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قال ابُن رجب - رحمه اهلل -: 

 �ملالكيِة يف زمانه �أنه 
ِ
»وقد حكى �لإماُم �أبو عمِرو بُن �ل�صالِح عن �أبي حممِد بِن �أبي زيٍد �إمام

ِزّمُته تتفرُع من �أربعِة �أحاديث:
َ
قال: ِجماُع �أبو�ِب �خلرِي و�أ

 �لآخِر فليقْل خريً� �أو ِلي�صمْت«.. 1
ِ
: »من كان يوؤمُن باهلل و�ليوم

 
قوِل �لنبيِّ 

 �ملرِء ترُكه ما ل َيعنيه«.. 2
ِ
: »ِمْن ُح�ْصِن �إ�صالم

 
وقوِله 

َر له يف �لو�صية: »ل تغ�صْب«.. 3  ِللذي �خَت�صَ
 

وقوِله 

: »ل يوؤمُن �أحُدكم حتى يحبَّ لأخيِه ما يحبُّ لنف�ِصه«.. 4
 

وقوِله 

 و�حلكم )�حلديُث �لثاين َع�َصر(
ِ
جامُع �لعلوم

ْد - ُهِديــَت - حما�ِصـــَن �لأخـــالِق �ْصـــــــــو�ِق�إِْق�صِ
َ
َعـــــــــْد �إليهــا ِب�ُصلَّـــــــــِم �لأ و��صْ

ــمــــــًا ـــــــاًل وُمَتمِّ للعامليــــــــــــَن مكــــــــــــارَم �لأخـــــــــــــــالِقُبِعـــــَث �لر�صـــــــــوُل ُمكمِّ

�َصْف�َصاَفهـــــــــا كيمــــــــا َتُفـــــــْز ِبخـــــــالِقَو�ْحَذْر - ُحمِيَت �ل�صوَء - منها و�ْجَتَنْب

َعْبــــــــَر �لقــــــــروِن ِل�َصّيــــــِئ �لأخــــــــالِق�إنــــــّي ر�أيـــــت �ل�ّصـــــَر ظــــــل م�صاحبـــًا

فـــــــي �َصْرِعنــــــا ملحا�ِصــــــِن �لأخــــــــالِقو�خَلْيـــــَر و�لتوفيـــــــــَق �صـــــاَر مالزمــــًا

عنـــــد �لإلــِه �لـــو�حــــــــــِد �لـخــــــــــــــاّلِقمبحا�صــــــــِن �لأخـــــالِق ت�صمـــــو رتبـــــــًة
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�إّن �حلمَد هلل، نحمُده ون�صتعيُنه ون�صتغفُره، ونعوُذ باهلِل ِمن �صروِر �أنف�ِصنا وِمْن �صيئاِت 

 وحَده 
ُ
ن ل �إلَه �إلَّ �هلل

َ
ِلْل فال هاِدَي له، و�أ�صهُد �أ لَّ له، وَمن ُي�صْ  فال ُم�صِ

ُ
�أعماِلنا، َمن َيْهِدِه �هلل

 َحقَّ ُتَقاِتِه َوَل 
َ َّ
ُقو� �هلل َمُنو� �تَّ

َ
ِذيَن �آ يَُّها �لَّ

َ
ل �صريَك له، و�أ�صهُد �أن حممدً� عبُده ور�صوُله.{ َيا �أ

ُكُم �لَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  ُقو� َربَّ ا�ُس �تَّ يَُّها �لنَّ
َ
ْنُتْم ُم�ْصِلُموَن} ]�آل عمر�ن: 102[ ،{ َيا �أ

َ
وُتنَّ �إِلَّ َو�أ َتُ

 �لَِّذي َت�َصاَءُلوَن ِبِه 
َ َّ
ُقو� �هلل َنْف�ٍس َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًي� َوِن�َصاًء َو�تَّ

 َوُقوُلو� 
َ َّ
ُقو� �هلل َمُنو� �تَّ

َ
ِذيَن �آ يَُّها �لَّ

َ
 َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا }]�لن�صاء: 1[ ، { َيا �أ

َ َّ
ْرَحاَم �إِنَّ �هلل

َ
َو�ْلأ

َفاَز  َفَقْد  َوَر�ُصوَلُه   
َ َّ
ُيِطِع �هلل َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  ْعَماَلُكْم 

َ
�أ َلُكْم  ِلْح  َقْوًل �َصِديًد� )70( ُي�صْ

َفْوًز� َعِظيًما} ]�لأحز�ب: 70 – 71[ . �أما بعُد فاإّن �أ�صدَق �حلديِث كتاُب �هلل، و�أح�صَن �لَهْدِي 

ْحِبه و�صلَّم، و�صرَّ �لأمور حمدثاُتها، وكلَّ حمدثٍة ِبْدعة،  َهْدُي حممٍد �صلى �هلل عليه و�آِله و�صَ

وكلَّ بدعٍة �صاللٍة، وكلَّ �صاللٍة يف �لنار.

هـــو  بل  به،  �إل  �لتقوى  تتمُّ  ول  �لتقــوى،  ِخ�صاِل  �أعظِم  ِمن  �حل�صَن  �خُلُلَق  فاإن  وبعد، 

-  بعموِمه و�صموِله - �لتقوى كلُّها، فاإن كثريً� من �لنا�ِس يظنُّ �أنَّ �لتقوى هي �لقياُم بحق �هلِل 

 بحقوِق �هلِل، و�ِلْعتكاِف على حمبِته 
ِ
دوَن حقوِق عباِده. وكثريً� ما يغلُب على َمن يعتني بالقيام

 بحقوِق 
ِ
وخ�صيِته وطاعِته؛ �إهماُل حقوِق �لعباِد بالكلية �أو �لتق�صرُي فيها. و�جلمُع بني �لقيام

.
(1(

ّديقني �هلل وحقوِق عباِده عزيٌز جدً�، ل َيْقوَى عليه �إل �لُكّمُل من �لأنبياِء و�ل�صّ

ه، وهي  ربِّ �ملوؤمِن مع  �أ�صُل معاملِة  فاإنها  كلُّه؛  و�لديُن  كلُّه  �لإ�صالُم  �إذن - هي   - فالأخالُق 

�لر�بطُة �ملتينُة بينه وبني �لنا�ِس: �أهِله و�أ�صرِته، جري�ِنه، زمالِئه، جمتمِعه، دولِته، �لعامِل كلِّه 

حتى من َغرْيِ �مل�صلمني.

ل َجَرَم كان �ِلْلتز�ُم بها �لتز�مًا بالإ�صالم، و�لتحلي بها �أعظَم �صبيٍل للدعوِة �إىل �لإ�صالم. 

1- �نظر: �بن رجب: جامع �لعلوم و�حلكم، �س277 �لهاليل.
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و� ِمْن َحْوِلَك  ا َغِليَظ �ْلَقْلِب َلْنَف�صُّ َوَلْو ُكْنَت َفظًّ َلُهْم  ِلْنَت   ِ
َّ

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �هلل قال تعاىل: { 

ُيِحبُّ   
َ َّ
�هلل �إِنَّ   ِ

َّ
�هلل َعَلى  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت  َذ�  َفاإِ ْمِر 

َ
�ْلأ يِف  َو�َصاِوْرُهْم  َلُهْم  َو��ْصَتْغِفْر  َعْنُهْم  َفاْعُف 

قوَلــه  كلِّه  للدين  �لأخــــالِق  �صمـــوِل  على  يــــدلُّ  مما  و�إّن   ]159 عمر�ن:  ]�آل  ِلنَي}  �مْلَُتَوكِّ

َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم } ]�لقلم: 4[ قال �بُن عبا�س: "و�إنك على ديٍن عظيٍم، وهو  تعـــاىل:{ َو�إِنَّ

�لإ�صالم". وكذ� قال جماهُد وغرُيه من �ملَُف�ّصرين.

وقال غرُيهم: لعلى �أدٍب عظيم، و�لإ�صالم هو �لأدب. ومِما يدلُّ على هذ� �أي�صًا قوُل عائ�صَة 

ر�صي �هلُل عنها َلـّما �ُصئلت عن ُخُلِق ر�صوِل �هلِل  قالت: »�إّن ُخُلَق ر�صوِل �هلِل  �لقر�آن« ويف 

لفظ: »كان ُخُلُقه �لقر�آن« رو�ه م�صلم. قال �بن كثري: ومعنى هذ� �أنه عليِه �ل�صالُة و�ل�صالُم 

�صاَر �متثاُل �لقر�آِن: �أمرً� ونهيًا؛ �صجيًة له وُخُلقًا تطّبعه، وَتَرَك َطْبَعه �جِلِبّلي، فمهما �أمرُه 

�لقر�آُن َفَعَله، ومهما نهاُه عنه َتَركه، هذ� مَع ما َجَبله �هلُل عليه من �خُلُلِق �لعظيم: من �حلياِء 

�أن�ٍس قال: خدمُت  ْفِح و�حِلْلم، وُكلِّ ُخُلٍق جميل، كما يف �لبخارّي وم�صلم عن  ، و�ل�صَ
ِ
و�لكرم

، ول قال ل�صيٍء َفَعْلُته: مل فعلَته؟ ول ل�صيٍء مل  ، قطُّ فٍّ
ُ
ر�صول �هلِل  َع�ْصَر �ِصِننَي فما قاَل يل: �أ

َل َفَعْلَته؟ وكان ر�صوُل �هلِل  �أح�صَن �لنا�ِس ُخُلقًا. قال: ول َم�ِص�ْصُت ِخّزً� ول حريرً� ول 
َ
ْفَعْلُه: �أ

َ
�أ

، ول �َصِممُت ِم�ْصكًا ول ِعْطرً� كان �أطيَب ِمن َعَرِق ر�صوِل  ْلنَيَ من َكفِّ ر�صوِل �هلِل 
َ
�صيئًا كان �أ

وعند  ُخُلقًا...  �لنا�س  �أطيَب  �هلِل   ر�صوُل  كان  قال:  �لرب�ِء  �لبخارّي عن  وعند   . �هلِل 

َرَب ِبَيِده  ، ول �مر�أًة، ول �صَ �أحمد عن عائ�صة قالت: »ما �صرب ر�صوُل �هلِل  خادمًا له َقطُّ

ْن 
َ
ْي�َصَرهما �إليه �إل �أ

َ
�صيئًا َقطُّ �إل �أن يجاهَد يف �صبيِل �هلل، ول ُخرّيَ  بني �صيئني َقطُّ �إل �ختار �أ

يكوَن �إثمًا، فاإن كان �إثمًا كان �أبعَد �لنا�ِس من �لإثم، ول �نتقم ِلَنْف�ِصه ِمن �صيٍء ُيوؤَتى �إليه �إل 

�أن ُتنتهَك ُحرُماُت �هلل، فيكون هو  ينتقُم هلِل عّز َوَجّل«.

�أحمد. ويدل  َم �صاِلَح �لأخالق«. رو�ه  َتّ
ُ
ِلأ ُبعثُت  »�إمنا   : �أي�صًا قوُله  ومما يدلُّ على هذ� 

 : يُن كلُّه كما يف �آيِة �لرِبّ : »�لرِبُّ ُح�ْصُن �خُلُلق«. ومعلوٌم �أّن �لرِبَّ هو �لدِّ على هذ� �أي�صًا قوُله 

ِخِر 
َ
�ْلآ  

ِ
َو�ْلَيْوم  ِ

َّ
ِباهلل َمَن 

َ
�آ َمْن  �ْلرِبَّ  َوَلِكنَّ  َو�مْلَْغِرِب  �مْلَ�ْصِرِق  ِقَبَل  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّو�  ْن 

َ
�أ �ْلرِبَّ  َلْي�َس   }

ِبيِل  ِه َذِوي �ْلُقْرَبى َو�ْلَيَتاَمى َو�مْلَ�َصاِكنَي َو�ْبَن �ل�صَّ َتى �مْلَاَل َعَلى ُحبِّ
َ
نَي َو�آ ِبيِّ َو�مْلَاَلِئَكِة َو�ْلِكَتاِب َو�لنَّ
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اِبِريَن  َكاَة َو�مْلُوُفوَن ِبَعْهِدِهْم �إَِذ� َعاَهُدو� َو�ل�صَّ َتى �لزَّ
َ
اَلَة َو�آ َقاَم �ل�صَّ

َ
َقاِب َو�أ اِئِلنَي َويِف �لرِّ َو�ل�صَّ

وَلِئَك ُهُم �مْلُتَُّقوَن} ]�لبقرة: 177[
ُ
َدُقو� َو�أ وَلِئَك �لَِّذيَن �صَ

ُ
�ِس �أ

ْ
�ِء َوِحنَي �ْلَباأ رَّ �َصاِء َو�ل�صَّ

ْ
يِف �ْلَباأ

 و�لقر�آِن 
ِ
فالإ�صالُم جمموٌع يف ُح�ْصِن �خُلُلق، فمن �أر�د �لأخالَق فعليه بالعمِل بحقيقِة �لإ�صالم

نة، فيوؤمُن بالنبيِّ   ويّتِبُعه؛ فاإن هذ� هو �خُلُلق، ل ُخُلُق �لفال�صفِة �لذين ُتفِرُز عقوُلهم  و�ل�صُّ

َوْحَي �ل�صياطني، فمنهم َمْن َجَعَل �لأخالَق: �لعقل، ومنهم من َجَعَلها: �ملادة، و�آخروَن: �للذة، 

و�آخرون: �ملنفعة، وَهُلمَّ جّرً�.

