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ِيَن ُحَنَفاَء َوُيقِيُموا  ﴿ َ ُُمْلِِصنَي ََلُ الد مُِروا إَِّلا ِِلَْعُبُدوا اَّللا
ُ
َوَما أ

َٰلَِك دِيُن الَْقيدَِمةِ  ََكةَ ۚ َوَذ ََلةَ َوُيْؤتُوا الزا  ﴾ الصا
 [5: البيّنة  ]
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 واألخالق المعامالت في مقدمة أحاديث

ة واآلباء الكرام، يتضمن أحاديث نبوية صحيحة في باب كتيّب مقترح على الكتاتيب اإلسالميّ 

 .، مقسمة على فصول تربويةواألخالق المعامالت

 .بالعبادات عند الطفل والناشئة واألخالق الغاية من الكتاب، هي ربط مسمى المعامالت

هو موجه للطفل  لم أدرج في الكتيّب معاني المفردات، شرح أو فوائد الحديث، إنما الكتيّب

 .والناشئة عن طريق معلّمي الكتاتيب اإلسالمية واآلباء الكرام

ِ ْبَن َمْسعُوٍد رضي هللا عنه قَاَل: "َما أَْنَت  روى اإلمام مسلم في مقدمة صحيحه عن َعْبد َّللاه

 ."نَةً بُِمَحِدٍّث قَْوًما َحِديثًا الَ تَْبلُغُهُ ُعقُولُُهْم، إِاله َكاَن ِلبَْعِضِهْم فِتْ 

أخذا بتفاوت الّسن وفارق االستيعاب عند كل من الطفل والناشئة، تركت األمر للمعلّمين واآلباء، 

ما يناسب كل فئة  ديث، حسبأن يوصلوا المعاني اإليمانية والصور العملية المتضمنة لألحا

 .باإلضافة إلى األسلوب األنسب واألليق معينة

لُنَا بِاْلَمْوِعَظِة فِي عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: "كَ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَتََخوه اَن النهبِيُّ َصلهى َّللاه

 (.68صحيح البخاري ) –األَيهاِم َكَراَهةَ السهآَمِة َعلَْينَا." 

 :ليدي رحمه هللاالتّ المحدث في شرح هذا الحديث يقول الشيخ 

": أي الملل. ويؤخذ من الحديث تعهد ةِ " أي يتعهدنا في أوقات القبول. "السهآمَ كان يتخولنا"

الناس بالوعظ والتذكير اآلونة بعد اآلونة حسبما تطلبه نفوسهم خوفا من ظهور الملل منهم، 

فينبغي للواعظ والداعية أن يذكر الناس ما داموا مقبلين عليه فإذا لمس منهم فتورا فليمسك 

، صفحة 23، رقم الحديث 1، المجلد عند ذلك. )بداية الوصول بِلُّب صحيح األّمهات واألصول

 .(. اهـ32

 :عملي في هذا الكتيّب

 يمكن أن نخاطب بها الطفل والناشئة التيواألخالق  البحث عن أحاديث المعامالت. 

  فرز األحاديث التي ال تحتاج إلى شرح المفردات، وغالب الظن معناها في متناول

 .الجميع

 .تقسيم األحاديث إلى أبواب ثم إلى فصول 

 .الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

مسلم عبد المحسن  / و تصميم باكت    

dialectuto@gmail.com 
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  في أحاديث
 و األخالق المعامالت
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 العائلة

 بّر الوالدين

ِ، َمن أَحقُّ  إلىَجاَء َرُجٌل  .1 ِ َصلهى هللاُ عليه وسلهَم فَقاَل: يا َرسوَل َّللاه َرسوِل َّللاه

كَ  كَ  ،النهاِس بُحْسِن َصَحابَتِي؟ قاَل: أُمُّ قاَل: ثُمه َمْن؟  ،قاَل: ثُمه َمْن؟ قاَل: ثُمه أُمُّ

كَ   .(5971) صحيح البخاري -. قاَل: ثُمه َمْن؟ قاَل: ثُمه أبُوكَ  ،قاَل: ثُمه أُمُّ

َك" قُْلُت: َمْن  .2 ؟ قَاَل: "أُمه َك" قُْلُت: َمْن أَبَرُّ ؟ قَاَل: "أُمه ِ! َمْن أَبَرُّ قُْلُت: يَا َرُسوَل َّللاه

؟ قَاَل: "أباك، ثم األقرب، فاألقرب". َك" قُْلُت: َمْن أَبَرُّ ؟ قَاَل: "أُمه اآلدب  - أَبَرُّ

 .(، صححه األلباني رحمه هللا3المفرد )

ِ فِي ِرَضا  .3 ِ فِي َسَخِط اْلَواِلَدْينِ  اْلَواِلَدْيِن،ِرَضا َّللاه  بّ لُ بداية الوصول بِ  – .َوَسَخُط َّللاه

 .2رقم الحديث  11، المجلد هات واألصولصحيح األمّ 

بداية الوصول  – .فَِإْن ِشئَْت فَأَِضْع ذَِلَك اْلَباَب أَِو اْحفَْظهُ  ،اْلَواِلُد أَْوَسُط أَْبَواِب اْلَجنهةِ  .4

 .3رقم الحديث  11، المجلد هات واألصولصحيح األمّ  بّ لُ بِ 

ّبِ فِي َسَخِط اْلَواِلدِ  .5 ّبِ فِي ِرَضا اْلَواِلِد، َوَسَخُط الره (، 2اآلدب المفرد ). ِرَضا الره

 صححه األلباني رحمه هللا.

