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سم اهللا الرمحن الرحيمب

مقدمة

وسـالًما عليـك يـا ة، وصـالًةالربّيـًدا وشكًرا لك يا ربَّمح

بــني الطــاهرين، الطيَِّكة، وعــىل آلِــالشــامئل املحمدّيــصــاحَب

الصدق واليقني.ك أهِلوأصحابِ

لقد كـاَن﴿: يف كتابه الكريمفقد قال اهللا تبارك وتعاىل؛وبعد

َراآلِخـواليـوَمرجـو اهللاََيكاَنْنملَِحسنٌةأسوٌةاِهللالكم يف رسوِل

). 21(األحزاب، ﴾كثًريااَهللاَرَكوَذ

حـني قـراءيت القـرآن فوجـدهتا ذةلقد مررت هبذه اآلية الفـ

، وتبـني ملسو هيلع هللا ىلصترفع من شأن املقتدين واملتأسني بمحمد رسـول اهللا 

أهنم يرجون رضاء اهللا وثوابه، كام أهنم يأملون نعيم اليوم اآلخـر 

وخيشون عقابه، وأهنم يكثرون من ذكر اهللا تعاىل يف كل حال مـن 

أحواهلم؛ يف اخلوف والرجاء، وكذا يف الشدة والرخاء.
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أحببت أن أجعلها موضوع خطبتي يوم اجلمعة لتكـون لذاو

عظة لنفيس وإلخواين املستمعني، العتقادي أن األمة املحمدية ال 

تكون متبعة دينها حًقـا، إال إذا اختـذت نبيهـا ومنقـذها األعظـم 

وخصوًصا يف هذه األيـام التـي عظـم خطرهـا ،أسوهتا وقدوهتا

كـام عـايص أهلهـا.ة فتنها وتعدد ذنوب وموعم بالؤها، من كثر

حـاء املعمـورة ال أجزم بال تردد أن األمـة اإلسـالمية يف مجيـع أن

وال يعيـد هلـا عزهتـا ينجيها من خطرهـا وال ينقـذها مـن ويلهـا

ومتسكت بكتاهبا وجعلت نبيها رجعت إىل رهباإال إذا ،وكرامتها

أسوهتا وقدوهتا، جعلته أسوهتا بكل ما يف لفظة األسوة ملسو هيلع هللا ىلصحممًدا 

، أسوة يف كل يشء ال يف الصالة والدعاء فقط بل أسـوة من معنى

ليس قدوة املسلمني ملسو هيلع هللا ىلصيف مجيع نواحي احلياة، والسيام والرسول

: مجيًعـا. قـال تعـاىلفحسب، بل هو قدوة وقائـد ألهـل األرض

، (األعـراف﴾إلـيكم مجيًعـااِهللاإين رسـوُلالنـاُسيا أهيـا ْلُق﴿

﴾بشـًريا ونـذيًراللنـاِسًةإال كافَّـوما أرسلناَك﴿: )، وقال158
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كم اُهللاْببِـفـاتبعوين ُحياَهللاوَنبُّكنتم ُحتِْنإِْلُق﴿: قالو)،28،(سبأ

).31(آل عمران، ﴾رحيٌمغفوٌركم واهللاُلكم ذنوَبْرويغِف

فلهذا كله أهلمت أن أذكر وسائل االقتداء ومرغباتـه؛ وهـي 

وأخالقـه التـي يعـرب عنهـا علـامء احلـديث ملسو هيلع هللا ىلصئل املصطفى شام

ال يتطري ولكـن يتفـاءل)، ملسو هيلع هللا ىلصكان (بكلمة (كان) فيقولون مثًال: 

ذه الشامئل حيبهـا قلـب كـل مـؤمن، ومن املعلوم أن ه...ذاوهك

فانتقيت مجلة من هـذه الشـامئل التـي تعشقها فؤاد كل موحد.وي

وجعلت أذكر حتتاجها األمة يف واقعها، وتفتقر إليها يف حارضها، 

ام يعطي معناها، وبام يقرهبا مـن رها إن احتاجت بـالشميلة وأفس

لقلوب املؤمنني.فهام املستمعني، ويوصل الذكرىأ

احلمــد، فقــد طلــب الكثــري طبعهــا ولقــد كــان ذلــك وهللا 

رها، فأجبتهم لذلك، رشيطة أن توزع جماًنا يف حمبـة رسـول ـونش

ا والتخلـق بفضـائلها. ، ورشيطة أن يكون ثمنها العمل هبملسو هيلع هللا ىلصاهللا
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.رط لكــل مــن أراد إعــادة طبعهــا مــن املحبــني)ـ(وهكــذا الشــ

من الشامئل املحمدية.األحكام املرضيةوسميتها 

انتقينا أحاديث هذه الشامئل مـن كتـاب لقد مالحظة مهمة:

جلامع الصغري ومن غريه من كتب احلديث املعتمـدة. ونريـد أن ا

ريم أننـا عزونـا بعـض هـذه األحاديـث إىل للقارئ الكـنبني هنا

أكثرها؛ وذلك طلًبا لالختصـار وليكـون حجـم خمرِّ جيها ومل نعُز

هـا يلإعطـش أيًضا نظرنا إىل األحكام التي يالرسالة لطيًفا، وألننا

القراء، والتي فيها التأيس واالقتداء، وألننـا وضـعناها إلخواننـا 

أنه من أشـكل عليـه يشء . عىلالعوام، ال إلخواننا السادة العلامء

جيهـا فعليـه باجلـامع من األحاديث أو أحب أن يطلـع عـىل خمرِّ

الصغري فإن أكثـر هـذه الشـامئل منـه، وكـذا مـن رشاح اجلـامع 

تـاب كوالعلقمي والعزيزي واحلفني، وكـذلكالصغري كاملناوي

القاري واملناوي، وكذا أبواب الشامئل لإلمام الرتمذي ورشاحها

كتـاب التـاج اجلـامع لكتب الستة املشهورة، وكذلكل يف ائالشام
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لألصول، واألنوار املحمدية للشـيخ يوسـف النبهـاين تغمـد اهللا 

وآخًرا. اجلميع برمحته آمني، واحلمد هللا أوالً

وإين أسأله تعاىل أن جيعل ذلك خالًصا لوجهه الكريم، ،هذا

ونوًرا يف صـحائف سـيد املرسـلني، سـاطًعا إىل أرواح أسـاتذتنا 

خصوًصا سيدي ومرشدي الشيخ أبـا اخلـري امليـداين ووشيوخنا 

تغمده اهللا برمحته وأسكنه ووالدينا ومجيع املسـلمني فسـيح جنتـه 

واحلمد هللا رب العاملني.،آمني

حممد لطفي الفيومي:علم الرشيف وطالبهخادم ال
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بعض ما تيرس من الشامئل الرشيفة

أْثَبَتُه، وكان عمُلـإذا عمَلملسو هيلع هللا ىلص . كان1 ه ِديَمـًة، وكـان عمًال

ه.عليه صاحُبالدين إليه ما داوَمأحبُّ

واحلكمة يف هذا أن يف املداومة عىل ،نيف سكوديمة أي دائًام

األعــامل أرساًرا تعــود ثمراهتــا عــىل املــؤمن، منهــا ألفــة الــنفس 

للعبادة، فإذا ألفت النفس العبادة اتصـلت بخالقهـا عـز وجـل، 

بقولـه ملسو هيلع هللا ىلصومنها القرب من درجة االستقامة التي أمر هبـا النبـي 

والقـوة يف ، ومنها اإلشعار بالثبـات﴾َتْرِمكام ُأْمفاستِق﴿:تعاىل

هم.وأثبَتِقأقوى اخلْلملسو هيلع هللا ىلصاهللا سبحانه، ولذا كان 

يف متام، وكان أخـفَّأخفَّملسو هيلع هللا ىلص. كان2 النـاس الناس صالًة

لنفسه. الناس صالًة عىل الناس، وأطوَل صالًة
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عـىل فقـه املصـيل، الصالة مع متامها وعدم نقصها دليٌلخفُة

الصـالة عـىل النـاس دليـل وعىل تغلبه عـىل شـيطانه، وختفيـُف

الصـالة الرمحة؛ فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة، وتطويُل

لنفسه دليل اإلخالص وحب املواصلة واملناجاة.

عليـه املـاُءه حتى لـو ُصـبَّى ظهَرسوَّإذا ركَعملسو هيلع هللا ىلص. كان 3

ه.أصابَعضمَّه، وإذا سجَدأصابَعَج، وإذا ركع فرَّالستقرَّ

ها يف الركوع، وتفريج أصابعه فيه، وضـمُّتسوية ظهر املصيل 

يف السجود من سنن الصالة. واحلكمة يف هـذه اهليئـة أهنـا متكـن 

األعضاء من أداء العبادة هبيئة اهلمـة والقـوة دون هيئـة الرتاخـي 

والكسل.

من صالته اسـتغَفملسو هيلع هللا ىلص. كان 4 ا ثـم قـال: ثالًثـَرإذا انرصَف

الســالُم، ومنــك الســالُم، تباركــَت ــَت ــااللهــم أن ذا اجلــالِلي

واإلكراِم.

االستغفار عقب الصالة وهو طلب املغفرة والسـرت، إمـا ملـا 

عساه أن يقع يف الصالة من التقصـري والغفلـة وعـدم احلضـور، 



األحكام املرضية من الشامئل املحمدية

10

ترشـيًعا لألمـة، وإمـا لطلـب الرجـوع ملسو هيلع هللا ىلص ويكون الرسول  فِعلُه

ومواصلة الذكر والعبادة يف الصالة وغريها.

ما يقول، حتـى إذا بلـغ املؤذَنَعِمإذا َسملسو هيلع هللا ىلص. كان 5 قال مثَل

عىل الفالح قال: ال حول وال قوة إال بـاهللا، عىل الصالة حيَّحيَّ

وكان يقول عند حي عىل الفالح: اللهم اجعْلنا مفلحني.

ملا كانت إجابة املؤذن بـالقول وبالفعـل حتتـاج إىل قـوة عـىل 

عـىل عـن معصـية بقـول املجيـب عنـد قولـه حـيٍَّلطاعة وحتوُّ

الصالة: ال حول وال قوة إال باهللا.

مـن تِلقـاِءملسو هيلع هللا ىلص . كان 6 البـاَب مل يسـتقبِل قـوٍم إذا أتى بـاَب

أو األيسـ األيمـِن مـن ُركنِـِه ولكـْن ويقـول: السـالُم،ِرـوجِهِه

عليكم.عليكم، السالُم

أن يقع بُرص ، فعىل املؤمن أن إليهال جيوز النظُره عىل ماخمافَة

أن ختتبـئ عىل املرأة إذا فتحـت البـاَبفإنيالحظ هذا، وكذلك

.هنَّه كام يفعل بعُضوراءه، وال تستقبَل
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َيُسملسو هيلع هللا ىلص. كان 7 ه هللا الذي بنعمتِـه قال: احلمُدرُّـإذا أتاه األمُر

هللا عـىل كـلَِّتتمُّ يكرُهه قـال: احلمـُد الصاحلاُت، وإذا أتاه األمُر

حال.

م، َقوشكر عىل النعم، ومحد وتسليم عند النِمحٌدملسو هيلع هللا ىلصهذا منه 

للظن بأنه تعاىل ال خيتـار لعبـده إال مـا فيـه اخلـري، فعـىل وحتسٌني

هم حتى يكونوا حًقـا ائهم بنبيِّائهم وَرضَّاملؤمنني أن يقتدوا يف َرسَّ

من الصادقني.

بالتمر جالْتَيتمما يليه، وإذا ُأبطعام أكَلَيتإذا ُأملسو هيلع هللا ىلصكان .8

ه.يُد

ألن الطعام نوع واحد فال معنى لتنقل األيدي، أمـا الفواكـه 

فهي متنوعة فقد يكـون الـذي أمامـه ال يصـلح لـه، وهلـذا كـان 

جائًزا.

َطإذا دخَلملسو هيلع هللا ىلص كان .9 قال: ال بأَس هـوٌرعىل مريض َيُعْوُدُه

وأنــت اْشــالنــاِسربَّالبــأَس: أذهــِبويقــول،إن شــاء اهللا ِف

سقًام.إال شفاؤالشايف، ال شفاَء ال يغادُر ك، شفاًء
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ـأي ال بأس وال شدة عليك، طهور أي مرضـك ُم لـك ٌرطهِّ

ك.ذنوَب

أيب إذا اجتهَدملسو هيلع هللا ىلصكان .10 يف اليمني قال: ال والـذي نفـُس

ه.القاسم بيِد

مســتغرًقا بحــب اهللا مستحضــملسو هيلع هللا ىلصألن النبــي  ًرا ـكــان دائــًام

.هللالعظمته فكأن نفسه يف قبضة ا

ه اليمنـى يـَدَعه من الليل وضمضجَعإذا أخَذملسو هيلع هللا ىلصكان .11

، أحيـا وباسـمك أمـوُتاللهـمَّاْسـِمَكه ثـم يقـول: بخدِّحتَت

يا ْلُقعباَدك، وكان يقرأ: ﴿تبعُثاَبك يوَمعذِقنِي ويقول: اللهمَّ

حتى خيتمها، وإذا استيقظ قال: احلمـد هللا الـذي ﴾ا الكافروَنأهيُّ

الروايـات يقـول: ويف بعـضنا وإليـه النشـور.أحيانا بعدما أماَت

يس ـنفـفـإن أمسـكَت،هجنبي وبـك أرفُعـباسمك ريب وضعُت

ها فيام حتفظ به عبادك الصاحلني.ها فاحفْظها، وإن أرسلَتفارْمح

يل واخَرتْإذا أراد أمًرا قال: اللهمَّملسو هيلع هللا ىلصكان .12 يل.ِخْر
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لــخ أي إيشء اســتخار اهللا تعــاىل وقــال... أي إذا أراد فعــل

األمرين واجعل يل اخلرية فيه.اخرت يل أصلَح

ــان .13 ــإذا ادَّملسو هيلع هللا ىلصك ــَه َص ــبََّن ــه اليس ــدُأـيف راحت رى فيب

ه.يه ثم رأِسيه ثم عينَ بحاجَب

، وبـَكُصـوُلبـك َأإذا أراد سفًرا قال: اللهـمَّملسو هيلع هللا ىلصكان .14

.سُريَأ، وبَكأُحوُل

ل عـن : أي أحتوَّأصول: أي أسطو وأمحل عىل العدو. أحوُل

املعصية.

