
كان رسول ا  
  وصف موثق ألخالق النيب األكرم

  حممد بن عبد اهللا
  )صلى اهللا عليه وآله ( 

  مجعها ورتبها
  االستاذ الشيخ
  جعفر اهلادي



 )١(   
  أدبه مع ربه

) صلى اهللا عليه وآله ( كان رسول اهللا ) : عليه السالم ( احلسني بن علي  .١
االحتجاج (  من غري جرٍم يبكي حىت يبتل مصالّه خشية من اهللا عز و جلَّ

 ) .للطربسي 
 أو –كان إذا قام إىل الصالة يربد وجهه خوفاً من اهللا ، وكان بصدره  .٢

 ) .فالح السائل للسيد ابن طاووس . (  أزيز كأزيز املرجل –جلوفه 
كان حيدثنا وحندثه فإذا حضرِت الصالةُ فكأنه مل يعرفنا ومل نعِرفه : عائشة  .٣
 ) . البن فهد احللي عدة الداعي( 
املناقب ألبن شهر ( كان ال جيلس واليقوم إالّ على ذكر اهللا جلّ امسه  .٤

 ) .آشوب 
كان إذا جلس جملساً فأراد أن يقوم استغفراهللا عشرة إىل مخس : ابو أمامة  .٥

 .عشر مرة 
 ) .فالح السائل ( كان إذا قام إىل الصالة كأنه ثوب ملقى  .٦
: د شوقُه ويترقب دخوله ويقول لبالل كان ينتظر وقت الصالة ويشت .٧

 ) .اسرار الصالة للشهيد الثاين ( أرحنا يا بالل 
 ) .مسند أمحد ( كان إذا حزبه أمر صلّى : حذيفة  .٨
كان إذا مر بآية خوٍف تعوذَ ، وإذا مر بآية رمحة سأل ، وإذا مر : حذيفة  .٩

 ) .مسند أمحد ( بآية فيها ترتيه اهللا سبح 
 ) .مكارم األخالق للطربسي ( قرة عيين يف الصالة و الصوم : ل كان يقو .١٠
صحيح مسلم ، و جممع البيان ( كان إذا صلّى صالة أثبتها : عائشة  .١١

 ) .للطربسي 



سنن ايب داود ( كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجداً شكراً ِهللا : أبوبكرة  .١٢
. ( 
 ربنا آتنا يف الدينا حسنةً : "كان أكثر دعوة يدعو ا : أنس خادم النيب  .١٣

 ) .مسند امحد " ( ويف اآلخرة حسنةً وقنا عذاب النار 
كان إذا دخل شهر رمضان تغير لونه وكثرت صالته ، وابتهل : عائشة  .١٤

 ) .سنن البيهقي ( يف الدعاء ، واشفق لونه 
كان إذا شهد جنازة اكثر الصمات وأكثر حديث : إبن أيب رواد مرسالً  .١٥

 ) .طبقات ألبن اسعد ال( نفسه 
كان إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة ، وأقلَّ الكالم وأكثر : ابن عباس  .١٦

 ) .الطرباين يف الكبري ( حديث النفس 
ملاذا ؟ قال : كان أكثر ما يصوم يوم االثنني واخلميس فقيل له " أبو هريرة  .١٧
اجرين ، فيقول األعمال تعرض كلّ إثنني ومخيس ، فيغفَر لكل مسلم إالّ املته: 

 ) .مسند أمحد ( أخرومها 
( كان ال يدع قيام الليل ، وكان إذا مرض أو كسلَ صلّى قاعداً : عائشة  .١٨

 ) .سنن أيب داود 
 ) .الطبقات ألبن مسعود ( كان اليقرأُ القرآن يف أقلّ من ثالث : عائشة  .١٩
 يكون كان اليكون يف املُصلني إالّ كان أكثرهم صالة ، وال: ابن مسعود  .٢٠

 ) .تاريخ اخلطيب ( يف الذاكرين إالّ كان أكثرهم ذكراً 
 ) .املستدرك للحاكم ( كان ال يرتل مرتالً إالّ ودعه بركعتني : أنس  .٢١
كان ال يؤثر على الصالة عشاًء وال ) : عليه السالم ( أمرياملؤمنني علي  .٢٢