ُفوها يف   بها، و�صنَّ
ِ
ْجِل َمْنِزَلِة �لأخالِق �حَل�َصنِة ِمْن ديِن �لإ�صالم؛ فقد �عتنى �أئمُة �لإ�صالم

َ
وِلأ

ِة َمْن  ِئمَّ
َ
َلِة و�لآد�ب، وِمَن �لأ ِة �لذين َيذُكرون �أبو�َب �لرِبِّ و�ل�صِّ تَّ كتبهم: كاأ�صحاِب �لُكُتِب �ل�صِّ

 
(2(

ْفَردها بالت�صنيف كابن �أبي �لدنيا، فاإّن له ِمَئَتي كتاٍب ُكلَّها يف �لأخالق، وكذ� �خلر�ئطيُّ
َ
�أ

له كتاُب »مكارُم �لأخالِق ومعاليها وحمموُد طر�ِئِقها«.

نف�صي  ذّكَر 
ُ
�أ �أن  َوِددتُّ  بها؛  و�لتحلي  �حل�صنِة  �لأخالِق  �إىل  �لإ�صالميِة  �لأمِة  َومِلَ�صي�ِس حاجِة 

 �لأخالِق وف�صاِئِلها من خالِل هذ� �ملجموِع �حلديثي، وقد 
ِ
�مل�صلمني ببع�ِس مكارم و�إخو�يِنَ 

�صيَف �إليه ما َيْح�ُصُن 
ُ
ْن �أ

َ
جعلُته على ترتيِب ما جاء يف كتاب �خلر�ئطيِّ - رحمه �هلل -، �إل �أ

ِذْكُره ول ُي�صتغنى عنه. و�هلل ح�صبنا وِنْعَم �لوكيل، وهو بكلِّ جميٍل كفيل.

2- هو �لإمام �حلافظ �مل�صنف �أبو بكر حممد بن جعفر بن �صهل)تويف عام 327هـ(.
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باٌب يف احَلثِّ على الأخالِق ال�شاحلِة

والرتغيِب فيها

�صاِلَح . 1 َم  َتِّ
ُ
ِلأ ُبِعْثُت  »�إمنا   : �هلِل   ر�صوُل  قال  قال:  عنُه  �هلُل  َي  َر�صِ ُهريرَة  �أبي  عن 

.
(3(

�لأخالق«. ويف رو�ية: »مكاِرَم �لأخالق«

ِبيِّ �خلاَتِ  هي �إتاُم �صاِلِح �لأخالق. قال �لطحاويُّ يف كتابه  ِبْعَثِة �لنَّ فالغايُة ِمْن 

»م�صكل �لآثار« : �أي �صاِلَح �لأديان، وهو �لإ�صالم. وقال �بُن �لأثرِي يف »�لنهاية«: وحقيقُته – 

و�أو�صاُفها ومعانيها، مبنزلِة  نف�ُصه  �لباطنة، وهي:  �لإن�صاِن  �أنه ل�صورِة  �خُلُلق-  �أي: حقيقُة 

�خَلْلق ل�صورِته �لظاهرِة و�أو�صاِفها ومعانيها... و�لثو�ُب و�لعقاُب يتعلقان باأو�صاِف �ل�صورِة 

ْكَثُ مما يتعلقاِن باأو�صاِف �ل�صورِة �لظاهرة.
َ
�لباطنة �أ

قال �أبو �لعتاهية:

�لديُن �إل مكارُم �لأخالِقلي�َس دنيا بغرِي ديٍن ولي�َس

وقال ِمْنَقُر بُن َفْرَوة:

ففي �صالِح �لأخالِق َنْف�َصَك فاْجَعِلوما �مَلْرُء �إل حيُث يجعُل َنْف�َصه

يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ ْتَ
َ
ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أ

َ
فهذ� �حلديُث �لعظيُم كقوِله تعاىل: { �ْلَيْوَم �أ

 �لإ�صالَم، 
ِ
َلُكُم �ْلإِ�ْصاَلَم ِديًنا} ]�ملائدة: 3[  فمن �أر�َد ِحيازَة �لأخالِق �حل�صنِة ُكلِّها َفْلَيلتِزم

، فهو لي�س ِبُخلٍق َح�َصن.
ِ
فاإنها ل توجد كاملًة �إل فيه، وما ل ُيوجُد يف �لإ�صالم

 يحب َمعايِلَ �لأخالِق، . 2
َ
: »�إن �هلل عن �صهِل بن �صعٍد ر�صي �هلِل عنه قال: قاَل ر�صوُل �هلُل 

(5(

َي �هلُل عنه. «. و�صح ذلك من حديث عليٍّ َر�صِ
(4(

ويكره �َصْف�َصاَفها

3- �صحيح . �س.ج )2349( ، و�ل�صحيحة )45).

دُّ �ملعايل و�ملكارم. ْف�َصاف: �لأمُر �حلقرُي و�لرديُء ِمن ُكلِّ �َصيء، وهو �صِ 4- �ل�صَّ

5- �صحيح. �س.ج )1889(، )1890(. و�ل�صحيحة )1378).
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• فاهلل تعاىل يحبُّ �لأخالَق �حل�صنة و�أهَلها، ويبغ�ُس �لأخالَق �ل�صيئَة و�أ�صحاَبها.	

ْتِبِع . 3
َ
 حيثما كنت، و�أ

َ
: »�َتِق �هلل عن معاِذ بن جبٍل ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلل 

ُحها، وخاِلِق �لنا�َس ِبُخُلٍق َح�َصن« . و�صح ذلك من حديِث �أبي ذرٍّ و�أن�ٍس  �ل�صيئَة �حل�صنَة َتْ

(((

ر�صي �هلل عنهما.

• منه 	 يتعلُق  ما  لأن  ْكِر؛  بالذِّ ْفرَد 
ُ
�أ و�إمنا  هي،  هو  بل  �لتقوى،  جملِة  ِمن  �حل�صُن  و�خللُق 

بالنا�س �صّيعه �أكُث �لنا�ِس �إل من ��صطفى �هلُل و�جتبى.

: يقول: »�للَُّهمَّ كما َح�ّصنَت َخْلقي . 4 عن �بِن م�صعوٍد ر�صي �هلُل عنه قال: كان ر�صوُل �هلل 

.
(7(

ْن ُخلقي« َفَح�صِّ

• َفِمْن �أعظِم �لو�صائِل لتح�صيِل �لأخالِق �حل�صنِة؛ �لدعاء. وقد كان �لنِبيُّ  �إذ� كرّبَ 	

حنيفًا  و�لأر�َس  �ل�صماو�ِت  َفَطَر  للذي  وجِهَي  »وّجهُت  ه:  �لتََّوجُّ ِبُدعاِء  ��صتفتَح  لل�صالِة 

م�صلمًا وما �أنا من �مل�صركني...« ثم يقول: »و�ْهِدين لأح�صِن �لأخالق ل يهدي لأح�صِنها �إل 

َئها، ل ي�صرف �صيئها �إل �أنت...« رو�ه م�صلم. بل كان  يقوُل يف  �أنت، و��صِرْف عني �َصيِّ

.
(8(

�ْصَوِئها هو«
َ
خطبتِه على �ملنرب: »�إمّنا يهدي لأح�صن �لأخالِق: �هلل، و�إمنا ي�صرُف ِمن �أ

: »�أكمُل �لنا�ِس �إميانًا �أح�صُنهم . 5 وعن �أبي هريرَة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلل 

.
(9(

ُخُلقًا«

• �إىل 	 �هلِل  ِعباِد  حبُّ 
َ
»�أ وبلفظ:  �إميانًا«،  �ملوؤمنني  »�أف�صُل  ِبْلفظ:  �حلديُث  هذ�  �صحَّ  وقد 

ُته  �هلل«، وبلفظ: »�أح�صُن �لنا�ِس �إ�صالمًا«، وبلفظ: »خرُي �لنا�س«. فكماُل �لإمياِن و�أف�صِليَّ

)-  �صحيح. �س.ج )97(. و�ل�صحيحة )1373).

7- �صحيح. �س.ج )1307(، و�إرو�ء �لغليل )74).

8- رو�ه �لطرب�ين يف »�لكبري« عن �بن عبا�س، وهو �صحيح ب�صو�هده.

9- �صحيح. �س.ج )1230(، و«�ل�صحيحة« )284).
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و�أَحِبّيُة �هلِل و�أح�صُن �لإ�صالم، و�خلرييُة �ملطلقة؛ كلُّ هذ� يف ُح�ْصِن �خُلُلق.

ُكم �إيّل َو�أْقَرِبكم مني . ) َحبِّ
َ
: »�إن من �أ  وعن جابٍر ر�صَي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلل 

يوَم  جمل�صًا  مني  َو�أْبَعَدكم  �إيّل  كم  ْبَغ�صَ
َ
�أ و�إن  �أخالقًا،  حا�ِصَنكم 

َ
�أ �لقيامة  يوَم  ِل�صًا  جَمْ

و�ملت�صدقون«  »�لثثارون  َعِلْمنا  قد  قالو�:  و�ملَُتَفْيِهُقون.  قون  و�ملَُت�َصدِّ َثارون  ْ �لثَّ �لقيامة 

.
(10(

فما �ملتفيقهون؟ قال: �ملتكربون«

•  تفا�صحًا وتعظيمًا لكالِمه 	
ِ
 تكلفًا. و�ملت�صدق: �ملتو�ّصُع يف �لكالم

ِ
�لثثار: هو كثرُي �لكالم

 )كميًة(، 
ِ
من غرِي �حتياٍط و�حرت�ز. فعالمُة ُح�ْصِن �خللق ترُك هذه �لثالثة: كثُة �لكالم

. و�لتو�صُع فيه )كيفيًة(، و�لتََّكربُّ

�أف�صل؟ . 7 �لنا�ِس  �أيُّ  يا ر�صوَل �هلل،  بِن عمرٍو ر�صي �هلل عنهما قال: قيل:  �هلِل  عن عبِد 

 �لقلِب �صدوِق �لل�صان، قالو�: �صدوُق �لل�صان نعرفه، فما 
ِ
ُموم قال: »�أف�صُل �لنا�ِس كلُّ َمْ

، ل �إثَم فيِه ول َبْغَي ول ِغلَّ ول َح�َصد«. ز�َد �بُن ع�صاِكَر  مموُم �لقلب؟ قال: �لّتقيُّ �لّنقيُّ

 �لدنيا ويحبُّ �لآخرة. قالو�: 
ُ
يف رو�يته: »قالو�: فمن يليه يا ر�صوَل �هلل؟ قال: �لذي َي�ْصَناأ

ُخُلٍق  يف  موؤمٌن  قال:  يليه؟  فمن  قالو�:   . �هلل  ر�صوِل  موىل  ر�ِفَع  �إل  هذ�  نعرُف  ما 

(11(

َح�َصن«.

• : »�لنقي«، ول 	 قال يف »�لنهاية«: فمن َخَمَمُت �لبيَت: �إذ� َكَن�ْصُته ونّظفُته. فهو كما قال 

نقاَء �إل بالتقوى بعد �لتنقيِة ِمَن �لبغي و�لِغلِّ و�حَل�َصد، وهذ� هو �أ�صُل �لأخالق وعماُدها. 

�لقلب، وفروُعها وثماُرها تظهُر على �جلو�رح. فالأخالُق كالإمياِن  فاأ�صُل �لأخالِق يف 

�أ�صاًل وفرعًا.

10- ح�صن. �س.ج )2201( و�ل�صحيحة )791(. و�صح من حديث علي ر�صي �هلل عنه مت�صرً�. �س.ج ))117).

11-  �صحيح. �ل�صحيحة )948).
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: »�إّن �ملوؤمَن َلُيْدِرُك ِبُح�ْصِن �خُلُلِق . 8 عن عائ�صَة ر�صي �هلل عنها قالت: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(12(

درجَة �ل�صائِم و�لقائم«

• ع.	 فكم من طاعٍم نائٍم ِبُح�ْصِن �خُلُلِق �رتفع، وكم من �صائٍم قائٍم ِب�ُصوِئها �تَّ�صَ

ْثَقَل يف ميز�ِن . 9
َ
: »ما ِمن �صيٍء �أ عن �أبي �لدرد�ِء ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(13(

 تعاىل ُيْبِغ�ُس �لفاِح�َس �لَبذيء«
َ
�ملوؤمِن يوَم �لقيامِة ِمن ُخُلٍق َح�َصن، فاإّن �هلل

• �لبذيء: �لفاح�ُس �ل�َصيُء �لقول.	

�لنا�َس . 10 ُيدخُل  ما  ْكَث 
َ
�أ عن  �هلِل   ر�صوُل  �صئل  قال:  عنه  �هلُل  ر�صي  هريرَة  �أبي  عن 

�لنار، فقال:  �لنا�َس  ُيدخُل  ْكَثِ ما 
َ
�أ �خُلُلق. و�ُصئل عن  وُح�ْصُن  �جَلّنَة، فقال: تقوى �هلل 

.
(14(

�لفُم و�لَفْرج«

12- �صحيح. �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب )43)2).

13- �صحيح �س.ج )32)5).