دي، وأنــت ُضــأنــت َعإذا غــزا قــال: اللهــمَّملسو هيلع هللا ىلصكــان .15

.ُلقاتِ، وبك ُأصوُل، وبك َأنصريي، بك أحوُل

عضدي: أي معتمـدي أتقـوى بـك كـام يتقـوى الشـخص 

ر يل عـىل أعـدائي، وبـك أقاتـل ـبعضده. نصريي: أي كثري النص

العدو.
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الربُّأو َكْرٌبه غمٌّإذا أصاَبملسو هيلع هللا ىلصكان .16 من يقول: َحْسبَي

ــاد مــن العب ــرازُق مــن املخلــوقني، حســبي ال اخلــالُق ــبَي ، َحْس

املرزوقني، حسبي الذي هو حسـبي، حسـبي اهللا ونعـم الوكيـل، 

وهو ربُّ،حسبي اهللا ال إله إال هو العرش العظيم.عليه توكلُت

حسبي الرب: أي كافيني الرب من رش العباد.

وإذا أمسى قال: أصبْحملسو هيلع هللا ىلصكان .17 نا عـىل فطـرة إذا أصبَح

نبينا حممٍد اإلخالص، وديِن أبينا إبـراهيَم،اإلسالم، وكلمِة وملِة

وما كان من املرشكني.ـحن يًفا مسلًام

كلمة اإلخالص: أي كلمة الشهادة.

عىل أحٍدإذا اطَّملسو هيلع هللا ىلصكان .18 مل بـًةْذَكَبَذمن أهل بيته َكـَلَع

توبـًةعِرُميزْل اخلُلـق إليـه ، وكـان أبغـَضًضا عنه حتـى ُحيـِدَث

.الكذُب
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ــان .19 ــدكم ملسو هيلع هللا ىلصك عن ــَر ــال: أْفَط ــوم ق ــد ق ــر عن إذا أفط

عليكم املالئكـُة، أو لْتطعاَمكم األبراُر، وتنزَّالصائمون، وأكَل

عليكم املالئكة.ْتصلَّ

قال: َغَر، فإذا َفهللاِااْسِمقال: بَِبأو َرشَِلَكإذا َأملسو هيلع هللا ىلصكان .20

. وكان إذا ُرفَِعْتنا مسلمَنيوجعَلنا وسقانا هللا الذي أطعَماحلمُد

ه قال: احلمد هللا محًدا كثًريا طيًبا مبارًكا فيه، احلمـد هللا الـذي مائدُت

كفانا وآوانا.

الذي أطعمنا راشه قال: احلمد هللاى إىل فِإذا أَوملسو هيلع هللا ىلصكان .21

لوسقانا وكفانا وآوانا فك له وال ُمؤوَي ه.م ممن ال كاَيف

إىل السـامء وقـال: أله اإذا َمهَّـملسو هيلع هللا ىلصكان .22 رأَسـُه رفـَع مـُر

.وُميُّيا َقيُّيف الدعاء قال: يا ح، وإذا اجتهَدالعظيِماِهللااَنسبح

ه قـال: حابه يف بعض أمِرأحًدا مع أصإذا بعَثملسو هيلع هللا ىلصكان .23

وا.وا وال ُتَعرسِّوَيرسِّ،رواوا وال ُتنَفِّرشِّب
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فـالٍنملسو هيلع هللا ىلصكان .24 مل يقل: ما بـاُل إذا بلغه عن الرجل يشٌء

أقواٍم يقول: ما باُل يقولون كذا وكذا؟يقول؟ ولكْن

ينكر عىل املخالف بصورة ملسو هيلع هللا ىلصهذا من حسن توجيه الرسول 

دون أن خيـدش مـن غري مبـارشة، ويـرده إىل احلـق والصـواب، 

راط ـشعوره أمـام النـاس، فـإذا بـه رسعـان مـا يرجـع إىل الصـ

حتى من املـؤدبني الـذين أقواٌممن تلقاء نفسه، وكم زلَّاملستقيم

يف توجيهـه وتعليمـه. اللهـم اهـدنا ملسو هيلع هللا ىلصالرسـول أخطؤوا هدَي

نا بأخالقه.ْقهبديه، وخلِّ

، وكـان ى مل يتغـدَّ، وإذا تعشَّى مل يتعشَّإذا تغدَّملسو هيلع هللا ىلصكان .25

طاوًيا وأهُله ال جيـدون َعشـاًء، وكـان أك املتتابعَة اللياَيل ثـُريبيُت

خبزهم الشعري.

ًها عن الـدنيا، وتقوًيـا عـىل العبـادة، يفعل ذلك تنزُّملسو هيلع هللا ىلصكان 

للمحتـاجني عـىل نفسـه. ويف  واجتناًبا للشـبع، وإيثـاًرا وتقـديًام

النبـيَُّعبِريض اهللا عنها قالت: مـا َشـحديث البيهقي عن عائشَة

ر عىل نفسه. وكـم يف ؤثِتباًعا، ولو شاء لشبع لكنه ُيأياٍمثالثَةملسو هيلع هللا ىلص
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هذه الشـامئل مـن فضـائل؛ تـوفري للصـحة، وتـوفري لألوقـات، 

يف سـبيل  وتوفري لألموال، وغري ذلك مما جيعله املوفقون مبـذوالً

احلق ويف طاعة اهللا عز وجل.

عنـه، َمإذا تكلَّملسو هيلع هللا ىلصكان .26 بكلمة أعادها ثالًثا حتى ُتْفَهـَم

عليهم سلَّوإذا أتى عىل قوم فسلَّ ا.ليهم ثالًثعَمَم

الضحِك، وكان إذا جرى ملسو هيلع هللا ىلصكان .27 قليَل الصمِت طويَل

َيده عىل فيه. وَضَع به الضحُك

جرى به: أي غلبه الضحك، ولكن قلام يقع ذلك.

ًرا ـعشـاستغفَرإذا جلس جملًسا فأراد أن يقومملسو هيلع هللا ىلصكان .28

عرشَة،  وكان ال يقوم من جملس إال قال: سبحانك اللهم إىل مخَس

إليك.إله إال أنت أستغفُرَكال وبحمِدكريب  وأتوُب

وهذا يسمى كفارة املجلس.
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صىلَّملسو هيلع هللا ىلصكان .29 أمٌر أمٌرإذا َحَزَبُه قال: ال ، وكان إذا َحَزَبُه

الكريُم، سبحاَن العظيِم، احلمُدربِّاِهللاإله إال اهللا احلليُم العرِش

هللا رب العاملني.

أمر: أي نزل به همٌّ .أصابه غمٌّأو َحَزَبُه

من مـاء فأفَربِدعا إذا ُحمَّملسو هيلع هللا ىلصكان .30 هـا عـىل قرنـه َغِقْربٍة

.فاغتسَل

هذا من الطب النبوي الذي يطبق اليوم يف أرقى األمم، وقـد 

ب حديًثا يف البالد احلارة أن من رضبته الشمس يوضع فـوًرا رُِّج

ولذا ورد يف ، كام وقع لبعض احلجاج يف احلجاز.يف الثلج فيشفى

حديث البخاري ومسلم وغريمها من قوله: احلمى من فيح جهنم 

وهـا عـنكم فأبردوها باملاء، ويف رواية: احلمى كري من جهنم فنحُّ

باملــاء البــارد. وهــذا ال يمنــع مــن استشــارة األطبــاء احلــاذقني 

وخصوًصا يف البالد الباردة أو املعتدلة. 

شـيًئاملسو هيلع هللا ىلصكان .31 بعينـه قـال: اللهـمَّإذا خاف أن ُيصـيَب

فيه وال َتُرضَّ ه.باِرْك
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أي كان إذا أعجبه يشء، وهذا ترشيع منه ألمتـه، وإال فعينـه 

اســمه ُرْكـونظـره هــو الرمحـة وفيــه السـعادة، وكيــف ال وِذملسو هيلع هللا ىلص

عليه متنع من إصابة العـني كـذكر اسـم اهللا تعـاىل عنـد والصالُة

وال ينكر ذلك إال ،هللاوإن العني وتأثريها حق بإذن ا،النظرة. هذا

القريب من التواتر: العني حـق... جاهل؛ ففي احلديث الصحيح 

. بل إن بعـض َرْدالِقواجلمَلالقَربالرجَلُلدِخُت:لخ، ويف روايةإ

ِذيَنَيَكاُدَوإِن﴿العلامء أخذ ذلك من إشارة قوله تعاىل:  َكَفـُرواالَّ

َلبَلُيْزلُِقوَنَك ْكَراَسِمُعواـامََّأْبَصاِرِهْم ـُهَوَيُقوُلـوَنلذِّ ﴾َملَْجنُـوٌنإِنَّ

).51(القلم، 

إذا خــاف قوًمـا قــال: اللهـم إنــا نجعُلــك يف ملسو هيلع هللا ىلصكـان .32

بك من ُرشُن وِرهم.حوِرهم، ونعوُذ

واملراد: نسألك أن تكفينا أمورهم وحتول بيننا وبينهم.

بـك مـن ملسو هيلع هللا ىلصكان .33 قال: اللهم إين أعوُذ إذا دخل اخلالَء

الـذي مـن اخلـالء قـال: احلمـد هللارَجث واخلبائث، وإذا خُباخلُ
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عني أذاه وعافاين، ويقـول: قوَته، وأذهَبَته، وأبقى يفَّأذاقني لذَّ

ُغفراَنك.

لـخ، اخلبـث إ... ذا دخل املرحاض لقضاء احلاجة قـالأي إ

لـخ ففيـه إا قوله إذا خرج... ذكور الشياطني واخلبائث إناثهم، أم

لـذة من الناس: أوهلـا ذوُقم يغفل عنها كثٌريَعنِاحلمد عىل ثالث 

هذه اللذة ملرض فيجد املاء أو الطعام الطعام؛ فبعض الناس فاقٌد

قوة الطعام وغذائه يف البدن؛ فـبعض األمـراض وثانيها بقاُء،ارُم

الثفــل واألذى بالــدفع لقضــاء خترجــه بجملتــه، ثالثهــا ذهــاُب

احلاجة؛ فبعض الناس خيرج منهم ذلـك بـاآلالت أو املسـهالت 

ها تسـاوي الـدنيا العاقل يف هذه النعم الثالث جيـْددوًما. فلينظِر

وما فيها.

عـىل هللاسم ااإذا خرج من بيته قال: بملسو هيلع هللا ىلصكان .34 ، توكلـُت

أو أن َأِضـلََّكبِـ، اللهـم إين أعـوُذهللااهللا، ال حول وال قوة إال با

عـيلَّأو ُأَزلَّ، أو َأِزلَُّأَضلَّ أو ُجيَهَل أو ُأظَلَم، أو َأجَهَل ،، أو أْظِلَم

أو ُيبغى عيلَّ .أو أبْغَي
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لقد جاء يف بعض روايات احلديث أن امللك جييب من قـال: 

، بقولـه: ال حـول وال قـوة إال بـاهللا،ت عـىل اهللاتوكلـ،سم اهللااب

ــ،قيــَت، وُوديَت، وُهــفيــَتُك ى (أي ثــالث تقابــل ثالًثــا) فيتنحَّ

دَيوُهـفـَيل قـد ُكبرُجـفيقول: كيف لَكويتلقاه آخُرالشيطاُن

؟قَيوُو

علـيكم أيتهـا انَةإذا دخل اجلبَّملسو هيلع هللا ىلصكان .35 يقـول: السـالُم

النِخ الباليُة، والعظاُم الفانيُة، واألبداُن ، التي خرَجـْترُةاألرواُح

علـيهم روًحـا منـك، َأمؤمنـٌة، اللهـمَّمن الدنيا وهي باهللا  دِخـْل

وسالًما منا.

