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 عليه وسلم اهللهكذا كان حممد صلى 
   .ما عاب شيئا قط عليو وسلم اهللحممد صلى  -
  .؛ إن اشتهاه أكلو وإال تركو ما عاب طعاما قط عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .يبدأ من لقيو بالسالم عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .جيالس الفقراء عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .جيلس حيث انتهى بو اجمللس عليو وسلم اهللحممد صلى  -
  .أجود الناس كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
   .أشجع الناس عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .أشد حياء من العذراء يف خدرىا عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .ما سئل شيئا فقال: 'ال' عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .حيلم على اجلاىل، ويصرب على األذى عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .يتبسم يف وجو حمدثو، ويأخذ بيده، وال ينزعها قبلو عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   ! .يقبل على من حيدثو، حىت يظن أنو أحب الناس إليو عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   . واستمع إليو بننصاتما أراد احد أن يسره حبديث، إال عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .ينهى عن الغلو يف مدحو يكره أن يقوم لو أحد، كما عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .إذا كره شيئا عرف ذلك يف وجهو عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .اهلل ما ضرب بيمينو قط إال يف سبيل عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .النصر عندالنشوة والكرب  ال تأخذه عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .زاىدا يف الدنيا كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
   .يبغض الكذب كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
  .أحب العمل إليو ما دوم عليو وإن قل كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
   .ة لنفسوكان أخف الناس صالة على الناس وأطول الناس صال عليو وسلم اهللحممد صلى  -
   .إذا أخذ مضجعو جعل يده اليمىن حتت خده األدين كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
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إذا أراد أن ينام وىو جنب غسل فرجو وتوضأ وضوءه  كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
   .للصالة

   .تعاىل هللإذا جاء أمرا أسره خير ساجداً شكرا  كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
اللهم إنا جنعلك يف حنورىم ونعوذ بك من  كان إذا خاف قوما قالعليو وسلم   اهللحممد صلى  -

   ..شرورىم
الذي بنعمتو تتم  هللاحلمد  كان إذا رأى ما حيب قالعليو وسلم   اهللحممد صلى  -

  .على كل حال هللرأى ما يكره قال احلمد  وإذا!  الصاحلات
   .إذا دعا بدا بنفسو كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
   .إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على شقو األدين كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
ألخيكم  اهللاستغفروا  كان إذا فرغ من دفن ادليت وقف عليو وقالعليو وسلم   اهللحممد صلى  -

   .وسلو! لو التثبيت فننو اآلن يسأل
   .إال والسواك عند رأسو فنذا استيقظ بدأ بالسواكال ينام  كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
   .يأكل بثالثة أصابع ويلعق يده قبل أن ديسحها كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
حيب التيامن ما استطاع يف طهوره وتنعلو وترجلو ويف شأنو   كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -

   .كلو
   ...اىل يف كل وقتتع اهلليذكر  كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
   .اهلل يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
   .يتحرى صيام االثنني واخلميس كانعليو وسلم   اهللحممد صلى  -
يضطجع على احلصري، ويرضى باليسري، وسادتو من أدم حشوىا  عليو وسلم اهللحممد صلى  -

   .ليف
بأن حيّسن أخالقو  اهللعلى الرغم من ُحسن خلقو كان يدعو  عليو وسلم اهللحممد صلى  -

   .ويتعوذ من س! وء األخالق عليو الصالة والسالم
اللهم كما أحسنت خلقي  عليو وسلم يقول اهللعنها قالت : ' كان صلى  اهللعن عائشة رضي 

   .رواه أمحد ورواتو ثقات -'  فأحسن خلقي
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اللهم إين أعوذ بك عليو وسلم يدعو فيقول ' اهللنو قال : كان صلى ع اهللعن أيب ىريرة رضي 
 رواه أبو داود والنسائي -'  من الشقاق والنفاق! وسوء األخالق


