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DEF﷽  

صالة والسالم على سر كل  صطفاه، وال احلمد W على النعمة العظمى اليت أكرمنا Tا هللا؛ نعمة حبيبه وم

صدر كل الكمال؛ سيد\ دمحم وآله وصحبه وكل من وااله   .اجلمال، وم

 عز وجل، ويتمىن أن ُيسعفه هللا كل مؤمن يهفو �إلميان قلبه يتوق إىل صاحب األوصاف سيد\ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
هاً  برؤيته، وأن حيظى منه بنظراته، ومناه وكل ما يتمناه أن يسمع بضع كلمات من عظيم كلماته، حبَّذا لو كان له موجِّ

  .و\صحاً ومرشدًا، فهذا غاية الغاwت، ومىن كلِّ أهل السعادات

صفه منهم إال القليل، وكان أكمل هذه   وصفه،وملا كان يتعذَّر على كثري من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومل ي
األوصاف ما وصفه به اإلمام علي، وهند بن أيب هالة ابن السيدة خدجية، وسيد\ أنس بن مالك، وُجلَّة من 

صحابة الكرام حواىل  - حبسب زما�م-  الواردة �لوصف الشريف كان الكثري من ألفاظهمصحابياً، و  مسة عشر اخلال
ورعايته أن أترجم هذه األوصاف بكلمات  عز وجللفهم اآلن على أهل زماننا؛ فقد اجتهدت بتوفيق من هللا صعبة ا

  :١١سهلة ميسرة يستطيع أن يفهمها أي إنسان، وهي كالتايل

  :كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

َلَة اْلَبْدِر، ) يستنري(اِس َوْجهاً، يـََتألألُ ، َأْحَسَن النَّ )عظيماً معظَّماً ( ٣٣، َفخـَْمًا ُمَفخََّماً ٢٢َحَسَن اجلِْْسـمِ  َوْجُهُه َتْألُلَؤ اْلَقَمِر لَيـْ

ِصريِ  ِإَذا َمَشى َوْحَدُه، َوَمَع َذِلَك فـََلْم  -٥٥َمْربُوَعاً  -،َبْل َكاَن يـُْنَسُب إىل الرِّبـَْعِة ٤٤َوَأْحَسنَـُهْم ُخُلقاً، لَْيَس ِ�لطَِّويِل اْلَباِئِن َوَال ِ�ْلَق

َفُه الرَُّجالن الطَّويالن فـََيطُوُهلَُما، َفإَذا فَارَقَاُه  ْن ُميَاِشيُه َأَحٌد ِمَن النَّاِس يـُْنَسُب ِإَىل الطُّوِل ِإال طَاَلُه َرُسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص،َيكُ  َا اْكتَـنـَ َوَلُرمبَّ

ُر ُكلُّهُ : "َويـَُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص إىل الطُّوِل وُنِسَب ُهَو ملسو هيلع هللا ىلص إىل الّرِبـَْعِة، ُنِسَبا   ،٦٦" ىف اْلّرِبـَْعةِ  ُجِعَل اخلَيـْ

يِع اْجلَاِلِسنيَ ( صَّْدرِ ٧٧وََكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َجَلَس َيُكوُن َكِتُفُه َأْعَلى ِمْن مجَِ ، ٩٩، بَِعيَد َما بـَْنيَ اْلَمْنِكبَـْنيِ ٨٨)، وََكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َعِظيَم ال

ْيِن  نَـْنيِ ١١١١)ِ\ِعَم َأْمَلَس الشَّْعِر ُمَتَموَّجًا قَِليالً (،١٠١٠، َشِديَد َسَواِد الشَّْعِر )لَْيَس ِفْيهَما اْرتَِفاعٌ (َأِسيَل اْخلَدَّ  ١٢١٢، َأْكَحَل اْلَعيـْ

                                                 
ل الحدیث الذى یتناولھ الشرح وبینَّأ مصدره،وإال فالشرح مما وفقنا واشرنا إلى أص(...) بتخریجھا، أما الشروحات فوضعناھا بین قوسین ھكذا أشرنا إلى األحادیث الشریفة  ١

.هللا لبیانھ
  

 عن أنسسنن الترمذي  ٢

{ )ت، فِي الشَّمائل، والرویاني، طب، ھق، في الدَّالئل، ھب، كر(ھند بن أبى ھالھ التمیمى من حدیث  ٣
 

َماً، یَتألألُ َوْجُھھُ تَألْلَُؤ اْلقَمَ    .}ِر لَْیلَةَ اْلبَْدرِ َكاَن فَْخماً ُمفَخَّ

}َكاَن أَْحسََن النَّاِس َوْجھاً، َوأَْحَسنَُھْم ُخلُقاً، لَْیَس بِالطَِّویِل اْلبَائِِن َوالَ ِبالْقَِصیرِ  {البیھقى ، روى عن البراء بن عازبوصحیح ابن حبان والبیھقى ومسلم صحیح البخارى  ٤
وردت ، 

}
 ً }َخْلقَا

فى روایة أحمد بن سعید مما  
ً {  توردجھ البخارى، وأخر َخْلقَا

ُخلُقَاً و 
.}بالطویل الذاھب{فى روایة ابن حبان، وفى بعضھا } 

 

{: قال رضى هللا عنھمالبَراِء بن عازب روى البخارى عن  ٥
 

  .}َمربوعاً بَعیدَ ما بین المنِكبَین صلى هللا علیھ وسلمكان النبيُّ 

٦
  .فى تخریج أحادیث اإلحیاء للحافظ العراقىأبو نعیم فى دالئل النبوة من حدیث عائشة وكذا  
  .شرح الزرقانى على موطأ مالك  ٧

نور الیقین لمحمد الخضرى ٨
.}عریض الصدر{ وورد فى وصف ھند بن أبى ھالھ بقولھ  

 

والبخارى عن البراءصحیح مسلم  ٩
.وورد فى حدیث وصف النبى لھند بن أبى ھالة 

  

  البیھقى عن أبى ھریرة ١٠

كذا معنى حدیث أنسھو بن أبى ھالة و .د فى شرح أبى عبید لحدیث ھندفى مجمع الزوائ١١
  .} َرِجَل الشَّْعِر، لَْیَس ِبالسَّْبِط َوالَ بِاْلَجْعِد اْلقََططِ { فى الشمائل للترمذى  رضى هللا عنھ 

 البیھقى عن أبى ھریرة ١٢
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نَـْيِه ُمحَْرٌة، َطِويَل َشْعِر األْجَفانِ ( َس اْحلَوَ ١٣١٣َأْسَوَد األْجَفاِن، ِىف بـََياِض َعيـْ نَـُهَما، ُمَقوَّ ، َطِويَل ١٤١٤اِجِب َمَع ُطوٍل بَِغْريِ اتَِّصاٍل بـَيـْ

َفرَِج الثـََّناwَ  ١٥١٥األْنِف َمَع ِدقَِّة َأْرنـََبِتِه َوِيف َوَسِطِه بـَْعُض ِاْرتَِفاٍع، ، ِإَذا َتَكلََّم ُرِؤَى  ١٦١٦)َأبـَْيَض اَألْسَناِن َمَع بَرِيٍق َوَحتِْديد ِفيَها، ُمنـْ

  .١٩١٩، وََكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَسَن ِعَباِد هللا َشَفتَـْنيِ َوَأْلطََفُهْم َخْتَم َفمِ ١٨١٨)َواِسَع الَفمِّ ( ١٧١٧بـَْنيِ ثـََناwَهُ  َكاْلنُّوِر َخيُْرُج ِمنْ 

ُه٢٠٢٠وكان ملسو هيلع هللا ىلص أبيضًا مشوً� حبمرة( ُعْمرِِه، وََكاَن َمَع  ، ُمْعَتِدَل اْخلَْلِق ِىف السَِّمِن، َبَدَن ِىف آِخرِ ٢١٢١، ُمشـْرَق اللَّْوِن نريِّ

ْمنُ  ، ٢٣٢٣)، َيُشعُّ النُّوُر ِمَن األْعَضاِء اْخلَاليِة ِمَن الشَّْعرِ ٢٢٢٢َذِلَك حلَُْمُه ُمَتَماِسَكاً، َيَكاُد َيُكوُن َعَلى اْخلُُلِق األْوِل ملَْ يَـُضْرُه السِّ

ط، َعاِرَي الثَّْديـَْنيِ َواْلَبْطِن ِممَّا ِسَوٰى ٰذِلَك، َأْشَعَر الذرَاَعْنيِ  إَىل السُّرَّةِ ) ِمْن أْعَلى الصَّْدرِ (َمْوُصوَل َما بـَْنيَ اللَّبَِّة  ِبَشْعٍر َجيِْري َكاخلَْ

   .َواْلَمْنَكبَـْنيِ َوَأَعاِيل الصَّْدرِ 

    ٢٤٢٤، رَْحَب الرَّاَحةِ )َعْظَما الذِّرَاِعني(َطِويَل الزَّْنَدْيِن 

َر َأنـََّها َمَع َغايَِة : ، قَاَل اْبُن َبطَّال٢٦٢٦َم اْلَكفَّني، َضخْ ٢٥٢٥َواِسَع اْلَكفِّ ِحسًَّا َوَعطَاءاً ( َكاَنْت َكفُُّه ملسو هيلع هللا ىلص ُممَُتِلَئًة حلََْمًا َغيـْ

