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 الرحيم بسم هللا الرمحن 
وسلم تسليًما مزيًدا إىل يوم الدين، أما  ،  وعلى آله وصحبه ،  احلمد هلل رب العاملْي، وصلى هللا على نبينا حممد       
 بعد:
 جزء    هذا، و الصالة والسالم  نبينا عليهمشائل وأخالق  شاهدة بكرمي  صطفوية  ة املإن األحاديث النبوية والسي ف     

 . من تلك األخالق العظيمة   نبينا ما كان عليهز بِ اليت تُ  حاديثمجلًة من األخمتصر مجعت فيه 
على البيد اإللكرتوين، وهللا يغفر    ؤمل ممن يطلع أن يدعو يل بظهر الغيب، وأن يفيدين أبي مالحظة  وإين ألُ       

 . له ولوالديه
 .  إن ريب لسميع الدعاء، ا، مبارًكا أن جيعله خالًصا، انفعً هللَا الكرمي وأسأل        

 ةاألخالق الفاضل من  النبي باب ما ُجِبل عليه
ترجف بوادره، حىت دخل على خدجية، فقال:   فرجع رسول هللا  »قالت:    -يف حديث بدء الوحي  -عن عائشة

)أيْ  قال خلدجية:  الرَّوع، مث  فزملوه حىت ذهب عنه  نفسي(،   لقد خشيتُ ؟  خدجية، ما يل  )زملوين زملوين(،  على 
الرحم، وتصدُ   ، قالت له خدجية: كال أبًدا، وهللا إنك لتصل  الكلَّ، أبشر، فوهللا ال خيزيك هللا  ق احلديث، وحتمل 

 .(1) أخرجاه  «وتكسب املعدوم، وتَ ْقري الضيف، وتعْي على نوائب احلق...
 كان القرآن ُخلق نبي الله باب 

 {. َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلق  َعِظيم  قال تعاىل: }
، أنه سأل عائشة، فقال: »اي أم املؤمنْي أنبئيين عن ُخلق رسول هللا  و  ، قالت: ألست تقرأ  عن سعد بن هشام 

ُخلق نيب هللا   فإن  قالت:  بلى،  أحًدا عن   القرآن؟ قلت:  أسأل  أقوم وال  أن  قال سعد : فهممت  القرآن.  كان 
 .(2)لمشيء  حىت أموت« أخرجه مس 

 بأمته  باب رأفة النبي
 {.َعِنتُّْم َحرِيص  َعَلْيُكْم ِِبْلُمْؤِمِنَْي َرُءوف  َرِحيم   َلَقْد َجاءَُكْم َرُسول  ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيز  َعَلْيِه َماقال ربنا جل وعال: }

 
هللا.  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »ومن مُجع فيه الصدق والعدل واإلحسان مل يكن مم ا خيزيه  (  160( صحيح مسلم )4953(صحيح البخاري )1) 

نة  وصلُة الرحم، وِقرى الضيف، ومحل الَكل، وإعطاِء املعدوم، واإلعانة على نوائب احلق، هي من أعظم أنواع الب واإلحسان. وقد ُعلم من س
ابن القيم:    ( وقال 142هللا أن من َجَبله هللا على األخالق احملمودة، ونز هه عن األخالق املذمومة، فإنه ال خيزيه« شرح العقيدة األصفهانية )ص 

»استدلت مبا فيه من الصفات الفاضلة واألخالق والشيم على أن من كان كذلك ال خُيزى أبًدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرهتا أن األعمال  
يناسب  وإمنا  واخلذالن،  اخلزي  تناسب  وال  وإحسانه،  وأتييده  هللا  من كرامة  أشكاهلا  تناسب  الشريفة  والشيم  الفاضلة  واألخالق  ه  الصاحلة 

لصفات  أضدادها، فمن ركَّبه هللا على أحسن الصفات، وأحسن األخالق واألعمال إمنا يليق به كرامته وإمتام نعمته عليه، ومن ركَّبه على أقبح ا
 . ( 3/17وأسوأ األخالق واألعمال إمنا يليق به ما يناسبها« زاد املعاد )

 . ( 746صحيح مسلم )(2) 
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ُنَّ َأْضَلْلَن َكِثيًا ِمَن النَّاِس َفَمْن تَِبَعيِن   ، أن النيب  عن عبد هللا بن عمرو  و  تال قوله عز وجل يف إبراهيم: }َربِ  ِإَّنَّ
ُْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر هَلُْم فَِإنََّك  فَِإنَُّه ِمينِ  َوَمْن َعَصاين فَِإنََّك َغُفور  َرِحيم {، وقال عيسى   ْْبُْم فَِإَّنَّ أَْنَت : }ِإْن تُ َعذِ 

ك وربُّ   -وقال: )اللهم أميت أميت(، وبكى، فقال هللا عز وجل: )اي جبيل اذهب إىل حممد    ،اْلَعزِيُز احلَِْكيُم{ فرفع يديه
اي  )فقال هللا:    -وهو أعلم  -مبا قال  فسله ما يبكيك؟( فأاته جبيل عليه السالم، فسأله فأخبه رسول هللا    -أعلم 

 . (1)أخرجه مسلم (إان سنرضيك يف أمتك، وال نسوءك ، فقل:جبيل، اذهب إىل حممد  
دعويت    دعوته، وإين اختبأتْ   ل كل نيب   دعوة مستجابة، فتعجَّ   : )لكل نيب   عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا  و 

 . (2)أخرجاه، واللفظ ملسلم   ا( شفاعة ألميت يوم القيامة، فهي انئلة إن شاء هللا من مات من أميت ال يشرك ِبهلل شيئً 
 أفال أكون عبًدا شكوًراباب 

فر  ، إذا صلى قام حىت تَ َفطََّر رجاله، قالت: اي رسول هللا أتصنع هذا، وقد غُ عن عائشة، قالت: كان رسول هللا  
 . (3) أخرجاه ا( ا شكورً أفال أكون عبدً  ،لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر، فقال: )اي عائشة

 . (4)«، أو تنتفخ قدماهمَ رِ يصلي حىت تَ  كان النيب  »: قالاملغية بن شعبة، وهلما يف حديث 
  لقلوب أصحابه  النبي ِرْبباب َج

ا قسم الغنائم، فأعطى املؤلفة قلوْبم، فبلغه أن األنصار حيبون أن  ينً نَ ملا فتح حُ     ، أن رسول هللاعن عبد هللا بن زيد  
هللا   رسول  فقام  الناس،  أصاب  ما  أمل  ،  فخطبهم  يصيبوا  األنصار،  معشر  )اي  قال:  مث  عليه،  وأثىن  هللا  فحمد 

 
على أمته      منها بيان كمال شفقة النيب ،  من الفوائد  هذا احلديث مشتمل على أنواع  : »(3/78)  ه شرح يف    قال النووي  ( 202صحيح مسلم )(1) 

واهتمامه أبمرهم  الدعاء ،  واعتنائه مبصاحلهم  اليدين يف  استحباب رفع  األمة،  ومنها  العظيمة هلذه  البشارة  تعاىل شرفً   -ومنها  مبا    -ازادها هللا 
    زلة النيب   ومنها بيان عظم من،  األحاديث هلذه األمة أو أرجاها  وهذا من أرجى  ( سنرضيك يف أمتك وال نسوءك)  : وعدها هللا تعاىل بقوله 

كرم  فَ ُيْسرَتَْضى ويُ ، وأنه ِبحملل األعلى    إظهار شرف النيب   واحلكمة يف إرسال جبيل لسؤاله .  وعظيم لطفه سبحانه به،  عند هللا تعاىل
 {. َوَلَسْوَف يُ ْعِطيَك َربَُّك َفرَتَْضى}  :هذا احلديث موافق لقول هللا عز وجل و ،  وهللا أعلم ، مبا يرضيه 

  يف هذا احلديث بيان فضل نبينا    : بن بطال  ا قال  »:  ( 11/97فتح الباري البن حجر )يف    (199صحيح مسلم )  ( 6304(صحيح البخاري )2) 
بن  اوقال  . عليهم ِبهلالك كما وقع لغيه ممن تقدم ا دعاءً ومل جيعلها أيضً  ،حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته اجملابة  ،على سائر األنبياء 

ألنه جعلها    ؛ ومن صحة نظره  ، ألنه آثر أمته على نفسه   ؛ ومن كثرة كرمه   ، ألنه جعل الدعوة فيما ينبغي ؛  هذا من حسن تصرفه    :اجلوزي
  ،على أمته ورأفته ْبم واعتناؤه ِبلنظر يف مصاحلهم  فيه كمال شفقته    : وقال النووي   .لكوَّنم أحوج إليها من الطائعْي   ؛ للمذنبْي من أمته

 . «فجعل دعوته يف أهم أوقات حاجتهم

  ، ِبللسان فيه أن الشكر يكون ِبلعمل كما يكون  :  (15/  3فتح الباري )يف    ابن حجر  قال    ( 2820صحيح مسلم )  (4837(صحيح البخاري )3) 
قال   النيب  {،  اعملوا آل داود شكرا}  :تعاىل كما  ما كان  العبادة واخلشية من ربه  وفيه  العلماء   ، من االجتهاد يف  األنبياء    :قال  ألزم  إمنا 

  ، ا بعض شكرهليؤدو   ؛فبذلوا جمهودهم يف عبادته   ، وأنه ابتدأهم ْبا قبل استحقاقها  ،لعلمهم بعظيم نعمة هللا تعاىل عليهم  ؛أنفسهم بشدة اخلوف 
من عظمت عليه نعم هللا وجب عليه  »: (364/  3) يشرح صحيح البخار يف   ابن بطال  وقال    .مع أن حقوق هللا أعظم من أن يقوم ْبا العباد 