 عدم نكران أو نسيان إحسانهما إليك

ِ،يَا َرُسوَل  قَالُوا: أَْنفُهُ،َرِغَم  أَْنفُهُ،َرِغَم  أَْنفُهُ،َرِغَم  .6 َمْن أَْدَرَك  قَاَل: َمْن؟ َّللاه

(، صححه األلباني رحمه 21اآلدب المفرد ). فََدَخَل النهارَ  أََحَدُهَما،أَْو  اْلِكْبِر،َواِلَدْيِه ِعْنَد 

 هللا.

 المودة

 .(2196السلسلة الصحيحة ) – .َويَُوقِّْر َكبِيَرنَا َصِغيَرَنا،لَْيَس ِمنها َمْن لَْم يَْرَحْم  .7

(، صححه األلباني 238اآلدب المفرد ). إِذَا َرأَى فِيَها َعْيبًا أَْصلََحهُ  أَِخيِه،اْلُمْؤِمُن َمْرآةُ  .8

 رحمه هللا.
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  .بَْيتَِك "يَا بُنَيه " إِذَا َدَخْلَت َعَلى أَْهِلَك َفَسلِّْم يَُكوُن بََرَكةً َعلَْيَك َوَعَلى أَْهِل  .9

 (، حسن لغيره.1608) صحيح الترغيب والترهيب -

صحيح  -. َوإِذَا َخَرْجتُْم فَأَْوِدُعوا أَْهلَهُ السهالمَ  أَْهِلِه،إِذَا َدَخْلتُْم بَْيتًا فََسلُِّموا َعلَى  .10

 .(526الجامع )

 مسلمصحيح  - .اَل تَْحِقَرنه ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيئًا، َولَْو أَْن تَْلقَى أََخاَك بَِوْجٍه َطْلقٍ  .11

(2626). 

وأن تُفِرَغ  ،وإنه مَن المعروِف أن تلقَى أخاَك بوْجٍه َطلقٍ  ،كلُّ معروٍف صدقةٌ  .12

رقم  11، المجلد هات واألصولصحيح األمّ  بّ لُ بداية الوصول بِ  –. ِمن دْلِوَك في إناِء أخيكَ 

 .83الحديث 

 ل والنفعالنظام، التعاون، االجتهاد، البذ الحث على

 .ال تَأُْكُل إِال َطيِّبًا ، َوال تََضُع إاِل َطيِّبًا ،َمثَُل اْلُمْؤِمِن َمثَُل النهْحلَةِ  .13

 .(5847صحيح الجامع ) -

أََكلَْت أََكلَْت َطيِّباً َوإِْن َوَضعَْت َوَضعَْت َطيِّباً َوإِْن  َمثَُل الُمْؤِمِن َمثَُل النهْحلَِة إِنْ  .14

َوقَعَْت َعلَى ُعوٍد نَِخٍر لْم تَْكِسْرهُ َوَمثَُل الُمْؤِمِن َمثَُل َسبِيَكِة الذهَهِب إِْن نَفَْخَت 

ْت َوإِْن َوِزنَْت لَْم تَْنقُصْ   .(5846صحيح الجامع ) -. َعلَْيَها اْحَمره

  .(5848صحيح الجامع ) -. َما أََخْذَت ِمْنَها ِمْن َشْيٍء نَفَعَكَ  النهْخلَِة،َمثَُل اْلُمْؤِمِن َمثَُل  .15

 ،إِنه ِمَن الشهَجِر َشَجَرةً اَل يَْسقُُط َوَرقَُهاصلى هللا عليه وسلم: -قال رسول هللا  .16

ثُونِي َما  اْلُمْسِلِم،َوإِنهَها َمثَُل  قَاَل  اْلبََواِدي،َوقََع النهاُس فِي َشَجِر ف قَاَل: ِهَي؟َحّدِ

ِ:َعْبُد  ثْنَا قَالُوا:ثُمه  فَاْستَْحيَْيُت، ،َوقََع فِي نَْفِسي أَنهَها النهْخلَةُ وَ  َّللاه َما ِهَي يَا  ،َحّدِ

ِ؟َرُسوَل   .(61) صحيح البخاري - .ِهَي النهْخلَةُ  قَاَل: َّللاه
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 الجيران واألصدقاء

 ةالوصيّ 

ثُهُ  ،َما َزاَل ِجْبِريُل يُوِصينِي بِاْلَجارِ  .17  .(2625) صحيح مسلم –. َحتهى َظنَْنُت أَنههُ َسيَُوّرِ

 أنْ  أْجلَ ،  حتهى تَْختَِلُطوا بالنهاِس فاَل يَتَنَاجى اثْنَاِن ُدوَن اآلَخرِ  ،إِذَا ُكْنتُْم ثاَلثةً  .18