 ) .جمموعة ورام ( غريه وكان إذا دخل وقتها كأنه ال يعرف أهالً وال محيماً 
كان يصلّي من التطوع ِمثلَي ) : عليه السالم ( األمام جعفر الصادق  .٢٣

 ) .التهذيب للطوسي ( الفريضة ، ويصوم من التطوع ِمثْلَي الفريضة 



كان إذا تثاءب يف الصالة ) : عليه السالم ( االمام علي بن أيب طالب  .٢٤
 ) .النعمان دعائم اإلسالم للقاضي ( ردها بيده اليمىن 

غوايل اللئايل ألبن ( كان ال يصلي مكتوبةً إالّ قنت فيها : الرباء بن عازب  .٢٥
 ) .أيب مجهور 

كان ال يؤثر على صالة املغرب ) : عليه السالم ( اإلمام جعفر الصادق  .٢٦
 ) .علل الشرائع للصدوق ( شيئاً إذا غربت الشمس ، حىت يصلِّيها 

كان ال حيجزه عن قرائة ) : ه السالم علي( االمام علي بن أيب طالب  .٢٧
 ) .جمالس الشيخ ( القرآن إالّ اجلنابة 

احلمد : كان إذا رأى ما حيب قال ) : عليه السالم ( علي بن أيب طالب  .٢٨
 ) .االمايل للطوسي ( هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 

 ) .الدعوات للراوندي ( كان يتضرع عند الدعاء حىت يكاد يسقطُ رداؤه  .٢٩
 ) .مسند أمحد ( كان يذكر اهللا تعاىل على كل أحيانه : عائشة  .٣٠

 )٢(   
  أدبه مع نفسه

) مسند امحد وسنن ايب داود وصحيح مسلم ( كان خلُقه القرآن : عائشة  .٣١
.  

 ) .مسند امحد ( كان اشد حياًء من العذراء يف خدرها : أبو سعيد  .٣٢
 ) .يهقي سنن الب( كان ابغض اخلُلِق إليه الكذب : عائشة  .٣٣
 ) .صحيح مسلم ( كان إذا عمل عمالً اثبته : عائشة  .٣٤
 ) .مسند امحد ( كان ال يأكلُ متكئاً : ابن عمرو  .٣٥
 ) .سنن الترمذي ( كان ال يدخر شيئاً لغٍد : أنس  .٣٦
 ) .البغوي يف معجمه ( كان ال يتطير ولكن يتفاءلُ : بريدة  .٣٧



سنن ايب داود ( إال تسوك كان ال يرقُد من ليل وال ار فيستيقظ : عائشة  .٣٨
. ( 
 ) .مسند امحد ( كان ال يضحك إال تبسماً : جابر بن مسرة  .٣٩
 ) .ابن عساكر يف تارخيه ( كان ال ينام حىت يسنت : أبو هريرة  .٤٠
 ) .املستدرك للحاكم ( كان ال ينبعث يف الضحك : جابر بن مسرة  .٤١
( ستيقظ بدأ بالسواك كان ال ينام إالّ والسواك عند رأسه فإذا ا: ابن عمر  .٤٢

 ) .مسند امحد 
 ) .الطرباين يف املعجم ( كان حيفي شاربه : أم عياش  .٤٣
 ) .سنن ايب داود ( كان يعجبه الريح الطيبة : عائشة  .٤٤
الطبقات الكربى ألبن ( كان يعرف بريح الطيب إذا أقبلَ : ابراهيم مرسالً  .٤٥

 ) .سعد 
 يوم اجلمعة قبل ان يروح إىل كان يقلّم أظفاره ويقص شاربه: أبو هريرة  .٤٦

 ) .سنن البيهقي ( الصالة 
 ) .حلية األولياء ( كان إذا تغدى مل يتعش وإذا تعشى مل يتغد : ابو سعيد  .٤٧
صلى اهللا عليه ( إنَّ رسول اهللا ) : عليه السالم ( اإلمام جعفر الصادق  .٤٨

 ) .جمموعة ورام ( كان يؤدي اخليط واملخيط ) وآله 
مكارم األخالق (  إذا حدث حبديث تبسم يف حديثه كان: أبو الدرادء  .٤٩

