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  ُمقّدمة

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال  إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور  

 .مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

 ].102: آل عمران[} يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ {

ُهمَ { َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  ].1: النساء[} ْيُكْم رَِقيًباَواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعلَ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه * يَا أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا {

 ].71، 70: األحزاب[} َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما

 :أما بعد    

تحّضرة، فأينما ُوِجَدت األخالق فثّمة احلضارة والرّقي والّتقدم، وملا أرسل  
ُ
جتمعات الرّاقية امل

ُ
األخالق هي مسة امل

جعل من َمهّمات دعوته وصميم رسالته أن يُتّم األخالق وُيكّملها،  - عليه الّصالة والّسالم-اهللا تعاىل نبّيه حمّمد 

دة راسخٌة برسوخ األمم ونشوئها قبل النبّوة والبعثة، غري أّ�ا كانت ناقصًة مسلوبة الروح واملضمون، فاألخالق موجو 

فجاءت الّشريعة اإلسالمّية لُتكّملها وتُلبسها لباساً ُجيّملها وَجيعلها يف أحسن صورة، واألخالق احلسنة هي حالة 

كمال للوصول إليها وإدراكها، واألخالق ترفع درجة اإلنسان يف إنسانّية سلوكّية يسعى كثٌري من الّناس الباحثني عن ال

احلياة الّدنيا ويف اآلخرة، فالّناس ُحيّبون صاحب األخالق احلسنة احلميدة ويتقرّبون إليه ويتمّنون صحبته وصداقته، وهي  

ؤمن عند ربّه جّل وعال، بل وجتعله من أقرب الّناس َجملساً إىل رسول 
ُ
اهللا يوم القيامة، فاألخالق كذلك ترفع درجة امل

نظِّمُة للسُّلوِك اإلنساّين، وقد دعا اإلسالم إىل االلتزام باألخالق احلميدة والَتمثُّل �ا، وحّث 
ُ
هي املبادُئ والقواعُد امل

على حفظها وصيانتها، وقد نفت الشريعة اإلسالمية صفة الكمال العقائدّي والديّين عّمن ُخيالف تلك األخالق 

 .ها وال يلتزم �اويُناقض

و عليه فاألخالق احلميدة هي املرآة العاكسة لثقافة الشعوب وتدينها وحتضرها،حيث تعترب األخالق احلميدة والسلوك 

فإذا  الفاضل القومي حجر الزاوية إلقامة جمتمع متحضرمثقف، يسعى جاهداً للحاق ركب تنمية وحتضر باقي الشعوب

  .بأن تبدأ أوالً بتجميل شبا�ا باألخالق احلسنة الطيبةأرادت أي دولة أن تتقدم عليها 

َا بُِعْثُت «: اَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَ هذا وقد حثت كافة األديان السماوية على حسن اخللق ، حيث  ِإمنَّ
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 عليه وسلم على أمهية األخالق والتأكيد يف إشارة منه صلى اهللا .حديث صحيح رواه أمحد. »ِألَُمتَِّم َصاِلَح اْألَْخَالِق 

وهذه األخالق بينها اهللا يف كتابه العظم وبينها الرسول عليه  ،اليت هي فعل املأمور وترك احملظور ، على قيمة االخالق

  .مساوئها ، آمرا �ا وداعيا إليها ومثنيا على أهلها وحمذرا من أضرار يف سّنته الشريفة الصالة والسالم

وقد مدح . فاإلسالم دين األخالق احلميدة، و اخلصال الرفيعة ،دعا إليها، وحرص على تربية نفوس املسلمني عليها

 04القلم .}َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ  {: نبيه، فقال - تعاىل-اهللا 

َوَسارُِعوا ِإَلى  {: -تعاىل- األخالق الفاضلة سبًبا للوصول إىل درجات اجلنة العالية، يقول اهللا  - سبحانه- وجعل اهللا 

لضَّرَّاِء الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوا) 133(َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن 

 134- 133: آل عمران}  َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ 

َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِليٌّ  {: وأمرنا اهللا مبحاسن األخالق، فقال تعاىل َنَك َوبـَيـْ  َحِميمٌ اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه : وحثنا النيب صلى اهللا عليه وسلم على التحلي مبكارم األخالق، فقال ].34: فصلت[} 

رواه . ث حسنحدي »اتَِّق اللَِّه َحْيُثَما ُكْنَت، َوأَْتِبِع السَّيَِّئَة الَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسنٍ «: َوَسلَّمَ 

  .أمحد و الرتمذي

ا رأوا القدوة احلسنة مرتسمة ُخُلقاً محيداً يُنُري طريقُه لنفسه ِمبصَباحه، 
َّ
إذ دخل يف هذا الدين احلنيف شعوب بكاملها مل

فريى اآلخرون ذلك النور، ويرون به، وبناء على ذلك اإلقبال سريعاً دون دافع سوى القدوة احلسنة، فـَُرب صفة واحدة 

يْأمر به الدين تـَُرتَجُم حية على يد مسلم صاٍحل، يكون هلا أثٌر ال ميكن مقارنته بنتائج الوعظ املباشرة؛ ألن النفوس  مما

قد تـَنـَْفر من الكالم الذي تـََتصوَّر أن للناطق بِه مْصَلحة، وأحسن تلك الصفات التَّمسك بِاألخالق احلميدة اليت هي 

و حرصاً مين على اإلسهام  .من ِخالِهلا ُحيَْكُم له أْو َعَليه من اهللا، مث ِمن ِقَبِل النَّاسأول ما يُرى من اإلنسان املسلم، و 

يف التأكيدعلى االلتزام باألخالق لكل إنسان مسلم، وغريًة على أخالق األمة يف هذه األيام اليت َلَوت أعناَق األخالق 

ّرب، متخذًة منهم القدوة، وحتت تأثري النَجاَحات اإلسالمية، أو مسختها أو قتلتها، واتبعت صرعات من شرق وغ

املادِّية اليت حققتها األمم غري اإلسالمية، واهلجمات احملمومة اليت ما انفك األعداء يُواُلوَ�ا يف كل حني، قاصدين 

روس، َتَضاَفرت على إطَفاء هذا النُّور، وتْدِجني املسلمني، علًما بأنَّ كل ما يقرتفونه حبق هذه األمة َجيْري يف خطِّ مد

إجناحه أحقاد اليهود، والصليبية، وغريهم، وبعد أن َعَجزُوا عن تْدِمِري اإلسالم وأهله يف ميادين احلروب، حوَّلُوا األمر إىل 
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ين يف  حْرِب َأْخالِقية جترد شبابنا من كلِّ القيم، ولن يفلحوا ما َداَم يف هذه األمة رجاْل ُخمِْلُصون، يـَُنافُحوَن عن هذا الدِّ 

  .كل جمال

وصحابته الكرام  فعلى املسلم أن يتجمل حبسن األخالق، وأن يكون قدوته يف ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بحسن اخللق يبلغ ف وشا�ه أصحابه يف ذلك، الذي كان أحسن الناس خلًقا، وكان خلقه القرآن، رضي اهللا عنهم

  .وبدخول اجلنة - سبحانه- سب حمبة اهللا ورسوله واملؤمنني، ويفوز برضا اهللا املسلم أعلى الدرجات، وأرفع املنازل، ويكت

 .فاألخالق اليت شرعها اهللا لعباده وأمرهم �ا هي أسباب سعادة األمة ورقيها وبقاء حكمها ودولتها 

  إذا أخالقهم كانت خرابا                    وليس بعامر بنيان قوم                     

أمام أزمة أخالقية كبرية وأن الناس قد فقدوا كثريا من مبادئهم وأخالقيا�م يف هذا الزمان إننا و يف حقيقة األمر 

واستبدلوا املاديات باألخالق وباعوا ضمائرهم لشهوا�م ورغبا�م، لقد انتشر الفساد يف كل مكان ومل يعد لألخالق 

 . غابة من الوحوش تنهش بعضها البعض دون رمحة أو قانون يردهااحلميدة مكان يف جمتمعاتنا وحتول ا�تمع إىل

ومن هنا البد من إعادة النظر يف سلوكنا وإعادة تصحيح مسار حياتنا ولنبدأ بأطفالنا وشبابنا ونغرس فيهم القيم 

م يف الصغر  واألخالق احلميدة حىت ترتسخ يف عقوهلم ونفوسهم وتصبح ثقافة ال ميكن التخلي عنها بالرتبية والتعلي

 .كالنقش على الصخر ال ميكن أن يزول حىت أمام تقلبات الطبيعة وتعريا�ا

إمتاع األنام بأخالق و آداب أهل  - :بو املوسوم  حاولت يف هذا الكتاب وانطالق من الواقع الذي نعيشه قد

�ا،  ومسلمة التحلياليت جيب على كل مسلم و اآلداب الرفيعة   احلميدةأن أتناول مجلة من األخالق   - االسالم

، وقد التزمت إخراج األحاديث الصحيحة أو احلسنة معتمدا على كتب السنة املشهورة صفة الزمة على الدوام وجعلها

  .وشرح بعض املفردات الصعبة . - رمحهما اهللا  –بتحقيق الشيخ األلباين و الشيخ أمحد شاكر 

ق أو أدب معني مثل الصدق أو آداب الطريق، أسرد جمموعة من األحاديث الدالة عند كتابة خل:  وطريقة تصنيفه 

  .على  هذا اخللق أو األدب مع شرح للمفردات الصعبة ان وجدت

َصلَّى اهللاُ  - اهللا أسأل أن يكون هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي وأن يوفقنا مجيًعا هلدي كتابه والسري على ُسنَّة رسوله و 

ِإنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإَلىَّ َوَأقْـَرِبُكْم ِمنِّى َمْجِلًسا  « :جعلنا الّله ممن قال فيهم الرسول صلى الّله عليه وسلم ،- لََّم َعَلْيِه َوسَ 

  .رواه أمحد و الرتمذي. حديث حسن »يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخَالقًا 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني .واهللا من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
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   اإلخالص

يَن ُحنَـَفاءَ   {{                }}َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

  ُطَّاِب َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعَلى اْلِمْنَربِ قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللا َا « َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ َعْن عَمَر ْبَن اخلَْ ِإمنَّ

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُُه ِإَىل ُدنـَْيا ُيِصيبـَُها َأْو ِإَىل  ) َأِو اْمرَأَةٍ (اْمرَأٍَة  اْألَْعَماُل بِالنـِّيَّاِت َوِإمنَّ

  متفق عليه» يـَْنِكُحَها َفِهْجَرتُُه ِإَىل َما َهاَجَر إِلَْيهِ 

  ِِإنَّ اللََّه  « ِفيَما يـَْرِوى َعْن رَبِِّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-اْبِن َعبَّاٍس َعْن َرُسوِل اللَِّه  َعن

َ َذِلَك َفَمْن َهمَّ ِحبََسَنٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اللَُّه ِعْنَدهُ  َحَسَنًة َكاِمَلًة َوِإْن  َكَتَب احلََْسَناِت َوالسَّيَِّئاِت ُمثَّ بـَنيَّ

َكِثريٍَة َوِإْن َهمَّ َهمَّ ِ�َا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَناٍت ِإَىل َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف ِإَىل َأْضَعاٍف  

متفق . »ْن َهمَّ ِ�َا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اللَُّه َسيَِّئًة َواِحَدًة ِبَسيَِّئٍة فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اللَُّه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة َوإِ 

  عليه

  ِإنَّ اللََّه الَ يـَْنظُُر ِإَىل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

 رواه مسلم. »ِلُكْم َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإَىل قـُُلوِبُكْم َوَأْعَما

  قَاَل اللَُّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل أَنَا أَْغَىن الشُّرََكاِء َعِن «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  .رواه مسلم.»الشِّْرِك َمْن َعِمَل َعَمالً َأْشَرَك ِفيِه َمِعى َغْريِى تـَرَْكُتُه َوِشرَْكُه 

  ََها قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ع يـَْغُزو َجْيٌش اْلَكْعَبَة فَِإَذا َكانُوا « ْن َعاِئَشة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

بَِأوَّهلِِْم َوآِخرِِهْم َوِفيِهْم بِبَـْيَداَء ِمْن اْألَْرِض ُخيَْسُف بَِأوَّهلِِْم َوآِخرِِهْم قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف ُخيَْسُف 

َعُثوَن َعَلى نِيَّاِ�ِمْ  ُهْم قَاَل ُخيَْسُف بَِأوَّهلِِْم َوآِخرِِهْم ُمثَّ يـُبـْ   رواه البخاري »َأْسَواقـُُهْم َوَمْن لَْيَس ِمنـْ

  ُْه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَا َوَأِيب َوَجدِّي َوَخَطَب بَايـَْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ َ« َمْعَن ْبَن يَزِيَد َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَال َعن

ٍل ِيف اْلَمْسِجِد َعَليَّ َفأَْنَكَحِين َوَخاَصْمُت إِلَْيِه وََكاَن َأِيب يَزِيُد َأْخرََج َدنَاِنَري يـََتَصدَُّق ِ�َا فـََوَضَعَها ِعْنَد َرجُ 

ِه َما ِإيَّاَك أََرْدُت َفَخاَصْمُتُه ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفِجْئُت َفَأَخْذتـَُها َفأَتـَْيُتُه ِ�َا فـََقاَل َواللَّ 

  رواه البخاري »فـََقاَل َلَك َما نـََوْيَت يَا يَزِيُد َوَلَك َما َأَخْذَت يَا َمْعنُ 
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  ِِّإنَّ بِاْلَمِديَنِة َلرَِجاالً َما ِسْرُمتْ َمِسريًا « َقاَل ِىف َغزَاٍة فَـ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبٍر قَاَل ُكنَّا َمَع النَِّىب

  رواه مسلم. »َوالَ َقطَْعُتْم َواِديًا ِإالَّ َكانُوا َمَعُكْم َحَبَسُهُم اْلَمَرُض 

  ََقاَل َأَرأَْيَت َرُجًال َغزَا يـَْلَتِمُس َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَـ «  -َعْن َأِيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِّ قَال

َمرَّاٍت يـَُقوُل َلُه اْألَْجَر َوالذِّْكَر َماَلُه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال َشْيَء َلُه َفَأَعاَدَها َثَالَث 

 قَاَل ِإنَّ اللََّه َال يـَْقَبُل ِمْن اْلَعَمِل ِإالَّ َما َكاَن لَُه َخاِلًصا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال َشْيَء َلُه ُمثَّ 

  رواه النسائي. حسن الصحيح. »َوابـُْتِغَي ِبِه َوْجُههُ 

  التقوى وحسن الخلق

َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن   {{                                 }} اتـَُّقوا اللَّهَ َوَلَقْد َوصَّيـْ

  }}َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ     {{                           

  َأَُعوُذ بِاِهللا ِمْن َشرِّ َهَذا الرَّاِكِب، : َكاَن َسْعُد ْبُن َأِيب َوقَّاٍص ِيف ِإبِِلِه، َفَجاَءُه ابـُْنُه ُعَمُر، فـََلمَّا َرآُه َسْعٌد قَال

نَـُهْم؟ َفَضَرَب َسْعٌد ِيف َصْدرِِه، : فـَنَـَزَل فـََقاَل َلهُ  أَنـَزَْلَت ِيف ِإبِِلَك َوَغَنِمَك، َوتـَرَْكَت النَّاَس يـَتَـَناَزُعوَن اْلُمْلَك بـَيـْ

، اْلَغِينَّ، اْخلَِفيَّ ِإنَّ اَهللا حيُِبُّ اْلَعبْ «: اْسُكْت، مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقولُ : فـََقالَ  » َد التَِّقيَّ

  رواه مسلم

 رواه مسلم» َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا - صلى اهللا عليه وسلم-اَن َرُسوُل اللَِّه َ«َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل ك  

  ِّنـَْيا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدرِىِّ َعِن النَِّىب ُحْلَوٌة َخِضَرٌة َوِإنَّ اللََّه ِإنَّ الدُّ

َنِة بَ  نـَْيا َواتـَُّقوا النَِّساَء فَِإنَّ َأوََّل ِفتـْ ِىن ِإْسرَائِيَل َكاَنْت ِىف النَِّساِء ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها فـَيَـْنظُُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن فَاتـَُّقوا الدُّ

  رواه مسلم »

  ََّوُيِشُري ِإَىل َصْدرِِه َثَالَث . »التـَّْقَوى َها ُهَنا «  -صلى اهللا عليه وسلم-ِه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل الل

 .»َوِعْرُضُه  ِحبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن الشَّرِّ َأْن َحيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُه َوَمالُهُ « َمرَّاٍت 

 رواه مسلم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َِّوجَّْهُت « أَنَُّه َكاَن ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- ْبِن َأِىب طَاِلٍب َعْن َرُسوِل اللَِّه  َعْن َعِلى

اِتى لِلَِّه  َوممََ َوْجِهَى لِلَِّذى َفَطَر السََّمَواِت َواَألْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكَني ِإنَّ َصالَِتى َوُنُسِكى َوَحمَْياىَ 

أَْنَت َرىبِّ َوأَنَا . الَّ أَْنتَ َربِّ اْلَعاَلِمَني َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمَني اللَُّهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك الَ ِإَلَه إِ 

يعً  نُوَب ِإالَّ أَْنَت َواْهِدِىن َألْحَسِن َعْبُدَك ظََلْمُت نـَْفِسى َواْعتَـَرْفُت ِبَذْنِىب فَاْغِفْر ِىل ُذنُوِىب مجَِ ا ِإنَُّه َال يـَْغِفُر الذُّ

بـَّْيَك َوَسْعَدْيَك اَألْخَالِق َال يـَْهِدى َألْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت َواْصِرْف َعىنِّ َسيِّئَـَها الَ َيْصِرُف َعىنِّ َسيِّئَـَها ِإالَّ أَْنَت لَ 

ُر ُكلُُّه ِىف َيَدْيَك َوالشَّ  رواه  »رُّ لَْيَس إِلَْيَك أَنَا ِبَك َوإِلَْيَك تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت َأْستَـْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيَك َواْخلَيـْ

  .مسلم

  َُحْسُن أََتْدُروَن َأْكثـََر َما يُْدِخُل اْجلَنََّة؟ تـَْقَوى اِهللا، وَ «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

  رواه أمحد و الرتمذي.حديث حسن» اْخلُُلِق 

  َاتَِّق اللَِّه َحْيُثَما ُكْنَت، َوأَْتِبِع السَّيَِّئَة اَحلَسَنَة «: قَاَل ِيل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب َذرٍّ قَال

 رواه أمحد و الرتمذي. سنحديث ح »َمتُْحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِخبُُلٍق َحَسنٍ 

  ِإنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإَىلَّ َوأَقـْرَِبُكْم ِمىنِّ َجمِْلًسا يـَْوَم اْلِقَياَمِة « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  وابن حباّن رواه أمحد و الرتمذي صحييححديث  »َأَحاِسَنُكْم َأْخالَقًا

  َنا، فـََوَعظََنا : ْبِن َسارِيََة، قَالَ َعْن ِعْربَاِض َبَل َعَليـْ َصلَّى لََنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَفْجَر، ُمثَّ أَقـْ

َها اْلُقُلوُب، قـُْلَنا َأْو قَاُلوا َأنَّ َهِذِه َمْوِعظَُة يَا َرُسوَل اِهللا، كَ : َمْوِعظًَة بَِليَغًة، َذَرَفْت َهلَا اْألَْعُنيُ ، َوَوِجَلْت ِمنـْ

رواه أمحد و الرتمذي و أبو .حديث صحيح. »أُوِصيُكْم بِتَـْقَوى اِهللا َوالسَّْمِع َوالطَّاَعةِ : " قَالَ . ُمَودٍِّع، َفَأْوِصَنا

  داود و ابن ماجة

  ْرَداِء ، َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَاَل » ُل ِيف اْلِميزَاِن ِمْن ُحْسِن اْخلُُلقِ َما ِمْن َشْيٍء أَثـْقَ « : َعْن َأِيب الدَّ

  رواه أمحد و أبو داود.حديث صحيح

  ِإنَّ اْلُمْؤِمَن لَُيْدرُِك ِحبُْسِن « : مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل : َعْن َعاِئَشَة َرِمحََها اللَُّه ، قَاَلْت

  .رواه أمحد و أبو داود.حديث صحيح»  .ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّاِئِم اْلَقاِئمِ 
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  ََال ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا، َوَال يَْأُكْل «:  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه، قَال

 رواه الرتمذي و أبو داود.حديث حسن .»طََعاَمَك ِإالَّ َتِقيٌّ 

  ْاْجلَنَِّة ِلَمْن َحسََّن أَنَا َزِعيٌم بِبَـْيٍت ِىف أَْعَلى «  -صلى اهللا عليه وسلم-َأِىب أَُماَمَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعن 

  .رواه أبو داود.حديث حسن  .» ُخُلَقهُ 

  َحديث . »ا بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َصاِلَح اْألَْخَالِق ِإمنََّ «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

 صحيح رواه أمحد

  ُكْنُت َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َفَجاَءُه َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر ، َفَسلََّم : َعِن اْبِن ُعَمَر ، أَنَُّه قَاَل

 .»َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا: يَا َرُسوَل اِهللا ، َأيُّ اْلُمْؤِمِنَني أَْفَضُل ؟ قَاَل : ُمثَّ قَاَل َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، 

  .حديث حسن رواه ابن ماجة

  َحديث صحيح . »بُِعْثُت ِألَُمتَِّم ُحْسَن اْألَْخَالقِ «: َماِلٌك؛ أَنَُّه بـََلَغُه َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَال

 املوطأ. 

  والخشية من اهللا  الخوف

  }} أََتْخَشْونـَُهْم فَاللَُّه َأَحقُّ َأْن َتْخَشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ   {{                                    

  }} َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ ِإنََّما َذِلُكُم الشَّْيطَاُن ُيَخوُِّف َأْولَِياَءُه َفَال َتَخاُفوُهْم   {{                             

  أَيـَُقبُِّل الصَّاِئُم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن ُعَمَر ْبِن َأِىب َسَلَمَة أَنَُّه َسَأَل َرُسوَل اللَِّه -

َيْصَنُع  -صلى اهللا عليه وسلم-َل اللَِّه ألُمِّ َسَلَمَة فََأْخبَـَرْتُه َأنَّ َرُسو . »َسْل َهِذِه «  -صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا -فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه . َذِلَك فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َقْد َغَفَر اللَُّه َلَك َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخَّرَ 

  رواه مسلم. »َلُه أََما َواللَِّه ِإىنِّ ألَتْـَقاُكْم لِلَِّه َوَأْخَشاُكْم «  - عليه وسلم

  أَْمرًا فـَتَـَرخََّص ِفيِه فـَبَـَلَغ َذِلَك نَاًسا ِمْن َأْصَحابِِه  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َصَنَع َرُسوُل اللَِّه

رَِجاٍل بـََلَغُهْم َعىنِّ أَْمٌر تـََرخَّْصُت ِفيِه َما بَاُل « َفَكأَنـَُّهْم َكرُِهوُه َوتـَنَـزَُّهوا َعْنُه فـَبَـَلَغُه َذِلَك فـََقاَم َخِطيًبا فـََقاَل 

 متفق عليه. »َفَكرُِهوُه َوتـَنَـزَُّهوا َعْنُه فـََواللَِّه ألَنَا أَْعَلُمُهْم بِاللَِّه َوَأَشدُُّهْم َلُه َخْشَيًة 
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  َْلْو تـَْعَلُموَن َما أَْعَلُم َلَضِحْكُتْم « ِه َوَسلََّم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعِن قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي

  متفق عليه» قَِليًال َولََبَكْيُتْم َكِثريًا

  ََعٌة يُِظلُُّهُم اهللاُ َرُجٌل ذََكَر اَهللا فـََفاَضتْ « َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال  َسبـْ

َناهُ   متفق عليه» َعيـْ

  ََلُكْم ُيِسيُء الظَّنَّ ِبَعَمِلِه فـََقاَل ِألَْهِلِه « َعْن ُحَذيـَْفَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال َكاَن َرُجٌل ِممَّْن َكاَن قـَبـْ

َصاِئٍف فـََفَعُلوا ِبِه َفَجَمَعُه اهللاُ ُمثَّ قَاَل َما َمحََلَك َعَلى  ِيف اْلَبْحِر ِيف يـَْومٍ ) َفُذرُّوِين (ِإَذا أَنَا ُمتُّ َفُخُذوِين َفَذرُّوِين 

  رواه البخاري »الَِّذي َصنَـْعَت قَاَل َما َمحََلِين ِإالَّ َخمَافـَُتَك فـََغَفَر َلهُ 

  ْْؤِمَن يـََرى ُذنُوبَُه َكأَنَُّه قَاِعٌد َحتَْت َجَبٍل ِإنَّ «: قَالَ لَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد، َعِن النَِّيبِّ صَ  َعن
ُ
امل

بَِيِدِه : فـََقاَل ِبِه َهَكَذا، قَاَل أَبُو ِشَهابٍ » َخيَاُف َأْن يـََقَع َعَلْيِه، َوِإنَّ الَفاِجَر يـََرى ُذنُوبَُه َكُذبَاٍب َمرَّ َعَلى أَْنِفهِ 

  رواه البخاري» فـَْوَق أَْنِفهِ 

  ِْإَذا َعَصَفِت  -صلى اهللا عليه وسلم- أَنـََّها قَاَلْت َكاَن النَِّىبُّ  -صلى اهللا عليه وسلم-ِج النَِّىبِّ َعْن َعاِئَشَة َزو

َر َما أُْرِسَلْت بِِه َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرَِّها َوَشرِّ « الرِّيُح قَاَل  َر َما ِفيَها َوَخيـْ َرَها َوَخيـْ ا َما ِفيهَ اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك َخيـْ

َبَل َوأَْدبـََر فَِإَذا َمَطَرْت ُسرَِّى عَ . »َوَشرِّ َما أُْرِسَلْت ِبِه  ْنُه قَاَلْت َوِإَذا َختَيـََّلِت السََّماُء تـََغيـََّر َلْونُُه َوَخرََج َوَدَخَل َوأَقـْ

فـََلمَّا رََأْوُه َعارًِضا (ُة َكَما قَاَل قـَْوُم َعاٍد َلَعلَُّه يَا َعاِئشَ « قَاَلْت َعاِئَشُة َفَسأَْلُتُه فـََقاَل . فـََعَرْفُت َذِلَك ِىف َوْجِههِ 

  رواه مسلم. ») ُمْستَـْقِبَل َأْوِديَِتِهْم قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ممُِْطرُنَا

  َْنزَِل، َمْن َخاَف أَْدجلََ، وَ «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم
َ
َمْن أَْدجلََ بـََلَغ امل

  رواه الرتمذي. حديث صحيح » َأَال ِإنَّ ِسْلَعَة اللَِّه َغالَِيٌة، َأَال ِإنَّ ِسْلَعَة اللَِّه اجلَنَّةُ 

  َْعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َهِذِه  َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ « : َعْن َعاِئَشَة، َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلت

أَُهُم الَِّذيَن َيْشَربُوَن اخلَْمَر : قَاَلْت َعاِئَشةُ ] 60: املؤمنون[} َوالَِّذيَن يـُْؤتُوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلةٌ {: اآليَةِ 

يِق، َوَلِكنـَُّهُم : " َوَيْسرُِقوَن؟ قَالَ  ُصوُموَن َوُيَصلُّوَن َويـََتَصدَُّقوَن، َوُهْم الَِّذيَن يَ ] 328:ص[َال يَا بِْنَت الصِّدِّ

ُهْم  حديث » ] 61: املؤمنون[} أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت َوُهْم َهلَا َساِبُقونَ {َخيَاُفوَن َأْن َال تـُْقَبَل ِمنـْ

 رواه الرتمذي. صحيح
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  ََناِن َال َمتَسُُّهَما النَّارُ « : ُه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ : َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَال َعْنيٌ َبَكْت : َعيـْ

  .رواه الرتمذي.حديث صحيح» ِمْن َخْشَيِة اللَِّه، َوَعْنيٌ بَاَتْت َحتُْرُس ِيف َسِبيِل اللَِّه 

  االستقامة

  }}َوَمْن تَاَب َمَعكَ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت   {{                                  

  َُعْنُه َأَحًدا بـَْعَدَك َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اللَِّه الثـََّقِفىِّ قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ُقْل ِىل ِىف اِإلْسَالِم قـَْوالً الَ َأْسَأل 

َرَك  -   رواه مسلم.»ْم ُقْل آَمْنُت بِاللَِّه فَاْسَتقِ « قَاَل  -َوِىف َحِديِث َأِىب ُأَساَمَة َغيـْ

  ِْنُكْم َعَمُلُه قَاُلوا َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َلْن يـَُنجَِّي َأَحًدا م

ُدوا َوَقارِبُوا َواْغُدوا َوُروُحوا َوَشْيٌء ِمَن  َوَال أَْنَت يَا َرُسوَل اِهللا قَاَل َوَال أَنَا ِإالَّ َأْن يـَتَـَغمََّدِين اهللاُ ِبَرْمحَةٍ  َسدِّ

ُلُغوا   متفق عليه.»الدُّجلَِْة َواْلَقْصَد اْلَقْصَد تـَبـْ

  التوكل

  }} َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه فـَُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِهِ   {{                                         

  ُعوَن أَْلًفا « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َيْدُخُل اْجلَنََّة ِمْن أُمَِّىت َسبـْ

تَـُووَن َوَعَلى ُهُم الَِّذيَن َال َيْستَـْرُقوَن َوَال يـََتطَيـَُّروَن َوَال َيكْ « قَاُلوا َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل . »ِبَغْريِ ِحَساٍب 

ْم يـَتَـوَكَُّلوَن    متفق عليه .»َر�ِِّ

  َكاَن يـَُقوُل ِإَذا قَاَم ِإَىل الصََّالِة ِمْن َجْوِف اللَّْيِل   -صلى اهللا عليه وسلم- َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه »

حلَْْمُد أَْنَت قـَيَّاُم السََّمَواِت َواَألْرِض َوَلَك احلَْْمُد أَْنَت اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواَألْرِض َوَلَك ا

نَُّة َحقٌّ َوالنَّاُر َربُّ السََّمَواِت َواَألْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ أَْنَت احلَْقُّ َوَوْعُدَك احلَْقُّ َوقـَْوُلَك احلَْقُّ َولَِقاُؤَك َحقٌّ َواجلَْ 

َلَك َأْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت َوإِلَْيَك أَنـَْبُت َوِبَك َخاَصْمُت َوإِلَْيَك  َحقٌّ َوالسَّاَعُة َحقٌّ اللَُّهمَّ 

ْمُت َوَأخَّْرُت َوَأْسَرْرُت َوأَْعَلْنُت أَْنَت ِإهلَِى الَ إَِلَه ِإالَّ أَْنَت    متفق عليه .»َحاَكْمُت فَاْغِفْر ِىل َما َقدَّ

  رواه مسلم.»بِاللَِّه َوَال تـَْعِجْز َواْسَتِعْن «  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة.  
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  طَّاِب َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َلْو أَنَُّكْم ُكْنُتْم تـَوَكَُّلوَن َعَلى اللَِّه «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْ

ُر تـَْغُدو ِمخَاًصا َوتـَُروُح ِبطَانًا َحقَّ تـَوَكُِّلِه  ُتْم َكَما تـُْرَزُق الطَّيـْ رواه أمحد و الرتمذي و . حديث صحيح .»َلُرزِقـْ

  .ابن ماجة

  َِتهِ ِإَذا َخرََج ِمْن بـَيْ  -يـَْعِين  -َمْن قَاَل « : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَال :

ُكِفيَت، َوُوِقيَت، َوتـََنحَّى َعْنُه الشَّْيطَاُن : ِبْسِم اللَِّه، تـَوَكَّْلُت َعَلى اللَِّه، َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه، يـَُقاُل َلهُ 

  .رواه أمحد و أبو داود و الرتمذي. حديث صحيح  »

  اْعِقْلَها «: ا َرُسوَل اللَِّه أَْعِقُلَها َوأَتـَوَكَُّل، َأْو أُْطِلُقَها َوأَتـَوَكَُّل؟ قَالَ يَ : قَاَل َرُجلٌ : «َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، قَاَل

  .رواه الرتمذي. حديث حسن  »َوتـَوَكَّلْ 

  

  َُهَما قَال ُن اْلُمتَـوَكُِّلوَن فَِإَذا َكاَن أَْهُل اْلَيَمِن َحيُجُّوَن َوَال يـَتَـَزوَُّدوَن َويـَُقوُلوَن حنَْ « َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللاُ َعنـْ

َر الزَّاِد التـَّْقَوى[َقِدُموا َمكََّة َسأَُلوا النَّاَس َفأَنـَْزَل اهللاُ تـََعاَىل    رواه البخاري »] َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ

  و ترك العجلة التأني

َتبَـيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قَـ  يَا َأيـَُّها الَِّذينَ {{                                                        ْوًما ِبَجَهاَلٍة آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ

َعْلُتْم نَاِدِمينَ  فـَُتْصِبُحوا     }} َعَلى َما فـَ

  ََنَة ِإَىل اْحلَُرَقِة  -صلى اهللا عليه وسلم- بـََعثـََنا َرُسوُل اللَِّه « َعْن ُأَساَمَة ْبَن َزْيِد ْبِن َحارِثََة قَال ِمْن ُجَهيـْ

َناُه قَالَ  ُهْم فـََلمَّا َغَشيـْ . الَ إَِلَه ِإالَّ اللَّهُ  َفَصبَّْحَنا اْلَقْوَم فـََهَزْمَناُهْم َوَحلِْقُت أَنَا َوَرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر َرُجالً ِمنـْ

 -صلى اهللا عليه وسلم-َقِدْمَنا بـََلَغ َذِلَك النَِّىبَّ قَاَل فـََلمَّا . َفَكفَّ َعْنُه األَْنَصارِىُّ َوطََعْنُتُه ِبُرحمِْى َحىتَّ قـَتَـْلُتهُ 

َا َكاَن ُمتَـَعوًِّذا. »يَا ُأَساَمُة أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد َما قَاَل الَ إَِلَه ِإالَّ اللَُّه « فـََقاَل ِىل  قَاَل . قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإمنَّ

قَاَل َفَمازَاَل ُيَكرِّرَُها َعَلىَّ َحىتَّ َمتَنـَّْيُت َأىنِّ ملَْ َأُكْن َأْسَلْمُت . »َلَه ِإالَّ اللَُّه أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد َما قَاَل الَ إِ « فـََقاَل 

  متفق عليه.»قـَْبَل َذِلَك اْليَـْومِ 



 

 12 

  ََبِين َجِذميََة َفَدَعاُهْم ِإَىل بـََعَث النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخاِلَد ْبَن اْلَولِيِد ِإَىل « َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيِه قَال 

ْسَالِم فـََلْم ُحيِْسُنوا َأْن يـَُقوُلوا َأْسَلْمَنا َفَجَعُلوا يـَُقوُلوَن َصَبْأنَا َصَبْأنَا َفَجَعَل َخاِلٌد يـَْقُتلُ  ُهْم َويَْأِسُر َوَدَفَع  اْإلِ ِمنـْ

ِمنَّا َأِسريَُه فـَُقْلُت َواِهللا َال ) ِإْنَسانٍ (َمَر َخاِلٌد َأْن يـَْقُتَل ُكلُّ َرُجٍل ِإَىل ُكلِّ َرُجٍل ِمنَّا َأِسريَُه َحىتَّ ِإَذا َكاَن يـَْوٌم أَ 

ُتُل َأِسِريي َوَال يـَْقُتُل َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِيب َأِسريَُه َحىتَّ َقِدْمَنا َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوسَ  لََّم َفذََكْرنَاُه فـََرَفَع أَقـْ

  رواه البخاري. »َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يََدُه فـََقاَل اللَُّهمَّ ِإينِّ أَبـْرَأُ إِلَْيَك ِممَّا َصَنَع َخاِلٌد َمرَّتـَْنيِ النَِّيبُّ 

  َقْد  ُيْسَتَجاُب َألَحدُِكْم َما ملَْ يـَْعَجْل فـَيَـُقولُ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  متفق عليه. »َدَعْوُت َفالَ َأْو فـََلْم ُيْسَتَجْب ِىل 

  ِِإنَّ ِفيَك َخْصَلتَـْنيِ حيُِبـُُّهَما اللَُّه اْحلِْلُم « : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْألََشجِّ َأَشجِّ َعْبِد اْلَقْيس

 رواه مسلم»َواْألَنَاةُ 

  لتعاونا

ْثِم َواْلُعْدَواِن {{                                                                  }}َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ

  ُِقُل « َعْن َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهللا َمَعُهُم احلَِْجاَرَة لِْلَكْعَبِة َوَعَلْيِه ِإزَارُُه َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَنـْ

َل َفَحلَُّه َفَجَعَلُه فـََقاَل َلُه اْلَعبَّاُس َعمُُّه يَا اْبَن َأِخي َلْو َحَلْلَت ِإزَاَرَك َفَجَعْلَت َعَلى َمْنِكبَـْيَك ُدوَن احلَِْجاَرِة قَا

  ق عليهمتف»َعَلى َمْنِكبَـْيِه َفَسَقَط َمْغِشي�ا َعَلْيهِ 

  َِّنَما َحنُْن ِىف َسَفٍر َمَع النَِّىب ِإْذ َجاَء َرُجٌل َعَلى رَاِحَلٍة  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدرِىِّ قَاَل بـَيـْ

اَن َمَعُه َفْضُل َمْن كَ «  -صلى اهللا عليه وسلم- َلُه قَاَل َفَجَعَل َيْصِرُف َبَصَرُه َميِيًنا َوِمشَاالً فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  رواه مسلم» ُه َظْهٍر فـَْليَـُعْد ِبِه َعَلى َمْن َال َظْهَر لَُه َوَمْن َكاَن َلُه َفْضٌل ِمْن زَاٍد فـَْليَـُعْد ِبِه َعَلى َمْن َال زَاَد لَ 

  ََلى ُغَالِمِه ِمثْـُلُه فـَُقْلَنا يَا أَبَا َذرٍّ َلْو َمجَْعَت َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد قَاَل َمَرْرنَا بَِأِىب َذرٍّ بِالرََّبَذِة َوَعَلْيِه بـُْرٌد َوع

نَـُهَما َكاَنْت ُحلَّةً   فـََقاَل إِنَُّه َكاَن بـَْيِىن َوبـَْنيَ َرُجٍل ِمْن ِإْخَواِىن َكَالٌم وََكاَنْت أَمُُّه أَْعَجِميًَّة فـََعيـَّْرتُُه بِأُمِّهِ . بـَيـْ

يَا أَبَا َذرٍّ ِإنََّك « فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-فـََلِقيُت النَِّىبَّ  - عليه وسلمصلى اهللا -َفَشَكاِىن ِإَىل النَِّىبِّ 

يَا أَبَا َذرٍّ ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك « قَاَل . قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َمْن َسبَّ الرَِّجاَل َسبُّوا أَبَاُه َوأُمُّهُ . »اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 ُتَكلُِّفوُهْم ِإْخَواُنُكْم َجَعَلُهُم اللَُّه َحتَْت أَْيِديُكْم َفَأْطِعُموُهْم ِممَّا تَْأُكُلوَن َوأَْلِبُسوُهْم ِممَّا تـَْلَبُسوَن َوالَ  َجاِهِليٌَّة ُهمْ 

  رواه مسلم. »َما يـَْغِلبـُُهْم فَِإْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهْم 

  ِهْم «  - صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه َعِن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري قَاَل قَاَل َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني ِىف تـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ

  رواه مسلم. »َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر اجلََْسِد بِالسََّهِر َواْحلُمَّى 

  ِْلِىن  -صلى اهللا عليه وسلم-ىِّ َقاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ َعْن َأِىب َمْسُعوٍد األَْنَصار فـََقاَل ِإىنِّ أُْبدَِع ِىب َفامحِْ

صلى اهللا عليه -فـََقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه أَنَا أَُدلُُّه َعَلى َمْن َحيِْمُلُه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . »َما ِعْنِدى « فـََقاَل 

  رواه مسلم» َعَلى َخْريٍ فـََلُه ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلِه  َمْن َدلَّ «  - وسلم

  ََفَع َأَخاُه فـَْليَـْفَعْل َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم «  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :َعْن َجاِبٍر قَال » َأْن يـَنـْ

  .رواه مسلم

  حديث .»َوَعْوُنَك الضَِّعيَف ِبَفْضِل قـُوَِّتَك َصَدَقةٌ «صلى اهللا عليه وسلم -َعْن َأِيب َذرٍّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه

 رواه أمحد.صحيح

  و التفائل األمل

يـَْغِفُر ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َال تـَْقَنطُوا ِمْن رَْحَمِة اللَِّه ِإنَّ اللََّه {{                                                       

           }} الذُّنُوَب َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

  ََلُكْم َرُجٌل قـََتَل ِتْسَعًة « : َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ، َأنَّ َنِيبَّ اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال َكاَن ِفيَمْن َكاَن قـَبـْ

ُه قـََتَل ِتْسَعًة َوِتْسِعَني نـَْفًسا، إِنَّ : َوِتْسِعَني نـَْفًسا، َفَسَأَل َعْن َأْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى رَاِهٍب، َفأَتَاُه فـََقالَ 

، : فـََهْل َلُه ِمْن تـَْوبٍَة؟ فـََقالَ  َال، فـََقتَـَلُه، َفَكمََّل ِبِه ِمائًَة، ُمثَّ َسَأَل َعْن أَْعَلِم َأْهِل اْألَْرِض َفُدلَّ َعَلى َرُجٍل َعاملٍِ

َنُه َوبـَْنيَ التـَّْوبَِة؟ اْنطَِلْق ِإَىل أَْرِض  : ؟ فـََقالَ ِإنَُّه قـََتَل ِماَئَة نـَْفٍس، فـََهْل َلُه ِمْن تـَْوبَةٍ : فـََقالَ  نـََعْم، َوَمْن َحيُوُل بـَيـْ

ْرُض َسْوٍء، َفاْنطََلَق َكَذا وََكَذا، فَِإنَّ ِ�َا أُنَاًسا يـَْعُبُدوَن اَهللا فَاْعُبِد اَهللا َمَعُهْم، َوَال تـَْرِجْع ِإَىل أَْرِضَك، فَِإنـََّها أَ 

َف الطَّرِيَق أَتَاُه اْلَمْوُت، َفاْخَتَصَمْت ِفيِه َمَالِئَكُة الرَّْمحَِة َوَمَالِئَكُة اْلَعَذاِب، فـََقاَلْت َمَالِئَكُة َحىتَّ ِإَذا َنصَ 

، َفأَتَاُهْم َمَلٌك ِيف ِإنَُّه ملَْ يـَْعَمْل َخيـْرًا َقطُّ : َجاَء تَائًِبا ُمْقِبًال ِبَقْلِبِه ِإَىل اِهللا، َوقَاَلْت َمَالِئَكُة اْلَعَذابِ : الرَّْمحَةِ 
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نَـُهْم، فـََقالَ  ، َفَجَعُلوُه بـَيـْ ِقيُسوا َما بـَْنيَ اْألَْرَضْنيِ، فَِإَىل أَيَِّتِهَما َكاَن أَْدَىن فـَُهَو َلُه، فـََقاُسوُه : ُصوَرِة آَدِميٍّ

  رواه مسلم »ِة فـََوَجُدوُه أَْدَىن ِإَىل اْألَْرِض الَِّيت أَرَاَد، فـََقَبَضْتُه َمَالِئَكُة الرَّمحَْ 

 َها َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنـََّها قَاَلْت لِلنَِّيبِّ َصلَّى َهْل « اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُهْم يـَْوَم أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأَشدَّ ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد قَاَل َلَقْد َلِقيُت ِمْن قَـ  ْوِمِك َما َلِقيُت وََكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنـْ

َلْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم اْلَعَقَبِة ِإْذ َعَرْضُت نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَالٍل فـََلْم جيُِْبِين ِإَىل َما أََرْدُت َفاْنطَ 

نَا ِبَقْرِن الثـََّعاِلِب فـََرفـَْعُت رَْأِسي فَِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِين فـََنَظْرُت فَِإَذا ِفيَها َعَلى َوْجِهي فـََلْم َأْسَتِفْق ِإالَّ َوأَ 

َع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك َوَما َردُّوا َعَلْيَك َوَقْد بـََعَث إِلَْيَك مَ  لَِتْأُمَرُه  َلَك اْجلَِبالِ ِجْربِيُل فـََناَداِين فـََقاَل ِإنَّ اللََّه َقْد مسَِ

ْن ِشْئَت َأْن أُْطِبَق ِمبَا ِشْئَت ِفيِهْم فـََناَداِين َمَلُك اْجلَِباِل َفَسلََّم َعَليَّ ُمثَّ قَاَل يَا ُحمَمَُّد فـََقاَل َذِلَك ِفيَما ِشْئَت إِ 

َأْن ُخيْرَِج اللَُّه ِمْن َأْصَالِ�ِْم َمْن يـَْعُبُد اللََّه  َعَلْيِهْم اْألَْخَشبَـْنيِ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َبْل أَْرُجو

  رواه البخاري» َوْحَدُه َال ُيْشرُِك بِِه َشْيًئا

  َواِهللا لَيُِتمَّنَّ َهَذا اْألَْمَر َحىتَّ َيِسَري الرَّاِكُب « صلى اهللا عليه وسلم -َعْن َخبَّاِب ْبِن اْألََرتِّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه

ْئَب َعَلى َغَنِمِه َوَلِكنَُّكْم َتْستَـْعِجُلونَ ِمْن صَ  َعاَء ِإَىل َحْضَرَمْوَت َال َخيَاُف ِإالَّ اَهللا َأِو الذِّ   رواه البخاري» نـْ

  ََلْو َأنَّ َأَحَدُهْم قـُْلُت لِلنَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَنَا ِيف اْلَغاِر « َعْن أََنٍس َعْن َأِيب َبْكٍر َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَال

 رواه البخاري» َبْكٍر بِاثـْنَـْنيِ اهللاُ ثَالِثـُُهَماَنَظَر َحتَْت َقَدَمْيِه َألَْبَصَرنَا فـََقاَل َما ظَنَُّك يَا أَبَا 

  ِّا اْلَفْأُل قَاَل قَاَل ِقيَل َومَ . »َويـُْعِجُبِىن اْلَفْأُل « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعِن النَِّىب

  متفق عليه .»اْلَكِلَمُة الطَّيَِّبُة « 

  الكتمان وحفظ السر

    }} فََأَسرََّها يُوُسُف ِفي نـَْفِسهِ {{                                                                           

  ُطَّاِب ِحَني تََأميََّْت َحْفَصُة بِْنت ُهَما ُحيَدُِّث َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْ ُعَمَر ِمْن  َعْن َعْبد اِهللا ْبَن ُعَمَر َرِضَي اهللاُ َعنـْ

بِاْلَمِديَنِة فـََقاَل ُعَمُر ُخنَـْيِس ْبِن ُحَذاَفَة السَّْهِميِّ وََكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَتـُُويفَِّ 

طَّاِب أَتـَْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن فـََعَرْضُت َعَلْيِه َحْفَصَة فـََقاَل َسأَْنظُُر ِيف أَْمرِي فـََلِبْثُت لَيَ  اِيلَ ُمثَّ َلِقَيِين ْبُن اخلَْ

يَق فـَُقْلُت ِإْن ِشْئَت َزوَّْجُتَك  فـََقاَل َقْد َبَدا ِيل َأْن َال أَتـََزوََّج يـَْوِمي َهَذا قَاَل ُعَمُر فـََلِقيتُ  أَبَا َبْكٍر الصِّدِّ
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 فـََلِبْثُت لََياِيلَ َحْفَصَة بِْنَت ُعَمَر َفَصَمَت أَبُو َبْكٍر فـََلْم يـَْرِجْع ِإَيلَّ َشْيًئا وَُكْنُت َأْوَجَد َعَلْيِه ِمينِّ َعَلى ُعْثَمانَ 

ِه َوَسلََّم َفأَْنَكْحتـَُها إِيَّاُه فـََلِقَيِين أَبُو َبْكٍر فـََقاَل َلَعلََّك َوَجْدَت َعَليَّ ِحَني ُمثَّ َخطَبَـَها َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَليْ 

َك ْعِين َأْن أَْرِجَع إِلَيْ َعَرْضَت َعَليَّ َحْفَصَة فـََلْم َأْرِجْع إِلَْيَك َشْيًئا قَاَل ُعَمُر قـُْلُت نـََعْم قَاَل أَبُو َبْكٍر فَِإنَُّه ملَْ َميْنَـ 

ْم َأُكْن ِألُْفِشَي ِفيَما َعَرْضَت َعَليَّ ِإالَّ َأينِّ ُكْنُت َعِلْمُت َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ذََكَرَها فـَلَ 

 رواه البخاري» َسلََّم قَِبْلتـَُهاِسرَّ َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلْو تـَرََكَها َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه وَ 

  ِّبَـَلْت َفاِطَمُة  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت ُكنَّ أَْزَواُج النَِّىب ُهنَّ َواِحَدًة َفأَقـْ ِعْنَدُه ملَْ يـَُغاِدْر ِمنـْ

« َشْيًئا فـََلمَّا َرآَها َرحََّب ِ�َا فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َمتِْشى َما ُختِْطُئ ِمْشَيتـَُها ِمْن ِمْشَيِة َرُسوِل اللَِّه 

َها ُمثَّ َأْجَلَسَها َعْن َميِيِنِه أَْو َعْن ِمشَالِِه ُمثَّ َسارََّها فـََبَكْت ُبَكاًء َشِديًدا فـََلمَّا رََأى َجَزَعَها َسارَّ . »َمْرَحًبا بِابـَْنِىت 

ِمْن بـَْنيِ ِنَسائِِه بِالسِّرَاِر ُمثَّ أَْنِت  -صلى اهللا عليه وسلم- ُل اللَِّه فـَُقْلُت َهلَا َخصَِّك َرُسو . الثَّانَِيَة َفَضِحَكتْ 

صلى اهللا عليه - َسأَْلتـَُها َما قَاَل َلِك َرُسوُل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم-تـَْبِكَني فـََلمَّا قَاَم َرُسوُل اللَِّه 

قَاَلْت فـََلمَّا تـُُوىفَِّ َرُسوُل اللَِّه . ِسرَّهُ  - صلى اهللا عليه وسلم-قَاَلْت َما ُكْنُت أُْفِشى َعَلى َرُسوِل اللَِّه  - وسلم

ْثِتِىن َما قَاَل َلِك َرُسوُل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم- -قـُْلُت َعَزْمُت َعَلْيِك ِمبَا ِىل َعَلْيِك ِمَن احلَْقِّ َلَما َحدَّ

َأنَّ ِجْربِيَل َكاَن « مَّا ِحَني َسارَِّىن ِىف اْلَمرَِّة اُألوَىل َفَأْخبَـَرِىن فـََقاَلْت أَمَّا اآلَن فـَنَـَعْم أَ  -صلى اهللا عليه وسلم

تَـَرَب َفاتَِّقى يـَُعاِرُضُه اْلُقْرآَن ِىف ُكلِّ َسَنٍة َمرًَّة َأْو َمرَّتـَْنيِ َوِإنَُّه َعاَرَضُه اآلَن َمرَّتـَْنيِ َوِإىنِّ الَ أَُرى األَ  َجَل ِإالَّ َقِد اقـْ

قَاَلْت فـََبَكْيُت ُبَكاِئى الَِّذى رَأَْيِت فـََلمَّا رََأى َجَزِعى َسارَِّىن . »اْصِربِى فَِإنَُّه نِْعَم السََّلُف أَنَا َلِك اللََّه وَ 

قَاَلْت . »األُمَِّة  يَا َفاِطَمُة أََما تـَْرَضْى َأْن َتُكوِىن َسيَِّدَة ِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني َأْو َسيَِّدَة ِنَساِء َهِذهِ « الثَّانَِيَة فـََقاَل 

 .متفق عليه »َفَضِحْكُت َضِحِكى الَِّذى رَأَْيتِ 

  ِِّإنَّ ِمْن َأَشرِّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه َمْنزَِلًة «  - صلى اهللا عليه وسلم-يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدرِي

 رواه مسلم. »اْمرَأَتِِه َوتـُْفِضى إِلَْيِه ُمثَّ يـَْنُشُر ِسرََّها يـَْوَم اْلِقَياَمِة الرَُّجَل يـُْفِضى ِإَىل 

     َفَسلََّم  -قَاَل  -َوأَنَا أَْلَعُب َمَع اْلِغْلَماِن  -صلى اهللا عليه وسلم- أََتى َعَلىَّ َرُسوُل اللَِّه «َعْن أََنٍس قَاَل

َنا فـَبَـَعَثِىن ِإَىل َحاَجٍة َفأَْبطَْأُت َعَلى أُمِّى فَـَلمَّا ِجْئُت قَاَلْت َما َحَبَسَك قـُْلُت بـََعَثِىن َرُسوُل ا صلى - للَّهِ َعَليـْ
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َثنَّ ِبِسرِّ َرُسوِل اللَِّه . قَاَلْت َما َحاَجُتُه قـُْلُت ِإنـََّها ِسرٌّ . ِحلَاَجةٍ  - اهللا عليه وسلم صلى اهللا -قَاَلْت الَ ُحتَدِّ

ثـُْتَك يَا ثَاِبتُ . َأَحًدا - عليه وسلم ْثُت ِبِه َأَحًدا حلََدَّ   رواه مسلم» قَاَل أََنٌس َواللَِّه َلْو َحدَّ

  الستر

َيا َواْآلِخَرةِ  {{  نـْ   }} ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّ

  َْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل « َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَال اْلُمَجاِهرِيَن َوِإنَّ ُكلُّ أُمَِّيت ُمَعاًىف ِإالَّ «مسَِ

َأْن يـَْعَمَل الرَُّجُل بِاللَّْيِل َعَمًال ُمثَّ ُيْصِبَح َوَقْد َستَـَرُه اهللاُ َعَلْيِه فـَيَـُقوَل يَا ُفَالُن ) اْلَمَجانَةِ (ِمَن اْلُمَجاَهَرِة 

َر اِهللا َعْنهُ َعِمْلُت اْلَبارَِحَة َكَذا وََكَذا َوَقْد بَاَت َيْستـُرُُه رَبُُّه َوُيْصِبُح َيْكشِ    رواه البخاري» ُف ِستـْ

  يـَُقوُل ِيف َعْن َصْفَواَن ْبِن ُحمْرٍِز َأنَّ َرُجًال َسَأَل اْبَن ُعَمَر َكْيَف مسَِْعَت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم

فـَيَـُقوُل َعِمْلَت َكَذا وََكَذا فـَيَـُقوُل نـََعْم َويـَُقوُل َيْدنُو َأَحدُُكْم ِمْن َربِِّه َحىتَّ َيَضَع َكنَـَفُه َعَلْيِه « النَّْجَوى قَالَ 

نـَْيا َفأَنَا  » أَْغِفرَُها َلَك اْليَـْومَ ) َوأَنَا(َعِمْلَت َكَذا وََكَذا فـَيَـُقوُل نـََعْم فـَيـَُقرِّرُُه ُمثَّ يـَُقوُل ِإينِّ َستَـْرُت َعَلْيَك ِيف الدُّ

  رواه البخاري

 نـَْيا ِإالَّ َستَـَرُه اللَُّه « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-نَِّىبِّ َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن ال َال َيْستـُُر اللَُّه َعَلى َعْبٍد ِىف الدُّ

  رواه البخاري. »يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

  نـَْيا َمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُه اللَّ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ُه ِىف الدُّ

  رواه مسلم» َواآلِخَرِة َواللَُّه 

  َُهَما، قَال َرْيِن، فـََقالَ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ « : َمرَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى قـَبـْ

بَاِن ِيف َكِبٍري، أَمَّا هَ  بَاِن، َوَما يـَُعذَّ َفَكاَن َميِْشي : َفَكاَن َال َيْسَتِرتُ ِمْن بـَْولِِه، َوأَمَّا َهَذا: َذاِإنـَُّهَما لَيـَُعذَّ

: ُمثَّ َدَعا ِبَعِسيٍب َرْطٍب َفَشقَُّه بِاثـْنَـْنيِ، فـََغَرَس َعَلى َهَذا َواِحًدا، َوَعَلى َهَذا َواِحًدا، ُمثَّ قَالَ » بِالنَِّميَمِة 

ُهَما َما ملَْ يـَيْ «   متفق عليه»َبَساَلَعلَُّه ُخيَفَُّف َعنـْ

  ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َجتَاَوَز ألُمَِّىت َعمَّا «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

َثْت ِبِه أَنـُْفَسَها َما ملَْ تـَْعَمْل َأْو َتَكلَّْم ِبِه    رواه مسلم. »َحدَّ
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  ََال يـَْنظُُر الرَُّجُل ِإَىل َعْوَرِة الرَُّجِل « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-نَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدرِىِّ أ

الرَُّجُل ِإَىل الرَُّجِل ِىف ثـَْوٍب َواِحٍد َوَال تـُْفِضى اْلَمْرأَُة ِإَىل اْلَمْرأَِة ِىف  1َوالَ اْلَمْرأَُة ِإَىل َعْوَرِة اْلَمْرأَِة َوَال يـُْفِضى

 رواه مسلم. »ِب اْلَواِحِد الثـَّوْ 

  َُوْحيََك يَا َهزَّاُل، َلْو َستَـْرَتُه، يـَْعِين  «: َعِن اْبِن َهزَّاٍل، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َله

رًا َلَك   رواه مالك يف املوطأ و أمحد.حديث صحيح   »َماِعزًا، بِثـَْوِبَك، َكاَن َخيـْ

  َِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحِييٌّ ِستٌِّري حيُِبُّ « َعْن يـَْعَلى َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه قَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم

َر فَِإَذا اْغَتَسَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْسَتِرتْ    رواه أبو داود والنسائي.حديث صحيح» اْحلََياَء َوالسَّتـْ

  َيَا « : نَاَدى َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َأْمسََع اْلَعَواِتَق، فـََقالَ : ْن َأِيب بـَْرَزَة اْألَْسَلِميِّ قَالَ ع

ميَاُن قـَْلَبُه َال تـَْغَتابُوا اْلُمْسِلِمَني، َوَال تـَتَِّبُعو  ا َعْورَاِ�ِْم؛ فَِإنَُّه َمْن يـَتَِّبْع َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِه، وَملَْ َيْدُخِل اْإلِ

  .رواه أبو داودوالرتمذي وأمحد. حديث صحيح» َعْوَرَة َأِخيِه يـَتَِّبِع اهللاُ َعْوَرَتُه َحىتَّ يـَْفَضَحُه ِيف بـَْيِتِه 

  العزة

  }} َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنينَ  {{

  َفـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه أَرَأَْيَت ِإْن َجاَء  - صلى اهللا عليه وسلم-َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه « َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَال

قَاَل أَرَأَْيَت ِإْن قـَتَـَلِىن . »َقاتِْلُه « قَاَل أَرَأَْيَت ِإْن قَاتـََلِىن قَاَل . »َفَال تـُْعِطِه َماَلَك « َرُجٌل يُرِيُد َأْخَذ َماِىل قَاَل 

  رواه مسلم. »ُهَو ِىف النَّاِر « قَاَل أَرَأَْيَت ِإْن قـَتَـْلُتُه قَاَل . »َفأَْنَت َشِهيٌد « اَل قَ 

  ََمْن قُِتَل ُدوَن َمالِِه فـَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد، قَال

حديث »فـَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن ِديِنِه فـَُهَو َشِهيٌد، َوَمْن قُِتَل ُدوَن َدِمِه فـَُهَو َشِهيٌد  ُدوَن أَْهِلهِ 

 .رواه الرتمذي و أبو داود و النسائي.صحيح

  

  

