بصائر العدد 111
أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم مع أهله
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا وقدوتنا وأسوتنا رسول هللا ,وآله وصحبه ومن وااله ,أما بعد,,,
فقددد كددا النبد  خيددا النددا  ,وخيددا أل ل لدده ,وخيددا أل لم دده ,مددن بيددم كالمدده ,وحُسددن معاةدداة و ده بدداركاام
واالح اام ,وكا من كايأل خلقده  فد تعاملده مده أ لده و و ده أنده كدا يُحسدن لدي أل ,ويداأ ب دأل ,وي لطّد لدي أل,
وي و ّدد لي أل ,فكا يما ح أ له ويالبف أل ويداعب أل ,وكدا مدن ةد نه  أ ياقّد اسدأل عاة د

رضد

هللا عن دا ,كد يقدول

ل ا( :يا عاةش) ,ويقول ل ا( :يا حميااء) ويُكام ا ب ينادي ا باسأل أبي ا ب يقدول ل دا( :يدا ابند الصددي ) ومدا للدإ ال
تودداً وتقاباً ,وتلطفاً لي ا ,واح ااماً وتقديااً ل ل ا .وكا  يعين أ له ,ويساعد أل ف أمور أل ,ويكو ف حدا

أل,

وكانددددئ عاة ددددد ت سددددد معددددده  مدددددن نددددداء واحدددددد ,فيقدددددول ل ددددا( :دعددددد لددددد ) ,وتقدددددول لددددده :دع لددددد رواه مسدددددلأل.
وكا  يُساِّ بُ لى عاة بنات النصدار يلعدبن مع دا ,وكدا لا ويدئ ةديئاً ال محدوور فيده تابع دا عليده ,وكاندئ لا
ةابئ من ارناء أخوه ,فوضه فمه ف موضه فم دا وةداب ,وكدا لا تعاقدئ عاقداً  -و دو الع م
ْد ُأل الدول عليده لحدأل -
أخوه فوضه فمه موضه فم ا ,وكا ي كئ ف حجم ا ا ,ويقاأ القاآ ورأسه ف حجا دا ,وربمدا كاندئ حاة،داً ,وكدا
ي ما ا و

حاةض ف َّز ُر ثأل يُباةا ا ,وكا يقبل ا و و صاةأل ,وكا من لطفده وحسدن ُخلُقده مده أ لده أنده يم ِّكن دا مدن

اللعم.
وعن السود قال( :س لئ عاة د مدا كدا النبد  يصدنه فد بي ده  ,قالدئ :كدا يكدو فد م ند أ لده ,فدرلا ح،دات
الصالة ي وض ويخاج لى الصالة).

رواه مسلأل وال امول

نعله ,ويعم ما يعم الا ال ف بيوت أل.

وعن عاة

قالئ :كا يخيط ثوبه ,ويخص

قال " :

من أعْأل المور أ ااً النفق على ال " .رواه مسدلأل  ,وعدن عاة د قالدئ "خا دئ مده رسدول هللا  فد

رواه أحمد

بعض أسفاره ,وأنا اري لأل أحم اللحأل ولأل أبد  ,فقال للنا  :أقدموا ,ف قدموا ,ثأل قال ل  :تعال ح ى أسابقإ فسبق ه,
فسكئ عن ح ى لا حملئ اللحأل وبددنئ خا دئ معده فد بعدض أسدفاره ,فقدال للندا  :تقددموا ,ف قددموا ,ثدأل قدال لد :
تعال أسابقإ فسبقن  ,فجع ي،حإ و و يقول وا ب لإ" رواه أحمد  ,وقد رول أنه  وضه ركب ه ل ،ه علي ا و ه
صفي

رض

هللا عن دا ر ل دا ح دى تاكدم علدى بعيا دا) .رواه البخدارل ,ومدن ةددة اح اامده وحبده لزو ده خديجد ,

كدا

ليوبح ال اة ثأل ي دي ا لى خالةل ا (صديقات ا) ,وللإ بعد ممات ا.
أي ا الخوة الحباب :ما أحو نا لى اتباع دل نبينا  وال مسإ بسن ه ,فالثبات علي ا باي الخيا ,وسبي النجاح ف
الدنيا واآلخاة ,قال  ( :خياكأل خياكأل ل له ,وأنا خياكأل ل ل ).

سنن ال امول