 .(6290) صحيح البخاري -. يُحِزنُهُ 

 من اإليمان

ِ واْليَ  َمن كانَ  .19 ِ  .أْو ِليْصُمتْ  وِم اآلِخِر فَْليَقُْل َخْيًرايُْؤِمُن باَّلله وَمن كاَن يُْؤِمُن باَّلله

ِ واْليَوِم اآلِخِر فَْليُْكِرْم  .واْليَوِم اآلِخِر فَْليُْكِرْم جاَرهُ   .َضْيفَهُ وَمن كاَن يُْؤِمُن باَّلله

 .(47) صحيح مسلم –

َويَُحوُطهُ ِمْن  َضْيعَتَهُ،يَُكفُّ َعلَْيِه  اْلُمْؤِمِن،َواْلُمْؤِمُن أَُخو  اْلُمْؤِمِن،اْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ  .20

 (، صححه األلباني رحمه هللا.239اآلدب المفرد ) .َوَرائِهِ 

 .(46) صحيح مسلم – .ال يَْدُخُل اْلَجنهةَ َمْن ال يَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَهُ  .21

 والتكافل الرأفة

ِ:يَا َرُسوَل  :قُْلتُ  ،رضي هللا عنها َعائَِشةَ َعْن  .22 َفِإلَى أَيِِّهَما  ،ِلي َجاَرْينِ  إِنه  َّللاه

 .(2259) صحيح البخاري –. "إِلَى أَْقَربِِهَما ِمْنِك بابا" قَاَل: أُْهِدي؟

ُ تَْحَت  .23 ا  يَِدِه،فََمْن َكاَن أَُخوهُ تَْحَت  أَْيِديُكْم،إِْخَوانُُكْم َجعَلَُهُم َّللاه  يَأُْكلُ فَْليُْطِعْمهُ ِممه

ا  اآلدب  –. فَِإْن َكلهفَهُ َما يَْغِلبُهُ فَْليُِعْنهُ َعلَْيهِ  يَْغِلبُهُ،هُ َما َوال يَُكلِّفَ  يَْلبَُس،َوْليُْلبِْسهُ ِممه

 (، صححه األلباني رحمه هللا.194المفرد )

 التنافس في الخيرات

ِ َخْيُرُهْم  َخْيُرُهمْ تَعَالَى  َّللاهِ َخْيُر األَْصَحاِب ِعْنَد  .24 ِلَصاِحبِِه، َوَخْيُر الِجيَراِن ِعْنَد َّللاه

 (، صححه األلباني رحمه هللا.115اآلدب المفرد ) -. ِلَجاِرهِ 
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 وحسن الصحبة التؤدة

اْلَمِدينَِة، َعْن َعبهاِد ْبِن ُشَرْحِبيَل قَاَل: أََصاَبتْنِي َسنَةٌ، فََدَخْلُت َحاِئًطا ِمْن ِحيَطاِن  .25

فَفََرْكُت ُسْنباًُل، َفأََكْلُت َوَحَمْلُت فِي ثَْوبِي، فََجاَء َصاِحبُهُ، فََضَربَنِي َوأََخذَ ثَْوبِي، 

ِ َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهَم، فَقَاَل لَهُ: "َما َعلهْمتَهُ إِْذ َكاَن َجاِهاًل، َواَل  فَأَتَْيُت َرُسوَل َّللاه

َكاَن َساِغبًا أو َجائِعًا". َوأََمَرهُ فََرده َعلَيه ثَْوبِي َوأَْعَطانِي َوْسقًا أَْو أَْطعَْمتَهُ إِْذ 

 .(453السلسلة الصحيحة ) – نِْصَف َوْسٍق ِمْن َطعَاٍم.

اِلحِ َواْلَجِليِس السهْوِء، َكَحاِمِل اْلِمْسِك َونَافِخِ اْلِكيرِ  .26 فََحاِمُل  .إِنهَما َمثَُل اْلَجِليِس الصه

ا أَْن تَِجَد ِمْنهُ ِريًحا َطيِّبَةً  ،ْلِمْسكِ ا ا أَْن تَْبتَاَع ِمْنهُ، َوإِمه ا أَْن يُْحِذيََك، َوإِمه َونَافُِخ  .إِمه

ا أَْن تَِجَد ِريًحا َخبِيثَةً.  ا أَْن يُْحِرَق ثِيَابََك، َوإِمه  .(2628) صحيح مسلم –اْلِكيِر، إِمه
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 المجتمع

 المجتمع

أَْظِلَم أَو أُْظلََم، أَو  أَُزله، أَوأَُعوذُ بَِك أَْن أَِضله أَو أَُضله، أَو أَِزله أَو إني اللهُهمه  .28

 (، صححه األلباني رحمه هللا.5094) سنن أبي داود -. أَْجَهَل أَو يُْجَهَل َعلَيه 

  الحديث المذكور هو دعاء الخروج من المنزل، وظفته في هذا المكان تلميحا أن

أ من اللحظة األولى التي نخرج منها من المنزل. فكيف نستقبل ونتعامل المجتمع يبد

 مع المجتمع؟

مثال:  .إنشاء حس اليقظة عند الطفل ،ثمرتهمن يكون ذلك بتوظيف الحديث المذكور و

 وال أقبل أن يأخذ غيري ما هو لي. ،ال أخذ في المدرسة ما ليس لي

لم   واألَمنالّسِ

َواْلُمْؤِمُن َمْن أَِمنَهُ النهاُس َعلَى  َويَِدِه،اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه  .29