 «. على قدر علمهم به  ه وصفوته من خلقه الذين اختارهم، وخشيُة العباد هلل ؤ شكر، السيما أنبيا أن يتلقاها بعظيم ال

 . ( 2819صحيح مسلم )  ( 6471البخاري ) (صحيح 4) 
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، نُّ مَ  ورسوله أَ ، فأغناكم هللا يب؟ ومتفرقْي، فجمعكم هللا يب؟( ويقولون: هللاالةً ، فهداكم هللا يب؟ وعَ الاًل أجدكم ضُ 
، فقال: )أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من األمر كذا  نُّ مَ فقال: )أال جتيبوين؟( فقالوا: هللا ورسوله أَ 

عار والناس  واإلبل، وتذهبون برسول هللا إىل رحالكم؟ األنصار شِ   اءِ ، فقال: )أال ترضون أن يذهب الناس ِبلشَّ (وكذا
بهم، إنكم  عْ األنصار وشِ   ا، لسلكت واديَ بً عْ  وشِ من األنصار، ولو سلك الناس وادايً   اثر، ولوال اهلجرة لكنت امرأً دِ 

اللهم  )  اخلدري:  ، وزاد أمحد من حديث أيب سعيد. أخرجاه، فاصبوا حىت تلقوين على احلوض(رةً ثَ ستلقون بعدي أَ 
قال: فبكى القوم، حىت أخضلوا حلاهم، وقالوا: رضينا برسول    (ارحم األنصار، وأبناء األنصار، وأبناء أبناء األنصار

 . (1) اا وحظ  هللا قسمً 
 ألصحابه وتعزيته لمن أصيب منهم باب تَفقُِّد النبي 

إذا جلس جيلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغي أيتيه    ، قال: كان نيب هللا  بن إايس املزين  ةرَّ ق ُ   عن
،  كر ابنه، فحزن عليه، ففقده النيب  ذِ لِ   ؛فامتنع الرجل أن حيضر احللقة،  قعده بْي يديه، فهلك من خلف ظهره، فيُ 

، فأخبه أنه  بُ نَ يِ هِ فسأله عن      ه هلك، فلقيه النيبلذي رأيتا  بُ نَ يُّهُ ؟( قالوا: اي رسول هللا،  فقال: )مايل ال أرى فالانً 
من أبواب   ا إىل ِبب  ع به عمرك، أو ال أتيت غدً تَّ هلك، فعزاه عليه، مث قال: )اي فالن، أميا كان أحب إليك أن متُ 

، أحب إيلَّ اجلنة إال وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك(، قال: اي نيب هللا، بل يسبقين إىل ِبب اجلنة فيفتحها يل هلو  
)فذاك لك( والنسائي، قال:  له،    . أخرجه أمحد  وابن حجر  واللفظ  ابن حبان واحلاكم  ويف رواية أمحد:    ، وصححه 

 . (2)فقال رجل: اي رسول هللا، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: )بل لكلكم(
 لخيٍر ينزل بأصحابه  باب سرور النبي 

، على  مث صليت صالة الفجر صباح مخسْي ليلةً »:  يف حديثه الطويل يف قصة توبته، قال    عن كعب بن مالك  
نفسي وضاقت علي   ا، قد ضاقت عليَّ نَّ فبينا أان جالس على احلال اليت ذكر هللا عز وجل مِ   ، من بيوتنا  ظهر بيت  

أبشر، قال: فخررت   ن مالك  يقول أبعلى صوته: اي كعب ب  ،ع  لْ أوىف على سَ   األرض مبا رحبت، مسعت صوت صارخ  
بتوبة هللا علينا، حْي صلى صالة الفجر، فذهب    الناسَ     هللا  رسولُ   ، قال: فآذنَ ج  قد جاء فرَ   ا وعرفت أنْ ساجدً 

قِ  فذهب  يبشروننا،  إيلَّ   ل صاحيبَّ بَ الناس  قِ   ا، وسعى ساع  فرسً   مبشرون، وركض رجل  أسلم  اجلبل، بَ من  وأوىف  لي، 
فكسوهتما إايه ببشارته،    رس، فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين، فنزعت له ثويبَّ فكان الصوت أسرع من الف
ا،  ا فوجً ، يتلقاين الناس فوجً رسول هللا    مُ مَّ ، واستعرت ثوبْي فلبستهما، فانطلقت أأتَ وهللا ما أملك غيمها يومئذ  

جالس يف املسجد وحوله     حىت دخلت املسجد، فإذا رسول هللا  ،هنئك توبة هللا عليك تَ يهنئوين ِبلتوبة ويقولون: لِ 

 
 . َأْخَضُلوا حِلَاُهم« َأْي بلُّوها ِبلدُّموع »  ( 11730مسند أمحد )  ( 1061صحيح مسلم )(  4330(صحيح البخاري ) 1) 

 (2( أمحد  )  ( 15595(مسند  النسائي  )2088سنن  حبان  ابن  صحيح   )2947 ( املستدرك   )1417( الباري  فتح  يف  121/ 3(  النووي  وقال   )
 . حضور الصغي جملَسه فيه افتقد الغائب، وعزَّاه، و  ويف احلديث أنه «  إسناده حسن »(:  2/1046خالصة األحكام )
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يهرول حىت صافحين وهنَّ  بن عبيد هللا  فقام طلحة  قالالناس،  املهاجرين غيه،  قام رجل من  ما  فكان    :أين، وهللا 
وهو يبق وجهه من السرور: )أبشر خبي   قال    كعب ال ينساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول هللا 

أَ   مرَّ   وم  ي فقال: )ال، بل من عند هللا(    ؟ أم من عند هللا  ، عندك اي رسول هللا  نْ مِ عليك منذ ولدتك أمك( فقلت: 
، وكنا نعرف ذلك، قال: فلما جلست بْي يديه  استنار وجهه، كأن وجهه قطعة قمر    رَّ ، إذا سُ   وكان رسول هللا

: )أمسك ، فقال رسول هللا   إىل هللا وإىل رسوله   قلت: اي رسول هللا إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقةً 
أجناين   إمنا  هللا  إن  هللا  رسول  اي  وقلت:  خبيب،  الذي  سهمي  أمسك  فإين  فقلت:  لك(  خي  فهو  مالك،  بعض 

 . (1) أخرجاه «ا ما بقيتِبلصدق، وإن من توبيت أن ال أحدث إال صدقً 
 باب صفة حياء النبي 

ا عرفناه يف  ه شيئً رِ وكان إذا كَ ،  رهادْ من العذراء يف خِ   حياءً   أشدَّ   كان رسول هللا  »ل:  ااخلدري، ق  سعيد  عن أيب  
 . (2) « أخرجاهوجهه

 ا قطُّطعاًم باب ما عاب النبي 
 . (3) أخرجاه «، إن اشتهاه أكله وإال تركهطُّ ا قَ طعامً   ما عاب النيب»قال: ، عن أيب هريرة

 لزوجاته باب حسن عشرة النبي 
 {. َوَعاِشُروُهنَّ ِِبْلَمْعُروفِ قال تعاىل: }

فيها طعام، فضربت اليت   حفة  إحدى أمهات املؤمنْي بصَ   عند بعض نسائه، فأرسلتْ     ، قال: كان النيب عن أنس  و 
حفة، مث جعل جيمع فيها الطعام ق الصَّ لَ فِ     ت، فجمع النيب قَ لَ يف بيتها يد اخلادم، فسقطت الصحفة فانفَ     النيبُّ 

من عند اليت هو يف بيتها، فدفع    يت بصحفة  مث حبس اخلادم حىت أُ   (غارت أمكم)حفة، ويقول:  الذي كان يف الصَّ 
 .(4) أخرجه البخاري . رتْ سَ ها، وأمسك املكسورة يف بيت اليت كَ صحفتُ  رتْ سِ حفة الصحيحة إىل اليت كُ الصَّ 

 .(5) ه اأخرج «يتكئ يف حجري وأان حائض، فيقرأ القرآن كان رسول هللا »، أَّنا قالت: هاعنو 

ق وأان  رْ ق العَ ، فيشرب، وأتعرَّ فيضع فاه على موضع يفَّ     كنت أشرب وأان حائض، مث أانوله النيبَّ »قالت:  وعنها،  

 
بذلك وفرحه به واستنارة    ويف سرور رسول هللا  : »( 3/512)  زاد املعادقال ابن القيم يف    (2769( صحيح مسلم )4418(صحيح البخاري )1) 

 . «وصاحبيه  وجهه دليل على ما جعل هللا فيه من كمال الشفقة على األمة والرمحة ْبم والرأفة، حىت لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب  
  ال   أي (  وجهه  يف   عرفناه )  البيت   جنب   يف   للبكر  جيعل   سرت  اخلدر (  خدرها) بكرال (  العذراء) .( 2320صحيح مسلم )( 3562(صحيح البخاري ) 2) 

 . كراهته   حنن فنفهم وجهه  يتغي  بل   ،حليائه  به   يتكلم

 . ( 2064صحيح مسلم )(  3563) صحيح البخاري (3) 

 (. 5225(صحيح البخاري ) 4) 

 (. 301صحيح مسلم )  ( 7549(صحيح البخاري ) 5) 
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 . (1)أخرجه مسلم «فيضع فاه على موضع يفَّ    حائض، مث أانوله النيبَّ 
  « ، فيبادرين حىت أقول: دع يل، دع يلبيين وبينه واحد    من إانء    كنت أغتسل أان ورسول هللا  »قالت:  وعنها،  
   .(2) أخرجاه

