فــيابــن أبــي شــيبة مــسلم
تم عـنرأفـر: سأله رجل من قيسعن البرا� الدالئل

ُ يوم حنين? فقال البرا��رسول ا!  ولكن رسول:ُ
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َ لم يفرO كانت هـوازن ناسـا رمـاةO وإنـا لمـا�ا! ُ ً
Oوأكببنــا علــى الغنــائم Oْحملنــا علــيهم انكــشفوا َ ْ

 على�فاستقبلونا بالسهامO ولقد رأيت رسول ا!
ســفيان بــن الحــارث آخــذ بغلتــه البيــضا�O وإن أبــا

ال كـذب( أنـا ابـنB: بلجامهاO وهو يقول ِأنـا النبـي َ
وهذا ما يكون في غاية من الشجاعة.Fعبد المطلب

َالتامةO ألنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغيO وقد  ْ
انكشف عنه جيشهO وهـو مـع هـذا مـع بغلـة ليـست

ّللجريO وال تصلح لكر وال فر وال هربO وهـو مـع  َ
3كضها إلى وجوههمO وينـوه باسـمهO ليعرفـهُذلك ير َ ُ ُ ِ

.�من ليس يعرفه
:3 مسلم أن البرا� بن عازم كان يقولصحيحوفي

I إذا دنـا العـدو�ُالشجاع هو الذي يقرب من النبي
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 مـن� لقربـه–من المسلمين عند المقاتلـة:أي–
.4في شدة المعارك:أي–العدو

ـــت ـــد ثب ـــو�ولق ـــت قل ـــينO وثب ـــوم حن َب3 ي
ِالـصحابةO وتقــدم نحــو صـفوف العــدوO وهــو علــى 3
]بغلتــهO غيــر مبــال وال هيــابO ويقــول بكــل جــرأة ُ 3 ٍ

:وثبات
َأن كـَ ال ْذب أنا ابن عبد المطلبـَا النبي ِ

�!��� I"8��!�#�\� ��>� S� �X�"�$
� :

:ْروى الترمذي عن عائشة رضـي ا! عنهـا قالـت
ْخيــركم خيــB:�قــال رســول ا! ُ ُ َركم ألهلــه( وأنــاَ َ ِ ْ َ ِ ُ ُ
ْخيــركم ألهلــي َ ُFوزاد ابــن عــساكر فــي روايتــه :Bَمــا

َأكرم النساY إال كريم( وال أهانهن إال لئيم َ ِ4 ِ 44 ُ َ َ َ ََ َ r َ َ ْF.
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ا!: وعن عائشة رضي ا! عنها قالت قال رسـول
�:B)ًإن من أكمل المؤمنين إيمانا أحـسنهم خلقـا ًُ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ 4 ِ

.اه الترمذيروFِوألطفهم بأهله
 عن ابن– وقال صحيح اإلسناد–وروى الحاكم
rخيركم خيركم للنساBY: قال�3عباس أن النبي ُ ُُ ُF.

قـال رسـول: وعن أبي هريرة رضي ا! عنـه قـال
ًأكمــل المــؤمنين إيمانــاB:�ا!  َ ًأحــسنهم خلقــا(:ُ ُ ُ ُ

ِوخيــاركم خيــاركم لنــسائهم ُ ُْ ُFرواه الترمــذي وقــال :
.ٌحسن صحيح

روى ابن سعد عن عائـشة رضـي ا! عنهـا أنهـاو
ا:ُسئلت  إذا خـ# فـي بيتـه?�كيف كان رسول
Iكان ألين الناس( بساما ضحاكا( لـم يـر قـط: فقالت َ َ ُ ً ًّ 4 َ

.�ِمادًا رجليه بين أصحابه
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ُسـألت عائـشة: روى البخاري عن األسـود قـالو
 مــا كــان النبــي يــصنع فــي أهلــه?: رضــي ا! عنهــا

كان في مهنة أهله( فإذا حضرت الص#ة قـام: فقالت
.إلى الص#ة

ُخرجـت مـع: وعن عائشة رضـي ا! عنهـا قالـت
:أي–ِ في بعـض أسـفاره وأنـا جاريـة�رسول ا

ُ لـم أحمـل اللحـم ولـم أبـدن( فقـال–حديثة الـسن ْ َ ِ
4تقدمواB: للناس َ َF4فتقدموا.ا ثم قال لعائشة رضـي

ُتعالي حتى أساB: عنها ُفسابقتهFكْبقْ .ْ فسبقته�ْ
ُفــسكت عنــي( حتــى حملــت اللحــم وبــدنت ُْ ُ َ

ُوسمنت( فخرجت معه ُ  في بعض أسفاره( فقـال�ْ
�:B4تقدموا َ َF4فتقدموا; ثم قال:Bِتعالي أساب ُ .Fِكْقْ
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فــسبقني( فجعــل: قالــت عائــشة رضــي ا! عنهــا
ــول�يــضحك  ــكB: ويق ــو داودFهــذه بتل  رواه أب

.وأحمد
فــي صــحيحه عــن ســعد بــن أبــي روى مــسلمو

ا!: وقاص رضي ا! عنه أنه قال استأذن عمر رضي
 وعنــده نــسا� مــن قــريش�عنــه علــى رســول ا! 

3يكلمنه ويستكثرنهO عالية أصواتهن ُ ٌ َ َ ْ َ فلمـا اسـتأذن–] 3
ُعمر قمن يبتدرن الحجابO فأذن لـه رسـول ا! َ ْ ِ ْ ُ�

ـــدخلO ورســـول ا! ـــر�ف ـــال عم ـــضحكO فق : ي
ّ ا! سنك يا رسول ا!?َأضحك ِ

4عجبت من هؤالY ال#تي كن عنـدي(B:�فقال 4 ِ ُ
َفلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ْ ّF.
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َفأنت يا رسول ا! أحق أن يهبنO ثـم: فقال عمر ْ َ ْ Jَ َ
َأي عــدوات أنفــسهن أتهبننــي وال تهــبن: قــال عمــر َ ََ ْ َ َ 3 ِ ُ ِ 3 ُ َ ْ
!?�رسول ا!

َنعم أنت أغلظ وأف: قلن َ .Jظَُ
ُوالذي نفسي بيده ما لقيـك الـشيطانB:�فقال َ َ َ

rقط سالكا فجا إال وسلك فجا غير فجك ّ َّ َ ََ ً ً ًَ 4 ِ IF.

������ ��(8C�:
روى اإلمام البخـاري رحمـه ا! تعـالى عـن أبـي

ٍما من مؤمنB: قال�3هريرة رضي ا! عنه أن النبي  ِ ِ َ
َإال وأنا أولى الناس به في الدنيا وا َ َ 4 آلخرة( اقرؤوا إن ِ

: األحـــزاب[�¨©ª»¬®�: شـــئتم

ُ( فأيما مؤمن ترك ماال فلترثـه عـصبته مـا كـانوا(]٦ ْ ً َ I َ
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ــا ــأتني; فأن ــاال فلي ــياعا أو عي ــا أو ض ــرك دين ًوإن ت ً ًَ ْ َ َ
.Fمواله

وفي رواية أحمـد عـن جـابر رضـي ا! عنـه عـن
Iأنا أولى بكل مؤمن من نفسه( فأيB: قال�النبي  َ َ  ماَ

ًرجـل مـات وتـرك دينـا ً فـإلي( ومـن تـرك مـاال فهـوَ َ 4
.Fثتهلور

ْوجا� فـي صـحيح مـسلم رحمـه ا! تعـالىO عـن َ
ــال ــان ق َثوب َ َ َ ْ ا!:َ ــال رســول ِق ُ ُ َ َ َ�:Bــي ِإن ا زوى ل َ َ َ 4 ِ

ِاألرض فرأيت مـشارقها ومغاربهـا( وإن ملـك أمتـي ّ ُ ُ ْ ُِ 4 َ َ ََ َ َ َ ََ َِ َِ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ل ِسيبلغ ما زوي َ ِ ُ َ ُ ُ ْ َ َي منها( وأعطيت الكنـزين األحمـرَ َ ْ َْ ِْ ُْ َ ْ َْ ِ ُ َ َ ِ

ال يهلكهــا َواألبــيض( وإنــي ســألت ربــي ألمتــي أن َ ِ ْ ُ َ ْ ََ ِ 4 ُ ِ r َْ ُ ْ ََ َ r ِ َ ََ
ال يــسلط علــيهم عــدوًا مــن ســوى َبــسنة عامــة( وأن ِ ْ ِ ٍ ٍُ َ َ َْ ِ ِْ َ ََ َْ َّ َ َُ ََ

َأنفسهم( فيستبيح بيضتهم( وإن ربي قال َ r َ ّ َ َِ َ ْ َْ ُ َ ََ ِ ِْ َ ُ ِ ُ ْ م:َ ُيا ُحمدَ 4 َ
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ال يـرد ّإني إذا قـضيت قـضاY فإنـه َ ُ َ ُ 4 ِ َ َ ًَ َ َُ ْ َ ِ ِr.َوإنـي أعطيتـك ُ ْ ََ ْ َ r ِ
ال أســلط ال أهلكهــم بــسنة عامــة( وأن َألمتــك أن َ َّ َ ُ ُْ َْ ََ ٍ ٍ ِّ َ َ َُ ِ ْ َ ِ ْ َ 4 ُ ِ
ْعليهم عدوًا من سـوى أنفـسهم( يـستبيح بيـضتهم( َ ْ ُْ َ ََ َْ َ ُْ ِّ ِ ِْ ِ ُ ْ َ َ ِ ْ ِ ُ َ َ

َولو اجتمع عليهم مـ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ ْ ~ ِ َن بأقطارهـا َ ِ َ ْ َ ِ َ أو قـال مـن بـين–ْ ْ َ َْ َ َ ْ َ
َأقطارها ِ َ ْ ِ حتى يكون بعضهم يهلك بعضا( ويسبي–َ ْ َ ْ ََ َ ًَ ْ ُْ ِ ْ ُ ُ ُ َ ُ � 4 َ

ًبعضهم بعضا ْ َْ َْ ُ ُF.
ْعن عبدا! بن عمـرو رضـي ا! تعـالى عنهمـاOو َ

3 ت� قول ا! عز وجل في إبراهيم�3أن النبي عليه[3
ـــــس�م �dcbaihgf�e] ال
lk�j... وقـال عيـسى عليـه ].�٦: إبـراهيم[� اآلية
�ÊÉÈ: الــس�م ÇÆÅÄ�ÃÂÁ

ÌË�]١١٨: المائدة.[ 
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4اللهـم أمتـي( أمتـيB: فرفع يديـه وقـال 4ُ ُ 4 ُ 4Fوبكـى .
–يا جبريل; اذهـب إلـى محمـد: فقال ا عز وجل

ك? فأتـاه جبريـل عليـه فسله ما يبكي–وربك أعلم
 بمـا�الص#ة والس#م( فسأله( فـأخبره رسـول ا

يا جبريـل;: فقال ا عز وجل– وربك أعلم–قال
ّإنـا سنرضـيك فـي أمتـك(: اذهب إلى محمد( فقـل ُ ّ

.رواه مسلم.~وال نسوؤك
قـال: وعن أبي هريرة رضي ا! تعـالى عنـه قـال

4إنما مثلي ومثـل أمـB:�رسول ا!  ُ َي كمثـل رجـل4
ُاستوقد نارًا( فجعلت الدواب والفـراش يقعـن فيـه( I

4فأنــا آخــذ بحجــزكم( وأنــتم تقحمــون فيــه َ َF.متفــق 
.عليهO واللفظ لمسلم
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ــا قالــتو ــشة رضــي ا! تعــالى عنه ــا: عــن عائ ي
3رسول ا!; هل أتى عليـك يـوم كـان أشـد مـن يـوم  ٌ

ٍأحـد? فقـال ُ ُ:B... وكـان أشــد مـا لقيـت مـنهم يــوم
ُإذ عرضت نفسي علـى ابـن عبـد ياليـل بـن. عقبةال

ُفانطلقــت وأنــا.ُفلــم يجبنــي إلــى مــا أردت.ُكــ#ل
ٌمهموم على وجهي( فلم أستفق إال بقـرن الثعالـب(
َفرفعت رأسي; فإذا أنا بسحابة قد أظلتنـي( فنظـرت ََ 4 َ

قد: فناداني( فقال. فإذا فيها جبريل 4إن ا عز وجل 4
َسمع قول قومـك لـك ِ َ ِ ّ ومـا ردوا عليـك( وقـد بعـثَ

َإليــك ملــك الجبــال لتــأمره بمــا شــئت فــيهم َ َ : قــال.َ
4فنــاداني ملــك الجبــال( وســلم علــي( ثــم قــال 4 ُ َ ــا:َ ي

ُمحمد; إن ا قد سمع قول قومـك لـك( وأنـا ملـك  َ َ َ ِ َ
َالجبال( وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك( فمـا I

-١٢٦ -

rشئت? إن شئت أن أطبق عليهم األخشبي َ ُ َ : يعني[Fنَ
ا!] جبلي مكة أنB:�ُفقـال لـه رسـول بـل أرجـو

ال يشرك  ُيخرج ا من أص#بهم من يعبد ا وحده( ُ َ ُ
. متفق عليه.Fًبه شيئا

��(8C����-	
� A>�� :
 عن عمرو بن سعيد عـن روى مسلم في صحيحه

َما رأيـت أحـدًا كـان أرحـم: أنس رضي ا! عنه قال ُ
ُكــان إبــراهيم:( قــال� بالعيــال مــن رســول ا

ُعوالي المدينة( فكان ينطلق ونحنًمسترضعا له في
ُمعه( فيـدخل البيـت وإنـه ليـدخن َ 4 ُ يعلـو منـه:أي–َ

ْ وكــان ظئــره–الــدخان  ُينــا( فيأخــذهَقِ ُ ً فيأخــذ:أي–ْ
ــي  ــراهيم المــسترضع�Iالنب ــه إب ــم–َ ابن ــه ث ُ فيقبل r
.يرجع
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ُرسـول ا!ّفلمـا تـوفي إبـراهيم قـال: قال عمـرو
ْإن إبراهيم ابني( وإنه مات في الثدي(�:� 4 4َ :أيِ

ــدي ــن رضــاع الث ــي س ْف 3 ــرين] ــه لظئ َ وإن ل 4 :أيِ
في مرضعتين َ تكم#ن رضاعه r 3يتمـان:أي4Fلجنـةاُ

َله رضاع سنتينO فإنه توفي وله ستة عـشر شـهرًا أو
.من شرح النووي. اهـ. سبعة عشر شهرًا

.3الحداد والصائغ: بأنهo النهايةlْين في3وفسر الق
 أنــه كــان يعــاونهم فــي:�ِومــن رحمتــه بأهلــه

Oا!: قال األسوداألمور البيتية ُسألت عائـشة رضـي
ِ يصنع في أهله?�ما كان النبي: عنها

في:ْفقالت ُ حـضرت الـص�ةِمهنة أهلهO فإذا كان 3 ِ
. رواه البخاري.قام إلى الص�ة
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 وغيــره عــن عائــشة رضــي ا! مــسند أحمــدفــيو
ِ يخـيط ثوبـه( ويخـصف�Iكان النبـي:ْعنها قالت َ ُ َ

.ُويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهمَنعله(

��(8C�O���B	��:
روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضـي ا! عنـه

ُإنــي ألدخــل فــي الــص#ة أريــدB: قــال�3أن النبــي  ُ r ِ
َإطالتها( فأسمع بكاY الـصبي فـأتج َ r َ 4وز فـي صـ#تي(َ

ْمما أعلم من شدة وجد أمه َF.
ــه ــن رحمت ــان يمــس: بالــصبيان�وم ــه ك ح أن

ُرؤوســهم ويقــبلهم  عــن كمــا جــا� فــي الــصحيحين:َ
ا:َعائــشة رضــي ا! عنهــا قالــت �4قبــل رســول

�الحــسن والحــسين ابنــي علــي( وعنــده األقــh بــن
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قب: فقال األقI.hحابس التميمي 4إن لي عشرة ما ً ُلت4
!.منهم أحدًا قط

الB: ثم قال�فنظر إليه رسول ا ال يرحم َمن ََ ْ َ ْ َ
َيرحم ْ ُF.

