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الجواب الصحيح ِِلن َّبدل دين اِلسيح
ِ

‘
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﷽


الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
والمرسلين ،نبينا محمد ♀  ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
النبي ‘ وسيرته وأخالقه فوائد كثيرة ،من
ففي دراسة شمائل
ِّ
أهمها:
َ - 1تحقق اإليمان به ‘ ،فإن اإليمان به ‘ مستَلز ٌم لإليمان
بسيرته وصفاته وشمائله.
 - 3وكذا زيادة محبته ‘ وتعظيمه يف النفوس ،وك َّلما زادت محبة
العبد لرسول اهلل ‘ َّ
دل ذلك على صالح إيمانه ،واستقامة دينه.
 - 4و َّ
أن يف تعلم سيرته العطرة ،وشمائله الكريمة بناء منهج عام
ارتسمه واحتذاه يف
والرفعة إذا
َ
عند المسلم عامر بالخير والصالح ِّ
شؤون حياته ،ور َّبى عليه أبناءه واألجيال من بعده(.)1
ولما تقدَّ م من الفوائد القيمة والغايات الحميدة وغيرها اجتهد
العلماء يف جمع شمائله ‘ يف مصنَّفات خاصة ،أو يف فصول ضمن
ذكـر
( )1راجع مقدمة كتاب« :شرح الشمائل المحمدية» لشيخنا /عبد الرزاق البدر ،فقد َ
فوائد عديدة يف دراسة شمائل رسولنا الكريم ﷺ.
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مصنَّفات عامة ،وكان من جملة هؤالء العلماء األ َج َّالء شيخ اإلسالم
أبو العباس ابن تيمية ⌂ فإنه جم َع فصال ً نافعًا مفيدً ا يف كتابه« :الجواب
الصحيح لمن َبدَّ ل دين المسيح» ذكر فيه جمل ًة مباركة من النصوص
التي فيها بيان شمائل النبي الكريم .
وألهمية هذا الفصل ،وكبير نفعه أحببت إفراده يف هذا الجزء
اللطيف لـيَع َّم نفعه بين المسلمين؛ فــيـقر َأ يف المساجد على المصلين،
در َس يف الدورات العلمية على الطالبَّ ،
بدع يف
فإن مؤلفه ⌂ قد أ َ
وي َّ

مما اتفق على
جمعه ،وأحسن يف اختصاره ،وعا َّمة ما ذكره من النصوص َّ
إخراجه الشيخان أو أحدهما.
وكان عملي أين قابلت هذا الفصل مع النسخة المطبوعة للكتاب،
ورجعت ألصول هذه النصوص يف مصادرها من كتب السنَّة ،وأثبت
الصحيحين» ذكرت ما يبين
اإلحالة لها يف الهامش ،وما كان منها يف غير « َّ
درجتَه عن أهل العلم المع َتربين يف هذا الشأن.
النص ليتيسر
وب َّينت معاين بعض المفردات الغريبة الواردة يف
ِّ
للقارئ فهم المراد منها.

ونسأل اهلل أن يجزي المصنِّف خير الجزاء ،وأن يجمعنا به يف جنات
النعيم ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

‘
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ♫:
«وقد َنـ َقـ َل النَّاس صفاتـه الظاهر َة الدا َّلـ َة على كمالـه ،ونقلوا أخال َقـه من
حلمـه وشجاعتـه وكرمـه وزهده وغير ذلك ،ونحن نذكر بعض ذلك.
الصحيحين» عن الرباء بن عازب ،قال« :كان رسول اهلل ‘ أحسن
ففي « َّ
الناس َوجهًا ،وأحسنَهم َخلقًا ،ليس بالطويل َّ
الذاهب وال بالقصير»(.)1
وعنه قال« :كان بعيدَ ما بين المنكبين ،عظيم الجـ َّمة( )2إلى َشح َمـة أذنيه،
عليه ح َّل ٌة حمراء ،ما رأيت شيئًا قط أحس َن منه»(.)3
السيف؟
ويف «البخاري» :وسئ َل الرباء :أكان وجه رسول اهلل ‘ مثل َّ
قال« :ال ،بل مثل القمر»(.)4
الصحيحين» من حديث كعب بن مالك قال« :كان النبي ‘ إذا
ويف « َّ
استنار وجهه ،حتى كأنه فـلـ َقـة قمر»(.)5
س َّر
َ
الصحيحين» عن أنس بن مالك ،قال« :كان رسول اهلل ‘ َضخ َم
ويف « َّ
الرأس والقدمين ،لم َأر َقـبـ َله وال بعده مثله ،وكان َبـس َط الكفينَ ،ضخم
اليدين».
( )1أخرجه البخاري برقم ،)3549( :ومسلم برقم.)2337( :
( )2هو الشعر إذا سقط على المنكبين ،ووجه اختالف الروايات يف طول شعره ‘ هو
اختالف األوقات[ .مجمع بحار األنوار للفتني (.])394/1