الفراش، وحوَّل وجهه،    قالت: دخل رسول هللا  وعنها،   ، فاضطجع على  بُعاث  بغناء  تغنيان  وعندي جاريتان، 
،  ( دعهما) ، فقال:  ؟ فأقبل عليه رسول هللا  فدخل أبو بكر  فانتهرين، وقال: ِمزمار الشيطان عند رسول هللا  

، وإما قال:  هللا    فلما غفل غمزهتما فخرجتا، وكان يوم عيد  يلعب السودان ِبلدََّرق واحلِراب، فإما سألُت رسول
حىت إذا مِللُت،   (دونكم اي بين أَْرفدة)فقلت: نعم، فأقامين وراءه، خدي على خده، وهو يقول:    (تشتهْي تنظرين؟)

 . (3). أخرجاه (فاذهيب)قلت: نعم، قال:  (حسبِك؟)قال: 

 ألهله  باب خدمة النبي
بيته؟ قالت: كان يكون يف ِمهنة أهله  سألت عائشة ما كان رسول هللا  »عن األسود، قال:   تعين    -يصنع يف 

 . (4) . أخرجه البخاري «فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة -ِخدمة أهله

 البنته فاطمة رضي الله عنها باب إكرام النبي 
واحدة، فأقبلت فاطمة متشي، ال وهللا ما ختفى ا، مل تغادر منا  عنده مجيعً     النيب  عائشة، قالت: إان كنا أزواجعن  

رَ   النيب  شيةشيتها من مِ مِ  ها،  ا ِببنيت( مث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله، مث سارَّ قال: )مرحبً   بَ حَّ ، فلما رآها 
ر من  ِبلس ِ   رسو هللا    كِ صَّ ها الثانية، فإذا هي تضحك، فقلت هلا: خَ ا، فلما رأى حزَّنا سارَّ شديدً   فبكت بكاءً 

ه، فلما تويف،  رَّ سِ   رسو هللا    فشي علىك؟ قالت: ما كنت ألُ ها: عما سارَّ سألتُ   بيننا، مث أنت تبكْي، فلما قام  
ين ا أخبتين، قالت: أما اآلن فنعم، فأخبتين، قالت: أما حْي سارَّ مَ من احلق لَ   قلت هلا: عزمت عليك مبا يل عليكِ 

، وإنه قد عارضين به العام مرتْي، وال أرى مرةً   يل كان يعارضه ِبلقرآن كل سنة  يف األمر األول، فإنه أخبين: )أن جب 
، فلما رأى  ( قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتِ لف أان لكِ السَّ   عمَ األجل إال قد اقرتب، فاتقي هللا واصبي، فإين نِ 

سارَّ زَ جَ  املؤمنعي  نساء  سيدة  تكوين  أن  ترضْي  أال  فاطمة،  )اي  قال:  الثانية،  األمة(ين  هذه  نساء  سيدة  أو  .  ْي، 

 
وطيب    ،إشارة إىل كمال تواضعه  احلديث  ويف  ،العظم الذي عليه اللحم: الَعْرق:  ( 2/494مرقاة املفاتيح ) قال القاري يف    (300(صحيح مسلم )1) 

 .  نفسه 

 (. 321( صحيح مسلم )250(صحيح البخاري ) 2) 

 ( ترجم عليه البخاري: ِبب حسن املعاشرة مع األهل.  892( صحيح مسلم )949(صحيح البخاري ) 3) 
بفتح امليم وكسرها   « مهنة»   :قوله :  (2/163فتح الباري )    يفابن حجر  ؟ قال  كيف يكون الرجل يف أهله وترجم عليه:    (676البخاري )(صحيح  4) 

نفسه أو ما هو أعم من   :واملراد ِبألهل   . املصنف   شيخِ   وهي من تفسي آدم بن أيب إايس    ، وقد فسرها يف احلديث ِبخلدمة   ، وسكون اهلاء فيهما 
  : بن حباناوألمحد و   « وخيدم نفسه  ،وحيلب شاته   ،يفلي ثوبه   ،ا من البشر ما كان إال بشرً »   : ا يف الشمائل للرتمذي بلفظرً ع مفسَّ وقد وق  ،ذلك 

 وخدمة الرجل أهله.  ،وترك التكب ، الرتغيب يف التواضع احلديث: ويف « ويرقع دلوه»  : بن حبانا وزاد  « وخيصف نعله ، خييط ثوبه»
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 . (1) أخرجاه
يف قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول هللا     برسول هللا   وهدايً ا ودال  ا أشبه مستً ما رأيت أحدً »قالت:    وعنها،
،    وكانت إذا دخلت على النيب   َّلها وأجلسها يف جملسه، وكان النيب  قام إليها فقب   إذا دخل عليها قامت
 . (2) حسن صحيحأخرجه أبو داود والرتمذي، وقال:  «وأجلسته يف جملسهافقبلته جملسها من 

 من حسن العهد باب ما كان عليه النبي 
  على خدجية، وما رأيتها، ولكن كان النيب    رتُ ، ما غِ   من نساء النيب  على أحد    رتُ عن عائشة، قالت: ما غِ 

، مث يبعثها يف صدائق خدجية، فرمبا قلت له: كأنه مل يكن يف الدنيا  مث يقطعها أعضاءً ،  كرها، ورمبا ذبح الشاةيكثر ذِ 
 .(3) . أخرجاه (إَّنا كانت، وكانت، وكان يل منها ولد) ل:امرأة إال خدجية، فيقو 

قالت: جاءت عجوز  و  النيبعن عائشة،  فقال: هلا رسول هللا      إىل  أنتِ ):  وهو عندي،  أان    (؟من  قالت: 
أبيب أنت   قالت: خبي    (انة املزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدان؟حسَّ   بل أنتِ )امة املزنية، فقال:  جثَّ 

إَّنا كانت أتتينا  )قبل على هذه العجوز هذا اإلقبال؟ فقال:  قلت: اي رسول هللا، تُ   وأمي اي رسول هللا، فلما خرجتْ 
   .(4)( أخرجه احلاكمزمن خدجية، وإن حسن العهد من اإلميان

النيب  و  ، قال: »كان غالم يهودي خيدم  النيب  عن أنس  يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له:    ، فمرض، فأاته 
وهو يقول: )احلمد هلل الذي   القاسم، فأسلم، فخرج النيب  )أسلم(، فنظر إىل أبيه وهو عنده فقال له: أطع أِب  

 . (5)أنقذه من النار( أخرجه البخاري

 ة النبي شجاعفي باب 
ولقد فزع أهل املدينة  ،  أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس    رسول هللا  كان »، قال:  عن أنس  
أليب    ا، وقد سبقهم إىل الصوت، وهو على فرس  راجعً     فتلقاهم رسول هللال الصوت،  بَ ، فانطلق انس قِ ذات ليلة  
 .(6) . أخرجاه ا، أو إنه لبحر(وهو يقول: )مل تراعوا، مل تراعوا( قال: )وجدانه حبرً  ،، يف عنقه السيفري  طلحة عُ 

 
   .( 2450صحيح مسلم )(  6285) صحيح البخاري (1) 
 (. 3872( جامع الرتمذي ) 5217سنن أيب داود ) (2) 

 (3) ( البخاري  تراجم  م  . (2435صحيح مسلم )  ( 3818صحيح  العهد من اإلميان على احلديث:    البخارين  قال  ِبب حسن  شرح  يف  النووي  . 
العهد: »( 15/202)  مسلم  صحيح   الود   ، ويف هذا كله دليل حلسن  وإكرام أهل    ، ورعاية حرمة الصاحب والعشي يف حياته ووفاته  ،وحفظ 

 . « ذلك الصاحب

 (4( علة   ه:تلخيصيف  الذهيب  وقال  (  40(املستدرك  له  وليست  شرطهما  )يف    ابن حجر  قال  و   ،على  الباري  ضعيف:  (436/  10فتح  ،  إسناده 
 . ( 425/ 1الصحيحة ) سلسلةال وصححه األلباين يف 

(: يف احلديث جواز استخدام املشرك، وعيادته إذا مرض، وفيه حسن العهد،  3/221( قال ابن حجر  يف فتح الباري )1356)(صحيح البخاري 5) 
 واستخدام الصغي، وعرض اإلسالم على الصيب، ولوال صحته منه ما عرضه عليه. 

 (. 2908صحيح البخاري )(  2307صحيح مسلم )(6) 
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  ل رسو   ة؟ فقال: أشهد علىار مَ اي أِب عُ   تم يوم حنْي  عن أيب إسحاق، قال: جاء رجل إىل الباء، فقال: أكنتم وليَّ و 
من   ق  شْ فرموهم برَ   -وهم قوم رماة  -إىل هذا احلي من هوازن   ر  سَّ من الناس، وحُ   اءُ ، ولكنه انطلق أخفَّ ما وىلَّ     هللا
،  زل  ، وأبو سفيان بن احلارث يقود به بغلته، فن  رسو هللا  ، فانكشفوا، فأقبل القوم إىل ل من جراد  جْ كأَّنا رِ   ل  بْ ن َ 

  -وهللا  -ا نَّ ، قال الباء: كُ (ل نصركأان النيب ال كذب، أان ابن عبد املطلب، اللهم نزَّ )واستنصر، وهو يقول:  ،  ودعا
   .(1) . أخرجاه  هللا  لرسو  اذي به، يعينلذي حيُ البأس نتقي به، وإن الشجاع منا لَ  رَّ إذا امحَ 

أدىن من القوم    ، فما يكون منا أحد  برسول هللا    ، اتقيناالقومَ   البأس، ولقي القومُ   رَّ كنا إذا امحَ »، قال:  عن علي   و 
 .(2)« أخرجه أمحد، وصححه احلاكم، وأقره الذهيبمنه

بالصغار وإكرامهم ومالطفتهم وتكنيتهم وشفقته بهم وسالمه  باب رحمة النبي 
 عليهم 

، قال:   ، وكان إبراهيم مسرَتَضًعا له يف عوايل املدينة،  ما رأيت أحًدا كان أرحم ِبلعيال من رسول هللا  »عن أنس 
 . (3). أخرجه مسلم«مث يرجع، وكان ِظْئره قَيًنا، فيأخذه فيقبِ له، عه فيدخل البيت وإنه لَُيدََّخنُ فكان ينطلق وحنن م 

قتادة األنصاري، قال:  و  النيب  »عن أيب  الناس وأُ   رأيت  العاصيؤم  بنت أيب  النيب   -مامة  بنت  ابنة زينب  وهي 
- (4) . أخرجاه«على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها . 

