
 



 

 هذا الكتاب 

]الشامئل  اصطالحا  عليه  يطلق  مما  احلديثية  املصادر  يف  ورد  ما  مجع  الكتاب  هذا  حياول 

 النبوية[، والتي خصها الكثري من املحدثني بمؤلفات خاصة، وذلك للدوافع التالية:  

، وكامالته، وحماسنه، وعظمته، ألنه ال يمكن أن يتحقق التدين  . التعريف برسول اهلل  1

هو املثال األعىل لإلسالم، واملمثل األعظم له، والناطق    فرسول اهلل  الصحيح من دون ذلك؛  

 األكرب باسمه، ولذلك كلام كانت املعرفة به أعظم، كانت املعرفة باإلسالم أكمل وأشمل وأمجل. 

. االستدالل بكامالته عىل نبوته؛ فأعظم دليل عىل النبوة تلك اخلالل العظيمة التي كان 2

 .. لذلك كان التعريف به كافيا وحده للداللة عليه.يتصف هبا رسول اهلل 

التحقق 3 يكون  العالقة  تلك  فبقدر  معه؛  قوية  وإقامة عالقة عاطفية  إىل حمبته  الدعوة   .

اجلواين بالدين.. فالدين يف جوهره مبني عىل املحبة، واملحبة ـ كام هو معلوم ـ ال يمكن أن تنترش  

التعظيم؛ فاحلب ثمرة املحبة واإلعجاب باملحبوب وبصفاته  يف القلب ما مل تتحقق قبلها املعرفة و

 وكامالته. 

. حتقيق األسوة به، وهي نتاج بدهيي للمحبة، فمن أحب قوما أطاعهم، واتبعهم، وسار  4

 عىل منهاجهم. 

، من األحاديث  . تنقية ما ورد يف كتب الشامئل مما ال يتناسب مع عظمة رسول اهلل  5

 أو اآلثار وغريها، باإلضافة إىل طرحها طرحا يتناسب مع تلك األهداف السابقة.

من 6 ورد  ما  كل  عىل  اطالعنا  خالل  فمن  الشامئل؛  أحاديث  عىل  األمة  اتفاق  بيان   .

 مل نجد خالفا، ولو يف حديث واحد. األحاديث يف كتب السنة والشيعة، 

السلوكية 7 للنواحي  واملتضمنة  السلسلة،  كتب  من  لغريه  الكتاب  هبذا  التقديم   .

واألخالقية والتعبدية، وغريها من املعاين التي وردت هبا السنة، ذلك أن الغرض منها مجيعا هو  

ورشحه أئمة اهلدى من    ،السري التحققي والتخلقي عىل الرساط املستقيم الذي سنه رسول اهلل  

 بعده.
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 194 ثالثا ـ أخالقه العالية 

 194 ـ أخالقه العظيمة:  1

 196 ـ حلمه وعفوه وأناته:  2

 197 ـ تواضعه ورفقه:  3

 198 أ ـ يف املصادر السنية: 

 212 ب ـ يف املصادر الشيعية: 
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 قدمة  امل 

ما   مجع  الكتاب  هذا  اإلسالمحياول  لألمة  احلديثية  املصادر  يف  بمدارسها    يةورد 

[، والتي خصها الكثري من  (1)املختلفة، واملتعلقة بام يطلق عليه اصطالحا ]الشامئل النبوية

 املحدثني بمؤلفات خاصة. 

إىل وضعوقد   املرتبطة    دفعنا  الكتب  ما سبقه من  بعد  املحل،  الكتاب يف هذا  هذا 

 :  الدوافع التالية  باملعارف اإليامنية ودالئل النبوة

التعريف أوال  اهلل    :  أن  برسول  يمكن  ال  ألنه  وعظمته،  وحماسنه،  وكامالته،   ،

هو املثال األعىل لإلسالم، واملمثل   يتحقق التدين الصحيح من دون ذلك.. فرسول اهلل 

املعرفة   كانت  أعظم،  به  املعرفة  كانت  كلام  ولذلك  باسمه،  األكرب  والناطق  له،  األعظم 

 باإلسالم أكمل وأشمل وأمجل.

دالل بكامالته عىل نبوته؛ فأعظم دليل عىل النبوة تلك اخلالل العظيمة  : االستثانيا 

 .. لذلك كان التعريف به كافيا وحده للداللة عليه. التي كان يتصف هبا رسول اهلل  

العالقة يكون  ثالثا  تلك  فبقدر  معه؛  قوية  إىل حمبته وإقامة عالقة عاطفية  الدعوة   :

هره مبني عىل املحبة، وهلذا أمر اهلل تعاىل بتقديمها  التحقق اجلواين بالدين.. فالدين يف جو 

تعاىل:   قال  كام  يشء،  كل  َوَأْزَواُجُكْم    ﴿ عىل  َوإِْخَواُنُكْم  َوَأْبنَاُؤُكْم  آَباُؤُكْم  َكاَن  إِْن  ُقْل 

اَرٌة ََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكُِن َتْرَضْوَنَ  ْفُتُموَها َوِِتَ   ا َأَحبَّ إَِلْيُكْم ِمنَ َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقََتَ

بَُّصوا َحتَّى َيْأِتَ اهلل     ﴾ اَل هَيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ هلل  بَِأْمِرِه َوا اهلل    َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيلِِه َفََتَ

 
خصال اإلنسان وأوصافه وخالله وأخالقه وآدابه ونحو ذلك، يقال فالن حسن الشامئل أي حسن   :( املراد بالشامئل1) 

   .األخالق
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 [ 24]التوبة:  

املعرفة   قبلها  تتحقق  مل  ما  القلب  يف  تنترش  أن  يمكن  ال  ـ  معلوم  هو  كام  ـ  واملحبة 

 والتعظيم؛ فاحلب ثمرة املحبة واإلعجاب باملحبوب وبصفاته وكامالته. 

أطاعهم،  رابعا  قوما  أحب  فمن  للمحبة،  بدهيي  نتاج  وهي  به،  األسوة  حتقيق   :

بُّونَ   ﴿واتبعهم، وسار عىل منهاجهم، كام قال تعاىل: 
بِْبُكمُ اهلل  ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ بُِعويِن حُيْ اهلل   َفاتَّ

 [ 31]آل عمران:   ﴾ َغُفوٌر َرِحيمٌ هلل ُكْم ُذُنوَبُكْم َواَوَيْغِفْر لَ 

ُأْسَوٌة  اهلل    َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسولِ ﴿ وهلذا أمر اهلل تعاىل باَتاذه األسوة األعظم، فقال:  

 [ 21]األحزاب:   ﴾ َكثِرًيااهلل  َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكرَ اهلل  َحَسنٌَة ملَِْن َكاَن َيْرُجو 

إين الكره للرجل أن يموت وقد بقيت خلة من  ):  قوله   الصادق اإلمام  وقد روي عن  

 ( 1)مل يأت هبا(  خالل رسول اهلل 

والتحقق بذلك جيعل اإلسالم شامال يف نفس املسلم، بخالف اقتصاره عىل جزئيات  

 الدين وتفاصيله دون معرفة النبوة، أو ملء النفس بعظمتها. 

، من  قية ما ورد يف كتب الشامئل مما ال يتناسب مع عظمة رسول اهلل  : تنخامسا 

األهداف   تلك  مع  يتناسب  طرحا  طرحها  إىل  باإلضافة  وغريها،  اآلثار  أو  األحاديث 

السابقة، ذلك أن الكثري من كتب الشامئل تبدأ بقضايا جزئية بسيطة كاللباس والتختم، أو  

إال    عدها إىل األحاديث املعرفة برسول اهلل  األكل والرشب ونحوها؛ فال يصل القارئ ب

 بعد أن يمتلئ بالشبهات التي متنعه من االستفادة منها. 

باألوىل   نبدأ  بحيث  التصنيف،  ذلك  تغيري  الكتاب  هذا  يف  دورنا  كان  ولذلك، 

 فاألوىل؛ حتى ال يساء فهم بعض ما ورد يف كتب الشامئل؛ فتفهم فهام سلبيا. 

 
 .  41و 40( مكارم االخالق: 1) 
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الشامئل من حب رسول اهلل  ومن األمثلة عىل ذلك ما   ألكل حلم    يرد يف كتب 

الكتف، أو الثريد، ويبالغون يف ذكر الروايات الواردة يف ذلك إىل أن يتوهم القارئ أن حياة  

 كلها كانت جريا وراء تلك األنواع الشهية من املأكوالت.  رسول اهلل 

لدنيا، لوضع  لكن لو قدم لذلك بذكر زهده وورعه وعفافه عن الكثري من شهوات ا

الدنيا هو األصل،    تلك األحاديث يف حملها الصحيح.. خاصة وأن زهده وورعه وعفافه عن

نَّ َعْينَْيَك إىَِل َما َمتَّْعنَا  ﴿وهو املنسجم مع ما ورد يف القرآن الكريم عنه، كام قال تعاىل:   اَل مَتُدَّ

َزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْض   [ 88]احلجر:  ﴾ َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمننِيَ بِِه َأْزَواًجا ِمنُْهْم َواَل حَتْ

َا النَّبِيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَك  ﴿ حينام شكون حاهلن:    وقال خماطبا أزواج رسول اهلل   َياَأهيُّ

اًحا   ْحُكنَّ رَسَ ْنَيا َوِزينَتََها َفَتَعاَلنْيَ ُأَمتِّْعُكنَّ َوُأرَسِّ ( َوإِْن ُكنُْتنَّ  28مَجِياًل ) إِْن ُكنُْتنَّ ُتِرْدَن احْلََياَة الدُّ

اَر اآْلِخَرَة َفإِنَّ اهلل    ُتِرْدنَ  ]األحزاب:    ﴾ َأَعدَّ لِْلُمْحِسنَاِت ِمنُْكنَّ َأْجًرا َعظِياًم اهلل    َوَرُسوَلُه َوالدَّ

28  ،29 ] 

: بيان اتفاق األمة عىل أحاديث الشامئل؛ فمن خالل اطالعنا عىل كل ما ورد  سادسا 

السنة والشيعة، مل نجد خالفا، ولو يف حديث واحد.. ولذلك مل  من األحاديث يف كتب  

بحسب   الكتاب  مطالب  أو  فصول  تصنيف  من  السابق  التقسيم  الكتاب  هذا  يف  نعتمد 

 املصادر احلديثية، ذلك أنا وجدنا أن كل األحاديث متداولة لدى الفريقني. 

درستني، حتى  ولنبني ذلك.. فقد ذكرنا يف كل فصل من الفصول ما ورد يف كتب امل

لو كان بعضها متقاربا جدا من حيث الصياغة، لنبني مدى اتفاق األمة عىل هذا اجلانب املهم  

 من جوانب الدين. 

وهذا أمر يفرح له دعاة الوحدة والتقريب بني املؤمنني.. ذلك أن الشامئل متثل عمق  

 . رسوهلا ل  ها تالدين، وجانبه األكرب.. والوحدة عليها، تدل عىل وحدة األمة يف معرف
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: التقديم هبذا الكتاب لغريه من كتب السلسلة، واملتضمنة للنواحي السلوكية  سابعا 

واألخالقية والتعبدية، وغريها من املعاين التي وردت هبا السنة، ذلك أن الغرض منها مجيعا  

، ورشحه أئمة  هو السري التحققي والتخلقي عىل الرساط املستقيم الذي سنه رسول اهلل  

 ى من بعده. اهلد

 بناء عىل هذه األغراض واملقاصد؛ فقد قسمنا الكتاب إىل سبعة فصول: 

اهلل  أوهلا  برسول  الشامل  التعريف  هبا  ونقصد  الكاملة،  ال  : شخصيته  والذي   ،

 تقترص األحاديث فيه عىل اجلزئيات التي قد تشغل املتعرف عليها عن سائر الكامالت. 

هبثانيها  ونقصد  السامية،  روحانيته  عبادته  :  وكثرة  تعاىل،  باهلل  بعالقته  التعريف  ا 

 وذكره وتوجهه له. 

التعريف بصفاته وخالله التي مدحه اهلل هبا يف  ها ثالث  : أخالقه العالية، ونقصد هبا 

 [ 4]القلم:    ﴾َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم ﴿قوله: 

السلوكات ها رابع  من  عنه  ورد  بام  التعريف  هبا  ونقصد  الرفيعة،  آدابه  احلضارية    : 

 الراقية يف الشؤون املختلفة. 

بشؤون حياته  املتعلقة  ما ورد من األحاديث    ونقصد هبا برشيته الطاهرة،  :  ها خامس 

الشخصية من املأكل واملرشب وامللبس ونحوها.. وقد رأينا تأخريها إىل هذا الفصل لُتفهم  

 عىل ضوء ما سبق 

من املصادر املختلفة، فقد بلغ  وبناء عىل حماولتنا جلمع أكرب عدد من األحاديث، و

ألفي حديث.. وبعضها وإن كان مكررا يف معانيه  أكثر من  عدد األحاديث يف هذا الكتاب  

أو يف بعض ألفاظه إال أن كل حديث منها يشكل شهادة جديدة هلا قيمتها وأمهيتها، كام هو  

 معروف يف كتب احلديث. 



 

14 

 

باإلضافة إىل أننا لو اخترصنا، ومل نذكر كل ما ورد، العترب ذلك تقصريا، أو انتقاء  

ال مربر له، خاصة ونحن نريد من هذه السلسلة أن تتوحد عليها األمة، كام توحدت عىل  

ما   فخري  الوحدة؛  صدع  أو  الفرقة  لنرش  للشيطان  فرصة  كل  تنتفي  وبذلك  رهبا..  كتاب 

 .  ا وسنة نبيها تتوحد عليه األمة كتاب رهب

ونحب أن ننبه يف األخري إىل أنا قسمنا بعض األحاديث إىل قطع صغرية، مع توثيق  

كل قطعة، ملن يريد االستفادة منها، أو نرشها، وذلك ألنا رأينا أن العادة جرت بالرغبة عن  

 األحاديث الطويلة، وقلة االستفادة منها. 

نراه   ما ال  الكثري منها، بحذف  أننا ترصفنا يف بعض األحاديث، أو يف  إىل  ننبه  كام 

موافقا للقرآن الكريم، أو متناسبا مع جالل النبوة، وذلك بناء عىل ما ورد يف احلديث الذي  

 (1))كفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع(: يقول فيه رسول اهلل 

 

 

 
 (  6( رواه مسلم )1) 
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 أوال ـ شخصيته الكاملة 

احلديثية   املصادر  يف  وردت  التي  األحاديث  من  أمكن  ما  مجع  الفصل  هذا  حياول 

، ال تقترص عىل جانب  للسنة والشيعة، والتي حاولت إعطاء صورة شاملة لرسول اهلل  

 من جوانبه. 

وقد بدأنا هبا، ألنا أول ما يزيل اإلشكاالت املرتبطة باجلزئيات املختلفة؛ فالصورة  

دودة صور مشوهة ظالمية، قد تؤدي إىل الفتنة والتشكيك أكثر من  القارصة عىل نواح حم

 كونا سببا يف التعريف. 

أمهيتها،   مع  األحاديث  هذه  أمثال  تؤخر  والشامئل  احلديث  كتب  فإن  ولألسف؛ 

لتجعلها ـ عادة ـ فيام تطلق عليه األبواب اجلامعة، مع أنا األصل الذي ينبغي أن ُيبدأ به..  

زئي، والشامل مقدم عىل التفاصيل.. وهلذا قدم اهلل تعاىل سورة الفاحتة،  فالكيل مقدم عىل اجل 

 وقيمه.  ه باعتبارها أم الكتاب والشاملة لكل حقائق

ولذلك؛ فإن هذه األحاديث القصرية يف مبناها، العميقة يف معناها، هلا تأثريها الكبري  

اهلل   التعريف برسول  وي يف  يدعون هلا،  اهلدى  أئمة  نرى  ستعملونا، كام سنرى  ، وهلذا 

 األحاديث الواردة يف ذلك. 

اهلل   برسول  ارتبط  ما  كل  إىل مجع  الفصل  هذا  خالل  من  ندعو  أن  من    ونحب 

شهادات سواء ملسلمني أو غري مسلمني، والتدرب عىل صياغة ما أمكن منها، بحيث تكون  

 شديدة االختصار، وشديدة التأثري. 

ي يف مقدمة الشامئل يف كتابه العظيم الذي  ومن األمثلة عىل ذلك ما أورده الصاحل

سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد،  هو أشمل كتب السرية والشامئل وأعظمها فائدة ]
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[ نقال عن بعضهم؛ فقد قال  وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله يف املبدأ واملعاد

أمر بواطن اخللق، وظواهرهم، وسياسة    من تأمل تدبريه  : )متحدثا عن رسول اهلل  

اخلاصة والعامة، مع عجيب شامئله، وبديع سريه، فضال عام أفاضه من العلم، وقرره من  

الرشع، دون تعّلم سبق، وال ممارسة تقدمت، وال مطالعة للكتب، مل يمَت يف رجحان عقله،  

ب الّرأي وجودة الفطنة واإلصابة،  ومما يتفرع عن العقل ثقو   . وثقوب فهمه ألول وهلة.

السياسة،   وحسن  الشهوة،  وجماهدة  النفس،  ومصالح  للعواقب،  والنظر  الظن،  وصدق 

من ذلك الغاية التي مل يبلغها    والتدبري، واقتفاء الفضائل، واجتناب الرذائل، وقد بلغ  

امل.  .برش سواه   الشارد، والطبع  الذين كالوحش  تأمل حسن تدبريه للعرب  تنافر  ومن 

املتباعد، كيف ساسهم؟ واحتمل جفاهم، وصرب عىل أذاهم، إىل أن انقادوا إليه، واجتمعوا  

عليه، وقاتلوا دونه أهليهم: آباءهم، وأبناءهم، واختاروه عىل أنفسهم، وهجروا يف رضاه  

أوطانم، وأحباهبم، من غري ممارسة سبقت له، وال مطالعة كتب يتعّلم منها سنن املاضني،  

أوسع العقول ال جرم اتسعت أخالق نفسه    أعقل الناس، وملا كان عقله    أنه    فتحّقق

 (1)الكريمة اتساعا ال يضيق عن يشء(

والذين مل يملكوا يف  غري املسلمني، ومن األمثلة عنها ما ورد من الشهادات الكثرية ل

كام ذكرنا النامذج الكثرية    حلظات الصدق واإلخالص إال أن يقروا بعظمة رسول اهلل  

 [ عىل ذلك يف كتاب ]قلوب مع حممد 

وال بأس أن أشري هنا إىل علمني من غري املسلمني ممن أشاروا إىل الشخصية الكاملة  

 : لرسول اهلل 

[ الذي كتب  توماس كارليل] ؤرخامل ناقد والي وسكتلنداالكاتب  ال  أما أوهلام، فهو 

 
 ( 7/3( سبل اهلدى)1) 
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من العار أن يصغي أي إنسان من أبناء هذا  [ يقول: ) شهاٌب أضاء العامل أمجعحتت عنوان ]

عىل حق. لقد آن لنا أن    اجليل إىل وهم القائلني: إنَّ دين اإلسالم كذب، وإن حممدًا مل يكن

لتي دعا إليه هذا النبي ظّلت رساجًا  نحارب هذه اإلدعاءات السخيفة املخجلة، فالرسالة ا

منريًا أربعة عرش قرنًا من الزمان ملاليني كثرية من الناس، فهل من املعقول أن تكون هذه  

دينًا   خيلق  أن  يستطيع  كاذبًا  رجاًل  رأيتم  هل  خادع؟  خديعة  أو  كاذب  أكذوبة  الرسالة 

يبني بيتًا من الطوب جلهله  ويتعهده بالنرش هبذه الصورة؟ إنَّ الرجل الكاذب ال يستطيع أن  

بخصائص مواد البناء، وإذا بناه فام ذلك الذي يبنيه إال كومة من أخالط هذه املواد، فام بالك  

الكثرية.. وعىل ذلك   املاليني  العديدة، وتسكنه هذه  القرون  بيتًا دعائمه هذه  يبني  بالذي 

حليل والوسائل لغاية أو مطمع.. وما  فمن اخلطأ أن نعدَّ حممدًا رجاًل كاذبًا متصنّعًا متذّرعًا با 

  (1)الرسالة التي أّدها إال الصدق واحلق.. وما هو إال شهاب أضاء العامل أمجع، ذلك أمر اهلل(

الشخصية  ويقول الشهوة  بدعوته غري  يريد  أنَّ حممدًا مل يكن  املتعصبون  )ويزعم   :

هذا الرجل الكبري النفس، اململوء  لقد انطلقت من فؤاد    واجلاه والسلطان.. كال، واسم اهلل،

أفكار غري الطمع الدنيوي، وأهداف سامية غري    ،رمحة وبرًا وإحسانًا وخريًا ونورًا وحكمة 

طلب اجلاه والسلطة، ويزعم الكاذبون أّن الطمع وحب الدنيا هو الذي أقام حممدًا وأثاره.  

مجيع بالد العرب لتاج  محق وسخافة وهوس إن رأينا رأهيم، ما حاجة رجل عىل شاكلته يف 

قيرص وصوجلان كرسى؟ مل يكن كغريه يرىض باألوضاع الكاذبة، ويسري تبعًا لالعتبارات  

الباطلة، ومل يقبل أن يتشح باألكاذيب واألباطيل، لقد كان منفردًا بنفسه العظيمة وبحقائق  

 فه( الكون والكائنات، لقد كان رس الوجود يسطع أمام عينيه بأهواله وحماسنه وخماو

 
 .  [ حممد املثل األعىل]  همن كتابهذه النصوص ( 1) 
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فهو   الثاين؛  والشاعروأما  المارتني]الفرنيس    والسيايس  املفكر  دي  [  (1)الفونس 

إذا كانت الضوابط  : )يقول  )هل هناك من هو أعظم من حممد؟(حتت عنوان:  الذي كتب  

التي نقيس هبا عبقرية اإلنسان هي سمو الغاية والنتائج املذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة،  

فهؤالء املشاهري    .. فمن ذا الذي جيرؤ أن يقارن أّيًا من عظامء التاريخ احلديث بالنبي حممد  

القوانني وأقاموا اإلمرباطوريات. فلم جينوا إال   مل  قد صنعوا األسلحة وسنوا  بالية  أجمادًا 

لكنَّ هذا الرجل مل يقد اجليوش ويسّن الترشيعات ويقم  ،  تلبث أن حتطمت بني ظهرانِيهم

اإلمرباطوريات وحيكم الشعوب ويرّوض احلكام فقط، وإنام قاد املاليني من الناس فيام كان 

قض  إنه  بل  فقط،  هذا  ليس  حينئذ.  العامل  ثلث  واألزالم    يعد  األنصاب  واألديان  عىل 

الباطلة واملعتقدات  النرص..  واألفكار  نال  حتى  وِتّلد  صرب  طموح..  لقد  موّجهًا    هكان 

إىل ذلك. حتى صال  ما  أو  إمرباطورية  إىل تكوين  فلم يطمح  إىل هدف واحد،    ته بالكلية 

الدائمة ومناجاته لربه ووفاته وانتصاره حتى بعد موته، كل ذلك ال يدل عىل الغش واخلداع  

يدّل   الطاقة والقوة إلرساء عقيدة ذات شقني:  بل  النبي  الذي أعطى  الصادق  اليقني  عىل 

فالشق األول يبنّي صفة اهلل )أال  . اإليامن بوحدانية اهلل، واإليامن بمخالفته تعاىل للحوادث. 

واملامثلة   املادية  )وهو  تعاىل  اهلل  به  يتصف  ال  ما  يوضح  اآلخر  بينام  الوحدانية(،  وهي 

ق األول كان ال بد من القضاء عىل اآلهلة املّدعاة من دون اهلل بالسيف،  للحوادث(. لتحقي

هذا هو حممد  .  أما الثاين فقد تطّلب ترسيخ العقيدة بالكلمة )باحلكمة واملوعظة احلسنة(. 

  ،املحارب، قاهر األهواء، مؤّسس املذاهب الفكرية    الفيلسوف، اخلطيب، النبي، املرّشع

حقة،  عبادة  إىل  تدعو  روحانية    التي  إلمرباطورية  املؤسس  هو  أزالم.  وال  أنصاب  بال 

 
امل هو  (  1)  ُيعّد أحد أكرب شعراء  الفرنسية. خاض غامر السياسة، فتوىل رئاسة شاعر وسيايس فرنيس.  الرومانسية  درسة 

 .  1848احلكومة املؤقتة، بعد ثورة 
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بالنظر لكل مقاييس العظمة البرشية، أود أن أتساءل: هل هناك  .  .واحدة. هذا هو حممد  

دراسة وافية، وأدركت  ته  إن أعظم حدث يف حيات هو أنني درست حيا ه..  من هو أعظم من

إلنسانية مثلام أدرك حممد، وأي  وأي رجل أدرك من العظمة ا،  من عظمة وخلود   ما فيها 

 ( 1) إنسان بلغ من مراتب الكامل مثل ما بلغ(

بناء عىل هذا، سنحاول يف هذا الفصل ذكر ما ورد من األحاديث يف كامالت رسول  

 املعنوية واجلسدية، وقد قسمنا الفصل إىل ثالثة أقسام:  اهلل 

 . ما ورد من األحاديث يف كامالته املعنوية. 1

 ورد من األحاديث يف كامالته اجلسدية. . ما 2

 . ما ورد من األحاديث يف أسامئه الدالة عىل شخصيته. 3

 . ما ورد حول كامالته املعنوية: 1

، واملتعلقة  ونريد هبا األحاديث التي تصف املعاين املختلفة املرتبطة برسول اهلل  

يرتبط بنواحيه اجلسدية    بروحانيته وأخالقه وآدابه ونحو ذلك.. باإلضافة إىل ذكر بعض ما 

 لتكون املعرفة شاملة بذلك لكل النواحي. 

 وقد قسمنا األحاديث الواردة هبذا املعنى إىل قسمني: 

 . أحاديث واردة بصيغتها يف كتب احلديث السنية أو الشيعية. 1

. أحاديث مستنبطة من الروايات واألخبار وغريها، وللمحدثني دور يف صياغتها  2

 ومجعها..  

 حاديث الواردة بصيغها منسوبة ألصحاهبا:  أ. األ 

الطاهرة،   العَتة  من  اهلدى  أئمة  عن  روي  مما  األحاديث  من  النوع  هذا  وأكثر 

 
 .  277- 2/276، 1854تاريخ تركيا(، باريس، )( من كتاب  1) 
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، وهلذا اعتمد هذا املنهج  وخصوصا اإلمام عيل، باعتباره أكثر األمة معرفة برسول اهلل  

 . الشامل يف التعريف به 

أحدا    ما صافح رسول اهلل  ): اإلمام عيل يصف رسول اهلل    قال  [ 1]احلديث:  

قط فنزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قط يف حاجة أو حديث  

الذي يسكت،  فانرصف حتى يكون الرجل ينرصف، وما نازعه احلديث حتى يكون هو  

قط أمران إال أخذ بأشدمها،    وما رأى مقدما رجله بني يدي جليس له قط، وال عرض له 

وما انترص نفسه من مظلمة حتى ينتهك حمارم اهلل فيكون حينئذ غضبه هلل تبارك وتعاىل، وما  

أكل متكئا قط حتى فارق الدنيا، وما سئل شيئا قط فقال: ال، وما رد سائال حاجة إال هبا أو  

بميسور من القول، وكان أخف الناس صالة يف متام، وكان أقرص الناس خطبة وأقله هذرا،  

وكان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل، وكان إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأ، وآخر من  

يرفع يده، وكان إذا أكل أكل مما يليه، فإذا كان الرطب والتمر جالت يده، وإذا رشب رشب  

وك أنفاس،  وأخذه  ثالثة  ورشابه  لطعامه  يمينه  وكان  عبا،  يعبه  وال  مصا،  املاء  يمص  ان 

وإعطائه، كان ال يأخذه إال بيمينه، وال يعطي إال بيمينه، وكان شامله ملا سوى ذلك من بدنه،  

وكان حيب التيمن يف كل اموره: يف لبسه وتنعله وترجله، وكان إذا دعا دعا ثالثآ، وإذا تكلم  

ذن استأذن ثالثا، وكان كالمه فصال يتبينه كل من سمعه، وإذا تكلم  تكلم وترا، وإذا استأ

رأى كالنور خيرج من بني ثناياه، وإذا رأيته قلت: أفلج الثنيتني، وليس بأفلج، وكان نظره  

ينحط من صبب، وكان   إذا مشى  أحدا بشئ يكرهه، وكان  يكلم  بعينه، وكان ال  اللحظ 

 يذم ذواقا وال يمدحه، وال يتنازع أصحابه يقول: إن خياركم أحسنكم أخالقا، وكان ال

 )(1)احلديث عنده، وكان املحدث عنه يقول: مل أر بعيني مثله قبله وال بعده 

 
 ( 16/236( بحار األنوار)1) 
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كان  )، فقال:  عن مدخل رسول اهلل    ت أب سأل  : احلسنيقال اإلمام    [ 2]احلديث:  

وجزء    ، أجزاء: جزء هلل دخوله لنفسه مأذونا له يف ذلك، فإذا آوى إىل منزله جزأ دخوله ثالثة  

العامة، وال  أل الناس فريد ذلك باخلاصة عىل  بينه وبني  لنفسه، ثم جزأ جزءه  هله، وجزء 

االمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه عىل قدر    يدخر عنهم منه شيئا، وكان من سريته يف جزء

تشاغل هبم  فضلهم يف الدين، فمنهم ذو احلاجة، ومنهم ذو احلاجتني، ومنهم ذو احلوائج، في

ويشغلهم فيام أصلحهم واالمة من مسألته عنهم، وإخبارهم بالذي ينبغي، ويقول: )ليبلغ  

الشاهد منكم الغائب، وأبلغوين حاجة من ال يقدر عىل إبالغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا 

د  حاجة من ال يقدر عىل إبالغها ثبت اهلل قدميه يوم القيامة( ال يذكر عنده إال ذلك، وال يقي

 ( 1) (من أحد عثرة يدخلون روادا، وال يفَتقون إال عن ذواق، وخيرجون أدلة

اإلمام    [ 3]احلديث:   اهلل    ت أب سأل   : احلسنيقال  كيف كان    عن خمرج رسول 

خيزن لسانه إال عام يعنيه، ويؤلفهم وال ينفرهم، ويكرم كريم    كان  )يصنع فيه؟ فقال:  

كل قوم، ويوليه عليهم، وحيذر الناس وحيَتس منهم من غري أن يطوي عن أحد برشه وال  

خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عام يف الناس، وحيسن احلسن ويقويه، ويقبح القبيح  

افة أن يغفلوا أو يميلوا، وال يقرص عن احلق  ويوهنه، معتدل االمر، غري خمتلف، ال يغفل خم

للمسلمني،   نصيحة  أعمهم  عنده  أفضلهم  خيارهم  الناس  من  يلونه  الذين  جيوزه،  وال 

 ( 2) (وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة

اإلمام    [ 4]احلديث:   أبسأل  : احلسنيقال  جملسه   ت  فقال:    عن  ال    كان  )، 

 
 .  178ـ  176( عيون االخبار: 1) 

 .  178ـ  176( عيون االخبار: 2) 
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، وإذا انتهى إىل قوم  (1) جيلس وال يقوم إال عىل ذكر، وال يوطن االماكن وينهى عن إيطانا 

جلس حيث ينتهي به املجلس ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، وال حيسب أحد  

من جلسائه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه صابره حتى يكون هو املنرصف عنه، من  

يرجع إال هبا أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه خلقه، وصار هلم أبا،  سأله حاجة مل  

فيه   ترفع  ال  وأمانة،  وصدق  وحياء  حلم  جملس  جملسه  سواء،  احلق  يف  عنده  وصاروا 

بالتقوى،   فيه  متواصلني  متعادلني  فلتاته،  تنثى  وال  احلرم،  فيه  تؤبن  وال  االصوات، 

 (2)(، ويؤثرون ذا احلاجة، وحيفظون الغريبمتواضعني يوقرون الكبري، ويرمحون الصغري

كان  )يف جلسائه؟ فقال:    عن سريته    ت أبسأل  : احلسنيقال اإلمام    [ 5]احلديث:  

دائم البرش، سهل اخللق، لني اجلانب: ليس بفظ وال صخاب وال فحاش وال عياب وال  

ترك نفسه من ثالث:  فال يؤيس منه وال خييب فيه مؤمليه، قد   مداح، يتغافل عام ال يشتهي، 

املراء، واالكثار، وما ال يعنيه، وترك الناس من ثالث: كان ال يذم أحدا، وال يعريه، وال  

يطلب عورته وال عثراته، وال يتكلم إال فيام رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنام عىل  

له حتى    رؤوسهم الطري، وإذا سكت تكلموا وال يتنازعون عنده احلديث، من تكلم انصتوا 

يفرغ، حديثهم عنده حديث اوليهم، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه  

ويصرب للغريب عىل اجلفوة يف مسألته ومنطقه حتى أن كان أصحابه ليستجلبونم، ويقول:  

إذا رأيتم طالب احلاجة يطلبها فارفدوه، وال يقبل الثناء إال من مكافئ، وال يقطع عىل أحد  

 (3)(جيوز فيقطعه بنهي أو قيام كالمه حتى

 
 خذ لنفسه جملسا يعرف به فال جيلس إال فيه، وقد فرسه بام بعده.  ( ال يوطن االماكن، أي ال يت 1) 

 .  178ـ  176( عيون االخبار: 2) 

 .  178ـ  176( عيون االخبار: 3) 
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اإلمام    [ 6]احلديث:   أب سأل  : احلسنيقال  اهلل    ت  فقال:  عن سكوت رسول   ،

كان سكوته عىل أربع: عىل احللم، واحلذر، والتقدير، والتفكري، فأما التقدير ففي تسوية  )

النظر واالستامع بني الناس، وأما تفكره ففيام يبقى ويفنى، ومجع له احللم يف الصرب، فكان  

وال يستفزه، ومجع له احلذر يف أربع: أخذه احلسن ليقتدى به، وتركه القبيح   يشءال يغضبه  

  (1)(عنه، واجتهاده الرأي يف صالح امته، والقيام فيام مجع هلم خري الدنيا واآلخرة  لينتهى

مل يك بالطويل املمغط، وال  ) :  قال اإلمام عيل يف وصف رسول اهلل    [ 7]احلديث:  

القصري املَتدد، وكان ربعة من القوم، ومل يك باجلعد القطط وال السبط، كان جعدا رجال،  

باملطهم وال املكلثم، وكان يف الوجه تدويرا، أبيض مرشب، أدعج العني، أهدب  ومل يك  

االشفار، جليل املشاش والكتد، أجرد ذا مرسبة، شثن الكفني والقدمني، إذا مشى تقلع  

كأنام يميش يف صبب، وإذا التفت التفت معا، بني كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيني، أجود  

الناس صدرا، وأصدق الناس هلجة وأوىف الناس ذمة، وألينهم عريكة،    أ الناس كفا، وأجر

ينخل   ومل  الدنيا،  فارق  بر حتى  خبز  من  متوالية  ثالثا  يشبع  مل  من  بأب  وأكرمهم عشرية، 

 (2)(هدقيق 

كأننا نراه، فإنا مشتاقون إليه، فقال:    عيل: صف لنا نبينا  سئل اإلمام    [ 8]احلديث:  

، كث اللحية،  (4) ، سبط الشعر(3) أبيض اللون، مرشبا محرة، أدعج العني  كان نبي اهلل  )

، دقيق املرسبة، كأنام عنقه إبريق فضة، جيري يف تراقيه الذهب، له شعر من لبته  (5)ذا وفرة

 
 .  178ـ  176( عيون االخبار: 1) 

 الغارات. ، (16/194)بحار األنوار ( 2) 

 ( الدعج: شدة سواد العني يف شدة بياضها. 3) 

 ( السبط من الشعر: املنبسط املسَتسل.  4) 

 (الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إىل شجمة االذن. 5) 
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صدره وال  بطنه  يف  وليس  الرسة،  إىل  خيط  كقضيب  رسته  الكفني    إىل  شثن  غريه،  شعر 

والقدمني، شثن الكعبني، إذا مشى كأنام يتقلع من صخر، إذا أقبل كأنام ينحدر من صبب،  

، وكان يف  (1) إذا التفت التفت مجيعا بأمجعه كله، ليس بالقصري املَتدد، وال بالطويل املتمعط

فه أطيب من ريح الوجه تدوير، إذا كان يف الناس غمرهم، كأنام عرقه يف وجهه اللؤلؤ، عر

املسك، ليس بالعاجز وال باللئيم، أكرم الناس عرشة، وألينهم عريكة، وأجودهم كفا، من  

خالطه بمعرفة أحبه، ومن رآه بدهية هابه، عزه بني عينيه، يقول ناعته: مل أر قبله وال بعده 

 ) (2 )مثله، 

إذا نظرت إىل رسول  )العراب:    رسول اهلل  عيل يصفقال اإلمام   [ 9]احلديث: 

عرفته ليس بالطويل املتثنى، وال القصري الفاحش، أبيض مرشب محرة، ربعة، أحسن    اهلل  

الناس، شعره إىل شحمة اذنه، عريض اجلبهة، ضخم العينني، أقرن احلاجبني مفلج الثنايا،  

نكبني،  أسيل اخلد، كث اللحية، عىل شفته السفىل خال، كأن عنقه إبريق فضة، بعيد ما بني امل

ضخم الكراديس ليس عىل ظهره وال بطنه إال شعر كقضيب الفضة جيري، شثن الكفني،  

كأن كفه من لينها متن أرنب، إذا مشى مشى متقلعا، كأنه هيبط من صبب، وإذا التفت التفت  

بأمجعه، وإذا صوفح مل ينزع يده حتى ينزع اآلخر، وإذا احتبى إليه رجل مل حيل حبوته حتى  

الرجل الذي حيل حبوته، وإذا ضحك تبسم، جيزي باحلسنة احلسنة، وبالسيئة    يكون  هو 

 (3)(احلسنة، ليس بسخاب يف االسواق

)  [ 10]احلديث:   احلسني:  اإلمام  حممد  قال  جدي  صفة  اللحية،  هذه  كث   :

 
 ( املتناهي يف الطول.  1) 

 .  217( أماىل ابن الشيخ: 2) 

 املنتقى يف مولود املصطفى.  ، (16/186( بحار األنوار)3) 
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عريض الصدر، طويل العنق، عريض اجلبهة، أقنى االنف، أفلج االسنان، حسن الوجه،  

الريح، حسن   بلغ طيب  املنكر،  وينهى عن  باملعروف،  يأمر  كان  اللسان،  الكالم، فصيح 

عمره ثالثا وستني سنة، ومل خيلف بعده إال خاتم مكتوب عليه: )ال إله إال اهلل حممد رسول  

اهلل( وكان يتختم يف يمينه، وخلف سيفه ذا الفقار، وقضيبه وجبة صوف، وكساء صوف  

 ( 1)(حلق باهلل كان يترسول به مل يقطعه ومل خييطه حتى

عن حلية رسول  (2)سألت خايل هند بن أب هالة  :احلسناإلمام  قال    [ 11]احلديث:  

  أل وجهه تأل   ، يتالأل (3)فخام مفخام  ، فقال: كان رسول اهلل  وصافا للنبي    وكان  اهلل  

،  (5)رجل الشعر  ، ، عظيم اهلامة(4)القمر ليلة البدر، أطول من املربوع، وأقرص من املشذب

،  (7)فرق، وإال فال جياوز شعره شحمة اذنيه، إذا هو وفرة، أزهر اللون  (6) إن انفرقت عقيقته

 
 .  136ـ  132: 10( االحتجاجات: ج 1) 

التميمى، ربيب رسول اهلل  2)  ام املؤمنني( هو هند بن أب هالة  شهد بدرا وقيل: بل شهد احدا وكان    ،، امه خدجية 

 وشامئله وأوصافه.  وصافا حللية رسول اهلل  

ن خلقته يف جسمه الضخامة وكثرة  معناه كان عظيام معظام يف الصدور والعيون، ومل تك  :( كان رسول اهلل فخام مفخام3) 

االخبار:   معانى  و32ـ    30اللحم،  جسمه  ،  يف  خلقته  تكن  ومل  والعيون،  الصدور  يف  معظام  عظيام  أي  وغريه:  اجلزري  قال 

 ( 16/171بحار األنوار)، الضخامة، وقيل: الفخامة يف وجهه نبله، وامتالؤه مع اجلامل واملهابة

 اللحم، يقال جذع مشذب: إذا طرحت عنه قشوره وما جيري جمراها، ويقال لقشور  ( املشذب: الطويل الذي ليس بكثري 4) 

 . 32ـ  30اجلذع التي تقرش عنه: الشذب، معانى االخبار: 

معناه يف شعره تكرس وتعقف، ويقال: شعر رجل: إذا كان كذلك، فإذا كان الشعر ال تكرس فيه قيل:    :( رجل الشعر5) 

  .32ـ  30 شعر سبط ورسل، معانى االخبار:

العقيقة: الشعر املجتمع يف الرأس، وعقيقة املولود: الشعر الذي يكون عىل رأسه من الرحم، ويقال    :( إن انفرقت عقيقته6) 

   .32ـ  30لشعر املولود املتجدد بعد الشعر االول الذي حلق: عقيقة، معانى االخبار: 

  .32ـ  30والرساج يزهر، معناه نري، معانى االخبار:  كان نريا،( أزهر اللون، معناه نري اللون، يقال: أصفر يزهر: إذا 7) 
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، بينهام له عرق يدره الغضب، أقنى  (2)، سوابغ يف غري قرن(1)واسع اجلبني، أزج احلواجب

اللحية(3)العرنني يتأمله أشم، كث  مل  يعلوه، حيسبه من  نور  له  سهل اخلدين ضليع  ،  (4)، 

، كأن عنقه جيد دمية يف صفاء الفضة، معتدل  (5)الفم، أشنب مفلج االسنان، دقيق املرسبة

متامسكا  بادنا  والصدر(6) اخللق،  البطن  سواء  ضخم  (7)،  املنكبني،  بني  ما  بعيد   ،

املتجرد(8) الكراديس أنور  عاري  (9) ،  كاخلط،  جيري  بشعر  والرسة  اللبة  بني  ما  موصول   ،

طويل  الث الصدر،  وأعايل  واملنكبني،  الذراعني  أشعر  ذلك،  سوى  مما  والبطن  ديني 

الراحة(10)الزندين رحب  والقدمني(11) ،  الكفني  ، سبط  (13)، سائل االطراف(12)، شثن 

 
   .32ـ  30( أزج احلواجب، معناه طويل امتداد احلاجبني بوفور الشعر فيهام وجبينه إىل الصدغني، معانى االخبار: 1) 

معناه أن احلاجبني إذا كان بينهام انكشاف وابيضاض يقال هلام: البلج والبلجة، يقال: حاجبه أبلج: إذا   :( يف غري قرن2) 

 . 32ـ  30كان كذلك، وإذا اتصل الشعر يف وسط احلاجب فهو القرن، معانى االخبار: 

 . 32ـ  30ى االخبار: ( أقنى العرنني: القنا: أن يكون يف عظم االنف إحدداب يف وسطه، والعرنني: االنف، معان3) 

 . 32ـ  30( كث اللحية، معناه أن حليته قصرية كثرية الشعر فيها، معانى االخبار: 4) 

 . 32ـ  30( دقيق املرسبة، املرسبة: الشعر املستدق املمتد من اللبة إىل الرسة، معانى االخبار: 5) 

 . 32ـ  30ريه، معانى االخبار: معناه تام خلق االعضآء ليس بمسَتخي اللحم وال بكث :( بادن متامسك6) 

( سواء البطن والصدر، معناه أن بطنه ضامر، وصدره عريض، فمن هذه اجلهة تساوي بطنه صدره، معانى االخبار:  7) 

 .  32ـ  30

 . 32ـ  30( الكراديس: رؤوس العظام، معانى االخبار: 8) 

 . 32ـ  30خبار: ( أنور املتجرد، معناه نري اجلسد الذي ِترد من الثياب، معانى اال 9) 

( طويل الزندين، يف كل ذراع زندان ومها جانبا عظم الذراع، فرأس الزند الذي ييل االهبام يقال له: الكوع، ورأس  10) 

 . 32ـ  30الزند الذي ييل اخلنرص يقال له: الكرسوع، معانى االخبار: 

 . 32ـ  30جو بصغرها، معانى االخبار: ( رحب الراحة، معناه واسع الراحة كبريها، والعرب متدح بكرب اليد، وت 11) 

 . 32ـ  30( شثن الكفني، معناه خشن الكفني، والعرب متدح الرجال بخشونة الكف، معانى االخبار: 12) 

 .  32ـ  30( سائل االطراف، أي تامها غري طويلة وال قصرية، معانى االخبار: 13) 
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القدمني(2) ، مخصان االمخصني(1) القصب إذا زال زال قلعا،  (3) ، مسيح  املاء،  ينبو عنهام   ،

، وإذا  (7)، إذا مشى كأنام ينحط يف صبب(6)، ذريع املشية(5) هونا ، ويميش  (4)خيطو تكفؤا

التفت التفت مجيعا، خافض الطرف، نظره إىل االرض أطول من نظره إىل السامء، جل نظره  

 (8)(املالحظة، يبدر من لقيه بالسالم

أب هالة  :احلسناإلمام  قال    [ 12]احلديث:   بن  منطقه  سألت خايل هند  ،    عن 

ليست له راحة، وال يتكلم يف غري حاجة،    مواصل االحزان، دائم الفكر،   فقال: كان  

يتكلم بجوامع الكلم فصال، ال فضول فيه وال تقصري،  ،  (9) يفتتح الكالم، وخيتمه بأشداقه 

 
عظام اجلوف التي فيها مخ، نحو الساقني والذراعني،  ( سبط القصب، معناه ممتد القصب، غري متعقدة، والقصب: ال1) 

 . 32ـ  30معانى االخبار: 

( مخصان االمخصني، معناه أن أمخص رجله شديد االرتفاع من االرض، واالمخص: ما يرتفع عن االرض من وسط  2) 

الرجل وأسلفها، وإذا كان أرح  باطن  يقال: رجل  أرح،  فيها أمخص فصاحبه  ليس  الرجل مستويا  مل يكن لرجله  أسفل  إذا   :

 .  32ـ  30أمخص، معانى االخبار: 

 .32ـ  30( مسيح القدمني، معناه ليس بكثري اللحم فيهام وعىل ظاهرمها، فلذلك ينبو املاء عنهام، معانى االخبار: 3) 

، معانى االخبار:  ( خيطو تكفؤا، معناه خطاه كأنه يتكرب فيها أو يتبخَت لقلة االستعجال معها، وال تبخَت فيها وال خيالء4) 

 .  32ـ  30

 . 32ـ  30( يميش هونا، معناه السكينة والوقار، معانى االخبار: 5) 

( ذريع املشية، معناه واسع املشية من غري أن يظهر فيه استعجال وبدار، يقال: رجل ذريع يف مشيه، وامرأة ذراع: إذا  6) 

 .  32ـ  30كانت واسعة اليدين بالغز، معانى االخبار: 

 . 32ـ  30( كأنام ينحط يف صبب، الصبب: االنحدار، معانى االخبار: 7) 

 .  178ـ  176( عيون االخبار: 8) 

 ( قال يف النهاية بعد ذكر احلديث: االشداق: جوانب الفم، وانام يكون ذلك لرحب شدقيه، والعرب متتدح بذلك. 9) 
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، ال يذم منها شيئا غري  (3)النعمة وإن ذقت، تعظم عنده  (2) ليس باجلايف وال باملهني  (1)دمثا 

مل   (5) وال يمدحه وال تغضبه الدنيا وما كان هلا، فإذا تعوطي احلق(4)أنه كان ال يذم ذواقا 

يقم لغضبه   ينترص له  يشءيعرفه أحد، ومل  إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب    ،حتى 

باطن اليمنى  براحته  يرضب  هبا،  اتصل  حتدث  وإذا  غضب    قلبها،  وإذا  اليرسى،  أهبامه 

حب   مثل  عن  يفَت  التبسم،  ضحكه  جل  طرفه،  غض  فرح  وإذا  وأشاح،  أعرض 

 (7) ((6)الغامم

الباقر  [ 13]احلديث:   النبى  قال اإلمام    : جاء أعراب أحد بني عامر فسأل عن 

  يا أعراب ما أنكرك، إذا وجدت النبي  ) ، فقال الناس:  قال: حلوا يل النبي  ففلم جيده،  

فإن نبي اهلل  )، قال: بل حلوه يل حتى ال أسأل عنه أحدا، قالوا:  ( وسط القوم وجدته مفخام

أطول من الربعة، وأقرص من الطويل الفاحش، كأن لونه فضة وذهب، أرجل الناس مجة،  

 
 . 32ـ  30ى االخبار: ( الدمث: اللني اخللق، فشبه بالدمث من الرمل وهو اللني، معان1) 

( ليس باجلايف، قال: أي ليس بالغليظ اخللقة والطبع، أو ليس بالذي جيفو أصحابه، واملهني يروى بضم امليم وفتحها،  2) 

بحار  حقري،  أي  مهني،  احلقارة، وهو  املهانة:  من  املفعول  والفتح عىل  صحبه،  من  هيني  ال  أي  أهان  من  الفاعل  عىل  فالضم 

 ( 16/167األنوار)

 ( أي ال يستصغر شيئا اوتيه، وإن كان صغريا. 3) 

املأكول واملرشوب، فعال    ( الذواق: اسم ما يذاق، أي ال يصف الطعام بطيب وال4)  ببشاعة، وقال اجلزري: الذواق: 

 بمعنى مفعول من الذوق، ويقع عىل املصدر، واالسم.  

ا مع أصحابه ما مل ير حقا يتعرض له بإمهال أو إبطال  ( إذا تعوطي احلق، قال اجلزري: أي أنه كان من أحسن الناس خلق5) 

أو إفساد، فاذا رأى ذلك تنمر وتغري حتى أنكره من عرفه، كل ذلك لنرصة احلق، والتعاطي: التناول واجلرأة عىل الشئ، من  

 عطا الشئ، يعطوه: إذا أخذه وتناوله. 

من غري قهقهة، وهو من فررت الدابة أفرها فرا: إذا يتبسم ويكثر حتى تبدو أسنانه    ( ويفَت عن مثل حب الغامم، أي 6) 

 كشف شفتها لتعرف سنها.  

 .  178ـ  176( عيون االخبار: 7) 
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كث   اجلبني،  واسع  االنف،  أقنى  غرة،  عينيه  بني  جبهة،  الناس  مفلج  وأوسع  اللحية، 

االسنان، عىل شفته السفىل خال، كأن رقبته إبريق فضة، بعيد ما بني مشاشة املكنبني، كأن  

التفت   التفت  الرباثن، إذا مشى مشى متكفئا وإذا  البنان، عظيم  بطنه وصدره سبل سبط 

بأمجعه، كأن يده من لينها متن أرنب، إذا قام مع إنسان مل ينفتل حتى ينفتل صاحبه، وإذا  

عرفه، قال    ء االعراب فلام نظر إىل النبي  ا ، فج(جلس مل حيل حبوته حتى يقوم جليسه 

اهلل   رسول  ناقة  رأس  عىل  يا    بمحجنه  أجرأك  ما  تقول:  الناس  فأقبل  ناقته  ذنب  عند 

: دعوه فإنه أرب، ثم قال: ما حاجتك؟ قال: جاءتنا رسلك تقيموا  أعراب؟ قال النبي  

وحتجوا البيت، وتغتسلوا من اجلنابة، وبعثني قومي إليك رائدا،  الصالة، وتؤتوا الزكاة،  

أبغي أن أستحلفك وأخشى أن تغضب، قال: ال أغضب، إين أنا الذي سامين اهلل يف التوراة  

بفحاش وال سخاب يف االسواق، وال    واالنجيل حممد رسول اهلل، املجتبى املصطفى، ليس

احل السيئة  يتبع  السيئة، ولكن  السيئة  اهلل يف  يتبع  الذي سامين  وأنا  سنة، فسلني عام شئت، 

اهلل   قال: إن  القلب النفضوا من حولك( فسل عام شئت،  القرآن: )ولو كنت فظا غليظ 

الذي رفع الساموات بغري عمد هو أرسلك؟ قال: نعم هو أرسلني، قال: باهلل الذي قامت  

امل بالصالة  وأرسلك  الكتاب،  عليك  أنزل  الذي  هو  بأمره  والزكاة  الساموات  فروضة، 

املعقولة؟ قال: نعم، قال: وهو أمرك باالغتسال من اجلنابة وباحلدود كلها؟ قال: نعم، قال:  

فإنا آمنا باهلل ورسله وكتابه واليوم اآلخر والبعث وامليزان واملوقف واحلالل واحلرام صغريه  

 .(1)ودعا  وكبريه، قال: فاستغفر له النبي  

كان نبي اهلل أبيض مرشب محرة، أدعج العينني،  ): اإلمام الباقر  قال  [ 14]احلديث:  

مقرون احلاجبني، شثن االطراف، كأن الذهب أفرغ عىل براثنه، عظيم مشاشة املنكبني، إذا  

 
 تفسري العياشى. ، (16/186( بحار األنوار)1) 
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التفت يلتفت مجيعا من شدة اسَتساله، رسبته سائلة من لبته إىل رسته كأنا وسط الفضة  

فضة، يكاد أنفه إذا رشب أن يرد املاء، وإذا مشى تكفأ  املصفاة، وكأن عنقه إىل كاهله إبريق  

 ) (1 )قبله وال بعده  كأنه ينزل يف صبب، مل ير مثل نبي اهلل 

خصال: مل يكن يف طريق    عن جابر بن عبد اهلل قال: يف رسول اهلل    [ 15]احلديث:  

فيتبعه أحد إال عرف أنه قد سلكه من طيب عرفه، أو ريح عرقه، ومل يكن يمر بحجر وال  

 .(2)مدر إال سجد له

كان أزهر اللون، كأن لونه    عن أنس بن مالك قال: إن رسول اهلل    [ 16]احلديث:  

ته، وال مسست  اللؤلؤ، وإذا مشى تكفأ، وما شممت رائحة مسك وال عنرب أطيب من رائح

 .(3)كان أخف الناس صالة يف متام ديباجة وال حريرا ألني من كف رسول اهلل 

 ب. األحاديث املستنبطة من الروايات واألخبار:  

وهي األحاديث التي ترصف املحدثون أو غريهم يف صياغتها، بناء عىل ما ورد من  

نموذجني من األحاديث أوهلام مما ورد يف  األحاديث واألخبار الدالة عليها، وقد اخَتنا هنا  

املصادر السنية، والثاين ورد يف املصادر الشيعية، وقد تعمدنا ذكرمها مجيعا مع كثرة الوفاق  

 الوارد بينهام، حتى نبني اتفاق األمة مجيعا عىل كل الشامئل النبوية. 

 النموذج األول: 

التي    من حماسن أخالقه    بيان مجلةأورده أبو حامد الغزايل حتت عنوان ]وهو ما  

األخبار من  والتقطها  العلامء  بعض  ]مجعها  كتاب  يف  وذلك  وأخالق  [،  املعيشة  آداب 

 
 . 443: 1( االصول 1) 

 (  16/238(  بحار األنوار )2) 

 (  16/238(  بحار األنوار )3) 
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املغني عن محل األسفار يف  [، وقد ذكر العراقي يف كتابه ]إحياء علوم الدين[ من ]والنّبّوة

لخص، وقد  األصول التي يعتمد عليها هذا امل  األسفار يف َتريج ما يف األحياء من األخبار[

 استغنينا عن ذكرها، ألنا سنورد كل ما يدل عىل ذلك يف سائر الكتاب.  

أحلم الناس، وأشجع الناس، وأعدل الناس،      رسول اهلل  كان  [ 17]احلديث:  

وأعف الناس، ومل متس يده قط يد امرأة ال يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات  

حمرم منه، وكان أسخى الناس ال يبيت عنده ديناٌر وال درهٌم، وإن فضل يشٌء ومل جيد من  

ج إليه، ال يأخذ مما آتاه إال قوت  يعطيه وفجأه الليل مل يأو إىل منزله حتى يتربأ منه إىل من حيتا 

عامه فقط ويضع سائر ذلك يف سبيل اهلل، ال يسأل شيئا إال أعطاه، ثم يعود عىل قوت عامه  

 .(1) فيؤثر منه حتى أنه ربام احتاج قبل انقضاء العام فاستقرض

خيصف النعل ويرقع الثوب وخيدم يف مهنة أهله،      رسول اهلل   كان  [ 18]احلديث:  

لناس حياء ال يثبت برصه يف وجه أحد، وجييب دعوة احلر والعبد، ويقبل اهلدية  وكان أشد ا

ولو أنا جرعة لبن ويكافئ عليها ويأكلها، وال يأكل الصدقة، وال يستكرب عن إجابة األمة  

فلم   اليهود  قتيال بني  لنفسه، وقد وجد من أصحابه  يغضب  لربه وال  واملسكني. يغضب 

حلق بل وداه بامئة ناقة، وإن بأصحابه حلاجة إىل بعري واحد  جيف عليهم وال زاد عىل مر ا 

يتقوون به، وكان يعصب احلجر عىل بطنه من اجلوع، يأكل ما حرض، وال يرد ما وجد، إن  

وجد مترا دون خبز أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعري أكله، وإن وجد  

تفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله، ال  حلواء أو عسال أكله، وإن وجد لبنا دون خرب اك

يأكل متكئا وال عىل خوان، مل يشبع من خبز بر ثالثة أيام متوالية حتى لقي اهلل تعاىل إيثارا  

 
 . 3/100 :( إحياء علوم الدين1) 
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 .(1)عىل نفسه ال فقرا وال بخال

اهلل  كان  [ 19]احلديث:   كرب،      رسول  غري  يف  وأسكنهم  تواضعا  الناس  أشد 

ا، ال هيوله يشٌء من أمور الدنيا، خامته من فضة يلبسه  وأبلغهم يف غري تطويل، وأحسنهم برش

يف   املرىض  يعود  غريه.  أو  عبده  خلفه  ويردف  احلامر  يركب  واأليرس،  األيمن  خنرصه  يف 

أقىص املدينة. حيب الطيب، وجيالس الفقراء، ويؤاكل املساكني ويكرم أهل الفضل، ويتألف  

د. يقبل معذرة املعتذر إليه. يمزح وال  أهل الرشف بالرب هلم، يصل رمحه وال جيفو عىل أح

يقول إال حقا، ضحكه التبسم من غري قهقهة. يرى اللعب املباح فال ينكره، يسابق أهله،  

وترفع األصوات عليه من اجلفاة فيصرب، مل يرتفع عىل عبيده يف مأكل وال ملبس، ال يميض  

فسه، خيرج إىل بساتني أصحابه،  له وقٌت يف غري عمل هلل تعاىل أو فيام البد له منه من صالح ن

ال حيتقر مسكينا لفقره، وال هياب ملكا مللكه، يدعو هذا وهذا إىل اهلل دعاء مستويا. قد مجع  

اهلل تعاىل له السرية الفاضلة والسياسة التامة وهو أمٌي ال يقرأ وال يكتب. نشأ يف بالد اجلهل  

وال له  أب  ال  يتيام  الغنم  رعاية  ويف  فقر  يف  حماسن    والصحاري  مجيع  تعاىل  اهلل  فعلمه  أم 

اآلخرة   يف  والفوز  النجاة  فيه  وما  واآلخرين  األولني  وأخبار  احلميدة  والطرق  األخالق 

رب   يا  آمني  فعله،  يف  به  والتأيس  أمره  يف  لطاعته  اهلل  الدنيا. وفقنا  يف  والغبطة واخلالص 

 .(2)العاملني

ب بيده أحدا قط إال أن  رض أحلم الناس؛ فلم ي    رسول اهلل  كان  [ 20]احلديث:  

يرضب هبا يف سبيل اهلل تعاىل، وما انتقم من يشء صنع إليه قط إال أن تنتهك حرمة اهلل، وما  

خري بني أمرين قط إال اختار أيرسمها إال أن يكون فيه إثٌم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس  

 
 . 3/101 :ء علوم الدين( إحيا1) 
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حاجته، وقال أنس: والذي    من ذلك، وما كان يأتيه أحٌد حٌر أو عبٌد أو أمٌة إال قام معه يف

بعثه باحلق ما قال يل يف يشء قط كرهه مل فعلته وال المني نساؤه إال قال دعوه إنام كان هذا 

 .(1)بكتاب وقدر

ومن قاومه    ، أن يبدأ من لقيه بالسالم    رسول اهلل كان من خلق    [ 21]احلديث:  

حلاجة صابره حتى يكون هو املنرصف، وكان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه باملصافحة،  

 .(2) وكان ال يقوم وال جيلس إال عىل ذكر اهلل

ال جيلس إليه أحٌد وهو يصيل إال خفف صالته      رسول اهلل كان    [ 22]احلديث:  

أصحابه ألنه كان حيث    وأقبل عليه فقال: ألك حاجٌة؟ ومل يكن يعرف جملسه من جملس

ثوبه جيلسه عليه،   به املجلس جلس، وكان يكرم من دخل عليه حتى ربام بسط له  انتهى 

وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي حتته، وكان يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه  

حتى كأن جملسه وسمعه وحديثه ولطيف جملسه وتوجهه للجالس إليه، وجملسه مع ذلك  

لِنَْت هَلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب  اهلل    َفباَِم َرمْحٍَة ِمنَ   ﴿ وتواضٌع وأمانٌة، قال تعاىل:    حياءٌ 

ْل َعىَل  وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ   اَلْنَفضُّ

لِنَي  حُيِ اهلل    إِنَّ اهلل   ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما    ،[159]آل عمران:    ﴾بُّ املَُْتَوكِّ

هلم واستاملة لقلوهبم ويكني من مل تكن له كنية فكان يدعى بام كناه هبا، ويكني أيضا النساء  

الالت هلن األوالد والالت مل يلدن، ويكني أيضا الصبيان فيستلني به قلوهبم، وكان أبعد  

غضبا وأرسعهم رضاء، وكان أرأف الناس بالناس وخري الناس للناس وأنفع الناس  الناس  

ومل تكن ترفع يف جملسه األصوات، وكان إذا قام من جملسه قال: )سبحانك اللهم  ،  للناس
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 ( 1) وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك(

وأحالهم كالما ويقول: )أنا  أفصح الناس منطقا      رسول اهلل كان    [ 23]احلديث:  

تقصري، حيفظه سامعه ويعيه،   الكلم ال فضول وال  يتكلم بجوامع  العرب( وكان  أفصح 

الرضاء   يف  يقول  وال  حاجة  غري  يف  يتكلم  ال  نغمة،  الناس  أحسن  الصوت  جهري  وكان 

مما   إليه  الكالم  اضطره  عام  ويكني  مجيل،  بغري  تكلم  عمن  ويعرض  احلق،  إال  والغضب 

باجلد  و.  يكره.  ويعظ  احلديث،  يف  عنده  يتنازع  وال  جلساؤه،  تكلم  سكت  إذا  كان 

 .(2) والنصيحة

اهللكان    [ 24]احلديث:   أصحابه      رسول  وجوه  يف  تبسام وضحكا  الناس  أكثر 

وتعجبا مما حتدثوا به وخلطا لنفسه هبم، ولربام ضحك حتى تبدو نواجذه، وكان ضحك  

 .(3) لهأصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقريا 

إذا نزل به األمر فوض األمر إىل اهلل وتربأ من      رسول اهللكان    [ 25]احلديث:  

فاطر   وإرسافيل  وميكائيل  جربيل  رب  )اللهم  فيقول:  اهلدى  واستنزل  والقوة  احلول 

الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون اهدين  

 (4)احلق بإذنك إنك تدي من تشاء إىل رصاط مستقيم(ملا اختلف فيه من 

يأكل ما وجد، وإذا وضعت املائدة قال: )بسم      رسول اهللكان    [ 26]احلديث:  

وكان ال يأكل احلار ويقول: )إن اهلل  ، اهلل اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل هبا نعمة اجلنة(

وكان أكثر  .  ويأكل خبز الشعري والقثاء بالرطب. مل يطعمنا نارا فأبردوه( وكان يأكل مما يليه،  
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القرع،   باللحم، وحيب  الثريد  اللحم، وكان يأكل  إليه  الطعام  املاء والتمر، وأحب  طعامه 

وكان حيب من الشاة الذراع والكتف وال حيب منها الكليتني وال الذكر واألنثيني وال املثانة  

وال البصل. وما ذم طعاما قط، إن أعجبه    وكان ال يأكل الثوم.  والغدد واحلياء ويكره ذلك.

وكان إذا فرغ قال: )احلمد هلل اللهم لك احلمد أطعمت فأشبعت  .  أكله وإن كرهه تركه. 

وسقيت فأرويت لك احلمد غري مكفور وال مودع وال مستغنى عنه( وكان إذا أكل اللحم  

يعبه عبا وال    وكان يرشب يف ثالث دفعات، ويمص املاء مصا وال.  غسل يديه غسال جيدا. 

 .(1)وكان ربام قام يف بيته فأخذ ما يأكل بنفسه أو يرشب. يتنفس يف اإلناء بل ينحرف عنه.

يلبس من الثياب ما وجد، وأكثر لباسه البياض،    رسول اهلل كان  [ 27]احلديث:  

ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبني، وكان قميصه مشدود األزرار وما حل األزرار،   وكانت 

ثوبان جلمعته خاصة سوى ثيابه يف غري اجلمعة، وكان ربام لبس اإلزار الواحد ليس  وكان له  

وكان يتختم وربام  .  عليه غريه فأم غريه فأم به الناس، وكان له كساٌء أسود يلبسه ثم وهبه.

الكتب. عىل  به  خيتم  وكان  اليشء،  به  يتذكر  مربوٌط  خيٌط  خامته  ويف  يلبس  .  خرج  وكان 

وبغري عاممة، وربام نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سَتة بني يديه ثم    القالنس حتت العامئم 

إليها. الذي كساين ما  .  يصيل  ميامنه ويقول: )احلمد هلل  لبسه من قبل  ثوبا  إذا لبس  وكان 

وكان إذا لبس  .  أواري به عورت وأِتمل به يف الناس( وإذا نزع ثوبه أخرج من ميارسه.

ل: )ما من مسلم يكسو مسلام هلل إال كان يف ضامن اهلل  جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا يقو

وكان له فراٌش من أدم حشوه ليٌف، وكانت له عباءٌة تفرش له حيثام  .  وحرزه حيا وميتا(.

 .(2) وكان من خلقه تسمية دوابه وسالحه ومتاعه. تنقل تثنى طاقتني حتته.
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أحلم الناس وأرغبهم يف العفو مع القدرة، فقد      رسول اهلل كان    [ 28]احلديث:  

كان يف حرب فرأى رجٌل من املرشكني يف املسلمني غرة فجاء حتى قام عىل رأس رسول اهلل  

    بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: )اهلل( قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول

ل أشهد أن ال إله إال اهلل  اهلل السيف وقال: )من يمنعك مني(؟ فقال: كن خري آخذ قال: )ق

وأين رسول اهلل( فقال: ال، غري أين ال أقاتلك وال أكون مع قوم يقاتلونك فخىل سبيله فجاء  

وكم استؤذن يف قتل من أساء إليه وقيل: دعنا  . أصحابه فقال: جئتكم من عند خري الناس. 

وربام قال: )رحم    يا رسول اهلل نرضب عنقه وهو يأبى وينهى ثم يقبل معذرة املعتذر إليه،

اهلل أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب( وكان يقول: )ال يبلغني أحٌد منكم عن أحد  

 ( 1)من أصحاب شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر(

رقيق البرشة لطيف الظاهر والباطن يعرف يف      رسول اهللكان    [ 29]احلديث:  

أحدا بام يكرهه، بال أعراٌب يف املسجد بحرضته فهم  وجهه غضبه ورضاه، وكان ال يشافه  

: )ال تزرموه( أي ال تقطعوا عليه البول، ثم قال له: )إن هذه املساجد  به الصحابة فقال 

 (2)ال تصلح ليشء من هذا(

أجود الناس وأسخاهم، وكان يف شهر رمضان      رسول اهلل كان    [ 30]احلديث:  

قال: كان أجود الناس كفا،    ان عيل إذا وصف النبي  وك.  كالريح املرسلة ال يمسك شيئا. 

وأكرمهم   عريكة،  وألينهم  ذمة،  وأوفاهم  هلجة،  الناس  وأصدق  صدرا،  الناس  وأوسع 

عرشة، من رآه بدهية هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: مل أر قبله وال بعده مثله،  

عطاه غنام سدت ما بني جبلني  وما سئل عن يشء قط إال أعطاه، وإن رجال أتاه فسأله فأ
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فرجع إىل قومه وقال: أسلموا فإن حممدا يعطي عطاء من ال خيشى الفاقة وما سئل شيئا قط  

فقال: ال، ومحل إليه تسعون ألف درهم فوضعها عىل حصري ثم مال إليها فقسمها فام رد  

فإذا جاءنا    سائال حتى فرغ منها، وجاءه رجٌل فسأله فقال: )ما عندي يشٌء ولكن ابتع عيل 

ذلك،    يشٌء قضيناه( فقال عمر: يا رسول اهلل ما كلفك اهلل ما ال تقدر عليه فكره النبي  

النبي   وعرف الرسور يف    فقال الرجل: أنفق وال َتش من ذي العرش إقالال. فتبسم 

وملا قفل من حنني جاءت األعراب يسألونه حتى اضطروه إىل شجرة فخطفت  .  وجهه. 

وقال: )أعطوين ردائي لو كان يل عدد هذه العضاة نعام لقسمتها    اهلل  رداءه فوقف رسول  

 (1) بينكم ثم ال ِتدوين بخيال وال كذابا وال جبانا(

أكرم الناس وأشجعهم، قال عيل: لقد رأيتني يوم      رسول اهللكان    [ 31]احلديث:  

وهو أقربنا إىل العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا، وقال    بدر ونحن نلوذ بالنبي  

فام يكون أحٌد أقرب إىل    أيضا: كنا إذا امحر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول اهلل  

 يقول: العدو منه وملا غشيه املرشكون نزل عن بغلته فجعل  

 أنا النبي ال كذب 

 

 أنا ابن عبد املطلب   

 .(2)فام رئي يومئذ أحٌد أشد منه 

أشد الناس تواضعا يف علو منصبه، وكان يركب    رسول اهلل كان   [ 32]احلديث:  

احلامر موكفا عليه قطيفٌة، وكان مع ذلك يسَتدف، وكان يعود املريض ويتبع اجلنازة وجييب  

النعل ويرقع الثوب، وكان يصنع يف بيته مع أهله يف حاجتهم، وكان  دعوة اململوك وخيصف  

أصحابه ال يقومون له ملا عرفوا من كراهته لذلك، وكان يمر عىل الصبيان فيسلم عليهم،  
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الغريب فال يدري أهيم هو حتى   وكان جيلس بني أصحابه خمتلطا هبم كأنه أحدهم فيأت 

موا يف معنى اآلخرة أخذ معهم، وإن حتدثوا  يسأل عنه، وكان إذا جلس مع الناس إن تكل 

يف طعام أو رشاب حتدث معهم رفقا هبم وتواضعا هلم، وكانوا يتناشدون الشعر بني يديه  

أحيانا ويذكرون أشياء من أمر اجلاهلية ويضحكون فيبتسم هو إذا ضحكوا وال يزجرهم  

 .(1) إال عن حرام

ائن وال بالقصري، وكان أزهر  ليس بالطويل الب    رسول اهللكان    [ 33]احلديث:  

بالسبط وال اجلعد، وشعر   ليس  البياض، وكان شعره  الشديد  باآلدم وال  يكن  اللون ومل 

رأسه يرضب إىل شحمة أذنيه، مل يبلغ شيبه عرشين شعرة بيضاء يف رأسه وال يف حليته، وكان  

وكان يعفي    واسع اجلبهة أزج احلاجبني سابغهام أهدب األشفار مفلج األسنان كث اللحية، 

حليته ويأخذ من شاربه، وكان عظيم املنكبني، بني كتفيه خاتم النبوة، وكان يميش اهلوينا  

 .(2)كأنام يتقلع من صخر

 :  الثاين النموذج  

،  املدرسة الشيعية حممد بن عيل بن شهر آشوب، وهو من كبار علامء  وهو ما مجعه  

وهو يتفق يف الكثري  ،  السنية والشيعية ومعظمها اقتباسات من أحاديث وردت يف املصادر  

من كلامته ومقاطعه مع النموذج السابق، والغرض من ذكره هو بيان اتفاق األمة بمدارسها  

 مجيعا عىل الشامئل النبوية. 

اهللكان    [ 34]احلديث:   وأعدهلم      رسول  وأشجعهم  وأحلمهم  الناس  أحكم 

، ال يثبت عنده دينار وال درهم، فان  ال حتل، وأسخى الناس  وأعطفهم، مل متس يده يد امرأة
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منه إىل من حيتاج إليه، ال يأخذ    أ فضل ومل جيد من يعطيه وجينه الليل مل يأو إىل منزله حتى يترب

مما آتاه اهلل إال قوت عامه فقط من يسري ما جيد من التمر والشعري، ويضع سائر ذلك يف سبيل  

  اء اهلل، وال يسأل شيئا إال أعطاه، ثم يعود إىل قوت عامه فيؤثر منه حتى ربام احتاج قبل انقض

 . (1) يشءالعام إن مل يأته  

جيلس عىل االرض، وينام عليها، ويأكل عليها،      رسول اهلل   كان  [ 35]احلديث: 

وكان خيصف النعل، ويرقع الثوب، ويفتح الباب، وحيلب الشاة، ويعقل البعري فيحلبها،  

ويطحن مع اخلادم إذا أعيا، ويضع طهوره بالليل بيده، وال يتقدمه مطرق، وال جيلس مكتئا،  

ال عىل  جلس  وإذا  اللحم،  ويقطع  أهله،  مهنة  يف  يلطع  وخيدم  وكان  حمقرا،  جلس  طعام 

أصابعه، ومل يتجشأ قط، وجييب دعوة احلر والعبد ولو عىل ذراع أو كراع، ويقبل اهلدية ولو  

أنا جرعة لبن ويأكلها، وال يأكل الصدقة، ال يثبت برصه يف وجه أحد، يغضب لربه وال  

يرد وال  حرض،  ما  يأكل  اجلوع،  من  بطنه  عىل  احلجر  يعصب  وكان  لنفسه،  ما    يغضب 

 .(2)وجد

ال يلبس ثوبني، يلبس بردا حربة يمينة، وشملة      رسول اهلل  كان  [ 36]احلديث:  

ويلبس   العاممة،  ويلبس  البياض،  ثيابه  وأكثر  والكتان،  القطن  من  والغليظ  صوف،  جبة 

القميص من قبل ميامنه، وكان له ثوب للجمعة خاصة، وكان إذا لبس جديدا أعطى خلق  

يفرش له حيث ما ينقل تثنى ثنيتني، يلبس خاتم فضة يف خنرصه    اء وكان له عبثيابه مسكينا،  

أو   يردف خلفه عبده  الوضوء،  الردية: ويستاك عند  الريح  البطيخ، ويكره  االيمن، حيب 

غريه، يركب ما أمكنه من فرس أو بلغة أو محار، ويركب احلامر بال رسج وعليه العذار،  
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 .(1)عاممة وال قلنسوة وال  اءويميش راجال وحافيا بال رد

اهلل  كان   [ 37]احلديث:   املدينة،      رسول  أقىص  املرىض يف  اجلنائز، ويعود  يشيع 

، ويؤاكل املساكني، ويناوهلم بيده، ويكرم أهل الفضل يف أخالقهم، ويتألف  اءجيالس الفقر

اهلل، وال  أهل الرشف بالرب هلم، يصل ذوي رمحه من غري أن يؤثرهم عىل غريهم إال بام أمر  

جيفو عىل أحد، يقبل معذرة املعتذر إليه، وكان أكثر الناس تبسام ما مل ينزل عليه قرآن أو مل  

ِتر عظة، وربام ضحك من غري قهقهة، ال يرتفع عىل عبيده وإمائه يف مأكل وال ملبس، ما  

 يأتيه  شتم أحدا بشتمة وال لعن امرأة وال خادما بلعنة، وال الموا أحدا إال قال: دعوه، وال

أحد حر أو عبد أو أمة إال قام معه يف حاجته، ال فظ وال غليظ، وال صخاب يف االسواق،  

 .(2)وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يغفر ويصفح

يبدأ من لقيه بالسالم، ومن رامه بحاجة صابره      رسول اهلل  كان  [ 38]احلديث:  

حتى يرسلها، وإذا القي مسلام بدأه حتى يكون هو املنرصف، ما أخذ أحد يده فريسل يده  

باملصافحة، وكان ال يقوم وال جيلس إال عىل ذكر اهلل، وكان ال جيلس إليه أحد وهو يصيل  

ساقيه   ينصب  أن  جلوسه  أكثر  حاجة؟ وكان  ألك  وقال:  عليه،  وأقبل  خفف صالته  إال 

ن يكرم من  مجيعا، جيلس حيث ينتهى به املجلس، وكان أكثر ما جيلس مستقبل القبلة، وكا 

الرضا   يف  وكان  حتته،  التي  بالوسادة  الداخل  ويؤثر  ثوبه،  بسط  ربام  حتى  عليه  يدخل 

 .(3)والغضب ال يقول: إال حقا 

بالرطب وامللح، وكان أحب الفواكه    اءيأكل القث    رسول اهلل   كان  [ 39]احلديث:  
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ن بالتمر ويسميهام  والتمر، وكان يتمجع اللب اءالرطبة إليه البطيخ والعنب، وأكثر طعامه امل

االطيبني، وكان حيب القرع، وكان يأكل حلم الصيد وال يصيده، وكان يأكل اخلبز والسمن،  

اهلندبا   البقول  ومن  العجوة،  التمر  اخلل، ومن  الصباغ  الدبا، ومن  القدر  حيب من  وكان 

 ( 1) والباذروج والبقلة اللينة(

 : . كامالته اجلسدية 2

، وللكثري من الناس، ذلك أن شياطني  وهي مهمة جدا يف التعريف برسول اهلل  

يف األذهان واخليال، وهي مما يؤثر بعد   اإلنس واجلن قد تتعمد تشويه صورة رسول اهلل 

 ذلك يف مجال التعرف، أو العالقة به. 

دية،  ولذلك دأب املحدثون من املدارس املختلفة عىل مجع ما ورد حول كامالته اجلس

والتي تتناسب متاما مع كامالته املعنوية، كام ذكرنا بعض الروايات الواردة يف ذلك يف املبحث  

 السابق.

 وسنورد هنا ما ورد من األحاديث حول أمرين: 

 . . مجال صورته 1

 . كامل أعضائه وتناسقها. 2

 ـ مجال صورته:   أ 

ن الصور الدميمة؛ فقد  بام أن النفوس مفطورة عىل التعلق بالصور اجلميلة والنفور م

يف قمة اجلامل اخللقي، كام أنه يف قمة اجلامل    شاءت رعاية اهلل بعباده، أن يكون رسول اهلل  

 : بقوله  بن رواحةاخلُلقي، كام عرب عن ذلك صاحبه املقرب له عبد اهلل 

 لو مل تكن فيه آيات مبينة 

 

 كانت بداهته تنبيك باخلرب   
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 : وقال آخر معربا عن ذلك

 فهو الذي تم معناه وصورته 

 

 ثم اصـطفاه حبيبا بارى النسـم    

 منّزٌه عن رشـيٍك يف حـماســــنه 

 

 فجوهر احلسن فيه غري منقسم    

 : وقال آخر  

 أعيا الورى فهم معناه فليس يرى 

 

 للقرب والبعد فيه غري منفحم    

ــمس تظهر للعينني من بعدٍ    كالشـ

 

 ـصغرية وتكل الطرف من أمم    

 : وقال آخر  

 مل ال يضـــئ بـك الوجود وليلـه 

 

 فيه صـباح من مجالك مسـفر    

 فبشمس حسنك كل يوم مرشق 

 

 وببدر وجهك كل ليل مقمر    

 : وقال آخر معربا عن العجز يف وصفه  

 إنام مثلوا صفاتك للناس

 

 كام مثل النجوم املساء    

 : وقال آخر  

 واصفيه بحسنه وعىل تفنن  

 

 يفنى الزمان وفيه ما مل يوصف    

 وقال آخر:  

 كم فيه لألبصار حسن مدهش 

 

 كم فيه لألرواح راح مسكر    

 سـبحان من أنشـاه من سـبحاته  

 

 برشــا بأرسار الغيوب يبرشــ    

وغريها من القصائد الكثرية التي نجدها يف شعر املديح، والتي ال ننكر عليها سوى   

 اقتصار بعضها عىل هذا اجلانب، ومبالغتها فيه عىل حساب ما عداه من اجلوانب. 

 وسنورد هنا ما ورد من شهادات الصحابة يف ذلك يف املصادر املختلفة: 
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 ( 1) (اهلل  يئًا أحسن من رسولمل أر ش )عن الرباء بن عازب قال:    [ 40]احلديث:  

معبد:    [ 41]احلديث:   أم  رسول )قالت  بعيد    اهلل    كان  وأهباه من  الناس  أمجل 

 ( 2) (وأحاله وأحسنه من قريب

يف ليلة إضحيان وعليه حلة محراء    اهلل    رأيت رسول: )قال جابر [ 42]احلديث: 

 (3)(فجعلت أنظر إليه والقمر فلهو أحسن يف عيني من القمر

اهلل   ما رأيت من ذي ملة يف حلة محراء أحسن من رسول )قال الرباء:   [ 43]احلديث:  

)(4 ) 

 (5)(أحسن الناس صفة وأمجلها   اهلل    كان رسول)قال أبو هريرة:    [ 44]احلديث:  

أقبلنا ومعنا ظعينة حتى نزلنا قريبا  )األنصاري:  قال طارق بن عبيد  [ 45]احلديث:  

، فقالت الظعينة: ما رأيت وجها أشبه بالقمر ليلة البدر من  اهلل  املدينة، فأتانا رسول من

 )(6)وجهه 

: شبهيه  اهلل    المرأة حجت مع رسول   قال أبو إسحاق اهلمداين   [ 46]احلديث:  

 ( 7) (لقمر ليلة البدر ومل أر قبله وال بعده مثلهكا )قالت:   ،يل

لو رأيته  ) قالت: ف اهلل   صفي يل رسول لربيع بنت معوذ:سئلت ا [ 47]احلديث:  

 
 ( 2/5( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)1) 

 (  2/5( روامها البيهقي، سبل اهلدى)2) 

 (  2/5( روامها البيهقي، سبل اهلدى)3) 

 (  2309 -52كتاب الفضائل) 1804/ 4( مسلم 4) 

 (  2/5( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/6( رواه إبراهيم احلرب يف غريبه وأبو احلسن بن الضحاك يف الشامئل وابن عساكر، سبل اهلدى)6) 

 ( 2/6اه يعقوب بن سفيان، سبل اهلدى)( رو7) 
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 (1)(لقلت الشمس طالعة 

 ( 2)(وسيام قسيام اهلل  كان رسول)قالت أم معبد:   [ 48]احلديث:  

شيئًا قط أحسن من  كل يشء حسن قد رأيت، فام رأيت )قال أنس:   [ 49]احلديث:  

 ) (3 )اهلل  رسول

  حسن الوجه ومل يكن رسول  اهلل    كان رسول )قال أبو قرصافة:  [ 50]احلديث: 

 (4)(بالفارع اجلسم  اهلل 

نبيا إال حسن  اهلل    ما بعث)قال:    عن رسول اهلل    وغريهعن أنس    [ 51]احلديث:  

 (5)الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وصوتا(

أزهر اللون ليس باآلدم وال باألبيض   اهلل    كان رسول )قال أنس:    [ 52]احلديث:  

 (6)(األمهق

 (7)(أبيض كأنام صيغ من فضة  اهلل  كان رسول )قال أنس:   [ 53]احلديث:  

 .(8)أبيض مرشبا بحمرة اهلل  قال عيل: كان رسول  [ 54]احلديث:  

 . (9) أزهر اللون ليس باألبيض األمهق اهلل  قال عيل: كان رسول   [ 55]احلديث:  

 
 ( 2/6رمي ويعقوب، سبل اهلدى)ا( رواه الد1) 

 (  2/7( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 2) 

 ( 2/7( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/7( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)4) 

 (  2/7( رواه الَتمذي والدارقطني، سبل اهلدى) 5) 

 ( 2/10، سبل اهلدى)( البخاري ومسلم 6) 

 ( 2/10( رواه الَتمذي ورواه ابن عساكر، سبل اهلدى)7) 

 ( 2/10( رواه أمحد والَتمذي والبيهقي، سبل اهلدى)8) 

 ( 2/10( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)9) 
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 .(1)أبيض اللون مرشبا محرة اهلل  : كان رسولعمرقال   [ 56]احلديث:  

 .(2) أحسن الناس لونا  اهلل  قال أبو هريرة: كان رسول   [ 57]احلديث:  

 .(3)رجال أبيض َتالطه محرة اهلل  قال أبو أمامة: كان رسول  [ 58]احلديث:  

 .(4)أبيض مليح الوجه  اهلل  أبو الطفيل: كان رسولقال   [ 59]احلديث:  

 .(5) أزهر اللون اهلل  قال عيل: كان رسول  [ 60]احلديث:  

 .(6) ظاهر الوضاءة اهلل  قالت أم معبد ا: كان رسول  [ 61]احلديث:  

 .(7)أنور املتجرد اهلل  قال هند بن أب هالة: كان رسول  [ 62]احلديث:  

  شملة سوداء فلبسها، وقال:   اهلل    أهدي لرسول  : عائشةقالت    [ 63]احلديث:  

كيف ترينها عيل يا عائشة؟ قلت، ما أحسنها عليك يا رسول اهللَّ! يشوب سوادها بياضك  

 .(8) وبياضك سوادها 

الناس قواما وأحسن الناس    اهلل    قال أنس: كان رسول   [ 64]احلديث:   أحسن 

 .(9) وجها وأحسن الناس لونا وأطيب الناس رحيا وألني الناس كفا 

  امءإذا رئي يف الليلة الظل  قال: إن رسول اهلل    اإلمام الصادقعن    [ 65]احلديث:  

 
 ( 2/10( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/10( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/10( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/10( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/10( رواه البخاري وأمحد ومسلم ويعقوب بن سفيان، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/11( رواه البيهقي، سبل اهلدى)6) 

 ( 2/11( رواه البيهقي، سبل اهلدى)7) 

 (  2/11( رواه الَتمذي والبيهقي، سبل اهلدى)8) 

 ( 2/82( رواه أبو احلسن بن الضحاك وابن عساكر، سبل اهلدى)9) 
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 .(1) رئي له نور كأنه شقة قمر

ما رأيت أحدا أبعد ما بني املنكبني من رسول اهلل  ) :  اإلمام عيل   قال   [ 66]احلديث:  

)(2 ) 

 : كامل أعضائه ـ    ب 

ووجهه   بقامته  املرتبط  اجلسدي  مجاله  مظاهر  بعض  تفصل  التي  األحاديث  وهي 

وشعره وحليته وجبينه وغريها من النواحي، والتي تساهم يف إعطاء صورة للخيال، تعني  

 وتقرهبا. عىل فهم الكثري من األحاديث، 

   : قامته 

رسول  [ 67]احلديث:   يكن  مل  عازب:  بن  الرباء  وال    اهلل    قال  البائن  بالطويل 

 .(3)بالقصري

 . (4)مربوعا   اهلل  قال الرباء بن عازب: كان رسول   [ 68]احلديث:  

 .(5)ربعة وهو إىل الطول أقرب اهلل  قال أبو هريرة: كان رسول   [ 69]احلديث:  

معتدل اخللق بادن متامسك    اهلل    هند بن أب هالة: كان رسولقال    [ 70]احلديث:  

 .(6)أطول من املربوع وأقرص من املشذب

ربعة من القوم ليس بالطويل البائن    اهلل    قال أنس: كان رسول   [ 71]احلديث:  

 
 ( 16/236( بحار األنوار)1) 

 . 222( عيون أخبار الرضا: 2) 

 ( 2337 -92حديث) 1818/ 4( وذكره مسلم 3549حديث) 652/ 6( البخاري 3) 

 ( 2/82( رواه اخلمسة، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/82( رواه حممد بن حييى الذهيل يف الزهريات وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/82( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)6) 
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 .(1) وال بالقصري

ربعة ال بائن من طوله وال تقتحمه    اهلل    قالت أم معبد: كان رسول  [ 72]احلديث:  

 .(2)عني من قرص غصنا بني غصنني فهو أنرض الثالثة منظرا وأحسنهم قدرا

بالطويل املمغط وال بالقصري املَتدد   اهلل  قال عيل: مل يكن رسول  [ 73]احلديث:  

 .(3)كان ربعة من القوم

 .(4) مع أحد إال طاله اهلل  قال أبو هريرة: ما مشى رسول   [ 74]احلديث:  

 .(5)مقصدا اهلل  قال أبو الطفيل عامر بن وائلة: كان رسول  [ 75]احلديث:  

أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا،    اهلل    قال الرباء: كان رسول  [ 76]احلديث:  

 . (6) ليس بالطويل وال بالقصري

رسول   [ 77]احلديث:   يكن  مل  عائشة:  بالقصري    اهلل    قالت  البائن وال  بالطويل 

املَتدد، وكان ينسب إىل الربعة إذا مشى وحده، ومل يكن يامشيه أحد من الناس ينسب إىل  

فإذا   اهلل  ، ولربام اكتنفه الرجالن الطويالن فيطوهلام رسول اهلل  الطول إال طاله رسول

 .(7)إىل الربعة اهلل  فارقاه نسب رسول

ليس بالذاهب طوال وفوق الربعة إذا    اهلل    عيل: كان رسول قال    [ 78]احلديث:  

 
 ( 2/82( البخاري ومسلم، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/82( رواه البيهقي، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/83( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/83( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/83( رواه مسلم، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/83( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)6) 

 ( 2/83( رواه ابن أب خيثمة يف تارخيه والبيهقي وابن عساكر، سبل اهلدى)7) 
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 .(1) جامع القوم غمرهم

 : وجهه 

  مثل السيف؟ قال:   اهلل    سئل الرباء بن عازب أكان وجه رسول  [ 79]احلديث: 

 .(2) ال بل مثل القمر

رسول   [ 80]احلديث:   كان  الرباء:  وأحسنهم    اهلل    قال  وجها  الناس  أحسن 

 .(3)خلقا 

، وكان يف  (5)وال املكلثم  (4) باملطهم  اهلل    قال عيل: مل يكن رسول [ 81]احلديث: 

 .(6)وجهه تدوير

 .(7)تدوير  اهلل  قال عيل: كان يف وجه رسول  [ 82]احلديث:  

يتألأل وجهه    (8)فخام مفخام  اهلل    قال هند بن أب هالة: كان رسول   [ 83]احلديث:  

 .(9)تأللؤ القمر ليلة البدر

 
 ( 2/83( رواه عبد اهلل ابن أمحد يف زوائد املسند والبيهقي، سبل اهلدى)1) 

 (  2/39( رواه البخاري والَتمذي، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/39( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 ( املطهم: بميم مضمومة فطاء مهملة فهاء مشددة مفتوحتني: وهو املنتفخ الوجه. 4) 

وهي من الوجه القصري احلنك الداين اجلبهة   -اف مفتوحة فالم ساكنة فثاء مثلثة مفتوحة( املكلثم: بميم مضمومة فك5) 

 املستدير مع خفة اللحم.  

 ( 2/39( رواه البيهقي وابن عساكر من طرق، سبل اهلدى)6) 

سبل  ،  عرب( رواه مسلم والبيهقي، وقال أبو عبيد: يريد ما كان يف غاية التدوير بل كان فيه سهولة وهي أحىل عند ال7) 

 ( 2/39اهلدى)

 مفخام: أي معظام يف الصدور والعيون. ، ( فخام: أي عظيام8) 

 ( 2/39( رواه الَتمذي وغريه، سبل اهلدى)9) 
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 .(1)قالت أم معبد: رأيت رجال ظاهر الوضاءة: متبلج الوجه  [ 84]احلديث:  

رسول   [ 85]احلديث:   كان  عائشة:  وأنورهم    اهلل    قالت  وجها  الناس  أحسن 

 . (2)لونا 

 .(3) كدارة القمر اهلل  قال أبو بكر: كان وجه رسول   [ 86]احلديث:  

رسول   [ 87]احلديث:   رأيت أحسن من  ما  هريرة:  أبو  الشمس    اهلل    قال  كأن 

 .(4) َترج من وجهه

فقال هلا أبو إسحاق اهلمداين:    اهلل    قالت امرأة حجت مع رسول   [ 88]احلديث:  

 .(5)قالت: كالقمر ليلة البدر، مل أر قبله وال بعده مثله،  شبهيه يل 

أخيط الثوب فسقطت اإلبرة فطلبتها فلم  عن عائشة قالت: كنت    [ 89]احلديث:  

 .(6)اهلل  فتبينت اإلبرة بشعاع وجه رسول اهلل   أقدر عليها، فدخل رسول 

والنبي    [ 90]احلديث:   أغزل  قاعدة  كنت  عائشة:  فجعل    قالت  نعله  خيصف 

جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا فبهت فقال: مالك هبت؟ قلت: جعل جبينك يعرق  

يقول يف   أبو كبري اهلذيل لعلم أنك أحق بشعره حيث  وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك 

 شعره: 

 ومربأ عن ـكل غرب حيضــــة 

 

ــل     ــعة وداء معضـ ــاد مرضـ  وفسـ

 
 

 ( 2/39( رواه احلارث بن أسامة وغريه، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/39( رواه ابن اجلوزي، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/40( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/40( رواه ابن اجلوزي، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/40( رواه البيهقي، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/40( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)6) 
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 وإذا نظرت إىل أرسة وجهه 

 

 (1)برقت بروق العارض املتهلل   

ظل ومل يقم مع شمس    اهلل    عن ابن عباس قال: مل يكن لرسول   [ 91]احلديث:   

 .(2) إال غلب ضوؤه ضوءة الشمس ومل يقم مع رساج إال غلب ضوؤه ضوء الرساج

إذا رس استنار وجهه كأنه    اهلل    قال كعب بن مالك: كان رسول   [ 92]احلديث:  

 .(3) قطعة قمر فكنا نعرف ذلك منه 

 .(4) مرسورا تربق أسارير وجهه  اهلل  قالت عائشة: أقبل رسول  [ 93]احلديث:  

إذا رس كأن وجهه املرآة، وكأن اجلدر    اهلل    قال أنس كان رسول  [ 94]احلديث:  

 . (5) تالحك وجهه

،  قال: انزم الناس يوم احد عن رسول اهلل    اإلمام الصادقعن    [ 95]احلديث: 

 .(6) اللؤلؤ من العرق فغضب غضبا شديدا، قال: وكان إذا غضب انحدر عن جبينه مثل 

إذا رّس استنار وجهه،    عن كعب بن مالك قال: كان رسول اهلل    [ 96]احلديث:  

 .(7)كأنه دارة القمر

 .(8) إذا غضب امحر وجهه عن أم سلمة قالت: كان رسول اهلل   [ 97]احلديث:  

، إذا كره شيئا عرف  عن عمران بن حصني قال: كان رسول اهلل   [ 98]احلديث:  

 
 (  2/88( رواه ابن عساكر وأبو نعيم، سبل اهلدى) 1) 

 ( 2/40( رواه ابن اجلوزي، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/40( رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/40( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)4) 

 (  2/40( أورده ابن األثري يف النهاية، سبل اهلدى) 5) 

 .  110( روضة الكايف: 6) 

 ( 7/126( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)7) 

 ( 7/126( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)8) 
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 .(1) ذلك يف وجهه

إذا اشتد وجده أكثر من مس    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 99]احلديث: 

 .(2)حليته

إذا اشتد وجده مسح بيده    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 100]احلديث:  

عىل رأسه وحليته، وتنفس الّصعداء، وقال: )حسبي اهلل ونعم الوكيل( فيعرف بذلك شدة  

 .(3)غمه

واسع اجلبينني، أزج   عن هند بن أب هالة قال: كان رسول اهلل   [ 101]احلديث:  

ب، إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح  احلواجب، يف غري قرن، بينهام عرق يدّره الغض

 .(4)غض طرفه

، ونحن نتنازع يف  عن أب هريرة قال: خرج علينا رسول اهلل    [ 102]احلديث:  

القدر فغضب حتى امحر وجهه، كأنام ألقي عىل وجهه حّب الرّمان، حتى أقبل علينا فقال:  

تنازع حني  قبلكم  كان  من  إليكم؟ هلك  أرسلت  أم هبذا  أمرتم؟  األمر،  )أهبذا  هذا  يف  وا 

 ( 5)عزمت عليكم أن ال تفعلوا(

مرسورا تربق أسارير    عن عائشة قالت: دخل عيل رسول اهلل    [ 103]احلديث:  

 .(6)وجهه

 
 ( 7/126أبو الشيخ، سبل اهلدى) ( رواه1) 

 ( 7/126( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/126( رواه قاسم بن ثابت يف غريبه، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/126( رواه البيهقي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/126( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/126( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)6) 
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فقال    قال: كنا جلوسا بباب رسول اهلل    و عمر  عبد اهلل بن  عن  [ 104]احلديث:  

بذلك فخرج فكأنام عرص    بعضهم لبعض: أمل يقل اهلل تعاىل: كذا وكذا، فسمع رسول اهلل  

عىل وجهه حّب الرمان، فقال: )أهبذا أمرتم؟ أو هلذا خلقتم؟ ال ترضبوا كتاب اهلل تعاىل  

فانتهوا   عنه  نيتم  الذين  إىل  وانظروا  هذا  مثل  يف  قبلكم  األمم  ضلت  إنام  ببعض،  بعضه 

 (1)عنه(

أنا    [ 105]احلديث:   أكون  ألن  مشهدا  املقداد  مع  شهدت  قال:  مسعود  ابن  عن 

إذا غضب امحّرت وجنتاه    صاحبه أحب إيل من ملء األرض من يشء كان رسول اهلل  

اْذَهْب  ﴿فجأة وهو عىل تلك احلال، فقال: يا رسول اهلل، ال نقول لك كام قال بنو إرسائيل  

ولكن، والذي بعثك باحلق لنكونن    [24]املائدة:    ﴾ا َهاُهنَا َقاِعُدوَن  َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّ 

من بني يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شاملك، أو يفتح اهلل لك فرأيت وجه رسول  

 .(2)يرشق لذلك اهلل 

إذا أمرهم بام يستطيعون من   عن عائشة قالت: كان رسول اهلل   [ 106]احلديث:  

العمل قالوا: يا رسول اهلل، إنا لسنا كهيأتك، أن اهلل تعاىل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك،  

 ( 3) وما تأخر، فيغضب حتى يعرف ذلك يف وجهه، ثم يقول: )أنا أتقاكم، وأعلمكم باهلل(

ل رجال  استعم   عن عبد اهلل بن أب بكر عن أبيه أن رسول اهلل    [ 107]احلديث: 

  من بني عبد األشهل عىل الصدقة فلام قدم سأله إبال من الصدقة، فغضب رسول اهلل  

ثم قال: )إن الرجل ليسألني ما ال يصلح يل    -أن حتمر عيناه   - حتى عرف الغضب يف وجهه 

 
 .  177/ 1( ابن أب عاصم 2133)386/ 4 ( رواه الَتمذي1) 

  (9/401(  رواه أبو بكر بن أب شيبة والبّزار واحلسن بن عرفة، سبل اهلدى )2) 

 ( 7/127( رواه اإلسامعييل، سبل اهلدى)3) 
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وال له، فإن منعته كرهت املنع، وإن أعطيته أعطيته ما ال يصلح يل، وال له(، فقال الرجل:  

 .(1)  ال أسألك شيئا منها يا رسول اهلل 

إذا رسه االمر استنار   عن كعب بن مالك قال: كان رسول اهلل  [ 108]احلديث:  

 .(2) وجهه كأنه دارة القمر

اهلل  اإلمام عيل  عن    [ 109]احلديث:   رسول  كان  قال:    قال:  ما حيب  رأى  إذا 

 .(3)احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

املقداد مشهدا الن    [ 110]احلديث:   يقول: شهدت من  اهلل بن مسعود،  عن عبد 

النبي   كان  قال:  يشء،  االرض من  مما يف  إيل  أحب  أنا صاحبه  امحر    أكون  إذا غضب 

 .(4)وجهه

 : شعره 

قال:    [ 111]احلديث:   الشعر إن    اهلل    كان رسول)عن عيل  اهلامة رجل  عظيم 

 ( 5)(افَتقت عقيقته فرق وإال فال جياوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره

أنس:    [ 112]احلديث:   رسول) قال  يكن  كان    اهلل    مل  بسبط،  بجعد قطط وال 

 (6)(رجال

رسول  [ 113]احلديث:   كان  مطعم:  بن  جبري  الرأس    اهلل    قال  شعر  كثري 

 
 ( 7/127(، سبل اهلدى)1000مالك يف املوطأ)و( رواه الَتمذي 1) 

 ( 16/232( بحار األنوار)2) 

 ( 16/232( بحار األنوار)3) 

 ( 16/232( بحار األنوار)4) 

 (  2/15( رواه الَتمذي والبيهقي، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/15( رواه البخاري ومسلم والَتمذي والنسائي، سبل اهلدى)6) 
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 .(1)رجله

حيب موافقة أهل الكتاب فيام    اهلل    كان رسول )قال ابن عباس:    [ 114]احلديث:  

  ، مل يؤمر فيه ليشء وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم وكان املرشكون يفرقون رؤوسهم

 ( 2)(ثم فرق بعده اهلل  فسدل رسول

شعرا بني شعرين، وال رجل    اهلل    كان شعر رسول )قال أنس:   [ 115]احلديث: 

إىل    اهلل    كان شعر رسول)ويف رواية:  (،  سبط وال جعد قطط، وكان بني أذنيه وعاتقه

 (3)(أنصاف أذنيه 

باجلعد القطط وال    اهلل    مل يكن شعر رسول ) قال عيل بن حجر:    [ 116]احلديث:  

 (4)(بالسبط كان جعدا رجال 

رأسه صدعت فرقه عن    اهلل    لرسول قالت عائشة: )أنا فرقت    [ 117]احلديث:  

  اهلل    : )كنت أفرق خلف يافوخ رسول (، ويف رواية يافوخه وأرسلت ناصيته بني عينيه

 (5)ثم أسدل ناصيته(

 (6)(إىل منكبيه  اهلل  كان شعر رسول) قال الرباء:    [ 118]احلديث:  

عائشة:    [ 119]احلديث:   رسول)قالت  شعر  ودون    اهلل    كان  الوفرة  فوق 

 ( 7) (اجلمة

 
 ( 2/15( رواه ابن أب خيثمة، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/15( رواه الستة، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/15( البخاري ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/16( رواه مسلم والبيهقي، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/16( رواه ابن إسحاق وأبو داود، وابن ماجة، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/16( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)6) 

 (  2/16( رواه أبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)7) 
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هانئ:    [ 120]احلديث:   أم  رسول )قالت  يعني    اهلل    قدم  غدائر:  أربع  وله 

 ( 1) (ضفائر

امتشط باملشط كأنه حبل    اهلل    كان رسول )قالت عائشة:    [ 121]احلديث:   إذا 

 ( 2)(الرمال 

 ( 3) (بني أذنيه وعاتقه اهلل  كان شعر رسول)قال أنس:    [ 122]احلديث:  

الوليد:  قال    [ 123]احلديث:   فحلق رأسه فابتدر   اهلل    اعتمر رسول)خالد بن 

الناس جوانب شعره فسبقتهم إىل ناصيته فجعلتها يف هذه القلنسوة فلم أشهد قتاال وهي  

 ( 4)(معي إال رزقت النرص 

ملا رمى مجرة العقبة نحر نسكه ثم    اهلل    إن رسول ) قال أنس:    [ 124]احلديث:  

أبا طلحة ثم ناوله شقه األيرس فقال: اقسمه بني   ناول احلالق شقه األيمن فحلقه فأعطاه 

ويف رواية: )فلقد رأيته واحلالق حيلقه فطاف به أصحابه فام يريدون أن تقع شعرة   (، الناس

 ( 5) (إال يف يد رجل

 (6) ( حسن الشعر  اهلل  كان رسول )قال عيل:    [ 125]احلديث:  

شديد سواد الرأس   اهلل   كان رسول )قال سعد بن أب وقاص:   [ 126]احلديث:  

 ( 7) (واللحية

 
 ( 2/16سبل اهلدى)( رواه الَتمذي وأبو داود بسند جيد،  1) 

 ( 2/16( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/16( رواه مسلم، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/16( رواه سعيد بن منصور، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/16( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/17( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)6) 

 (  2/17( رواه ابن عساكر وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)7) 
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أرسلني أهيل إىل أم سلمة زوج النبي  ):  قالاهلل   عن عثامن بن عبد [ 127]احلديث: 

  فجاءت بجلجل من فضة فيها شعر من    -وقبض إرسائيل ثالث أصابع  - بقدح من ماء

إليها بخضه،  اهلل    شعر رسول بعث  يشء  أو  عني  الناس  من  أحدا  أصاب  إذا  وكان   ،

 ( 1) أسود(فاطلعت يف اجللجل فرأيت شعرا 

 : حليته 

 .(2)كث اللحية اهلل  قال هند بن أب هالد: كان رسول  [ 128]احلديث:  

 .(3) عظيم اللحية اهلل  قال عيل كان رسول  [ 129]احلديث:  

 .  (4)ضخم اللحية اهلل  قال جبري بن مطعم: كان رسول  [ 130]احلديث:  

 .(5)َأسود اللحية اهلل  قال َأبو هريرة: كان رسول  [ 131]احلديث:  

شديد سواد الرأس    اهلل    قال سعد بن أب وقاص: كان رسول   [ 132]احلديث:  

 .(6)واللحية

قد مألت من هاهنا    اهلل    قال أنس بن مالك: كانت حلية رسول  [ 133]احلديث:  

 . (7)إىل هاهنا 

بالّرجيجح  [ 134]احلديث:   أبو ضمضم: نزلت  له    ، قال  يقال  فقيل ها هنا رجل 

رأيته كان رجال  ؟ قال: نعم  اهلل    فأتيته فقلت: رأيت رسول  أسعد بن خالد رأى النبي  

 
 (  2/17( رواه البخاري واللفظ للحميدي يف مجعه، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/34( رواه الَتمذي ورواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/34( رواه البيهقي وابن عساكر وابن اجلوزي، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/34( رواه َأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 

 (  2/34دى) ( رواه البيهقي وابن عساكر، سبل اهل 5) 

 ( 2/34( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)6) 

 ( 2/34( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)7) 
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 .(1) مربوعا حسن السبلة

 .(2) كثري شعر الرأس واللحية  اهلل    قال أبو ضمضم: كان رسول   [ 135]احلديث:  

رسول   [ 136]احلديث:   شعر  يف  ليس  أنس:  شعرة    اهلل    قال  عرشون  وحليته 

 .(3) بيضاء

وال حليته إال سبع عرشة   اهلل  قال أنس: ما كان يف رأس رسول   [ 137]احلديث:  

 .(4)أو ثامين عرشة شعرة بيضاء

رسول  [ 138]احلديث:   خيضب  مل  أنس:  ويف    اهلل    قال  عنفقته  يف  كان  إنام 

 . (5) س نبذأالصدغني ويف الر

،  قال أبو بكر بن عياش: قلت لربيعة: جالست أنسًا؟ قال: نعم  [ 139]احلديث:  

 .(6)يعني العنفقة ، عرشين شيبة هاهنا  اهلل  وسمعته يقول: شاب رسول

ابن عمر: كان شيب رسول   [ 140]احلديث:   عليه نحوا من عرشين    اهلل    قال 

 .(7) شعرة بيضاء يف مقدمه

ورأيت بياضا حتت شفته    اهلل    رأيت رسول )قال أبو جحيفة:    [ 141]احلديث:  

 (8)إصبع العنفقة(: )من حتت شفته السفىل مثل موضع ( ويف روايةالسفىل العنفقة

 
 ( 2/34( رواه الدينوري وابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/34( رواه مسلم وابن أب خيثمة، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/34( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 (  2/34سبل اهلدى) ، ( رواه ابن سعد، ورواه أبو احلسن بن الضحاك بلفظ أربع عرشة بيضاء4) 

 ( 2/35( رواه مسلم، سبل اهلدى)5) 

 ( 2/35( رواه ابن خيثمة، سبل اهلدى)6) 

 ( 2/35( رواه ابن إسحاق وابن حبان والبيهقي، سبل اهلدى)7) 

 ( 2/36( رواه البخاري، سبل اهلدى)8) 
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شعرات    اهلل    املازين: كان يف عنفقة رسول  بن برساهلل    قال عبد [ 142]احلديث: 

 .(1) بيض

  خيضب؟   اهلل    قال حممد بن سريين: سألت أنسا أكان رسول   [ 143]احلديث:  

 .(2) قال: مل يبلغ اخلضاب

  رسول عن يونس بن طلق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب    [ 144]احلديث:  

بيده وقال: )من شاب شيبة يف    فرأى شيبة يف حليته فأهوى إليها، فأمسك النبي    اهلل  

 ( 3) اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة(

 : جبينه 

 ( 4) (مفاض اجلبني اهلل  كان رسول )قال أبو هريرة:   [ 145]احلديث:  

هالة:    [ 146]احلديث:   أب  بن  هند  رسول)قال  أزج    اهلل    كان  اجلبني  واسع 

 ( 5)(احلواجب سوابغ يف غري قرن، بينهام عرق يدره الغضب 

 (7) ((6)صلتا  اهلل   كان جبني رسول )قال سعد بن أب وقاص:    [ 147]احلديث:  

واضح اجلبني أهدب    اهلل    عن سويد بن غفلة قال: رأيت رسول   [ 148]احلديث:  

 .(8)مقرون احلاجبني

 
 ( 2/36( رواه البخاري، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/37( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/37( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 (  2/21( رواه البيهقي وابن عساكر، سبل اهلدى) 4) 

 ( 2/21لَتمذي، سبل اهلدى)( رواه ا5) 

 ( الصلت اجلبني: أي واسعة، وقيل الصلت األملس وقيل البارز.  6) 

 ( 2/21( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)7) 

 ( 2/21( أبو احلسن بن قانع، سبل اهلدى)8) 
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أوحىعن    [ 149]احلديث:   قال:  حيان  بن  مريم  اهلل    مقاتل  ابن  عيسى  إىل  تعاىل 

عليهام الصالة والسالم: جد يف أمري وال تزل إىل أن قال: صدقوا النبي العرب الصلت  

 .(1)اجلبني املقرون احلاجبني

 .(2)مقرون احلاجبني اهلل  عن عيل قال: كان رسول  [ 150]احلديث:  

أجىل اجلبني    اهلل    أمحد بن أب خيثمة: كان رسولال احلافظ أبو  ق  [ 151]احلديث:  

إذا طلع جبينه من بني الشعر أو طلع من فلق الشعر أو عند الليل أو طلع بوجهه عىل الناس  

كام قال شاعره حسان بن    ،تراءى جبينه كأنه الرساج املتوقد يتألأل، كانوا يقولون هو  

 ثابت:

 متى يبـد يف الليـل البهيم جبينـه 

 

 يلح مثل مصباح الدجى املتوقد    

 فمن كان أو من قد يكون كأمحد 

 

 (3)نظــامـا حلق أو نكــاال مللحــد   

 : ه ا عين  

 .(5)العينني (4)أدعج اهلل  قال عيل: كان رسول   [ 152]احلديث:  

رسول  [ 153]احلديث:   كان  عيل:  األشفار  اهلل    قال  أهدب  العينني   ( 6)عظيم 

 .(7) مرشب العني بحمرة

 
 (  2/21( رواه البيهقي وابن عساكر، سبل اهلدى) 1) 

 ( 2/22( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/21( سبل اهلدى)3) 

 ( الدعج: شدة سواد العني يف شدة بياضها. 4) 

 ( 2/23( رواه أمحد ومسلم، سبل اهلدى)5) 

 ( األهدب: الطويل األشفار.  6) 

 ( 2/23( رواه البيهقي وأبو احلسن بن الضحاك وابن عساكر، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)قالت أم معبد ا: يف أشفاره عطف ويف لفظ: وطف  [ 154]احلديث:  

 . (2) أبحر العينني اهلل  قال أنس بن مالك: كان رسول  [ 155]احلديث:  

رسول   [ 156]احلديث:   كان  هريرة:  أبو  أهدب    اهلل    قال  العينني  أكحل 

 .(3) األشفار

تعاىل إىل عيسى أبن مريم جد يف  اهلل    حيان: أوحى قال مقاتل بن    [ 157]احلديث:  

 .(5)العينني (4) أمري وال تزل إىل أن قال: صدقوا النبي العرب األنجل

 أسود احلدقة أهدب األشفار.  اهلل  قال عيل: كان رسول   [ 158]احلديث:  

كان رسول   [ 159]احلديث:   محرة    اهلل    قال عيل:  العني  مرشب  العينني  عظيم 

 .(6) أهدب األشفار كث اللحية

 .(7)أدعج العينني اهلل  : كان رسول عمر قال   [ 160]احلديث:  

وال تنام قلوبنا،    إنا معارش االنبياء تنام عيوننا،) :  قال رسول اهلل    [ 161]احلديث:  

 ( 8) ونرى من خلفنا كام نرى من بني أيدينا(

فقيل له: إنه    قال: طلب أبوذر رسول اهلل    اإلمام الصادقعن    [ 162]احلديث:  

والنبي   احلائط  إىل  فدخل  يطلبه  فمض  وكذا،  كذا  حائط  يابسا    يف  عسيبا  فأخذ  نائم، 

 
 (  2/23( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 1) 

 حلسن بن الضحاك.  ( رواه أبو ا2) 

 ( 2/23( رواه حممد بن حييى الذهيل يف الزهريات، سبل اهلدى)3) 

 ( األنجل: يقال عني نجالء أي واسعة.  4) 

 (  2/24( رواه البيهقي وابن عساكر، سبل اهلدى) 5) 

 ( 2/24( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)6) 

 ( 2/24( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)7) 

 . 125( بصائر الدرجات: 8) 
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يا أبا ذر؟ أما علمت  )عينه وقال:    ، ففتح النبي  رسول اهلل    (1) وكرسه ليستربئ به نوم

 (2)إن عيني تنام وقلبي ال ينام( ، أين أراكم يف منامي كام أراكم يف يقظتي

أراكم من خلفي كام أراكم بني يدي، لتقيمن  ):  قال رسول اهلل    [ 163]احلديث:  

 (3)صفوفكم أو ليخالفن اهلل بني قلوبكم(

يرى بالليل يف    اهلل    ابن عباس قاال: كان رسولوعن عائشة    [ 164]احلديث:  

 .(4)الظلمة كام يرى بالنهار يف الضوء

هل ترون قبلتي ها هنا،  ):  اهلل    : قال رسول قال   هريرةعن أب    [ 165]احلديث:  

 ( 5) (ال خيفى عيل ركوعكم وال سجودكم، إين ألراكم من وراء ظهريهلل فوا

إمامكم فال تسبقوين    أهيا الناس إين):  اهلل    قال أنس: قال رسول   [ 166]احلديث:  

 ( 6)(بالركوع وال بالسجود فإين أراكم من أمامي ومن خلفي 

: )إين ألنظر إىل ما وراء ظهري  اهلل    قال أبو هريرة: قال رسول  [ 167]احلديث:  

 ( 7) كام أنظر إىل أمامي(

يرى من خلفه من الصفوف كام    اهلل    قال جماهد: كان رسول  [ 168]احلديث:  

 
نائم أم ال، أو ليعلم أنه يعلم يف منامه ما يقع عنده أم    ء: كناية عن االمتحان، أي فعل ذلك ليستعلم أنه  ا ( االسترب1) 

 ال. 

 . 125( بصائر الدرجات: 2) 

 . 124( بصائر الدرجات: 3) 

 ( 2/24( رواه ابن عدي والبيهقي وابن عساكر، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/24( البخاري ومسلم، سبل اهلدى)5) 

 (  426 -112)320/ 1( مسلم 6) 

 ( 2/24( رواه عبد الرزاق يف اجلامع وأبو زرعة الرازي يف دالئله، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)يرى من بني يديه

 سمعه: 

 .(2)تام األذنني  اهلل  عن أب هريرة قال: كان رسول [ 169]احلديث:  

  :: )تسمعون ما أسمع؟( قالوا اهلل    : قال رسول قال  عن أب ذر  [ 170]احلديث:  

تسمعون، إين أسمع أطيط السامء  إين ألرى ما ال ترون وأسمع ما ال  ) ما نسمع من يشء قال:  

 (3)وما تالم أن تئط وما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ساجد أو قائم(

عىل بغلة له إذ حادت به فكادت    قال زيد بن ثابت: بينا النبي    [ 171]احلديث: 

  تلقيه وإذا أقرب ستة أو مخسة أو أربعة، فقال من يعرف أصحاب هذه األقرب؟ فقال رجل: 

ن هذه األمة  إأنا. فقال: متى مات هؤالء؟ قال: ماتوا يف اإلرشاك، فأعجبه ذلك فقال: )

القرب    عز وجل أن يسمعكم من اهلل    تبتىل يف قبورها، فلوال أن ال تدافنوا لدعوت  عذاب 

 ( 4) الذي أسمع(

رسول  [ 172]احلديث:   دخل  أنس:  لبني    اهلل    قال  املدينة  حيطان  من  حائطا 

: متى دفن  النجار فسمع أصوات قوم يعذبون يف قبورهم فحاصت البغلة، فسأل النبي 

ن هذه األمة تبتىل يف  إفأعجبه ذلك فقال: )   ،دفن هذا يف اجلاهلية اهلل    هذا؟ قالوا: يا رسول 

لدعوت تدافنوا  ال  أن  فلوال  الذي  اهلل    قبورها،  القرب  عذاب  من  يسمعكم  أن  وجل  عز 

 (5)أسمع(

 
 (  2/25( رواه احلميدي وأبو زرعة الرازي يف دالئله، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/27( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/27( رواه الَتمذي وابن ماجة وأبو نعيم، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/27( رواه مسلم، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/27( رواه أمحد، سبل اهلدى)5) 
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 : وخده   نفه أ 

له  ،  (1)أقنى العرنني  اهلل    كان رسول )عن هند بن أب هالة قال:    [ 173]احلديث:  

 ( 2) (نور يعلوه، حيسبه من مل يتأمله أشم وليس بأشم

  (4) ((3) سهل اخلدين اهلل  كان رسول )قال هند بن أب هالة:   [ 174]احلديث:  

 . (5) سهل اخلدين دقيق العرنني اهلل  قال عيل: كان رسول   [ 175]احلديث:  

 : فمه 

ضليع الفم، أشنب، مفلج    اهلل    قال هند بن أب هالة: كان رسول  [ 176]احلديث:  

 .(6)األسنان، يفَت عن مثل حب الغامم

 .(7)براق الثنايا  اهلل  قال عيل: كان رسول   [ 177]احلديث:  

 .(8)مفلج الثنايا  اهلل  قال عيل: كان رسول   [ 178]احلديث:  

اهلل    قال أنس: شممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من رسول   [ 179]احلديث:  

 (9). 

