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٥  
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
آله وصحبه ومن ،والصالة والسالم على رسول اهللا  احلمد هللا،

  .وااله وبعد
وصفاته ومشائله؛  فهذه وقفات خمتصرة من صفحات حياته 

  :سائلني اهللا عز وجل أن جيمعنا به ووالدينا يف جنات النعيم
  :نسبه 

هاشم بـن   هو أبو القاسم حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن
ة بن كعب بن لؤي بن غالب ي بن كالب بن مرعبد مناف بن قُص

بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن فهر 
  .بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

، وال خـالف أن  هذا هو املتفق عليه يف نسبه الشـريف  
  .عدنان من ولد إمساعيل عليه الصالة والسالم

بنت وهب بن عبد مناف بن زهـرة بـن كـالب    وأمه آمنة 
  .القرشية

  :أمساؤه الشريفة 
كما مسي بذلك وبينها بنفسه  وردت عدة أمساء لنبينا حممد 

 فعن جبري بن مطعم أن رسول اهللا ، إن يل أمساء أنـا  «: قال
حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفـر، وأنـا   

ـ  احلاشر الذي حيشر الناس يس على قدمي، وأنا العاقب الذي ل
  ].متفق عليه[ »أحد بعده
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يسمي لنا  كان رسول اهللا : وعن أيب موسى األشعري قال
، واحلاشـر، ونـيب   يأنا حممد، وأمحد واملقف«: نفسه أمساء، فقال

  ].رواه مسلم[ »التوبة، ونيب الرمحة
لـه  املتبع لألنبيـاء قب : مبعىن العاقب، وقيل معناه: ومعىن املقفي

  ].انظر شرح مسلم للنووي[
ومما وقع مـن  : (٦/٥٥٧قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 

الشاهد، املبشر النذير، املبني، الداعي إىل : أمسائه يف القرآن باالتفاق
املذكر، والرمحة، والنعمة، واهلادي، : اهللا، السراج املنري، وفيه أيضا

املختار، : أمسائه املشهورة والشهيد، واألمني، واملزمل، واملدثر، ومن
  ).املصطفى، الشفيع املشفع، والصادق املصدوق
  :زوجاته أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن

أوالهن خدجية بنت خويلد القرشية األسـدية رضـي اهللا    -١
  .عنها تزوجها قبل النبوة، ومل يتزوج عليها حىت ماتت

 مث تزوج بعد موا سودة بنت زمعة القرشـية رضـي اهللا   -٢
  .عنها

مث تزوج عائشة الصديقة بنت الصديق رضي اهللا عنـهما   -٣
  .املربأة من فوق سبع مساوات

  .مث تزوج حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما -٤
مث تزوج زينب بنت خزمية بن احلارث القيسية رضـي اهللا   -٥

  .عنها، من بين هالل بن عامر، وتوفيت بعد زواجها بشهرين
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مية رضي وسلمة هند بنت أمية القرشية املخز مث تزوج أم -٦
  .اهللا عنها
مث تزوج زينب بنت جحش من بين أسد رضي اهللا عنـها   -٧

  .وهي ابنة عمته أميمة
مث تزوج جويرية بنت احلارث بن أيب ضـرار املصـطلقية    -٨

  .رضي اهللا عنها
مث تزوج أم حبيبة، وامسها رملة بنت أيب سفيان بن حرب  -٩
  .القرشية
تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، سيد بين النضـري،  و -١٠

  .وكانت من أمجل نساء العاملني رضي اهللا عنها
مث تزوج ميمونة بنت احلارث اهلاللية رضي اهللا عنـها،   -١١

  .وهي آخر من تزوج ا
فهؤالء إحدى عشرة امرأة، ماتت خدجية وزينب بنت خزميـة  

ت خلفهن ، ومات عن تسع زوجارضي اهللا عنهما حال حياته 
بعده، ال جيوز هلن أن يتزوجن بعده ألن أمهات املؤمنني، وهلـذا  

انظر زاد املعاد البـن القـيم   [ذا االسم  مسيت زوجات النيب 
١/١٠٥.[  

  :أوالده 
  .أوهلم القاسم، وبه كان يكىن، مات طفالً -١
زينب، رضي اهللا عنها وهي أكرب بناته، تزوجها أبو العاص  -٢
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  .و ابن خالتهابن الربيع، وه
  .رقية، تزوجها عثمان بن عفان رضي اهللا عنهما -٣
  .فاطمة تزوجها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما -٤
  .أم كلثوم، تزوجها عثمان بن عفان بعد موت رقية  -٥
عبد اهللا، وقيل أنه ولد يف اإلسـالم، فلقـب بالطيـب     -٦