 ) .للطربسي 
كان ينفق على الطِّيب أكثر مما ) : عليه السالم ( اإلمام جعفر الصادق  .٥٠

  .ّ(مكارم األخالق للطربسي ( ينفق على الطعام 
 ) .سنن الترمذي ( كان فراشه مسحاً : حفصة  .٥١
 ) . يف املعجم الطرباين( كان فيه دعابة قليلة : ابن عباس  .٥٢
 ).مكارم األخالق ( كان ال يأكل الثوم والبصل والكراث :  .٥٣



 )٣(   
  أدبه مع زوجاته

 ألني الناس ، وأكرم الناس ، ضحاكاً – إذا خال بنسائه –كان : عائشة  .٥٤
 ) .الطبقات ألبن سعد . ( بساماً 

مكارم ( كان حيلب عرتَ أهله ) : عليه السالم ( اإلمام جعفر الصادق  .٥٥
 ) .خالق للطربسي األ

 ) .صحيح مسلم وغريه ( كان إذا دخل بيته بدأ بالسواِك : عائشة  .٥٦
كان إذا قِدم من سفَر بدأ باملسجد فَصلَى فيه ركعتني ، مث يثَني : ابو ثعلبة  .٥٧

 ) .الطرباين يف املعجم الكبري ، واملستدرك للحاكم ( بفاطمة ، مث يأيت أزواجه 
 ) .سنن الطيالسي ( كان رحيماً بالعيال : أنس  .٥٨
كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام أن حتمد ثالثاً : حابس  .٥٩

 ) .ابن منده ( وثالثني ، وتسبح ثالثاً وثالثني ، وتكبر ثالثاً و ثالثني 
كان خييط ثوبه وخيصف نعله ، ويعمل ما يعمل : عائشة وأم سلمة  .٦٠

 ) .مسند أمحد ( الرجال يف بيوم 
الطبقات ( كان يعمل عمل البيت وأكثر ما يعمل اخلياطة : عائشة  .٦١

 ) .الكربى ألبن سعد 
مسند امحد واملستدرك . . ( كان يقِسم بني نسائه فيعدل : عائشة  .٦٢

 ) .للحاكم 
 ) .جمموعة الورام ( كان  يقرع بني نسائه إذا أراد سفراً  .٦٣

 )٤(   
  أدبه مع أصحابه

به فيجيُء الغريب فال يدري أيهم كان جيلس بني ظهراينّ أصحا: أبوذر  .٦٤
هو حىت يسأل ، فطلبنا إىل النيب أن جيعل جملساً يعرفُه الغريب إذا أتاه فبنينا له 



) مكارم األخالق للطربسي ( دكاناً من طني فكان جيلس عليها ، وجنلس جبانبيه 
. 

زاز مسند الب( كان إذا جلس جلس إليه أصحابه حلَقاً حلَقاً : قرة بن اياس  .٦٥
. ( 
كان إذا فقَد الرجل من اخوانه ثالثةً أيام سأل عنه فان كان غائباً : أنس  .٦٦

مكارم األخالق ( دعا له ، وإن كان شاهداً زاره وإن كان مريضاً عاده 
 ) .للطربسي ومسند ايب يعلي 

مكارم األخالق ( كان يتجمل ألصحاب فضالً عن تجمله ألهله :  .٦٧
 ) .للطربسي 

الطرباين (  لقي أصحابه مل يصافحهم حىت يسلّم عليهم كان إذا: جندب  .٦٨
 ) .يف املعجم الكبري 

ما بالُ فالٍن يقول ، ولكن : كان إذا بلغه عن الرجل ، مل يقل : عائشة  .٦٩
 ) .سنن أيب داود ( كذا وكذا : ما بال أقواٍم يقولون : كان يقول 

حلية األولياء  ( كان ال يأخذ بالقَرف وال يقبل قول أحٍد على أحٍد: أنس  .٧٠
 ) .أليب نعيم 

كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام معه ، فلم ينصرف : أنس  .٧١
حىت يكون الرجلُ هو الذي ينصرف عنه ، و إذا لقيه أحد من أصحابه فتناول 

