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عبداهلل بن �أحمد العالف الغامدي
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#
J
الحمــد هلل رب العالميــن ،الرحمــن الرحيــم ،مالــك يــوم

الدين،الحمد هلل القائل يف محكم التنزيل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﴾ [األنبياء.]١٠٧ :

والصــاة والســام األتمــان األكمــان علــى ســيد ولــد آدم،
ِ
ولــد آدم يوم القيامة،
المبعــوث رحمة للعالمين والقائل« :أنا ســ ِّيدُ
تنش ُّق عنه األرضُ ،
وأو ُل َمن َ
ومش َّفع»[ .رواه مسلم]
ّ
وأول شافع ُ
صالة وسالما متعاقبين متالزمين إلى يوم الدين..

وبعد،،
فواجبنــا نحــو النبــي ﷺ يتمثل يف اإليمــان به وبما جــاء به من

القرآن الكريم والسنة الصحيحة ،وتطبيق ذلك يف حياتنا.

ورغب��ة من��ي يف توعي��ة اخ��واين واخوات��ي م��ن امل�س��لمني
وامل�سلمات بهذا الواجب جمعت هذه الوريقات التي ت�شتمل على:
 -1واجبنا نحو الرسول ﷺ.
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 -2حقوق النبي ﷺ على أمته.
 -3الرسول ﷺ كأنك تراه.

 -4من فضائل الرسول ﷺ.

 -5من أخالق الرسول ﷺ.

 -6من أحاديث النبي ﷺ يف األخالق.

 -7التحلي بأخالق الرسول ﷺ.

أســأل اهلل تعالى أن ينفع هبا كل من قرأها أو ســمعها أو أفاد منها

أو طبعها ونشــرها ووزعها بين المســلمين ،وأتمنى أن يكون هناك

مــن يعمل على ترجمتهــا والداللة عليها ،ولن يحرموا األجر -إن
شاء اهلل -فقد قال المصطفى ﷺ« :الدال على الخير كفاعله».

هذا وصلى اهلل على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم..
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،،
وكتبه
عبد اهلل بن �أحمد ال عالف الغامدي
الطائف  -وادي وج
اجلمعة 1428/ 1 / 21 :هـ
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واجـبنا نحـو الرسـول ﷺ

(((

إن للرســول ﷺ حقو ًقا وواجبات إذا أ ّداها المسلم نفعه اهلل به،
وأسعده بشفاعته ،وأكرمه ُبورود حوضه ،وسقاه مِن ماء كَوثره.
 -1محبة الرسول ﷺ ،أكثر مِن النفس واألهل والمال والولد.
 -2طاعتــه يف كل مــا أمر به مِن دعاء اهلل وحده ،واالســتعانة به،

وحســن الخلق ،وغير ذلــك مما جاء يف القرآن
والصدق واألمانةُ ،

وأحاديثه الصحيحة.
 -3التحذير مِن الشرك الذي َّ
رف
حذر منه الرسول ﷺ ،وهو َص ُ

العبــادة لغيــر اهلل ،كدعاء األنبيــاء واألولياء وطلب المــدد والعون
وهو يدعو ِمــن ِ
دون اهلل نِدًّ ا((( َ
دخل
«من َ
مات َ
منهــم ،فقــد قال ﷺَ :
النار» [رواه البخاري].

 -4أن نؤمــن بما أخــر به القرآن والرســول ﷺ ،مِن الصفات،

َك ُع ُلــو اهلل على عرشــه ،تحقي ًقا لقوله تعالــى ﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

كتب كتا ًبا فهو ِعند ُه َ
فوق العرش».
[األعلى ،]1 :وقوله ﷺَّ :
«إن اهللَ َ

						

((( قطوف من الشمائل المحمدية -الشيخ  /محمد بن جميل زينو
((( النِّدِ :
الـمثل والشريك
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وأن اهلل مع عباده َيسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم لقوله تعالى:

﴿ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﴾ [ ٰطه.]46 :
َّ -5
إن مِن واجب المســلمين أن يشــكروا اهلل علــى بعثة ومولد

بســنته ،ومنها صيام يــوم االثنين
الرســول الكريم ﷺ ،فيتمســكوا ُ
الذي ُســئل عــن صومه فقــال« :ذاك يــوم ُولدت فيه ،وفيــه ُبعثت،
وعلي ُأنزل»( .أي القرآن) [رواه مسلم].
ّ
 -6أ ّمــا االحتفــال بيوم مولــده ﷺ ،الذي َأحدثــه المتأخرون،

خيرا
فلــم َيعرفه الرســول والصحابة والتابعون ولــو كان االحتفال ً

لســبقونا إليه ،وأرشــدنا إليه الرســول ﷺ ،كما أرشدنا يف الحديث
علما بأن الرسول ﷺ،
السابق إلى صوم يوم االثنين الذي ُولد فيهً ،
ِ
الـحزن على موته ﷺ.
مات يوم االثنين ،فليس الفرح بأولى من ُ

 -7إن األموال التي ُتنفق يف االحتفاالت ،لو ُأنفقت يف بيان شمائل

الرســول ﷺ ،وســيرته ،وأخالقــه ،وأدبــه ،وتواضعــه ،ومعجزاتــه،

وأحاديثــه ،ودعوته للتوحيــد التي بدأ هبا رســالته وغيرها من األمور

النافعة ،لو فعل ذلك المسلمون لنصرهم اهلل كما نصر رسوله ﷺ.
 -8إن المحـــب الصــادق للرســول ﷺ ،يهمــه اِتبــاع أوامــره،
بسنته ،والحكم بقرآنه واإلكثار مِن الصالة عليه ﷺ.
والعمل ُ
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حقوق النبي ﷺ عىل أمته

(((

للنبي الكريم ﷺ حقوق على أمته وهي كثيرة ،منها:

ً �
أول :الإميان ال�صادق به ﷺ ،وت�صديقه فيما �أتى به:

قــال تعالــى ﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾

[التغابن .]8 :وقال تعالى ﴿ :ﯘﯙﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾[األعراف.]158 :

وقــال تعالــى ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﴾
[الحديــد .]28 :وقــال تعالــى ﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ﴾ [الفتح.]13 :
ِ
و َق َال ﷺِ ُ :
َّاس َحتَّى َي ْش َ
«أم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َل الن َ
ــهدُ وا َأ ْن َل إِ َل َه إِ َّل اهَّللُ
ْت بِ ِه» [رواه مسلم].
َو ُي ْؤ ِمنُوا بِي َوبِ َما ِجئ ُ
والإمي��ان ب��ه ﷺ ه��و :تصديق نبوتــه ،وأن اهلل أرســله للجن

واإلنــس ،وتصديقــه يف جميــع ما جاء بــه وقالــه ،ومطابقة تصديق

القلب بذلك شــهادة اللسان ،بأنه رســول اهلل ،فإذا اجتمع التصديق
((( المصدر :موقع صيد الفوائد ()www.saaid.net
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به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ،ثم تطبيق ذلك العمل بما جاء

تم اإليمان به ﷺ.
به؛ َّ

 ثان ًيا :وجوب طاعته ﷺ ،واحلذر من مع�صيته:

فــإذا وجب اإليمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ ألن

ذلك مما أتى به ،قال تعالى ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [األنفال.]20 :

وقال تعالى ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ ...

