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ُخلُُق الرسول صلى هللا علیھ وسلم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ُخلُُق الرسول صلى هللا علیھ وسلم . - ٠٠٠٧الخطبة : 

٢٠-٠٩-١٩٧٤  

  الخطبة األولى :

ِ رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك ،  الحمد �َّ

  وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ .

  وبعد:

  أخالق النبي علیھ الصالة والسالم :

  عن عائشة أنھا سئلت عن خلق رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالت :

  (( كان خلقھ القرآن یرضى لرضاه ویسخط لسخطھ ))

  

عن ھذا  -صلى هللا علیھ وسلم  -وسئل ھو 

  الخلق الرفیع الذي یتحلى بھ فقال :

  (( أدبني ربي فأحسن تأدیبي ))

  صحابھ الكرام فیقول :وكان ینصح أ

  (( تخلقوا بأخالق هللا ))

  وقد قال في حدیث لھ :

  

  

(( ثالث منجیات : خشیة هللا في السر والعالنیة ، والعدل في الرضا والغضب ، والقصد في الفقر 

  والغنى ))

 وقد كان صلى هللا علیھ وسلم متواضعا متیسرا من دون تكلف وال تصنع ، یلقى بالبشر والتواضع ألبعد

  الناس وأقربھم وأصحابھ ومن وااله وأھل بیتھ ومن وفد إلیھ .
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  عدي بن حاتم الطائي :

واسمعوا إلى عدي بـن حاتم یروي قصتھ وقد قدم إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بعد أن فتحت 

ً في الم ً یقول وقد كان یظن أنھ سیلقى ملكا   دینة .جیوش المسلمین بالده وبعد أن فر إلى الروم ھاربا

  قال :

دخلت على رسول هللا َصلّى هللا علیھ وسلّم 

  فقال :

  (( من الرجل ؟ ))

  فقلت :

  عدي بـن حاتم .

فقام وانطلق إلى بیتھ فوا � إنھ لعامد إلى بیتھ 

إذ لقیتھ امرأة ضعیفة كبیرة فاستوقفتھ ، فوقف 

! في حاجٍة لھا فقلت : ما ھذا بملكطویالً تكلمھ 

  هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى دخل بي بیتھ .ثم مضى بي رسول 

  تناول وسادة من أدٍم محشوةً لیفاً فألقاھا إلي فقال :

  (( اجلس على ھذه ))

  قلت :

  بل أنت فاجلس علیھا قال :

  (( بل أنت ))

  فجلست علیھا وقلت في نفسي وهللا ما ھذا بأمر ملك ثم قال :

  (( إیھ یا عدي بـن حاتم ألم تكن ركوسیـاً ؟ ))

  [ ركوسیاً : دین بین النصرانیة والصابئة ]

  قلت :

  بلى ، قال :

  (( أولم تكن تسیر في قومـك بالمرباع ؟ ))

  قلت : بلى ، قال :

  (( ھـذا ال یحـل لك في دینك ))

  قلت : أجل وهللا ، وعرفت أنھ نبي مرسل یعلم ما یُجھل ، ثم قال :
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(( لعلك یا عدي إنما یمنعك من دخوٍل في ھذا الدین ما ترى من حاجتھم ، فو هللا لیوشكن المال أن 

یفیض فیھم حتى ال یوجد من یأخذه ، ولعلك إنما یمنعك من دخوٍل فیھ ما ترى من كثرة عدوھم وقلة 

البیت ال تخاف ، عددھم ، فو هللا لیوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسیة على بعیرھا تزور ھذا 

ولعلك إنما یمنعك من دخوٍل فیھ أنك ترى أن الملك والسلطان في غیرھم وأیم هللا لیوشكن أن تسمع 

  بالقصور البیض من أرض بابل قد فتحت علیھم ))

  فأسلمت ...

  ولقد عاش عدي حتى رأى القادسیة والقصور البابلیة مفتحةً للمسلمین .

