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املقصد الثاين من   عاشور  ابن  عدها  الكرمي هتذيب األخالق، ولذا  القرآن  إن من أهم ما دعي له 
. فقد أثىن هللا تعاىل يف كتابه الكرمي على من زكى نفسه وأصلحها مبكارم األخالق 1مقاصد القرآن الكرمي 

اَها( تعاىل  قالحيث  وحماسنها يف مواضع عدة،   اَها* َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ . كما أثىن على  2: )َقْد أَفْ َلَح َمن زَكَّ
َعِظيٍم( ُخُلٍق  لََعَلٰى  )َوإِنََّك  قوله:  يف  اخللق  حبسن  الكرمي  ليتمم  3نبيه  بُعث  أنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  وبني   .

. وغري هذه األدلة هناك الكثري ما حتدث  4: )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق( يف حديثهمكارم األخالق  
عن األخالق. وهذا يدل على أن من أهم ما يدعو له ديننا احلنيف حسن اخللق، الذي به تسمو النفوس  
ويرتابط به افراد اجملتمع املسلم. كما أن ذوي األخالق احلسنة يعيشون سعداء، فهم يستمتعون حبب الناس  

ا من مقّصر يف العبادة، ولكن تبدو عليه عالمات الرضى وحب هللا وُُيتم  وتوفيق هللا عز وجل هلم. وكم رأين
له حُبسن اخلامتة حلسن خلقه. وهتذيب األخالق يكون ابلتحلي ابلصفات احلميدة واألعمال الصاحلة. وقد  

:  تعاىل يف قولهبينت اآلية الكرمية يف سورة األحزاب مجلة من الصفات اليت جيب أن يتحلى هبا املسلمني،  
َوال َوالصَّاِدِقنَي  َواْلَقانَِتاِت  َواْلَقانِِتنَي  َواْلُمْؤِمَناِت  َواْلُمْؤِمِننَي  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمنَي  َوالصَّاِبرِيَن  )ِإنَّ  صَّاِدقَاِت 

َوالصَّائِِمنيَ  قَاِت  َواْلُمَتَصدِّ ِقنَي  َواْلُمَتَصدِّ َواخْلَاِشَعاِت  َواخْلَاِشِعنَي  فُ ُروَجُهْم  َوالصَّاِبرَاِت  َواحْلَاِفِظنَي  َوالصَّائَِماِت   
َعِظيًما( ُ هَلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا  اِكرَاِت َأَعدَّ اَّللَّ اِكرِيَن اَّللََّ َكِثريًا َوالذَّ احلميدة حمبة  5َواحْلَاِفظَاِت َوالذَّ الصفات  . ومن 

سوا مما  إليه  أحب  ورسوله  هللا  يكون  وأن  وسلم  عليه  هللا  صلى  ِإن ُكنُتْم الرسول  )ُقْل  تعاىل:  هللا  قال  مها. 
ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم(  ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ذُنُوَبُكْم َوٱَّللَّ . وعندما يصل العبد ملنزلة حمبة هللا، 6حتُِبُّوَن ٱَّللََّ فَٱتَِّبُعوِِن ُُيِْبْبُكُم ٱَّللَّ

 
 . ٣٨، صفحة ١مقدمة التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، جزء  1
 .٩سورة الشمس، آية  2
 .٤سورة القلم، اآلية  3
فتاوى بن ابز، جزء  ٤٥صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة    4 ، ٩، صفحة  ١٨، وجممع الزوائد، جزء  ١٨٤، خمتصر املقاصد  ٢١٥، صفحة  ٢، جمموع 

 . ٣٠٥لطائف املعارف 
 . ٣٥سورة األحزاب، آية  5
 ٣١سورة آل عمران، آية  6
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ألنس ابهلل ولو كان وحيدا وبعيدا  يكون إميانه وصل لدرجة عالية من الرفعة، ويتذوق فيها حالة اإلميان وا
عن الناس. ويرق قلبه ويصبح رحيما خبلق هللا لعلمه أهنم مملوكني حلبيبه فيحسن إليهم ويرمحهم، وذلك من  

 أعلى منازل اإلميان. 