						

[الحشر]7 :

وقــال تعالــى ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [النور.]63 :

وقــال تعالــى ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [النساء.]14 ،13 :
وعن َأبي هرير َة َأن رس َ ِ
ِ
«م ْن َأ َطا َعني َف َقدْ َأ َط َ
ول اهَّلل ﷺ َق َالَ :
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُ
اع اهَّللَ
َو َم ْن َع َصانِي َف َقدْ َع َصى اهَّللَ» [رواه البخاري ومســلم] .و َعنْ ُه َأ َّن َر ُس َ
ــول
ون ا ْل َجنَّ َة إِ َّل َم ْن َأ َبى» َقا ُلوا َيا َر ُس َ
اهَّللِ ﷺ َق َ
ــول
ــال« :ك ُُّل ُأ َّمتِي َيدْ ُخ ُل َ
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ِ
«م ْن َأ َطا َعنِي َد َخ َل ا ْل َجنَّ َة َو َم ْن َع َصانِي َف َقدْ َأ َبى».
اهَّلل َو َم ْن َي ْأ َبى َق َالَ :

						

[رواه البخاري]

 ثال ًث��ا :اتباع��ه ﷺ ،واتخ��اذه قدوة يف جمي��ع الأمور،
واالقتداء بهديه:
قال تعالى﴿ :ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [آل عمران.]31 :

وقال تعالى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ﴾ [األعراف.]158 :

فيجب السير على هديه والتزام سنته ،والحذر من مخالفته ،قال
ِ
ب َع ْن ُسنَّتِي َف َل ْي َس ِمنِّي» [رواه البخاري ومسلم].
«م ْن َرغ َ
ﷺَ :

 راب ًع��ا :حمبت��ه ﷺ �أك�ثر من الأه��ل والول��د ،والوالد،
والنا�س �أجمعني:
قــال تعالــى﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ [التوبة.]24 :
و َع ْن َأن ٍ
ب
َس َق َال َق َال النَّبِ ُّي ﷺَ :
«ل ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ك ُْم َحتَّى َأك َ
ُون َأ َح َّ
ِ
إِ َل ْي ِه ِم ْن َوالِ ِد ِه َو َو َل ِد ِه َوالن ِ
ين» [متفق عليه].
َّاس َأ ْج َمع َ
9
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وقد ثبت يف الحديث أن من ثواب محبته االجتماع معه يف الجنة:
«ما َأ ْعدَ ْد َت َل َها» َق َال
وذلك عندما سأله رجل عن الساعة فقال ﷺَ :
َيا َر ُس َ
ــول اهَّللِ َما َأعْدَ ْد ُت َل َها َكبِ َير َص َل ٍة َو َل ِص َيا ٍم َو َل َصدَ َق ٍة َو َلكِنِّي
ِ
ت» [رواه البخاري ومسلم].
ْت َم َع َم ْن َأ ْح َب ْب َ
اهَّلل َو َر ُسو َل ُه َق َالَ « :ف َأن َ
ُأح ُّ
ب َ
ولمــا قال عمر بن الخطاب ﭬ :يا رس َ ِ
ب إِ َل َّي
ــول اهَّلل َلَن َْت َأ َح ُّ
َ َ ُ
مِ ْن ك ِّ
َ
«ل َوا َّل ِذي َن ْف ِسي بِ َي ِد ِه
ش
ُل
ــي ٍء إِ َّل مِ ْن َن ْف ِســي› َف َق َال النَّبِ ُّي ﷺَ :
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ب إ َل ْي َك م ْن َن ْفس َك» َف َق َال َل ُه ُع َم ُرَ :فإ َّن ُه ْال َن َواهَّلل َلن َْت
َحتَّى َأك َ
ُون َأ َح َّ
«ال َن َيا ُع َم ُر» [رواه البخاري].
ب إِ َل َّي مِ ْن َن ْف ِسيَ ،ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺْ :
َأ َح ُّ
ث َم ْن ك َُّن فِ ِيه َو َجدَ بِ ِه َّن َح َل َو َة ْ ِ
يم ِ
و َق َ
ــال ﷺَ « :ث َل ٌ
َان
ان َم ْن ك َ
ال َ
حب ا ْلمرء َل ي ِ
ِ
ِ ِ ِ
ح ُّب ُه إِ َّل لِ َّل ِه
اهَّللُ َو َر ُســو ُل ُه َأ َح َّ
ب إِ َل ْيه م َّما س َو ُاه َما َو َأ ْن ُي َّ َ ْ َ ُ
ف
َو َأ ْن َيك َْر َه َأ ْن َي ُعو َد فِي ا ْل ُك ْفرِ َب ْعدَ َأ ْن َأ ْن َق َذ ُه اهَّللُ ِمنْ ُه ك ََما َيك َْر ُه َأ ْن ُي ْق َذ َ
فِي الن ِ
َّار» [رواه البخاري ومسلم].
والشــك أن من و َّفقه اهلل تعالــى لذلك ذاق طعم اإليمان ووجد

ّ
المشاق يف رضى اهلل  ،۵ورسوله
حالوته ،فيستلذ الطاعة ويتحمل
ﷺ ،وال يســلك إال مــا يوافــق شــريعة محمــد ﷺ؛ ألنــه رضي به

ً
رســول ،وأحبه ،ومن أحبه مــن قلبه صد ًقا أطاعــه ﷺ؛ ولهذا قال

القائل:
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هــذا لعمــري يف القيـ ِ
ـاس بديـ ُـع
ِ
طيع
ب ُم ُ
حــب لمــن ُيح ُّ
الم َّ
إن ُ

تعصــي اإللــه وأنت ُت ْظهــر ُح َّب ُه
لــو كان ُح َّب َ
ك صاد ًقــا ألطعته

وعالمــات محبتــه ﷺ تظهر يف االقتــداء به ﷺ ،واتباع ســنته،

وامتثــال أوامــره ،واجتنــاب نواهيــه ،والتــأدب بآدابــه ،يف الشــدة
والرخاء ،ويف العســر واليسر ،وال شك أن من أحب شي ًئا آثره ،وآثر
موافقته ،وإال لم يكن صاد ًقا يف حبه ويكون مدّ ع ًيا.

