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 مةالمقدِّ
ونعوذ باهلل من رشور  ،احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره إن  

  .له هادي فال يضلل ومن ،له مضل فال اهلل هيده من ،أعاملنا وسيئات أنفسنا

وأشهد أن حممدًا عبده  ،ال اله إال اهلل وحده ال رشيك لهوأشهد أن 

 .ورسوله

  :أقدم إلخواين القراء الكرام أما بعد فإين

واآلداب اإلسالمية  ،واألخالق النبوية ،قطوفًا من الشامئل املحمدية

 ،وآدابه ،يف أخالقه ،ويقتدوا هبذا الرسول الكريم  ،ليطلعوا عليها

وال سيام نحن يف  ،وتوحيده لربه ،وكرمه ،وشجاعته ،وحلمه ،وتواضعه

 ،إىل نرش التوحيد واألخالق اللذين انترص هبام املسلمونفيه عرص نحتاج 

  .وانترش اإلسالم

  :قول الشاعر وما أحسنَ 

 تما بقيَ  وإنام األمم األخالق  
 

 هم ذهبوواذهبت أخالق   م  فإن ه   
 

خالصًا لوجهه وجيعله  ،واهلل أسأل أن ينفع هبذا الكتاب املسلمني

  .الكريم

 حممد مجيل زينو 
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 نِم

 ةيَِّدمََّحل الُماِئَمالشَّ
 

 اتَُكم أْن تََروه بالعيون فما       إْن ف
 شمائلُهُ  َهِذي وصُفه يَفوتُكم

ُل اذلاِت يف َخلٍْق ويف ُخلٍُق   ُمَكمَّ
 فضائلُهُ  صفاٍت فال ُُتَْص  يف
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 : الرسول لُدْوَم

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 1٦١آل عمران: ژ  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

ژ  مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ژ :وقال اهلل تعاىل -2

 11١الكهف: 

ك يوم اذ)) :قال ،عن صوم يوم االثنني ئل رسول اهلل وس   -3

 و  
 .رواه مسلم ((القرآن ل علي نز  يه أ  وف ،ثتع  وفيه ب   ،فيهدت ل 

يوم االثنني من شهر ربيع األول يف مكة  الرسول  لدلقد و   -١

من  ،م171عام  ،الفيل عامَ يف دار معروفة بدار املولد املكرمة 

آمنة  :وأمه ،عبداهلل بن عبداملطلب :أبوه ،أبوين معروفني

 .وقد مات أبوه قبل والدته ،سامه جده حممدًا  ،بنت وهب

 ،رسول الكريمإن من واجب املسلمني أن يعرفوا قدر هذا ال -1

 ،ويتخلقوا بأخالقه ،فيحكموا بالقرآن الذي أ نزل عليه

وهيتموا بالدعوة إىل التوحيد التي بدأ هبا رسالته متمثلة يف 

 . 2١اجلن: ژ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ :قوله تعاىل
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 : اسم ونسب الرسول

 . 2٢الفتح:  ژ ٱ ٻ ٻژ  :قال اهلل تعاىل -1

وأنا  ،وأنا أمحد ،أنا حممد :ةسة أسامءيل مخ)) :وقال رسول اهلل  -2

رش الناس  ،املاحي الذي يمحو اهلل به الكفر وأنا احلارش الذي ُي 

وقد  ،متفق عليه ((وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي ،عىل قدمي

  .رؤوفًا رحيامً  :اهلل  سامه

وأنا  ،أنا حممد)) :ي سمي لنا نفسه أسامء فقال كان رسول اهلل  -3

 .رواه مسلم ((ونبي الرمحة ،ونبي التوبة ،واحلارش ،املقفى وأنا ،أمحد

 . (آخر األنبياء :املقفى)

أال تعجبون كيف يصـرف اهلل عني شتم )) :وقال رسول اهلل  -١

 ((وأنا حممد ،ويلعنون مذمما   ،نهم؟ يشتمون مذمما  قريش ولع  

 .البخاري رواه

 ،لد إسامعيلإن اهلل اصطفى كنانة من و)) :وقال رسول اهلل  -1

 ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفى قريشا  من كنانة

 .رواه مسلم ((واصطفاين من بني هاشم

فإنام أنا قاسم  ،نوا بكنيتيتوال تك ،تةسموا باسمي)) :وقال  -٦

 .رواه مسلم ((أقةسم بينكم
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 :الرسول كأنك تراه 
يس ل ،لقاً أحسن الناس وجهًا وأحسنهم َخ  كان رسول اهلل  -1

  .متفق عليه ،بالطويل البائن وال القصِّي

  .رواه مسلم ،أبيض مليح الوجه كان الرسول  -2

 ث  كَ  ،عريض ما بني املنكبني ،(1)مربوعاً  كان رسول اهلل  -3

رة ،اللحية لّ  ،ته إىل شحمة أذنيهمجّ  ،تعلوه مح   ة  لقد رأيته يف ح 

 :مجته ،ركثِّي الشع :كث اللحية) .منه ما رأيت أحسنَ  ،محراء

 .البخاري رواه (شعره

حسن  ،ضخم الرأس واليدين والقدمني كان رسول اهلل  -١

 .البخاري رواه ،قبله وال بعده مثله مل أرَ  ،الوجه

  .رواه مسلم ،ستديراً كان وجهه مثل الشمس والقمر وكان م   -1

ّ استنوار وجهه كان رسول اهلل  -٦ حتى كأن وجهه  ،إذا ُس 

                                                                        

 .ليس بالطويل وال القصِّي :ربوعاً ( م1)
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 .متفق عليه ،عرف ذلكوكنا ن ،قطعة قمر

إليه  إذا نظرَت  وكنَت  ،ال يضحك إال تبسامً  كان الرسول  -7

 .حسن رواه الرتمذي ،العينني وليس بأكحل أكحَل  قلَت 

مستجمعًا قط  ما رأيت رسول اهلل  :وعن عائشة قالت -8

 ،إنام كان ضحكه التبسم ،حتى أرى منه هلواته ،ضاحكاً 

 .اريالبخ رواه (أقىص حلقه :هلواته)

 رأيت رسول اهلل )) :وعن جابر بن سمرة ريض اهلل عنه قال -٢

 ،ىل القمرإو فجعلت أنظر إىل رسول اهلل  ،يف ليلة إضحيان  

 ((فإذا هو عندي أحسن من القمر ،وعليه حلة محراء

 ،حديث حسن غريب :أخرجه الرتمذي وقال (مضيئة مقمرة :إضحيان)

  .وافقه الذهبيوحه احلاكم وصحّ 

 :ن قال يف وصف الرسول ما أحسن مَ و -1١

 ستسقى الغوامم بوجهوهوأبيض ي  
 

 لألراموول ة  عصووم ىاليتووام ثووامل   
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هذا الشعر من كالم أيب طالب أنشده ابن عمر وغِّيه ملا أصاب 

فنزل املطر  ((ناسق  االلهم )) :فدعا هلم الرسول قائالً  ،املسلمني قحط  

 .البخاري رواه (مانع من ظلمهم :ع صمة ،م طعم :ثامل)

املنعوت بالبياض يسأله الناس أن  رسول اهلل  أن   :واملعنى

وذلك  ،يتوجه إىل اهلل بوجهه الكريم ودعائه أن ي نزل عليهم املطر

أما بعد مماته فقد توسل اخلليفة عمر بالعباس أن  ،يف حال حياته 

 .يدعو هلم بنزول املطر ومل يتوسل بالرسول 

 :من كنانة فقالرجل وأنشد 

 ممن شوكر واحلمد   لك احلمد  

 ه دعوووووةً خالَقوووو دعووووا اهللَ

 إال كإلقوواء الوورداء فلووم يووك  

وو  هوكووان كووام قووال لوووه عم 

 الغموام به اهلل يسقي صووَب 

 فموون يشووكر اهلل يلووق املزيوود
 

 

ووقينا بوجووه النبووّي   رْ َطوواملَ  س 

 روَْصوبَ المنوه  إليه وأشوخَ  

 رْ رَ حتووى رأينووا الوود   وأُسعَ 

وو  رْ رَ أبووو طالووب أبوويض ذو غ 

 لووذاك اخلووربْ  وهووذا العيووان  

وو كفوور اهلل يلووَق ن يَ وَموو  َِّيْ الغ 
 

  (1١٦من كتاب منال الطالب البن األثِّي ص  نقالً )       
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 :  الرسول المبارك

ويمرون  ،الرسول وأبو بكر ومواله ودليلهام خيرجون من مكة

 «أم معبد»امرأة عجوز تسمى  تَييف طريقهم إىل املدينة عىل خيم

 ومتراً  فيسألوهنا حلامً  ،لس قرب اخليمة تسقي وتطعمكانت جت

إىل شاة يف  ينظر رسول اهلل  ،ليشرتوا منها فلم جيدوا عندها شيئاً 

 .زادهم وجاعوا دجانب اخليمة بعد أن نف

 ماهذه الشاة يا أم معبد ؟  :الرسول

 .شاة خلفها اجلهد عن الغنم :أم معبد

 هل هبا من لبن ؟ :الرسول

 (أضعف من ذلك)جهد من ذلك هي أ :أم معبد

 أتأذنني يل أن أحلبها ؟ :الرسول

 .هبا حلبًا فاحلبها و أمي إن رأيَت بأيب  :أم معبد

يدعو الشاة فيمسح بيده رضعها ويسمي اهلل جل  الرسول 

ثناؤه ويدعو ألم معبد يف شاهتا حتى فتحت الشاة رجليها ودّرت 
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ثم سقى املرأة حتى  ،فدعا بإناء كبِّي فحلب فيه حتى امتأل ؛للحلب

 ،ثم رشب آخرها ،(أي شبعوا)وسقى أصحابه حتى رووا  ،رويت

 .وبايعها وارحتلوا عنها ،ثم حلب يف اإلناء مرة ثانية ثم تركه عندها

يتاميلن  عجافاً  يسوق أعنزاً  «أبو معبد»وبعد قليل أتى زوج املرأة 

 .فِّيى أبو معبد اللبن !! ؛من الضعف

ن لك هذا اللبن يا أم معبد والشاء من أي :أبو معبد متعجباً 

 وال حلوب يف البيت ؟!!! حياالً عازب 

 .بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا إنه مرّ  ؛ال واهلل :أم معبد

 .يه يل يا أم معبدف  ص   :أبو معبد

 

 

 

 



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية يةقطوف من الشامئل املحمد 

 
11 

 :  أم معبد تصف الرسول

 ومل ،(2)حلةه ن  بْ ع  مل ت   ،(1)الوجه   أبلَج  ،ضاءةالوَ  ظاهرَ  رجالً  رأيت  

 قَ  ،يم  س  وَ  ،(3)قلةبه ص   زر  ت  
ويف أشفاره  ،(1)ج  عَ يف عينيه دَ  ،(١)يم  س 

 ،(٢)ثاثة  ويف حليته كَ  ،(8)ع  طَ ويف عنقه َس  ،(7)ل  هَ ويف صوته َص  ،(٦)ف  طَ وَ 

 ،و إن تكلم سام وعاله البهاء ،فعليه الوقار إن صمَت  ،(1١)نأقرَ  ،أزّج 

                                                                        

 . مرشق الوجه، مضيئه( 1)

 . نحول اجلسم( 2)

 . تريد أنه ليس بناحل وال منتفخ( 3)

  حسن ويضء.( ١)

 . سواد( 1)

 . طويل شعر العني( ٦)

 . ب حة وحسن( 7)

 . طول( 8)

 . كثرة الشعر( ٢)

 . حاجباه طويالن ومقوسان ومتصالن( 1١)
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 ،ن قريبوأجالهم وأحسنهم م ،أهباهم من بعيدأمجل الناس و

 نظم   كأن منطقه خرزات   ،(1)ر  ذْ وال هَ  ر  زْ ال نَ  ؛فصل   ،حلو املنطق

 ،(2)رَص  ن ق  م   ه عني  وال تقتحم   من طول   َس أْ ال يَ  ؛بعةرَ  ،نَ رْ يتحدّ 

له  ،وأحسنهم قدراً  فهو أنرض الثالثة منظراً  ،بني غصنني غصن  

 ،مرهتبادروا أل أنصتوا لقوله وإن أمرَ  إن قاَل  ،ون بهرفقاء حيفّ 

 .(١)د  وال مفن   ال عابس   ،(3)حمفود   ،حمشود  

كر لنا من أمره ما هو واهلل صاحب قريش الذي ذ   :قال أبو معبد

إىل ذلك  إن وجدت   فعلنّ وأَل  ،ولقد مهمت أن أصحبه ،كر بمكةذ  

يسمعون الصوت وال يدرون  بمكة عالياً  و أصبح صوت   ،سبيالً 

 :من صاحبه وهو يقول

                                                                        

 . س بالقليل وال بالكثِّيكالمه بنّي وسط، لي( 1)

 . ربعة ليس بالطويل البائن وال بالقصِّي( 2)

 . عنده مجاعة من أصحابه يطيعونه( 3)

 . غِّي عابس الوجه، وكالمه خال  من اخلرافة( ١)
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 جزائه لناس خِّيَ ا رب   ى اهلل جزَ 

و  دى واهتودت بوهمها نزالها باهل 
 

 عبودمَ  ي أم  رفيقني قواال خيمَتو 

 ن أمسى رفيق حممودفقد فاز مَ 
 

قصة أم  :قال ابن كثِّي، حه ووافقه الذهبيأخرجه احلاكم وصحّ  ،حديث حسن قوي

 .معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاً 
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 : من فضائل الرسول

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ١7 - ١1األحزاب:  ژڦ

 ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې ژ -2

 ١١األحزاب: ژ  ېئ ېئ ېئ

 1١7األنبياء:  ژ  گ گ  گ ک ک ژ -3

 ،أنا أكثر األنبياء تبعا  يوم القيامة)) :يه وسلملوقال صىل اهلل ع -١

 .رواه مسلم (( اب اجلنةوأنا أول من يقرع ب

مل ي صدق نبي من األنبياء ما  ،أنا أول شفيع يف اجلنة)) :وقال  -1

 (( وإن نبيا  من األنبياء ما صدقه من أمته إال رجل واحد ،صدقت

 .رواه مسلم

 :ومنعني واحدة ،نتنيفأعطاين ث   ،سألت ريب ثالثا  )) :وقال  -٦

نة ن السألت ريب أ ال وسألته أن  ،طانيهافأع ،هيلك أمتي بالةسِّ

جيعل بأسهم بينهم ال وسألته أن  ،هيلك أمتي بالغرق فأعطانيها
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 .رواه مسلم (القحط :السنة) ((يهان  فمنع  

ةسلط عليهم عدوا  من غريهم فةسألته أن ال ي  )) :ويف رواية 

  .ح األلباين سندهرواه الرتمذي والنسائي وصحّ  (( فأعطانيها

 والنبي )) :وفيه ،اإلُساء وقال أنس بن مالك يف حديث -7

 .البخاري رواه (( وال ينام قلبه ،نائمة عيناه

وأول من  ،أنا سيد ولد آدم يوم القيام)) :وقال رسول اهلل  -8

 .رواه مسلم (( شافع ومشفعوأول  ،ه األرضنتنشق ع

عطيت أ   :ضلت عىل األنبياء بةست  ف  )) :وقال رسول اهلل  -٢

علت يل وج   ،حلت يل الغنائموأ   ،عبرصت بالرون   ،جوامع الكلم

تم يب وخ   ،رسلت إىل اخللق كافةوأ   ،األرض مةسجدا  وطهورا  

 .رواه مسلم ((النبيون

 ب  )) :وقال رسول اهلل  -1١
ثت من خري قرون بني آدم قرنا  ع 

  .البخاري رواه ((القرن الذي كنت منه منحتى كنت  ،فقرنا  

ل رجل ث  كم   ،ثل األنبياء قبلم  ل وث  إن م  )) :وقال رسول اهلل  -11

 ،إال موضع لبنة من زاوية من زواياه ،هه وأمجل  ى بنيانا  فأحةسن  ن  ب  
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ضعت هال و   :ويقولون ،فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لـه

 .البخاري رواه ((وأنا خاتم النبيني ،ةفأنا اللبن   :ة؟ قالهذه اللبن  

وإن  ،النبيني ب خاتم  إين عند اهلل مكتو)) :وقال رسول اهلل  -12

 ،دعوة إبراهيم :وسأخربكم بأول أمري ،ل يف طينتهد  آدم ملنج  

وقد خرج هلا  ،نيورؤيا أمي التي رأت حني وضعت   ،وبشارة عيةسى

لقى عىل م   :لد  نجَ مل  ) ((نور أضاءت هلا منه قصور الشام

  .حه األلباين يف املشكاةحه احلاكم ووافقه الذهبي وصحّ صحّ  (،األرض

 :يف غار حراء فقال ك جربيل إىل رسول اهلل جاء امللَ )) -13

يرجف  ،فرجع هبا رسول اهلل  (1العلق) ژ ڇ ڇ چ چ چژ

لقد خشيت  :اخلربفدخل عىل خدجية بنت خويلد وأخربها  ،فؤاده

إنك لتصل  ،كال واهلل ما خيزيك اهلل أبداً  :فقالت خدجية ،عىل نفيس

وتعني  ،قري الضيفوت   ،عدومب املكس  وت   ،(1)ّل وحتمل الكَ  ،الرحم

                                                                        

  .اليتيم :( الكل1)
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فقالت له  ،فانطلقت به خدجية إىل ورقة بن نوفل ،عىل نوائب احلق

خرب  ه رسول اهلل فأخربَ  ،أخيكبن امن  سمعْ ا يا ابن عمر  ،خدجية

يا  ،ل اهلل عىل موسىالذي نزّ  (1)هذا الناموس :فقال له ورقة ،ما رأى

فقال  ،جك قومكرليتني أكون حيًا إذ خي   ،عاً ذَ ليتني فيها َج 

قط بمثل ما  رجل   مل يأت   ،نعم :؟ قالهم رجّي خم وَ أَ  :اهلل  رسول

 ((وإن يدركني يومك أنرصك نرصًا مؤزراً  ،يود  جئت به إال ع  

  .البخاري رواه

 

                                                                        

 .صاحب الرس وهو جربيل عليه السالم :( الناموس1)
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 : ة الرسولخاتم نبّو

ي رسول اهلل رأيت اخلاتم بني كتفَ  :عن جابر بن سمرة قال -1

، دة محراء مثل بيضة احل  .رواه مسلم ،اممة يشبه جسدهغ 

 ،ودخلت عليه ،رأيت النبي  :عن عبداهلل بن ُسجس قال -2

ورأيت خاتم النبوة  ،رشابه ورشبت من ،وأكلت من طعامه

ع كأنه ،ض كتفه اليرسىغْ يف ن   هنام كأ سود يالنعليه خ   مج 

  .رواه مسلم ،آليلث

سمعت السائب بن يزيد  :عن اجلعد بن عبدالرمحن قال -3

يا  :فقالت ذهبت يب خالتي إىل رسول اهلل  :وليق

فمسح رأيس ودعا يل  ،إن ابن أختي وجع ،اهلل رسول

قمت خلف و (1)ضوئهفرشبت من وَ  ،ثم توضأ ،بالربكة

مثل زر فإذا هو  ،اتم بني كتفيهاخلفنظرت إىل  ،ظهره

 .متفق عليه،(2)لةجَ احلَ 

 

                                                                        

 .املاء الذي توضأ به :ضوئه( وَ 1)

 .بيضة حجل الطِّي :( زر احلجلة2)
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 :طيب رائحة النبي 
أزهر اللون  كان رسول اهلل  :لعن أنس ريض اهلل عنه قا -1

