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 أ  للطرباين ماكرم الأخالقكتاب  هتذيب  

احلمدهللربالعادلُت،وصلىاهللوسلموبارؾعلىعبدهورسولو،نبيناحممد
أرتعُت، وأصحابو آلو بعدوعلى رتلةأما من اآلداب وحماسن األخالؽ فمكاـر ،

النيب هبا اليتجاء وبُّتذلمالشعائراإلسالمية ورغبهمفيها، الناسإليها، ودعا ،
والتحليمنوكاؿدينو،علىخَتيةادلسلموىيعنواففضلها،وحذرىممنضدىا،

تعاىل اهلل وعد وقد تعاىل، اهلل عند أجرا وأكثرىا القربات، وأجل الطاعات، أفضل
ادلتصفُتهبامبنزلةعليةيفاجلنة.

ألجلىذهادلكانةالعاليةلألخالؽ،فقداعتٌتهباعلماءاإلسالـ،وأفردوىاو
ماينبغيأفتنصرؼإليوعنايةادلسلممنهاالكتباليتبالتآليفالكثَتةالنافعة،وأّوؿ

،فهوعليوالصالةوالسالـقدوةادلؤمنُتوأسوهتم،وقدُعنيتببياهنامنسنةالنيب

،چں ڱ ڱ ڱچأثٌتاهللتبارؾوتعاىلعليوحبسناخللق،فقاؿسبحانو:
ونفسووحيّسنبوفحريبادلسلمأفيتعلممنىديوعليوالصالةوالسالـمايهذبب
أخالقو،ليناؿاألجروالثوابوادلزلةادلرتبةعلىذلكعنداهللتعاىل.

كتاب: باب لإلماـ" مكارم األخالق"ومنأفضلالكتبادلختصرةيفىذا
 أيباحلافظ أزتد بن الطرباينسليماف فيوالقاسم قصده يكن ومل تعاىل، اهلل رزتو

كلماورد مناحلديثيفالباب،ولكنومعاختصارهحوىرتلةاالستيعاب،والإيراد
نافعةمناألحاديثالنوبيةاليتعليهاادلداريفالًتبيةاألخالقية.

 بوألجل قمنا مؤلفو، وجاللة العلمية، الكتاب تهذيبومكانة لعمـو وتقريبو
،وقدكافالعمليفذلككمايلي:لسدادوا،راجُتمناهللتعاىلالتوفيقاألمة
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 ب  للطرباين ماكرم الأخالقكتاب  هتذيب  

 ذكرمندونوعنداحلاجة.نذكرمناإلسنادإالالصحايب،وقدنوملذؼاألسانيدح .1
 .وادلراسيل،وادلقطوعة،،واآلثارادلوقوفةةحذؼاألحاديثالضعيف .2
خمتصرا .3 خترجيا وخترجيها األحاديث عزو درجتهامع يفبياف احلديث كاف فإف ؛

رّجومنمسندخنكنفيهماكتفيبذلكيفالغالب،وإفملينافمهالصحيحُتأوأحد
اإلماـأزتدوكتاباألدبادلفردللبخاريوالسنناألربعةوصحيحيابنخزميةوابن

كلها،حبافومستدرؾاحلاكم، ،معرجومنغَتىاعنداحلاجةخنوقدوقدالنستوعبها
ا،الأهنفيهاموجودهاأصلبيافأفعزواألحاديثإىلىذهادلصادربأفادلقصودالعلم
 .ؼوركماىومعبالسندوادلنتنفسوفيهامروية

األحكاـ .4 بعض وبياف الغريبة، األلفاظ شرح على مشتملة تعليقات بوضع قمنا
القارئعلىفهممرادوالفوائد الشأف،ليستعُتهبا كالـأئمةىذا ،نقلناىامن

،ويطبقويفحياتو.النيب
يرزقنااإلخالصالكرميأفتعاىلؿاهللونسأوتنسيقو،ودخرجهدايفهتذيبنومل،ىذا

.يفالقوؿوالعمل،وأفيوفقنادلرضانو،ويستعملنايفطاعتو
واحلمدهللربالعادلُت.