أيتها األرواح الفانية: أي األرواح التي أجسادها فانيـة؛ ألن 

ة عن احلسن قـال: إىل السامء. وقد روى ابن أيب شيبالروح تصعد

األجساد البالية والعظام النخرة فقال: اللهم ربَّاملقابَرَلَخمن َد

عليها روًحـا مـن ْلدِخالتي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، َأ

مـؤمن مـات مـذ له كـلَُّرعندك (أي رمحة) وسالًما مني، استغَف

.آدَماُهللاَقَلَخ



األحكام املرضية من الشامئل املحمدية

22

يقـول: بملسو هيلع هللا ىلصكان .36 والسـالم ،سـم اهللااإذا دخل املسـجَد

يل ذنويب، هللاعىل رسول ا رمحتِـك، ، اللهم اغِفْر يل أبـواَب وافـتْح

عىل رسول ا،سم اهللااوإذا خرج قال: ب يل هللاوالسالُم ، اللهم اغِفْر

فضِلك. ذنويب، وافتح يل أبواَب

يديـه بنفسه، وكـان إذا دعـا فرفـَعإذا دعا بدَأملسو هيلع هللا ىلصكان .37

وووجَهه بيديه، وكان إذا دعا لرجـل أصـابْتمسَح َدُهلـه الـدعوُة

وَلِده. ووَلَد

يف االفتقار وأبعـد عـن التكـرب، وذلـك سـنة أبلُغألن ذلك

نوح، (﴾يَّوالَديل ولِاغفْرربِّ﴿األنبياء، قال نوح عليه السالم: 

أن نعبـَديَّنِـواجنُبنـي وَب﴿وقال إبـراهيم عليـه السـالم: )، 28

).35(إبراهيم، ﴾األصناَم

قال: اُهللاملسو هيلع هللا ىلصكان .38 أكرب، اهللا أكرب، احلمـُدإذا رأى اهلالَل

ورشد، اللهم َأ، هالُلباهللا، ال حول وال قوة إال هللا علينا ُهلَِّهخٍري

من واإليامن والسالمة واإلسالم والسكينة والعافيـة والـرزق بالُي
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مـن خـري هـذا الشـهِرهللاك ااحلسن، ريب وربُّ ، اللهم إين أسـأُلَك

بك من رشه. وأعوُذ

القمر، فكـأن املـؤمن يقـول ألن أهل اجلاهلية فيهم من عبَد

يضء ألهـل األرض ولـنعلم عـدد السـنني ـله: أنت مسخر لنا لت

واحلساب، وال نعبد إال الذي سخرك لنا.

إىل السـامء قـال: يـا ُمصــبصـَعإذا رَفملسو هيلع هللا ىلصكان .39 َفرِّـَرُه

قلبي عىل طاعتِك.القلوب َثبِّ ْت

مـن نسـائه مل يأِهتـملسو هيلع هللا ىلصكان .40 امرأٍة عُني ا حتـى إذا َرَمَدْت

أ عينُها. َتْربَ

أي مل جيامعها؛ ألن اجلامع كام أمجع عليه األطباء حركـة كليـة 

للبدن وأخالطه، وهذا مما يزعج األعضاء، والعني يف حال رمدها 

يـا طبيـب األطبـاء ويـا سـيد ، يف غاية الضعف، صىل اهللا عليـك

.الرمحاء
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َتنَفَّملسو هيلع هللا ىلصكان .41 ثالًثا، ويقـول: هـو إذا رشب املاَء َأهنـُأَس

وَأبرُأ، وكان يسمِّ : احلمُدس ويقول يف آخرهنَّي عند كل نَفوَأمرُأ

ملًحا ُأَجاًجا بذنوبو،هللا الذي سقانا َعْذًبا ُفراًتا برمحتِه نا.مل جيعْلُه

أجاًجا أي مًرا.

استقبَلصفِتإذا َعملسو هيلع هللا ىلصكان .42 ثـا عـىل ه وَجها بوجِهالريُح

مـا فيهـا هـا وخـَريخَريَكإين أسأُليه وقال: اللهم يَده َوَمدَّْيركبَت

مـا مـا فيهـا ورشِّها ورشِّبك من رشِّبه، وأعوُذرسلْتما ُأوخَري

هـا ها عذاًبا، اللهـم اجعْلوال جتعْلها رمحًةعْلرسلت به، اللهم اْجُأ

ها رًحيا.رياًحا وال جتعْل

وهـم عـاد، أمـا ألن الريح أهلكت قوم سيدنا هـود ،وذلك

ـَوُهـَو﴿والرمحة، قال تعـاىل: مطر للُلَسالرياح فُرت  ُلرِسـي ُيِذالَّ

).57(األعراف، ﴾ِهمحتَِرْيَدَيا بَنيْرشًُبياَحالرَّ

اَهللاملسو هيلع هللا ىلصكــان .43 َمحِــَد اُهللافُي،إذا َعَطــَس ــَك ،قــال لــه: َيْرَمحُ

اُهللا باَلكم. وكان إذا َعفيقول: َهيديكُم ه أو يَدَعوَضَسَطوُيْصِلُح
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يف َضوخَفيِهه عىل فِثوَب الشـديدَة العطسَة هبا صوَته، وكان يكرُه

املسجد.

وضع يده يف فمه عنـد العطـاس مـن األدب، والسـيام بـني 

الناس فقد يصيبهم منه يشء، وكذا من األدب خفـض الصـوت 

هبا؛ ألن العطسة الشديدة مزعجة، والسيام يف املسجد فهي أشـد 

ن.كراهية، ولذا جاء يف بعض الروايات أهنا من الشيطا

َجَلَس، وإذا َغملسو هيلع هللا ىلصكان .44 وهو قائٌم وهـو إذا َغِضَب ِضَب

َفَيذ اْضَطَجَع غضُبه.جالٌس َهُب

ــذا  ــب، وك ــة الغض ــام يف حال ــدل القي ــود يف األرض ب القع

االضطجاع هو أبعد عن املسارعة إىل االنتقـام وأسـكن للحـدة، 

ــب ُي ــكن الغض ــوإذا مل يس ــذا أن نَُّس ــة يف ه ــوء، واحلكم الوض

لشيطان والشيطان خلق من نار، واإلنسان خلق من الغضب من ا

األرض، فكلام قرب الغضبان منها (وهي أمه) كان أطفأ لغضبه.
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بأنفها وقال: يا ُعَويُشملسو هيلع هللا ىلصكان .45 َعَرَك عائشُة إذا َغِضَبْت

قلبي، وَأِجْرين قويل: اللهم ربَّ غيَظ يل ذنبي، وَأْذِهْب اغِفْر حممٍد

الِفتن.من ُمِضّال ِت

بأنفها مالطفة هبا ليذهب غضبها، ال كام يفعلـه بعـض عرك 

وكم لعب الشيطان ،اجلهلة من لطم وجهها وأنفها حني الغضب

بديـد الطالق وتبإالوأخذ حظه يف مثل هذه املواقف، وال يرىض 

.هبذه الشميلة املحمديةوليتحلَّذلك كل عاقلة. فليحذْراألْرس

.يُشَوسمها بقوله: يا ُعر اباللطافة حيث صغَّملسو هيلع هللا ىلص ثم زاد الرسول

الظُّملسو هيلع هللا ىلصكان .46 قبَل َصالَّإذا فاَته األربُع ها بعد الركعتِنيْهِر

أربًعبعد الظهر،  الظهر، وركعتِنياوكان ال َيَدُع قبل الغـداة، قبَل

ر، وال يف ـي الفجـر يف الســفر وال يف احلضــركعَتــُعَدوكـان ال َيــ

الصحة وال يف السقم.

الفجر، ويـأيت بعـدها يف التأكيـد ُةنَّ السنن املؤكدة ُسمن آكد

ًرا ـحيـافظ عليهـا سـفًرا وحضـملسو هيلع هللا ىلصاألربع قبل الظهر، لـذا كـان 
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وصحة وسقًام، وإذا صادف أن فاتته األربع قبـل الظهـر صـالها 

بعد الظهر، وصالة الغداة هي الفجر.

عليـه فقـال: ن امليـت وقـَفمـن دْفـَغَرإذا َفـملسو هيلع هللا ىلصكان .47

.ُلسَأ؛ فإنه اآلن ُيألخيكم َوَسُلوا له التثبيَتروااستغِف

، أن يثبت لسانه وقلبه جلواب املَلَكِنيأي اطلبوا من اهللا تعاىل 

بأمته ليكونوا إخوة متعاونني يف ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من كامل رمحة الرسول 

اهللا حتى بعد مماهتم.

من إخوانه ثالثإملسو هيلع هللا ىلصكان .48 الرجَل عنه، أيام سأَلَةذا َفَقَد

وإن كـان مريًضـا ،هوإن كـان شـاهًدا زاَر،كان غائًبا دعا لـهفإْن

ه.عاَد

ـ ًضا، ويعطـف ـهم بعـبعُضـُدهذا من حقوق املـؤمنني يتفقَّ

نَمبعضهم عىل بعض، والسيام اإلمام يف رعيته، وكل مسؤول يف

يده.حتَت
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ه بـركعتِنيصالَتَحَتإذا قام من الليل ليصيل افَتملسو هيلع هللا ىلصكان .49

.خفيفتِني

حلل عقدة الشيطان، وقـد ورد القراءة فيهام، مبادرًةبتخفيف

يف احلديث الصحيح: يعقد الشيطان عىل قافيـة رأس أحـدكم إذا 

قد ًها عن ُعوإن كان منزَّملسو هيلع هللا ىلصلخ. والرسول إقد... ُعهو نام ثالَث

له ترشيًعا ألمته، هذه هي احلكمة مـن ختفيـف الشيطان، لكنه فَع

بعدمها من قيام الليل.الركعتني، وأيًضا لينشط هبام ملا 

شيًئملسو هيلع هللا ىلصكان .50 ذلك يف وجهه.إذا َكِرَه ا ُرئَي

أثُر ذلك يف وجهه، ومل يتكلم بـه لشـدة حيائـه، فـال أي ُرئَي

أحًدا بام يكره، وإنـام يظهـر ذلـك يف وجهـه لصـفاء قلبـه يواجُه

ملسو هيلع هللا ىلصا ألحد، وألن وجهـه ضمر رشالرشيف فال حيمل حقًدا وال ُي

ةأدنى كسوف أو غريواملرآة الصافية، وهذاشمس والقمر يشبه ال

يظهر عليها.
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بيِده فال يَدُعها حتى يكـوَندَّإذا َوملسو هيلع هللا ىلصكان .51 أَخَذ رجًال َع

اَهللا يَده، ويقول: أسـتودُع هو الذي يدُع دينَـك وأمانَتـك الرجُل

عمِلك. وخواتيَم

أي اجعل هذه األمور الغاليـة يف وديعـة اهللا وحفظـه، وهـو 

ا ال يضيع أبًدا.شيًئَعوِدسُتسبحانه إذا ا

عليــه ملسو هيلع هللا ىلص كــان .52 مــن أهــل بيتــه َنَفــَث أَحــٌد إذا َمــِرَض

َحَسـذات وَموَِّعباملعوذات، وكان إذا اشتكى نفث عىل نفسـه بـاُمل

عنه بيده.

. قـل هـو اهللا 1ًخا لطيًفا باملعوذات، وهي ثالثـة:أي نفخ نف

. قل أعوذ بـرب 3لخ؛ إ. قل أعوذ برب الفلق... 2لخ؛ إأحد... 

رط ـلخ، ألهنا جامعات لالستعاذة من كل مكروه (بشإالناس... 

وفائدة النفـث التـربك بتلـك الرطوبـة أو اهلـواء .النية الصادقة)

والذكر. ويف هذا احلديث ندب الرقية بالقرآن، القرآَنالذي ماسَّ

رقي بالطـب الروحـاين ُيتارًةملسو هيلع هللا ىلصوهو من الطب النبوي، والنبي 

هبام.باجلسامين كالعسل واحلبة السوداء، وتارًةهنا، وتارًةكام 
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بيَتـك هـذا ملسو هيلع هللا ىلصكان .53 إذا نظر إىل البيـت قـال: اللهـم ِزْد

وبِـتش وتكريًام .ا ومهابًةرريًفا وتعظيًام

، وال أعظم منـه، ومـا مـن نبـي وال هللاألن الكعبة هي بيت ا

الكـامل وزيـادة ملك إال طاف به وتربك ودعا، فهو كامل ويقبـل

التعظيم واملهابة إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها.

وجَهه يف املـرآِةملسو هيلع هللا ىلص كان .54 هللا الـذي : احلمـُدقـاَلإذا َنَظَر

وجهي فَحَمَرْك، وَأُهَلَدَعَفقَيْلى َخوََّس ني مـَنَلَعها، وَجنَ سَّصورَة

املسلمني.

أعظم هذا من أداء واجب الشكر عىل النعمة (وأي نعمة هي 

غايًرا لوجه احليوان)، وكـان عبـداهللا من أن يكون وجه اإلنسان م

بن عمر ريض اهللا عنهام، يكثر النظر يف املـرآة فقيـل لـه يف ذلـك، 

غـري شـني (أي فهـو يف وجـه فام كان يف وجهي زيـٌنفقال: أنظُر

ستحب للناظر أيًضا أن يقول: اللهم كـام وُيعيب) أمحد اهللا عليه.

ُخُلقي.ْنفحسَِّخْلقي نَتحسَّ
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هـا مـن ه يأتْيمـن نسـاِئامرأًةَجزوِّأن ُيإذا أراَدملسو هيلع هللا ىلص كان .55

إنَّـيَّـنَ ـهلا: يا ُبفيقوُلاحلجاِبوراِء تيـِهْهِرَكفـإْنِكَبـَطفالًنا َخُة

أن يقـوَلحْيَتْسـ، فإنـه ال َيفقويل ال فـإنَّإْنال، وأحـٌد أْحَبْبـِت

إقراٌر.ُس كوَتِك

ــه،  ــإْنأي مــن أقارب ــة، ف (أي َرْداِخلــكــِتحرَّوزاد يف رواي

ها، فيطلب مـن كـل أب َجاحلجاب) مل يزوجها، وإن مل حتركه زوَّ

واختبار، فـإن ذلـك أن يفعل هذا، وال يزوج إال عن رضاأو ويل 

أطيب للنفس وأضمن للعاقبة.

مـن إذا أراد احلاجَةملسو هيلع هللا ىلصكان .56 ثوَبـه حتـى يـدنَو يرفـْع ملَ

األرض.