ــي ــا وف ــشة رضــي ا! عنه ــن عائ ــصحيحين ع ال
ا: قالت إنكـم: فقـال�جاY أعرابي إلـى رسـول

ُتقبلون الصبيان وما نقبلهم r r.! 
اB:�فقــال رســول ا! َأو أملــك لــك أن نــ� َ ُ َ َ

.F!ك?َالرحمة من قلب
وروى الشيخان والترمـذي عـن البـرا� رضـي ا!

ا!: عنه قال  والحـسن علـى عاتقـه�ُرأيت رسول
4اللهم إني أحبه فأحبهB:�يقول I ُ ُ r 4ِ 4 ُF.

-١٣٠ -

: وروى الترمــذي عــن أنــس رضــي ا! عنــه قــال
ّأي أهـل بيتـك أحـب إليـك? قــال:�سـئل النبـي ِ I

�:Bــسين ــسن والح ــول لفاطمــة(Fالح ــان يق : وك
B4ادعي لي ابنيFويضمهما إليه فيشمهما I.

روى الطبراني عن ابن عباس رضـي ا! عنهمـاو
ــي  ــاكور�4أن النب ــي بب ــان إذا أت ــرةُ ك :أي–ة الثم

: وضعها علـى عينيـه ثـم علـى شـفتيه وقـال–أولها
Bَاللهم كما أريتنا أولـه فأرنـا آخـره ِ َ َ 4 َ ََ ْ َ 4 ُ 4Fَثـم يعطيـه مـن

.يكون عنده من الصبيان
حـافظ رواه ابن السني عـن أبـي هريـرةO وقـال ال

في: الهيثمي والصغير ورجال الكبيرO رواه الطبراني
.الصغير رجال الصحيح
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 دخـل�عن أنس رضي ا! عنـه أن رسـول ا!
ِعلى ابنه إبراهيم رضي ا! عنهO وهو يجـود بنفـسه

ا!–في حالة االحتضار:أي–  فجعلت عينا رسول
. تدمعان–ِ تذرفان�

وأنـت يـا رسـول: فقال له عبدالرحمن بن عوف
!ا!

 ثــم أتبعهــاFٌا ابــن عــوف إنهــا رحمــةيــB: فقــال
والB: بأخرى فقال إن العين تدمع( والقلب يحـزن(

4نقول إال ما يرضـي ربنـا( وإنـا لفراقـك يـا إبـراهيم  ُ 4
. رواه البخاريO وروى بعضه مسلمFلمحزونون
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O4أن رسـول وعن أسامة بن زيد رضـي ا! عنهمـا
ف�ا ِ رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت( َِ فاضـتُ

 .�عينا رسول ا
ا: فقال له سعد !.ما هذا يا رسول

هــذه رحمــة جعلهــا ا تعــالى فــي قلــوبB: قــال
Yمـن عبـاده الرحمـا َعباده( وإنمـا يـرحم ا ُFمتفـق 

.عليه

(8C������� �	^�(T%� �����6�� :
ــي ــر رضــي ا! ورد ف ــن عم ــصحيحين عــن اب ال

 Oعنهما َ عبـادة ومعـه عاد سـعد بـن�َأن رسول ا
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدا

 (�بن مسعود رضـي ا عـنهم( فبكـى رسـول ا
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َفلما رأى القوم بكاY رسول ا ْ بكـوا( فقـال�ُ َ أال:َ
ال يعذب بـدمع العـين( وال بحـزنعمتس ِون? إن ا ِ r 4

ُيعــذب بهــذا أو يــرحم وأشــار إلــى القلــب( ولكــن r
.لسانه
ــشة رضــي ا! عنهــا أن روىو  الترمــذي عــن عائ

ـــول ا! ـــو�رس ـــون وه ـــن مظع ـــان ب ـــل عثم 3 قب
. يبكي�ميتOوهو
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ْإن: خاري عن أنـس رضـي ا! عنـه قـال البروى
ُكانت األمة َ ا–المملوكة:أي–َ ُ لتأخذ بيد رسول ُ

. فتنطلق به حيث شاYت�
:أي– به فـي حاجتهـافتنطلق: وفي رواية أحمد
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ليقضي لها حاجتها من شـرا� طعـام أو متـاع ونحـو
.ذلك

: وروى النسائي عن ابن أبي أوفى رضي ا! عنه
ــي ــأنف�أن النب ال ي ــان ــر:أي– ك أن–4ال يتكب

.ملة والمسكين( فيقضي لهما الحاجةيمشي مع األر

��(8C�Z���	�� 
روى البخاري وغيره عن سـهل بـن سـعد رضـي

ا: عنه قالا! ِأنـا وكافـل اليتـيمB:�ُقال رسول ُ ِ
ِفي الجنة هكـذا 4F4وأشـار بالـسبابة والوسـطى وفـرج 4

.بينهما
ُوروى ابن ماجه عـن أبـي هريـرة رضـي ا! عنـه

ٌخير بيـت مـن المـسلمين بيـتB: قال�3عن النبي ٍ ُ
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Iفيه يتيم يحسن إليه( وشر ُ َ ُ ٌبيت من المسلمين بيـتٌ ٍ
ُيساY إليهٌفيه يتيم ُF.

ُ فـــضل المـــرأة التـــي مـــات زوجهـــا�Oوذكـــر َ َ
3فحبست نفسها على تربية أوالدها ولم تتزوج ِ َ ففي:ْ

سنن أبي داود عن عوف بن مالك األشـجعي رضـي 
ْأنــا وامــرأة ســفعاBY: قــال�4أن رســول ا ا! عنــه  ٌ

4 الوسـطى والـسبابة–4الخدين كهاتين يوم القيامة 4–

ْامرأة آمت َ ً ْ من زوجها ذات منصب وجمال( حبـستَ َُ ِ
.Fَنفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا

أي ســودا� الخــدين مــن عــدم: ســفعا� الخــدين
.الزواج واالهتمام بنفسها
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ًوعن أبي هريرة رضي ا! عنه أن رج� شكا إلى
له.َ قسوة قلبه�ِرسول ا! َامسح رأسB:�فقال ْ

ْاليتيم( وأطعم المسكين َFقـال الحـافظ. واه أحمـدر
.ُورجاله رجال الصحيح: المنذري
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 عــن صــحيحهروى أبــو داود وابــن خزيمــة فــي
ا!: سهل بن الحنظلية رضي ا! عنه قال ُمر رسـول 3 َ

ُ ببعير قد لحق ظهره ببطنه� َ ِ 3ضمر من شدة:أي–َ ُ َ
ــال–الجــوع ــائم(�:� فق ــذه البه ــي ه ــوا ا ف َاتق

ًبوها صالحة( وكلوها صالحةفارك ًَF.
وروى اإلمــام أحمــد وأبــو داود عــن عبــدا! بــن
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ا: جعفر رضي ا! عنهمـا قـال �َأردفنـي رسـول
ًخلفه ذات يوم( فدخل حائطا ٍ ٍ لرجل–ًبستانا:أي–َ

4حن�4من األنصار( فإذا فيه جمل( فلما رأى النبي
ــل– ــاه– الجم ــت عين ْ وذرف َ َ َ.ا ــول ــاه رس � فأت

ْفمسح ذفراه – موضع األذنـين مـن مـؤخر الـرأس–ِ
. الجمل–ت فسك

ربB:�فقـــال Iمـــن َ ْ  هـــذا–صـــاحب:أي–َ
.Fالجمل? لمن هذا الجمل?

أفـ# تتقـيB:�فجاY فتى من األنصار فقـال لـه
ّا في هذه البهيمة التي ملكك ا إياها? 4 فإنه شكا!ِ

ُإلي أنك تجيعه وتدئبه ُ ُ 4 َ 4Fتتعبه من كثـرة العمـل:أي ُ
.ِعليه واستعماله فوق طاقته
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في مسند اإلمام أحمد عن أنـس رضـي ا! عنـهو
ّ دخل على قوم وهم وقوف علـى دواب�أن النبي  ٌ ٍ

.لهم ورواحل
والB: فقال لهم ُاركبوها سـالمة ودعوهـا سـالمة( َ َ

ِتتخذوها كراسي ألحاديثكم في الطـرق واألسـواق( َ
ٌفرب مركوبة خير ٍ  منه4 ُمن راكبها( وأكثر ذكرًا ِF.

المسند وأبي يعلى الجامع الصغير إلى وعزاه في
و .مستدرك الحاكم رامزًا لصحتهوالطبراني

: وفي سنن النـسائي عـن عبـدا! بـن عمـرو قـال
ِ عن قتل الضفدع وقـال�ُنهى رسول ا! [:Bُنقيقهـا ِ َ

.Fتسبيح
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ل قـال رسـو: وعن ابن عمر رضي ا! عنهما قـال
ْدخلت امـرأة النـار فـي هـرة ربطتهـا( فلـمB:�ا! ٍ 4 َ ٌ

ُتطعمها ولم تدعها تأكل مـن خـشاش األرض َ ْ ْ ِ ْ ُFرواه 
.البخاري وغيره

في سـنن أبـي داود والترمـذي عـن ابـن عبـاسو
ا: رضي ا! عنهما  عـن التحـريش�نهى رسول

.بين البهائم
صــحيحه عـن أبــي هريــرة وروى ابـن حبــان فـي

َدنـا رجـلB: قـال�عنهO عـن رسـول ا! رضي ا!  َ
ك ُلـب يلهـثَإلى بئر فنزل فشرب منها( وعلى البئر ٌ

ّمن شدة العطش:أي– ْ  فنـ� أحـد خفيـه فرحمه;–ِ
 كـذا فـيFُ فشكر ا تعالى له فأدخله الجنـة–فسقاه
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ــب ــالالترغي ــسلمO: ق ــاري وم ــكO والبخ ورواه مال
.داود أطول من هذا وأبو

ر ــاس ــن عب ــن اب ــ�ٍوع ــاO أن رج ًضــي ا! عنهم 3 َ
Jأضجع شاة وهو يحد شفرته ُ ]سـك:أي–ً ُينهِ َ  فقـال–ْ

َأتريـد أن تميتهـا مـرتين? هـ# أحـددتB:�النبي ْ َ ْ َ َ4 4 ُ ْ
ُشفرتك قبل أن تضجعها ْ َ َ َ َF.رواه الطبرانـي والحـاكم 

.وقال صحيح على شرط البخاري
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مسجا� في سنن ا! أبي داود عن أبي عود رضي
ا: عنـه قـال ٍ فـي سـفر فــانطلق�ِكنـا مـع رسـول

4لحاجته( فرأينا حمرة معها فرخان( فأخذنا فرخيهـا( ُ ِ
ُفجاYت الحمرة فجعلت تعرش 4 ُ.
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ْمـن فجـع هـذه بولـديها?B: فقال�فجاY النبي َ
Iردوا ولديها إليها ُF.

 قـــدمجتمـــع نحـــل:أي–ورأى قريـــة نحـــل
.F حرق هذه?َمنB: حرقناها( فقال

.نحن: قلنا
ــال ربB: ق ــار إال ــذب بالن ــي أن يع ال ينبغ ــه Iإن r ُ

.Fالنار
ــيو ــان ف ــسائي وابــن حب صــحيحه عــن روى الن
ا!: ريد رضـي ا! عنـه قـالالش �ُسـمعت رسـول

4من قتل عصفورًا عـج إلـى ا يـوم القيامـة(B: يقول ُ ْ َ
ــول ــا: يق ــي ي ــم يقتلن ــا ول ــي عبث ــا قتلن ْرب إن ف#ن ً ً 4 r
.Fًمنفعة
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�وعن ابـن عمـر رضـي ا! عنهمـا عـن النبـي
ِما من إنسان يقتـل عـصفورًا فمـا فوقهـا بغيـرB: قال ُ ٍ ِ ِ

َحقه إال يسأله ا عنها يوم القيامة rF.يا رسول:لقي
والJ:Bا! وما حقها? قـال َحقهـا أن تـذبحها فتأكلهـا َ I

َتقطع رأسها فترمي به َ َF.

سائي والحـاكمO وقـال رواه النـ: قال في الترغيب
.صحيح اإلسناد

ْوروى أبو داود والحاكمO عـن أم كـرز رضـي ا! ُ J ُ
3عنهاO أن النبي 4أقروا الطير على مكناتهـاB: قال�َ ِ َ IF

3جمع مكنة ِ ]أقروها في أوكارهاO فـ� تنفروهـا:أي–َ َ ُ
Oوال تتعرضوا لهاوعن بيضها Oال تزعجوها.

-١٤٣ -
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عليكم من األعمـال مـا تطيقـون( فـإنB:� قال

ال يمل حتى تملوا( وإن ّا I َ ََ I  األعمـال إلـى ا4 أحـبَ
4ما دووم عليه وإن قل ُF.متفق عليه.