( يده ناوله إياها فلم يرتع يده منه حىت يكونَ الرجلُ هو الذي يرتعها عنه 
 ) . سعد الطبقات الكربى ألبن

سنن النسائي ( كان إذا لقيه الرجلُ من أصحابه مسحه و دعا له : حذيفة  .٧٢
. ( 
( يا إبن عبد اهللا : كان إذا مل حيفظ اسم الرجلَ قال : جارية االنصاري  .٧٣

 ) .الطرباين يف املعجم 



كان يقسم حلظاِته بني أصحابه فينظر إىل ) : عليه السالم ( االمام الصادق  .٧٤
 .إىل ذا بالسوية ذا و ينظر 

 .و مل يبسط رجليه بني أصحابه قط 
يده حىت ) صلى اهللا عليه وآله ( و إن كان ليصافحه الرجلُ فما يترك رسولُ اهللا 

يكونَ هو التارك ، فلما فَِطنوا لذلك كان الرجلُ إذا صافحه مالَ بيده فرتعها من 
 ) .الكايف للكليين ( يده 
( كان يداعب و ال يقول إال حقاً ) : يه السالم عل( االمام جعفر الصادق  .٧٥

 ) .مستدرك الوسائل 
كان يداعب الرجل يريد به أن ) : عليه السالم ( االمام جعفر الصادق  .٧٦

 .يسره 
كان صلى اهللا عليه وآله يدعو أصحابه بكناهم إكراماً هلم و : أنس  .٧٧

إحياء ( كناه به استمالة لقلوم و يكين من مل يكن له كنية فكان يدعى مبا 
 ) .العلوم للغزايل 

إحياء ( لبيك : كان ال يدعوه أحد من أصحابه و غريهم إال قال : أنس  .٧٨
 ) .العلوم للغزايل 

كان ليسر الرجل من أصحاب إذا ) : عليه السالم ( علي بن أيب طالب  .٧٩
س يقول إن اهللا يبغض املعب) صلى اهللا عليه وآله ( رآه مغموماً باملداعبة ، وكان 

 ) .كشف الريبة للشهيد الثاين ( يف وجه إخوانه 
إن أخذنا يف ) صلى اهللا عليه وآله ( كنا إذا جلسنا إليه : زيد بن ثابت  .٨٠

حديث اآلخرة أخذ معنا ، وإن أخذنا يف ذكر الدنيا أخذ معنا ، وأن أخذنا يف 
 ) .مكارم األخالق للطربسي ( ذكر الطعام والشراِب أخذَ معنا 

كان يستشري أصحابه مث ) : عليه السالم ( لي بن موسى الرضا اإلمام ع .٨١
 على ما يريد احملاسن للربقي ( يعزم. ( 



زودكم اهللا التقوى ووجهكم إىل كل خري : " كان إذا ودع املؤمنني قال  .٨٢
من ال " ( ، وقضى لكم حاجٍة ، وسلّم لكم دينكم ودنياكم وردكم إيلَّ ساملني 

 ) .صدوق حيضره الفقيه لل
 )٥(   

  أدبه مع عامة الناس
كان أخف الناس صالةً على الناس ، وأطول الناس صالةً : أبو واقد  .٨٣

 ) .مسند أمحد ( لنفسة 
كان إذا أتى باب قوٍم مل يستقبل الباب من تلقاِء وجهِه : عبد اهللا بن بسر  .٨٤

مسند ( ولكن من ركِنه األمين أو األيسر ويقول السالم عليكم ، السالم عليكم 
 ) .امحد 

( كان إذا أتاه رجلٌ فرأى يف وجِهه بشراً أخذ بيِدِه : عكرمة مرسالً  .٨٥
 ) .الطبقات ألبن سعد 

 ) .ابن منده ( كان إذا أتاه الرجل وله االسم ال حيبه حولَه : عقبة بن عبد  .٨٦
كان إذا أتاه الفيُء قسمه يف يومه فأعطى اآلِهلَ حظّني : عوف بن مالك  .٨٧

 ) .سنن ايب داود ( لعزب حظاً وأعطى ا
بِشروا : كان إذا بعث أحداً من أصحابه يف بعض أمره قال : أبو موسى  .٨٨