ديباجًا وال  ت  سوما مس ، (1)أإذا مشا تكفّ  ،قه اللؤلؤرَ كأن عَ 

وال شممت مسكًا وال  ،رسول اهلل  حريرًا ألني من كّف 

 متفق عليه  ،عنربًا أطيب من رائحة النبي 

 ،فَعرَق  ،عندنا (2)فقاَل  دخل علينا النبي  :عن أنس قال -2

فاستيقظ  ،فجعلت تسل ت العرق فيها ،فجاءت أمي بقارورة

 :قالت ((؟ما هذا الذي تصنعني ،ليميا أم س  )) :فقال ،النبي 

  .رواه مسلم ،يبوهو من أطيب الطر  ،نايبَ هذا عرقك نجعله ط  

  .حه األلباينصحّ  ،يب إذا أقبلعرف بريح الطر ي   كان  -3

  .البخاري رواه ،يبالطر  كان ال يردّ   أن النبي  -١

 
                                                                        

 .يتهجله من األرض بكلّ مال إىل أمامه لِّيفع ر   :أ( تكفّ 1)

 .أي نام عندنا وقت القيلولة :( فقال عندنا2)
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 : صفة نوم الرسول

يي آخرَ  ،الليل كان ينام أوَل  -1  .متفق عليه ،هوحي 

باسمك اللهم أمـوت )) :إذا أوى إىل فراشه قال كان النبي  -2

احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا )) :وإذا استيقظ قال ،((وأحيـا

 .رواه مسلم (( النشورليه إو

فه اليمنى حتت إذا أخوذ مضجعه وضع ك كان الرسول  -3

رواه  ((ي عذابك يوم تبعث عبادكن  ق   رب  )) :وقال ،خده األيمن

  .حسن صحيح :الرتمذي وقال

 ،يهإذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كف   كان رسول اهلل  -١

قل أعوذ برب ﴿و  ﴾قل هو اهلل أحد﴿ :فنفث فيهام وقرأ فيهام

طاع ثم مسح هبام ما است ﴾قل أعوذ برب الناس﴿و  ﴾الفلق

 ،يبدأ هبام رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ،من جسده

 .متفق عليه ،ع ذلك ثالث مراتنيص

 (جلدأي: )م دَ كانت وسادته التي ينام عليها بالليل من أَ  -1

 .أمحدرواه  ،حشوها من ليف
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 (جلد :أي)م دَ الذي ينام عليه من أَ  كان فراش رسول اهلل  -٦

 .رواه مسلم ،حشوه ليف

يا )) :ر؟ فقالوت  أتنام قبل أن ت   ،يا رسول اهلل :ةعائش تقال -7

 .متفق عليه (( تنامان وال ينام قلبي إن عيني   :عائشة
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 :قراءة الرسول وصالته 
 ١املزمل: ژ  ٿ  ٿ ٿ ژ :قال اهلل تعاىل -1

  .صحيح رواه ابن سعد (أيام)كان ال يقرأ القرآن يف أقل من ثالثة  -2

 ،ثم يقف ﴾احلمد هلل رب العاملني﴿ :ع قراءته آية آيةكان يقطّ  -3

 .صحيح رواه الرتمذي ،ثم يقف ﴾الرمحن الرحيم﴿

فإن الصوت احلةسن  ،وا القرآن بأصواتكمن  يِّ ز  )) :يقول كان  -١

 .أبو داوودرواه  (( يزيد القرآن حةسنا  

 .أمحدرواه  ،اً صوته بالقرآن مدّ  كان يمدّ  -1

 .متفق عليه (الديك)صارخ كان يقوم إذا سمع ال -٦

 .متفق عليه ،كان يصيل يف نعليه -7

 كان يعقد التسبيح بيمينه، صحيح رواه الرتمذي وأبو داود. -8

  .رواه أمحد وأبو داوود ،حسن (هبَ رَ كَ  :هحزبَ ) ىل  َص  ه أمر  بَ كان إذا حزَ  -٢

ورفع  ،كان إذا جلس يف الصالة وضع يديه عىل ركبتيه -1١

يف صفة اجللوس  رواه مسلم ،تي تيل اإلهبام فدعا هباإصبعه اليمنى ال

  .1/8١يف الصالة 

رّ  -11  .النسائي رواهصحيح  .ك إصبعه اليمنى يدعو هباكان حي 
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عىل  أشد   ي  هل   )) :ويقول(، السبابة عند اجللوس يف الصالة) 

  .حسن رواه أمحد )يعني: السّبابة( (( الشيطان من احلديد

( يف الصالة)نى عىل اليرسى عىل صدره كان يضع يده اليم -12

رواه ابن خزيمة وغِّيه وحّسنه الرتمذي، ذكره النووي يف رشح مسلم، 

 . وضّعف حديث وضع اليد حتت الرّسة

احلديث فهو  إذا صح   :إن األئمة األربعة أمجعت عىل قول -13

وضع اليد عىل الصدر يف الصالة وفيكون التحريك  ،مذهبي

 .سنن الصالةوهو من  ،من مذهبهم

 يف الصالة اإلمام   (السبابة)ة حتريك األصبع لقد أخذ بسنّ  -1١

ب كام يف رشح املهذ   ،الشافعية رمحهم اهلل ه وبعض  وغِّي   مالك  

 . 1/١١١ ذكر ذلك حمقق جامع األصول ،(3/١1١)للنووي 

كمة من حتريكها يف احلديث احل    الرسول وقد بني   -11

 ،األصبع يشِّي إىل توحيد اهلل ألن حتريك ،املذكور أعاله

ألنه  ؛وهذا التحريك أشد عىل الشيطان من رضب احلديد

وال ينكر  فعلوى املسلم أن يتبع الرسول  ،يكره التوحيد

 .البخاري رواه (( صلوا كام رأيتموين أصل)) :فقد قال  ،تهسنّ 
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 :صوم النبي 
له ما تقدم من  فرغ  ن صام رمضان إيامنا  واحتةسابا  م  )) :قال  -1

 .متفق عليه ((ذنبه

ن صام رمضان وأتبعه ستا  من شوال كان كصوم م  )) :قال  -2

 .رواه مسلم ((الدهر

فهذا صيام  ،ورمضان إىل رمضان ،ثالث من كل شهر)) :وقال  -3

ر الةسنة التي عىل اهلل أن يكف  حتةسب أ (1)صيام يوم عرفة  ،الدهر كله

حتةسب أ (2)عاشوراء (يوم)م وصيا ،والةسنة التي بعده ،قبله

 .رواه مسلم ((ر الةسنة التي قبلهاهلل أن يكف   عىل

  .رواه مسلم (3)((التاسع إىل قابل ألصومني  لئن بقيت  )) :وقال  -١

                                                                        

 .( الواقف بعرفة ال يصومه1)

 .( العارش من املحرم2)

  .( التاسع من حمرم3)
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 :قال عن صوم يوم االثنني واخلميس؟ ئل رسول اهلل س   -1

فأحب أن يعرض  ،ض فيهام األعامل عىل رب العاملنيعر  يومان ت  ))

  .نه املنذريالنسائي وحّس رواه  ((نا صائمعمل وأ

 .متفق عليه ،عن صوم يوم الفطر واألضحى هنى رسول اهلل  -٦

 شهر إال ،استكمل صيام شهر قط ما رأيت رسول اهلل  -7

 .متفق عليه ،رمضان
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 :الرسول  عبادة
  . 2 - 1املزمل: ژ  پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژ :قال اهلل تعاىل -1

يزيد يف رمضان وال يف  ما كان رسول اهلل  :عائشةالت ق -2

يصيل أربعًا فال تسأل عن  ،غِّيه عىل إحدى عرشة ركعة

 ح  
 ح  ثم يصيل أربعًا فال تسأل عن  ،ن  وهل   وط   ن  ه  سن 

 ن  ه  سن 

 :؟ فقالوترأتنام قبل أن ت   :فقلت ،ثم يصيل ثالثاً  ، ن  وهل   وط  

 .متفق عليه ((ينام قلبيوال  ،تنامان إن عيني   :ياعائشة))

سألت عائشة ريض اهلل عنها عن  :عن األسود بن يزيد قال -3

ثم  ،كان ينام أول الليل :فقالت ،بالليل صالة رسول اهلل 

فإذا كان له  ،ثم أتى فراشه ،ر أوترَ حَ فإذا كان من الس   ،يقوم

نبًا أفاض فإذا كان ج   ،فإذا سمع األذان وثب ،بأهله حاجة أملّ 

 .متفق عليه ،لصالةإىل اال توضأ وخرج إو ،من املاءعليه 

يقوم  ،كان رسول اهلل  :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال -١

يا رسول اهلل تفعل هذا وقد  :فيقال له ،حتى تنتفخ قدماه
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 أفال أكون  )) :قال !اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ غفر

 .متفق عليه ((عبدا  شكورا  

 ،يبنياكم النةساء والطِّ ن د  م   إيلي  ب  بِّ ح  )) : قال رسول اهلل -1

 .أمحد رواه صحيح ((عيني يف الصالة لت قرة  ع  وج  
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 :صفة كالم الرسول 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 ١ - 1النجم: ژ  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

نفيس بيده ما فوالذي  ؛كتب  ا)) :لعبد اهلل بن عمرو وقال  -2

  .حسن رواه أبو داوود ((خرج مني إال احلق

 وتيت جوامع الكلموأ   ،بالرعب رصت  ن  )) :قال رسول اهلل  -3

فبينام أنا نائم أوتيت بمفاتح  ،وطهورا   علت يل األرض مةسجدا  وج  

  .البخاري رواه ((يف يدي تل  ث  ف ،األرض

  .تستخرجوهناذهب رسول اهلل وأنتم  :قال أبو هريرة 

ث ّلت يف ، الكالم القليل ذو املعنى الكثِّي :جوامع الكالم)

 .يدي: أي أ لقيت يف يدي(

 ،كرسدكم هذا يرسد ما كان رسول اهلل  :عن عائشة قالت -١

 .ن جلس إليهحيفظه مَ  ل  ْص فَ  نّي  بَ  ولكنه كان يتكلم بكالم  

 .رواه مسلم (ظاهر :فصل) 

 .متفق عليه ،اهألحص العادّ ه ث حديثًا لو عدّ كان حيدّ  -1
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 .أمحدرواه  ،طويل الصمت كان رسول اهلل  -٦

عيد الكلمة ثالثًا  كان  -7   .البخاري رواه ،ل عنهقَ عت  لي 

الكلمة الصعبة التي  :واملراد ،م عنهحتى ت فهَ  :ويف رواية 

 .حتتاج لإلعادة

  .ع ما بني ذلكدَ ويَ  ،حيب اجلوامع من الدعاء كان النبي  -8

 .أمحدرواه صحيح  (كالم القليل ذو املعنى الكثِّيال :اجلوامع) 

 ،وعال صوته ،ت عيناهإذا خطب امحر   كان رسول اهلل  -٢

حكم صبّ  :ر جيش يقولنذ  حتى كأنه م   ،واشتد غضبه

  مسلمرواه  ،اكمومّس 

 
 

 :صفة حوض الرسول 
 ،ماؤه أبيض من اللبن ، مةسرية شهرض  و  ح  )) :قال رسول اهلل 

ن رشب منه فال يظمأ م   ،وكيزانه كنجوم الةسامء ،من املةسكورُيه أطيب 

 . (وهو اإلبريق ،وزمجع ك   :كيزان) ،البخاري رواه (( أبدا  
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 :من زهد الرسول 
    ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 131طه: ژ  ے ھ ھ ھ ہھ ہ

ن م رسول اهلل  (1)وعن عمر بن اخلطاب يف حديث إيالء -2

لية ،شهراً  أزواجه أال يدخل عليهن   فلام  ،واعتزل عنهن يف ع 

لية ربةليس فإذا  ،دخل عليه عمر يف تلك الع   (2)فيها سوى ص 

ربة من شعِّي معلقة (١)هبة  وأ   (3)من قرظ وإذا هو  ،وص 

ت عينا لَ مَ فهَ  ،ر يف جنبهوقد أث   ،رمال حصِّي عىل مضطجع  

ول اهلل أنت صفوة اهلل من يا رس :قلت   (( ؟كمال  )) :فقال ،عمر

مَ  ،وكرسى وقيرص فيام مها فيه ،خلقه  ،هًا وجه  رّ فجلس حم 

                                                                        

 .ل فَح  :( إيالء1)

 .ما مجع من طعام أو غِّيه :( صربة2)

  .يدبغ به ورق السلم :( قرظ3)

 .قربة من جلد :( أهبة١)
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 أولئك قوم  )) :ثم قال (( ؟يف شك يا ابن اخلطاب و  أ  )) :فقال

جلت هلم طيباهتم يف حياهتم الدنيا   .متفق عليه (( ع 

 ((؟ولنا اآلخرة ،أما ترىض أن تكون هلم الدنيا)) :ويف رواية مسلم

  .(( اهلل عز وجل فامحد  )) :قال ،ىل يا رسول اهللب :فقلت

اضطجع رسول اهلل عىل  :وعن علقمة عن ابن مسعود قال -3

بأيب  :فجعلت أمسحه وأقول ،ر احلصِّي بجلدهفأثّ  ،حصِّي

؟ بسط لك شيئًا يقيك منه تنام عليهأال آذنتنا فن ،أنت وأمي

حتت شجرة  ل  استظ ما أنا والدنيا إال كراكب   ،مايل وللدنيا)) :قال

 .حسن صحيح :الرتمذي وقال (( ثم راح وتركها

 تأيتين أن س  ما د ذهبا  يل مثل أ ح   أنلو )) :وقال رسول اهلل  -١

 ((يينأرصده لد   ءإال يش ءعل  ثالث ليال وعندي منه يش

 .البخاري رواه

ما ترك  :وعن عمرو بن احلارث ريض اهلل عنهام قال -1

ة وال عبدًا وال أمَ  ،نارًا وال درمهاً عند موته دي اهلل  رسول

 ،وسالحه ،إال بغلته البيضاء التي كان يركبها ،وال شيئاً 

 .البخاري رواه ،وأرضًا جعلها البن السبيل صدقة
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 :جوع الصحابة والرسول 
فإذا هو بأيب بكر قاعد وعمر معه  ،ذات ليلة خيرج رسول اهلل 

 .خارج بيوهتام

 .(( ؟ن بيوتكام هذه الةساعةكام مخرج  ما أ)) :الرسول 

 .يا رسول اهلل اجلوع   :أبو بكر وعمر

ني الذي خرج  وأنا والذي نفيس بيده أل  )) :الرسول 

  .((أخرجكام

فذهبوا إىل بيت  ،فقاموا معه ،أن يقوموا يأمرهم الرسول 

فلم  (،أبو اهليثم مالك بن التيهان)رجل من األنصار اسمه 

  .جيدوه يف بيته

  .مرحبًا وأهالً : (طب الرسول ختا)املرأة 

 . (يثماهليعني أبا ) (( ؟أين فالن)) :الرسول 

 . (يأيت باملاء احللو)ذهب يستعذب لنا املاء  :املرأة
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ويلتزم النبي  ،وصاحبيه يأيت أبو اهليثم فينظر إىل رسول اهلل 

  .ويفديه بأبيه وأمه

  .مني أضيافاً  أكرم   اليومَ  ما أحد   ،احلمد هلل :أبو اهليثم

طب أنواع ) .ينطلق أبو اهليثم فيأيت بغصن نخيل فيه ب رس ومتر ور 

 . (التمر حني ينضج

 .وا من هذهل  ك   :أبو اهليثم

 .ينطلق أبو اهليثم ومعه السكني ليذبح هلم شاة

 . (احذر الشاة ذات اللبن) ((لوبإياك واحل  )) :الرسول 

املاء  يأكلون التمر واللحم ويرشبون وصاحباه الرسوول 

 .واو  حتى شبعوا ورَ  ،العذب

عن هذا  ني ل  ةسأ  والذي نفيس بيده لت  )) (:أليب بكر وعمر) الرسول 

ثم مل  ،أخرجكم من بيوتكم اجلوع ،النعيم يوم القيامة

مسلم ومالك رواه  (( ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم

 .والرتمذي
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 :يةستفاد من احلديث

فيخرجون من  ،اجلوع وصحابتوه يشتد به ،كان الرسول  -1

 .لعلهم جيدون طعاماً  ،بيوهتم

ال بأس أن يذهب الرجل إىل تناول الطعام يف بيت أحد  -2

 .أصحابه

التنبيه عىل فضل النعمة، وشكر خالقها، وعدم االشتغال   -3

 .منع  هبا عن امل  

 جيوز للرجل سؤال املرأة من وراء حجاب. -١ 
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 :عيش رسول الله 
 8الضحى: ژ  گ گ گ ژ :هلل تعاىلقال ا -1

 . (فأغناك اهلل عمن سواه ،فقِّيًا ذا عيال كنَت  :أي) 

بنا اهلالل ما  يمرّ لَ  -حممد  آَل  -إن كنا  :وعن عائشة أهنا قالت -2

إال أنه كان حولنا  ،التمر واملاء ،إنام مها األسودان ،نوقد ناراً 

 بلبن يبعثون إىل رسول اهلل  ،أهل دور من األنصار

 .متفق عليه ،ويسقينا من ذلك اللبن بفيرش ،(1)منائحهم

رأى رغيفًا مرققًا حتى  ما أعلم رسول اهلل  :وعن أنس قال -3

 .البخاري رواه ،بعينه قط (2)وال شاة سميطاً  ،حلق اهلل

لقد رأيت رسول اهلل  :وقال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه -١

 الدقل) هقل بطنَ ما جيد ما يمأل من الد ،يتلوى من اجلوع: 

 .رواه مسلم (،التمر يءرد

                                                                        

 .( النوق أو األغنام1)

  .مشوية :( سميطاً 2)
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بخبز  وعن أنس ريض اهلل عنه أنه مشى إىل رسول اهلل  -1

ولقد رهن درعه عند هيودي فأخذ ألهلوه  ،(1)وإهالة سنخة

عند آل حممد  ىما أمةس)) :ولقد سمعته ذات يوم يقول ،شعِّياً 

 .البخاري رواه (( وال صاع حب ،صاع متر

 ،وال جيدون عشاء ، املتتابعة طاويًا وأهلهكان يبيت الليايل -٦

 .حسن رواه أمحد ،وكان أكثر خبزهم الشعِّي

منذ  ما شبع آل حممد  :وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت -7

حتى مىض  ،رّ ب   من خبز –ثالثة أيام تباعاً  –قدموا املدينة 

 .متفق عليه (أي مات)لسبيله 

أي ما ) (( آل حممد قوتا  رزق جعل االلهم )) :وقال رسول اهلل  -8

 .متفق عليه (يسد اجلوع

 
 
 

                                                                        

 .ؤتدم به( دهن متغِّي الرائحة ي  1)
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 :بكاء الرسول 
 :الرسول جالس مع عبداهلل بن مسعود :احلديث األول

 .عيلّ قرأ ا :الرسول 

 !ل؟نز  وعليك أ   ،أقرأ عليك :ابن مسعود

 .يأحب أن أسمعه من غِّي :الرسول 

 :اآلية عبداهلل بن مسعود يقرأ من سورة النساء حتى أتى إىل هذه

 ١1النساء: ژ  گ ک ک ک ک    ڑ ڑ         ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ژ

  .(( ك اآلنحةسب  )) :الرسول 

 .فإذا عيناه تذرفان يلتفت ابن مسعود إىل رسول اهلل 

 .متفق عليه (أي تدمعان)

 :يةستفاد من احلديث

صدق اهلل  :ومل يقل ((ك اآلنحةسب  ))للقارئ  قول الرسول  -1

 .العظيم

  .حيب سامع القرآن من غِّيه  كان الرسول -2

  .أن اخلشوع عند سامع القرآن يكون بالبكاء ال بالصياح -3
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عىل ولده  يدخل الصحابة مع رسول اهلل  :احلديث الثاين

ثم يدخل  ،هله ويشمّ فيأخذه ويقبّ  ،إبراهيم وهو عند مرضعته

 :أي)فيجدون إبراهيم جيود بنفسه  ،الصحابة عليه بعد ذلك

 . (تدمعان)تذرفان  عينا رسول اهلل فجعلت  (يموت

  (؟!تبكي)وأنت يا رسول اهلل  :عبدالرمحن بن عوف

وال نقول  ،والقلب ُيزن ،.. إن العني تدمع.إهنا رمحة)) :الرسول 

 .متفق عليه (( وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون ،إال ما ي رض ربنا