ين
وال شك أن من عالمات محبته :النصيحة له؛ لقوله ﷺ« :الدِّ ُ
ِِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين
يحةُ» ُق ْلنَا ل َم ْن َق َال« :ل َّله َولكتَابِه َول َر ُســوله َولَئ َّمة ا ْل ُم ْســلم َ
النَّص َ
ِ
ــم» [رواه مســلم] .والنصيحة لرســوله ﷺ :التصديق بنبوته،
َو َع َّامت ِه ْ

وطاعتــه فيما أمــر به ،واجتنــاب ما هنى عنــه ،و ُمؤازرتــه ،ونصرته
وحمايتــه ح ًيا وميتًا ،وإحياء ســنته والعمل هبــا وتعلمها ،وتعليمها

والذب عنها ،ونشرها ،والتخلق بأخالقه الكريمة ،وآدابه الجميلة.

خام�سا :احرتامه ،وتوقريه ،ون�صرته:
ً

كمــا قال تعالــى ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ ...

[الفتــح .]9 :وقال تعالى ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [الحجرات.]1 :
11
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وقــال تعالــى ﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ [ ﴾ ...النــور .]63 :وحرمــة النبي ﷺ بعــد موته ،وتوقيره الزم
كحال حياته وذلك عند ذكر حديثه ،وسنته ،وسماع اسمه وسيرته،

وتعلم سنته ،والدعوة إليها ،ونصرهتا.

�ساد�سا:ال�صالة عليه ﷺ:
ً


قــال اهلل تعالــى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ــن
«م ْ
ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﴾ [األحــزاب .]56 :وقــال ﷺَ :
َص َّلى َع َل َّي َص َل ًة َص َّلى اهَّللُ َع َل ْي ِه بِ َها َع ْش ًرا» [رواه مسلم].

و َق َ
ــورا َو َل ت َْج َع ُلــوا َق ْبرِي ِعيدً ا
ــال ﷺَ :
«ل ت َْج َع ُلــوا ُب ُيو َتك ُْم ُق ُب ً
ُــم َت ْب ُلغُنِي َح ْي ُ
ث ُكنْت ُْم» [رواه أبوداود وأحمد].
َو َص ُّلوا َع َل َّي َفإِ َّن َص َل َتك ْ
و َق َال ﷺ« :ا ْلب ِ
خ ُ
يل ا َّل ِذي َم ْن ُذكِ ْر ُت ِعنْدَ ُه َف َل ْم ُي َص ِّل َع َل َّي».
َ
[رواه الرتمذي وأحمد]

				

«ما َج َل َس َق ْو ٌم َم ْج ِل ًســا َل ْم َي ْذك ُُروا اهَّللَ فِ ِيه َو َل ْم ُي َص ُّلوا
و َق َال ﷺَ :
َان َع َل ْي ِه ْم تِ َر ًة َفإِ ْن َشــا َء َع َّذ َب ُه ْم َوإِ ْن َشــا َء َغ َف َر َل ُه ْم»
َع َلى َنبِ ِّي ِه ْم إِ َّل ك َ
[رواه الرتمــذي وأحمد] .و َق َال ﷺِ :
ــم َأن ُ
ْف َر ُج ٍل ُذكِ ْر ُت ِعنْدَ ُه َف َل ْم
«رغ َ
َ
ُي َص ِّل َع َل َّي» [رواه الرتمذي وأحمد].

12

واجبنا حنو الرسول ﷺ

من مواطن ال�صالة على النبي ﷺ:

وللصــاة على النبي ﷺ مواطن كثيرة ذكر منها اإلمام ابن القيم

رحمــه هلل يف كتابــه "جــاء األفهام يف الصــاة والســام على خير
األنــام" واحــدً ا وأربعين موطنًا ،منها على ســبيل المثــال :الصالة

عليــه ﷺ عنــد دخول المســجد ،وعنــد الخروج منــه ،وبعد إجابة

المــؤذن ،وعند اإلقامة ،وعند الدعاء ،ويف التشــهد يف الصالة ،ويف
صــاة الجنــازة ،ويف الصبــاح والمســاء ،ويف يوم الجمعــة ،وعند
اجتماع القوم قبــل تفرقهم ،ويف الخطب :كخطبتي صالة الجمعة،
وعند كتابة اســمه ،ويف أثنــاء صالة العيدين بيــن التكبيرات ،وآخر

دعــاء القنــوت ،وعلى الصفا والمــروة ،وعند الوقــوف على قربه،
وعنــد الهم والشــدائد وطلــب المغفرة ،وعقب الذنــب إذا أراد أن

يكفــر عنه ،وغير ذلك مــن المواطن التي ذكرها رحمه اهلل يف كتابه.

ولو لم يرد يف فضل الصالة على النبي ﷺ إال هذا الحديث لكفى،
ول اهَّللِ ﷺ« :من ص َّلى ع َلي ص َل ًة و ِ
َق َال َر ُس ُ
احدَ ًة َص َّلى اهَّللُ َع َل ْي ِه َع ْش َر
َ
َ َّ َ
َ ْ َ
ت َله ع ْشر درج ٍ
ِ ٍ ِ
ص َلو ٍ
ات».
ات َو ُح َّط ْ
ت َعنْ ُه َع ْش ُر َخطيئَات َو ُرف َع ْ ُ َ ُ َ َ َ
َ َ
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� ساب ًعا :وجوب التحاكم �إليه ،والر�ضي بحكمه ﷺ:

قــال اهلل تعالــى ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ﴾ [النساء.]59 :

﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [النســاء.]65 :

ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعده ﷺ.

