خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْالَقًا

ِخيَارَكُمْ
س ُنكُمْ أَ ْخ َالقًا
أَحَا ِ

أعده
خالد بن محمد بن عبد العزيز اليحيا
kmy424@gmail.com

اإلبرازة األلول
رمضان1441/

1

خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْالَقًا

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ،لوالصالة لوالسالم عل رسول الله ،لوعل آله لوصحبه لومن اهتدى بهداه ،أما بعد:
ٍ
عبد من عباده ،لومن أعظم ما تسجلب به
فإن الخلق الحسن من أعظم منن الله تعال عل
ٍ
مكانة
خيرات الدنيا لواآلخرة ،لولقد كثر في كتاب ربنا اآليات التي تبرز منزلة األخالق ،لوأنها ذلو
ٍ
اإلحس ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ
ان َلوإِيتَ ِاء ِذي
رفيعة عند الله تعال  ،فمن ذلك قول ربنا جل لوعال{ :إ َّن اللهَ يَأْمر بالْ َع ْدل َلو ْ ْ َ
الْق ْربَ َلويَْن َه َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َلوالْمْن َك ِر َلوالْبَ ْغ ِي يَعِظك ْم لَ َعلَّك ْم تَ َذ َّكرلو َن}.
ض هونًا لوإِذَا خاطَب هم الْج ِ
َّ ِ
اهلو َن قَالوا َس َال ًما}.
{لو ِعبَاد َّ
َ
ين يَ ْمشو َن َعلَ ْاأل َْر ِ َ ْ َ َ َ
لوقولهَ :
الر ْح َم ِن الذ َ
ِِ
ِ
ِ
ين}.
لوقوله{ :خذ الْ َع ْف َو َلوأْم ْر بِالْع ْرف َلوأ َْع ِر ْ
ض َع ِن الْ َجاهل َ
ش فِي ْاأل َْر ِ
َّاس َلوََل تَ ْم ِ
َّك لِلن ِ
ب ك َّل م ْختَ ٍال فَخوٍر.
صعِْر َخد َ
ض َمَر ًحا إِ َّن اللَّهَ ََل ي ِح ُّ
{لوََل ت َ
لوقولهَ :
ِ ِ
ك إِ َّن أَنْ َكر ْاأل ِ
ك لوا ْغض ِ
ِ
ص ْوت الْ َح ِمي ِر}.
ص ْوتِ َ
ْ
َ ْ
َص َوات لَ َ
ض م ْن َ
َلواقْص ْد في َم ْشي َ َ
ِ
ِ ِ
ك َلوبَْي نَه َع َد َالوةٌ َكأَنَّه َلولِ ٌّي
لوقولهَ { :لوََل تَ ْستَ ِوي الْ َح َسنَة َلوََل َّ
َح َسن فَِإ َذا الَّذي بَْي نَ َ
السيِئَة ْادفَ ْع بِالَّتي ه َي أ ْ
َح ِم ٌيم}.
في ٍ
آيات كثيرةٍ يظهر منها الدَللة الواضحة عل عناية القرآن بمنزلة األخالق عنايةً كبيرًة.
لوفي سنة نبينا  أحاديث كثيرة ِ
ترغب في التحلي باألخالق الكاملة الفاضلة ،لويذكر فيها
الثواب العظيم ألصحاب الخلق الحسن ،لوقد جمعت في هذا المكتوب جملةً منها ،مع ترتيبها
لوتبويبها ،لوصدَّرت بعض األبواب بآ ٍي من ِ
الذكر الحكيم.
نافعا ،مبارًكا ،إن ربي سميع الدعاء(.)1
خالصاً ،
لوأسأل اللهَ الكر َيم المنا َن أن يجعله ً
باب أمر النبي  بمكارم األخالق من أول بعثته
عباس ،قال« :لما بلغ أبا ٍ
عن ابن ٍ
مبعث النبي  بمكة قال ألخيه :اركب إل هذا الوادي،
ذر َ
علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء ،فاسمع من قوله ثم ائتني ،فانطلق
ْ
فاعلم لي َ
اآلخر حت قدم مكة ،لوسمع من قوله ،ثم رجع إل أبي ٍ
ذر ،فقال :رأيته يأمر بمكارم األخالق»
أخرجاه(.)1
لوعن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( :إنما بعثت ألتمم صالح األخالق) أخرجه أحمد،
()1كان البدء بحمد الله في جمعه /5محرم.1444/
()1صحيح البخاري ( )1681صحيح مسلم (.)1444

1

خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْالَقًا

لوصححه الحاكم لوابن عبد البر(.)1
باب أثر الصالة والزكاة والصيام والحج في خُلق المسلم
ك ِمن الْ ِكتَ ِ
ِ ِ
الص َال َة تَ ْن َه َع ِن الْ َف ْح َش ِاء
الص َال َة إِ َّن َّ
اب َلوأَقِِم َّ
قال ربنا جل لوعال{ :اتْل َما ألوح َي إلَْي َ َ
َلوالْمْن َك ِر}.
اإلنْسا َن خلِق هلوعا .إِذَا م َّسه الشَُّّر جزلوعا .لوإِذَا م َّسه الْخي ر منوعا .إََِّل الْمصلِ َّ ِ
ِ ِ
ين
َْ َ ً
َ َ ً
َ ً َ َ
َ
ين .الذ َ
َ َ
لوقال{ :إ َّن ْ َ
ص َالتِ ِه ْم َدائِمو َن}.
ه ْم َعلَ َ
ِ
ِ
ص َدقَةً تطَ ِهره ْم َلوت َزكِي ِه ْم بِ َها}.
لوقال{ :خ ْذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ
لوقال{ :الْح ُّج أَ ْشهر معلومات فَمن فَر ِ
وق َلوََل ِج َد َال فِي الْ َح ِج َلوَما
ث َلوََل فس َ
ض في ِه َّن الْ َح َّج فَ َال َرفَ َ
ٌ َْ َ ٌ َ ْ َ َ
َ
تَ ْفعلوا ِمن خي ٍر ي علَمه اللَّه لوتَزَّلودلوا فَِإ َّن خي ر َّ ِ
ِ
ون يا ألولِي ْاألَلْب ِ
اب}.
ََ
َ ْ َْ َْ ْ
َ
الزاد التَّ ْق َوى َلواتَّق َ
ََْ
لوعن أبي هريرة ،قال :جاء رجل إل النبي  ،فقال :إن فالنًا يصلي بالليل ،فإذا أصبح سرق ،قال:
(إنه سينهاه ما تقول) أخرجه أحمد ،لوصححه ابن حبان(.)1
لوعن ابن ٍ
عباس ،قال« :فرض رسول الله  زكاة الفطر طهرًة للصائم من اللغو لوالرفث »...أخرجه
أبو دالود لوابن ماجه(.)1

لوعن أبي هريرة ،قال رسول الله ( :قال الله :كل عمل ابن آدم له ،إال الصيام ،فإنه لي وأنا

أجزي به ،والصيام جنة ،وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب ،فإن سابه أحد أو
قاتله ،فليقل إني امرؤ صائم) أخرجاه(.)4
لوعنه ،عن النبي  قال( :من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ،فليس لله حاجة أن يدع
طعامه وشرابه) أخرجه البخاري(.)5
لوعن ٍ
رجل ،من أصحاب النبي  قال :قال النبي ( :أال أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟
صوم ثالثة أيام من كل شهر) أخرجه النسائي ،لوصححه األلباني(.)8
()1مسند أحمد ( )6551المستدرك ( )4111التمهيد (.)114/14
()1مسند أحمد ( )5446صحيح ابن حبان ( )1584لوقال األلباني في السلسلة الضعيفة ( :)56 /1إسناده صحيح ،لوقال
صحيح ،رجاله رجال الصحيح.
الوادعي في الصحيح المسند ( :)144 /1حديث
ٌ
()1سنن أبي دالود ( )1845سنن ابن ماجه (.)1614
()4صحيح البخاري ( )1544صحيح مسلم (.)1151
()5صحيح البخاري (.)8454
()8أخرجه النسائي ( )1165صحيح الجامع ( )545 /1قال ابن األثير في النهاية ( :)184 /5الوحر :بالتحريك :غشه
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لوعن أبي هريرة ،قال :سمعت النبي  يقول( :من حج لله فلم يرفث ،ولم يفسق ،رجع كيوم
ولدته أمه) أخرجاه(.)1
باب بيان أن صاحب الخلق الحسن ال يُخزى أبدًا
عن عائشة في حديث بدء الوحي ،قالت :فرجع رسول الله  ترجف بوادره ،حت دخل عل
الرلوع ،ثم قال لخديجة( :أي خديجة ،ما
خديجة ،فقال( :زملوني زملوني) ،فزملوه حت ذهب عنه َّ