بدلو من ماء فرشب من    اهلل    قال وائل بن حجر: أتى رسول  [ 180]احلديث:  

 
 ( العرنني: األنف. والقنى فيه: طوله ودقة أرنبته مع ارتفاع يف وسطه.  1) 

 ( 2/29( رواه الَتمذي وابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 أسيالن قليال اللحم رقيقا اجللد.   ( السهل اخلدين: أي ليس يف خديه نتوء وارتفاع. وقيل أراد أن خديه  3) 

 ( 2/29اه الَتمذي، سبل اهلدى)( رو4) 

 ( 2/29( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)5) 

 (  2/31( رواه الَتمذي وأبو الشيخ، سبل اهلدى) 6) 

 ( 2/31( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)7) 

 (  2/31( رواه ابن سعد وأبو الشيخ، سبل اهلدى) 8) 

 (  2/31( رواه ابن سعد وأبو الشيخ، سبل اهلدى) 9) 
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 .(1)الدلو ثم صب يف البئر أو قال ثم مج يف البئر. ففاح منها مثل رائحة املسك

أت بدلو فتوضأ منه فتمضمض ومج مسكا أو    قال وائل بن حجر:  [ 181]احلديث:  

 .(2) أطيب من املسك وانترش خارجا منه

إذا ضحك كاد يتألأل يف اجلدر   اهلل  قال أبو هريرة: كان رسول   [ 182]احلديث:  

 .(3)مل أر قبله وال بعده مثله

يف بئر بدارنا فلم يكن باملدينة بئر    اهلل    قال أنس: بزق رسول   [ 183]احلديث:  

 .(4)أعذب منها 

  اهلل    عود األنصارية: دخلت عىل رسول سقالت عمرية بنت م   [ 184]احلديث:  

أنا وأخوات وهن مخس فوجدنا يأكل قديدا فمضغ هلن قديدة ثم ناولني القديدة فقسمتها  

 .(5)وما وجد ألفواههن خلوفاهلل  فمضغت كل واحدة قطعة فلقني ، بينهن

قالت أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد: كنا نتطيب ونجهد لعتبة بن    [ 185]احلديث:  

  وربام مل يمّس عتبة طيبا، فقلنا له فقال: أخذين البثر عىل عهد رسول فرقد أن نبلغه فام نبلغه 

 .(6)، فأتيت، فتفل يف كفه ثم مسح جلدي، فكنت من أطيب الناس رحيا اهلل 

وهو يأكل    قال أبو أمامة: جاءت امرأة بذيئة اللسان إىل النبي    [ 186]احلديث:  

الذي يف فيك يديه، فقالت: ال إال  فأخرجه    ،قديدًا، فقالت: أال تطعمني؟ فناوهلا مما بني 

 
 ( 2/31ابن ماجة، سبل اهلدى)( رواه أمحد و1) 

 ( 2/31( ورواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/31وأبو احلسن بن الضحاك وابن عساكر، سبل اهلدى) ، ( رواه حممد بن حييى الذهيل يف الزهريات3) 

 ( 2/32( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/31انى، سبل اهلدى)رب( رواه الط5) 

 (  2/31( رواه البخاري يف التاريخ والطرباين وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)6) 
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فأعطاها فألقته يف فمها فأكلته فلم يعلم منها بعد ذلك األمر الذي كانت عليه من البذاء  

 .(1) والذرابة

حممد بن ثابت بن قيس: أن أباه فارق أمه وهي حامل به، فلام    ذكر  [ 187]احلديث:  

  فبصق يف فيه وقال اختلف به فإن   اهلل    ولدته حلفت أن ال تلبنه من لبنها. فدعا به رسول

 .(2)رازقه فأتيته به اليوم األول والثاين الثالثاهلل 

إذ  ،  والّرباعّيتني  أفل الثنيتني   اهلل    قال ابن عباس: كان رسول  [ 188]احلديث:  

 .(3)تكلم رئي كالنور خيرج من بني ثناياه

يوم خيرب: ألعطني الراية   اهلل    قال سهل بن سعيد: قال رسول [ 189]احلديث: 

ورسلوه. فلام أصبح الناس غدوا  اهلل  ورسوله وحيبه اهلل  عىل يديه، حيباهلل  غدا رجال يفتح 

بن أب طالب؟ فقالوا: هو يشتكي  عيل  ين  أ كلهم يرجو أن يعطاها. قال:    اهلل    عىل رسول 

إليه. فأت به فبصق رسول  يف عينيه فربأ حتى كأن مل يكن به    اهلل    عينيه. قال: فأرسلوا 

 .(4)وجع

أنا وأمي وخالتي فلام رجعنا    اهلل    قال أبو قرصافة: بايعنا رسول   [ 190]احلديث:  

قال أمي وخالتي: يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل ال أحسن وجها وال أنقى ثوبا وال ألني  

 . (5)كالما، ورأينا كالنور خيرج من فيه

نبيا إال بعثه حسن الوجه حسن الصوت  اهلل    عن أنس قال: ما بعث   [ 191]احلديث:  

 
 ( 2/31( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/31( رواه البيهقي، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/32( رواه أبو زرعة الرازي يف دالئله والدارمي والَتمذي وأب احلسن بن لضحاك، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/32( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/32( رواه البيهقي، سبل اهلدى)5) 
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 .(1)فبعثه حسن الوجه حسن الصوت نبيكم اهلل  حتى بعث 

ما بعث  [ 192]احلديث:   الوجه كريم  اهلل    قال عيل:  نبيا قط إال بعثه صبيح  تعاىل 

 .(2) احلسب حسن الصوت، إن نبيكم كان صبيح الوجه كريم احلسب حسن الصوت

 .(3) حسن النغمة اهلل  قال جبري بن مطعم: كان رسول  [ 193]احلديث:  

رسول   [ 194]احلديث:   خطبنا  الرباء:  يف    اهلل    قال  العواتق  أسمع  حتى 

 . (4)خدورهن

رسول  [ 195]احلديث:   جلس  عائشة:  للناس:    اهلل    قالت  فقال  املنرب  عىل 

 .(5) اجلسوا، فسمعه عبد اهلل بن رواحة وهو يف بني غنم فجلس مكانه

رسول  [ 196]احلديث:   خطبنا  التميمي:  معاذ  بن  الرمحن  عبد  بمنى    اهلل    قال 

 أسامعنا حتى أنا كنا لنسمع ما يقول ونحن يف منازلنا. اهلل   ففتحت أسامعنا. ويف لفظ: ففتح

يف جوف الليل وأنا   اهلل   الت أم هانئ: كنا نسمع قراءة رسولق  [ 197]احلديث:  

 . (6) عىل عرييش

ْيُتوِن ]التني:    اهلل    قال الرباء: قرأ رسول  [ 198]احلديث:   يف العشاء َوالتِّنِي َوالزَّ

 .(7)[ فلم أسمع صوتا أحسن منه1

 
 ( 2/91( رواه ابن سعد وابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/91( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/91أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)( رواه 3) 

 ( 2/91( رواه أبو نعيم والبيهقي، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/91( رواه أبو نعيم والبيهقي، سبل اهلدى)5) 

 (  2/91( رواه ابن سعد وأبو نعيم، سبل اهلدى)6) 

 (  464 -177حديث) 339/ 1( ومسلم 4952حديث) 583/ 8( البخاري 7) 
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 .(2)((1)صحل قالت أم معبد: )كان يف صوته   [ 199]احلديث:  

 : سائر جسده 

 .(3) سطع  اهلل  قالت أم معبد: كان يف عنق رسول  [ 200]احلديث:  

كجيد دمية يف صفاء    اهلل    قال هند بن أب هالة: كان عنق رسول  [ 201]احلديث:  

 . (4) الفضة

 .(5) إبريق فضة اهلل   قال عيل بن أب طالب: كأن عنق رسول   [ 202]احلديث:  

رسول   [ 203]احلديث:   كان  وغريه:  عازب  بن  الرباء  بني    اهلل    قال  ما  بعيد 

 .(6)املنكبني

 ( 8) ((7)جليل املشاش والكتد اهلل  كان رسول )قال عيل:    [ 204]احلديث:  

فأعطاهم.. فجذبوا ثوبه حتى    اهلل    قال أنس: سأل الناس رسول  [ 205]احلديث:  

 .(9)بدا منكبه فكأنام أنظر حني بدا منكبه إىل شقة القمر من بياضه 

إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه    اهلل    قال أبو هريرة: كان رسول   [ 206]احلديث:  

 
لظ الصوت. ويف رواية: صهل باهلاء بدل احلاء وهو قريب منه ألن الصهل صوت الفرس،  ( صحل: شبه البحة وهي غ1) 

 وهو يصهل بشدة وقوة.  

 ( 92/ 2( رواه ابن عساكر وغريه، سبل اهلدى)2) 

 (  2/43( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 3) 

 ( 2/43( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/43ي، سبل اهلدى)( رواه ابن سعد وأبو نعيم والبيهق 5) 

 ( 2/43( رواه أمحد والبخاري ومسلم والبيهقي والَتمذي، سبل اهلدى)6) 

 ( الكتد: بكاف فمثناة مفتوحتني فدال مهملة جمتمع الكتفني.  7) 

 ( 2/43( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)8) 

 ( 2/43( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)9) 
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 . (1) سبيكة فضة

من اجلعرانة    اهلل    الكعبي: اعتمر رسولاهلل    قال حمرش بن عبد [ 207]احلديث:  

 .(2)ليال فنظرت إىل ظهره كأنه سبيكة فضة

فنظرت    اهلل    عن السائب بن يزيد قال: قمت خلف ظهر رسول   [ 208]احلديث:  

 .(3)إىل خاتم النبوة بني كتفيه مثل زر احلجلة

بن رسجس قال: نظرت إىل خاتم النبوة بني كتفيه عند  اهلل    عن عبد   [ 209]احلديث:  

 .(4)اليرسى مجعا عليه خيالن كأمثال الثآليلنغض كتفه 

مثل بيضة    اهلل    عن سلامن قال: رأيت اخلاتم بني كتفي رسول  [ 210]احلديث:  

 .(5)احلاممة

:  اهلل    عن أب يزيد عمرو بن أخطباألنصاري قال: قال رسول  [ 211]احلديث:  

اخلاتم. فقيل له: ما  اذن فامسح ظهري؛ فدنوت ومسحت ظهره ووضعت أصابعي عىل  

 .(6)اخلاتم؟ قال: شعر جمتمع عند كتفه

فنظرت إىل    اهلل    عن أب رمثة قال: انطلقت مع أب إىل رسول  [ 212]احلديث:  

 .(7)مثل السلعة بني كتفيه

  اهلل    عن أب سعيد اخلدري قال: اخلاتم الذي بني كتفي رسول  [ 213]احلديث: 

 
 ( 2/43( رواه البّزار والبيهقي وابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/45( رواه أمحد ويعقوب بن سفيان، سبل اهلدى)2) 

 ( 2345  -111)1823/ 4( ومسلم 3541)648/ 6( البخاري 3) 

 (  2346 -112( مسلم)4) 

 ( 2/46وأبو يعىل والطرباين، سبل اهلدى)  ( رواه أمحد والَتمذي واحلاكم وصححه5) 

 .  27/ 17( الطرباين يف الكبري 6) 

 .  214/ 1( البيهقي يف دالئل النبوة 7) 
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 . (1)بضعة ناشزة

خلفه فالتقمت خاتم النبوة    اهلل    عن جابر قال: أردفني رسول   [ 214]احلديث:  

 .(2)بفّي فكان ينم عيل مسكا 

أب هالة: كان رسول  [ 215]احلديث:   بن  الصدر سواء    اهلل    قال هند  عريض 

 .( 3)البطن والصدر مشيح الصدر

شثن الكفني سائل األطراف سبط    اهلل    قال عيل: كان رسول   [ 216]احلديث:  

 .(4) القصب

 .(5)ضخم الكفني اهلل  قال أبو هريرة: كان رسول  [ 217]احلديث:  

 .(6)بسط الكفني اهلل  قال أنس: كان رسول   [ 218]احلديث:  

رسول   [ 219]احلديث:   كان  خيثمة:  أب  بن  بكر  أبو  العضدين    اهلل    قال  عبل 

قضبان   أصابعه  كأن  القصب  سبط  األوصال  معمر  وكان  الزندين،  طويل  والذراعني 

 . (7) الفضة

 .(8)عبل الذراعني اهلل  قال أبو هريرة: كان رسول  [ 220]احلديث:  

رسول   [ 221]احلديث:   كان  أب هالة  بن  هند  طويل    اهلل    قال  الذراعني  أشعر 

 
 ( 2/46( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/53( رواه احلافظ إبراهيم احلرب يف غريبه وابن عساكر يف تارخيه، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/55( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/73( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)4) 

 (  2/73( رواه أبو يعىل وابن عساكر، سبل اهلدى) 5) 

 ( 2/73( رواه البخاري، سبل اهلدى)6) 

 ( 2/73ك، سبل اهلدى)( رواه أبو احلسن بن الضحا7) 

 ( 2/73( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)8) 
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 .(1) الزندين رحب الراحة

 .(2)شبح الذراعني اهلل  قال أبو هريرة: كان رسول  [ 222]احلديث:  

  قال أنس: ما مسست حريرا وال ديباجا قط ألني من كف رسول   [ 223]احلديث:  

 .(3)اهلل 

فأخذت بيده   اهلل  قال املستورد بن شداد عن أبيه: أتيت رسول  [ 224]احلديث:  

 .(4)فإذا هي ألني من احلرير وأبرد من الثلج

أو يمس جلدي    قال وائل بن حجر: لقد كنت أصافح النبي    [ 225]احلديث:  

 .(5) جلده فأتعرفه بعد يف يدي فإنه ألطيب رائحة من املسك

خلفه يف سفر فام مسست    قال معاذ بن جبل: أردفني رسول اهللَّ    [ 226]احلديث:  

 .(6)شيئًا قط ألني من جلد رسول اهللَّ 

يده فإذا هي أبرد من    اهلل    قال يزيد بن األسود: ناولني رسول   [ 227]احلديث:  

 .( 7) الثلج وأطيب رحيا من املسك

  اهلل    فدخل عىل رسول قال سعد بن أب وقاص: اشتكيت بمكة    [ 228]احلديث:  

يعودين فوضع يده عىل جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني فام زلت خييل إيل أين أجد  

 
 ( 2/73( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/73( رواه ابن سعد وابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/74( رواه أمحد والبخاري ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/74( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 

 ( 2/74ي، سبل اهلدى)( رواه الطرباين والبيهق 5) 

 ( 2/82( رواه البّزار والطرباين، سبل اهلدى)6) 

 ( 2/74( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)برد يده عىل كبدي حتى الساعة

أنس: رأيت رسول  [ 229]احلديث:   يرى    اهلل    قال  الدعاء حتى  يديه يف  يرفع 

 .(2)بياض إبطيه

بياض    اهلل    رسول قال جابر بن عبد اهلل: كان    [ 230]احلديث:   إذا سجد يرى 

 .(3)إبطيه

فسال عيل من    اهلل    قال رجل من بني حريش: ضمني رسول   [ 231]احلديث:  

 .(4)عرق إبطيه مثل ريح املسك

 : الدالة عىل شخصيته أسامؤه  ـ    3

ليست من    ا ، باعتبارهمن املعاين التي اهتم هبا املحدثون عند ذكر الشامئل أسامؤه  

األسامء االرِتالية، وإنام لداللتها عىل املعاين املرتبطة هبا، وهلذا ذكر اهلل تعاىل اهتامم املسيح  

ائِيَل إِينِّ َرُسوُل  َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َياَبنِي إرِْسَ ﴿، قال تعاىل:  عليه السالم بتسميته  

َأمْحَ  اْسُمُه  َبْعِدي  ِمْن  َيْأِت  بَِرُسوٍل  ا  ً َوُمَبرشِّ التَّْوَراِة  ِمَن  َيَديَّ  َبنْيَ  ملَِا  ًقا  ُمَصدِّ إَِلْيُكْم    ﴾ ُد  اهللَِّ 

 [ 6]الصف:  

.. وهكذا سائر أسامئه،  وهو اسم له داللته الكربى عىل صفات كثرية لرسول اهلل  

 األحاديث الواردة يف ذلك. كام سنرى يف 

، ودورها  وقبل أن نوردها نذكر بعض ما ذكره العلامء يف أمهية التعرف عىل أسامئه  

 
 .  161/ 4( أمحد يف املسند 1) 

 ( رواه البخاري وغريه.  2) 

 ( 2/75( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/75( رواه البزار، سبل اهلدى)4) 
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كثرة األسامء داّلة عىل عظم املسّمى ورفعته،  )  : ، فمن ذلك قول بعضهم(1)يف التعريف به

 ( حماولًة واعتناء وذلك للعناية به وبشأنه، ولذلك ترى املسّميات يف كالم العرب أكثرها 

إنام هي صفات، كالعاقب واحلارش  ):  آخر قال  و التي ذكروها  غالب هذه األسامء 

 ( فإطالق االسم عليها جماز

االصطفاء:   يف  واملختار  )وقال  املاحي  مثل  صفات  األسامء  هذه  غالب  قيل:  فإن 

متييزها  ونحومها قلت: كثريًا ما يطلق األسامء عىل الصفات الشَتاكهام يف تعريف الذات و 

 ( عن غريها، وذلك من باب التغليب

 ( من صفاته كثرت جّداً  إذا اشتقت أسامؤه ):  آخر وقال  

لكن    أسامؤه  ):  آخروقال   اسم،  من كل وصف  فله  مدح،  أوصاف  كانت  إذا 

ينبغي أن يفرق بني الوصف املختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبني الوصف  

 ( املشَتك فال يكن له منه اسم خيصه

ملا كانت األسامء قوالب املعاين ودالة عليها اقتضت احلكمة أن يكون  ):  آخر وقال  

، وأن ال تكون معها بمنزلة األجنبي املحض الذي ال تعلق له  بينها وبينها ارتباط وتناسب

املسّميات   يف  تأثري  لألسامء  بل  بخالفة،  يشهد  والواقع  ذلك  تأبى  احلكيم  حكمة  فإن  هبا 

 وللمسميات تأثري يف أسامئها يف احلسن والقبح والثقل واللطافة والكثافة كام قيل: 

 وقّل أن أبرصت عيناك ذا لقب 

 

 فّكرت يف لقبه  إال ومعناه إن   

للنبي    اشتقت  كيف  تأمل  ذلك  علمت  ملعناها،    إذا  مطابقة  أسامء  صفاته  من 

 ( ثناءه وطوى أثناء ذكره عظيم شكره فضمن اهلل تعاىل أسامء رسوله  

،  ونحب أن ننبه إىل عدم صحة بعض ما ورد يف فضل التسمية بأسامء رسول اهلل  

 
 (  1/400سبل اهلدى)يف   انظر األقوال والتفاصيل الكثرية املرتبطة بكل اسم من أسامئه ( 1) 
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 :(1) ومن تلك األحاديثوذلك لتنافيها مع قيم العدالة اإلهلية، 

عبدان بني يدي اهلل تعاىل فيؤمر    )يوقف قال:    ما روي مرفوعا إىل رسول اهلل    . 1

به اجلنة؟ فيقول اهلل   هبام إىل اجلنة فيقوالن: ربنا بم استأهلنا اجلنة ومل نعمل عماًل ِتازينا 

 ( 2) اسمه أمحد وال حممد(تعاىل: عبدّي ادخال اجلنة فإين آليت عىل نفيس أالّ يدخل النار من 

من ولد له مولود فساّمه حممدًا حّبًا يل  )قال:    . ما روي مرفوعا إىل رسول اهلل  2

 ( 3) (وترّبكًا باسمي كان هو ومولوده يف اجلنة

اهلل  3 إىل رسول  مرفوعا  ما روي   .    :إذا سميتموه حممدا فال ترضبوه وال  )قال

الولد املسمى باسمه  (4)(حترموه  مدلال، وال يمكنه أن    ، ذلك أن هذا احلكم قد جيعل 

   يوجه أو يربى، وجيعله فوق ذلك مستكربا مغرورا باسمه.

ما أطعم الطعام عىل مائدة وال جلس  )قال:    ما روي مرفوعا إىل رسول اهلل    . 4

 ( 5) (عليها وفيها اسمي إال قّدسوا كل يوم مرتني

 األحاديث التي ال يمكن ردها؛ فكثرية، حاولنا مجعها فيام ييل: أما 

: )إن يل مخسة أسامء أنا حممد، وإنا أمحد، وأنا  رسول اهلل    قال  [ 232]احلديث:  

 ( 6) املاحي الذي يمحو اهلل ب الكفر، وأنا احلارش الذي حيرش الناس عىل عقبي، وأنا العاقب(

)إن يل مخسة أسامء أنا حممد، وإنا أمحد، وأنا  :  رسول اهلل    قال  [ 233]احلديث:  

 
 (  419/ 1سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )انظر: (  1) 

 ( 1/418( رواه ابن بكري، سبل اهلدى)2) 

 ( 414/ 1)سبل اهلدى ،( رواه ابن بكري3) 

 ( 414/ 1)سبل اهلدى ،اه البزار( رو4) 

 ( 414/ 1)سبل اهلدى   ،( رواه ابن عدي5) 

( وابن 2354  -124)1728/  4( ومسلم  3532كتاب املناقب)  24/  5البخاري من حديث جبري بن مطعم  رواه  (  6) 

 .  154/ 1. والبيهقي يف الدالئل 152 - 151/ 9، وابن عبد الرب يف التمهيد 65/ 1/ 1سعد يف الطبقات 
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املاحي الذي يمحو اهلل ب الكفر، وأنا احلارش الذي حيرش الناس عىل قدمي، وأنا العاقب  

 يعني اخلاتم( 

: )أنا حممد وأنا أمحد واحلارش واملاحي واخلاتم  رسول اهلل    قال   [ 234]احلديث:  

 ( 1) والعاقب(

التي كان جبري بن مطعم    أسامء رسول اهلل    نافع: أحتيص  سئل   [ 235]احلديث:  

نعم هي ستة: حممد وأمحد وخاتم وحارش وعاقب وماحي.  قال:  فأما حارش:  .  يعّدها؟. 

وأما عاقب فإنه عقب األنبياء وأما    ، فيبعث مع الساعة نذيرًا لكم بني يدي عذاب شديد

 . (2) ماحي فإن اهلل حما به سيئات من اتبعه

: )أنا أمحد، وأنا حممد، وأنا احلارش الذي حيرش قال رسول اهلل   [ 236]احلديث:  

لواء   القيامة كان  يوم  الكفر، وإذا كان  اهلل ب  يمحو  الذي  املاحي  وأنا  الناس عىل قدمي، 

 (3)ملرسلني وصاحب شفاعتهم(احلمد بيدي وكنت إمام ا

إّن يل عند رب عرشة أسامء: أنا حممد، وإنا  ):  رسول اهلل  قال    [ 237]احلديث:  

أمحد، وأنا املاحي الذي يمحو اهلل ب الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبّي، وأنا احلارش  

التوبة، ورسول املالحم،  الذي حيرش اخلالئق معي عىل قدمي، وأنا رسول الرمحة، ورسول 

 .(4) قال: والقثم: الكامل  ،وأنا املقّفي قّفيت النبيني، وأنا قثم( 

ذات يوم وأنا معه، حتى    عوف بن مالك قال: انطلق النبي  عن    [ 238]احلديث:  

: )يا معرش  دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم فقال هلم رسول اهلل  

 
 ( 1/403رواه البيهقي، سبل اهلدى)( 1) 

 ( 1/403( رواه أمحد والبيهقي وأبو نعيم، سبل اهلدى)2) 

 (  403/ 1( رواه يعقوب بن سفيان واحلاكم وصححه، والبيهقي وأبو نعيم، سبل اهلدى)3) 

 ( 1/404( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)4) 
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   .(1)حلارش وأنا العاقب وأنا املقّفي آمنتم أو كّذبتم( ثم انرصف وأنا معهاليهود واهلل ألنا ا

أسامء فمنها ما حفظناه    أب موسى قال: سّمى لنا رسول اهلل  عن    [ 239]احلديث:  

  (2)قال: )أنا حممد وأنا أمحد واملقّفي واحلارش، ونبّي التوبة، ونبي الرمحة(

أسامء فمنها ما حفظناه    أب موسى قال: سّمى لنا رسول اهلل  عن    [ 240]احلديث:  

ة  ومنها ما مل نحفظ، قال: )أنا حممد وإنا أمحد وأنا احلارش وأنا العاقب واملقفي ونبي الرمح 

 ( 3)والتوبة وامللحمة(

اهلل  عن    [ 241]احلديث:   لقيت رسول  قال:  اليامن  يف بعض طرق    حذيفة بن 

املدينة فقال: )أنا حممد وإنا أمحد وأنا نبّي الرمحة ونبّي التوبة وأنا املقّفي وأنا احلارش ونبّي  

 ( 4) املالحم(

قال: سمعت رسول اهلل  عن    [ 242]احلديث:   من    يقول يف سّكة  ابن مسعود 

 ( 5) سكك املدينة: )أنا حممد وإنا أمحد واحلارش واملقّفي ونبي الرمحة(

: )أنا أمحد وحممد واحلارش  قال: قال رسول اهلل    ابن عباسعن    [ 243]احلديث:  

 (6)واملقّفي واخلاتم(

: )يل عرشة أسامء( قال أبو  أب الطفيل قال: قال رسول اهلل  عن    [ 244]احلديث:  

القاسم   وأبو  واخلاتم  والفاتح  وأمحد  حممد  )أنا  اثنتني:  وأنسيت  ثامنية  حفظت  الّطفيل: 

 
 .  25/ 6( أمحد يف املسند 1) 

 (  1/404( رواه أبو نعيم واملحاميّل، سبل اهلدى)2) 

 ( 1/404( رواه أمحد ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 .  228/ 2، رشح شامئل الَتمذي 405/ 5( رواه أمحد 4) 

 ( 1/405( رواه ابن حبان، سبل اهلدى)5) 

 ( 1/405( رواه الطرباين، سبل اهلدى)6) 
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فحدثت   وهب:  بن  سيف  قال  الكفر(  ب  اهلل  يمحو  الذي  واملاحي  والعاقب  واحلارش 

 . (1) يا سيف أال أخربك باالسمني؟ قلت: بىل. قال: طه ويس احلديث أبا جعفر فقال: 

عن ابن عباس: أن عبد املطلب قيل له: مل سّميته حممدًا ورغبت    [ 245]احلديث:  

 .(2) حيمده اهلل يف السامء وحيمده الناس يف األرضعن أسامء آبائه؟ قال: أردت أن 

قال: )ملا عرج ب إىل    ن رسول اهلل  وابن عمر أعن أب هريرة    [ 246]احلديث:  

 (3)السامء ما مررت بسامء إال وجدت اسمي فيها مكتوبا: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل(

: )مكتوب عىل  عن جابر بن عبد اهلل ما قال: قال رسول اهلل    [ 247]احلديث:  

 (4)باب اجلنة: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل(

قال: )أن فّص    ن رسول اهلل  وجابر أعن عبادة بن الصامت    [ 248]احلديث:  

خاتم سليامن بن داود عليهام الصالة والسالم كان ساموّيًا ألقي إليه فوضعه يف إصبعه وكان  

 (5)(قشه أنا اهلل ال إله إال أنا، حممد عبدي ورسويل ن

قال:    [ 249]احلديث:   آدم مكتوب: )عن جابر  كتفي  خاتم    بني  اهلل  رسول  حممد 

 (6)(النبيني 

أن الكنز الذي ذكره اهلل  )  قال:  ن رسول اهلل  وغريه أعن أب ذر    [ 250]احلديث:  

 
 ( 1/405ى)( رواه ابن مردويه وأبو نعيم والديلمي، سبل اهلد 1) 

 (  411/ 1( رواه البيهقي وأبو عمر، سبل اهلدى)2) 

: إنه حديث حسن لكثرة طرقه، وقد بينت  الصاحليقال    ،444/  5البّزار اخلطيب يف التاريخ  و( رواه أبو يعىل والطرباين  3) 

 ( 1/412سبل اهلدى)، ما يف ذلك يف)إحتاف اللبيب ببيان ما وضع يف معراج احلبيب(

اجل4)  ابن  رواه  العلل  (  يف  الضعفاء  235/  1وزي  يف  املجمع  33/  1، والعقييل  يف  اهليثمي  وذكره  وعزاه  114/  9،   ،

 للطرباين يف األوسط.  

 ( 1/412العقييل وابن عدي، سبل اهلدى)و( رواه الطرباين 5) 

 ( 1/413( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)6) 
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اهلل الرمحن الرحيم عجبت ملن أيقن  تعاىل يف كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه بسم 

بالقدر ثم ينصب، عجبت ملن ذكر النار ثم يضحك، عجبت ملن ذكر املوت ثم غفل. ال إله  

 (1)(إال اهلل حممد رسول اهلل

: )أمل تروا كيف يرصف اهلل  عن أب هريرة قال: قال رسول اهلل  [ 251]احلديث:  

 (2)وأنا حممد( .. مذمّماً   عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمّمًا ويلعنون

يميش بالبقيع فسمع    عن أنس بن مالك قال: كان رسول اهلل    [ 252]احلديث:  

قائاًل يقول: يا أبا القاسم فرد رأسه إليه فقال الرجل: يا رسول اهلل إين مل أعنك إنام دعوت  

اهلل   رسول  فقال  فإين فالنا.  بكنيتي  تكنوا  وال  باسمي  )تسموا  أقسم    :  قاساًم  جعلت 

 (3)بينكم(

النبي    [ 253]احلديث:   كاد يقع يف    من مارية  عن أنس أنه ملا ولد إبراهيم ابن 

 .(4) منه حتى أتاه جربيل فقال: السالم عليك يا أبا إبراهيم  نفس النبي 

عن سليم بن قيس اهلاليل قال: ملا أقبلنا من صفني مع أمري املؤمنني    [ 254]احلديث:  

ر نرصاين، إذ خرج علينا شيخ من الدير مجيل الوجه، حسن اهليئة والسمت،  ينزل قريبا من د

أتى أمري املؤمنني فسلم عليه، ثم قال: إين من نسل حواري عيسى بن مريم،    ،معه كتاب 

وكان أفضل حواري عيسى بن مريم االثنى عرش وأحبهم إليه وآثرهم عنده، وإن عيسى  

إليه كتبه وعلمه وحكمته، فلم تزل أهل هذا البيت عىل دينه متمسكني   إليه ودفع  أوىص 

ا، وتلك الكتب عندي إمالء عيسى بن مريم، وخط أبينا  عليه مل يكفروا ومل يرتدوا ومل يغريو

 
 ( 1/413سبل اهلدى)( رواه البّزار، البيهقي، اخلرائطي يف كتاب)قمع احلرص(، 1) 

 ( 1/416، والنسائي والبيهقي، سبل اهلدى)641/ 6( البخاري 2) 

 (  1/536البخاري ومسلم، سبل اهلدى)رواه ( 3) 

 (  1/537البيهقي يف الدالئل، سبل اهلدى)رواه ( 4) 
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يفعل الناس من بعده، واسم ملك ملك، وإن اهلل يبعث رجال من العرب    يشءبيده، فيها كل  

من ولد إبراهيم خليل اهلل من أرض يقال هلا: تامة، من قرية يقال هلا مكة ـ وساق احلديث  

فتاح، واخلاتم، واحلارش، والعاقب، واملاحي،  إىل أن قال ـ: اسمه حممد، وعبداهلل، ويس، وال

اهلل  اهلل عىل  خلق  أكرم  ذكر،  إذا  يذكر  وإنه  اهلل،  اهلل، وجنب  اهلل، وصفي  ونبي  ،  والقائد، 

وأحبهم إىل اهلل، مل خيلق اهلل ملكا مقربا وال نبيا مرسال من آدم فمن سواه خريا عند اهلل، وال  

فيه باسمه جرى القلم يف اللوح املحفوظ، حممد  أحب إىل اهلل منه، يشفعه يف كل من يشفع  

 (1)(رسول اهلل 

الباقر   [ 255]احلديث:   اإلمام    أصابع  عىل   قام   صىل   إذا     اهلل  رسول   كان):  قال 

( َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك  1طه ) ﴿، فأنزل اهلل تعاىل: )طه( وهى بلغة طي يا حممد  تورمت   حتي  رجليه

  (2) ( [2، 1]طه:   ﴾ اْلُقْرآَن لَِتْشَقى 

معنى قول اهلل عزوجل: )امل( و)املص(  عن    الصادقسئل اإلمام    [ 256]احلديث:  

و)حم   و)حم(  و)ص(  و)يس(  و)طسم(  و)طس(  و)طه(  و)كهيعص(  و)املر(  و)الر( 

أما )امل( يف أول البقرة فمعناه أنا اهلل امللك، وأما )امل( يف أول  )قال:  فعسق( و)ق( و)ن(؟  

دق و)الر( معناه أنا اهلل  آل عمران فمعناه أنا اهلل املجيد، و)املص( معناه أنا اهلل املقتدر الصا 

الرؤف و)املر( معناه أنا اهلل املحيي املميت الرازق و)كهيعص( معناه أنا الكايف اهلادي الويل  

ومعناه يا طالب احلق اهلادي إليه    العامل الصادق الوعد وأما )طه( فاسم من أسامء النبي  

أن به، وأما )طس( فمعناه  لتسعد  القرآن لتشقى بل  انزل عليك  السميع وأما  ما  الطالب  ا 

املعيد املبدئ  السميع  الطالب  أنا  فمعناه  النبي  .)طسم(  أسامء  من  فاسم  )يس(  وأما   .  

 
 .  36و 35( غيبة النعامنى: 1) 

 ..  418و 417(  تفسري القمى: 2) 
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إِنََّك ملََِن املُْْرَسلِنَي ) 2( َواْلُقْرآِن احْلَكِيِم ) 1يس ) ﴿  ومعناه يا أهيا السامع لوحيي  ( َعىَل  3( 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ   (1)([4  -  1]يس:    ﴾رِصَ

الصادق  [ 257]احلديث:   اإلمام  )قال  اهلل  [  1]يس:    ﴾ يس﴿ :  رسول  ،  اسم 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ 3إِنََّك ملََِن املُْْرَسلِنَي ) ﴿والدليل عليه قوله:   قال: عىل  [  4،  3]يس:    ﴾ ( َعىَل رِصَ

الواضح   ِحيمِ   ﴿ الطريق  الرَّ اْلَعِزيِز  القرآن  [  5]يس:    ﴾َتنِْزيَل  ُأْنِذَر    ﴿ قال:  َما  َقْوًما  لُِتنِْذَر 

يعني نزل به العذاب    [7،  6]يس:    ﴾ ( َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعىَل َأْكَثِرِهمْ 6َباُؤُهْم َفُهْم َغافُِلوَن ) آ

 (2) ( [7]يس:  ﴾ َفُهْم اَل ُيْؤِمنُوَن ﴿

 ( 3) (يس ونحن آله  رسول اهلل ): قال اإلمام عيل   [ 258]احلديث:  

  أذن   فمن،  به  التسمية  يف  هلم  أذن  حممد  هذا)  :قال اإلمام الصادق  [ 259]احلديث:  

 ( 4) ـ( التسمية وهو اسم النبي يعني ـ  يس يف  هلم

: أنا أشبه الناس بآدم،  عن جابر بن عبداهلل قال: قال رسول اهلل    [ 260]احلديث:  

وإبراهيم أشبه الناس ب خلفه وخلقه، وسامين اهلل عرشة أسامء، وبني اهلل وصفي، وبرشين  

بعثه إىل قومه، وسامين ونرش يف التوراة اسمي، وبث ذكري يف أهل  عىل لسان كل رسول  

ة واالنجيل، وعلمني كالمه، ورفعني يف سامئه، وشق يل اسمي من أسامئه، فسامين  االتور

أحيد،   التوراة  يف  اسمي  وجعل  امتي،  من  قرن  خري  يف  وأخرجني  حممود،  وهو  حممدا 

االنجيل أمحد، فأنا حممود يف أهل السامء،    فبالتوحيد حرم أجساد امتي عىل النار، وسامين يف

من االرض عبادة   وجعل امتي احلامدين، وجعل اسمي يف الزبور ماح، حما اهلل عزوجل ب 

 
 .  23و 22( معانى االخبار ص 1) 

 .  548( تفسري القمى: 2) 

 .  131( تفسري فرات: 3) 

 .  87: 2( فروع الكاىف 4) 
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القضاء، ال   القيامة يف فصل  القرآن حممدا، فأنا حممود يف مجيع  االوثان، وجعل اسمي يف 

دمي وسامين املوقف، اوقف  يشفع أحد غريي، وسامين يف القيامة حارشا، حيرش الناس عىل ق

رسول،   بعدي  ليس  النبيني،  عقب  أنا  العاقب،  وسامين  جالله،  جل  اهلل  يدي  بني  الناس 

وجعلني رسول الرمحة، ورسول التوبة، ورسول املالحم واملقفي، قفيت النبيني مجاعة، وأنا  

كل رسول  القيم الكامل اجلامع، ومن عيل رب وقال يل: يا حممد صىل اهلل عليك فقد أرسلت  

إىل امته بلسانا، وأرسلتك إىل كل أمحر وأسود من خلقي، ونرصتك بالرعب الذي مل أنرص  

كنوز   من  كنزا  والمتك  وأعطيتك  قبلك،  الحد  حتل  ومل  الغنيمة  لك  وأحللت  أحدا،  به 

عريش: فاحتة الكتاب، وخامتة سورة البقرة، وجعلت لك والمتك االرض كلها مسجدا،  

ت لك والمتك التكبري، وقرنت ذكرك بذكي حتى ال يذكرين أحد  وتراهبا طهورا، وأعطي

 ( 1)(من امتك إال ذكرك مع ذكري، فطوبى لك يا حممد والمتك

عيل   [ 261]احلديث:   اإلمام  اهلل  قال  رسول  إىل  اليهود  من  نفر  جاء   :  فسأله  ،

الي   له:  فقال  سأله،  فيام  ونذيرا    يشءأعلمهم  وبشريا  القاسم  وأبا  وأمحد  حممدا  سميت 

أما حممد فإين حممود يف االرض، وأما أمحد فإين حممود يف السامء،  ):  وداعيا؟ فقال النبي  

النار، فمن كفر ب من االولني   القيامة قسمة  يوم  يقسم  اهلل عزوجل  فإن  أبوالقاسم  وأما 

ب وأقر بنبوت ففي اجلنة، وأما الداعي  واآلخرين ففي النار، ويقسم قسمة اجلنة، فمن آمن 

فإين أدعو الناس إىل دين ب عزوجل، وأما النذير فإين انذر بالنار من عصاين، وأما البشري  

 (2)(فإين ابرش باجلنة من أطاعني

عرشة أسامء: مخسة منها يف    إن لرسول اهلل  ):  قال اإلمام الباقر  [ 262]احلديث:  

 
 .  . وهو وارد يف مصادر الفريقني498: 1رشح الشفا ، (93/ 16( بحار األنوار)1) 

 .  20و 19، معانى االخبار: 53( علل الرشايع: 2) 
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القر القرآن: فمحمد، وأمحد، وعبداهلل، ويس،  القرآن، ومخسة ليست يف  التي يف  آن، فأما 

 ( 1) (ون، وأما التي ليست يف القرآن: فالفاتح، واخلاتم، والكاف، واملقفي، واحلارش

خامتان: أحدمها مكتوب    كان لرسول اهلل  ):  الصادق  قال اإلمام   [ 263]احلديث:  

 (2) واآلخر: )صدق اهلل(  (، عليه: )ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل

مل سميت حممدا وأمحدا وبشريا    سأل بعض اليهود رسول اهلل    [ 264]احلديث:  

فقال:   يف  )ونذيرا؟  منه  أمحد  السامء  يف  فإين  أمحد  وأما  حممود،  االرض  يف  فإين  حممد  أما 

 (3)(البشري فابرش من أطاع اهلل باجلنة، وأما النذير فانذر من عىص اهلل بالناراالرض، وأما 

  مل يكتب   : إن الناس يزعمون أن رسول اهلل  سئل اإلمام الباقر   [ 265]احلديث:  

يِّنَي    ﴿ وال يقرأ فقال: كذبوا، أنى يكون ذلك؟ وقد قال اهلل عز وجل:   ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقبْ  يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ ُل َلِفي  َرُسواًل ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ

ُمبنِيٍ  أو    ،[2ة:  ]اجلمع  ﴾َضاَلٍل  يقرأ  أن  الكتاب واحلكمة، وليس حيسن  يعلمهم  فيكون 

يكتب؟ قال: قلت: فلم سمي النبي االمي؟ قال: نسب إىل مكة وذلك قول اهلل عز وجل:  

 .(4) )لتنذر ام القرى ومن حوهلا( فام القرى مكة، فقيل: امي لذلك

العالمة أورد  اهلل  املجليس    وقد  رسول  اسم  معنى  يف  الوارد  ]النبي    اخلالف 

قال ثم  أنه  : )األمي[،  االخبار بوجهني: االول  يقدر عىل    يمكن اجلمع بني هذه  كان 

الكتابة   أخبار عدم  أن نحمل  الثاين  املصلحة،  لرضب من  يكتب،  كان ال  ولكن  الكتابة، 

ان يقدر عليهام باالعجاز، والقراءة عىل عدم تعلمها من البرش، وسائر االخبار عىل أنه ك

 
 . 48: 2( اخلصال 1) 

 .  677( تفسري القمى: 2) 

 .  701( تفسري القمى: 3) 

 .  52( علل الرشائع: 4) 
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هلذه   موضوعة  النقوش  هذه  إن  واآلخرين،  االولني  بعلوم  عاملا  كان  من  يعلم  ال  وكيف 

احلروف، ومن كان يقدر بإقدار اهلل تعاىل له عىل شق القمر وأكرب منه كيف ال يقدر عىل  

 ( 1) (نقش احلروف والكلامت عىل الصحائف وااللواح؟ واهلل تعاىل يعلم

تعاىل:  قال  ومثله   قوله  يف  ََتُطُُّه  ﴿املرتض  َواَل  كَِتاٍب  ِمْن  َقْبلِِه  ِمْن  َتْتُلو  ُكنَْت  َوَما 

ظاهر اآلية يقتيض نفي الكتابة والقراءة  )  :[48]العنكبوت:    ﴾بَِيِمينَِك إًِذا اَلْرَتاَب املُْْبطُِلونَ 

ي بام قبل النبوة،  بام قبل النبوة دون ما بعدها، والن التعليل يف اآلية يقتيض اختصاص النف

النم إنام يرتابون يف نبوته لو كان حيسنها قبل النبوة، فأما بعدها فال تعلق له بالريبة، فيجوز  

بعد النبوة، وجيوز أن مل يتعلم فال يعلم، قال الشعبي ومجاعة    جربيل أن يكون تعلمهام من  

حتى كتب وقرأ، وقد شهر يف الصحاح والتواريخ    من أهل العلم: ما مات رسول اهلل  

 ( 2): ايتوين بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا(قوله 

كان  ):  ]النبي األمي[  قال اإلمام الصادق حول اسم رسول اهلل    [ 266]احلديث:  

 ( 3) (أنه كان اميا ال يكتب ويقرأ الكتاب مما من اهلل عزوجل به عىل نبيه  

 .(4)يقرأ الكتاب وال يكتب  عن اإلمام الصادق قال: كان النبي    [ 267]احلديث:  

يِّنَي َرُسواًل  ﴿عن اإلمام الصادق يف قوله:    [ 268]احلديث:   ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل  ِمنُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه   يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ َوُيَزكِّ

قال: كانوا يكتبون، ولكن مل يكن معهم كتاب من عند اهلل، وال بعث    [ 2]اجلمعة:    ﴾ ُمبِنيٍ 

 
 ( 16/134( بحار األنوار)1) 

 .  161: 1( مناقب آل أبى طالب 2) 

 .  53( علل الرشائع: 3) 

 .  53( علل الرشائع: 4) 
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 .(1)إليهم رسوال فنسبهم إىل االميني

مما من اهلل عزوجل عىل رسول اهلل  عن اإلمام الصادق قال: كان    [ 269]احلديث:  

    أنه كان يقرأ وال يكتب، فلام توجه أبوسفيان إىل احد كتب العباس إىل النبي فجاءه ،

ه ومل خيرب أصحابه وأمرهم أن يدخلوا املدينة،  أالكتاب وهو يف بعض حيطان املدينة، فقر 

 .(2)دخلوا املدينة أخربهم فلام

اإلمام  [ 270]احلديث:   إال  الباقر   قال  وحيا  كتابا وال  وتعاىل  تبارك  اهلل  أنزل  ما   :

بالعربية،    ء بألسنة قومهم، وكان يقع يف مسامع نبينا  ا بالعربية، فكان يقع يف مسامع االنبي

فإذا كلم به قومهم كلمهم بالعربية، فيقع يف مسامعهم بلسانم، وكان أحد ال خياطب رسول  

عليه السالم   جربيل سامعه بالعربية، كل ذلك يَتجم بأي لسان خاطبه إال وقع يف م اهلل 

 . (3)له وعنه ترشيفا من اهلل عزوجل له 

النبي  سئل اإلمام    [ 271]احلديث:   االمي؟    الرضا: يا ابن رسول اهلل مل سمي 

فقال: ما تقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنام سمي االمي النه مل حيسن أن يكتب، فقال:  

يِّنَي َرُسواًل ِمنُْهْم َيْتُلو  ﴿كذبوا، أنى ذلك واهلل يقول يف حمكم كتابه:   ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب  ْكَمَة    َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ فكيف كان يعلمهم ما ال  ،  [2]اجلمعة:    ﴾َواحْلِ

ويكتب باثنني وسبعني، أو قال: بثالثة وسبعني    يقرأ   حيسن؟ واهلل لقد كان رسول اهلل  

لسانا، وإنام سمي االمي النه كان من أهل مكة، ومكة من امهات القرى، وذلك قول اهلل  

 ( 4) ([92]األنعام:    ﴾َولُِتنِْذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا ﴿عزوجل: 

 
 .  678( تفسري القمى: 1) 

 .  53( علل الرشائع: 2) 

 .  53( علل الرشائع: 3) 

 . 20، معانى االخبار: 53( علل الرشائع: 4) 
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الصادققال    [ 272]احلديث:   النبي  اإلمام  إن   :    مل ما  يقرأ ويكتب ويقرأ  كان 

 .(1)يكتب

  يشء : بأي  عن اإلمام الصادق إن بعض قريش قال لرسول اهلل    [ 273]احلديث:  

سبقت االنبياء، وأنت بعثت آخرهم وخامتهم؟ قال: إين كنت أول من آمن برب، وأول من 

النبيني   ميثاق  اهلل  أخذ  حيث  َبىَل   ﴿ أجاب  َقاُلوا  بَِربُِّكْم  َأَلْسُت  َأْنُفِسِهْم  َعىَل    ﴾َوَأْشَهَدُهْم 

 . (2) فكنت أنا أول نبي قال: بىل، فسبقتهم باالقرار باهلل عز وجل ، [172]األعراف:  

سبقت ولد    يشء بأي  سئل    رسول اهلل    أنعن اإلمام الصادق    [ 274]احلديث:  

َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت    ﴿آدم؟ قال: إنني أول من أقر برب، إن اهلل أخذ ميثاق النبيني  

 .(3)فكنت أول من أجاب[172]األعراف:   ﴾ بَِربُِّكْم َقاُلوا َبىَل 

 
 . 62( بصائر الدرجات: 1) 

 .  10: 2( اصول الكايف 2) 

 .  12: 2( اصول الكايف 3) 
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 روحانيته السامية ـ    نياثا

ا يف  وردت  التي  األحاديث  من  أمكن  ما  مجع  الفصل  هذا  احلديثية  حياول  ملصادر 

باجلوانب   واملتعلقة  والشيعة،  بعضها  للسنة  اقترصنا عىل  أنا  إىل  ننبه  أن  الروحية، ونحب 

 فقط، ذلك أننا سنوردها يف سائر السلسلة، ويف حماهلا املناسبة هلا.

الدقيق،  و العلمي  التصنيف  مع  يتناىف  قد  سنورده  ما  بعض  أن  ذكرها  أن  إال  مع 

، وبشخصيته املتكاملة، لذلك أثبتنا كل ما يدل عىل  برسول اهلل  رضوري جدا، للتعريف  

 ذلك، مرجئني التفاصيل إىل حماهلا املناسبة. 

إىل   وقد قسمنا الفصل بحسب التصنيف الذي جرت به العادة يف اجلوانب الروحية 

 : قسمني

 .ما ورد حول تقواه وورعه وزهده وتوجهه الدائم هلل تعاىل:  األول 

 ما ورد حول الشعائر التعبدية وكثرة ذكره وعبادته هلل تعاىل.: الثاين 

 وتوجهه الدائم هلل تعاىل:  وزهده  . ما ورد حول تقواه وورعه  1

الروحية، ونقترص منها  وهي أحاديث كثرية سنذكرها يف اجلزء املخصص باجلوانب 

 : ، والتي قسمناها بحسب مصادرها إىل قسمنيهنا عىل األحاديث التالية

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

قال: )قاربوا، وسّددوا، واعلموا    عن أب هريرة أن رسول اهلل    [ 275]احلديث:  

أنه لن ينجو أحد منكم بعمله(، قالوا: وال أنت؟ قال: )وال أنا، إال أن يتغمدين اهلل برمحة  

 ( 1) منه وفضل(

 
 ( 7/56( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)1) 
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صنع شيئا فرّخص فيه، فتنزه عنه قوم،    عن جابر أن رسول اهلل    [ 276]احلديث:  

ال أقوام يتنزهون عن اليشء  ، فخطب، فحمد اهلل، ثم قال: )ما بفبلغ ذلك رسول اهلل  

 ( 1) أصنعه؟ فو اهلل إين ألعلمهم باهلل، وأشّدهم له خشية(

أم سلمة أن رسول اهلل    [ 277]احلديث:   له فأبطأت عليه،    عن  أرسل وصيفة 

  (2) فقال: )لوال خوف القصاص ألوجعتك هبذا السواك(

يتأوه ويقول: )أوه    عن صفوان بن عوف قال: كان رسول اهلل   [ 278]احلديث:  

 (3)من عذاب اهلل أوه من قبل أن ال تنفع أوه(

عيل ركبته،    عن ابن عباس قال: ما هبت ريح قط إال جثا النبي    [ 279]احلديث:  

 (4)وقال: )اللهم اجعلها رياحا وال ِتعلها رحيا(

إذا هبت الريح، أو سمع    عن أب هريرة قال: كان رسول اهلل    [ 280]احلديث:  

 .(5)الرعد تغري لونه، حتى عرف ذلك يف وجههصوت 

مستجمعا قط ضاحكا،   عن عائشة قالت: ما رأيت رسول اهلل   [ 281]احلديث:  

اهلل   رسول  يتبسم، وكان  كان  إنام  ترى هلواته  وجهه، وتغري،    حتى  تلون  غيام  رأى  إذا 

ودخل، وخرج، وأقبل، وأدبر، فإذا أمطرت رّسي عنه، قالت: يا رسول اهلل، الناس إذا رأوا  

الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه املطر، وأراك إذا رأيت فيام عرف يف وجهك الكراهة، فقال:  

بالريح، وقد رأى قوم    )يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون عذاب؟ قد عذب اهلل عز وجل قوما 

 
 ( 7/56( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/56( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/56( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/56( رواه الشافعي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/57( رواه ابن مردويه، سبل اهلدى)5) 
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فقالوا:   َألِيمٌ ﴿العذاب  َعَذاٌب  فِيَها  ِريٌح  بِِه  اْسَتْعَجْلُتْم  َما  ُهَو  َبْل  مُمْطُِرَنا  َعاِرٌض    ﴾ َهَذا 

 ( 1)([ 24]األحقاف:  

: يا رسول اهلل  عن ابن عباس وغريه: قال أصحاب رسول اهلل    [ 282]احلديث:  

هود،   )شيبتني  قال:  الّشمس  شبت،  وإذا  يتساءلون،  وعّم  واملرسالت،  والواقعة، 

 ( 2)كّورت(

قال:    [ 283]احلديث:   اهلل قد شبت،  يا رسول  قال:  أن رجال  بن عامر  عن عقبة 

 ( 3) )شيبتني هود وأخواتا(

قال: )شيبتني   عن أب عمران اجلوين قال: بلغني أن رسول اهلل   [ 284]احلديث:  

 ( 4) هود وأخواتا، وذكر القيامة وقصص األنبياء واألمم(

َفاْسَتِقْم َكاَم ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب  ﴿عن احلسن قال: ملا نزلت هذه اآلية    [ 285]احلديث:  

ُه باَِم َتْعَمُلوَن َبِصريٌ  وأثمروا  : )شمروا  قال رسول اهلل  [  112]هود:    ﴾َمَعَك َواَل َتْطَغْوا إِنَّ

 ( 5)فام رئي ضاحكا(

اهلل    [ 286]احلديث:   رسول  أن  هريرة  أب  لو    عن  بيده،  نفيس  )والذي  قال: 

 (6)تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا ولضحكتم قليال(

 
 ( 899/ 16)616/ 2( ومسلم 6092)504/ 10( رواه البخاري 1) 

  554/  10وابن أب شيبة    358/  1والبيهقي يف الدالئل    343/  2واحلاكم    27( والشامئل  3297( رواه الَّتمذي)2) 

 .  138/ 2/ 1وابن سعد 

 ( 7/57( رواه ابن مردويه، والطرباين، سبل اهلدى)3) 

وابن سعد    260/  3والبغوي يف التفسري    145/  3واخلطيب يف التاريخ    287/  17  183/  6( والطرباين يف الكبري  4) 

1 /2  /138  . 

 ( 7/59سبل اهلدى)( رواه ابن أب حاتم، 5) 

 ( 6637()6485)319/ 11( رواه البخاري 6) 
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قال: )كيف أنعم، وصاحب    أن رسول اهلل  وغريه  عن جابر    [ 287]احلديث:  

قالوا:   فينفخ؟(  يؤمر  ينتظر متى  القرن، وحنى جبهته، وأصغى بسمعه،  التقم  قد  الصور 

 (1)وماذا نقول يا رسول اهلل؟ قال: )قولوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل(

ْنَساِن ِحنٌي  ﴿  عن أب ذر قال: قرأ رسول اهلل    [ 288]احلديث:   َأَتى َعىَل اإْلِ َهْل 

حتى ختمها، ثم قال: )إين أرى ما ال ترون،  [  1]اإلنسان:    ﴾ْهِر مَلْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا  ِمَن الدَّ 

وأسمع ما ال تسمعون، أطت الّسامء، وحّق هلا أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك  

واضع جبهته ساجدا هلل، لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليال، ولبكيتم كثريا، وما تلذذتم  

 ( 2)بالنساء عىل الفرش، وخلرجتم إىل الّصعدات ِتأرون إىل اهلل تعاىل(

اهلل    [ 289]احلديث:   رسول  عند  يوما  إنا  قال:  أنس،  فقال    عن  كئيبا،  فرأيناه 

: )سمعت هّدة، ومل أسمع مثلها،  يا رسول اهلل، بأب أنت وأمي، فقال رسول اهلل    بعضنا:

فأتاين جربيل فسألته عنها، فقال: هذه صخرة هّدت من شفري جهنم، من سبعني خريفا،  

ضاحكا ملء    فهذا حني بلغت قعرها، أحّب أن يسمعك صوتا(، فام رؤي رسول اهلل  

 .(3)فيه حتى قبضه اهلل تعاىل

قال:   [ 290]احلديث:   النواس بن سمعان  )يا    اهلل  سمعت رسول    عن  يقول: 

 (4)مقّلب القلوب، ثبت قلبي عىل دينك(

يقول: )إين ألستغفر    عن أب هريرة قال: سمعت رسول اهلل    [ 291]احلديث:  

 
املسند  1)  يف  أمحد  التفسري)2431)620/  4والَتمذي    7157/  3(  ويف  مسنده  3243(  يف  يعىل  أبو  ورواه   )2  /

340(110 /1084  ) 

 ( 7/58( رواه احلاكم، سبل اهلدى)2) 

 .  92/ 13( رواه ابن أب شيبة 3) 

 .  289، 288/ 2واحلاكم  91/ 6، 257، 112/ 3( وأمحد 3587، 3522، 214( الَتمذي)4) 



 

89 

 

 ( 1) اهلل، وأتوب إليه يف اليوم سبعني مرة(

قال: )إين ألستغفر اهلل، وأتوب إليه    عن أب ذر أن رسول اهلل    [ 292]احلديث:  

 (2)يف اليوم مائة مرة(

قال: )اللهم إين أستغفرك ما قدمت،   عن أب ذر أن رسول اهلل   [ 293]احلديث:  

 ( 3)وما أخرت، وما أرسرت، وما أعلنت، وأنت، املؤخر، وأنت عىل كل يشء قدير(

يا أهيا الناس، توبوا  يقول: )   عن األغّر قال: سمعت رسول اهلل    [ 294]احلديث:  

 ( 4) إىل اهلل تعاىل، فإين أتوب إليه كل يوم مائة مرة(

: )أين أنت من االستغفار يا  عن حذيفة قال: قال رسول اهلل    [ 295]احلديث:  

 ( 5) حذيفة؟ إين ألستغفر اهلل يف كل يوم مائة مرة، وأتوب إليه(

يقول: )أستغفر اهلل الذي    عن ابن عمر قال: سمعت رسول اهلل    [ 296]احلديث:  

 .(6)ال إله إال هو احلي القيوم، وأتوب إليه( قبل أن يقوم من املجلس، مائة مرة

يف املجلس: )رب    عن ابن عمر قال: إنا كنا نعد عىل رسول اهلل    [ 297]احلديث:  

 (7)ة(اغفر يل، وتب عيّل، إّنك أنت التواب الرحيم، مائة مر

يقول: )إنه ليغان   عن األغّر بن مزينة قال: سمعت رسول اهلل    [ 298]احلديث:  

 
 (  3816وابن ماجة) 80/ 6( والبغوي يف التفسري 3259والَتمذي) 282/ 2( رواه أمحد 1) 

 .  461/ 13،  297/ 10( وابن أب شيبة 3815وابن ماجة) 402،  397/ 2( الطرباين يف الكبري 2) 

 .  511/ 1واحلاكم  391/ 4( رواه أمحد 3) 

 .  260، 211/ 4( وأمحد 1081، 78( وابن ماجة)42( رواه مسلم)4) 

 .  457/ 2واحلاكم  461/ 13، 297/ 10( ابن أب شيبة 5) 

 .  142/ 5ن عساكر يف التهذيب ( واب134، 123( ابن السني)6) 

 (7/61( رواه ابن أب شيبة والبخاري يف األدب، وأبو داود والَتمذي، وابن ماجة، والنسائي، سبل اهلدى)7) 

 . 
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ويف رواية:    ويف رواية: )وإين ألستغفر اهلل يف اليوم مائة مرة(،(،  عىل قلبي حتى أستغفر اهلل 

 ( 1) )توبوا إىل ربكم، فو اهلل إين ألتوب إىل رب عز وجل مائة مرة يف اليوم(

لزم رسول اهلل    [ 299]احلديث:   الكلامت قبل موته    عن عائشة قالت:  هؤالء 

بسنة: )سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك(، قالت  

)إن رب عهد إيل عهدا أو أمرين بأمر،    فقلت: يا رسول اهلل لقد لزمت هذه الكلامت، قال:

( َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اهللَِّ َأْفَواًجا  1َجاَء َنرْصُ اهللَِّ َواْلَفْتُح )   إَِذا ﴿فأنا أّتبعه(، ثم قرأ:  

اًبا 2) ُه َكاَن َتوَّ  .(2)([ 3  -  1]النرص:   ﴾ ( َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ

عن أب سعيد اخلدري قال: اشَتى أسامة بن زيد وليدة بامئة دينار    [ 300]احلديث:  

يقول: )أال تعجبون من أسامة املشَتي إىل شهر؟ إن أسامة    إىل شهر، فسمعت رسول اهلل  

يلتقيان حتى   أن شفري ال  إال ظننت  ما طرفت عيناي  بيده  والذي نفيس  لطويل األمل، 

أقبض، وال لقمت لقمة إال ظننت أين ال  أقبض، وال رفعت طريف فظننت أين واضعه حتى  

أسيغها حتى أغص هبا من املوت(، ثم قال: )يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من  

 (3)([ 134]األنعام:    ﴾إِنَّ َما ُتوَعُدوَن آَلٍت َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزينَ ﴿  املوتى، والذي نفيس بيده

من صالة العرص    عن عقبة بن احلارث قال: انرصف رسول اهلل    [ 301]احلديث:  

فأرسع، ومل يدركه أحد، فعجب الناس من رسعته، فلام رجع إليهم عرف ما يف وجوههم،  

 (4)فقال: )كان عندي ترب فكرهت أن أبيته عندي، فأمرت بقسمته(

  يوما فعرف يف وجهه أنه   عن احلسن قال: أصبح رسول اهلل    [ 302]احلديث:  

 
 ( 7/62( رواه ابن أب شيبة ومسلم واألربعة، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/62( رواه حممد بن حييى بن عمر، سبل اهلدى)2) 

 .  399/ 2وابن عساكر يف التهذيب  91/ 6( أبو نعيم يف احللية 3) 

 ( 7/66( رواه أمحد، والبخاري، والنسائي، وابن سعد والربقاين، سبل اهلدى)4) 
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بات قد أمهه أمر، فقيل: يا رسول اهلل إنا ال نستنكر وجهك، كأنك قد أمّهك الليلة أمر، فقال  

 (1): )ذاك من أوقيتني من ذهب الصدقة باتتا عندي، مل أكن وجهتهام(رسول اهلل 

ثامنية دراهم بعد أن أمسى،    عن عائشة قالت: أتت رسول اهلل  [ 303]احلديث:  

فلم يزل قائام وقاعدا ال يأتيه النوم، حتى سمع سائال يسأل، فخرج من عندي، فام عدا أن  

ال يأتيك    دخل، فسمعت غطيطه فلام أصبح قلت: يا رسول اهلل رأيتك أو الليلة قائام وقاعدا

أت )أجل،  قال:  غطيطك  فسمعت  دخلت  أن  عدا  فام  عندي،  من  خرجت  حتى  ت  نوم، 

اهلل   اهلل    رسول  رسول  ظّن  فام  أمسى،  أن  بعد  دراهم  وهي    ثامنية  اهلل  لقي  لو  أن 

 ( 2)عنده(

، وهو ساهم الوجه،  عن أم سلمة قالت: دخل عيل رسول اهلل    [ 304]احلديث:  

فحسبت ذلك من وجع، فقلت يا رسول اهلل: ما لك ساهم الوجه؟ قال: )من أجل الدنانري 

 (3)أمسينا وهي يف خصم الفراش، فأتتنا، ومل ننفقها(السبعة التي أتتنا أمس 

فتثاقل من الليل وهي    عن عائشة: ذهبا كانت أتت رسول اهلل   [ 305]احلديث:  

أكثر من السبعة، وأقل من التسعة، فلم يصبح حتى قسمها، فقال: )ما ظّن حممد بربه لو  

 (4)مات وهذه عنده(

اهلل    [ 306]احلديث:   رسول  إىل  أعراب  جاء  قال:  عطاء  قضيب،  عن  وبيده   ،

اهلل   رسول  وزحم  األعراب،  بطن  فأبى،    فأصاب  )اقتص(،  فقال:  فخدشه،  األعراب 

 
 .  33/ 2/ 2( ابن سعد 1) 

 .  33/ 2/ 2وابن سعد  86/ 6،  49/ 6( امحد 2) 

 ( 7/67وأبو يعىل، سبل اهلدى)( رواه أمحد 3) 

 .  357/ 6( البيهقي يف السنن الكربى 4) 
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  (1))لتقصن، أو لتأخذن تبعة الغري( فقال:

دعا إىل القصاص من نفسه    رسول اهلل    أن عن حبيب بن مسلمة    [ 307]احلديث:  

يف خدش خدشه أعرابيا مل يتعمده، فأتاه جربيل فقال: يا حممد إن اهلل مل يبعثك جبارا، وال  

قد أحللتك، بأب    األعراب فقال: )اقتص مني(، فقال األعراب:  متكربا، فدعا رسول اهلل  

 .(2) وأمي، وما كنت ألفعل ذلك أبدا، ولو أتيت عىل نفيس، فدعا له بخري

 . (3) يقتص من نفسه عن عمر قال: رأيت رسول اهلل  [ 308]احلديث:  

قال ابن إسحاق: حدثني عبد اهلل بن أب بكر عن رجل من العرب    [ 309]احلديث:  

يوم حنني، ويف رجيل نعل كثيفة، فوطئت هبا عىل رجل رسول    قال: زمحت رسول اهلل  

أقول:   اهلل   نفيس،  الئام  فبت  أوجعتني(،  اهلل  )باسم  وقال:  يده،  يف  بسوط    فنفحني 

، فلام أصبحنا فإذا رجل يقول: أين فالن؟ فقلت هذا واهلل الذي كان أوجعت رسول اهلل  

: )إنك وطئت بنعلك رجيل    مني باألمس، فانطلقت، وأنا متخوف، فقال رسول اهلل 

 (4)باألمس فأوجعتني، فنفحتك بسوط فهذه ثامنون نعجة فخذها هبا(

اهلل    [ 310]احلديث:   رسول  رغب  قال:  عمر  ابن  اجلهاد،    عن  يف  يوم  ذات 

جريدة ساّلها، وبقيت هكذا سالة، ثم مل ينظروا إليها    فاجتمعوا عليه حتى غّموه، ويف يده

النبي  فقال: أّخروا عني، هلذ الرجل،    ا غميتموين، فأصاب  بطن رجل فأدماه، فخرج 

اهلل   رسول  إىل  انطلق  فقال:  عمر  فسمعه  نبيك،  فعل  هذا  يقول:  هو  وهو  كان  فإن   ،

أصابك فسوف يعطيك من نفسه احلق، وإن كنت كذبت ألرغمك بعاممتك حتى يتحدث،  

 
 . 49/ 8والبيهقي يف السنن الكربى  175/ 1( رواه الطرباين يف الكبري 1) 

 .  137/ 6وأبو نعيم يف احللية  331/ 4، 288/ 3( رواه احلاكم 2) 

 ( 7/68( رواه ابن أب شيبة، وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)3) 

 .  35/ 1( رواه الدارمي 4) 
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بوادعك، فانطلق، فأتى فقال الرجل: انطلق بسالم، فلست أريد أنطلق معك، قال: ما أنا  

، فقال: )أحقا أنا أصبتك؟( قال: نعم، قال: )فام تريد؟( قال: فأستقيد منك،  به النبي  

فأمكنه من اجلريدة، وكشف عن بطنه، فألقى اجلريدة من يده، وقّبل رّسته، وقال: )هذا  

 ( 1)أردت، لكي ما يقمع اجلبار من بعدك(

سعيد قال: كان رجل من املهاجرين، وكان  عن أب هريرة أو أب    [ 311]احلديث:  

، فأراد أن يلقاه عىل خالء فيسأل حاجته، وكان  رسول اهلل    ضعيفا، وكان له حاجة إىل

معسكرا بالبطحاء، وكان جييء من الليل، فيطوف البيت، حتى إذا كان يف    رسول اهلل  

ام استوى عىل  لح، فوجه الّسحر صىّل هبم صالة الغداة، فحبسه الّطواف ذات ليلة حتى أصب

فقال: يا رسول اهلل، يل إليك حاجة، قال: إنك    راحلته عرض له الرجل، فأخذ بخطام ناقته،

ثم مض، فصىل هبم صالة   بالسوط،  خفقه  حيبسه  أن  فلام خيش  فأبى،  حاجتك،  ستدرك 

أمر،   حدث  قد  أنه  عرفوا  ذلك  فعل  إذا  وكان  القوم،  إىل  بوجهه  أقبل  انفتل  فلام  الغداة، 

، فجعل  مع القوم حوله، فقال: أين الرجل الذي جلدت آنفا؟ فأعادها رسول اهلل  فاجت

)ادنه ادنه(، حتى دنا   يقول:   الرجل يقول: أعوذ باهلل، ثم برسول اهلل، وجعل رسول اهلل  

بني يديه، وناوله السوط، فقال: )خذ بمجلدك فاقتص(. فقال:    منه، فجلس رسول اهلل  

، فقال: )إال أن تعفو(، فألقى السوط وقال: قد عفوت يا رسول اهلل،  أعوذ باهلل أن أجلد نبيه

فقام إليه أبو ذّر فقال: يا رسول اهلل، تذكر ليلة العقبة، وأنا أسوق بك، وأنت نائم، كنت إذا  

القوم،   أتاك  قد  وقلت:  بالسوط،  خفقة  فخفقتك  اعَتضت،  سقتها  وإذا  أبطأت،  سقتها 

اقتص، فهو    اهلل أن يقتص، قال: )قد عفوت(، قال:   وقلت: )ال بأس عليك(، فدعا برسول 

، ثم قال: )أهيا  ، فلقد رأيته يتضّور من جلد رسول اهلل  أحب إيّل، فجلده رسول اهلل 

 
 ( 7/68( رواه ابن حبان يف صحيحه، وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 
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 ( 1) الناس اتقوا اهلل، فو اهلل ال يظلم مؤمن مؤمنا إال انتقم اهلل تعاىل منه يوم القيامة(

يقسم قسام أقبل    عن أب سعيد اخلدري قال: بينام رسول اهلل    [ 312]احلديث:  

بعرجون كان معه، فجرح يف وجهه، فقال له رسول اهلل    رجل عليه، فطعنه رسول اهلل  

)( 2) : )تعال فاستقد 

رجال    عن عبد الرمحن بن جبري اخلزاعي قال: طعن رسول اهلل    [ 313]احلديث:  

العود الذي    ل: أوجعتني، فأقدين، فأعطاه رسول اهلل  يف بطنه، إما بقضيب، أو بسواك، قا 

يوم   يف  تشفع  أن  لعلك  عنك،  أعفو  بل  وقال:  بطنه(،  فقّبل  )استقد،  قال:  ثم  معه،  كان 

 .(3)القيامة

وأنا متخّلق بخلوق    عن سواد بن عمرو قال: أتيت رسول اهلل    [ 314]احلديث:  

فقال ورس: حّط حّط، وغشيني بقضيب يف يده يف بطني فأوجعني، فقلت: يا رسول اهلل  

القصاص، فكشف يل عن بطنه، فأقبلت أقّبله، فقلت يا رسول اهلل: دعني وأّخرها شفاعة  

 .(4)يل يوم القيامة

اهلل    [ 315]احلديث:   رسول  قال: جئت  الباهيل  أب  بن  اهلل  عبد  حّجة    يف   عن 

الوداع فألقيته واقفا عىل بعريه، فكأّن ساقه يف غرزة اجلاّمرة، فاحتضنتها فقرعني بالسوط،  

فقلت: القصاص يا رسول اهلل، فرفع الّسوط، فقبلت ساقه ورجله، وذكر حممد بن عمر  

بينام هو يسري يف الطائف إىل اجلعّرانة، وأبو رهم إىل جنبه عىل    األسلمي أن رسول اهلل  

قال أبو رهم: فوقع حرف نعيل عىل ساقه، فأوجعه، فقال   عىل ناقته،  ، ورسول اهلل  ناقته

 
 ( 7/69( رواه الدارمي وعبد بن محيد، وعبد الرزاق، سبل اهلدى)1) 

 .  48، 43/ 8والبيهقي  28/ 3( وأمحد 22والنسائي يف القسامة باب) 28/ 3( وأمحد 4536( رواه أبو داود)2) 

 .  48/ 8ه البيهقي يف السنن الكربى ( روا3) 

 ( 7/70( رواه ابن قاسم وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 



 

95 

 

: )أوجعتني، أخر رجلك، وقرع رجيل بالسوط(، فأخذين من اهلم ما تقدم،  رسول اهلل  

باجلعّرانة خرجت   فلام أصبحنا  ما صنعت،  قرآن، لعظم  ينزل يف  أن  تأخر، وخشيت  وما 

يطلبني، فلام رّوحت بالركائب سألت،   أرعى ظهري، وما هو يومي، فرقا أن يأت النبي 

اهلل    فقالوا: رسول  وأنا طلبك  فجئته،  فقد    ،  برجلك،  أوجعتني  )إنك  فقال:  أرتقب، 

نحيتك بالسوط، فخذ هذه الغنم عوضا من رضبتي(، قال: فرضاه أحب إيل من الدنيا وما  

 .(1) فيها 

قال:    [ 316]احلديث:   الشخري  اهلل  )عن مطرف بن  يصيل، ويف    رأيت رسول 

 .(3) ((2)صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء

حتت    عن عيل قال: لقد رأيتنا وما فينا قائم يصيل إال رسول اهلل    [ 317]احلديث:  

 .(4)شجرة يصيل، وهو يبكي حتى أصبح يعني ليلته

يف ليلتي حتى دخل معي يف    عن عائشة قالت: أتاين رسول اهلل    [ 318]احلديث:  

حلايف، فقال: )يا عائشة ائذين يل يف ليلتي لرب(، فقلت: إين ألحب قربك، فقام إىل ربه يف  

بلغت   قد  دموعه  رأيت  حتى  بكى،  ثم  القرآن،  فقرأ  قام،  ثم  املاء،  صب  أكثر  فام  البيت، 

ثم بكى حتى  اليمنى حتت خده،  يده  ثم وضع  األيمن،  اتكأ عىل جنبه  ثم  رأيت    حجره، 

فجاء بالل فأذنه بالصالة، فلام رآه يبكي قال: يا رسول    دموعه قد بلغت األرض، قالت:

اهلل أتبكي وقد غفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: )أفال أكون عبدا شكورا،  

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوا﴿وقال: أال أبكي وقد أنزل اهلل تعاىل الليلة:   ْيِل  إِنَّ يِف َخْلِق السَّ ْختاَِلِف اللَّ

 
 ( 7/70( رواه ابن قانع، سبل اهلدى)1) 

 وجلوفه أزيز كأزيز املرجل يعني من البكاء.   :يف رواية(  و2) 

 (  7/72( رواه أبو داود والنسائي، سبل اهلدى)3) 

 (  7/72( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)4) 
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 ( اأْلَْلَباِب  أِلُويِل  آَلَياٍت  ُجنُوهِبِْم  190َوالنََّهاِر  َوَعىَل  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اهللََّ  َيْذُكُروَن  ِذيَن  الَّ  )

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذا  اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ُروَن يِف َخْلِق السَّ َب النَّاِر  َوَيَتَفكَّ

 .(1)وويل ملن قرأ هذه اآليات ومل يتفكر فيها   ،[ 191،  190]آل عمران:   ﴾

ٍة  ﴿كان إذا قرأ:   عن قتادة أن رسول اهلل   [ 319]احلديث:   َوَيْوَم َنْبَعُث ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

 . (2)فاضت عيناه[ 84]النحل:   ﴾ ُيْسَتْعَتُبونَ َشِهيًدا ُثمَّ اَل ُيْؤَذُن لِلَِّذيَن َكَفُروا َواَل ُهْم  

قالوا:    عن ابن عباس قال: ملا قدم وفد اليمن عىل رسول اهلل    [ 320]احلديث:  

ا ) ﴿أسمعنا بعض ما أنزل عليك، فقرأ:   افَّاِت َصفًّ اِجَراِت َزْجًرا ) 1َوالصَّ ( َفالتَّالَِياِت  2( َفالزَّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَما َبْينَُهاَم َوَربُّ املََْشاِرِق )4إِهَلَُكْم َلَواِحٌد )( إِنَّ  3ِذْكًرا )  ( إِنَّا  5( َربُّ السَّ

ْنَيا بِِزينٍَة اْلَكَواكِِب )  اَمَء الدُّ نَّا السَّ ُعوَن إِىَل املإََْلِ  7( َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َماِرٍد ) 6َزيَّ مَّ ( اَل َيسَّ

( إِالَّ َمْن َخطَِف اخْلَْطَفَة  9( ُدُحوًرا َوهَلُْم َعَذاٌب َواِصٌب ) 8ُيْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ َجانٍِب )اأْلَْعىَل وَ 

َثاِقٌب  يبيّض عرق وإن دموعه لتسبقه إىل  [ 10  -  1]الصافات:    ﴾َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب  ، فإّن ما 

ىل، من خوف الذي  إنا نراك تبكي، أمن خوف الذي بعثك تبكي؟ قال: )ب حليته، فقالوا له: 

َوَلئِْن    ﴿بعثني أبكي، إنه بعثني عىل طريق مثل حد السيف، إن زغت عنه هلكت، ثم قرأ:  

 .(3) [ 86]اإلرساء:    ﴾ِشْئنَا َلنَْذَهَبنَّ بِالَِّذي َأْوَحْينَا إَِليَْك ُثمَّ اَل َِتُِد َلَك بِِه َعَلْينَا َوكِياًل 

م  [ 321]احلديث:   قال:  اخلليل  بن  صالح  اهلل  عن  رسول  رئي  أو    ا  مبتسام 

اآلية:   هذه  أنزلت  منذ  ) ﴿ضاحكا،  َتْعَجُبوَن  احْلَِديِث  َهَذا  َواَل  59َأَفِمْن  َوَتْضَحُكوَن   )

 .( 4) [ 60،  59]النجم:   ﴾ َتْبُكونَ 

 
 ( 7/72( رواه عبد بن محيد، وأبو الشيخ، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/72( رواه عبد بن محيد، وابن جرير، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/72( رواه احلكيم الَتمذي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/72( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 
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: )اللهم  عن سامل بن عبد اهلل قال: كان من دعاء رسول اهلل    [ 322]احلديث:  

تكون   أن  قبل  خشيتك،  من  وتشبعاين  الدموع،  تذرفان  تبكيان  هّطالتني،  عينني  ارزقني 

 (1) الدموع دما، واألرضاس مجرا( 

عثامن بن مظعون بعد موته،   عن عائشة قالت: قبل رسول اهلل  [ 323]احلديث:  

 .(2)حتى رأيت دموعه تسيل عىل عينيه

عن عبد اهلل بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه    [ 324]احلديث:  

أهله فقال:   رسول اهلل   قد قض؟    يعوده مع أسامة بن زيد فلام دخل وجده يف غاشية 

 .(3)قالوا: ال فبكى

احلجر، ثم وضع شفتيه    عن ابن عمر قال: استقبل رسول اهلل    [ 325]احلديث: 

 ( 4) عليه يبكي طويال، فالتفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال: )يا عمر ههنا تشكب العربات(

: اقرأ عيّل القرآن،  عن عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل   [ 326]احلديث:  

 .(5)أشتهي أن أسمعه من غريي  فقلت: يا رسول اهلل: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال:

قال: اقرأ، فافتتح النساء حتى    عن ابن مسعود أن رسول اهلل    [ 327]احلديث:  

تعاىل:   َشِهيًدا   ﴿انتهى إىل قوله   
ِ
َهُؤاَلء َعىَل  بَِك  َوِجْئنَا  بَِشِهيٍد  ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمْن  ِجْئنَا  إَِذا  َفَكْيَف 

اهللََّ  41) َيْكُتُموَن  َواَل  اأْلَْرُض  هِبُِم  ى  ُتَسوَّ َلْو  ُسوَل  الرَّ َوَعَصُوا  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَودُّ  َيْوَمئٍِذ   )

 
 .  368/ 3وابن عساكر كام يف التهذيب  96/ 2( وأبو نعيم يف احللية 165( رواه ابن املبارك يف الزهد)1) 

 ( 7/73( رواه أبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/73دى)( رواه البخاري ومسلم، سبل اهل3) 

 .  454/ 1( واحلاكم 2945( رواه ابن ماجة)4) 

 ( 7/74( رواه البخاري ومسلم وأبو داود، سبل اهلدى)5) 
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  (1) ، وقال: )حسبك(ل اهلل فدمعت عينا رسو  ،[ 42، 41]النساء:   ﴾َحِديًثا 

: )يا عائشة لو شئت لسارت  عن عائشة قالت: قال رسول اهلل    [ 328]احلديث:  

 ( 2) معي جبال الذهب(

اهلل    [ 329]احلديث:   قال رسول  قال:  أب هريرة  آل  عن  )اللهم اجعل رزق   :

 ( 3) حممد قوتا(

: )عرض عيّل رب بطحاء  عن أب أمامة قال: قال رسول اهلل    [ 330]احلديث:  

فقلت: ذهبا،  محدتك،    مكة  شبعت  فإذا  يوما،  وأشبع  يوما،  أجوع  ولكني  رب،  يا  ال 

  (4)وشكرتك، وإذا جعت ترضعت إليك، ودعوتك(

إىل أحد، فقال: )والذي    عن ابن عباس قال: التفت رسول اهلل    [ 331]احلديث:  

نفيس بيده ما يرسين أن أحدا حيّول آلل حممد ذهبا، أنفقه يف سبيل اهلل، أموت يوم أموت ما  

 ( 5)أدع منه دينارين، إال دينارين أعّدمها لدين إن كان(

قال: )لو عندي مثل أحد ذهبا ما    عن أب هريرة أن رسول اهلل  [ 332]احلديث:  

 (6)ليال، وعندي منه يشء إال شيئا أرصده لدين(رسين أن يأت عيل ثالث  

عىل وسادة حشوها ليف،    عن أم سلمة قالت: نام رسول اهلل    [ 333]احلديث: 

فقام وقد أثر بجلده، فبكيت فقال: )يا أم سلمة ما يبكيك؟( قلت: ما أرى من أثر هذه،  

 
 ( 7/74( رواه أبو يعىل، وابن أب شيبة، والنّسائي يف الكبري، سبل اهلدى)1) 

 .  95/ 5والبغوي يف التفسري  101/ 2/ 1( رواه ابن سعد 2) 

   (1055/ 18)2281/ 4( ومسلم 6460)283/ 11( رواه البخاري 3) 

   (2347)575/ 4والَتمذي  254/ 5وأمحد يف املسند  54( رواه ابن املبارك يف الزهد ص 4) 

 .  328/ 11والطرباين يف الكبري  149/ 5، 530/ 2( رواه أمحد 5) 

  (7/75( رواه البيهقي، وابن عساكر، سبل اهلدى)6) 



 

99 

 

 (1) فقال: )ال تبكي، لو أردت أن تسري معي هذه اجلبال لسارت( 

: )أتتني الدنيا خرضة  عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اهلل    [ 334]احلديث: 

حلوة، ورفعت إىل رأسها، وتزينت يل، فقلت هلا: إين ال أريدك ال حاجة يل فيك، فقالت:  

 ( 2) إنك إن نلت مني مل ينفلت مني غريك(

يقول: )لقد هبط عيل    عن ابن عمر قال: سمعت رسول اهلل    [ 335]احلديث:  

لك من السامء ما هبط عىل نبي قبيل، وال هيبط عىل أحد بعدي، وهو إرسافيل، فقال: أنا م

نبيا ملكا، فنظرت إىل   نبيا عبدا وإن شئت  إليك أمرين أن أخريك: إن شئت  رسول ربك 

 ( 3)جربيل فأومأ إيل أن تواضع، فلو أين قلت: نبيا ملكا لسارت اجلبال معي ذهبا(

أن شئت أعطيناك خزائن األرض،    ال: قيل للنبي  عن خيثمة ق  [ 336]احلديث:  

ومفاتيحها، ما مل يعط يشء قبلك، وال نعطيها أحدا بعدك، وال ينقصك ذلك مما عند اهلل  

 ( 4) شيئا، وإن شئت مجعتها لك يف اآلخرة، فقال: )امجعوها يل يف اآلخرة(

: )عرض عيل رب ليجعل يل  عن أب أمامة قال: قال رسول اهلل    [ 337]احلديث:  

بطحاء مكة ذهبا، فقلت: يا رب، ولكن أشبع يوما، وأجوع يوما، أو قال: ثالثة، أو نحو  

 ( 5) (هذا، فإذا جعت ترضعت إليك، وإذا شبعت محدتك، وشكرتك

    رسول اهلل   عن أب سعيد قال: أحّبوا املساكني، فإين سمعت  [ 338]احلديث:  

 
  (7/76( رواه أبو ذر اهلروي، سبل اهلدى)1) 

   (399( وأمحد يف الزهد)1930( الرازي يف العلل)2) 

 .  256/ 3وأبو نعيم يف احللية  348/ 12( الطرباين يف الكبري 3) 

  (7/76، سبل اهلدى)140/ 18يف التفسري  ( رواه الربقاين وابن أب شيبة، وابن جرير4) 

  (7/77( رواه ابن املبارك، سبل اهلدى)5) 
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 ( 1) يقول: )اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحرشين يف زمرة املساكني(

الناس، ال حيملنكم العرس عىل طلب    [ 339]احلديث:   أهيا  يا  قال:  عن أب سعيد 

يقول: )اللهم توّفني فقريا، وال توفني غنيا،    الرزق من غري حّله، فإين سمعت رسول اهلل  

املساكني  زمرة  يف  وعذاب  واحرشين  الدنيا،  فقر  عليه  اجتمع  من  األشقياء  أشقى  فإن   ،

 ( 2) اآلخرة(

عىل حصري فأثر يف    عن ابن مسعود قال: اضطجع رسول اهلل    [ 340]احلديث:  

جنبه، فلام استيقظ جعلت أمسح عنه، فقلت: يا رسول اهلل أال آذنتنا فبسطت شيئا يقيك  

منه، تنام عليه، فقال: )ما يل وللدنيا، ما أنا والدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف، فقال  

 (3)حتت شجرة ثم راح وتركها(

فإذا هو متكئ عىل رمال    عن عمر قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 341]احلديث:  

حصري قد أثر يف جنبه، فرفعت رأيس يف البيت، فو اهلل ما رأيت فيه شيئا يرد البرص، إال أهب  

ثالثة معلقة، وصربة من شعري، فهملت عينا عمر فقال: ما لك؟ فقلت يا رسول اهلل أنت  

أيف شك  صفوة اهلل من خلقه، وكرسى وقيرص فيام مها فيه؟ فجلس حممرا وجهه، فقال: ) 

أنت يا ابن اخلطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجلت هلم طيباتم يف حياتم الدنيا، أما ترىض  

بىل، يا رسول اهلل، فأمحد اهلل عز وجل، زاد أبو    أن تكون هلم الدنيا، ولنا اآلخرة؟( قلت:

 .(4)احلسن بن الضحاك: يا عمر لو شاء أن يسرّي اجلبال الراسيات معي ذهبا لسارت

 
   (7/77والَتمذي، سبل اهلدى) ( رواه ابن املبارك 1) 

 .  884/ 3( ابن عدي 2) 

/ 2( وقال حسن صحيح وابن ماجه  2377)588/  45والَتمذي    391/  1( وأمحد  195)54( [ ابن املبارك ص  3) 

 .  310/ 4( واحلاكم 4109)1376

  (7/77، سبل اهلدى)34/  1( وأمحد 34)( رواه البخاري ومسلم 4) 
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فنظر،    أت هبدية،  عن رجل من بني سامل أو فيهم أن رسول اهلل    [ 342:  ]احلديث 

العبد،   يأكل  فلم جيد شيئا جيعلها فيه، فقال: )ضعه يف احلضيض، فإنام هو عبد يأكل كام 

ويرشب كام يرشب العبد، لو كانت الدنيا تزن عند اهلل جناح بعوضة ما سقي الكافر منها  

 (1)(ماء

ابن عباس قال: خرج أبو بكر يف اهلاجرة إىل املسجد فسمع  عن    [ 343]احلديث:  

بذلك عمر فخرج، فقال: يا أبا بكر ما أخرجك يف هذه الساعة؟ قال: ال، واهلل ما أخرجني  

فبينام مها كذلك إذ خرج عليهام    إال اجلوع، فقال: أنا والذي نفيس بيده، ما أخرجني غريه،

بيوتك  رسول اهلل   )ما أخرجكام من  [ فقاال: اجلوع فقال: )أنا  ]فقال  الساعة؟(  ام هذه 

والذي نفيس بيده ما أخرجني غريه،( فقاموا، فانطلقوا حتى أتوا باب أب أيوب األنصاري،  

إتيان رسول اهلل   ، وأب بكر، وعمر بيت أب أيوب وذبحه هلم شاة،  فذكر احلديث يف 

يف، وقال: )يا أبا أيوب  من الشاة، ووضعه عىل رغ  وطبخه هلا، قال: فأخذ رسول اهلل  

 (2)أبلغ هذا فاطمة، فإنا مل تصب مثل هذا منذ أيام(

بيشء من الدنيا، وال    عن عائشة قالت: ما أعجب رسول اهلل    [ 344]احلديث:  

 . (3) أعجبه يشء من أمر الدنيا إال أن يكون ذا تقى

وهو عىل رسير مرمول    دخلت عىل رسول اهلل    عن أنس قال:   [ 345]احلديث:  

فانحرف   معه،  نفر  ليف، فدخل عمر يف  أدم، حشوها  بالرّشيط، وحتت رأسه وسادة من 

انحرافة، فلم ير عمر بني جنبيه وبني الرشيط ثوبا، وقد أثر الرشيط بجنب    رسول اهلل  

 
 .  225/ 13( رواه ابن أب شيبة 1) 

  (7/78(، سبل اهلدى)2038/ 140)1609/ 3( رواه البخاري ومسلم 2) 

 .  69/ 6( رواه أمحد 3) 
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: )ما يبكيك يا عمر؟ فقال: واهلل ما أبكي  فبكى عمر، فقال رسول اهلل    ، رسول اهلل  

لكوين أعلم أنك رسول اهلل، أكرم عىل اهلل من كرسى وقيرص، ومها يعيشان يف الدنيا فيام  إال  

: يا عمر أما ترىض أن  يعيشان فيه، وأنت رسول اهلل باملكان الذي أرى، فقال رسول اهلل  

 ( 1) تكون هلم الدنيا، ولنا اآلخرة،( قال: بىل، قال: )فإنه كذلك(

، وهو متكئ  رسول اهلل    قال: دخل عمر عىل عن ابن عباس    [ 346]احلديث:  

عىل حصري قد أثر يف جنبه، فقال: يا رسول اهلل لو اَتذت فراشا أدثر من هذا، فقال: )ما يل  

وللدنيا، ما مثيل ومثل الدنيا إال كراكب استظل يف يوم صائف، فاستظل حتت شجرة ساعة  

 (2)من نار، ثم راح وتركها(

فراشني،    بن أمّية قال: صنعت عائشة لرسول اهلل  عن إسامعيل    [ 347]احلديث:  

 .(3)فأبى أن يضطجع عىل واحد

قال: )ما أوحى اهلل إىل    ، أن رسول اهلل  وغريه  عن ابن مسعود   [ 348]احلديث:  

أن إيل  أوحي  ولكن  التاجرين،  وأكون من  املال،  أمجع  ِمَن  ﴿  أن  َوُكْن  َربَِّك  بَِحْمِد  َفَسبِّْح 

اِجِديَن )  .(4) [ 99،  98]احلجر:   ﴾ ( َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنُي 98السَّ

فراشني حشومها ليف    عن عائشة قالت: اَتذت لرسول اهلل    [ 349]احلديث:  

جل نزل حتت شجرة يف ظلها،  وإذخر فقال: )يا عائشة ما يل وللدنيا أنام أنا والدنيا بمنزلة ر

 ( 5)حتى إذا فاء الفيء ارحتل، فلم يرجع إليها أبدا(

 
 .  337/ 1ويف الدالئل للبيهقي  158/  2/ 1أو ابن سعد  140/ 3( أمحد 1) 

  (7/79( رواه أمحد، سبل اهلدى)2) 

  (7/79( رواه أمحد يف الزهد، سبل اهلدى)3) 

 .  939/ 3، 1897/ 5وابن عدي  78/ 4والبغوي يف التفسري  231/ 2( وأبو نعيم يف احللية 391( أمحد يف الزهد)4) 

  (7/80( رواه ابن حبان، سبل اهلدى)5) 
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يّتقي إىل فرش قط، إال    عن عائشة قالت: ما رأيت رسول اهلل    [ 350]احلديث: 

 .(1)أين أذكر أن يوم مطر ألقينا حتته بتا فكأين أنظر إىل خرق فيه ينبع منه املاء

فراش رّث غليظ، فأردت    عن عائشة قالت: كان لرسول اهلل    [ 351]احلديث: 

اهلل   لرسول  أوطأ  ليكون  آخر  فراشا  له  أجعل  عائشة؟(  أن  يا  هذا  ما  فقال:  ، فجعلته 

فراشك رّثا غليظا، فأردت أن يكون هذا أوطأ لك، فقال: )أّخريه، اثنتني،    رأيت   فقلت:

 (2)واهلل ال أقعد عليه حتى ترفعيه قال: فرفعت األعىل الذي صنعت(

يبيت الليايل املتتابعة طاويا    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 352]احلديث:  

 .(3) وأهله ال جيدون عشاء، وكان عامة خبزهم الشعري

وهو عىل حصري،    عن ابن مسعود قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 353]احلديث:  

قد أثر الرشيط يف جنبه، فقلت: لو نمت يا رسول اهلل عىل ما هو ألني من هذا، فقال: )ما يل  

لدنيا كمثل راكب مر بأرض فالة، فرأى شجرة، فاستظل حتتها، ثم  وللدنيا، إنام مثيل ومثل ا

 ( 4) راح وتركها(

وهو عىل حصري،    عن ابن عباس أن عمر دخل عيل رسول اهلل    [ 354]احلديث:  

قد أثر يف جنبه، فقال: يا رسول اهلل لو اَتذت فراشا ألني من هذا، فقال: )ما يل وللدنيا، إنام  

 ( 5)مثيل ومثل الدنيا كراكب سار يف يوم صائف، حتى أتى شجرة، ثم راح(

 
 .  58/ 6( رواه أمحد 1) 

 .  345/ 1( البيهقي يف الدالئل 2) 

/ 2/  1وابن سعد    162/  6والبغوي يف التفسري    374،  255/  1( وأمحد  3347( وابن ماجة)2360( رواه الَتمذي)3) 

   (30وأمحد يف الزهد) 113

  (7/80( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)4) 

  (7/80( رواه أبو عبد الرمحن الّسلمي، سبل اهلدى)5) 
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إذا سافر آخر عهده بإنسان من    رسول اهلل    عن ثوبان قال: كان  [ 355]احلديث:  

ول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له، فأتاها، فإذا هو بمسح  أهله فاطمة وأ

عىل باهبا، ورأى عىل احلسن واحلسني قلبني من فضة، فرجع، ومل يدخل هلا، فلام رأت ذلك  

من   القلبني  ونزعت  السَت،  فهتكت  رأى،  ما  أجل  من  عليها  يدخل  مل  أنه  ظنت  فاطمة 

، ومها يبكيان،  فقسمته بينهام، فانطلقا إىل رسول اهلل    الصبيني، فقطعتهام، فبكى الصبّيان،

، فقال: )يا ثوبان، اذهب هبذا إىل بني فالن أهل بيت باملدينة واشَت لفاطمة قالدة  فأخذه  

من عصب وسوارا من عاج قال: هؤالء أهل بيتي، وال أحب أن يأكلوا طيباتم يف حياتم  

 (1) الدنيا(

ثم طوى، ثم ظل    عن عائشة قالت: ظل رسول اهلل    [ 356]احلديث:   صائام، 

صائام، قال: )يا عائشة إن الدنيا ال تنبغي ملحمد، وال آلل حممد، يا عائشة إن اهلل تعاىل مل  

يرض من أويل العزم من الرسل إال بالصرب عىل مكروهها، والصرب عىل حمبوهبا، ثم مل يرض  

ُسِل واهلل ألصربن  مني إال أن يكلفني ما كلفهم، فقال: فَ  اْصرِبْ َكام َصرَبَ ُأوُلوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

 (2)جهدي، وال قوة إال باهلل(

الّتمرة فيقول: )لوال    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 357]احلديث:   ليصيب 

 ( 3)أخشى أنا من الصدقة ألكلتها(

اهلل    [ 358]احلديث:   رسول  أن  عمر  ابن  م  عن  جنبه  حتت  مترة  الليل  وجد  ن 

البارحة، قال: )إين   يا رسول اهلل أرقت  الليلة، فقالت بعض نسائه:  فأكلها، فلم ينم تلك 

 
 .  275/ 5( رواه أمحد يف املسند 1) 

  (7/81، سبل اهلدى)171/ 6سري البغوي يف التف و( رواه أمحد، والبيهقي يف الشعب، وابن أب حاتم والّديلمي 2) 

   (1071/ 164)752/ 2( ومسلم 2055)293/ 4( رواه البخاري 3) 
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 ( 1) وجدت مترة فأكلتها، وكان عندي متر من متر الصدقة، فخشيت أن تكون منه(

يوم بدر بنطع    عن ابن حازم األنصاري قال: أتى رسول اهلل    [ 359]احلديث:  

 (2)فقيل استظل به يا رسول اهلل فقال: )أحتبون أن أستظل بينكم بظل من نار يوم القيامة(

شئت أعطيناك خزائن    إن  عن خيثمة قال: قيل يا رسول اهلل    [ 360]احلديث:  

الدنيا ومفاتيحها مل نعطها أحدا قبلك، وال نعطيها أحدا بعدك، ال ينقصك ذلك عند اهلل  

ا ِمْن  }ل: )امجعوها يل يف اآلخرة(، فأنزل اهلل  شيئا، فقا  َتَباَرَك الَِّذي إِْن َشاَء َجَعَل َلَك َخرْيً

تَِها اأْلَْنَاُر َوجَيَْعْل َلَك ُقُصوًرا  (3)([10]الفرقان:   {َذلَِك َجنَّاٍت َِتِْري ِمْن حَتْ

فقال: )إين لست    عن عطاء بن يسار قال: تعرضت الدنيا للنبي    [ 361]احلديث:  

 ( 4) أريدك، قالت: إن مل تردين فسرييدين غريك(

  عن أم عبد اهلل بنت شداد بن أوس أنا بعثت إىل رسول اهلل    [ 362]احلديث:  

بقدح لبن عند فطره، وهو صائم فرد إليها رسوهلا، أنى لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة يل،  

فرد إليها رسوهلا، أنى لك الشاة؟ فقالت: اشَتيتها من مايل، فرشب منه، فلام كان من الغد  

أتته أم عبد اهلل، فقالت: يا رسول اهلل بعثت إليك بلبن، فرددت إيّل الرسول فيه، فقال هلا:  

 ( 5)(لك أمرت الرسل ال تأكل إال طيبا، وال تعمل إال صاحلا )بذ

اهلل    [ 363]احلديث:   قال رسول  قال:  أب هريرة  آل  عن  )اللهم اجعل رزق   :

 
 .  14/ 2واحلاكم  107/ 2/ 1وابن سعد  193، 183/ 2( امحد 1) 

  (7/81( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

  (7/82( رواه احلميدي، سبل اهلدى)3) 

 .  250، 217/ 13( ابن أب شيبة 4) 

   (7/82يف الزهد، وابن أب حاتم، واحلاكم، وابن مردويه، سبل اهلدى) ( رواه أمحد5) 
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 ( 1) حممد قوتا(

عشاء لغذاء، وال غذاء    عن عائشة قالت: ما رفع رسول اهلل    [ 364]احلديث:  

لعشاء، وال يتخذ من يشء زوجني، ال قميصني، وال رداءين، وال إزارين، وال من النعال،  

 .(2)وال رئي فارغا قط يف بيته، إّما خيصف نعال لرجل مسكني أو خييط ثوبا ألرملة

: )ما أبايل ما رددت به عن  عن األوزاعي قال: قال رسول اهلل   [ 365]احلديث: 

 (3)(اجلوع

يوم فتح مكة عىل أم هانئ    عن ابن عباس قال: دخل رسول اهلل    [ 366]احلديث:  

: )هل عندك طعام  بنت أب طالب، وكان جائعا فذكر احلديث، وفيه فقال رسول اهلل  

آكل( فقالت: إن عندي لكرسة يابسة، وإين أستحي أن أقدمها، قال: )هلّميها فكرسها يف  

فقال: )ما من أدم؟( فقالت: ما عندي يا رسول اهلل إال يشء من خل،  ماء(، فجاءته بملح،  

)نعم األدم    فقال: )هلّميه(، فلام جاءت صّبه عىل طعامه، وأكل، ثم محد اهلل تعاىل، ثم قال:

 ( 4) اخلل يا أم هانئ ال يفتقر بيت فيه خل(

،  عن السائب بن يزيد عن خالته قالت: دخلنا عىل رسول اهلل   [ 367]احلديث:  

وبني يديه طبق خوص، فيه خبز وقديد، قالت: فلام فرغ انحرف إىل فّخارة فتوضأ منها،  

 .(5)فابتدرنا وضوءه، فمنا من مضمض، ومنّا ما سكب عىل وجهه

لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول اهلل    [ 368]احلديث:   عن عتبة بن غزوان قال: 

 
  (7/85( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)1) 

  (7/85( رواه ابن اجلوزي، سبل اهلدى)2) 

   (7/85( رواه ابن املبارك يف الزهد، سبل اهلدى) 3) 

   (7/85( رواه ابن املبارك يف الزهد، سبل اهلدى) 4) 

   (7/86بكر بن أب خيثمة، سبل اهلدى) ( رواه أبو 5) 
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(1)قنا ، وما لنا طعام إال أوراق الشجر، حتى تقّرحت أشدا. 

خّبأتا    [ 369]احلديث:   التي  عائشة  صاحبة  وكانت  عميس،  بنت  أسامء  عن 

يف نسوة، فام وجدنا عنده إال قوتا، إال قدحا من لبن، فتناول    فأدخلتها عىل رسول اهلل  

منه، فقلت: ال تردي يد رسول اهلل   ناوله عائشة فاستحيت  ثم  منه،  ، فأخذته  فرشب 

)ناويل صواحبك(، فقلت: ال نشتهيه، فقال: )ال ِتمعن كذبا وجوعا(،    فرشبته، ثم قال: 

يعد ذلك كذبا؟ فقال: )إن الكذب يكتب  فقلت: إن قالت إحدانا ليشء تشتهيه ال أشتهي، أ 

 (2)كذبا، حتى الكذيبة تكتب كذيبة(

 .(3)ال يّدخر شيئًا لغد  عن أنس قال: كان رسول اهلل  [ 370]احلديث:  

إىل أحد فقال: )ما يرسين    عن ابن عباس قال: نظر رسول اهلل    [ 371]احلديث:  

أنه ذهب آلل حممد، أنفقه يف سبيل اهلل، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران، إال دينارين  

 ( 4)أعدمها للّدين إن كان(

فقال يوما: )ما عندك    عن أنس قال: كنت أخدم رسول اهلل    [ 372]احلديث:  

كان أمس، قال: )أمل أنك  يشء تطعمنا؟( قلت: نعم يا رسول اهلل، فضل من الطعام الذي  

 ( 5) أن تدع طعام يوم لغد؟(

طائران، ويف رواية: )طريان    عن أنس قال: أهدى لرسول اهلل    [ 373]احلديث:  

فقال: )ما هذا؟( قال بالل: خبأته لك يا رسول اهلل، فقال: )يا بالل ال َتف من ذي العرش  

 
  (7/86( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

  (7/86( رواه أمحد، سبل اهلدى)2) 

  (2362)580/ 4( رواه الَتمذي 3) 

 .  467/ 2( رواه أمحد 4) 

  (7/87( رواه ابن أب شيبة يف املصنف، سبل اهلدى)5) 
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 (1)دخر شيئا لغد؟(إقالال. أن اهلل تعاىل سيأت برزق كل غد، أمل أنك أن ت

وهو ساهم الوجه    عن أم سلمة قالت: دخل عيل رسول اهلل    [ 374]احلديث:  

ساهم الوجه؟ قال: )من أجل الدنانري    قالت: حسبت ذلك من وجع، قلت: ما يل أراك  

 ( 2) السبعة التي أتتنا باألمس، ومل نقسمها(

اهلل    [ 375]احلديث:   قال: دخل رسول  أب هريرة  عىل بالل فوجد عنده    عن 

صربة من متر، فقال: )ما هذا يا بالل؟( فقال: متر أدخره، فقال: )وحيك يا بالل، أو ما َتاف  

 ( 3)أن يكون له بخار يف النار؟ أنفق يا بالل، وال َتش من ذي العرش إقالال(

حنيف، وعروة بن    ن سهل بنقالت ألب أمامة بأنا  عائشة  عن    [ 376]احلديث:  

لو رأيتام رسول اهلل   قالت:    الزبري:  أو سبعة،  له، وكانت عندي ستة دراهم  يف مرض 

النبي    فأمرين نبي اهلل   أفرقها، قالت: فشغلني وجع  ثم سألني    أن  حتى عافاه اهلل، 

لقد كان  عنها، فقال: )ما فعلت، أكنت فرقت الستة الدنانري أو السبعة؟( فقلت: ال، واهلل،  

شغلني وجعك، قالت: فدعا هبا، فوضعها يف كفه، فقال: )ما ظن نبي اهلل لو لقي اهلل وهذه  

 ( 4)عنده؟(

خرج عىل أصحابه ذات يوم، ويف    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 377]احلديث:  

يده قطعة من ذهب، فقال لعبد اهلل بن عمر: ما كان قال لربه إذا مات وهذه عنده؟ فقسمها  

، والتفت إىل أحد، فقال: )والذي نفيس بيده ما يرسين أن حيول  قبل أن يموت رسول اهلل  

وعندي منه يشء، إال  هذا ذهبا وفضة آلل حممد، أنفقه يف سبيل اهلل، أبقي بعد صبح ثالثة، 

 
  (7/87واخلطيب، سبل اهلدى)( رواه ابو سعد املاليني 1) 

   (7/87( رواه ابن حبان والبيهقي، سبل اهلدى)2) 

  (7/87( رواه البيهقي، والبزار، والطرباين، وأبو يعىل، سبل اهلدى)3) 

   (7/87( رواه ابن سعد والبيهقي، سبل اهلدى)4) 
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، ويف رواية: )أموت يوم أموت أدع منه دينارين، إال دينارين أعدمها  (1)شيئا أعده لدين(

، وما ترك دينارا، وال درمها، وال عبدا،  قال ابن عباس: فامت رسول اهلل    لدين أن كان(، 

 وال وليدة. 

