
   



  

  ٥)عباداته. آدابه . صفاته . أخالقه (النيب كأنك تراه 

  املقدمـة 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحـة  

  ..أما بعد. للعامني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
فإن نبينا املصطفى ورسولنا اجملتيب هو القدوة الطبية واألسـوة  

لَقَْد كَانَ لَكُـْم  : احلسنة ملن أراد الفوز واهلداية والفالح قال تعاىل
َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الَْآِخَر َوذَكََر ِفي 

  .اللََّه كَِثًريا
فال فوز وال هداية وال جناة وال استقرار وال طمأنينة إال باتباع 

، واالستضاءة بنور النبوة يف كـل أمـر مـن    هدي النيب حممد 
ل ما حيتاجون إليه يف حيـاهتم وبعـد   علَّم أمته ك األمور؛ ألنه 

بني هلم آداب اللقاء بـني الـزوجني، وقضـاء     مماهتم، حىت إنه 
  .احلاجة، والنوم واألكل وغري ذلك

وهذه الورقات جعلناها يف بيان شيء من صـفاته وأخالقـه   
، اقتصرنا يف ذلك على ذكر األحاديـث  ومشائله وآدابه وعبادته 

نسأل اهللا تعـاىل أن  . ة واملوضوعةالصحيحة واحلسنة دون الضعيف
يوفقنا التباع نبيه واالهتداء هبديه، إنه خري مسئول وهو نعم املوىل 

  .ونعم النصري
***  
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  اخللقية صفات النيب 
  :جسده  -١

كان أحسن الناس وجها، وأحسنهم َخلْقا، ليس بالطويـل  «* 
  ].البخاري[» البائن، وال بالقصري

ني املنكبني، له شعر يبلغ شـحمة  كان مربوًعا، بعيد ما ب«* 
  ].البخاري[» أذنيه

  ].البخاري[» كان ضخم الرأس واليدين والقدمني«* 
» كان وجهه مثل الشمس والقمـر، وكـان مسـتديرا   «* 

  ].مسلم[
كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن، وال بالقصـري،  «* 

 أزهر اللون، ليس باألبيض األمهق، وال بـاآلدم، ولـيس باجلعـد   
  ].متفق عليه[» القطط، وال السبط

 -البالغ البياض: األمهق-أبيض مشرق : أزهر -معتدل: ربعة(
  ).املعتدل: السبط-البالغ اجلعودة : اجلعد القطط-أسود : آدم

كان شديد سواد الشعر، أكحل العينني، أهدب األشـفار،  «* 
إذا وطئ بقدمه وطئ بكلِّها، ليس له أمخص، إذا وضع رداءه عـن  

  ].البيهقي وحسنه األلباين[» يه، فكأنه سبيكة فضةمنكب
طويل : أهدب األشفار-أسود جفوهنما خلقة : أكحل العينني(

  ).باطن القدم: األمخص-األشفار 
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  ].متفق عليه[» كان إذا ُسرَّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر«* 
  ].مسلم[» كان أبيض مليح الوجه«* 
  :شعره  -٢
الترمذي وصححه [» وفوق الوفرة كان شعره دون اجلُمَّة،« * 
  ].األلباين
مـا  : السوفرة-ما ترامى من شعر الرأس على املنكبني: اجلمة(

  ).جاوز شحمه األذن
  ].متفق عيه[» كان شعره يضرب منكبيه«* 
  ].صحيح اجلامع[» كان شبيه حنو عشرين شعرة«* 
  ].مسلم[» كان كثري شعر اللحية«* 
  ].تفق عليهم[» كان ُيصفِّر حليته بالورس«* 
  ).نبات يستعمل يف تلوين املالبس: الورس(
  :طيبه  -٣
  ].أبو داود وصححه األلباين[» كان يعجبه الريح الطيبة«* 
  ].البخاري[» كان ال يرد الطيب«* 
ابن سعد وصـححه  [» كان ُيعرف بريح الطيب إذا أقبل«* 
  ].األلباين
  ].متفق عليه[» كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح«* 
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  :وصمته كالمه  -٤
أمحـد وحسـنه   [» كان طويل الصمت قليل الضـحك «* 
  ].األلباين
أمحد والترمذي وصـححه  [» كان ال يضحك إال تبسُّما«* 
  ].األلباين
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حىت ُتفهم عنه، وإذا أتى «* 

  ].البخاري[» على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثالثا
أبـو داود وحسـنه   [» كل من مسعـه  كان كالمه يفهمه«* 
  ].األلباين
  ].متفق عليه[» كان حيدِّث حديثا لو عده العادُّ ألحصاه«* 
  :صفات أخرى -٥
» كان ميشي مشيا ُيعرف فيه أنه ليس بعاجز وال كسـالن «* 

  ].ابن عساكر وحسنه األلباين[
  ].احلاكم وصححه األلباين[» كان إذا مشى مل يلتفت«* 
  ].البخاري[» فضةكان يتختم بال«* 
  ].متفق عليه[» كان جيعل فصه مما يلي كفه«* 
  ].صحيح اجلامع[» كان إذا اعتمَّ سدل عمامته بني كتفيه«* 
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  أخالقه 
  ].مسلم[» كان خلقه القرآن«* 
  :تواضعه  -١

» كان وسادته اليت ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليـف «* 
  ].أبو داود والترمذي وصحح األلباين[

كان يردف خلفه، ويضع طعامه علـى األرض، وجييـب   «* 
  ].صحيح اجلامع[» دعوة اململوك، ويركب احلمار

