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 التحلي بمكارم األخالق -4

 :فقه األخالق الحسنة 

 أحسن الناس َخْلقاً وُخلُقاً. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 وكان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه، ويحل حالله، ويحرم حرامه.

اصطفاه هللا على البشر، وأرسله بالحق رحمة للعالمين إلى يوم الدين: 

 .[4]الجمعة:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)

سن األخالق وأجملها فليأخذها من مشكاته، ويقتدي به في فمن أراد أح

سيرته وسريرته، ومعاشرته وأخالقه، وعبادته ومعامالته، ودعوته 

 وتعليمه، وفي سائر أحواله.

 .[21]األحزاب: (  جئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي يوئ )

، ودعا الناس ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذكرنا أهم األخالق والشمائل التي تخلق بها النبي

يها، وعاملهم بها، ورغبهم في التخلق بها، لتكون قدوة لكل إنسان على إل

 وجه األرض.

يعبد بها ربه.. ويتجمل بها بين خلقه.. ويتألف بها قلوب العباد.. ويسوق 

بها الكافر إلى اإلسالم.. ويجر بها العدو إلى المحبة.. ويجذب بها الخلق 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ژ ژ)إلى الحق.. ويدفع بها السفيه إلى الحلم: 

لَت:(   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  .[35-34]فُص ِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصفقه االقتداء بالنبي: 

في كل ما جاء به من عند هللا من  ملسو هيلع هللا ىلصيجب على كل مسلم أن يقتدي بالنبي 
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األقوال واألفعال، واألخالق واآلداب، والتوحيد واإليمان، والسنن 

 واألحكام.

في كل شيء إال ما خصه هللا به كالنبوة، والوحي إليه،  ملسو هيلع هللا ىلصفنقتدي بالنبي 

ونكاح أكثر من أربع زوجات، وحرمة نكاح نسائه من بعده، وحرمة 

األكل من الصدقة، وعدم إرثه، ووصال الصيام، ونحو ذلك مما هو 

 معلوم، فذلك خاص به، ال يشاركه فيه غيره، وال يقتدى به فيه.

  ( جئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)قال هللا تعالى:  -1

 .[21]األحزاب:

 .[7]الحشر: (  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ)وقال هللا تعالى:  -2

يَعْن أَ وَ  -3 َي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ األَْرَواُح ُجنُودٌ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا َرضِّ

 .(1)متفق عليه «.ا اْختَلَفَ ْنـهَ َوَما تَنَاَكَر مِّ  ا ائْتَلََف،ْنـهَ نَّدَةٌ فََما تَعَاَرَف مِّ ُمـجَ 

  ملسو هيلع هللا ىلصحسن خلق النبي: 

 .[4]القلم:(   ڱ ڱ ڱ ں ں)قال هللا تعالى:  -1

 .[128]التوبة:(   ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)وقال هللا تعالى:  -2

اوَ  -3 ي  النَّ  يَُكنِّ  لَـمْ : الَ ا قَ ْنـُهـمَ َي هللاُ عَ ضِّ ْبنِّ َعْمٍرو رَ  ٬َعْن َعْبدِّ شملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ ً فَاحِّ َوال  ا

ش ً ُمتَفَح ِّ ُكْم أْحَسنَُكْم أْخالق»، َوَكاَن يَقُوُل: ا يَارِّ ْن خِّ ً إِّنَّ مِّ  .(2)متفق عليه «.ا

يَّ قال: َخدَْمُت النَّ  َي هللاُ َعنهُ َرضِّ أنٌَس َوَعْن  -4 يَعْشَر سِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ : لِّـيَن، فََما قال نِـّ

، َوال:  ٍ  .(3)متفق عليه َصنَْعَت.َصنَْعَت؟ َوال: أال  لِّـمَ أف 

                                                 

 واللفظ له. ،(2638ومسلم برقم ) (,3493أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2321ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3559خرجه البخاري برقم )أ ،متفق عليه( 2)

 (.2309ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6038أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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  ملسو هيلع هللا ىلصكرم النبي: 

ي  : َما ُسئَِّل النَّ قَالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ َجابِّر  َعنْ  -1  َعْن َشْيٍء قَط  فَقَاَل: ال. ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

 .(1)متفق عليه

، َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قال: َكاَن َرُسوُل ا ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس وَ  -2 أْجَودَ النَّاسِّ

يا يَُكوُن أْجَودُ مَ  يُل، َوَكاَن يَْلقَاهُ  فِـّ ْبرِّ يَن يَْلقَاهُ جِّ يَرَمَضاَن حِّ لٍَة لَـيْ ُكل ِّ  فِـّ

ْن َرَمَضاَن  ُسهُ فَـيُ مِّ يحِّ  ْيـرِّ خَ الأْجَودُ بِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوُل الَـرَ قُْرآَن، فَ الدَارِّ َن الر ِّ مِّ

.ال  .(2)متفق عليه  ُمْرَسلَةِّ

ْسالَمِّ َشْيئاً  لَـىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َما ُسئَِّل َرُسوُل اقَاَل:  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ َوَعْن أنَس  -3 اإلِّ

، فََرَجَع إِّ لَـيْ َن َجبَ بَـيْ أَْعَطاهُ، قَاَل: فََجاَءهُ َرُجٌل فَأَْعَطاهُ َغنَماً  إِّالَّ  ،  لَـىنِّ هِّ قَْومِّ

! أَسْ  ي َعَطاًء الَ ُمـَحـمَّ وا، فَإِّنَّ لِّـمُ فَقَاَل: يَا قَْومِّ خرجه أ .َشى الفَاقَةَ يَـخْ داً يُْعطِّ

 .(3)سلمم

  ملسو هيلع هللا ىلصحياؤه: 

يأ َعنْ  يٍد  بِـّ ِّ الَسعِّ ي  ي  قال: َكاَن النَّ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ ُخْدرِّ َن  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ أَشدَّ َحيَاًء مِّ

يعَْذَراءِّ ال َها، فَإِّذَا َرأى َشْيئ فِـّ ْدرِّ ً خِّ ييَْكَرُههُ َعَرْفنَاهُ  ا . فِـّ هِّ  .(4)متفق عليه َوْجهِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصتواضعه: 

ْعُت النَّ قَالَ  ْنـهُ عَ  َرضَي هللاُ ُعَمَر  َعنِّ  -1 يَّ : َسمِّ يال تُْطُرو»يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ َكَما  نِـّ

 .«َوَرُسولُـهُ  ٬النََّصاَرى اْبَن َمْريَـَم، فَإِّنََّما أنَا َعْبدُهُ، فَقُولُوا: َعْبدُ اأْطَرتِّ 

                                                 

 (.2311ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6034أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2308برقم )ومسلم واللفظ له، (, 6أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2312برقم ) أخرجه مسلم( 3)

 (.2320ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6102أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 .(1)أخرجه البخاري

يأَنَّ اْمَرأَةً َكاَن  ْنـهُ َرضَي هللاُ عَ  َعْن أَنٍَس وَ  -2 ا َشْيٌء، فَقَالَْت: يَا لِّـهَ َعقْ  فِـّ

َككِّ »َك َحاَجةً، فَقَاَل: لَـيْ إِّ  لِّـي! إِّنَّ ٬َرُسوَل ا ي أَيَّ الس ِّ يَا أُمَّ فاُلٍَن! اْنُظرِّ