 .(6710صحيح الجامع ) -. ِدَمائِِهْم َوأَْمَواِلِهمْ 

َع ُمْسِلًما .30  .(7658صحيح الجامع ) -. اَل يَِحلُّ ِلُمْسِلٍم أَْن يَُرّوِ

 رجل واحد

َكَرُجٍل واِحٍد، إِن اْشتََكى َعْينُهُ، اْشتََكى ُكلُّهُ، وإِن اْشتََكى، َرأُْسهُ اْلُمْسِلُموَن  .31

 .(2586) صحيح مسلم - اْشتََكى ُكلُّهُ.

أِْس ِمَن  .32 يَماِن بَِمْنِزلَِة الره يَأْلَُم اْلُمْؤِمُن ِلَما يُِصيُب أَْهَل  اْلَجَسِد،اْلُمْؤِمُن ِمْن أَْهِل اإْلِ

أُْس ِلَما يُِصيُب اْلَجَسدَ َكَما يَ  اإِليَماِن،  .(1137السلسلة الصحيحة ) - .أْلَُم الره

 .(2585) صحيح مسلم – .اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا .33

 حبُّ فعل الخير مع حسن الخلق

ِ َحْيثَُما  .34  . َوَخاِلِق النهاَس بُِخلٍُق َحَسنٍ  تَْمُحَها،َوأَتْبِعِ السهيِّئَةَ اْلَحَسنَةَ  ُكْنَت،اتهِق َّللاه

 .(97صحيح الجامع ) -
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 .(13) صحيح البخاري –. اَل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتهى يُِحبه أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَْفِسهِ  .35

 اإليجابية

أَْو  إِْنَسانٌ أَْو  َطْيرٌ فَيَأُْكُل ِمْنهُ  َزْرًعا،أَْو يَْزَرُع  َغْرًسا،َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْغِرُس  .36

 .(1553) صحيح مسلم –. إاِله َكاَن لَهُ بِِه َصَدقَةٌ  بَِهيَمةٌ،
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 الحيوان

 الظلم ولو على الحيوان مَ هللا حرّ 

بَِت اْمَرأَةٌ فِي  .37 ٍة،ُعذِّ اَل ِهَي أَْطعََمتَْها  النهاَر،َسَجنَتَْها َحتهى َماتَْت فََدَخلَْت فِيَها  ِهره

 صحيح مسلم –. َواَل ِهَي تََرَكتَْها تَأُْكُل ِمْن َخَشاِش اأْلَْرِض  َحبََستَْها،إِْذ  ،َوَسقَتَْها

(2342). 

 اإلحسان إلى خلق هللا ولو كان حيوانا

فَِإذَا ُهَو  َخَرجَ ثُمه  ِمْنَها،فَنََزَل بِئًْرا فََشِرَب  اْلعََطُش،فَاْشتَده َعلَْيِه  ،بَْينَا َرُجٌل يَْمِشي .38

فَنََزَل  بِي،لََقْد بَلََغ َهذَا ِمثُْل الهِذي بَلََغ  فَقَاَل: اْلَعَطِش،يَأُْكُل الثهَرى ِمَن  ،بَِكْلٍب يَْلَهثُ 

ُ  اْلَكْلَب،فََسقَى  َرقِيَ ثُمه  بِِفيِه،ثُمه أَْمَسَكهُ  ُخفههُ فََمأَلَ  بِئًرا  .لَهُ فَغَفََر  َلهُ فََشَكَر َّللاه

ِ،يَا َرُسوَل  وا:قَالُ   –. فِي ُكّلِ َكبٍِد َرْطبٍَة أَْجرٌ  قَاَل: ؟أَْجًراَوإِنه لَنَا فِي اْلبََهائِِم  َّللاه

 .(2363) صحيح البخاري
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 العلم

 العمل من اإليمان

ُ،اَل إِلَهَ إاِله  قَْوُل:فَأَْفَضلَُها  ُشْعبَةً،بِْضٌع َوِستُّوَن  أَْو،اإِليَماُن بِْضٌع َوَسْبعُوَن  .39  َّللاه

 صحيح مسلم –. َواْلَحيَاُء ُشْعبَةٌ ِمَن اإِليَمانِ  الطهِريِق،َوأَْدنَاَها إَِماَطةُ األَذَى َعِن 

(35). 