( )3أخرجه البخاري برقم ،)3551( :ومسلم برقم.)2337( :
( )4أخرجه البخاري برقم.)3552( :
( )5أخرجه البخاري ( ،)3556ومسلم()2769؛ بلفظ« كأنه قطعة قمر» .
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بالجـعد وال
وسئل عن َشعره ،فقال« :كان َشعر ًاَ ،رجـالً ،ليـ َس َ
بالسـبط( ،)1بين أذنيه وعاتقه»(.)2
َ
الصحيحين» عن سماك بن َحرب عن جابر بن َسمـ َرة ،قال« :كان
ويف « َّ
رسول اهلل ضليع الفم ،أشكل العينين ،منهوس العقبين» ،وفسرها سماك بن
شق العين ،قليل لحم العقب»(.)3
َحرب فقال« :واسع الفم ،طويل ِّ
الصحيحين» عن أنس ،قال« :كان رسول اهلل ‘ ليس بالطويل
ويف « َّ
البائن وال بالقصير ،وليس باألبيض األمهق وال باآلدم( ،)4وال بالجعد ال َقطط
بالسبط(.)6(»)5
وال َّ
الصحيحين» عنه قال« :كان رسول اهلل ‘ أزهـر اللون( ،)7كأن
ويف « َّ
عرقـه اللؤلؤ ،إذا مشى تكفأ( ،)8وما مسست ديباجة وال حريرا ألين من كف
رسول اهلل ‘ وال شممت مسكا وال عنبرة أطيب من رائحة رسول اهلل ‘»(.)9
وس ًطا بين الجعد والمسرتسل.
( )1السـبط من الشعر :المنبسط المسرتسل ،فشعره ‘ كان َ
[النهاية البن األثير (.])334/2

( )2أخرجهما البخاري برقم ،)5908-5907( :ومسلم برقم.)2338( :
( )3أخرجه مسلم برقم ،)2339( :ولم أقف عليه يف صحيح البخاري.
ص ، ،واألدمة يف الناس هي االسمرار الشديد
الج ِّ
( )4األمهق :هو ال َكريه ال َبياض كلون َ
ومستنيره كما سيأيت [النهاية البن األثير (.])374/4 -32/1
فكان ‘ نَـ ِّي َـر البياض
َ
السبط[ .النهاية البن األثير (.])334/2
( )5القططَ :شع ٌر شديد الجعودة ،وتقدَّ م معنى َّ
( )6أخرجه البخاري ( ،)3548وأخرجه مسلم برقم.)2347( :

( )7أزهر اللون :األبيض المستنير ،وهو أحسن األلوان [النهاية (.])374/4 -32/1
( )8تكفأ :أي تمايل إلى قدَّ ام[ .النهاية (.])183/4
( )9أخرجه البخاري برقم ،)1973( :ومسلم برقم.)2330( :

‘
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وروى الدارمي عن ابن عباس ،قال« :كان رسول اهلل ‘ َأف َلج
الثنيتين( ،)1إذا تكلم رئـ َي النور يخرج من ثناياه»(.)2
أشج َع
أجو َد وال َ
وروى عن ابن عمر ،قال« :ما رأيت أحدً ا َأ ن َج دَ ( )3وال َ
وال أضوأ( )4من رسول اهلل ‘»(.)5
وعن أنس قال« :دخل علينا رسول اهلل ‘َ ،ف َق َال( )6عندنا ،ف َعر َق،
وجاءت أ ِّمي بقارورة فجعلت َتسلت العرق فيها ،فاستيقظ رسول اهلل ‘
فقال :أم سليم ،ما هذا الذي تصنعين؟! قالت :هذا َع َرق َك نجعله يف طيبنا،
الصحيحين»(.)7
وهو أطيب من الطيب» .أخرجاه يف « َّ
وروى الدارمي عن جابر ،قال« :كان رسول اهلل ‘ ال يسلك طري ًقا
فـ َيـتـ َبعه أحدٌ إال َعرف أنه قد َس َل َكه من طيب عرقـه»(.)8
ويف حديث أ ِّم َمعـ َبـد المشهور ،لما َمـ َّر هبا النبي ‘ يف الهجرة هو
وأبو بكر ،ومواله ،ودليلهم ،وجاء زوجها فقال :صفيـه لي يا أ َّم َمع َبـد،
والر َباعيات[ .النهاية (.])468/3
( )1الفلج باألسنان :فر َجة ما بين ال َّثنايا َّ
( )2أخرجه الدارمي برقم ،)59( :وضعفه األلباين يف الضعيفة برقم.)4420(:
( )3الرجل النجد هو :الشجاع ،الماضي فيما َيعجز عنه غيره[ .تاج العروس (.])204/9
( )4اسم التفضيل من الضوء ،وهو النور.
( )5أخرجه الدارمي برقم ،)204( :بإسناد صحيح.
( )6فقال :أي نام القيلولة ،وهي نوم نصف النهار[ .لسان العرب (.])3796/5
( )7أخرجه البخاري برقم ،)6281( :ومسلم برقم.)2331( :
( )8أخرجه الدارمي برقم ،)67(:وصححه األلباين يف الصحيحة رقم )2137(:بمجموع طرقه.
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فقالت« :رأيت رجالً ظاهر الوضاءة ،حلو المنطق ،فصل ،ال َنـز ٌر وال
َه َذر( ،)1كأن َمنط َقه خرزات َنظم َيـ َت َحدَّ رن» (.)2
وروى أبو زر َعة عن محمد بن عمار بن ياسر قال :قلت للر َبـ ِّيع بنت
َ
رأيت
م َع ِّوذ بن َعفراء :صفي لي
رسول اهلل ‘ ،فقالت« :يا بـنَ َّي ،لو رأي َتـه َ
الشمس طالعة»(.)3
َ