                                                           
   1 حدوالمراد ال یضطجعان متجردین تحت ثوب وا 
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  العّفة

 }}َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْلَحافًا {{

  ٍُكنَّا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشَبابًا َال جنَُِد َشْيًئا فـََقاَل لََنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى « قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعود

َفرِْج َوَمْن ملَْ ْحَصُن لِلْ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر َوأَ 

  متفق عليه» َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ 

  ََعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْوٍف اْلَمِديَنَة َفآَخى النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه ) َلمَّا َقِدمَ (َقِدَم « َعْن أََنٍس َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَال

َنُه  َفْنيِ َوبـَْنيَ َسْعِد ْبِن الرَّبِيِع اْألَْنَصارِيِّ وََكاَن َسْعٌد َذا ِغًىن فـََقاَل لَِعْبِد الرَّْمحَِن أَُقاِمسَُك َماِيل ِنصْ َوَسلََّم بـَيـْ

 رواه البخاري »َوأَُزوُِّجَك قَاَل بَاَرَك اهللاُ َلَك ِيف أَْهِلَك َوَماِلكَ 

  ِّاللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك اْهلَُدى َوالتـَُّقى َواْلَعَفاَف « أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل  -يه وسلمصلى اهللا عل- َعْن َعْبِد اللَِّه َعِن النَِّىب

 رواه مسلم.»َواْلِغَىن 

  َِّوأَْهُل :قَاَل َذاَت يـَْوٍم ِىف ُخْطَبِتِه  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن ِعَياِض ْبِن ِمحَاٍر اْلُمَجاِشِعى

ٌق ُمَوفٌَّق َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق اْلَقْلِب ِلُكلِّ  اْجلَنَّةِ  ِذى قـُْرَىب َوُمْسِلٍم َوَعِفيٌف  َثالَثٌَة ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدِّ

  »ُمتَـَعفٌِّف ُذو ِعَياٍل  

  َْرِء تـَرُْكُه َما َال يـَْعِنيهِ ِمْن «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال
َ
» ُحْسِن ِإْسَالِم امل

  رواه الرتمذي.حديث صحيح

  التواضع

  }} َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا {{

  ََمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم، َوَال تـَْنظُُروا ِإَىل  اْنظُُروا ِإَىل «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

  رواه مسلم »َعَلْيُكمْ  -قَاَل أَبُو ُمَعاِويََة  - َمْن ُهَو فـَْوَقُكْم، فـَُهَو َأْجَدُر َأْن َال تـَْزَدُروا نِْعَمَة اِهللا 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َذاَت يـَْوٍم َخِطيًبا  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن ِعَياِض ْبِن ِمحَاٍر َأِخى َبِىن ُجمَاِشٍع قَاَل قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اللَِّه

َوِإنَّ اللََّه أَْوَحى ِإَىلَّ َأْن « َوَساَق احلَِْديَث ِمبِْثِل َحِديِث ِهَشاٍم َعْن قـََتاَدَة َوزَاَد ِفيِه . »ِإنَّ اللََّه أََمَرِىن « فـََقاَل 

  رواه مسلم. »ى َأَحٌد َعَلى َأَحٍد تـََواَضُعوا َحىتَّ َال يـَْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد َوَال يـَْبغِ 

  رواه . »َوَما تـََواَضَع َأَحٌد لِلَِّه ِإالَّ َرفـََعُه اللَُّه « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه

  مسلم

  شكرال

  }} َوِإْذ تََأذََّن رَبُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَزِيَدنَُّكمْ  {{

 َع النَِّىبَّ ع ِإنَّ َثالَثًَة ِىف َبِىن ِإْسرَائِيَل أَبـَْرَص َوأَقـْرََع َوأَْعَمى « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم-ْن َأِىب ُهَريـَْرَة أَنَُّه مسَِ

بُّ إِلَْيَك قَاَل َلْوٌن َحَسٌن َوِجْلٌد َفَأرَاَد اللَُّه َأْن يـَْبَتِليَـُهْم فـَبَـَعَث إِلَْيِهْم َمَلًكا َفأََتى األَبـَْرَص فـََقاَل َأىُّ َشْىٍء َأحَ 

قَاَل َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعْنُه َقَذرُُه َوأُْعِطَى َلْونًا َحَسًنا َوِجْلًدا . َحَسٌن َوَيْذَهُب َعىنِّ الَِّذى َقْد َقِذَرِىن النَّاسُ 

ِإالَّ َأنَّ األَبـَْرَص أَِو األَقـْرََع  - ْلبَـَقُر َشكَّ ِإْسَحاُق َأْو قَاَل ا - َحَسًنا قَاَل َفَأىُّ اْلَماِل َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل اِإلِبُل 

َفأََتى  - قَاَل  - قَاَل َفأُْعِطَى نَاَقًة ُعَشرَاَء فـََقاَل بَاَرَك اللَُّه َلَك ِفيَها  - قَاَل َأَحُدُمهَا اِإلِبُل َوقَاَل اآلَخُر اْلبَـَقُر 

قَاَل َفَمَسَحُه . َك قَاَل َشَعٌر َحَسٌن َوَيْذَهُب َعىنِّ َهَذا الَِّذى َقِذَرِىن النَّاسُ األَقـْرََع فـََقاَل َأىُّ َشْىٍء َأَحبُّ إِلَيْ 

َفأُْعِطَى بـََقَرًة َحاِمالً فـََقاَل . َفَأىُّ اْلَماِل َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل اْلبَـَقرُ  -قَاَل  -َفَذَهَب َعْنُه َوأُْعِطَى َشَعرًا َحَسًنا 

َفأََتى اَألْعَمى فـََقاَل َأىُّ َشْىٍء َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل َأْن يـَُردَّ اللَُّه ِإَىلَّ َبَصرِى َفأُْبِصَر  -قَاَل  -يَها بَاَرَك اللَُّه َلَك فِ 

ْعِطَى َشاًة َواِلًدا َفأُ . قَاَل فََأىُّ اْلَماِل َأَحبُّ إِلَْيَك قَاَل اْلَغَنمُ . َفَمَسَحُه فـََردَّ اللَُّه إِلَْيِه َبَصَرهُ  -قَاَل  -ِبِه النَّاَس 

قَاَل ُمثَّ . َفَكاَن ِهلََذا َواٍد ِمَن اِإلِبِل َوِهلََذا َواٍد ِمَن اْلبَـَقِر َوِهلََذا َواٍد ِمَن اْلَغَنمِ  -قَاَل  -َفأُْنِتَج َهَذاِن َوَولََّد َهَذا 

َقِد انـَْقطََعْت ِىبَ اْحلَِباُل ِىف َسَفرِى َفَال َبَالَغ ِىلَ اْليَـْوَم ِإنَُّه أََتى األَبـَْرَص ِىف ُصوَرتِِه َوَهْيَئِتِه فـََقاَل َرُجٌل ِمْسِكٌني 

. بَـلَُّغ َعَلْيِه ِىف َسَفرِىِإالَّ بِاللَِّه ُمثَّ ِبَك َأْسأَُلَك بِالَِّذى أَْعطَاَك اللَّْوَن احلََْسَن َواْجلِْلَد احلََْسَن َواْلَماَل بَِعريًا أَتَـ 

َا َورِ . فـََقاَل اْحلُُقوُق َكِثريَةٌ  ْثُت فـََقاَل َلُه َكَأىنِّ أَْعرُِفَك َأملَْ َتُكْن أَبـَْرَص يـَْقَذُرَك النَّاُس َفِقريًا َفَأْعطَاَك اللَُّه فـََقاَل ِإمنَّ

قـْرََع ِىف ُصوَرتِِه قَاَل َوأََتى األَ . فـََقاَل ِإْن ُكْنَت َكاِذبًا َفَصيـََّرَك اللَُّه ِإَىل َما ُكْنتَ . َهَذا اْلَماَل َكاِبرًا َعْن َكاِبرٍ 
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. اللَُّه ِإَىل َما ُكْنتَ فـََقاَل َلُه ِمْثَل َما قَاَل ِهلََذا َوَردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َما َردَّ َعَلى َهَذا فـََقاَل ِإْن ُكْنَت َكاِذبًا َفَصيـََّرَك 

َسِبيٍل انـَْقطََعْت ِىبَ اْحلَِباُل ِىف َسَفرِى َفالَ  قَاَل َوأََتى اَألْعَمى ِىف ُصورَتِِه َوَهْيَئِتِه فـََقاَل َرُجٌل ِمْسِكٌني َواْبنُ 

َفرِى فـََقاَل َقْد ُكْنُت َبَالَغ ِىلَ اْليَـْوَم ِإالَّ بِاللَِّه ُمثَّ ِبَك َأْسأَُلَك بِالَِّذى َردَّ َعَلْيَك َبَصَرَك َشاًة أَتـَبَـلَُّغ ِ�َا ِىف سَ 

ا ِشْئَت َودَْع َما ِشْئَت فـََواللَِّه الَ َأْجَهُدَك اْليَـْوَم َشْيًئا َأَخْذتَُه لِلَِّه فـََقاَل أَْعَمى فـََردَّ اللَُّه ِإَىلَّ َبَصرِى َفُخْذ مَ 

َا ابـْتُِليُتْم فـََقْد ُرِضَى َعْنَك َفأُْعِطَى َشاًة َواِلًدا َفأُْنِتَج َهَذاِن َوَولََّد َهَذا  َفَكاَن ِهلََذا  -قَاَل  -أَْمِسْك َماَلَك فَِإمنَّ

قَاَل ُمثَّ ِإنَُّه أََتى األَبـَْرَص ِىف ُصوَرتِِه َوَهْيَئِتِه فـََقاَل َرُجٌل . َن اِإلِبِل َوِهلََذا َواٍد ِمَن اْلبَـَقِر َوِهلََذا َواٍد ِمَن اْلَغَنمِ َواٍد مِ 

 ِبَك َأْسأَُلَك بِالَِّذى أَْعطَاَك اللَّْوَن ِمْسِكٌني َقِد انـَْقطََعْت ِىبَ اْحلَِباُل ِىف َسَفرِى َفَال َبَالَغ ِىلَ اْليَـْوَم ِإالَّ بِاللَِّه ُمثَّ 

فـََقاَل َلُه َكَأىنِّ أَْعرُِفَك َأملَْ . فـََقاَل اْحلُُقوُق َكِثريَةٌ . احلََْسَن َواْجلِْلَد احلََْسَن َواْلَماَل بَِعريًا أَتـَبَـلَُّغ َعَلْيِه ِىف َسَفرِى

َا َورِْثُت َهَذا اْلَماَل َكاِبرًا َعْن َكاِبرٍ َتُكْن أَبـَْرَص يـَْقَذُرَك النَّاُس َفِقريًا َفأَ  فـََقاَل ِإْن ُكْنَت  . ْعطَاَك اللَُّه فـََقاَل ِإمنَّ

 قَاَل َوأََتى األَقـْرََع ِىف ُصوَرتِِه فـََقاَل َلُه ِمْثَل َما قَاَل ِهلََذا َوَردَّ َعَلْيِه ِمْثَل َما َردَّ . َكاِذبًا َفَصيـََّرَك اللَُّه ِإَىل َما ُكْنتَ 

قَاَل َوأََتى اَألْعَمى ِىف ُصوَرتِِه َوَهْيَئِتِه فـََقاَل َرُجٌل . َعَلى َهَذا فـََقاَل ِإْن ُكْنَت َكاِذبًا َفَصيـََّرَك اللَُّه ِإَىل َما ُكْنتَ 

ِه ُمثَّ ِبَك َأْسأَُلَك بِالَِّذى َردَّ ِمْسِكٌني َواْبُن َسِبيٍل انـَْقَطَعْت ِىبَ اْحلَِباُل ِىف َسَفرِى َفَال َبَالَغ ِىلَ اْليَـْوَم ِإالَّ بِاللَّ 

ِشْئَت َودَْع َما َعَلْيَك َبَصَرَك َشاًة أَتـَبَـلَُّغ ِ�َا ِىف َسَفرِى فـََقاَل َقْد ُكْنُت َأْعَمى فـََردَّ اللَُّه ِإَىلَّ َبَصرِى َفُخْذ َما 

َا ابـْتُِليُتْم فـََقْد ُرِضَى َعْنَك َوُسِخَط ِشْئَت فـََواللَِّه الَ َأْجَهُدَك اْليَـْوَم َشْيًئا َأَخْذتَُه لِلَِّه فَـ  َقاَل أَْمِسْك َماَلَك فَِإمنَّ

  متفق عليه. »َعَلى َصاِحبَـْيكَ 

 َها َأنَّ َنِيبَّ اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُم ِمَن اللَّْيِل َحىتَّ تـَتَـَفطََّر َقَدَماُه «  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر قَاَل ) ُغِفَر َلكَ (فـََقاَلْت َعاِئَشُة ِملَ َتْصَنُع َهَذا يَا َرُسوَل اِهللا َوَقْد َغَفَر اهللاُ َلَك 

متفق . »»رَْكَع قَاَم فـََقرَأَ ُمثَّ رََكعَ أََفَال ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َعْبًدا َشُكورًا فـََلمَّا َكثـَُر حلَُْمُه َصلَّى َجاِلًسا فَِإَذا أَرَاَد َأْن يَـ 

  عليه

  ِإنَّ اللََّه لَيَـْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن يَْأُكَل «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه

َها َأْو َيْشَرَب الشَّْربََة فـََيْحَمَدُه َعَليْـ    رواه مسلم. »َها اَألْكَلَة فـََيْحَمَدُه َعَليـْ
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  ََمْن ُصِنَع إِلَْيِه َمْعُروٌف فـََقاَل لَِفاِعِلهِ «  : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد قَال :

رًا فـََقْد أَبـَْلَغ ِيف الثـََّناِء    رواه الرتمذي.حديث صحيح» َجزَاَك اللَُّه َخيـْ

  َُوَمْن أََتى  إِلَْيُكْم  َمْعُروفًا َفَكاِفُئوُه، فَِإْن ملَْ جتَُِدوا َما « : َمَر، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعِن اْبِن ع

  رواه أبو داود و النسائي .حديث صحيح  »ُتَكاِفُئوُه،  فَاْدُعوا َلُه، َحىتَّ تـَْعَلُموا َأْن َقْد َكاَفْأُمتُوُه 

  ْحديث  »َال َيْشُكُر اَهللا َمْن َال َيْشُكُر النَّاسَ « : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ  َعن

 رواه أمحد و أبو داود صحيح

  فـََرآِىن َرثَّ الثـَِّياِب  -لمصلى اهللا عليه وس- َعْن َأِىب اَألْحَوِص َعْن أَبِيِه قَاَل ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه

فَِإَذا آتَاَك اللَُّه َماالً فـَْليـَُر أَثـَرُُه َعَلْيَك « قَاَل . قـُْلُت نـََعْم يَا َرُسوَل اللَِّه ِمْن ُكلِّ اْلَمالِ . »أََلَك َماٌل « فـََقاَل 

  .رواه النسائي. حديث صحيح .»

  الشورى

  }} َوَشاِوْرُهْم ِفي اْألَْمرِ {{      

  َباُل َأِىب ُسْفَياَن قَاَل فـََتَكلََّم أَبُو َبْكٍر  -صلى اهللا عليه وسلم- أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َشاَوَر ِحَني بـََلَغُه ِإقـْ

اللَِّه َوالَِّذى نـَْفِسى  َفَأْعَرَض َعْنُه ُمثَّ َتَكلََّم ُعَمُر َفَأْعَرَض َعْنُه فـََقاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة فـََقاَل ِإيَّانَا تُرِيُد يَا َرُسولَ 

. خمتصر» اْلِغَماِد َلَفَعْلَنابَِيِدِه َلْو أََمْرتـََنا َأْن خنُِيَضَها اْلَبْحَر َألَخْضَناَها َوَلْو أََمْرتـََنا َأْن َنْضِرَب َأْكَباَدَها ِإَىل بـَْرِك 

 رواه مسلم

  َرواه أمحد .صحيححديث  »اْلُمْسَتَشاُر ُمْؤَمتَنٌ «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

  .و الرتمذي و أبو داود و ابن ماجة

  وحسن العهد الوفاء

  }}  َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًال  {{                   

  َغاَب َعمِّي أََنُس ْبُن النَّْضِر َعْن ِقَتاِل َبْدٍر فـََقاَل يَا َرُسوَل اِهللا ِغْبُت َعْن َأوَِّل «َعْن أََنٍس َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل

َأْصَنُع فـََلمَّا َكاَن يـَْوَم ُأُحٍد اهللاُ َما ) لَيَـرَاِين (ِقَتاٍل قَاتـَْلَت اْلُمْشرِِكَني لَِئِن اهللاُ َأْشَهَدِين ِقَتاَل اْلُمْشرِِكَني لَيَـَرَينَّ 
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إِلَْيَك ِممَّا َصَنَع َهُؤَالِء  َواْنَكَشَف اْلُمْسِلُموَن قَاَل اللَُّهمَّ ِإينِّ أَْعَتِذُر إِلَْيَك ِممَّا َصَنَع َهُؤَالِء يـَْعِين َأْصَحابَُه َوأَبـْرَأُ 

ُد ْبُن ُمَعاٍذ فـََقاَل يَا َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ اْجلَنََّة َوَربِّ النَّْضِر ِإينِّ َأِجُد رَِحيَها يـَْعِين اْلُمْشرِِكَني ُمثَّ تـََقدََّم فَاْستَـْقبَـَلُه َسعْ 

َني َضْربًَة ِمْن ُدوِن ُأُحٍد قَاَل َسْعٌد َفَما اْسَتطَْعُت يَا َرُسوَل اِهللا َما َصَنَع قَاَل أََنٌس فـََوَجْدنَا بِِه ِبْضًعا َوَمثَانِ 

 ُأْخُتُه ْعَنًة ِبُرْمٍح أَْو َرْمَيًة ِبَسْهٍم َوَوَجْدنَاُه َقْد قُِتَل َوَقْد َمثََّل ِبِه اْلُمْشرُِكوَن َفَما َعَرَفُه َأَحٌد ِإالَّ بِالسَّْيِف َأْو طَ 

ْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما ِمَن اْلمُ [بِبَـَنانِِه قَاَل أََنٌس ُكنَّا نـَُرى أَْو َنُظنُّ َأنَّ َهِذِه اْآليََة نـَزََلْت ِفيِه َوِيف َأْشَباِهِه 

  رواه البخاري »ِإَىل آِخِر اْآليَةِ ] َعاَهُدوا اَهللا َعَلْيهِ 

  صلى اهللا عليه وسلم- اْسَتْأَذَنْت َهاَلُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد ُأْخُت َخِدَجيَة َعَلى َرُسوِل اللَِّه «َعْن َعاِئَشَة قَاَلِت- 

 متفق عليه» اللَُّهمَّ َهاَلُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد « فَاْرتَاَح ِلَذِلَك فـََقاَل فـََعَرَف اْسِتْئَذاَن َخِدَجيَة 

  َْها قَاَلت َما ِغْرُت َعَلى اْمرَأٍَة لِلنَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِغْرُت َعَلى َخِدَجيَة  «َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

 ِلَما ُكْنُت َأْمسَُعُه َيْذُكرَُها َوأََمَرُه اهللاُ َأْن يـَُبشَِّرَها بِبَـْيٍت ِمْن َقَصٍب َوِإْن َكاَن لََيْذَبُح َهَلَكْت قـَْبَل َأْن يـَتَـَزوََّجِين 

َها َما َيَسُعُهنَّ    متفق عليه» ) يـَتَِّسُعُهنَّ (الشَّاَة فـَيـُْهِدي ِيف َخَالئِِلَها ِمنـْ

  َْها، َفَأْحَسَن الثـََّناَء، قَاَلتْ َكاَن النَِّيبُّ َصلَّ « : َعْن َعاِئَشَة، قَاَلت : ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ذََكَر َخِدَجيَة أَثـَْىن َعَليـْ

َها، قَالَ : َفِغْرُت يـَْوًما، فـَُقْلتُ  رًا ِمنـْ َما « : َما َأْكثـََر َما َتْذُكرَُها َمحْرَاَء الشِّْدِق، َقْد أَْبَدَلَك اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِ�َا َخيـْ

َبِين النَّاسُ أَْبدَ  َها، َقْد آَمَنْت ِيب ِإْذ َكَفَر ِيب النَّاُس، َوَصدَّقـَْتِين ِإْذ َكذَّ رًا ِمنـْ ، َوَواَسْتِين  ِمبَاِهلَا َلِين اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ َخيـْ

  رواه أمحد.حديث صحيح» ِإْذ َحَرَمِين النَّاُس، َوَرَزَقِين اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ َوَلَدَها ِإْذ َحَرَمِين َأْوَالَد النَِّساِء 

   العدل

  }} ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل    {{                   

 صلى -َها َرُسوَل اللَِّه َعَن َعاِئَشَة َأنَّ قـَُرْيًشا َأَمهَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّىت َسَرَقْت فـََقاُلوا َمْن ُيَكلُِّم ِفي

َفَكلََّمُه . - صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاُلوا َوَمْن َجيَْرتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه  - وسلماهللا عليه 

ُمثَّ قَاَم َفاْخَتَطَب . »أََتْشَفُع ِىف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . ُأَساَمةُ 

َلُكْم أَنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَّرِيُف تـَرَُكوُه َوِإَذا َسَرقَ أَيـُّ « فـََقاَل  َا أَْهَلَك الَِّذيَن قـَبـْ  ِفيِهُم َها النَّاُس ِإمنَّ

  متفق عليه» ا الضَِّعيُف أَقَاُموا َعَلْيِه احلَْدَّ َواْميُ اللَِّه َلْو َأنَّ َفاِطَمَة بِْنَت ُحمَمٍَّد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدهَ 
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  ََنا النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقِسُم َذاَت يـَْوٍم ِقْسًما فـََقاَل ُذو اْخلَُوْيِصَرِة « َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ قَال بـَيـْ

ْعِدْل فَـَقاَل ُعَمُر اْئَذْن ِيل َفْألَْضِرْب َرُجٌل ِمْن َبِين َمتِيٍم يَا َرُسوَل اِهللا اْعِدْل قَاَل َويـَْلَك َمْن يـَْعِدُل ِإَذا ملَْ أَ 

يِن  ُعنـَُقُه قَاَل َال ِإنَّ َلُه َأْصَحابًا َحيِْقُر َأَحدُُكْم َصَالتَُه َمَع َصَالِ�ِْم َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهْم َميْرُقُ  وَن ِمَن الدِّ

 يُوَجُد ِفيِه َشْيٌء ُمثَّ يـُْنَظُر ِإَىل رَِصاِفِه َفَال يُوَجُد ِفيِه َشْيٌء ُمثَّ َكُمُروِق السَّْهِم ِمَن الرَِّميَِّة يـُْنَظُر ِإَىل َنْصِلِه َفَال 

ْرَث َوالدََّم َخيُْرُجوَن يـُْنَظُر ِإَىل َنِضيِِّه َفَال يُوَجُد ِفيِه َشْيٌء ُمثَّ يـُْنَظُر ِإَىل ُقَذِذِه َفَال يُوَجُد ِفيِه َشْيٌء َقْد َسَبَق اْلفَ 

ِمَن النَّاِس آيـَتـُُهْم َرُجٌل ِإْحَدى َيَدْيِه ِمْثُل َثْدِي اْلَمْرأَِة أَْو ِمْثُل اْلَبْضَعِة َتَدْرَدُر ) َخْريِ ِفْرَقةٍ (َقٍة َعَلى ِحِني فـُرْ 

يٍّ ِحَني قَاتـََلُهْم قَاَل أَبُو َسِعيٍد َأْشَهُد َلَسِمْعُتُه ِمَن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْشَهُد َأينِّ ُكْنُت َمَع َعلِ 

  رواه البخاري» »فَاْلُتِمَس ِيف اْلَقتـَْلى َفُأِيتَ ِبِه َعَلى النـَّْعِت الَِّذي نـََعَت النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  ُهَما َوُهَو َعَلى َأْعطَاِين َأِيب «اْلِمْنَربِ يـَُقولُ َعْن ُحَصْنيٍ َعْن َعاِمٍر قَاَل مسَِْعُت النـُّْعَماَن ْبَن َبِشٍري َرِضَي اهللاُ َعنـْ

ى َرُسوَل اِهللا َعِطيًَّة فـََقاَلْت َعْمَرُة بِْنُت َرَواَحَة َال أَْرَضى َحىتَّ ُتْشِهَد َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفأَتَ 

بِْنِت َرَواَحَة َعِطيًَّة َفَأَمَرْتِين َأْن ُأْشِهَدَك يَا َرُسوَل اِهللا  َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِإينِّ أَْعطَْيُت اْبِين ِمْن َعْمَرةَ 

 »فَاتـَُّقوا اَهللا َواْعِدُلوا بـَْنيَ َأْوَالدُِكْم قَاَل فـََرَجَع فـََردَّ َعِطيََّتهُ « أَْعطَْيَت َسائَِر َوَلِدَك ِمْثَل َهَذا قَاَل َال قَالَ « قَالَ 

  رواه البخاري

  ََعٌة يُِظلُُّهُم اهللاُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِيف ِظلِِّه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ « يـَْرَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهر َسبـْ

  متفق عليه. خمتصر» ...ِظلُُّه ِإَماٌم َعاِدلٌ 

  لَتـَُؤدُّنَّ اْحلُُقوَق ِإَىل أَْهِلَها يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحىتَّ « اَل قَ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  رواه مسلم.»يـَُقاَد لِلشَّاِة اْجلَْلَحاِء ِمَن الشَّاِة اْلَقْرنَاِء 

  ِِّإْحَداُمهَا، َجاَء َمْن َكاَنْت َلُه اْمرَأَتَاِن َفَماَل ِإَىل «: قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيب 

 .رواه أبو داود و الرتمذي .حديث صحيح» يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِشقُُّه َماِئلٌ 
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  الرفق

فَِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظ�ا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك    {{                   

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهمْ    }}                    فَاْعُف َعنـْ

  ْسِجِد، فـَثَاَر إِلَْيِه اَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة
َ
لنَّاُس ليَـَقُعوا ِبِه، فـََقاَل َهلُْم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه ، َأنَّ أَْعرَابِي�ا بَاَل ِيف امل

َا بُِعْثُتْم ُمَيسِّرِيَن وَملَْ «: َوَسلَّمَ  َعُثوا  َدُعوُه، َوأَْهرِيُقوا َعَلى بـَْولِِه َذنُوبًا ِمْن َماٍء، أَْو َسْجًال ِمْن َماٍء، فَِإمنَّ تـُبـْ

  رواه البخاري» ُمَعسِّرِينَ 

  ِِّإنَّ الرِّْفَق الَ « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعِن النَِّىبِّ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّىب

  رواه مسلم.»َيُكوُن ِىف َشْىٍء ِإالَّ زَانَُه َوالَ يـُنـْزَُع ِمْن َشْىٍء ِإالَّ َشانَُه 

  َلُكْم فـََلْم يُوَجْد «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َمْسُعوٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ُحوِسَب َرُجٌل ِممَّْن َكاَن قـَبـْ

ْريِ َشْىٌء ِإالَّ أَنَُّه َكاَن ُخيَاِلُط النَّاَس وََكاَن ُموِسرًا َفَكاَن يَْأُمُر ِغْلَمانَُه َأْن يـََتَجا َوُزوا َعِن اْلُمْعِسِر قَاَل َلُه ِمَن اخلَْ

  رواه مسلم. »لَّ َحنُْن َأَحقُّ ِبَذِلَك ِمْنُه َجتَاَوُزوا َعْنُه قَاَل اللَُّه َعزَّ َوجَ 

  ََيانًا َنَصُبوا َدَجاَجًة « َعْن ِهَشاِم ْبِن َزْيٍد قَال َدَخْلُت َمَع أََنٍس َعَلى احلََْكِم ْبِن أَيُّوَب فـَرََأى ِغْلَمانًا َأْو ِفتـْ

  متفق عليه» اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُتْصبَـَر اْلبَـَهاِئمُ  يـَْرُمونـََها فـََقاَل أََنٌس نـََهى النَِّيبُّ َصلَّى

  ِّيَا َعاِئَشُة « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّىب

رواه . »يـُْعِطى َعَلى اْلُعْنِف َوَما َال يـُْعِطى َعَلى َما ِسَواُه  ِإنَّ اللََّه َرِفيٌق حيُِبُّ الرِّْفَق َويـُْعِطى َعَلى الرِّْفِق َما الَ 

  مسلم

  َِها قَاَلت اْسَتْأَذَن َرْهٌط ِمَن اْليَـُهوِد َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاُلوا السَّاُم « َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

السَّاُم َواللَّْعَنُة فـََقاَل يَا َعاِئَشُة ِإنَّ اَهللا َرِفيٌق حيُِبُّ الرِّْفَق ِيف اْألَْمِر ُكلِِّه قـُْلُت َأوَملَْ َعَلْيَك فـَُقْلُت َبْل َعَلْيُكُم 

  متفق عليه. »َتْسَمْع َما قَاُلوا قَاَل قـُْلُت َوَعَلْيُكمْ 
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  صلى اهللا - َعْن َشْىٍء فـََقاَلْت مسَِْعُت ِمْن َرُسوِل اللَِّه َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُمشَاَسَة قَاَل أَتـَْيُت َعاِئَشَة َأْسَأُهلَا

اللَُّهمَّ َمْن َوِىلَ ِمْن أَْمِر أُمَِّىت َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم فَاْشُقْق َعَلْيِه َوَمْن َوِىلَ « يـَُقوُل ِىف بـَْيِىت َهَذا  - عليه وسلم

  رواه مسلم .» ْق ِبهِ ِمْن أَْمِر أُمَِّىت َشْيًئا فـََرَفَق ِ�ِْم َفاْرفُ 

  َِّر « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجرِيٍر َعِن النَِّىب   رواه مسلم. »َمْن ُحيَْرِم الرِّْفَق ُحيَْرِم اْخلَيـْ

  َْرَداِء، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال فـََقْد أُْعِطَي َحظَُّه ِمَن َمْن أُْعِطَي َحظَُّه ِمَن الرِّْفِق «: َعْن َأِيب الدَّ

  رواه الرتمذي.حديث صحيح» اَخلْريِ، َوَمْن ُحرَِم َحظَُّه ِمَن الرِّْفِق فـََقْد ُحرَِم َحظَُّه ِمَن اَخلْريِ 

  ْ؟ »ُحتَرَُّم َعَلْيِه النَّارُ  َأَال ُأْخِربُُكْم ِمبَنْ «: ، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْبد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد  َعن

ٍ، َقرِيٍب، َسْهلٍ «:  بـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه، قَالَ : قَاُلوا ٍ، َلنيِّ   صحيح ابن حبان.حديث صحيح. »َعَلى ُكلِّ َهنيِّ

  الكرم

َراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َسَالًما قَاَل َسَالٌم َفَما لَِبَث  {{   }} َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـْ

  َأَتْـَقاُهْم فـََقاُلوا لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلَك « َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َمْن َأْكَرُم النَّاِس قَال

اْبِن َخلِيِل اللَِّه قَاُلوا لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلَك قَاَل فـََعْن َمَعاِدِن  قَاَل فـَُيوُسُف َنِيبُّ اللَِّه اْبُن َنِيبِّ اللَِّه اْبِن َنِيبِّ اللَّهِ 

ْسَالِم ِإَذا فـَُقُهوا   متفق عليه» اْلَعَرِب َتْسأَُلوِن ِخَيارُُهْم ِيف اْجلَاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم ِيف اْإلِ

  َْناَي ِحَني َتَكلََّم النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ َعْن َأِيب ُشَرْيٍح اْلَعَدِويِّ قَاَل مسََِعْت أُُذنَاَي َوأَب « َصَرْت َعيـْ

َفُه َجائَِزتَُه َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َجاَرُه َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر  فـَْلُيْكرِْم َضيـْ

َلٌة َوالضَِّياَفُة َثَالثَُة أَيَّاٍم َفَما َكاَن َورَاَء َذِلَك فـَُهوَ قَاَل َومَ  » َصَدَقٌة َعَلْيِه  ا َجائَِزتُُه يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل يـَْوٌم َولَيـْ

 رواه البخاري .خمتصر

  َعَلى اِإلْسَالِم َشْيًئا ِإالَّ  - وسلمصلى اهللا عليه -َعْن ُموَسى ْبِن أََنٍس َعْن أَبِيِه قَاَل َما ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه

ا َفَجاَءُه َرُجٌل َفَأْعطَاُه َغَنًما بـَْنيَ َجبَـَلْنيِ فـََرَجَع ِإَىل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم َأْسِلُموا فَِإنَّ ُحمَمَّدً  -قَاَل  -أَْعطَاُه 

  رواه مسلم .»يـُْعِطى َعطَاًء الَ َخيَْشى اْلَفاَقةَ 

  َُكلَُّها َقْد بَِقَي   «: يَا َرُسوَل اِهللا، َما بَِقَي ِإالَّ َكِتُفَها؟ قَالَ « : َة، َعْن َعاِئَشَة، َذَحبُوا َشاًة، قـُْلتُ َعْن َأِيب َمْيَسر

  و الرتمذي روا أمحد.حديث صحيح» ِإالَّ َكِتَفَها 
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  اِالْقِتَصاُد ِفي اْلَعَمِل َوتـَْرُك التََّكلُِّف َوالتََّشدُّد

َها َما اْكَتَسَبْت   {{            }}َال ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليـْ

  }}فَاتـَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا  {{          

  َفَة َعْن أَبِيِه قَاَل آَخى النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه ْرَداِء فـَزَاَر َعْن َعْوِن ْبِن َأِيب ُجَحيـْ َوَسلََّم بـَْنيَ َسْلَماَن َوَأِيب الدَّ

َلًة فـََقالَ  ْرَداِء ُمَتَبذِّ ْرَداِء فـَرََأى أُمَّ الدَّ ْرَداِء لَْيَس َلُه َحاَجٌة « َسْلَماُن أَبَا الدَّ َهلَا َما َشْأُنِك قَاَلْت َأُخوَك أَبُو الدَّ

ْرَداِء َفَصنَ  نـَْيا َفَجاَء أَبُو الدَّ َع َلُه طََعاًما فـََقاَل ُكْل َفِإينِّ َصاِئٌم قَاَل َما أَنَا بِآِكٍل َحىتَّ تَْأُكَل َفَأَكَل فـََلمَّا  ِيف الدُّ

ْرَداِء يـَُقوُم فـََقاَل َمنْ فـََناَم ُمثَّ َذَهَب يـَُقوُم فـََقاَل َمنْ فـََلمَّا َكاَن آِخرُ   اللَّْيِل قَاَل َسْلَمانُ  َكاَن اللَّْيُل َذَهَب أَبُو الدَّ

َعَلْيَك َحق�ا  ُقْم اْآلَن قَاَل َفَصلََّيا فـََقاَل َلُه َسْلَماُن ِإنَّ ِلَربَِّك َعَلْيَك َحق�ا َولِنَـْفِسَك َعَلْيَك َحق�ا َوِألَْهِلكَ 

َل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْعِط ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه فَأََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفذََكَر َذِلَك َلُه فـََقا

  رواه البخاري »َصَدَق َسْلَمانُ 

  ٍَجاَء َثَالثَُة َرْهٍط ِإَىل بـُُيوِت أَْزَواِج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم «: َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلك

 َصلَّى ِيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا ُأْخِربُوا َكأَنـَُّهْم تـََقالُّوَها فـََقاُلوا َوأَْيَن َحنُْن ِمْن النَِّيبِّ َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّ 

ِإينِّ ُأَصلِّي اللَّْيَل أََبًدا َوقَاَل اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذْنِبِه َوَما تََأخََّر قَاَل َأَحُدُهْم أَمَّا أَنَا فَ 

وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه آَخُر أَنَا َأُصوُم الدَّْهَر َوَال أُْفِطُر َوقَاَل آَخُر أَنَا أَْعَتزُِل النَِّساَء َفَال أَتـََزوَُّج أََبًدا َفَجاَء َرسُ 

ْم َكَذا وََكَذا أََما َواللَِّه ِإينِّ َألَْخَشاُكْم لِلَِّه َوأَتْـَقاُكْم َلُه َلِكينِّ َأُصوُم َعَلْيِه َوَسلََّم إِلَْيِهْم فـََقاَل أَنـُْتْم الَِّذيَن قـُْلتُ 

  رواه البخاري »َوأُْفِطُر َوُأَصلِّي َوأَْرُقُد َوأَتـََزوَُّج النَِّساَء َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّيت فـََلْيَس ِمينِّ 

  َْدَخَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَِإَذا َحْبٌل َممُْدوٌد بـَْنيَ السَّارِيـَتَـْنيِ « ُه قَاَل َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللاُ َعن

لُّوُه ْيِه َوَسلََّم َال حُ فـََقاَل َما َهَذا اْحلَْبُل قَاُلوا َهَذا َحْبٌل ِلَزيـَْنَب فَِإَذا فـَتَـَرْت تـََعلََّقْت فَـَقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعلَ 

  متفق عليه» فَِإَذا فـَتَـَر فـَْليَـْقُعدْ ) بَِنَشاِطهِ (لُِيَصلِّ َأَحدُُكْم َنَشاطَُه 

  رواه مسلم. َقاَهلَا َثالَثًا. »َهَلَك اْلُمتَـَنطُِّعوَن «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  اإلحسان

ْحَسانِ  {{                         }} ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

  ِلنَّاِس ِإْذ أَتَاُه َرُجٌل َميِْشي َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَْوًما بَارِزًا ل

ْحَساُن َأْن تـَْعُبَد اللََّه َكأَنََّك تـَرَاُه فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُه فَِإنَُّه يـَرَاكَ يَا َرُسوَل اللَِّه َما اْإلِحْ «  فـََقالَ  » َساُن قَاَل اْإلِ

  متفق عليه. خمتصر

  َأْحَسَن النَّاِس وََكاَن َأْجَوَد النَّاسِ  -صلى اهللا عليه وسلم-َكاَن َرُسوُل اللَِّه «َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل «

  همتفق علي

  َاِد ْبِن َأْوٍس قَال ْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َشدَّ ِإنَّ اَهللا َكَتَب اْإلِ

ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحدُُكْم  َلَة، َوِإَذا َذَحبُْتْم، َفَأْحِسُنوا الذَّ رواه » َشْفَرَتُه، َوْلُريِْح َذبِيَحَتهُ فَِإَذا قـَتَـْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقتـْ

  مسلم

  فَِإَذا َأْحَسَن النَّاُس َفَأْحِسْن َمَعُهْم َوِإَذا َأَساُءوا َفاْجَتِنْب ِإَساَءتـَُهمْ «قَاَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَي اهللاُ َعْنُه «

 رواه البخاري

  العفو و التسامح

  }} َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اللَّهِ  {{

  َما َضَرَب َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيًئا َقطُّ بَِيِدِه َوَال اْمرَأًَة َوَال َخاِدًما ِإالَّ َأنْ « َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت 

اللَِّه فـَيَـْنَتِقَم ِيف َسِبيِل اللَِّه َوَما نِيَل ِمْنُه َشْيٌء َقطُّ فـَيَـْنَتِقَم ِمْن َصاِحِبِه ِإالَّ َأْن يـُْنتَـَهَك َشْيٌء ِمْن َحمَارِِم ُجيَاِهَد 

  رواه مسلم »لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ 

  َِيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيِه بـُْرٌد َجنْرَاِينٌّ ُكْنُت أَْمِشي َمَع النَّ « َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَال

 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َغِليُظ اْحلَاِشَيِة َفَأْدرََكُه أَْعرَاِيبٌّ َفَجَذبَُه َجْذبًَة َشِديَدًة َحىتَّ َنَظْرُت ِإَىل َصْفَحِة َعاِتِق النَِّيبِّ 

ِة َجْذبَِتِه ُمثَّ قَاَل ُمْر ِيل ِمْن َماِل اللَِّه الَِّذي ِعْنَدَك فَاْلتَـَفَت إِلَْيِه َوَسلََّم َقْد أَثـََّرْت ِبِه حَ  اِشَيُة الرَِّداِء ِمْن ِشدَّ

  متفق عليه» َفَضِحَك ُمثَّ أََمَر َلُه ِبَعطَاءٍ 
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  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحيِْكي نَِبي�ا ِمْن اْألَْنِبَياِء َكَأينِّ أَْنظُُر ِإَىل النَِّيبِّ « َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعودٍ قَاَل َعْبُد اللَِّه

  رواه البخاري »ْعَلُمونَ َضَربَُه قـَْوُمُه َفَأْدَمْوُه َوُهَو َميَْسُح الدََّم َعْن َوْجِهِه َويـَُقوُل اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِقْوِمي فَِإنـَُّهْم َال يَـ 

  َوَما زَاَد اللَُّه َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإالَّ ِعز�ا َوَما تـََواَضَع َأَحٌد « اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل

  رواه مسلم» لِلَِّه ِإالَّ َرفـََعُه اللَّهُ 

  َبَل َجنٍْد َفَجاَءْت ِبَرُجٍل ِمْن َبِين َحِنيَفَة يـَُقاُل لَُه بـََعَث النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخْيًال قِ «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل

َما ِعْنَدَك «َسلََّم فـََقاَل ُمثَاَمُة ْبُن أُثَاٍل فـََرَبطُوُه ِبَسارِيٍَة ِمْن َسَوارِي اْلَمْسِجِد َفَخرََج إِلَْيِه النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه وَ 

يَا ُحمَمَُّد ِإْن تـَْقتـُْلِين تـَْقُتْل َذا َدٍم َوِإْن تـُْنِعْم تـُْنِعْم َعَلى َشاِكٍر َوِإْن ُكْنَت تُرِيُد  يَا ُمثَاَمُة فـََقاَل ِعْنِدي َخيـْرٌ 

َلَك ِإْن تـُْنِعْم اْلَماَل َفَسْل ِمْنُه َما ِشْئَت فـَُرتَِك َحىتَّ َكاَن اْلَغُد ُمثَّ قَاَل َلُه َما ِعْنَدَك يَا ُمثَاَمُة قَاَل َما قـُْلُت 

« َك فـََقالَ تـُْنِعْم َعَلى َشاِكٍر فـَتَـرََكُه َحىتَّ َكاَن بـَْعَد اْلَغِد فـََقاَل َما ِعْنَدَك يَا ُمثَاَمُة فـََقاَل ِعْنِدي َما قـُْلُت لَ 

َقاَل َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه َقرِيٍب ِمَن اْلَمْسِجِد فَاْغَتَسَل ُمثَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد فَـ ) َخنْلٍ (َأْطِلُقوا ُمثَاَمَة َفاْنطََلَق ِإَىل َجنٍْل 

 ِمْن َوْجِهَك فـََقْد ِإالَّ اهللاُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اِهللا يَا ُحمَمَُّد َواِهللا َما َكاَن َعَلى اْألَْرِض َوْجٌه أَبـَْغَض ِإَيلَّ 

ِإَيلَّ ِمْن ِديِنَك َفَأْصَبَح ِديُنَك َأَحبَّ ) أَبـَْغضُ (بـَْغَض َأْصَبَح َوْجُهَك َأَحبَّ اْلُوُجوِه ِإَيلَّ َواِهللا َما َكاَن ِمْن ِديٍن أَ 

يِن ِإَيلَّ َواِهللا َما َكاَن ِمْن بـََلٍد أَبـَْغَض  َلَك ) أَبـَْغضُ (الدِّ ِإَيلَّ ِمْن بـََلِدَك َفَأْصَبَح بـََلُدَك َأَحبَّ اْلِبَالِد ِإَيلَّ َوِإنَّ َخيـْ

 َة َفَماَذا تـََرى فـََبشََّرُه َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأََمَرُه َأْن يـَْعَتِمَر فـََلمَّا َقِدَم َمكَّةَ َأَخَذْتِين َوأَنَا أُرِيُد اْلُعْمرَ 

 َال يَْأتِيُكْم َواهللاِ قَاَل َلُه َقاِئٌل َصبَـْوَت قَاَل َال َوَلِكْن َأْسَلْمُت َمَع ُحمَمٍَّد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَال 

  متفق عليه» ِمَن اْلَيَماَمِة َحبَُّة ِحْنطٍَة َحىتَّ يَْأَذَن ِفيَها النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  ٍُة َمْسُموَمٍة َفَأَكَل َأنَّ يـَُهوِديًَّة أََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَشا« َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنه

َها َفِجيَء ِ�َا َفِقيَل َأَال نـَْقتـُُلَها قَاَل َال َفَما زِْلُت أَْعرِفـَُها ِيف َهلََواِت َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّ  » ُه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِمنـْ

  متفق عليه

  ََها َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعل َهْل « ْيِه َوَسلََّم أَنـََّها قَاَلْت لِلنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُهْم يـَْوَم أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم َكاَن َأَشدَّ ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد قَاَل َلَقْد َلِقيُت ِمْن قـَْوِمِك َما َلِقيُت وََكاَن َأَشدَّ َما َلقِ  يُت ِمنـْ

نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَالٍل فـََلْم جيُِْبِين ِإَىل َما أََرْدُت َفاْنطََلْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم  اْلَعَقَبِة ِإْذ َعَرْضتُ 
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فـََنَظْرُت فَِإَذا ِفيَها  ْتِين َعَلى َوْجِهي فـََلْم َأْسَتِفْق ِإالَّ َوأَنَا ِبَقْرِن الثـََّعاِلِب فـََرفـَْعُت رَْأِسي فَِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّ 

َع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك َوَما َردُّوا َعَلْيَك َوَقْد بـََعَث إِلَْيَك مَ  َلَك اْجلَِباِل لَِتْأُمَرُه ِجْربِيُل فـََناَداِين فـََقاَل ِإنَّ اللََّه َقْد مسَِ

قَاَل يَا ُحمَمَُّد فـََقاَل َذِلَك ِفيَما ِشْئَت ِإْن ِشْئَت َأْن أُْطِبَق ِمبَا ِشْئَت ِفيِهْم فـََناَداِين َمَلُك اْجلَِباِل َفَسلََّم َعَليَّ ُمثَّ 

ِ�ِْم َمْن يـَْعُبُد اللََّه َعَلْيِهْم اْألَْخَشبَـْنيِ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َبْل أَْرُجو َأْن ُخيْرَِج اللَُّه ِمْن َأْصَال 

  متفق عليه» َشْيًئا َوْحَدُه َال ُيْشرُِك بِهِ 

  َغْزَوًة ِقَبَل َجنٍْد َفَأْدرََكَنا َرُسوُل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَاَل َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اللَِّه

َحتَْت َشَجَرٍة فـََعلََّق  -سلمصلى اهللا عليه و -ِىف َواٍد َكِثِري اْلِعَضاِه فـَنَـَزَل َرُسوُل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم-

َفُه ِبُغْصٍن ِمْن أَْغَصاِ�َا  فـََقاَل َرُسوُل  -قَاَل  -َوتـََفرََّق النَّاُس ِىف اْلَواِدى َيْسَتِظلُّوَن بِالشََّجِر  -قَاَل  -َسيـْ

َقْظُت َوُهَو َقاِئٌم َعَلى رَْأِسى ِإنَّ َرُجالً أَتَاِىن َوأَنَا نَائٌِم َفَأَخَذ السَّْيَف فَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه  اْستَـيـْ

ُمثَّ قَاَل ِىف الثَّانَِيِة َمْن َميْنَـُعَك . فـََلْم َأْشُعْر ِإالَّ َوالسَّْيُف َصْلًتا ِىف َيِدِه فـََقاَل ِىل َمْن َميْنَـُعَك ِمىنِّ قَاَل قـُْلُت اللَّهُ 

صلى اهللا -ُمثَّ ملَْ يـَْعِرْض لَُه َرُسوُل اللَِّه . »َها ُهَو َذا َجاِلٌس السَّْيَف فَـ   2قَاَل َفَشامَ . ِمىنِّ قَاَل قـُْلُت اللَُّه 

  رواه مسلم.- عليه وسلم

   الصبر

  }}َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  يَا {{

  اتَِّقي « اللَُّه َعْنُه قَاَل  َمرَّ النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْمرَأٍَة تـَْبِكي ِعْنَد قـَْربٍ فـََقالَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي

ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّ اللََّه َواْصِربِي قَاَلْت إِلَْيَك َعينِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصْب ِمبُِصيَبِيت وَملَْ تـَْعرِْفُه َفِقيَل َهلَا ِإنَُّه النَِّيبُّ 

ُر ِعْنَد الصَّْدَمِة َفأََتْت بَاَب النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلْم جتَِْد ِعْنَدُه بـَوَّاِبَني فـََقاَلْت ملَْ أَْعرِْفَك فـَقَ  َا الصَّبـْ اَل ِإمنَّ

  رواه البخاري »اْألُوَىل 

  َِّوَمْن يـََتَصبـَّْر ُيَصبـِّْرُه اللَُّه « قَاَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِي

رًا َوَأْوَسَع ِمْن الصَّْربِ    رواه البخاري »َوَما أُْعِطَي َأَحٌد َعطَاًء َخيـْ
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  ََِما ُيِصيُب اْلُمْؤِمَن ِمْن « َعا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ َعْن َأِيب َسِعيٍد َوَأِيب ُهَريـَْرَة أَنـَُّهَما مس

  رواه مسلم »َوَال َنَصٍب َوَال َسَقٍم َوَال َحَزٍن َحىتَّ اْهلَمِّ يـَُهمُُّه ِإالَّ ُكفَِّر ِبِه ِمْن َسيَِّئاتِهِ  3َوَصبٍ 

  َْها َزوْ  َعن « قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم : َج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَلتْ َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  متفق عليه» َما ِمْن ُمِصيَبٍة ُتِصيُب اْلُمْسِلَم ِإالَّ َكفََّر اللَُّه ِ�َا َعْنُه َحىتَّ الشَّوَْكِة ُيَشاُكَها

  ٌَر َولَْيَس َذاَك « َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْن ُصَهْيٍب قَاَل قَال َعَجًبا ِألَْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ أَْمَرُه ُكلَُّه َخيـْ

رًا لَُه َوِإْن َأَصابـَْتُه َضرَّاُء َصبَـَر َفَكانَ    رواه مسلم »رًا َلهُ َخيْـ  ِألََحٍد ِإالَّ لِْلُمْؤِمِن ِإْن َأَصابـَْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخيـْ

  َرواه  . »َمْن يُرِِد اهللاُ ِبِه َخْرياً ُيِصْب ِمْنهُ «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

  البخاري

  ََما « َدَخَل َعَلى أُمِّ السَّاِئِب َأْو أُمِّ اْلُمَسيَِّب فـََقالَ  َعْن َجابر ْبُن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم

قَاَلْت احلُْمَّى َال بَاَرَك اللَُّه ِفيَها فـََقاَل َال َتُسيبِّ احلُْمَّى فَِإنـََّها  4َلِك يَا أُمَّ السَّاِئِب َأْو يَا أُمَّ اْلُمَسيَِّب تـَُزْفزِِفنيَ 

  رواه مسلم »َما يُْذِهُب اْلِكُري َخَبَث احلَِْديدِ ُتْذِهُب َخطَايَا َبِين آَدَم كَ 

  ٍَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يُوَعُك َوْعًكا َشِديًدا َفَمِسْسُتُه « قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعود

ًكا َشِديًدا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَجْل ِإينِّ بَِيِدي فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه إِنََّك لَُتوَعُك َوعْ 

 َوَسلََّم َأَجْل ُمثَّ أُوَعُك َكَما يُوَعُك َرُجَالِن ِمْنُكْم فـَُقْلُت َذِلَك َأنَّ َلَك َأْجَرْيِن فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 

ِه َكَما َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه أًَذى َمَرٌض َفَما ِسَواُه ِإالَّ َحطَّ اللَُّه لَُه َسيَِّئاتِ  قَاَل َرُسوُل اللَّهِ 

  متفق عليه»َحتُطُّ الشََّجَرُة َوَرقـََها

  ََما ِمْن ُمْسِلٍم ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة فـَيَـُقوُل « ْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ َعْن أُمِّ َسَلَمَة أَنـََّها قَاَلْت مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعل

َها ِإالَّ َأْخَلَف اللَُّه لَُه } ِإنَّا لِلَِّه َوِإنَّا إِلَْيِه رَاِجُعوَن { َما أََمَرُه اللَُّه  رًا ِمنـْ اللَُّهمَّ ْأُجْرِين ِيف ُمِصيَبِيت َوَأْخِلْف ِيل َخيـْ

َها رًا ِمنـْ   واه مسلمر  »َخيـْ

                                                           

  3 األمل والسقم الدائم

ترعدين من الربد    4  
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  ُِإنَّ اللََّه قَاَل ِإَذا ابـْتَـَلْيُت « َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل مسَِْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول

نَـْيهِ  ُهَما اْجلَنََّة يُرِيُد َعيـْ  لبخاريرواه ا .»َعْبِدي ِحبَِبيَبتَـْيِه َفَصبَـَر َعوَّْضُتُه ِمنـْ

  ُْعُت ُجْنَدبًا، يـَُقول َنَما النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َميِْشي ِإْذ َأَصابَُه َحَجٌر، فـََعثـََر، : َعِن اَألْسَوِد ْبِن قـَْيٍس، مسَِ بـَيـْ

  :َفَدِمَيْت ِإْصبَـُعُه، فـََقالَ 

 متفق عليه» ا َلِقيتِ َوِيف َسِبيِل اللَِّه مَ ... َهْل أَْنِت ِإالَّ ِإْصَبٌع َدِميِت «

  ُر ِضَياٌء «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َماِلٍك اَألْشَعرِىِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه   رواه مسلم .»َوالصَّبـْ

  النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َعْن َحيَْىي ْبِن َوثَّاٍب، َعْن َشْيٍخ، ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أُرَاُه، َعِن

ْسِلِم الَِّذي َال ُخيَاِلُط النَّاَس وَ «: َوَسلََّم قَالَ 
ُ
ٌر ِمَن امل ْسِلُم ِإَذا َكاَن ُخيَاِلُط النَّاَس َوَيْصِربُ َعَلى أََذاُهْم َخيـْ

ُ
َال امل

  رواه الرتمذي.حديث صحيح» َيْصِربُ َعَلى أََذاُهمْ 

  ِإنَّ ِعَظَم اجلَْزَاِء « : -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ  -رضي اهللا عنه  - َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك

» السُّْخط  َمَع ِعَظِم اْلَبَالِء، َوِإنَّ اهللاَ ِإَذا َأَحبَّ قـَْوًما ابـَْتَالُهْم، َفَمْن َرِضَي فـََلُه الرَِّضا، َوَمْن َسِخَط فـََلهُ , 

  رواه الرتمذي.صحيححديث 

  و كظم الغيظ اْلِحْلم

  }} َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاسِ  {{

  ِِإنَّ ِفيَك َخْصَلتَـْنيِ حيُِبـُُّهَما اللَُّه اْحلِْلُم « : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْألََشجِّ َأَشجِّ َعْبِد اْلَقْيس

  رواه مسلم »َواْألَنَاةُ 

  ََا الشَِّديُد «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال لَْيَس الشَِّديُد بِالصَُّرَعِة، ِإمنَّ

  متفق عليه» الَِّذي َميِْلُك نـَْفَسُه ِعْنَد الَغَضبِ 

  َاْسَتبَّ َرُجَالِن ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََغِضَب َأَحُدُمهَا، فَاْشَتدَّ َغَضُبُه  :عن ُسَلْيَمان ْبُن ُصَرٍد، قَال

َعْنُه الَِّذي ِإينِّ َألَْعَلُم َكِلَمًة، َلْو َقاَهلَا َلَذَهَب «: فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َحىتَّ انـْتَـَفَخ َوْجُهُه َوتـََغيـَّرَ 
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متفق  »تـََعوَّْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ «: َفاْنطََلَق إِلَْيِه الرَُّجُل َفَأْخبَـَرُه ِبَقْوِل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَالَ » جيَِدُ 

  عليه

  ََعلِّْمِين َشْيًئا َوَال ُتْكِثْر َعَليَّ َلَعلِّي أَِعيِه، : ْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعلَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَال

  رواه الرتمذي.حديث صحيح» َال تـَْغَضبْ «: ، فـََردََّد َذِلَك ِمرَارًا ُكلُّ َذِلَك يـَُقولُ » َال تـَْغَضبْ «: قَالَ 

  األمانة

  }} َؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَلى َأْهِلَهاِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُـ  {{                 

  ِإَذا ُضيـَِّعْت اْألََمانَُة فَانـَْتِظْر «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

  رواه البخاري »ِإَذا ُأْسِنَد اْألَْمُر ِإَىل َغْريِ َأْهِلِه فَانـَْتِظْر السَّاَعةَ السَّاَعَة قَاَل َكْيَف ِإَضاَعتـَُها يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل 

  ِإنَّ ِمْن أَْعَظِم اَألَمانَِة ِعْنَد اللَِّه «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِىَّ يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  رواه مسلم »َىل اْمرَأَتِِه َوتـُْفِضى إِلَْيِه ُمثَّ يـَْنُشُر ِسرََّها يـَْوَم اْلِقَياَمِة الرَُّجَل يـُْفِضى إِ 

  ِإالَّ قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم  - َما َخطَبَـَنا َرُسوُل اِهللا «: قَالَ  -رضي اهللا عنه  - َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك :

  رواه أمحد.حديث صحيح» َلهُ َال ِإميَاَن ِلَمْن َال أََمانََة لَُه، َوَال ِديَن ِلَمْن َال َعْهَد 

  ََوَال َختُْن َمْن َخاَنَك , أَدِّ اْألََمانََة ِإَىل َمِن ائْـَتَمَنَك « : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال «

  رواه الرتمذي.حديث صحيح

  َِصْدُق احلَِْديِث «   : ا بـََلَغ ِبَك َما نـََرى؟ يُرِيُدوَن اْلَفْضَل فـََقاَل لُْقَمانُ مَ : َماِلٌك؛ أَنَُّه بـََلَغُه أَنَُّه ِقيَل لُِلْقَمان

 .املوطأ» َوأََداُء اْألََمانَِة َوتـَْرُك َماَال يـَْعنِيِين 

  

  

  

  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 33 

  فضل اإلنفاق في سبيل اهللا

َبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ  {{ َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة َأنـْ

  }} ُسْنبُـَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ 

  ََّما ِمْن يـَْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن  «:ُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى الل

  متفق عليه» يـَْنزَِالِن فـَيَـُقوُل َأَحُدُمهَا اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا َويـَُقوُل اْآلَخُر اللَُّهمَّ أَْعِط ممُِْسًكا تـََلًفا

  أَْنِفْق يَا اْبَن آَدَم أُْنِفْق  «:اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل قَاَل اللَُّه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي

  رواه البخاري» َعَلْيكَ 

   ََسلََّم ِيف َأْضًحى َأْو ِفْطٍر ِإَىل َعْن  َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َخرََج َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه و

أَيـَُّها النَّاُس َتَصدَُّقوا َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء فـََقاَل يَا « :اْلُمَصلَّى ُمثَّ اْنَصَرَف فـََوَعَظ النَّاَس َوأََمَرُهْم بِالصََّدَقِة فـََقاَل 

ْقَن فَِإينِّ رَأَيـُْتُكنَّ َأْكثـََر أَهْ  ِل النَّاِر فـَُقْلَن َوِمبَ َذِلَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل ُتْكِثْرَن اللَّْعَن َوَتْكُفْرَن َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ

لنَِّساِء ُمثَّ اْلَعِشَري َما رَأَْيُت ِمْن نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب لُِلبِّ الرَُّجِل اْحلَازِِم ِمْن ِإْحَداُكنَّ يَا َمْعَشَر ا

يـَْنُب َصاَر ِإَىل َمْنزِلِِه َجاَءْت زَيـَْنُب اْمرَأَُة اْبِن َمْسُعوٍد َتْسَتْأِذُن َعَلْيِه َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َهِذِه زَ اْنَصَرَف فـََلمَّا 

اللَِّه ِإنََّك أََمْرَت اْليَـْوَم  فـََقاَل َأيُّ الزَّيَاِنِب َفِقيَل اْمَرأَُة اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل نـََعْم اْئَذنُوا َهلَا َفأُِذَن َهلَا قَاَلْت يَا َنِيبَّ 

 َمْن َتَصدَّْقُت ِبِه بِالصََّدَقِة وََكاَن ِعْنِدي ُحِليٌّ ِيل َفَأَرْدُت َأْن أََتَصدََّق بِِه فـََزَعَم اْبُن َمْسُعوٍد أَنَُّه َوَوَلَدُه َأَحقُّ 

 »اْبُن َمْسُعوٍد َزْوُجِك َوَوَلُدِك َأَحقُّ َمْن َتَصدَّْقِت ِبِه َعَلْيِهمْ َعَلْيِهْم فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َصَدَق 

  رواه البخاري

  َمْن َتَصدََّق ِبَعْدِل َمتَْرٍة ِمْن  « :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

َأَحدُُكْم فـَُلوَُّه  يـَْقَبُل اللَُّه ِإالَّ الطَّيَِّب َوِإنَّ اللََّه يـَتَـَقبـَُّلَها بَِيِميِنِه ُمثَّ يـَُربِّيَها ِلَصاِحِبِه َكَما يـَُريبِّ َكْسٍب طَيٍِّب َوَال 

  رواه البخاري» َحىتَّ َتُكوَن ِمْثَل اْجلََبلِ 

  ْرواه مسلم» َما نـََقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل «ِه َوَسلََّم قَاَل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلي  



 

 34 

  ََمْن أَنـَْفَق نـََفَقًة ِيف َسِبيِل اِهللا  «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن ُخَرميِْ ْبِن َفاِتٍك اْألََسِديِّ قَال

 .لنسائيسنن ا.حديث صحيح» ُكِتَبْت ِبَسْبِعِماَئِة ِضْعفٍ 

   الصدقة في سبيل اهللا

ِقيَن َواْلُمصَّدِّقَاِت َوَأقْـَرُضوا اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكرِيمٌ  {{   }} ِإنَّ اْلُمصَّدِّ

  َيـَُقوُل اْبُن «: َأْهلَاُكُم التََّكاثـُُر، قَالَ : أَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يـَْقرَأُ : َعْن ُمَطرٍِّف، َعْن أَبِيِه، قَال  

ْيَت، َأْو لَِبْسَت َفأَبـَْلْيَت، َأْو َوَهْل َلَك، يَا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإالَّ َما َأَكْلَت َفأَفـْنَـ : َماِيل، َماِيل، قَالَ : آَدمَ 

  رواه مسلم» َتَصدَّْقَت َفَأْمَضْيَت؟ 

  َُر الصََّدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغًىن َواْبَدْأ ِمبَْن  «: َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعْن َأِيب ُهَريـَْرة َخيـْ

  رواه البخاري»تـَُعولُ 

  ِّاتـَُّقوا النَّاَر ُمثَّ أَْعَرَض َوَأَشاَح ُمثَّ قَاَل اتـَُّقوا النَّاَر ُمثَّ  « :ْبِن َحامتٍِ قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َعِدي

َها ُمثَّ قَاَل اتـَُّقوا النَّاَر َولَ  رواه » ْو ِبِشقِّ َمتَْرٍة َفَمْن ملَْ جيَِْد فَِبَكِلَمٍة طَيَِّبةٍ أَْعَرَض َوَأَشاَح َثَالثًا َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه يـَْنظُُر إِلَيـْ

  البخاري

  ُّالصََّدَقِة أَْعَظُم فـََقالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل أََتى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأي:» 

ا َصِحيٌح َشِحيٌح َختَْشى اْلَفْقَر َوتَْأُمُل اْلِغَىن َوَال ُمتِْهَل َحىتَّ ِإَذا بـََلَغْت اْحلُْلُقوَم قـُْلَت لُِفَالٍن َكذَ  َأْن َتَصدََّق َوأَْنتَ 

  متفق عليه» َولُِفَالٍن َكَذا َأَال َوَقْد َكاَن لُِفَالنٍ 

  َجاَء أَبُو طَْلَحَة ِإَىل َرُسوِل } وا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِبُّوَن َلْن تـََنالُ { َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َلمَّا نـَزََلْت

َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا { اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه يـَُقوُل اللَُّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل ِيف ِكَتابِِه 

  }حتُِبُّوَن  ِممَّا

  َُّرَحاَء قَاَل وََكاَنْت َحِديَقًة َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسل َم َيْدُخُلَها َوَيْسَتِظلُّ ِ�َا َوِإنَّ َأَحبَّ أَْمَواِيل ِإَيلَّ بـَيـْ

ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَْرُجو ِبرَُّه َوُذْخرَُه َفَضْعَها َأْي َرُسوَل َوَيْشَرُب ِمْن َماِئَها َفِهَي ِإَىل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوِإَىل َرُسولِِه َصلَّ 
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َبْخ يَا أَبَا طَْلَحَة َذِلَك َماٌل رَاِبٌح قَِبْلَناُه ِمْنَك  « :اللَِّه َحْيُث أَرَاَك اللَُّه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  رواه البخاري» َك َفاْجَعْلُه ِيف اْألَقـَْرِبَني فـََتَصدََّق ِبِه أَبُو طَْلَحَة َعَلى َذِوي َرِمحِهِ َوَرَدْدنَاُه َعَليْ 

  َها تُِلَتْت نـَْفُسَها  «: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ ) نـَْفَسَها(َأنَّ َرُجًال قَاَل لِلنَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ أُمِّي افـْ

َها قَاَل َوأَ    رواه البخاري» نـََعمْ  «ظُنـَُّها َلْو َتَكلََّمْت َتَصدََّقْت فـََهْل َهلَا َأْجٌر ِإْن َتَصدَّْقُت َعنـْ

  َاللَِّه َفَمْن  َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصَدَقٌة فـََقاُلوا يَا َنِيبَّ  «: َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

َفُع نـَْفَسُه َويـََتَصدَُّق قَاُلوا فَِإْن ملَْ جيَِْد قَاَل يُِعُني َذا اْحلَاَجةِ  اْلَمْلُهوَف قَاُلوا فَِإْن َملْ  ملَْ جيَِْد قَاَل يـَْعَمُل بَِيِدِه فـَيَـنـْ

  رواه البخاري» ُه َصَدَقةٌ جيَِْد قَاَل فـَْليَـْعَمْل بِاْلَمْعُروِف َوْلُيْمِسْك َعْن الشَّرِّ فَِإنـََّها لَ 

  َُهَما قَال َخرََج النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ِعيٍد، َفَصلَّى رَْكَعتَـْنيِ، ملَْ ُيَصلِّ «: َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ْرأَُة َتَصدَُّق ِخبُْرِصَها َوِسَخاِ�َاقـَْبُل َوَال بـَْعُد، ُمثَّ أََتى النَِّساَء، َفَأَمَرُهنَّ بِالصََّدَقِة، فَ 
َ
  متفق عليه »5َجَعَلِت امل

  ََجاَء نَاٌس ِمَن اْألَْعرَاِب ِإَىل َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِهِم الصُّوُف فـَرََأى : َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اِهللا، قَال

ُهْم  ُمثَّ : قَالَ . َحاَجٌة، َفَحثَّ النَّاَس َعَلى الصََّدَقِة، َفأَْبطَُئوا َعْنُه َحىتَّ رُِئَي َذِلَك ِيف َوْجِههِ ُسوَء َحاِهلِْم َقْد َأَصابـَتـْ

َرُسوُل   َوْجِهِه، فـََقالَ ِإنَّ َرُجًال ِمَن اْألَْنَصاِر َجاَء ِبُصرٍَّة ِمْن َورٍِق، ُمثَّ َجاَء آَخُر، ُمثَّ تـََتابـَُعوا َحىتَّ ُعِرَف السُُّروُر ِيف 

ْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة، فـَُعِمَل ِ�َا بـَْعَدُه، ُكِتَب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل «: اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َمْن َسنَّ ِيف اْإلِ

ْسَالِم ُسنًَّة َسيَِّئًة، فَـ  ُعِمَل ِ�َا بـَْعَدُه، ُكِتَب َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن ِ�َا، َوَال يـَنـُْقُص ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ ِيف اْإلِ

  رواه مسلم» َعِمَل ِ�َا، َوَال يـَنـُْقُص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْيءٌ 

  ََعٌة يُِظلُُّهُم اهللاُ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِيف ِظلِّ  «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال ِه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ َسبـْ

  متفق عليه .خمتصر» َوَرُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحىتَّ َال تـَْعَلَم ِمشَالُُه َما َصنَـَعْت َميِيُنهُ ...

  ُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثالَثٍَة ِإَذا َماَت اِإلْنَساُن انـَْقَطَع َعنْ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

 رواه مسلم .»ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة َأْو ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع بِِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلُه 

  مسلمرواه  .»َوالصََّدَقُة بـُْرَهاٌن «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َماِلٍك اَألْشَعرِىِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  
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  َأَال أَُدلَُّك َعَلى  «:-صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَل ِيل َرُسوُل اِهللا : قَالَ  -رضي اهللا عنه  -َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل

ْريِ؟  ِطيَئَة َكَما يُْطِفُئ اْلَماُء النَّارَ , أَبـَْواِب اخلَْ  الرتمذيرواه . .حديث صحيح» الصَّْوُم ُجنٌَّة  َوالصََّدَقُة ُتْطِفُئ اخلَْ

  ِِِّّإنَّ  «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ  -رضي اهللا عنه  -َعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر الضَّيب

  رواه الرتمذي.حديث صحيح» َوِصَلٌة , َصَدَقٌة , َوَعَلى ِذي اْلَقرَابَِة اثـْنََتاِن , الصََّدَقَة َعَلى اْلِمْسِكِني َصَدَقٌة 

  ََكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَْأُمُر بِالصََّدَقِة، فـَيَـْنطَِلُق َأَحُدنَا يـََتَحاَمُل َحىتَّ «: ِيب َمْسُعوٍد، قَالَ َعْن أ

، َوِإنَّ ِألََحِدِهُم اْليَـْوَم ِماَئَة أَْلفٍ    رواه ابن ماجة. حديث صحيح .  »جيَِيَء بِاْلُمدِّ

  كل معروف صدقة

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ {{          }} َوافْـَعُلوا اْلَخيـْ

  ََعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصَدَقٌة فـََقاُلوا يَا َنِيبَّ اللَِّه  «: َعْن َأِيب ُموَسى اْألَْشَعرِيِّ َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

َفُع نـَْفَسُه َويـََتَصدَُّق قَالُوا فَِإْن ملَْ جيَِْد قَاَل يُِعُني َذا احلَْ  اَجِة اْلَمْلُهوَف قَاُلوا َفَمْن ملَْ جيَِْد قَاَل يـَْعَمُل بَِيِدِه فـَيَـنـْ

  رواه البخاري» ْلَمْعُروِف َوْلُيْمِسْك َعْن الشَّرِّ فَِإنـََّها لَُه َصَدَقةٌ فَِإْن ملَْ جيَِْد قَاَل فـَْليَـْعَمْل بِا

  ِّيَا  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاُلوا لِلنَِّىبِّ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ َأنَّ نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب النَِّىب

ثُوِر بِاُألُجوِر ُيصَ  لُّوَن َكَما ُنَصلِّى َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم َويـََتَصدَُّقوَن ِبُفُضوِل َرُسوَل اللَِّه َذَهَب أَْهُل الدُّ

 َأَولَْيَس َقْد َجَعَل اللَُّه َلُكْم َما َتصَّدَُّقوَن ِإنَّ ِبُكلِّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة وَُكلِّ َتْكِبريٍَة َصَدَقٌة وَُكلِّ « قَاَل . أَْمَواهلِِمْ 

تـَْهِليَلٍة َصَدَقٌة َوأَْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصَدَقٌة َونـَْهٌى َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقٌة َوِىف ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقٌة  َحتِْميَدٍة َصَدَقٌة وَُكلِّ 

ٍم َأَكاَن أَرَأَيـُْتْم َلْو َوَضَعَها ِىف َحرَا« قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه أَيَْأِتى َأَحُدنَا َشْهَوتَُه َوَيُكوُن لَُه ِفيَها َأْجٌر قَاَل . »

  متفق عليه.»َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِىف احلََْالِل َكاَن لَُه َأْجٌر 

  َُكلُّ ُسَالَمى ِمْن النَّاِس َعَلْيِه   «:َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم

َها َأْو َقٌة ُكلَّ يـَْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّْمُس يـَْعِدُل بـَْنيَ اِالثـْنَـْنيِ َصَدَقٌة َويُِعُني الرَُّجَل َعَلى َدابَِّتِه فـََيْحمِ َصدَ  ُل َعَليـْ

َها َمَتاَعُه َصَدَقٌة َواْلَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة وَُكلُّ ُخْطَوٍة َخيْطُوَها ِإَىل الصَّ  َالِة َصَدَقٌة َوُميِيُط اْألََذى َعْن يـَْرَفُع َعَليـْ

  رواه البخاري» الطَّرِيِق َصَدَقةٌ 
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  َُكلُّ ُسَالَمى َعَلْيِه َصَدَقٌة، ُكلَّ يـَْوٍم، «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَال

َها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َوالَكِلَمُة الطَّيَِّبُة، وَُكلُّ َخْطَوٍة َميِْشيَها إِ يُِعُني الرَُّجَل ِيف َدابَِّتهِ  َها، أَْو يـَْرَفُع َعَليـْ َىل ، ُحيَاِمُلُه َعَليـْ

  رواه البخاري» الصََّالِة َصَدَقٌة، َوَدلُّ الطَّرِيِق َصَدَقةٌ 

 ِإنَُّه ُخِلَق ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن َبِين آَدَم َعَلى « : ْيِه َوَسلََّم قَالَ ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ : َعْن  َعاِئَشَة قالت

َد اللََّه َوَهلََّل اللََّه َوَسبََّح اللََّه َواْستَـْغَفرَ  اللََّه َوَعَزَل َحَجرًا َعْن  ِستَِّني َوَثَالِث ِمائَِة َمْفِصٍل َفَمْن َكبـََّر اللََّه َومحَِ

َشوَْكًة أَْو َعْظًما َعْن َطرِيِق النَّاِس َوأََمَر ِمبَْعُروٍف َأْو نـََهى َعْن ُمْنَكٍر َعَدَد تِْلَك السِّتَِّني َطرِيِق النَّاِس أَْو 

  رواه مسلم» َوالثََّالِث ِماَئِة السَُّالَمى فَِإنَُّه َميِْشي يـَْوَمِئٍذ َوَقْد َزْحزََح نـَْفَسُه َعْن النَّارِ 

  َُّهَما َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الل متفق  »ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقةٌ   «ِه َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  عليه

  ََوأَْمُرَك تـََبسُُّمَك ِيف َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة، «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب َذرٍّ قَال

ْنَكِر َصَدَقٌة، َوِإْرَشاُدَك الرَُّجَل ِيف أَْرِض الضََّالِل َلَك َصَدَقٌة، َوَبَصُرَك لِ 
ُ
ْعُروِف َونـَْهُيَك َعِن امل

َ
لرَُّجِل بِامل

، َوِإفـْرَاُغَك ِمْن َدْلِوَك الرَِّديِء الَبَصِر َلَك َصَدَقٌة، َوِإَماطَُتَك اَحلَجَر َوالشَّوَْكَة َوالَعْظَم َعِن الطَّرِيِق َلَك َصَدَقةٌ 

  .رواه الرتمذي.حديث صحيح » ِيف َدْلِو َأِخيَك َلَك َصَدَقةٌ 

   الصدق

  }} يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ  {{                   

  ٍُرُق َوْجُهُه ِمَن : فـََلمَّا َسلَّْمُت َعَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : قَاَل َكْعُب ْبُن َماِلك َوُهَو يـَبـْ

أَِمْن ِعْنِدَك؟ يَا َرُسوَل اِهللا أَْم : قَاَل فـَُقْلتُ » أَْبِشْر ِخبَْريِ يـَْوٍم َمرَّ َعَلْيَك ُمْنُذ َوَلَدْتَك أُمُّكَ «: السُُّروِر َويـَُقولُ 

وََكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا ُسرَّ اْستَـَناَر َوْجُهُه،  » َال، َبْل ِمْن ِعْنِد اهللاِ «: ِمْن ِعْنِد اِهللا فـََقالَ 

يَا َرُسوَل اِهللا ِإنَّ ِمْن : تُ فـََلمَّا َجَلْسُت بـَْنيَ َيَدْيِه قـُلْ : وَُكنَّا نـَْعِرُف َذِلَك، قَالَ : َكَأنَّ َوْجَهُه ِقْطَعُة َقَمٍر، قَالَ 

اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه  تـَْوَبِيت َأْن َأْخنَِلَع ِمْن َماِيل َصَدَقًة ِإَىل اِهللا َوِإَىل َرُسولِِه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َرُسولُ 

: فَِإينِّ أُْمِسُك َسْهِمَي الَِّذي ِخبَْيبَـَر، قَالَ : ْلتُ فـَقُ : قَالَ » أَْمِسْك بـَْعَض َماِلَك، فـَُهَو َخيـٌْر َلكَ «: َوَسلَّمَ 
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َا َأْجنَاِين بِالصِّْدِق، َوِإنَّ ِمْن تـَْوَبِيت َأْن َال ُأَحدَِّث ِإالَّ ِصْدقًا َما بَ : َوقـُْلتُ  : ِقيُت، قَالَ يَا َرُسوَل اِهللا ِإنَّ اَهللا ِإمنَّ

ْسِلِمَني أَْبَالُه اهللاُ ِيف ِصْدِق احلَِْديِث، ُمْنُذ ذََكْرُت َذِلَك ِلَرُسوِل اِهللا َصلَّى فـََواِهللا َما َعِلْمُت َأنَّ َأَحًدا ِمَن اْلمُ 

قـُْلُت َذِلَك ِلَرُسوِل اِهللا اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَىل يـَْوِمي َهَذا، َأْحَسَن ِممَّا أَْبَالِين اهللاُ بِِه، َواِهللا َما تـََعمَّْدُت َكِذبًَة ُمْنُذ 

: َفأَنـَْزَل اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ : ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَىل يـَْوِمي َهَذا، َوِإينِّ َألَْرُجو َأْن َحيَْفَظِين اهللاُ ِفيَما بَِقَي، قَالَ َصلَّ 

َرِة ِمْن بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َلَقْد تَاَب اهللاُ َعَلى النَِّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْنَصاِر الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه ِيف َساَعِة اْلُعسْ {

ُهْم ُمثَّ تَاَب َعَلْيِهْم، ِإنَُّه ِ�ِْم َرُءوٌف َرِحيٌم، َوَعَلى الثََّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّ ِإذَ  ا َضاَقْت َعَلْيِهِم َفرِيٍق ِمنـْ

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا وَُكونُوا َمَع {: بـََلغَ َحىتَّ } اْألَْرُض ِمبَا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنـُْفُسُهمْ 

َواِهللا َما أَنـَْعَم اهللاُ َعَليَّ ِمْن نِْعَمٍة َقطُّ، بـَْعَد ِإْذ َهَداِين اهللاُ : ، قَاَل َكْعبٌ ] 119: التوبة[} الصَّاِدِقنيَ 

اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأْن َال َأُكوَن َكَذبـُْتُه َفَأْهِلَك َكَما ِلْإلِْسَالِم، أَْعَظَم ِيف نـَْفِسي، ِمْن ِصْدِقي َرُسوَل 

: َوقَاَل اهللاُ . َهَلَك الَِّذيَن َكَذبُوا، ِإنَّ اَهللا قَاَل لِلَِّذيَن َكَذبُوا، ِحَني أَنـَْزَل اْلَوْحَي، َشرَّ َما قَاَل ِألََحدٍ 

ُهْم، ِإنـَُّهْم رِْجٌس، َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َسَيْحِلُفوَن بِاِهللا َلُكْم ِإَذا انْـ { ُهْم، َفَأْعِرُضوا َعنـْ َقَلْبُتْم إِلَْيِهْم لِتـُْعِرُضوا َعنـْ

ُهْم، فَِإنَّ اَهللا َال يـَرْ  ُهْم، فَِإْن تـَْرَضْوا َعنـْ َضى َعِن اْلَقْوِم َجزَاًء ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن، َحيِْلُفوَن َلُكْم لِتَـْرَضْوا َعنـْ

  متفق عليه. }َفاِسِقنيَ الْ 

  ََعَلْيُكْم بِالصِّْدِق فَِإنَّ الصِّْدَق  « :قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد قَال

» ُدُق َويـََتَحرَّى الصِّْدَق َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اللَِّه يـَْهِدي ِإَىل اْلِربِّ َوِإنَّ اْلِربَّ يـَْهِدي ِإَىل اْجلَنَِّة َوَما يـَزَاُل الرَُّجُل َيصْ 

  خمتصر رواه مسلم

  ِّاْلبَـيـَِّعاِن بِاْخلَِياِر َما ملَْ يـَتَـَفرَّقَا فَِإْن َصَدقَا « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم َعِن النَِّىب

  متفق عليه .»َوِإْن َكَذبَا وََكَتَما حمَُِقْت بـَرََكُة بـَْيِعِهَما َوبـَيـََّنا بُورَِك َهلَُما ِىف بـَْيِعِهَما 

  ََما َحِفْظَت ِمْن َرُسوِل اِهللا : - رضي اهللا عنهما  -قـُْلُت لِْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ : َعْن َأِيب احلَْْورَاِء السَّْعِديِّ َقال

دَْع َما يَرِيُبَك ِإَىل َما َال  «: اهللا عليه وسلمَحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اِهللا صلى : قَالَ , صلى اهللا عليه وسلم؟ 

  رواه الرتمذي.حديث صحيح» َوِإنَّ اْلَكِذَب رِيَبةٌ , يَرِيُبَك  فَِإنَّ الصِّْدَق طَُمأنِيَنٌة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َوُق التَّاِجُر الصَّدُ  «: قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ رضي اهللا عنه قَال

يِقَني َوالشَُّهَداِء , اْألَِمُني    رواه الرتمذي. حديث صحيح» َمَع النَِّبيَِّني َوالصِّدِّ

  َِصْدُق احلَِْديِث « : َما بـََلَغ ِبَك َما نـََرى؟ يُرِيُدوَن اْلَفْضَل فـََقاَل لُْقَمانُ : َماِلٌك؛ أَنَُّه بـََلَغُه أَنَُّه ِقيَل لُِلْقَمان

  املوطأ »َوتـَْرُك َماَال يـَْعنِيِين  َوأََداُء اْألََمانَةِ 

  إصالح ذات البين

َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصَالٍح بـَْيَن النَّاسِ   {{                      }} َال َخيـْ

  ْلَْيَس اْلَكذَّاُب الَِّذي  «: َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ مسَِْعُت : َعْن أُمِّ ُكْلُثوٍم بِْنِت ُعْقَبَة قَاَلت

رًا َأْو يـَُقوُل َخيـْرًا) بِالَِّذي(   .رواه البخاري »ُيْصِلُح بـَْنيَ النَّاِس فـَيَـْنِمي َخيـْ

  ْرَداِء ، قَاَل َأالَ ُأْخِربُُكْم بِأَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصَِّياِم « : قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َأِيب الدَّ

ِإْصَالُح َذاِت اْلبَـْنيِ ، َوَفَساُد َذاِت اْلبَـْنيِ : بـََلى ، يَا َرُسوَل اِهللا قَاَل : َوالصََّالِة َوالصََّدَقِة ؟ قَاُلوا 

  .حديث صحيح.»اْحلَالَِقةُ 

  حسن الظن اهللا

  }}       َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَـْنُتْم ِبَربُِّكمْ   {{                   

  َأَنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِيب، : قَاَل اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ « : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَال

لَُّه أَفـْرَُح بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِمْن َأَحدُِكْم جيَُِد َضالََّتُه بِاْلَفَالِة، َوَمْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِشبـْرًا، َوأَنَا َمَعُه َحْيُث َيْذُكُرِين، َواِهللا لَ 

َبَل ِإَيلَّ َميْشِ  » إِلَْيِه أَُهْرِوُل  ي، أَقـْبَـْلتُ تـََقرَّْبُت إِلَْيِه ِذرَاًعا، َوَمْن تـََقرََّب ِإَيلَّ ِذرَاًعا، تـََقرَّْبُت إِلَْيِه بَاًعا، َوِإَذا أَقـْ

  متفق عليه

  ْتِِه بَِثَالثَِة أَيَّاٍم يـَُقولُ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه اْألَْنَصارِيِّ قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قـَْبَل َمو :

 رواه مسلم» بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َال َميُوَتنَّ َأَحدُُكْم ِإالَّ َوُهَو ُحيِْسُن الظَّنَّ «
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  صنائع المعروف تقي مصارع السوء

َوَلمَّا َوَرَد ) 22(َوَلمَّا تـََوجََّه تِْلَقاَء َمْدَيَن قَاَل َعَسى رَبِّي َأْن يـَْهِديَِني َسَواَء السَِّبيِل  {{

ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرَأتـَْيِن َتُذوَداِن قَاَل َما َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد 

َفَسَقى َلُهَما ثُمَّ ) 23(َخْطُبُكَما قَاَلَتا َال َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوَأبُونَا َشْيٌخ َكِبيٌر 

َزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر  َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما ) 24(تـََولَّى ِإَلى الظِّلِّ فـََقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأنـْ

َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجزَِيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا فـََلمَّا َجاَءُه 

 }} )25(َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص قَاَل َال َتَخْف َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن 

  ََنَما َثَالثَُة نـََفٍر يـََتَمشَّْوَن َأَخَذُهُم « : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَال بـَيـْ

اْنطَبَـَقْت َعَلْيِهْم، فـََقاَل اْلَمَطُر، َفَأَوْوا ِإَىل َغاٍر ِيف َجَبٍل، فَاْحنَطَّْت َعَلى َفِم َغارِِهْم َصْخَرٌة ِمَن اْجلََبِل، فَ 

َقاَل اْنظُُروا أَْعَماًال َعِمْلُتُموَها َصاِحلًَة لِلَِّه، فَاْدُعوا اَهللا تـََعاَىل ِ�َا، َلَعلَّ اَهللا يـَْفُرُجَها َعْنُكْم، فَـ : بـَْعُضُهْم لِبَـْعضٍ 

َيٌة ِصَغاٌر أَْرَعى َعَلْيِهْم، فَِإَذا أََرْحُت  اللُهمَّ ِإنَُّه َكاَن ِيل َواِلَداِن َشْيَخاِن َكِبريَاِن،: َأَحُدُهمْ  َواْمرََأِيت، َوِيل ِصبـْ

َلْم آِت َحىتَّ َعَلْيِهْم، َحَلْبُت، فـََبَدْأُت ِبَواِلَديَّ، َفَسَقْيتـُُهَما قـَْبَل َبِينَّ، َوأَنَُّه نََأى ِيب َذاَت يـَْوٍم الشََّجُر، فَـ 

َفَحَلْبُت َكَما ُكْنُت َأْحُلُب، َفِجْئُت بِاحلَِْالِب، فـَُقْمُت ِعْنَد ُرُءوِسِهَما َأْكَرُه  أَْمَسْيُت، فـََوَجْدتـُُهَما َقْد نَاَما،

َيُة يـََتَضاَغْوَن ِعْنَد َقدَ  َلُهَما، َوالصِّبـْ َيَة قـَبـْ ، فـََلْم يـََزْل َذِلَك َأْن أُوِقَظُهَما ِمْن نـَْوِمِهَما، َوَأْكَرُه َأْن َأْسِقَي الصِّبـْ َميَّ

َها فـُْرَجًة، نـََرى َوَدْأبـَُهْم َحىتَّ طََلَع اْلَفْجُر، فَِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأينِّ فـََعْلُت َذِلَك اْبِتَغاَء َوْجِهَك، فَافـْرُْج لََنا ِمنْـ  َدْأِيب 

َها السََّماَء، َوقَاَل اْآلَخرُ  َها فـُْرَجًة، فـَرََأْوا ِمنـْ َها السََّماَء، فـََفرََج اهللاُ ِمنـْ إِنَُّه َكاَنْت ِيلَ ابـَْنُة َعمٍّ َأْحَبْبتـَُها  اللُهمَّ : ِمنـْ

َها نـَْفَسَها، َفأََبْت َحىتَّ آتِيَـَها ِمبِاَئِة ِديَناٍر، فـَتَ  ِعْبُت َحىتَّ َمجَْعُت َكَأَشدِّ َما حيُِبُّ الرَِّجاُل النَِّساَء، َوطََلْبُت إِلَيـْ

َها، قَاَلتْ ِماَئَة ِديَناٍر، َفِجْئتـَُها ِ�َا، فـََلمَّا َوقـَْعُت بـَْنيَ  يَا َعْبَد اِهللا اتَِّق اَهللا، َوَال تـَْفَتِح اْخلَاَمتَ ِإالَّ ِحبَقِِّه، :  رِْجَليـْ

َها فـُْرَجًة، فـََفرَ  َها، فَِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأينِّ فـََعْلُت َذِلَك اْبِتَغاَء َوْجِهَك، فَافـْرُْج لََنا ِمنـْ َج َهلُْم، َوقَاَل فـَُقْمُت َعنـْ

، فـََلمَّا َقَضى َعَمَلُه قَالَ ا: اْآلَخرُ  أَْعِطِين َحقِّي، فـََعَرْضُت َعَلْيِه : للُهمَّ ِإينِّ ُكْنُت اْسَتْأَجْرُت َأِجريًا ِبَفَرِق أَُرزٍّ
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َهللا َوَال َتْظِلْمِين َحقِّي، اتَِّق ا: فـََرَقُه فـََرِغَب َعْنُه، فـََلْم أََزْل َأْزَرُعُه َحىتَّ َمجَْعُت ِمْنُه بـََقرًا َورَِعاَءَها، َفَجاَءِين فـََقالَ 

ِإينِّ َال َأْستَـْهزُِئ ِبَك، : اتَِّق اَهللا َوَال َتْستَـْهزِْئ ِيب فـَُقْلتُ : اْذَهْب ِإَىل تِْلَك اْلبَـَقِر َورَِعاِئَها، َفُخْذَها فـََقالَ : قـُْلتُ 

ْعَلُم َأينِّ فـََعْلُت َذِلَك اْبِتَغاَء َوْجِهَك، فَافـْرُْج لََنا َما ُخْذ َذِلَك اْلبَـَقَر َورَِعاَءَها، فََأَخَذُه َفَذَهَب ِبِه، فَِإْن ُكْنَت تَـ 

  .متفق عليه» بَِقَي، فـََفرََج اهللاُ َما بَِقيَ 

   قضاء حوائج المسلمينفضل 

ًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا {{ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيـْ ُموا ِألَنـْ   }}  َوَما تـَُقدِّ

  ْيَا أُمَّ ُفَالٍن اْنظُرِى « أََنٍس َأنَّ اْمرَأًَة َكاَن ِىف َعْقِلَها َشْىٌء فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِىل إِلَْيَك َحاَجًة فـََقاَل  َعن

» ْن َحاَجِتَهاَفَخالَ َمَعَها ِىف بـَْعِض الطُُّرِق َحىتَّ فـََرَغْت مِ . »َأىَّ السَِّكِك ِشْئِت َحىتَّ أَْقِضَى َلِك َحاَجَتِك 

  رواه مسلم

  َنـَْيا، «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب الدُّ

نـَْيا َواْآلِخَرِة، َوَمْن نـَفََّس اهللاُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسََّر َعَلى مُ  ْعِسٍر، َيسََّر اهللاُ َعَلْيِه ِيف الدُّ

نـَْيا َواْآلِخَرِة، َواهللاُ ِيف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِيف َعْوِن َأخِ  خمتصر رواه » يِه َستَـَر ُمْسِلًما، َستَـَرُه اهللاُ ِيف الدُّ

  مسلم

  ََياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه «: ْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه ع اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ

  متفق عليه »بـَْعًضا َوَشبََّك بـَْنيَ َأَصاِبِعهِ 

  ُُهَما َأْخبَـرَُه َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللا اْلُمْسِلُم َأُخو « َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َعْن َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر َرِضَي اهللاُ َعنـْ

ْسِلٍم ُكْربًَة فـَرََّج اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َوَال ُيْسِلُمُه َوَمْن َكاَن ِيف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اهللاُ ِيف َحاَجِتِه َوَمْن فـَرََّج َعْن مُ 

  رواه البخاري» ْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـَرُه اهللاُ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ اهللاُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكرُبَاِت يـَْوِم اْلِقَياَمِة َومَ 

  ٍفـَتَـْنطَِلُق  قَاَل ِإْن َكاَنِت اْألََمُة ِمْن ِإَماِء أَْهِل اْلَمِديَنِة لََتْأُخُذ بَِيِد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ «  َعْن أََنس

 رواه البخاري» ِبِه َحْيُث َشاَءتْ 
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   فِضيَلِة الصَّْمِت َوِحْفِظ اللَِّساِن َعمَّا َال ُيْحَتاُج ِإلَْيهِ 

  }} َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ  {{               

  َلََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اللَِّه، َال يـُْلِقي ِإنَّ الَعْبَد «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

ي َهلَا بَاًال، يـَْهِوي ِ�َا ِيف َهلَا بَاًال، يـَْرفـَُعُه اللَُّه ِ�َا َدَرَجاٍت، َوِإنَّ الَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه، َال يـُْلقِ 

  متفق عليه »َجَهنَّمَ 

  َُمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر فـَْليَـُقْل « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َريـَْرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه َعْن َأِىب ه

رًا َأْو لَِيْصُمْت َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر    خمتصر متفق عليه.»َخيـْ

  اتَِّق  : ِإَذا َأْصَبَح اْبُن آَدَم فَِإنَّ اَألْعَضاَء ُكلََّها ُتَكفُِّر اللَِّساَن فـَتَـُقولُ « : قَالَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ، َرفـََعُه

َا َحنُْن ِبَك، فَِإْن اْستَـَقْمَت اْستَـَقْمَنا َوِإْن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجَنا    .رواه الرتمذي. حديث حسن » اللََّه ِفيَنا فَِإمنَّ

  ن سؤال الّناسفضل التعفف و التنزه ع

ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه َال َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اْألَْرِض َيْحَسبُـُهُم  {{

  }} اْلَجاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْلَحافًا

  َأنَّ أُنَاًسا ِمَن األَْنَصاِر َسأَُلوا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََلْم َيْسأَْلُه َأَحٌد : اخلُْدرِيَّ،عن أَبيب َسِعيٍد

ُهْم ِإالَّ أَْعطَاُه َحىتَّ نَِفَد َما ِعْنَدُه، فـََقاَل َهلُْم ِحَني نَِفَد ُكلُّ َشْيٍء أَنـَْفَق بَِيَدْيهِ  ِعْنِدي ِمْن َخْريٍ  َما َيُكنْ «: ِمنـْ

  متفق عليه خمتصر» الَ أَدَِّخْرُه َعْنُكْم، َوِإنَُّه َمْن َيْسَتِعفَّ يُِعفَُّه اللَُّه 

  ََقَة َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر؛ َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَل، َوُهَو َعَلى اْلِمْنَربِ، َوُهَو َيْذُكُر الصَّد

ٌر ِمَن اْلَيِد السُّْفَلى«: َعِن اْلَمْسأََلةِ َوالتـََّعفَُّف  » َواْلَيُد اْلُعْلَيا ِهَي اْلُمْنِفَقُة، َوالسُّْفَلى السَّائَِلةُ . اْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ

  رواه مسلم
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  ُْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول ْغُدَو َأَحدُُكْم فـََيْحِطَب َعَلى َألَْن يَـ  « :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل مسَِ

ٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل َرُجًال أَْعطَاُه َأْو َمنَـَعُه  َذِلَك فَِإنَّ اْلَيَد اْلُعْلَيا َظْهرِِه فـََيَتَصدََّق بِِه َوَيْستَـْغِينَ ِبِه ِمْن النَّاِس َخيـْ

  اه مسلمرو » أَْفَضُل ِمْن اْلَيِد السُّْفَلى َواْبَدْأ ِمبَْن تـَُعولُ 

  ََمْن يـََتَكفَُّل ِيل  «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَاَل ثـَْوبَاُن َمْوَىل َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

  .رواه النسائي» َأُل َأَحًدا َشْيًئا أَنَا َفَكاَن َال َيسْ : فـََقاَل ثـَْوبَانُ " َأْن َال َيْسَأَل َشْيًئا َوأََتَكفَُّل َلُه بِاْجلَنَِّة؟ 

  َقَاَل َرُجٌل َألََتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة   « :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

َق َعَلى َسارٍِق فـََقاَل اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َفَخرََج ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِيف َيِد َسارٍِق َفَأْصَبُحوا يـَتَ  ثُوَن ُتُصدِّ َحدَّ

َق اللَّ  ثُوَن ُتُصدِّ َلَة َعَلى زَانَِيٍة فـََقاَل َألََتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة َفَخرََج ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِيف َيَدْي زَانَِيٍة َفَأْصَبُحوا يـََتَحدَّ يـْ

ثُوَن اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َعلَ  ى زَانَِيٍة َألََتَصدََّقنَّ ِبَصَدَقٍة َفَخرََج ِبَصَدقَِتِه فـََوَضَعَها ِيف َيَدْي َغِينٍّ َفَأْصَبُحوا يـََتَحدَّ

َق َعَلى َغِينٍّ فـََقاَل اللَُّهمَّ َلَك احلَْْمُد َعَلى َسارٍِق َوَعَلى زَانَِيٍة َوَعَلى َغِينٍّ َفُأِيتَ َفِقيَل لَ  َصَدقـَُتَك  ُه أَمَّاُتُصدِّ

َوأَمَّا اْلَغِينُّ فـََلَعلَُّه يـَْعَتِربُ َعَلى َسارٍِق فـََلَعلَُّه َأْن َيْسَتِعفَّ َعْن َسرِقَِتِه َوأَمَّا الزَّانَِيُة فـََلَعلََّها َأْن َتْسَتِعفَّ َعْن زِنَاَها 

  متفق عليه »فـَيـُْنِفُق ِممَّا أَْعطَاُه اللَّهُ 

  ََسأَْلُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْعطَاِين ُمثَّ َسأَْلُتُه «اهللاُ َعْنُه قَاَل  عن َحِكيم ْبَن ِحزَاٍم َرِضي

ُه َخاَوِة نـَْفٍس بُورَِك لَ َفَأْعطَاِين ُمثَّ َسأَْلُتُه َفَأْعطَاِين ُمثَّ قَاَل يَا َحِكيُم ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه ِبسَ 

 ِمَن اْلَيِد السُّْفَلى قَاَل ِفيِه َوَمْن َأَخَذُه بِِإْشرَاِف نـَْفٍس ملَْ يـَُباَرْك لَُه ِفيِه َكالَِّذي يَْأُكُل َوَال َيْشَبُع اْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْرٌ 

نـَْيا َفَكاَن أَبُو َبْكٍر َحِكيٌم فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اِهللا َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َال أَْرزَأُ َأَحًدا بـَْعَدَك  َشْيًئا َحىتَّ أُفَارَِق الدُّ

َدَعاُه لِيـُْعِطَيُه َفَأَىب َأْن  َرِضَي اهللاُ َعْنُه َيْدُعو َحِكيًما ِإَىل اْلَعطَاِء فـََيْأَىب َأْن يـَْقبَـَلُه ِمْنُه ُمثَّ ِإنَّ ُعَمَر َرِضَي اهللاُ َعْنهُ 

ِإينِّ ُأْشِهدُُكْم يَا َمْعَشَر اْلُمْسِلِمَني َعَلى َحِكيٍم َأينِّ أَْعِرُض َعَلْيِه َحقَُّه ِمْن َهَذا يـَْقَبَل ِمْنُه َشْيًئا فـََقاَل ُعَمُر 

» َوَسلََّم َحىتَّ تـُُويفَِّ اْلَفْيِء فـََيْأَىب َأْن يَْأُخَذُه فـََلْم يـَْرزَْأ َحِكيٌم َأَحًدا ِمَن النَّاِس بـَْعَد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه 

  رواه البخاري
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  ََأَحٌد ِمْن َبِين آَدمَ (َما َأَكَل َأَحٌد  «َعِن اْلِمْقَداِم َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال (

رًا ِمْن َأْن يَْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َوِإنَّ َنِيبَّ اِهللا َداُوَد َعَلْيِه  رواه » السََّالم َكاَن يَْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدهِ طََعاًما َقطُّ َخيـْ

 البخاري

  سعة رحمة اهللا بعباده

  }} َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ  {{                              

  َِإنَّ اللََّه َخَلَق الرَّْمحََة «: َوَسلََّم يـَُقولُ مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

ًة َواِحَدًة، فـََلْو يـَْعَلُم يـَْوَم َخَلَقَها ِماَئَة َرْمحٍَة، َفَأْمَسَك ِعْنَدُه ِتْسًعا َوِتْسِعَني َرْمحًَة، َوأَْرَسَل ِيف َخْلِقِه ُكلِِّهْم َرمحَْ 

ْؤِمُن ِبُكلِّ الَِّذي ِعْنَد اللَِّه ِمَن الَكاِفُر ِبُكلِّ الَِّذي ِعْنَد اللَِّه ِمَن ال
ُ
رَّْمحَِة ملَْ يـَْيَئْس ِمَن اجلَنَِّة، َوَلْو يـَْعَلُم امل

  رواه البخاري» الَعَذاِب ملَْ يَْأَمْن ِمَن النَّارِ 

  َى اْخلَْلَق َكَتَب ِعْنَدُه فـَْوَق َعْرِشِه ِإنَّ ِإنَّ اَهللا َلمَّا َقضَ  «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

  رواه البخاري» َرْمحَِيت َسبَـَقْت َغَضِيب 

  َيَا َرُسوَل اِهللا ِإينِّ َعاجلَُْت اْمرَأًَة ِيف : َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ : َعْن َعْبِد اِهللا، قَال

َها َما ُدوَن َأْن أََمسََّها، َفأَنَا َهَذا، فَاْقِض ِيفَّ َما ِشْئَت، فـََقاَل َلُه ُعمَ أَْقَصى  َلَقْد : رُ اْلَمِديَنِة، َوِإينِّ َأَصْبُت ِمنـْ

الرَُّجُل َفاْنطََلَق،  فـََلْم يـَُردَّ النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيًئا، فـََقامَ : َستَـَرَك اهللاُ، َلْو َستَـْرَت نـَْفَسَك، قَالَ 

أَِقِم الصََّالَة َطَريفَِ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن {: َفأَتْـبَـَعُه النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجًال َدَعاُه، َوَتَال َعَلْيِه َهِذِه اْآليَةَ 

اِكرِينَ اللَّْيِل، ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك ذِْكَرى  يَا َنِيبَّ : فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْومِ ] 114: هود[} لِلذَّ

  رواه مسلم» َبْل لِلنَّاِس َكافَّةً «: اِهللا َهَذا َلُه َخاصًَّة؟ قَالَ 

 ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َسافـََر ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما َكاَن «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْن َأِيب ُموَسى

 »يـَْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا
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   والرضى بما قسم اهللاَفْضِل اْلَقَناَعِة 

َيا   {{                               نـْ نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْحَمَت رَبَِّك َنْحُن َقَسْمَنا بـَيـْ

  }} َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخرِي�ا

  َْفأَْبِشُروا َوأَمُِّلوا َما َيُسرُُّكْم، فـََواللَِّه َما الَفْقَر «: اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  الَ ق فَعِن َأنَّ َعْمَرو ْبَن َعو

َلكُ  نـَْيا، َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قـَبـْ ْم، َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأْخَشى َعَلْيُكْم َأْن تـُْبَسَط َعَلْيُكُم الدُّ

ُهمْ فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوهَ    متفق عليه» ا، َوتـُْلِهَيُكْم َكَما َأْهلَتـْ

  َقْد أَفـَْلَح َمْن َأْسَلَم َوُرزَِق  « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  رواه مسلم .»َكَفافًا َوقـَنـََّعُه اللَُّه ِمبَا آتَاُه 

  لَْيَس الِغَىن َعْن َكثْـَرِة الَعَرِض، َوَلِكنَّ الِغَىن ِغَىن «: َرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهَريْـ

  متفق عليه» النـَّْفسِ 

  ََحىتَّ َماَت، َوَما َأَكَل  6انٍ ملَْ يَْأُكِل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِخوَ «: َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

زًا ُمَرقـًَّقا َحىتَّ َماتَ    رواه البخاري» ُخبـْ

  َْها، قَاَلت َما َأَكَل آُل ُحمَمٍَّد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكَلتَـْنيِ ِيف يـَْوٍم ِإالَّ ِإْحَداُمهَا «: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  رواه البخاري» َمتْرٌ 

  ََها، قَاَلتْ َعْن ع اُء، ِإالَّ َأْن «: اِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َ
َا ُهَو التَّْمُر َوامل َنا الشَّْهُر َما نُوِقُد ِفيِه نَارًا، ِإمنَّ َكاَن يَْأِيت َعَليـْ

  رواه البخاري» نـُْؤَتى بِاللَُّحْيمِ 

  َْوَسلََّم ُمْنُذ َقِدَم اْلَمِديَنَة، ِمْن طََعاِم بـُرٍّ َثَالَث لََياٍل  َما َشِبَع آُل ُحمَمٍَّد َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ «: َعْن َعاِئَشَة، قَاَلت

  متفق عليه» تَِباًعا، َحىتَّ قُِبضَ 

  َاْبَن ُأْخِيت، ِإْن ُكنَّا لَنَـْنظُُر ِإَىل اِهلَالِل َثالَثََة أَِهلٍَّة ِيف َشْهَرْيِن، َوَما أُوِقَدْت ِيف «: َعْن َعاِئَشَة، أَنـََّها قَاَلْت لُِعْرَوة

اُء، «: اَلتْ َما َكاَن يُِعيُشُكْم؟ قَ : فـَُقْلتُ » أَبـَْياِت  َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَارٌ 
َ
اَألْسَوَداِن التَّْمُر َوامل
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، وََكانُوا َميَْنُحوَن ِإالَّ أَنَُّه َقْد َكاَن ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِجريَاٌن ِمَن األَْنَصاِر، َكاَن َهلُْم َمَناِئحُ 

  متفق عليه» ْم فـََيْسِقيَناهُ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن أَبـَْيا�ِِ 

 َميَْألُ  7لََقْد رَأَْيُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَظلُّ اْليَـْوَم يـَْلَتِوي، َما جيَُِد َدَقًال « : قَاَل النـُّْعَماَن ْبَن َبِشري

  رواه مسلم» ِبِه َبْطَنهُ 

  ََال تـُْلِحُفوا ِيف اْلَمْسأََلِة فـََواللَِّه َال َيْسأَُلِين َأَحٌد ِمْنُكْم  «لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن ُمَعاِويََة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه ص

  رواه مسلم» َشْيًئا فـَُتْخرَِج لَُه َمْسأَلَُتُه ِمينِّ َشْيًئا َوأَنَا لَُه َكارٌِه فـَيَُباَرَك لَُه ِفيَما أَْعطَْيُتهُ 

  َنَاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َحِصٍري فـََقاَم َوَقْد أَثـََّر ِيف َجْنِبِه، : ْسُعوٍد ، قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن م

نـَْيا ِإالَّ َكرَا «: يَا َرُسوَل اللَِّه َلِو اختََّْذنَا َلَك ِوطَاًء، فـََقالَ : فـَُقْلَنا نـَْيا، َما أَنَا ِيف الدُّ ِكٍب اْسَتَظلَّ َما ِيل َولِلدُّ

  رواه الرتمذي. حديث صحيح» َحتَْت َشَجَرٍة ُمثَّ رَاَح َوتـَرََكَها

  ََعْن أَبِيِه، وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة، قَال ، قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه : َعْن َسَلَمَة ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ِحمَْصٍن اَخلْطِميِّ

نـَْياَمْن «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َا ِحيَزْت لَُه الدُّ » َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمًنا ِيف ِسْربِِه ُمَعاًىف ِيف َجَسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يـَْوِمِه َفَكَأمنَّ

 حديث حسن رواه الرتمذي

  َقَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال :» 

   رواه أمحد و الرتمذي. حديث حسن »َواْرَض ِمبَا َقَسَم اللَُّه َلَك َتُكْن أَْغَىن النَّاِس  

  اإليثار

  َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئكَ   {{

  }}ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  

  َأنَّ اْمرَأًَة َجاَءْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بِبـُْرَدٍة َمْنُسوَجٍة ِفيَها َحاِشَيتـَُها «َعْن َسْهٍل َرِضَي اللَُّه َعْنُه

َها َفَأَخَذَها النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه أََتْدُروَن َما اْلبـُْرَدُة قَاُلوا الشَّْمَلُة قَاَل نـََعْم قَاَلْت َنَسْجتـَُها بَِيِدي َفِجْئُت ِألَْكُسوَكَ 
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َنا َوِإنـََّها ِإزَارُُه َفَحسَّنَـَها ُفَالٌن فـََقاَل اْكُسِنيَها َما  َها َفَخرََج إِلَيـْ َأْحَسنَـَها قَاَل اْلَقْوُم َما َعَلْيِه َوَسلََّم ُحمَْتاًجا إِلَيـْ

َها ُمثَّ َسأَْلَتُه َوَعِلْمَت أَنَُّه َال يـَُردُّ قَاَل ِإينِّ َواللَِّه َما َأْحَسْنَت لَِبَسَها النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َوَسلََّم ُحمَْتاًجا إِلَيـْ

َا َسأَْلُتُه لَِتُكوَن َكَفِين قَاَل َسْهٌل َفَكاَنْت َكَفَنهُ    رواه البخاري »َسأَْلُتُه ِألَْلَبَسُه ِإمنَّ

  ُثـَْتُه قَاَلتْ عن َعاِئَشَة، َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اهللا َجاَءْتِين اْمرَأٌَة َمَعَها ابـَْنَتاِن َتْسأَُلِين، فـََلْم جتَِْد « :  َعَلْيِه َوَسلََّم َحدَّ

َها، ُمثَّ قَاَمْت َفَخَرَجْت، َفَدَخَل النَّ  َها بـَْنيَ ابـَْنتَـيـْ َر َمتَْرٍة َواِحَدٍة، َفَأْعطَْيتـَُها فـََقَسَمتـْ َعَلْيِه  ِيبُّ َصلَّى اهللاُ ِعْنِدي َغيـْ

ثـُْتُه، فـََقالَ  رًا ِمَن النَّارِ «: َوَسلََّم َفَحدَّ رواه  »َمْن يَِلي ِمْن َهِذِه البَـَناِت َشْيًئا، َفَأْحَسَن إِلَْيِهنَّ، ُكنَّ َلُه ِستـْ

  البخاري

  فـََقاَل ِإينِّ َجمُْهوٌد َفَأْرَسَل ِإَىل بـَْعِض َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل

َك َحىتَّ قـُْلَن  ِنَسائِِه فـََقاَلْت َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما ِعْنِدي ِإالَّ َماءٌ ُمثَّ أَْرَسَل ِإَىل ُأْخَرى فـََقاَلْت ِمْثَل َذلِ 

َلَة َرِمحَُه اللَُّه فـََقاَم ُكلُُّهنَّ ِمْثَل َذِلَك َال َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما عِ  ْنِدي ِإالَّ َماٌء فـََقاَل َمْن ُيِضيُف َهَذا اللَّيـْ

 َشْيٌء قَاَلْت َال ِإالَّ َرُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر فـََقاَل أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه َفاْنطََلَق ِبِه ِإَىل َرْحِلِه فـََقاَل ِالْمرَأَتِِه َهْل ِعْنَدكِ 

َياِين قَا ُفَنا َفَأْطِفْئ السِّرَاَج َوأَرِيِه أَنَّا نَْأُكُل فَِإَذا أَْهَوى لَِيْأُكلَ ُقوُت ِصبـْ  َل فـََعلِِّليِهْم ِبَشْيٍء فَِإَذا َدَخَل َضيـْ

اللَُّه َعَلْيِه ى فـَُقوِمي ِإَىل السِّرَاِج َحىتَّ ُتْطِفِئيِه قَاَل فـََقَعُدوا َوَأَكَل الضَّْيُف فـََلمَّا َأْصَبَح َغَدا َعَلى النَِّيبِّ َصلَّ 

َلةَ    متفق عليه »َوَسلََّم فـََقاَل َقْد َعِجَب اللَُّه ِمْن َصِنيِعُكَما ِبَضْيِفُكَما اللَّيـْ

  فضل صلة الرحم

  }} َوُأوُلو اْألَْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوَلى بِبَـْعضٍ  {{

  ِإنَّ اللََّه َخَلَق اْخلَْلَق َحىتَّ ِإَذا فـَرََغ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

ُهْم قَاَمِت الرَِّحُم فـََقاَلْت َهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِمَن اْلَقِطيَعةِ  قَاَل نـََعْم أََما تـَْرَضْنيَ َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلِك َوأَْقَطَع . ِمنـْ

اقـَْرُءوا ِإْن ِشْئُتْم «  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اللَِّه ُمثَّ . »قَاَل َفَذاَك َلِك . َمْن َقَطَعِك قَاَلْت بـََلى

اللَُّه َفَأَصمَُّهْم فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِىف اَألْرِض َوتـَُقطُِّعوا أَْرَحاَمُكْم أُولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَـُهُم (

َفاُهلَاَوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم أََفَال يـََتَدبـَّ    .متفق عليه .») ُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقـْ
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  َيَا َرُسوَل اللَِّه، َأْخِربِْين ِبَعَمٍل يُْدِخُلِين اجلَنََّة، فـََقاَل : َعْن َأِيب أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُجًال قَال

فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه » أََرٌب َما َلهُ «: ُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َما َلُه َما َلُه؟ فـََقاَل رَ : الَقْومُ 

  متفق عليه »تـَْعُبُد اللََّه َال ُتْشرُِك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيُم الصَّالََة، َوتـُْؤِيت الزََّكاَة، َوَتِصُل الرَِّحمَ «: َوَسلَّمَ 

  الرَّاِمحُوَن يـَْرَمحُُهُم الرَّْمحَُن، اْرَمحُوا َمْن ِيف «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ْبِن َعْمرٍو قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه

 »َقَطَعَها َقطََعُه اللَّهُ  اَألْرِض يـَْرَمحُْكْم َمْن ِيف السََّماِء، الرَِّحُم ُشْجَنٌة ِمَن الرَّْمحَِن، َفَمْن َوَصَلَها َوَصَلُه اللَُّه َوَمنْ 

  رواه البخاري

  َِ�ِْم ِإْذ َعاَهُدوا النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأْمسَاَء، قَال ، َمَع َقِدَمْت أُمِّي َوِهَي ُمْشرَِكٌة، ِيف َعْهِد قـُرَْيٍش َوُمدَّ

نـََعْم، «: ِإنَّ أُمِّي َقِدَمْت َوِهَي رَاِغَبٌة؟ أََفَأِصُلَها؟ قَالَ : َوَسلََّم فـَُقْلتُ  اْبِنَها، فَاْستَـْفتَـْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ 

  متفق عليه »ِصِلي أُمَّكِ 

  َْبَسَط َلُه ِيف َمْن َسرَُّه َأْن يُـ «: مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَال

  متفق عليه »رِْزِقِه، َوَأْن يـُْنَسأَ لَُه ِيف أَثَرِِه، فـَْلَيِصْل َرِمحَهُ 

 ملَْ يـَْرفـَْعُه اَألْعَمُش ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَرفـََعُه َحَسٌن َوِفْطٌر : قَاَل ُسْفَيانُ  -: َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو

لَْيَس الَواِصُل بِاْلُمَكاِفِئ، َوَلِكِن الَواِصُل الَِّذي ِإَذا ُقِطَعْت َرِمحُُه «: النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعِن  -

  رواه البخاري »َوَصَلَها

  ََوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلَيِصْل  « :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

 رواه البخاري  »َرِمحَهُ 

  ََما ِمْن َذْنٍب َأْجَدُر َأْن يـَُعجَِّل اللَُّه ِلَصاِحِبِه «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب َبْكَرَة، قَال

رواه أمحد و . حديث صحيح  »نـَْيا َمَع َما يَدَِّخُر َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمَن البَـْغِي َوَقِطيَعِة الرَِّحمِ الُعُقوبََة  ِيف الدُّ 

 .الرتمذي وابن ماجة
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  حسن معاشرة الوالدين

  }} َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا {{

  يَا َرُسوَل اللَِّه، : َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ « : َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة

ُمثَّ «: ُمثَّ َمْن؟ قَالَ : قَالَ » ُمثَّ أُمُّكَ «: ُمثَّ َمْن؟ قَالَ : قَالَ » أُمُّكَ «: َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِحبُْسِن َصَحاَبِيت؟ قَالَ 

  متفق عليه» ُمثَّ أَبُوكَ «: ُمثَّ َمْن؟ قَالَ : قَالَ » أُمُّكَ 

  َقَالَ » َلَك أَبـََواِن؟«: قَاَل َرُجٌل لِلنَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُأَجاِهُد؟ قَالَ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو، قَال :

 متفق عليه» َفِفيِهَما َفَجاِهدْ «: نـََعْم، قَالَ 

  َأَلَْيَس اهللاُ يَْأُمُرَك : قَاَلْت أُمِّي« : قَاَل َأِيب : أُْنزَِلْت ِيف َأِيب أَْرَبُع آيَاٍت، قَالَ : َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، قَال

َفَكاَنْت َال تَْأُكُل . دٍ ِبِصَلِة الرَِّحِم َوِبرِّ اْلَواِلَدْيِن؟ َواِهللا َال آُكُل طََعاًما، َوال َأْشَرُب َشرَابًا، َحىتَّ َتْكُفَر ِمبَُحمَّ 

َنا {: َفأُْنزَِلتْ  -َوالطََّعاَم : َوأُرَاُه قَالَ : قَاَل ُشْعَبةُ  -َحىتَّ َيْشُجُروا َفَمَها ِبَعًصا، فـََيُصبُّوا ِفيِه الشَّرَاَب  َوَوصَّيـْ

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍ  رواه ] 15-14: لقمان[} ِمبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ {َلَغ َوقـَرَأَ َحىتَّ بَـ } اْإلِ

  اخلاري

  َبَل َرُجٌل ِإَىل َنِىبِّ اللَِّه فـََقاَل أُبَاِيُعَك َعَلى  -صلى اهللا عليه وسلم-عنَ عْبد اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل أَقـْ

َهاِد أَبـَْتِغى اَألْجَر ِمَن اللَّهِ 
« قَاَل . قَاَل نـََعْم َبْل ِكَالُمهَا. »فـََهْل ِمْن َواِلَدْيَك َأَحٌد َحىٌّ « قَاَل . اهلِْْجَرِة َواجلِْ

  رواه مسلم. »َفاْرِجْع ِإَىل َواِلَدْيَك َفَأْحِسْن ُصْحَبتَـُهَما « قَاَل . قَاَل نـََعمْ . »فـََتْبَتِغى اَألْجَر ِمَن اللَِّه 

  َِّقيَل . »َرِغَم أَنـُْفُه ُمثَّ َرِغَم أَنـُْفُه ُمثَّ َرِغَم أَنـُْفُه «  -صلى اهللا عليه وسلم-ِه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل الل