  » كان ُيـدعى إىل خبـز الشـعري واإلهالـة الِسـنَخة     «* 
  ].أمحد وصححه األلباين[

  ).الشحم الرديء: اإلهالة السنخة(
ــه «*  ــاس وال ُيضــربون عن ــه الن ــدفع عن   » كــان ال ُي

  ].صحيح اجلامع[
يت ضعفاء املسلمني ويزورهم ويعـود مرضـاهم،   أيكان «* 

  ].صحيح اجلامع[» ويشهد جنائزهم
» كان جيلس على األرض ويأكل على األرض وَيعتِقل الشاة«* 

  ].الطرباين وصححه األلباين[
كان خييط ثوبه، وخيصف نعله، ويعمل ما يعمل الرجال يف «* 
  ].أمحد وصححه األلباين[» بيوهتم

  » أحد عقبـه، ولكـن ميـني ومشـال     كان يكره أن يطأ«* 
  ].احلاكم وصححه األلباين[
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  :رمحته  -٢
  ].مسلم[» كان أرحم الناس بالصبيان والعيال«* 
  »كان رحيما، وكان ال يأتيه أحد إال وعده وأجنز له«* 
كان يتخلف يف املسري، فيُزجي الضعيف وُيردف، ويـدعو  «* 

  ].أبو داود وصححه األلباين[» هلم
  » ي للهرة اإلناء فتشـرب مث يتوضـأ بفضـلها   كان ُيصغ«* 

  ].أبو داود وصححه األلباين[
كان ال يأنف وال يستكرب أن ميشي مع األرملة واملسـكني  «* 

  ].صحيح اجلامع[» والعبد حىت يقضي له حاجته
ــادم  «*  ــول للخ ــا يق ــان مم ــة : ك ــك حاج   » ؟أل

  ].أمحد وصححه األلباين[
  :زهده  -٣
  ].الترمذي وصححه األلباين[» كان ال يدخر شيئا لغد«* 
  » كان ُيؤيت بالتمر فيه دود فيفتشه، ُيخرج السـوس منـه  «* 

  ].أبو داود وصححه األلباين[
كان يبيت الليايل املتتابعة طاويا وأهله، ال جيدون عشـاء،  «* 

  ].صحيح اجلامع[» وكان أكثر خبزهم خبز الشعري
  ].مسلم[» كان ال جيد من الدَّقَل ما ميال بطنه«* 
  ).أردا التمر: الدقل(
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  :جوده  -٤
  ].صحيح اجلامع[» كان ال ُيسأل شيئا إال أعطاه أو سكت«* 
الطـرباين وصـححه   [» كان ال يكاد ُيسأل شيئا إال فعله«* 
  ].األلباين
  ].صحيح اجلامع[» كان إذا أتاه الفيء قسمه يف يومه«* 
  ].أمحد وصححه األلباين[» كان ال مينع شيئا ُيسأله«* 
  :الق أخرىأخ -٥
  » كان أحسن الناس وأجـود النـاس وأشـجع النـاس    «* 

  ].متفق عليه[
البيهقـي وصـححه   [» كان أبغض اخلُلق إليه الكـذب «* 
  ].األلباين
كان إذا اطَّلع على أحد من أهل بيته كذب كذبةً، مل يزل «* 

  ].أمحد وصححه األلباين[» ُمعرضا عنه حىت ُيحدث توبة
  ].احلاكم وصححه األلباين[» قلبه كان تنام عيناه وال ينام«* 
» أرسلوا هبا إىل أصدقاء خدجية: كان إذا ذبح الشاة يقول«* 

  ].مسلم[
  ].متفق عليه[» كان أشد حياء من العذراء يف خدرها«* 
  .متفق عليه[» كان ال ينتقم لنفسه«* 
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  آدابـه 
  :الدعاء -١

» كان يستحب اجلوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلـك «* 
  ].اود واحلاكم وصححه األلباينأبو د[

  ].الطرباين وصححه األلباين[» كان إذا دعا بدأ بنفسه«* 
  ].صحيح اجلامع[» كان إذا دعا جعل باطن كفه إىل وجهه«* 
َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفـي  كان أكثر دعوة يدعو هبا «* 

  ].متفق عليه[ الَْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ
، يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك: كان أكثر دعائه«* 

إنه ليس آدمي إال وقلبه بني أصبعني مـن  : فقيل له يف ذلك؟ قال
ــاء أزاغ    ــن ش ــام وم ــاء أق ــن ش ــابع اهللا، فم   » أص

  ].الترمذي وأمحد وصححه األلباين[
كان يتعّوذ من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، «* 
  ز]متفق عليه[» ة األعداءومشات

يا حي يا قيوم برمحتـك  : كان إذا نزل به همٌّ أو غمٌّ قال«* 
  ].الترمذي وحسنه األلباين[» أستغيث
» اهللا اهللا ريب ال شـريك لـه  : كان إذا راعه شيء قـال «* 

  ]النسائي وصححه األلباين[
اللهم إنا جنعلـك يف حنـورهم،   : كان إذا خاف قوما قال«* 
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  ].صحيح اجلامع[» رورهمونعوذ بك من ش
كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو ألحد، قنت بعد «* 
  ].البخاري[» الركوع
  :الذكر والتالوة -٢
  ].مسلم[» كان يذكر اهللا تعاىل على كل أحيان«* 
النسائي واحلاكم وصححه [» كان ُيكثر الذكر ويقل اللغو«* 
  ].األلباين
و داود والترمذي وصححه أب[» كان يعقد التسبيح بيمينه« * 
  ].األلباين
  ].صحيح اجلامع[» كان ال يقرأ القرآن يف أقل من ثالث«* 
مث  الَْحْمُد ِللَّـِه َربِّ الَْعـالَِمنيَ  كان ُيقَطُِّع قراءته آية آية «* 
  ].صحيح اجلامع[» مث يقف الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِيقف 