أبدا ،لوالله،
لي ،لقد خشيت على نفسي) ،قالت له خديجة :كال أبشر ،فواللهَ ،ل يخزيك الله ً
الكل ،لوتكسب المعدلوم ،لوتَ ْقري الضيف ،لوتعين عل
إنك لتصل الرحم ،لوتصدق الحديث ،لوتحمل َّ
نوائب الحق »...أخرجاه(.)1

باب خياركم أحاسنكم أخالقًا
متفحشا ،لوإنه كان يقول( :إن
فاحشا لوَل
عن عبد الله بن عمرٍلو ،قال« :لم يكن رسول الله 
ً
ً
خياركم أحاسنكم أخالقا) أخرجاه(.)1
باب أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا
عن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( :أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ،وخيركم خيركم
لولوسالوسه .لوقيل :الحقد لوالغيظ .لوقيل :العدالوة .لوقيل :أشد الغضب.
()1صحيح البخاري ( )1511صحيح مسلم (.)1154
()1صحيح البخاري ( )4551صحيح مسلم ( )184قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :لومن جمع فيه الصدق لوالعدل لواإلحسان
ِ
لوإعطاء المعدلوم ،لواإلعانة عل نوائب الحق ،هي من
لم يكن مما يخزيه الله .لوصلة الرحم ،لوقِرى الضيف ،لوحمل ال َكل،
أعظم أنواع البر لواإلحسان .لوقد علم من سنة الله أن من َجبَله الله عل األخالق المحمودة ،لونزهه عن األخالق
المذمومة ،فإنه َل يخزيه» شرح العقيدة األصفهانية (ص )141لوقال ابن القيم« :استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة
أبدا ،فعلمت بكمال عقلها لوفطرتها أن األعمال الصالحة لواألخالق
لواألخالق لوالشيم عل أن من كان كذلك َل يخزى ً
الفاضلة لوالشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله لوتأييده لوإحسانه ،لوَل تناسب الخزي لوالخذَلن ،لوإنما يناسبه
أضدادها ،فمن رَّك به الله عل أحسن الصفات ،لوأحسن األخالق لواألعمال إنما يليق به كرامته لوإتمام نعمته عليه ،لومن
رَّكبه عل أقبح الصفات لوأسوأ األخالق لواألعمال إنما يليق به ما يناسبها» زاد المعاد (.)14/1
()1صحيح البخاري ( )8415صحيح مسلم ( )1111لوفي شرح النولوي عل صحيح مسلم ( :)46 /15قال الهرلوي:
الفاحش :ذلو الفحش ،لوالمتفحش الذي يتكلف الفحش لويتعمده؛ لفساد حاله ،قال :لوقد يكون المتفحش الذي يأتي
الفاحشة .قوله( :إن من خياركم أحاسنكم أخالقًا) فيه الحث عل حسن الخلق ،لوبيان فضيلة صاحبه ،لوهو صفة أنبياء
الله تعال لوألوليائه .قال الحسن البصري :حسن الخلق :بذل المعرلوف ،لوكف األذى ،لوطالقة الوجه .قال القاضي عياض:
هو مخالطة الناس بالجميل لوالبِشر لوالتودد لهم لواإلشفاق عليهم لواحتمالهم لوالحلم عنهم لوالصبر عليهم في المكاره ،لوترك
ِ
الكبر لواَلستطالة عليهم لومجانبة الغِلَظ لوالغضب لوالمؤاخذة.
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لنسائهم) أخرجه أبو دالود لوالترمذي ،لواللفظ له ،لوقال :حديث حسن صحيح(.)1
باب حسن الخلق من أعظم خصال البر
النواس بن سمعان األنصاري ،قال :سألت رسول الله  عن البر لواإلثم ،فقال( :البر حسن
عن َّ
الخلق ،واإلثم ما حاك في صدرك ،وكرهت أن يطلع عليه الناس) أخرجه مسلم(.)1
باب بيان أن الخلق الحسن من أثقل ما يجد المؤمن في ميزانه يوم القيامة
عن أبي الدرداء ،أن النبي  قال( :ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق) أخرجه أبو
دالود لوالترمذي ،لولفظه( :ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ،وإن الله
ليبغض الفاحش البذيء) لوقال الترمذي :حديث حسن صحيح(.)1
باب بيان أن مَن حَسُن خلقه كان في القيامة ممن قَرُب مجلسه من النبي 
عن جاب ٍر ،أن رسول الله  قال( :إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم
أخالقا ،وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون)،
قالوا :يا رسول الله ،قد علمنا الثرثارلون لوالمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال( :المتكبرون) أخرجه
الترمذي ،لوقال :حديث حسن غريب من هذا الوجه(.)4
باب عمران الديار وزيادة األعمار بحسن الخُلق
عن عائشة ،أن النبي  قال لها( :إنه من أعطي حظه من الرفق ،فقد أعطي حظه من خير الدنيا
واآلخرة ،وصلة الرحم ،وحسن الخلق ،وحسن الجوار ،يعمران الديار ،ويزيدان في األعمار)
أخرجه أحمد ،لوقال المنذري لوابن حج ٍر :رلواته ثقات(.)5
()1سنن أبي دالود ( )4861جامع الترمذي (.)1181
()1صحيح مسلم (.)1551
()1سنن أبي دالود ( )4455جامع الترمذي (.)1441
()4جامع الترمذي ( )1416قال الترمذي« :الثرثار :هو الكثير الكالم ،لوالمتشدق الذي يتطالول عل الناس في الكالم لويبذلو
عليهم».
()5مسند أحمد ( )15155الترغيب لوالترهيب ( )116/1فتح الباري ( )415/14قال ابن القيم ...« :لولذلك كان من لوصل
عمر دنياه ،لواتسعت له معيشته ،لوبورك له في عمره ،لونسئ له في أثره،
رحمه لقربه من الرحمن ،لورعاية حرمة الرحم= قد َّ
فإن لوصل ما بينه لوبين الرحمن جل جالله مع ذلك ،لوما بينه لوبين الخلق بالرحمة لواإلحسان ،تم له أمر دنياه لوأخراه ،لوإن
قطع ما بينه لوبين الرحم ،لوما بينه لوبين الرحمن ،أفسد عليه أمر دنياه لوآخرته ،لومحق بركة رحمته لورزقه لوأثره» مختصر
الصواعق المرسلة (ص.)144
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باب ذِكر أن الخلق الحسن خير ما أُعطي العبد
عن أسامة بن َشر ٍ
النبي  قالوا :يا رسول الله ،ما خير ما
يك ،قال :شهدت األعراب يسألون َّ

أعطي العبد؟ قال( :خلق حسن) أخرجه ابن ماجه ،لوصححه ابن حبان لوالحاكم(.)1
باب إدراك المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم

عن عائشة ،قالت :سمعت رسول الله  يقول( :إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم
القائم) أخرجه أبو دالود ،لوله شاهد من حديث أبي هريرة ،عند البخاري في األدب المفرد(.)1
باب تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة
عن أبي هريرة قال :سئل رسول الله  عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ،فقال( :تقوى الله،
وحسن الخلق) لوسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ،فقال( :الفم والفرج) أخرجه الترمذي لوابن
ماجه ،لوصححه الترمذي لوابن حبان لوالحاكم(.)1
باب تكفُّل النبيِّ  ببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسن خلقه
عن أبي أمامة ،قال :قال رسول الله ( :أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان
ًّ
محقا ،وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا ،وببيت في أعلى الجنة لمن
حسن خلقه) أخرجه أبو دالود ،لوصححه النولوي(.)4
باب األمر باالستقامة وحسن الخلق
عن عبد الله بن عمرلو بن العاص ،أن معاذ بن ٍ
سفرا ،فقال يا نبي الله ألوصني ،قال( :اعبد
جبل أراد ً