14- ح�صن: �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب )32)2).
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ُجْمَلُة مكاِرِم الأخالق

ِجّية، َوكفُّ الأِذّية، وَجِميُل الِع�ْشرة.  1. َكَرُم ال�شَّ

ُكم مبن َيْحُرُم على . 1 خرِبُ
ُ
: »�أل �أ عن �بن م�صعوٍد ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

�للنّي،  »�لهنّي  لفظ:  ويف  �َصْهل«.  هنّيٍ  قريٍب  كل  على  �لنار؟  عليه  ُرُم  َتْ مبن  �أو  �لنار، 

(15(

ْهُل �لقريب«. �ل�صَّ

• هولة، كما 	 �للِّنِي و�ل�صُّ �مَلَثُل �لأعلى و�لأ�صوُة �حل�صنة يف  وَنِبيُّنا �صلى �هلُل عليه و�صّلَم هو 

ِمْن  و�  َلْنَف�صُّ �ْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت   ِ
َّ

�هلل ِمَن  َرْحَمٍة  َفِبَما   } تعاىل:  قال 

 
َ َّ
ِ �إِنَّ �هلل

َّ
ْل َعَلى �هلل َذ� َعَزْمَت َفَتَوكَّ ْمِر َفاإِ

َ
َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َو��ْصَتْغِفْر َلُهْم َو�َصاِوْرُهْم يِف �ْلأ

ِلنَي} ]�آل عمر�ن: 159[ وتعاُمُله مع ن�صاِئه وَخَدِمه و�أ�صحاِبه وُجَفاِة �لأعر�ب  ُيِحبُّ �مْلَُتَوكِّ

وغرِيهم ل يحتاُج �صرحًا ول بيانًا �إل َتْذِكرًة ملن �أر�د �ملعايل.

ــمــــــًا ـــــــاًل وُمَتمِّ للعامليــــــــــــَن مكــــــــــــارَم �لأخـــــــــــــــالِقُبِعـــــَث �لر�صـــــــــوُل ُمكمِّ

عنـــــد �لإلــِه �لـــو�حــــــــــِد �لـخــــــــــــــاّلِقمبحا�صــــــــِن �لأخـــــالِق ت�صمـــــو رتبـــــــًة

بَن . 2 ُعْقبُة  »يا  �هلِل  فقال يل:  َلِقيُت ر�صوَل  عن عقبَة بن عامٍر ر�صي �هلل عنه قال: 

.
(1((

ْعِط من َحَرَمك، و�ْعُف عّمْن َظَلمك«
َ
ل َمْن َقَطعك، و�أ َعاِمر، �صِ

• �لقطيعَة 	 يقابُل  �أنُه  َكَرِمه  َفِمْن  ِجّية،  �ل�صَّ َكِرمِي  ِمْن  �إل  ُدُر  َت�صْ ل  �لعاليُة  �لأخالُق  هذه 

منهٌج  وهذ�  بالإح�صان.  �لإ�صاَءَة  فيقابُل  بالعفو.  لَم  و�لظُّ بالعطاء،  و�حلرماَن  َلة،  بال�صِّ

رِّ ُكلِّه. َنا نري�ُن �ل�صَّ
ْ
ْطَفاأ

َ
�أخالِقيٌّ لو �ّتبعناه َلأ

15- �صحيح. �ل�صحيحة )938(. و�صح من حديث �أن�س/ �صحيح �لرتغيب ))174(، ومعيقيب/ �صحيح �لرتغيب 

)1747(. ر�صي �هلل عنهما.

)1- �صحيح. �ل�صحيحة )890،891).
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ِطَناُع املعروف. 2. ا�شْ

: »�صناِئُع �ملعروِف َتِقي م�صاِرَع . 3 مِّ �َصَلَمَة ر�صي �هلُل عنها قالت: قال ر�صوُل �هلِل 
ُ
عن �أ

ِحم زيادٌة يف �لُعْمر، وُكلُّ معروٍف  َلُة �لرَّ َب �لّرب، و�صِ وء، و�ل�صدقُة َخِفّيًا ُتطِفُئ َغ�صَ �ل�صُّ

نيا هم  ْهُل �ملنَكِر يف �لدُّ
َ
ْهُل �ملعروِف يف �لآخرة، و�أ

َ
�صدقة، و�أهُل �ملعروِف يف �لدنيا هم �أ

.
(17(

�أهُل �ملنَكِر يف �لآخرة«

• َخرْيَ 	 عليه  ويجازيك  �لقيامة،  يوَم  به  �هلُل  َعَرَفك  به؛  وُعِرفَت  �ملعروف،  �صنعَت  فاإذ� 

د. ُد بال�صِّ �جلز�ء، و�ل�صِّ

: »�مل�صلُم �أخو �مل�صلم، ل َيْظلُمه . 4 َعِن �ْبِن ُعَمَر ر�صي �هلُل عنهما قال: قال ر�صوُل �هلل 

ول ُي�ْصِلُمه. َمْن كان يف حاجِة �أخيِه كان �هلُل يف حاَجِته، وَمن فّرَج عن م�صلٍم ُكربًة؛ فّرَج 

.
(18(

 �لقيامة، وَمْن �َصرَت م�صلمًا �صرته �هلُل يوَم �لقيامة«
ِ
�هلُل عنه بها ُكربًة من ُكَرِب يوم

•  �لآِخِر �أعظُم قائٍد ِل�صنائِع �ملعروف.	
ِ
�لإمياُن باليوم

3. ِلنُي الكالم وَخْف�ِض اجَلناح.

ُيرى ظاِهُرها . 5 َلُغَرفًا  »�إن يف �جلنِة   : عن عليٍّ ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلل 

َلَن �لكالم، وتاَبَع 
َ
و�أ ْطَعَم �لطعام، 

َ
�أ مِلَن  ها �هلُل  �أعدَّ من باِطِنها وباِطُنها من ظاِهِرها، 

.
(19(

�ل�صيام، و�صلَّى بالليِل و�لنا�ُس ِنيام«

وجابر عند  م�صعود/ �س.ج )3902(،  �بن  "كل معروف �صدقة" من حديث  و�صح  17- �صحيح. �س.ج ))379( 

يزيد  بن  �هلل  وعبد   .)2040( �ل�صحيحة  و�نظر   .)455(( �س.ج  عبا�س/  و�بن  م�صلم،  عند  وحذيفة  �لبخاري، 

�خلْطمي/ �صحيح �لأدب �ملفرد )231/171). 

18- متفق عليه.

19- �صحيح. �س.ج )2123( و�صح ذلك من حديِث �أبي مالِك �لأ�صعري، وعبِد �هلل بِن عمرو.
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َثُرها ِمْثَل �مَلْجل: َكَجْمٍر َدْحَرْجَته على ِرْجِلَك فَنِفَط َفرَت�ُه ُمْنَترِبً� ولي�س فيه 
َ
�أ ل  َقْلِبه َفَيظُّ

ِبُح �لنا�ُس يتبايعون، ل يكاد �أحٌد يوؤدي �لأمانة، حتى ُيقال: �إن يف بني فالٍن  �صيًء، فُي�صْ

.
(23(

ْعَقَله؛ وما يف قلِبه حبُة َخْرَدٍل من �إميان«
َ
ْجَلده؛ ما �أ

َ
ُجِل: ما �أ رجاًل �أمينًا؛ حتى ُيقال للرَّ

• َجْذر: �أ�صل. و�ملر�ُد ما ُفطر عليه �لنا�ُس من �لإمياِن �لذي هو �لأمانة.	

َثُر �لي�صري. و�أ�صُله لوٌن يف �جللد يخالُف لوَنه.
َ
�لَوْكت: �لأ

َثِر �لعمل بالفاأ�ِس ونحِوها.
َ
�مَلْجل: ُقبٌة فيها ماٌء ِمْن �أ

َنِفٌط: �نتفخ. منتربً�: مرتفعًا.

ّوِل �حلديِث َرْفَع �لأمانِة، ثم قال يف �آِخِره: »وما يف قلِبه 
َ
يف �أ

 
وتاأمْل كيَف َذَكَر �لنبيُّ 

حّبُة َخْرَدٍل ِمْن �إميان«، فُعلم �أن �لأمانَة هي �لإميان، و�أنه َيْنُق�ُس حتى ل يبقى منه �صيء. 

.
(24(

ِمَنُه �لنا�ُس على دماِئهم و�أمو�ِلهم«
َ
: »�ملوؤمُن َمْن �أ وقال 

�لنا�ِس �صنو�ٌت . 10 : »�صياأتي على  �أبي هريرَة ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  عن 

وُيخّوُن  فيها �خلائن،  ُن  وُيوؤَْتَ �ل�صادق،  فيها  وُيّكذُب  �لكاذب،  فيها  ُي�صّدُق  َخّد�عات: 

يتكلُم يف  �لّتاِفُه  �لرجُل  ة؟ قال:  َوْيِب�صَ لرُّ ة. قيل: ما  َوْيِب�صَ �لرُّ فيها �لأمني، وينطُق فيها 

.
(25(

ْمِر  �لعاّمة«
َ
�أ

• ْهٍل لذلك.	
َ
ْن يتكّلَم يف �أموِر �لنا�س َمْن لي�س ِباأ

َ
�أمٌر خطري و�صٌر م�صتطري �أ

و�صلم: . 11 عليه  �هلُل  �صلى  �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  عنه  �هلُل  ر�صي  �ل�صامِت  بن  ُعبادَة  عن 

ُدُقو� �إذ� حّدثُتم،  ، و��صْ َمن َلكم �جلنة: �أوُفو� �إذ� وعدتُّ �صْ
َ
نُف�ِصكم �أ

َ
َمُنو� يل �ِصَتًا ِمْن �أ »��صْ

.
(2((

و� �أيدَيكم« و� �أب�صاَركم، وُكفُّ و�حفظو� فروَجكم، وُغ�صُّ

23- متفق عليه.

24- �ل�صحيحة )549).

25- �صحيح. �س.ج )50)3(، و�ل�صحيحة )1887).

)2- �صحيح. �ل�صحيحة )1470).
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5. الوفاُء بالوعِد وذمُّ اخُلْلِف به.

: »�أربٌع َمْن ُكنَّ فيه كان منافقًا . 12 عن �بِن ُعَمَر ر�صي �هلُل عنهما قال: قال ر�صول �هلِل 

�إذ�  َيَدعها:  �لنفاِق حتى  لٌة من  َلٌة منهن؛ كانت فيه َخ�صْ خال�صًا، ومن كانت فيه َخ�صْ

.
(27(

َم َفَجر« َث َكَذب، و�إذ� عاهد َغَدر، و�إذ� خا�صَ �ْئُتمَن خان، و�إذ� حدَّ

• وقد 	 �ملنافقني،  وهي خ�صاُل  )�لأ�صغر(،  �لعملي  �لنفاق  هو  �مل�صلم  �إىل  بالن�صبِة  وهذ� 

فاَق �لعتقاديَّ )�لأكرب(. توَجُد يف �مل�صلم ول يكوُن بها منافقًا �لنِّ

ومن �جتمعت فيه فقد بلغ �حلد �لأعلى من �لنفاق �لعملي، ول َيْكُفُر بذلك �إل �إذ� ��صَتَحَل.

6. ِحْفُظ اجلار وُح�ْشُن جماَوِرِته.

: »ما ز�ل جربيُل عليه . 13 عن �بِن ُعَمَر وعائ�صَة ر�صي �هلل عنهم قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(28(

ُثه« �ل�صالُم يو�صيني باجلاِر حتى ظننُت �أنه �َصُيَورِّ

• ُثه: �أي: ياأمُر عن �هلِل بتوريِث �جلاِر من جاِره، ِبَفْر�ِس �َصْهٍم له ُيْعطاُه مع �لأقارب، 	 �َصُيَورِّ

 �أو ُكْفر، عبادٍة �أو ِف�ْصق، �صد�قٍة �أو عد�وة، 
ٍ
و�جلاُر هو �جلاُر مهما كان حاُله من �إ�صالم

ه ِبَح�َصِب حاِله. ها �أعلى ِمْن َبْع�س، فُيعَطى كٌل حقَّ وله مر�تب بع�صُ

: »�إذ� َطَبخ �أحُدكم ِقْدرً� َفْلُيْكِثْ َمَرَقها، . 14 عن جابٍر ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

ثّم ْلُيَناِوَل جارَه منها«.

:»َلأن يزين �لرجُل ِبَع�ْصِر . 15 �ْصَوِد ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 
َ
عن �مِلْقد�ِد بِن �لأ

27- متفق عليه.

28- متفق عليه.
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ْي�َصُر 
َ
�أ �أبياٍت  َي�ْصِرَق �لرجُل من ع�صر  وَلأن  َيزيِنَ بامر�أِة جاِره،  �أن  ْي�َصُر عليه ِمن 

َ
�أ ِن�ْصوٍة 

.
(29(

عليِه ِمْن �أن َي�ْصَرق ِمن جاِره«

• ِع �ِلْئِتمان، وُي�صّيُع يف مو�صِع �لأد�ء.	 وذلك �أن هذ� �لفاِعَل ِمن ِزنا و�َصِرقٍة يخوُن يف َمْو�صِ

َي�ْصَبُع . )1 �لذي  �ملوؤمُن  »لي�َس   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  �هلُل عنهما  ر�صي  عَبا�ٍس  �بِن  َعِن 

.
(30(

وجارُه جائٌع �إىل َجْنِبه«

• َبُع و�جلاُر جائٌع كبريٌة من �لكبائر، وَنْق�ٌس  يف �لإميان؛ فاإذن �إطعاُم �جلاِر �جلائع 	 فال�صِّ

من و�جبات �لإميان.