 أمثلة للصفات واألعمال احلسنة: 

 َمْت لَِغٍد َوات َُّقوا اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َخِبرٌي  : قال تعاىل: )ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َولْتَ تقوى هللا ا َقدَّ نظُْر نَ ْفٌس مَّ
 .7مبَا تَ ْعَمُلوَن( 

 8: قال تعاىل: )فَ ْليُ َؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن أََمانَ َتُه َولْيَ تَِّق اَّللََّ رَبَُّه(األمانة. 
 الناس عن  والعفو  الغيظ،  اْلَغيْ كظم  )َواْلَكاِظِمنَي  تعاىل:  قال  بُّ  :  ُيُِ  ُ َواَّللَّ النَّاِس  َعِن  َواْلَعاِفنَي  َظ 

 .9اْلُمْحِسِننَي(
 10: قال هللا تعاىل: )ُخِذ ٱْلَعْفَو َوأُْمْر بِٱْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن ٱلَِْٰهِلنَي( التسامح واإلعراض عن اجلاهلني  . 
 11َتنْيِ ُيب ُُّهما هللاُ: احلِْلُم واألانُة( : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ِإنَّ فيَك خلََْصلَ احللم واألانة. 
 رَبَُّكْم  اإلحسان والصرب ات َُّقوا  آَمُنوا  )ُقْل ََي ِعَباِد الَِّذيَن  قال تعاىل:  نْ َيا    ۚ  :  ِذِه الدُّ يف هَٰ لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا 

َا يُ َوَّفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم بَِغرْيِ ِحَساٍب(  ۚ  َوارض اَّللَِّ َواِسَعٌة    ۚ  َحَسَنٌة   . وبني صلى هللا عليه وسلم  12ِإمنَّ
 .  13معىن اإلحسان بقوله: )أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك( 

 
 . ١٨سورة احلشر، آية  7
 . ٢٨٣سورة البقرة، آية  8
 . ٦عمران، آية سورة آل  9

 ١٩٩سورة األعراف، آية  10
 .٤٥٦صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد،  11
 . ١٠سورة الزمر، آية  12
ه (، سنن الرتمذي، الطبعة األوىل، حققه أبو عيسى حممد انصر الدين األلباين،   ٢٧٩الرتمذي؛ حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي )ت  13

واإلسالم،  ١٩٩٨املعارف، ) مكتبة   م(، أبواب اإلميان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء يف وصف جربيل للنيب صلى هللا عليه وسلم اإلميان 
 .٢٦١٠حديث رقم 
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 فقد ُروي عن أب هريرة عن النيب صلى  إكرام الضيف واجلار، والكلمة الطيبة وحسن معاملة الناس :
عليه وسلم أنه قال: )من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت، ومن كان يؤمن ابهلل    هللا

 .  14واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه(
 تعاىل:  : قال  اإلحسان إىل الوالدين واألقربني، واليتامى واملساكني واجلار، وصلة األرحام وتوحيد هللا

ًئا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلُقْرََبٰ َوالْيَ َتاَمٰى َواْلَمسَ  اِكنِي َواْلَاِر ِذي اْلُقْرََبٰ  )َواْعُبُدوا اَّللََّ َوََل ُتْشرُِكوا بِِه َشي ْ
أمَْيَانُكُ  َمَلَكْت  َوَما  ِبيِل  السَّ َواْبِن  اِبْلَنِب  َوالصَّاِحِب  اْلُُنِب  خُمَْتاًَل  َواْلَاِر  َمن َكاَن  بُّ  ُيُِ ََل  اَّللََّ  ِإنَّ  ْم 

