دارہِوفحمظںیہ۔ ِ
قحباِِِ ِِ ِ
ہلمجوقحق ِ

اتفیل:
اعمونرتہمجورختجی

:

المجیلعدجمدی

ِزریِاِِِامتہم

:

رفدیتّلمررسیچایٹسنویٹٹ

عبطم

:

اہنمجارقلآنرپرٹنز،الوہر

ااشتعربمن

:

ونربم

ء

[

-اپاتسکن]

ااشتعربمن

:

ونربم

ء

[

-اڈنای]

تمیق

:

ونٹ:

روےپ

یک امتم اصتفین و اتافیلت اور راکیرڈڈ

ابطخت و رچکیلز وریغہ ےس احلص وہےن وایل ہلمج آدمین ان یک رطف ےس ہشیمہ ےک
ےیل

ےکےیلوفقےہ۔

فهرس

٭ رحفآاغز

1۔تقیقحاالخق:ااسنینروویںےکانترظںیم
اور اوایلء عام یک تقلخ ںیم یہ االخق ہنسح ودتعی

2۔ اایبنء رکام
رکدےیاجےتہ
3۔وضحر خلقظعےکاٰیلعرمےبترپافزئںیہ

4۔وضحرےک ہلمجاواصفواالخقرسااپےئرقآنہ
ديگااھت
5۔وضحر یکذاتادقسوكہلمجاالخقاہیہٰلےسزميرک ا
6۔وضحر ےکضعباالخقواواصفاکملعرصفرعافءواکلموكےہ
7۔آپ اکقلخمیظعرسارسرتمحےہ
8۔وضحر اکاتموكدمعہاالخقاایتخررکےناکمكحرفامان

٭ كان خلق النبي

القرآن

(اسرارقآنوضحریبنارکم اکاالخقےہ)

٭ وصف الخلق العظيم للنبي
(وضحر ےکاالخقرکامیہناکنیسحذترکہ)

٭ المصادر والمراجع

رحفآاغز

خلقاکظفلتغلںیمتعیبطےکےیلاامعتسلوہاتےہ۔خلقدنبیگےکبسےسڑبے
اصخصئ ںیم ےس ےہ ،وج ولوگں ےک وجارہ وك اظرہ رکات ےہ۔ خلقیک عمجاالخق ےہ۔ االخق
ت
ےک ااھچ ای رُبا وہےن یک انب رپ ااسنن ےک ااھچ ای رُبا وہےن اک عین وہات ےہ ،ویکہکن اظرہا وت رہ
ااسنن اسکیں وطر رپ اینپ خلقت ےک ابلس ںیم وتسمر وہات ےہ ،نکیل وہ وہشمر اےنپ االخق یک
وہجےسوہاتےہ۔
اهللاعتٰیلاکرفامنےہ:
ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َنَةَ﴾ [لقمان]20/31 ،
﴿وَأَسَبَغَََعَلَيَكَمََنَََعَمَهَ ََۥَظَهَرَةََوَبَاَطَ
’’اوراسےناینپاظرہیاورابینطںیتمعنمترپوپریرکدیںیہ۔‘‘
اہکایگےہہکاہیںاظرہےسرمادامسجیناستخےہ،اسیجہکاهللاعتٰیلاکرفامنےہ:
﴿فََإَ َذَََ َ
اَسَ َوَ َيَ َتَ َهَۥَ﴾ [الحجرَ .]29/15 ،
’’رھپ بج ںیم اس یک (اظرہی) لیکشت وك اکلم وطر رپ درتس احتل ںیم ال
وکچں۔‘‘
اورابنطےسرماداالخقاکدرتسوہانےہ۔ایسابرےںیماهللاعتٰیلاکہیرفامنےہ:
َ ََ َ
خَ َ
تََفَ ََيهََمََنََ َرَ َ َ
وحَ﴾[الحجرَ ]29/15 ،
﴿وَنَفَ
’’اوراسرکیپ(رشبیےکابنط)ںیماینپ(ونراین)روحوھپکندوں۔‘‘
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ویں یسک یھب ااسنن یک اچہپن اس ےک االخق وہےت ںیہ ،ذلی ںیم مہ االخق ہنسح یک
تقیقح اور وضحر یبن ارکم ےک خلق میظع رپ دنچ احفصت رپسد ملق رکںی ےگ ،اتہک وضحر
ےکخلقیکتمظعواحضوہاجےئ۔

1۔تقیقحاالخق:ااسنینروویںےکانترظںیم
ِااسنن ےک ادنر دومسقیک اخںیتیصاور الصںیتیحوہیتںیہ۔ ھچک وخایبںاس ےک زماج
اک ہصح وہیت ںیہ۔اںیہن اوحال ہیعبط ےتہک ںیہً ،الثم :ےصغ ای یسک رپاشیین ںیم اکی اجیہن اور
ارطضاب اکدیپاوہ اجان،ایھچ ابترپ رکسمارک وخش وہاجاناور یسک رپاشیننکابت رپ مغزدہ
وہ اجان۔ اس مسق ےک اوحال مہ بس یک زدنیگ ںیم شیپ آےت رےتہ ںیہ۔ ان اوحال وك یعبط
اوحال ےتہک ںیہ اور ہی االخق ںیہن ںیہ ہکلب االخق اک قلعت اوحال اعدہی ےس ےہ۔ ارگ ااسنن
اےنپ اورپ ربجرکےک الھبیئ ،ااھچیئ اور یکین اک وكیئ اکم رکے وت اس تیفیک ںیم ااجنم اپےن
واےلکیناکومںوكیھب االخقںیہنےتہکینعیوہااسنینخلقںیہن ںیہ۔خلقبتاتنبےہبج
دنبے ےک سفن ےک ادنر اکی ایسی الصتیح دیپا وہ اجےئ وج اس ےک ےیل یکین ےک اکم رکان
رموغب اور آاسن رک دے ،وہ ولوگں ےک اسھت ریخ اور الھبیئ ےک اامعل وہستل اور وشق
ےک اسھت ااجنم دے ےكس۔ ارگ سفن ےک ادنر ایسی وخیب دیپا وہ اجےئ سج ےک ابثع
دورسے ولوگں ےک اسھت ين ،الھبیئ ،وفع و درزگر اور ااسحن وارکام اک رطز لمع اانپان
ل
اہنيآاسناوروخشوگار وہاجےئاوراناومر یکااجنمدیہيمہنیہ فلكتےساکم ا
ڑپے اور ہن یہ اس یک تعیبط رپ وبھج آےئ وت اےس االخق ےتہک ںیہ۔ ایس رطح دورسوں وك
زعت دےنی ،زمکور یک دمد رکےن اور دورسے ےک دھک درد اٹمےن ےک لمع يم یھب اےس
وكیئدتقشیپہنآےئ،ہکلباسیکتعیبطںیمیہیکینیکرتبغاورالیمنايرطفیذجہب
ےک وطر رپ ومزجن وہ اجےئ اور رھپ اس ںیم اسي وبضمیط ،ااقتستم اور دوام آ اجےئ ہک
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احالت ےک ترات یھب اس يم ىمك ہن آےندي وت ایسی یسفن تفص وك االخق ےس ریبعت
ایکاجاتےہ۔

2۔ اایبنء رکام اور اوایلء عام یک تقلخ ںیم یہ االخق ہنسح
ودتعیرکدےیاجےتہ
االخق ہنسح ےک دو ولہپ ںیہ :ااستکیب اور یلبج۔ خلق نسح یک الصتیح دنبے ںیم
دیپایشئ یھب وہیت ےہ اور ااستکیب یھب۔ ااستکیب ولہپ اک ىنعم ي ےہ ہک دنبہ تنحم ،رياتض اور
اجمدہہ ےکذرعي زدنیگ ںیم االخق ہنسح وك احلص یھب رکات ےہ اور وموجد االخق وك رتیق یھب
داتیےہ۔ہكبجاہللاعتٰیلاایبنءرکام اوراوایلءعامےکےیلنسحخلقیکىہیالصتیحان
یکتّلبجاورتعیبطںیمدیپایشئوطررپودتعیرفامداتیےہ۔وسىہیوہجےہہکاہللاعتٰیلےک
یبنےسدیپاشئےکدنےسےلرکاالعنوبنتكتیھبالخفاالخقوكیئاکماصدرںیہنوہ
اتکس۔ امتم اایبنء رکام یک ہی وصختیص ےہ ہک وہ االعن وبنت ےس لبق یھب وھجٹ،
لخب،وجنکیس،ملظوربجاوررہمسقیکدبیقلُخےساپكوہےتںیہ۔اناکرہچہہشیمہمسبترزیراتہ
ےہ ،وہاہطرت،دصاتق،اامتن،دایتناورااسحنواخسوتےکرکیپامتوہےتںیہ۔ااسنن
ان ےس لم رک رفتح وسحمس رکات ےہ ،وہ رہ اکی ےس تبحم رکےت ںیہ اور یسک ےس رفنت
ںیہنرکےت۔ارغلض!اہللاعتٰیلےنسجوكیبنانبانوہاتےہاس ےکسفن ںیمازلےسیہ ہی
اسری وخایبں ودتعی رفام داتی ےہ۔ اایبنء رکام ےک دعب ےلچن درےج ںیم ىہی وخایبں اہلل
اعتٰیلاےنپاوایلءےکادنریھبدیپارفامداتیےہ۔اوایلءواصنیحلاینپتنحمورایتضاوراجمدہہو
ابعدتےساینپزدنیگںیمانوكرتیقدےتیرےتہںیہاورامکلكتےتچنہپںیہ۔
1۔ اکی دحثی ابمرك ںیم نسُح االخق وك وبنت اک وچوسیباں ہصح رقار دای ایگ ےہ۔
رضحتدبعاہللنبرسسجازملین ےسرواتیےہہکوضحریبنارکم ےنرفامایےہ:
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«السمت الحسن والتؤدة والقتصاد جزء من أربع وعشرين
جزءا من النبوة»(.)1
’’ایھچریست،لمحت،واقراورایمہنرویوبنتاکوچوسیباںہصحےہ۔‘‘
اس اک بلطم ہی ےہ ہک االخق ہنسح اایبنء رکام ےک اصخلئ اور اضفلئ ںیم ےس
ںیہ اور اایبنء رکام ےک دعب سج وخش بیصن ااسنن وك االخق یک وخایبں بیصن وہںیئگ
وگایاسےنرباہراتسوبنتاکضیفاپایل۔
2۔ اامم ملسم ےن ’’احیحصل‘‘ یک ’’اتکب االامین‘‘ ںیم اور اامم رتذمی ےن ’’اننسل‘‘ یک
’’اتکب اربل واہلصل‘‘ ںیم رضحت دبع اہلل نب ابعس ےس اکی دحثی ابمرك رواتی یک
ےہ۔اےسدحثیاألجشیھبےتہکںیہ۔وضحریبنارکم ےن ودف دبعاسیقلےک رسدار (نج
اکانمذنمراھت)ےسرفامای:

إن فيك خصلتين يحبهما اهلل :الحلم ،واْلناة(.)2
’’اہمترےادنردووخایبںایسیںیہہکاہللاعتٰیلانےستبحمرکاتےہ:اکیملح
( )1أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف التأين والعجلة،
 ،366/4الرقم ،2010/والمقدسي يف اْلحاديث المختارة،404/9 ،
الرقم ،378/وابن أبي عاصم يف اآلحاد والمثاين ،336/2 ،الرقم.1105/
( )2أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب اإليمان ،باب اْلمر باإليمان باهلل تعالى
ورسوله

وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه ،48/1 ،الرقم،18-17/

والرتمذي يف السنن ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف التأين والعجلة،366/4 ،
الرقم ،2011/وابن حبان يف الصحيح ،181/16 ،الرقم.7204/

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

اورربدابریاوردورسیرنیموالمتفط۔‘‘
’’ننسانبامہج‘‘ ںیمےہہکبجاساحصیبےنہیانسوتآپ ےسرعضایک:

يا رسول اهلل ،أشيء جبلت عليه ،أم شيء حدث لي؟
’’ای روسل اہلل! ہی رفامےیئ ہک ہی افصت ریمی خلقت ںیم ھت ای یئن دیپا وہیئ
ںیہ؟‘‘
آپ ےناراشدرفامای:

بل شيء جبلت عليه(.)3
’’ہکلبہیافصتاہمترےادنردیپایشئںیہ۔‘‘
اساکبلطميےہہکاہللاعتٰیلےناہمتریتقلخںیمانوخویبںاکجیبرھکدایاھتاور
مت ےن تنحم ےس ان وك زمدی رتیق دے دی ،اس رطح اہمتری ریست اور االخق ان وخویبں
ےکاسھتونمروہےئگںیہ۔
ذموكر ہ دحثی ابمرك ےس اہمئ رکام ےن ہی ہتکن اذخ ایک ےہ ہک االخق یلبج یھب وہےت
ںیہ اور یبسک یھب۔ اہلل اعتٰیل ےن یکین اور الھبیئ ےک جیب رہ تعیبط ںیم رےھک وہےت ںیہ ،زمدی
تنحم ےس ااسنن یک ریست اےھچ االخق ےک اسھت رونش اور زمنی وہ اجیت ےہ۔ ارگ ااسنن
تنحم و رایتض رکے وت ربی افصت اور ربے االخق دور وہ ےتکس ںیہ ای مک وہ ےتکس ںیہ ،ارگ
ربےاالخقاکالعجنکممہنوہاتوتمیلعتاالخق،رایتضاوراجمدہہبسےبدصقموہےت۔
( )3أخرجه ابن ماجه يف السنن ،كتاب الزهد ،باب الحلم،1401/2 ،
الرقم.4187/
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3۔وضحر خلقظعےکاٰیلعرمےبترپافزئںیہ
رفاميےہ:
اہللربازعلتےنوضحر ےساطخبرکےتوہےئاراشد ا
َ َ َ َ ََ َ َ َ
يمَ﴾ ]القلم[4/68 ،
﴿ِإَونََكََلََعَ
َلَََخَلَ َقَََعَ َظَ َ َ
’’اورےبکشآپخلقمیظعےک(اٰیلع)رمےبترپافزئںیہ‘‘o
اخقل اکانئت اک اےنپ بیبح رکمم ےک رمہبت االخق وك میظع انہک تہب امہ ےہ۔ اس
اراشد الہی اک ىنعم ي ےہ ہک آپ ےک امشلئ و اصخلئ ،االخق و آداب اور اعدات و اوطار
بساٰیلعاورمیظعرتںیہ۔ینعیآپ یکزدنیگيمیسکتہجےسیھبوكیئصقن ايىمكن
وگي آپ یکتمظع اور امکل ہمہولہپ اور ہمہتہج ےہ اور آپ ےکہلمج االخق و
ےہ ،ا
ااصفاہتنمےامکلرپںیہ۔