وصـححه   أمحد والنسائي[» كان ميد صوته بالقرآن مدا«* 
  ].األلباين
  » كان إذا قرأ من الليل رفـع طـوًرا وخفـض طـوًرا    «* 

  ].أبو داود وصححه األلباين[
سـبحان ريب  : قال َسبِّحِ اْسَم َربَِّك الْأَْعلَىكان إذا قرأ «* 
  ].أمحد وأبو داود وصححه األلباين[» األعلى
كان إذا مر بآية خوف تعّوذ، وإذا مر بآية رمحة سأل، وإذا «* 
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  ].مسلم[» مر بآية فيها تنزيه اهللا َسبَّح
» كان يرفع يديه يف دعاء االستقاء حىت ُيرى َبياُض أبطيـه «* 

  ].متفق عليه[
  :اللباس -٣
  ].صحيح اجلامع[» كان أحب الثياب إليه احلََِبرة«* 
  ].صحيح اجلامع[» كان أحب الثياب إليه القميص«* 
ـ [» كان إذا لبس قميصا بدأ مبيامنه«*  ذي وصـححه  الترم
  ].األلباين
كان إذا استجدَّ ثوبا مساه بامسه، قميصا أو عمامة أو رداء «* 
اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه، أسألك من خريه وخري ما : مث يقول

  ].أمحد وأبو داود[» ُصنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما ُصنع له
  :السواك -٤
  ].مسلم[» كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك«* 
صـحيح  [» ال يرقد من ليل فيسـتيقظ إال تسـوَّك  كان «* 
  ].اجلامع
» كان ال يتعارَّ من الليل إال أجرى السـواك علـى فيـه   «* 

  ].الطرباين وصححه األلباين[
  ]. متفق عليه[» كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك«* 
  ).يدلكه: يشوص فاه(
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 كان ال ينام إال والسواك عند رأسه، فإذا اسـتيقظ بـدأ  «* 
  ].أمحد وحسنه األلباين[» بالسواك
  :العطاس -٥
: يرمحك اهللا، فيقـول : كان إذا عطس محد اهللا، فيقال له«* 

  ].أمحد وصححه األلباين[» يهديكم اهللا وُيصلح بالكم
كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض هبـا  «* 
  ].أبو داود والترمذي وصححه األلباين[» صوته
  :السالم -٦
  ].متفق عليه[» مير بالصبيان فُيسلم عليهمكان «* 
  ].صحيح اجلامع[» كان مير بنساء فيسلم عليهن«* 
كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه، قام معـه فلـم   «* 

ينصرف حىت يكون الرجل هو الذي ينصرف، وإذا لقيـه أحـد   
أصحابه فتناول يده ناوله إياها، فلم ينزع يده منه حىت يكون الرجل 

ي ينزع يده منه، وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنـه  هو الذ
» ناوله إياها، مث مل ينزعها حىت يكون الرجل هو الذي ينزعها عنـه 

  ].ابن سعد وحسنه األلباين[
  ].أمحد وحسنه األلباين[» كان ال يصافح النساء يف البيعة«* 
  :النوم -٧
  ].متفق عليه[» كان ينام أول الليل وُيحيي آخره«* 
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: كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمىن حتت خده مث يقول«* 
أبـو داود  . [ثـالث مـرات  » اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك

  ].وصححه األلباين
كان إذا أراد أن ينام وهو ُجُنٌب غسـل فرجـه وتوضـأ    «* 
  ].متفق عليه[» للصالة
بسم اهللا وضـعت  «: كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال«* 

اغفر يل ذنيب، واخسأ شيطاين، وفك رهـاين، وثَقِّـل    جنيب، اللهم
  ].أبو داود وصححه األلباين[» ميزاين، واجعلين يف الندىِّ األعلى

كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده حتت خـده مث  «* 
احلمد هللا : بامسك اهللا أحيا وبامسك أموت، وإذا استيقظ قال: يقول

  ].متفق عليه[» شورالذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الن
احلمد هللا الذي أطعمنا وسـقانا  : كان إذا أوى فراشه قال«* 

  ].مسلم[» وكفانا وآوانا فكم ممن ال كايف له وال ُمؤوي له
َتَباَرَك الَِّذي و . السجدة َتْنزِيلُ املكان ال ينام حىت يقرأ «* 

  .]أمحد والترمذي والنسائي وصححه األلباين[ بَِيِدِه الُْملُْك
ال إله إال اهللا الواحد القهار، : كان إذا تضورَّ من الليل قال«* 

النسـائي  [» رب السموات واألرض وما بينهما العزيـز الغفـار  
  ].وصححه األلباين

أمحـد  [» )الزمـر (و) ببين إسرائيل(كان ال ينام حىت يقرأ «* 
  ).سورة اإلسراء: بين إسرائيل] (والترمذي وصححه األلباين
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حـىت   قُلْ َيا أَيَُّها الْكَـاِفُرونَ خذ مضجعه قرأ كان إذا أ«* 
  ].الطرباين وحسنه األلباين[» خيتمها
  :الفأل والطرية -٨
ابـن ماجـه   [» كان يعجبه الفأل احلسن، ويكره الطـرية «* 