 .15َفُخورًا( 
 املصائب على  لََعلَُّكْم    :الصرب  ٱَّللََّ  َوٱت َُّقواْ  َورَاِبطُواْ  َوَصاِبُرواْ  ٱْصربُواْ  ءَاَمُنواْ  ٱلَِّذيَن  َي َُّها  )َيَٰ تعاىل:  قال 

 .16تُ ْفِلُحوَن( 
 وسلم:  اإلحسان إىل النساء عليه  هللا  صلى  قال  جاره  :  يؤذي  فال  اآلخر  واليوم  ابهلل  يؤمن  )من كان 

واستوصوا ابلنساء خريا، فإهنن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه  
 .17كسرته، وإن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا ابلنساء خريا( 

 ٌة  قال    :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اخلري واىل اإلسالم نُكْم أُمَّ )َولَْتُكن مِّ تعاىل: 
َهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِر َوأُْولَِٰئَك ُهُم ٱْلُمْفِلُحوَن(   .18َيْدُعوَن إىل ٱخلَْرْيِ َوََيُْمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 قال تعاىل: )ادُْع ِإىَلٰ َسِبيِل رَبَِّك اِبحلِْْكَمِة    :الدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة وحسن اخلطاب
َوُهَو َأْعَلُم   ۚ  ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه  ۚ  َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن   ۚ  َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة 

 اِبْلُمْهَتِديَن(. 

 
، صفحة  ١اإلميان، جزء    أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب احلث على إكرام الار والضيف ولزوم الصمت إَل من اخلري وكون ذلك كله من 14

. وأخرجه البخاري يف صحيحه )بنفس املعىن مع التقدمي والتأخري يف اَللفاظ(، كتاب األدب، ابب من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال  ٤٧، حديث رقم ٤٩
 .٦٠١٨، حديث رقم ١١، صفحة ٨يؤذ جاره، جزء 

 . ٣٦سورة النساء، آية  15
 . ٢٠٠سورة آل عمران، آية  16
 .٤٨٩٠، حديث رقم ١٩٨٧، صفحة ٥ه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة، كتاب النكاح، ابب: الوصاة ابلنساء، جزء أخرج 17
 . ١٠٤سورة آل عمران، آية  18
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 لْ :  التوكل على هللا )َوتَ وَكَّ تعاىل:  حِبَْمِدهِ   قال  َوَسبِّْح  مَيُوُت  ََل  ٱلَِّذى  ٱحلَْىِّ  بِهِ   ۚ    ۦ َعَلى  ِبُذنُوِب   ۦ وََكَفٰى 
 .19َخِبريًا(  ۦ ِعَباِدهِ 

 ْثِْ َواْلُعْدَواِن(   :التعاون على الرب والتقوى  .20قال تعاىل: )َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوٰى َوََل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ
 ُهْم َوََل حَتَْزْن  القناعة وخفض اجلناح للمؤمنني نَ ْيَك إىل َما َمت َّْعَنا بِِه أَْزَواًجا ِمن ْ نَّ َعي ْ : قال تعاىل: )ََل مَتُدَّ

 .  21َعَلْيِهْم َواْخِفْض َجَناَحَك لِْلُمْؤِمِننَي(
 َك لِلنَّاِس َوََل عدم الكرب والفخر واخليالء ِإنَّ اَّللََّ    ۚ   مَتِْش يف اَْلرض َمَرًحا  : قال تعاىل: )َوََل ُتَصعِّْر َخدَّ

بُّ ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر(   .22ََل ُيُِ
 قال صلى هللا عليه وسلم: )من نفس عن  سرت املسلمني، وعوهنم، وتنفيس كرهبم، والتيسري عليهم :

هللا  مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر  
عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلما، سرته هللا يف الدنيا واآلخرة، وهللا يف عون العبد ما كان العبد  

 . 23يف عون أخيه( 
 قال صلى هللا عليه وسلم: )من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من اخلري  الرفق وحسن اخللق :