ل فيها، فأمسع بكاء الصيب، فأجتوز يف طو ِ ريد أن أُ الصالة أُ إين ألقوم يف  )قال:      هللا  ل رسو   أيب قتادة، عنعن  و 
 .(5) . أخرجه البخاري (كراهية أن أشق على أمه  ؛صاليت

ا، فتقدم  ا أو حسينً وهو حامل حسنً   ،يف إحدى صاليت العشاء    ، قال: خرج علينا رسول هللا بن اهلاد  شداد  عنو 
وإذا الصيب    ،أطاهلا، فرفعت رأسي  فسجد بْي ظهراين صالته سجدةً   ،فصلى  ،فوضعه، مث كب للصالة    رسول هللا

فلما قضى رسول هللاعلى ظهر رسول هللا   الناس: اي    ،الصالة    ، وهو ساجد فرجعت إىل سجودي،  قال 
وحى إليك،  أنه يُ   أو  ،حىت ظننا أنه قد حدث أمر  ،أطلتها   رسول هللا، إنك سجدت بْي ظهراين صالتك سجدةً 

 
: وهذا يف غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه يف  (4/128تفسيه )  يف  ( قال ابن كثي  1776صحيح مسلم )  (2864(صحيح البخاري )1) 

،    مثل هذا اليوم يف حومة الوغى، وقد انكشف عنه جيشه، هو مع ذلك على بغلة  وليست سريعة اجلري، وال تصلح لكر   وال لفر    وال هلرب 
ليعرفه من مل يعرفه، صلوات هللا وسالمه عليه دائًما إىل يوم الدين، وما هذا كله إال ثقًة    ؛ وهو مع هذا أيًضا يركضها إىل وجوههم، وينو ِه ِبمسه

   . ِبهلل، وتوكال  عليه، وِعلًما منه أبنه سينصره، ويتمُّ ما أرسله به، ويُظهر دينه على سائر األداين

 . صحيح  هإسناد: (866اء )صختريج أحاديث اإلحيوقال العراقي يف   ( 2633املستدرك )( 1347مسند أمحد ) (2) 

 (. 2316(صحيح مسلم )3) 
وإكرامه هلم؛    ، وشفقته على األطفال   (: فيه تواضعه  592/ 1فتح الباري )يف  ( قال ابن حجر   543صحيح مسلم )(  516(صحيح البخاري )4) 

 . جبًا هلم ولوالديهم 

 (5( البخاري  ِبز : 707(صحيح  ابن  قال  العظيمة  »   (  رمحته  على  يدل  وللنساءوهذا  للضعفاء  ِببنها  ؛ومراعاته  تشتغل  اإلبريزية  «  ألَّنا  احللل 
(1/225 ) . 
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أخرجه النسائي، وصححه    حىت يقضي حاجته(  ،لهفكرهت أن أعج ِ   ،ولكن ابين ارحتلين  ،قال: )كل ذلك مل يكن
 . (1) احلاكم والذهيب

أنس  و  قال:  عن  الناس خُ     النيب  كان »،  لهلقً أحسن  يقال  ،  -اقال: أحسبه فطيمً   -مي  أبو عُ   : ا، وكان يل أخ 
كان يلعب به، فرمبا حضر الصالة وهو يف بيتنا، فيأمر ِبلبساط  نُ َغر    (يغَ مي، ما فعل الن ُّ اي أِب عُ ) وكان إذا جاء قال: 

 . (2) . أخرجاه«فيصلي بنا ،الذي حتته فيكنس وينضح، مث يقوم ونقوم خلفه
 . (3)أخرجاه  «وأان ابن مخس سنْي من دلو   ، ها يف وجهيجمَّ   ةً جمَّ  عن حممود بن الربيع، قال: »عقلت من النيب و 
ث اثبت أنه كان ميشي  دَّ فسلم عليهم، وحَ   بصبيان    رَّ مَ ناين، فَ كنت أمشي مع اثبت البُ »، قال:  بن وْردان   عن سيارِ و 

أنس   بصبيان  مع  فمر  وحَ   ،،  عليهم،  معدَّ فسلم  ميشي  أنه كان  أنس  بصبيان      النيب  ث  عليهم  ،فمر   «فسلم 
وأخرجه  أخرجاه بلفظ:  ،  الكبى  يف  هللا  النسائي  رسول  وميسح    »كان  صبياَّنم،  على  فيسلم  األنصار  يزور 

 . (4) وسهم، ويدعو هلم«ؤ بر 
قال:  عو  بن مسرة،  جابر  رسول هللا»ن  مع  مث      صليت  األوىل،  فاستقبله صالة  معه،  وخرجت  أهله  إىل  خرج 
ا كأمنا  ا أو رحيً ، قال: فوجدت ليده بردً َخدِ يا، قال: وأما أان فمسح ا واحدً أحدهم واحدً َخدَّْي  ان، فجعل ميسح  دَ ولْ 

   .(5)أخرجه مسلم «ار  عطَّ أخرجها من ُجْؤنَِة 

م، وعن يساره األشياخ، فقال للغالم: ُأيت بشراب  فشرب منه، وعن ميينه غال  عن سهل بن سعد ، أن رسول هللا  و 
  فقال الغالم: وهللا اي رسول هللا، ال أُوثر بنصييب منك أحًدا، قال: فَ تَ لَّه رسول هللا    (أأتذن يل أن أعطي هؤالء؟)

 
 . «إسناده جيد وقال يف املوضع الثاين: » « على شرط البخاري ومسلم( قال الذهيب: »6631( )4775املستدرك ) (1141سنن النسائي )(1) 

البخاري )2)  له: فيه  (14/129)  ه شرحيف  النووي  قال    ( 2150صحيح مسلم ) (  6203(صحيح  وأنه    ، وتكنية الطفل   ، جواز تكنية من مل يولد 
املزا   ،ليس كذِبً  ليس    حوجواز  الصيب ِبلعصفور  ، تصغي بعض املسميات  وجواز   ، اثً إفيما  إايه من ذلك  ، وجواز لعب  الويل  وجواز    ، ومتكْي 

 عليه من حسن اخللق وكرم الشمائل والتواضع.  نيب كان ال   وبيان ما ، ومالطفة الصبيان وأتنيسهم  ، السجع ِبلكالم احلسن بال كلفة  

ويف هذا    ،طرح املاء من الفم ِبلتزريق   املجُّ   :قال العلماء »:  (162/  5شرح النووي على مسلم ) ويف    ( 33صحيح مسلم )  ( 77(صحيح البخاري )3) 
 «. وجواز املزاح  ، وإكرام آِبئهم بذلك ،وأتنيسهم ،مالطفة الصبيان 

سالم    : (27/ 9) يشرح صحيح البخار يف  ( قال ابن بطال   8291( السنن الكبى للنسائي )2168صحيح مسلم )( 6247البخاري )(صحيح  4) 
على الصبيان ِمن ُخلقه العظيم، وأدبه الشريف وتواضعه، وفيه تدريب هلم على تعليم السنن، ورايضة هلم على آداب الشريعة؛ ليبلغوا    النيب  

ون أبدب اإلسالم، وقد كان ميازح الصبيان ويداعبهم لُيقتدى به يف ذلك، فما فعل شيًئا إال ليُسن ألمته االقتداء به،  حد التكليف وهم متأدب
   واالقتداء ألثره، ويف ممازحته للصبيان تذليل النفس على التواضع ونفي التكب عنها.