غائط، مل يرفع ثوبه لئال تظهـر عورتـه، وهـذا أي من بول أو

ملسو هيلع هللا ىلصوألن إظهار العورة حرام، وقد كـان ،من أدب قضاء احلاجة

رع مل حيرم ـحتى مع نسائه، عىل أن الشالناس يف هذا األمرأحفَظ

ولذا تقول عائشة ؛ذلك بني الزوجني، وإن كان األوىل عدم النظر

ريض اهللا عنها: ما رأيت منه وال رأى مني.
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بـني نسـائه فـأيَّملسو هيلع هللا ىلصكان . 57 خـرَجُتهنَّإذا أراد سفًرا أقـرَع

و بـني نسـائه فيعـِدُل هبا معه، وكـان َيْقِسـُم يقـول: سهُمها خرَج

.ُكوال أمِلُكُك، فال َتُلْمني فيام متِلاللهم هذا َقْسمي فيام أمل

بالعدل، وحذًرا مـن الرتجـيح بـال تطييًبا لنفوسهن، وعمًال

د النساء وال يعدل، فيكـون يف بلـده مرجح، فليسمع هذا من يعدِّ

أو بيته وتـراه جيـور ويميـل إىل التـي حيبهـا أو اجلديـدة، ويظلـم 

َفـال ﴿األخرى، فال هي ذات زوج وال هي مطلقـة، قـال تعـاىل: 

، أمـا إذا )129(النسـاء، ﴾َقِةـلَّــُمَعاْلَفَتـَذُروَها َكْيِلاَملَمتِيُلوا ُكّل

واحـدة دون والنفقة ولكن قلبه يميـل باملحبـة إىل عدل بالبيتوتة 

أخرى فهذا مما ال يؤاخذ به اإلنسان، ألنه ال يملكه، ولـذا يقـول 

لخ.إ: اللهم هذا قسمي فيام أملك... ملسو هيلع هللا ىلص

وعىل رزقـك ،إذا أفطر قال: اللهم لك ُصمُتملسو هيلع هللا ىلصكان .58

إن شـاء اُهللاألجـُر، وثبَتالعروُقِتوابتلَّالظمُأأفطرُت، ذهَب

ْل، فتقبَّـ، ورزقني فأفطرُتهللا الذي أعانني فصمُتتعاىل، احلمُد

.العليُممني إنك أنت السميُع
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ن هذا الدعاء عند إفطـاره، ألب لكل صائم أن يقول ستَحفُي

مستجابة.لكل صائم عند فطره دعوًة

أو أحًدا من أصحابه دعا هبؤالء ملسو هيلع هللا ىلصكان .59 إذا أصابه َرَمٌد

منـي، وأِرين يف  الكلامت: اللهم َمتْعني ببرصي واجعلـه الـوارَث

العدو ثأري وانرصين عىل من ظلمني.

اعتقـاده، وال يمنـع مـن هذا من الطب الروحـاين، فيجـب 

اهللا وجهـه كـان أرمـد يف َما كـرَّاستعامل العالج، فقد ورد أن علي

حابة فوضع هلام عىل بعض الصملسو هيلع هللا ىلصإحدى عينيه، فدخل مع النبي 

فجعل عـيل يأكـل، ،والرطب من أمحى الفواكهطبًقا من الرطب، 

رمدان، فأراد أتأكل من هذا وأنت أرمد؟ أي يا عيلُّ: ملسو هيلع هللا ىلصفقال له 

فقال: يا رسول اهللا آكل من جانب العني عيل أن يضحك الرسول

ثم صادف أن دخال ضـيافة أخـرى .ملسو هيلع هللا ىلصفضحك النبيالسليمة،

مـن يـا عـيلُّ: ملسو هيلع هللا ىلصفوضعوا هلام السلق (والسلق بارد) فقال النبـي 

.ْبِصَأهذا َف
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خامتَه، وخلََّحرََّأإذا توضَّملسو هيلع هللا ىلصكان .60 حلَيته، وأدار املاَءَك َل

أصابع رجليـه بخنصـو،يهعىل مرفَق ره، وإذا توضـأ صـىلَّـَدَلَك

الصالة.ركعتني ثم خرج إىل

حتريك اخلاتم الضيق الذي يمنع وصول املاء فرض ال يصح 

حبَّالوضوء دونه، وإن كان اخلاتم واسًعا جيـري املـاء حتتـه اسـُت

رهتا سنة، ـحتريكه، وختليل اللحية الكثرية الشعر والتي ال ترى بش

ا رُهتـرى بَشُتويكفي يف الوجوب غسل ظاهرها. أما اخلفيفة التي

املاء إىل البرشة، وإبالغ املاء إىل املرفقني، ودلـك بد من إيصالفال

أصابع الرجلني، كل ذلـك مـن الفـرائض إن مل يصـل املـاء، وإن 

ســل، وصــل كــان ســنة، ومثــل الوضــوء يف هــذه األحكــام الُغ

ويستحب ملن توضأ أو اغتسل أن يصيل ركعتني.

النـاِسملسو هيلع هللا ىلصكان .61 النـاِس، وأكـرَم ، إذا خال بنسـائه َأْلـَني

اًما.ا بّساًكضّح

من األخالق الكريمة التي توجب األلفة واملحبة بني األهـل 

لينًـا كـريًامملسو هيلع هللا ىلصأن يكون الرجل بني نسائه وأهله كـام كـان النبـي 
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ملسو هيلع هللا ىلصومن تلطفه .بساًما، فإن النساء يملكهن الكرم واللني والبْرش

ال يوقظ النائم ويسمع أنه كان إذا دخل عليهم بالليل سلَّ م تسليًام

وأال يكون بخيًالفعىل املؤمن أن يتخلق هبذه األخالق،اليقظان،

جاًفا غليًظا عىل أهله، فإن ذلك ممـا يسـبب النفـور، أمـا إذا رأى 

ــه أن يغضــبـا خيــالف الشــشــيًئ ــد وهللارع فعلي أن يــوقفهم عن

عــن ذلــك:حــدودهم، وإال كــا كلكــم راع وكلكــم ن مســؤوالً

مسؤول عن رعيته.

(األخـري مـن رمضـان) شـدَُّرـْشإذا دخل الَعملسو هيلع هللا ىلصكان .62

أهَله.ِم ئزَره، وأحيا ليَله، وأيقَظ

ر ـشد املئزر كناية عن االجتهاد يف العبادة، وختصـيص العشـ

األخري ألن فيه ليلة القدر عىل أكثر األقوال.

يقول: أرِسـإذا ذملسو هيلع هللا ىلصكان .63 الشاَة لوا هبـا إىل أصـدقاِءَبَح

.خدجيَة

ملسو هيلع هللا ىلصأرسلوا هبا أي ببعضـها، وهـذا ُحْسـن عهـد مـن النبـي 

لزوجته خدجية الكربى ريض اهللا عنهـا التـي هلـا اليـد الطـوىل يف 
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يف بـدء ملسو هيلع هللا ىلصخدمة اإلسالم وتأسيسه، والرعايـة العظمـى للنبـي 

فدوًما يذكرها بخري ،ال ينسى هلا فضلهاملسو هيلع هللا ىلصحياته النبوية، فالنبي 

أصدقاءها حتى بعد مماهتا.ويربُّ

(أي من الصالة) مل يقعد إال بمقدار ما َملَّإذا َسملسو هيلع هللا ىلصكان .64

ومنك السـالُم يـا،يقول: اللهم أنت السالُم ذا اجلـالِلتباركـَت

واإلكرام.

الصُّملسو هيلع هللا ىلصكان .65 أكثَر حـديَث،امَتإذا َشِهد اجلنازَة وأكثـَر

نفِسه.

الصامت السكوت، أي أكثر السـكوت وحـديث الـنفس يف 

وعظـيم بعـده، وهـذا يـدل عـىل شـدة تيقظـهما أهوال املوت و

اعتباره.

َلـبِإذا َقِدَمملسو هيلع هللا ىلصكان .66 ثيابـعليه الوفُد أحسـَن ه، وأمـَرَس

أصحابه بذلك.ْلِع يَة
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ألن ذلك أرجى المتثال أمره، والعمل بإرشاده، وربـام كـان 

ذلك أهيب يف وجوه األعداء وأدعـى لكبـتهم، ويف هـذا إعـالء 

ية أصحابه عظامؤهم والذين عنـدهم لكلمة اهللا ونرصة دينه، وعل

الثياب احلسنة.

من أصحابه فقام معه قام معه فلم ملسو هيلع هللا ىلصكان .67 إذا لقيه أحٌد

عنه، وإذا َل هو الذي ينرصُف الرجُل حتى يكوَن أحٌدُهَيِقينرصْف

ه منه حتـى يكـوَنع يَدنِزه إياها فلم َيمن أصحابه فتناول يده ناوَل

هو الذي ينزع يده منه، أحًدا من أصحابه فتناول قَيوإذا َلالرجُل

هو الـذي ينزعهـا الرجُلعها حتى يكوَنه ناوله إياها ثم مل ينِزَنُذُأ

منه.

رَّـِسـقام معه أي وقف معه، وقوله: فتناول أذنه أي أراد أن ُي

ي أذنـه عـن فمـه نّحال يملسو هيلع هللا ىلصفمه من أذنه، فكان َبله حديًثا وقرَّ

خـالق، ومـن التواضـع وهذا من حماسـن األحتى يفرغ الرجل. 
النـاَسِقوخفض اجلناح للمؤمنني، كيف ال وهو القائل: وخـالِ

.سٍنَحٍقُلبُخ
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إليه مقدُمها.الشاِةأحبُّملسو هيلع هللا ىلصكان .68

ألنه أقرب إىل املرعـى وأبعـد عـن النجاسـة، وأخـف عـىل 
الـذي ال يدركـه إال ملسو هيلع هللا ىلصه بِّـاملعدة، وأرسع اهنضاًما، وهذا مـن طِ

ها، هم، فإهنم رشطوا يف جودة األغذية نفَعاُقذَّأفاضل األطباء وُح

وتأثريها يف القوى، وخفتها عىل املعدة، ورسعة هضمها.

مـن بز والثريـدمن اخلالطعام إليه الثريدأحبُّملسو هيلع هللا ىلصكان .69

احلَْيس.

يف املرق، وقد يكون معه حلم وقد ال يكون، الثريد هو الفتُّ

ويعجـن بالسـمن نزع منـه النـوى واحليس هو التمر أو العجوة ُي

ونحوه، ثم يدلك باليد حتى يبقـى كالثريـد. ومزيـة الثريـد عـىل 

غريه أنه كثري النفع، سهل املساغ، وبلوغ الكفاية منه برسعة اللذة 

والقوة.

أكثر مـا يصـوم االثنـني واخلمـيس، فقيـل لـه ملسو هيلع هللا ىلص كان .70

كلَّ ُتعَرُض اثنني ومخيس، فيغفـر لكـل مسـلم إال فقال: األعامُل
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صوم أيـام البـيض يف خِّفيقول: َأيِناملتهاجَر رومها، وكان ال َيَدُع

سفر وال حرض.

إال ملسو هيلع هللا ىلصكان .71 ال يأتيـه أحـٌد بالعيال، وكـان رحـيًام رحيًام

له إن كان عنده. وعَده وأنجَز

ا.وعيال غريه، وقوله: ال يأتيه أحد، أي يسأله شيًئأي عياله

القلوب َثأكثر دعائه: يا ُمَقلِّملسو هيلع هللا ىلصكان .72 قلبـي عـىل بِّـَب ْت

إال وقلُبـه بـني إصـبعني مـن  دينك، فقيل له فقال: إنه ليس آدمٌي

.ومن شاء أزاَغأصابع اهللا فمن شاء أقاَم

دعائهملسو هيلع هللا ىلصكان .73 َعأكثُر ال ال إلـه إال اهللا وحـدهفـَةَريـوَم

وهـو عـىل كـل يشء ،، بيده اخلـُريوله احلمُدرشيك له، له امللُك

قدير.

يف الدنيا َحَسـنًةنا نا آتِربَّ﴿عو هبادعوة يدأكثُرملسو هيلع هللا ىلص كان .74

َحَسنًة ، وكان يـذكر اهللا عـىل كـل ﴾الناِرنا عذاَبوِقويف اآلِخرِة

أحيانه.
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إنام كان يكثر من هذا الدعاء ألنه مـن اجلوامـع التـي جتمـع 

وحتوز مجيع اخلريات الدنيوية واألخروية، وقنـا عـذاب النـار أي 

كـل هللا أي بقلبـه وبلسـانه، عـىلبعفوك وغفرانك، وكان يـذكر ا

وقاعًدا ومضطجًعا، متطهـًرا أحيانه أي كل أوقاته وحاالته؛ قائًام

ن) وحمدًثا وجنًبا (فإن اجلنابة ال متنع الذكر، بل متنـع قـراءة القـرآ

.حتى كان الذكر جيري مع أنفاسه

َيملسو هيلع هللا ىلصكان .75 واجلمعة.يِنيف العيَدُهُسلَبله ُبْرٌد

قـال اإلمـام يتجمل به للوفود أيًضا.خرض، وكانأي رداء أ

عبـادة، ألنـه مـأمور بـدعوة ملسو هيلع هللا ىلصالغزايل رمحه اهللا: وهذا كان منـه 

اخللق وتـرغيبهم يف االتبـاع واسـتاملة قلـوهبم، ولـو سـقط عـن 

ظهر هلـم حماسـن أعينهم مل يرغبوا يف اتباعه، فكان جيب عليه أن ُي

إىل الظـاهر دون أحواله لئال تزدريه أعينهم، فإن أعني العوام متتد 

رائر. وأخذ من هذا احلديث بعض العلامء أنـه يسـن لإلمـام ـالس

والزينـة يوم اجلمعة والعيدين أن يزيد يف حسـن اهليئـة واللبـاس 
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ريض اهللا عنها: كان له ثوبان ديث الطرباين عن عائشةبحمستدال

فإذا انرصف طوينامها إىل مثله.،سهام يف اجلمعةيلب

َيَتنشَّله ِخملسو هيلع هللا ىلصكان .76 ف هبا بعـد الوضـوء. ويف روايـة رقٌة

منديل.