الله ال تشرك به شيئا) قال :يا نبي الله زدني ،قال( :إذا أسأت فأحسن) قال :يا رسول الله زدني،

()1سنن ابن ماجه ( )1418صحيح ابن حبان ( )8481المستدرك (.)418
()1سنن أبي دالود ( )4456األدب المفرد ( )164قال في عون المعبود ( :)144/11لوإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا
الفضل العظيم؛ ألن الصائم لوالمصلي في الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما ،لوأما من ِ
يحسن خلقه مع الناس
نفوسا كثيرًة ،فأدرك ما أدركه الصائم القائم ،فاستويا في الدرجة ،بل ربما زاد.
مع تباين طبائعهم لوأخالقهم ،فكأنه يجاهد ً
()1جامع الترمذي ( )1444سنن ابن ماجه ( )4148صحيح ابن حبان ( )448المستدرك ( )4515قال ابن القيم في الفوائد
(ص« :)54فائدة جليلة :جمع النبي  بين تقوى الله لوحسن الخلق؛ ألن تقوى الله تصلح ما بين العبد لوبين ربه،
لوحسن الخلق يصلح ما بينه لوبين خلقه ،فتقوى الله توجب له محبة الله ،لوحسن الخلق يدعو الناس إل محبته».
()4سنن أبي دالود ( )4644رياض الصالحين (ص  )148قال ابن القيم في مدارج السالكين (« :)151/1فجعل البيت العلوي
جزاءً ألعل المقامات الثالثة ،لوهي حسن الخلق ،لواأللوسط أللوسطها ،لوهو ترك الكذب ،لواألدن ألدناها لوهو ترك
المماراة ،لوإن كان معه حق ،لوَل ريب أن حسن الخلق مشتمل عل هذا كله».
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قال( :استقم ،ولتح ِّسن خلقك) أخرجه ابن حبان لوالحاكم ،لوقال صحيح اإلسناد ،لوأقره الذهبي،
لوحسنه ابن حج ٍر(.)1
باب خير الناس من رُجي خيره وأُمِنْ شرُّه
ٍ
عن أبي هريرة ،أن رسول الله  لوقف عل ٍ
جلوس ،فقال( :أال أخبركم بخيركم من شركم؟)
ناس
فسكتوا ،فقال ذلك ثالث مر ٍ
ات ،فقال رجل :بل يا رسول الله ،أخبرنا بخيرنا من شرنا ،قال:
(خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره ،وشركم من ال يرجى خيره وال يؤمن شره) أخرجه الترمذي،
لوقال :حسن صحيح ،لوصححه ابن حبان(.)1
باب في العفو والتواضع
ظ لو ِ
ِ
ِِ
ين َع ِن الن ِ
نين}.
َّاس َلوالله ي ِح ُّ
ين الغَْي َ َ َ
قال العفو الودلود سبحانهَ :
ب الم ْحس َ
العاف َ
{لوال َكاظم َ
لوقال{ :لو ِ
ِِ
ك لِم ِن اتَّب ع َ ِ
ين}.
َ ْ
اخف ْ
اح َ َ َ َ
ض َجنَ َ
ك م َن الم ْؤمن َ
لوقال{ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا من ي رتَ َّد ِمْنكم عن ِد ِ
ف يَأتِي الله بَِق ٍوم ي ِحبُّهم َلوي ِحبُّونَه أَ ِذلٍَّة َعلَ
ينه فَ َس ْو َ
َ َ
ْ َْ
َ َ َ ْ َْ
ِ
الم ْؤِم ِ ٍ
ين}.
نين أَعَّزة َعلَ ال َكاف ِر َ
َ

لوعن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( : ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد الله عبدا بعفو إال

عزا ،وما تواضع أحد لله إال رفعه الله) أخرجه مسلم(.)1
ًّ
لوعن عياض بن حما ٍر ،قال :قال رسول الله ( :إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ،حتى ال يبغي
أحد على أحد ،وال يفخر أحد على أحد) أخرجه مسلم(.)4
حسنه األلباني في صحيح الترغيب لوالترهيب
()1صحيح ابن حبان ( )514المستدرك ( )145األمالي المطلقة (ص )111لو َّ
(.)4/1
()1سنن الترمذي ( )1181صحيح ابن حبان (.)514
()1صحيح مسلم ( )1566قال النولوي في شرحه (« :)141 /18ذكرلوا فيه لوجهين ،أحدهما :أنه يبارك فيه ،لويدفع عنه
المضرات ،فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية ،لوهذا مدرك بالحس لوالعادة ،لوالثاني :أنه لوإن نقصت صورته كان في
ٍ
أيضا لوجهان،
جبر لنقصه لوزيادة إل
أضعاف كثيرةٍ .لوقوله ( :لوما زاد الله ً
عبدا بعف ٍو إَل عزا) فيه ً
الثواب المرتَّب عليه ٌ
أحدهما :أنه عل ظاهره ،لوأن من عرف بالعفو لوالصفح ساد لوعظم في القلوب ،لوزاد ِعُّزه لوإكرامه ،لوالثاني :أن المراد أجره
ِ
أيضا لوجهان ،أحدهما :يرفعه في الدنيا لويثبت له
في اآلخرة ،لوعُّزه هناك .قوله ( :لوما تواضع أحد لله إَل رفعه الله) فيه ً
جل مكانه ،لوالثاني :أن المراد ثوابه في اآلخرة ،لورفْ عه فيها بتواضعه في
بتواضعه في القلوب منزلةً ،لويرفعه الله عند الناس ،لوي ُّ
معا في جميعها
الدنيا .قال العلماء :لوهذه األلوجه في األلفاظ الثالثة موجودة في العادة معرلوفةٌ ،لوقد يكون المراد الوجهين ً
في الدنيا لواآلخرة».
()4صحيح مسلم ( )1685لوأخرج النسائي في الكبرى ( )11651عن عائشة ،قالت« :إنكم لتغفلون ،أفضل العبادة:
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لوعن عمر -قالَ :ل أعلمه إَل رفعه  -قال( :يقول الله تبارك وتعالى :من تواضع لي هكذا-
لوجعل يزيد باطن ِ
كفه إل األرض ،لوأدناها إل األرض -رفعته هكذا -لوجعل باطن كفه إل
السماء ،لورفعها نحو السماء) أخرجه أحمد ،لوصححه ابن حج ٍر(.)1
باب الحياء ال يأتي إال بخيرٍ

عن عمران بن حصين ،قال :قال النبي ( :الحياء ال يأتي إال بخير) أخرجاه ،لوفي رلو ٍ
اية لمسل ٍم:
(الحياء خير كله) ألو قال( :الحياء كله خير)(.)1