َنيَ ِمْن َكفِّ النَِّيبِّ صلى َوال َحرِيًرا َألْ  َما َمَسْسُت َخزا َقطُّ : " ، َكَما ثـََبَت ِىف َحِديِث َأَنٍس َقالَ ٢٧٢٧َضَخاَمِتَها َوِغْلظَِتَها َكاَنْت لَيَِّنةً 

  .٢٩٢٩)، وََكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َطويَل األْطَراِف ُطوالً ُمْعَتِدًال ٢٨٢٨"هللا عليه وسلم 

، ٣١٣١)َوَسِطِهَما األْرضَ  فـََقْد َكانـََتا ُمْرتـََفَعَتِني َعِن األْرِض ِمْن َوَسِطِهَما ِحبَْيُث ال َميَسُّ (، ٣٠٣٠وََكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَسَن النَّاِس َقَدَماً 

رََفَع (وََكاَن َرُسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َمَشى .٣٣٣٣)أْمَلُسُهَما ُمْسَتويـَُهَما لَيِّنَـُهَما،ِبال َتَكسُِّر َوال َتَشقُِّق ِجْلِدهِ ( ٣٢٣٢وََكاَن َمِسيَح اْلَقَدَمني

                                                 
السیرة الحلبیة ١٣

شرح ما، 
ورد أ 

حدیث مسلم من 
{ جابر 

أشكل العینین 
{ حدیث على  ،ومن}

}أھدب األشفار 
.

 

.} أزج الحواجب سوابغ في غیر قرن{ : بقولھند بن أَبي َھالَةَ ھفى شرح حدیث  بي نعیم األصبھانيألدالئل النبوة  ١٤
.وأیضاً فى مجمع الزوائد فى شرح الحدیث 

  

} أقنى العرنین{ بقولھ ند بن أَبي َھالَةَ ھكذا الشرح فى فیض القدیر للمناوى من حدیث  ١٥
.

 

ند بن أَبي َھالَةَ فیض القدیر للمناوى فى شرح حدیث ھ ١٦
 }أشنب مفلج األسنان { قولھ من 

  .أخرجة الترمذي في الشمائل والطبرانى في األوسط وفي الكبیر والبیھقي في دالئل النبوة ١٧

حدیثشرحھ لفیض القدیر للمناوى من  ١٨
 }ضلیع الفم { قولھ ھند من  

  .وة للبیھقى من حدیث عائشةأبو نعیم فى دالئل النب ١٩

} َوال ِباألَْبیَِض األَْمَھِق َوال ِباآلدَِم  {المنتقى شرح الموطأ، وتحفة الحبیب على شرح الخطیب لحدیث أنس  ٢٠
  

اضھ من ذلك حمرة، وما تحت الثیاب بیأشرب ف. ولكن إنما كان المشرب منھ حمرة ما ضحا للشمس والریاح: دالئل النبوةفى و، }أزھر اللون{ھند حدیث فیض القدیر من شرح  ٢١
.فھو األبیض األزھر

  

 إحیاء علوم الدین ودالئل النبوة للبیھقى ٢٢

دِ { بقولھ ند بن أَبي َھالَةَ شرح فیض القدیر للمناوى من حدیث ھ ٢٣ أى نیُِّره.} أَْنَوَر الُمتََجرَّ
.

 

.)في الدَّالئل، ھب، كر ت، فِي الشَّمائل، والرویاني، طب، ھق،(عن ھند بن أبى ھالھ التمیمى  ٢٤
  

 .}رحب الراحة { فیض القدیر من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٢٥

  .}َشثَْن الَكفَّیِْن  {من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٢٦

 .}رحب الراحة { فیض القدیر من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٢٧

 الصحیحین البخاري ومسلم ومسند أحمد ٢٨

 .}َسائَِل األَْطَراِفِ◌  {الوصف من شرح قول ھند فى حدیث  ٢٩

 .السیرة النبویة إلبن اسحاق عن عبدهللا بن بریدة، وفى فیض القدیر للمناوى ٣٠

  .}َخْمَصاَن األَْخَمَصْیِن  {من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٣١

 .} َمِسیَح اْلقَدََمْینِ  {من حدیث الوصف لھند  ٣٢

  .} مسیح القدمین{ فیض القدیر من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٣٣
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ةٍ  َر ُمْستَـْرٍخ ِيف اْلَمْشي . ال َتَكلَُّفاً ِخْلَقًة ٣٥٣٥،وََكاَن َواِسَع اْخلُْطَوِة ٣٤٣٤رِْجَلْيِه بُِقوَّ ، َوال يـَْلَتِفُت َورَاَءُه ِإَذا ٣٦٣٦َقويَّ األْعَضاء، َغيـْ

  .٣٧٣٧)َمَشى، وََكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َميِْشى َمْشَياً يـُْعَرُف ِفيِه َأنَُّه لَْيَس بَِعاِجٍز َوال َكْسالنٍ 

  ٣٨٣٨. وكان ملسو هيلع هللا ىلص ال يـَُعبُّ وال يـَْلَهث

وإْن َكانُوا ( ،٤٠٤٠، وكان ملسو هيلع هللا ىلص َال َيطَأُ َعِقَبُه رَُجَالنِ ٣٩٣٩وكان ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َمَشى َمَشى َأْصَحابُُه َأَماَمُه َوتـَرَُكوا َظْهَرُه لِْلَمالَِئَكةِ 

َم بـَْعَضُهْم  نَـُهَما، وِإْن َكاَن َمجَاَعًة َقدَّ   .٤١٤١)َثالثًَة َمَشى بـَيـْ

  : قال ����ريرة وعن أىب ه

ًئا َأْحَسَن ِمْن َرُسوِل ا³َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكَأنَّ الشَّْمَس َجتِْري ِيف َوْجِهِه، َوَما رََأْيُت " َأَحًدا َأْسرََع ِيف ِمْشَيِتِه ِمْن َرُسوِل ا³َِّ َما رََأْيُت َشيـْ

َا اَألْرُض ُتْطَوى َلُه، ِإ\َّ لَنُ  ملسو هيلع هللا ىلص  ُر ُمْكَرتِثٍ َكَأمنَّ   ٤٢٤٢".ْجِهُد َأنـُْفَسَنا؛ َوِإنَُّه َلَغيـْ

  .٤٣٤٣)وََكاَن َرُسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص نُورَاً َفَكاَن ِإَذا َمَشى ِ�لشَّْمِس َواْلَقَمِر ال َيْظَهُر َلُه ِظلٌّ ( 

  .٤٤٤٤وَكاَن َوْجُهُه ِمْثَل الشَّْمِس َواْلَقَمِر،وََكاَن ُمْسَتِديراً 

  ٤٥٤٥.َأْمجَُل النَّاِس َوَأبـَْهاُه ِمْن بَِعيٍد، َوَأْحَسُنُه َوَأْمجَُلُه ِمْن َقرِيبٍ : َمْعَبٍد ِيف بـَْعِض َما َوَصَفْتُه ِبهِ  قَاَلْت ُأمُّ 

ِة، َوهَو ِممَّا يَِلي ِمْنَكَبُه األميَْ (  ، ِفيِه َشاَمٌة َسْوَداُء َتْضِرُب إَىل الصُّْفَرِة نِ وََكاَن ملسو هيلع هللا ىلص َواِسَع الظَّْهِر، َما بـَْنيَ َكِتَفيِه َخاَمتُ النُّبوَّ

ًة َمحَْراَء ِمْثَل بـَْيَضِة احلََماَمةِ ٤٦٤٦)َحْوَهلَا َشَعَراٌت ُمتَـَوالَِياٌت َكأَنـََّها ُعْرُف فـََرٍس    ٤٧٤٧.، وَكان خامته ملسو هيلع هللا ىلص ُغدَّ

، َخاِفَض )َأْحَسنَـُهْم ُمَعاَشَرًة ( لنَّاِس َهلَْجًة، وأليَـنَـُهْم َعرِيَكًة، َوَأْكَرَمُهْم ِعْشـَرًة وكان ملسو هيلع هللا ىلص أْجَوَد النَّاِس َصْدرَاً، وأْصَدَق ا

                                                 
ً { من شرح فیض القدیر من شرح قول ھند فى حدیث الوصف  ٣٤   }  إِذَا َزاَل َزاَل تَقَلُّعا

{: رْثَِد ْبِن ُمْرِشدابُْن َسْعٍد َعْن مَ دیث كح ملسو هيلع هللا ىلصللتدلیل على سرعة مشیھ وسعة خطوه التى جبل علیھا من أحادیث وصف مشیھ غذاء األلباب شرح منظومة األداب كما ورد فى  ٣٥
 