  ).التشاؤم: الطرية] (وصححه األلباين
أمحد [» كان يتفاءل وال يتطري، وكان حيب االسم احلسن«* 

  ].وصححه األلباين
! يا جنيح! يا راشد: كان يعجبه إذا خرج حلاجته أن يسمع«* 

  ].الترمذي وصححه األلباين[
  :آداب أخرى

» كان إذا جاءه أمٌر ُيَسرُّ به خر َّ ساجدا ُشكرا هللا تعـاىل «* 
  ].أبو داود وابن ماجه وحسنه األلباين[

احلمد اهللا الذي بنعمته تـتم  : كان إذا أتاه األمر يسره قال«* 
» احلمد هللا على كل حـال : حلات، وإذا أتاه األمر يكرهه قالالصا

  ].ابن السين واحلاكم وصححه األلباين[
  ].الترمذي وصححه األلباين[» كان يغري االسم القبيح«* 
  ].صحيح اجلامع[» كان يأمر بتغيري الشعر خمالفة لألعاجم«* 
ابن ماجـه  [» والذي نفس حممد بيده: كان إذا حلف قال«* 

  ].األلباينوصححه 
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  ].البخاري[» ال وُمقلب القلوب: كان حيلف«* 
كان حيب التيامن ما استطاع يف طهوره وتنعُّله وترجُّلـه،  «* 

  ].متفق عليه[» ويف شأنه كله
كان جيعل ميينه ألكله ومشربه ووضوئه وثيابـه وأخـذه   «* 

  ].أمحد وصححه األلباين[» وعطائه ومشاله ملا سوى ذلك
  ].البخاري[» ليه ما ُدووِم عليه وإن قَلَّكان أحب العمل إ«* 
  ].البخاري[» كان يقبل اهلدية وُيثيب عليها«* 
كان إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب مـن تلقـاء مـن    «* 

السالم علـيكم،  : وجهه، ولكن من ركنه األمين أو األيسر، ويقول
  ].أمحد وصححه األلباين[» السالم عليكم

  ].أمحد وصححه األلباين[» راكان إذا اكتحل اكتحل وت«* 
ما بال فالن يقول، : كان إذا بلغه عن الرجل شيء مل يقل«* 

أبو داود وصححه [» ما بال أقوام يقولون كذا وكذا: ولكن يقول
  ].األلباين
أمحد والنسـائي وصـححه   [» كان يعجبه الرؤيا احلسنة«* 
  ].األلباين



  

  ١٩)عباداته. آدابه . صفاته . أخالقه (النيب كأنك تراه 

  السفر
يتهن خرج سـهمها  كان إذا أراد سفرا أقرع بني نسائه، فأ«* 

  ].متفق عليه[» خرج هبا معه
كان إذا ودَّع رجال أخذ بيده، فال يدعها حـىت يكـون   «* 

أستودع اهللا دينـك وأمانتـك،   : الرجل هو الذي يدع يده ويقول
  ].صحيح اجلمع[» وخواتيم عملك

  ].البخاري[» كان يستحب أن ُيسافر يوم اخلميس«* 
 سفر كَبَّر ثالثـا مث  كان إذا استوى على بعريه خارجا إىل«* 
َوإِنَّا إِلَى َربَِّنا * ُسْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني : قال

اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل  لَُمْنقَِلُبونَ
اللهم أنـت  . ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده

لصاحب يف السفر، واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ بـك مـن   ا
وإذا » وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املـال واألهـل  

» آيبون تائبون عابدون لربنـا حامـدون  «: رجع قاهلن وزاد فيهن
  ].مسلم[

أمحـد  [» كان إذا نزل منزال مل َيرحتل حىت ُيصلي الظهـر «* 
  ].حه األلباينوأبو داود والنسائي وصح

كان إذا عرَّس وعليه ليل توسَّد ميينه، وإذا عرَّس قبل الصبح «* 
أمحد وابـن حبـان   [» وضع رأسه على كفه اليمىن وأقام ساعده

  .]وصححه األلباين
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  ).التعريس هو نزول املسافر أثناء سفره للنوم والراحة: عرس(
» ركان جيمع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء يف السف«* 

  ].البخاري[
  ].مسلم[» كان إذا قدم من سفر ُتلُقِّي بصبيان أهل بيته«* 
» كان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فصلى فيه ركعـتني «* 

  ].متفق عليه[
  عشرة النساء

  ].متفق عليه[» كان ال يطرق أهله ليال«* 
كان ال ُيفضِّل بعض أزواجه على بعض يف القسم من ُمكثه «* 
  ].أبو داود[» عندهن
اللهم هذا قسمي فيما أملـك،  : كان يقسم فيعدل ويقول«* 

  ].أبو داود[» فال تلمين فيما متلك وال أملك
  ].صحيح اجلامع[» كان يتوضأ مث يقبِّل ويصلي وال يتوضأ«* 
  ].مسلم[» كان يباشر نسائه فوق اإلزار وهنَّ حيَّض«* 
متفق [» كان يطوف على مجيع نسائه يف ليلة بُغسل واحد«* 

  ].ليهع
كان إذا أراد أن ُيباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها «* 

  ].البخاري[» أن تأتزر مث ُيباشرها
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  األطعمة واألشربة
: سم اهللا، فإذا فـرغ قـال  ب: كان إذا قُرِّب إليه طعام قال«* 