  .والطاهر
ني غري شـهرين،  إبراهيم، وقد ولد يف املدينة وعاش عام -٧

  .بثالثة أشهر ومات قبل النيب 
وكل أوالده من خدجية حاشا إبراهيم، فأمه ماريـة القبطيـة   

وليست من زوجاته، قـال   رضي اهللا عنها وهي من سرايا النيب 
  .فالبنات أربع بال خالف، والبنون ثالثة على الصحيح: النووي

  :مولده وبعثته وهجرته 
تاسع أو الثاين عشر من شـهر ربيـع   يوم االثنني يف ال ولد 

وعمـره أربعـون    م، وبعث ٥٧١األول من عام الفيل، املوافق 
سنة، وهاجر من مكة إىل املدينة وذلك يف الثاين عشر مـن ربيـع   

ثـالث ومخسـون    األول عام أربعة عشر للبعثة النبوية، وعمره 
  .سنة، ومكث يف املدينة عشر سنوات حىت حلق بالرفيق األعلى

  :دعوته  ةمسري
: كانت دعوته سرية ملدة ثالث سنوات حىت أنـزل اهللا عليـه  

  نيـرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم عدفَاص *   ـاكنـا كَفَيإِن



  

  إنه رسول اهللا
 

٩  
 

نيزِئهتسالْم ]فقام ] ٩٥، ٩٤: احلجر  وجهر بدعوته أمـام ،
 املأل، ومكث يف مكة كذلك عشر سنوات يدعو قومه ومن حوايل
مكة بالترغيب والترهيب، ونار التعذيب تصلي أصحابه الضعفاء من 

  .املسلمني، حىت جاء اإلذن باهلجرة إىل املدينة
  :غزواته 

بنفسـه   وكان مجيع ما غزا رسـول اهللا  : قال ابن إسحاق
بدر، وأحد، واخلندق، : الكرمية سبعا وعشرين غزوة، قاتل يف تسع

، وحنني والطـائف، وكانـت   وقريظة، واملصطلق، وخيرب، والفتح
سرية ابن هشـام  [بعوثه وسراياه مثانيا وثالثني من بني بعث وسرية 

٤/١٨٩.[  
  :معجزاته 

القرآن الكرمي، اإلسـراء واملعـراج،   : من أعظم معجزات 
انشقاق القمر، نبع املاء من بني أصابعه الشريفة، شـهادة الـذئب   

فة، وكذا تسـبيح  لنبوته، حنني اجلذع، تسبيح احلصى بيده الشري
الطعام بني يديه وهو يؤكل، تكثري الطعام والشراب بدعائه، تسليم 

  .وغريها من املعجزات... احلجر عليه
  :ومكانته فضله 

لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه مـا  : قال تعاىل
 ُءوفر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتعيمحر ]١٢٨: التوبة.[  

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشـداُء علَـى   : وقال تعاىل
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   اللَّـه ـنلًا مونَ فَضغتبا يدجا سكَّعر ماهرت مهنياُء بمحالْكُفَّارِ ر

     ودـجأَثَـرِ الس ـنم هِمـوهجـي وف ماهيما سانورِضو...   
  ].٢٩: الفتح[

ووضـعنا عنـك   * أَلَم نشرح لَك صدرك : وقال سبحانه
 كروِز * كــرظَه قَــضي أَنالَّــذ *ككْــرذ ــا لَــكنفَعرو   

  ].٤-١: اإلنشراح[
   وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً للْعـالَمني    : وقال سبحانه

  ].١٠٧: األنبياء[
وتفضـيله   من السنة فهناك أحاديث كثرية تبني فضله وأما 

ى ما مل يعطه نيب من األنبيـاء علـيهم   عطعلى سائر البشر، وأنه أُ
قال رسـول اهللا  : قال الصالة والسالم، فعن أيب سعيد اخلدري 

 :» أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواء احلمد
ن سواه إال حتت لوائي، وأنا وال فخر، وما من نيب يومئذ آدم فم

حديث صحيح رواه أمحـد  [ »أول شافع وأول مشفع، وال فخر
  ].والترمذي وابن ماجه
ا سيد ولـد  نأ«: قال رسول اهللا : قال وعن أيب هريرة 

آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القـرب، وأول شـافع وأول   
  ].رواه مسلم[ »مشفع