 العلم قبل العمل

 .(3913صحيح الجامع ) – .َطلَُب اْلِعْلِم َفِريَضةٌ َعلَى ُكّلِ ُمْسِلمٍ  .40

تَْك  .41  (.550) السلسلة الصحيحة - .فَأَْنَت ُمْؤِمنٌ  َسيِّئَتَُك،َوَساَءتَْك  َحَسنَتَُك،إِذَا َسره

،إِنه َكِذبًا  .42 ًداَكذََب َعلَيه  َمنْ أََحٍد، لَْيَس َكَكِذٍب َعَلى  َعلَيه أْ َمْقعََدهُ ِمَن  ُمتَعَّمِ فَْليَتَبَوه

 .(1291)صحيح البخاري  –. النهارِ 

 .(3688)صحيح البخاري  –. أَْنَت َمَع َمْن أَْحبَْبتَ  .43

الشهره  إِنهَما اْلِعْلُم بِالتهَعلُِّم، َوإِنهَما اْلِحْلُم بِالتهَحلُِّم، َوَمْن يَتََحره اْلَخْيَر يُْعَطهُ، َوَمْن يَتََوقه  .44

 .(342السلسلة الصحيحة ) –. يُوقَهُ 

 فضل العلم

صحيح الجامع  – .يَْنقُُص ِمْن أَْجِر اْلعَاِملِ  َمْن َعلهَم ِعْلًما فَلَهُ أَْجُر َمْن َعِمَل بِِه الَ  .45

(6396). 

ُ اْمَرأً َسِمَع ِمنها َشْيئًا فَبَلهغَهُ َكَما َسِمعَ  .46 َر َّللاه  . فَُربه ُمبَلِّغٍ أَْوَعى ِمْن َساِمعٍ  هنَضه

 .(6764صحيح الجامع ) –

 .(5028) البخاريصحيح  - .َمْن تَعَلهَم اْلقُْرآَن َوَعلهَمهُ إنه أَفَضلُكْم  .47

ينِ  .48 ُ بِِه َخْيًرا يُفَقِّْههُ فِي الّدِ  .(71)صحيح البخاري  – .َمْن يُِرِد َّللاه

َوُهَو  ،َوالهِذي يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َوَيتَتَْعتَُع فِيهِ  اْلبََرَرِة،اْلَماِهُر بِاْلقُْرآِن َمَع السهفََرِة اْلِكَراِم  .49

،َعلَْيِه   .(798) صحيح مسلم – .لَهُ أَْجَرانِ  َشاقٌّ
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َ يُِحبُّ إِذَا َعِمَل أََحُدُكم َعَماًل أَن يُتِقنَهُ  .50  .(1113السلسلة الصحيحة ) – .إِنه َّللاه

 بالعلم نسلك طريق الجنة

 .(26) صحيح مسلم – .َدَخَل اْلَجنهةَ  َمْن َماَت َوُهَو يَْعلَُم أَنههُ الَ إِٰلهَ إاِله هللاُ  .51

ُ لَهُ َطِريًق  ِعْلًما،َما ِمْن َرُجٍل يَْسلُُك َطِريًقا يَْطلُُب ِفيِه  .52 َل َّللاه َوَمْن  اْلَجنهِة،إِاله َسهه

 .(5715صحيح الجامع ) -. لَْم يُْسِرْع بِِه نََسبُهُ  َعَملُهُ،أَْبَطأَ بِِه 

 َخْمٍس:َحتهى يَْسأَلَهُ َعْن  َوَجله،ِه َعزه اَل تَُزوُل قََدُم اْبِن آَدَم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِمْن ِعْنِد َربِّ  .53

َوفِيَما  اْكتََسبَهُ،َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن  أَْباَلهُ،َوَعْن َشَباِبِه فِيَما  أَْفنَاهُ،َعْن ُعْمِرِه فِيَما 

 .(946السلسلة الصحيحة ) – .َوَما َعِمَل فِيَما َعِلمَ  أَْنفَقَهُ،

 بالعلم نسعد في الدنيا

تََك قَْبَل  .54 َوفََراَغَك قَْبَل  َسقَِمَك،اْغتَنِْم َخْمًسا قَْبَل َخْمٍس: َحيَاتََك َقْبَل َمْوتَِك، َوِصحه

 .(1077صحيح الجامع ) -. َوِغَناَك قَْبَل َفْقِركَ  َهِرِمَك،َوَشبَابََك قَْبَل  ُشْغِلَك،

. هي السهائِلَةُ  ، والسُّْفَلىهي الُمْنِفقَةُ  عُْلَياالعُْلَيا َخْيٌر ِمَن اليَِد السُّْفَلى، فَاليَُد ال اْليَدُ  .55

 .(1429صحيح البخاري ) –

تَْينِ  ،ِمْن ُجْحٍر َواِحدٍ  ،اَل يُْلَدُغ اْلُمْؤِمنُ  .56  .(2998) صحيح مسلم –. َمره
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 العمل

 العلم يدعو إلى العمل

 .(5027) صحيح البخاري - .َخْيُرُكْم َمْن تَعَلهَم اْلقُْرآَن َوَعلهَمهُ  .57

ُ : اثْنَتَْينِ اَل َحَسَد إِاله فِي  .58 َوآنَاَء ، اللهْيلِ آنَاَء  بِهِ فَُهَو يَقُوُم  اْلقُْرآَن،َرُجٌل آتَاهُ َّللاه

ُ  .النهَهارِ   صحيح مسلم –. َوآنَاَء النهَهارِ  اللهْيِل،آنَاَء  يُْنِفقُهُ،فَُهَو  َمااًل،َوَرُجٌل آتَاهُ َّللاه

(815). 