4۔وضحرےک ہلمجاواصفواالخقرسااپےئرقآنہ
اماوملنینمدیسہاعہشئدصہقی ےساکیاحصیبےنوسالایکہکوضحر ےکاالخق
ےسیکےھت؟ آپ ےن وجاب دای :ایکوتےنرقآن ےنںیہن ڑپاھ؟ اس ےناہک :ںیم ےنڑپاھ
ےہ۔آپ ےنرفامای:

كان خلقه القرآن(.)4
’’اسرارقآن(ینعیاسیکرہآتی)وضحر اکاالخقےہ۔‘‘
دیسہ اعہشئ دصہقی درالص اتبان ي اچیتہ ںیھت ہک وضحر یبن ارکم ےک االخق یک
وكیئ دح ںیہن :ہن وتعس يم ،ہن دنلبی ںیم۔ےسیج رقآن اہلل اک الکم ےہ اور اس ےک اعمین
( )4أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،91/6 ،الرقم.14645/
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واعمرفیکوكیئدح ںیہنےہ،ایس رطحوضحر یبنارکم ےک االخق واواصفیک یھبوكیئ
دح ںیہن ےہ۔ رہ اعمل ،اعرف ،رسفم ،دحمث ،ہیقف اور ركفم بج رقآن دیجم یک آایت ابر ابر
ڑپاتھ ےہ وت رہ ابر اس رپ رہ آي اک اي این ىنعم فشكنم وہات ےہ۔ ایس وہج ےس املعء و رعافء
ےناکیايآتیےکىئكىئكاعمینایبنےیکںیہ۔
اسڑےھوچدہوَساسلزگرےئگنکیلرقآندیجمےکاعمینمتخںیہنوہےئویکہکنرقآن
اہللاعتٰیلاکالکمےہ۔سجرطحاہللاعتٰیلیک افصتیکوكیئدحںیہن ،ایس رطحاسےکالکم
ےک اعمیناوراعمرف یکیھب وكیئ دحںیہن۔ ایقتم كت الہ ملع بج یھبرقآن دیجم یک یسک
آتیوكڑپںیھےگانرپےئن ےس ےئناعمین فشكنموہےترہےگ۔ىہیابتدیسہاعہشئ
ےن وضحر عليہ اولصلة واالسلم یک تبسن رفامیئ ےہ ہک سج رطح اہلل اعتٰیل ےک الکم ےک
اعمینیکدحںیہنےہایسرطحوضحر ےکاالخقوامکالتیکیھبوكیئدحںیہنےہ۔

گاھت
5۔وضحر یکذاتادقسوكہلمجاالخقاہیہٰلےسزميرکديا ا
وضحر یبن ارکم اک اکانئت ںیم وہظر رکیپ رشبی ںیم وہا۔ آپ ےکسفن ابمرك
ےک زمیک و یفصم اور ابامکل وہےن ےک ابووجد اس ںیم رشبی افصت وموجد ںیھت۔ اس
تقیقحیکانبرپارگوكیئوسالرکےہکرشبیافصتےک اسھتآپ ےکاالخقابمرہک،
خلقمیظعاوراالخقاہیہلےسیکنبےئگ؟وتاساکوجابہیےہہکاہللاعتٰیلےنآپ یکان
رشبی افصت رپ اینپ افصت اولتیہ اک رگن ڑچاھ دای اھت۔ اس ےک ےیل اہلل اعتٰیل ےن رقآن
دیجمیکآایت ااترںی،رہآتی ںیماہللاعتٰیلےن اینپ اکیتفص ااتری۔ےسیج ےسیجآایت اک
زنول وہات ایگ ،وضحر یبن ارکم ےس رشبی االخق اک رَپتو ارتات ایگ اور اہلل اعتٰیل یک افصت اک
رگن ڑچاتھ ایگ۔ اہلل اعتٰیل یک انزل وہےن وایل اکی اکی تفص ےن اکی اکی رشبی خلق وك
اگل رک دای۔ رھپ اہلل اعتٰیل یک یئن تفص اور خلق ارتا وت رشبی خلق آپ یک ذات ےس اگل
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وہایگ۔رھپاینخلقارتاوتاسہقبرشبیخلقدجاوہایگ۔بجاسرارقآنانزلوہاکچ وتوضحر
ےکرشبیاالخقںیمےسھچکیھبہناچباھت،ابمسجٰیفطصم اکاھترگماالخقدخااکاھت۔ویں
آپ رپہنرصفاالخقاہیہلےکاسرےرگنڑچھےئگہکلبرشبیخلقاوریعبطاصخصئ
یھب دبل ےئگ۔ اس ےک دعب وج یھبک یھبک رشبی وتفصں اک وہظر وہات اھت وت وہ ا تم یک میلعت،
االصحاورتنسےکارجاءےکےیلوہاتاھت۔
ویںسجرطح23ربسكترقآندیجماکزنول وہاتراہ،رقآندیجمیکآایتوسروتں
یک لکش اایتخر رکیت رںیہ ،ایس رطح ان آایت یک افصت اک رگن آاق یک ذات ادقس اور
سفن ابمرك رپ ڑچاتھ راہ اور آپ ےک ااسنین اور رشبی اواصف زالئ وہےت رےہ۔ سج
رطحآایتوسنمخوہیتںیہ،ایس رطحآپ ےکرشبیاصخلئیھبوسنمخوہےترےہ
اورافصتاہیہلتبثوہیترںیہ۔اورہیوضحریبنارکم ےکےیلاخصرتمحاہیہٰلاکااہظر
اھت ہک فلتخم رشبی افصت ےک وہظر ےک ومعق رپ فلتخم اواقت ںیم آایت رقآہین اک زنول
وہا،اسیجہکاراشدرابینےہ:
ََ َ َ
ََ َ
ََ َ
َِلََثََ َبَ َ
َََؤََادَ َكَ َ َوَ َرَتَلَ َنَ َهَ َتََ َرَتَ ََيلَ﴾ ]الفرقان،
تَ َبَََهََۦَ َف
﴿كَذََلََكَ َ َ
[32/25
’’ویں (وھتڑا وھتڑا رک ےک اےس) دتراجی اس ےیل ااترا ایگ ےہ اتہک مہ اس ےس
آپ ےک بلق (ارہط) وك وقت ںیشخباور(ایس وہج ےس)مہ ےن اےسرہھٹ رہھٹ
رک ڑپاھ ےہ (اتہک آپ وك امہرے اغیپم ےک ذرےعی ابر ابر وکسن بلق اتلم
رےہ)‘‘o
َ
ََ َ َ َ َ َ َ َ َ
تَ َلَكَ َمََ
ارغلض بج وسرۃ ااملدئۃ یک اس آتی ابمرہک ﴿َاْلَوَمَ َأَكَمَلَ
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َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
كَ َمَ ََ َاْلَ َسَ َلَ َمَ َدَ َ
ََاَ﴾()5اک
َين
ضَ َيتَ َلَ
دََين
ََكَمَ َوَأَتَمَمَتَ َعَلَيَكَمَ َنََعَمَ َتَ َوَرَ َ
َ
زنولوہاوتیبنمشتحم ےکاسرےرشبیاواصفمتخوہےئگےھتاوررقآینافصتآپ
یکذاتادقسںیمذجباورراخسوہیکچںیھت۔
وگای زنول رقآن یک لیمکت ےک اسھت آپ ےک ہلمج اواصف ،امکالت اور االخق
واعدات رقآین آایت ںیم ڈلھ ےئگ ےھت۔ ویں وضحر یبن ارکم مسجم رقآن نب ےئگ
ےھت۔ابابتواحضوہیئگہکدیسہاعہشئدصہقی ےنویکںہیرفامایاھت:

كان خلقه القرآن(.)6
’’اسرارقآن(ینعیاسیکرہآتی)وضحر اکاالخقےہ۔‘‘
اس رفامن یک واضتح ںیم خیش اہشب ادلنی رہسوردی ےن ’’وعارف ااعملرف‘‘ ںیم
اھکلےہ:
’’درتقیقح دیسہ اعہشئ ہی انہک اچیتہ ںیھت ہک وضحر یبن ارکم ےک االخق
اہللاعتٰیلےکاالخقےھتینعیاالخقدمحمیدرالصاالخقاہیہلےھت۔نکیلابراگہ
دمصتی اورابر اگہ اولتیہ ےک ارتحام ںیم ہی ںیہن اہک ہک آپ اہلل اعتٰیل ےک
مت
االخق ےس خلق ںیہ۔ ذٰہلا اہلل اعتٰیل اک انم ےنیل ےک اجبےئ اہلل اعتٰیل ےک الکم اک
انمےلایل۔رقآناہللاعتٰیلاک الکم ےہاورالکم تقیقحںیم ملکتمیک تفصوہات
ےہ۔ اسرا رقآن اہلل اعتٰیل ےک املکت ںیہ اور ویں وہ اہلل اعتٰیل یک افصت ںیہ۔
ذٰہلا اجبےئ ہی ےنہک ہک وضحر ےک االخق اہلل ےک االخق ےھت ،اوہنں ےن اہلل
( )5رتہمج’’:آجںیمےناہمترےےیلاہمترادنیلمکمرکدایاورمترپاینپتمعنوپریرکدیاوراہمترے
ےیلاالسموك(وطبر)دنی(ینعیلمکماظنمایحتیکتیثیحےس)دنسپرکایل۔‘‘
( )6أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،91/6 ،الرقم.14645/
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اعتٰیل ےک الکم اک انم ےل رک ادبِ اولتیہ یھب ربرقار راھک اور تمظع و رتعف
دمحمی یھبایبنرکدی۔‘‘()7
االخق اہیہٰل یک رعتفی ںیم خیش اربک یحم ادلنی انب رعیب ےن ’’تلقيح اْلذهان
ومفتاح معرفة اإلنسان‘‘()8يم،ااممزغایلےن’’اایحءولعمادلنی‘‘ ںیم()9اورخیش
اامسلیعیقح()10ےنوسرۃاذلارایتیکآتیربمن19یکریسفتںیمایبنایکےہ:

إن لله ثَلثمائة وستين خلقا ،من لقيه بخلق منها مع التوحيد
دخل الجنة.
’’اہلل اعتٰیل ےک نیت وس اسھٹ االخق ںیہ۔ وج وتدیح ابری اعتٰیل رپ اامین رےتھک
وہےئانںیمےس اکیخلقیھباینپزدنیگںیمدالخرکےل اگوتوہتنج ںیم
اجےئاگ۔‘‘
سج رطح رعموف اامسء ٰینسح  99ںیہ ،ایس رطح اہلل اعتٰیل ےک نیت وس اسھٹ امنياں
االخقںیہ۔وجانںیمےساامیناوروتدیحےکاسھتاکیخلقیھباینپزدنیگںیمدالخرک
ےلاگوہتنجںیماجےئاگ۔

( )7شهاب الدين السهروردي ،عوارف المعارف.244-243/
( )8ابن عربي ،تلقيح اْلذهان ومفتاح معرفة اإلنسان (المخطوط)( 75/مركز
جمعة الماجد للثقافة والرتاث ،شارع صَلح الدين – دبي  -اإلمارات العربية
المتحدة).
( )9الغزالي ،إحياء علوم الدين.359/4 ،
( )10إسماعيل حقي ،تفسير روح البيان.127/9 ،
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املعء و رعافء ےتہک ںیہ ہک اہلل رب ازعلت ےکي اسرے االخق یسک یبن اور روسل ںیم
وگياہللاعتٰیلےنوضحر یک
عمجںیہنوہےئوساےئوضحریبنارکم یکذاتادقسےک۔ ا
ذاتدقمہسوكاےنپہلمجاالخقاکرمعقانبديااھت۔

