
  نبع الصفيات
  



  إهـداء
لكل مسلم صادق يريد الوصول إىل طريق احلق وحمبة 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شمائل الحبيب  ١. ١

والصالة .. احلمد هللا الذى أنار الوجود بطلعة خري الربية 
..  النبوية ر على الذات احملمدية وعلى آل بيته الدر والسالم

  ..وعلى صحابته األجالء من ذُكروا ىف حضرته العلية 
  ...أما بعد 

  حيث قال ربط هذا الكون بنبيه تعاىلاعلم أن احلق تبارك و 
إن اهللا أنزل على آدم عصيا بعدد ﴿ صلوات رىب وسالمه عليه

ابىن أنت :  شيث فقالاألنبياء واملرسلني مث أقبل على ابنه
 وكلما ،خليفىت من بعدى فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى

 فإىن رأيت امسه ، جنبه اسم حممدإىلذكرت اسم اهللا فاذكر 
 مث إىن طفت ،مكتوبا على ساق العرش وأنا بني الروح والطني
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السموات فلم أر ىف السموات موضعا إال رأيت اسم حممد 
 أسكنىن اجلنة فلم أر ىف اجلنة قصرا وال  وإن رىب،مكتوبا عليه

 ولقد رأيت اسم حممد مكتوبا ،غرفة إال اسم حممد مكتوبا عليه
 وعلى ، وعلى ورق قصب آجام اجلنة،على حنور احلور العني

 وعلى أطراف ، وعلى ورق سدرة املنتهى،ورق شجرة طوىب
  فإن املالئكة تذكره، فأكثروا ذكره، وبني أعني املالئكة،احلجب

ا   .بن عساكراالزرقاىن ىف شرحه ورواه ذكره  ﴾ىف كل ساعا
أنـا سـيد ولـد ﴿ قال رسـول اهللا : وعن أىب سعيد اخلدرى قال

آدم يوم القيامة وال فخر وبيدى لواء احلمد وال فخر وما من نىب 
 إال حتت لوائى وأنـا أول مـن تنـشق عنـه -آدم فمن سواه-يومئذ 

  . رواه الرتمذى﴾األرض وال فخر

إن احلق تبارك وتعاىل ىف حمكم آياته وىف طى كلماته وبني ف
سائر حروفه قد زكى مشائل حبيبه ما بني تصريح وتلميح، تارة 

 ىف مكانة ال ُتطلب وال تُنال، باإلشارة وأخرى بالعبارة بأنه 
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وإمنا هى بغية الواصلني وأمل السالكني وإليها ومنها يؤول أمر 
عاملني بشمائله النورانية ىف كتاب احملسنني، وتزكية رسول رب ال

ا، ونذكر  اهللا عز وجل أدق وأعظم من أن حتصى أو حياط 
بعض اآليات الىت ترتاءى للعيون ىف شأن تزكية حبيب رب 
العاملني، ال على سبيل اإلحاطة واحلصر وإمنا للنيل من بركته 

  :ومدده وعطائه مما يلحقنا بأحبابه وأهل شفاعته
وما صاحبكم  ىف قوله رك وتعاىل عقله فلقد زكى احلق تبا

 وزّكى ٢ما زاغ البصر وما طغى وزّكى بصره فقال ١مبجنون
 وزّكى لسانه ٣وما ينطق عن اهلوىكالمه ومنطقه فقال 

لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عرىب فقال 
وزّكى  ٥أمل نشرح لك صدرك وزّكى صدره فقال ٤مبني

وما  وزّكى يده فقال ٦كذب الفؤاد ما رأىما  فؤاده فقال 
أذن خري  وزّكى أذنه فقال ٧رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى

قد نرى تقلب وجهك ىف  وزّكى وجهه فقال ٨لكم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبع الصفيات 

 6 

م وأنت  وزّكى جسده فقال ٩السماء وما كان اهللا ليعذ
وزّكاه  ١١وإنك لعلى خلق عظيم وزّكى ُخلقه فقال ١٠فيهم

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ل ىف تقواه فقا
 ١٢وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

 وزّكى قضائه فقال ﴾أنا أتقاكم هللا وأعرفكم به﴿ حيث قال 
 ما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرًا أن يكون

فال وربك ال  وزّكى حكمه فقال ١٣هلم اخلرية من أمرهم
 وزّكى هديه فقال ١٤يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم

وإنك لتهدى إىل صراط مستقيموزّكى رسالته فقال ١٥  وما
ورفعنا لك  وزّكى ذكره فقال ١٦أرسلناك إال رمحة للعاملني

ولسوف يعطيك ربك وزّكى رجائه وعطائه فقال  ١٧ذكرك
قل إن كان للرمحن  فقال  وزّكى أسبقيته ىف العبادة١٨فرتضى

إمنا يريد اهللا  وزّكى أهل بيته فقال ١٩ولد فأنا أول العابدين
 وزّكى ٢٠ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً 
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 وزّكى ٢١يا نساء النىب لسنت كأحد من النساءنسائه فقال 
حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على صفوة صحابته فقال 

الذين يتبعون  وزّكى أصله وبدايته فقال ٢٢اء بينهمالكفار رمح
 فالنىب األمى مبعىن النىب األصل األول  ٢٣الرسول النىب األمى