  رقیقاً في معاملتھ ألصحابھ الكرام بخاصة والناس بعامة .وكان صلى هللا علیھ وسلم حكیماً 

  موقفھ من األنصار :

واسمعوا إلى كتاب السیرة یروون موقفھ الحكیم من األنصار إثر غزوة حنین وبعد أن وزع صلى هللا 

وقد  علیھ وسلم الغنائم واھتم اھتماماً بالمؤلفة قلوبھم وھم أولئك األشراف الذین دخلوا اإلسالم من قریب

رأى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أن یساعدھم على أنفسھم بھذا التآلف كما أعطى ذوي الحاجة من 

  المقاتلین أما أولوا اإلسالم المكیین فقد وكلھم إلى إسالمھم ولم یعطھم من الغنائم في ھذه الغزوة شیئاً .

  

وكان عطاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ً ی حرص علیھ جمیع الناس مجرد العطاء شرفا

وھكذا تساءل األنصار في مرارة لماذا لم 

یعطھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حظھم 

من الفيء والغنیمة ورأى زعیم األنصار سعد 

ً من قومھ یتھامس بھذا األمر  بن عبادة بعضا

فذھب من فوره إلى رسول هللا صلى هللا علیھ 

  وسلم وقال :

من األنصار وجدوا علیك في أنفسھم لما صنعت في ھذا الفيء الذي أصبت  یا رسول هللا إن ھذا الحي

قسمت في قومك وأعطیت عطایا عظاما في قبائل العرب ولم یكن في ھذا الحي من األنصار شيء قال 

فأین أنت من ذلك یا سعد قال یا رسول هللا ما أنا إال امرؤ من قومي وما أنا من ذلك قال فاجمع لي قومك 

  معوا أتاه سعد فقال قد ـفلما اجت
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تملى وجوھھم اآلسیة  -اجتمع لك ھذا الحي من األنصار قال فأتاھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

فحمد هللا وأثنى علیھ بالذي ھو لھ أھل ثم قال یا  - وابتسم ابتسامة متألقة بعرفان جمیلھم وتقدیر صنیعھم 

وھا في أنفسكم ألم تكونوا ضالال فھداكم هللا بي وعالة معشر األنصار مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتم

فأغناكم هللا وأعداء فألف بین قلوبكم قالوا بل هللا ورسولھ أمن وأفضل قال أال تجیبوني یا معشر األنصار 

قالوا وبماذا نجیبك یا رسول هللا و� ولرسولھ المن والفضل قال أما وهللا لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم 

نا مكذبا فصدقناك ومخذوال فنصرناك وطریدا فآویناك وعائال فواسیناك أوجدتم في أنفسكم یا معشر أتیت

األنصار في لعاعة من الدنیا تألفت قوما لیسلموا ووكلتكم إلى إسالمكم أال ترضون یا معشر األنصار أن 

م فو الذي نفس محمد یذھب الناس بالشاة والبعیر وترجعون برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في رحالك

بیده إنھ لوال الھجرة لكنت امرأ من األنصار ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب األنصار اللھم ارحم 

فقد مألت كلمات  -األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار قال فبكى القوم حتى اخضلوا لحاھم 

وقالوا رضینا برسول هللا  -ًء وأنفسھم عافیة رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أفئدتھم رضًى وأرواحھم ثرا

  صلى هللا علیھ وسلم قسما وحظا .

  یا لھا یا لھا من حكمة ما بعدھا من حكمة ، و یا لھا من رقة لیس كمثلھا رقة .

لقد كان علیھ الصالة و السالم جم التواضع وافر األدب یبدأ الناس بالسالم وینصرف بكلھ إلى محدثھ 

ویكون آخر من یسحب یده إذا صافح وإذا تصدق وضع الصدقة بیده في ید المسكین صغیراً أو كبیرا 

وإذا جلس جلس حیث ینتھي المجلس بأصحابھ ولم یكن یأنف من عمل لقضاء حاجتھ أو حاجة صاحب 

أو جار فكان یذھب إلى السوق و یحمل بضاعتھ ویقول أنا أولى بحملھا و كان یجیب دعوة الحر و العبد 

لمسكین و یقبل عذر المعتذر وكان یرفو ثوبھ ویخصف نعلھ و یخدم نفسھ ویعقل بعیره ویأكل واألمة و ا

  مع الخادم ویقضي حاجة الضعیف والبائس .

