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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ة  املقدم 
 

احلمد هلل الَّذي أنَزل على عبِده الكتاَب ومل جيعْل له ِعَوجا، والصالة والسالم على نبينا حممٍَّد  
 وعلى آله وصحابته وَمن تَِبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

 

 البحث وأسباب اختياره: موضوع أمهية    

الفردي األخالق صورة اجملتمع، وهي الضابط واملعيار واملوقف األساسي للسلوك  -1
 . واالجتماعي

الكثري من الناس يذهب فهمه إىل أن حسن اخللق خاص مبعاملة اخللق دون معاملة  -2
 .اخلالق

األخالق احلسنة ُتكسب الفرد جزاًء حسناً يف احلياة اآلخرة ويتمثل هذا اجلزاء   -3
 . ابألجر والثواب والرضا من هللا والفوز جبنته

جيب عليه أن   ماحلاجيت إىل االطالع على و ألنه صورة اجملتمع  وقد اخرتت هذا البحث
 وما ينبغي أن يكون عليه من ُخلق ينال به رضى هللا تعاىل. أحواله  أغلبيكون املسلم يف 

 

 أهداف البحث:     

 . اهلدف األول: التأسي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم

 . اهلدف الثاين: حفظ اجملتمع ومتاسكه واستقراره
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 خطة البحث:    

 على النحو التايل:وفهرسني يشمل هذا البحث مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة 

   .املقدمة وفيها أمهية املوضوع وأسباب اختياره وأهدافه ومنهج البحث وخطته -
  التعريف ابملصطلحات األساسية يف البحث. التمهيد وفيه -

 

   :املبحث األول: ُخلق املسلم يف العبادات 

 مطالب: مخسةوفيه 

 .املطلب األول: ُخلق املسلم يف الدعاء

 . املطلب الثاين: ُخلق املسلم يف قراءة القران

 .: ُخلق املسلم يف السالم واالستئذانالثالثاملطلب 

 .: ُخلق املسلم يف صالة النوافلالرابعاملطلب 

 .: ُخلق املسلم يف يوم اجلمعةاخلامساملطلب 

 : ملعامالتاملبحث الثاين: ُخلق املسلم يف ا 

 مطالب: مخسةوفيه 

 . املطلب األول: ُخلق املسلم مع أهل بيته

 . املطلب الثاين: ُخلق املسلم مع والديه

 . ذوي الرحماملطلب الثالث: ُخلق املسلم مع 

 .املطلب الرابع: ُخلق املسلم مع جاره    

   .: خلق املسلم يف املعامالت املاليةاخلامساملطلب 
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 : ُخلق املسلم يف العاداتاملبحث الثالث: 

 مطالب: مخسةوفيه 

   .املطلب األول: ُخلق املسلم يف اللباس

   .املطلب الثاين: ُخلق املسلم يف املشي

 . والسكوت  كالماملطلب الثالث: ُخلق املسلم يف ال

 .املطلب الرابع: ُخلق املسلم يف األكل

 . قضاء احلاجةالنظافة و املطلب اخلامس: ُخلق املسلم يف 

 : وخامتة تضمنت

 أبرز النتائج العملية للبحث.-1

 .التوصيات واملقرتحات -2

 وفهرسني:

 فهرس املصادر واملراجع.  -1
 فهرس املوضوعات.  -2

 

 

 ث:منهج البح 

يف هذا البحث عمدت إىل تقسيمه من ثالثة نواحي أوهلا العبادات ومل أتطرق إىل 
واجتهت إىل ذكر   وكبرياً،الفرائض منها ألهنا واجٌب ديين يتحتم على املسلم معرفته صغرياً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





4 
 

اجلوانب اليت قد يغفل عنها الكثري من الناس يف أمور دينهم رغم عملهم هبذه العبادات 
تها يف هذا البحث راجية النفع والفائدة ،  ج مهيتها وكثرة العمل هبا أدر يف أوقات كثرية، وأل

واثنيها املعامالت ملا هلا من أثر بني الناس إن كانت حسنة زادت بينهم األلفة واحملبة  
 . وآخرها العادات ملا هلا من أمهية يف تقومي السلوك للفرد واجملتمع

، فما كان منها  ة، واألحاديث النبوية استدليت يف بعض املباحث ابلنصوص القرآنيوقد 
 ج. الكتب اليت تعىن ابلتخريفتشت عن حكمه يف يف غري الصحيحني 

 

 الشكر والثناء: 

هلل احلمد أوالً وآخراً ومن مث للقائمني على معهد النجاح أن يسروا لنا السبل يف إاتحة  
من عمل مثل هذه البحوث والشكر موصول لألستاذ الدكتور معلم   لالستفادةالفرصة 
  املادة. 
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 التمهيد 
 طلحني وسأعرف بكٍل منها فيما يلي: مص علىبحث حبسب عنوانه ليشتمل ا

 :واصطالحاً  األخالق لغةتعريف أواًل: 

 لغة: 
ين، قال العالمة ابن فارس:  " اخلُُلق يف لغة العرب: هو الطَّْبع والسجيَّة، وقيل: املروءة والدِ 

واآلخر مالمسة الشيء "اخلاء والالم والقاف أصالن: أحدمها تقدير الشيء،    
ر عليه")1(   ومن ذلك: اخلُُلق وهي السجية؛ ألن صاحبه قد ُقدِ 

"اخلُُلق: اخلليقة؛ أعين: الطبيعة، ويف التنزيل: ﴿َوِإنََّك لََعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾)2( ، واجلمع:  
روءُة والدينواخلُْلُق، ابلضم وبَضمَّتَ نْيِ: السَِّجيَُّة والطَّْبُع، ، أخالق

ُ
. وامل  

واخلُُلق: بضم الالم وسكوهنا، وهو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصورة اإلنسان 
الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها املختصَّة هبا، مبنزلة اخلَْلق لصورته الظاهرة وأوصافها  

ف الصورة الباطنة  ومعانيها، وهلما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلَّقان أبوصا 
أكثَر مما يتعلقان أبوصاف الصورة الظاهرة؛ وهلذا تكرَّرت األحاديث يف َمْدح ُحْسن اخلُُلق يف 

 غري موضع")3( 

 اصطالحاً:

يف عرف العلماء ملكة تصدر هبا عن النفس األفعال بسهولة من غري تقد م فكر وروية  "
  وتكل ف. فغري الراسخ من صفات النفس كغضب احلليم ال يكون خلقا وكذا الراسخ الذي