.حرسهااهللرىػباجلزائ٤١١١ُمهلشهراهللاحملـركافالفراغمنو
وعلىآلووصحبوأرتعُتوصلىاهللوسلموبارؾعلىعبدهورسولوحممد

ربالعادلُت.واحلمدهلل


اجمللسالعلميدلكتباألثر
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 ت  للطرباين ماكرم الأخالقكتاب  هتذيب  

 

 ترجمة المصنف

اإلماـ،احلافظ،الثقة،الرحاؿ،اجلواؿ،حمدثاإلسالـ،أبوالقاسمسليمافبنأزتدبنىو
 الطرباين، الشامي، اللخمي، صفرأيوب شهر يف عكا، مبدينة ومائتُت،ولد ستُت سنة

حتاؿولقيالرجاؿستةعشرعاما،وكتبعمنوحرصعليو،فبقييفاالروارحتلبوأبوه
ا عليو وازدحم وصنف ورتع الشأف، ىذا يف وبرع وأدبر، منأقبل إليو ورحلوا حملدثوف،

ادلعجم،منمصنفاتوادلعجمالكبَتادلعاجمالثالثة،انتشرحديثويفالدنيا،وصنف،األقطار
األخالؽ،كتابالدعاء،مسندالشاميُت،ادلعجمالصغَت،األوسط كثَت.،مكاـر وغَتىا

قاؿابنعقدة:ماأعلمٍترأيتأحداأعرؼباحلديث،والأحفظلألسانيدمنالطرباين.
 (1)رزتواهللتعاىل.–تويفيفذيالقعدةسنةستُتوثالذتائةعاـ،وةعاشالطرباينمائ









 

                                                 

أصبهاف(1) أخبار نعيم 2/51أليب النبالء أعالـ سَت ،16/111 الكتب، يف يقع مل دمن الثقات
 .5/10الستة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ث  للطرباين ماكرم الأخالقكتاب  هتذيب  

 

 مكارم األخالق

 وسكوهنا-قلُاخلُقاؿابناألثَت: الالـ ا-بضم أنو: وحقيقتو والسجية، لدينوالطبع
قلصورتولْلصورةاإلنسافالباطنةوىينفسووأوصافهاومعانيهاادلختصةهبامبنزلةاخلخ

الظاىرةوأوصافهاومعانيها،وذلماأوصاؼحسنةوقبيحة،والثوابوالعقابدمايتعلقاف
الظاىرة الصورة بأوصاؼ يتعلقاف دما أكثر الباطنة الصورة تكررتبأوصاؼ وذلذا ،

موضع غَت يف اخللق حسن مدح يف اخللق...األحاديث سوء ذـ يف جاء وكذلك
اىػأحاديثكثَتة.

حسناخللق؛معٌتيفبيافالعلماءعباراتاختلفتوقد
 .]رواهالبيهقييفالشعب[.قاؿابنعمرالربشيءىُتوجوطليقوكالـلُّت -
 .]رواهالًتمذي[.دلعروؼوكفاألذىىوبسطالوجووبذؿا:بنادلبارؾاوقاؿ -
،وعنوأنوقاؿ:حسنوقاؿاإلماـأزتد:حسناخللقأفالتغضبوالحتتدّ -

واحلكم[اخللقأفحتتملمايكوفمنالناس.  .]جامعالعلـو
ةالناسقمها،وخمالومذمحسناخللقاعتداذلابُتطريفقاؿالقاضيعياض:و -

واحللم واالحتماؿ، عليهم، واإلشفاؽ ذلم، والتودد والبشر منها، باجلميل
يف واستعماؿ،ادلكارهوالصرب وادلؤاخذة الناس على والكرب االستطالة وترؾ

.الغضبوالسالطةوالِغلظة

مبعٌتأف،النفسيففطرةفمنهامايكوفقسماف؛اباعتبارطرؽاكتساهبؽخالاألو
كلفةوالمشقة،اهبلو،فتجدهيتحلىا،وىّيأىاجبلوعليهاهللتعاىل مادومنا ومنها
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 ج  للطرباين ماكرم الأخالقكتاب  هتذيب  

باال وروباستكيكوف النفس عليهدترين اياضتها كاجلتحيت بلةصَت دلت، وقد
األحاديثعلىىذاادلعٌت؛

زخارِع فػخ - العخْبِدي عخْن اْلقخْيِس عخْبِد وخْفِد يف وخكخافخ النَّيبَّ ِ أِلخقخاؿخأخفَّ عخْبِدشخ
ُهَما اللَُّه، اْلِحْلُم َواأْلَنَاةُ ":اْلقخْيسِ اللَّوِ"ِإنَّ ِفيَك َخلَّتَ ْيِن ُيِحب ُّ :يخارخُسوؿخ ،قخاؿخ