إذَا َمَشى أَْسَرَع َحتَّى یَُھْرِوَل 

ُجُل فَال یُْدِرُكھُ  َمَشى تََكفَّأَ تََكفًُّؤا َكأَنََّما َیْنَحطُّ َكاَن إذَا  { :َوِفي ِرَواَیٍة الْبِن َسْعدٍ .}َوِإذَا َمَشى َلَكأَنََّما یَْمِشي ِفي ُصعُدٍ {: البخارى َوَزادَ } إذَا َمَشى َكأَنََّما یَْنَحِدُر ِمْن َصَببٍ {َ :وَعِليٍّ ، }الرَّ
َع َكأَنََّما َیْنَحِدُر ِمْن َصَببٍ  إذَا {: أَْیًضاعنھ و.}ِمْن َصَببٍ  .}َمَشى تََقطَّ

  

  }َكاَن إِذَا َمٰشى َمٰشى ُمْجتَِمعَاً  {ابن عباس فى شرح حدیث آلبن األثیر الجزرى  النھایة في غریب الحدیث ٣٦

 نٍ َكاَن إِذَا َمشى َمشى ُمْجتَِمعَاً لَْیَس بِِھ َكَسٌل، لَْم یَْلتَِفُت، یُْعَرُف فِي َمشیِِھ أَنَّھُ َغْیُر َكِسٍل َوالَ َوھِ { باس شرح حدیث أبن ع ٣٧
{

.{:، وعن جابر كما روى ابن سعد)حم، بز، عن ابن عبَّاٍس (
 

 كان ال یلتفت وراءه إذا مشى
{

 .  

ً { : ةالطبراني في الكبیر عن أِمّ سلم ىرو ٣٨ ، َیْشَرُب مرتین أو ثالثا  } ال یعب وال یلھث{  :وألبي الشیخ من حدیث میمونة، والعبُّ الشرب بدون تنفس، } وكان ال َیعُبُّ

 تخریج أحادیث اإلحیاء العراقي

ُ عنھُ ) ھـ ك( ٣٩ جامع المسانید والمراسیل، عن جابٍر رَضي ا�َّ
.

 

ُ عنھُ ) حم( ٤٠  .}من األرجل: ِرْجالن{وورد مع المسانید والمراسیل جا، .عن ابن عمرٍو رَضي ا�َّ

ً  ملسو هيلع هللا ىلصوالمعنى أنھ . أي ال یطأ األرض خلفھ رجالن: فى شرح الحدیث  ٤١ عون المعبود "، كذا فى ال یمشي قدام القوم بل یمشي في وسط الجمع أو في آخرھم تواضعا
  ".شرح سنن أبي داوود

 جامع الترمذي ومسند أحمد ٤٢

،وما ذكر أنھ ال ظل لشخصھ في شمس وال قمر ألنھ كان نورا : ى المقاصد الحسنة للسخاوىف ٤٣
: وفى السیرة الحلبیة 

وأنھ إذا مشى في الشمس أو في القمر ال یكون ظل ألنھ كان نوراً 
.

  

 جامع المسانید والمراسیل  ، رضى هللا عنھعن جابر بن سمرةَ ) م ( ٤٤
 يالحاكم في المستدرك والطبران ٤٥

 .دالئل النبوة للبیھقى، والمنھاج مختصر شعب اإلیمان للحلیمى، وطرح التثریب للحافظ زین الدین العراقى ٤٦

ِ یَْعنِي الَِّذي بَْیَن َكتِفَْیھِ فى  ٤٧  .}الحدیث { سنن الترمذي َعن َجابِِر بِن َسُمَرةَ كاَن َخاتَُم َرُسوِل ا�َّ
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  .٤٨٤٨ُجلُّ َنَظَرِه اْلُمَالَحَظةُ  ، َنَظُرُه ِإَىل اَألْرِض َأْطَوُل ِمْن َنَظرِِه ِإَىل السََّماِء،)النََّظر(الطَّْرِف 

ُم أْصَحابَُه َبَني َيدَ (  َملْ : َمْن رآُه َبِديَهًة َهابَُه، وَمْن َخاَلطَُه َمْعرَِفًة أَحبَُّه، يـَُقوُل َ\ِعُتهُ  ،َويـَْبَدأُ َمْن َلِقَيُه �لسَالِم، ٤٩٤٩)ْيهِ يـَُقدِّ

َلهُ  َلُه َوال بـَْعَدُه ِمثـْ   ٥١٥١.، تـََوفَّاُه ا³ِّ َولَْيَس ِيف رَْأِسِه َوِحلَْيِتِه ِعْشُروَن َشْعَرًة بـَْيَضاءَ ٥٠٥٠أَر قـَبـْ
******************************  

  ٥٢٥٢أحوال سيد\ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص البشرية
  عناية النيب ملسو هيلع هللا ىلص جبسمه الشريف

نتحدث عن عناية النيب ملسو هيلع هللا ىلص Tذا اجلسم البشري الذي صاغه هللا، وكوَّنه جلَّ يف عاله، وأبرز ما نتوجه به يف ذلك 

م اليقني أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان أنظف الناس بد\ً وجسماً وبيتاً وملبساً ومكاً\، بل إنه أدار أمر اإلسالم كله على النظافة أن نعلم عل

  :التامة وقال ملسو هيلع هللا ىلص
  ٥٣٥٣} َنِظيفٍ  ُكلُّ  ِإال اْجلَنَّةَ  َيْدُخلِ  َوملَْ  النَّظَاَفِة، َعَلى اِإلْسالمَ  بـََىن  ا³ََّ  َفِإنَّ  اْسَتطَْعُتمْ  َما ِبُكلِّ  تـََنظَُّفوا{ 

َكاَن َرُسوُل ا³َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َنَظَر ِيف : وكان ملسو هيلع هللا ىلص عندما Áتيه الوفود ينظر يف املرآة، ويقول كما أخربت السيدة عائشة ¿
  :اْلِمْرآِة قَالَ 

نْ   ييَخْلقِ َخْلقِ   َحسَّْنتَ َحسَّْنتَ   َكَماَكَما  اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ   {{ نْ َفَحسِّ يلٌ   ا³ََّ ا³ََّ   ِإنَّ ِإنَّ { {  :وكان يقول، ٥٤٥٤}}ُخُلِقي ُخُلِقي   َفَحسِّ يلٌ مجَِ   ٥٥٥٥}}اْجلََماَل اْجلََماَل   حيُِبُّ حيُِبُّ   مجَِ
فكان شعاره النظافة التامة، وأ\ أقول ذلك حىت ننتبه إىل من يدَّعي حمبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والتمسك Tديه، ونرى عليهم 

Åم، وقذارة يف حاالÅم، لتعلم علم اليقني أن هؤالء ُجمافني �لكلية ملا  قذارة يف أبدا�م، وقذارة يف مالبسهم، وقذارة يف بيو 
  .كان عليه حضرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ،W أقول ذلك ألنه انتشر يف البيئات اإلسالمية أن الناس يتقربون إىل هؤالء، ويقولون أ�م جماذيب، وأ�م أولياء
ما كان عليه سيد\ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف هديه، وما كان عليه صحبه املباركني رضوان هللا وأ�م ُجمابوا الدعوة، وهذا أمر يُنايف 

  .تبارك وتعاىل عليهم أمجعني
  اكتحاله ملسو هيلع هللا ىلص

مراض العني فكان ملسو هيلع هللا ىلص يهتم بكل أعضاء جسده، يهتم بعينه، فكان له مكحلة، وكان هذا هو الدواء احملقق للشفاء أل
  :ليف هذا الزمان، وكان يكتحل كل ليلة قبل أن ينام، وألنه ملسو هيلع هللا ىلص هادwً مهدwً فقد علَّمنا التثليث يف كل أمر، وكان يقو 

                                                 
  .رضى هللا عنھى طالب الشمائل المحمدیة للترمذى عن على بن أب ٤٨

أو ألن المالئكة كانت تمشي خلف  ،اشھمأي یقدمھم أمامھ ویمشي خلفھم كأنھ یسوقھم تواضعاً وإرشاداً وال یدع أحداً یمشي خلفھ أو لیختبر حالھم وینظر إلیھم حال تصرفھم في مع: من حدیث الترمذى فى الشمائل وحدیث ھند}  یَُسوُق أَْصَحابَھُ {شرح   ٤٩

  .فیض القدیره، و لغیرظھره أ

 .رضى هللا عنھالشمائل المحمدیة للترمذى عن على بن أبى طالب  ٥٠

 .والبخارى والترمذى عن أنس صحیح مسلم ٥١

٥٢
 م٦/٣/٢٠١٤ھـ ١٤٣٥من جماد األول  ٥ –الخمیس  –المعادي  
٥٣

 رضى هللا عنھالتدوین للرافعي عن أبي ھریرة  
٥٤

 داألنوار في شمائل النبي للحسین بن مسعو 
٥٥

 رضى هللا عنھمسند أحمد عن عبد هللا بن مسعود  
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رٌ  ا³ََّ  ِإنَّ  { َر  حيُِبُّ  ِوتـْ   ٥٦٥٦}اْلِوتـْ