يكون مبدأ لألفعال النفسية بعسر وأتم ل كالبخيل إذا حاول الكرم وكالكرمي إذا قصد 
ون نسبته إىل الفعل والرتك على السواء كالقدرة وهو مغاير  إبعطائه الشهرة، وكذا ما تك

 
 .   932، ص 1ج ، فارس للمؤلف ابنمعجم مقاييس اللغة،  )1(
 . 4  ية اآل ،سورة القلم (2)
 . 793ص ، 1ج،  آبادي وزللمؤلف الفير ، القاموس المحيط )3(
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للقدرة بوجه آخر أيضا، وهو أن ه ال جيب يف اخللق أن يكون مع الفعل كما وجب ذلك عند 
 األشاعرة يف القدرة.") 1(

 

  :واصطالحاً  لغة النبوية تعريف السنةاثنياً: 

 لغة:

؛ َمْعَناُه ِمْن أَهل الطَّرِيَقِة السُّنَّةالطَّرِيَقُة اْلَمْحُموَدُة اْلُمْسَتِقيَمُة، َوِلَذِلَك ِقيَل: ُفاَلٌن ِمْن أَهل "
اْلُمْسَتِقيَمِة اْلَمْحُموَدِة، َوِهَي مْأخوذة ِمَن السََّنِن َوُهَو الطَّرِيُق. َويُ َقاُل للَخط  اأَلسود َعَلى َمْْتِ  

: ُسنَّة. والسُّنَّة: الطَِّبيَعةُ احلَِْمارِ   

واْمِض َعَلى َسَنِنك َأي َوْجهك وَقْصدك. َولِلطَّرِيِق َسَنٌن أَيضاً، وَسَنُن الطَّرِيِق وُسنَ ُنه وِسنَ ُنه  
 وُسنُ ُنه: نَ ْهُجه" .) 2(

 

 اصطالحاً:

مشرتك بني ما صدر عن النيب صلى هللا عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، وبني ما  "
السنة  واظب النيب صلى هللا عليه وسلم بال وجوب، وهي نوعان: سنة هدى، ويقال هلا: 
املؤكدة، كاألذان واإلقامة، والسنن، واتركها ال يعاقب. وسنن الزوائد، كأذان املنفرد،  

والسواك، وحنوها واتركها غري معاقب".)3(

 
 . 762ص ، 1ج ، للمؤلف التهانوي ،والعلوم الفنون  اصطالحات  كشاف  )1(

 . بتصرف يسير، 226ص  ، 13ج  البن منظور لسان العرب، (2)
 . بتصرف يسير،  122ص  ، 1جعلي الجرجاني، للمؤلف  ، التعريفات  (3)
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 املبحث األول: ُخلق املسلم يف العبادات:  

 مطالب: مخسةوفيه 

   .املطلب األول: ُخلق املسلم يف الدعاء

 . املطلب الثاين: ُخلق املسلم يف قراءة القران

 .: ُخلق املسلم يف السالم واالستئذانالثالثاملطلب 

 . الرواتب: ُخلق املسلم يف صالة الرابعاملطلب 

.: ُخلق املسلم يف يوم اجلمعةاخلامساملطلب 
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 املبحث األول: ُخلق املسلم يف العبادات:  

 املطلب األول: ُخلق املسلم يف الدعاء: 

الدعاء استقبال   آداب ومن ،  هو إظهار غاية الت ذل ل واالفتقار إىل هللا واالستكانة له الدعاء 
َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: َجاَء الطَُّفْيُل بن َعْمرٍو الدَّْوِسيُّ ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه  القبلة 

َها"،  ، ِإنَّ َدْوًسا َقْد َعَصْت، َوأََبْت، فَادُْع اَّللََّ َعَلي ْ فَاْستَ ْقَبَل َرُسوُل وسلم، فَ َقاَل: "اَي َرُسوَل اَّللَِّ
َلَة، َوَرَفَع يََدْيِه، فَ َقاَل النَّاُس: "َهَلَكْت َدْوٌس"، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم اْلِقب ْ

 . (1) صلى هللا عليه وسلم: »اللَُّهمَّ اْهِد َدْوًسا، َواْئِت هِبِْم«
وسلم قَاَل: »ِإنَّ اَّللََّ َحِييٌّ َكرمٌِي، َيْسَتْحِيي ِإَذا َرَفَع  ومنه رفع اليدين َعْن النَّيبِ  صلى هللا عليه 

 . (2) الرَُّجُل إِلَْيِه يََدْيِه، َأْن يَ ُردَّمُهَا ِصْفرًا َخائِبَ تَ نْيِ«
ومن هديه صلى هللا عليه وسلم محد هللا والثناء عليه َسََِع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

ِه ملَْ ُُيَجِ ِد هللا تعاىل، َوملَْ ُيَصلِ  َعَلى النيب صلى هللا عليه وسلم فَ َقاَل  َرُجالً يَْدُعو يف َصالَتِ 
رُسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »َعِجَل َهَذا« مُثَّ َدَعاُه فَ َقاَل َلُه أَْو لَِغرْيِِه: »ِإَذا َصلَّى َأَحدُُكْم 

َلْيِه، مُثَّ ُيَصلِ ي َعَلى النيب صلى هللا عليه وسلم مُثَّ يَْدُعو  فَ ْليَ ْبَدْأ بَِتْحِميِد َربِ ِه سبحانه، َوالث ََّناِء عَ 
 . (3) بَ ْعُد مبَا َشاَء«

من هديه صلى هللا عليه وسلم كان يبدأ ابلدعاء لنفسه: َعْن َأِب أَيُّوَب: "َأن  النَّيبَّ صلى هللا  و 
رضي هللا عنه يف حديث دعائه صلى عليه وسلم َكاَن ِإَذا َدَعا بََدأَ بنْفِسِه" وعن ابن مسعود 

هللا عليه وسلم على املأل من قريش قال: وََكاَن ِإذا َدَعا َدَعا َثاَلاًث، َوِإذا َسَأَل َسَأَل َثاَلاًث قَاَل:  
 (4) .»اللَُّهمَّ َعَلْيك ِبُقَرْيش َثاَلث َمرَّات«

 
، الحديث   (الدعاء على المشركين)باب ، (الدعوات ) كتاب  ، في صحيحه البخاري االمام رواه  (1)