  رواه مسلم. »َمْن أَْدَرَك َواِلَدْيِه ِعْنَد اْلِكَربِ َأَحَدُمهَا َأْو ِكَلْيِهَما ُمثَّ ملَْ َيْدُخِل اْجلَنََّة « َمْن يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل 

  قَاَل ُمحَْيٌد فـََوَصَف لََنا أَبُو رَاِفٍع ِصَفَة . َكاَن ُجَرْيٌج يـَتَـَعبَُّد ِىف َصْوَمَعٍة َفَجاَءْت أُمُّهُ   «ُهَريـَْرَة أَنَُّه قَالَ  َعْن َأِىب

َحاِجِبَها ُمثَّ  أُمَُّه ِحَني َدَعْتُه َكْيَف َجَعَلْت َكفََّها فـَْوقَ  - صلى اهللا عليه وسلم-َأِىب ُهَريـَْرَة ِلِصَفِة َرُسوِل اللَِّه 

. َفَصاَدفـَْتُه ُيَصلِّى فـََقاَل اللَُّهمَّ أُمِّى َوَصالَِتى. َرفـََعْت رَْأَسَها إِلَْيِه َتْدُعوُه فـََقاَلْت يَا ُجرَْيُج أَنَا أُمَُّك َكلِّْمِىن 

. َقاَل اللَُّهمَّ أُمِّى َوَصالَِتى. ا أُمَُّك َفَكلِّْمِىن َفاْخَتاَر َصالَتَُه فـََرَجَعْت ُمثَّ َعاَدْت ِىف الثَّانَِيِة فـََقاَلْت يَا ُجَرْيُج أَنَ 

للَُّهمَّ َفالَ ُمتِْتُه َحىتَّ تُرِيَُه َفاْخَتاَر َصالَتَُه فـََقاَلِت اللَُّهمَّ ِإنَّ َهَذا ُجَرْيٌج َوُهَو اْبِىن َوِإىنِّ َكلَّْمُتُه َفَأَىب َأْن ُيَكلَِّمِىن ا
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َفَخَرَجِت  -قَاَل  -قَاَل وََكاَن رَاِعى َضْأٍن يَْأِوى ِإَىل َدْيرِِه . ْت َعَلْيِه َأْن يـُْفَنتَ َلُفِنتَ اْلُموِمَساتَِقاَل َوَلْو َدعَ 

َها الرَّاِعى َفَحَمَلْت فـََوَلَدْت ُغَالًما َفِقيَل َهلَا َما َهَذا قَاَلْت ِمْن صَ  اِحِب َهَذا اْمرَأٌَة ِمَن اْلَقْريَِة فـََوَقَع َعَليـْ

ْيرِ  َفَأَخُذوا يـَْهِدُموَن  -قَاَل  -قَاَل َفَجاُءوا ِبُفُئوِسِهْم َوَمَساِحيِهْم فـََناَدْوُه َفَصاَدُفوُه ُيَصلِّى فـََلْم ُيَكلِّْمُهْم  .الدَّ

ِىبِّ فـََقاَل َمْن أَبُوَك فـََتَبسََّم ُمثَّ َمَسَح رَْأَس الصَّ  -قَاَل  -َديـَْرُه فـََلمَّا رََأى َذِلَك نـََزَل إِلَْيِهْم فـََقاُلوا َلُه َسْل َهِذِه 

قَاَل َال َوَلِكْن . ةِ قَاَل َأِىب رَاِعى الضَّْأِن فـََلمَّا مسَُِعوا َذِلَك ِمْنُه قَاُلوا نـَْبِىن َما َهَدْمَنا ِمْن َدْيرَِك بِالذََّهِب َواْلِفضَّ 

  رواه البخاري» أَِعيُدوُه تـُرَابًا َكَما َكاَن ُمثَّ َعَاله

  يَا َرُسوَل : َجاَء َرُجٌل ِمْن َبِين َساِعَدَة ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : السَّاِعِديِّ َقالَ َعْن َأِيب َأِسيٍد

: َأْربـََعِة َأْشَياءَ نـََعْم، بِ : " اللَِّه، ِإنَّ أَبـََويَّ َقْد َهَلَكا، فـََهْل بَِقَي ِمْن ِبرِِّمهَا َشْيٌء َأِصُلُهَما ِبِه بـَْعَد َمْوِ�َِما؟ قَالَ 

َوِصَلُة َرِمحِِهَما الَِّيت  الصََّالُة َعَلْيِهَما، َواِالْسِتْغَفاُر َهلَُما، َوِإنـَْفاُذ َعْهِدِمهَا ِمْن بـَْعِد َمْوِ�َِما، َوِإْكرَاُم َصِديِقِهَما،

فَاْعَمْل ِبِه، فَِإنَُّه َيِصُل «: ُه يَا َرُسوَل اللَِّه قَالَ َما َأْكثـََر َهَذا َوَأْطَيبَ : قَالَ " َال َرِحَم َلَك ِإالَّ ِمْن ِقَبِلِهَما 

  .صححه الذهيب يف التلخيص» إِلَْيِهَما

  ُيَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ  «: َعْن ُمَعاِويََة ْبِن َجاِمهََة السَُّلِميِّ قَاَل أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلت

َعْم قَاَل أََرْدُت اجلَِْهاَد َمَعَك أَبـَْتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اللَِّه َوالدَّاَر اْآلِخَرَة قَاَل َوْحيََك َأَحيٌَّة أُمَُّك قـُْلُت نَـ ُكْنُت 

اَد َمَعَك أَبـَْتِغي ِبَذِلَك اْرِجْع فـَبَـرََّها ُمثَّ أَتـَْيُتُه ِمْن اْجلَاِنِب اْآلَخِر فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ ُكْنُت أََرْدُت اجلِْهَ 

اَر اْآلِخَرَة قَاَل َوْحيََك َأَحيٌَّة أُمَُّك قـُْلُت نـََعْم يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل فَاْرِجْع إِلَيْـ  َها فـَبَـرََّها ُمثَّ أَتـَْيُتُه ِمْن َوْجَه اللَِّه َوالدَّ

اَر اْآلِخَرَة قَاَل َوْحيََك أََماِمِه فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ ُكْنُت أََرْدُت ا جلَِْهاَد َمَعَك أَبـَْتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اللَِّه َوالدَّ

  رواه ابن ماجة.حديث صحيح »َأَحيٌَّة أُمَُّك قـُْلُت نـََعْم يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َوْحيََك اْلَزْم رِْجَلَها فـََثمَّ اْجلَنَّةُ 

  ِرَضى الرَّبِّ ِيف رَِضى الَواِلِد، َوَسَخُط «: النَِّيبِّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو، َعِن

 رواه الرتمذي.حديث صحيح» الرَّبِّ ِيف َسَخِط اْلَواِلدِ 

  ٌر ِممَّا اْلِقْنطَاُر اثـَْنا : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاَل َعَشَر أَْلَف أُوِقيٍَّة ، ُكلُّ أُوِقيٍَّة َخيـْ

: ِإنَّ الرَُّجَل لَتـُْرَفُع َدَرَجُتُه ِيف اْجلَنَِّة فـَيَـُقوُل : َوقَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم , بـَْنيَ السََّماِء َواَألْرِض 

 رواه أمحد و ابن ماجة. حديث حسن  »َلكَ  بِاْسِتْغَفاِر َوَلِدكَ : َأىنَّ َهَذا ؟ فـَيـَُقاُل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َع النَِّيبَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يـَُقوُل ْرَداِء ، مسَِ اْلَواِلُد َأْوَسُط أَبـَْواِب اْجلَنَِّة ، فََأِضْع َذِلَك اْلَباَب : َعْن َأِيب الدَّ

  .رواه أمحد و الرتمذي وابن ماجة. حديث صحيح» َأِو اْحَفْظهُ 

  و العطف على الصغار و الكبارالرحمة 

  }} َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّْحَمةَ {{

  َِديَنِة، : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَال
َ
ُكْنُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف ُسوٍق ِمْن َأْسَواِق امل

فـََقاَم اَحلَسُن ْبُن َعِليٍّ َميِْشي . » ادُْع اَحلَسَن ْبَن َعِليٍّ  -َثالَثًا  -  8أَْيَن ُلَكعُ «: فـََقالَ َفاْنَصَرَف َفاْنَصَرْفُت، 

َذا، فَاْلتَـَزَمُه َوِيف ُعُنِقِه السَِّخاُب، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه َهَكَذا، فـََقاَل اَحلَسُن بَِيِدِه َهكَ 

َفَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ ِإَيلَّ ِمَن اَحلَسِن : َوقَاَل أَبُو ُهَريـَْرةَ » اللَُّهمَّ ِإينِّ ُأِحبُُّه َفَأِحبَُّه، َوَأِحبَّ َمْن حيُِبُّهُ «: الَ فـَقَ 

، بـَْعَد َما قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما قَالَ    رواه البخاري. »ْبِن َعِليٍّ

  َْر بـَْيِت أُمِّ ُسَلْيٍم : أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  َعن َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ملَْ َيُكْن َيْدُخُل بـَْيًتا بِاْلَمِديَنِة َغيـْ

 متفق عليه» ِإينِّ أَْرَمحَُها قُِتَل َأُخوَها َمِعي«: ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِه، َفِقيَل َلُه، فـََقالَ 

  ََا يـَْرَحُم اللَُّه ِمْن « النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد ع   متفق عليه.» ِعَباِدِه الرَُّمحَاءَ َوِإمنَّ

  ُهَما قَالَ َعْن َمكََّة، اْستَـْقبَـَلُه أَُغْيِلَمُة َبِين َلمَّا َقِدَم النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم «: اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

طَِّلِب، َفَحَمَل َواِحًدا بـَْنيَ َيَدْيِه، َواآلَخَر َخْلَفهُ 
ُ
  رواه البخاري »َعْبِد امل

  ََنا النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوأَُماَمُة بِْنُت َأِيب الَعاِص َعَلى عَ «: عن أيبَ تَاَدَة، قَال اتِِقِه، َفَصلَّى، َخرََج َعَليـْ

  رواه البخاري »فَِإَذا رََكَع َوَضَع، َوِإَذا َرَفَع َرفـََعَها

  ََدَخْلَنا َمَع َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأِيب َسْيٍف اْلَقْنيِ  «َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَال

بـْرَاِهيَم عَ  َلْيِه َلْيِه السََّالم َفَأَخَذ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإبـْرَاِهيَم فـََقبـََّلُه َوَمشَُّه ُمثَّ َدَخْلَنا عَ وََكاَن ِظئـْرًا ِإلِ

َنا َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َتْذرَِفانِ  فـََقاَل َلُه َعْبُد الرَّْمحَِن  بـَْعَد َذِلَك َوِإبـْرَاِهيُم َجيُوُد بِنَـْفِسِه َفَجَعَلْت َعيـْ

َرى فـََقاَل َصلَّى ْبُن َعْوٍف َرِضَي اهللاُ َعْنُه َوأَْنَت يَا َرُسوَل اِهللا فـََقاَل يَا اْبَن َعْوٍف ِإنـََّها َرْمحٌَة ُمثَّ أَتْـبَـَعَها بُِأخْ 

                                                           

هو كناية عن الصغري واملراد احلسن رضي اهللا عنه  8
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نـَُقوُل ِإالَّ َما يـَْرَضى َربـَُّنا َوإِنَّا ِبِفرَاِقَك يَا ِإبـْرَاِهيُم اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ اْلَعْنيَ َتْدَمُع َواْلَقْلَب َحيَْزُن َوَال 

  رواه البخاري »َلَمْحُزونُونَ 

  ِإىنِّ َألْدُخُل الصََّالَة أُرِيُد ِإطَالَتَـَها «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه

ِة َوْجِد أُمِِّه بِِه  َفَأْمسَُع ُبَكاَء الصَِّىبِّ    متفق عليه.»َفُأَخفُِّف ِمْن ِشدَّ

  َقاَل َلُه النَِّيبُّ َعْن أََنٍس قَاَل َكاَن لِلنَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحاٍد يـَُقاُل َلُه َأْجنََشُة وََكاَن َحَسَن الصَّْوِت فَـ

 متفق عليه. »َأْجنََشُة َال َتْكِسِر اْلَقَوارِيَر قَاَل قـََتاَدُة يـَْعِين َضَعَفَة النَِّساءِ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُرَوْيَدَك يَا 

  َوأَْهُل :قَاَل َذاَت يـَْوٍم ِىف ُخْطَبِتِه  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن ِعَياِض ْبِن ِمحَاٍر اْلُمَجاِشِعىِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

ٌق ُمَوفٌَّق َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق اْلَقْلِب ِلُكلِّ ِذى قـُْرَىب َوُمْسِلٍم َوَعِفيٌف  اْجلَنَِّة َثالَثٌَة ُذو ُسْلطَانٍ  ُمْقِسٌط ُمَتَصدِّ

  رواه مسلم»ُمتَـَعفٌِّف ُذو ِعَياٍل  

  ََو يـَُقبُِّل اَحلَسَن ـ َوقَاَل اْبُن َأِيب أَْبَصَر األَقـْرَُع ْبُن َحاِبٍس النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوهُ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

ُهْم، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه : ُعَمَر احلََْسَن َأِو احلَُْسْنيَ ـ فـََقالَ  ِإنَّ ِيل ِمَن الَوَلِد َعَشَرًة َما قـَبـَّْلُت َأَحًدا ِمنـْ

 رواه الرتمذي وأبو داود .ديث صحيحح» ِإنَُّه َمْن َال يـَْرَحُم َال يـُْرَحمُ «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  الرَّاِمحُوَن يـَْرَمحُُهُم الرَّْمحَُن اْرَمحُوا َمْن «  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

 رواه الرتمذي وأبو داود. حديث صحيح» ِىف اَألْرِض يـَْرَمحُْكْم َمْن ِىف السََّماءِ 

  التحلي بالشجاعة

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يـَُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا  {{

  }} َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ 

  ََكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس َوَأْشَجَع النَّاِس َوَلَقْد َفزَِع أَْهُل   «َعْن أََنٍس َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَال

َلًة َفَخَرُجوا َحنَْو الصَّْوِت فَاْستَـْقبَـَلُهُم النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقِد اْسَتبْـ  َعَلى فـََرٍس  رَأَ اْخلَبَـَر َوُهوَ اْلَمِديَنِة لَيـْ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ملَْ تـُرَاُعوا ملَْ تـُرَاُعوا  «ِألَِيب طَْلَحَة ُعْرٍي َوِيف ُعُنِقِه السَّْيُف َوُهَو يـَُقولُ 
ُمثَّ قَاَل َوَجْدنَاُه َحبْرًا َأْو قَاَل ِإنَُّه »9

  متفق عليه» لََبْحرٌ 

  ٌر َوَأَحبُّ ِإَىل اللَِّه ِمَن «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه اْلُمْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخيـْ

َفُعَك َواْسَتِعْن بِاللَِّه َوَال تـَْعِجْز َوِإْن َأَصاَبَك  ٌر اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ َشْىءٌ َفالَ اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف َوِىف ُكلٍّ َخيـْ

رواه . »ْل َقَدُر اللَِّه َوَما َشاَء فـََعَل فَِإنَّ َلْو تـَْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَاِن َوَلِكْن قُ . تـَُقْل َلْو َأىنِّ فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا

 مسلم

  ََأَخَذ الرَّايََة َزْيٌد فَُأِصيَب ُمثَّ َأَخَذَها « َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

لََتْذرَِفاِن ُأِصيَب ُمثَّ َأَخَذَها َعْبُد اِهللا ْبُن َرَواَحَة َفُأِصيَب َوِإنَّ َعيـَْينْ َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َجْعَفٌر فَ 

  رواه البخاري» ُمثَّ َأَخَذَها َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد ِمْن َغْريِ ِإْمَرٍة فـَُفِتَح َلهُ 

  ِأَْفَضُل اجلَِْهاِد َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلطَاٍن « يِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدر

 رواه الرتمذي. حديث صحيح . »َجائٍِر أَْو أَِمٍري َجائِرٍ 

  األمر المعروف و النهي عن المنكر

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى ا {{ ْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  }} َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

  َِّمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليـَُغيـِّْرُه بَِيِدِه «  -صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوَل اللَِّه  :قَالَ  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِي

 .رواه مسلم.»َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اِإلميَاِن فَِإْن ملَْ 

  َيَا أَيـَُّها النَّاُس، ِإنَُّكْم « : قَاَم أَبُو َبْكٍر َرِضَي اهللاُ َعْنُه َفَحِمَد اَهللا َوأَثـَْىن َعَلْيِه، ُمثَّ قَالَ : َعْن قـَْيٍس، قَال

: املائدة[} يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم َال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ {: َهِذِه اْآليَةَ تـَْقَرؤوَن 

ْعَنا َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ ] 105 َلْم يُغيـُِّروُه، ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رََأْوا اْلُمْنَكَر فَـ : " ، َوإِنَّا مسَِ

 .رواه أمحد و ابن ماجة. حديث صحيح  »َأْوَشَك َأْن يـَُعمَُّهُم اهللاُ ِبِعَقاِبِه 

                                                           

أي ال تفزعوا   9
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   الترغيب في إطعام الطعام و إفشاء السالم

ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال نُرِيُد ) 8(َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسيًرا  {{

  }} ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكورًا

َها َأْو رُدُّوَها ِإنَّ اللََّه كَ  {{  }}اَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا َوِإَذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسَن ِمنـْ

  َُهَما، َأنَّ َرُجًال َسَأَل النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم َأيُّ اِإلْسَالِم : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ٌر؟ قَالَ    متفق عليه» َوَمْن ملَْ تـَْعِرفْ  ُتْطِعُم الطََّعاَم، َوتـَْقرَأُ السََّالَم َعَلى َمْن َعَرْفتَ «: َخيـْ

  َال َتْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحىتَّ تـُْؤِمُنوا َوَال تـُْؤِمُنوا «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

َنُكْم أََوالَ أَُدلُُّكْم َعَلى َشْىٍء ِإَذا فـََعْلُتُموُه َحتَابـَْبُتْم أَ . َحىتَّ َحتَابُّوا  رواه مسلم .»ْفُشوا السََّالَم بـَيـْ

  ََخَلَق اللَُّه آَدَم َعَلى ُصوَرتِِه، طُولُُه ِستُّوَن ِذرَاًعا، فـََلمَّا َخَلَقُه « : َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

الَِئَكِة، : قَالَ 
َ
ُجُلوٌس، فَاْسَتِمْع َما ُحيَيُّوَنَك، فَِإنـََّها حتَِيَُّتَك َوحتَِيَُّة اْذَهْب َفَسلِّْم َعَلى أُولَِئَك، النـََّفِر ِمَن امل

َوَرْمحَُة اللَِّه، َفُكلُّ َمْن َيْدُخُل : السََّالُم َعَلْيَك َوَرْمحَُة اللَِّه، فـَزَاُدوهُ : السََّالُم َعَلْيُكْم، فـََقاُلوا: ُذرِّيَِّتَك، فـََقالَ 

 متفق عليه» فـََلْم يـََزِل اخلَْلُق يـَنـُْقُص بـَْعُد َحىتَّ اآلَن اجلَنََّة َعَلى ُصوَرِة آَدَم، 

  َْها َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَلت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : عن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َوُهَو يـََرى َما : َوَعَلْيِه السََّالُم َوَرْمحَُة اللَِّه، قَاَلتْ : قـُْلتُ » لسََّالمَ يَا َعاِئَش َهَذا ِجْربِيُل يـُْقرُِئِك ا«: َوَسلَّمَ 

  رواه البخاري» َال نـََرى

  َُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَجاَء َرُجٌل َفَسلََّم فـََقالَ : َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصٍني قَال :

ُمثَّ َجَلَس، ُمثَّ َجاَء آَخُر » َعْشرٌ «: ُكْم، فـََردَّ َعَلْيِه َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ السََّالُم َعَليْ 

 ُمثَّ » ِعْشُرونَ «: السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اِهللا، فـََردَّ َعَلْيِه َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَالَ : فـََقالَ 

السََّالُم َعَلْيُكْم َوَرْمحَُة اِهللا َوبـَرََكاتُُه، فـََردَّ َعَلْيِه َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : َجَلَس، ُمثَّ َجاَء آَخُر فـََقالَ 

  سنن الرتمذي.حديث صحيح» َثَالثُونَ «: َوَسلََّم َوقَالَ 
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  ََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َال َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َحىتَّ «: ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

َنُكمْ تـُْؤِمُنوا، َوَال تـُْؤِمُنوا َحىتَّ َحتَابُّوا، أََفَال أَُدلُُّكْم َعَلى أَْمٍر ِإَذا فـََعْلُتُموُه َحتَابـَْبُتْم أَْفُشوا ا » لسََّالَم بـَيـْ

  ذيسنن الرتم .حديث صحيح

  ََأْوَالُمهَا بِاللَّهِ «: ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه الرَُّجَالِن يـَْلَتِقَياِن أَيـُُّهَما يـَْبَدأُ بِالسََّالِم؟ فـََقالَ : َعْن َأِيب أَُماَمَة، قَال «

  رواه الرتمذي .حديث صحيح

  َْنَكِدِر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه، قَال
ُ
السََّالُم «: َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَالَ : َعْن ُحمَمَِّد ْبِن امل

  رواه الرتمذي. حديث حسن» قـَْبَل الَكَالمِ 

  ُأَنَُّه َكاَن يَْأِيت َعْبَد اِهللا ْبَن : َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن َأِيب طَْلَحَة؛ َأنَّ الطَُّفْيَل ْبَن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب َأْخبَـَره

ملَْ َميُْرْر  َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َعَلى َسَقاٍط، . فَِإَذا َغَدْونَا ِإَىل السُّوقِ : قَالَ . فـَيَـْغُدو َمَعُه ِإَىل السُّوقِ . َمرَ عُ 

ْبَن ُعَمَر  َفَجْئُت َعْبَد اهللاِ : قَاَل الطَُّفْيلُ . ، َوالَ ِمْسِكٍني، َوالَ َأَحٍد ِإالَّ َسلََّم َعَلْيهِ (َوَال َصاِحِب بِيَعٍة 

َوَما َتْصَنُع ِيف السُّوِق، َوأَْنَت َال َتِقُف َعَلى اْلبَـْيِع  ، َوَال َتْسَأُل : فـَُقْلُت َلهُ . فَاْسَتْتبَـَعِين ِإَىل السُّوقِ . يـَْوماً 

َلِع، َوَال َتُسوُم ِ�َا، َوالَ َجتِْلُس ِيف َجمَاِلِس السُّوِق؟ قَاَل، َوأَُقولُ  قَاَل، . َنا َهُهَنا نـََتَحدَّثْ اْجِلْس بِ : َعِن السِّ

َا  نـَْغُدو ِمْن َأْجِل السََّالمِ  -وََكاَن الطَُّفْيُل َذا َبْطٍن  -يَا أَبَا َبْطٍن : فـََقاَل ِيل َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمرَ  ُنَسلُِّم . ِإمنَّ

  املوطأ. َعَلى َمْن َلِقيَـَنا

  َِإنَّ ِيف اجلَنَِّة ُغَرفًا تـَُرى ظُُهورَُها ِمْن بُطُوِ�َا َوبُطُونـَُها «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه : َعْن َعِليٍّ قَال

ِلَمْن َأطَاَب الَكَالَم، َوَأْطَعَم الطََّعاَم «: ِلَمْن ِهَي يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَالَ : ، فـََقاَم أَْعرَاِيبٌّ فـََقالَ » ِمْن ظُُهورَِها

  ذيرواه الرتم. حديث حسن » 

  ب مرحبا:التحية 

  َُذَهْبُت ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم الَفْتِح، فـََوَجْدتُُه : عن أُمَّ َهاِنٍئ بِْنَت َأِيب طَاِلٍب، قالت

أَنَا أُمُّ َهاِنٍئ بِْنُت َأِيب طَاِلٍب،  :فـَُقْلتُ » َمْن َهِذهِ «: يـَْغَتِسُل َوَفاِطَمُة ابـَْنُتُه َتْستـُرُُه، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، فـََقالَ 

  متفق عليه» َمْرَحًبا بِأُمِّ َهاِنئٍ «: فـََقالَ 
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  َُهَما، قَال : َلمَّا َقِدَم َوْفُد َعْبِد الَقْيِس َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َر َخزَايَا َوَال َنَداَمىَمْرَحًبا بِالَوْفدِ «   رواه البخاري»» ، الَِّذيَن َجاُءوا َغيـْ

  َْها، قَاَلت بَـَلْت َفاِطَمُة َمتِْشي َكَأنَّ ِمْشَيتَـَها َمْشُي النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ أَقـْ

 متفق عليه »َمْرَحًبا بِابـَْنِيت «: َوَسلَّمَ فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه 

  الرأفة باآلخرين  و ترك المشقة عليهم

ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن َوِإَذا  {{ َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنـْ

  }} َرُءوٌف َرِحيمٌ 

  َِأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َكاَن ُيَصلِّي َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ُمثَّ : َعْن َجاِبر ْبُن َعْبِد اللَّه

َذِلَك  فـََتَجوََّز َرُجٌل َفَصلَّى َصَالًة َخِفيَفًة، فـَبَـَلغَ : يَْأِيت قـَْوَمُه فـَُيَصلِّي ِ�ُِم الصََّالَة، فـََقرَأَ ِ�ُِم البَـَقَرَة، قَالَ 

يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّا : ِإنَُّه ُمَناِفٌق، فـَبَـَلَغ َذِلَك الرَُّجَل، َفأََتى النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ : ُمَعاًذا، فـََقالَ 

َة، فـََقرَأَ البَـَقَرَة، فـََتَجوَّْزُت، فـََزَعَم َأينِّ قـَْوٌم نـَْعَمُل بِأَْيِديَنا، َوَنْسِقي بِنَـَواِضِحَنا، َوِإنَّ ُمَعاًذا َصلَّى بَِنا الَبارِحَ 

َوالشَّْمِس َوُضَحاَها : اقـْرَأْ  - َثالَثًا  -يَا ُمَعاُذ، أَفـَتَّاٌن أَْنَت « : ُمَناِفٌق، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  »َوَسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى َوَحنَْوَها 

   بساطة الوجه

َتَبسََّم َضاِحًكا ِمْن قـَْوِلَها {{   }} فـَ

  ََما َحَجَبِين النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْنُذ َأْسَلْمُت، َوَال َرآِين ِإالَّ تـََبسََّم ِيف َوْجِهي« َعْن َجرِيٍر، قَال «

  متفق عليه

  ْرَأَْيُت َأَحًدا َأْكثـََر تـََبسًُّما ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َما «: َعْبِد اللَِّه ْبِن احلَاِرِث ْبِن َجْزٍء، قَالَ  َعن

  رواه الرتمذي. حديث صحيح » َوَسلَّمَ 
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  َحديث » تـََبسُُّمَك ِيف َوْجِه َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب َذرٍّ قَال

  رواه الرتمذي.  صحيح

           حرمة أعراض المسلمين

ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفي  {{

ُتْم َال تـَْعَلُمونَ  َيا َواْآلِخَرِة َواللَُّه يـَْعَلُم َوَأنـْ نـْ   }} الدُّ

  أََتْدُروَن َأيُّ يـَْوٍم  «َخطَبَـَنا النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم النَّْحِر قَالَ «َعْن َأِيب َبْكَرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل

ِه قَا يِه ِبَغْريِ امسِْ أَلَْيَس يـَْوَم النَّْحِر قـُْلَنا بـََلى  «لَ َهَذا قـُْلَنا اهللاُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ

ِه فَـ  يِه ِبَغْريِ امسِْ َقاَل أَلَْيَس ُذو قَاَل َأيُّ َشْهٍر َهَذا قـُْلَنا اهللاُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ

ِه قَاَل احلَْجَِّة قـُْلَنا بـََلى قَاَل َأيُّ بـََلٍد َهَذا قـُْلَنا اهللاُ َورَ  يِه ِبَغْريِ امسِْ ُسولُُه أَْعَلُم َفَسَكَت َحىتَّ ظَنَـنَّا أَنَُّه َسُيَسمِّ

ِمُكْم َهَذا ِيف أَلَْيَسْت بِاْلبَـْلَدِة احلَْرَاِم قـُْلَنا بـََلى قَاَل فَِإنَّ ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحرَاٌم َكُحْرَمِة يـَوْ «

ُكْم َهَذا ِإَىل يـَْوِم تـَْلَقْوَن َربَُّكْم َأَال َهْل بـَلَّْغُت قَاُلوا نـََعْم قَاَل اللَُّهمَّ اْشَهْد فـَْليُبَـلِِّغ َشْهرُِكْم َهَذا ِيف بـََلدِ 

تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفَّارًا َيْضِرُب بـَْعُضُكْم رِقَاَب ) َوَال (الشَّاِهُد اْلَغاِئَب فـَُربَّ ُمبَـلٍَّغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع َفَال 

  رواه البخاري »ضٍ بـَعْ 

  َْها، قَاَلت ْشرِِكَني : َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ُ
اْسَتْأَذَن َحسَّاُن النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف ِهَجاِء امل

ُهْم َكَما ُتَسلُّ الشََّعَرُة ِمَن ا: فـََقاَل َحسَّانُ » َكْيَف بَِنَسِيب «: قَالَ  : لَعِجِني، َوَعْن أَبِيِه قَالَ َألَُسلَّنََّك ِمنـْ

 »َال َتُسبَُّه فَِإنَُّه َكاَن يـَُناِفُح َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ «: َذَهْبُت َأُسبُّ َحسَّاَن ِعْنَد َعاِئَشَة، فـََقاَلتْ 

 رواه البخاري

 ثَُه َأنَّ النَِّىبَّ  يبأَ  عن أَْرَبٌع ِىف أُمَِّىت ِمْن أَْمِر اْجلَاِهِليَِّة « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َماِلٍك اَألْشَعرِىَّ َحدَّ

« اَل َوقَ . »َال يـَتـْرُُكونـَُهنَّ اْلَفْخُر ِىف اَألْحَساِب َوالطَّْعُن ِىف األَْنَساِب َواِالْسِتْسَقاُء بِالنُُّجوِم َوالنـَِّياَحُة 

َها ِسْربَاٌل ِمْن َقِطرَاٍن َوِدرٌْع ِمنْ  رواه  .» َجَرٍب النَّاِئَحُة ِإَذا ملَْ تـَُتْب قـَْبَل َمْوِ�َا تـَُقاُم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَليـْ

  مسلم
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  َْرَداِء، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال ِض َأِخيِه َردَّ اللَُّه َعْن َوْجِهِه َمْن َردَّ َعْن ِعرْ «: َعْن َأِيب الدَّ

 رواه الرتمذي. حديث صحيح » النَّاَر يـَْوَم الِقَياَمةِ 

  َوَمْن قَاَل ِيف ُمْؤِمٍن َما  «: مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل : َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر قَاَل َعْن

  .رواه أمحد و أبو داود. حديث صحيح  »لَْيَس ِفيِه َأْسَكَنُه اللَُّه َرْدَغَة اْخلََباِل َحىتَّ َخيْرَُج ِممَّا قَالَ 

  قوال و عمال خالقاأللمكارم صلى اهللا عليه وسلم النبي دعوة 

  }} َعِظيمٍ  َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلقٍ {{                          

  َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر  {{

  }} اللََّه َكِثيًرا

 » أََبًدا، ِإنََّك َكالَّ َواللَِّه َما ُخيْزِيَك اللَُّه : -للنيب صلى اهللا عليه وسلم  –قَاَلْت َخِدَجيُة رضي اهللا عنها

، ْعُدوَم، َوتـَْقرِي الضَّْيَف، َوتُِعُني َعَلى نـََواِئِب اَحلقِّ
َ
رواه »  لََتِصُل الرَِّحَم، َوَحتِْمُل الَكلَّ، َوَتْكِسُب امل

  .البخاري

  َيـَُقولُ : ؟ قـُْلتُ )أي الرسول صلى اهللا عليه وسلم( َماَذا يَْأُمرُُكمْ : - أي هرقل ألبو سفيان -: قَال: » 

زََّكاِة َوالصِّْدِق اْعُبُدوا اللََّه َوْحَدُه َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا، َواتـْرُُكوا َما يـَُقوُل آبَاؤُُكْم، َويَْأُمرُنَا بِالصََّالِة َوال

 .رواه البخاري ». َوالَعَفاِف َوالصَِّلةِ 

  َأَيـَُّها اْلَمِلُك، ُكنَّا قـَْوًما أَْهَل «: فـََقاَل َلهُ  :اْحلََبَشةِ  َمِلكُ  النََّجاِشيِّ  خماطباَ َجْعَفُر ْبُن َأِيب طَاِلٍب، قَال

اَر يَْأُكُل اْلَقِويُّ َجاِهِليٍَّة نـَْعُبُد اْألَْصَناَم، َونَْأُكُل اْلَمْيَتَة َونَْأِيت اْلَفَواِحَش، َونـَْقَطُع اْألَْرَحاَم، َوُنِسيُء اجلِْوَ 

َنا َرُسوًال ِمنَّا نـَْعِرُف َنَسَبُه، َوِصْدَقُه، َوأََمانـََتُه، َوَعَفاَفُه، ِمنَّا الضَِّعيَف، َفُكنَّا َعَلى َذلِ  َك َحىتَّ بـََعَث اهللاُ إِلَيـْ

َدُه، َونـَْعُبَدُه، َوَخنَْلَع َما ُكنَّا نـَْعُبُد َحنُْن َوآبَاُؤنَا ِمْن ُدونِِه ِمَن اِحلجَ "  ، اَرِة َواْألَْوثَانِ َفَدَعانَا ِإَىل اِهللا لِنـَُوحِّ

َماِء، َوأََمَرنَا ِبِصْدِق احلَِْديِث، َوأََداِء اْألََمانَِة، َوِصَلِة الرَِّحِم، َوُحْسِن اجلَِْواِر، َواْلَكفِّ َعِن اْلَمَحارِمِ  ، َوالدِّ

َأْن نـَْعُبَد اَهللا َوْحَدُه َال  َونـََهانَا َعِن اْلَفَواِحِش، َوقـَْوِل الزُّوِر، َوَأْكِل َماَل اْلَيِتيِم، َوَقْذِف اْلُمْحَصَنِة، َوأََمَرنَا

َناُه َوآَمنَّا بِِه : ، قَالَ "ُنْشرُِك ِبِه َشْيًئا، َوأََمَرنَا بِالصَّالِة، َوالزََّكاِة، َوالصَِّياِم  قـْ َد َعَلْيِه أُُموَر اْإلِْسالِم، َفَصدَّ فـََعدَّ
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َنا، َوَأْحَلْلَنا َما َواتـَّبَـْعَناُه َعَلى َما َجاَء بِِه، فـََعَبْدنَا اَهللا َوْحَدُه، فَـ  َلْم ُنْشرِْك ِبِه َشْيًئا، َوَحرَّْمَنا َما َحرََّم َعَليـْ

  .لرواه أمحد. حديث حسن ». َأَحلَّ لََنا

  فضل اليمين على الشمال

  َْها قَاَلت مَُّن ِيف طُُهورِِه، َوتـََرجُِّلِه، َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم حيُِبُّ التـَّيَ «: َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  متفق عليه» َوتـَنَـعُِّلهِ 

  َُأِيتَ النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقَدٍح، َفَشِرَب ِمْنُه، َوَعْن َميِيِنِه : َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

َما  : ، قَالَ » يَا ُغَالُم أَتَْأَذُن ِيل َأْن أُْعِطَيُه اَألْشَياخَ «: َيَسارِِه، فـََقالَ ُغَالٌم َأْصَغُر الَقْوِم، َواَألْشَياُخ َعْن 

  رواه البخاري. »ُكْنُت  ِألُوثَِر ِبَفْضِلي ِمْنَك َأَحًدا يَا َرُسوَل اللَِّه، َفَأْعطَاُه ِإيَّاهُ 

   القليل العملالقصد والمداومة على 

  }} َر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيسْ  {{

َها َوِعْنَدَها اْمرَأٌَة، قَالَ  ُفالَنَُة، : قَاَلتْ » َمْن َهِذِه؟«: َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل َعَليـْ

يِن إِلَْيِه » فـََواللَِّه الَ َميَلُّ اللَُّه َحىتَّ َمتَلُّواَمْه، َعَلْيُكْم ِمبَا ُتِطيُقوَن، «: َتْذُكُر ِمْن َصَالِ�َا، قَالَ  وََكاَن َأَحبَّ الدِّ

  »َماَداَم َعَلْيِه َصاِحُبهُ 

 رواه البخاري  

  َِمْنُكْم  َلْن يـَُنجَِّي َأَحًدا«: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

ُدوا َوَقارِبُوا، َواْغُدوا «: َوالَ أَْنَت يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَالَ : قَاُلوا» َعَمُلهُ  َوالَ أَنَا، ِإالَّ َأْن يـَتَـَغمََّدِين اللَُّه ِبَرْمحٍَة، َسدِّ

ُلُغوا   متفق عليه» َوُروُحوا، َوَشْيءٌ ِمَن الدُّجلَِْة، َوالَقْصَد الَقْصَد تـَبـْ

  ََها، أَنـََّها قَاَلتْ َعْن َعاِئش َأيُّ اَألْعَماِل َأَحبُّ ِإَىل « : ُسِئَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  متفق عليه» اْكَلُفوا ِمَن اَألْعَماِل َما ُتِطيُقونَ «: َوقَالَ » أَْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ «: اللَِّه؟ قَالَ 
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  ََها قَاَلْت ك َعْن َعاِئَشَة َرِضي اَنْت ِعْنِدي اْمرَأٌَة ِمْن َبِين َأَسٍد َفَدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َ«اهللاُ َعنـْ

اَل َمْه ِمْن َصَالِ�َا فـَقَ ) َتْذُكرُ - يُْذَكرُ (َفذُِكَر ) اللَّْيلَ (َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َمْن َهِذِه فـَُقْلُت ُفَالنَُة َال تـََناُم بِاللَّْيِل 

  رواه البخاري» ُتِطيُقوَن ِمَن اْألَْعَماِل فَِإنَّ اَهللا َال َميَلُّ َحىتَّ َمتَلُّوا) ِمبَا(َعَلْيُكْم َما 

  َواِهللا، « : ، َأنَّ نَاًسا َكانُوا يـَتَـَعبَُّدوَن ِعَباَدًة َشِديَدًة، فـَنَـَهاُهُم النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ َعْن َعاِئَشَة

ُقوَن، فَِإنَّ اَهللا َعزَّ َعَلْيُكْم ِمَن اْلَعَمِل َما ُتِطي: " ، وََكاَن يـَُقولُ "ِإينِّ َألَْعَلُمُكْم بِاِهللا َعزَّ َوَجلَّ، َوَأْخَشاُكْم َلُه 

  حديث صحيح» َوَجلَّ َال َميَلُّ َحىتَّ َمتَلُّوا 

   اِإلسالم الحقيقي يهدم ما قبله

ُل اللَُّه َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت  {{ ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا فَُأوَلِئَك يـَُبدِّ

  }}  وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما

  ُِإَذا َأْسَلَم الَعْبُد َفَحُسَن « : عن َأَيب َسِعيٍد اخلُْدرِيَّ أنّه مسََِع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول

أَْمثَاِهلَا ِإَىل َسْبِع  اَحلَسَنُة بَِعْشرِ : ِإْسَالُمُه، ُيَكفُِّر اللَُّه َعْنُه ُكلَّ َسيَِّئٍة َكاَن زََلَفَها، وََكاَن بـَْعَد َذِلَك الِقَصاصُ 

َها    .رواه البخاري» ِماَئِة ِضْعٍف، َوالسَّيَِّئُة ِمبِْثِلَها ِإالَّ َأْن يـََتَجاَوَز اللَُّه َعنـْ

   االسالم اليسر والسماحة

يِن ِمْن َحَرجٍ  {{  }}  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

  يَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه، «: اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ ِإنَّ الدِّ

ُدوا َوَقارِبُوا، َوأَْبِشُروا، َواْسَتِعيُنوا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َوَشْيٍء ِمَن الدُّجلَْةِ    رواه البخاري» َفَسدِّ

  َُها، أَنـََّها قَاَلتْ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّه َما ُخيـَِّر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْنيَ أَْمَرْيِن ِإالَّ َأَخَذ «: َعنـْ

 َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اهللاُ أَْيَسَرُمهَا، َما ملَْ َيُكْن ِإْمثًا، فَِإْن َكاَن ِإْمثًا َكاَن أَبـَْعَد النَّاِس ِمْنُه، َوَما انـْتَـَقَم َرُسوُل اللَِّه 

  متفق عليه» لِنَـْفِسِه ِإالَّ َأْن تـُْنتَـَهَك ُحْرَمُة اللَِّه، فـَيَـْنَتِقَم لِلَِّه ِ�َا
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  َِه، قَال َن َلمَّا بـََعَثُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوُمَعاَذ بْ : َعْن َسِعيِد ْبِن َأِيب بـُْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ

  متفق عليه» َوَال تـَُعسِّرَا، َوَبشِّرَا َوَال تـُنَـفِّرَا، َوَتطَاَوَعا وال ختتلفاَيسِّرَا  «: َجَبٍل، قَاَل َهلَُما

  َُهَما َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال ًحا ِإَذا َرِحَم اهللاُ َرُجًال مسَْ « َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا َرِضَي اهللاُ َعنـْ

 رواه البخاري  »بَاَع َوِإَذا اْشتَـَرى َوِإَذا اقـَْتَضى

  َمْن َنِسَى َوُهَو «  - صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  - رضى اهللا عنه  -َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة

َا َأْطَعَمُه اللَُّه   متفق عليه .» َوَسَقاهُ َصاِئٌم َفَأَكَل َأْو َشِرَب فـَْليُِتمَّ َصْوَمُه فَِإمنَّ

  َها َفَكفَّاَرتـَُها «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َقاَل َنِىبُّ اللَِّه َمْن َنِسَى َصالًَة َأْو نَاَم َعنـْ

 رواه مسلم.»َأْن ُيَصلِّيَـَها ِإَذا ذََكَرَها 

  َِىف َحجَِّة اْلَوَداِع ِمبًِىن  -صلى اهللا عليه وسلم-َف َرُسوُل اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل َوق

. »اْذَبْح َوَال َحرََج « فـََقاَل . لِلنَّاِس َيْسأَُلونَُه َفَجاَء َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ملَْ َأْشُعْر َفَحَلْقُت قـَْبَل َأْن َأْحنَرَ 

قَاَل َفَما . »اْرِم َوَال َحرََج « ا َرُسوَل اللَِّه ملَْ َأْشُعْر فـََنَحْرُت قـَْبَل َأْن أَْرِمَى فـََقاَل ُمثَّ َجاَءُه َرُجٌل آَخُر فـََقاَل يَ 

َم َوالَ ُأخَِّر ِإالَّ قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه   .متفق عليه »افـَْعْل َوَال َحرََج « َعْن َشْىٍء ُقدِّ

  َِنا أَنَا ُأَصلِّى َمَع َرُسوِل اللَِّه  َعْن ُمَعاِويََة ْبن ِإْذ َعَطَس َرُجٌل  -صلى اهللا عليه وسلم-احلََْكِم السَُّلِمىِّ قَاَل بـَيـْ

َفَجَعُلوا . فـََرَماِىن اْلَقْوُم بِأَْبَصارِِهْم فـَُقْلُت َواُثْكَل أُمَِّياْه َما َشْأنُُكْم تـَْنظُُروَن ِإَىلَّ . ِمَن اْلَقْوِم فَـُقْلُت يـَْرَمحَُك اللَّهُ 

ُتوَنِىن َلِكىنِّ َسَكتُّ فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل  صلى اهللا - اللَِّه َيْضرِبُوَن بِأَْيِديِهْم َعَلى أَْفَخاِذِهْم فـََلمَّا رَأَيـْتـُُهْم ُيَصمِّ

َلُه َوالَ بـَْعَدُه َأْحَسَن تـَعْ  - عليه وسلم ِليًما ِمْنُه فـََواللَِّه َما َكَهَرِىن َوَال َضَرَبِىن فَِبَأِىب ُهَو َوأُمِّى َما رَأَْيُت ُمَعلًِّما قـَبـْ

َا ُهَو التَّْسِبيُح َوالتَّْكِبُري َوِقرَاَءةُ « َوَال َشَتَمِىن قَاَل   ِإنَّ َهِذِه الصََّالَة َال َيْصُلُح ِفيَها َشْىءٌ ِمْن َكَالِم النَّاِس ِإمنَّ

 رواه مسلم »اْلُقْرآِن 

  ََلُكْم، َكاَن َسْهًال ِإَذا بَاَع، «: َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل : َعْن َجاِبٍر قَال َغَفَر اللَُّه ِلَرُجٍل َكاَن قـَبـْ

 .رواه أمحد و الرتمذي. حديث صحيح  »َسْهًال ِإَذا اْشتَـَرى، َسْهًال ِإَذا اقـَْتَضى

  ِيف  النَّاُس ِإيَّاُكْم َواْلغُُلوَّ يَا أَيـَُّها  « :قَاَل : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاَل َرُسوُل اِهللا : َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل

َلُكُم اْلغُُلوُّ ِيف الدِّينِ  َا أَْهَلَك َمْن َكاَن قـَبـْ يِن ، فَِإمنَّ  .ابن ماجةرواه أمحد و . حديث صحيح  »الدِّ
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  َْمْسِجَد َوَرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َجاِلٌس َفَصلَّى قَاَل اْبُن َعْبَدة َعْن َأِيب ُهَريـَْرِة ، َأنَّ أَْعرَابِي�ا َدَخَل ال

َلَقْد : اللَُّهمَّ اْرَمحِْين َوُحمَمًَّدا ، َوَال تـَْرَحْم َمَعَنا َأَحًدا ، فـََقاَل النَِّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم : رَْكَعتَـْنيِ ، ُمثَّ قَاَل : 

ملَْ يـَْلَبْث َأْن بَاَل ِيف نَاِحَيِة اْلَمْسِجِد َفَأْسرََع النَّاُس إِلَْيِه ، فـَنَـَهاُهُم النَِّيبُّ صلى اهللا عليه  ُمثَّ . َحتَجَّْرَت َواِسًعا 

َعُثوا ُمَعسِّرِيَن ، ُصبُّوا َعَلْيِه َسْجالً ِمْن َماٍء َأْو قَاَل : وسلم َوقَاَل  َا بُِعْثُتْم ُمَيسِّرِيَن ، وَملَْ تـُبـْ نُوبًا ِمْن ذَ : ِإمنَّ

 . و الرتمذي بو داودرواه أ. حديث صحيح  »َماءٍ 

  

 إلى اهللا التوبة

يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإَلى اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوًحا َعَسى رَبُُّكْم َأْن ُيَكفَِّر َعْنُكْم  {{

  }} َسيَِّئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْألَنـَْهارُ 

  ََواللَِّه ِإينِّ َألَْستَـْغِفُر اللََّه َوأَُتوُب إِلَْيِه ِيف اليَـْوِم «: ْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعلَ : قَاَل أَبُو ُهَريـَْرة

  رواه البخاري» َأْكثـََر ِمْن َسْبِعَني َمرَّةً 

  ِّلَيـَُغانُ  ِإنَّهُ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  -وََكاَنْت َلُه ُصْحَبٌة  - َعِن اَألَغرِّ اْلُمَزِىن
َعَلى  10

  رواه مسلم .»قـَْلِىب َوِإىنِّ َألْستَـْغِفُر اللََّه ِىف اْليَـْوِم ِماَئَة َمرٍَّة 

  َيَا أَيـَُّها النَّاُس تُوبُوا«: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم
» ِإَىل اِهللا، فَِإينِّ أَُتوُب، ِيف اْليَـْوِم إِلَْيِه ِماَئَة، َمرَّةٍ  11

  رواه مسلم

  َرواه » َمْن تَاَب قـَْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِ�َا، تَاَب اهللاُ َعَلْيهِ «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

  مسلم

  ،لَلَُّه َأَشدُّ فـََرًحا بِتَـْوبَِة َأَحدُِكْم، ِمْن َأَحدُِكْم «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة

  رواه مسلم» ِبَضالَِّتِه، ِإَذا َوَجَدَها

                                                           

يغطى  10
  

ثالث شروط أن يقلع عن املعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزما جازما أن ال يعود إىل مثلها أبدا فإن كانت املعصية  قال العلماء للتوبة11  

  اآلخرةتتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو رد الظالمة إىل صاحبها أو حتصيل الرباءة منه والتوبة أهم قواعد اإلسالم وهي أول مقامات سالكي طريق 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  ُْعُتُه ِمْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه ُكْنُت َكَتْمُت َعْنُكْم شَ : َعْن َأِيب أَيُّوَب، أَنَُّه قَاَل ِحَني َحَضَرْتُه اْلَوَفاة ْيًئا مسَِ

 »َلْوَال أَنَُّكْم ُتْذنُِبوَن َخلََلَق اهللاُ َخْلًقا يُْذنُِبوَن يـَْغِفُر َهلُمْ «: َوَسلََّم، مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقولُ 

  رواه مسلم

  ََّلْو يـَْعَلُم اْلُمْؤِمُن َما ِعْنَد اِهللا ِمَن اْلُعُقوبَِة، َما َطِمَع «: َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأن

  رواه مسلم» ِجبَنَِّتِه َأَحٌد، َوَلْو يـَْعَلُم اْلَكاِفُر َما ِعْنَد اِهللا ِمَن الرَّْمحَِة، َما قـََنَط ِمْن َجنَِّتِه َأَحدٌ 

  َأَْذَنَب َعْبٌد َذنـًْبا، « : ْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِفيَما َحيِْكي َعْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ، قَالَ ع

ْنَب، َويَْأُخُذ  أَْذَنَب َعْبِدي َذنـًْبا، فـََعِلَم َأنَّ : اللُهمَّ اْغِفْر ِيل َذْنِيب، فـََقاَل تـََباَرَك َوتـََعاَىل : فـََقالَ  َلُه رَب�ا يـَْغِفُر الذَّ

ْنِب، ُمثَّ َعاَد َفَأْذَنَب، فـََقالَ  َعْبِدي أَْذَنَب َذنـًْبا، فـََعِلَم َأنَّ لَُه : َأْي َربِّ اْغِفْر ِيل َذْنِيب، فـََقاَل تـََباَرَك َوتـََعاَىل : بِالذَّ

ْنِب، ُمثَّ عَ  ْنَب، َويَْأُخُذ بِالذَّ أَْذَنَب : َأْي َربِّ اْغِفْر ِيل َذْنِيب، فـََقاَل تـََباَرَك َوتـََعاَىل : اَد َفَأْذَنَب فـََقالَ َرب�ا يـَْغِفُر الذَّ

ْنَب، َويَْأُخُذ بِالذَّْنِب، اْعَمْل َما ِشْئَت فـََقْد َغَفْرُت لَ  ، قَاَل َعْبُد "َك َعْبِدي َذنـًْبا، فـََعِلَم َأنَّ َلُه َرب�ا يـَْغِفُر الذَّ

  متفق عليه» اْعَمْل َما ِشْئتَ «: أَْدرِي أَقَاَل ِيف الثَّالَِثِة أَِو الرَّاِبَعةِ َال : اْألَْعَلى

  َِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ يـَْبُسُط يََدُه بِاللَّْيِل لَِيُتوَب ُمِسيءُ «: َعْن َأِيب ُموَسى، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَال

 رواه مسلم» َدُه بِالنـََّهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء اللَّْيِل، َحىتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس ِمْن َمْغرِِ�َاالنـََّهاِر، َويـَْبُسُط يَ 

  قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َدَخْلُت َمَع َأِيب َعَلى َعْبِد اِهللا ، َفَسِمْعُتُه يـَُقوُل : َعِن اْبِن َمْعِقٍل ، قَاَل

: النََّدُم تـَْوبٌَة ، قَاَل : أَْنَت مسَِْعَت النَِّيبَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يـَُقوُل : تـَْوبٌَة ، فـََقاَل َلُه َأِيب  النََّدمُ «: 

 .رواه أمحد و ابن ماجة . حديث صحيح .»نـََعمْ 

  الحياء

َيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َواللَُّه َال َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقِّ  {{   }} ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي النَِّبيَّ فـَ

  َُظ األَْنَصاِر، َوُهَو يَعِ  َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه، َعْن أَبِيِه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ َعَلى َرُجٍل ِمن

  متفق عليه» َدْعُه فَِإنَّ  ِمَن اِإلميَانِ «: َأَخاُه ِيف ، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  ُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه اِإلميَاُن ِبْضٌع َوَسبـْ

  رواه مسلم .»اِن أَْفَضُلَها قـَْوُل الَ إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوأَْدنَاَها ِإَماطَُة اَألَذى َعِن الطَّرِيِق َواْحلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإلميَ فَ 
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  َالَعْذرَاِء ِيف ِخْدرَِها، فَِإَذا رََأى َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَشدَّ َحَياًء ِمَن «: َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ، قَال

َناُه ِيف َوْجِههِ    متفق عليه» َشْيًئا َيْكَرُهُه َعَرفـْ

  َنَما ُهَو َجاِلٌس ِيف اْلَمْسِجِد َوالنَّاُس َمَعُه ِإْذ أَقـَْبَل « َعْن َأِيب َواِقٍد اللَّْيِثيِّ َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيـْ

َبَل اثـَْناِن ِإَىل َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَذَهَب َواِحٌد قَاَل فـََوقَـَفا َعَلى رَ َثَال  ُسوِل اِهللا َصلَّى ثَُة نـََفٍر َفأَقـْ

مَّا اْآلَخُر َفَجَلَس َخْلَفُهْم َوأَمَّا ِيف اْحلَْلَقِة َفَجَلَس ِفيَها َوأَ ) فـَْرَجةً (اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأمَّا َأَحُدُمهَا فـَرََأى فـُْرَجًة 

نـََّفِر الثََّالثَِة أَمَّا َأَحُدُهْم الثَّاِلُث َفَأْدبـََر َذاِهًبا فـََلمَّا فـَرََغ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َأَال ُأْخِربُُكْم َعِن ال

متفق » ُر فَاْسَتْحَيا فَاْسَتْحَيا اهللاُ ِمْنُه َوأَمَّا اْآلَخُر َفَأْعَرَض َفَأْعَرَض اهللاُ َعْنهُ َفَأَوى ِإَىل اِهللا َفآَواُه اهللاُ َوأَمَّا اْآلخَ 

  عليه

  َمتفق عليه» احلََياُء َال يَْأِيت ِإالَّ ِخبَْريٍ «: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم  

  َِإَذا ملَْ َتْسَتْحِي َفاْصَنْع َما : ِإنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن َكَالِم النُّبـُوَِّة اُألوَىل «  :قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

 رواه البخاري» ِشْئَت 

  ٌَر ُكلُّهُ  «: َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ قَاَل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم  رواه مسلم »اْحلََياُء َخيـْ

  َفـََقاَلْت يَا  - صلى اهللا عليه وسلم-ْن َزيـَْنَب بِْنِت َأِىب َسَلَمَة َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيٍم ِإَىل النَِّىبِّ ع

صلى -اَل َرُسوُل اللَِّه َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال َيْسَتْحِىي ِمَن احلَْقِّ فـََهْل َعَلى اْلَمْرأَِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا اْحتَـَلَمْت فَـقَ 

َترَِبْت َيَداِك « فـََقاَلْت أُمُّ َسَلَمَة يَا َرُسوَل اللَِّه َوَحتَْتِلُم اْلَمْرأَُة فـََقاَل . »نـََعْم ِإَذا رََأِت اْلَماَء «  - اهللا عليه وسلم

 متفق عليه .»فَِبَم ُيْشِبُهَها َوَلُدَها 

  ََر، «: َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَالَ : َعْن يـَْعَلى ْبِن أَُميََّة، قَال ِإنَّ اللََّه َحِييٌّ ِستٌِّري حيُِبُّ اْحلََياَء َوالسَّتـْ

  .رواه أمحد و أبو داود و النسائي.حديث صحيح» فَِإَذا اْغَتَسَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْسَتِرتْ 

  ٌرواه البخاري» الَ ُمْسَتْكِربٌ َال يـَتَـَعلَُّم الِعْلَم ُمْسَتْحٍي وَ «: َوقَاَل ُجمَاِهد  

  ُرواه البخاري» نِْعَم النَِّساُء ِنَساُء األَْنَصاِر ملَْ َميْنَـْعُهنَّ  َأْن يـَتَـَفقَّْهَن ِيف الدِّينِ «: َوقَاَلْت َعاِئَشة 

  ََعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ  َعْن َسْلَمان ، َه َحِييٌّ َكرٌِمي َيْسَتْحِيي ِإَذا َرَفَع الرَُّجُل إِلَْيِه ِإنَّ اللَّ «: الَفارِِسيِّ

 .رواه أمحد و الرتمذي. حديث صحيح  »َيَدْيِه َأْن يـَُردَُّمهَا ِصْفرًا َخائَِبتَـْنيِ 
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 فضل سقي الماء

ُتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُونَ  {{   }} َأفـََرَأيـْ

 َر ُروَمَة فـََيُكوُن َدْلُوُه ِفيَها َكِدَالِء  «النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل : َوقَاَل ُعْثَماُن رضياهللا عنه َمْن َيْشَرتِي بِئـْ

 رواه البخاري» اْلُمْسِلِمَني فَاْشتَـرَاَها ُعْثَماُن َرِضَي اهللاُ َعْنهُ 

 َر ُروَمةَ ) َحيِْفرُ (ْن َحيِْفْر َ«قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم م   رواه البخاري» فـََلُه اْجلَنَُّة َفَحَفَرَها ُعْثَمانُ  بِئـْ

  َرواه .حديث حسن» َسْقُي اْلَماءِ «: يَا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ الصََّدَقِة أَْفَضُل؟ قَالَ : قـُْلتُ : َعْن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة قَال

 .ابن ماجة و النسائي و أبو داود

  بما ال ليس فيه محّرمعلى النفس  والترويح الترفيه

  ََها، َوِعْنَدَها َجارِيـََتاِن ِيف أَيَّاِم ِمًىن تـَُغنـَِّياِن، َوُتَدفـِّ : عْن َعاِئَشة َفاِن، َأنَّ أَبَا َبْكٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َدَخَل َعَليـْ

بِثـَْوِبِه، فَانـْتَـَهَرُمهَا أَبُو َبْكٍر، َفَكَشَف النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَتْضرِبَاِن، َوالنَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمتَـَغشٍّ 

  رواه البخاري. َوتِْلَك األَيَّاُم أَيَّاُم ِمًىن . » َدْعُهَما يَا أَبَا َبْكٍر، فَِإنـََّها أَيَّاُم ِعيدٍ «: َوَسلََّم َعْن َوْجِهِه، فـََقالَ 

  َِّلِقَيِىن أَبُو َبْكٍر  -قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-وََكاَن ِمْن ُكتَّاِب َرُسوِل اللَِّه  -قَاَل  َعْن َحْنظََلَة اُألَسيِِّدى

ِعْنَد َرُسوِل  فـََقاَل َكْيَف أَْنَت يَا َحْنظََلُة قَاَل قـُْلُت نَاَفَق َحْنظََلُة قَاَل ُسْبَحاَن اللَِّه َما تـَُقوُل قَاَل قـُْلُت َنُكونُ 

-يُذَكِّرُنَا بِالنَّاِر َواْجلَنَِّة َحىتَّ َكأَنَّا رَْأَى َعْنيٍ فَِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َرُسوِل اللَِّه  - عليه وسلمصلى اهللا-اللَِّه 

َعاِت فـََنِسيَنا َكِثريًا قَاَل أَبُو َبْكٍر فـََواللَِّه ِإنَّ  12 َعاَفْسَنا -صلى اهللا عليه وسلم ا لَنَـْلَقى اَألْزَواَج َواَألْوَالَد َوالضَّيـْ

قـُْلُت نَاَفَق َحْنظََلُة  - صلى اهللا عليه وسلم-َفاْنطََلْقُت أَنَا َوأَبُو َبْكٍر َحىتَّ َدَخْلَنا َعَلى َرُسوِل اللَِّه . ِمْثَل َهَذا

َنُكوُن ِعْنَدَك  قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَّهِ . »َوَما َذاَك «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . يَا َرُسوَل اللَّهِ 

َعاِت َنِسيَنا  ُتذَكِّرُنَا بِالنَّاِر َواْجلَنَِّة َحىتَّ َكأَنَّا رَْأَى َعْنيٍ فَِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك َعاَفْسَنا اَألْزَواَج َوا َألْوَالَد َوالضَّيـْ

َيِدِه ِإْن َلْو َتُدوُموَن َعَلى َما َتُكونُوَن َوالَِّذى نـَْفِسى بِ «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . َكِثريًا

                                                           

ج واألوالد وعاجل معايشه واشتغل �مالعب األزوا   12
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. »اَعًة ِعْنِدى َوِىف الذِّْكِر َلَصاَفَحْتُكُم اْلَمالَِئَكُة َعَلى فـُُرِشُكْم َوِىف طُرُِقُكْم َوَلِكْن يَا َحْنظََلُة َساَعًة َوسَ 

 رواه مسلم .»َثَالَث َمرَّاتٍ 

  َْها قَاَلت ُكْنُت أَْلَعُب بِاْلبَـَناِت ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم وََكاَن ِيل َصَواِحُب   «َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

 ِمْنُه فـَُيَسرِّبـُُهنَّ ِإَيلَّ فـَيَـْلَعْنبَ ) تـََقمَّْعنَ (يـَْلَعْنبَ َمِعي َفَكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل يـَتَـَقمَّْعَن 

 .رواه البخاري »َمِعي

  َْجاَء النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَدَخَل ِحَني ُبِينَ َعَليَّ َفَجَلَس َعَلى  «الرُّبـَيُِّع بِْنُت ُمَعوِِّذ ْبِن َعْفرَاءَ  َعن

َبْدٍر ِإْذ قَاَلْت  ِفرَاِشي َكَمْجِلِسَك ِمينِّ َفَجَعَلْت ُجَوْيرِيَاٌت لََنا َيْضرِبـَْنِبالدُّفِّ َويـَْنُدْبَن َمْن قُِتَل ِمْن آبَاِئي يـَْومَ 

  .رواه البخاري »َدِعي َهِذِه َوُقوِيل بِالَِّذي ُكْنِت تـَُقوِلنيَ  «ِفيَنا َنِيبٌّ يـَْعَلُم َما ِيف َغٍد فـََقاَل ِإْحَداُهنَّ وَ 

  َوِعْنِدى َجارِيـََتاِن تـَُغنـَِّياِن ِبِغَناِء بـَُعاٍث  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َدَخَل َرُسوُل اللَِّه

-رَاِش َوَحوََّل َوْجَهُه َفَدَخَل أَبُو َبْكٍر فَانـْتَـَهَرِىن َوقَاَل ِمْزَماُر الشَّْيطَاِن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َفاْضَطَجَع َعَلى اْلفِ 

َبَل َعَلْيِه َرُسوُل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم فـََلمَّا َغَفَل » َدْعُهَما « فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َفأَقـْ

صلى اهللا عليه -ا وََكاَن يـَْوَم ِعيٍد يـَْلَعُب السُّوَداُن بِالدََّرِق َواحلِْرَاِب فَِإمَّا َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َغَمْزتـُُهَما َفَخَرَجتَ 

ِه َوُهَو يـَُقوُل . »َتْشَتِهَني تـَْنظُرِيَن « َوِإمَّا قَاَل  - وسلم ُدوَنُكْم « فـَُقْلُت نـََعْم َفأَقَاَمِىن َورَاَءُه َخدِّى َعَلى َخدِّ

 .متفق عليه.»فَاْذَهِىب « قَاَل . قـُْلُت نـََعمْ . »َحْسُبِك « َحىتَّ ِإَذا َمِلْلُت قَاَل . »ا َبِىن أَْرَفَدَة يَ 

  َواْحلََبَشُة  -يـَُقوُم َعَلى بَاِب ُحْجَرِتى  -صلى اهللا عليه وسلم-َواللَِّه َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َعْن َعاِئَشَة

ِإَىل َلِعِبِهْم ُمثَّ  َيْستـُُرِىن ِبرَِدائِِه ِلَكْى أَْنظُرَ  -  - صلى اهللا عليه وسلم-ِحبِرَاِ�ِْم ِىف َمْسِجِد َرُسوِل اللَِّه يـَْلَعُبوَن 

رواه  .َلى اللَّْهوِ فَاْقُدُروا َقْدَر اْجلَارِيَِة احلَِْديَثِة السِّنِّ َحرِيَصًة عَ . يـَُقوُم ِمْن َأْجِلى َحىتَّ َأُكوَن أَنَا الَِّىت أَْنَصِرفُ 

  مسلم

  ْلَتَـْعَلُم يـَُهوُد أَنَّ ِيف ِديِنَنا ُفْسَحًة، ِإينِّ  «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَمِئذٍ : َعْن َعاِئَشَة، قَاَلت

 رواه أمحد.حديث حسن . »أُْرِسْلُت ِحبَِنيِفيٍَّة َمسَْحٍة 

 َها َعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي ال َفَسابـَْقُتُه : أَنـََّها َكاَنْت َمَع النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ِيف َسَفٍر قَاَلْت «لَُّه َعنـْ

َقةِ : َفَسبَـْقُتُه َعَلى رِْجَليَّ ، فـََلمَّا َمحَْلُت اللَّْحَم َسابـَْقُتُه َفَسبَـَقِين فـََقاَل  حديث صحيح  .»َهِذِه بِِتْلَك السَّبـْ

 .داودرواه أمحد و أبو .
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  فضل الذكر

  }} َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثيًرا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما {{

ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َال إَِلَه : َمْن قَالَ «: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

ْلُك َوَلُه اَحلْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
ُ
ِيف يـَْوٍم ِمائََة َمرٍَّة، َكاَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر رِقَاٍب، . َشرِيَك َلُه، َلُه امل

ِحْرزًا ِمَن الشَّْيطَاِن، يـَْوَمُه َذِلَك َحىتَّ ُميِْسَي، وَملَْ  وَُكِتَب  َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، َوحمَُِيْت َعْنُه ِماَئُة َسيَِّئٍة، وََكاَنْت َلهُ 

  متفق عليه» يَْأِت َأَحٌد بِأَْفَضَل ِممَّا َجاَء ِإالَّ َرُجٌل َعِمَل َأْكثـََر ِمْنُه 

  ُُسْبَحاَن اللَِّه َوِحبَْمِدِه، ِيف : َمْن قَالَ « : الَ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنه

  متفق عليه» يـَْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة، ُحطَّْت َخطَايَاُه، َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد الَبْحِر 

  ََلى اللَِّساِن، ثَِقيَلَتاِن ِيف املِيزَاِن، َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن عَ « : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

  متفق عليه» ُسْبَحاَن اللَِّه الَعِظيِم، ُسْبَحاَن اللَِّه َوِحبَْمِدهِ : َحِبيَبَتاِن ِإَىل الرَّْمحَنِ 

  َِذي َيْذُكُر َربَُّه َوالَِّذي َال َيْذُكُر َمَثُل الَّ «: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

يِّتِ 
َ
  رواه البخاري» َربَُّه، َمَثُل اَحليِّ َوامل

  ََثِين َأِيب قَال أَيـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن «: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ : َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َحدَّ

ُيَسبُِّح «: َكْيَف َيْكِسُب َأَحُدنَا أَْلَف َحَسَنٍة؟ قَالَ : َفَسأََلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَسائِهِ » لَّ يـَْوٍم أَْلَف َحَسَنٍة؟َيْكِسَب، كُ 

  رواه مسلم» ِماَئَة َتْسِبيَحٍة، فـَُيْكَتُب َلُه أَْلُف َحَسَنٍة، َأْو ُحيَطُّ َعْنُه أَْلُف َخِطيَئةٍ 

  َِيبُّ ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َسَفٍر، َفَجَعَل النَّاُس َجيَْهُروَن بِالتَّْكِبِري، فـََقاَل النَّ : َعْن َأِيب ُموَسى، قَال

ائًِبا، ِإنَُّكْم َتْدُعوَن أَيـَُّها النَّاُس اْربـَُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم، ِإنَُّكْم لَْيَس َتْدُعوَن َأَصمَّ َوَال غَ «: َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

يًعا َقرِيًبا، َوُهَو َمَعُكمْ  َأَال : َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاِهللا، فـََقاَل يَا َعْبَد اِهللا ْبَن قـَْيسٍ : قَاَل َوأَنَا َخْلَفُه، َوأَنَا أَُقولُ » مسَِ

رواه » َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاِهللا : ُقلْ : " يَا َرُسوَل اِهللا قَالَ بـََلى، : أَُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اْجلَنَِّة، فـَُقْلتُ 

  مسلم
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  َُسْبَحاَن اِهللا : ِحَني ُيْصِبُح َوِحَني ُميِْسي: َمْن قَالَ « : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

» ْيِه ٍة، ملَْ يَْأِت َأَحٌد يـَْوَم اْلِقَياَمِة، بِأَْفَضَل ِممَّا َجاَء ِبِه، ِإالَّ َأَحٌد قَاَل ِمْثَل َما قَاَل َأْو زَاَد َعلَ َوِحبَْمِدِه، ِمائََة َمرَّ 

  رواه مسلم

  ََواحلَْْمُد لِلَِّه، َوَال إِلََه ِإالَّ َألَْن أَُقوَل ُسْبَحاَن اهللاِ «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال ،

  رواه مسلم» اهللاُ، َواهللاُ َأْكبَـُر، َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمسُ 

  ََعلِّْمِين َكَالًما : لَ َجاَء أَْعرَاِيبٌّ ِإَىل َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقا: عْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، قَال

 َال إِلََه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، اهللاُ َأْكبَـُر َكِبريًا، َواحلَْْمُد لِلَِّه َكِثريًا، ُسْبَحاَن اِهللا َربِّ : ُقلْ : " أَُقولُُه، قَالَ 

، َفَما ِيل؟ قَالَ : قَالَ  «اْلَعاَلِمَني، َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاِهللا اْلَعزِيِز احلَِْكيِم  اللُهمَّ اْغِفْر ِيل : ُقلْ : " فـََهُؤَالِء ِلَريبِّ

  رواه مسلم» َواْرَمحِْين َواْهِدِين َواْرزُْقِين 

  َِيف َمْسِجِدَها، ُمثَّ ِهَي َعْن ُجَوْيرِيََة، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخرََج ِمْن ِعْنِدَها ُبْكَرًة ِحَني َصلَّى الصُّْبَح، و

َها؟«: َرَجَع بـَْعَد َأْن َأْضَحى، َوِهَي َجاِلَسٌة، فـََقالَ  نـََعْم، قَاَل : قَاَلتْ » َما زِْلِت َعَلى اْحلَاِل الَِّيت َفاَرقـُْتِك َعَليـْ

َمرَّاٍت، َلْو ُوزَِنْت ِمبَا قـُْلِت ُمْنُذ اْليَـْوِم  َلَقْد قـُْلُت بـَْعَدِك أَْرَبَع َكِلَماٍت، َثَالثَ : " النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  رواه مسلم» ُسْبَحاَن اِهللا َوِحبَْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه َورَِضا نـَْفِسِه َوزِنََة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماتِهِ : َلَوَزنـَتـُْهنَّ 

  َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َما اْصطََفى اهللاُ ِلَمَالِئَكِتِه أَْو  «: ُسِئَل َأيُّ اْلَكَالِم أَْفَضُل؟ قَالَ َعْن َأِيب َذرٍّ

  رواه مسلم» ُسْبَحاَن اِهللا َوِحبَْمِدِه : لِِعَباِدهِ 

  يـَُقاُل َلُه  َيِسُري ِىف َطرِيِق َمكََّة َفَمرَّ َعَلى َجَبلٍ  -صلى اهللا عليه وسلم-ُهَريـَْرَة قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه  َعْن َأِيب

اِكُروَن اللََّه  « قَاُلوا َوَما اْلُمَفرُِّدوَن يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل . »ِسريُوا َهَذا ُمجَْداُن َسَبَق اْلُمَفرُِّدوَن « ُمجَْداُن فـََقاَل  الذَّ

اِكرَاُت    رواه مسلم .»َكِثريًا َوالذَّ

  ٍُسْبَحاَن اِهللا اْلَعِظيِم ُغرَِسْت َلُه َشَجَرٌة ِيف اْجلَنَّةِ : َمْن قَالَ  «: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : َعْن َجاِبر «

 مسند أمحد.حديث صحيح

  َْرَداِء، قَال َال أُنـَبُِّئُكْم ِخبَْريِ أَْعَماِلُكْم، َوأَزَْكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم، أَ «: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب الدَّ

ٌر َلُكْم ِمْن َأْن تـَْلَقْوا َعدُ  ٌر َلُكْم ِمْن ِإنـَْفاِق الذََّهِب َوالَورِِق، َوَخيـْ وَُّكْم فـََتْضرِبُوا أَْعَناقـَُهْم َوأَْرَفِعَها ِيف َدَرَجاِتُكْم َوَخيـْ
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َما َشْيٌء َأْجنَى ِمْن َعَذاِب اللَِّه «: قَاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ » ذِْكُر اللَِّه تـََعاَىل «: قَالَ . بـََلى: ؟ قَاُلوا» َقُكمْ َوَيْضرِبُوا أَْعَنا

 .رواه الرتمذي. حديث صحيح  »ِمْن ذِْكِر اللَّهِ 

  فضل حلق الذكر

  }} فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِلي َوَال َتْكُفُرونِ  {{

  ََوَمْن َسَلَك َطرِيًقا يـَْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهََّل اهللاُ « : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

ُلوَن ِكَتابَ  نَـُهْم، ِإالَّ  َلُه بِِه َطرِيًقا ِإَىل اْجلَنَِّة، َوَما اْجَتَمَع قـَْوٌم ِيف بـَْيٍت ِمْن بـُُيوِت اِهللا، يـَتـْ اِهللا، َويـََتَداَرُسونَُه بـَيـْ

ُهُم اْلَمَالِئَكُة، َوذََكَرُهُم اهللاُ ِفيَمْن ِعْنَدهُ  ُهُم الرَّْمحَُة َوَحفَّتـْ ، َوَمْن َبطََّأ بِِه َعَمُلُه، ملَْ نـَزََلْت َعَلْيِهِم السَِّكيَنُة، َوَغِشَيتـْ

  رواه مسلم. »ُيْسرِْع ِبِه َنَسُبهُ 

  ََجَلْسَنا َنْذُكُر : َما َأْجَلَسُكْم؟ قَاُلوا: َخرََج ُمَعاِويَُة َعَلى َحْلَقٍة ِيف اْلَمْسِجِد، فـََقالَ : ِعيٍد اْخلُْدرِيِّ، قَالَ َعْن َأِيب س

َأْسَتْحِلْفُكْم تـُْهَمًة َلُكْم،  أََما ِإينِّ ملَْ : َواِهللا َما َأْجَلَسَنا ِإالَّ َذاَك، قَالَ : اَهللا، قَاَل آللَِّه َما َأْجَلَسُكْم ِإالَّ َذاَك؟ قَاُلوا

، َوِإنَّ رَ  ُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَما َكاَن َأَحٌد ِمبَْنزَِلِيت ِمْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََقلَّ َعْنُه َحِديثًا ِمينِّ

َجَلْسَنا َنْذُكُر اَهللا َوَحنَْمُدُه َعَلى َما َهَدانَا : قَاُلوا» َما َأْجَلَسُكْم؟«: َوَسلََّم َخرََج َعَلى َحْلَقٍة ِمْن َأْصَحاِبِه، فـََقالَ 

َنا، قَالَ  أََما ِإينِّ «: َواِهللا َما َأْجَلَسَنا ِإالَّ َذاَك، قَالَ : قَاُلوا» آللَِّه َما َأْجَلَسُكْم ِإالَّ َذاَك؟«: ِلْإلِْسَالِم، َوَمنَّ ِبِه َعَليـْ

  رواه مسلم» ُكْم تـُْهَمًة َلُكْم، َوَلِكنَُّه أَتَاِين ِجْربِيُل فََأْخبَـَرِين، َأنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ يـَُباِهي ِبُكُم اْلَمَالِئَكةَ ملَْ َأْسَتْحِلفْ 

  َوَن ِيف الطُُّرِق يـَْلَتِمُسوَن أَْهَل ِإنَّ لِلَِّه َمالَِئَكًة َيطُوفُ «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

فـََيُحفُّونـَُهْم بَِأْجِنَحِتِهْم ِإَىل السََّماِء «: قَالَ " َهُلمُّوا ِإَىل َحاَجِتُكْم : الذِّْكِر، فَِإَذا َوَجُدوا قـَْوًما يَْذُكُروَن اللََّه تـََناَدْوا

نـَْيا ُهْم، َما يـَُقوُل ِعَباِدي؟ قَاُلوافـََيْسَأُهلُْم َربـُُّهْم، َوُهَو أَْعلَ : " قَالَ » الدُّ ُيَسبُِّحوَنَك َوُيَكبـُِّروَنَك : يـَُقوُلونَ : ُم ِمنـْ

: فـَيَـُقولُ : " قَالَ " الَ َواللَِّه َما رََأْوَك؟ : فـَيَـُقوُلونَ : " قَالَ " َهْل رََأْوِين؟ : فـَيَـُقولُ : " قَالَ " َوَحيَْمُدوَنَك َوُميَجُِّدوَنَك 

َلْو رََأْوَك َكانُوا َأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة، َوَأَشدَّ َلَك َمتِْجيًدا َوَحتِْميًدا، َوَأْكثـََر َلَك : يـَُقوُلونَ : " قَالَ " ؟ وََكْيَف َلْو رَأَْوِين 

: " قَالَ " َوَهْل رََأْوَها؟ : يـَُقولُ : " قَالَ » َيْسأَُلوَنَك اجلَنَّةَ «: قَالَ " َفَما َيْسأَُلوِين؟ : يـَُقولُ : " قَالَ " َتْسِبيًحا 

َلْو أَنـَُّهْم رََأْوَها  : يـَُقوُلونَ : " قَالَ " َفَكْيَف َلْو أَنـَُّهْم رََأْوَها؟ : يـَُقولُ : " قَالَ " َال َواللَِّه يَا َربِّ َما رََأْوَها : يـَُقوُلونَ 
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َها ِحْرًصا، َوَأَشدَّ َهلَا طََلًبا، َوأَْعَظَم ِفيَها َرْغَبًة، قَالَ  ِمَن النَّاِر : يـَُقوُلونَ : " قَالَ " مَّ يـَتَـَعوَُّذوَن؟ َفمِ : َكانُوا َأَشدَّ َعَليـْ

" َفَكْيَف َلْو رََأْوَها؟ : يـَُقولُ : " قَالَ " الَ َواللَِّه يَا َربِّ َما رََأْوَها : يـَُقوُلونَ : " قَالَ " َوَهْل رََأْوَها؟ : يـَُقولُ : " قَالَ " 

َها ِفرَارًا، َوَأَشدَّ َهلَا َخمَاَفًة َلْو رََأْوَها َكانُوا َأَشدَّ : يـَُقوُلونَ : " قَالَ  َفُأْشِهدُُكْم َأينِّ َقْد َغَفْرُت َهلُْم : فـَيَـُقولُ : " قَالَ " ِمنـْ

الَِئَكةِ : قَالَ " 
َ
َا َجاَء ِحلَاَجةٍ : يـَُقوُل َمَلٌك ِمَن امل ُهْم، ِإمنَّ ُهُم اجلَُلَساُء َال َيْشَقى ِ�ِْم : قَالَ . ِفيِهْم ُفَالٌن لَْيَس ِمنـْ

  متفق عليه» ِليُسُهمْ جَ 

 لدعاء لآلخرينا

يَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغال� ِللَِّذيَن  {{ ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ رَبـََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلِِ

  }} آَمُنوا رَبـََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

  َُدَعا النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمبَاٍء فـَتَـَوضَّأَ بِِه، ُمثَّ َرَفَع َيَدْيِه فـََقالَ : ، قَالَ  َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنه :

ِمْن َخْلِقَك  اللَُّهمَّ اْجَعْلُه يـَْوَم الِقَياَمِة فـَْوَق َكِثريٍ «: َورَأَْيُت بـََياَض ِإْبطَْيِه، فـََقالَ » اللَُّهمَّ اْغِفْر لُِعبَـْيٍد َأِيب َعاِمرٍ «

  متفق عليه» ِمَن النَّاسِ 

  َاللَُّهمَّ َأْكِثْر َمالَُه، َوَوَلَدُه، َوبَارِْك َلُه ِفيَما «: أََنٌس َخاِدُمَك، قَالَ : قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم لِلنَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

  رواه البخاري» أَْعطَْيَتهُ 

  َها، قَاَلتْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه ْسِجِد فـََقالَ : َعنـْ
َ
َع النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجًال يـَْقرَأُ ِيف امل َرِمحَُه اللَُّه، «: مسَِ

  رواه البخاري» َلَقْد أَذَْكَرِين َكَذا وََكَذا آيًَة، َأْسَقْطتـَُها ِيف ُسوَرِة َكَذا وََكَذا

  ََّع النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : ُه َعْنهُ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي الل َا ُمْؤِمٍن َسَبْبُتُه، َفاْجَعْل «: أَنَُّه مسَِ اللَُّهمَّ َفَأميُّ

  رواه البخاري» َذِلَك َلُه قـُْربًَة إِلَْيَك يـَْوَم الِقَياَمةِ 

  ََدُه، ِيف الرَّْكَعِة اآلِخَرِة ِمْن َصَالِة : َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قَالَ  َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرة َع اللَُّه ِلَمْن محَِ مسَِ

لَُّهمَّ ِهَشاٍم، الاللَُّهمَّ أَْنِج َعيَّاَش ْبَن َأِيب َربِيَعَة، اللَُّهمَّ أَْنِج الَولِيَد ْبَن الَولِيِد، اللَُّهمَّ أَْنِج َسَلَمَة ْبَن «: الِعَشاِء قـََنتَ 

ْؤِمِنَني 
ُ
ْسَتْضَعِفَني ِمَن امل

ُ
  متفق عليه» أَْنِج امل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  ُيَا َرُسوَل : َقِدَم الطَُّفْيُل ْبُن َعْمرٍو َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنه

َها، َفَظنَّ النَّاُس أَنَُّه َيْدُعو َعَلْيِهْم، فـََقالَ اللَِّه، ِإنَّ َدْوًسا َقْد َعَصْت َوأَ  اللَُّهمَّ اْهِد َدْوًسا «: َبْت فَادُْع اللََّه َعَليـْ

  رواه البخاري» َوْأِت ِ�ِمْ 

  ََالَء فـََوَضْعُت َلُه َوُضوًءا ق اَل َمْن َوَضَع َهَذا َفُأْخِربَ فـََقاَل َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اخلَْ

   متفق عليه» اللَُّهمَّ فـَقِّْهُه ِيف الدِّينِ «

  َْرَداِء، قَال َدْعَوُة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ِألَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب « : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب الدَّ

 رواه مسلم» آِمَني َوَلَك ِمبِْثٍل : رَْأِسِه َمَلٌك ُموَكٌَّل ُكلََّما َدَعا ِألَِخيِه ِخبَْريٍ، قَاَل اْلَمَلُك اْلُموَكَُّل ِبهِ  ُمْسَتَجابٌَة، ِعْندَ 

 الدعاء على المشركين والكفار

َيا {{ نـْ رَبـََّنا ِلُيِضلُّوا َعْن  رَبـََّنا ِإنََّك آتـَْيَت ِفْرَعْوَن َوَمَألَُه زِيَنًة َوَأْمَواًال ِفي اْلَحَياِة الدُّ

  }} َسِبيِلَك رَبـََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعَلى قـُُلوِبِهمْ 

  ََدُه، ِيف الرَّْكَعِة اآلِخَرِة «: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا قَالَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرة َع اللَُّه ِلَمْن محَِ ِمْن َصَالِة مسَِ

خمتصر متفق » اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطأََتَك َعَلى ُمَضَر، اللَُّهمَّ اْجَعْلَها َعَلْيِهْم ِسِنَني َكِسِين يُوُسفَ « : الِعَشاِء قـََنتَ 

   عليه

  ََمَألَ «: َوَسلََّم يـَْوَم اخلَْنَدِق، فـََقالَ  ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ : عن َعِليُّ ْبُن َأِيب طَاِلٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

متفق . َوِهَي َصَالُة الَعْصرِ » اللَُّه قـُُبوَرُهْم َوبـُُيوتـَُهْم نَارًا، َكَما َشَغُلونَا َعْن َصالَِة الُوْسَطى َحىتَّ َغاَبِت الشَّْمسُ 

  عليه

  َْوَسلََّم بـََعَث ِبِكَتابِِه ِإَىل ِكْسَرى َمَع َعْبِد اللَِّه ْبِن ُحَذاَفَة  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ «: اْبن َعبَّاٍس  َعن

رَأَُه َمزََّقُه َفَحِسْبُت َأنَّ اْبَن السَّْهِميِّ َفَأَمَرُه َأْن َيْدفـََعُه ِإَىل َعِظيِم اْلَبْحَرْيِن َفَدفَـَعُه َعِظيُم اْلَبْحَرْيِن ِإَىل ِكْسَرى فـََلمَّا قَـ 

 رواه البخاري» ِب قَاَل َفَدَعا َعَلْيِهْم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن ُميَزَُّقوا ُكلَّ ُممَزَّقٍ اْلُمَسيَّ 
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 أدعية تفريج الهم

) 87(فـََناَدى ِفي الظُُّلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِميَن  {{

َناُه ِمَن اْلَغمِّ وََكَذِلَك نـُْنِجي اْلُمْؤِمِنينَ  يـْ َنا َلُه َوَنجَّ   }} فَاْسَتَجبـْ

  َُهَما، قَال الَ إَِلَه ِإالَّ «: ِيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو ِعْنَد الَكْرِب يـَُقولُ َكاَن النَّ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  رواه مسلم» اللَُّه الَعِظيُم احلَِليُم، الَ إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َربُّ السََّمَواِت َواَألْرِض، َوَربُّ الَعْرِش الَعِظيمِ 

  اللَُّهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اهلَمِّ َواَحلَزِن، «: ِيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ َكاَن النَّ : أََنَس ْبَن َماِلٍك، قَالَ عن

ْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجالِ    رواه البخاري» َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َواُجلْنبِ َوالُبْخِل، َوَضَلِع الدَّ

  ََال : َدْعَوُة ِذي النُّوِن ِإْذ َدَعا ِ�َا َوُهَو ِيف َبْطِن احلُْوتِ  «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َسْعٍد، قَال

» َشْيٍء َقطُّ ِإالَّ اْسَتَجاَب َلهُ  إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك، ِإينِّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني، فَِإنَُّه َلْن َيْدُعَو ِ�َا ُمْسِلٌم ِيف 

  رواه الرتمذي.حديث صحيح

  المزاح و االنبساط إلى الّناس

  ََكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا، وََكاَن ِيل َأٌخ يـَُقاُل َلُه أَبُو ُعَمْريٍ «: َعْن أََنٍس، قَال - 

 » نـَُغٌر َكاَن يـَْلَعُب ِبهِ » يَا أَبَا ُعَمْريٍ، َما فـََعَل النـَُّغيـْرُ «: َفِطيًما، وََكاَن ِإَذا َجاَء قَالَ  - َأْحِسُبُه : قَالَ 

  .متفق عليه

  َْصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َهَلَك َأِيب َوتـََرَك َسْبَع أَْو ِتْسَع بـََناٍت فـَتَـَزوَّْجُت اْمرَأًَة فـََقاَل النَِّيبُّ «َجاِبٍر َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل  َعن

ا َوُتَالِعُبَك أَْو ُتَضاِحُكَها َوَسلََّم تـََزوَّْجَت يَا َجاِبُر قـُْلُت نـََعْم قَاَل ِبْكرًا أَْم ثـَيًِّبا قـُْلُت ثـَيًِّبا قَاَل َهالَّ َجارِيًَة ُتَالِعبـُهَ 

 » َوُتَضاِحُككَ 

 متفق عليه.  
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  َّْلِىن  -اهللا عليه وسلم صلى-َعْن أََنٍس َأنَّ َرُجالً أََتى النَِّىب صلى اهللا عليه -قَاَل النَِّىبُّ . فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه امحِْ

«  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َوَما َأْصَنُع ِبَوَلِد النَّاَقِة فـََقاَل النَِّىبُّ . »ِإنَّا َحاِمُلوَك َعَلى َوَلِد نَاَقٍة «  - وسلم

 .رواه أمحد و أبو داود. حديث صحيح  .»وُق َوَهْل تَِلُد اِإلِبَل ِإالَّ النُّ 

  رواه أمحد . حديث صحيح  .»يَا َذا األُُذنـَْنيِ «  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل ِىل َرُسوُل اللَِّه

 .و الرتمذي و أبو داود

 الصحبة الصالحة و الصحبة السّيئة

نَـْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإنَّ اللَّهَ  {{  }} ثَاِنَي اثـْ

  َِّا َمَثُل اْجلَِليِس الصَّاِلِح َواْجلَِليِس السَّْوِء َكَحاِمِل « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُموَسى َعِن النَِّىب ِإمنَّ

ًة َونَاِفُخ اْلِكِري َفَحاِمُل اْلِمْسِك ِإمَّا َأْن ُحيِْذَيَك َوِإمَّا َأْن تـَْبَتاَع ِمْنُه َوِإمَّا َأْن جتََِد ِمْنُه رًِحيا طَيِّبَ اْلِمْسِك َونَاِفِخ 

  .متفق عليه. »اْلِكِري ِإمَّا َأْن ُحيْرَِق ثَِياَبَك َوِإمَّا َأْن جتََِد رًِحيا َخِبيثًَة 

  َِأنَّ َرُجالً زَاَر َأًخا لَُه ِىف قـَْريٍَة ُأْخَرى َفَأْرَصَد اللَُّه لَُه َعَلى «  -صلى اهللا عليه وسلم-النَِّىبِّ  َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعن

ِمْن نِْعَمٍة تـَرُبـَُّها قَاَل َهْل َلَك َعَلْيِه . َمْدَرَجِتِه َمَلًكا فـََلمَّا أََتى َعَلْيِه قَاَل أَْيَن تُرِيُد قَاَل أُرِيُد َأًخا ِىل ِىف َهِذِه اْلَقْريَةِ 

َر َأىنِّ َأْحَبْبُتُه ِىف اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ  رواه .»قَاَل فَِإىنِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْيَك بَِأنَّ اللََّه َقْد َأَحبََّك َكَما َأْحَبْبَتُه ِفيِه . قَاَل الَ َغيـْ

  .مسلم

  َِّثَالٌث َمْن ُكنَّ ِفيِه َوَجَد ِ�ِنَّ َحَالَوَة اِإلميَاِن َمْن َكاَن اللَُّه « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنٍس َعِن النَِّىب

وَد ِىف اْلُكْفِر بـَْعَد َأْن أَنـَْقَذُه اللَُّه َوَرُسولُُه َأَحبَّ إِلَْيِه ِممَّا ِسَواُمهَا َوَأْن حيُِبَّ اْلَمْرَء الَ حيُِبُُّه ِإالَّ لِلَِّه َوَأْن َيْكَرَه َأْن يـَعُ 

  .متفق عليه. »ْنُه َكَما َيْكَرُه َأْن يـُْقَذَف ِىف النَّاِر مِ 

  َِّعٌة يُِظلُُّهُم اللَُّه ِىف ِظلِِّه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه  « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّىب َسبـْ

  .متفق عليه .»َوتـََفرَّقَا َعَلْيِه  َوَرُجَالِن َحتَابَّا ِىف اللَِّه اْجَتَمَعا َعَلْيهِ 

  ِإنَّ لِلِه َمَالِئَكًة َيطُوُفوَن ِيف الطُُّرِق يـَْلَتِمُسوَن أَْهَل « َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم

نـَْيا الذِّْكِر فَِإَذا َوَجُدوا قـَْوًما َيْذُكُروَن اَهللا تـََناَدْوا َهلُ  مُّوا ِإَىل َحاَجِتُكْم قَاَل فـََيُحفُّونـَُهْم بَِأْجِنَحِتِهْم ِإَىل السََّماِء الدُّ
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ُهْم َما يـَُقوُل ِعَباِدي قَاُلوا يـَُقوُلوَن ُيَسبُِّحوَنَك َوُيَكبـُِّرونَ  َك َوَحيَْمُدوَنَك قَاَل فـََيْسَأُهلُْم َربـُُّهْم َوُهَو أَْعَلُم ِمنـْ

وَن َلْو اَل فـَيَـُقوُل َهْل رََأْوِين قَاَل فـَيَـُقوُلوَن َال َواِهللا َما رََأْوَك قَاَل فـَيَـُقوُل وََكْيَف َلْو رََأْوِين قَاَل يـَُقولُ َوُميَجُِّدوَنَك قَ 

َفَما (َما َيْسأَُلوِين رََأْوَك َكانُوا َأَشدَّ َلَك ِعَباَدًة َوَأَشدَّ َلَك َمتِْجيًدا َوَحتِْميًدا َوَأْكثـََر َلَك َتْسِبيًحا قَاَل يـَُقوُل فَ 

وُل َفَكْيَف َلْو قَاَل َيْسأَُلوَنَك اْجلَنََّة قَاَل يـَُقوُل َوَهْل رََأْوَها قَاَل يـَُقوُلوَن َال َواِهللا يَا َربِّ َما رََأْوَها قَاَل يـَقُ ) َيْسأَُلوَنِين 

َها ِحْرًصا َوَأَشدَّ َهلَا طََلًبا َوأَْعَظَم ِفيَها َرْغَبًة قَاَل َفِممَّ أَنـَُّهْم رََأْوَها قَاَل يـَُقوُلوَن َلْو أَنـَُّهْم رََأْوَها َكانُوا أَ  َشدَّ َعَليـْ

َها قَاَل يـَُقوُل َفَكْيَف َلْو يـَتَـَعوَُّذوَن قَاَل يـَُقوُلوَن ِمَن النَّاِر قَاَل يـَُقوُل َوَهْل رََأْوَها قَاَل يـَُقوُلوَن َال َواِهللا يَا َربِّ َما رََأوْ 

َها ِفرَارًا َوَأَشدَّ َهلَا َخمَاَفًة قَاَل فـَيَـُقوُل َفُأْشِهدُُكْم َأينِّ  رََأْوَها  َقْد َغَفْرُت َهلُْم قَاَل قَاَل يـَُقوُلوَن َلْو رََأْوَها َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ

َا َجاَء ِحلَاَجٍة قَاَل هُ  ُهْم ِإمنَّ  »ُم اْجلَُلَساُء َال َيْشَقى ِ�ِْم َجِليُسُهْم يـَُقوُل َمَلٌك ِمَن اْلَمَالِئَكِة ِفيِهْم ُفَالٌن لَْيَس ِمنـْ

  رواه البخاري

  ُاِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َعْن َسِعيد ْبُن اْلُمَسيَِّب َعْن أَبِيِه أَنَُّه َأْخبَـرَُه أَنَُّه َلمَّا َحَضَرْت أَبَا طَاِلٍب اْلَوَفاُة َجاَءُه َرُسول 

ريَِة قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم فـََوَجَد ِعْنَدُه أَبَا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم َوَعْبَد اِهللا ْبَن َأِيب أَُميََّة ْبِن اْلُمغِ 

َميََّة َعمِّ ُقْل َال إَِلَه ِإالَّ اهللاُ َكِلَمًة َأْشَهُد َلَك ِ�َا ِعْنَد اِهللا فـََقاَل أَبُو َجْهٍل َوَعْبُد اِهللا ْبُن َأِيب أُ ) َأيْ (ِألَِيب طَاِلٍب يَا 

لَِّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب فـََلْم يـََزْل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْعِرُضَها َعَلْيِه َويـَُعوَداِن يَا أَبَا طَاِلٍب أَتـَْرَغُب َعْن مِ 

َلَه ِإالَّ اهللاُ ُقوَل َال إِ بِِتْلَك اْلَمَقاَلِة َحىتَّ قَاَل أَبُو طَاِلٍب آِخَر َما َكلََّمُهْم ُهَو َعَلى ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَأَىب َأْن يَـ 

َما  (َفأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ) َعْنهُ (فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََما َواِهللا َألَْستَـْغِفَرنَّ َلَك َما ملَْ أُْنَه َعْنَك 

َ َهلُْم أَنـَُّهْم َأْصَحاُب َكاَن لِلنَِّىبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكَني وَ  َلْو َكانُوا أُوِىل قـُْرَىب ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

ِإنََّك َال تـَْهِدى َمْن ( -صلى اهللا عليه وسلم- َوأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل ِىف َأِىب طَاِلٍب فـََقاَل ِلَرُسوِل اللَِّه ). اجلَِْحيِم 

  .متفق عليه). َيَشاُء َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدى َمْن 

  َها ائْـتَـَلَف َوَما « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه اَألْرَواُح ُجُنوٌد ُجمَنََّدٌة َفَما تـََعاَرَف ِمنـْ

َها اْختَـَلَف    .متفق عليه. »تـََناَكَر ِمنـْ

  ََما َجَلَس قـَْوٌم َجمِْلًسا ملَْ َيْذُكُروا اللََّه ِفيِه، وَملَْ ُيَصلُّوا َعَلى «: يـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهر

بـَُهْم َوِإْن َشاَء َغَفَر َهلُمْ    .رواه أمحد و الرتمذي .  حديث صحيح »نَِبيِِّهْم، ِإالَّ َكاَن َعَلْيِهْم تِرًَة، فَِإْن َشاَء َعذَّ
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  ُاْلُمَتَحابُّوَن ِيف َجَالِيل َهلُْم َمَناِبُر ِمْن نُوٍر  «: َعْن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل، مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول

ُثَك ِمبَا : ْبَن الصَّاِمِت فـَُقْلتُ َفَخَرْجُت فـََلِقيُت ُعَباَدَة : قَالَ .يـَْغِبطُُهُم النَِّبيُّوَن َوالشَُّهَداءُ  يَا أَبَا اْلَولِيِد َال ُأَحدِّ

َثِين ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ِيف اْلُمَتَحابِّنيَ  ُثَك َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْرفـَُعُه ِإَىل الرَّبِّ َعزَّ : قَالَ . َحدَّ َفأَنَا ُأَحدِّ

، َوَحقَّْت بَِّيت لِْلُمَتَحابَِّني ِيفَّ َوَحقَّْت َحمَبَِّيت لِْلُمتَـزَاِورِيَن ِيفَّ، َوَحقَّْت َحمَبَِّيت لِْلُمَتَباِذِلَني ِيفَّ حمََ  َحقَّتْ : " َوَجلَّ قَالَ 

  رواه أمحد. حديث صحيح  »َحمَبَِّيت لِْلُمتَـَواِصِلَني ِيفَّ 

  ُالرَُّجُل َعَلى ِديِن َخِليِلِه، فـَْليَـْنظُْر َأَحدُُكْم َمْن ُخيَاِللُ «: َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللا« 

  .رواه أمحد و أبو داود و الرتمذي. حديث حسن 

  َيَْأُكْل طََعاَمَك ِإالَّ َتِقيٌّ َال ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا، َوَال «: َعْن َأِيب َسِعيٍد، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَال « 

 .رواه أمحد و أبو داود و الرتمذي. حديث حسن 

  َّصلى - َفَجَعُلوا يـُثْـُنوَن َعَلىَّ َوَيْذُكُروِىن فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم-َعِن السَّاِئِب قَاَل أَتـَْيُت النَِّىب

قـُْلُت َصَدْقَت بَِأِىب أَْنَت َوأُمِّى ُكْنَت َشرِيِكى فَِنْعَم الشَّرِيُك ُكْنَت . يـَْعِىن ِبهِ  .»أَنَا أَْعَلُمُكْم «  - اهللا عليه وسلم

 .رواه أبو داود. حديث صحيح .َال ُتَدارِى َوالَ ُمتَارِى

  َاَألْصَحاِب ِعْنَد اللَِّه َخيـْرُُهْم  َخيـْرُ «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَال

  .رواه الرتمذي.حديث صحيح  »ِلَصاِحِبِه 

 استجابتهأوقات التـَّْرِغيِب ِفى الدَُّعاِء و ذكر 

  }} َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ  {{

  َالَ إَِلَه ِإالَّ اللَُّه : ِمَن اللَّْيِل، فـََقالَ  13َمْن تـََعارَّ « : قَالَ  عن ُعَباَدة ْبُن الصَّاِمِت، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

ْلُك َوَلُه اَحلْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، اَحلْمُد لِلَِّه، َوُسْبَحاَن ال
ُ
لَِّه، َوالَ إَِلَه ِإالَّ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َلُه امل

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل، َأْو َدَعا، اْسُتِجيَب َلُه، فَِإْن تـََوضَّأَ َوَصلَّى : َوَال َحْوَل َوالَ قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه، ُمثَّ قَالَ  اللَُّه، َواللَُّه َأْكبَـُر،

  رواه البخاري» قُِبَلْت َصالَتُُه 

                                                           

مبعىن استيقظ  13  
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  َلٍة ِإَىل السََّماِء يـَْنزُِل « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َربـَُّنا تـََباَرَك َوتـََعاَىل ُكلَّ لَيـْ

نـَْيا ِحَني يـَبـَْقى ثـُُلُث اللَّْيِل اآلِخُر فـَيَـُقوُل َمْن َيْدُعوِىن َفَأْسَتِجيَب َلُه َوَمْن َيْسأَُلِىن َفأُْعِطَيهُ   َوَمْن َيْستَـْغِفُرِىن الدُّ

  .متفق عليه.»َفَأْغِفَر َلُه 

  َِإنَّ ِىف اللَّْيِل َلَساَعًة َال يـَُواِفُقَها َرُجٌل ُمْسِلٌم َيْسَأُل « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم-اَل مسَِْعُت النَِّىبَّ َعْن َجاِبٍر ق

َلٍة  نـَْيا َواآلِخَرِة ِإالَّ أَْعطَاُه ِإيَّاُه َوَذِلَك ُكلَّ لَيـْ رًا ِمْن أَْمِر الدُّ   .رواه مسلم .»اللََّه َخيـْ

  ََيَكِة فَاْسأَُلوا اَهللا ِمْن َفْضِلِه «يـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهر ْعُتْم ِصَياَح الدِّ ِإَذا مسَِ

ْعُتْم َ�ِيَق احلَِْماِر فـَتَـَعوَُّذوا بِاِهللا ِمَن الشَّْيطَاِن    .متفق عليه.»فَِإنَُّه رََأى َشْيطَانًافَِإنـََّها رََأْت َمَلًكا َوِإَذا مسَِ

  أَقـَْرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجٌد « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  .رواه مسلم. »َفَأْكِثُروا الدَُّعاَء 

  أَمَّا السُُّجوُد َفاْجَتِهُدوا ِىف الدَُّعاِء فـََقِمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب  -اهللا عليه وسلمصلى -َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  .رواه مسلم. »َلُكْم 

  َُقَها ِيف يـَْوِم اجلُُْمَعِة َساَعٌة َال يـَُوافِ « َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل قَاَل أَبُو اْلَقاِسِم َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

ُدَها   .رواه البخاري» ُمْسِلٌم َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي َيْسَأُل اَهللا َخيـْرًا ِإالَّ أَْعطَاُه َوقَاَل بَِيِدِه قـُْلَنا يـَُقلُِّلَها يـَُزهِّ

  َقَاَمِة الدَُّعاُء َال يـَُردُّ بَـ « : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَال » ْنيَ اْألََذاِن َواْإلِ

  .رواه أمحد و الرتمذي.حديث صحيح 

 المسلم دائم النفع كثير الخير

ُر َمْمُنوٍن  {{   }}ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهْم َأْجٌر َغيـْ

  َِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجَرًة َال َيْسُقُط َوَرقـَُها، َوِإنـََّها «: َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : َعِن اْبِن ُعَمَر، قَال

ثُوِين َما ِهيَ  ْسِلِم، َفَحدِّ
ُ
َوَوَقَع ِيف نـَْفِسي أَنـََّها النَّْخَلُة، : فـََوَقَع النَّاُس ِيف َشَجِر البَـَواِدي قَاَل َعْبُد اللَّهِ » َمَثُل امل

ثـَْنا َما ِهَي يَا َرُسوَل اللَِّه قَالَ  :فَاْسَتْحيَـْيُت، ُمثَّ قَاُلوا  .متفق عليه» ِهَي النَّْخَلةُ «: َحدِّ

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 آداب المسجد 

  }}يَا بَِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ  {{

  َِّوقَاَل  -اْلبَـْقَلِة الثُّوِم َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعِن النَِّىب

َفَال يـَْقَرَبنَّ َمْسِجَدنَا فَِإنَّ اْلَمالَِئَكَة تـََتَأذَّى ِممَّا يـََتَأذَّى ِمْنُه بـَُنو آَدَم  - َمرًَّة َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم َواْلُكرَّاَث 

  .رواه مسلم  .»

  َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما ِىف النَِّداِء َوالصَّفِّ اَألوَِّل « قَاَل  - عليه وسلمصلى اهللا-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

ُمثَّ ملَْ جيَُِدوا ِإالَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه َالْستَـَهُموا 
َوَلْو يـَْعَلُموَن َما ِىف التـَّْهِجريِ 14

َالْسَتبَـُقوا إِلَْيِه َوَلْو يـَْعَلُموَن َما  15

ًوا ِىف اْلَعَتَمِة    متفق عليه .»َوالصُّْبِح ألَتـَْوُمهَا َوَلْو َحبـْ

  ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد فـَْليَـرَْكْع «َعْن َأِيب قـََتاَدَة السََّلِميِّ َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل

  متفق عليه.»رَْكَعتَـْنيِ قـَْبَل َأْن َجيِْلسَ 

  ِْإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم «  -صلى اهللا عليه وسلم- قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  -َأْو َعْن َأِىب ُأَسْيٍد  -ٍد َعْن َأِىب ُمحَي

رواه .»َوِإَذا َخرََج فـَْليَـُقِل اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك . اْلَمْسِجَد فَـْليَـُقِل اللَُّهمَّ افـَْتْح ِىل أَبـَْواَب َرْمحَِتكَ 

  .مسلم

  َمْن مسََِع َرُجالً يـَْنُشُد َضالًَّة ِىف اْلَمْسِجِد «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  .رواه مسلم .»فـَْليَـُقْل َال َردََّها اللَُّه َعَلْيَك َفِإنَّ اْلَمَساِجَد ملَْ تـُْنبَ ِهلََذا 

  ِإنَّ َهِذِه اْلَمَساِجَد َال َتْصُلُح ِلَشْىٍء ِمْن «  - صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه  : أََنس ْبُن َماِلٍك قَالَ َعْن

َا ِهَى ِلذِْكِر اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوالصََّالِة َوِقرَاَءِة اْلُقْرآِن   واه مسلمر . »َهَذا اْلبَـْوِل َوالَ اْلَقَذِر ِإمنَّ

  َُعْنُه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللا

ْم َفَما أَْدرَْكتُ ) السَِّكيَنةَ (ِإَذا أُِقيَمِت الصََّالُة َفَال تَْأُتوَها َتْسَعْوَن َوْأُتوَها َمتُْشوَن َعَلْيُكُم السَِّكيَنُة « :يـَُقولُ 

 متفق عليه.»َفَصلُّوا َوَما َفاَتُكْم َفَأِمتُّوا

  َصَالُة الرَُّجِل ِىف َمجَاَعٍة َتزِيُد َعَلى َصالَتِِه ِىف «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

َأنَّ َأَحَدُهْم ِإَذا تـََوضَّأَ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُمثَّ أََتى اْلَمْسِجَد  بـَْيِتِه َوَصالَتِِه ِىف ُسوِقِه ِبْضًعا َوِعْشرِيَن َدَرَجًة َوَذِلكَ 
                                                           

يقرتعوا  14
  

التبكري إىل الصالة  15
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َهزُُه ِإالَّ الصََّالُة الَ يُرِيُد ِإالَّ الصََّالَة فـََلْم َخيُْط َخْطَوًة ِإالَّ رُِفَع َلُه ِ�َا َدَرَجٌة َوُحطَّ   َعْنُه ِ�َا َخِطيَئٌة َحىتَّ َال يـَنـْ

َد فَِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد َكاَن ِىف الصََّالِة َما َكاَنِت الصََّالُة ِهَى َحتِْبُسُه َواْلَمالَِئَكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َيْدُخَل اْلَمْسجِ 

ْيِه َما ملَْ يـُْؤِذ ِفيِه ْب َعلَ َأَحدُِكْم َما َداَم ِىف َجمِْلِسِه الَِّذى َصلَّى ِفيِه يـَُقوُلوَن اللَُّهمَّ اْرَمحُْه اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه اللَُّهمَّ تُ 

  رواه مسلم .»َما ملَْ ُحيِْدْث ِفيِه 

  الصََّالُة َمَع َعْن ُأَىبِّ ْبِن َكْعٍب قَاَل َكاَن َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر بـَْيُتُه أَْقَصى بـَْيٍت ِىف اْلَمِديَنِة َفَكاَن الَ ُختِْطُئُه

َوجَّْعَنا َلُه فـَُقْلُت َلُه يَا ُفَالُن َلْو أَنََّك اْشتَـَرْيَت ِمحَارًا يَِقيَك فـَتَـ  -قَاَل  - -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه 

صلى اهللا -قَاَل أََما َواللَِّه َما ُأِحبُّ َأنَّ بـَْيِىت ُمطَنٌَّب بِبَـْيِت ُحمَمٍَّد . ِمَن الرَّْمَضاِء َويَِقيَك ِمْن َهَوامِّ اَألْرضِ 

َفَدَعاُه  -قَاَل  -َفَأْخبَـْرتُُه  -صلى اهللا عليه وسلم-ِمحًْال َحىتَّ أَتـَْيُت َنِىبَّ اللَِّه  قَاَل َفَحَمْلُت ِبهِ  - عليه وسلم

ِإنَّ َلَك َما «  -صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َلُه النَِّىبُّ . فـََقاَل َلُه ِمْثَل َذِلَك َوذََكَر َلُه أَنَُّه يـَْرُجو ِىف أَثَرِِه اَألْجرَ 

  ه مسلمروا.»اْحَتَسْبَت 

  طَايَا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َأالَ أَُدلُُّكْم َعَلى َما َميُْحو اللَُّه ِبِه اخلَْ

وََكثْـَرُة اْخلُطَا ِإَىل ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِِه « قَاَل . قَاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اللَّهِ . »َويـَْرَفُع ِبِه الدََّرَجاِت 

  رواه مسلم .»اْلَمَساِجِد َواْنِتظَاُر الصََّالِة بـَْعَد الصََّالِة َفَذِلُكُم الرِّبَاُط 

  َُمثَّ ِإَذا تـََوضَّأَ َأَحدُُكْم َفَأْحَسَن ُوُضوَءُه، «: َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

ْسِجِد َفَال ُيَشبَِّكنَّ بـَْنيَ َأَصاِبِعِه، فَِإنَُّه ِيف َصَالةٍ 
َ
  .حديث صحيح رواه الرتمذي »َخرََج َعاِمًدا ِإَىل امل

  اْلَمْسِجِد َميِْشى ُكنَّا قـُُعوًدا ِىف اْلَمْسِجِد َمَع َأِىب ُهَريـَْرَة َفَأذََّن اْلُمَؤذُِّن فـََقاَم َرُجٌل ِمَن «َعْن َأِىب الشَّْعثَاِء قَاَل

صلى اهللا -ا اْلَقاِسِم َفأَتْـبَـَعُه أَبُو ُهَريـَْرَة َبَصَرُه َحىتَّ َخرََج ِمَن اْلَمْسِجِد فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة أَمَّا َهَذا فـََقْد َعَصى أَبَ 

  رواه مسلم .».- عليه وسلم

  َْسِجِد، «: ْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعل
َ
ِإَذا رَأَيـُْتْم َمْن يَِبيُع َأْو يـَْبَتاُع ِيف امل

حديث صحيح  »َال َردَّ اللَُّه َعَلْيَك : َال أَْرَبَح اللَُّه ِجتَاَرَتَك، َوِإَذا رَأَيـُْتْم َمْن يـَْنُشُد ِفيِه َضالًَّة، فـَُقوُلوا: فـَُقوُلوا

  .رواه الرتمذي

  َأُِقيَمِت الصََّالُة َوالنَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُناِجي َرُجًال ِيف َجاِنِب اْلَمْسِجِد َفَما قَاَم ِإَىل « الَ َعْن أََنٍس ق

  رواه البخاري »الصََّالِة َحىتَّ نَاَم اْلَقْومُ 
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  طَّاِب فـََقاَل ُكْنُت َقاِئًما ِيف اْلَمْسِجِد َفَحَصَبِين «َعِن السَّاِئِب ْبِن يَزِيَد قَاَل  َرُجٌل فـََنَظْرُت فَِإَذا ُعَمُر ْبُن اخلَْ

قَاَل َلْو ُكْنُتَما ِمْن  اْذَهْب َفْأِتِين ِ�ََذْيِن َفِجْئُتُه ِ�َِما قَاَل َمْن أَنـُْتَما أَْو ِمْن أَْيَن أَنـُْتَما قَاَال ِمْن أَْهِل الطَّاِئفِ 

  رواه البخاري »ِن َأْصَواَتُكَما ِيف َمْسِجِد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ أَْهِل اْلبَـَلِد َألَْوَجْعُتُكَما تـَْرفـََعا

 آداب الطعام و الشراب

  }}وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ  {{

  َعُه ِمْن ُعَمَر ْبِن َأِىب  - صلى اهللا عليه وسلم-َسَلَمَة قَاَل ُكْنُت ِىف َحْجِر َرُسوِل اللَِّه َعْن َوْهِب ْبِن َكْيَساَن مسَِ

  متفق عليه »يَا ُغَالُم َسمِّ اللََّه وَُكْل بَِيِميِنَك وَُكْل ِممَّا يَِليَك « وََكاَنْت َيِدى َتِطيُش ِىف الصَّْحَفِة فـََقاَل ِىل 

  ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْأُكْل بَِيِميِنِه َوِإَذا َشِرَب « قَاَل  -ه وسلمصلى اهللا علي-َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  رواه مسلم .»فـَْلَيْشَرْب بَِيِميِنِه فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يَْأُكُل ِبِشَمالِِه َوَيْشَرُب ِبِشَمالِِه 

  قَاَل َوقَاَل . طََعاًما َلِعَق َأَصاِبَعُه الثََّالثَ  َكاَن ِإَذا َأَكلَ   -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه »

َها اَألَذى َوْلَيْأُكْلَها َوَال َيَدْعَها لِلشَّْيطَاِن  َوأََمَرنَا َأْن َنْسُلَت اْلَقْصَعَة . »ِإَذا َسَقَطْت لُْقَمُة َأَحدُِكْم فَـْلُيِمْط َعنـْ

  رواه مسلم .»ُكُم اْلبَـرََكُة فَِإنَُّكْم َال َتْدُروَن ِىف َأىِّ طََعامِ « قَاَل 

  َفَة قَاَل ُكْنُت ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِلَرُجٍل ِعْنَدُه  رواه .»َال آُكُل َوأَنَا ُمتَِّكئٌ «َعْن َأِيب ُجَحيـْ

  .البخاري

  ََكاَن ِإَذا َرَفَع َماِئَدَتُه قَاَل احلَْْمُد لِلِه َكِثريًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيِه َغيـَْر « َعْن َأِيب أَُماَمَة َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

  .البخاري رواه .»َمْكِفيٍّ َوَال ُمَودٍَّع َوَال ُمْستَـْغًىن َعْنُه َربـََّنا

  ِهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِالصَّْهَباِء َوِهَي َعَلى َرْوَحٍة ِمْن َخْيبَـَر أَنَُّه أَنـَُّهْم َكانُوا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى ا «َعْن ُسَوْيِد ْبِن النـُّْعَمان

فـَُلْكَنا َمَعُه ُمثَّ َدَعا ِمبَاٍء َفَمْضَمَض ُمثَّ ) َفَالَكهُ (َفَحَضَرِت الصََّالُة َفَدَعا ِبَطَعاٍم فـََلْم جيَِْدُه ِإالَّ َسوِيًقا َفَالَك ِمْنُه 

َنا وَملَْ يَـ    .البخاري رواه .»تَـَوضَّأْ َصلَّى َوَصلَّيـْ

  ََما َعاَب النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم طََعاًما َقطُّ، ِإِن اْشتَـَهاُه َأَكَلُه َوِإالَّ «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

 متفق عليه» تـَرََكهُ 

  َِّإنَّ َلُه َدَمسًا « ِمبَاٍء فـََتَمْضَمَض َوقَاَل َشِرَب لَبَـًنا ُمثَّ َدَعا  -صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّىب«. 

  متفق عليه
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  بـَْيَت  - هللا عليه وسلمصلى ا-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس قَاَل َدَخْلُت أَنَا َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َمَع َرُسوِل اللَِّه

الالَِّتى بَِيِدِه فـََقاَل بـَْعُض النِّْسَوِة  -صلى اهللا عليه وسلم-َمْيُمونََة َفأُِتَى ِبَضبٍّ َحمُْنوٍذ فََأْهَوى إِلَْيِه َرُسوُل اللَِّه 

صلى اهللا - فـََرَفَع َرُسوُل اللَِّه . ُكلَ ِمبَا يُرِيُد َأْن يَأْ  -صلى اهللا عليه وسلم-ِىف بـَْيِت َمْيُمونََة َأْخِربُوا َرُسوَل اللَِّه 

 .»َال َوَلِكنَُّه ملَْ َيُكْن بَِأْرِض قـَْوِمى َفَأِجُدِىن أََعافُُه « َيَدُه فـَُقْلُت َأَحرَاٌم ُهَو يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل  - عليه وسلم

 .رواه البخاري

  ُنَاءِ  « َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأِيب قـََتاَدَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا رواه  .»ِإَذا َشِرَب َأَحدُُكْم َفَال يـَتَـنَـفَّْس ِيف اْإلِ

 .البخاري

  َغطُّوا اِإلنَاَء َوَأوُْكوا « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه
 َلًة يـَْنزُِل ِفيَها َوبَاءٌ الَ َميُرُّ بِِإنَاٍء لَْيَس َعَلْيِه ِغطَاٌء َأْو ِسَقاٍء لَْيَس َعَلْيِه وَِكاٌء ِإالَّ نـََزلَ السَِّقاَء فَِإنَّ ِىف السََّنِة لَيْـ 16

 متفق عليه .»ِفيِه ِمْن َذِلَك اْلَوبَاِء 

  َُال َتْشَربُوا ِيف آنَِيِة الذََّهِب َواْلِفضَِّة َوَال   «:مَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  َعْن ُحَذيـَْفَة َرِضَي اهللاُ َعْنه

نـَْيا َولََنا   متفق عليه» ِيف اْآلِخَرةِ ) َوِهَي َلُكمْ (تَْأُكُلوا ِيف ِصَحاِفَها فَِإنـََّها َهلُْم ِيف الدُّ

  ِّقَاَل قـََتاَدُة فـَُقْلَنا فَاَألْكُل . أَنَُّه نـََهى َأْن َيْشَرَب الرَُّجُل َقاِئًما  «- صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنٍس َعِن النَِّىب

  .رواه مسلم .» فـََقاَل َذاَك َأَشرُّ َأْو َأْخَبثُ 

  يَْأُكَل ِإنَّ اللََّه لَيَـْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه

َها  َها َأْو َيْشَرَب الشَّْربََة فـََيْحَمَدُه َعَليـْ   رواه مسلم .»اَألْكَلَة فـََيْحَمَدُه َعَليـْ

  َْما َمَألَ آَدِميٌّ ِوَعاًء َشر�ا «: مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : ِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب، قَالَ  َعن

ٌث ِحبَْسِب اْبِن آَدَم ُأُكَالٌت يُِقْمَن ُصْلَبُه، فَِإْن َكاَن َال َحمَاَلَة فـَثـُُلٌث ِلطََعاِمِه َوثـُُلٌث ِلَشرَاِبِه َوثـُلُ . َبْطنٍ  ِمنْ 

  »لِنَـَفِسهِ 

  رواه أمحد و الرتمذي و ابن ماجة. حديث حديث صحيح.  

  َفَدَخَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوَمَعُه َخاِلُد ْبُن  ُكْنُت ِيف بـَْيِت َمْيُمونَةَ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل

ِإَخاُلَك : ِلٌد اْلَولِيِد َفَجاُءوا ِبَضبـَّْنيِ َمْشوِيـَّْنيِ َعَلى ُمثَاَمتَـْنيِ ، فـََتبَـزََّق َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فـََقاَل َخا

ُأِيتَ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بَِلَنبٍ َفَشِرَب ، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا  تـَْقُذرُُه يَا َرُسوَل اِهللا ، قَاَل َأَجْل ُمثَّ 

رًا ِمْنُه ، َوِإَذا ُسِقَي : صلى اهللا عليه وسلم ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم طََعاًما فـَْليَـُقِل  اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِفيِه ، َوَأْطِعْمَنا َخيـْ

                                                           

شدوا رأس السقاء بالوكاء وهو اخليط لئال يسقط فيه شىء   16
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» مَّ بَارِْك لََنا ِفيِه ، َوزِْدنَا ِمْنُه ، فَِإنَُّه لَْيَس َشْيٌء ُجيْزُِئ ِمَن الطََّعاِم َوالشَّرَاِب ِإالَّ اللََّنبُ اللَّهُ : لَبَـًنا فـَْليَـُقِل 

  .رواه أمحد و أبو داود و الرتمذي و ابن ماجة. حديث حسن 

  َها ، َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْذُكِر اْسَم  « :وسلم قَاَل َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

رواه . حديث صحيح  »اِهللا تـََعاَىل ، فَِإْن َنِسَي َأْن يَْذُكَر اْسَم اِهللا تـََعاَىل ِيف َأوَّلِِه فـَْليَـُقْل ِبْسِم اِهللا َأوََّلُه َوآِخَرهُ 

  أبو داود

 البَـرََكُة تـَْنزُِل َوَسَط الطََّعاِم، َفُكُلوا ِمْن َحافـَتَـْيِه، َوَال «: لَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ال

 .رواه الرتمذي. حديث صحيح » تَْأُكُلوا ِمْن َوَسِطهِ 

 آداب و حق الطريق

  }}فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتانًا َوِإْثًما ُمِبيًناَوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِبغَْيِر َما اْكَتَسُبوا  {{

  َِإيَّاُكْم َواْجلُُلوَس بِالطُّرُقَاِت فـََقاُلوا  :َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

َنا بُدٌّ نـََتَحدَُّث ِفيَها فـََقاَل ِإْذ أَبـَْيُتْم ِإالَّ اْلَمْجِلَس َفَأْعطُوا الطَّرِيَق َحقَُّه قَاُلوا َوَما يَا َرُسوَل اللَِّه َما لََنا ِمْن َجمَاِلسِ 

لنـَّْهُي َعْن َحقُّ الطَّرِيِق يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َغضُّ اْلَبَصِر وََكفُّ اْألََذى َوَردُّ السََّالِم َواْألَْمُر بِاْلَمْعُروِف َوا

  رواه البخاري» ْلُمْنَكرِ ا

  ََنَما َرُجٌل َميِْشي ِبَطرِيٍق  ، ِإْذ َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَال بـَيـْ

  متفق عليه. » َفَشَكَر اهللاُ َلُه، فـََغَفَر َلهُ . َعَلى الطَّرِيِق، َفَأخََّرهُ 

  َرواه  »اْعزِْل اْألََذى َعْن َطرِيِق اْلُمْسِلِمنيَ « : قَاَل قـُْلُت يَا َنِيبَّ اللَِّه َعلِّْمِين َشْيًئا أَنـَْتِفُع بِِه قَالَ  َعْن َأيب بـَْرَزة

  مسلم

  َِّوَجْدُت ُعِرَضْت َعَلىَّ أَْعَماُل أُمَِّىت َحَسنـَُها َوَسيِّئـَُها فَـ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ َعِن النَِّىب

ْسِجِد الَ ِىف َحمَاِسِن أَْعَماِهلَا اَألَذى ُميَاُط َعِن الطَّرِيِق َوَوَجْدُت ِىف َمَساِوى أَْعَماِهلَا النَُّخاَعَة َتُكوُن ِىف اْلمَ 

  رواه مسلم .»ُتْدَفُن 

  ِّالً يـَتَـَقلَُّب ِىف اْجلَنَِّة ِىف َشَجَرٍة َقطََعَها َلَقْد رَأَْيُت َرجُ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّىب

  رواه مسلم .»ِمْن َظْهِر الطَّرِيِق َكاَنْت تـُْؤِذى النَّاَس 
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  ُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن ُشْعَبًة «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه اِإلميَاُن ِبْضٌع َوَسبـْ

  متفق عليه. » َضُلَها قـَْوُل الَ إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َوأَْدنَاَها ِإَماطَُة اَألَذى َعِن الطَّرِيِق َواْحلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اِإلميَانِ َفأَفْ 

  ُْعُتُه يـَُقولُ : الَ ِيف النَّْجَوى؟ قَ : قَاَل َرُجٌل ِالْبِن ُعَمَر َكْيَف مسَِْعَت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقول
: مسَِ

َهْل تـَْعِرُف؟ : ، فـَيَـُقولُ يُْدَىن اْلُمْؤِمُن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ، َحىتَّ َيَضَع َعَلْيِه َكنَـَفُه، فـَيـَُقرِّرُُه ِبُذنُوِبهِ « : 

نـَْيا، َوِإينِّ أَْغِفرَُها َلَك اْليَـْوَم، فـَيـُْعَطى َصِحيَفَة  فَِإينِّ َقْد َستَـْرتـَُها َعَلْيكَ : َأْي َربِّ أَْعِرُف، قَالَ : فـَيَـُقولُ  ِيف الدُّ

َالِئِق َهُؤَالِء الَِّذيَن َكَذبُو  رواه »ا َعَلى اهللاِ َحَسَناتِِه، َوأَمَّا اْلُكفَّاُر َواْلُمَناِفُقوَن، فـَيـَُناَدى ِ�ِْم َعَلى ُرُءوِس اخلَْ

 مسلم

  َُفاْجَتِنُبوا الطَّرِيَق فَِإنـََّها طُُرُق  17َوِإَذا َعرَّْسُتمْ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-وَل اللَِّه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرس

  رواه مسلم.»الدََّوابِّ َوَمْأَوى اْهلََوامِّ بِاللَّْيِل 

  َْما : الطَّرِيِق، فـَرَأَْيُت َشْيًئا فـََباَدْرتُُه، فـََقالَ ُكْنُت َمَع َمْعِقٍل اْلُمَزِينِّ، َفَأَماَط أًَذى َعِن : ُمَعاِويَُة ْبُن قـُرََّة قَالَ  َعن

َأْحَسْنَت يَا اْبَن َأِخي، مسَِْعُت : رَأَيـُْتَك َتْصَنُع َشْيًئا َفَصنَـْعُتُه، قَالَ : َمحََلَك َعَلى َما َصنَـْعَت يَا اْبَن َأِخي؟ قَالَ 

َماَط أًَذى َعْن َطرِيِق اْلُمْسِلِمَني ُكِتَب َلُه َحَسَنٌة، َوَمْن تـُُقبـَِّلْت َلُه َمْن أَ «: النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ 

  األدب املفرد. حديث حسن  »َحَسَنٌة َدَخَل اْجلَنَّةَ 

 األدب مع البيئة

  }} َوَال تـُْفِسُدوا ِفي اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها {{

  قَاُلوا َوَما اللَّعَّانَاِن يَا َرُسوَل . »اتـَُّقوا اللَّعَّانـَْنيِ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  رواه مسلم .»الَِّذى يـََتَخلَّى ِىف َطرِيِق النَّاِس َأْو ِىف ِظلِِّهْم « اللَِّه قَاَل 

  ََال يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم ِيف اْلَماِء  «قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

اِئِم الَِّذي َال َجيْرِي ُمثَّ يـَْغَتِسُل ِفيهِ    .متفق عليه »الدَّ

  اَء َسرَْغ بـََلَغُه َأنَّ اْلَوبَاَء َقْد َوَقَع بِالشَّامِ َأنَّ ُعَمَر َخرََج ِإَىل الشَّاِم فـََلمَّا جَ «َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعاِمِر ْبِن َربِيَعَة .

ْعُتْم ِبِه بَِأْرٍض َفالَ « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َفَأْخبَـَرُه َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َعْوٍف َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ِإَذا مسَِ

                                                           

نزل ليسرتيح آخر الليل   17
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طَّاِب ِمْن َسرْغَ . »الَ َختُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنُه َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنـُْتْم ِ�َا فَ . تـَْقَدُموا َعَلْيهِ  متفق  »فـََرَجَع ُعَمُر ْبُن اخلَْ

  عليه

  ُّصلى اهللا عليه -َعْن َعْمرِو ْبِن الشَّرِيِد َعْن أَبِيِه قَاَل َكاَن ِىف َوْفِد ثَِقيٍف َرُجٌل َجمُْذوٌم َفَأْرَسَل إِلَْيِه النَِّىب

  .رواه مسلم .»اَك َفاْرِجْع ِإنَّا َقْد بَايـَْعنَ «  - وسلم

  َِّلَقْد رَأَْيُت َرُجالً يـَتَـَقلَُّب ِىف اْجلَنَِّة ِىف َشَجَرٍة َقطََعَها « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّىب

  .رواه مسلم .»ِمْن َظْهِر الطَّرِيِق َكاَنْت تـُْؤِذى النَّاَس 

  َما بَاُهلُْم َوبَاُل « ِبَقْتِل اْلِكَالِب ُمثَّ قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل أََمَر َرُسوُل اللَِّه َعِن اْبِن اْلُمَغفَِّل

ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِىف اِإلنَاِء فَاْغِسُلوُه َسْبَع َمرَّاٍت « ُمثَّ َرخََّص ِىف َكْلِب الصَّْيِد وََكْلِب اْلَغَنِم َوقَاَل . »اْلِكَالِب 

  .رواه مسلم .»ُروُه الثَّاِمَنَة ِىف التـُّرَاِب َوَعفِّ 

  َرواه  .»َال يُورَِدنَّ ممُِْرٌض َعَلى ُمِصحٍّ  «قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

  .البخاري

  َِّها َعِن النَِّيب َمْن َأْعَمَر أَْرًضا لَْيَسْت ِألََحٍد فـَُهَو « َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

  .رواه البخاري .»َأَحقُّ 

  َمْن َقَطَع ِسْدَرًة َصوََّب اللَُّه « : قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُحْبِشيٍّ ، قَاَل

  أبو داودرواه  . حسنحديث  »رَْأَسُه ِيف النَّارِ 

  ََمْن َأْحَيا أَْرًضا َمْيَتًة، فـََلُه ِفيَها «  : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، قَال

َها، فـَُهَو لَُه َصَدَقٌة    رواه أمحد. حديث صحيح  »َأْجٌر، َوَما َأَكَلِت اْلَعاِفَيُة ِمنـْ

  َاْلبَـرَاَز ِيف : اتـَُّقوا اْلَمَالِعَن الثَّالَثََة  «: قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ، قَاَل ع

  رواه أمحد و أبو داود. حديث حسن  » .اْلَمَوارِِد ، َوَقارَِعِة الطَّرِيِق ، َوالظِّلِّ 

  َْساِجِد ِيف الدُّوِر، َوَأْن تـَُنظََّف، «: َعْن َعاِئَشَة، قَاَلت
َ
أََمَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بِِبَناِء امل

  .رواه أمحد والرتمذي و أبو داود و ابن ماجة. حديث صحيح » َوُتطَيَّبَ 

  يَق بـََعَث ُجُيوًشا ِإَىل الشَّاِم ، َفَخرََج َميِْشي َمَع يَزِيَد ْبِن َأِيب ُسْفَياَن َأنَّ أَبَا َبْكٍر الصِّ « َعْن َحيَْىي ْبِن َسِعيٍد دِّ

ِإمَّا َأْن تـَرَْكَب ، َوِإمَّا َأْن أَْنزَِل ، فـََقاَل «: وََكاَن أَِمَري رُْبٍع ِمْن تِْلَك اَألْربَاِع ، فـََزَعُموا َأنَّ يَزِيَد قَاَل َألِيب َبْكٍر 

ِإنََّك : ُمثَّ قَاَل لَُه . ِإينِّ َأْحَتِسُب ُخطَاَي َهِذِه ِيف َسِبيِل اللَِّه . َما أَْنَت بَِنازٍِل ، َوَما أَنَا ِبرَاِكٍب  أَبُو َبْكرٍ 

َلُه ، َوَسَتِجُد قـَْوًما  مْ َسَتِجُد قـَْوًما َزَعُموا أَنـَُّهْم َحبَُّسوا أَنـُْفَسُهْم لِلَِّه ، َفَذْرُهْم َوَما َزَعُموا أَنـَُّهْم َحبَُّسوا أَنـُْفَسهُ 
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الَ : َفَحُصوا َعْن َأْوَساِط ُرُؤوِسِهْم ِمَن الشََّعِر ، َفاْضِرْب َما َفَحُصوا َعْنُه بِالسَّْيِف ، َوِإينِّ ُموِصيَك ِبَعْشٍر 

رًا ، َوالَ ُختَرَِّبنَّ َعاِمرًا ، َوَال تـَْعِقَرنَّ َشاًة ، تـَْقتـَُلنَّ اْمرَأًَة ، َوَال َصِبي�ا ، َوالَ َكِبريًا َهرًِما ، َوَال تـَْقطََعنَّ َشَجرًا ُمْثمِ 

  املوطأ ». َوَال بَِعريًا ، ِإالَّ ِلَمْأَكَلٍة ، َوالَ َحتْرَِقنَّ َحنًْال ، َوالَ تـَُغرِّقـَنَُّه ، َوَال تـَْغُلْل َوالَ َجتُْنبْ 

  َِإْن قَاَمْت َعَلى َأَحدُِكُم اْلِقَياَمُة، َوِيف يَِدِه  «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَال

  .رواه أمحد. حديث صحيح  »َفِسيَلٌة فـَْليَـْغرِْسَها 

  آداب إلقاء السالم

َراِهيَم بِاْلُبْشَرى قَاُلوا َسَالًما قَاَل َسَالمٌ  {{  }} َوَلَقْد َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـْ

  ارُّ َعَلى الَقاِعِد، «: ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب
َ
ُيَسلُِّم الصَِّغُري َعَلى الَكِبِري، َوامل

  رواه البخاري» َوالَقِليُل َعَلى الَكِثريِ 

  ،اِشي َعَلى الَقاِعِد، يُ «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة
َ
اِشي، َوامل

َ
َسلُِّم الرَّاِكُب َعَلى امل

  .متفق عليه »َوالَقِليُل َعَلى الَكِثريِ 

  َُياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهمْ «: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنه َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه «: َوقَالَ » أَنَُّه َمرَّ َعَلى ِصبـْ

  رواه البخاري» َسلََّم يـَْفَعُلهُ وَ 

  َقَاَل  - َكاَنْت لََنا َعُجوٌز، تـُْرِسُل ِإَىل ُبَضاَعَة « : وَِملَ؟ قَالَ : قـُْلتُ » ُكنَّا نـَْفرَُح يـَْوَم اُجلُمَعةِ «: َعْن َسْهٍل، قَال

ُه ِيف ِقْدٍر، َوُتَكرِْكُر َحبَّاٍت ِمْن َشِعٍري، فَِإَذا فـََتْأُخُذ ِمْن ُأُصوِل السِّْلِق، فـََتْطَرحُ  -َخنٍْل بِاْلَمِديَنِة : اْبُن َمْسَلَمةَ 

َنا، فـَنَـْفرَُح ِمْن َأْجِلِه، َوَما ُكنَّا نَقِ  ُمُه إِلَيـْ َها فـَتـَُقدِّ َنا اُجلُمَعَة اْنَصَرفـَْنا، َوُنَسلُِّم َعَليـْ يُل َوَال نـَتَـَغدَّى ِإالَّ بـَْعَد َصلَّيـْ

 .رواه البخاري» اُجلُمَعةِ 
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  الستئذانآداب ا

َر بـُُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها {{  }} يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ

  ََكأَنَُّه َمْذُعوٌر، ُكْنُت ِيف َجمِْلٍس ِمْن َجمَاِلِس األَْنَصاِر، ِإْذ َجاَء أَبُو ُموَسى  : َعْن َأِيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ، قَال

اْسَتْأَذْنُت َثالَثًا فـََلْم : َما َمنَـَعَك؟ قـُْلتُ : اْسَتْأَذْنُت َعَلى ُعَمَر َثالَثًا، فـََلْم يـُْؤَذْن ِيل فـََرَجْعُت، فـََقالَ : فـََقالَ 

َذَن َأَحدُُكْم َثالَثًا فـََلْم يـُْؤَذْن لَُه ِإَذا اْسَتأْ «: يـُْؤَذْن ِيل فـََرَجْعُت، َوقَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  .متفق عليه »فـَْليَـْرِجعْ 

  َْنَكِدِر، قَال
ُ
ُهَما، يـَُقولُ : َعْن ُحمَمَِّد ْبِن امل أَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ « : مسَِْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َكأَنَُّه  » أَنَا أَنَا«: أَنَا، فـََقالَ : فـَُقْلتُ » َمْن َذا«: َلى َأِيب، َفَدقـَْقُت الَباَب، فـََقالَ َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َدْيٍن َكاَن عَ 

  رواه البخاري. َكرَِهَها

  ََّوَمَع َرُجًال اطََّلَع ِيف ُجْحٍر ِيف بَاِب َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم « َعْن َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ َأن

 َوَسلََّم قَاَل َلْو َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْدًرى َحيُكُّ ِبِه رَْأَسُه فـََلمَّا َرآُه َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ 

نَـْيَك  ْذُن قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى ا) َعْيِنكَ (أَْعَلُم أَنََّك تـَْنَتِظُرِين َلَطَعْنُت ِبِه ِيف َعيـْ َا ُجِعَل اْإلِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإمنَّ

  .رواه البخاري »  )النََّظرِ (ِمْن ِقَبِل اْلَبَصِر 

 غض البصر

ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما  {{

  }} ُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فـُُروَجُهنَّ وَ ) 30(َيْصنَـُعوَن 

  َِّمِن اطََّلَع ِىف بـَْيِت قـَْوٍم ِبَغْريِ ِإْذِ�ِْم فـََقْد َحلَّ َهلُْم « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّىب

َنُه    .مسلم رواه . »َأْن يـَْفَقُئوا َعيـْ

  ُهَما قَاَل أَْرَدَف َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَفْضَل ْبَن َعبَّاٍس يـَْوَم َعْن َعْبد اِهللا ْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اهللاُ َعنـْ

ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم لِلنَّاِس يـُْفِتيِهْم النَّْحِر َخْلَفُه َعَلى َعُجِز رَاِحَلِتِه وََكاَن اْلَفْضُل َرُجًال َوِضيًئا فـََوَقَف النَِّيبُّ َصلَّ 
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بَـَلِت اْمَرأٌَة ِمْن َخثْـَعَم َوِضيَئٌة َتْستَـْفِيت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَطِفَق اْلَفْضُل يَـ  َها َوأَْعَجَبُه َوأَقـْ ْنظُُر إِلَيـْ

َها َفَأْخَلَف بَِيِدِه َفَأَخَذ ِبَذَقِن اْلَفْضِل فَـَعَدَل ُحْسنـَُها فَاْلتَـَفَت النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعلَ  ْيِه َوَسلََّم َواْلَفْضُل يـَْنظُُر إِلَيـْ

َها   رواه البخاري» َوْجَهُه َعِن النََّظِر إِلَيـْ

  ْاَءِة َفَأَمَرِىن َأْن َعْن َنَظِر اْلُفجَ  -صلى اهللا عليه وسلم-َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه « َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَالَ  َعن

  .رواه مسلم »  .َأْصِرَف َبَصرِى

  ََتُه  « َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل أَبُو اْلَقاِسِم َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم َلْو َأنَّ اْمرَأً اطََّلَع َعَلْيَك ِبَغْريِ ِإْذٍن َفَخَذفـْ

َنُه ملَْ َيُكْن َعَلْيكَ   رواه البخاري» ُجَناحٌ  ِبَعَصاٍة فـََفَقْأَت َعيـْ

  َيَا َعِليُّ َال تـُْتِبِع النَّْظَرَة النَّْظَرَة فَِإنَّ َلَك اُألوَىل َولَْيَسْت َلَك «: َعْن اْبِن بـَُرْيَدَة، َعْن أَبِيِه، َرفـََعُه قَال

  .رواه الرتمذي. حديث حسن »اآلِخَرةُ 

  ََنُه َفَال ِديََة «ْيِه َوَسلََّم قَاَل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعل َمْن اطََّلَع ِيف بـَْيِت قـَْوٍم ِبَغْريِ ِإْذِ�ِْم فـََفَقُئوا َعيـْ

  رواه النسائي . حديث صحيح » َلُه َوَال ِقَصاصَ 

  َِست�ا ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْضَمْن َلُكُم  اْضَمُنوا ِيل « : َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

ثـُْتْم، َوَأْوُفوا ِإَذا َوَعْدُمتْ، َوأَدُّوا ِإَذا اْؤُمتِْنُتْم، َواْحَفظُوا فـُُروَجُكْم، َوُغضُّوا أَ : اْجلَنَّةَ  ْبَصارَُكْم، وَُكفُّوا اْصُدُقوا ِإَذا َحدَّ

  .رواه أمحد و ابن حّبان. حديث حسن »أَْيِدَيُكْم 

  َنُه ُخَصاَصَة اْلَباِب  «أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن َأنَّ َأْعرَابِي�ا أََتى بَاَب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفأَْلَقَم َعيـْ

َنهُ  فـََلمَّا َأْن َبُصَر انـَْقَمَع فـََقاَل َلُه النَِّيبُّ  فـََبُصَر ِبِه النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَتَـَوخَّاُه ِحبَِديَدٍة أَْو ُعوٍد لِيَـْفَقأَ َعيـْ

 رواه النسائي .حديث صحيح » َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أََما إِنََّك َلْو ثـََبتَّ َلَفَقْأُت َعيـَْنكَ 

 ُصُدوَرُهنَّ َوُرُءوَسُهنَّ قَاَل اْصِرْف نَّ ِنَساَء اْلَعَجِم َيْكِشْفَن ِ«قَاَل َسِعيُد ْبُن َأِيب احلََْسِن لِْلَحَسِن إ

 .رواه البخاري» ) اْصِرْف َبَصَرَك َعنـُْهنَّ (َبَصَركَ 
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ْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل  {{ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تـََناَجْيُتْم َفَال تـَتَـَناَجْوا بِاْإلِ

 }} َوالتـَّْقَوى َوتـََناَجْوا بِاْلِبرِّ 

  َِإَذا ُكْنُتْم َثالَثًَة، َفالَ يـَتَـَناَجى َرُجَالِن ُدوَن اآلَخِر َحىتَّ َختَْتِلطُوا بِالنَّاِس، «: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

 .متفق عليه »َأْجَل َأْن ُحيْزِنَهُ 

األدب مع الكافر

يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ِمْن  {{ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم يـَُقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ َال يـَنـْ

 }} ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 

  َِإنَّ «  : الدَّْوِسيُّ ِإَىل َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ َجاَء الطَُّفْيُل ْبُن َعْمرٍو : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

َلَة، َوَرَفَع َيَدْيِه، . َدْوًسا َقْد َعَصْت َوأََبْت، فَادُْع اَهللا َعَلْيِهمْ  فَاْستَـْقَبَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلِقبـْ

  متفق عليه» اللُهمَّ اْهِد َدْوًسا َواْئِت ِ�ِْم، اللُهمَّ اْهِد َدْوًسا َواْئِت ِ�ِْم : " فـََقالَ . واَهَلكُ : فـََقاَل النَّاسُ 

  ََّعَلْيَك يَا أَبَا اْلَقاِسمِ  18أُنَاٌس ِمَن اْليَـُهوِد فـََقاُلوا السَّامُ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت أََتى النَِّىب .

صلى اهللا عليه -فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . 19قَاَلْت َعاِئَشُة قـُْلُت َبْل َعَلْيُكُم السَّاُم َوالذَّامُ . »ُكْم َوَعَليْ « قَاَل 

َأَولَْيَس َقْد َرَدْدُت َعَلْيِهُم « فـََقاَلْت َما مسَِْعَت َما قَاُلوا فـََقاَل . »يَا َعاِئَشُة َال َتُكوِىن َفاِحَشًة «  - وسلم

  متفق عليه. »ْلُت َوَعَلْيُكْم الَِّذى قَاُلوا قُـ 

املوت 18

العيب  19 
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 ْستَـْفتَـْيُت َرُسوَل َعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِىب َبْكٍر قَاَلْت َقِدَمْت َعَلىَّ أُمِّى َوِهَى ُمْشرَِكٌة ِىف َعْهِد قـَُرْيٍش ِإْذ َعاَهَدُهْم فَا

نـََعْم « ى َوْهَى رَاِغَبٌة أََفَأِصُل أُمِّى قَاَل فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َقِدَمْت َعَلىَّ أُمِّ  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 

  متفق عليه. »ِصِلى أُمَِّك 

  َُهَما َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال َمْن قـََتَل ُمَعاَهًدا ملَْ يَرِْح « َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اهللاُ َعنـْ

  رواه البخاري»َحيَها تُوَجُد ِمْن َمِسريَِة أَْربَِعَني َعاًمارَاِئَحَة اْجلَنَِّة َوِإنَّ رِ 

  ِإنَُّكْم َستَـْفَتُحوَن ِمْصَر َوِهَى أَْرٌض ُيَسمَّى ِفيَها «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  رواه مسلم» ِإنَّ َهلُْم ِذمًَّة َوَرِمحًا اْلِقريَاُط فَِإَذا فـََتْحُتُموَها َفَأْحِسُنوا ِإَىل أَْهِلَها فَ 

  َمْن َدَعا ِإَىل ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن اَألْجِر ِمْثُل « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

 َضالََلٍة َكاَن َعَلْيِه ِمَن اِإلمثِْ ِمْثُل آثَاِم َمْن تَِبَعُه ُأُجوِر َمْن تَِبَعُه الَ يـَنـُْقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيًئا َوَمْن َدَعا ِإَىل 

  .رواه مسلم »َال يـَنـُْقُص َذِلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشْيًئا 

  َها قَاَلْت يـَُهوِديٍّ  تـُُويفَِّ َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِدْرُعُه َمْرُهونٌَة ِعْندَ «َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

  رواه البخاري» بَِثَالِثَني َصاًعا ِمْن َشِعريٍ 

  ألُْعِطَنيَّ َهِذِه الرَّايََة َرُجالً « قَاَل يـَْوَم َخْيبَـَر  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َسْهل ْبُن َسْعٍد َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

َلتَـُهْم أَيـُُّهْم يـُْعطَاَها . »ُه اللَُّه َوَرُسولُُه يـَْفَتُح اللَُّه َعَلى َيَدْيِه حيُِبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوحيُِبُّ  قَاَل فـََباَت النَّاُس َيُدوُكوَن لَيـْ

ُكلُُّهْم يـَْرُجوَن َأْن يـُْعطَاَها فـََقاَل   -صلى اهللا عليه وسلم-فـََلمَّا َأْصَبَح النَّاُس َغَدْوا َعَلى َرُسوِل اللَِّه  -قَاَل  -

نَـْيِه . »اِلٍب أَْيَن َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَ «  َفَأْرَسُلوا إِلَْيِه َفأُِتَى ِبِه فـََبَصَق  -قَاَل  -فـََقاُلوا ُهَو يَا َرُسوَل اللَِّه َيْشَتِكى َعيـْ

نَـْيِه َوَدَعا لَُه فـَبَـرَأَ َحىتَّ َكَأْن ملَْ َيُكْن بِِه َوَجٌع َفَأْعطَاُه الرَّايََة  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه  فـََقاَل ِىف َعيـْ

انـُْفْذ َعَلى رِْسِلَك َحىتَّ تـَْنزَِل ِبَساَحِتِهْم ُمثَّ اْدُعُهْم « فـََقاَل . َعِلىٌّ يَا َرُسوَل اللَِّه أَُقاتُِلُهْم َحىتَّ َيُكونُوا ِمثْـَلَنا

ٌر َلَك  ِإَىل اِإلْسَالِم َوَأْخِربُْهْم ِمبَا جيَُِب َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ اللَِّه ِفيِه فـََواللَِّه َألنْ  يـَْهِدَى اللَُّه ِبَك َرُجًال َواِحًدا َخيـْ

  متفق عليه.»ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُمحُْر النـََّعِم 

  َال تـَْبَدُءوا اْليَـُهوَد َوالَ النََّصاَرى بِالسََّالِم فَِإَذا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  رواه مسلم.»َدُهْم ِىف َطرِيٍق فَاْضَطرُّوُه ِإَىل َأْضَيِقِه َلِقيُتْم َأحَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  ِإَذا َسلََّم َعَلْيُكْم أَْهُل اْلِكَتاِب فـَُقوُلوا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  متفق عليه.»َوَعَلْيُكْم 

  َِىف أََداِء  20اَم ْبَن َحِكيٍم َوَجَد َرُجًال َوُهَو َعَلى ِمحَْص ُيَشمُِّس نَاًسا ِمَن النََّبطِ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ َأنَّ ِهش

ْعُت َرُسوَل اللَِّه  بُوَن « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم-اجلِْْزيَِة فـََقاَل َما َهَذا ِإىنِّ مسَِ ِإنَّ اللََّه يـَُعذُِّب الَِّذيَن يـَُعذِّ

  .رواه مسلم» نـَْيا النَّاَس ِىف الدُّ 

  ُّيـَُعوُدُه فـََقَعَد ِعْنَد رَْأِسِه فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنٍس َأنَّ ُغَالًما ِمَن اْليَـُهوِد َكاَن َمِرَض َفأَتَاُه النَِّىب

صلى اهللا - َفَأْسَلَم فـََقاَم النَِّىبُّ . أَبَا اْلَقاِسمِ فـََنَظَر ِإَىل أَبِيِه َوُهَو ِعْنَد رَْأِسِه فـََقاَل َلُه أَبُوُه َأِطْع . »َأْسِلْم « َلُه 

 .رواه أمحد و أبو داود. حديث صحيح.»احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذى أَنـَْقَذُه ِىب ِمَن النَّاِر « َوُهَو يـَُقوُل  - عليه وسلم

 األدب مع الجيران

 }}َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب  {{

  َها َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َما زَاَل يُوِصيِين ِجْربِيُل بِاْجلَاِر َحىتَّ ظَنَـْنُت « َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

  متفق عليه» أَنَُّه َسيـَُورِّثُهُ 

  ُيَا ِنَساَء اْلُمْسِلَماِت َال َحتِْقَرنَّ َجاَرٌة ِجلَاَرِ�َا َوَلْو «وُل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل َكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَق

  متفق عليه» ِفْرِسَن َشاةٍ 

  َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفَال يـُْؤِذي َجاَرهُ «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل «

  عليه متفق

  ََواِهللا َال يـُْؤِمُن َواِهللا َال يـُْؤِمُن َواِهللا َال يـُْؤِمُن ِقيَل َوَمْن يَا « : َعْن َأِيب ُشَرْيٍح َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

  رواه البخاري» َرُسوَل اِهللا قَاَل الَِّذي َال يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه 

  َال َيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن الَ يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِىب ُهَريْـ« .

  رواه مسلم

                                                           

 هم فالحو العجم
20
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  َها يَا أَبَا َذرٍّ ِإَذا طََبْخَت َمَرَقًة َفَأْكِثْر َماءَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  رواه مسلم. »َوتـََعاَهْد ِجريَاَنَك 

  َها قـُْلُت يَا َرُسوَل اِهللا ِإنَّ ِيل َجاَرْيِن فَِإَىل أَيِِّهَما أُْهِدي قَاَل ِإَىل أَقـَْرِ�َِما ِمْنِك « َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

  رواه البخاري. »بَابًا

  َُال َميَْنْع َجاٌر َجارَُه َأْن يـَْغرَِز َخَشَبُه « وَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َأنَّ َرس

  رواه البخاري» ِيف ِجَدارِهِ ) َخَشَبةً (

  ِر فـَْلُيْكرِْم َجاَرُه قَاَل َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلخِ  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه

  متفق عليه. »

  ََّمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُشَرْيٍح اْخلُزَاِعىِّ َأنَّ النَِّىب

  رواه مسلم» فـَْلُيْحِسْن ِإَىل َجارِهِ 

  ََر أَنـََّها تـُْؤِذي بِِلَساِ�َا قَالَ يَا َرسُ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُجًال قَال : وَل اللَِّه، ِإنَّ ُفَالنًَة ذََكَر ِمْن َكثْـَرِة َصَالِ�َا، َغيـْ

َر غَ يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّ ُفَالنًَة ذََكَر ِمْن ِقلَِّة َصَالِ�َا َوِصَياِمَها، َوأَنـََّها َتَصدََّقْت بِأَثـَْواِر أَِقٍط، : ، قَالَ »ِيف النَّارِ « يـْ

 صحيح ابن حبّان.حديث صحيح» ِهَي ِيف اْجلَنَّةِ «: أَنـََّها َال تـُْؤِذي ِجريَانـََها، قَالَ 

  ََفأَتَاُه » اْذَهْب َفاْصِربْ «: َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْشُكو َجاَرُه، فـََقالَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

َفَطرََح َمَتاَعُه ِيف الطَّرِيِق، َفَجَعَل النَّاُس َيْسأَُلونَُه » اْذَهْب َفاْطرَْح َمَتاَعَك ِيف الطَّرِيقِ «: ْو َثَالثًا، فـََقالَ َمرَّتـَْنيِ أَ 

اْرِجْع َال تـََرى : فـََقاَل َلهُ  فـََعَل اللَُّه بِِه، َوفـََعَل، َوفـََعَل، َفَجاَء إِلَْيِه َجارُهُ : فـَُيْخِربُُهْم َخبَـَرُه، َفَجَعَل النَّاُس يـَْلَعُنونَهُ 

 رواه الرتمذي. حسن صحيححديث  . ِمينِّ َشْيًئا َتْكَرُههُ 

  َُر اِجلريَاِن ِعْنَد اللَِّه َخيـْرُُهْم  «: ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَال َوَخيـْ

  رواه الرتمذي .صحيح حديث »ِجلَارِهِ 

  يَا َرُسوَل اِهللا ، َكْيَف ِيل َأْن : أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجٌل ، فـََقاَل : َعْن ُكْلُثوٍم اْخلُزَاِعيِّ ، قَاَل

: وُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْعَلَم ِإَذا َأْحَسْنُت َأينِّ َقْد َأْحَسْنُت ، َوِإَذا َأَسْأُت َأينِّ َقْد َأَسْأُت ؟ فـََقاَل َرسُ 
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 حديث »ِإنََّك َقْد َأَسْأَت ، فـََقْد َأَسْأتَ : َقْد َأْحَسْنَت ، فـََقْد َأْحَسْنَت ، َوِإَذا قَاُلوا : ِإَذا قَاَل ِجريَاُنَك 

  .رواه ابن ماجة. صحيح

 الحيوان و الحذر من أذيته األدب مع

  }} النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدهُ  قَاَلْت َنْمَلٌة يَا َأيـَُّها {{

  َنا َرُجٌل ِبَطرِيٍق اْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش « : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل بـَيـْ

رًا  َهَذا فـَنَـَزَل ِفيَها َفَشِرَب ُمثَّ َخرََج فَِإَذا َكْلٌب يـَْلَهُث يَْأُكُل الثـََّرى ِمْن اْلَعَطِش فـََقاَل الرَُّجُل َلَقْد بـََلغَ  فـََوَجَد بِئـْ

َر َفَمَال ُخفَُّه َماًء َفَسَقى اْلَكْلَب َفشَ  َكَر اللَُّه َلُه فـََغَفَر اْلَكْلَب ِمْن اْلَعَطِش ِمْثُل الَِّذي َكاَن بـََلَغ ِمينِّ فـَنَـَزَل اْلِبئـْ

  متفق عليه» َلُه قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَّه َوِإنَّ لََنا ِيف اْلبَـَهائِِم َألَْجرًا فـََقاَل ِيف ُكلِّ َذاِت َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرٌ 

  َنَما َكْلٌب يُِطيُف ِبرَِكيٍَّة َكاَد يـَْقتـُُلُه «  : َوَسلََّم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه بـَيـْ

 رواه البخاري »اْلَعَطُش ِإْذ رَأَْتُه بَِغيٌّ ِمْن بـََغايَا َبِين ِإْسرَائِيَل فـَنَـَزَعْت ُموقـََها َفَسَقْتُه فـَُغِفَر َهلَا ِبهِ 

  ِإَذا َسافـَْرُمتْ ِىف اخلِْْصِب َفَأْعطُوا اِإلِبَل َحظََّها « قَاَل  -ه وسلمصلى اهللا علي-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

فـََباِدُروا ِ�َا نَِقيَـَها  21ِمَن اَألْرِض َوِإَذا َسافـَْرُمتْ ِىف السََّنةِ 
  .رواه مسلم.» 22

  َها َفالَ ِهَى َدَخَلِت اْمرَأَ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه ٌة النَّاَر ِىف ِهرٍَّة َرَبطَتـْ

َها تَْأُكُل ِمْن َخَشاِش اَألْرِض َحىتَّ َماَتْت َهْزالً  َها َوالَ ِهَى أَْرَسَلتـْ  متفق عليه. »َأْطَعَمتـْ

  ِىف َسَفٍر َفاْنطََلَق  -ليه وسلمصلى اهللا ع-َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَاَل ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه

َها َفَجاَءِت احلُْمََّرُة َفَجَعَلْت تـَُعرُِّش َفَجاَء النَِّىبُّ  23ِحلَاَجِتِه فـَرَأَيـَْنا ُمحَّرَةً  صلى اهللا -َمَعَها فـَْرَخاِن َفَأَخْذنَا فـَْرَخيـْ

َها « فـََقاَل  - عليه وسلم َناَها فـََقاَل . »َمْن َفَجَع َهِذِه ِبَوَلِدَها ُردُّوا َوَلَدَها إِلَيـْ  َمنْ « َورََأى قـَْريََة َمنٍْل َقْد َحرَّقـْ

رواه أبو . حديث صحيح  .»ِإنَُّه َال يـَْنَبِغى َأْن يـَُعذَِّب بِالنَّاِر ِإالَّ َربُّ النَّاِر « قَاَل . قـُْلَنا َحنْنُ . »َحرََّق َهِذِه 

 .داود
                                                           

اجلدب والقحط   21
  

ما دامت قوية حمتفظة بشحمهاشحمها أى أسرعوا على اإلبل اجليدة    22
  

.طائر صغري  23  
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 َفَأَمَر ِبَقْريَِة النَّْمِل  َأنَّ َمنَْلًة قـََرَصْت نَِبي�ا ِمَن األَنِْبَياءِ «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ،

رواه . حديث صحيح  .»َفُأْحرَِقْت ، َفَأْوَحى اللَُّه إِلَْيِه َأِيف َأْن قـََرَصْتَك َمنَْلٌة ، أَْهَلْكَت أُمًَّة ِمَن األَُمِم ُتَسبِّحُ 

 .أبو داود و النسائي

  ََّهى َعْن قـَْتِل أَْرَبٍع ِمَن الدََّوابِّ النَّْمَلُة َوالنَّْحَلُة نَـ  «-صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ِإنَّ النَِّىب

  .رواه أمحد و أبو داود. حديث صحيح  .»َواْهلُْدُهُد َوالصَُّردُ 

  َواٍء َعْن ِضْفدٍَع َجيَْعُلَها ِىف دَ  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنَّ طَِبيًبا َسَأَل النَِّىبَّ «َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن ُعْثَماَن

 .رواه أبو داود. حديث صحيح  .»َعْن قـَْتِلَها -صلى اهللا عليه وسلم-فـَنَـَهاُه النَِّىبُّ 

  أَْرَدَفِين َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخْلَفُه َذاَت يـَْوٍم ، َفَأَسرَّ ِإَيلَّ  «: َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َجْعَفٍر ، قَاَل

َأَحًدا النَّاِس ، وََكاَن َأَحبُّ َما اْسَتتَـَر ِبِه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحلَاَجِتِه َهَدًفا َحِديثًا الَ ُأَحدُِّث ِبِه 

َفَدَخَل َحاِئطًا ِلَرُجٍل األَْنَصاِر فَِإَذا َمجٌَل ، فـََلمَّا رََأى النَِّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم : ، َأْو َحاِئَش َخنٍْل ، قَاَل 

َناُه ، َفأَتَاُه النَِّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم َفَمَسَح ِذفـْرَاُه َفَسَكَت ، فـََقاَل  َحنَّ َوَذَرَفتْ  َمْن َربُّ َهَذا اجلََْمِل : َعيـْ

 أََفَال تـَتَِّقي اللََّه ِيف َهِذهِ : فـََقاَل . ِيل يَا َرُسوَل اِهللا : ، ِلَمْن َهَذا اجلََْمُل ؟ َفَجاَء فـًَىت ِمَن األَْنَصاِر فـََقاَل 

رواه أمحد و أبو . حديث صحيح  .»اْلَبِهيَمِة الَِّيت َملََّكَك اللَُّه ِإيَّاَها ؟ فَِإنَُّه َشَكا ِإَيلَّ أَنََّك جتُِيُعُه َوُتْدئُِبهُ 

 .داود

  اإلذن في قتل ما يؤذي من الحيوان

  ََها َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه و َمخٌْس ِمَن الدََّوابِّ ُكلُُّهنَّ   «: َسلََّم قَالَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

  متفق عليه »َواْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ ) َواحلَِْدأُ (ِيف احلََْرِم اْلُغرَاُب َواحلَِْدأَُة ) يـُْقتَـْلنَ (فَاِسٌق يـَْقتـُُلُهنَّ 

  ِّاقـْتـُُلوا اْحلَيَّاِت َوَذا الطُّْفَيتَـْنيِ َواألَبـْتَـَر فَِإنـَُّهَما «  -ليه وسلمصلى اهللا ع-َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيِه َعِن النَِّىب

قَاَل َفَكاَن اْبُن ُعَمَر يـَْقُتُل ُكلَّ َحيٍَّة َوَجَدَها َفأَْبَصَرُه أَبُو لَُبابََة . »َيْسَتْسِقطَاِن اْحلََبَل َويـَْلَتِمَساِن اْلَبَصَر 

طَّاِب َوُهَو يُطَارُِد َحيًَّة فـََقاَل ِإنَُّه َقْد نـََهى َعْن َذَواِت اْلبـُُيوتِ ْبُن َعْبِد اْلُمْنِذِر َأْو زَ  متفق  » ْيُد ْبُن اخلَْ

  عليه
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  َِمْوَىل ِهَشاِم ْبِن زُْهَرَة أَنَُّه َدَخَل َعَلى َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدرِىِّ ِىف بـَْيِتِه قَاَل فـََوَجْدتُُه ُيَصلِّى  َعْن َأِىب السَّاِئب

ِإَذا َحيٌَّة َفَجَلْسُت أَنـَْتِظرُُه َحىتَّ يـَْقِضَى َصالَتَُه َفَسِمْعُت َحتْرِيًكا ِىف َعرَاِجَني ِىف نَاِحَيِة اْلبَـْيِت فَاْلتَـَفتُّ فَ 

تـَُلَها َفَأَشاَر ِإَىلَّ َأِن اْجِلسْ  اِر فـََقاَل أَتـََرى َفَجَلْسُت فَـَلمَّا اْنَصَرَف َأَشاَر ِإَىل بـَْيٍت ِىف الدَّ . فـََوثـَْبُت ألَقـْ

-َفَخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  -قَاَل  -َقاَل َكاَن ِفيِه فـًَىت ِمنَّا َحِديُث َعْهٍد ِبُعْرٍس . َهَذا اْلبَـْيَت فـَُقْلُت نـََعمْ 

 - ه وسلمصلى اهللا علي- ِإَىل اْخلَْنَدِق َفَكاَن َذِلَك اْلَفَىت َيْسَتْأِذُن َرُسوَل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم

ُخْذ «  -صلى اهللا عليه وسلم- بِأَْنَصاِف النـََّهاِر فـَيَـْرِجُع ِإَىل أَْهِلِه فَاْسَتْأَذنَُه يـَْوًما فـََقاَل لَُه َرُسوُل اللَِّه 

ُه بـَْنيَ اْلَبابـَْنيِ َفَأَخَذ الرَُّجُل ِسَالَحُه ُمثَّ َرَجَع فَِإَذا اْمرَأَتُ . »َعَلْيَك ِسَالَحَك فَِإىنِّ َأْخَشى َعَلْيَك قـَُرْيظََة 

َرٌة فـََقاَلْت َلُه اْكُفْف َعَلْيَك ُرْحمََك وَ  َها الرُّْمَح لَِيْطُعنَـَها ِبِه َوَأَصابـَْتُه َغيـْ اْدُخِل اْلبَـْيَت َحىتَّ َقاِئَمًة َفَأْهَوى إِلَيـْ

َها بِالرُّْمِح فَانـَْتَظَمَها  َفَدَخَل فَِإَذا ِحبَيٍَّة َعِظيَمٍة ُمْنَطوِيَةٍ . تـَْنظَُر َما الَِّذى َأْخَرَجِىن  َعَلى اْلِفرَاِش َفَأْهَوى إِلَيـْ

اِر َفاْضَطَرَبْت َعَلْيِه َفَما يُْدَرى أَيـُُّهَما َكاَن َأْسرََع َمْوتًا اْحلَيَُّة أَ  َنا ِبِه ُمثَّ َخرََج فـَرََكَزُه ِىف الدَّ ِم اْلَفَىت قَاَل َفِجئـْ

اْستَـْغِفُروا « فـََقاَل . َفذََكْرنَا َذِلَك َلُه َوقـُْلَنا ادُْع اللََّه ُحيِْييِه لََنا - وسلمصلى اهللا عليه -ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

ُهْم َشْيًئا َفآِذنُوُه َثالَثََة أَيَّاٍم فَِإْن َبَدا « ُمثَّ قَاَل . »ِلَصاِحِبُكْم  ِإنَّ بِاْلَمِديَنِة ِجن�ا َقْد َأْسَلُموا فَِإَذا رَأَيـُْتْم ِمنـْ

َا ُهَو َشْيطَاٌن َلُكْم   رواه مسلم.»بـَْعَد َذِلَك فَاقـْتـُُلوُه فَِإمنَّ

 املوطأ .»نـََهى َعْن قـَْتِل اْحلَيَّاِت الَِّيت ِيف اْلبـُُيوتِ  «َعْن َأِيب لَُبابََة؛ َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم.  

  َِّمْن قـََتَل َوَزًغا ِىف َأوَِّل َضْربٍَة ُكِتَبْت لَُه ِمائَُة «  :قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّىب

  رواه مسلم .»َحَسَنٍة َوِىف الثَّانَِيِة ُدوَن َذِلَك َوِىف الثَّالِثَِة ُدوَن َذِلَك 

  َفَمْن َخاَف  اقـْتـُُلوا اْحلَيَّاِت ُكلَُّهنَّ «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

 .رواه أبو داود. حديث صحيح  .»ثَْأَرُهنَّ فـََلْيَس ِمىنِّ 
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ٌر َذِلكَ  { َزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ   }} يَا بَِني آَدَم َقْد أَنـْ

  َُوقَاَل اْبُن » ُكُلوا َواْشَربُوا َوالَبُسوا َوَتَصدَُّقوا، ِيف َغْريِ ِإْسرَاٍف َوالَ خمَِيَلةٍ «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللا

 رواه البخاري» َسَرٌف، أَْو خمَِيَلٌة : ُكْل َما ِشْئَت، َوالَبْس َما ِشْئَت، َما َأْخطَأَْتَك اثـَْنَتانِ «: َعبَّاسٍ 

  مْن َجرَّ ثـَْوبَُه ُخَيَالَء َملْ «: اهللا عْن أبِيِه َرِضي اهللا َعنُه عِن النيبِّ صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم قَالَ عْن ساملِِ بِن َعْبِد

إنَّ أَحَد ِشقَّْي إزَارِي َيْستَـْرِخي، إالَّ ! يَا رسوَل اهللا: يـَْنظِر اهللا إلَْيِه يـَْوَم الِقياَمِة، قَاَل أبُو َبْكٍر َرِضي اهللا َعنهُ 

 .متفق عليه»  أَتعاَهَد ذاِلَك ِمْنُه فـََقاَل النيبُّ صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم َلْسَت ِممَّْن َيْصنَـُعُه ُخَيَالءَ أْن 

  ِإَذا انـْتَـَعَل َأَحدُُكْم فـَْلَيْبَدْأ بِاْلُيْمَىن َوِإَذا َخَلَع « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

يًعا فَـ  يًعا َأْو لَِيْخَلْعُهَما مجَِ  .متفق عليه» .»ْلَيْبَدْأ بِالشَِّماِل َوْليـُْنِعْلُهَما مجَِ

  َها أَنـََّها ِفيَها َتَصاِويُر فـََقاَم النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلَباِب ) ِمنْرَِقةً (اْشتَـَرْت ُمنْرَُقًة «َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اهللاُ َعنـْ

َها ) النِّْمرَِقةُ (أَْذنـَْبُت قَاَل َما َهِذِه النُّْمرَُقُة ) َفَما(فـََلْم َيْدُخْل فـَُقْلُت أَُتوُب ِإَىل اِهللا ِممَّا  قـُْلُت لَِتْجِلَس َعَليـْ

بُوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُقاُل َهلُْم َأْحُيوا َما َخَلْقُتْم َوِإنَّ اْلَمَالِئَكَة َال  َوتـََوسََّدَها قَاَل ِإنَّ َأْصَحاَب َهِذِه الصَُّوِر يـَُعذَّ

 .متفق عليه» .» )الصَُّورُ (َتْدُخُل بـَْيًتا ِفيِه الصُّورَُة 

  ُلُه ثَِقيٍل َوَعَلىَّ ِإزَاٌر َخِفيٌف بَـْلُت ِحبََجٍر َأمحِْ  فَاْحنَلَّ ِإزَارِى َوَمِعَى احلََْجرُ  -قَاَل  -َعِن اْلِمْسَوِر ْبِن َخمَْرَمَة قَاَل أَقـْ

اْرِجْع ِإَىل «  - صلى اهللا عليه وسلم-ملَْ َأْسَتِطْع َأْن َأَضَعُه َحىتَّ بـََلْغُت ِبِه ِإَىل َمْوِضِعِه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 رواه مسلم »ثـَْوِبَك َفُخْذُه َوالَ َمتُْشوا ُعرَاًة 

  َِعَلىَّ ثـَْوبـَْنيِ ُمَعْصَفَرْيِن  - صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه ْبَن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص قَاَل رََأى َرُسوُل اللَّهِ د َعبْ  َعن

  رواه مسلم.»ِإنَّ َهِذِه ِمْن ثَِياِب اْلُكفَّاِر َفَال تـَْلَبْسَها « فـََقاَل 

  

  ْثـَْتُه، قَاَلت  يِه َتْصِليٌب، ِإالَّ نـََقَضهُ ملَْ َيُكْن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيدَُع ِيف بـَْيِتِه ثـَْوبًا فِ  «: َعاِئَشَة َحدَّ

 رواه أمحد.حديث صحيح  »

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْلَبُسوا ِمْن ثَِياِبُكُم اْلبَـَياَض ، فَِإنـََّها ِمْن َخْريِ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس ، قَاَل

َر  حديث صحيح  »َجيُْلو اْلَبَصَر ، َويـُْنِبُت الشَّْعرَ : َأْكَحاِلُكُم اِإلمثُِْد ثَِياِبُكْم ، وََكفُِّنوا ِفيَها َمْوتَاُكْم ، َوِإنَّ َخيـْ

  .رواه أمحد و أبو داود و النسائي والرتمذي  .

  ُس لِْبَسَة َلَعَن َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الرَُّجَل يـَْلَبُس لِْبَسَة اْلَمْرأَِة ، َواْلَمْرأََة تـَْلبَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل

 .رواه أمحد و أبو داود .حديث صحيح  الرَُّجلِ 

  َُسَلَمَة َزْوَج النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَاَلْت لَِرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِحَني ذََكَر اِإلزَاَر ،  مَعْن أ

َها ، قَاَل تـُْرِخي ِشبـْرًا ، قَاَلْت : فَاْلَمْرأَُة يَا َرُسوَل اِهللا ؟ قَاَل  « َفِذرَاًعا َال َتزِيُد : أُمُّ َسَلَمَة ِإًذا يـَْنَكِشُف َعنـْ

  رواه أمحد و أبو داود.حديث صحيح  »َعَلْيهِ 

 بـْرَاِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف ، أَنـََّها َسأََلْت أُمَّ َسَلَمَة َزْوَج النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم  َعْن أُمِّ َوَلٍد ِإلِ

أُمُّ َسَلَمَة قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا : ِإينِّ اْمرَأٌَة أُِطيُل َذْيِلي ، َوأَْمِشي ِيف اْلَمَكاِن اْلَقِذِر فـََقاَلْت   «: فـََقاَلْت 

 رواه مالك وأمحد و أبو داود و ابن ماجة والرتمذي .حديث صحيح  .»يَُطهِّرُُه َما بـَْعَدهُ : عليه وسلم 

ِه، ِعَماَمًة، أَْو َقِميًصا: قَالَ  َعْن َأِيب َسِعيدٍ  ، َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا اْسَتَجدَّ ثـَْوبًا َمسَّاُه بِامسِْ

َر َما ُصِنَع َلهُ «: َأْو رَِداًء، ُمثَّ يـَُقولُ  َرُه َوَخيـْ ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِِّه اللَُّهمَّ َلَك اَحلْمُد أَْنَت َكَسْوتَِنيِه، َأْسأَُلَك َخيـْ

 .رواه أمحد و أبو داود و الرتمذي.حديثصحيح  »َوَشرِّ َما ُصِنَع َلهُ 

  ََمْن لَِبَس ثـَْوَب ُشْهرٍَة، أَْلَبَسُه اهللاُ تـََباَرَك َوتـََعاَىل  «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعِن اْبِن ُعَمَر قَال

 رواه أمحد و أبو داود.حديث حسن  »ثـَْوَب َمَذلٍَّة يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

  َيِر َوالذََّهِب َعَلى ُحرَِّم لَِباُس اَحلرِ «: َعْن َأِيب ُموَسى اَألْشَعرِيِّ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

نَاِثِهمْ   .رواه أمحد و أصحاب السنن. ديث صحيح  »ذُُكوِر أُمَِّيت َوُأِحلَّ ِإلِ

 و يف قصة عمر رضي اهللا عنه مع الشاب الذي دخل عليه  ملاّ طعن:  

  بُِبْشَرى اِهللا َلَك ِمْن   -عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  –َجاَء َرُجٌل َشابٌّ فـََقاَل أَْبِشْر يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني

ْسَالِم َما َقْد َعِلْمَت ُمثَّ َولِيَت فـََعَدْلَت ُمثَّ َشَهاَدٌة ) َوِقَدمٍ (ُصْحَبِة َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقَدٍم  ِيف اْإلِ

قَاَل « :َذا ِإزَارُُه َميَسُّ اْألَْرَض قَاَل ُردُّوا َعَليَّ اْلُغَالَم قَاَل َوِدْدُت َأنَّ َذِلَك َكَفاٌف َال َعَليَّ َوَال ِيل فـََلمَّا أَْدبـََر إِ 

  .رواه البخاري»  اْبَن َأِخى اْرَفْع ثـَْوَبَك ، فَِإنَُّه أَبـَْقى لِثـَْوِبَك َوأَتْـَقى ِلرَبِّكَ  يَا 
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  }}َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَباًسا ) 9(َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَباتًا  {{

  َِإَذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك، فـَتَـَوضَّْأ ُوُضوَءَك  «: عن اْلبَـرَاء ْبُن َعاِزٍب، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَال

فـَوَّْضُت أَْمرِي إِلَْيَك، اللُهمَّ ِإينِّ َأْسَلْمُت َوْجِهي إِلَْيَك، وَ : لِلصََّالِة، ُمثَّ اْضَطِجْع َعَلى ِشقَِّك اْألَْميَِن، ُمثَّ ُقلْ 

اِبَك الَِّذي أَنـْزَْلَت، َوَأْجلَْأُت َظْهرِي إِلَْيَك َرْغَبًة َوَرْهَبًة إِلَْيَك، َال َمْلَجَأ َوَال َمْنَجا ِمْنَك ِإالَّ إِلَْيَك، آَمْنُت ِبِكتَ 

َلِتَك، ُمتَّ َوأَْنَت َعَلى اْلِفْطَرِة قَالَ  َوبَِنِبيَِّك الَِّذي أَْرَسْلَت، َواْجَعْلُهنَّ ِمْن آِخِر َكَالِمَك، َفِإنْ  : ُمتَّ ِمْن لَيـْ

 »آَمْنُت بَِنِبيَِّك الَِّذي أَْرَسْلَت : ُقلْ  «: آَمْنُت ِبَرُسوِلَك الَِّذي أَْرَسْلَت، قَالَ : فـََردَّْدتـُُهنَّ ِألَْسَتْذِكَرُهنَّ فـَُقْلتُ 

  متفق عليه

  َوَكََّلِين َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحبِْفِظ زََكاِة َرَمَضاَن، َفأَتَاِين آٍت، : ْنُه، قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه ع

ِديَث، َألَْرفـََعنََّك ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقصَّ احلَ : َفَجَعَل َحيُْثو ِمَن الطََّعاِم َفَأَخْذتُُه، فـَُقْلتُ 

، َلْن يـَزَاَل َمَعَك ِمَن اللَِّه َحاِفٌظ، َوَال يـَْقَرُبَك َشْيطَ : فـََقالَ  اٌن َحىتَّ ِإَذا َأَوْيَت ِإَىل ِفرَاِشَك فَاقـْرَْأ آيََة الُكْرِسيِّ

  رواه البخاري.خمتصر »َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب، َذاَك َشْيطَانٌ «: ُتْصِبَح، َوقَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  ََمْن قـَرَأَ بِاْآليـَتَـْنيِ ِمْن آِخِر ُسوَرِة «: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

َلٍة َكَفَتاهُ    متفق عليه» البَـَقَرِة ِيف لَيـْ

  ََلٍة َمجََع َكفَّْيِه، ُمثَّ نـََفَث ِفيِهَما َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا« : َعْن َعاِئَشة هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا أََوى ِإَىل ِفرَاِشِه ُكلَّ لَيـْ

اَع ِمْن ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد َوُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ الَفَلِق َوُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس، ُمثَّ َميَْسُح ِ�َِما َما اْسَتطَ : فـََقرَأَ ِفيِهَما

َبَل ِمْن َجَسِدِه يـَْفَعُل َذِلَك َثَالَث َمرَّاٍت    رواه البخاري» َجَسِدِه، يـَْبَدأُ ِ�َِما َعَلى رَْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما أَقـْ

  ٍَّصلَّى اهللاُ َعَلْيِه  َأنَّ َفاِطَمَة َعَلْيِهَما السََّالُم َشَكْت َما تـَْلَقى ِيف َيِدَها ِمَن الرََّحى، َفأََتِت النَِّيبَّ : َعْن َعِلي

َفَجاَءنَا َوَقْد َأَخْذنَا : َوَسلََّم َتْسأَلُُه َخاِدًما فـََلْم جتَِْدُه، َفذََكَرْت َذِلَك لَِعاِئَشَة، فـََلمَّا َجاَء َأْخبَـَرْتُه، قَالَ 

نَـَنا َحىتَّ َوَجْدُت » َمَكاَنكِ «: َمَضاِجَعَنا، َفَذَهْبُت أَُقوُم، فَـَقالَ  : بـَْرَد َقَدَمْيِه َعَلى َصْدرِي، فـََقالَ َفَجَلَس بـَيـْ
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ٌر َلُكَما ِمْن َخاِدٍم؟ ِإَذا َأَويـُْتَما ِإَىل ِفرَاِشُكَما، َأْو َأَخْذُمتَا َمَضاجِ « َعُكَما، َفَكبـِّرَا َأالَ أَُدلُُّكَما َعَلى َما ُهَو َخيـْ

ٌر َلُكَما ِمْن َخاِدمٍ َثالَثًا َوَثالَِثَني، َوَسبَِّحا َثالَثًا َوَثالَِثَني، َواْمحََدا    رواه البخاري »َثالَثًا َوَثالَِثَني، فـََهَذا َخيـْ

  ِإَذا َأَوى َأَحدُُكْم ِإَىل ِفرَاِشِه فـَْلَيْأُخْذ َداِخَلَة « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

اللََّه فَِإنَُّه َال يـَْعَلُم َما َخَلَفُه بـَْعَدُه َعَلى ِفرَاِشِه فَِإَذا أَرَاَد َأْن َيْضَطِجَع  ِإزَارِِه فـَْليَـنـُْفْض ِ�َا ِفرَاَشُه َوْلُيَسمِّ 

أَْمَسْكَت نـَْفِسى  فـَْلَيْضَطِجْع َعَلى ِشقِِّه اَألْميَِن َوْليَـُقْل ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َرىبِّ ِبَك َوَضْعُت َجْنِىب َوِبَك أَْرفـَُعُه ِإنْ 

  رواه مسلم .»ْر َهلَا َوِإْن أَْرَسْلتَـَها فَاْحَفْظَها ِمبَا َحتَْفُظ ِبِه ِعَباَدَك الصَّاِحلَِني فَاْغفِ 

  احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذى َأْطَعَمَنا « َكاَن ِإَذا َأَوى ِإَىل ِفرَاِشِه قَاَل   -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

 رواه مسلم »َوآَوانَا َفَكْم ِممَّْن الَ َكاِىفَ َلُه َوالَ ُمْئِوَى  َوَسَقانَا وََكَفانَا

  َاْحتَـَرَق بـَْيٌت بِاْلَمِديَنِة َعَلى أَْهِلِه ِمَن اللَّْيِل، َفُحدَِّث ِبَشْأِ�ُِم النَِّيبُّ : َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

َا ِهَي َعُدوٌّ َلُكْم، فَِإَذا ِمنُْتْم َفَأْطِفُئوَها َعْنُكمْ «: َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ    .متفق عليه »ِإنَّ َهِذِه النَّاَر ِإمنَّ

  َُهَما، قَال َمخُِّروا اآلنَِيَة، «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  « :َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َا َجرَِّت الَفِتيَلَة َفَأْحَرَقْت أَْهَل البَـْيتِ َوَأجِ  َصابِيَح، فَِإنَّ الُفَوْيِسَقَة ُرمبَّ
َ
 رواه البخاري» يُفوا األَبـَْواَب، َوَأْطِفُئوا امل

  َم نَاِئًما ِيف َأَصاَبِين َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ  « :َعْن قـَْيِس ْبِن ِطْهَفَة  اْلِغَفارِيِّ ، َعْن أبيه قَاَل

َما َلَك َوِهلََذا النـَّْوِم َهِذِه نـَْوَمٌة َيْكَرُهَها اللَُّه ، َأْو يـُْبِغُضَها اللَُّه : اْلَمْسِجِد َعَلى َبْطِين ، فـَرََكَضِين ِبرِْجِلِه َوقَاَل 

  .رواه أمحد و ابن ماجة. حديث صحيح  ».-

 التسليم على أهل الكتاب و الغير المسلمين آداب

    }}َوالسََّالُم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْلُهَدى  {{

  َْها، قَاَلت : َدَخَل َرْهٌط ِمَن اليَـُهوِد َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاُلوا: عن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َمْهًال يَا «: ْعَنُة، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعَلْيُكُم السَّاُم َواللَّ : السَّاُم َعَلْيَك، فَـَفِهْمتـَُها فـَُقْلتُ 

يَا َرُسوَل اللَِّه، َأوَملَْ َتْسَمْع َما قَاُلوا؟ قَاَل َرُسوُل اللَِّه : فـَُقْلتُ » َعاِئَشُة، فَِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الرِّْفَق ِيف اَألْمِر ُكلِّهِ 

  .متفق عليه »َوَعَلْيُكْم : فـََقْد قـُْلتُ : " لَّمَ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوسَ 
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  َثـََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال ِإَذا َسلََّم َعَلْيُكْم أَْهُل « : قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َحدَّ

  .متفق عليه »َوَعَلْيُكْم : الِكَتاِب فـَُقوُلوا

  ََّأنَّ ِهَرْقَل أَْرَسَل إِلَْيِه ِيف نـََفٍر ِمْن قـَُرْيٍش، وََكانُوا ِجتَارًا : َأنَّ أَبَا ُسْفَياَن ْبَن َحْرٍب، َأْخبَـَرهُ : اٍس،عن اْبَن َعب

: ُقرَِئ، فَِإَذا ِفيهِ ُمثَّ َدَعا ِبِكَتاِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَـ : قَالَ  -َفذََكَر اَحلِديَث  -بِالشَّْأِم، َفأَتـَْوُه 

َعَلى َمِن اتـََّبَع  ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيِم، ِمْن ُحمَمٍَّد َعْبِد اللَِّه َوَرُسولِِه، ِإَىل ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّوِم، السََّالمُ «

 رواه البخاري» اهلَُدى، أَمَّا بـَْعدُ 

  تشميت العاطس و كراهية التذاؤب

  َعَطَس َرُجَالِن ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَشمََّت َأَحَدُمهَا : َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَالَ َعْن أََنِس ْبِن

َد اللََّه، َوَهَذا ملَْ َحيَْمِد اللَّهَ «: وَملَْ ُيَشمِِّت اآلَخَر، َفِقيَل لَُه، فـََقالَ    رواه البخاري» َهَذا محَِ

  ُِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الُعطَاَس، َوَيْكَرُه التَّثَاُؤَب، « : َريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأِيب ه

َتُه، َوأَمَّا التَّثَاُؤبُ  َعُه َأْن ُيَشمِّ َا ُهَو ِمَن الشَّْيطَاِن، فَ : فَِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اللََّه، َفَحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم مسَِ ِإمنَّ

  رواه البخاري» َها، َضِحَك ِمْنُه الشَّْيطَانُ : فـَْليَـُردَُّه َما اْسَتطَاَع، فَِإَذا قَالَ 

  ََس َأَحدُُكْم ِإَذا َعطَ « : َعْن َأِيب َصاِلٍح، َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

يـَْهِديُكُم : يـَْرَمحَُك اللَُّه، فـَْليَـُقلْ : يـَْرَمحَُك اللَُّه، فَِإَذا قَاَل َلهُ : اَحلْمُد لِلَِّه، َوْليَـُقْل َلُه َأُخوُه أَْو َصاِحُبهُ : فـَْليَـُقلْ 

 رواه البخاري» اللَُّه َوُيْصِلُح بَاَلُكْم 

  االستخارة

  َُكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعلُِّمَنا اِالْسِتَخاَرَة ِيف األُُموِر ُكلَِّها،  : ، قَالَ َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّه َعْنه

تَـْقِدُرَك اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْسَتِخريَُك ِبِعْلِمَك، َوَأسْ : ِإَذا َهمَّ بِاَألْمِر فـَْليَـرَْكْع رَْكَعتَـْنيِ ُمثَّ يـَُقولُ « : َكالسُّوَرِة ِمَن الُقْرآنِ 

ُم الغُُيوِب، اللَُّهمَّ ِبُقْدَرِتَك، َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك الَعِظيِم، فَِإنََّك تـَْقِدُر َوالَ أَْقِدُر، َوتـَْعَلُم َوالَ أَْعَلُم، َوأَْنَت عَ  الَّ

ٌر ِيل ِيف ِديِين َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَمْ   -ِيف َعاِجِل أَْمرِي َوآِجِلِه : َأْو قَالَ  -رِي ِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَّ َهَذا اَألْمَر َخيـْ
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ِيف َعاِجِل : َأْو قَالَ  -فَاْقُدْرُه ِيل، َوِإْن ُكْنَت تـَْعَلُم َأنَّ َهَذا اَألْمَر َشرٌّ ِيل ِيف ِديِين َوَمَعاِشي َوَعاِقَبِة أَْمرِي 

َر َحْيُث َكاَن، ُمثَّ َرضِِّين بِِه، َوُيَسمِّي َحاَجَتُه َفاْصرِْفُه َعينِّ َواْصرِْفِين َعْنُه، َواْقدُ  -أَْمرِي َوآِجِلِه  رواه » ْر ِيل اخلَيـْ

 .البخاري

  جامع أعمال البر

ًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا {{ ُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيـْ ُموا ِألَنـْ   }} َوَما تـَُقدِّ

  َماُم «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َعٌة يُِظلُُّهُم اهللاُ ِيف ِظلِِّه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه اْإلِ َسبـْ

ُجَالِن َحتَابَّا ِيف اِهللا اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرَّقَا اْلَعاِدُل َوَشابٌّ َنَشأَ ِيف ِعَباَدِة َربِِّه َوَرُجٌل قـَْلُبُه ُمَعلٌَّق ِيف اْلَمَساِجِد َورَ 

 َال تـَْعَلَم ِمشَالُُه َعَلْيِه َوَرُجٌل طََلَبْتُه اْمرَأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَمجَاٍل فـََقاَل ِإينِّ َأَخاُف اَهللا َوَرُجٌل َتَصدََّق َأْخَفى َحىتَّ 

َناهُ  َما تـُْنِفُق َميِيُنُه َوَرُجٌل ذََكَر اهللاَ    متفق عليه »َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ

  قَاَل أَبُو . »َمْن َأْصَبَح ِمْنُكُم اْليَـْوَم َصاِئًما «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

َفَمْن « قَاَل . قَاَل أَبُو َبْكٍر رضى اهللا عنه أَنَا. »َفَمْن تَِبَع ِمْنُكُم اْليَـْوَم َجَناَزًة « قَاَل . َبْكٍر رضى اهللا عنه أَنَا

قَاَل . »َفَمْن َعاَد ِمْنُكُم اْليَـْوَم َمرِيًضا « قَاَل . قَاَل أَبُو َبْكٍر رضى اهللا عنه أَنَا. »َأْطَعَم ِمْنُكُم اْليَـْوَم ِمْسِكيًنا 

َما اْجَتَمْعَن ِىف اْمرٍِئ ِإالَّ َدَخَل «  -هللا عليه وسلمصلى ا- فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . أَبُو َبْكٍر رضى اهللا عنه أَنَا

  رواه مسلم .»اْجلَنََّة 

  َثَُه قَال يَا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ النَّاِس أَْفَضُل؟ فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه : قِيلَ : عن َأَيب َسِعيٍد اخلُْدرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َحدَّ

ُمْؤِمٌن ِيف ِشْعٍب «: ُمثَّ َمْن؟ قَالَ : ، قَاُلوا» ُمْؤِمٌن ُجيَاِهُد ِيف َسِبيِل اللَِّه بِنَـْفِسِه َوَمالِهِ «: مَ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ 

  رواه البخاري »ِمَن الشَِّعاِب يـَتَِّقي اللََّه، َوَيدَُع النَّاَس ِمْن َشرِّهِ 

  ُيَا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ : َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قـُْلتُ : قَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنه

ُمثَّ َأيٌّ؟ : ، قـُْلتُ » ُمثَّ ِبرُّ الَواِلَدْينِ «: ُمثَّ َأيٌّ؟ قَالَ : ، قـُْلتُ » الصََّالُة َعَلى ِميَقاِ�َا«: الَعَمِل أَْفَضُل؟ قَالَ 

رواه  .»َفَسَكتُّ َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلِو اْستَـَزْدتُُه َلزَاَدِين » يِل اللَّهِ اِجلَهاُد ِيف َسبِ «: قَالَ 

 البخاري
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  َوَرُسولِِه ِقيَل  ُسِئَل َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل فَـَقاَل ِإميَاٌن بِاهللاِ «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم

ُرورٌ   رواه البخاري .»ُمثَّ َماَذا قَاَل اجلَِْهاُد ِيف َسبِيِل اِهللا ِقيَل ُمثَّ َماَذا قَاَل َحجٌّ َمبـْ

  َِإميَاٌن بِاِهللا  «: َسأَْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل قَالَ  «: َعْن َأِيب َذرٍّ َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَال

َمثًَنا َوأَنـَْفُسَها ِعْنَد أَْهِلَها قـُْلُت فَِإْن ملَْ أَفـَْعْل ) أَْغَالَها(َوِجَهاٌد ِيف َسِبيِلِه قـُْلُت َفَأيُّ الرِّقَاِب أَْفَضُل َقاَل أَْعَالَها 

دَُع النَّاَس ِمَن الشَّرِّ فَِإنـََّها َصَدَقٌة َتَصدَُّق ِ�َا َعَلى قَاَل تُِعُني َصانًِعا َأْو َتْصَنُع ِألَْخَرَق قَاَل فَِإْن ملَْ أَفـَْعْل قَاَل تَ 

 رواه البخاري .»نـَْفِسكَ 

  ََما اْلَعَمُل ِيف أَيَّاِم اْلَعْشِر أَْفَضَل ِمَن اْلَعَمِل ِيف َهِذِه  «َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَال

رواه  .»يـَْرِجْع ِبَشْيءٍ  قَاُلوا َوَال اجلَِْهاُد ِيف َسِبْيِل اِهللا قَاَل َوَال اجلَِْهاُد ِإالَّ َرُجٌل َخرََج ُخيَاِطُر بِنَـْفِسِه َوَمالِِه فـََلمْ 

 البخاري

  ََّعَلْيَك بِالصَّْوِم فَِإنَُّه الَ « َأىُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-ُه َسَأَل َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِىب أَُماَمَة أَن

 رواه أمحد و النسائي.حديث صحيح .»ِعْدَل َلُه 

 جوامع الدعاء

َيا َحَسَنًة َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  {{ نـْ      }}رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

  ُيِق َرِضَي اللَُّه َعْنه َعلِّْمِين ُدَعاًء أَْدُعو ِبِه ِيف : أَنَُّه قَاَل لِلنَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب َبْكٍر الصِّدِّ

نُوَب ِإالَّ أَْنَت، فَاْغِفْر ِيل َمْغِفَرًة ِمْن : ُقلْ «: الَ َصَالِيت، قَ  اللَُّهمَّ ِإينِّ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا، َوَال يـَْغِفُر الذُّ

  متفق عليه »ِعْنِدَك، َواْرَمحِْين، ِإنََّك أَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيُم 

  ََكاَن َأْكثـَُر َدْعَوٍة َيْدُعو : ْدُعو ِ�َا النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْكثـََر، قَالَ َسَأَل قـََتاَدُة أََنًسا َأيُّ َدْعَوٍة َكاَن ي

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ «: ِ�َا يـَُقولُ    متفق عليه» اللُهمَّ آتَِنا ِيف الدُّ

  ََع النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَتَاُه َرُجٌل، فـََقالَ عن أيب َماِلٍك، َعْن أَبِيِه، أ يَا َرُسوَل اِهللا َكْيَف أَُقوُل : نَُّه مسَِ

؟ قَالَ  بـَْها«اللُهمَّ اْغِفْر ِيل، َواْرَمحِْين، َوَعاِفِين، َواْرزُْقِين : ُقلْ « : ِحَني َأْسَأُل َريبِّ فَِإنَّ » مَ َوَجيَْمُع َأَصاِبَعُه ِإالَّ اْإلِ

  رواه مسلم» َهُؤَالِء َجتَْمُع َلَك ُدنـَْياَك َوآِخَرَتكَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  ِاللُهمَّ فَِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن «: َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاَن َيْدُعو ِ�َُؤَالِء الدََّعَوات

َنِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر، َوفِ  َنِة اْلَفْقِر، َوأَُعوُذ ِبَك ِفتـْ َنِة اْلِغَىن، َوِمْن َشرِّ ِفتـْ َنِة اْلَقْربِ َوَعَذاِب اْلَقْربِ، َوِمْن َشرِّ ِفتـْ تـْ

َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل، اللُهمَّ اْغِسْل َخطَايَاَي ِمبَاِء الثـَّْلِج َواْلبَـَرِد، َوَنقِّ قـَْلِيب ِمَن ا طَايَا،  ِمْن َشرِّ ِفتـْ َكَما نـَقَّْيَت خلَْ

َنِس، َوبَاِعْد بـَْيِين َوبـَْنيَ َخطَايَاَي، َكَما بَاَعْدَت بـَْنيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِربِ  ، اللُهمَّ فَِإينِّ الثـَّْوَب اْألَبـَْيَض ِمَن الدَّ

، َواْلَمْغَرمِ    متفق عليه» أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل، َواْهلََرِم، َواْلَمْأمثَِ

  ُاللُهمَّ َأْصِلْح ِيل ِديِين الَِّذي ُهَو «: َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقولُ : َريـَْرَة، قَالَ َعْن َأِيب ه

اَة  اْحلَيَ ِعْصَمُة أَْمرِي، َوَأْصِلْح ِيل ُدنـَْياَي الَِّيت ِفيَها َمَعاِشي، َوَأْصِلْح ِيل آِخَرِيت الَِّيت ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعلِ 

  رواه مسلم» زِيَاَدًة ِيل ِيف ُكلِّ َخْريٍ، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِيل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 

  ُاللُهمَّ ِإينِّ َأْسأَُلَك اْهلَُدى َوالتـَُّقى، َواْلَعَفاَف «: َعْن َعْبِد اِهللا، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه َكاَن يـَُقول

  رواه مسلم» َواْلِغَىن 

  ََكاَن يـَُقولُ : َال أَُقوُل َلُكْم ِإالَّ َكَما َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم، قَال :

َرِم، َوَعَذاِب، اْلَقْربِ اللُهمَّ آِت نـَْفِسي اللُهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواجلُْْنبِ، َواْلُبْخِل، َواهلَْ «

ُر َمْن زَكَّاَها، أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْوَالَها، اللُهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلمٍ  َها أَْنَت َخيـْ َفُع، َوِمْن قـَْلٍب  تـَْقَواَها، َوزَكِّ َال يـَنـْ

  رواه مسلم» ٍة َال ُيْسَتَجاُب َهلَاَال َخيَْشُع، َوِمْن نـَْفٍس َال َتْشَبُع، َوِمْن َدْعوَ 

  َاللُهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن «: َكاَن ِمْن ُدَعاِء َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر، قَال

يِع    رواه مسلم» َسَخِطكَ َزَواِل نِْعَمِتَك، َوَحتَوُِّل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك، َومجَِ

 عزة المؤمنين و ذلة الكافرين

   }} َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن َال يـَْعَلُمونَ  {{

  َاْلِقَياَمِة، َدَفَع اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ ِإَىل  ِإَذا َكاَن يـَْوُم « : قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُموَسى، قَال

  رواه مسلم» َهَذا ِفَكاُكَك ِمَن النَّاِر : ُكلِّ ُمْسِلٍم، يـَُهوِدي�ا، أَْو َنْصرَانِي�ا، فـَيَـُقولُ 
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  ،ُه النَّاَر، يـَُهوِدي�ا، َأْو َنْصرَانِي�اَال َميُوُت َرُجٌل ُمْسِلٌم ِإالَّ أَْدَخَل اهللاُ َمَكانَ «: قال النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم «

  رواه مسلم

  َيُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة نَاٌس ِمَن اْلُمْسِلِمَني «: َعْن َأِيب بـُْرَدَة، َعْن أَبِيِه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال
جيَِ

 رواه مسلم» ْم َوَيَضُعَها َعَلى اْليَـُهوِد َوالنََّصاَرىِبُذنُوٍب أَْمثَاِل اْجلَِباِل، فـَيَـْغِفُرَها اهللاُ هلَُ 

 البيعة على الطاعة و ترك المعصية

  }} يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوَال تـُْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ  {{

  َلَة الَعَقَبةِ عن ُعَباَدَة ْبَن الصَّاِمِت َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى : وََكاَن َشِهَد َبْدرًا َوُهَو َأَحُد النـَُّقَباِء لَيـْ

بَايُِعوِين َعَلى َأْن َال ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َشْيًئا، َوَال َتْسرُِقوا، َوالَ «: اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل، َوَحْولَُه ِعَصابٌَة ِمْن َأْصَحاِبهِ 

ُصوا ِيف َمْعُروٍف، َفَمْن نُوا، َوَال تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم ، َوَال تَْأُتوا بِبـُْهَتاٍن تـَْفتَـُرونَُه بـَْنيَ أَْيِديُكْم َوأَْرُجِلُكْم، َوَال تـَعْ تـَزْ 

نـَْيا فَـ  ُهَو َكفَّاَرٌة َلُه، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َوَىف ِمْنُكْم َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّه، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا فـَُعوِقَب ِيف الدُّ

رواه . »فـََبايـَْعَناُه َعَلى َذِلكَ » َذِلَك َشْيًئا ُمثَّ َستَـَرُه اللَُّه فـَُهَو ِإَىل اللَِّه، ِإْن َشاَء َعَفا َعْنُه َوِإْن َشاَء َعاقـََبهُ 

  .البخاري

 شناعة  الكذب عرفا و شرعا

 }}َوَال تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذبَ  {{

 أي َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ( .فـََواللَِّه َلْوالَ  ِمْن َأْن يَْأثُِروا َعَليَّ َكِذبًا َلَكَذْبُت َعْنهُ : قال أبو سفيان( 

  رواه البخاري

  ََوإِيَّاُكْم َواْلَكِذَب فَِإنَّ اْلَكِذَب  « :قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َمْسُعوٍد قَال

ىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد يـَْهِدي ِإَىل اْلُفُجوِر َوِإنَّ اْلُفُجوَر يـَْهِدي ِإَىل النَّاِر َوَما يـَزَاُل الرَُّجُل َيْكِذُب َويـََتَحرَّى اْلَكِذَب حَ 

ابًا  اللَّهِ    رواه مسلم» َكذَّ
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  َِّثالَثٌَة الَ ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـَْنظُُر إِلَْيِهْم َوالَ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ َعِن النَِّىب

يِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم  قَاَل أَبُو َذرٍّ َخابُوا . َثَالَث ِمرَارٍ  -عليه وسلمصلى اهللا -قَاَل فـََقَرَأَها َرُسوُل اللَِّه » يـُزَكِّ

  رواه مسلم .»اْلُمْسِبُل َواْلَمنَّاُن َواْلُمنَـفُِّق ِسْلَعَتُه بِاْحلَِلِف اْلَكاِذِب « َوَخِسُروا َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل 

   َى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ ِمْن أَْعَظِم اْلِفَرى َأْن َيدَِّعَي الرَُّجُل ِإَىل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّ : َعْن َواثَِلَة ْبَن اْألَْسَقِع قَال

َنُه َما ملَْ تـََر َأْو يـَُقوُل َعَلى َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َما ملَْ يَـ    رواه البخاري» ُقلْ َغْريِ أَبِيِه َأْو يُرَِي َعيـْ

  ِملَْ يـََرُه ُكلَِّف َأْن يـَْعِقَد بـَْنيَ ) ِحبُُلمٍ (النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن َحتَلََّم ِحبُْلٍم  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعن

) أُُذنـَْيهِ (ِه ُذنِ َشِعريَتـَْنيِ َوَلْن يـَْفَعَل َوَمِن اْسَتَمَع ِإَىل َحِديِث قـَْوٍم َوُهْم َلُه َكارُِهوَن َأْو يَِفرُّوَن ِمْنُه ُصبَّ ِيف أُ 

  رواه البخاري» اْآلُنُك يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَمْن َصوََّر ُصورًَة ُعذَِّب وَُكلَِّف َأْن يـَنـُْفخَ 

  ًدا فـَْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َمْن َكَذَب َعَلىَّ ُمتَـَعمِّ

 متفق عليه.» ارِ النَّ 

  َكَفى بِاْلَمْرِء َكِذبًا َأْن ُحيَدَِّث ِبُكلِّ «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  رواه مسلم.»َما مسََِع 

  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاِعٌد ِيف بـَْيِتَنا فـََقاَلْت َها َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه قَاَل َدَعْتِين أُمِّي يـَْوًما َوَرُسوُل اللَِّه

يِه َمتْرًا فـََقاَل َهلَا تـََعاَل أُْعِطيَك فَـَقاَل َهلَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما أََرْدِت َأْن تـُْعِطيِه قَاَلْت أُْعطِ 

رواه أبو . حديث حسن» ْيِه َوَسلََّم أََما ِإنَِّك َلْو ملَْ تـُْعِطِه َشْيًئا ُكِتَبْت َعَلْيِك ِكْذبَةٌ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 

 داود

  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َثِىن َأِىب َعْن أَبِيِه قَاَل مسَِ َوْيٌل « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن بـَْهِز ْبِن َحِكيٍم قَاَل َحدَّ

  أبو داودأمحد و رواه . حديث حسن. »فـََيْكِذُب لُِيْضِحَك ِبِه اْلَقْوَم َوْيٌل َلُه َوْيٌل لَُه  لِلَِّذى ُحيَدِّثُ 

 اللَِّساِن َواْلَيدِ ب َكفِّ اْألََذى َعِن النَّاسِ 

  }} َال ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْولِ  {{

  ،ْسِلُموَن «: قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ اِإلْسَالِم أَْفَضُل؟ قَالَ : قَالَ َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ُ
َمْن َسِلَم امل

 متفق عليه» ِمْن ِلَسانِِه، َوَيِدهِ 
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   .التحذيرمن  ُكْفَران اْلُحُقوق 

َنُكمْ  {{   }} َوَال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيـْ

  ِقيلَ » أُرِيُت النَّاَر فَِإَذا َأْكثـَُر أَْهِلَها النَِّساُء، َيْكُفْرنَ «: َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل النَِّيبُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل :

َيْكُفْرَن الَعِشَري، َوَيْكُفْرَن اِإلْحَساَن، َلْو َأْحَسْنَت ِإَىل ِإْحَداُهنَّ الدَّْهَر، ُمثَّ رََأْت ِمْنَك «: أََيْكُفْرَن بِاللَِّه؟ قَالَ 

  .متفق عليه» َما رَأَْيُت ِمْنَك َخيـْرًا َقطُّ : ْيًئا، قَاَلتْ شَ 

  تحريم السب والتعيير

  }} َال ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْولِ  {{

  ْسِلِم «: َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ :َعِن عْبد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد
ُ
متفق » ُفُسوٌق، َوِقَتالُُه ُكْفرٌ ِسَباُب امل

  عليه

  ِْإينِّ  «ُتُه َعْن َذِلَك فـََقالَ َعِن اْلَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد قَاَل َلِقيُت أَبَا َذرٍّ بِالرَّبََذِة َوَعَلْيِه ُحلٌَّة َوَعَلى ُغَالِمِه ُحلٌَّة َفَسأَل

ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك  «ِيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَا أَبَا َذرٍّ أََعيـَّْرتَُه بِأُمِّهِ َسابـَْبُت َرُجًال فـََعيـَّْرتُُه بِأُمِِّه فـََقاَل ِيل النَّ 

  متفق عليه» َجاِهِليَّةٌ 

  َْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد، قَال
َ
ُه َعْن َذِلَك، َلِقيُت أَبَا َذرٍّ بِالرََّبَذِة، َوَعَلْيِه ُحلٌَّة، َوَعَلى ُغَالِمِه ُحلٌَّة، َفَسأَْلتُ : َعِن امل

يَا أَبَا َذرٍّ أََعيـَّْرتَُه بِأُمِِّه؟ ِإنََّك «: ِإينِّ َسابـَْبُت َرُجًال فـََعيـَّْرتُُه بِأُمِِّه، فـََقاَل ِيل النَِّيبُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : فـََقالَ 

َت أَْيِديُكْم، َفَمْن َكاَن َأُخوُه َحتَْت َيِدِه، فـَْلُيْطِعْمُه ، َجَعَلُهُم اللَُّه حتَْ 24اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، ِإْخَوانُُكْم َخَوُلُكمْ 

 رواه البخاري» ِممَّا يَْأُكُل، َوْليـُْلِبْسُه ِممَّا يـَْلَبُس، َوَال ُتَكلُِّفوُهْم َما يـَْغِلبـُُهْم، فَِإْن َكلَّْفُتُموُهْم َفَأِعيُنوُهمْ 

  ُهَما َما َملْ «: َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ْسَتبَّاِن َما قَاَال، فـََعَلى الَباِدي ِمنـْ
ُ
امل

ْظُلومُ 
َ
 .رواه أبو داود و الرتمذي. حديث صحيح  »يـَْعَتِد امل

  

  

                                                           
  من العبید والخدم ھم إخوانكم في الدین أو اآلدمیة -أي یصلحونھا  -الذین یخولون أموركم ) إخوانكم خولكم( 24
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  بيان خصال المنافق

َهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف  {{ اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلُمْنَكِر َويـَنـْ

{{  

  ََخاِلًصا، َوَمْن  أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا « : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

ِإَذا اْؤمتَُِن َخاَن، َوِإَذا َحدََّث َكَذَب، : َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمنـُْهنَّ َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن النـَِّفاِق َحىتَّ َيَدَعَها

  متفق عليه» َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر 

  ََّناِفِق َثَالثٌ « : ى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصل
ُ
ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد : آيَُة امل

  متفق عليه» َأْخَلَف، َوِإَذا اْؤمتَُِن َخاَن 

  التشديد في لبس الحرير، وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة

  ْأُْهِدَي ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَرُّوُج َحرِيٍر فـََلِبَسُه، ُمثَّ : ُه أَنَُّه قَالَ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي اللَُّه َعن

  متفق عليه» َال يـَْنَبِغي َهَذا لِْلُمتَِّقنيَ «: َصلَّى ِفيِه، ُمثَّ اْنَصَرَف، فـَنَـَزَعُه نـَْزًعا َشِديًدا، َكالَكارِِه لَُه، ُمثَّ قَالَ 

  ْنـَْيا َملْ «: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : مسَِْعُت ُعَمَر، يـَُقولُ : َن الزُّبـَْريِ، قالعن اب َمْن لَِبَس اَحلرِيَر ِيف الدُّ

  متفق عليه »يـَْلَبْسُه ِيف اآلِخَرةِ 

تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير 

   .الرجل، وإباحته للنساءعلى 

  َنـََهانَا النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َنْشَرَب ِيف آنَِيِة الذََّهِب َوالِفضَِّة، َوَأْن «: ُحَذيـَْفَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَال

يَباِج، َوَأْن َجنِْلَس َعَلْيهِ   متفق عليه» نَْأُكَل ِفيَها، َوَعْن لُْبِس اَحلرِيِر  َوالدِّ
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  النهي عن المشي في نعل واحدة

  َالَ َميِْشي َأَحدُُكْم ِيف نـَْعٍل َواِحَدٍة، لُِيْحِفِهَما «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

يًعا يًعا، أَْو لِيـُْنِعْلُهَما مجَِ
  رواه البخاري» مجَِ

   النهي عن الكبر

ُلَغ اْلِجَباَل ُطوًال  {{   }} َوَال َتْمِش ِفي اْألَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اْألَْرَض َوَلْن تـَبـْ

  َِّال َيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن َكاَن ِىف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َعِن النَِّىب

يٌل حيُِبُّ « قَاَل . قَاَل َرُجٌل ِإنَّ الرَُّجَل حيُِبُّ َأْن َيُكوَن ثـَْوبُُه َحَسًنا َونـَْعُلُه َحَسَنةً . »ِكْربٍ َذرٍَّة ِمْن   ِإنَّ اللََّه مجَِ

ُر َبَطُر احلَْقِّ َوَغْمُط النَّاِس   .رواه مسلم. »اجلََْماَل اْلِكبـْ

  ََعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال ، َأالَ ُأْخِربُُكْم بَِأْهِل النَّاِر؟ ُكلُّ ُعُتلٍّ « : َعْن َحارِثََة ْبِن َوْهٍب اخلُزَاِعيِّ

َجوَّاظٍ 25
  متفق عليه» ُمْسَتْكِربٍ  26

  ََنَما َرُجٌل َميِْشي ِيف ُحلٍَّة تـُْعِجُبُه نـَْفُسُه ُمَرجٌِّل «ِه َوَسلََّم قَاَل أَبُو اْلَقاِسِم َصلَّى اهللاُ َعَليْ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال بـَيـْ

  رواه البخاري »ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمةِ ) يـََتَجْلَجلُ (ُمجََّتُه ِإْذ َخَسَف اهللاُ بِِه فـَُهَو يـََتَجلَُّل 

  َنـَْيا ِإالَّ َوَضَعهُ «  َعْن أََنٍس َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال  »َحقٌّ َعَلى اِهللا َأْن َال يـَْرَتِفَع َشْيٌء ِمَن الدُّ

 رواه البخاري

  َاْلِكْربِيَاُء رَِداِئي، َواْلَعَظَمُة «: - يـَْعِين قَاَل اهللاُ  -قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

ُهَما أَْدَخْلُتُه َجَهنََّم    رواه أمحد و أبو داود و ابن ماجة. حديثبو  صحيح  »ِإزَارِي، َفَمْن نَاَزَعِين َواِحًدا ِمنـْ

                                                           

الشديد اجلاىف الغليظ من الناس  25
  

اجلموع املنوع الذى جيمع املال من أى جهة ومينع صرفه ىف سبيل اهللا  26  
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  َِإَيلَّ َوأَبـَْعدَُكْم ِمينِّ َجمِْلًسا يـَْوَم الِقَياَمِة  َوِإنَّ أَبـَْغَضُكمْ «: َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

ُقونَ  27الثـَّْرثَاُرونَ  َتَشدِّ
ُ
تَـَفْيِهُقونَ  28َوامل

ُ
ُقوَن َفَما : ، قَاُلوا» 29َوامل َتَشدِّ

ُ
يَا َرُسوَل اللَِّه، َقْد َعِلْمَنا الثـَّْرثَاُروَن َوامل

تَـَفْيِهُقوَن؟ قَالَ 
ُ
َتَكبـُِّرونَ «: امل

ُ
  رواه الرتمذي.صحيح حديث» امل

  َِه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَال َتَكبـُِّروَن يـَْوَم «: َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِّ
ُ
ُحيَْشُر امل

اٍن، فـَُيَساُقوَن ِإَىل ِسْجٍن ِيف َجَهنََّم ُيَسمَّى الِقَياَمِة أَْمثَاَل الذَّرِّ ِيف ُصَوِر الرَِّجاِل يـَْغَشاُهُم الذُّلُّ ِمْن ُكلِّ َمكَ 

  حديث حسن» بُوَلَس تـَْعُلوُهْم نَاُر األَنـَْياِر ُيْسَقْوَن ِمْن ُعَصاَرِة أَْهِل النَّاِر ِطيَنَة اخلََبالِ 

   ذم العصبية و عادات أهل الجاهلية

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن  {{   }} اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يـَبـْ

  َهاِجرِيَن : َجاِبر َرِضَي اللَُّه َعْنُه، يـَُقولُ عن
ُ
َغَزْونَا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَقْد ثَاَب َمَعُه نَاٌس ِمَن امل

َهاِجرِيَن َرُجٌل َلعَّاٌب، َفَكَسعَ 
ُ
أَْنَصارِي�ا، فـََغِضَب األَْنَصارِيُّ َغَضًبا َشِديًدا َحىتَّ  َحىتَّ َكثـُُروا، وََكاَن ِمَن امل

َهاِجرِيُّ : َتَداَعْوا، َوقَاَل األَْنَصارِيُّ 
ُ
يَا لَْلُمَهاِجرِيَن، َفَخرََج النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، : يَا َلْألَْنَصاِر، َوقَاَل امل

َهاِجرِيِّ األَْنَصارِيَّ، قَالَ " َما َشْأنـُُهْم : اِهِليَِّة؟ ُمثَّ قَالَ َما بَاُل َدْعَوى أَْهِل اجلَ « : فـََقالَ 
ُ
: َفُأْخِربَ ِبَكْسَعِة امل

 أََقْد َتَداَعْوا: َوقَاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن ُأَيبٍّ اْبُن َسُلولَ » َدُعوَها فَِإنـََّها َخِبيثَةٌ «: فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َها اَألَذلَّ ، فـََقاَل ُعَمرُ  ِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اَألَعزُّ ِمنـْ
َ
َنا، لَِئْن َرَجْعَنا ِإَىل امل َأَال نـَْقُتُل يَا َرُسوَل اللَِّه َهَذا اخلَِبيَث؟ : َعَليـْ

 رواه البخاري» نَُّه َكاَن يـَْقُتُل َأْصَحابَهُ َال يـََتَحدَُّث النَّاُس أَ «: لَِعْبِد اللَِّه، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ثَُه َأنَّ النَِّىبَّ  يبأَ  عن أَْرَبٌع ِىف أُمَِّىت ِمْن أَْمِر اْجلَاِهِليَِّة الَ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َماِلٍك اَألْشَعرِىَّ َحدَّ

النَّاِئَحُة ِإَذا « اَل َوقَ . »يـَتـْرُُكونـَُهنَّ اْلَفْخُر ِىف اَألْحَساِب َوالطَّْعُن ِىف األَْنَساِب َواِالْسِتْسَقاُء بِالنُُّجوِم َوالنـَِّياَحُة 

َها ِسْربَاٌل ِمْن َقِطرَاٍن َوِدرٌْع ِمْن َجَرٍب   رواه مسلم .»ملَْ تـَُتْب قـَْبَل َمْوِ�َا تـَُقاُم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَعَليـْ

  

                                                           

والكالم ىف ختليط وترديد كثرياألكل   27
  

28 املتوسع ىف الكالم من غري احتياط وقيل املستهزئ بالناس
  

29 مجع متفيهق وهو املتوسع ىف الكالم املتنطع
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  بيان خطورة قول وفعل الزور

  }}َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّوِر  {{

  ُبـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه، قَالَ : قـُْلَنا» َأالَ أُنـَبُِّئُكْم بَِأْكَربِ الَكَبائِرِ «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللا " :

 َأَال َوقـَْوُل الزُّوِر، َوَشَهاَدُة الزُّوِر، َأَال َوقـَْولُ : اِإلْشرَاُك بِاللَِّه، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن، وََكاَن ُمتَِّكًئا َفَجَلَس فَـَقالَ 

 متفق عليه »َال َيْسُكتُ : َفَما زَاَل يـَُقوُهلَا، َحىتَّ قـُْلتُ « الزُّوِر، َوَشَهاَدُة الزُّوِر 

  َمْن ملَْ َيدَْع قـَْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل ِبِه «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم

  متفق عليه »لِلِه َحاَجٌة ِيف َأْن َيدََع طََعاَمُه َوَشرَابَهُ  فـََلْيسَ 

  َّاللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َأنَّ ُمَعاِويََة قَاَل َذاَت يـَْوٍم ِإنَُّكْم َقْد َأْحَدثـُْتْم زِيَّ َسْوٍء َوِإنَّ َنِيب

  »َوَجاَء َرُجٌل ِبَعًصا َعَلى رَْأِسَها ِخْرَقٌة قَاَل ُمَعاِويَُة َأَال َوَهَذا الزُّورُ  َوَسلََّم نـََهى َعْن الزُّوِر قَالَ 

  ِرواه مسلم. قَاَل قـََتاَدُة يـَْعِين َما ُيَكثـُِّر بِِه النَِّساُء َأْشَعاَرُهنَّ ِمْن اخلَِْرق  

  صلى اهللا - ِإنَّ َزْوِجى أَْعطَاِىن َما ملَْ يـُْعِطِىن فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ اْمرَأًَة قَاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه أَُقوُل

  رواه البخاري. »اْلُمَتَشبُِّع ِمبَا ملَْ يـُْعَط َكالَِبِس ثـَْوَىبْ ُزوٍر «  - عليه وسلم

   اتقاء الشح

  }} َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  {{

  اتـَُّقوا الشُّحَّ فَِإنَّ الشُّحَّ أَْهَلَك َمْن  « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-ْبِن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َجاِبِر

َلُكْم َمحََلُهْم َعَلى َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم َواْسَتَحلُّوا َحمَارَِمُهْم    رواه مسلم. »َكاَن قـَبـْ

  . النهي عن البذاء و الفحش و اللعن

ْثَم َواْلبَـْغَي  {{ َها َوَما َبَطَن َواْإلِ   }}ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

  َُهَما، قَال ملَْ َيُكِن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفاِحًشا َوالَ « : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  رواه البخاري »ِإنَّ ِمْن ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم َأْخالَقًا«: وََكاَن يـَُقولُ  ُمتَـَفحًِّشا،
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  ِصُم «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه ِإنَّ أَبـَْغَض الرَِّجاِل ِإَىل اللَِّه األََلدُّ اخلَْ

  متفق عليه.»

  َوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفاِحًشا، َوالَ َلعَّانًا، َوالَ َسبَّابًا، َكاَن يـَُقوُل ِعْنَد ملَْ َيُكْن َرسُ : َعْن أََنٍس، قَال

ْعَتَبةِ 
َ
  رواه البخاري »30َما لَُه َتِرَب َجِبيُنهُ «: امل

  ََلَعَن ُمْؤِمًنا فـَُهَو َكَقْتِلِه، َوَمْن َقَذَف ُمْؤِمًنا  َوَمنْ « : َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : َعْن َأِيب ِقالَبَة

  رواه البخاري »ِبُكْفٍر فـَُهَو َكَقْتِلهِ 

  َْرَداِء بَِأْجنَاٍد ِمْن ِعْنِدِه فـَل لَ َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم َأنَّ َعْبَد اْلَمِلِك ْبَن َمْرَواَن بـََعَث ِإَىل أُمِّ الدَّ ٍة مَّا َأْن َكاَن َذاَت لَيـْ

ْعُتَك قَاَم َعْبُد اْلَمِلِك ِمْن اللَّْيِل َفَدَعا َخاِدَمُه َفَكأَنَُّه أَْبطَأَ َعَلْيِه فـََلَعَنُه فـََلمَّا َأْصَبَح قَاَلْت لَ  ْرَداِء مسَِ ُه أُمُّ الدَّ

ْرَداِء يـَُقوُل قَ  َلَة َلَعْنَت َخاِدَمَك ِحَني َدَعْوَتُه فـََقاَلْت مسَِْعُت أَبَا الدَّ اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَّيـْ

  رواه مسلم »َال َيُكوُن اللَّعَّانُوَن ُشَفَعاَء َوَال ُشَهَداَء يـَْوَم اْلِقَياَمةِ «

  َِنَما َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف بـَْعِض َأْسَفارِه َواْمرَأٌَة ِمْن اْألَْنَصاِر  َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ قَاَل بـَيـْ

َها َفَسِمَع َذِلَك َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ُخُذوا َما عَ  َها َوَدُعوَها َعَلى نَاَقٍة َفَضِجَرْت فـََلَعَنتـْ َليـْ

  رواه مسلم »فَِإنـََّها َمْلُعونٌَة 

   َشبُُّه النَِّساِء بِالرَِّجالَتَشبُُّه الرَِّجاِل بِالنَِّساِء َوتَ تحريم 

  َُهَما قَال َتَشبِِّهَني ِمَن الرَِّجاِل «: َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ُ
َلَعَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم امل

َتَشبـَِّهاِت ِمَن النَِّساِء بِالرَِّجالِ 
ُ
 رواه البخاري »بِالنَِّساِء، َوامل

  َلَعَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمَخنَِّثَني ِمَن الرَِّجاِل َواْلُمتَـَرجَِّالِت ِمَن النَِّساِء  «: اْبِن َعبَّاٍس قَالَ َعِن

 »َوَأْخرََج ُعَمُر ُفَالنًا) نَةَ ُفَال (َوقَاَل َأْخرُِجوُهْم ِمْن بـُُيوِتُكْم قَاَل َفَأْخرََج النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُفَالنًا 

 رواه البخاري

                                                           

.أي لصق بالرتاب، وهي كلمة جارية على ألسنة العرب ال يريدون �ا الدعاء على املخاطب وال وقوع األمر به: الرجل إذا افتقر ترب   30
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  َلَعَن الرَُّجَل يـَْلَبُس لُْبَسَة اْلَمْرأَِة، َواْلَمْرأََة تـَْلَبُس  «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم

 .رواه أمحد و أبو داود. حديث صحيح  »لُْبَسَة الرَُّجِل 

  َْثالَثٌَة َال يـَْنظُُر اللَُّه َعزَّ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َعن

َلُة َواْلُمْدِمُن َعَلى اْخلَْمرِ َوَجلَّ إِلَْيِهْم يـَْوَم  حديث حسن صحيح  .» اْلِقَياَمِة اْلَعاقُّ ِلَواِلَدْيِه َواْلَمْرأَُة اْلُمتَـَرجِّ

 .رواه أمحد و النسائي 

  تحريم التشبه بالكفار

ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ) 2(َال َأْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن ) 1(ُقْل يَا َأيـَُّها اْلَكاِفُروَن  {{ َوَال ) 3(َوَال َأنـْ

ُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد ) 4(َأنَا َعاِبٌد َما َعَبْدُتْم    ) 6(ُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن لَ ) 5(َوَال َأنـْ

  }}َواْلبَـْغَي 

  َِإنَّ اليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َال َيْصبـُُغوَن، «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

  متفق عليه »َفَخالُِفوُهمْ 

  رََأى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَليَّ ثـَْوبـَْنيِ ُمَعْصَفَرْيِن فَـَقاَل ِإنَّ َهِذِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَاَل

  رواه مسلم» ِمْن ثَِياِب اْلُكفَّاِر َفَال تـَْلَبْسَها

  ََليَّ ثـَْوبـَْنيِ ُمَعْصَفَرْيِن فـََقاَل أَأُمَُّك أََمَرْتَك َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَاَل رََأى النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ع

 رواه مسلم» ِ�ََذا قـُْلُت أَْغِسُلُهَما قَاَل َبْل َأْحرِقـُْهَما

  َودِ َغيـُِّروا الشَّْيَب، َوَال َتَشبـَُّهوا بِاْليَـهُ «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن اْبِن ُعَمَر قَال« 

 .رواه أمحد و النسائي والرتمذي. صحيح حديث 
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تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة 

  والمتفلجات والمغيرات خلق اهللا

  ِتَـَفلَِّجاِت لِْلُحْسِن، «:  اْبِن َمْسُعودٍ  قَاَل َعْبُد اللَّه
ُ
تَـَنمَِّصاِت، َوامل

ُ
ْستَـْوِمشَاِت، َوامل

ُ
َلَعَن اللَُّه الَواِمشَاِت َوامل

َغيـِّرَاِت َخْلَق اللَِّه تـََعاَىل 
ُ
: َماِيل الَ أَْلَعُن َمْن َلَعَن النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهَو ِيف ِكَتاِب اللَّهِ » امل

  رواه البخاري .}تَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ َوَما آ{

 ُهَما َأنَّ اْمرَأًَة َجاَءْت ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب َبْكٍر، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

فـََتَمرََّق رَْأُسَها، َوَزْوُجَها َيْسَتِحثُِّين ِ�َا، أَفََأِصُل ِإينِّ أَْنَكْحُت ابـَْنِيت، ُمثَّ َأَصابـََها َشْكَوى، «: فـََقاَلتْ 

ْستَـْوِصَلَة  31الَواِصَلةَ : َفَسبَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ " رَْأَسَها؟ 
ُ
  رواه البخاري »َوامل

  تحريم الصور و تربية الكالب لغير الحاجة

  ََعْن أَبِيِه، قَال ، َوَعَد النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِجْربِيُل، فـَرَاَث َعَلْيِه، َحىتَّ اْشَتدَّ َعَلى « : َعْن َساملٍِ

إِنَّا  :َما َوَجَد، فـََقاَل َلهُ النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَخرََج النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلِقَيُه، َفَشَكا إِلَْيِه 

  متفق عليه» َال َنْدُخُل بـَْيًتا ِفيِه ُصورٌَة َوالَ َكْلٌب 

  ُكْنُت َمَع َمْسُروٍق ِيف بـَْيٍت ِفيِه َمتَاثِيُل َمْرَميَ فـََقاَل َمْسُروٌق َهَذا َمتَاثِيُل  «َعْن ُمْسِلِم ْبِن ُصبَـْيٍح قَاَل

قَاَل َرُسوُل : ُروٌق أََما ِإينِّ مسَِْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن َمْسُعوٍد يـَُقولُ ِكْسَرى فـَُقْلُت َال َهَذا َمتَاثِيُل َمْرَميَ فـََقاَل َمسْ 

  رواه مسلم» َأَشدُّ النَّاِس َعَذابًا يـَْوَم اْلِقَياَمِة اْلُمَصوُِّرونَ «اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

  َاللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن اقـْتَـَىن َكْلًبا ِإالَّ َكْلَب َماِشَيٍة َأْو   قَاَل َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى: َعْن اْبِن ُعَمَر قَال

  »َكْلَب َصْيٍد نـََقَص ِمْن َعَمِلِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاٌط 

  ٍرواه مسلم.قَاَل َعْبُد اللَِّه َوقَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة َأْو َكْلَب َحْرث  

                                                           

اليت تصل الشعر بغريه واملستوصلة اليت تطلب فعل ذلك أو يفعل هلا هي    31
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  ََكْلًبا (النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمِن اقـْتَـَىن َكْلًبا ِإالَّ َكْلٌب َضاٍر مسَِْعُت  :َعْن اْبِن ُعَمَر قَال

  متفق عليه»  )ِقريَاَطْنيِ (ِلَصْيٍد َأْو َكْلَب َماِشَيٍة فَِإنَُّه يـَنـُْقُص ِمْن َأْجرِِه ُكلَّ يـَْوٍم ِقريَاطَاِن ) َضارِيًا

   تحريم سب و عقوق الوالدين

َهْرُهَما{{             }} َفَال تـَُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ

  َُهَما قَال ِإنَّ ِمْن َأْكَربِ «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َيُسبُّ الرَُّجُل «: يَا َرُسوَل اللَِّه، وََكْيَف يـَْلَعُن الرَُّجُل َواِلَدْيِه؟ قَالَ : ِقيلَ » الَكَبائِِر َأْن يـَْلَعَن الرَُّجُل َواِلَدْيهِ 

  رواه البخاري »أَبَا الرَُّجِل، فـََيُسبُّ أَبَاُه، َوَيُسبُّ أُمَّهُ 

  َاَهللا َحرََّم َعَلْيُكْم ُعُقوَق اْألُمََّهاِت َوَمَنَع ِإنَّ « َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

ًعا(   متفق عليه» وََكثْـَرَة السَُّؤاِل َوِإَضاَعَة اْلَمالِ ) ِقيًال َوقَاًال (َوَهاِت َوَوْأَد اْلبَـَناِت وََكرَِه َلُكْم ِقيَل َوقَاَل ) َوَمنـْ

  َُهَما قَال َجاَء أَْعرَاِيبٌّ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل يَا « َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اهللاُ َعنـْ

ْشرَاُك بِاِهللا قَاَل ُمثَّ َماَذا قَاَل ُمثَّ ُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن قَاَل ُمثَّ مَ  اَذا قَاَل اْلَيِمُني َرُسوَل اِهللا َما اْلَكَبائُِر قَاَل اْإلِ

 رواه البخاري» ْلَيِمُني اْلَغُموُس قَاَل الَِّذي يـَْقَتِطُع َماَل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ُهَو ِفيَها َكاِذبٌ اْلَغُموُس قـُْلُت َوَما ا

  َثالَثٌَة َال يـَْنظُُر اللَُّه َعزَّ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن أَبِيِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

َلُة َواْلُمْدِمُن َعَلى اْخلَْمِر َوَجلَّ إِلَْيِهْم  حديث حسن صحيح  .»يـَْوَم اْلِقَياَمِة اْلَعاقُّ ِلَواِلَدْيِه َواْلَمْرأَُة اْلُمتَـَرجِّ

 .رواه أمحد و النسائي. 
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   فعنمن الغيبة و النميمة ومّما ال ي حفظ اللسان

  َوَال َتَجسَُّسوا َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َأُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه  {{

  }} َمْيًتا َفَكرِْهُتُموهُ 

  ولُُه قَاُلوا اللَُّه َوَرسُ . »أََتْدُروَن َما اْلِغيَبُة « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

ِإْن َكاَن ِفيِه َما « ِقيَل أَفـَرَأَْيَت ِإْن َكاَن ِىف َأِخى َما أَُقوُل قَاَل . »ذِْكُرَك َأَخاَك ِمبَا َيْكَرُه « قَاَل . أَْعَلمُ 

  رواه مسلم. »تـَُقوُل فـََقِد اْغَتْبَتُه َوِإْن ملَْ َيُكْن ِفيِه فـََقْد بـََهتَُّه 

  ََرْيِن فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-ُسوُل اللَِّه َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َمرَّ ر بَاِن َوَما « َعَلى قـَبـْ أََما ِإنـَُّهَما لَيـَُعذَّ

بَاِن ِىف َكِبٍري أَمَّا َأَحُدُمهَا َفَكاَن َميِْشى بِالنَِّميَمِة َوأَمَّا اآلَخُر َفَكاَن َال َيْسَتِرتُ ِمْن بـَْولِ  قَاَل َفَدَعا . »ِه يـَُعذَّ

لََعلَُّه َأْن ُخيَفََّف « َرْطٍب َفَشقَُّه بِاثـْنَـْنيِ ُمثَّ َغَرَس َعَلى َهَذا َواِحًدا َوَعَلى َهَذا َواِحًدا ُمثَّ قَاَل  32ِبَعِسيبٍ 

ُهَما َما ملَْ يـَْيَبَسا   متفق عليه. »َعنـْ

  متفق عليه »33َال َيْدُخُل اجلَنََّة قـَتَّاتٌ «: قال النيب َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :عن ُحَذيـَْفة قال  

  َِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن اِهللا َال يـُْلِقي « َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

اهللاُ ِ�َا َدَرَجاٍت َوِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اِهللا َال يـُْلِقي َهلَا بَاًال يـَْهِوي ) يـَْرَفعُ (يـَْرفـَُعُه َهلَا بَاًال 

  رواه البخاري »ِ�َا ِيف َجَهنَّمَ 

  َما ِإنَّ الْ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ُ َعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة َما يـََتبَـنيَّ

  رواه مسلم. »ِفيَها يـَْهِوى ِ�َا ِىف النَّاِر أَبـَْعَد َما بـَْنيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب 

  ٍْد قـُْلُت لِلنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحْسُبَك ِمْن َصِفيََّة َكَذا « َعْن َعاِئَشَة قَاَلت ُر ُمَسدَّ وََكَذا قَاَل َغيـْ

نًا فـََقاَل َما تـَْعِين َقِصريًَة فـََقاَل َلَقْد قـُْلِت َكِلَمًة َلْو ُمزَِجْت ِمبَاِء اْلَبْحِر َلَمَزَجْتُه قَاَلْت َوَحَكْيُت لَُه ِإْنَسا

  درواه أبو دوا.حديث صحيح» ُأِحبُّ َأينِّ َحَكْيُت ِإْنَسانًا َوَأنَّ ِيل َكَذا وََكَذا

                                                           

32 العصا من جريد النخل
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  ََلمَّا َعرََج ِيب َريبِّ َمَرْرُت ِبَقْوٍم َهلُْم «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَال

الَِّذيَن  َهُؤَالءِ : َمْن َهُؤَالِء يَا ِجْربِيُل؟ قَالَ : فـَُقْلتُ . َأْظَفاٌر ِمْن ُحنَاٍس، َخيُْمُشوَن ُوُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهمْ 

  رواه أبو دواد.حديث صحيح» يَْأُكُلوَن حلُُوَم النَّاِس، َويـََقُعوَن ِيف أَْعرَاِضِهْم 

  َُكْنُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َسَفٍر َفَأْصَبْحُت يـَْوًما َقرِيًبا ِمْنُه َوَحنُْن « َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَال

ا اَل َأَال ُأْخِربَُك ِمبََالِك َذِلَك ُكلِِّه قـُْلُت بـََلى يَا َنِيبَّ اللَِّه َفَأَخَذ بِِلَسانِِه قَاَل ُكفَّ َعَلْيَك َهذَ قَ ...َنِسُري 

النَّاَس ِيف النَّاِر  بُّ فـَُقْلُت يَا َنِيبَّ اللَِّه َوِإنَّا َلُمَؤاَخُذوَن ِمبَا نـََتَكلَُّم ِبِه فـََقاَل َثِكَلْتَك أُمَُّك يَا ُمَعاُذ َوَهْل َيكُ 

  .رواه الرتمذي.حديث صحيح» َعَلى ُوُجوِهِهْم َأْو َعَلى َمَناِخرِِهْم ِإالَّ َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهمْ 

  بيان شرار النّاس

  ََشرِّ النَّاِس يـَْوَم الِقَياَمِة جتَُِد ِمْن «: قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

 متفق عليه »ِعْنَد اللَِّه َذا الَوْجَهْنيِ، الَِّذي يَْأِيت َهُؤَالِء ِبَوْجٍه، َوَهُؤَالِء ِبَوْجهٍ 

  ِصُم ِإنَّ أَبـَْغَض الرَِّجاِل ِإَىل اللَِّه األََلدُّ اخلَْ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  متفق عليه. »

  اجتناب الحسد و البغضاء    

  }}    َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ  {{                              

  ََّأْن يـَْعُبَدُه اْلُمَصلُّوَن ِإنَّ الشَّْيطَاَن َقْد أَِيَس « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبٍر قَاَل مسَِْعُت النَِّىب

نَـُهْم    رواه مسلم.»ِىف َجزِيَرِة اْلَعَرِب َوَلِكْن ِىف التَّْحرِيِش بـَيـْ

  َال تـََباَغُضوا َوالَ َحتَاَسُدوا َوالَ َتَدابـَُروا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

  متفق عليه. »ِإْخَوانًا َوالَ حيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَق َثَالٍث  وَُكونُوا ِعَباَد اللَّهِ 

  َُع أَبَاُه يـَُقول
اْغَتَسَل َأِيب، َسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف، : َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأِيب أَُماَمَة ْبِن َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف؛ أَنَُّه مسَِ

َحَسَن اْجلِْلِد،  وََكاَن َسْهٌل َرُجالً أَبـَْيضَ : قَالَ . َوَعاِمُر ْبُن َربِيَعَة يـَْنظُرُ . فـَنَـزََع ُجبًَّة َكاَنْت َعَلْيهِ . بِاْخلَرَّارِ 
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. َواْشَتدَّ َوْعُكهُ . فـَُوِعَك َسْهٌل َمَكانَهُ . َوالَ ِجْلَد َعْذرَاءَ . َما رَأَْيُت كاْليَـْومِ : قَاَل، فـََقاَل َلُه َعاِمُر ْبُن َربِيَعةَ 

ُر رَ . َأنَّ َسْهالً ُوِعكَ : َفُأِيتَ َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفُأْخِربَ  َفأَتَاُه . اِئٍح َمَعَك يَا َرُسوَل اهللاِ َوأَنَُّه َغيـْ

فـََقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا . َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َفَأْخبَـَرُه َسْهٌل بِالَِّذي َكاَن ِمْن َشْأِن َعاِمرٍ 

فـَرَاَح . فـَتَـَوضَّأَ َلُه َعاِمرٌ . » َوضَّْأ َلهُ تَـ . ِإنَّ اْلَعْنيَ َحقٌّ . َعَالَم يـَْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاُه؟ َأالَّ  بـَرَّْكتَ «: عليه وسلم

 رواه مالك.حديث صحيح . »َسْهٌل َمَع َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيَس ِبِه بَْأسٌ 

  َاْلِغلُّ َتَصاَفُحوا َيْذَهِب «: قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َعْن َعطَاِء ْبِن َعْبِد اِهللا اْخلَُراَساِينِّ، قَال .