 صلوات رىب وسالمه عليه  فهو﴾مكة أم القرى﴿  كقوله
ا  كنز العلوم و أصل األصول وحقيقة احلقائق وسر األسرار ومعد

والكل متعبد ومددها، فهو صلوات رىب وسالمه عليه العبد 
بشريعته، وهو احلقيقة والكل متحقق حبقيقته، وهو الشارع 

 والكل متشرع بشرعه، وىف ذلك حيدثنا اإلمام فخر الدين 
  :فيقول

  
  يا أول اخللق ىف إطالقه ألفا

  به التآلف يا قاب اهلدايات
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  سبب إسالم الصحابة  ٢. ١
ىف اليــوم الــذى أســلم فيــه ســادات الــصحابة رضــوان اهللا علــيهم و 
مثـــال الـــصديق والفـــاروق وذو النـــورين والكـــرار وحـــوارى احلبيـــب أ

م إىل اإلســــالم صــــوم وال  وغــــريهم مــــن الــــسباق األوائــــل مل جيــــذ
صـــالة وال زكـــاة ألن هـــذه العبـــادات قـــد فرضـــت بعـــد فـــرتة طويلـــة 

 كما أن القـرآن مل يكـن قـد نـزل منـه الكثـري ممـا ،من بداية الدعوة
ن نقــول أن الــدين كلــه كــان يبهــر العقــول واأللبــاب بــل نــستطيع أ

 أى أن من دخل ىف هذا الدين متمثال ىف شخص رسول اهللا 
 انبهــارا بــذات رســول اهللا  إعجابــا أو حمبــة أو القــومي دخلــه أوال

هـــو احلبيـــب أال و لـــق رجـــل واحـــد ألن الـــدين كلـــه متجـــسدا ىف خُ 
 وإن قـال الـبعض أن إسـالم  صلوات رىب وسالمه عليه،املصطفى

هتـــدى ان طريـــق القـــرآن نقـــول لـــه بـــأى اآليـــات الفـــاروق كـــان عـــ
مــــا أنزلنــــا عليــــك القــــرآن  طــــه  قولــــه تعــــاىلالفــــاروق ألــــيس ب
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 دفعــا إىل دار ه ألــيس حنينــه لرؤيــة طــه هــو الــذى دفعــ٢٤لتــشقى
  .األرقم بن أىب األرقم لريى وجه احلبيب

  والصحابة  ُخلقه   ٣. ١
  كــــان رســــول اهللا:قــــال رضــــى اهللا تبــــارك وتعــــاىل عنــــه عــــن أنــــسو 

  .لقاأحسن الناس خُ 

لقا مـن عن عائشة رضى اهللا عنها قالت ما كان أحد أحسن خُ و 
رســول اهللا مــا دعــاه أحــد مــن أصــحابه وال مــن أهــل بيتــه إال قــال 

  .وإنك لعلى خلق عظيملبيك فلذلك أنزل اهللا عز وجل 

ومن عظيم أخالقه أنه كان مع أصحابه ىف تـصانيف أحـاديثهم، 
معهــم وإذا ذكــروا اآلخــرة كــان معهــم، ومل فــإذا ذكــروا الــدنيا كــان 

 ن النــىبعــ زيــد بــن ثابــت يكــن فظــا أو متعــصبا، فيقــول لنــا ســيدنا
 : كنا إذا جلسنا إليـه إن أخـذنا حبـديث ىف ذكـر اآلخـرة أخـذ

معنـــا وإن أخـــذنا ىف ذكـــر الـــدنيا أخـــذ معنـــا وإن أخـــذنا ىف ذكـــر 
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  .الطعام والشراب أخذ معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول اهللا
وبإســناده قــال قلنــا لزيــد بــن ثابــت أخربنــا عــن أخــالق رســول اهللا 

كنـت جـاره فـإذا أنـزل عليـه ؟عن أى أخالقه أخـربكم: ؟ فقال 
الــوحى بعــث إىل فأكتبــه وكنــا إذا ذكرنــا الــدنيا ذكرهــا معنــا فــذكر 

  .مثله
 قـال ؟عن جابر بن مسـرة قـال قلـت لـه أكنـت جتـالس رسـول اهللاو 

صـحابه يتناشـدون الـشعر عنـده  كان طويل الـصمت وكـان أ،نعم
ويــذكرون أشــياء مــن أمــر اجلاهليــة ويــضحكون فيبتــسم معهــم إذا 

  .ضحكوا
عن املغرية بن شعبة قـال أكلـت يومـا ثومـا فانتهيـت إىل املـصلى و 

وقـــد ســـبقت بركعـــة فلمـــا دخلـــت املـــسجد وجـــد رســـول اهللا ريـــح 
الثـــوم فلمـــا قـــضى صـــالته قـــال مـــن أكـــل مـــن هـــذه الـــشجرة فـــال 