أعطيت مخسـا مل  «: قال رسول اهللا : قال وعن جابر 
يعطهن أحد من األنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسـرية شـهر،   
وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا، فأميا رجل من أميت أدركته 
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الصالة فليصل، وأحلت يل الغنائم، ومل حتل ألحد مـن قبلـي،   
وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة، وبعثت إىل 

  ].متفق عليه[ »الناس عامة
أعطيـت مكـان   «: قال رسول اهللا : قال وعن واثلة 

التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيـت  
حديث صـحيح رواه  [ »مكان اإلجنيل املثاين، وفضلت باملفصل

  ].الطرباين والبيهقي يف شعب اإلميان
  .والسبع الطوال أوهلا البقرة وآخرها براءة مع األنفال

كل سورة زادت على املائة وقاربتها، واملثاين هـي  واملئني هي 
كل سورة أقل من مائة آية تطلق على الفاحتة وعلى القرآن كلـه،  

  .واملفصل وأوله من سورة احلجرات إىل آخر القرآن
أعطيـت هـذه   «: قال رسول اهللا : قال وعن حذيفة 

سورة البقرة من كنز حتت العرش، ومل يعطهـن   آليات من آخرا
حديث صحيح رواه أمحـد والطـرباين والبيهقـي يف    [ »ينيب قبل

  ].الشعب، كذا يف صحيح اجلامع
كنت نبيا وآدم «: قال رسول اهللا : قال وعن ابن عباس 
حديث صحيح رواه ابن حبان يف صـحيح  [ »بني الروح واجلسد

  ].كذا يف صحيح اجلامع
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  مشائله 

  :صفة خلقه وشعره، ومشيته 
ليس بالطويل ( كان رسول اهللا  :قال عن أنس بن مالك 

وال بالقصري، وال باألبيض األمهق وال باآلدم، وال باجلعد القطـط،  
  ].متفق عليه..) [وال بالسبط

أي : األمسر، والقطط: الشديد البياض، واآلدم: ومعىن األمهق
وكـان  (أي املسترسـل،  : مل يكن شعره شديد اجلعودة، والسبط

  .عن أنس ]. عليه متفق) [شعره بني أذنيه وعاتقه
وليس يف رأسه وحليته  وتويف رسول اهللا (وفيهما عنه أيضا، 

 كان رسـول اهللا  : (قال عشرون شعرة بيضاء، وعن الرباء 
  ].متفق عليه...) [أحسن الناس وجها، وأحسنه خلقًا

كان : (؟ قالكيف رأيت رسول اهللا  وسئل أبو الطفيل 
  ].رواه مسلم) [أبيض مليحا مقصدا
أي ليس جبسيم وال حنيف وال طويل وال قصري، : ومعىن مقصدا

كان مثل الشـمس والقمـر   : (ووصف جابر بن مسرة وجهه فقال
وكان مستديرا، ورأيت اخلامت عند كتفه مثل بيضة احلمامة يشـبه  

  ].رواه مسلم) [جسده
مل يكن النيب بالطويل وال بالقصري، شثن : (قال وعن علي 
الرأس، ضخم الكراديس، طويل املسربة إذا ضخم  الكفني والقدمني

تكفأ تكفؤا كأمنا ينحط من صبب، مل أر قبله وال بعده مثله  مشى
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] (    حديث صحيح أخرجه أمحـد والترمـذي يف السـنن ويف
ظ األصـابع والراحـة،   أي غلي: ، ومعىن شثن]الشمائل واحلاكم

بدأ من يق الذي يقالشعر الد: وس العظام، واملسربةرؤ: والكراديس
  .ما احندر من األرض: الصدر وينتهي بالسرة، والصبب

  :صفة لباسه 
البسـوا  «: قـال رسـول اهللا   : عن مسرة بن جندب قال

حـديث  [ »البياض، فإا أطهر وأطيب وكفنوا فيهـا موتـاكم  
  ].صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

 كان أحب الثيـاب إىل : (وعن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت
حديث صـحيح رواه أبـو داود   ) [يلبسه القميص رسول اهللا 

  ].والترمذي والنسائي
: قـال  –يعين لبس ثوبا جديدا  –إذا استجد ثوبا  وكان 

اللهم لك احلمد كما كسوتنيه، أسألك خريه وخري ما صنع له «
صـحيح رواه أصـحاب   [ »وأعوذ باهللا من شره وشر ما صنع له

  ].السنن عن أيب سعيد اخلدري
  :صفة إزاره 

إىل نصف ساقيه كمـا جـاء يف احلـديث     وكان إزاره 
ما أسفل الكعبني من «: الصحيح، وكان ينهى عن اإلسبال، ويقول