 ثام ًنا� :إنزاله مكانته ﷺ بال غلو وال تق�صري:

فهو عبد هلل ورســوله ،وهو أفضل األنبياء والمرسلين ،وهو سيد

األوليــن واآلخريــن ،وهــو صاحب المقــام المحمــود ،والحوض
ضرا وال
المــورود ،ولكنه مع ذلك بشــر ال يملك لنفســه وال لغيره ً

نف ًعا إال ما شــاء اهلل كما قال تعالى ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ [ ﴾...األنعــام:

 .]50وقــال تعالــى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [األعــراف .]188 :وقــال تعالى ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﴾.
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وقــد مات ﷺ كغيره من األنبياء ،ولكن دينه ٍ
باق إلى يوم القيام

﴿ ﰁﰂﰃﰄ ﴾ [الزمر .]30 :وهبذا يعلم أنه ال يستحق العبادة
إال اهلل وحده ال شريك له ﴿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾ [األنعام.]163 ،162 :

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه

15
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الرسـول كأنك تراه ﷺ

(((

وجها وأحســنهم َخل ًقا،
 -1كان رســول اهلل ﷺ أحســ َن الناس ً

			
ليس بالطويل البائن وال القصير.

مليح الوجه.
 -2كان الرسول ﷺَ ،
أبيض َ

[متفق عليه]

[رواه مسلم]

 -3كان رســول اهلل ﷺ ،مربو ًعــا((( ،عريض ما بيــن المنكبين،
َّ
كث اللحية((( ،تعلوه ُحمرةُ ،ج َّـمـــتُه((( إلى شــحمة ُأذنيه ،لقد رأيته
[رواه البخاري]
		
يف ُح َّل ٍة حمراء ،ما رأيت أحس َن منه.

ُ
ضخم الرأس واليدين والقدمين ،حس َن
رسول اهلل ﷺ
 -4كان
َ
[رواه البخاري]
			
الوجه ،لم َأر قبله وال بعده مِث َله.
ستديرا[ .رواه مسلم]
 -5كان وجهه مِ َثل الشمس والقمر وكان ُم
ً
وجهه
وجهه ،حتى كأن َ
 -6كان رســول اهلل ﷺ إذا ُس َّر استنـــار ُ

		
قطع ُة قمر ،وكُنا نعرف ذلك.

[متفق عليه]

نظرت
وكنــت إذا
تبســما،
 -7كان الرســول ﷺ ال يضحك إال
َ
َ
ً
َ
[حسن رواه الرتمذي]
أكحل العينين وليس بأكحل.
لت
إليه ُق َ
((( قطوف من الشمائل المحمدية -الشيخ  /محمد بن جميل زينو
((( مربو ًعا :ليس بالطويل وال القصير
((( َّ
كث اللحية :كثير الشعر
((( ُجمته :شعره
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ِ
ســتجم ًعا قط
 -8وعن عائشــة قالت :ما رأيت رســول اهلل ﷺ ُم
ضاح ًكا ،حتى أرى منه َلـهواته((( ،إنما كان َض ِ
حكه التَّبسم.
َ

						

[رواه البخاري]

 -9وعن جابر بن سمرة ﭬ قال( :رأيت رسول اهلل ﷺ يف ليلة
ٍ (((
فجعلت أنظر إلى رســول اهلل ﷺ وإلــى القمر ،وعليه
إضحيــان
ُ
ُح َّلة حمراء ،فإذا هو عندي أحس ُن مِن القمر)

[رواه الرتمذي وقال:حديث غريب ،وصححه الحاكم ووافقه الذهبي]

 -10وما أحسن َمن قال يف وصف الرسول ﷺ:

ُ
وأبيــض ُيستَســقى الغمــام َبوجهه
ثِ ُ
مال((( اليتامى ِعصـم ٌة((( لألرامل

ٰهذا الشعر مِن كالم أبي طالب أنشده ابن عمر وغيره ،لما أصاب
قائل« :اللهم ِ
المســلمين قحط ،فدعا لهم الرسول ﷺ ً
اسقنا» فنزل
َّ
[رواه البخاري]
						
المطر.
((( َل َـهواته :أقصى َحلقه.

((( إضحيان :مضيئة مقمرة.
((( ثِمالُ :مطعم.
((( ِعصمة :مانع من ظلمهم.
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والمعنى أن رســول اهلل ﷺ المنعوت بالبياض يســأله الناس أن

يتوجــه إلى اهلل بوجهه الكريم ودعائــه أن ُينزل عليهم المطر وذلك
يف حال حياته ﷺ ،أما بعد مماته فقد توســل الخليفة عمر بالعباس

يدعو لهم بنزول المطر ولم يتوسل بالرسول ﷺ:
أن
َ
وأنشد َرجل مِن كِنانة فقال:
ُســــقينا بوجـــه النبـــي الـمــطر
لــك الحمد والحمد ِممن شــكر
وأشـخـــص مـنه البـصــر
دعـــا اهللَ خـالـــ َقه دعــــوة إلـيه
َ

وأســــرع حـتى رأيـــنا الــدُّ َرر
أبـو طـالـــب ُ
ـــرر
أبيـض ذو ُغ َ

فـــلم يك إال كإلـــقاء الـــرداء

وكـــان كمـــا قـــال لـــه َعـمـه

صوب الغمـــام
بــه اهلل يســقي
َ
فمن يشـــكر اهلل َ
يلق الـــمزيد
َ

		

وهـذا الـعـيان لـــذاك الخـــبـر
ٰ
ِ
ومـن يكـفر اهلل َ
يلـــق الـغـــ َيـر
َ

ً
[نقل من كتاب منال الطالب البن األثير ،ص ]106
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ِمـن فضـائل الرسول ﷺ

(((

 -1قال اهلل تعالى ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ

				
ﭰ ﭱ ﴾.

[األحزاب]47-45 :

﴿ -2ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

			
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾.

 ﴿ -3ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﴾.