يذهب رحيها أو رحيه فلما قـضيت صـالتى جئـت إىل يقربنا حىت 
 فأعطــاه يــده ،رســول اهللا فقلــت يــا رســول اهللا واهللا لتعطيــىن يــدك
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 ىف كمــــــى ه ليجدنــــــه ســــــهال قريبــــــا فأدخلــــــت يــــــداً قــــــال محيــــــد إذ
فوضـــعتها علـــى صـــدرى فـــإذا أنـــا معـــصوب الـــصدر فقـــال أمـــا إن 

  .لك عذر
ودخــل دخــل بعــض بيوتــه فــامتأل البيــت   عــن جريــر أن النــىبو 

جريـر فقعـد خـارج البيـت فأبـصره النـىب فأخـذ ثوبـه فلفـه ورمـى بــه 
 فأخــذه جريــر ووضــعه علــى وجهــه ،إليــه وقــال اجلــس علــى هــذا

  .وقبله
عـــن جبـــري بـــن نفـــري قـــال دخلـــت علـــى عائـــشة رضـــى اهللا عنهـــا و 

  . فقالت القرآن،لق رسول اهللافسألتها عن خُ 
 ٢٥ت هلـمفبمـا رمحـة مـن اهللا لنـعن احلسن ىف قوله عـز وجـل و 

  .لق حممد نعته اهللا عز وجلال هذا خُ ق
عــــن األســــود قــــال ســــألت عائــــشة رضــــى اهللا عنهــــا كيــــف كــــان و 

رسول اهللا يصنع ىف أهله قالـت كـان ىف مهنـة أهلـه فـإذا حـضرت 
  .الصالة قام فصلى
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ئلت كيـف كـان رسـول اهللا عائـشة رضـى اهللا عنهـا ُسـالسيدة أن و 
 بيتــــه خيــــيط ثوبــــه  قالــــت كــــان يعمــــل كعمــــل أحــــدكم ىف؟ىف بيتـــه

  .وخيصف نعله
لـق ئلت عائشة رضـى اهللا عنهـا كيـف كـان خُ عن الزهرى قال سُ و 

 فقالــــت كأحــــدكم يرفــــع شــــيئا ويــــضعه وكــــان ؟رســــول اهللا ىف بيتــــه
  .أحب العمل إليه اخلياطة

  :عن هشام بن عروة عن أبيه عـن عائـشة رضـى اهللا عنهـا قالـتو 
يــــأتيىن كنــــت ألعــــب بالبنــــات ىف بيــــت النــــىب وكــــن ىل صــــواحب 

فيلعــنب معــى فيــنقمعن إذا رأيــن رســول اهللا وكــان رســول اهللا يــسر 
  .ىن إىل فيلعنب مع

عــن أنــس بــن مالــك قــال خــدمت النــىب تــسع ســنني فمــا أعلمــه و 
  .قال ىل قط هال فعلت كذا وكذا وال عاب على شيئا قط

عـــــن أنـــــس بـــــن مالـــــك قـــــال صـــــحبت رســـــول اهللا عـــــشر ســـــنني و 
 وكـان إذا ،أطيـب مـن نكهتـهومشمت العطر كلـه فلـم أشـم نكهـة 
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لقيه واحد من أصحابه قام معـه فلـم ينـصرف حـىت يكـون الرجـل 
ينــصرف عنــه وإذا لقيــه أحــد مــن أصــحابه فتنــاول يــده ناوهلــا إيــاه 

 وإذا لقــى ،فلــم ينــزع منــه حــىت يكــون الرجــل هــو الــذى ينــزع عنــه
أحــدا مــن أصــحابه فتنــاول أذنــه ناوهلــا إيــاه فلــم ينزعهــا عنــه حــىت 

  .ل هو الذى ينزعها منهيكون الرج
عن أنـس قـال أتـت ىب أمـى إىل رسـول اهللا فقالـت يـا رسـول اهللا و 

 قـط ئهذا خويدمك فخـدمت النـىب تـسع سـنني فمـا قـال ىل لـش
  .أسأت وال بئس ما صنعت

عن عائشة رضى اهللا عنها قالت وقف رسول اهللا على باب و 
م ىف مسجد رسول اهللا فقمت  حجرتى واحلبش يلعبون حبرا

 ، إليهم فقام يسرتىن بردائه حىت انصرفت أنا من قبل نفسىأنظر
  .فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة على اللهو

عائشة رضى اهللا عنها  عن يزيد بن بابنوس قال دخلت علىو 
لق  كان خُ :لق رسول اهللا قالتفقلت يا أم املؤمنني ما كان خُ 
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 ،قلنا نعم؟ ؤمننيرسول اهللا القرآن مث قالت أتقرؤون سورة امل
م  قد أفلح املؤمنون قالت اقرأ فقرأت  الذين هم ىف صال

 والذين هم   والذين هم عن اللغو معرضون خاشعون
فقالت  ٢٦ والذين هم لفروجهم حافظونللزكاة فاعلون
  .لق رسولهكذا كان خُ 

الرمحن قالت قلت لعائشة رضى اهللا عنها   عن عمرة بنت عبدو 
 قالت كان أبر الناس وأكرم ؟هللا إذا خالكيف كان رسول ا
  .الناس ضحاكا بساما

اهللا بن احلارث بن جزء  عبدعن عبيد اهللا بن املغرية قال مسعت و 
  . ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول اهللا:يقول