لوعن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله صل الله عليه لوسلم( :اإليمان بضع وسبعون -أو بضع
وستون -شعبة ،فأفضلها قول ال إله إال الله ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،والحياء شعبة
من اإليمان) أخرجاه ،لواللفظ لمسل ٍم(.)1
باب في لزوم الصدق وأنه يهدي إلى الجنة
قال الله لوهو أصدق القائلين{ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّقوا الله لوكونوا مع َّ ِ ِ
ين}.
َ َ
َ َ
َ َ ََ
الصادق َ
لوقال{ :لو َّ ِ ِ
الص ِادقَ ِ
ات} اآلية.
ين َلو َّ
َ
الصادق َ
ٍ
مسعود ،قال :قال رسول الله ( :عليكم بالصدق ،فإن الصدق يهدي إلى البر ،وإن
لوعن ابن
البر يهدي إلى الجنة ،وما يزال الرجل يصدق ،ويتحرى الصدق ،حتى يكتب عند الله ِّ
ص ِّديقا،
وإياكم والكذب ،فإن الكذب يهدي إلى الفجور ،وإن الفجور يهدي إلى النار ،وما يزال الرجل
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا) أخرجاه(.)4
التواضع».
()1مسند أحمد ( )145األمالي المطلقة (ص )54لوقال البوصيري في إتحاف الخيرة ( :)61 /8إسناده صحيح.
()1صحيح البخاري ( )8114صحيح مسلم (.)14
()1صحيح البخاري ( )5صحيح مسلم (.)15
حق عل كل من فهم عن الله
()4صحيح البخاري ( )8454صحيح مسلم ( )1844قال القرطبي في المفهم (ٌّ :)551 /8
تعال أن يالزم الصدق في األقوال ،لواإلخالص في األعمال ،لوالصفاء في األحوال ،فمن كان كذلك لحق باألبرار ،لولوصل
َّ ِ
ين َآمنوا اتَّقوا
إل رضا الغفار ،لوقد أرشد الله تعال إل ذلك كله بقوله عند ذكر أحوال الثالثة التائبين ،فقال{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
اللَّه لوكونوا مع َّ ِ ِ
ين} .لوقال ابن القيم في زاد المعاد ( )518/1في سياق فوائد غزلوة تبوك :لومنهاِ :عظم مقدار
ََ
الصادق َ
ََ
الصدق ،لوتعليق سعادة الدنيا لواآلخرة ،لوالنجاة من شرهما به ،فما أنج الله من أنجاه إَل بالصدق ،لوَل أهلك من أهلكه
َّ ِ
ين َآمنوا اتَّقوا اللَّهَ َلوكونوا َم َع
إَل بالكذب ،لوقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ،فقال{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ ِ ِ
ين} .لوأخبر سبحانه لوتعال أنه َل ينفع العباد يوم القيامة إَل صدقهم؛ فالصدق بريد اإليمان لودليله لومركبه لوسائقه
الصادق َ
لوقائده ِ
لوح ْليته لولباسه ،بل هو لبُّه لورلوحه .لوالله سبحانه أنج الثالثة بصدقهم ،لوأهلك غيرهم من المخلفين بكذبهم ،فما
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باب سالمة الصدر
ال لوََل بَنو َن .إََِّل َم ْن أَتَ اللَّهَ بَِق ْل ٍ
ب َسلِي ٍم}.
قال اللطيف الخبير سبحانه{ :يَ ْوَم ََل يَْن َفع َم ٌ َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِ
اإليم ِ
ِِ
ان َلوََل تَ ْج َع ْل
ين َسبَ قونَا ب ْ َ
ين َجاءلوا م ْن بَ ْعده ْم يَقولو َن َربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َلوِإل ْخ َواننَا الذ َ
لوقالَ { :لوالذ َ
ِ ِِ
ِ
لوف َرِح ٌيم}.
َّك َرء ٌ
ين َآمنوا َربَّنَا إِن َ
في ق لوبِنَا غال للَّذ َ

لوعن عبد الله بن عمرلو ،قال :قيل لرسول الله  :أي الناس أفضل؟ قال( :كل مخموم القلب،
صدوق اللسان) قالوا :صدلوق اللسان نعرفه ،فما مخموم القلب؟ قال( :هو التقي ،النقي ،ال إثم
فيه ،وال بغي ،وال غل ،وال حسد) أخرجه ابن ماجه ،لوقال أبو حات ٍم :حديث صحيح حسن(.)1

باب السماحة والسهولة
ض َل بَْي نَك ْم إِ َّن اللَّهَ بِ َما تَ ْع َملو َن
{لوأَ ْن تَ ْعفوا أَقْ َرب لِلتَّ ْق َوى َلوََل تَ ْن َسوا الْ َف ْ
قال العفو الغفار سبحانهَ :
بِ
صير}.
َ
ِ
صدَّقوا َخْي ٌر لَك ْم إِ ْن كْن ت ْم تَ ْعلَمو َن}.
لوقالَ { :لوإِ ْن َكا َن ذلو ع ْسَرةٍ فَنَظَرةٌ إِلَ َمْي َسَرةٍ َلوأَ ْن تَ َ
لوعن جاب ٍر ،أن رسول الله  ،قال( :رحم الله رجال سمحا إذا باع ،وإذا اشترى ،وإذا اقتضى)
أخرجه البخاري(.)1

ٍ
مسعود ،قال :قال رسول الله ( :أال أخبركم بمن يحرم على النار؟ على كل
لوعن عبد الله بن
قريب هيِّن سهل) أخرجه الترمذي ،لوقال« :حسن غريب» لوصححه ابن حبان(.)1
باب اإلحسان إلى األهل وإدراك الخيريَّة به
اشرلوه َّن بِالْمعر ِ
قال جل اسمه{ :لوع ِ
لوف فَِإ ْن َك ِرْهتموه َّن فَ َع َس أَ ْن تَكَْرهوا َشْي ئًا َلويَ ْج َع َل اللَّه فِ ِيه َخْي ًرا
ََ
َْ
َكثِ ًيرا}.
لوقال البر الرحيم{ :لولَه َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن بِالْمعر ِ
لوف}.
َْ
َْ
َ
لوتقدم قول النبي ( :وخيركم خيركم لنسائهم).
َ

لوعن عائشة ،قالت :قال رسول الله ( :خيركم خيركم ألهله ،وأنا خيركم ألهلي ،وإذا مات
أنعم الله عل ٍ
بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء اإلسالم لوحياته ،لوَل ابتاله ٍ
عبد بعد اإلسالم ٍ
ببلية أعظم من الكذب
الذي هو مرض اإلسالم لوفساده ،لوالله المستعان.
()1سنن ابن ماجه ( )4118علل الحديث َلبن أبي حاتم (.)146/5
()1صحيح البخاري (.)1448
()1جامع الترمذي ( )1466صحيح ابن حبان (.)485
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صاحبكم فدعوه) أخرجه الترمذي ،لوقال« :حسن صحيح» لوصححه ابن حبان(.)1
باب محبة المؤمن ألخيه ما يحب لنفسه
قال العلي األعل سبحانه{ :إِن ََّما الْم ْؤِمنو َن إِ ْخ َوةٌ}.
{لوالْم ْؤِمنو َن َلوالْم ْؤِمنَات بَ ْعضه ْم أ َْلولِيَاء بَ ْع ٍ
ض} .
لوقالَ :
لوعن عبد الله بن عمرٍلو ،أن النبي  قال( :من أحب أن يزحزح عن النار ،ويدخل الجنة ،فلتأته
منيته وهو يؤمن بالله واليوم اآلخرِّ ،
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه) أخرجه مسلم(.)1
لوعن ٍ
أنس ،عن النبي  قال( :ال يؤمن أحدكم ،حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه) أخرجاه(.)1

باب ما أعد الله جل وعال في الجنة من الغُرف لمن أطعم الطعام وأالن الكالم
عن أبي ٍ
مالك األشعري ،قال :قال رسول الله ( :إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها،
وباطنها من ظاهرها ،أعدها الله لمن أطعم الطعام ،وأالن الكالم ،وتابع الصيام ،وصلى والناس