[األحزاب]40 :
[األنبياء]107 :

ِ
ِ
القيامــة ،وأنا َّأو ُل َمن
األنبياء تب ًعا يو َم
أكثــر
 -4وقــال ﷺ« :أنا
ُ
ِ
[رواه مسلم]
				
الجنة».
باب
يقرع َ
ُ
ِ
ِ
 -5وقال ﷺ« :أنا ُ
األنبياء
نبي ِمن
أول شفي ٍع يف الجنة ،لم ُيصدَّ ق ٌّ
ِ
األنبياء ما صدَّ قه ِمن ُأمته إال ٌ
رجل واحد».
وإن نب ًّيا ِمن
ما ُصدِّ قتَّ ،

						

[رواه مسلم]

«ســألت ربــي ثال ًثــا ،فأعطــاين ثِنتيــن ،ومن َعني
 -6وقــال ﷺ:
ُ

واحدة:
أن
ُ
بالسنة((( ،فأعطانيها ،وسألتُه ْ
ســألت ر ّبي أال ُيهلك ُأمتي َّ
((( قطوف من الشمائل المحمدية ــ الشيخ  /محمد بن جميل زينو

السنة :القحط.
((( َّ
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ِ
َ
بأسهم بينهم
أن ال
ال ُيهلك ُأمتي
بالغرق فأعطانيها ،وســألتُه ْ
يجعل َ
					
فمن َعنيها».

[رواه مسلم]

عــدوا ِمــن غيرهــم
أن ال ُي َســ ِّلط عليهــم
ويف روايــة« :فســألتُه ْ
ً

		
فأعطانيها».

[رواه الرتمذي والنسائي وصحح األلباين سنده]

 -7قــال أنس بن مالك يف حديث اإلســراء وفيــه( :والنبي ﷺ،

			
نائمة عيناه ،وال ينام قلبه).

[رواه البخاري]

 -8وقال رسول اهلل ﷺ« :أنا سيدُ ولد آدم يو َم القيامةُ ،
وأول َمن
ِ
َ
[رواه مسلم]
ومش َّفع»		.
تنش ُّق عنه األرض ،شافع ُ
عطيت
تُ :أ
ُ
لت على األنبياء بِ ِس ٍّ
 -9وقال رســول اهلل ﷺُ « :ف ِّض ُ

ُ ِ
وجع َلت
لــي
جوامــع الك َِلم ،ون
ُ
الغنائمُ ،
َ
ُ
ُصرت ُّ
بالرعــبَ ،وأح َّلت َ
وطهوراُ ،
ِ
ُ
وختم بي
رسلت إلى
وأ
األرض مســجدً ا
لي
الخلق كافةًُ ،
ُ
ً
َ
[رواه مسلم]
النَّبيون»					.
ِ
ــرون بني آدم قرنًا
عثت ِمن خيرِ ُق
 -10وقــال رســول اهلل ﷺُ « :ب ُ
[أخرجه البخاري]
كنت منه».
كنت ِمن القرن الذي ُ
حتى ُ
فقرنًاٰ ،

ومثل األنبياء قبلي ،كمثل
 -11وقال رســول اهلل ﷺ« :إن َم َثلي َ
ٍ
رجل بنى بنيانًا فأحسنه وأجم َله ،إال ِ
زاوية ِمن زواياه،
موضع َلبنة ِمن
َ
ِ
َ
ت هذه
هل ُوض َع ْ
ويعجبون لـه ،ويقولونّ :
فجعل ُ
الناس َيطوفون به َ
[أخرجه البخاري]
خاتم النّبيين».
ال ّلبنَة؟! قال :فأنا ال ّلبنَة ،وأنا
ُ
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خاتم النّبيين،
مكتوب
 -12وقال رســول اهلل ﷺ« :إنّي عندَ اهلل
ٌ
ُ
ُ
بــأول أمــري :دعــوة
نج ِد ٌل((( يف طِينتــه،
َّ
وســأخبركم َّ
ـــم َ
وإن آدم َل ُ
رأت حين َ
وض َعتني ،وقدْ
ورؤيا ُأمي التي ْ
إبراهيم ،وبشارة عيســىُ ،

قصور الشام».
أضاءت لها من ُه
نور
ْ
َ
ُ
خرج لها ٌ

[صححه الحاكم ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين يف المشكاة]

 -13جا َء الم َلك جربيل إلى رســول اهلل ﷺ يف غار حراء فقال:

﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ فرجــع هبــا رســول اهلل ﷺ ،يرجــف فؤاده،

خشــيت على
فدخــل علــى خديجــة بنت خويلــد وأخربهــا« :لقد
ُ
كل واهلل ما يخزيــك اهلل أبدً ا ،إنك َل ِ
نفســي» .فقالت خديجةّ :
تصل
ُ
ِ
ِ
الر ِحــم،
وتكســب المعدوم ،وتقــري الضيف،
وتحمل الــ َك َّل(((،
َّ

و ُتعين على نوائب الحق.

فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل.
ْ

عم :اســمع مِن ابن أخيــك ،فأخربَه
فقالــت له خديجــة :يا ابن ّ

رســول اهلل ﷺ ،خرب ما رأى؛ فقال له ورقــةٰ :هذا الناموس((( الذي
منج ِدلُ :ملقى على األرض.
((( َل َ
((( الك َّل :اليتيم.
((( الناموس :صاحب ِ
السر وهو جربيل ڠ.
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َّنزل اهلل على موسى ،يا ليتني فيها َجذ ًعا ،ليتني أكون ح ًيا إذ ُيخرجك
خرجي هم؟» قال :نعم ،لم ِ
«أو ُم ِ
يأت
قومك ،فقال رسول اهلل ﷺَ :
َّ

أنصرك
رجــل قط بمثل ما َ
جئت به إال ُعــودي ،وإن ُيدركني يومك ُ

			
َصرا ُم َؤ َّز ًرا.
ن ً

[رواه البخاري كتاب بدء الوحي]
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ِمـن أخـالق الرسـول ﷺ

(((

 -1قال اهلل تعالــى﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾		 .

 -2وقال اهلل تعالى﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾.

			
 -3كان ﷺُ ،خ ُل ُقه القرآن.

 -4كان أبغض الخ ُلق إليه الكذب.

[آل عمران]159 :
[القلم]4 :
[رواه مسلم]
[صحيح رواه البيهقي]

ً
ً
متفحشا ،وال لعانًا وكان
فاحشا وال
 -5لم يكن رســول اهلل ﷺ
يقولِ ِ َّ :
[متفق عليه]
أحسنكم أخال ًقا».
«إن من خياركم َ

ً
فاحشا وال لعانًا وال
 -6وعن أنس قال :لم يكن رســول اهلل ﷺ

َسبا ًبا ،وكان يقول عند المعتبة [المعاتبة] :ما َلـ ُه َت ِر َب َجبينُه؟!