الصحيحين» عن أنس ،قال« :كان رسول اهلل ‘ أحس َن الناس،
ويف « َّ
ذات ليلة
وكان أجو َد الناس ،وكان
أشجع الناس ،ولقد َفز َع أهل المدينة َ
َ
فانطلق ناس قـ َبـ َل الصوت فتل َّقاهم رسول اهلل ‘ راج ًعا ،وقد َس َبـ َقهم إلى
الصوت ،وقد استرب َأ الخربَ ،وهو على فرس ألبي طلحة َعري يف عنقه
السيف وهو يقول« :لن تراعوا» ،وقال« :وجدناه بحرا» ،وكان ال َفـ َرس قبل
ذلك بطي ًئا فعاد ال يجارى»(.)4
الصحيحين» عن ابن عباس  قال« :كان رسول اهلل ‘ أجو َد
ويف « َّ
الناس بالخير ،وكان أجو َد ما يكون يف رمضان حـين يلـقاه جربيـل ،فيدارسـه
( )1النـزر :ال َقليل ،والهذر :الكالم الكثير ،أي :لي َس كالمه ‘

بقليل فيد َّل عَ لى عي ،وال

كثير فاسد[ .النهاية البن األثير (.])256/5-40/5

( )2أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير( ،)3605والحاكم يف مستدركه ( )9/3وصححه،
بعضا)[ .البداية والنهاية
ووافقه الذهبي ،وقال ابن كثير( :مروي من طرق يشد بعضها ً
(.])472/4
( )3أخرجه الدارمي برقم ( ،)61وابن أبي عاصم يف اآلحاد والمثاين برقم ،)3335( :ويف
سنده عبد اهلل بن موسى بن طلحة التيمي ،ضعفه اإلمام أحمد وابن حبان والذهبي.
( )4أخرجه البخاري برقم ،)2867-2908( :ومسلم برقم.)2307( :

‘
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القرآن ،فلرسول اهلل ‘ أجود بالخير من الريح المرسلة»(.)1
الصحيحين» عن الرباء بن عازب قال« :كـنَّا إذا اح َمـ َّر البأس ن َّتـقي
ويف « َّ
به ،وإن الشجاع منا الذي يحاذي به -يعني رسول اهلل ‘.)2(»-
لما كان يوم بدر اتقينا المشركين
وعن علي بن أبي طالب  قالَّ « :
أقرب إلى العدو منه»،
بأسا ،وما كان أحدٌ
َ
برسول اهلل ‘ ،وكان أشدَّ الناس ً
ذكره البيهقي بإسناد صحيح(.)3
َ
عشر سنين،
الصحيحين» عن أنس  قال« :خدمت
ويف « َّ
رسول اهلل َ
لت
وه َّال فع َ
واهلل ما قال لي( :أ ف ا) قط ،وال قال لي لشيء( :ل َم فعلت كذا؟ َ
كذا؟)»(.)4
أيضا قال« :خدمتـه يف السفر والحضر ،واهلل
الصحيحين» ً
ويف رواية يف « َّ
صنعت هذا هكذا؟) ،وال لشيء لم أصنَعه( :ل َم
ما قال لي لشيء صنعتـه( :لم
َ
أحسن الناس خل ًقا»(.)5
َلم تصنع هذا هكذا؟) وكان
َ
الصحيحين» عن جابر  ،قال« :ما سئـ َل رسول اهلل ‘ شي ًئا،
ويف « َّ
فقال :ال»(.)6
( )1أخرجه البخاري برقم ،)6( :ومسلم برقم.)2308( :
( )2أخرجه مسلم ( ،)1776وأخرج البخاري أصله برقم )2864( :دون قول الرباء المذكور.
( )3أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة برقم ،)42( :وصحح إسناده أحمد شاكر يف تحقيقه
على المسند برقم.)1057( :
( )4أخرجه البخاري برقم ،)6038( :ومسلم برقم.)2309( :
( )5أخرجه البخاري برقم ،)2768( :ومسلم برقم.)2309( :
مسلم برقم.)2311( :
( )6أخرجه البخاري برقم ،)6034( :و
ٌ