 ) .سنن أيب داود ( وال تنفِّروا ، ويسروا وال تعسروا 
 ) .سنن الترمذي ( كان يغير االسم القبيح : عائشة  .٨٩
 يف مأل من الناس من كان خيرج) : عليه السالم ( اإلمام جعفر الصادق  .٩٠

السالم عليكم يا أهلَ : أصحابه كلِّ عشيِة مخيٍس إىل بقيع املدنيني فيقول ثالثاً 
 ) .الكامل ألبن قولويه (  رمحكم اهللا – وثالثاً –الديار 

( كان رحيماً وال يأتيه أحد إالّ وعد وأجنز له إن كان عنده :أنس  .٩١
 ) .البخاري يف األدب 



الطرباين يف املعجم (  ال يدفَع عنه الناس وال يضر بواعنه كان: ابن عباس  .٩٢
 ) .الكبري 

( كان يتخلّف يف السري فيزجي الضعيف ويردف ، ويدعو هلم : جابر  .٩٣
 ) .سنن أيب داود واملستدرك للحاكم 

ال بأس ، طهور ، إن : كان إذا دخلَ على مريض يعوده قال : ابن عباس  .٩٤
  ) .صحيح البخاري( شاء اهللا 

( كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفّض ا صوته : أبو هريرة  .٩٥
 ) .سنن أيب داود 

 ) .الطبقات ألبن سعد ( كان أصرب الناس على أقذار الناس  .٩٦
هل : كان إذا صلّى بالناس الغداةَ أقبلَ عليهم بوجهه فقال : ابن عمر  .٩٧

تاريخ ابن ( هل فيكم جنازةٌ أتِبعها ف: ال ، قال : فيكم مريض أعوده ؟ فان قالوا 
 ) .عساكر 

كان حيب أن يدعى الرجل بأحب أمساِئه إليه وأحب : حنظلة بن حذمي  .٩٨
 ) .مسند أيب يعلي والطرباين يف املعجم الكبري ( كناه 

املستدرك ( كان يكره أن يطَأ أحد عِقبه ولكن ميني ومشالٌ : إبن عمرو  .٩٩
 ) .للحاكم 

ن يرتلُ من املنرب يوم اجلمعة فيكلّمه الرجل يف احلاجة فيكلّمه ، كا: أنس .١٠٠
 ) .مسند أمحد ( مث يتقدم إىل مصالّة فيصلّي 

مسند أمحد والبخاري ومسلم ( كان ال يواجه أحداً بشيء يكرهه : أنس .١٠١
 ) .و النسائي 

كان حيملُ الناس من ) : عليه السالم ( اإلمام علي بن احلسني السجاد .١٠٢
 ) .الكايف للكليين ( خلفه ما يطيقون 



كان يؤثر الداخلَ عليه بالوسادة اليت حتته فإن أيب أن يقبلها عزم عليه حىت .١٠٣
 ) .احياء العلوم للغزايل ( يفعل 
كان ال يدع أحداً ميشي معه إذا كان راكباً حىت حيمله معه ، فان أىب ، .١٠٤
 ) .مكارم األخالق للطربسي ( يد تقدم أمامي وأدركين يف املكان الذي تر: قال 
صلى اهللا عليه ( كان من رأفته ) : عليه السالم ( اإلمام جعفر الصادق .١٠٥
( ألمته مداعبته هلم لكيال يبلغ بأحد منهم التعظيم حىت ال ينظَر إليه ) وآله 

 ) .كشف الريبة 
ب ال يبلّغين أحد منكم عن أحد من أصحايب شيئاً ، فإين اُِح: كان يقول .١٠٦

 ) .أحياء العلوم للغزايل ( أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر 
 ) .مسند أمحد ( فيما استطعت : كان إذا بايعه الناس يلَقَنهم : أنس .١٠٧

 )٦(   
  أدبه مع الصبيان

كان يسمع صوت الصيب يبكي وهو ) : عليه السالم ( اإلمام حممد الباقر .١٠٨
علل الشرايع ( ه يف الصالة فيخفف الصالة فتصري إليه اُم( 