، حَ  ئْتِّ ىشِّ َي لَكِّ َحاَجتَكِّ  تَـّ يفََخالَ َمعََها  «.أَْقضِّ ، حَ  فِـّ ىبَْعضِّ الط ُرقِّ  تَـّ

ْن َحاجَ  هَ فََرَغْت مِّ  .(2)سلممأخرجه  ا.تِـّ

يَعْن أوَ  -3 ِّ َعنِّ النَّ  ْنـهُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ ي  يُت إِّ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ  لَـىلَْو دُعِّ

َراعٍ، أْو ُكَراعٍ، ألََجْبُت، َولَْو أ َراٌع أْو ُكَراٌع لَقَبِّْلتُ  لَـيَّ َي إِّ ْهـدِّ ذِّ أخرجه  «.ذِّ

 .(3)البخاري

  ملسو هيلع هللا ىلصاستقامته: 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه)قال هللا تعالى:  -1

 .[163-161]األنعام:(   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈۆ ۆ ۈ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ) وقال هللا تعالى: -2

 (  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي 

 .[15]الشورى:

 

  ملسو هيلع هللا ىلصشجاعته : 

َي هللاُ عَ  َعْن أَنَسِّ ْبنِّ َمالِّكٍ  -1 ، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َكاَن َرُسوُل ا ْنـهُ َرضِّ أَْحَسَن النَّاسِّ

ينَةِّ ذَاَت  َع أَْهُل الَمدِّ ، َولَقَْد فَزِّ ، َوَكاَن أَْشَجَع النَّاسِّ لٍَة، لَـيْ َوَكاَن أَْجَودَ النَّاسِّ

                                                 

 (.3445برقم ) أخرجه البخاري (1)

 (.2326برقم ) أخرجه مسلم (2)

 (.2568برقم ) أخرجه البخاري (3)
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، فَتَلَقَّا عاً، َوقَْد َسبَقَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا ُهـمْ فَاْنَطلََق نَاٌس قِّبََل الصَّْوتِّ  ىلَـإِّ  ُهـمْ َراجِّ

، َوُهَو عَ  يفََرٍس ألَ  لَـىالصَّْوتِّ يةَ ُعْريٍ، ْلـحَ طَ  بِـّ ُعنُقِّهِّ السَّْيُف َوُهَو  فِـّ

 .(1)متفق عليه .«اُعواتُـرَ  لَـمْ اُعوا، تُـرَ  لَـمْ »يَقُوُل: 

َي هللاُ َعْنـهُ قَالَ  البََراءَوَعنِّ  -2 هِّ ر  البأُْس نَت قِّيِّ ْحـمَ : ُكن ا َوهللا إِّذَا اَرضِّ  ، َوإِّن  بِـّ

ي  ن ا لَل ذِّ ي يُـحَ الش َجاَع مِّ هِّ اذِّ ي، يَعْ بِـّ ي  الن   نِـّ  .(2)متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص.  بِـّ

نَانِّ وَ  -3 ِّ  َعْن سِّ نَاٍن الد َؤلِّـي  ي سِّ ا ْبنِّ أبِـّ ا ْنـُهـمَي هللاُ عَ ضِّ رَ  ٬أنَّ َجابَِّر ْبَن َعْبدِّ

هُ أ أْخبََرهُ  ِّ َغَزا َمَع النَّ  نَـّ ي  يقَائِّلَةُ ال تْـُهـمُ ، فَأْدَركَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ َضاهِّ، الَواٍد َكثِّيرِّ  فِـّ عِّ

َق النَّاُس  يفَتَفَرَّ ، فَنََزَل النَّ ال فِـّ ل وَن بِّالشََّجرِّ َضاهِّ يَْستَظِّ ي  عِّ َت َشَجَرٍة تَـحْ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

هَ فَعَلََّق  ْندَهُ َرُجٌل َوُهَو ال يَْشعُُر تَـيْ ، ثُمَّ نَاَم، فَاسْ فَـهُ ا َسيْ بِـّ هِّ قََظ َوعِّ ، فَقال بِـّ

ي  النَّ  نَعَُك؟ قُْلُت: هللاُ، فََشاَم يَـمْ ، فَقال: َمْن فِّـيَط َسيْ تَـرَ إِّنَّ َهذَا اخْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـّ

 .(3)متفق عليه .ْبـهُ يُعَاقِّ  لَـمْ ثُمَّ «. ا ُهَو ذَا َجالِّسٌ فَـهَ السَّْيَف، 

  ملسو هيلع هللا ىلصرفقه: 

 .[128]التوبة:(   ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)قال هللا تعالى:  -1

ي  أنَّ أْعرا ْنـهُ َي هللاُ عَ ضِّ ةَ رَ ْيـرَ ُهرَ  َوَعْن أبي -2 ياً بَاَل بِـّ ، فَثَاَر إِّ ال فِـّ دِّ  لَـْيـهِّ َمْسجِّ

هِّ النَّاُس ليَقَعُوا  يقُوا عَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا لَـُهـمْ ، فَقَاَل بِـّ  لِّـهِّ بَوْ  لَـىدَُعوهُ، َوأْهرِّ

ً ذَنُوب ثْ  ا ْن َماٍء، فَإِّنََّما بُعِّ ْن َماٍء، أْو َسْجال مِّ رِّ  تُـمْ مِّ تُْبعَثُوا  لَـمْ يَن وَ ُميَس ِّ

ينَ  رِّ  .(4)متفق عليه .«ُمعَس ِّ

ي  قال: قال النَّ  َرضَي هللاُ َعنهُ أنََس ْبَن َمالٍِّك َوَعْن  -3 ُروا َوال »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ يَس ِّ
                                                 

 واللفظ له. ،(2307)ومسلم برقم ، (2908أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 واللفظ له. ،(1776ومسلم برقم )، (4317أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.843ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2913أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.284ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6128أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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نُوا َوال تُنَف ُِّروا ُروا، َوَسك ِّ  .(1)متفق عليه .«تُعَس ِّ

يَا َعائَِّشةُ! إِّنَّ هللاَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َرُسوَل ا اْنـهَ َي هللاُ عَ َرضِّ  َعائَِّشةَ َوَعْن  -4

يرَ  ي عَ يُـحِّ ٌق فِـّ ْفَق، َويُْعطِّ ي عَ  لَـىب  الر ِّ ْفقِّ َما الَ يُْعطِّ ، َوَما  لَـىالر ِّ العُْنفِّ

ي عَ  َواهُ  لَـىالَ يُْعطِّ  .(2)متفق عليه .«َما سِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصعفوه: 

 .[13:]المائدة (  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ)قال هللا تعالى:  -1

هَ أ اْنـهَ َي هللاُ عَ َرضِّ  َعائَِّشةَ َوَعْن  -2 رَ ا قالْت: َما خُ نَـّ َن أْمَرْينِّ بَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوُل ا ي ِـّ

ً يَُكْن إِّثْم لَـمْ ا َما ُهـمَ إِّال أَخذَ أْيَسرَ  ً ، فَإِّْن َكاَن إِّثْما ، َوَما ْنـهُ َكاَن أْبعَدَ النَّاسِّ مِّ  ا

هِّ إِّالملسو هيلع هللا ىلص  ٬اْنتَقََم َرُسوُل ا َم فَـيَ ، ٬َك ُحْرَمةُ اتَـهَ أْن تُنْ  لِّنَْفسِّ هَ  ٬ْنتَقِّ  .(3)متفق عليه ا.بِـّ

  ملسو هيلع هللا ىلصرحمته: 