‘
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الصحيحين» عن أنس قال« :ما سئل رسول اهلل ‘ على اإلسالم
ويف « َّ
شي ًئا إال أعطاه ،قال :فجاءه ٌ
غنما بين جبلين ،فرجع إلى قومه فقال:
رجل فأعطاه ً
يا قوم أسلموا ،فإن محمدً ا يعطي عطا َء من ال يخاف الفاقة»(. )1
الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال« :كان رسول اهلل ‘ أشدَّ
ويف « َّ
حيا ًء من ال َعذراء يف خدرها ،وكان إذا َكر َه شي ًئا عرفناه يف وجهه»(.)2
الصحيحين» عن عبد اهلل بن عمرو  ،وذكر رسول اهلل ‘ قال« :لم
ويف « َّ
ً
ً
متفحشا»(.)3
فاحشا وال
يكن
وروى «البخاري» عن أنس  قال« :لم يكن رسول اهلل ‘ س َّبا ًبا وال
فح ً
اشا وال ل َّعا ًنا ،كان يقول ألحدنا عند المعتبة( :ما َله َتر َبت جبينه)»(.)4
َّ
ويف «صحيح مسلم» عن عائشة أهنا قالت« :ما خـ ِّيـ َر رسول اهلل ‘ بين
إثما كان أبعدَ الناس منه ،وما
ثما ،فإن كان ً
أيس َرهما ،ما لم يكن إ ً
أمرين إال اختار َ
انتقم رسول اهلل ‘ لنفسه قط ،إال أن تـنـ َتـهك حر َمة اهلل»(.)5
َ
وعنها قالت« :ما َض َر َب رسول اهلل ‘ بيده شي ًئا قط؛ ال امرأ ًة ،وال خاد ًما،
إال أن يجاهدَ يف سبيل اهلل ،وما نـي َل منه شي ٌء قط ف َيـنـ َتـقم من صاحبه ،إال أن
يـنـ َتـهك شي ٌء من محارم اهلل فينتقم هلل»(.)6
( )1أخرجه مسلم برقم ،)2312( :ولم أقف عليه يف البخاري.
( )2أخرجه البخاري ( ،)3562-6102ومسلم برقم.)2320( :
( )3أخرجه البخاري برقم ،)3559( :ومسلم برقم.)2321( :
أصاب جبينَـه الرتاب ،وهذه
( )4أخرجه البخاري برقم ،)6031( :وقوله( :تربت جبـينـه) :أي
َ
كلمة تقولها العرب للتهويل وال تريد ظاهرها[ .مطالع األنوار (.])14/2
( )5أخرجه البخاري برقم ،)6126( :ومسلم برقم.)2327( :
( )6أخرجه مسلم برقم.)2328( :

‘
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وروى مسلم يف «صحيحه» عنها وقد سئ َلت عن خلق رسول اهلل ‘
فقالت« :كان خلقه القرآن»(.)1
وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة ،حدَّ ثنا أبو إسحاق ،حدَّ ثنا أبو
عبد اهلل الجدلي قال :سمعت عائشة ،وسألها عن خلق رسول اهلل ‘،
ً
فاحشا وال م َتـ َف ِّح ًشا ،وال َس َّخا ًبا( )2يف األسواق ،وال يجزي
فقالت« :لم يكن
بالسيئة السيئة ،ولكن يعفو ويصفح- ،أو يغفرَّ »-
شك أبو داود.
الصحيحين»(.)3
ورواه الحاكم يف مستدركه على « َّ
الصحيحين» عن علقمة ،قال :سألت عائشة :كيف كان عمل
ويف « َّ
عمله ديم ًة
رسول اهلل ‘؟ وهل كان َيخص شي ًئا من األيام؟ قالت« :ال ،كان َ
وأي ك م يستطيع ما كان رسول اهلل ‘ يستطيع؟»(.)4
وروى مسلم يف «صحيحه» عن سعد بن هشام ،وقد سأل عائشة ~
عن خلق رسول اهلل ‘ ،فقالت« :ألست تقرأ القرآن؟ قال :بلى ،قالت :فإن
نبي اهلل القرآن»(.)5
خل َق ِّ
( )1أخرجه مسلم برقم (.)746
( )2بالسين المهملة ،وهي لغة صحيحة ،وتروى بالصاد أيضًاَّ :
والصخب
صخا ًبا وهو األشهرَّ ،
رفع الصوت بالخصام[ .انظر :فتح الباري للحافظ ابن حجر (.])586/8

( )3أخرجه أبو داود الطيالسي يف المسند برقم ،)1520( :والحاكم يف المستدرك (،)4224
أيضا بمعناه من حديث
وصححه األلباين يف مختصر الشمائل برقم ،)298( :وله شاهدٌ ً
عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،أخرجه البخاري يف صحيحه برقم.)2125( :
( )4أخرجه البخاري برقم ،)6466( :مسلم برقم.)783( :
( )5أخرجه مسلم برقم. )746( :