نيام) أخرجه أحمد ،لوصححه ابن حبان(.)4
ٍ
يح ،هانئ بن يز ٍ
بشيء يوجب لي الجنة ،قالِّ ( :طيب
يد ،أنه قال :يا رسول الله أخبرني
لوعن أبي شر ٍ
الكالم ،وبذل السالم ،وإطعام الطعام) أخرجه البخاري في األدب المفرد لوابن حبان ،لواللفظ له،
لوصححه الحاكم لوأقره الذهبي(.)5
باب الندب إلى الكلمة الطيبة وبيان أنها تقي النار
()1جامع الترمذي ( )1655صحيح ابن حبان (.)4144
()1صحيح مسلم ( )1644قال النولوي في شرحه ( :)111 /11هذا من جوامع كلمه  لوبديع حكمه ،لوهذه قاعدة مهمة،
فينبغي اَلعتناء بها ،لوأن اإلنسان يلزم أن َل يفعل مع الناس إَل ما يحب أن يفعلوه معه.
()1صحيح البخاري ( )11صحيح مسلم ( )45قال ابن ٍ
يسره ما يسر أخاه المؤمن ،لويريد
رجب :لوهذا يدل عل أن المؤمن ُّ
ألخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير ،لوهذا كله إنما يأتي من كمال سالمة الصدر من الغل لوالغش لوالحسد؛ فإن
الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خي ٍر ،ألو يسالويه فيه؛ ألنه يحب أن يمتاز عل الناس بفضائله ،لوينفرد
بها عنهم ،لواإليمان يقتضي خالف ذ لك ،لوهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه
منه شيء .جامع العلوم لوالحكم (.)148 /1
()4مسند أحمد ( )11545صحيح ابن حبان ( )545لوفي هذه األلوصاف إشارةٌ إل استجماع صفة الجود لوالتواضع ،لوالعبادة
المتعدية لوالالزمة .مرعاة المفاتيح (.)111 /4
()5األدب المفرد ( )611صحيح ابن حبان ( )454المستدرك ( )81لوقال ابن عمر ٍ
لرجل :أتَ ْفَرق النار ،لوتحب أن تدخل
الجنة؟ قلت :إي لوالله ،قال :أحي لوالدك؟ قال :عندي أمي ،قال :فوالله لو ألنت لها الكالم ،لوأطعمتها الطعام ،لتدخلن
الجنة ما اجتنبت الكبائر .أخرجه البخاري في األدب المفرد ( )6لوصححه األلباني.
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{لوقولوا لِلن ِ
َّاس ح ْسنًا}.
قال تبارك اسمهَ :
لوقال{ :لوقل لِعِب ِادي ي قولوا الَّتِي ِهي أَحسن إِ َّن الشَّيطَا َن ي ْن زغ ب ي نَ هم إِ َّن الشَّيطَا َن َكا َن لِ ِْْلنْس ِ
ان َعدلوا
ْ
َ ْ َ َ
ْ َ َ َْ ْ
َ
َ َْ
مبِينًا}.
لوعن عدي بن حات ٍم ،قال :قال النبي (: لي ِّقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب
وال ترجمان يترجم له ،ثم ليقولن له :ألم أوتك ماال؟ فليقولن :بلى ،ثم ليقولن :ألم أرسل إليك
رسوال؟ فليقولن :بلى ،فينظر عن يمينه فال يرى إال النار ،ثم ينظر عن شماله فال يرى إال النار،
فلي ت ِّقين أحدكم النار ولو بِّ ِّ
شق تمرة ،فإن لم يجد فبكلمة طيبة) أخرجه البخاري(.)1
لوعن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( :والكلمة الطيبة صدقة) أخرجاه(.)1
باب رحمة أهل األرض سبب لرحمة أرحم الراحمين
اص ْوا بِالْ َم ْر َح َم ِة}.
اص ْوا بِ َّ
الصْب ِر َلوتَ َو َ
قال الرحمن الرحيم سبحانهَ { :لوتَ َو َ
النبي ( :الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا أهل األرض
لوعن عبد الله بن عمرٍلو ،يبلغ به َّ
يرحمكم من في السماء) أخرجه أبو دالود لوالترمذي ،لوقال :حديث حسن صحيح(.)1
لوعن ق َّرة بن ٍ
رجال قال :يا رسول الله إني ألذبح الشاة ،لوأنا أرحمها -ألو قال :إني
إياس المزني ،أن ً
ألرحم الشاة أن أذبحها -فقال ( :والشاة إن رحمتها رحمك الله ،والشاة إن رحمتها رحمك

الله) أخرجه أحمد ،لوصححه البوصيري(.)4
لوعن عبد الله بن عمرلو بن العاص ،عن النبي  أنه قال لوهو عل المنبر( :ارحموا ترحموا،
واغفروا يغفر الله لكم ،ويل ألقماع القول ،ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم

يعلمون) أخرجه أحمد ،لوقال المنذري لوالعراقي :إسناده جيد(.)5

باب في رحمة الصغير وتوقير الكبير
عن عبد الله بن عمرٍلو ،عن النبي  ،قال( :من لم يرحم صغيرنا ،ويعرف حق كبيرنا فليس منا)
أخرجه أبو دالود ،لوقال العراقي :سنده حسن(.)8
()1صحيح البخاري (.)1411
()1صحيح البخاري ( )1565صحيح مسلم (.)1445
()1سنن أبي دالود ( )4541جامع الترمذي (.)1514
()4مسند أحمد ( )15551إتحاف الخيرة المهرة (.)161/5
()5مسند أحمد ( )8541الترغيب لوالترهيب ( )144/1فيض القدير (.)445/1
()8سنن أبي دالود ( )4541المغني عن حمل األسفار (ص.)855
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لوعن أبي موس األشعري ،قال :قال رسول الله ( :إن من إجالل الله :إكرام ذي الشيبة
ِّ
وحامل القرآن ،غير الغالي فيه والجافي عنه ،وإكر ِّام ذي السلطان المقسط) أخرجه
المسلم،
لوحسنه النولوي لوالذهبي لوابن حج ٍر(.)1
أبو دالودَّ ،

باب فضل الرفق ومحبة الله له وما يعطى صاحبه من الخير
ٍِ ِِ
ت فَظا َغلِي َظ الْ َق ْل ِ
ضوا ِم ْن
ب ََلنْ َف ُّ
ت لَه ْم َلولَ ْو كْن َ
قال ربنا الرفيق سبحانه{ :فَبِ َما َر ْح َمة م َن اللَّه لْن َ
ِ
حولِك فَاعف عْن هم لو ِ
ب
ت فَتَ َوَّك ْل َعلَ اللَّ ِه إِ َّن اللَّهَ ي ِح ُّ
استَ ْغف ْر لَه ْم َلو َشا ِلوْره ْم في ْاأل َْم ِر فَِإذَا َعَزْم َ
َْ َ ْ َ ْ َ ْ
ِِ
ين}.
الْمتَ َوكل َ
لوعن عائشة ،أن رسول الله  قال( :يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ،ويعطي على الرفق ما
ال يعطي على العنف ،وما ال يعطي على ما سواه) أخرجه مسلم(.)1

لوعنها ،أنها ركبت بعيرا ،فكانت فيه صعوبة ،فجعلت تردده ،فقال لها رسول الله ِّ ( :
عليك
ً
()1
بالرفق؛ إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه ،وال ينزع من شيء إال شانه) أخرجه مسلم .
لوعنها ،أنها قالت :سمعت رسول الله  ،يقول في بيتي هذا (اللهم ،من ولي من أمر أمتي شيئا
فشق عليهم ،فاشقق عليه ،ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ،فارفق به) أخرجه مسلم(.)4
لوعن أبي الدرداء ،عن النبي  قال( :من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ،ومن
حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير) أخرجه الترمذي ،لوقال :حسن صحيح(.)5

باب فضل الحلم واألناة
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يب}.
قال الحليم سبحانه{ :إ َّن إبْ َراه َيم لَ َحل ٌيم أ ََّلواهٌ من ٌ
لوعن ابن ٍ
عباس ،أن نبي الله  قال ألشج عبد القيس( :إن فيك لخصلتين يحبهما الله :الحلم
واألناة) أخرجه مسلم(.)8