 .[107]األنبياء:(   ک ک گ گ گ گ)قال هللا تعالى:   -1

ي  نَا النَّ لَـيْ قال: َخَرَج عَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ قَتَادَةَ  يأبَوَعْن  -2 ، َوأَُماَمةُ بِّْنُت ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

يأ ، فَصَ َعاتِّ  لَـىعَاصِّ عَ ال بِـّ ىقِّهِّ متفق  ، فَإِّذَا َرَكَع َوَضَع، َوإِّذَا َرفََع َرفَعََها.لَـّ

 .(4)عليه

ٍ َحَسَن ْبَن عَ ال ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: قَبََّل َرُسوُل ا ْنـهُ َرضَي هللاُ عَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأبَوَعْن  -3  لِّـي 

ْندَهُ األْقَرُع ْبُن َحابٍِّس ال مِّ َوعِّ ي  َجالِّستَـّ ً يمِّ َن  لِّـينَّ ، فَقَاَل األْقَرُع: إِّ ا َعَشَرةً مِّ

َمْن ال »ثُمَّ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا لَـْيـهِّ ، فَنََظَر إِّ اً أَحد ْنـُهـمْ َولَدِّ َما قَبَّْلُت مِّ ال

                                                 

 (.1734ومسلم برقم )، (6125بخاري برقم )أخرجه ال ،متفق عليه( 1)

 واللفظ له. ،(2593ومسلم برقم ) (,6927أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2327ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3560أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.543ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5996أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 .(1)متفق عليه  .«َحـمُ يُـرْ ال  َحـمُ يَـرْ 

يأَوَعْن  -4 ىإذَا صَ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: أنَّ َرُسوَل اْنـهُ َي هللاُ عَ َرضِّ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ  لَـّ

لنَّاسِّ فَ  أَحدُُكمْ  يَف َوالسَّقِّيَم وَ  ْنـُهـمُ ف ِّْف، فَإنَّ مِّ ْلـيُـخَ لِّ عِّ يكَ الالضَّ َر، َوإذَا بِـّ

ىصَ  هِّ فَ  لَـّ نَْفسِّ ْل َما َشاءَ ْلـيُ أَحدُُكْم لِّ ِّ  .(2)متفق عليه «.َطو 

َ الَمْعُرورِّ ْبنِّ ُسَوْيٍد قَاَل: َمَرْرنَا بِّ  َوَعنْ  -5 يأ بَذَةِّ، َوعَ  بِـّ  لَـىبُْردٌ َوعَ  لَـْيـهِّ ذَر  بِّالر 

ثْ  هِّ مِّ ! لَْو لُـهُ ُغالَمِّ ا َكانَْت ُحل ةً، فَقَاَل: إن هُ نَـُهـمَ بَـيْ ْعَت َجـمَ ، فَقُْلنَا: يَا أَبَا ذَر 

يبَـيْ َكاَن  ْن إْخَوابَـيْ وَ  نِـّ يَن َرُجٍل مِّ هُ أَعْ  نِـّ  تُـهُ ي ةً، فَعَي رْ َجـمِّ َكالٌَم، َوَكانَْت أُم 

، فََشَكا هِّ يبِّأُم  ي  الن   لَـىإ نِـّ ي  ، فَلَقِّيُت الن  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ ! إن َك »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ يَا أَبَا ذَر 

ياْمُرٌؤ  ـي  َك َجاهِّ فِـّ هُ، « ةٌ لِّ َجاَل َسب وا أَبَاهُ َوأُم  قُْلُت: يَا َرُسوَل هللا َمْن َسب  الر 

ـي  َك َجاهِّ فِّـييَا أَبَا ذََر إن َك اْمرٌؤ »قَاَل:  َت تَـحْ هللا  لَـُهـمُ إْخَوانُُكْم، َجعَ  ُهـمْ ةٌ، لِّ

ُمو يُكْم، فَأَْطعِّ ـم   ُهـمْ أَْيدِّ ـم   ُهـمْ ا تَأُْكلُوَن، َوأَْلبُِّسومِّ  ُهـمْ ا تَْلبَُسوَن، َوالَ تَُكل فُومِّ

ينُو ُهـمْ وتُـمُ ، فَإِّْن َكل فْ بُـُهـمْ َما يَْغلِّ   .(3)متفق عليه «.ُهـمْ فَأَعِّ

َي هللاُ عَ َوَعْن  -6 يٌّ يَـهُ ٌم قَاَل: َكاَن ُغالَ  ْنـهُ أَنٍَس َرضِّ يَّ دُُم النَّ يَـخْ ودِّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

َض، فَأَتَاهُ النَّ  ي  فََمرِّ ، فَقَاَل ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ هِّ ْندَ َرأْسِّ فَنََظَر «. لِّـمْ أَسْ : »لَـهُ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِّ

يأَ  لَـىإِّ  ْندَهُ، فَقَاَل بِـّ ْع أَبَا لَـهُ هِّ َوُهَو عِّ مِّ ال: أَطِّ ي  ، فََخَرَج النَّ لَـمَ ، فَأَسْ ملسو هيلع هللا ىلصقَاسِّ  بِـّ

َن النَّارِّ  ٬دُ الَحـمْ »َوُهَو يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ي أَْنقَذَهُ مِّ  .(4)أخرجه البخاري «.الَّذِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصضحكه: 

يَ َعْن  -1 يَّ ا قَالَْت: َما َرأْيُت النَّ ْنـهَ عَ  هللاُ  َعائَِّشةَ َرضِّ ً عتَـْجـمِّ ُمسْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ قَط   ا

                                                 

 (.2318ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5997أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 (.467ومسلم برقم )واللفظ له، (, 703أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 واللفظ له. ،(1661ومسلم برقم )، (30أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.1356برقم ) أخرجه البخاري( 4)
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ك ً َضاحِّ ىحَ  ا هِّ َوالَـهَ  ْنـهُ أَرى مِّ  تَـّ  .(1)متفق عليه  ُم.، إِّنََّما َكاَن يَتَبَسَّ تِـّ

يَ َوَعْن  -2 يٍر َرضِّ يقال: َما َحَجبَ  َعْنـهُ  هللاُ  َجرِّ ي  النَّ  نِـّ ُت، َوال لَـمْ ُمْنذُ أسْ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

يَرآ يإِّال تَبَسََّم  نِـّ ي. فِـّ  .(2)متفق عليه َوْجهِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصبكاؤه: 

ا -1 يَ  ٬َعْن َعْبدِّ اْقَرأْ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ي  بِـّالنَّ  لِّـيقَاَل: قَاَل  َعْنـهُ  هللاُ  ْبنِّ َمْسعُوٍد َرضِّ

َل؟ قَاَل: لَـيْ َك َوعَ لَـيْ عَ  ، آْقَرأُ ٬. قُْلُت: يَا َرُسوَل ا«لَـيَّ عَ  . فَقََرأُْت «نَعَمْ »َك أُْنزِّ

، حَ  ىُسوَرةَ الن َِّساءِّ :  لَـىُت إِّ تَـيْ أَ  تَـّ هِّ اآليَةِّ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )َهذِّ

.فَ  لَـْيـهِّ تَفَت  إِّ ال. فَ «َحْسبَُك اآلنَ ». قَاَل: (گ فَانِّ  .(3)متفق عليه إِّذَا َعْينَاهُ تَْذرِّ

يأ َوَعنْ  -2 يَ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ ي  قال: َزاَر النَّ  َعْنـهُ  هللاُ  َرضِّ ، فَبََكى ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ هِّ قَْبَر أم ِّ