ھذا التواضع و التیاسر و ھذه الرقة والحكمة صورة صادقة لھ بعیدةٌ عن التكلف و التصنع و لم ینقص 

  وصفھ من رآه بداھة ھابھ ومن عاشره أحبھ . ھذا من ھیبتھ و ال من محبتھ حتى أنھ قد قیل في

فإذا أردنا أیھا األخوة أن یكون لنا حظ من ھذه األخالق فلنقبل على هللا بملء قلوبنا و لنتجھ إلیھ بكل 

جوارحنا وقد كان في رمضان ھذه الصلة و موعد لھذا اللقاء وإن لم تبلغ ما مضى من أیام رمضان ما 

  نصبو إلیھ .

  مع اھل بیتك :أساسیات لتعامل 

یا إخوة اإلیمان نحن في شھر الصیام شھر التوبة و الغفران شھر التوبة والسمو النفسي والرقي 

األخالقي ومع ذلك فبعض الناس تسوء أخالقھم في رمضان بحجة الصوم ولكن الصوم إذا اقترن 
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جود الناس أجود ما یكون باإلقبال على هللا أدى إلى كل مكرمة فقد كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أ

فلیكن رسول هللا صلى هللا علیھ  في رمضان فھو كالمطر إذا استقبلتھ الریح وھل یلد الخیر إال الخیر

  وسلم أسوة حسنة لنا في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا فلنقتف أثره ولنتبع سنتھ

َ فَاتَّبِعُونِي یُْحبِْبُكْم  ُ َغفُوٌر َرِحیٌم ﴾﴿ قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن �َّ ُ َویَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َو�َّ َّ�  

  [ سورة آل عمران ]

إن أحبابھ ھم الذین ساروا على ھدیھ 

واستمسكوا بسننھ واقتفوا أثره وتخلقوا بأخالقھ 

  فلنبدأ بنفوسنا فنصلحھا ونھذبھا ونزكیھا .

ابدأ بنفسك فانھھا عن غیھا فإذا انتھت عنھ 

ثم لنثن بأھلنا ومن نعول ، عن بكر  فأنت حكیم

بن الحارث األنماري أنھ قال : یا رسول صلى 

  هللا : من أبر قال :

  

  (( أمك وأباك وأختك وأخاك وموالك الذي یلي ، ذلك حق واجب ورحم موصولة ))

ھؤالء علیك أن تبالغ في التردد إلیھم من أن تطیعھم في معصیة ، ألنھ ال طاعة لمخلوق في معصیة 

  خالقال

ا تُْعِرَضنَّ َعْنُھْم اْبتِغَاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك تَْرُجوَھا فَقُْل لَُھــــْم قَْوًال َمْیُسوًرا ﴾   ﴿ َوإِمَّ

  [ سورة اإلسراء ]

  واعلم أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد قال:

  ل فلن یدخل الجنة ))(( لیعمل البار ما شاء أن یعمل فلن یدخل النار ، ولیعمل العاق ما شاء أن یعم

أما زوجتك فھي أم أوالدك وعونك على دینك ودنیاك .. واعلم أن المرأة خلقت من ضلع لین كما قال 

  علیھ الصالة والسالم ، وقد وصفھن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بأنھن المؤنسات الغالیات وقال :

  (( خیركم خیركم ألھلھ وأنا خیركم ألھلي ما أكرمھن إال كریم وال أھانھن إال لئیم ))

ولكن من أن یقودك إكرامك لھن إلى معصیة عندئذ تكون الزوجة شؤما على زوجھا ومصیبة في دینھ 

  تسوقھ إلى نار جھنم وھو ال یشعر .