(((

						

[رواه البخاري]

						

[رواه البخاري]

وجها ،وأحسنَهم ُخ ُل ًقا.
 -7كان رسول اهلل ﷺ ،أحس َن الناس ً

 -8وعــن أبــي هريرة ﭬ قــال :قيل يــا رســول اهللُ :ادع على

((( المصدر السابق.

((( ترب جبينه :كلمة تقال عند التعجب
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المشركين ،قال« :إنّي لم ُأ ْ
عثت رحمة».
بعث َل ّعانًا ،وإنما ُب ُ

						

[رواه مسلم]

 -9كان يتفاءل وال يتطير [يتشاءم] ،و ُيعجبه االسم الحسن.

					

[صحيح رواه أحمد]

 -10عــن عمــرو بن العاص قــال :كان رســول اهلل ُيقبل بوجهه

علي ،حتى ظننت أين خير القوم.
وحديثه ّ

عمر بن العاص :يا رسول اهلل ،أنا خير ،أو أبو بكر؟.

الرســـول ﷺ :أبو بكر.

عمرو بن العاص :يا رسول اهلل أنا خير أو عمر؟.
الرســــول ﷺ  :عمر.

عمر بن العاص  :يا رسول اهلل أنا خير أو عثمان؟.
الرســـول ﷺ  :عثمان.

فلما ســألت رسول اهلل صدقنيَ ،ف َل َو ِد ْد ُت أين
عمرو بن العاصّ :

لم أكن أسأله.

[رواه الرتمذي وحسنه األلباين]

				

لقيــت عبداهلل بن عمـــرو بن
 -11وعــن عطــاء بن يســار قــال:
ُ
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العــاص ﭬ فقلت :أخربين عــن صفة رســـول اهلل ﷺ يف التّوراة،

فقــالْ :
لموصوف يف التــوراة ببعض صفته يف القرآن:
أجل ،واهلل إنه َ
﴿ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ ﴾ ِ
أنت
رزا لألُم ّيين َ
وح ً
ٍ
غليظ ،وال َس َّخ ٍ
ليس ٍّ
اب
بفظ وال
َعبدي َو َرسوليَ ،س َّميتُك المتوكِّلَ ،
ِ
ِ
بالسـيئة ،و ٰلـكن َيعفو و َيصفح ،ولن
يدفـع الســـيئ َة
األسواق ،وال
يف
ُ
ِ
اهلل،
َ
حتى ُي َ
اهلل ٰ
قيم به الـــم َّل َة ال َعوجاء ،بأن يقولــوا :ال إ ٰله إال ُ
يقبضــ ُه ُ
ص ًّما ،وقلو ًبا ُغل ًفا[ .رواه البخاري]
ويفتح به أع ُينًا ُعم ًيا ،وآذانًا ُ

 -12وعن عائشة ﭬ قالت :ما ُخ ِّي َـر رسول اهلل ﷺ بين أمرين

إثماْ ،
إثما كان أبعد
قــط ،إال اختار
فــإن كان ً
أيســرهما ،ما لم يكــن ً
َ
النــاس منه ،وما انتقم رســول اهلل ﷺ ،لنفســه يف شــيء قــط إال ْ
أن

ُتنت ََهك ُحرمة اهلل ،فينتقم هلل هبا[ .متفق عليه]

 -13وعن عائشــة ڤ قالت :ما ضرب رســول اهلل ﷺ ،شي ًئا
قط بيده ،وال امرأة ،وال خاد ًماّ ،إل أن يجاهد يف سبيل اهلل ،وما نِ َيل
ِ
نتهك شيء مِن محارم اهلل
منه شيء قط ،فينتقم من صاحبه ،إال أن ُي َ
فينتقم هلل[ .رواه مسلم]

 -14وكان ﷺ ،إذا أتــاه الســائل ،أو صاحــب الحاجــة قــال:
ِ
ِ
ِ
لسان رسوله ما شاء»[ .متفق عليه]
ُؤجروا ،ويقضي اهللُ على
«اشفعوا ت َ
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 - 15وعــن أنــس بن مالــك ﭬ قال :كان رســول اهلل ﷺ مِن

أحســن الناس ُخ ُل ًقا ،فأرسلني يو ًما لحاجة ،فقلت :واهلل ال أذهب،
ويف نفسي أن أذهب لِـــما أمرنـي به نبي اهلل ﷺ ،فخرجت حتى أ ُم َّـر
على صبيان ،وهم يلعبون يف الســوق ،فإذا برســول اهلل ﷺ ،بقفاي
مِن ورائي ،فنظرت إليه وهو يضحك.
ذهبت ُ
حيث أمرتُك؟».
الرسول ﷺ« :يا ُأنَيس
َ

أنس بن مالك :أنا أذهب يا رسول اهلل.

قــال أنــس :واهلل لقد خدمته تســع ســنين مــا علِ ْمتُه قال لشــيء

علي شــي ًئا قط ،واهلل ما قال
لم
َ
صنعتُــهَ :
فعلت كذا وكذا؟ وال عاب ّ

أف قط[ .رواه مسلم]
لي ّ

أســر الصحابــ ُة ســيدً ا اســمه [ثمامــة] وربطــوه بســارية
َ -16
المســجد ،فخرج إليه رسول اهلل ﷺ ،فقال« :ماذا ِعندك يا ثمامة؟»
نعم ُت ِ
إن تقتل تقتل ذا دم ،وإن ُت ِ
فقال :عندي يا محمد خيرْ ،
نعم على
َ

فس ْ
ــل ُت َ
شــئت ،فقال رسول
عط منه ما
َ
شــاكر ،وإن كنت تريد المال َ
اهلل ﷺِ :
«أطل ُقوا ثمامة» .فانطلق ثمـــامة فاغتسل ثم دخل المسجد

فقال :أشــهد أن ال إ ٰله إال اهلل ،وأشــهد أن محمدً ا عبده ورسوله ،يا
أبغض إلي مِن ِ
وجهك ،فقد
محمد واهلل مــا كان على األرض َو ْج ٌه َ
َّ
26
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الوجوه كلها إلي ،وما كان مِن ِ
ِ
إلي
أبغض
ين
د
أحب
َ
وجهك َّ
أصبح ُ
َّ
َّ
إلي ،واهلل ما كان مِن بلد
مِــن ِدينك،
فأصبح دينُــك َّ
َ
أحب الدِّ ين كله َّ

إلي ،ولما قدم
َ
إلي من بلدك ،فأصبح بلدُ ك َّ
أحب البالد كلها َّ
أبغض َّ
مكة قال له قائلَ :أ َص َبوت؟
قال :ال ولكني أسلمت.