 :يةستفاد من احلديث

  .رصاخ وال نواحجواز البكاء عىل امليت بدون  -1

مع جتنب الكالم  ،مع الرضا بالقدرجواز احلزن عىل امليت  -2

 .الذي يدل عىل السخط
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 :رؤيا الرسول 
 ((فإن الشيطان ال يتمثل يب ،ن رآين يف املنام فقد رآينم  )) :قال  -1

 .البخاري رواه

 ىفإن الشيطان ال يتزي   ،من رآين فقد رأى احلق)) :وقال  -2

  .ق عليهفمت ((يب

وال يتمثل  ،ن رآين يف املنام فةسرياين يف اليقظةم  )) :وقال  -3

 .متفق عليه (( الشيطان يب

 :يةستفاد من هذه األحاديث

 ،ممكنة عىل الوجه الذي ورد يف شامئله أن رؤيا الرسول  -1

  .وغِّي ذلك ،وحليته ،وهيبته ،ولونه ،من طوله

ألحاديث أن الرؤيا لقد ذكر املناوي يف تفسِّي هذه ا -2

فإن رآه  ،أن يراه بصورته الثابتة بالنقل الصحيح :الصحيحة

 .بغِّيها كطويل أو قصِّي أو شديد السمرة مل يكن رآه

رؤية  ((فةسرياين يف اليقظة)) :وذكر املناوي أن معنى قوله  -3

 . (يوم القيامة)خاصة بصفة القرب والشفاعة 

يف الدنيا يقظة  سول أهنم يرون الر :بعض الصوفية عييدّ  -١
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يلزم » :عليهم ابن حجر بقوله ورد   ،استنادًا للحديث الثالث

 ،«وبقاء الصحبة إىل يوم القيامة ،عليه أن هؤالء صحابة

  .وهذا ال يقوله مسلم

قال أبو املواهب الشاذيل  :قرأت يف أحد كتب الصوفية قوله -1

ملا و ،.إىل آخر احلديث املكذوب.. :قال يل رسول اهلل 

 ،ال :هل هو صحايب؟ قال :سألت املؤلف عن هذا الشخ 

بل بينه وبني أيب احلسن الشاذيل مخسة مشايخ وقد رأى 

الصحابة مل يروا الرسول يقظة بعد  :قلت له ،الرسول يقظة

هذا من الكذب عىل  :فقلت يف نفيس ،فلم يقتنع ،موته

ن كذب عل  متعمدا  م  )) :الذي حذر منه بقوله الرسول 

 .متفق عليه (( ليتبوأ مقعده من النارف

ئول شيخ اإلسالم زكريا األنصاري عن رجل زعم أنه رأى س   -٦

العلامء عىل  ونّ   ،بل حيرم ،كرهي   :فقال ،ءيأمر بيش النبي 

  .ؤخذ منها أحكامأن الرؤيا ال ي  

يقظة بعد موته  إن أكرب رد عىل من يدعي رؤية الرسول  -7

 1١١املؤمنون: ژ  ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ژ :قوله تعاىل
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 :وفاة رسول الله 
 ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ     ۇئ وئ وئ ژ :قال اهلل تعاىل -1

   3١األنبياء: ژ ېئ

ها إن اهلل عز وجل إذا أراد رمحة أمة من عباده قبض نبي  )) :وقال  -2

هبا وإذا أراد هلكة أمة عذ   ،طا  وسلفا  بني يدهيافجعله هلا فر   ،قبلها

بوه عينه هبلكتها حني كذ   فأقر   ،فأهلكها وهو ينظر ،ها حي  ونبي  

 .رواه مسلم (( وعصوا أمره

فاختار  ، عبدا  بني الدنيا وبني ما عند اهللإن اهلل خري  )) :وقال -3 

 .البخاري رواه ،فبكى أبو بكر (( ذلك العبد ما عند اهلل

آخر نظرة نظرهتا إىل  :وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -١

 ،كشف الستارة يوم االثنني فنظرت إىل وجهه ،اهلل رسول 

فكاد الناس أن  ،والناس خلف أيب بكر ،كأنه ورقة مصحف

 ،هموأبو بكر يؤمّ  ،ثبتوااأن  :فأشار إىل الناس ،يضطربوا

من آخر ذلك  ،رسول اهلل  ويفوت   ،(السرت)وألقى السجف 

 .متفق عليه ،اليوم
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 نْيَ بَ وإن رأسه لَ  ،بضه اهللق :وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت -1

 .البخاري رواه (أرادت أنه مات يف حضنها)نحري وسحري 

 ملا وجد رسول اهلل  :وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -٦

 :قالت فاطمة ريض اهلل عنها ،من كرب املوت ما وجد

إنه قد  ،ال كرب عىل أبيك بعد اليوم)) :فقال النبي  ،واكرباه

املوافاة يوم  (1)ه أحدا  نليس بتارك محرض من أبيك ما 

 .البخاري رواه(2)((القيامة

بمكة  مكث النبي  :وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال -7

وهو ابن  ويفوت   ،وباملدينة عرشاً  ،وحى إليهي   سنة ثالث عرشة

  .البخاري رواه ،ثالث وستني

مات  ن رسول اهلل إ :وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت -8

 :فقام عمر يقول (،يعني بالعالية باملدينة)نح بكر بالس  وأبو

                                                                        

 .ت هانتواملصيبة إذا عمّ  ،فهو أمر عام لكل واحد ،نزل بأبيك املوت :( أي1)

 .املالقاة حاصلة يوم القيامة :( أي2)
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فكشف عن  ،، فجاء أبو بكرواهلل ما مات رسول اهلل

 ،بت حيًا وميتاً ط   ،بأيب أنت :وقال ،لهفقب   ،اهلل  رسوول

ثم خرج أبو  ،(1)والذي نفيس بيده ال يذيقنك اهلل املوتتني أبداً 

 (،ال تعجل يا عمر :أي)سلك أهيا احلالف عىل ر   :فقال ،بكر

وأثنى عليوه أبو بكر فحمد اهلل  ،فلام تكلم أبو بكر جلس عمر

ومن كان  ،ن كان يعبد حممدًا فإن حممد قد ماتأال مَ  :وقال

 ژ يئ ىئ مئ حئ ژ :وقال ،يعبد اهلل فإن اهلل حي ال يموت

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ  ڄ ڄ ژ :وقال تعاىل ، 3١الزمر: 

 ژ     ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 1١١آل عمران: ژ  ک ک ک ڑڑ

 .البخاري رواه (بكى الناس)فنشج الناس  :قال 

يقول  كان رسول اهلل  :وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت -٢

حتى يرى  إنه مل ي قبض نبي  )): (اىفعَ سليم  م  )أي:  وهو صحيح  

                                                                        

 .حيا ويف النهاية سيموت( أشار بذلك إىل الرد عىل من زعم أنه سي1)
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  .(( ري بني الدنيا واآلخرةثم ي   ،مقعـده من اجلنة

 –ورأسه عىل فخذي –ملا نزل به  :هاقالت عائشة ريض اهلل عن 

يش عليه  :ثم قال ،ثم أفاق فأشخ  برصه إىل السقف ،غ 

وعرفت  :قالت ،إذًا ال خيتارنا :قلت ،((اللهم الرفيق األعىل))

دثنا به وهو صحيح  .متفق عليه ،أنه احلديث الذي كان حي 

هجرية  11يوم االثنني سنة  ويفت   واملعروف أن الرسول  -1١

 .ينبّلغ رسالته وأكمل اهلل به الدر بعد أن 
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 َنِم

 ِةيَِّوَبالنَّ اِقخَلاأَل
 

 ق ُرننا  البَنيَت هلم من األخ
كَن فانهدَم اضطرابا  فخانُوا الرُّ

 ـابُهم فيها َمِهيبا  واكن َجنَـــ
 تُهـــابا أن رُ أجـدَ  ولأَلخــالُق 
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 :من أخالق الرسول 
 ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ :قال اهلل تعاىل-1

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

 11٢آل عمران: ژ  چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ

 ١القلم: ژ  ں ڱ   ڱ ڱ ژ :وقال اهلل تعاىل-2

  .مسلمرواه  ،خلقه القرآن كان -3

  .البيهقيصحيح رواه  ،كان أبغض اخللق إليه الكذب-١

ن إ)) :ولوكان يق ،فاحشًا وال متفحشاً  مل يكن رسول اهلل -1

 .متفق عليه (( كم أخالقا  من خياركم أحةسن  

انًا وال فاحشًا وال لعّ  مل يكن رسول اهلل  :وعن أنس قال-٦

 ،((ينهيم ت  ب  ر  ماله ت  )) (:املعاتبة)عتبة وكان يقول عند املَ  ،اباً سبّ 

  .البخاري رواه (كلمة تقال عند التعجب :نهيمي تترب)

لقاً  ،هاً أحسن الناس وج كان رسول اهلل -7  ،وأحسنهم خ 

 .البخاري رواه

عىل  دع  ايا رسول اهلل  :قيل :وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال-8
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 .رواه مسلم (( عثت رمحةوإنام ب   ،انا  إين مل أ بعث لع  )) :قال ،املرشكني

رواه  ،وي عجبه االسم احلسن، (يتشاءم) كان يتفاءل وال يتطِّي  -٢

  أمحد.

قب   :لعن عمرو بن العاص قا-1١ ل بوجهه كان رسول اهلل ي 

  .خِّي القومين أحتى ظننت  ،وحديثه عيلّ 

 يا رسول اهلل أنا خِّي أو أبو بكر؟ :بن العاص وعمر 

 .((أبو بكر)) :الرسول  

 يا رسول اهلل أنا خِّي أو عمر؟ :عمرو بن العاص 

 .((عمر)) :الرسول  

 .يا رسول اهلل أنا خِّي أو عثامن؟ :بن العاص وعمر 

  .((عثامن)) :لرسول ا 

وددت أين لَ فَ  ،نيقَ فلام سألت رسول اهلل صدَ  :بن العاص وعمر 

  .الرتمذي رواه، مل أكن أسأله

لقيت عبداهلل بن عمرو بن العاص  :وعن عطاء بن يسار قال-11

يف  أخربين عن صفة رسول اهلل  :فقلت ،ريض اهلل عنه
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راة ببعض صفته واهلل إنه ملوصوف يف التو ،أجل :فقال ،التوراة

األحزاب: ژ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ژ :يف القرآن

 ،ليتك املتوكّ سمّ  ،أنت عبدي ورسويل ،رزًا لألمينيوح  ، ١1

وال يدفع  ،اب يف األسواقوال سخّ  ،وال غليظ ليس بفظّ 

قيم  ،ولكن يعفو ويصفح ،السيئة بالسيئة ولن يقبضه اهلل حتى ي 

ويفتح به أعينًا  ، اهللال إله إال :بأن يقولوا ،به امللة والعوجاء

امً  ميًا ، وآذانًا ص  لفاً  ،ع   .البخاري رواه ،وقلوبًا غ 

َ ما خ   :وعن عائشة ريض اهلل عنه قالت-12 بني  رسول اهلل  ِّير

كان  فإن كان إثامً  ،ما مل يكن إثامً  ،أمرين قط إال اختار أيرسمها

 قط إال ءلنفسه يف يش وما انتقم رسول اهلل  ،أبعد الناس منه

  عليه.متفق  ،هبا هلل فينتقم ،نتهك حرمة اهللأن ت  

 ما رضب رسول اهلل  :وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت-13

 ،اهلل إال أن جياهد يف سبيل ،وال امرأة وال خادماً  ،شيئًا قط بيده

 ءنتهك يشإال أن ي   ،قط فينتقم من صاحبه ءيل منه يشوما ن  
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  .مرواه مسل .من حمارم اهلل فينتقم هلل

اشفعوا )) :إذا أتاه السائل أو صاحب احلاجة قال وكان -1١

 .متفق عليه ((ويقيض اهلل عىل لةسان رسوله ما شاء ،ؤجروات  

 كان رسول اهلل  :وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال-11

واهلل ال  :فقلت ،فأرسلني يومًا حلاجة ،قاً ل  ن أحسن الناس خ  م  

فخرجت  ،رين به نبي اهلل ويف نفيس أن أذهب ملا أم ،أذهب

فإذا برسول اهلل  ،عىل صبيان وهم يلعبون يف السوق حتى أمرّ 

 فنظرت إليه وهو يضحك ،بقفاي من ورائي.  

 .(( ك؟حيث أمرت   نيس ذهبت  يا أ  )) :الرسول  

  .أنا أذهب يا رسول اهلل :أنس بن مالك 

 ءواهلل لقد خدمته تسع سنني ما علمته قال ليش :قال أنس 

َ  :هصنعت  
واهلل ما  ،كذا وكذا؟ وال عاب عيّل شيئًا قط فعلَت  مل 

 .رواه مسلم ،أّف قط :قال يل

 ،وربطوه بسارية املسجد «اممةث  »الصحابة سيدًا اسمه  أَُس  -1٦
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 :فقال ((ماذا عندك ثاممة؟)) :فقال ،فخرج إليه رسول اهلل 

نع ،قتل تقتل ذا دمن تَ إ ؛عندي يا حممد خِّي نعم ت  م عىل وإن ت 

فقال  ،منه ما شئت عطَ ت   ْل تريد املال فَس  وإن كنَت  ،شاكر

ثم دخل  ،فانطلق ثاممة فاغتسل ،((أطلقوا ثاممة)) :رسول اهلل 

وأشهد أن حممدًا عبده  ،أشهد أن ال إله إال اهلل :املسجد فقال

واهلل ما كان عىل األرض وجه أبغض إيّل  :يا حممد ،ورسوله

وما  ،الوجوه كلها إيلّ  بأحفقد أصبح وجهك  ،من وجهك

فأصبح دينك أحب الدين  ،كان من دين أبغض إيّل من دينك

فأصبح  ،واهلل ما كان من بلد أبغض إيّل من بلدك ،كله إيلّ 

 :وملا قدم مكة قال له قائل ،بلدك أحب البالد كلها إيلّ 

 ؟ وَت بَ أَص 

 .واللفظ ملسلم باختصار متفق عليه ،أسلمت   ولكنْ  ،ال :قال 
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 :أحاديث في األخالق
 ((كم أخالقا  كم أحاسن  يار  إن من خ  )) :قال رسول اهلل  -1

  .عليه متفق

  .البخاري رواه (( إن من أحبكم ايل  أحةسنكم أخالقا  )) -2

 وخياركم خياركم لنةسائهم ،لقا  أكمل املؤمنني إيامنا  أحةسنهم خ  )) -3

 .وقال: حسن صحيح الرتمذيرواه  (( لقا  خ  

  .ابن ماجهرواه حسن  (( لق اإلسالم احلياءوإن خ   ،لقا  لكل دين خ  إن )) -١

رواه  ((لقه درجة الصائم القائميدرك بحةسن خ  إن املؤمن ل  )) -1

  .داوود أبو

 ((وألطفهم بأهله ،إن من أكمل املؤمنني إيامنا  أحةسنهم أخالقا  )) -٦

  نهالرتمذي وحّس رواه 

 ،لق حةسنوم القيامة من خ  ما من شئ أثقل يف ميزان املؤمن ي)) -7

وقال:  أبو داوود والرتمذي ((يءالفاحش البذ يبغض   اهلل  وإن

  .صحيح حسن

يل  وأقربكم مني جملةسا  يوم القيامة أحاسنكم إإن من أحبكم )) -8
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يل  وأبعدكم مني جملةسا  يوم القيامة إوإن أبغضكم  ،أخالقا  

ول اهلل ما يا رس :قالوا ،واملتشدقون واملتفيهقون ،الثرثارون

كثرون من الكالم امل   :الثرثارون) ((املتكربون :املتفيهقـون؟ قال

 رواه (املتكلمون تفاصحًا وتعظياًم لنطقهم :املتشدقون ،تكلفاً 

  .الرتمذي

٢- ((  
لق الرب  ةسن اخل   .رواه مسلم (( ح 

الناس  ق  وخال   ،هاالةسيئة احلةسنة متح   وأتبع   ،اهلل حيثام كنت اتق  )) -1١

 .وحّسنه الرتمذيرواه  (( حةسنبخلق 

 .وورافقه الذهبي احلاكمصّححه  (( عثت ألمتم صالح األخالقإنام ب  )) -11

؟ عىل أو بمن حترم عليه النار ،أال أخربكم بمن ُيرم عىل النار)) -12

 .وصّححه األلباين بشواهده أمحد والرتمذيرواه  ((كل قريب سهل لني

  .وصّححه األلباين احلاكمرواه  (( نهم خلقا  أحب عباد اهلل إىل اهلل أحةس)) -13 

الذين  ،أكنافا  ون ؤ  وطي امل   ،أكمل املؤمنني إيامنا  أحةسنهم خلقا  )) -1١

 الطربيرواه  ((ؤلفألف وال ي  وال خري فيمن ال ي   ،ؤلفونألفون وي  ي  

  .باينلوحّسنه األ
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ئل  -11 تقوى اهلل )) :فقال ،عن أكثر ما ي دخل الناس اجلنة س 

  .وهو صحيح بشواهده عند حمقق جامع األصول الرتمذيرواه  (( لقةسن اخل  وح  

 أمحد رواه (( لئيم والفاجر خب   ،كريم ر  املؤمن غ  )) :وقال  -1٦

  .وغِّيه وحّسنه األلباين

  إن   ؛فنون كاجلمل األن  نون لي  املؤمنون هي  )) -17
نيخ ن أ  إو ،انقاد   يد  ق 

  .أللباين يف املشكاة أنه حسن لغِّيهوذكر ا الرتمذيرواه  (( استناخ

املؤمن الذي يالط الناس ويصرب عىل أذاهم خري من املؤمن )) -18

  .وحّسنه احلافظ يف الفتح أمحدرواه  (( الذي ال يالط الناس وال يصرب عىل أذاهم

خياركم أطولكم أعامرا   :قال ،بىل :أال أنبئكم بخياركم؟ قالوا)) -1٢

  .وقال األلباين: حسن لغِّيه ،أمحدرواه  (( وأحةسنكم أخالقا  

صدق  :فيك فال عليك ما فاتك من الدنيا إذا كني  أربع  )) -2١

 أمحدرواه  (( وعفة مطعم ،وحةسن اخللق ،وحفظ األمانة ،احلديث

  .وصّححه األلباين يف السلسلة ،وغِّيه

علام  و ،تا  تا  وال متعنِّ إن اهلل مل يبعثني معنِّ )) -21  (( ميرسا  ولكن بعثني م 

 .(طالب املشقة :تاملتعنر  ،ن يشق عىل الناسمَ  :تاملعنر ) .رواه مسلم
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ق  ض اجلنة ملن ترك امل  ب  يف ر   بيت   أنا زعيم  )) -22  ،ا  راء وإن كان حم 

وبيت يف  ،وبيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا  

رواه  (دالاجل :راءامل   ،أسفل :ربض) (( هلق  خ   ن  أعىل اجلنة ملن حةس  

 .وحّسنه األلباين يف السلسلة وهو يف رياض الصاحلني أبو داوود
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 :في األخالق من دعاء الرسول
ال هيدي  ،ين ألحةسن األعامل وأحةسن األخالقهد  االلهم )) -1

ال يقي  ،ي سيئ األعامل وسيئ األخالقن  وق   ،ا إال أنتهألحةسن

 .ّححه األرناؤوط يف جامع األصولوص النسائيرواه  ((سيئها إال أنت

اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعامل )) -2

  .وصّححه األلباين الرتمذيرواه  ((واألهواء واألدواء

  .البخاري رواه ((وأصلح ذات بيننا ،ف بني قلوبنااللهم ألِّ )) -3

له زكاة جعلها ابته أو لعنته ففأي املةسلمني سب   ،اللهم إنام أنا برش)) -١

  .رواه مسلم ((وأجرا  

 ،عليه عليهم فاشقق   قي ش  ف   ،من أمر أمتي شيئا   ـي  ل  ن و  اللهم م  )) -1

 .رواه مسلم ((هب هبم فارفق   فرفق   ،من أمر أمتي شيئا   يل   ومن و  

 .رواه مسلم ((اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع)) -٦

لقي نتاللهم كام حةس  )) -7 لقي فأحةسن خ  وصّححه األلباين  أمحده روا ((خ 

 .(1١٢٢يف املشكاة رقم )
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 :العفو عند الخصام
والنبي  ،أن رجالً شتم أبا بكر :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه -1