 : قخاؿخ عخلخْيِهمخا؟ بػخلخٍِت جخ اللَُّو أخـُ هِبِمخا أخختخخلَُّق :"َبِل اللَُّه َجبَ َلَك َعَلْيِهَما"أخنخا قخاؿخ
االلَُّووخرخُسولُوُاحلْخْمُدلِلَِّوا بػخلخٍِتعخلخىخخلَّتػخُْتِحيُِبػُُّهمخ  .]رواهأزتدوأبوداود[.لَِّذيجخ

رخُسوُؿاللَِّووخ - :قخاؿخ ْردخاِءقخاؿخ َعلُِّم، َوِإنََّما اْلِحْلُم ":عخْنأخيبالدَّ ِإنََّما اْلِعْلُم بِالت َّ
َر يُ ْعَطهُ  رَّ يُوَقهُ بِالتََّحلُِّم، َمْن يَ َتَحرَّى اْلَخي ْ ]رواهالطرباينيفاألوسط"، َوَمْن يَ تَِّق الشَّ

هقييفالشعب[يوالب

احلديثاألوؿعلىأفاهللتعاىلجيتيببعضعبادهفيجبلهمعلىأخالؽفاضلةفدؿّ
علىأفاإلنسافقديكتسباحللمحبملنفسوالثايناحلديثحمبوبةلوسبحانو،ودؿّ

كلفةوالمشقة،حىتيصَت،وجهادىاعليو لومبرورالزمنسجيةوطبعايتصفبودوف
.وىكذاسائراألخالؽ

كانتاألخالؽقابلةلالكتساب،فالشكأفأعظممصدرذلاجيبعلىادلسلم فإذا
؛منوىوكتاباهللتعاىلوسنةنبيولأفينه

﴿ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر ،وقاؿتعاىل:َوُم﴾﴿ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأق ْ قاؿاهللتعاىل:
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي﴾ ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ ،وقاؿبِاْلَعْدِل َواْْلِ

ُقْرَبى َواْلَيَتاَمى ﴿ َواْعُبُدوا اللََّه َوََل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي الْ تعاىل:
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 ح  للطرباين ماكرم الأخالقكتاب  هتذيب  

ِبيِل َوَما  َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّ
،وغَتىاكثَت.َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ِإنَّ اللََّه ََل ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتاًَل َفُخورًا﴾

آفوتبينووتدؿعليو،وقدبُّتالنيبىذاالبابغايةالبياف،وأماالسنة،فهيتفسرالقر
كبَتا،حىتقاؿ َم َصاِلَح اأْلَْخاَلقِ ":وكافيوليواىتماما يفقاؿو"ِإنََّما بُِعْثُت أِلَُتمِّ

رتاعآداباخلَتوأزمتوتتفرعوقاؿابنأيبزيدالقَتواين:،"َمَكارَِم اأْلَْخاَلقِ "رواية:
؛أحاديثعنأربعة

ًرا َأْو لَِيْصُمتْ ":قوؿالنيب - "َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخي ْ
"ِمْن ُحْسِن ِإْساَلِم اْلَمْرِء تَ رُْكُه َما ََل يَ ْعِنيهِ ":وقولو -
 "بْ ضَ غْ  ت َ "ََل :للذياختصرلويفالوصيةوقولو -
"ْم َحتَّى ُيِحبَّ أَلِخيِه َما ُيِحبُّ لِنَ ْفِسهِ َل يُ ْؤِمُن َأَحدُكُ ":وقولو -

علىالتحليباألخالؽالفاضلة، فينبغيللمسلمأفيستعُتاهللتعاىلوجياىدنفسو
والصفاتاحلميدةاليتيناؿهبايفالدنيااحلياةاذلنيةالسعيد،وحمبةالناسلو،معما

القيامةمناجلزاءوالفضلا  يفاجلنة.لكبَت،ومرافقةالنيبيّدخرهاهلللويـو
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 خ  للطرباين ماكرم الأخالقكتاب  هتذيب  



 مقدمة المصنف:



قاؿاإلماـاحلافظ
أبوالقاسمسليمافبنأزتدبنأيوباللخميالطرباين

رزتواهللتعاىل


األخالؽاليتيناؿهباادلؤمنالشرؼيفحياتو،ويرجوفيها ىذهأبوابيفمكاـر
لينتفعهبامن،ادلتوفوتركتالطرؽذكرت،النجاةبعدموتو،خرجتهاعلىاالختصار

:فمنذلك،يسمعهاإفشاءاهلل
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 د  للطرباين ماكرم الأخالقكتاب  هتذيب  
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 1  للطرباين ماكرم الأخالقخمترص كتاب   

َوالصَّْمِت ِإَّلَّ ِمْن َخْيٍر، َوُحبّْ  ،تَػَعاَلى اللِ وََكثْػَرِة ِذْكِر  ،بَاُب َفْضِل ِتََلَوِة اْلُقْرآفِ  (1)
 (1)اْلَمَساِكيَن َوُمَجاَلَسِتِهمْ 

                                                 

 ؛ من وجو آخرمبعناه  وعنصح قد و ، أورد حديثا ضعيفا عن أيب ذر (1)
ُهْم، َوَأْف َأُقوَؿ اْلَحقَّ َوِإْف َكاَف  ِبَسْبٍع: َخِليِلي  أَْوَصاِن  :ؿَ قَاأَنَُّو  ِبُحبّْ اْلَمَساِكيِن َوالدُّنُػوّْ ِمنػْ

َوِإْف َأْدبَػَرْت، َوَأْوَصاِني َأْف ََّل َأْسَأَؿ النَّاَس َشْيًئا، َوَأْف أَْنظَُر ِإَلى َمْن ُىَو  ُمرِّا، َوَأْف َأِصَل الرَِّحمَ 
َلْوَمَة ََّلِئٍم، َوَأْف ُأْكِثَر ِمْن قَػْوِؿ ََّل  اللِ ُدوِني َوََّل أَْنظُُر ِإَلى َمْن ُىَو فَػْوِقي، َوَأْف ََّل َأَخاَؼ ِفي 

يف األوسط وادلصنف رواه أمحد  ،حديث صحيح فَِإنػََّها ِمْن ُكُنوِز اْلَجنَِّة. اللِ بِ َحْوَؿ َوََّل قُػوََّة ِإَّلَّ 
 .وصححو ابن حبافوالدعاء  والكبَت

 ؛مجة مستفيضة من الكتاب والسنةدالئل ىذه الًت و 
ِب الِل فَػَلُو ِبِو َحَسَنٌة، َمْن قَػَرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتا":  اهللِ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  َمْسُعودٍ  اهلِل ْبنِ  َعْبدِ َعْن فػَ 

ـٌ َحْرؼٌ  ،َحْرٌؼ، َوَلِكْن أَِلٌف َحْرؼٌ  ﴾الم﴿َوالَحَسَنُة بَِعْشِر َأْمثَاِلَها، ََّل َأُقوُؿ   "َوِميٌم َحْرؼٌ  ،َوََّل
  رواه الًتمذي وصححو.

َعَمًَل أَْنَجى َلُو ِمْن َعَذاِب الِل َما َعِمَل آَدَميُّ ":  نَُّو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهللِ ْبِن َجَبٍل أَ  ُمَعاذِ  َعنْ وَ 
 (.1/98)نتائج األفكار-" حديث حسن، رواه أمحد والطربان يف الدعاءَعزَّ َوَجلَّ  اللِ ِمْن ِذْكِر 

ًرا َأْو لَِيْصُمتْ  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ "قَاَؿ:  َعْن َأيب ُىَريْػَرَة، َعِن النَِّبّْ وَ   "َواليَػْوـِ اآلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ
 متفق عليو.

َواْحُشْرِني ِفي زُْمَرِة  ،اللَُّهمَّ َأْحِيِني ِمْسِكيًنا َوَأِمْتِني ِمْسِكيًنا"قَاَؿ:   اهللِ ، أَفَّ َرُسوَؿ أََنسٍ  َعنْ 
ِإنػَُّهْم يَْدُخُلوَف الَجنََّة قَػْبَل أَْغنِيَائِِهْم "؟ قَاَؿ: اهللِ َرُسوَؿ َم يَا ػفَػَقاَلْت َعائَِشُة: لِ  "الَمَساِكيِن يَػْوـَ الِقَياَمةِ 