يف شرح  النووي  وقال    « ز رَ عد فيها الطيب وحيُ نة ِبلضم: اليت يُ ؤ اجل»:  (1/318النهاية يف غريب احلديث واألثر ) قال يف    ( 2329صحيح مسلم )(5) 
وهو      ويف هذه األحاديث بيان طيب رحيه  ،ومالطفتهم   ،ورمحته لألطفال   ،الصبيان بيان حسن خلقه    ويف مسحه: » ( 15/85)  مسلم  

من األوقات    ومع هذا فكان يستعمل الطيب يف كثي    ، اوإن مل ميس طيبً     كانت هذه الريح الطيبة صفته  :قال العلماء   ،مما أكرمه هللا تعاىل 
 . «وجمالسة املسلمْي  ،وأخذ الوحي الكرمي  ، ملالقاة املالئكة ؛ يف طيب رحيه  مبالغةً 
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 . (1) يف يده. أخرجاه

قالأنس  وعن   الناس خُ مِ   : كان رسول هللا  ،  يومً لقً ن أحسن  فأرسلين  وهللا ال أذهب، ويف ، فقلت:  ا حلاجة  ا، 
وهم يلعبون يف السوق، فإذا رسول هللا    على صبيان    رَّ مُ ، فخرجت حىت أَ   ما أمرين به نيب هللانفسي أن أذهب لِ 

    :قال قلت: نعم،    (نيس أذهبت حيث أمرتك؟اي أُ )قد قبض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال
ه: مل فعلت كذا وكذا؟ صنعتُ   لقد خدمته تسع سنْي، ما علمته قال لشيء  قال أنس: وهللا    .أان أذهب، اي رسول هللا

 . (2)مسلم . أخرجه فعلت كذا وكذاه: هالَّ تركتُ  أو لشيء  
ان،  د ِ اللهم ِبرك لنا يف مدينتنا، ويف ثاران، ويف مُ )ؤتى أبول الثمر، فيقول:  كان يُ   عن أيب هريرة، أن رسول هللا  و 

 .(3)أخرجه مسلم .، مث يعطيه أصغر من حيضره من الولدان( مع بركةً  ويف صاعنا بركةً 

زيد  و  بن  أسامة  هللا    ،عن  رسول  مث   كان  األخرى،  فخذه  على  احلسن  ويقعد  فخذه،  على  فيقعدين  أيخذين 
 .(4) أخرجه البخاري  ( اللهم ارمحهما فإين أرمحهما)يضمهما، مث يقول: 

، قال:  و    « يوسف، وأقعدين على حجره، ومسح على رأسي  مساين رسول هللا  »عن يوسف بن عبد هللا بن سالم 
 .(5) أخرجه البخاري يف األدب املفرد، وقال ابن حجر : سنده صحيح 

 .(6)( أخرجه مسلميَنَ اي بُ ) :  ، قال: قال يل رسول هللاعن أنس  و 
 (من ترون أن نكسو هذه)فيها مخيصة سوداء صغية، فقال:    بثياب    يت النيب  : أُ ، قالتبنت خالد    عن أم خالد  و 

وكان    (لي وأخلقيأبْ )مل، فأخذ اخلميصة بيده فألبسها، وقال:  يت ْبا حتُ فأُ   (ائتوين أبم خالد  )فسكت القوم، قال:  
أخرجه البخاري، ويف رواية  أَّنا    .حسن  : وسناه ِبحلبشية  (أم خالد ، هذا َسناهاي  )م أخضر أو أصفر، فقال:  فيها علَ 

 ، أبلي وأخلفي):  ، مث قال رسول هللا  (دعها ):   قالت: فذهبت ألعب خباَت النبوة، فزبرين أيب، قال رسول هللا  
 . (7)يعين من بقائها ،حىت ذكر فبقيتْ  (مث أبلي وأخلفي، مث أبلي وأخلفي

 
 (. 2030( صحيح مسلم )5620(صحيح البخاري ) 1) 
   .( 2309(صحيح مسلم )2) 

 (3)( مسلم  الب يف  (  1373صحيح  عبد  ابن  )قال  األخالقاحلويف  :  (8/222االستذكار  اآلداب ومجيل  من  الولدان    : ديث  من  الصغي  إعطاء 
 . لقلة صبه وشدة فرحه ِبليسي منه  ؛وأنه أوىل بذلك من الكبي   ،به ويعجبه وينفعه  سرُّ التحفة والطرفة وما يُ 

 .ِبب وضع الصيب على الفخذ( وترجم له:  6003(صحيح البخاري ) 4) 

 (. 10/578( فتح الباري )367(األدب املفرد )5) 

 . ( 2151(صحيح مسلم )6) 

ِبب من ترك صبية غيه حىت تلعب به، أو قبلها أو    . ا جديدً ِبب ما يدعى ملن لبس ثوِبً ( ومن ترامجه:  5823)  (3071(صحيح البخاري )7) 
ابن حجر:    . مازحها أ»قال  البقاء  أَبْل ِي:  بطول  الدعاء  وتريد  ذلك  تطلق  والعرب  مبعىن،  ومها  ِبإلخالق،  أمر  أخلقي:  وقوله:  ِبإلبالء،  مر 

الثوب:    للمخاطب بذلك، أي أَّنا تطول حياهتا حىت يَ ْبلى الثوب وخَيْلق. قال اخلليل: أَْبِل وَأْخِلْق: معناه عش وخرق ثيابك وارقعها، وأخلقت
رواية أيب زيد املروزي عن الِفرْبري: وَأْخِلفي ِبلفاء، وهي أوجه من اليت ِبلقاف؛ ألن األوىل تستلزم التأكيد؛ إذ    أخرجت ِبليه ولفَّقته. ووقع يف
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 رحمة النبي في باب 
 {. َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمْيَ تعاىل: }قال 

، فأسرَّ إيلَّ حديثًا ال أحدث به أحًدا من الناس،    عن عبد هللا بن جعفر ، قال: أردفين رسول هللا  و  خلفه ذات يوم 
، قال: فدخل حائطًا لرجل    وكان أحبَّ ما استرت به رسول هللا   من األنصار، فإذا    حلاجته َهَدفًا أو حائش خنل 

فراه فسكت، فقال: من رب هذا اجلمل؟ ملن فمسح ذِ   َحنَّ وذرفت عيناه، فأاته النيب    مجل، فلما رأى النيب  
هللا    كَ كَ هذا اجلمل؟ فجاء فىًت من األنصار، فقال: يل اي رسول هللا، قال: )أفال تتقي هللا يف هذه البهيمة اليت ملَّ 

 .(1)الذهيبأقرَّه و  ،إايها؛ فإنه شكا إيلَّ أنك جُتيعه وُتْدئُِبه( أخرجه أبو داود، وصححه احلاكم
: اي رسول هللا، أال أجعل لك شيًئا تقعد عليه؛ فإن يل  عن جابر ، قال: »إن امرأًة من األنصار قالت لرسول هللا و 

املنب، له  فعملْت  شئِت(،  )إن  قال:  جنارًا؟  النيب    غالًما  قعد  اجلمعة  يوم  ُصِنع،    فلما كان  الذي  املنب  على 
حىت أخذها، فضمَّها إليه، فجعلت تَِئنُّ    فصاحت النخلة اليت كان خيطب عندها، حىت كادت تنشق، فن زل النيب  

 .(2) أنْي الصيب الذي ُيسكَّت، حىت استقرت، قال: )َبكْت على ما كانت تسمع من الذكر( أخرجه البخاري 

 وحلمه وصفحه   نبيصبر ال باب
يف واد  كثي الِعضاه، فن زل رسول هللا    غزوًة ِقَبل جند ، فأدرََكنا رسول هللا    عن جابر ، قال: غزوان مع رسول هللا  

    حتت شجرة ، فعلَّق سيفه بغصن  من أغصاَّنا، وتفرق الناس يف الوادي يستظلون ِبلشجر. قال: فقال رسول هللا
  :(  ،إن رجاًل أاتين وأان انئم، فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إال والسيف َصلًتا يف يده

من مينعك مين؟ قلت: هللا، قال: فشاَم السيف، فها هو ذا  فقال يل: من مينعك مين؟ قلت: هللا، مث قال يف الثانية:  
 . (3) . أخرجاهمث مل يعِرض له رسول هللا  (جالس

، قال: »كنت أمشي مع رسول هللا  و  غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب، فَجَبَذه بردائه    ، وعليه رِداء جنراينعن أنس 
الر ِداء، من شدة َجبَذته، مث قال: اي  َجْبذًة شديدًة، نظرت إىل صفحة عنق رسول هللا   ، وقد أثَّرت ْبا حاشية 

  فضحك، مث أمر له بعطاء «. أخرجاه، ويف رواية    حممد ُمْر يل ِمْن مال هللا الذي عندك، فالتفَت إليه رسول هللا  
 

اخلليل ال    اإلبالء واإلخالق مبعىًن، لكن جاز العطف؛ لتغاير اللفظْي، والثانية تفيد معىًن زائًدا وهو أَّنا إذا أبلته أخلفت غيه، وعلى ما قال
كان أصحاب رسول  »: ِبلقاف للتأكيد، لكن اليت ِبلفاء أيًضا أوىل، ويؤيدها ما أخرجه أبو داود بسند  صحيح  عن أيب َنْضرة، قال تكون اليت 

 . «إذا لبس أحدهم ثوًِب جديًدا قيل له: تُ ْبلي وخيلف هللا  هللا 

والذفري من    . مجاعة النخل الصغار :وغيه. واحلائشُ   من بناء    مرتفع    كل ما كان له شخص    :فُ دَ اهلَ   (2485( املستدرك )2549(سنن أيب داود )1) 
 . تكده وتتعبه  : تدئبه .البعي مؤخر رأسه وهو املوضع الذي يعرق من قفاه 

 (. 2095(صحيح البخاري ) 2) 

/  5)  يشرح صحيح البخار    يفابن بطال  قال    .غمدهه يف  ردَّ «  شامه».  مسلواًل   :أي«  ا لتً صَ »  (843( صحيح مسلم )2910(صحيح البخاري )3) 
ويقينه أن هللا ينصره ويظهره على الدين    وفيه: شجاعته وأبسه وثبات نفسه    ، وصفحه عن اجلهال   ، وحلمه  فيه: صب الرسول  :  (101
 كله. 
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 :  .(1)«دحىت انشق البُْ » ، ويف رواية :«يف حنر األعرايب ، رجع نيب هللا مث جبذه إليه جبذةً »ملسلم 

لقد لقيت )؟ فقال: حد  : اي رسول هللا، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أُ ن عائشة، أَّنا قالت لرسول هللا عو 
فلم جيبين إىل   ،الل  يل بن عبد كُ نفسي على ابن عبد ايلِ  وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضتُ  ،من قومكِ 