، فقال:  ، وعندي يشء من مترعن بالل قال: دخل رسول اهلل    [ 378]احلديث:  

 ( 2))ما هذا؟( فقلت: ادخرنا لشتائنا، فقال: )أما َتاف أن ترى له بخارا يف جهنم؟(

عىل بالل، وعنده    عن عبد اهلل بن مسعود قال: دخل رسول اهلل    [ 379]احلديث:  

أعددت ذلك ألضيافنا، قال: )أما َتشى أن    صربة من متر، فقال: )ما هذا يا بالل(، قال:

 ( 3)يكون له بخار يف نار جهنم؟ أنفق بالل، وال َتش من ذي العرش إقالال(

: )يا بالل أطعمنا(، قال: ما  عن عائشة قالت: قال رسول اهلل    [ 380]احلديث:  

بز. خبأته لك، قال: )أما إن اهلل جيعل له بخارا يف نار جهنم أنفق وال  عندي إال صربة من خ

 (4)َتش من ذي العرش إقالال(

اهلل    [ 381]احلديث:   رسول  مع  أميش  كنت  قال:  ذر  أب  املدينة    عن  رّصة  يف 

عندي مثل    فاستقبلنا أحدا، فقال: يا أبا ذر(، قلت: لّبيك يا رسول اهلل، قال: )ما يرسين أن 

ذهبا، متيض عىل ثالثة، وعندي منه دينار، إال شيئا أرصده لدين، إال أن أقول يف عباد  أحد  

 ( 5) اهلل هكذا، وهكذا(

حتى دخل بعض    عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول اهلل    [ 382]احلديث:  

 
 .  324/ 1( رواه الطرباين يف الكبري 1) 

 .  324/ 1( رواه الطرباين يف الكبري 2) 

  (88/ 7( رواه البزار، والطرباين، سبل اهلدى)3) 

  (7/88( رواه أبو ذر اهلروي يف دالئله، سبل اهلدى)4) 

  (7/88( رواه البخاري، سبل اهلدى)5) 
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)يا ابن عمر ما لك ال تأكل؟(    حيطان األنصار، فجعل يلتقط من التمر، ويأكل، فقال يل: 

يا رسول   أذق طعاما، ومل  قلت  مل  رابعة  أشتهيه، وهذه صبح  )لكني  قال:  أشتهيه،  اهلل ال 

أجده، ولو شئت لدعوت رب فأعطاين مثل ملك كرسى وقيرص، فكيف بك يا ابن عمر إذا  

  ﴿ بقيت يف قوم حيبون رزق سنتهم ويضعفون؟ قال: فو اهلل ما برحنا، وال زمنا حتى نزلت:  

ٍة اَل حَتْ  ْن ِمْن َدابَّ ِميُع اْلَعلِيُم َوَكَأيِّ اُكْم َوُهَو السَّ [  60]العنكبوت:  ﴾ِمُل ِرْزَقَها اهللَُّ َيْرُزُقَها َوإِيَّ

: )مل يأمرين بكنز الدنيا، وال اتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد هبا حياة  فقال رسول اهلل  

 (1)ىء رزقا لغد(باقية، فإن احلياة بيد اهلل، أال وإين ال أكنز دينارا، وال درمها، وال أخبّ 

النبي    [ 383]احلديث:   مؤذن  لقيت بالال  قال:  اهلل  عبد  عامر  أب  بحلب    عن 

فقال: ما كان له يشء من ذلك، إال أين الذي كنت    فقلت: حدثني كيف كانت نفقة النبي  

آت ذلك منه منذ بعثه اهلل تعاىل، إىل أن تويف، فكان إذا أتاه اإلنسان فرآه عاريا يأمرين فأنطلق،  

فأستقرض، فأشَتي الربدة، واليشء، فأكسوه وأطعمه، حتى اعَتضني رجل من املرشكني،  

أحد إال مني ففعلت، فلام كان ذات يوم    فقال: يا بالل إن عندي سعة، فال تستقرض من

يا   قال:  فلام رآين  التجار،  فإذا املرشك يف عصابة من  بالصالة،  ثم قمت ألؤذن  توضأت، 

الشهر؟  وبني  بينك  كم  ترى  أال  فقال:  غليظا،  قوال  وقال  فتجّهمني،  لبيك  قلت:    حبيش 

ليال، فآخذك بالذي عليك، فإين  مل أعطك الذي  قلت: قريب، قال: إنام بينك وبينه أربع 

أعطيتك من كرامتك، وال من كرامة صاحبك، ولكن أعطيتك لتصري يل عبدا، فأذرك ترعى  

الغنم، كام كنت قبل ذلك، فأخذ يف نفيس ما يأخذ يف أنفس الناس، فانطلقت، ثم أذنت  

إىل أهله، فاستأذنت عليه، فأذن يل،    بالصالة، حتى إذا صليت العتمة، رجع رسول اهلل  

  رسول اهلل، بأب أنت وأمي، إن املرشك الذي قلت لك إين كنت أتدّين منه قد قال:   فقلت: يا 

 
  (7/89( رواه أبو بكر احلميدي، سبل اهلدى)1) 
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كذا وكذا وليس عندك ما تقيض عني، وال عندي، وهو فاضحني، فأذن يل أن آت بعض  

هؤالء األحياء الذين أسلموا حتى يرزق اهلل تعاىل رسوله ما يقيض عني، فخرجت حتى  

حمي، ونعيل عند رأيس، واستقبلت بوجهي األفق،  أتيت منزيل فحملت سيفي وجراب ور

فكلام نمت انتبهت، فإذا رأيت عيّل ليال نمت، حتى انشق عمود الصبح األول، فأردت أن  

، فانطلقت، حتى أتيت رسول  أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بالل أجب رسول اهلل  

:  فاستأذنت، فقال النبي    ،فأتيت رسول اهلل    ، فإذا أربع ركائب عليهن أمحاهلن، اهلل  

)أبرش يا بالل، فقد جاءك اهلل تعاىل بقضائك، فحمدت اهلل تعاىل(، فقال: أمل متر عىل الركائب  

املناخات األربع؟ قال: فقلت: بىل؟ قال: فإن لك رقاهبن، وما عليهن، فإذا عليهن كسوة،  

دينك، اقض  ثم  إليك،  فاقبضهن  قال:  فدك  عظيم  له  أهداهن  ففعلت،    قال:  وطعام، 

صىل   إذا  حتى  الصبح،  تأذين صالة  إىل  عدت  ثم  عقلتهن،  ثم  أمحاهلن،  عنهن  فحططت 

صالة الصبح، خرجت إىل البقيع، فجعلت أصبعي يف أذين، فناديت، وقلت:    رسول اهلل  

دينا فليحرض، فام زلت أبيع وأقيض حتى مل يبق عىل رسول    من كان يطلب من رسول اهلل  

األرض،    اهلل   يف  إىل  دين  انطلقت  ثم  ونصف،  أوقية  أو  أوقيتان،  عندي  فضل  حتى 

فسلمت عليه،    قاعد يف املسجد وحده  املسجد وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول اهلل  

، فلم يبق  فقال يل: )ما فعل ما قبلك؟( قلت: قض اهلل كل يشء كان عىل رسول اهلل  

ي منها، فلست بداخل عىل أحد  يشء، فقال: )فضل يشء؟( قلت: نعم، قال: )انظر أن ترحين

من أهيل حتى ترحيني منها، فلم يأتنا أحد(، فبات يف املسجد، حتى أصبح، وظل يف املسجد  

اليوم الثاين، حتى إذا كان يف آخر النهار جاء راكبان، فانطلقت هبام فكسوتام وأطعمتهام،  

ك اهلل منه، فكرب،  حتى إذا صىّل العتمة دعاين، فقال: )ما فعل ما قبلك؟( قلت: قد أراح

ومحد اهلل شفقا من أن يدركه املوت وعنده ذلك، ثم تبعته حتى جاء أزواجه، فسلم عىل  
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 .(1) امرأة امرأة حتى أتى مبيته فهذا الذي سألتني عنه

عن عائشة قالت: كان يأت علينا الشهر، وما نوقد فيه نارا، إنام هو    [ 384]احلديث:  

 .(2)حمالتمر واملاء، إال أن نؤتى بالل

أيام متتابعات،    عن عائشة قالت: ما شبع آل حممد من خبز بّر ثالثة  [ 385]احلديث:  

 .(3)حتى قبض

آل حممد    [ 386]احلديث:   ما أكل  قالت:  إال    عن عائشة  يوم واحد  أكلتني يف 

 .(4) إحدامها متر

إىل    [ 387]احلديث:   لننظر  إنا  أختي،  ابن  يا  لعروة:  تقول  كانت  أنا  عائشة  عن 

نار،    اهلالل، ثم اهلالل، ثم اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين، وما أوقد يف أبيات رسول اهلل  

قلت: يا خالة فام كان يعّيشكم؟ قالت: األسودان: التمر واملاء، إال أنه قد كان لرسول اهلل  

  م منائح، وكانوا يرسلون إىل رسول اهلل  جريان من األنصار، وكانت هل    ،من ألبانا

 .(5)فيسقيناه

اهلل    [ 388]احلديث:   رسول  تويف  قالت:  عائشة  من    عن  الناس  شبع  حني 

 .(6)األسودين، التمر واملاء

عن عائشة أنا كانت تقول لعروة وايم اهلل، يا ابن أختي إن كان    [ 389]احلديث:  

 
 .  350/ 1والطرباين يف الكبري   260/ 1ويف الدالئل   81/ 6( رواه البيهقي يف السنن الكربى 1) 

 .  وغريمها  (26  2970)2282/ 4( ومسلم 5416،)49/ 9( البخاري 2) 

 .  وغريمها  (26  2970)2282/ 4( ومسلم 5416،)49/ 9( البخاري 3) 

 .  وغريمها  (26  2970)2282/ 4( ومسلم 5416،)49/ 9( البخاري 4) 

 .  وغريمها  (26  2970)2282/ 4( ومسلم 5416،)49/ 9( البخاري 5) 

 .  وغريمها  (26  2970)2282/ 4( ومسلم 5416،)49/ 9( البخاري 6) 
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نار، ال يكون إال أن حوالينا أهل دور    يوقد يف بيت رسول اهلل  يمر عىل آل حممد الشهر مل  

  فكل يوم يبعثون إىل رسول اهلل    - جزاهم اهلل خريا يف احلديث والقديم  -من األنصار

وما يف رىّف من    من ذلك، ولقد تويف رسول اهلل    بغزيرة شياههم، فينال رسول اهلل  

طعام يأكله ذو كبد إال قريبا من شطر شعري، فأكلت منه حتى طال عيّل، ال تغني وكلته عني،  

 .(1) فيا ليتني مل آكله، وأيم اهلل، وكان ضجاعه من أدم حشوه ليف 

غداء لعشاء، وال عشاء    عن عائشة قالت: ما رفع رسول اهلل    [ 390]احلديث:  

زوجني ال قميصني، وال رداءين، وال إزارين، وال من النعال    لغداء قط، وال اَتذ من يشء

 .(2)وال رئي فارغا قط يف بيته، إما خيصف نعال لرجل مسكني أو خييط ثوبا ألرملة

اهلل    [ 391]احلديث:   رسول  شبع  ما  بيده،  نفيس  والذي  قال:  هريرة  أب    عن 

 .(3)وأهله ثالثة أيام تباعا من خبز حنطة، حتى فارق الدنيا 

  عن أب هريرة قال: ما كان يفضل عند أهل بيت رسول اهلل    [ 392]احلديث:  

 .(4)خبز الشعري

عن عائشة قالت: والذي بعث حممدا باحلق نبيا ما رأى منخال،    [ 393]احلديث:  

وال أكل خبزا منخوال، منذ بعثه اهلل إىل أن قبض، قيل، كيف كنتم تصنعون؟ قالت: كنا  

 .(5)نقول أّف أّف 

 
  (7/92أمحد، سبل اهلدى)رواه ( 1) 

  (7/92( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

   (2976/ 32)2281/ 4( مسلم 6454، 5416)460/ 9( البخاري 3) 

  (2359( الَتمذي)4) 

  (7/93( رواه أمحد، سبل اهلدى)5) 
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 .(1)دقيق قط عن أب الدرداء قال: مل يكن ينخل لرسول اهلل  [ 394]احلديث:  

من الدنيا، ومل    خرج رسول اهلل    :عن عبد الرمحن بن عوف قال  [ 395]احلديث:  

 .(2)يشبع هو، وال أهله من خبز الشعري

يف يوم شبعتني حتى    عن سهل بن سعد قال: ما شبع رسول اهلل    [ 396]احلديث:  

 .(3) فارق الدنيا 

 . (4) ، وهو يف قميص القطنعن عائشة قالت: مات رسول اهلل    [ 397]احلديث:  

من خبز    عن عائشة قالت: ما كان يبقى عىل مائدة رسول اهلل    [ 398]احلديث:  

 .(5)الشعري قليل وال كثري

قالت: ما رفعت مائدة رسول اهلل    [ 399]احلديث:   من بني يديه،    عن عائشة 

 .(6)وعليها فضلة من طعام قط

كان يبيت الليايل املتتابعة طاويا،    عن ابن عباس أن رسول اهلل   [ 400]احلديث: 

 .(7)وأهله ال جيدون عشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعري

خبز    عن أب أمامة قال: ما كان يفضل من أهل بيت رسول اهلل    [ 401]احلديث:  

 .(8) الشعري

 
  (7/93( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

  (7/93( رواه البزار، سبل اهلدى)2) 

  (7/93( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

  (7/93( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)4) 

   (7/93( رواه الطرباين يف األوسط، سبل اهلدى) 5) 

   (7/93األوسط، سبل اهلدى) ( رواه الطرباين يف 6) 

   (30وأمحد يف الزهد) 113/ 2/ 1وابن سعد  255/ 1( وأمحد 3347( وابن ماجة)2360( الَتمذي)7) 

  (7/94( رواه أمحد وابن سعد والَتمذي، سبل اهلدى)8) 



 

115 

 

من خبز مأدوم    : ما شبع آل حممد  قال   عن عمران بن حصني   [ 402]احلديث:  

 .(1)حتى مض لسبيله

من غداء وعشاء    ما شبع رسول اهلل    : قال   عن عمران بن حصني   [ 403]احلديث:  

 .(2) حتى لقي ربه

  عن أنس بن مالك أن فاطمة جاءت بكرسة خبز إىل رسول اهلل    [ 404]احلديث:  

هبذه الكرسة،  فقال: )ما هذه الكرسة؟( قالت: قرصة خبزتا، فلم تطب نفيس إال أن آتيك  

 (3)(فقال: )أّما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثالثة أيام

ضيفا، فأرسل إىل    أضاف إىل رسول اهلل    :عن ابن مسعود قال   [ 405]احلديث: 

أزواجه يبتغي عندهن طعاما، فلم جيد عند واحدة منهن شيئا، فقال: )اللهم إين أسألك من  

فضلك ورمحتك، فإنه ال يملكها إال أنت،(، فأهديت إليه شاة مصلّية ورغف، فأكل منها  

الّصّفة حتى شبعوا، فقال: )إنا سألنا اهلل تعاىل من فضله ورمحته  د  فهذا فضله، وق  - أهل 

 ( 4) (ادخر لنا رمحته(، ويف رواية: )ونحن ننتظر الرمحة

عن مرسوق قال: دخلت عىل عائشة يوما، فدعت بطعام فقالت    [ 406]احلديث:  

املؤمنني؟    يل: أم  يا  أبكي إال بكيت، قال: قلت مل  أن  كل فلقّل ما أشبع من طعام، فأشاء 

يف يوم مرتني من خبز   اهلل ، ما شبع رسول  أذكر احلال التي فارقها رسول اهلل   قالت:

 .(5)شعري

 
  (7/94( رواه أمحد، سبل اهلدى)1) 

  (7/94( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

  (7/94وأبو داود، سبل اهلدى)( رواه أمحد، وابن سعد 3) 

  (7/94( رواه البيهقي، وأبو داود الطياليس، وابن سعد، سبل اهلدى)4) 

  (7/94( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)5) 
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قالت: ما شبع آل حممد ثالثة أيام من خبز الرّب حتى  عائشة  عن    [ 407]احلديث:  

، فلام املوت، وما زالت الدنيا علينا عرسة كدرة حتى مات رسول اهلل    ذاق رسول اهلل  

 .(1)مات أنصبت علينا صبا 

مل جيتمع له غداء وال عشاء من خبز    ن النبي  إعن أنس قال:    [ 408]احلديث:  

 .(2) وحلم إال عىل ضفف

  : كان الرجل إذا قدم عىل رسول اهلل  قال  عن طلحة بن عمرو،  [ 409]احلديث:  

فلم يكن له عريف يف املدينة نزل بأصحاب الّصّفة، وكان يل هبا قرناء، فكان جيري علينا من  

يف بعض الصلوات إذ    كل يوم اثنني مّدان من متر، فبينا رسول اهلل    عند رسول اهلل  

فلام قض رسول اهلل  ،  فقال: يا رسول اهلل أحرق بطوننا التمر وَترقت عنا اخلنف،  ناداه مناد

  الة قام فحمد اهلل، وأثنى عليه، ثم ذكر ما لقي من قومه من الشدة، قال: )مكثت  الص

أنا وصاحبي بضعة عرش يوما، ما لنا طعام غري الربير حتى قدمنا عىل إخواننا من األنصار  

فواسونا يف طعامهم ومعظم طعامهم التمر واللبن، والذي ال إله إال هو، لو أجد لكم اخلبز  

   (3)دثورا( واللحم ألطعمتكموه

عن عائشة قالت: لو أردت أن أخربكم بكل شبعة شبعها رسول    [ 410]احلديث:  

 .(4)حتى مات، لفعلت اهلل 

عن عائشة قالت: إنه ليأت عىل آل حممد الشهر ما خيتبزون خبزا    [ 411]احلديث:  

 
  (7/94( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

  (7/95( رواه ابن أب شيبة، وأمحد، وأبو يعىل، والَتمذي يف الشامئل، وابن سعد، سبل اهلدى)2) 

  (95/ 7( رواه الّطرباين، والبّزار، سبل اهلدى)3) 

  (7/95( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)4) 
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 .(1)وال يطبخون طبخا 

عن عائشة قالت: أهديت لنا ذات يوم يد شاة من بيت أب بكر،    [ 412]احلديث:  

وأحّزها،    وحيّزها، أو يمسكها عىل رسول اهلل    فو اهلل إين ألمسكها عىل رسول اهلل  

قالت: لو كان عندنا دهن مصباح ألكلناه، إن كان ليأت عىل آل حممد    قيل عىل غري مصباح؟

 .(2)يه برمةالشهر ما خيبزون فيه خبزا، وال يطبخون ف

ومل يشبع هو، وال أهله من    عن أب هريرة قال: مات رسول اهلل    [ 413]احلديث:  

 .(3)خبز الشعري

من الكرس اليابسة، حتى    عن أب هريرة قال: ما شبع رسول اهلل    [ 414]احلديث:  

 .(4) فارق الدنيا، وأصبحتم تذرون الدنيا 

، فقال: )ما  عن أم أيمن أنا غربلت دقيقا تصنعه لرسول اهلل    [ 415]احلديث:  

 ( 5) هذا؟( قالت: طعام نصنعه يف أرضنا، فأحببت أن أصنع لك رغيفا، قال: )رّديه(

الناس فقال: )واهلل ما أمسى    عن احلسن قال: خطب رسول اهلل    [ 416]احلديث:  

ما قاهلا رسول اهلل   أبياته، واهلل  لتسعة  آل حممد صاع من طعام  استقالال لرزق اهلل    يف 

 ( 6) تعاىل، ولكن أراد أن تتأسى به أمته(

بخبز شعري وله هالة ولقد    عن أنس قال: مشيت إىل رسول اهلل    [ 417]احلديث:  

 
  (7/95( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

  (7/95( رواه ابن سعد وأمحد وابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

  (7/96( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

  (7/96( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

  (7/96ابن أب الدنيا، سبل اهلدى)( رواه 5) 

  (7/96( رواه أبو احلسن بن الضحاك وابن سعد، سبل اهلدى)6) 
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يقول: )ما أصبح آلل حممد، وال أمسى يف آل حممد إال صاع، وإنن يومئذ لتسعة  سمعته  

 (1)أبيات(

عن نوفل بن إياس اهلذيل قال: أتينا يف بيت عبد الرمحن ابن عوف    [ 418]احلديث:  

فقال: يبكيك؟  ما  قلت:  الرمحن،  عبد  بكى  فلام وضعت  وحلم،  خبز  فيها  مات    بصحيفة 

 .(2) أهله من خبز الشعري، وال أرانا أّخرنا ملا هو خري لنا ومل يشبع هو وال  رسول اهلل 

 .(3) ما فيها خبز وال حلم  عن أنس قال: شهدت وليمة للنبي  [ 419]احلديث:  

يلتوي يومه من اجلوع، ما    عن عمر قال: لقد رأيت رسول اهلل    [ 420]احلديث:  

 .( 4) جيد من الّدقل ما يمأل به بطنه

وهو يصيل جالسا،   عن أب هريرة قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 421]احلديث:  

قلت: يا رسول اهلل ما أصابك؟ قال: )اجلوع(، فبكيت قال: )ال تبك يا أبا هريرة، فإن شدة  

 ( 5)إذا احتسب يف دار الدنيا( -يعني يوم القيامة  - اجلوع ال تصيب اجلائع

يف يوم مرتني، حتى لقي    عن عائشة قالت: ما شبع رسول اهلل   [ 422]احلديث: 

فعنا له فضل طعام عن شبع، حتى لقي اهلل، إال أن يرفعه لغائب، فقيل هلا:  اهلل تعاىل، وال ر

ما كانت معيشتكم؟ قالت: األسودان املاء والتمر، قالت: وكان لنا جريان من األنصار هلم  

 . (6) ربائب منائح يسقونا من لبنها، جزاهم اهلل تعاىل خريا

 
  (7/96(، وأبو الشيخ، والربقاين، سبل اهلدى)2069)302/ 4 ( رواه مسلم والبخاري1) 

   (7/96( رواه الَتمذي وابن سعد، سبل اهلدى)2) 

  (7/96( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

  (7/97بن سعد، سبل اهلدى )(  رواه ا4) 

  (7/97( رواه ابن أب الّدنيا وأبو سعد املاليني وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)5) 

  (7/98(  رواه ابن سعد، سبل اهلدى )6) 
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يوما بطعام سخني، فأكل،   عن أب هريرة قال: أتى رسول اهلل    [ 423]احلديث: 

 ( 1)فلام فرغ قال: )احلمد هلل ما دخل بطني طعام سخني منذ كذا وكذا(

فقال: إين جمهود    عن أب هريرة قال: جاء رجل إىل رسول اهلل    [ 424]احلديث:  

أرسل إىل أخرى،  فأرسل إىل بعض نسائه فقالت: والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماء، ف

اهلل   رسول  فقال  ذلك،  مثل  كلهن  قال  حتى  ذلك،  مثل  هذا  فقالت:  يضيف  )من   :

اهلل   رسول  يا  أنا  فقال:  األنصار  من  رجل  فقام  فقال  الليلة؟(  رحله.  إىل  به  فانطلق   ،

 .(2)المرأته: أعندك يشء؟ فقالت: ال، إال قوت صبياين

قال: دخلت عىل    [ 425]احلديث:   أم  عن مرسوق  يا  تبكي، فقلت:  عائشة وهي 

  قالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إال بكيت، وذلك ألن رسول اهلل    املؤمنني ما يبكيك؟

 .(3)كانت تأت عليه أربعة أشهر ما يشبع من خبز برّ 

  رسول اهلل    عن جعفر بن سليامن عن اجلريري قال: بلغني أن   [ 426]احلديث:  

يا رسول اهلل   بطنه، فقال له الرجل:  مز رسول اهلل كان جالسًا مع رجل من أصحابه، فغ

ليدخل   الرجل  فقام  اجلوع(،  جعار  هو  إنام  )ال،  فقال:  بطنك؟  أتشتكي  وأمي  أنت  بأب 

حيطان األنصار، فرأى رجال من األنصار يسقي سقاية فقال له: هل لك أن أسقي لك بكل  

سقاية مترة جيدة؟ قال نعم، قال: فوضع الرجل كساءه، ثم أخذ يسقي وهو رجل قوي،  

بتهر وعي فجعل يَتّوح، ثم فتح حجره، وقال: عّد يل متري، قال: فعّد  فسقي مليا، حتى ا

منه قبضة،    فقبض رسول اهلل    له نحوا من املّد فجاء به، حتى نثره بني يدي رسول اهلل  

 
   (7/98( رواه ابن ماجة، سبل اهلدى)1) 

   (7/98( رواه ابن ماجة، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/98( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 . 
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أراك    ثم قال: اذهبوا هبذا إىل فالنة، واذهبوا هبذا إىل فالنة، فقال الرجل: يا رسول اهلل  

: )ألست تقرأ هذه اآلية؟( قال فقلت آّية آية يا  ل رسول اهلل  تأخذ منه، وال ينقص، فقا 

اِزِقنيَ }رسول اهلل؟ قال: قول اهلل تعاىل:    َفُهَو خُيْلُِفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ
ٍ
ء ]سبأ:    {َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن يَشْ

 .(1) قال أشهد أنام هو من اهلل تعاىل  [39

: )يا عائشة هلمي إىل غذاءك  عن عائشة قالت: ربام قال النبي   [ 427]احلديث:  

 (2)املبارك، وربام مل يكن إال التمرتني(

رأى رغيفا مرّققا بعينه،    عن أنس قال: ما أعلم أن رسول اهلل    [ 428]احلديث:  

 .(3) حتى حلق بربه، وال شاة سميطا قط

طعامان قط،    عن عائشة قالت: ما اجتمع يف بطن رسول اهلل    [ 429]احلديث:  

 .(4)إن أكل حلام مل يزد عليه، وإن أكل مترا مل يزد عليه، وإن أكل خبزا مل يزد عليه

هريرة  [ 430]احلديث:   أبو  اهلل    : قال  رسول  ذلك  قيل جيوع،    كان  وكيف   :

لذلك، فال يأكل طعاما قط إال ومعه  اجلوع؟ قال: لكثرة من يغشاه، وأضيافه، وقوم يلزمونه  

أصحابه، وأهل احلاجة يشبعون يف املسجد، فلام فتح اهلل عز وجل خيرب اتسع الناس بعض  

االتساع، ويف األمر بعض ضيق، واملعاش شديد، وهي بالد ال زرع فيها، إنام طعام أهلها  

 .(5)التمر، وعىل ذلك أقاموا

اخلندق. وأصحابه قد    رسول اهلل    عن ابن عباس قال: احتفر   [ 431]احلديث:  

 
  (7/100( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

  (7/100( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)2) 

  (7/100( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

  (7/100( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

  (7/101( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)5) 



 

121 

 

 . (1) شدوا احلجارة عىل بطونم من اجلوع

يوما    عن جبري بن نفري قال: قال أبو البجري: أصاب رسول اهلل    [ 432]احلديث:  

يوم   عارية  جائعة  طاعمة،  ناعمة  نفس  رّب  )يا  وقال:  حجرا،  بطنه  عىل  فوضع  اجلوع، 

 ( 2) القيامة(

اهلل    [ 433]احلديث:   رسول  كان  قال:  هريرة  أب  من    عن  باحلجر  يشد حبليه 

 .(3) الغرث

اهلل    [ 434]احلديث:   رسول  مكث  قال:  جابر  حيفرون    عن  وهم  وأصحابه، 

قد شد عىل    ا طعاما، قال جابر: فحانت مني التفاتة فإذا رسول اهلل  اخلندق ثالثا مل يذوقو

فوجدته قد وضع    بطنه حجرا من اجلوع، ولفظ أب نعيم يف احللية. نظرت إىل رسول اهلل  

 .(4)بينه وبني إزاره حجرا ليقيم به صلبه من اجلوع

اجلوع،    شكونا إىل رسول اهلل    عن أنس قال: قال أبو طلحة:   [ 435]احلديث:  

 . (5) عن حجرين ورفعنا عن حجر حجر، فرفع النبي 

اهلل    [ 436]احلديث:   رسول  جئت  قال:  أنس  مع    عن  جالسا  فوجدته  يوما 

فقلت   حجر،  عىل  أشّد  أنا  أسامة:  قال  بعصابة،  بطنه  عىل  عصب  وقد  حيدثهم،  أصحابه 

 .(6)من اجلوع بطنه؟ قالوا:  لبعض أصحابه: مل عصب رسول اهلل 

 
  (7/101اهلل ابن أمحد يف زوائد املسند، سبل اهلدى)( رواه عبد 1) 

  (7/102( رواه البيهقي وابن عساكر، سبل اهلدى) 2) 

 .  114/ 2/ 1( رواه ابن سعد 3) 

  ( 7/103( وأبو يعىل، سبل اهلدى)4101)456/ 7( رواه أمحد والبخاري البخاري 4) 

   (7/103( رواه الَّتمذي، سبل اهلدى)5) 

 .  65،  51/ 1( وأمحد 2039/ 143)1612/ 3( رواه مسلم 6) 
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خرج ذات يوم، فإذا هو   أن رسول اهلل  وغريه  عن ابن مسعود    [ 437]احلديث: 

بأب بكر وعمر، فقال: )ما أخرجكام من بيوتكام هذه الساعة؟( قاال: اجلوع يا رسول اهلل،  

الذي أخرجكام، فقوما(، فقاما معه، فأتى منزل أب   بيده، ألخرجني  قال: )والذي نفيس 

داره قالت امرأته:  أيوب األنصاري، وقال ابن عمر منزل أب اهليثم بن الّتيهان، فلام انتهوا إىل  

: )أين أبو أيوب؟( فقالت امرأته: يا نبي اهلل يأتيك  مرحبا بنبي اهلل، وبمن معه، قال النبي  

، فقال: احلمد هلل، ما  الساعة، انطلق يستعذب املاء، فجاء أبو أيوب، فنظر إىل رسول اهلل  

ت تقطع لنا هذا  : )ما أرد أحد اليوم أكرم أضيافا مني فانطلق فقطع عذقا، فقال النبي  

إال اجتنيت لنا من متره(، قال: أحببت يا رسول اهلل أن تأكلوا من متره، وبرسه، ورطبه، ثم  

: )إياك واحللوب(، فذبح هلم، فشوى نصفه، وطبخ نصفه،  أخذ املدية، فقال رسول اهلل  

، أخذ من اجلدي، فجعله يف رغيف، وقال: )يا أبا أيوب  فلام وضع بني يدي رسول اهلل 

أبلغ هبذا فاطمة ألنا مل تصب مثل هذا منذ أيام(، فذهب به أبو أيوب إىل فاطمة، فلام أكلوا  

ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ    }: )إن هذا هلو النعيم الذي تسألون عنه، قال اهلل تعاىل:  وشبعوا، قال النبي  

لقيامة(، فكرب ذلك عىل  فهذا النعيم الذي تسألون عنه يوم ا   [8]التكاثر:    {َيْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيمِ 

: )إذا أصبتم مثل هذا فرضبتم بأيديكم فقولوا باسم اهلل، فإذا أصحابه، فقال رسول اهلل  

شبعتم فقولوا احلمد هلل الذي هو أشبعنا، وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا كفاف هلذا( فأخذ  

سئولون عن  عمر العذق فرضب هبا األرض حتى تناثر البرس، ثم قال: يا رسول اهلل وأنا مل 

هذا يوم القيامة؟ قال: )نعم، إال من ثالث: كرسة يسد هبا الرجل جوعته، أو ثوب يسَت به  

 ( 1) عورته، أو حجر يدخل فيه من القّر واحلّر(

،  عن عائشة أنا نصبت سَتا فيه تصاوير، فدخل رسول اهلل    [ 438]احلديث:  

 
   (7/103( رواه مسلم واألربعة والبّزار، وابن املنذر، وابن أب حاتم واحلاكم، سبل اهلدى)1) 
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 .(1) يَتفق عليهام  فنزعه، قالت: فقطعه وسادتني، وكان رسول اهلل 

أتى فاطمة، فوجد عىل باهبا سَتا،    عن ابن عمر أن رسول اهلل   [ 439]احلديث:  

فلم يدخل، قال: وقّل ما كان يدخل إال بدأ هبا، فجاء عيّل فرآها معتمة فقال: إن فاطمة  

اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها، فقال: )ما أنا والدنيا(، أو )ما أنا الّرقم(، فذهب  

تأمرين؟ قال: )قل    : ل اهلل  فقالت: قل لرسو  عيّل إىل فاطمة، فأخربها بقول رسول اهلل  

هلا فلَتسل به إىل بني فالن(، ورواه من طريق آخر، فقيل للحسن، وما كان ذلك السَت؟  

 .(2)قال: قرام عرب ثمنه أربعة دراهم، كانت تنرشه يف مؤخر البيت

مل يَتك يف بيته شيئا فيه تصاليب إال    عن عائشة أن رسول اهلل    [ 440]احلديث:  

 .(3)هتكه

عن عائشة قالت المرأة عليها مخرق فيها صليب: انزعي هذا من   [ 441]احلديث:  

 .(4) كان إذا رآه يف ثوب قصه ثوبك فإن رسول اهلل 

من سفر وقد سَتت عىل    عن عائشة قالت: قدم رسول اهلل    [ 442]احلديث:    

باب درنوكا، ويف لفظ نمطا فيه اخليل ذوات األجنحة، فلام قدم ورأى النّمط عرفت الكراهة  

يف وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: )إن اهلل مل يأمرنا أن نكسوا احلجارة والطني(،  

 .(5)قالت: فقطعنا منها وسادتني، وحشوتام ليفا، فلم يعب ذلك عيلّ 

وهو   عن حبة وسواء خالد ابني اخلزاعي قال: أتينا رسول اهللَّ  [ 443]احلديث:  

 
 (  7/360( رواه أبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/360( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)2) 

 ( 5952)385/ 10( رواه البخاري 3) 

 ( 7/360( رواه أمحد، سبل اهلدى)4) 

 ( 2107)1666/ 3( ومسلم 5954)386/ 10( البخاري 5) 
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تززت   ما  اخلري  من  تيأسا  )ال  وقال:  بنا،  دعا  فرغ  فلام  فأعناه  بناء،  يبني  أو  عمال  يعمل 

 (1) رؤوسكم إّن اإلنسان ولدته أمه أمحر ليس عليه قرش، ثّم يرزقه اهللَّ عز وجل(

اهللَّ    عن صفية  [ 444]احلديث:   كان رسول  قالت:  حيي  فأتيت    بنت  معتكفا 

أزوره ليال فحّدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي يقّبلني، وكان مسكنها يف دار أم أسامة بن  

اهللَّ   : )عىل  أرسعا فقال رسول اهللَّ    زيد فمّر رجالن من األنصار، فلام رأيا رسول 

اهللَّ! يا رسول اهللَّ وكرب عليهام فقال: )إن  رسلكام، إنا لصفية بنت حيّي(، فقاال: سبحان  

 ( 2)  الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الّدم، وإيّن خشيت أن يقذف يف قلوبكام رشا أو شيئا(

مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل    عن أنس قال: بينام رسول اهللَّ    [ 445]احلديث:  

فقال: )يا فالن هذه زوجتي فالنة( قال: من كنت أظّن به، فلم أظّن بك    فدعاه النبي  

 (3) قال: )إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الّدم(

اهللَّ    [ 446]احلديث:   رسول  أن  عائشة  من    عن  إليه  هاجر  من  يمتحن  كان 

تعاىل:   اهللَّ  بقول  اآلية  إِذَ   ﴿املؤمنات هبذه  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  ُمَهاِجَراٍت  َياَأهيُّ املُْْؤِمنَاُت  َجاَءُكُم  ا 

قال  ،  فمن أقرت هبذا الرشط من املؤمنات  [10]املمتحنة:    ﴾َفاْمَتِحُنوُهنَّ اهللَُّ َأْعَلُم بِإِياَمِنِنَّ  

كالما وال واهللَّ ما مست يده امرأة قّط يف املبايعة ما بايعهن   (،)قد بايعتك  :هلا رسول اهللَّ  

 ( 4) تك عىل ذلك( إال بقوله قد بايع

 ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية: 

كاف لك يف االسوة،    ولقد كان يف رسول اهلل  ):  اإلمام عيل   قال  [ 447]احلديث:  

 
   (9/392(  رواه أمحد، سبل اهلدى )1) 

   (9/392(  رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى )2) 

   (9/392دى )(  رواه أمحد ومسلم والبخاري يف األدب وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهل 3) 

  (9/392(  رواه البخاري، سبل اهلدى )4) 
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ودليل لك عىل ذم الدنيا وعيبها، وكثرة خمازهيا ومساوهيا، إذ قبضت عنه أطرافها، ووطئت  

وكان يلبس ويطعم أخشن مما ألبس    لغريه أكنافها، وفطم من رضاعها، وزوي عن زخارفها 

بنبيك   .. وأطعم االطيب    فتأس  تعزى،  االطهر  ملن  وعزاء  تأسى،  ملن  اسوة  فيه  فإن   ،

، واملقتص الثره، قضم الدنيا قضام، ومل يعرها  ب العباد إىل اهلل تعاىل املتأيس بنبيه  وأح

أن   فأبى  الدنيا  بطنا، عرضت عليه  الدنيا  الدنيا كشحا، وأمخصهم من  أهل  طرفا، أهضم 

يقبلها، وعلم أن اهلل سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره،  

إال حبنا ما أبغض اهلل وتعظيمنا ما صغر اهلل لكفى به شقاقا هلل، وحمادة عن  ولو مل يكن فينا  

يأكل عىل االرض، وجيلس جلسة العبد وخيصف بيده    أمر اهلل، ولقد كان رسول اهلل  

نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب احلامر العاري، ويردف خلفه، ويكون السَت عىل باب بيته  

يا  فيقول:  التصاوير  فيه  إليه    فتكون  إذا نظرت  غيبيه عني، فإين  ـ  أزواجه  ـ الحدى  فالنة 

أن   وأحب  نفسه،  من  وأمات ذكرها  بقلبه،  الدنيا  فأعرض عن  وزخارفها،  الدنيا  ذكرت 

تغيب زينتها عن عينه، لكيال يتخذ منها رياشا، وال يعتقدها قرارا، وال يرجوا فيها مقاما،  

عن البرص، وكذلك من أبغض شيئا  فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها  

إليه، وأن يذكر عنده، ولقد كان يف رسول اهلل   ما يدلك عىل مساوي    أبغض أن ينظر 

الدنيا وعيوهبا، إذ جاع فيها مع خاصته، وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته، فلينظر ناظر  

م، وإن قال:  بذلك أم أهانه؟ فإن قال: أهانه فقد كذب والعظي   بعقله أكرم اهلل حممدا  

منه،   الناس  أقرب  له، وزواها عن  الدنيا  بسط  حيث  أهان غريه  قد  اهلل  أن  فليعلم  أكرمه 

  فتأسى متأس بنبيه، واقتص أثره، وولج موجله، وإال فال يأمن اهللكة، فإن اهلل جعل حممدا

    اآلخرة وورد  مخيصا،  الدنيا  من  خرج  بالعقوبة،  ومنذرا  باجلنة  ومبرشا  للساعة،  علام 

مض لسبيله، وأجاب دعي ربه، فام أعظم منة اهلل عندنا    ام، مل يضع حجرا عىل حجر حتىسلي
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 .(1)حني أنعم علينا به سلفا نتبعه، وقائدا نطأ عقبه

عباءة، وكانت مرفقته    كان فراش رسول اهلل  قال اإلمام عيل:    [ 448]احلديث:  

ادم حشوها ليف، فثنيت ذات ليلة، فلام أصبح قال: لقد منعني الليلة الفراش الصالة، فأمر  

 .(2)عليه السالم أن جيعل بطاق واحد

دنانري فتقاضاه    : إن هيوديا كان له عىل رسول اهلل  قال اإلمام عيل   [ 449]احلديث:  

فقال له: يا هيودي ما عندي ما أعطيك فقال: فإين ال افارقك يا حممد حتى تقضيني، فقال:  

إذا أجلس معك، فجلس معه حتى صىل يف ذلك املوضع الظهر والعرص واملغرب والعشاء  

  يتهددونه ويتواعدونه، فنظر رسول اهلل  اآلخرة والغداة، وكان أصحاب رسول اهلل 

: مل يبعثني  ما الذي تصنعون به؟ فقالوا يا رسول اهلل هيودي حيبسك؟ فقال    قال: إليهم ف

رب عز وجل بأن أظلم معاهدا وال غريه، فلام عال النهار قال اليهودي: أشهد أن ال إله إال  

اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وشطر مايل يف سبيل اهلل، أما واهلل ما فعلت بك الذي  

ر إىل نعتك يف التوراة، فإين قرأت نعتك يف التوراة: حممد بن عبد اهلل مولده  فعلت إال النظ

ومهاجره بطيبة، وليس بفظ وال غليظ وال سخاب، وال متزين بالفحش، وال قول    بمكة

، وهذا مايل، فاحكم فيه بام أنزل  اخلناء، وأنا أشهد أن ال إله إال اهلل، وأنك رسول اهلل  

 ( 3) (املال اهلل، وكان اليهودي كثري

عباءة، وكانت مرفقته    : كان فراش رسول اهلل  قال اإلمام عيل   [ 450]احلديث:  

أدم حشوها ليف، فثنيت له ذات ليلة، فلام أصبح قال: لقد منعني الفراش الليلة الصالة،  

 
 .  315ـ  311: 1( نج البالغة 1) 

 . 39( مكارم االخالق: 2) 

 . 279( االمايل: 3) 
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 (1) ( أن جيعل بطاق واحد فأمر 

من خبز بر ثالثة أيام حتى مض    ما شبع النبي  )عيل:  قال اإلمام    [ 451]احلديث:  

 (2)لسبيله(

اهلل  ):  اإلمام عيل   قال   [ 452]احلديث:   رسول  يُ   كان  معروفه،  مكفرا ال  شكر 

ولقد كان معروفه عىل القريش والعرب والعجمي، ومن كان أعظم معروفا من رسول اهلل  

   ُشكر معروفنا، وخيار املؤمنني  عىل هذا اخللق؟ وكذلك نحن أهل البيت مكفرون ال ي

  (3)كفرون ال يشكر معروفهم(مُ 

يف حفر اخلندق إذ جاءت فاطمة    : كنا مع النبي  اإلمام عيل   قال   [ 453]احلديث:  

: ما هذه الكسرية؟ قالت: خبزته  ، فقال النبي  ومعها كسرية من خبز فدفعتها إىل النبي  

: يا فاطمة أما إنه أول طعام  قرصا للحسن واحلسني جئتك منه هبذه الكسرية، فقال النبي  

 ( 4) دخل جوف أبيك منذ ثالث(

وهو يأكل وهو    مرت امرأة بدوية برسول اهلل  ):  قال اإلمام عيل   [ 454ث:  ]احلدي 

احلضيض، فقالت: يا حممد واهلل إنك لتأكل أكل العبد، وِتلس جلوسه، فقال    جالس عىل 

لقمة من طعامك، فناوهلا،  هلا رسول اهلل   : وحيك أي عبد أعبد مني؟ قالت: فناولني 

اللقمة من فمه فناوهلا، فأكلتها، فام    فقالت: ال واهلل إال التي يف فمك، فأخرج رسول اهلل  

 (5) ( أصاهبا داء حتى فارقت الدنيا 

 
 . 279( االمايل: 1) 

 . 224( عيون أخبار الرضا: 2) 

 .  187( علل الرشائع: 3) 

 . 15( صحيفة الرضا: 4) 

 .  457( املحاسن: 5) 
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ا  فقسم فيه  (1)أقبل إىل اجلعرانة أن رسول اهلل    :عن اإلمام عيل  [ 455]احلديث: 

االموال، وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حتى أجلؤوه إىل الشجرة، فأخذت برده وخدشت  

ظهره حتى جلوه عنها وهم يسألونه، فقال: أهيا الناس ردوا عيل بردي، واهلل لو كان عندي  

عدد شجر تامة نعام لقسمته بينكم، ثم ما ألفيتموين جبانا وال بخيال، ثم خرج من اجلعرانة  

 ة، فام رأيت تلك الشجرة إال خرضاء كأنام يرش عليه املاء. يف ذي القعد

 .(2)ويف رواية: حتى انتزعت الشجرة ردائه، وخدشت الشجرة ظهره

سائل يسأله، فقال رسول اهلل    : جاء إىل النبي  اإلمام الباقر  قال  [ 456]احلديث: 

  هل من أحد عنده سلف؟ فقام رجل من االنصار من بني اجلبىل فقال: عندي يا رسول :

اهلل، قال: فأعط هذا السائل أربعة أوساق متر، قال: فأعطاه، قال: ثم جاء االنصاري بعد  

ثم عاد إليه فقال: يكون إن شاء اهلل، ثم    ،يتقاضاه فقال له: يكون إن شاء اهلل  إىل النبي  

لثة فقال: يكون إنشاء اهلل، فقال: قد أكثرت يا رسول اهلل من قول: يكون إن شاء  عاد إليه الثا 

  اهلل، فضحك رسول اهلل، وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال له: عندي

يا رسول اهلل، قال: وكم عندك؟ قال: ما شئت، قال: فأعط هذا ثامنية أوسق من متر، فقال  

 .(3): وأربعة أيضا يا رسول اهلل، قال رسول اهلل االنصاري: إنام يل أربعة 

مل يورث دينارا وال درمها وال    ن رسول اهلل  )إ:  اإلمام الباقر  قال   [ 457]احلديث:  

ن درعه مرهونة عند هيودي من هيود  إو  عبدا وال وليدة وال شاة وال بعريا، ولقد قبض  

 (4)الهله(املدينة بعرشين صاعا من شعري استلفها نفقة 

 
 ف ومكة، وهي إىل مكة أقرب، قيل: هي من مكة عىل بريد من طريق العراق. ( هى ماء بني الطائ1) 

  (16/226( بحار األنوار)2) 

 . 44( قرب االسناد: 3) 
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ن املساكني كانوا يبيتون يف املسجد عىل عهد  )إ:  اإلمام الباقر  قال  [ 458]احلديث:  

مع املساكني الذين يف املسجد ذات ليلة عند املنرب يف برمة    فأفطر النبي    ،رسول اهلل  

 (1)فأكل منها ثالثون رجال، ثم ردت إىل أزواجه شبعهن(

يأكل أكل العبد، وجيلس    كان رسول اهلل  ):  قال اإلمام الباقر  [ 459]احلديث:  

 ( 2)(جلسة العبد، وكان يأكل عىل احلضيض، وينام عىل احلضيض 

ت أنظر  لعن حممد بن مسلم قال: دخلت عىل اإلمام الباقر، فجع  [ 460]احلديث:  

رأته عني يأكل    إليه، فدعاين إىل طعامه، فلام فرغ قال: يا حممد لعلك ترى أن رسول اهلل  

وهو متك منذ أن بعثه اهلل إىل أن قبضه؟ ثم رد عىل نفسه فقال: ال واهلل ما رأته عني يأكل  

لرب  أن بعثه اهلل إىل أن قبضه، ثم قال: يا حممد لعلك ترى أنه شبع من خبز ا  ذمن  ئوهو متك

ثالثة أيام متوالية من أن بعثه اهلل إىل أن قبضه؟ ثم إنه رد عىل نفسه ثم قال: ال واهلل ما شبع  

من خبز الرب ثالثة أيام متوالية منذ بعثه اهلل تعاىل إىل أن قبضه، أما أين ال أقول: إنه كان ال  

ل ولقد أتاه جربيل  ة من االبل، فلو أراد أن يأكل الكائجيد، لقد كان جييز الرجل الواحد بامل

عليه السالم بمفاتيح خزائن االرض ثالث مرات خيريه من غري أن ينقصه اهلل تبارك وتعاىل  

مما أعد اهلل له يوم القيامة شيئا، فيختار التواضع لربه عز وجل، وما سئل شيئا قط فيقول:  

م ذلك إليه،  ال، إن كان أعطى، وإن مل يكن قال: يكون، وما أعطى عىل اهلل شيئا قط إال سل

كان   وإن  وقال:  بيده،  تناولني  ثم  له،  ذلك  اهلل  فيسلم  اجلنة  الرجل  ليعطي  كان  أن  حتى 

صاحبكم ليجلس جلسة العبد، ويأكل أكلة العبد، ويطعم الناس خبز الرب واللحم، ويرجع  

غالمه    إىل خيري  ثم  السنبالنيني،  القميصني  ليشَتي  كان  وإن  والزيت،  اخلبز  فيأكل  أهله 

 
 . 69( قرب االسناد: 1) 

  (16/225( بحار األنوار)2) 
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ثم يلبس الباقي، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه، وما ورد عليه أمران    خريمها،

قط كالمها هلل رضا إال أخذ بأشدمها عىل بدنه، ولقد وىل الناس مخس سنني فام وضع آجرة  

ة  ائ ، وال أورث بيضاء وال محراء إال سبع م(1) عىل آجرة، وال لبنة عىل لبنة، وال أقطع قطيعة

من عطاياه أراد أن يبتاع الهله هبا خادما، وما أطاق أحد عمله، لقد كان عيل  درهم فضلت  

 (2)(؟ بن احلسني لينظر يف الكتاب من كتب عيل فيرضب به االرض ويقول: من يطيق هذا

فقال: إن اهلل تعاىل    رسول اهلل  ملكا أتى  اإلمام الباقر أن  عن    [ 461]احلديث:  

خيريك أن تكون عبدا رسوال متواضعا، أو ملكا رسوال، قال: فنظر إىل جربيل وأومأ بيده  

: مع أنه ال ينقصك مما عند ربك أن تواضع، فقال: عبدا متواضعا رسوال، فقال الرسول  

 .(3)شيئا، قال: ومعه مفاتيح خزائن االرض

: جاءين ملك فقال: يا  ال رسول اهلل  عن اإلمام الباقر قال: ق  [ 462]احلديث:  

ذهب،    (4) حممد ربك يقرئك السالم ويقول لك: إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ررضاض

النبي   فرفع  يوما    قال:  وأجوع  فأمحدك،  يوما  أشبع  رب  يا  فقال:  السامء  إىل  رأسه 

 .  (5) فأسألك 

اهلل    [ 463]احلديث:   الصادق: بيل ثوب رسول  اإلمام  اثنا عرش    قال  له  وكان 

السوق   إىل  قال عيل: فجئت  ألبسه،  ثوبا  الدراهم فاشَت يل  يا عيل خذ هذه  فقال:  درمها، 

، فنظر إليه فقال: يا عيل  فاشَتيت له قميصا باثنى عرش درمها، وجئت به إىل رسول اهلل  

 
 ( أى مل جيعل غلة بلد رزقا لشخص، أو مل يفرز بلدا له من غري حق.  1) 

  .68املجالس للطويس: ،  131ـ  129( روضة الكايف: 2) 

 .  122: 2( اصول الكايف 3) 

 ( الررضاض: ما صغر ودق من احلىص.  4) 

 النوادر. ، و(16/283( بحار األنوار)5) 
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لت: ال أدري، فقال: انظر، فجئت إىل صاحبه  غري هذا أحب إيل، أترى صاحبه يقيلنا؟ فق

قد كره هذا يريد ثوبا دونه فأقلنا فيه، فرد عيل الدراهم، وجئت به    فقلت: إن رسول اهلل 

فمشى معي إىل السوق ليبتاع قميصا، فنظر إىل جارية قاعدة عىل الطريق    إىل رسول اهلل  

: ما شأنك؟ قالت: يا رسول اهلل إن أهل بيتي أعطوين أربعة  تبكي، فقال هلا رسول اهلل  

  دراهم الشَتي هلم هبا حاجة فضاعت فال أجرس أن أرجع إليهم، فأعطاها رسول اهلل  

إىل السوق فاشَتى قميصا    ، ومض رسول اهلل  أربعة دراهم، وقال: ارجعي إىل أهلك

بأربعة دراهم، ولبسه ومحد اهلل، وخرج فرأى رجال عريانا يقول: من كساين كساه اهلل من  

قميصه الذي اشَتاه وكساه السائل، ثم رجع إىل السوق    ثياب اجلنة، فخلع رسول اهلل  

التي بقيت قميصا آخر، فلبسه ومحد اهلل ور جع إىل منزله، وإذا اجلارية  فاشَتى باالربعة 

: ما لك ال تأتني أهلك؟ قالت: يا رسول اهلل إين  قاعدة عىل الطريق، فقال هلا رسول اهلل  

أبطأت عليهم وأخاف أن يرضبوين، فقال رسول اهلل   : مري بني يدي ودليني عىل  قد 

أ  أهلك، فجاء رسول اهلل   يا  قال: السالم عليكم  هل  حتى وقف عىل باب دارهم، ثم 

الدار، فلم جييبوه، فأعاد السالم فلم جييبوه، فأعاد السالم فقالوا: عليك السالم يا رسول  

اهلل ورمحة اهلل وبركاته، فقال هلم: ما لكم تركتم إجابتي يف أول السالم والثاين؟ قالوا: يا  

اهلل   رسول  فقال  منه،  تستكثر  أن  فأحببنا  سمعنا سالمك  اهلل  اجلارية  رسول  إن هذه   :

:  طأت عليكم فال تؤاخذوها، فقالوا: يا رسول اهلل هي حرة ملمشاك، فقال رسول اهلل  أب

احلمد هلل، ما رأيت اثنى عرش درمها أعظم بركة من هذه، كسى اهلل هبا عريانني، وأعتق هبا  

 .(1) نسمة

ما شبع    [ 464]احلديث:   قال:  أنه  أبيك  الصادق: حديث يروى عن  اإلمام  سئل 

 
 .  144، االمايل: 87و 86: 2( اخلصال 1) 
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خبز بر قط،    ز بر قط، أهو صحيح؟ فقال: ال، ما أكل رسول اهلل  من خب  رسول اهلل  

 . (1)وال شبع من خبز شعري قط

يف بيت ام سلمة يف    عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 465]احلديث:  

جوانب   يف  تطلبه  فقامت  النساء،  يدخل  ما  ذلك  يف  فدخلها  الفراش،  ففقدته من  ليلتها، 

البيت حتى انتهت إليه وهو يف جانب من البيت قائم رافع يديه يبكي، وهو يقول: )اللهم  

  ال تنزع مني صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم ال تشمت ب عدوا وال حاسدا أبدا، اللهم وال

قال:   أبدا(  عني  طرفة  نفيس  إيل  تكلني  وال  اللهم  أبدا،  منه  استنقذتني  سوء  يف  تردين 

اهلل   رسول  انرصف  تبكي حتى  ام سلمة  ام    فانرصفت  يا  يبكيك  ما  هلا:  فقال  لبكائها 

سلمة؟ فقالت: بأب أنت وامي يا رسول اهلل ومل ال أبكي وأنت باملكان الذي أنت به من اهلل،  

ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تسأله أن ال يشمت بك عدوا أبدا، وأن ال يردك    قد غفر اهلل لك

يف سوء استنقذك منه أبدا، وأن ال ينزع منك صاحلا أعطاك أبدا، وأن ال يكلك إىل نفسك  

طرفة عني أبدا؟ فقال: يا ام سلمة وما يؤمنني؟ وإنام وكل اهلل يونس بن متى إىل نفسه طرفة  

 . (2)عني وكان منه ما كان

اهلل    [ 466]احلديث:   رسول  )كان  قال:  الصادق  اإلمام  العبد،    عن  أكل  يأكل 

 (4) ، ويعلم أنه عبد((3)وجيلس جلوس العبد

  قال اإلمام الصادق: )إن جربيل عليه السالم أتى رسول اهلل    [ 467]احلديث:  

اهلل   رسول  فكان  ناصحا،  له  وكان  بالتواضع،  عليه  وأشار  ا  فخريه،  أكلة  لعبد،  يأكل 

 
 . 192: ( االماىل1) 

 .  432( تفسري القمي: 2) 

 ( أكل العبد: االكل عىل االرض، وجلوس العبد: اجللوس عىل الركبتني.  3) 
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الدنيا   خزائن  بمفاتيح  املوت  عند  أتاه  ثم  وتعاىل،  تبارك  تواضعا هلل  العبد  جلسة  وجيلس 

فقال: هذه مفاتيح خزائن الدنيا بعث هبا إليك ربك ليكون لك ما أقلت االرض، من غري  

 .(2)((1) : يف الرفيق االعىل أن ينقصك شيئا، فقال رسول اهلل 

: عرضت عيل بطحاء  عن اإلمام الصادق قال: قال رسول اهلل    [ 468]احلديث:  

محدتك   شبعت  فإذا  يوما،  وأجوع  يوما،  أشبع  ولكن  ال،  رب  يا  فقلت:  ذهبا،  مكة 

 . (3)وشكرتك، وإذا جعت دعوتك وذكرتك

من    عن اإلمام الصادق قال: )ما كان يشء أحب إىل رسول اهلل    [ 469]احلديث:  

 (4) عز وجل( أن يظل خائفا جائعا يف اهلل

إىل من فوقك    [ 470]احلديث:   تطمح نفسك  أن  )إياك  قال:  الصادق  اإلمام  عن 

: )فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم، وقال اهلل عز  وكفى بام قال اهلل عز وجل لرسول اهلل  

وجل لرسوله: )وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة احليوة الدنيا، فإن خفت  

التمر، ووقوده  شيئا من ذلك فاذكر عيش رسول اهلل   الشعري وحلواه  قوته  ، فإنام كان 

 .(5) السعف إذا وجده

ادق قال: أفطر رسول اهلل عشية مخيس يف مسجد  عن اإلمام الص  [ 471]احلديث:  

 
بحار  1)  عليني،  أعىل  يسكنون  االنبياء  مجاعة  الرفيق  االعىل،  بالرفيق  وأحلقني  الدعاء:  حديث  يف  اجلزري:  قال   )
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االنصاري بعس خميض فأتاه أوس بن خوىل  فقال: هل من رشاب؟  فلام    (1) قبا،  بعسل، 

وضعه عىل فيه نحاه، ثم قال: رشابان يكتفى بأحدمها من صاحبه، ال أرشبه وال احرمه:  

اهلل خفضه  تكرب  ومن  اهلل،  رفعه  هلل  تواضع  من  فإن  هلل،  أتواضع  يف  ولكن  اقتصد  ومن   ،

 . (2) معيشته رزقه اهلل، ومن بذر حرمه اهلل، ومن أكثر ذكر املوت أحبه اهلل

يشء من الدنيا   عن اإلمام الصادق قال: ما أعجب رسول اهلل    [ 472]احلديث: 

 .(3)إال أن يكون فيها جائعا خائفا 

وهو حمزون، فأتاه ملك    عن اإلمام الصادق قال: خرج النبي    [ 473]احلديث:  

ومعه مفاتيح خزائن االرض فقال: يا حممد هذه مفاتيح خزائن الدنيا، يقول لك ربك افتح 

: الدنيا دار من ال دار  وخذ منها ما شئت من غري أن ينقص شيئا عندي، فقال رسول اهلل  

والذى بعثك باحلق لقد سمعت هذا الكالم من  له، وهلا جيمع من ال عقل له، فقال امللك:  

 .(4) ملك يقوله يف السامء الرابعة حني اعطيت املفاتيح

عن اإلمام الصادق قال: إن رجال من االنصار أهدى إىل رسول    [ 474]احلديث:  

للخادم التي جاء به: ادخيل فانظري هل ِتدين    صاعا من رطب، فقال رسول اهلل    اهلل  

ني به؟ فدخلت ثم خرجت إليه فقالت: ما أصبت قصعة وال  يطبقا فتأت  يف البيت قصعة أو

بثوبه مكانا من االرض، ثم قال هلا: ضعيه هاهنا عىل احلضيض،    طبقا، فكنس رسول اهلل  

ثم قال: والذي نفيس بيده لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافرا  

 
 ( العس: بضم وتشديد السني: القدح أو االناء الكبري. واملخيض. ما خمض من اللبن واخذ زبده.  1) 

 .  122: 2( اصول الكايف 2) 

 .  129: 2( اصول الكايف 3) 

 .  129: 2( اصول الكايف 4) 
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 .(1) وال منافقا منها شيئا 

كان قوته الشعري من غري    عن اإلمام الصادق قال: )إن النبي    [ 475]احلديث:  

 (2) أدم(

رجل وهو عىل حصري    عن اإلمام الصادق قال: دخل عىل النبي    [ 476  ]احلديث: 

ريض هبذا   ما  ويقول:  يمسح  خده، فجعل  أثرت يف  قد  ليف  يف جسمه، ووسادة  أثر  قد 

فقال   قال:  أنت عىل هذا احلصري؟  احلرير والديباج،  ينامون عىل  قيرص، إنم  كرسى وال 

منهام واهلل، ما أنا والدنيا، إنام مثل الدنيا كمثل  : النا خري منهام واهلل، النا أكرم  رسول اهلل  

فذهب   ارحتل  عنها  الظل  مال  أن  فلام  حتتها،  فاستظل  فئ  وهلا  شجرة  عىل  مر  راكب 

 .(3) وتركها 

 . (4)وعليه دين عن اإلمام الصادق قال: مات رسول اهلل   [ 477]احلديث:  

قال:    [ 478]احلديث:   عباس  ابن  اهلل  )عن  رسول  االرض،    كان  عىل  جيلس 

 (5)ويأكل عىل االرض، ويعتقل الشاة، وجييب دعوة اململوك عىل خبز الشعري(

ـ   (6) وهو موقوذ  عن بكر بن عبد اهلل أن عمر دخل عىل النبي    [ 479]احلديث:  

فقال: ما منعني ذلك   أو قال: حمموم ـ فقال له عمر: يا رسول اهلل ما أشد وعكك أو محاك؟

أن قرأت الليلة ثالثني سورة فيهن السبع الطول، فقال عمر: يا رسول اهلل غفر اهلل لك ما  

 
  (16/284( بحار األنوار)1) 

 (، والنوادر.  16/281( بحار األنوار)2) 

 ادر. (، والنو 16/283( بحار األنوار)3) 

 .  253: 1( فروع الكايف 4) 

 . 250( جمالس ابن الشيخ: 5) 

 ( املوقوذ: الشديد املرض املرشف.  6) 
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عبدا   أكون  أفال  عمر  يا  فقال:  االجتهاد؟  هذا  ِتتهد  وأنت  تأخر  وما  ذنبك  من  تقدم 

 ( 1)(شكورا؟

بمر الظهران يرعى    قال: كنا مع رسول اهلل    جابر بن عبد اهللعن    [ 480]احلديث:  

قال: عليكم باالسود منه فإنه أطيبه، قالوا: ترعى الغنم؟ قال:    الغنم، وإن رسول اهلل  

 ( 2)نعم وهل نبي إال رعاها؟(

يرعى أيضا،    قال عامر: كنت أرعى غنيمة أهيل، وكان حممد    [ 481]احلديث:  

فجئتها من الغد وقد    ؟ قال: نعم، (3) فقلت: يا حممد هل لك يف فخ فإين تركتها روضة برق

قال: إين كنت واعدتك فكرهت أن    سبقني حممد   الروضة  قائم يذود غنمه عن  وهو 

 (4)أرعى قبلك(

له فراش من ادم حشوه ليف، وكانت له عباءة    كان  روي أنه    [ 482]احلديث:  

ليف،  وتثني ثنتني، وكان كثريا ما يتوسد وسادة له من ادم حشوها    تفرش له حيثام انتقل، 

وجيلس عليها، وكانت له قطيفة فدكية يلبسها يتخشع هبا، وكانت له قطيفة مرصية قصرية  

 .(5) اخلمل، وكان له بساط من شعر جيلس عليه، وربام صىل عليه

أنه    [ 483]احلديث:   وكان    كان  روي  غريه،  يشء  حتته  ليس  احلصري  عىل  ينام 

وى إىل فراشه اضطجع عىل شقه االيمن،  يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ مضجعه، وكان إذا آ

 
 . 257( جمالس ابن الشيخ: 1) 

 .  ، وقصص األنبياء(16/224( بحار األنوار)2) 

فيه حجارة ورمل وطني خمتلطة، والربقة 3)  برة، وقال: االبرق غلظ  الربق حمركة: احلمل معرب  الفريوزآبادي:  قال   )

بالضم: غلظ، االبرق وبرق: ديار العرب تنيف عىل مائة منها: برقة االثامر، واالوجال، واالجداد، وعدها إىل أن قال: والنجد،  

 ويثرب، والياممة، هذه برق العرب.  

 .  ، وقصص األنبياء(16/224حار األنوار)( ب4) 

 .  40و 39( مكارم االخالق: 5) 



 

137 

 

 .(1)ووضع يده اليمنى حتت خده االيمن ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك

 :  كثرة ذكره وعبادته هلل تعاىل الشعائر التعبدية و . ما ورد حول  2

وهي أحاديث كثرية سنذكرها يف األجزاء املخصصة لذلك، ونقترص منها هنا عىل  

بعض   اختالف  عىل  بناء  قسمني،  إىل  مصادرها  بحسب  قسمناها  التي  األحاديث  بعض 

 املدارس اإلسالمية يف بعض تفاصيل الفروع.  

 أ ـ ما ورد يف املصادر السنية: 

 وضع عناوين حمددة هلا، لتعطي  وهي كثرية جدا، وقد ذكرنا هنا نامذج عنها من غري

اهلل   رسول  اجتهاد  عن  عامة  حماهلا    صورة  يف  فسنذكرها  تفاصيلها؛  وأما  العبادة،  يف 

 املناسبة: 

صام وصىل      : )أن رسول اهللوغريه   عن عبد اهلل بن مسعود   [ 484]احلديث:  

،  أتفعل هذا بنفسك حتى تورمت قدماه وساقاه، فقيل له: يا رسول اهلل ما هذا االجتهاد؟  

 (2)قال: )أفال أكون عبدا شكورا(فوقد غفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟( 

قال: )قال يل جربيل قد حّبب      أن رسول اهلل  ،عن ابن عباس  [ 485]احلديث:  

 (3)إليك الصالة فخذ منها ما شئت(

الليل، وكان إذا  ال يدع قيام      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل   [ 486]احلديث:  

 ( 4) مرض صىل قاعدا(

اَتذ عمودا يف    ملا أسن    عن أم قيس بنت حمصن )أن رسول اهلل  [ 487]احلديث:  

 
 . 40( مكارم االخالق: 1) 

   (273/ 8( رواه أمحد، والبخاري ومسلم، والَتمذي، والنسائي، وابن ماجة، سبل اهلدى)2) 

 .  425، 296/ 1( أمحد 3) 

 .  249/ 6( املسند 4) 
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 ( 1) مصاله يعتمد عليه(

 ( 2) يصيل حتى تزلع قدماه(    )كان رسول اهلل   عن أب هريرة قال:  [ 488]احلديث:  

فلام أصبح قيل: يا رسول  شيئا      عن أنس قال: )وجد رسول اهلل   [ 489]احلديث:  

 ( 3) اهلل إّن أثر الوجع عليك لبنّي، قال: )إيّن عىل ما ترون قد قرأت البارحة، السبع الطوال(

اهلل  [ 490]احلديث:   رسول  )تعبد  قال:  النساء حتى صار      عن شعبة  فاعتزل 

 ( 4)كالّشن البايل(

صالة أحّب أن  إذا صىل      )كان رسول اهلل   : عن عائشة قالت  [ 491]احلديث:  

يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم، أو وجع عن قيام الّليل صىّل من النهار اثنتي عرشة ركعة،  

قرأ القرآن كله يف ليله وال صىّل ليلة إىل الصبح وال صام شهرا كامال      وال أعلم نبي اهلل

 ( 5) إال رمضان(

نام قدر ما صىّل،  يصيل ثم ي    عن أم سلمة قالت: )كان رسول اهلل  [ 492]احلديث:  

 ( 6) ثم يصيل قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صىل حتى يصبح(

قال: قالت أم سليامن بن      عن جابر بن عبد اهلل )أن رسول اهلل  [ 493]احلديث:  

 (7)داود لسليامن: يا بني ال تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم تَتك الرجل فقريا يوم القيامة(

استيقظ ليلة فزعا وهو يقول:      سلمة: )أن رسول اهللعن أم    [ 494]احلديث:  

 
   (948)249/ 1( أبو داود 1) 

 .  178/ 3( النسائي 2) 

  (3444/ 689)164/ 6( أبو يعىل 3) 

 .  1971/ 5( ابن عدي يف الكامل 4) 

   (746/ 141)515/ 1( مسلم 5) 

 .  174/  3( والنسائي 2923)167/ 5( والَتمذي 1466)74/ 2( أبو داود 6) 

  (1332)422/ 1( 354( ابن ماجة)7) 
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اهلل اهلل   .. )سبحان  إال  إله  اخلزائن..  ال  من  أنزل  ماذا  الفتن  من  اهلل  أنزل  يوقظ  ..  ما  من 

 ( 1) فيصلني رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة(.. صواحب احلجرات

مرتني، أو  يتسوك من الليل      عن جابر قال: )كان رسول اهلل  [ 495]احلديث:  

 .(2)ثالثا، كلام رقد فاستيقظ استاك وتوضأ، وصىل ركعتني أو ركعة

إذا قام من الليل يشوص      عن حذيفة: قال: )كان رسول اهلل   [ 496]احلديث:  

 ( 3) فاه(

فقالت:      عن عائشة أن سعد بن هشام سأهلا عن وتر رسول اهلل   [ 497]احلديث:  

 .(4)اهلل تعاىل ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأكنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه 

قام من    [ 498]احلديث:   إذا  املازين قال: )أحيسب أحدكم  عن احلجاج بن عمرو 

إنام التهجد املرء يصيل بعد رقدة ثم الصالة بعد رقدة   ، الليل يصيل حتى يصبح أنه قد تجد

يتهجد بعد نومه وكان      اهلل( ويف رواية )كان رسول    وتلك كانت صالة رسول اهلل

 ( 5)يستن قبل أن يتهجد(

ليوقظه اهلل عز وجل من      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل  [ 499]احلديث:  

 ( 6) الليل فام جييء الّسحر حتى يفرغ من حزبه(

سألت عائشة أي العمل كان أحب إىل رسول    عن مرسوق قال:   [ 500]احلديث:  

 
البخاري  1)  واحلاكم  7069)20/  13(  الكبري  والطرباين    25/  2(  /  4والَتمذي    297/  6وأمحد    248/  19يف 

422(2196 ) 

   (728)349/ 1( البزار كام يف الكشف 2) 

   (8/276( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)3) 

  (8/276( رواه مسلم، سبل اهلدى)4) 

  (8/276( رواه الطرباين، سبل اهلدى)5) 

   (1316)35/ 2( أبو داود 6) 
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)الدائم( قلت: فأّي حني كان يقوم من الليل؟ قالت: )كان يقوم إذا سمع    قالت:  ..؟  اهلل

 ( 2)((1) الصارخ

    عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فصىل رسول اهلل   [ 501]احلديث:  

العشاء ثم جاء فصىل أربع ركعات، ثم نام ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصىل  

 .(3) ثم خرج إىل الصالة،  م ناممخس ركعات ثم صىل ركعتني ث

اهلل  [ 502]احلديث:   رسول  ملا سئلت عن صالة  قالت  عائشة  جوف      عن  يف 

الليل: ما صىل العشاء يف مجاعة ثم يرجع إىل أهله، إال صىل أربع ركعات أو ست، ولقد  

متفيئا األرض  مطرنا مرة بالليل فطرحنا نطعا فكأين أنظر إىل ثقب فيه ينبع منه املاء وما رأيته  

 ( 4) بيشء من ثيابه قط(

بالليل      عن األسود قال: سألت عائشة عن صالة رسول اهلل  [ 503]احلديث:  

 (5)كان ينام أوله ويقوم آخره فيصيل ثم يرجع إىل فراشه، فإذا أّذن املؤذن وثب( قالت: 

اهلل  [ 504]احلديث:   رسول  قراءة  عن  سلمة  أم  سأل  أنه  مملك  بن  يعىل      عن 

ه فقالت: )ما لكم ولصالته وقراءته، كان يصيل العتمة ثم يسّبح، ثم يصيل بعدها ما  وصالت

ن يصيل ثم ينام قدر ما صىّل ثم يصبح ثم نعتت  ا شاء اهلل من الليل ثم يرقد( ويف لفظ )ك

 
 الديك.   :( الصارخ1) 

( والنسائي 1317)35/  2وأبو داود    279/  6( وأمحد  741/  131)511/  1( ومسلم  1132)21/  3( البخاري  2) 

3 /169  . 

   (763/  181)525/ 1( ومسلم 6316)119/ 11( البخاري 3) 

   (1303)31/ 2( أبو داود 4) 

( والنسائي  739/  129حديث)(  510/  1( ومسلم)1146( حديث)39/  3والبخاري)  214/  6( أمحد يف املسند  5) 

  (1365)434/ 1وابن ماجة  189/ 3
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 ( 1)قراءته، فإذا هي تنعت قراءة مفرسة حرفا حرفا(

بالليل وأنا عىل      قراءة النبيعن أم هانئ قالت: )كنت أسمع    [ 505]احلديث:  

 ( 2) عرييش(

بالليل يرفع له طورا      عن أب هريرة قال: كانت قراءة رسول اهلل   [ 506]احلديث:  

 .(3)وخيفض طورا

فلام ركع قدر      عن عوف بن مالك قال: )قمت مع رسول اهلل   [ 507]احلديث:  

 ( 4) وامللكوت والكربياء والعظمة(سورة البقرة يقول يف ركوعه: سبحان ذي اجلربوت 

ليلة وهو يصيل يف املسجد، فقمت      عن حذيفة، قال: قام النبي   [ 508]احلديث:  

فقلت:  البقرة،  بسورة  فاستفتح  يعلم،  ال  أنه  إىل  خييل  وراءه  ركع    أصيل  آية  مائة  جاء  إذا 

ختمها ركع    إذا  فجاءها فلم يركع، فقلت: إذا جاء مائتي آية ركع فجاءها فلم يركع، فقلت:

إذا   آل عمران فقلت:  استفتح  ثم  )اللهم لك احلمد(،  قال:  فلام ختم،  يركع  فلم  فختمها 

فقلت:  النساء،  استفتح  ثم  احلمد(،  لك  )اللهم  وقال:  يركع  ومل  فختمها  ركع  إذا    ختمها 

ختمها ركع، فختمها فلم يركع وقال: )اللهم لك احلمد( ثالثا ثم استفتح بسورة املائدة(  

ا ختمها ركع، فختمها فركع فسمعته يقول: )سبحان رب العظيم(، ويرجع شفتيه  فقلت: إذ

 ( 5) فأعلم أنه يقول: غري ذلك فال أفهم غريه ثم استفتح بسورة األنعام، فَتكته وذهبت(

ذات ليلة ألصيل بصالته،    عن حذيفة، قال: )أتيت رسول اهلل   [ 509]احلديث:  

 
 .  141/ 2( والنسائي 2923)167/ 5( والَتمذي 1466)74 -73/  2وأبو داود  294/ 6( أمحد يف املسند 1) 

  (1349)429/ 1( ابن ماجة 2) 

   (1328)37/ 2( أبو داود 3) 

 .  150/ 2( النسائي 4) 

  (8/278( رواه عبد الرزاق، سبل اهلدى)5) 



 

142 

 

ليست   قراءة  يرتل فيها يسمعنا،  فاستفتح الصالة فقرأ  قراءة حسنة  بالرفيعة وال اخلفيفة، 

اهلل ملن محده ذو اجلربوت   فقال: )سمع  ثم رفع رأسه  قال  ثم ركع نحوا من سورة  قال: 

وسجد نحوا من ذلك حتى فرغ    ،وامللكوت والكربياء والعظمة(، ثم قام نحوا من سورة 

 (1)من الطول وعليه سواد من الليل(

العرص  عن عيل   [ 510]احلديث:   أربع ركعات قبل  يقوم أحدكم فيصيّل  قال: أال   

اهلل ما كان رسول  فيهّن  نورك فهديت فلك احلمد، عظم حلمك      ويقول  )تّم  يقول: 

فعفوت فلك احلمد، بسطت يدك فأعطيت فلك احلمد، رّبنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك  

عىص رّبنا فتغفر وِتيب  أعظم اجلاه، وعطّيتك أفضل العطّية وأهنؤها، تطاع ربا فتشكر، وت

بآالئك   الّتوبة، وال جيري  الّذنب وتقّبل  الّسقيم، وتغفر  الرّضّ وتشفي  املضطّر، وتكشف 

  (2) أحد، وال يبلغ مدحتك قول قائل(

إن عندنا قوما يقرؤون  :  عن مسلم بن خمراق قال: قلت لعائشة   [ 511]احلديث:  

يقرؤوا لقد رأيتني وأنا أقوم مع رسول    القرآن مرة وثالثة يف ليلة فقالت: أولئك قرؤوا ومل 

يف الليل التامم يقرأ بسورة البقرة، وآل عمران والنساء ال يمر بآية رجاء إال سأل ربه      اهلل

  (3)ودعا، وال يمر بآية َتويف إال دعا ربه واستعاذ(

بعد العتمة، فقلت: يا     عن حذيفة قال: )لقد لقيت رسول اهلل  [ 512]احلديث:  

أتى املسجد فاستقبل القبلة، وأقامني عن يمينه، ثم  ف  ،اهلل ائذن يل أن أتعبد بعبادتكرسول  

آية َتويف إال   بآية رمحة إال سأل اهلل، وال  البقرة، وال يمر  الفاحتة، ثم استفتح سورة  قرأ 

 
  (8/278( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)1) 

  (440/ 180)344/ 1( أبو يعىل 2) 

   (8/279( رواه ابن منيع، وأبو يعىل، سبل اهلدى)3) 
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استعاذ، وال مثل إال فكر حتى ختمها ثم كرب، فرفع، فسمعته يقول يف ركوعه: )سبحان رب  

يرد فيه شفتيه حتى أظن أنه يقول: )وبحمده(، فمكث يف ركوعه قريبا من قيامه،  العظيم( و

ثم رفع رأسه ثم كرب فسجد فسمعته يقول يف سجوده: )سبحان رب األعىل(، ويرد شفتيه،  

من   فرغ  ثم نض حني  قيامه،  من  قريبا  يف سجوده  )وبحمده(، فمكث  يقول:  أنه  فأظن 

ح )آل عمران( ال يمر بآية رمحة إال سأل وال مثل إال  سجدته فقرأ فاحتة الكتاب، ثم استفت

فّكر، حتى ختمها، ثم فعل يف الركوع والسجود كفعل األول، ثم سمعت النداء بالفجر،  

 (1)قال حذيفة فام تعبدت عبادة كانت عيّل أشد منها(

اهلل   [ 513]احلديث:   رسول  مع  صىل  أنه  حذيفة  يف      عن  دخل  فلام  الليل  من 

)اهلل أكرب، سبحان ذي امللك واجلربوت والكربياء والعظمة(، ثم قرأ )البقرة(  الصالة قال: 

قراءة ليست باخلفيضة وال بالرفيعة، حسنة يرتل فيها ليسمعنا، ثم يركع، فكان ركوعه نحوا  

من قيامه، وكان يقول: )سبحان رب العظيم( ثم يرفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه  

يقول: )سمع اهلل ملن  امللكوت واجلربوت والكربياء    وهو  ثم قال: )احلمد هلل ذي  محده(، 

والعظمة(، فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول )سبحان رب األعىل( ثم رفع رأسه،  

وكان بني السجدتني نحوا من السجود وكان يقول: )رب اغفر يل، رب اغفر يل( حتى قرأ  

 ( 2))املائدة( و)األنعام()البقرة( و)آل عمران( و)األنعام(، و)النساء( و

اهلل  [ 514]احلديث:   )كان رسول  قال:  أنس  استنجى      عن  الليل،  قام من  إذا 

 ( 3) وتوضأ واستاك، ثم بعث يطلب الطيب يف رباع نسائه(

 
   (279/ 8( رواه احلارث بن أسامة، سبل اهلدى)1) 

   (8/279( رواه ابن مالك، وأبو احلسن بن الضحاك، وأبو نعيم، سبل اهلدى)2) 
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كان ال ينام إال والسواك عنده،      عن ابن عمر: )أن رسول اهلل   [ 515]احلديث:  

 ( 1) فإذا استيقظ بدأ بالسواك(

ليلة من رمضان، فسمعته      عن حذيفة أنه صىل مع رسول اهلل  [ 516]احلديث:  

أنه  ، ويف رواية:  (2)يقول حني كرب )اهلل أكرب ذي امللكوت واجلربوت والكربياء والعظمة(

حني قام إىل صالته من الليل فلام دخل يف الصالة قال: )اهلل أكرب      انتهى إىل رسول اهلل

 ذي امللكوت واجلربوت والكربياء والعظمة(  

إذا قام إىل الصالة يف جوف      كان رسول اهلل   : قال   عن ابن عباس  [ 517]احلديث:  

قال لك    : الليل  فيهن، ولك احلمد  الساموات واألرض ومن  قّيم  أنت  )اللهم لك احلمد 

ساموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت نور الساموات واألرض ولك احلمد،  ملك ال

حق،   ولقاؤك  احلق،  ووعدك  احلق،  أنت  احلمد  ولك  واألرض،  الساموات  ملك  أنت 

حق، والساعة حق. اللهم     وقولك حق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وحممد

بك خاصمت، وإليك حاكمت  لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، و

فاغفر يل ما قدمت، وما أخرت، وما أرسرت، وما أعلنت، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله  

 ( 3)إال أنت، أو ال إله غريك وال حول وال قوة إال باهلل(

إذا استيقظ من الليل قال:      قالت: كان رسول اهلل  عن عائشة   [ 518]احلديث:  

سبحانك، اللهم إين أستغفرك من ذنوب، وأسألك رمحتك، اللهم زدين علام،  )ال إله إال أنت  

 ( 4) لدنك رمحة إنك أنت الوهاب( وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب يل من 

 
 .  117/ 2( أمحد يف املسند 1) 

 .  199/ 2( والنسائي 270()145( والَتمذي يف الشامئل)874)544/ 1وأبو داود  398/ 5( أمحد 2) 
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عن أب سلمة بن عبد الرمحن قال: )سألت عائشة بأي يشء كان    [ 519]احلديث:  

قالت: إذا قام من الليل افتتح صالته  يفتتح صالة الليل إذا قام من الليل؟      رسول اهلل

الغيب   السموات واألرض، عامل  فقال: )اللهم رّب جربيل، وميكائيل، وإرسافيل، فاطر 

والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك  

 (1)إنك أنت تدي من تشاء إىل رصاط مستقيم(

كان  عن    [ 520]احلديث:   ما  عائشة  )سألت  قال:  تعاىل  اهلل  رمحه  اجلريش  ربيعة 

إذا هّب      يقول إذا قام من الليل؟ وبم كان يستفتح؟ قالت: كان رسول اهلل    رسول اهلل 

الليل كرب عرشا، ومحد عرشا، وهلل عرشا، واستغفر عرشا ويقول: )اللهم اغفر يل،   من 

ويف  ،  بك من الضيق يوم احلساب( عرشاواهدين، وارزقني( عرشا ويقول: )اللهم إين أعوذ  

 .(2)رواية: )ضيق الدنيا وضيق القيامة( عرشا، ثم يستفتح صالة الليل

إذا قام من الليل      عن أب سعيد اخلدري قال: كان رسول اهلل  [ 521]احلديث:  

واستفتح صالته كرب، ثم يقول: )سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدك،  

بعد وال إله غريك ثم يقول: )اهلل    ك(، ثم يقول: )ال إله إال اهلل( ثالثا، ثم يقرأ وال إله غري

أكرب كبريا( ثم يقول: )أعوذ باهلل السميع العليم، من الشيطان الرجيم، من مهزه، ونفخه،  

 ( 3) ونفثه(، ثم يقرأ(

إذا دخل يف الصالة من      عن أب أمامة قال: )كان رسول اهلل   [ 522]احلديث:  

يقول: ثم  ثالثا،  ثالثا، وهلل  وسبح  ثالثا،  كرب  الشيطان    الليل  من  بك  أعوذ  إين  )اللهم 

 
   (3420)451/ 5( والَتمذي 767)204/ 1( وأبو داود 770/ 200( حديث)534/ 1( مسلم)1) 
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 (1)الرجيم، من مهزه ونفخه ورشكه(

    كعب األسلمي قال: )كنت أبيت عند رسول اهلل   عن ربيعة بن  [ 523]احلديث:  

اهلوّي  العاملني.  رب  اهلل  )سبحان  الليل:  من  قام  إذا  يقول  فأسمعه  وضوءه  ثم  فأعطيه   ،)

 ( 2) يقول: )سبحان اهلل وبحمده. اهلوّي(، قال ابن املبارك: يعني باهلوي: الطويل(

قالت: )كان رسول اهلل   [ 524]احلديث:   الليل يصيل    :   عن عائشة  قام من  إذا 

 ( 3)افتتح صالته بركعتني خفيفتني(

تطوعا،  كان إذا قام يصيل      عن حممد بن مسلمة: )أن رسول اهلل   [ 525]احلديث:  

 ( 4) قال: )وّجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املرشكني(

يفتتح      عن عاصم بن محيد قال: سألت عائشة ما كان رسول اهلل   [ 526]احلديث:  

به قيام الليل، قالت: )كان يكرب عرشا، وحيمد عرشا، ويسبح عرشا، ويقول: )اللهم اغفر  

 ( 5) ي، ويتعوذ من ضيق املقام يوم القيامة(يل، واهدين، وارزقني، وعافن

فأطال القيام حتى      )صليت مع رسول اهلل  عن ابن مسعود قال:  [ 527]احلديث:  

 (6)مهمت به قال: أن أجلس وأدعه(

اهلل  [ 528]احلديث:   كان رسول  قال:  واقد  أب  الناس صالة عىل      عن  أخف 

 
 .  253/ 5( أمحد يف املسند 1) 
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 (1)الناس وأدومه عىل نفسه(

ذات ليلة فاستفتح يقول:      قال: قمت مع رسول اهلل   حذيفة عن    [ 529]احلديث:  

)اهلل أكرب ثالثا، احلمد هلل ذي امللكوت واجلربوت والعظمة(، ثم استفتح فقرأ السبع الطوال  

يف سبع ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: )سمع اهلل ملن محده( وكان قيامه مثل  

)سبحان رب العظيم(، وكان يقعد بني السجدتني نحوا من  ركوعه، وكان يقول يف ركوعه:  

 ( 2) سجوده، وكان يقول: )رب اغفر يل(

كان إذا مّر بآية رمحة سأل، وإذا مّر      عن حذيفة، أن رسول اهلل  [ 530]احلديث:  

 .(3)بآية عذاب استجار، وإذا مّر بآية فيها تنزيه اهلل تعاىل سبح

يف رمضان فركع فقال      صىل مع رسول اهللأنه    ،عن ابن مسعود  [ 531]احلديث:  

)سبحان رب العظيم( مثل ما كان قائام، ثم جلس يقول: )رب اغفر يل رب اغفر    يف ركوعه: 

يل( مثل ما كان قائام ثم سجد فقال: )سبحان رب األعىل( مثل ما كان قائام، فام صىل إال أربع  

 (4) ركعات حتى جاء بالل إىل الغداة(

ذات ليلة فقام      قال: قمت مع رسول اهلل  عن عوف بن مالك  [ 532]احلديث:  

فصىل فقرأ سورة )البقرة( ال يمّر بآية رمحة إال وقف وسأل وال يمر بآية عذاب إال وقف  

وتعوذ، ثم ركع بقدر قيامه يقول يف ركوعه: )سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء  

ثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ  والعظمة(، ثم سجد بقدر قيامه ثم قال يف سجوده م

 
  (8/283( رواه أبو بكر بن أب خيثمة، سبل اهلدى) 1) 
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  (1351)429/ 1( ابن ماجة 3) 
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 ( 1)سورة سورة(

ليلة التامم وكان      عن عائشة قالت: )كنت أقوم مع رسول اهلل  [ 533]احلديث:  

يقرأ )بالبقرة( و)آل عمران( و)النساء( فال يمّر بآية فيها َتويف إاّل دعا واستعاذ، وال يمر  

 (2)إليه(بآية فيها استبشار إال دعا اهلل تعاىل ورغب  

)خرجنا مع    قال:     عن رجل من بني غفار صحب رسول اهلل   [ 534]احلديث:  

حتى أرى      إىل مكة فلام وصلنا نزلنا منزال فقلت: ألرقبن صالة رسول اهلل     رسول اهلل 

منه ثم سمعته بعدها      فعله، واضطجع رسول اهلل قريبا  الليل، واضطجعت  هويا من 

اآليات   قرأ هذه  ثم  السامء  أفق  إىل  نظر  ثم  استيقظ،  ثم  النائم  تنّفس  َخْلِق    }تنّفس  يِف  إِنَّ 

ْيِل َوالنََّهاِر آَلَياٍت أِلُويِل اأْلَْلَباِب )  اَمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّ ِذيَن َيْذُكُرونَ 190السَّ   ( الَّ

نَا َما َخَلْقَت هَ  اَمَواِت َواأْلَْرِض َربَّ ُروَن يِف َخْلِق السَّ َذا  اهللََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجُنوهِبِْم َوَيَتَفكَّ

نَا إِنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما لِلظَّ 191َباطاًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر ) املنَِِي  ( َربَّ

نَا َفاْغِفْر َلنَا  192ِمْن َأْنَصاٍر ) نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لإِْلِياَمِن َأْن آِمنُوا بَِربُِّكْم َفآَمنَّا َربَّ نَا إِنَّ ( َربَّ

نَا َمَع اأْلَْبَراِر )  ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ نَا َوآتِنَا َما َوعَ 193ُذُنوَبنَا َوَكفِّ ِزَنا  ( َربَّ ْدَتنَا َعىَل ُرُسلَِك َواَل َُتْ

إىل      ثم أهوى رسول اهلل   ،[194  -  190]آل عمران:    {َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك اَل َُتْلُِف املِْيَعاَد  

ثم قام،   به،  منه سواكا( ويف رواية )ثم أخذ سواكا من حتت فراشه فاستن  فراشه فاستل 

فأسبغ وضوءه، ثم قام فصىل أربع ركعات، ال    فاستكب ماء من قربة يف قدح له، ثم توضأ

أدري ركوعهن أطول أم قيامهن أم سجودهن( ويف رواية أخرى حتى قلت: قد صىّل قدر  

ما نام، ثم انرصف فنام، ثم استيقظ فقرأ باآليات التي كان قرأ هبا، ثم استّن فتوضأ وصىّل  

 
 .  177/  2( والنسائي 873)230/ 1( أبو داود 1) 
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 ( 1) أربع ركعات، ثم غلب علينا النعاس حتى السحر(

ألرمّقّن    [ 535]احلديث:   قال:  رجال  أن  أب طلحة،  بن  اهلل  عبد  بن  إسحاق  عن 

قال: )فصىل العشاء، ثم اضطجع غري كثري ثم قام ففرغ من حاجته،      صالة رسول اهلل

مؤخرة الرحل فأخذ منها السواك فاستن وتوضأ، فوالذي نفيس بيده ما ركع حتى    ثم أتى

 ( 2) وحتى أدركني النوم، أمثال اجلبال(ما أدري ما مض من الليل أكثر أم ما بقي 

 ( 3) قسم سورة البقرة يف ركعتني(   عن عائشة: )أن رسول اهلل  [ 536]احلديث:  

)كان يستاك من الليل مرتني أو      عن أب أيوب أن رسول اهلل  [ 537]احلديث:  

كل  ثالثا، وإذا قام من الليل صىل أربع ركعات، ال يتكلم بيشء وال يأمر بيشء ويسلم من  

 ( 4) ركعتني(

بالليل،      عن مرسوق قال: سألت عائشة عن صالة رسول اهلل  [ 538]احلديث:  

 (5))سبع( : قالت

اهلل  [ 539]احلديث:   رسول  )كان  قال:  أنس  ركعات،      عن  بثامن  الليل  حييى 

  (6) ركوعهن كقراءتن، وسجودهن كقراءتن ويسلم بني كل ركعتني(

قال:    [ 540]احلديث:   التطوع ثامن      )كان رسول اهللعن عيل  الليل  يصيل من 

 (7)ركعات، والنهار ثنتي عرشة ركعة(
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 .  417/ 5( أمحد يف املسند 4) 

 .  25/ 3( البخاري 5) 

  (8/286( رواه الطرباين، سبل اهلدى)6) 

  (495/ 235)383/ 1( أبو يعىل 7) 
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يف      سئلت عن صالة رسول اهلل   عن زرارة بن أوىف أن عائشة   [ 541]احلديث:  

جوف الليل، فقالت: )كان يصيل العشاء يف مجاعة، ثم يرجع إىل أهله. فريكع أربع ركعات،  

وطهوره مغّطى عند رأسه، وسواكه موضوع حتى يبعثه اهلل تعاىل  فيأوي إىل فراشه وينام،  

ثامن   فيصيل  مصاله،  إىل  يقوم  ثم  الوضوء  ويسبغ  فيتسّوك  الليل،  من  يبعثه  التي  ساعته 

ركعات، يقرأ فيهن بأم الكتاب، سورة من القرآن، وما شاء اهلل وال يقعد يف يشء منها حتى  

تاسعة ثم يقعد، فيدعو بام شاء اهلل أن يدعو ويسأله  يقعد يف الثامنة، وال يسلم، ويقرأ يف ال

البيت من شدة تسليمه، ثم   يوقظ أهل  إليه، ويسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد  ويرغب 

يقرأ وهو قاعد بأم الكتاب، ويركع وهو قاعد ثم يقرأ الثانية، ويسجد وهو قاعد ثم يدعو  

حتى بّدن      صالة رسول اهلل  بام شاء اهلل أن يدعو، ثم يسلم، ثم ينرصف فلم تزل تلك

  فنقص من التسع ثنتني فجعلها إىل الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض عىل ذلك 

 (1). 

قال: )فاستيقظ رسول     عن ابن عباس أنه رقد عند رسول اهلل   [ 542]احلديث: 

امواِت      اهلل ْيِل َوالنَّهاِر  فتسوك وتوضأ، وهو يقول: إِنَّ يِف َخْلِق السَّ َواأْلَْرِض َواْختاِلِف اللَّ

القيام   فيهام  أطال  ركعتني  صىل  ثم  السورة،  ختم  حتى  فقرأهن  اأْلَْلباِب  أِلُويِل  آَلياٍت 

والركوع والسجود، ثم انرصف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثالث مرات ست ركعات،  

بثالث أوتر  ثم  اآليات،  هؤالء  ويقرأ  ويتوضأ  يستاك،  ذلك  إىل    كّل  املؤذن فخرج  ]فأذن 

الصالة وهو يقول: )اللهم اجعل يف قلبي نورا، ويف لساين نورا، واجعل يف سمعي نورا،  

واجعل يف برصي نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا،  

 
  (8/287( رواه أبو داود، سبل اهلدى)1) 
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 ( 1) ومن حتتي نورا، اللهم اعطني نورا[(

ألنظر كيف      رسول اهلل  ندعن الفضل بن عباس قال: بت ع  [ 543]احلديث:  

يصيل من الليل فقام وتوضأ، وصىل ركعتني، قيامه مثل ركوعه، وركوعه مثل سجوده، ثم  

امواِت   نام ثم استيقظ، فتوضأ واستن ثم قرأ بخمس آيات من آل عمران إِنَّ يِف َخْلِق السَّ

يفعل هكذا حتى ص يزل  َوالنَّهاِر فلم  ْيِل  اللَّ َواْختاِلِف  ثم قام  َواأْلَْرِض  ىل عرش ركعات، 

بعد ما سكت      فصىل سجدة واحدة فأوتر هبا ونادى املنادي عند ذلك فقام رسول اهلل 

 ( 2)املؤذن فصىل سجدتني خفيفتني ثم جلس ثم صىل الصبح(

يف      عن صفوان بن املعطل الّسلمي قال: )كنت مع رسول اهلل  [ 544]احلديث:  

العشاء اآلخرة، ثم نام، فلام كان نصف الليل استيقظ فتال  سفر فرمقت صالته ليلة، فصىل  

اآليات العرش آخر سورة آل عمران، ثم تسوك ثم توضأ ثم قام فصىل ركعتني فال أدري  

أقيامه أم ركوعه أم سجوده، أطول؟ ثم انرصف فنام ثم استيقظ فتال اآليات، ثم تسوك، ثم  

وعه أم سجوده أطول؟ ففعل ذلك ثم مل  توضأ، ثم قام فصىل ركعتني ال أدري أقيامه أم رك 

 (3)يزل يفعل كام فعل أول مرة، حتى صىل إحدى عرشة ركعة(

كان يصيل إحدى عرشة ركعة يوتر      عن عائشة أن رسول اهلل   [ 545]احلديث:  

منها بواحدة، كانت تلك صالته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية  

كعتني قبل صالة الفجر ثم يضطجع عىل شقه األيمن حتى  قبل أن يرفع رأسه، ويركع ر

 .(4) يأتيه املنادي للصالة

 
   (1353)44/ 2( وأبو داود 763/ 191( مسلم حديث)1) 

   (1355)46/ 2بو داود ( أ2) 

 .  312/ 5( أمحد 3) 

   (8/288( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)4) 
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يصيل ليال طويال قائام وليال      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل  [ 546]احلديث:  

ويف رواية: إذ افتتح الصالة قائام    ،طويال قاعدا، وكان إذا قرأ قائام ركع قائام وإذا قرأ قاعدا(

 .(1)ركع قائام، وإذا افتتح الصالة قاعدا ركع قاعدا

    عن عبد اهلل بن شقيق قال: قلت لعائشة هل كان رسول اهلل   [ 547]احلديث:  

 .(2)يصيل وهو قاعد؟ قالت نعم بعد ما حطمه الناس

سبحته قاعدا حتى  صىل      عن حفصة قالت: ما رأيت رسول اهلل  [ 548]احلديث:  

كان قبل وفاته بعام، فكان يصيل يف سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فريتلها، حتى تكون  

 .(3)أطول من أطول منها 

يقرأ يف يشء من صالة      عن عائشة قالت: )ما رأيت رسول اهلل  [ 549]احلديث:  

ن أو أربعون آية قام  الليل جالسا، حتى إذا كرب قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة ثالثو

فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، فقعد يف الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قض صالته نظر  

 ( 4)فإن كنت يقظى حتدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع(

من صالة الليل    يقرأ يف يشء    عن عائشة أنا مل تر رسول اهلل  [ 550]احلديث:  

ا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثالثني أو أربعني آية  قاعدا حتى إذا كرب قرأ جالسا حتى إذ

 .(5)ثم ركع

)يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن      عن عائشة قال: كان رسول اهلل [ 551]احلديث:  

 
  (730()107و  106/ 105( حديث)504/ 1( مسلم)1) 

   (732/ 115)506/ 1( مسلم 2) 

   (733/ 118)507/ 1( مسلم 3) 

   (731/ 111)505/ 1( مسلم 4) 

   (731/ 112( مسلم)5) 
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 ( 1) يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعني آية(

وليال  يصيل ليال طويال قائام      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل  [ 552]احلديث:  

ويف رواية: إذ افتتح الصالة قائام    ،طويال قاعدا، وكان إذا قرأ قائام ركع قائام وإذا قرأ قاعدا(

 .(2)ركع قائام، وإذا افتتح الصالة قاعدا ركع قاعدا

مل يمت حتى كان كثري من      عن عائشة قالت: )إن رسول اهلل   [ 553]احلديث:  

 ( 3) صالته وهو جالس(

وثقل كان أكثر صالته      عائشة قالت: )ملّا بّدن رسول اهلل عن    [ 554]احلديث:  

 (4)جالسا(

حتى كان أكثر صالته      عن أم سلمة، قالت: ما مات رسول اهلل  [ 555]احلديث:  

 .(5) قاعدا إال املكتوبة وكان أحّب العمل إليه أدومه وإن قل

 (6)مَتبعا(صىل   عن عائشة قالت: )رأيت رسول اهلل  [ 556]احلديث:  

كان يصيل جالسا فيقرأ وهو    عن عائشة قالت: )أن رسول اهلل  [ 557]احلديث:  

جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثالثني أو أربعني آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع  

 (7)وسجد، ثم صنع يف الركعة الثانية مثل ذلك(

النوافل      اهلل عن عائشة قالت: )مل يكن رسول    [ 558]احلديث:   عيل يشء من 

 
   (731/ 113( مسلم)1) 

  (730()107و  106/ 105( حديث)504/ 1مسلم)( 2) 

  (507/ 1( صحيح مسلم)3) 

  (507/ 1( صحيح مسلم)4) 

 .  181/  3والنسائي  322/ 6( أمحد 5) 

 . 397/ 1والدارقطني  193/ 3( النسائي 6) 

 .  282/ 1( مالك يف املوطأ 7) 
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أرسع يف يشء من      أشد تعاهدا منه عىل ركعتي الفجر(، ويف رواية: )ما رأيت رسول اهلل 

 (1)النوافل أرسع منه من الركعتني قبل الفجر(

اهلل  [ 559]احلديث:   رسول  أتى  أنه  بالل  فشغلت      عن  الغداة  بصالة  ليؤذنه 

عنه حتى   بأمر سألته  بالال  بالصالة  عائشة  فآذنه  بالل  فقام  جدا  فأصبح  الّصبح،  فضحه 

فلام خرج صىّل بالناس وأخربه بالال أن عائشة شغلته    وتابع أذانه، فلم خيرج رسول اهلل

بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه باخلروج، فقال: إين كنت ركعت ركعتي  

اهلل  يا رسول  فقال:  )ل    الفجر،  قال:  أكثر مما أصبحت  إنك أصبحت جدا  و أصبحت 

 (2) لركعتهام وأحسنتهام وأمجلتهام( 

اهلل  [ 560]احلديث:   رسول  )كان  قالت:  عائشة  الفجر      عن  ركعتي  يصيل 

 ( 3) فيخففهام حتى أقول هل قرأ فيهام أم القرآن(

إذا سكت املؤذن باألوىل      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل   [ 561]احلديث:  

قام فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة الفجر بعد أن يستبني الفجر، ثم    ، من صالة الفجر

 (4)يضطجع عىل شقه األيمن حتى يأتيه املؤذن لإلقامة(

كان إذا أذن املؤذن بالصبح وبدا     أن رسول اهلل،  عن حفصة   [ 562]احلديث:  

 ( 5) الصبح ال يصيل إال ركعتني خفيفتني قبل أن تقام الصالة(

إذا طلع الفجر ال يصيل إال      عن حفصة قالت: )كان رسول اهلل   [ 563]احلديث:  

 
  (7254)19/  2( وأبو داود  94/  734)501/  1( ومسلم  1163)55/  3ورواه البخاري    254/  6( أمحد يف املسند  1) 

   (1207)19/ 2( أبو داود 2) 

  (724/ 92)501/ 1( ومسلم 1164)55/ 3( البخاري 3) 

  (736/ 122)508/ 1( ومسلم 1123، 994، 626)129/ 2( البخاري 4) 

   (723/ 88) 500/  1ومسلم  127/ 1( ومالك يف املوطأ 619()1159)120/ 2( البخاري 5) 
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 ( 1)ركعتني خفيفتني(

الظهر،      عن عائشة قالت: كان رسول اهلل   [ 564]احلديث:   قبل  أربعا  ال يدع 

 .(2)وركعتني قبل الغداة

ابن عباس  [ 565]احلديث:   اهلل  ،عن  يقرأ يف ركعتي      أن رسول  ما  كان كثريًا 

القرآن   بفاحتة  إِْبَراِهيَم  ﴿الفجر يف األوىل منهام  إِىَل  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  َوَما  بِاهللَِّ  آَمنَّا  ُقوُلوا 

ِْم  َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَ النَّبِيُّ  وَن ِمْن َرهبِّ

ُمْسلُِمونَ  َلُه  َوَنْحُن  ِمنُْهْم  َأَحٍد  َبنْيَ  ُق  ُنَفرِّ ويف  [  136]البقرة:    ﴾ اَل  البقرة،  يف  التي  اآلية 

 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبَد    ﴿ األخرى بفاحتة الكتاب، والتي يف آل عمران، 
ٍ
َتَعاَلْوا إِىَل َكلَِمٍة َسَواء

ْوا َفُقوُلوا اْشهَ إِالَّ اهللََّ   َك بِِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفإِْن َتَولَّ ُدوا  َواَل ُنرْشِ

ا ُمْسلُِمونَ   (3)[64]آل عمران:   ﴾بَِأنَّ

اهلل   [ 566]احلديث:   رسول  سمع  أنه  هريرة  أب  الفجر      عن  ركعتي  يف  يقرأ 

َوَيْعُقوَب  ﴿ َوإِْسَحاَق  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إِىَل  ُأْنِزَل  َوَما  إَِلْينَا  ُأْنِزَل  َوَما  بِاهللَِّ  آَمنَّا  ُقوُلوا 

ُق َبنْيَ أَ  ِْم اَل ُنَفرِّ َحٍد ِمنُْهْم َوَنْحُن  َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأوِتَ النَّبِيُّوَن ِمْن َرهبِّ

ُمْسلُِمونَ  الركعة األوىل، وهذه اآلية  [  136]البقرة:    ﴾َلُه  َبْعنَا  ﴿يف  َواتَّ َأْنَزْلَت  باَِم  آَمنَّا  نَا  َربَّ

اِهِديَن   ُسوَل َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ  ( 4)[53]آل عمران:   ﴾الرَّ

ُقْل  ﴿ عتي الفجر  يقرأ يف رك    عن أب هريرة أنه سمع، رسول اهلل  [ 567]احلديث:  

 
   (736/ 121)508/ 1( مسلم 1) 

 .  472/ 2والبيهقي  29/ 10وأبو نعيم يف احللية  63/ 6( وأمحد 2353وأبو داود) 74/ 2( البخاري 2) 

 .  120/ 2( والنسائي 1259)20/ 2وأبو داود  230/ 1( وأمحد 100()727/ 99)502/ 1( مسلم 3) 

   (1260)20/ 2( أبو داود 4) 
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َا اْلَكافُِروَن   (1)[1]اإلخالص:  ﴾ ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد ﴿و [ 1]الكافرون:   ﴾ َياَأهيُّ

قال رمقت رسول اهلل   [ 568]احلديث:   ابن عمر  شهرا )ويف لفظ( مخسا      عن 

َا اْلَكافُِروَن  ﴿ وعرشين مرة، فكان يقرأ يف الركعتني قبل الفجر: ق َياَأهيُّ ]الكافرون:    ﴾ ُقْل 

 .(2)[1]اإلخالص:  ﴾ ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد ﴿و [ 1

يصيل ركعتني قبل الفجر،      عن عائشة قالت: كان رسول اهلل   [ 569]احلديث:  

الفجر(،   ركعتي  يف  هبام  يقرأ  مها  السورتان  )نعم  يقول:  اْلَكافُِروَن  ﴿وكان  َا  َياَأهيُّ   ﴾ ُقْل 

 .(3)[1]اإلخالص:   ﴾ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد ﴿و [ 1]الكافرون:  

يقرأ يف      عن ابن مسعود قال: ما أحيص ما سمعت رسول اهلل  [ 570]احلديث:  

ب   الفجر  صالة  قبل  الركعتني  ويف  املغرب  بعد  اْلَكافُِروَن  ﴿الركعتني  َا  َياَأهيُّ   ﴾ ُقْل 

 .(4) [1]اإلخالص:   ﴾ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد ﴿و [ 1]الكافرون:  

ركعتني فصىل قريبا      أنه صىل مع رسول اهلل  عن أسامة بن عمري  [ 571]احلديث:  

    خفيفتني، فسمعته يقول: )رب جربيل وميكائيل وإرسافيل وحممدمنه، فصىل ركعتني  

 ( 5) أعوذ بك من النار( ثالث مرات(

اهلل  [ 572]احلديث:   رسول  )كان  قالت:  عائشة  الفجر      عن  ركعتي  صىل  إذا 

اضطجع فإن كنت مستيقظة حتدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع عىل شقه األيمن حتى  

 
   (1148)363/ 1وابن ماجة  120/ 2( النسائي 1) 

   (1149وابن ماجة) 132/ 2( والنسائي 417)276/ 2( الَتمذي 2) 

  (1150)363/ 1( ابن ماجة 3) 

 .  430/ 2والبغوي يف رشح السنة  43/ 3( والبيهقي 431)296/ 2( الَتمذي 4) 

 .  219/ 2 الزوائد جممع، ( الطرباين5) 
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 ( 1)الصالة(يأتيه املؤذن فيخرج إىل 

اهلل  [ 573]احلديث:   رسول  )كان  قالت:  عائشة  الفجر      عن  ركعتي  صىل  إذا 

 (2)اضطجع عىل شقه األيمن(

اهلل  [ 574]احلديث:   رسول  )أن  هريرة  أب  الفجر      عن  ركعتي  ركع  إذا  كان 

 (3)اضطجع عىل شقه األيمن(

اهلل  [ 575]احلديث:   رسول  )كان  قالت:  عائشة  يدع      عن  قبل  ال  ركعتني 

 ( 4)الفجر(

ركعتني قبل الظهر،     عن ابن عمر قال: )صليت مع رسول اهلل  [ 576]احلديث:  

 (5)وركعتني بعدها(

يصيل قبل الظهر أربعا، وبعدها      عن عيل قال: )كان رسول اهلل   [ 577]احلديث:  

 ( 6) ركعتني(

قبل الظهر يطيل  يصيل أربعا      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل   [ 578]احلديث:  

 (7)فيهن القيام، وحيسن فيهن الركوع والسجود(

إذا مل يصل أربعا قبل الظهر صالهن    أن رسول اهلل  عن عائشة [ 579]احلديث:  

 
   (8/257ماجة، سبل اهلدى) ( رواه أمحد، والبخاري ومسلم، وأبو داود، والَتمذي، وابن1) 

  (8/257( رواه البخاري، سبل اهلدى)2) 

   (1261)21/ 2( وأبو داود 420)280/ 2والَتمذي  415/ 2( أمحد 3) 

  (8/257( رواه البخاري، وأبو بكر الربقاين، سبل اهلدى)4) 

   (425( والَتمذي) 729/ 104)504/ 1( ومسلم 1181 -1180)58/ 3( البخاري 5) 

   (424)289/ 2( الَتمذي 6) 

  (1156)365/ 1وابن ماجة  30/ 6( أمحد 7) 
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 (1) بعده(

يصيل قبل الظهر أربعا يف      قالت: )كان رسول اهلل  عن عائشة  [ 580]احلديث:  

 (2)(بيته ثم خيرج فيصيل بالناس، ثم يدخل فيصيل ركعتني 

 (3)كان يصيل بني الظهر والعرص(    عن أب هريرة )أن رسول اهلل   [ 581]احلديث:  

يصيل قبل العرص أربع ركعات     عن عيل قال: )كان رسول اهلل  [ 582]احلديث:  

 (4)يفصل بينهن بالتسليم عىل املالئكة املقّربني، ومن تبعهم من املسلمني واملؤمنني(

 (5)يصيل قبل العرص ركعتني(   قال: )كان رسول اهلل  عن عيل  [ 583]احلديث:  

يأتيني يف بيتي يف يومي      عن عائشة قالت: )ما كان رسول اهلل   [ 584]احلديث: 

 ( 6) بعد العرص إال صىل ركعتني(

اهلل   [ 585]احلديث:   رسول  ترك  )ما  قالت:  عائشة  العرص      عن  بعد  ركعتني 

 (7)عندي قط(

قال: )أال يقوم أحدكم فيصيل أربع ركعات بعد العرص  عن عيل    [ 586]احلديث:  

فلك احلمد، عظم حلمك  ،  تم نورك فهديت ) يقول:      فيقول فيهن ما كان رسول اهلل 

الوجوه   أكرم  وجهك  رّبنا  احلمد  فلك  فأعطيت،  يدك  بسطت  احلمد،  فلك  فعفوت، 

فتشكر وتعىص رّبنا فتغفر،  وجاهك أعظم اجلاه، وعطّيتك أفضل العطّية وأهنأها، تطاع رّبنا  

 
   (426)291/ 2( الَتمذي 1) 

  (8/258( رواه البخاري، وأبو بكر الربقاين، سبل اهلدى)2) 

  (8/258( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

   (429)294/  2والَتمذي  160/ 1( أمحد يف املسند 4) 

   (1272)23/ 2( أبو داود 5) 

 .  458/ 2والبيهقي  (593)77/ 2البخاري ( 6) 

 .  225/  1والنسائي  (591)77/ 2( البخاري 7) 
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الّتوبة، وال جيزي   الّذنب، وتقبل  السقيم، وتغفر  ، وتشفي  الرّضّ ِتيب املضطّر، وتكشف 

 (1)بآالئك أحد، وال يبلغ مدحتك قول قائل(

يصيل املغرب ثم يرجع إىل     عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل  [ 587]احلديث:  

 (2)بيتي فيصيل ركعتني(

يطيل القراءة يف الركعتني      ابن عباس قال: )كان رسول اهلل عن    [ 588]احلديث:  

 (3)بعد املغرب حتى يتفرق أهل املسجد(

يقرأ يف     عن ابن مسعود قال: )ما أحيص ما سمعت رسول اهلل  [ 589]احلديث:  

َا اْلَكافُِروَن ﴿ الركعتني بعد املغرب، ويف الركعتني قبل صالة الغداة  ]الكافرون:   ﴾ُقْل َياَأهيُّ

 ( 4) ([1]اإلخالص:  ﴾ ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد ﴿و [ 1

يصيل بعد املغرب      عن عامر بن يارس قال: )رأيت رسول اهلل   [ 590]احلديث:  

املغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل  ست ركعات، وقال: )من صىل بعد  

 ( 5) زبد البحر(

كان يصيل بعد املغرب ركعتني      عن ابن عباس )أن رسول اهلل   [ 591]احلديث:  

  (6)يطيل فيهام القراءة حتى يتصّدع أهل املسجد(

اهلل   [ 592]احلديث:   رسول  إىل  بعثه  أباه  أن  عباس  ابن  قال:      عن  حاجة،  يف 

 
  (440/ 180)345/ 1( أبو يعىل 1) 

  (1164)368/ 1( ابن ماجة 2) 

   (1301)31/ 2( أبو داود 3) 

   (1166)369/ 1( وابن ماجة 431)296/ 2( الَتمذي 4) 

   (8/260اهلدى)( رواه الطرباين يف الثالثة، سبل 5) 

  (8/260( رواه الطرباين، سبل اهلدى)6) 
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مع أصحابه يف املسجد، فلم أستطع أن أكلمه، فلام صىّل املغرب قام يركع  فوجدته جالسا  

 ( 1)حتى أذن املؤذن لصالة العشاء(

العشاء قط فدخل بيتي      عن عائشة قالت: ما صىل رسول اهلل   [ 593]احلديث:  

 (2) إال صىل أربع ركعات أو ست( 

إذا صىل العشاء      اهللرسول    عن عبد اهلل بن الزبري قال: )كان  [ 594]احلديث:  

 (3)ركع أربع ركعات وأوتر سجدة ثم نام حتى يصيل بعد صالته بالليل(

قال: بت عند خالتي ميمونة بنت احلارث زوج    [ 595]احلديث:   ابن عباس  عن 

العشاء ثم جاء إىل منزله، فصىل      عندها يف ليلتها، فصىل النبي     وكان النبي     النبي 

 .(4) أربع ركعات ثم نام

    قال: سألت عائشة عن صالة رسول اهلل   عن عبد اهلل بن شقيق  [ 596]احلديث:  

عن تطوعه قالت: كان يصيل يف بيته قبل الظهر أربعا، ثم خيرج فيصيل بالناس، ثم يدخل  

بيته ركعتني ويصيل هبم  ،  فيصيل ركعتني املغرب ثم يدخل فيصيل يف  بالناس  وكان يصيل 

كان يصيل بالليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصيل  العشاء، ويدخل فيصيل ركعتني، و

ليال طويال قائام وليال طويال قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ  

ثم خيرج، فيصيل   الفجر صىّل ركعتني  إذا طلع  قاعد، وكان  قاعد ركع وسجد وهو  وهو 

 .(5)بالناس الصبح

 
 .  335/ 10( الطرباين يف الكبري 1) 

   (1303)31/ 2( أبو داود 2) 

 .  4/ 4( أمحد يف املسند 3) 

  (8/261( رواه البخاري،، سبل اهلدى)4) 

 .  179/ 3( والنسائي 436)299/ 2( والَتمذي 1251)18/ 2وأبو داود  30/ 6( أمحد يف املسند 5) 
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ضمرة قال: سألت عيل بن أب طالب عن صالة  عن عاصم بن    [ 597]احلديث:  

من النهار فقال: إنكم ال تطيقون ذلك، قلنا: من أطاق ذلك منا فقال: كان      رسول اهلل 

إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العرص صىّل ركعتني، وإذا      رسول اهلل

ظهر، وبعدها ركعتني،  لل اكانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صىّل أربعا قب

وقبل العرص أربعا يفصل بني كل ركعتني بالتسليم عىل املالئكة املقربني والنبيني واملرسلني  

 . (1ومن تبعهم من املؤمنني واملسلمني) 

اهلل  [ 598]احلديث:   رسول  كان  قال:  عيل  ثامن      عن  الّتطوع  الليل  من  يصيل 

 . (2ركعات، وبالنهار اثنتي عرشة ركعة) 

يصيل يف إثر كل صالة مكتوبة      عن عيل قال: كان رسول اهلل   [ 599]احلديث:  

 . (3ركعتني، إال الفجر والعرص) 

ركعتني قبل الظهر،      صليت مع رسول اهلل   عن ابن عمر قال:  [ 600]احلديث:  

العشاء، فأما  املغرب، وركعتني بعد  وركعتني بعدها، وركعتني بعد اجلمعة وركعتني بعد 

 . (4املغرب والعشاء ففي بيته ) 

اهلل  [ 601]احلديث:   رسول  من  حفظت  قال:  عمر  ابن  ركعات،      عن  عرش 

ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف  

اهلل  رسول  عىل  يدخل  ال  ساعة  كانت  الصبح،  قبل  وركعتني  وحدثتني  ،  فيها     بيته، 

 
  (1161)367/ 1وابن ماجه  493/  2والَتمذي  160/ 1( أمحد يف املسند 1) 

  (495/ 235)383/ 1( أبو يعىل 2) 

  (1275)24/ 2وأبو داود  154/ 1( أمحد 3) 

( وأبو داود  1180،  1172()1165،  937( حديث)493/  2والبخاري)  17/  2وأمحد    337/  1( مالك يف املوطأ  4) 

2 /19(1252)   
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 . (1كان إذا أّذن املؤذن وطلع الفجر صىل ركعتني) حفصة: أنه 

عرش سنني، فكانت     عن أب أمامة قال: صليت مع رسول اهلل   [ 602]احلديث: 

ركعتني قبل الفجر، وركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها    صالته كل يوم عرش ركعات: 

 .(2)وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعد العشاء

اهللعن    [ 603]احلديث:   رسول  )أن  إال      عائشة  ركعتني  صالة  كّل  يتبع  كان 

 (3)الصبح جيعلها قبلها(

اهلل   [ 604]احلديث:   رسول  )كان  قال:  هريرة  أب  عرش      عن  اليوم  يف  يصيل 

ركعات، ركعتني قبل الفجر، وركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب،  

 ( 4) وركعتني قبل العشاء(

عن عبد اهلل بن أب قيس قال: سألت عائشة )بكم كان يوتر رسول    [ 605]احلديث:  

؟ قالت: كان يوتر بأربع، وثالث، وست، وثالث، وثامن، وثالث، وعرش وثالث،      اهلل

 (5)ومل يكن يوتر بأنقص من سبع وال بأكثر من ثالث عرشة(

يا   [ 606]احلديث:   فقلت:  عائشة:  سألت  قال:  هشام  بن  سعد  املؤمنني    عن  أم 

)كنا نعد له سواكه، وطهوره، فيبعثه اهلل تعاىل ملا شاء    قالت:    أنبئيني عن وتر رسول اهلل

أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصيل تسع ركعات ال جيلس فيها اال عند الثامنة،  

فتلك  فيدعو ربه، ويصيل عىل نبيه ثم يسلم تسليام يسمعنا ثم يصيل ركعتني بعد ما سلم،  

 
   (8/263رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)( 1) 

  (8/263( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

  (8/263( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

  (8/263( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 

   (1362)46/ 2( أبو داود 5) 
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اهلل  رسول  أسّن  فلام  ركعة،  عرشة  كل      إحدى  من  يسلم  بسبع  أوتر  اللحم،  وأخذه 

  (1)ركعتني، وصىّل ركعتني بعد ما سّلم(

اهلل  [ 607]احلديث:   بالليل إحدى عرشة      عن عائشة: )أن رسول  كان يصيل 

املؤذن فيصيل  ركعة يوتر فيها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع عىل شقه األيمن حتى يأتيه  

 ( 2)ركعتني خفيفتني(

اهلل  [ 608]احلديث:     قالت: )كان رسول  الليل إحدى      عن عائشة  يصيل من 

عرشة ركعة يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ اإلنسان مخسني آية قبل أن يرفع رأسه،  

ويركع قبل صالة الفجر ركعتني خفيفتني، ثم يضطجع عىل شقه األيمن حتى يأتيه املؤذن  

 (3)صالة(لل

مل      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل  [ 609]احلديث:   أوتر تسع ركعات  إذا 

ثم  يسلم،  وال  ينهض  ثم  ويدعو  ويذكره  تعاىل  اهلل  حيمد  حتى  الثامنة  يف  إال  يصيل    يقعد 

 (4)السابعة ثم يسلم تسليمة السالم عليكم يرفع هبا صوته، ثم يصيل ركعتني وهو جالس(

يوتر بثالث عرشة ركعة،      أم سلمة قالت: )كان رسول اهلل عن    [ 610]احلديث:  

 ( 5) فلام كرب وضعف أوتر بسبع وبخمس(

يوتر بخمس ركعات من      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل   [ 611]احلديث:  

 
   (1342)40/ 2وأبو داود  199/ 3( النسائي 1) 

   (8/264اهلدى)( رواه البخاري ومسلم، سبل 2) 

  (8/264( رواه الربقاين يف صحيحه، سبل اهلدى) 3) 

 .  198/ 3والنسائي  54/ 6( أمحد 4) 

   (457)319/ 2والَتمذي  201/  3والنسائي  322/ 6( أمحد 5) 



 

164 

 

 (1)آخر الليل(

يسلم يف كل ركعتني ويوتر      عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل  [ 612]احلديث:  

 ( 2)بواحدة(

يوتر بسبع، وبخمس، ال      )كان رسول اهلل  عن أم سلمة قالت:   [ 613]احلديث:  

 ( 3) يفصل بتسليم(

الليل      عن زبيد بن احلارث قال: )كان رسول اهلل  [ 614]احلديث:   يصيل من 

 (4)بثالث(

اهلل   [ 615]احلديث:   رسول  )كان  قال:  اخلزاعي  خالد  والناس      عن  إذا صىل 

 ( 5) خفيفة تامة الركوع والسجود(ينظرون صىّل صالة 

  عن قتادة قال: )سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول اهلل   [ 616]احلديث: 

  ؟ قال: يمّد مّدا. ثم قال: )بسم اهلل الرمحن الرحيم( يمّد ببسم اهلل، ويمد بالرمحن، ويمد

  (6) بالرحيم(

اهلل   [ 617]احلديث:   رسول  )كان  قالت:  سلمة  أم  الرمحن      عن  اهلل  بسم  يقرأ 

 ( 7) الرحيم. احلمد هلل رب العاملني يقطعهام حرفا حرفا(

النبي   [ 618]احلديث:       أنا سئلت عن قراءة رسول اهلل     عن بعض أزواج 

 
 .  286/ 6( أمحد 1) 

   (736/  121)508/ 1( ومسلم 8)120/ 1( مالك 2) 

  (1192)376/ 1وابن ماجة  197/  3والنسائي  290/ 6( أمحد 3) 

   (737)354/ 1( البزار كام يف الكشف 4) 

 .  229/ 4( الطرباين يف الكبري 5) 

 .  (5046) 709/ 8(  البخاري 6) 

 ..  232/ 1(  احلاكم 7) 
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 (1) فقالت: إنكم ال تستطيعون، فقالوا أخربينا هبا. فقرأت قراءة مَتسلة(

يف      عن قراءة رسول اهلل  عن يعىل بن مملك أنه سأل أم سلمة   [ 619]احلديث:  

 .(2) صالته. قالت: ما لكم وصالته؟. ثم نعتت حرفا حرفا 

اهلل  [ 620]احلديث:   رسول  قراءة  )كانت  قال:  القرظي  كعب  بن  حممد      عن 

 ( 3) مفرسة حرفا حرفا(

يقرأ بالسورة فريتلها حتى      عن حفصة قالت: )كان رسول اهلل  [ 621]احلديث:  

 (4) منها(تكون أطول من أطول 

عن كريب قال: سألت ابن عباس فقلت: كيف كانت قراءة رسول    [ 622]احلديث:  

 ( 5) ؟ فقال: )كان يقرأ يف بعض حجره فيسمع قراءته من كان خارجا(  اهلل

من البيت      عن ابن عباس قال: )كنت أسمع قراءة رسول اهلل   [ 623]احلديث:  

 (6) وأنا يف احلجرة(

يرفع      حييى بن يعمر قال: سألت عائشة هل كان رسول اهلل عن    [ 624]احلديث:  

وربام خفض( قال: )احلمد هلل الذي جعل يف    صوته من الليل إذا قرأ؟ قالت: )ربام رفع،

 ( 7)  الدين سعة(

بالليل يرفع طورا     عن أب هريرة قال: )كانت قراءة رسول اهلل   [ 625]احلديث:  

 
  (8/499(  رواه ابن أب خيثمة، سبل اهلدى )1) 

 .  (2923) 167/ 5( والَتمذي 1466) 73/ 2وأبو داود  141/ 2(  النسائي 2) 

 ..  285/ 6(  أمحد 3) 

 ..  285/ 6(  أمحد 4) 

  (8/499(  رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى )5) 

 . (257/ 6(  البيهقي يف دالئل النبوة )6) 

  (8/499(  رواه ابن أب عمر، سبل اهلدى )7) 
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 (1) وخيفض طورا(

قراءة  عن    [ 626]احلديث:   قال: سألت عائشة كيف كانت  قيس  أب  بن  اهلل  عبد 

 ( 2)   بالليل؟ أجيهر أم يرّس؟ قالت: )كل ذلك كان يفعل وربام جهر وربام أرّس(    رسول اهلل 

بالليل وأنا      عن أم هانئ قالت: )كنت أسمع قراءة رسول اهلل   [ 627]احلديث:  

 (3) عىل عرييش هذا وهو عند الكعبة(

اهلل    [ 628]احلديث:   رسول  كان  قالت:  عائشة  يتوضأ  عن  ينام  أن  أراد  إذا   :

 .(4)وضوءه للصالة

قام من الليل فدخل اخلالء فقض    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 629]احلديث:  

 .(5)حاجته، ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام

اهلل    [ 630]احلديث:   رسول  كان  قال:  جابر  َتنِْزيُل    عن  أمل  يقرأ  حتى  ينام  ال 

 ( 6) [1[، وَتباَرَك الَِّذي بَِيِدِه املُْْلُك ]امللك  1]السجدة  

اهلل    [ 631]احلديث:   رسول  كان  قالت:  عائشة  َتنِْزيُل    عن  أمل  ليلة  كل  يقرأ 

 (7)السجدة(

اهلل    [ 632]احلديث:   رسول  أن  عمر  ابن  يقول:    عن  للنوم  اضطجع  إذا  كان 

 
 . (1327) 37/ 2(  أبو داود 1) 

 ..  184/  3والنسائي  149/ 6(  أمحد 2) 

 ..  342/ 6(  أمحد 3) 

  (7/250( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)4) 