 فلام أكثر رد عليه بعض قوله ،جالس يتعجب ويبتسم، 

 .فلحقه أبو بكر ،وقام فغضب النبي 

 ام رددت  فل ،يا رسول اهلل كان يشتمني وأنت جالس :أبو بكر

 .وقمَت  عليه بعض قوله غضبَت 

عليه وقع  فلام رددت   ،عليه ك يرد  ل  كان معك م  )) :الرسول 

لم  :حق كلهني  ثالث   :يا أبا بكر، (أي حرض)الشيطان  ما من عبد ظ 

 لوما فتح رج ،ه  رص   هبا ن   اهلل  إال أعزي  ،عنها هلل عز وجل (1)يض  غ  ي  ف   ،ظلمةبم  

باب  لوما فتح رج ،اهلل هبا كثرة ا صلة إال زادهيريد هب (2)عطية باب

وحّسنه األلباين يف املشكاة  أمحدرواه  ((اهلل هبا قلة يريد هبا كثرة إال زاده (3)مةسألة

 .(11١2رقم )

                                                                        

 .( يعفو عنها1)

 .باب صدقة يعطيها لغِّيه :( أي2)

 .يسأل الناس املال :( أي3)



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية يةقطوف من الشامئل املحمد 

 
12 
 ((املظلوم د  ت  البادئ ما مل يع   ان ما قاال فعىلب  ت  ةس  امل  )) :وقال  -2

  .مسلم رواه

 ابتدأ اإلنسان باألذية أو السّب  جواز جمازاة من :عىل احلديث لي د  

ألنه املتسبب لكل ما قاله  ،وأن إثم ذلك عائد عىل البادئ ،بمثله

فيخت  به إثم  إال أن يعتدي املجيب يف أذيته بالكالم، ،املجيب

 .وقب بهيف مثل ما ع   له ألنه إنام أذن ،عدوانه

 ۈ  ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ژ :قال تعاىل

 ١١الشورى: ژ  ۈ

كام مر يف حديث أيب  ،والصرب واالحتامل أفضل كافأةدم املوع

  .هريرة األول

  .متفق عليه ((مص  اخل   د  ل  إن أبغض الرجال إىل اهلل األ  )) :وقال  -3

 ،صاحبه اء الذي حيّج رَ من كان شديد امل   أن اهلل يبغض   :ومعناه

لغِّي غرض  ،طعنك يف كالم غِّيك إلظهار خلل فيه :راءوحقيقة امل  

 هذا رشح الصنعاين  .وى حتقِّي قائله وإظهار مزيتك عليهس
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 :من تواضع الرسول 
 88احلجر: ژ  ۆئ ۆئ ۇئ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 كان رسول اهلل  :عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -2

لقاً  وهوو  ،مِّيأبو ع   :وكان يل أخ يقال له ،أحسن الناس خ 

 غر  ن  ل   ((؟غريما فعل الن   ،مريبا ع  يا أ)) :كان إذا جاءنا قال ،يمط  فَ 

 .متفق عليه (طائر يشبه العصفور)به  ب  عكان يل

سألت عائشة  :وعن األسود بن يزيد النخعي رمحه اهلل قال -3

 :يصنع يف بيته؟ قالت ما كان رسول اهلل  :ريض اهلل عنها

فإذا حرضت الصالة يتوضأ وخيرج  ،أهله (1)يكون يف مهنة

 .يهمتفق عل ،للصالة

 (2)ةإن كانت األمَ  :وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -١

                                                                        

 .( حوائج أهله وخدمتهم1)

 .مشكالهتاهلا  حللي ( اجلارية يذهب معها الرسول 2)



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية يةقطوف من الشامئل املحمد 

 
11 

  .البخاري رواه .فتنطلق به حيث شاءت ،لتأخذ بيد رسول اهلل 

ما كان شخ  أحب  :وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -1

ملا  ،وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له ،إليهم من رسول اهلل 

  .بسند صحيح د والرتمذيأمحروه  ،يعلمون من كراهيته لذلك

النصارى عيةسى ابن  طروين كام أطرت  ال ت  )) :وقال رسول اهلل  -٦

، البخاري رواه ((عبداهلل ورسوله :فقولوا ،فإنام أنا عبد ،مريم

 .(الزيادة يف املدح :اإلطراء)

 ،ويمسح رؤوسهم ،كان يزور األنصار وي سلم عىل صبياهنم -7

  .النسائيرواه 

  .احلاكم رواه صحيح ،وسكتأ ،ل شيئًا إال أعطاهكان ال ي سأ -8

 ،ويعود مرضاهم ،كان يأيت ضعفاء املسلمني ويزورهم -٢

 .رواه أبو يعىلصحيح  ،ويشهد جنائزهم

وي ردف ويدعو  ،الضعيف يفي زج ،كان يتخلف يف املسِّي -1١

 .(يسوق الضعيف ليلحق بأهله :يزجي) صحيح أبو داوود ،هلم

قرص ويَ  ،طيل الصالةوي   ،اللغو ويقّل  ،كثر الذكركان ي   -11
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 مع األرملة يشوكان ال يأنف وال يستكرب أن يم ،اخلطبة

 .لنسائيارواه صحيح  ،واملسكني والعبد حتى يقيض له حاجته

قل تويع ،ويأكل عىل األرض ،كان جيلس عىل األرض -12

رواه صحيح  .، وجييب دعوة اململوك عىل خبز الشعِّيالشاة

 .الطرباين

 .الطرباينرواه صحيح  ،رضبوا عنهدفع عنه الناس وال ي  كان ال ي   -13 

 .البخاريرواه  .كان ال يرد الطيب -1١

يا  ،ينبو  يا ز  )) :ويقول ،كان يالعب زينب بنت أم سلمة -11

  .رواه الضياءصحيح  .مراراً  ((ينبو  ز  

وأبو بكر  أتاين رسول اهلل  :عن جابر ريض اهلل عنه قال -1٦

  .البخاري اهرو .يمشيان

م مر عىل صبيان يلعبون فسلّ  :وعن أنس أن رسول اهلل  -17

 .رواه مسلم .عليهم

 كان رسول اهلل  :وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت -18

ويعمل يف بيته كام يعمل أحدكم  ،وخييط ثوبه ،خيصف نعله
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وحيلب  ، ثوبهيفيّل  ؛كان برشًا من البرش :وقالت ،يف بيته

 .وصّححه األلباين الرتمذيرواه  .هوخيدم نفس ،شاته

 ،وأنا ابن ثامن سنني خدمت رسول اهلل  :وعن أنس قال -1٢

فإن  (،تلفهلك وأ  أ   :أي)يت فيه قط أ   ءفام المني عىل يش

رواه  ((كان ءفإنه لو ق يض يش ،دعوه)) :من أهله قال المني الئم  

  وصّححه األلباين. البيهقي
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 :اضعأحاديث في التو
حتى ال يفخر أحد  ،إن اهلل أوحى إيل  أن تواضعوا)) :قال  -1

  .رواه مسلم ((أحد عىل أحد عىل أحد وال يبغي

وما زاد اهلل عبدا  بعفو  ،ما نقصت صدقة من مال)) :وقال  -2

  .رواه مسلم ((وما تواضع أحد هلل إال رفعه ،ا  إال عز  

هدي ايل  ولو أ   ،جبتأل  راع أو ذراع لو د عيت إىل ك  )) :وقال  -3

 .البخاري رواه ((قبلتذراع أو كراع ل  

 كانت ناقة رسول اهلل  :وعن أنس ريض اهلل عنه قال -١

فجاء أعرايب عىل  ،قسبَ أو ال تكاد ت   ،قسبَ ال ت   (ضباءالعَ )

ذلك عىل املسلمني حتى  فشق   ،هافسبقَ  (مجل)ود له ع  قَ 

 ء أن ال يرتفع يشعىل اهلل حق  )) :اهلل  فقال رسول ،عرفه

  .البخاري رواه ((همن الدنيا إال وضع  
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 :رينعاقبة المتكبِّ
   حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ  حئ ژ :قال اهلل تعاىل -1

   38 - 37اإلُساء: ژ  مج حج يث ىث         مث جث يت ىت مت  خت

        جب يئ ىئ مئ حئ یجئ    ی ی ی  ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ژ :وقال تعاىل -2

 ىث مث      جث    يت متىت خت حت جت يب ىب مب خب حب

   1٢ - 18لقامن:  ژ  يث

والكربياء  ،إزاري العز   :يقول اهلل عز وجل)) :وقال  -3

 .رواه مسلم ((بتهن نازعني شيئا  منهام عذ  فم   ،ردائي

بر  :املعنى صف هبام ألن املتّ  ،باإلزار والرداء والكربياء   العز   هَ ش 

ه ال يشاركه يف وأن ،كام يشمل اإلنسان اإلزار والرداء ،يشمالنه

العز والكربياء إزاره  :فكذلك اهلل عز وجل ،إزاره وردائه أحد  

ذكره ابن ، فرضبه مثاًل لذلك ،فال ينبغي أن يرشكه فيهام أحد ،ورداؤه

 األثِّي يف جامع األصول.

 ،رب  ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من ك  )) :وقال  -١

 ،ةوبه حسنًا ونعله حسنإن الرجل حيب أن يكون ث :فقال رجل
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 مط  وغ   ،بطر احلق :رب  الك   ،إن اهلل مجيل ُيب اجلامل :قال

 :غمط الناس ،اً ًا وجترّب ه تكرب  رد   :بطر احلق) .((الناس

 . (احتقارهم

 ،يف قلبه مثقال حبة خردل من إيامن أحد   ال يدخل النار  )) :ويف رواية

  .مسلمرواه  ((ربمن ك  يف قلبه مثقال حبة خردل  أحد   وال يدخل اجلنة  

 :معنى احلديث

 .ًا، غمط الناس: احتقارهمًا وجترّب ه تكرب  بطر احلق: رد   -1

ال )) :ذكر اإلمام النووي يف رشح صحيح مسلم هذا احلديث -2

ال يدخلها  :أي ((ربيدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من ك  

وإما أن  ،ازيهفإما أن جي ،حتى ينظر اهلل فيه ،مع املتقني أوالً 

  .يعفو عنه

من خردل من كان يف قلبه مثقال حبة  ال يدخل النار  )) :وقوله -3

  .يعني به دخول ختليد وتأبيد ((إيامن

 ،ر يف صور الرجالون يوم القيامة أمثال الذي  املتكرب  رش  ُي  )) :وقوال  -١
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 :ةساقون إىل سجن جهنم يقال لـهي   ،يغشاهم الذل من كل مكان

عصارة أهل النار طينة من ةسقون ي   ،علوهم نار األنيارت (بولس)

وحّسنه،  الرتمذيرواه )طينة اخلبال: صديد أهل النار(  ((اخلبال

  .ووافقه حمقق جامع األصول

 ،ة اجلاهلية وفخرها باآلباءي  ب  قد أذهب اهلل عنكم ع  )) :وقال  -1

 ((ق من ترابل  وآدم خ   ،الناس بنو آدم ،وفاجر شقي ،مؤمن تقي

  .نهالرتمذي وحس  رواه  (ربهاك   :ة اجلاهليةيّ بّ ع  )

 ،ل رأسهمرجِّ  ،ة تعجبه نفةسهل  بينام رجل يميش يف ح  )) :وقال  -٦

فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم  ،إذ خةسف اهلل به ،شيتهيتال يف م  

 (يغوص يف األرض :يتجلجل ،حرسر أي م   :لرجر م  ) ((القيامـة

 .متفق عليه
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 :نبي لم المن ِح
 ژ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 1٢٢األعراف:  

كنت أميش مع النبي  :عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال -2

، ه ذَ بَ فج ،فأدركه أعرايب ،ظ احلاشيةيوعليه ب رد نجراين غل

حتى نظرت إىل صفحة عاتق رسول اهلل  ،بردائه جبذة شديدة

  ّد من شدقد أث  ،يا حممد :قال ،ة جبذتهرت هبا حاشية الرب 

ر يل من مال اهلل الذي عندك ثم  ،اهلل  رسولفالتفت  ،م 

  .متفق عليه ،ثم أمر له بعطاء ،ضحك

إن )) :القيس عبد قال ألشّج  أن النبي  :وعن ابن عباس -3

  .رواه مسلم ((لم واألناةاحل   :هام اهللصلتني ُيب  فيك خل  

فاستيقظ  ،ثم نام ،فهق هبا سيلّ عحتت شجرة ف نزل النبي  -١

هـذا  إني )) :فقال النبي  ،وعنده رجل وهو ال يشعر به

فها  ،الةسيف   فشام   ،اهلل  :ن يمنعك؟ قلت  م   :فقال ،يفاخرتط سي

 ،واللفظ للبخاري خمترصاً متفق عليه  ،ثم مل يعاقبه ((هو ذا جالس

أعاده  :السيَف  فشامَ  ،ه من غمدهسلّ  :اخرتط سيفي)

 .(لغمده
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 :ضب وعالجهالغ
 ڳ گ گ گ گ    ک           ک ک ک ژ :قال اهلل تعاىل -1

   37الشورى: ژ  ڳ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ      ٺ ٺ ژ :وقال اهلل تعاىل -2

 13١آل عمران: ژ  ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

لنفسه إال أن  .. وما انتقم رسول اهلل . :وعن عائشة قالت -3

 .متفق عليه ،فينتقم هلل هبا ،رمة اهللنتهك ح  ت  

نفذه دعاه اهلل عىل ن كظم غيظا  وهو يقدر أن ي  م  )) :ال وق

رواه  ((ور شاءه يف أي احل  ري  حتى ي ،رؤوس اخلالئق يوم القيامة

 .وقال األلباين يف املشكاة: حسن الرتمذي وأبوداود

إنام الشديد الذي يملك نفةسه  ،عةرص  ليس الشديد بال)) :وقال  -١

  .متفق عليه ((الغضب دعن

لعيل  ،ني وال تكثر عيلّ أوص   :فقال رجل إىل النبي  جاء -1

  .البخاريرواه  ((ال تغضب )):فقال رسول اهلل  ،أحفظ

د قال -٦  ،رجالن عند النبي  استّب  :وعن سليامن بن رص 

 قد امحرّ  ،وأحدمها يسب صاحبه مغضباً  ،ونحن عنده جلوس
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نه ما إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب ع )) :النبي قال  .وجهه

 .((أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :جيد

 ؟أال تسمع ما يقول النبي  :الصحابة للرجل

 .متفق عليه ،إين لست بمجنون :الرجل الغاضب

 گ  ک ک ژ :وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قوله تعاىل -7

   3١فصلت: ژ  ڱ ڱ         ڳ ڳ ڳ ڳ گ       گ گ

فإذا فعلوا  ،عفو عند اإلساءةوال ،الصرب عند الغضب :قال      

البخاري رواه  ،وخضع هلم عدوهم كأنه ويل محيم ،هم اهللعصمَ 

 .يقاً تعل

لق من  )): وقال  -8     إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خ 

أخرجه  ((النار، وإنام ت طفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

 سنة.أبو داود وحّسنه شعيب األرناؤوط يف رشح ال

فإن ذهب عنه  ،إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس)) :وقال  -٢

وحّسن إسناده شعيب األرناؤوط  أبو داودرواه  ((وإال فليضطجع ،الغضب

  .يف رشح السنة
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 :من معجزات الرسول 
وأنتم  ،اآليات بركة كنا نعدّ  :عن عبداهلل بن مسعود قال-1

  :املاء فقل   ،يف سفر كنا مع رسول اهلل  ،وهنا ختويفاً تعدّ 

 .((من ماء ةفضل إيلي طلبوا ا )) :الرسول 

يده يف  دخل الرسول في   ،الصحابة جييئون بإناء فيه ماء قليل

  .اإلناء

  .((والربكة من اهلل ،هور املباركعىل الطي  حي   )) :الرسول 

 ،لقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع الرسول  :ابن مسعود

 ،ؤكلع تسبيح الطعام وهو ي  ولقد كنا نسم

  .البخاري رواه

يف سفر هو  ى رسول اهلل َُس  :وعن عمران بن حصني قال -2

رجلني  فأرسل النبي  ،فأصاهبم عطش شديد ،وأصحابه

  :أو غِّيمها ،أحسبهام عليًا والزبِّي ،من أصحابه
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ومعها بعري  ،إنكام ستجدان امرأة بمكان كذا وكذا)) :الرسول 

 .((ياين هبات  أف ،نعليه مزادتا

زادتني عىل مالصحابيان يأتيان املرأة فيجداهنا قد ركبت بني 

 . (ربتان من جلدق   :مزادتان)البعِّي 

  .أجيبي رسول اهلل  :الصحابيان للمرأة

التارك  :أي) ؟!؟ هذا الصابئومن رسول اهلل :املرأة تسأل

 .(لدين آبائه

 .اً هو رسول اهلل حق ،هو الذي تعنني :الصحابيان

ها ويوضع يف يزادتمؤخذ من فيأمر أن ي   ،تأيت املرأة إىل الرسول

ثم أعاد املاء يف  ،ثم يقول يف املاء ما شاء اهلل أن يقول ،اإلناء

ثم أمر الناس فملؤوا  ،تحتافف   ،ثم أمر بفتح املزادتني ،املزادتني

  .قاء إال ملؤوهإناء وال س   (يرتكوا)عوا دَ فلم يَ  ،آنيتهم وأسقيتهم

يل كان حتى  :ال عمرانق   .يّل أهنا مل تزدد إال امتالءإخي 

ثم أمر الصحابة أن  ،بسط ثوب املرأةأن ي   يأمر الرسول 
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  .حتى مأل هلا ثوهبا ،حيرضوا شيئًا من زادهم

 ،ا مل نأخذ من مائك شيئا  فإن   ؛اذهبي)) :للمرأة الرسول 

  .((اهلل سقانا ولكن

  .تأيت أهلهاتأخذ املرأة الزاد واملزادتني و

اهلل  أو إنه لرسول ،جئتكم من عند أسحر الناس :املرأة ألهلها

  .حقاً 

 ،سلموا كلهمفي   ،إىل الرسول  (احلي)واء يأيت أهل ذلك احل  

  .متفق عليه

 :يةستفاد من هذه املعجزة

ولذلك  ،قد ي طلع اهلل رسوله عىل بعض املغيبات عندما يريد -1

  .املرأة التي حتمل املاء أصحابه عن مكان أخرب الرسول 

نظر الصحابة إىل أن املاء املبارك الذي ينبع  يلفت الرسول  -2

من بني أصابعه إنام بركته من اهلل وحده الذي خلق هذه 

عىل توجيه أمته إىل  من الرسول  صحروهذا  ،املعجزة
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 .((اهلل الربكة من)) :ولذلك قال ،قهم باهلل وحدهالتوحيد وتعلّ 

تارك دين آبائه  :أي ،صابئ :رشكون يقولون ملن أسلمكان امل -3

ليرصفوا الناس عنه  ،الذين يدعون األولياء من دون اهلل

ن دعا إىل التوحيد وأمر بدعاء اهلل مَ  :ويف عرصنا ،ونهويذمّ 

حسب  ،ر من دعاء غِّي اهلل من األنبياء واألولياءوحده وحذّ 

فوا الناس عن ليرص «ايبوهّ » :أمر اهلل ورسوله قال الناس عنه

وشاء اهلل  ،ألنه يف نظرهم كالصابئ يف نظر املرشكني ،دعوته

وهو اسم من  «الوهاب»نسبة إىل  «وهايب»أن تكون كلمة 

  .هب له التوحيدأسامء اهلل الذي و  

كافأ املرأة التي أن ت   أمر الرسول  :املكافأة عىل اإلحسان -١

 ،بعد أن أعاد هلا املاءفموأل ثوهبوا زادًا  ،أعطتهم قلياًل من املاء

  .((ولكن اهلل سقانا)) :وقال هلا ،ءومل ينق  منه يش

لقد تأثرت املرأة هبذه املعجزة واملعاملة الطيبة التي لقيتها من  -1

إنه  :فعادت إىل قومها تقول هلم ،وصحابته الرسول 
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وتكون النتيجة أن ي سلم أهلها ومن معهم  ،اهلل حقاً  لرسول