 فقالت يا ئعن أنس بن مالك أن امرأة كان ىف عقلها شو 
 يا أم فالن  فقال رسول اهللا،رسول اهللا إن ىل إليك حاجة

خذى ىف أى الطريق شئت قومى فيه حىت أقوم معك فخال 
  .معها رسول اهللا يناجيها حىت قضت حاجتها
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بكر بن أىب شيبة حدثنا غندر عن  يعلى حدثنا أبو حدثنا أبوو 
شعبة عن على بن زيد قال قال أنس بن مالك إن كانت 

نزع يده  فتأخذ بيد رسول اهللا فما يئالوليدة من والئد املدينة جت
  .من يدها حىت تذهب به حيث شاءت

بكر بن  ة حدثنا علقمة بن عمرو حدثنا أبوحدثىن ابن رستو 
  :عياش عن نصر عن شعبة عن على بن زيد عن أنس قال

كانت األمة من إماء أهل املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا فيدور 
  .ا ىف حوائجها حىت تفرغ مث ترجع

 ن األذرمى أخربنا أبوـالرمح عبد لى أخربنا أبوـيع أخربنا أبوو 
 ما رأيت :قطن أخربنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس قال

رجال قط أخذ بيد رسول اهللا فيرتك يده حىت يكون الرجل هو 
 وما رأيت رجال قط التقم أذن رسول اهللا فينحى رأسه ،ينزع يده

  . يعىن الرجل،حىت يكون هو الذى ينحى رأسه
 كان رسول اهللا رمبا نزل عند املنرب وقد عن أنس بن مالك قالو 
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أقيمت الصالة فيعرض له الرجل فيحدثه طويال مث يتقدم إىل 
  .الصالة

أخربنا ثابت عن أنس أن املؤذن أو بالال كان يقيم فيدخل و 
  .رسول فيستقبله الرجل فيقيم معه حىت خيفق عامتهم برؤوسهم

 ما عن أنس قال لقد خدمت رسول اهللا عشر سنني فو اهللاو 
 فعلته مل فعلت كذا وكذا وال ئقال ىل أف قط ومل يقل لش

  . مل أفعله أال فعلت كذائلش
عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا جييئ إلينا وأخ ىل و 

  .أى يضاحكه ويالعبه صغري فيقول يا أبا عمري ما فعل النغري
عن أنس بن مالك قال ما مشمت رائحة قط أطيب من رائحة و 

ل وال تناول أحد يده فيرتكها حىت يكون هو قا، رسول اهللا
الذى يرتكها وما أخرج ركبتيه بني يدى جليس له قط وما قعد 

  .إىل رسول اهللا رجل قط فقام حىت يقوم
عن أنس قال ما أخرج رسول اهللا ركبتيه قط بني يدى جليس و 
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له وال قعد أحد إىل رسول اهللا فيقوم حىت يقوم اآلخر وال ناول 
  .ك يده حىت يكون الرجل هو يرتكهايده النىب فيرت 

مالك األشجعى عن أبيه قال كنا جنالس النىب فما  حدثنا أبوو 
  .رأيت أطول صمتا منه وكانوا إذا أكثروا عليه تبسم

عن جابر قال كان النىب رجال سهال إذا هويت يعىن عائشة 
  . تابعها عليهئرضى اهللا عنها الش

وىف يقول كان رسول عن حيىي بن عقيل قال مسعت ابن أىب أو 
اهللا يكثر الذكر ويقل اللعن ويطيل الصالة ويقصر اخلطبة وكان 
ال يأنف وال يستكرب أن ميشى مع األرملة واملسكني فيقضى له 

  .حاجته
عن أنس بن مالك قال خدمت رسول اهللا سنني فما سبىن و 

سبة قط وال ضربىن ضربة وال انتهرىن وال عبس ىف وجهى وال 
انيت فيه فعاتبىن عليه فإن عاتبىن عليه أحد من أمرىن بأمر فتو 

  . كانئأهله قال دعوه فلو قدر ش
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عن عائشة قالت ما ضرب رسول اهللا امرأة قط وال ضرب و 
خادما قط وال ضرب بيده شيئا قط إال أن جياهد ىف سبيل اهللا 
عز وجل وال نيل منه فانتقم من صاحبه إال أن تنتهك حمارمه 

  .فينتقم
 اهللا عنها قالت ما رأيت رسول اهللا منتصرا عن عائشة رضىو 

 وإذا انتهك ئمن ظالمة ظلمها إال أن ينتهك من حمارم اهللا ش
 كان أشدهم ىف ذلك وما خري بني ئمن حمارم اهللا عز وجل ش
  .أمرين قط إال اختار أيسرمها

عن أنس قال مل يكن رسول اهللا سبابا وال فحاشا كان يقول و 
  .تربت ميينهألحدنا ىف املعتبة ما له 

عن أنس أن النىب أدركه أعراىب فأخذ بردائه فجبذه جبذة و 
شديدة حىت نظرت إىل صفحة عنق رسول اهللا وقد أثرت فيه 
حاشية الرداء من شدة جبذته مث قال يا حممد مر ىل من مال 
اهللا الذى عندك فالتفت إليه رسول اهللا فضحك وأمر له 