، وقـال  ]رواه البخاري من حديث أيب هريرة[ »اإلزار ففي النار
متفـق  [ »إليه يوم القيامةمن جر ثوبه خيالء، مل ينظر اهللا «: أيضا

  ].عليه من حديث ابن عمر
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  :صفة عمامته 

إذا اعـتم   كان النيب : (عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
  ].حديث صحيح رواه الترمذي) [سدل عمامته بني كتفيه

مكة يوم الفـتح وعليـه    دخل النيب : (قال وعن جابر 
  ].رواه مسلم) [عمامة سوداء

  :صفة خامته 
سـطر، و  ) حممـد (من فضة، وكان نقشـه   امته وكان خ

هكـذا يف  (سطر، وكان فصه مما يلي كفه ) اهللا(سطر، و ) رسول(
 وفيهما أيضا قال ابن عمر فلبس اخلامت بعد النيب )... الصحيحني

حىت وقع من عثمان يف بئر أريس،  أبو بكر، مث عمر، مث عثمان 
ذلك يف اليسـرى  وكان يلبس خامته يف خنصر يده اليمين وثبت ك

النهي عن : (، وفيه أيضا)كالمها يف صحيح مسلم من حديث أنس(
من حديث علي، ويف غري مسـلم  ) التختم يف الوسطى واليت تليها

  ).ذكره النووي يف شرح مسلم(أما الوسطى والسبابة 
  :صفة نعله 
رواه ) [كـان بـه قبـاالن    أن نعل النيب : (عن أنس 

و السري الذي فيه الشسع الذي يكون بـني  ه: والقبال]). البخاري
يلبس  رأيت رسول اهللا : (قال أصبعي الرجل، وعن ابن عمر 

) النعال اليت ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها فأنا أحـب أن ألبسـها  
  ].متفق عليه[
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كان النيب حيب التيمن يف طهوره : (وعن عائشة رضي اهللا عنها
  ].متفق عليه) [وتنعله ترجله وتنقله

إذا «: قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة : هما أيضاوفي
، »...أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا نزع فليبـدأ بالشـمال   انتعل
ال ميشني أحدكم يف نعـل  «: عن املشي يف نعل واحدة فقال وى

متفق عليه من حديث [ »واحدة، ولينعلهما مجيعا أو ليحفهما مجيعا
  ].أيب هريرة

يصـلي يف نعليـه؟    أكان النيب : ( كوسئل أنس بن مال
  ].متفق عليه) [نعم: قال

  :صفة عيشه وزهده 
منـذ   ما شبع آل حممد : (عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

، ]متفق عليـه ) [قدم املدينة ثالثة أيام تباعا من خبز بر حىت قبض
إن كنا ننظر إىل اهلالل مث اهلالل، ثالثـة أهلـة يف   : (وعنها أيضا
: األسـودان  ونار، إمنا ه ا أوقد يف أبيات رسول اهللا شهرين وم

التمر واملاء، إال أنه كان حولنا أهل دور من األنصار يبعثـون إىل  
) بلنب منائحهم فيشرب، ويسقينا من ذلـك اللـنب   رسول اهللا 

 »اللهم اجعل رزق آل حممد قوتـا «: ، وكان يقول]متفق عليه[
  .د الرمقأي ما يس: ومعىن قوتا]. متفق عليه[

أخرجت لنا عائشة رضي : قال وعن أيب موسى األشعري 
) يف هذين قبض رسول اهللا : اهللا عنها كساًء وإزارا غليظًا قالت

كـان فـراش   : (وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت]. متفق عليه[



  
  إنه رسول اهللا
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: أدم: ومعـىن ] رواه البخاري) [من أدم حشوه ليف رسول اهللا 

ودرعه مرهونة عند   رسول اهللا توىف: أي جلد، وفيه أيضا قالت
  ).يهودي يف ثالثني صاعا من شعري

  :صفة أكله وشربه 
ال آكـل  ( قال رسول اهللا : قال عن وهب بن عبد اهللا 

  ].رواه البخاري) [متكئًا
طعاما قط إن  ما عاب رسول اهللا : (قال وعن أيب هريرة 

  ].متفق عليه) [اشتهاه أكله وإن كرهه تركه
كان إذا أكل طعامـا  «: قال أن رسول اهللا   وعن أنس

إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط «: وقال  »لعق أصابعه الثالث
وأمرنـا أن نسـلت    »عنها األذى وليأكلها وال يدعها للشيطان