انت املكحلة ال تفارقه يف سفر وال فكان ميسك املرود ويضع يف الُيمىن ثالث، ويف اليسرى ثالث، وكان هذا دأبه، وك
  :حضر، تقول السيدة عائشة ¿

َواكُ  َواْلِمْدَرى، َواْلُمْشُط، َواْلِمْكَحَلُة، اْلِمْرآُة،: َسَفرٍ  َوال َحَضرٍ  ِيف  َيَدُعُهنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ا³َِّ  َرُسولُ  َيُكنْ  ملَْ  َمخْسٌ  {   } َوالسِّ

رُُكُهنَّ ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص   ا³َِّ ا³َِّ   َرُسولُ َرُسولُ   َيُكنْ َيُكنْ   ملَْ ملَْ   َسْبعٌ َسْبعٌ   {{ :ويف رواية رُُكُهنَّ يـَتـْ   َواْلَمْكَحَلُة،َواْلَمْكَحَلُة،  َواْلِمْرآُة،َواْلِمْرآُة،  َواْلِمْشُط،َواْلِمْشُط،  اْلَقاُرورَُة،اْلَقاُرورَُة،: : َحَضرٍ َحَضرٍ   َوالَوال  َسَفرٍ َسَفرٍ   ِيف ِيف   يـَتـْ
َواُك، َواُك،َوالسِّ   ٥٧}}  َواْلِمْدَرىَواْلِمْدَرى  َواْلَمَقصَّاِن،َواْلَمَقصَّاِن،  َوالسِّ

  :، وكان Áمر أصحابه �لكحل ويقولهذه األشياء كان يصطحبها دوماً يف كل أحواله صلوات ريب وتسليماته عليه
مثِِْد، َعَلْيُكمْ {    ٥٨٥٨} الشََّعرَ  َويـُْنِبتُ  اْلَبَصرَ  َجيُْلو فَِإنَّهُ  ِ�ْإلِ

واإلمثد هو أعلى أنواع الكحل يف زمانه وما بعد زمانه، وهذه إضافة أخرى إىل أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يستخدم أفخر األشياء، 
َأَما َعِلْمَت َأنَّ ا³ََّ َأَما َعِلْمَت َأنَّ ا³ََّ : : رَآِين َأبُو ِقالبََة َوَقِد اْشتَـَرْيُت َمتًْرا َرِديًئا، فـََقالَ رَآِين َأبُو ِقالبََة َوَقِد اْشتَـَرْيُت َمتًْرا َرِديًئا، فـََقالَ { { ::قَاَل َأيُّوُب السَّْخِتَياِينُّ وقد ن، وال يستخدم األشياء الدو 

  ..٥٩}}  َقْد نـَزََع ِمْن ُكلِّ َرِديٍء بـَرََكَتهُ َقْد نـَزََع ِمْن ُكلِّ َرِديٍء بـَرََكَتهُ 
صحح اجلسم، الربكة دائماً يف أي شيء رديء ليس فيه بركة، فالطعام الرديء ُميرض اجلسم، والطعام الصحيح يُ 
  .الشيء اجليد، ولذا كان يُراعي اجلودة يف كل شيء يستخدمه صلوات ريب وتسليماته عليه

وهذا أيضاً أذَكِّر به إخواين أل�م يرون من يتشدقون �Ïم يستنون بسنة احلبيب ميسكون Ïردئ األشياء 
  .صحيحوهذا غري !! ويستخدمو�ا، ويزعمون أن هذه هي الُسنَّة

مثًال من الُسنَّة استخدام السواك، والسواك عود من شجر األراك، أومن أي شجر شبيه به، لكن إذا دخل السواك 
، ومت تسويته، ومت وضعه يف غالف، أيهما أفضل هذا أم السواك الذي )أى تعقيمه صناعياً (إىل دائرة التصنيع، ومت تبخريه

  .د، ألن هذا ُسنَّة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصال بد أن أستخدم اجلي! يُلقى على الرصيف؟
ويف هذا العصر تغريت األحوال، وتطور الطب، وظهرت العالجات احلديثة، وليس معىن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان 

دواء ألن  م ما سواه كما يفعل بعض املتشددين اجلاهلني، أ\ أستخدم ما ُيستحدث منيستخدم الكحل أن أستخدمه وأحرِّ 
  :النيب ملسو هيلع هللا ىلص خربَّ عن ذلك فقال

، ِعَبادَ  َتَداَوْوا {   ٦٠٦٠}ِشَفاًء  َمَعهُ  َأنـَْزلَ  ِإال َداءً  يـُنَـزِّلْ  ملَْ  عز وجل ا³ََّ  فَِإنَّ  ا³َِّ

  ٦١}}َجِهَلُه َجِهَلُه   َمنْ َمنْ   َوَجِهَلهُ َوَجِهَلهُ   َعَرَفُه،َعَرَفُه،  َمنْ َمنْ   َعَرَفهُ َعَرَفهُ   َدَواًء،َدَواًء،  َلهُ َلهُ   َخَلقَ َخَلقَ   َوَقدْ َوَقدْ   ِإالِإال  َداءً َداءً   ا³َُّ ا³َُّ   َخَلقَ َخَلقَ   َماَما  {{ :وقال يف احلديث اآلخر
فهناك أدوية عرفها أهل هذا العصر، ومل تكن معروفة للسابقني، ولذا علينا استخدام األدوية احلديثة، ألن املهم أن 

، إما �لقطرات، وإما �ملراهم، وإما عز وجلحنافظ على سالمة العينني أل�ما عضو رئيسي لإلنسان أكرمه به الرمحن 
  .خدام منظار للمشي، أو منظار للقراءة، أو واحد للمشي وآخر للقراءة كما حيدد الطبيب املعاجل�ست

                                                 
٥٦

 رضى هللا عنھسنن الترمذي وأبي داود عن علي بن أبي طالب  
٥٧

 تاریخ بغداد للخطیب البغدادي 
٥٨

 رضى هللا عنھمسنن ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر  
 سیر أعالم النبالء ٥٩

٦٠
 رضى هللا عنھسنن الترمذي ومسند أحمد عن أسامة بن شریك  
٦١

 رضى هللا عنھالطبراني والحاكم عن أبي سعید الخدري  
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وإذا جرى للعني أي أمر يعوق النظر علىَّ أن أسارع إىل الطبيب املعاجل ألجلو البصر ألن هذا كان هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف 
  .ذلك

  اهتمامه بشعره ملسو هيلع هللا ىلص

 يهتم بشعره كله، شعر رأسه، وشعر حليته، وشعر شاربه، وشعر جسمه، كل جزء منهم له قسط معلوم من وكان ملسو هيلع هللا ىلص
  :عناية الرءوف الرحيم ملسو هيلع هللا ىلص، أما شعر الرأس فقد قال يف األمر العام جلميع املنتسبني لدين اإلسالم

  ٦٢٦٢} فـَْلُيْكرِْمهُ  َشْعٌر، َلهُ  َكانَ  َمنْ  {

مر ال امه �ملداومة على غسله، واحملافظة على تسرحيه، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ُيسرح شعره ألنه ملسو هيلع هللا ىلص خلصوصيته عند ربه، وألوإكر 
يعلمه إال هللا مل حيلق شعره إال يف منسك من املناسك الشرعية، يف عمرة أو يف حج، فلم حيلقه كما حنلق حنن يف األwم 

  .ليس لنا أن نتأسى به فيه، ألن هذه خصوصية لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص العادية، وهذا
كان أهل الكتاب ُيسّرِحون شعورهم ويُنزلو�ا على هيئة واحدة ففعل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك يف بداية دعوته موافقاً هلم تلطفاً Tم 

ئة ليست �لضرورة على املرء أن يتبعها، ولكن الذي عليه ليدخلوا يف دين اإلسالم، مث بعد ذلك فـََرق شعر رأسه، وهذه اهلي
  .أن يتبعه ضرورًة نظافة الشعر واحلرص على تسرحيه كما كان يفعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

و جعلناها أيضاً كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يرتك حليته، وترك اللحية ُسنَّة وليس فريضة كما يدَّعي بعض املتشددين، ألننا ل
سؤال وال فريضة لشدَّد\ على املسلمني، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص جعلها ُسنَّة، والُسنَّة من فعلها كان له أجرها، ومن مل يفعلها ليس عليه 

  .ذنب وال عقاب، وهذا هو ما اختاره أئمة الفقه املعتدلني يف مذاهبهم؛ أن إعفاء اللحية ُسنَّة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ا، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ُيسّرِح حليته، وينظر إليها دوماً يف املرآة عندما Áيت ضيفان، وكان Áخذ منها كلها، أحيا\ً Áخذ من طوهل

  .وأحيا\ً Áخذ من عرضها، حىت تكون كل اهليئات صاحلة ألمته، فال يدَّعي أحد أن هذا فقط هو الُسنَّة وغريه خالف ذلك
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص يصبغ حليته ألنه ملسو هيلع هللا ىلص مل يظهر له يف حليته إال ما ال يزيد عن عشرين شعرة بيضاء، لكنه أ�ح ومل يكن