اللهم إنك أطعمت وسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت واجتبيت، 
  ].أمحد وصححه األلباين[» اللهم فلك احلمد على ما أعطيت

» كان يأكل بثالث أصابع، ويلعق يده قبـل أن ميسـحها  «* 
  ].مسلم[

  ].أمحد وصححه األلباين[» كان ال يأكلُ ُمتكئا«* 
  ].مسلم[» عق أصابعه الثالثكان إذا أكل طعاما ِل«* 
احلمد هللا الذي أطعم وسـقى  : كان إذا أكل أو شرب قال«* 

  ].صحيح اجلامع[» وسوغه، وجعل له َمخرجا
» هو أهنأ، وأمرأ، وأبرأ: كان إذا شرب تنفس ثالثا ويقول«* 

  ].متفق عليه[
كان يشرب ثالثة أنفاس، يسمي اهللا يف أوله، وحيمد اهللا يف «* 
  ].لسين وصححه األلباينابن ا[» آخره

  ].صحيح اجلامع[» كان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام«* 
ُيستسقى له املاء العذب : ويف لفظ -كان ُيستعذب له املاء «* 

  ].أمحد وأبو داود وصححه األلباين[» من بئر السقيا -
كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه مث «* 

  ].اود والنسائي وصححه األلباينأمحد وأبو د[» يأكل ويشرب
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  ].صحيح اجلامع[» كان أحب الشراب إليه احللو البارد« * 
] أمحـد وأبـو داود  [» كان أحب الَعْرق إليه ذراع الشاة« * 

  ).العظم بقي عليه بعض اللحم: العرق] (وصححه األلباين
  ].متفق عليه[» كان حيب احللواء والعسل«* 
  ).القرع: الدباء] (األلباينصححه [» كان حيب الدُّباء« * 
  ].أبو داود وصححه األلباين[» كان حيب الزبد والتمر«* 
ُيكسر حرِّ هذا بـربد  : كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول«* 

  ].أبو داود وصححه األلباين[» هذا، وبرد هذا حبرِّ هذا
  ).اخليار: القثاء] (متفق عليه[» كان يأكل القثاء بالرطب«* 
احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركـا  : ئدته قالوإذا رفعت ما«* 

فيه، احلمد هللا الذي كفانا وآوانا، غري َمكْفـي وال مكفـور وال   
  ].البخاري[» ُمودَّع، وال ُمستغىن عنه ربنا

  ].الطرباين وصححه األلباين[» كان له جفنه هلا أربع حلق«* 
أبـو  [» كان له قصعة يقال هلا الغراء، حيملها أربعة رجال«* 

  ].داود وصححه األلباين
  

  نزول الوحي
كان إذا نزل عليه الوحي ثَقُل لذلك، وحتدَّر جبينه عرقـا  «* 

  ].متفق عليه[» كأنه ُجمان، وإن كان يف الربد
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» كان إذا أنزل عليه الوحي كُرب لذلك وتـربد وجهـه  «* 
  ).امحر وتغري: تربد] (مسلم[

به كان إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه، ونكس أصـحا «* 
  ].مسلم[» رءوسهم، فإذا أقلع عنه رفع رأسه

  
  جلناب التوحيد محايته 

قاتل اهللا اليهود : كان آخر ما تكلم به أنه قال«* 
والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد، ال يبقني دينان 

  ].البيهقي وصححه األلباين[» بأرض العرب
الشرك، أنه الذرائع إىل  قال اإلمام ابن القيم يف سد النيب «* 
 ابن ماجه وأمحـد وصـححه   [» ال تقولوا ما شاء حممد: قال

  ].األلباين
من يطع اهللا ورسوله فقد رشـد،  «: وذم اخلطيب الذي قال* 

  ].مسلم[» ومن عصامها فقد غوى
سدا لذريعة التشريك يف املعىن بالتشريك يف اللفظ، وحسـًما  

ما شـاء اهللا  «: ملادة الشرك حىت يف اللفظ، وهلذا قال للذي قال له
  ].أمحد وابن ماجه وصححه األلباين[؟ »أجعلتين هللا ندا«: »وشئت
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  عبادته 
  يف الطهارة ورفع احلدث هديه 

اللهم إين أعوذ بك من اخلبث : كان إذا دخل اخلالء قال«* 
  ].متق عليه[» واخلبائث

صـحيح  [» غفرانك: كان إذا خرج من الغائط قال«* 
  ].اجلامع
أمحـد وصـححه   [» وترا استجمرجمر كان إذا است«* 
  ].األلباين
» كان إذا أراد احلاجة مل يرفع ثوبه حىت يدنو مـن األرض «* 

  ].أبو داود والترمذي وصححه األلباين[
» كان أحب ما استتر به حلاجته هدٌف أو حـائٌش خنـل  «* 

حائش  -كل شيء مرتفع كاجلبل وكثيب الرمل: هدف] (مسلم[
  ).خنل جمتمع كاحلائط: خنل

  » وكان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضـح بـه فرجـه   «* 
  ].صحيح اجلامع[

  
  يف الوضوء والغسل هديه 

  ].البخاري[» كان يتوضأ عند كل صالة«* 
  ].صحيح اجلامع[» كان إذا توضأ أدار املاء على مرفقيه«* 
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  ].صحيح اجلامع[» وإذا توضأ دلك أصابع رجليه خبنصره«* 
أمحد واحلاكم وصححه [» باملاءكان إذا توضأ خلل حليته «* 
  ].األلباين
كان يتوضأ مرة واحدة، واثنتني اثنتني، وثالثا ثالثا، كـل  «* 