 . 48/ص 8ج  (،6397رقم ) 
، المستدرك  إسناده صحيح  ، 87/ص 2، ج(1488الحديث رقم )  (لدعاء)ارواه أبو داود، باب  )2(

 . 675/ص 1(، ج 1831الحديث رقم ) على الصحيحين للحاكم 
، صحيح ، المستدرك   77/ص 2( ، ج1481، الحديث رقم )  (الدعاء)رواه أبو داود، باب  )3(

 .   354/ص 1(، ج840) على الصحيحين للحاكم ، الحديث رقم 
مالقي النبي صلى هللا عليه وسلم(  الجهاد والسير( ، باب )كتاب )أخرجه مسلم في صحيحه ،  )4(

   .1418/ص 3، ج ( 107، الحديث رقم )
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ذلك: َعن َأِب ُهَريْ َرَة النهي عن رفع البصر عند الدعاء يف الصالة إىل السماء والتحذير من 
َتِهنَيَّ أَقْ َواٌم َعن َرْفِعِهْم أَْبَصاَرُهْم ِعْنَد الدَُّعاِء يف   َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: »لَيَ ن ْ

 .(1)الصَّاَلِة ِإىَل السََّماِء، أَْو لَُتْخطََفنَّ أَْبَصارُُهْم«

 : قراءة القراناملطلب الثاين: ُخلق املسلم يف 

، ال هذًّا وال تَ ْرتِياًل وكانت قراءتُه  ،   وال ُيُِلُّ به يقرؤهله حزٌب   صلى هللا عليه وسلم كان"
يُرتِ ُل السورَة   ووكان يُ َقطِ ع قراءته ويقُف عند ُكلِ  آيٍة،  ، َعِجَلة بل قراءًة ُمَفسَّرًة حرفًا حرفًا.
، فيمد ﴿  ، وكان صلى هللا عليه وسلم  حىت تكوَن أطوَل ِمْن أطوِل منها َُيدُّ عند حروِف املدِ 
   الرَّمَحن ﴾، وُيد ﴿ الرَِّحيم ﴾.

متأنياً يف قراءته ويترب كالم ربه ويعمل مبا علم من االايت واملواعظ فعلى املؤمن أن يكون 
ابهلدى واالستقامة ينظر يف األوامر فيأيت هبا، وينظر إىل النواهي فيتجنبها ، ويدعو هللا و 

 ىل .  والفتح من عنده تعا

)أَُعوُذ ابهلِل فيقول: قراءتِهيستعيُذ ابهلل من الشيطاِن الرجيم يف أوَِّل  صلى هللا عليه وسلم وكان
َا كان يقول: ، ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم( )اللَُّهمَّ ِإين ِ أُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن مَهْزِِه وُرمبَّ

يَ ْقرأُ القرآَن قائًما وقاعًدا ومضطجًعا ومتوضًئا وحمداًث، ومل يُكْن ُينُعه ِمْن ،و َونَ ْفِخِه َونَ ْفِثِه( 
وقال:  (2) ملَْ يَ تَ َغنَّ اِبلُقرآِن()لَْيَس ِمنَّا َمْن وكاَن يَ تَ َغىنَّ ابلقرآِن، ويقول: ،   قراءتِه إال اجلنابةُ 

وكاَن إذا َمرَّ آبيِة َسْجَدٍة  ،  وكاَن ُيُِبُّ َأْن يسمَع القرآَن ِمْن َغرْيِهِ ،  (3) )َزي ُِنوا الُقْرآَن أبَِْصَواِتُكْم( 
َوَشقَّ َسَعه وبصَره  ،)َسَجَد َوْجِهي للذي َخَلَقُه َوَصوَّرَهُ ورمبا قال يف سجوده: ، َكب ََّر َوَسَجدَ 

 
(  رفع البصر إلى السماء في الصالة)، باب ( الدعوات )كتاب   في صحيحه في رواه البخاري )1(

 . 150/ص 1( ، ج 170الحديث رقم )، 
قوله تعالى " وأسروا قولكم أو اجهروا  )، باب (التوحيد )كتاب في  في صحيحه رواه البخاري  (2)

 . 154/ص 9( ، ج 7572الحديث رقم )( به " 
، باب ) في حسن الصوت بالقران (،  (فيها والسنةالصالة  إقامة )رواه ابن ماجه ، كتاب ( 3)

،  (في كم يقرأ القران)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، باب  ،426/ص 1(، ج1342الحديث رقم ) 
   .171/ص 1ج ( ،11704) الحديث رقم 
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واجعلها يل   ،واكُتْب يل هبا أجرًا ، )اللَُّهمَّ اْحُطْط َعينِ  هبا ِوْزرًاورمبا قال:   ، (1) حبولِه وقوتِه(
َقْل َعْنُه أَنَّه كاَن ُيَكربِ ُ للرفِع  (َوتَ َقب َّْلها ِمينِ  َكَما تَ َقب َّْلَتها ِمْن َعْبِدَك َداود ،عندك ُذْخرًا ، ومل يُ ن ْ

 ( 2) "ِمْن َهَذا السجوِد، وال َتَشهََّد وال َسلََّم اْلبَ تَّة.

  آبيةوعن حذيفة رضي هللا تعاىل عنه قال: كان رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م إذا مر  "
 فيها تنزيه هللا.. سب ح.  آبية رمحة.. سأل، وإذا مر   آبية خوف.. تعو ذ، وإذا مر  

وعن أِب ليلى رضي هللا تعاىل عنه قال: كان رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م إذا مر  ابية فيها  
 (3) "ذكر الن ار.. قال: »ويل ألهل الن ار، أعوذ ابهلل من الن ار«

 ملسلم يف السالم واالستئذان: املطلب الثالث: ُخلق ا

ْساَلِم َوخَ " ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف " الصَِّحيَحنْيِ " َعْن َأِب ُهَريْ َرَة »َأنَّ أَْفَضَل اإْلِ َرُه  ثَ َبَت َعْنُه َصلَّى اَّللَّ ي ْ
 تَ ْعِرْف« ِإْطَعاُم الطََّعاِم، َوَأْن تَ ْقرَأَ السَّاَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَعَلى َمْن ملَْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَر إبِِْفَشاِء السَّاَلِم، َوَأْخبَ َر أَن َُّهْم ِإَذا أَْفَشُوا السَّاَلمَ  نَ ُهْم ََتَابُّوا،   وفيه أَنَُّه َصلَّى اَّللَّ بَ ي ْ
 َوأَن َُّهْم اَل يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ يُ ْؤِمُنوا، َواَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ يَ َتَحابُّوا. 