أثقل اخلري.  من  حظه  حرم  فقد  الرفق؛  من  حظه  حرم  حسن    ومن  القيامة  يوم  املؤمن  ميزان  يف  شيء 
 .24اخللق، وإن هللا ليبغض الفاحش البذيء( 

 إَل  احلياء وترك الفحش يف القول والفعل شيء  يف  الفحش  )ما كان  وسلم:  عليه  هللا  صلى  قال   :
 .25شانه، وما كان احلياء يف شيء إَل زانه( 

 
 .٥٨سورة الفرقان، آية  19
 . ٢سورة املائدة، اآلية  20
 . ٨٨سورة احلجر، آية  21
 . ١٨سورة لقمان، آية  22
هريرة، كتاب   23 أيب  عن  مسلم  جزء  أخرجه  الذكر،  وعلى  القرآن،  تالوة  على  اَلجتماع  فضل  ابب  واَلستغفار،  والتوبة  والدعاء  صفحة  ٤الذكر   ،٢٠٧٤  ،

 .٢٦٩٩حديث رقم 
د )٢٠١٣(، وأخرجه الرتمذي )٣٦١صححه األلباين يف صحيح األدب املفرد ) 24  ( واللفظ له ٤٦٤( خمتصرا، والبخاري يف األدب املفرد )٢٧٥٥٣(، وأمح
الرت   25 )أخرجه  )١٩٧٤مذي  ماجه  وابن  له،  واللفظ   )٤١٨٥( وأمحد   ،)١٢٦٨٩( مالك  بن  أنس  الرتغيب عن  يف صحيح  األلباين  وصححه   ،)٢٦٣٥ .)

 -ه   ١٤٢١اململكة العربية السعودية،  -األلباين، حممد انصر الدين، صحيح الرتغيب والرتهيب، نشر مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، الرَيض 
 م.  ٢٠٠٠
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 وقدره هللا  بقضاء  َمْولََٰنا  اإلميان  ُهَو  لََنا   ُ ٱَّللَّ َما َكَتَب  ِإَلَّ  ُيِصيبَ َنا  لَّن  )ُقل  ِل    ۚ  :  فَ ْليَ تَ وَكَّ ٱَّللَِّ  َوَعَلى 
 . وهناك الكثري غريها من الصفات احلميدة اليت دعا هلا ديننا احلنيف.26ٱْلُمْؤِمُنوَن( 

 إَيكم واللوس على  : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )البصر، وكف األذى، ورد السالم غض
الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إمنا هي جمالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إَل اجملالس، فأعطوا الطريق  

قال الطريق؟  حق  وما  قالوا:  وهني   غض :حقها،  ابملعروف،  وأمر  السالم،  ورد  األذى،  وكف  البصر، 
ابألخالق واألفعال احلميدة، وهي النهي عن اللوس  . ويف احلديث جمموعة من األوامر  27عن املنكر( 

يف الطرقات، واليت جتلب اإلدمان على النظر احملرم وتتبع عورات الناس مما يثري الشهوات ويفتح أبواب  
غض   وهو  حقها،  الطريق  إعطاء  فيجب  منها  َلبد  لو كان  أنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  وذكر  الشيطان. 

 واألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر.  البصر، وكف األذى، ورد السالم،
   ،اخلشوع يف الصالة، واإلعراض عن اللغو، وإخراج الزكاة، وحفظ الفرج، وحفظ األمانة والعهد

َوالَِّذيَن  واحملافظة على الصالة  * َخاِشُعوَن  َصاَلهِتِْم  يف  ُهْم  الَِّذيَن   * اْلُمْؤِمُنوَن  أَفْ َلَح  )َقْد  تعاىل:  قال   :
ِهْم  ْغِو ُمْعِرُضوَن * َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن*َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن * ِإَلَّ َعَلى أَْزَواجِ ُهْم َعِن اللَّ 

ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي*َفَمِن ابْ تَ َغى َورَاَء َذِلَك فَأُولَ ِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن *   َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمااَنهِتِْم  أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَاهُنُْم فَِإهنَّ
َن اْلِفْرَدْوَس ُهْم  َوَعْهِدِهْم َراُعوَن * َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواهِتِْم ُيَُاِفظُوَن * أُولَ ِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن * الَِّذيَن يَرِثُو 

 .28ِفيَها َخاِلُدوَن( 
 29َخِبريًا(  ۦ ِبُذنُوِب ِعَباِدهِ  ۦ بِهِ  وََكَفىٰ  ۚ   ۦ : قال تعاىل: )َوَسبِّْح حِبَْمِدهِ التسبيح. 
 زاد هللا عبدا بعفو، الصدقة والتواضع صدقة من مال، وما  عليه وسلم: )ما نقصت  صلى هللا  : قال 

 .30إَل عزا، وما تواضع أحد هلل إَل رفعه هللا(

 
 .  ٥١سورة التوبة، آية  26
، حديث  ٣٢، صفحة ٣أخرجه البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري، كتاب املظامل، ابب أفنية الدور واللوس فيها واللوس على الصعدات، جزء  27

 .٢٤٦٥رقم 
 . ١١-١سورة املؤمنون، آية  28
 .٥٨سورة الفرقان، آية  29
 .٢٥٨٨، حديث رقم ٢١، صفحة ٨أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب استحباب العفو والتواضع، جزء  30
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 فوائد هتذيب األخالق وحسن اخللق: 

  َوَأْحِسنُ َواْ ِإنَّ اَّلّلَ ُيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي(.. قال هللا تعاىل: حمبة هللا حسن اخللق سبب يف( 
   يف سبب  اخللق  إميااًن  كمال اإلميانحسن  املؤمنني  )أكمُل  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال   .

 .  31أحسُنهم ُخلًُقا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم(
  اَها( . قال هللا تعاىل: )َقْد أَفْ َلَح َمن زَكَّ الفالحتزكية النفس سبب يف  . 32اَها* َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
   سيكونون احلسنة  األخالق  حيث    أقرب إيل النيبأصحاب  القيامة،  عليه وسلم جملساً يوم  صلى هللا 

قال: )إن من أحبكم إيّل وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا، وإن أبغضكم إيل وأبعدكم 
واملت الثراثرون،  القيامة  يوم  جملسا  الثراثرون  مين  علمنا  قد  هللا!  رسول  َي  قالوا:  واملتفيهقون.  شدقون 

 .33واملتشدقون، فما املتفيهقون؟ قال: املتكربون( 
 إىل  الصدق يهدي إىل الرب، والرب يهدي إىل اجلنة يهدي  الصدق  )إن  وسلم:  عليه  هللا  صلى  قال   .

و  صديقا،  يكتب  حىت  ليصدق  الرجل  وإن  النة،  إىل  يهدي  الرب  وإن  إىل  الرب،  يهدي  الكذب  إن 
 .34الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب حىت يكتب كذااب( 

   يف سبب  الناس  ارمحوا    رمحة هللارمحة  الرمحن،  صلى هللا عليه وسلم: )الرامحون يرمحهم  عز وجل. قال 
 .35من يف اَلرض، يرمحكم من يف السماء( 

 
 .(، وقال حسن صحيح١٩٢٣أخرجه األلباين يف صحيح الرتغيب عن أيب هريرة ) 31
 .٩سورة الشمس، آية  32
 .(، وقال صحيح لغريه٢٨٩٧د هللا )أخرجه األلباين يف صحيح الرتغيب عن جابر بن عب  33
، حديث ٢٩، صفحة ٨أخرجه مسلم يف صحيحه عن عبد هللا ابن مسعود، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، جزء  34

، حديث ٢٥، صفحة ٨نوا مع الصادقني، جزء  . وأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، ابب قول هللا تعاىل َي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكو ٢٦٠٧رقم  
 . ٦٠٩٤رقم 