قَػرّْبِيِهْم بَِأْربَِعيَن َخرِيًفا، يَا َعاِئَشُة ََّل تَػُردّْي الِمْسِكيَن َوَلْو ِبِشقّْ َتْمَرٍة، يَا َعاِئَشُة َأِحبّْي الَمَساِكيَن وَ 
 (.861وصححو األلبان)اإلرواء  والبيهقي رواه الًتمذي "اَمةِ يُػَقرُّْبِك يَػْوـَ الِقيَ  اللَ فَِإفَّ 

من االستعاذة من الفقر، ووجو ذلك   ال يتعارض مع ما ثبت عنو  ...""اللَُّهمَّ َأْحِيِني ِمْسِكيًنا:  قولو
ة كما أنو استعاذ من فتنتو الفقر وادلسكنة اللذين يرجع معنامها إىل القلكما قاؿ البيهقي عقب ىذا احلديث: 

 . استعاذ من فتنة الغٌت
حب ادلساكُت أصل احلب يف اهلل تعاىل، ألف قاؿ ابن رجب)شرح حديث اختصاـ ادلإل األعلى(: 

 اهلل احلب يفادلساكُت ليس عندىم من الدنيا ما يوجب زلبتهم ألجلو، فال حيبوف إال هلل عز وجل و 
 ...من أوثق عرى اإلدياف
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 بَاُب َما َجاَء ِفي ُحْسِن اْلُخُلقِ  (2)
ِبُحْسِن ُخُلِقِو َدرََجَة ِإفَّ الرَُّجَل لَُيْدِرُؾ ":  اهللِ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ  [1]

 (1)"السَّاِىِر بِاللَّْيِل الظَّاِمِئ بِاْلَهَواِجرِ 
ْرَداِء قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [2] َما ِمْن َشْيٍء أَثْػَقُل ِفي اْلِميَزاِف ِمَن ":  اهللِ َعْن َأيب الدَّ

 (2)"ُحْسِن اْلُخُلقِ 
بَُّكْم ِإَليَّ َوَأقْػَرَبُكْم ِمنّْي َمْجِلًسا يَػْوـَ اْلِقيَاَمِة ِإفَّ َأحَ ": َعْن َجابٍِر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل  [3]

َوِإفَّ أَبْػَغَضُكْم ِإَليَّ  ،(3)يَْأَلُفوَف َويُػْؤلَُفوفَ  وَف َأْكَنافًا، الَِّذينَ ؤُ َأَحاِسُنُكْم َأْخََلقًا، اْلُمَوطَّ 
 (4)"َف، اْلُمَتَشدّْقُوِف، اْلُمتَػَفْيِهُقوفَ َوأَبْػَعدَُكْم ِمنّْي َمْجِلًسا يَػْوـَ اْلِقيَاَمِة الثػَّْرثَارُو 

                                                 

 ود وصححو ابن حباف واحلاكم.رواه أمحد وأبو داحديث صحيح، (1)
 رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد وأبو داود  والًتمذي وصححو ابن حباف.حديث صحيح، (2)
 لُت وحسن ادلعاشرة؛لكناية عن ا  "اْلُمَوطَُّؤوَف َأْكَنافًا": قولو (3)

وفراش وطيء ال  ،التدليلاسم ادلفعوؿ للتوطئة وىي التمهيد و  "وفَ ؤُ اْلُمَوطَّ " قاؿ الصنعان)التنوير(:
أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم  ،اجلوانبأي:  "َأْكَنافًا" ،ي جنب النائمذيؤ 

 وىو من أحسن البالغة. ،وال يتأذى
 م، ويف احلديث:  حلسن خلقهم، يألفوف إخواهنم، ويألفهم إخواهنُ  "الَِّذيَن يَْألَُفوَف َويُػْؤَلُفوفَ " :وقولو 

َر ِفيَمْن ََّل يَْأَلُف َوََّل يُػْؤَلفُ "قَاَؿ:  ، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َأيب ُىرَيْػرَةَ  َعنْ   "ِإفَّ اْلُمْؤِمَن يَْأَلُف، َوََّل َخيػْ
 احلاكم. رواه أمحد وصححو

ه ويأنس بو لسالمة صدره وحسن خلقو وصالح غَتَ  "اْلُمْؤِمَن يَْأَلفُ " قاؿ الصنعان)التنوير(:
 حالو. الناس حلسن يألفو، و طويتو