سواء اللحية أو الشعر ألصحابه، فكان سيد\ أبو بكر وغريه خيضبون حليتهم، أما شعر الرأس فكان  –الصبغ  –اخلضاب 
ه �حلناء، وهذا لزوم الوحى، فعندما كان Áتيه الوحى كان حيدث له صداع شديد، فكان جيعل على رأسه احلناء ملسو هيلع هللا ىلص خيضب

  .عند نومه، وهذا يُذهب الصداع، وهذه ُسنَّة عن حضرته ملسو هيلع هللا ىلص
لك للرجال، ملاذا ُحترم أما صبغ الشعر Ïي لون آخر ولو األسود فال Ïس من ذلك، وال مانع ألننا رأينا من ُحيّرِم ذ

هو حرام يف حالة واحدة إذا كان املرء مقبل على الزواج وشعره قد شاب، فيجعل على رأسه ! ؟عز وجلطيبات ما أحلَّ هللا 
صبغة ليغش من يتقدم إليها �خلطبة، لكن إذا كان ليس له بغية يف هذا األمر فليصبغ شعره مبا شاء، وخاصة النساء، فليس 

أن يصبغن شعرهن �للون األسود أو Ïي لون آخر، على أن يكون ذلك من شيء طيب حىت ال يؤثر يف  عليهن حرج يف
  .بسوءالشعر 

  :تربية اللحية ُسنَّة وليست فريضة ملن أراد أن يقوم Tا، ويقول فيها ملسو هيلع هللا ىلصو 
  ٦٣٦٣} اللَِّحى َوَأْعُفوا الشََّواِرَب، َأْحُفوا {

                                                 
٦٢

 رضى هللا عنھسنن أبي داود والطبراني عن أبي ھریرة  
٦٣

 رضى هللا عنھمالصحیحین البخاري ومسلم عن ابن عمر  
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الشعر الزائد  قصُّ ذلك بصالة، و الكل مجعة قبل   ه يرتك شاربه، وÁمر بقصه وليس حبلقه، وكان يقصكان ملسو هيلع هللا ىلصلذا و 
  :النازل على الفم حىت ال يعوق الفم، قال ملسو هيلع هللا ىلص

َفاهِ  َمعَ  الشََّواِربَ  ُقصُّوا {   ٦٤٦٤} الشِّ

لعالمات الفارقة بني الرجل واملرأة، حىت أن ولذلك نرى أئمة املذاهب الفقهية قد كرَّهوا حلق الشارب ألنه من ا
  :قال ����عبد هللا بن عباس روى اإلمام مالك أوجب يف مذهبه أن ُحيَد حالق شاربه ثالثني جلدة، ألنه أصبح شبيهاً �لنساء، 

�لّرَِجاِل  النَِّساءِ  ِمنَ  َشبَِّهاتِ َواْلُمتَ  ِ�لنَِّساِء، الّرَِجالِ  ِمنَ  اْلُمَتَشبِِّهنيَ ملسو هيلع هللا ىلص  ا³َِّ  َرُسولُ  َلَعنَ  {ِ{٦٥٦٥  

يف كل وقت  ����لكن البعض ُيصر على هواه، ويريد مع ذلك أن يبلغ مناه مع أنه خيالف منهج الصاحلني واألئمة 
  .وحني

يس إىل فكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقص شاربه كل مجعة قبل صالة اجلمعة، وأ�ح األئمة أن يصنع اإلنسان ذلك من عصر اخلم
يوم اجلمعة، فيجعل شاربه وجيهاً وال ينزل منه شيء على الشفتني، حىت يكون مؤدً� Ïدب األكل الذي كان عليه رسول هللا 

  ، ملسو هيلع هللا ىلص
  :وكان ينهى عن نتف الشيب ويقول

  ٦٦٦٦} َمْن شاَب شيبًة يف اِإلسالِم؛ كانت له نوراً يوم القيامةِ { 

 يُقلم أظفاره كل مخسة عشر يوم مرة، وكان له طريقة يف ذلك، فكان يبدأ �لسبابة مث ما يليها، مث وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  :����أخربت السيدة عائشة يرجع إىل اإلTام، ويصنع ذلك �ليمني أوًال مث �ليسار، ألنه كان يتيامن يف كل أحواله، و 

  ٦٧٦٧} َحىتَّ يف الرتَّجُِّل واالنتَعالِ  كاَن النيبُّ حيُِبُّ التـََّياُمَن يف ُكلِّ شيءٍ { 

وكان ، ومل يرد يف خرب صحيح يوم مفضل لقص األظافر، لكن املهم أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يقص أظافره كل مخسة عشر يوم مرة
  :����ملسو هيلع هللا ىلص حيلق عانته وما حتت إبطيه كل شهر مرة، ووقَّت ألصحابه وقال سيد\ أنس 

  ٦٨٦٨} َمرَّةً  يـَْومٍ  كلَّ َأْربَِعنيَ  اِإلِبطِ  َونـَْتفَ  الشَّاِربِ  َوَقصَّ  اَألْظَفارِ  َوتـَْقِليمَ  اْلَعانَةِ  َحْلقَ ملسو هيلع هللا ىلص  ا³َِّ  َرُسولُ  َنالَ  َوقَّتَ  {

  .لكن خريكم من ميشي على اهلدي النبوي لسيد\ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك
  تسوُّكه ملسو هيلع هللا ىلص

  :وكان ملسو هيلع هللا ىلص حريصاً على أسنانه وعلى أسنان أصحابه، فكان Áمرهم �لسواك، ويقول
  ٦٩٦٩}اْسَتاُكوا  قـُْلًحا؟ ßَْتُوِين  َأرَاُكمْ  ِيل  َما {

  :وقلحاً أي أسنانكم مصفرة من أثر اللون الذي تكوَّن من فضالت الطعام، وكان يقول مرغباً هلم يف ذلك

                                                 
٦٤

 رضى هللا عنھمعجم الطبراني عن الحكم بن عمیر  
 صحیح البخاري وسنن الترمذي ٦٥

ةعن . رواه الترمذي، والنسائي ٦٦  مشكاة المصابیح   ،كعِب بن مرَّ

 عن مسروٍق عن عائشةَ صحیح ابن حبان   ٦٧

 صحیح مسلم وسنن ألترمذي وأبي داود ٦٨

٦٩
 رضى هللا عنھمسند أحمد والطبراني عن تمام بن عباس  
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َواكِ  َألَمْرتـُُهمْ  أُمَِّيت  َعَلى ُشقَّ أَ  َأنْ  َلْوال {   ٧٠٧٠} َصالةٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  ِ�لسِّ

  :ويقول يف فضله
َواكِ  الصَّالةِ  َفْضلُ  {   ٧١٧١} ِضْعًفا َسْبِعنيَ  ِسَواكٍ  بَِغْريِ  الصَّالةِ  َعَلى ِ�لسِّ

در إىل السواك، ال يفارق السواك ليًال وال �اراً كلما استيقظ من النوم �:وكان ملسو هيلع هللا ىلص كما تقول السيدة عائشة ¿
صلوات ريب وتسليماته عليه لسالمة أسنانه، وجلودة رائحة فمه، فإنه كان ملسو هيلع هللا ىلص حريص على أن خيرج من أفواه املؤمنني 

  .الرائحة الطيبة على الدوام
خدامها، وهي ُسنَّة محيدة، فالفرشاة تعادل ويف العصر احلديث ظهرت معاجني األسنان والفرش، وال مانع من است

السواك عندما نضغط على اجلزء الذي نستاك به وجنعله كالفرشاة، واملادة اليت يف معجون األسنان إن كانت منظفة أو 
للرائحة الطيبة كاملادة اليت يف السواك لكن طورها العلم، فإن شئت فاستخدم السواك، وإن شئت فاستخدم معجون 

وإن شئت فامجع بينهما واستخدم هذا وذاك، املهم أن حتافظ على ذلك وخاصة عند اخلروج من املنزل وبعد  األسنان،
  .الطعام وعند الذهاب إىل اجلماعات واâتمعات حىت ال يُرى من املؤمن إال الرائحة الطيبة، وعند النوم

ر رمبا يعود إىل جوفه وليس ألسنانه، فقد وينبغي �إلضافة إىل ذلك ملن يُعاين من سوء رائحة فمه ألن هذا األم
استحدث الطب يف الصيدليات خباخ للفم، يستخدمه املؤمن فُيعطر الفم وال يضر، واستخدام هذا البخاخ يف رمضان ال 

يُفطر كما أفىت علماء اململكة العربية السعودية، فتستطيع أن تستخدمه عند اخلروج من املنزل، أو عند الذهاب إىل مجاعة، 
ويستوجب على املؤمن واملؤمنة، الزوج والزوجة استخدامه عند النوم خىت ال يشم منها رائحة كريهة يتأذى منها، وال تشم 

  .هي منه رائحة كريهة تتأذى منه، وهذا أمر سهل ميسور
 كل ما يؤدي إىل نظافة الفم واألسنان من مضمضة ومن سواك ومن معجون وغريه ينبغي على املؤمن أن يستخدمه