  (7/250( رواه ابن ماجه، سبل اهلدى)5) 

  (7/252( رواه أمحد والَّتمذي، سبل اهلدى)6) 

   (7/252( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)7) 
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 ( 1) )باسمك رب وضعت جنبي، فاغفر يل ذنبي(

اهلل    [ 633]احلديث:   رسول  أن  عمر  ابن  يقول:    عن  مضطجعه  أخذ  إذا  كان 

 (2) )احلمد هلل الذي كفاين وآواين، وأطعمني وسقاين، واحلمد هلل( 

كان يقول إذا أوى إىل فراشه: )احلمد    عن أنس أن رسول اهلل    [ 634]احلديث: 

 ( 3)هلل الذي أطعمنا، وسقانا، وآوانا وكم ممّن ال مكافئ له وال مؤوي(

كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع    اهلل    عن عائشة أن رسول   [ 635]احلديث:  

  ﴾ ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق ﴿و   [1]اإلخالص:    ﴾ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحٌد  ﴿ كفيه، ثم نفث فيهام، فقرأ:  

ثم مسح هبام ما استطاع من جسده، يبدأ  [  1]الناس:    ﴾ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ ﴿ و  [ 1]الفلق:  

 .(4)ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مراتهبام عىل رأسه 

كان إذا أوى إىل فراشه وضع يده    عن حذيفة أن رسول اهلل    [ 636]احلديث:  

   (5) اليمنى حتت خده األيمن، وقال: )باسمك اللهم أحيا وأموت(

كان إذا أوى إىل فراشه وضع    عن ابن مسعود أن رسول اهلل    [ 637]احلديث:  

)ِتمع   قال:  أو  تبعث(،  يوم  عذابك  قني  )رب  وقال:  األيمن،  خده  حتت  اليمنى  يده 

 ( 6)عبادك(

كان يقرأ املسّبحات قبل    عن العرباض بن سارية أن رسول اهلل    [ 638]احلديث:  

 
  (7/252( رواه أمحد، سبل اهلدى)1) 

   (2357حبان)وابن  545/ 1واحلاكم   117/ 2( وأمحد 5058( رواه أبو داود)2) 

  (3283( وابن ماجة)106وأبو داود يف كتاب األدب باب) 3457( 3396( والَتمذي)64( رواه مسلم )3) 

  (3402( والَتمذي)5056وأبو داود) 233/ 6( رواه البخاري 4) 

   (7/252( رواه أمحد والبخاري وأبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)5) 

  (7/253اهلدى) ( رواه أمحد والَّتمذي وابن ماجه، سبل6) 
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 (1)أن يرقد، وقال: )إّن فيهن آية أفضل من ألف آية(

كان ال ينام حتى يقرأ الّزمر، وبني    ن رسول اهلل  عن عائشة أ   [ 639]احلديث:  

 .(2)إرسائيل

اهلل    [ 640]احلديث:   رسول  أن  األنامري  األزهر  أب  أخذ    عن  إذا  يقول  كان 

مضطجعه من الليل: )باسم اهلل وضعت جنبي، اللهم اغفر يل ذنبي وأخسئ شيطاين، وفك  

 ( 3)رهاين واجعلني يف النّدّي األعىل(

إذا أوى إىل فراشه وضع يده    عن حفصة قالت: كان رسول اهلل    [ 641]احلديث:  

 (4)ث مرات(اليمنى حتت خده، ثم قال: )رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ثال

كان يقول عند مضطجعه: )اللهم إين    عن عيل أن رسول اهلل    [ 642]احلديث:  

أنت   اللهم  بناصيتها،  آخذ  أنت  دابة  كل  التامات، من  الكريم، وبكلامتك  بوجهك  أعوذ 

تكشف املغرم واملأثم، اللهم ال ينهزم جندك، وال خيلف وعدك، وال ينفع ذا اجلّد منك اجلّد،  

 ( 5) وبحمدك(سبحانك اللهم 

كان يدعو عند النوم: )اللهم رب    عن أب هريرة أن رسول اهلل    [ 643]احلديث:  

واإلنجيل   التوراة  منزل  يشء،  كل  ورّب  رّبنا  العظيم،  العرش  ورّب  السبع،  السموات 

آخذ   أنت  يشء،  كّل  رّش  من  بك  أعوذ  أنت،  إال  إله  ال  والنوى،  احلّب  فالق  والفرقان، 

يس  بناصيته، أنت األول فليس قبلك يشء، وأنت اآلخر فليس بعدك يشء، وأنت الظاهر ل

 
  (7/253( رواه أمحد وأبو داود والَتمذي والنسائي، سبل اهلدى)1) 

   (7/253( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)2) 

  (7/253( رواه أبو داود، سبل اهلدى)3) 

  (7/253( رواه أمحد وأبو داود، سبل اهلدى)4) 

  (7/253( رواه أبو داود، سبل اهلدى)5) 
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 ( 1) فوقك يشء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر(

اهلل    [ 644]احلديث:   رسول  كان  قالت:  عائشة  له،    عن  فيفرش  بفراشه  يأمر 

 فيستقبل القبلة، فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى، ثم مهس، ال ندري ما يقول، فإذا كان يف

عرش العظيم، إله أو رب  آخر ذلك رفع صوته فقال: )اللهم رب السموات الّسبع، ورّب ال

كل يشء، منزل الّتوراة واإلنجيل والفرقان، فالق احلّب والنّوى، أعوذ بك من رش كل يشء  

أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت األول، فليس قبلك يشء، وأنت اآلخر، فليس بعدك يشء،  

وأنت الظاهر فليس فوقك يشء وأنت الباطن فليس دونك يشء، اقض عنا الدين وأغننا 

 ( 2)الفقر( من

َا    عن خّباب أن رسول اهلل    [ 645]احلديث:  مل يأت فراشه قط إال قرأ: ُقْل يا َأهيُّ

 .(3)اْلكافُِروَن حتى خيتمها 

يقول حني يريد أن    عن عبد اهلل بن عمر قال: كان رسول اهلل    [ 646]احلديث:  

كل   وإله  يشء،  كل  رب  والشهادة،  الغيب  عامل  السموات واألرض،  فاطر  )اللهم،  ينام: 

عبدك ورسولك،    يشء، أشهد أن ال إله إال أنت، وحدك ال رشيك لك، وان حممدا  

واملالئكة يشهدون، اللهم أعوذ بك من الشيطان ورشكه، وأن أقَتف عىل نفيس إثام أو أجّره  

 (4)عىل مسلم(

  إذا اضطجع للنوم يقول:   عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل    [ 647]احلديث:  

 
  (7/253وأمحد ومسلم وابن مردويه، والبيهقي، سبل اهلدى)( رواه ابن أب شيبة 1) 

  (7/253، سبل اهلدى) رواه الطرباين يف األوسط( 2) 

  (7/254( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

  (7/254( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 
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 ( 1) )باسمك رب فاغفر يل ذنبي(

كان إذا أراد أن ينام قال: )اللهم قني    عن أنس أن رسول اهلل    [ 648]احلديث:  

 ( 2) عذابك يوم تبعث عبادك(

اهلل    [ 649]احلديث:   رسول  كان  قالت:  عائشة  قال:    عن  فراشه  إىل  أوى  إذا 

 ( 3) )اللهم إين أعوذ بك من الرش وأعوذ بك من اجلوع ضجيعا(

ذات ليلة فكنت أسمعه إذا    عن عيل قال: بت عند رسول اهلل    [ 650]احلديث: 

فرغ من صالته وتبوأ مضجعه يقول: )اللهم أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك  

من سخطك، وأعوذ بك منك، اللهم ال أستطيع ثناء عليك ولو حرصت، لكن أنت كام  

 (4)(أثنيت عىل نفسك

كان إذا استيقظ    عن حذيفة ومسلم عن الرباء أن رسول اهلل    [ 651]احلديث:  

 (5)قال: )احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور(

إذا استيقظ من الليل قال: )ال    عن عائشة قالت: أن رسول اهلل    [ 652]احلديث:  

علام وال تزغ  إله إال أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنوب، وأسألك رمحتك، اللهم زدين  

 ( 6) قلبي بعد إذ هديتني، وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب(

إذا قام من    عن ربيعة بن كعب األسلمي أنه سمع رسول اهلل    [ 653]احلديث:  

 
  (7/254( رواه أمحد، سبل اهلدى)1) 

  (7/254( رواه البزار، سبل اهلدى)2) 

  (7/254الطرباين يف الصغري واألوسط، سبل اهلدى)( رواه 3) 

  (7/254( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 

   (7/256( رواه أمحد والبخاري وأبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)5) 

  (7/256( رواه أبو داود، سبل اهلدى)6) 
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وبحمده   اهلل  )سبحان  يقول:  ثم  القوي(،  العاملني،  رب  هلل  )احلمد  يقول:  يصيل  الليل 

 ( 1) القوي(

إذا أصبح قال:   عن عبد الرمحن بن أبزى قال: كان رسول اهلل   [ 654]احلديث: 

، وملة أبينا إبراهيم  )أصبحنا عىل فطرة اإلسالم، وكلمة اإلخالص، ودين نبينا حممد  

 ( 2) عليه السالم، حنيفا مسلام، وما أنا من املرشكني(

قال:  إذا أصبح  عن عبد اهلل بن أب أوىف قال: رأيت رسول اهلل   [ 655]احلديث:  

)أصبحنا وأصبح امللك هلل، الكربياء والعظمة واخللق والليل والنهار، وما سكن فيها هلل  

تعاىل، وحده ال رشيك له، اللهم اجعل هذا النهار أوله فالحا، وأوسطه صالحا، وآخره  

 ( 3)نجاحا، وأسألك خري الدنيا وخري اآلخرة(

  قول: أن رسول اهلل  عن عبد اهلل بن سعيد قال: سمعت أب ي   [ 656]احلديث:  

كان يقول إذا أصبح: )اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك  

نموت،   وبك  نحيا  وبك  أصبحنا،  وبك  أمسينا،  بك  )اللهم  قال:  أمسى  وإذا  النّشور(، 

 (4)وإليك النشور(

اهلل    [ 657]احلديث:   رسول  أن  هريرة  أب  إذا    عن  الدعوات  هبذه  يدعو  كان 

 (5)أصبح، وإذا أمسى: )اللهم إين أعوذ بك من فجاءة اخلري، وأعوذ بك من فجاءة الرّش(

كان يقول إذا أصبح: )اللهم بك    عن أب هريرة أن رسول اهلل    [ 658]احلديث:  

 
  (7/256( رواه أمحد وابن ماجة، سبل اهلدى)1) 

  (7/256اليوم والليلة، سبل اهلدى) ( رواه مسدد وأمحد والنّسائي يف 2) 

  (7/256( رواه عبد بن محيد، سبل اهلدى)3) 

  (7/256( رواه مسدد، سبل اهلدى)4) 

   (7/256( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)5) 
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 (1)أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك املصري(

عا   [ 659]احلديث:   اهلل  عن  رسول  أن  )أصبحنا    ئشة  أصبح:  إذا  يقول  كان 

 ( 2) وامللك واحلمد هلل، ال رشيك له، ال إله إال هو، وإليه املصري(

إذا أدركه املساء يف    عن عائشة قالت: كنت أسمع رسول اهلل    [ 660]احلديث:  

السموات   يف  والسلطان  والقوة  واحلول  واحلمد  هلل،  امللك  وأمسى  )أمسينا  يقول:  بيتي 

واألرض، وكل يشء هلل رب العاملني، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك  

 ( 3) نموت، وإليك النشور(

اهلل    [ 661]احلديث:   رسول  كان  قال:  عازب  بن  الرباء  إ  عن  أصبح  يقول  ذا 

خري    وأمسى: )أصبحنا وأصبح امللك هلل ال إله إال هو وحده ال رشيك له، اّللهم إنا نسألك

هذا اليوم، وخري ما بعده، ونعوذ بك من رش هذا اليوم، ورش ما بعده، اللهم إين أعوذ بك 

 ( 4) من رش الكرب وأعوذ بك من عذاب النار(

يقول إذا أصبح:   عبد اهلل بن أب أوىف قال: كان رسول اهلل عن  [ 662]احلديث:  

امللك هلل تعاىل، والكربياء والعظمة واخللق والنهار والليل وما سكن   )أصبحت وأصبح 

فيهام هلل وحده، ال رشيك له، اللهم اجعل أول هذا النهار فالحا، وأوسطه صالحا، وآخره  

 (5)الرامحني( نجاحا، أسألك خري الدنيا واآلخرة، يا أرحم 

كان يدعو هبذه الدعوات إذا أصبح    عن أنس أن رسول اهلل    [ 663]احلديث:  

 
  (7/256( رواه أمحد، سبل اهلدى)1) 

  (7/256( رواه البزار، سبل اهلدى)2) 

  (7/256اهلدى)( رواه الطرباين، سبل 3) 

  (7/256( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 

  (7/256( رواه الطرباين، سبل اهلدى)5) 
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 (1)وإذا أمسى: )اللهم إين أعوذ بك من فجاءة اخلري، وأعوذ بك من فجاءة الرش(

كان يقول إذا أصبح    عن عبد الرمحن بن أبزى أن رسول اهلل    [ 664]احلديث:  

كلمة   وعىل  اإلسالم،  فطرة  عىل  وأمسينا  اإلسالم،  فطرة  عىل  )أصبحنا  أمسى:  وإذا 

، وعىل ملة أبينا إبراهيم عليه السالم، حنيفا مسلام، وما  اإلخالص، وعىل دين نبينا حممد  

 (2)كان من املرشكني(

ا أصبح وأمسى  إذ  عن أب أمامة الباهيل قال: كان رسول اهلل    [ 665]احلديث:  

دعا هبذا الدعاء: )اللهم إنك أحّق من ذكر، وأحّق من عبد، وأنرص من ابتغي، وأرأف من  

ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت امللك ال رشيك لك، والفرد ال هيلك، كل  

يشء هالك إال وجهك، لن تطاع إال بإذنك، ولن تعىص إال بعلمك، تطاع فتشكر، وتعىص  

شهيد، وأدنى حفيظ، حلت دون الّتصّور، وأخذت بالنّوايص، وكتبت اآلثار،  فتغفر، أقرب  

ونسخت اآلجال، القلوب لك مفضية، والرّس عندك عالنية، احلالل ما أحللت، واحلرام  

ما أحرمت، والدين ما أرشعت، واألمر ما قضيت، واخللق خلقك، والعبد عبدك، وأنت  

قت به السموات واألرض، بكل حق هو  اهلل رؤوف رحيم، أسألك بنور وجهك الذي أرش

لك، وبحق السائلني عليك، أن تقبلني هبذه القراءة، أو يف هذه العيشة، وأن ِتريين من النار  

 (3)بقدرتك(

)أمسينا وأمسى    إذا أمسى قال:  عن عيل قال: كان رسول اهلل    [ 666]احلديث:  

بالنهار، وجاء بالليل ونحن يف عافية، اللهم  امللك هلل الواحد القهار، احلمد هلل الذي ذهب  

 
   (7/256( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)1) 

  (7/256( رواه أمحد والطرباين، سبل اهلدى)2) 

  (7/256( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 
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هذا خلقك قد جاء، فام عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها، وما عملت فيه من حسنة فتقبلها،  

وضّعفها أضعافا مضاعفة، اللهم إنك بجميع حاجتي عامل، وإنك عىل نجحها قادر، اللهم  

يف آخرت(، وإذا أصبح قال:  أنجح الليلة كل حاجة يل، وال تزدين يف دنياي، وال تنقصني  

 .(1)مثل ذلك

يفطر من الشهر حتى نظن      عن أنس قال: قد كان رسول اهلل   [ 667]احلديث:  

 ( 2) (أال يصوم، ويصوم حتى نظن أال يفطر منه شيئا 

يصوم فال يفطر حتى نقول: ما يف      كان رسول اهلل )عنه، قال:    [ 668]احلديث:  

أن يصوم      العام، ثم يفطر حتى نقول: ما يف نفس رسول اهلل أن يفطر      نفس رسول اهلل 

 (3)(العام، وكان أحب الصوم إليه يف شعبان

يصوم حتى يقال: صام، ويفطر      كان رسول اهلل)عن أنس قال:    [ 669]احلديث:  

 (4)(حتى يقال: أفطر 

قال:    [ 670]احلديث:   عباس  ابن  اهلل)عن  ال      كان رسول  نقول  حتى  يصوم 

 ( 5) (يفطر، ويفطر حتى نقول ال يصوم

يصوم حتى نقول ال يفطر،      كان رسول اهلل )عن عائشة قالت:    [ 671]احلديث:  

 ( 6) (ويفطر حتى نقول ال يصوم

 
  (7/256( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 769والَتمذي ) 179/ 3( أمحد 2) 

 ( 3535) 240/ 6وأبو يعىل  236/ 3( أمحد 3) 

 .  236، 179، 104/ 3( وأمحد 1158( مسلم يف الصوم حديث )4) 

 ( 1156/  175/ 174( حديث )811/ 2( ومسلم )1969( حديث )251/ 4والبخاري ) 227/ 1( أمحد 5) 

/  2( وأبو داود  1156/  172( حديث )810/  2( ومسلم )1969حديث )  251/  4والبخاري    153/  6( أمحد  6) 

324 (2434 ) 
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كان يرسد الصوم فيقال ال      أن رسول اهلل )عن أسامة بن زيد    [ 672]احلديث:  

 )1((يفطر، ويفطر فيقال ال يصوم 

ابن    [ 673]احلديث:   اهللعن  رسول  صام  ما  قال:  غري      عباس  كامال  شهرا 

رمضان، وكان يصوم حتى يقول القائل ال واهلل ما يفطر، ويفطر حتى يقول القائل ال واهلل  

 (2)(وما صام شهرا متتابعا غري رمضان منذ قدم املدينة)ال يصوم، زاد النسائي  

استكمل صيام شهر      ما رأيت رسول اهلل)عن عائشة قالت:    [ 674]احلديث:  

مل أره صام من شهر قط أكثر من صيامه يف شعبان، كان  )  :(، ويف روايةقط إال شهر رمضان

 ( 3)  (يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إال قليال

قالت:    [ 675]احلديث:   سلمة  أم  اهلل)عن  رسول  رأيت  شهرين      ما  يصوم 

 ( 4)(متتابعني إال شعبان ورمضان

يصوم من السنة شهرا    مل يكن رسول اهلل )عن أم سلمة قالت:    [ 676]احلديث:  

 (5)(تاما إال شعبان كان يصل شعبان برمضان

عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول اهلل: مل أرك تصوم من شهر   [ 677]احلديث:  

ذاك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان،  )من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال:  

ويف لفظ    (،يه األعامل إىل رب العاملني، فأحب أن يرفع عميل وأنا صائموهو شهر ترفع ف

 
 .  171/ 4( النسائي 1) 

 ( 430/ 8سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) ( الشيخان، والنسائي،2) 

املسند  3)    300/  2( وأبو داود  1156/  172( )810/  2( ومسلم )1969)  251/  4والبخاري    39/  6( أمحد يف 

 .  170/ 4( والنسائي 2336)

 .  170/ 4( والنسائي 736) 113/ 3والَتمذي  293/ 6( أمحد 4) 

 ( 1648) 528/ 1وابن ماجة  170/  4والنسائي  300/ 6( أمحد 5) 



 

176 

 

 (1)(يعرض عميل )

قال:    [ 678]احلديث:   زيد  بن  أسامة  يوم      كان رسول اهلل)عن  يدع صيام  ال 

  مها يومان)فقيل يا رسول اهلل: ما نراك تدع صيام هذين اليومني؟ قال:    (، االثنني واخلميس 

 (2) (تعرض فيهام األعامل عىل اهلل، فأحب أن يعرض يل فيهام عمل صالح

كان يصوم االثنني، واخلميس،      عن أب هريرة )أن رسول اهلل  [ 679]احلديث:  

)إن يوم االثنني واخلميس، يغفر  قيل يا رسول اهلل: إنك تصوم االثنني واخلميس؟ فقال:  

اهلل تعاىل فيهام لكل مسلم، إال كل متهاجرين يقول: دعهام حتى يصطلحا، فأحب أن يعرض  

 ( 3) عميل وأنا صائم(

اهلل  [ 680]احلديث:   رسول  )أن  عائشة  االثنني،      عن  صيام  يتحرى  كان 

 ( 4)واخلميس(

: تصوم ال تكاد تفطر،  عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول اهلل   [ 681]احلديث:  

وتفطر ال تكاد تصوم، إال يومني إن دخال يف صيامك وإال صمتهام؟، قال: )أي يومني( ؟  

قلت: يوم االثنني، ويوم اخلميس قال: )ذانك يومان تعرض فيهام األعامل عىل رب العاملني،  

 (5)فأحب أن يعرض عميل وأنا صائم(

عن صوم االثنني، فقال:      رسول اهللعن أب قتادة قال: سئل    [ 682]احلديث:  

 
 .  171/ 4والنسائي  201/ 5( أمحد يف املسند 1) 

 .  201/ 5( أمحد يف املسند 2) 

 ( 1740) 553/ 1( وابن ماجة 747) 122/ 3( الَتمذي 3) 

 (  1739) 553/ 1وابن ماجة   172/ 4( والنسائي 745) 121/ 3( الَتمذي 4) 

 .  171/ 4( والنسائي 2436) 325/ 2وأبو داود  201/ 5( أمحد 5) 
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 (1))فيه ولدت، وفيه أنزل عيل(

ال يفطر األيام البيض يف     عن ابن عباس قال: )كان رسول اهلل  [ 683]احلديث:  

 ( 2) حرض وال سفر(

قالت:    [ 684]احلديث:   العدوّية  معاذة  اهلل )عن  رسول  أكان  عائشة      سألت 

قالت: نعم، قلت هلا: أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: مل  يصوم من كل شهر ثالثة أيام؟  

 (3)(يكن يبايل من أي أيام الشهر يصوم 

يصوم ثالثة أيام من كل      كان رسول اهلل)عن حفصة قالت:    [ 685]احلديث:  

 ( 4) (شهر، االثنني، واخلميس واالثنني من اجلمعة األخرى

يصوم من كل شهر ثالثة      عن أم سلمة قالت: كان رسول اهلل   [ 686]احلديث: 

أول اثنني من  )ويف رواية له:   (، أيام: االثنني واخلميس من هذه اجلمعة، واالثنني من املقبلة

 ( 5) (الشهر، ثم اخلميس، ثم اخلميس الذي يليه

يصوم من الشهر: السبت،    كان رسول اهلل)عن عائشة قالت:  [ 687]احلديث:  

 ( 6)(الثالثاء، واألربعاء، واخلميس )واألحد، واالثنني، ومن الشهر اآلخر:  

إذا دخل العرش األخري من    كان رسول اهلل ) عن عائشة قالت:   [ 688]احلديث:  

 
 ( 1161/  198، 197، 196( حديث )818/ 2( مسلم )1) 

 .  168/ 4ي ( النسائ2) 

  135/  3( والَتمذي  2453)  328/  2( وأبو داود  1160/  194( حديث )818/  2ومسلم )  145/  6( أمحد  3) 

 ( 1709) 545/ 1( وابن ماجة 763)

 ( 2451) 328/ 2وأبو داود  287/ 6( أمحد 4) 

 .  190/ 4( النسائي 5) 

 (  746) 122/ 3( الَتمذي 6) 
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 ( 1)(رمضان أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد وشّد املئزر 

جيتهد يف رمضان ما ال جيتهد      اهللكان رسول  )  :عن عائشة قالت  [ 689]احلديث:  

 ( 2) (يف غريه

قالت  [ 690]احلديث:   عائشة  اهلل )  : عن  رسول  بصالة      كان  العرشين  خيلط 

 (3)(ونوم، فإذا كان العرش شمر وشد املئزر وشمر

يعتكف العرش األواخر من      كان رسول اهلل )  : عن عائشة قالت  [ 691]احلديث:  

 (4)(رمضان حتى توفاه اهلل

يعتكف يف كل رمضان، فإذا      كان رسول اهلل )  : عن عائشة قالت  [ 692]احلديث:  

صىّل الغداة دخل مكانه الذي يعتكف فيه، وأنه أراد مرة أن يعتكف يف العرش األواخر من  

رمضان فأمر ببنائه فرضب، فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن هلا، فرضبت فيه قّبة، فسمعت  

من      ينب فرضبت قّبة أخرى فلام انرصف رسول اهللحفصة فرضبت قّبة، وسمعت ز

فقال:   قباب،  أربع  أبرص  هذا؟)الغداة  فقال:    ( ما  خربهن،  هذا؟  )فأخرب  عىل  محلهّن  ما 

فنزعت، وأمر بخبائه فقوض، فلم يعتكف حتى    ، (ما أنا بمعتكف انزعوها فال أراها ..  الرب؟

 (5)(اعتكف يف آخر العرش من شوال

 املصادر الشيعية: ب ـ ما ورد يف  

 
/ 3( والنسائي )1376)  50/  2( وأبو داود  1174/  7( حديث )832/  2( ومسلم ) 2024)  316/  4( البخاري  1) 

177  ) 

 ( 796) 161/ 3والَتمذي   82/ 6( وأمحد 1175/ 8( حديث )832/ 2( مسلم )2) 

 .  146/ 6( أمحد 3) 

 .  160/  6( وأمحد 1172/ 5( حديث )831/ 2( ومسلم )2025) 318/ 4( البخاري 4) 

 (  1173/ 6حديث ) 831 /2( ومسلم 2033حديث ) 323/ 4( البخاري 5) 
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لنعطي   هنا،  عنها  بنامذج  اكتفينا  وقد  السنية،  املدرسة  يف  نظرياتا  مثل  كثرية  وهي 

اهلل   رسول  اجتهاد  عن  عامة  حماهلا    صورة  يف  فسنذكرها  تفاصيلها؛  وأما  العبادة،  يف 

 املناسبة: 

أنه    [ 693]احلديث:   الصادق  اإلمام  النبي  عن  صالة  فقال:  ذكر  يأت  )،  كان 

مر عند رأسه، ويوضع سواكه حتت فراشه، ثم ينام ما شاء اهلل، فإذا استيقظ  خ فيت  بطهور

ثم تال اآليات من آل عمران:   السامء،  ثم قلب برصه يف  اَمَواِت  ﴿جلس،  السَّ َخْلِق  يِف  إِنَّ 

اأْلَْلَباِب )  َوالنََّهاِر آَلَياٍت أِلُويِل  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  ِذيَن  190َواأْلَْرِض  الَّ ِقَياًما  (  َيْذُكُروَن اهلل 

َباطاًِل   َهَذا  َخَلْقَت  َما  نَا  َربَّ َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوهِبِْم  َوَعىَل  َوُقُعوًدا 

النَّاِر   َعَذاَب  َفِقنَا  يقوم إىل  191،  190]آل عمران:    ﴾ ُسْبَحاَنَك  [، ثم يستن ويتطهر، ثم 

ركوعه، وسجوده عىل قدر ركوعه، يركع حتى    ةاملسجد فريكع أربع ركعات عىل قدر قراء

يقال: متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ ثم يعود إىل فراشه فينام ما  

عمران  آل  من  اآليات  فيتلو  فيجلس  يستيقظ  ثم  اهلل،  ثم  شاء  السامء،  يف  برصه  ويقلب   ،

يقوم إىل املسجد فيصيل أربع ركعات كام ركع قبل ذلك، ثم يعود إىل  ثم  ويتطهر    (1)يستن

فراشه فينام ما شاء اهلل، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو اآليات من آل عمران، ويقلب برصه، يف  

يستن   ثم  ثم ثم  السامء،  الركعتني،  ويصيل  فيوتر  املسجد  إىل  ويقوم  إىل    يتطهر  خيرج 

 .(2)الصالة

إذا خطب محد اهلل وأثنى   كان رسول اهلل ):  اإلمام السجاد قال  [ 694]احلديث:  

، ورش  عليه، ثم قال: أما بعد فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأفضل اهلدى هدى حممد 

 
 ( االستنان: استعامل السواك. 1) 

 .  231: 1( تذيب االحكام 2) 
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وقيامها،  االمور حمدثاتا، وكل بدعة ضاللة، ويرفع صوته، وحتامر وجنتاه، ويذكر الساعة  

أنا   )بعثت  يقول:  ثم  الساعة  مستكم  الساعة،  صبحتكم  يقول:  جيش  منذر  كأنه  حتى 

 (1)والساعة كهاتني ـ وجيمع بني سبابتيه ـ من ترك ماال فالهله، ومن ترك دينا فعيل وإيل(

حيمد اهلل يف كل يوم    عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 695]احلديث:  

م مرةائثالث  كل  ة وستني  كثريا عىل  العاملني  رب  احلمد هلل  يقول:  اجلسد،  ، عدد عروق 

 .(2)حال

كان ال يقوم من جملس وإن    إن رسول اهلل    :اإلمام الصادققال    [ 696]احلديث:  

 .(3)خف حتى يستغفر اهلل عز وجل مخسا وعرشين مرة

يستغفر اهلل عز وجل    عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل  [ 667]احلديث:  

 .(4) كل يوم سبعني مرة، ويتوب إىل اهلل سبعني مرة

: إين العجب كيف ال  قال: قال رسول اهلل  الباقر  عن اإلمام    [ 698]احلديث:  

 .(5)أشيب إذا قرأت القرآن

بني   (6) جيعل العنزة  عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 699]احلديث:  

 .(7)يديه إذا صىل 

ذراعا،    عن اإلمام الصادق قال: كان طول رحل رسول اهلل    [ 700]احلديث:  

 
 . 123( جمالس املفيد: 1) 

 .  503: 2( اصول الكايف 2) 

 .  504: 2( اصول الكايف 3) 

 .  505و 504: 2( اصول الكايف 4) 

 .  632: 2( اصول الكايف 5) 

 (: قال اجلوهري: العنزة بالتحريك: أطول من العصا، وأقرص من الرمح، وفيه زج كزج الرمح. 6) 

 .  82و 81: 1( فروع الكايف 7) 
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 .(1)وكان إذا صىل وضعه بني يديه ليستَت به ممن يمر بني يديه

اهلل    [ 701]احلديث:   رسول  كان  قال:  الباقر  اإلمام  ليلتها،    عن  عائشة  عند 

فقالت: يا رسول اهلل مل تتعب نفسك وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال:  

يقوم عىل أطراف أصابع رجليه،    يا عائشة أال أكون عبدا شكورا؟ قال: وكان رسول اهلل  

 . (2) [2،  1:  ]طه  ﴾( َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى1طه ) ﴿فأنزل اهلل سبحانه: 

كان يف سفر يسري عىل   إن رسول اهلل  قال:  عن اإلمام الصادق   [ 702]احلديث:  

ناقة له، إذ نزل فسجد مخس سجدات، فلام ركب قالوا: يا رسول اهلل إنا رأيناك صنعت شيئا  

نعم استقبلني جربيل عليه السالم فبرشين ببشارات من اهلل عز وجل،   :مل تصنعه، فقال 

 .(3)هلل شكرا لكل برشى سجدةفسجدت 

سئل عن صالة الليل فقال: يصىل    عيل أن رسول اهلل  اإلمام  عن    [ 703]احلديث:  

قائام، فان مل يستطع صىل جالسا قيل: يارسول اهلل ومتى يصيل جالسا؟ قال: إذا مل يستطع أن  

الكتاب  فاحتة  برو  يقرأ  إيامءا  أومأ  يسجد  أن  يستطع  مل  وإن  قائام،  آيات  أسه وجعل  ثالث 

سجوده أخفض من ركوعه، فان مل يستطع أن يصيل جالسا صىل مضطجعا جلنبه االيمن  

ووجهه إىل القبلة، فان مل يستطع أن يصيل عىل جنبه االيمن صىل مستلقيا ورجاله مما ييل  

 .(4)القبلة يومي إيامء

كان يف الصالة وإىل جانبه    ن رسول اهلل  عن اإلمام الصادق أ  [ 704]احلديث:  

يكرب    فلم جيد احلسني التكبري، فلم يزل رسول اهلل    احلسني بن عيل فكرب رسول اهلل  

 
 .  82: 1( فروع الكايف 1) 

 .  95: 2( اصول الكايف 2) 

 .  98: 2( اصول الكايف 3) 

 ..  198ص  1دعائم االسالم ج ، (342/ 84(  بحار األنوار )4) 
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يف   التكبري  احلسني  فأجاد  تكبريات،  سبع  أكمل  حتى  جيده  فلم  التكبري  احلسني  ويعالج 

 .(1) السابعة، وصارت سنة

إىل الصالة وقد كان      قال: خرج رسول اهلل   عن اإلمام الباقر   [ 705]احلديث:  

احلسني بن عيل أبطأ عن الكالم حتى َتوفوا أن اليتكلم، وأن يكون به خرس، فخرج به  

اهلل   اهلل    رسول  فأقامه رسول  خلفه،  الناس  عنقه، وصف  يمينه،    حامله عىل  عىل 

تكبريات وكرب    سبع  الصالة فكرب احلسني حتى كرب رسول اهلل    فافتتح رسول اهلل  

 فجرت السنة بذلك.  ؛احلسني 

نصنع فكيف  جعفر  الب  فقلت  زرارة:  سبعا،  (2)قال  وتسبح  سبعا،  تكرب  قال:  ؟ 

 .( 3) وحتمد اهلل وتثني عليه ثم تقرأ

ن رجال أتى املسجد فكرب حني دخل ثم قرأ فقال  أ  عن اإلمام الباقر  [ 706]احلديث:  

:  : أعجل العبد ربه، ثم أتى رجل آخر فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم كرب فقال  رسول اهلل  

 .(4)سل تعط

الباقر:  [ 707]احلديث:   اإلمام  صىل  أ  سئل  قد  نعم  فقال:  أحد  اهلل  هو  بقل  صيل 

صل قبلها والبعدها بقل هواهلل أحد أتم  يف كلتا الركعتني بقل هو اهلل أحد مل ي  رسول اهلل  

 .(5)منها 

 
 .. 21ص  2ج  (  علل الرشايع1) 

اعلم أنه ال خالف بني االصحاب يف استحباب االفتتاح بسبع تكبريات واختلفوا يف عمومها، فذهب  قال املجليس: (  2) 

باختصاصها  ره  املرتض  وقال  أيضا،  النوافل  شمول  عىل  نص  وبعضهم  العموم  إىل  ومجاعة  والشهيد  إدريس  وابن  املحقق 

 ( 357/ 84صها باملنفرد. بحار األنوار )بالفرائض دون النوافل، وابن اجلنيد خ

 .. 21ص  2(  علل الرشايع ج 3) 

 ..  5ص  11(  فقه الرضا ص 4) 

  (26/ 85(  بحار األنوار )5) 
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يف االوىل    أ صالة السفر فقر  عيل صىل بنا رسول اهلل  اإلمام  قال   [ 708]احلديث:  

َا اْلَكافُِروَن  ﴿ َأَحٌد  ﴿   ويف االخرى  ،[ 1]الكافرون:    ﴾ُقْل َياَأهيُّ ]اإلخالص:    ﴾ ُقْل ُهَو اهللَُّ 

 .(1)القرآن وربعه، ثم قال: قرأت لكم ثلث [1

اهلل    [ 709]احلديث:   رسول  يل  قال  قال:  جابر  يف    عن  قمت  إذا  تقرأ  كيف 

مْحَِن  ﴿قال: قل:  [  2]الفاحتة:    ﴾احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنِيَ ﴿الصالة؟ قال: قلت:   بِْسِم اهللَِّ الرَّ

ِحيِم )  .(2)[ 2،  1 ]الفاحتة:  ﴾ ( احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملَنَِي 1الرَّ

عن    [ 710]احلديث:   أخربنا  أمرياملؤمنني  يا  ِحيمِ ﴿قيل:  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللَِّ    ﴾ بِْسِم 

قال: نعم، كان رسول اهلل    ، [1]الفاحتة:   الكتاب؟  آية    أهي من فاحتة  يقرؤها ويعدها 

ب فضلت  املثاين،  السبع  هي  الكتاب  فاحتة  ويقول:  ِحيمِ ﴿ـ  منها،  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللَِّ    ﴾ بِْسِم 

 .(3)وهي االية السابعة منها  ، [1]الفاحتة: 

َأَلْيَس َذلَِك بَِقاِدٍر َعىَل  ﴿ قال: ملا نزلت هذه االية   اإلمام الباقرعن   [ 711]احلديث:  

 .(4) : سبحانك اللهم وبىل قال رسول اهلل [ 40]القيامة:   ﴾ َأْن حُيْيَِي املَْْوَتى 

َهْر بَِصاَلتَِك َواَل َُتَافِْت  ﴿يف قوله تعاىل:    اإلمام الباقرعن    [ 712]احلديث:   َواَل َِتْ

إذا كان بمكة جهر    قال: كان رسول اهلل  [  110]اإلرساء:    ﴾ هِبَا َواْبَتِغ َبنْيَ َذلَِك َسبِياًل 

 .(5)بصالته فيعلم بمكانه املرشكون، فكانوا يؤذونه، فانزلت هذه االية عند ذلك

مْحَِن  ﴿عن زيد بن عيل قال: دخلت عىل أب جعفر فذكر    [ 713]احلديث:   بِْسِم اهللَِّ الرَّ

 
 .. 37ص  2(  عيون االخبار ج 1) 

 ..  159ص  1دعائم االسالم ج ، (48/ 85(  بحار األنوار )2) 

 .  .300ص  1، عيون االخبار ج 28ـ  27(  تفسري االمام: 3) 

 ..  402ص  10(  جممع البيان ج 4) 

 ..  318ص  2(  تفسري العياشى ج 5) 
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ِحيِم   ِحيِم  بِْسِم اهللَِّ ﴿فقال: تدري مانزل يف  [  1]الفاحتة:    ﴾ الرَّ مْحَِن الرَّ ؟  [  1]الفاحتة:    ﴾  الرَّ

فقلت ال، فقال: إن رسول اهلل كان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان يصيل بفناء الكعبة  

قراءته، قال:   ابنا ربيعة وأبوجهل ومجاعة منهم يستمعون  يرفع صوته، وكان عتبة وشيبة 

ِحي ﴿وكان يكثر ترداد   مْحَِن الرَّ   فريفع هبا صوته، فيقولون إن [  1]الفاحتة:    ﴾ِم  بِْسِم اهللَِّ الرَّ

بِْسِم اهللَِّ  ﴿حممدا لريدد اسم ربه تردادا فيأمرون من يقوم فيستمع عليه ويقولون إذا جاز  

ِحيِم   مْحَِن الرَّ َوإَِذا  ﴿فأعلمنا حتى نقوم فنستمع قراءته فأنزل اهلل يف ذلك  [  1]الفاحتة:   ﴾ الرَّ

ْوا َعىَل َأْدَباِرِهْم ُنُفوًرا  .(1)[46]اإلرساء:    ﴾َذَكْرَت َربََّك يِف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ

إذا صىل بالناس جهر    قال: كان رسول اهلل  اإلمام الصادق  عن    [ 714]احلديث:  

فتخ  الرحيم،  الرمحن  اهلل  يف  ببسم  جازها  فاذا  الصفوف،  عن  املنافقني  من  خلفه  من  لف 

السورة عادوا إىل مواضعهم، وقال بعضهم لبعض إنه لريدد اسم ربه تردادا إنه ليحب ربه،  

 .(2) فأنزل اهلل )وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده( االية

ال ﴿ـ  ين أؤم قومي فأجهر بسئل اإلمام الصادق: إ  [ 715]احلديث:   مْحَِن  بِْسِم اهللَِّ  رَّ

ِحيِم   . ؟ قال: نعم حق فاجهر هبا قد جهر هبا رسول اهلل [1]الفاحتة:  ﴾ الرَّ

كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فاذا قام من الليل    ثم قال: إن رسول اهلل  

قال:   قراءته، فاذا  أبوجهل واملرشكون يستمعون  ِحيِم  ﴿يصيل جاء  الرَّ مْحَِن  الرَّ اهللَِّ    ﴾ بِْسِم 

وضعوا أصابعهم يف آذانم وهربوا فاذا فرغ من ذلك جاؤوا فاستمعوا، وكان    [1]الفاحتة:  

أب كبشة لري ابن  إن  يقول:  ليحبه، فقال جعفر: صدق وإن كان  أبوجهل  إنه  ربه  دد اسم 

ْوا َعىَل َأْدَباِرِهْم ُنُفوًرا﴿فأنزل اهلل ، كذوبا  ]اإلرساء:    ﴾َوإَِذا َذَكْرَت َربََّك يِف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّ

 
 .  .295ص  2تفسري العياشى ج ، (73/ 85(  بحار األنوار )1) 

 .  .295ص  2تفسري العياشى ج ، (73/ 85(  بحار األنوار )2) 
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 .(1)وهو بسم اهلل الرمحن الرحيم ، [46

لعباد من الصالة عرشا  : كان الذي فرض اهلل عىل ا اإلمام الباقرقال    [ 716]احلديث:  

سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة، فمن شك يف االوليني أعاد حتى    فزاد رسول اهلل  

 .(2) حيفظ، ويكون عىل يقني، ومن شك يف االخريني عمل بالوهم 

جالس يف املسجد إذ دخل    قال: بينا رسول اهلل  اإلمام الباقر  عن    [ 717]احلديث:  

: نقر كنقر الغراب، لئن  والسجوده، فقال رسول اهلل    رجل فقام يصيل فلم يتم ركوعه

 .(3) مات هذا وهكذا صالته ليموتن عىل غري ديني

: الي علة يقال يف الركوع: )سبحان  اإلمام الكاظم أنه سئل عن    [ 718]احلديث:  

قال: إن اهلل  ف  ؟.. ان رب االعىل وبحمده(رب العظيم وبحمده( ويقال يف السجود: )سبح

سبعا حتى    رفع له حجاب من حجبه فكرب رسول اهلل    ،تبارك وتعاىل ملا ارسي بالنبي  

له سبع حجب، فلام ذكر مارأى من عظمة اهلل ارتعدت فرائصه، فانربك عىل ركبتيه   رفع 

ونظر إليه يف موضع    وأخذ يقول: )سبحان رب العظيم وبحمده( فلام اعتدل من ركوعه قائام

أعىل من ذلك املوضع خر عىل وجهه وجعل يقول: )سبحان رب االعىل وبحمده( فلام قال  

 .(4) سكن ذلك الرعب فلذلك جرت به السنة سبع مرات

انظر ركوعك وسجودك،    : إىل حممد بن أب بكراإلمام عيل  كتب    [ 719]احلديث:  

كان إذا ركع قال: )سبحان رب العظيم(  كان أتم الناس صالة وأحفظهم هلا و  فان النبي  

ثالث مرات، وإذا رفع صلبه قال: )سمع اهلل ملن محده اللهم لك احلمد ملء سمواتك وملء  

 
 .. 85(  تفسري فرات: 1) 

 ..  472(  الرسائر: 2) 

 .. 79(  املحاسن ص 3) 

 ..  22ص  2علل الرشايع ج ، (103/ 85(  بحار األنوار )4) 
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من   ماشئت  وملء  ثالث  يشء أرضك  وبحمده(  االعىل  رب  )سبحان  قال:  سجد  فاذا   )

 .(1) مرات

َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك  ﴿عن عقبة بن عامر اجلهني أنه قال: ملا انزلت    [ 720]احلديث:  

َسبِِّح  ﴿: اجعلوها يف ركوعكم فلام نزلت  قال لنا رسول اهلل  [  74]الواقعة:    ﴾ اْلَعظِيمِ 

 .(2) : اجعلوها يف سجودكمقال لنا رسول اهلل [ 1]األعىل:   ﴾ اْسَم َربَِّك اأْلَْعىَل 

: إذا ركعت فضع كفيك عىل ركبتيك، وابسط  مام الصادققال اإل  [ 721]احلديث:  

إذا ركع لوصب عىل ظهره ماء    ظهرك، والتقنع رأسه والتصوبه، وقال: كان رسول اهلل  

عيون   أصابعك  أطراف  وأبلغ  الركوع،  يف  ركبتيك  عىل  أصابعك  فرج  وقال:  الستقر 

 .(3)الركبتني

اإلمام    [ 722]احلديث:   اهلل  عن  رسول  أن  برة    عيل  بكم  االرض  إن  قال: 

تتيممون منها، وتصلون عليها يف احلياة وهي لكم كفات يف املامت، وذلك من نعمة اهلل له  

 .(4)احلمد، فأفضل مايسجد عليه املصيل االرض النقية

قال: جاء رجل إىل رسول اهلل  اإلمام  عن    [ 723]احلديث:   يا    الصادق  فقال: 

  : أكثر السجود فانه حيط الذنوب رسول اهلل كثرت ذنوب وضعف عميل، فقال رسول اهلل  

 .(5)كام حتط الريح ورق الشجر

اهلل  اإلمام  عن    [ 724]احلديث:   أتوا رسول  إن قوما  قال:  يا    الصادق  فقالوا: 

 
 كتاب الغارات. ، (104/ 85(  بحار األنوار )1) 

 ..  23ص  2علل الرشايع ج ، (105/ 85(  بحار األنوار )2) 

 ..  162ص  1دعائم االسالم ج ، (115/ 85(  بحار األنوار )3) 

 ..  178ص  1ائم االسالم ج دع، (156/ 85(  بحار األنوار )4) 

 .. 299أماىل الصدوق ص ، (162/ 85(  بحار األنوار )5) 
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، قال: فقال: عىل أن تعينوين بطول السجود، قالوا: نعم  رسول اهلل اضمن لنا عىل ربك اجلنة

 .(1)يا رسول اهلل، فضمن هلم اجلنة

فقال: علمني عمال    قال: جاء رجل إىل النبي  اإلمام عيل  عن    [ 725]احلديث:  

حيبني اهلل عليه، وحيبني املخلوقون، ويثري اهلل مايل، ويصح بدين، ويطيل عمري، وحيرشين  

معك، قال هذه ست خصال حتتاج إىل ست خصال إذا أردت أن حيبك اهلل فخفه واتقه،  

وإذا أردت أن حيبك املخلوقون فأحسن إليهم وارفض ما يف أيدهيم، وإذا أردت أن يثري  

مالك فزكه، وإذا أردت أن يصح اهلل بدنك فأكثر من الصدقة، وإذا أردت أن يطيل اهلل    اهلل

السجود بني يدي اهلل   عمرك فصل ذوي أرحامك وإذا أردت أن حيرشك اهلل معي فأطل 

 .(2)الواحد القهار

فقال: يا    الصادق قال: جاء رجل ودخل إىل النبي  اإلمام  عن    [ 726]احلديث: 

: سل ما شئت، قال: حتمل يل عىل  اريد أن اسألك فقال له رسول اهلل    إين   رسول اهلل  

 .(3) ربك اجلنة، قال: حتملت لك، ولكن أعني عىل ذلك بكثرة السجود

رجل وهو يعالج يف بعض    مر بالنبي  الصادق قال:  اإلمام  عن    [ 727]احلديث:  

اهلل   رسول  يا  فقال:  اهلل    حجراته  قال رسول  فرغ  فلام  شأنك،  قال:  أكفيك؟  :  أال 

ثم قال: نعم، فلام وىل قال له: يا عبداهلل أعنا    حاجتك؟ قال: اجلنة، فأطرق رسول اهلل  

 .(4)بطول السجود

أنه من دعا به عقيب كل صالة مكتوبة حفظ يف نفسه    عن النبي    [ 728]احلديث:  

 
 .  277ص  2أماىل الطوسى ج ، (164/ 85(  بحار األنوار )1) 

 أعالم الدين. ، (164/ 85(  بحار األنوار )2) 

 أربعني الشهيد.  ، (164/ 85(  بحار األنوار )3) 

 ..  266ص  3(  الكاىف ج 4) 
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)اللهم اغفريل  ماقدمت وما أخرت، وما أعلنت وما أرسرت،    وداره وماله وولده، وهو 

وإرسايف عىل نفيس، وما أنت أعلم به مني، اللهم أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت  

بعلمك الغيب وبقدرتك عىل اخللق أمجعني، ما علمت احلياة خريا يل فأحيني، وتوفني إذا  

لعالنية، وكلمة احلق يف الغضب  علمت الوفاة خريا يل، اللهم إين أسئلك خشيتك يف الرس وا

والرضا   التنقطع،  عني  وقرة  الينفد،  نعيام  وأسئلك  والغنا،  الفقر  يف  والقصد  والرصا، 

، من غري رضاء  كبالقضاء، وبرد العيش بعد املوت، ولذة النظر إىل وجهك، وشوقا للقائ

اللهم ،  مرضة والفتنة مضلة  بزينة االيامن، واجعلنا هداة مهتدين،  اهدنا فيمن    اللهم زينا 

لرشد، وأسألك شكر نعمتك،  ا هديت اللهم إين أسئلك عظيمة الرشاد، والثبات يف االمر  

وأس حقك،  وأداء  عافيتك،  ملا  أوحسن  وأستغفرك  صادقا،  ولسانا  سليام،  قلبا  يارب  لك 

علم، وأنت عالم  ن  تعلم، وأسئلك خري ما تعلم، وأعوذ بك من رش ماتعلم، فانك تعلم وال 

 ( 1)  (الغيوب

برجل وهو ساجد وهو    الصادق قال: مر رسول اهلل  اإلمام  عن    [ 729]احلديث:  

ذنوب، وأن   تغفر يل  تبعه، وأن  له عندي  أن ترىض كل من كان  يارب ماذا عليك  يقول: 

تدخلني اجلنة برمحتك، فانام عفوك عن الظاملني، وأنا من الظاملني، فلتسعني رمحتك يا أرحم  

إنك دعوت بدعاء نبي    : ارفع رأسك فقد استجيب لكالرامحني، فقال له رسول اهلل  

 .(2)ن عىل عهد عادكا 

انه كان إذا أراد االنرصاف من الصالة مسح    النبي    روي عن   [ 730]احلديث:  

جبهته بيده اليمنى ثم يقول: لك احلمد ال اله اال انت عالم الغيب والشهادة الرمحن الرحيم،  

 
 .. 327مكارم االخالق ص ، (2/ 86(  بحار األنوار )1) 

 .. 332مكارم االخالق ص ، (206/ 86(  بحار األنوار )2) 



 

189 

 

أذهب عني الغم واحلزن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، وقال ما أحد من امتي يقول ذلك  

 .(1) أعطاه اهلل ما سأل إال

أبرص رجال دبرت جبهته،    قال: إن رسول اهلل    اإلمام عيل عن    [ 731]احلديث: 

: من يغالب اهلل يغلبه، ومن خيدع اهلل خيدعه، فهال ِتافيت بجبهتك عن فقال رسول اهلل  

 .(2)االرض! ومل تشوه وجهك

فاذا أنابه   عن خدجية الكربى قالت: كانت ليلتي من رسول اهلل    [ 732]احلديث:  

ساجد كالثوب الطريح فسمعته يقول: )سجد لك سوادي وآمن به فؤادي، رب هذه يداي  

إن   قال:  ثم  العظيمة(  الذنوب  اغفريل  لكل عظيم،  يرجى  ياعظيام  وما جنيت عىل نفيس، 

لكلامت التي سمعتها، فقوليها يف  جربيل عليه السالم علمني ذلك وأمرين أن أقول هذه ا

 .(3)سجودك، فمن قاهلا يف سجوده مل يرفع رأسه حتى يغفرله

الصادق  عن    [ 733]احلديث:   النبي  اإلمام  قال  علمتني  قال:  ب  ارسى  ملا   :

املالئكة قوال أقوله إذا أصبحت وأمسيت )اهلل إن ظلمي أصبح مستجريا بعفوك، وذنبي  

 أصبح مستجريا بعزتك، وفقري أصبح مستجريا بغناك،  أصبح مستجريا بمغفرتك، وذيل

ووجهي البايل الفاين أصبح مستجريا بوجهك الدائم الباقي الذي اليفني( وأقول ذلك إذا  

 .(4)أمسيت

أن  عن    [ 734]احلديث:   الباقر،  اهلل  اإلمام  يغرس غرسا يف    رسول  مر برجل 

له: أال أدلك عىل   له فوقف عليه فقال  ينعا وأطيب ثمرا  أثبت    يشءحائط  أصال وأرسع 

 
 ..  187(  فالح السائل ص 1) 

 . .نوادر الراوندي، (217/ 86(  بحار األنوار )2) 

   (239/ 86(  بحار األنوار )3) 

 ..  375تفسري القمى ص ، (248/ 86(  بحار األنوار )4) 
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وأبقى؟ قال بىل يارسول اهلل، قال: إذا أصبحت وأمسيت فقل )سبحان اهلل واحلمد هلل، وال  

الفاكهة، وهي   أنواع  اجلنة من  يف  تسبيحة شجرات  بكل  لك  فان  أكرب(  واهلل  اهلل،  إال  إله 

 . (1) الباقيات الصاحلات

النبي  اإلمام عيل  عن    [ 735]احلديث:   له:    قال: فقد  رجال من االنصار فقال 

: أال اعلمك  ماغيبك عنا؟ فقال: الفقر يارسول اهلل، وطول السقم، فقال له رسول اهلل  

فقل:   وأمسيت  أصبحت  إذا  قال:  بىل،  قال:  والسقم؟  الفقر  عنك  ذهب  قلته  إذا  كالما 

هلل الذي مل يتخذ ولدا  )الحول وال قوة إال باهلل، توكلت عىل احلي الذي اليموت واحلمد  

قال الرجل: فو اهلل ما  ،  ومل يكن له رشيك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا(

 .(2) قلته إال ثالثة أيام حتى ذهب عني الفقر والسقم

أول ما بعث يصوم    عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 736]احلديث:  

يقال: ما يصوم، ثم ترك ذلك وصام يوما وأفطر يوما وهو  حتى يقال: ما يفطر، ويفطر حتى  

، ثم ترك ذلك وفرقها يف  (3)صوم داود عليه السالم، ثم ترك ذلك وصام الثالثة االيام الغر

 .(4)كل عرشة يوما: مخسني بينهام أربعاء، فقبض عليه وآله السالم وهو يعمل ذلك

يصوم حتى يقال: ال    هلل عن اإلمام الصادق قال: كان رسول ا [ 737]احلديث:  

يفطر، ثم صام يوما وأفطر يوما، ثم صام االثنني واخلميس، ثم آل من ذلك إىل صيام ثالثة  

أيام يف الشهر: اخلميس يف أول الشهر، وأربعاء يف وسط الشهر، ومخيس يف آخر الشهر،  

ال له:  وكان يقول: ذلك صوم الدهر، وقد كان أب يقول: ما من أحد أبغض إيل من رجل يق

 
 .  .37املحاسن ص ، (257/ 86(  بحار األنوار )1) 

 .  .43و 42املحاسن ص ، (257/ 86(  بحار األنوار )2) 

 ( االيام الغر: االيام البيض يف وسط الشهر. 3) 

 .  187: 1( الفروع 4) 
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يفعل كذا وكذا، فيقول: ال يعذبني اهلل عىل أن أجتهد يف الصالة، كأنه    كان رسول اهلل  

 .(1)ترك شيئا من الفضل عجزا عنه  يرى أن رسول اهلل 

إذا دخل العرش االواخر    قال اإلمام الصادق: كان رسول اهلل    [ 738]احلديث:  

 .(2)وتفرغ للعبادةشد املتزر، واجتنب النساء، وأحيى الليل، 

اهلل    [ 739]احلديث:   رسول  كان  قال:  الصادق  اإلمام  العرش    عن  كان  إذا 

 .(3) شعر، وشمر املئزر، وطوى فراشه االواخر اعتكف يف املسجد ورضبت له قبة من

عن اإلمام الصادق قال: كانت بدر يف شهر رمضان فلم يعتكف    [ 740]احلديث:  

 .(4) قابل اعتكف عرشين: عرشا لعامه، وعرشا قضاء ملا فاته، فلام أن كان من  رسول اهلل  

يف شهر رمضان    عن اإلمام الصادق قال: اعتكف رسول اهلل    [ 741]احلديث:  

يف العرش االول، ثم اعتكف يف الثانية يف العرش الوسطى، ثم اعتكف يف الثالثة يف العرش  

 .(5)االواخر، ثم مل يزل يعتكف يف العرش االواخر

طواف يعرف به؟ فقال:    أكان لرسول اهلل    :اإلمام الصادقسئل    [ 742يث:  ]احلد 

يطوف بالليل والنهار عرشة أسابيع: ثالثة أول الليل، وثالثة آخر الليل،    كان رسول اهلل  

 .(6) واثنني إذا أصبح، واثنني بعد الظهر وكان فيام بني ذلك راحته

يرفع يديه إذا ابتهل    احلسني قال: كان رسول اهلل  عن اإلمام    [ 743]احلديث:  

 
 .  188و 187: 1( فروع الكايف 1) 

 .  205: 1( فروع الكايف 2) 

 .  212: 1 ( فروع الكايف 3) 

 .  212: 1( فروع الكايف 4) 

 .  212: 1( فروع الكايف 5) 

 .  212: 1( فروع الكايف 6) 



 

192 

 

 .(1)ودعا كام يستطعم املسكني

قد غفر اهلل له ما تقدم    إن جدي رسول اهلل    : اإلمام السجادقال    [ 744]احلديث:  

يدع االجتهاد فلم  تأخر،  ذنبه وما  الساق، وورم    من  انتفخ  بأب هو وامي حتى  له وتعبد 

القدم، وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفال أكون  

 ( 2) (عبدا شكورا

هْبُْم  ﴿ليلة يردد قوله تعاىل:    ذر: قام رسول اهلل  قال أبو  [ 745]احلديث:   إِْن ُتَعذِّ

ُْم ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر هَلُْم َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيُم    (3)[118]املائدة:   ﴾َفإِنَّ

يف دعائه عند مضجعه: )اللهم إين أعوذ  يقول    كان  روي أنه    [ 746]احلديث:  

اللهم إين ال  بك بمعافاتك من   عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، 

 ( 4) أستطيع أن أبلغ يف الثناء عليك ولو حرصت، أنت كام أثنيت عىل نفسك(

بسم اهلل اموت وأحيا، وإىل اهلل  )عند منامه:  يقول    كان  روي أنه    [ 747]احلديث:  

 (5)(أمانتياملصري، اللهم آمن روعتي، واسَت عورت، وأد عني  

أتاين جربيل  )  ل: آية الكريس عند منامه، ويقو   أ يقر  كان  روي أنه    [ 748]احلديث:  

 ( 6)(فقال: يا حممد إن عفريتا من اجلن يكيدك يف منامك فعليك بآية الكريس 

من نوم قط إال خر    ما استيقظ رسول اهلل  ):  اإلمام الباقر  قال   [ 749]احلديث:  

 
 . 22( أمايل الشيخ: 1) 

 .  48و 47( أمايل الشيخ: 2) 

 . 137( الرسائل املنسوب إىل الشهيد: 3) 

 .  41و 40( مكارم االخالق: 4) 

 .  41و 40( مكارم االخالق: 5) 

 .  41و 40( مكارم االخالق: 6) 
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 (1)(هلل عز وجل ساجدا

ينام إال والسواك عند رأسه، فإذا نض بدأ    كان  روي أنه    [ 750]احلديث:   ال 

 ( 2) (: لقد امرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب عيل كان يقولبالسواك، و

يقول إذا استيقظ: )احلمد هلل الذي أحياين بعد    كان  روي أنه    [ 751]احلديث:  

)اللهم إين أسألك خري هذا اليوم ونوره وهداه    : موت، إن رب لغفور شكور( وكان يقول  

أسألك خريه وخري ما فيه، وأعوذ بك من رشه ورش ما    وبركته وطهوره ومعافاته، اللهم إين 

 (3) بعده(

 
 .  41و 40( مكارم االخالق: 1) 

 .  41و 40( مكارم االخالق: 2) 

 .  41و 40( مكارم االخالق: 3) 
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 ثالثا ـ أخالقه العالية 

احلديثية   املصادر  يف  وردت  التي  األحاديث  من  أمكن  ما  مجع  الفصل  هذا  حياول 

للسنة والشيعة، واملتعلقة باجلوانب األخالقية، وقد اقترصنا منها عىل ما له عالقة مبارشة  

، أما التفاصيل املرتبطة بكل خلق؛  بالشامئل، ليعطينا صورة جمملة عن أخالق رسول اهلل  

 سلسلة، ويف حماهلا املناسبة هلا. فسنوردها يف سائر ال 

إال أننا  يصعب تصنيف الكثري منها علميا بسبب احتوائها عىل معاين كثرية، ومع أنه  

 بحسب الغالب عىل كل حديث، لتيسري الوصول لكل حديث منها: صنفناها 

 ـ أخالقه العظيمة:   1

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

فقالت: )كان أحسن    عن عائشة أنا سئلت عن خلق رسول اهلل    [ 752]احلديث:  

الناس خلقًا كأن خلقه القرآن، يرىض لرضاه، ويغضب لغضبه، مل يكن فاحشا وال متفاحشا  

وال سّخابا يف األسواق، وال جيزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح(، ثم قالت: اقرأ  

ِذيَن ُهْم يِف َصاَلِتِْم َخاِشُعوَن ) 1ِمُنوَن )َقْد َأْفَلَح املُْؤْ ﴿ سورة املؤمنني اقرأ:   ِذيَن  2( الَّ ( َوالَّ

َكاِة َفاِعُلوَن ) 3ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن ) ِذيَن ُهْم لِلزَّ ِذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن  4( َوالَّ ( َوالَّ

َأْياَمُنُْم فَ 5) َمَلَكْت  َما  َأْو  َأْزَواِجِهْم  إِالَّ َعىَل  َمُلوِمنَي ) (  َغرْيُ  ُْم  َذلَِك  6إِنَّ اْبَتَغى َوَراَء  َفَمِن   )

 ( اْلَعاُدوَن  ُهُم  ) 7َفُأوَلئَِك  َراُعوَن  َوَعْهِدِهْم  أِلََماَناِتِْم  ُهْم  َوالَِّذيَن  َعىَل  8(  ُهْم  ِذيَن  َوالَّ  )

( حُيَافُِظوَن  ) 9َصَلَواِتِْم  اْلَواِرُثوَن  ُهُم  ُأوَلئَِك  يَ 10(  ِذيَن  الَّ فِيَها  (  ُهْم  اْلِفْرَدْوَس  ِرُثوَن 

 (1)(فقرأ السائل، فقالت: )هكذا كان خلق رسول اهلل    ،[11  -  1]املؤمنون:    ﴾َخالُِدونَ 

 
 ( 7/6( رواه ابن أب شيبة، والبخاري يف األدب املفرد، ومسلم والَتمذي والنسائي، سبل اهلدى)1) 
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: )إنام بعثت ألمتم صالح  عن أب هريرة قال: قال رسول اهلل    [ 753]احلديث:  

 (1)األخالق(

اهلل    [ 754]احلديث:   رسول  قال  قال:  هريرة  أب  حسن  عن  ألتّم  )بعثت   :

 (2)األخالق(

اهلل    [ 755]احلديث:   رسول  قال  قال:  هريرة  أب  مكارم  عن  ألمتّم  )بعثت   :

 (3)األخالق(

: )اللهم كام حّسنت خلقي  عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل    [ 756]احلديث:  

 (4)فحّسن خلقي(

 (5)(عن صفية قالت: )ما رأيت أحسن خلقا من رسول اهلل  [ 757]احلديث:  

قال: أنا أديب اهلل وعيل أديبي، أمرين    عن ابن عباس، عن النبي    [ 758]احلديث:  

رب بالسخاء والرب، وناين عن البخل واجلفاء، وما يشء أبغض إىل اهلل عز وجل من البخل  

 .(6) الطني العسلوسوء اخللق، وإنه ليفسد العمل كام يفسد 

قال: كان أجود الناس    إذا وصف رسول اهلل  اإلمام عيل  كان    [ 759]احلديث:  

كفا، وأجرء الناس صدرا، وأصدق الناس هلجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة: وأكرمهم  

 .(7)عرشة، ومن رآه بدهية هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، مل أر مثله قبله وال بعده

 
 (  7/6( رواه أمحد واخلرائطي، وأبو يعىل، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/6( رواه مالك، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/6( رواه البّزار، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/6( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

 (  7/9سبل اهلدى)( رواه الطرباين، 5) 

 ( 16/231( بحار األنوار)6) 

 ( 16/231( بحار األنوار)7) 
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عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا أجود وال أنجد وال أشجع وال    [ 760]احلديث:  

 .  (1)من رسول اهلل  أوضأ

 

 وأناته:   حلمه وعفوه ـ    2

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

: )إن اهلل تعاىل مل يبعثني متعنّتا  عن جابر قال: قال رسول اهلل    [ 761]احلديث:  

 (2)ولكن بعثني معّلام وميرسا(

اهلل    [ 762]احلديث:   رسول  خرّي  )ما  قالت:  عائشة  اختار    عن  إال  أمرين  بني 

لنفسه من   أيرسمها ما مل يكن إثام، فإن كان إثام كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول اهلل 

 ( 3)يشء قط، إال أن تنتهك حرمة اهلل تعاىل(

شيئا بيده، وال رضب    عن عائشة قالت: )ما رضب رسول اهلل  [ 763]احلديث:  

موىل له، إال أن جياهد يف سبيل اهلل تعاىل، وما نيل منه يشء فينتقم من صاحبه، إال أن ينتهك  

 ( 4)يشء من حمارم اهلل، فينتقم هلل تعاىل(

فاحشا وال متفاحشا وال    عن أب هريرة قال: مل يكن رسول اهلل    [ 764]احلديث:  

 (5)صخابا يف األسواق(

اهلل    [ 765]احلديث:   رسول  يكن  مل  قال:  عمرو  بن  اهلل  عبد  وال    عن  فاحشا 

 
 . 16( مكارم األخالق للطربيس: 1) 

 (  7/6( رواه البزار، سبل اهلدى)2) 

 ( 4785)250/ 4( أبو داود 3) 

 (  2328/ 79)1814/ 4( مسلم 4) 

 ( 2016)324/ 4( الَتمذي 5) 
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 ( 1) متفاحشا وكان يقول: )إّن خياركم أحسنكم أخالقا(

موصوف يف التوراة    عن عبد اهلل بن عمرو قال: )إن رسول اهلل    [ 766]احلديث:  

ليس بفظ وال غليظ وال سّخاب يف األسواق وال جيزئ بالسيئة  ..  ببعض صفته يف القرآن

 (2)السيئة، ولكن يعفو ويصفح(

اهلل    [ 767]احلديث:   رسول  خدمت  قال:  أنس  سنني  عن  السفر  (3) عرش  ،يف 

 قط، وال ليشء صنعته مل صنعت هذا هكذا وال ليشء مل أصنعه  واحلرض، واهلل ما قال يل: أّف 

مل مل تصنع هذا هكذا؟ وال ليشء صنعته: أسأت صنعته، أو لبئس ما صنعت، وال عاب عيّل  

شيئا قط، وال أمرين بأمر فتوانيت عنه، أو ضيعته فال مني، وال المني أحد من أهله إال قال  

، وأرسلني يف حاجة يوما فقلت: واهلل ال أذهب،  دعوه فلو قّدر أو قال قيض أن يكون كان

، فخرجت عىل صبيان وهم يلعبون يف السوق،  ويف نفيس أن أذهب ملا أمر به رسول اهلل 

قد قبض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه، وهو يضحك، فقال: )يا أنس،    وإذا رسول اهلل  

 ( 4)اذهب حيث أمرتك( فقلت له: أنا أذهب يا رسول اهلل(

سّبابا وال ملّاما وال فاحشا،    عن أنس قال: )مل يكن رسول اهلل    [ 768]احلديث:  

 ( 5) وكان يقول ألحدنا عند املعاتبة: )ماله ترب جبينه(

 ـ تواضعه ورفقه:   3

 لكثرة األحاديث الواردة يف هذا؛ فقد قسمناها بحسب مصادرها إىل قسمني:  

 
 .  21/ 6 /352/ 5( والبيهقي 6035)470/ 10( البخاري 1) 

 (  7/7( رواه البخاري، سبل اهلدى)2) 

 ( ويف لفظ: إحدى عرشة سنة، وأنا ابن ثامن سنني.  3) 

 (  6038)471/ 10( البخاري 4) 

 (  6031)467/ 10( البخاري 5) 



 

198 

 

 أ ـ يف املصادر السنية: 

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

، فام عن أنس قال: )كانت األمة والعبد لتأخذ بيد رسول اهلل    [ 769]احلديث:  

 ( 1)ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت، وجييب إذا دعي(

اهلل    [ 770]احلديث:   أذن رسول  التقم  رأيت رجال  )ما  قال:  أنس  فنحى    عن 

فَتك    رأسه عنه، حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، وما رأيت رجال أخذ بيد رسول اهلل  

 (2)يده، حتى يكون الرجل هو الذي ينزع(

يف الصالة إذ    عن معاوية بن احلكم قال: بينا أنا مع رسول اهلل    [ 771]احلديث: 

عطس رجل من القوم فقلت: يرمحك اهلل، فحّدقني القوم بأبصارهم، قال: فقلت: يرمحك  

اهلل، فحّدقني القوم بأبصارهم، قال: قلت: وثكل أماه، ما هلم ينظرون إيّل، قال: فرضب  

من    أيتهم يسّكتوين سكّت، فلام سلم رسول اهلل  القوم بأيدهيم عىل أفخاذهم قال: فلاّم ر

ما   منه، واهلل  تعليام  بعده أحسن  قبله، وال  رأيت معلام  ما  فبأب هو وأمي،  صالته دعاين، 

رضبني، وال سّبني، وال نرين، ولكن قال: )إن صالتك هذه ال يصلح فيها يشء من كالم  

 (3)الناس، إنام هي التسبيح والتكبري وتالوة القرآن(

غالم شاب فقال: يا رسول    عن أب أمامة قال: أتى رسول اهلل    [ 772]احلديث:  

: )أحتّبه ألّمك؟( فقال:  اهلل ايذن يل يف الزنا، فصاح الناس وقالوا: مه، فقال رسول اهلل  

ال، قال: )وكذلك الناس ال حيبونه ألمهاتم، أحتبه ألختك؟ قال: ال، قال: )وكذلك الناس  

 
 (  6072)504/ 10( البخاري 1) 

 ( 4794)251/ 4( أبو داود 2) 

 ( 537/ 33)381/ 1( مسلم 3) 



 

199 

 

ألخواتم، قال: أحتبه لعمتك؟( قال: ال، قال: )وكذلك الناس ال حيبونه لعامتم،  ال حيبونه  

 (1)فاكره هلم ما تكره لنفسك، وأحّب هلم ما حتب لنفسك(

فقال: ثيابنا يف اجلنة    عن جابر قال: جاء أعراب إىل رسول اهلل    [ 773]احلديث:  

، فقال األعراب:  اهلل    ننسجها بأيدينا أم تشقق من ثمر اجلنة؟ فضحك أصحاب رسول 

مّم يضحكون؟ من جاهل يسأل عاملا؟ فقال: )صدقت يا أعراب، ولكنها تشقق من ثمر  

 ( 2) اجلنة(

، فقالوا:  عن عائشة أن رهطا من اليهود دخلوا عىل رسول اهلل   [ 774]احلديث: 

: )عليكم(، قالت عائشة: ففهمنا فقلت: الّسالم إال عليكم،  )السام عليك( فقال النبي  

النبي   يا  واللعنة فقال  : )مهال يا عائشة إن اهلل تعاىل حيب الرفق يف األمر كله(، قالت: 

 (3)رسول اهلل أمل تسمع ملا قالوا؟ قال: )قد قلت: عليكم(

  عن عثامن أنه كان خيطب فقال: أما واهلل قد صحبنا رسول اهلل   [ 775]احلديث:  

بالقليل   ويواسينا  معنا،  ويغدو  جنائزنا  ويشّيع  مرضانا،  يعود  وكان  واحلرض،  السفر  يف 

 .(4)والكثري

عن زيد بن أرقم قال: كان رجل من األنصار يدخل عىل رسول    [ 776]احلديث:  

رجل عقد له عقدا، فألقاه يف بئر، فرصع ذلك  ، وأن ذلك ال، ويأمنه رسول اهلل  اهلل  

، فأتاه ملكان يعودانه، فأخرباه أن فالنا عقد له عقدا، وهي يف بئر فالن، وقد اصفّر  النبي  

اهلل   العاقد اصفر، فحل    من شدة عقده، فأرسل رسول  العقد، فوجد  عليا فاستخرج 

 
 .  215/ 190/ 8والطرباين يف الكبري  257/ 256/ 5( أمحد يف املسند 1) 

 ( 7/8( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)2) 

 .  241/ 3( أمحد يف املسند 3) 

 ( 7/8، سبل اهلدى)يعىل( رواه أبو 4) 
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رآه يف وجهه قط، ومل يعاتبه حتى  ، وال  فام ذكر ذلك رسول اهلل    العقد، وقام رسول اهلل  

 .(1)مات

إذا صافحه الرجل ال ينزع يده    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 777]احلديث:  

من يده، حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه ال يرصفه عنه حتى يكون الرجل  

 . (2ينرصف، ومل ير مقّدما ركبتيه بني يدي جليس له) 

اهلل    [ 778]احلديث:   رسول  كان  قالت:  عائشة  األمور    عن  يف  الرفق  حيب 

 .(3) كلها 

دمثا، ليس باجلايف وال    عن ابن أب هالة قال: كان رسول اهلل    [ 779]احلديث:  

املهني، ال يقوم لغضبه يشء إذا تعرض احلق، حتى ينظر له، ويف رواية ال تغضبه الدنيا، وما  

كان هلا، فإذا تعّرض احلّق مل يعرف أحدا، ومل يقم لغضبه يشء حتى ينترص له، وال يغضب  

 .(4)لنفسه، وال ينترص هلا 

وعليه برد نجراين    عن أنس: قال: كنت أميش مع رسول اهلل    [ 780]احلديث:  

غليظ احلاشية، فأدركه أعراب فجبذه بردائه جبذة شديدة، قال أنس: حتى نظرت إىل صفحة  

أثرت هبا حاشية الثوب، من شدة جبذته، فقال: يا حممد مر يل من مال    عنق رسول اهلل  

 ( 5)ك، وأمر له بعطاء(فضح اهلل الذي عندك، فالتفت إليه رسول اهلل 

جالس،    عن أب هريرة أن أعرابيًا دخل املسجد، ورسول اهلل    [ 781]احلديث:  

 
 ( 7/9( رواه ابن أب شيبة والبخاري، وأبو الشيخ، والبيهقي، سبل اهلدى)1) 

 .  320/ 1ويف دالئل النبوة  192/ 10( البيهقي يف السنن 2) 

 ( 7/9( رواه اخلطيب يف الرواية، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/9( رواه البيهقي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/9(، ومسلم وابن سعد وأبو الشيخ، سبل اهلدى)6088)519/ 10( رواه البخاري 5) 
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: )لقد  فصىل ركعتني فقال: اللهم ارمحني وحممدا، وال ترحم معنا أحدا، فقال رسول اهلل  

حتّجرت واسعا(، ثم مل يلبث أن بال يف ناحية املسجد، فأرسع الناس إليه، فنهاهم رسول  

وقال: )تزرموه(، فقض حاجته، حتى فرغ من بوله وقال: )إّنام بعثتم ميرّسين، ومل      اهلل

تبعثوا معرّسين، علموا، ويرسوا، وال تعرسوا، صّبوا عليه سجال من ماء(، فقال األعراب  

، فلم يؤّنب فقال: إن هذا املسجد ال يبال فيه، إنام بني  بعد أن فقه: فقام إيّل بأب وأمي  

 . (1) هلل تعاىل وللصالةلذكر ا

إذ جاء أعراب فقام يبول    عن أنس قال: بينا نحن مع رسول اهلل    [ 782]احلديث:  

: )ال تزرموه، إنام بعثتم  : مه مه، فقال رسول اهلل  يف املسجد، فقال أصحاب رسول اهلل  

دعاه فقال: )إن هذه    ميرّسين، ومل تبعثوا معرسين(، فَتكوه، حتى بال، ثم إن رسول اهلل  

املساجد ال تصلح ليشء من هذا البول، والقذر، إنام هي لذكر اهلل تعاىل، وقراءة القرآن، ثم  

 .(2)أمر رجال فجاءه بدلو من ماء فشنّه عليه

،  س قال: جاء الطفيل بن عمرو الّدويس إىل رسول اهلل  عن أن  [ 783]احلديث:  

ن دوسا قد عصت وأبت، فادع اهلل تعاىل عليهم، فاستقبل القبلة، فرفع  إفقال: يا رسول اهلل  

اهلل   فقال رسول  اليوم،  الناس: هلكوا  فقال  )اللهم اهد دوسا، وأت هبم مجيعا،  يده   :

 ( 3) ثالثا(

يستعينه يف يشء فقال:    عن أنس قال: جاء أعراب إىل رسول اهلل    [ 784]احلديث:  

 
( 43( والشافعي)147والَتمذي)  283،  239/  2( وأمحد  380)103/  1( وأبو داود  6128)541/  10( البخاري  1) 

 ( 1658وعبد الرزاق) 428/ 2والبيهقي  14/ 3والنسائي 

 ( 285/ 100)237، 236/ 1( ومسلم 220)387/ 1( البخاري 2) 

/ 7وابن عساكر    502،  448،  243/  2( وأمحد  2524/  197)1957/  4( ومسلم  6397)199/  11( البخاري  3) 

 .  362، 359/ 5والبيهقي يف دالئل النبوة   66، 65
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قال:   ثم  شيئًا،  فأعطاه  أبيك.  مال  من  وال  مالك،  من  تعطيني  ال  فإنك  أعطني،  حممد  يا 

)أحسنت إليك؟( قال ال وال أمجلت، فغضب املسلمون، وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كّفوا،  

األعر إىل  أرسل  ثم  منزله،  فدخل  قام  فقال:  ثم  شيئا،  فأعطاه  البيت،  إىل  فدعاه  اب 

)أرضيت؟( فقال: ال، ثم أعطاه أيضا، فقال: )أرضيت؟( فقال: نعم، نرىض، فقال: )إنك  

جئتنا، فسألتنا، فأعطيناك، فقلت ما قلت، ويف أنفس املسلمني يشء من ذلك، فإن أحببت  

قال: نعم، فلام كان فقل بني أيدهيم ما قلت بني يدي، حتى يذهب عن صدورهم ما فيها(، 

: )إن صاحبكم هذا كان جائعا فسألنا، فأعطيناه،  الغداة أو العيّش جاء، فقال رسول اهلل 

تعاىل عن أهل وعشرية   أنه ريض، أكذلك؟( فقال األعراب: )أي نعم، فجزاك اهلل  فزعم 

  : )أال إن مثيل ومثلكم كمثل رجل كانت له ناقة فرشدت عليه، خريا( فقال رسول اهلل  

فأّتبعها الناس، فلم يزيدوها إال نفورا، فناداهم صاحب الناقة: خّلوا بيني وبني ناقتي، فأنا 

أرفق هبا، فتوجه هلا صاحبها بني يدهيا، فأخذ هلا من قامم األرض، فجاءت واستناخت،  

فشد عليها رحلها، واستوى عليها، وأنا لو تركتكم حني قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل  

 (1) زلت حتى فعلت ما فعلت(النار، فام

اهلل    [ 785]احلديث:   رسول  )كان  قال:  أنس  ويعود    عن  العبد،  دعوة  جييب 

 ( 2) املريض، ويركب احلامر(

أن جيعل    عن ابن عباس، قال: إن أهل مكة سألوا رسول اهلل    [ 786]احلديث:  

تستأين هبم، وإن  هلم الّصفا ذهبا، وأن ينّحي عنهم اجلبال فيزرعون، فقيل له: إن شئت أن  

شئت أن نعطيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكتهم كام أهلكت من كان قبلهم، قال: بل  

 
 ( 7/11( رواه أبو الشيخ وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/11( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)2) 
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 .(1)أستأين هبم

عن أب هريرة قال: قيل يا رسول اهلل ادع عىل املرشكني فقال: )مل    [ 787]احلديث:  

 ( 2)أبعث لّعانا، وإنام بعثت رمحة(

اهلل    [ 788]احلديث:   رسول  أن  مرسال  أسلم  بن  زيد  يتدافعون    عن  بقوم  مر 

هذا   )ما  فقال:  مستفرسا  إليهم  رجع  جاوزهم  فلام  منهم،  ذلك  كره  وكأنه  بينهم،  حجرا 

احلجر( فقالوا: يا رسول اهلل هذا حجر األسد، فقال بعض أصحابه: لو نرتم يا رسول اهلل  

 (3)قال: )إنام بعثت ميرّسا، ومل أبعث منفرا(

يصّف عبد اهلل وعبيد    عن متّام بن العباس قال: كان رسول اهلل   [ 789]احلديث:  

اهلل وكثريا أبناء العباس، ويقول: )من سبق إيّل فله كذا وكذا وقال فيستبقون إليه، فيقعون  

 (4)عىل ظهره وصدره فيقّبلهم ويلتزمهم(

، ما  اهلل  عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول   [ 790]احلديث:  

َوإِنََّك  ﴿دعاه أحد من أصحابه، وال من أهل بيته إال قال: لّبيك، فلذلك أنزل اهلل تعاىل:  

 ( 5)[(4]القلم:   ﴾ َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ 

إذا فقد رجال من أصحابه ثالثة   عن أنس قال: كان رسول اهلل  [ 791]احلديث:  

 .(6)أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده

 
 ( 7/11( رواه أمحد، سبل اهلدى)1) 

 ( 2599/  87)2007، 2006/ 4( مسلم 2) 

 ( 7/12( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)3) 

 .  131/ 8( وأبو نعيم يف)حلية األولياء( 4243/ 1488)238/ 7( أبو يعىل 4) 

 ( 7/12( رواه ابن مردويه، وأبو نعيم، والواحدي، سبل اهلدى)5) 

 (  7/12( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)6) 



 

204 

 

اهلل    [ 792]احلديث:   أن رسول  أنس  فرأيت صبيانا   عن  قال:  يف حاجة،  بعثه 

 .(1)عىل الصبيان فقعدت معهم، فجاء رسول اهلل 

، وكنا إذا ذكرنا الدنيا  عن زيد بن ثابت قال: كنت جار النبي    [ 793]احلديث:  

 .(2)ذكرها معنا، وإذا ذكرنا اآلخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا 

ملّا أراد حّجة    - عن أسامء بنت أب بكر أن أبا بكر قال: يا رسول اهلل  [ 794]احلديث:  

: فذاك إذن، فكانت زاملة رسول  ول اهلل  عندي بعري نحمل عليه زادنا، فقال رس   - الوداع

بزاد دقيق وسويق، فجعل عىل بعري أب    وزاملة أب بكر واحدة، وأمر رسول اهلل    اهلل  

بكر، وأعطاه أبو بكر لغالم له. فنام الغالم يف بعض الطريق فذهب البعري، فلام نزل رسول  

ا   اهلل   أين  أبو بكر  له  الغالم، وليس معه يشء، فقال  إليه  جاء  لبعري؟ فقال: ضل، فقام 

أنا هلان األمر، ولكن رسول اهلل     يرضبه، ويقول: بعري واحد ضل منك لو مل يكن إال 

يبتسم، ويقول: أال ترون إىل هذا املحرم وما يصنع؟ فحمل    وأهله، فجعل رسول اهلل  

ول:  حتى وضعوها بني يديه، فجعل يق مجاعة جفنة من حيس وأقبلوا هبا إىل رسول اهلل  

يا أبا بكر هلّم، فقد جاءك اهلل تعاىل بغذاء طيب، وجعل أبو بكر يغتاظ عىل الغالم، فقال  

: )هّون عليك، فإن األمر ليس عليك، وال إلينا معك، قد كان الغالم حريصا  رسول اهلل  

وأهله، ومن كان معه وكل    أن ال يضل بعريه، وهذا خلف مما كان معه(، فأكل رسول اهلل  

 .(3) حتى شبعوا من كان يأكل مع رسول اهلل 

كان يف سفر، وأمر أصحابه بإصالح شاة،   روي أن رسول اهلل   [ 795]احلديث: 

 
 ( 7/12سعد، سبل اهلدى) ( رواه ابن1) 

 ( 7/12( رواه البيهقي، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/12( رواه حممد بن عمر األسلمي، سبل اهلدى)3) 
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فقال رجل: يا رسول اهلل عىل ذبحها، وقال آخر: يا رسول اهلل عيّل سلخها، وقال آخر: يا  

اهلل   رسول  فقال  طبخها،  عيّل  اهلل  اهلل:    :رسول  رسول  يا  فقالوا  احلطب(  مجع  )وعيّل 

نكفيك العمل، فقال: )قد علمت أنكم تكفوين، ولكن أكره أن أمتيز عليكم، وأن اهلل تعاىل  

 (1)يكره من عبده أن يراه متميزا بني أصحابه(

قال ألشج عبد القيس: )إّن فيك    عن ابن عباس أن رسول اهلل   [ 796]احلديث:  

تعاىل ورسوله: احللم واألناة(، قال: يا رسول اهلل قديام كان أو حديثا؟    خلصلتني حيّبهام اهلل

 ( 2)قال: )قديام(، قال: احلمد هلل الذي جبلني عىل جبّلتني حيّبهام اهلل تعاىل(

  (3)يقول: )اللهم كام حّسنت خلقي فحّسن خلقي( كان  [ 797]احلديث:  

يقول يف دعاء االفتتاح: )واهدين ألحسن األخالق، إنه ال    كان    [ 798]احلديث:  

 ( 4)هيدي ألحسنها إال أنت(

من الفظاظة والغلظة،    عن قتادة قال: )طهر اهلل تعاىل رسوله    [ 799]احلديث:  

 (5)وجعله قريبا، رؤوفا باملؤمنني رحيام(

ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر  ﴿ عن عبد اهلل بن الزبري قال: ملا أنزل اهلل عز وجل:    [ 800]احلديث:  

اجْلَاِهلِنيَ  َعِن  َوَأْعِرْض  يا  قال    ، [ 199]األعراف:    ﴾بِاْلُعْرِف  اآلية  هذه  تأويل  ما   :

حممد   )يا  فقال:  من  إجربيل؟  وتعطي  ظلمك،  عمن  تعفو  أن  أمرك  وتعاىل  تبارك  اهلل  ن 

 
 (  7/13( املحب الطربي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/14( رواه أمحد والنّسائي والَّتمذي وابن حبان، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/14( رواه أمحد وابن حبّان، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/14لم، سبل اهلدى)( رواه مس4) 

 (  4644،  4643)155/ 8( البخاري يف التفسري 5) 
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 ( 1) حرمك، وتصل من قطعك(

فلام قفل معه أدركتهم القائلة    ، عن جابر أنه غزا مع رسول اهلل   [ 801]احلديث:  

وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول اهلل    يف واد كثري العضاة فنزل رسول اهلل  

    حتت سمرة فعلق سيفه، ونمنا نومة، فإذا رسول اهلل    :يدعونا، وإذا عنده أعراب، فقال

يمنعك مني؟(   نائم، فاستيقظت وهو يف يده فقال: من  )إن هذا اخَتط عيّل سيفي، وأنا 

 .(2) فقلت: اهلل ثالثا، ومل يعاقبه وجلس

أت برجل فقال: هذا أراد    عن جعدة قال: شهدت رسول اهلل    [ 802]احلديث:  

 (3)و أردت ذلك مل يسلطك اهلل عيّل(: )لن تراع، لأن يقتلك، فقال رسول اهلل 

  عن أنس أن ثامنني رجال من أهل مكة هبطوا عىل رسول اهلل    [ 803]احلديث:  

اهلل   رسول  غّرة  يريدون  متسلحني  التنعيم  قبل  فعفا  من  فأخذهم سلام  عليهم،  فدعا   ،

  (4) عنهم، واستحياهم

يوما، ثم قام فقمت حني   عن أب هريرة قال: حدثنا رسول اهلل  [ 804]احلديث:  

قام، فنظرنا إىل أعراب قد أدركه، فجذبه بردائه، فحّمر رقبته، وكان رداؤه خشنا، فالتفت  

، فقال له األعراب: امحلني عىل بعريي هذين، فإنك ال حتملني من مالك،  إليه رسول اهلل  

ر اهلل، ال وأستغفر  : )ال، وأستغفر اهلل، ال وأستغف وال من مال أبيك، فقال له رسول اهلل  

اهلل ال أمحلك حتى تقيدين من جبذتك( وكل ذلك يقول األعراب: واهلل ال أقيدكها، فذكر  

عىل بعري مترا،    -عمر فقال: امحل له عىل بعرييه هذين   احلديث، وفيه: ثم دعا رسول اهلل  

 
 (  7/17( رواه ابن مردويه عن جابر وابن أب الدنيا، وابن جرير، وابن أب حاتم، سبل اهلدى) 1) 

 ( 7/17( رواه البخاري، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/18( رواه أمحد والطرباين، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/18( ابن أب شيبة، وأمحد وعبد بن محيد، سبل اهلدى)1808/ 133)1442/ 3( رواه مسلم 4) 
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 (1)ثم التفت إلينا، فقال: )انرصفوا عىل بركة اهلل تعاىل(  -وعىل اآلخر شعريا،  

مكة طاف بالبيت وصىّل   عن أب هريرة قال: ملا فتح رسول اهلل   [ 805]احلديث:  

فقال: )ما تقولون؟ وما تظنون؟( قالوا: أخ    ركعتني، ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادت الباب

عليه    : )أقول كام قال أخي يوسفكريم وابن أخ كريم قالوا ذلك ثالثا، فقال رسول اهلل  

امِحنَِي  ﴿:  السالم إلخوته ]يوسف:    ﴾اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر اهللَُّ َلُكْم َوُهَو َأْرَحُم الرَّ

 .(2)فخرجوا، فكأنام نرشوا من القبور، فأسلموا ، [92

إىل صفوان    عن عمر قال: ملا كان يوم فتح مكة أرسل رسول اهلل    [ 806]احلديث:  

بن هشام، قال عمر فقلت: قد أمكنني اهلل عز    بن أمية، وأب سفيان بن حرب، واحلارث 

: )مثيل ومثلكم كام قال يوسف  وجل منهم اليوم، ألعرفنهم بام صنعوا، فقال رسول اهلل  

إلخوته(:   السالم  امِحنَِي  ﴿عليه  الرَّ َأْرَحُم  َوُهَو  َلُكْم  اهللَُّ  َيْغِفُر  اْلَيْوَم  َعَلْيُكُم  َتْثِريَب    ﴾ اَل 

كراهية أن يكون يدري، وقد قال هلم    ياء من رسول اهلل  فانفضحت ح   ، [92]يوسف:  

 .(3)  ما قال  رسول اهلل 

يقبض يوم حنني من فضة يف    عن جابر أن رسول اهلل    [ 807]احلديث:   جعل 

ثوب بالل، ويفرقها، فقال له رجل: يا رسول اهلل أعدل، فقال: )وحيك، من يعدل إذا أنا مل  

منافق؟  فإنه  أال أرضب عنقه  فقال عمر:  أعدل(  إن كنت ال  قد خبت وخرست  أعدل؟ 

 (4)فقال: )معاذ اهلل أن يتحدث أين أقتل أصحاب(

  عن عبد اهلل بن مسعود قال: ملا كان يوم حنني آثر رسول اهلل    [ 808]احلديث:  

 
 ( 7/18(، سبل اهلدى)4775( رواه النّسائي، وأبو داود)1) 

 (  7/18( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/18( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)3) 

 .  186/ 5والبيهقي يف الدالئل   201/ 2والطرباين يف الكبري  353/ 3( وأمحد 142( مسلم )4) 
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ناسا يف القسمة ليؤلفهم، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل، وأعطى ناسا من أرشاف  

العرب، وآثرهم يومئذ يف القسمة، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد هبا  

ألخرب فقلت: واهلل  قال:  تعاىل،  اهلل  اهلل  وجه  رسول  فتغري  ّن  قال،  بام  فأخربته  فأتيته،   ،

وجهه حتى كان كالرّصف، ثم قال: فمن يعدل إن مل يعدل اهلل ورسوله؟ ثم قال: )يرحم  

 (1)اهلل موسى عليه السالم، قد أوذي بأكثر من هذا فصرب(

وهو أحد علامء أهل  ـ    عن عبد اهلل بن سالم: أن زيد بن سعية   ،[ 809]احلديث:  

قال: إنه مل يبق من عالمات النّبوة يشء إال وقد عرفتها يف وجه حممد  ـ    من اليهود   الكتاب

   حني نظرت إليه، إال اثنتني مل أخربمها منه: أن يسبق حلمه جهله، وال تزيده شدة اجلهل

عليه إال حلام، فكنت أتلطف له ألن أخالطه فأعرف حلمه، فابتعت منه مترا معلوما إىل أجل  

ته الثمن، فلام كان قبل حمل األجل بيومني أو ثالثة، أتيته، فأخذت بجامع  معلوم، وأعطي 

قميصه وردائه، ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت: يا حممد أال تقضيني حقي؟ فو اهلل إنكم  

أتقول   اهلل،  عدّو  أي  عمر:  فقال  علم  بمخالطتكم  يل  كان  وقد  ملطل،  املطلب  عبد  بني  يا 

لوال ما أحاذر فوته لرضبت بسيفي رأسك، ورسول اهلل    ما أسمع؟ فو اهلل  لرسول اهلل  

    ينظر إىل عمر يف سكون، وتؤدة، وتبسم، ثم قال: )أنا وهو كنا أحوج إىل غري هذا منك

وزده   حقه،  فاقضه  عمر  يا  اذهب  الّتباعة  بحسن  وتأمره  األداء،  بحسن  تأمرين  عمر،  يا 

كّل عالمات النبوة قد عرفتها   عرشين صاعا، مكان ما رعته(، ففعل عمر، فقلت: يا عمر، 

إال اثنتني مل أخربمها منه، يسبق حلمه جهله، وال تزيده شدة اجلهل    يف وجه رسول اهلل  

عليه إال حلام، فقد خربتام، فأشهدك أين رضيت باهلل تعاىل رّبا، وباإلسالم دينا، وبمحمد  

 
 ( 7/19( رواه مسلم، سبل اهلدى)1) 
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  (1) نبيا. 

جزورا من أعراب بوسق من    عن عائشة قالت: ابتاع رسول اهلل    [ 810]احلديث:  

متر الّذخرية، فجاء منزله، فالتمس التمر، فلم جيده، فخرج إىل األعراب فقال: )عبد اهلل، إنا  

قد ابتعنا منك جزورك هذا بوسق، من متر الّذخرية، ونحن نرى أن عندنا، فلم نجده( فقال  

الناس وقالوا: إىل رسول اهلل  األعراب: وا غدراه وا غدراه،   تقول هذا؟ فقال:    فوكزه 

مرتني أو ثالثا، فلام رآه ال يفقه    )دعوه، فإن لصاحب احلّق مقاال( فردد ذلك رسول اهلل  

  عنه قال لرجل من أصحابه: )اذهب إىل خولة بنت حكيم بن أمية فقل هلا رسول اهلل  

ينا حتى نؤديه إليك إن شاء اهلل تعاىل(  يقول لك إن كان عندك وسق من متر الّذخرية فسلف

فذهب إليها الرجل ثم رجع قال: قالت: نعم هو عندنا يا رسول اهلل، فابعث من يقبضه،  

اهلل   رسول  فمر    فقال  قال  له،  الذي  فأوفاه  فذهب،  له(  الذي  فأوفه  )اذهب  للرجل: 

اهلل   برسول  خريا،  األعراب  اهلل  جزاك  فقال:  أصحابه،  يف  جالس  وهو  أوفيت  ،  فقد 

 ( 2) : )أولئك خيار الناس املوفون املطّيبون(وأطيبت، فقال رسول اهلل 

يتقاضاه فأغلظ له، فهّم    عن أب هريرة أن رجال أتى رسول اهلل    [ 811]احلديث:  

: دعوه فإن لصاحب احلق مقاال، ثم قال: أعطوه شيئا مثل  به أصحابه، فقال رسول اهلل 

اهلل، ال نجد إال أفضل من سنه، قال: )أعطوها، وخريكم أحسنكم  سنّه، فقالوا: يا رسول  

 ( 3) قضاء(

بشاة مسمومة،    عن أنس بن مالك أن هيودية أتت رسول اهلل    [ 812]احلديث:  

 
 .  23/ 1وأبو نعيم يف الدالئل  605/ 3232/ 2( رواه ابن حبان، واحلاكم 1) 

 ( 7/20( رواه أمحد، وأبو الشيخ، سبل اهلدى)2) 

 ( 1601/  120)1225/ 3( ومسلم 2306)483/ 4( البخاري 3) 



 

210 

 

 (1)فأكل منها فجيء هبا، فقيل: أال تقتلها فقال: )ال(

كان   عن جابر: أبرصت عيناي، وسمعت أذناي أن رسول اهلل  [ 813]احلديث:  

اهلل  ب ورسول  فضة،  بالل  ثوب  ويف  له    اجلعّرانة،  فقال  فيعطيهم،  الناس،  عىل  يفّضها 

رجل: يا رسول اهلل اعدل، فقال: )ويلك فمن يعدل إذا مل أعدل؟ لقد خبت وخرست إن مل  

)معاذ اهلل أن    أعدل(، فقال عمر: يا رسول اهلل دعني أقتل هذا املنافق، فقال رسول اهلل  

أقتل أصحاب، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن، ال جياوز حلوقهم أو  يتحدث الناس أنني  

 ( 2) قال: حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية(

ملا كرست رباعّيته،    عن عبد اهلل بن عبيد مرسال أن رسول اهلل    [ 814]احلديث:  

وشّج وجهه يوم أحد شق ذلك عىل أصحابه، وقالوا: لو دعوت عليهم، فقال رسول اهلل  

)(3): )إين مل أبعث لّعانا، ولكن بعثت داعيا ورمحة، اللهم اهد قومي، فإنم ال يعلمون 

اهلل    [ 815]احلديث:   قال: )كان رسول  أب سعيد اخلدري  من    عن  أشد حياًء 

  (4)  خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه(العذراء يف 

وجه رجل صفرة فقال:    عىل   عن أنس قال: )رأى رسول اهلل    [ 816]احلديث:  

 ( 5) لو أمرتم هذا أن يغسل هذه الصفرة، وكان ال يكاد يواجه أحدا يف وجهه بيشء يكرهه(

اهلل    [ 817]احلديث:   رسول  )كان  قال:  أنس  بيشء    عن  الرجل  يواجه  ما  قل 

 
 ( 7/20( رواه البخاري، سبل اهلدى)1) 

والبيهقي يف    355،  353،  56/  3( وأمحد  1064/  148)744/  2( ومسلم  3610()3933()6163( البخاري )2) 

 ( 172وابن ماجة) 187،  185/ 5الدالئل 

 .  189/ 19( والطرباين يف الكبري 321والبخاري يف األدب)  2007/ 4مسلم  (3) 

 (  2320/ 67)1809/ 4ومسلم  566/ 6( البخاري 4) 

 .  317/ 1( والبيهقي يف الدالئل 4789وأبو داود) 160، 154/ 3( أمحد 5) 
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يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، فلام قام قال ألصحابه: لو غرّي، أو نزع  

 (1)رة(هذه الّصف 

إذا بلغه عن رجل شيئا مل يقل    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 818]احلديث:  

  (2) له: قلت: كذا وكذا قال: )ما بال أقوام يقولون كذا وكذا(

حييًا ال يسأل عن يشء    عن سهل بن سعد قال: )كان رسول اهلل    [ 819]احلديث:  

 ( 3)إال أعطى(

خافض الّطرف،    عن هند بن أب هالة قال: )كان رسول اهلل    [ 820]احلديث:  

 ( 4) جل نظره إىل األرض أكثر من نظره إىل السامء، جّل نظره املالحظة(

شيئا فرخص فيه، فتنّزه عنه    عن عائشة قالت: صنع رسول اهلل    [ 821]احلديث:  

أقوام يتنّزهون عن  فخطب، فحمد اهلل تعاىل، ثم قال: )ما بال    قوم، فبلغ ذلك رسول اهلل  

 ( 5) اليشء أصنعه؟ فو اهلل إين ألعلمهم باهلل تعاىل، وأشدهم له خشية(

أشد الناس حياء من العواتق    عن عائشة قالت: )كان رسول اهلل    [ 822]احلديث:  

 (6)يف خدورها(

فقال: ائذنوا له،    عن عائشة أن رجال استأذن عىل رسول اهلل    [ 823]احلديث:  

بئس أخو العشرية، فلام دخل عليه أالن له القول وتطّلق يف وجهه، وانبسط إليه، فلام انطلق  

 
 (  433( البخاري يف األدب املفرد)1) 

 ( 7/23، سبل اهلدى)60/ 6( رواه أبو داود، والنسائي 2) 

 ( 7/23( رواه عبد بن محيد، وأبو الشيخ، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/23( رواه البيهقي، سبل اهلدى)4) 

 (  436( البخاري يف األدب املفرد)5) 

 .  91271/ 3وأمحد  216/ 1ويف الدالئل  192/ 10( البيهقي 6) 
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الرجل، قلت: يا رسول اهلل، حني رأيت الرجل قلت: كذا وكذا، فلام دخل ألنت له القول،  

: )متى عهدتني فاحشا إن رش الناس عند اهلل  ل  وتطّلقت يف وجهه، وانبسطت إليه، فقا 

 ويف رواية: )اتقاء رّشه(  (1)تعاىل منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه(

ما أعطاين    عن صفوان بن أمية قال: واهلل لقد أعطاين رسول اهلل    [ 824]احلديث:  

وإنه ألبغض الناس إيّل، فام برح يعطيني حتى إنه ألحب الناس إيّل، وأعطى حكيم بن حزام  

مائة من الغنم، وأعطى عيينة بن حصن مائة من اإلبل، وأعطى األقرع بن حابس مائة من  

 . (2)اإلبل

اهلل    [ 825]احلديث:   رسول  قال  قالت:  عائشة  أمرين  عن  وجل  عز  اهلل  )إن   :

 (3)ة الناس، كام أمرين بالفرائض(بمدارا

أصرب الناس عىل    عن إسامعيل بن عياش قال: )كان رسول اهلل    [ 826]احلديث:  

 (4)أقذار الناس(

وعليه برد نجرايّن    عن أنس قال: كنت أميش مع رسول اهلل    [ 827]احلديث:  

  غليظ احلاشية، فأدركه أعراّب فجبذ بردائه جبذة شديدة، فنظرت إىل صفحة عاتق النّبّي  

يا حمّمد، مر يل من مال اهلل اّلذي   الّرداء من شّدة جبذته، ثّم قال:  وقد أّثرت فيها حاشية 

 .(5)عندك. فالتفت إليه فضحك، ثّم أمر له بعطاء

 ة: ب ـ يف املصادر الشيعي 

 
 (  7/25( ومسلم، ومالك وأمحد، والَّتمذي، سبل اهلدى) 6131()6054( رواه البخاري)1) 

 (  7/25( رواه ابن األعراب، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/25، واحلكيم والَتمذي، سبل اهلدى)447/ 2( رواه ابن عدي 3) 

 .  99/ 2/ 1( ابن سعد 4) 

 (  1057( ومسلم) 6088)10الفتح  -( البخاري5) 
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 من األحاديث الواردة يف ذلك:

أجود الناس كفا، وأكرمهم    كان رسول اهلل    قال اإلمام عيل:  [ 828]احلديث:  

 .(1) عرشة، من خالطه فعرفه أحبه

أتيته البايعه، فقال    عن جرير بن عبد اهلل قال: ملا بعث النبي    [ 829]احلديث:  

عىل يديك يا رسول اهلل فألقى يل  الي يشء جئت؟ قال: قلت: جئت السلم    يل: يا جرير 

 .(2) كساءه ثم أقبل عىل أصحابه فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه

: يا بحر حسن اخللق  اإلمام الصادقعن بحر السقا قال: قال يل    [ 830]احلديث:  

يرس، ثم قال: أال اخربك بحديث ما هو يف يدي أحد من أهل املدينة؟ قلت: بىل، قال: بينام  

اهلل   قائم،    رسول  وهو  االنصار  لبعض  جارية  إذ جاءت  املسجد  يف  جالس  يوم  ذات 

شيئا حتى فعلت    فلم تقل شيئا، ومل يقل هلا النبي    فأخذت بطرف ثوبه، فقام هلا النبي  

النبي   هلا  فقام  مرات،  ثالث  ثم    ذلك  ثوبه  من  هدبة  فأخذت  الرابعة وهي خلفه،  يف 

رجعت، فقال هلا الناس: فعل اهلل بك وفعل حبست رسول اهلل ثالث مرات ال تقولني له  

شيئا، وال هو يقول لك شيئا، ما كانت حاجتك إليه؟ قالت: إن لنا مريضا فأرسلني أهيل  

تشفى هبا، فلام أردت أخذها رآين فقام، فاستحييت أن آخذها  من ثوبه ليس  (3) آلخذ هدبة

 .(4)وهو يراين، وأكره أن استأمره يف أخذها فأخذتا 

ات باليهودية التي سمت    عن اإلمام الباقر قال: إن رسول اهلل    [ 831]احلديث: 

، فقال هلا: ما محلك عىل ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيا مل يرضه، وإن  الشاة للنبي  

 
 ( 16/231( بحار األنوار)1) 

 ( 16/238( بحار األنوار)2) 

 ( هدبة الثوب: طرفه مما ييل طرته. 3) 

 .  102: 2( اصول الكايف 4) 
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 .(1)عنها  كان ملكا أرحت الناس منه، فعفا رسول اهلل 

عىل عائشة فرأى    عن اإلمام الصادق قال: دخل رسول اهلل    [ 832]احلديث:  

عليك، فإنا مل    كرسة كاد أن يطأها فأخذها وأكلها، وقال: يا محريى أكرمي جوار نعم اهلل 

 .(2)تنفر من قوم فكادت تعود إليهم

مر يف بعض طرق املدينة    عن اإلمام الصادق قال: إن رسول اهلل    [ 833]احلديث:  

اهلل   رسول  طريق  عن  تنحي  هلا:  فقيل  الرسقني،  تلقط  الطريق  وسوداء  إن  فقالت:   ،

 .(4): دعوها فإنا جبارة، فهم هبا بعض القوم أن يتناوهلا، فقال رسول اهلل (3)ملعرض

أجرى اخليل التى أضمرت    : أن رسول اهلل  الباقرعن اإلمام    [ 834]احلديث:  

عذقا،   السابق  فأعطى  نخالت،  ثالث  من  وسبقها  زريق،  بني  مسجد  إىل  احلصباء  من 

 .(6)عذقا، وأعطى الثالث عذقا  (5)وأعطى املصيل 

إذا فقد الرجل من إخوانه ثالثة    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 835]احلديث:  

 .(7)أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده

اهلل    [ 836]احلديث:   قال: غزا رسول  اهلل  بن عبد  إحدى وعرشين    عن جابر 

وغبت عن اثنتني، فبينا أنا معه يف بعض غزواته إذ  غزوة بنفسه، شاهدت منها تسعة عرش،  

يف آخرنا يف آخريات الناس، فيزجي    أعيانا ضحى حتتي بالليل فربك، وكان رسول اهلل  

 
 .  108: 2( اصول الكايف 1) 

 .  165: 2( فروع الكايف 2) 

 ( أى عريض وواسع.  3) 

 .  309: 2( اصول الكايف 4) 

 ( املصيل يف خيل احللبة هو الثاين. 5) 

 .  341: 1( فروع الكايف 6) 

 ( 16/232( بحار األنوار)7) 



 

215 

 

مياه، وما زال لنا ناضح سوء،  أالضعيف ويردف ويدعو هلم، فانتهى إيل وأنا أقول: يا هلف  

شأنك؟ قلت: أعيا    ل اهلل، قال: ما فقال: من هذا؟ فقلت: أنا جابر بأب أنت وامي يا رسو

ناضحى، فقال: أمعك عصا؟ فقلت: نعم، فرضبه، ثم بعثه، ثم أناخه ووطئ عىل ذراعه،  

الليلة مخس وعرشين   وقال: اركب فركبت فسايرته فجعل مجيل يسبقه، فاستغفر يل تلك 

ك عليه دين؟  مرة، فقال يل: ما ترك عبد اهلل من الولد؟ يعني أباه، قلت: سبع نسوة، قال: أبو

فأذين،   نخلكم  حرض جذاذ  فإذا  أبوا  فإن  فقاطعهم،  املدينة  قدمت  فإذا  قال:  نعم،  قلت: 

ذهب، من  أواق  بخمس  فقلت:  مجلك؟  اشَتيت  بكم  قدم    فقال:  فلام  أخذناه،  قد  قال: 

املدينة أتيته باجلمل فقال: يا بالل أعطه مخس اواق من ذهب يستعني به يف دين عبد اهلل،  

واردد عليه مجله، قال: هل قاطعت غرماء عبد اهلل؟ قلت: ال يا رسول اهلل، قال:  وزده ثالثا  

أترك وفاء؟ قلت: ال، قال: ال عليك إذا حرض جذاذ نخلكم فأذين، فأذنته فجاء فدعا لنا  

فجذذنا واستوىف كل غريم كان يطلب مترا وفاء، وبقي لنا ما كنا نجذ وأكثر، فقال رسول  

 .(1)تكيلوا فرفعناه وأكلنا منه زمانا : ارفعوا وال اهلل 

إذا حدث احلديث أو سأل    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 837]احلديث:  

 .(2)عن االمر كرره ثالثا ليفهم ويفهم عنه

 .(3)عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول اهلل، فقال: لبيك [ 838]احلديث:  

كنا إذا جلسنا إليه إن أخذنا بحديث    عن زيد بن ثابت أن النبي    [ 839]احلديث:  

يف ذكر اآلخرة أخذ معنا، وإن أخذنا يف الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا يف ذكر الطعام والرشاب  

 
 . 19و 18( مكارم األخالق للطربيس: 1) 

 ( 16/234( بحار األنوار)2) 

 ( 16/235( بحار األنوار)3) 
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 . (1)أخذ معنا، فكل هذا احدثكم عن رسول اهلل 

النبي    [ 840]احلديث:   قبل أن يبعث فواعدنيه    عن أب احلميساء قال: بايعت 

: يا فتى لقد شققت عيل، أنا هاهنا مكانا فنسيته يومي والغد، فأتيته يوم الثالث، فقال  

 .(2)منذ ثالثة أيام

دخل بعض بيوته فامتال البيت،    عن جرير بن عبد اهلل أن النبي    [ 841]احلديث:  

النبي   إليه، وقال:  فأخذ ثوبه فلفه ف  ودخل جرير فقعد خارج البيت، فأبرصه  رمى به 

 . (3) اجلس عىل هذا، فأخذ جرير فوضعه عىل وجهه فقبله

وهو متكئ    عن سلامن الفاريس قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 842]احلديث:  

له   فيلقى  املسلم  أخيه  عىل  دخل  مسلم  من  ما  سلامن  يا  قال:  ثم  إيل،  فألقاها  وسادة  عىل 

 .(4)الوسادة إكراما له إال غفر اهلل له

وعائشة    قال: دخل هيودي عىل رسول اهلل  الباقر  عن اإلمام    [ 843]احلديث:  

: عليك، ثم دخل آخر فقال: مثل ذلك  عليكم، فقال رسول اهلل    (5) عنده، فقال: السام

كام رد عىل    فرد عليه كام رد عىل صاحبه، ثم دخل آخر فقال: مثل ذلك، فرد رسول اهلل  

والغضب واللعنة يا معرش اليهود، يا إخوة    صاحبه، فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام

ثال لكان مثال سوء،  : يا عائشة إن الفحش لو كان مم القردة واخلنازير، فقال هلا رسول اهلل  

إن الرفق مل يوضع عىل يشء قط إال زانه، ومل يرفع عنه قط إال شانه، قالت: يا رسول اهلل أما 

 
 ( 16/235( بحار األنوار)1) 

 ( 16/235( بحار األنوار)2) 

 ( 16/235( بحار األنوار)3) 

 .. 20و 19( مكارم األخالق للطربيس: 4) 

 ( السام: املوت.  5) 



 

217 

 

سمعت إىل قوهلم: السام عليكم؟ فقال: بىل، أما سمعت ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم،  

 .(1) كعلي :عليكم كافر فقولوا فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا: السالم عليكم، وإذا سلم

بشئ فقسمه فلم يسع أهل    عن اإلمام الصادق قال: أتى النبي    [ 844]احلديث:  

اهلل   رسول  فخاف  منهم،  اناسا  به  فخص  مجيعا،  قلوب    الصفة  دخل  قد  يكون  أن 

اآلخرين يشء، فخرج إليهم فقال: معذرة إىل اهلل عز وجل، وإليكم يا أهل الصفة، إنا اوتينا  

بينكم نقسمه  أن  فأردنا  جزعهم    بشئ  خشينا  منكم،  اناسا  به  فخصصت  يسعكم،  فلم 

 .(2)وهلعهم

رجال قط فنزع    عن اإلمام الصادق قال: ما صافح رسول اهلل    [ 845]احلديث: 

 .(3)يده حتى يكون هو الذي ينزع يده منه

يده    حذيفة فمد النبي    عن اإلمام الصادق قال: لقي النبي    [ 846]احلديث:  

يا حذيفة بسطت يدي إليك فكففت يدك عني؟ فقال    :فكف حذيفة يده، فقال النبي  

وأنا  يدك  يدي  أن متس  احب  فلم  جنبا  كنت  ولكني  الرغبة،  بيدك  اهلل  رسول  يا  حذيفة: 

 (4): أما تعلم أن املسلمني إذا التقيا فتصافحا حتاتت ذنوهبام كام يتحاتجنب، فقال النبي  

 .(5)ورق الشجر

سائال قط، إن      عن اإلمام الصادق قال: قال: ما منع رسول اهلل  [ 847]احلديث:  

 
 .  648: 2لكايف ( اصول ا1) 

 ..  155: 1( فروع الكايف 2) 

 ..  155: 1( فروع الكايف 3) 

 ( حتات الورق من الشجر: تناثر.  4) 

 . 183: 2( االصول 5) 
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 .(1) كان عنده أعطى، وإال قال: يأت اهلل به

الصادق:  قال    [ 848]احلديث:   اهلل  )اإلمام  رسول  بني    كان  حلظاته  يقسم 

 ( 2) (أصحابه، ينظر إىل ذا وينظر إىل ذا بالسوية

العباد بكنه عقله قط،    ما كلم رسول اهلل  )  اإلمام الصادق:قال    [ 849]احلديث:  

 ( 3) امرنا أن نكلم الناس عىل قدر عقوهلم( إنا معرش االنبياء :قال رسول اهلل 

ذات يوم عنده عائشة    عن اإلمام الصادق قال: بينا رسول اهلل  [ 850]احلديث:  

اهلل   رسول  فقال  رجل،  عليه  فدخلت  فاستأذن  عائشة  وقامت  العشرية،  أخو  بئس   :

عليه حتى إذا فرغ من حديثه    فدخل، فأقبل رسول اهلل    البيت، وأذن له رسول اهلل  

،  (4)خرج، فقالت له عائشة: يا رسول اهلل بينا أنت تذكره إذ أقبلت عليه بوجهك وبرشك

 ( 5) : إن من أرش عباد اهلل من يكره جمالسته لفحشه(رسول اهلل فقال هلا 

اهلل    [ 851]احلديث:   برسول  مرت  قال:  الصادق  اإلمام  وهو    عن  بذية  امرأة 

لتأكل أكل العبد وِتلس جلوسه، فقال هلا: وحيك وأي عبد   يأكل، فقالت: يا حممد إنك 

لقمة من طعامه،   ا رسول اهلل أعبد مني؟ قالت: اما ال فناولني لقمة من طعامك، فناوهل

فقالت: ال واهلل إال إىل يف من فيك، قال: فأخرج اللقمة من فيه فتناوهلا إياها فأكلتها، قال  

 ( 6)أبوعبد اهلل عليه السالم فام أصابت بداء حتى فارقت الدنيا(

 
 .  166: 1( فروع الكايف 1) 

 .  268( روضة الكايف: 2) 

 .  268( روضة الكايف: 3) 

 ( البرش: بشاشة الوجه.  4) 

 النوادر.  ، و(16/281( بحار األنوار)5) 

 النوادر.  ، و(16/281( بحار األنوار)6) 
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قال:    [ 852]احلديث:   الصادق  اإلمام  اهلل  )عن  رسول  من    إن  له  اخت  أتته 

الرضاعة، فلام أن نظر إليها رس هبا وبسط ردائه هلا فأجلسها عليه، ثم أقبل حيدثها ويضحك  

يف وجهها، ثم قامت فذهبت، ثم جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع هبا، فقيل: يا رسول اهلل  

 (1)به وهو رجل؟ فقال: النا كانت أبرا بأبيها منه( صنعت باخته ما مل تصنع

رجل من بني فهد    مام الصادق قال: استقبل رسول اهلل  عن اإل  [ 853]احلديث:  

العبد   أبرص  فلام  عنه،  الرجل  يقلع  فلم  باهلل،  أعوذ  يقول:  والعبد  له،  عبدا  يرضب  وهو 

يتعوذ باهلل فال    : قال: أعوذ بمحمد فأقلع عنه الرضب، فقال: رسول اهلل    برسول اهلل  

عائذه من حممد، فقال الرجل: هو حر    تعيذه؟ ويتعوذ بمحمد فتعيذه؟ واهلل أحق أن جيار 

اهلل   رسول  فقال  اهلل،  حر  لوجه  وجهك  لواقع  تفعل  مل  لو  نبيا  باحلق  بعثني  والذي   :

 .(2)النار(

اهلل    [ 854]احلديث:   رسول  مر  قال:  جابر  العالية    عن  يريد  وأقبل  بالسوق 

والناس يكتنفه، فمر بجدي أسك عىل مزبلة ملقى وهو ميت، فأخذ باذنه، فقال: أيكم حيب  

أفتحبون أنه لكم؟   ل: أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا مانحب أنه لنا بشئ، وما نصنع به؟ قا 

فكيف وهو ميت؟    قالوا: ال، حتى قال ذلك ثالث مرات، فقالوا: واهلل لو كان حيا كان عيبا،

 .(3): إن الدنيا عىل اهلل أهون من هذا عليكم(فقال رسول اهلل 

يعود املريض، ويتبع    عن أنس بن مالك قال: كان رسول اهلل    [ 855]احلديث:  

اجلنازة، وجييب دعوة اململوك، ويركب احلامر، وكان يوم خيرب ويوم قريظة والنضري عىل  
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 .(1) اكاف من ليفمحار خمطوم بحبل من ليف حتته 

  عن أنس بن مالك قال: مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهلل  [ 856]احلديث:  

(2)، وكانوا إذا رأوه مل يقوموا إليه ملا يعرفون من كراهيته. 