ٌحياتي خير لكم( ووفاتي خير لكـم;B:�وقال
ُتعرض علي أعمالكم( فما رأيـت مـن خيـر حمـدت ُ ٍُ ُ 4

ُا عليه( ومـا رأيـت مـن شـر اسـتغفرت .F ا لكـم�ُ
رجاله رجـال الـصحيحO: رواه البزارO وقال الهيثمي

3وجود الحافظ العراقي إسـنادهO وصـححه الـسيوطي 
.والقسط�ني والخفاجي وم� علي القاري

 لم يأمر أمته بما�ومن مظاهر تلك الرحمة أنه
. يشق عليها
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َلــوال أن أشــق علــى أمتــي ألمــرتهمB:�كقولــه َ َ 4 ُ 4 ُ َ
ع ِبالسواك rند كل ص#ةF.متفق عليه Oوله. الحديث

.ألفاظ متعددة
ــه ــوال أن أشــق علــى المــسلمين مــاB:�ِوقول ُل َ َْ َ

ـــدًا ـــي ســـبيل ا أب .F...قعـــدت خـــ#ف ســـرية ف
.الحديثO متفق عليه

جـا�: عن أبي هريرة رضي ا! تعـالى عنـه قـالو
:ُهلكت يا رسول ا!O قال: فقال�]رجل إلى النبي 

.ُوقعت على امرأتي في رمـضان:القFما أهلكك?�
ًهل تجد ما تعتق رقبة?B: قال ُFقـال.ال: قال :Bفهـل

َتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين? َFقال.ال: قال :
B?ًفهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ُFقـال.ال: قـال :
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Jفأتي النبي. ثم جلس ِ َ بعرق�ُ . فيه تمـر] الزنبيل[َ
ــينَأفقــر: قــال.4Fتــصدق بهــذاB: فقــال  منــا? فمــا ب

ّالبتيها أهل بيت أحوج إليه منا ُ �Jفضحك النبي.ُ
.Fَاذهب( فأطعمه أهلكB: حتى بدت أنيابهO ثم قال

.متفق عليه
ُ مـا سـئل عـن�أنـه: ومن مظاهر تلك الرحمـة

rشال قدم أو أخر من أعمال يوم النحر في الحج ُُ r:إال
.Fافعل وال حرجB:�قال
ْعن عبدا! بن عمرف و بن العاص رضي ا! تعالىَ

Oعنهمــا ــوداع�أن رســول ا  وقــف فــي حجــة ال
لـم أشـعر:ٌبمنى للناس يسألونه( فجـاY رجـل فقـال

فجـاFY اذبح وال حرجB:ُفحلقت قبل أن أذبح( فقال
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ُ أشـــعر فنحـــرت قبـــل أن أرمـــي( لـــم: آخـــر فقـــال
ــال ــرجB:فق ــيF ارم وال ح ــئل النب ــا س Iفم  عــن�ُ
أخ شال rقدم وال ُُ rر إال قال:Bافعل وال حرجF.متفـق
.عليه

ــة ــك الرحم ــاهر تل ــه ومــن مظ ــصحابة�نهي  ال
.4الذين زجروا األعرابي الذي بال في المسجد

قـام: عن أبي هريـرة رضـي ا! تعـالى عنـه قـالف
أعرابي فبال في المـسجدO فثـار إليـه النـاس ليقعـوا 

دعوه( وأهريقوا علـىB:�بهO فقال لهم رسول ا! 
ًذنوبا من ماY بوله  َ–Yأو سج# من ما ً ْ ُ فإنما بعثتم–َ ُ

ـــشرين ـــة[مب ـــي رواي ـــسرين: وف ]مي َ ـــوا]ُ ـــم تبعث ُول
.متفق عليه.~معسرين
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ُأتـي: عن أبي هريرة رضي ا! تعـالى عنـه قـالو
َ بسكران( فـأمر بـضربه( فمنـا مـن يـضربه�النبي

بيده( ومنا من يضربه بنعله( ومنا من يضربه بثوبه(
ا: رف; قـال رجـلفلما انـص ُمـا لـه( أخـزاه فقـال.َ

 َال تكونـــوا عـــون الـــشيطان علـــىB:�رســـول ا
. رواه البخاري.Fأخيكم
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ا: عن أنس قال ِ من أشد الناس�ُكان رسول 4
ٍلطفا( وا ما كان يمتنع في غداة باردة من عبـد وال ٍ ٍ ُ ً ُ

ّمــن أمــة وال صــبي أن يأتيــه بالمــاY( فيغــسل  وجهــهٍ
َوذراعيه( وما سأله سائل قـط إال أصـغى إليـه أذنـه( ُ ُ ٌ
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ُفلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه( وما
ٌتنــاول أحــد بيــده إال ناولــه إياهــا( فلــم ينــ� حتــى

 أخرجـه أبـو نعـيم فـي.يكون هو الذي ينزعها منـه
.الدالئل

ُما خير رسـول: وعن عائشة رضي ا! عنها قالت r ُ
أم�ا ًرين إال أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما( بين َ ْ َ 4

ُفإن كان إثما كان أبعد الناس منه( وما انتقم رسـول َ ً
4 لنفــسه إال أن تنتهــك حرمــة ا عــز وجــل(�ا َُ ُ ْ ُ َ ْ ِ

 عز وجل 4فينتقم 4 ُ َ ْ َ . رواه البخاري ومسلم.َ

منين رضـي ا! تعـالى عنهـا عن عائشة أم المـؤو
 امرأة قط( وال ضرب� اُما ضرب رسول: قالت
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ِبيده شيئا قط إال أن يجاهد في سبيل ا عز وجـل( َ ّ ً
ْوما نيل منه شال فانتقم لنفسه مـن صـاحبه( إال أن ِ َ ٌ َ

ُتنتهــك محــارم ا فينــتقم ِ َ َ َ ْ أخرجــه ابــن ســعد فــي.ُ
.الطبقات والبخاري في األدب ومسلم والترمذي

ه كـان أنـ�روى الترمذي عن علي رضي ا! عنـهو
أجود الناس صدرًا(: يقول�ُإذا وصف رسول ا
و َألينهم عريكة( وأكرمهم عـشرةًوأصدقهم لهجة( ْ ِ.. 

.الحديث
ا بن عمر رضي ا! عنهما أنه وروى البخاري عن

ً فاحـشا وال متفحـشا( وكـان�لم يكن النبـي: قال ًr ُ ِ
ًن من خياركم أحاسنكم أخ#قاإB: يقول ِ 4F.
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ا: عن أبي هريرة رضي ا! عنـه �أن رسـول
لم يكـن أحـد يأخـذ بيـده فينتـ� يـده حتـى يكـون

.الرجل هو الذي يرسله
ً خارجـا عـن– أو ركبته–ُولم يكن يرى ركبتيه

.ركبة جليسه
4ولم يكن أحد يصافحه إال أقبل عليه بوجهه( ثم

َلم يصرفه عنـه حتـى يفـرغ مـن ك#مـه رواه البـزار.ُ
.والطبراني بإسناد حسن

ْ أن امرأة كان فـي عقلهـا رضي ا! عنهعن أنسو َ
إن: شال فقالت  لي إليك حاجةO فقـالّيا رسول ا!
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ــق�:�رســول ا! ــي أي طري ــ#ن خــذي ف ــا أم ف ٍي ّ
َشئت( قومي فيه حتى أقوم معك( فخ# معها رسول ِ

َ يناجيها حتى قضت حاجتها�ا َ ْ َ  أبو نعيم رواه.~َ
.في الدالئل

رضـي ا! روى البزار بإسـناد حـسن عـن جـابرو
ا: عنه قال  إذا أتاه الوحي( أو وعظ� كان رسول

ٍنذير قوم أتاهم العذاب( فإذا ذهب عنـه ذلـك:َقلت
ـــرهم ضـــحكا( ـــق النـــاس وجهـــا( وأكث ـــه أطل ًرأيت ًَ َ َ

.ِوأحسنهم بشرًا
الصحيحين عن ابن عباس رضي ا! عنهمـا وفي

ُما قدم وفد عبد القـيس علـى النبـيل : قـال لهـم�4
Bَمرحبا بالوفد( غير خزايا وال ندامى ً..Fالحديث .
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ًمرحبـا بالراكـبB: وقال لعكرمـة بـن أبـي جهـل
. رواه الترمذي.Fالمهاجر

ــانئ ــت أم ه ــي: وقال ــى النب ــت إل ــو�ُذهب  وه
أم:ُ قلـتFَمـن هـذه?�:ُيغتسلO فسلمت عليهO فقال

.رواه الترمذي.Fًبا بأم هانئمرح�: هانئO فقال
ّاستأذن عمار علـى:3عن علي كرم ا! وجهه قالو

ــي ــال�النب ــوته فق ــرف ص ــبB: فع ــا بالطي ِمرحب r ً
4المطيب ُF.رواه الترمذي وابن ماجه .

ْأقبلـت فاطمـة: وعن عائشة رضي ا! عنها قالت َ
ــي ــشية النب ــشيتها م ــأن م ــشي ك ُتم َ َْ ِْ ِ ــال�4 :�( فق

Bتيًمرحبا بـابن Fثـم أجلـسها عـن يمينـه أو شـماله .
.رواه البخاري في األدب المفرد
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ا!و أخرج اإلمام أحمد من حـديث أنـس رضـي
 Oكان يلقى الرجل فيقول�أن النبي عنه :Bيا ف#ن

ا: فيقولF كيف أنت? .بخير أحمد
.Fجعلك ا بخيرB:�فيقول له النبي

ٍوروى أبو يعلـى بإسـناد حـسن عـن ابـن عبـاس
 فقـال�جاY رجل إلى النبي: رضي ا! عنهما قال

.Fكيف أصبحت?B: له
ًبخيــر مــن قــوم لــم يعــودوا مريــضا( ولــم: فقــال ٍ ٍ

!.يشهدوا جنازة
وأخــرج الطبرانــي بإســناد حــسن عــن ابــن عمــر

ا!: رضــي ا! عنهمــا قــال : لرجــل�قــال رســول
.Fكيف أصبحت يا ف#ن?�
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. ا! إليك يا رسول ا!ُأحمد: فقال
.Fذلك الذي أردته منكB:�فقال له

قلــت:ِروى مــسلم عــن ســماك بــن حــرب قــالو
َأكنت تجالس رسول: لجابر بن سمرة رضي ا عنه َ

?�ا
ا: فقــال جــابر ال�نعــم كثيــرًا( كــان رســول

ُيقوم من مص#ه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلـع 4
4الشمس( فإذا طلعت قام( وكانوا يتحدثون فيأخذ ون ْ

.�4في أمر الجاهلية فيضحكون( ويتبسم 
ا: عن أنس قـالو ِكنـت أمـشي مـع رسـول ُ�

ُوعليه برد نجراني غليظ الحاشـية( فأدركـه أعرابـي ّ ْ َ ٌ ْ ُ
ُفجبذه جبذة شديدة( حتى نظرت إلـى صـفحة عنـِق ُ ُ ً َ َْ َ َ
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ِ وقد أثرت به حاشية الـرداY مـن شـدة�ِرسول ا 4 َ
ِر لي مـن مـال ا الـذيُم: محمديا: جبذته( ثم قال ْ

َ فضحك( وأمر لـه�ُعندك( فالتفت إليه رسول ا َ َ َ
Yرواه أبو نعيم في الدالئل.َبعطا.
فيو Oُروى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة

ــي ــفه النب ــه وص ــه�3حديث ــان:O وفي ــد�ك 4 يتفق
.ّحابه( ويسأل الناس عما في الناسأص

4أن النبي عنه وروى أبو يعلى عن أنس رضي ا! 4
َ كان إذا فقد الرجل من إخوانـه ث#ثـة أيـام سـأل� َ َ َ
:أي–ًفإن كان غائبا دعا لـه( وإن كـان شـاهدًا: عنه

.ً زاره( وإن كان مريضا عاده–حاضرًا في البلد
روى الشيخان عـن أبـي موسـى رضـي ا! عنـهو
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ا!: قال ُإني ألعرف أصوات رفقـةB:�قال رسول َ
ب الليل حين يدخل( وأعرف منازلهم مـن األشعريين

َأصواتهم بالقرآن بالليل( وإن كنـت لـم أر منـازلهم  ُ ْ
من: رفقة األشعريين.Fحين نزلوا بالنهار وهم قبيلة

.اليمن
ــادة ــي قت ــذي عــن أب ــو داود والترم أن: وروى أب

 خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي ا عنه�النبي
4( ومـرYة بـالقرا:أي–يخفض مـن صـوته: يصلي

– بـالقراYة–ًبعمر بن الخطـاب وهـو يـصلي رافعـا
يـا أبـا بكـرB:�( قـال�النبـي فلما اجتمعا عند

ِمررت بـك وأنـت تـصلي تخفـض صـوتك ُFأي:
.بالقرا�ة
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َقد أسمعت من ناجيت يـا رسـول: فقال أبو بكر ُ ُ
.ا!

ًارفع من صوتك شيئاB: فقال ِ ْF.
ًلي رافعــاُمــررت بــك وأنــت تــصB: وقــال لعمــر

.Fصوتك
ُيا رسول ا! أوقـظ الوسـنانO وأطـرد: فقال عمر َ ُ

.الشيطان
ًاخفض شيئا�:�فقال له ِ~.

ياB:�قال: وفي رواية ألبي داود ُوقد سمعتك
ــن هــذه ــذه الــسورة( وم ــن ه ــت تقــرأ م ــ#ل وأن ب

.F!السورة
]كــ�م طيــب يجمــع ا! بعــضه إلــى: فقــال بــ�ل

.بعض
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.F قد أصابIكلكمB:�فقال النبي
اعتكف رسول:وعن أبي سعيد رضي ا! عنه قال

 فــي المــسجدO فــسمعهم يجهــرون بــالقرا�ة�Oا! 
4أال إن كلكـم منـاج ربـه( فـ#B:]فكشف الستر وقـال ٍ ّ

ًيؤذين بعضكم بعضا( وال ُ ُ ٍيرفع بعضكم على بعض4 ُ ْ
.Fفي القراYة
 رواه أبــو داود والترمــذيFفــي الــص#ة�: أو قــال
.وغيرهما

4أن رسـول: عن عبدا! بن قيس رضـي ا! عنـهو
ً كــان يكثــر زيــارة األنــصار( خاصــة وعامــة(�ا ً4 4 َ ُ

َفكان إذا زار خاصة أتى الرجـل فـي منزلـه( وإذا زار ً
ًعامة أتى المسجد 4.
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.رواه أحمد: قال في مجمع الزوائد
وروى الترمذي والنسائي عن أنس رضي ا! عنه

ا: قال r يزور األنصار( ويسلم علـى� كان رسول
.َصبيانهم( ويمسح رؤوسهم

َالـشعبوروى الحاكم والبيهقي فـي Jعـن عائـشة 
ٌجـاYت عجـوز إلـى النبـي:ْقالترضي ا! عنها ْ�

ــال ــفB: فق ــتم? كي ــف أن ــكي ــتم ح ــف أن الكم? كي
.Fبعدنا?

ا: فقالت .ُبخير بأبي أنت وأمي يا رسول
ا: فلما خرجت قلت ُ تقبل على هـذه!يا رسول
.العجوز هذا اإلقبال?
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يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجـة(B: فقال
َوإن حسن العهد من اإليمان 4F.