[متفق عليه واللفظ لمسلم باختصار]
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أحـاديث يف األخـالق

(((

قال ر�سول اهلل ﷺ:

ِ
«إن ِمن ِخ ِ
أحاسنكم أخال ًقا».
ياركم
َّ -1
ِ َّ -2
[رواه البخاري]
أحسنكم أخال ًقا».
إلـي َ
«إن من أحبكُم َّ
ُ
خياركم
«أكمل المؤمنين إيمانًا،أحســنُهم ُخل ًقا،
-3
وخياركم ُ
ُ
[متفق عليه]

لنسائهم»			
كل ِد ٍ
«إن لِ ِّ
ا،وإن ُخ ُلق اإلسال ِم الحياء».
ين ُخ ُل ًق
َّ
َّ -4

[رواه الرتمذي وقال حسن صحيح]

					

[حسن رواه ابن ماجه]

					

[صحيح رواه أبو داود]

				

[رواه الرتمذي وحسنه]

بح ِ
المؤمن َل ُي ُ
سن ُخ ُلقه درجة الصائ ِم القائمِ».
«إن
َّ -5
درك ُ
َ

المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخال ًقا ،وألطفهم بأهله».
«إن ِمن أكمل
َّ -6
َ
ٍ
شــيء ُ
أثقل يف ميــزان المؤمن يو َم القيامــة ِمن ُخ ُل ٍق
« -7مــا ِمن

ٍ
َ
وإن اهللَ ُ
الفاحش البذيء».
يبغض
حسنَّ ،

			

[رواه أبو داود والرتمذي ،وقال حسن صحيح]

((( المصدر السابق.
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ِ
القيامة
مجلســا يــو َم
إلـــي وأقربكُــم ِمني
«إن ِمــن أح ِّبكُــم
َّ -8
ً
َّ
ِ
مـجلسا يو َم
إلـي وأبعـــدكم مني
أحاسنكُم أخال ًقاَّ ،
ً
وإن أبغضـــكم َّ
ِ
القيامــة الثرثــارون((( ،والمتشدِّ قـــون((( والمت َفيهقون» ،قالـــوا :يا
«المت َك ِّبرون».
رسول اهلل ما المتفيهقـون؟ قالُ :

[حسن رواه الرتمذي]

			
« -9البِ ُّر ُحسن الخُ لق».
« -10اِ ِ
تمحها ،وخالِ ِق
تق اهللَ حي ُثما َ
كنت ،وأتبِـ ِع السيئ َة الحسن َة ُ
[رواه الرتمذي وحسنه]
حسن».
َ
الناس بِخُ ُل ٍق َ
[رواه مسلم]

ِ
األخالق»[ .صححه الحاكم ووافقه الذهبي]
صالح
عثت ألُتـمم
« -11إنما ُب ُ
َ
بمن َيحر ُم على ِ
النار؟
بمن تحر ُم عليه ُ
النار ،أو َ
خبركم َ
« -12أال ُأ ُ

ٍ
قريب ٍ
على ِّ
سهل ل ِّين»[ .رواه أحمد والرتمذي وصححه األلباين بشواهده]
كل
ِ
أحسنُهم ُخ ُل ًقا».
-13
ُّ
«أحب عباد اهلل إلى اهلل َ

				

[رواه الحاكم وصححه األلباين]

ُ
أحســنُهم ُخ ُل ًقا ،المو َّطئون أكنا ًفا،
-14
«أكمل المؤمنين إيمانًا َ

فيمن ال يأ َل ُ
ف وال ُيؤ َلف».
خير َ
ويؤ َلفون ،وال َ
الذين يأ َل ُفونُ ،

[رواه الطرباين وحسنه األلباين]

				

((( الثرثارون :المكثرون من الكالم َتك ُّل ًفا

وتعظيما لنُطقهم
تفاصحا
((( المتشدِّ قون :المتكلمون
ً
ً
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ُ -15ســئل ﷺ ،عن أكثر ما ُيدخل الناس الجنة فقال« :تَقوى اهلل

سن الخُ ُلق»[ .رواه الرتمذي وهو صحيح بشواهده عند محقق جامع األصول]
وح ُ
ُ

ِ
ب َلئيم».
«المؤمن ِغ ٌّر كريم،
-16
والفاجر خ ٌّ
ُ
ُ

				

[رواه أحمد وغيره وحسنه األلباين]

نيخ
« -17المؤمنون ه ِّينون َل ِّينون
وإن ُأ َ
إن ِقيدَ انقا َدْ ،
كالجمل األنِفْ ،
َ
ٍ
استَناخ»[ .رواه الرتمذي وذكر األلباين يف المشكاة أنه حسن لغيره]
على صخرة ْ
أذاهم َخ ٌير ِمن
النــاس
«المؤمــن الذي ُيخالِ ُط
-18
ويصبر على ُ
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
أذاهم».
الناس وال
يصبر على ُ
المؤمن الذي ال ُيخال ُط َ
ُ

				
ِ
« -19أال ُأنبئكم ِ
بخ ِ
ياركم أطو ُلكم
ياركم؟» قالوا :بلى ،قال« :خ ُ
[رواه أحمد وقال األلباين حسن لغيره]
وأحسنُكم أخال ًقا».
أعمارا
َ
ً
فاتــك ِمن الدنياِ ،ص ُ
َ
َ
كــن َ
دق
عليك ما
فيك ،فال
-20
«أربــع إذا َّ
ٌ
األمانة ،وحسن الخُ ُل ِقِ ،
ِ
الحديثِ ،
ِ
وح ُ
وع َّف ُة َم ْط َعمٍ».
فظ
ُ ُ
[رواه أحمد وحسنه الحافظ يف الفتح]

			

[رواه أحمد وغيره وحسنه األلباين يف السلسلة]

علما
َّ -21
«إن اهلل لم َيبعثني ُمعنِّتًا((( وال ُمتعنِّتًا((( ،و ٰل ْ
كن بعثني ُم ً

وم َي ِّس ًرا»					.
ُ

المعنِّتَ :من يشق على الناس.
((( ُ
((( المتعنِّت :طالب المشقة.
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ترك ِ
ِ
« -22أنا زعيم ٍ
ِ (((
ـــمن َ
وإن
بيت يف ر َب
الـــمرا َء((( ْ
ض الجنة ل َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
كان م ِ
الجنة لِ َـمن َ
مازحا،
ترك
وسط
وبيت يف
ح ًقا،
وإن َ
الكذب ْ
كان ً
َ
َ ُ
ِ ِ
ٍ
ـمن َح ُس َن ُخ ُلقه»[ .رواه أبو داود وحسنه األلباين]
وبيت يف أعلى الجنة ل َ

((( َربض :أسفل.
((( ِ
الـمراء :الجدال.
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التحيل بأخالق الرسول ﷺ

(((

ً
�صادقا لر�سول اهلل فتخلَّق ب�أخالقه:
�إذا كنت حم ًَّبا

 -1اترك الفحش ،وهو كل ما قبح وساء من قول أو فعل.