جيلس عىل االرض، ويأكل    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 857]احلديث:  

 .(3)اململوكعىل االرض ويعتقل الشاة، وجييب دعوة 

مر عىل صبيان فسلم    عن أنس بن مالك قال: إن رسول اهلل    [ 858]احلديث:  

 .(4)عليهم وهو مغذ

 .(5)مر بنسوة فسلم عليهن عن أسامء بنت يزيد أن النبي  [ 859]احلديث:  

النبي    [ 860]احلديث:   أتى  قال:  ابن مسعود  فقال:    عن  فأرعد،  يكلمه  رجل 

 .( 6) هون عليك، فلست بملك، إنام أنا ابن امرأة كانت تأكل القد

جيلس بني ظهراين أصحابه    عن أب ذر قال: كان رسول اهلل    [ 861]احلديث:  

أن جيعل جملسا يعرفه    فيجئ الغريب فال يدري أهيم هو، حتى يسأل، فطلبنا إىل النبي  

 من طني، وكان جيلس عليه، ونجلس بجانبيه. (7) ه دكانا الغريب إذا أتاه، فبنينا ل

يصنع إذا خال؟ قالت: خييط ثوبه،    سئلت عائشة ما كان النبي  [ 862]احلديث:  
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 .(1) وخيصف نعله، ويصنع ما يصنع الرجل يف أهله

 .(2)اخلياطة : أحب العمل إىل رسول اهلل  قالت عائشة   [ 863]احلديث:  

تسع سنني فام أعلمه قال يل    أنس بن مالك: خدمت النبي    قال [ 864]احلديث: 

 . (3) قط: هال فعلت كذا وكذا؟ وال عاب عيل شيئا قط

اهلل  قال    [ 865]احلديث:   رسول  صحبت  قال:  مالك  بن  سنني،    أنس  عرش 

وشممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد من أصحابه قام  

تى يكون الرجل ينرصف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده  معه، فلم ينرصف ح

ناوهلا إياه، فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذى ينزع عنه، وما أخرج ركبتيه بني جليس  

 .(4)رجل قط فقام حتى يقوم له قط، وما قعد إىل رسول اهلل  

أدركه أعراب فأخذ بردائه    عن أنس بن مالك قال: إن النبي    [ 866]احلديث:  

وقد أثرت به حاشية الرداء    فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إىل صفحة عنق رسول اهلل  

من شدة جبذته، ثم قال له: يا حممد مر يل من مال اهلل الذي عندك، فالتفت إليه رسول اهلل  

 (5)فضحك وأمر له بعطاء. 

حييا ال يسأل شيئا    : كان رسول اهلل  قالعن أب سعيد اخلدري    [ 867]احلديث:  

 .(6)إال أعطاه
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اهلل    [ 868]احلديث:   رسول  كان  قال:  اخلدري  سعيد  أب  من    عن  حياء  أشد 

 .(1)العذراء يف خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه يف وجهه

: ال يبلغني أحد منكم عن  عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل    [ 869]احلديث:  

 .(2)فإين احب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر أصحاب شيئا،

عن اإلمام الصادق قال: نزل جربيل عليه السالم عىل رسول اهلل    [ 870]احلديث:  

    تكون مكة  بطحاء  هذه  لك:  ويقول  السالم  يقرئك  جالله  جل  اهلل  إن  لك  فقال: 

النبي  (3)ررضاضه فنظر  قال:   ،    يوما أشبع  ولكن  يارب،  ال  قال:  ثم  ثالثا  السامء  إىل 

 .(4) فأمحدك، وأجوع يوما فأسألك

 .(5)حيلب عنز أهله عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل   [ 871]احلديث:  

حيب الركوب عىل    عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 872]احلديث:  

 .(6) احلامر مؤكفا، واالكل عىل احلضيض مع العبيد، ومناولة السائل بيديه

متكئا منذ بعثه اهلل   عن اإلمام الصادق قال: ما أكل رسول اهلل    [ 873]احلديث:  

العبد، قلت: ومل ذاك؟ قال:  عز وجل حتى قبض، وكان يأكل أكلة العبد، وجيلس جلسة  

 .(7) تواضعا هلل عز وجل

يأكل متكئا عىل يمينه    اإلمام الصادق: هل كان رسول اهلل  سئل    [ 874]احلديث:  
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  ولكن جيلس   وعىل يساره؟ فقال: ما كان رسول اهلل يأكل متكئا عىل يمينه وال عىل يساره، 

 .(1) : ومل ذلك؟ قال: تواضعا هلل عز وجلقيل لهجلسة العبد، 

اإلمام الصادق: ما أكل نبي اهلل وهو متكئ منذ بعثه اهلل عز  قال    [ 875]احلديث:  

 .(2)وجل، وكان يكره أن يتشبه بامللوك، ونحن ال نستطيع أن نفعل

العبد، وجيلس    يأكل  : كان رسول اهلل  الباقر اإلمام  قال    [ 876]احلديث:   أكل 

 .(3) عىل احلضيض جلسة العبد، وكان يأكل عىل احلضيض، وينام 

فقال: يا رسول اهلل   عن اإلمام الصادق قال: قدم أعراب النبي    [ 877]احلديث:  

إنكم رفعتموها فأحب    تسابقني بناقتك هذه، فسابقه فسبقه االعراب، فقال رسول اهلل  

اهلل أن يضعها، إن اجلبال تطاولت لسفينة نوح عليه السالم، وكان اجلودي أشد تواضعا  

 .(4)فحب اهلل هبا اجلودي

 ( 5) حيلب عنز أهله( كان رسول اهلل  )عن اإلمام الصادق قال:  [ 878]احلديث:  

يذبح يوم االضحى    عن عبد اهلل بن سنان قال: كان رسول اهلل    [ 879]احلديث:  

 .(6) كبشني: أحدمها عن نفسه، واآلخر عمن مل جيد من امته

بالصبي الصغري ليدعو له بالربكة    رسول اهلل  كان يؤتى  روي أنه    [ 880]احلديث:  

أو يسميه، فيأخذه فيضعه يف حجره تكرمة الهله، فربام بال الصبي عليه، فيصيح بعض من  
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: ال تزرموا بالصبي، فيدعه حتى يقيض بوله، ثم يفرغ له من دعائه  رآه حني بال، فيقول 

ا انرصفوا غسل ثوبه  أو تسميته ويبلغ رسور أهله فيه، وال يرون أنه يتأذى ببول صبيهم، فإذ

 .(1) بعد

 ـ شجاعته وكرمه:   4

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

فزع  ..  أشجع الناس  عن أنس بن مالك قال: كان رسول اهلل    [ 881]احلديث:  

اهلل   رسول  فتلقاهم  الصوت،  قبل  الناس  فانطلق  ليلة،  ذات  املدينة  وقد    أهل  راجعا، 

مل   يقول:  وهو  السيف،  عنقه  يف  عري،  طلحة  ألب  فرس  عىل  وهو  الصوت،  إىل  سبقهم 

لبحر، وكان   وإنه  بحرا،  وجدناه  للفرس:  وقال  يشء،  ما وجدت من  تراعوا،  مل  تراعوا، 

 .(2) بعد فرسه بطيئا فيه قطاف فام سبق 

عن عيل قال: كنا إذا محي البأس ولقي القوم القوم، اتقينا برسول   [ 882]احلديث:  

 .(3)، فام يكون منا أحد أدنى من القوم منهاهلل 

، وكان  عن عيل قال: ملا كنا يوم بدر اتقينا املرشكني برسول اهلل   [ 883]احلديث:  

 .(4) كني منهأشد الناس بأسا يومئذ، وما كان أحد أقرب من املرش

اهلل    [ 884]احلديث:   أفررتم عن رسول  الرباء سأله رجل من قيس:  يوم    عن 

مل يفر، كانت هوازن ناسا رماة، وإنا ملا محلنا عليهم    حنني؟ فقال الرباء: ولكن رسول اهلل  

اهلل   رأيت رسول  بالسهام، ولقد  فاستقبلونا  الغنائم،  بغلته    انكشفوا، وأكببنا عىل  عىل 
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البيضاء، وإن أبا سفيان بن احلارث آخذ بلجامها، وهو يقول: )أنا النبي ال كذب، أنا ابن  

 ( 1) عبد املطلب(

كتيبة إال كان أول    بن حصني: ما لقي رسول اهلل  عن عمران    [ 885]احلديث:  

 .(2) من يرضب

عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدا أنجد وال أجود، وال أشجع من    [ 886]احلديث:  

 .(3)رسول اهلل 

حنينا، فلقد رأيت    عن العباس قال: لقد شهدت مع رسول اهلل    [ 887]احلديث:  

اهلل   التقى    رسول  فلام  بغلة شهباء،  احلارث، وهو عىل  بن  أنا وأبو سفيان  إال  معه  وما 

يركض بغلته قبل الكفار، وأنا    املسلمون والكفار وىل املسلمون مدبرين فطفق رسول اهلل  

أكفها، وهو ال يألوها، يرسع للمرشكني، وأبو سفيان آخذ    آخذ بلجام بغلة رسول اهلل  

اهلل   رسول  ا بغرز  وأقبل  اهلل  ،  ورسول  والكفار  هم  واقتتلوا  بغلته    ملسلمون  عىل 

 .(4)كاملتطاول عليها إىل قتاهلم، فقال هذا حني محي الوطيس

اهلل    [ 888]احلديث:   أمرنا رسول  ملا  قال:  بن عازب  الرباء  اخلندق    عن  بحفر 

  ،عرض لنا فيه صخرة عظيمة شديدة، ال يأخذ فيها املعول، فاشتكينا ذلك لرسول اهلل  

، فلام رآها أخذ ثوبه، وأخذ املعول، فقال: )باسم اهلل، فرضب رضبة  فجاء رسول اهلل  

 .(5)فكرس ثلثها، ثم رضب الثانية فثلغ الثلث اآلخر( ثم رضب الثالثة، فثلغ ثلث الصخر
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عن الرباء بن عازب قال: كنا إذا اشتد البأس، ومحي الوطيس،    [ 889]احلديث:  

 . (1)، وإن الشجاع منا ليحاذي الذي حياذي رسول اهلل  استقبلنا القوم بوجه رسول اهلل  

اهلل    [ 890]احلديث:   رسول  موقف  ملا سئل عن  )كان    عن عيل  قال:  بدر  يوم 

 .(2)أشّدنا من حاذى ركبته 

إذا سئل عن يشء فأراد أن يفعله   ال: كان رسول اهلل عن عيل ق [ 891]احلديث:  

 .(3) قال: )نعم( وإن أراد أال يفعله سكت، وكان ال يقول ليشء ال 

عن أنس قال: ما سئل رسول اهلل شيئًا إال أعطاه ولقد جاءه رجل    [ 892]احلديث:  

يعطي عطاء من    فأعطاه غناًم بني جبلني، فرجع إىل أهله فقال: يا قوم أسلموا، فإن حممدًا  

الدنيا، فام    ال خيشى الفاقة، وإن كان الرجل ليجيء إىل رسول اهلل   وما يريد بذلك إال 

 .(4)الدنيا وما بينها  يميس حتى يكون دينه أحب إليه من 

حييًا ال يسأل شيئًا إال   عن سهل بن سعد قال: كان رسول اهلل    [ 893]احلديث: 

 .(5)أعطى

بقناع من رطب،    عن الربيع بن عفراء قال: أتيت رسول اهلل    [ 894]احلديث:  

 (. 6)وجرو زغب، فأعطاين ملء كفي حلّيا، أو ذهبا 

بربدة منسوجة فيها    عن سهل ابن سعد أن امرأة جاءت النبي    [ 895]احلديث:  
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بيدي   نسجتها  قالت  نعم،  قال:  الّشملة،  قالوا،  الربدة؟  ما  أتدرون  قال سهل:  حاشيتها، 

حمتاجا إليها فخرج إلينا وإنا إلزاره فقال األعراب:    ألكسوكها فخذها، فأخذها النبي  

 املجلس،  يا رسول اهلل بأب أنت وأمي هبها يل ويف لفظ، فقال: )نعم(، فجلس ما شاء اهلل يف 

ثم رجع فطواها فأرسل هبا إليه، ثم سأله، وعلم أنه ال يرد سائال، ويف لفظ: ال يسأل شيئا  

فيمنعه قال: واهلل إين ما سألته أللبسها، إنام سألته لتكون كفني، رجوت بركتها حني لبسها  

أن يصنع له غريها، فامت قبل أن    ، قال سهل: فكانت كفنه، وأمر النبي  رسول اهلل  

 . (1) تنزع

هبدية، فأبى أزواجه أن    عن أم سنبلة قالت: أتيت رسول اهلل    [ 896]احلديث:  

 .(2)، فأخذنا، ثم أقطعها واديا يقبلنها، فأمرهن رسول اهلل 

سبعون ألف درهم، وهو    عن هارون بن أبان قال: قّدم للنبي    [ 897]احلديث:  

أكثر مال أت به قط، فوضع عىل حصري من املسجد، ثم قام بنفسه، فام رد سائال، حتى فرغ  

قسم بني رجلني    منه، قالوا: وحيتمل أن يكون املراد هبذه الكثرة الدراهم، فإن رسول اهلل  

ابن فارس يف كتابه  من النّعم والشاء ما هو أكثر من هذا املال املذكور يف هذا احلديث، وذكر  

: أّنه يف يوم حنني جاءت امرأة، فأنشدت شعرا تذكره أيام رضاعه يف هوازن،  أسامء النبي  

فرد عليهم ما أخذ، وأعطاهم عطاء كثريا، حتى قّوم ما أعطاهم فكان مخسامئة ألف، قال  

 .(3)ابن دحية: وهذا ناية اجلود الذي مل يسمع بمثله يف اجلود

بامل من البحرين فقال: انظروا    عن أنس، قال: أتى رسول اهلل   [ 898]احلديث:  
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من املسجد، ومل    ، فخرج رسول اهلل  يعني صّبوه يف املسجد، وكان أكثر مال أتى به  

إليه، فام كان يرى أحدا إال أعطى إىل أن جاء   إليه، فلام قض الصالة جاء فجلس  يلتفت 

ديت نفيس، وفأديت عقيال، فقال: )خذ( فحثا  العباس فقال: يا رسول اهلل أعطني، فإين فأ

إيّل قال: )ال(،   يا رسول اهلل مر بعضهم يرفعه  يقّله فلم يستطع، فقال:  يف ثوبه، ثم ذهب 

قال: فارفعه أنت، قال: )ال أستطيع(، ثم نثر منه، ثم ذهب يقّله فلم يستطع، فقال: يا رسول  

ه أنت(، قال: )ال( ثم نثر منه فاحتمله،  اهلل: مر بعضهم يرفعه عيّل، قال: )ال(، قال: فارفع

يتبعه برصه حتى خفي علينا، عجبا منه، فام    فألقاه عىل كاهله، فانطلق فام زال رسول اهلل  

 (.1)، وثّم منها درهمقام رسول اهلل 

فرضبه،    عن جابر أنه كان يسري عىل مجل له قد أعيا فمر النبي    [ 899]احلديث:  

رس مثله، ثم قال: )بعنيه بوقّية(، قلت: ال، ثم قال: )بعنيه بوقّية(،  ودعا له، فسار سريا مل ي

فبعته واستثنيت محالنه إىل أهيل، فلام قدمنا املدينة أتيته باجلمل، ونقد يل ثمنه، ثم انرصفت،  

 ( 2) فأرسل إيل فقال: )ما كنت آلخذ مجلك، هو لك(

جلابر يف سفر: )بعني مجلك(، فقال: هو لك يا رسول اهلل، بأب    ويف رواية قال  

: )اذهب بالثمن  وأمي، فقال: )بعنيه( فباعه إياه، وأمر بالال أن ينقده ثمنه، فأنقده ثم قال  

 واجلمل بارك اهلل لك فيهام( 

أجود الناس، وكان أجود    عن أب عباس قال: كان رسول اهلل    [ 900]احلديث:  

رم  يف  يكون  يف  ما  فيدارسه  رمضان،  من  ليلة  كل  يلقاه  وكان  جربيل،  يلقى  حني  ضان، 

 
 ( 7/51( رواه البخاري، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/51( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)2) 
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 .(1)أجود باخلري من الريح املرسلة القرآن. فرسول اهلل 

النبي    [ 901]احلديث:   إىل  رجل  جاء  قال:  عمر  يشء    عن  عندي  ما  فقال: 

  أعطيك، ولكن استقرض، حتى يأتينا يشء فنعطيك، فقال عمر: ما كلفك اهلل هذا، أعطيت 

قول عمر، حتى عرف يف   ما عندك، فإذا مل يكن عندك فال تكلف، قال: فكره رسول اهلل 

وجهه، فقال الرجل: يا رسول اهلل، بأب وأمي أنت، فأعط، وال َتش من ذي العرش إقالال،  

 (2)وقال: )هبذا أمرت( فتبسم وجه رسول اهلل 

: )أال أخربكم عن األجود؟ اهلل  عن أنس قال: قال رسول اهلل    [ 902]احلديث: 

األجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودهم من بعدي رجل تعلم علام فنرش علمه، يبعث يوم  

 (3)القيامة أمة وحده، ورجل جاهد يف سبيل اهلل حتى يقتل(

إذا نعت رسول اهلل    [ 903]احلديث:   أنه كان  النا   عن عيل  س  قال: كان أجود 

 .(4) كفا 

 .(5)أجود الناس عن أنس قال: كان رسول اهلل  [ 904]احلديث:  

اهلل    [ 905]احلديث:   قال: كان رسول  ابن عباس  إذا دخل شهر رمضان    عن 

 .(6)أطلق كل أسري وأعطى كل سائل

يسأالنه عن    عن أب سعيد قال: دخل رجالن عىل رسول اهلل    [ 906]احلديث:  

 
 ( 7/51( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)1) 

 (  7/52( رواه الَّتمذي واخلرائطي، سبل اهلدى) 2) 

 ( 7/52( رواه بقي بن خملد وأبو يعىل، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/52( رواه ابن أب خيثمة، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/52( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/52( رواه البّزار، سبل اهلدى)6) 
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معروفا،   وقاال  خريا،  فأثنيا  عمر،  فلقيا  عنده،  من  فخرجا  بدينارين،  فأعانام  بعري  ثمن 

فأخربه بام قاال، فقال رسول    هبام، فدخل عمر عىل النبي    وشكرا ما صنع رسول اهلل  

ملائة فلم يقل ذلك، إن أحدهم يسألني فينطلق  : )لكن فالنا أعطيته ما بني العرشة وا اهلل  

بمسألته يتأّبطها، وما هي إال نار(، فقال عمر يا رسول اهلل، فلم تعطهم ما هو نار؟ فقال:  

 (1))يأبون إال أن يسألوين ويأبى اهلل يل البخل(

فأعطاهم،    عن أب سعيد إن ناسا من األنصار سألوا رسول اهلل    [ 907]احلديث:  

أعطاهم، وقال: )ما يكون عندي من خري فلن أّدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه  ثم سألوه ف

اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل، ومن يتصرب يصربه اهلل، وما أعطي أحد عطاء هو خري، وأوسع  

 (2)من الصرب(

قال: )لو أن يل مثل جبال    عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل    [ 908]احلديث:  

 ( 3) تامة ذهبا لقسمته بينكم، ثم ال ِتدوين كذوبا وال بخيال(

، ومعه الناس،  عن جبري بن مطعم أنه بينام هو مع رسول اهلل    [ 909]احلديث:  

األعراب يسألونه، حتى اضطروه إىل سمرة فخطفت    مقبال من حنني علقت برسول اهلل  

اهلل   رسول  فوقف  نعم  فق  رداءه،  العضاة  هذه  عدد  يل  كان  فلو  ردائي،  )أعطوين  ال: 

 ( 4)لقسمته عليكم ال بخيال، وال كذابا، وال جبانا(

حّلة أنامر    عن سهل بن سعد الساعدي قال: حكيت لرسول اهلل    [ 910]احلديث:  

صوف أسود، فجعل حاشيتها بيضاء، وقام فيها إىل أصحابه، فرضب بيده إىل فخذه فقال:  

 
 (  7/52( رواه ابن أب الّدنيا وغريه، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/52( رواه أمحد واخلمسة، سبل اهلدى)2) 

 .  964/ 3( رواه ابن عدي 3) 

 ( 3148()2821)35/ 6( رواه البخاري 4) 
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)أال ترون إىل هذه ما أحسنها!( فقال أعراب: يا رسول اهلل بأب أنت وأمي هبها يل وكان  

 .(1)ال يسأل شيئًا أبدا فيقول: ال، فقال: )نعم(، فأعطاه اجلبة رسول اهلل 

قسام ألناس، فقلت: يا رسول    عن عمر قال: قسم رسول اهلل    [ 911]احلديث:  

أو   بالفحش،  يسألوين  أن  خريوين  )إنم  فقال:  القسم،  هبذا  أحّق  كانوا  هؤالء  لغري  اهلل 

 (2)يبخلوين، ولست بباخل(

اهلل    [ 912]احلديث:   رسول  أن  مالك  بن  أنس  الناس،    عن  سأله  حنني  عام 

: )ماذا  ل، حتى مل يبق من ذلك يشء، فقال رسول اهلل  فأعطاهم من البقر والغنم واإلب

تريدون؟ أتريدون أن تبّخلوين؟ فو اهلل ما أنا ببخيل، وال جبان، وال كذوب(، فجذبوا ثوبه  

 ( 3) شقة القمر من بياضه( - حني مّد يدا من منكبه - حتى بدت رقبته، فكأنام أنظر

قال:  فقط    يئا ش  عن جابر بن عبد اهلل قال: ما سئل رسول اهلل    [ 913]احلديث:  

 .(4)ال

فقال: ما عندي يشء، ولكن اتبع    عن عمر أن رجال أتى النبي    [ 914]احلديث:  

عيل، فإذا جاءنا يشء قضينا، قال عمر: فقلت: يا رسول اهلل ما كلفك اهلل ما ال تقدر عليه،  

، فقال الرجل: أنفق وال َتف من ذي العرش إقالال، قال: فتبسم النبي  قال: فكره النبي  

 ( 5) وعرف الرسور يف وجهه. 

كان يف بعض مغازيه فمر به ركب وهو    أن رسول اهلل  روي    [ 915]احلديث:  

 
 (  7/53( رواه الطربي، سبل اهلدى)1) 

 .  35/ 1( وأمحد 127( رواه مسلم يف كتاب الزكاة)2) 

 (  7/53( رواه ابن األعراب، سبل اهلدى)3) 

 . 16( مكارم األخالق للطربيس: 4) 

 .. 17( مكارم األخالق للطربيس: 5) 
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اهلل   رسول  أصحاب  عىل  فوقفوا  اهلل  أفس  يصيل،  رسول  عن  وأثنوا    لوهم  ودعوا 

، فاقرأوه منا السالم ومضوا، فانفتل رسول  نا رسول اهلل  وقالوا: لوال أنا عجال النتظر

السالم وال    اهلل   الركب ويسألونكم عني ويبلغوين  يقف عليكم  قال هلم:  ثم  مغضبا، 

 .(1)تعرضون عليهم الغداء، ليعز عيل قوم فيهم خلييل جعفر أن جيوزوه حتى يتغدوا عنده

كان ال يسأله أحد من   عن اإلمام الصادق قال: إن رسول اهلل    [ 916]احلديث:  

الدنيا شيئا إال أعطاه، فأرسلت إليه امرأة ابنا هلا فقالت: انطلق إليه فاسأله، فإن قال لك  

فأدبه اهلل عز وجل  ؛  ليس عندنا يشء فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه

َعْل ﴿فقال:    ،عىل القصد  َيَدَك َمْغُلوَلًة إِىَل ُعنُِقَك َواَل َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلوًما    َواَل َِتْ

 (2)[(29]اإلرساء:   ﴾حَمُْسوًرا  

وهو    : لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي  اإلمام عيل   قال   [ 917]احلديث:  

 .(3) أقربنا إىل العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا 

: كنا إذا امحر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول  اإلمام عيل   قال   [ 918]احلديث:  

 . (4) فام يكون أحد أقرب إىل العدو منه اهلل 

فرسا    فركب النبي    ععن أنس بن مالك قال: كان باملدينة فز  [ 919]احلديث:  

 . (5) الب طلحة، فقال: ما رأينا من يشء وإن وجدناه لبحرا

أشجع الناس، وأحسن الناس،   عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 920]احلديث:  

 
 .  158: 2( فروع الكايف 1) 

 .  178: 1( فروع الكايف 2) 

 ( 16/232( بحار األنوار)3) 

 ( 16/232( بحار األنوار)4) 

 ( 16/232( بحار األنوار)5) 
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وأجود الناس، قال: فزع أهل املدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، قال: قتلقاهم رسول  

وقد سبقهم وهو يقول: لن تراعوا، وهو عىل فرس الب طلحة ويف عنقه السيف،    اهلل  

 .(1) قال: فجعل يقول للناس: مل تراعوا وجدناه بحرا، أو أنه لبحر

 ـ بشاشته ومرحه:   5

وهو من الصفات التي اتفق عليها كل من كتب يف الشامئل النبوية لتواتر األحاديث  

  وكان جل ضحكه  الدالة عىل ذلك، قد خلص بعضهم هديه يف تبسمه وضحكه؛ فقال: )

التبسم، فكان ناية ضحكه أن تبدو نواجذه  وكان يضحك مما يضحك  ،  التبسم، بل كله 

 ( 2)(من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر   منه، وهو مما يتعجب

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

ما رأيت أحدًا أكثر تبسام من رسول اهلل    عن احلارث بن جزء قال:  [ 921]احلديث:  

 ويف رواية ما كان ضحك رسول اهلل ، (3)إال تبسام. 

مستجمعا ضاحكا حتى    عن عائشة قالت: ما رأيت رسول اهلل    [ 922]احلديث:  

 .(4) ترى هلواته إنام كان يبتسم

التبسم    عن هند بن أب هالة قال: كان جل ضحك رسول اهلل   [ 923]احلديث:  

 .(5) ويفَت عن مثل حب الغامم

إذا خال؟    عن عمرة قالت: سألت عائشة كيف كان رسول اهلل    [ 924]احلديث:  

 
 . 17( مكارم األخالق للطربيس: 1) 

  (175/ 1(  زاد املعاد يف هدي خري العباد )2) 

 ( 3642)601/  5والَتمذي  190/ 4( أمحد يف املسند 3) 

 (  899/ 16حديث) 616/ 2( ومسلم 6092)504/ 10( البخاري 4) 

 (  7/121( رواه الَتمذي والبيهقي، سبل اهلدى)5) 
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 .(1) قالت: كان كالرجل من رجالكم، إال أنه كان أكرم الناس خلقا، كان ضاحكا بساما 

 ( كان ألني الناس، وأكرم الناس، ضحاكا بساما )قالت: ويف رواية،  

ضاحكا،    عن حصني بن يزيد الكلبي قال: ما رأيت رسول اهلل    [ 925]احلديث:  

 .(2)ما كان إال مبتسام

عن أّم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء ال حيدث بحديث إال تبسم    [ 926]احلديث:  

ال حيدث بحديث إال    فيه، فقلت: إين أخشى أن حيمقك الناس فقال: كان رسول اهلل  

 .(3)تبسم

  عن عون بن عبد اهلل بن عتيبة بن مسعود رمحه اهلل كان النبي    [ 927]احلديث:  

 .(4)ال يضحك إال تبسام، وال يلتفت إال مجيعا 

قال: )إين ألعلم أول رجل يدخل    عن أب ذر عن رسول اهلل    [ 928]احلديث:  

النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار   اجلنة، وآخر رجل خيرج من 

ذنوبه، وخيّبا عنه كبارها، فيقال له: عملت كذا وكذا، وهو يقّر، ال ينكر، وهو يشفق من  

إن يل ذنوبا ما  كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، قال: فيقول أي رّب،  

 .(5)ضحك، حتى بدت نواجذه قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول اهلل  أراها ههنا(، 

منذ أسلمت، وال رآين    عن جرير قال: ما حجبني رسول اهلل    [ 929]احلديث:  

 
 ( 7/121( رواه اخلرائطي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/121( رواه أبو نعيم وابن عساكر، سبل اهلدى) 2) 

 ( 7/121( رواه أمحد، سبل اهلدى)3) 

 ( 114( ويف الشامئل)3645والَتمذي) 105، 97/ 5( وأمحد 47( ابن املبارك يف الّزهد)4) 

 (  7/122( رواه أبو بكر بن أب شيبة، سبل اهلدى)5) 
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 .(1)قط إال تبسم يف وجهي

فجاء رجل    عن أب هريرة قال: بينا أنا جالس عند رسول اهلل    [ 930]احلديث: 

قال: وقعت عىل أهيل يف  إىل رسول اهلل   ، فقال: هلكت، قال: )وحيك، وما شأنك؟( 

رمضان، قال: )أعتق رقبة(، قال: ال أجد، قال: )فصم شهرين متتابعني(، قال: ما أطيقه،  

املدينة أحوج إليه مني، فضحك رسول    قال: )فأطعم ستني مسكينا(، ثم قال: ما بني ظهري

 ( 2) حتى بدت أنيابه، ثم قال: )خذه، واستغفر ربك( اهلل 

فرآين رجال أمحر، فقال:    عن أب الورد قال: رآين رسول اهلل    [ 931]احلديث:  

 (3))أنت أبو الورد(. وقال خلادمه أنس ابن مالك يامزحه: )يا ذا األذنني(

بقباء وبني أيدهيم متر   دخلت عىل رسول اهلل   عن صهيب قال: [ 932]احلديث:  

: )أتأكل التمر  وبرس متر، وأنا أشتكي إحدى عيني، فرفعت التمر آكله، فقال رسول اهلل  

،  عىل عينيك وأنت رمد؟( فقلت: إنام آكل عىل شقي الصحيح، وأنا أمزح مع رسول اهلل  

 .(4)حتى نظرت إىل نواجذه فضحك رسول اهلل 

 .(5)حتى بدت نواجذه  عن صهيب قال: ضحك رسول اهلل  [ 933]احلديث:  

منذ أسلمت   عن جرير بن عبد اهلل قال: ما حجبني رسول اهلل  [ 934]احلديث:  

 .(6)وال رآين إال ضحك

 
 .  152/  12( وابن أب شيبة 3830، 3821( الَتمذي)1) 

 (  1111/ 81)781/ 2( ومسلم 6711( 6710( 6709()6087()1936)163/ 4( البخاري 2) 

 ( 7/123( رواه ابن عدي، وأبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/123( رواه قاسم بن ثابت يف دالئله، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/123( رواه أبو الشيخ وابن حبان، سبل اهلدى) 5) 

 (  7/123( رواه ابن أب شيبة وأبو نعيم، سبل اهلدى)6) 
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إذا جرى به الضحك    عن ابن مسعود، قال: كان رسول اهلل    [ 935]احلديث:  

 .(1) وضع يده عىل فيه

 .(2)من أفكه الناس  عن أنس قال: كان رسول اهلل  [ 936]احلديث:  

 . (3)أفكه الناس خلقا   عن حبيش بن جنادة قال: كان رسول اهلل    [ 937]احلديث:  

اهلل  أنس  عن    [ 938]احلديث:   رسول  قال  إال  قال:  أقول  وال  ألمزح،  )إين   :

 (4)حقا(

عن عبد اهلل بن احلارث بن جزء قال: ما رأيت أحدًا أكثر مزاحا    [ 939]احلديث:  

 .(5)من رسول اهلل 

ن اهلل  إمازحا، وكان يقول: )   عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 940]احلديث:  

 ( 6) تعاىل ال يؤاخذ املّزاح الصادق يف مزاحه(

النّجار إىل زوجها،  عن أم نبيط قالت: أهدينا جارية لنا من بني    [ 941]احلديث:  

أتيناكم أتيناكم، فحيونا    وكنت مع نسوة من بني النجار، ومعي دف أرضب به، وأنا أقول:

فقال:    نحييكم، ولوال الذهب األمحر ما حلت بواديكم، فقالت: فوقف علينا رسول اهلل  

هيا إىل  )ما هذا يا أم نبيط؟( فقلت: بأب أنت وأمي يا رسول اهلل، جارية من بني النجار ند

اهلل   رسول  فقال  قويل،  عليه  فأعدت  قلت:  ماذا؟(  )فتقولني  قال:  )ولوال  زوجها،   :

 
 ( 7/124( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

 . 331/ 1( والبيهقي يف الدالئل 413وابن السني) 39/ 2رواه الطرباين يف الصغري  (2) 

 ( 7/111( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)3) 

 .  391/ 12( رواه الطرباين يف الكبري 4) 

 ( 7/111( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/111( رواه املعايف بن زكريا، سبل اهلدى)6) 
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 ( 1) احلنطة السمراء ما سمنت عذاريكم(

عن أب هريرة قال: قالوا يا رسول اهلل إنك تداعبنا؟ قال: )إين ال    [ 942]احلديث: 

 (2)أقول إال حقا(

اهلل    [ 943]احلديث:   رسول  كان  قال:  أنس  يل    عن  ألخ  يقول  حتى  خيالطنا، 

 (3)(صغري: يا أبا عمري ما فعل النّغري؟

اهلل  عن    [ 944]احلديث:   رسول  كان  قال:  عائشة  بن  بالال،    حممد  حيب 

 .(4)ويامزحه

فقال: )أين لكع؟ ههنا    عن عيل قال: دخل علينا رسول اهلل    [ 945]احلديث:  

لكع؟( قال: فخرج إليه احلسن بن عيل، وعليه حلاف قرنفيل، وهو ماّد يده، فمد رسول اهلل  

 (5) يده والتزمه، وقال: بأب أنت وأمي، من أحبني فليحب هذا. 

عن عطاء بن أب رباح أن رجال قال البن عباس: أكان رسول اهلل    [ 946]احلديث:  

   فقال ابن عباس: إنه كسا    نعم، فقال الرجل: فام كان مزاحه؟  س:يمزح؟ فقال ابن عبا

كذيل   ذيال  منه  وجدي  اهلل  وامحدي  )البسيه  هلا:  فقال  ثوبا،  نسائه  من  امرأة  يوم  ذات 

 (6)الفرس(

حتى وقف عىل    عن زياد بن سربة قال: أقبلت مع رسول اهلل    [ 947]احلديث:  

 
 ( 7/111( رواه ابن نارص الدين، سبل اهلدى)1) 

 .  248/ 10( والبيهقي يف السنن الكربى 1990)357/ 4والَتمذي  360، 340/ 2( رواه أمحد 2) 

 ( 2150/  30)1692/ 3( ومسلم 6203، 6129)526/ 10( رواه البخاري 3) 

 ( 7/112( رواه احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى) 4) 

 (  7/112( رواه أبو سعيد بن األعراب، وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/112( رواه الزبري بن بّكار يف كتاب الفاكه، سبل اهلدى)6) 
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معهم،   فامزحهم، وضحك  وجهينة،  أشجع  من  يا    قال: أناس  قلت:  نفيس،  يف  فوجدت 

، ورفع يده حتت منكبي، ثم  رسول اهلل تضاحك أشجع وجهينة؟ فغضب رسول اهلل  

قال: )أما إنم خري من بني فزارة، ومن بني بدر، وخري من بني الرّشيد، وخري من قومك،  

أحد إال    أو ال أستغفر اهلل( فلام كانت الردة مل يبق من أولئك الذين خرب عنهم رسول اهلل  

عم فأتيت  يرتدوا،  أن  خمافة  ذلك  أمهني  قومي،  أتوقع  وجعلت  قال:  يل  ارتد،  وكان  ر، 

صديقا، فقصصت عليه احلديث، واألمر الذي أخافه، فقال: ال َتافن أما سمعته يقول: )أو  

 (1)ال أستغفر اهلل(

يستحمله فقال رسول اهلل    عن أنس أن رجال أتى رسول اهلل    [ 948]احلديث:  

 رسول    : )إنا حاملوك عىل ولد الناقة(، فقال: يا رسول اهلل، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال

 (2))وهل تلد اإلبل إال النّوق(  :اهلل 

عن أسيد بن احلضري أن رجال من األنصار كان فيه مزاح فبينا هو   [ 949]احلديث:  

يف خارصته بعود كان يف يده، فقال: يا رسول    حيدث القوم يضحكهم إذ طعنه رسول اهلل  

،  عيل قميص، فرفع رسول اهلل    اهلل أصربين، قال: )اصطرب( قال إن عليك قميصا، وليس 

 .(3) فاحتضنه، وجعل يقبل كشحه، قال: أردت هذا يا رسول اهلل

قال: )فأتني أزهير أزهير( وهو يقوم    عن أنس أن رسول اهلل    [ 950]احلديث:  

الرجل، فقال:   يبيع متاعه يف السوق، وكان رجال دميام، فاحتضنه من خلفه، وال يبرصه 

فجعل ال يألو ما ألصق ظهره لصدر رسول    فعرف رسول اهلل  فالتفت    أرسلني، من هذا؟

 
 ( 7/113احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)( رواه البزار، وأبو 1) 

 ( 7/113( رواه أمحد والبخاري يف األدب، وأبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)2) 

 (  160( رواه أبو داود يف األدب باب)3) 
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يقول: )من يشَتي العبد؟ فقال: يا رسول اهلل إذن    حني عرفه، وجعل رسول اهلل    اهلل  

: )ولكن عند اهلل لست بكاسد(، أو قال: )ولكن  واهلل ِتدين كاسدا، فقال رسول اهلل  

 ( 1) أنت عند اهلل تعاىل غالب(

النبي    [ 951]احلديث:   جاءت  أيمن  أم  هلا  يقال  امرأة  أن  أسلم  بن  زيد    عن 

أّي يا رسول   فقالت: إن زوجي يدعوك، قال: )من هو؟ أهو الذي بعينيه بياض؟( فقالت: 

: )بل إن بعينيه بياضا(، فقالت: ال وهلل، فقال  اهلل؟ واهلل ما بعينيه بياض، فقال رسول اهلل  

اض؟(، وجاءته امرأة أخرى فقالت: يا رسول اهلل  : )وهل من أحد وإال وبعينيه بيالنبي  

: )امحلوها عىل ابن بعري(، فقالت: ما أصنع به وما  امحلني عىل بعري، فقال رسول اهلل  

اهلل   رسول  فقال  اهلل؟  رسول  يا  مزح  حيملني  وكان  بعري؟(  ابن  إال  بعري  جييء  )هل   :

 .(2) معها 

فقال: )عون؟( قلت:    اهلل  عن عون بن مالك قال: أتيت رسول    [ 952]احلديث:  

 (3))كلك(  نعم يا رسول اهلل قال: )ادخل(، قلت: كيل؟ قال:

فسألته عن يشء    عن أنس أن عجوزا دخلت عىل رسول اهلل    [ 953]احلديث:  

إىل    فقال هلا ومازحها: )ال يدخل اجلنة عجوز(، وحرضت الصالة، فخرج رسول اهلل  

يا رسول اهلل إن  الصالة، وبكت بكاء شديدا، حتى رجع رسول اهلل   ، فقالت عائشة: 

هذه املرأة تبكي ملا قلت هلا: ال يدخل اجلنة عجوز، فضحك، وقال: )أجل ال يدخل اجلنة  

ولكن   قال:  عجوز،  تعاىل  )  }اهلل  إِْنَشاًء  َأْنَشْأَناُهنَّ  ا  )35إِنَّ َأْبَكاًرا  َفَجَعْلنَاُهنَّ  ُعُرًبا  36(   )

 
 ( 7/114( رواه أمحد وأبو يعىل، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/114( رواه الزبري بن بّكار يف كتاب الفاكه، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/115ن أب خيثمة، سبل اهلدى)( رواه اب3) 
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 ( 1) وهذا لعجائز الّرمص([ 37  -  35]الواقعة:   {َأْتَراًبا 

يدخل عىل أم سليم وهلا ابن من    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 954]احلديث:  

زحه، فدخل عليه فرآه حزينا فقال: )ما يل أرى أبا عمري  أب طلحة، يكنى أبا عمري، وكان يام

حزينا؟( قالوا: يا رسول اهلل مات نغره الذي كان يلعب به فجعل يقول: )أبا عمري ما فعل  

 ( 2) النغري؟(

اهلل    [ 955]احلديث:   رسول  فقال  متاعهم،  القوم  عىل  ثقل  قال:  سفينة  :  عن 

: )امحل فأنت سفينة(، قال: فلو  رسول اهلل    )ابسط كساءك(، فجعلوا فيه متاعهم فقال 

 .(3)محلت من يومئذ وقر بعري، أو بعريين، أو ثالثة حتى بلغ سبعة ما ثقل عيل 

سفر، وكان إذا أعيا بعض  يف    عن سفينة قال: كنا مع رسول اهلل    [ 956]احلديث:  

:  القوم ألقى عيل سيفه، ألقى عيل ترسه، حتى محلت من ذلك شيئا كثريا فقال رسول اهلل  

 ( 4) )أنت سفينة(

 (5): )يا ذا األذنني(عن أنس قال: قال يل رسول اهلل  [ 957]احلديث:  

واحلسن ابن عيّل عىل ظهره،    عن أنس قال: رأيت رسول اهلل    [ 958]احلديث:  

 .(6) فإذا سجد نحاه

واحلسن واحلسني عىل    عن جابر قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 959]احلديث:  

 
 (  7/116( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/116( رواه أمحد والبخاري يف األدب، ومسلم، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/117( رواه البخاري يف األدب وابن عساكر، سبل اهلدى)3) 

 .  47/ 6والبيهقي يف الدالئل   97/ 7والطرباين يف الكبري   221/ 5( رواه أمحد 4) 

 ( 7/117( رواه أبو بكر بن أب خيثمة، وأبو سعيد بن األعراب، وأبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/117( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)6) 
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 ( 1) ظهره، وهو يقول: )نعم اجلمل مجلكام، ونعم العدالن أنتام(

: جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري  سئل اإلمام الرضا  [ 960]احلديث:  

بينهم كالم يمزحون ويضحكون، فقال: ال بأس ما مل يكن فحش، ثم قال: إن رسول اهلل  

    كان يأتيه االعراب فيهدي له اهلدية، ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول

 .(2) ، وكان إذا اغتم يقول: ما فعل االعراب ليته أتانا اهلل 

اهلل    [ 961]احلديث:   رسول  كان  قال:  الصادق  اإلمام  بني    عن  حلظاته  يقسم 

رجليه بني أصحابه    أصحابه، فينظر إىل ذا وينظر إىل ذا بالسوية، ومل يبسط رسول اهلل  

يده من يده حتى يكون هو التارك،    قط، وإن كان ليصافحه الرجل فام يَتك رسول اهلل  

 .(4)فنزعها من يده (3)صافحه قال بيده فلام فطنوا لذلك كان الرجل إذا

 .( 5)يمزح وال يقول: إال حقا كان   روي أنه  [ 962]احلديث:  

: مات نغري الب عمري وهو ابن الم سليم، فجعل  قال  أنس عن    [ 963]احلديث:  

 (6)(يقول: يابا عمري ما فعل النغري؟ النبي 

: امحلني يا رسول اهلل، فقال: إنا حاملوك عىل   قال رجالروي أن    [ 964]احلديث:  

 .(7): وهل يلد االبل إال النوققال فولد ناقة، فقال: ما أصنع بولد ناقة؟ 

 
 (  7/118( رواه أبو حممد الّرامهرمزي، سبل اهلدى)1) 

 .  663: 2( اصول الكايف 2) 

جييئ بمعنى تكلم ورضب وغلب ومات ومال واسَتاح    ( حكى الفريوزآبادي يف القاموس عن ابن االنبارى أن قال3) 

 وأقبل، ويعرب هبا عن التهيؤ لالفعال واالستعداد هلا، يقال، قال فأكل، وقال: فرضب، وقال: فتكلم. 

 . 8: 1( فروع الكايف 4) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 5) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 6) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 7) 



 

242 

 

 . (1): ال تنس ياذا االذننيقال لبعضهم   روي أنه  [ 965]احلديث:  

زيد بن أسلم قال المرأة وذكرت زوجها: أهذا الذي يف  روي أن    [ 966]احلديث:  

عينيه بياض؟ فقالت ال، ما بعينيه بياض، وحكت لزوجها فقال: أما ترين بياض عيني أكثر  

 (2)(من سوادها؟

 .(3)مجال عليه حنطة، فقال: متيش اهلريسةرأى    روي أنه [ 967]احلديث:  

ئه ثوبا واسعا، فقال هلا:  ا كسى بعض نس  نه  أابن عباس  عن    [ 968]احلديث:  

 .(4)وجرى منه ذيال كذيل العروسالبسيه وامحدي اهلل، 

، ادع يل باجلنة، فقال  للنبي  قالت  من االنصار    اعجوزروي أن    [ 969]احلديث:  

  إن اجلنة ال يدخلها العجز، فبكت املرأة فضحك النبي :    وقال أما سمعت قول اهلل

ا َأْنَشْأَناُهنَّ إِْنَشاًء ) ﴿تعاىل:    ( 5) [36،  35]الواقعة:   ﴾َفَجَعْلنَاُهنَّ َأْبَكاًرا( 35إِنَّ

قال للعجوز االشجعية: يا أشجعية ال تدخل العجوز    روي أنه    [ 970]احلديث:  

فقال: واالسود كذلك، فجلسا يبكيان، فرآمها    اجلنة، فرآها بالل باكية، فوصفها للنبي  

العباس فذكرمها له، فقال: والشيخ كذلك، ثم دعاهم وطيب قلوهبم، وقال: ينشئهم اهلل  

كأحسن ما كانوا، وذكر أنم يدخلون اجلنة شبانا منورين، وقال: إن أهل اجلنة جردمرد  

 .(6)مكحلون

 
 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 1) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 2) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 3) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 4) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 5) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 6) 
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نت نبي اهلل حقا نعلمه، ودينك  حني قال: أ  ـ   قال لرجل  روي أنه    [ 971]احلديث:  

يا عيل اقض    :االسالم دينا نعظمه نبغي مع االسالم شيئا نقضمه، ونحن حول هذا ندندن ـ

 .(1) حاجته، فأشبعه عيل وأعطاه ناقة وجلة متر

أن    [ 972]احلديث:   يعني  جاء    ا أعرابيروي  املسيح  أن  بلغنا  اهلل  رسول  يا  فقال: 

الناس   يأت  أن أكف من  الدجال  أنت وامي  أفَتى بأب  بالثريد وقد هلكوا مجيعا جوعا، 

 . (2)ثم قال: بل يغنيك اهلل بام يغني به املؤمنني فضحك رسول اهلل  ثريده تعففا وتزهدا؟

أن    [ 973]احلديث:   فقال  كان  صهيبا  روي  مترا،  وعينك  يأكل  التمر  أتأكل   :

 .(3)هذا اجلانب، وتشتكي عيني من هذا اجلانبيا رسول اهلل إين أمضغه من   رمدة؟ فقال:

لنعيامن البدري: أطعمني، وكان  قال  سويبط املهاجري  روي أن    [ 974]احلديث:  

عىل الزاد يف سفر، فقال: حتى ِتئ االصحاب، فمروا بقوم فقال هلم سويبط: تشَتون مني  

يل؟ ف  عبدا  حر،  إين  لكم:  قائل  وهو  كالم  له  عبد  إنه  قال:  نعم،  مقاله  قالوا:  سمعتم  إن 

تفسدوا عيل عبدي، فاشَتوه بعرشة قالئص، ثم جاؤا فوضعوا يف عنقه حبال، فقال نعيامن:  

القوم   أدركهم  حتى  به  وانطلقوا  خربك،  عرفنا  قد  فقالوا:  حر،  وإين  بكم  يستهزئ  هذا، 

 .(4)من ذلك حينا  وخلصوه، فضحك النبي 

يل    [ 975]احلديث:   قال  قال:  الشيباين  يونس  الصادقعن  مداعبة  اإلمام  كيف   :

بعضكم بعضا؟ قلت: قليال، قال: فال تفعلوا، فإن املداعبة من حسن اخللق، وإنك لتدخل  

 
 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 1) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 2) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 3) 

 (  16/294، بحار األنوار)102و 101: 1( مناقب آل أب طالب 4) 
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 .(1)يداعب الرجل يريد به أن يرسه هبا الرسور عىل أخيك، ولقد كان النبي 

، فقال: (2) امرأة عجوا درداء  عيل: برص رسول اهلل  اإلمام  قال   [ 976]احلديث:  

هلا: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول اهلل    ه ال يدخل اجلنة عجوز درداء، فبكت، فقال  أما إن

 .(3)وقال: ال تدخلني اجلنة عىل حالك إين درداء، فضحك رسول اهلل  

، (4)إىل امرأة رمصاء العينني  عيل: نظر رسول اهلل  اإلمام  قال    [ 977]احلديث:  

فقال أما إنه ال تدخل اجلنة رمصاء العينني، فكبت وقالت: يا رسول اهلل وإين لفي النار؟  

: ال يدخل  فقال: ال، ولكن ال تدخلني اجلنة عىل مثل صورتك هذه، ثم قال رسول اهلل  

 .(5)اجلنة أعور وال أعمى عىل هذا املعنى

 : بّره وشفقته ـ    6

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

اهلل    [ 978]احلديث:   بالعباد من رسول  أرحم  رأيت أحدا كان  ما  قال:  أنس  عن 

 (6). 

قال: إين ألدخل يف الصالة، وأنا    عن أب قتادة أن رسول اهلل    [ 979]احلديث:  

من   وجدانه  شدة  من  أعلم  مما  صالت  يف  فأِتاوز  الصبي  بكاء  فأسمع  أطيلها  أن  أريد 

 .(7) بكائه

 
 . 21و 20( مكارم األخالق للطربيس: 1) 

 ( درداء: التي ذهبت أسنانه. 2) 

 . 10( نوادر الراوندي: 3) 

 ( رمصت عينه: سال منها الرمص. والرمص: وسخ أبيض يف جمرى الدمع من العني. 4) 

 . 10( نوادر الراوندي: 5) 

 ( 7/27لم، سبل اهلدى)( رواه مس6) 

 ( 7/27( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)7) 
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تال قول اهلل عز وجل يف إبراهيم    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 980]احلديث:  

ُه ِمنِّي َوَمْن َعَصايِن َفإِنََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ ﴿ ُنَّ َأْضَلْلَن َكثِرًيا ِمَن النَّاِس َفَمْن َتبَِعنِي َفإِنَّ   ﴾ َربِّ إِنَّ

ُمْ ﴿[ وقال يف عيسى عليه السالم:  36]إبراهيم:  هْبُْم َفإِنَّ  ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر هَلُْم َفإِنََّك  إِْن ُتَعذِّ

 ( 1) فرفع يديه، وقال: )اللهم أمتي، أمتي، وبكى(؛ [ 118]املائدة:    ﴾َأْنَت اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ 

من جوف الليل يصيل    عن زيد بن ثابت قال: خرج رسول اهلل   [ 981]احلديث:  

منهم،   أكثر  فاجتمع  بذلك،  يتحدثون  الناس  فأصبح  صالته،  رجال  فصىل  املسجد،  يف 

الثالثة، فخرج فصلوا بصالته،   الليلة  فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل املسجد يف 

اهلل   رسول  صوت  ففقدوا  أهله،  عن  املسجد  عجز  الرابعة  الليلة  كانت  فجعل  فلام   ،

، حتى خرج لصالة الصبح،  ليخرج إليهم، فلم خيرج إليهم رسول اهلل    بعضهم يتنحنح،

فإنه مل خيف عني شأنكم الليلة،    ؛فلام قض صالته أقبل عىل الناس، ثم تشهد وقال: )أّما بعد

ولكن خشيت أن تفرض عليكم صالة، فتعجزوا عنها، فصلوا يف بيوتكم، فإن أفضل صالة  

 (2)املرء يف بيته إال املكتوبة(

اهلل    [ 982]احلديث:   رسول  كان  قال:  احلويرث  بن  مالك  رفيقا،    عن  رحيام، 

أهلنا،   عند  تركنا  عمن  فسألنا  أهلنا،  إىل  اشتقنا  قد  أنا  فظن  ليلة،  عرشين  عنده  فأقمنا 

  (3)فأخربناه، فقال: )ارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا عندهم(

الناس فخرج حسن    خيطب  عن ابن عمر قال: رأيت رسول اهلل    [ 983]احلديث:  

من املنرب يريده، فأخذه الناس، فأتوه   بن عيل، فعثر، فسقط عىل وجهه، فنزل رسول اهلل  

 
 ( 2697وعبد الرزاق) 151/ 13والطربي  205/ 70والبيهقي  191/ 1( مسلم 1) 

 ( 781/ 213)539/ 1( ومسلم 731)214/ 2( البخاري 2) 

 .  54/ 3( والبيهقي 397( وابن خزيمة)2920( مسلم يف املساجد)7246()631( البخاري)3) 
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 (1)به فقال: )إن الولد فتنة، واهلل ما علمت أين نزلت من املنرب حتى أوتيت به(

، وهو راقد،  عن زيد بن هالة عن أبيه أنه دخل عيل رسول اهلل   [ 984]احلديث:  

 .(2)فاستيقظ، فقام هالة إىل صدره، وقال: هالة، هالة، كأنه رّس به لقرابته من خدجية

اهلل    [ 985]احلديث:   رسول  أن  مسعود  ابن  بيض    عن  رجل  فأخذ  منزال  نزل 

اهلل   ترّف عىل رأس رسول  )أيكم فمّحرة، فجاءت  فقال:  فقال  .  بيضها؟(  جع هذه يف 

 ( 3)رجل: أنا يا رسول اهلل أخذت بيضها، فقال: )اردده، رمحة هلا(

بأقرص سورتني    عن أب سعيد اخلدري قال: صىل هبم رسول اهلل    [ 986]احلديث:  

يف القرآن، فلام قض الصالة، قال له أبو سعيد أو معاذ: صليت صالة ما رأيتك صليت مثلها  

 ( 4) قط، قال: )أنا سمعت بكاء الصبي خلفي وترّصف النساء، أردت أن تفرغ له أمه(

اهلل    [ 987]احلديث:   قبل رسول  قال:  أب هريرة  ابن عيل، وعنده    عن  احلسن 

الّتميمي فقال األقرع: يل عرشًة من الولد، ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه  األقرع بن حابس  

 (5)وقال: )إن من ال يرحم ال يرحم( رسول اهلل 

فقال: إنكم تقّبلون    عن عائشة قالت: جاء أعراب إىل رسول اهلل    [ 988]احلديث:  

اهلل   رسول  فقال  نقبلهم،  وما  تعالصبيان،  اهلل  نزع  أن  لك  أملك  )أو  من  :  الرمحة  اىل 

 (6)قلبك(

 
 .  34/ 3( الطرباين يف الكبري 1) 

 .  640/ 3واحلاكم  195/ 1( الطرباين يف الصغري 2) 

 .  32/ 6( البيهقي يف الدالئل 3) 

 ( 7/28( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)4) 

 ( 2318/  65)1808/ 4 ( ومسلم 5997)426/ 10( البخاري 5) 

 .  100/ 7( والبيهقي يف السنن الكربى 5998)426/ 10( البخاري 6) 
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من    عن عبد اهلل بن أب بكر بن حزم قال: ملا سار رسول اهلل    [ 989]احلديث:  

العرج يف فتح مكة رأى كلبة تّر عىل أوالدها وهن حوهلا يرضعنها، فأمر رجال من أصحابه  

 .(1)يقال له جعيل بن رساقة أن يقوم حذاءها، ال يعرض أحد من اجليش هلا، وال ألوالدها 

اهلل    [ 990]احلديث:   رسول  أن  هريرة  أب  أمتي    عن  أشق عىل  أن  )لوال  قال: 

أَتلف خ أاّل  أمحلهم عليه، وال  ألحببت  ما  أجد  اهلل، ولكن ال  لف رسية َترج يف سبيل 

  (2)جيدون ما يتحملون عليه، وشق عليهم أن يتخلفوا بعدي(

اهلل    [ 991]احلديث:   رسول  أن  هريرة  أب  أمتي    عن  أشّق عىل  أن  )لوال  قال: 

 (3)ألمرتم بالسواك عند كل وضوء، ومع كل صالة(

استعذر أبا بكر من عائشة ومل يظن    عن عائشة أن رسول اهلل    [ 992]احلديث:  

أن ينال منها بالذي نال منها، فرفع أبو بكر يده، فلطمها، وصّك يف صدرها،    رسول اهلل  

 ( 4)من ذلك، وقال: )يا أبا بكر ما أنا بمستعذرك أبدا(  فوجد النبي 

دخل معه عىل ابنه إبراهيم، فدعا رسول    عن أنس أن رسول اهلل    [ 993]احلديث:  

ل، قال أنس: فلقد رأيته، وهو يكبد بنفسه  بالصبي فضمه إليه، رواه ما شاء اهلل أن يقو   اهلل  

، فقال: )تدمع العني، وحيزن القلب،  ، فدمعت عينا رسول اهلل  بني يدي رسول اهلل  

 ( 5) وال نقول إال ما يريض رّبنا، وإّنا بك با إبراهيم حمزونون(

ما    عن عائشة قالت: ما غرت عىل أحد من أزواج رسول اهلل    [ 994]احلديث:  

 
 ( 7/29( رواه حممد بن عمر األسلمي يف مغازيه، سبل اهلدى)1) 

 ( 5929وعبد الرزاق) 39/  9، 384/ 2وأمحد  64/ 4، 16/ 1( البخاري 2) 

 ( 7/29( رواه مالك وغريه، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/29( رواه ابن حبان، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/30( رواه مسلم وغريه، سبل اهلدى)5) 
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هلا، وإن   ة، وما ب أن أكون أدركتها، وما ذلك إال لكثرة ذكر رسول اهلل غرت عىل خدجي

 .(1)ليذبح الشاة فيتبع هبا صدائق خدجية فيهدهيا هلن

يوما فقال: )صنعت    عن عائشة قالت: لقد دخل عىل رسول اهلل    [ 995]احلديث:  

اليوم شيئا، وددت أين مل أصنعه، دخلت البيت، فأخشى أن جييء رجل من أفق من اآلفاق،  

 (2)فال يستطيع دخوله، فريجع، ويف نفسه منه يشء(

وهو جيود    عن أنس بن مالك قال: رأيت إبراهيم بن رسول اهلل    [ 996]احلديث:  

: تدمع العني، وحيزن القلب، وال أقول: إال ما  بنفسه فدمعت عيناه، فقال رسول اهلل  

 .(3)يرىض ربنا وإنا بك يا إبراهيم ملحزونون

عن خالد بن سلمة املخزومي قال: ملا اصيب زيد بن حارثة انطلق   [ 997]احلديث:  

اهلل   ر   رسول  فانتحب  ابنته جهشت  فلام رأته  منزله،  اهلل  إىل  له بعض  سول  ، وقال 

 .(4)أصحابه: ما هذا يا رسول اهلل؟ قال: هذا شوق احلبيب إىل احلبيب

 وحياؤه: تواضعه  ـ    7

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

اهلل    [ 998]احلديث:   رسول  أن  عباس وغريه  ابن  ومعه    عن  جالس،  هو  بينام 

اهلل   رسول  يدي  بني  مثل  قد  ملك  إذا  السالم،  عليه  يا  جربيل  عليك  )السالم  فقال:   ،

حممد، إن ربك يقرئك السالم، أنا رسول ربك إليك، أمرين أن أخريك: إن شئت نبيا عبدا،  

شار  : فنظرت إىل جربيل عليه السالم كاملستشري، فأوإن شئت نبيا ملكا(، قال رسول اهلل  

 
 ( 3875()2017( الَتمذي)1) 

 .  115/ 7( ابو نعيم يف احللية 2) 

 . 20( مكارم االخالق: 3) 

 ( 16/236( بحار األنوار)4) 
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إيّل جربيل بيده، إن تواضع، فقلت، )بل نبيا عبدا(، ثم قال: ولو قلت: نبيا ملكا، ثم شئت  

بعد ذلك يأكل متكئا ويقول: )آكل كام يأكل    لسارت معي اجلبال ذهبا(، وكان رسول اهلل  

 ( 1)العبد، وأجلس كام جيلس العبد(

)كانت يف رسول اهلل خصال  عن محزة بن عبيد اهلل بن عتبة قال:    [ 999]احلديث:  

ليست يف اجلّبارين، كان ال يدعوه أمحر، وال أسود، إال أجابه، وكان ربام وجد مترة ملقاة  

فيأخذها، فريمي هبا إىل فيه، وإنه ليخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب احلامر عريا،  

 (2)ليس عليه يشء(

 .(3) را وأردفني خلفهمحا  عن أب ذر قال: ركب رسول اهلل   [ 1000]احلديث:  

وقد عقد عباءة بني كتفيه   عن عائشة قالت: خرج رسول اهلل   [ 1001]احلديث:  

به   لبست هذا ألقمع  إنام  يا رسول اهلل؟ فقال: )وحيك،  مل لبست هذا  فلقيه أعراب فقال: 

 (4)الكرب(

يميش    عن عبد الرمحن بن جرب اخلزاعي قال: بينام رسول اهلل  [ 1002]احلديث:  

مع أصحابه إذ أخّذ رجل منهم، فسَته بثوب فلام رأى ما عليه، رفع رأسه، فإذا هو عاله  

 (5)قبيل سَت، فقال: )مه(، فأخذ الثوب، فوضعه، وقال: )إنام أنا برش مثلكم(

عىل رحل رّث وقطيفة      عن يزيد الّرقايش قال: حج رسول اهلل   [ 1003]احلديث:  

 
 (  7/31( رواه أبو نعيم وابن عساكر وابن سعد وأبو نعيم، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/31( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/31( رواه أمحد ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/31( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/32( رواه ابن أب شيبة وعيل بن عبد القدير البغوي، سبل اهلدى)5) 



 

250 

 

 ( 1) تساوي أربعة دراهم، وقال: )اللهم حجة مربورة، ال رياء فيها، وال سمعة(

اهلل    [ 1004]احلديث:   رسول  إن  قال:  أنس  ويميش    عن  راحلته،  يقود  كان 

 .(2)هنيهة

شيئا قط، وال محلت معه    عن أنس قال: ما رفع رسول اهلل    [ 1005]احلديث:  

 .(3) طنفسة

، ومن قبله من  عن أب املثنى األملوكي قال: كان رسول اهلل    [ 1006]احلديث:  

 .(4) األنبياء عليهم السالم يمشون عىل العصا، يتوكئون عليها، تواضعا هلل عز وجل

يركب احلامر، ويردف بعده،    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1007]احلديث:  

 .(5)دعوة اململوك وجييب

يركب احلامر، ويلبس    عن أب موسى قال: كان رسول اهلل    [ 1008]احلديث:  

 .(6)الصوف، ويعقل الشاة، ويأت مدعاة الضعيف

يوم األحزاب ينقل الَتاب،    عن البّزار قال: رأيت رسول اهلل    [ 1009]احلديث:  

 .(7) وقد وارى الَتاب بياض إبطه

يكثر الذكر،    عن عبد اهلل بن أب أوىف قال: كان رسول اهلل    [ 1010]احلديث:  

ويقل اللغو، ويطيل الصالة، ويقرص اخلطبة، وال يأنف، وال يستكرب أن يميش مع األرملة  

 
 .  27/ 1/ 2وابن سعد  106/ 4وابن أب شيبة  54/ 3( وأبو نعيم يف احللية 2993، 2890( ابن ماجة)1) 

 ( 7/32( رواه بقي بن خملد، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/32( رواه بقي بن خملد، سبل اهلدى)3) 

 (  7/32سبل اهلدى) ( رواه ابن األعراب،4) 

 .  94/ 2/ 1وابن سعد  122/ 3( أمحد 5) 

 .  229/ 1والبيهقي يف الدالئل  61/ 1( احلاكم 6) 

 ( 7/32( رواه البخاري، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)واملسكني يقيض هلام حاجتهام

ال يستنكف أن    عن عبد اهلل بن أب أوىف قال: كان رسول اهلل   [ 1011]احلديث:  

 .(2)يميش مع الضعيف، واألرملة، فيفرغ هلم من حاجاتم

يأكل مّتكئا،    عن عبد اهلل بن عمرو قال: ما رأيت رسول اهلل    [ 1012]احلديث:  

 . (3) وال يطأ عقبه رجالن

اهلل    [ 1013]احلديث:   رسول  كان  قال:  وأنس  عباس،  ابن  عىل    عن  جيلس 

األرض، ويأكل عىل األرض، ويعقل الشاة، وجييب دعوة اململوك، زاد أنس: ويقول: )لو  

 ( 4)دعيت إىل ذراع ألجبت، ولو أهدي إيّل كراع لقبلت(

جييب دعوة العبد إىل    عن أنس بن مالك قال: كان رسول اهلل    [ 1014]احلديث:  

 ( 5) عا، ويقول: )لو دعيت إىل كراع ألجبت(أي طعام د

يركب احلامر، ويعود املريض،    عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 1015]احلديث:  

ويشهد اجلنازة، ويأت دعوة اململوك، وكان يوم بني قريظة عىل محار خمطوم بحبل من ليف،  

 . (6) عىل إكاف من ليف

يبدأ من    عن هند بن أب هالة وعن أّمه قال: كان رسول اهلل    [ 1016]احلديث:  

 
 . 5/ 8واخلطيب يف التاريخ  329/ 1والبيهقي يف الدالئل  614/ 2( واحلاكم 30( النسائي يف كتاب اجلمعة باب)1) 

 .  614/ 2( واحلاكم 18للطربيس)( مكارم األخالق 2) 

 (  244وابن ماجة)  89/ 1( وابن ماجة 3770)141/ 4وأبو داود  167، 165/ 2( أمحد 3) 

 ( 392وأمحد يف الزهد)  288/ 1( البغوي يف رشح السنة 4) 

   .312/ 7وأبو نعيم يف احللية  466/ 2( واحلاكم 2296وابن ماجة) 64/  3وابن أب شيبة  95/ 2/ 1( ابن سعد 5) 

/ 4والبيهقي يف الدالئل    466/  2( واحلاكم يف املستدرك  4178)1398/  2( وابن ماجة  1017)337/  3( الَتمذي  6) 

204  . 
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 .(1) لقيه بالسالم

واهلل    [ 1017]احلديث:   قال:  احلسن  اهلل  عن  رسول  كان  دونه    ما  تغلق  ال 

األبواب، وال يقوم دونه احلجاب، وال يغدى عليه باجلفان، وال يراح هبا عليه، ولكنه كان  

لقيه، كان جيلس عىل األرض، ويطعم ويلبس الغليظ،    بارزا، من أراد أن يلقى نبي اهلل  

 .(2)ويركب احلامر، ويردف خلفه، ويلعق يده

كّلم رجال فأرعد، فقال: )هّون    عن ابن مسعود أن رسول اهلل    [ 1018]احلديث:  

 (3)عليك، فإين لست بملك، إنام أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد(

شاة فجثا عىل    عن عبد اهلل بن برس قال: أهديت إىل رسول اهلل    [ 1019]احلديث:  

فقال: )إن اهلل عز وجل جعلني  ركبتيه، فأكل، فقال أعراب: يا رسول اهلل ما هذه اجللسة؟  

 ( 4)عبدا كريام، ومل جيعلني جبارا عنيدا(

عن أنس قال: كانت امرأة يف عقلها يشء قالت: يا رسول اهلل إن    [ 1020]احلديث:  

يل إليك حاجة، فقال: )يا أم فالن انظري أي الطرق شئت( قال: )أقيض لك حاجتك(،  

 .(5)فقام معها يناجيها، حتى قضت حاجتها 

اهلل    [ 1021حلديث:  ]ا  رسول  كان  قال:  أنس  من    عن  ناس  ومعه  طريق،  يف 

أصحابه، فتعرضت له امرأة فقالت: يا رسول اهلل يل إليك حاجة، فقال: )يا أم فالن اجليس  

 
 (  7/33( رواه الَتمذي والبيهقي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/33( رواه أمحد يف الزهد، وابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 .  279، 277/ 6( واخلطيب يف التاريخ 3312( ابن ماجة)3) 

 .  134،  34/ 6( والبيهقي يف الدالئل 3263( وابن ماجه)3773( أبو داود)4) 

 .  285/ 3( وأمحد يف املسند 76يف الفضائل) 1812/ 4( مسلم 5) 
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  (1)يف أدنى نواحي السكك، حتى أجلس إليك، ففعلت، فجلس إليها، حتى قض حاجتها(

يّتبع غبار املسجد    عن يعقوب بن يزيد قال: كان رسول اهلل    [ 1022]احلديث:  

 .(2)ةبجريد

اهلل    [ 1023]احلديث:   رسول  أتى  أنه  حاتم  بن  عدي  امرأة    عن  عنده  فإذا 

 .(3) ، قال: فعرفت أنه ليس ملك كرسى وقيرصوصبيان، أو صبي، فذكر قرهبم من النبي  

عن أنس قال: إن كانت الوليدة من والئد أهل املدينة لتجيء    [ 1024]احلديث:  

، فام ينزع يده من يدها، حتى تذهب به حيث شاءت من املدينة يف  فتأخذ بيد رسول اهلل  

 .(4)احلاجة

اهلل    [ 1025]احلديث:   رسول  أتينا  قال:  حاتم  يف  عن عدي بن  جالس  ، وهو 

وال كتاب، فلام دفعت إليه أخذ بيدي،    املسجد فقال القوم: هذا عدّي، وجئت بغري أمان

وقد كان قال قبل ذلك: إين ألرجو أن جيعل اهلل يده يف يدي قال: فقام معي فلقيته امرأة  

 .(5) وصبي معها فقاال: لنا إليك حاجة، فقام معهام، حتى قض حاجتهام

عن أب أمامة بن سهل بن حنيف أخربه أن مسكينة مرضت،    [ 1026]احلديث:  

 .(6)يعود املساكني، ويسأل عنهم  بمرضها، وكان رسول اهلل  ول اهلل فأخرب رس

عن أنس قال: إن كانت األمة من املدينة لتأخذ بيد رسول اهلل    [ 1027]احلديث:  

 
 . 214/ 3( أمحد يف املسند 1) 

 .  398/ 1( ابن أب شيبة 2) 

 (  7/34بل اهلدى)( رواه البخاري يف األدب، س3) 

 (  7/34( رواه أبو بكر بن أب شيبة، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/35( رواه عبد بن محيد، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/35( رواه أبو ذر اهلروي يف دالئله، سبل اهلدى)6) 
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(1) ، فتنطلق هبا يف حاجتها فلم ينزع يده من يدها، حتى تذهب به حيث شاءت. 

قال العباس: يا رسول اهلل إين أراهم قد آذوك، وآذاك غبارهم،    [ 1028]احلديث:  

: )ال أزال بني أظهرهم يطئون عقبي  فلو اَتذت عريشا تكلمهم فيه، فقال رسول اهلل  

 ( 2) وينازعوين ثوب، ويؤذيني غبارهم، حتى يكون اهلل هو الذي يرمحني منهم(

بغالم يسلخ شاة، فقال له    عن أب سعيد وغريه قال: مر النبي    [ 1029]احلديث:  

يده بني    : )تنّح حتى أريك، فإين ال أراك حتسن تسلخ(، فأدخل رسول اهلل  رسول اهلل  

 (3)اجللد واللحم، فدخس هبا حتى تراّدت إىل اإلبط، ثم قال: )يا غالم هكذا فاسلخ(

إذا صىل الغداة جاءه خدم أهل    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1030]احلديث:  

الباردة،   الغداة  فربام جاءوه يف  فيه،  يده  إال غمس  بإناء  يؤتى  فام  املاء،  فيها  بآنيتهم  املدينة 

 . (4)فيغمس يده فيها 

 .(5)مر عىل صبيان، فسلم عليهم عن أنس أن رسول اهلل   [ 1031]احلديث:  

وهو    بن خالد وسواء بن خالد: أنام أتيا رسول اهلل    عن حسنة  [ 1032]احلديث:  

 .(6) يعالج حائطا، أو بناء له

اهلل    [ 1033]احلديث:   رسول  أن  أنس  رحله    عن  عىل  وذقنه  مكة،  دخل 

 .(7)متخّشعا 

 
 (  6072)489/ 10( البخاري 1) 

 .  257/ 13وابن أب شيبة  36/ 1( الدارمي 2) 

 .  22/ 1( والبيهقي يف السنن الكربى 3179( وابن ماجه)185( أبو داود)3) 

 (  2324/ 74)1812/ 4( مسلم 4) 

 (  2167/ 13( مسلم)5) 

 ( 7/36( رواه البخاري يف األدب املفرد، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/36( رواه احلاكم، سبل اهلدى)7) 
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اهلل    [ 1034]احلديث:   رسول  دخل  ملا  قال:  أنس  الناس،    عن  استرشفه  مكة 

 .(1) فوضع رأسه عىل رحله متخشعا 

بحامر، وهو    عن عبد اهلل بن بريدة أن رجال أتى رسول اهلل    [ 1035]احلديث:  

يميش، فقال له: اركب يا رسول اهلل، فقال: )إن صاحب الدابة أحق بصدر دابته، إال أن  

 .(2) جيعل له(، قال: قد فعلت

خييط ثوبه، وخيصف نعله،   ت: كان رسول اهلل عن عائشة قال [ 1036]احلديث:  

 .(3)ويرقع دلوه، وحيلب شاته، وخيدم نفسه

قال: كان رسول اهلل    عن أنس أنه سئل عن خلق رسول اهلل    [ 1037]احلديث:  

    ،جيلس عىل األرض، ويأكل عىل األرض، ويلبس الصوف، وإن أهدي إليه كراع قبل

 . (4) وإن دعي إىل ذراع أجاب، وكان يعتقل البعري

اهلل    [ 1038]احلديث:     رسول  كان  قال:  أنه  أنس  ويعود    عن  اجلنازة،  يتبع 

قريظة عىل  املريض، وجييب دعوة اململوك، ويركب احلامر، وكان يوم خيرب عىل محار، ويوم 

 .(5)محار خمطوم بحبل من ليف، وحتته إكاف من لبد

 .(6)كان جيلس لألكل حمتفزا عن عائشة أن رسول اهلل   [ 1039]احلديث:  

بشاة، فاعتقلها فحلبها، وقال:    عن ابنة خباب أنا أتت النبي    [ 1040]احلديث:  

 
 .  317/ 1( والبيهقي يف الدالئل 4789وأبو داود) 160 ،154/ 3( أمحد 1) 

 ( 7/36(، واحلاكم، سبل اهلدى)433( رواه البخاري يف األدب املفرد)2) 

 ( 7/36،، سبل اهلدى)60/ 6( رواه أمحد والنسائي 3) 

 ( 7/36( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/36( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)5) 

 .  95/  2/ 1وابن سعد   53/ 2الزهد  ( ابن املبارك يف 6) 
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)ائتني بأعظم إناء لكم( فأتيناه بجفنة العجني، فحلب فيها حتى مألها، قال: )ارشبوا أنتم  

 ( 1) وجريانكم(

مهام    عن عبد اهلل بن عبد العزيز العمري قال: كان رسول اهلل    [ 1041]احلديث:  

وإ لنفسه،  الوضوء  يستكفيهم صب  يكن  مل  يشء  من  أهله  بيده،  استكفى  املسكني  عطاءه 

 .(2) ويكفيهم إّجانة الثياب

عن عائشة قالت: قلت يا رسول اهلل كل جعلني اهلل فداك متكئا،    [ 1042]احلديث:  

 ( 3) فإنه أهون عليك، قال: )آكل كام يأكل العبد، وأجلس كام جيلس العبد(

يوم    عن أنس قال: ذهبت بعبد اهلل بن أب طلحة إىل النبي    [ 1043]احلديث:    

 .(4)يف عباءة هينأ بعريا له ولد، والنبي 

  عن األسود بن يزيد قال: سألت عائشة: ما كان رسول اهلل    [ 1044]احلديث:  

ثوبه، وخيدم   ثوبه، وحيلب شاته، وخييط  يفيل  البرش،  قالت: كان برشا من  بيته؟  يصنع يف 

ف نعله، ويعمل ما تعمل الرجال يف بيوتم، ويكون يف مهنة أهله، يعنى خدمة  نفسه، وخيص 

 .(5) أهله، فإذا سمع املؤذن خرج إىل الصالة

إذا استقبله الرجل وصافحه،    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1045]احلديث: 

  ال ينزع يده من يده، حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، وال يرصف وجهه عن وجهه، حتى 

 
 .  138/ 6( والبيهقي يف الدالئل 2457( الطياليس كام يف املنجة)1) 

 ( 7/37( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)2) 

 .  95/ 2/ 1( ابن سعد 3) 

 ( 7/37( رواه البخاري يف األدب، ويف الصحيح، سبل اهلدى)4) 

( وأبو نعيم  335( حديث)181( والَتمذي يف الشامئل)541)188ملفرد ص  والبخاري يف األدب ا  256/  6( أمحد  5) 

 ( 428)331/ 8يف احللية 
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 .(1)يكون الرجل هو الذي يرصفه، ومل ير مقّدما ركبتيه بني يدي جليس له

يعمل عمل البيت أكثر ما    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1046]احلديث:  

 .(2)يعمل اخلياطة

بطعام، فقلت: أال تأكل    عن عائشة قالت: أوت رسول اهلل    [ 1047]احلديث:  

وأنت متكئ أهون عليك؟ قالت فأصغى بجبهته، حتى كاد يمسح هبا األرض، قال: )آكل  

 . (3) كام يأكل العبد، وأنا جالس(، فام رأيته أكل متكئا حتى مض لسبيله

الصوف واحتذى املخصوف،    عن أنس قال: لبس رسول اهلل    [ 1048]احلديث:  

 .(4) احلسن: البشع غليظ الشعريوأكل بشعا، ولبس خشنا، قال  

فقال: كان يلبس الصوف،    سئل أنس عن خلق رسول اهلل    [ 1049]احلديث:  

ويركب احلامر، وجيلس عىل األرض، ويعتقل العنز، وحيلبها، ويأكل عىل األرض، ويقول:  

إنام أنا عبد، أجلس كام جيلس العبد، وسمعته يقول: )لو دعيت إىل كراع لقبلت(، وثيابه  

 .(5)ينام عليها 

 قال:  عن حييى بن سعد األنصاري عن عيل بن حسني مرسال  [ 1050]احلديث:  

للنبي   لو اَتذنا لك شيئا ترتفع عليه، تكّلم الناس، فقال: )ال أزال بينكم تطئون    قيل 

عقبي، حتى يكون اهلل عز وجل يرفعني، ثم قال: ال ترفعوين فوق حقي، فإن اهلل عز وجل  

 
 ( 7/38(، سبل اهلدى)132وابن املبارك يف الزهد)  192/ 10( رواه الَتمذي وابن ماجه والبيهقي 1) 

 .  91/ 2/ 1( ابن سعد 2) 

 ( 7/38( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/39( رواه الدارقطني يف اإلفراد، وابن عساكر، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/39( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)5) 
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 ( 1) اَتذين عبدا قبل أن يتخذين رسوال(

س الصوف، ويركب  يلب عن أب موسى قال: كان رسول اهلل  [ 1051]احلديث:  

 .( 2) احلامر، ويأت مدعاة الضعيف

يلبس الصوف، ويركب    عن أب أيوب قال: كان رسول اهلل    [ 1052]احلديث:  

  (3)احلامر، وخيصف النعل، ويرقع القميص، ويقول: )من رغب عن سنتي فليس مني(

يعود املريض، ويتبع اجلنازة،    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1053]احلديث:  

ويلعق   باألرض،  طعامه  ويوضع  املسكني  دعوة  وجييب  معه،  ويردف  احلامر،  ويركب 

ىل محار، ويوم بني قريظة والنّضري عىل محار خطامه من حبل من  أصابعه، وكان يوم خيرب ع

 .(4) ليف، وحتته إكاف من ليف

ثالث خصال ليست    عن أب هريرة قال: كان يف رسول اهلل    [ 1054]احلديث:  

يف اجلبارين، كان يركب احلامر وكان ال يدعوه أسود وال أمحر إال أجابه، وكان جيد الّتمرة  

 . (5) فيهملقاة، فيلقيها يف 

فيأخذ    عن أب هريرة قال: كان العبد األسود يأت رسول اهلل   [ 1055]احلديث: 

 .(6) بيده، فيميض به حيث شاء، إال قفل بحاجته

يعود مرضانا، ويتبع    عن عثامن بن عفان قال: كان رسول اهلل    [ 1056]احلديث:  

 
 ( 7/39( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/39( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 (  7/39( رواه ابن عساكر وأبو يعىل، سبل اهلدى) 3) 

 ( 7/39رواه ابن عساكر وإسحاق بن راهويه وأبو يعىل، سبل اهلدى) (4) 

 .  69/ 6( البيهقي يف الدالئل 5) 

 ( 7/40( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)6) 
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 .(1)جنائزنا، ويواسينا بالقليل والكثري

اهلل    [ 1057]احلديث:   رسول  كان  قال:  حنيف  بن  سهل  ضعفاء    عن  يأت 

 .(2) املسلمني، ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم

عىل خوان قط،   عن عاصم بن حدرة قال: ما أكل رسول اهلل  [ 1058]احلديث:  

 . (3) وال مشى معه بسواد وما كان له بواب قط

فقام بني يديه،   عن جرير بن عبد اهلل أن رجال أتى رسول اهلل   [ 1059]احلديث:  

: )هّون عليك فإين لست بملك، إنام أنا ابن امرأة من  فاستقبلته رعدة، فقال رسول اهلل  

 ( 4) قريش كانت تأكل القديد(

أب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال: قلت ألب سعيد    عن  [ 1060]احلديث:  

اخلدري: ما ترى فيام قد ظهر من هذا امللبس، واملرشب، واملطعم؟ فقال: يا ابن أخي: كل  

هلل، وارشب هلل، والبس هلل، واركب هلل، وكل يشء من ذلك دخله هوى ومدح، أو مباهاة،  

  ك من اخلدمة ما كان رسول اهلل  أو رياء، أو سمعة فهو معصية ورسف، وتعالج يف بيت

يعالج يف بيته، كان يعلف الناضح، ويعتقل البعري، ويقم البيت، وحيلب الشاة، وخيصف  

النعل ويرقع الثوب، ويأكل مع خادمه، ويطحن عنه إذا دعاه، ويشَتي التمر من السوق،  

له، ويصافح الغني  فال يمنعه احلياء أن يعلقه بيده، أو جيعله يف طرف ثوبه، فيبلغ به إىل أه

والفقري والصغري والكبري، ويسلم مبتدئا عىل من استقبله من صغري أو كبري، أسود أو أمحر،  

حر أو عبد، من أهل الصالة ال يستحي أن جييب إذا دعي، وإن كان أشعث أغرب، وال حيقر  

 
 ( 7/40( رواه البخاري وابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/40، سبل اهلدى)466/ 2( رواه عن البيهقي وابن عساكر واحلاكم يف املستدرك 2) 

 ( 7/40واه ابن منده وابن عساكر، سبل اهلدى)( ر3) 

 ( 7/40( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)4) 
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عة أبياته  ما دعى إليه، وإن مل جيد إال حشفة ال يرفع عشاء لغذاء، وال غذاء لعشاء، يصبح سب

مجيل   الطبيعة،  كريم  اخللق،  لني  املؤنة،  هنّي  سويق،  رشبة  وال  خبز،  كرسة  هلم  بات  ما 

املعارشة، طليق الوجه، بّسام من غري ضحك، حمزون من غري عبوس، شديد من غري عنف،  

متواضع يف غري مذّلة، جواد يف غري رسف، رحيم بكل ذي قربى ومسلم، رقيق القلب، دائم  

يبشم قط من شبع، ومل يمد يده إىل طمع قط، قال أبو سلمة: فحدثت عائشة  اإلطراق، مل  

هبذا احلديث كله عن أب سعيد فقالت: ما أخطأك حرفا، ولقد قرّص أما أخربك أن رسول  

مل يمتلئ شبعا قط، ومل يبث إىل أحد شكوى، وإن كانت الفاقة أحب إليه من اليسار،    اهلل  

وي ليلته حتى يصبح فال يمنعه ذلك من صيام يومه، ولو  والغنى، إن كان ليظل جائعا يلت

ومغارهبا   مشارقها  من  عيشها،  ورغد  وثامرها،  األرض  بكنوز  فيؤتى  ربه  يسأل  أن  شاء 

لفعل، قالت: وربام بكيت رمحة مما أراين له من اجلوع، فأقول: نفيس لك الفداء لو تبلغت  

ائشة: إن إخواين من أويل العزم من  من الدنيا بقدر ما يقوتك، ويمنع اجلوع، ويقول: يا ع

الرسل قد صربوا عىل ما هو أشد من هذا، فمضوا عىل حاهلم، فقدموا عىل رهبم، فأكرم  

أياما   فالصرب  أن يقرص ب دونم  معيشتي  يف  ترفهت  إن  ثواهبم، أستحي  وأجزل  مثاهبم، 

الّلح من  إيل  أحب  من يشء  فام  اآلخرة،  يف  غدا  ينقص حظي  مما  إيل  أحب  إىل  يسرية  وق 

 .(1) إخواين

اهلل    [ 1061]احلديث:   رسول  سمعت  قال:  عمر  كام    عن  تطروين  )ال  يقول: 

 ( 2) أطرى النصارى عيسى ابن مريم، فإنام أنا عبد، فقولوا: عبد اهلل ورسوله(

عن أنس أن رجال قال: يا حممد يا سّيدنا وابن سيدنا، وخرينا،   [ 1062]احلديث:  

 
 ( 7/40( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

 ( 1691/  5)317/ 3( ومسلم 6830()3445)478/ 6( رواه البخاري 2) 
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 (1) : )أهيا الناس، قولوا بقولكم، وال يستهوّينكم الشيطان(وابن خرينا، فقال رسول اهلل  

،  عن أنس قال: مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهلل    [ 1063]احلديث:  

 .(2)ذلكوكانوا إذا رأوه مل يقوموا، ملا يعلمون من كراهته ل

فقمنا إليه، فقال:    عن أب أمامة قال: خرج علينا رسول اهلل    [ 1064]احلديث:  

 ( 3) )ال تقوموا كام يقوم األعاجم، يعظم بعضهم بعضا(

: )ال ترفعوين فوق  عن عيل بن احلسني قال: قال رسول اهلل    [ 1065]احلديث:  

 (4)يتخذين نبيا(حّقي، ويف لفظ: قدري أن اهلل تعاىل اَتذين عبدا قبل أن 

 : وفاؤه بالعهد والوعد ـ    8

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

اهلل    [ 1066]احلديث:   رسول  إن  قال:  الصادق  اإلمام  إىل    عن  رجال  وعد 

الصخرة، فقال: أنا لك هاهنا حتى تأت، فاشتدت الشمس عليه، فقال له أصحابه: يا رسول  

 .(5) رشجوعدته إىل هاهنا، وإن مل جيئ كان منه املاهلل لو أنك حتولت إىل الظل، قال: 

ببيع قبل    عن عبد اهللَّ بن أب احلسامء قال: بايعت رسول اهللَّ    [ 1067]احلديث:  

أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدّته أن آتيه هبا يف مكانه، فنسيت، ثم ذكرت بعد ثالث، فجئت  

فإذا هو يف مكانه فقال: يا أخي ويف لفظ يا فتى )لقد شفقت عيّل أنا ها هنا من منذ ثالث  

 
 ( 247، 245)248ة ص ( والنسائي يف عمل اليوم والليل4806)154/ 5وأبو داود  25/ 4( رواه أمحد 1) 

 (  2754)90/ 5( الَتمذي 2) 

 (  3836)1261/ 2( وابن ماجة 5230وأبو داود) 253/ 5( أمحد يف املسند 3) 

 .  139/ 3( رواه الطرباين يف الكبري 4) 

( قال اجلزري يف النهاية: عنه من ترك القرآن شهرين مل يقرأه فقد جرشه أى تباعد عنه، يقال: جرش عن أهله أى غاب  5) 

 عنهم، فاملعنى وإن مل جيئ كان منه التباعد والغيبة. 
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 (1) أنتظرك(

وهو عندي، فقال    عن عائشة قالت: جاءت عجوز إىل النبي    [ 1068]احلديث:  

كيف   أنتم؟  كيف  املزنية  حّسانة  أنت  )بل  قال:  املزنّية،  جثامة  أنا  فقالت:  أنت؟  من  هلا: 

حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟( قالت: بخري بأب أنت وأمي يا رسول اهللَّ، فلام خرجت، قلت:  

يا رسول اهللَّ، تقبل عىل هذه العجوز هذا اإلقبال؟ فقال: )إّنا كانت تأتينا زمن خدجية، وإن  

 (2) العهد من اإليامن(حسن 

ما غرت    عن عائشة قالت: ما غرت عىل أحد من أزواج النبي    [ 1069]احلديث:  

بثالث سنني ملا كنت    عىل خدجية، وما رأيتها ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول اهللَّ  

وقد أمره ربه تبارك وتعاىل أن يبرشها ببيت يف اجلنّة من قصب وإن كان  ،  (3)أسمعه يذكرها 

الدنيا امرأة إال خدجية  ؛  ليذبح الشاة ثم هيدهيا إىل يف صدائقها  فربام قلت: كأنه مل يكن يف 

من    فيقول: اهللَّ  أعقبك  لقد  فقلت:  يوما  فأغضبته  ولد  منها  يل  وكان  وكانت،  كانت  إنا 

ما   فتغرّي وجهه  قالت:  الدهر األول،  الّشدقني هلكت يف  عجوز من عجائز قريش محراء 

 ،؟(4)عند نزول الوحي وإذا رأى خميلة الرعد حني ينظر أرمحة هي أم عذابكنت أراه إال  

النّاس،  و كّذبني  إذ  وصدقتني  الناس  ب  كفر  إذ  ب  آمنت  منها  خريا  اهللَّ  أبدلني  )ما  قال: 

 ( 5)  وواستني بام هلا إذ حرمني الناس، ورزقني منها اهللَّ الولد، إذ مل يكن يل من غريها(

كان إذا أتى بيشء يقول: )اذهبوا به    عن أنس أن رسول اهللَّ    [ 1070]احلديث: 

 
   (9/386(  رواه ابن أب خيثمة وأبو داود واخلرائطّي، سبل اهلدى )1) 

  (9/386اهلدى ) (  رواه ابن العرب واحلاكم، سبل 2) 

 هلا.    وما ب أن أكون أدركتها، وما ذاك إال لكثرة ذكر رسول اهللَّ ويف رواية: (  3) 

   (إذا ذكر خدجية أحسن الثّناء عليها فقلت: ما ترحيني منها، وقد أبد لك اهللَّ خريا منها يف رواية: )كأن رسول اهللَّ  (  4) 

  (9/386دى )(  رواه البخاري ومسلم والَتمذي، سبل اهل5) 
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 ( 1)  إىل فالنة، فإنا كانت صديقة خدجية اذهبوا به إىل فالنة فإنا كانت حتب خدجية(

  أخت خدجية  ـ  عن عائشة أنا قالت: استأذنت هالة بنت خويلد  [ 1071]احلديث:  

، فقال: اللهّم، هالة  (2)فارتاع لذلك  استئذان خدجية،  فعرف النبي    عىل رسول اهللَّ    ـ

الشدقني  ،  بنت خويلد قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء 

 .(3)هلكت يف الدهر، قد أبدلك اهللَّ خريا منها 

 ـ مهابته ووقاره:   9

مل تكن ناِتة عن عنفه أو    والتي تفهم وفق األحاديث السابقة؛ فهيبة رسول اهلل  

 تكلفه، وإنام لتلك املهابة التي وضعها اهلل فيه. 

 :من األحاديث الواردة يف ذلك 

متخشعا يف    عن قيلة بنت خمرمة قالت: ملا رأيت رسول اهلل    [ 1072]احلديث:  

اجللسة أرعدت من الفرق، فقال جليسه: يا رسول اهلل أرعدت املسكينة، فقال رسول اهلل  

    يا مسكينة، عليك بالسكينة(، فلام قاهلا رسول اهلل  : ) ينظر إيل، وأنا عند ظهره  ومل ـ  

 .(4)أذهب اهلل تعاىل ما دخل قلبي من الرعب

  عن يزيد بن األسود الّسوائي قال: حججنا مع رسول اهلل    [ 1073]احلديث:  

فإذا هو برجلني    حّجة الوداع، فصىل بنا صالة الصبح فانحرف فاستقبل الناس بوجهه  

من وراء الناس مل يصليا مع الناس فقال: )ائتوين هبذين الرجلني،( فأت هبام ترعد فرائضهام،  

فقال: ما منعكام أن تصليا مع الناس؟( قاال يا رسول اهلل، إنا قد صلينا يف رحالنا، فقال:  

 
  (9/387(  رواه احلاكم، سبل اهلدى )1) 

   ((  ويف لفظ )فارتاح لذلك 2) 

  (9/387(  رواه البخاري، سبل اهلدى )3) 

 .  58/ 2/ 1( ابن سعد 4) 
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فعال، إذا صىل أحدكم يف رحله ثم أدرك الصالة مع اإلمام فليصلها معهم، فإنا له  )فال ت 

 ( 1) نافلة(

  عن أب مسعود األنصاري قال: كنا نجلس مع رسول اهلل    [ 1074]احلديث:  

رجال فأرعد، فقال: )هّون عليك، فإين لست بملك، إنام أنا ابن امرأة من    فكلم النبي  

  (2) قريش كانت تأكل القديد(

كأنام عىل رؤوسنا    ن أنس قال: كنا نجلس عند رسول اهلل  ع  [ 1075]احلديث:  

 .(3) الطري، ما يتكلم منا أحد، إال أبو بكر وعمر

ومعي ابني، فقال: يا بني    عن أب رمثة قال: أتيت رسول اهلل   [ 1076]احلديث:  

 .(4)، فلام رآه أرعد من هيبتههذا نبي اهلل 

  ، فلام رأيته، عن أب رمثة قال: انطلقت مع أب نحو رسول اهلل    [ 1077]احلديث:  

، واقشعررت حني قال ذلك،  قال: هل تدري من هذا؟ قلت: ال قال: هذا رسول اهلل  

 .(5)شيئا ال يشبه الناس فإذا هو برش وكنت أظن رسول اهلل 

بدهية هابه، ومن خالطه    رسول اهلل    عن عيل قال: من رأى   [ 1078]احلديث:  

 .(6) معرفة أحبه

ما يتكلم منا    عن أسامة بن رشيك قال: كنا عند رسول اهلل    [ 1079]احلديث:  

 
املصنف  1)  يف  الرزاق  عبد  رواه  وأمحد  3934)421/  2(  داود    317/  1والدارمي    161،  160/  4(  /  1وأبو 

 .  112/ 2( والنسائي 219)424/ 1( والَتمذي 575)386

 ( 7/108( رواه أبو داود، وابن ماجة، سبل اهلدى) 2) 

 ( 7/108( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/108( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

 (  7/108( رواه يعقوب بن سفيان، سبل اهلدى)5) 

 (  7/109( رواه الَتمذي يف الشامئل، سبل اهلدى)6) 
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 .(1)متكلم، كأن عىل رؤوسنا الّرخم

اهلل    [ 1080]احلديث:   رسول  أتيت  قال:  رشيك  بن  أسامة  وأصحابه  عن   ،

 . (2) حوله، وعليهم السكينة، كأنام عىل رؤوسهم الطري، فسلمت، ثم قعدت

يف جنازة من    عن الرباء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اهلل    [ 1081]احلديث:  

اهلل   رسول  فجلس  يلحد،  وملّا  القرب،  إىل  فانتهينا  عىل  األنصار  كأنام  حوله،  وجلسنا   ،

 .(3) رؤوسنا الطري

مل    عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول اهلل    [ 1082]احلديث:  

 .( 4) ترتفع رؤوسنا إليه إعظاما له

عن سلامن أنه كان يف عصابة يذكرون اهلل تعاىل، فمر هبم رسول    [ 1083]احلديث:  

فقام بعضهم، فجاء نحوهم قاصدا، حتى دنا منهم، فكلفوا عن احلديث إعظاما    اهلل  

 .(5)لرسول اهلل 

، فقام بني  هلل  عن قيس بن أب حازم، أن رجال أتى رسول ا  [ 1084]احلديث:  

: )هّون عليك، فإين لست ملكا، إنام أنا يديه، فأخذه من الّرعدة يشء فقال رسول اهلل  

 ( 6) ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد(

 .(7)قد ألقيت عليه املهابة  عن ابن مسعود أن رسول اهلل   [ 1085]احلديث:  

 
 (  7/109( رواه ابن حبّان واحلاكم، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/109( رواه أمحد، وأبو داود، وابن ماجة، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/109، وأمحد بن منيع، سبل اهلدى)واه الطياليس وابن أب شيبةر( 3) 

 (  7/109( رواه ابن حبان، واحلاكم، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/109( رواه احلاكم، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/109( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)6) 

 (  7/109( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)7) 
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ليس بالطويل، وال بالقصري،    عن عيل قال: كان رسول اهلل    [ 1086]احلديث:  

 . (1)من رآه هابه

إذ سمعت    [ 1087]احلديث:   يل،  غالما  أرضب  كنت  إين  قال:  مسعود،  أب  عن 

صوتًا من خلفي: أعلم أبا مسعود اهلل أقدر عليك منك عليه قال: فجعلت ال ألتفت إليه  

فلام رأيته وقع السوط من بني يدي من    ، من الغضب، حتى غشيني، فإذا هو رسول اهلل  

 .(2)هيبته

: أن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سامه  عن أم معبد عنه    [ 1088]احلديث:  

ابتدروا إىل أمره، حمفود   البهاء، له رفقاء حيّفون به، أن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر  وعاله 

 .(3)حمشود ال عابس وال معتد

 . (4) فخام مفّخام عن هند بن أب هالة قال: كان رسول اهلل    [ 1089]احلديث:  

 : تأليفه للقلوب .  10

 :من األحاديث الواردة يف ذلك 

]آل عمران:    ﴾ َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمرِ ﴿قوله تعاىل:  عن احلسن يف    [ 1090]احلديث:  

 ( 5) (بعدهقد علم اهلل أّن ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد ليستن به من ):  [ 159

نبيه    [ 1091]احلديث:   تعاىل  اهلل  أمر  قال:  قتادة  يف    عن  أصحابه  يشاور  أن 

األمور، وهو يأتيه الوحّي من الّسامء ألّنه أطيب ألنفس القوم، وأن القوم إذا شاور بعضهم  

 
 ( 7/109( رواه قاسم بن ثابت، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/110اهلدى)، سبل احلاكم ( رواه 2) 

 ( 7/110( رواه البيهقي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/110( رواه البيهقي، سبل اهلدى)4) 

  (9/398(  رواه سعيد بن منصور وابن املنذر، سبل اهلدى )5) 
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 .(1)بعضا، وأرادوا بذلك وجه اهلل تعاىل عزم عليهم عىل أرشده

باملشاورة ملا فيها من    عن الّضّحاك قال: ما أمر اهلل تعاىل نبيه   [ 1092]احلديث:  

 .(2)الفضل والربكة

مشورة    [ 1093]احلديث:   أكثر  أحدًا  الناس  من  رأيت  ما  قال:  هريرة  أب  عن 

 .(3)ألصحابه من رسول اهلل 

  عن عمر، وقال كتب أبو بكر الصديق إىل عمر أن رسول اهلل    [ 1094]احلديث:  

 .(4)ر يف احلرب فعليك بهكان يشاو

النبي    [ 1095]احلديث:   يوم بدر، فقام    عن حييى بن سعد أن  النّاس  استشار 

احلباب بن املنذر، فقال: نحن أهل احلرب أرى أن تعّور املياه إال ماء واحدا نلقاهم عليه  

بني   ننزل  أن  أرى  فقال:  املنذر  بن  احلباب  فقام  والنضري،  قريظة  يوم  واستشارهم  قال: 

اهلل   رسول  فأخذ  هؤالء،  عن  هؤالء  هؤالء، وخرب  هؤالء عن  خرب  فنقطع    القصور، 

 .(5) بقوله

عن محيد بن هالل، قال: كان رجل من الطفاوة طريقه علينا يأت    [ 1096]احلديث:  

ألنطلق إىل هذا    عىل احلي، فحدثهم قال: أتيت املدينة مع عري لنا، فبعنا بضاعتنا، ثم قلت:

فإذا هو يريني بيتا قال: أن امرأة   الرجل فآلتنّي من بعدي بخربه فانتهيت إىل رسول اهللَّ 

كانت فيه فخرجت يف رسية من املسلمني، وتركت اثنتي عرشة عنزا هلا وصيصتها كانت  

 
   (9/398(  رواه ابن جرير وابن أب خيثمة، سبل اهلدى )1) 

  (9/398(  رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى )2) 

   (9/398أب حاتم واخلرائطي، سبل اهلدى )(  رواه ابن 3) 

  (9/398(  رواه الطرباين، سبل اهلدى )4) 

   (9/398(  رواه ابن سعد، سبل اهلدى )5) 
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يا رب، إنك قد ضمنت ملن   تنسج هبا، قال: ففقدت عنزا من غنمها وصيصتها، فقالت: 

أنشدك  خرج يف  وإيّن  قد فقدت عنزا من غنمي وصيصتي،   سبيلك أن حتفظ عليه، وإين 

يذكر شدة منا شدتا لرهبا ـ تبارك وتعاىلـ  قال    عنزي وصيصتي، قال: فجعل رسول اهللَّ  

: فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها وهاتيك فائتها فاسأهلا إن شئت  رسول اهللَّ  

 .(1)قال: قلت: بل أصّدقك

أتيت ألبايعه،   عن جرير بن عبد اهللَّ قال: ملا بعث رسول اهللَّ  [ 1097]احلديث:  

يا جرير، قلت: ما جاء بك  أقبل عىل    قال:  ثم  إيّل كساء،  قال: فألقى  يديك،  ألسلم عىل 

 (2) أصحابه فقال: )إن أتاكم كريم قوم فأكرموه(

ا  [ 1098]احلديث:     رسول  دخل  قال:  اهللَّ  عبد  بن  جرير  بيوته    هللَّ  عن  بعض 

البيت، فأبرصه رسول اهللَّ   البيت فقعد جرير خارج  إليه،    فامتأل  به  ثوبه ورمى  فأخذ 

 .(3) وقال: اجلس عىل هذا فأخذه جرير فوضعه عىل وجهه وقّبله 

عن أشياخ من طيء قالوا: أن عدي بن حاتم قدم عىل رسول اهللَّ    [ 1099]احلديث:  

 ،فقال: من الّرجل؟ قال عدي بن حاتم: فانطلق به إىل بيته   فسّلم عليه، وهو يف املسجد

عىل األرض،    وألقى إليه وسادة حمشّوة بليف، وقال: )اجلس عليها( فجلس رسول اهللَّ  

 .(4) عىل صدقات قومه وعرض عليه اإلسالم، فأسلم عدّي، واستعمله رسول اهللَّ  

اهللَّ    [ 1100]احلديث:   رسول  قال  قال:  جهل  أب  بن  عكرمة  جئته  عن  يوم   :

 
   (9/388(  رواه أمحد، سبل اهلدى )1) 

  (9/388(  رواه أبو احلسن بن الضحاك وأبو الشيخ واخلرائطي، سبل اهلدى )2) 

   (9/388واخلرائطي، سبل اهلدى )(  رواه أبو الشيخ 3) 

   (9/388(  رواه ابن سعد، سبل اهلدى )4) 
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 (1) )مرحبا بالّراكب املهاجر(

يوم حنني   عن صفوان بن أمية، قال: لقد أعطاين رسول اهللَّ    [ 1101]احلديث:  

 . (2) وإنه ملن أبغض النّاس إيّل، فام زال يعطيني حتى إّنه ألحّب الناس إيلّ 

ك  [ 1102]احلديث:   قال:  أنس  اهلل  عن  رسول  بيشء    ان  أحدا  يواجه  ما  قل 

يكرهه، ودخل عليه رجل يوما، وعليه أثر خلوف، فلام خرج الرجل قال: لو أمرتم هذا  

 .(3)بغسله

  عن حممد بن سلمة قال: قدمت من سفر فأخذ رسول اهلل    [ 1103]احلديث:  

 .(4)بيدي فام ترك يدي حتى تركت يده

فينحي    يت أحدا التقم أذن رسول اهلل  عن أنس قال: ما رأ  [ 1104]احلديث:  

رأسه حّتى يكون الرجل، هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجال أخذ بيده فَتك يده حتى  

 .(5) يكون الّرجل هو الذي يدع يده

إذا صافح الّرجل مل ينزع يده    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1105]احلديث: 

الرجل هو الذي ينزع يده، وال يرصف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو    حتى يكون 

 .(6) الذي يرصف وجهه

إذا استقبل الّرجل فصافحه ال    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1106]احلديث:  

 
  (9/388(  رواه الَتمذي، سبل اهلدى )1) 

  (9/389(  رواه أمحد والَتمذي وابن جرير يف التهذيب وأبو يعىل وابن منده وابن عساكر، سبل اهلدى )2) 

  (9/399(  رواه النسائي، سبل اهلدى )3) 

  (9/399ي، سبل اهلدى )(  رواه ابن عد4) 

  (9/399(  رواه أبو داود، سبل اهلدى )5) 

  (9/399(  رواه أبو داود، سبل اهلدى )6) 
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يكون الّرجل    ينزع يده من يده حتى يكون الّرجل هو الذي ينزع وال يرصف وجهه حّتى 

 .(1)هو الذي يرصف، ومل ير مقدما ركبتيه بني يدي جليس

إذا رأى قرية يريد دخوهلا،    عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل    [ 1107]احلديث:  

قال: )اللهم بارك لنا فيها( ثالثا )اللهم ارزقنا حياها وحببنا إىل أهلها، وحبب صاحلي أهلها  

 (2) إلينا(

بيده امرأة وال    عائشة قالت: واهلل ما رضب رسول اهلل  عن    [ 1108]احلديث:  

 .(3)إال أن جياهد يف سبيل اهلل خادما وال رضب بيده شيئا قطّ 

عرش سنني فام قال يل أّف،   عن أنس قال: خدمت رسول اهلل   [ 1109]احلديث:  

 . (4) وما قال ليشء صنعته: مل صنعته وال بئس ما صنعت

أحسن الناس خلقًا فأرسلني    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1110]احلديث:  

فخرجت    يوما حلاجة فقلت: واهلل ال أذهب ويف نفيس أن أذهب ملا أمرين به رسول اهلل  

قابض بقفاي من ورائي فنظرت    وق فإذا رسول اهلل  أّمر عىل صبيان، وهم يلعبون يف الّس 

 .(5)يضحك، فقال: يا أنس، اذهب حيث أمرتك، قلت: نعم يا رسول اهلل إليه، وهو

املدينة أخذ أبو طلحة بيدي،    ملا قدم رسول اهلل    عن أنس قال:   [ 1111]احلديث:  

اهلل   إىل رسول  قال:   فانطلق ب  فليخدمك،  كّيسا،  أنسا غالما  أن  اهلل  يا رسول    فقال: 

فخدمته يف السفر واحلرض فو اهلل، ما قال يل ليشء قد صنعته: مل صنعت كذا؟ وال ليشء مل  

 
   (9/400(  رواه عبد اهلل بن املبارك، سبل اهلدى )1) 

  (9/400(  رواه الطرباين، سبل اهلدى )2) 

  (9/400(  رواه النسائي، سبل اهلدى )3) 

  (9/400اهلدى )(  رواه الَتمذي، سبل 4) 

  (9/400(  رواه أبو داود، سبل اهلدى )5) 
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 . (1)أصنعه مل مل تصنع هذا

وصيفة له فأبطأت عليه،    عن أم سلمة قالت: دعا رسول اهلل    [ 1112]احلديث:  

 ( 2)  فقال: )لوال خمافة القصاص ألوجعتك هبذا الّسواك(

 

 

 

 

 

 
   (9/401(  رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى )1) 

   (9/401(  رواه أبو ذر اهلروّي وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى )2) 
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 رابعا ـ آدابه الرفيعه 

احلديثية   املصادر  يف  وردت  التي  األحاديث  من  أمكن  ما  مجع  الفصل  هذا  حياول 

الرفيع يف مجيع شؤون حياته..وهي تعطينا صورة عامة    بأدبه  للسنة والشيعة، واملتعلقة  

 بأقواله وأفعاله.  لتلك القيم احلضارية التي كان يدعو إليها رسول اهلل 

اجللف   البدوي  املجتمع  ذلك  يف  عندما نضعها  الرفيعة  اآلداب  هذه  قيمة  وتتجىل 

 الغليظ الذي مل يكن يعري اآلداب أي اعتبار. 

يف  نضعها  عندما  أكثر  هبا  وتتجىل  مر  التي  الشديدة  القاسية  املريرة  الظروف  ظل   

 يف حياته مجيعا، وهو يدعو إىل اهلل تعاىل، ويضحي يف سبيل ذلك بكل يشء.  رسول اهلل 

، ذلك أن  العناوينوقد رأينا أن أحسن تقسيم للفصل، وأيرسه هو تقسيمها بحسب  

واردة يف املصادر الشيعية إىل  ضممنا األحاديث الأكثر األحاديث الواردة متفق عليها، وهلذا  

 . نظرياتا يف املصادر السنية 

 ـ آدابه املتعلقة بمظهره:   1

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

اهلل    [ 1113]احلديث:   رسول  سمع  أنه  عيل  جديدا:    عن  ثوبا  لبس  إذا  يقول 

 (1))احلمد هلل الذي رزقني من الّرياش ما أِتمل به يف الناس، وأواري به عورت(

اهلل    [ 1114]احلديث:   رسول  كان  قال:  جابر  قال:    عن  جديدا  ثوبًا  لبس  إذا 

 ( 2) )احلمد هلل الذي وارى عورت، ومّجلني يف عباده(

 
 .  158/ 1( رواه أمحد 1) 

 ( 7/269( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 
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كا   [ 1115]احلديث:   قال:  هريرة  أب  اهلل  عن  رسول  بدأ    ن  قميصا  لبس  إذا 

 .(1)بميامنه

اهلل    [ 1116]احلديث:   رسول  كان  قال:  أنس  يوم    عن  لبسه  ثوبا  استجد  إذا 

 .(2)اجلمعة

يدعهن يف سفر    عن عائشة قالت: مخس مل يكن رسول اهلل    [ 1117]احلديث:  

 .(3)وال حرض املرآة واملكحلة واملشط والدهن والّسواك

يف سفره دهنا ومشطا    عن عائشة قالت: كنت أزود رسول اهلل    [ 1118]احلديث:  

 .(4) ومرآة ومقّصا ومكحلة وسواكا 

إذا أخذ مضجعه من الليل    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1119]احلديث:  

 .(5) استاك، وتوضأ، وامتشط

اهلل    [ 1120]احلديث:   رسول  كان  قال:  أنس  وحليته    عن  رأسه،  تأثري  يكثر 

 .(6) باملاء

اهلل    [ 1121]احلديث:   قال: كان رسول  أنس  يكثر دهن رأسه، وترسيح    عن 

 .(7)حليته

 
 ( 1766( رواه الَتمذي)1) 

 ( 7/269أبو الشيخ وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى) ( رواه2) 

 (  7/345( رواه الطرباين والبيهقي، سبل اهلدى)3) 

 (  7/345( رواه الطرباين والبيهقي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/345( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)5) 

 (  7/345( رواه الَتمذي يف الشامئل، سبل اهلدى)6) 

 .  170/  2/ 1وابن سعد   23( رواه الَتمذي يف الشامئل 7) 
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 .(1)كان يَتجل غّبا  عن صحاب مل يسم أن رسول اهلل   [ 1122]احلديث:  

ثالثة:    عن عائشة قالت: كان ال يفارق مسجد رسول اهلل    [ 1123]احلديث:  

 .(2) سواك، وكان ينظر يف املرآة أحيانا، ويرسح حليته أحيانا ويأمر به

اهلل    [ 1124]احلديث:   رسول  كان  قال:  أنس  كل    عن  يف  باملاء  حليته  يرسح 

 .(3) يوم

اهلل    [ 1125]احلديث:   رسول  كان  قالت:  عائشة  قال:    عن  املرآة  يف  نظر  إذا 

 ( 4) )اللهم حّسنت خلقي فحسن خلقي، وأوسع عيل يف رزقي(

إذا سافر مل تفارقه مكحلة    عن أم سعد قالت: كان رسول اهلل    [ 1126]احلديث:  

 .(5)ومرآة يكونان معه

يفارقهن يف حرض    عن عائشة قالت: سبع مل يكن رسول اهلل  [ 1127]احلديث:  

وال سفر القارورة واملشط واملكحلة واملقراض والّسواك واملدرى ويف لفظ ومقّصان، قال  

  حسن بن علوان: قلت هلشام املنذري: ما باله قال حدثني أب عن عائشة أن رسول اهلل 

 .(6) رىكان له وفرة إىل شحمة أذنه، وكان حيركها باملد

إذا نظر وجهه يف املرآة قال:    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1128]احلديث:  

من   وجعلني  وحسنها،  وجهي  صورة  وكّرم  فعّدله،  خلقي  سّوى  الذي  هلل  )احلمد 

 
 .  25( رواه الَتمذي يف الشامئل 1) 

 ( 7/345بن عدي، سبل اهلدى)ا( رواه 2) 

 ( 7/346( رواه أبو احلسن البالذري، سبل اهلدى) 3) 

 ( 7/346( رواه احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى) 4) 

 ( 7/346( رواه أبو محيد بن عدّي واخلرائطي، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/346( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)6) 
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 (1)املسلمني(

يف مغزاه أزّوده دهنا    عن عائشة قالت: كنت أزّود رسول اهلل    [ 1129]احلديث:  

 .(2)ومشطا ومرآة ومقصني ومكحلة وسواكا 

 .(3)كان إذا دهن حليته بدأ بعنفقته  عن عائشة أن رسول اهلل   [ 1130]احلديث:  

اهلل    [ 1131]احلديث:   لرسول  كان  قال:  أنس  إىل    عن  أوى  إذا  أسود،  كحل 

 .(4)فراشه اكتحل يف ذي العني ثالثا ويف ذي العني ثالثا 

مكحلة يكتحل هبا عند    عن ابن عباس قال: كان لرسول اهلل    [ 1132]احلديث:  

 .(5) النوم ثالثا يف كل عني

يكتحل باإلثمد    عن عمران بن أب أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1133]احلديث:  

 . (6) يف اليمني ثالثا، ويف اليرسى

كان يقص، أو يأخذ شاربه،    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1134]احلديث:  

 (7)كان يقص شاربه( ويقول: )إن إبراهيم 

 .(8)حيفي شاربه عن ابن عمر قال: رأيت رسول اهلل   [ 1135]احلديث:  

  عن عبد الرمحن بن زياد عن أشياخ هلم قالوا: كان رسول اهلل    [ 1136]احلديث:  

 
 ( 160( ابن السني)1) 

 ( 7/347( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/347( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 (  7/347( رواه أبو احلسن احلنفي وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 

 (  7/347رواه الَتمذي، سبل اهلدى)( 5) 

 ( 7/347( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/348( رواه أمحد والَتمذي، سبل اهلدى)7) 

 ( 7/348( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)8) 
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 يأخذ الشارب من أطرافه. 