األدب المفـــرد عـــن أبـــي وروى البخـــاري فـــي
4رأيت النبي:Jالطفيل قال ِ يقسم لحما بالجعرانة(�ُ ً

ٌوأنا يومئـذ غـ#م أحمـل عـضو البعيـر( فأتتـه امـرأة ُ َْ
. رداYه�ا فبسط له
ْهـذه أمـه التـي أرضـعته:َمن هذه? قيـل: قلت َ J ُ–

.هي السيدة حليمة السعدية رضي ا! عنها: أي
rأن أبـا النبـي وروى أبو داود  مـن الرضـاعة(�4

 فوضع له بعض ثوبه( فقعد عليه( ثـم�rأتى النبي
Iأقبلت أمه ُ من–4 من الرضاعة–ْ 4 فوضع لها شق ثوبه ِ

4( فجلــست عليــه( ثــم أقبــل أخــوه مــن جانبــه اآلخــر ْ
. فأجلسه بين يديه�الرضاعة( فقام له رسول ا
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َعن سـهل بـن حنيـف رضـي ا! عنـه قـال كـان:ُ
  يـــأتي ضـــعفاY المـــسلمين( ويعـــود�رســـول ا

رواه الطبرانــي وأبــو. مرضــاهم( ويــشهد جنــائزهم
.يعلى والحاكم

اعن سلمان الفارسيو جا�ت: قال! عنه رضي
بـعيين:�ّالمؤلفة القلوب إلى رسول ا!  نـة

بــن واألقـصـح حــ¤ : فقالوا. سO وذووهمـــابــن
يا رسول ا! إنك لو جلست في صدر المجلس
ونحيت عنا هؤال� وأرواح جبابهم يعنون سلمان 
ّوأبا ذر وفقرا� المسلمينO وكانت عليهم جباب 

ها جلسنا إليك الصوف لم يكن عليهم غير
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�ÍÌ:وحادثناك وأخذنا عنكO فأنزل ا! تعالى
ÙØ×ÖÕÔÓÒ���Ñ��Ð��Ï��Î

� ÜÛÚFEDCBA
KJ�IHG�]حتى]٢٧٢٨: الكهف

� �qpoبلغ n�]3يتهددهم]٢٩: الكهف
في�JبالنارO فقام النبي  يلتمسهم حتى إذا أصابهم

�: قال.ر المسجد يذكرون ا! تعالىمؤخ الحمد
الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع 

4رجال من أمتي( معكم المحيا ومعكم الممات ُ ٍF.
.رواه اإلمام الواحدي في أسباب النزول

إن: قالرضي ا! تعالى عنه عن أنس بن مالكو
َ زار أهــل بيــت مــن األنــصار( فطعــم�رســول ا ِ َ َ َ
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لمـا أراد أن يخـرج:أي–ًندهم طعاما( فلما خرجع
َ أمــر بمكــان مــن البيــت فنــضح لــه علــى بــساط(– ِ ُ

أخرجه البخاري فـي األدب.4فصلى عليه( ودعا لهم
.المفرد
َروى الحاكم في المستدرك عن زيد بن ثابتو ْ َ ْ ُ–

كنـت أنـا وأبـو هريـرة: قـال–رضي ا! تعالى عنـه
 ُادعـوا فـدعوت أنـا:ل فقـا�وآخر عند رسـول ا ْ

4وصــاحبي( وأمــن النبــي َ 4 َ َ ثــم دعــا أبــو هريــرة�َ َ–
َاللهـم( إنـي أسـألكB: فقـال–رضي ا تعالى عنـه ُ َ ْ َ r 4ِ 4 ُ

ال ينـسى َمثل مـا سـألك صـاحبي( وأسـألك علمـا ْ ُ َ ًَ َ ْ ِ َ َُ َ َْ َ َ ََ ْ ِF
َفأمن النبي 4 َ ونحن كذلك يـا رسـول ا(:( فقلن�َ

Iم الدوسيسبقكما الغ#B: قال ِ ْ 4F.
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:جا� في الصحيحين عن أنس رضي ا! عنه قال

4خدمت النبـي فـي الـسفر: وفـي روايـة أحمـد�ُ
َ عشر سنين–والحضر  ْ تـسع: وفـي روايـة لمـسلم–َ

ُ فما قال لي أف قط( وال قال لشال صنعته–سنين  ٍ � ُ:
ُلم صنعته? وال لشال تركته ُ ٍ َ َ َلم تركته:ِ َ ِ.

�4فمـا سـبني: قـال أنـس: وفي رواية أبي نعيم
َقط( وال ضربني من ضربة( وال انتهرني( وال عبس
ُفي وجهي( وال أمـر فـي أمـر فتوانيـت فيـه فعـاتبني َ

لوB:ٌعليه( فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال دعوه(
ٌقدر شال كان َ r ُF.

: عن المعرور بـن سـويد رحمـه ا! تعـالى قـالو
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 رضـي ا! تعـالى عنـه بالربـذةO وعليـهُلقيت أبـا ذر
3حلة وعلى غ�مه حلةOفسألته عـن ذلـك فقـال 3 إنـي:ُ

Jساببت رج� فعيرته بأمهO فقال لـي النبـي  ُ 3 ً ُ�:Bيـا
rأبـــــا ذر; أعيرتـــــه بأمـــــه? إنـــــك امـــــرؤ فيـــــك  ُ َ 4 َ
ُجاهليــــة(إخوانكم خــــولكم( جعلهــــم ا تحــــت َ َ
ا أيديكم( فمن كان أخـوه تحـت يـده; فليطعمـه ممـ
ُيأكل( وليلبسه مما يلبس( وال تكلفوهم ما يغلبهم( r ُ

. متفق عليه4Fفإن كلفتموهم فأعينوهم
ا!و تعالى عنـه عن أبي مسعود األنصاري رضي
ْ لي بالسوط( فـسمعتًكنت أضرب غ#ما عبدًا: قال 4

ًمن خلفي صوتا ِ:Bأقـدر عليـك ُاعلم أبا مسعود; ا ُ ْ َ
هـFَمنك عليه :ُفقلـت.�و رسـول اُفالتفت فإذا
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ا يا أمـا لـو لـمB: فقـال.¡رسول ا; هو حر لوجـه
ُتفعل للفحتك النار( أو لمستك النار ُ4 َ َ َ َْ َ .رواه مسلم.~َ

>\�����:
ّروى الشيخان وأبو الحسن بن الضحاك عن عمر

دخلـت علـى: بن الخطاب رضي ا! تعالى عنه قـال
ر�رسول ا!  َمـال حـصير قـدُ فإذا هو متكئ علـى

أثر في جنبهO فرفعـت رأسـي فـي البيـتO فـوا! مـا
 Oإال أهـب ث�ثـة معلقـة Oٌرأيت فيه شيئا يرد البـصر ُ ُ ً

َوصبرة من شعيرO فهملت عينا عمر فقـال مـا لـك?:ُ
 Oــه ــن خلق ــت صــفوة ا! م ــول ا! أن ــا رس ــت ي ْفقل َ
Oَوكسرى وقيصر فيما هما فيه? فجلس محمرًا وجهه َ ْ ُ

: أنـت يـا ابـن الخطـاب? ثـم قـالأفـي شـكB: فقال
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أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الـدنيا(
ْأما ترضى أن تكون لهم الدنيا( ولنا اآلخرة? َFقلت :

3بلىO يـا رسـول ا!O فأحمـد ا! عـز وجـلO زاد أبـو
َيا عمر لو شا� أن يسير الجبال: الحسن بن الضحاك [ َ ُ

.ًالراسيات معي ذهبا لسارت
 رضـي ا! خاري وغيره عن ابن عبـاسوروى الب

خرج أبو بكر في الهاجرة إلـى المـسجد: قالعنهما
Oيــا أبــا بكــر مــا: فقــال فــسمع بــذلك عمــر فخــرج
الO وا! ما أخرجنـي: أخرجك في هذه الساعة? قال

أنا والذي نفسي بيدهO ما أخرجني: إال الجوعO فقال
 غيرهO فبينما هما كذلك إذ خرج عليهمـا رسـول ا!

Fما أخرجكما من بيوتكما هذه الـساعة?B: فقال�
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أنــا والــذي نفــسي بيــده مــاB: الجــوعO فقــال: فقــاال
O فقـامواO فـانطلقوا حتـى أتـوا بـابFأخرجني غيره

أبــي أيــوب األنــصاريO فــذكر الحــديث فــي إتيــان
O وأبي بكرO وعمـر بيـت أبـي أيـوب�رسول ا! 

ا: وذبحه لهم شاةO وطبخه لهاO قال ! فأخـذ رسـول
يـا أبـاB: من الشاةO ووضعه على رغيـفO وقـال�

أيوب أبلغ هذا فاطمة( فإنها لم تصب مثل هذا منـذ 
.Fأيام

ِوروى ابن سعد( والترمذي( وأبو الشيخ عن أبي r
هريرة رضي ا تعالى عنـه وابـن سـعد وابـن حبـان

ا: عن أبي أمامة قال 4عرض علـيB:�قال رسول َ َ
ًربي بطحـاY مكـة ذهبـا ْ ال يـا رب( ولكنـي:( فقلـتَ
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ِأجــوع يومــا( وأشــبع يومــا( فــإذا شــبعت حمــدتك( ً ً
.Fوشكرتك( وإذا جعت تضرعت إليك( ودعوتك

ِروى الترمذي عن ابن مسعود رضـي ا! تعـالىو [
ــال ــه ق ا: عن  وهــو علــى�دخلــت علــى رســول

يا: حصير( قد أثر الشريط في جنبه( فقلت لو نمت
مـا لـيB:ن من هـذا( فقـالرسول ا على ما هو ألي

4وللدنيا( إنمـا مثلـي ومثـل الـدنيا كمثـل راكـب مـر 
َبأرض ف#ة( فرأى شجرة( فاستظل تحتهـا( ثـم راح َ

.Fوتركها
ّوروى البخاري عن أبي ذر رضي ا! تعالى عنـه

ا: قال 4 في صرة المدينـة�كنت أمشي مع رسول ُ
ُفاستقبلنا أحدًا( فقال ُ:Bذر أبـاياF4لبيـك يـا:( قلـت
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ُمــا يــسرني أن عنــدي مثــل أحــدB: رســول ا( قــال
 ث#ثــة( وعنــدي منــه دينــار( إال4يًذهبــا( تمــضي علــ

ْشيئا أرصده لدين( إال أن أقول فـي عبـاد ا هكـذا( َ ِ ُ ُ ْ َ ً
. وروي عن أبي هريرة نحوه(Fوهكذا

���	�����:
 عـن عـروةO– واللفظ للبخاري–روى الشيخان
ْأن امرأة سـرقت ً  فـي غـزوة�ِ فـي عهـد رسـول ا!3

ُالفتحO ففـ© قومهـا إلـى أسـامة بـن زيـد رضـي ا!
.عنهما يستشفعونه

3فلمــا كلمــه أســامة فيهــا تلــون وجــه: قــال عــروة 3
– وقــال–مــن شــدة الغــضب:أي�رســول ا!
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ـــامة اB:ألس ـــدود ـــن ح ـــي حـــد م ـــي ف �أتكلمن r
.F!تعالى?

رس: فقال أسامة ْاستغفر لي يا .ول ا!ِ

ً خطيبـا فـأثنى�فلما كان العشي قام رسول ا!
فإنمـا هلـك:أما بعد�: على ا! بما هو أهله ثم قال

أنهـم إذا–قبلكم فـي األمـم الماضـية:أي– الناس
َســـرق فـــيهم الـــشريف تركـــوه( وإذا ســـرق فـــيهم 

أن!ّالضعيف أقاموا عليه الحد 4والذي نفسي بيده لو
.Fُ لقطعت يدهاْفاطمة بنت محمد سرقت

ُ بتلك المرأة فقطعت يدها�Oثم أمر رسول ا! ُ
.3فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت
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كانــت تــأتي بعــد: قالــت عائــشة رضــي ا! عنهــا
.�ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول ا! 

ٍروى اإلمام أحمـد عـن عبـدا! بـن أبـي حـدردو َ ْ َ
Oــم ــع دراه ــه أرب ــودي علي ــان ليه ــه ك ــلميO أن �األس

.�َعدى عليه رسول ا! فاست
4ادفع إليه حقهB:له�فقال ْ َF.
–ً ث�ثــا� عليــه فأعادهــا–ال أجــد: فقــال

.3يقول له ادفع إليه حقه: أي
ُ إذا قال ث�ثا لم يراجع�Oا! وكان رسول: قال ً

متـهافخرج ابـن أبـي حـدرد إلـى الـسوقO فنـ© عم
ْفاتزر بهاO ودفع إليه البرد الذي كان ُ 3 متزرًا بهO فباعه3
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 إلــى اليهــودي:أي–بأربعــة دراهــم فــدفعها إليــه
ٌفمرت عجوز فسألته ْ –سألت ابن أبي حدرد:أي–3
ُ فدفعت له بردًا كان– بحاجته–عن حالهO فأخبرها ْ

.عليها
ْوروى ابن أبي شيبةO وأبو الحسن بـن الـضحاك

ا!: عن عمر رضي ا! تعالى عنه قال رأيت رسـول
حـدثني: يقتص مـن نفـسهO وقـال ابـن إسـحاق�

: عبــدا! بــن أبــي بكــر عــن رجــل مــن العــرب قــال
 يوم حنينO وفـي رجلـي نعـل�َزحمت رسول ا!

�كثيفـــةO فوطئـــت بهـــا علـــى رجـــل رســـول ا!
اB: حنـــي بـــسوط فـــي يـــدهO وقـــالففن باســـم

أوجعت رسول:Oً فبت الئما نفسيO أقولFأوجعتني
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أيـن فـ�ن?: فإذا رجـل يقـولO فلما أصبحنا�ا!
هذا وا! الذي كان مني باألمسO فانطلقـتO: فقلت

إنـك وطئـتB:�وأنا متخـوفO فقـال رسـول ا! 
بنعلك رجلي باألمس فأوجعتني( فنفحتـك بـسوط 

.رواه الترمذي.Fفهذه ثمانون نعجة فخذها بها
وروى أبو الحسن بن الضحاك عـن عبـدالرحمن

ُبن جبير الخزاعي  َ ا: قـالُ ً رجـ#�طعـن رسـول
أوجعتنـي(:ِفي بطنه( إما بقضيب( أو بسواك( قـال

  العود الذي كان معه(�فأقدني( فأعطاه رسول ا
بــل أعفــو:( وقــال4Fاســتقد( فقبــل بطنــهB: ثــم قــال

ّعنــك( لعلــك أن تــشفع فــي يــوم القيامــة ورواه.ِ
.البيهقي في السنن الكبرى
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ا!�كان رسول ا! ُ عظـيم المهابـةO قـد توجـه َ 3 َ
3تعــالى تــاج العــزة والكرامــةO وكــساه حلــة الفخامــة 3:

هند ابن أبي هالـة( روى الترمذي وغيره من حديث
ًكان رسول ا فخمـا مفخمـا: فقال�يصف النبي  4 ً
. تأللؤ القمر ليلة البدر�يتألأل وجهه 

في وصفه للنبـي قال سيدنا علي رضي ا! عنهو
4من رآه بديهة هابه( ومـن خالطـه معرفـة أحبـه:� ً ً .

.رواه الترمذي في الشمائل
روى مسلم عن عبدا! بن عمرو رضي ا! عنـهو
ا: قال  صحبة طويلة( وسمعت�صحبت رسول

ٍمنه أحاديث كثيرة( وحفظت عنـه ألـف مثـل( ومـع َ َ
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ًذلك ما مألت عيني منه قط( حياY منه وتعظيما لـه( ً I 4 ُ
ُل لي صفه لما قدرتولو قي ُ.
روى ابن ماجه والحاكم عن أبي مسعود البدريو

جا� رجل فقـام بـين يـدي النبـي: رضي ا! عنه قال
فقـال لـه النبـي.Oِ فأخذته رعـدة شـديدة ومهابـة�
�:Bُهون عليك( فأنا لست بملك وال جبار( وإنما r

(Fأنا ابن امرأة من قريش( كانت تأكل القديد بمكـة
Iيـا أيهـاB: فقال� بحاجته فقام النبي فنطق الرجل

َالناس إنـي أوحـي إلـي أن تواضـعوا( أال فتواضـعوا ْ َ 4 َ ِ ْ ُ ّ
ــى أحــد( وال يفخــر أحــد( ــي أحــد عل ال يبغ ــى حت

ًوكونوا عباد ا إخوانا َF.
ــاكم وصــححه ــانO والح ــن حب ّوروى اب ِOــره  وأق
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Oْعن ابن بريدة عن أبيه قـالالذهبي َ كنـا إذا قعـدنا:ُ
له� ا عند رسول .ً لم ترتفع رؤوسنا إليه إعظاما

ِوروى الترمــذيO والحــاكم عــن أنــس رضــي ا! [
ا: تعالى عنه قال  إذا دخل المسجد�كان رسول

لم يرفع أحد منـا إليـه رأسـه غيـر أبـي بكـر( وعمـر
رضي ا تعالى عنهما( فإنهما كانـا يبتـسمان إليـه( 

.ويبتسم إليهما
ــرهوروى الحــاكم وصــححهO وأ ــذهبيق O عــن ال

ْســلمان رضــي ا! تعــالى عنــه أنــه كــان فــي عــصابة َ
 فقــام�3يــذكرون ا! تعــالىO فمــر بهــم رســول ا!