فال يكره التنشيف، كام ذهب إليه مجع من الفقهاء أخـًذا مـن 

وىل عدمـه، ألن التنشـيف هذا احلديث وغريه، وقال بعضهم: األَ

ي من أثر العبادة، وبقاؤه حممود، ألن ماء الطهارة يوزن كام كالتربِّ

كراهة.قال الزهري، إال لنحو شدة برد فال

أحـٍدقـوَلُلقَبوال َي)التهمة(ال يأخذ بالَقَرف ملسو هيلع هللا ىلصكان .77

عىل أحد.

ئق ال تثبـت بـالتهم مـع العـدل، وألن احلقـاملسو هيلع هللا ىلص وقوًفا منـه 

بد هلا من طرقها املعتربة.واألقوال، فال

ُـال َيَتَطملسو هيلع هللا ىلصكان .78 يتفـاءُل، وكـان ريَّ ب االسـَمُحيِـولكْن

احلَسَن.
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تفعله اجلاهلية؛ إذا أراد أحدهم سـفًرا أي ال يتشاءم بأمر كام 

ىض، وإن طار شـامًالـأو غريه نفر طائًرا فإن طار يمينًا استبرش وم

تشاءم وأعرض، وهذا من سخافتهم، فأهدره، وكان يتفـاءل أي 

فـإذا ، وهكـذا...حجـيُنيـا،: يا راشدن بالكالم احلسن مثليتيمَّ

سبحانه.هللاابن أراد أمًرا أحكمه وتوكل عىل اهللا حتسينًا للظ

أو َكِسـَلملسو هيلع هللا ىلصكان .79 الليل، وكـان إذا َمـِرَض قياَم ال َيَدُع

وُحيْيـيصىل قاعًدا، الليِل إذا وكان ينام أوَل آِخـَره، وكـان يقـوُم

الصاِرَخ. سمَع

أول الليل بعد صالة العشاء ألن النوم فيه أنفع للبدن وأقوى 

آخـره لألعضاء فتعطـى القـوى حظهـا مـن الراحـة، ويسـتيقظ 

ليعطيها حظها من الرياضة والعبادة، ويف آخر الليل حتل الرمحات 

العظيمة، فيكون يف ذلك غاية صـالح القلـب والبـدن والـدين. 

والصارخ هـو الـديك ألنـه يصـيح غالًبـا يف النصـف أو الثلـث 

للـه ويكـربه يل، فإذا سـمعه يقـوم فيحمـد اهللا وهياألخري من الل

للصالة بني يدي ربه مناجًيا لهويدعوه، ثم يستاك ويتوضأ ويقوم
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هـذا الوقـت ألنـه وقـت وخـصَّبكالمه، راجًيا وراغًبا وراهًبا.

هدوء األصوات والسكون ونزول الرمحات والتجليات اإلهلية.

وُيثِـَب، وكـان َيْقَبـيـالطِال َيـُردُّملسو هيلع هللا ىلصكان .80 اهلَِديـَة ُبيـُل

عليها.

اهلديـة للتحـابِّبوله، وقبـوليف َقَةألنه طيب الريح، وال منَّ 

هتادوا حتابوا، ويثيب عليهـا أي جيـازي لـيعلم ، فقد ورد:والتوادِّ

الكرم ولتقوى أوارص الصالت واملعاونة بني األمة. أما الصـدقة 

ال يقبلها، ملا فيها من معنى الذل والـرتحم، ولـذا ورد: ملسو هيلع هللا ىلصفكان 

إنا آل حممد ال حتل لنا الصدقة.

النساَءملسو هيلع هللا ىلصكان .81 النسـاَءال ُيصافُِح ُيبايُع يف الَبْيعِة، ولكْن

بالكالم.

ريعه ألمتــه، فيــُدـومــن تشــملسو هيلع هللا ىلصوهــذا مــن عفــة الرســول 

وقـد س وال تصافح يد النساء األجنبيات.اء ال متاء األعّفـالرشف

أشد قال العلامء: حيرم مس األجنبية ولو يف غري عورهتا ألن املسَّ

ء يف البيعة بحائل مل خطًرا من النظر، والقول إنه كان يصافح النسا
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يصح؛ ففي البخاري عن عائشة ريض اهللا عنها قالت: كان النبـي 

يـَدملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا يُدْتقالت: وما مسَّ،يبايع النساء بالكالمملسو هيلع هللا ىلص

للمرأة التي كانـت يف صـفوف ملسو هيلع هللا ىلصوقال يملكها.امرأة إال امرأًة

أي لت له: يا رسـول اهللا أال تصـافحنا؟النساء املبايعات والتي قا

إين ال أصـافح النسـاء، :ملسو هيلع هللا ىلصفقال يف مبايعتنا كام تصافح الرجال،

إنام قويل ملئة امرأة كقويل المرأة واحدة.

ــلمني ذوي ا ــىل املس ــفع ــذا، ـلش ــوا ه ــدين أن يفهم رف وال

ب واألمحــاءعنــد االجتامعــات بــني األهــل واألقــاروبخاصــة

-بـل وصـارت عـادًة-صحاب وزوجـاهتم، فقـد كثـرت واأل

بل وأكثر منهـا مـن قبـيح العـادات املسـتوردة مـن املصافحات، 

األجانب أعداء األخالق والرشف والـدين. وليعـودوا إىل أكـرم 

وهي األخالق اإلسالمية والشامئل ؛األخالق وأعظمها وأعالها

املحمدية كي يعود هلم عزهم ونرصهم وقيـادهتم ألهـل األرض 

قلوَبأمجعني. اللهم نوِّ ـْر عقوَلنا ويقِّ ـْظ أخالَقنـا وحسِّ كـي ،نـاْن
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،رف أسـوتناـيف الشـيف كل يشء والسـيام ملسو هيلع هللا ىلصنجعل نبينا حممًدا 

وأصحابه قدوتنا آمني يا رب العاملني.

له بالسِّملسو هيلع هللا ىلصكان .82 راج، ـال يقعد يف بيت مظلم حتى ُيضاَء

عند الصبح.وكان يكره الرساَج

رشعها ألمته، فقـد يكـون يف البيـت أو يف ملسو هيلع هللا ىلصهذه يقظة منه 

ظلم بعض احلرشات أو غريها من املؤذيات التـي تكـون املكان امل

راج ـيف البيوت، أو يشء يرضه دعسة اإلنسان، فـإذا أيضء بالسـ

ليأمن رش النار، وثانًيـا ألن أوًالوم؛قعد، لكنه كان يطفئه عند الن

النوم يف الظالم هو أصح لألبدان والعيون، كام ثبـت ذلـك طًبـا، 

راج بـل ـلسـفال حاجـة إىل االصبح وهو وقت العبادةفإذا قرب 

فلذا كان يكرهه.؛ربام كان إرساًفا

أحًدا يف وجهه بيشء َيْكَرُهه.ملسو هيلع هللا ىلصكان .83 ال ُيواِجُه

وألن مشافهته قد تـؤدي إىل خطـر عظـيم، ملسو هيلع هللا ىلصلكثرة حيائه 

أو رغبة عنه يكفر، ويأبى امتثاله عناًداملسو هيلع هللا ىلصفإن من يكره أمر النبي 

ففـي ؛خمافة نزول العذاب العـاّما أيًضا . وقد يكون فيههللاأعاذنا ا
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، ولكن كان ألجل أن ينفذ ملواجهة كل املصلحة والرمحة منهترك ا

ن كـذا ما بال أقوام يفعلو:األمر املرشوع يعرض تعريًضا، فيقول

حًقـا ملسو هيلع هللا ىلصويتـوب املـذنب، فهـو لخ فريجـع املخـالفإوكذا... 

صاحب األسلوب احلكيم، وهو صدًقا حامل القلب الرحيم.

َدَمإحداهن أن تنام أن َحته إذا أرادْتيأمر نساَءملسو هيلع هللا ىلصكان .84

ثالًثا وثالثني، وُتَكبِّبِّـثالًثا وثالثني، وُتَس ثالًثا وثالثني.ـَح َر

هذه الكلامت هي الباقيات الصاحلات يف تفسري ابـن عبـاس 

عنـَدخـٌريالصـاحلاُتوالباقيـاُت﴿ريض اهللا عنهام لقوله تعاىل: 

التحميد والتسبيح وهذا ).46(الكهف، ﴾أمًالثواًبا وخٌريَكربِّ

وربـات األشـغال أرباب األعامل الشاقة،كام ورد،والتكبري يفيد

أراد ذلـك ملسو هيلع هللا ىلصالبيتية املتعبـة، ويكسـبهم راحـة، فلعـل الرسـول 

فقد ورد يف بعض طرق احلـديث مـا حاصـله أن فاطمـة ؛لنسائه

الزهراء ريض اهللا عنها كانـت كثـرية األشـغال يف بيتهـا، فكانـت 

فوق شؤوهنا البيتية املعلومـة لكـل بيـت ذي زوج وأوالد، يزيـد 

عليها الطحن والعجن واخلبز، وكذا طحن العلف للخيل، وكان 
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وكـان عـيل ،فانم اهللا وجهـه فارًسـا وكـذا لـوازم الضـيكرَّعيلٌّ

مضياًفا كريًام، فكانت تتعاطى مجيع هذه األعامل بنفسها، وهكـذا 

حتى دملت يداها، وأشفق عليها زوجها عيل، فقـال هلـا: اذهبـي 

) فإنـه يأتيـه اخلـدم، فـاطلبي خادًمـا، ملسو هيلع هللا ىلصإىل أبيك (يعني النبـي

فذهبت فلم جتده، فذكرت ذلك لعائشة ريض اهللا عنها، فلام جـاء 

ألعطيها فقال: ما كنُتملسو هيلع هللا ىلصعائشة قضيتها للنبي ذكرت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وأدع فقراء املهاجرين يتضورون جوًعا، ثم ملا صىل صالة العشاء 

هلا فذهب إليها، قالت فاطمـة ريض بنته فاطمة رقَّقضيَةَروتذكَّ

فأردنا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا اهللا عنها: فلام أن أخذنا مضجعنا دخل علينا رسوُل

يننا يف الفـراش ووضـع إحـدى ودخل ب،كامأن نقوم فقال: مكاَن

كام عىل لُّ، ثم قال: أال أُده الثانية عيلَّورجَلرجليه عىل زوجي عيلٍّ

فقـال: إذا أويـتام إىل ،هللالكام من خادم؟ قلنا: بىل يا رسـوَلخٍري

ا ثالًثـا حا ثالًثا وثالثني، وامحدا ثالًثا وثالثني، وكربِّفراشكام فسبِّ

لكام من خادم. فقيل لعيل كـرم اهللا وجهـه: وثالثني، فذلكام خٌري

قـال: ال، قيـل: وال يـوَم؟ملسو هيلع هللا ىلصها من النبـي ها منذ سمعَتهل تركَت
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مكان قرب الرقة بشاطئ (وصفني ني؟ قال: وال يوم صفني.ّفِص

الفرات كانت به الوقعة العظمى واحلرب املشؤومة).

ــزوُرهم، ويعــوُدملسو هيلع هللا ىلص كــان .85 املســلمني وي ــأيت ضــعفاَء ي

جنائَزهم.مرضاهم،  ويشَهُد

وهذا من تواضعه هلم، ومن تلطفـه وعطفـه علـيهم، وكـان 

فيطلـب ويسأله كيف حاله.يدنو من املريض، وجيلس عند رأسه

يتخلق هبذه األخالق، وإن بلغ ما بلغ من القدر أن من كل مسلم 

أعظم اخللق قدًرا ورفعة، ومع ذلك كـان ملسو هيلع هللا ىلصالنبي والرفعة، فإن

يفعلها، وحيرص عليها.