قُوَف ػ، َقْد َعِلْمَنا الثػَّْرثَاُروَف َوالاهللِ  َرُسوؿَ : يَا قَاُلوا ، وزاد:(رواه الًتمذي وقاؿ حديث حسن غريب4) ُمَتَشدّْ
 "الُمَتَكبػُّْروفَ "ُمتَػَفْيِهُقوَف؟ قَاَؿ: ػَفَما ال

وقيل: أراد بادلتشدؽ:  ،ًتازىم ادلتوسعوف يف الكالـ من غَت احتياط واح قاؿ ابن األثَت)النهاية(:
 .اؽدَ شْ أَ وُُيمع على جانب الفم  :ؽدْ الشّْ اىػ و دقو ّٔم وعليهم.ادلستهزئ بالناس يلوي شِ 
 .الذين يتوسعوف يف الكالـ ويفتحوف بو أفواىهم "ُمتَػَفْيِهُقوفَ ػال"وقاؿ الصنعان)التنوير(: 
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قَاُلوا: بَػَلى قَاَؿ: " َأََّل ُأْخِبرُُكْم ِبِخَيارُِكْم؟":  اهللِ َعْن َجاِبٍر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [4]
 (1)"َأْحَسُنُكْم َأْخََلقًا"

 (2)"ِإْسََلًما َأْحَسنُػُهْم ُخلًُقا ِإفَّ َأْحَسَن النَّاسِ ":  اهللِ َعْن َجابِِر بِْن ََسُرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [5]

 (3)"َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَمانًا َأْحَسنُػُهْم ُخُلًقا"قَاَؿ:   اهللِ َعْن َرُسوِؿ  ،َعْن َأيب ُىرَيْػرَةَ  [6]

 ِإفَّ "َما أُْعِطَي النَّاُس؟ قَاَؿ:  َما َخيػْرُ  اهللِ َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك قَاَؿ: قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ  [7]
ًرا ِمْن ُخُلٍق َحَسنٍ   (4)"النَّاَس َلْم يُػْعَطْوا َشْيًئا َخيػْ

اتَِّق الَل َحْيُثَما ُكْنَت، َوأَْتِبِع السَّيَّْئَة ": قَاَؿ: قَاَؿ ِل َرُسوُؿ اهلِل  َعْن َأيب َذرٍّ  [8]
 (5)"اْلَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسنٍ 

                                                 

 فيو ضعف إال أنو لو شواىد كثَتةحديث حسن، رواه قواـ السنة يف الًتغيب والًتىيب، وسنده (1)
 يتقوى ّٔا، منها:

ِإفَّ "، وََكاَف يَػُقوُؿ: فَاِحًشا َوََّل ُمتَػَفحًّْشا َلْم َيُكِن النَِّبيُّ ، قَاَؿ: 5ْبِن َعْمرٍو  اهللِ  َعْبدِ َعْن 
 متفق عليو. "ِخَيارُِكْم َأَحاِسَنُكْم َأْخََلقًاِمْن 

 أمت، ولفظو:لكبَت بسياؽ أمحد وادلصنف يف ارواه حديث حسن، (2)
ـِ ِإفَّ اْلُفْحَش َوالتػََّفحَُّش لَْيَسا ِمَن " ْسََل )رلمع -"، َوِإفَّ َأْحَسَن النَّاِس ِإْسََلًما َأْحَسنُػُهْم ُخُلًقااْْلِ

 .(12693الزوائد
 أمحد والًتمذي وأبو داود وصححو ابن حباف واحلاكم.رواه حديث صحيح، (3)
 وصححو ابن حباف واحلاكم. لبخاري يف األدب ادلفردأمحد وارواه حديث صحيح، (4)
 وصححو ابن حباف واحلاكم. أمحد والًتمذيرواه حديث صحيح، (5)

ىذا من خصاؿ التقوى، وال تتم التقوى إال بو،  "َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسنٍ "قاؿ ابن رجب: 
أف التقوى ىي القياـ حبق اهلل دوف  وإمنا أفرده بالذكر للحاجة إىل بيانو، فإف كثَتا من الناس يظن
واجلمع بُت القياـ حبقوؽ اهلل ...  حقوؽ عباده، فنص لو على األمر بإحساف العشرة للناس