صَِّغرِي َوبَْذُل السَّاَلِم لِْلَعاملِِ يَ َتَضمَُّن تَ َواُضَعُه، َوأَنَُّه اَل يَ َتَكب َُّر َعَلى َأَحٍد، َبْل يَ ْبُذُل السَّاَلَم لِل 
اَل يَ ُردُّ السَّاَلَم ِضدُّ َهَذا، فَِإنَُّه  َواْلَكِبرِي، َوالشَّرِيِف َواْلَوِضيِع، َوَمْن يَ ْعرِْفُه َوَمْن اَل يَ ْعرِفُُه، َواْلُمَتَكربِ ُ 

رًا ِمْنُه َوتِيًها، َفَكْيَف يَ ْبُذُل السَّاَلَم ِلُكلِ  َأَحٍد.  (4) "َعَلى ُكلِ  َمْن َسلََّم َعَلْيِه ِكب ْ

 

 

 
( ،  201( ، الحديث رقم ) صالة الليل وقيامه في دعاءال)باب  ،  في صحيحه  رواه مسلم (1)

   . 534/ص 1ج
 بتصرف يسير   634ص  ، 1، البن القيم جالعباد زاد المعاد في هدي خير  ( 2)
 271ص   ،1للنبهاني، ج وسائل الوصول إلى شمائل الرسول  (3)
 377،ص 2،البن القيم ،جزاد المعاد في هدي خير العباد  )4(
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 : رواتبال  احملافظة على السنناملطلب الرابع: ُخلق املسلم يف 

فحريٌّ بنا احلرص عليها،  ، الرواتبالسنن لقد كان السلف رضي هللا عنهم ُيرصون على 
  -واحملافظة على أدائها؛ حرًصا على ثواهبا، واقتداًء ابلصاحلني من هذه األمة، قالت أم حبيبة 

ُ  "َكاَن  : ما تركُتهن منذ َسعتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنها  َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم ُُيَاِفُظ َعَلى َعْشِر رََكَعاٍت يف احلََْضِر َدائًِما، َوِهَي الَّيِت قَاَل ِفيَها اْبُن ُعَمَر:  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْشَر رََكَعاٍت: رَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل الظُّْهِر، َورَْكَعتَ نْيِ  بَ ْعَدَها،  »َحِفْظُت ِمَن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَّ
.  (1)الصُّْبِح«َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعَد اْلَمْغِرِب يف بَ ْيِتِه، َورَْكَعتَ نْيِ بَ ْعَد اْلِعَشاِء يف بَ ْيِتِه، َورَْكَعتَ نْيِ قَ ْبَل َصاَلِة 

، َقَضامُهَا بَ ْعَد اْلَعْصِر، فَ َهِذِه ملَْ َيُكْن يََدُعَها يف احلََْضِر أَبًَدا، َوَلمَّا فَاتَ ْتُه الرَّْكَعَتاِن بَ ْعَد الظُّْهرِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َعِمَل َعَماًل أَثْ بَ َتُه، َوَقَضاُء السَُّننِ  الرََّواِتِب يف  َوَداَوَم َعَلْيِهَما، أِلَنَُّه َصلَّى اَّللَّ

 (2) "أَْوقَاِت الن َّْهِي َعامٌّ َلُه َوأِلُمَِّته

 ة:املسلم يف يوم اجلمعاملطلب اخلامس: ُخلق 

هذه األُمَّة بيوم  -تبارك وتعاىل  -إنَّ من نِعم هللا العظيمة، وِمَنحه اجلليلة، أِن اختصَّ ربُّنا "
يف ذلك من احِلَكم، فجعله عيًدا هلا   -تعاىل  -اجلمعة من بني األُمم، ومَنَحها فضائله ِلما له 
 فيه من العبادات، ونفائس الُقرابت، اليت رتَّب  يف كلِ  أسبوع، يتنافس فيه العباُد مبا شرََع هللا 

 تكفرَي السيِ ئات، وزايدة احلسنات. -سبحانه  -عليها 

يوم اجلمعة وليلة اجلمعة؛   -صلى هللا عليه وسلم  -واإلكثار من الصالة والسالم على النيب 
 فإهنا من أسباب إجابة الدعاء، وقضاء احلاجات، وَكْشف الكرابت.

إن  املالئكة يستعدون ليوم اجلمعِة من الصباح الباكر، ومعهم السجالت؛ لتسجيل الوافدين و 
و يوم اجلمعة فيه من خصائص وفضائَل خاصٌّ هبذه األمة  لصالة اجلمعة، األول فاألول، 

من أراد استجابة دعائه فليتحرَّ ما بعد العصر من  و ، احملمدية، ال تشاركها فيها سائر األمم
 

جاء في الصالة مثنى مثنى(   )ما أبواب التهجد(، باب أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب ) )1(

 13/ص 1( ، ج1165الحديث رقم)
   298،ص 1زاد المعاد في هدي خير العباد، للمؤلف ابن القيم ، ج  )2(
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عة، إىل غروب الشمس، هذا وقت يف يوم اجلمعة الدعوة فيه جديرة أن تستجاب، يوم اجلم
وهذا ما ثبت َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللا رضي هللا عنهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه  

ًئا، ِإالَّ آاَتُه  وسلم: )يَ ْوُم اجْلُُمَعِة اثْ نَ َتا َعْشَرَة َساَعًة، اَل يُوَجُد ِفيَها َعْبٌد ُمْسِلٌم  َيْسَأُل هللَا َشي ْ
ُه، فَاْلَتِمُسوَها آِخَر َساَعٍة بَ ْعَد اْلَعْصِر(.   (2) "  (1) ِإايَّ

 
 

 

 

 

 

 
(،  1389قم ) (، باب )وقت الجمعة(، الحديث ر )الجمعةكتاب  في أخرجه النسائي  )1(

، الحديث رقم  كتاب ) الصالة(، باب )الساعة المرجوة في يوم الجمعة(كنز العمال، ، 99/ص 3ج
 . 460/ص 7(، ج 21307)
، بحث علمي منشور في تاريخ  القصير، شبكة األلوكة فضل يوم الجمعة ، عبدهللا  )2(