Oحتــى دنــا مــنهم Oفجــا� نحــوهم قاصــدًا Oبعــضهم
.�ًفكلفوا عن الحديث إعظاما لرسول ا! 
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وروى الشيخان عن ابن مسعود رضي ا! تعـالى
َ قد ألقيت�أن رسول ا عنه  ِ ْ . عليه المهابةُ

��
��@�_%�4�	 :
َعن شهاب بـن عبـاد أنـه سـمع بعـض وفـد عبـد

ــون ــم يقول ــيس وه ا!: الق ــى رســول ــدمنا عل �ِق
ُفاشتد فرحهم  فلمـا انتهينـا إلـى–الـصحابة:أي–3

َالقــوم أوســعوا لنــاO فقعــدناO فرحــب بنــا النبــي 3�
ْمـــن ســـيدكمB: ودعـــا لنـــاO ثـــم نظـــر إلينـــا فقـــال ُ ْ َ

.ذً فأشرنا جميعا إلـى المنـذر بـن عائـ.Fُوزعيمكم?
.IFأهذا األشج?B:�فقال النبي

ا!: قلنــا 3 فتخلــف بعــد القــوم–نعــم يــا رســول
3فعقل رواحلهم وضـم متـاعهمO ثـم أخـرج عيبتـه 3َ–

-١٧٩ -

 فألقى عنـه ثيـاب الـسفر–ما يوضع فيه المتاع: أي
 وقد�ِولبس من صالح ثيابهO ثم أقبل على النبي

J رجلـه واتكـأO فلمـا دنـا منـه األشـج�ي بسط النب
�فقال النبي.ّههنا يا أشج:ُأوسع القوم له وقالوا

 فقعـدIFههنا يـا أشـجB: واستوى قاعدًا وقبض رجله
َ فرحب به وألطفهO وسأله�عن يمين رسول ا! 3

ــمى لــه ــن ب�دهــمO وس ــة قريــة�ع ا الــصف:ً قري
Oَوالمشقر وغير ذلك مـن قـرى هجـر اَ : ألشـجفقـال

ّبأبي أنت وأمي يـا رسـول ا! ألنـت أعلـم بأسـما� ُ
بB:�فقال!ب�دنا منا ُإني وطئت ّ ُ#دكم وفسح ليِ

يـاB: علـى األنـصار فقـال�ثـم أقبـل: قال(Fفيها
ُمعشر األنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشـباهكم فـي  َ ََ
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ٍاإلس#م( أشبه شال أشعارًا وأبشارًا( أسلموا طائعين
مـصابين بمـصيبة:أي– وال موتورينَغير مكرهين

ُ إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا– ُ ٌ ْF.

َكيف رأيتم كرامـةB:�ّفلما أصبحواO قال: قال
ّإخوانكم لكم وضيافتهم إياكم? َF.

َأالنـــوا فرشـــناO وأطـــابوا: خيـــر إخـــوان: قـــالوا َ ُ ُ
ــا ــاب ربن ــا كت ــاتوا وأصــبحوا يعلمونن ــاO وب ]مطعمن َ َ

ُتبارك وتعالىO وس ]نة نبيناَ َ � فأعجب النبي�3
.وفرح

هـذا الحـديث بطولـه رواه: قال الحافظ المنذري
ب .إسناد صحيحأحمد
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 دخـل بعـض بيوتـه3�Oوروى الحاكم أن النبي
3فدخل عليـه أصـحابهO حتـى غـص المجلـس بأهلـه ُ
ًوامتألO فجا� جرير البجلي فلـم يجـد مكانـاO فقعـد

.على الباب
ــهO فأخــذه ردا�فنــ© رســول ا! ــاه إلي َ�ه وألق

]جرير فألقاه على وجهه وجعل يقبله ويبكيO ورمـى
ُما كنت ألجلس على ثوبكO: وقال�3به إلى النبي

ــي ــا أكرمتن ــي.َأكرمــك ا! كم ــا�Jفنظــر النب ً يمين
ٍإذا أتاكم كريم قوم فأكرموهB:لًوشماال وقا ْF.

4أنه لمـا دخـل رضي ا! عنهوعن عدي بن حاتم
ُأشـهد: فقال عـدي.ً ألقى إليه وسادة�rالنبي على

ال وأســلم.ّتبغــي علــوًا فــي األرض وال فــسادًاأنــك
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ُإذا أتـاكمB:�ّعدي بن حاتم( ثـم قـال رسـول ا
ٍكريم قوم فأكرموه  رواه العـسكري بـسند ضـعيف.~ُ

.كما في المقاصد الحسنة وكشف الخفا�

����-!� ��(8C�9�",	
 S� :

و ّالطيالــسي واإلمــام أحمــد وابــن روى أبــو داود
– رحمه ا! تعالى–عساكر عن أبي عبدا! الجدلي

كيـف: رضي ا تعالى عنهـا–قلت لعائشة: قال
 ِكان خلق رسول ا ُ َكان أحسن: في أهله( قالت�ُ َ ْ

ــشا( وال ــن فاحــشا وال متفح ــم يك ــا( ل ــاس خلق ًالن ً ًr َ ََ ُ ِ َ ُ ُ
ــخا بابَس ــي األســواق( وال يجــزئ ــا(ًا ف ــسيئة مثله َل ْ ِ ِ r 4

.ولكن يعفو ويصفح
–عن جابر بن عبدا! رضـي ا! تعـالى عنهمـاو
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 فـي�O وفيه قولـه�]في ذكره لحج النبي الكريم
فـاتقوا ا فـي النـساY( فـإنكم�: خطبة حجة الـوداع

َأخذتموهن بأمان ا( واسـتحللتم فـروجهن بكلمـة 
أ ـــكم ـــوطئن فرش ال ي ـــيهن أن ـــم عل َا( ولك ـــدًاُ ح

ًتكرهونــه( فــإن فعلــن ذلــك فاضــربوهن ضــربا غيــر  4
ـــــسوتهن ـــــن وك ـــــيكم رزقه ـــــن عل ـــــرح( وله ُمب ُ 4 r

. رواه مسلم.F...بالمعروف
َسائي وابن ماجة عـن عائـشةّوروى أبو داود والن َ ّ ِ

ا!: قالت– رضي ا! تعالى عنها– �كان رسول
ن ُيقسم بين ِ ْ ُائه فيعدلO فيقولسَ ِ ْ َ 4اللهم هـذا�:َ ُ ِ قـسمي4 َ َ

ُفيما أملك( ف# تلمني فيما تملك وال أملك ُِ ِْ َْ ََ َ ْ َْ َُ َُFيعنـي 
ْالقلب َ.
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قـال: عن أبي هريرة رضي ا! تعـالى عنـه قـالو
مــن كانــت لــه امرأتــان( فمــال مــعB:�رســول ا! 

ْإحداهما على األخرى; جاY يوم القيامة وأحد شـقيه  4 ِ ُ َ َ
ــي شــيبة والطيا.Fٌســاقط ــن أب ــسي رواه أحمــد واب ل

 Oــة فــي آخــرين ــدارمي وابــن الجــارود واألربع وال
.وصححه كثيرون

ا: وروى الشيخان عنها قالـت �كـان رسـول
َإذا أراد سفرًا وفي لفظ إذا أراد أن يخـرج أقـh بـين ْ َ ُ ْ َ
ــه( زاد ــا مع ــأيتهن خــرج ســهمها خــرج به ــسائه ف َن َ َ َِ ُ ْ َ َ َ َ 4 ُ ُ 4 َ َ ِ ِ َ ِ

ــاري ــ:Iالبخ ــرأة م ــل ام ــسم لك ــان يق ٍوك ُِ ْ َ َ ــاَ نهن يومه
ْوليلتهــا( غيــر أن ســودة بنــت زمعــة وهبــت يومهــا  َْ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ِ َ َ

rوليلتها لعائـشة زوج النبـي ِ 4 ِ ْ َ َ َ ِ تبتغـي بـذلك رضـا�ِ َ ِ َ ِ ِ َ ْ َ
.�4الرسول
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ــن ــرو ب ــن عم ــسن ع ــسند ح ــي ب ٍوروى الطبران َ ََ ٍ َ ِ J
ٌكــان زنــج: قــال– رضــي ا! تعــالى عنــه–حريــث ْ َ

َيلعبون بالمدينة فوضعت عا ُ َ ْ ْئشة منكبها على منكبَ ْ ُ َ ِ
ْ فجعلت تنظر إليهم�رسول ا َ  قـال فـي مجمـع.َ

.إسناده حسن: الزوائد رواه الطبرانيO وقال
ّروى الشيخان والترمذي والنو [ِ ِ ٍسائي عن أنـسْ َ َ ْ َ J ِ َ–

ــه َأن أم ســلمة أرســلت إلــى–رضــي ا! تعــالى عن َ َ I ُ 4 َ
وه�رسول ا َ في صحفة أو في قصعة ْ َ َ ْ و في بيتَ

ــة ــي رواي ــشة وف ــادم: عائ ــد الخ ــشة ي ــضربت عائ َف ْ
َفسقطت ورمت الصحفة بقهر فانفلقت فجمع رسول َ َ ِ َ َْ 4 ْ َ َ

( ثم جعل يجمـع فيهـا الطعـام�ا َ فلق الصحفة َ َ ِ َ ْ 4 َ َ ِ
ــول ــصحفة( ويق ــي ال ــان ف ــي ك ِالت َ ْ 4:Bــم ــارت أمك ْغ ُ I ُ ْ َ َ
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ْمرتين 4 ََFا ُثم أخذ رسول ُ َ صحفة عائش�َ َ ْ َة( فبعثهاَ
َإلى أم سلمة( وأعطى صحفة أم سلمة عائشة ََ ََ َ ْ َ I ُ.

َعن معاوية بن حيدة رضي ا! تعالى عنـه قـالو ْ َ:
: يا رسول ا!; ما حق زوجة أحدنا عليه? قـال: قلت

Bوال َأن تطعمها إذا طعمت( وتكسوها إذا اكتسيت( ََ َ ُ
4تضرب الوجه( وال تقبح( وال تهجر إال في البيت r ُ َF.

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبغـوي
والبيهقي والطبراني وابن أبي الدنياO وصححه ابـن 

.حبان والحاكم وأقره الذهبي

قـال: عن أبي هريرة رضي ا! تعـالى عنـه قـالو
ــا أحــسنهمB:�رســول ا!  ُأكمــل المــؤمنين إيمان ً
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ــسائهم ــاركم لن ــاركم خي ــا( وخي ُخلق ُ ً ُF.ــد رواه أحم
.أبي شيبة وأبو داودوابن 

Oوعن عبدا! بن عباس رضـي ا! تعـالى عنهمـا
ُخيــركم خيــركم ألهلــه( وأنــاB: قــال�]عــن النبــي 

ابن ماجه والطحاوي وصححه رواه.Fُخيركم ألهلي
.ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي

تعالى عنهO عن النبـي وعن أبي هريرة رضي ا!
ــال� ــر...�: ق ــساY خي ــوا بالن ــإنهن واستوص ًا( ف

َخلقن من ضلع( وإن أعوج شال في الـضلع أعـ#ه( َr َ ِ َ ِ ُ
َفإن ذهبت تقيمه كسرته( وإن تركته لم يزل أعـوج( ُ َ

: وكـسرهاl.متفـق عليـه.Fفاستوصوا بالنـساY خيـرًا
o.أي ط�قها
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قـال: عن أبي هريرة رضي ا! تعـالى عنـه قـالو
من�:�رسول ا!  ًال يفرك مؤمن مؤمنة( إن كره ٌ َ ْ هـاَ

َخلقا رضي منها آخر ً ُ ُFرواه مسلم.~غيره�: أو قال.

�:��� ��$����:
ا!: قال ابن إسحاق َكان يسمى األمين بما جمع َ َ ِ � 3 ُ

.فيه من األخ�ق الصالحة
ْولما اختلفت قريش وتحازبت عند بنـا� الكعبـة ٌ
ٍفيمن يضع الحجر حكمـوا أول داخـل علـيهمO فـإذا 3 َ َ َ ْ ُ َ ْ َ

]بالنبي َخـلO وذلـك قبـل نبوتـه; فقـالوادا�3 ْ هـذا:َ
ِمحمـدO هــذا األمــين قــد رضـينا بــه أخرجــه أحمــد.َ

.والحاكم وصححه
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ْوعن الربيع بن خثيم َْ ُ ِ ِ ُكـان يتحـاكم إلـى رسـول:3 َ َ ُ
أخرجه ابن سـعد. في الجاهلية قبل اإلس�م�ا!

.في الطبقات
ٌإني ألمين في السماY أمين فـي!~واB:�وقال ٌْ ِ َ َ

.أخرجه ابن أبي شيبة.Fرضاأل
rأن أبا جهل قال للنبـيO رضي ا! عنه�عن عليو ٍ ْ َ
ال نكــذبك( ولكــن نكـذ:� rإنـا rَ َُ َُ َب بمــا جئــت بــه(ُ ْ ِ ُ

ــالى ــأنزل ا تع ©ª»¬®�:ف
أخرجـــه الترمـــذي ].��: األنعـــام[�¯°±
.وصححه الحاكم

ل:ِوقيل ِإن األخنس بن شريق َ َ َ ْ َ َقي أبـا جهـل يـوم4 ِ
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ٍبدر( فقال له ْ َيا أبا الحكم:َ َ َليس هنا غيري وغيـرك!َ ُ ْ َ
ُيسمع ك#منـا( تخبرنـي عـن محمـد; صـادق ْ أم هـوَ َ

4إن محمـدًا لـصادق(! وا: كاذب? فقـال أبـو جهـل
Iوما كذب محمد قـط َ ٌ رواه الطبـري وابـن كثيـر فـي.َ

.همايتفسير
ِوقال النضر بن الحارث لقريش ُ ِ ُ ْ  قد كـان محمـد:3

َفــيكم غ�مــا حــدثاO أرضــاكم فــيكمO وأصــدقكم ْ َ َُ َ ْ ً ًَ
ِحديثاO وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم فـي صـدغيه ْ َ ْ ُ ُ � ً َ َ ْ َ ً

ُالشيبO وجا�كم بمـا جـا�كم بـه قلـتم َ ْ الO.ِسـاحر:3
 روى القــصة ابــن هــشام فــي.مــا هــو بــساحٍر! وا!