رواه [ »فإنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكـة «: القصعة قال
  .اإلناء: أي نلعق، والقصعة: ومعىن نسلت] مسلم

ث أصحابه على آداب الطعام فقال مرة لغالم كانت وكان حي
يا غالم سم اهللا وكل بيمينك وكل ممـا  «: تطيش يده يف الصحفة

  ].متفق عليه[ »يليك
يتتبع الدباء من حـوايل   رأيت رسول اهللا : (وعن أنس قال

متفـق  ) [فلم أزل أحب الدباء منذ يومئـذ : (قال أنس) الصحفة
  ].عليه

وفضيلة أكـل  ... فيه فوائد منها: (مقال النووي يف شرح مسل



  

  إنه رسول اهللا
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الدباء وأنه يستحب أن حيب الدباء وكذلك كل شيء كان رسول 
  ).حيبه اهللا 

إذا شرب تنفس ثالثًا  كان رسول اهللا : (قال وعن أنس 
: ويف حديث آخـر ]. متفق عليه[ »أمر وأبرأهو أهنأ و«: ويقول

)  يف آخـره كان يشرب ثالثة أنفاس يسمي اهللا يف أوله وحيمد اهللا(
إذا  ، وكان ]حديث صحيح رواه ابن السين يف صحيح اجلامع[

يبا مباركًا فيه غري مكفي احلمد هللا محدا كثريا ط«: رفع مائدته قال
من أكل طعاما  ، وقال ]رواه البخاري[ »مستغين عنه ربناوال 
هللا الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري حول مـين   احلمد«: فقال

حديث حسن، رواه أبو داود [ »غفر له ما تقدم من ذنبهوال قوة؛ 
  ].والترمذي عن معاذ بن أنس 

  :صفة طيبه 
سكة يتطيب  كان لرسول اهللا : (قال عن أنس بن مالك 

أخرجه أبو داود والترمذي يف الشمائل وإسناده على شرط ) [منها
  ].مسلم

 أن الـنيب  : (ويف صحيح البخاري عن أنس بن مالك 
قـال  : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قـال )  يرد الطيبكان ال

 »الوسـائد، والـدهن، واللـنب   : ثالث ال ترد«: رسول اهللا 
: ، ويقول ]حديث حسن رواه الترمذي يف السنن ويف الشمائل[
حبب إيل من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قـرة عـيين يف   «

أنس  حديث حسن أخرجه أمحد والنسائي واحلاكم عن[ »الصالة
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  ].بن مالك 

  :صفة كالمه 
أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادهـا   عن النيب : (عن أنس 

  ].رواه البخاري) [ثالثًا حىت تفهم عنه
يسـرد   ما كان رسـول اهللا  : (وعن عائشة رضي اهللا عنها

كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكالم بني فصل، حيفظـه مـن   
  ].رمذي وغريمهاصحيح أخرجه أبو داود والت) [جلس إليه

  :صفة تبسمه وضحكه 
ما رأيت أحدا أكثر تبسما : (قال عن عبد اهللا بن احلارث 

ومن طريـق  ]. حديث حسن أخرجه الترمذي) [من رسول اهللا 
، ورمبـا  )إال تبسـما  ما كان ضحك رسول اهللا : (أخرى قال

ضحك أحيانا حىت تبدو نواجذه كما وردت بذلك عدة روايـات  
  .صحيحة
  :ة مزاحه صف

يعين ميازحه  »يا ذا األذنني«: قال له أن النيب  عن أنس 
أن : وعنه أيضا] حديث صحيح أخرجه أمحد وأبو داود والترمذي[

إين حاملـك علـى ولـد    «: فقال رجالً استحمل رسول اهللا 
وهل «: يا رسول اهللا ما أصنع بولد الناقة؟ فقال : فقال »!الناقة

  ].صحيح أخرجه أبو داود والترمذي[ »تلد اإلبل إال النوق
ادع اهللا أن يدخلين اجلنة : فقالت وجاءت عجوز إىل النيب 
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فولـت  : قال »يا أم فالن إن اجلنة ال تدخلها عجوز«: فقال 
أخربوها أنه ال تدخلها وهي عجوز، إن اهللا تعـاىل   تبكي فقال 

 عربا أَترابـا * ن أَبكَارا فَجعلْناه* إِنا أَنشأْناهن إِنشاًء : يقول
حديث حسن وله شاهد وأخرجـه الترمـذي يف   ] [٣٧: الواقعة[