من حليتِه من عرِضها وطوِهلا.ملسو هيلع هللا ىلصكان .86 يأخُذ

والطـول املفـرط من التدوير؛ ألن االعتدال مطلوبلتقرب

ويف البخاري: كان ابن عمـر ويطلق ألسنة املغتابني.ه اخللقةيشو

ـَذَخـَأَلَضعىل حليته فام َفقبَضأو اعتمَرإذا حجَّ ه. ويف ه، أي قصَّ

بعض السلف يقبض عىل حليته املناوي عىل اجلامع الصغري: وكان 

فيأخذ ما حتت القبضة. وقد ورد يف املنع من حلق اللحى مجلة من 
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منهـا: احفـوا ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث الثابتة يف البخاري وغريه عن النبـي 

وا ألهنـم كـان؛ومنها: خالفوا املجوس،وأعفوا اللحىالشوارب

وا الشـوارب ومنهـا: جـزُّرون حلاهم ويطولون الشوارب،ـيقص

ومنهـا: وا الشوارب وأعفوا اللحـى، صُّاللحى، ومنها: ُقوأرخوا

والنصـارى، هوا باليهود بََّشوال َت،وا الشوارَبزُّأعفوا اللحى وُج

الشـارب، صَُّقـ) أي من سنن األنبياءمن الفطرة (ٌرـ: عْشومنها

األظفـار، املـاء، وقـصُّ، واستنشـاُقاللحيـة، والسـواُكوإعفاُء

العانة، اإلبط، وحلُقألصابع)، ونتُفالرباجم (مفاصل اُلوغْس

املاء، أي االستنجاء به.وانتقاُص، واخلتاُن

وقد اختلف أقوال الفقهاء وآراؤهم أخًذا مـن هـذه األدلـة، 

فذهب مجهورهم ويف مقدمتهم األحناف إىل حتريم حلق اللحـى، 

وذهب القليل منهم ويف مقدمتهم أكثرية الشافعية إىل كراهة حلق 

اجلميع قد اتفقوا ومل خيتلفـوا يف أن هـذه الشـميلة اللحى. ولكن

الكامـل، وأهنـا صـفة كـامل ورجولـة، وأن ملسو هيلع هللا ىلصهي صفة النبـي 

حلقها بغري عذر صفة نقصان وأنوثـة، وأن اللحيـة مـن الطبيعـة 
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الفارقة يف أصل خلقة اإلنسان بـني الرجـال والنسـاء، حتـى ويف 

لبونه والـديك خلقة غري اإلنسان؛ فاألسد له فارق يف وجهه عن 

ه رسمة يف صـدره متيـزه له عرف يفرقه عن دجاجته والعصفور ل

..وهكذا.عن عصفورته

ومما يروى أن عائشة الصديقة ريض اهللا تعـاىل عنهـا كـان يف 

باللحى. هـذا وإننـا نسـأله الرجاَلَنبعض حلفها: ال والذي زيَّ

ا تعاىل أن يرصف عنا الضعف والشيطان واهلوى، وأن يرزقنا ذوًق

.حلالوة سنة املصطفى

إىل اَململسو هيلع هللا ىلصكان .87 رُبه يرجـو ـباملـاء فيشـطاهر َفُيْؤَتىَيبَعُث

املدينِة أهِل جاَءه َخَدُم أيدي املسلمني، وكان إذا صىل الغداَة بركَة

فيه. يَدُه بآنيتهم فيها املاُء، فام ُيؤتى بإناء إال َغَمَس

للوضـوء، أي كـان التي فيها آنية املياه املعدةةكناملطاهر األم

يرشب من املـاء الـذي أخـذ منـه املتوضـئون لطهـارهتم، ومـس 

أيدهيم، (وليس املراد املاء املستعمل يف الوضوء) يفعل ذلك تربًكا 

إنَّ﴿: ، قـال تعـاىلهرين للعبادة، وهذا رشف عظيم هلمبآثار املتط
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، وكـذا )222(البقرة، ﴾ريَنهَِّطَتاُملبُّـِحـوُيابِنيَالتوَّبُّـِحـُياَهللا

كان الصحابة يتربكون بآثاره، بل هم أوىل منه حلاجتهم إليه دونه، 

ولكن الكامل يقبل زيادة الكامل. فريسلون إليه آنية املاء فام يـؤتى 

نه بمواليدهم الصـغار بإناء إال غمس يده فيه، وكذلك كانوا يأتو

يـث وحينكهم ويدعو هلم. ويؤخذ مـن هـذه األحادليربك عليهم

الثابتة أن التربك بالصاحلني وبآثارهم ثابت ونافع، وال ينكـره إال 

جاهل أو مكابر.

يَدَيَتَيمَّملسو هيلع هللا ىلصكان .88 بالصعيِد، فلم َيْمَسـْح يـه ووجَهـه إال ُم

واحدًة. مرًة

أو أو هو الرتاب، فيتيمم فاقد املـاء الصعيد هو وجه األرض

بالرتاب كام ذهب إليه الشافعية العاجز عن استعامله كمرض مثًال

للخالف، أو يتـيمم بكـل ومن قال بقوهلم، وهو األفضل مراعاًة

ما كان من جـنس األرض كـاحلجر والـبالط ولـو مل يكـن عليـه 

تراب، وهذا أيرس كام ذهب إليه األحناف ومن قال بقوهلم. فـإذا 

أراد أن يتيمم نوى الطهارة، ثم وضع كفيه عىل الرتاب أو احلجـر 
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يه مرًةكفََّعمستوعًبا، ثم وَضه مرًةوجَهبل هبام ويدبر، ثم مسَحْقُي

مسـتوعًبا أيًضـا، مـرًةِنيَقرَفيديـه إىل املِـكاألوىل، ثم مسـَحثانيًة

ات كالوضوء، بل الزيادة عىل املرة مكروهـة املّروليس فيه تثليُث

التكرار.تستوعب املسحة األوىل فال بأس يف باتفاق، إال إذا مل

يمينَـملسو هيلع هللا ىلصكان .89 ووضـوِئه وثيابـجيعـُل بـِه وُرشْ ه ه ألكلـِه

ملا ِسوىوأْخِذِه ذلك.وَعطاِئِه؛ وِشَامَلُه

مثـل املصـافحة ريفـفكل ما كان من باب التكـريم والتشـ

فهو باليد اليمنـى، وكـل مـا كـان واألكل والرشب والوضوء...

الشامل، فام أمجل هـذه بعكس ذلك كامتخاط واستنجاء فهو باليد

ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث الذي بعده أنه وكذلك.ملسو هيلع هللا ىلصالقسمة من النبي

كان حيب التيامن يف شأنه كلـه: يف طهـوره (الغسـل والوضـوء) 

له (لبس النعل وهـو احلـذاء، ومثـل هـذا لـبس اجلرابـات) وتنعُّ

يفيد أنه لو عجـز »ما استطاع«:هح شعره)، وقولـله (ترسيوترجُّ

عمـَل؛ةلَّـكأن كان يف اليمنـى أو يف الشـامل ِع؛عن هذا الرتتيب

حسب استطاعته، وال خمالفة يف ذلك.



األحكام املرضية من الشامئل املحمدية

53

يف َطملسو هيلع هللا ىلصكان .90 مـا اسـتطاَع ِهِلـوتنعُِّهوِرُهـُحيِب التيـاُمَن

.ِهكلِِّه، ويف شأنِِهِلجَُّروَت

يف اِحلَيْسَتِحبُّملسو هيلع هللا ىلصكان .91 (البساتني)، وكان يطاِنالصالَة

إىل اخلرضة واملاء اجلاري.ُيعجبه النظُر

ًها هلذا االستحباب: مثل اخللوة عن النـاس، ذكر العلامء أوُج

أو حلــول بركــة الصــالة يف ثــامر البســاتني؛ ألن الصــالة جتلــب 

عليهـا ال طْربْصـوْابالصـالِةَكأهَلـْرـُمـوْأ﴿الرزق، قال تعاىل: 

أو )،132(طـه، ﴾ ىَوْقـللتَّوالعاقبـُةَكُقـرزًقا نحن نرُزَكسأُلَن

اإلكرام للمزور بالصالة يف مكانه، إىل آخر هذه األوجه. وهذا ال 

ينايف أفضلية الصالة يف املسـاجد، ألن مـا تقـدم هـو يف الصـالة 

رت وكـان املصـيل يف تلـك ـالنافلة، أو هو يف الفريضة التي حض

رة ـهر؛ ألن اخلضـلخ فهو ظاإ. . أما قوله: وكان يعجبه..ةكناألم

يج جعله اهللا سبحانه من ألـوان ثيـاب أهـل اجلنـة، واملـاء لون هب

اجلاري من صفات أهنار اجلنة، وقال قائلهم: ثالثـة تـذهب عنـا 

احلزن، املاء واخلرضة والشكل احلسن.
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عـىل ملسو هيلع هللا ىلصكان .92 ويقعـداِن يلعباِن واحلَُسُني يصيل واحلََسُن

ظهِره.

ألوالد والذرية، ولذا جاء يف باملسو هيلع هللا ىلصهذا من كامل شفقة النبي 

له، أي فليتصاغر له بلطـف احلديث: من كان له صبي فليتصاَب

ولني ليفرحه. ومن لطيف ما ورد كام سمعته من بعـض أسـاتذيت 

فـرأى ملسو هيلع هللا ىلص ا كرم اهللا وجهه دخـل مـرة عـىل النبـي الثقات أن علي

ملسو هيلع هللا ىلص واحلسني ريض اهللا عنهام قـد ركبـا ظهـر النبـي سَنيه احلولَد

بقولـه: ونعاممهـا ملسو هيلع هللا ىلص كـام، فأجابـه مجُلُلَمـاجلََمْعمداعًبا: نِفقال 

... املراح يف املـزاح للغـزي فهـو:أيًضا. أما الذي رأيته يف كتاب

عـىل واحلسـُنيواحلسـُنملسو هيلع هللا ىلصعىل النبـي وعن جابر قال: دخلُت

كام ونعـم مجُلُلَميش هبام عىل أربع ويقول: نعم اجلَـظهره وهو يم

أنتام. إىل آخر ما ورد يف السنة املطهـرة مـن وافـر لطافتـه العدالِن

باألوالد وعظيم رمحته.
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النْحـر، َيغملسو هيلع هللا ىلصكان .93 الِفْطِر، ويوَم اجلُُمَعِة، ويوَم يوَم َتِسُل

َعَرَفَة، وكان ُيَقلِّ أْظفاَره وَيُقصُّويوَم أن ُم قبـَل اجلمعِة شارَبه يوَم

بر إىل الصالِة، وكان ُيعَرُف إذا أْقَبَل.َيروَح الطيِب يِح

لذا كان الغسل يف هذه األيام سنة ألداء العبادة عىل أتم وجه 

من النظافة، وألهنا أيام جتمع املؤمنني يف أرشف البيـوت وأطهـر 

املنازل، فال يتأذى أحد منهم برائحة كرهية من أحد، ولـذا طلـب 

من كل واحد أن يتنظف؛ فيقلم أظفاره ويقص شـاربه ويتطيـب 

أحسن وأنظف ما عنده من الثياب.ويلبس

كلُِّمهم من احلُمَُّيعلِّملسو هيلع هللا ىلصكان .94 ها أن يقولـوا: ى واألوجاِع

اهللا الكبري، أعوذاب َنّعكلِّ، من رشِّالعظيمهللاباسِم ، ومـن ارِعْرٍق

.النارَحرَِّرشِّ

هذا من الطب النبوي الـذي يلزمـه االعتقـاد الصـادق، وال 

يمنع من تعـاطي العـالج العـادي، كـام سـبق رشحـه يف بعـض 

الشامئل، والعرق النعار هو ما يتفجر منه الدم، أو هـو مـا يرتفـع 
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ف أو ارتفـاع و ما يعرب عنه الطب احلـديث بـالنزدمه ويعلو، (وه

الضغط).

عىل ُرُطملسو هيلع هللا ىلصكان .95 أن يصـَيل، فـإن مل تكـْنباٍتُيْفطُِر قبَل

من ماٍء، وكان  َحَسا ُحُسواٍت َفتمراٍت، فإن مل تكن متراٍت رطباٍت

وال غُريه. طعاٌم املغرِب عن صالِة ال ُيلهيِه

يف هذا احلديث أنه يندب للصائم أن يسارع إىل اإلفطار قبـل 

الصالة، ولكن يفطر عىل يشء يسري، واألفضـل أن يكـون حلـًوا 

طًبا، (وهو الناضج من ثمر النخل) فإن مل يكن فتمًرا وأن يكون ر

(وهو اجلاف من ثمر النخل) وأن يكون وتًرا، وإال فعىل قليل من 

رع يف صـالة املغـرب، وبعـدها يعـود إىل ـاملاء، ثم بعد ذلك يشـ

ــرب،  ــالة املغ ــأخري ص ــن ت ــهم م ــه بعض ــام يفعل ــام، ال ك الطع

النجـوم، فـإن وخصوًصا يف رمضان إىل قرب العشاء أو اشـتباك 

ذلك مما يكره حتريًام، وعىل بعض األقوال لغري األئمة األربعـة، ال 

فليسـمع هـذا .ذاكتصح صـالة املغـرب ألنـه ذهـب وقتهـا إذ 

شـهر رمضـان ه بعض من يؤخرون صالة املغرب طـوالوليعلم
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ه. وهكذا فإن صـالة واحـدة يف أثنائمن أجل طعامهم وحديثهم 

أولــه إىل آخــره (يف (وهــي فــرض) تعــادل شــهر رمضــان مــن

الفرضية).

بوجِهه وحديثِـه عـىل رشِّملسو هيلع هللا ىلص كان .96 ـُيقبُِل َيَتألَّ ُفُهـالقـوِم

بذلك.