()1سنن أبي دالود ( )4641رياض الصالحين (ص )114ميزان اَلعتدال ( )585/4التلخيص الحبير ( )144/1لوقال ابن
مفلح في اآلداب الشرعية (« :)114/1إسناده جيد» لوقال العراقي في تخريج أحاديث اإلحياء (« :)1155/1إسناده
ٍ
حسن».
()1صحيح مسلم (.)1551
()1صحيح مسلم (.)1554
()4صحيح مسلم (.)1616
()5سنن الترمذي (.)1411
()8صحيح مسلم (.)16
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باب الحث على اإلحسان وبيان قرب رحمة الله من المحسنين
ِِ
ين}.
َح ِسنوا إِ َّن اللَّهَ ي ِح ُّ
قال الودلود سبحانهَ { :لوأ ْ
ب الْم ْحسن َ
ِِ
لوقال{ :إِ َّن رحمت اللَّ ِه قَ ِر ِ
ين}.
ََْ َ
ٌ
يب م َن الْم ْحسن َ
ِِ
ِ
َجر الْم ْح ِسنِين .لو ْ ِ ِ
ين َآمنوا َلوَكانوا يَتَّقو َن}.
َ َ
ألجر اآلخَرة َخْي ٌر للَّذ َ
لوقالَ { :لوَل نضيع أ ْ َ
{لو ْاعبدلوا اللَّهَ َلوََل ت ْش ِركوا بِِه َشْي ئًا َلوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا َلوبِ ِذي الْق ْربَ َلوالْيَ تَ َام َلوالْ َم َساكِي ِن َلوالْ َجا ِر
لوقالَ :
الص ِ
ب بِالْ َجْن ِ
اح ِ
ِذي الْق ْربَ َ الْ َجا ِر الْجن ِ
ب َم ْن
ب َلو َّ
ت أَيْ َمانك ْم إِ َّن اللَّهَ ََل ي ِح ُّ
ب َلوابْ ِن َّ
السبِ ِيل َلوَما َملَ َك ْ
َكا َن م ْختَ ًاَل فَخ ًورا}.
لوعن شداد بن ٍ
ألوس ،قال :ثنتان حفظتهما عن رسول الله  ،قال( :إن الله كتب اإلحسان على
كل شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا ِّ
القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،وليحد أحدكم شفرته،
ف لي ِّرح ذبيحته) أخرجه مسلم(.)1
باب اإلحسان إلى الضعفاء وأنه سبب للرزق والنصر
عن مصعب بن ٍ
فضال عل من دلونه ،فقال النبي ( :هل تنصرون
سعد ،قال :رأى سع ٌد ،أن له ً

وترزقون إال بضعفائكم؟) أخرجه البخاري لوالنسائي ،لولفظه( :إنما ينصر الله هذه األمة بضعيفها،
بدعوتهم وصالتهم وإخالصهم)(.)1

لوعن أبي الدرداء قال :سمعت النبي  يقول( :ابغوني ضعفاءكم؛ فإنما ترزقون وتنصرون
بضعفائكم) أخرجه أبو دالو لوالترمذي لوالنسائي ،لوصححه الترمذي لوابن حبان لوالحاكم(.)1
()1صحيح مسلم ( )1555قال ابن القيم« :مفتاح حصول الرحمة :اإلحسان في عبادة الخالق ،لوالسعي في نفع عبيده».
أيضا :من أسباب شرح الصدر :اإلحسان إل الخلق لونفعهم بما يمكنه من المال لوالجاه
حادي األرلواح (ص )85لوقال ً
نفسا ،لوأنعمهم قلبًا ،لوالبخيل الذي ليس
لوالنفع بالبدن لوأنواع اإلحسان؛ فإن الكريم المحسن أشرح الناس ً
صدرا ،لوأطيبهم ً
عيشا ،لوأعظمهم هما لوغما .زاد المعاد (.)14 /1
صدرا ،لوأنكدهم ً
فيه إحسان أضيق الناس ً
إخالصا؛ لخلو
()1صحيح البخاري ( )1658سنن النسائي ( )1146قال المنذري :لومعناه :أن عبادة الضعفاء لودعاءهم أشد
ً
احدا ،فأجيب دعاؤهم ،لوربحت أعمالهم .مختصر سنن أبي دالود (/1
قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا ،لوجعلوا َه َّمهم لو ً
.)141
()1سنن أبي دالود ( )1554سنن الترمذي ( )1441سنن أبي دالود ( )1554صحيح ابن حبان ( )4484المستدرك ()1545
قال العالمة السعدي :إن الله يفتح لمن يقوم عل الضعفاء من أسباب النصر لوالرزق ما لم يكن لهم ٍ
ببال ،لوَل دار لهم في
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جهات لو ٍ
شرعية
أسباب
لوسع الله له الرزق من
مقترا ،فلما كثرت عائلته لوالمتعلقون بهَّ ،
خيال .فكم من إنسان كان رزقه ً
إلهية ،فوعد الله َل يخلف{ :لوما أَنْف ْقتم ِمن شي ٍء فَهو يخلِفه} لومن جهة :دعاء الملَك صباح كل ٍ
قدر ٍية ٍ
يوم« :اللهم
ََ َ ْ ْ َ ْ َ ْ
َ
أعط منف ًقا خل ًفا ،لوأعط ممس ًكا تل ًفا» لومن جهة أن أرزاق هؤَلء الضعفاء توجهت إل من قام بهم ،لوكانت عل يده.
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باب الترغيب في السّتر
الستير سبحانه{ :إِن ََّما الْم ْؤِمنو َن إِ ْخ َوةٌ}.
الحيي َّ
قال ُّ

لوعن ابن عمر ،أن رسول الله  قال( :المسلم أخو المسلم ،ال يظلمه ،وال يسلِّمه ،ومن كان
في حاجة أخيه كان الله في حاجته ،ومن فرج عن مسلم كربة ،فرج الله عنه كربة من كربات يوم
القيامة ،ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة) أخرجاه(.)1

لوعن أبي راف ٍع ،قال :قال رسول الله ( :من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة ،ومن كفن

ميتا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة ،ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من األجر

كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة) أخرجه الطبراني لوالحاكم -لواللفظ له -لوالبيهقي ،لوقال
الذهبي :إسناده جيد ،لوقال ابن حج ٍر :إسناده قوي(.)1
باب ما يدركه العبدُ من عون الله إذا كان في عون أخيه
قال الخبير سبحانهَ { :لوتَ َع َالونوا َعلَ الْبِ ِر َلوالتَّ ْق َوى}.
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
َجًرا}.
{لوَما ت َقدموا ألَنْفسك ْم م ْن َخْي ٍر تَجدلوه عْن َد اللَّه ه َو َخْي ًرا َلوأ َْعظَ َم أ ْ
لوقالَ :

لوعن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( :من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ،نفس الله

عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر على معسر ،يسر الله عليه في الدنيا واآلخرة ،ومن
ستر مسلما ،ستره الله في الدنيا واآلخرة ،والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)
أخرجه مسلم(.)1
لوعن أبي موس  ،عن النبي  قال( :المؤمن للمؤمن كالبنيان ،يشد بعضه بعضا) ثم شبك بين
جالسا ،إذ جاء رجل يسأل ،ألو طالب حاجة ،أقبل علينا بوجهه فقال:
أصابعه .لوكان النبي ً 
لومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه .لومن جهة أن المعونة من الله تأتي عل قدر المؤنة ،لوأن البركة
تشارك كل ما كان لوجهه ،لومر ًادا به ثوابه .لولهذا نقول :لومن جهة إخالص العبد لله ،لوتقربه إليه بقلبه لولسانه لويده ،كلما
أنفق ،توجه إل الله لوتقرب إليه .لوما كان له فهو مبارك .لومن جهة قوة التوكل ،لوثقة المنفق ،لوطمعه في فضل الله لوبره.
لوالطمع لوالرجاء من أكبر األسباب لحصول المطلوب .لومن جهة دعاء المستضعفين المن َفق عليهم .بهجة قلوب األبرار
(ص.)151
()1صحيح مسلم (.)1551
()1المعجم الكبير ( )51المستدرك ( )1144السنن الكبرى ( )8855المهذب ( )1114/1الدراية (.)114/1
()1صحيح مسلم ( )1855قال في شرح األربعين النولوية (ص :)115هذا الحديث عظيم جامع ألنواع من العلوم لوالقواعد
ٍ
ٍ
ٍ
لواآلداب ،فيه فضل قضاء حوائج المسلمين لونفعهم بما يتيسر من عل ٍم ألو ٍ
معالونة ألو إشارةٍ
نصيحة ألو
بمصلحة ألو
مال ألو
غير ذلك.
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ِّ
وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) أخرجه البخاري(.)1
(اشفعوا فلتؤجروا،
باب في البِّر وفضله وزيادة العمر به
وهك ْم قِبَ َل الْ َم ْش ِرِق َلوالْ َم ْغ ِر ِب َلولَ ِك َّن الْبَِّر َم ْن َآم َن
س الْبَِّر أَ ْن ت َولُّوا لوج َ
قال البر الرحيم سبحانه{ :لَْي َ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ين
ين َلوآتَ الْ َم َال َعلَ حبه َذ ِلوي الْق ْربَ َلوالْيَ تَ َام َلوالْ َم َساك َ
باللَّه َلوالْيَ ْوم ْاآلخ ِر َلوالْ َم َالئ َكة َلوالْكتَاب َلوالنَّبي َ
السبِ ِيل لو َّ ِِ
الرقَ ِ
اهدلوا لو َّ ِ
ِ ِِ ِ
ين َلوفِي ِ
الص َالةَ َلوآتَ َّ
ين
اب َلوأَقَ َام َّ
الزَكاةَ َلوالْموفو َن ب َع ْهده ْم إذَا َع َ َ
َلوابْ َن َّ َ
الصاب ِر َ
السائل َ
فِي الْبأْس ِاء لوالضََّّر ِاء لو ِحين الْبأْ ِس ألولَئِ َّ ِ
ك هم الْمتَّقو َن}.
ص َدقوا َلوألولَئِ َ
َ
ين َ
َ َ َ
َ َ َ
ك الذ َ
لوعن سلمان ،قال :قال رسول الله ( :ال يرد القضاء إال الدعاء ،وال يزيد في العمر إال البر).
أخرجه الترمذي ،لوله شاهد من حديث ثوبان ،عند ابن ماجه(.)1
باب بر الوالدين
البر سبحانهَ { :لوبَرا بَِوالِ َدتِي َلولَ ْم يَ ْج َع ْلنِي َجبَّ ًارا َش ِقيا}.
قال ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َحده َما أ َْلو كِ َاله َما
ض َربُّ َ
لوقالَ { :لوقَ َ
ك أَََّل تَ ْعبدلوا إََّل إيَّاه َلوبِالْ َوال َديْ ِن إ ْح َسانًا إ َّما يَْب لغَ َّن عْن َد َك الْكبَ َر أ َ
ٍ
ف لوََل تَ ْن هرهما لوقل لَهما قَوًَل َك ِريما* لواخ ِفض لَهما جنَاح ُّ ِ ِ
الر ْحم ِة لوقل ر ِ
ب
فَ َال تَق ْل لَه َما أ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
الذل م َن َّ َ َ ْ َ
ً َ ْ ْ َ َ َ
ِ
صغِ ًيرا}.
ْار َح ْمه َما َك َما َربَّيَاني َ
ٍ
ب إِلَ اللَّ ِه؟ قَ َال( :الصالة على وقتِّها)،
لوعن ابن
َح ُّ
مسعود ،قَ َالَ :سأَلْت النَّبِ َّي  أ ُّ
َي َ
الع َم ِل أ َ
َي؟ قَ َالِّ ( :
الجهاد فِّي سبِّ ِّ
يل الل ِّه) قَ َالَ :ح َّدثَنِي بِ ِه َّن،
َي؟ قَ َال( :ثم بُِّّر الوالِّدي ِّن) قَ َال :ث َّم أ ٌّ
قَ َال :ث َّم أ ٌّ
لولَ ِو استَ زْدته لَزادنِي .أخرجاه ،لوفي رلو ٍ
َي
َي ْاأل َْع َم ِال أَقْ َرب إِلَ الْ َجن َِّة؟» لوفي أخرى« :أ ُّ
اية لمسل ٍم «أ ُّ
َ ْ َ ََ
ضل؟»(.)1
الْ َع َم ِل أَفْ َ
مل
لوعن عبد الله بن دينا ٍر ،عن ابن عمر ،أنه كان إذا خرج إل مكة ،كان له حمار يترَّلوح عليه ،إذا َّ
يوما عل ذلك الحمار ،إذ مر به أعرابي ،فقال:
ركوب الراحلة ،لوعمامةٌ يشد بها رأسه ،فبينا هو ً
ألست ابن فالن بن ٍ
فالن؟ قال :بل  ،فأعطاه الحمار ،لوقال :اركب هذا ،لوالعمامة قال :اشدد بها
حمارا كنت ترَّلوح عليه ،لوعمامةً
رَ
أسك ،فقال له :بعض أصحابه غفر الله لك ،أعطيت هذا األعرابي ً

()1صحيح البخاري (.)8418
()1جامع الترمذي ( )1115سنن ابن ماجه (.)54
()1صحيح البخاري ( )514صحيح مسلم (.)65
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كنت تشد بها رأسك ،فقال :إني سمعت رسول الله  يقول( :إن من ِّ
أبر البر صلة الرجل أهل
وِّد أبيه بعد أن يولي) لوإن أباه كان صدي ًقا لعمر .أخرجه مسلم(.)1
الس ِ
لو َعن أَبِي أسي ٍد مالِ ِ
اع ِد ِي ،قَ َال :ب ي نَا نَحن ِعْن َد رس ِ
ول اللَّ ِه  :إِ ْذ َجاءَه َرج ٌل ِم ْن
ك بْ ِن َربِ َيعةَ َّ
َْ ْ
َْ َ
ْ
َ
ي َش ْيءٌ أَبَُّره َما بِِه بَ ْع َد َم ْوتِ ِه َما؟ قَ َال( :ن عم
بَنِي َسلَ َمةَ ،فَ َق َال :يَا َرس َ
ول اللَّ ِهَ ،ه ْل بَِق َي ِم ْن بِ ِر أَبَ َو َّ
الصالة علي ِّهما ،و ِّاالستِّغفار لهما ،وإِّن فاذ عه ِّد ِّهما ِّمن ب ع ِّد ِّهما ،و ِّ
صلة الرِّح ِّم التِّي ال توصل إِّال
بِّ ِّهما ،وإِّكرام ص ِّد ِّيق ِّهما) أخرجه أبو دالود لوابن ماجه(.)1
باب الحث على اإليثار
ِ
ِ
اصةٌ}.
ص َ
{لوي ْؤثرلو َن َعلَ أنْفس ِه ْم َلولَ ْو َكا َن بِ ِه ْم َخ َ
قال الكبير المتعال سبحانهَ :
ِِ ِ ِ ِ
ِ
يما َلوأ َِس ًيرا}.
{لويطْعمو َن الطَّ َع َام َعلَ حبه م ْسكينًا َلويَت ً
لوقالَ :

لوعن أبي موس  ،قال :قال النبي ( :إن األشعريين إذا أرملوا في الغزو ،أو قل طعام عيالهم
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ،ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ،فهم

مني وأنا منهم) أخرجاه(.)1

باب فضل القناعة
ِ
صالِ ًحا ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْلو أنْثَ َلوه َو م ْؤِم ٌن فَلَن ْحيِيَ نَّه َحيَا ًة طَيِبَةً
قال الغني الحميد سبحانهَ { :م ْن َعم َل َ
َح َس ِن َما َكانوا يَ ْع َملو َن}.
َجَره ْم بِأ ْ
َلولَنَ ْج ِزيَنَّه ْم أ ْ

لوعن عبد الله بن عمرلو بن العاص ،أن رسول الله  ،قال( :قد أفلح من أسلم ،ورزق كفافا،
وقنعه الله بما آتاه) أخرجه مسلم(.)4
باب ذكر وصية النبي  بخصالٍ من الخير

عن أبي ٍ
ذر ،قال( :أوصاني خليلي  بخصال من الخير :أوصاني بأن ال أنظر إلى من هو
فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني ،وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم ،وأوصاني أن أصل

رحمي وإن أدبرت ،وأوصاني أن ال أخاف في الله لومة الئم ،وأوصاني أن أقول الحق وإن كان
()1صحيح مسلم (.)1551
()1سنن أبي دالود ( )5141سنن ابن ماجه ( )1884لوفي الفتوحات الربانية ( :)148 /4قال الحافظ :حديث حسن ،لورلواه
ابن حبان لوالحاكم في صحيحيهما.
()1صحيح البخاري ( )1468صحيح مسلم (.)1544
()4صحيح مسلم (.)1454
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م ًّرا ،وأوصاني أن أكثر من قول :ال حول وال قوة إال بالله؛ فإنها كنز من كنوز الجنة) أخرجه
أحمد ،لوصححه ابن حبان ،لوقال الذهبي :إِسناده صالح(.)1
باب كونوا عباد الله إخوانًا
قال الحي القيوم سبحانه{ :إِن ََّما الْم ْؤِمنو َن إِ ْخ َوةٌ}.
لوقالَ { :لوالْم ْؤِمنو َن َلوالْم ْؤِمنَات بَ ْعضه ْم أ َْلولِيَآء بَ ْع ٍ
ض}.