 .( عن عبد هللا بن عمر٤٨٩٧صححه اَللباين يف ختريج مشكاة املصابيح ) 35
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 الصفات الذميمة: 

هتذيب األخالق يستوجب على املرء ترك الصفات الذميمة، واألفعال السيئة. ومن أمثلة الصفات  
والغدر،  احلسد، واحلقد، والنفاق، والكذب، والكرب، والغرور، والنميمة، والرايء، واجلهل،  الذميمة:  

، وغريها. ومن  انةوالدايثة، والسفور، والبغاء، والتسول، واخليواجلنب، والكسل، والبذاءة، واإلسراف،  
السيئة:   السرقة، وشرب اخلمر، والزان، والكفر، والشرك، والسحر، والتجسس، والتباغض،  األفعال 

وِء ِإَلَّ  والتناحر، وعدم االستنجاء من البول اَرٌة اِبلسُّ ، وغريها. قال تعاىل: )َوَما أُبَرُِّئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّْفَس ألَمَّ
وقال صلى هللا عليه وسلم: )َل حتاسدوا، وَل تناجشوا، وَل تباغضوا،   .36يبِّ َغُفوٌر رَِّحيٌم( َما َرِحَم َريبَِّ ِإنَّ رَ 

وَل تدابروا، وَل يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد هللا إخواان املسلم أخو املسلم، َل يظلمه وَل ُيذله،  
من   امرئ  حبسب  مرات  ثالث  صدره  إىل  ويشري  هاهنا  التقوى  ُيقره  املسلم، كل  وَل  أخاه  ُيقر  أن  الشر 

 .  37املسلم على املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه( 
 

 
~   ~.  ~.  ~.  ~.  ~.  ~.  ~ 

 
  

 
 . ٥٣سورة يوسف، آية  36
. ٢٥٦٤، حديث رقم ١٠، صفحة ٨أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره، جزء  37

م  ، حديث رق ٢١، صفحة ٨وأخرجه البخاري يف صحيحه خمتصرا، كتاب األدب، ابب اهلجرة وقول رسول هللا َل ُيل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث، جزء 
٦٠٧٦  . 
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 املصادر 
 ( التحرير والتنوير)حممد الطاهر بن حممد بن حممد  حترير املعىن السديد وتنوير العقل الديد يف تفسري الكتاب اجمليد ،

 م. ١٩٨٤تونسية للنشر، الدار ال ،عاشورابن  الطاهر
   الطبعة السلطانية،    أبو عبد هللا، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ابن بردزبه البخاري العفي،   ، البخاريصحيح

 ه .  ١٣١١ابملطبعة الكربى األمريية، ببوَلق مصر، 
 الرَيض  األوىلاأللباين، نشر مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الطبعة:    صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد انصر الدين ،

 م.  ٢٠٠٠ -ه    ١٤٢١اململكة العربية السعودية،  -
 املؤلف  األوىله (، الطبعة    ٢٧٩)ت  الرتمذي  الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي    سنن ،

 م.١٩٩٨ارف، أبو عيسى حممد انصر الدين األلباين، مكتبة املع
   ،مسلم ) صحيح  النيسابوري  القشريي  احلجاج  بن  مسلم  احلسني،  البايب    ٢٦١  -  ٢٠٦أبو  عيسى  مطبعة  ه (، 

  ١٣٧٤احلليب وشركاه، القاهرة، )ْث صورته دار إحياء الرتاث العريب ببريوت، وغريها(، حققه حممد فؤاد عبد الباقي،  
 م.  ١٩٥٥  -ه  

 
 

 
 

 
 
 

 العزائممنال حممد أبو كتبته  
 ه  ١٤٤٣ذو احلجة  ٨يوم 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




	أمثلة للصفات والأعمال الحسنة:
	فوائد تهذيب الأخلاق وحسن الخلق:
	الصفات الذميمة:

