
  111بصائر العدد 

 لمالح  ...نبي صلى اهلل عليه وسلم من أخالق ال

 ,,,أما بعد, وآله وصحبه ومن وااله, والصالة والسالم على خير خلق هللا محمد, الحمد هلل رب العالمين

 هللا صحاا  محن والحلحم ,يعح الرف واألخحال  ,العاليح  لهمحما أصححاب إال عليه يقوى ال ,سام   رفيع خلق لمالح   فإن

الل من أنه تعالى وذكر , [532:البقحرة]﴾َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر َحِليمٌ ﴿ :القائل تعالى؛ يَم إِ ﴿ :فقحال , إبراهيم خ  ِِ ََا نَّ ِإبْرر

 ومحع ,أصححابه ومحع ,أهلحه محع معامالتحه فح  لمهح   تجلى ,حليما    محمد نبينا كان قدو , [111:التوب ]﴾ََلَوَّاٌه َحِليمٌ 

: حيح  قحال تعحالى,  حياتحه ف  العظيم الخلق هذا يبرز بما الشريا  اآلثار توالت وقد ,أحواله كل وف  ,أعدائه

ُهمْ ﴿ َْ َفِبَما رَْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََلنْرَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنرْ ِْْف ََر ْْ , [125:آل عمحران]﴾...َلُهمْ   َوا

 .وال تغضبه اإلساءات, وكان ال تستفزه الشدائد, حتى جاوز العدل إلى الفضل اتسع حلم النب   قدو

وعليه برد نجران  غليظ الحاشي , فأدركه أعراب  فجذبه جذبح  شحديدة,   كنت أمش  مع النب : قال ,عن أنس

محر لح  محن محال هللا : بتحه, ثحم قحالقد أثر  به حاشي  الرداء من شدة جذ  حتى نظر  إلى صاح  عاتق النب 

 رواه البخاري .الذي عندك, فالتات إليه فضحك, ثم أمر له بعطاء

ومحا أريحد  ,وهللا إن هحذه لقسحم  محا عحدل فيهحا :فقال رجل ,القسم  ف ناسا  لما كان يوم حنين آثر رسول هللا و

فمحن يعحدل إن لحم يعحدل هللا  : )تغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قالف فأخبر ابُن مسعود النبَ  . فيها وجه هللا

 رواه البخاري. (بأكثر من هذا فصبر أوذييرحم هللا موسى قد : )ثم قال ,(ورسوله

لحم  إنح ) :قحال, يحا رسحول هللا ادع علحى المشحركين: لحه وكسحر  رباعيتحه يحوم أححد؛ قيحل  ولما شج وجه النب 

 رواه مسلم .( وإنما بعثت رحم, أبع  لعانا  

إن فيححك : )كالححذي قححال لححه النبحح  عليححه,  علححى الخيححر مجبححوال   إمححا أن ينححون ماطححورا  إن الحلححيم  :أيهاااألحبابااا 

ال بحل : م جبلت عليحه يحا رسحول هللا ق فقحالأش ء تخلقت به أ: هما هللا ورسوله , الحلم واألناة, فقالخصلتين يحب

 رواه مسلم (.ين يحبهما هللا ورسولهعلى خصلتالحمد هلل جبلن   :, فقالجبلت عليه

 ا هحو, وهحذعاحو عحن الجحاهلينيح, وويصحا وإما أن ينون الحلحيم ثحائر الحناس أزعجحه َمحن  َلمحه فيصحبر محتسحبا  

ليس الشديد بالصرع  : ) , وهو الموصوف بالشدة والقوة , كما ف  قول الرسولالمشنور عند هللا وعند خلقه

وهو قادر أن يناذه دعاه  من كتم غيظا  ): , وقال  رواه البخاري ومسلم .(الغضب لشديد الذي يملك ناسه عندولنن ا

 رواه أحمد وغيره بسند صحيح (.لحور العين , يزوجه منها ما شاءهللا على رؤوس الخالئق حتى يخيره من ا

ْْ َكراَن َلُمرْم ِفر  ﴿: وصد  هللا تعالى القائحل, وف  كل أمور حياته, ف  أخالقه فما أحوجنا للتأس  برسول هللا  َلَقر

ًَا ََ اللََّه َكِثي ََ َوذََك َُْجو اللََّه َواْليَرْوَم اْْلِخ َوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَر ْْ ُْوِل اللَِّه ُأ  .[51:األحزاب]﴾َر