  .مجيعاً 

اهلل  وهبذه األخالق احلسنة نرص ،ا احلرص عىل التوحيدهبذ -٦

ويوم ترك املسلمون  ،م يف املعمورةالاملسلمني وانترش االس

 وال عزّ  ،التوحيد واألخالق الفاضلة أصاهبم الذل واهلوان

 .هلم إال بالرجوع إىل التوحيد واألخالق

 ١١احلج: ژ  ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ژ
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 :من صبر النبي 
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

   128 - 127النحل: ژ حب

  :حديث متفق عليه -2

 أشد من يوم أحد؟ كان هل أتى عليك يوم   :عائشة للنبي 

وكان أشد ما لقيت منهم يوم  ،لقد لقيت من قومك )) :الرسول 

إىل  يفلم جيبن ،كالل يل بن عبدليا نفيس عىل ابن عبد إذ عرضت   ،العقبة

رن إال وأنا بق  ستفق أفلم  ،فانطلقت وأنا مهموم عىل وجهي ،ما أردت

فنظرت فإذا فيها  ،تنيفإذا أنا بةسحابة قد أظل   ،فرفعت رأيس ،(1)الثعالب

 .((جربيل

                                                                        

  .( جبل بني الطائف ومكة1)



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية يةقطوف من الشامئل املحمد 

 
81 

وما ردوا  ،إن اهلل قد سمع قول قومك لك :«ينادي»جربيل 

 .مر بام شئت فيهمك اجلبال لتأوقد بعث إليك ملَ  ،عليك

يا حممد إن اهلل قد  :«يسلم عىل الرسول ويقول»ك اجلبال ملَ 

وقد بعثني ربك إليك  ،ك اجلبالوأنا ملَ  ،سمع قول قومك لك

 .(جبالن بمكة)طبق عليهم األخشبني إن شئت أن أ   ،لتأمرين بأمرك

رج اهلل من أصالهبم من يعبـد اهلل )) :الرسول  بل أرجو أن ي 

 .((رشك به شيئا  وحده وال ي

 :حديث متفق عليه -3

  :امً َس قَ  م رسول اهلل َس قَ  :وعن ابن مسعود قال

  .هبذا وجه اهلل أ ريد ما: رجل يقول

 :أي) ر وجههفيتمعّ  :ابن مسعود يذكر كالم الرجل للرسول 

 (.يتغِّي

 ((قد أوذي بام هو أشد من هذا فصرب   ،موسى اهلل  يرحم  )) :الرسول 

 .متفق عليه
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  :حديث رواه مسلم -١

فجعل  ،رأسه شّج وي   ، رباعيتهكرَس يف غزوة أحد ت   الرسول 

 :يسلت الدم عنه ويقول

فلح قوم شجي )) :الرسول  وهو  ،هم وكرسوا رباعيتهوا نبيي كيف ي 

 ((يدعوهم إىل اهلل؟

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ    ہ ہ ژ :القرآن ينزل 

   128آل عمران:  ژ ڭ

وهو متوسد ب ردة له  إىل رسول اهلل  شكونا :عن خباب قال -1

 :أال تدعو لنا؟ فقال ؟أال تستنرص لنا :فقلنا ،يف ظل الكعبة

اء ثم  ،حفر لـه يف األرضؤخذ الرجل في  ن قبلكم ي  قد كان م  )) جي 

علثم  ،رأسه فوق جعلباملنشار في    ،بفرقتني ما يرصفه عن دينه جي 

ه ذلك عن فا يرصم ،مشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمهوي  

هذا األمر حتى يةسري الراكب من صنعاء إىل  يتمني ول  ، دينه

  .البخاري رواه ((ولكنكم تةستعجلون ،إال اهلل شىحرضموت ال ي
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 :فق الرسول ن ِرِم
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 128التوبة: ژ  ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ

  :احلديث األول

ينام نحن يف املسجد مع رسول اهلل ب :نس ريض اهلل عنه قالأعن 

 فقام يبول يف املسجد ،إذ جاء أعرايب. 

 . (تركْ ا :أي)مه مه  :«يصيحون به»أصحاب الرسول 

 . (ال تقطعوا بوله ) ((ال تزرموه دعوه)) :الرسول 

 .ثم يدعو الرسول األعرايب ،يرتك الصحابة األعرايب يقيض بوله

من هذا البول  ءتصلح ليش إن املةساجد ال )) :الرسول لألعرايب

  .((إنام هي لذكر اهلل والصالة وقراءة القرآن ،والقذر

 ،ينبعثوا معرس  ومل ت   ،ينعثتم ميرس  إنام ب  )) :ألصحابه  الرسول

  .((وا عليه دلوا  من املاءب  ص  

 .وال ترحم معنا أحداً  ،وحممداً ني رمحْ االلهم  :األعرايب
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 (قت واسعاً ضيّ  :أي) ((رت واسعا  لقد حتج  )) :الرسول 

  .عليه متفق

  :احلديث الثاين

بينا أنا أصيل  :لمي ريض اهلل عنه قالوعن معاوية بن احلكم الس  

  (نيأي املصلّ )إذ عطس رجل من القوم  مع رسول اهلل 

  .يرمحك اهلل :معاوية للعاطس

  .ون ينظرون يل منكريناملصلّ 

 !؟ظرون إيلّ ما شأنكم تن !اهأمّ  كَل ث  او :معاوية خياطبهم

فسكت عندما  ،ون يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم ليسكتاملصلّ 

  .تونه حتى انتهت الصالةرآهم يصمّ 

ما رأيوت معلاًم قبله وال  : هو وأمييببأ :معاوية يمدح الرسول

وال شتمني  ،وال رضبني ،ينرَ هَ فواهلل ما كَ  ،بعده أحسن تعلياًم منه

 .(ينقهرَ  :ينكهرَ )
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 ،من كالم الناس ءذه الصالة ال يصلح فيها يشإن ه)) :الرسول 

 .((إنام هي التةسبيح والتكبري وقراءة القرآن

وقد جاء اهلل  ،إين حديث عهد بجاهلية ،يا رسول اهلل :معاوية

عون الذي يدّ )وإن منا رجاالً يأتون الكهان  ،باإلسالم

 . (علم الغيب

  .((مفال تأهت  )) :الرسول 

  .(يتشاءمون)ون ومنا رجال يتطِّّي  :معاوية

أي ال ) ((مهن  فال يصد   ،جيدونه يف صدورهم ءذاك يش)) :الرسول 

فإن ذلك ال يؤثر نفعًا  ،يمنعهم ذلك عن وجهتهم

 .رواه مسلم( وال رضاً 

  :احلديث الثالث

 .إن اليهود أتوا النبي  :وعن عائشة قالت

 .(املوت عليك)السام عليك  :اليهود

 .((وعليكم)) :الرسول 



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية قطوف من الشامئل املحمدية

 
82 

 .عليكم كم اهلل وغضَب ولعنَ  ،السام عليكم :ةعائش

وإياك والعنف  ،عليك بالرفق ،مهال  يا عائشة)) :الرسول 

 .((والفحش

 مل تسمع ما قالوا؟  أوَ  :عائشة

وال  ،ةستجاب يلفي   ،عليهم رددت   :لتمل تةسمعي ما ق   أو  )) :الرسول

 .البخاري رواه ((ةستجاب هلم يف  ي  

فإن اهلل ال ُيب الفحش  ، فاحشةالتكوين)) :سلمويف رواية مل 

 .((والتفحش
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  :فقأحاديث الرِّ
ويعطي عىل الرفق ما ال  ،إن اهلل رفيق ُيب الرفق)) :قال  -1

  .رواه مسلم ((يعطي عىل العنف وما ال يعطي عىل سواه

 ،وإياك والعنف والفحش ،بالرفق عليك)) :لعائشة وقال  -2

إال  ءيشنزع من وال ي   ،هإال زان   ءإن الرفق ال يكون يف يش

  .رواه مسلم (هأي عابَ ) ((هشان  

فإن اهلل إذا أراد بأهل بيت خريا   ،رفقيايا عائشة )) :وقال  -3

  .أمحدرواه صحيح  ((أدخل عليهم الرفق

رم اخلري كله)) :وقال  -١ رم الرفق ُي    .رواه مسلم ((من ُي 

قد أ عطي حظه من حظه من الرفق ف يعطمـن أ  )) :وقال  -1

رم حظه من اخلري ،اخلري رم حظه من الرفق فقد ح  رواه  ((ومن ح 

  .وحّسنه األرناؤوط أمحد والرتمذي

إذا بعث أحدًا من أصحابه يف بعض  كان رسول اهلل  -٦

  .متفق عليه ((واوا وال تعرسِّ ويرسِّ  ،رواوا وال تنفِّ برشِّ  )) :أمره قال

فأسمع  ،صالة وأنا أريد أن أطيلهاإين ألدخل يف ال)) :وقال  -7
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د أمه من ج  ز يف صاليت مما أعلم من شدة و  فأجتو   ،بكاء الصبي

 .(حزن أمه :د أمهْج وَ  ،ال أطيل :زأجتوّ ) متفق عليه ((بكائه
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 :من شجاعة الرسول 
ژ  ڭ ڭ ڭڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 8١النساء: 

 ،وكان أجود الناس ،ناس وجهاً أحسن ال كان رسول اهلل  -2

فانطلق  ،ولقد فزع أهل املدينة ذات ليلة ،وكان أشجع الناس

وقد  ،راجعاً  لقاهم رسول اهلل تف ،ناس من ق بل الصوت

وقد استربأ اخلرب وهو عىل  :ويف رواية ،سبقهم إىل الصوت

ري أليب طلحة لن )) :وهو يقول ،يف عنقه السيف ،فرس ع 

وكان فرسًا  :قال ،((أو إنه لبحر ،وجدناه بحرا   )) :قال ،((راعوات  

بط    .متفق عليه( وجدنا الفرس ُسيعاً  :وجدناه بحراً ) ،أي 

يا أبا  يتم يوم حننيتم ولّ نأك :فقال ،جاء رجل إىل الرباء -3

ولكنه انطلق  ،ما وىّل  أشهد عىل نبي اهلل  :؟ فقالامرةع  

وهم قوم  ،نرس إىل هذا احلي من هوازوح   ،اء من الناسأخفّ 

 ،من جراد   جل  كأهنا ر   ،فرموهم برشق من نبل ،رماة

وأبو سفيان بن  فأقبل القوم إىل رسول اهلل  ،فانكشفوا
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أنا )) :وهو يقول ،فنزل ودعا واستنرص ،احلارث يقود به بغلته

 .متفق عليه ((ل نرصكاللهم أنز   ،أنا ابن عبداملطلب ،ال كذب النبي  

وإن الشجاع منا  ،قي بهالبأس نتّ  إذا امحرّ  كنا واهلل :قال الرباء -١

اذي به    .رواه مسلم (يعني النبي )الذي حي 

ونحن نلوذ  ،لقد رأيتني يوم بدر :وعن عيل ريض اهلل عنه قال -1

 ،وهو أقربنا إىل العدو ،بالنبي عليه السالم (أي نحتمي)

  سنده حمقق رشح السنة. نحّس  ،وكان من أشد الناس يومئذ  بأساً 

 ةديفعرضت ك   ،إنا كنا نحفر :وعن جابر ريض اهلل عنه قال -٦

  .إىل النبي وا ؤفجا (صخرة قوية)شديدة 

دية عرضت لنا :الصحابة للرسول     .هذه ك 

  .((أنا نازل)) :الرسول  

فيأخذ  ،يقوم الرسول وبطنه معصوب بحجر من اجلوع 

أصل  (امً ترابًا ناع)فتعود كثيبًا أهيل  ،املعول فيرضب الصخرة

  .القصة يف البخاري ومسلم
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 :الرحمة عند الرسول 
   1١7األنبياء:  ژ     گ گ       گ ک ک ژ :قال اهلل تعاىل -1

  .رواه مسلم (( عثت بالرمحةب  )) :وقال  -2

  .وصّححه ووافقه الذهبي احلاكمرواه  (( إنام أنا رمحة مهداة)) :وقال  -3

 .متفق عليه (( ن ال يرحم الناسم   ال يرحم اهلل )) :وقال  -١

وغِّيه وحّسنه  الرتمذيرواه  (( ن شقي  نزع الرمحة إال م  ال ت  )) :وقال  -1

  .األرناؤوط

ن يف م  وا رمح  ا :الرامحون يرمحهم الرمحن تبارك وتعاىل)) :وقال  -٦

رواه  (عىل السامء وهو اهلل :أي) ((ن يف الةسامءكم م  األرض يرمح  

  .أمحد وغِّيه

احلسن  قّبل رسول اهلل  :وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال -7

 :فقال األقرع ،وعنوده األقورع بن حابس التميمي ،بن علوي

فنظر إليه  ،يل عرشة من الولد ما قّبلت  منهم أحداً  إن  

 .متفق عليه (( رحم ال ي رحمن ال ي  م  )) :ثم قال ،اهلل  رسول

جاء أعرايب إىل رسول اهلل  :وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت -8
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 فقال رسول اهلل  ،لهموال ن قبّ  ،الصبيان نلوإنكم تقبّ  :فقال

: ((  من قلبك الرمحة   اهلل  لك أن نزع   ملك  أ   و  أ )) متفق عليه. 

 ،له إن كان عنده ه وأنجزَ إال وعدَ  ال يأتيه أحد   ،رحيامً  كان  -٢

  .رواه البخاري يف األدب املفرد حسنحديث 

ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال  :وعن أنس بن مالك قال -1١

   رواه مسلم.، من رسول اهلل 
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 :بالحيوان رحمة الرسول 
ببعِّي قد حلق  مّر رسول اهلل  :وعن سهيل بن احلنظلية قال -1

وها ركب  اف ،مةعج  اتقوا اهلل يف هذه البهائم امل  )) :فقال ،ظهره ببطنه

 وحّسن إسناده األرناؤوط أبو داودأخرجه   ((وها صاحلةل  صاحلة وك  

  .(املعجمة: التي ال تنطق)

 ،يف سفر كنا مع رسول اهلل  :عن أبيه قال ،وعن عبداهلل -2

ّ »فرأينا  ،فانطلق حلاجته  ،يهافأخذنا فرَخ  ،معها فرخان «رةمح 

 :قال فلام جاء رسول اهلل  ،رة فجعلت ت عرشمّ فجاءت احل  

ورأى قرية نمل قد  ،(( وا ولدها إليهارد   !هذه بولدها؟ ن فجعم  ))

 :قال ،نحن :قلنا ((!ن أحرق هذه؟م  )) :فقوال ،أحرقناها

وغِّيه وصّحح  أمحد رواه (( النار ب بالنار إال رب  ذ  عينبغي أن ي   ال))

 :ت عرش ،طائر يشبه العصفور :رةمّ احل  ) .إسناده األرناؤوط

 .(ترفرف

 ،ثم يتوضأ بفضلها ،ة اإلناء فترشبي صغي للهرّ  كان  -3

  .الطرباينرواه صحيح  (ميلي   :صغيي  )
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فإذا قتلتم  ،ءيشإن اهلل كتب اإلحةسان عىل كل )) :وقال  -١

أحدكم  يحد  ول   ،بحةوإذا ذبحتم فأحةسنوا الذِّ  ،تلةفأحةسنوا الق  

  .رواه مسلم (( ح ذبيحتهري   شفرته ول  

عىل  مّر رسول اهلل  :وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال -1

وهي  ،شفرته رجله عىل صفحة شاة وهو حيدّ  واضع   رجل  

  حددت  يتها موتتني؟ هالي أتريد أن مت  )) :فقال ،تلحظ إليه ببرصها

وقال:  احلاكمرواه  (تنظر :تلحظ) (( ؟ك قبل أن تضجعهاشفرت  

  .ووافقه الذهبي عىل رشط الشيخني صحيح

ذبت امرأة يف ه)) :وقال  -٦ فدخلت  ،ها حتى ماتتة سجنت  ر  ع 

وال هي تركتها  ،ال هي أطعمتها وسقتها إذ حبةستها ،فيها النار

 :خشاش األرض) .البخاري رواه ((تأكل خشاش األرض

 .( حرشاهتا
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 :دل الرسول من َع
 ٢١النحل: ژ  ڇ ڇ چ چ چ ژ :قال اهلل تعاىل -1

   11الشورى: ژ  ىئ ىئ ىئ ژ :وقال تعاىل -2

هم شأن املرأة املخزومية إن قريشًا أمهّ  :ئشة قالتوعن عا -3

 :؟ فقالوان يكلم فيها رسول اهلل مَ  :فقالوا ،التي ُسقت

 .رسول اهلل  ب  ح   ،ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد

 ((اهلل؟ من حدود أتشفع يف حد  )) :فقال رسول اهلل ،فكلمه أسامة

قبلكم أهنم كانوا إذا سق إنام أهلك الذين  )) :ثم قال ،ثم قام فاختطب

 ،وإذا سق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ،فيهم الرشيف تركوه

  .(( اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سقت لقطعت يدها يم  او

طعت يدها  :قالت عائشة ،ثم أمر بتلك املرأة التي ُسقت فق 

وكانت تأيت بعد ذلك فأرفع  ،وتزوجت فحسنت توبتها بعد  

  .متفق عليه ،اهلل  حاجتها إىل رسول

 
 



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية قطوف من الشامئل املحمدية

 
92 

 :  ِمن كرم النبي    
أجوَد الناس باخلِّي، وكان أجود ما يكون  كان رسول اهلل  -1

يف شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جربيل، فيعرض عليه 

أجود باخلِّي من  القرآن، فإذا لقيه جربيل كان رسول اهلل 

 رواه البخاري. الريح املرسلة،

مل ي سأل شيئًا عىل  أن رسول اهلل  وعن أنس ريض اهلل عنه: -2

 كثِّي  بني 
 
، فأمر له بشاء اإلسالم إال أعطاه، قال: فأتاه رجل 

 الصدقة، قال: فرجع إىل قومه فقال: يا قوم 
 
ن شاء جبلني م 

وا؛ فإن حممدًا يعطي عطاء َمن ال خيشى الفاقة،  م 
 رواه مسلمأسل 

.) : أي بغنم 
 
 )بشاء

، فأعطاه غناًم بني جبلني، ي وعن أنس: أن رجالً سأل النب -3

وا فإن حممدًا يعطي عطاء ما  م 
فأتى قومه فقال: أْي قوم: أسل 

خياف الفاقة، فإن الرجل ليجيء إىل رسول اهلل ما يريد إال 

الدنيا، فام يميس حتى يكون دينه أحب إليه وأعّز عليه من 

 رواه مسلم. الدنيا وما فيها،

غزوة الفتح )فتح  وعن ابن شهاب قال: غزا رسول اهلل  -١
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بمن معه من املسلمني،  مكة(، ثم خرج رسول اهلل 

نني، فنرص اهلل دينه واملسلمني، وأعطى  اهلل  رسولفاقتتلوا بح 

  ،يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة

قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن املسيب أن صفوان قال: 

ما أعطاين، وإنه ألبغض  واهلل لقد أعطاين رسول اهلل 

رواه الناس إيّل، فام برح يعطيني حتى إنه ألحّب الناس إيل، 

 مسلم.