يستحب أن يأخذ أظفاره    كان رسول اهلل    عن أب جعفر قال:  [ 1137]احلديث:  

 .(1)وشاربه يوم اجلمعة

كان يأخذ من حليته، من طوهلا    عن عبد اهلل بن عمر أن النبي    [ 1138]احلديث:  

 .(2)وعرضها بالسوية

كان يقص أظفاره وشاربه يوم    عن أب رمثة أن رسول اهلل    [ 1139]احلديث:  

 .(3)اجلمعة

أظافره،    [ 1140]احلديث:   يقلم  أب  رأيت  قال:  األشعري  مرّسح  بن  سهل  عن 

 .(4) يفعل ذلك  ويدفنها وقال: رأيت رسول اهلل 

اهلل    [ 1141]احلديث:   رسول  أن  عباس  ابن  وكان    عن  شعره،  يسدل  كان 

 .(5)املرشكون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون

ناصيته ما شاء اهلل أن يسدهلا،    عن أنس قال: سدل رسول اهلل    [ 1142]احلديث:  

 .(6)ثم فرق بعد

، واحلالق حيلقه، وأطاف به  عن أنس قال: رأيت رسول اهلل  [ 1143]احلديث:  

 .(7)تقع شعرة إال يف يد رجلأصحابه، فام يريدون أن 

 
 ( 7/348( رواه البيهقي، سبل اهلدى)1) 

 (  7/348( رواه أبو يعىل وابن عدي، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/348سن بن الضحاك، سبل اهلدى)( رواه أبو احل3) 

 ( 7/348( رواه البزار والطرباين وابن قانع، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/348( رواه أمحد، والبخاري ومسلم، والَتمذي يف الشامئل، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/348( رواه أمحد، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/348( رواه مسلم، سبل اهلدى)7) 
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يكره أن خيرج إىل أصحابه    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1144]احلديث:  

 . (1) يوجد منه إال ريح طيبة

يكره أن خيرج إىل أصحابه    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1145]احلديث:  

 .(2)تفل الريح، وكان إذا كان يف آخر الليل مس طيبا 

اهلل    [ 1146]احلديث:   كان رسول  قال:  أنس  استنجى    عن  الليل  من  قام  إذا 

 .(3)وتوضأ، ثم بعث يطلب الطيب

اهلل    [ 1147]احلديث:   قال رسول  قال:  األنصاري  أيوب  أب  )أربع من  عن   :

 (4)سنن األنبياء اخلتان والسواك والّتعّطر والنكاح(

قال    [ 1148]احلديث:   قال:  جده  عن  أبيه  عن  األنصاري  اهلل  عبد  بن  مليح  عن 

 (5): )مخس من سنن املرسلني احلياء واحللم واحلجامة والتعطر والّسواك(رسول اهلل 

 .(6)كان ال يرد الطيب عن أنس أن رسول اهلل   [ 1149]احلديث:  

ما رأيت رسول اهلل    [ 1150]احلديث:   عرض عليه طيب قط    عن أنس قال: 

 .(7)دهفر

قال: )من عرض عليه رحيان فال    عن أب هريرة أن رسول اهلل    [ 1151]احلديث:  

 
 ( 7/337( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/337( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/337( رواه البزار، سبل اهلدى)3) 

 .  421/ 5وأمحد  19/ 4( الطرباين يف الكبري 4) 

 .  186/ 11( الطرباين يف الكبري 5) 

 .  46/ 9وأبو نعيم يف احللية  113/ 2/ 1وابن سعد  133/ 3( وأمحد 2789( الَتمذي)6) 

 ( 7/337( رواه الّطياليس والبزار وأبو يعىل، سبل اهلدى)7) 
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 ( 1) يرده، فإنه خفيف احلمل طيب الريح(

اهلل    [ 1152]احلديث:   رسول  أن  عمر  ابن  الوسادة    عن  ترد  ال  )ثالثة  قال: 

 (2)والّدهن والطيب(

قال: )إذا ناول أحدكم رحيانا فال   عن أب عثامن أن رسول اهلل    [ 1153]احلديث:  

 ( 3)يرده، فإنه خرج من اجلنة(

: )إذا أتى أحدكم باحللو  عن أب هريرة قال: قال رسول اهلل    [ 1154]احلديث:  

 (4) فليأكل وال يردها، وإذا أتى أحدكم بالرائحة الطيبة فليشمها( 

اهلل    [ 1155]احلديث:   رسول  أكان  عائشة:  سألت  قال:  عيل  بن  حممد    عن 

 .(5) يتطيب؟ قالت نعم بذكاوة الطيب، قلت: وما ذكاوة الطيب؟ قالت املسك والعنرب

 .(6)كانت له سّكة يتطيب منها  عن أنس أن رسول اهلل   [ 1156]احلديث:  

  املسك   عن عائشة قالت: كان أحب الطيب إىل رسول اهلل    [ 1157]احلديث:  

 .(7)والعود

قارورة وكانت    عن جابر قال: أهدى النّجايش إىل رسول اهلل    [ 1158]احلديث:  

 .(8)أول ما عملت له

 
 (  20( مسلم يف األدب)1) 

 (  7/338( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)2) 

 .  320/ 2( وأمحد 2791( الَتمذي)3) 

 ( 7/338ل اهلدى)( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سب4) 

 .  150/ 8( النسائي 5) 

 ( 7/339( رواه ابن أب شيبة وأبو داود والنّسائي وبقّي بن خملد، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/340( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)7) 

 ( 7/340( رواه أبو احلسن بن صخر، سبل اهلدى) 8) 
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ي يف الليلة  ؤإذا ر  كان رسول اهلل )عن اإلمام الصادق قال:   [ 1159]احلديث: 

 ( 1) الظلامء روئي له نور كأنه شقة قمر(

يفرق شعره؟ قال: ال،    اإلمام الصادق: أكان رسول اهلل  سئل    [ 1160]احلديث:  

 .(2)كان إذا طال شعره كان إىل شحمة اذنه الن رسول اهلل 

فرق، قال: ما    إلمام الصادق: إنم يزعمون أن النبي  قيل ل  [ 1161]احلديث:  

 .(3)ء متسك الشعرا وال كانت االنبي فرق النبي 

: فهل فرق  قيلإلمام الصادق: الفرق من السنة؟ قال: ال، قيل ل  [ 1162]احلديث:  

وليس من السنة؟ قال: من أصابه   : كيف فرق رسول اهلل قيل ؟ قال: نعم،  رسول اهلل 

: كيف؟ قال: إن رسول  قيلوإال فال،    يفرق كام فرق رسول اهلل    ما أصاب رسول اهلل  

ملا صد عن البيت وقد كان ساق اهلدي وأحرم أراه اهلل )الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد    اهلل  

أن اهلل   فعلم رسول اهلل ، احلرام إن شاء اهلل آمنني حملقني رؤوسكم ومقرصين ال َتافون 

سيفي له بام أراه، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان عىل رأسه حني أحرم، انتظارا حللقه يف  

وعده اهلل عزوجل، فلام حلقه مل يعد يف توفري الشعر، وال كان ذلك من قبله  احلرم حيث  

)(4 ) 

عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول اهلل أرسع إليك الشيب،    [ 1163]احلديث:  

 . (5) قال: شيبتني هود والواقعة واملرسالت وعم يتسائلون

 
 .  446: 1( اصول الكايف 1) 

 .  215: 2( فروع الكايف 2) 

 .  215: 2( فروع الكايف 3) 

 .  215: 2( فروع الكايف 4) 

 . 93: 1، اخلصال 141( االمايل: 5) 
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  عن ربيعة قال: سمعت أنسا يقول: كان يف رأس رسول اهلل   [ 1164]احلديث: 

 .(1)وحليته عرشون طاقة بيضآء

يكتحل باالثمد إذا   عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 1165]احلديث:  

 . (2) آوى إىل فراشه وترا وترا

: ما زال جربيل عليه  اإلمام الصادق قال: قال رسول اهلل    عن   [ 1166]احلديث:  

 .(3) السالم يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد واحفي

كان يكتحل قبل أن    عن اإلمام الصادق قال: إن رسول اهلل    [ 1167]احلديث: 

 .(4)ينام أربعا يف اليمنى، وثالثا يف اليرسى

كان يتطيب باملسك حتى    ل اهلل  إن رسو  : عن اإلمام الصادق [ 1168]احلديث:  

 .(6)يف مفارقه (5)يرى وبيصه

لرسوله اهلل    [ 1169]احلديث:   قال: كانت  الصادق  اإلمام  إذا هو    عن  ممسكة 

 .(7)برائحته توضأ أخذها بيده وهي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اهلل 

: كان يرى وبيص املسك يف مفرق رسول اهلل  اإلمام الكاظم  قال   [ 1170]احلديث:  

)(8)  

 
 .  246( أمايل ابن الشيخ: 1) 

 .  217: 2( فروع الكايف 2) 

 .  218: 2( فروع الكايف 3) 

 .  218: 2( فروع الكايف 4) 

 ( الوبيص: الربيق.  5) 

 .  223: 2( الفروع 6) 

 .  223: 2( الفروع 7) 

 .  223: 2( الفروع 8) 
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الصادق    [ 1171]احلديث:   اإلمام  اهلل  أعن  رسول  رأسه    ن  اشتكى  إذا  كان 

 .(1) وهو السمسم ، النجاستعط بدهن اجلل

ثالث خصال مل يكن يف    الباقر: كان يف رسول اهلل  قال اإلمام    [ 1172]احلديث:  

أحد غريه مل يكن له فئ، وكان ال يمر يف طريق فيمر فيه بعد يومني أو ثالثة إال عرف أنه قد  

ال يعرض عليه    مر فيه لطيب عرفه، وكان ال يمر بحجر وال بشجر إال سجد له، وكان  

 .(2) طيب إال تطيب به، ويقول: هو طيب رحيه، خفيف حممله

ينفق عىل الطيب أكثر    الصادق: كان رسول اهلل  قال اإلمام    [ 1173]احلديث:  

 .(3)مما ينفق عىل الطعام

الباهيل    [ 1174]احلديث:   قيس  النبي  أعن  بدهن    ن  يستعط  أن  حيب 

 .(4) السمسم

يكتحل يف عينه اليمنى ثالثا، ويف اليرسى ثنتني،    كان  روي أنه    [ 1175]احلديث:  

وكل حني، ومن فعل دون ذلك أو فوقه فال حرج، وربام اكتحل  وقال: من شاء اكتحل ثالثا  

 .(5)وهو صائم، وكانت له مكحلة يكتحل هبا بالليل، وكان كحله االثمد

ينظر يف املرآة، ويرجل مجته ويمتشط، وربام نطر  كان    روي أنه    [ 1176]احلديث:  

يتجمل الصحابه فضال عىل ِتمله ال  فيه، ولقد كان  املاء وسوى مجته  هله وقال ذلك  يف 

إىل   خيرج  وهو  مجته،  فيها  ويسوي  حجرتا  يف  ماء  فيها  ركوة  يف  ينظر  رأته  حني  لعائشة 

 
 .  226: 2( فروع الكايف 1) 

 .  35و 34( مكارم االخالق: 2) 

 . 34( مكارم االخالق: 3) 

 .  226: 2( فروع الكايف 4) 

 . 36( مكارم االخالق: 5) 
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أصحابه، فقالت: بأب أنت وامي تتمرأ يف الركوة وتسوي مجتك وأنت النبي وخري خلقه؟  

 .(1)فقال: إن اهلل تعاىل حيب من عبده إذا خرج إىل إخوانه أن يتهيأ هلم ويتجمل

ال يفارقه يف أسفاره قارورة الدهن واملكحلة  كان    روي أنه    [ 1177]احلديث:  

 . (2) واملقراض واملرآة واملسواك واملشط

أنه    [ 1178]احلديث:   واالبرة  كان    روي  اخليوط  أسفاره  يف  يفارقه  ال 

وكان  (4) والسيور  (3) واملخصف نعله،  وخيصف  ثيابه،  فيخيط   ،   استاك استاك  إذا 

  (5) عرضا 

 .(6)إذا غسل رأسه وحليته غسلهام بالسدر كان روي أنه    [ 1179]احلديث:  

، ويقول: إن  (7)حيب الدهن، ويكره الشعث  كان  روي أنه    [ 1180]احلديث:  

الدهن يذهب بالبؤس، كان يدهن بأصناف من الدهن، وكان إذا أدهن بدأ برأسه وحليته،  

الرأس قبل اللحية، وكان يدهن بالبنفسج ويقول: هو أفضل االدهان، وكان إذا    ويقول: إن 

يدهن   ثم يدهن رأسه، وكان  أنفه ويشمه،  يدخل يف  ثم  بشاربيه،  ثم  بدأ بحاجبيه،  أدهن 

 .(8) حاجبيه من الصداع، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن حليته 

أنه    [ 1181]احلديث:   باملدرى،  كان  روي  ولربام رسح    يمتشط ويرجل رأسه 

 
 . 36( مكارم االخالق: 1) 

 . 36( مكارم االخالق: 2) 

 .  ( املخصف: خمرز االسكاف3) 

 ( السيور مجع السري: قدة من اجللد مستطيلة. 4) 

 . 36( مكارم االخالق: 5) 

 . 34( مكارم االخالق: 6) 

 ( شعث الشعر: كان مغربا متلبدا.  7) 

 . 34( مكارم االخالق: 8) 
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يضع املشط حتت وسادته إذا امتشط به، ويقول: إن املشط    حليته يف اليوم مرتني، وكان  

يرسح حتت حليته أربعني مرة، ومن فوقها سبع مرات، ويقول: إنه    يذهب بالوباء، وكان  

 .(1)يزيد يف الذهن ويقطع البلغم

أنه    [ 1182]احلديث:   يتطيب باملسك حتى يرى وبيصه يف مفرقه،    كان  روي 

وكان    وكان   والعنرب،  املسك  وهو  الطيب  بذكور  وكان    يتطيب  بالغالية،  يتطيب 

، وكان يعرف يف الليلة املظلمة قبل أن يرى بالطيب، فيقال: هذا  (2)يستجمر بالعود القامري

 . (3)النبي 

 

 باالستئذان: ـ آدابه املتعلقة    2

 األحاديث الواردة يف ذلك:من 

إذا أتى باب   عن عبد اهلل بن برس املازين قال: كان رسول اهلل  [ 1183]احلديث:  

من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه األيمن أو األيرس،    البابقوم يميش مع اجلدار، ومل يستقبل  

يومئذ  ويقول: )السالم عليكم(، فإن أذن له وإال انرصف، وذلك أن الدور مل يكن عليها  

 .(4)ستور

عن زيد بن حراش قال: جاء رجل من بني عامر فاستأذن عىل    [ 1184]احلديث:  

خلادمه: )اخرج إىل هذا فعلمه    وهو يف البيت فقال: أألج؟ فقال رسول اهلل    رسول اهلل  

اهلل   الرجل ذلك من رسول  أأدخل؟( فسمع  السالم عليكم  قل  له:    االستئذان، فقل 

 
 . 34( مكارم االخالق: 1) 

 ( منسوب إىل قامر بالفتح ويروى بالكرس: موضع باهلند، ينسب اليه العود.  2) 

 . 34( مكارم االخالق: 3) 

 ( 5186( رواه أبو داود)4) 
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 .(1)فدخل فقال: السالم عليكم أأدخل؟ فأذن له رسول اهلل 

اهلل    [ 1185]احلديث:   أتيت رسول  قال:  أب،    عن جابر  دين كان عىل  أمر  يف 

 .(2) فقال: )من ذا؟( فقلت: أنا، فخرج وهو يقول: )أنا أنا( كأنه يكرههالباب فدفعت 

عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه يف الفتح بلبن وجذابة    [ 1186]احلديث:  

النبي    وضعابيس، والنبي   الوادي، قال: فدخلت ومل استأذن فقال  : )ارجع  بأعىل 

 ( 3) فقل السالم عليكم أأدخل؟(

،  عن سهل بن سعد أن رجال اطلع من جحر يف باب النبي    [ 1187]احلديث:  

قال: )لو أعلم أنك تنظر لطعنت به يف    مدرى حيك به رأسه فلام رآه النبي    ومع النبي  

 (4): )إنام جعل االستئذان من أهل البرص(عينك(، وقال النبي 

والظاهر أن الغرض من هذا هو التهديد، وليس القيام بذلك، وهلذا ال نرى الصحة  

فاستفتح    رسول اهلل    عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى بيتاملطلقة ملا ورد يف احلديث  

سهام أو عودا حمّددا فتوّخى ليفقأ عني األعراب،    من خصاصة الباب، فأخذ رسول اهلل  

  (5)فذهب فقال: )أما إنك لو ثبت لفقأت عينك(

يف منزلنا    عن قيس بن سعد بن عبادة قال: زارنا رسول اهلل    [ 1188]احلديث:  

خفّيا قال: فقلت: أال تأذن لرسول    فقال: )السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(، فرد سعد ردا 

 
 .  340/ 8( والبيهقي يف السنن الكربى 5177( رواه أبو داود)1) 

 (  2155/ 38)1697/ 3( ومسلم 6250)35/ 11( رواه البخاري 2) 

داود)3)  أبو  والَتم5176(  أمحد  2710ذي)(  السني    340/  8والبيهقي    414/  3(  يف    658وابن  والبخاري 

 ( 1081األدب)

 .  198/ 2( والدارمي 924( واحلميدي)41240)9( ومسلم يف األدب باب 1070( البخاري يف األدب املفرد)4) 

 .  227/ 1( والطرباين يف الكبري 1091والبخاري يف األدب) 60/ 8( النسائي 5) 
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 ( 1) : )قضينا ما علينا(فقال: ذره يكثر علينا من السالم، ثم قال رسول اهلل   اهلل 

إىل سعد فاستأذن   عن أم طارق موالة سعد قالت: جاء النبي    [ 1189]احلديث:  

قالت: فأرسلني سعد    فسكت سعد، ثم أعاد فسكت سعد، ثم أعاد فانرصف رسول اهلل  

 .(2)  إليه وقال إنه مل يمنعنا أن نأذن لك إال أردنا أن تزيد

ثالثا، كل ذلك يرد    عن ابن عمر أن رجال نادى رسول اهلل    [ 1190]احلديث:  

 (3)عليه: )لبيك لّبيك(

 بالتحية: ـ آدابه املتعلقة    3

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

كان إذا سلم سلم ثالثا حتى يفهم    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1191]احلديث:  

 .(4)عنه

كان رسول اهلل   وقال:   ، عن أنس أنه مر عىل صبيان فسلم عليهم [ 1192]احلديث:  

 (5) يفعله. 

أنس  [ 1193]احلديث:   اهلل    عن  رسول  أتى  فسلم    قال:  يلعبون  غلامن  عىل 

 .(6)عليهم

وأنا غالم يف غلامن فسلم    قال: انتهى إلينا رسول اهلل    عن أنس  [ 1194]احلديث:  

 
 ( 1073( البخاري يف األدب املفرد)1) 

 (  7/145( رواه ابن أب شيبة وأمحد، سبل اهلدى)2) 

 (  7/145و يعىل، سبل اهلدى)( رواه أب3) 

 (  7/146( رواه البخاري والَتمذي، سبل اهلدى)4) 

 (  7/146( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/146( رواه أبو داود، سبل اهلدى)6) 
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 .(1)علينا، فأخذ بيدي، فأرسلني برسالة، وقعد يف جدار، حتى رجعت

يف نسوة فسلم    ن أسامء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول اهلل  ع  [ 1195]احلديث:  

 .(2) علينا 

يف املسجد    ن أسامء بنت يزيد قالت: مر علينا رسول اهلل  ع  [ 1196]احلديث:  

 .(3)يوما ونحن عصبة من النساء قعود فألوى بيده يف التسليم

اهلل  [ 1197]احلديث:   عبد  بن  جرير  اهلل  ،  عن  رسول  فسلم    أن  بنساء  مر 

 .(4) عليهن

وأنا    مر ب رسول اهلل    عن أسامء بنت يزيد األنصارية قالت:   [ 1198]احلديث:  

 .(5)يف جوار أتراب يل فسلم علينا 

عن غالب القّطان عن رجل من بني نمري عن أبيه عن جده أنه    [ 1199]احلديث:  

: )عليك وعىل أبيك  فقال: إن أب يقرأ عليك السالم فقال رسول اهلل    أتى رسول اهلل  

 (6)السالم(

م  [ 1200]احلديث:   رهط  دخل  قالت:  عائشة  اهلل  عن  رسول  عىل  اليهود    ن 

فقالوا: السام عليك، فقال: )عليكم(، فقالت عائشة: الّسام عليكم، ولعنكم اهلل، وغضب  

أو مل تسمع    : )يا عائشة عليك بالرفق، وإياك والفحش(، قالت: عليكم، فقال رسول اهلل  

 
 ( 7/146( رواه أبو داود، سبل اهلدى)1) 

 ( 224)63وابن السني ص  357/ 4( أمحد 5204( أبو داود)2) 

 . 24/ 3( والبيهقي يف السنن الكربى 2697( الَتمذي)3) 

 ( 224)63وابن السني ص  357/ 4( أمحد 4) 

 (  7/146( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)5) 

  122/ 9( وابن أب شيبة 234وابن السني) 361/ 6والبيهقي يف السنن الكربى  366/ 5( وأمحد 5231( أبو داود)6) 

 .  258/ 7وأبو نعيم يف احللية 
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وال يستجاب  ما قالوا؟ قال: )أو مل تسمعي ما قلت؟ أنا رددت عليهم فيستجاب يل فيهم  

 (1)هلم يف(

مر يف املسجد وعصبة من النساء قعود    عن أسامء أن النبي    [ 1201]احلديث:  

 .(2)قال بيده اليمنى بالسالم

اهلل    [ 1202]احلديث:   رسول  إىل  كتب  املرشكني  من  رجال  إن  برزة  أب    عن 

 .(3) يرد عليه السالم بالسالم فكتب إليه النبي 

مر يف املسجد وعصبة من النساء قعود    عن أسامء أن النبي    [ 1203]احلديث:  

 .(4)قال بيده اليمنى بالسالم

  روي عن أب برزة إن رجال من املرشكني كتب إىل رسول اهلل    [ 1204]احلديث:  

 .(5) يرد عليه السالم بالسالم فكتب إليه النبي 

تبوك  [ 1205]احلديث:   قال يف حديث َتلفه عن  مالك  قال: نى    عن كعب بن 

وأسلم عليه فأقول يف نفيس هل حرك    عن كالمنا، وكنت أتى رسول اهلل    رسول اهلل  

بتوبة اهلل علينا حني صىل    شفتيه برد السالم أو ال؟ حتى قال حني ليلة، وأعلم رسول اهلل  

 .(6)الصبح

عن عبد اهلل بن عمر قال: مر رجل عليه ثوبان أمحران فسلم عىل    [ 1206]احلديث:  

 
 (  6401)200/ 11اري ( البخ 1) 

 .  41،  40/ 3( النسائي 2) 

 ( 7/147( رواه مسدد مرسال برجال ثقات، سبل اهلدى)3) 

 (  7/147( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/147( سبل اهلدى)5) 

 ( 7/147( رواه البخاري، سبل اهلدى)6) 
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 .(1)فلم يرد عليه رسول اهلل 

رد عليه السالم من غري أن جيهر بذلك، كام قال تعاىل:    وربام يكون رسول اهلل  

، وعدم جهره بالرد كان  [86]النساء:    ﴾َوإَِذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ُردُّوَها ﴿

 لغرض تربيته وتأديبه. 

عن عامر بن يارس قال: قدمت عىل أهيل ليال وقد تشققت يداي    [ 1207]احلديث: 

فسلمت عليه، فلم يرد عيل، ومل يرحب    فضّمخوين بالزعفران فعدوت إىل رسول اهلل  

فسل جئت  ثم  فغسلته،  فذهبت  قال:  عنك(،  هذا  )اغسل  وقال:  عيل  ب،  فرد  عليه  مت 

بالزعفر املتضّمخ  وال  الكافر  جنازة  حترض  ال  املالئكة  )إن  وقال:  ب،  وال  اورحب  ن 

 ( 2) اجلنب(

  عن أب سعيد اخلدري قال: أقبل رجل من البحرين إىل النبي    [ 1208]احلديث:  

فسلم فلم يرد عليه، ويف يده خاتم ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل حمزونا فشكا إىل  

اهلل   رسول  رأى  لقد  فقالت:  عليه    امرأته  فرد  ففعل  عد،  ثم  فألقها،  وخامتك  جبتك 

 (3)السالم فقال جئتك آنفا فأعرضت عني، قال: )كان يف يدك مجر من نار(

رس  [ 1209]احلديث:   مر  قال:  عيل  اهلل  عن  متخّلق    ول  رجل  فيهم  قوم  عىل 

بخلوق فنظر إليهم وسّلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل: أعرضت عني، فقال:  

 ( 4) )بني عينك مجرة(

يا    عن أب هريرة قال: قال رسول اهلل    [ 1210]احلديث:   )أتاين جربيل فقال: 

 
 (  7/147( رواه أبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/148( رواه أمحد وأبو داود، سبل اهلدى)2) 

 (  7/148( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)3) 

 (  7/148( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)4) 
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أتتك فاقرأ   إناء فيه طعام وإدام ورشاب فإذا هي  أتتك ومعها  رسول اهلل هذه خدجية قد 

 (1)عليها من رهبا السالم ومني، وبرشها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه. وال نصب(

ن اهلل تعاىل  إفقال:    عن أنس قال: جاء جربيل إىل رسول اهلل   [ 1211]احلديث: 

يقرأ عىل خدجية السالم، فقالت: إن اهلل عز وجل هو السالم وعىل جربيل السالم ورمحة اهلل  

 .(2)وبركاته

يف   عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إىل رسول اهلل   [ 1212]احلديث:  

بأعىل الوادي قال: فدخلت ومل أسلم، ومل أستأذن،    ي  الفتح بلبن وجذابة وبقل، والنب

 .(3)فقال: )ارجع فقل: السالم عليكم أأدخل؟( وذلك بعد ما أسلم صفوان

عن أب موسى وابن مسعود وأب سعيد اخلدري قالوا: خرجنا    [ 1213]احلديث:  

وهو يريد سعيد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له ثم سلم الثانية ثم    مع رسول اهلل  

الثالثة فلم يؤذن له فقال: قضينا ما علينا ثم رجع فأذن له سعد فقال: يا رسول اهلل والذي  

بعثك باحلق نبيا ما سلمت من مرة إال وأنا أسمع وأرد عليك، ولكن أحببت أن تكثر من  

 .(4)السالم عيّل وعىل أهل بيتي

جييء من الليل    عن املقداد بن األسود قال: كان رسول اهلل    [ 1214]احلديث:  

 .(5)فيسلم تسليام ال يوقظ نائام، ويسمع اليقظان

عن أب إسحاق قال: لقيت الرباء بن عازب فسلم عيل وأخذ    [ 1215]احلديث:  

 
 ( 7/148( رواه مسلم، سبل اهلدى)1) 

 (  7/148( رواه النسائي واحلاكم، سبل اهلدى)2) 

 .  414/ 3( وأمحد 2710( والَتمذي)5176وأبو داود) 241/ 7( ويف التاريخ 1081( رواه البخاري يف األدب)3) 

 (  7/149( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)4) 

 (  7/149( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)5) 
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ال أراك   بيدي وضحك يف وجهي، وقال: أتدري مل فعلت هذا بك؟ قلت: ال أدري، ولكن 

ففعل ب مثل الذي فعلت بك، فسألني فقلت    فعلت إال اخلري، قال: إنه لقيني رسول اهلل  

فقال: )ما من مسلمني يلتقيان فسلم أحدمها عىل صاحبه ويأخذ بيده ال    مثل الذي قلت يل، 

 ( 1)يأخذ بيده إال اهلل، فال يفَتقان حتى يغفر هلام(

إذا لقي الرجل من أصحابه   عن حذيفة قال: كان رسول اهلل   [ 1216]احلديث:  

 .(2)مسحه ودعا له

رجل من عنزة أنه قال ألب ذر حني سرّي من الشام: إين أريد  عن    [ 1217]احلديث:  

أن أسألك عن حديث من حديث رسول اهلل قال أبو ذر: إذن أخربك إال أن يكون رسا،  

يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إال    قلت: إنه ليس برس، هل كان رسول اهلل  

، فأتيته وهو  صافحني، وبعث إىل يوما ومل أكن يف البيت فلام جئت أخربت برسول اهلل  

 .(3)عىل رسير، فالتزمني فكأنه تلك أجوب أجود

النبي    [ 1218]احلديث:   يد  قبلوا  اليهود  من  قوما  أن  عّسال  بن    عن صفوان 

 .(4)ورجليه

 .(5)احلسن بن عيل  عن أب هريرة قال: قبل رسول اهلل   [ 1219]احلديث:  

اهلل    [ 1220]احلديث:   ناس من األعراب عىل رسول  قدم  قالت:    عن عائشة 

: )ولذلك أن  بل، فقال النبي  فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم قالوا: لكنا واهلل ما نق

 
 .  303، 289/ 4( أمحد 1) 

 . 169النسائي يف الطهارة باب ( 2) 

 .  168/ 5 أمحد( 3) 

 (  3705)1221/ 1( ابن ماجة 4) 

 ( 7/150( رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)5) 
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 ( 1)اهلل تعاىل نزع منكم الرمحة(

  عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه حديثًا برسول اهلل    [ 1221]احلديث:  

من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها ورحب هبا وقبلها، وأجلسها يف جملسه، وكان إذا  

دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده، ورحبت به، وقبلته وأجلسته يف جملسها، فدخلت عليه  

 .(2)يف مرضه الذي تويف فيه فرحب هبا وقبلها 

اس حيصة قلنا: كيف  ابن عمر قال: كنا يف غزاة فحاص الن  عن  [ 1222]احلديث: 

اهلل   رسول  فنزلت:    نلقى  فررنا؟  لِِقَتالٍ   ﴿ وقد  ًفا  ُمَتَحرِّ إِالَّ  ُدُبَرُه  َيْوَمئٍِذ  ْم  ِ ُيَوهلِّ   ﴾ َوَمْن 

من    فقلنا: ال نقدم املدينة، فال يرانا أحدا، فقلنا: لو قدمنا فخرج النبي    ،[ 16]األنفال:  

فقلنا: يا رسول اهلل نحن الفرارون، قال: )أنتم العكارون( فقلنا: بىل قال: )أنا   صالة الفجر

 (3)فئتكم(

فأخذنا    عن الوازع بن عامر قال: قدمنا فقبل ذلك رسول اهلل    [ 1223]احلديث:  

 .(4)بيديه ورجليه نقبلهام

 ـ آدابه املتعلقة باجللوس:   4

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

قالت:    [ 1224]احلديث:   خمرمة  بنت  قيلة  اهلل  )عن  رسول  قاعدا    رأيت 

 
 ( 7/150( رواه أمحد والبخاري ومسلم وابن ماجه، سبل اهلدى)1) 

 (  321( البخاري يف األدب)2) 

 ( 972ألدب)والبخاري يف ا  100/ 2( أمحد 3) 

 (  339( األدب املفرد ص)4) 
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 ( 2)((1)القرفصاء

اهلل    [ 1225]احلديث:   رسول  كان  قال:  أمامة  أب  جلس    عن  جلس  إذا 

 .(3)القرفصاء

أتيت رسول اهلل    [ 1226]احلديث:   فرأيته جالسا    عن حنظلة بن خذيم قال: 

 . (4)مَتبعا 

قال: كان رسول اهلل    [ 1227]احلديث:   الفجر    عن جابر بن صخرة  إذا صىل 

 .(5)تربع يف جملسه حتى تطلع الشمس

اهلل    [ 1228]احلديث:   )أتيت رسول  قال:  اهلجيمي  وهو    عن سليم بن جابر 

 ( 7) يف بردة فإن هّداهبا لعىل قدميه( (6)حمتب

اهلل    [ 1229]احلديث:   أن رسول  أب سعيد  بيديه،    عن  احتبى  جلس  إذا  كان 

 .(8)ونصب ركبتيه

بفناء الكعبة حمتبيا بيده    عن ابن عمر قال: رأيت رسول اهلل    [ 1230]احلديث:  

 
 ( القرفصاء: هي جلسة املحتبي، ويدير ذراعيه ويديه عىل ساقيه. 1) 

 (  2814( والَتمذي) 4847)176/ 5( أبو داود 2) 

 ( 7/152( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)3) 

 (  4846( أبو داود)4) 

 ( 7/152( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)5) 

ن يضم اإلنسان رجليه إىل بطنه إذا جلس، وجيمعهام بثوب إىل ظهره، ويشده عليه، وقد يكون االحتباء  ( االحتباء: هو أ6) 

 باليدين عوض الثوب. 

 (  7/152( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)7) 

 (  7/153( رواه أبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)8) 
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 .(1) هكذا

اهلل    [ 1231]احلديث:   قال: كان رسول  أب بن كعب  حيتبي عىل ركبتيه،    عن 

 .(2) وكان ال يتكئ

إذا جلس يف جملس احتبى    عن أب سعيد قال: كان رسول اهلل    [ 1232]احلديث:  

 .(3)بيديه

إذا جلس كثريا    عن عبد اهلل بن سالم قال: كان رسول اهلل    [ 1233]احلديث:  

 .( 4) يتحدث رفع طرفه إىل السامء

عن زر بن حبيش قال: جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن    [ 1234]احلديث:  

 . (5) وهو متكئ عىل برد له أمحر عّسال إىل رسول اهلل 

فرأيته متكئا   عن جابر بن سمرة قال: دخلت عىل رسول اهلل   [ 1235]احلديث:  

 . (6)عىل وسادة عىل يساره

متكئا عىل وسادة فيها    عن عائشة قالت: رأيت رسول اهلل    [ 1236]احلديث:  

 .(7)صور

وهو متوسد بردة له يف ظل    عن خّباب قال: أتينا رسول اهلل    [ 1237]احلديث:  

 
 ( 7/153( رواه البخاري، سبل اهلدى)1) 

 (  7/153( رواه احلسن بن سفيان، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/153( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/153( رواه البيهقي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/153( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)5) 

 (  7/153( رواه الدارمي والَتمذي وأبو عوانة وابن حبان وابن سعد وابن عدي، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/153( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)الكعبة

اهلل    [ 1238]احلديث:   رسول  خرج  قال:  األشعري  موسى  أب  إىل    عن  يوما 

ا  دخل  فلام  أثره،  يف  وخرجت  احلاجة  حوائط  من  وقلت  حائط  بابه،  عىل  جلست  حلائط 

فقض حاجته، وجلس عىل قّف البئر وكشف عن ساقيه،    ألكونن اليوم بواب رسول اهلل  

 .(2)وأدالمها يف البئر

ركبتيه بني يدي    عن أنس بن مالك قال: ما أخرج رسول اهلل    [ 1239]احلديث:  

جليس له قط، وال يبادر يده أحد قط فيَتكها حتى يكون هو يدعها، وما جلس إىل رسول  

 .(3)أحد قط فقام حتى يقوم، وما وجدت شيئا قط أطيب رحيا من رسول اهلل  اهلل 

يف أصحابه    عن كعب بن زهري قال: كان جيلس رسول اهلل    [ 1240]احلديث:  

حلقة ثم حلقة، وهو يف وسطهم، فيقبل عىل هؤالء فيحدثهم، ثم    مكان املائدة من القوم

 .(4) عىل هؤالء، ثم عىل هؤالء

اهلل    [ 1241]احلديث:   رسول  كان  قاال:  ذر  وأب  هريرة،  أب  بني    عن  جيلس 

  ظهراين أصحابه فتجيء العرب فال تدري أين هو؟ حتى تسأل، فطلبنا إىل رسول اهلل  

رب إذا رأوه، فبنينا له دّكانا من طني فكان جيلس عليه، وكنا  أن نجعل له حمال فتعرفه الع

 .(5)نجلس بجانبه سامطني

اهلل    [ 1242]احلديث:   أنه رأى رسول  متيم عن عمه  بن  مستلقيا يف    عن عباد 

 
 ( 7/153( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)1) 

 (  7/154( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/154( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/154أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)( رواه 4) 

 ( 7/154( رواه النسائي، سبل اهلدى)5) 



 

295 

 

 .(1)املسجد، واضعا إحدى رجليه عىل األخرى

يقوم من جملسه حتى    عن ابن عمر قال: ما كان رسول اهلل    [ 1243]احلديث:  

يدعو هبؤالء الدعوات ألصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معاصيك،  

ومن طاعتك ما تبّلغنا به جنتك، ومن اليقني ما هيون علينا مصيبات الدنيا، ومّتعنا بأسامعنا 

الوارث منا، واجعل ثأرنا عىل من ظلمنا، وانرصنا  وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله  

عىل من عادانا، وال ِتعل مصيبتنا يف ديننا، وال ِتعل الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال  

 ( 2)تسلط علينا من ال يرمحنا(

األسلمي  [ 1244]احلديث:   برزة  أب  قال  عن  اهلل  وغريه  كان رسول   :    يقول

أنت،   إال  إله  أال  أشهد  وبحمدك  اللهم  )سبحانك  املجلس:  من  يقوم  أن  أراد  إذا  بأخرة 

إليك(  وأتوب  فيام    ،أستغفرك،  تقوله  كنت  ما  قوال  تقول  إنك  اهلل  رسول  يا  رجل:  فقال 

كلامت علمنيهن جربيل كفارات  ):  فقال رسول اهلل  مض؟ أكفارة ملا يكون يف املجلس؟  

 ( 3) (خلطايا املجلس

إذا جلس جملسا أو صىل    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1245]احلديث:  

تكلم بكلامت، فسألته عن الكلامت فقال: )إن تكلم بخري كان طابعا عليهن إىل يوم القيامة،  

وإن تكلم برش كان كفارة له، سبحانك اللهم وبحمدك، ال إله إال أنت، أستغفرك، وأتوب  

 .(4)من جملسه إال غفر له ما كان منه يف املجلس أن يقوهلا حني يقوم  إليك(، 

 
 ( 7/154( رواه أمحد، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/155( رواه الَتمذي وابن الّسنّي واحلاكم، سبل اهلدى)2) 

لّدارمي  وا  222/  1( والطرباين يف الصغري  2879( وعبد الرزاق)3433والَتمذي)  420/  4،  450/  3( رواه أمحد  3) 

 .  1/  2/ 2وابن سعد  283/ 2

 ( 7/158( رواه حممد بن حييى بن أب عمر وابن أب الّدنيا والنسائي، سبل اهلدى)4) 
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جيلس ثالثا: القرفصاء وهو    قال: كان النبي  عيل  عن اإلمام    [ 1246]احلديث:  

يثني   يده يف ذراعه، وكان جيثو عىل ركبتيه، وكان  بيديه ويشد  يقيم ساقيه: ويستقبلهام  أن 

 .(1)مَتبعا قط رجال واحدة، ويبسط عليها االخرى، ومل ير 

اهلل    [ 1247]احلديث:   رسول  كان  قال:  أمامة  أب  جلس    عن  جلس  إذا 

 .(2)القرفصاء

جيلس ثالثا: جيلس القرفصاء وهي  كان    روي أن رسول اهلل    [ 1248]احلديث:  

يثني   يده يف ذراعه، وكان جيثو عىل ركبتيه، وكان  فيشد  بيديه  يقيم ساقيه، ويستقبلهام  أن 

 . (3)رجال واحدة ويبسط عليها االخرى، ومل ير مَتبعا قط، وكان جيثو عىل ركبتيه وال يتكئ

أنه    [ 1249]احلديث:   املسجد  روي  رجل  اهلل  دخل  وحده    ورسول  جالس 

: إن حق املسلم عىل املسلم  فتزحزح له، فقال الرجل: يف املكان سعة يا رسول اهلل، فقال  

 .(4)إذا رآه يريد اجللوس إليه أن يتزحزح له

إذا دخل منزال قعد   عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 1250]احلديث:  

 . (5) يف أدنى املجلس حني يدخل

ِتاه    [ 1251]احلديث:   جيلس  ما  أكثر  اهلل  رسول  كان  قال:  الصادق  اإلمام  عن 

 .(6)القبلة

 
 .  661: 2( اصول الكايف 1) 

 ( 16/241( بحار األنوار)2) 

 .  26و 25( مكارم االخالق: 3) 

 ( 16/240( بحار األنوار)4) 

 ( 16/240( بحار األنوار)5) 

 ( 16/240وار)( بحار األن6) 
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قال: إذا أتى أحدكم جملسا    أن رسول اهلل    ،عن اإلمام الصادق  [ 1252]احلديث:  

 .(1) فليجلس حيث ما انتهى جملسه 

قال: إذا قام أحدكم من جملسه منرصفا    روي أن رسول اهلل    [ 1253]احلديث:  

 .(2) فليسلم، فليس االوىل بأوىل من االخرى

أنه قال: إذا قام أحدكم من جملسه ثم رجع    روي عن النبي    [ 1254]احلديث:  

 .(3)فهو أوىل بمكانه

النبي    [ 1255]احلديث:   أنه قال: أعطوا املجالس حقها، قيل: وما    روي عن 

حقها؟ قال: غضوا أبصاركم، وردوا السالم، وارشدوا االعمى، وأمروا باملعروف، وانوا  

 .(4)عن املنكر

 : يش بامل ـ آدابه املتعلقة    5

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

اهلل    [ 1256]احلديث:   رسول  كان  قال:  عيل  من    عن  ينحدر  كأنام  مشى  إذا 

 .(7)من صخرة (6)وإذا مشى كأنام يتقّلع (5)صبب

 
 ( 16/240( بحار األنوار)1) 

 ( 16/241( بحار األنوار)2) 

 ( 16/241( بحار األنوار)3) 

 ( 16/241( بحار األنوار)4) 

 املوضع املنحدر من األرض، وذلك دليل عىل رسعة مشيه، ألن املنحدر ال يكاد يثبت يف مشيه.  :( الّصبب5) 

( التّقّلع: االنحدار من الّصبب، والتقلع من األرض قريب بعضه من بعض، أراد أنه كان يستعمل التثبت وال يبني منه 6) 

وأن امليش،  قوة  به  وأراد  ومبادرة شديدة،  استعجال،  احلالة  يميش  يف هذه  قويا، ال كمن  رفعا  األرض  من  يرفع رجليه  كان  ه 

 اختياال، ويقارب خطوه، فإن ذلك من ميش النّساء.  

 ( 7/158( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)7) 
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إذا مشى كأنام ينحدر من صبب    عن عيل قال: كان رسول اهلل    [ 1257]احلديث:  

 .(1) وإذا مشى فكأنام يميش يف صعد

إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنام ينحّط    عن عيل قال: كان رسول اهلل    [ 1258]احلديث:  

 .(2)من صبب

إذا مشى مال تقّلعا    عن هند بن أب هالة قال: كان رسول اهلل    [ 1259]احلديث:  

يتكّفأ تكّفؤا، ويميش هونا ذريع املشية كأنام هيوي يف صبب، إذا التفت التفت مجيعا، يسوق  

 .(3)أصحابه ويبدر، يبدأ من لقيه بالسالم

إذا مشى مشى جمتمعا    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 1260]احلديث:  

 .(4)ليس فيه كسل

اهلل    [ 1261]احلديث:   رسول  كان  قال:  جابر  الناس    عن  هرول  مشى  إذا 

 .(5)وراءه

اهلل    [ 1262]احلديث:   رسول  مع  قال: صليت  عمر  بن  اهلل  عبد  املغرب    عن 

مرسعا قد حفزه النفس قد حرس    فرجع من رجع، وعّقب من عّقب، فجاء رسول اهلل  

امء، يباهي بكم املالئكة(،  عن ركبتيه، فقال: )أبرشوا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب الس

 .(6)يقول: انظروا عبادي قد قضوا فريضة رهبم ينتظرون أخرى

 
 ( 7/158( رواه البخاري يف األدب وابن سعد، سبل اهلدى)1) 

 .  606/ 2واحلاكم  270/ 3( أمحد 2) 

 ( 7/159( رواه البيهقي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/159( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/159( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)5) 

 .  197/ 2( وأمحد 801( ابن ماجة)6) 
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  عن أب هريرة قال: ما رأيت أحدا أرسع مشية من رسول اهلل    [ 1263]احلديث:  

 .(1) فكأنام األرض تطوى له: كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وأنه لغري مكَتث

اهلل    [ 1264]احلديث:   رسول  مع  أميش  كنت  قال:  هريرة  أب  جنازة،    عن  يف 

أميش فإذا مشيت سبقني فأهرول فأسبقه، فالتفت إىل رجل جلنبي فقلت: تطوى األرض  

 .(2)له وللخليل إبراهيم عليهام السالم

إذا مشى أرسع حتى هيرول    قال يزيد بن مرثد: كان رسول اهلل    [ 1265ديث:  ]احل 

 .(3)الرجل وراءه فال يدركه

 .(4) ظل يف شمس وال قمر قال ذكوان: مل ير لرسول اهلل   [ 1266]احلديث:  

 .(5)إذا مشى يتوكأ عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 1267]احلديث:  

قال: كان رسول اهلل    [ 1268]احلديث:   إذا    عن أب احلكم سيار بن أب سيار 

 .(6)مشى مشى ميش الّسوقي، ليس بالعاجز وال الكسالن

كان إذا مشى مشى جمتمعا ليس    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1269]احلديث:  

 .(7)فيه كسل

إذا مشى أرسع    عن مرثد بن أب مرثد قال: كان رسول اهلل    [ 1270]احلديث:  

 
 ( 7/158والَتمذي، سبل اهلدى) 350/ 2( رواه أمحد 1) 

 (  7/158( رواه أبو بكر بن أب شيبة، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/90ل اهلدى)( رواه ابن سعد، سب3) 

 ( 2/90( رواه احلكيم الَتمذي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/158( رواه أبو داود، سبل اهلدى)5) 

 .  48/ 3( رواه ابن سعد 6) 

 .  328/ 1( أمحد 7) 
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 .(1)حتى هيرول الرجل فال يدركه

ال يلتفت إذا مشى، وكان ربام    عن جابر قال: كان رسول اهلل    [ 1271]احلديث:  

 .(2)تعلق رداؤه بالشجرة أو باليشء فال يلفت، وكانوا يضحكون، وكانوا قد أمنوا التفاته

 .(3)إذا التفت التفت مجيعا  ن عيل قال: كان رسول اهلل ع  [ 1272]احلديث:  

 .(4)يقبل مجيعا، ويدبر مجيعا  ن عيل قال: كان رسول اهلل ع  [ 1273]احلديث:  

إذا التفت التفت    عن هند بن أب هالة قال: كان رسول اهلل    [ 1274]احلديث:  

 .(5)مجيعا، وإذا أدبر أدبر مجيعا 

التفت التفت مجيعا،    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1275]احلديث:   إذا 

 .(6)وإذا أدبر أدبر مجيعا 

يلمح بمؤخر عينيه وال    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1276]احلديث:  

 .(7)يلفت

 .(8)يقبل معا، ويدبر معا  عن أب هريرة قال: كان رسول اهلل   [ 1277]احلديث:  

 .(9)إذا التفت التفت مجيعا   عن أب أمامة قال: كان رسول اهلل    [ 1278]احلديث:  

 
 .  100/ 2/ 1( ابن سعد 1) 

 ( 7/159( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/159( رواه البخاري يف األدب، وابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/160( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/160( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/160( رواه أبو بكر بن أب خيثمة، سبل اهلدى) 6) 

 ( 7/160( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)7) 

  (7/160( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)8) 

 ( 7/160( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)9) 
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 .(1)ال يلتفت إال مجيعا  عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل   [ 1279]احلديث:  

 .(2) يميش حافيا وناعال عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل   [ 1280]احلديث:  

: جئت يوما من خارج ورسول  ـ وروي عن غريه ـ قال   عن عيل   [ 1281]احلديث: 

يصيل يف البيت، والباب عليه مغلق فاستفتحت فتقدم ففتح يل، ثم رجع القهقرى    اهلل  

 .(3)إىل الصالة، فأتم صالته

عن بريدة األسلمي قال: خرجت ذات يوم يف حاجة، وإذا أنا   [ 1282]احلديث:  

 .( 4)يميش بني يدّي، فأخذ بيدي، فانطلقنا نميش مجيعا  بالنبي 

)يا أبا أمامة:    فقال:  عن أب أمامة قال: أخذ بيدي رسول اهلل    [ 1283]احلديث:  

   (5)من املؤمنني من يلني له قلبي(

فأشار إيل فأتيته    عن أب برزة األسلمي قال: رآين رسول اهلل   [ 1284]احلديث: 

 .(6) فأخذ بيدي فانطلقنا نميش مجيعا 

آخذا    عن بشري بن اخلصاصية قال: كنت أمايش رسول اهلل    [ 1285]احلديث:  

بيده، فقال: )يا ابن اخلصاصية ما أصبحت تنقم عىل اهلل تبارك وتعاىل، وأصبحت متايش  

رسوله آخذا بيده؟( قلت: ما أصبحت أنقم عىل اهلل تعاىل شيئا، قد أعطاين اهلل تعاىل كل  

 .(7)خري

 
 ( 7/160( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/160( رواه البزار، سبل اهلدى)2) 

 (  7/160( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/160( رواه أمحد، سبل اهلدى)4) 

 .  177/ 8( الطرباين يف الكبري 5) 

 .  177/ 8( الطرباين يف الكبري 6) 

 (  429والبخاري يف األدب)  80/ 4والبيهقي يف السنن الكربى  31/ 2والطرباين يف الكبري  84283/ 5( أمحد 7) 
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وهو آخذ بيد أب ذر، فقال:    عن أنس قال: خرج رسول اهلل   [ 1286]احلديث:  

 ( 1) أعلمت أن بني أيدينا عقبة كؤودا ال يصعدها إال املخّفون()يا أبا ذر 

   .(2)يمشون أمامه عن جابر قال: كان أصحاب رسول اهلل    [ 1287]احلديث:  

مر بجدار مائل فأرسع امليش    عن أب هريرة أن رسول اهلل    [ 1288]احلديث:  

  (3)فقيل له، فقال: )إين أكره موت الفوات(

مرسعا، ونحن قعود    عن ابن عباس قال: أقبل رسول اهلل    [ 1289]احلديث:  

أقبلت إليكن مرسعا ألخربكم    حتى أفزعنا رسعته إلينا فلام انتهى إلينا سّلم، ثم قال: )قد 

 (4)بليلة القدر، فالتمسوها يف العرش األواخر(

إذا مشى تكفأ    عن عيل بن أب طالب قال: كان رسول اهلل    [ 1290]احلديث:  

 .(5)بعده مثلهتكفؤا كأنام يتقلع من صبب، مل أر قبله وال 

إذا خرج مشى أصحابه أمامه،    عن جابر قال: كان رسول اهلل    [ 1291]احلديث:  

 .(6)وتركوا ظهره للمالئكة

اهلل    [ 1292]احلديث:   رسول  كان  قال:  عباس  ابن  مشيا    عن  مشى  مشى  إذا 

 .(7)يعرف أنه ليس بميش عاجز وال بكسالن

 
 ( 7/161( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 .  302/ 3( أمحد يف املسند 2) 

 .  356/ 2( رواه أمحد 3) 

 (  813( البخاري يف األدب املفرد)4) 

 ( 16/236( بحار األنوار)5) 

 ( 16/236نوار)( بحار األ 6) 

 ( 16/236( بحار األنوار)7) 
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 .(1)جلسنا حلقة عن أنس بن مالك قال: كنا إذا أتينا النبي   [ 1293]احلديث:  

ال يدع أحدا يميش معه إذا كان راكبا حتى    روي أن رسول اهلل    [ 1294]احلديث:  

قوم من    حيملهم معه، فإن أبى قال: تقدم أمامي، وأدركني يف املكان الذي تريد، ودعاه  

أهل املدينة إىل طعام صنعوه له والصحاب له مخسة، فأجاب دعوتم، فلام كان يف بعض  

ل السادس: إن القوم مل  الطريق أدركهم سادس فامشاهم، فلام دنوا من بيت القوم قال للرج

 . (2)يدعوك، فاجلس حتى نذكر هلم مكانك ونستأذنم بك

 بالسفر: ـ آدابه املتعلقة    6

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

إذا أراد سفرا قال: )اللهم بك   عن عيل قال: كان رسول اهلل    [ 1295]احلديث: 

 (3)أصول، وبك أجول، وبك أسري(

أن خيرج يف السفر    عن ابن عباس قال: كان إذا أراد رسول اهلل    [ 1296]احلديث:  

قال: )اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ بك الّضبنة يف  

آبة املنقلب، اللهم اقبض لنا األرض، وهون  السفر، اللهم إين أعوذ بك من وعث السفر، وك

 ( 4) علينا السفر(

، كان إذا استوى عىل بعريه خارجا  عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1297]احلديث:  

َر َلنَا َهَذا َوَما  ﴿  إىل سفر محد اهلل عز وجل، وسبح، وكرب ثالثا، ثم قال: ُسبَْحاَن الَِّذي َسخَّ

اّللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل    [ 13]الزخرف:   ﴾ ُمْقِرننِيَ ُكنَّا َلُه 

 
 ،.  22و 21( مكارم االخالق: 1) 

 ( 16/236( بحار األنوار)2) 

 ( 7/419( رواه البّزار، وأمحد، سبل اهلدى)3) 

 (  7/419( رواه مسدد وابن أب شيبة، وأمحد، والطرباين، والبزار، سبل اهلدى)4) 
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يف   الصاحب  أنت  اللهم  األرض،  بعد  عنّا  واطو  هذا،  علينا سفرنا  هّون  اللهم  ترىض  ما 

لربنا   عابدون،  آئبون  فيهن:  وزاد  قاهلن،  رجع  وإذا  واملال،  األهل  يف  واخلليفة  السفر، 

 ( 1)ساجدون(

وجيوشه إذا علوا الّثنايا كربوا،    عن ابن عمر قال: إن النبي    [ 1298]احلديث:  

 . (2) وإذا هبطوا سجدوا فوضعت الصالة عىل هذا

إذا خرج إىل سفر قال: )اللهم    عن الرباء قال: كان رسول اهلل    [ 1299]احلديث:  

يشء قدير، اللهم  بّلغ بالغا يبلغ خريا، ومغفرة منك ورضوانا، بيدك اخلري، إنك عىل كل  

السفر، واطولنا األرض،   اللهم هون علينا  السفر، واخلليفة يف األهل،  الصاحب يف  أنت 

 (3)اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة املنقلب(

سفرا قط إال قال    عن أنس بن مالك قال: مل يرد رسول اهلل    [ 1300]احلديث:  

ليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم أنت  حني ينهض من جلوسه: )اللهم بك انترشت، وإ

رجائي، اللهم اكفني ما أمّهني، وما ال أهتم له، وما أنت أعلم به مني، وزودين التقوى،  

 ( 4) واغفر يل ذنبي، ووجهني للخري حيث ما توجهت(

أردفه عىل دابته، فلام استوى    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1301]احلديث:  

ثالثا، ومحد ثالثا، وسبح ثالثا وهلل اهلل واحدة، ثم استلقى عليه    عليها كرب رسول اهلل 

يضحك، ثم أقبل عليه، فقال: )ما من راكب دابته فيصنع كام صنعت إال أقبل اهلل عز وجل  

 
 ( 7/419( رواه أمحد، والبخاري ومسلم، سبل اهلدى)1) 

 (  7/419( رواه الَّتمذي، سبل اهلدى)2) 

 (  7/419( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)3) 

 (  7/419( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)4) 
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 ( 1) يضحك إليه(

ذا سافر، فأدركه الليل  إ  عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل    [ 1302]احلديث:  

قال: )يا أرض: رب ورّبك اهلل، أعوذ باهلل من رشك، ورش ما فيك، ورش ما خلق فيك، ورش  

ما دب عليك، أعوذ باهلل من رّش كّل أسد، وأسود، وحيه، وعقرب، ومن رش ساكن البلد،  

 ( 2)ومن والد وما ولد(

اهلل    [ 1303]احلديث:   رسول  كان  قال:  أنس  نش  عن  عال  األرض  إذا  من  زا 

 (3)يقول: )اللهم لك الرشف عىل كل رشف، ولك احلمد عىل كل حال(

كان إذا رأى قرية يريد دخوهلا    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1304]احلديث:  

قال: )اللهم بارك لنا فيها ثالث مرات، اللهم ارزقنا جناها، وحببنا إىل أهلها، وحبب صالح  

 ( 4) أهلها إلينا(

ملا أرشف عىل خيرب قال ألصحابه:    عن صهيب أن رسول اهلل    [ 1305]احلديث:  

لت، ورب األرضني السبع  )تقدموا فقال: ثم اتفقوا، اللهم رب السموات السبع وما أظل

وما أقلت ورب الشياطني وما أضلت ورب الرياح وما ذرت إين أسألك خري هذه القرية،  

 (5)اقدموا باسم اهلل(. وخري أهلها وأعوذ بك من رشها، ورش ما فيها.

إذا نزل منزال مل يرحتل منه حتى    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1306]احلديث:  

 
 ( 7/419)( رواه أمحد، سبل اهلدى 1) 

 ( 7/422( رواه اخلرائطي، سبل اهلدى)2) 

 (  7/422( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/422( رواه أمحد، وأبو داود، والطرباين، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/422( رواه الطرباين، وأبو يعىل والنسائي يف الكربى، سبل اهلدى)5) 
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 .(1)يوّدعه بركعتني

إذا نزل منزال يف    عن فضالة بن عبيد قال: كان رسول اهلل    [ 1307]احلديث:  

 .(2)سفر أو دخل بيته مل جيلس حتى يركع ركعتني

ال يدخل حتى يصيل    عن أنس بن مالك قال: كان رسول اهلل    [ 1308]احلديث:  

 .(3)وإن كان نصف النهار الظهر، قيل: يا أبا محزة، وإن كان نصف النهار؟ قال:

كان إذا دخل مكة قال: )اللهم منايانا  عن ابن عمر أن النبي  [ 1309]احلديث:  

 .( 4) أن يموت يف غري دار هجرته كره  هبا حتى َترجنا منها(،

إذا أقبل من سفر غزو أو    عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل    [ 1310]احلديث:  

حج، أو عمرة، يكرب عىل كل رشف من األرض ثالث تكبريات، ثم يقول: )ال إله إال اهلل،  

 َقِديٌر، آئبون تائبون، عابدون 
ٍ
ء وحده ال رشيك له، َلُه املُْْلُك َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىل ُكلِّ يَشْ

 ( 5)وهزم األحزاب وحده(ساجدون، لربنا حامدون، صدق اهلل وعده، ونرص عبده، 

حني أقبل من حّجته دخل املدينة،    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1311]احلديث:  

 .(6)وأناخ عىل باب مسجده، ثم دخل، فركع فيه ركعتني، ثم انرصف إىل بيته

اهلل    [ 1312]احلديث:   رسول  أن  عباس  ابن  قال:    عن  الرجوع  أراد  إذا  كان 

)تائبون عابدون لربنا حامدون(، فإذا دخل عىل أهله قال: )توبا توبا لربنا أوبا ال يغادر علينا  

 
 ( 7/422ى، واحلاكم واخلرائطي، سبل اهلدى)( رواه ابن أب شيبة، وأبو يعىل، والبيهقي يف الكرب 1) 

 ( 7/423( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/423( رواه أمحد، وأبو داود، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/423( رواه البزار والطرباين، وأمحد، سبل اهلدى)4) 

 (  7/424( رواه أمحد، والبخاري ومسلم، ومالك، وأبو داود، والَتمذي وغريهم، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/424( رواه أبو داود، سبل اهلدى)6) 
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 ( 1)حوبا(

فلام دنا من املدينة  عن كعب بن مالك قال: دخل رسول اهلل   [ 1313]احلديث:  

أعوذ بك م إين  اللهم  لربنا حامدون،  تائبون عابدون  )آئبون  السفر، وكآبة  قال:  ن وعثاء 

 ( 2) املنقلب، وسوء املنظر يف األهل واملال(

إذا سافر فأقبل    عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اهلل    [ 1314]احلديث:  

 ( 3)راجعا إىل املدينة يقول: )آئبون، لربنا حامدون، لربنا عابدون(

كان إذا كان يف سفر وأسحر يقول:    عن أب هريرة أن النبي    [ 1315]احلديث:  

)سمع سامع بحمد اهلل ونعمته وحسن بالئه علينا اللهم ربنا صاحبنا وأفضل علينا، عائذا  

 (4)باهلل من النار(

إىل اليمن خرج رسول اهلل    عن معاذ قال: ملا بعثني رسول اهلل    [ 1316يث:  ]احلد 

  معه يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول اهلل (5)حتت راحلته. 

األنصار  [ 1317]احلديث:   من  رجل  اهلل    عن  رسول  فقال:    أن  رجال،  ودع 

 .(6))زّودك اهلل التقوى، وغفر لك، ويرس لك اخلري حيث ما كنت

ابن عمر، قال: أرسلني رسول اهلل    [ 1318]احلديث:   يف حاجة يل فأخذ    عن 

 ( 7)بيدي، وقال: )أستودع اهلل دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك(

 
 (  7/424( رواه الّطرباين والبّزار وأمحد، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/424( رواه البخاري، وأبو داود، سبل اهلدى) 2) 

 ( 7/424( رواه البزار والطرباين، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/423( رواه مسلم، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/426( رواه أمحد، وأبو يعىل، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/426( رواه مسدد، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/426( رواه أمحد، وأبو داود، والَتمذي والنسائي، واحلاكم، والبيهقي، سبل اهلدى)7) 
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الّرهاوي، قال: ملا عقد يل رسول    [ 1319]احلديث:   عىل قومي    اهلل  عن قتادة 

: )جعل اهلل التقوى رداءك، وغفر ذنبك، ووجهك  أخذت بيده فودعته، فقال رسول اهلل  

 ( 1) للخري حيث ما توجهت(

فقال: إين أريد    عن ابن عمر قال: جاء غالم إىل رسول اهلل    [ 1320]احلديث:  

، فرفع رأسه إليه، فقال: )يا غالم زودك  هذه الناحية للحج، قال: فمشى معه رسول اهلل  

 (2)اهلل التقوى، ووجهك يف اخلري(، يف رواية: )للخري، وكفاك اهلم(

، فقال: )استودعك  عن أب هريرة قال: ودعني رسول اهلل    [ 1321]احلديث:  

 ( 3) اهلل الذي ال تضيع ودائعه(

: إين أريد أن أسافر  عن أب هريرة أن رجال قال لرسول اهلل    [ 1322]احلديث:  

فأوصني، قال: )عليك بتقوى اهلل، والتكبري عىل كل رشف(، فام وىّل الرجل قال: )اللهم  

 (4)أطوله البعيد، وهّون عليه السفر(

أريد سفرا    فقال: يا رسول اهلل    جاء رجل إىل رسول اهلل    [ 1323]احلديث:  

فزّودين قال: )زودك اهلل التقوى(، قال: زّودين قال: )وغفر ذنبك(، قال: زودين، بأب أنت  

 (5)وأمي، قال: )ويرس لك اخلري حيث ما كنت(

يف العمرة،    عن أنس وابن عمر أن عمر استأذن رسول اهلل    [ 1324]احلديث:  

 
 ( 7/426( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/426( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/426دى)( رواه ابن ماجه، سبل اهل3) 

 ( 7/426( رواه أمحد، والَتمذي والنسائي، سبل اهلدى)4) 

 (  7/426( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)5) 



 

309 

 

 ( 1))يا أخي: أرشكنا يف صالح دعائك، وال تنسنا( فأذن له، وقال: 

اهلل    [ 1325]احلديث:   رسول  كان  قال:  ثوبان  عهده    عن  آخر  كان  إذا سافر 

 .(2)بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة

يوم اخلميس يف    عن كعب بن مالك قال: خرج رسول اهلل    [ 1326]احلديث:  

  غزوة تبوك، وكان حيب أن خيرج يوم اخلميس، ويف رواية عنه قال: فام كان رسول اهلل  

 رواية عن أب طاهر املخّلص عنه أنه كان يقول: فام كان  خيرج يف سفر إال يوم اخلميس، ويف

 .(3)خيرج إىل سفر، وال يبعث عنه بعثا إال يوم اخلميس رسول اهلل 

يستحب أن يسافر يوم    عن أم سلمة قالت: كان رسول اهلل    [ 1327]احلديث:  

 .(4)اخلميس

كان يستحب إذا أراد    عن بريدة بن احلصيب أن رسول اهلل    [ 1328]احلديث:  

 .(5)سفرا أن خيرج يوم اخلميس

إذا قدم من سفر بات باملعّرس    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1329]احلديث:  

 .(6)حتى يتغدى

خيرج من باب الّشجرة،    عن أب هريرة قال: كان رسول اهلل    [ 1330]احلديث:  

 .(7) وخيرج من طريق املعّرس

 
 ( 7/427( رواه أمحد، وأبو داود، والَتمذي وابن ماجة، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/427( رواه أمحد، والبيهقي يف الشعب، سبل اهلدى)2) 

 (  7/419رائطي، سبل اهلدى)( رواه البخاري والطرباين وأبو داود واخل 3) 

 ( 7/419( رواه الطرباين، وأبو الشيخ، سبل اهلدى) 4) 

 (  7/419( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/424( رواه أبو داود، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/424( رواه البزار، سبل اهلدى)7) 
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 . (1)ال يطرق أهله طروقا  عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 1331]احلديث:  

بليل    (2)إذا سافر فعّرس  عن أب قتادة قال: كان رسول اهلل    [ 1332]احلديث:  

 .(3) اضطجع عىل يمينه، وإذا عّرس قبل الصبح نصب ذراعيه، ووضع رأسه عىل كفيه

اهلل    [ 1333]احلديث:   رسول  أن  الشعبي  طالب،    عن  أب  بن  جعفر  تلقى 

 .(4)فالتزمه، وقبل ما بني عينيه

،  عن ابن عمر أن غالما حج، فلام قدم سلم عىل رسول اهلل    [ 1334]احلديث:  

 ( 5) فرفع رأسه إليه، وقال: )يا غالم قبل اهلل حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك(

كان إذا سافر فأراد أن يتطوع    عن أنس بن مالك أن النبي    [ 1335]احلديث:  

 .(6)استقبل القبلة بناقته، ثم كرب، ثم صىل، وجه ركابه

كان يسبح عىل ظهر ناقته حيث    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1336]احلديث:  

 .(7)كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله

إذا قدم من سفر    عن عبد اهلل بن جعفر قال: كان رسول اهلل    [ 1337]احلديث:  

تلّقي بصبيان أهل بيته، وأنه قدم من سفر فسبق ب إليه، فحملني بني يديه ثم جيء بأحد  

 .(8)ابني فاطمة، فأردفه خلفه فدخلنا املدينة ثالثة عىل دابة

 
 (  7/424( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)1) 

 ليل للنوم والراحة. ( التّعريس: نزول املسافر بال2) 

 ( 7/423( رواه مسلم، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/427( رواه أبو داود، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/427( رواه الطرباين، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/427( رواه أبو داود، سبل اهلدى)6) 

 (  7/427( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)7) 

  (7/375( رواه ابن أب شيبة، وابن منده، سبل اهلدى)8) 
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قدم من سفره فاستقبله    عن موّرق عن موىل هلم أن رسول اهلل    [ 1338]احلديث:  

 . (1) عيل، فحمل أكربمها خلفه، ومحل أصغرمها بني يديه عبد اهلل بن جعفر، واحلسني بن

، وقد محل قثام بني يديه،  عن ابن عباس قال: أتى رسول اهلل   [ 1339]احلديث: 

 .(2)والفضل خلفه

دابة وأركب قثام بني يديه    عن عكرمة قال: ركب رسول اهلل    [ 1340]احلديث: 

 .(3) وأردف الفضل خلفه

إذا سافر، وغزا أردف كل يوم    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1341]احلديث:  

 .(4)رجال من أصحابه

كان    [ 1342]احلديث:   كيف  جالس  وأنا  أسامة  سئل  قال:  الزبري  بن  عروة  عن 

، (6)، فإذا وجد فجوة نّص ( 5)يسري يف حجة الوداع؟ قال: كان يسري العنق  رسول اهلل  

 .(7) والنص فوق العنق  قال هشام: 

اهلل    [ 1343]احلديث:   رسول  أن  أنس  قال:    عن  ونشزا  أكمة  صعد  إذا  كان 

 (8) )اللهم لك الرّشف عىل كل رشف، ولك احلمد عىل كل حال( 

اهلل    [ 1344]احلديث:   رسول  كان  قال:  جابر  فريجئ    عن  السري  يف  يتخلف 

 
 ( 7/375( رواه مسدد، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/375( رواه أمحد، والبخاري ومسلم، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/375( رواه ابن املبارك يف الزهد، سبل اهلدى) 3) 

 ( 7/376( رواه أمحد والبخاري وأبو يعىل، سبل اهلدى)4) 

 ( العنق: نوع من السري يف إرساع. 5) 

 ( النص: حتريك الدابة إىل أقىص سريها.  6) 

 (  7/421( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)7) 

 ( 7/421( رواه أمحد، سبل اهلدى)8) 



 

312 

 

 . (1) الضيف، ويردفه ويدعو هلم

  عن أب سعيد اخلدري قال: بينام نحن يف سفر مع رسول اهلل  [ 1345]احلديث:  

: )من كان  إذا جاء رجل عىل راحلة، فجعل يرصف بعريه يمينا وشامال، فقال رسول اهلل  

ال ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به عىل من ال زاد    معه فضل ظهر فليعد به عىل من

 .(2)له(، فذكر من أصناف املال ما ذكره، حتى يرينا أنه ال حق ألحد منه يف فضل

قال:  [ 1346]احلديث:   أنس  اهلل    عن  رسول  السفر    كان  يف  الفجر  صىل  إذا 

 .(3)مشى

يف نقب من تلك النّقاب   عن عقبة قال: بينام أقود رسول اهلل  [ 1347]احلديث:  

)أال تركب    أن أركب مركبه، قال:   إذا قال: )أال تركب يا عقبة؟( فأجللت رسول اهلل  

 . (4)عقبة؟( فأشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة، ونزلت، وركب رسول اهلل  

عن حسن بن خارجة األشجعي قال: قدمت املدينة يف جلب    [ 1348]احلديث:  

فقال: )أجعل لك عرشين صاعا من متر، عىل أن تدل أصحاب عىل    أبيعه فأتى ب النبي  

العرشين، ثم    طريق خيرب(، ففعلت فلام قدم رسول اهلل   خيرب وفتحها جئت فأعطاين 

 .(5)أسلمت

كان إذا أخذ يف طريق    الرضا قال: إن رسول اهلل  اإلمام  عن    [ 1349]احلديث: 

 
 ( 7/421( رواه أبو داود، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/421( رواه أمحد، ومسلم، وأبو داود، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/421( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/421سبل اهلدى)( رواه النسائي، 4) 

 ( 7/427( رواه الطرباين، سبل اهلدى)5) 
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 .(1)رجع يف غريه

ا  [ 1350]احلديث:   كان اذا    إن الناس رووا أن رسول اهلل    :لرضا سئل اإلمام 

ما انه  أ أخذ يف طريق رجع يف غريه، فكذا كان يفعل؟ فقال: نعم، وأنا أفعله كثريا فافعله،  

 .(2)أرزق لك

إذا خرج يف الصيف من    كان النبي  )عن اإلمام الصادق قال:    [ 1351]احلديث:  

 (4) ((3) البيت خرج يوم اخلميس، وإذا أراد أن يدخل يف الشتاء من الربد دخل يوم اجلمعة

 : والرشب   باألكل ـ آدابه املتعلقة    7

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

 باألكل: أ ـ آدابه املتعلقة  

اهلل    [ 1352]احلديث:   لرسول  أهديت  قال:  برش  بن  اهلل  عبد  فجثا    عن  شاة 

عىل ركبتيه فأكل، فقال أعراب: ما هذه اجللسة؟ فقال: )إن اهلل تعاىل جعلني    رسول اهلل  

 ( 5)عبدا كريام، ومل جيعلني جبارا عنيدا(

اهلل    [ 1353]احلديث:   رسول  أن  جحيفة  أب  آكل    عن  )ال  عنده:  لرجل  قال 

 (6)متكئا( أو قال: )وأنا متكئ(

رس  [ 1354]احلديث:   أتى  قال:  عبيد  بن  اهلل  عبد  اهلل  عن  فقالت    ول  بطعام 

 
 .  420: 1( فروع الكايف 1) 

 . 147( كتاب الروضة: 2) 

 ( وروي إيضا كان دخوله وخروجه ليلة اجلمعة. 3) 

 .  228: 2( فروع الكايف 4) 

 ( 7/164( رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه، سبل اهلدى)5) 

 (  164/ 7ود والَتمذي وابن ماجة وابن سعد، سبل اهلدى)( رواه البخاري وأمحد وأبو دا6) 
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عائشة: يا نبي اهلل لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته إىل األرض حتى  

كاد يمس هبا األرض، وقال: )بل آكل كام يأكل العبد وأنا جالس كام جيلس العبد، فإنام أنا  

 .(1)حيتفز عبد( قال: وكان رسول اهلل 

إذا لقم أول لقمة قال: )يا    عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل   [ 1355]احلديث:  

 ( 2) واسع املغفرة(

إذا اشَتى حلام قال ألهله:    عن جابر قال: كان رسول اهلل    [ 1356]احلديث:  

 ( 3))أكثروا املرق، وتعاهد جريانك(

: )إن أحب الطعام إيّل ما كثرت  عن جابر قال: قال رسول اهلل    [ 1357]احلديث:  

 ( 4)عليه األيدي(

 . (5) كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه  عن عائشة أن رسول اهلل    [ 1358]احلديث:  

اهلل    [ 1359]احلديث:   اهلل  عن فرقد صاحب رسول  قال: رأيت رسول   ،  

 .(6) يأكل عىل مائدته

اهلل    [ 1360]احلديث:   لرسول  أهدى  أنه  بن برش  اهلل  عبد  والطعام    عن  شاة، 

يومئذ قليل، فقال ألهله: )اطبخوا هذه الشاة، وانظروا إىل هذا الدقيق فاخبزوه، واطبخوا  

للنبي   وكانت  قال:  عليه(،  فلام    وأثردوا  رجال،  أربعة  حيملها  الغّراء،  هلا  يقال  قصعة 

 
 (  7/165( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/165( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)2) 

 .  156، 149/ 52377/ 3( أمحد 3) 

 .  81/ 2وأبو نعيم يف تاريخ أصفهان  1983/ 5( ابن عدي يف الكامل 4) 

 ( 1085( وعبد الرزاق)19216( وأمحد)591( وابن ماجة)88( سنن أب داود يف الطهارة باب)5) 

 ( 7/166( رواه البخاري يف تارخيه وأبو الشيخ، سبل اهلدى)6) 
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القصع بتلك  أت  الضحى  سبحة  وسّبحوا  حتى  أصبح  الناس  أكثر  فإذا  عليها  والتقوا  ة، 

: )إن اهلل تعاىل جعلني عبدا  ، فقال أعراب ما هذه اجللسة؟ فقال رسول اهلل  رسول اهلل  

: )كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتا  كريام، ومل جيعلني جبارا عنيدا( ثم قال رسول اهلل  

ه لتفتحن عليكم أرض فارس  يبارك لكم فيها(، ثم قال: )خذوا فكلوا فو الذي نفيس بيد

 (1)والروم حتى يكثر الطعام فال يذكر عليه اسم اهلل تعاىل(

اهلل    [ 1361]احلديث:   رسول  أن  جويرية  حتى    عن  احلار  الطعام  يكره  كان 

 .(2)يذهب فوره ودخانه

حتى    [ 1362]احلديث:   ثردت غطته شيئا  إذا  كانت  أنا  بكر  أب  بنت  أسامء  عن 

 (3))إنه أعظم للربكة( يقول:  يذهب فوره، ثم تقول: إين سمعت رسول اهلل 

فجعلت له    عن خولة بنت قيس قالت: دخل عيل رسول اهلل    [ 1363]احلديث:  

ال نصرب عىل حر  خزيرة فقدمتها إليه. فوضع يده فيها فوجد حرها، فقبضها فقال: )يا خولة  

وضع يده فيها احَتقت فقال: )حّس(    ويف رواية فقربت له عصيدة يف تور، فلام  وال برد(،

  (4)ثم قال: )إن ابن آدم إن أصابه حر قال حس، وإن أصابه برد قال: حس(

أتى بصحفة تفور فأرسع يده    عن أب هريرة أن رسول اهلل    [ 1364]احلديث:  

 (5)فيها، ثم رفع يده فقال: )إن اهلل عز وجل مل يطعمنا نارا(

قال: )أبردوا بالطعام احلار،    أن رسول اهلل  وغريه  عن أنس    [ 1365]احلديث:  

 
 .  116/ 4م ( واحلاك3275( وابن ماجة)18( أبو داود يف األطعمة باب)1) 

 ( 7/167( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

 .  280/ 7والبيهقي يف السنن الكربى  118/ 4واحلاكم  350/ 6( أمحد 3) 

 (  7/167( رواه الطرباين والبيهقي، سبل اهلدى)4) 

 .  391/ 10وابن عساكر كام يف التهذيب  58/ 2( الطرباين يف الصغري 5) 
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 ( 1) فإن الطعام احلار ال بركة فيه(

كان ال ينفخ يف الطعام وال يف    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1366]احلديث:  

 .(2)الرشاب

دخل حائطا لبعض األنصار    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1367]احلديث:  

 .(3)فجعل يأكل الرطب فيأكل وهو يميش وأنا معه

كان يأكل قائام وقاعدا وينرصف    عن عائشة أن رسول اهلل    [ 1368]احلديث:  

 .(4)عن يمينه وشامله

عىل خوان، وال يف سكرّجة    عن أنس قال: ما أكل رسول اهلل    [ 1369]احلديث:  

 .(5) وال خبز له مرقق، قال يونس فقلت لقتادة فعالم كان يأكل؟ قال عىل هذه السفرة

ه، فلام انتهينا  بيدي إىل منزل  عن جابر قال: أخذ رسول اهلل    [ 1370]احلديث:  

أخرجوا لنا طبقا عليه فلق من خبز قال: )ما من أدم؟( قالوا: ال يشء غري خل، قال: )نعم  

 .  (6)األدم اخلل(، قال جابر: فام زلت أحبه منذ سمعته من رسول اهلل 

إذا قرب   قال: كان رسول اهلل  عن رجل خدم رسول اهلل   [ 1371]احلديث:  

 (7)إليه طعامه قال: )باسم اهلل(

وهو يأكل طعاما،   عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول اهلل   [ 1372]احلديث:  

 
 ( 7/168لطرباين يف األوسط، سبل اهلدى)ا( 1) 

 ( 7/168( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/168( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/168( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 4) 

 ( 6450، 5415، 5386( البخاري)5) 

 (  21( والنّسائي يف اإليامن باب)2052/  166)1622/ 3( مسلم 6) 

 ( 7/170أمحد، سبل اهلدى) ( رواه7) 
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 .(1)يسمي عند ثالث لقم، عند كل لقمة مرة، ثم يميض فيه حتى يأت عليه

كان يأكل الطعام يف ستة نفر من    عن عائشة أن رسول اهلل    [ 1373]احلديث:  

: )أما إنه لو سّمى لكفاكم، فإذا  أعراب فأكله بلقمتني، فقال رسول اهلل    أصحابه فجاء

 (2)باسم اهلل أوله وآخره( أكل أحدكم فليذكر اسم اهلل، فإن نيس أن يذكر اسم اهلل فليقل:

قالوا:    عن أب رمثة وحبيش بن حرب أن أصحاب رسول اهلل    [ 1374]احلديث:  

يا رسول اهلل إنا نأكل وال نشبع، قال: )لعلكم تتفرقون(، قالوا: نعم، قال: )اجتمعوا عىل  

 (3)طعامكم، واذكروا اسم اهلل تبارك وتعاىل يبارك لكم فيه(

ا مل يضع  طعام  حرضنا مع رسول اهلل    عن حذيفة قال: كنا إذا  [ 1375]احلديث:  

فيضع يده، ولقد حرضنا معه مرة طعاما فجاءت جارية    أحد منّا يده حتى يبدأ رسول اهلل  

يدها ثم جاء أعراب كأنام    كأنا تدفع فذهبت لتضع يدها يف الطعام، فأخذ رسول اهلل  

: )إن الشيطان يستحل  يدفع فذهب ليضع يده يف الطعام فأخذ بيده، فقال رسول اهلل  

الطعام الذي ال يذكر اسم اهلل عليه، وإنه جاء هبذه يستحل هبا، فأخذت بيدها، فجاء هذا  

 ( 4) األعراب يستحل به فأخذت بيده، والذي نفيس بيده إن يده يف يدي مع أيدهيام(

كان يأكل بثالث أصابع،    عن عامر بن ربيعة أن رسول اهلل    [ 1376]احلديث:  

 .(5)ويلعقهن إذا فرغ

يأكل بأصابعه   عن كعب بن عجرة قال: رأيت رسول اهلل    [ 1377]احلديث:  

 
 ( 7/170( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

 (  1858)288/ 4( والَتمذي 3767)139/ 4وأبو داود   94/ 2والدارمي  265، 246، 208/ 6( أمحد 2) 

 ( 7/171( رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة، سبل اهلدى)3) 

 (  3286)1093/ 2ماجة  ( وابن3764)138/ 4وأبو داود  501/ 3( أمحد 4) 

 ( 7/171( رواه البزار، سبل اهلدى)5) 
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أن   أراد  حني  الثالث  أصابعه  يلعق  رأيته  ثم  والوسطى،  تليها  والتي  باإلهبام  الثالث، 

 .(1)ها، ويلعق الوسطى، ثم التي تليها، ثم اإلهباميمسحها، قبل أن يمسح

قال: كان رسول اهلل    [ 1378]احلديث:   إذا أكل لعق أصابعه،    عن أب هريرة 

 ( 2)وقال: )آه لعق األصابع بركة(

كان يأكل بثالث أصابع،    عن كعب بن مالك أن رسول اهلل    [ 1379]احلديث: 

 .(3)فإذا فرغ لعقها، ولفظ أب بكر: يأكل بثالث أصابع، وال يمسح يده حتى يلعقها 

كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه   عن عروة بن الزبري أن النبي    [ 1380]احلديث:  

 .(4)الثالث: اإلهبام واللتني تليها 

قال: )إذا أكل أحدكم طعاما    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1381]احلديث:  

 (5)فال يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها(

 . (6) أمر بلعق الصحفة عن ابن عباس أن رسول اهلل   [ 1382]احلديث:  

اهلل    [ 1383]احلديث:   رسول  رأيت  قال:  عجرة  بن  كعب  بثالث    عن  يأكل 

 .(7) أصابع، قال هشام بن عروة: اإلهبام، والتي تليها، والوسطى 

إذا أكل أكل بثالث    عن عبد اهلل بن عامر قال: كان رسول اهلل    [ 1384]احلديث:  

 
 ( 7/171( رواه الطرباين وابن سعد وأبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/171( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

 ( 2032/  131)1605/ 3( مسلم 3) 

 (  2031/ 130()2031/  129)1605/ 3( ومسلم 5456)577/ 9( البخاري 4) 

 ( 7/172( رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/172( رواه الطرباين، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/172( رواه أبو سعيد بن األعراب واحلكيم الَّتمذي، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)أصابع، ويستعني بالرابعة

إذا أكل طعاما لعق أصابعه    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1385]احلديث:  

يدعها   وال  وليأكلها  األذى،  عنها  فليمط  أحدكم  لقمة  وقعت  )إذا  وقال:  الثالث، 

  (2)للشيطان(، وأمر بسلت القصعة وقال: )إنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة(

كان إذا أكل الطعام واإلدام أكل بثالث   عن عائشة أن النبي  [ 1386]احلديث:  

 . (3) أصابع

اهلل    [ 1387]احلديث:   رسول  يمني  كانت  قالت:  حفصة  ورشبه    عن  ألكله 

 .(4) ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وكان جيعل شامله ملا سوى ذلك

: )ليأكل أحدكم بيمينه،  عن أب هريرة قال: قال رسول اهلل    [ 1388]احلديث:  

ه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه فإن الشيطان يأكل بشامله، ويرشب بشامله،  وليرشب بيمين 

 (5) ويأخذ بشامله، ويعطي بشامله( 

عن سلمة بن األكوع أن رجال يسمى برس بن راعي العري أكل    [ 1389]احلديث:  

)ال استطعت(ـ  ما منعه    بشامله فقال: )كل بيمينك( قال: ال أستطيع قال:  عند رسول اهلل  

 .(6) إال الكرب ـ فام رفعها إىل فيه

طعاما    عن محزة بن عمر األسلمي قال: أكلت مع رسول اهلل    [ 1390]احلديث:  

 
 (  7/172الشافعي، سبل اهلدى) ( رواه أبو بكر1) 

 .  1607/ 3( مسلم 2) 

 ( 7/172( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)3) 

 .  288/ 6( رواه أمحد 4) 

 (  2305/ 6( وابن عدي يف الكامل)3266( ابن ماجة)5) 

 ( 2021/  107)1599/ 3( مسلم 6) 
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 ( 1) فقال: )كل بيمينك، وكل مما يليك، واذكر اسم اهلل(

عن عمرو بن أب سلمة قال: كنت غالما يف حجر رسول اهلل    [ 1391]احلديث:  

  وكانت يدي تطيش يف الصحفة فقال يل رسول اهلل ،  ،يا غالم سم اسم اهلل تعاىل( :

 ( 2) وكل بيمينك، وكل مما يليك فام زالت تلك طعمتي(

بيدي    [ 1392]احلديث:   أخذ  قال:  أبيه  عن  ذؤيب  بن  عكراش  بن  اهلل  عبد  عن 

فانطلق إىل بيت أم سلمة فقال: )هل من طعام( فأوتينا بجفنة كثرية الّثريد    رسول اهلل  

من بني يديه، فقبض    والودك فأكلنا منها، فخبطت بيدي يف نواحيها، وأكل رسول اهلل  

بيده اليرسى عىل يدي اليمنى، ثم قال: )يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد(،  

ـ شك عبد اهلل ـ فجعلت آكل من بني يدي، وجالت    أو الرطبفأوتينا بطبق فيه ألوان التمر  

 ( 3)يف الطبق فقال: )يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غري لون واحد( يد رسول اهلل 

اهلل    [ 1393]احلديث:   رسول  أن  الغفاري  احلكم  يف    عن  يده  وضع  إذا  كان 

 .(4)القصعة أو يف اإلناء مل ِتاوز أصابعه موضع كفه

يكره أن يأخذ من رأس    عن سلمى قالت: كان رسول اهلل    [ 1394]احلديث:  

 .(5)الطعام

حيتّز من    عن عمرو بن أمية أن أباه أخربه أنه رأى رسول اهلل   [ 1395]احلديث:  

كتف شاة يف يده، فدعي إىل الصالة فألقاها والسكني الذي حيتز هبا، ثم قام إىل الصالة ومل  

 
 ( 7/173( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 2022/  108)1599/ 3( ومسلم 5376)521/ 9( البخاري 2) 

 ( 3274)1089/ 2( وابن ماجة  1848)283/ 4( الَتمذي 3) 

 ( 7/174( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/174( رواه الطرباين، سبل اهلدى)5) 
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 .(1)يتوضأ

ذات ليلة، فأمر بجنب    عن املغرية بن شعبة قال: ضفت النبي    [ 1396]احلديث:  

منه، فجاء بالل يؤذنه بالصالة، فألقى الشفرة وقال: ما    فشوي، فأخذ الشفرة فجعل حيّز يل

له تربت يداه، وقام يصيل وكان شارب وفاء، فقصه يل عىل سواك، أو قال أقصه لك عىل  

 . (2)سواك

أتى بتمر عتيق، فجعل يفّتشه بإصبعه خيرج    عن أنس أن النبي    [ 1397]احلديث:  

 .(3)السوس منه

عىل أب، فقربنا إليه   عن عبد اهلل بن برس قال: نزل رسول اهلل    [ 1398]احلديث:  

 .(4)طعاما ورطبا فأكل منهام

قال: مل يكن رسول اهلل    [ 1399]احلديث:   ابن عباس  ينفخ يف طعام وال    عن 

 . (5) رشاب وال يتنفس يف اإلناء

ني  أن يقرن الرجل بني مترت   عن ابن عمر قال: نى رسول اهلل    [ 1400]احلديث:  

 .(6) إال أن يستأذن أصحابه، قال شعبة: اإلذن من قول ابن عمر

أن يقام عن الطعام حتى    عن عائشة قالت: نى رسول اهلل    [ 1401]احلديث:  

 .(7)يرفع

 
 (  355/  93)274/ 1( ومسلم 5408()208)311/ 1( رواه البخاري 1) 

 ( 168حديث) 79( والَتمذي يف الشامئل ص 188)131/ 1وأبو داود  252/ 4( رواه أمحد 2) 

 (  3333)1106/ 2( وابن ماجة 3832)174/ 4( رواه أبو داود 3) 

 ( 2042/ 146)1615/ 3( رواه مسلم 4) 

 (  7/175( رواه الطرباين وابن ماجه، سبل اهلدى)5) 

 ( 2045/  151)1617/ 3( ومسلم 2489)131/ 5( رواه البخاري 6) 

 (  3294( ابن ماجة)7) 
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اهلل    [ 1402]احلديث:   رسول  قال  قال:  عمر  ابن  املائدة  عن  وضعت  )إذا   :

جليسه وال من ذروة القصعة، فإنام تأتيه الربكة  فليأكل الرجل مما يليه، وال يأكل مما بني يدي  

القوم،   من أعالها، وال يقوم رجل حتى ترفع املائدة، وال يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ 

 ( 1) وليعذر، فإن ذلك خيجل جليسه، فيقبض يده، وعسى أن تكون له يف الطعام حاجة(

بطعام   عن أسامء بنت يزيد بن السكن قالت: أتى رسول اهلل  [ 1403]احلديث:  

 (2)فقلنا ال نشتهيه، فقال: )ال ِتمعن كذبا وجوعا(

فقال له: )كف    رسول اهلل    عن ابن عمر قال: ِتشأ رجل عند  [ 1404]احلديث:  

 (3)عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة(

عن أب جحيفة قال: أكلت ثريدة بلحم سمني فأتيت رسول اهلل    [ 1405]احلديث:  

    وأنا أِتّشأ فقال رسول اهلل  اكفف عنا جشاءك، أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا( :

فام أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، وكان  يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة(،

 .(4)إذا تغذى ال يتعشى وإذا تعشى ال يتغذى

طعاما قط إن اشتهاه   عن أب هريرة قال: ما عاب رسول اهلل  [ 1406]احلديث:  

 .(5) أكله، وإال تركه

ال يذم ذواقا وال    كان رسول اهلل  )عن هند بن أب هالة قال:    [ 1407]احلديث: 

 
 ( 7/175( رواه ابن ماجة والبيهقي يف الشعب، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/175( رواه ابن ماجه، سبل اهلدى)2) 

 ( 3350( وابن ماجة)2478( رواه الَتمذي)3) 

 ( 7/176( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 

 ( 2064/  187)1632/ 3( ومسلم 5409)547/ 9اري ( رواه البخ5) 
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 (2) ((1) يمدحه

بإناء أو قعب فيه لبن    عن أنس بن مالك قال: أتى رسول اهلل    [ 1408]احلديث:  

  (3))أدمان يف إناء ال آكله وال أحّرمه( وعسل فقال: 

 ( 4) قال: )ائتدموا ولو باملاء(  عن ابن عمر أن رسول اهلل   [ 1409]احلديث:  

سلامن    [ 1410]احلديث:   اهلل  عن  رسول  قبله  عن  بالوضوء  الطعام  )بركة   :

 (5)والوضوء بعده(

عن أب هريرة قال: دعا رجل من األنصار من أهل قباء رسول    [ 1411]احلديث:  

 .(6) فانطلقنا معه فلام طعم غسل يديه اهلل 

اهلل    [ 1412]احلديث:   أنه أكل مع رسول  بن ذؤيب  ثريدا كثري    عن عكراش 

أتينا بامء فغسل رسول اهلل   ثم  ببل كفيه    الودك ثم أكل عقبه مترا، قال:  ثم مسح  يديه 

 .(7)ووجهه وذراعيه ورأسه

قال: )من أحب أن يكثر خري بيته    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1413]احلديث:  

 ( 8)فليتوضأ إذا حرض غذاؤه، وإذا رفع(

اهلل    [ 1414]احلديث:   أكل رسول  قال:  أب هريرة  كتف شاة فمضمض    عن 

 
 ( أي كان ال يصف الطعام بطيب أو فساد، إن كان فيه. 1) 

 (  7/177( رواه الَتمذي يف الّشامئل، سبل اهلدى)2) 

 .  122/ 4( رواه احلاكم 3) 

 .  340/ 7( رواه اخلطيب يف التاريخ 4) 

 .  107ـ   106/ 4( واحلاكم 1846)281/ 4 ( والَتمذي3761)136/ 4وأبو داود  441/ 5( رواه أمحد 5) 

 ( 7/178( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/178( رواه الَتمذي وابن ماجة وأبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)7) 

 .  2084/ 6( وابن عدي يف الكامل 3260( رواه ابن ماجة)8) 
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 .(1)وغسل يديه

عن جابر أنه سئل عن الوضوء مما مست النار قال: كنا يف زمن    [ 1415]احلديث:  

وسواعدنا   النبي   أكّفنا  إال  مناديل  لنا  يكن  مل  وجدناه  فإذا  الطعام،  نجد  ما  وقليال 

 .(2)وأقدامنا، ثم نصيل وال نتوضأ

كان إذا فرغ من طعامه،    عن أب سعيد اخلدري أن رسول اهلل    [ 1416]احلديث:  

 (3)ويف رواية: )إذا أكل أو رشب قال: )احلمد هلل الذي أطعمنا وأسقانا، وجعلنا مسلمني(

اهلل    [ 1417]احلديث:   أن رسول  أيوب  أب  قال:    عن  رشب  أو  أكل  إذا  كان 

 ( 4))احلمد هلل الذي أطعم، وسقى وسّوغه وجعل له خمرجا(

كان إذا رفع مائدته قال: )احلمد   رسول اهلل  عن أب أمامة أن   [ 1418]احلديث:  

مباركا فيه(، ويف رواية:  الذي كفانا وآوانا غري مكفي، وال    هلل محدا كثريا طيبا  )احلمد هلل 

 ( 5)عنه ربنا( موّدع، وال مستغنى

كان إذا فرغ من    أن رسول اهلل    عن رجل خدم رسول اهلل    [ 1419]احلديث:  

طعامه قال: )اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك احلمد عىل  

 (6)ما أعطيت(

اهلل    [ 1420]احلديث:   أن رسول  الرمحن بن عوف  إذا فرغ من    عن عبد  كان 

 
 ( 7/178( رواه ابن ماجه، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/178جة، سبل اهلدى)( رواه البخاري ومسلم وابن ما2) 

 ( 193)89( ويف الشامئل ص 3456)508/ 5( والَتمذي 3850)187/ 4وأبو داود  98، 32/ 3( رواه أمحد 3) 

 ( 285)264( والنسائي يف عمل اليوم والليلة ص 3851)187/ 4( رواه أبو داود 4) 

 (  5458)581/ 9( رواه البخاري 5) 

 ( 459وابن السني) 327، 62/ 4( رواه أمحد 6) 
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طعامه قال: )احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا، احلمد هلل الذي كفانا وآوانا، احلمد هلل الذي  

 ( 1) نعم علينا وأفضل، أسألك برمحتك أن ِترينا من النار(أ

يقول عند    عن احلارث بن احلارث قال: سمعت رسول اهلل    [ 1421]احلديث:  

فراغه من طعامه: )اللهم لك احلمد، أطعمت وسقيت، وأرويت، لك احلمد غري مكفور،  

 (2) وال موّدع، وال مستغنى عنك ربنا(

كان يقول إذا فرغ من طعامه:    عن أب سلمة أن رسول اهلل    [ 1422]احلديث:  

هلل الذي أنعم علينا  )احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا، احلمد هلل الذي كفانا وآوانا، واحلمد  

 (3)وأفضل، نسأله برمحته أن جيرينا من النار، فرّب غري مكفّي ال جيد منقلبا وال مأوى(

عن أب هريرة قال: دعا رجل من األنصار أهل قباء رسول اهلل    [ 1423]احلديث:  

  ا فانطلقنا، فلام طعم وغسل يديه قال: )احلمد هلل الذي يطعم وال يطعم، مّن علينا فهدان

وال   مكافأ  وال  رب،  موّدع  غري  الذي  هلل  احلمد  أبالنا  حسن  بالء  وكل  وسقانا،  وأطعمنا 

مكفور وال مستغنى عنه، احلمد هلل الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الرشاب وكسانا من  

العري، وهدانا من الضالل، وبرّصنا من العمى، وفضلنا عىل كثري من خلقه تفضيال، احلمد  

 (4)ني(هلل رب العامل

جاء إىل سعد بن عبادة فجاء بخبز    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1424]احلديث:  

اهلل   رسول  فأكل  األبرار،  وزيت  الصائمون، وأكل طعامكم  عندكم  )أفطر  قال:  ثم   ،

 
 ( 7/179( رواه البزار، سبل اهلدى)1) 

 (  2842وعبد الرزاق يف املصنف) 304/ 3( الطرباين يف الكبري 2) 

 ( 7/179( رواه ابن أب شيبة والبزار، سبل اهلدى) 3) 

 . 287/ 7والبيهقي  138/ 3( رواه أمحد 4) 
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 (1)وصّلت عليكم املالئكة(

فذكر احلديث.    عن عبد اهلل بن برس قال: نزل علينا رسول اهلل    [ 1425]احلديث:  

 ( 2) وفيه فقال أب: ادع لنا، فقال: )اللهم بارك هلم فيام رزقتهم، واغفر هلم وارمحهم(

  عن جابر قال: كنت جالسا يف ظل داري فمر ب رسول اهلل    [ 1426]احلديث: 

فأشار إيّل فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه: زينب بنت جحش أو أم  

سلمة، فدخل ثم أذن يل فدخلت، وعليها احلجاب، فقال: )هل من غذاء؟( قالوا: ثالثة  

صا فوضعه بني يديه، وأخذ  قر  أقرصة من شعري فوضعت عىل يشء، فأخذ رسول اهلل  

اآلخر فوضعه بني يدي، ثم أخذ الثالث فكرسه ثنتني، فجعل نصفه بني يديه، ونصفه اآلخر  

 .(3)بني يدي

البيت فرأى كرسة    عن عائشة قالت: دخل عيل رسول اهلل    [ 1427]احلديث:  

ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: )يا عائشة أحسني جوار نعم اهلل، فإنا قّل ما نفرت  

 (4)عن أهل بيت فكادت ترجع إليهم(، ويف رواية: )عن قوم فعادت إليهم(

قال: )أكرموا اخلبز،    عن عبد اهلل بن أم حرام أن رسول اهلل    [ 1428]احلديث:  

يتبع ما يسقط من  فإن اهلل تعاىل   أنزله من بركات السامء وسخر له بركات األرض، ومن 

 ( 5) السفرة غفر له(

اهلل    [ 1429]احلديث:   رسول  عن  مرفوعًا  الدرداء  أب  )قوتوا    عن  قال: 

 
 .  242/ 6وأبو نعيم يف احللية  546/ 1( واحلاكم 479( رواه ابن السني)1) 

 ( 7907وعبد الرزاق) 118/ 3( وأمحد 1747( وابن ماجة)3854( رواه أبو داود)2) 

 ( 3318( وابن ماجة)169( رواه مسلم)3) 

 (  353( رواه ابن ماجة)4) 

 .  122/ 4واحلاكم  12/ 8( رواه البخاري يف التاريخ 5) 
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 (2)يبارك لكم فيه( (1)طعامكم

اهلل    [ 1430]احلديث:   رسول  رأى  هل  له:  قيل  أنه  سعد  بن  سهل    خبز   عن 

النقي حتى لقي اهلل، فقيل: هل كانت لكم مناخل عىل   النقي؟ فقال: ما رأى رسول اهلل 

  ؟ فقال: ما كانت لنا مناخل، قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعري؟ قال: عهد رسول اهلل  

 .(3)كنا ننفخه فيطري منه ما يطري ثم نعجنه

 .(4)خبزا مرّققا   عن أنس قال: ما أكل رسول اهلل   [ 1431]احلديث:  

أخذ    عن يوسف بن عبد اهلل بن سالم قال: رأيت رسول اهلل    [ 1432]احلديث:  

 ( 5)كرسة من خبز شعري فوضع عليها مترة وقال: )هذه أدم هذه(

عن سهل بن سعد أنه أهدي له صحفة نقي يعني حّواري فقال:    [ 1433]احلديث:  

؟ قال: ال، وال رآه بعينه،  ما هذا؟ إن هذا الطعام ما رأيته، قيل: ما كان يأكله رسول اهلل  

 .(6)إنام كان يطحن له الشعري، فينفخ نفختني، ثم يوضع فيأكله

، إنام  ل اهلل  عن سلمى قالت: ما كان لنا مناخل عىل عهد رسو  [ 1434]احلديث:  

 .(7) كنا ننسف الشعري إذا نسفنا نسفا 

اهلل    [ 1435]احلديث:   رسول  عيل  دخل  قالت:  عائشة  من    عن  )هل  فقال: 

 
إبراهيم بن عبد اهلل بن اجلنيد أحد رواته: سمعت بعض أهل العلم يفرسها قال: هنا تصغري األرغفة، وقال يف    ( قال1) 

 (  7/184النهاية وحكي عن األوزاعي أنه تصغري األرغفة، سبل اهلدى)

 ( 7/184( رواه البزار والطرباين، سبل اهلدى)2) 

 .  332/ 5( وأمحد  5413)549/ 9( رواه البخاري 3) 

 (  185)86( والَتمذي يف الشامئل ص 3830()3259)575/ 3رواه أبو داود ( 4) 

 ( 7/185( رواه أبو داود والَتمذي يف الشامئل، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/185( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/185( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)7) 
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اهلل   رسول  فوضع  له،  خبأناه  حيس  من  قعبا  إليه  فقربت  نعم،  فقلت:  يده    طعام؟( 

 .(1) فأكل

منه،    عن عائشة قالت: أهدي لنا حيس فخبأت لرسول اهلل    [ 1436]احلديث:  

وكان حيب احليس فقلت: يا رسول اهلل أهدي لنا حيس، فخبأت لك منه فقال: )أذنيه، أما  

إين أصبحت وأنا صائم، وأكل منه(، ثم قال: )إنام مثل صوم التطّوع مثل الرجل خيرج من  

 (2)ماله صدقة إن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها(

  صنعت لرسول اهلل  وأنا    عن سلمى موالة رسول اهلل    [ 1437]احلديث:  

أعراب،    حريرة وقربتها إليه فأكل، ومعه ناس من أصحابه فبقي منها قليل، فمر بالنبي  

: )ضعها ثم قل:  فأخذها األعراب كلها بيده فقال له رسول اهلل    فدعاه رسول اهلل  

 ( 3) باسم اهلل، وكل من أدناها فشبع منها، وفضل منها فضلة(

أدعوه إىل    عن عبد اهلل بن برس قال: بعثني أب إىل رسول اهلل    [ 1438]احلديث:  

طعام، فجاء معي، فلام دنوت من املنزل أرسعت فأعلمت أبوّي فخرجا، فتلقيا رسول اهلل  

  أب ألمي: هات قال  ثم  فقعد عليها،  له قطيفة كانت عندنا زبريية  به ووضع  ، ورحبا 

بامء وملح، فوضعته بني يدي رسول اهلل  طعامك، فجاءت بقصعة، فيها دقيق قد عصدته  

    فقال: )خذوا باسم اهلل من جوانبها، وذروا ذروتا فإن الربكة فيها(، فأكل رسول اهلل

  قال رسول اهلل ثم  منه، وفضل منها فضل،  )اللهم اغفر هلم، وارمحهم،    : ، وأكلنا 

 ( 4) وبارك عليهم، ووسع عليهم يف أرزاقهم(

 
 ( 7/194( رواه احلميدي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/194)( رواه احلميدي، سبل اهلدى 2) 

 ( 7/195( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 .  188/ 4( رواه أمحد يف املسند 4) 
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بقصعة من ثريد فقال: )كلوا    عن جابر قال: أتى رسول اهلل    [ 1439]احلديث: 

 (1) من جوانبها، وال تأكلوا من وسطها فإن الربكة تنزل يف وسطها(

هدية أي يف    عن زيد بن ثابت قال: مل يدخل منزل رسول اهلل    [ 1440]احلديث:  

فأضعها   خبزا وسمنا  مثرودة  عليه قصعة  هبا  دخلت  أول هدية  املدينة،  يديه،  قدومه  بني 

أرسلت هبذه القصعة أمي، فقال: )بارك اهلل فيك، ويف أمك(، فدعا    فقلت: يا رسول اهلل  

 .(2) أصحابه فأكلوا

بيدي فانطلق   عن عكراش بن ذؤيب قال: أخذ رسول اهلل    [ 1441]احلديث:  

إىل منزل أم سلمة فقال: )هل من طعام؟( فأوتينا بجفنة كثرية السمن والودك فأقبلنا نأكل  

بيده    مما بني يديه وجعلت أخبط يف نواحيها فقبض رسول اهلل    منها، فأكل رسول اهلل  

 ( 3) اليرسى عىل يدي اليمنى، ثم قال: )يا عكراش كل من موضع واحد، فإنه طعام واحد(

بجبنة يف تبوك من عمل    عن ابن عمر قال: أتى رسول اهلل    [ 1442حلديث:  ]ا 

 .(4) النصارى فقيل: هذا طعام تصنعه املجوس فدعا بسكني فسمى وقطع

ة فقال:  ن ملا فتح مكة رأى جب  عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1443]احلديث:  

 ( 5) السكني وكلوا()ما هذا؟( فقالوا: طعام يصنع بأرض العجم فقال: )ضعوا فيه 

بجبنة يف غزاة تبوك، فقال    عن ابن عباس قال: أتى رسول اهلل    [ 1444]احلديث:  

  فقال ميتة  فيها  جيعل  أنه  نرى  ونحن  بفارس،  قالوا:  هذه؟(  صنعت  )إين   :  :

 
 ( 7/196( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/196( سبل اهلدى)2) 

 (  7/196( رواه أبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/197( رواه مسدد وأبو داود وابن حبان يف صحيحه والبيهقي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/197( رواه الطياليس، سبل اهلدى)5) 
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 ( 1) )أطعموا(. ويف رواية: )ضعوا فيها السكني، واذكروا اسم اهلل تعاىل وكلوا(

اهلل    [ 1445]احلديث:   قال: دعا رسول  أنس  إهالة    عن  وإىل  الشعري  إىل خبز 

 .(2)سنخة

فقلت: إين أنكرت    عن عتبان بن مالك قال: جئت رسول اهلل    [ 1446]احلديث:  

برصي وإن السيل يأتيني فيحول بيني وبني مسجد قومي، ويشق عيل اجتيازه فإن رأيت أن  

يه، فقال: )أفعل(، فغدا عىل رسول اهلل  تأت فتصيل يف بيتي يف مكان أَتذه مصىل فأصيل ف

    وأبو بكر بعد ما استمد النهار، فاستأذن، فأذنت له، فلم جيلس حتى قال: )أين حتب أن

فكرب،    تصيل من بيتك؟( فأرشت له إىل املكان الذي أحب أن يصيل فيه، فقام رسول اهلل  

 .(3)وصففنا خلفه، فصىل لنا ركعتني، ثم احتبسته عىل خزيرة صنعت هلم

كان يؤتى بأول الّثمر فيقول:    رسول اهلل  عن أب هريرة أن    [ 1447]احلديث:  

 ( 4))اللهم كام أريتنا أوله أرنا آخره(

إذا أتى بباكورة الفاكهة    عن أب هريرة قال: رأيت رسول اهلل    [ 1448]احلديث:  

وضعها عىل عينيه، ثم عىل شفتيه ثم قال: )اللهم كام أريتنا أوله أرنا آخره ثم يعطيه من يكون  

 (5)عنده من الصبيان(

قال: كان رسول اهلل    [ 1449]احلديث:   ابن عباس  بالباكورة من    عن  أتى  إذا 

الثامر قبلها، ووضعها عىل عينيه، ثم قال: )اللهم كام أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره(، ثم يأمر  

 
 ( 7/197( رواه أمحد وحممد بن عمر األسلمي والبيهقي، سبل اهلدى)1) 

 .  133/ 3( وأمحد 14( رواه البخاري يف البيوع باب)2) 

 (  7/197)( رواه البخاري والربقاين، سبل اهلدى 3) 

 ( 474)85( رواه مسلم يف كتاب احلج باب 4) 

 ( 7/204( رواه أبو سعيد بن األعراب والّدارقطني، سبل اهلدى)5) 
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 .(1)به للمولود من أهله، ويف رواية أصغر من حيرضه من الولدان

إذا أت بالباكورة قبلها،    عن ابن شهاب قال: كان رسول اهلل    [ 1450]احلديث: 

 .(2)ووضعها عىل عينه، أو عىل عينيه

)إذا جاء    قال لعائشة:   عن أنس وعائشة معا أن رسول اهلل    [ 1451]احلديث:  

 ( 3) الرطب فهنئيني(، ويف رواية: )فنبئوين وإذا ذهب فعزوين(

جياع : )بيت ال متر فيه  عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل    [ 1452]احلديث:  

 ( 4) أهله، وبيت ال خل فيه قفار أهله، وخريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل(

قال: )أتانا رسول اهلل    [ 1453]احلديث:   أمي    عن عبد اهلل بن برس  فألقت له 

قطيفة فجلس عليها فأتته بتمر فجعل يأكل ويقول بالنوى هكذا، يضع النواة عىل السبابة  

 ( 5) والوسطى(

أخذ    عن يوسف بن عبد اهلل بن سالم قال: رأيت رسول اهلل    [ 1454]احلديث:  

 ( 6)كرسة من خبز شعري فوضعها عىل مترة، وقال: )هذه إدام هذه(

متر، فأخذ هيديه، ثم قال:    عن أنس قال: أهدى لرسول اهلل    [ 1455]احلديث:  

 .(7)رأيته يأكل مقعيا من اجلوع

يأكل مترا، فإذا مر    عن عيل بن األثري قال: كان رسول اهلل    [ 1456]احلديث:  

 
 .  116/ 11( رواه الطرباين يف الكبري 1) 

 ( 7/204( رواه الربقاين، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/204( رواه البزار وابن الل يف مكارم األخالق، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/204( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/205( رواه أبو داود الطياليس وأبو يعىل، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/205( رواه أبو داود، سبل اهلدى)6) 

 (  2044/  148)1616/ 3بنحوه رواه مسلم ، و( رواه ابن سعد7) 



 

332 

 

بحشفة أمسكها بيده فقال له قائل: أعطني هذه التي بقيت، فقال: )إين لست أريض لكم ما  

 ( 1) أسخطه لنفيس(

دخل بيت    عن أنس، أو غريه من الصحابة، أن رسول اهلل    [ 1457]احلديث:  

فلام فرغ قال: )أكل طعامكم األبرار،    سعد بن عبادة فقرب إليه زبيبا، فأكل رسول اهلل  

 (2)وصلت عليكم املالئكة، وأفطر عندكم الصائمون(

أكل عندهم رطبا ورشب ماء وقال:    عن جابر أن رسول اهلل    [ 1458]احلديث:  

 (3)النعيم الذي تسألون عنه()هذا من 

  وأنا صنعت لرسول اهلل    عن سلمى موالة رسول اهلل    [ 1459]احلديث:  

أعراب،    حريرة وقربتها إليه فأكل، ومعه ناس من أصحابه فبقي منها قليل، فمر بالنبي  

: )ضعها ثم قل:  فأخذها األعراب كلها بيده فقال له رسول اهلل    فدعاه رسول اهلل  

 ( 4) باسم اهلل، وكل من أدناها فشبع منها، وفضل منها فضلة(

متكئا منذ بعثه    عن اإلمام الصادق قال: ما أكل رسول اهلل    [ 1460]احلديث:  

إليه، متواضعا هلل عز وجل، وكان   نبيا حتى قبضه اهلل  إذا وضع يده يف    اهلل عز وجل 

 .(5)الطعام قال: بسم اهلل بارك لنا فيام رزقتنا وعليك خلفه

اللهم  )كان إذا أفطر قال:    ن رسول اهلل  أ  ،عن اإلمام الصادق  [ 1461]احلديث:  

 
 ( 7/205( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/206( رواه أمحد، سبل اهلدى)2) 

 . 95/ 1والطحاوي يف املشكل  69/ 1( والطرباين يف الصغري 2531( رواه ابن حبان ذكره اهليثمي يف املوارد)3) 

 ( 7/195( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 

 ( 16/242( بحار األنوار)5) 
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 (1)(، وابتلت العروق، وبقي االجر أبله منا، ذهب الظملك صمنا، وعىل رزقك أفطرنا، فتق

إذا أكل عند قوم    عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 1462]احلديث:  

 (2)(أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم االبرار)قال: 

كان يفطر عىل احللو، فإذا مل جيد   الصادق أن النبي اإلمام  عن   [ 1463]احلديث:  

إنه ينقي الكبد واملعدة، ويطيب النكهة والفم، ويقوي  )يفطر عىل املاء الفاتر، وكان يقول:  

االرضاس واحلدق، وحيدد الناظر، ويغسل الذنوب غسال، ويسكن العروق اهلائجة واملرة  

 ( 3)(الغالبة، ويقطع البلغم، ويطفئ احلراة عن املعدة، ويذهب بالصداع

كان ال يأكل احلار حتى يربد،    الصادق أن النبي  اإلمام  عن    [ 1464]احلديث:  

 ( 4)(إن اهلل مل يطعمنا نارا، إن الطعام احلار غري ذي بركة فأبردوه)ويقول: 

كان إذا أكل سمى ويأكل بثالث    الصادق أن النبي  اإلمام  عن    [ 1465]احلديث:  

ثم   القوم  قبل  فيرشع  بالطعام  ويؤتى  غريه،  يدي  بني  من  يتناول  وال  يليه،  ومما  أصابع 

استعان   وربام  والوسطى،  يليها،  والتي  االهبام،  الثالث:  بأصابعه  يأكل  وكان  يرشعون، 

ني هو أكلة  يأكل بكفه كلها، ومل يأكل بإصبعني، ويقول: إن االكل بإصبع  بالرابعة، وكان  

  ولقد جاءه بعض أصحابه يوما بفالوذج فأكل منه، وقال: مم هذا يا أبا عبد اهلل؟ ، الشيطان

فقال: بأب أنت وامي نجعل السمن والعسل يف الربمة ونضعها عىل النار، ثم نغليه، ثم نأخذ  

مخ احلنطة إذا طحنت فنلقيه عىل السمن والعسل، ثم نسوطه حتى ينضج، فيأت كام ترى،  

 
 ( 16/242( بحار األنوار)1) 

 ( 16/242( بحار األنوار)2) 

 ( 16/242( بحار األنوار)3) 

 ( 16/242( بحار األنوار)4) 



 

334 

 

 .(1) : إن هذا الطعام طيب فقال 

كان يأكل الشعري إذا كان غري    الصادق أن النبي  اإلمام  عن    [ 1466]احلديث:  

 . (2)منخول خبزا أو عصيدة يف حالة كل ذلك كان يأكل 

: حديث يروى عن أبيك أنه قال: ما  ه سئلالصادق أناإلمام  عن    [ 1467]احلديث:  

خبز بر    ال، ما أكل رسول اهلل  ) فقال:    من خبز بر قط أهو صحيح؟   شبع رسول اهلل  

   (3)قط، وال شبع من خبز شعري قط(

يغسل يديه من الطعام حتى ينقيهام، فال يوجد    كان  روي أنه  [ 1468]احلديث:  

إذا أكل اخلبز واللحم خاصة غسل يديه غسال جيدا، ثم مسح بفضل    ملا أكل ريح، وكان  

ال يأكل وحده ما يمكنه، وقال: أال انبئكم برشاركم؟    املاء الذي يف يده وجهه، وكان  

 .(4)قالوا: بىل، قال: من أكل وحده، ورضب عبده، ومنع رفده

  عن اإلمام الصادق قال: كان أحب االصباغ إىل رسول اهلل    [ 1469]احلديث: 

 .(5)اخلل والزيت

إىل ام سلمة فقربت    عن اإلمام الصادق قال: دخل رسول اهلل    [ 1470]احلديث:  

: نعم  إليه كرسة، فقال: هل عندك إدام؟ فقالت: ال يا رسول اهلل ما عندي إال خل فقال 

 .(6)االدام اخلل، ما افتقر بيت فيه خل

 
 ( 16/243( بحار األنوار)1) 

 ( 16/243( بحار األنوار)2) 

 . 28( مكارم االخالق: 3) 

 .  32ـ  30( مكارم االخالق: 4) 

 .  172: 2( فروع الكايف 5) 

 .  172: 2( فروع الكايف 6) 
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ات بطعام حار جدا، فقال:    عن اإلمام الصادق قال: إن النبي    [ 1471]احلديث:  

كن، فإنه طعام ممحوق الربكة، وللشيطان فيه  ما كان اهلل ليطعمنا النار، أقروه حتى يربد ويم

 .(1)نصيب

يأكل كل االصناف من الطعام، وكان يأكل    كان رسول اهلل    [ 1472]احلديث: 

ما أحل اهلل له، مع أهله إذا أكلوا، ومع من يدعوه من املسلمني عىل االرض، وعىل ما أكلوا  

عليه، ومما أكلوا، إال أن ينزل به ضيف فيأكل مع ضيفه، وكان أحب الطعام إليه ما كان عىل  

إن(2)ضفف )اللهم  أصحابه:  يوم وعنده  ذات  قال  ولقد  ورمحتك  ،  فضلك  من  نسألك  ا 

شاة مشوية، فقال: خذوا    فبيناهم كذلك إذ اهدي إىل النبي  (،  اللذين ال يملكهام غريك

إذا وضعت املائدة بني يديه قال: )بسم اهلل    هذا من فضل اهلل، ونحن ننتظر رمحته، وكان  

ا بني يديه،  كثريا إذا جلس يأكل م  اللهم اجعلها نعمة مشكورة تصل هبا نعمة اجلنة( وكان

وجيمع ركبتيه وقدميه، كام جيلس املصيل يف اثنتني، إال أن الركبة فوق الركبة، والقدم عىل  

 .(3)أنا عبد آكل كام يأكل العبد، وأجلس كام جيلس العبد):  القدم، ويقول 

جييب دعوة اململوك، ويردفه    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1473]احلديث: 

خلفه، ويضع طعامه عىل االرض، وكان يأكل القثاء بالرطب، والقثاء بامللح، وكان يأكل  

أكل   وربام  باخلبز،  البطيخ  يأكل  البطيخ والعنب، وكان  إليه  أحبها  الرطبة، وكان  الفاكهة 

 .(4)ربام أكل البطيخ بالرطب فيستعني باليدين مجيعا  بالسكر، وكان 

جلس يوما يأكل رطبا فيأكل بيمينه، وأمسك النوى    روي أنه    [ 1474ديث:  ]احل 

 
 .  171و 170: 2( فروع الكايف 1) 

 ( يمكن أن يكون املعنى كان احب الطعام إليه ما كان عن حاجة فال يأكل مع الشبع وعدم امليل واحلاجة.  2) 