  .ليتأسى يف ذلك برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  هيئاته ملسو هيلع هللا ىلص

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بشر ليس كسائر البشر،كالياقوت حجر ليس  : "كان ملسو هيلع هللا ىلص يف هيئاته البشرية بشر لكنه كما قيل يف شأنه
  .لنفسه ولكل عباد هللا جل يف عاله تواله وأهلمه ملا فيه اخلري عز وجلفإن هللا " كسائر احلجر
  سروره وغضبه

كان ملسو هيلع هللا ىلص ُيسر ويغضب ويظهر ذلك على وجهه لشدة صفاءه، كان إذا ُسرَّ استنار وجهه، وظهرت عليه البشاشة، 
وات ريب ويظهر عليه السرور، وإذا غضب يتغري وجهه، ويضرب ِعرق يف وجهه، ويظهر عليه الوجوم، ويظهر عليه احلزن صل

إذا كان  –كما علَّمنا   -وتسليماته عليه، لكنه أعطا\ روشتة نبوية لداء الغضب الذي ال تسلم منه البشرية كلها، فكان ملسو هيلع هللا ىلص 
واقفاً وغضب جلس، وإذا كان جالساً وغضب اضطجع، وإذا كان مضطجعاً وغضب قام واقفاً، وإذا زاد الغضب خرج عن 

  :زاد الغضب عن احلد توضأ وصلَّى ركعتني W، ويقول ملن حولههذا املكان، وإذا 
  ٧٢٧٢} إن الغضب مجرة من النار وأن الشيطان خلق من النار وإمنا تطفأ النار �ملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ{ 

                                                 
٧٠

 رضى هللا عنھصحیح مسلم وسنن الترمذي عن أبي ھریرة  
٧١

  مسند أحمد والحاكم عن عائشة رضي هللا عنھا 
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لك مع أنه كان ال كما أن املاء ُيطفيء النار، فالوضوء يُطفيء \ر الغضب يف صدر اإلنسان، فكان هديه ملسو هيلع هللا ىلص ذ
، يغضب لرجل هتك شرع هللا، يغضب لرجل فعل شيئاً عز وجليغضب لنفسه قط، ال يغضب إال إذا انتهكت حرمات هللا 

 }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِ�ْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ {عز وجليُغضب هللا، لكنه ال يغضب إذا ُأسيء حلضرته ألنه يعمل بقول هللا 
  :ويقول ملن يغضب لنفسه، ))١٩٩١٩٩  ألعرافألعرافاا((

  ٧٣٧٣}الويل ملن يغضب وينسى غضب هللا { 

فينبغي على املؤمن الذي يتأسى حبضرته أن يكون دائماً على هذا املنهج النبوي السديد واهلدى الرشيد، جيعل لنفسه 
ات هللا، أو انتقاص من دين هللا جل يف ميزا\ً أال يغضب لنفسه إال بَقَدر، لكن ال يشتد غضبه إال إذا كان هناك انتهاك حلرم

  .عاله
  ضحكه وبكاؤه ملسو هيلع هللا ىلص

وكان ملسو هيلع هللا ىلص يتبسم ويضحك، والضحك أنواع، منه التبسم وهو أن يظهر على ثغر اإلنسان البسمة والسرور، وفيها 
كان ُجلُّ َضِحِكِه { : وقد قيل.وهذا كان يف معظم أحواله، ٧٤٧٤} ةٌ َصَدقَ  َأِخيكَ  َوْجهِ  ِيف  تـََبسُُّمكَ  {:ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب  يقول

يه اآلن يف العالقات االجتماعية، ونشر أدب التعامل يف وكان ملسو هيلع هللا ىلص دائم التبسم، وأظن أن هذا ما حنتاج إل ٧٥٧٥} التـََّبسُّمُ 
، } َصَدَقةٌ  َأِخيكَ  َوْجهِ  ِيف  تـََبسُُّمكَ  {:ملسو هيلع هللا ىلصقوله  املصاحل اخلاصة واحلكومية، دورات ُحسن التعامل مع الز�ئن حتتاج أوالً إىل

وهو جالس، يتبسم دائمًا، وجيعل شعار املؤمن البسمة الدائمة  فكان ملسو هيلع هللا ىلص يتبسم وهو يعظ، ويتبسم وهو يتكلم، ويتبسم
  .إلخوانه املؤمنني، والبسمة تدل على صفاء الصدر ونقاء القلب

أما الضحك وهو التبسم مع صوت رقيق ال ُيسمع إال الشخص ومن حوله فقط، فهذا كان ال حيدث منه ملسو هيلع هللا ىلص إال 
 َحقا ِإال َأُقولُ  َوال َألْمَزحُ  ِإّينِ  { :�حة، ألنه كان يُرّوِح عن أصحابه، ومع ذلك كان يقول هلمملاماً يف بعض األمور اخلاصة لإل

{٧٦٧٦  
  ا³َِّ ا³َِّ   َرُسولِ َرُسولِ   َضِحكُ َضِحكُ   َكانَ َكانَ   َماَما  {{: وعنه أيضا ٧٧٧٧}}ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص   ا³َِّ ا³َِّ   َرُسولِ َرُسولِ   ِمنْ ِمنْ   تـََبسًُّماتـََبسًُّما  َأْكثـَرَ َأْكثـَرَ   َأَحًداَأَحًدا  رََأْيتُ رََأْيتُ   َماَما  {{: وعن بن احلارث

  .٧٨٧٨}}  تـََبسًُّماتـََبسًُّما  ِإالِإال  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص
وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال حيدث حديثاً إال تبسم، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم من غري صوت اقتداءاً به وتقديراً 

الضحك وضع يده على فمه، وكان ملسو هيلع هللا ىلص  له ملسو هيلع هللا ىلص، وكانوا إذا جلسوا عنده كأمنا على رؤوسهم الطري، وكان ملسو هيلع هللا ىلص إذا جرى به
وإن كان من ) أي أضراسه(وورد يف أحاديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ضحك حىت بدت نواجزه ، من أضحك الناس وأطيبهم نفساً 

  :أحواله ملسو هيلع هللا ىلص التبسم، على سبيل املثال قال ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه
، wَ : فـََقالَ  رَُجٌل، َقامَ  اْجلَنَّةَ  اْجلَنَّةِ  َأْهلُ  لَ َدخَ  ِإَذا { َيْأَذنُ  الزَّرِْع، ِيف  ِيل  اْئَذنْ  َربِّ ْبُذرُ  َلهُ  فـَ  َحىتَّ  يـَْلَتِفتُ  َفال َحبَُّه، فـَيـَ

                                                                                                                                                                              
 .ىاآلحاد والمثان، طیة رضى هللا تعالى عنھععن  ٧٢

  . رواه الدیلمي عن أبي ھریرة ٧٣

٧٤
 رضى هللا عنھسنن الترمذي وصحیح ابن حبان عن أبي ذر  
٧٥

 رضى هللا عنھالمعجم الكبیر للطبراني وشعب البیھقي عن ھند بن أبي ھالة  
٧٦

 رضى هللا عنھممعجم الطبراني عن ابن عمر  
٧٧

  .رضى هللا عنھعن عبدهللا بن الحارث حمدجامع الترمذي ومسند أ 
٧٨

 جامع الترمذي واألحادیث المختارة 
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بُـَلةٍ  ُكلِّ  ُطولُ  َيُكونَ  َرحُ  ال مثَُّ  ِذرَاًعا، َعَشرَ  اثـَْينْ  ُسنـْ ، َرُسولَ  wَ : َأْعَراِيبٌّ  اْجلَِباِل، فـََقالَ  َأْمثَالُ  ركامٌ  ِمْنهُ  َيُكونَ  َحىتَّ  َمَكانَهُ  يـَبـْ  ال ا³َِّ
، َأوْ  قـَُرِشيا ِإال الرَُّجلَ  َهَذا جتَِدُ  wِ٧٩٧٩} ملسو هيلع هللا ىلص النَِّيبُّ  َفَضِحكَ  َأْنَصار  

  :وكان مرة ُحيدِّث أصحابه ويقول
َها، اُخُروجً  النَّارِ  َأْهلِ  آِخرَ  َألْعَلمُ  ِإّينِ  { ًوا، النَّارِ  ِمنَ  َخيُْرجُ  رَُجلٌ  ُدُخوال، اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  َوآِخرَ  ِمنـْ  اْذَهبْ : ا³َُّ  فـَيَـُقولُ  َكبـْ
َيْأتِيَها اْجلَنََّة، فَاْدُخلِ  ، wَ : فـَيـَُقولُ  فـَيَـْرِجُع، َمَألى، َأنـََّها ِإلَْيهِ  فـَُيَخيَّلُ  فـَ  اْجلَنََّة، فَاْدُخلِ  اْذَهبْ : فـَيـَُقولُ  َمَألى، َوَجْدتـَُها َربِّ
، wَ : فـَيـَُقولُ  فـَيَـْرِجُع، َمَألى، َأنـََّها ِإلَْيهِ  فـَُيَخيَّلُ  فـََيْأتِيَها، نـَْيا ِمْثلَ  َلكَ  فَِإنَّ  اْجلَنَّةَ  فَاْدُخلِ  اْذَهبْ : فـَيـَُقولُ  َمَألى، َوَجْدتـَُها َربِّ  الدُّ
نـَْيا، َأْمثَالِ  َعَشَرةِ  ِمْثلَ  َلكَ  ِإنَّ  َأوْ  َأْمثَاِهلَا َوَعَشَرةَ   ا³َِّ  َرُسولَ  رََأْيتُ  فـََلَقدْ  اْلَمِلُك، َوَأْنتَ  ِمينِّ  َتْضَحكُ  َأوْ  ِمينِّ  َتْسَخرُ : فـَيَـُقولُ  الدُّ