  ].الطرباين وصححه األلباين[» ذلك يفعل
أمحد والترمـذي وحسـنه   [» كان ال يتوضأ بعد الغسل«* 
  ].األلباين
  ].صحيح اجلامع[» كان له خرقة يتنشف هبا بعد الوضوء«* 

  ].متفق عليه[» لصاع ويتوضأ باملُّدكان يغتسل با
  ].صحيح اجلامع[» كان إذا التقى اخلتانان اغتسل«* 

  
  يف األذان هديه 

حي : (كان إذا مسع املؤذن قال مثل ما يقول، حىت إذا بلغ«* 
» ال حول وال قوة إال بـاهللا : قال) على الصالة، حي على الفالح

  ].أمحد وصححه األلباين[
  ].مسلم[» الل وابن أم مكتوم األعمىب: كان له مؤذنان«* 
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  يف الصالة هديه 
الصالة الصالة، اتقوا اهللا فيمـا  : كان آخر كالم النيب «* 

  ].أبو داود وابن ماجه وصححه األلباين[» ملكت أميانكم
أمحـد وأبـو داود وحسـنه    [» كان إذا حزبه أمر صلى«* 
  ].األلباين
ا اشتد احلـر أبـرد   كان إذا اشتد الربد بكّر بالصالة، وإذ«* 
أخرها حىت تنكسـر حـدة   : أبرد بالصالة]. (البخاري[» بالصالة

  ).احلر
سبحانك اللهم وحبمـدك،  : كان إذا استفتح الصالة قال«* 

  ].متفق عليه[» وتبارك امسك، وتعاىل جّدك، وال إله غريك
كان ُيصلي على راحلته حيثما توجهت به، فـإذا أراد أن  «* 

  ].متفق عليه[» ستقبل القبلةيصلي املكتوبة نزل فا
  ].متفق عليه[» كان يصلي يف نعليه«* 
  :إمامته  -١
كان أخف الناس صالة على الناس، وأطول الناس صـالة  «* 
  ].أمحد وصححه األلباين[» لنفسه

  ].مسلم[» كان أخف الناس صالة يف متام«* 
صـحيح  [» ويستغفر للصف املتقدم ثالثا وللثـاين مـرة  « * 
  ].اجلامع
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  :قراءته  -٢
كان يقرأ يف الظهر يف األوليني بأم الكتاب وسـورتني، ويف  «

الركعتني األخريني بأم الكتاب، وكان يسمعنا اآلية، وُيطـول يف  
الركعة األوىل ما ال ُيطيل يف الركعة الثانيـة، وهكـذا يف العصـر    

  ].متفق عليه[» وهكذا يف الصبح
وحنوها من  اَهاَوالشَّْمسِ َوُضَحكان يقرأ يف العشاء بـ «* 
  ].أمحد والترمذي[» السور
َهلْ أََتـى  و  َتْنزِيلُ* امل كان يقرأ يف الفجر يوم اجلمعة «* 

  ].متفق عليه[ َعلَى الْإِْنَساِن
  :ركوعه وسجوده  -٣
أبو [» كان إذا ركع فرَّج أصابعه، وإذا سجد ضمَّ أصابعه«* 

  ].داود وصححه األلباين
ن ريب العظيم وحبمده، وإذا سـجد  سبحا: وإذا ركع قال«* 
  ].صحيح اجلامع[» سبحان ريب األعلى وحبمده ثالثا: قال

كان إذا ركع سوى ظهره، حىت لو ُصـب عليـه املـاء    «* 
  ].ابن ماجه وصححه األلباين[» الستقّر
سبحانك وحبمـدك،  : كان إذا كان راكعا أو ساجدا قال«* 

  ].صحيح اجلامع[» أستغفرك وأتوب إليك
  ].صحيح اجلامع[» سجد جاىف حىت ُيرى بياض إبطيه وإذا«* 
كان إذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حـىت يسـتوي   «* 
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  ].البخاري[» قاعدا
  :تسليمه  -٤
  ].مسلم[» كان ينصرف من الصالة عن ميينه«* 
اللـهم  : كان إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا، مث قال«* 

» ذا اجلـالل واإلكـرام  أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا 
  ].مسلم[

  :تطوعه  -٥
» كان إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقه األميـن «* 

  ].البخاري[
» وال يدع أربعا قبل الظهـر، وركعـتني قبـل الغـداة    «* 

  ].البخاري[
كان يصلي قبل الظهر ركعتني، وبعدها ركعـتني، وبعـد   «* 

ال يصلي بعد  املغرب ركعتني يف بيته، وبعد العشاء ركعتني، وكان
  ].متفق عليه[» اجلمعة حىت ينصرف، فيصلي ركعتني يف بيته

  ].صحيح اجلامع[» كان يصلي بني املغرب والعشاء«* 
  :صالة الضحى والليل والوتر -٦
» كان إذا صلى الغداة جلس يف ُمصاله حىت تطلع الشمس«* 

  ].مسلم[
  ].مسلم[» كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء اهللا«* 
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كان إذا قام من الليل ليصلي افتـتح صـالته بـركعتني    «* 
  ].مسلم[» خفيفتني
  ].مسلم[» كان إذا هتجد سلم بني كل ركعتني«* 
  ].متفق عليه[» كان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه«* 
كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا «* 
  ].متفق عليه[» الفجر