  هـ عبر الرابط 1436/ 2/ 10
https://www.alukah.net/sharia/0/79279#ixzz/6eRAKljex 
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 املبحث الثاين: ُخلق املسلم يف املعامالت:  

 مطالب: مخسةوفيه 

 . املطلب األول: ُخلق املسلم مع أهل بيته

 . املطلب الثاين: ُخلق املسلم مع والديه

 . املطلب الثالث: ُخلق املسلم مع ذوي الرحم

 .املطلب الرابع: ُخلق املسلم مع جاره    

. املطلب اخلامس: خلق املسلم يف املعامالت املالية
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 املبحث الثاين: ُخلق املسلم يف املعامالت: 

 : املطلب األول: ُخلق املسلم مع أهل بيته

وقد كان النيب  ، إن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خري الناس يف تعامله مع أهل بيته "
، ملا يعلمه من حاهلم اليت ال يقدر على يكرر وصيته ابلنساء يف خطبة حجة الوداع

 .  َتملها بعض الرجال

والتلطف هلم   حيحفالرجل مسؤول عن تعليم أهل بيته وارشادهم وتوجيههم التوجيه الص
 والتبسم هلم ومعرفة احتياجاهتم وتربيتهم الرتبية السليمة  

 (1) " .لطف ابلقولوَتمل األذى وحسن املعاشرة والتوإدخال الفرح والسرور عليهم 

 املطلب الثاين: ُخلق املسلم مع والديه:

هللا للوالدين بر الوالدين هو اإلحسان إليهما، وطاعتهما، وفعل اخلريات هلما، وقد جعل 
منزلة عظيمة ال تعدهلا منزلة، فجعل برمها واإلحسان إليهما والعمل على رضامها فرض 

وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه   )نه: عظيم، وذكره بعد األمر بعبادته، فقال جلَّ شأ 
 (2) (  وابلوالدين إحسانً 

يدعو هلما ابلرمحة واملغفرة، وينَ فِ َذ  املسلم يرب والديه يف حياهتما، ويربمها بعد موهتما؛ أبن و 
 .عهدمها، ويكرَم أصدقاءمها 

فقد كان عبدهللا بن عون تناديه أمه فأجاهبا فارتفع صوته فوق  ولنا يف السلف قدوة ، "
 (3) ". صوهتا فأعتق رقبتني 

 
 . 59كيف عاملهم صلى هللا عليه وسلم، للمؤلف المنجد، ص  )1(
 . 36  يةاآل ، سورة النساء  )2(
   . 110/ص 2ج صفوة الصفوة ، للمؤلف ابن الجوزي ،  )3(
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اً ، كان يقول اللهم اغفر نيفة وانتفع به جدحوهذا أبو يوسف الفقيه تتلمذ على يد أِب "
كان يقبل رأس أمه وكان ال ُيشي فوق ظهر    ألبوي وألِب حنيفة ، وهذا طلق بن حبيب

 (1) "البيت وأمه َتته إجالالً هلا .

 املطلب الثالث: ُخلق املسلم مع ذوي الرحم:  

لتألف القلوب وُيلكها  مما أدب هللا به رسوله أن يتحلى خبلق التواضع وخفض اجلناح 
توجه له ، وأي  وأن يدفع أي إساءة ، والبعد عن مظاهر الكرب واالستعالء ابحملبة ، 

 ( 2).معاملة يقابل هبا ، وأي خصلة تسوؤه ابليت هي أحسن

من مل  ابالهتمام أبمورهم والسعي يف تزويجذا ينبغي اإلحسان إىل األقارب وذوي الرحم ول
 ، والدعاء هلم ,، واحلزن ملن يصيبه مكروه منهم ، ومشاركتهم أفراحهم يتزوج منهم 

على الطاعات ونفعهم مبا ُيكن وحثهم  األقارب  زايرة ونرى أيضاً من صور اإلحسان 
 . وتشجيعهم على التزود من اخلريات 

 

 : املطلب الرابع: ُخلق املسلم مع جاره      

وكان صلى هللا  استفاضت النصوص يف بيان رعاية حقوق اجلار والوصاية به وصيانة عرضه "
( 3) "  عليه وسلم نعم اجلار قوال وفعال وامتثاال ألمر هللا تعاىل حني قرن حق اجلار حبقه سبحانه

ًئا)يف قوله تعاىل :  َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًن َوِبِذي اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمٰى     َواْعُبُدوا اَّللََّ َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشي ْ
 ( 4) َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََبٰ َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب اِبجْلَنِب(

 
 . 87للمؤلف الحافظ الطرطوشي ، ص  ، بر الوالدين   )1(
 . 754األخالق اإلسالمية وأسسها ، للمؤلف عبدالرحمن الميداني ، ص  انظر  )2(
 . 165ص كيف عاملهم صلى هللا عليه وسلم ، للمؤلف المنجد ،   )3(
 . 104  يةاآل سورة النساء ،  )4(
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فحفظ اجلار من كمال اإلُيان ، وكان أهل اجلاهلية ُيافظون عليه وُيصل امتثال الوصية به  "
وتفقد حسان إليه حبسب الطاقة ، كاهلدية والسالم ، وطالقة الوجه ، إلضروب اإبيصال 

حاله ومعاونته فيما ُيتاج إليه وكف أسباب األذى عنه على اختالف أنواعه حسية كانت أو  
 ( 1)  "معنوية.

 

 :: خلق املسلم يف املعامالت املاليةاخلامساملطلب 

على الشح واإلمساك ، ولذلك حبب  ضيع اإلسالم دين يقوم على البذل واإلنفاق، وي"
إىل دواعي اإلحسان ووجوه  ة إىل بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم ندية مسارع

 (2) " .الرب

 لكن اإلنسان جمبول على حب املال واحلرص على اقتنائه، يضرب يف مناكب األرض "

اإلسالم هذا  وعد   ما دعته نفسه لإلنفاق بسعة،يف األرض مجيعا،  أنه أويت ماولو 
واآلخرة ال   ، وبنيَّ أن الفوز خبريي الدنيامن النزعات اليت جيب أن ُُتاصم الشعور

"  .والسخاء حىت يعودها على التكرميف نفسه  ُيرزه إال من جنح يف قمع دوافع البخل
(3 )

 
 . 170، ص  كيف عاملهم صلى هللا عليه وسلم ، للمؤلف المنجد  )1(
 . 116خلق المسلم ، للمؤلف محمد الغزالي ص  )2(
 . 121ص المرجع السابق  )3(
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 الثالث: ُخلق املسلم يف العادات: املبحث 