 

 19

  www.al-nabi.comـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بالعطاء
 بن أىب عتبة يقول مسعت أبا اهللا عبدعن قتادة قال مسعت و 

سعيد اخلدرى يقول كان رسول اهللا أشد حياء من العذراء ىف 
  .خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه ىف وجهه

عن سهل بن سعد قال كان رسول اهللا حييا ال يسأل شيئا إال و 
  .أعطى

ز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه أتى النىب فقال و  عن 
فأعرض عنه النىب فقال لئن قلت ذاك جرياىن على ما أخذوا 

يت عن الفى مث تستخلى به فقام إليه  فإن الناس يزعمون أنك 
أخوه فقال يا رسول اهللا إنه ليكف عنه فقال أما لئن قلتموها 
ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلى وما هو عليكم خلوا له عن 

  جريانه
ثه أن اهللا بن الزبري حد عبدعن عروة بن الزبري أنه حدثه أن 

رجاال من األنصار خاصموا الزبري ىف شراج من شراج احلرة الىت 
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ا املاء فغضب األنصارى وقال يا رسول اهللا  ن كان ايسقون 
 فتلون وجه النىب وقال اسق يا زبري مث احبس املاء ،ابن عمتك

  .حىت يبلغ اجلذر مث أرسل املاء إىل جارك
 أتى رسول اهللا بقليد من ذهب اهللا بن عمرو قال عبدوعن 

وفضة فقسمه بني أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال يا 
 ،حممد واهللا لئن أمرك اهللا عز وجل أن تعدل فما أراك تعدل

 فلما وىل قال ردوه على ،فقال وحيك من يعدل عليك بعدى
  .رويدا

عن جابر أن رسول اهللا جعل يقبض للناس يوم حنني من فضة 
 فقال النىب وحيك ،ل فقال له رجل يا نىب اهللا اعدلىف ثوب بال

 وخسرت إن كنت ال اً فمن يعدل إذا مل أعدل فقد خبت إذ
 فقال معاذ ،قال أال أضرب عنقه فإنه منافق عمر أعدل فقام

  .اهللا أن يتحدث الناس أىن أقتل أصحاىب
عن أسامة بن زيد أنه أخربه أن رسول اهللا ركب على محار و 
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اهللا  يريد عبد-اخلباب   أمل تسمع ما قال أبو-أى سعد-فقال 
 قال كذا وكذا فقال سعد بن عبادة اعف عنه واصفح -بن أىبا

 وأصحابه يعفون عن أهل الكتابني  رسول اهللا فعفا عنه
فاعفوا واصفحوا حىت يأتى اهللا  واملشركني فأنزل اهللا عز وجل

  .٢٧ قديرئبأمره إن اهللا على كل ش
عمارة بن خزمية أن عمه حدثه وهو من عن الزهرى حدثىن و 

 أن النىب ابتاع فرسا من أعراىب فاستتبعه النىب  أصحاب النىب
ليعطيه مثن فرسه فأسرع النىب املشى وأبطأ األعراىب فطفق رجال 
يعرضون لألعراىب يساومونه بالفرس ال يشعرون أن النىب ابتاعه 

تاعه ب احىت زاد بعضهم لألعراىب ىف السوم على الثمن الذى
النىب فنادى األعراىب فقال لئن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه 
وإال بعته فقام حني مسع نداء األعراىب فقال النىب أو ليس قد 

فقال بلى قد ابتعته منك فطفق ، ابتعته فقال ال واهللا ما بعتك
الناس يلوذون بالنىب واألعراىب يقول هلم شهيدا فليشهد أىن قد 
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من املسلمني قال لألعراىب ويلك إن النىب مل بايعتك فمن جاء 
  .يكن ليقول إال حقا

ورا من ذعن عائشة رضى اهللا عنها قالت ابتاع رسول اهللا جو 
أعراىب بوسق من متر الذخرية فجاء به إىل منزله فالتمس التمر 
فلم جيده ىف البيت قالت فخرج إىل األعراىب فقال يا عبد اهللا إنا 

بوسق من متر الذخرية وحنن نرى أنه ورك هذا ذابتعنا منك ج
عندنا فلم جنده فقال األعراىب واغدراه واغدراه فوكزه الناس 

  .وقالوا لرسول اهللا تقول هذا فقال دعوه
عن أنس أن يهودية أتت النىب بشاة مسمومة ليأكل منها و 

ا إىل النىب فسأهلا عن ذلك فقالت أردت قتلك فقال ما  ئفج  
 قالوا أفال ،لك أو قال على كل مسلمكان اهللا ليسلطك على ذ

  . قال ال؟نقتلها
عن زيد بن أرقم قال سحر النىب رجل من اليهود قال فاشتكى و 

 قال فأتاه جربيل عليه السالم فقال إن رجال من ،لذلك أياما
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اليهود سحرك فعقد لك عقدا فأرسل رسول اهللا عليا 
ا فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة  فاستخرجها فجاء 

فقام رسول اهللا وكأمنا أنشط من عقال فما ذكر ذلك لليهودى 
  .وال رآه ىف وجهه قط

قال ملا كان يوم الفتح أرسل رسول  عن عمر بن اخلطاب و 
اهللا إىل صفوان بن أمية بن خلف وأىب سفيان بن حرب وإىل 