قد أظلتين    ما أردت، فانطلقت وأان مهموم على وجهي، فلم أستفق إال بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أان بسحابة  
بعث إليك ، وما ردوا عليك، وقد  لكَ   فنظرت فإذا فيها جبيل، فناداين، فقال: إن هللا عز وجل قد مسع قول قومكَ 

  ، مث قال: اي حممد، إن هللا قد مسع قول قومكَ م عليَّ لَّ ك اجلبال وسَ لَ ك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم، فناداين مَ لَ مَ 
فقال   (طبق عليهم األخشبْيوقد بعثين ربك إليك لتأمرين أبمرك، فما شئت، إن شئت أن أُ ،  ك اجلباللَ ، وأان مَ لكَ 

 . (2) . أخرجاه( اج هللا من أصالْبم من يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئً ِر بل أرجو أن خيُ ):  له رسول هللا 
 سعة جود النبي باب 

، أتدرون ما البدة؟ قالوا: الشملة، قال:  تها ، فيها حاشيمنسوجة    ة  دَ بُ بِ   جاءت النيب    أن امرأةً ،  ين سعد    عن سهل
النيب فأخذها  فجئت ألكسوكها،  بيدي  نسجتها  قالت:  فحسَّ حمتاجً     نعم،  إزاره،  وإَّنا  إلينا  فخرج  إليها،  نها ا 

علمت أنه ال  ا إليها، مث سألته، و حمتاجً   يها، ما أحسنها، قال القوم: ما أحسنت، لبسها النيب  نِ فالن، فقال: اكسُ 
 .(3) . أخرجه البخاريما سألته أللبسه، إمنا سألته لتكون كفين، قال سهل: فكانت كفنه ، قال: إين وهللاِ سائاًل  يرد

ومعه الناس َمْقَفله من حنْي ، فَعِلَقه الناس يسألونه حىت    أنه بينما هو يسي مع رسول هللا    ،عن ُجبي بن مطعم  و 
ا فوقف  رداءه،  فَخطَفت  مَسُرة ،  إىل  نَ َعًما  لنيب  اضطروه  الِعضاه  لو كان يل عدد هذه  ردائي،  )أعطوين  فقال:   ،

 . (4) لقسمته بينكم، مث ال جتدوين خبياًل، وال كذوًِب، وال جبااًن(. أخرجه البخاري
:  ، فقال النيب    به أصحاب النيب  مَّ حق، فأغلظ له، فهَ     رسول هللا  على  عن أيب هريرة، قال: كان لرجل  و 

ه،  ا هو خي من سن ِ ا، فأعطوه إايه(، فقالوا: إان ال جند إال سن  ن  (، فقال هلم: )اشرتوا له سِ احلق مقااًل )إن لصاحب  

 
أنه على    وصف هللا به نبي ه  وهذا يدل على ما  : » ( 101/  3املفهم )  قال القرطيب يف  (1057( صحيح مسلم )3149(صحيح البخاري ) 1) 

فإن هذا اجلفاء العظيم الذي صدر من هذا األعرايب، ال يصب عليه، وال حيلم عنه مع القدرة عليه إال مثله، مث    ؛ وف رحيمؤ ، وأنه ر عظيم    خلق  
دليل على أن    ، ورجع إىل حنر األعرايبالشديدة اليت انشق البد هلا، وأتثر عنقه بسببها، حىت انفلت عن وجهته،    عند هذه اجلبذة   ضحكه  

 . «الذي ََتَّ له من مقام الصب واحللم ما َت ألحد  

  ، على قومه     يف هذا احلديث بيان شفقة النيب»:  (316/  6فتح الباري )  ابن حجر  قال    (1795صحيح مسلم )  ( 3231(صحيح البخاري ) 2) 
 {. َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمْيَ }  :وقوله  {ة  ِمَن اَّللَِّ لِْنَت هَلُمْ فَِبَما َرمحَْ } :وهو موافق لقوله تعاىل   ،ومزيد صبه وحلمه 

قال ابن حجر  يف    . واالشتمال إدارة الثوب على اجلسد كله   ،شتمل به )حاشيتها( طرفها أو هدْبا )الشملة( كساء يُ   (1277(صحيح البخاري )3) 
 «. وسعة جوده وقبوله اهلدية  ،   حسن خلق النيب :احلديث من الفوائديف هذا  : » (144/ 3)  الباري فتح

  (. )مقفله( مرجعه من حنْي سنة ثان للهجرة، وحنْي واد  بْي مكة والطائف )فعلقه الناس( تعلقوا به )اضطروه( أجلؤوه 2821(صحيح البخاري )4) 
رد )فخطفت  الشوك  قصية  الورق  صغية  الظل  قليلة  طويلة  شجرة  بدنه  )مَسُرة(  عن  فزال  الشجرة،  بشوك  علق  رداءه  أن  الظاهر    اءه( 

 )الِعضاه( كل شجر  عظيم  له شوك )نَعما( إباًل، وقيل: هي اإلبل والبقر والغنم. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  اْلُمِبْْي أَلْخالِق َخاَتَِ النَِّبيِ ْْي 
 

13 

 

   .(1) . أخرجاه(فإن من خيكم، أو خيكم أحسنكم قضاءً  ؛قال: )فاشرتوه، فأعطوه إايه
 وتيسيره باب رفق النبي 

 {.َعِنتُّْم َحرِيص  َعَلْيُكْم ِِبْلُمْؤِمِنَْي َرُءوف  َرِحيم   ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َعزِيز  َعَلْيِه َماَلَقْد َجاءَُكْم َرُسول  قال ربنا سبحانه: }
عائشة إىل   فطنتْ يقولون: السام عليك، فَ   كان اليهود يسلمون على النيب  »عن عائشة رضي هللا عنها، قالت:  و 

 اي عائشة، إن هللا حيب الرفق يف األمر كله( فقالت: اي  : )مهاًل قوهلم، فقالت: عليكم السام واللعنة، فقال النيب  
 . (2) اه(. أخرجأومل تسمعي أين أرد ذلك عليهم، فأقول: وعليكم)نيب هللا، أومل تسمع ما يقولون؟ قال: 

بْي أمرين إال أخذ أيسرمها، ما مل يكن إثًا، فإن كان إثًا كان أبعد    عن عائشة، أَّنا قالت: »ما ُخيِ  رسو هللا  و 
 .(3) لنفسه إال أن تُ ْنتهك حرمة هللا، فينتقم هلل ْبا«. أخرجاه الناس منه، وما انتقم  

ه َذنوًِب  : )دعوه، وأهريقوا على بولا ِبل يف املسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال هلم  عن أيب هريرة، أن أعرابي  و 
 .(4) فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين(. أخرجه البخاري ؛من ماء ، أو سجاًل من ماء  

س رجل من القوم، فقلت: يرمحك  إذ عطَ ،  لمي، قال: بينا أان أصلي مع رسول هللا  م السُّ كَ عن معاوية بن احلَ و 
فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذهم،   ؟تنظرون إيلَّ   شأنكمياه، ما  م  ل أُ كْ فرماين القوم أببصارهم، فقلت: واثُ ،  هللا

ا قبله وال بعده أحسن مً فبأيب هو وأمي، ما رأيت معل ِ ، فلما رأيتهم يصمتونين لكين سكت، فلما صلى رسول هللا  
الناس، إمنا  إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم  )هرين وال ضربين وال شتمين، قال:  ا منه، فوهللا، ما كَ تعليمً 

 .(5)أخرجه مسلم (وقراءة القرآن، والتكبي، هو التسبيح
 باب تواضع النبي 

« أخرجه  فتنطلق به حيث شاءت     إن كانت األمة من إماء أهل املدينة، لتأخذ بيد رسول هللا»، قال:  أنس  عن  
 .(6) البخاري

 
وعظم حلمه وتواضعه    فيه حسن خلق النيب  :  ( 57/  5فتح الباري )يف    ابن حجر  قال    (1601صحيح مسلم )  (2305(صحيح البخاري )1) 

 . وإنصافه

وفيه حث على  ، وكمال حلمه  ذا من عظيم خلقه : ه( 14/145)  هشرحقال النووي يف  (2165صحيح مسلم ) (6395صحيح البخاري )(2) 
 . ومالطفة الناس ما مل تدع حاجة إىل املخاشنة  ، الرفق والصب واحللم

 (. 2327صحيح مسلم )(  3560صحيح البخاري ) (3) 
فتح  يف : )يسروا وال تعسروا( وكان حيب التخفيف واليسر على الناس. وقال ابن حجر  ( وترجم عليه ِبب قول النيب 6128(صحيح البخاري )4) 

،  فيه الرفق ِبجلاهل، وتعليمه ما يلزمه من غي تعنيف  إذا مل يكن ذلك منه عناًدا، وال سيما إن كان ممن حيتاج إىل استئالفه »(:  1/325الباري )
 .  « ، وحسن خلقهوفيه رأفة النيب  

ورفقه    ،لق الذي شهد هللا تعاىل له بهمن عظيم اخلُ   فيه بيان ما كان عليه رسول هللا  :  ( 20/  5)يف شرحه  النووي  قال  (  537صحيح مسلم )(5) 
 «. وشفقته عليهم ،ورأفته أبمته  ، ِبجلاهل