 .(1893) صحيح مسلم –. َعلَى َخْيٍر َفلَهُ ِمثُْل أَْجِر فَاِعِلهِ َمْن َدله  .59

 معامالت يدعو إليها اإلسالم

تَبَسُُّمَك فِي َوْجِه أَِخيَك لََك َصَدقَةٌ، َوأَْمُرَك بِاْلَمْعُروِف َونَْهيَُك َعِن اْلُمْنَكِر َصَدقَةٌ،  .60

اَلِل لََك َصدَ  ُجَل فِي أَْرِض الضه ِديِء اْلبََصِر َوإِْرَشاُدَك الره جِل الره قَةٌ، َوبََصُرَك ِللره

ْوَكةَ َواْلعَْظَم َعِن الطهِريِق لََك َصَدقَةٌ، َوإِْفَراُغَك  لََك َصَدقَةٌ، َوإَِماَطتَُك اْلَحَجَر َوالشه

 (.572السلسلة الصحيحة ) –. ِمْن َدْلِوَك فِي َدْلِو أَِخيَك لََك َصَدَقةٌ 

" فَيَْعَمُل بِيََدْيِه َفيَْنفَُع نَْفَسهُ  قَاَل: يَِجْد؟فَِإْن لَْم  َقالُوا:"  َصَدقَةٌ َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم  .61

" فَيُِعيُن ذَا اْلَحاَجِة اْلَمْلُهوَف  قَاَل: يَْفعَْل؟فَِإْن لَْم يَْستَِطْع أَْو لَْم  قَالُوا:َويَتََصدهُق " 

فَِإْن لَْم  قَاَل:بِاْلَمْعُروِف "  :أَْو قَالَ  ،ُر بِاْلَخْيرِ " فََيأْمُ  َقاَل: يَْفعَْل؟فَِإْن لَْم  قَالُوا:" 

ّرِ فَِإنههُ لَهُ َصَدقَةٌ " فَيُْمِسُك َعِن  قَاَل: يَْفعَْل؟  (.6022) صحيح البخاري –. "الشه

ِ،يَا َرُسوَل  ؟َما ُهنه  قِيَل:َحقُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم ِستٌّ "  .62 " إِذَا لَِقيتَهُ  قَاَل: َّللاه

َ  لَهُ،َوإِذَا اْستَْنَصَحَك فَاْنَصْح  َفأَِجْبهُ،َوإِذَا َدَعاَك  َعلَْيِه،فََسلِّْم  َوإِذَا َعَطَس فََحِمَد َّللاه

تْهُ،  (.2162) صحيح مسلم –. َوإِذَا َماَت فَاتهبِْعهُ  فَعُْدهُ،َوإِذَا َمِرَض  فَشّمِ

َ َوُكْل بِ  ُغاَلُم َسمِّ يَا  .63 ا يَِليكَ َّللاه  (.2022) صحيح مسلم –. يَِمينَِك َوُكْل ِممه

ُ َعلَْيِه  .64 ِلهِ  َوَسلهَم يُْعِجبُهُ َكاَن النهبِيُّ َصلهى َّللاه ُن فِي تَنَعُِّلِه َوتََرجُّ َوفِي  ،َوُطُهوِرهِ  ،التهيَمُّ

 (.168) صحيح البخاري –. َشأْنِِه ُكلِّهِ 
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ُ َعلَْيِه َوَسلهَم اْليُْمنَى ِلُطُهوِرِه  .65 ِ َصلهى َّللاه َوَكانَْت يَُدهُ  َوَطعَاِمِه،َكانَْت يَُد َرُسوِل َّللاه

 (، صححه األلباني رحمه هللا.33) سنن أبي داود – .اْليُْسَرى ِلَخاَلئِِه َوَما َكاَن ِمْن أَذًى

َملََكاِن يَْنِزالِن، فَيَقُوُل أََحُدُهَما: اللهُهمه أَْعِط ُمْنِفقًا إِاله  ،َما ِمْن يَْوٍم يُصبُِح الِعباُد فِيهِ  .66

 . (1442)صحيح البخاري  – .َخلًَفا، َويَقُوُل اآلَخُر: اللهُهمه أَْعِط ُمْمِسًكا تَلَفًا

ُ َمْن ال يَْشُكُر النهاسَ  .67  (، صححه األلباني رحمه هللا.218اآلدب المفرد ) -. ال يَْشُكُر َّللاه

 (، صححه األلباني رحمه هللا.594اآلدب المفرد ) -. تهاَدْوا تحابُّوا .68

اِكُب َعلَى  .69 صحيح  - .َواْلقَِليُل َعلَى اْلَكثِيرِ  اْلقَاِعِد،َواْلَماِشي َعلَى  اْلَماِشي،يَُسلُِّم الره

 .(6233) البخاري

ِغيُر َعَلى  .70 صحيح  -. َواْلقَِليُل َعلَى اْلَكثِيرِ  اْلَقاِعِد، على ارُّ والمَ  اْلَكبِيِر،يَُسلُِّم الصه