لوعن أبي هريرة ،قال :قال رسول الله ( :ال تحاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا،
وال يبع بعضكم على بيع بعض ،وكونوا عباد الله إخوانا ،المسلم أخو المسلم ،ال يظلمه وال
يخذله ،وال يحقره ،التقوى هاهنا) لويشير إل صدره ثالث مر ٍ
ات (بحسب امرئ من الشر أن
يحقر أخاه المسلم ،كل المسلم على المسلم حرام ،دمه ،وماله ،وعرضه) أخرجه مسلم(.)1

باب ال تحقرن من المعروف شيئًا
َّ ِ
اسجدلوا َلو ْاعبدلوا َربَّك ْم َلوافْ َعلوا الْ َخْي َر لَ َعلَّك ْم
ين َآمنوا ْارَكعوا َلو ْ
قال السميع البصير سبحانه{ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ت ْفلِحو َن}.
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
استَ ْغ ِفرلوا اللَّهَ إِ َّن اللَّ َه
{لوَما ت َقدموا ألَنْفسك ْم م ْن َخْي ٍر تَجدلوه عْن َد اللَّه ه َو َخْي ًرا َلوأ َْعظَ َم أ ْ
َجًرا َلو ْ
لوقالَ :
ور َرِح ٌيم}.
َغف ٌ
لوقال{ :فَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َال َذ َّرةٍ َخْي ًرا يََره}.
لوعن أبي ٍ
ذر ،قال :قال رسول الله ( :ال تحقرن من المعروف شيئا ،ولو أن تلقى أخاك بوجه
طلق) أخرجه مسلم(.)1
لوعن أبي ج ٍ
صدر الناس عن رأيهَ ،ل يقول شيئًا إَل صدرلوا
ري جابر بن سلي ٍم ،قال :رأيت ً
رجال يَ ْ
()1مسند أحمد ( )11415صحيح ابن حبان ( )445المهذب في اختصار السنن الكبير ( )4441/6لوفي شرح النولوي عل
لوتفويض إل الله تعال  ،لواعتر ٍ
ٍ
ٍ
اف باإلذعان له لوأنه َل
استسالم
مسلم (« :)18/14قال العلماء :سبب ذلك أنها كلمة
صانع غيره لوَل راد ألمره لوأن العبد َل يملك شيئًا من األمر .لومعن الكنز هنا :أنه ثواب مدخر في الجنة ،لوهو ثواب نفيس
كما أن الكنز أنفس أموالكم .قال أهل اللغة :الحول الحركة لوالحيلة ،أي َل حركة لوَل استطاعة لوَل حيلة إَل بمشيئة الله
تعال  ،لوقيل معناهَ :ل حول في دفع ٍ
شر لوَل قوة في تحصيل خي ٍر إَل بالله ،لوقيلَ :ل حول عن معصية الله إَل بعصمته،
لوَل قوة عل طاعته إَل بمعونته».
()1صحيح مسلم ( )1584قال النولوي في األذكار (ص« :)154ما أعظم نفع هذا الحديث لوأكثر فوائده لمن تدبره» لوقال
عمال ،لوأخلص نيةً ،فإن احتقار عباد
أحدا؛ فربما كان المحتَ َقر أطهر قلبًا ،لوأزك
ً
المنالوي« :ينبغي لْلنسان أن َل يحتقر ً
الله يورث الخسران ،لويورث الذل لوالهوان» فيض القدير (.)164 /5
()1صحيح مسلم (.)1818
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عنه ،قلت :من هذا؟ قالوا :هذا رسول الله  ،قلت :عليك السالم يا رسول الله ،مرتين ،قال( :ال
تقل :عليك السالم؛ فإن عليك السالم تحية الميت ،قل :السالم عليك) قلت :أنت رسول
الله؟ قال( :أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك ،وإن أصابك عام سنة
فدعوته ،أنبتها لك ،وإذا كنت بأرض قفراء فضلت راحلتك فدعوته ،ردها عليك) ،قلت :اعهد
بعيرا ،لوَل شا ًة ،قال( :وال
إلي ،قال( :ال تسبن أحدا) قال :فما سببت بعده حرا ،لوَل ً
َّ
عبدا ،لوَل ً
تحقرن شيئا من المعروف ،وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروف،
وارفع إزارك إلى نصف الساق ،فإن أبيت فإلى الكعبين ،وإياك وإسبال اإلزار؛ فإنها من
المخيلة ،وإن الله ال يحب المخيلة ،وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك ،فال تعيره بما تعلم
مختصرا ،لوصححه الترمذي لوابن حبان
فيه؛ فإنما وبال ذلك عليه) أخرجه أبو دالود لوالترمذي
ً
لوالنولوي(.)1
باب اكتساب الخلق الحسن
عن أبي ٍ
سعيد الخدري ،أن النبي  قال( :من يستعفف ُّ
ِّ
يستغن يغنه الله ،ومن
يعفه الله ،ومن
يتصبر يصبره الله ،وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر) أخرجاه(.)1
باب التعوذ من منكرات األخالق

عن قطبة بن ٍ
مالك ،قال :كان رسول الله  يقول( :اللهم جنبني منكرات األخالق ،واألهواء،
واألعمال ،واألدواء) أخرجه الترمذي ،لوصححه ابن حبان لوالحاكم ،لواللفظ له(.)1
باب سؤال الله أحسن األخالق
علي ،عن رسول الله  أنه كان إذا قام إل الصالة قال( :وجهت وجهي للذي فطر
عن ٍ
السماوات واألرض ،حنيفا وما أنا من المشركين ،إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
العالمين ،ال شريك له ،وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ،اللهم أنت الملك ،ال إله إال أنت،

()1سنن أبي دالود ( )4464جامع الترمذي ( )1411صحيح ابن حبان ( )511رياض الصالحين (ص.)144
()1صحيح البخاري ( )1485صحيح مسلم ( )1451قال ابن القيم في زاد المعاد ( :)145/4ما حفظت صحة القلوب
لواألبدان لواألرلواح بمثل الصبر ،فهو الفارلوق األكبر ،لوالترياق األعظم ،لولو لم يكن فيه إَل معية الله مع أهله؛ فإن الله مع
الصابرين ،لومحبته لهم؛ فإن الله يحب الصابرين ،لونصره ألهله؛ فإن النصر مع الصبر ،لوإنه خير ألهله{ ،لولئن صبرتم لهو
خير للصابرين} لوأنه سبب للفالح{ :يا أيها الذين آمنوا اصبرلوا لوصابرلوا لورابطوا لواتقوا الله لعلكم تفلحون}.
()1جامع الترمذي ( )1551صحيح ابن حبان ( )584المستدرك (.)1545
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أنت ربي ،وأنا عبدك ،ظلمت نفسي ،واعترفت بذنبي ،فاغفر لي ذنوبي جميعا ،إنه ال يغفر
الذنوب إال أنت ،واهدني ألحسن األخالق ،ال يهدي ألحسنها إال أنت ،واصرف عني سيئها،
ال يصرف عني سيئها إال أنت ،لبيك وسعديك ،والخير كله في يديك ،والشر ليس إليك ،أنا
بك وإليك ،تباركت وتعاليت ،أستغفرك وأتوب إليك) أخرجه مسلم(.)1
ٍ
مسعود ،قال :قال رسول الله ( :اللهم أحسنت خلقي ،فأحسن خلقي) أخرجه
لوعن ابن
أحمد ،لوصححه ابن حبان(.)1
ٍ
محمد ،لوآله لوصحبه
لوإل هنا انته ما يسر الله جمعه ،لوالله أعلم ،لوصل الله عل نبينا
لوسلم.
ألف لوأربع ٍ
رجب ،سنة ٍ
لوقد لوقع الفراغ منه بفضل الله في شهر ٍ
مئة لوأربعين ،لوالحمد لله رب
العالمين.

()1صحيح مسلم (.)441
()1مسند أحمد ( )1611صحيح ابن حبان (.)555
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