وقد اشتمل على   ، وهو الرفق واالنقياد  ، واملقصود من األخذ ِبليد الزمه : »(10/490فتح الباري ) ( قال ابن حجر  يف  6072(صحيح البخاري )6) 
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أنس  و  امرأةً إ»قال:  ،  عن  إليك حاجةً   ن  إن يل  اي رسول هللا  فقالت:  فقال:  كان يف عقلها شيء،  أم فالن  ) ،    اي 
أيَّ  شئتِ الس ِ   انظري  لكِ كك  أقضي  حىت  حاجتها  (حاجتكِ   ،  من  فرغت  الطرق، حىت  بعض  يف  معها    « فخال 

 .(1)أخرجه مسلم
بة، وال  اللغو، ويطيل الصالة، ويقصر اخلطيكثر الذكر، ويقل    ل: كان رسول هللا  اعبد هللا بن أيب أوىف، قعن  و 

 . (2) أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان .فيقضي له احلاجة ،واملسكْي أينف أن ميشي مع األرملة
،  أخرجه أبو داود  «ويدعو هلم  ،فيزجي الضعيف، ويردف  ،يتخلف يف املسي  كان رسول هللا  »قال:    ،عن جابر  و 

 .(3) إسناده حسنوصححه احلاكم، وقال النووي: 
« أخرجه ابن ماجه، وصححه  ه، وتركوا ظهره للمالئكةه أمامَ إذا مشى، مشى أصحابُ   كان النيب  »، قال:  هعنو 

 . (4) وأقره الذهيب ،ابن حبان واحلاكم
، قال:  و  ، فأانخه يف املسجد، مث َعَقله،   بينما حنن جلوس مع النيب  »عن أنس  يف املسجد، دخل رجل على مجل 

متكئ بْي ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل األبيض املتكئ، فقال له الرجل: اي ابن    مث قال هلم: أيكم حممد؟ والنيب  
عليَّ يف    فقال الرجل: إين سائلك فمشدد عليك يف املسألة، فال جتدْ   (قد أجبتك ):  عبد املطلب، فقال له النيب  

اللهم )هم؟ فقال:  فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آهلل أرسلك إىل الناس كل ِ   (سل عما بدا لك )نفسك؟ فقال:  
قال: أنشدك ِبهلل،    ( اللهم نعم)قال: أنشدك ِبهلل، آهلل أمرك أن نصلي الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة؟ قال:    (نعم

قال: أنشدك ِبهلل، آهلل أمرك أن أتخذ هذه الصدقة من   ( اللهم نعم)قال:  آهلل أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟  
. فقال الرجل: آمنت مبا جئت به، وأان رسول من ورائي من قومي، (اللهم نعم)أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال:  

 . (5)لبخاريواللفظ ل ، ه اأخرج «وأان ضمام بن ثعلبة أخو بين سعد بن بكر  
إن هللا ِقَبل أحدكم، فإذا  )رأى خنامًة يف ِقبلة املسجد، فتغيَّظ على أهل املسجد، وقال:    عن ابن عمر، أن النيب  و 

 
  :أي  ، حيث شاءت  : وبقوله   ، كانت   وحيث عمم بلفظ اإلماء أي أمة    ،واألمة دون احلرة  ، لذكره املرأة دون الرجل   ؛ أنواع من املبالغة يف التواضع 

والتمست منه مساعدهتا يف تلك احلاجة    ،ِبألخذ ِبليد إشارة إىل غاية التصرف حىت لو كانت حاجتها خارج املدينة والتعبي    . من األمكنة
 . «  ب وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من مجيع أنواع الكِ  ، لساعد على ذلك

 «. وصبه على قضاء حوائج الصغي والكبي ،  وتواضعه ،فيه سعة حلمه : »(333/ 9فتح الباري ) قال ابن حجر  يف ( 2326صحيح مسلم )(1) 

  وقال الرتمذي يف  «يستحب ألمته االقتداء به فيها   كان يستعملها    كر خصال  ذِ ( وقال: »6423صحيح ابن حبان )  ( 1414(سنن النسائي )2) 
 . «حسنعن هذا احلديث فقال: هو حديث  )يعين البخاري(   اسألت حممدً : » ( 360صترتيبه العلل الكبي )

 . (302رايض الصاحلْي )ص « على شرط مسلم  يف تلخيصه: » الذهيب ( وقال 2541املستدرك )( 2639سنن أيب داود )(3) 

وقال    إسناده حسن:  ( 258/  3)اآلداب الشرعية  ( وقال ابن مفلح يف  3544) املستدرك  (  6312صحيح ابن حبان )(  246)سنن ابن ماجه  (4) 
 . صحيح رجاله ثقات  ه إسناد: (36/  1مصباح الزجاجة )البوصيي يف 

 (. 12صحيح مسلم ) ( 63البخاري ) صحيح (5) 
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 . (1). أخرجه البخاري( مث نزل فحتها بيده -أو قال: ال يتنخمن -كان يف صالته فال يبزقن
، قال:  و  رأوه مل يقوموا ملا يعلمون من كراهيته  ، وكانوا إذا  مل يكن شخص أحبَّ إليهم من رسول هللا  »عن أنس 

 . (3) . أخرجه الرتمذي، وصححه ابن عبد اهلادي«(2)لذلك 

إال غمس   إذا صلى الغداة جاء خدم املدينة آبنيتهم فيها املاء، فما يؤتى إبانء    كان رسول هللا  »، قال:  عن أنس  و 
 .(4)أخرجه مسلم «يف الغداة الباردة، فيغمس يده فيها وهؤ يده فيها، فرمبا جا 

وهو خيطب، فقلت: اي رسول هللا، رجل غريب، جاء يسأل عن ِدينه،    انتهيت إىل النيب  »عن أيب رِفاعة، قال:  و 
، َحسبت قوائمه حديًداال يدري ما دينه، فأقبل عليَّ رسول هللا   ،  ، وترك خطبته حىت انتهى إيلَّ، فُأيت بكرسي  

 . (5) . أخرجه مسلم«، وجعل يعلمين مما علمه هللا، مث أتى خطبته، فأَتَّ آخرها فقعد عليه رسول هللا  

النيب  و  دُ )قال:    عن أيب هريرة، عن  أُ   راع  أو كُ   عيت إىل ذراع  لو  ولو  لقبلت  هدي إيلَّ ألجبت،  أو كراع  ( ذراع 
 . (6) أخرجه البخاري

ا من غلمانكم خيدمين حىت أخرج إىل خيب( فخرج يب أبو  طلحة: )التمس غالمً ، قال أليب  أن النيب    ،عن أنس  و 
ا يقول: )اللهم إين ، إذا نزل، فكنت أمسعه كثيً لم، فكنت أخدم رسول هللا  يف، وأان غالم راهقت احلُ ردِ طلحة مُ 

قدمنا خيب فلما فتح    مث   أعوذ بك من اهلم واحلزن، والعجز والكسل، والبخل واجلنب، وضلع الدين، وغلبة الرجال( 
ا، فاصطفاها رسول هللا  تل زوجها، وكانت عروسً ي بن أخطب، وقد قُ يَ كر له مجال صفية بنت حُ هللا عليه احلصن، ذُ 

 
 (. 1213(صحيح البخاري ) 1) 
 (. 7/2974يف مرقاة املفاتيح )القاري قاله  « تواضًعا لربه، وخمالفًة لعادة املتكبين واملتجبين»  (2) 

 (.  140( الصارم املنكي )ص2754(جامع الرتمذي )3) 
كره من برودة  ومحل ما يُ  ،فيه دليل على حسن خلقه وكرم سجيته يف موافقتهم: » ( 394/ 5اإلفصاح )قال ابن هبية يف ( 2324(صحيح مسلم )4) 

منهم شيء من ذلك ِبلنسبة إىل    مل يقع من أحد      بعد موته  الصحابة    :(482/  1االعتصام )يف  لشاطيب  ا قال    «.ليبلغوا مرادهم  ؛املاء
ا تبك به على أحد تلك الوجوه أو  كً أن متبِ    ،معروف    صحيح    منهم من طريق    لم يثبت لواحد  ، فكأيب بكر  عمَر وعثماَن وعلي      ه،فَ لَ من خَ 

(: التبك ِبآلاثر إمنا كان يفعله  46كم اجلديرة ِبإلذاعة )صاحلِ وقال ابن رجب  يف    منهم على ترك تلك األشياء كلها.  ا إمجاع  حنوها، فهو إذً 
ومل يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض  وال يفعله التابعون مع الصحابة، مع علو قدرهم، فدل على أن    ،الصحابة رضي هللا عنهم مع النيب  

النيب   إال مع  يُفعل  األ  هذا ال  فهذه  اجلملة  التبك بوضوئه وفضالته... ويف  الغلو  مثل  عليه من  ِلما خيشى  وللمعظَّم؛  للمعظِ م  فتنة  شياء 
 املدخل يف البدعة، ورمبا يرتقى إىل نوع  من الشرك، كل هذا إمنا جاء من التشبه أبهل الكتاب واملشركْي الذي َُّنيت عنه هذه األمة. 