‘
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ويف «صحيح الحاكم» عن أبي هريرة  أن رسول اهلل ‘ قال« :بعثت
أل تم م صالح األخالق»(.)1
الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة  قال« :قام رسول اهلل ‘
ويف « َّ
أليس قد َغ َفر اهلل لك ما تقدَّ َم من
حتى َتو َّر َمت قدماه ،فقيل :يا رسول اهللَ ،
ذنبك وما َّ
تأخر؟ قال :أفال أكون عبدا شكورا »(.)2
عاب رسول اهلل
الصحيحين» من حديث أبي هريرة  قال« :ما َ
ويف « َّ
‘ طعا ًما قط ،إن اشتهاه أك َله ،وإال تر َكه»(. )3
وروى اإلمام أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي ،وأبو الشيخ األصبهاين من
حديث َبهز بن حكيم ،عن أبيه عن جده ،أن أخاه أتى النب َّي ‘ فقال« :جيراين
هيت
على ما أخذوا؟َ ،فأع َر َض عنه النبي ‘ فقال :إن الناس يزعمون أنك َن َ
الغي ،ثم تستخلي به! ،فقالَ « :لئن كنت أفعل ذلك إ َّنه َل َع َل َّي ،وما هو
عن ِّ
عليهمَ ،خلوا له ج َيرا َنـه»(. )4

وروى اإلمام أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي عن أنس بن مالك  قال:
أحب إليهم من رسول اهلل ‘ ،وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛
«ما كان
شخص َّ
ٌ
( )1أخرجه الحاكم يف المستدرك ( ،)613/2وصححه األلباين يف الصحيحة برقم.)45( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)4836( :ومسلم برقم.)2819( :
( )3أخرجه البخاري برقم ،)3563( :ومسلم برقم.)2064( :
( )4أخرجه اإلمام أحمد يف المسند برقم ،)20017( :وأبو داود برقم ،)3631( :والرتمذي
وحسن األلباين إسناده.
برقم )1417( :وأبو الشيخ يف أخالق النبي برقم،)69( :
َّ
غم َّ
أن كال َمه هذا
ثم تفعله وتنفرد به ،ور َ
وقوله( :ثم تستخلي به) :أي كيف تنهى عن الظلم َّ
ظاهر البطالن ،فقد عفا عنه النبي ﷺ  ،وخ َّلى سبيل جيرانه ،وهذا من كرم أخالقه.

‘

15

ل َما يعلمون من كراهته لذلك» ،رواه عن عبد الرحمن بن مهدي :ثنا حماد
ابن سلمة ،عن حميد ،عنه(.)1
وروى عنه أبو نعيم وأبو الشيخ ،وغيرهما ،عن ابن عباسَّ « :
اهلل أرسل
أن َ
الم َلكَّ :
اهلل خ َّيره بين
إلى نب ِّيـه ‘ َم َلـ ًكا من المالئكة معه جربيل ،فقال َ
إن َ
فالتفت رسول اهلل ‘ إلى
أن يكون عبدً ا وبين أن يكون َمل ًكا نبيا ،قال:
َ
َ
فأشار جربيل بيده :أن تواضع ،فقال رسول اهلل ‘ :ال،
جربيل كالمستشير،
َ
بل أكون عبدا نبيا» ،رواه النسائي والبخاري يف «تاريخه»(.)2
النبي ‘
ويف «صحيح مسلم» عن أنس قال« :كان غال ٌم يهودي يخدم َّ
فمر َض ،فأتاه النبي ‘ فقال :أتشهد أن ال إله إال اهلل؟ فنظر الغالم إلى أبيه
َ
فأسلم ،فقال النبي ‘ :الحمد هلل الذي أنقذه
فقال له أبوهَ :أطع أبا القاسم،
َ
بي من النار»(.)3
( )1أخرجه اإلمام أحمد يف المسند برقم ،)12345( :والرتمذي برقم ،)2754( :وصححه
األلباين يف مختصر الشمائل برقم ،)288( :ولم أقف عليه يف سنن أبي داود.
( )2أخرجه النسائي يف السنن الكربى برقم ،)6710(:والبخاري يف التاريخ الكبير (،)124/1
ٌ
مرسل ،وله شاهد بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة قال:
وإسناده

«جلس جربيل إلى النبي ‘

فنظر إلى السماء ،فإذا ملك ينزل ،فقال جربيل :إن هذا
َ

الم َل َك ما نزل منذ يوم خل َق قبل الساعة ،فلما نزل قال :يا محمد أرسلني إليك ربك
َ
ً
رسوال؟ قال جربيل :تواضع لربك يا محمد ،قال :بل
قال :أ َف َمل ًكا َنبيا يجعلك أو عبدً ا
ً
رسوال » [أخرجه أحمد يف المسند برقم.])7160( :
عبدً ا
( )3أخرجه البخاري برقم )1356( :بنحوه ،ولم أقف عليه يف صحيح مسلم.
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َّ
رجال َفأر َعدَ ( ،)1فقال له رسول اهلل
النبي ‘ َك َّل َم ً
وعن ابن أبي حازم أن َّ