  املوطأ.» َوتـََهاَدْوا َحتَابُّوا، َوَتْذَهِب الشَّْحَناءُ 

  َملَْ أََر َكاْليَـْوِم َوَال ِجْلَد : َمرَّ َعاِمُر ْبُن َربِيَعَة، ِبَسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف، َوُهَو يـَْغَتِسُل فـََقالَ : َعْن َأِيب أَُماَمَة، قَال

َمْن «: َفُأِيتَ النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفِقيَل َلُه أَْدرِْك َسْهًال، فـََقالَ ُخمَبََّأٍة َفَما لَِبَث َأْن لُِبَط ِبِه، 

َعَالَم يـَْقُتُل َأَحدُُكْم َأَخاَه، َمْن رََأى َما يـُْعِجُبُه فـَْلَيدُْع بِاْلبَـرََكِة، «: َعاِمَر ْبَن َربِيَعَة، قَالَ : قَاُلوا» تـَتَِّهُموَن؟

» َيُصبَّ َعَلْيهِ  َأْن يـَتَـَوضَّأَ فـَيَـْغِسَل َوْجَهُه َوَيَدْيِه ِإَىل اْلِمْرفـََقْنيِ َوالرُّْكَبتَـْنيِ َوَداِخَلَة ِإزَارِِه َفَأَمَرُه َأنْ  ُمثَّ أَْمَرهُ 

  .رواه ابن ماجة. حديث صحيح 

  ََأيُّ النَّاِس أَْفَضُل ؟ قَاَل : وَسلََّم ِقيَل ِلَرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍو ، قَاَل  نْ ع : »

ُهَو : َصُدوُق اللَِّساِن ، نـَْعرِفُُه ، َفَما َخمُْموُم اْلَقْلِب ؟ قَاَل : ُكلُّ َخمُْموِم اْلَقْلِب ، َصُدوِق اللَِّساِن ، قَاُلوا 

   رواه ابن ماجة. حديث صحيح »  َحَسدَ التَِّقيُّ النَِّقيُّ ، الَ ِإْمثَ ِفيِه ، َوَال بـَْغَي ، َوالَ ِغلَّ ، َوالَ 

  ََلُكمْ «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعِن الزُّبـَْريِ ْبِن اْلَعوَّاِم، قَال : َدبَّ إِلَْيُكْم َداءُ اْألَُمِم قـَبـْ

رواه . حديث حسن» يِن َال َحالَِقُة الشََّعرِ اْحلَالَِقُة، َحالَِقُة الدِّ : احلََْسُد، َواْلبَـْغَضاُء، َواْلبَـْغَضاُء ِهيَ 

 الرتمذي

  ََال َجيَْتِمُع ِيف َجْوِف َعْبٍد ُمْؤِمٍن ُغَباٌر «:  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال  

ميَاُن َواحلََْسدُ ِيف َسِبيِل اللَِّه َوفـَْيُح َجَهنََّم، َوَال َجيَْتِمُع ِيف   رواه النسائي. حديث حسن» َجْوِف َعْبٍد اْإلِ
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 تحريم المجاهرة بالمعاصي  

  }}يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِهِ  {{                              

  َمسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : يـَُقولُ مسَِْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة، : َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه، قَال : »

َجاَهَرِة َأْن يـَْعَمَل الرَُّجُل بِاللَّْيِل َعَمًال، ُمثَّ 
ُ
َجاِهرِيَن، َوِإنَّ ِمَن امل

ُ
ُيْصِبَح َوَقْد َستَـرَُه اللَُّه ُكلُّ أُمَِّيت ُمَعاًىف ِإالَّ امل

َر اللَِّه : َعَلْيِه، فـَيَـُقولَ  يَا ُفَالُن، َعِمْلُت الَبارَِحَة َكَذا وََكَذا، َوَقْد بَاَت َيْستـُرُُه رَبُُّه، َوُيْصِبُح َيْكِشُف ِستـْ

  متفق عليه» َعْنهُ 

  تحريم الهجر فوق ثالث بال عذر شرعي

  ِّالَ حيَِلُّ لَِرُجٍل َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه « : َوَسلََّم قَالَ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه : َعْن َأِيب أَيُّوَب األَْنَصارِي

ُرُمهَا الَِّذي يـَْبَدأُ بِالسََّالِم : فـَْوَق َثَالِث لََياٍل، يـَْلَتِقَيانِ    متفق عليه» فـَيـُْعِرُض َهَذا َويـُْعِرُض َهَذا، َوَخيـْ

  تـُْفَتُح أَبـَْواُب اْجلَنَِّة يـَْوَم اِالثـْنَـْنيِ َويـَْوَم « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

َنُه َوبـَْنيَ َأِخيِه َشْحَناءُ   فـَيـَُقاُل أَْنِظُروا اْخلَِميِس فـَيـُْغَفُر ِلُكلِّ َعْبٍد َال ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيًئا ِإالَّ َرُجالً َكاَنْت بـَيـْ

  رواه مسلم.»َذْيِن َحىتَّ َيْصطَِلَحا أَْنِظُروا َهَذْيِن َحىتَّ َيْصطَِلَحا َهَذْيِن َحىتَّ َيْصطَِلَحا أَْنِظُروا هَ 

  ََلِة النِّْصِف ِمْن «:  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَال َيْطُلُع اللَُّه ِإَىل َخْلِقِه ِيف لَيـْ

  صحيح ابن حبان. حديث حسن » ْلِقِه ِإالَّ ِلُمْشرٍِك َأْو ُمَشاِحنٍ َشْعَباَن فـَيَـْغِفُر ِجلَِميِع خَ 

  بيان عقوبة رمي المؤمن بالكفر

  ُِإَذا قَاَل الرَُّجُل ِألَِخيِه يَا َكاِفُر، «: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنه

  متفق عليه» بَاَء ِبِه َأَحُدُمهَافـََقْد 

  َْا اْمرٍِئ قَاَل ِألَِخيِه يَا َكاِفُر فـََقْد بَاَء ِ�َا  «َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ :قَاَل : اْبَن ُعَمَر قَالَ  َعن أَميُّ

  متفق عليه »َأَحُدُمهَا ِإْن َكاَن َكَما قَاَل َوِإالَّ َرَجَعْت َعَلْيهِ 
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  َرواه » َوَمْن َرَمى ُمْؤِمًنا ِبُكْفٍر فـَُهَو َكَقْتِلهِ  «:ثَاِبِت ْبِن الضَّحَّاِك َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  نْ ع

  البخاري

  َا اْمرٍِئ قَاَل ِألَ   «:قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ :َعْن اْبَن ُعَمَر قَاَل ِخيِه يَا َكاِفُر فـََقْد بَاَء ِ�َا أَميُّ

  رواه مسلم» َأَحُدُمهَا ِإْن َكاَن َكَما قَاَل َوِإالَّ َرَجَعْت َعَلْيهِ 

  َتْحرِيِم بـَْيِع َفْضِل اْلَماِء الَِّذى َيُكوُن بِاْلَفَالِة َوُيْحَتاُج ِإَلْيهِ 

  ُاِء لَِتْمنَـُعوا بِِه «: اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َأنَّ َرُسوَل : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنه
َ
الَ َمتْنَـُعوا َفْضَل امل

  متفق عليه» َفْضَل الَكَإلِ 

  الحذر من الناس

  }} يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكمْ   {{                                                

َال يـُْلدَغُ «: ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ َعْن َأِيب 
ْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد  34

ُ
امل

  متفق عليه» َمرَّتـَْنيِ 

  ُرواه البخاري» َال َحِكيَم ِإالَّ ُذو َجتْرِبَةٍ «: َوقَاَل ُمَعاِويَة 

  َجتَُِدوَن النَّاَس َكِإِبٍل ِماَئٍة الَ جيَُِد الرَُّجُل «  -صلى اهللا عليه وسلم-اَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َعِن اْبِن ُعَمَر ق

 رواه مسلم .»ِفيَها رَاِحَلًة 

  

  

  

  

                                                           
ينبغي أن يكون حذرا حبيث ال خيدع من جهة  اللدغ هو العض واإلصابة من ذوات السموم كالعقرب واحلية واجلحر الثقب واملعىن أن املؤمن34

  واحدة مرتني
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  و الخيانةالغدر تحريم 

  }} ِإنَّ اللََّه َال ُيِحبُّ اْلَخائِِنينَ   {{                              

 ،ِإنَّ الَغاِدَر يـُْنَصُب َلُه ِلَواٌء يـَْوَم الِقَياَمِة، « :َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َعِن اْبِن ُعَمَر

 متفق عليه »َهِذِه َغْدَرُة ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن : فـَيـَُقالُ 

  ََسلََّم يـَُقوُل اللَُّهمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن اجلُْوِع فَِإنَُّه بِْئَس َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه و

 رواه أبو داود.حديث حسن  »الضَِّجيُع َوِمْن اْخلَِيانَِة فَِإنـََّها بِْئَسِت اْلِبطَانَةُ 

  َْنُه َوبـَْنيَ قـَْوٍم َعْهٌد َفَال «: مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : قَالَ  ةُمَعاِويَ  َعن َمْن َكاَن بـَيـْ

نَُّه َحىتَّ َميِْضَي أََمُدُه َأْو يـَْنِبَذ إِلَْيِهْم َعَلى َسَواءٍ   رواه الرتمذي و. حديث صحيح  »َحيُلَّنَّ َعْهًدا، َوَال َيُشدَّ

  .أبو داود

  َخُبَثْت نـَْفِسي: الزَّْجِر َعْن َأْن يـَُقوَل اْلَمْرءُ 

  ََها، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال َال يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكْم َخبَُثْت نـَْفِسي، «: َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  متفق عليه» نـَْفِسي 35َوَلِكْن لِيَـُقْل َلِقَستْ 

  النهي عن الخذف

  ََزِينِّ، قَال
ُ
نـََهى النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن اخلَْذفِ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَغفٍَّل امل

ِإنَُّه الَ «: ، َوقَالَ 36

، َوَيْكِسُر السِّنَّ  ، َوإِنَُّه يـَْفَقأُ الَعْنيَ  ه البخاريروا» يـَْقُتُل الصَّْيَد، َوَال يـَْنَكأُ الَعُدوَّ

  

  

                                                           

35مبعىن خبثت أي حصل هلا الكسل واخلمول أو املرض وكره لفظ خبث لبشاعته
 

36  الرمي باحلصى الصغار و جيعله بني األصابع ويضرب به  .
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 َتْحرِيِم ِإقَاَمِة ِإلْنَساِن ِمْن َمْوِضِعِه اْلُمَباِح الَِّذى َسَبَق ِإلَْيهِ 

  َُهَما، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال َال يُِقيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمْن َجمِْلِسِه «: َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 رواه البخاري» ِفيهِ  ُمثَّ َجيِْلسُ 

  االنتهاء عن المعاصي

  }} َوُتوبُوا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ    {{                                      

  ُُهَما َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللا اْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما « : َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اهللاُ َعنـْ

  رواه البخاري» نـََهى اهللاُ َعْنُه 

  ََمثَِلي َوَمَثُل َما بـََعَثِين اللَُّه، َكَمَثِل َرُجٍل « : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُموَسى، قَال

، َفالنََّجا النََّجاَء، َفَأطَاَعْتُه طَائَِفٌة َفَأْدجلَُوا 37رَأَْيُت اجلَْيَش ِبَعيـَْينَّ، َوِإينِّ  أَنَا النَِّذيُر الُعْريَانُ : أََتى قـَْوًما فـََقالَ 

بـَْتُه طَائَِفٌة َفَصبََّحُهُم اجلَْيُش فَاْجَتاَحُهْم    متفق عليه »َعَلى َمْهِلِهْم فـََنَجْوا، وََكذَّ

  ََقَظ ِمْن نـَْوِمِه َوُهَو يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-ْحٍش َأنَّ النَِّىبَّ َعْن َزيـَْنَب بِْنِت ج الَ إَِلَه ِإالَّ « اْستَـيـْ

تَـَرَب فُِتَح اْليَـْوَم ِمْن َرْدِم يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه  َوَعَقَد ُسْفَياُن بَِيِدِه . »اللَُّه َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ َقِد اقـْ

  .متفق عليه »نـََعْم ِإَذا َكثـَُر اْخلََبُث « قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَنـَْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِحلُوَن قَاَل . َرةً َعشَ 

  ِقيَل يَا َرُسوَل . »اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموِبَقاِت « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

ُل الشِّْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّىت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم َوَأكْ « َوَما ُهنَّ قَاَل  اللَّهِ 

  متفق عليه.»الرِّبَا َوالتـََّوىلِّ يـَْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناِت 

  ََألْعَلَمنَّ أَقـَْواًما ِمْن أُمَِّيت يَْأُتوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة «َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَاَل  َعْن ثـَْوبَان

يَا َرُسوَل اِهللا ، : ثـَْوبَاُن  ِحبََسَناٍت أَْمثَاِل ِجَباِل ِ�َاَمَة بِيًضا ، فـََيْجَعُلَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهَباًء َمْنُثورًا ، قَالَ 

ُهْم ، َوَحنُْن َال نـَْعَلُم ، قَاَل  أََما ِإنـَُّهْم ِإْخَواُنُكْم ، َوِمْن ِجْلَدِتُكْم : ِصْفُهْم لََنا ، َجلِِّهْم لََنا َأْن َال َنُكوَن ِمنـْ

                                                           

37 .صلى اهللا عليه وسلم املثل ألمته ألنه جترد إلنذارهمضرب به النيب . الذي جترد من ثوبه ورفعه بيده إعالما لقومه بالغارة عليهم) العريان
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حديث صحيح  »ا َخَلْوا ِمبََحارِِم اِهللا انـْتَـَهُكوَها، َويَْأُخُذوَن ِمَن اللَّْيِل َكَما تَْأُخُذوَن ، َوَلِكنـَُّهْم أَقـَْواٌم ِإذَ 

 رواه ابن ماجة.

  ِإيَّاِك َوُحمَقَّرَاِت  ،يَا َعاِئَشُة   «  :قَاَل ِيل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َعاِئَشَة ، قَاَلْت

 .رواه ابن ماجة.حديث صحيح  »اَألْعَماِل ، فَِإنَّ َهلَا ِمَن اِهللا طَالًِبا

  َِإنَُّكْم لَتَـْعَمُلوَن أَْعَماًال ِهَي أََدقُّ ِيف أَْعيُِنُكْم ِمَن الشََّعِر ِإْن ُكنَّا نـَُعدَُّها  «  َعْن أََنٍس َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَال

قَاَل أَبُو َعْبد اِهللا يـَْعِين ِبَذِلَك ) اتِ ِمَن اْلُموِبقَ (َعَلى َعْهِد النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُموِبَقاِت 

  رواه البخاري» اْلُمْهِلَكاتِ 

َنِة بِالنَِّساءِ التحذير من     بـََياِن َأْكثـَُر َأْهِل اْلَجنَِّة َوَأْكثـَُر َأْهِل النَّارِ  و اْلِفتـْ

  }}        َواتـَُّقوا النَّاَر الَِّتي ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفرِينَ    {{                              

  ََنًة ِهَي َأَضرُّ َعَلى الرَِّجاِل ِمَن النَِّساءِ «: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم متفق  »َما تـَرَْكُت بـَْعِدي ِفتـْ

  عليه

  ِّنـَْيا ُحْلَوٌة َخِضَرٌة، َوِإنَّ اهللاَ «: َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ، َعِن النَِّيب ِإنَّ الدُّ

َنةِ  نـَْيا َواتـَُّقوا النَِّساَء، فَِإنَّ َأوََّل ِفتـْ َبِين ِإْسرَائِيَل َكاَنْت  ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها، فـَيَـْنظُُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن، فَاتـَُّقوا الدُّ

  رواه مسلم» ءِ ِيف النَِّسا

  ُقْمُت َعَلى بَاِب اْجلَنَِّة، فَِإَذا َعامَُّة َمْن َدَخَلَها اْلَمَساِكُني، «: َعْن ُأَساَمَة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

النَّاِر، َوُقْمُت َعَلى بَاِب النَّاِر، َحمُْبوُسوَن، ِإالَّ َأْصَحاَب النَّاِر، فـََقْد أُِمَر ِ�ِْم ِإَىل  38َوِإَذا َأْصَحاُب اجلَْدِّ 

 رواه البخاري» فَِإَذا َعامَُّة َمْن َدَخَلَها النَِّساءُ 

  

                                                           

هو بفتح اجليم قيل املراد به أصحاب البخت واحلظ يف الدنيا والغىن والوجاهة �ا وقيل أصحاب الواليات) أصحاب اجلد( 38
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  الظلم تحريم

  }} َوَمْن َيْظِلْم ِمْنُكْم نُِذْقُه َعَذابًا َكِبيًرا {{                                   

  قَاُلوا اْلُمْفِلُس ِفيَنا . »أََتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس « قَاَل  -اهللا عليه وسلمصلى -َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَِّىت يَْأِتى يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصَالٍة َوِصَياٍم َوزََكاٍة َويَْأِتى َقْد « فـََقاَل . َمْن الَ ِدْرَهَم َلُه َوالَ َمَتاعَ 

َهَذا َوَأَكَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهَذا فـَيـُْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمْن  َشَتَم َهَذا َوَقَذفَ 

. »رَِح ِىف النَّاِر َحَسَناتِِه فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُه قـَْبَل َأْن يـُْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخطَايَاُهْم َفطُرَِحْت َعَلْيِه ُمثَّ طُ 

  رواه مسلم

  َنُه َوبـَْنيَ أُنَاٍس ُخُصوَمٌة ِيف أَْرٍض َفَدَخَل َعَلى َعاِئَشَة َفذََكَر ) نَاسٍ (َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن وََكاَنْت بـَيـْ

َمْن ظََلَم « اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ فـََقاَلْت يَا أَبَا َسَلَمَة اْجَتِنِب اْألَْرَض فَِإنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى ) َذاكَ (َهلَا َذِلَك 

  متفق عليه» ِقيَد ِشْربٍ طُوَِّقُه ِمْن َسْبِع أََرِضنيَ 

  َِإنَّ اَهللا لَُيْمِلي لِلظَّاملِِ َحىتَّ ِإَذا « َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

رواه  ]وََكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ [يـُْفِلْتُه قَاَل ُمثَّ قـَرَأَ  َأَخَذُه ملَْ 

  البخاري

  ِّيَا ِعَباِدى ِإىنِّ «  ِفيَما َرَوى َعِن اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل أَنَُّه قَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ َعِن النَِّىب

َنُكْم ُحمَرًَّما َفَال َتظَاَلُموا    رواه مسلم. خمتصر» َحرَّْمُت الظُّْلَم َعَلى نـَْفِسى َوَجَعْلُتُه بـَيـْ

  ُهَما َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بـََعَث ُمَعاًذا ِإَىل اْلَيَمِن فَـ اتَِّق َدْعَوَة « َقالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللاُ َعنـْ

نَـَها َوبـَْنيَ اِهللا ِحَجابٌ ) فَِإنَّهُ (اْلَمْظُلوِم فَِإنـََّها    رواه البخاري »لَْيَس بـَيـْ

  اتـَُّقوا الظُّْلَم فَِإنَّ الظُّْلَم ظُُلَماٌت يـَْوَم « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه

 .رواه مسلم. »َياَمِة اْلقِ 

 فَِإىنِّ مسَِْعُت  َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيِد ْبِن َعْمرِو ْبِن نـَُفْيٍل َأنَّ أَْرَوى َخاَصَمْتُه ِىف بـَْعِض َدارِِه فـََقاَل َدُعوَها َوِإيَّاَها

رًا ِمَن اَألْرِض ِبَغْريِ « يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوَل اللَِّه  َحقِِّه طُوَِّقُه ِىف َسْبِع أََرِضَني َمْن َأَخَذ ِشبـْ

َرَها ِىف َدارَِها. »يـَْوَم اْلِقَياَمِة  قَاَل فـََرأَيـْتـَُها َعْمَياَء تـَْلَتِمُس . اللَُّهمَّ ِإْن َكاَنْت َكاِذبًَة َفَأْعِم َبَصَرَها َواْجَعْل قـَبـْ
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اِر فـََوقـََعْت فـَبَـيْـ . اجلُُْدَر تـَُقوُل َأَصابـَْتِىن َدْعَوُة َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ  اِر َمرَّْت َعَلى بِْئٍر ِىف الدَّ َنَما ِهَى َمتِْشى ِىف الدَّ

َرَها   .رواه مسلم. .»ِفيَها َفَكاَنْت قـَبـْ

  ذم الرياء

  }} َوالَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم رِئَاَء النَّاسِ   {{                                                         

  َمْن َمسََّع َمسََّع اللَُّه ِبِه َوَمْن رَاَءى رَاَءى اللَُّه «  - صلى اهللا عليه وسلم-اْبِن َعبَّاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َعِن

  متفق عليه. »ِبِه 

  َوتـََعاَىل أَنَا أَْغَىن  قَاَل اللَُّه تـََباَركَ «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أَبِيِه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  رواه مسلم. »الشُّرََكاِء َعِن الشِّْرِك َمْن َعِمَل َعَمالً َأْشَرَك ِفيِه َمِعى َغْريِى تـَرَْكُتُه َوِشرَْكُه 

  ُْعَتُه ِمْن َرس ثـَْنا َحِديثًا مسَِ صلى اهللا عليه -وِل اللَِّه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة فـََقاَل َلُه نَاِتُل أَْهِل الشَّاِم أَيـَُّها الشَّْيُخ َحدِّ

ِإنَّ َأوََّل النَّاِس يـُْقَضى يـَْوَم اْلِقَياَمِة « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل نـََعْم مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه  - وسلم

. قَاَل قَاتـَْلُت ِفيَك َحىتَّ اْسُتْشِهْدتُ َعَلْيِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد َفأُِتَى بِِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها 

ُمثَّ أُِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَى ِىف . فـََقْد ِقيلَ . قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك قَاتـَْلَت َألْن يـَُقاَل َجرِىءٌ 

َى بِِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها قَاَل تـََعلَّْمُت النَّاِر َوَرُجٌل تـََعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمُه َوقـَرَأَ اْلُقْرآَن َفأُتِ 

َوقـَرَْأَت اْلُقْرآَن لِيـَُقاَل . قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك تـََعلَّْمَت اْلِعْلَم لِيـَُقاَل َعاملٌِ . اْلِعْلَم َوَعلَّْمُتُه َوقـَرَْأُت ِفيَك اْلُقْرآنَ 

َوَرُجٌل َوسََّع اللَُّه َعَلْيِه َوأَْعطَاُه ِمْن . َقْد ِقيَل ُمثَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَى ِىف النَّارِ فَـ . ُهَو َقارِئٌ 

ْن َسِبيٍل حتُِبُّ َأْن َأْصَناِف اْلَماِل ُكلِِّه َفأُِتَى بِِه فـََعرََّفُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها قَاَل َما تـَرَْكُت مِ 

َفَق ِفيَها ِإالَّ أَنـَْفْقُت ِفيَها َلَك قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك فـََعْلَت لِيـَُقاَل ُهَو َجَوادٌ  فـََقْد ِقيَل ُمثَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب . يـُنـْ

  رواه مسلم. »َعَلى َوْجِهِه ُمثَّ أُْلِقَى ِىف النَّاِر 

  ،ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الشِّْرُك « : َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َحمُْموِد ْبِن لَِبيٍد

ِإَذا : الرِّيَاُء، يـَُقوُل اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ : " َوَما الشِّْرُك اْألَْصَغُر يَا َرُسوَل اِهللا؟ قَالَ : قَاُلوا" اْألَْصَغُر 

نـَْيا َفاْنظُُروا َهْل جتَُِدوَن ِعْنَدُهْم َجزَاًء : ُجزَِي النَّاُس بَِأْعَماهلِِمْ  حديث » اْذَهُبوا ِإَىل الَِّذيَن ُكْنُتْم تـُرَاُءوَن ِيف الدُّ

  مسند أمحد. حسن
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  َنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ «  : َعْن َأِيب َسِعيٍد ، قَاَل َم َوَحنُْن نـََتَذاَكُر اْلَمِسيَح الدَّجَّاَل ، َخرََج َعَليـْ

: بـََلى ، فـََقاَل : قـُْلَنا : َأالَ ُأْخِربُُكْم ِمبَا ُهَو َأْخَوُف َعَلْيُكْم ِعْنِدي ِمَن اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل ؟ قَاَل : فـََقاَل 

رواه . حديث حسن» تَُه ، ِلَما يـََرى ِمْن َنَظِر َرُجلٍ الشِّْرُك اْخلَِفيُّ ، َأْن يـَُقوَم الرَُّجُل ُيَصلِّي ، فـَيـَُزيُِّن َصالَ 

  ابن ماجة

  تحريم الغش

َوِإَذا َكاُلوُهْم ) 2(الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن ) 1(َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفيَن   {{

  }}َأْو َوزَنُوُهْم ُيْخِسُرونَ 

  ََرِة طََعاٍم َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَها فـََناَلْت  -صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه َأنَّ َرُسوَل . َعْن َأِىب ُهَريـَْرة َمرَّ َعَلى ُصبـْ

أََفَال َجَعْلَتُه « قَاَل . قَاَل َأَصابـَْتُه السََّماُء يَا َرُسوَل اللَّهِ . »َما َهَذا يَا َصاِحَب الطََّعاِم « َأَصاِبُعُه بـََلالً فـََقاَل 

  رواه مسلم. »ْى يـَرَاُه النَّاُس َمْن َغشَّ فـََلْيَس ِمىنِّ فـَْوَق الطََّعاِم كَ 

  فـََقاَل َمْعِقٌل ِإىنِّ َعِن احلََْسِن قَاَل َعاَد ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن زِيَاٍد َمْعِقَل ْبَن َيَساٍر اْلُمَزِىنَّ ِىف َمَرِضِه الَِّذى َماَت ِفيِه

ْعُتُه ِمْن َرُسوِل ال ُثَك َحِديثًا مسَِ ثـُْتَك ِإىنِّ  - صلى اهللا عليه وسلم-لَِّه ُحمَدِّ َلْو َعِلْمُت َأنَّ ِىل َحَياًة َما َحدَّ

َما ِمْن َعْبٍد َيْستَـْرِعيِه اللَُّه َرِعيًَّة َميُوُت يـَْوَم َميُوُت َوُهَو « يـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم- مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه 

  متفق عليه. »ُه َعَلْيِه اْجلَنََّة َغاشٌّ ِلَرِعيَِّتِه ِإالَّ َحرََّم اللَّ 

  رواه مسلم. »َوَمْن َغشََّنا فـََلْيَس ِمنَّا « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  

  تحريم ترويع المسلم

  َها َوقَاَل َرُسوُل اللَِّه َفذََكَر  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعْن َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا -َأَحاِديَث ِمنـْ

َال ُيِشُري َأَحدُُكْم ِإَىل َأِخيِه بِالسَِّالِح فَِإنَُّه َال َيْدرِى َأَحدُُكْم َلَعلَّ الشَّْيطَاَن يـَْنزُِع ِىف يَِدِه «  - عليه وسلم

  متفق عليه .»فـَيَـَقُع ِىف ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر 

  َمْن َأَشاَر ِإَىل َأِخيِه ِحبَِديَدٍة فَِإنَّ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َرَة،َ  يـَُقوُل قَاَل أَبُو اْلَقاِسِم َعْن َأِيب ُهَريْـ

  رواه مسلم .»اْلَمالَِئَكَة تـَْلَعُنُه َحىتَّ َوِإْن َكاَن َأَخاُه ألَبِيِه َوأُمِِّه 
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  َثـََنا أ َلى قَاَل َحدَّ أَنـَُّهْم َكانُوا َيِسريُوَن َمَع  -صلى اهللا عليه وسلم-ْصَحاُب ُحمَمٍَّد َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َأِىب لَيـْ

ُهْم َفاْنطََلَق بـَْعُضُهْم ِإَىل َحْبٍل َمَعُه َفَأَخَذُه فـََفزَِع فـََقاَل َرُسوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-النَِّىبِّ  فـََناَم َرُجٌل ِمنـْ

رواه أمحد و أبو . حديث صحيح .»ْسِلٍم َأْن يـَُروَِّع ُمْسِلًما الَ حيَِلُّ ِلمُ «  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 

  .داود و الرتمذي 

  تحريم القزع

  َقَاَل قـُْلُت لَِناِفٍع َوَما اْلَقزَُع قَاَل . نـََهى َعِن اْلَقزَعِ  -صلى اهللا عليه وسلم- َأنَّ َرُسوَل اللَِّه « َعِن اْبِن ُعَمر

َرُك بـَْعضٌ ُحيَْلُق بـَْعُض رَْأِس الصَِّىبِّ    متفق عليه.»َويـُتـْ

  َرََأى َصِبي�ا َحَلَق بـَْعَض رَْأِسِه َوتـََرَك بـَْعَض فـَنَـَهى َعْن  -صلى اهللا عليه وسلم-َأنَّ النَِّىبَّ  «َعِن اْبِن ُعَمر

  .رواه النسائي. حديث صحيح .»اْحِلُقوُه ُكلَُّه َأِو اتـْرُُكوُه ُكلَُّه « َذِلَك َوقَاَل 

  المعازف وشرب الخموراالستماع إلى  و تحريم القمار

ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه   {{

  }} َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َويـَتَِّخَذَها  {{

  }} ُهُزًوا ُأوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب ُمِهينٌ 

  ْن قَاَل ِلَصاِحِبِه تـََعاَل أُقَاِمْرَك َومَ «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل

  متفق عليه.»فـَْلَيَتَصدَّقْ 

  ََّا َصَبَغ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه َأنَّ النَِّىب َمْن َلِعَب بِالنـَّْرَدِشِري َفَكَأمنَّ

  .سلمرواه م .»َيَدُه ِىف حلَِْم ِخْنزِيٍر َوَدِمِه 

  ُلََيُكوَننَّ ِمْن أُمَِّيت أَقـَْواٌم َيْسَتِحلُّوَن احلَِْر «  َعْن َأِيب َماِلٍك اْألَْشَعرِيُّ َواِهللا النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقول

  .رواه البخاري .»َواحلَْرِيَر َواْخلَْمَر َواْلَمَعاِزفَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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  َلََيْشَرَبنَّ نَاٌس ِمْن أُمَِّيت اْخلَْمَر ،  « :قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  َعْن َأِيب َماِلٍك اَألْشَعرِيِّ ، قَال

َها ، يـُْعَزُف َعَلى ُرُؤوِسِهْم بِاْلَمَعاِزِف ، َواْلُمَغنـَِّياِت ، َخيِْسُف اللَُّه ِ�ُِم األَ 
ْرَض ، َوَجيَْعُل ُيَسمُّونـََها ِبَغْريِ امسِْ

ُهُم ا   .رواه أمحد و ابن ماجة و ابن حّبان. حديث صحيح  .»ْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيرَ ِمنـْ

  َمسََِع َصْوَت، َزمَّاَرِة رَاٍع  فـََوَضَع ُأْصبـَُعْيِه ِيف أُُذنـَْيِه، َوَعَدَل رَاِحَلَتُه َعِن الطَّرِيِق ، َوُهَو  «: َعْن نَاِفٍع اْبَن ُعَمر

، قـُْلتُ : أَُقولُ يَا نَاِفُع أََتْسَمُع؟، فَ : يـَُقولُ  َال فـََوَضَع َيَدْيِه، َوأََعاَد رَاِحَلَتُه ِإَىل الطَّرِيِق، : نـََعْم، فـََيْمِضي َحىتَّ

. حديث صحيح  رَأَْيُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َومسََِع َصْوَت َزمَّاَرِة رَاٍع  َفَصَنَع ِمْثَل َهَذا «: َوقَالَ 

  .ماجة رواه أمحد و ابن

  ِيف َهِذِه األُمَِّة َخْسٌف َوَمْسٌخ  «: َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصْنيٍ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه

ْسِلِمنيَ » َوَقْذفٌ 
ُ
َناُت وَ «: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوَمَىت َذاَك؟ قَالَ : فـََقاَل َرُجٌل ِمَن امل َعاِزُف ِإَذا َظَهَرِت الَقيـْ

َ
امل

 .رواه أمحد و الرتمذي وابن ماجة. حديث صحيح .»َوُشرَِبِت اخلُُمورُ 

  غلولتحريم السرقة وال

  َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة َفاْقَطُعوا َأْيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّه َواللَُّه    {{

  }}  َعزِيٌز َحِكيمٌ 

َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن يـَُغلَّ َوَمْن يـَْغُلْل يَْأِت ِبَما َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ثُمَّ تـَُوفَّى ُكلُّ نـَْفٍس    {{

  }} َما َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُمونَ 

  اهللاُ السَّارَِق َيْسرُِق اْلبَـْيَضةَ َلَعَن  «: َوَسلَّمَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه 

  .متفق عليه»فـَتـُْقَطُع َيُدُه َوَيْسرُِق اْحلَْبَل فـَتـُْقَطُع َيُدهُ 

 صلى -ُسوَل اللَِّه َها رَ َعَن َعاِئَشَة َأنَّ قـَُرْيًشا َأَمهَُّهْم َشْأُن اْلَمْرأَِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّىت َسَرَقْت فـََقاُلوا َمْن ُيَكلُِّم ِفي

َفَكلََّمُه . - صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاُلوا َوَمْن َجيَْرتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأَساَمُة ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه  - اهللا عليه وسلم

اَم َفاْخَتَطَب ُمثَّ قَ . »أََتْشَفُع ِىف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . ُأَساَمةُ 

َلُكْم أَنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَّرِيُف تـَرَُكوُه َوِإَذا « فـََقاَل  َا أَْهَلَك الَِّذيَن قـَبـْ َسَرَق ِفيِهُم أَيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ
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َوِىف َحِديِث اْبِن . »ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها الضَِّعيُف أَقَاُموا َعَلْيِه احلَْدَّ َواْميُ اللَِّه َلْو َأنَّ َفاِطَمَة بِْنَت ُحمَمَّ 

َا َهَلَك الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم « ُرْمٍح    .متفق عليه .»ِإمنَّ

  ٍصلى اهللا -اْنَكَسَفِت الشَّْمُس ِىف َعْهِد َرُسوِل اللَِّه  ملا - :قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْن َجاِبر

َلَقْد ِجىَء بِالنَّاِر َوَذِلُكْم ِحَني «:  -صلى اهللا عليه وسلم- يـَْوَم َماَت ِإبـْرَاِهيُم اْبُن َرُسوِل اللَِّه  - وسلمعليه 

النَّاِر َكاَن َبُه ِىف رَأَيـُْتُموِىن تََأخَّْرُت َخمَاَفَة َأْن ُيِصيَبِىن ِمْن َلْفِحَها َوَحىتَّ رَأَْيُت ِفيَها َصاِحَب اْلِمْحَجِن َجيُرُّ ُقصْ 

َا تـََعلََّق ِمبِْحَجِىن    .رواه مسلم »َوِإْن ُغِفَل َعْنُه َذَهَب بِِه . َيْسرُِق اْحلَاجَّ ِمبِْحَجِنِه فَِإْن ُفِطَن َلُه قَاَل ِإمنَّ

  وَل فَـَعظََّمُه َوَعظََّم أَْمَرُه َذاَت يـَْوٍم َفذََكَر اْلغُلُ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اللَِّه

ىُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه بَِعٌري َلُه ُرَغاٌء يـَُقوُل يَا َرُسوَل اللَِّه أَغِ « ُمثَّ قَاَل 
َفأَُقوُل الَ . ْثِىن الَ أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

ىُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه فـََرٌس لَُه َمحَْحَمٌة فـَيَـُقوُل يَا الَ أُْلِفَنيَّ َأحَ . أَْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد أَبـَْلْغُتكَ 
دَُكْم جيَِ

ىُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه . َفأَُقوُل الَ أَْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد أَبـَْلْغُتكَ . َرُسوَل اللَِّه أَِغْثِىن 
الَ أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

ىُء يـَْوَم . َفأَُقوُل الَ أَْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد أَبـَْلْغُتكَ . ثـَُغاٌء يـَُقوُل يَا َرُسوَل اللَِّه أَِغْثِىن َشاٌة َهلَا 
الَ أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

الَ . ُك َلَك َشْيًئا َقْد أَبـَْلْغُتكَ َفأَُقوُل الَ أَْملِ . اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه نـَْفٌس َهلَا ِصَياٌح فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اللَِّه أَِغْثِىن 

ىُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه رِقَاٌع َختِْفُق فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اللَِّه أَِغْثِىن 
َفأَُقوُل الَ أَْمِلُك َلَك . أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِ

ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى َرقـََبِتِه َصاِمٌت فـَيَـُقوُل يَا َرُسوَل اللَِّه أَِغْثِىن َفأَُقوُل الَ أُْلِفَنيَّ َأَحدَُكْم جيَِىُء يَـ . َشْيًئا َقْد أَبـَْلْغُتكَ 

  متفق عليه .»الَ أَْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد أَبـَْلْغُتَك 

  ٌَفَماَت ) ِكرَْكَرةُ (يـَُقاُل َلُه ِكرِْكَرُة  َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍو قَاَل َكاَن َعَلى ثـََقِل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجل

رواه  »يـَْنظُُروَن إِلَْيِه فـََوَجُدوا َعَباَءًة َقْد َغلََّها ُهَو ِيف النَّاِر َفَذَهُبوا«فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

  البخاري

  َِّنا فـََلْم نـَْغَنْم َذَهًبا َوالَ  - لى اهللا عليه وسلمص-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َخَرْجَنا َمَع النَِّىب ِإَىل َخْيبَـَر فـََفَتَح اللَُّه َعَليـْ

َعْبٌد َلُه  - صلى اهللا عليه وسلم- َورِقًا َغِنْمَنا اْلَمَتاَع َوالطََّعاَم َوالثـَِّياَب ُمثَّ اْنطََلْقَنا ِإَىل اْلَواِدى َوَمَع َرُسوِل اللَِّه 

-ِمْن ُجَذاٍم يُْدَعى رِفَاَعَة ْبَن َزْيٍد ِمْن َبِىن الضُّبَـْيِب فـََلمَّا نـَزَْلَنا اْلَواِدَى قَاَم َعْبُد َرُسوِل اللَِّه  َوَهَبُه َلُه َرُجلٌ 

ُفُه فـَُقْلَنا َهِنيًئا لَُه الشََّهاَدُة يَا َرُسوَل ا -صلى اهللا عليه وسلم قَاَل . للَّهِ َحيُلُّ َرْحَلُه فـَُرِمَى ِبَسْهٍم َفَكاَن ِفيِه َحتـْ

َكالَّ َوالَِّذى نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه ِإنَّ الشَّْمَلَة لَتَـْلَتِهُب َعَلْيِه نَارًا َأَخَذَها «  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه 

َها اْلَمَقاِسُم  فـََقاَل يَا . ِبِشرَاٍك َأْو ِشرَاَكْنيِ  َفَجاَء َرُجلٌ . قَاَل فـََفزَِع النَّاسُ . »ِمَن اْلَغَناِئِم يـَْوَم َخْيبَـَر ملَْ ُتِصبـْ
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ِشرَاٌك ِمْن نَاٍر َأْو ِشرَاَكاِن ِمْن «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . َرُسوَل اللَِّه َأَصْبُت يـَْوَم َخْيبَـرَ 

  متفق عليه .»نَاٍر 

  َرُجالً ِمَن اَألْسِد  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه َعْن ُعْرَوَة َعْن َأِىب ُمحَْيٍد السَّاِعِدىِّ قَاَل اْستَـْعَمَل

فـََلمَّا َقِدَم قَاَل َهَذا َلُكْم َوَهَذا ِىل أُْهِدَى  - قَاَل َعْمٌرو َواْبُن َأِىب ُعَمَر َعَلى الصََّدَقِة  - يـَُقاُل َلُه اْبُن اللُّْتِبيَِّة 

َما بَاُل َعاِمٍل « َعَلى اْلِمْنَربِ َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْىن َعَلْيِه َوقَاَل  -سلمصلى اهللا عليه و - ِىل قَاَل فـََقاَم َرُسوُل اللَِّه 

أََفالَ قـََعَد ِىف بـَْيِت أَبِيِه أَْو ِىف بـَْيِت أُمِِّه َحىتَّ يـَْنظَُر أَيـُْهَدى إِلَْيِه أَْم . أَبـَْعثُُه فـَيَـُقوُل َهَذا َلُكْم َوَهَذا أُْهِدَى ِىل 

َها َشْيًئا ِإالَّ َجاَء بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َحيِْمُلُه َعَلى عُ َال َوالَِّذى نَـ  ُنِقِه بَِعٌري َلُه ْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َال يـََناُل َأَحٌد ِمْنُكْم ِمنـْ

. »اللَُّهمَّ َهْل بـَلَّْغُت « ْبطَْيِه ُمثَّ قَاَل ُمثَّ َرَفَع َيَدْيِه َحىتَّ رَأَيـَْنا ُعْفَرَتْى إِ . »ُرَغاٌء َأْو بـََقَرٌة َهلَا ُخَواٌر َأْو َشاٌة تـَْيِعُر 

  متفق عليه. َمرَّتـَْنيِ 

  َمِن اْستَـْعَمْلَناُه َعَلى َعَمٍل  « :َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن بـَُرْيَدَة ، َعْن أَبِيِه ، َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَاَل

َناُه رِْزًقا ، َفَما َأَخَذ بـَْعَد َذِلَك فـَُهَو ُغُلولٌ    أبو داودرواه  .حديث صحيح  »فـََرَزقـْ

  ِب بَِعٍري َصلَّى بَِنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يـَْوَم ُحنَـْنيٍ ، ِإَىل َجنْ  « :َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت ، قَاَل

يَا : ْصبَـَعْيِه ، ُمثَّ قَاَل ِمَن اْلَمَقاِسِم ، ُمثَّ تـََناَوَل َشْيًئا ِمَن اْلَبِعِري ، َفَأَخَذ ِمْنُه قـََرَدًة ، يـَْعِين َوبـََرًة ، َفَجَعَل بـَْنيَ إِ 

فَِإنَّ َما فـَْوَق َذِلَك ، َوَما ُدوَن َذِلَك ، أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّ َهَذا ِمْن َغَنائِِمُكْم ، أَدُّوا اْخلَْيَط ، َواْلِمْخَيَط ، فَ 

أمحد و ابن ماجة و رواه . صحيح حسن  حديث  .ٌ»اْلغُُلوَل َعاٌر ، َعَلى أَْهِلِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَشَناٌر َونَار

 .ابن حبان

  من يتقى فحشهمداراة 

فَِبْئَس اْبُن اْلَعِشريَِة َأْو بِْئَس  هُ اْئَذنُوا لَ َعاِئَشَة َأْخبَـَرْتُه أَنَُّه اْسَتْأَذَن َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل فـََقاَل  َعنْ 

فـَُقْلُت َلُه يَا َرُسوَل اِهللا قـُْلَت َما قـُْلَت ُمثَّ أَلَْنَت َلُه ِيف اْلَقْوِل ) ِيف اْلَكَالمِ (َأُخو اْلَعِشريَِة فـََلمَّا َدَخَل َأَالَن َلُه اْلَكَالَم 

  متفق عليه »ِعْنَد اِهللا َمْن تـَرََكُه َأْو َوَدَعُه النَّاُس اتـَِّقاَء ُفْحِشهِ  فـََقاَل َأْي َعاِئَشُة ِإنَّ َشرَّ النَّاِس َمْنزَِلةً 
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  حق اهللا على عباده

َال َشرِيَك َلُه ) 162(ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن  {{

  }} َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمينَ 

  َِّنُه ِإالَّ ُمْؤِخرَُة الرَّْحِل فـََقاَل لَْيَس بـَْيِىن َوبـَيْـ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل قَاَل ُكْنُت رِْدَف النَِّىب

. »يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل « ُمثَّ َساَر َساَعًة ُمثَّ قَاَل . قـُْلُت لَبـَّْيَك َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيكَ . »يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل « 

قـُْلُت لَبـَّْيَك َرُسوَل اللَِّه . »يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل «  ُمثَّ َساَر َساَعَة ُمثَّ قَالَ . قـُْلُت لَبـَّْيَك َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيكَ 

فَِإنَّ َحقَّ « قَاَل . قَاَل قـُْلُت اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعَلمُ . »َهْل َتْدرِى َما َحقُّ اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد « قَاَل . َوَسْعَدْيكَ 

قـُْلُت . »يَا ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل « ُمثَّ َساَر َساَعًة ُمثَّ قَاَل . »ُكوا ِبِه َشْيًئا اللَِّه َعَلى اْلِعَباِد َأْن يـَْعُبُدوُه َوَال ُيْشِر 

قَاَل قـُْلُت اللَُّه . »َهْل َتْدرِى َما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى اللَِّه ِإَذا فـََعُلوا َذِلَك « قَاَل . لَبـَّْيَك َرُسوَل اللَِّه َوَسْعَدْيكَ 

بـَُهْم « قَاَل . َوَرُسولُُه أَْعَلمُ    متفق عليه .»َأْن الَ يـَُعذِّ

  قَاَل اللَُّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل أَنَا أَْغَىن الشُّرََكاِء َعِن «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

  .رواه مسلم.»ِشرَْكُه الشِّْرِك َمْن َعِمَل َعَمالً َأْشَرَك ِفيِه َمِعى َغْريِى تـَرَْكُتُه وَ 

  َِه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم ِمَن  َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنهُ اهللاُ  «  قَاَل بـَْهُز ْبُن َحِكيٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

  رواه البخاري »النَّاسِ 

  َلِة َفَحكَُّه ُمثَّ أَقـَْبَل  - ليه وسلمصلى اهللا ع-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه رََأى ُبَصاقًا ِىف ِجَداِر اْلِقبـْ

متفق  .»ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم ُيَصلِّى َفَال يـَْبُصْق ِقَبَل َوْجِهِه فَِإنَّ اللََّه ِقَبَل َوْجِهِه ِإَذا َصلَّى « َعَلى النَّاِس فـََقاَل 

 .عليه
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  أّمتهحق النبي صلى اهللا عليه وسلم على 

  }} َتُدونَ َفآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ اْألُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن بِاللَِّه وََكِلَماتِِه َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم تـَهْ  {{

  ََأَحبَّ إِلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم، َحىتَّ َأُكوَن «قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : َعْن أََنٍس، قَال

  رواه البخاري» َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ 

  َُكلُّ أُمَِّيت َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة ِإالَّ َمْن َأَىب قَاُلوا يَا َرُسوَل اِهللا « َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

  .رواه البخاري» قَاَل َمْن َأطَاَعِين َدَخَل اْجلَنََّة َوَمْن َعَصاِين فـََقْد َأَىب َوَمْن يَْأَىب 

  حق المؤمن على أخيه المؤمن

  }} ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  {{                       

  ََال يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم، َحىتَّ حيُِبَّ ِألَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسهِ «: َعْن أََنٍس َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال «  

  متفق عليه      

  َأََمَرنَا بِاتـَِّباِع اجلََنائِِز، : ْيِه َوَسلََّم ِبَسْبعٍ أََمَرنَا النَِّيبُّ َصلَّى اهللاُ َعلَ « : َعِن البَـرَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُه، قَال

َْظُلوِم، َوِإبـْرَاِر الَقَسِم، َوَردِّ السََّالِم، َوَتْشِميِت العَ 
رِيِض، َوِإَجابَِة الدَّاِعي، َوَنْصِر امل

َ
رواه » اِطِس َوِعَياَدِة امل

  البخاري

  ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يـَُقوُل يـَْوَم اْلِقَياَمِة يَا اْبَن آَدَم «َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفَالنًا َمِرَض فـََلْم  َمِرْضُت فـََلْم تـَُعْدِين َقاَل يَا َربِّ َكْيَف أَُعوُدَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَني قَاَل أََما

يَا َربِّ وََكْيَف  تـَُعْدُه أََما َعِلْمَت أَنََّك َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتِين ِعْنَدُه يَا اْبَن آَدَم اْسَتْطَعْمُتَك فـََلْم ُتْطِعْمِين قَالَ 

ُه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفَالٌن فـََلْم ُتْطِعْمُه أََما َعِلْمَت أَنََّك َلْو أُْطِعُمَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمَني قَاَل أََما َعِلْمَت أَنَّ 

ْنَت َربُّ َأْطَعْمَتُه َلَوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدي يَا اْبَن آَدَم اْسَتْسَقْيُتَك فـََلْم َتْسِقِين قَاَل يَا َربِّ َكْيَف َأْسِقيَك َوأَ 

  رواه مسلم» ي ُفَالٌن فـََلْم َتْسِقِه أََما إِنََّك َلْو َسَقْيَتُه َوَجْدَت َذِلَك ِعْنِدياْلَعاَلِمَني قَاَل اْسَتْسَقاَك َعْبدِ 
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  َاْنُصْر َأَخاَك ظَاِلًما َأْو َمْظُلوًما فـََقاَل َرُجٌل  «َعْن أََنٍس َرِضَي اهللاُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّم

أَْو َمتْنَـُعُه ِمَن ) َحتُْجرُهُ (أَْنُصرُُه ِإَذا َكاَن َمْظُلوًما أَفـََرأَْيَت ِإَذا َكاَن ظَاِلًما َكْيَف أَْنُصرُُه قَاَل َحتُْجزُُه يَا َرُسوَل اِهللا 

  رواه البخاري» الظُّْلِم فَِإنَّ َذِلَك َنْصرُهُ 

  ْاْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َوالَ « قَاَل  -مصلى اهللا عليه وسل-َرُسوَل اللَِّه : َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر قَالَ  َعن

  متفق عليه» ُيْسِلُمهُ 

  الَ َحتَاَسُدوا َوَال تـََناَجُشوا َوَال تـََباَغُضوا َوالَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه

اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َوالَ َخيُْذلُُه . بـَْيِع بـَْعٍض وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوانًا َتَدابـَُروا َوالَ يَِبْع بـَْعُضُكْم َعَلى

ُمْسِلَم  ِحبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن الشَّرِّ َأْن َحيِْقَر َأَخاُه الْ « َوُيِشُري ِإَىل َصْدرِِه َثَالَث َمرَّاٍت . »التـَّْقَوى َها ُهَنا . َوالَ َحيِْقرُهُ 

  رواه مسلم .»ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضُه 

  َِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ، فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اَحلِديِث، َوالَ «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال

 متفق عليه » َجتَسَُّسوا، َوالَ َحتَاَسُدوا، َوالَ َتَدابـَُروا، َوَال تـََباَغُضوا، وَُكونُوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَوانًاَحتَسَُّسوا، َوالَ 

  يُن النَِّصيَحُة « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َمتِيٍم الدَّارِىِّ َأنَّ النَِّىبَّ َعْن ِبِه لِلَِّه َوِلِكَتا« قـُْلَنا ِلَمْن قَاَل » الدِّ

  رواه مسلم.»َوِلَرُسولِِه َوألَِئمَِّة اْلُمْسِلِمَني َوَعامَِّتِهْم 

  َفَقاَل »َأَال ُأْخِربُُكْم ِخبَْريُِكْم ِمْن َشرُِّكْم؟ «: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرة ،

َمْن َال يـُْرَجى َخيـْرُُه، َوَال َخيـْرُُكْم َمْن يـُْرَجى َخيـْرُُه، َويـُْؤَمُن َشرُُّه، َوَشرُُّكْم «:  بـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه، قَالَ : َرُجلٌ 

 رواه أمحد و الرتمذي .حديث صحيح . »يـُْؤَمُن َشرُّهُ 

  ََمْن يَْأُخُذ َعينِّ َهُؤَالِء الَكِلَماِت فـَيَـْعَمُل ِ�ِنَّ «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَال

: أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه، َفَأَخَذ بَِيِدي فـََعدَّ َمخًْسا َوقَالَ : فـَُقْلتُ : ؟ فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرةَ » ْعَمُل ِ�ِنَّ َأْو يـَُعلُِّم َمْن يَـ 

َحارَِم َتُكْن أَْعَبَد النَّاِس، َواْرَض ِمبَا َقَسَم اللَُّه َلَك َتُكْن أَْغَىن النَّاِس، َوَأْحِسْن ِإَىل َجارِ «
َ
ْن َك َتكُ اتَِّق امل

ُمتِيُت ُمْؤِمًنا، َوَأِحبَّ لِلنَّاِس َما حتُِبُّ لِنَـْفِسَك َتُكْن ُمْسِلًما، َوَال ُتْكِثِر الضَِّحَك، فَِإنَّ َكثْـَرَة الضَِّحِك 

  رواه أمحد و الرتمذي. حديث حسن »الَقْلبَ 
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  َيَا َمْعَشَر «: َم املِْنبَـَر فـََناَدى ِبَصْوٍت َرِفيٍع، فـََقالَ َصِعَد َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ : َعْن اْبِن ُعَمَر قَال

ْسِلِمَني َوَال تـَُعيـُِّروُهْم َوَال تـَتَّ 
ُ
ِبُعوا َعْورَاِ�ِْم، فَِإنَُّه َمْن َمْن َأْسَلَم بِِلَسانِِه وَملَْ يـُْفِض اِإلميَاُن ِإَىل قـَْلِبِه، َال تـُْؤُذوا امل

 
ُ
َوَنَظَر : قَالَ » ْسِلِم تـََتبََّع اللَُّه َعْوَرَتُه، َوَمْن تـََتبََّع اللَُّه َعْوَرَتُه يـَْفَضْحُه َوَلْو ِيف َجْوِف َرْحِلهِ تـََتبََّع َعْوَرَة َأِخيِه امل

ْؤِمُن َأْعَظمُ «: اْبُن ُعَمَر يـَْوًما ِإَىل البَـْيِت أَْو ِإَىل الَكْعَبِة فـََقالَ 
ُ
ُحْرَمًة ِعْنَد  َما أَْعَظَمِك َوَأْعَظَم ُحْرَمَتِك، َوامل

 .رواه الرتمذي. حديث حسن صحيح   »اللَِّه ِمْنكِ 

  َؤمن مرآُة أِخيه، َواْلُمْؤِمُن َأُخو «: َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَال
ُ
امل

َعَته  وُحيوطُه ِمن    .رواه البخاري يف األدب املفرد. حديث حسن »َورَائِهِ املؤمِن، َيكفُّ َعَلْيِه َضيـْ
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  خالصة البحث 

ة، بآدابه القيِّم بأخالقه احلميدة و َمتكَّن من قلوب الناس اإلسالم وقيمه الرفيعة و مبادئه السمحة ة، وتعاليمه النريِّ

 فكانت األخالق و اآلداب االسالمية :به  التعامل وأهله األتقياء األبرار النزهاء الفضالء العقالء احلكماء  يف

و أوروبا سبًبا بارزًا يف التعريف باإلسالم، ووسيلة مهمة يف الدعوة إليه، دخل اإلسالم معظم أحناء آسيا وإفريقيا 

الذين جَذبوا  - سوى العقيدة الراسخة  - عن طريق التجار املسلمني الُعزَّل من أي سالح  واسرتاليا و أمريكا

، وجنحوا ىف دعو�م إىل اإلسالم بالقدوة وفضائل األعمال باألمانة والصدق ومكارم األخالقإليهم  العاملنظاَر أ

والتعامُل اَحلَسن مع غري املسلمني هو الذي دفع الكثريين منهم إىل دراسة اإلسالم ومطالعة القرآن، ، احلسنة

اإلسالم مل ينتشر بقوة السيف، بل يرجع ف .فِّ املسلمنيوكان ذلك سبًبا يف قـَُبوهلم اإلسالم، وانضمامهم إىل ص

،فبأخالقهم  الفضل فيه إىل األخالق الفاضلة العالية اليت كان املسلمون حيملو�ا ويتَِّسمون �ا ىف دعو�م إليه

، وكانوا بإميا�م، وفتحوا القلوب بعدهلم، وفتحوا العقول بِعْلمهم، فكانوا أصحاب السلطاندان فتحوا البل وآدا�م

  .وهدى دعاة اإلميان

  وبها يُفضُل في الورى ويوقرُ  ..... والمرُء باألخالِق يسمو ذْكرهُ 

************ 

 فقوِّم النفَس باألخالِق َتْسَتِقمِ   .. .صالُح أمِرَك لألخالِق مرجُعه 

**************  

 وسوُء الخلِق ليَس له دواءُ  . ........ . .وُكلُّ جراحٍة فلها دواٌء                    

*****************  

 فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا… إنما األمم األخالق ما بقيت 

***************** 

  فأقم عليهم مأتماً وعويالً … إذا أصيب القوم في أخالقهم 

****************  

  إذا سقيت بماء المكرمات …....... هي األخالق تنبت كالنبات
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  :الخاتمة

ومع ،هذا املوضوع املهّم الواسع، وهذا ما اتسَع له الوقت، يف مجعه وبيانه  يل تعاىلتبارك و  ر اهللا هذا ما َيسّ 

يف السنوات القليلة املاضية حيث الحظنا  .املواَصلة مزيدا من البحث و ذلك فالبقّية من املوضوع تستحقُّ 

وذلك كله يؤكُِّد َأمهّية املوضوع، . تـََغّرياٌت سلبّية يف َأخالق جمتمعات املسلمني، جديرٌة باملعاجلة ووْضع احللول هلا

  . وَأمهّّيَة مواصلته

الَيكفي  -َأخالقيّاً تربويّاً  بالنظر إليه موضوعاً -وقْبل َأن أَُودّع القارئ العزيز، َحيُْسُن التذكري بَأّن ِمْثل هذا املوضوع

فيه القراءة العابرة، وال القراءة ملرٍّة واحدة، وإمنا َحيتاج إىل القراءة املتكرِّرة ما بني فَينٍة وُأخرى، بعقٍل وقلٍب 

  .حاضرين، واهللا يؤيت احلكمة من يشاء

قص فمين ومن وما كان فيه من ن ال شريك له،  فما كان فيه من صواب وتوفيق فمن اهللا وحدههذا 

  .واهللا ورسوله بريئان الرجيمالشيطان

أن يوفقنا  الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى األعظم وصفاته العال وبامسه اهللا بأمسائه احلسىن نسأل

وأن جينبنا وإياهم اليت مدحها وأمر �ا وأثىن على أهلها  الفاضلةالعظيمة  للتمسك �ذه األخالق ومجيع املسلمني

  . املذمومةالسّيئة مجيع األخالق 

كبرياً وصغرياً، قريباً وبعيداً، مواِفقاً وخمالفاً، طائعاً وعاصياً، ُمصيباً : قبوًال، وَسداداً، ونـَْفعاً لعبادك: اللهم

  .آمني!!.وُخمْطئاً 

ان ربك رب الِعزِّة عّما سبح. سبحانك اللهم وحبمدك، َأشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك، وأَتوب إليك

  .َيِصفون، وسالٌم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

  .وصلى اهللا وسّلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه َأمجعني
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