ل، وكان إذا مرض أو كسل صـلى  كان ال يدع قيام اللي«* 
  ].أبو داود واحلاكم[» قاعدا

كان إذا نام من الليل أو مرض، صلى من النهار اثنيت عشرة «* 
  ].مسلم[» ركعة

صـحيح  [» كان يوتر من أول الليل وأوسـطه وآخـره  «* 
  ].اجلامع
  ].متفق عليه[» كان يوتر على البعري«* 

  
  يف صالة اجلمعة هديه 

  ].ابن ماجه وصححه األلباين[» نرب سلمكان إذا صعد امل«* 
كان جيلس إذا صعد املنرب حىت يفرغ املـؤذن، مث يقـوم   «* 

أبو داود وصححه [» فيخطب مث جيلس فال يتكلم، مث يقوم فيخطب
  ].األلباين
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وإذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته، واشتد غضبه، كأنه «* 
  ].مسلم[» منذر جيش، يقول صبَّحكم ومسَّاكم

خيطب قائال، وجيلس بني اخلطبتني، ويقـرأ آيـات،    كان«* 
  ].مسلم[» ويذكِّر الناس

أبـو داود وصـححه   [» كان ال يطيل املوعظة يوم اجلمعة«* 
  ].األلباين
أبو داود وصـححه  [» كل مجعة) قاف(كان خيطب بـ «* 
  ].األلباين
  ].مسلم[» كانت صالته قصدا وخطبته قصدا«* 

  
  يف العيد هديه 

ابـن ماجـه   [» إىل العيد ماشيا ويرجع ماشياكان خيرج «* 
  .]وصححه األلباين

كان خيرج إىل العيد ماشيا ويصلي بغري أذان وال إقامة، مث «* 
  ].صحيح اجلامع[» يرجع ماشيا من طريق آخر

» كان خيرج يف العيدين رافعا صوته بالتـهليل والتكـبري  «* 
  ].البيهقي يف الشعب وحسنه األلباين[

  ].متفق عليه[» يدين قبل اخلطبة مث خيطبويصلي يف الع«* 
كان يكرب يف العيدين يف األوىل سبعا قبـل القـراءة، ويف   «* 
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  ].الترمذي وابن ماجه[» اآلخرة مخسا قبل القراءة
  ].البخاري[» كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق«* 
  ].مسلم[» كان ال ُيؤذن له يف العيدين«* 
فإذا رجع إىل منزله صـلى  كان ال يصلي قبل العيد شيئا، «* 
  ].ابن ماجه وحسنه األلباين[» ركعتني
كان ُيكبِّر يوم الفطر من حني خيرج من بيته حـىت يـأيت   «* 
  ].احلاكم والبيهقي وصححه األلباين[» املصلى
كان ال خيرج يوم الفطر حىت ُيطعم، وال ُيطعم يوم النحـر  «* 

  ].أمحد والترمذي وصححه األلباين[» حىت يذبح
أمحـد  [» ان يأمر بناته ونساءه أن خيرجن يف العيـدين ك«* 

  ].وصححه األلباين
» كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلة يـوم الفطـر  «* 

  ].متفق عليه[
  

  يف األضحية هديه 
» كان يضحي بكبشني أقرنني أملحني، وكان ُيسمي وُيكرب«* 

  ].متفق عليه[
  ].البخاري[» كان ينحر أضحيته باملصلى«* 
  .]متفق عليه[» كان يذبح أضحيته بيده« *
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  يف االستسقاء دعاؤه 
اللهم اسق عبادك وهبائمك، وانشر : كان إذا استسقى قال«* 

  ].صحيح اجلامع[» رمحتك، وأحيي بلدك امليت
  

  هديه يف اجلنائز
باسم اهللا، وبـاهللا، ويف  : كان إذا وضع امليت يف حلده قال«* 

أبو داود والترمذي وصححه [» سبيل اهللا، وعلى ملة رسول اهللا 
  ].األلباين
استغفروا اهللا : كان إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال«* 

أبو داود وصـححه  [» ألخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه اآلن ُيسأل
  ].األلباين
كان إذا كان مع اجلنازة مل جيلس حىت ُتوضع يف اللحد، أو «* 

  ].وافقه الذهيبالنسائي وصححه احلاكم و[» حىت ُتدفن
  

  يف الزكاة والصدقة هديه 
: أهديةٌ أم صدقة؟ فإن قيـل : كان إذا أيت بطعام سأل عنه«* 

هدية، ضرب بيده : كُلوا ومل يأكل، وإن قيل: صدقة، قال ألصحابه
  ].متفق عليه[» فأكل معهم

» اللهم صل على آل فالن: كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال«* 
  ].متفق عليه[
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  ].متفق عليه[» ود باخلري من الريح املرسلةكان أج«* 
  

  يف الصيام هديه 
اللهم أهلَّه علينا باليمن واإلميان، : كان إذا رأى اهلالل قال«* 

أمحد والترمـذي وحسـنه   [» والسالمة واإلسالم، ريب وربك اهللا
  ].األلباين
: فقيل لـه؟ فقـال  . كان أكثر ما يصوم االثنني واخلميس«* 

اثنني ومخيس، فيغفر لكل مسلم إال املتهاجرين األعمال تعرض كل 
  ].صحيح اجلامع[» أخرومها: فيقول

» كان ال يدع صوم أيام البـيض، يف سـفر وال حضـر   «* 
  ].الطرباين وصححه األلباين[