6۔ وضحر ےکضعب االخق و اواصفاک ملع رصفرعافء واکلموك
ےہ
وضحریبنارکم ےکاالخقوافصتاورامکالتوكرقآنےسہیبشتدےنیاکبلطمہی
یھب ےہ ہک رقآن دیجم یک آيات يم ھچک امكحمت ہ نج اک ملع وعام و وخاص بس وك ےہ،
س
نکیل ھچک اشتماہبت یھب ہ نج اک ملع رصف املعء را خین اور وخاص ےک ےیل نکمم ےہ ،اور
ھچکرحوفاعطقمتہنجاکملعرصفاہللاعتٰیلاوراسےکروسل ےکاپسےہ()11۔
ارگ وہ یسک وك ان ےک اعمین یک ریخات ےس ونازي وت وہ ایس دقر اپےئ اگ ،انتج اےس اطع ایک ایگ
ےہ۔ىہیرقآیناشنوضحر عليہاولصلةواالسلمےکاالخقواواصفوكاحلصےہ۔وضحر یبن
ارکم ےکھچکاالخقاورامکالتاےسیںیہوجآياتامكحمتیکرطحرہايیکھجمسيمآ
ےتکسہ،وگياانیکرعمتفوعامووخاصبسےکيلنکممیھبےہاورواعقیھب،بجہک
آپ ےک ھچک االخق اور افصت ایسی ںیہ وج رصف رعافء و اکنیلم ےک ملع ںیم آیئ ںیہ اور
اعۃم اانلس وك ان اک ادراك ن ےہ۔ ایس رطح آپ ےکھچک اواصف و امکالت رحوف
اعطقمت یک رطح ہ نج اک ملع اور رعمتف رصف اہلل رب ازعلت اور وضحر یبن ارکم

()11رحوفاعطقمتےکارسارورومزیکابتبالیصفتتاجےننےکےیلرامقیکفینصت’’رحوفاعطقمت
اک رقآین ہفسلف‘‘ المہظح رفامںیئ۔ اس اتکب اک رعیب رتہمج یھب ‹‹فلسفة الحروف المقطعة:
تفسير الم نموذجا››ےکونعانےسوموجدےہ۔
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ےک اپس ےہ ای اںیہن ےہ ںیہنج ان ےک اعمین یک ریخات اطع یک یئگ ےہ۔ ذٰہلا ان اواصف و
امکالتاکااکنرطقفویہولگرکےتںیہنجوكانیکتقیقحاکملعںیہنےہ۔

7۔آپ اکقلخمیظعرسارسرتمحےہ
االخق الہيہ ےس فصتم اور زمي وہ اجےن ےک ابثع وضحر یبن ارکم یک زدنیگ رہ
مسق یک ااسنین اور اسفنین زمکورویں ےس كلیي اا اپكىھت ویکہکن آپ ےکقلخ اک رہ ولہپ اولیہ
االخق اک آئ دار اھت۔ اس ےیل اہلل رب ازعلت ےن وضحر یبن ارکم وك رسااپ رتمح رقار
دےتیوہےئرفامياےہ:
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
َ
﴿وَمَاََأََرَسَلَنَكََإََََّلَََرَۡحَةََلَََلَعَلَمَيَ﴾ [اْلنبياء]107/21 ،
’’اور (اے روسل مشتحم!) مہ ےن آپ وك ںیہن اجیھب رگم امتم اہجونں ےک ےیل
رتمحانبرک‘‘o
اکیومعقرپوضحریبنارکم ےنوخدرفامای:

إنما بعثت رحمة(.)12
’’ےبکشںیمرسارسرتمحےکوطررپوعبمثایکایگوہں۔‘‘
غ
آپ اک رسارسرتمح وہےن اک ىنعم ہی ےہ ہک آپ ہن رصف الہ ايان ہکلب ر
وملسمں ےک ےیل یھب رتمح ےھت ،اور آپ یک تفص رتمح اس رفامن الہی -
( )12أخرجه أبو يعلى يف المسند ،35/11 ،الرقم ،6174/والطرباين يف المعجم
اْلوسط ،223/3 ،الرقم ،2981/والبيهقي يف شعب اإليمان،144/2 ،
الرقم.1403/

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

َ َ َ َ َ َ َ ََ
كَ َ َ
َشَءَ﴾ [اْلعراف - ]156/7 ،یکآئدارىھت۔ایس
تََ َ
﴿وَرَۡحَ َتََوَسََعَ
رطحآپ یکتفصرتمحیھباسریاکانئترپطیحماورریغدحمودوطررپوعیسىھت،سج
ےس ولخمق اک رہ ہقبط ضیف ایب وہات اھت ،وہ راہ ےہ اور قاتم كت وہات رےہ اگ ،ہکلب ااتتخم
قاتمكتامتماںیتمیھباسہمشچرتمحےساینپیگنشتاٹمیترںیہیگ۔
آپ ےکملح،ربدابری،وفعودرزگر،رتمحوتقفشاوراالخق رکامیہناکاعملہیاھت
ہکآپ ےنولوگںیکرطفےسیسکاذیااورفیلکترپیھبکدبداعںیہنیک۔گنجادحںیم
بج آپ اک رہچہ ابمرك زیمخ وہایگ ،ددنان ابمرك دیہش وہ ےئگ ،آپ اکی اغر ںیم
رشتفی ےل ےئگ یتح ہک ولوگں ےن اھجمس ہک آپ دیہش وہ ےئگ ںیہ۔ اس رکانبك احتل
ںیماحصہبرکام ےنرعضكا:ایروسلاہلل!انےکےیلدبداعرفامدںی،نکیلآپ ےن
اسوتقیھبانےکےیلدرجذياافلظيمداعیک:

اللهم ،اغفر لقومي ،فإنهم ل يعلمون(.)13
’’اےاہلل!ریمیوقموكاعمفرفامدے۔اںیہنھجمسںیہنےہ۔‘‘
اکیرواتیںیمياافلظآےئہ:

اللهم ،اهد قومي(.)14
’’اےاہلل!ریمیوقموكدہاتیاطعرفام۔‘‘
( )13أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلنبياء ،باب حديث الغار،1282/3 ،
الرقم ،3290/وأحمد بن حنبل يف المسند ،453/1 ،الرقم ،4331/والطربانى
يف المعجم الكبير ،162/6 ،الرقم.5862/
( )14أخرجه المقدسی يف اْلحاديث المختارة.14/10 ،
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اانت میظع رظف یسک ااسنن اک ن وہ اتکس ،ہکلب ي رصف االخق الہيہ اک رَپتو اھت كوہکن
االخق دمحمی رقآین آایت اک روپ داھر اکچ اھت۔ سج رطح اہلل اعتٰیل افکر و رشمنیک وك یھب
اسکیں رزق داتی ےہ ،وہ امیبر وہں وت ان وك افش داتی ےہ اور ان یک رہ احتج وپری رکات ےہ ،وج
ديےہاوریسکےکرفكورشكےسانراضوہرکاسےساانپ
ولگاہللوكنامےتنانوكیھب ا
رزقنرواتک۔ابریاعتٰیلیکىہیاولیہتفصقلخدمحمییکوصرتيماظرہوہیئگىھت۔
ہی آپ اک قلخ ظع اھت ہک آپ یک ذات ادقس رپ ہلمح وہات وت اس وك ربداتش
رکےت،ااقتنم ہن ےتیل ،ملحاور ربدابریاک اظمرہہرفامےت۔ رگم دنیقح رپای ولظمماورزمکوررپ
ہلمحوہاتوتاسوصرتيمآپ اعمفہنرکےتہکلبولظممےکےیلااقتنمےتیل۔
افصت اہیہٰل یک ایلجتت یک دبوتل روسل اهلل ہمہ وتق رنم رو ،رنم وُخ ،اور رنم وُج
ےھت۔ آپ ہن دنُتوُخےھت اور ہن تخس دل ےھت۔ آپ ہن درتش ادناز ےس آواز دنلب
رفامےتاورہنیھبکخلتالکیمرفامےت۔ایسےیلاہللربازعلتےنرقآندیجمںیمآپ یک
اشنادقسںیمرفامایےہ:
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
بََ
ََِلَتََلََهَمَََوَلَوَََكَ َنتَََفَظَََاَغَلَ ََيظََٱل
﴿فَبَمَاََرَۡحَةََمََنََٱَََّللََ َ
َََقَلَ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
ٱسَ َتَغَفَ َرَ َلََ َهَ َمَ﴾ [آل
ََ َٱعَفَ ََعَنَهَمَ َوََ
َلََنفَضَواََ َمََنَ ََحَوَلََكَ َف

عمران]159/3 ،

’’(اے بیبح واال افصت!) سپ اہلل یک یسیک رتمح ےہ ہک آپ ان ےک ےیل
رنم عبطںیہ اورارگ آپدنُتوُخ(اور)تخس دلوہےتوت ولگ آپ ےک رگدےس
ٹھچرکاھبگاجےت،وسآپانےس(ایسرطح)درزگررفامےترہاوران
ےکےیلششخبامےتگنرہ‘‘o
العوہازںیيآيرکميیھبآپ یکاشنرتمحوكوخبااجرگرکیتےہ:
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َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ
َ
َ
سَكَمَََعَ َزَ َيزَ ََعَلَيَهََََمَََاَعَنََتَمََ
﴿لَقَدَََجَاَءَكَمَََرَسَ َولَََمََنََأَََنفَ َ
َ
َ َ َ ََ َ
كَ َم َبََٱلَََ َمَ َؤَمَنَ َ
َرَ َءَ َوفَ َ َ
َرَحَ َ َ
َيَ َ َ
َيمَ﴾ [التوبة،
حَ َرَ َيصَ ََعَلَيَ
َ
]128/9
’’ےب کش اہمترے اپس مت ںیم ےس (اکی ابتمظع) روسل ( ) رشتفی
الےئ۔ اہمترا فیلکت و تقشم ںیم ڑپان ان رپ تخس رگاں (زگرات) ےہ۔ (اے
ولوگ!) وہ اہمترے ےیل (الھبیئ اور دہاتی ےک) ڑبے اطبل و آرزو دنم رےتہ
ںیہ (اور) ومونمں ےک ےیل اہنتی (یہ) قیفش ےب دح رمح رفامےن واےل
ںیہ‘‘o

8۔وضحر اکاتموكدمعہاالخقاایتخررکےناکمكحرفامان
االخق ہنسح یک ایس اتیمہ ےک شیپ رظن وضحر ےن امتم اتم وك دمعہ االخق اایتخر
رکےناکمكحرفامایےہ۔
1۔ رضحتاوبذرافغری ایبنرکےتںیہہکوضحریبنارکم ےناںیہناراشدرفامای:

إتق اهلل حيثما كنت ،وأتبع السيئة الحسنة تمحها ،وخالق
الناس بخلق حسن(.)15

( )15أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،153/5 ،الرقم ،21392/والرتمذي يف
السنن ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف معاشرة الناس،355/4 ،
الرقم ،1987/والدارمي يف السنن ،415/2 ،الرقم ،2791/والبزار يف
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’’مت اہجں ںیہک یھب وہ اہلل اعتٰیل ےس ڈرو ،انگہ ےک دعب یکین رکو وہ اےس اٹم دے
یگاورولوگںےساےھچاالخقےکاسھتشیپآؤ۔‘‘
2۔ آپ ےن دمعہ االخق رےنھك واےل ارفاد وك روز ایقتم اینپ رقتب اور تگنس یک
وخربخشیانسیئےہ۔رضحتاجرب ےسرواتیےہہکروسلاهلل ےنرفامایےہ:

إن من أحبكم إلي ،وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة،
أحاسنكم أخَلقا(.)16
’’قاتم ےک دن مت ںیم ےس ےھجم بس ےس زيادہ وبحمب اور بس ےس زيادہ
ریمےرقبیےنھٹیبواےلوہولگوہںےگنجےکاالخقبسےسزيادہاےھچ
وہںےگ۔‘‘
3۔ سج رطح وضحر یبن ارکم ےن نسح قلخ اایتخر رکےن اک مكح رفامای ےہ اور اس ےس
فصتمارفادیکنیسحترفامیئےہ،ایسرطحآپ ےندبیقلخیکذمتمرفامیئےہاوراس
ےسےنچبیکتخساتدیکرفامیئےہ۔رضحتدبعاهللنبابعس رواتیرکےتںیہہکروسل
اهلل ےناراشدرفامایےہ:

المسند ،416/9 ،الرقم ،4022/والحاكم يف المستدرك،121/1 ،
الرقم.178/
( )16أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،185/2 ،الرقم ،6735/والرتمذي يف
السنن ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف معالي اْلخَلق،370/4 ،
الرقم ،2018/وابن حبان يف الصحيح ،231،235/2 ،الرقم.482 ،485/
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الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد،
والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل(.)17
’’نسح قلخ انگوہں وك اےسی الھگپ داتی ےہ ےسیج اپین ربف وك الھگپ داتی ےہ ،دب یقلخ
کیناامعلوكاسرطحابتہرکدیتیےہےسیجرسہکدہشوكابتہرکداتیےہ۔‘‘
4۔ رضحتاعہشئ ےسرمویےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہ:

الشؤم سوء الخلق(.)18
’’دبیتخبحيمدباالخیقےہ۔‘‘
5۔ وضحر یبن ارکم ہشیمہ اہلل اعتٰیل ےس نسح قلخ بلط رکےت ےھت۔ ’’دنسم ادمح نب
لبنح‘‘ اور’’حیحصانبابحن‘‘ ںیمرضحتدبعاہللنبوعسمد ےسرمویےہہکوضحریبن
ارکم ےنہیداعرفامیئ:

اللهم ،أحسنت خلقي ،فأحسن خلقي(.)19
( )17أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ،319/10 ،الرقم ،10777 /والبيهقي يف
شعب اإليمان ،247/6 ،الرقم ،8036 /والديلمي يف مسند الفردوس،
 ،200/2الرقم.2991 /
( )18أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،85/6 ،الرقم ،24591/والطرباين يف
المعجم اْلوسط ،334/4 ،الرقم.4360/
( )19أخرجه أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،403/1 ،الرقم ،3823/وابن
حبان يف الصحيح ،239/3 ،الرقم ،959/وأبو يعلى يف المسند،9/9 ،
الرقم ،5075/والطيالسي يف المسند ،49/الرقم.374/
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’’اے اہلل ! (سج رطح) وت ےن ریمی لکش و وصرت وك وخوصبرت انبای ےہ،
(ایسرطح)ریمےاالخقیھبوخوصبرتانبدے۔‘‘
آپ ےکاالخقوتےلہپیہاہنيوخوصبرت اوراعیلاشنےھت۔ابراگہایہٰلںیماس
داع اک بلطم ااہظر دنبیگ ،ازدياد ریخ اور میلعت اتم ےہ۔ اس ےس اتم وك ي اھجمسان یھب
وصقمد ےہ ہک ارگ تعیبط ،الصتیح ،زماج اور االخق يم ےلہپ ےس ااھچیئ اور دمعیگ وموجد
وہ ،بت یھب ااسنن اس ےس ےب ركف اور ےب اینز ہن وہ؛ ہکلب اس یک افحتظ یھب رکے ،اس وك
زمدی رتیق دےنی یک رایتضیھب رکےاوراسھتیہ استمعنےک دوام اور ااضےف ےک ےیل
ابراگہایہٰلںیماجلتجوااجتلیھبرکاترےہ۔
6۔ ایسرطحآپ رُبےاالخقےساہللاعتٰیلیکانپہبلطرفامےتےھت۔احالہکناناک
آ پ ےک رقي ےس زگر یھب نکمم ہن اھت۔ ہی طقف میلعت اتم ےک ےیل اھت۔ رضحت اوب
رہریہ وضحر یکيداعروايرکےتہ:

اللهم ،إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء
اْلخَلق(.)20
’’اےاهلل!ںیمدبیتخب،افنقاورربےاالخقےسریتیانپہاماتگنوہں۔‘‘
احلص الکم ہی ےہ ہک سج رطح امسجین زمکورویں اور وعارض ےک ےیل العج رضوری
وہات ےہ ،ایس رطح ااسنن یک االخیق او ررواحین زمکورویں اور امیبرویں ےک ےیل یھب العج
( )20أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب سجود القرآن ،باب يف الستعاذة،91/2 ،
الرقم ،1546/والنسائي يف السنن ،كتاب الستعاذة ،باب الستعاذة من الشقاق
والنفاق وسوء اْلخَلق ،26/8 ،الرقم.5471/
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دراکر وہات ےہ۔ وہ العج یھبک رایتض اور اجمدہہ ےک رطي ےس رسیم آات ےہ اور یھبک ایھچ
تبحص اور اطمہعل ےک رطي ےس رسیم آات ےہ۔ رگم اس العج اک امتم رت دمار وضحر یبن ارکم
ےکاالخقہنسح،اواصفدیمحہاوروماظع ہلیمجےسااستکبضیفرپ ےہ۔اسدصقم ےک
ےیل بتك ےک اطمہعل ےس اناک ملع احلص رکاناور احلصء واوایلء یک تبحص و رتب ےک ذرعي
اناکادباورہقیلساحلصرکانانزگيروہاتےہ۔بتاجرکدمعہاالخقاوراٰیلعآدابزدنیگاک
ہصحےتنبہ۔
وضحر یبن ارکم ےک ایہن االخق ہنسح اورآدابِ جميلہ اک اامجیل ذترکہ آدنئہ احفصت
ںیمذنراقرنیئایکاجراہےہ،اتہکمہآپ یکریستہبیطےکانابمركوگوشںےسراہ
امنیئاحلصرکےتوہےئاےنپاالخقاورریستورکداروكونسارںیکس۔
ابریاعتٰیلںیمہ االخقہئیسےسےنچباوروضحریبنارکم ےکاطعرکدہ االخقہنسح وك
اانپےنیکوتقیفرمتمحرفامےئ۔[آنیماجبہدیسارملنیلس ]
ادبعلافیعضل
(دمحماطرہااقلدری)
رعیباالول

ء
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القرآن

 .1عن سعد بن هشام بن عامر قال :قلت لعائشة  :يا أم المؤمنين،
أنبئيني عن خلق رسول اهلل
قالت :فإن خلق نبي اهلل

قالت :ألست تقرأ القرآن؟ قلت :بلی،
كان القرآن(.)21

رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي.
 .2عن سعد بن هشام ،قال :سألت عائشة عن خلق رسول اهلل ،
فقالت :كان خلقه القرآن(.)22
رواه البخاري في الخلق.
 .3عن يزيد بن بابنوس ،قال :دخلنا علی عائشة  ،فقلنا :يا أم
المؤمنين ،ما كان خلق رسول اهلل ؟ قالت :كان خلقه القرآن.
َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ
َََمَؤَمََنَ َونَ﴾ .قال
تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت :اقرأ﴿ :قَدَ َأََفَلَحَ َٱل
( )21أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب صَلة المسافرين وقصرها ،باب جامع
صَلة الليل ومن نام عنه أو مرض ،512/1 ،الرقم ،746/وأحمد بن حنبل يف
المسند ،53/6 ،الرقم ،24314/وأبو داود يف السنن ،كتاب الصَلة ،باب
صَلة الليل ،40/2 ،الرقم ،1342/والنسائي يف السنن ،كتاب قيام الليل وتطوع
النهار ،باب قيام الليل ،199/3 ،الرقم.1601/
( )22أخرجه البخاري يف خلق أفعال العباد.87/
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اسرارقآنوضحریبنارکم اکاالخقےہ
1۔ دعس نب اشہم نب اعرم رواتی رکےت ںیہ ہک ںیم ےن دیسہ اعہشئ ےس رعض ایک:
اے ام اوملنینم! ےھجم روسل اهلل ےک االخق ےک ابرے ںیم التبےیئ۔ آپ ےن رفامای:
ایکمترقآنںیہنڑپےتھوہ؟ںیم ےنرعضایک:ویکںںیہن! رفامای :وضحریبنارکم اک قلخ
رقآنیہوتےہ۔
اسدحثیوكااممملسم،ادمح،اوبداوداوراسنیئےنرواتیایکےہ۔
2۔ دعس نب اشہم ےس یہ رموی ےہ۔ وہ ایبن رکےت ںیہ :ںیم ےن دیسہ اعہشئ ےس
روسل اهلل ےک االخق ےک ابرے ںیم ااسفتسر ایک وت اوہنں ےن رفامای :وضحر یبن ارکم اک
قلخرقآنےہ۔
اےساامماخبریےن’قلخااعفلاابعلد‘ ںیمرواتیایکےہ۔
3۔ زیدی نب ابونبس ایبن رکےت ںیہ :مہ دیسہ اعہشئ یک دختم ںیم احرض وہےئ اور
رعض ایک :اے ام اوملنینم! روسل اهلل ےک االخق ےسیک ےھت؟ اوہنں ےن رفامای :آپ
اک االخق رقآن یہ ےہ۔ ایک مت ےن وسرۃ اوملونمن ںیہن ڑپیھ؟ دیسہ اعہشئ ےن
رفامای :ڑپوھ! ’ےب کش اامین واےل رماد اپ ےئگ۔‘ زیدی ےتہک ںیہ:
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َ َ َ ََ َ َ
َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ
َََمَؤَمََنَ َونَ﴾ إلی ﴿ َلَفَرَوَجَهَمَ َحَفَظَ َونَ﴾
يزيد :فقرأت ﴿قَدَ َأََفَلَحَ َٱل
[المومنون .]5-1/23 ،قالت :كان خلق رسول اهلل (.)23

 .4عن سعد بن هشام بن عامر ،قال :أتيت عائشة  ،فقلت :يا أم
المؤمنين ،أخبريني بخلق رسول اهلل  .قالت :كان خلقه القرآن ،أما
َ َ َ َ ََ َ َ َ
يمَ﴾؟ قلت :فإني أريد أن
تقرأ القرآن قول اهللِ﴿ :إَونََكََلََعَ
َلَََخَلَ َقَََعَ َظَ َ َ
َ
َ
ََ َ َ َ َ َ
كَ َمََ َ َ َ
ولَََٱَّللََأَ َسَ َوََةََ
أتبتل .قالت :ل تفعل ،أما تقرأ﴿ :لَقَدَََكَنََلَ
َ
فَرَسَ َ َ
َ
َحَ َسَ َنَةَ﴾ .فقد تزوج رسول اهلل وقد ولد له(.)24
رواه أحمد والطحاوي.
 .5عن أبي الدرداء

 ،قال :سألت عائشة

عن خلق رسول اهلل

 ،فقالت :كان خلقه القرآن ،يرضی لرضاه ،ويسخط لسخطه(.)25
( )23أخرجه البخاري يف اْلدب المفرد ،115/الرقم.308/
( )24أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،216 ،163 ،91/6 ،الرقم،24645/
 ،25855 ،25341والطحاوي فی شرح مشكل اآلثار،266-265/11 ،
الرقم.4435/
( )25أخرجه الفسوي يف المعرفة والتاريخ ،306/3 ،والطحاوي فی شرح مشكل
اآلثار ،265/11 ،الرقم ،4434/والبيهقي يف شعب اإليمان،154/2 ،
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ںیمےن’ےب کشاامینواےلرماد اپےئگ‘ ےسےلرک’اینپرشم اگوہںیکافحتظرکےت
رےتہںیہ‘ كت وسرۃ اوملونمن ڑپیھ۔اس رپ دیسہ اعہشئ ےن رفامای :ہیاسرے روسلاهلل
ےکاالخقےھت۔
اےساامماخبریےن’االدبارفملد‘ ںیمرواتیایکےہ۔
4۔ دعس نب اشہم نب اعرم رواتی رکےت ںیہ ہک ںیم دیسہ اعہشئ یک دختم ںیم احرض
وہا اور رعض ایک :اے ام اوملنینم! ےھجم روسل اهلل ےک االخق ےک ابرے ںیم التبےیئ۔
اوہنں ےن رفامای :آپ اک االخق وت رقآن یہ ےہ۔ ایک مت رقآن ںیم اهلل اعتٰیل اک ہی رفامن
ںیہن ڑپےتھ وہ’ :اور ےب کش آپ خلق میظع ےک (اٰیلع )رمےبت رپ افزئ ںیہ‘o؟ ںیم ےن
رعضایک:ویکں ںیہن! ںیماچاتہ وہںہکںیمرہرطف ےسٹکرک اهلل اعتٰیلےس ولاگلولں۔
اوہنں ےن رفامای :رہزگ ںیہن! رابہتین اایتخر ہن رکو۔ ایک مت ہی ںیہن ڑپےتھ’ :یف اتقیقحل
اہمترےےیلروسلاهلل (یکذات)ںیماہنتییہنیسحومنہن(ایحت)ےہ‘؟روسلاہلل
ےناکنحیھبرفامایاورآپ یکاوالدیھبوہیئ۔
اےسااممادمحنبلبنحاوراحطویےنرواتیایکےہ۔
5۔ رضحتاوبادلرداء ےسرمویےہ،وہایبنرکےتںیہ:ںیمےندیسہاعہشئ ےس
روسلاهلل ےکاالخقےکابرےںیمااسفتسرایک۔اوہنںےنرفامای:آپ اکقلخرقآن
ےہ۔آپ اهللیکراضرپرایضوہےتاوراسیکانرایضرپافخوہےت۔

الرقم ،1428/وأيضا يف دلئل النبوة ،309/1 ،وابن عساكر فی تاريخ مدينة
دمشق.382/3 ،
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رواه الفسوي والطحاوي والبيهقي.
 .6عن أبي الدرداء

 ،قال :سألت عائشة

عن خلق رسول اهلل

 ،فقالت :كان خلقه القرآن ،يغضب لغضبه ،ويرضی لرضاه(.)26
رواه الطبراني.
 .7عن أبي هريرة

أن رسول اهلل

قال :إنما بعثت ْلتمم صالح

اْلخَلق(.)27
رواه أحمد والحاكم.
 .8وفي رواية عنه

أنه قال :إنما بعثت ْلتمم مكارم

اْلخَلق(.)28
رواه البيهقي.
 .9عن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل :إن اهلل أدبني وأحسن أدبي
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ
َََعَفَوَََوَأَمَرََبَََٱلََعَرَ َفَََوَأَعَ َرَضَ َ
ثم أمرني بمكارم اْلخَلق ،فقال﴿ :خَذَََٱل

( )26أخرجه الطرباين يف المعجم اْلوسط ،30/1 ،الرقم.72/
( )27أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،381/2 ،الرقم ،8939/والحاكم يف
المستدرك ،670/2 ،الرقم.4221/
( )28أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،191/10 ،الرقم.20571/
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اےساامموسفی،احطویاوریقہیبےنرواتیایکےہ۔
6۔ رضحتاوبادلرداء ےسرمویےہ،وہایبنرکےتںیہ:ںیمےندیسہاعہشئ ےس
روسلاهلل ےکاالخقےکابرےںیمااسفتسرایک۔اوہنںےنرفامای:آپ اکقلخرقآن
ےہ۔آپ اهللیکیکانرایضرپبضغانكوہےتاوراسیکراضرپرایضوہےت۔
اےسااممربطاینےنرواتیایکےہ۔
7۔ رضحت اوب رہریہ ےس رموی ےہ ہک روسل اہلل ےن رفامای :ےھجم دمعہ االخق یک
لیمکتےکےیلاجیھبایگےہ۔
اسدحثیوكااممادمحاوراحمکےنرواتیایکےہ۔
8۔ رضحت اوب رہریہ ےس یہ رموی اکی رواتی ںیم ےہ ہک آپ ےن رفامای :ےھجم
اٰیلعاالخیقادقاریکلیمکتےکےیلاجیھبایگےہ۔
اےسااممیقہیبےنرواتیایکےہ۔
9۔ رضحتدبعاہلل ےسرواتیےہہکروسلاهلل ےنرفامای:ےبکشاہللےنےھجم
اٰیلعادباھکسایاورریمے ادباوراالخق وریست وكاہنتی وخوصبرتایک،رھپ ےھجماالخق
ہنسح اک مكح رفامای۔ اور اراشد رفامای(’ :اے بیبح ّرکمم!) آپ درزگر رفامان اایتخر رکںی ،اور
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َ
ََََ َ
جََهَلَ َ
عَ َنََٱل
َيَ﴾[ .اْلعراف.)29(]199/7 ،

رواه السلمي والقشيري والسمعاني واللفظ له.