ة لھم في سلوكك ومعلماً لھم في حدیثك أما أوالدك فھم رعیتك في مملكتك ، وأھلك األقربون .. كن قدو

  فإن كانوا صغاراً فتصابى لھم حتى یحبوك قال علیھ الصالة والسالم :
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  (( من كان لھ صبي فلیتصابى لھ))

  وإن كباراً فتجاوز عن أخطائھم حتى یوقروك جاء في الحدیث الشریف :

  (( رحم هللا والداً أعان ولده على بره ))

وذ منھم ألن الشباب شعبة من الجنون كما ورد عن رسول هللا صلى هللا علیھ وال تحنق علیھم بسبب شذ

  وسلم :

  (( علموا أوالدكم وال تعنفوھم ألن المعلم خیر من المعنف ))

  وقد جاء في الحدیث الشریف :

  (العب ولدك سبعاً ))(

  حتى السابعة .

  (( وأدبھ سبعا ))

  حتى الرابعة عشر .

  (( وراقبھ سبعاً ))

  حادي والعشرین .حتى ال

  (( ثم اترك حبلھ على غاربھ ))

  أي دعھ وشأنھ .

  

أخي اجعل كسبك حالالً بتأدیة واجبك وإتقان 

صنعتك والقناعة في ربحك وقد قال علیھ 

  الصالة والسالم :

(( إن روح القدس نفث في روعي لن تموت 

نفس حتى تستكمل رزقھا فاتقوا هللا وأجملوا 

  في الطلب ))

  

  

بمعصیة هللا ، وأن رزق هللا ال یجره حرص حریص وال ترده ي أن ما عند هللا ال ینال واعلم یا أخ

كراھة كاره ، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إال بشيء قد كتبھ هللا لك ، 

  . ولو اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضروك إال قد كتبھ هللا علیك جفت األقالم ورفعت الصحف
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ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فََال ُمْمِسَك لََھا َوَما یُْمِسْك فََال ُمْرِسَل لَھُ ِمْن بَْعِدِه َوُھَو ا   ْلعَِزیُز اْلَحِكیُم ﴾﴿ َما یَْفتَْح �َّ

  [ سورة فاطر ]

لذلك ارفع رأسك واخش ربك وأطع من بیده كل أمرك وإلیھ منقلبك ومصیرك ، واعلم أنھ من أسخط هللا 

ي رضا الناس سخط هللا وأسخط علیھ من أرضاه ، ومن أرضى هللا في سخط الناس رضى هللا عنھ ف

  وأرضى عنھ من أسخط في رضاه حتى یزینھ ویزین قولھ وعملھ في عینیھ .

أخي اجعل بیتك روضةً من ریاض الجنة وذلك بقراءة القرآن واإلكثار من ذكر هللا ، والتحدث إلى 

ي هللا ، وال تجعلھ بؤرةً من بؤر الشیطان فال تنغمس في الملھیات في ھذا الشھر األھل والولد فیما یرض

  كما یقولون . -إكراماً لھ 

ً تفجرت ینابیع الحكمة في قلبھ وأجراھا هللا على لسانھ ،  وال تنس أنھ من أخلص � أربعین صباحا

ً مؤمنا مستنیراً طیب ا   لنفس كریم السجایا .ورمضان ھو فرصتك إلى أن تولد من جدید إنسانا

  قال الشیخ عبد الغني النابلسي :

  كـن مـع هللا تر هللا مـعك واترك الكل وحـاذر طمعـك

  إنما یسقیك من قد رزقـــك ال تؤمل من سواه أمـــال

  ثم ضع نفـسك بـالذل لـھ قبل أن النفس قھراً تـضعـك

أیھا األخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن 

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیّس من دان نفسھ وعمل 

  .لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على هللا األماني 

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ 

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا 

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق وال یقضى علیك ، اللھم أعطنا وال تحرمنا ، أكرمنا 

 تبذلھا باإلقتار ، وال تھنا ، آثرنا وال تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار وال
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ُخلُُق الرسول صلى هللا علیھ وسلم   

فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  خزائن األرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح األعمال ال یھدي لصالحھا إال أنت ، واصرف عنا شر األعمال ال یصرفھا عنا إال 

  أنت .

 