ياْستَأْذَْنُت رَ »، فَقَاَل: لَـهُ َوأْبَكى َمْن َحوْ  ي ب ِـّ يُْؤذَْن  لَـمْ ا فَ لَـهَ أْن أْستَْغفَِّر  فِـّ

ي تُـهُ أْذَنْ ، َواْستَ لِّـي َن  فِـّ هَ ، فَُزوُروا القُبُوَر، فَإِّ لِّـيأْن أُزوَر قَْبَرَها فَأذِّ ا نَـّ

ُر الَمْوتَ   .(4)سلممأخرجه  «.تُذَك ِّ

َي هللاُ عَ وَ  -3 ـدْ قَاَل: شَ  ْنـهُ َعْن أَنٍَس َرضِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، َوَرُسوُل املسو هيلع هللا ىلص ٬نَا بِّْنَت َرُسولِّ اهِّ

، فََرأَْيُت َعيْ ال لَـىَجالٌِّس عَ   .(5)أخرجه البخاري .تَْدَمعَانِّ  ْيـهِّ نَـقَْبرِّ

اَعْن وَ  -4 َي هللاُ َعنْبنِّ  ٬َعْبدِّ يرِّ َرضِّ خ ِّ  ل ِّـييُصَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرأَْيُت َرُسوَل ا :قَالَ  هُ الش ِّ

يوَ  َن  فِـّ َحى مِّ يزِّ الرَّ يٌز َكأَزِّ هِّ أَزِّ  .(6)أخرجه أبو داود والنسائي .ملسو هيلع هللا ىلصبَُكاءِّ الَصْدرِّ

  على أمته: ملسو هيلع هللا ىلصشفقته 
                                                 

 (.899ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6092خرجه البخاري برقم )أ ،متفق عليه( 1)

 (.2475ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6089أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.800ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5050أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.976برقم ) أخرجه مسلم (4)

 (.1342برقم ) أخرجه البخاري (5)

 (.1214برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 904برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 6)
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 .[128]التوبة: (  ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)  قال هللا تعالى: -1

َي هللاُ  َجابِّرٍ َوَعْن  -2 َوَمثَلُُكْم َكَمثَلِّ  لِّـيَمثَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا َعْنـهُ  َرضِّ

ُب َوالفََراُش يَقَْعَن  يَرُجٍل أَْوقَدَ نَاراً فََجعََل الَجنَادِّ هُ َها، َوُهَو يَذُ فِـّ ا، ْنـهَ نَّ عَ بـ 

، َوأَنْ َوأَ  ُكْم َعنِّ النَّارِّ ذٌ بُِّحَجزِّ ي تُـمْ نَا آخِّ ْن يَدِّ  .(1)سلممأخرجه  .«تَفَلَّتُوَن مِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصانبساطه: 

 .[199]األعراف:  ( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)قال هللا تعالى:  -1

ي  : إِّْن َكاَن النَّ قَالَ  َرضَي هللاُ َعنهُ أنََس ْبَن َمالٍِّك َوَعْن  -2 الُِّطنَا، لَـيُـخَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

ىحَ  يٍر:  لِّـييَقُوَل ألخٍ  تَـّ  .(2)متفق عليه .«ْيـرُ ، َما فَعََل الن غَ ْيـرٍ يَا أبَا ُعمَ »َصغِّ

يَ َوَعْن  -3 ْندَ النَّ الا قَالَْت: ُكْنُت أْلعَُب بِّ ْنـهَ عَ  هللاُ  َعائَِّشةَ َرضِّ ِّ بَنَاتِّ عِّ ي  ، ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

ي، فََكاَن َرُسوُل ا لِّـيَوَكاَن  ُب يَْلعَْبَن َمعِّ ْعَن مِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َصَواحِّ ، ْنـهُ إِّذَا دََخَل يَتَقَمَّ

ي.فَـيَ  لَـيَّ نَّ إِّ بُـهُ َسر ِّ فَـيُ   .(3)متفق عليه ْلعَْبَن َمعِّ

 

  ملسو هيلع هللا ىلصعدله: 

َي  -1 ً أنَّ قَُرْيش هللاُ َعْنـَهاَعْن َعائَِّشةَ َرضِّ يَّةِّ الَمـخْ َمْرأةِّ الَشأُْن  ُهـمْ َهـمَّ أ ا ُزومِّ

يالَّ  ي ل ِّـمُ َسَرقَْت، فَقالوا: َوَمْن يُكَ  تِـّ ُئ تَـرِّ يَـجْ ؟ فَقالوا: َوَمْن ملسو هيلع هللا ىلص ٬َها َرُسوَل افِـّ

ب  َرُسولِّ ا لَـْيـهِّ عَ  مَ . فَكَ ملسو هيلع هللا ىلص ٬إِّالَّ أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد، حِّ  ٬هُ أَُساَمةُ، فَقال َرُسوُل الَـّ

يأتَْشفَُع »: ملسو هيلع هللا ىلص ْن ُحدُودِّ ا فِـّ إِّنََّما أْهلََك ». ثُمَّ قَاَم فَاْختََطَب ثُمَّ قال: «٬َحد ٍ مِّ

ُهـمْ يَن قَْبلَُكْم، أالَّذِّ  ـمُ َكانُوا إِّذَا َسَرَق  نَـّ يهِّ يُف  فِـّ ُكوهُ، َوإِّذَا َسَرَق تَـرَ الشَّرِّ

                                                 

 (.2285برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.2150ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6129أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2440ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6130أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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ـمُ  يهِّ يُف أقَاُموا عَ  فِـّ عِّ َمةَ بِّْنَت  ٬ا ْيـمُ َحدَّ، َواال لَـْيـهِّ الضَّ ٍد ُمـَحـمَّ لَْو أنَّ فَاطِّ

 .(1)متفق عليه .«َسَرقَْت لَقََطْعُت يَدََها

َي َعْن َعائِّ وَ  -2 إِّذَا أََرادَ َسفَراً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللاِّ قَالْت:   هللاُ َعْنـَهاَشةَ َرضِّ

َها َمعَهُ  ،أَْقَرَع بَـْيَن نَِّسائِّهِّ  ُم لُِّكل ِّ  ،فَأَيَّتُـُهنَّ َخَرَج َسْهـُمَها َخَرَج بِـّ َوَكاَن يَْقسِّ

ْنـُهنَّ يَْوَمَها َولَـْيلَتَـَها ةَ بِّْنَت ُزْمعَةَ َوَهبَْت يَْوَمَها َغْيـَر أَنَّ َسْودَ  ،اْمَرأَةٍ مِّ

 ِّ ي  َضا َرُسولِّ هللاِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَولَـْيلَتَـَها لِّعَائَِّشةَ َزْوجِّ النَّبِـّ ي بِّذَلَِّك رِّ  متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلصتَْبتَغِّ

(2). 