 ٨٠٨٠} َمْنزَِلةً  اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  َأْدىنَ  َذاكَ : يـَُقولُ  وََكانَ  نـََواِجُذُه، َبَدتْ  َحىتَّ  َضِحكَ ملسو هيلع هللا ىلص 

 يف هذا اâال وهذا األمر، ألن هذا أمر كان يُرّوِح به عن نفوس أصحابه صلوات ريب ضحك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  .وتسليماته عليه

فكان ملسو هيلع هللا ىلص أكثر ضحكه التبسم، وال يضحك بصوت إال قليًال، وُيسمع من حوله، أما الضحك بصوت عال ُيسمع 
ذا مل يكن من خصال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يكن من خصاله أن يضحك يف مكان ويسمعه البعيد فهذا ما ُيسمَّى �لقهقهة، وه

ن الذين ميرون يف الشارع، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص كان شعاره الوقار، والضحك الزائد عن احلد يُذهب هيبة املرء، يُذهب وقاره ولذلك كا
  .هذا هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا األمر

أما بكاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص فكان كذلك، فكان من جنس ضحكه مل يكن بشهيق ورفع صوت كما مل يكن ضحكه بقهقهة، 
ولكن تدمع عيناه حىت تنهمالن ويسمع لصدره أزيز، يبكي رمحة مليت، وخوفاً على أمته وشفقة، ومن خشية هللا، وعند مساع 

  :دهللا بن الشخري عن أبيه قالالقرآن، وأحيا\ يف صالة الليل، فعن عب
  ٨١٨١} اْلُبَكاءِ  ِمنَ  -القدر  – اْلِمْرَجلِ  َكَأزِيزِ   -صوت  – َأزِيزٌ  َصْدرِهِ  َوِيف  ُيَصلِّيملسو هيلع هللا ىلص  ا³َِّ  َرُسولَ  رََأْيتُ { 

Tم، وحنانة فكانت تدمع عينه صلوات ريب وتسليماته عليه، وكان ذلك يف أمور، فكان يبكي شفقة على أمته ورمحة 
  :األمني جربيل وقال عز وجلأميت أميت، حىت أنزل هللا : عليهم، ويقول

  ٨٢٨٢} َنُسوُؤكَ  َوال ُأمَِّتكَ  ِيف  َسنـُْرِضيكَ  ِإ\َّ  {

قريب له ومن احملببني إىل قلبه  ����وكان يبكي أحيا\ً رمحة ملن مات من ذوي قر�ه، فقد كان سيد\ عثمان بن مظعون 
  :����عليه، فلما مات عثمان طفرت الدموع من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، تقول السيدة عائشة صلوات ريب وتسليماته 

ْيهِ  َعَلى َتِسيلُ  ُدُموِعهِ  ِإَىل  َأْنظُرُ  َفَكَأّينِ  َميٌِّت، َوُهوَ  َمْظُعونٍ  ْبنَ  ُعْثَمانَ ملسو هيلع هللا ىلص  ا³َِّ  َرُسولُ  قـَبَّلَ {    ٨٣٨٣} َخدَّ

َنا هيم َجَعَلتْ إبرا وملا مات ابنه{  ؟ َرُسولَ  wَ  َوَأْنتَ : ���� َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّْمحَنِ  َعْبدُ  َلهُ  فـََقالَ  َتْذرِفَاِن،ملسو هيلع هللا ىلص  ا³َِّ  َرُسولِ  َعيـْ  !ا³َِّ

                                                 
٧٩

 رضى هللا عنھمعجم الطبراني عن أبي ھریرة  
٨٠

 رضى هللا عنھالصحیحین البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود  
٨١

 صحیح ابن حبان والحاكم في المستدرك 
٨٢

  عنھمرضى هللاصحیح مسلم وابن حبان عن عبد هللا بن عمرو  
٨٣

 سنن ابن ماجة ومسند أحمد 
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  .٨٤٨٤}َرْمحٌَة  ِإنـََّها َعْوفٍ  اْبنَ  wَ : فـََقالَ 

َنُة النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص{ : وكذلك ورد أنه ِإنَّ Wِ َما َأَخَذ َوَلُه : ِإلَْيِه، ِإنَّ ابـًْنا ِيل قُِبَض فَْأتَِنا، فََأْرَسَل يـُْقِرُئ السََّالَم َويـَُقولُ  َأْرَسَلِت ابـْ
نـََّها؛ َما َأْعَطى، وَُكلٌّ ِعْنَدُه Ïََِجٍل ُمَسمى، فـَْلَتْصِربْ َوْلَتْحَتِسْب َفَأْرَسَلْت ِإلَْيِه، تـُْقِسُم َعَلْيِه لَيْأتِ  فـََقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة، يـَ

َقْعَقُع َكأَنـََّها َشنٌّ، فـََفاَضْت  َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، َوُأَيبُّ ْبُن َكْعٍب، َوزَْيُد ْبُن èَِبٍت، َورَِجاٌل؛ فـَُرِفَع ِإَىل َرُسوِل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص الصَِّيبُّ َونـَْفُسُه تـَتـَ
َناُه فـََقاَل َسْعدٌ  َا يـَْرَحُم هللاُ ِمْن ِعَباِدِه الرَُّمحَاُء : wَ َرُسوَل ِهللا َما هَذا فـََقالَ  :َعيـْ   ٨٥٨٥}هِذِه َرْمحٌَة َجَعَلَها هللاُ ِيف قـُُلوِب ِعَباِدِه، َوِإمنَّ

 يـَُعوُدُه َمَع َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْشَتَكى َسْعٌد بن ِعَبادة َشْكَوى، فََأéَُه َرُسوُل ا³َِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َقالَ  ����وعن َعْبَد ا³َِّ ْبَن ُعَمَر 
  :َقْد َقَضى wَ َرُسوَل ا³َِّ : َعْوٍف، َوَسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص، َوَعْبِد ا³َِّ ْبِن َمْسُعوٍد، فـََلمَّا َدَخَل َوَجَدُه ِيف َغِشَيِتِه، فـََقالَ 

، ِبَدْمعِ  يـَُعذِّبِ  ال َوَعال َجلَّ  ا³ََّ  ِإنَّ  َتْسَمُعونَ  َأال: ا َبَكى َرُسوُل ا³َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َبَكْوا، فـََقالَ فـََبَكى َرُسوُل ا³َِّ ملسو هيلع هللا ىلص فـََلمَّ {   اْلَعْنيِ
  ٨٦٨٦}ِلَسانِِه  ِإَىل  َوَأَشارَ  يـَْرَحُم، َأوْ  Tََِذا يـَُعذِّبُ  اْلَقْلِب،َوَلِكنْ  ِحبُْزنِ  َوال

وكان أحيا\ً ،  بغري صوت وال نشيج، وإمنا تطفر الدموع من عينيه فقط صلوات ريب وتسليماته عليهفكان بكاءه ملسو هيلع هللا ىلص
  :يبكي من خشية هللا، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص لنا

َنانِ  { ، َخْشَيةِ  ِمنْ  َبَكتْ  َعْنيٌ : النَّارُ  متََسُُّهَما ال َعيـْ   ٨٧٨٧} ا³َِّ  يلِ َسبِ  ِيف  َحتُْرسُ  َ�َتتْ  َوَعْنيٌ  ا³َِّ

 W فكان ملسو هيلع هللا ىلص يبكي عند قراءة القرآن أو مساعه، عز وجلوهو ملسو هيلع هللا ىلص كان أقرب الناس وأوىل الناس وأول الناس خشية ،
  :قَاَل ِيل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ����يقول سيد\ عبد هللا بن مسعود 

، ُسولَ رَ  wَ : قـُْلتُ  َعَليَّ، اقْـَرأْ {   َهِذهِ  ِإَىل  َأتـَْيتُ  َحىتَّ  النَِّساءِ  ُسورَةَ  فـََقَرْأتُ . نـََعمْ : قَالَ  أُْنِزَل، َوَعَلْيكَ  َعَلْيكَ  َأَأقْـَرأُ  ا³َِّ
َنا ِإَذا َفَكْيفَ  ���� :اآليَةِ  َنا ِبَشِهيدٍ  ُأمَّةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِجئـْ َناهُ  فَِإَذا ِإلَْيهِ  فَاْلتَـَفتُّ  اآلَن، َحْسُبكَ : قَالَ  ����َشِهيًدا  َهُؤالءِ  َعَلى ِبكَ  َوِجئـْ  َعيـْ