 -2اخفــض صوتــك ،واغضــض منــه إذا نطقــت ،وخاصة يف

المجمعات العامة ،كاألســواق والمساجد والحفالت وغيرها ،ما

لم تكن خطي ًبا أو واع ًظا.

 -3ادفع السيئة التي قد تصيبك من أحد بالحسنة ،بأن تعفو عن

المسيء ،فال تؤاخذه ،وتصفح عنه بأن ال تعاقبه وال هتجره.

 -4تــرك التأنيب والتعنيف لخادمــك ،أو زميلك ،أو ولدك ،أو

قصر يف خدمتك.
تلميذك ،أو زوجتك ،إذا ّ

تقصر يف واجبك ،وال تبخس حق غيرك ،حتى ال تضطره
 -5ال ّ

الئما عليك،
لم ال تفعل كذا؟ ً
لم فعلت كذا؟ أو َ
إلــى أن يقول لكَ :
أو عات ًبا لك.

 -6اترك الضحك إال ً
قليل ،وليكن ُج َّل ضحكك التبسم.

 -7ال تتأخــر عــن قضاء حاجــة الضعيف والمســكين والمرأة،

والمشي معهم يف غير تكرب وال استنكاف.
((( المصدر السابق.

32

واجبنا حنو الرسول ﷺ

 -8مســاعدة أهــل البيت على شــؤون البيت ،ولــو كان حلب

شاة ،أو طهي طعام ،أو غيره.

 -9البــس أحســن الثياب التي عنــدك ،ال ســ َّيما وقت الصالة

واألعياد والحفالت.

 -10ال تتكــر عــن األكل علــى األرض ،وأكل مــا ُوجــدَ مــن

الطعام ،واالكتفاء بقليل الطعام.

 -11العمــل ومشــاركة العامليــن ،ولــو بحفــر األرض ونقــل

إظهارا لعدم التك ُّبر.
الرتاب ،والسرور بذلك
ً

 -12عدم الرضا بالمدح الزائد ،واإلطراء المبالغ فيه ،واالكتفاء

بما هو ثابت للعبد ،وبما قام به من صفات الكمال والفضل والخير.
مازحا.
 -13ال تنطق ببذاء وال جفاء ،وال كالم فاحش ولو
ً

 -14ال تقل سو ًءا وال تفعله.

 -15ال تواجه أحدً ا من إخوانك بمكروه.

 -16الزم سالمة النطق ،وحلو الكالم.

[هــذه الفقرات مأخــوذة بتصرف مــن كتاب العلــم والعلماء ،للشــيخ أبي بكر
الجزائري ،المدرس يف المدينة المنورة]
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 -17ال تكثر المزاح وال تقل إال الصدق.

 -18ارحم اإلنسان والحيوان حتى يرحمك اهلل.
 -19احذر البخل ،فهو مكرو ٌه من اهلل والناس.

باكرا للعبادة واالجتهاد والعمل.
باكرا واستيقظ ً
 -20نم ً
 -21ال تتأخر عن صالة الجماعة يف المسجد.

 -22احذر الغضب وما ينتج عنه ،وإذا غضبت فاستعذ باهلل من

الشيطان الرجيم.

سجل عليك.
 -23الزم الصمت ،وال تكثر الكالم فهو ُم َّ

 -24اقرأ القرآن بفهم وتد ّبر واسمعه من غيرك.

دائما ،ال سيما عند الصالة.
 -25ال ُتر َّد الطيب ،واستعمله ً

السواك ،فهو مفيد جدً ا ال سيما عند الصالة.
 -26استعمل ِّ

 -27كن شجا ًعا ،وقل الحق ولو على نفسك.

 -28اقبل النصيحة من كل إنسان ،واحذر ر َّدها.

 -29اعدل بين زوجاتك ،وأوالدك ،ويف كل أعمالك.

 -30اصرب على أذى الناس ،وسامحهم حتى يسامحك اهلل.
 -31أحب للناس ما تحب لنفسك.
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 -32أكثر من الســام عنــد الدخول ،والخــروج ،واللقاء ،ويف

األسواق.

 -33تق ّيد بلفظ الســام الوارد يف الســنة وهو( :الســام عليكم

ورحمــة اهلل وبركاتــه) ،وال ُيغني عنــه كلمة صباح الخير أو مســاء
الخير أو ً
أهل أو مرح ًبا ،ويمكن قولها بعد السالم.
 -34كن نظي ًفا يف مظهرك ولباسك.

ً
امتثال
 -35غ ّيــر شــيبك باألصفــر أو األحمر ،واحذر الســواد

ألمر الرسول ﷺ.

«إن
تمســك بسنن الرســول ﷺ حتى تدخل يف قوله ﷺَّ :
ّ -36

من ورائكم أيا َم الصبر ،للمتمســك فيهن بما أنتم عليه أجر خمسين

منكــم» ،قالوا :يا نبي اهلل أو منهم؟ قال« :بل منكم»[ .أخرجه ابن نصر

َّ

يف السنة ،وصححه األلباين بشواهده]

 -37اللهــم ارزقنــا العمل بكتابك ،وســنَّة نب ِّيــك ،وارزقنا ح َّبه

واتباعه وشفاعته.
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E
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والســام على

نبينا محمد خير الربيات،

فهــذا ما يســر اهلل جمعــه وترتيبه ،أســأل اهلل أن ينفع بــه من كتبه

وجمعه ونشره وأن يكتب لهم الحسنات ويغفر لهم السيئات،

حمبكم
عبد اهلل بن �أحمد �آل عالف الغامدي
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