.السيرة والبيهقي في الدالئل
او لما نزلـت:! عنهما قالعن ابن عباس رضي
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�qpo�]Yــــــشعرا ــــــرج] ٢١٤: ال خ
� حتى صعد الصفا( فهتف يا صباحاه(: رسول ا

إنB: من هذا? فـاجتمعوا إليـه( فقـال: فقالوا أرأيـتم
ًأخبــرتكم أن خــي# بــالوادي تريــد أن تغيــر علــيكم 

إال:4أكنــتم مــصدقي? قــالوا نعــم( مــا جربنــا عليــك
ــال!!ًصــدقا ــذي: ق ــإني ن ــين يــدي عــذاب ف ر لكــم ب
.Fشديد

أنB: وفــي روايــة قــال لهــم أرأيــتم إن أخبــرتكم
4خي# تخرج من سـفح هـذا الجبـل أكنـتم مـصدقي?  ً

فإني نـذير لكـم:( قال!!ًما جربنا عليك كذبا: قالوا
. أخرجه البخاري.Fبين يدي عذاب شديد

فـي قـصة من ذلك قول خديجة رضي ا! عنهـاو
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�بدY الـوحي : وهـي الخبيـرة بـه حيـث قالـت لـه
Bإنـك ال يخزيـك ا أبـدًا( فـوا 4ك#( أبشر( فوا

4لتـصل الـرحم( وتـصدق الحـديث( وتحمـل الكـل( َ
ُوتكــسب المعــدوم( وتقــري الــضيف( وتعــين علــى َ َ ِ

.متفق عليه.F..نوائب الحق
ومن أقوال الصحابة رضي ا! عـنهم عـن صـدقه

 عنـه فـي O5 ما كان يعبر عنه ابن مسعود رضي ا!
� وهو الصادق: هذا الحال كقوله 4حدثنا رسول ا

إن أحـدكم يجمـع خلقـه فـي بطـن أمـهB: المصدوق
أربعين يوما( ثم يكون علقة مثـل ذلـك( ثـم يكـون 

.رواه البخاري. الحديثF...مضغة مثل ذلك
: كقولهOوكذا كان يقول أبو هريرة رضي ا! عنه
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� صـاحب سمعت أبا القاسم الـصادق المـصدوق
.Fُال تن� الرحمة إال من شـقيB: هذه الحجرة يقول

.رواه أبو داود والترمذي

��F� I"8� ';%�	 �+�8�:

 عائـشة رضـي عـن: صـحيحهأخرج البخاري في
ُما غـرت علـى امـرأة مـا غـرت علـى: ا عنها قالت ُْ ِْ ٍِ

أن–ماتـــت:أي–خديجـــة( ولقـــد هلكـــت  قبـــل
ُيتزوجنــي رســول ا ُين( لمــا كنــت بــث#ث ســن�4

 ولقد أمـره–يثني عليها خيرًا:أي–ُأسمعه يذكرها
ْربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب( وإن كـان ِ َ َ 4 ٍ َ I

ُ ليـذبح الـشاة ثـم يهـدي فـي�وإنه كان:أي– 4 َ
4خلتها منها ُ.
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روى الحاكم والبيهقي في الـشعب عـن الـسيدةو
اYت جــ: عائــشة أم المــؤمنين رضــي ا! عنهــا قالــت

كيـف أنـتم( كيـفB: فقال لهـا�عجوز إلى النبي 
بخيـر بـأبي: فقالـت.?Fحالكم( كيـف أنـتم بعـدنا

 )يــا:َفلمــا خرجــت قلــتأنــت وأمــي يــا رســول ا
ِتقبــل علــى هــذه العجــوز هــذا اإلقبــال?: رســول ا ُ

4يا عائـشة إنهـا كانـت تأتينـا زمـان خديجـة;B: فقال ِ
َوإن حسن العهد من اإليمان ِ ْ َ ْ ُ 4F.

 عــن أبــيOوروى البخــاري فــي األدب المفــرد
ُ يقـسم�ُرأيـت النبـي: قـالرضي ا! عنـه الطفيل ِ ْ َ

ــا يومئــذ غــ#م أحمــل عــضو ًلحمــا بالجعرانــة( وأن
ْ فأتته امرأة فبـسط لهـا رداYه–الجزور:أي–البعير َ َ َ
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ْمن هذه?: قلت(� Iهذه أمه التي أرضـعته: قيل ليَ ُ
 الــسعدية رضــي ا وهــي الــسيدة حليمــة:أي�

r رداYه تكريما لها( وحفظا للود(�عنها( فبسط لها ً ً 
.ًوحسنا للعهد

�����`D
 G�� :

ع ا!نروى اإلمام أحمد والترمذي  أنـس رضـي
ا!: عنه قال ُلقد أخفت في ا وماB:�قال رسول ْ ِ ُ

ُيخاف أحد( ولقد أوذيـت فـي ا ومـا يـؤذى أحـد( ُ ُ
4ولقد أتت علي  وليلـة ومـا لـي ث#ثون من بين يـومْ

ُولــب#ل طعــام يأكلــه ِ ذو كبــد إال شــال يواريــه إبــطٌ ِِ 4ٌ ٍ
.Fب#ل

: وعن عروة بن الزبير عن عبدا! بن عمـرو قـال
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ًما أكثر ما رأيت قريشا أصابت مـن رسـول: قلت له َ َ
ُ فيما كانت تظهر من عداوته?�ا! ِ ُحضرتهم: قالُ

ِوقد اجتمع أشرافهم في الح ُ ما رأينا مثـل:ْجر فقالواَ
 Oسـفه أح�منـا Oَما صبرنا عليه من هـذا الرجـل قـط 3 J
3وشتم آبا�ناO وعاب دينناO وفـرق جماعتنـاO وسـب َ ََ 3 َ َ َ

فبينمـا هـم! لقد صبرنا منه علـى أمـٍر عظـيم!َآلهتنا
َفي ذلك إذ طلع عليهم رسول ا!  َ َ O فأقبل يمشي�ْ

3حتى استقبل الركنO ثم مر بهم 3 ً طائفا بالبيتO فلمـاَ
ُفعرفـت: قـال–3مر بيـنهم غمـزوه بـبعض مـا يقـول

3ذلــك فــي وجهــهO ثــم مــضىO فلمــا مــر بهــم الثانيــة 3
ذ ُغمزوه بمثلهاO فعرفت ِOثـم مـضى Oلك فـي وجهـه

ـــر ـــا م 3فلم ـــا3 ـــزوه بمثله ـــة فغم ـــم الثالث ـــالف.ِبه ق
�:Bُأتسمعون يا معـشر قـريش? أمـا والـذي نفـس
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ِفأخذت القتلO:يأ4Fكم بالذبحمحمد بيده لقد جئت
3القوم كلمته حتى ما منهم رجل إال على رأسـه طـائر ُ َ

توصــية:أي–واقــعO حتــى إن أشــدهم فيــه وصــاة
به–َ قبل ذلك ليرفؤه–بإيذائه   بأحـسن مـا– يرفق

انـصرف يـا أبـا:ُيجد مـن القـولO حتـى إنـه ليقـول
ًالقاسمO انصرف راشدًاO فوا! ما كنت جهوال ُ َ َ.! 

 حتـــى إذا كـــان الغـــد�فانـــصرف رســـول ا!
ــضهم ــال بع ــمO فق ــا معه ــر وأن ــي الحج ــوا ف ْاجتمع ِ

ذكرتم ما بلغ منكم ومـا بلغكـم عنـهO حتـى:ٍلبعض
 بما تكرهون�جاهركم محمد:أي–إذا باداكم 
!تركتموه?

ُفبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول ا! ْ�O
ٍفوثبوا إليه وثبة رجـل واحـدO فأطـا : فوا بـه يقولـونَ
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َأنت الـذي تقـول كـذا وكـذا? لمـا كـان يـبلغهم مـن
.ِعيب آلهتهم ودينهم

ا!: قال نعم( أنا الذي أقـولB:�فيقول رسول
.Fذلك

ْفلقد رأيت رج� مـنهم أخـذ بمجمـع ردائـه: قال ً ُ
أن:O وقام أبـو بكـر دونـه يقـول� ًأتقتلـون رجـ� َ

.َيقول ربي ا!? ثم انصرفوا عنه
ْن ذلك ألشد ما رأيـت قريـشا بلغـت منـهفإ: قال ً ُ J

في.Jقط : قلـت: مجمع الزوائـدقال الحافظ الهيثمي
3في الصحيح طرف منهO رواه أحمد وقـد صـرح ابـن

.إسحاق بالسماعO وبقية رجاله رجال الصحيح
بينـا رسـول: وعن ابن مسعود رضي ا! عنه قال
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] يــصلي عنــد البيــتO وأبــو جهــل وأصــحابه�ا!
 بـاألمسO–بعير:أي–سO وقد ُنحرت جزور جلو

س�: فقال أبو جهل َأيكم يقوم إلى ُ J –ِكـرش:أي–َ
 جزور بني ف�ن فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد?

َ عقبـة بـن أبـي معـيط–فانبعث أشـقى القـوم ُ–
JفأخـذهO فلمـا سـجد النبـي وضــع:أي– وضـعه�َ
 فاستـضحكواO وجعـل�ِكرش البعيـر بـين كتفيـه 

.عضهم يميل إلى بعضب
وأنا قـائم أنظـر; لـو كانـت لـي: قال ابن مسعود

َمنعة  �Oُ طرحته عن ظهـره–قوة أو جماعة:أي–َ
ــسان�والنبــي ــق إن ــعO حتــى انطل ــا يرف ٌ ســاجد م

ُ وهي جويرية–فأخبر فاطمة رضي ا! عنها فجا�ت
.3 ثم أقبلت عليهم تشتمهم�ْ فطرحته عنه–
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 رفـع صـوته ثـم دعـا ص�ته�فلما قضى النبي
عليهمO وكان إذا دعـا دعـا ثـ�ث مـراتO وإذا سـأل

.ًسأل ث�ثا

4اللهــم عليــك بــأبي جهــل بــن هــشام(B: ثــم قــال ُ 4
وعتبــة بــن ربيعــة( وشــيبة بــن ربيعــة( والوليــد بــن

 وذكـرFعتبة( وأمية بن خلف( وعقبة بن أبي معـيط
] بالحق�السابع ولم أحفظهO فوالذي بعث محمدًا

ْت الذين سمى صرعى يوم بدرO ثـم سـحبوا لقد رأي َ 3 ُ
 قليـــب بـــدرO رواه–البئـــر:أي–إلـــى القليـــب

.الشيخان

: روى الشيخان عن عائشة رضي ا! عنها قالتو
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4هل أتى عليك يوم أشد مـن يـوم:ُقلت يا رسول ا َ ٌ
ٍأحد? ُ ُ

ُلقد لقيت من قومك مـا لقيـت( وكـان�:�قال ُِ ِ
ُأشد ما لقيت مـنهم يـوم I ُالعقبـة( إذ عرضـت نفـسي ْ

ُعلى ابن عبد ياليل بن عبد ك#ل( فلم يجبنـي إلـى
ٌما أردت( فانطلقت وأنـا مهمـوم علـى وجهـي( فلـم ُ ُ

ُأستفق إال وأنا بقرن الثعالب( فرفعت رأسي فإذا أنا  ْ َ 4 ْ ِ َ
ُبسحابة قد أظلتني( فنظرت فإذا فيهـا جبريـل عليـه 4 َ ٍ

َلى قـد سـمع قـول4إن ا تعـا: الس#م( فناداني فقـال َ
َقومك لك( وما ردوه عليك( وقد بعث إليـك ملـك َ َ I ِ

َالجبال لتأمره بما شئت فيهم ُفناداني ملك الجبـال.َ َ
4وسلم علي ثم قال َيا محمد إن ا تعالى قـد سـمع:4 4
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َ قومك لك( وأنا ملك الجبال(َقول َ قد بعثنـي إليـكِ
َإن شئتَبما شئت?: زاد الطبراني–َلتأمرني بأمرك  ْ

َأطبقت علـيهم األخـشبين ُ أن:�فقـال!َ َبـل أرجـو
ــه ــشرك ب ــد ا وال ي ُيخــرج مــن أصــ#بهم مــن يعب ُ ْ َ َ َ

.Fًشيئا

�!N3� ��A43N� E
��a
 �,�:
 وابن إسحاق عـن أبـي روى البيهقي في الدالئل

rوفد وفد النجاشي على النبي: أنه قالقتادة ُ ْ َ َ  فقام�َ
ُ يخدمهم�النبي نحـن نكفيـك:ُ له أصحابهفقال.ِ

.نكفيك القيام بضيافتهم وإكرامهم:أي–
ِإنهم كانوا ألصحابنا مكـرمين( وأنـاB:�فقال

ِأحب أن أكافئهم ُ ُI ِF.
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ْعن عمرو بن أخطـب األنـصاري رضـي ا! عنـه َ

ا: قال ًطلب ماY ليشرب:أي�استسقى رسول
ــه ــه–من ــه شــعرةُ فأتيت ــاY( فكانــت في ــه م ــدح في ٌ بق ْ

ً مقـاب#�فقال.أزالها من القدح:أي–ُفأخذتها
rاللهم جملهB: لصنعه الجميل 4 ُ 4F.
ُفرأيت عمرًا وهو ابن تـسعين سـنة(: قال الراوي

Yمجمــع قــال فــي.ولــيس فــي لحيتــه شــعرة بيــضا
.رواه أحمد والطبراني: الزوائد

: عنـه قـالوعن أبي أيوب األنـصاري رضـي ا!
ــان رســول ا! ــروة�Oك ــصفا والم ــين ال  يطــوف ب

ــوب ــو أي ــدر أب ــشةO فابت ــه ري ــى لحيت ــسقطت عل ف
.فأخذها
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قـال.Fن� ا عنك ما تكرهB:�فقال له النبي
م .رواه الطبراني: جمع الزوائدفي
روى مسلم عن ربيعة بن كعب األسلمي رضـيو

ا!: ا! عنه قال ُكنـت أبيـت مـع رسـول ُيتـه فأت�ُ
ــه ــا:أي–َبوضــوئه وحاجت ــا� وضــوئه وســائر م بم

لييحتاجه ْسل�:O فقال َأسـألك مرافقتـك:Oُ فقلت~َ
Oفقال في الجنة�:Bْأو غيـر ذلـك َFفقـال ربيعـة O:

ِفأعني على نفسك بكثرةB:�فقال هو ذاكO: قلت ِ r ِ
.Fالسجود

��
;1��	W,� A5; 
D@ :

 رضيً عليا–فسألت: قال الحسين رضي ا! عنه
�? فقال–ا! عنه �: عن دخول رسول ا كـان
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Yَإذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ث#ثة أجزا 4:) جزYًا
.وجزYًا ألهله( وجزYًا لنفسه

ــه وبــين النــاس( فيــرد ذلــك Iثــم جــزأ جــزأه بين َ 4 4
ًبالخاصة على العامة وال يدخر عنهم شيئا 4 4 4.

 أهل الفـضلُوكان من سيرته في جز� األمة إيثار
]بإذنهO وقسمه على قدر فضلهم في الدين ِ ْ َ ذو:ُ فمنهم

 Oومنهم ذو الحـوائج Oومنهم ذو الحاجتين Oالحاجة
َفيتشاغل بهمO ويشغلهم فيما يـصلحهم واألمـة مـن 
: مسألتهم عنهO وإخبارهم بالذي ينبغي لهمO ويقول

Bال َليبلغ الشاهد منكم الغائب( وأبلغوني حاجة من
ال يستطيع إب َ#غها( فإنه من أبلغ سلطانا حاجة مـن ً

.4Fيستطيع إب#غها( ثبت ا قدمه يوم القيامة
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َال يذكر عنده إال ذلكO وال يقبل من أحد غيره َ.
Oوال يفترقــــون إال عــــن ذواق Oَيــــدخلون روادًا 3

ـــة ـــر–3oويخرجـــون أدل ـــى الخي ـــي عل رواه. يعن
ا لدالئل الترمذي في الشمائل والبغوي والبيهقي في

وابن كثير في الشمائل ورمـز الـسيوطي لحـسنه فـي 
.الجامع الصغير

��
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ً عليـا–فـسألت أبـي: قال الحسين رضي ا! عنه
ْعن مخرجه( كيف كان يصنع فيه?–رضي ا! عنه

ا: قــال 4 يخــزن لــسانه إال فيمــا�كــان رســول َ ُ ُ ْ َ
rيعنيه( ويؤلفهم وال ينفرهم( r ويكرم كريم كـل قـومr ِ ُ
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ُويحذر النـاس ويحتـرس مـنهم مـن.rويوليه عليهم ِ َ ُ
ُغير أن يطوي عن أحد منهم بـشره وخلقـه َ ْ ِ ٍ ُويتفقـد.َ 4
4أصحابه( ويـسأل النـاس عمـا فـي النـاس ُويحـسن.َ r

َالحسن ويقويه( ويقبح القبيح ويوهيه ُ r r–يحذر منـه ّ
ال يغفــل– ُ معتــدل األمــر غيــر مختلــف( ِ َ ِ َ مخافــة أن َ

ال يقـصر ٍيغفلوا أو يميلوا( لكـل حـال عنـده عتـاد( r
. عن الحق وال يجاوزه

الذين يلونه من النـاس خيـارهم( أفـضلهم عنـده
ــة أحــسنهم  ــده منزل ــم عن ــصيحة( وأعظمه Iأعمهــم ن

.مواساة ومؤازرة
هذا جز� من حديث رواه الترمذي في الشمائل

ــن كث ــدالئل واب ــي ال ــي ف ــوي والبيهق ــي والبغ ــر ف ي
.الشمائل ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير
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–ًعليا رضي ا! عنه:أي–فسألته: قال الحسين

 كيف كان?�عن مجلسه
ا: فقال إال�كان رسول ال يجلس وال يقـوم

عن.على ذكر ا تعالى r وال يوطن األماكن( وينهى
لس حيث ينتهي بـهج: طانها( وإذا انتهى إلى قومإي

.المجلس( ويأمر بذلك
ال يحسب جلـيسِ أن ُيعطي كل جلسائه نصيبه( ُ َ 4 ُ

ُأحدًا أكرم عليه منه َ.
َمــن جالــسه أو فاوضــه فــي حاجــة ْ َصــابره حتــى:َ َ

4يكون هو المنصرف( ومن سأله حاجـة لـم يـرده إال ً َ َ
.ٍبها( أو بميسور من القول
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ُقد وسع الناس منه بسطه وخلقه( ُ ُ ُ ُ َ َ ً فصار لهم أبا(ِ
Yوصاروا عنده في الحق سوا.