يف بعض أحيانـه ملسو هيلع هللا ىلصهذه سياسة نقية حممدية، كان يستعملها 

مع نفر من األشـخاص الـذين كـانوا مـن املرتفعـني، والرؤسـاء 

ملسو هيلع هللا ىلص املتسلطني، ومن األعراب األجالف اجلاهلني، فكان الرسول 

يســتعمل معهــم هــذه السياســة احلكيمــة، يتــألف هبــا قلــوهبم، 

ولريغــبهم يف حماســن ديــن اإلســالم وليحبــبهم بــأخالق أهــل 

هلذا كـان يـبش يف وجـوههم، ويقبـل بكالمـه وحديثـه ؛اإليامن

اه اهللا تعاىل ما أراد، فكل هؤالء أو أكثرهم تركوا طعليهم، وقد أع

لوا عىل الرسول وحتلـوا هذا الشموخ اجلاهيل وهذا العنفوان وأقب

بحلية اإليامن. ففي البخاري وغريه: عن عائشـة ريض اهللا تعـاىل 

عنها أن عيينة بن حصن الفزاري (وكان يقال له األمحـق املطـاع) 



األحكام املرضية من الشامئل املحمدية

58

فلام علم بـه قـال: ائـذنوا لـه فبـئس أخـو ،ملسو هيلع هللا ىلصاستأذن عىل النبي 

يف وجهه وانبسط إليـه وأالن ملسو هيلع هللا ىلص النبيَُّقالعشرية، فلام جلس تطلَّ

مـا قلـَتاهللا قلَتله القول، فلام خرج قالت له عائشة: يا رسوَل

ني متـى عهـدتِإليه، فقال: يا عائشـُةله القول وانبسطَتثم ألنَت

النـاُسُهَكَرَتْنالقيامة َميوَمالناس عند اهللا منزلًةإن رشَّا؟اًشفّح

نـا يف وجوه قـوم وقلوُبشَُّبنَ ه. ويف بعض الروايات: إنا َلرشِّقاَءاتِّ

هم.تلعُن 

أصحاَبه باملوِعظة.َيَتَخوَّملسو هيلع هللا ىلصكان .97 ُل

ا بعد وقـت، لـئال يسـأموا يتخول أصحابه أي يتعهدهم وقًت

بن مسعود ريض اهللا عنه هللاففي البخاري وغريه أن عبداويملوا؛

يف كل مخيس، فقال له رجل: يـا أبـا عبـدالرمحن كان يذكر الناَس

نـي مـن ذلـك أين ا إنـه يمنُعقال: أَم،يومنا كلَّأنك ذكرَتُتْدِدَوَل

نا ُليتخوَّملسو هيلع هللا ىلصكم باملوعظة كام كان النبيُُّلكم، وأين أختوَّلَِّمأن ُأُهَرأْك

أسـلوب حسـن للمتعلمـني ملسو هيلع هللا ىلصالسآمة علينا. وهذا منه هبا خمافَة

كي ينتفعوا باملواعظ التي تلقى عليهم وال تذهب هدًرا، ويؤخـذ 
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العلامء والوعـاظ أن يتحـروا يف وعظهـم وإرشـادهم منه أن عىل

أوقــات الفــراغ والنشــاط، كاملجتمعــات يف املســاجد والبيــوت 

يكـون والسيام مواسم العبـادة واأليـام الفاضـلة التـي؛وغريها

ملـواعظ؛ فتقـع مـنهم املوقـع الناس متأهبني للسامع مشوقني إىل ا

والعلم والعمل.احلسن وتعطي ثمرهتا املرجوة يف السامع واحلفظ 

مـا يعمـُلملسو هيلع هللا ىلصكان .98 نعَله، وَيْعَمـُل ثوَبه، وَخيِْصُف ُخييُط

يف بيوِهتم. الرجاُل

للتواضع وترك التكرب، وترشيف للمهـن ملسو هيلع هللا ىلصهذا إرشاد منه 

وأرباهبا، حيـث ال حتتقـر األعـامل وال الصـناعات، مهـام كانـت 

وضيعة بحسب ظاهرها، فهي رشيفة بحسـب حقيقتهـا وعمـوم 

وما شاكلها من املهـن التـي اخلياطة والسكافة والصباغةعها؛ فنف

حيتاج إليها النـاس تـوازي الصـياغة والطبابـة والتجـارة، حتـى 

رب ـالسفارة واإلمارة والوزارة وما شاهبها يف النفـع العـام. فضـ

أروع األمثال يف رفع قيمة العمـل والعـامل؛ فخـاط ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ثـم رشع العمـل ثوبه، وخصف نعله أي خرز حذاءه وأصـلحه. 
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لألهـل بالعيـال، ومعونـًةالبيتي (عندما تدعو احلاجة إليه) رمحًة

،ن رجال ونسـاءمالبيت عن عمل األغرابوليستغنَي،والنساء

يلـة الكربيـاء. فصـىل اهللا عليـك يـا مـن ر النفوس مـن رذوليطهِّ

هبذه الشميلة عمل العامل وكنت قدوة للعاملني، وأنلـت فَترشَّ

بيوهتم لقب املتواضعني، وسبحان من قال يف شامئلك: ينني يفِعاُمل

َعظْيٍمإنََّو﴿ ُخُلٍق َلَعَىل .)4(القلم، ﴾َك

آيًة: ُيقطِّملسو هيلع هللا ىلصكان .99 ﴾العاملَنيربِّهللاِاحلمُد﴿ع قراءَته آيًة

صوَته بـالقراءة ثم يقف، وكان َيُمدُّ﴾حيِمالرَّمحِنالرَّ﴿ثم يقف، 

ا.مد

اآليات بنفس واحد كام ُلوال يِصأي يقف عند آخر كل آية،

رعة والعجلـة التـي قـد ـيفعله بعضهم؛ ألن هذا الوصل من الس

يف معاين اآليات، وعنـدها يفقـد القـارئ والتفكرتذهب بالتدبر 

ملسو هيلع هللا ىلصواملصيل احلضور والتجيل واملقصود من القـراءة، وكـذا كـان 

قبل أن يقف عند آخر اآلية يمد صـوته بـالقراءة مـًدا ثـم يقـف، 
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وهذا مـا يسـميه أهـل التجويـد يف بعـض اآليـات مـًدا عارًضـا 

للسكون.

يف الصالة.ملسو هيلع هللا ىلصكان .100 التثاؤَب َيْكَرُه

ي والفتـور وينبعـث غالًبـا عـن ألن التثاؤب ينشأ عن التمّط

يض إىل التكاسـل عـن العبـادة واجلالـب ـاالمتالء من الطعام املف

فاتـه فنـام كثـًريا كثًريا رشب كثًريا للنوم. وعن هذا قيل: من أكل

خري كثري. ويطلب ممن غلبه التثاؤب أن يكظم مـا اسـتطاع، وأن 

رى عىل فمه وال يرفع صوته. ففي البخـاري ـيضع ظهر يده اليس

قال: إذا تثاءب أحدكم فليضع يـده عـىل فيـه ملسو هيلع هللا ىلصوغريه أن النبي 

(أي فمه) فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. ويف رواية: التثـاؤُب

كم أحَدفإنَّ،ه ما استطاَعدَُّرـَيكم فْلأحُدإذا تثاءَب، فمن الشيطاِن

. وقال مسلم بـن عبـدامللك: منه الشيطاُنَكِحَض)اـه(إذا قال: 

قط، وإهنا من عالمة النبوة (فائـدة لـدفع التثـاؤب نبيٌّما تثاءَب

د املحتار عـىل الـدر ربة)، قال العالمة ابن عابدين يف حاشيته جمرَّ

رأيت يف رشح حتفة امللوك املسمى :األول: فائدةاملختار يف اجلزء
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هبدية الصعلوك ما نصه: قال الزاهدي: الطريق يف دفـع التثـاؤب 

أن خيطر بباله أن األنبياء عليهم الصالة والسالم مـا تثـاءبوا قـط، 

، قلـت: وقـد )ـاه(بناه مراًرا فوجدناه كذلك قال القدوري: جرَّ

جربته أيًضا فوجدته كذلك.

يف الملسو هيلع هللا ىلصكان.101 يمينًـا وشـامالً، وال َيلـويَيْلَحُظ صالِة

ظهِره. ُعنَُقه خلَف

. التفـات 1ر الفقهاء أن االلتفات يف الصالة ثالثة أنواع:ذك

. والتفات مكروه 2،مفسد للصالة وهو حتويل الصدر عن القبلة

. والتفـات مكـروه 3،وهو التفات الوجه وحده عن القبلةحتريًام

ره وحلـظ ـل املصـيل بصـتنزًهيا وهو التفات البرص فقط، فإذا حوَّ

ُك ذلك تنزًهيا، لرتكه النظر املستحب وهو نظره يف َهِريمينًا وشامالً

حال القيام إىل موضع سجوده ألنـه مـن دواعـي اخلشـوع، فـإذا 

وذهــب خشــوعه، القلــُبَتتُِّشــرًةـويســر يمنــًةـت البصــشــتَّ

وإىل ظهـر ،ب للمصيل أن ينظر إىل موضع سـجوده قـائًامفيستح

،ره (ركبتيه) قاعًداْجوإىل ِح،وإىل أرنبة أنفه ساجًدا،قدميه راكًعا
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يف أتـم ملسو هيلع هللا ىلصًام. وهكذا كانت صالة النبي وإىل منكبيه (كتفيه) مسلِّ

أما إذا دعـت حاجـة يف بعـض األوقـات إىل أن يلحـظ خشوع.

املصيل ببرصه كأن يلحظ إنساًنا ينتظر جميئه كان جائًزا بال كراهـة 

فقد ورد أنه بعث فارًسا طليعة إىل العـدو ثـم ؛ملسو هيلع هللا ىلصكام فعله النبي 

عب الـذي رشع يف الصالة، وجعل يلحظ فيها إىل الطريق أو الِش

ىل اء جيـوز لإلمـام أن يلحـظ إجتيء منه الطليعة. ولذا قال الفقهـ

يقعد أم يقوم إذا اشتبه عليه األمر.املصلني ليسرتشد كم صىل أو أ

وهو صائٌم.ملسو هيلع هللا ىلصكان .102 باإلثِمِد يكتِحُل

هذه الشميلة عىل أن الكحل ومثلـه كـل مـا يـدخل يف ْتدلَّ

العني كالقطرة ال يفسد الصوم، كام ذهـب إليـه مجهـور الفقهـاء، 

وعللوه بأنه ال منفذ من العني إىل جوف اإلنسان، واملفطر إنام هو 

الداخل من طريق طبيعي كالفم واألنـف والـدبر، وال عـربة بـام 

سـل ال هـذا فالُغيدخل من طريـق املسـام واالمتصـاص، وعـىل 

غتسل بربد املـاء ووصـوله إىل جوفـه.املولو أحسَّيفسد الصيام

رهبا ـوعن هذا األصل حكم الفقهاء بـأن إبـرة الـدواء التـي يضـ
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الطبيب أو غريه يف جسم الصائم ال تفسد الصيام سواء كانـت يف 

ق املعتـاد، العضل أو يف العرق؛ ألهنا تدخل اجلسم من غري الطري

إبـرة إىل ما بعد اإلفطار مساء، وبخاصةأن تؤخرولكن إن أمكن

فهو أحسن ألنه من باب الورع واالحتياط.،قْرالِع

وال َيَمسُّملسو هيلع هللا ىلصكان .103 ُكـُهماًء، وكـان ُيدِرينام وهو ُجنٌُب

ويصـوُم، وكـان ُيصـبُح فيغتسـُل ُحُلٍم من غِري يف رمضاَن الفجُر

ثم ال ُيفطُِر ال من ُحُلٍم وال َيقِيض.ُجنًُبا من ِمجاٍع

مـن ة اإلسـالمية أهنـا متتـاز عـىل غريهـا ـمن حماسن الرشيع

ها عىل أهلها، ومن مجلة تيسـريها الرشائع يف تيسريها وعدم حترجي

وهـي أنـه جيـوز بياًنا للجواز؛ملسو هيلع هللا ىلص هذه الشميلة التي فعلها النبي 

م للجنب أن ينام وال يغتسل حتى الصباح، فإذا أصبح اغتسـل ثـ

ا احلكم يف رمضـان ويف أي صـوم كـان؛هذجيري وكذلكصىل.

إذا قام للسحور أيًضا بياًنا للجواز، فيجوز للمؤمن ملسو هيلع هللا ىلصفقد فعله 

ولـو أذن الفجـر، وال رع يف الغسلـثم يشوهو جنب أن يتسحر

فساد لصيامه، فيغتسل ويصيل حتى ولو مل يدرك الصالة حـاًرضا 
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ه صحيح. ومثل ذلك إذا نـامبعد الشمس، وصومصالها قضاًء

ألن ريه فاحتلم يغتسل وال فساد لصومه؛يف رمضان أو يف غهناًرا

بة تنايف الصالة وال تنايف الصوم.اجلنا

به هلذا بعض النـاس الـذين يظنـون أن الصـوم يفسـد ـفلينت

أن اجلـامع يف باالحتالم، وهو خطأ، كام أخطأ بعضهم أيًضا فظنَّ

م بعـد م ثالنهار ال يفسد الصوم، فتسحر يف رمضان ونوى الصيا

ا وجامعها (ال حياء يف الدين) ظانـأن صىل الصبح نام مع زوجته

له أن الصوم قد فسد نُتني وبيَّأن اجلامع ال يرض الصوم، وملا سأَل

فلينتبه هلذا، فـإن اجلـامع يف عجب وقال: إننا مل نأكل ومل نرشب.ت

كر الصـوم حمـرم وكبـرية رمضان بعد الفجر، أو يف النهار مع تـذ

العلامء عىل كل من الرجل والقضاء والكفارة بإمجاع اإلثمتوجب 

حلديث األعرايب الذي جامع زوجته يف رمضان ثـم جـاء واملرأة؛

فقال له: ومـا ،وأهلكُتاهللا هلكُتوقال: يا رسوَلملسو هيلع هللا ىلص إىل النبي 

عـىل أهـيل يف رمضـان إىل آخـر احلـديث، ؟ قال: وقعُتَكأهلَك

. أمـا إذا )البخاري ومسلم وغريمهارواه (مه وأمره بالكفارة.فعلَّ
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يف تـرَكَرتذكَّجامع أو أكل أو رشب ناسًيا فال فساد لصومه، فإْن

، وإن مل هعُلـفَِمُره وَحـصـوُمر فسـَدمكث بعد التـذكُّاحلال، فإْن

وال ه، فإنام هي ضيافة ربانيةَبأو ُرشهَلأو أْكُهم مجاَعيتذكر حتى متَّ

فساد لصومه.