 فقلت قد أمكنىن اهللا احلارث بن هشام قال ابن اخلطاب 
ىت قال رسول اهللا مثلى ومثلكم كما عز وجل منهم مبا صنعوا ح

 ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم قال يوسف إلخوته
  . فانفضحت حياء من رسول اهللا

 يقول عن عبيد اهللا بن أىب رافع كاتب على أنه مسع عليا و 
بعثىن رسول اهللا أنا والزبري واملقداد فقال انطلقوا حىت تأتوا روضة 

ا ظعينة معها   كتاب فخذوه منها فانطلقنا حىت أتينا خاخ فإن 
روضة خاخ فقلنا أخرجى الكتاب فقالت ما معى من كتاب 
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قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقني الثياب فأخرجوه من عقاصها 
فأتينا به النىب فإذا فيه من حاطب بن أىب بلتعة إىل أناس من 

 فقال رسول اهللا يا ،املشركني خيربهم أمرا من أمر رسول اهللا
 فقال يا رسول اهللا ال تعجل على إىن كنت ؟ب ما هذاحاط

امرءا ملصقا ىف قومى وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات 
مبكة حيمون أهليهم فأحببت إذ فاتىن ذلك منهم من النسب 
ا قرابىت ومل أفعل ذلك كفرا وال رضا  أن أختذ فيهم يدا حيمون 

فقال رسول اهللا  ،بالكفر بعد اإلسالم وال ارتدادا عن ديىن
 فقال رسول اهللا ؟ فقال عمر أضرب عنق هذا املنافق،صدقكم

إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا عز وجل اطلع إىل أهل ﴿
  .﴾بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

اهللا قال قسم رسول اهللا  عبدأخربنا األعمش عن شقيق عن و 
ا وجه  فقال رجل من األنصار إن هذه القسمماً سَ قِ  ة ما أريد 

رمحة اهللا على ﴿  اهللا فذكر ذلك للنىب فامحر وجهه وقال
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  .﴾موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصرب
 يبلغىن أحد منكم عن ال﴿ عن ابن مسعود قال قال رسول اهللاو 

أحد من أصحاىب شيئا فإىن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
  .﴾الصدر
 إذا ىب طالب  كان على بن أ:حممد بن احلنفية قالوعن 

كان رسول اهللا أجود الناس كفا وأكرمهم : نعت رسول اهللا قال
  .عشرة من خالطه فعرفه أحبه

عن ابن عمر قال ما رأيت أحدا أجود وال أجند وال أشجع وال و 
  .أوضأ من رسول اهللا

عن أنس بن مالك قال مل يسأل رسول اهللا شيئا قط على و 
له فأعطاه غنما بني اإلسالم إال أعطاه وإن رجال أتاه فسأ

جبلني فرجع إىل قومه فقال أسلموا فإن حممدا يعطى عطاء ما 
  .خيشى فيه الفاقة

 إذا وصف النىب قال   كرم اهللا وجههكان على بن أىب طالبو 
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كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس هلجة 
وأوفاهم بذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه 

  .من خالطه فعرفه أحبه مل أر قبله وال بعده مثلهو 
 أن رجال أتى عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن اخلطاب و 

 ئبع على فإذا جاءنا شت ولكن ائالنىب يسأله فقال ما عندى ش
 فقلت يا رسول اهللا ما كلفك اهللا ما ال  قال عمر ،قضيناه

 ختف من  فقال الرجل أنفق وال، تقدر عليه قال فكره النىب
  .وعرف السرور ىف وجهه ذى العرش إقالال فتبسم النىب 

نفعه ومما الشك فيه أن من أعلم الناس بالدين وخبلق احلبيب و 
بكر الصديق الذى دخل على  لنا حيا وميتا هو سيدنا أبو

حبيبه وهو على الفراش الذى صعدت منه روحه إىل بارئها 
بأىب  (:وقالفكشف عن وجهه مث أكب عليه فقبله مث بكى 

رسول اهللا عند ربك  ذكرنا ياا ،أنت وأمى طبت حيا وميتا
  ).ولنكن ىف بالك
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  .أمحد والبخارى وختريج احلافظ العراقى على اإلحياءلإلمام 

  األدب مع الحبيب  ٤. ١
  سبحانه أمرنا احلق تبارك وتعاىل بتعظيمه وتوقريه حيث قالقدل
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا  باهللا ورسوله  لتؤمنوا

مبعىن أن من اإلميان باهللا تعظيم النىب  ٢٨وتعزروه وتوقروه
 .وتوقريه

 يا  جل شأنهوأمرنا أال نتقدم عليه بقول أو بفعل حيث قال
  .٢٩أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدى اهللا ورسوله

أيها الذين  يا  عز من قائلقالف عندهوأمرنا بعدم رفع أصواتنا 
  .٣٠فعوا أصواتكم فوق صوت النىبآمنوا ال تر 

م ومدح من غض صوته عنده فقال  إن الذين يغضون أصوا
م للتقوى هلم  عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلو

  .٣١مغفرة وأجر عظيم
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إن الذين ينادونك من وراء وذم من رفع صوته عنده فقال 
  .٣٢احلجرات أكثرهم ال يعقلون

ال جتعلوا نتعامل معه مثل سائر البشر فقال وأمرنا أال نناديه و 
  .٣٣دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

 هدايته   ٥. ١

 قال تعاىل للنىبقد اهلداية من اهللا و اعلم أيها األخ احلبيب أن 
 .وإنك لتهدى إىل صراط مستقيمصلوات رىب وسالمه عليه 

املناقب عن وليس هاديا فقط وإمنا مينح اهلداية لغريه كما ورد ىف 
قال :  قالر رضى اهللا عنهم أمجعني حيثالرمحن عن الباق عبد

إمنا ىف تفسري قوله تعاىل  صلوات رىب وسالمه عليه رسول اهللا
 أنا املنذر وعلى اهلادى أما واهللا ٣٤أنت منذر ولكل قوم هاد
   .مازالت فينا إىل الساعة
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   الغيبب هعلم  ٦. ١
عامل الغيب  فقال نىب هللا سبحانه وتعاىل ومنحه لل: الغيب

  .٣٥ال من ارتضى من رسولإ  فال يظهر على غيبه أحدا
 :بمقتل اإلمام على كرم اهللا وجهه  علمه 

 أخرج اإلمام أمحد بـسند صـحيح عـن عمـاربن ياسـر أن النـىب 
علــى إن أشــقى النــاس رجــالن أحيمــر مثــود الــذى عقــر  يــا﴿قــال 

 ـ حـىت يبـل منـه هـذهالناقـة والـذى يـضربك علـى هـذه ـ يعـىن قرنـه 
 وقد ورد ذلك مـن حـديث علـى وصـهيب وجـابر ﴾ يعىن حليته-

 .بن مشرة وغريهم

 : باستشهاد اإلمام الحسين علمه 

ـــايعلـــى عـــن عائـــشة أخـــرج أبـــو رأيـــت :  قالـــت رضـــى اهللا عنهـــا أ
 أبـــا الوحيـــد الـــشهيد يـــا أبـــا يـــا﴿ التـــزم عليـــا ويقـــول لـــه النـــىب 

 .﴾الوحيد الشهيد
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  العظمة والكمال  ٧. ١
وإنــك لعلـــى  فقــال العظمــة هللا تبــارك وتعــاىل ومنحهــا للنــىب 

 .خلق عظيم

لقــه نــسان فــإذا كــان خُ لــق جــزء مــن اإلوكمــا يعلــم اجلميــع أن اخلُ 
 -وصـــــفه اهللا بالعظمـــــة فمـــــا بـــــالكم بتمـــــام -وهـــــو جـــــزء منـــــه 

  .ه صلوات رىب وسالمه عليهجسد

إمنـــا بعثـــت ألمتـــم ﴿ قـــال الكمـــال هللا وحـــده ولكـــن املـــصطفى 
 صـلوات رىب وسـالمه عنـده، ف رواه اإلمام أمحد﴾كارم األخالقم

ويتممهـــــا لغـــــريه حيـــــث قـــــال بـــــل  كمـــــال مكـــــارم األخـــــالق عليـــــه
مــرأة ايكمــل مــن الرجــال كثــري ومل يكمــل مــن النــساء إال آســيا ﴿

فرعون ومرمي بنـت عمـران وإن فـضل عائـشة علـى النـساء كفـضل 
 داود عــــن  أخرجــــه اجلماعــــة إال أىب﴾الثريــــد علــــى ســــائر الطعــــام
 .طريق شعبة ولفظ البخارى
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بـن جريرحـدثىن املثـىن آدم العـسقالىن حـدثنا عمـرو بـن مـرة اوقال 
قــال : مسعــت مــرة اهلمــداىن حيــدث عــن أىب موســى األشــعرى قــال

 ﴿ كمل من الرجال كثري ومل يكمل مـن النـساء إال مـرمي بنـت
 .﴾مرأة فرعوناعمران وآسيا 

  الحبيب بعد انتقاله  ٨. ١
ضــــــى عيــــــاض ىف كتابــــــه الــــــشفا بتعريــــــف حقــــــوق وقــــــد ذكــــــر القا
  :املصطفى ما يلى

 كمـــا  ة بعــد موتـــه وتـــوقريه وتعظيمــه الزمـــ اعلــم أن حرمـــة النـــىب
ـــه، وذلـــك عنـــد ذكـــره   وذكـــر حديثـــه وســـنته كـــان حـــال حيات

ومســـــاع امســــــه وســــــريته ومعاملـــــة آلــــــه وعرتتــــــه وتعظـــــيم أهــــــل بيتــــــه 
  .وصحابته
ؤمن مــىت ذكــره أو واجــب علــى كــل مــ: إبــراهيم التجيــىب وقــال أبــو
أن خيــضع وخيــشع ويتــوقر ويــسكن مــن حركتــه ويأخــذ  ذكــر عنــده
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ىف هيبتـــه وإجاللـــه مبـــا كـــان يأخـــذ بـــه نفـــسه لـــو كـــان بـــني يديـــه 
  .ويتأدب مبا أدبنا اهللا به