 كتاب مواليد الصادقني.  ، و(16/241( بحار األنوار)3) 

 ( 16/243( بحار األنوار)4) 
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بيساره، ومل يلقه يف االرض، فمرت به شاة قريبة منه فأشار إليها بالنوى الذي يف كفه فدنت  

فرغ،   حتى  النوى  إليها  ويلقي  بيمينه،  هو  ويأكل  اليرسى،  كفه  من  تأكل  وجعلت  إليه 

 . (1) وانرصفت الشاة حينئذ

إذا كان صائام يفطر عىل الرطب يف زمانه، وكان ربام    روي أنه    [ 1475]احلديث:  

،  حتى ترى روال عىل حليته كتحدر اللؤلؤ(2)ربام أكله خرطا   أكل العنب حبة حبة، وكان  

 .(3)والروال: املاء الذي خيرج من حتت القرش

 بالرشب: ب ـ آدابه املتعلقة  

شاة داجنا، وهو يف دار أنس   عن أنس أنه حلبت لرسول اهلل   [ 1476]احلديث:  

يرشب منه، وعىل   بن مالك ثم شاب لبنها بامء من البئر التي يف دار أنس، فأعطى النبي  

األعراب،    يساره أبو بكر، وعىل يمينه أعراب، فجاء عمر، وخاف أن يعطيه رسول اهلل  

األعراب الذي عىل يمينه، ثم قال    سول اهلل  فقال: أعط أبا بكر يا رسول اهلل، فأعطاه ر

 ( 4): )األيمن فاأليمن(رسول اهلل 

يف دارنا هذه فحلبنا له شاة ثم    عن أنس قال: أتانا رسول اهلل    [ 1477]احلديث:  

من ماء بئرنا هذه، فأعطيته، وأبو بكر عن يساره، وعمر ِتاهه، وأعراب عن يمينه، فلام    شبته

هذا أبو بكر، فأعطى األعراب، وقال: األيمنون األيمنون، قال أنس: فهي  فرغ قال عمر:  

 .(5)سنة

 
 .  30و 29( مكارم االخالق: 1) 

 ( خرط العنقود: وضعه يف فيه ورواه عمشوشه عاريا، والعمشوش: العنقود اكل بعض ما عليه.  2) 

 .  30و 29( مكارم االخالق: 3) 

 ( 2029/  126)1604/ 3( ومسلم 2571)201/ 5( رواه البخاري 4) 

 ( 2029/  126)1604/ 3( ومسلم 2571)201/ 5( رواه البخاري 5) 
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اهلل    [ 1478]احلديث:   رسول  دخلت مع  قال:  عباس  ابن  بن    عن  أنا وخالد 

فجيء بإناء من لبن، فرشب رسول اهلل   ،الوليد عىل ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، قال: بىل 

فقال: )املرشبة لك، فإن شئت آثرت هبا خالدا(،    له،، وأنا عن يمينه، وخالد عن شام

: )من أطعمه اهلل طعاما فليقل  فقلت: ما كنت ألوثر بسؤرك أحدا، ثم قال رسول اهلل  

 (1)اّللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه، فإين ال أعلم شيئا جيزئ عن الطعام والرشاب غريه(

عن حممد بن إسامعيل قال: قيل لعبد اهلل بن أب حبيبة: ما أدركت    [ 1479]احلديث:  

يف مسجدنا بقباء، وأنا غالم، حتى جلست    ؟ قال: جاءنا رسول اهلل  من رسول اهلل  

عن يمينه، وجلس أبو بكر عن يساره، ثم دعا برشاب فرشب منه، ثم أعطانيه، وأنا عن  

 .(2)  نعليهيمينه، فرشبت منه، ثم قام فصىل فرأيته يصيل يف

إذا سقى قال: )ابدؤوا    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 1480]احلديث:  

 ( 3) باألكابر(

ومعه أبو بكر وعمر وأبو    عن أب أمامة قال: بينا رسول اهلل    [ 1481]احلديث: 

أبا عبيدة، فقال أبو    عبيدة يف نفر الصحابة إذ أتى بقدح فيه رشاب، فناوله رسول اهلل  

عبيدة: أنت أوىل به يا نبي اهلل، قال: خذ فأخذ أبو عبيدة القدح قال له قبل أن يرشب: خذ  

 يرحم صغرينا،  : )ارشب، فإن الربكة مع أكابرنا، فمن مليا رسول اهلل، قال رسول اهلل  

 ( 4) وجيل كبرينا فليس منا(

فقدمت إليه عذق    عن عبد اهلل بن برس قال: أتانا رسول اهلل    [ 1482]احلديث:  

 
 (  239/ 7واه احلميدي، وحممد بن أب عمر، وأمحد، وابن سعد، وابن ماجة، سبل اهلدى)( ر1) 

 ( 7/239( رواه ابن أب شيبة وأمحد والطرباين، سبل اهلدى)2) 

 (  7/239( رواه الطرباين وأبو يعىل، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/239( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 
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، وسقى الذي عن يمينه، ثم  متر نعلله به، وطبخت له، وسقيناهم، فرشب رسول اهلل  

:  اهلل  أخذت القدح حني نفذ ما فيه فجئت بقدح آخر، وكنت أنا اخلاتم، فقال رسول  

 ( 1) )أعط القدح الذي انتهى(

وأصحابه    عن عبد اهلل بن أب أوىف قال: أصاب رسول اهلل    [ 1483]احلديث:  

اهلل   رسول  فجعل  بإناء،  فأت  منزال،  فنزلنا  يقولون:    عطش  وجعلوا  أصحابه،  يسقي 

 .(2): )ساقي القوم آخرهم رشبا( حتى سقاهم كلهمارشب، فيقول 

اهلل    [ 1484]احلديث:   رسول  كان  قال:  أنس  يا    عن  قالوا:  أصحابه،  يسقي 

 ( 3) رسول اهلل لو رشبت، فقال: )ساقي القوم آخرهم(

منزال فبعث إليه امرأة مع    عن أب بكر قال: نزل رسول اهلل    [ 1485]احلديث:  

بشاة   جاء  ثم  رويت،  حتى  فرشبت  أمك(،  إىل  به  )انطلق  قال:  ثم  فحلب،  شاة،  هلا  ابن 

 .(4) ثم سقي أبا بكر، ثم جاءه بشاة أخرى، فحلب، ثم رشب  أخرى، فحلب

يستاك عرضا ويرشب مّصا،    عن هبز قال: كان رسول اهلل    [ 1486]احلديث:  

  (5) ويتنفس ثالثا ويقول: )هو أهنأ وأمرأ وأبرأ(

ال يعّب يرشب مرتني أو    عن أم سلمة قالت: كان رسول اهلل    [ 1487]احلديث:  

 .(6)ثالثا 

 
 ( 7/240( رواه أمحد، سبل اهلدى)1) 

 (  681/ 311)474/ 1سلم ( م2) 

 ( 7/240( رواه أبو الشيخ وابن حبان، سبل اهلدى) 3) 

 (  7/240( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/240( رواه الطرباين، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/240( رواه الطرباين، سبل اهلدى)6) 



 

339 

 

اهلل    [ 1488]احلديث:   رسول  كان  قال:  أكثم  بن  ربيعة  عرضا،    عن  يستاك 

 ( 1)ويرشب مّصا، ويقول: هو أهنأ(

اهلل    [ 1489]احلديث:   رسول  كان  قال:  أكثم  بن  ربيعة  عرضا    عن  يستاك 

 ( 2)ويرشب مّصا، ويتنفس ثالثا، ويقول: )هو أهنأ وأمرأ وأبرأ(

اهلل    [ 1490]احلديث:   رسول  أن  أنس  زاد    عن  ثالثا،  رشب  إذا  يتنفس  كان 

 ( 3) الَّتمذي ومسلم: ويقول: )إنه أروى وأمرأ(

يرشب يوما، فرشب    عن ابن عباس قال: رأيت رسول اهلل    [ 1491]احلديث:  

)هو أشفى وأمرأ    يف ثالثة أنفاس، فقلت: يا رسول اهلل ترشب املاء يف ثالثة أنفاس؟ فقال:

 (4)وأبرأ(

إذا رشب تنفس يف اإلناء    عن ابن مسعود قال: كان رسول اهلل    [ 1492]احلديث:  

 .(5)ثالثا، حيمد اهلل تعاىل يف كل نفس، ويشكره عند آخرهن

اهلل    [ 1493]احلديث:   رسول  رأى  أنه  أنس  ثم    عن  قطع،  ثم  جرعة،  رشب 

سّمى، ثم سّمى، ثم جرع، ثم قطع، ثم سمى، الثالثة: ثم جرع، ثم مض فيه حتى فرغ منه،  

 .(6)فلام رشب محد اهلل تعاىل عليه

رشب رشابا قط إال    عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول اهلل    [ 1494]احلديث:  

 
 (  7/240( رواه أبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/241( رواه البغوي وابن القانع والطرباين يف الكبري، وابن الّسني وأبو نعيم يف الّطب، سبل اهلدى)2) 

 (  7/241( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/241( رواه عبد بن محيد، سبل اهلدى)4) 

 (  7/241( رواه البزار، والطرباين، وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/241ابن عدي، سبل اهلدى)( رواه 6) 
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 ( 1) تنفس فيه ثالثا، كلها يقول: )باسم اهلل واحلمد هلل(

ال يتنفس يف طعام وال    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 1495]احلديث:  

 .(2)رشاب، وال يتنفس يف اإلناء

 .(3)يتنفس يف اإلناء ثالثا  عن عمر قال: كان رسول اهلل   [ 1496]احلديث:  

رشب بثالثة أنفاس، يسمي    عن ابن مسعود أن رسول اهلل    [ 1497]احلديث:  

 .(4)هاهلل تعاىل يف أوهلا إذا أدنى اإلناء من فيه، وحيمده يف آخرها إذا أخر

رشب لبنا فدعا بامء فمضمض،    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1498]احلديث:  

 ( 5) فقال: )إن له دسام(

حلب شاة، ورشب من لبنها، ودعا    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1499]احلديث:  

 ( 6) بامء فمضمض فاه، وقال: )إن له دسام(

وعنده    عن جرير روى: دخل عيينة بن حصن عىل رسول اهلل    [ 1500]احلديث:  

رجل فاستسقى، فأتى بامء فسَته فرشب فقال: ما هذا قال: )احلياء واإليامن إن منحتموها  

 (7)أو منعتموها(

بإناء  عن أب هريرة أن رجال يقال له أبو محيد أتى رسول اهلل  [ 1501]احلديث:  

 
 ( 7/241( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/241( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/241( رواه البزار، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/241( رواه الطرباين والبّزار، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/241( رواه الطرباين والبّزار، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/242ربقاين يف صحيحه، سبل اهلدى)( رواه البخاري وابن ماجة وال6) 

 ( 7/242( رواه الطرباين، سبل اهلدى)7) 
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 ( 1) : )أال مّخرته ولو أن تعرض عليه بعود(فيه لبن من النّقيع نارا فقال النبي 

 . (2) أنه كره أن ينفخ يف رشابه عن أب هريرة عن رسول اهلل   [ 1502]احلديث:  

فيها فقال رسول اهلل   (3)نكرع عن ابن عمر قال: مررنا عىل بركة   [ 1503]احلديث:  

)(4): )ال تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، ثم ارشبوا هبا 

 . (5)أن نرشب عىل بطوننا  عن ابن عمر قال: نانا رسول اهلل   [ 1504]احلديث:  

 

رشب    عن عيل قال: لئن رشبت قائام، لقد رأيت رسول اهلل    [ 1505]احلديث: 

 .(6) رشب قاعدا قائام وإن رشبت قاعدا لقد رأيت رسول اهلل 

اهلل    [ 1506]احلديث:   رسول  رأيت  لقد  عمر:  بن  اهلل  عبد  قائام    عن  يرشب 

 .(7) وقاعدا

 .(8) يرشب قائام وقاعدا  عن عائشة قالت: كان رسول اهلل   [ 1507]احلديث:  

من ماء زمزم فرشب   عن ابن عباس قال: سقيت رسول اهلل    [ 1508]احلديث:  

 
 (  7/242( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/242( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

( الكرع: تناول املاء بالفم من غري إناء وال كف، وإنام سمي كرعا ألنه فعل البهائم لرشهبا بأفواهها، والغالب أنا تدخل  3) 

 ( 7/243كراعها حينئذ يف املاء، سبل اهلدى)

 ( 7/242( رواه ابن ماجة، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/243( رواه ابن ماجه، سبل اهلدى)5) 

 (  7/236، سبل اهلدى)( رواه ابن أب شيبة وأمحد6) 

 (  7/236( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)7) 

 ( 7/236( رواه الطرباين وأبو الشيخ وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)8) 
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 .(1) وهو قائم

 . (2)كان يرشب قائام عن أنس أن رسول اهلل   [ 1509]احلديث:  

عن ميرسة قال: رأيت عليا يرشب قائام، فقلت له: ترشب قائام؟   [ 1510]احلديث:  

يرشب قائام، وإن أرشب قاعدا فقد رأيت    قال: إن أرشب قائام فقد رأيت رسول اهلل  

 .(3) يرشب قاعدا رسول اهلل 

 .(4) رشب قائام أن رسول اهلل وغريه عن عيل   [ 1511]احلديث:  

 .(5)عن الرشب قائام عن أنس قال: نى رسول اهلل   [ 1512]احلديث:  

قال: سقيت رسول اهلل    [ 1513]احلديث:   بن احلكم  )اللهم    عن عمر  فقال: 

 (6)متعه بشبابه(

رشب لبنا فمضمض، وقال:    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1514]احلديث:  

 ( 7) )إن له دسام(

أتى    عن يزيد بن عبد اهلل بن قسيط، وأب صخر أن رسول اهلل    [ 1515]احلديث:  

بسويق لوز فلام خيض له قال: )ماذا؟( قالوا: سويق اللوز، قال: )أخروه عني، هذا رشاب  

 ( 8) املَتفني(

 
 ( 2027/  120)1602/ 3( ومسلم 5617()1637)492/ 3( رواه البخاري 1) 

 (  7/236( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/236( رواه حممد بن عمر وابن أب شيبة، سبل اهلدى)3) 

 (  5616)18/ 10( رواه البخاري 4) 

 ( 2024/  113)600/ 3( رواه مسلم 5) 

 ( 7/244( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/244( رواه البخاري، سبل اهلدى)7) 

 ( 7/247ى)( رواه ابن سعد، سبل اهلد8) 
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بقدح فيه لبن وعسل فقال:    عن عائشة قالت: أتى رسول اهلل    [ 1516]احلديث:  

)رشبتني يف رشبة، يف قدح، ال حاجة يل به، أما أين ال أزعم أنه حرام، أكره أن يسألني رب  

عن فضول الدنيا، أتواضع هلل فمن تواضع هلل رفعه اهلل، ومن تكرب وضعه اهلل، ومن اقتصد  

 ( 1) أغناه اهلل، ومن ذكر املوت أحبه اهلل(

ليتقي أن يرشب من اإلناء    قالت: كان رسول اهلل    عن عائشة  [ 1517]احلديث:  

 .(2) العاري

إذا رشب بدأ فسمى، وحسا حسوة وحسوتني،    كان  روي أنه    [ 1518]احلديث:  

ثم يقطع فيحمد اهلل، ثم يعود فيسمي، ثم يزيد يف الثالثة، ثم يقطع فيحمد اهلل، وكان له يف  

املاء مصا، وال يعبه عبا، ويقول: إن الكباد  رشبه ثالث تسميات، وثالث حتميدات، ويمص  

 .(3) من العب

ال يتنفس يف االناء إذا رشب، فإن أراد أن يتنفس    كان  روي أنه    [ 1519]احلديث:  

 .(4)أبعد االناء عن فيه حتى يتنفس، وكان ربام رشب بنفس واحد حتى يفرغ

أنه    [ 1520]احلديث:   يؤتى هبا من    كان  روي  التي  القوارير  أقداح  يرشب يف 

اخلزف،   يف  ويرشب  اجللود،  ويف  اخلشب،  من  يتخذ  التي  االقداح  يف  ويرشب  الشام، 

ويرشب بكفيه، يصب املاء فيهام ويرشب، ويقول: ليس إناء أطيب من اليد، ويرشب من  

يرشب    وكان    أفواه القرب واالداوي، وال خيتنثها اختناثا، ويقول: إن اختناثها ينتنها، 

قائام، وربام رشب راكبا، وربام قام فرشب من القربة أو اجلرة أو االداوة، ويف كل إناء جيده  

 
 ( 7/247( رواه الربقاين، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/234( رواه حممد بن عمر، سبل اهلدى)2) 

 .  33و 32( مكارم االخالق: 3) 

 .  33و 32( مكارم االخالق: 4) 
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 .(1)يرشب املاء الذي حلب عليه اللبن، ويرشب السويق  ويف يديه، وكان 

ابن خوىل بإناء فيه عسل ولبن، فأبى أن يرشبه، فقال    جاءه    [ 1521]احلديث:  

رشبتان يف رشبة، وإناءان يف إناء واحد؟ فأبى أن يرشبه، ثم قال: ما احرمه، ولكني أكره  

 .(2)الفخر واحلساب بفضول الدنيا غدا، واحب التواضع، فإن من تواضع هلل رفعه اهلل

إذا رشب املاء قال:   اهلل  عن اإلمام الصادق قال: كان رسول   [ 1522]احلديث:  

 .(3) احلمد هلل الذي سقانا عذبا زالال، ومل يسقنا ملحا اجاجا، ومل يؤاخذنا بذنوبنا 

يرشب يف االقداح    كان رسول اهلل  )عن اإلمام الصادق قال:    [ 1523]احلديث:  

 )(4)الشامية جياء هبا من الشام، وتدى له 

النبي    [ 1524]احلديث:   كان  قال:  الصادق  اإلمام  يف    عن  يرشب  أن  يعجبه 

 (5)هذا أنظف آنيتكم() القدح الشامي، وكان يقول:  

 

 باللباس: ـ آدابه املتعلقة    8

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

جبة من صوف أنامر    عن سهل بن سعد قال: كان لرسول اهلل    [ 1525]احلديث:  

،  فلبسها، فام أعجب بثوب ما أعجب به، فجعل يمسه بيده ويقول: )انظروا ما أحسنه!(

 
 .  33و 32( مكارم االخالق: 1) 

 .  33و 32( مكارم االخالق: 2) 

 .  186: 2( فروع الكايف 3) 

 .  187: 2( فروع الكايف 4) 

 .  187: 2( فروع الكايف 5) 
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 .(1)ويف القوم أعراب فقال: يا رسول اهلل هبها يل، فخلعها، فدفعها يف يده

أهدي له أكيدر دومة جّبة من سندس    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1526]احلديث:  

فعجب الناس منها فقال: )أتعجبون من هذه؟    منسوج فيها الذهب، فلبسها رسول اهلل  

فو الذي نفيس بيده ملناديل سعد ابن معاذ يف اجلنة أحسن منها(، وأهداها إىل عمر فقال: يا  

ا( وذلك قبل أن ينهي  رسول اهلل أتكرهها وألبسها، فقال: )يا عمر إنام أرسلت هبا لتبيعه

 .(2)عن احلرير

عن عيل بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك قال: أهدى ملك    [ 1527]احلديث:  

جّبة من سندس فلبسها، فكأين أنظر إىل يدهيا متدليتني من طوهلام،    الروم إىل رسول اهلل  

ن منها؟ فو  فجعل القوم يقولون: يا رسول اهلل أنزلت عليك من السامء؟ فقال: )وما تعجبو

الذي نفيس بيده إن منديال من مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري منها(، ثم بعث هبا إىل  

: )إين مل أعطكها لتلبسها(، قال: فام أصنع؟  جعفر بن أب طالب فلبسها فقال رسول اهلل 

 (3)قال: )ابعث هبا إىل أخيك النجايش(

اهلل    [ 1528]احلديث:   لرسول  أهدى  قيرص  أن  داود  بن  داود  من    عن  جّبة 

سندس، فاستشار أبا بكر وعمر فقاال: يا رسول اهلل، نرى أن تلبسها، يكبت اهلل هبا عدّوك،  

نزل   ثم  فيها،  وجهه  يتألأل  مجيال  وكان  فخطب،  املنرب  وصعد  فلبسها،  املسلمني،  ويرس 

 . (4) فخلعها، فلام قدم عليه جعفر وهبها له

قال: خرج علينا رسول اهلل    [ 1529ديث:  ]احل  وعليه جّبة من    عن أب سعيد 

 
 ( 7/298( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/298( رواه النّسائي، وأبو سعيد بن األعراب، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/298( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 (  7/298( رواه ابن قانع، سبل اهلدى)4) 
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اليوم، فقام فنزعها، ثم خرج يف برد حربة   سندس، فام رأيناه منذ زمان أمحد منه يف ذلك 

 (1)فقال: )احلرير لباس أهل اجلنة، فمن لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة(

جبة سندس فلبسها    عن جابر: أن راهبا أهدى لرسول اهلل    [ 1530]احلديث:  

، ثم أتى البيت فوضعها، وأحس بوفد، فأمر عمر أن يلبسها لقدوم الوفد  رسول اهلل  

 (2)فقال: )ال يصلح لنا لباسها يف الدنيا، وتصلح لنا يف اآلخرة(

عن األشعث بن سليم قال: سمعت عمتي حتّدثت عن عّمها    [ 1531]احلديث:  

ل: بينا أن أميش يف املدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك، فإّنه أنقى، وأبقى فإذا هو  قا 

فقلت: يا رسول اهلل، إنام هي بردة قال: )أما لك يّف أسوة؟( فنظرت، فإذا   رسول اهلل  

 . (3) إزاره إىل نصف ساقيه

جيل عىل  عن جابر بن عبد اهلل قال: دخل جرير بن عبد اهلل الب  [ 1532]احلديث:  

رداءه، فألقاه    وعنده أصحابه، فظل كّل رجل بمجلسه، فأخذ رسول اهلل    رسول اهلل  

 .(4)إليه، فتلّقاه بنحره ووجهه فقّبله، ووضعه عىل عينيه، وقال: أكرمك اهلل يا رسول اهلل

لبس بردة سوداء، فقالت عائشة:    عن عائشة أن رسول اهلل    [ 1533]احلديث:  

ما أحسنها عليك يا رسول اهلل، يرشب بياضك سوادها، ويرشب سوادها بياضك، فبدت  

 .(5)منها ريح الصوف فألقاها وكان حيب الريح الّطّيبة

اهلل    [ 1534]احلديث:   لرسول  أبو جهم بن حذيفة  قالت: أهدى    عن عائشة 

 
 ( 7/299( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/299( رواه أمحد، سبل اهلدى)2) 

 (  7/304( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/304( رواه احلاكم، سبل اهلدى)4) 

 (  7/305( رواه ابن أب شيبة والنسائي، سبل اهلدى)5) 
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ة، فلام انرصف قال: )رّدوا هذه اخلميصة إىل أب  مخيصة شامّية هلا علم، فشهد فيها الصال

 (1)جهم، فإين نظرت إىل علمها يف الصالة فكاد يفتنني(

يف مخيصة هلا أعالم، فنظر    عن عائشة قالت: صىل رسول اهلل    [ 1535]احلديث:  

أهلتني عن   فإنا  جهم،  أب  إىل  هذه  بخميصتي  )اذهبوا  قال:  فلام سلم  نظرة،  أعالمها  إىل 

 ( 2) صالت، وائتوين بانجبانية أب جهم(

صىّل يوما وعليه نمرة،    عن عبد اهلل بن رسجس أن رسول اهلل    [ 1536]احلديث:  

نمرت( فقال: يا رسول اهلل نمرتك أجود  فقال لرجل من أصحابه: )اعطني نمرتك، وخذ  

 (3) من نمرت قال: )أجل، ولكن فيها خيط أمحر، فخشيت أن أنظر إليها، فتفتنني يف صالت(

يوايس الناس بنفسه، حتى جعل   عن احلسن قال: كان النبي  [ 1537]احلديث:  

 . (4) عاىليرقع إزاره باألدم، وما مجع بني غداء وعشاء ثالثة أيام حتى قبضه اهلل ت

اهلل    [ 1538]احلديث:   قال: دعا رسول  أمامة  أب  فلبس    عن  يلبسهام،  بخّفني 

فقال رسول اهلل    إحدامها ثم جاء غراب فاحتمل األخرى فرمى هبا، فخرجت منها حية، 

)( 5) : )من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يلبسّن خفيه حتى ينفضهام 

أنه    [ 1539]احلديث:   الذي  كان    روي  هلل  )احلمد  قال:  جديدا  ثوبا  لبس  إذا 

وكان إذا نزعه نزع من ميارسه أوال، وكان    ، كساين ما يواري عورت، وأِتمل به يف الناس(

من فعله إذا لبس الثوب اجلديد محد اهلل، ثم يدعو مسكينا فيعطيه خلقانه، ثم يقول: ما من  

 
 .  151/ 2/ 1وابن سعد  349/ 2( رواه البيهقي يف السنن الكربى 1) 

 ( 1389وعبد الرزاق) 199/ 2( وأمحد 62لم يف كتاب املساجد)( مس2) 

 ( 7/310( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 .  257/ 13( رواه ابن أب شيبة 4) 

 ( 7/317( رواه الطرباين، سبل اهلدى)5) 
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 عز وجل إال كان يف ضامن اهلل وحرزه  مسلم يكسو مسلام من سمل ثيابه ال يكسوه إال اهلل 

 .(1)وحيزه ما واراه حيا وميتا 

كان إذا لبس ثيابه واستوى قائام قبل أن خيرج قال:    روي أنه  [ 1540]احلديث:  

)اللهم بك استَتت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، وعليك توكلت، اللهم أنت ثقتي،  

به وما أنت أعلم به مني، عز جارك، وجل  وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أمهني وما ال أهتم  

ما   حيث  للخري  ووجهني  ذنبي،  يل  واغفر  التقوى،  زودين  اللهم  غريك،  إله  وال  ثناؤك، 

 .(2)، ثم يندفع حلاجته( توجهت

أنه    [ 1541]احلديث:   ثيابه يف غري    روي  للجمعة خاصة سوى  ثوبان  له  كان 

الوضوء، وربام مل يكن معه املنديل  اجلمعة، وكانت له خرقة ومنديل يمسح به وجهه من  

 .(3)فيمسح وجهه بطرف الرداء الذي يكون عليه

الكاظمقال    [ 1542]احلديث:   لنبيه  اإلمام  قال  َوثَِياَبَك  ﴿:  : إن اهلل عز وجل 

رْ   .(4)وكانت ثيابه طاهرة، وإنام أمره بالتشمري، [ 4]املدثر:   ﴾َفَطهِّ

النمرة يأتزر  كان    روي أنه    [ 1543]احلديث:   يلبس الشملة يأتزر هبا، ويلبس 

هبا، فيحسن عليه النمرة لسوادها عىل بياض ما يبدو من ساقيه وقدميه، وقد قبضه اهلل عز  

يصيل بالناس وهو    ، وربام كان  وجل وأن له لنمرة تنسج يف بني عبداالشهل ليلبسها  

 .(5) شملة عاقدا طرفيها بني كتفيهالبس الشملة، وقال أنس: ربام رأيته يصيل بنا الظهر يف 

 
 .  38و 37( مكارم االخالق: 1) 

 .  38و 37( مكارم االخالق: 2) 

 . 38( مكارم االخالق: 3) 

 .  207: 2 ( فروع الكايف 4) 

 . 37( مكارم االخالق: 5) 
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، فجعل  ا لبس خامتا من فضة وكان فصه حبشييكان    روي أنه    [ 1544]احلديث:  

الفص مما ييل بطن الكف، ولبس خامتا من حديد ملويا عليه فضة، أهداها له معاذ بن جبل،  

وكان    له،خامته يف يده اليمنى، ثم نقله إىل شام  فيه )حممد رسول اهلل( ولبس رسول اهلل  

الناس   يلبس  كام  ظاهرا،  فضة  فصه  فضة،  خاتم  يده  يف  وهو  قبض  الذي  اآلخر  خامته 

 ( 1)خواتيمهم، وفيه )حممد رسول اهلل(

أنه    [ 1545]احلديث:   يمينه    روي  قبض، وكان  اخلاتم  كان يف  ربام   إىل أن 

جعل خامته يف إصبعه الوسطى يف املفصل الثاين منها، وربام لبسه كذلك يف االصبع التي تيل  

  االهبام، وكان ربام خرج عىل أصحابه ويف خامته خيط مربوط ليستذكر به الشئ، وكان  

 .(2)خيتم بخواتيمه عىل الكتب، ويقول: اخلاتم عىل الكتاب حرز من التهمة

 .(3)كان إذا دخل اخلالء وضع خامته  عن أنس أن رسول اهلل    [ 1546]احلديث:  

قال:    [ 1547]احلديث:   عائشة  نحو  )عن  يف  بكر  أب  بيت  يف  جلوس  نحن  بينا 

 (5) ((4) مقبال متقنّعا  الّظهرية، فقال قائل ألب بكر: هذا رسول اهلل 

ملا مّر باحلجر قال: ال تسكنوا،    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1548]احلديث:  

وال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا باكني أن يصيبكم ما أصاهبم، ثم  

 .( 6) تقنّع بردائه، وهو عىل الّرحل

 
 .  39و 38( مكارم االخالق: 1) 

 .  39و 38( مكارم االخالق: 2) 

 ( 303وابن ماجه) 178/ 8( والنسائي 1746( والَتمذي)19( رواه أبو داود)3) 

 تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غريه.   :( التّقنّع4) 

 (  4083)453/ 2( رواه أبو داود 5) 

 (  4419)731/ 7( رواه البخاري 6) 
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 .(1)يكثر القناع عن سهل بن سعد قال: كان رسول اهلل    [ 1549]احلديث:  

 .(2)يكثر التقنّع عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 1550]احلديث:  

يوم    عن عبد الرمحن بن زيد بن جابر قال: قاتل رسول اهلل    [ 1551]احلديث:  

خيرب عىل بغلة شهباء، وعليه ممطر سيجان، وعليه عاممة، وعىل العاممة قلنسوة من املمطر  

 .(3)الّسيجان، قال هشام بن عامر: الساج الطيلسان األسود

اهلل    [ 1552]احلديث:   رسول  كان  قال:  أنس  ورأسه    عن  حليته  ترسيح  يكثر 

 .(4)باملاء، ثم تقنع كأن ثوبه ثوب زّيات

يكثر الّتقنّع، وهو من أخالق    عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 1553]احلديث: 

وقال السالم،  عليهم  األنبياء  لبسة  أو  اهلل    :األنبياء،  رسول  رأسه،   ألقى  عن    القناع 

وأخرج وجهه، ثم قال: )هكذا اإليامن(، ثم قنع رأسه وغطى وجهه، وأخرج إحدى عينيه  

 ( 5) وقال: )هكذا النفاق(

،  الصبيان إذ جاء رسول اهلل    عن أنس قال: )كنت ألعب مع   [ 1554]احلديث: 

  (6) وقد قنّع رأسه بثوب، فسلم عيّل، ثم دعاين فبعثني يف حاجة، وقعد يف نخل حائط(

الّطيلسان فقال:    موسى احلارثي قال: وصف لرسول اهلل  عن    [ 1555]احلديث:  

 (7))هذا ثوب ال يؤّدى شكره(

 
 (  61( الَتمذي يف الشامئل)1) 

 .  154/ 2/ 1( ابن سعد 2) 

 ( 7/287( رواه البالذري، سبل اهلدى)3) 

 .  170/ 2/ 1( وابن سعد 23( الشامئل للَتمذي)4) 

 ( 7/287( رواه بقي بن خملد، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/287صحيحه، سبل اهلدى)  ( رواه أبو عوانة يف 6) 

 .  155/ 2/ 1( ابن سعد 7) 
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إذا نزل عليه    عن عبد اهلل بن مسعود قال: كان رسول اهلل    [ 1556]احلديث:  

الوحي اشتد ذلك عليه، وعرفنا ذلك منه، فتنحى منتبذا خلفنا، وجعل يغّطي رأسه بثوبه،  

ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا ﴿فأتانا، فأخربنا أنه قد أنزل عليه الوحي:   (1)[1]الفتح:  ﴾ إِنَّ

متقنّعا بثوبه فقال: )يا   عن ابن عباس قال: خرج رسول اهلل    [ 1557]احلديث:  

فيه أحد،   ينفع  أمرا  منكم  يقّلون، فمن ويل  األنصار  يكثرون، وإن  الناس  إن  الناس،  أهيا 

 ( 2)فليقبل من حمسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم(

ملا نعيت إليه نفسه    عن زيد بن سعد عن أبيه أن رسول اهلل    [ 1558]احلديث:  

مت قال: خرج  ثم  عليه،  وأثنى  تعاىل،  اهلل  املنرب، فحمد  جلس عىل  الناس    قنّعا، حتى  )أهّيا 

احفظوين يف هذا احلي، من األنصار فإنم كريش وعيبتي، أقبلوا من حمسنهم، وِتاوزوا عن  

 ( 3) مسيئهم(

اهلل    [ 1559]احلديث:   رسول  كان  قال:  أنس  إىل    عن  ينظر  حتى  رأسه  يقنّع 

 .(4)حاشية ثوبه

اهلل    [ 1560]احلديث:   رسول  أن  عمر  ابن  العرب،    عن  ألبسة  )األردية  قال: 

 .(5) يتلّفع وااللتفاع لبسة اإليامن(، وكان رسول اهلل 

 

 

 
 ( 7/288( رواه ابن أب شيبة وأمحد والبخاري يف تارخيه، وأبو داود والنسائي وابن جرير، سبل اهلدى)1) 

 .  289/ 1( أمحد 2) 

 .  40/ 6( الطرباين يف الكبري 3) 

 ( 7/289( رواه البالذري، سبل اهلدى)4) 
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 باحلديث: ـ آدابه املتعلقة    9

كان مكلفا بالتبليغ والتعليم واهلداية،    وهي من أهم اآلداب، ذلك أن رسول اهلل  

 . وكل ذلك حيتاج إىل القدرة عىل استعامل كل أساليب اإلقناع والتأثري

أفصح خلق اهلل، وأعذهبم كالما،    كان  )وقد خلص بعضهم هديه يف ذلك؛ فقال:  

خذ بمجامع القلوب ويسبي األرواح،  وأرسعهم أداء، وأحالهم منطقا، حتى إن كالمه ليأ

ليس هبذ   العاد،  يعده  تكلم بكالم مفصل مبني  إذا تكلم  أعداؤه. وكان  بذلك  له  ويشهد 

  .. مرسع ال حيفظ، وال منقطع َتلله السكتات بني أفراد الكالم، بل هديه فيه أكمل اهلدي

وكان طويل السكوت    وكان كثريا ما يعيد الكالم ثالثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثالثا.

ال يتكلم يف غري حاجة، يفتتح الكالم وخيتتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكالم، فصل ال  

فضول وال تقصري، وكان ال يتكلم فيام ال يعنيه، وال يتكلم إال فيام يرجو ثوابه، وإذا كره  

 ( 1) (اليشء عرف يف وجهه، ومل يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا 

ورد من األحاديث يف ذلك عموما، ألنا فصلنا احلديث عن هذا يف    وسنذكر هنا ما 

 كتاب ]النبي اهلادي[ 

 أ ـ فصاحته وبالغته: 

باتفاق كل من طالع أحاديثه فصيحا بليغا، يعرب عن املعاين    فقد كان رسول اهلل  

الكثرية بلغة راقية موجزة واضحة، وقد شهد له هبذا كل علامء البالغة، كام عرب عن ذلك  

موضع البالغ من    اهلل    تعاىل ملا وضع رسولاهلل    اعلم أن):  بقوله   أبو سليامن أمحد اخلطاب

ر له من اللغات أعذهبا ومن األلسن أفصحها وأبينها،  وحيه ونصبه منصب البيان لدينه اختا 

ثم أمده بجوامع الكلم التي جعلها ردءا لنبوته وعلام لرسالته، لينتظم يف القليل منها عليم  

 
  (175/ 1(  زاد املعاد يف هدي خري العباد )1) 
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مل يعدم    كثري يسهل عىل السامعني حفظه وال يؤودهم محله، ومن تتبع اجلوامع من كالمه  

 (1) (بيانا 

  اهلل    تعاىل وإيانا بلطفه وتوفيقه، أن رسولاهلل    دكقد عرفت أي ) وقال ابن األثري:  

هلجة   وأبينهم  لفظا  وأسدهم  نطقا  وأعذهبم  بيانا  وأوضحهم  لسانا  العرب  أفصح  كان 

وأقومهم حجة، وأعرفهم بمواقع اخلطاب وأهداهم إىل طريق الصواب، تأييدا إهليا ولفظا  

يل وسمعه خياطب وفد بني ند: يا  سامئيا وعناية ربانية ورعاية روحانية، حتى لقد قال له ع

نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بام ال نفهم أكثره فقال: )أدبني  اهلل    رسول 

 (2)رب فأحسن تأديبي وربيت يف بني سعد(

القايض عياض:   القول فقد كان  )وقال  اللسان وبالغة  من ذلك    وأما فصاحة 

سة طبع وبراعة منزع وإجياز مقطع ونصاعة  باملحل األفضل واملوضع الذي ال جيهل، سال

جوامع الكلم وخص ببدائع احلكم    لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوت  

بالغتها،   منزع  يف  ويبارهيا  بلغتها  بلسانا وحياورها  أمة  العرب، خياطب كل  ألسنة  وعلم 

يسألونه يف غري موطن عن رشح كالمه وتفسري قوله، من    حتى كان كثري من أصحابه  

 ( 3)(تأمل حديثه وسريه عىل ذلك وحتققه 

غاية ال يدرك مداها ومنزلة ال يداين منتهاها وكيف ال    ففصاحة لسانه  وقال: )

تعاىل لسانه سيفا من سيوفه يبني عنه مراده ويدعو إليه عباده، فهو  اهلل    يكون ذلك وقد جعل 

إذا لفظ وأنصحهم  اهلل    عن أمره، ويبني عن مراده بحقيقة ذكره، أفصح خلق ينطق بحكمة  

 
 ( 2/93( سبل اهلدى)1) 

 ( 2/93( سبل اهلدى)2) 

 ( 2/94(، سبل اهلدى)3) 
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إذا وعظ، ال يقول هجرا وال ينطق هذرا، كالمه كله يثمر علام ويمتثل رشعا وحكام ال يتفوه  

اهلل    برش بكالم أحكم منه يف مقالته وال أجزل منه يف عذوبته، وخليق بمن عرب عن مراد 

اده ببيانه، وبني مواضع فروضه وأوامره ونواهيه وزواجره، أن  بلسانه وأقام احلجة عىل عب

العلم   حيتاج  فال  وباجلملة  بيانا،  وأوضحهم  لسانا  وأفصحهم  تبيانا  اخللق  أحكم  يكون 

  (1) (بفصاحته إىل شاهد وال ينكرها موافق وال معاند

وقد مجعنا يف كتاب ]مواعظ ووصايا[ من هذه السلسلة الكثري من األحاديث التي  

 تدل عىل ذلك. 

 ومن األحاديث الواردة يف هذا:

)أنا النبي ال كذب أنا ابن   قال أبو سعيد اخلدري: قال النبي    [ 1561]احلديث:  

يأتيني   فأنى  بكر،  بن  بني سعد  يف  ونشأت  قريش  ولدتني  العرب  أعرب  أنا  املطلب  عبد 

 ( 2)اللحن(

أفصح منك. فقال: )وما  : ما رأينا الذي هو  قيل لرسول اهلل    [ 1562]احلديث:  

يمنعني وإنام أنزل القرآن بلساين لسان عرب مبني وإين من قريش ونشأت يف بني سعد بن  

 ( 3)بكر(

ما لك أفصحنا ومل َترج من بني أظهرنا؟ اهلل    قال عمر: يا رسول  [ 1563]احلديث:  

  (4) قال: )كانت لغة إسامعيل قد درست فجاء هبا جربيل فحفظتها(

قالت برة بنت عامر الثقفية سيدة نساء قومها إلخوتا: يا بني    [ 1564]احلديث:  

 
 ( 2/94(، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/99( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/99( رواه ابن أب حاتم والبيهقي، سبل اهلدى)3) 

 ( 2/99( رواه أبو نعيم والبيهقي، سبل اهلدى)4) 
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؟ فقالوا: كّلنا قد رأيناه أيام املوسم. فقالت: أفيكم من سمعه  عامر أفيكم من أبرص حممدا  

يتكلم؟ قالوا: نعم، فقالت: كيف هو يف فصاحته؟ قالوا: يا أختاه إن أقبح مثالب العرب  

فام ولدت العرب فيام مض وال تلد فيام بقى أفصح منه وال أذرب منه    الكذب، أما فصاحته 

 .(1)إذا تكلم يعجز اللبيب كالمه وخيرس اخلطيب خطابه

أنا ):  اهلل    قال زكريا بن حييى بن يزيد السعدي: قال رسول   [ 1565]احلديث:  

  (2)أعرب العرب ولدت يف قريش ونشأت يف بني سعد فأين يأتيني اللحن(

رسول  [ 1566]احلديث:   )كان  بريدة:  يتكلم    اهلل    قال  وكان  الناس  أفصح 

  (3)بالكالم ال يدرون ما هو حتى خيربهم(

فنشأت    حممد بن إبراهيم التيمي، قال: كنا عند رسول اهلل    عن  [ 1567]احلديث:  

قالوا: يارسول  سحابة فقالوا: يا رسول اهلل هذه سحابة ناشئة؟ فقال: كيف ترون قواعدها؟  

اهلل ما أحسنه وأشد متكنها؟ قال: كيف ترون بواسقها؟ قالوا: يارسول اهلل ما أحسنها وأشد  

ما أحسنه وأشد سواده؟ قال كيف   قالوا: يارسول اهلل  قال: كيف ترون جونا؟  تراكمها 

برقها   ترون  فكيف  قال:  استدارتا؟  وأشد  أحسنها  ما  اهلل  يارسول  قالوا:  رحاها؟  ترون 

فقالوا أخف شقا،  يشق  بل  اهلل  يارسول  قالوا:  شقا؟  شق  أم  وميضا  أم  ما    :وا  اهلل  يارسول 

نزل   وبلساين  ذلك،  من  يمنعني  وما  فقال:  منك،  أفصح  هو  الذي  رأينا  وما  أفصحك؟ 

 .(4) القرآن بلسان عرب مبني

 ب ـ وضوحه وسهولته: 

 
 ( 2/99( رواه أبو نعيم والبيهقي، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/100( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)2) 

 (  2/100وزي، سبل اهلدى)( رواه أبو احلسن بن الضحاك وابن اجل 3) 

 . 92معانى االخبار: ، (17/156( بحار األنوار)4) 
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 ومن األحاديث الواردة يف هذا:

قال:    [ 1568]احلديث:   جابر  اهلل  )عن  رسول  كالم  أو   (1) ترتيال  كان 

 ( 3) ((2) ترسيال

اهلل    [ 1569]احلديث:   رسول  يكن  مل  قالت:  عائشة  احلديث  عن   (4) يرسد 

فصل بكالم  يتكلم  كان  ولكنه  هذا،  العاّد  (5)كرسدكم  عده  لو  إليه،  جيلس  من  حيفظه   ،

 .(6)ألحصاه

فصال، يفهمه كل من    عن عائشة قالت: كان كالم رسول اهلل    [ 1570]احلديث:  

 .(7)يسمعه

،  (8)إذا تكلم تكلم نزرا  عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1571]احلديث:  

 .(9) وأنتم تنثرون الكالم نثرا

 يعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه.  عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 1572]احلديث:  

 .(10)كان إذا حدث حديثا أعاده ثالث مرات أن النبي  :ويف رواية 

 
 ( الَتتيل: التأين.  1) 

 ( الَتسيل: اهلنة والرفق والتأين.  2) 

 ( 4838( رواه أبو داود)3) 

 ( يرسد احلديث: يسوق سياقا جيدا.  4) 

 ق والباطل، واخلطأ والصواب.  ( بكالم فصل: بنّي ظاهر حمكم، ال يعاب قائله، وحقيقته الفاصل بني احل5) 

 (  3655( وأبو داود) 2493/  160)1940/ 4( ومسلم 3568)567/ 6( رواه البخاري 6) 

 ( 4839( رواه أبو داود)7) 

 ( النزر: القليل.  8) 

 .  273/ 4واحلاكم  342/ 8والطرباين يف الكبري   313/ 3وأمحد  35/ 1( رواه البخاري 9) 

 ( 3653( رواه أبو داود)10) 
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إذا سلم سلم ثالثا، وإذا تكلم    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1573]احلديث:  

 .(1)بكلمة أعادها ثالثا 

إذا حتدث باحلديث، أو    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 1574]احلديث: 

 .(2) سئل عنه كرره ثالثا ليفهم عنه 

 .(3)إذا تكلم تكلم ثالثا  عن أب أمامة قال: كان رسول اهلل   [ 1575]احلديث:  

يتحدث حديثا إال    عن أب الدرداء قال: ما رأيت رسول اهلل  [ 1576]احلديث: 

 .(4) وهو يتبسم يف حديثه

إذا تكلم يرى كالنور من    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 1577]احلديث:  

 .(5)بني ثناياه

اهلل    [ 1578]احلديث:   كنا مع رسول  قال:  اهلل بن سالم  فإذا جلس    عن عبد 

 .(6)يتحدث، يكرب ويرفع طرفه إىل السامء

ال يتكلم يف غري    كان رسول اهلل    هند بن أب هالة قال: عن    [ 1579]احلديث:  

، فصال  (7)حاجة، طويل الّسكت، يفتتح الكالم، وخيتتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم

 
 ( 2723والَتمذي) 67/  8، 234/ 1( رواه البخاري 1) 

 ( 7/130، سبل اهلدى)( رواه ابو سعد النيسابوري يف رشف النبي 2) 

 (  7/130( رواه أبو بكر الشافعي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/130( رواه أبو بكر بن أب خيثمة، سبل اهلدى) 4) 

 ( 7/130( رواه البخاري، سبل اهلدى)5) 

 ( 4837( رواه أبو داود)6) 

الفضول  ( جوامع الكلم: القليلة األلفاظ، الكثرية املعاين، مجع جامعة: وهي اللفظة اجلامعة للمعاين، ال فضول فيه، و7) 

 من الكالم ما زاد عىل احلاجة وفضل، ولذلك عطف وال تقصري.  
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 .(1) ال فضول فيه، وال تقصري

إذا صمت فعليه الوقار،    عن أم معبد قالت: كان رسول اهلل    [ 1580]احلديث:  

 .(2) اء، كان حسن املنطقوإذا تكلم سامه وعاله البه

كثري الصمت ويف    عن جابر بن سمرة قال: كان رسول اهلل    [ 1581]احلديث:  

 .(3)لفظ طويل الصمت

فعرف صوته، فقال:    عن عيل قال: استأذن عاّمر عىل النبي    [ 1582]احلديث:  

 (4))مرحبا بالّطّيب املطّيب(

مشيتها مشية رسول اهلل  ـ    متيشعن عائشة قالت: أقبلت فاطمة    [ 1583]احلديث: 

  (5) فقال: )مرحبا(، ثم أجلسها عن يمينه، أو عن شاملهـ . 

 وسائل اإليضاح: استعامله    . ج 

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

قال:    [ 1584]احلديث:   إذا أشار أشار    كان رسول اهلل  )عن هند بن أب هالة 

اليمنى بطن إهبامه   بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا حتدث اتصل هبا، ورضب براحته 

 ( 6)(يرضب بإهبامه اليمنى باطن راحته اليرسى) ، ويف رواية: (اليرسى

)سبحان اهلل    فقال:   عن أم سلمة قالت: استيقظ رسول اهلل    [ 1585]احلديث:  

 
 ( 7/130( رواه الَّتمذي وأبو الشيخ والبيهقي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/130( رواه احلارث بن أب أسامة والبيهقي، سبل اهلدى)2) 

 .  91/ 5( رواه أمحد 3) 

 .  388/ 3واحلاكم  87/ 1 ( والطرباين يف الصغري146( وابن ماجة)3798( رواه الَتمذي)4) 

البخاري  5)  والبخاري يف األدب    282/  6( وأمحد  2621( وابن ماجه)99)1905/  4ومسلم    79/  8،  248/  4( 

 .  40/ 2/ 2( وابن سعد 1030املفرد)

 ( 7/136( رواه الَتمذي يف الّشامئل وابن سعد، والبيهقي، سبل اهلدى)6) 
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  ـ   وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب احلجر ـ يريد به أزواجهماذا أنزل من اخلزائن؟  

 ( 1) رب كاسية يف الدنيا عارية يف اآلخرة(..  حتى يصلني 

يف حائط من حوائط    عن أب موسى قال: كنا مع رسول اهلل    [ 1586]احلديث:  

 .(2)بني املاء والطني عود يرضب به يف املاء  املدينة، ويف يد رسول اهلل 

اهلل    [ 1587]احلديث:   رسول  مع  كنا  قال:  عيل  ينكش    عن  فجعل  جنازة  يف 

فقالوا:  ،  األرض بعود، فقال: )ليس منكم من أحد إال وقد فرغ من مقّره يف اجلنة أو النار(

ا َمْن َأْعطى َواتَّقى اآلية  .(3)أفال نتكل؟ قال: )اعملوا فكّل ميرّس ملا خلق له َفَأمَّ

قال: )بعثت أنا والّساعة    أن رسول اهلل    وغريه   ابن مسعودعن    [ 1588]احلديث:  

)وإن   هبام،  وأشار  والوسطى،  السبابة  بني  ومجع  هذه(،  من  كهذه  لفظ  ويف  كهاتني  مجيعا 

 ( 4) كادت تسبقني(

اهلل    [ 1589]احلديث:   رسول  أن  موسى  أب  للمؤمن    عن  املؤمن  )إن  قال: 

 .(5)كالبنيان يشد بعضه بعضا( وشبك بني أصابعه

صالة العشاء، فصىل    عن أب هريرة قال: صىل بنا رسول اهلل   [ 1590]احلديث:  

يده   ووضع  غضبان،  كأنه  عليها  فاتكأ  املسجد،  يف  معروضة  خشبة  إىل  فقام  ركعتني،  بنا 

 .(6)اليمنى عىل اليرسى، وشبك بني أصابعه

 
 (  7069)20/ 13( رواه البخاري 1) 

 ( 7/136لبخاري، سبل اهلدى)( رواه ا2) 

البخاري  3)  رواه  القدر    154،  59/  8،  212،  211/  6(  يف  باب)  7/  6ومسلم  الستة  يف  داود  (  16وأبو 

 (  3344()2136والَتمذي)

 (  7/137( رواه الطرباين وأمحد والبّزار، سبل اهلدى)4) 

 (  2585/ 65يف كتاب الرب) 1999/ 4( ومسلم 6026يف األدب) 449/ 10( البخاري 5) 

 ( 7/137( رواه مسلم، سبل اهلدى)6) 
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قال: )كيف بكم وبزمان يغربل    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1591]احلديث: 

الناس فيه غربلة، ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتم، واختلفوا، وكانوا  

 .(1)هكذا؟( وشبك بني أصابعه

: )كيف أنتم يف قوم مرجت  عن ثوبان قال: قال رسول اهلل    [ 1592]احلديث:  

 .(2) عهودهم وأيامنم وأماناتم وصاروا هكذا؟( وشبك بني أصابعه

قال: خرج علينا رسول اهلل    [ 1593]احلديث:   الساعدي    عن سهل بن سعد 

عهودهم   مرجت  قد  الناس  من  حثالة  زمان  يف  أخرجتم  إذا  ترون  )كيف  فقال:  يوما 

اهلل و قالوا:  فاشتبكوا فكانوا هكذا؟( وشبك بني أصابعه،  قال: ونذورهم  أعلم،    رسوله 

أمر   ويذر  نفسه،  خاّصة  عىل  أحدكم  ويقبل  تنكرون،  ما  وتدعون  تعرفون،  ما  )تأخذون 

 (3)العامة(

: )كيف أنت إذا  عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اهلل    [ 1594]احلديث:  

قال: اهلل   الناس، واختلفوا حتى يكونوا هكذا؟( وشبك بني أصابعه،  كنت يف حثالة من 

 ( 4) ورسوله أعلم، قال: )خذ ما تعرف ودع ما تنكر(

قال: )إنا نحن وبنو املطلب    عن جبري بن مطعم أن رسول اهلل    [ 1595]احلديث:  

 .(5)يشء واحد(، وشبك بني أصابعه

: )كيف أنت إذا كنت يف حثالة  عن أب ذر قال: قال رسول اهلل    [ 1596]احلديث:  

 
 ( 3957( وابن ماجة)17( أبو داود يف كتاب املالحم باب)1) 

 ( 7/138( رواه البزار، سبل اهلدى)2) 

 ( 3957وأبو داود يف املالحم وابن ماجة) 253/ 6( الطرباين يف الكبري 3) 

 .  9( العزلة للخطاب ص 4) 

 ( 7/138( رواه الشافعي وأمحد وأبو داود والنسائي، سبل اهلدى)5) 
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قال: )اصرب اصرب اصرب(    أصابعه، قلت: يا رسول اهلل ما تأمرين؟من الناس؟( وشبك بني  

 (1)ثالثا، )خالقوا الناس بأخالقهم، وخالفوهم يف أعامهلم(

: )إذا دفن العبد  عن أب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل    [ 1597]احلديث:  

الكافر يقول له القرب ال مرحبا وال أهال، ثم يلتئم عليه حتى َتتلف أضالعه(، وقال رسول  

 .(2)بأصابع يديه فشبكها  اهلل 

قام   [ 1598]احلديث:   قال:  جابر  أم    عن  هذا  ألعامنا  اهلل  رسول  يا  فقال:  رساقة 

اهلل   رسول  قال: فشبك  احلج    لألبد؟  يف  العمرة  )دخلت  وقال:  األخرى،  يف  أصابعه 

 (  3) مرتني(

: )أي املؤمنني أحلم؟(  عن ابن مسعود قال: قال رسول اهلل    [ 1599]احلديث:  

أبرصهم   )وأبّرهم  ـ  أصابعه  بني  وشبك  ـ  اختلفوا(،  )إذا  قال:  أعلم،  ورسوله  اهلل  قلت: 

 ( 4) باحلق، وإن كان يف عمله تقصري، وإن كان يزحف زحفا(

 د ـ استعامله وسائل البيان: 

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

غرز بني يديه غرزا، ثم   عن أب سعيد اخلدري أن رسول اهلل  [ 1600]احلديث:  

غرز إىل جنبه آخر، ثم غرز إىل جنبه الثالث فأبعده، ثم قال: )هل تدرون ما هذا؟( قالوا:  

خيتلجه   األمل  يتعاطى  أمله،  وهذا  أجله،  وهذا  اإلنسان،  )هذا  قال:  أعلم،  ورسوله  اهلل 

 
 (  7/138( رواه البيهقي يف الزهد، سبل اهلدى)1) 

 ( 2460( رواه الَتمذي)2) 

 (  7/139( رواه مسلم وأبو داود، سبل اهلدى)3) 

 .  153/ 19والطرباين يف الكبري  244/ 4( أمحد 4) 
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 (1)اآلجل دون ذلك(

فقلت: يا رسول      عن أب رزين العقييل قال: أتيت رسول اهلل  [ 1601]احلديث:  

اهلل كيف حييي اهلل املوتى؟ قال: )أمررت بأرض من أرضك جمدبة ثم مررت هبا خمصبة؟(  

 ( 2)قال: نعم، قال: )كذلك النشور(

يتهافت    عن أب ذر أن رسول اهلل    [ 1602]احلديث:   الشتاء، والورق  سار يف 

فقال: )يا أبا ذر(، فقلت: لّبيك يا رسول اهلل قال: )إن العبد املسلم ليصيل الصالة يريد هبا  

 (3)وجه اهلل فتهافت عنه ذنوبه كام تافت هذا الورق عن هذه الشجرة(

رضب مثل الرزق كمثل حائط    عن ابن مسعود أن رسول اهلل    [ 1603]احلديث:  

سهولة، وما حول احلائط وعر وعث فمن أتاه من قبل بابه أصابه   البابله باب فام حول  

كّله وسّلم، ومن أتاه من قبل حائطه وقع يف الوعر والوعث حتى إذا انتهى إليه مل يكن له  

 .(4)إال الرزق الذي يرسه اهلل تعاىل له

 .(5)ألف مثل  مر قال: علقت عن رسول اهلل  عن عبد اهلل بن ع  [ 1604]احلديث:  

اهلل    [ 1605]احلديث:   أب هريرة أن رسول  فقال:    عن  بدنة  يسوق  مر برجل 

الثالثة   يف  فقال  بدنة،  إنا  فقال:  )اركبها(،  فقال:  بدنة  إنا  اهلل  رسول  يا  فقال:  )اركبها(، 

 ( 6) والرابعة: )اركبها وحيك(

 
 .  18/ 3( أمحد 1) 

 .  179/  5وأمحد  31/ 2( ابن املبارك 2) 

 ( 7/141( رواه أمحد، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/141( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/141( رواه أمحد، سبل اهلدى)5) 

 (  1322/ 371)960/ 2( ومسلم 1689)536/ 3( رواه البخاري 6) 
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 (1): )ما هي يا هنتاه؟(عن محنة بنت جحش قالت: قال النبي    [ 1606]احلديث:  

عن الصوم قال: )صم يوما من    عن أب عقرب أنه سأل النبي    [ 1607]احلديث:  

كل شهر(، قلت: بأب أنت وأمي زدين، زدين قال: )صم يومني من كل شهر(، قلت: بأب  

أنت وأمي زدين، فإين أجدين قويا، قال: )إين أجدين قويا، إين أجدين قويا فأفحم حتى ظننت  

 (2)أنه يرّدين(، ثم قال: )صم ثالثة من كل شهر(

فقال: يا رسول    عن أب هريرة قال: جاء رجل إىل رسول اهلل    [ 1608]احلديث:  

اهلل أّي الصدقة أفضل أجرا؟ قال: )أّمك، وأبيك لتنبأّن أن تصّدق وأنت صحيح شحيح  

َتشى الفقر، وتأمل الغنى، وال متهل حتى إذا بلغت احللقوم قلت: لفالن كذا، ولفالن كذا،  

 (3)وقد كان لفالن(

 ـ خطابه لكل قوم بام يفهمونه:   هـ 

يف الصدقة    وأين هذه األلفاظ من كتابه  وقد نقل الصاحلي عن بعضهم قوله: )

ألنس املشهور، فإنه بمحل من جزالة ألفاظ مألوفة وسالسة تراكيب مأنوسة، وذلك بمحل  

من غالقة ألفاظ غريبة وقاللة أساليب يف النطق عرسة، ألنه ملا كان كالم هؤالء عىل هذا  

احلد أي غريبا غري مألوف وكانت بالغتهم عىل هذا النمط وحشيا غري مأنوس، وكان أكثر  

هلم هذه األلفاظ التي ليست بمألوفة وال مأنوسة، استعملها معهم ليبني للناس ما  استعام

إن يكلم كل    نزل إليهم وليحدث الناس بام يعلمون ليفهموه، وقد كان من خصائصه  

ذي لغة بلغته عىل اختالف لغة العرب وتركيب ألفاظها وأساليب كلمها، وكان أحدهم ال  

 
 ( 797( رواه البخاري يف األدب املفرد)1) 

 .  67/ 5وأمحد  225/ 4( رواه النسائي 2) 

 ( 1032/ 92)716/ 2( ومسلم 1419)284/ 3( البخاري 3) 
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إال بقوة إهلية    كالعجمية يسمعها العرب وما ذلك منه  جياوز لغته وإن سمع لغة غريه ف

بعث إىل الكافة طّرا وإىل اخلليقة سودا ومحرا، وال يوجد متكلم بغري    وموهبة ربانية، ألنه  

، فإنه كان إذا  لغته إال قارصا يف تلك الَتمجة نازال عن صاحب األصالة يف تلك، إال هو 

صح وأنصع بلغاتا منا بلغة نفسها وجدير به ذلك،  تكلم يف كل لغة من لغة العرب كان أف

 ( 1)(قد أوت مجيع القوى البرشية املحمودة ومزية عىل الناس بأشياء كثرية  فإنه 

 من األحاديث الواردة يف ذلك:و

قام طهفة بن    [ 1609]احلديث:   اليامن قاال:  عن عمران بن حصني، وحذيفة بن 

من غور تامة بأكوار امليس ترمتي هبا  اهلل   أتيناك يا رسول رهم النهدي يشكو اجلدب فقال: 

الرهام،   ونستخيل  الربير،  ونستعضد  اخلبري  ونستجلب  الصبري،  نستحلب  العيس، 

ونستجيل اجلهام، من أرض غائلة النطاء، غليظة الوطاء، قد نشف املدهن ويبس اجلعثن،  

اهلل    رئنا إليك يا رسول وسقط األملوج، ومات العسلوج، وهلك اهلدي، ومات الودي، ب

من الوثن، والعنن، وما حيدث به الزمن، لنا دعوة السالم. ورشيعة اإلسالم، ما طام البحر،  

: )اللهم بارك هلم يف  اهلل    وقام يعار، وكنا نعم مهل أغفال. ما تبل ببالل، فقال رسول 

لثمد، وبارك هلم يف  حمضها وخمضها ومذقها. وابعث رعاتا يف الّدثر بيانع الثمر وافجر هلم ا

املال والولد، من أقام الصالة، كان مسلام، ومن آتى الزكاة كان حمسنا، ومن شهد أن ال إله  

كان خملصا، لكم يا بني ند ودائع الرشك ووضائع امللك ال تلطط يف الزكاة وال تلحد  اهلل    إال

الرمحن الرحيم  اهلل  سم يف احلياة وال تثاقل عن الصالة(، ثم كتب معهم كتابا إىل بني ند: )ب

عز وجل ورسوله. لكم  هلل  إىل بني ند بن زيد: السالم عىل من آمن با اهلل    من حممد رسول 

والفلق   الركوب  العنان  وذو  والفريش.  الفارض  ولكم  الفريضة  الوظيفة  يف  ند  بني  يا 

 
 ( 2/102( سبل اهلدى)1) 
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الضبيس، ال يمنع رسحكم، وال يعضد طلحكم، وال حيبس دركم، ما مل تضمروا الرماق.  

الكتاب، فله منويف أقر بام يف هذا  الرباق من  بالعهد  اهلل     لفظ: األرماق. وتأكلوا  الوفاء 

 (1) والذمة، ومن أبى فعليه الربوة( 

للمشفار مالك بن نمط ملا لقيه وفد مهدان    كتب رسول اهلل    [ 1610]احلديث:  

حارض وباد،  نصية من مهدان، من كل  اهلل    مقدمه من تبوك فقال مالك بن نمط: يا رسول

لومة الئم، من خمالف  اهلل    أتوك عىل قلص نواج، متصلة بحبائل اإلسالم، ال تأخذهم يف

خارف ويام، ال ينقض عهدهم عن سنة ماحل، وال سوداء عنقفري، ما أقام لعلع، وما جرى  

ملخالف خارف وأهل  اهلل    : )هذا كتاب من حممد رسوليعفور بصلع، فكتب إليهم النبي  

وجفاف الرمل، مع وافدها ذي املعشار مالك بن نمط ومن أسلم من قومه،  جناب اهلضب  

عىل أن هلم فراعها ووهاطها وعزازها ما أقاموا الصالة وآتوا الزكاة يأكلون عالفها ويرعون  

عفاءها لنا من دفئهم ورصامهم ما سلموا بامليثاق واألمانة، وهلم من الصدقة الثلب والناب  

 ( 2) والكبش احلوري، وعليهم فيه الصالغ والقارح(  والفصيل والفارض والداجن 

لقطن    عن ربيعة بن إبراهيم الدمشقي قال: كتب رسول اهلل    [ 1611]احلديث:  

بن حارثة: )هذا كتاب من حممد لعامئر كلب وأحالفها ومن ظأره اإلسالم من غريهم مع  

الزكاة   وأداء  لوقتها  الصالة  بإقام  العليمي  حارثة  بن  ووفاء  قطن  عقدها  شدة  يف  بحقها 

عهدها بمحرض من شهود املسلمني ـ وسمى مجاعة منهم دحية بن خليفة الكلبي ـ عليهم  

من اهلمولة الراعية البساط الظئار، يف كل مخسني ناقة غري ذات عوار، واحلمولة املائرة هلم  

عني العرش،  الغية، ويف الشوي الوري مسنة حامل أو حائل وفيام سوى اجلدول من العني امل

 
 ( 2/101سبل اهلدى)( رواه أبو نعيم يف املعرفة والديلمي يف مسند الفردوس، 1) 

 ( 2/101( رواه أبو القاسم الزجاجي يف أماليه، سبل اهلدى)2) 
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ذلك عىل  يفّرق. شهد  وال  وظيفة  عليهم  يزاد  ال  األوسط،  بقيمة  العَتى شطره  اهلل    ويف 

 (1)ورسوله(

اهلل    [ 1612]احلديث:   رسول  العباهلة    كتب  األقيال  )إىل  حجر:  بن  لوائل 

واألرواع املشابيب من أهل حرضموت بإقام الصالة املفروضة وأداء الزكاة املعلومة عند  

حملها، يف التيعة شاة ال مقورة األلياط وال ضناك وأنطوا الثبجة، ويف السيوب اخلمس، ومن  

زنى مم بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عامًا، ومن زنى مم ثيب فرضجوه باألضاميم وال  

توصيم يف الدين وال غمة يف فرائض اهللَّ، وكل مسكر حرام، ووائل بن حجر يَتفل عىل  

 )(2 )اهلل   ره رسول األقيال أمريًا أم 

فلام رآين قال:    اهلل    عن عطية السعدي قال: قدمت عىل رسول   [ 1613]احلديث:  

فال تسأل الناس فإن اليد العليا خري هي املنطية واليد السفىل هي املنطاة وإن  اهلل    )ما أغناك 

 .(3)بلغتنا  اهلل  مسؤول ومنطى(، قال: فكلمنا رسول اهلل  مال

لكعب بن عاصم األشعري: )ليس من ام بّر    قال رسول اهلل   [ 1614]احلديث: 

 ( 5) ((4) ام صيام يف أم سفر

عن شداد بن أوس قال: قال رسول اهلل للعامري حني سأله فقال    [ 1615]احلديث:  

 
 ( 2/101( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)1) 

 ( 2/101( رواه الطرباين يف الصغري واخلطاب يف غريبه، سبل اهلدى)2) 

 ( 2/102( رواه احلاكم وصححه البيهقي، سبل اهلدى)3) 

أي ليس من الرب الصيام يف السفر، وهذه لغة صحيحة وأكثر ما يتكلم هبا األشعريون وهي يف الغالب  قال الصاحلي:( 4) 

اهلل   رسول  هبا  تكلم  وإنام  اليمن،  من  واألشعريون  بلغتهم،    يمنية  هلم  واإلفهام  التعلم  وحسن  البيان  يف  سبل  رغبة 

 (2/102اهلدى)

 ( 2/102( رواه عبد الرزاق واحلميدي، وابن القاسم البغوي، سبل اهلدى)5) 
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 .(1): )سل عنك( أي اسأل عام شئت، وهي لغة بني عامرله النبي 

 احلسن: و ـ ثناؤه عىل البيان  

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

اهلل    [ 1616]احلديث:   عند رسول  ذكر  قالت:  عائشة  فقال:  عن  كالم    الشعر 

 .(2)فحسنه حسن، وقبيحه قبيح

: )الشعر بمنزلة  عن عبد اهلل بن عمرو قال: قال رسول اهلل    [ 1617]احلديث:  

 ( 3)  الكالم، حسنه كحسن الكالم وقبيحه كقبيح الكالم(

عن رجل من أهل اليمن عن رجل من هذيل عن أبيه أن رسول    [ 1618]احلديث:  

قال: )إن هذا الّشعر جزل من كالم العرب، به يعطي الّسائل، وبه يكظم الغيظ، وبه    اهلل  

 (4) يتبّلع القوم يف نادهيم(

قال: )إن من    عن أب بن كعب وابن عباس أن رسول اهلل    [ 1619]احلديث:  

 ( 5)  الشعر حلكمة(

فتكلم بكالم    عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إىل رسول اهلل    [ 1620]احلديث:  

 .(6)إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر حلكمة بنّي، فقال رسول اهلل 

اهلل    [ 1621]احلديث:   رسول  قال  قال:  مالك  بن  الشعر  عن كعب  من  )إّن   :

 
 ( 2/102( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)1) 

  (9/346(  رواه الشافعي وأبو يعىل، سبل اهلدى ) 2) 

  (9/346(  رواه البخاري يف األدب والدارقطني، سبل اهلدى )3) 

   (9/346ة، سبل اهلدى )(  رواه احلارث بن أب أسام4) 

   (9/346(  رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة، سبل اهلدى )5) 

  (9/346(  رواه أمحد وأبو داود، سبل اهلدى )6) 
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 ( 1) حلكمة(

قال: )أن يمتلئ جوف    أن رسول اهلل  وغريه  عن أب سعيد    [ 1622]احلديث:  

 ( 2)  أحدكم قيحا حتى يريه خري من أن يمتلئ شعرا(

عن كعب بن مالك أنه قال: يا رسول اهلل، ماذا ترى يف الشعر؟    [ 1623]احلديث: 

 (3) فقال: )إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه(

عن أب هريرة أن عمر مر بحّسان، وهو ينشد الّشعر يف املسجد،    [ 1624]احلديث:  

فلحظ إليه رشارا فقال: قد كنت أنشد الّشعر فيه، وفيه من هو خري منك، ثم التفت إىل أب  

اهلل   رسول  أسمعت  اهلل،  أنشدك  فقال:  بروح    هريرة  أّيده  اللهم  عني،  أجب  يقول: 

 .(4) اللهم نعم القدس، قال:

فقلت: يا رسول اهلل،    عن األسود بن رسيع قال: أتيت النبي    [ 1625]احلديث:  

: أما إن رّبك حيب  بمحامد ومدح وإياك فقال رسول اهلل    -عز وجل   -إيّن محدّت رب 

 .(5)املدح، هات ما محدت به ربك تعاىل، قال: فجعلت أنشده

يقول:  عن    [ 1626]احلديث:   اجلعدّي  النابغة  سمعت  قال:  األشدق،  بن  يعىل 

 : أنشدت النبي 

 بلغنا السامء جمدنا وجدودنا

 

 وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا    

 فقال: أين املظهر يا أبا ليىل؟ قلت اجلنة، قال: أجل إن شاء اهلل تعاىل ثم قال:  
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ه   وال خري يف حلم إذا مل يكن ـل

 

 بوادر حتمي صـــفوه أن يـكدرا   

 وال خري يف جهل إذا مل يكن له  

 

 حليم إذا ما أورد األمر أصدرا   

 ( 1)  : )ال يفضض اهلل فاك مّرتني(فقال يل رسول اهلل  

 فأنشدته:  عن األعشى املازين قال: أتيت النبي   [ 1627]احلديث:  

ان العرب  اس وديـّ اـلك النـّ ا ـم  ـي

 

 إيّن لقيت ذربة من الّذرب    

 غدوت أبغيها الّطعام يف رجب  

 

زاع وـحرب     ـن ـب ي  ـن ـت ـف  ـفخـلـّ

ت ـباـلّذـنب    اخلـفت العـهد ولطـّ

 

 وهّن رّش ـغاـلب ملن غـلب    

 ( 2)  يتمّثلها ويقول: )وهّن رّش غالب ملن غلب(  فجعل النبي  

قال رسول اهلل    [ 1628]احلديث:   : أن أخا لكم ال يقول  عن أب هريرة قال: 

 قال:  ،يعني بذلك ابن رواحة ، الّرفث

ــه ــاب كت يتلو  ــا رســـول اهلل   فـين

 

 إذا انـشّق معروف من الفجر ـساطع   

 أرانا اهلدى بعد العمى فقلوبنا  

 

ــع     واق ــال  ق ــا  م أّن  ــات  ــن ــوق م ــه   ب

 يبـيت جـيايف جنـبه عن فراشــــه 

 

 ( 3)إذا استثقلت باملرشكني املضاجع   

قال يوم قريظة حلسان:    عن الرباء بن عازب أن رسول اهللَّ    [ 1629]احلديث:     

 .(4)فإن روح القدس معك؛ اهج املرشكني

: من حيمي أعراض املسلمني؟  عن جابر قال: قال رسول اهللَّ    [ 1630]احلديث:  

: )إنك ال حتسن الشعر(، فقال حسان بن فقال عبد اهللَّ بن رواحة: أنا، فقال رسول اهللَّ  
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 (1) )اهجهم، فإّن روح القدس سيعينك( ثابت أنا، فقال رسول اهللَّ 

قال: )إذا نرص القوم بسالحهم    عن ابن سريين أن رسول اهللَّ    [ 1631]احلديث:  

فألسنتهم أحّق( فقام رجل فقال: يا رسول اهللَّ، أنا، فقال: لست هناك، فجلس    أنفسهم،

فقام حسان فقال: يا رسول    فقام آخر فقال: يا رسول اهللَّ أنا، فقال بيده: يعني ال أجلس

اهللَّ، ما يرسين به مقوال بني صنعاء وبرصى، وإنك واهللَّ، ما سببت قوما قّط هو أشد عليهم  

 .(2) همن يشء يعرفون

اهللَّ    [ 1632]احلديث:   رسول  أن  حسان  أصحاب    عن  حارب  )إذا  قال: 

 ( 3) بالّسالح، فحارب أنت بلسانك(

يوما    عن الرشيد بن سويد الثقفي قال: أردفني رسول اهللَّ    [ 1633]احلديث:  

بيتا   أنشدين فأنشدته  قال  الّصلت؟ قلت: نعم  أمّية بن أب  خلفه فقال هل معك من شعر 

فقال: هيه فلم يزل يقول هيه حتى أنشدته مائة بيت ويف لفظ مائة قافية، فقال: لقد كاد أن 

 .(4) يسلم، واهللَّ أعلم

البيان لسحرا، ومن  إن من ):  قال رسول اهلل عن اإلمام عيل،    [ 1634]احلديث:  

 ( 5)  (العلم جهال، ومن الشعر حكام، ومن القول عدال

 بعده عن اللغو والثرثرة:   . ز 

متواصل األحزان    عن هند بن أب هالة قال: كان رسول اهلل  [ 1635]احلديث: 
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 .(1)دائم الذكر، ليست له راحة ال يتكلم يف غري حاجة طويل السكوت

طويل الّصمت،    عن سامك بن حرب قال: كان رسول اهلل    [ 1636]احلديث:  

 .(2)قليل الّضحك

قال: كان رسول اهلل    [ 1637]احلديث:   الّصمت،    عن جابر بن سمرة  طويل 

 .(3)قليل الّضحك

يكثر الّذكر،    كان رسول اهلل    عن عبد اهلل بن أب أوىف قال:  [ 1638]احلديث:  

 اخلطبة وال يأنف، وال يستكرب أن يميش مع األرملة  ويقّلل الّلغو، ويطيل الّصالة، ويقرّص 

 . (4) واملسكني

 ـ آداب أخرى:   10

 من اآلداب األخرى التي وردت هبا األحاديث: 

 أ ـ حبه للتيمن: 

يعجبه الّتيّمن يف ترّجله    كان رسول اهللَّ  )عن عائشة قالت:    [ 1639]احلديث:  

 (5)   (وتنّعله وطهوره ويف شأنه كّله 

إذا أخذ شيئا أخذ بيمينه،    كان رسول اهللَّ  )عن عائشة قالت:    [ 1640]احلديث:  

 .(6) وإذا أعطى شيئا أعطاه بيمينه، ويبدأ بميامينه يف كل يشء
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قالت:    [ 1641]احلديث:   عائشة  اهللَّ  )عن  رسول  يد  لطهوره    كانت  اليمنى 

 .(1)وطعامه وكانت يده اليرسى خلالئه، وما به من أّذى

 ب ـ حبه للتفاؤل: 

ال يتطري من يشء، ولكنّه كان    عن بريدة قال: كان رسول اهللَّ    [ 1642]احلديث:  

إذا أراد أن يأت أرضا سأل عن اسمها، فإن كان حسنا فرح به، ورؤي البرش يف وجهه، وإن  

كان قبيحا رؤي كراهية ذلك يف وجهه، فكان إذا بعث رجال ويف لفظ عامال سأل عن اسمه  

ذلك  كراهية  رؤي  قبيحا  كان  وإن  وجهه،  يف  البرش  ورؤي  له،  فرح  حسن  كان  يف    فإن 

 .(2)وجهه

يتفأل وال يتطري، ويعجبه    عن ابن عباس قال: كان رسول اهللَّ    [ 1643]احلديث:  

 .(3)كّل اسم حسن

اهللَّ    [ 1644]احلديث:   رسول  أن  هريرة  أب  فقال:    عن  فأعجبته  كلمة  سمع 

 ( 4)  )أخذنا فألك من فيك(

اجة أن يسمع  كان يعجبه إذا خرج حل  عن أنس أن رسول اهللَّ    [ 1645]احلديث:  

 .(5)يا راشد، يا نجيح

: من يسوق إبلنا هذه؟ أو  عن أب حدرة قال: قال رسول اهللَّ   [ 1646]احلديث:  

قال: فالن. قال: اجلس ثّم قام آخر،    قال: من يبلغ هذه؟ قال رجل: أنا فقال ما اسمك؟ 
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 .(1)أنت هلا فسقها ناجية، قال:    فقال فالن فقال اجلس ثم قام آخر، فقال: ما اسمك؟ قال: 

اهللَّ    [ 1647]احلديث:   رسول  قال  قال:  عامر  بن  عقبة  من  عن  يبلغنا  )من   :

: ما اسمك؟ قال: صخر أو جندل،  لقاحنا؟( فقام رجل، فقال: أنا، فقال له رسول اهللَّ  

: اجلس، ثم قال: )من يبّلغنا من لقاحنا؟( فقام رجل آخر، فقال:  فقال له رسول اهللَّ  

 (2) : ما اسمك؟ قال: يعيش، قال: )بلغنا من لقاحنا(ال له رسول اهللَّ أنا، فق

اهللَّ    [ 1648]احلديث:   أن رسول  بن سعيد  فقال من    عن حييى  يوما  ناقة  دعا 

حيلب هذه؟ فقام رجل، فقال: أنا، فقال له: ما اسمك؟ فقال الرجل: مرة فقال له: اجلس،  

مجرة، فقال له:    أنا، فقال: )ما اسمك؟( فقال: ثم قال: )من حيلب هذه؟( فقال رجل آخر:  

ما اسمك؟ فقال:    : اجلس، ثم قال: )من حيلب هذه؟( فقال رجل: أنا فقال له رسول اهللَّ  

 (3) )احلبها(  يعيش، فقال له رسول اهللَّ 

ال يتطري ولكن    عن عبد اهللَّ بن بريدة قال: كان رسول اهللَّ    [ 1649]احلديث:  

حيث توجه إىل املدينة،    ريش جعلت مائة من اإلبل ملن يأخذ رسول اهللَّ  يتفاءل، وكانت ق 

فقال له نبي اهللَّ    فرد إليهم، فركب بريدة يف سبعني راكبا من قريش، فتلّقى رسول اهللَّ  

  من أنت؟ قال: أنا بريدة، فالتفت إىل أب بكر فقال: يا أبا بكر، بّرد أمرنا وصّلح قال :

قال: من أسلم، فقال ألب بكر: سلمنا، قال: وممن؟ قال: من بني سهم، قال:  وممن أنت؟  

 .(4) خرج سهمك، فأسلم بريدة، وأسلم الذين معه

سمع رجال يقول:    عن عمرو بن عوف املزين أن رسول اهللَّ    [ 1650]احلديث:  
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إ بنا  اخرجوا  فيك  من  ذلك  أخذنا  نحن  لّبيك،  )يا  اهللَّ:  رسول  فقال  خرضة،  ىل  هاكها 

 .(1) خرضة(، فخرجوا إليها فام سّل فيها سيف

قال: )ال عدوى وال طرية، ويعجبني    عن أنس أن رسول اهللَّ    [ 1651]احلديث:  

 ( 2) الفأل الّصالح، والكلمة الّطّيبة(

 ج ـ تغيريه األسامء غري الصاحلة: 

ا  يغري اإلسم القبيح، إىل م  عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1652]احلديث: 

 .(3) هو أحسن منه

عن ابن عمر أن بنتا لعمر كانت: يقال هلا عاصية فساّمها رسول    [ 1653]احلديث:  

 .(4)مجيلة  اهللَّ 

بّرة،    [ 1654]احلديث:   اسمها  أب سلمة كان  بنت  زينب  أن  قال:  أب هريرة  عن 

 .(5)زينب فقال: تزّكي نفسها، فسامها رسول اهللَّ 

عىل    [ 1655]احلديث:   دخلت  جحش  بنت  زينب  أن  سلمة  أم  بنت  زينب  عن 

 .(6)واسمها بّرة فسامها زينب رسول اهللَّ 

نت احلارث بّرة، فحول  عن ابن عباس قال: كان اسم جويرية ب  [ 1656]احلديث: 

 .(7)اسمها إىل جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند بّرة رسول اهللَّ 
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أنه دخل عىل زينب بنت أب سلمة   عن حممد بن عمرو بن عطاء [ 1657]احلديث:  

  فسألته عن اسم أخت له عنده، فقال: اسمها بّرة، قالت: غرّي اسمها، فإن رسول اهللَّ  

جح  بنت  زينب  حني  نكح  سلمة  أم  عىل  فدخل  زينب  إىل  اسمها  فغري  بّرة  واسمها  ش، 

وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتََّقى﴿تزوجها واسمي بّرة فسمعها تدعوين بّرة فقال:     ﴾ َفاَل ُتَزكُّ

هلا:  [32]النجم:   فقلت  زينب،  سميها  والفاجرة،  منكّن  بالرّبة  أعلم  هو  تعاىل  اهللَّ  فإن   ،

 .(1) فساّمها زينب  اسمي فقالت: غري إىل ما غرّي إليه رسول اهللَّ 

  كان اسم ميمونة بّرة، فساّمها رسول اهللَّ    عن أب هريرة قال:   [ 1658]احلديث: 

 .(2)ميمونة

ملا   [ 1659]احلديث:   قال:  ابني، ما سميتموه؟    عن عيل  ولد احلسن فقال: أروين 

قلنا: حربا قال: بل هو حسن فلام ولد احلسني سميته حربا قال: هو حسني فلام ولد حمسنا  

)إيّن سميت بني هؤالء بتسمية هرون   : سميته حربا، قال: هو حمسن، ثم قال رسول اهللَّ 

 (3) بنيه شرب وشبري ومشرب(

أخدري أنه ابتاع عبدا حبشيا، فقال: يا رسول اهللَّ،    عن أسامة بن  [ 1660]احلديث:  

وقال ملواله: فام تريده؟ قال:  ،  سّمه وادع له، قال: ما اسمك؟ قال: أحرم قال: بل زرعة

 . (4) راعيا، فقبض أصابعه، وقال: هو عاصم

عن سعيد بن املسّيب عن أبيه أن جّده حزنا قدم عىل رسول اهللَّ    [ 1661]احلديث:  

    ،فقال: ما اسمك؟ قال: حزن، قال: بل أنت سهل، قال: ما أنا بمغرّي اسام ساّمنيه أب
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 .(1)الّسهل يوطأ ويمتهن قال سعيد: فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة

أباه عبد الرمحن ذهب    عن خيثمة بن عبد الرمحن بن أب سربة أن  [ 1662]احلديث:  

: ما اسم ابنك؟ قال: عزيز، فقال رسول  فقال له رسول اهللَّ    مع جّده إىل رسول اهللَّ  

: )ال تسّمه عزيزا، ولكن سّمه عبد الرمحن(، قال: خري األسامء عبد اهللَّ وعبد الّرمحن،  اهللَّ  

 .( 2) ويف لفظ قال: ال عزيز إال اهللَّ

اهللَّ  عن بشري    [ 1663]احلديث:   أتى رسول  قد  واسمه    ابن اخلصاصية وكان 

 ( 3) بشريا( زحم )فسامه النبي 

النبي    [ 1664]احلديث:     عن سهل بن سعد قال )أتى باملنذر بن أب أسيد إىل 

 (4) حني ولد فوضعه عىل فخذه فقال: ما اسمه؟ قال: فالن، قال: لكن اسمه املنذر(

  ن أبيها قال: شهدت مع رسول اهللَّ  عن رائطة بنت مسلم ع  [ 1665]احلديث:  

 .(5)حنينا، فقال: ما اسمك؟ قلت غراب، قال: ال بل اسمك مسلم

عن مطيع بن األسود قال: كان اسمي العاص فسامين رسول اهللَّ    [ 1666]احلديث:  

  (6)مطيعا. 

سامه مطاعا وقال:   عن زيادة عن جّده مسعود أن رسول اهللَّ   [ 1667]احلديث:  

يا مطاع امض إىل    يا مطاع، أنت مطاع يف قومك ومحله عىل فرس أبلق وأعطاه الراية، وقال: 

 
  (9/359(  رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن سعد، سبل اهلدى )1) 

  (9/359(  رواه أمحد وابن سعد وابن أب شيبة، سبل اهلدى )2) 

  (9/359تارخيه وابن أب شيبة، سبل اهلدى ) (  رواه أمحد والبخاري يف األدب ويف 3) 

   (9/360(  رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى )4) 

  (9/360(  رواه البخاري يف األدب وأبو يعىل والبزار، سبل اهلدى )5) 

  (9/360(  رواه البخاري يف األدب وأمحد وابن أب شيبة، سبل اهلدى )6) 
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 .(1)أصحابك، فمن دخل حتت رايتي هذه، فقد أمن من العذاب

عن عبد الرمحن بن أب سربة قال: دخلت أنا وأب عىل رسول اهللَّ    [ 1668]احلديث:  

    ،فقال ألب: هذا ابنك؟ قال: نعم، قال: ما اسمه؟ قال: احلباب، قال: )ال تسمه احلباب

 ( 2)  فإن احلباب شيطان، ولكن هو عبد الرمحن(

ها  مّر بأرض، يقال هلا غدرة فساّم   عن عائشة أن رسول اهللَّ    [ 1669]احلديث:  

 .(3)خرضة

وّجهه يف خيل أو    عن يارس بن سويد اجلهني أن رسول اهللَّ    [ 1670]احلديث:  

يا رسول اهللَّ،    فقالت:   رسية وامرأته حامل، فولدت مولودا فحملته أمه إىل رسول اهللَّ  

وأمر يده عليه وقال: )اللهّم،    قد ولد هذا املولود، وأبوه يف اخليل فسّمه فأخذه رسول اهللَّ  

فقال:  خصاصة(،  منهم  أحدا  تر  وال  حتوجهم،  وال  أياماهم،  وأقل  رجاهلم،  سميه    أكثر 

 .(4)مرسعا قد أرسع يف اإلسالم فهو مرسع بني يارس

ي  [ 1671]احلديث:   بن  هانئ  اهللَّ  عن  رسول  إىل  وفد  ملا  أنه  قومه    زيد  ومعه 

فقال: إن اهللَّ هو احلكم    وهم يكنونه بأب احلكم، فدعا النبي    فسمعهم رسول اهللَّ  

وإليه احلكم كّله، فلم تكنّيت بأب احلكم؟ قال: ال، ولكن قومي إذا اختلفوا يف يشء فأتوين  

هذا ثم قال مالك من الولد، قلت له:    فحكمت بينهم، فريض كال الفريقني، قال: ما أحسن 

قلت: رشيح، قال: فأنت أبو رشيح،   رشيح وعبد اهللَّ ومسلم بنو هانئ فقال: من أكربهم؟

يسّمون رجال منهم عبد احلجر، فقال رسول اهللَّ    ودعا له ولولده، وسمع رسول اهللَّ  

 
  (9/360)(  رواه الطرباين، سبل اهلدى  1) 

  (9/360(  رواه الطرباين، سبل اهلدى )2) 

  (9/361(  رواه أبو يعىل، سبل اهلدى )3) 

  (9/361(  رواه الطرباين، سبل اهلدى )4) 
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 .َّوإّن هانئ ملا حرض    قال رشيح: .  : ما اسمك؟ فقال عبد احلجر قال: ال أنت عبد اهلل

فقال: أخربين أّي يشء يوجب يل اجلنة، قال: عليك بحسن    رجوعه إىل بالده أتى النبي  

 .(1)الكالم، وبذل الّطعام

 ونحوه: عند العطاس    آدابه د.  

كان إذا عطس وضع يده، أو    عن أب هريرة أن رسول اهللَّ    [ 1672]احلديث:  

 .(2)ثوبه عىل وجهه وخّفض

كان إذا عطس محد اهللَّ    عن عبد اهللَّ بن جعفر أن رسول اهللَّ    [ 1673]احلديث:  

 .(3)تعاىل، فيقال له: يرمحك اهللَّ، فيقول: هيديكم اهللَّ ويصلح بالكم

فقال      عن سلمة بن األكوع أن رجال عطس عند رسول اهللَّ  [ 1674]احلديث:  

له: )يرمحك اهللَّ( ثم عطس أخرى، فقال له: )يرمحك اهللَّ( ثم عطس أخرى، فقال: )الرجل  

 ( 4)  مزكوم(

  عن أب موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول اهللَّ    [ 1675]احلديث:  

 (5) رجاء أن يقول هلم: يرمحكم اهللَّ، فكان يقول )هيديكم اهللَّ، ويصلح بالكم(

: )أن اهللَّ حيب العطاس،  عن أب هريرة قال: قال رسول اهللَّ    [ 1676: ]احلديث 

 (6) ويكره التثاؤب(

 
  (9/362(  رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى ) 1) 

  (9/365(  رواه أبو داود والَتمذي، سبل اهلدى ) 2) 

   (9/365(  رواه أمحد، سبل اهلدى )3) 

  (9/365(  رواه الَتمذي والبخاري يف األدب ومسلم وأبو داود، سبل اهلدى )4) 

  (9/365(  رواه البخاري يف األدب وأبو داود والَتمذي واحلاكم، سبل اهلدى )5) 

  (9/365(  رواه البخاري وأبو داود والَتمذي، سبل اهلدى )6) 
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يف التثاؤب: )إذا تثاءب    عن أب سعيد قال: قال رسول اهللَّ    [ 1677]احلديث:  

 ( 1)  أحدكم، فليضع يده عىل فمه، فإن الشيطان يدخل(

 

 

 
  (9/365اهلدى )(  رواه مسلم وأمحد والبيهقي وأبو داود، سبل 1) 
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 ته الطاهرة برشي ـ    خامسا 

احلديثية   املصادر  يف  وردت  التي  األحاديث  من  أمكن  ما  مجع  الفصل  هذا  حياول 

  .. الشخصية من املأكل واملرشب وامللبس ونحوها   شؤون حياتهبللسنة والشيعة، واملتعلقة  

 . وقد رأينا تأخريها إىل هذا الفصل لُتفهم عىل ضوء ما سبق 

يتوهم القارئ أن رسول    ألن البعض لألسف يبدأ هبذه املعاين، ويركز عليها، حتى

 مل يكن مشغوال بغريها، كام ذكرنا ذلك يف مقدمة الكتاب.  اهلل 

، ذلك أن  العناوينوقد رأينا أن أحسن تقسيم للفصل، وأيرسه هو تقسيمها بحسب  

ضممنا األحاديث الواردة يف املصادر الشيعية إىل  أكثر األحاديث الواردة متفق عليها، وهلذا  

 . در السنية نظرياتا يف املصا 

 : فراشه ومتاعه ـ    1

 : ويمكن تصنيفه بحسب ما ورد يف األحاديث إىل األصناف التالية

 : رسيره وكرسّيه أ ـ  

، وهو عىل رسير مرمول  عن أنس قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 1678]احلديث:  

 .(1) برشيط، حتت رأسه وسادة من أدم، حشوها ليف، ما بني جلده وبني الرسير ثوب

قالت: كان لرسول اهلل    [ 1679]احلديث:   بالربدي،    عن عائشة  رسير مشبك 

 .(2)عليه كساء أسود

النبي    [ 1680]احلديث:   رسير  عنده  كان  أنه  عمر  وقدحه،  عن  وعصاه،   ،

 
 (  7/354( رواه البخاري يف األدب، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/354( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 
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وجفنة، ووسادة حشوها ليف، وقطيفة ورحل، فكان إذا دخل عليه نفر من قريش قال:  

 (1)، وأعزكم به، وفعل وفعل()هذا مرياث من أكرمكم اهلل تعاىل به

يصيل وسط الرسير، وأنا    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1681]احلديث:  

 .(2)مضجعة بينه وبني القبلة، تكون يل احلاجة، فأكره أن أقوم، فأستقبله، فأنسل انسالال

بكريس خلت    عن أب رفاعة العدوي قال: أتى رسول اهلل    [ 1682]احلديث:  

 .(3) قوائمه حديدا قعد عليه فجعل يعلمني مما علمه اهلل عز وجل

قالت: كانت قريش بمكة وليس يشء أحب إليها من    عن عائشة  [ 1683]احلديث:  

: )يا أبا أيوب  قال    املدينة نزل منزل أب أيوب،   الرّسر تنام عليها، فلام قدم رسول اهلل  

برسير    فبلغ أسعد بن زرارة ذلك، فبعث إىل رسول اهلل    أما لكم رسير؟( قال: ال واهلل، 

له عامود، وقوائم صاج، فكان ينام عليه حتى تويف، وصىّل عليه، وهو فوقه، فطلب الناس  

 .(4)طلبا لربكته حيملون موتاهم عليه

عند عمر بن    عن عمر بن مهاجر قال: كان متاع رسول اهلل    [ 1684]احلديث:  

أدخلهم لريوا تلك  عبد العزيز يف بيت ينظر إليه كل يوم، وكانت إذا اجتمعت إليه الوفود  

مرمال   رسيرا  وكان  قال:  به،  وأعزكم  تعاىل،  اهلل  أكرمكم  من  مرياث  هذا  فيقول:  املتاع 

برشيط، ومرقعة من أدم حمشّوة بليف وجفنة وقدحا، وقطيفة صوف، ورحّى، وكنانة فيها  

أسهم، وكان يف القطيفة أثر عرق رأسه، فأصيب رجل فطلبوا أن يغسلوا بعض ذلك العرق  

 
 ( 7/354( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/354( رواه البخاري، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/354( رواه أمحد ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/354( رواه البالذري، سبل اهلدى)4) 



 

382 

 

 .(1)به فذكر ذلك لعمر فسقطه فربأ فيسّقط 

 وغطاؤه:   فراشه ب ـ  

كان حيتجز حصريا بالليل فيصيل عليه    عن عائشة أن النبي    [ 1685]احلديث:  

 .(2) ويبسطه بالنهار، فيجلس عليه

عىل حصري    عن عبد اهلل بن مسعود قال: اضطجع رسول اهلل    [ 1686]احلديث:  

فأثر احلصري بجلده، فلام استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول: يا رسول اهلل أال أخربتنا قبل أن  

: )ما يل وللدنيا، ما أنا تنام عىل هذا احلصري نبسط لك شيئا يقيك منه؟ فقال رسول اهلل  

 ( 3) إال كراكب استظل حتت، أو يف ظل شجرة، ثم راح وتركها(

، وهو  باس قال: دخل عمر عىل عهد رسول اهلل  عن ابن ع  [ 1687]احلديث:  

نائم عىل حصري، فأثر يف جنبه، فقال: يا رسول اهلل، لو اَتذت فراشا أوثر من هذا، فقال:  

يوم صائف،   يف  كراكب سار  إال  الدنيا  ومثل  مثيل  ما  بيده،  نفيس  والذي  وللدنيا،  يل  )ما 

 (4)فاستظل حتت شجرة ساعة، ثم راح وتركها(

إال بكيت، أو    عن عائشة قالت: ما رأيت فراش رسول اهلل    [ 1688]احلديث:  

 .(5) ما كان إال أدما حشوه ليف

الذي ينام عليه    كان فراش رسول اهلل    عن ابن عباس قال:  [ 1689]احلديث:  

 
 ( 7/355( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/356( رواه البخاري، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/356( رواه ابن املبارك يف الزهد، سبل اهلدى) 3) 

 ( 7/356( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/356( رواه أبو بكر البّزار، سبل اهلدى)5) 
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 .(1)من أدم، حشوه ليف

عن عائشة قالت: دخلت عىل امرأة من األنصار، فرأت فراش    [ 1690]احلديث:  

فدخل رسول اهلل    عباءة مثنية، فانطلقت، فبعثت إيّل فراشا حشوه الصوف،  رسول اهلل  

    فقال: )ما هذا يا عائشة؟( قلت: إن فالنة األنصارية دخلت عيّل فرأت فراشك، فذهبت

ي أن يكون يف بيتي، حتى قال يل ذلك ثالث  فبعثت إيّل هبذا فقال: )رّديه( فلم أرّده، وأعجبن

مرات، فقال: )رّديه يا عائشة، فو اهلل لو شئت ألجرى اهلل معي جبال الذهب والفضة(،  

 .(2)قالت فرددته

اهلل    [ 1691]احلديث:   رسول  حج  قال:  أنس  ال    عن  وقطيفة  رّث  عىل رحل 

 (3)تساوي أربعة دراهم، وقال: )اللهم حّجة ال رياء فيها وال سمعة(

اهلل    [ 1692]احلديث:   رسول  أن  أيضا  أنس  فعرق،    عن  نطع  عىل  اضطجع 

)ما هذا الذي تصنعني يا    فقال:  فقامت أم سليم فصنعته، فجعلته يف قارورة، فرآه النبي  

 .(4)أم سليم؟( قالت: أجعل عرقك يف طبي، فضحك رسول اهلل 

قال: فدخلت وإنه   عن عمر قال: إنه استأذن عىل رسول اهلل    [ 1693]احلديث:  

 .(5)لعىل خصفة مضطجع، وحتت رأسه وسادة حمشوة ليفا، وإن فوق رأسه إلهاب

قال حلفصة: أخربيني بألني فراش    عمر عن الربيع بن زياد أن    [ 1694]احلديث:  

قالت: كان لنا كساء من هذه املائدة أصبناه يوم خيرب، فكنت أفرشه   فرشت لرسول اهلل 

 
 ( 7/356اه مسلم وأبو مسلم الكّجي، والربقاين، سبل اهلدى)( رو1) 

 ( 7/356( رواه ابن سعد وأبو الشيخ واحلسن بن عرفة، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/357( رواه أبو برش الّدوالب وأبو الشيخ وغريمها، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/357( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 

 (  7/358، سبل اهلدى)( رواه عبد بن محيد وغريه5) 
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اهلل   فراش    لرسول  كان  )ما  قال:  أصبح  فلام  ليلة  ذات  له  ثنيته  وإين  فينام،  ليلة  كل 

البارحة؟( قلت: فراشك كل ليلة، إال أين ثنيته الليلة قال: )أعيديه حلالته األوىل فإنه منعني  

 ( 1)وطأته البارحة من الصالة(

عن جعفر بن حممد عن أبيه قال: سألت عائشة ما كان فراش    [ 1695]احلديث:  

يف بيتك؟ قالت: من أدم حشوه ليف، وسألت حفصة: ما كان فراش رسول    اهلل    رسول

فلام كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته له بأربع كان   ؟ قالت: مسح ثنيته ثنّيتني، فينام عليه،اهلل  

أوطأ له، فثنيته بأربع ثنيات، فلام أصبح قال: )ما فرشتم يل الليلة؟( قلنا: هو فراشك إال أنا  

ربع ثنيات، قلنا هو أوطأ لك قال: )رّدوه حلاله األوىل، فإنه منعني وطاءته صالت  ثنيناه أل

 (2)الليلة(

باثنتني، فجاء ليلة    عباءة  عن عائشة أنا كانت تفرش للنبي    [ 1696]احلديث:  

وقد رّبعتها فنام عليها، فقال: )يا عائشة مال فرايش الليلة ليس كام يكون؟( قلت: يا رسول  

 ( 3)أربعتها لك قال: )فأعيديه كام كان(اهلل 

   : آنيته وأثاثه ج ـ  

انكرس فأخذ مكان الّشعب    عن أنس قال: إن قدح رسول اهلل    [ 1667]احلديث:  

 .(4)سلسلة من فضة

اهلل    [ 1698]احلديث:   لرسول  كان  قال:  برش  بن  اهلل  عبد  أربع    عن  هلا  جفنة 

 
 ( 7/358( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)1) 

 (  7/358( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/358( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/361( رواه البخاري، سبل اهلدى)4) 
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 . (1)حلق

ركوة تسمى الصادرة،   عن ابن عباس قال: كان لرسول اهلل    [ 1699]احلديث:  

 .(2)وقدح من خشب

اهلل    [ 1700]احلديث:   أن رسول  ابن عباس  الكّن،    عن  له بساط يسمى  كان 

مرآة تسمى   له  الصادرة، وكانت  له ركوة تسمى  النمرة، وكانت  تسمى  له عباءة  وكانت 

 .(3) املرآة، وكان له مقراض يسمى اجلامع، وكان له قضيب يسمى املمشوق

عن حممد بن إسامعيل قال: دخلت عىل أنس بن مالك فرأيت يف    [ 1701]احلديث:  

 .(4)يرشب منه ويتوضأ، وآخر من زجاج بيته قدحا من خشب، كان رسول اهلل 

قدحا من    عن ابن عباس قال: أهدى املقوقس إىل رسول اهلل    [ 1702]احلديث:  

 .(5)قوارير، فكان يرشب منه وآخر من فخار

يرشب من فخار وكان له   عن خّباب قال: رأيت رسول اهلل    [ 1703]احلديث:  

تور من حجارة يسمى املخّضب، وخمّضب من نحاس، ومغتسل من صفر، ومدهن، وربعة  

 . (6)انكرست رأيته جيعل فيها املرآة أهداها له املقوقس مع مارية أم إبراهيم، ومشط من عاج

مشط من عاج يتمشط   ابن جريج قال: كان لرسول اهلل  عن    [ 1704]احلديث:  

 .(7) به واملكحلة واملقراض

 
 ( 7/361( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/361( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/359( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 (  7/361( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)4) 

 (  7/361( رواه والبّزار وابن ماجة، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/361( رواه ابن منده، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/361( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)7) 
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مقراض يسمى اجلامع   عن ابن عباس قال: كان لرسول اهلل   [ 1705]احلديث:  

 .(1)والّسواك وصاع ومدّ 

 د ـ راحلته ورسجه: 

يقول لبالل:    عن أب عبد الرمحن الفهري أنه سمع رسول اهلل    [ 1706]احلديث:  

 .(2)قال: فأخرج رسجا دفتاه من ليف، ليس فيه أرش وال بطر  )ارسج يل الفرس(،

وهو خيطب،    عن جريز أو حريز قال: انتهيت إىل رسول اهلل    [ 1707]احلديث:  

 .(3)فوضعت يدي عىل ميثرة رحله، فوجدته من جلد شاة ضائنة

عن أب ليىل الكندي قال: حدثني صاحب هذا الدار جريز أو    [ 1708]احلديث:  

وهو خيطب بمنى فوضعت يدي عىل رحله فإذا ميثرته جلد    حريز قال: انتهيت إىل النبي  

 .(4)ضائنة

ناقةعن اإلمام    [ 1709]احلديث:   برة  من    رسول اهلل    (5)الصادق قال: كانت 

 ( 6)فضة(

القصواء، إذا نزل    عن أب بصري قال: كانت ناقة رسول اهلل    [ 1710]احلديث:  

عنها علق عليها زمامها، فتخرج فتأت املسلمني فيناوهلا الرجل الشئ، ويناوهلا هذا الشئ،  

جندب فتناول عنزة فرضب هبا عىل  فال تلبث أن تشبع، فأدخلت رأسها يف خباء سمرة بن 

 
 ( 7/361ى)( رواه الطرباين، سبل اهلد1) 

 ( 7/374( رواه أمحد وأبو داود، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/374( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 (  7/374( رواه ابن سعد والبغوي، سبل اهلدى)4) 

 ( الربة بالضم: حلقة ِتعل يف حلم االنف.  5) 

 .  230: 2( الفروع 6) 
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 . (1) فشكته رأسها فشجها، فخرجت إىل النبي 

 هـ ـ راياته وأسلحته: 

أب هريرة قالوا: كانت راية رسول اهلل  وعن بريدة وابن عباس    [ 1711]احلديث:  

 )(2)سوداء، ولواؤه أبيض، مكتوب فيه )ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل 

 .(3)دخل مكة، ولواؤه أبيض عن جابر أن رسول اهلل   [ 1712]احلديث:  

سوداء، ولواؤه    كانت راية رسول اهلل    عن ابن عباس قال:   [ 1713]احلديث:  

 ( 4) أبيض، مكتوب فيه )ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل(

عن عون قال: حدثني شيخ أحسبه من بكر بن وائل قال: أخرج    [ 1714]احلديث:  

شّقة مخيصة سوداء ذات يوم فعقدها عىل رمح، ثم هزها فقال: )من يأخذها    رسول اهلل  

فام   بحقها،  آخذها  أنا  فقال:  رجل  إليه  فقال  الرشط،  أجل  من  املسلمون  فهاهبا  بحقها(، 

 ( 5)قال: )تقاتل مقدما وال تغرب هبا من كافر( حقها؟

 .(6)كانت سوداء عن جابر أن راية رسول اهلل   [ 1715]احلديث:  

اهلل    [ 1716]احلديث:   رسول  أن  العبدي  مزيدة  األنصار،    عن  رايات  عقد 

 .(7)فجعلهن صفرا

اهلل    [ 1717]احلديث:   رسول  أن  أسامة  بن  يزيد  سليم    عن  لبني  راية  عقد 

 
 ..  332( روضة الكايف: 1) 

 ( 7/371( رواه أمحد، والَتمذي والطرباين، سبل اهلدى)2) 

 (  7/371( رواه الَتمذي وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/371( رواه ابن عدي وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/371( رواه مسدد، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/371( رواه الطرباين، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/371( رواه الطرباين، سبل اهلدى)7) 
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 .(1) محراء

كانت تكون مع عيل بن أب    عن ابن عباس أن راية رسول اهلل    [ 1718]احلديث:  

مما    بن عبادة، وكان إذا استحر القتال كان رسول اهلل    طالب، وراية األنصار مع سعد

 .(2)يكون حتت راية األنصار

يقول:    [ 1719]احلديث:   للزبري:  يقول  العباس  سمعت  قال:  جبري  بن  نافع  عن 

 .(3)أن تركز الراية هاهنا أمرك رسول اهلل 

سوداء مربعة لون    عن ابن عباس قال: كانت راية رسول اهلل    [ 1720]احلديث:  

 .(4)نمرة

راية    [ 1721]احلديث:   رأيت  قال:  منهم  آخر  قومه عن  عن سامك عن رجل من 

 .(5)صفراء رسول اهلل 

كانت تكون مع عيل بن أب    عن ابن عباس أن راية رسول اهلل    [ 1722]احلديث:  

مما    طالب، وراية األنصار مع سعد بن عبادة، وكان إذا استحّر القتال كان رسول اهلل  

 .(6)يكون حتت راية األنصار

بعثني حممد    عن يونس بن عبيد اهلل ـ موىل حممد بن القاسم ـ قال:   [ 1723]احلديث:  

رسول راية  الرباء عن عازب ألسأله عن  إىل  القاسم  فقال:  اهلل    بن  كانت؟  كانت    ما 

 
 ( 7/371( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/371( رواه أمحد، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/372( رواه البخاري، سبل اهلدى)3) 

 (  7/372( رواه أبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/372( رواه أبو داود، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/372( رواه أمحد، سبل اهلدى)6) 
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 .(1) سوداء مربعة

يف غزوة تبوك وهو    عن عون بن مالك قال: رأيت رسول اهلل    [ 1724]احلديث:  

 .(2)يف قبة من آدم

 .(3)يف قبة محراء مربعة  عن أب جحيفة قال: رأيت رسول اهلل    [ 1725]احلديث:  

ينزل    عن صفوان بن معىّل عن أبيه قال: ليس أرى رسول اهلل    [ 1726]احلديث:  

يف قّبة فأتاه الوحي، فأشار إىل عمران، فقال: فأدخلت    عليه، فبينام نحن باجلعّرانة والنبي  

 . (4) رأيس يف القّبة

وهو يف قّبة من    عن ابن مسعود قال: انتهيت إىل رسول اهلل    [ 1727]احلديث:  

أدم محراء يف نحو من أربعني رجال فقال: )إنه مفتوح لكم، وإنكم منصورون وممضيون،  

فمن أدرك ذلك منكم فليتق اهلل وليأمر باملعروف وينه عن املنكر، وليصل رمحه، ومثل الذي  

 ( 5) ، فهو يمد بذنبه(يعني قومه عىل غري احلق كمثل البعري يَتدى 

أنا ورجالن من   عن أب جحيفة قال: دخلت عىل رسول اهلل   [ 1728]احلديث:  

بني عامر يف األبطح يف قبة له محراء فقال: )ممن أنتم؟( فقلنا من بني عامر، فقال: )مرحبا  

 ( 6)بكم أنتم مني(

اهلل    [ 1729]احلديث:   رسول  راية  قال:  العقاب، وفرسه    عن زهري بن حممد 

 
 ( 7/372( رواه أبو داود، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/372( رواه البخاري، سبل اهلدى)2) 

 (  7/372( رواه أبو سعيد بن األعراب، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/372( رواه النسائي، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/373( رواه احلاكم، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/373بة وابن حبان، سبل اهلدى)( رواه مسدد وابن أب شي 6) 
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املرِتز، وناقته العضباء والقصواء واجلدعاء، ومحاره: يعفور والسيف: ذو الفقار، والدرع:  

 .(1) ذات الفضول، والرداء: الفتح والقدح: الغمر

نعل  [ 1730]احلديث:   كان  قال:  الصادق  اإلمام  اهلل    (2)عن  رسول    سيف 

اهلل   رسول  درع  ولبست  فضة،  من  حلق  ذلك  وبني  فضة،  فكنت    وقائمته 

 .(4)وفيها ثالث حلقات فضة من بني يدهيا وثنتان من خلفها (3) أسحبها 

كان فضة    إن حلية سيف رسول اهلل  : )عن اإلمام الصادق  [ 1731]احلديث:  

 ( 6)((5)كلها، قائمه وقباعه

: ذات الفضول هلا  سمعت أبا عبد اهلل يقول: درع رسول اهلل    [ 1732]احلديث:  

يوم   عيل  لبسها  وقال:  مؤخرها،  يف  ورق  من  وحلقتان  مقدمها،  يف  ورق  من  حلقتان 

 . (7) اجلمل

 و ـ ممتلكاته وأسامؤها: 

اهلل    [ 1733]احلديث:   قال: كان رسول  ابن عباس  القالنس حتت    عن  يلبس 

يلبس القالنس    العامئم وبغري العامئم، ويلبس العامئم بغري القالنس، وكان رسول اهلل  

اليامنية، ومن البيض املرضبة، ويلبس ذوات اآلذان يف احلرب، ما كان من السيجان اخلرض،  

أن    وكان ربام نزع قلنسوته فجعلها سَتة بني يديه وهو يصيل، وكان من خلق رسول اهلل  

 
 ( 7/373( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

 ( نعل السيف: احلديدة التي تكون يف أسفل القراب، وقائم السيف وقائمته: مقبضه. 2) 

 ( أى أجرها عىل االرض النا كانت أطول من قامتى.  3) 

 .  212: 2( الفروع 4) 

 م السيف، وقيل هي ما حتت شارب السيف.  ( هي التي تكون عىل رأس قائ5) 

 .  212: 2( الفروع 6) 

 .  331( روضة الكايف: 7) 
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أربعة أسياف: املجذم، والرسوب أهدامها    يسمي سالحه ومتاعه ودوابه، وكان للنبي  

له زيد اخلري، وكان له أيضا القضيب وذو الفقار صار إليه يوم بدر، وكان للعاص بن منبه  

بن احلجاج، وكان ال يفارقه يف احلرب، وكان قباع سيفه وقائمته وحلقته وذوابته وبكراته  

الظهر، وكانت له أربع أدراع:  ونعله من فضة، وكانت له حلقتان يف احلامئل يف موضعها من  

ذات الوشاح: والبَتاء، وذات املوايش، واخلرنق، وقيل: كانت عنده درع داود النبي عليه  

العقال،   املرِتز، وذو  أفراس:  أربعة  له  قتل جالوت، وكانت  يوم  التي كان لبسها  السالم 

ت منطقته من  ، وكان(1)والسكب، والشحاء، ويقال البحر، وكان يركب البحر، وكان كميتا 

أديم مبشور فيها ثالث حلق من فضة، واالبزيم، واحللق عىل صنعة الفلك املرضوبة من  

العنزة، وكان يميش هبا ويدعم  هلا:  يقال  له حربة  املثوى، وكانت  اسم رحمه    فضة، وكان 

عليها، وكانت حتمل بني يديه يف االعياد، فريكزها أمامه، ويستَت هبا ويصيل، وكان له حمجن  

بعريه  قدر عىل  يديه  بني  ويعلقه  به،  ويركب  به،  يميش  تسمى  ،  ذراع  خمرصة  له  وكانت 

العرجون، وكان اسم قوسه الكتوم، واسم كنانته الكافور، ونبله املوتصلة، وترسه الزلوق،  

العقاب،   رآيته  واسم  الفتح،  ردائه  واسم  السحاب،  عاممته  واسم  السبوغ،  ذو  ومغفره 

لويته بيضآء وربام جعل فيها السواد، وربام كان من مخر  وكانت سوداء من صوف، وكانت أ

ء يقال هلا: الدلدل، أهداها له املقوس ملك االسكندرية، وهي  ا نسائه، وكانت له بغلة شهب

،  التي قال هلا يف بعض االماكن: اربيض دلدل فربضت، وكان عيل يركبها بعد رسول اهلل  

االيلية، وكانت خم يقال هلا:  بغلة  له  تقوم عىل رماح، حسنة  (2)وفةذوكانت  طويلة، كأنا 

ويقال:   العضباء،  تسمى  ناقة  له  وكانت  عفريا،  يدعى  محار  له  وكان  فأعجبته،  السري، 

 
 ( الكميت: ما كان لونه بني االسود واالمحر. 1) 

 ( اخلذوف من الدواب: الرسيعة السري. 2) 
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القصواء، وكانت صهباء، وكانت له شاة يرشب لبنها يقال هلا: غينة، ويقال: غوثة، وكان  

منهام قدر مد، فيه  له قدحان اسم أحدمها الريان، واآلخر املضبب، وكان يسع كل واحد  

ثالث ضبات حديد، وحلقة تعلق هبا، وكان له تور من حجارة يقال له: املخضب واملخضد  

يكون فيه احلنآء والكتم من حر كان جيده يف رأسه    (1)يتوضأ فيه، وكان له خمضب من شبه

  من نعالن  له  وكان  مرص،  ملك  املقوقس  أهداها  اسكندرانية  أربعة  له  وكانت   ،

وكان له خمرصة ذات قبالني، وكانت صفراء، وكان له خفان ساذجان أهدامها    ،(2) السبت

 .(3) النجايش ملك احلبشة، وكان له رسير وقطيفة وقصعة

سيف حمىل قائمه من    عن ابن عباس قال: كان لرسول اهلل    [ 1734]احلديث:  

 ( 4)فضة، ونعله من فضة، وفيه حلق من فضة، وكان يسمى ذا الفقار، وكانت له قوس نبع

تسمى السداد، وكانت له كنانة تسمى اجلمع، وكانت له درع وشجه بالنحاس تسمى ذات  

له جمن البيضآء، وكان  له حربة تسمى  له فرس    (5) الفضول، وكانت  الوفر، وكان  يسمى 

ى السكب، وكانت له بغلة شهبآء تسمى دلدل، وكانت له ناقة تسمى العضباء،  أدهم يسم

وكان له محار يسمى يعفور، وكان له فسطاط يسمى الَتكي، وكان له عنز يسمى اليمن،  

وكانت له ركوة تسمى الصادر، وكانت له مرآة تسمى املدلة، وكانت له مقراض تسمى  

 ( 6)(ق اجلامع، وكانت له قضيب شوحط يسمى املمشو

 
 ( الشبه: النحاس االصفر. التى ترمى احلىص من رسعتها. التى ترفع رجليها إىل شق بطنها عند السري. 1) 

 ( السبت: اجللد املدبوغ.  2) 

   .املنتقى يف مولود املصطفى، و(16/126( بحار األنوار)3) 

 ( النبع: شجر تتخذ منه السهام والقسى.  4) 

 ( املجن: كل ما وقى من السالح. الَتس. 5) 

   .املنتقى يف مولود املصطفى، و(16/126( بحار األنوار)6) 
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 : مالبسه وما يرتبط هبا ـ  2

 : ويمكن تصنيفها بحسب ما ورد يف األحاديث إىل األصناف التالية

 أ ـ أنواع الثياب التي لبسها: 

 : ويمكن تصنيفها بحسب ما ورد يف األحاديث إىل األصناف التالية

 : ته حل 

أحسن ما    لقد رأيت عىل رسول اهلل  ) عن ابن عباس قال:    [ 1735]احلديث:  

 (2) ((1) يكون من احللل

وعليه    رأيت عشية عرفة رسول اهلل  )عن قدامة الكالب قال:    [ 1736]احلديث:  

 .(4)()3(حّلة حربة

مربوعا، وقد رأيته يف حّلة    عن الرباء قال: كان رسول اهلل    [ 1737]احلديث:  

 .(5)محراء، ما رأيت شيئا أحسن منه 

أقام    [ 1738]احلديث:   ثم  فركزها،  بعنزة  رأيت بالال جاء  قال:  جحيفة  أب  عن 

 .(6) خرج يف حّلة محراء  الصالة، فرأيت رسول اهلل 

خرج، وهو متكئ عىل أسامة بن زيد،    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1739]احلديث:  

 .(7) وعليه ثوب قطرّي قد توشح به، فصىّل هبم

 
 ( احلّلة: إزار ورداء برد أو غريه، وال تكون حّلة إال من ثوبني، أو ثوب له بطانة.  1) 

 ( 7/300( رواه أبو داود، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/301دى)( احلربة: ثوب أخرض قال الداودي، وقال غريه: هي برود يؤتى هبا من اليمن خمططة، سبل اهل 3) 

 ( 7/300( رواه البزار وأبو القاسم البغوي، سبل اهلدى)4) 

 (  7/300( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)5) 

 (  7/300( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/303( رواه احلاكم، سبل اهلدى)7) 
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وعليه ملحفة متغطيا    عن ابن عباس قال: خرج رسول اهلل    [ 1740]احلديث:  

 .(1)هبا عىل منكبيه، وعليه عاممة دمهاء

عن عكرمة قال: رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من   [ 1741]احلديث:  

تأتزر هذه اإلزرة؟ قال: رأيت رسول اهلل     مقدمه عىل ظهره، ويرفع مؤّخره، قلت: مل 

 .(2)يأتزرها 

كان يرخي اإلزار من    عن يزيد بن أب حبيب أن رسول اهلل    [ 1742]احلديث:  

 .(3)بني يديه، ويرفعه من وراءه

أرخى مقّدم إزاره حتى تقع    عن ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1743]احلديث:  

 .(4) حاشيتاه، ويرفع اإلزار مما وراءه

قال: أخرجت  [ 1744]احلديث:   برزة  أب  مما يصنع    عن  إزارا غليظا  إلينا عائشة 

 .(5)فيهام باليمن، وكساء من هذه التي تدعى امللّبدة فأقسمت يل لقبض النبي 

باحلسني،،    [ 1745]احلديث:   أعّزهيا  سلمة  أم  جئت  قال:  حوشب  بن  شهر  عن 

كان يف بيتها فصنعت له فاطمة سخينة وجاءته هبا فقال:    فحدثتنا أم سلمة أن رسول اهلل  

قالت: )ا الطعام،  ذلك  من  معه  فأكلوا  هبم،  فجاءته  وابنيك(،  عّمك،  ابن  فادعي    نطلقي 

فضل كساء لنا خيربّي كان حتته، ثم رفع رأسه إىل السامء وقال: )اللهم    فأخذ رسول اهلل  

هؤالء عَتت، وأهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطّهرهم تطهريا(، فقلت: يا رسول  

 
 ( 7/303( رواه البخاري، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/303( رواه أبو داود، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/303( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/303( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/303( رواه البخاري ومسلم وابن عساكر، سبل اهلدى)5) 
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 ( 1) ال: )وأنت إىل خري(اهلل وأنا من أهلك؟ ق

يصيل يف كساء أبيض   عن ابن عباس قال: رأيت رسول اهلل    [ 1746]احلديث:    

 . (2) يف غداة، تارة يتقي بالكساء برد األرض ليديه ورجليه

اهلل    [ 1747]احلديث:   رسول  أن  األشهل  عبد  ابن  بني    عن  مسجد  يف  صىّل 

 .(3) األشهل ملتحفا بكساء، فكان يضع يديه عىل الكساء يقيه برد احلىص إذا سجد

النبي    [ 1748]احلديث:   مع  كنت  قال:  أنس  غليظ  عن  نجرايّن  رداء  وعليه   ،

 .(4)احلاشية

كان يرى عضلة ساقه من حتت    عن أب هريرة أن رسول اهلل    [ 1749]احلديث:  

 .(5) إزاره

)أتيت  [ 1750]احلديث:   قال:  الغفاري  ذّر  أب  ، وهو يف ظّل  رسول اهلل    عن 

 ( 6)الكعبة متوّسدا برداء له(

وهو يف املسجد    عن صفوان بن عّسال قال: أتيت رسول اهلل    [ 1751]احلديث:  

 .(7)متكئ عىل رداء له أمحر

وهو متوسد بردة له يف    عن خّباب، قال: )أتيت رسول اهلل    [ 1752]احلديث:  

 
 ( 7/304( رواه أبو بكر بن أب خيثمة، سبل اهلدى) 1) 

 ( 7/304( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 2) 

 ( 7/304( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/304( رواه البخاري ومسلم وابن ماجه، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/304( رواه ابن أب شيبة، وأمحد، سبل اهلدى) 5) 

 ( 7/304( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 6) 

 ( 7/304( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)7) 



 

396 

 

 (1)ظّل الكعبة(

وهو حمتب يف بردة    عن سليم بن جابر، قال: أتيت رسول اهلل    [ 1753]احلديث:  

 . (2) له، إّن هدهبا عىل قدميه

وعلينا شعارنا، وقد    عن عائشة قالت: كنت مع رسول اهلل    [ 1754]احلديث:  

 .(3)أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصىل الغداة  ألقينا فوقه كساء، فلام أصبح رسول اهلل 

جالس يف  ، وهو  أتيت رسول اهلل    عن سليم بن جابر، قال:  [ 1755]احلديث:  

 . (4) أصحابه، وإذا هو حمتب، بربدة قد وقع هدهبا عىل قدميه

بربدة،    عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إىل رسول اهلل    [ 1756]احلديث:  

قال سهل: هل تدرون ما الربدة؟ قالوا: نعم، هي الّشملة، منسوج يف حاشيتها، قالت: يا  

إيّن نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول اهلل   إليها، فخرج    رسول اهلل  حمتاجا 

أكسنيها(  اهلل  رسول  )يا  فقال:  القوم  من  رجل  فطلبها  إلزاره،  وإنا  نعم   ، إلينا،    ؛فقال: 

يف املجلس، ثم رجع، فطواها ثم أرسل هبا إليه، فقال له القوم: ما أحسنت،      فجلس النبي

سألتها إياه، لقد علمت أنه ال يرد سائال، فقال الرجل: واهلل ما سألته إال لتكون كفني يوم  

 .(5)أموت، قال سهل: فكانت كفنه

إىل حذيفة    عن ابن عباس وعائشة، قاال: ملّا نزل رسول اهلل    [ 1757]احلديث:  

 
 ( 7/304( رواه احلميدي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/304( رواه ابن أب خيثمة، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/304( رواه أبو داود، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/304( رواه أبو داود وأبو الشيخ، سبل اهلدى) 4) 

 ( 7/305، سبل اهلدى)( رواه البخاري، وأبو داود، والنّسائي، وأبو بكر اإلسامعييل5) 
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 .(1)طفق يطرح مخيصة له عىل وجهه فإذا اغتّم كشفها عن وجهه

اهلل    [ 1758]احلديث:   رسول  سمعت  قال:  بشري  بن  النعامن  يقول:    عن 

)أنذرتكم النار، حتى أن رجال لو كان بالسوق لسمعه من مقامي له، حتى وقعت مخيصة  

 (2)انت عىل عاتقه(له ك

يف شملة أراد    عن عبادة بن الصامت قال: صىل بنا رسول اهلل    [ 1759]احلديث:  

 . (3) أن يتوّشح هبا فضاقت، فعقدها يف عنقه هكذا وأشار عبادة إىل قفاه ليس عليه غريها 

 : ه وإزار   ه قميص 

 .(4)إىل الّرسغ عن أم سلمة قالت: كان كّم رسول اهلل   [ 1760]احلديث:  

اهلل    [ 1761]احلديث:   رسول  أن  عباس  ابن  فوق    عن  وكان  قميصا  لبس 

 .(5) الكعبني، وكان كّمه إىل األصابع

اهلل    [ 1762]احلديث:   رسول  كان  قال:  عباس  ابن  قصري    عن  قميصا  يلبس 

 .(6) اليدين والطول

اهلل    [ 1763]احلديث:   لرسول  كان  قال:  أنس  قصري    عن  قطن،  من  قميص 

 .(7) الطول قصري الكم

 
 ( 7/306( رواه البخاري، سبل اهلدى)1) 

والبيهقي يف الكربى    287/  1( واحلاكم  693والطياليس كام يف املنحة)  330/  2والدارمي    272،  268/  4( رواه أمحد  2) 

3 /207  . 