جاُره . 17 َمُن 
ْ
َياأ ل  من  مبوؤمٍن  »لي�س   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  عنه  �هلُل  ر�صي  َن�ٍس 

َ
�أ عن 

.
(31(

غو�ِئلَه«

• و�حلديث له �صو�ِهُد يف �ل�صحيحني وغرِيهما من حديث �أبي هريرَة وغرِيه نحَوه بلفظ: 	

»بو�ِئَقه«. و�ملعنى و�حد- �أي: �َصّره.

: »ل َيْدُخُل �جلنَة من ل ياأمن . 18 عن �أبي هريرَة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(32(

جاُره بو�ِئَقه«

َنُع جاٌر جاَره �أن . 19 : »ل مَيْ عن �أبي هريرَة وغريِه ر�صي �هلل عنهم قالو�: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(33(

َيْغِرَز َخ�َصبًة يف ِجد�ره«

29- �صحيح.�س.ج )5043( �ل�صحيحة )5)).

30- �صحيح. �س.ج )5382( �ل�صحيحة )149).

31-  ح�صن)5387(. �ل�صحيحة )2181).

32- رو�ه م�صلم

33- متفق عليه. �س.ج )7784).
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• من 	 ُيطاُق  ل  ٍع  َو�صْ �إىل  �لنا�ِس  ببع�ِس  �حلاُل  َل  َو�صَ فقد   :- �هلل  رحمه   - �لألباين  قال 

�مل�صالِح  على  �لقائمِة  �لو�صعيِة  �لقو�ننِي  ب�صبب  �ِلْرتفاِق؛  وَمْنع  و�ِل�ْصَتْبد�ِد  ناِنّيِة 
َ
�لأ

�ملادّيِة دوَن �ملبادِئ �خُللُقية.

ِقَرّن . 20 : »يا ن�صاَء �مل�صلماِت، ل َتْ عن �أبي هريرَة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(34(

جارٌة جلاَرِتها، ولو ِفْر�ِصَن �صاة«

• �لِفْر�َصن: َعْظٌم قليُل �للحم، وهو ُخفُّ �لبعرِي كاحلاِفِر للد�بة، وقد ُي�صتعار لل�صاة، و�لذي 	

لْف. ومعنى �حلديث: ل مينع قلُة �لهديِة �لإهد�ء، بل يجوُد �لإن�صاُن مبا  لل�صاِة هو �لظِّ

َتَي�ّصر؛ فاإّن �لَهِدّيَة كما قال �لقائل:

ِهُم ِلَبْع�ِس ـــالهد�يا �لنا�ِس بع�صِ ُد فــــي قلوِبهـُـــم �لِو�صَ ُتَولِّ

مرِي هوى َوُوّدً� َرو� َجَمالوتـَْزَرُع يف �ل�صَّ وتك�صوهْم �إذ� ح�صَ

: »َمْن ياأخُذ عني هذه �لكلمات . 21 عن �أبي هريرَة ر�صَي �هلُل عنُه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

�أنا يا ر�صوَل �هلل، فاأخَذ  �أبو هريرَة: فقلُت:  ُيَعلَِّم من يعمُل بهن؟ فقال  �أو  فيعمَل بهن، 

�هلُل لك تكن  َق�صَم  و�ر�َس مبا  �لنا�س،  ْعَبَد 
َ
�أ تكْن  �ملحاِرَم  �ّتِق  بيدي فعّد خم�صًا فقال: 

ِحبَّ للنا�س ما تبُّ لنف�صك تكن م�صلمًا، 
َ
ْح�ِصْن �إىل جاِرك تكن موؤمنًا، و�أ

َ
�أغنى �لنا�س، و�أ

.
(35(

ِحِك تيُت �لَقْلب« ِحك، فاإن كثَة �ل�صَّ ول ُتْكِثِ �ل�صَّ

�إذ� . 22 ْعَلَم 
َ
�أ �أن  كيف يل  �هلل،  ر�صوَل  يا  رجٌل:  قال  قال:  عنه  �هلُل  ر�صَي  م�صعوٍد  �بِن  عن 

�صمعَتهم  و�إذ�  �أح�صْنت،  فقد  �أح�صْنَت؛  يقولوَن:  ِجري�َنَك  �َصِمْعَت  قال:�إذ�  ْح�َصْنت؟ 
َ
�أ

34- متفق عليه.

35- ح�صن. �س.ج )100( و�ل�صحيحة )930(. جناة �لأمة �ملحمدية يف هدي خري �لربية.
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.
(3((

َت؛ فقد �أ�صاأت«
ْ
�َصاأ

َ
يقولوَن: قد �أ

• فاجلاُر ِمْعَيار على �لإح�صاِن و�لَعار.	

7. �شلة الأرحام والعطف عليهم.

: »من �أحبَّ �أن ُيب�َصَط له يف ِرْزقه و�أن . 23 عن �أن�ٍس ر�صَي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(37(

ْل َرِحَمه« َثِره، َفْلَي�صِ
َ
 لُه يف �أ

َ
ُين�َصاأ

• دُّ له يف ُعُمِره، فيطوُل ُعُمُره ويح�ُصُن 	 َجِله، ومُيَ
َ
ُر له يف �أ ِثرِه(: ُيوؤَخَّ

َ
 له يف �أ

ُ
ومعنى )ُين�َصاأ

 �صبحانه وتعاىل 
َ
ّن �هلل

َ
�أ َعَمُله. ولي�س �ملر�ُد �أن ُيغرّيَ ما يف �للوِح �ملحفوظ، و�إمنا �ملر�ُد 

ْزق، فاهلُل قّدَر هذ� وهذ�- �أي: �ل�صبَب  ِحم �صببًا لطوِل �لُعُمر و�لَب�ْصِط يف �لرِّ جعل �صلَة �لرَّ

َب فعليِه بال�صبب. و�ملُ�َصبَّب- وكتبه يف �للوِح �ملحفوظ، فمن �أر�د �ملُ�َصبَّ

ْعَجَل . 24
َ
ِطيَع �هلُل فيه �أ

ُ
: »لي�س �صيٌء �أ عن �أبي ُهريرَة ر�صَي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

ْعَجَل عقابًا من �لَبْغِي وقطيعِة �لرحم، و�ليمنُي �لفاجرُة 
َ
ِحم، ولي�س �صيٌء �أ َلِة �لرَّ ثو�بًا من �صِ

ِحم حتى  َلُة �لرَّ ْعَجَل �لطاعِة ثو�بًا �صِ
َ
ياَر َبالِقع«. ومن طريق �أخرى بلفظ: »�إّن �أ َتَدُع �لدِّ

.
(38(

ْهَل �لبيِت ليكونوَن ُفّجارً�، َتْنِمي �أمو�ُلهم ويكث عدُدهم �إذ� و�صلو� �أرحاَمهم«
َ
�إن �أ

• بالِقع: جمع َبْلَقع، وهي �لأر�ُس �لَقْفر�ُء �لتي ل �َصيَء فيها.	

َدقُة على �مل�صكنِي . 25 : »�ل�صَّ َي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  وعن �صلماَن بِن عاِمٍر َر�صِ

.
(39(

َلة« ِحم ثنتان، �صدقٌة و�صِ َدقة، وعلى ذوي �لرَّ �صَ

)3- �صحيح. �س.ج )10)(، و�ل�صحيحة )1327).

37- متفق عليه

38- �صحيح. �ل�صحيحة )978).

39- ح�صن �صحيح. �لإرو�ء )883(، و�صحيح �لرتغيب و�لرتهيب )892).
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: »قال �هلُل: �أنا �هلُل . )2 َي �هلُل عنُه قال: قاَل ر�صوُل �هلِل  عن عبِد �لرحمِن بِن عوٍف َر�صِ

َلها و�صلُته، ومْن َقَطَعها  َفَمْن َو�صَ و�أنا �لرحمُن خلقُت �لّرِحم، و�صققُت لها من ��صمي، 

.
(40(

َبَتتُّه«

• ل، وترهيٌب �صديٌد ِلـَمْن َقَطع. ومعنى )َبَتتُّه(: َقَطْعُته.	 ترغيٌب عظيٌم ِلـَمْن َو�صَ

َدَقِة على . 27 : »�أف�صُل �ل�صَّ  عنها قالت: قال ر�صوُل �هلِل 
ُ
َي �هلل  بنِت ُعْقَبَة ر�صِ

ٍ
مِّ ُكْلُثوم

ُ
عن �أ

.
(41(

ِحِم �لَكا�ِصح« ذي �لرَّ

• َقْهِر �لنف�ِس 	 ِمُر �لبغ�س و�لعد�وة. فال�صدقُة عليه �أف�صُل ملا فيه ِمن  �لكا�صح: �لذي ُي�صْ

ُل ذلك عند �لعرب �أّن �لعدوَّ �ملُبغ�َس ُيبطُن  �صْ
َ
ها. و�أ على �لإح�صان �إىل َمن يعاديها وُيبِغ�صُ

ر، و�ملر�د �لبطن. �لعد�وة، ويطوي عليها َك�ْصَحه - �أي: باِطَنه. و�لَك�ْصح: �خَل�صْ

8. احلياء.

فقال: . 28 �حلياء،  خُاه يف 
َ
�أ َيِعُظ  ِبَرُجٍل  َمّر  �لنبيَّ   �أن  عنهما  �هلُل  َي  َر�صِ ُعَمَر  �بِن  عن 

.
(42(

»َدْعُه؛ فاإّن �حلياَء ِمَن �لإميان«

• : »ومعنى �حلديِث - و�هلُل �أعلم - �أّن �حلياَء مينُع ِمْن كثرٍي ِمَن �لُفْح�س، 	 قال �بُن عبِد �لرَبّ

، وبهذ� �صار ُجْزءً� و�صعبًة من �لإميان ... لأنه يعمُل  وي�صتمُل على كثرٍي ِمْن �أعماِل �لرِبّ

َعَمَله، فلما �صار �حلياُء و�لإمياُن يعمالِن َعَماًل و�حدً�؛ ُجعال كال�صيِء �لو�حد، و�إْن كان 

�لإمياُن �كت�صابًا و�حلياُء غريزة«.

40- �صحيح. �س.ج )4314(، و�ل�صحيحة )520(، و�س.د )1487).

�لباب عن حكيم بن حز�م ر�صي �هلل عنه.  �صحيح �لرتغيب  41- �صحيح. �لإرو�ء )892(، �س.ج )1110( ويف 

و�لرتهيب )893).

42- متفق عليه.
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ُخُلقًا، . 29 »�إّن لكل ديٍن   : �هلِل  و�بِن عبا�ٍس ر�صي �هلل عنهم قال: قال ر�صوُل  �أن�ٍس  عن 

.
(43(

وُخُلُق �لإ�صالم �حلياء«

• �لقبيح، وهل 	 ِفْعِل �حَل�َصن، و�جتناِب   �حلياء؛ لأنه يحمُل على 
ِ
�لإ�صالم ُخُلُق  و�إمنا كان 

�لإ�صالُم �إل ذلك؟!

�َصدَّ حياًء ِمَن �ْلَعذر�ِء . 30
َ
عن �أبي �صعيٍد �خلدريِّ ر�صي �هلُل عنه قال: كان ر�صوُل �هلِل  �أ

.
(44(

يف ِخدِرها«

• ها. وهذ� ل يعني �أنه  ي�صكُت دون بيان �حلق؛ 	 �لعذر�ء: �لِبْكر. يف خدِرها: يف �ِصرْتِ

فاإن �حلّق ل ُي�ْصَتحيا منه.

و�صيك �أن . 31
ُ
ِني. قال: »�أ ْو�صِ

َ
�أ ّن رجاًل قال: يا ر�صوَل �هلل 

َ
�أ عن �صعيِد بِن يزيَد �لأن�صاري 

.
(45(

َت�ْصَتْحِيَي ِمَن �هلِل عز وجل كما َت�ْصَتِحي رجاًل ِمْن �صاحلي قوِمك«

: »��صَتْحُيو� من �هلل حقَّ �حلياء«. . 32 عن �بِن م�صعوٍد ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

َلَن�ْصَتْحِيي و�حلمد هلل. قال: »لي�س كذلك، ولكنَّ �ِل�ْصِتْحَياَء  �إّنا  قال: قلنا يا نبيَّ �هلِل 

�ملوَت  وَتْذُكَر  َحَوى،  وما  و�لَبْطَن  َوَعى،  وما  �لر�أ�َس  تفَظ  �أن  �حلياء:  حقَّ  �هلِل  من 

و�لِبَلى، ومن �أر�َد �لآِخرَة ترك ِزينَة �لدنيا، فمن فعَل ذلك َفَقِد ��ْصَتْحيا من �هلل حقَّ 

.
(4((

�حلياء«

• ِحْفِظ 	 على  ْف�ِس  �لنَّ تربيُة  هو  �لذي  �لإ�صالم  على مق�صوِد  يحمُل  �حلقُّ  َفاِل�ْصِتْحَياُء 

�هلل.

43- ح�صن. �س.ج )2149( و�ل�صحيحة )940).

44- متفق عليه.

45- �صحيح. �ل�صحيحة )741).

)4- ح�صن لغريه. �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب )1724).
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9. اإكراُم ال�شيف والإح�شاُن اإليه.