 وفيه مثانية مطالب: 

 . املطلب األول: ُخلق املسلم يف اللباس

 .املطلب الثاين: ُخلق املسلم يف املشي

 . والسكوت  الكالماملطلب الثالث: ُخلق املسلم يف 

 .املطلب الرابع: ُخلق املسلم يف األكل

 . النظافة وقضاء احلاجةاملطلب اخلامس: ُخلق املسلم يف 
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 املبحث الثالث: ُخلق املسلم يف العادات: 

 املطلب األول: ُخلق املسلم يف اللباس: 

على املسلم يف كل ساعة من عمره أن يسعى حنو الكمال وأن ُيث إىل االرتقاء املادي  "
 .والنفسي والنقاء البدين 

وقد أوصى اإلسالم ان يكون املرء حسن املنظر كرمي اهليئة وقد أحلق هذا اخللق آبداب 
 الصالة 

 (1)  بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد(  )اي :قال تعاىل

كزهده يف الطعام. أعطته امرأة يوما ثواب  اللباس  وقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم زهده يف 
إليه أحدهم ما يصلح كفنا مليت فأعطاه الثوب. وكان معروف كان يف حاجة إليه، فطلب 

 ثيابه القميص والكساء، وكان من صوف أو قطن أو تيل.

وال مانع من التجمل يف اللباس ولكن حذاِر أن يصل إىل اخليالء وقد نرى أنه استحدثت 
  للنساءكثرية ، مظاهر كثرية يف األزايء تدل على اخليالء والتفاخر، وما يُبذل فيها من أموال  

 (2)  " والرجال على حٍد سواء.

 املطلب الثاين: ُخلق املسلم يف املشي:

: وأمرن هللا تعاىل بذلك يف املشي أمر نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ابالقتصاد والتواضع،  "
 (4)  "( 3)َفُخوٍر، َواْقِصْد يف َمْشِيَك{}َوال مَتِْش يف اأَلْرِض َمَرحاً ِإنَّ اَّللََّ ال ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍل 

 
   . 31ية  ، اآل سورة األعراف  )1(
حياة محمد صلى   ، 739األخالق اإلسالمية وأسسها ، للمؤلف عبدالرحمن الميداني ص راجع  )2(

 . 156، خلق المسلم ، للمؤلف محمد الغزالي ص  153هللا عليه وسلم ، للمؤلف محمد هيكل ص 

   .18 اآلية ، سورة لقمان  )3(
 . 77ص ،  مقداد محمد علي ، للمؤلف علم االخالق اإلسالمية  )4(
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على من عرفت وعلى من    –َتية اإلسالم    -ومن آداب الطريق اليت افتقدنها إلقاء الس الم  "
لم: "أيُّ اإلسالِم خرٌي ؟  مل تعرف؛ فقد روى البخاري أن رجالً سأل النيبَّ صلى هللا عليه وس

 ( 1) السالَم ، على من َعَرفَت ، وعلى من مل َتعِرْف"قال: ُتطِعُم الطعاَم ، وَتقرَأُ 

؛ فإذا  ابحلكمة واملوعظة احلسنة فهو للمسلم شعار  وال تنَس األمر ابملعروف والنهي عن املنكر
رأيت طفاًل يعذب حيواًن، فأوصه أن يكون ابحليوان رفيًقا، وإذا الحظت أن البائع مل جيعل  

 الوزن صحيًحا، فذك ره أن هذا يكون تطفيًفا، وهكذا  " ) 2(

 

 :الكالماملطلب الثالث: ُخلق املسلم يف 

كالم الصادر عن اإلنسان م، وأسلوب أدائه، ألن الالية كبرية، مبوضوع الكاعين اإلسالم عن"
 يشري إىل حقيقة عقله وطبيعة ُخلقه.

فيبصر نفسه ويرتب  ، تح إىل الصما ت واملرء حني يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع أعماله ُي
 . ذهنه، فاإلسالم يُعد الصمت وسيلة نجحة من وسائل الرتبية املهذبة

ندم  إن اللسان حبل ُمرخى يف يد الشيطان يصرف صاحبه كيف شاء فإذا مل ُيلك أمره أجل 
  (3) "على ذلك 

الكالم، عتنت الشريعة اإلسالمية ابألدب، فأمرت حبفظ اللسان ولزوم الصمت ولني وقد ا"
، فمن أدب الكالم واحملادثة:   وخلطورة اللسان فقد ركزت الشريعة على آداب الكالم واحملادثة

خفض الصوت، قال هللا تعاىل يف وصية لقمان البنه: }َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر 

 
( ،  إطعام الطعام من اإلسالم( ، باب )اإليماناالمام البخاري في صحيحه في كتاب ) رواه )1(

 . 12ص / 1، ج  (12الحديث رقم ) 
، هيلة الجابري ، بحث علمي منشور في تاريخ  سلوك المسلم أثناء المشي في الطريق  )2(

  عبر الرابط هـ 1439/ 7/ 12
dQcWMITb6/#ixzz126497/0https://www.alukah.net/sharia/ 

   . 76ص خلق المسلم ، للمؤلف محمد الغزالي،  )3(
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عن الثرثرة والتشدق  وكذلك ينبغي أن يكون املتكلم بعيداً ،  (1) اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمرِي{
وتكلف الفصاحة ، ومن مجلة اآلداب اإلنصات، وخصوصاً عندما يكون الشخص اآلخر 

وكذلك اإلقبال على املتحدث ابلوجه ، وعدم مقاطعة حديث الناس، فإذا  ،  يقرأ كالم هللا
 ( 2) ." دخلت على أنس يتكلمون فال تقطع حديثهم، فإن قطع احلديث ُمالف لألدب 

وقد ورد يف القرآن الكرمي بني فريضتني من فرائض ن اللغو من أركان الفالح والبعد ع"
أفلح املؤمنون * الذين هم يف صالهتم خاشعون * والذين  اإلسالم احملكمة قال تعاىل : ) قد 

 (4)  " (3) اة فاعلون (هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزك

 : املطلب الرابع: ُخلق املسلم يف األكل

  ،واألكل ابليمني واجب، واليمني مفضلة على أية حال، التسمية سبب يف بركة الطعامإن "
والنيب صلى هللا عليه وسلم ما عاب طعاماً قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، من جهة أن  