( )29أخرجه السلمي يف آداب الصحبة ،124/الرقم ،208/والقشيري يف
الرسالة ،405/والسمعاين يف أدب اإلمَلء والستمَلء.1/1 ،
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الھبیئاکمكحدےتیرںیہاوراجولہںےسانکرہیشکاایتخررکںیل۔‘
اےس اامم یملس اور ریشقی ےن بج ہک اعمسین ےن ذموكرہ اافلظ ےک اسھت رواتی ایک
ےہ۔
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وصف الخلق العظيم للنبي
روی الترمذي في الشمائل والطبراني وابن حبان والبيهقي هذا
الحديث اآلتي باختَلف يسير وبألفاظ مختلفة وهو :عن الحسن بن
علي

قال :سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي ،وكان وصافا عن

حلية النبي  ،وأنا أشتهي ،أن يصف لي منها شيئا أتعلق به... .
فقال:
 .1كان رسول اهلل

دائم البشر(.)30

 .2سهل الخلق(.)31

( )30أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،290/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب
اإليمان ،157/2 ،الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی،424/1 ،
وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
.275/8
( )31أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،290/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب
اإليمان ،157/2 ،الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی،424/1 ،
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وضحر ےکاالخقرکامیہناکنیسحذترکہ
اامم رتذمی ےن الشمائل المحمدية ںیم ،ربطاین ،انب ابحن اور یقہیب ےن ذموكرہ
دحثیوكاافلظےکومعمیلرفقاورفلتخماافلظےکاسھترواتیایکےہ:ااممنسحنبیلع
ایبن رکےت ںیہ ہک ںیم ےن اےنپ امومں رضحت دنہ نب ایب اہہل ایمیمتل ےس وپاھچ اور وہ
(بسےسرتہب)وضحریبنارکم ےکاواصفابمركوكایبن رفامےن واےلےھتاورریمی
ہی وخاشہ ىھت ہک وہ ریمے ےیل (وضحر یبن ارکم یک وصرت و ریست ابمرہک ےس) وكیئ
ایسیےشایبنرکںیہکےسجںیمدلںیماھٹبولں۔۔۔۔
(وضحر ےک امشلئ ابمرہک ایبن رکےن ےک دعب آپ ےک االخق ہنسح اک ذترکہ
رکےتوہےئ)اوہنںےنرفامای:
1۔

روسلاهلل ہشیمہاشکدہرویئاورےتلھکرکسماےترہچےےکاسھتشیپآےت۔

2۔ آپ رنموخےھت(ینعیہشیمہوخشیقلخےسآراہتسرےتہ)۔

وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
.275/8
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 .3لين الجانب(.)32
 .4ليس بفظ ،ول غليظ(.)33
 .5ول صخاب ،ول فحاش(.)34
 .6ول عياب ول مشاح(.)35
( )32أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،290/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،245/1 ،
الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )33أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291-290/الرقم،352/
والطرباين يف المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،
 ،157/2الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف
تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )34أخرجه الرتمذي في الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،245/1 ،
الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )35أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
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3۔ آپ رنموُجےھت۔
4۔ آپ ہندنُتوُخےھتاورہنتخسدلےھت۔
5۔ آپ درتشادنازےسآوازدنلبہنرکےتاورہنیھبکدبالکیمرفامےت۔
6۔ آپ ہنبیعوُجےھتاورہنلیخبےھت۔

 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب
اإليمان ،157/2 ،الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی،424/1 ،
وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
.275/8
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 .7يتغافل عما ل يشتهي(.)36
 .8ول يؤيس منه راجيه(.)37
 .9ول يخيب فيه(.)38
 .10قد ترك نفسه من ثَلث )۱( :المراء )2( ،واإلكثار)3( ،وما ل
يعنيه()39

( )36أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف المعجم
الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم،29/
وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )37أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف المعجم
الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم،29/
وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )38أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف المعجم
الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم،29/
وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )39أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
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7۔ آپ وكسجزیچیکبلطہنوہیت اسےسرصفرظنرفامےتاوراسرطفدےتھکی
یہہنےھت۔
8۔ آپ ےساطعیکادیمرےنھكواالیھبکامویسہنوہات۔
9۔ ہنیہوكیئآپ یکابراگہےسانرمادوہات۔
10۔ آپ

ےنوخدوكنیتزیچوںےسہشیمہدورراھکوہااھت:

()1ڑلایئڑگھجےےس)2(،رثکتاملودوتلےساور()3ےبدصقمابوتںےس

المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب
اإليمان ،157/2 ،الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی،424/1 ،
وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
.275/8
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 .11وترك الناس من ثَلث )1( :ل يذم أحدا )2( ،ول يعيبه )3( ،ول
يطلب عورته(.)40
 .12و(كان) ل يتكلم إل فيما رجا ثوابه(.)41
 .13وإذا تكلم أطرق جلساؤه ،كأنما علی رؤوسهم الطير(.)42

( )40أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب
اإليمان ،157/2 ،الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی،424/1 ،
وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
.275/8
( )41أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب
اإليمان ،157/2 ،الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی،424/1 ،
وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
.275/8
( )42أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب
اإليمان ،157/2 ،الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی،424/1 ،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

11۔ آپ

sr

ےنولوگںوكنیتزیچوںےساچبرکراھک:

()1یھبک یسک یک ذمتم ہن رکےت )2( ،یسک ںیم بیع ہن اکنےتل ،اور ( )3اور ہن یہ یسک
یکزمکورویںایرخاویبںیکوٹہاگلےت
12۔ آپ رصفویہالکمرفامےتوجابثعارجووثابوہات،ینعیوجینبمربریخوہات۔
13۔ بجآپ وگتفگرفامےتوتاحرضنیسلجماسرطحرساکھجےتیلےسیجانےکرسوں
رپرپدنےےھٹیبوہےئوہں(ہیاعملادباھت)۔

وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
.275/8

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .14فإذا سكت تكلموا(.)43
 .15ل يتنازعون عنده الحديث(.)44
 .16ومن تكلم عنده أنصتوا له حتی يفرغ(.)45
 .17حديثهم عنده حديث أولهم(.)46
( )43أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف المعجم
الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم،29/
وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )44أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف المعجم
الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم،29/
وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )45أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف المعجم
الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم،29/
وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )46أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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14۔ بجآپ الکملمکمرفامرکاخومشوہاجےتوترھپالہسلجموگتفگرکےت۔
15۔ الہسلجمآپ یکابراگہںیمیسکابترپزناع(ڑگھجا)ہنرکےتےھت۔
16۔ بج وكیئ صخش آپ ےک اسےنم ابت رک راہ وہات وت اس ےک ابت متخ رک ےنیل كت
بساخومشرےتہ۔
17۔ آپ یک ابراگہ ںیم رہ صخش یک ابت اینت یہ وتہج ےس ینس اجیت ینتج ےلہپ صخش یک
ابت،ینعیآپ بسیکوگتفگاسکیںوتہجےسامستعرفامےت۔

 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب
اإليمان ،157/2 ،الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی،424/1 ،
وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
.275/8

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم
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 .18ول يقطع علی أحد حديثه حتی يجوز فيقطعه بنهي أو قيام(.)47

 .19كان ل يتكلم في غير حاجة(.)48
 .20ويتكلم بجوامع الكلم(.)49
 .21كان يحدث حديثا لو عده العاد ْلحصاه(.)50
( )47أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف المعجم
الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم،29/
وابن حبان يف الثقات ،149/2 ،والبيهقي يف شعب اإليمان،157/2 ،
الرقم ،1430/وابن سعد يف الطبقات الكربی ،424/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة
دمشق ،351/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )48أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،184/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن سعد يف الطبقات
الكربی ،422/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي
يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )49أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،184/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن سعد يف الطبقات
الكربی ،422/1 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي
يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )50أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب المناقب ،باب صفة النبي ،1307/3 ،
الرقم ،3374/ومسلم يف الصحيح ،كتاب الزهد والرقائق ،باب التثبت يف

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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18۔ آپ یھبکیسکیکوگتفگوكںیہناکےتٹےھت۔ارگوكیئصخشدحےساجتوزرکےناتگلوت
اےسروكدےتیےھتایسلجمےسرشتفیےلاجےتاتہکوہوخدركاجےئ۔
19۔ روسلاهلل البرضورتوگتفگہنرفامےتےھت۔
20۔ وضحر اکالکمادقسرصتخمرگماجعماافلظرپلمتشموہاتاھت۔
21۔ وضحر یبن ارکم اس ادناز ےس وگتفگ رفامےت ہک ارگ وكیئ صخش (اافلظ) اننگ اچاتہ وت
(آباسین)نِگاتکساھت۔

الحديث وحكم كتابة العلم ،2298/4 ،الرقم ،2493/وأبو داود يف السنن،
كتاب العلم ،باب يف سرد الحديث ،320/3 ،الرقم.3654/

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

 .22كان رسول اهلل

sr

يعيد الكلمة ثَلثا لتعقل عنه(.)51

 .23كان كَلم رسول اهلل
 .24كان في كَلم رسول اهلل

كَلما فصَل ،يفهمه كل من سمعه(.)52
ترتيل أو ترسيل(.)53

 .25ليس بالجافي (.)54
 .26ول المهين(.)55

( )51أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب العلم ،باب من أعاد الحديث ثَلثا ليفهم
عنه ،48/1 ،الرقم ،94/والرتمذي يف السنن ،كتاب المناقب ،باب يف كَلم
النبي  ،600/5 ،الرقم ،3640/وأيضا يف الشمائل المحمدية،184/
الرقم.225/
( )52أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب اْلدب ،باب الهدي يف الكَلم،261/4 ،
الرقم.4839/
( )53أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب اْلدب ،باب الهدي يف الكَلم،260/4 ،
الرقم.4838/
( )54أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )55أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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22۔ روسل اهلل الکم وك نیت رمہبت درہاےت اتہک (آپ ےک) اخمنیبط اےس ایھچ
رطحھجمسںیل۔
23۔ روسل اهلل اک ادناز وگتفگ ااسی اھت ہک سج ںیم رہ ظفل اگل اگل وہات ،ےسج رہ ےننس واال
ھجمساتیلاھت۔
24۔ روسلاهلل رہھٹرہھٹرکاوراصفوظفلںںیمالکمرفامایرکےتےھت۔
25۔ آپ درتشوخہنےھت۔
26۔ آپ تخسدلاوراظملہنےھت۔

 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم
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 .27يضحك مما يضحكون منه(.)56
 .28ويتعجب مما يتعجبون منه(.)57
 .29ويصبر للغريب علی الجفوة في منطقه ومسألته ،حتی إن كان
أصحابه ليستجلبونهم(.)58
 .30ويقول :إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه(.)59

( )56أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )57أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )58أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )59أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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27۔ (ولوگں یک دوجلیئ اور وحہلص ازفایئ اک ہی اعمل اھت ہک) سج ابت ےس ابیق ولگ ےتسنہ،
آپ یھباسرپمسبترزیوہےتےھت۔
28۔ سج ابت رپ دورسے ولگ بجعت اک ااہظر رکےت ،آپ یھب ان ےک اسھت بجعتم
وہےت۔
29۔ اویبنجں ،رپدیسی اسمرفوں اور آداب ےس انوافق ولوگں ےک الکم رکےن اور وسال
رکےنںیمیخلتاوردرشيگیوكڑبیتقفشاوردنخہاشیپینےسربداتشرفامےت،اہیںكتہک
ضعب احصہبرکام وخد آپ یک سلجم كت اویبنجں وك ےل آای رکےت ےھت(اتہک ان ےک
رہ مسق ےک وساالت ےس وخد یھب افدئہ ااھٹںیئ اور ادب یک وہج ےس وج ابںیت احصہب رکام
وخدہنوپھچےتکسےھت،وہیھبولعمموہاجںیئ)۔
30۔ آپ اتدیکا رفامای رکےت ےھت ہک بج یسک احتج دنم وك بلط احتج ںیم دوھکی وت
اسیکدادریساوراحتجروایئوفراایکرکو۔

 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .31ول يقبل الثناء إل من مكافيء(.)60
 .32كان يبدأ من لقي بالسَلم(.)61
 .33كان يصافح أصحابه إذا لقيهم(.)62
 .34كان النبي