33 . 
ِ
و�ليوم باهلِل  يوؤمُن  : »من كان  �هلِل  �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل  َي  �ُصريٍح ر�صِ �أبي  عن 

ْن َيْثِوَي عنده 
َ
ْيَفه: جائزُته يوٌم  وليلة، و�ل�صيافُة ثالثُة �أيام، ول َيِحلُّ له �أ �لآخِر فلُيْكِرْم �صَ

.
(47(

حتى ُيْحِرَجه«

• رُه يف �لثاين و�لثالث، وهو فيما 	 معناه �أنه َيْحَتِفُل له يف �ليوم �لأول، ويقّدُم �إليه ما َح�صَ

ق، وعلى �ل�صيف �أل ُيِطيَل  دِّ ع، �إْن َفَعَل َفَح�َصن، و�إل فال باأ�َس به كاملَُت�صِ ور�ء ذلك ُمَترِبّ

ّيَق عليه، قاله �لزم�صري يف »�لفائق«. �لإقامَة عنده حتى ُي�صَ

10. اإطعاُم الطعام.

ْطَعَم �لطعام، وَرّد . 34
َ
�أ : »خرُيكم من  َي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  َهيٍب َر�صِ عن �صُ

.
(48(

�ل�ّصالم«

�جلائع، . 35 »�أطعمو�   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  عنه  �هلُل  َي  َر�صِ �لأ�صعريِّ  مو�صى  �أبي  عن 

.
(49(

وُعودو� �ملري�س، وُفكو� �لعاين«

• �لعايِن: �لأ�صري.	

11. اإكراُم الكباِر وتوقرُيهم.

َيْرَحْم �صغرَينا، . )3 ِمّنا من مل  : »لي�س  َي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  �أن�ٍس َر�صِ  عن 

.
(50(

ْر كبرَينا« وُيَوقِّ

47- متفق عليه.

48- ح�صن: �س.ج )3318).

49- رو�ه �لبخاري.

50-  �صحيح. �س.ج )5445(. و�ل�صحيحة ))219).
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37 ..
(51(

َي �هلُل عنهما قال: قال ر�صوُل �هلِل  »�لربكُة مع �أكاِبِركم« عن �بن عبا�ٍس َر�صِ

َم . 38 َقدِّ
ُ
�أ �أن  جربيُل  »�أمرين   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  عنهما  �هلُل  َي  َر�صِ ُعَمَر  �ْبِن  عن 

.
(52(

�لأكاِبر«

• ُم بها، فُي�صتدُل به يف �أبو�ٍب كثرية من �لفقه، ويّطرُد يف 	 �ل�صنُّ من �لأو�صاِف �لتي ُيَقدَّ

يعار�ْس  ما مل  ذلك  لُّ  وحَمَ وِطْيب،  و�نتعاٍل  و�ُصرٍب  و�أكٍل  كركوٍب  �لإكر�م،  وجوِه  جميِع 

ْرَجُح منها: كجهِة �ليمني يف �ل�صر�ب، و�إمامِة �ل�صالة، و�لإمامِة �لُعْظمى، 
َ
ف�صيلَة �ل�صن �أ

ووليِة �لنكاح.

: »�إن من �إجالِل �هلل . 39 َي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  عن �أبي مو�صى �لأ�صعريِّ َر�صِ

ذي   
ِ
و�إكر�م عنه،  و�جلايف  فيِه  �لغايل  َغرْيِ  �لقر�آِن  وحامِل  �ملُ�ْصِلم،  ْيَبِة  �ل�صَّ ِذي  �إكر�ُم 

.
(53(

�ل�صلطاِن �ملُْق�ِصط«

12. اإن�شاُف الرجِل ِمْن َنْف�ِشه.

َعْن عبد �لرحمِن بن عبِد َربِّ �لكعبِة، قال: دخلُت �مل�صجَد فاإذ� عبُد �هلل بُن عمرِو بِن . 40

تيُتهم فجل�صُت �إليه، فقال: كنا 
َ
�لعا�ِس جال�ٌس يف ِظلِّ �لكعبة، و�لنا�ُس جمتمعون عليه، فاأ

ل، وِمّنا  ِلُح ِخباءه، وِمّنا من َيْنَت�صِ مع ر�صوِل �هلِل  يف �َصَفر، فنزْلنا منزًل َفِمّنا َمْن ُي�صْ

: �ل�صالُة جامعة، فاجتمْعنا �إىل ر�صوِل  من هو يف َج�َصِره، �إْذ نادى مناِدي ر�صوِل �هلِل 

ّمَتُه على َخرْيِ ما َيْعَلُمُه 
ُ
ْن َيُدلَّ �أ

َ
، فقال: »�إّنه مل يكن نبٌي قبلي �إل كان حقًا عليه �أ �هلِل 

و�صي�صيُب  �أّوِلَها،  ُجِعَل عاِفيُتها يف  َتكُم هذه  مَّ
ُ
�أ و�إّن  لهم،  يعلُمه  ما  �َصرَّ  وُيْنِذَرهم  لهم، 

51- �صحيح. �س.ج )2884(، و�ل�صحيحة )1778).

52- �صحيح. �ل�صحيحة )1555).

53- ح�صن. �س.ج )2199).
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�لفتنُة فيقوُل  ها بع�صا، وجتيُء  ُق بع�صُ قِّ ُتنكرونها، وجتيُء فتنٌة فرُيَ و�أموٌر  �آخَرها بالٌء 

�أحّب  �ملوؤمُن: هذه هذه، فمن  �لفتنُة، فيقول  ُمْهِلَكتي، ثم تنك�صُف وجتيء  �ملوؤمُن: هذه 

ِت 
ْ
 �لآخِر، وْلَياأ

ِ
ُتُه وهو يوؤمُن باهلِل و�ليوم ِته َمِنيَّ

ْ
ْن ُيَزْحَزَح عِن �لنار، وَيْدُخَل �جلنَة، َفْلَتاأ

َ
�أ

ْفَقَة َيِده، وَثَمَرة َقْلِبه،  َتى �إليه، ومن بايَع �إمامًا فاأعطاه �صَ �إىل �لنا�ِس �لذي ُيِحبُّ �أن ُيوؤْ

ِربو� ُعُنَق �لآَخر »، فدنوُت منه، فقلت  �إِن ��ْصَتطاع، فاإْن جاَء �آخُر يناِزُعه فا�صْ َفْلُيِطْعُه 

َذَنيِه، وَقْلِبه بيديِه، 
ُ
؟ فاأهوى �إىل �أ  �آنَت �صِمْعَت هذ� من ر�صوِل �هلِل 

َ
ْن�ُصُدَك �هلل

َ
له: �أ

ناأكَل  �أن  ياأُمرنا  ك معاويُة،  �بُن َعمِّ �أذناي، ووعاه قلبي«، فقلُت له: هذ�  وقال: »�َصِمَعْته 

ْمَو�َلُكْم 
َ
ُكُلو� �أ

ْ
َمُنو� َل َتاأ

َ
ِذيَن �آ يَُّها �لَّ

َ
ْنف�َصَنا، و�هلُل يقول:{ َيا �أ

َ
�أمو�َلنا بيننا بالباطل، وَنْقُتَل �أ

 َكاَن ِبُكْم 
َ َّ
ْنُف�َصُكْم �إِنَّ �هلل

َ
اَرًة َعْن َتَر��ٍس ِمْنُكْم َوَل َتْقُتُلو� �أ ْن َتُكوَن جِتَ

َ
َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل �إِلَّ �أ

ه يف  ِطْعُه يف طاعِة �هلل، و�ْع�صِ
َ
»�أ 29[ قال: ف�صكَت �صاعًة، ثم قال:  ]�لن�صاء:  َرِحيًما} 

.
(54(

مع�صيِة �هلل« 

• ه �لتي َتْرَعى وتبيُت مكاَنها. 	 هام للتدريب. )يف َج�َصِره(: يف دو�بِّ ل(: يرمي بال�صِّ )َيْنَت�صِ

�َصدَّ من �لتي قبلها، فاملتقدمُة رقيقٌة بالن�صبة 
َ
ها بع�صًا(: لأن �ملتاأخرَة تكوُن �أ )يرقق بع�صُ

ملا بعدها.

• �ل�صاهد من �حلديث: )ولياأت �إىل �لنا�س ما يحب �أن يوؤتى �إليه(- �أي: يعامل �لنا�س 	

ِلَنْف�ِصه،  للنا�ِس كما ين�صُح  �أن يعاملوه به، وهذ� هو �لإن�صاف- فين�صُح  مبا يحب 

فال  به،  يعاملوه  �أن  يحب  مبا  �إل  �لنا�َس  يعامُل  ول  لنف�صه،  َيْكَرُه  ما  للنا�ِس  وَيْكَرُه 

باللُّْطِف  ويعاِمُلهم  ر،  �ل�صَّ لهم  يحبُّ  ول  َيْخَدُعهم،  ول  هم  َيُغ�صُّ ول  عليهم،  يكِذُب 

و�للِّني وُح�ْصِن �لكالم وُح�ْصِن �مَلْنِطق، كما يحب �أن يعاملوه بذلك، فن�صُف �لنجاة 

من �لفنت �لقياُم بالو�جب جِتاه �لنا�س. و�لن�صف �لآخَر: �لقيام بالو�جب جتاه رب 

�لنا�س �صبحانه وتعاىل.

54- رو�ه م�صلم.
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: »ل يوؤِمُن �أحُدكم حتى ُيِحبُّ لأخيه ما . 41 عن �أن�ٍس ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(55(

يحب لنف�صه من �خلري«

ِحبَّ . 42
َ
�صيد: »�أ

ُ
ه يزيَد بن �أ دِّ عن خالِد بِن عبِد �هلل �لَق�ْصِري عن �أبيه �أن �لنبي  قال جِلَ

.
(5((

بُّ ِلَنْف�ِصك« للنا�ِس ما ُتِ

عن �أبي �ملُْنَتِفق ر�صي �هلُل عنه قال: �أتيُت �لنبي  بعرفَة، فدنوُت منه حتى �ْخَتَلَفْت ُعُنُق . 43

ْنِبْئِني بعمٍل ُيْنِجيني من عذ�ِب �هلل، وُيدِخُلني 
َ
ر�حلتي وعنُق ر�حلِته، فقلت: يا ر�صوَل �هلل �أ

ِقِم �ل�صالَة �ملكتوبة، و�أدِّ �لزكاَة �ملفرو�صة، 
َ
َته قال: »�عُبِد �هلَل ول ُت�ْصرْك به �صيئًا، و�أ جنَّ

بُّ من �لنا�س �أن  ْم رم�صان - و�نظر ماذ� ُتِ وُحجَّ و�ْعَتِمر- قال: �أ�صهُد و�أظنه قال: و�صُ

ياأتوه �إليك فاْفَعْلُه بهم، وما َتْكرُه من �لنا�س �أن ياأتوه �إليك فَذْرهم منه«. وله �صاهد بلفظ: 

.
(57(

»وتاأتي �إىل �لنا�ِس ما تبُّ �أن ياأتوه �إليك، وما كرهَت لنف�ِصك فدِع �لنا�َس منه«

ْفح. 13. العفُو وال�شَّ

�هلُل . 44 �أقاَل  م�صلمًا  قاَل 
َ
�أ »من   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  �هلُل عنه  ر�صَي  �أبي هريرَة  عن 

.
(58(

َته يوَم �لقيامة« َعْثَ

• : »من �أقاَل �أخاه 	 )�أقال م�صلمًا(: و�فقه على َنْق�ِس �لبيع و�لعهد ونحوِهما، كما قال 

ْجل  ة �لرِّ  . »�أقال �هلل عثته«: �لَعْثُة �أ�صُلها يف َعْثِ
(59(

َته يوم �لقيامة« بيعًا �أقاَل �هلل َعْثَ

55- �صحيح. �س.ج )7085(. و�ل�صحيحة )73).

)5- �صحيح. �ل�صحيحة )72).

57- �صحيح. �ل�صحيحة )1477(، )3508).

58- �صحيح: �لإرو�ء )1334).

59- �ل�صحيحة )14)2). عن �أبي �صريح.
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ُجل، فاإذ� �أخطاأ  ٍة وَخَطاأٍ يرَتِكُبه �لرَّ َزلَّ َمْت يف ُكلِّ  عندما ت�صطدُم بَحَجٍر ونحوِه ثم ُعمِّ

َته، وهذ� من �إقاَلِة �أخيك فيما َنِدَم  ِقْل َعْثَ
َ
َك ثم جاء يعتذر، فْاَقبْل ُعْذَره و�أ دَّ �إن�صاٌن �صِ

َفح. فاجلز�ُء  ك. فاإن فعلَت �أقالك �هلُل وجتاَوَز عنك، وعفا و�صَ عليه مما �رتكبه يف َحقِّ

ِمْن ِجْن�ِس �لعمل.