وهــــذه كانــــت ســــرية ســــلفنا الــــصاحل : الفــــضل أبــــوقــــال القاضــــى 
  .وأئمتنا املاضني رضى اهللا عنهم

 الـرمحن األشـعرى وأبـو عبـدمـد بـن اهللا حم عبد حدثنا القاضى أبو
: قــالوا القاســم أمحــد بــن بقــى احلــاكم وغــري واحــد فيمــا أجازونيــه،

  حـــدثنا أبـــو:العبـــاس أمحـــد بـــن عمـــر بـــن دهلـــاث، قـــال أنبأنـــا أبـــو
بكــر حممــد بــن أمحــد بــن الفــرج   حــدثنا أبــواحلــسن علــى بــن فهــر

 حـــــدثنا يعقـــــوب بـــــن اهللا بـــــن املنتـــــاب عبـــــداحلـــــسن   أبـــــوحـــــدثنا
جعفــر   نــاظر أبــو:أىب إســرائيل حــدثنا ابــن محيــد قــالبــن إســحاق 

يـا :  فقـال لـه مالـكأمري املؤمنني مالكاً ىف مـسجد رسـول اهللا 
أمري املؤمنني ال ترفع صوتك ىف هذا املسجد فإن اهللا تعاىل أدب 

ال ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت النــىب وال جتهــروا لــه قومــاً فقــال 
ـــــبعض أن حتـــــبط أعمـــــ ـــــالقول كجهـــــر بعـــــضكم ل ـــــتم ال ب الكم وأن
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م عنـــد ومـــدح قومـــاً فقـــال  تــشعرون إن الـــذين يغـــضون أصـــوا
م للتقـــوى هلـــم مغفـــرة  رســـول اهللا أولئـــك الـــذين امـــتحن اهللا قلـــو

إن الــــذين ينادونــــك مــــن وراء وذم قومــــاً فقــــال  وأجــــر عظــــيم
  . كحرمته حياً  ميتاوإن حرمته احلجرات أكثرهم ال يعقلون

اهللا أأســـتقبل القبلـــة  يـــا أبـــا عبـــد: جعفـــر وقـــال فاســـتكان هلـــا أبـــو
ومل تـصرف وجهـك عنـه : فقـال؟ وأدعو أم أستقبل رسول اهللا 

وهــو وســيلتك ووســيلة أبيــك آدم عليــه الــسالم إىل اهللا تعــاىل يــوم 
 قــال اهللا تعــاىل ، بــل اســتقبله واستــشفع بــه فيــشفعك اهللا؟القيامــة
 م إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاسـتغفروا اهللا واسـتغفر هلـم ولو أ

  .٣٦الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما

  : هدة أحاديث منهابن عمر رضى اهللا عنهمااعن وورد 
 . رواه البزار﴾من زار قربى وجبت له شفاعىت﴿ قال 

من جاءىن زائرا ال يعلم له حاجة إال زيارتى كان حقـا ﴿ قال 
 رواه الطـرباىن ىف األوسـط ﴾علـى أن أكـون لـه شـفيعا يـوم القيامـة
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  .والكبري

 ﴾مــن زار قــربى بعــد مــوتى كــان كمــن زارىن ىف حيــاتى﴿ قــال 
  .وسطقاله اهليثمى ورواه الطرباىن ىف الصغري واأل

  عــن رســول اهللا داود ىف الــسنن عــن أىب هريــرة  وأخـرج أبــو
مــن أحــد يــسلم علــى إال رد اهللا علــى روحــى حــىت  مــا﴿أنــه قــال 

لـــــب حـــــتج بـــــه النـــــووى والبيهقـــــى علـــــى ط وا﴾أرد عليـــــه الـــــسالم
  .الزيارة

ذهـــب إىل قـــد أيـــوب األنـــصارى  وهـــذا هـــو الـــصحاىب اجلليـــل أبـــو
زائرا فقبل القرب ومسح خديه جبنباته فأخذه مـروان روضة احلبيب 

 أتـــدرى مـــاذا تـــصنع؟ فقـــال أبـــو: بـــن احلكـــم مـــن رقبتـــه وقـــال لـــه
 المث قــال  ، ومل آت الطــني وال اللــنبجئــت رســول اهللا : أيــوب

ـــوا علـــى الـــدين إذا وليـــ ه أهلـــه بـــل احزنـــوا عليـــه إذا وليـــه غـــري حتزن
 .أهله

الغــىن املقدســى احلنبلــى  بــن عــساكر واحلــافظ عبــداوذكــر احلــافظ 
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 أتــــى بــــالال ىف منامــــه حينمــــا كــــان بالــــشام ىف أن رســــول اهللا 
 فانتبــه حزينــا وركــب ،بــالل أوحــشتنا يــا: ضــيافة معاويــة وقــال لــه

وميــــرغ  فجعــــل يبكــــى راحلتــــه قاصــــدا املدينــــة فــــأتى قــــرب النــــىب 
 .رسول اهللا أوحشتىن يا: وجهه على القرب ويقول

وىف ذلك اخلطب كفاية ملن كان لـه قلـب خيـشع أو ألقـى الـسمع 
  .وهو شهيد
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