ال أن داب اآلومن ب، الطعام مباح لكن هو ال يشتهيه، إذا كان حراماً هذا البد أن يعا
م، إال اذا استأذن  بتمرة عند األكل لئال جيحف برفقته، ما داموا جمتمعني على الطعايقرن مترة 
  (5) " .صاحبه

  كذلك جيب علينا أن نشكر نعمة هللا وال نكفرها، وأن هذا الطعام نعمة من هللا ال نكفرها،
َكاَن ِإَذا أََوى ِإىَل ِفرَاِشِه  َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  عن جاء يف احلديث 

 (6)  ، َوَسَقاَن ، وََكَفاَن ، َوآَواَن َفَكْم ممَّْن اَل َكايفَ َلُه ، َواَل ُمْؤِويَ َأْطَعَمَنا قَاَل: احْلَْمُد َّلِلِ الَِّذي 
 " (7 ) 

 
 . 19سورة لقمان ، اآلية   )1(
 . 16- 15-14،ص  16سلسلة اآلداب ، لمحمد المنجد ، ج )2(
 . 4-  3- 2-  1  اآليات  سورة المؤمنون ، )3(
 . 79ص  -87ص  - 77انظر خلق المسلم ، للمؤلف محمد الغزالي ، ص  )4(
 . 17/ص 9سلسلة اآلداب، محمد المنجد ، ج  )5(
يقول عند النوم( ، الحديث    ماأخرجه مسلم ، في كتاب )الدعاء والتوبة واالستغفار( ، باب ) )6(

 . 8/79( ،ج2715)
 . 28ص -27ص -26/ص 9جسلسلة اآلداب ، محمد المنجد ،  انظر  )7(
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 : ُخلق املسلم يف النظافة وقضاء احلاجة: اخلامساملطلب 

كرم اإلسالم البدن، فجعل طهارته التامة أساساً البد منه لكل صالة وجعل الصالة الواجبة  "
جسمه كله غسالً جيداً يف أحيان كثرية  مخس مرات يف اليوم، وكلف املسلم أن يغسل 

أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا  )اي ، وتلك الطهارة الكاملة قال تعاىل : تالبسه
 ( 1) (وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني وجوهكم 

 ( 2) (قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

واألطعمة ذات الروائح النفاذة واآلاثر الغليظة كاللحم والسمك وغريها جيب أن يشتد حذر  
وضرورة حلفظ الكرامة اخلاصة   إمهاهلا، والتنظف منها ضرورة حلفظ الصحة،اإلنسان من 

 (3)."واآلداب العامة

أن ال يرفع ثوبه إال   اجللوس ، وعدم االستنجاء ابليمني ، ومن اآلداب عند قضاء احلاجة "
أال يسلم على من يقضي حاجته،  و  ، وأن يسترت عن أعني الناس  بعد أن يدنو من األرض، 

وال يطيل ، أن يلبس حذاءه لئال تتنجس رجاله ، و وال يرد السالم وهو يف مكان قضاء احلاجة
( 4) " أكثر من قدر احلاجة؛ ألن ذلك يضرهاملقام 

 
 . 6سورة المائدة ، اآلية   )1(
 . 31/ص 3في كتاب )الصوم( ، باب )السواك الرطب واليابس( ، ج  ،أخرجه البخاري )2(
 . 156المرجع السابق، ص  (3)
   .14- 13- 12- 11-10، ص 13سلسلة اآلداب ، للمؤلف المنجد ، ج )4(
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 اخلامتة 
ال  احلمد اعداد  هلل  لنا  يسر  األنبياء  ذي  أشرف  على  والسالم  والصالة  البحث  هذا 

 . حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واملرسلني

 النتائج العلمية: أبرز 

تصدر هبا عن النفس األفعال بسهولة من غري تقد م فكر وروية  ملكة  أن اخلُلق .1
 .وتكل ف

 . إظهار غاية الت ذل ل واالفتقار إىل هللا واالستكانة لهللدعاء آداب من أمهها  .2
 والتخلص من الكرب، واحلصول على األجر.يف بذل السالم نشر احملبة،   .3
فالبد من جماهدة نفسه على  اإلنسان جمبول على حب املال واحلرص على اقتنائه، .4

 البذل واإلنفاق يف الوجوه املشروعة.
حب  احلذر من اخليالء يف اللباس، ال سيما يف هذا الزمان مع كثرة الرتف والغىن و  .5

 . الظهور أمام الناس
 . شعار املؤمن ابحلكمة واملوعظة احلسنة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .6

 

 التوصيات واملقرتحات:

حىت حبني اخللق يف كافة أحواله إعالم املسلم أنه ال بد أن يكون قدوة يف نفسه  .1
 . ئل اإلعالم، عن طريق اخلطب، ووسايستطيع أن يصلح جمتمعه

على االطالع   األفراداهليئات واملراكز واملساجد وحنوها من اجلهات املسؤولة  حث .2
. فيها ات ، وإقامة املسابقهلدي النبوي اباخلاصة  قراءة الكتب و 
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فهرس املصادر واملراجع
: أوال: الكتب 

. القرآن الكرمي -1
.األخالق اإلسالمية وأسسها -2

، دار القلم، دمشق.ه 1420عام اخلامسة ، ط عبدالرمحن حنبكة امليداين /أتليف  

.التعريفات -3

ودار الكتاب ، دار الكتاب املصري ه 1411أتليف/ علي بن حممد اجلرجاين، ط األوىل 
 اللبناين.

.حياة حممد صلى هللا عليه وسلم -4

–دار املعارف  بدون ذكر اتريخ النشر، الرابعة عشر، ط هيكل، حممد حسني /أتليف  
 القاهرة. 

. خلق املسلم -5

، دار الراين للرتاث، القاهرة. ه 1408، ط األوىل أتليف/ حممد الغزايل

.زاد املعاد يف هدي خري العباد -6

، ه 1401وعبدالقادر األرنؤوط، ط الثانية أتليف/ ابن قيم اجلوزية، َتقيق: شعيب األرنؤوط 
 مؤسسة الرسالة، بريوت. 