َي �هلُل عنها قالت: »ما ر�أيُت ر�صوَل �هلِل  منت�صرً� ِمْن َمْظَلَمٍة ُظِلَمها . 45 عن عائ�صَة َر�صِ

�صيٌء،  تعاىل  �هلل   
ِ
حمارم من  �نُتهك  فاإذ�  �صيء،  �هلل   

ِ
حماِرم ِمن  ُيْنَتهْك  مل  ما  َقّط، 

ْي�َصَرهما ما مل يكن 
َ
�أ �إل �ختار  �أمرين  َ بني  بًا، وما ُخريِّ ِهم يف ذلك َغ�صَ �َصدِّ

َ
�أ كان من 

.
((0(

َثما«
ْ
ماأ

َرَب ر�صوُل �هلِل  بيِده خادمًا َقطُّ ول �مر�أًة، ول . )4 َي �هلُل عنها قالت: »ما �صَ وعنها َر�صِ

َرَب ر�صوُل �هلل  بيده �صيئًا قطُّ �إل �أن ُيَجاِهَد يف �صبيِل �هلل، ول ُخرّيَ بني �أمرين  �صَ

ْبَعَد �لّنا�ِس من 
َ
�أ ْي�َصُرهما حتى يكون �إثمًا، فاإن كان �إثمًا كان 

َ
هما �إليه �أ َقطُّ �إل كان �أحبَّ

َتى �إليه حتى ُتنتهَك حرماُت �هلل عز وجل؛ فيكوَن هو  �لإِْثم، ول �ْنَتَقَم ِلَنْف�ِصه ِمْن �صيٍء ُيوؤْ

.
((1(

�ملنتقَم هلِلِ عز وجل«

• ِب هلِل فلم َيُعْد �إل يف 	 اُر للديِن و�لَغ�صَ ا �ِلْنِت�صَ مَّ
َ
�صار �نتقاُمنا لأنف�ِصنا و�نت�صاُرنا لها، فاأ

ويِل بقيٍة َيْنَهْوَن عن �لف�صاِد يف �لأر�س.
ُ
�أ

: »مكتوٌب يف �لإجنيل، ل َفظٌّ ول . 47 َي �هلُل عنها قالت: قال ر�صوُل �هلِل  عن عائ�صَة َر�صِ

.
((2(

غليٌظ، ول �َصّخاٌب بالأ�صو�ق، ول يجزي بال�صيئة ِمْثَلها، بل يعفو وي�صفح«

• و�ل�صاد/ 	 بال�صني  )�صّخاب(  �لقلب.  �لقا�صي  �جلايف،  �لغليُظ  �خُلُلِق،  �صّيُء  )فظ(: 

0)- �صحيح. مت�صر �ل�صمائل )300).

1)- �صحيح. �ل�صحيحة )507( و�أ�صله يف �ل�صحيحني.

2)- �صحيح. �ل�صحيحة )2458).
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وَجْمِعها  �لدنيا  على  يناِف�ُس  ْن  مِمَّ لي�س  �أي:  و�جَلَلبة-  اُء  و�صَ و�ل�صَ ياُح  و�ل�صِّ َخُب  �ل�صَّ

بح�صوِره �لأ�صو�َق لذلك.

عن عبِد �هلِل بِن عمرِو بن �لعا�ِس ر�صي �هلُل عنهما �أّن هذه �لآيَة �لتي يف �لقر�آن: { َيا . 48

يا  �لتور�ِة:  45[  قال: يف  َوَنِذيًر�}]�لأحز�ب:  ًر�  َوُمَب�صِّ �َصاِهًد�  ْر�َصْلَناَك 
َ
�أ ا  �إِنَّ ِبيُّ  �لنَّ يَُّها 

َ
�أ

ْيُتك  ميني، �أنت عبدي ور�صويل، �صمَّ
ُ
�أيها �لنبي �إنا �أر�صلناك �صاهدً� ومب�صرً� وِحْرزً� لالأ

ل، لي�س بفظٍّ ول غليٍظ ول �صّخاٍب بالأ�صو�ق، ول يدفُع �ل�صيئَة بال�صيئِة ولكن يعفو  �ملَُتَوكِّ

ه �هلُل حتى ُيقيَم به �مِللََّة �لعوجاء باأن يقولو� ل �إله �إل �هلل، َفَيْفَتُح به  َفح، ولن َيْقِب�صَ وَي�صْ

.
((3(

ّما، وقلوبًا ُغْلفًا« �أعينًا ُعْميا، و�آذ�نًا �صُ

• ِته.	 نًا لهم يف حياِته، وبعد مماِته باّتباِع �ُصنَّ )ِحرزً� لالأميني(: ِح�صْ

َنِبيُّنا  يف �لتور�ِة و�لإجنيل. ُيروى عن  اٌة َمْغ�ِصٌي عليها. فهكذ� ُو�صف  )ُغلفًا(: ُمَغطَّ

�إ�صماعيَل بن ُم�صلم قال: قالت يل �أعر�بيٌة مبكَة: �أر�ك تطلُب �لأدب، فهل ّلَك يف بيٍت 

ْخَرٍة فُزِبَر فاإذ� هو:  ُوِجَد يف �صَ

((4(

ــُد ْ َيْعُف عن َذْنِب �صاحٍب         و�إْن كان فــــي �إجــــر�ِمـــــه َيَتَعمَّ              وما �صاَد َمن ملَّ

• فالعفو �صيادٌة وِعّز. وما �زد�د عبٌد بعفٍو �إل ِعزً�.	

14. الإ�شالُح َبنْيَ الّنا�ض.

ِل ِمْن َدَرَجِة . 49 ْف�صَ
َ
كم ِباأ ْخرِبُ

ُ
: »�أل �أ عنُه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

 
َي �هلُل عن �أبي �لدرد�ِء َر�صِ

دَقَة؟ قالو�: بلى. قال: �صالُح ذ�ِت �لَبنْي. وف�صاُد ذ�ِت �لَبنْيِ هي  الِة و�ل�صَّ  و�ل�صَّ
ِ
يام �ل�صِّ

.
((5(

�حلالقة«

3)- رو�ه �لبخاري

4)- �خلر�ئطي )710/2( برقم )440).

5)- �صحيح.، �س.ج )2595).
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• ُل من ُفْرَقٍة 	 )ذ�ُت �لبني(: �حلاُل و�لعالقاُت �لتي َبنْيَ �لّنا�س. فاملر�ُد �إ�صالُح ما َيْح�صُ

َوَوْح�َصة، وِمْن تباُغ�ٍس وتد�ُبٍر بنَي �لنا�س، في�صعى �مل�صلُح لالإ�صالِح بينهم. )�حلالقة(: 

: »�إياكم  ُ خطورَة ما يح�صل ُمن �لُفرقة بني �لنا�س. وقد قال  ِلُق �لدين، وهذ� ُيَبنيِّ َتْ

.
((((

و�صوَء ذ�ِت �لَبنْيِ فاإّنها �حلالقة«

َل . 50 ْف�صَ
َ
: »ما َعِمَل �بُن �آَدَم �صيئًا �أ َي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  عن �أبي هريرَة َر�صِ

.
((7(

الِة و�صالِح ذ�ِت �لَبني وُخُلٍق َح�َصن« ِمَن �ل�صَّ

�ل�صدقِة . 51 ُل  ْف�صَ
َ
»�أ  : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  عنهما  �هلُل  َي  َر�صِ بِن عمرٍو  �هلِل  عبِد  عن 

.
((8(

اَلُح َذ�ِت �لَبنْي« �إ�صْ

: »لي�س �لكذ�ُب بالذي . 52  بنِت ُعْقَبَة ر�صي �هلل عنها قالت: قال ر�صوُل �هلِل 
ٍ
مِّ ُكْلُثوم

ُ
عن �أ

.
((9(

ِلُح بنَي �لّنا�س، َفَيْنِمي خريً� ويقوُل خريً�« ُي�صْ

• )ينمي(: يبّلغ، فُيْخرِبُ مبا َعِمله �ملُْخرَبُ عنه ِمْن خري، وي�صكُت عما َعِمله من �َصّر.	

15. كفُّ الأذى عن النا�ض من اللِّ�شاِن والَيد.

�َصِلَم . 53 »�مل�صلم من   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  �هلُل عنهما  ر�صَي  بن عمرٍو  �هلِل  َعْبِد  عن 

.
(70(

�مل�صلمون ِمْن ِل�صانه وَيِده، و�ملهاِجُر من َهَجَر ما نهى �هلُل عنه«

))- ح�صن �س.ج )83)2).

7)- �صحيح. �س.ج )45)5(، و�ل�صحيحة )1448).

8)- ح�صن . �ل�صحيحة )39)2).

9)- متفق عليه.

70- متفق عليه.
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• َدُر �لأذى �لقويل، وهو يعرّبُ عّما يف 	 ْكر، لأن �للِّ�صاَن هو َم�صْ هما �لنبيُّ  بالذِّ و�إمنا َخ�صَّ

ْكَثُ ُمز�َولِة �لعمِل بها.
َ
�لقلب، و�أما �لَيُد فهي �لأ�صُل يف �لأذى �لفعلي، و�أ

عن عائ�صَة ر�صي �هلل عنها قالت: ما ر�أيُت ر�صوَل �هلل  �صرَب بيِده خاِدمًا َقّط، ول . 54

.
(71(

َرَب بيده �صيئًا �إل �أن ُيجاِهَد يف �صبيِل �هلل« َة قًط، ول �صَ
َ
�مر�أ

16. ِحْفُظ اللِّ�شاِن وَتْرُك الكالِم فيما ل يعني.

عن �أبي هريرَة وجماعٍة من �ل�صحابِة ر�صي �هلل عنهم �أن �لنبيَّ  قال: »ِمْن ُح�ْصِن . 55

.
(72(

 �مَلْرِء َتْرُكه ما ل َيْعِنيه«
ِ
�إ�صالم

عن َكْعِب بِن ُعْجَرَة ر�صي �هلل عنه: �أن �لنبيَّ  َفَقَد َكعبًا، ف�صاأل عنه، فقالوً�: مري�س، . )5

ه: هنيئًا لك �جلنُة  مُّ
ُ
ْب�ِصْر يا كعب؛ فقالت �أ

َ
فخرج مي�صي حتى �أتاه، فلما َدخَل عليه قال: �أ

وما  فقال:  ر�صوَل �هلل،  يا  �أمي  قال: هي  َيُة على �هلل؟!  لِّ
َ
�لـُمَتاأ فقال: من هذه  يا كعب؛ 

.
(73(

مَّ كعب؟! لعلَّ َكْعبًا قال ما ل َيْعِنيه، �أو َمَنع ما ل ُيغنيه«
ُ
ُيدريِك يا �أ

• ْف�س، 	 �لنَّ وَطَلِب  �لهوى  ِبُحْكِم  ذلك  ولي�س  ويعتني.  به  َفَيْهَتمُّ  ه،  َيُخ�صُّ )يعنيه(:  ومعنى 

و�إمنا بُحكم �ل�صرِع و�لإ�صالم؛ ولهذ� جعله ِمْن ُح�ْصِن �لإ�صالم.

: »ل ي�صتقيُم �إمياُن َعْبٍد حتى . 57 عن �أن�ِس بِن مالٍك ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلل 

ي�صتقيَم قلُبه، ول ي�صتقيُم قلُبه حتى ي�صتقيَم ل�صاُنه، ول يدخُل رجٌل �جلنَة ل ياأمن جاُره 

.
(74(

بو�ِئَقه«

71- متفق عليه.

72- �صحيح. �س.ج )5911).

73- �صحيح. �ل�صحيحة )3103).

74- ح�صن. �ل�صحيحة )2844)
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• �لدنيا 	 �أبي  �بُن  َف  �صنَّ وقد  و�حذروه.  فر�ُعوُه  �لل�صان؛  ��صتقامِة  �إىل  �ِل�ْصتقامُة  فعادْت 

ْمُت و�آد�ُب �لل�صان«. )بو�ئقه(: �صروُره ودو�ِهيه، جمع )بائقة(. اُه: »�ل�صَّ كتابًا �صمَّ

: »َرِحَم �هلُل عبدً� قال َفَغِنم �أو . 58 مامَة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 
ُ
عن �أبي �أ

.
(75(

�َصَكَت ف�َصِلم«

• ُمْت«.	  �لآِخر، فليقْل خريً� �أو ِلَي�صْ
ِ
: »من كان يوؤمُن باهلِل و�ليوم قال �لنبيُّ 

َلَيَتّكَلُم بالكلمِة ما . 59 : »�إّن �لعبَد  عن �أبي هريرَة ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(7((

ْبَعَد ما َبنْيَ �مَل�ْصِرِق و�مَلْغِرب«
َ
َيَتَبنّيُ فيها َيِزلُّ بها يف �لنار �أ

ُجَل . 0) �لرَّ »�إن   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  �ملَُزيِن  �حلارِث  بِن  ِبالل  �للَّْيِثيِّ عن  َعْلَقَمَة  عن 

ليتكلُم بالكلمِة من ِر�صو�ِن �هلِل تعاىل ما يظنُّ �أن َتْبُلَغ ما َبَلغْت يكتُب �هلُل عز وجل له بها 

ِر�صو�َنه �إىل يوم يلقاه، و�إن �لرجَل َلَيَتكّلُم بالكلمِة من �َصِخِط �هلِل تعاىل ما يظنُّ �أن تبلَغ 

. فكان علقمُة يقول: َكْم من 
(77(

 يلقاه«
ِ
ما بلغت يكتُب �هلل تعاىل عليه بها �َصَخَطه �إىل يوم

 قد َمَنَعِنيُه حديُث بالِل بِن �حلارث.
ٍ
كالم

•  لأجل حديٍث و�حد، فكيف بغريِه من �لأحاديِث �لكثرية 	
ِ
فاإذ� كان هذ� �لمتناُع عن �لكالم

�لتي فيها �لرتهيُب من �آفات �لل�صان.

ْم به، قال: . 1) ْعَت�صِ
َ
ْثِني باأمٍر �أ عن �صفياَن بِن عبِد �هلل �لثََّقفي قال: قلُت يا ر�صوَل �هلل َحدِّ

َي �هلُل ثم ��صَتِقم، قال: قلت يا ر�صوَل �هلل: ما �أخوُف ما تخاُف َعَلّي؟ فاأخذ بل�صاِن  ُقل َربِّ

.
(78(

َنْف�ِصه ثم قال: هذ�«

75- ح�صن. �س.ج )3497(، و�ل�صحيحة )855).

)7- متفق عليه.

77- �صحيح. �س.ج )19)1(. و�ل�صحيحة )888).