كان إذا اُيت بباكورة الثمرة وضعها على عينيه مث على شفتيه وقال : أنس .١٠٩
( اللّهم كما أريتنا أولَه فارنا آخره ، مث يعطيه من يكونُ عنده ِمن الصبيان : 

 ) .الطرباين يف الكبري 
حجره كان إذا يؤتى بالصغري ليدعو بالربكة ، او يسميه فيأخذُه فيضعه يف .١١٠

صلى ( تكرمةً ألهله فرمبا بالَ الصيب عليه فيصيح بعض من رآه حني يبول فيقول 
ال تزِرموا بالصيب ، فيدعه حىت يقضي بولَه مث يفرغ له من ) : اهللا عليه وآله 

دعائه أو تسميته ويبلغُ سرور أهِله فيه ، وال يرون أنه يتأذى ببول صبيهم ، فإذا 
 ) .مكارم األخالق للطربسي ( به أنصرفوا غَسلَ ثو

 ) .تاريخ ابن عساكر ( كان أرحم الناس بالصبيان والعيال : أنس .١١١



مسند ( كان إذا قدم من سفر تلقّي بصبيان أهل بيته : عبد اهللا بن جعفر .١١٢
 ) .أمحد و مسلم 

سنن ( كان يزور األنصار ويسلّم على صبيام وميسح رؤوسهم : أنس .١١٣
 ) .النسائي 

 ) .صحيح البخاري ( كان مير بالصبيان فيسلّم عليهم : أنس .١١٤
سنن أيب ( كان يؤتى بالصبيان فيربك عليهم وحينكُهم ويدعو هلم : عائشة .١١٥
 ) .داود 
 ) .احياء العلوم للغزايل ( كان يكني الصبيان فيستلني به قلوبهم : أنس .١١٦
بح مسح على كان إذا أص) : عليه السالم ( اإلمام علي بن موسى الرضا .١١٧

  ) .عدة الداعي ( رؤوس ولده ، و ولد ولده 
 )٧(   

  أدبه مع النساء
 ) .مسند أمحد ( كان مير بنساٍء فيسلّم عليهن : جرير .١١٨
كان يسلّم على النساء ويردون ) : عليه السالم ( اإلمام جعفر الصادق .١١٩

 ) .من ال حيضره الفقيه ( عليه السالم 
احياء ( لاليت لَهن األوالد ، والاليت مل يلدنَ كان يكني النساء ا: أنس .١٢٠

 ) .العلوم للغزايل 
 )٨(   

  أدبه مع الضعفاء
الطرباين يف ( كان يستفتح ويستنصر بصعاليك املسلمني : امية بن عبد اهللا .١٢١

 ) .املعجم الكبري 
كان ال يأنف وال يستكرب أن ميشىمع االرملة : أبو سعيد وأبن أيب أوىف .١٢٢

 ) .سنن النسائي ، واملستدرك للحاكم ( عبد حىت يقضي حاجته واملسكني وال



الصالة ، الصالة " كان آخر كالمه ) : عليه السالم ( علي بن أيب طالب .١٢٣
 ) .سنن أيب داود وابن ماجه " ( ، اتقوا اهللا فيما ملكت اميانكم 

كان يأيت ضعفاء املسلمني ويزورهم ، ويعود مرضاهم : سهل بن حنيف .١٢٤
) مسند ايب يعلي ، املعجم الكبري للطرباين واملستدرك للحاكم ( هم ويشهد جنائز

. 
كان جيلس على األرض ويعتقل الشاة وجييب دعوة اململوك : إبن عباس .١٢٥

 ) .مكارم األخالق ( على خبِز شعري 
كان إذا أكلَ مع القوم طعاماً كان ) : عليه السالم ( اإلمام جعفر الصادق .١٢٦

 ) .الكايف للكليين ( آخر من يرفعها ليأكلَ القوم أولَ من يضع يده ، و
كان يذبح يوم ) : عليهم السالم ( عبد اهللا بن سنان عن أهل البيت .١٢٧

الكايف للكليين ( األضحى كبشني أحدمها عن نفسه واآلخر عمن مل جيد من أمِتِه 
. ( 

 )٩(   
  أدبه مع خادمه

 ) .مسند أمحد ( ألك حاجة ؟ : كان مما يقولُ للخادم : رجلٌ .١٢٨
ِلم فَعلْته ؟ وال : والذي بعثَه باحلق ما قالَ يل يف شيء قطُّ كِرهه : أنس .١٢٩