إذا استقبله الرجل فصافحه ،ل ينزع يده من يده حتی

يكون الرجل ينزع(.)63

( )60أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،291/الرقم ،352/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )61أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،38/الرقم ،8/والطرباين يف المعجم
الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،245/1 ،
الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق،
 ،349/3وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )62أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب اْلدب ،باب يف المعانقة،354/4 ،
الرقم.5214/
( )63أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب،)45( :
 ،654/4الرقم ،2490/وابن ماجه يف السنن ،كتاب اْلدب ،باب إكرام الرجل
جليسه ،1224/2 ،الرقم ،3716/وابن الجعد يف المسند،494/1 ،
الرقم ،3443/والبيهقي يف السنن الكربی ،192/10 ،الرقم ،20579/وأيضا

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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31۔ ارگ وكیئ صخش آپ ےک اسےنم آپ یک رعتفی رکات وت اےس دنسپ ہن رفامےت؛
اہتبلوطبررکشہیوكیئآپ ےکےیلرعتفیاکہملکہہکداتیوتآپ وکسترفامےت۔
32۔ آپ سجےسیھبالماقترفامےتاےسالسمرکےنںیملہپرفامےتےھت۔
33۔ آپ بجاےنپاحصہبےسےتلموتانےساصمہحفرفامےت۔
34۔ بج وكیئ صخش وضحر یبن ارکم ےک اسےنم آات وت آپ اس ےس اصمہحف رفامےت
اوربجكتوہوخداہھتہنوھچڑاتآپ ہنوھچڑےت۔

يف شعب اإليمان ،273/6 ،الرقم ،8132/وابن سعد يف الطبقات الكربی،
.378/1

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم
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 .35ول يصرف وجهه عن وجهه حتی يكون الرجل هو الذي
يصرفه(.)64
 .36وكان يؤاخي بين أصحابه(.)65
 .37كان إذا دخل علی قوم ،قال :السَلم عليكم ورحمة اهلل ،وكان
يقرأ علی القوم السَلم مرة أخری إذا لم يسمع الجواب ،وكان إذا لم
يرد عليه في المرة الثالثة ،انصرف(.)66
 .38كان إذا أتی باب قوم لم يقف أمام الباب ،ولكن من ركنه اْليمن
أو اْليسر(.)67
( )64أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب،)45( :
 ،654/4الرقم ،2490/وابن ماجه يف السنن ،كتاب اْلدب ،باب إكرام الرجل
جليسه ،1224/2 ،الرقم ،3716/وابن الجعد يف المسند،494/1 ،
الرقم ،3443/والبيهقي يف السنن الكربی ،192/10 ،الرقم ،20579/وأيضا
يف شعب اإليمان ،273/6 ،الرقم ،8132/وابن سعد يف الطبقات الكربی،
378/1۔
( )65أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب فضائل الصحابة  ،باب مؤاخاة النبي
بين أصحابه  ،1960/4 ،الرقم.2528/
( )66أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب اْلدب ،باب كم مرة يسلم الرجل يف
الستئذان ،347/4 ،الرقم.5185/
( )67أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب اْلدب ،باب كم مرة يسلم الرجل يف

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

35۔ اوربجكتوہاانپرہچہہنریھپاتآپ اسےساانپرہچہاونرہنریھپےت۔
36۔ آپ اےنپاحصہبوكآسپںیماھبیئاھبیئانبےتےھت۔
37۔ آپ ںیہکرشتفیےلاجےتوت االسلممکیلعورۃمحاهلل رفامےت۔بج وجابہناتلم
وت دورسی ابر السم رکےت ،بج رسیتی ابر السم رکےن رپ یھب وجاب ہن اتلم آپ واسپ
رشتفیےلاجےت۔
38۔ وضحریبن ارکم بج یسک ےک رھگرشتفیےل اجےتوت دروازے ےکابلکل اسےنم
ڑھکےہنوہےت،ہکلبداںیئایابںیئاجبنڑھکےوہےت۔

الستئذان ،348/4 ،الرقم.5186/

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .39يخطو تكفيا ويمشي هونا ،ذريع المشية(.)68
 .40كان أحسن الناس في مشيته(.)69
 .41كان نظره إلی اْلرض أطول من نظره إلی السماء(.)70
 .42كان إذا التفت التفت جميعا(.)71
 .43ليست له راحة(.)72

( )68أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،38/الرقم ،8/والطرباين يف المعجم
الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وابن حبان يف الثقات ،146/2 ،والبيهقي يف
دلئل النبوة.287/1 ،
( )69أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،380 ،350/2 ،الرقم،8930 ،8588/
والرتمذي يف السنن ،كتاب المناقب ،باب يف صفة النبي ،604/5 ،
الرقم ،3648/وأيضا يف الشمائل المحمدية ،112/الرقم.124/
( )70أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،38/الرقم ،8/والطرباين يف المعجم
الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وابن حبان يف الثقات ،146/2 ،والبيهقي يف
دلئل النبوة.287/1 ،
( )71أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،38/الرقم ،8/والطرباين يف المعجم
الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وابن حبان يف الثقات ،146/2 ،والبيهقي يف
دلئل النبوة.287/1 ،
( )72أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،184/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

39۔ آپ وکسناورواقرےکاسھتزیتزیتےتلچےھت۔
40۔ آپ بسےسوخوصبرتادنازںیمےنلچواےلےھت۔
41۔ آپ یکرظنزایدہرتآامسنیکاجبےئزنیمیکرطفیکھجریتہىھت۔
42۔ آپ بج یسک یک رطف وتمہج وہےت وت اس یک رطف اکلم اور کی ابریگ وتہج
رفامےتےھت۔
43۔ آپ اکوكیئوتقافرغہنزگرات۔

 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .44كان يعظم النعمة ،وإن دقت(.)73
 .45ل يذم منها شيئا(.)74
 .46ل تغضبه الدنيا ول ما كان لها ،فإذا تعدي الحق ،لم يقم لغضبه
شيء حتی ينتصر له(.)75
 .47إذا أشار أشار بكفه كلها(.)76

( )73أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )74أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )75أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )76أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

44۔ آپ دورسےےکااسحنیکدقررفامےتارگہچوہوھتڑایہویکںہنوہات۔
45۔ آپ اسیکیکینںیمےسیسکزیچیکذمتمہنرکےت۔
46۔ داین اور اس ےس ہقلعتم امتم اومر آپ وك یھبک انراض ہن رک ےكس۔ نکیل بج قح اک
اعمہلم شیپ آاتوت وكیئزیچیھب آپ ےک ےصغ وكہنروكیتکس،یتحہک آپ اساکااقتنمےل
ےتیل۔
47۔ بج آپ یسک زیچ یک رطف ااشرہ رفامےت وت اےنپ وپرے اہھت ابمرك ےس ااشرہ
رفامےت۔

 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .48وإذا تعجب قلبها(.)77
 .49وإذا غضب أعرض وأشاح(.)78
 .50وإذا فرح غض طرفه(.)79
 .51جل ضحكه التبسم(.)80

( )77أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )78أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )79أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.273/8 ،
( )80أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،185/الرقم ،226/والطرباين يف
المعجم الكبير ،156/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن حبان يف الثقات ،147/2 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،349/3 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

48۔ بجآپ یسکاعمےلمںیمبجعتاکااہظررفامےتوتاینپیلیھتہوكااٹلرکدےتی۔
49۔ بجآپ ہصغںیموہےتوتاانپرہچہاونرریھپےتیلاورارتحازرفامےتےھت۔
50۔ بجآپ وخشوہےتوتاینپرظنابمركاکھجےتیل۔
51۔ آپ اکزایدہےسزایدہاسنہرصفرکسماٹہكتدحموداھت۔

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .52فكان إذا أوی إلی منزله جزأ دخوله ثَلثة أجزاء :جزء لله ،وجزء
ْلهله ،وجزء لنفسه(.)81
 .53كان رسول اهلل

يخزن لسانه إل مما يعنيهم(.)82

 .54وكان يؤلفهم ول يفرقهم(.)83
 .55فكان يكرم كريم كل قوم ،ويوليه عليهم(.)84
( )81أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،277/الرقم ،337/والطرباين يف
اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق،
 ،349/3والبيهقي يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل
النبوة ،288/1 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )82أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،277/الرقم ،337/والطرباين يف
اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق،
 ،350/3والبيهقي يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل
النبوة ،289/1 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )83أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،277/الرقم ،337/والطرباين يف
اْلحاديث الطوال ،245/1 ،الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق،
 ،350/3والبيهقي يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل
النبوة ،289/1 ،وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )84أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278-277/الرقم،337/
والطرباين يف المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث
الطوال ،245/1 ،الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق،350/3 ،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

52۔ بج آپ اےنپ اکاشہن ادقس ںیم رشتفی الےت وت رھگ ںیم ایقم ےک وتق وك نیت
وصحںںیممیسقترفامےت:اکیہصحاهللاعتٰیلیکابعدتےکےیلوفقرکےت،دورساہصحاےنپ
الہوایعلےکوقحقیکادایگیئےکےیلاوررسیتاہصحاینپذاتابمرہکےکےیلصتخمرفامےت۔
53۔ آپ اینپزابنابمركوكمیلعتورتتیبےکےیلیکیئگوگتفگےکالعوہریغرضوری
ابوتںےسروكرکرےتھک۔
54۔ آپ ولوگںےسابمہاتفلوتبحمدیپارفامےت،اںیہنرفنتمہنرکےتےھت۔
55۔ آپ رہ وقم ےک زعمز آدیم وك زعت ےس ونازےت اور اےس ان اک رسرباہ انبےت
ےھت۔

والبيهقي يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،
 ،289/1وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .56وكان يحذر الناس ،ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد
بشره ول خلقه(.)85
 .57كان يتفقد أصحابه ،ويسأل الناس عما في الناس(.)86
 .58وكان يحسن الحسن ويقويه ،ويقبح القبيح ويوهنه(.)87
 .59كان معتدل اْلمر ،غير مختلف(.)88
( )85أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،289/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )86أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،289/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )87أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،289/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )88أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

56۔ آپ ولوگں وك دورسوں وك فیلکتہن دےنی یک نیقلترفامےت ،آپ وخد یھب اس
ےس اتحمط رےتہ ،نکیل اس ےک ابووجد آپ یسک ےس اینپ دنخہ رویئ اور وخش یقلخ ںیم ىمك ہن
آےندےتی۔
57۔ اےنپ ااحصب یک ریغ وموجدیگ رپ ان یک ربخ ریگی رفامےت۔ ولوگں ےک آسپ ےک
اعمالمتیکقیقحترفامےت۔
58۔ ایھچ ابت یک نیسحت رفام رک اےس وقتتی دےتی ،ربی ابت یک ربایئ ایبن رک ےک اےس
روكدےتی۔
59۔ آپ رہاعمہلمںیمایمہنرویاایتخررفامےنواےلےھت،ولتمنزماجہنےھت۔

المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،289/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .60كان ل يغفل مخافة أن يغفلوا ،ويميلوا(.)89
 .61كان لكل حال عنده عتاد(.)90
 .62كان ل يقصر عن الحق ول يجاوزه إلی غيره(.)91
 .63الذين يلونه من الناس خيارهم(.)92
( )89أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،289/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )90أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،346/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،289/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )91أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،289/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )92أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

60۔ آپ یھبکیھبولوگںیکرتتیباوراالصحںیمتلفغہنرفامےت،ابمدہوہدنیےس
اغلفوہاجںیئاورابلطیکرطفاملئوہاجںیئ۔
61۔ رہاکمےکےیلآپ ےکاپساخصااظتنموموجداھت۔
62۔ آپ ارمقحںیمہنیھبکوكاتیہرفامےتےھتاورہنیہدحےساجتوزرفامےتےھت۔
63۔ ںیہنجآپ اکرقباحلصوہاتوہبسےسرتہبےھجمساجےتےھت۔

 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .64أفضلهم عنده ،أعمهم نصيحة(.)93
 .65وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة(.)94
 .66وكان ل يجلس ول يقوم إل علی ذكر(.)95
 .67وكان إذا انتهی إلی القوم جلس حيث ينتهي به المجلس ،وكان
يأمر أصحابه بذلك(.)96
( )93أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )94أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،157/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )95أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )96أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

64۔ آپ ےکزندکیولوگںںیمبسےسالضفویہاھت،وجبسےسڑبھرکدورسوں
اکریخوخاہاھت۔
65۔ آپ ےکزندکیولوگںںیمدنلبرہبتویہاھتوجولخمقیکمغاسگریاورااعتنںیم
رتہبنیلمعاکاحلماھت۔
66۔ آپ یکتسشنورباختساهللاعتٰیلےکذرکےکاسھتوہیتىھت۔
67۔ بج آپ یسک سلجم ںیم آرخ ںیم ےتچنہپ وت اہجں ہگج یتلم وںیہ ھٹیب اجےت۔ آپ
اےنپاحصہبوكیھباساکمكحرفامےتےھت۔

المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .68ويعطي كل جلسائه بنصيبه ،ل يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه
منه(.)97
 .69وكان ل ينصرف حتى ينصرف صاحبه(.)98
 .70ومن سأله حاجة لم يرده إل بها ،أو بميسور من القول(.)99
 .71صاروا عنده في الحق سواء(.)100
( )97أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )98أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.274/8 ،
( )99أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )100أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج

sr

68۔ آپ احرضنی سلجم ںیم ےس رہ اکی وك اسکیں اور اکلم وتہج دےتی ،آپ یک
سلجمںیمےنھٹیبواالرہصخشہیوسحمسرکاتہکوہآپ ےکزندکی بسےسزایدہرکتمیاک
احلمےہ۔
69۔ آپ یسک ےس وتہج ہن اٹہےت ٰیتح ہک سلجم ںیم ےنھٹیب واال صخش وخد یہ اینپ وتہج
دورسیرطفرکاتیل(ایرتصخوہاجات)۔
70۔ آپ ےس وج وكیئ یھب احتج روایئ اک وسال رکات آپ اس یک احتج وپری
رفامےت،ای(دعمدایتسیبیکوصرتںیم)رنیمےسذعمرترفامےتیل۔
71۔ امتمولخمقوقحقںیمآپےکزندکیرباربىھت۔

المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .72مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة(.)101
 .73كان أعف الناس(.)102
 .74كان أكرم الناس(.)103
 .75كان أحلم الناس(.)104
 .76كان أصبر الناس(.)105
( )101أخرجه الرتمذي يف الشمائل المحمدية ،278/الرقم ،337/والطرباين يف
المعجم الكبير ،158/22 ،الرقم ،414/وأيضا يف اْلحاديث الطوال،
 ،245/1الرقم ،29/وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،350/3 ،والبيهقي
يف شعب اإليمان ،156/2 ،الرقم ،1430/وأيضا يف دلئل النبوة،290/1 ،
وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد.275/8 ،
( )102أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلنبياء ،باب حديث الغار،1282/3 ،
الرقم ،3290/ومسلم يف الصحيح ،كتاب الجهاد والسير ،باب غزوة أحد،
 ،1417/3الرقم ،1792/وأحمد بن حنبل يف المسند،453/1 ،
الرقم.4331/
( )103أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب الرفق يف اْلمر كله،
 ،2242/5الرقم ،5678/ومسلم يف الصحيح ،كتاب السَلم ،باب النهي عن
ابتداء أهل الكتاب بالسَلم وكيف يرد عليهم ،1706/4 ،الرقم.2165/
( )104أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب الرفق يف اْلمر كله،
 ،2242/5الرقم ،5678/ومسلم يف الصحيح ،كتاب السَلم ،باب النهي عن
ابتداء أهل الكتاب بالسَلم وكيف يرد عليهم ،1706/4 ،الرقم.2165/
( )105أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب المرضی ،باب أشد الناس بَلء اْلنبياء

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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72۔ آپ یکسلجمملح،ایح،ربصاوراامتنداریاکرمعقوہیتىھت۔
73۔ آپ بسولوگںےسڑبھرکتفعواےلےھت۔
74۔ آپ بسولوگںےسزایدہزعتورکتمیواےلےھت۔
75۔ آپ بسےسزایدہمیلحاعبطلےھت۔
76۔ آپ بسےسزایدہربصرکےنواےلےھت۔

ثم اْلمثل فاْلمثل ،2139/5 ،والرتمذي يف السنن ،كتاب الزهد ،باب ما جاء يف
الصرب علی البَلء ،601/4 ،الرقم ،2398/وابن ماجه يف السنن ،كتاب الفتن،
باب الصرب علی البَلء ،1334/2 ،الرقم.4024-4023/

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .77كان أحسن الناس(.)106
 .78كان أجود الناس(.)107
 .79كان أشجع الناس(.)108
 .80كان يوصي بأهل العلم(.)109
 .81كان يصلح بين الناس إذا اختلفوا(.)110
 .82وكان يدعو ْلصحابه بالبركة(.)111
( )106أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب حسن الخلق والسخاء وما
يكره من البخل ،2244/5 ،الرقم ،5686/والرتمذي يف السنن ،كتاب الجهاد،
باب ما جاء يف الخروج عند الفزع ،199/4 ،الرقم.1687/
( )107أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب حسن الخلق والسخاء وما
يكره من البخل ،2244/5 ،الرقم ،5686/والرتمذي يف السنن ،كتاب الجهاد،
باب ما جاء يف الخروج عند الفزع ،199/4 ،الرقم.1687/
( )108أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب حسن الخلق والسخاء وما
يكره من البخل ،2244/5 ،الرقم ،5686/والرتمذي يف السنن ،كتاب الجهاد،
باب ما جاء يف الخروج عند الفزع ،199/4 ،الرقم.1687/
( )109أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب العلم ،باب ما جاء يف الستيصاء بمن
يطلب العلم ،50/5 ،الرقم.2685/
( )110أخرجه البخاري يف الصحيح ،أبواب التطوع ،باب ما يجوز من التسبيح
والحمد يف الصَلة للرجال ،402/1 ،الرقم.1143/
( )111أخرجه ابن حيان اْلصبهاين يف أخَلق النبي وآدابه،485 ،483/3 ،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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77۔ وضحریبنارکم امتمولوگںےسڑبھرکنیسحےھت۔
78۔ آپ بسےسڑبھرکیخسےھت۔
79۔ آپ بسےسزایدہاہبدرےھت۔
80۔ آپ الہملعیکزعتورکتمییکتحیصنرفامےت۔
81۔ آپ ولوگںےکدرایمناالتخفےکوتقحلصرکواےنواےلےھت۔
82۔ آپ اےنپااحصبےکےیلربتکیکداعرفامےتےھت۔

الرقم.751 ،750/

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .83وكان من أشد الناس خوفا علی أمته(.)112
 .84ما خير رسول اهلل

بين أمرين قط إل أخذ أيسرهما ما لم يكن

إثما ،فإن كان إثما كان أبعد الناس منه(.)113
 .85كان يحب التواضع(.)114
 .86وكان يذم الفخر والعجب ،وكان يحذر من عاقبة البغي(.)115
 .87كان يجلس علی اْلرض ،ويأكل علی اْلرض(.)116

( )112ذكره مسلم يف الصحيح ،كتاب اإليمان ،باب دعاء النبي

ْلمته وبكائه

شفقة عليهم ،191/1 ،الرقم.202/
( )113أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب قول النبي  :يسروا ول
تعسروا وكان يحب التخفف واليسر علی الناس ،2269/5 ،الرقم،5775/
ومسلم يف الصحيح ،كتاب الفضائل ،باب مباعدته

لآلثام واختياره من المباح

أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته ،1813/4 ،الرقم.2327/
( )114أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات
التي يعرف هبا يف الدنيا أهل الجنة وأهل النار ،2198/4 ،الرقم.2865/
( )115أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات
التي يعرف هبا يف الدنيا أهل الجنة وأهل النار ،2198/4 ،الرقم.2865/
( )116أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ،67/12 ،الرقم ،12494/والبيهقي يف
شعب اإليمان ،290/ 6 ،الرقم ،8192/وذكره الهيثمي يف مجمع الزوائد،
20/9۔

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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83۔ آپ اینپاتمےکابرےںیمبسےسڑبھرکركفدنمرےتہےھت۔
84۔ آپ وك بج یھب دو اکومں ےک درایمن اایتخر دای ایگ وت آپ ےن ان ںیم ےس
آاسن وك اایتخر رفامای ،بج ہک اس ںیم انگہ ہن وہ۔ ارگ اس ںیم انگہ وہات وت آپ بس ولوگں
ےسزایدہاسےسدوررےتہےھت۔
85۔ آپ وتاعضوكدنسپرفامےتےھت۔
86۔ آپ رخف اور وخد دنسپی یک ذمتم رفامےت ےھت اور اکی دورسے رپ زایدیت ےک
ااجنمےسڈراےتےھت۔
87۔ وضحریبنارکم (وتااعض)زنیمرپرشتفیرفاموہےتاورزنیمرپاھکانانتولرفامےت
ےھت۔

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

 .88ما ضرب رسول اهلل
 .89كان النبي

sr

شيئا قط بيده ،ول امرأة ول خادما(.)117

أشد حياء من العذراء في خدرها(.)118

 .90فإذا رآی شيئا يكرهه عرفناه في وجهه(.)119
 .91وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ،وكان يلقاه
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ،فلرسول اهلل

أجود بالخير

من الريح المرسلة(.)120
( )117أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الفضائل ،باب مباعدته

لآلثام واختياره

من المباح أسهله وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته ،1814/4 ،الرقم.2328/
( )118أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب المناقب ،باب صفة النبي

،

 ،1306/3الرقم ،3369/أيضا يف كتاب اْلدب ،باب من لم يواجه الناس
بالعتاب ،2263/5 ،الرقم ،5751/ومسلم يف الصحيح ،كتاب الفضائل ،باب
كثرة حيائه  ،1809/4 ،الرقم ،2320/وأحمد بن حنبل يف المسند،71/3 ،
 ،91الرقم.11880 ،11701/
( )119أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب المناقب ،باب صفة النبي

،

 ،1306/3الرقم ،3369/وأيضا يف كتاب اْلدب ،باب من لم يواجه الناس
بالعتاب ،2263/5 ،الرقم ،5751/ومسلم يف الصحيح ،كتاب الفضائل ،باب
كثرة حيائه  ،1809/4 ،الرقم ،2320/وأحمد بن حنبل يف المسند،71/3 ،
 ،91الرقم.11880 ،11701/
( )120أخرجه البخاري يف الصحيح ،باب كيف كان بدء الوحي إلی رسول اهلل ،
 ،6/1الرقم ،5/وأيضا كتاب بدء الخلق ،باب ذكر المَلئكة،1177/3 ،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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88۔ روسلاہلل ےنیھبکیسکوكاےنپاہھتےسںیہنامرا،یسکوعرتوكہنیسکاخدموك۔
89۔ وضحریبنارکم رپدہدارونکاریڑلیکےسیھبزایدہایحدارےھت۔
90۔ بج آپ وكیئ اندنسپدیہ ابت دےتھکی وت مہ آپ یک اندنسپدییگ اک ادنازہ آپ
ےکرہچہاونر(ےکاترثات)ےساگلایلرکےتےھت۔
91۔ روسلاہلل بسولوگںےسزایدہیخسےھتاورراضمنںیمبجرضحتربجلی
ےس الماقت وہیت وت آپ یک اخسوت زمدی ڑبھ اجیت۔ وہ راضمن اابملرك یک رہ رات ںیم
آپ ےسےتلماورآپ ےکاسھترقآندیجماکدوررکےت۔روسلاہلل الھبیئرکےن
ںیمزیتوہاےسیھبزایدہیخسےھت۔

الرقم ،3048/ومسلم يف الصحيح ،كتاب الفضائل ،باب كان النبي

أجود

الناس بالخير من الريح المرسلة ،1803/4 ،الرقم ،2308/وأحمد بن حنبل
يف المسند ،288/1 ،الرقم.2616/

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم

sr

 .92كان يعود المرضی(.)121
 .93كان يذهب إلی المريض ماشيا(.)122
 .94كان ل يعود مريضا إل بعد ثَلث(.)123
 .95كان يجيب دعوة العبد(.)124
 .96كان يجيب دعوة المملوك علی خبز الشعير(.)125
 .97كان رسول اهلل

يقبل الهدية ويثيب عليها(.)126

( )121أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب الطب ،باب،412/4 ،)35( :
الرقم.2088/
( )122أخرجه ابن ماجه يف السنن ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء يف عيادة المريض،
 ،462/1الرقم.1436/
( )123أخرجه ابن ماجه يف السنن ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء يف عيادة المريض،
 ،462/1الرقم.1437/
( )124أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب الجنائز ،باب آخر،337/3 ،
الرقم.1017/
( )125أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ،67/12 ،الرقم ،12494/والبيهقي يف
شعب اإليمان ،290/6 ،الرقم ،8192/والهيثمي يف مجمع الزوائد.20/9 ،
( )126أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الهبة وفضلها ،باب المكافأة يف الهبة،
 ،913/2الرقم.2445/
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92۔ آپ رموضیںیکایعدترفامایرکےتےھت۔
93۔ آپ رمضییکایعدتےکےیلدیپلرشتفیےلاجےت۔
94۔ آپ نیتدنےکدعبرمضییکایعدتےکےیلرشتفیےلاجےت۔
95۔ آپ الغمیکیھبدوعتوبقلرفامےتیل۔
96۔ وضحریبنارکم وجیکرویٹرپیھبالغومںیکدوعتوبقلرفامےت۔
97۔ روسلاہلل دہہیوكوبقلرفامےتاوراساکدبہلدایرکےتےھت۔
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 .98كان يعطف علی اْلمة ويمشي معها(.)127
 .99كان أرحم الناس بالصغار ،وكان يمسح بيده الشريفة علی خد
الصبي ،وكان يعطف علی الصغار إذا صادفهم بالطريق(.)128
 .100كان يسلم علی الصبيان ،وكان يلقي السَلم علی النساء(.)129
 .101كان يمازح الصبي(.)130
( )127أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب الكرب،2255/5 ،
الرقم ،5724/وأحمد بن حنبل يف المسند ،98/3 ،الرقم ،11960/وأبو نعيم
يف حلية اْلولياء ،202/7 ،والنووي يف رياض الصالحين ،171/الرقم.171/
( )128أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الجنائز ،باب قول النبي

 :إنا بك

لمحزونون ،439/1 ،الرقم ،1241/ومسلم يف الصحيح،كتاب الفضائل ،باب
رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ،1808/4 ،الرقم،2316/
وأيضا يف كتاب الفضائل ،باب طيب رائحة النبي