ال ٍمجلسه مجلس علم( وحياY( وصـبر( وأمانـة( ُ ُ
َترفع فيه األصوات( وال تؤبن فيه الحرم ُ َ ْ َوال تنثـى.ُ ْ ُ

ُفلتاته متعادلين( بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى َ َ َ.

rمتواضعين; يـوقرون فيـه الكبيـر ويرحمـون فيـه
ُالصغير( ويؤثرون ذا ْ .الحاجة( ويحفظون الغريبُ

ال سقطات فـي: تعاب( وال تنثى فلتاته:ال تؤبن
ـــسه ـــوي.مجل ـــشمائل والبغ ـــي ال ـــذي ف  رواه الترم

والبيهقي في الدالئل وابن كثير فـي الـشمائل ورمـز
.السيوطي لحسنه في الجامع الصغير
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ا!: الطبرانــي وغيــرهروى قــال الحــسين رضــي

أ: عنـه كيـف كــان:ًبــي عليـا رضـي ا عنــهفـسألت
?�سكوته 
َالحلـم( والحـذر(: كان سكوته علـى أربـع: فقال ْ ِ

.والتقدير( والتفكير
.Iالحكم( والحذر( والتدبر( والتفكر: وفي رواية
ففـي تـسوية النظـر( واالسـتماع:�فأما تقديره

.بين الناس
ــذكره ــا ت ــره–Iوأم ــال تفك ــى: أو ق ــا يبق ففيم

.ويفنى
ال يغـضبه شـالُوجم ُع له الحلم والصبر( فكـان ُ ِ ْ ُ

 رواه الترمــذي فــي الــشمائل والبغــوي.ّوال يــستفزه

-٢١١ -

والبيهقي في الدالئل وابن كثير فـي الـشمائل ورمـز
.السيوطي لحسنه في الجامع الصغير

: كما في مجمع الزوائد–وفي رواية للطبراني
ــذر ــه الح ــع ل ــع�ُوجم ــي أرب ب: ف ــذه ــسنُأخ الح

ُليتنـاهى عنـه( واجتهـادهُبه( وتركه القبـيحُليقتدى 
َالرأي فيما أصلح أمته( والقيام فيما جمع لهم الدنيا َ

.واآلخرة

����;� ��Y�"�# S� :

ًعليـا–وسألت أبـي: قال الحسين رضي ا! عنه
 في جلسائه?� عن سيرة النبي–رضي ا عنه

ــال ا: فق ــول ــان رس ــهل�ك ــشر( س ــم الب ْ دائ ْ ِ
ُالخلـق �( لــين الجانــب( لـيس بفــظ( وال غلــيظ( والُ َ r
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�صخاب( وال فحاش( وال عياب( وال مشاح ُ 4 4 َ 4  وفـي–َ
4وال مداح( وال مزاح: نسخة صحيحة ّ يتغافل عمـا–ّ ُ

.ال يشتهي
ُوال يؤيس منه راجيه( وال يخيب فيه ُ.

َقد ترك نفسه من ث#ث َ ال:َ المراY( واإلكثار( وما
.يعنيه

َوتـرك النـاس وال: مـن ثــ#ثَ ال يـذم أحــدًا Iكـان ُ َ
 يطلب عورتـه( وال يـتكلم إال فيمـا رجـاَيعيبه( وال

.ثوابه
وإذا تكلم أطـرق جلـساؤه كأنمـا علـى رؤوسـهم

.الطير( فإذا سكت تكلموا
ال يتنــازعون عنــده الحــديث( ومــن تكلــم عنــده
4أنصتوا له حتى يفرغ( حديثهم عنده حديث أولهم ُ ُ ُ.
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ــضحكون ــا ي ــضحك مم ــا ي ــب مم ــه( ويتعج ّ من
.يتعجبون منه

ْويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته( َ
ِحتى إن كـان أصـحابه ليـستجلبونهم( ويقـول ُ ْ:Bإذا

ِرأيتم طالب حاجة فأرفدوه ْFأعينوه .
ٍ.وال يقبل الثناY إال من مكافئ

َوال يقطع على أحد حديثه حتى يجـوز ٍ فيقطعـه:ُ
.ٍبنهي أو قيام
مـا: داود عن أنـس رضـي ا! عنـه قـالروى أبو

 � َرأيت رج# التقم أذن النبي ُ ُ ً r يعني يكلمه سـرًاُ
ُ فينحي رأسه عنه( حتـى يكـون الرجـل هـو الـذي– ّ ُ

� أخــذ بيــده ُينحــي رأســه( ومــا رأيــت رســول ا r ُ
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ُرجل فترك يده( حتى يكون الرجـل هـو الـذي يـدع َ َ ُ َ
.َيده

Z�+-	
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4 أشد الناس وقـارًا( وأعظمهـم� كان رسول ا

ًأدبا( وأرفعهم فخامة وكرامة ً َ ً.
َ عن خارجـة ابـن زيـد مراسيلهروى أبو داود في

ا: األنـصاري رضـي ا! عنـه قـال �كـان رســول
ال يكـاد يخـرج شـيئا مـن ًأوقر النـاس فـي مجلـسه( ُ َ

.أطرافه
دخلنـا علـى: وروى ابن ماجه عن إسماعيل قـال

 نعوده حتى مألنا البيـتO–بصريال:أي–الحسن 
رضـي دخلنا على أبي هريـرة: فقبض رجليه ثم قال
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 حتــى مألنــا البيــتO فقــبض رجليــه نعــودها! عنــه
ا!: أبو هريرة–قال ثم �دخلنـا علـى رسـول

 مـضطجع لجنبـهO فلمـا�حتى مألنا البيـت وهـو
إنـه سـيأتيكم أقـوام مـنB: رآنا قبض رجليه ثم قـال

ـــو ـــوهم بعـــدي يطلب ـــوا بهـــم وحي ـــم( فرحب Iن العل r
.Fّوعلموهم

�/�> I"8� ��"�# �:

رج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري أخ
ا: رضي ا! عنه قال  إذا جلس فـي�ُكان رسول

�المجلس احتبى بيديـه َ َ ْOأن يجلـس علـى Yواالحتبـا
مؤخرتــه ويلــصق فخذيــه ببطنــه ويــضع يديــه علــى 

.ساقيه
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س 3مرة أنه تربعَوعن جابر بن َُ ََ .أخرجه أبو داود.َ
وأخرج أبو داود والترمذي عن قيلة بنت مخرمة

 Oفيرضي ا! عنها � المسجد أنها رأت رسول ا
ا: وهو قاعد القرفـصاY( قالـت فلمـا رأيـت رسـول

.ُ� المتخشع في الجلسة فأرعدت من الفرق
lالخوف: الفرق.o
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ْروى البخاري عن سهل بـن أبـي حثمـة أن نفـرًا َ
جـــا�: وفـــي روايـــة�انطلقـــوا إلـــى النبـــي

]عبدالرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود  [ ُ
يـا رسـول ا! انطلقنـا إلـى: فقـالوا�إلى النبي
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ــدأ: وفــي روايــة–ًخيبــرO فوجــدنا أحــدنا قتــي� فب
.َعبدالرحمن يتكلمO وكان أصغر القوم

َكبر الكبرB:� فقال ِ rF.
.Fيبدأ األكبرB: وفي رواية

�مسند أحمـد عـن ابـن عبـاس أن النبـي وفي
ِليس منا من لم يوقر الكبير( ويرحم الصغير(B: قال r

َويأمر بالمعروف وينه عن المنكر ْF.

�(/� !�A4�	
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�أن رسول ا عن ابن عباس رضي ا! عنهما
عزاه السيوطي في الجامعF مع أكابركمةالبركB:قال

.الصغير إلى ابن حبان وصححه ورواه البيهقي

-٢١٨ -

.Fالخير مع أكابركمB: وفي رواية البزار
3كما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي ا!

ليس مـن أمتـي مـن لـم�: قال�عنه أن رسول ا!
4يجل كبيرنا( ويرحم صغيرنا( ويعرف لعالمنا حقه r ُF

.ني وإسناده حسنمد والطبرارواه أح
ا!�ُإكرامـه: مـن ذلـكو  لعمـه العبـاس رضــي

 ذلـك أمـام الـصحابة�Oُعنه ومباهاته بهO وإع�نه
.ليقتدوا به في تكريم عمه العباس رضي ا! عنه

روى الطبراني بسند حسن عن ابن عباسO عـنو
O فلمـا رآه�أمه أم الفضلO أن العباس أتـى النبـي 

ع ينيـهO ثـم أقعـده عـن يمينـه3قام إليه وقبل ما بـين
ِهذا عمي( فمن شاY فليباه بعمهO:B ثم قال� ُ ْ ّF.

-٢١٩ -

ا!: فقـــال العبـــاس ـــا رســـول ُنعـــم القـــول ي ِ..
.الحديث

: وروى الحاكم عن ابن عمر رضي ا! عنهما قال
ــادة ــام الرم ــر ع ــسقى عم ــام القحــط:أي–4است –ع

4اللهم هذا عـم نبيـك( نتوجـه إليـك: بالعباس فقال َ I
ِ( فاسقنابه ْ.

ُفما برحوا حتى سقوا ِ َ.
وكان الصحابة رضي ا! عنهم يعظمـون العبـاس

ًويكرمونهO اتباعا للنبي  ّ�.
ذهب زيد:ً نق� عن الشعبي أنه قالاإلصابةوفي

بن ثابت رضي ا! عنه ليركبO فأمسك ابن عباسا
.رضي ا! عنهما بالركاب

ا!: فقال ]تنح يا ابن عم رسول َ 3�.
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 قـال فـي. الO هكذا نفعل بالعلما� والكبرا�:الق
.رواه الطبراني: مجمع الزوائد

وروى أبو داود عن أبي موسى رضي ا! عنـه أن
اB: قــال�رســول ا!  ذي: إن مــن إجــ#ل َإكــرام

ِالشيبة المسلم( وحامل القـرآن غيـر الغـالي فيـه وال ِ
ِالجافي عنه( وإكرام ذي السلطان المقسط ِ ْ ُ َF.
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: روى اإلمــام أحمــد عــن يحيــى بــن الجــزار قــال

 علـى أم سـلمة�دخل نفر من أصحاب رسول ا
سر: رضي ا عنها فقالوا rيا أم المؤمنين حدثينا عن r

.�رسول ا
ْكان سره وع#نيته سواY( ثم ندمت قالت: قالت ْ ً I:

4أفشيت سر رسول ا ُ�.
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ا: التق :ُ أخبرتـه( فقـال�فلما دخـل رسـول
BِأحسنتF.

 رواه أحمــد والطبرانــي: ائــدمجمــع الزوقــال فــي
.ورجالهما رجال الصحيح
ْ عن طلق بـن علـي صحيحهوروى ابن حبان في َ

َبنيـت المـسجد: قال– نسبة لبني حنيفة–الحنفي ُ
َ فأخذت المسحاة بمخلطة الطـين�Oمع رسول ا! ْ ِ ِْ ُ

َدعــوا الحنفــي والطــين( فإنــه�: جبــه فقــالفكأنــه أع
.Fُأضبطكم للطين

: قــال�عـن عائـشة رضــي ا! عنهـا أن النبـيو
Bأن ًإن ا تعـــالى يحـــب إذا عمـــل أحـــدكم عمـــ# َ ِ I

ْيتقنه ُF.ذكره فـي الجـامع الـصغير معـزوًا للبيهقـي .
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ه أبو يعلى وابن عـساكراورو: وقال الع�مة المناوي
.وغيرهما

�!C��������6�:

[^�_`�cba: قال ا! تعالى
jihgfe�d�]١٥٩: آل عمران.[ 

أخرج البيهقي عن الحسن رضي ا! عنه أنه قـال
ا!: في هذه اآلية �قد علم ا! تعـالى مـا برسـول

َحاجة إليهمO ولكن أراد أن يستن به من بعده 3.
ْروى اإلمام أحمد عن عبدالرحمن بـن غـنمو  أنَ

لـو اجتمعتمـاB: قال ألبي بكر وعمـر�رسول ا!
.Fفي مشورة ما خالفتكما
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َوروى ابــن عــدي والبيهقــي فــي الــشعب Jــسند  ب
لمــا: حــسن عــن ابــن عبــاس رضــي ا! عنهمــا قــال

ا![^_`�: نزلت أماB:�� قال رسول
ْا( ولكن جعلها ا تعـالى4إن ا ورسوله لغنيان عنه

 فمـن استـشار مـنهم لـم يعـدم رشـدًا(ًرحمة ألمتي(
ًومن تركها لم يعدم غيا ّF.

�*<8�0C����c
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ا!: عن عائشة رضي ا! عنها قالـت قـال رسـول
�:Bــإذا ــؤتمن( ف ــشار م ــان( والمست ــشير مع َالمست َ ُ

ُاستشير أحدكم فلي ُ رواه.Fر بما هـو صـانع لنفـسهِشُ
.العسكري وأصله في السنن

المستـشارB: قـال�النبـي وعن أبي مسعود أن
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Yــا ــم( وإن ش ــاY تكل ــار( إن ش ــو بالخي ــؤتمن( وه 4م َ َ
رواه أحمد وأصله.4Fسكت( فإن تكلم فليجتهد رأيه

.في السنن
مـاB: قـال�عن أنس رضي ا! عنه عن النبيو

ــشار ــن است ــدم م ــتخار( وال ن ــن اس رواه.Fخــاب م
.الطبراني في األوسط
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 استـشار يـوم�ففي طبقات ابن سعد أن النبي
أرى:ُقريظة والنضيرO فقام الحباب بن المنذر فقـال

 Oفنقطع خبر هؤال� عن هؤال� Oأن ننزل بين القصور
. بقوله�فأخذ النبي. وخبر هؤال� عن هؤال�

أنه دخـل علـى وروى الطبراني عن ُنبيشة الخير
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 رسول ا إمايا: وعنده أسارى( فقال�رسول ا
ُأن تمن عليهم( وإما أن تفاديهم 4.