سنن ابن ماجه. -7

،  ، بدون ذكر اتريخ الطبعة ورقمهاحممد فؤاد عبدالباقي ، َتقيق:أتليف حممد بن يزيد القزويين
 فيصل احلليب.  -دار إحياء الكتب العربية
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 . سنن النسائي -8

 بريوت. –ط دار إحياء الرتاث العرِب  ،أمحد بن شعيب النسائي / أتليف

  .صحيح البخاري -9

،  الناصر نصر بن زهري حممد ، َتقيق:اجلعفي البخاري  عبدهللا أبو إَساعيل بن حممد /أتليف
 القاهرة. ، ، دار طوق النجاةه 1422 األوىل، ط

   .صحيح مسلم -10

  الرتاث  إحياء دار ط ،َتقيق حممد عبدالباقيالقشريي النيسابوري، مسلم بن احلجاج 
 .بريوت  – العرِب

   .فوة الصفوةص -11

ه ، دار احلديث، القاهرة، 1412ط  ، مجال الدين أبو الفرج اجلوزي، َتقيق: أمحد علي
 . مصر

  .علم األخالق اإلسالمية -12

 .دار عامل الكتب للطباعة والنشر، الرايضه   1413 األوىل طمقداد ايجلن حممد علي، 

   .القاموس احمليط -13

مؤسسة َتقيق: مكتب َتقيق الرتاث أتليف/ جمد الدين أبو طاهر حممد الفريوزاابدي،  
 . لبنان  – مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  ،ه 1426الرسالة، ط الثامنة 

   .فنوناصطالحات ال كشاف -14

ط  دار اخلالفة العلمية، مطبعة إقدام، ه ،  1317عام حممد علي التهانوي، ط أتليف/ 
 القاهرة. –مكتبة النهضة املصرية 
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 كنز العمال. -15

الشاذيل اهلندي، َتقيق: بكري حياين، ط اخلامسة أتليف/ عالء الدين علي حسام 
 .وت بري  –ة  مؤسسة الرساله ، 1401

 . كيف عاملهم صلى هللا عليه وسلم -16

 الرايض.  –م، جمموعة زاد 2015 -ه   1436ط الثانية  أتليف/ حممد بن صاحل املنجد،

 . لسان العرب -17

ه ، دار إحياء  1419الثالثة أتليف أِب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، ط 
  .بريوت  –الرتاث العرِب 

 زوائد ومنبع الفوائد.جممع ال -18

َتقيق: حسام الدين  ،أبو احلسن نور الدين علي بن أِب بكر بن سليمان اهليثمي  أتليف/ 
   .سي، القاهرةد، مكتبة القم 1994ه ،  1414طالقدسي 

 املستدرك على الصحيحني. -19

،  عبدهللا بن حممد الطهماين النيسابوري، َتقيق: مصطفى عبدالقادر عطاحممد بن أتليف/ 
 بريوت. -ه ، دار الكتب العلمية1411ط األوىل 

   .عجم مقاييس اللغةم -20

- ه 1411عام  أتليف/ أِب احلسني أمحد بن فارس، َتقيق: عبدالسالم هارون، ط األوىل
 .م، بدون ذكر الناشر1990

 . صلى هللا عليه وسلم رسول لوسائل الوصول إىل مشائل ا -21

 جدة.  –  دار املنهاج ،ه1425، ط الثانية النبهاين يوسف بن إَساعيل بن يوسف أتليف/ 
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 اثنيا: املواقع اإللكرتونية: 

 . سلسلة االداب -1

الرقائق واآلداب واألذكار،  ، مفرغ يف املكتبة الشاملة درس صويت، حممد صاحل املنجد
 http://www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية 

 .املسلم أثناء املشي يف الطريقسلوك   -2

 ، شبكة األلوكة ، اآلداب واألخالق ه 12/7/1439هبة اجلابري،
https://www.alukah.net/sharia/0/126497#ixzz/6dQcWMITb 

 فضل يوم اجلمعة. -3

ه  ، الصالة وما يتعلق هبا، شبكة األلوكة  10/2/1436عبدهللا صاحل القصري، 
https://www.alukah.net/sharia/0/79279#ixzz/6eRAKljex 
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 فهرس املوضوعات                              

 

 رقم الصفحة                                           املوضوع                       

 1                                             املقدمة                  

 1............      ...........................أمهية البحث وأسباب اختياره 

 1   ....    .... ...........................................أهداف البحث 

 2      .... خطة البحث ................................................. 

 4      ... .................منهج البحث ................................

 5                                         التمهيد                                

 5     ..... . تعريف األخالق لغة .........................................

 5     ......تعريف األخالق اصطالحاً ...................................

 6     .................................................. لسنة لغة تعريف ا

 6      . .....تعريف السنة اصطالحاً .....................................

 األول املبحث                          

 7                                   العبادات يف  املسلم خلق                  

   7    .................خلق املسلم يف الدعاء ................املطلب األول: 

 8   ... ..........  .املطلب الثاين: خلق املسلم يف قراءة القران .............. 

     9.   ............ ........ واالستئذاناملطلب الثالث: خلق املسلم يف السالم 
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 املوضوع                                                                       رقم الصفحة 

 10.....   ..........املطلب الرابع: خلق املسلم يف احملافظة على السنن الرواتب .....

 10.       .. ..........................املطلب اخلامس: خلق املسلم يف يوم اجلمعة 

 املبحث الثاين 

 12                           خلق املسلم يف املعامالت                             

 12املطلب األول: خلق املسلم مع أهل ببته .................................      

 12املطلب الثاين: خلق املسلم مع والديه ....................................      

 13    املطلب الثالث: خلق املسلم مع ذوي الرحم ..............................   

 13جاره .....................................      املطلب الرابع: خلق املسلم مع 

    14ة .........................       يق املسلم يف املعامالت املالاملطلب اخلامس: خل 

 املبحث الثالث 

   15                             خلق املسلم يف العادات                             

 15..........      . املطلب األول: خلق املسلم يف اللباس ..........................

 15......       . شي ..............................املطلب الثاين: خلق املسلم يف امل

 16    .....    . املطلب الثالث: خلق املسلم يف الكالم .............................

 17....       .................................كل املطلب الرابع: خلق املسلم يف األ

 18......       . املطلب اخلامس: خلق املسلم يف النظافة وقضاء احلاجة ..............
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 الصفحة املوضوع                                                                       رقم

 19                                     اخلامتة                                        

 19....      ....النتائج العلمية إلعداد البحث ...................................

 19التوصيات واملقرتحات ..................................................      

 20                                 فهرس املصادر واملراجع                       

 20أوال: الكتب ...........................................................     

 23اثنياً: املواقع اإللكرتونية .................................................     

 24                                   فهرس املوضوعات                          
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