78- �صحيح. �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب )2)28).
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• �أعظم ما ُيحذر على �ل�صتقامة؛ �لل�صان. ويدلُّ على ذلك �أي�صًا �حلديُث �لتايل:	

عن ُمعاِذ ْبِن جبٍل ر�صي �هلل عنه قال: كنُت مع �لنبي  يف �صفِر فاأ�صبحُت يوما قريبا . 2)

ين بعمٍل ُيدِخُلني �جلنَة ويباِعُدين عن �لنار،  ْخرِبْ
َ
منه ونحن ن�صري، فقلت: يا ر�صوَل �هلل �أ

 ل ت�صرُك 
َ
َتْعُبُد �هلل  عليه: 

ُ
رُه �هلل َي�صَّ و�إنه لي�صرٌي على من  قال: »لقد �صاألَت عن عظيٍم 

�أل  قال:  ثم  �لبيت،  وتجُّ  رم�صان،  وت�صوُم  �لزكاة،  وُتوؤتي  �ل�صالة،  وتقيُم  �صيئًا،  به 

�أدلُّك على �أبو�ِب �خَلرْي؟ قلُت: بلى يا ر�صوَل �هلل، قال: �ل�صوم ُجّنة، و�ل�صدقُة تطفىُء 

َتَتَجاَفى  قر�أ:{  ثم  �لليل،  جوِف  ِمن  �لرجِل  و�صالُة  �لنار،  �ملاُء  ُيْطِفىُء  كما  �خلطيئَة 

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن ))1( َفاَل َتْعَلُم  ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َومِمَّ اِجِع َيْدُعوَن َربَّ ُجُنوُبُهْم َعِن �مْلَ�صَ

ا َكاُنو� َيْعَمُلوَن} ]�ل�صجدة: 17[  ثم قال: �أل  ْعنُيٍ َجَز�ًء مِبَ
َ
ِة �أ ْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَّ

ُ
َنْف�ٌس َما �أ

ك بر�أ�ِس �لأمِر وعموِده وِذْرَوِة �َصَناِمه؟ قلت: بلى يا ر�صول. �هلل قال: ر�أ�ُس �لأمِر  خرِبُ
ُ
�أ

اِلك ذلك ُكلِّه؟  �لإ�صالم، وعموُده �ل�صالة، وِذْرَوُة �صنامه �جلهاد. ثم قال �أل �أخرُبُك مِبَ

َنِبيَّ �هلِل و�إّنا  قلُت: بلى يا ر�صوَل �هلل. قال: ُكفَّ عليك هذ�، و�أ�صار �إىل ل�صاِنه قلُت: يا 

ك، وهل َيُكبُّ �لنا�َس يف �لناِر على وجوِههم، �أو  مُّ
ُ
ملُوؤَ�َخذوَن مبا نتكلَُّم به؟ قال: َثِكَلْتَك �أ

ْل�ِصَنِتهم«. ويف لفٍظ: »�إنك لن تز�َل �صاملًا ما �صكّت، 
َ
�أ قال: على مناخرهم، �إل ح�صائُد 

ك، وهل َيُكبُّ �لنا�َس على  مُّ
ُ

فاإذ� تكلمَت ُكِتَب لك �أو عليك«. ويف �آَخر:»يا معاُذ َثِكَلْتَك �أ

مناِخِرهم يف جهنم �إل ما َنَطَقْت به �أل�صِنُتهم، فمن كان يوؤمُن باهلل و�ليوم �لآخر؛ فليقْل 

.
(79(

خريً� �أو ي�صكْت عن �َصّر، قولو� خريً� تغنمو�، و��صُكتو� عن �َصرٍّ َت�ْصَلمو�«

• على 	 �َصيٍء  ْخَطَر 
َ
�أ �أّن  فُعلم  �ل�صتقامة،  ِذْكِر  بعد  �للِّ�صان  من  َحّذَر   كيف  فتاأملو� 

�ل�صتقامة - �صالحًا وف�صادً� - هو �لل�صان.

79- �صحيح. �صحيح �لرتغيب و�لرتهيب )))28(، و�ل�صحيحة )412،1122، 3284)
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17. �َشرْتُ َعْوراِت امل�شلمني.

عن �أبي ُهريرَة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  : »َمْن نّف�َس عن م�صلٍم ُكْرَبًة من . 3)

 �لقيامة، ومن �َصرَت على ُم�صلٍم �َصرَتُه �هلُل 
ِ
ُكَرِب �لدنيا نّف�س �هلُل عنه ُكربًة من ُكَرِب يوم

.
(80(

يف �لدنيا و�لآخرة، و�هلُل يف عوِن �لعبِد ما كان �لعبُد يف عوِن �أخيه«

: »ل َي�ْصرُتُ عبٌد عبدً� يف �لدنيا �إل �صرته . 4) وعنه ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(81(

�هلُل يوُم �لقيامة«

�لنا�ِس . 5) َبْعَت عور�ِت  �تَّ �إِن  »�إنك   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  �هلُل عنه  ُمعاِويَة ر�صي  وعن 

.
(82(

�أف�صدتَّهم �أو ِكدتَّ ُتْف�ِصُدهم«

: »يا َمْع�َصَر من �آمن بل�صاِنه ومل . )) عن �أبي َبْرَزَة ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلل 

ِبْع عورَة �أخيه  َيْدُخِل �لإمياُن يف قلِبه ل تغتابو� �مل�صلمني، ول َتتَّبعو� عور�ِتهم، فاإنه من َيتَّ

.
(83(

ْحُه ولو كان يف َجوِف بيِته« ِبِع �هلُل عورَته َيْف�صَ ِبِع �هلُل عورَته، ومن َيتَّ �مل�صلِم َيتَّ

عن عبد �لرحمِن بِن عوٍف ر�صي �هلل عنه قال: »حر�صُت مع عمَر بِن �خلطاِب ر�صي . 7)

باٍب جُماٍف  �إىل  �نتهينا  �ِصر�ٌج، فم�َصْينا نحوه حتى  لنا  �إذ� �صبَّ  ليلًة،  �هلل عنه �ملدينَة 

�أتدري بيَت من هذ�؟ قلت: ل �أدري،  َلَغُطهم، فقال:  َعَلْت �أ�صو�ُتهم وَكُث   قد 
ٍ
على قوم

قال: هذ� بيُت ربيعَة بِن �أميَة بِن َخَلف، وهم �لآن �َصْرٌب فما ترى؟ قلت: �أرى �أّنا قد �أتينا 

80- رو�ه م�صلم.

81- رو�ه م�صلم.

82- �صحيح. �س.ج )2295(، وغاية �ملر�م )424).

83- �صحيح. �س.ج )7984(. وغاية �ملر�م )420(. و�صحيح �لرتغيب و�لرتهيب )2339).
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�ُصو�} ]�حلجر�ت: 12[. وقد جت�ص�صنا.  �صَّ ما نهانا �هلل عنه، قال �هلل عز وجل: {َوَل جَتَ

(84(

قال: فرجع وتركهم«.

�إل . 8) معافى  �أمتى  »ُكلُّ   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  عنهما  �هلل  ر�صي  ُعَمَر  �بِن  عن 

ُه �هلُل،  �أن يعمَل �لرجُل عماًل بالليل ثم ُي�صِبُح وقد �صرَتَ �مَلَجاَنِة  و�إّن من  �ملجاهرون، 

ِبُح يك�صُف �ِصرْتَ  ه ربُّه، وُي�صْ فيقول: يا فالُن عملُت �لبارحَة كذ� وكذ�، وقد بات ي�صرُتُ

.
(85(

�هلِل عنه«

• �مَلَجانة: عدُم �ملبالة بالقول و�لفعل. ويف رو�ية: »و�إن من �ملجاهرة«.	

رْت؛ ولذ� �أمر �صبحانه ِب�َصرْت �لعور�ِت �ملادّيِة  رٌي ُيِحّب �ل�صَّ ومن �صفات �هلل تعاىل �أنه �ِصتِّ

و�ملعنوية.

18. اإزالُة الأذى َعِن الطريق.

يتقلُب يف . 9) ر�أيُت رجاًل  »لقد   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  �أبي هريرَة ر�صي �هلل عنه  عن 

.
(8((

�جلنِة يف �صجرٍة قطعها ِمْن َظْهِر �لطريِق كانت توؤذي �لنا�س«

ٌع و�صبعوَن . 70 ٌع و�صتون – �أو ِب�صْ : »�لإمياُن ب�صْ وعنه ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

�ُصْعبًة �أعالها قوُل ل �إله �إل �هلل، و�أدناها �إماطُة �لأذى عن �لطريق، و�حلياُء �صعبٌة ِمَن 

.
(87(

�لإِميان«

84- رو�ه �خلر�ئطي يف "�ملكارم" )539(، )4)5( باإ�صناد �صحيح. 

85- متفق عليه.

)8- رو�ه م�صلم.

87- متفق عليه.
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ْدُق احلديث. 19. �شِ

: »�أربٌع �إذ� ُكّن فيك فال . 71 عن عبِد �هلِل بِن َعْمرٍو َر�صَي �هلُل عنهما قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(88(

ُة ُطْعَمة« ْدُق حديٍث، وِحْفُظ �أمانة، وُح�ْصُن َخليقة، وِعفَّ َك ما فاتك من �لدنيا: �صِ رُّ َي�صُ

ْدِق فاإنه مع �لرِبِّ وهما . 72 : »عليكم بال�صِّ َي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  عن �أبي َبْكٍر َر�صِ

 �ليقنَي و�ملعافاة؛ 
َ
يف �جَلّنة، و�إياكم و�لَكِذَب فاإنه مع �لفجوِر، وهما يف �لنار، و�صلو� �هلل

فاإنه مل ُيوؤَْت �أحٌد بعَد �ليقنِي خريً� من �ملعافاة، و ل تا�َصدو� ول تباَغ�صو� ول تقاَطعو�، 

.
(89(

َمَركم �هلل«
َ
ول تد�َبرو�، وكونو� عباَد �هلل �إخو�نًا كما �أ

دَق . 73 دِق فاإن �ل�صِّ : »عليكم بال�صِّ عن �بِن م�صعوٍد ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

ْدَق  ُدُق ويتحرى �ل�صِّ ُجُل َي�صْ ، و�إن �لرِبَّ َيهدي �إىل �جلنة، وما يز�ُل �لرَّ َيهدي �إىل �لرِبّ

يقًا، و�إياكم و�لَكِذَب فاإن �لَكِذَب يهدي �إىل �لُفجور، وما يز�ل  دِّ حتى ُيْكَتَب عند �هلل �صِ

.
(90(

�لرجُل َيْكِذُب ويتحرى �لَكِذَب حتى ُيْكَتَب عنَد �هلِل َكّذ�بًا«

• ْجَمُع كلمٍة للخري، و�لذي هو ِعَماُد �لتقوى.	
َ
فال�صْدُق هو �أ�صا�س �لرِبِّ �لذي هو �أ

ل. 20. ال�شخاُء والكرُم، والَبْذُل ِمَن الَف�شْ

: »�لأكثوَن هم �لأ�صفلوَن يوم �لقيامِة . 74 عن �أبي َذرِّ ر�صَي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(91(

�إل َمْن قال باملاِل هكذ� وهكذ�«

88- �صحيح. �ل�صحيحة )733).

89- �صحيح. �س.ج )4072).

90- متفق عليه.

91- ح�صن. �س.ج )2785(. و�ل�صحيحة )))17).
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• �لأكثون: �أي �لأكثوَن ماًل. قال باملال: �أي: �أنفَق �ملال.	

نفْق . 75
ُ
ْنِفْق �أ

َ
: »قال �هلُل عز وجل: �أ عن �أبي ُهريرَة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(92(

عليك«

 ُي�صبُح �لعباُد فيه �إل ملكان . )7
ٍ
: »ما ِمْن يوم َي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  وعنه َر�صِ

�صكًا  مُمِ ْعِط 
َ
�أ �للهم  �لآخُر:  ويقوُل  َخَلفًا،  ُمنفقًا  ْعِط 

َ
�أ �للَّهَم  �أحُدهما:  فيقول  ينزلن، 

.
(93(

َتَلفًا«

ية، فقال �لنبيُّ . 77 �صِ عــن �أ�صماَء بنت �أبي بكـــر ر�صي �هلل عنهما قالــــت: كنت �مر�أًة حُمْ

ي �هلُل عليِك، �أو ل ُتوِعي فُيوِعَي  ي َفُيْح�صِ ِخي، ول ُت�صِ ِفقي �أو �ْنَفِحي �أو �ر�صَ ْنِ
َ
: »�أ

.
(94(

�هلُل عليك«

• ـــخ. )ل 	 �صْ خي(: من �لرَّ ْعِطي. وكـــذلك )�ر�صَ
َ
)�نَفحي(: من �لنفح وهــــو �لعطاء. �أي: �أ

ه، ولِزُمه َعَدُم  ي �ملاَل وَتُعدُّ توعي(: ل جتمعي وَت�ِصّحي بالنففة. )حم�صية(: �أي: ُت�صِ

�لنفقة منه.

ُدُكْم يا بني �َصِلَمة؟ قلنا: َجدُّ . 78 : »َمْن �َصيِّ عن جابٍر ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

ُدكم َعْمُرو بُن �جَلُموح.  ْدَوى من �لُبْخل؟! بل �َصيِّ
َ
يُّ د�ٍء �أ

َ
ُله. قال: و�أ بُن َقْي�س، على �أّنا ُنَبخِّ

.
(95(

وكان عمرٌو على �أ�صناِمهم يف �جلاهلية. وكان يومِلُ على ر�صوِل �هلل  �إذ� َتَزّوج«

• ْدَو�ء.	
َ
ْقَبُح �لأ

َ
فالُبْخُل د�ٌء، بل هو �أ

92- متفق عليه.