  ألمر هللا: ملسو هيلع هللا ىلصغضبه 

يَ  -1 ي  النَّ  لَـيَّ ا قَالَْت: دََخَل عَ ْنـهَ عَ  هللاُ  َعْن َعائَِّشةَ َرضِّ يوَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ تِّ قَِّراٌم البَـيْ  فِـّ

ي َن َوْجُههُ ثُمَّ تَنَاَوَل الس ِّ فِـّ ي  تََكهُ، َوقَالَْت: قال النَّ فَـهَ  تْـرَ هِّ ُصَوٌر، فَتَلَوَّ : ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ

ْن أَشد ِّ النَّاسِّ َعذَاب» ً مِّ َورَ اليَْوَم  ا هِّ الص  ُروَن َهذِّ ِّ يَن يَُصو  يَاَمةِّ الَّذِّ متفق  .«قِّ

 .(3)عليه

يَعْن أوَ  -2 يَّ َرُجٌل النَّ  تَـىقال: أ هللاُ َعنهُ َرضَي َمْسعُوٍد  بِـّ يفَقَاَل: إِّ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ  ن ِـّ

ُر َعْن َصالةِّ  ْن أْجلِّ فاُلٍن الألتَأخَّ ـمَّ غَدَاةِّ، مِّ يُل بِّنَا، قال: فََما َرأْيُت مِّ ا يُطِّ

ً قَط  أَشدَّ َغَضب ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوَل ا ي ا َظٍة مِّ  فِـّ هَ يَا أ»يَْوَمئٍِّذ، قال: فَقَاَل:  ْنـهُ َمْوعِّ ا يـ 

يَن، فَأي ُكْم َما صَ النَّ  ْنُكْم ُمنَف ِّرِّ ىاُس، إِّنَّ مِّ ْز، فَإِّنَّ تَـجَ ْلـيَ بِّالنَّاسِّ فَ  لَـّ ـمُ وَّ يهِّ  فِـّ

يَض وَ ال يكَ الَمرِّ  .(4)متفق عليه .«َحاَجةِّ الَر َوذَا بِـّ

  ملسو هيلع هللا ىلصحلمه: 
                                                 

 (.1688ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3475أخرجه البخاري برقم ) ،عليه متفق( 1)

 .(1463واللفظ له، ومسلم برقم ) (2688برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه،  (2)

 (.2107ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6109أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.466ومسلم برقم )له،  واللفظ(, 6110أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )قال هللا تعالى:  -1

 .[159]آل عمران:(   چ چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

يَعْن أوَ  -2 يَّ النَّ  تَـىأنَّ َرُجال أ ْنـهُ َي هللاُ عَ ةَ َرضِّ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ يَتَقَاَضاهُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

هِّ  فَـَهـمَّ فَأْغلََظ،  بِّ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬، فَقال َرُسوُل ابُـهُ أْصَحا بِـّ ِّ الدَُعوهُ فَإِّنَّ لَِّصاحِّ َحق 

ن  »ثُمَّ قال: «. َمقاال ً أْعُطوهُ سِّ ثَْل  ا هِّ سِّ مِّ ْن  ٬قالوا: يَا َرُسوَل ا«. ن ِـّ إِّال أْمثََل مِّ

هِّ سِّ  ْن خَ »، فَقال: ن ِـّ  .(1)تفق عليهم «.ُكْم أْحَسنَُكْم قََضاءً ْيـرِّ أْعُطوهُ فَإِّنَّ مِّ

ي َمَع النَّ قَالَ  ْنـهُ َي هللاُ عَ َعْن أنَسِّ ْبنِّ َمالٍِّك َرضِّ وَ  -3 ِّ : ُكْنُت أْمشِّ ي   لَـْيـهِّ َوعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

يٌّ بُْردٌ نَْجَرا ، فَأْدَرَكهُ أْعَراالُظ لِّـيغَ  نِـّ يَةِّ يٌّ َحاشِّ يدَةً، حَ  بَـهُ فََجذَ  بِـّ ىَجْذبَةً َشدِّ  تَـّ

ِّ َصْفَحةِّ َعاتِّقِّ النَّ  لَـىنََظْرُت إِّ  ي  هِّ قَْد أثََّرْت ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ دَّةِّ  بِـّ ْن شِّ دَاءِّ مِّ يَةُ الر ِّ َحاشِّ

هِّ َجْذبَ  ْن َمالِّ ا لِّـي، ثُمَّ قال: ُمْر تِـّ ْندَ  ٬مِّ ي عِّ َك، ثُمَّ  لَـْيـهِّ تَفََت إِّ الَك، فَ الَّذِّ فََضحِّ

 .(2)متفق عليه  بِّعََطاٍء. لَـهُ أَمَر 

ي  َزْوَج الن   اَعنهَ  َرضَي هللاُ َعائَِّشةَ  َعنْ وَ  -4 ُسولِّ هللا لِّـرَ أَن َها قَالَْت  تْـهُ َحد ثَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

ْن يَوْ لَـيْ عَ  تَـىيَا َرُسوَل هللا! َهْل أَ ملسو هيلع هللا ىلص:  لَقَْد »مِّ أُُحٍد؟ فَقَاَل: َك يَْوٌم َكاَن أََشدَّ مِّ

، َوَكاَن أََشد  َما لَقِّيُت مِّ  كِّ ْن قَْومِّ ي  ْنـُهـمْ لَقِّيُت مِّ ، إْذ َعَرْضُت نَْفسِّ يَْوَم العَقَبَةِّ

يبْ يُـجِّ  لَـمْ َل ْبنِّ َعْبدِّ ُكالٍَل، فَ لِّـياْبنِّ َعْبدِّ يَا لَـىعَ  َما أََرْدُت، فَاْنَطلَْقُت  لَـىإ نِـّ

ي، فَ  لَـىوٌم عَ ْهـمُ َوأَنَا مَ  ي  لَـمْ َوْجهِّ أَْستَفِّْق إال  بِّقَْرنِّ الث عَالِّبِّ. فََرفَْعُت َرأْسِّ

يفَإذَا أَنَا بَِّسَحابٍَة قَْد أََظل تْ  ي، فَنََظْرُت فَإذَا نِـّ يُل، فَنَادَافِـّ ْبرِّ يَها جِّ . فَقَاَل: إن  نِـّ

َك لََك َوَما َرد وا عَ  َع قَْوَل قَْومِّ َك لَـيْ َك، َوقَْد بَعََث إلَـيْ هللا َعز  َوَجل  قَْد َسمِّ

ئَْت  بَالِّ لِّتَأُْمَرهُ بَِّما شِّ ـمْ َملََك الجِّ يهِّ ي. قَاَل: فَنَادَافِـّ بَالِّ َوَسل َم عَ  نِـّ . لَـي  َملَُك الجِّ

                                                 

 (.1601ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2306أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1057ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3149أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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، َوقَْد ُمـَحـم  ثُم  قَاَل: يَا  بَالِّ َك لََك، َوأَنَا َملَُك الجِّ َع قَْوَل قَْومِّ دُ! إن  هللا قَْد َسمِّ

 َ يبَعَث يَك لِّتَأُْمرَ لَـيْ َك إِّ َرب   نِـّ ئَْت أَْن أُْطبَِّق عَ  نِـّ ئَْت؟ إْن شِّ َك. فََما شِّ ـمُ بِّأَْمرِّ  لَـْيـهِّ

ْن يُـخْ بَْل أَْرُجو أَْن ملسو هيلع هللا ىلص: »َرُسوُل هللا  لَـهُ فَقَاَل «. نِّ بَـيْ األَْخشَ  َج هللا مِّ رِّ

ـمْ أَْصالَ  هِّ ُك  بِـّ هِّ َمْن يَْعبُدهللا َوْحدَهُ، الَ يُْشرِّ ً  بِـّ  .(1)عليه متفق «.َشْيئا

  ملسو هيلع هللا ىلصصبره: 

 .[60]الروم:(   جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ) قال هللا تعالى: -1

 َوُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  َرُسولِّ  َعلَـىقال: دََخْلُت  َرضَي هللاُ َعنهُ َعنِّ اْبنِّ َمْسعُوٍد وَ  -2

سْ  يُوَعكُ  يَ  تُـهُ فََمسِّ ىبِـّ يداً  َوْعًكا لَتُوَعكُ  إِّنَّكَ  هللاِّ  َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ  دِّ  فَقَالَ  .َشدِّ

ي أََجلْ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  َرُسولُ  ْنُكمْ  َرُجالَنِّ  يُوَعكُ  َكَما أُوَعكُ  إِّن ِـّ  :فَقُْلتُ  :قَالَ . «مِّ

: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  َرُسولُ  قَالَ  ثُمَّ . «أََجلْ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  َرُسولُ  فَقَالَ  أَْجَرْينِّ  لَكَ  أَنَّ  ذَلِّكَ 

نْ  َما» يبُـهُ  ُمْسلِّـمٍ  مِّ نْ  أَذًى يُصِّ وَ  فََما َمَرٍض  مِّ هِّ  هللاُ  َحطَّ  إِّالَّ  اهُ سِّ هِّ  بِـّ  َسي ِّئَاتِـّ

 .(2)متفق عليه .«َوَرقََها الشََّجَرةُ  تَـُحط   َكَما

ِّ َوَعْن  -3 ، َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسولِّ ا لَـى: َشَكْونَا إِّ الَ قَ  َرضَي هللاُ َعنهُ َخبَّابِّ ْبنِّ األَرت 

دٌ بُْردَةً  ي لَـهُ ُمتََوس ِّ ل ِّ  فِـّ ، فَقُْلنَا: أالالظِّ ُر لَنَا، أال تَدُْعو لَنَا؟  َكْعبَةِّ تَْستَْنصِّ

ُجُل »فقال:  ي لَـهُ فَُر فَـيُـحْ قَْد َكاَن َمْن قَْبلَُكْم، يُْؤَخذُ الرَّ ،  فِـّ عَُل فَـيُـجْ األْرضِّ

ي ْنَشارِّ الاُء بِّ فَـيُـجَ َها، فِـّ هِّ  لَـىوَضُع عَ فَـيُ مِّ ، وَ فَـيْ عَُل نِّصْ فَـيُـجْ َرأْسِّ َشُط يُـمْ نِّ

يلَـْحـمِّ يدِّ َما دُوَن َحدِّ البِّأْمَشاطِّ  ، فََما يَُصد هُ ذَلَِّك َعْن دِّ هِّ هِّ هِّ َوَعْظمِّ  ٬، َوانِـّ

مَّ لَـيَ  ىنَّ َهذَا األْمُر، حَ تِـّ ْن َصْنعَاَء إِّ  تَـّ ُب مِّ اكِّ يَر الرَّ َحْضَرَمْوَت، ال  لَـىيَسِّ

                                                 

 واللفظ له. ،(1795(, ومسلم برقم )3231أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 واللفظ له. ،(2571(, ومسلم برقم )5667رجه البخاري برقم )أخ ،متفق عليه( 2)
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ئَْب عَ يَـخَ  لُونَ  لَـىاُف إِّال هللاَ، َوالذ ِّ نَُّكْم تَْستَْعجِّ ، َولَكِّ هِّ  .(1)أخرجه البخاري .«َغنَمِّ

  ملسو هيلع هللا ىلصزهد النبي: 

 .[131]طه: (  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے)قال هللا تعالى:  -1

يَعْن أوَ  -2 اللهمَّ اْرُزْق آَل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: قال َرُسوُل ا َرضَي هللاُ َعنهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـّ

ً ٍد قُوتُمـَحـمَّ   .(2)متفق عليه .«ا

ي هللاُ عَ  َعنْ  ،ُعْرَوةَ  َعنْ وَ  -3 هَ ا أْنـهَ َعائَِّشةَ َرضِّ  اْبنَ  يَا ٬َوا :تَقُولُ  َكانَتْ ا نَـّ

يأُخْ  اَللِّ ال لَـىإِّ  لَنَْنُظرُ  ُكنَّا إِّنْ  ،تِـّ اَللِّ ال ثُمَّ  ،هِّ اَللِّ ال ثُمَّ  ،هِّ لَّةٍ  ثاََلثَةَ  ،هِّ  فِّـي أَهِّ

ي أُوقِّدَ  َوَما ،َشْهَرْينِّ   فََما ،َخالَةُ  يَا :ْلتُ قُ  :قَالَ  .نَارٌ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولِّ  اتِّ ْبـيَ أَ  فِـّ

مْ ال :ْسَودَانِّ األَ  :قَالَتْ  ؟يُعَي ُِّشُكمْ  َكانَ  هُ أَ  إِّالَّ  ،َماءُ الوَ  رُ تَـّ  ٬ا ُسولِّ لِّـرَ  َكانَ  قَدْ  نَـّ

يَرانٌ  ملسو هيلع هللا ىلص نْ  جِّ لُونَ يُـرْ  فََكانُوا ،َمنَائِّحُ  لَـُهـمْ  َوَكانَتْ  ،ْنَصارِّ األَ  مِّ  َرُسولِّ  لَـىإِّ  سِّ

نْ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا هَ أَْلبَا مِّ   .(3)متفق عليه .ْسقِّينَاهُ فَـيَ  انِـّ

ي هللاُ َعْن َعائَِّشةَ وَ  -4 ينَةَ ملسو هيلع هللا ىلص ٍد ُمـَحـمَّ قَالَْت: َما َشبَِّع آُل  َعْنـَها َرضِّ َم الَمدِّ ُمْنذُ قَدِّ

، ثاَلََث  ْن َطعَامِّ بُر ٍ ىاٍل تِّبَاعاً، حَ لَـيَ مِّ  .(4)متفق عليه قُبَِّض. تَـّ

و ْبنِّ َوَعْن  -5 ي هللاُ الَعْمرِّ ثِّ َرضِّ ينَار ملسو هيلع هللا ىلص ٬َك َرُسوُل اتَـرَ قال: َما  َعْنـهُ  َحارِّ  اً دِّ

رْ  ً َوال دِّ يَضاَء الَّ البَـيْ  تَـهُ َوال أَمةً، إِّال بَْغلَ  اً ، َوال َعْبدَهـما ا، بُـهَ كَ يَـرْ َكاَن  تِـّ

الَحهُ، َوأْرض ً َوسِّ يا إلْبنِّ السَّ لَـهَ َجعَ  ا  .(5)أخرجه البخاري لِّ َصدَقَةً.بِـّ

  ملسو هيلع هللا ىلصحمده: 

                                                 

 (.6943برقم ) أخرجه البخاري (1)

 (.1055ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6460أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 واللفظ له. ،(2972(, ومسلم برقم )2567أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 واللفظ له. ،(2970(, ومسلم برقم )5416ري برقم )أخرجه البخا ،متفق عليه( 4)

 (.4461برقم ) أخرجه البخاري( 5)
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 (  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)ى: قال هللا تعال -1

 .[111]اإلسراء:

 .[58]الفرقان:(   ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) وقال هللا تعالى: -2

َي هللاُ َعنهُ الَوَعنِّ  -3 يَرةَ َرضِّ ي  : إِّْن َكاَن النَّ قَالَ ُمغِّ ـيُ قُوُم لَـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ ى، حَ ل ِّـيَ صَ لِّ  تَـّ

متفق  «.اً َشُكور اً أَفاَلَ أَُكوُن َعْبد»قُوُل: فَـيَ ، لَـهُ قَاُل فَـيُ اهُ، أَْو َساقَاهُ، ُم قَدَمَ تَـرِّ 

 .(1)عليه

َي هللاُ َعْن َعائَِّشةَ وَ  -4 ، لَـيْ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَالَْت: فَقَْدُت َرُسوَل ا اَعنهَ  َرضِّ َن الفَِّراشِّ لَةً مِّ

ي عَ تُـهُ سْ تَـمَ فَال . وَ  فِّـيَوُهَو  هِّ ْيـبَْطنِّ قَدَمَ  لَـى، فََوقَعَْت يَدِّ دِّ ا ُهـمَ الَمْسجِّ

، َوُهَو يَقُوُل:  ُهـمَّ ال»َمْنُصوبَتَانِّ َك، َوبُِّمعَافَاتَِّك لَـّ ْن َسَخطِّ َضاَك مِّ ! أُعوذُ بِّرِّ

ي ثَنَاًء عَ  ْنَك، ال أْحصِّ ْن ُعقُوبَتَِّك، َوأُعوذُ بَِّك مِّ َت نَـيْ َك، أْنَت َكَما أثْ لَـيْ مِّ

كَ  لَـىعَ   .(2)أخرجه مسلم «.نَْفسِّ

                                                 

 (.2819ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1130أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.486برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصشمايل النبي 

 «أْحَسَن النَّاسِّ َوْجه ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا ً ً َخْلق نَـهُ ، َوأْحسَ ا يلِّ لَـيْ ، ا َس بِّالطَّوِّ

، َوال بِّ ال يرِّ البَائِّنِّ  .(1)متفق عليه .«قَصِّ

  مَ إذَا تَكَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ً ٍة أَعادََها ثاَلثلِّـمَ بِّكَ  لَـّ ى، حَ ا  تَـى، َوإذَا أْنـهُ عَ  ْفـَهـمَ تُ  تَـّ

مَ قَْوٍم فَسَ  لَـىعَ  ـمْ عَ  لَـّ مَ ، سَ لَـْيـهِّ ـمْ عَ  لَـّ ً ثاَلث لَـْيـهِّ  .(2)أخرجه البخاري .«ا

  َحر  أْبَردَ بِّالصَّالةِّ البَْردُ بَكََّر بِّالصَّالةِّ، َوإذَا اْشتَدَّ الإذَا اْشتَدَّ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو». 

 .(3)أخرجه البخاري

  ي   َكانَ »َو هِّ  ـىلَ عَ  يَْقَرأُ  اْشتََكى إِّذَا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِـّ ذَاتِّ بِّالمُ  نَْفسِّ ِّ  الَـمَّ فَ  ،َويَْنفُثُ  عَو 

يَ  ْنـهُ عَ  َوأَْمَسحُ  لَـْيـهِّ عَ  أَْقَرأُ  ُكْنتُ  َوَجعُهُ  اْشتَدَّ  هِّ بِـّ  .(4)متفق عليه .«دِّ

  ْت َعْينَاهُ، َوَعال َصوْ ْحـمَ إِّذَا َخَطَب ا ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ، بُـهُ ، َواْشتَدَّ َغضَ تُـهُ رَّ

ىحَ  هُ َكأ تَـّ رُ  نَـّ  .(5)أخرجه مسلم .«َجْيٍش، يَقُوُل: َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكمْ  ُمْنذِّ

  َواكِّ  تَـهُ بَـيْ يَْبدَأ إِّذَا دََخَل  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو  .(6)أخرجه مسلم .«بِّالس ِّ

  (7)متفق عليه .«إِّذَا ُسرَّ اْستَنَاَر َوْجُههُ، َكأَنَّ َوْجَههُ قِّْطعَةُ قََمرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو. 

  ـمَّ َكثِّيراً  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو  .(8)أخرجه مسلم .«السََّماءِّ  لَـىفَُع َرأَْسهُ إِّ يَـرْ  امِّ

                                                 

 (.2337ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3549أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.95برقم ) ه البخاريأخرج (2)

 (.906برقم ) أخرجه البخاري (3)

 واللفظ له. ،(2192ومسلم برقم ) (,5016أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 (.867برقم ) أخرجه مسلم (5)

 (.253برقم ) أخرجه مسلم (6)

 واللفظ له. ،(2769(, ومسلم برقم )3556أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 7)

 (.2531برقم ) جه مسلمأخر (8)
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  يإِّذَا َمرَّ بِّآيٍَة  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو يَها تَسْ فِـّ ٌح َسبََّح، َوإِّذَا َمرَّ بُِّسَؤاٍل َسأَل، َوإِّذَا َمرَّ بِـّ

ذَ  ٍذ تَعَوَّ  .(1)أخرجه مسلم .«بِّتَعَو 

  ْن أَهْ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو َض أََحدٌ مِّ ذَاتِّ  لَـْيـهِّ ، نَفََث عَ لِّـهِّ إِّذَا َمرِّ أخرجه  .«بِّالُمعَو 

 .(2)سلمم

  يَـم  ال بُـهُ يُْعجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو يُن تَـّ هِّ، وَ لِّـهِّ ج  تَـرَ وَ  لِّـهِّ تَنَع   فِـّ ي، َوُطُهورِّ هِّ َشأْ  فِـّ  نِـّ

 .(3)متفق عليه .«ل ِّـهِّ كُ 

  هِّ ُكل ِّ أْحيَا لَـىيَذُْكُر هللاَ عَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو  .(4) أخرجه مسلم  .«نِـّ

  لَ  لَـىعَ  ل ِّـييصَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو هِّ َراحِّ َهْت، فَإذَا أَرادَ  تِـّ يَضةَ، نََزَل الَحْيُث تََوجَّ فَرِّ

ْبلَةَ الفَاْستَْقبََل   .(5) أخرجه البخاري .«قِّ

  ُر َوُهَو َصائِّمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو هِّ يُقَب ُِّل َويُبَاشِّ ْربِـّ  .(6)متفق عليه .«، َوَكاَن أْملََكُكْم إلِّ

  يَّةً لَـهُ ال يَْطُرُق أهْ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو متفق  .«، َكاَن ال يَْدُخُل إِّال ُغْدَوةً أْو َعشِّ

 .(7)عليه

  َوُهنَّ ُحيَّضٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ، َزارِّ ُر نَِّساَءهُ فَْوَق اإلِّ  .(8)متفق عليه .«يُبَاشِّ

  َن العََسَل وَ الب  يُـحِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو عَْصرِّ دََخَل الَحْلَواَء، َوَكاَن إِّذَا اْنَصَرَف مِّ

                                                 

 (.772برقم ) أخرجه مسلم (1)

 (.2192برقم ) أخرجه مسلم (2)

 (.268ومسلم برقم )واللفظ له، (, 168أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.373برقم ) أخرجه مسلم (4)

 (.400برقم ) أخرجه البخاري (5)

 (.1106ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1927أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 6)

 (.1928ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1800أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 7)

 واللفظ له. ،(294ومسلم برقم ) (,303أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 8)
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،  لَـىعَ  ْن إِّْحدَاُهنَّ ـيَ فَ نَِّسائِّهِّ  .(1)متفق عليه .«ْدنُو مِّ

  (2)أخرجه مسلم .«َرُجالً َسْهالً  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو. 

  ْن َسفٍَر إِّال  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ي، اً ارنَـهَ ال يَْقدَُم مِّ َم، بَدَأ  فِـّ َحى، فَإِّذَا قَدِّ الض 

، فَصَ  دِّ ىبِّالَمْسجِّ ي لَـّ ، ثُمَّ َجلََس تَـيْ هِّ َرْكعَ فِـّ ينِّ  .(3)متفق عليه .«هِّ فِـّ

  ُز  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ييُوجِّ الةِّ َويُ  فِـّ م  الصَّ  .(4)أخرجه مسلم .«تِـّ

  ي يُصَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ْن ُمَصالهُ الَّذِّ ي ل ِّـيال يَقُوُم مِّ ْبَح أوِّ الغَدَاةَ حَ فِـّ ىهِّ الص   تَـّ

 .(5)أخرجه مسلم .«تَْطلَُع الشَّْمُس، فَإِّذَا َطلَعَتِّ الشَّْمُس قَامَ 

  َمْربُوع ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ً يدَ َما ، بَ ا ، بَـيْ َمْنكِّ الَن بَـيْ عِّ . «ةَ أذُنيهْحـمَ َشعٌَر يَْبلُُغ شَ  لَـهُ نِّ

 .(6)متفق عليه

  ال،  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َشعَُر َرُسولِّ ا َكانَ »َو ، الَس بِّالسَّبِّطِّ َوال لَـيْ َرجِّ  نَـْيـهِّ َن أذُ بَـيْ َجْعدِّ

 .(7)متفق عليه .«َوَعاتِّقِّهِّ 

  َل ال ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو يْ يَنَاُم أوَّ َرهُ يُـحْ لِّ وَ لَـّ  .(8)متفق عليه .«يِّ آخِّ

  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو  ً يماً َرقِّيقا  .(9)أخرجه مسلم .«َرحِّ

                                                 

 (.1474ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5268أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1213برقم ) أخرجه مسلم (2)

 واللفظ له. ،(716ومسلم برقم ) (,3088أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.469برقم ) أخرجه مسلم( 4)

 (.670برقم ) أخرجه مسلم( 5)

 (.2338ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3551أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 6)

 (.2338مسلم برقم )وواللفظ له، (, 5905أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 7)

 واللفظ له. ،(739ومسلم برقم ) (,1146أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 8)

 (.1641برقم ) مسلم أخرجه (9)
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  ييَُكوُن  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ْهنَةِّ أهْ  فِـّ َع األذَاَن َخَرجَ لِّـهِّ مِّ أخرجه  .«، فَإِّذَا َسمِّ

 .(1)البخاري

 

  أخرجه  .«يَدَهُ قَْبَل أَْن يَـْمَسَحَها يَأُْكُل بِّثاَلَثِّ أََصابَِّع، َويَْلعَقُ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو

 .(2)مسلم

  يم ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ً َرحِّ يرَ  ا ً قفِـّ  .(3) أخرجه البخاري .«ا

  هَ َشْيئاً َعَرْفنَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو يإِّذَا َكرِّ هِّ  فِـّ  .(4)متفق عليه .«َوْجهِّ

  َشْيئ يَأُْكلُ  اَل  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ً ىحَ  ا  .(5)متفق عليه .«ُهوَ  َما لَـمَ يَعْ  تَـّ

  سْ يُ  اَل  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو َ ً ئيْ شَ  لُ أ  .(6)أخرجه الحاكم .«تَ كَ سَ  وْ أَ  اهُ طَ عْ أَ  الَّ إِّ  ا

  يلَُّف تَـخَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو يرِّ  فِـّ يَف وَ فَـيُ الَمسِّ عِّ ي الضَّ ُف َويَْدُعو يُـرْ ْزجِّ دِّ

 .(7)أخرجه أبو داود .«لَـُهـمْ 

  (8)أخرجه أحمد .«تْـراً وِّ  لَ تَـحَ اكْ  لَ تَـحَ اكْ  إِّذَا ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو. 

  يحُ  بُـهُ تُْعجِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو ي ِّبَةُ  الر ِّ  .(9)أخرجه أحمد وأبو داود  .«الطَّ

  ََحدٍ  دََعا إِّذَا ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو َ  ألِّ هِّ  بَدَأ  .(1)أخرجه أحمد وأبو داود .«بِّنَْفسِّ

                                                 

 (.5363برقم ) أخرجه البخاري (1)

 (.2032برقم ) مسلم أخرجه (2)

 (.631برقم ) أخرجه البخاري( 3)

 واللفظ له. ،(2320قم )ومسلم بر (,6102أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 واللفظ له. ،(1946(, ومسلم برقم )5391أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)

 (.2591برقم )حاكم أخرجه ال /صحيح( 6)

 (.2639برقم )ود اأبو دأخرجه  صحيح/( 7)

 (.17562برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 8)

 (.4074قم )بروأخرجه أبو داود (, 26364برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 9)
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 األخالق 
556 

  ييَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو يَ ال تُ بِـّ ي الُمتَتَابِّعَةَ  لِّـيالَـّ ً َطاوِّ  :قَالَ  ،َعَشاءً  دُونَ يَـجِّ  اَل  لُـهُ َوأَهْ  ا

ةُ  َوَكانَ  ـمْ ُخْبزِّ  َعامَّ يرِّ  زَ ُخبْ  هِّ  .(2)أخرجه أحمد والترمذي .«الشَّعِّ

  يصَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬اَرُسولِّ  لَـىأََحب  الث ِّيَاب إِّ  َكانَ »َو أخرجه أبو داود   .«القَمِّ

 .(3)والترمذي

  (4)أخرجه أحمد والنسائي .«إِّذا أََرادَ الَحاَجةَ أَْبعَدَ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو. 

  بْ  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »َو يَّ يَْلبَُس الن ِّعَاَل الس ِّ ْعفََرانِّ  تَـهُ يَ لِّـحْ ُر ةَ َويَُصف ِّ تِـّ  .«بالَوْرسِّ َوالزَّ

 .(5)أخرجه أبو داود والنسائي

  ٍَة يَ  تَـمُ َخا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسولِّ الِّـرَ َكاَن » و مُ تَـخَ فِّضَّ يبهِّ  تَـّ هِّ ييَـمِّ  فِـّ أخرجه  .«نِـّ

 .(6)النسائي

  اعِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرسُوُل ا َكانَ »َو ُل بالصَّ ُ بالُمد ِّ َويَْغتَسِّ أ أخرجه أبو داود  .«يَتََوضَّ

 .(7)النسائيو

  ا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ولِّ سُ رَ  لَـىأََحب  األَْعَمالِّ إِّ  َكانَ »َو ي يَدُوُم عَ  لِّـحَ العََمَل الصَّ  لَـْيـهِّ الَّذِّ

يراً   .(8)أخرجه أحمد وابن ماجه .«العَْبدُ َوإِّْن َكاَن يَسِّ

                                                                                                                   

 (.3984برقم )أخرجه أبو داود ووهذا لفظه، (, 21126برقم )أحمد أخرجه  /صحيح( 1)

 (.2360برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 2303برقم )أحمد أخرجه  /صحيح( 2)

 (.1762برقم )وأخرجه الترمذي (, 4025برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 3)

 (.16برقم )وأخرجه النسائي (, 15746برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 4)

 (.5244برقم )وأخرجه النسائي (, 4210برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 5)

 (.5197ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 6)

 لفظه.هذا و ،(347برقم )وأخرجه النسائي (, 92برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 7)

 (.1225برقم )ه وأخرجه ابن ماج(, 26726برقم )أحمد أخرجه  /صحيح( 8)
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