ملا قفَل رسول اهلل من غزوة حنني تبَعه األعراب يسألونه،  -1

ه وهو عىل راحلته، فقال:  طفت رداؤ  فأجلؤوه إىل شجرة، فخ 

وا عل  ردائي، أختشون عل  البخل؟ فواهلل لو كان يل عدد  )) هذه رد 

قةسمته بينكم، ثم الجتدوين بخيال  وال جبانا  وال ام  ل  ع  اة ن  ض  الع  

ابا    رواه البخاري. ((كذ 

جابر بن عبد اهلل يف مجل له كان قد كّل يف  بايع الرسول  -٦

السفر، فباعه إياه بكذا درمهًا، وملا جاء يتقاضاه الثمن أعطاه 

 متفق عليه. الثمن واجلمل معًا،
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 :لرسول ا دالحياء عن
 ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ں

 ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ےے ھ

 13األحزاب: ژ  ٴۇ ۈ ۈ

وكان إذا كره شيئًا  ،درهاأشد حياء من العذراء يف خ   كان  -2

 .متفق عليه ،عرفناه يف وجهه

  .رواه مسلم (( خري كله احلياء))و  (( احلياء من اإليامن)) :وقال  -3

والبذاء من  ،واإليامن يف اجلنة ،احلياء من اإليامن)) :وقال  -١

وغِّيه وقال:  الرتمذيرواه  (الفحش :البذاء) (( اجلفاء واجلفاء يف النار

 .حسن صحيح

فع  ،رنا مجيعا  احلياء واإليامن ق  )) :وقال  -1 فع أحدمها ر  فإذا ر 

 .وصّححه األلباين قياحلاكم والبيهرواه  (( اآلخر

 .متفق عليه (( احلياء ال يأيت إال بخري)) :وقال  -٦

والبذاء والبيان  ،شعبتان من اإليامن ي  احلياء والع  )) :وقال  -7

ّي:  رواه أمحد (( شعبتان من النفاق وغِّيه، وصّححه الذهبي واأللباين )الع 
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  .بيان: التعّمق يف الكالم نفاقًا(االبتعاد عن الكالم املهلك، البذاء: الكالم الفاحش، ال

والفحش  ،عب اإليامنأن احلياء وقلة الكالم من ش   :واملعنى) 

  .(عب النفاقق يف الكالم من ش  والتشدّ 

رأى رجاًل يغتسل  إن رسول اهلل  :وعن يعىل بن أمية قال -8

 ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،فصعد املنرب (،أي بالفضاء)بالرباز 

فإذا اغتةسل  ،ُيب احلياء والتةسرت   ،ريستِّ  ي  ي حإن اهلل)) :ثم قال

 .وغِّيه، وحّسن إسناده األلباين يف املشكاة رواه أمحد (( يةسترت  أحدكم فل  

حسن  (( لق اإلسالم احلياءوإن خ   ،لقا  إن لكل دين خ  )) :وقال  -٢

 .ابن ماجهرواه 

 إذا مل :إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل)) :وقال  -1١

 .البخاري رواه (( ما شئت فاصنع   تةستح  

 ،وستون شعبة أو بضع   ،وسبعون ضع  اإليامن ب   )) :وقال  -11

وأدناها إماطة األذى عن  ،ال إله إال اهلل :فأفضلها قول

 .رواه مسلم (( واحلياء شعبة من اإليامن ،الطريق

 مّر رسول اهلل  :عن أبيه قال ،وعن سامل بن عبداهلل -12

يعني  ،إنه ليستحي :يقول ،و يعاتب أخاه يف احلياءبرجل وه
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ه ع  د   )) :فقال رسول اهلل  ،بك احلياء قد أرّض  :كأنه يقول

 .متفق عليه (( فإن احلياء من اإليامن

ما كان الفحش يف  )) :قال رسول اهلل  :وعن أنس قال -13

رواه  (( هإال زان   ءوال كان احلياء يف يش ،هإال شان   قط ءيش

 . (هه: عابَ شانَ )وغِّيه، وقال حمقق رشح السنة: إسناده صحيح،  ذيالرتم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية يةقطوف من الشامئل املحمد 

 
111 

 

 

 

 
 

 َنِم
 ِةيَّالِماإلَس اِبَداآَل

 ـٍة    ِديـــٌن يُشيَّـــد آيــة  يف آيــ
ـوراُت واألضـواءُ   ََلِنَـاتُه السُّ

 اُس وكيف ال    ـاحلقُّ فيه هو األس
 واهلُل ُمزِنُُل هــــدى  وضياءُ 

ٌع    أّما حديثُك للعقـــ  ـول فَمْْشَ
 املـاءُ  الغوايل واحِلَكمُ  والِعلمُ 
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 :من آداب الرسول 
ولكن  ،مل يستقبل الباب من تلقاء وجهه قوم   كان إذا أتى باَب  -1

الةسالم  ،الةسالم عليكم)) :ويقول ،من ركنه األيمن أو األيرس

  رواه أمحد.صحيح  (( عليكم

وا برش  )) :ن أصحابه يف بعض أمره قالكان إذا بعث أحدًا م -2

 .أبو داودرواه صحيح  (( واوا وال تعرس  ويرس   ،رواوال تنف  

ثيب عليها -3  .البخاري رواه ،كان يقبل اهلدية وي 

 .البخاري رواهصحيح  ،كان ي غِّي االسم القبيح -١

ال بأس طهور إن  )) :كان إذا دخل عىل مريض يعوده قال -1

 .بخاريال رواه (( اهلل شاء

 ((هو أهنأ وأمرأ وأبرأ)) :ويقول ،س ثالثاً كان إذا رشب تنفّ  -٦

 .ابن ماجهرواه صحيح 

 ،وتركوا ظهره للمالئكة ،كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه -7

 .ابن ماجهرواه صحيح 

  رواه أمحد.حسن  «وال يف غِّيها» .كان ال يصافح النساء يف البيعة -8
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به ووضوئه وثيابه وأخذه ه ألكله ورشكوان جيعل يمينَ  -٢

  رواه أمحد.صحيح  ،ه ملا سوى ذلكوشاملَ  ،وعطائه

كذبة مل يزل  كذَب  كان إذا طلع عىل أحد من أهل بيته -1١

عرضًا عنه   رواه أمحد.صحيح  ،ث توبةد  حتى حي   ،م 

 استأذن عىل النبي  :قالت ،وعن عائشة ريض اهلل عنها -11

أو بئس أخو  ،العشرية فبئس ابن ،ائذنوا له)) :فقال ،رجل  

 ،يا رسول اهلل :فقلت له ،له الكالم فلام دخل أالنَ  ،((العشرية

الناس  إن رش  )) :فقال ؟!قلت ما قلت ثم ألنت له يف القول

 البخاري رواه ((ه الناس اتقاء فحشهع  د  أو و   ،هن ترك  منزلة عند اهلل م  

 .يف كتاب األدب

وإالنته لوه  ،و غائبفيه وه وقد اعترب العلامء قول النبي )

 .(هقوم   مَ القول وهو حارض من باب املداراة والتأليف لي سل  
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 :الرسول  ِيْدن َهِم
احلمد هلل الذي بنعمته تتم )) :ه قالكان إذا أتاه األمر يرس   -1

احلمد هلل عىل كل )) :وإذا أتاه األمر يكرهه قال ،(( الصاحلات

 .احلاكمرواه صحيح  (( حال

 ،عىل نفسه باملعوذات ومسح عنه بيده إذا اشتكى نفَث  كان -2

  .متفق عليه

أبو رواه صحيح  ،به خّر ساجدًا شكرًا هلل يرّس  كان إذا جاءه أمر   -3

 .داود

ونعوذ  ،اللهم إنا نجعلك يف نحورهم)) :كان إذا خاف قومًا قال -١

 رواه أمحد.صحيح  (( بك من رشورهم

صحيح  ((ال رشيك له ،اهلل ريب ،هلل ريبا )) :قال ءه يشكان إذا راعَ  -1

 .النسائيرواه 

  ((ستغيثأبرمحتك  ،يا حي يا قيوم)) :قال ه أمر  كان إذ كربَ  -٦

 .الرتمذيرواه حسن 

 ،حتى نزلت املعوذتان ،ذ من اجلان وعني اإلنسانكان يتعوّ  -7

 .الرتمذيرواه صحيح  ،فلام نزلت أخذ هبام وترك ما سوامها

 ،وسوء القضاء ،ك الشقاءرَ ودَ  ،الءد البَ هْ َج  ذ منكان يتعوّ  -8
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 .متفق عليه ،وشامتة األعداء

أبو رواه  («ق»أي يقرأ سورة )يوم اجلمعة  «قاف»كان خيطب بو  -٢

 .بسند صحيح داود

بك  ،وأنت نصريي ،اللهم أنت عضدي)) :كان إذا غزا قال -1١

  رواه أمحد.صحيح  (( وبك أقاتل ،وبك أصول ،أحول

سبحانك اللهم ريب )) : يقوم من جملسه إال قالكان ال -11

ال )) :وقال ،(( وأتوب إليكستغفرك أال إله إال أنت  ،وبحمدك

فر له ما كان منه يف ذلك يقولن أحد حيث يقوم من جملةسه إال غ  

 .احلاكمرواه صحيح  (( املجلس

 . (مالتنع   :أي) هكان ينهانا عن كثِّي من اإلرفا -12

نميش  :نحتفي)أمرنا أن نحتفي أحيانًا ي كان رسول اهلل  

 .وصّححه األلباين يف املشكاة أبو داودرواه  (حفاة

نا يف الدنيا حةسنة اللهم آت  )) :كان أكثر دعوة يدعو هبا يقول -13

  .رواه مسلم (( ا عذاب النارن  ويف اآلخرة حةسنة وق  
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 :من مزاح الرسول 
حتى يقول ألخ يل  ،نايخالطلَ  إن كان النبي  :عن أنس قال -1

مري ما فعل الن  )) :صغِّي كان له ن غِّي يلعب فامت  ،(( غرييا أبا ع 

 .متفق عليه (أمحر املنقار ،طائر يشبه العصفور :غِّيالن  )

ال ين إ)) :قال ،إنك تداعبنا ،يا رسول اهلل :وعن أيب هريرة قال -2

 .حسن رواه الرتمذي (صدقاً ) (( أقول إال حقا  

إين )) :فقال ،أن رجالً استحمل رسول اهلل  :وعن أنس -3

وما أصنع بولد ناقة؟ فقال  :فقال ((حاملك عىل ولد ناقة

أي  :استحمل) (( إال النوق   اإلبل   وهل تلد  )) :رسول اهلل 

 .بإسناد صحيحالرتمذي و أبو داود رواه (طلب منه أن حيمله عىل دابة

 الرتمذيرواه  (( ننييا ذا األذ)) :له قال وعن أنس أن النبي  -١

 .األلباين وحّسنه

أن رجاًل من أهل البادية كان اسمه زاهر بن  :وعن أنس -1

في جهزه  ،مون البادية دي للنبي وكان هي   ،حرام

إن زاهرا  )) :فقال النبي  ،إذا أراد أن خيرج اهلل  رسول

 ،وكان دميامً  ،حيبه وكان النبي ، (( ونحن حارضوه ،باديتنا
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وال  لفهفاحتضنه من خ ،يومًا وهو يبيع متاعه  نبي  الى فأت

  .ي برصه

 ن هذا ؟ مَ  ،نيلْ أرس   :زاهر بن حرام

 فيجعل ي لزق ظهره بصدر النبي  ،يلتفت زاهر فِّيى النبي 

 .حني عرفه

  ((ن يشرتي العبد؟م   )) :للناس النبي 

  .إذًا واهلل جتدين كاسداً  :زاهر بن حرام للرسول

اهلل  لكن عند :أو قال ،بكاسد لكن عند اهلل لةست   )) :الرسول 

 .((أنت غال  

االنبساط مع الغِّي من غِّي تنقي  أو حتقِّي  :زاح بكرس امليمامل  )

 ،عنه هو الذي فيه كذب أو إفراط ويداوم عليه يواملزاح املنه ،لوه

ويسقط  ،ويورث األحقاد ،فإنه يورث كثرة الضحك وقسوة القلب

 .(املهابة والوقار

  ق الشامئل املحمديةكره الزعبي حمقر ذ
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 :عر الذي تمثل به الرسول الشِّ
 ٦٢يس: ژ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ :قال اهلل تعاىل -1

يتمثل  هل كان رسول اهلل  :قلت لعائشة :عن رشيح قال -2

 ،كان يتمثل من شعر ابن رواحة :؟ قالتمن الشعر ءبيش

هذا الشعر ) .تزودويأتيك باألخبار من مل  :وربام قال :قالت

 .وقال: حديث حسن صحيح الرتمذي رواه( لطرفة من معلقته

إن أصدق كلمة  )) :قال رسول اهلل  :وعن أيب هريرة قال -3

وكاد أمية  ، ما خال اهلل باطل ءيش ل  أال ك :قاهلا الشاعر كلمة لبيد

 قال ذلك الرسول ، متفق عليه (( بن أيب الصلت أن ي ةسلم

 .عندما سمع شعره

 إصبعَ  ر  جَ أصاب َح  :وعن جندب بن سفيان البجيل قال -١

  :فقال ،ميْت فدَ  رسول اهلل 

  (( قيت  ويف سبيل اهلل ما ل   ميت  إال أصبع د   هل أنت  ))

 .متفق عليه (هذا الشعر البن رواحة)
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أفررتم عن  :قال له رجل   :عن الرباء بن عازب قال -1

ما وىّل رسول اهلل  ،ال واهلل :يا أبا عامرة؟ فقال اهلل  رسول

،  هم هوازن بالنبلتلقتْ  ، ُسعووان  النواسولكن وىّل، 

وأبو سفيان بن احلارث بن  ،عىل بغلته ورسول اهلل 

 :يقول ورسول اهلل  ،بلجامها عبداملطلب آخذ  

 .متفق عليه (( املطلب أنا ابن عبد ،أنا النبي ال أكذب))

قل الرتاب يوم اخلندق ين كان رسول اهلل  :وعن الرباء قال -٦

  :يقول ،بطنهغرّب احتى 

 نايْ مووا اهتوودَ  لوووال اهلل  واهلل 

 علينوووا سوووكينةً  نْ لَ نز  فوووأَ  

 وا عليناغَ ركون قد بَ وواملش
 

 

 نايْ قنا وال صوووول  وال تصوووودّ 

 نووايْ إن القَ  األقوودامَ  ت  وثبروو

 نووووووايْ إذا أرادوا فتنووووووة أبَ 
 

 .متفق عليه ((ناي  نا أب  ي  أب  )) :يرفع هبا صوته

 ،جعل املهاجرون واألنصار حيفرون اخلندق :وعن أنس قال -7

 :ب وهم يقولوناوينقلون الرت
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ونحن الذيون بايَ   اووا حمموودع 
 

 علووى اجلهواد ما بقينا أبودا 
 

  :وهو جييبهم يقول النبي  

ه لألنصار   ر  فاغف   هإال عيش  اآلخر   اللهم ال عيش  ))  عليه متفق ((واملهاجر 
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 :سان يمدح الرسول ح
 خوووواتم للنبوووووة عليووووه (1)أغوووورّ 

 اسوومه إىل النبووي اسوومَ  اإللووه   وضووم  

 ليجلوووه اسووومه مووون لووووه وشوووق

 وفووورتة يوووأس بعووود أتانوووا نبوووي

 وهاديوواً  مسووتنِّياً  ُساجوواً  فأمسووى

 جنووووة روّوبشوووو نوووواراً  ناوأنووووذرَ 

 القيخوووو ريّب  اخللوووق   إلوووهَ  وأنوووت

 دعوا نمَ  قول عن الناس رب   تعاليَت 

 هكّلوو واألموور   عامء  والوونّ  اخللووق   لووك
 

 

 شوووهد  ويَ  يلووووح مشوووهود   اهلل مووون

 أشهووووود   املوؤذن   اخلموس يف قال إذ

 د  حمّمو وهوذا وود  حممو العورش   فوذو

 د  بعت   األرض يف واألوثان لسالر من

ووو الَح  كوووام يلووووح    د  املهنّووو قيل  الص 

 د  حَمووونَ  فووواهللَ اإلسوووالمَ  منووواوعلّ 

 أشوهد   الناس يف رتعموووّ ما لذلوك

 وأجمووود   أعوووىل أنوووت هلووواً إ سوووواك

 عبووود  نَ  وإيووواك سوووتهدينَ  فإيووواك
 

 
 

                                                                        

 .أي أبيض :( أغرّ 1)
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 عهووود  ومَ  للرسوووول رسوووم   بطيبوووةَ 

 هوعهوودَ  ول  سووالر سوومَ رَ  هبووا عرفووت  
 

 
 وهتموود   الرسوووم   تعفووو وقوود منووِّي  

 وملحووود   الوورتاب   اهراو بوووه وقوورباً 
 

 
 

 فّضوووله اهلل فوووإن الرسوووول أعنوووي

 نتبعووه احلووق وفينوووووا الرسووول   فينووا
 

 
 اجلود  بوووو بوووالتقوى الربيوووة عوووىل

 حمووودود   غيوور   ونصوور   املامت حتى
 

 من ديوان حسان بن ثابت ريض اهلل عنه
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 :لباس الرجل المسلم
 ١املدثر:  ژ   ۇ ڭ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 . (ر نفسك من الذنوب واملعايصوطهّ  ،باملاءها غسلْ ا) 

 هلل كان أحب الثياب إىل رسول ا :عن أم سلمة قالت -2

ثوب طويل إىل نصف  :القمي ) وحّسنه الرتمذي رواه، القمي 

 .«ساقيه

ال ينظر اهلل يوم القيامة )) :قال وعن ابن عمر أن رسول اهلل  -3

 .(جبرب والع  الك   :اخليالء) .متفق عليه (( يالءه خ  ن جر  ثوب  إىل م  

الكعبني  من ما أسفل)) :قال رسول اهلل  :وعن أيب هريرة قال -١

 .البخاري رواه (( من اإلزار يف النار

عاممته  َل دَ َس  عتمّ اإذا  كان رسول اهلل  :وعن ابن عمر قال -1

 .وحّسنه الرتمذيرواه  ،بني كتفيه

اإلسبال يف اإلزار )) :قال عن النبي  ،عن أبيه ،وعن سامل -٦

ن جر  منها شيئا  خيالء مل ينظر اهلل إليه يوم م   ،والقميص والعاممة
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  .صّحح إسناده األلباينالنسائي ووأبو داود رواه  (( مةالقيا

 )) :يقول سمعت رسول اهلل  :وعن أيب سعيد اخلدري قال -7

ال جناح عليه فيام بينه وبني  ،إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه

وال  ،قال ذلك ثالث مرات ،ما أسفل من ذلك ففي النار ،الكعبني

رواه  (اً أي تكرّب ) (( را  ط  إزاره ب  ن جر  ينظر اهلل يوم القيامة إىل م  

 .وصّحح إسناده األلباين داود وابن ماجه أبو

مررت عىل  :وعن عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال -8

ارفع  ،يا عبد اهلل )) :فقال ،وفوي إزاري اسرتخاء اهلل  رسول

 ،اها بعد  فام زلت أحترّ  ،فزدت   ،((د  ز  )) :ثم قال ،فرفعته ،((إزارك

 ،إىل أنصاف الساقني :إىل أين؟ قال :بعض القوم فقال

 .مسلم رواه

وا الثياب ةس  الب  )) :قال وعن سمرة بن جندب أن النبي  -٢

وغِّيه  أمحدرواه  (( نوا فيها موتاكموكف   ،فإهنا أطهر وأطيب ،يضالب  

  وإسناده صحيح.

ه اهلل ثوب مذلة ن لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبةس  م  )) :وقال  -1١
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  .وحّسنه األلباين رواه أمحد (( القيامةيوم 

كلوا وارشبوا وتصدقوا والبةسوا يف غري إساف )) :وقال  -11

 .أمحدرواه صحيح  (( ةل  ي  وال م  

 .(اجتنب اإلُساف والتكرب يف األكل واللبس :أي) 

 :اخلالصة

  :ذكر اإلمام النووي بعد ذكر أحاديث اللبس ما خالصته -1

وأنه  ،اإلزار والقمي  والعاممة والثوبن اإلسبال يكون يف أ 

فإن كان  ،ال جيوز إسباله حتت الكعبيون إن كان للخيالء

واجلائز  ،إىل نصف الساقني بفاملستح ،لغِّيها فهو مكروه

  .عن الكعبني فهو ممنوع لفام نز ،بال كراهية إىل الكعبني

وهو عدم اجلواز يف اللباس  ،وقد ذكر ابن حجر يف الفتح رأيه -2

وقد نقل القايض عياض اإلمجاع عىل أن  :فقال ،ت الكعبنيحت

تطويل اللباس حتت  :أي)املنع يف حق الرجال دون النساء 

 .(الكعبني
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حال  :واحلاصل أن للرجال حالني :ثم قال ابن حجر 

وحال  ،وهو أن يقترص باإلزار عىل نصف الساق :استحباب

  .وهو إىل الكعبني :جواز

لة اإلزار مثل الثوب والرسوال أن إطا :ومفهوم كالمه 

  .غِّي جائزوالبنطال حتت الكعبني 

رأى عليه ثوبني  أن رسول اهلل  :اهلل بن عمرو وعن عبد -3

عصفَرين رواه  (( إن هذه من ثياب الكفار فال تلبةسهام)) :فقال ،م 

  .مسلم

 :يةستفاد من احلديث

 ؛من بزهّي وأن يتزيّ  ،ال جيوز للمسلم أن يلبس ثياب الكفار -1

 .أبو داودرواه صحيح  (( ه بقوم فهو منهممن تشبي )) :لقوله 

لقد انترش يف كثِّي من البالد اإلسالمية التشبه بالكفار كلباس 

 (،اأو شارلستون وغِّيمه ،كوبوي)البنطال الضيق الذي يسمونه 

وسمعت أحد العلامء جييب شابًا عن سؤاله عىل لباس البنطال 

  .بالكفار ه  وفيه تشبّ  ،م العورةجيّس ألنه  ؛حرام :فقال ،الضيق
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وقد تشبه بعض املسلمني  ،الرأس فهو شعار األمم اسأما لب -2

رضت عىل اجلنود وقد ف   ،عةالقبّ  :وتسمى ،فلبسوا الربنيطة

ويلبسها بعض األغنياء  ،فألبسوهم القبعة التي يلبسها الكفار

ولو سرتوا  ،وبعض العامل بحجة سرت الرأس من الشمس

 ،لرؤوسهم بقلنسوة أو عامموة أو منديل لكان أصّح الرأس 

وشاع هذا التشبه حتى أصبح  ،وأبعد عن التشبه بالكفار

فإنا هلل وإنا إليه  ،الناس ال يشعرون أنه فيه خمالفة رشعية

فكيوف نحارب الكفار ونحن نتشبه هبم يف  ،راجعون

؟ وكان الواجب أن نقلدهم يف األمور اداهتملباسهم وع

وغِّي ذلك مما يساعد  ،صنع الطائرة والدبابة واملدفعالنافعة ك

  .عىل الدفاع عن ديننا وأرضنا
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 :لباس المرأة المسلمة
  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژ :قال اهلل تعاىل -1

ژ  ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ

 1٢األحزاب: 

ن جر  ثوبه خيالء مل ينظر اهلل إليه يوم م  )) :قال رسول اهلل  -2

وع النساء بذيوهلن؟ صنفكيوف ي :فقالت أم سلمة ،((ةالقيام

خني   )) :قال ،إذًا تنكشف أقدامهن :قالت ،((شربا   ي رخني   :قال  فري 

 .وقال: حديث حسن صحيح الرتمذيرواه  (( عليه ن  زد  ذراعا  ال ي  

 :يةستفاد من اآلية واحلديث

 ،أن لباس املرأة جيب أن يكون عريضًا وطوياًل يغطي القدمني -1

أن يقرصوا الثياب  بعكس الرجال الذين أمرهم الرسول 

 .إىل نصف الساق وال يزيدوا عن الكعبني

فأصبح الرجال يطيلون ثياهبم أسفل  ؛ويف عرصنا انعكس األمر

ن إىل وأصبح النساء يقرّص  ،ويتعرضون لدخوول النوار ،الكعبني

ول ويتعرضن هبذا العمل إىل حرماهنن من دخ ،الركبة أو ما فوقها

ونةساء كاسيات )) :بقوله كام أخرب بذلك رسول اهلل  ،اجلنة
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ال يدخلن  ،خت املائلةرؤوسهن كأسنمة الب   ،مميالت مائالت ،عاريات

 .مسلم رواه (( يوجد من مةسرية كذا وكذاوإن رُيها ل   ،رُيها ن  اجلنة وال جيد  

 ،أن املرأة التي تكشف ساقها أو شيئًا من جسمها :واملعنى)

ورأسها مرتفع بشعرها كأنه سنام مجل ال تدخل  ،يف مشيتهاوتتاميل 

 . (اجلنة حتى تلقى جزاءها

ألهنا  ،فوجهها باألوىل ،إذا كان قدم املرأة ال جيوز كشفها -2

وسفور املرأة تقليد للكفار  ،وفيه الفتنة أكثر ،عرف بهت  

من تشبه بقوم فهو )) :ويف احلديث ،ه هبمواألجانب وتشبّ 

 .أبو داودواه رصحيح  ((منهم

وليتنا قلدناهم يف املخرتعات النافعة كصنع الغواصات وغِّيها 

  :ولكن كام قال الشاعر ،مما يفيدنا

 لكوون بووالفجور دوا الغووريب  قّلوو
 

 استعاضوا بالقشوور   ّب ل  لّ وعن ا 
 

يقوم عىل  وكل راع   ،ل هو األب والزوج واألخوؤاملس-3  

متفق  ((عن رعيتهول ؤمةسوكلكم  ،كلكم راع  )) :قال  ،النساء

 .عليه
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 :لبس الذهب والخاتم
 ،اختذ خامتًا من فضة إن النبي  :عن أنس ريض اهلل عنه قال -1

 .رواه البخاري ومسلم ،حممد رسول اهلل :ونقش فيه

هنى عن  أن رسول اهلل  :وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه -2

 .متفق عليه ،خاتم الذهب

رأى خامتًا من  رسول اهلل  أن :اهلل بن عباس وعن عبد -3

يعمد أحدكم إىل )) :وقال ،فنزعه وطرحه ،يد رجليف ذهب 

فقيل للرجل بعدما ذهب  ،((مجرة من نار فيطرحها يف يده

ال آخذه  ،ال واهلل :قال ،به خامتك انتفعْ  خذْ  :اهلل  رسول

 .رواه مسلم ،اهلل  أبدًا وقد طرحه رسول

أن ألبس  ين رسول اهلل هنا :وعن عيل بن أيب طالب قال -١

وأشار إىل الوسطى والتي  ،خامتي يف هذه أو يف التي تليها

عن  هناين رسول اهلل  :ويف رواية النسائي .رواه مسلم ،تليها

 .اخلاتم يف السبابة والوسطى
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من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يلبس حريرا  وال )) :وقال  -1

  وافقه الذهبيوصّححه و احلاكمأخرجه  (( ذهبا  

 ،عىل ذكور أمتي هذان حرام  )) :عن الذهب واحلرير وقال  -٦

 .وصّححه األلباين بشواهده أبو داود والنسائيرواه  (( إلناثها ل  ح

ال احلرير  ،املراد احلرير األصيل املستخرج من دودة القز) 

 .(االصطناعي املوجود اآلن

بعض أصحابه  رأى عىل أن النبي  :وعن عبداهلل بن عمر -7

 :فقال ،واختذ خامتًا من حديد ،فأعرض عنه ،خامتًا من ذهب

ق ر  فاختذ خامتًا من وَ  ،فألقاه ،((هذا حلية أهل النار ،هذا رش ))

، وصّححه األلباين بشواهده يف كتاب آداب أمحد رواه، فسكت عنه (،فضة)

 .الزفاف

فامت وهو يلبةسه  ،ن لبس الذهب من أمتيم  )) :وقال  -7

 .بسند صحيح أمحدرواه  (( هلل عليه ذهب اجلنةا محر  

  :يةستفاد من األحاديث

واملسلم هو  ،حالل للنساء ،أن الذهب حمرم عىل الرجال -1
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  .الذي يستسلم ألوامر اهلل ورسوله

خاتم )إذا لبس الرجل خاتم الذهب للزواج الذي يسمونه  -2

د لّ وق ،ألنه خالف أوامر دينه ؛فهو حرام من الكبائر (اخلطبة

ومن تشبه  ،الكفار والنصارى الذين ابتدعوا خاتم اخلطبة

ويف  ،ويف لبس خاتم الذهب تشبه بالنساء ،بقوم فهو منهم

 .البخاري رواه ((هني من الرجال بالنةساءاملتشب   النبي   لعن  )) :احلديث

بًا ملشاهبة جتنّ  ؛ما مل يكن للخطبة ،يباح للرجال خاتم الفضة -3

  .الكفرة
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 :الزينة في اللباس
 ١املدثر:  ژ   ۇ ڭ ژ :قال اهلل تعاىل -1

 رْ وطهّ  ،هاغسلْ ا :ذكر ابن كثِّي يف تفسِّي هذه اآلية ما خالصته 

  .نفسك من الذنوب واملعايص وغِّيها

 31األعراف: ژ  پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ :وقال اهلل تعاىل -2

 كان :عن ابن عباس قال :ذكر ابن كثِّي يف تفسِّي هذه اآلية

 ،اللباس :والزينة ،فأمرهم اهلل بالزينة ،يطوفون بالبيت عراةً  رجال  

مروا فأ   ،وما سوى ذلك من جيد البّز واملتاعة ءَ والس  وهو ما يواري 

  .أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد

وهلذه اآلية وما ورد يف معناها من » :ثم قال ابن كثِّي بعد ذلك

ال سيام يوم اجلمعة ويوم و ،التجمل عند الصالة بة ي ستحنّ الّس 

ومن  ،والسواك ألنه متام ذلك ،يب ألنه من الزينةوالطر  ،العيد

  .«أفضل اللباس البياض

نوا وكف   ،فإهنا أطهر وأطيب ،البةسوا الثياب البيض)) :وقال  -3

  .وغِّيه وإسناده صحيح عند املحدثني، رواه مسلم أمحد رواه (( فيها موتاكم

وقد  ،مربوعاً  كان رسول اهلل  :قال وعن الرباء بن عازب -١
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 .متفق عليه ،رأيته يف حلة محراء ما رأيت شيئًا قط أحسن منه

 ،((ربن كان يف قلبه مثقال حبة من ك  ال يدخل اجلنة م  )) :وقال  -1

 ،إن الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة :فقال رجل

 (( مط الناسوغ   ،احلقر ط  رب ب  الك   :إن اهلل مجيل ُيب اجلامل )) :قال

  .رواه مسلم (احلق واحتقار الناس ردّ أي: )

أتيت النبي  :عن أبيه ريض اهلل عنه قال ،وعن أيب األحوص -٦

 يء(رد) وعيّل ثوب دون. 

  (( ؟ألك مال  )) :الرسول 

 .نعم :الرجل

 (( ؟من أي املال)) :الرسول 

  .من اإلبل والبقر والغنم واخليل والرقيق :الرجل

 ((  أثر  نعمة اهلل عليك وكرامتهري   فل   فإذا آتاك اهلل ماال  )) :لرسول ا

  .وإسناده صحيح كام جاء يف حاشية جامع األصول رواه أمحد

اهلل عليه نعمة فإن اهلل ُيب أن يرى أثر  ن أنعم  م  )) :وقال  -7

  .وصّححه األلباين يف املشكاة رواه أمحد (( نعمته عىل عبده
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 :للصالة والناسالزينة 
أو ما عىل أحدكم إن وجدتم  ،ما عىل أحدكم إن وجد)) :قال  -1

وقال حمقق  داود أبو (( مهنتهسوى ثويب   ،ني ليوم اجلمعةأن يتخذ ثوب  

  جامع األصول: إسناده صحيح.

يف  خرجنا مع رسول اهلل  :وعن جابر ريض اهلل عنه قال -2

  :جرة إذا رسول اهلل ينام أنا حتت شبف :قال ،غزوة بني أنامر

 .هل ّم إىل الظل ،يا رسول اهلل :جابر

اء وي قربه فيأيت جابر بصغار القثّ  ،م وينزليأيت وي سلّ  الرسول 

 .إىل الرسول 

  ((؟من أين لكم هذا)) :الرسول 

  .خرجنا به من املدينة :جابر

 فنظر إليه (،اا وتلفَ بليَ )جلابر وعليه ب ردان قد أخلقا  خيرج راع  

 .رسول اهلل 

  (( ؟ا له ثوبان غري هذينأم   )) :الرسول 

  .ه إيامهاله ثوبان يف العيبة كسوت   ،بىل :جابر
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ه فليلبةسهام )) :الرسول    .((فادع 

  .يأيت الراعي ويلبس الثوبني ويذهب

  ((؟أليس هذا خريا   – رضب اهلل عنقه -ما له؟  )) :الرسول 

  .الراعي يسمع كالم رسول اهلل 

  .يف سبيل اهلل يا رسول اهلل :الراعي يتفاءل

  .((يف سبيل اهلل )) :الرسول 

 .الرجل ي قتل يف سبيل اهلل

  وقال حمقق جامع األصول: إسناده حسن. مالك واحلاكماإلمام رواه  
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 :النظافة من اإلسالم
 ،زائرًا يف منزلنا أتانا رسول اهلل  :اهلل قال عن جابر بن عبد -1

أما كان جيد هذا ما  )) :فقال ،فرأى رجالً شعثًا قد تفرق شعره

 ،ورأى رجاًل آخر وعليه ثياب وسخة ((!؟ي ةسكن به شعره

وغِّيه،  رواه أمحد ((!؟أما كان هذا جيد ماء يغةسل به ثوبه )) :فقال

  .وصّححه احلاكم ووافقه الذهبي

وحّسنه احلافظ  داود أبورواه  (( هكرم  ي  فل   عر  ن كان له ش  م   )) :وقال  -2

  .يف الفتح

 ،وإعفاء اللحية ،الشارب قص   :طرةمن الف   عرشة  )) :وقال  -3

عقد ) وغةسل الرباجم ،األظافر وقص   ،واستنشاق املاء ،والةسواك

يعني ) وانتقاص  املاء ،وحلق العانة ،ونتف اإلبط (،األصابع

 .رواه مسلم (( واملضمضة (،االستنجاء

حلق ) واالستحداد ،تاناخل   :طرةن الف  م مخس  )) :وقال  -١

 .متفق عليه (( وقص الشارب ،ونتف اإلبط ،وتقليم األظافر (،العانة

 



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية قطوف من الشامئل املحمدية

 
127 

ألمرهتم  –أو عىل الناس  –لوال أن أشق  عىل أمتي )): وقال  -1

 .متفق عليه ((بالةسوالك عند كل صالة

رضاة للري  )): وقال  -٦ طهرة للفم م  واك  م  رواه النسائي  ((بِّ الةس 

 .وغِّيه، وصّححه النووي وغِّيه
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 :من آداب السالم
 8٦النساء: ژ  حب جب يئ ىئ مئ       حئ جئ ی ژ :قال اهلل تعاىل -1

 أبو داود وأمحدرواه  (( ن بدأهم بالةسالمأوىل الناس باهلل م  )) :وقال  -2

 .وسنده صحيح

أي  :أن رجالً سأل رسول اهلل  :وعن عبداهلل بن عمرو-3

ن وتقرأ الةسالم عىل م   ،ت طعم الطعام)) :؟ قالم خِّياإلسال

 .متفق عليه (( ن مل تعرفوم   تعرف

وال  ،ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا ،والذي نفيس بيده)) :وقال -١

إذا فعلتموه حتاببتم؟  ءكم عىل يشال أدل  أو   ،واتؤمنوا حتى حتاب  

 .رواه مسلم (( وا الةسالم بينكمأفش  

ل)) :وقال -1 ةس   ،واملايش عىل القاعد ،م الراكب عىل املايشي 

 .متفق عليه (( والقليل عىل الكثري

مّر عىل  إن رسول اهلل  :وعن أنس ريض اهلل عنه قال-٦

 .متفق عليه ،م عليهمفَسلّ  ،صبيان

 :م عليكم أهل الكتاب فقولوال  إذا س  )) :وقال رسول اهلل -7

 .متفق عليه (( وعليكم
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 :فقال أن رجاًل جاء إىل النبي  :وعن عمران بن حصني-8

 ،((عرش)) فقال النبي  ،فرّد عليه ثم جلس ،السالم عليكم

فرّد عليه  ،السالم عليكم ورمحة اهلل :ثم جاء آخر فقال

السالم عليكم  :ثم جاء آخر فقال ،((عرشون)) :فقال ،فجلس

 :أي) ((ثالثون))فقال  ،فرّد عليه فجلس ،ورمحة اهلل وبركاته

 .وحّسنه األلباين وغِّيه الرتمذي و أبو داوده روا (حسنة

وإذا خرجتم  ،موا عىل أهلهإذا دخلتم بيتا  فةسلِّ )) :وقال  -٢

  .وحّسنه األلباين وغِّيه البيهقيرواه  (( فأودعوا أهله بةسالم

ني  )) :وقال  -1١ ن بركة ويك ؛م  عىل أهلك فةسل   إذا دخلت   :يا ب 

 .ال األلباين يف املشكاة: حسن بطرقهوق الرتمذيرواه  (( عليك وعىل أهلك

رواه يف احللية  (( ن بدأ بالكالم قبل الةسالم فال جتيبوهم  )) :وقال  -11

  .وحّسنه األلباين يف السلسلة

لت فإن حا ،م عليهإذا لقي أحدكم أخاه فلي ةسل  )) :وقال  -12

 ودأبو دارواه  (( ثم لقيه فلي ةسلم عليه ،جرأو ح أو جدار   بينهام شجرة  

 .وقال األلباين: إسناده صحيح

زئ عن اجلامعة إذا م)) :وقال  -13  ،وا أن ي ةسلم أحدهمر  جي 
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زئ عن اجللوس أن يرد  أحدهم وقال األلباين: إسناده  أبو داودرواه  (( وجي 

  .حسن

ثم  ،بعثني حلاجة إن رسول اهلل  :وعن جابر أنه قال -1١

فأشار  ،لمت عليهفس (،ي صيل :قال قتيبة) ،أدركته وهو يسِّي

  .(( آنفا  وأنا أصل إنك سلمت  )) :فقال ،فلام فرغ دعاين ،يلّ إ

وّج   ه راحلته نحو موّج  :أي)ه حينئذ  ق بل املرشق وهو م 

  .رواه مسلم (الرشق

يرد   كيف رأيت النبي :قلت لبالل :وعن ابن عمر قال -11

 ،يقول هكذا :عليهم حني يسلمون عليه وهو يصيل؟ قال

 .والرتمذي وصّححه أبو داودرواه  ،هف  وبسط ك

عليه السالم  عىل املصيل ردّ  واحلديث دليل عىل أنه إذا َسلم أحد  

 .بإشارة دون النطق

س وعند دخول املسجد والسالم عىل القارئ والذاكر واملدرّ 

 .جائز من باب أوىل
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 :المصافحة ال التقبيل
نت املصافحة يف أكا :قلت ألنس :عن أيب اخلطاب قتادة قال -1

 .البخاري رواه ،؟ قال نعمأصحاب الرسول 

فر هلام قبل ما من مةسلمني يلتقيان فيتصافحان إال غ  )) :وقال  -2

وغِّيه، وهو حديث حسن بشواهده كام قال حمقق رياض  أبو داودرواه  (( أن يتفرقا

 .الصاحلني

 ((م منكمقلوبا  لإلسال هم أرق   يقدم عليكم غدا  أقوام  )) :وقال  -3

فيهم أبو موسى  ،األشعريون فقدمَ  (،يعني أهل اليمن)

  :وا من املدينة جعلوا يرجتزون ويقولونفلام دنَ  ،األشعري

 هاألحَبوووولقووووى غوووودًا نَ 
 

 هوصوووووووحبَ  اً حممووووووود 
 

 ،املصافحة ن أحدَث فكانوا هم أول مَ  ،فلام قدموا تصافحوا

 .، وقال املنذري: إسناده صحيح عىل رشط مسلمأمحد أخرجه

وأخذ بيده  ،م عليهفةسل   املؤمن   إن املؤمن إذا لقي  )) :وقال  -١

ذكره املنذري يف  (( كام يتناثر ورق الشجر ،ه تناثرت خطايامهافصافح  

  .الرتغيب وقال: ال أعلم يف رواته جمروحاً 
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 ،يا رسول اهلل :قال رجل :وعن أنس ريض اهلل عنه قال -1

 ،((ال)) :له؟ قال أينحني ،الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه

قبله؟ قال :قال فيأخذ بيده  :قال ،((ال)) :أفيلتزمه وي 

وقال: حديث حسن، ووافقه حمقق  الرتمذيرواه  (( نعم)) :ويصافحه؟ قال

 .رياض الصاحلني

 ،يتعانقون إذا قدموا من سفر وكان أصحاب رسول اهلل  

 وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثِّية يدل جمموعها

فنرى جواز تقبيل يد  ،عىل ثبوت ذلك عن رسول اهلل 

وال  ،كوال يكون عىل سبيل التربّ  ،يده متكرباً  العامل إذا مل يمدّ 

وضع عىل وال ت   ،وال ي عطل املصافحة ،يتخذ التقبيل عادة

 نقاًل من سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين باختصار. .اجلبهة
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 :ال أصافح النساء
إنام قويل ملائة امرأة كقويل  ،إين ال أصافح النةساء)) :وقال  -1

 .وقال: حسن صحيح الرتمذيرواه  (( المرأة واحدة

 ،امرأة قط يف املبايعة ه يدَ ت يد  ال واهلل ما مّس  :وقالت عائشة -2

 .البخاري رواه ((قد بايعتك عىل ذلك)) :وما بايعهن إال بقوله

 ط من حديد خري  خي  كم بم  ن يف رأس أحدن ي طع  أل  )) :وقال  -3

، وصّححه األلباين يف الطرباينرواه  (( امرأة ال حتل له له من أن يمس  

 .السلسلة
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 :آداب العطاس والتثاؤب
فإذا  ،إن اهلل ُيب العطاس ويكره التثاؤب)) :قال رسول اهلل  -1

قول ياهلل كان حقا  عىل كل مةسلم سمعه أن  أحدكم ومحد   عطس  

فإذا تثاءب  ،فأما التثاؤب فإنام هو من الشيطان ،يرمحك اهلل :له

 هن أحدكم إذا تثاءب ضحك منإف ،ه ما استطاعأحدكم فلريد  

 :فإن أحدكم إذا قال)) :ويف رواية ملسلم .البخاري رواه (( الشيطان

  .((ضحك الشيطان منه ،ها

وليقل له أخوه  ،احلمد هلل :إذا عطس أحدكم فليقل)) :وقال  -2

هيديكم  :فليقل ،يرمحك اهلل :فإذا قال له ،يرمحك اهلل :أو صاحبه

 .البخاري رواه (( اهلل ويصلح بالكم

مل ُيمد  إنو ،(1)توه اهلل فشم   فحمد   ،إذا عطس أحدكم)) :وقال  -3

 .رواه مسلم (( توهاهلل فال تشم  

                                                                        

 .يرمحك اهلل :( قولوا له1)
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فإن  ،يده عىل فمه إذا تثاءب أحدكم فليمةسك   )) :وقال  -١

 .رواه مسلم (( لالشيطان يدخ

هبا  وغض   ،ى وجهه بيده أو ثوبهغطّ  إذا عطَس  وكوان  -1

 .وقال: حديث حسن صحيح الرتمذي رواه، صوته

 ((ه وإن شئت فالت  إن زاد فشم  ف ،أخاك ثالثا   ت  شمِّ )) :وقال  -٦

 .وقال األلباين: حديث حسن لغِّيه الرتمذي أبو داود رواه

 :فقال ،جنب ابن عمرأن رجالً عطس إىل  :وعن نافع-7 

وأنا  :فقال ابن عمر ،اهلل والسالم عىل رسول اهلل  احلمد

علمنا  ؛وليس هكذا ،احلمد هلل والسالم عىل رسول اهلل :أقول

 الرتمذيرواه  ،احلمد هلل عىل كل حال :أن نقول رسول اهلل 

 وقال األلباين: حديث حسن.

 .وىلأ يفيد هذا احلديث أن التقيد بتعاليم الرسول  
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 :روا الشيب واجتنبوا السوادغيِّ
ژ  ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ :قال اهلل تعاىل -1

  7احلرش:

 ((وا املجوسف  خال   ،حىوأعفوا اللِّ  ،وا الشواربجز  )) :وقال  -2

  .رواه مسلم

 (( وهمف  فخال   ،إن اليهود والنصارى ال يصبغون)) :وقال  -3

 .البخاري رواه

َ أ   : عنه قالوعن جابر ريض اهلل -١ حافة يوم الفتح بأيب ق   يت 

وا غريِّ )) :فقال رسول اهلل  ،وحليته ورأسه كالثغامة بياضواً 

 .رواه مسلم (( تنبوا الةسوادجوا ،ءبيشهذا 

يف آخر الزمان يضبون هبذا الةسواد  يكون قوم   )) :وقال  -1

أبو  رواه ،)أي: مع السابقني( (( ال جيدون ريح اجلنة ،كحواصل احلامم

  .والنسائي، وقال األلباين يف املشكاة: صحيح داود
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 (1)ةتيّ بْ كان يلبس النعال السر  أن النبي  :وعن ابن عمر -٦

وكان ابن عمر يفعل  ،والزعفران (2)سرْ وي صفر حليته بالوَ 

 .وصّححه األلباين يف املشكاة النسائيرواه  ،ذلك

خضب قد  رجل   مّر عىل النبي  :وعن ابن عباس قال -7

فمّر آخر قد خضب  :قال ،((ما أحةسن هذا)) :فقال ،اءباحلنّ 

ثم مّر آخر قد  ،((وهذا أحةسن من هذا)) :فقال ،اء والكتمباحلنّ 

أبو رواه  ((هذا أحةسن من هذا كله)) :فقال ،خضب بالصفرة

  .، وقال األلباين يف املشكاة: إسناده جيدداود

وقال  النسائيأخرجه  (( ليهودهوا باوال تشب   ،وا الشيبغريِّ )) :وقال  -8

 .حمقق جامع األصول: صحيح بشواهده

 ،دخلت عىل أم سلمة :وعن عثامن بن عبداهلل بن موهب قال -٢

  .خمضوباً  من شعر النبي  راً عفأخرجت إلينا َش 

                                                                        

  .عال من جلدن :بتية( السر 1)

  .نبت أصفر :( الورس2)
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أرته شعر  أن أم سلمة زوج النبي  :ويف رواية أخرى 

 .البخاري رواه ،أمحر رسول اهلل 

 ،عىل مشيخة من األنصار بيض حلاهم  خرج رسول اهلل -1١

وخالفوا أهل  ،رواروا أو صف  يا معرش األنصار مح  )) :فقال

 .وحّسنه احلافظ يف الفتح رواه أمحد ((الكتاب

 :وعنه ،أنه جيب - رمحه اهلل -قل عن اإلمام أمحد وقد ن   -11

تشبه يال أحب ألحد ترك اخلضب و :وعنه ،جيب ولو مرة

 :املشهورة ؛السواد عنه كالشافعية روايتانويف  ،بأهل الكتاب

ذكره يف  (غّش  :أي)س به ويتأكد املنع ملن دلّ  ،رموقيل حَي  ،كرهي  

 . 1١/311فتح الباري 
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 :واجبنا نحو الرسول 
 ،حقوقًا وواجبات إذا أداها املسلم نفعه اهلل به للرسول  إن  

  :ماء كوثرهوسقاه من  ،وأكرمه بورود حوضه ،وأسعده بشفاعته

 .ثر من النفس واألهل واملال والولدكأ حمبته  -1

 ،واالستعانة به ،طاعته يف كل ما أمر به من دعاء اهلل وحده -2

وغِّي ذلك مما جاء يف  ،وحسن اخللق ،والصدق واألمانة

  .ثه الصحيحةيالقرآن وأحاد

وهو رصف  :ر منه الرسول ك الذي حذّ التحذير من الرشر  -3

كدعاء األنبياء واألولياء وطلب املدد  ،غِّي اهللالعبادة ل

اهلل  من مات وهو يدعو من دون)) :فقد قال  ،والعون منهم

 .البخاري رواه (ل والرشيكثْ امل   :دّ النر ) ((ا  دخل النارند  

 ،من الصفات نؤمن بام أخرب به القرآن والرسول ن أ -١

ژ  ڻ ڻ ڻ ں ژ :حتقيقًا لقوله تعاىل ،اهلل عىل عرشه كعلوّ 

 ،(( إن اهلل كتب كتابا  فهو عنده فوق العرش)) :وقوله  ، 1األعىل: 
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 ۋ ٴۇ ژ :لقوله تعاىل ؛وعلمه بسمعه وبرصهن اهلل مع عباده أو

 ١٦طه:  ژ ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

ومولد  ةبعثإن من واجب املسلمني أن يشكروا اهلل عىل  -1

ومنها صيام يوم  ،تهنّ فيتمسكوا بس   ،الرسول الكريم 

لدت فيه)) :فقال ،نني الذي سئل عن صومهاالث  ،ذاك يوم و 

  .رواه مسلم (أي القرآن) (( وعل  أ نزل ،وفيه ب عثت

فلم  ،الذي أحدثه املتأخرون أما االحتفال بيوم مولده  -٦

ولو كان يف االحتفال  ،يعرفه الرسول والصحابة والتابعون

شدنا يف كام أر سبقونا إليه وأرشدنا إليه الرسول لَ  اً خِّي

لد فيه علاًم بأن  ،احلديث السابق إىل صوم يوم االثنني الذي و 

بأوىل من احلزن  حفليس الفر ؛مات يوم االثنني الرسول 

  .عىل موته 

نفق يف االحتفاالت لو أ نفقت يف بيان إن األموال التي ت   -7

وسِّيته وأخالقه وأدبه وتواضعه  شامئل الرسول 
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ته للتوحيد التي بدأ هبا رسالته ودعو ،ومعجزاته وأحاديثه

لو فعل ذلك املسلمون  ،وغِّيها من األمور النافعة

  .ه رسولَ  اهلل كام نرَص  همنرَص لَ 

والعمل  ،أوامرهتباع اه هيمّ  الصادق للرسول  إن املحوّب  -7

  .واحلكم بقرآنه واإلكثار من الصالة عليه  ،تهنّ بس  
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 : ي بأخالق الرسولالتحّل
 :بأخالقه ْق فتخلّ  ًا صادقًا لرسول اهلل حمبّ  إذا كنَت 

 . وهو كل ما قبح وساء من قول أو فعل ،الفحش ترك  ا -1

وخاصة يف  ،منه إذا نطقت غضْض اوصوتك  خفْض ا -2

 ،كاألسواق واملساجد واحلفالت وغِّيها ،املجتمعات العامة

 . تكن خطيبًا أو واعظاً  مل ما

بأن تعفو عن  ؛يبك من أحد باحلسنةالسيئة التي قد تص دفع  ا -3

  .وتصفح عنه بأن ال تعاقبه وال هتجره ،فال تؤاخذه يئاملس

ترك التأنيب والتعنيف خلادمك أو زميلك أو ولدك أو  -١

  .وا أو قرصواؤتلميذك أو زوجتك إذا أخط

حتى ال تضطره  ،حق غِّيك وال تبخْس  ، يف واجبكال ت قرّص  -1

َ فعلت :إىل أن يقول لك َ ملْ .كذا مل 
ال تفعل كذا ؟ الئاًم  ..؟ أو مل 

  .أو عاتبًا عليك ،عليك

كك التبسم ،الضحك إال قليالً ترك ا -٦   .وليكن جّل َضح 
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وامليش  ،ال تتأخر عن قضاء حاجة الضعيف واملسكني واملرأة -7

  . وال استنكافمعهم يف غِّي تكرّب 

ة ولو كان حلب شا ،البيتون ؤشمساعدة أهل البيت عىل  -8

 .أو طهي طعام أو غِّيه

السيام وقت الصالة  ،أحسن الثياب التي عندك البْس  -٢

  .واألعياد واحلفالت

جد من كل ما و  أو ،ال تتكرب عن األكل عىل األرض -1١

 .واالكتفاء بقليل الطعام ،الطعام

ولو بحفر األرض ونقل  ،العمل ومشاركة العاملني -11

  .التكرّب والرسور بذلك إظهارًا لعدم  ،الرتاب

واالكتفاء بام  ،غ فيهبالَ عدم الرضا باملدح الزائد واإلطراء امل   -12

  .وبام قام به من صفات احلق والفضل واخلِّي ،هو ثابت للعبد

  .ولو مازحاً  ،ال تنطق ببذاء وال جفاء وال كالم فاحش -13

  .ال تقل سوءًا وال تفعله -1١



 واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية يةقطوف من الشامئل املحمد 

 
111 

  .ال تواجه أحدًا من إخوانك بمكروه -11

  .(1)الزم سالمة النطق وحلو الكالم -1٦

  .وال تقل إال الصدق ،كثر املزاحال ت   -17

  .اإلنسان واحليوان حتى يرمحك اهللرحم ا -18

  .فهو مكروه من اهلل والناس ؛احذر البخل -1٢

  .واستيقظ للعبادة واالجتهاد والعمل ،باكراً  نمْ  -2١

  .ال تتأخر عن صالة اجلامعة يف املسجد -21

من باهلل وإذا غضبت فاستعذ  ،احذر الغضب وما ينتج عنه -22

  .الشيطان الرجيم

  .ل عليكفهو مسجّ  ؛وال تكثر الكالم ،الزم الصمت -23

  .بهعمل او ،واسمعه من غِّيك ،اقرأ القرآن بفهم وتدبر -2١

                                                                        

للشيخ أيب بكر  (العلم والعلامء)( هذه الفقرات مأخوذة بترصف من كتاب 1)

 .س يف املدينة املنورةاجلزائري املدرّ 
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  .السيام عند الصالة ،يب واستعمله دائامً ال ترد الطر  -21

  .السيام عند الصالة ،يد جداً استعمل السواك فهو مف -2٦

  .وقل احلق ولو عىل نفسك ،كن شجاعاً  -27

  .هاواحذر ردّ  ،النصيحة من كل إنسانقبل ا -28

  .اعدل بني زوجاتك وأوالدك ويف كل أعاملك -2٢

  .حتى يساحمك اهلل ،هماصرب عىل أذى الناس وساحمْ  -3١

  .للناس ما حتب لنفسك أحّب  -31

عند الدخول واخلروج واللقاء ويف أكثر من السالم  -32

 .األسواق

السالم عليكم )) :وهو ،ةنّ تقيد بلفظ السالم الوارد يف الّس  -33

 ،صباح اخلِّي :وال ي غني عنه كلمة ،((ورمحة اهلل وبركاته

 .ويمكن قوهلا بعد السالم ،أو أهالً ومرحباً  ،ومساء اخلِّي

  .نظيفًا يف مظهرك ولباسك كنْ  -3١

واحذر السواد امتثاالً ألمر  ،باألصفر أو األمحرغِّّي شيبك  -31
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  .الرسول 

ن إن م  )) :حتى تدخل يف قوله ،متسك بسنن الرسول  -3٦

تمةسك فيهن بام أنتم عليه أجر  مخةسني  ،ورائكم أيام الصرب للم 

أخرجه ابن  ((بل منكم)) :يا نبي اهلل أو منهم؟ قال :قالوا ،((منكم

  .ين بشواهدهنرص يف السنة، وصّححه األلبا

ه حب  رزقنا او ،كة نبيّ نّ العمل بكتابك وس  رزقنا االلهم  -37

  .يوم القيامة واتباعه وشفاعته 
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  : مكارم أخالق الرسول
ووومنهوووا وموووا يتعّشووو  اء  رَب ق الك 

 يء بنووووره اآلنووواء  وينوووًا يضووود  

غوورَ  وَلوو ىي   رموواء  ع الك  هبوون وي 

 مووا ال تفعوول األنووواء   وفعلووَت 

 هوووالء  فووووك اجل   بعَ ال يسوووتهني

ووا الر    محوواء  هووذان يف الوودنيا مه 

وو  وال بغضوواء   غن  يف احلووق ال ض 

 م وريووواء  ورضوووا الكثوووِّي حتّلووو

 وللقلوووب بكوواء   ي  د  الن ووو ر  ْعووتَ 

 مون السوامء قضواء   جاء اخلصومَ 

 ة ووفوواء  ك ذّمووعهوود   فجميووع  

وو  اء  رّ دى َغوواهل وو ل  َلوون م  بوواحلق م 

 والعقووالء   نووادى هبووا احلكووامء  

 

ون لوه األخالق ما هَت يا مَ   الوى الع 

 هاوحدَ  لقامْت  يناً د   ومْ لو لووم ت قو 

 ك يف اخللووق العظوويم شووامئل  زانْتوو

 ىدَ ود املَواجل  ب بلغَت  خوَت وإذا َس 

 راً فقوووادرًا ومقووودّ  وإذا عفووووَت 

 أو أب   فوووإذا رمحوووت فأنوووت أم  

 ضووبة  فووإنام هووي غَ  وإذا غضووبَت 

 ففوووي مرضووواته وإذا رضووويَت 

 ة  فللمنووووابر هووووزّ  وإذا خطبووووَت 

 كووأنام فووال ارتيوواَب  وإذا قضوويَت 

 هأو أعطيَتوو العهوودَ  وإذا أخووذَت 

 عبوداهلل قاموت سومحة   بك يا ابنَ 

 حقيقوةعىل التوحيود وهوي  نيْت ب  
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 حتووت لوائهووا أكفوواء   والنوواس  

 قضواء   شورى واحلقووق   واألمر  

 يف حووق احليوواة سووواء   فالكوول  

 وموووة الفقهووواء  يف ر   نوووْل موووا مل يَ 

 جنوواء  بووالفال وَ  ْت وحنّوو حوواد   
 

 هاهلل فووووق اخللوووق فيهوووا وحووودَ 

 واخلالفووة بيعووة ر  وسووي   ين  والوودر 

 الفقر من أهل الغنى أهَل  أنصفَت 

 نووا هبووالْ ظلموووا رشيعتووك التووي ن  

  ىَج الد   َب ح  عليك اهلل ما َص  صىل
 

 أمحد شوقي  الشاعر من ديوان          
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  : عن الرسول ُعداِفحسان ُي
 اء  دَ قووع موعوودها َكووثووِّي الن  ت  

 امء  الظروو ل  َسووعووىل أكتافهووا األَ 

 ر النسووواء  م  بووواخل   مهووونّ تلطّ 

 الغطاء   وانكشَف  الفتح   نوكا

 ن يشووواء  اهلل فيوووه َمووو عوووزّ ي  

 فواء  دس ليس لوه ك  الق   وح  ور  

 إن نفووع الووبالء   يقووول احلووق  

 وال نشووواء   فقلوووتم ال نقووووم  

وونَ  ف  فأنووت جمووو    هووواء   ب  خ 

 ا اإلموواء  سووادهت   الوودار   وعبوود  

 اهلل يف ذاك اجلووووزاء   وعنوووود

 كام خلوووِّيكام الفوووداء  ر  وفشووو

 ره سووواء  وويمدحووه وينصوو

 

 وهووارَ نووا إن مل تَ نا خيلَ مْ د  َعوو

 دات  صووع  ة م  األسوونّ  بووارينَ ي  

 رات  جيادنوووا متمّطووو تظوووّل 

 نووارْ ماعتَ ضوووا عنووا عر  فإمووا ت  

وووإال فاصوورب     الد يوووم  وا جل 

 اهلل فينوووا أموووني   وجربيووول  

 عبووداً  وقوال اهلل قوود أرسوولت  

وشهدت بوه فق    قوهوا صودّ وم 

 أبووا سووفيان عنووي أال أبلووغْ 

 ك عبووداً نا تركْتووبووأن سوويوفَ 

 عنوه حممدًا فأجبوت   هجوَت 

ووو أهتجووووه وليسوووَت   بك 
 
 فء

 اهلل مونكم ن هيجو رسووَل فمَ 
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وو  رض حمموود موونكم فووداء  لع 

 (1)الء  ره الوودر كوودّ وبحووري ال ت  
 

 

ووفووإن أيب ووالوودَ   ريضه وع 

 فيووه ال عيووَب  لسوواين صووارم  
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