93- متفق عليه.

94- متفق عليه.

95- �صحيح. �صحيح �لأدب �ملفرد )227/)29).
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21. العطُف على البناِت والإح�شاُن اإليهن.

�لبناِت . 79 ِمَن  ِب�َصيٍء  �بُتلي  »َمَن   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قالت:  �هلُل عنها  ر�صَي  عائ�صَة  عن 

.
(9((

ار« رَبَ عليِهّن ُكنَّ لُه ِحجابًا من �لنَّ َف�صَ

: »ل َتْكَرُهو� �لبنات، فاإنهّن . 80 َي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  عن ُعْقَبَة بِن عاِمٍر َر�صِ

.
(97(

�ملُوؤِْن�صاُت �لغاِليات«

ّمتي يعوُل ثالَث . 81
ُ
: »لي�َس �أحٌد من �أ عن عائ�صَة ر�صَي �هلُل عنها قالت: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(98(

بناٍت، �أوثالَث �أخو�ٍت فُيْح�ِصُن �إليِهّن؛ �إل ُكّن له �ِصرْتً� من �لّنار«

: »من ُكنَّ له ثالُث بناٍت �أو ثالُث �أخو�ٍت . 82 عن �أن�ٍس ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(99(

 بال�صّباَبِة و�لُو�ْصَطى«
َ
ْوَماأ

َ
فاتَّقَى �هلَل و�أقاَم عليِهّن كان معي يف �جلنِة هكذ�، و�أ

يوؤويِهّن . 83 بناٍت  ثالُث  له  كاَن  »مْن   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  عنه  �هلُل  ر�صَي  جابٍر  عن 

 وِثْنَتنِي يا ر�صوَل �هلل؟ 
ِ
ويكِفيِهّن؛ فقد وجبْت له �جلنُة �ْلَبتَّة. فقال رجٌل ِمْن َبْع�ِس �لقوم

.
(100(

قال: وثنتني«

• 	 
(101(

ورو�ه �أحمد فز�د: »قال: فر�أى بع�س �لقوم �أن لو قالو� له و�حدة؟ لقال: و�حدة«.

)�لبتة(: َقْطعًا.

)9- �صحيح. �س.ج )5931).

97- �صحيح. �ل�صحيحة ))320).

98- �صحيح. �س.ج )5372).

99- �صحيح. �ل�صحيحة )295، )29).

100- �صحيح. �ل�صحيحة )1027).

101-�ل�صحيحة )79)2).
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• �ْصَدى �إليكم معروفًا فكاِفُئوه«؛ لأن هذ� حمموٌل على ما 	
َ
: »من �أ وهذ� ل يخالُف قولَه 

لي�س ب�صفاعة، �أو على ما لي�س بو�جب من �حلاجة./ قاله �لألباين رحمه �هلل.

ْفُق والأَناُة وترُك العجلة. 24. الرِّ

89 . 
ِ
ْفَق ُيْحَرم  �لرِّ

ِ
: »من ُيْحَرم عن جريِر بِن عبِد �هلِل ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(107(

�خلرَي ُكلَّه«

ُيِحبُّ . 90 »�إن �هلل رفيٌق   : �هلِل  ٍل ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل  ُمَغفَّ بِن  �هلِل  عن عبِد 

.
(108(

ْفق، وُيعِطي عليِه ما ل يعِطي على �لُعْنف« �لرِّ

ْفق، . 91 �لرِّ ُيِحبُّ  رفيٌق  �هلل  »�إن   : �هلِل  ر�صوُل  قال  قالت:  عنها  �هلل  ر�صي  عائ�صَة  عن 

.
(109(

فق ما ل ُيْعِطي على �لُعْنف، وما ل ُيعِطي على ما �ِصو�ه« وُيعطي على �لرِّ

لَتنْيِ . 92 �َصجِّ َعْبِد �لَقْي�س: »�إن فيك َخ�صْ
َ
َي �هلُل عنهما �أن �لنبيَّ  قال ِلأ عن �بن عبا�ٍس َر�صِ

.
(110(

نَاة«
َ
ُيحبُّهما �هلُل عز وجل: �حِلْلُم و�لأ

ِمَن . 93 َلُة  و�لَعَجَ �هلل.  ِمَن  ينِّ 
َ
اأ »�لتَّ  : �هلِل  ر�صوُل  قال  قال:  عنه  �هلُل  َي  َر�صِ َن�ٍس 

َ
�أ عن 

.
(111(

يطان« �ل�صَّ

107- رو�ه م�صلم.

108- �صحيح. �س.ج )1771( عن عبد �هلل بن مغفل وغريه من �ل�صحابة.

109- متفق عليه، وهذ� لفظ م�صلم.

110- رو�ه م�صلم.

111- ح�صن . �س.ج )3011(. و�ل�صحيحة )1794).
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اُد . 94 : »�لتُّوؤََدُة و�ِلْقَت�صِ �أبي وّقا�ٍس ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل  بِن  �َصْعِد  عن 

.
(112(

ْمُت �حَل�َصُن جزٌء من �أربعٍة وِع�ْصريَن ُجْزءً� من �لنُُّبّوة« و�ل�صَّ

• اأيَن وترُك �ِل�ْصِتْعجال.	 �لتُّوؤدة: �لتَّ

اُد . 95 : »�لتُّوؤََدُة و�ِلْقَت�صِ عن عبِد �هلِل بِن �َصْرِج�َس ر�صَي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(113(

ْمُت �حل�صن جزٌء من �أربعٍة وع�صرين جزءً� من �لنبوة« و�ل�صَّ

ْفَق ل يكون . )9 فق. �إن �لرِّ : »عليِك بالرِّ عن عائ�صَة ر�صي �هلل عنها قالت: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(114(

يف �صيء �إل ز�َنه، ول ُيْنَزُع من �صيٍء �إل �صاَنه«

• �للُّْطُف 	 ومنتهاه  �لأمر،  ليتبنَي  �لعجلة   وعدم  �لتاأين  فَمبدوؤُه  ومنتهى:  مبد�أ  له  فق:  �لرِّ

فق يكون يف كل �صيء: يف �لعبادت و�ملعامالت. وبه ت�صهُل  و�لإح�صاُن وِلنُي �جلانب. و�لرِّ

ها ببع�س، ويجتمُع ما ت�صتت، ويتاألُف ما تنافر. ُل بع�صُ �لأمور، وَيتَّ�صِ

عن عائ�صَة ر�صي �هلل عنها قالت: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: »�إذ� �أر�د �هلل . 97

.
(115(

فق« باأهل بيٍت خريً� �أدخَل عليهم �لرِّ

ها. 25. ح�شُن املجال�شِة وحقُّ

98 ..
(11((

: »�ملجاِل�ُس بالأمانة« عن عليِّ بِن �أبي طالب ر�صي �هلُل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

112- �صحيح. �س.ج )3010).

113- �صحيح. �س.ج )3010).

114- رو�ه م�صلم.

115- �صحيح. �س.ج )303( �ل�صحيحة )1219( ومثله عن جابر.

)11- ح�صن. �س.ج )78))(. ومثله عن عثمان و�بن عبا�س. �س.ج )2230).
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• ومعنى �حلديث: �أن �ملجال�َس �حل�صنَة �إمنا هي �مل�صحوبُة بالأمانة - �أي: كتماَن ما يقُع 	

فيها من �لتفاُو�ِس يف �لأ�صر�ر، فال يجوز �إف�صاُء ما َيْكرُه �صاحُبه �إف�صاَءه منها؛ �إل ما 

ّققة. ّرٌة حُمَ يجُب �إف�صاوؤُه �إذ� تعنّي يف �لكتماِن َم�صَ

: »�إذ� حّدَث �لرجُل بحديٍث ثم �لتفَت . 99 عن جابٍر ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(117(

فهي �أمانة«

• ِو �كُتْم هذ� �لكالم، 	
َ
ِث عالمُة منُه تقوُم مقاَم قوِله: ل ُتف�ِس هذ� �ل�صر، �أ �لتفاُت �ملَُتَحدِّ

فاإّن �لتفاَته معناه �أنه يخ�صى �أن َي�ْصَمَعه �أحد، �أو �أنه ل يريد �أن ي�صمَعه �أحٌد َغرْيَ �لذي 

ُدثه. ُيحِّ

و� ِبُح�ْصـــــِن بيــــــــان دَّ
َ
ثـــــو� �أ �إذ� ُحّدثو� مل ُيخ�س �صوُء ��صتماِعهم        و�إن حدَّ

: »ل ُيقيُم �لرجُل �لرجَل من . 100 عن �بن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما قال: قال ر�صوُل �هلِل 

.
(118(

ِل�صه ثم َيجل�ُس فيه، ولكن َتَف�ّصحو� وتو�صعو�« جَمْ

• ِل�صه مل يجل�ْس فيه. رو�ه م�صلم.	 وكان �بن ُعَمَر ر�صي �هلل عنهما �إذ� قام له رجٌل من جَمْ

من . 101 �لرجُل  قام  »�إذ�   : �هلل  ر�صوُل  قال  قال:  عنه  �هلل  ر�صي  ُهَريرَة  �أبي  عن 

.
(119(

ِل�صه ثم رجع �إليه فهو �أحقُّ به« جَمْ

جِل�صه، . 102 : »�لرجُل �أحقُّ مِبَ عن َوْهِب بن ُحَذيفَة ر�صي �هلل عنه قال: قال ر�صوُل �هلل 

.
(120(

ْجِل�ِصه« و�إن خرَج حلاَجِتِه ثم عاَد؛ فهو �أحقُّ مِبَ

117- ح�صن �س.ج ))48(. و�ل�صحيحة )1090).

118- متفق عليه.

119- رو�ه م�صلم. و�ل�صحيحة )3975).

120- �صحيح. �لإرو�ء )494(. �س.ج )3544).
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28. الن�شيحة.

يحة، . 108 �لنَّ�صِ »�لديُن   : �هلل  ر�صول  قاُل  قال:  عنه  �هلُل  ر�صَي  �لد�ِريِّ  تيٍم  عن 

�مل�صلمني  ولأئمِة  ولر�صوِله،  ولكتابِه،  هلِل،  قال:  يحة.  �لنَّ�صِ �لديُن  يحة،  �لنَّ�صِ �لديُن 

.
(12((

ِتهم« وعامَّ

• : »�لدين 	 ْرباِع �لدين. وقوُله 
َ
�أ َحُد 

َ
�أ �أن هذ� �حلديَث  و�صي  �ْصَلَم �لطُّ

َ
�أ بُن  ذكر حممُد 

�لتي  و�لإح�صاِن  و�لإمياِن   
ِ
�لإ�صالم اَل  ِخ�صَ ت�صمُل  �لن�صيحَة  �أن  على  يدلُّ  �لن�صيحة« 

يَل عليه �ل�صالم. ُذكرْت يف حديِث ِجرْبِ

 �ل�صالِة . 109
ِ
�إقام عن جريِرِ بِن عبِد �هلل ر�صي �هلل عنه قال: بايعُت �لنبيَّ  على 

.
(127(

ِح ِلُكلِّ ُم�ْصلم« و�إيتاِء �لزكاِة، و�لنُّ�صْ

• وُر�ْصِدهم 	 �صالِحهم  ِبُحبِّ  وذلَك:  �مل�صلمني  لأئمِة  �لن�صيحُة  �لن�صيحة:  ْعَظِم 
َ
�أ من 

َديُُّن بطاعِتهم  و�لتَّ �لأمة عليهم،  �لأمِة عليهم، وكر�هِة �فرت�ِق  وَعْدِلهم، وُحبِّ �جتماِع 

يف طاعِة �هلِل عز وجل، و�لُبْغ�ُس ملن ر�أى �خلروَج عليهم، وحبُّ �إعز�ِزهم يف طاعِة �هلِل 

عز وجل.

ويف »�صحيح م�صلم« عن �أبي هريرَة ر�صي �هلل عنه عن �لنبي  قال: »حقُّ �مل�صلم . 110

ْح له«. َحَك فاْن�صَ على �مل�صلم �ِصتٌّ )فذكر منها(: و�إذ� ��صَتْن�صَ

)12- رو�ه م�صلم.

127- متفق عليه.
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واأن  املجموع،  بهذا  واإياكم  ينَفَعِني  اأن  العظيم،  الَعْر�ِش  َربَّ  العظيم،   
َ
اهلل اأ�ساأُل 

ِرَف عنا �َسيَِّئها؛ فاإنه ال َيْهِدي  ْن َي�سْ
َ
ْح�َسِن االأخالق، واأ

َ
َيْهِدَيَنا �سبحاَنه وتعاىل اِلأ

ْح�َسِنها اإال هو �سبحاَنه وتعاىل، وال ي�سِرُف عنا �سيَئها اإال هو �سبحانه وتعاىل.
َ
اِلأ

واآَِخُر َدْعوانا اأِن احلمُد هلِل ربِّ العاملني

وكتب اأبو عبد الرحمن

�سعد بن ال�سيد ال�سال

1433/5/12ه

2012/4/4م

باإمارة دبي- دولة االإمارات العربية املتحدة

اأعزها اهلل بالتوحيِد وال�سنة

واأعـــــّز بهــــــا التوحيَد وال�سنة