 .(6234) البخاري

َ يُِحبُّ إنه  .71 َ ِإذَا َعطَ فَ  التهثَاُؤَب؛َويَْكَرهُ  اْلعَُطاسَ َّللاه َكاَن َحقًّا  ،َس أََحُدُكْم َوَحِمَد َّللاه

ُ،يَْرَحُمَك  لَهُ:َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم َسِمعَهُ أَْن يَقُوَل  ا التهثَاؤُ  َّللاه فَِإنهَما ُهَو ِمَن  :بُ َوأَمه

هُ َما  الشهْيَطاِن، فَِإنه أََحَدُكْم إِذَا تَثَاَءَب َضِحَك  اْستََطاَع،َفِإذَا تَثَاَؤَب أََحُدُكْم فَْليَُرده

 .(6226) صحيح البخاري –. ِمْنهُ الشهْيَطانُ 

واُك َمطهرةٌ  .72 بِّ  للفِم،الّسِ  .(3695صحيح الجامع ) -. َمرضاةٌ للره

اآلدب  -. َوال َكاَن اْلفُْحُش فِي َشْيٍء إِال َشانَهُ  َزانَهُ،َما َكاَن اْلَحيَاُء فِي َشْيٍء إِال  .73

 (، صححه األلباني رحمه هللا.601المفرد )

 هلكات يحذر منها اإلسالممُ 

 َكانَْت فِيِه َوَمْن َكانَْت فِيِه َخْصلَةٌ ِمْنُهنه  َخاِلًصا،أَْربٌَع َمْن ُكنه فِيِه َكاَن ُمنَافِقًا  .74

َوإِذَا َعاَهَد  َكذََب،َوإِذَا َحدهَث  َخاَن،إِذَا اْؤتُِمَن  يََدَعَها:َخْصلَةٌ ِمْن النِّفَاِق َحتهى 

 .(34) صحيح البخاري –. َوإِذَا َخاَصَم فََجرَ  َغَدَر،

ِ إِْخَوانًا ،َواَل تَقَاَطعُوا تَبَاَغُضوا،َواَل  تََحاَسُدوا،اَل  .75  صحيح مسلم – .َوُكونُوا ِعبَاَد َّللاه

(2559). 
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را وال تُ يَ  .76 را، وبَ ّسِ را وال تُنَفِّرا، وتَ عّسِ  .(1733صحيح مسلم ) –. الفَ ختَ ال تَ ا وَ عَ طاوَ ّشِ

وَمْن أشاَر على أخيِه بأْمٍر يعلُم أنه  أْفتاهُ،ْن أُْفتَِى بِغيِر ِعلٍم كان إثُْمهُ على َمْن مَ  .77

ْشَد في غيِرِه فقْد خانَهُ   (.6068)الجامع صحيح  –. الرُّ
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 الرحمة، الرفق والعفو

 . َوَمْن ال يَتُْب ال يُتَْب َعلَْيهِ  لَهُ،َوَمْن ال يَْغِفْر ال يُْغفَْر  يُْرَحْم،َمْن ال يَْرَحْم ال  .78

 (.473السلسلة الصحيحة ) –

 .(2196السلسلة الصحيحة ) – .َويَُوقِّْر َكبِيَرنَا َصِغيَرَنا،لَْيَس ِمنها َمْن لَْم يَْرَحْم  .79

اِحُموَن يَْرَحُمُهُم  .80 ْحَمنُ الره اْرَحُموا أَْهَل األَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن فِي  ،تبارك وتعالى الره

َماِء   .(3522صحيح الجامع ) -السه

ْفَق  إنه  .81  .َشانَهُ  َوال يُْنَزُع ِمْن َشْيٍء إاِله  َزانَهُ، فِي َشْيٍء إاِله ال يَُكوُن الّرِ

 .(2594) صحيح مسلم –

َ َرفِيٌق يُِحبُّ  .82 ْفَق،إِنه َّللاه ْفِق َما اَل يُْعِطي َعلَى  الّرِ َوَما اَل  اْلعُْنِف،َويُْعِطي َعلَى الّرِ

 .(2593) صحيح مسلم –. يُْعِطي َعلَى َما ِسَواهُ 

ْفَق يُْحَرْم اْلَخْيرَ َمْن  .83  .(2592) صحيح مسلم –. يُْحَرْم الّرِ

ا .84 ُ َعْبًدا بِعَْفٍو إِاله ِعزًّ  .جزء من حديث(وهو )( 2588) مسلمصحيح  – .َما َزاَد َّللاه
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 التواضع

 صحيح البخاري –. َولَْو فِْرِسَن َشاةٍ  ،اَل تَْحِقَرنه َجاَرةٌ ِلَجاَرتَِها ،يَا نَِساَء اْلُمْسِلَماتِ  .85

(6566). 