.Fَأمرت بخير( أنت نبيشة الخيرB:�فقال
رواه الطبرانـي وإسـناده: قال في مجمـع الزوائـد

ــصحابي الجليــل.حــسن ــر الهــذلي ال  ونبيــشة الخي
.رضي ا! عنه

وروى الطبراني وسـعيد بـن منـصور عـن طلحـة
رB:ًمرفوعـــا ْيـــا عمـــرو إنـــك لـــذو رأي شـــيد فـــيَ
.Fاإلس#م

المقصود هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص
.رضي ا! عنه
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َروى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلـة بـن حـزيم ْ ِ

Oكـان يعجبـه أن يـدعى�أن النبـي رضي ا! عنه َ ُ
ــاه ــه( وأحــب كن ــره.ُالرجــل بأحــب أســمائه إلي  ذك

.ير رامزًا لحسنهالسيوطي في الجامع الصغ
فيو  عن أبـي صحيحهروى أبو داود وابن حبان

ــال ــه ق ــدردا� رضــي ا! عن ا: ال ــول ــال رس :�ق
BYُإنكـــم تـــدعون يـــوم القيامـــة بأســـمائكم وأســـما 4 ِ

رواه أحمـــد وقـــال.rFآبـــائكم( فحـــسنوا أســـماYكم
.النووي في األذكار إسناده جيد

َوعن أبي وهب الجشمي – وكانت لـه صـحبة–ُ
ــالر ــه ق ا: ضــي ا! عن ــال رســول ــسمواB:�ق ْت 4 َ َ

عبــدا:IبأســماY األنبيــاY( وأحــب األســماY إلــى ا
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4حـارث وهمــام( وأقبحهــا:ُوعبـدالرحمن( وأصــدقها
4حرب ومرة ُ ٌF.

له–رواه أبو داود: قال الحافظ المنذري  واللفظ
. والنسائي–

نًأن ابنة لعمر كـاوعن ابن عمر رضي ا! عنهما
رواه. جميلة�يقال لها عاصية( فسماها رسول ا

حــــديث حــــسنO ورواه مــــسلم: الترمـــذي وقــــال
.باختصار
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روى البخاري عن أنس رضي ا! عنه عن النبـي

�:Bُال عدوى وال طيرة( ويعجبنـي الفـأل الـصالح َ ِ
.~ الكلمة الحسنة
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َالطي: قال في النهاية .هي التشاؤم بالشال: رة]
روى البخــاري عــن أبــي هريــرة رضــي ا! عنــهو
ا!: قال .Fال طيرة( وخيرها الفألB:�قال رسول

?: قالوا  وما الفأل يا رسول ا!
.Fالكلمة الصالحة يسمعها أحدكمB: قال

وروى الترمذي عن أنس رضي ا! عنه أن النبـي
ا راشـديـ:ُ كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع�

.يا نجيح
عـوروى اإلمام أحمد في Oن مسنده بسند حـسن

ا: ابــن عبــاس رضــي ا! عنهمــا قــال كــان رســول
.I يتطير( وكان يحب االسم الحسنيتفاYل وال

وروى البخــاري عــن أبــي هريــرة رضــي ا! عنــه
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ا!: قال والB:�قال رسول ِال عدوى( وال طيـرة(
ــن ال ــر م ــة( وال صــفر( وف 4هام ِ َ َ ــنَ ــرارك م ــذوم ف َمج ِ

.Fاألسد
.ّالتطير: طيرة
.اسم طائر يتشا�م به الناس: هامة
ًشهر صفر كـانوا يحلونـه عامـا ويحرمونـه: صفر

.ًعاما
.أذى يصيب الجسد: المجذوم

 تــأثير العــدوى مــن ذاتهــا�Oفنفــى رســول ا!
Oكما كانوا يعتقدونه فـي الجاهليـة Oوأنها غير مؤثر

O3 والفعــال المــؤثر وإنمــا هــي ســبب مــن األســباب
.باألسباب هو ا! تعالى وحده
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:ن عن عائشة رضـي ا! عنهـا قالـتروى الشيخا
وت�كان النبي I يعجبه التيمن في تنعله ُ I Iرجله( وفيُ

.ُطهوره وفي شأنه كله
ــسائي ــة الن ا: وجــا� فــي رواي �كــان رســول

Iيحب التيمن I:ه( ويحـب ويعطي بيمينـيأخذ بيمينهI
.Iالتيمن في جميع أمره

:د عن عائشة رضي ا! عنها قالـتروى أبو داوو
ُ اليمنــى لطهــوره وطعامــه(�كانـت يــد رســول ا

.ًه اليسرى لخ#ئه وما كان من أذىوكانت يد
وروى مسلم عـن ابـن عمـر رضـي ا! عنهمـا أن

وال�: قـال�رسـول ا!  4ال يـأكلن أحـدكم بــشماله
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4يشربن بشماله( فإن الشيطان يأكل بـشمال ويـشرب
.Fبها

روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضيو
ً شرب لبنا وأتى داره�ا! عنه أنه رأى رسول ا! 

ُفحلبت شاة فشبت لرسول ا! ُْ ِ  من البئرO فتناول�ً
َالقدح فـشربO وعـن يـساره أبـو بكـرO وعـن يمينـه

َ األعرابـي فـضلهO ثـم�ٌأعرابيO فأعطى رسول ا! 3
َاأليمن فاأليمنB: قال َF.

: وفـي روايـةFاأليمنـون فـاأليمنونB: وفي رواية
Bأال فيمنواrF.

3يقدم من علـى يمـين:أي: الفتحقال الحافظ في
Oثـم الـذي عـن يمـين الثـاني Oالشارب فـي الـشرب

.3وهلم جرًاO وهذا مستحب عند الجميع
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3فيبــدأ بكبيــر القــوم أو مقــد ُOأو مهم فــي الفــضل
ي .من على يمينهرئيسهمO ثم
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الصحيحين عن عائـشة رضـي ا! عنهـاO جا� في
ــي  ــن النب ــدكمB: قــال�ع ــولن أح ْخبثــت:4ال يق َ ُ َ

ْلقست نفسي: نفسي( ولكن ليقل َ ِ َF.

 أبي داود عن عائـشة رضـي ا! عنهـاO وفي سنن
ــي ــن النب ــ�ع ــدكمB:ال ق ــولن أح ْجأشــت:4ال يق َ َ

ْلقست نفسي: نفسي( ولكن ليقل َ ِ َF.

ْمعنـى لقـست:ا�قـال العلمـ: قال اإلمـام النـووي َ ِ َ
ْوجأشت َ:Oاضطربت حتى كادت تتقيأ:أيغثت.
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ً كره أن يضيف المسلم لنفسه كلمة�أنه: يعني
.فيها خبث وبشاعةO فإن المسلم أكرم من ذلك

ة رضـي ا! عنـهO أن وروى مسلم عن أبـي هريـر
لغيــره مــن:أي–ال يقــل أحــدكمB: قــال�النبــي

.Fسيدي وموالي: ربي( وليقل:المخلوقات 

عبـدي:4ال يقـولن أحـدكمB:ًوفي رواية له أيـضا
 )ــاY ا ُوأمتــي( كلكــم عبيــد ا( وكــل نــسائكم إم I َ َ

.Fغ#مي وجاريتي( وفتاي وفتاتي: ولكن ليقل

ُإغ�ق بـاب الموهمـات:والحكمة في هذا النهي
ُســـدًا للذريعـــةO وإيقـــاف النفـــوس عـــن التطـــاول 3

.ِوالغطرسة والترفع والكبر
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وروى اإلمام مسلم في صحيحه عـن أبـي هريـرة
إذا قــالB: قــال�رضــي ا! عنــهO أن رســول ا! 

ُهلك الناس فهو أهلكهم: الرجل َ ُ َ َ َF.
�وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسـول ا!

.Fَذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهمإB: قال
ال: قــال اإلمــام الخطــابي معنــى هــذا الكــ�م أنــه

يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول قد 
فسد الناس وهلكوا ونحـو ذلـك مـن الكـ�مO يقـول 

ً إذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكهم وأسوأهم حاال�
ــي عيــبهم واإلزرا� بهــم ــن اإلثــم ف ــا يلحقــه م مم

وقيعة فيهمO وربما أداه ذلك إلى العجـب بنفـسه وال
ٌفيرى أن له فض� عليهم وأنه خير منهم فيهلك ً.
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. القاضي عياض–الشفا� بتعريف حقوق المصطفى
 اإلمـــام–المواهـــب اللدنيـــة بـــالمنح المحمديـــة

.القسط�ني
. اإلمام الترمذي–الشمائل المحمدية
5 مصشمائل النبي .طفى البغا الدكتور
. اإلمام النووي–رياض الصالحين
 اإلمــام–ر الــرابح فــي ثــواب العمــل الــصالح المتجــ

.الدمياطي
 اإلمـام–سبل الهدى والرشاد فـي سـيرة خيـر العبـاد

.الصالحي الشامي
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5  الـشيخوسائل الوصـول إلـى شـمائل الرسـول
.يوسف النبهاني

5 مـن األحـوال واألمـو ال إمتاع اإلسماع بما للنبـي
.يزي اإلمام المقر–والحضرة والمتاع 

 اإلمـام ابـن القـيم–زاد المعاد في هدى خيـر العبـاد
.الجوزية

. اإلمام أبو نعيم األصبهاني–دالئل النبوة
5 – شــمائله الحميــدةســيدنا محمــد رســول ا!

. الشيخ عبدا! سراج الدين–خصاله المجيدة
5  الـشيخالهدي النبوي واإلرشـادات المحمديـة

.عبدا! سراج الدين
5  الشيخ الدكتور خليـل إبـراهيمالرحمة المهداة

.ّم� خاطر العزامي
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5 الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم
. اإلمام المناوي

ل فــي تلخــيص الــسير ثــبهجــة المحافــل وبغيــة األما
. اإلمام العامري–والمعجزات والشمائل

ال–معالم السنن .خطابي اإلمام
–نــسيم الريــاض فــي شــرح شــفا� القاضــي عيــاض

.اإلمام الخفاجي
. اإلمام أبي داود السجستاني–سنن أبي داود
. اإلمام النسائي–سنن النسائي
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5 ٧.....................................عيشه

5 ٧..........................صفة أكله وشربه
5 ٩...................................لـبـاسـه
5 ١٠..................................مشيته

5 ١١..........................جلسته واتكاؤه
5 �١..................................نـومــه
5 ١٤..................................تطيبه

5 ّتنظفه وتجمله ّ...........................١٥
5 ونظره في المرآة ١٨.............تسريح شعره

5 ١٩................................خضـابـه
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5 ٢٠...................................ُكحله
٢١.........................أدبه في قضا� حاجته

2$�<	
 ���	
:���� ��=�� 2�C T
%�� �!;���......٢�
5 ٢٥..........................عبادته وص�ته

5 لص�ة الليلإيق ٢٨..................اظه أهله
5 �٠................................صـومــه

5 واستعاذاته في اليوم والليلة �٢.........أذكاره
5 في الدعا� �٨...........................أدبه

5 ٤٢.................................تهجده
5 �٤...........................قرا�ته وبكاؤه

5 من ا! سبحانه وتعالى ٤٥....خشوعه وخشيته
5 ٤٧................................استغفاره


K	�<	
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5 ٥١........................قوة سمعه وبصره

5 ٥٢............................ح�وة صوته
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5 ٥٢............................ح�وة منطقه
5 �٥........................فصاحته وب�غته
5 ٥٥..........................أدبه في الك�م

5 ٥٦.............................تأثير وعظه
5 ٥٧.........................ك�مه في الشعر

5 الفصاحة والبيان ٥٩...................مدحه
5 ٥٩..................................خطبه

5 َسعة علمه ِ..............................٦٢
5 ٦٤............................قلبه الشريف

5 ٦٦.................................سكوته
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5 ٧٠..............................حسن خلقه
5 ُمزاحه وضحكه وتبسمه ّ..................٧٥

5 ورده التحية بأحسن ّس�مه ومصافحته
٨٠...................منها وبسامته وط�قة وجهه
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5 �٨............................حلمه وعفوه
! تعالى 5 ٩٠..........................غضبه

5 �٩................................تواضعه
5 ٩٦..................................حياؤه

5 مع ٩٨.................... السائل كمال لطفه
5 للصبيان وم�عبته لهم  �١٠..........م�طفته

5 لجفاة األعراب  ١٠٥.................م�طفته
5  ١٠٩..........................كرمه وسخاؤه

5  ١١٤................................شجاعته
5 وانبساطه مع أهله وزوجاته  ١١٧..حسن عشرته

5  ١٢١.........................رحمته وشفقته
5 باألهل والعيال  ١٢٦...................رحمته

5 بالصبيان  ١٢٨.......................رحمته
5 ودمع عينيه لفراق ولده إبراهيم رحمته

 ١�١...............................رضي ا! عنه
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5 وبكاؤه لمرض أو موت أصحابه  ١�٢...رحمته
5  ��١..............بالمساكين والضعفا�رحمته

5 باليتيم  ١�٤..........................رحمته
5 بالحيوان  ١�٦........................رحمته
5 بالطيور  ١٤٠..........................رحمته

5 باألمة أجمع  �١٤.....................رحمته
5  ١٤٧.............................لين جانبه

5 ألصحابه في سائر أحوالهممع  ١٥٠.......املته
5 للضعفا�  ١٦١.......................مجالسته

5 للخدم  ١٦٤..........................معاملته
5  ١٦٦.................................زهــده
5  ١٧٠................................عــدلــه

5  ١٧٥.............................مـهــابـتــه
5 للضيوفإ  ١٧٨.........................كرامه

5 مع النسا�  ١٨٢................رحمته وتعامله
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5  ١٨٨...........................أمانته وصدقه
5  �١٩.................ّحفظه للود وحسن عهده

5 على األذى  ١٩٥........................صبره
5 اإلكرام بأفضل منه  ٢٠٢...............مكافأته

5 اإلحسان بأجمل إحسان  �٢٠...........مقابلته
5 إذا دخل منزله  ٢٠٤.....................آدابه

5 عند خروجه للناس  ٢٠٦.................آدابه
5  ٢٠٨.........................أدبه في مجلسه
5 في سكوته  ٢١٠........................أدبــه
5 مع جلسائه  ٢١١........................أدبــه

5  ٢١٤...........................وقاره العظيم
5  ٢١٥....................جلسته وحسن هديه

5 كبير القوم في الك�م  ٢١٦.............تقديمه
5 أهل الفضل  ٢١٧.....................تكريمه

5 الحسن وحثه على إتقان العمل  ٢٢٠....تحسينه
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5 ألصحابهمشاورت  ٢٢٢.......................ه
5 على االستشارة  �٢٢.....................ّحثه

5 الرأي الحسن وعمله بمقتضاه  ٢٢٤.....تصويبه
5 حسن األسما� وكراهته قبيحها  ٢٢٦........حبه
5 الفأل الصالح وكراهته التطير  ٢٢٧.........حبه

5 التيمن في شأنه كله  ٢�٠.................حبه
5 إط�ق بعض الكلمات مخافة كراهيته

 ٢�٢....................................إيهامها
 ٢�٥..............................مراجع البحث

 ٢�٩....................................الفهرس
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