 وهعين نساؤه إالّ قالَ دإحياؤ العلوم للغزايل ( الم. ( 
 )١٠(   

  أدبه مع مناوئيه
كان يقِْبلُ بوجهه و حديثه على شر القوم يتألَّفه بذلك : عمروبن العاص .١٣٠

 ) . املعجم الكبري الطرباين يف( 
 )١١(   

  أدبه مع احليوانات والبهائم



مسند الطيالسي ، واحللية أليب ( كان يصغي للهرة اإلناء فتشرب : عائشة .١٣١
 ) .نعيم ونوادر الراوندي 

 )١٢(   
صلى اهللا عليه وآله ( اإلمام علي بن أيب طالب يتحدث عن أخالق رسوِل اهللا 

(  
رسول . . . سألت أيب عن ) عليه السالم ( لي قال اإلمام احلسني بن ع

  ) :صلى اهللا عليه وآله ( اهللا 
 .كان دخولُه يف نفسه مأذوناً يف ذلك .١٣٢
فإذا آوى إىل مرتله جزأ دخولَه ثالثة أجزاٍء جزءاً هللا ، وجزءاً ألهله وجزءاً .١٣٣

وال يدخر لنفسه مث جزأ جزءه بينه وبني الناس فريد ذلك باخلاصة على العامة ، 
 .عنهم منه شيئاً 

وكان من سريته يف جزء االُمة إيثار أهل الفضل بأدبه ، وقسمه على قَدر .١٣٤
ذو احلاجة ومنهم ذواحلاجتني ، ومنهم ذواحلوائج ، : فضلهم يف الدين ، فمنهم 

فيتشاغل م ، ويشغلهم فيما أصلَحهم ، واالُمةَ ، ِمن مسألته عنهم ، وباخبارهم 
ليبلِّغ الشاهد منكم الغائب وابلغوين حاجةَ من ال يقدر : غي ، ويقول بالذي ينب

على إبالغ حاجته ، فانه من أبلغ سلطاناً حاجةَ من ال يقدر على إبالغها ثبت 
اهللا قدميه يوم القيامة ، ال يذكر عنده إالّ ذلك ، وال يقبل من أحٍد غريه ، 

 .عن ذواق وخيرجون أدلّةً يدخلون رواداً ، وال يفترقونَ إالّ 
 خيزن لسانه إالّ عما كان يعنيه ،) صلى اهللا عليه وآله ( كان رسول اهللا .١٣٥
 ويؤلفهم وال ينفّرهم ،.١٣٦
 ويكرم كرمي كلَّ قوم ويوليه عليهم ،.١٣٧
 .وحيذَر الناس وحيترس منهم من غِري أن يطوي عن أحٍد ِبشره وال خلُقه .١٣٨
 ويتفقَّد أصحابه ،.١٣٩



 س عما يف الناس ،ويسأل النا.١٤٠
 وحيسن احلسن ويقويه ،.١٤١
 ويقبح القبيح ويوهنه ،.١٤٢
 معتدلَ األمر غري خمتلف فيه ،.١٤٣
 .اليغفَل خمافةَ أن يغفلوا ومييلوا .١٤٤
١٤٥. هزعن احلِق وال جيو روال يقص. 
 .الذين يلُونه من الناِس خيارهم .١٤٦
 .أفضلُهم عنده أعمهم نصيحةً للمسلمني .١٤٧
 .مرتلةً أحسنهم مواساة وموازرة وأعظمهم عنده .١٤٨
 .كان ال جيلس وال يقوم إالّ على ذكٍر .١٤٩
 .ال يوطّن االماكن وينهى عن إيطاا .١٥٠
 .وإذا انتهى إىل قوم جلَس حيث ينتهي به الس ويأمر بذلك .١٥١
١٥٢. من جلسانه أنَّ أحداً اكرم ه ، وال حيسب أحدويعطي كلَّ جلسانه نصيب