  .٨٨٨٨} َتْذرِفَانِ 

فكانت دموعه ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه املناسبات، ويف هذه املشاهدات، دموع تطفر من عينيه بال صوت وال حس وال حركة 
  .صلوات ريب وتسليماته عليه

  العطاس والتثاؤب

منا أن ُخيفض صوته، وأن جيعل يده على فيه أو جزء من ثوبه، وال Ïس يف هذا وكان ملسو هيلع هللا ىلص له عطاس، وعند عطسه علَّ 
  :العصر أن تضع منديًال إن كان ورقياً أو كان قماشاً، وكان يكره أن يسمع رجًال يف املسجد يرفع صوته �لعطاس، ويقول

 ٨٩٨٩} بِ َوالتـَّثَاؤُ  ِ�ْلُعطَاسِ  الصَّْوتِ  رَْفعَ  َيْكَرهُ  عز وجل ا³ََّ  ِإنَّ  {

فكان يكره الذي يعطس بصوت مرتفع، إن كان يف املسجد أو غريه ألنه كان ملسو هيلع هللا ىلص حريص على األدب اجلم الذي 

                                                 
٨٤

 رضى هللا عنھصحیح البخاري وسنن أبي داود عن أنس  
  .والتاج الجامع لألصولاللؤلؤ والمرجان :عن أسامة بن زید  ٨٥

 الصحیحین البخاري ومسلم ٨٦

 رضى هللا عنھمسنن الترمذي والبیھقي عن عبد هللا بن العباس  ٨٧

٨٨
 الصحیحن البخاري ومسلم 
٨٩

 رضى هللا عنھلیوم واللیلة البن السني عن عبد هللا بن الزبیر عمل ا 
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  ).٤-القلم(} َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  {:، والذي قال فيه له موالهعز وجلعلَّمه له هللا 
صلح �لكم: يرمحك هللا فيقول: هوكان ملسو هيلع هللا ىلص إذا عطس محد هللا فيقال ل   .يهديكم هللا وي

ما  {: وىف األثر ٩٠٩٠} قط ما تثاءب النيب ملسو هيلع هللا ىلص{ :أما التثاؤب فما كان يتثائب قط، وقد حفظه هللا منه، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص
   ،وكان ملسو هيلع هللا ىلص يكرهه من غريه، } تثاءب نيب قط

يدهم مقلوبة أو شيئاً على أفواههم، وÁمرهم أن يستعيذوا �W من الشيطان الرجيم،  االتثاؤب أن يضعو ويعلِّم أصحابه عند 
  ٩١٩١} الشَّْيطَانِ  ِمنَ  التـَّثَاُؤبُ  {:ويقول

  .ادفع هذا األمر ألنه من الشيطان، وهذا كان أمره يف التثاؤب ألمته
  تطيبه ملسو هيلع هللا ىلص

عليها رسول هللا، والعناية جبسده جند أن األمر اجلامع التام العام العناية سار  عندما نرى األوصاف العظيمة اليت
سل كل Ïعضاء أعطاها لنا هللا، العناية �جلسم كله، وأبرز ما فيها النظافة واهليئة الطيبة، فكان ملسو هيلع هللا ىلص Áمر كل مسلم أن يغت

  :سبعة أwم مرة ويقول ملسو هيلع هللا ىلص
َعةِ  ُكلَّ  يـَْغَتِسلَ  َأنْ  ُمْسِلمٍ  ُكلِّ  َعَلى َحقٌّ  { ٍم، َسبـْ َّw٩٢٩٢} َوَجَدهُ  ِإنْ  ِطيًبا َميَسَّ  َوَأنْ  َأ  

  وجعل الغسل يوم اجلمعة ُسنَّة ألن اإلنسان سيقابل اجلماهري اإلسالمية،
  .ولذا ال بد أن يكون نظيف

  .كأطيب من ريح املس -كما ذكر\   –ملسو هيلع هللا ىلص َعَرقه  كان 
  .يف يده ثالثة أwم على األقل ةبيده إال ومكث ريح طيب اً وال ميس أحد

  .وإذا مشى يف طريق ُعرف أنه مشى يف هذا الطريق من رائحته الطيبة اليت فاحت يف هذا الطريق
  :ومع ذلك كله كان ملسو هيلع هللا ىلص يعتين �لطيب غاية االعتناء

 .ه كل أنواع الطيب العظيمة والفخمةفكان ملسو هيلع هللا ىلص له وعاء يضع في -

 .ويضع من الطيب على رأسه، وعلى حليته، وعلى جسده وكان -

 .مرة يضع العود، ومرة يضع املسك، ومرة غريمها من أنواع الطيب اليت كان ملسو هيلع هللا ىلص حيرص عليها دائماً  -

وعند اجلمعة، وعند اجلماعات، وعند كان حيرص على التطيب يف كل األحيان، وخاصة عند الذهاب إىل املسجد، و  -
 .الدخول يف اâتمعات

  :���� ُسئل يف ذلك، فقالو أنه كان ال يـَُردُّ الطيب،  ����ولذا ُروي عن سيد\ أنس بن مالك  -
  .٩٣٩٣}الطِّيَب  يـَُردُّ  ال َكانَ ملسو هيلع هللا ىلص   النَِّيبَّ  ِإنَّ { 

                                                 
فتح الباري شرح صحیح البخاري، الخطابي من طریق مسلمة بن عبدالملك بن مروان ھأخرج: ، واألثرمن مرسل یزید بن األصم» التاریخ«أخرجھ ابن أبي شیبة والبخاري في الحدیث  ٩٠

.
  

٩١
 رضى هللا عنھ الصحیحین البخاري ومسلم عن أبي ھریرة 
٩٢

 رضى هللا عنھصحیح ابن خزیمة وابن حبان عن أبي ھریرة  
٩٣

 صحیح البخاري وسنن الترمذي 
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ومع ذلك يستخدم الطيب لُيعلِّمنا أن نتطيب، وأن فهذا اجلسد النوراين الذي عرقه أطيب من طيب كل الوجود، 
  .حنرص على الطيب، وأن نكون على خطى احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص

  :وكان ملسو هيلع هللا ىلص حيب الطيب والرائحة احلسنة ويستعملهما كثرياً وحيض عليهما ويقول
َا { صَّالةِ  ِيف  َعْيِين  قـُرَّةُ  َوُجِعلَ  يُب،َوالطِّ  النَِّساُء، ُدنـَْياُكمُ  ِمنْ  ِإَيلَّ  ُحبِّبَ  ِإمنَّ   ٩٤٩٤} ال

  :فال أصل هلا" حبب إيل من دنياكم ثالث: "أما الرواية الىت تقول
إن لفظ ثالث مل يقع يف شيء من طرقه وزwدته تفسد املعىن، : ففي املواهب قال شيخ اإلسالم احلافظ بن حجر

ذه اللفظة وهي ثالث يف شيء من كتب احلديث وهي مفسدة للمعىن وكذلك قاله الوايل العراقي يف أماليه وعبارته ليست ه
صالة ليست من أمور الدنيا   .فإن ال

  .وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيب الطيب ويكره الرائحة الكريهة
  :وما دمنا سنتطيب

مية اليت هدا\ إليها ونتبع الطرق العل .فيجب أن خنتار الطيب الذي ليس له مردود سليب على أعضاء جسم اإلنسان  -
أطباء األبدان، فالعطور حتتوي على كحول، وإذا وضعت مباشرة على أي جزء من اجلسم فإ�ا تؤثر فيه وجتعل هناك 

 .حساسية يف هذا املوضع، لكن جيب أن أضع أوًال العطر على اليد مث أمسح به ما شئت من جسمي

يكون له ßثري سليب على قد مباشرة على الوجه ألن هذا ًال أو رشه مثولذلك دائماً أحذر األحباب من وضع العطر  -
  العني، ولكن جيب وضعه على اليد أوًال،

صحيحة الستخدام الطيب  .كما ينح أهل العلم  فهذه هي الطريقة ال

صدر عادة(من نوع رديء  اً زيت -كما يبيعه الباعة اجلائلون على أبواب املساجد   -وأال يكون  - ) جمهول اهلوية وامل
هذه أمَّا ال شأن له �لزيوت، ألنه من الغزال، أصًال أنه مسك، فاملسك  ونعليه قطرات عطر قليلة ويقول ونضعوي

، ال تشِرت وال تضع على جسمك إال ما تضمنه وßمنه ةترجو ضارة �إلنسانفال يعرف أصلها وقد تكون الزيوت 
  ..هكذا دائما أحذر وأنبه! فائدته
صورة الطيبة اليت ينبغي علينا أن نتهذب Tا، هذه اهليئات الكرمية؛ كان ملسو هيلع هللا ىلص يف وأن نتأسى Tا يف كل  وأن حنتذي حذوها، ال

  .أحوالنا
  .وصلى هللا على سيد\ دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

  
 

                                                 
٩٤

 رضى هللا عنھسنن النسائي ومسند أحمد عن أنس  