‘« :هون عليك ،فإني لست بملك ،إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل
القديد( ،)3(»)2رواه ابن الجوزي من طرق بعضها متصل ،عن ابن مسعود.
متصال ،والصواب إرساله كما تقدَّ م(.)4
ً
قال ابن الجوزي :وروي
ويف «الصحيح» عن أنس« :أن امرأة كان يف َعقلها شي ٌء ،قالت :يا
رسول اهلل َّ
إن لي إليك حاجة ،قال :يا أم فالن خذي يف أي الطرق شئت ،قومي
فيه حتى أقوم معكَ ،
قضت حاجتها» ،رواه مسلم(.)5
فخال معها يناجيها حتى َ
وعن أنس قال« :كانت األَ َمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول اهلل ‘
فتدور به يف حوائجها حتى تفرغ ،ثم يرجع» رواه البخاري يف «األدب»(.)6
وروي عن ابن أبي أوىف قال« :كان رسول اهلل ‘ يمشي مع األرملة
والمسكين فيقضي له حاجته»(.)7
الذكر ،ويـقل اللغو ،ويطيل الصال َة،
وعنه قال« :كان رسول اهلل ‘ يكثر
َ
َ
مشي مع العبـد وال مع األرملـة ،حتى
ويـقـ ِّصر الخطبـ َة ،وال َيـس َتــنـكف أن يـ َ
وانتفض من الخوف.
( )1أي ارتعدَ
َ
المملوح الم َج َّفف يف َّ
الشمس[ .النهاية البن األثير (.])22/4
( )2القديد :ال َّلحم َ

( )3أخرجه ابن ماجه يف السنن برقم ،)3312( :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة
برقم.)1876( :

( )4لم أقف على كالم ابن الجوزي.
مسلم برقم )2326(:بنحوه.
( )5أخرجه
ٌ

( )6أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب األدب منه ،برقم.)6072( :
( )7أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم )6424( :والنسائي برقم.)1728( :

‘
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يفرغ من حاجتهم» ورواه الدارمي ،والحاكم يف «صحيحه»(.)1
وروى أبو داود الطيالسي عن أنس قال« :كان رسول اهلل ‘ يركب
الصوف ،ويجيب دعو َة المملوك ،ولقد رأيته يو َم خيرب على
الحمار ،ويلبس
َ
َ
حمار خطامه ليف»(.)2
أرحم بالعيال من
وروى مسلم يف «صحيحه» عن أنس ،قال« :ما رأيت
َ
رسول اهلل ‘»(.)3
فس َّلم عليهم»(.)4
وروى البخاري عنه قالَ « :م َّر رسول اهلل ‘ على صبيان َ
وروى ابن عباس ،قال« :كان رسول اهلل ‘ يجلس على األرض،
ويأكل على األرض ،ويعتقل الشاة( ،)5ويجيب دعوة المملوك»(.)6
وعن قدامة بن عبد اهلل« :رأيت رسول اهلل ‘ على بغلة َشهبا َء ،ال
َضر َب وال َطر َد وال إليك( »)7رواهما أبو الشيخ(.)8
( )1أخرجه الدارمي برقم ،)75( :والحاكم يف المستدرك ( ،)614/2وصححه األلباين يف
الروض النضير (.)371
( )2أخرجه أبو داود الطيالسي رقم ،)2262( :وانظر السلسلة الصحيحة برقم.)2125( :
( )3أخرجه مسلم برقم.)2316( :
( )4أخرجه البخاري برقم.)6247( :
( )5اعتقل شاته :إذا وضع رجليها بين ساقه وفخذه فحلبها [لسان العرب (.])462/11
( )6أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير برقم ،)12494( :وانظر الصحيحة برقم.)2125( :
( )7يعني عند رمي الجمار؛ فال يضرب وال يطرد أحدٌ أما َمه ‘ ،وال يقال ألحد :تن ََّح أو
إ َليك ونحوها( .انظر :ذخيرة العقبى .)38/26
( )8أخرجهما أبو الشيخ األصبهاين يف أخالق النبي برقم ،)118 -128( :وأخرجه
الرتمذي يف جامعه برقم ،)903( :والنسائي يف المجتبى برقم.)3061( :

‘
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َ
رسول اهلل ‘ قط مستجم ًعا ضاح ًكا حتى
وعن عائشة قالت« :ما رأيت
ف يف
ريحا عر َ
غيما أو ً
أرى منه َلهواتـه ،إنما كان َيـبـ َتسم ،وكان إذا رأى ً
الغيم فرحوا رجا َء أن يكون فيه
وجهه ،فقلت :يا رسول اهلل ،الناس إذا رأوا َ
ف يف وجهك الكراهية ،قال( :يا عائشة ،وما
المطر ،وأراك إذا رأي َته عر َ
يؤمـننـي أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح ،وقد أتى العذاب قوما،
وتال قوله تعالى ( :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ))»،
الصحيحين»(. )1
أخرجاه يف « َّ
أيضا  -عن أنس قال« :كنت أمشي مع النبي ‘
الصحيحين» ً -
ويف « َّ
فج َب َذ بردائه ً
جبذا شديدً ا،
فأدر َكه أعرابي َ
وعليه بر ٌد َنجراين غليظ الحاشيةَ ،
حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول اهلل ‘ قد أَ َّث َر ت هبا حاشية الـبـرد من
شدة جبذته ،ثم قال :يا محمد ،مـر لي من مال اهلل الذي عندك ،قال :فالتفت
إليه رسول اهلل فضحك ،ثم أمر له بعطاء»(.)2
ويف «صحيح مسلم» عن جابر بن سمرة ،قال« :كان رسول اهلل ‘ ال
يقوم من م َص َّاله الذي يص ِّلي فيه حتى تطلع الشمس ،فإذا طلعت قام ،وكانوا
بسم»(.)3
يتحدَّ ثون يف أمر الجاهلية فيضحكون و َيـ َت َّ
الصمت ،قليل الضحـك ،وكان
ويف روايـة أخرى صحيحة« :كان طويـل َّ
( )1أخرجه البخاري برقم ،)4829-6092( :ومسلم برقم.)899( :
( )2أخرجه البخاري برقم ، )5809( :ومسلم برقم.)1057(:
( )3أخرجه مسلم برقم.)2322( :