 . 318/ 4( ابن عساكر كام يف التهذيب 3) 

 . 211/ 8وابن أب شيبة   153/ 2/ 1( وابن سعد 1765( رواه الَتمذي يف السنن)4) 

 .  347/ 2( أبو نعيم يف تاريخ أصفهان 5) 

 .  153/ 2/ 1( وابن سعد 3577( ابن ماجة)6) 

 ( 7/294( رواه ابن سعد، ومسّدد، وأمحد بن منيع، وسعيد بن منصور، وأبو الشيخ، والبيهقي، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)إىل الرسغ عن ابن عباس كان كّم رسول اهلل   [ 1764]احلديث:  

ابن عباس أن رسول اهلل    [ 1765]احلديث:   لبس قميصا، وكان كاّمه مع    عن 

 . (2) األصابع

عباس  [ 1766]احلديث:   ابن  اهلل    قال:   عن  رسول  فوق    كان  قميصا  يلبس 

 .(3)الكعبني، مستوى الكّمني بأطراف أصابعه

له قميص قبطّي قصري الطول    عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 1767]احلديث:  

 .(4)قصري الكّمني

 . (5)إال قميص واحد  عن أب الدرداء قال: مل يكن لرسول اهلل    [ 1768]احلديث:  

يف رهط    عن معاوية بن مّرة عن أبيه قال: أتيت رسول اهلل    [ 1769]احلديث:  

 .(6)من مزينة فبايعناه، وإن قميصه ملحلول اإلزار

عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر حملول اإلزار، فسألته عن    [ 1770]احلديث:  

 .(7)يصيّل كذلك ذلك فقال: رأيت رسول اهلل  

ل: قلت لعبد اهلل بن عمر أشهدت بيعة  عن عطاء بن أب رباح، قا   [ 1771]احلديث:  

نعم، قلت: فام كان عليه؟ قال: قميص من قطن، وجّبة    ؟ قال:الرضوان مع رسول اهلل  

 
 ( 7/294دى)أبو سعيد بن األعراب والنّسائي، سبل اهل و( رواه البزار 1) 

 ( 7/294( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/294( رواه ابن األعراّب، سبل اهلدى)3) 

 (  7/294( رواه عبد بن محيد وابن عساكر وأبو طاهر املخّلص، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/294( رواه الطرباين، سبل اهلدى)5) 

 (  7/295( رواه أبو داود، وابن ماجه، وأبو القاسم البغوي يف معجمه وابن حبان، سبل اهلدى)6) 

 (  7/295( رواه أبو يعىل، والبّزار، وابن خريمة، والبيهقي، وابن حبان، سبل اهلدى)7) 
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 . (1)حمشّوة، ورداء وسيف، ورأيت النّعامن ابن مقّرن املزين قائام عىل رأسه، والناس يبايعونه

 .(2)قميصا فيه زرّ  عن ابن عمر قال: ما اَتذ رسول اهلل   [ 1772]احلديث:  

ثوبان غليظان، فقلت    عن عائشة قالت: كان عىل رسول اهلل  [ 1773]احلديث:  

 .(3): أن ثوبيك هذين خشنان ترشح فيهام فيثقالن عليكيا رسول اهلل 

أدخلت يدي يف    عن قّرة بن إياس قال: ملا بايعت رسول اهلل   [ 1774]احلديث:  

 .(4)جيب قميصه فمسست اخلاتم

وعليه جّبة شامّية ضّيقة   عن ابن عمر قال: رأيت أبا القاسم  [ 1775]احلديث:  

 .(5)الكّمني

وعليه    عن عبادة بن الصامت قال: خرج علينا رسول اهلل    [ 1776]احلديث:  

 .(6)ضّيقة الكّمني فصىّل بنا فيها، ليس عليه يشء غريها جّبة رومّية من صوف 

غسل وجهه، ثم ذهب    عن املغرية بن شعبة، أن رسول اهلل    [ 1777]احلديث:  

حيرس عن ذراعيه، وعليه جّبة شامّية، ضيقة الكّمني فذهب ليخرج يده من كمها، فضاقت  

 .(7)فأخرج يده من أسفلها 

 .(8) جّبة من الشام عن دحية الكلبي أنه أهدى لرسول اهلل   [ 1778]احلديث:  

 
 ( 7/295( رواه أبو نعيم، وأبو احلسن بن الّضحاك، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/295( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/295( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/295( رواه أبو داود، والَتمذي وابن حبّان، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/297( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/297( رواه ابن ماجه، سبل اهلدى)6) 

 (  7/297( رواه أمحد، والبخاري ومسلم، وابن عساكر، سبل اهلدى)7) 

 ( 7/297سبل اهلدى) ( رواه أبو الشيخ،8) 
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اهلل    [ 1779]احلديث:   رسول  رأيت  قال:  عمر  مف  عن  جّبة شامّية،  َتق  عليه 

 .(1)خرصها 

عن عبد اهلل موىل أسامء بنت أب بكر الصديق قال: أخرجت إلينا    [ 1780]احلديث:  

أسامء جبة من طيالسة هلا لبنة من ديباج كرسوايّن ويف لفظ كرسوانّية وفروجها مكفوفة به،  

، كان يلبسها، فلام  ويف لفظ وفرجاها مكطوفان بالديباج فقالت: هذه جبة رسول اهلل  

شة قبضتها، نحن نغسلها للمريض منا إذا اشتكى،  تويف كانت عند عائشة، فلام توفيت عائ 

 . (2)ويف لفظ للمرض، ونستشفي هبا 

اهلل    [ 1781]احلديث:   لرسول  كان  قالت:  أسامء  مكفوفة    عن  طيالسة  جّبة 

 . (3)بالّديباج، فكان يلقى فيها العدوّ 

مزّررة    [ 1782]احلديث:   جبة  أخرجت  بكر  أب  بنت  أسامء  أن  عمر  ابن  عن 

 . (4)يلبس هذه إذا لقي العدو  الت: كان رسول اهلل بالديباج، فق

بسوق    عن طارق بن عبد اهلل املحارب قال: رأيت رسول اهلل    [ 1783]احلديث:  

 .(5)ذي املجاز وعليه جبة محراء

وله جبة صوف يف    عن سهل بن سعد قال: تويف رسول اهلل    [ 1784]احلديث: 

 .(6)احلياكة

 
 (  7/297( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/297( رواه مسلم والنسائي وابن سعد، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/297( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/297( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)4) 

 (  7/298( رواه أبو القاسم البغوي، وابن عساكر، وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)5) 

 (  7/298( رواه أبو داود الّطياليس، سبل اهلدى)6) 
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 : ه رساويل 

من    [ 1785]احلديث:   البّز  العبداين  وخمرمة  أنا  جلبت  قال:  قيس  بن  سويد  عن 

ونحن بمنّى، فساومنا رساويل، فبعناه منه بوزن    هجر، فأتينا مكة، فجاءنا رسول اهلل  

 ( 1)قال للذي يزن: )زن وأرجح(  ثمنه،

  عن أب صفوان مالك بن عمرية األسدي أنه باع من النبي    [ 1786]احلديث:  

 .(2) قبل أن هياجر أو يرحل رساويل، فلام وزن له أرجح له

اشَتى رساويل بأربعة دراهم،    عن أب هريرة أن رسول اهلل   [ 1787]احلديث: 

نّهار،  فقلت: يا رسول اهلل إّنك لتلبس الرساويل، فقال: )نعم يف السفر واحلرض، وبالليل وال 

 (3)فإين أمرت بالّسَت، فلم أجد شيئا أسَت منه(

 : ته عامم 

عن أب عبد السالم بن أب حازم قال: قلت البن عمر: كيف كان    [ 1788]احلديث:  

اهلل   ورائه،    رسول  ويغرزها من  يقرنا،  رأسه  عىل  العاممة  كور  يدير  كان  قال:  يعتّم؟ 

 .(4)ويرسل هلا ذؤابة بني كتفيه

أنه قال: ما خرج إلينا رسول    عن بعض أصحاب رسول اهلل    [ 1789]احلديث:  

يوم مجعة إال وهو معتم، وربام خرج يف إزار ورداء، وإن مل تكن عاممته وصل اخلرقة    اهلل  

 .(5)عىل بعض، واعتم هبا  بعضها 

 
 ( 2220( وابن ماجة)1305( والَتمذي)3337، 3336وأبو داود) 352/ 4( أمحد 1) 

 (  7/308( رواه النسائي واحلاكم وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)2) 

 (  7/308( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/271( رواه الطرباين والبيهقي وأبو موسى املدين، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/271( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)5) 
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معتاّم بعاممة سوداء، قد    عن ابن عباس قال: رأيت رسول اهلل    [ 1790]احلديث:  

 .(1)أرخى طرفها بني يديه

دخل يوم فتح مكة وعليه عاممة    عن جابر بن عبد اهلل أن النبي    [ 1791]احلديث:  

   .(2)سوداء

 . (3) يعتم بعاممة سوداء عن أنس أنه رأى رسول اهلل   [ 1792]احلديث:  

النبي    [ 1793]احلديث:   خطب الناس وعليه عاممة    عن عمرو بن حريث أن 

   .(4)سوداء، قد أرخى طرفها بني كتفيه

الناس وعليه عاممة    عن ابن عباس قال: خطب رسول اهلل    [ 1794]احلديث:  

 .(5)دسمة

دخل مكة وعليه عاممة    عن جابر بن عبد اهلل أن رسول اهلل    [ 1795]احلديث:  

 .(6)سوداء

اهلل    [ 1796]احلديث:   لرسول  رأيت  قال:  حريث  بن  عمر  عاممة    عن 

 .(7)حرقانية

اهلل    [ 1797]احلديث:   لرسول  كان  قال:  جابر  يف    عن  يلبسها  سوداء  عاممة 

 
 ( 7/271( رواه اخلّطاب وابن عساكر، سبل اهلدى) 1) 

 ( 7/271( رواه احلارث بن أب أسامة، وأبو القاسم البغوي، وابن عدي، سبل اهلدى)2) 

 .  2328/ 6( رواه ابن عدي يف الكامل 3) 

 ( 7/272( رواه مسلم واألربعة والَتمذي يف الشامئل، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/272( رواه أمحد والَتمذي، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/272( رواه النسائي، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/272رواه ابن عدي، سبل اهلدى) (7) 
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 .(1)العيدين، ويرخيها خلفه

يتوضأ وعليه عاممة مطوية،    عن أنس قال: رأيت رسول اهلل    [ 1798]احلديث:  

 .(2)فأدخل يده من حتت العاممة فمسح مقّدم رأسه، ومل ينقض العاممة

 .(3) سوداء عن احلسن قال: كانت عاممة رسول اهلل    [ 1799]احلديث:  

وعليه عصابة    عن ابن عباس قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 1800]احلديث:  

 .(4)دسامء

يف مرضه   عن الفضل بن عباس قال: دخلت عىل رسول اهلل  [ 1801]احلديث:  

لّبيك يا    الذي تويف فيه، وعىل رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه، فقال: )يا فضل(، قلت: 

رأيس(، ففعلت، ثم قعد، فوضع كفه عىل منكبي، ثم  رسول اهلل، قال: )اشدد هبذه العصابة  

 .(5)قام، فدخل املسجد

اهلل    [ 1802]احلديث:   رسول  عىل  رأيت  قال:  جعفر  بن  اهلل  عبد  ثوبني    عن 

 .(6)مصبوغني بزعفران: رداء وعاممة

يصبغ    عن حييى بن عبد اهلل بن مالك قال: كان رسول اهلل    [ 1803]احلديث:  

 .(7)ثيابه كلها بالزعفران: قميصه ورداءه وعاممته

اهلل    [ 1804]احلديث:   رسول  كان  قال:  أسلم  بن  زيد  كلها    عن  ثيابه  يصبغ 

 
 ( 7/272( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/272( رواه أبو داود، سبل اهلدى)2) 

 . 149/ 2/ 1( رواه ابن سعد يف الطبقات 3) 

 ( 1736)197/ 4( رواه الَتمذي 4) 

 ( 1359/  453)990/ 2( رواه مسلم 5) 

 (  273/ 7( رواه احلاكم والّطربايّن، سبل اهلدى)6) 

 . 149/ 2/ 1( رواه ابن سعد يف الطبقات 7) 
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 .(1)بالزعفران حتى العاممة

اهلل    [ 1805]احلديث:   رسول  علينا  قال: خرج  هريرة  أب  قميص    عن  وعليه 

 .(2)أصفر، ورداء أصفر، وعاممة صفراء

 .(3)يصبغ ثيابه بالّصفرة عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل   [ 1806]احلديث:  

عن عباد بن محزة بن عبد اهلل بن الزبري أنه بلغه أن املالئكة نزلت    [ 1807]احلديث:  

 .(4)وعليه عاممة صفراء م صفر، وجاء النبي يوم بدر عليهم عامئ 

 . (5)يسدل عاممته بني كتفيه  عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل    [ 1808]احلديث:  

عىل املنرب    عن عمرو بن حريث قال: كأين أنظر إىل رسول اهلل    [ 1809]احلديث:  

 .(6)وعليه عاممة سوداء، قد أرخى طرفها بني كتفيه

يوم فتح مكة، وعليه عاممة    عن جابر قال: دخل رسول اهلل    [ 1810]احلديث:  

 .(7) قد أرخى طرف العذبة بني كتفيه ، سوداء

عن عمرو بن أمية الضمري قال: كأين أنظر الساعة إىل رسول    [ 1811]احلديث:  

 . (8) عىل املنرب وعليه عاممته السوداء، قد أرخى طرفها بني كتفيه اهلل 

إذا اعتم أرخى عاممته بني    عن ثوبان قال: كان رسول اهلل    [ 1812]احلديث:  

 
 . 149/ 2/ 1( رواه ابن سعد يف الطبقات 1) 

 ( 7/273( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/273( رواه البخاري، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/273( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)4) 

 ( 1736)197/ 4( رواه الَتمذي 5) 

 ( 1359/  453)990/ 2( رواه مسلم 6) 

 .  237/ 8وابن أب شيبة   67/ 5( والبيهقي يف الدالئل 1358/  451)990/ 2( رواه مسلم 7) 

 ( 7/274( رواه النسائي، سبل اهلدى)8) 
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 . (1) يديه ومن خلفه

النبي    [ 1813]احلديث:   أن  عمر  ابن  إذا  عن  من    كان  ذؤابة  هلا  أرسل  اعتم 

 .(2)خلفه

اهلل    [ 1814]احلديث:   قال رسول  قال:  ابن عمر  فإنا عن  بالعامئم  : )عليكم 

 (3)سيامء املالئكة، وأرخوها خلف ظهوركم(

ال يويل واليا حتى يعممه    عن أب أمامة قال: كان رسول اهلل    [ 1815]احلديث:  

 .(4)ويرخي هلا من اجلانب األيمن نحو األذن

عن أب أسيد الّساعدي، وهو بدري، قال: خرجت املالئكة يوم    [ 1816]احلديث:  

 .(5)بدر يف عامئم صفر، قد طرحوها بني أكتافهم

عىل برذون وعليه    عن عائشة قالت: أتى رجل رسول اهلل    [ 1817]احلديث:  

فقال: )هل رأيتيه؟( قلت:    عاممة محراء قد أرخى طرفها بني كتفيه، فسألت رسول اهلل  

 ( 6) نعم، قال: )ذاك جربيل عليه السالم فأمرين أن أميض إىل بني قريظة(

دحية بن    عن عائشة قالت: رأيت رجال يوم اخلندق عىل صورة  [ 1818]احلديث:  

وعليه عاممة قد أسدهلا خلفه فسألت رسول    خليفة الكلبي عىل دابة يناجي رسول اهلل  

 ( 7) )ذاك جربيل أمرين أن أخرج إىل بني قريظة( فقال: اهلل 

 
 ( 7/274( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/274( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/274( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/274( رواه الطرباين، سبل اهلدى)4) 

 (  7/275( رواه ابن جرير، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/275( رواه احلاكم، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/275( رواه احلاكم، سبل اهلدى)7) 
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يوم غدير خّم بعاممة سدهلا    عن عيل قال: عممني رسول اهلل    [ 1819]احلديث:  

 .(1)خلفي

اهلل    [ 1820]احلديث:   أن رسول  ابن عمر  الرمحن بن عوف أن    عن  أمر عبد 

فنقضها   بعاممة كراديس سوداء،  اعتم  الرمحن وقد  يبعثه عليها فأصبح عبد  يتجهز لرسية 

، وعممه وأرخى له أربع أصابع، أو قريبا من شرب، ثم قال: )هكذا فاعتم يا  رسول اهلل  

 ( 2)ابن عوف، فإنه أعرب وأحسن(

 : ته قلنسو 

اهلل    [ 1821]احلديث:   رسول  قال  قال:  ركانة  وبني  عن  بيننا  الفرق  )إن   :

 (3) املرشكني العامئم عىل القالنس( 

 .(4)يلبس قلنسوة بيضاء عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل   [ 1822]احلديث:  

وعليه قلنسوة بيضاء    عن أب هريرة قال: رأيت رسول اهلل    [ 1823]احلديث:  

 .(5)شامّية

اهلل    [ 1824]احلديث:   رسول  كان  قالت:  عائشة  يف    عن  القالنس  من  يلبس 

 .(6) السفر ذوات اآلذان، ويف احلرض املشمرة يعني الشامية

اهلل    [ 1825]احلديث:   قالت: كان رسول  القالنس من    عن عائشة  يلبس من 

 
 ( 7/275دى) ( رواه أبو داود الطياليس وابن أب شيبة وابن منيع والبيهقي يف الشعب، سبل اهل 1) 

 (  7/275وابن أب الدنيا والطرباين، والبيهقي يف الزهد، سبل اهلدى) ( رواه أبو يعىل والبزار2) 

 ( 7/284( رواه أبو داود والبّزار بسند ضعيف، سبل اهلدى)3) 

 .  68/ 5والطرباين يف الكبري  452/ 3( واحلاكم 1784( والَتمذي)24( رواه أبو داود يف كتاب اللباس باب)4) 

 ( 7/284( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/284( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)6) 
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 .(1) ذوات اآلذان

 . (2)بيضاء يلبسها قلنسوة    عن عائشة قالت: كان لرسول اهلل    [ 1826]احلديث:  

ثالث قالنس، قلنسوة   عن ابن عباس قال: كان لرسول اهلل   [ 1827]احلديث: 

بيضاء مرصّية، وقلنسوة برد حربة، وقلنسوة ذات آذان يلبسها يف السفر، ربام وضعها بني  

 .(3)يديه إذا صىّل 

يلبس من القالنس اليمنة    اإلمام الصادق: كان رسول اهلل    قال  [ 1828]احلديث:  

السحاب، وكانت  االذنني احلرب، وكانت عاممته  برنس  والبيضاء واملرضبة وذات   (4)له 

 .(5) يتربنس به

اهلل    قال   [ 1829]احلديث:   الصادق: كان رسول  بيضاء    اإلمام  قلنسوة  يلبس 

 .(6)مرضبة، وكان يلبس يف احلرب قلنسوة هلا اذنان

يلبس القالنس حتت العامئم، ويلبس القالنس  كان   روي أنه  [ 1830]احلديث:  

بغري العامئم، والعامئم بغري القالنس، وكان يلبس الربطلة، وكان يلبس من القالنس التيهية  

اليمنية، ومن البيض املرصية، ويلبس القالنس ذوات اآلذان يف احلرب، منها ما يكون من  

فجعلها سَتة بني يديه يصيل إليها، وكان كثريا ما  السيجان اخلرض، وكان ربام نزع قلنسوته  

عامئم اخلز السود يف أسفاره وغريها، ويعتجر اعتجارا وربام مل يكن له العاممة فيشد  بيتعمم  

 
 ( 7/284( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/284( رواه ابن عساكر، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/284( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)3) 

غريه، قال اجلوهري: هو قلنسوة طويلة كان    ( الربنس هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة، أو جبة أو ممطر أو4) 

 ( 16/121يلبسها النساك يف صدر االسالم، بحار األنوار)

 .  208: 2( فروع الكاىف 5) 

 .  208: 2( الفروع 6) 
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العصابة عىل رأسه أو عىل جبته، وكان شد العصابة من فعاله كثريا ما يرى عليه، وكانت له  

عليا، وكان ربام طلع عيل فيها، فيقول: أتاكم  فكساها    عاممة يعتم هبا يقال هلا: السحاب،

 .(1)السحاب، يعني عاممته التي وهب له حتتعيل 

 

 ب ـ نسيج الثياب التي لبسها: 

يصيّل عىل الفراء،    عن املغرية بن شعبة قال: كان رسول اهلل    [ 1831]احلديث:  

 .(2)ويستحّب أن يصىّل عىل الفروة املدبوغة

يركبون    [ 1832]احلديث:   السالم  عليهم  األنبياء  كانت  قال:  مسعود  ابن  عن 

 .(3)احلمر، ويلبسون الصوف، وحيتلبون الشاة

الصوف، واحتذى املخصوف    عن أنس قال: لبس رسول اهلل    [ 1833]احلديث:  

 .(4)ولبس خشنا 

، وله جّبة صوف يف  عن سهل بن سعد قال: تويف رسول اهلل    [ 1834ث:  ]احلدي 

 .(5)احلياكة

الصبح يف    عن عبادة بن الصامت قال: صىل بنا رسول اهلل    [ 1835]احلديث:  

 .(6)شملة من صوف يتعقدها هكذا، وأشار يعني إىل قفاه

 
 .  38و 37( مكارم االخالق: 1) 

التهذيب  2)  أبو داود يف الصالة باب)  314/  2( ابن عساكر كام يف  /  2( والنسائي  331( والَتمذي)91وبنحوه رواه 

57  . 

 ( 7/309( رواه الطياليس، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/309( رواه ابن ماجه، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/309( رواه الطياليس، سبل اهلدى)5) 

 . 406،  405/ 1( رواه ابن عدي يف الكامل 6) 
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قالت: صنعت للنبي    [ 1836]احلديث:   بردة سوداء فلبسها، فلام   عن عائشة 

 .(1) عرق فيها وجد منها ريح الّصوف، فقذفها، وأحسبه قال: وكان يعجبه الريح الطيبة

توضأ فقلب جّبة صوف    عن سلامن الفاريس أن رسول اهلل    [ 1837]احلديث:  

 .(2) كانت عليه فمسح هبا وجهه

خر ذات غداة وعليه مرط مرّحل    عن عائشة أن رسول اهلل    [ 1838]احلديث:  

 .(3) من شعر أسود

كساء    [ 1839]احلديث:   إلينا  فأخرجت  عائشة،  عىل  دخلت  قال:  برزة  أب  عن 

 .(4)ملّبدا

يف ليلة باردة فصىّل يف مرط    عن احلسن قال: قام رسول اهلل    [ 1840]احلديث:  

 .(5)امرأة من نسائه، مرط واهلل يعني من صوف، وال كشف وال لبس

كساء    [ 1841]احلديث:   إلينا  فأخرجت  عائشة،  عىل  دخلت  قال:  بردة  أب  عن 

 .(6)قبض فيها   غليظا مما يصنع باليمن، وكساء من هذه البلدة، فأقسمت أن رسول اهلل 

  عن عاصم بن كليب عن أبيه عن خاله قال: أتيت رسول اهلل    [ 1842]احلديث:  

 .(7)فوجدتم يصّلون يف الربانس واألكسية، وأيدهيم فيها 

بثوب قطن، ويف   عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول اهلل  [ 1843حلديث:  ]ا 

 
 ( 7/309( رواه أبو داود وابن عساكر، سبل اهلدى) 1) 

 ( 7/309( رواه ابن ماجه، سبل اهلدى)2) 

 (  2081ـ  36)1649/ 3( رواه مسلم 3) 

 (  7/310( رواه البخاري ومسلم، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/310( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/310ل اهلدى)( رواه ابن سعد، سب6) 

 ( 7/310( رواه الطرباين، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)يده عنزة وهو متكئ عىل أسامة بن زيد، ركزها بني يديه ثم صىل إليها 

اهلل    [ 1844]احلديث:   رسول  خرج  قال:  أنس  فيه    عن  مات  الذي  يف مرضه 

 .( 2)متوكئا عىل أسامة بن زيد، مرتديا ثوب قطن، فصىّل بالناس

كان    عن ابن سريين قال: حدثني من ال أتم أن رسول اهلل    [ 1845]احلديث:  

 .(3)وسنة نبينا أحّق أن تّتبع ،يلبس القطن، والكتان، واليامنية

عشية عرفة، وعليه    عن قدامة الكالب قال: رأيت رسول اهلل    [ 1846]احلديث:  

 .(4)حّلة حربة

اهلل    [ 1847]احلديث:   رسول  لبس  لقد  عائشة:  وعاممة    قالت  صوف،  جبة 

منه   أحسن  تعاىل  اهلل  خلق  مما  شيئا  رأيت  فام  املنرب،  عىل  الناس  فخطب  خرج  ثم  صوف 

 .(5) فيها 

 : ألوان الثياب التي لبسها   ج ـ 

 .(6)اخلرضة عن أنس قال: كان أحّب األلوان إىل رسول اهلل   [ 1848]احلديث:  

 .(7)يعجبه اخلرضة عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 1849]احلديث:  

اهلل    [ 1850]احلديث:   رسول  علينا  خرج  قال:  راشد  أب  ثوبان    عن  وعليه 

 
 ( 7/310( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/310( رواه البزار، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/311( رواه البخاري، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/311( رواه البزار، سبل اهلدى)4) 

 .  38و 37( مكارم االخالق: 5) 

 ( 7/312هلدى)( رواه البزار والطرباين، سبل ا6) 

 ( 7/312( رواه بقي بن خملد، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)أخرضان

اهلل    [ 1851]احلديث:   رسول  رأيت  قال:  أمية  بن  يعىل  بالبيت    عن  يطوف 

 .(2)مضطبعا بربد أخرض

اهلل    [ 1852]احلديث:   رسول  أن  عروة  يلبسه    عن  أخرض  ثوب  له  كان 

 .(3)للوفود

كان يلبس برده األمحر يف العيدين    عن جابر أن رسول اهلل    [ 1853]احلديث:  

 .(4)واجلمعة

بمنى خيطب عىل    عن عامر بن عمرو قال: رأيت رسول اهلل    [ 1854]احلديث: 

 .(5)بغلة، وعليه برد أمحر وعيّل أمامه يعرّب عنه ما يقول

عن األشعث بن سليامن عن بعض الصحابة أنه رأى رسول اهلل   [ 1855]احلديث:  

 (6)يف سوق ذي املجاز، وعليه أمحران. 

رأيت   [ 1856]احلديث:   أكن  ومل  املدينة،  فقدمت  حججت  قال:  رمثة  أب    عن 

 .(7) فخرج وعليه ثوبان بردان أمحران رسول اهلل 

عن طارق بن عبد اهلل املحارّب قال: أقبلنا يف ركب من الّربذة   [ 1857]احلديث:  

وعليه    حتى نزلنا قريبا من املدينة، ومعنا ظعينة لنا، فبينام نحن قعود إذ أتانا رسول اهلل  

 
 ( 7/312( رواه النسائي، سبل اهلدى)1) 

 .  378/ 2( رواه أبو داود 2) 

 ( 7/312( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)3) 

 .  148/  2/ 1وابن سعد  156/ 2وابن أب شيبة  280، 247/ 3( رواه البيهقي 4) 

 ( 7/312( رواه مسدد، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/312( رواه مسدد وأمحد، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/312( رواه ابن أب شيبة، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)ثوبان أبيضان

اهلل    [ 1858]احلديث:   رسول  قال  قال:  أنس  البيض،  عن  بالثياب  )عليكم   :

 ( 2) فيها موتاكم( فألبسوها أحياءكم، وكفنوا 

ذات غداة، وعليه مرط    عن عائشة قالت: خرج رسول اهلل    [ 1859]احلديث:  

 .(3) من شعر أسود

دخل يوم الفتح مكة، وعليه    أن رسول اهلل وغريه،   عن جابر  [ 1860]احلديث:  

 .(4)عاممة سوداء

النبي    [ 1861]احلديث:   أن  أبيه  ابن حريث عن  خطب    عن جعفر بن عمرو 

 .(5) الناس وعليه عاممة سوداء

 .(6) سوداء عن احلسن قال: كانت عاممة رسول اهلل    [ 1862]احلديث:  

اهلل    [ 1863]احلديث:   رسول  راية  كانت  يقول:  احلسن  سمع  سوداء    عّمن 

 .(7) تسّمى العقاب، وعاممته سوداء 

للنبي    [ 1864]احلديث:   قال: كان  العيدين،    ن جابر  يلبسها يف  عاممة سوداء 

 .(8)ويرخيها خلفه

 
 ( 7/313( رواه ابن أب شيبة وأبو يعىل وابن حبان واحلاكم، سبل اهلدى)1) 

 .  404/ 3كربى والبيهقي يف السنن ال 284/ 7والطرباين يف الكبري  266/ 3( رواه ابن أب شيبة 2) 

 (  7/313( رواه مسلم والَتمذي، سبل اهلدى)3) 

 (  7/313( رواه أمحد وابن أب شيبة ومسلم واألربعة، سبل اهلدى)4) 

 (  7/313( رواه مسلم وأبو داود والَتمذي يف الشامئل، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/313( رواه ابن سعد وابن أب شيبة، سبل اهلدى)6) 

 .  512/ 12( ابن أب شيبة 7) 

 ( 7/313( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)8) 
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 . (1) يعتم بعاممة سوداء عن أنس أنه رأى رسول اهلل   [ 1865]احلديث:  

اهلل    [ 1866]احلديث:   أن رسول  املازيّن  زيد  بن  اهلل  استسقى وعليه    عن عبد 

األيرس،   فقلبها عليه، األيمن عىل  بأسفلها فيجعله أعالها  يأخذ  أن  فأراد  مخيصة سوداء، 

 . (2) واأليرس عىل األيمن

خيطب عىل    عن هالل بن عامر عن أبيه قال: رأيت رسول اهلل    [ 1867]احلديث:  

 .(3)أمامه يعرّب عنه  بغلة وعليه برد أمحر، وعيل 

وعليه ثوبان   عن عبد اهلل بن جعفر قال: رأيت رسول اهلل    [ 1868]احلديث:  

 .(4)مصبوغان بالّزعفران، رداء وعاممته

أم سلمة قالت: رّبام صبغ لرسول اهلل    [ 1869]احلديث:   قميصه ورداءه    عن 

 .(5)وإزاره بزعفران أو ورس، ثم خيرج فيها 

يصبغ    عن حييى بن عبد اهلل بن مالك قال: كان رسول اهلل    [ 1870]احلديث:    

 .(6)ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعاممته

اهلل    [ 1871]احلديث:   رسول  كان  قال:  أسلم  ابن  زيد  كلها    عن  ثيابه  يصبغ 

 .(7)بالزعفران حتى العاممة

  عن حييى بن عبد اهلل بن مالك الّداري قال: كان رسول اهلل    [ 1872]احلديث:  

 
 ( 7/313( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/314( رواه أمحد وأبو داود والنسائي، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/314( رواه أبو داود، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/314بو يعىل يف مسنده، سبل اهلدى)( رواه الطرباين وأ4) 

 ( 7/314( رواه حممد بن سعد والطرباين وابن حبان يف الثقات، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/314( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/314( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)7) 
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 .(1)يبعث بقميصه وعاممته إىل بعض أزواجه فيصبغ له بالزعفران، وكان حيّب الّزعفران

يرسل بثيابه قميصه ورداءه    عن عائشة قالت: كان رسول اهلل    [ 1873]احلديث:  

 .(2)وإزاره إىل بعض أهله، وأحّبهم إليه الذي يصبغها بالّزعفران

، وهو قاعد  نا عىل رسول اهلل عن قيلة بنت خمرمة قالت: قدم  [ 1874]احلديث:  

 .(3)القرفصاء، وعليه أسامل ملّيتني كانتا بزعفران، وقد نقصا 

فوضعنا له   عن قيس بن سعد بن عبادة قال: أتانا رسول اهلل  [ 1875]احلديث:  

عىل   الورس  أثر  إىل  أنظر  فكأين  هبا،  فاشتمل  ورسّية،  بملحفة  أتيناه  ثم  فاغتسل،  غسال 

 .(4)عكنة

 

 د ـ نعاله: 

اهلل    [ 1876]احلديث:   لرسول  أهديت  قال:  دحية  وخّفني،    عن  صوف  جّبة 

 . (5) فلبسهام حتى َتّرقا، ومل يسأل أذكّيان مها أم ال

خّفني    عن بريدة بن احلصيب أن النّجايّش أهدى لرسول اهلل    [ 1877]احلديث:  

 .(6)أسودين ساذجني فلبسهام

عن املغرية بن شعبة قال: أهدى دحية بن خليفة الكلبّي لرسول    [ 1878]احلديث:  

 
 (  7/314( رواه ابن وهب يف موّطئه، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/314( رواه النسائي، سبل اهلدى)2) 

 (  7/314( رواه الَتمذي والنّسائي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/314( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/317واه الطرباين، سبل اهلدى)ر( 5) 

 ( 7/317( رواه ابن أب شيبة، واحلارث بن أب أسامة، والّدارقطني يف األفراد، وأمحد وأبو داود والَتمذي، سبل اهلدى)6) 
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 .(1)أذكيان مها أم ال سهام حتى َترقا، ال يدري النبي خّفني فلب اهلل 

إذا انقطع شسع نعله مشى يف    عن عيل قال: كان رسول اهلل    [ 1879]احلديث:  

 .(2)نعل واحدة، واألخرى يف يده، حتى جيد شسعا 

ينزع    عن القاسم قال: كان عبد اهلل يقوم إذا جلس رسول اهلل    [ 1880]احلديث:  

نعليه من رجليه، ويدخلهام يف ذراعيه، فإذا قام ألبسه إيامها، فيتمشى بالعصا أمامه، حتى  

 .(3)يدخله احلجرة

يصيل يف نعلني    عن عمرو بن حريث قال: رأيت رسول اهلل    [ 1881]احلديث:  

 .(4)خمصوفتني

نعلني    [ 1882]احلديث:   مالك  بن  أنس  إلينا  أخرج  قال:  طهامن  بن  عيسى  عن 

 .(5)جرداوين هلام قباالن، قال: هذه نعل رسول اهلل 

اهلل    [ 1883]احلديث:   رسول  لنعيل  كان  قال:  عباس  ابن  مثنّى    عن  قباالن 

 .(6) رشاكهام

يكم  عن مطرف بن الّشّخري قال: قال أعراب لنا: رأيت نعيل نب  [ 1884]احلديث:  

 .(7)خمصوفة رسول اهلل 

اهلل    [ 1885]احلديث:   رسول  كان  قال:  عباس،  ابن  بدأ    عن  نعليه  لبس  إذا 

 
 (  7/317( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/318( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/318( رواه حممد بن حييى بن أب عمر، سبل اهلدى)3) 

 (  7/318أبو نعيم، سبل اهلدى)( رواه النّسائي، و4) 

 ( 7/318( رواه البخاري، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/318( رواه الَتمذي يف الشامئل، وابن ماجة، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/318( رواه أمحد، سبل اهلدى)7) 
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 .(1) باليمني، وإذا خلع خلع اليرسى

 .(2) ينتعل قائام، وقاعدا  عن عائشة قالت: كان رسول اهلل   [ 1886]احلديث:  

بقبالتني، وكانت خمرصة معقبة  يلبس النعلني    كان  روي أنه    [ 1887]احلديث:  

حسنة التخصري مما ييل مقدم العقب، مستوية ليست بملسنة، وكان منها ما يكون يف موضع  

بدأ   لبس  إذا  وكان  هلا شعر،  ليس  التي  السبتية  يلبس  ما  كثريا  قليال، وكان  اخلارج  الشئ 

مجيعا، كراهة أن   باليمنى، وإذا خلع بدأ باليرسى، وكان يأمر بلبس النعلني مجيعا، وتركهام

 .(3)يلبس واحدة دون اخرى، وكان يلبس من اخلفاف من كل رضب

 ه: خامتهـ ـ  

: )أمرت باَتاذ اخلاتم  عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل    [ 1888]احلديث:  

 ( 4) والنعلني(

أراد أن يكتب إىل كرسى أو قيرص،    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1889]احلديث:  

 .(5)فقيل له: إنم ال يقبلون كتابا إال خمتوما، فاَتذ خامتا 

أراد أن يكتب إىل األعاجم فقيل له:   عن أنس أن رسول اهلل  [ 1890]احلديث:  

خامتا من فضة نقشه: )حممد رسول    إنم ال يقبلون كتابا إال بخاتم، فاَتذ رسول اهلل  

 .(6) ظر إىل بصيصهاهلل(، كأين أن

 
 ( 7/320( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/320( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)2) 

 . 39( مكارم االخالق: 3) 

 .  448/ 8واخلطيب يف التاريخ  203/ 2الطرباين يف الصغري  (4) 

 ( 7/323( رواه البخاري وغريه، سبل اهلدى)5) 

 (  7/323( رواه أبو مسلم الكّجي، سبل اهلدى)6) 
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أن يكتب إىل الروم قيل:    عن أنس قال: ملا أراد رسول اهلل    [ 1891]احلديث:  

إنم ال يقرؤون كتابا إال أن يكون خمتوما، فاَتذ خامتا من فضة فكأين أنظر إىل بياضه يف  

 .(1)يده

 . (2) كان يتختم يف يمينه عن عيل أن رسول اهلل   [ 1892]احلديث:  

اهلل    [ 1893]احلديث:   رسول  خاتم  رأيت  قال:  جعفر  بن  اهلل  عبد  يف    عن 

 .(3)يمينه

 .(4)كان يتختم يف يمينه عن أنس أن رسول اهلل   [ 1894]احلديث:  

 .(5)يلبس خامته يف كفه اليمنى  عن جابر قال: كان رسول اهلل    [ 1895]احلديث:  

عن عقيل بن أب طالب أنه َتتم يف يمينه، وقال َتتم رسول اهلل    [ 1896]احلديث:  

 (6)يف يمينه. 

 . (7) كان يتختم يف يمينه عن ابن عمر أن رسول اهلل   [ 1897]احلديث:  

 . (8) لبس خاتم فضة يف يمينه عن أنس أن رسول اهلل   [ 1898]احلديث:  

يتختم يف يمينه حتى    عن أب هريرة قال: مل يزل رسول اهلل    [ 1899]احلديث:  

 
 ( 7/323( رواه البخاري وأبو القاسم البغوي، سبل اهلدى)1) 

 .  3647وابن ماجة  1744( والَتمذي 4226( رواه أبو داود)2) 

 (  7/325( رواه أبو بكر بن أب شيبة، سبل اهلدى)3) 

 (  7/325( رواه أبو سعيد بن األعراب، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/325( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 5) 

 ( 7/325( رواه إسحاق، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/325( رواه الطرباين، سبل اهلدى)7) 

 ( 2092)1656/ 3( رواه مسلم 8) 
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 .(1)قبض

لبس خاتم فضة يف يمينه، فيه فص    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1900]احلديث:  

 .(2) حبيّش، كان جيعل فصه يف بطن كفه

اَتذ خامتا من فضة، فصه منه،    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1901]احلديث:  

 .(3)وكان يلبسه يف خنرصه اليرسى، وجيعل فصه مما ييل كفه

إىل قيرص، أو إىل الروم، ومل    كتب رسول اهلل    عن أنس قال:  [ 1902]احلديث:  

خيتمه، فقيل له: إن كتابك ال يقرأ إال أن يكون خمتوما، فاَتذ خامتا من فضة فنقشه، ونقش  

 . (4 ))حممد رسول اهلل( فكأين أنظر إىل بياضه يف يد رسول اهلل 

خامته كله من فضة، وقال:    اصطنع رسول اهلل    عن أنس قال:  [ 1903]احلديث:  

 ( 5) عىل صنعته()ال يصنع أحد 

خامتا من فضة نقش فيه    عن ابن عمر قال: اَتذ رسول اهلل    [ 1904]احلديث:  

 .(6) حممد رسول اهلل، فجعل فصه يف بطن كفه

عن حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن عثامن أن معاذ بن جبل ملا قدم    [ 1905]احلديث:  

إليها قدم ويف يده خاتم من ورق نقشه )حممد رسول اهلل(    من اليمن حني بعثه رسول اهلل  

    فقال: )ما هذا اخلاتم؟( قال: يا رسول اهلل إين كنت أكتب إىل الناس، فأفرق أن يزاد

 
 ( 7/326( رواه الّدارقطني يف غرائبه، سبل اهلدى) 1) 

 ( 7/328( رواه مسلم وأبو بكر اإلسامعييل، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/328( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)3) 

 (  2092/ 58)1657/ 3( ومسلم 5875)324 /10( رواه البخاري 4) 

 .  162/ 2/ 1( ابن سعد 5) 

 .  65/ 2/ 1( ابن سعد 6) 
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،  تم به قال: )وما نقشه؟( قال: )حممد رسول اهلل( فيها، وينقص منها، فاَتذت خامتا أخ

اهلل    فقال اهلل  رسول  رسول  أخذه  ثم  خامته(،  حتى  معاذ  من  يشء  كل  )آمن   :  

 .(1)فتختمه

 .(2)فضة فصه منه عن أنس قال: كان خاتم رسول اهلل   [ 1906]احلديث:  

اَتذ خامتا من فضة فصه منه فكان    عن ابن عمر أن رسول اهلل    [ 1907]احلديث:  

 .(3)يلبسه يف خنرصه اليرسى، وجيعل فصه مما ييل كفه

عن أنس أن أبا بكر ملا استخلف بعثه، وكتب له هذا الكتاب،    [ 1908]احلديث:  

، وكان نقش اخلاتم ثالثة أسطر: حممد سطر، ورسول سطر، واهلل  وختمه بخاتم النبي  

 .(4)سطر

اَتذ خامتا من فضة نقش فيه )حممد    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1909]احلديث: 

 (5)رسول اهلل( وقال: )إين اَتذت خامتا من ورق، فال ينقش أحد نقشه(

اهلل    [ 1910]احلديث:   رسول  خرج  قال:  أنس  من فضة    عن  حلقه  اَتذ  وقد 

 ( 6)فقال: )من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، وال تنقشوا عىل نقشه(

صنع خامتا فقال: )إنا قد اصطنعنا    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1911]احلديث:  

 (7)خامتا، ونقشنا نقشا، فال ينقش أحد عليه(

 
 ( 7/331( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)1) 

 (  7/331( رواه أبو داود والنسائي، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/331( رواه ابن عدّي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/331( رواه البخاري، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/332سبل اهلدى)( رواه البخاري،  5) 

 ( 7/332( رواه النسائي، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/332( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)7) 



 

420 

 

اهلل    [ 1912]احلديث:   رسول  أن  عباس  ابن  إىل    عن  كتابا  يكتب  أن  أراد 

يا رسول اهلل: إنم ال يقرؤون كتابا إال خمتوما،    األعاجم، يدعوهم إىل اهلل تعاىل فقال رجل: 

أن يعمل له خاتم، فعمل له خاتم من حديد، فجاء جربيل عليه السالم    فأمر رسول اهلل  

ذه من أصبعه، وأمر بخاتم آخر يصاغ له فعمل  قال انبذه من أصبعك، فنب  إىل رسول اهلل  

له خاتم من نحاس، فجعله يف أصبعه، فقال له جربيل: انبذه من أصبعك فنبذه، وأمر بخاتم  

 .(1)يصاغ له من ورق، فجعله يف أصبعه، فأقره جربيل عليه السالم

 .(2)من ورق عن اإلمام الصادق قال: كان خاتم رسول اهلل   [ 1913]احلديث:  

عن اإلمام الصادق قال: كان خاتم رسول اهلل عليه السالم من    [ 1914]احلديث:  

 . (3) ورق، قال: قلت له: كان فيه فص؟ قال: ال

 .(4)كان يتختم بيمينه عن اإلمام الصادق إن النبي   [ 1915]احلديث:  

موسى    [ 1916]احلديث:   احلسن  أب  عىل  دخلت  قال:  مهزيار  ابن  الكاظم  عن 

فريوزج نقشه )اهلل امللك(، قال: فأدمت النظر إليه فقال: ما لك    ه يده خامتا فصفرأيت يف  

من اجلنة، فوهبه رسول اهلل    تنظر فيه؟ هذا حجر أهداه جربيل عليه السالم لرسول اهلل 

  (5)لعيل. 

، فقال حتب  بن سنان قال: ذكرنا خاتم رسول اهلل    عن عبد اهلل   [ 1917]احلديث:  

أن اريكه؟ فقال: نعم، فدعا بحق خمتوم ففتحه وأخرجه يف قطنة، فإذا حلقة فضة، وفيه فص  

 
 ( 7/334( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)1) 

 .  210: 2( الفروع 2) 

 .  210: 2( الفروع 3) 

 ..  210: 2( الفروع 4) 

 .  170و 169( ثواب االعامل: 5) 
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 .(1) أسود  أسود، عليه مكتوب سطران: حممد رسول اهلل، قال: ثم قال: إن فص النبي 

حممد رسول    كان نقش خاتم النبي  )قال:    عن اإلمام الصادق  [ 1918]احلديث:  

 )(2)اهلل 

حممد رسول    كان نقش خاتم النبي  )قال:  الرضا  عن اإلمام    [ 1919]احلديث: 

 )(3)اهلل 

 : ورشابه   ـ طعامه   3

 : ويمكن تصنيفه بحسب ما ورد يف األحاديث إىل األصناف التالية

 : طعامه أ ـ  

 : األصناف التاليةويمكن تصنيفه بحسب ما ورد يف األحاديث إىل 

 الفواكه: 

اهلل    [ 1920]احلديث:   لرسول  أهدى  قال:  بشري  بن  النعامن  من    عن  عنب 

الطائف فدعاين فقال: )خذ هذا العنقود فأبلغه أمك(، فأكلته قبل أن أبلغه إياها، فلام كان 

 .(4)بعد ليال قال يل: )ما فعل العنقود؟ هل أبلغته إىل أمك؟( قلت: ال، فسامين غدر

يأكل العنب خرطا،    عن ابن عباس قال: رأيت رسول اهلل    [ 1921]احلديث:  

فيه   العنقود ويضعه يف  يأخذ  أن  بالصاد، ومعنامها واحد، وهو  الروايات  وجاء يف بعض 

 .(5)وخيرطه من حبه فيأكل احلب، وخيرج العرجون عاريا 

 
 .  212: 2( الفروع 1) 

 ..  211: 2( الفروع 2) 

 ..  212: 2( الفروع 3) 

 ( 3368)117/ 2( ابن ماجة 4) 

 (  7/205وأبو الشيخ والبيهقي، سبل اهلدى) ( رواه الطرباين وابن عدي وأبو بكر الشافعي5) 
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الفاكهة    كان حيب من  عن أمية بن زيد العبيس أن رسول اهلل   [ 1922]احلديث:  

 .(1)العنب والبطيخ

وسلم طبق من تني، فقال    عن أب ذر قال: أهدى لرسول اهلل    [ 1923]احلديث:  

ألصحابه: )كلوا فلو قلت: إن فاكهة نزلت من اجلنة بال عجم لقلت هي التني، وإنه يذهب  

 (2)بالبواسري ينفع من النّقرس(

اهلل    [ 1924]احلديث:   إىل رسول  اهلل  بن عبد  قال: جاء جابر  ابن عباس    عن 

: )إنه ليذهب بطخاءة الصدر  بسفرجلة قدم هبا من الطائف فناوله إياها، فقال رسول اهلل  

 (3)وجيلو الفؤاد(

اهلل    [ 1925]احلديث:   رسول  عىل  دخلت  قال:  طلحة  سفرجلة،    عن  وبيده 

فرماها إيّل، وقال يل: )دونكها يا طلحة، فإنا ِتلو الفؤاد(، ويف رواية: ))فإنا تشد القلب،  

 ( 4)يب النفس، وتذهب بطخاءة الصدر(وتط

سفرجلة من    عن جابر بن عبد اهلل قال: أهديت لرسول اهلل    [ 1926]احلديث:  

 ( 5) الطائف فأكلها، وقال: )كلوه، فإنه جيلو الفؤاد، ويذهب بطخاءة الصدر(

 . (6) أتى برّمان يوم عرفة فأكل عن ابن عباس أن النبي   [ 1927]احلديث:  

اهلل    [ 1928]احلديث:   رسول  رأيت  قال:  بن عازب  الرباء  يف    عن  توتا  يأكل 

 
 ( 7/206( رواه ابن السني وأبو نعيم كالمها يف الطب، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/206طب، سبل اهلدى)( رواه ابن الّسنّي وأبو نعيم كالمها يف ال2) 

 ( 7/206( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/206( رواه الطرباين واحلاكم والضياء يف املختارة وصححاه، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/206( رواه ابن السني وأبو نعيم كالمها يف الطب، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/206( رواه ابن حبان، سبل اهلدى)6) 
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 .(1)قصعة

أخذ كرسة من    عن عبد اهلل بن سالم قال: رأيت رسول اهلل    [ 1929]احلديث: 

 ( 2)خبز شعري، ثم أتى بتمرة فوضعها عليها، ثم قال: )هذه إدام هذه(

يأكل اخلبز بالتمر،    عن زيد بن ثابت قال: كان رسول اهلل    [ 1930]احلديث:  

 (3)ويقول: )هذا إدام هذا(

سعد ابن معاذ عىل أتان، فأنزله    عن أنس قال: عاد رسول اهلل    [ 1931]احلديث:  

وأراد أن يقوم دعا    وقرب إليه شيئا من سمسم، وشيئا من متر، حتى إذا أكل رسول اهلل 

 .(4)له

عن أنس قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول اهلل أعدل إىل املنزل،    [ 1932]احلديث:  

 .(5)فعدل معه، فأتى بتمر وكسب، ثم أتاه بقدح من لبن فرشب منه

اهلل    [ 1933حلديث:  ]ا  رسول  كان  قالت:  عائشة  بالرطب،    عن  البطيخ  يأكل 

 ( 6)ويقول: )يكرس حّر هذا برد هذا(

اهلل    [ 1934]احلديث:   رسول  أن  سعد  بن  سهل  الرطب  عن  يأكل  كان   ،

 .(7) بالبطيخ

اهلل    [ 1935]احلديث:   رسول  رأيت  قال:  أنس  البطيخ    عن  بني  جيمع 

 
 (  7/207ى)( رواه اخلطيب، سبل اهلد 1) 

 .  63/ 10والبيهقي يف السنن الكربى  94( والَتمذي يف الشامئل 3259( رواه أبو داود)2) 

 ( 7/200( رواه الطرباين، سبل اهلدى)3) 

 (  7/200( رواه أبو نعيم يف الّطب، سبل اهلدى)4) 

 (  7/200( رواه أبو نعيم يف الّطب، سبل اهلدى)5) 

 (  1843)280/ 4( والَتمذي 3836)176/ 4( رواه أبو داود 6) 

 .  281/ 7( البيهقي 3326( ابن ماجة)7) 
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 .(1)والرطب

الرطب    عن أب هريرة قال: كان أحب الفاكهة إىل رسول اهلل    [ 1936]احلديث:  

 .(2)والبطيخ

جيمع بني اخلربز والرطب    عن أنس قال: رأيت رسول اهلل    [ 1937]احلديث:  

 ( 3) ويقول: )يكرس حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا(

أكل    عن أنس قال: كنت إذا قدمت الرطب إىل رسول اهلل    [ 1938]احلديث:  

 .(4)الرطب وترك املذّنب

الرطب    عن عائشة قالت: كان أحب الفاكهة إىل رسول اهلل    [ 1939]احلديث:  

 .(5)والبطيخ

يف غزوة بني أنامر، فبينا    عن جابر قال: خرجنا مع رسول اهلل    [ 1940]احلديث:  

اهلل   إذا رسول  حتت شجرة  نازل  فنزل  أنا  قال:  الظل،  إىل  هلم  اهلل  رسول  يا  فقلت:   ،

فيها شيئا فوجدت جرو قّثاء فكرسته، ثم قربته    فقمت إىل غرارة لنا فالتمست  رسول اهلل  

 .(6) ، فقال: )من أين لكم هذا؟( فقلت: خرجنا به يا رسول اهلل من املدينةإىل رسول اهلل  

 .(7) حيب القّثاء عن عائشة قالت: كان رسول اهلل   [ 1941]احلديث:  

 
 ( 7/208( رواه أبو يعىل وأمحد والَتمذي يف الشامئل والنسائي يف الكربى واحلاكم وابن سعد، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/208( رواه الربقاين، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/209نّي، سبل اهلدى)( رواه النّسائي وأمحد وابن الس3) 

 ( 7/209( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/209( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/209( رواه مالك، سبل اهلدى)6) 

 (  102( الَتمذي يف الشامئل)7) 
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 .(1)العجوة  عن عائشة قالت: كان أحب التمر إىل رسول اهلل    [ 1942]احلديث:  

بتمر عتيق فجعل يفتشه وخيرج    عن أنس قال: أتى رسول اهلل    [ 1943]احلديث:  

 .(2)الّسوس منه

،  جيمع بني الرطب واخلربز   عن أنس قال: رأيت رسول اهلل    [ 1944]احلديث:  

 .(3)ويقول: مها األطيبان

اهلل    [ 1945]احلديث:   رأيت رسول  قال:  جعفر  بن  اهلل  عبد  القّثاء    عن  يأكل 

 .(4)بالرطب

كان يعجبه النظر إىل االترج    إن رسول اهلل    : عن اإلمام الرضا   [ 1946]احلديث:  

 .(5)االخرض، والتفاح االمحر

الرطب    [ 1947]احلديث:   يأكل  اهلل  رسول  كان  قال:  الصادق  اإلمام  عن 

 . (6)باخلربز

اهلل    [ 1948]احلديث:   رسول  كان  قال:  الصادق  اإلمام  البطيخ    عن  يأكل 

 .(7)بالتمر

النبي    [ 1949]احلديث:   كان  قال:  الصادق  اإلمام  الرطب    عن  يعجبه 

 
 ( 7/205( رواه ابن حبان، سبل اهلدى)1) 

 (  7/205( رواه أبو داود وابن ماجة، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/210وأبو داود والّطياليس، سبل اهلدى) ( رواه أمحد3) 

 (  2043/ 147)616/ 3( ومسلم 5440)564/ 9( رواه البخاري 4) 

 .  181: 2( فروع الكايف 5) 

 .  181: 2( فروع الكايف 6) 

 .  181: 2( فروع الكايف 7) 
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 . (1)باخلربز

الكاظمعن    [ 1950]احلديث:   اهلل    اإلمام  رسول  أكل  بالسكر،    قال:  البطيخ 

 .(2)البطيخ بالرطب وأكل 

اإلمام    [ 1951]احلديث:   اهلل  )قال:  عيل  عن  رسول  يعجب  البقول    كان  من 

 (4) ((3)احلوك

إذا أفطر بدأ بحلواء    كان رسول اهلل  )عن اإلمام الصادق قال:    [ 1952]احلديث:  

 (5)يفطر عليها، فإن مل جيد فسكرة أو مترات، فإذا أعوز ذلك كله فامء فاتر(

يفطر عىل التمر يف    عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 1953]احلديث:  

 (6)زمن التمر، وعىل الرطب يف زمن الرطب(

أول ما يفطر عليه    عن اإلمام الصادق قال: كان رسول اهلل    [ 1954]احلديث:  

 ( 7) يف زمن الرطب الرطب، ويف زمن التمر التمر(

فقدمنا    عن ابني برس الّسلمّيني قاال: دخل علينا رسول اهلل    [ 1955]احلديث:  

 .(8)إليه زبدا ومترا، وكان حيب الزبد والتمر

يتمّجع اللبن بالتمر    كان رسول اهلل    عن بعض الصحابة قال:   [ 1956]احلديث:  

 
 .  181: 2( فروع الكايف 1) 

 .  181: 2( فروع الكايف 2) 

 ( احلوك: البادروج، والبقلة احلمقاء.  3) 

 .  182: 2( فروع الكايف 4) 

 .  205: 1( فروع الكايف 5) 

 .  205: 1( فروع الكايف 6) 

 .  205: 1( فروع الكايف 7) 

 (  3334)1106/ 2( وابن ماجة 3837)177ـ   176/ 4( رواه أبو داود 8) 
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 .(1)ويسميها األطيبني

قالت:   [ 1957]احلديث:   عائشة  اهلل    عن  رسول  واللبن    كان  التمر  يسمي 

 .(2)األطيبني

عن عبد اهلل بن عيل أن جدته سلمى أخربته قالت: دخل عيل    [ 1958]احلديث:  

احلسن بن عيل، وعبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن جعفر، فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان  

، وحيسن أكله فقالت للحسن: يا بني ال تشتهيه اليوم، فأخذت شعريا  يعجب رسول اهلل  

ونسفته، وجعلت منه خبزة، ثم جعلته يف تور، وجعلت أدمه الزيت، ونثرت عليه فلفال،  

 .(3) حيب هذه، وحيسن أكلها  وقربته إليهم، وقالت: كان رسول اهلل 

 .(4) وى والعسلحيب احلل عن عائشة قالت: كان رسول اهلل  [ 1959]احلديث:  

اهلل    [ 1960]احلديث:   لرسول  قال: أهدى  لعقة    عن جابر  بيننا  عسل، فقسم 

 .(5)نعم لعقة فأخذت لعقتي، ثم قلت: يا رسول اهلل أزداد أخرى، قال: )أخرى؟( قلت: 

جّرة من مّن،    عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إىل رسول اهلل    [ 1961]احلديث:  

فأعطى أصحابه قطعة قطعة، ثم رجع إىل جابر فأعطاه قطعة أخرى، فقال: يا رسول اهلل قد  

 (6)أعطيتني فقال: )هذه لبنات عبد اهلل(

عن عبد اهلل بن أب عبد اهلل قال: صنع عثامن بن عفان خبيصا    [ 1962]احلديث:  

 
 ( 7/197( رواه أمحد وأبو نعيم، سبل اهلدى)1) 

 .  16/ 4( رواه احلاكم 2) 

 ( 7/198والَتمذي، سبل اهلدى) ( رواه أبو يعىل، والطرباين3) 

 ( 1474/ 21حديث) 1101/ 2( ومسلم 5431)557/ 9( البخاري 4) 

 (  3451)1142/ 2( ابن ماجة 5) 

 ( 7/198( رواه ابن عدي، سبل اهلدى)6) 
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: )ما هذا؟(  ، فقال رسول اهلل  بالعسل والسمن والرب، فأتى به يف قصعة إىل رسول اهلل  

اخلبيص   تسميه  الرّب والسمن والعسل،  من  اهلل تصنعه األعاجم  يا رسول  قال: هذا يشء 

 .(1)قال: فأكل

إىل املربد فرأى    عن عبد اهلل بن سالم قال: خرج رسول اهلل    [ 1963]احلديث: 

: )أنخ(  عثامن بن عفان يقود ناقة حتمل دقيقا حّوارى وسمنا وعسال، فقال له رسول اهلل  

فأناخ، فدعا فيها بالربكة، ثم دعا بربمة فنصبت عىل النار، وجعل فيها من السمن والعسل  

اهلل   فقال رسول  أنزل،  ثم  ينضج،  كاد  أو  فأوقد عليها حتى نضج  أمر  ثم    : والدقيق، 

 ( 2) ، ثم قال: )هذا يشء تسميه أهل فارس اخلبيص()كلوا(، ثم أكل منه رسول اهلل  

، فقدمنا  عن ابني برس السلميني قاال: دخل علينا رسول اهلل   [ 1964]احلديث: 

 .(3)له زبدا ومترا

طبق من رطب، فجثى عىل    عن أنس قال: أهدى لرسول اهلل    [ 1965]احلديث:  

ركبتيه، فأخذ يناولني قبضة قبضة، ويرسل هبا إىل نسائه، فأكلها أكل رجل يعلم أنه يشتهيه،  

 .(4)وكان يلقي النوى بشامله، فمرت داجنة، فناوهلا فأكلت

 

 : اخلرض 

 .(5) البقل عن أنس قال: كان أحب الطعام إىل رسول اهلل   [ 1966]احلديث:  

 
 ( 7/200( رواه احلارث، سبل اهلدى)1) 

 .  110/ 4واحلاكم  336/ 17( رواه الطرباين يف الكبري 2) 

 ( 7/215( رواه أبو داود، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/208( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/212( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)5) 
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أكله    [ 1967]احلديث:   آخر طعام  قالت:  عائشة  البصل،    عن  فيه  كان  وكان 

 .(1)مشويا يف قدر

النبي    [ 1968]احلديث:   قالت: إن  قبل أن    عن عائشة  البصل مشويا  قد أكل 

 .(2)يموت بجمعة

مر عىل مزرعة بصل بخيرب هو    عن أب سعيد أن رسول اهلل    [ 1969]احلديث:  

وأصحابه، فنزل ناس منهم، فأكلوا، ومل يأكل آخرون، فرجعنا إليه، فدعا الذين مل يأكلوا،  

 .(3)وأخر اآلخرين حتى ذهب رحيها وِتمعا 

كان ال يأكل الثوم، وال الكراث، وال    عن أنس أن رسول اهلل    [ 1970]احلديث:  

من عليه    البصل،  جربيل  يكلم  أنه  أجل  ومن  تأتيه،  السالم  عليهم  املالئكة  أن  أجل 

 .(4) السالم

أرسل إليه بطعام يعني حرضه،    عن أب أيوب أن رسول اهلل   [ 1971]احلديث:  

:  ، فأبى أن يأكله، فقال له رسول اهلل  وفيه بصل وكراث ومل ير فيها أثر رسول اهلل  

 ( 5))أستحي من املالئكة وليس بمحرم(

إذا أتى بطعام أصاب منه،    عن أب أيوب قال: كان رسول اهلل    [ 1972]احلديث:  

ثم بعث به إلينا، فبعث إلينا بطعام مل يصب منه فقلت إن هلذا الطعام لشأنا، فلقيت رسول  

أتينا من قبلك يشء إال وقد أصبت منه ما شاء اهلل، فقال: )إن  فقلت له: أنه مل يكن ي اهلل 

 
 (  16068)394/ 11( والنسائي كام يف التحفة 3829)173/ 4وأبو داود  89/ 6محد ( رواه أ1) 

 (  7/212( رواه البخاري يف املفرد وأبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/217( رواه أمحد ومسلم، سبل اهلدى)3) 

 .  418/ 6يد وابن عبد الرب يف التمه 265/ 2واخلطيب يف التاريخ  332/ 6( أبو نعيم يف احللية 4) 

 ( 1670وابن خزيمة) 188/ 4( الطرباين يف الكبري 5) 
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 . (1) هذه بقلة أكرهها، ولكن كلوها(، قال: إين أكره ما كرهت يعني الثوم

بقصعة فيها ثوم، فوجد ريح   عن سويد قال: أتى رسول اهلل   [ 1973]احلديث:  

الثوم، فكّف يده، وكف معاذ يده، فكف القوم أيدهيم، فقال هلم: )ما لكم؟( فقالوا: كففت  

 (2): )كلوا باسم اهلل، فإين أناجي ما ال تناجون(يدك، فكففنا أيدينا، فقال رسول اهلل 

  لطعام صنعه، قال أنس:   عن أنس أن خياطا دعا رسول اهلل    [ 1974]احلديث: 

خبزا من شعري، ومرقا    إىل ذلك الطعام فقرب إىل رسول اهلل    فذهبت مع رسول اهلل  

اهلل   رسول  فرأيت  وقديد،  دّباء  أتتبعه،    فيه  فجعلت  الصحفة،  حول  من  الّدّباء  يتتبع 

 .(3)من يومئذوأضعه بني يديه وال أطعمه، فلم أزل أحب الّدّباء 

يأكل قرعا، وهو    [ 1975]احلديث:   قال: دخلت عىل أنس وهو  عن أب طالوت 

 .(4) إياك يا لك من شجرة ما أحبّك إال حلب رسول اهلل  يقول: 

عن معاوية بن صالح قال: كان أنس بن مالك حيب القرع، فقيل    [ 1976]احلديث:  

 .(5)إياه له: ما أشد حبك للقرع! فقال: إن شدة حبي له ملا رأيت من حب رسول اهلل 

 .(6)عن أنس قال: كان القرع يعجب رسول اهلل   [ 1977]احلديث:  

، وكان  (7)كانت تعجبه الفاغية  عن أنس قال: أن رسول اهلل   [ 1978]احلديث: 

 
 ( 7/217( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)1) 

 .  110/ 2/ 1( رواه ابن سعد 2) 

 ( 7/212( رواه مالك وأمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والَتمذي وابن ماجة، سبل اهلدى) 3) 

 (  1849والَتمذي)  108/ 2/ 1( رواه ابن سعد 4) 

 ( 7/215( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 5) 

 ( 7/215( رواه احلارث بن أب أسامة، سبل اهلدى) 6) 

لّرحيان، وقيل نور كل نبت من أنواع نبات الصحراء التي ال تزرع، وقيل فاغية كل نبت  ( الفاغية: نور احلنّاء، وقيل نور ا7) 

 ( 7/216نوره، سبل اهلدى)
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 .(1)أحب الطعام إليه الّدّباء

  عن أب حكيم جابر بن مرّشق قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 1979]احلديث:  

 (2)وعنده الّدّباء تقطع، فقلت: ما هذا؟ فقال: )نكثر به طعامنا(

 .(3)الّدّباء عن أنس قال: كان أعجب الطعام إىل رسول اهلل   [ 1980]احلديث:  

قال رسول اهلل    [ 1981]احلديث:   قالت:  إذا طبخت  عن عائشة  )يا عائشة:   :

 ( 4) فأكثري فيه الّدّباء فإنه يشد قلب احلزين(

 .(5)عن أنس قال: إذا كان عندنا دّباء آثرنا به رسول اهلل   [ 1982]احلديث:  

يكثر من أكل الّدّباء فقال: )إنه    عن أنس قال: كان رسول اهلل    [ 1983]احلديث:  

 ( 6) يكثر دهن الدماغ، ويزيد يف العقل(

عن سهل بن سعد الساعدي قال: كنا نفرح بيوم اجلمعة، قلنا:    [ 1984]احلديث:  

القدر يف  فتطرحه  الّسلق  أصول  من  فتأخذ  بضاعة  إيل  ترسل  عجوز  لنا  كانت  قال:    مل؟ 

 . (7)وتكركر عليه حبات من شعري، واهلل ما فيه حلم وال ودك فإذا صلينا اجلمعة انرصفنا 

ومعه عيل ولنا دوال    عن أم املنذر قالت: دخل عيل رسول اهلل    [ 1985]احلديث:  

لعيل: )مه يا عيل،    يأكل وعيل يأكل معه، فقال رسول اهلل    معلّقة فجعل رسول اهلل  

: )يا  يأكل، فجعلت هلم سلقا وشعريا، فقال النبي    فإنك ناقه( فجلس عيل والنبي  

 
 ( 7/215( رواه أمحد، سبل اهلدى)1) 

 (  84( والَتمذي يف الشامئل)860واحلميدي) 289/ 2( رواه الطرباين يف الكبري 2) 

 .  153/ 3( رواه أمحد 3) 

 ( 7/213لضحاك، سبل اهلدى)( رواه أبو احلسن بن ا4) 

 ( 7/213( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/213( رواه الديلمي، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/213( سبل اهلدى)7) 
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 (1)عيل من هذا، فأصب، فإنه أوفق لك(

 اللحم: 

، وكان ال  عن عائشة قالت: كان الذراع أحب إىل رسول اهلل   [ 1986]احلديث:  

 .(2)أعجله نضجا جيد اللحم إال غّبا وكان يعجل إليه ألنه 

بلحم فرفع إليه الذراع    عن أب هريرة قال: أتى رسول اهلل    [ 1987]احلديث:  

 .(3)وكانت تعجبه فنهس منها 

الذراع    عن ابن مسعود قال: كان أحب العراق إىل رسول اهلل    [ 1988]احلديث:  

 .(4) ذراع الشاة، وكان يعجبه الذراع

أمر أن تذبح شاة فيقسمها بني    عن ابن مسعود أن رسول اهلل    [ 1989]احلديث:  

، وكان أحب الشاة إليه  اجلريان قال: فوزعها بني اجلريان، ورفعت الذراع إىل رسول اهلل  

قالت عائشة: ما بقي عندنا منها إال الذراع، قال: )بقي كلها    فلام جاء رسول اهلل    الذراع،

 ( 5) إال الذراع(

اهلل    [ 1990]احلديث:   رسول  إىل  اللحم  أحب  كان  قال:  عباس  ابن    عن 

 . (6) الكتف

اهلل    [ 1991]احلديث:   رسول  دعي  ما  قال:  الدرداء  أب  إال    عن  قط  حلم  إىل 

 
 (  7/213( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)1) 

 ( 1839( رواه الَتمذي)2) 

 (  7/186( رواه البخاري والَتمذي يف الشامئل وابن ماجة، سبل اهلدى)3) 

 (  21و داود يف األطعمة باب)( رواه أب4) 

 ( 7/186( رواه البزار، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/186( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)6) 
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 .(1)أجاب، وال أهدي له حلم إال قبله

أتى رسول اهلل    [ 1992]احلديث:   قالت:  ما    عن عائشة  بقر فقيل: هذا  بلحم 

 (2)تصدق به عىل بريرة فقال: )هو هلا صدقة ولنا هدية(

فأتى بلحم    عن عبد اهلل بن جعفر قال: كنا عند رسول اهلل    [ 1993]احلديث:  

 (3): )أطيب اللحم حلم الظهر(مونه اللحم فقال رسول اهلل فجعل القوم يلق 

عناقا    عن جابر بن عبد اهلل قال: قدمت بني يدي رسول اهلل    [ 1994]احلديث:  

 ( 4) فنظر إيل وقال: )قد علمت حبنا اللحم(

النبي    [ 1995]احلديث:   كان  قاال:  هريرة  وأب  أنس  الذراعان    عن  يعجبه 

 . (5) والكتف

الشاة إىل رسول اهلل    [ 1996]احلديث:     عن عبد اهلل بن عمر قال: كان أحب 

 .(6)مقّدمها 

حيتز من كتف شاة يف    عن عمر بن أمية أنه رأى رسول اهلل    [ 1997]احلديث:  

يده، يأكل منها، فدعي إىل الصالة فألقاها، وألقى السكني التي كان حيتز هبا، ثم قام فصىل،  

 .(7)ومل يتوضأ

عن ضبيعة بنت الزبري بن عبد املطلب، أنا ذبحت يف بيتها شاة،    [ 1998]احلديث:  

 
 (  3305)1099/ 2( ابن ماجة 1) 

 (  1504/ 14)1144/ 2( ومسلم 5279)404/ 9( رواه البخاري 2) 

 .  111/ 4واحلاكم  205، 204/ 1( وأمحد 3308( رواه ابن ماجة)3) 

 (  7/187والبيهقي، سبل اهلدى) ( رواه احلاكم 4) 

 ( 7/187( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/187( رواه الطرباين، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/187( رواه البخاري ومسلم واحلميدي، سبل اهلدى)7) 



 

434 

 

اهلل   إليها رسول  للرسول: مفأرسل  فقالت  أطعمينا من شاتكم،  إال  : أن  بقي عندنا  ا 

بالرقبة، فرجع الرسول فأخرب رسول اهلل   الرقبة، وإين ألستحي أن أرسل إىل رسول اهلل 

   فقال: )ارجع إليها فقل: أرسيل هبا فإنا هادية الشاة، وأقرب الشاة إىل اخلري وأبعدها

  (1) من األذى(

لطعام صنعه،    عن أنس بن مالك أن خياطا دعا رسول اهلل    [ 1999]احلديث:  

 .(2)، فقرب إليه خبزا من شعري، ومرقا فيه دّباء وقديدفذهبت مع رسول اهلل 

عن عبد الرمحن بن عابس عن أبيه قال: سألت عائشة عن حلوم   [ 2000]احلديث:  

 .(3)شهرا ثم يأكله األضاحي، قالت: كنا نخبئ الكراع لرسول اهلل 

بعد    قالت: لقد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول اهلل  عن عائشة    [ 2001]احلديث:  

 .(4)مخسة عرش يوما من األضاحي

 . (5)عن جابر قال: أكلنا القديد مع رسول اهلل    [ 2002]احلديث:  

شاة ونحن مسافرون، فقال:    عن رجل قال: ذبحت للنبي    [ 2003]احلديث:  

 ( 6) )أصلح حلمها، فلم أزل أطعمه منه إىل املدينة(

يف    عن احلارث بن جزء الزبيدي قال: أكلنا مع رسول اهلل    [ 2004]احلديث:  

 .(7)املسجد حلام قد شوي، فمسحنا أيدينا باحلصباء، ثم قمنا نصيل ومل نتوضأ

 
 ( 7/187( رواه أمحد والنسائي والبيهقي، سبل اهلدى)1) 

 (  2041/ 144)1615/ 3( ومسلم 5436، 5379()2092)318/ 4( رواه البخاري 2) 

 .  236/ 7( رواه النسائي 3) 

 ( 1511( رواه الَتمذي)4) 

 ( 7/187( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)5) 

 . 230/ 4( واحلاكم 11( رواه أبو داود باب)6) 

 ( 3311()3300)1097/ 2( رواه ابن ماجة 7) 
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اهلل    [ 2005]احلديث:   لرسول  أشوي  لكنت  أشهد  قال:  رافع  أب  بطن    عن 

 .(1)الشاة، ثم صىل ومل يتوضأ

جنبا مشويا فأكل منه، ثم    عن أم سلمة أنا قربت لرسول اهلل    [ 2006]احلديث:  

 . (2)قام إىل الصالة وما توضأ

ذات ليلة فأمر    عن املغرية بن شعبة قال: ضفت رسول اهلل    [ 2007]احلديث:  

بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل حيّزهبا منه، فجاء بالل فأذنه بالصالة، فألقى الّشفرة  

 (3)وقال: )ما له تربت يداه(

فكان اهلدي    ل: كان عيل قدم هبدي لرسول اهلل  عن جابر قا   [ 2008]احلديث:  

منها ثالثا وستني، ونحر    ، وعىل من اليمن مائة بدنة، فنحر رسول اهلل  الذي قدم به  

يف فجعلت  بضعة  بدنة  كل  من  أخذ  ثم  بدنة،  يف  عليا  وأرشك  وثالثني،  سبعا  قدر    عيل 

 .(4) ، وعيل من حلمها ورشبا من مرقها فطبخت، فأكل رسول اهلل 

 .(5)يأكل حلم الّدجاج  عن أب موسى قال: رأيت رسول اهلل  [ 2009]احلديث:  

كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر   عن ابن عمر أن رسول اهلل   [ 2010]احلديث:  

 .(6)هبا فربطت أياما، ثم يأكلها بعد ذلك

إذا أراد أن يأكل الدجاج    عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل    [ 2011]احلديث:  

 
 ( 7/188( رواه البخاري ومسلم والنسائي، سبل اهلدى)1) 

 (  7/188( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)2) 

 (  7/188( رواه الَتمذي، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/188( رواه النّسائي، سبل اهلدى)4) 

 (  1649/ 9)1270/ 3( ومسلم 5517)645/ 9( رواه البخاري 5) 

 ( 7/190واه ابن عدي، سبل اهلدى)( ر6) 
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 .(1)حبسه ثالثة أيام

حلم   قال: أكلنا مع رسول اهلل  عن سفينة موىل رسول اهلل   [ 2012]احلديث:  

 .(2) حبارى

اهلل    [ 2013]احلديث:   رسول  إىل  سليم  أم  أمي  بعثتني  قال:  أنس  بطري    عن 

 ( 3) مشوي، ومعه أربعة أرغفة، فأتيته به فقال: )يا أنس ادع لنا من يأكل معنا من هذا الطري(

بلحم، فرفع إليه الذراع،   عن أب هريرة قال: أتى رسول اهلل  [ 2014]احلديث:  

 .(4) وكانت تعجبه

يقول: )خري    بن جعفر قال: سمعت رسول اهلل  عن عبد اهلل    [ 2015]احلديث: 

 (5)أو أطيب اللحم حلم الظهر(

إىل رسول اهلل    (6)عن عبد اهلل بن مسعود قال: كان أحب العراق  [ 2016]احلديث:  

 (7)عراق الشاة واجلنب. 

يكره من الشاة    عن عبد اهلل بن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 2017]احلديث:  

 .( 8) سبعا: املرارة واملثانة واحلياء والذكر واألنثيني والغّدة والدم

اهلل    [ 2018]احلديث:   رسول  كان  قال:  عمر  ابن  سبعا:    عن  الشاة  من  يكره 

 
 ( 7/190( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)1) 

 (  1828)272/ 4( والَتمذي 2797)155/ 4( رواه أبو داود 2) 

 ( 7/190( رواه الدارقطني يف اإلفراد، سبل اهلدى) 3) 

 ( 7/215( رواه البخاري، سبل اهلدى)4) 

 (  7/215( رواه احلميدي والطرباين، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/216( العراق: هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، وهو مجع نادر، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/215( رواه النسائي، سبل اهلدى)7) 

 ( 8771وعبد الرزاق) 7/ 10( رواه البيهقي 8) 
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  شاة إىل رسول اهلل  املرارة واملثانة واحلياء والذكر واألنثيني والغدة والدم، وكان أحب ال

 .(1)مقّدمها 

يكره الكليتني ملكانام    عن ابن عباس قال: كان رسول اهلل    [ 2019]احلديث:  

 .(2)من البول

اهلل    [ 2020]احلديث:   قال: كان رسول  الرباء بن عازب  يكره من حلوم    عن 

 .(3)الطري والوحش ما أكل اجليفة

 

 أطعمة أخرى: 

بمر    عن جابر بن عبد اهلل عنهام قال: لقد رأيتنا مع رسول اهلل    [ 2021]احلديث:  

،  الّظهران نجني الكباث، وهو ثمر األراك، وهو يقول: )عليكم باألسود منه فإنه أطيب(

قال:  الغنم؟  ترعى  أكنت  فقلت:  أرعى،  كنت  زمن  آكله،  كنت  إال    وإين  نبي  من  )وهل 

 (4) رعاها(

  ي قال: أهدى ملك اهلند إىل رسول اهلل  عن أب سعيد اخلدر [ 2022]احلديث: 

وأطعمني   قطعة،  قطعة  إنسان  كل  فأطعم  زنجبيل،  فيها  جرة  له  أهدي  فيام  فكان  هدايا، 

 .(5)قطعة

فاكهة    عن دحية قال: قدمت من الشام وأهديت إىل النبي    [ 2023]احلديث:  

 
 ( 7/218( رواه الطرباين، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/218( رواه ابن السني، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/218( رواه أبو احلسن بن الضحاك، سبل اهلدى)3) 

 ( 2050/  163)1621/ 3( ومسلم 5453)575/ 9( رواه البخاري 4) 

 (  7/207( رواه الَتمذي، وابن السنّي وأبو نعيم، وأبو سعيد بن األعراب واحلاكم، سبل اهلدى)5) 
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يابسة من فستق ولوز وكعك فقال: )اللهم ائتني بأحب أهيل يأكل معي(، فطلع العباس  

 .(1)فقال: )ادن يا عم( فجلس فأكل

فرأيته يأكل مّجار،    عن ابن عباس قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 2024]احلديث:  

 . (2) فقال: )إين ألعرف شجرة تؤت أكلها كل حني مثل املؤمن

وهو يأكل    عن ابن عمر قال: كنت جالسا عند رسول اهلل    [ 2025]احلديث:  

 .(3)مّجار نخل

بقناع عليه    عن أنس قال: بعثتني أمي أم سليم إىل رسول اهلل    [ 2026]احلديث:  

رطب فجعل يقبض قبضة فيبعث هبا إىل بعض أزواجه، ثم جلس، وأكل بقيته أكل رجل  

 .(4)يعلم أنه يشتهيه

عيل    [ 2027]احلديث:   دخل  قالت:  األنصارية  قيس  بنت  سلمى  املنذر  أم  عن 

يأكل    ولنا دوال معّلقة، فقام رسول اهلل  ، ومعه عيل وعىل ناقه من مرض،  رسول اهلل  

 .(5)منها، وقام عيل يأكل منها 

فأشار إيل، فقمت إليه،    مر به قال:   عن جابر أن رسول اهلل    [ 2028]احلديث:  

فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى دخل بعض حجر نسائه، فدخل، ثم أذن يل فدخلت وعليها  

هل من غداء؟( قالوا: نعم، فأتى بثالثة أقراص، فوضعن عىل يشء  )  :ألهله  احلجاب، فقال

قرصا فوضعه بني يديه، وأخذ قرصا فوضعه بني يدي ثم أخذ الثالث   فأخذ رسول اهلل 

 
 ( 7/207دى)( رواه ابن عساكر، سبل اهل1) 

 ( 7/207( رواه الربقاين وأبو القاسم البغوي، سبل اهلدى)2) 

 .  12/ 2( وأمحد 63ومسلم يف باب)  14( رواه البخاري باب 3) 

 ( 7/208( رواه أمحد وابن ماجة، سبل اهلدى)4) 

 (  3442)1139/ 2( وابن ماجة 2037)382/ 4( والَتمذي 2856)193/ 4وأبو داود  364/ 6( رواه أمحد 5) 
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فكرسه بالثنتني، فجعل بعضه بني يديه، وبعضه بني يدي، ثم قال: )هل من أدم؟( فقالوا:  

ول: )نعم األدم اخلل، نعم األدم اخلل(، قال  ما عندنا إال اخلل، فدعا به، فجعل يأكل، ويق 

 . (1)جابر: فام زلت أحب اخلل منذ سمعتها من رسول اهلل 

قال: )نعم األدم أو    عن عائشة قالت: دخل عيل رسول اهلل    [ 2029]احلديث:  

 ( 2) اإلدام اخلل(

فقال: )هل عندكم   عن أم هانئ قالت: دخل عيل رسول اهلل    [ 2030]احلديث:  

)قربوه، فام أقفر بيت من إدام    يشء؟( فقلت: ال، إال كرس يابسة وخل، فقال رسول اهلل 

  (3)فيه خل(

اهلل    [ 2031]احلديث:   رسول  إىل  الّصباغ  أحب  كان  قال:  عباس  ابن    عن 

 .(4)اخلل

  عن سويد بن النّعامن األنصاري قال: خرجنا مع رسول اهلل   [ 2032]احلديث:  

بالزاد، فلم يؤت إال    إىل خيرب حتى إذا كنا بالّصهباء أو بيننا وبينها روحة دعا رسول اهلل  

فالكه   اهلل    بسويق  رسول  مضمض  ثم  معه،  صىّل  ولكناه  ثم  معه،  ومضمضنا   ،

 .(5) املغرب، وصلينا معه، ومل نتوضأ

الّثريد    عن ابن عباس: قال: كان أحب الطعام إىل رسول اهلل    [ 2033]احلديث:  

 
 ( 2052/  166)1622/ 3( مسلم 1) 

 (  7/199( رواه مسلم والَتمذي، سبل اهلدى)2) 

 ( 1841)279/ 4( رواه الَتمذي 3) 

 ( 7/200( رواه أبو الشيخ، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/200النسائي، سبل اهلدى)( رواه احلميدي والبخاري و5) 
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 .(1)من اخلبز والثريد من احليس

يعجبه الّثقل، قال عباد: يعني   عن أنس قال: كان رسول اهلل   [ 2034]احلديث:  

 .(2) ثفل املرق

قال: )إذا عملت مرقة فأكثر ماءها   عن أب ذر أن رسول اهلل    [ 2035]احلديث:  

 (3)واغرف جلريانك منها(

الثريد    أحب الطعام إىل رسول اهلل    عن ابن عباس قال: كان  [ 2036]احلديث:  

 .( 4) من اخلبز، والثريد من احليس

 ( 6) ((5) يعجبه الّثفل  كان رسول اهلل )عن أنس قال:    [ 2037]احلديث:  

، وغالم له خياط، فقدم  عن أنس قال: دخلت عىل رسول اهلل    [ 2038]احلديث:  

 .(7)يتبع الّدّباء  إليه قصعة فيها ثريد، فجعل رسول اهلل 

عن واثلة بن األسقع قال: كنت من أهل الّصّفة فدعا رسول اهلل    [ 2039]احلديث:  

    يوما بقرص فكرسه يف الصحفة ثم وضع فيها ماء سخنا ثم وضع فيها ودكا ثم سفسفها

 .(8)ثم لّبقها ثم صعنبها ثم قال: )اذهب فأت بعرشة، وأنت عارشهم(، فجئت هبم

عن عتبان بن مالك قال: قلت: يا رسول اهلل أن برصي قد ساءين    [ 2040]احلديث:  

 
 ( 7/215( رواه أبو داود، سبل اهلدى)1) 

 . 116،  115/ 4واحلاكم  220/ 3( أمحد 2) 

 ( 114والبخاري يف األدب املفرد) 108/ 2والدارمي  142/ 1( مسلم 3362( ابن ماجة)3) 

 .  116/ 4( واحلاكم 3783)147/ 4( رواه أبو داود 4) 

 ( 7/196( قال البيهقي: بلغني عن ابن خزيمة أن الثّفل ـ وقال غريه ـ هو الدقيق وما ال يرشب، سبل اهلدى)5) 

 .  116/ 4( احلاكم 186)87والَتمذي يف الّشامئل ص  220/ 3( أمحد 6) 

 ( 7/196( رواه البخاري، سبل اهلدى)7) 

 .  490/ 3 املسند ( أمحد يف 8) 
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 .(1)عىل جشيشة صنعناها له فحبسنا رسول اهلل ـ وذكر احلديث وفيه ـ 

اهلل    [ 2041]احلديث:   قال: صنعنا لرسول  اهلل  فيها    عن جابر بن عبد  فّخارة 

 . (2) دشيشة

الشعري حتى    ول اهلل  عن اإلمام الصادق قال: ما زال طعام رس   [ 2042]احلديث:  

 .(3) قبضه اهلل إليه

من خبز الشعري يومني حتى    شة: ما شبع رسول اهلل  ئقالت عا   [ 2043]احلديث:  

مل يأكل عىل خوان قط حتى مات، وال أكل خبزا مرققا حتى    مات. وروي أن رسول اهلل  

 .(4)مات

التمر ويرشب عليه  كان يأكل احليس، وكان يأكل    روي أنه    [ 2044]احلديث:  

املاء، وكان التمر واملاء أكثر طعامه، وكان يتمجع اللبن والتمر ويسميهام االطيبني، وكان  

يأكل العصيدة من الشعري بإهالة الشحم، وكان يأكل اهلريسة أكثر ما يأكل، ويتسحر هبا،  

 .(5)الناس وكان يأكل يف بيته مما يأكل 

أنه    [ 2045]احلديث:   مشويا    كان  روي  ويأكله  باخلبز،  طبيخا  اللحم  يأكل 

واللحم،   بالقرع  الثريد  يأكل  وكان  باخلبز،  أكله  وربام  وحده،  القديد  يأكل  وكان  باخلبز، 

وكان   يونس،  أخي  شجرة  إنا  ويقول:  القرع  حيب  من    وكان  ويلتقطه  الدبا  يعجبه 

 
 (  265( رواه مسلم يف املساجد)1) 

 ( 7/195( رواه أبو نعيم، سبل اهلدى)2) 

 ( 16/243( بحار األنوار)3) 

 ( 16/243( بحار األنوار)4) 

 .  32ـ  30( مكارم االخالق: 5) 
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 . (1) الصحفة

يأكل الدجاج وحلم الوحش وحلم الطري الذي   كان روي أنه    [ 2046]احلديث:  

به مصنوعا فيأكله، أو غري   يبتاعه وال يصيده، وحيب أن يصاد له ويؤتى  يصاد، وكان ال 

ثم   فيه،  إىل  إليه، ويرفعه  يطأطئ رأسه  مل  اللحم  أكل  إذا  فيأكله، وكان  له  مصنوع فيصنع 

الشاة اخلبز والسمن، وكان حيب من  يأكل  انتهاسا، وكان  الذراع والكتف، ومن    ينتهسه 

الصباغ اخلل، ومن البقول اهلندبا، والبادروج، وبقلة االنصار، ويقال: إنا الكرنب، وكان  

  وما ذم رسول  (2)ال يأكل الثوم وال البصل وال الكراث وال العسل الذي فيه املغافري ،

، فإنه  يشء ما عاف من    طعاما قط، كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه، وكان    اهلل  

يلحس الصحفة ويقول: آخر الصحفة أعظم    ال حيرمه عىل غريه، وال يبغضه إليه، وكان  

إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثالث التي أكل هبا، فإن بقي فيها   الطعام بركة، وكان  

واحدة،    يشء واحدة  يلعقها  حتى  باملنديل  يده  يمسح  وال  يتنظف،  حتى  فلعقها  عاوده 

 . (3) ي يف أي االصابع الربكةويقول: ال يدر

 رشابه: ب ـ  

 ومن األحاديث الواردة حوله: 

دخل حائطا من األنصار، ومعه رجل    عن جابر أن رسول اهلل    [ 2047]احلديث:  

من أصحابه، وهو حيّول املاء يف حائطه فقال: )إن كان عندك ماء بات وإال كرعنا(، قال:  

عندي ماء بات يف شن فانطلق إىل العريش فصب منه يف قدح، وحلب عليه داجنا ـ يعني  

 
 .  32ـ  30( مكارم االخالق: 1) 

 فيبقى له ريح يف الفم.  ( املغافري: ما يبقى من الشجر يف بطون النحل فيلقيه يف العسل2) 

 ( 16/245( بحار األنوار)3) 
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 .(1)، ثم عاد إىل العريش، ففعل مثل ذلك فسقى صاحبهشاة ـ فسقى رسول اهلل 

اهلل    [ 2048]احلديث:   رسول  سئل  قال:  عباس  ابن  أحب    عن  الرشاب  أي 

 ( 2) إليك؟ قال: )احللو البارد(

أي الرشاب    عن ابن عباس وأب هريرة قاال: سئل رسول اهلل    [ 2049]احلديث:  

 ( 3)أطيب؟ قال: )احللو البارد(

يستسقى له املاء العذب    كان رسول اهلل  )عن عائشة قالت:    [ 2050]احلديث:  

 (5) ((4)من بئر أو بيوت الّسقيا 

يستعذب    قال: كان رسول اهلل  الصادق  عن جعفر بن حممد   [ 2051]احلديث:    

 .(6)له من بئر غرس، ومنها غّسل

عن سلمى امرأة أب رافع قالت: كان أبو أيوب حني نزل عنده    [ 2052]احلديث:  

اهلل   وهند    رسول  أنس  كان  ثم  أنس،  والد  النرض  بن  مالك  بئر  من  املاء  له  يستعذب 

وجارية أبناء أسامء حيملون املاء إىل بيوت نسائه من بيوت الّسقيا، وكان رباح األسود مواله  

 .(7)مرةيستسقي له من بئر غرس مرة وبيوت الّسقيا 

عن اهليثم بن نرص بن رهم األسلمي قال: خدمت رسول اهلل    [ 2053]احلديث:  

 
 ( 5621()5613)75/ 10( رواه البخاري 1) 

 ( 7/238( رواه مسّدد، سبل اهلدى)2) 

 ( 7/238( رواه أمحد، سبل اهلدى)3) 

( زاد فيه أبو داود: فقال قتيبة: وهي عني بينها وبني املدينة يومان، وزاد ابن حبان وأبو الشيخ: والّسقيا من أطراف احلّرة  4) 

 ( 7/221عند أرض بني فالن، سبل اهلدى)

 .  138/ 4( واحلاكم 3735)119/ 4وأبو داود  100/ 6( رواه أمحد 5) 

 .  185/ 2/ 1( رواه ابن سعد 6) 

 ( 7/221( رواه ابن سعد وحممد بن عمر األسلمي، سبل اهلدى)7) 
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  ولزمت بابه يف قوم حماويج، فكنت آتيه باملاء من جاسم بئر أب اهليثم بن الّتّيهان، وكان ،

 . (1)ماؤها طيبا 

يبعث إىل املطاهر فيؤتى    عن ابن عمر قال: كان رسول اهلل    [ 2054]احلديث:  

 .(2)باملاء فيرشبه يرجو بركة أيدي املسلمني

اهلل    [ 2055]احلديث:   رسول  إىل  املقوقس  أهدى  قال:  عباس  ابن  قدح    عن 

 .(3)قوارير، فكان يرشب منه

يأكل قديدا ثم يرشب من   عن خّباب قال: رأيت رسول اهلل   [ 2056]احلديث:  

 .(4) فخارة

يف هذا القدح الرشاب    عن أنس قال: لقد سقيت رسول اهلل  [ 2057]احلديث:  

 .(5)كله، اللبن والعسل واملاء

 .(6) حيب احللوى والعسل عن عائشة قالت: كان رسول اهلل  [ 2058]احلديث:  

عن حممد بن إسامعيل قال: دخلت عىل أنس بن مالك فرأيت يف    [ 2059]احلديث:  

 .(7)يرشب منه ويتوضأ بيته قدحا من خشب كان رسول اهلل 

عن أنس قال: كان ألم سليم قدح فقالت: سقيت فيه رسول اهلل    [ 2060]احلديث:  

 
 ( 7/221( رواه ابن سعد، سبل اهلدى)1) 

 (7/221( رواه الطرباين، سبل اهلدى)2) 

 (  3435( رواه ابن ماجة يف األرشبة)3) 

 ( 7/232( رواه ابن منده، سبل اهلدى)4) 

 ( 7/232حاك، سبل اهلدى)( رواه الَتمذي يف الشامئل والربقاين، وأبو احلسن بن الض5) 

 ( 7/215( رواه البخاري وأبو بكر الشافعي وأبو سعيد بن األعراب، سبل اهلدى)6) 

 (  7/232( رواه أبو يعىل، سبل اهلدى)7) 
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 (1). 

 .(2)القمر عن زهري بن حممد قال: اسم قدح رسول اهلل   [ 2061]احلديث:  

عن أم الفضل بنت احلارث أن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف    [ 2062]احلديث:  

اهلل   أم    رسول  إليه  فأرسلت  بصائم،  ليس  بعضهم:  وقال  صائم،  هو  بعضهم  فقال: 

 .(3)الفضل بقدح لبن، وهو واقف عىل بعريه، فرشب بعرفة

اهلل    [ 2063]احلديث:   رسول  إىل  الرشاب  أحب  كان  قال:  عباس  ابن    عن 

 .(4) اللبن

من مكة، وأبو بكر معه، قال أبو    عن الرباء قال: قدم النبي    [ 2064]احلديث:  

، قال أبو بكر: فحلبت كثبة من لبن يف  بكر: مررنا براعي غنم، وقد عطش رسول اهلل  

 .(5)قدح، فرشب حتى رضيت

دخل يف يوم صائف،    عن أب اهليثم بن نرص أن رسول اهلل    [ 2065]احلديث:  

ومعه أبو بكر عىل أب اهليثم، فقال: )هل من ماء بارد؟( فأتاه بشجب ماء كأنه الثلج، فصب  

 .(6)منه عىل لبن عنز له وسقاه

النبي    [ 2066]احلديث:   أن  عائشة  زي  عن  عند  يمكث  جحش  نكان  بنت  ب 

 .(7)فيرشب عندها عسال

 
 ( 7/233( رواه النسائي، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/233( رواه ابن شاذان، سبل اهلدى)2) 

 (  7/244( رواه مالك والبخاري، سبل اهلدى)3) 

 ( 7/244واه أبو الشيخ وأبو نعيم، سبل اهلدى) ( ر4) 

 ( 7/244( رواه البخاري، سبل اهلدى)5) 

 ( 7/245( رواه حممد بن عمر، سبل اهلدى)6) 

 ( 7/247( رواه أبو داود، سبل اهلدى)7) 
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يف هذه القدح الرشاب كله:      عن أنس قال: سقيت رسول اهلل  [ 2067]احلديث:  

 .(1)العسل واللبن واملاء املخلوط بالعسل

احللو    عن عائشة قالت: كان أحب الرشاب إىل رسول اهلل    [ 2068]احلديث:  

 .(2)البارد، وقال: إنه يربد فؤادي وجيلو برصي

يبّيت له الزبيب من الليل    رسول اهلل    عن ابن عباس قال: كان  [ 2069]احلديث:  

يف السقاء، فإذا أصبح رشبه يومه وليلته، ومن الغداء، فإذا كان مساء رشبه، فإذا فضل يشء  

 .(3)أراقه

احللو البارد، وكان يرشب  كان    أحب االرشبة إليه  روي أن    [ 2070]احلديث:  

يامث العسل، وكان  أيضا، وكان    ( 4) املاء عىل  اخلبز فيرشبه  يقول: سيد االرشبة يف    له 

 .(5)الدنيا واآلخر املاء

اهلل    [ 2071]احلديث:   لرسول  مالك: كانت  بن  أنس  يفطر عليها،    قال  رشبة 

ورشبة للسحر، وربام كانت واحدة، وربام كانت لبنا، وربام كانت الرشبة خبزا يامث، فهيأتا  

فظننت أن بعض أصحابه دعاه، فرشبتها حني احتبس،    ذات ليلة فاحتبس النبي    له  

أفطر يف مكان    بعد العشاء بساعة، فسألت بعض من كان معه هل كان النبي    فجاء  

وال    أودعاه أحد؟ فقال: ال، فبت بليلة ال يعلمها إال اهلل من غم أن يطلبها مني النبي  

جيدها فيبيت جائعا، فأصبح صائام وما سألني عنها وال ذكرها حتى الساعة، ولقد قرب إليه  

 
 ( 7/247( رواه مسلم والربقاين، سبل اهلدى)1) 

 ( 7/247( رواه أمحد والَّتمذي واحلاكم، سبل اهلدى)2) 

 (  7/248( رواه مسلم وأبو داود، سبل اهلدى)3) 

 ( أى خيلط.  4) 

 .  33و 32( مكارم االخالق: 5) 



 

447 

 

إناء فيه لبن وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن يساره، فرشب، ثم قال لعبد اهلل بن  

عباس: إن الرشبة لك، أفتأذن أن اعطي خالد بن الوليد؟ يريد السن، فقال ابن عباس: ال  

 .(1)أحدا، فتناول ابن عباس القدح فرشبه وثر بفضل رسول اهلل أ، ال واهلل

 : واستجاممه   ـ راحته   4

 : يمكن تصنيفها بحسب ما ورد يف األحاديث إىل األصناف التالية

 أ ـ نومه ويقظته: 

وجده أعدل    من تدبر نومه ويقظته   وقد خلص بعضهم هديه يف نومه؛ فقال: ) 

نوم، وأنفعه للبدن واألعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل، ويستيقظ يف أول النصف  

البدن واألعضاء، والقوى   الثاين، فيقوم ويستاك، ويتوضأ ويصيل ما كتب اهلل له، فيأخذ 

حظها من النوم والراحة، وحظها من الرياضة مع وفور األجر، وهذا غاية صالح القلب  

ومل يكن يأخذ من النوم فوق القدر املحتاج إليه، وال يمنع نفسه  .  والدنيا واآلخرة.والبدن،  

من القدر املحتاج إليه منه، وكان يفعله عىل أكمل الوجوه، فينام إذا دعته احلاجة إىل النوم  

عىل شقه األيمن، ذاكرا اهلل حتى تغلبه عيناه، غري ممتلئ البدن من الطعام والرشاب، وال  

نبه األرض، وال متخذ للفرش املرتفعة، بل له ضجاع من أدم حشوه ليف، وكان  مبارش بج

 ( 2) (يضطجع عىل الوسادة، ويضع يده حتت خده أحيانا 

يقظته،    وخلص يف  )هديه  الديك،    كان  فقال:  وهو  الصارخ  صاح  إذا  يستيقظ 

قف للصالة  فيحمد اهلل تعاىل ويكربه وهيلله ويدعوه، ثم يستاك، ثم يقوم إىل وضوئه، ثم ي

بني يدي ربه، مناجيا له بكالمه، مثنيا عليه راجيا له راغبا راهبا، فأي حفظ لصحة القلب  

 
 .  33و 32( مكارم االخالق: 1) 

  (219/ 4زاد املعاد يف هدي خري العباد )(  2) 
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 ( 1)  (والبدن والروح والقوى ولنعيم الدنيا واآلخرة فوق هذا

هذه   إليها  وباإلضافة  ذلك،  يف  الواردة  األحاديث  بعض  ذكرنا  أن  سبق  وقد 

 األحاديث: 

اهلل    عن  [ 2072]احلديث:   قال رسول  قال:  هريرة  يف  ):  أب  أحدكم  كان  إذا 

 (2) (الشمس فقلص عنه الظل، فصار بعضه يف الشمس وبعضه يف الظل فليقم 

نى أن يقعد الرجل  )   بريدة بن احلصيب، أن رسول اهلل عن    [ 2073]احلديث: 

 (3)(بني الظل والشمس 

إذا أتيت مضجعك  )قال:      عن الرباء بن عازب، أن رسول اهلل   [ 2074]احلديث:  

فتوضأ وضوءك للصالة، ثم اضطجع عىل شقك األيمن، ثم قل: اللهم إين أسلمت نفيس  

ظهري إليك، رغبة ورهبة    إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت

إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت،  

 ( 4)(كالمك، فإن مت من ليلتك، مت عىل الفطرةواجعلهن آخر 

يعني    كان إذا صىل ركعتي الفجر )    عن عائشة أن رسول اهلل   [ 2075]احلديث:  

 ( 5)(اضطجع عىل شقه األيمن سنتها 

 
  (224/ 4زاد املعاد يف هدي خري العباد )(  1) 

   (219/ 4زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ،بو داودأ(  2) 

   (219/ 4زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ،ابن ماجه وغريه(  3) 

   (219/ 4زاد املعاد يف هدي خري العباد ) البخاري ومسلم،(  4) 

   (202/ 4زاد املعاد يف هدي خري العباد ) ،البخاري(  5) 
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قالت: )كان رسول اهلل   [ 2076]احلديث:   الفجر      عن عائشة  إذا صىل ركعتي 

نائمة اضطجع عىل شقه األيمن حتى  اضطجع فإن كنت مستيقظة حتدث معي، وإن كنت  

 ( 1) (يأتيه املؤذن فيخرج إىل الصالة 

قالت: )كان رسول اهلل   [ 2077]احلديث:   الفجر      عن عائشة  إذا صىل ركعتي 

  (2)اضطجع عىل شقه األيمن(

هريرة   [ 2078]احلديث:   أب  اهلل   عن  رسول  الفجر      أن  ركعتي  ركع  إذا  كان 

 .(3)اضطجع عىل شقه األيمن

من نام بعد العرص فاختلس  ) قال:      أن رسول اهلل   عن عائشة   [ 2079حلديث:  ]ا 

 ( 4) (عقله، فال يلومّن إاّل نفسه

نى أن ينام الرجل بعضه يف الظل      أن رسول اهلل  عن أنس   [ 2080]احلديث:  

 ( 5) (قيّلوا فإن الشيطان ال يقّيل):  ، وقال وبعضه يف الّشمس

من نام وبه ريح  )قال:      اخلدري أن رسول اهلل عن أب سعيد    [ 2081]احلديث:  

 (6)(غمر فأصابه يشء فال يلومّن إال نفسه

 : للجامل ـ حبه    ب 

 من األحاديث الواردة يف ذلك:

 
 .  121/ 6أمحد (  1) 

  (257/ 8سبل اهلدى )، البخاري(  2) 

  (1261) 21/ 2( وأبو داود 420) 280/ 2والَتمذي  415/ 2أمحد (  3) 

   (134/ 12سبل اهلدى ) ،أبو يعىل(  4) 

  (134/ 12سبل اهلدى )  ،أبو نعيم يف الطب(  5) 

  (134/ 12سبل اهلدى )  ،أبو نعيم يف الطب(  6) 
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قال:  [ 2082]احلديث:     كان أحب األلوان إىل رسول اهلل    عن أنس بن مالك 

 .(1)اخلرضة، واملاء اجلاري

اهلل    [ 2083]احلديث:   رسول  إىل  األلوان  أحّب  كان  قال:  عباس  ابن    عن 

 .(2)اخلرضة، وكان يعجبه النظر إىل اخلرضة، واملاء اجلاري

اهلل    [ 2084]احلديث:   رسول  كان  قالت:  عائشة  إىل    عن  النّظر  يعجبه 

 .(3)اخلرضة

  عن كثري بن عبد اهلل املزين عن أبيه عن جده أن رسول اهلل    [ 2085]احلديث:  

 .(4)رجال يقول: يا خرضة فقال: لبيك أخذنا فألنا من فيك سمع

يعجبه، الصالة يف    عن معاذ بن جبل قال: كان رسول اهلل    [ 2086]احلديث:  

 .(5)البساتني احليطان يعني:

عن املقدام بن رشيح عن أبيه قال: سألت عائشة عن البدو قلت:    [ 2087]احلديث:  

 .(6)يبدو؟ قالت: نعم، كان يبدو إىل هؤالء التالع أكان رسول اهلل 

اهلل    [ 2088]احلديث:   رسول  أن  عمر  ابن  نافع عن  ماشيا    عن  قباء  يأت  كان 

 .(7) وراكبا 

 : ممارسته الرياضة ـ    ج 

 
  (9/393، سبل اهلدى )(  رواه ابن الّسنّي وابن عدي وأبو نعيم 1) 

   (9/393(  رواه ابن السني وأبو نعيم، سبل اهلدى )2) 

  (9/393(  رواه أبو نعيم، سبل اهلدى )3) 

  (9/393(  رواه الطرباين وابن السني وأبو نعيم، سبل اهلدى )4) 

  (9/393(  رواه أبو داود الطياليس والَتمذي، سبل اهلدى )5) 

  (9/393األدب، سبل اهلدى ) (  رواه البخاري يف 6) 

   (9/393(  رواه اإلمام مالك يف املوطأ، سبل اهلدى )7) 
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 من األحاديث الواردة يف ذلك:

سّت سنني خرجت به    عن ابن عباس قال: ملا بلغ رسول اهلل    [ 2089]احلديث:  

النّّجار باملدينة يزورهم ومعه أم أيمن، فنزلت به يف دار   أّمه إىل أخواله من بني عدي بن 

يذكر أمورا كانت يف مقامه ذلك، ونظر    فكأن النبي    النابغة، فأقامت به عندهم شهرا،

 ( 1) ا نزلت ب أمي، وأحسنت العوم يف بئر بني عدي بن النّّجار(إىل الّدار فقال: )ها هن

غدير ماء، فقال:    عن ابن أب مليكة قال: دخل رسول اهلل    [ 2090]احلديث:  

  يسبح كّل رجل إىل صاحبه، فسبح كل رجل منهم إىل صاحبه، حتى بقي رسول اهلل  

 .(2) إىل أب بكر وأبو بكر، فسّبح رسول اهلل 

اهلل    [ 2091]احلديث:   رسول  سابق  قال:  مالك  بن  أنس  فسبقه    عن  أعراّب، 

وجدوا يف أنفسهم من ذلك، فقيل له يف ذلك: فقال )حّق    فكأن أصحاب رسول اهلل  

 (3) عىل اهلل أن ال يرفع يشء نفسه يف الدنيا إال وضعه اهلل(

 

 

 

 

 
   (9/396(  رواه ابن سعد، سبل اهلدى )1) 

  (9/396(  رواه أبو القاسم البغوي، سبل اهلدى ) 2) 

  (9/397(  رواه النسائي، سبل اهلدى )3) 
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 هذا الكتاب 

النبوية[،  حياول هذا الكتاب مجع ما ورد يف املصادر احلديثية مما يطلق عليه اصطالحا ]الشامئل 

 والتي خصها الكثري من املحدثني بمؤلفات خاصة، وذلك للدوافع التالية: 

اهلل  1 برسول  التعريف   . التدين يتحقق  أن  يمكن  ال  ألنه  وعظمته،  وحماسنه،  وكامالته،   ،

هو املثال األعىل لإلسالم، واملمثل األعظم له، والناطق األكرب    فرسول اهلل  الصحيح من دون ذلك؛  

 باسمه، ولذلك كلام كانت املعرفة به أعظم، كانت املعرفة باإلسالم أكمل وأشمل وأمجل. 

. االستدالل بكامالته عىل نبوته؛ فأعظم دليل عىل النبوة تلك اخلالل العظيمة التي كان يتصف 2

 .. لذلك كان التعريف به كافيا وحده للداللة عليه. هبا رسول اهلل 

التحقق اجلواين  3 العالقة يكون  تلك  قوية معه؛ فبقدر  الدعوة إىل حمبته وإقامة عالقة عاطفية   .

بالدين.. فالدين يف جوهره مبني عىل املحبة، واملحبة ـ كام هو معلوم ـ ال يمكن أن تنترش يف القلب ما مل  

 التعظيم؛ فاحلب ثمرة املحبة واإلعجاب باملحبوب وبصفاته وكامالته. تتحقق قبلها املعرفة و

. حتقيق األسوة به، وهي نتاج بدهيي للمحبة، فمن أحب قوما أطاعهم، واتبعهم، وسار عىل  4

 منهاجهم. 

، من األحاديث أو اآلثار  . تنقية ما ورد يف كتب الشامئل مما ال يتناسب مع عظمة رسول اهلل  5

 فة إىل طرحها طرحا يتناسب مع تلك األهداف السابقة.وغريها، باإلضا 

. بيان اتفاق األمة عىل أحاديث الشامئل؛ فمن خالل اطالعنا عىل كل ما ورد من األحاديث يف  6

 كتب السنة والشيعة، مل نجد خالفا، ولو يف حديث واحد. 

السلوكي7 للنواحي  واملتضمنة  السلسلة،  كتب  من  لغريه  الكتاب  هبذا  التقديم  واألخالقية  .  ة 

التحققي   السري  هو  مجيعا  منها  الغرض  أن  ذلك  السنة،  هبا  وردت  التي  املعاين  من  وغريها  والتعبدية، 

 ، ورشحه أئمة اهلدى من بعده. والتخلقي عىل الرساط املستقيم الذي سنه رسول اهلل 
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