قالوا يـا رسـول اهللا إنـك    : قال ، وعن أيب هريرة ]الشمائل
حديث صـحيح  [ »نعم غري أين ال أقول إال حقًا«: تداعبنا، قال

  ].أخرجه الترمذي
  :صفة بكائه 

وهو يصلي،  أتيت رسول اهللا : (عن عبد اهللا بن الشخري قال
حديث صحيح أخرجه أبو ) [وجلوفه أزيز كأزيز املرجل من البكاء

غليـان  : ، ومعىن كأزيز املرجـل أي ]داود والترمذي يف الشمائل
قبل  أن رسول اهللا : (كغليان القدر، وعن عائشة رضي اهللا عنها

حديث صحيح ) [وهو ميت وهو يبكي  عثمان بن مظعون 
  ].داود والترمذي أخرجه أبو

دمعت عيناه فقال له عبد الرمحن  وملا مات ولده إبراهيم 
يا «: وأنت يا رسول اهللا؟ يعين استنكر بكاءه فقال: بن عوف 

إن العني تدمع والقلب حيـزن وال  «: مث قال »ابن عوف إا رمحة
احلديث  »تقول إال ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزنون

  .حنييف الصحي
  :صفة نومه 

كان إذا أخذ مضـجعه   أن النيب : عن الرباء بن عازب 
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رب قين عذابك يـوم  «: وضع كفه اليمىن حتت خده األمين وقال

  ].حديث صحيح أخرجه الترمذي[ »كتبعث عباد
احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، «: ويف حديث أنس كان يقول

الصحيحني  ويف »م ممن ال كافئ له وال مؤويوآوانا، فك اوكفان
إذا أوى إىل  كان رسول اهللا : (عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

قـل هـو اهللا   (فراشه كل ليلة مجع كفيه فنفث فيهما، وقرأ فيهما 
، مث مسح )قل أعوذ برب الناس(و ) قل أعوذ برب الفلق(و ) أحد

ما ما استطاع من جسده، يبدأ ما رأسه ووجهه وما أقبل مـن  
إذا أوى  فهذه كلها أدعيتـه  ) ذلك ثالث مراتجسده، يصنع 

وضوءه للصالة كمـا   اشه للنوم، وقبلها يستحب أن يتوضأإىل فر
احلمد «: كان يقول جاء يف الصحيحني، وإذا استيقظ من نومه 
رواه البخاري عـن  [ »هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور

  ].حذيفة
  :صفة عبادته 
أخشى الناس وأتقاهم لربه سـبحانه   فقد كان أما عبادته 

وقد غفر له ما تقدم مـن   وتعاىل وكان يقوم حىت تتفطر قدماه 
هكذا  »أفال أكون عبدا شكورا«: ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول

يف الصحيحني وغريمها، وهناك كثري من الروايات اليت تبني فيهـا  
هنا، وقـد  فليس املقام مقام بسط  كثرة عباداته وخوفه وخشيته 
  .أفردت مؤلفات خاصة لذلك
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  :الصفات اجلامعة ألخالقه 
فقد كان ] ١٠: القلم[ وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ: قال تعاىل

   لقًا، وأهـداهم إىلخلقه القرآن، وكان أحسن الناس خلقًا وخ
احلق طرقًا، وكان يعفو ويصفح ما مل تنتهك حرمـات اهللا تعـاىل   

س وأشجعهم، وكان يقبل اهلدية وجيازي عليها، أجود النا وكان 
حيلم على جهل اجلاهلني عليه، وكان أشد حيـاء مـن    وكان 

العذراء يف خدرها، وكان أصدقهم هلجـة وأكثـرهم تواضـعا،    
حيـب   وأفصحهم لسانا، وألينهم عريكة، وأرمحهم قلبا، وكان 

البعثة  اللني، ويطعم املسكني، ويعطف على اليتيم، وكان يدعى قبل
يصل الرحم وحيمـل الكـل ويقـري     بالصادق األمني، وكان 

 الضيف ويكسب املعدوم ويعني على نوائب احلـق، ومل يكـن   
بفظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق وال جيزي السيئة بالسـيئة  
ولكن يعفو ويصفح ومل يكن سبابا وال لعانا وال فاحشا وال بذيئًا؛ 

  .حاشاه أن يكون كذلك 
وإال فهـو منبـع األخـالق     ذه مجلة يسرية من أخالقه فه

  .ومعدن الصفات الفاضلة ومصباح اهلدى
  عارف بن أنور بن حممد/ كتبه الشيخ

 