‘
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أصحابه ر َّبما تناشدوا عنده ِّ
الشع َر والشيء من أمورهم فيضحكون
بسم »(.)1
و َيـ َت َّ
ويف صحيح «البخاري» عن عائشة ~ ،وسألها األسود :ما كان
رسول اهلل ‘ يصنع يف أهله؟ فقالت« :كان يكون يف مهنة أهله -تعني خدمة
أهله -فإذا حضرت الصالة َخ َر َج»(.)2
ومن رواية عبد الرزاق ،عن معمر ،عن الزهري ،عن عروة قال :سأل
ٌ
رجل عائشة :هل كان يعمل يف بيته؟ فقالت« :كان َيخصف َنع َله ،و َيخيط
ثو َبه ،ويعمل يف بيـته كما يعمل أحدكم يف بيـتـه»(.)3
أنسا يقول« :كان
وروى الطيالسي :ثنا شعبة ،ثنا األعور ،قال :سمعت ً
الصوف ،ويجيب دعو َة المملوك ،ولقد
الحمار ،ويلبس
رسول اهلل يركب
َ
َ
رأيته يوم خيرب على حمار خطامه من ليف»(. )4
أرحم بالعيال
مسلم يف «صحيحه» عن أنس ،قال« :ما رأيت أحدً ا
وروى
َ
ٌ
من رسول اهلل ‘»(.)5
فس َّلم عليهم»(.)6
مر رسول اهلل على صبيانَ ،
وروى عنه البخاري قالَّ « :
( )1أخرجها أحمد يف المسند رقم ،)20810( :وصححه األلباين يف المشكاة رقم.)5826 ( :
( )2أخرجه البخاري برقم.)676( :
( )3أخرجه اإلمام أحمد رقم ،)25341(:وصححه األلباين يف صحيح الجامع رقم.)4937( :
()4أخرجه أبوداود الطيالسي رقم ،)2262( :وانظر الصحيحة برقم ( ،)2125وتقدَّ م آن ًفا.
()5أخرجه مسلم برقم.)2316( :
( )6أخرجه البخاري برقم ،)6247( :وتقدَّ م آن ًفا.

‘

20

ويف «صحيح مسلم» عن عائشة ~ قالت« :ما َشب َع رسول اهلل ‘ ثالثة
باعا ،حتى مضى لسبيله» (.)1
أيام من خبز بـر تـ ً
وعنها قالت« :كنَّا آل محمد ‘ يمر بنا الهالل والهالل ،ما نوقد بنار
لطعام ،إال أنه التمر والماء ،إال أنه َحو َلنا أهل دور من األنصار ،فـ َيب َعث أهل
ِّ
كل دار ب َفريزة شاتهم( )2إلى رسول اهلل ‘ ،وكان النبي ‘ يشرب من ذلك
الصحيحين»(.)3
اللبن» ،أخرجاه يف « َّ
ويف «صحيح البخاري» قال أنس« :ما رأى رسول اهلل ‘ رغي ًفا م َر َّقـ ًقا