النووي يف شرحه )  ( 876(صحيح مسلم )5)  السائل يف عبا 165/ 6قال  تلطف  فيه استحباب  النيب  (:  تواضع  العامل، وفيه  ورفقه    رته، وسؤاله 
اإلميان   عن  ولعله كان سأل  فأمهها،  األمور  أهم  وتقدمي  املستفيت،  إىل جواب  املبادرة  وفيه  هلم،  عليهم، وخفض جناحه  وشفقته  ِبملسلمْي، 

م، وجب إجابته وتعليمه على الفور، وقعوده  وقواعده املهمة، وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن اإلميان وكيفية الدخول يف اإلسال 
   .على الكرسي؛ ليسمع الباقون كالمه، ويروا شخصه الكرمي 

هو  : الكراع:  ( 245/ 9فتح الباري ). قال ابن حجر  يف  ِبب القليل من اهلبة   . ِبب من أجاب إىل كراع    ( وترجم عليه:2568(صحيح البخاري )6) 
وعلى قبول    ، وجبه لقلوب الناس  ،وتواضعه     ويف احلديث دليل على حسن خلقه ...  سغ من اليدومن حد الرُّ   ،جل مستدق الساق من الر ِ 

 . ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل ، وإجابة من يدعو الرجل إىل منزله ، اهلدية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  اْلُمِبْْي أَلْخالِق َخاَتَِ النَِّبيِ ْْي 
 

16 

 

   َّمث قال رسول هللا  صغي    ا يف نطع  فبىن ْبا، مث صنع حيسً  تْ لنفسه، فخرج ْبا حىت بلغنا سد الصهباء، حل ،  :
  على صفية، مث خرجنا إىل املدينة قال: فرأيت رسول هللا    يمة رسول هللا  فكانت تلك ول  ن حولك()آذن مَ 

، مث جيلس عند بعيه، فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حىت تركب، فسران حىت إذا ي هلا وراءه بعباءة  و ِ حيُ 
م ما بْي  حر ِ نة فقال: )اللهم إين أُ فقال: )هذا جبل حيبنا وحنبه( مث نظر إىل املدي  ،حد  أشرفنا على املدينة نظر إىل أُ 

 . (1)أخرجاه، واللفظ للبخاري البتيها مبثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم ِبرك هلم يف مدهم وصاعهم(
سعد  و  بن  سهل  هللاعن  رسول  جاء  قال:   ،     َعلي    بيت جيد  فلم  عمكِ فاطمة،  ابن  )أين  فقال  البيت،  يف  ؟( ا 

بيين وبينه شيء،   يَ فقالت: كان  فلم  أين هو؟(   :إلنسان      عندي، فقال رسول هللا  لْ قِ فغاضبين فخرج،  )انظر، 
راقد، فجاءه رسول هللا  املسجد  فقال: اي رسول هللا هو يف  ه،  ق ِ وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شِ     فجاء 

 . (2) أخرجاه (قم أِب تراب  ، ويقول )قم أِب تراب  ، ميسحه عنه فأصابه تراب، فجعل رسول هللا  
 ورع النبي في باب 

النيب   التمرة ساقطةً   عن أيب هريرة، عن  فأرفعها آلكلها، مث    قال: )إين ألنقلب إىل أهلي، فأجد  على فراشي، 
 . (3) أخرجاه لقيها(، فأُ أخشى أن تكون صدقةً 

  النبي باب في مزاح 
: )إان حاملوك على ولد انقة ( قال: وما فقال: اي رسول هللا، امحلين، فقال النيب  أن رجاًل أتى النيب  ،عن أنس  

النيب   الناقة؟ فقال  النوق( أخرجه أبو داود والرتمذي، وقال: حديث صحيح  أصنع بولد  : )وهل تلد اإلبل إال 
 .(4)غريب

البادية   ن رجالً إ»، قال:  عن أنس  و  يُ   ،اكان امسه زاهرً   من أهل  فيجهزه    ،الباديةمن    هديةً     هدي إىل النيبوكان 

 
جعل   ،ا حيبنا حقيقةً حدً أن معناه أن أُ  :الصحيح املختار »  :( 9/139)  هشرحيف النووي قال (  1365صحيح مسلم ) (2893(صحيح البخاري )1) 

َها َلَما يَ ْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ } :كما قال سبحانه وتعاىل   ؛ا حيب به هللا تعاىل فيه متييزً  وكما   ، وكما سبح احلصى ،اجلذع اليابس  وكما حنَّ  {َوِإنَّ ِمن ْ
بثوب موسى  احلَ   رَّ ف َ  نبينا    ، جر  قال  فاجتمعا  ( مبكة كان يسلم عليَّ ا  إين ألعرف حجرً )  :وكما  املفرتقتْي  الشجرتْي  وكما    ، وكما دعا 

َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإالَّ يَُسبِ ُح  }  : وكما قال سبحانه وتعاىل  ، مه ذراع الشاة لَّ وكما كَ (  اسكن حراء فليس عليك إال نيب أو صديق ) : فقال  ، رجف حراء 
وهذا وما أشبهه   ، ولكن ال نفقهه  ، حبسب حاله   يسبح حقيقةً   أن كل شيء    : الصحيح يف معىن هذه اآلية و   {حِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهمْ 

 «. ا حيبنا حقيقةً وأن أحدً  ، ما اخرتانه واختاره احملققون يف معىن احلديثشواهد لِ 

  ه حنو علي   ألنه توجَّ   ؛ النيب    وفيه كرم خلق : » ( 588/ 10فتح الباري )يف    قال ابن حجر    ( 2409صحيح مسلم )  ( 441صحيح البخاري )(2) 
،  زلتها عنده مع رفيع من،  ومل يعاتبه على مغاضبته البنته،  وداعبه ِبلكنية املذكورة املأخوذة من حالته ،  ومسح الرتاب عن ظهره ليبسطه ،  ليرتضاه 

 «. زه عن ذلك  ال ممن هو من، ألن العتاب إمنا خيشى ممن خيشى منه احلقد  ؛ ملودهتم إبقاءً  ؛وترك معاتبتهم ،  فيؤخذ منه استحباب الرفق ِبألصهار

  ؛ ا وليس بواجب  تورعً   إمنا تركها    :بقال املهلَّ : »(4/294فتح الباري البن حجر )ويف    ( 1070صحيح مسلم )(  2432(صحيح البخاري )3) 
 . « تحرمييف بيت اإلنسان على اإلِبحة حىت يقوم دليل على ال ألن األصل أن كل شيء  

 (. 1991( جامع الرتمذي )4998(سنن أيب داود )4) 
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ا،   دميمً حيبه، وكان رجاًل   وكان    (وحنن حاضروه   ،ا ِبديتناإن زاهرً ):  فقال النيب    ،إذا أراد أن خيرج   النيب  
فالتفت، فعرف   ،فقال: من هذا؟ أرسلين  ،فاحتضنه من خلفه وهو ال يبصره  ،ا وهو يبيع متاعهيومً     فأاته النيب

  ( من يشرتي هذا العبد؟)يقول:     فجعل النيب  ،حْي عرفه  ما ألصق ظهره بصدر النيب فجعل ال أيلو    لنيب  ا
أنت عند هللا )أو قال:    (اسد  لكن عند هللا لست بك):    فقال النيب   ،اا وهللا جتدين كاسدً فقال اي رسول هللا إذً 

 . (1) صححه ابن حبان وابن حجر  أخرجه أمحد والرتمذي يف الشمائل، و  (غال  
 باب تبسم النبي 

صحيح  « أخرجه الرتمذي، وقال:  اإال تبسمً   ما كان ضحك رسول هللا  »، قال:  ء  زْ عن عبد هللا بن احلارث بن جَ 
 .(2)غريب

 . (3) . أخرجاه«م يف وجهيسَّ منذ أسلمت، وال رآين إال تبَ   ما حجبين رسول هللا»، قال: جرير   عنو 
ا، حىت أرى منه هلواته، إمنا كان يتبسم، قالت: وكان  ا ضاحكً جمعً ستَ مُ   عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول هللا  و 

إذا رأوا الغيم فرحوا، رجاء أن يكون    أرى الناس   ، رف ذلك يف وجهه، فقالت: اي رسول هللاا، عُ ا أو رحيً إذا رأى غيمً 
ذب اي عائشة ما يؤمنين أن يكون فيه عذاب، قد عُ )ذا رأيته عرفت يف وجهك الكراهية؟ فقال:  فيه املطر، وأراك إ

 .(4) أخرجاه  .قوم ِبلريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: }َهَذا َعاِرض  ممُِْطُراَن{
 

تيسر مجعه، وقد        ما  انتهى  منه  وإىل هنا  الفراغ  مئة     وثالثْي وأربعِ ، سنة ست    شوالشهر  هللا يف    بفضلوقع 
 واحلمد هلل رب العاملْي.، وألف  

 
 (1( أمحد  )  ( 12648(مسند  احملمدية  حبان   (229الشمائل  ابن  )(  5790)  صحيح  يف    ( 2/452اإلصابة  ابن كثي   والنهاية  وقال  البداية 

 . رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحْي هإسناد  :( 8/490)

 (. 3642الرتمذي ) جامع(2) 
ا  ا منقبضً هذا هو خلق اإلسالم، وينبغي ملن كان عبوسً :  (10/141سي )قال الذهيب يف ال  ( 2475صحيح مسلم )  ( 3035البخاري )(صحيح  3) 

 . وأتديب   ن خلقه، وميقت نفسه على رداءة خلقه، وال بد للنفس من جماهدة  أن يتبسم، وحيسَّ 

ظهر أثر اخلوف    :أي   «رف يف وجهه عُ »:  ا قوهل: »( 4/1325ملشكاة )شرح ايف  ييب  ط ِ قال ال   ( 899صحيح مسلم )(  4828(صحيح البخاري )4) 
مل يكن فرًحا الهًيا   أنه    ىعل فدل نفي الضحك البليغ عنه  . يف وجهه خمافة أن حيصل من ذلك السحاب، أو الريح، ما فيه ضرر ِبلناس 

هذا هو اخللق   ،اخللق  ى رأفته ورمحته عل  ىطالقة وجهه وبشاشته، ودل أثر اخلوف من رؤية الغيم والريح عل ىعل  بطرًا، ودل إثبات التبسم له  
 «. العظيم
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