86.  َ َوال يَْفَخَر أََحٌد َعلَى  أََحٍد،أَْوَحى إِلَيه أَْن تََواَضعُوا َحتهى ال يَْبِغَي أََحٌد َعلَى  إِنه َّللاه

 (، صححه األلباني رحمه هللا.426اآلدب المفرد ) –. أََحدٍ 

87.  ُ ِ إِاله َرفَعَهُ َّللاه  .جزء من حديث(وهو ( )2588) مسلمصحيح  –. َما تََواَضَع أََحٌد َّلِله
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 المحبة

 أنت مع من أحببت

تَْك َحَسنَتَُك، َوَساَءتَْك َسيِّئَتَُك، فَأَْنَت ُمْؤِمنٌ  .88  (.550السلسلة الصحيحة ) -. إِذَا َسره

 .(3688)البخاري صحيح  –. أَْنَت َمَع َمْن أَْحبَْبتَ  .89

يَماِن ُحبُّ  .90  .(17) صحيح البخاري – .َوآيَةُ النِّفَاِق بُْغُض اأْلَْنَصارِ  اأْلَْنَصاِر،آيَةُ اإْلِ

 طريق المحبة

،أُْخبُِرُكْم بِأََحبُِّكْم  .91 فَأََعاَدَها  اْلقَْوُم،فََسَكَت  اْلِقيَاَمِة؟َوأَْقَربُِكْم ِمنِّي َمْجِلًسا يَْوَم  إِلَيه

تَْيِن أَْو  ِ،نَعَْم يَا َرُسوَل  اْلَقْوُم:قَاَل  ثاَلثًا،َمره اآلدب المفرد  - .أَْحَسنُُكْم ُخلًُقا قَاَل: َّللاه

 (، صححه األلباني رحمه هللا.272)

أَُدلُُّكْم َعلَى َشْيٍء  أََوالَ  ،َواَل تُْؤِمنُوا َحتهى تََحابُّوا تُْؤِمنُوا، تَْدُخلُوَن اْلَجنهةَ َحتهى الَ  .92

 .(54) صحيح مسلم –. ْفُشوا السهاَلَم بَْينَُكمْ أَ  ؟تََحابَْبتُمْ إِذَا فَعَْلتُُموهُ 

 (، صححه األلباني رحمه هللا.594اآلدب المفرد ) -. تهاَدْوا تحابُّوا .93

، تَبَاذَلُوايَقُوُل: يَا  رضي هللا عنه َكاَن أَنَسٌ  .94  . فَِإنههُ أََودُّ ِلَما بَْينَُكمْ  بَْينَُكْم، بَنِيه

 األلباني رحمه هللا.(، صححه 595اآلدب المفرد ) -

95.  ِ ُ فِي  تَعَالَى،السهالَم اْسٌم ِمْن أَْسَماِء َّللاه . فَأَْفُشوا السهالَم بَْينَُكمْ  األَْرِض،َوَضعَهُ َّللاه

 (، صححه األلباني رحمه هللا.989اآلدب المفرد ) –

 .(1893) صحيح مسلم –. َمْن َدله َعلَى َخْيٍر َفلَهُ ِمثُْل أَْجِر فَاِعِلهِ  .96

ْحَمِن:َحبِيبَتَاِن إِلَى  ،ثَِقيلَتَاِن فِي اْلِميَزانِ  ،َكِلَمتَاِن َخِفيفَتَاِن َعلَى اللَِّسانِ  .97  الره

 ِ ِ َوبَِحْمِدهِ  اْلعَِظيِم،ُسْبَحاَن َّللاه  .(6406) صحيح البخاري –. ُسْبَحاَن َّللاه

 

 .وصحبه ومن وااله الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله  

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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 المراجع 

 

 ، الطبعة الثانية.دِ شْ الرُّ  مكتبة، اإلمام البخاري رحمه هللا، صحيح البخاري -

، الطبعة األولى ،دار إحياء التراث العربي اإلمام مسلم رحمه هللا، .صحيح مسلم -

 .رحمه هللا محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق: الشيخ 

، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،سنن أبي داود )مع أحكام األلباني، ت: مشهور( -

 الطبعة الثانية.

محمد ناصر الشيخ يق، الطبعة الخامسة، تحقيق: اآلدب المفرد، للبخاري، دار الّصدّ  -

 .رحمه هللا الدين األلباني

يشمل جميع أحاديث السلسلة الصحيحة مجردة عن التخريج  - السلسلة الصحيحة -

مكتبة  رحمه هللا، محمد ناصر الدين األلبانيالشيخ  ،مرتبة على األبواب الفقهية

 ، الطبعة الثانية.المعارف للنشر والتوزيع

 محمد ناصر الدين األلبانيالكبير(، الشيخ صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح  -

 رحمه هللا، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة.

 رحمهليدي العالمة المحدث عبد هللا التّ  ،بداية الوصول بِلُّب صحيح األّمهات واألصول -

 ، دار ابن حزم، الطبعة األولى.هللا

، الطبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع صحيح الترغيب والترهيب، للمنذري، -

 رحمه هللا. اصر الدين األلبانيمحمد ن، تحقيق: الشيخ األولى

 جزاهم هللا خيرا، لحديث الشريف على شبكة إسالم ويبموسوعة ااالستعانة ب -

https://www.islamweb.net/hadith/index.php 

َرُر السهنِيهة موسوعة الحديثالاالستعانة ب -  جزاهم هللا خيرا،ية من موقع الدُّ

https://dorar.net/hadith 
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