()4

حتى َلح َق باهلل ،وال أر َي شاة سمي ًطا( )5بعينه قط»(.)6
ويف «صحيح البخاري» عنه« :ما َ
أكل رسول اهلل ‘ على خوان ،وال
يف سكر َجة( ،)7وال خبز له مرقق ،فقيل له :على ما كانوا يأكلون؟ قال :على
الس َفر»(.)8
ويف «صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب  :أنه خطب وذكر ما فت َح على
( )1أخرجه مسلم برقم.)2970( :
( )2من الفرز وهو عزل الشيء عن الشيء وتمييزه.
( )3أخرجه البخاري برقم ،)6459-6458( :وأخرجه مسلم برقم )2972( :بمعناه.
( )4أي األرغفة الواسعة الرقيقة ،ويقال فيها رقيق ورقاق[ .النهاية (.])252/2
( )5أي :مشو َّي ًة [النهاية (.])400/2
( )6أخرجه البخاري برقم.)5421( :
( )7إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من األدم ،وهي فارسية[ .النهاية (.])384/2
( )8أخرجه البخاري برقم.)5415( :
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َ
رسول اهلل ‘ َيـ َت َل َّوى يو َمه من الجوع  ،ما يجد من
الناس ،فقال :لقد رأيت
الدقل( )1ما يمل بطنه»(.)2
ويف «صحيح البخاري» عن أنس« :أنه مشى إلى النبي ‘ بخبز
شعيرا،
شعير ،وإها َلة َسنخة( ،)3ولقد َر َه َن در َعه عند يهودي فأخذ ألهله
ً
ولقد سمعتـه يقول :ما أمسى عند آل محمد صاع بـر وال صاع َحب ،وإهنم
يومئذ تسعة أبيات»(.)4
وفيه عن عائشة ،قالت« :كان فراش رسول اهلل ‘ من َأ َدم()5؛ َحشوه
ليف»(.)6
ويف «صحيح مسلم» من حديث عمر بن الخطاب  - ¢لما ذكر اعتزال
رسول اهلل نسا َءه  -قال« :فدخلت على رسول اهلل ‘ يف خزانته ،فإذا هو
وجلس ،وإذا الحصير قد أ َّثـ َر بجنبـه،
ضطجع على َحصير ،فأدنى إليه إزاره
م
َ
ٌ
البصر غير قبضة من َشعير وقبضة من
و َق َّلبت عيني يف بيته فلم أجد شي ًئا يرد
َ
َق َرظ( )7نحو الصاعين ،وإذا َأفـيق( )8م َع َّلقة ،فابتدرت عيناي ،فقال رسول اهلل:
ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت :يا رسول اهلل ،وما لي ال أبكي وأنت
( )1هو رديء التمر ويابسه[ .النهاية البن األثير (.])127/2
( )2برقم (.)2978
( )3اإلهالة :ما أذيب من األلية والشحم ،والسنخة :المتغيرة الريح [النهاية (.])408/2-84/1

( )4برقم (.)2069
( )5أي :من جلد.
( )6أخرجه البخاري برقم ،)6456( :ومسلم برقم.)2082( :
( )7هو ما يدبغ به األدم.
( )8هو الجلد الذي لم يتم دباغه[ .النهاية البن األثير (.])55/1

‘
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صفوة اهلل ورسوله وخيرته من خلقه ،وهذه خزانتك ،وهذه األعاجم كسرى
وقيصر يف الثمار واألهنار! فقال :أو يف شك أنت يا ابن الخطاب؟! أولئك قوم
عجلت لهم طيباتهم يف حياتهم الدنيا» .
ويف رواية« :أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ،ولنا اآلخرة؟ قال :بلى،
قال :فالحمد هلل ¸ ،قال :فقلت :أستغفر اهلل»(. )1
ويف «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ،قال :قال رسول اهلل ‘« :اللهم
اجعل رزق آل محمد قوتا»(.)2
وروى الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود ،قال« :اضطجع النبي ‘
على حصير فأ َّثر الحصير بجلده ،فجعلت أمسحه عنه وأقول :بأبي أنت
وأمي يا رسول اهلل ،أال آذنتنا فنَـبسط لك شي ًئا َيـقـيك منه تنام عليه؟ فقال :ما
لي وللدنيا ،ما أنا والدنيا إال كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها»(.)3
ورواه الحاكم يف «صحيحه» عن ابن عباس أن عمر دخل على النبي ‘
وذكر نحوه(.)4
ويف الرتمذي عن أنس بن مالك ،قالَ « :حـ َّج النبي ‘ على رحـل َرث
( )1أخرجه مسلم برقم.)1479( :
( )2أخرجه البخاري برقم ،)6460( :ومسلم برقم.)1055( :
( )3أخرجه اإلمام أحمد يف المسند رقم ،)2744( :وأبو داود الطيالسي يف مسنده ،برقم:
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم.)439( :
(،)275
َّ
( )4أخرجه الحاكم يف المستدرك برقم.)7858( :
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و َقطـيفة(.)2(»)1
حج أنس على
ورواه البخاري ً -
أيضا  -عن أنس يف كتاب الحج قالَّ « :
حج على رحل وكانت
النبي ‘ َّ
يحاَ ،
رحل رث ،ولم يكن َشح ً
وحدَّ ث أن َّ

زاملته(.)4(»)3

ويف «صحيح الحاكم» عن أنس« :أن النبي ‘ لبس خشنًا ،وأكل خشنًا،
المخصوف» ،قيل للحسن :ما الخشن؟ قال:
ولبس
َ
الصوف ،واح َت َذى َ
«غليظ الشعير ،ما كان يسيغه إال بجرعة ماء»(.)6( » )5

****

( )1القطيفة هي كساء مربع غليظ له خمل ووبر[ .تاج العروس (])270/24
( )2أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية برقم.)335( :
( )3الزاملة :هو البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع[ .النهاية البن األثير (.])313/2
( )4أخرجه البخاري برقم )1517(:عن ثمامة بن عبد اهلل بن أنس.
( )5أخرجه الحاكم يف المستدرك برقم ،)7925( :وابن ماجه يف سننه برقم،)3349( :
وقال األلباين :إسناده ضعيف جدا.
( )6هنا انتهى هذا الفصل المبارك من كتاب« :الجواب الصحيح لمن بدَّ ل دين المسيح»
لشيخ اإلسالم ابن تيمية ♫

(.)482-449 /5
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