 .عليه منه 
١٥٣. هن جالسصابره حىت يكونَ هو املنصرف م. 
 .من سأله حاجة مل يرجع إالّ ا ، أو ميسوٍر ِمن القول .١٥٤
 .قد وسع الناس منه خلُقُه فصار هلم أباً ، وصاروا عنده يف اخلَلق سواء .١٥٥
جملسه جملس حلٍم وحياٍء وصدٍق وأمانٍة ، الترفَع عليه األصوات ، وال .١٥٦

ىن فلتاته ، متعادلني ، متواصلني فيه بالتقوى ، متواضعني تؤبن فيه احلُرم ، وال تثَ
 .، يوقَّرون الكبري ، ويرمحون الصغري ، ويؤثرون ذا احلاجة وحيفظون الغريب 

 .كان دائم البشر .١٥٧
 .سهلَ اخلُلُِق .١٥٨
 .لَين اجلانب .١٥٩



١٦٠.دياٍب ، وال محاٍك ، وال فحاٍش ، وال عاٍح ليس بِفظِّ وال غليٍظ ، وال ض
. 

 .يتغافلُ عما ال يشتهي ، فال يؤيس منه ، وال يخيب فيه مؤمليه .١٦١
 .املراء ، واالكثار ، ومااليعنيه : قد ترك نفسه من ثالث .١٦٢
كان ال يذم أحداً وال يعيره ، وال يطلب عثراِته : وترك الناس من ثالث .١٦٣

 .وال عورته 
 .وال يتكلم إالّ فيما رجى ثوابه .١٦٤
١٦٥.ج لساؤه كأنَّ على رؤوسهم الطري ، فإذا سكت سكَتوا إذا تكلم أطرق. 
 .وال يتنازعون عنده احلديث .١٦٦
 .من تكلم أنصتوا له حىت يفرغ ، حديثهم عنده حديث أوهلم .١٦٧
 .يضحك مما يضحكون منه .١٦٨
 .ويتعجب مما يتعجبون منه .١٦٩
ويصرب للغريب على اجلفوة يف مسألته ومنِطِقه ، حىت إن كان أصحابه .١٧٠
 .إذا رأيتم طالب احلاجة يطلبها فأرِفدوه : لبوم ، ويقول يستج
 .وال يقبل الثناء إالّ ِمن مكايفء .١٧١
 .وال يقطع على أحٍد كالمه حىت جيوز فيقطعه بنهٍي أو قياٍم .١٧٢
 .على احللِم ، واحلذِر ، والتقدير ، والتفكري : كان سكوته على أربع .١٧٣

  .ستماع بني الناس فأما التقدير ففي تسوية النظر واال
  .وأما تفكّره ففيما يبقى ويفىن 

  .ومجع له احللم والصرب فكان ال يغضبه شيء وال يستفزه 
أخذه باحلَسن ليقتدى به وتركه القبيح لينتهى عنه ، : ومجع له احلذر يف أربع 

معاين ( رة واجتهاده الرأي يف صالح اُمِته ، والقيام فيما مجع له خري الدنيا واآلخ



االخبار للصدوق ، مكارم اخلالق للطربسي ، احياء العلوم للغزايل ، دالئل النبوة 
  ) .أليب نعيم 

  أيضاً)  عليه السالم ( وقال عنه علي بن أيب طالب 
 يأكل على األرض ،) صلى اهللا عليه وآله ( كان رسول اهللا .١٧٤
 وجيلس ِجلسة العبد ،.١٧٥
 وخيصف بيِدِه نعله ،.١٧٦
١٧٧.ه ،ويرقّع ثوب 
 ويركب احلمار العاري ،.١٧٨
 ويردف خلفه ،.١٧٩
 إلحدى –يا فالنة : ويكون الستر على بابه فيكون عليه التصاوير فيقول .١٨٠

 . غيبيه عني فإين إذا نظَرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها –زوجاته 
 أن تغيب ها عن نفسه ، وأحبعن الدنيا بقَلبه ، وأمات ذكر فاعرض

نيه لكيال يتخذ منها ريشاً ، وال يعتقدها قراراً ، وال يرجو فيها زينتها عن عي
  .مقاماً ، فاخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر 

  ) .ج البالغة ( وكذلك من أبغض شيئاً أن ينظر إليه وأن يذكر عنده 
 النهاية