ولين مسه والتربك بمسحه،

 ،1814/4الرقم ،2329/وأحمد بن حنبل يف المسند،112/3 ،
الرقم ،12123/وأبو يعلی يف المسند ،206 ،205/7 ،الرقم.4197 ،4195/
( )129أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الستئذان ،باب التسليم علی الصبيان،
 ،2306/5الرقم ،5893/أحمد بن حنبل يف المسند،363 ،169/3 ،
الرقم ،19234 ،12747/وأيضا يف  ،357/4الرقم ،19177/وأبو داود يف
السنن ،كتاب اْلدب ،باب يف السَلم علی الصبيان ،352/4 ،الرقم،5202/
والرتمذي يف السنن،كتاب الستئذان ،باب ما جاء يف التسليم علی الصبيان،
.57/5
( )130أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب الكنية للصبي قبل أن يولد
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98۔ آپ اخدہمرپتقفشرفامےتاور اسیکاحتجروایئےکےیلاس ےکاسھت ےلچ
اجےت۔
99۔ آپ وچبں رپ بس ےس زایدہ تقفش رفامےت ےھت ،آپ وچبں ےک راسخر رپ از
راہ تقفش اہھت ابمرك ریھپےت ،بج راےتس ںیم آپ اک زگر وھچےٹ وچبں رپ ےس وہات وت
آپ انرپتقفشرفامےت۔
100۔ آپ وچبںوكاوروعروتںےکاپسےسزگرےتوتاںیہنالسمرکےت۔
101۔ آپ وچبںےسزماحیھبرفامےتےھت۔

للرجل ،2291/5 ،الرقم ،5850/ومسلم يف الصحيح ،كتاب اآلداب ،باب
استحباب تحنيك المولود عند ولدته وحمله إلی صالح يحنكه،1692/3 ،
الرقم.2150/
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sr

 .102كان يعاون أهله في البيت(.)131
 .103كان يأمر أصحابه إذا جلسوا بجوار الطريق أن يغضوا البصر،
وكان يأمرهم برد السَلم ،وكان يأمرهم بحسن الكَلم(.)132
 .104وكان يأمرهم إذا جلسوا في الطريق أن يعينوا المظلوم ،وكان
يأمرهم كذلك بهداية السبيل(.)133
 .105كان إذا عطس خفض صوته ،وكان إذا عطس وضع يده علی
فيه ،وكان أحيانا يضع ثوبه علی فيه إذا عطس(.)134
( )131أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب الكنية للصبي قبل أن يولد
للرجل ،2291/5 ،الرقم ،5850/ومسلم يف الصحيح ،كتاب اآلداب ،باب
استحباب تحنيك المولود عند ولدته وحمله إلی صالح يحنكه،1692/3 ،
الرقم.2150/
( )132أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الستئذان ،باب قول اهلل تعالی:
َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
﴿ َ
َّل َتَدَخَلَواَََ َبَيَوتََاَ َغَيَ َبَيَوتَََكَمَ َحَ َ
نَسَواَََ ،﴾ . . .
تَ َتَسَتَأََ
يأَيَهَاَ ََٱَّلَََينَ َءََامَنَواَََ َ َ
 ،2300/5الرقم ،5875/ومسلم يف الصحيح ،كتاب اللباس والزينة ،باب

النهي عن الجلوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه،1675/3 ،
الرقم.2121/
( )133أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب الستئذان ،باب ما جاء يف الجالس علی
الطريق ،74/5 ،الرقم.2726/
( )134أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،439/2 ،الرقم ،9660/وأبو داود يف
السنن ،كتاب اْلدب ،باب يف العطاس ،307/4 ،الرقم ،5029/والرتمذي يف

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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102۔ آپ اےنپرھگواولںیکانےکاکومںںیماعموتنرفامےتےھت۔
103۔ آپ اےنپ احصہب وك مكح رفامےت ہک بج وہ راوتسں ںیم ںیھٹیب وت اینپ اگنںیہ یچین
رںیھک،آپ اںیہنالسماکوجابدےنیاورااھچالکمرکےناکمكحرفامےتےھت۔
104۔ ایسرطحآپ ےناںیہنمكح رفامایرکےتےھتہکبجمتراےتسںیم وھٹیبوتولظمم
یکدمدرکواورولوگںوكراہتساتبؤ۔
105۔ بج روسل اهلل وك کنیھچ آیت وت آواز وك (اہنتی) تسپ رےتھک ،بج آپ وك
کنیھچآیتوتآپاانپدتسادقسایضعباواقتاانپڑپکاہنمابمركرپرھکےتیلےھت۔

السنن ،كتاب اْلدب ،باب ما جاء يف خفض الصوت وتخمير الوجه عند
العطاس ،86/5 ،الرقم ،2745/والحاكم يف المستدرك،325/4 ،
الرقم ،7796/وأبو يعلی فی المسند ،17/12 ،الرقم.6663/

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم
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 .106كان يوصي بالجار ويأمر باإلحسان إليه(.)135
 .107كان ينهی عن إيذاء المسلمين ،وكان ينهی عن تعيرهم ،وكان
ينهی عن تتبع عوراتهم(.)136
 .108كان يحث علی بر الوالدين(.)137
 .109كان يحض علی كفالة اليتيم(.)138

( )135أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب الوصية بالجار
واإلحسان إليه ،2025/4 ،الرقم ،2624/وأحمد بن حنبل يف المسند،
 ،259/2الرقم.7514/
( )136أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،168/4 ،الرقم ،17570/والرتمذي يف
السنن ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف شفقة المسلم علی المسلم،325/4 ،
الرقم.1927/
( )137أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلدب ،باب الرب والصلة،2227/5 ،
الرقم ،5625/وأيضا يف كتاب مواقيت الصَلة ،باب فضل الصَلة لوقتها،
 ،197/1الرقم ،504/ومسلم يف الصحيح ،كتاب اإليمان ،باب بيان كون
اإليمان باهلل تعالی أفضل اْلعمال ،89/1 ،الرقم.85/
( )138أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الطَلق ،باب اللعان،2032/5 ،
الرقم ،4998/وأيضا يف كتاب اْلدب ،باب فضل من يعول يتيما،2237/5 ،
الرقم ،5659/وأحمد بن حنبل يف المسند ،333/5 ،الرقم ،22871/وأبو
داود يف السنن ،كتاب النوم ،باب يف من ضم اليتيم ،338/4 ،الرقم.5150/

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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106۔ آپ اسمہےئ ےک وقحق یک ادایگیئ یک تحیصن رفامےت اور اس ےک اسھت ااسحن
رکےناکمكحرفامےت۔
107۔ آپ املسمونں وك اذتی دےنی ،اںیہن اعر دالےن اور ان یک زعت ےک درےپ
وہےنےسعنمرفامےتےھت۔
108۔ آپ وادلنیےسنسحولسكرکےنیکرتبیغرفامےتےھت۔
109۔ آپ میتییکافکتلرکےنیکرتبیغرفامےت۔

 srأطيب الشيم من خلق سيد العرب والعجم
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 .110كان يدعو إلی إماطة اْلذی عن الطريق(.)139
 .111كان ينهی عن احتكار الطعام(.)140
 .112كان ل يدخر شيئا لغد(.)141

( )139أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب اإليمان ،باب بيان عدد شعب اإليمان
وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من اإليمان ،63/1 ،الرقم ،35/وأحمد
بن حنبل يف المسند ،379/2 ،الرقم.8913/
( )140أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،33/2 ،الرقم ،4880/وابن ماجه يف
السنن ،كتاب التجارات ،باب الحكرة والجلب ،729/2 ،الرقم.2155/
( )141أخرجه ابن حبان يف الصحيح ،270/14 ،الرقم ،6356/والبيهقي يف
شعب اإليمان ،175/2 ،الرقم ،1478/والمقدسي يف اْلحاديث المختارة،
 ،424/4الرقم ،1601/والهيثمي يف موارد الظمآن ،633/1 ،الرقم،2550/
وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق.120/4 ،

 srقلخمیظعاکرکیپلیمج
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110۔ آپ راےتسےسفیلکتدہزیچوكاٹہےنیکرتبیغرفامےت۔
111۔ آپ اھکانذریخہرکےنےسعنمرفامےتےھت۔
112۔ وضحریبنارکم لکےکےیلوكیئزیچذریخہہنرفامےتےھت۔
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أبو داود ،سليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد

اْلزدي السبحستاين (275 -202ه889-817/م) .السنن.
بيروت ،لبنان :دار الفكر1414 ،ه1994 /م
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الديلمي ،أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمذاين

(509-445ه1115-1053/م) .مسند الفردوس .بيروت،
لبنان :دار الكتب العلمية1406 ،ه1986 /م.
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- 2۱

ابن سعد ،أبو عبد اهلل محمد (230-168ه-784/

845م) .الطبقات الكربی .بيروت ،لبنان :دار بيروت للطباعة
والنشر1398 ،ه1978/م.
- 22

السلمي ،أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن محمد

اْلزدي النيسابوري (412-325ه1021-936/م) .آداب
الصحبة وحسن العشيرة .طنطا ،مصر :دار الصحابة للرتاث،
1410ه1990/م.
- 23

السمعاين ،أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور

التميمي (ت562 :ه) .أدب اإلمَلء والستمَلء .بيروت ،لبنان:
دار الكتب العلمية1401 ،ه1981/م.
- 24

السهروردي ،شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد

الشافعي (632-539ه) .عوارف المعارف .القاهرة ،مصر :دار
المقطم للنشر والتوزيع2009 ،م.
- 25

الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي (360-260ه970-873/م) .اْلحاديث الطوال.
موصل ،العراق :مكتبة الزهراء1404 ،ه1983/م.
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الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي (360-260ه970-873/م) .المعجم اْلوسط.
القاهرة ،مصر :دار الحرمين1415 ،ه.
- 27

الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير

اللخمي (360-260ه970-873/م) .المعجم الكبير.
موصل ،العراق :مكتبة العلوم والحكم1403 ،ه1983/م.
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الطحاوي ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سَلمه بن سلمة بن

عبد الملك بن سلمة اْلزدي (321-229ه933-853/م).
شرح

مشكل

اآلثار.

بيروت،

لبنان:

دار

صادر،

1415ه1494/م.
- 29

الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود الجارود (-133

204ه819-751/م) .المسند .بيروت ،لبنان :دار المعرفة.
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ابن أبي عاصم ،أبو بكر عمرو الضحاك الشيباين (-206

287ه900 -822/م) .اآلحاد والمثاين .الرياض ،المملكة
العربية السعودية :دار الراية1411 ،ه1991 /م.
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ابن العربي ،محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي

الطائي اْلندلسي ( 558ه1164 -م638 /ه 1240-م) .تلقيح
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اْلذهان ومفتاح معرفة اإلنسان (المخطوط) .دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة :مركز جمعة الماجد للثقافة والرتاث ،شارع
صَلح الدين.
- 32

ابن عساكر ،أبو قاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل

بن حسين الدمشقي الشافعي (571-499ه1176-1105/م).
تاريخ دمشق الكبير المعروف بـ :تاريخ ابن عساكر .بيروت،
لبنان :دار الفكر1995 ،م.
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الغزالي ،أبو حامد محمد (ت505 :ه) .إحياء علوم الدين.

مصر :المطبعة العثمانية1352 ،ه1933/م.
- 34

الفسوي ،أبو يوسف يعقوب بن سفيان (م 277ه) .المعرفة

والتاريخ .بيروت ،لبنان :دار الكتب العلمية1419 ،ه1999/م.
- 35

القشيري ،أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيشابوري

(465-376ه1073-986/م) .الرسالة القشيرية .بيروت،
لبنان :دار الكتب العلمية1426 ،ه2005 /م.
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ابن ماجه ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني (-207

275ه887-824/م) .السنن .بيروت ،لبنان :دار الفكر.
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مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد

القشيري النيشابوري (261-206ه875-821/م) .الصحيح.
بيروت ،لبنان :دار إحياء الرتاث العربي.
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المقدسي ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد بن أحمد

الحنبلي

(643-569ه-1173/

1245م).

اْلحاديث

المختارة .المكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية :مكتبة
النهضة الحديثة1410 ،ه1990/م.
- 39

أبو نعيم ،أحمد بن عبد هلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى

بن مهران اْلصبهاين (430 -336ه1038-948/م) .حلية
اْلولياء وطبقات اْلصفياء .بيروت ،لبنان :دار الكتاب العربي،
1405ه1985/م.
- 40

النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (-215

303ه915-830/م) .السنن .بيروت ،لبنان :دار الكتب
العلمية1416 ،ه1995/م+حلب ،شام :مكتب المطبوعات
السَلمية1406 ،ه1986/م.
- 41

النووي ،أبو زكريا ،يحيى بن شرف بن المري بن حسن بن

حسين بن محمد بن جمعة بن الحزام (677-631ه-1233/
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1278م) .رياض الصالحين من كَلم سيد المرسلين  .بيروت،
لبنان :دار الخير1412 ،ه1991/م.
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أبو يعلی ،أحمد بن علي بن مثنی بن يحيی بن عيسی بن

هَلل الموصلي التميمي (307 -210ه919-825/م).
المسند .دمشق ،شام :دار المأمون للرتاث1404 ،ه1984/م.
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الهيثمي ،نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان

(807-735ه1405 -1335/م) .مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد .القاهرة ،مصر :دار الريان للرتاث  +بيروت ،لبنان :دار
الكتاب العربي1407 ،ه1987/م.
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الهيثمي ،نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان

(807-735ه1405 -1335/م) .موارد الظمآن إلى زوائد ابن
حبان .بيروت ،لبنان  +دمشق ،شام :دار الثقافة العربية،
1411ه1990/م.