تـاد الطهـارة، فيغتسـل بعـد واألفضل لإلنسـان أن يع،هذا

يف غالـب أحيانـه. ملسو هيلع هللا ىلصوينام طاهًرا، كام كانت عادة النبـي اجلنابة

ـ: طهِّولذا جاء يف اجلامع الصغري قوله ركم روا هذه األجسـاد طهَّ

عاره (أي ك يف َشـ، فإنه ليس عبد يبيت طاهًرا إال بات معه مَلهللا

ده) ال يتقلب ساعة من الليـل إال يف ثوبه أو قميصه املالصق جلس

لعبدك فإنه بات طاهًرا.ْرقال: اللهم اغِف

وآِخِرِه.ملسو هيلع هللا ىلصكان .104 الليل وأوَسطِِه من أوِل ُيوتُِر

الوتر هو ما ُيصىل بعد فـرض صـالة العشـاء وسـنته، وهـو 

واجب عند أيب حنيفة النعامن رمحه اهللا تعاىل عىل كل مكلف، وال 

وعنـد غـري أيب تركه وجب عليه قضاؤه،ال عذر، فإن بحيل تركه

وقـد ورد يف ألئمة هو سنة مؤكـدة مـن آكـد السـنن.حنيفة من ا
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األحاديث الصحيحة األمر به والوعيد والتحذير من تركه، فمنها 

يـا ه:، وقولـ)قاله ثالًثا(،ن مل يوتر فليس منيقوله: الوتر حق فَم

خر ما ورد.، إىل آأهل القرآن أوتروا فإن اهللا وتر حيب الوتر

عند أيب حنيفة رمحه اهللا والوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة

يقرأ يف كل ركعة فاحتة وسورة، فـإذا فـرغ مـن القـراءة يف تعاىل؛ 

الثالثة رفع يديه وكرب وقرأ دعاء القنوت قبـل أن يركـع، ويصـح 

بن مسعود ريض اهللا عنه الـذي هللا واألفضل دعاء عبدااءبكل دع

لـخ،إ.. وهو: اللهم إنا نسـتعينك ونسـتهديك.حنيفةاختاره أبو

يل ثالًثا. والـدعاء يف الـوتر واجـب، ْراغِففإن مل حيفظه قال: ربِّ

الـوتر أقلـه ركعـة واحـدة وأكثـره تعاىلوعند الشافعي رمحه اهللا

عتـه: مـن أول الليـل أما وقته فالشـميلة نوَّرة ركعة.ـإحدى عش

حديث آخـر، وحاصـله ووسطه وآخره، ولكن ورد التفصيل يف 

أن من رجا أن يقوم آخر الليل فاألفضل له تأخري الـوتر إىل آخـر 

الليل ليختم عمل الليل عىل وتر، كام ختم عمل النهـار عـىل وتـر 

صـالتكم وهو املغرب، ويف احلديث الصحيح قوله: اجعلوا آخَر
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بالليل وتًرا. ومن مل يطمع أن يقوم آخر الليل فاألفضل له أن يوتر 

الليل، ففي بعض طرق احلديث يقـول أبـو هريـرة ريض اهللا أول 

.ال أنام إال عىل وترأتعاىل عنه: أوصاين خلييل أبو القاسم

هذه الشامئل الثالث األخرية تعد مـن الوصـايا املهمـة التـي 

يف آخر حلظات حياتـه، واإلنسـان الكامـل ال ملسو هيلع هللا ىلصتكلم هبا النبي 

بأفضـل وأنفـع مـا يتكلم يف مثل هذا املوقف موقـف املـوت إال 

عنده.

النبي .105 كالِم الصـالَة، اتقـوا اهللاَملسو هيلع هللا ىلصكان آخَر : الصـالَة

أيامُنكم.َلفيام َم كْت

الفـرع األول يف الصـالة ني:فالوصية األوىل تتفـرع إىل فـرع

) كررها للمالزمة واملحافظـة عليهـا،الصالَةالصالَة(ملسو هيلع هللا ىلص بقوله 

ها وخشـوعها، وللرتغيب يف إقامتهـا بأوقاهتـا وفرائضـها وسـنن

وهذا ألن الصالة هلا أمهيتها ا.وللتحذير من تضييعها والتهاون هب

ــالم ــد ؛يف اإلس ــه بع ــة في ــىل فريض ــوع وأع ــي أرشف موض فه

الشهادتني، وهي أول ما افرتضـه اهللا سـبحانه وتعـاىل عـىل هـذه 
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األمة، وهي أول ما يرفع من أعامهلا، وهي أول ما تسأل عنه غـًدا 

يوم القيامة، والصالة هي الفارق بني الصـالح والطـالح، وبـني 

اخلري والرش، بل وهي الفارق بني الكفر واإليامن. ففي مجلـة مـن 

أنه قال: العهد الذي بيننا وبيـنهم ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث الثابتة عن النبي 

واإليـامن د كفر، وقال أيًضـا: بـني الكفـرالصالة، فمن تركها فق

يعتــاد املســاجَدتــرك الصــالة، وقــال أيًضــا: إذا رأيــتم الرجــَل

فاشهدوا له باإليامن، إىل آخر ما هنالك من الفضائل التـي تتعلـق 

يف آخـر عهـده ويف ملسو هيلع هللا ىلص بالصالة، فلهذا كانت من وصية الرسول 

آخر حياته. 

هللا فيام ملكت اإليامنوىل تقوى اوالفرع الثاين من الوصية األ

اء، ومـا لخ أي من العبيـد اململـوكني واألرّقـإ...هللابقوله: اتقوا ا

أحلق هبم مما يملك اإلنسـان مـن احليوانـات والطيـور والبهـائم 

رفه ـوكـذا مـا كـان حتـت تصـ،وسائر العجاموات التي ال تتكلم

ا) للعموم والشـمول، يديره ويوجهه كيفام أراد؛ ألن (مـوإرادته

ي عىل هذا شاملة لكل ما يسيطر عليه اإلنسان، فتشـمل أهلـه فه
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لـه تشـمل عّامله والية ورعاية عليهم، وكـذلكوأوالده وكل ما

اعه وأجراءه؛ فهـي تـويص اآلبـاء ومـن هلـم حـق الرعايـة نّ وُص

وال يبعـد أن اهتم.ـبتقوى اهللا فيمن حتـت ترصفـوأرباب العمل

فتشمل مـثًالواحلاالت؛س ما ذكر يف بعض الظروف تشمل عك

اآلباء إذا صاروا لعجزهم حتت رعاية أبنائهم، فهي تويص األبناء 

َرِدباآلباء، وكذا تشمل أرباب العمـل وأصـحاب املعامـل إذا َقـ

إيقاف العمل وإحلاق الرضر هبـم بغـري حـق كـام يف زمننـا العامُل

ويص العامل بأرباب العمل، وهكذا.هذا، فهي ت

غاية من البالغة، وقد قـال العلـامء: هـذا فهذه الشميلة عىل 

ويف اجلـامع ، ملسو هيلع هللا ىلصوتيهـا النبـي م التـي ُأاحلديث من جوامع الكِلـ

يل َرـِصـم واخُتالكِلـجوامـَععطيـُتقال: ُأملسو هيلع هللا ىلصالصغري أن النبي 

اختصاًرا.الكالُم

ما تكلَّ.106 به النبي كان آِخَر اُهللاملسو هيلع هللا ىلصَم قال: قاَتَل اليهوَدأْن

أنبياِئهم مساجَد، ال َيْبَقـنيَّ بـأرِضِدوالنصارى اختذوا قبوَر ينـاِن

العرِب. العرِب، أو بجزيرِة



األحكام املرضية من الشامئل املحمدية

71

أمتـه وحـذرهم ملسو هيلع هللا ىلص هذه الوصية الثانية التي نبه هبا الرسـول 

أن يفعلوا فعل اليهود والنصـارى الـذين اختـذوا قبـور أنبيـائهم 

هلا، وهذا مـن مساجد أي جعلوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيًام

، هللارك؛ ألن الســجود ال يكــون إال ـاملحرمــات ونــوع مــن الشــ

ود إىل اجلاهليـة ورجعيـة إىل فالسجود للقبور أو للعظامء هـو َعـ

. هــا اإلســالُموأزال معاَملهــا اإليــامُناألصــنام بعــد أن حمــا آثاَر

ولدرء هذا اخلطر وملكافحة هـذا الوبـاء قـال: ال يبقـنيَّ،فلذلك

جيتمـع، بـل وال بأرض العرب، أو بجزيرة العرب، ألنه الديناِن

رشح رك والتوحيد، وال الكفر واإليامن. ويفـجيوز أن جيتمع الش

وقال ابن جرير الطربي: جيـب عـىل املناوي عىل اجلامع الصغري: 

ر غلب عليه اإلسالم حيـث ال ـاإلمام إخراج الكفار من كل مص

رب ألن الدين يومئـذ مل عرضورة باملسلمني، وإنام خص أرض ال

أحًدا من أئمة اهلدى خالف يف ذلك.قال: ومل أر ها، يتعدَّ

ويؤخذ مما تقدم وممـا سـيأيت أن أهـل األرض اليـوم وإىل أن 

تقوم السـاعة بـال اسـتثناء مـدعوون إىل اعتنـاق اإلسـالم، وإىل 
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صـاحب الرسـالة العامـة ملسو هيلع هللا ىلص االعرتاف بنعمة اإليـامن بمحمـد 

اهللا هبـا عـىل اخلالئـق أمجعـني؛ة التي منَّوصاحب الرمحة الشامل

إالَّرَسا َأوَم﴿قال تعاىل:  لَِمـَرْحلناَك ، )107، األنبياء(﴾َنياَمللَعًة

إّينهيـيـا َأْلُق﴿وقال تعاىل:  اِهللاا النـاُس ﴾إلـيكم مجيًعـارسـوُل

إّالا أرسلَن وَم﴿وقال تعاىل: ،)158، األعراف( للنـاِساَك كافـًة

اإلسالِمَتْبن َيوَم﴿وقال تعاىل: ،)28، سبأ(﴾بشًريا ونذيًرا غَري ِغ

منه وهَو ، آل عمـران(﴾يَنمـن اخلـاِرسرِةيف اآلِخدينًا فلن ُيقبَل

85(.

مــن هــن أحــٌدعَطمخًســا مل ُيعطيــُتُأويف احلــديث املتــواتر:

ثم ذكر منها: وكان النبي ُيبعـث إىل قومـه خاصـًة...األنبياء قبيل

.وُبعثت إىل الناس عامًة

فقـد ملسو هيلع هللا ىلصما تكلم به النبيكان آخر.107 الرفيَع رَيب : جالَل

ْغُت، ثم َقَىض.َبلَّ

أن قـال: جـالل ريب ملسو هيلع هللا ىلصالوصية الثالثة وهي آخر ما تكلم به 

الرفيــع، أي أختــار وأحــب جــالل ريب العــايل، فقــد بلغــت أي 
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جـوار الرسالة إىل األمة وأديت هلا األمانة، ثم قىض: أي انتقل إىل

وجاء يف بعـض الروايـات أن قـال ربه، فلم يتكلم بعدها بيشء.

يض: اللهم الرفيق األعىل، أو: بل الرفيـق األعـىل مـن ـقبل أن يق

اجلنة، أي بل أختار الرفيق األعىل (والرفيق األعىل مجاعة األنبيـاء 

ىل عليني).لذين يسكنون أعا

ويف صحيح البخاري عن عائشة ريض اهللا عنها أهنـا قالـت: 

وهو صحيح يقول: إنه مل يقبض نبي قط حتى ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا 

ويف بعـض الروايـات للبخـاري .ريَّيرى مقعده من اجلنة ثـم ُخيـ

يف بيتـي ويف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـوُلوغريه عن عائشة أيًضا قالت: ُقبَض

اهللا بـني ريقـي وريقـه عنـد َعحري ونحـري وَمجَـيومي وبني َسـ

عبدالرمحن وبيده سواك فجعل ينظر إليه أخيفدخل عيلَّ،املوت

له: آخذه لـك؟ فأومـأ برأسـه أْنأنه يعجبه ذلك، فقلت فعرفُت

فناولته إياه فأدخله يف فيه فاشتد عليه، فقلـت: ُألينُـه لـك؟ ،نعم

ماء (إناء صـغري وُةْكنُته، وكان بني يديه َرـفأومأ برأسه أن نعم َفليَّ

إن ،ال إلـه إال اهللا:دخل يـده فيهـا ويقـولمن جلـد) فجعـل ُيـ
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: للموت لسكرات، ثم نصب يده ويقول: الرفيق األعىل، فقلـُت

ال خيتارنا.هللاإذن وا

ويؤخذ من هذه الشـميلة أنـه جيـب عـىل املـؤمن أن يقتـدي 

العبـادة والطاعـة هللا بأن يؤدي األمانة، وخيلـص ملسو هيلع هللا ىلص برسول اهللا 

رف ـتي خلقه اهللا تعـاىل ألجلهـا، والتـي جـاء إىل الـدنيا ليتشـال

ويتحىل بعملهـا، وأن يسـتقيم عليهـا حتـى يأتيـه اليقـني (وهـو 

، احلجـر(﴾اليقـُنيَكى يأتَيحتََّكربَّْدُبْعوْا﴿املوت)، قال تعاىل: 

وعندها يرى املؤمن ما أعـد اهللا لـه مـن الكرامـة وحسـن . )99

ويرجحـه عـىل أهلـه وأوالده ومالـه، بـل اللقاء، فيحب لقاء اهللا 

ا من هذه الشميلة شـميلة وعىل الدنيا بحذافريها، وكأنه أخذ حظ

، وهي الرفيق األعىل.ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 

وغريمها وقد جاء يف احلديث الصحيح عند البخاري ومسلم

كـرَهاِهللالقـاَءَهِره، ومن َكلقاَءاُهللاأحبَّاِهللالقاَءمن أحبَّ«قوله: 

.»هلقاَءاُهللا
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وما أحسن قول القائل يف هذا املقام:

أمَُّدوَل يـْتَك باكـيـًـَك آدَم اا بَن

َي حوَلَك ُرسوراضحكوَنوالناُس

إذا َبفْا أن تكوَن لِنفِسَك َكواْعَمْل

ض موتَِك احًكا مرسورايف يوِم

***