كان أحب الشهور إليه أن يصـومه شـعبان، مث يصـله    «* 
  ].أبو داود وصححه األلباين[» برمضان
ن يصلي، فإن مل تكن رطبات كان يفطر على رطبات قبل أ«* 

  » فتمرات، فإن مل تكـن متـرات حسـا حسـوات مـن مـاء      
  ].أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه األلباين[

ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبـت  : كان إذا أفطر قال«* 
  ].أبو داود وحسنه األلباين[» األجر إن شاء اهللا

ن، وأكل أفطر عندكم الصائمو: كان إذا أفطر عند قوم قال«* 
أمحد والنسائي وأبـو  [» طعامكم األبرار، وتنزَّلت عليكم املالئكة

  ].داود وصححه األلباين
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: ال، قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قيل: كان إذا دخل قال«* 
  ].أبو داود وصححه األلباين[» إين صائم

» كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله، مث يغتسل ويصوم«* 
  ].متفق عليه[

  ].متفق عليه[» ّبل وهو صائمكان ُيق«* 
» كان جيتهد يف العشر األواخر مـا ال جيتهـد يف غريهـا   «* 

  ].مسلم[
» كان إذا دخل العشر شد ِمئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله«* 

  ].متفق عليه[
كان إذا كان ُمقيما اعتكف العشر األواخر من رمضـان،  «* 

ترمـذي  أمحـد وال [» وإذا سافر اعتكف من العام املقبل عشـرين 
  ].وصححه األلباين

» كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل ُمعتكفـه «* 
  ].أبو داود والترمذي وصححه األلباين[

  
  يف احلج هديه 

  ].مسلم[» كان إذا أراد أن ُيحرم َتطيَّب بأطيب ما جيد«* 
كان إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس فـأخربهم  «* 

  ].بيهقي وصححه األلبايناحلاكم وال[» مبناسكهم
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كان إذا طاف بالبيت استلم احلجـر والـركن يف كـل    «* 
  ].أمحد واحلاكم وصححه األلباين[» طواف
  ].صحيح اجلامع[» كان ال َيستلم إال احلجر والركن اليماين«* 
  ].البخاري[» كان إذا رمى مجرة العقبة مضى ومل يقف«* 
يقصر الصالة : أي] (متفق عليه[» كان يصلي مبىن ركعتني«* 
  ).الرباعية
كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة، ُيكبِّر علـى كـل   «* 

ال إله إال اهللا وحده ال : شرف من األرض ثالث تكبريات، مث يقول
شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قـدير، آيبـون   
تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، ونصـر  

  ].متفق عليه[» م األحزاب وحدهعبده، وهز
  

  يف اجلهاد هديه 
أبـو داود والنسـائي   [كان إذا أراد غزوة وّرى بغريها؟ «* 

  ).أي أظهر غري ما يريد: ورى بغريها] (وصححه األلباين
اللهم أنت عُضدي، وأنت نصريي، بك : كان إذا غزا قال«* 

أمحد وأبـو داود والترمـذي   [» أحول، وبك أصول، وبك أُقاتل
  ].وصححه األلباين

أستودع اهللا ديـنكم  : كان إذا أراد أن يستودع اجليش قال«* 
  ].صحيح اجلامع[» وأمانتكم وخواتيم أعمالكم
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  ].البخاري[» كان حيب أن خيرج إذا غزا يوم اخلميس«* 
  ].صحيح اجلامع[» كان رايته سوداء ولواؤه أبيض«* 

  الطب واملرض والرقية
من أهـراق   :  كتفيه، ويقولكان حيتجم على هامته وبني«* 

أبـو داود  [» من هذه الدماء فال يضره أن ال يتداوى بشيء لشيء
  ].وصححه األلباين

اذهب فاحتجم وإذا اشـتكى  : وإذا اشتكى أحد رأسه قال«* 
  ].الطرباين وحسنه األلباين[» اذهب فاخضبها باحلناء: رجله قال

س رب اذهـب البـأ  : كان إذا أتى مريضا أو أُتى به قال«* 
الناس، اشف وأنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك شـفاًء ال يغـادر   

  ].متفق عليه[» سقما
  ].ابن ماجه[» كان ينفث يف الرقية«* 
  ].مسلم[» وإذا مرض أحد من أهله َنفَثَ عليه باملعوذات«* 
باسم اهللا يربيك من داء : كان إذا اشتكى رقاه جربيل قال«* 

  ].مسلم[» شر كل ذي عنييشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، و
ال بأس، طهـور إن  : كان إذا دخل على مريض يعوده قال«* 
  ].البخاري[» شاء اهللا
  ].مسلم[» كان يأمر أن نسترقي من العني«* 
ال إلـه إال اهللا، إن  : كان يقول يف مرضه الذي تويف فيـه «* 
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  .»للموت سكرات
لعنـة اهللا علـى اليهـود    : وقال وهو يعاين سكرات املوت* 

  » -حيذر مـا صـنعوا   -لنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجدوا
  ].متفق عليه[

الصالة وما ملكـت  : وكان عامة وصيته حني حضره املوت* 
  » أميانكم، حىت جعل يغرغر هبا صدره، وال يفـيض هبـا لسـانه   

  ].ابن ماجه وحسنه البوصريي[
نسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا من أتباع هذا الـنيب الكـرمي، وأن   

شرنا يف زمرته، وال خيالف بنا عن هديه وطريقتـه، إنـه خـري    حي
  .مسئول، وهو نعم املوىل ونعم النصري
  
  
***  

 