 .ل من األنبياء والصديقُتمَّ وحقوؽ عباده عزيز جدا ال يقوى عليو إال الكُ 
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 اْلَجاِنِب، َوُسُهوِؿ اْْلَْخََلِؽ، َوقُػْرِب اْلَمْأَخِذ، َوالتػََّواُضعِ بَاُب َفْضِل لِيِن  (3)

َأََّل ُأْخِبرُُكْم َعَلى َمْن َتْحُرـُ النَّاُر؟ َعَلى ُكلّْ "قَاَؿ:   اهللِ َأفَّ َرُسوَؿ  ،َعْن َجاِبرٍ  [9]
 (1)"َىيٍّْن، لَيٍّْن، َسْهٍل، َقرِيبٍ 

اْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل ":  اهللِ ِميّْ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َعِن اْلِعْربَاِض ْبِن َسارِيََة السُّلَ  [10]
 (2)"اْْلَِنِف، ِإْف ِقيَد انْػَقاَد، َوِإْف ِسيَق اْنَساَؽ، َوِإْف اْسُتِنيَخ َعَلى َصْخَرٍة اْستَػَناخَ 

***** 
                                                 

، وسنده فيو ضعف رواه أبو يعلى وادلصنف يف الصغَت واألوسط والبيهقي يف الشعب(حديث حسن، 1)
 :، منهايتقوى ّٔاإال أنو لو شواىد 

َأََّل ُأْخِبرُُكْم بَِمْن يَْحُرـُ َعَلى النَّاِر َأْو بَِمْن َتْحُرـُ َعلَْيِو ":  اهللِ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ   َمْسُعودٍ  اْبنِ َعِن 
 )الصحيحة-وصححو ابن حباف أمحد والًتمذي وحسنو هروا "َسْهلٍ  ،َىيّْنٍ  ،النَّاُر، َعَلى ُكلّْ قَرِيبٍ 

938). 
بتشديد التحتية فيهما، قيل: مها يطلقاف على اإلنساف : "َىيٍّْن، لَيّْنٍ "قاؿ القاري)ادلرقاة(: 

 .للمدح وبالتشديد للذـ فيفبالتثقيل والتخفيف، وعلى غَته بالتشديد، وعن ابن األعرايب بالتخ
لستهم يف زلافل أي: من الناس مبجا "بقري"، السكوف والوقار والسهولة من "ىين لين" :قاؿ

َسح  ،أنو َسح القضاء :أي: يف قضاء حوائجهم، أو معناه "سهل"، الطاعة ومالطفتهم
 .على ما ورد يف فضل ادلؤمن الكامل ،َسح الشراء ،َسح البيع ،االقتضاء

عن يف الشعب ابن ادلبارؾ يف الزىد والبيهقي  هروى ابن ماجو طرفا منو، وروا، بشواىده (حديث حسن2)
 .(936 )الصحيحة-وىو مرسل صحيح اإلسناد مكحوؿ،

فهو ال ديتنع على قائده  ،وشاش أنفَ خِ ػر القَ أي ادلأنوؼ، وىو الذي عَ  "اأْلَِنفِ قاؿ ابن األثَت)النهاية(: "
ألنو مفعوؿ بو، كما يقاؿ  "مأنوؼ"كاف األصل أف يقاؿ ، و للوجع الذي بو. وقيل األنف الذلوؿ

 .شاش بالكسر خشب يدخل يف أنف البعَتخِ ػالو اىػ .للذي يشتكي صدره وبطنو مصدور ومبطوف
 معٌت احلديث أف ادلؤمن شديد االنقياد للشارع يف أوامره ونواىيو.وقاؿ الطيِب)شرح ادلشكاة(: 
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 َوِلَقائِِهْم ِبَطََلَقِة اْلَوْجوِ  ِل اَِّلنِْبَساِط ِإَلى النَّاسِ بَاُب َفضْ  (4)

ِإنَُّكْم ََّل َتَسُعوَف النَّاَس بَِأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن ":  اهللِ  ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َعْن َأيب  [11]
 (1)"لَِيَسْعُهْم ِمْنُكْم َبْسُط اْلَوْجِو َوُحْسُن اْلُخُلقِ 

ْكَفَأ ِمْن َأْفَضُل الصََّدَقِة َأْف تَ ":  اهللِ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  اهللِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد  [12]
 (2)"َدْلِوَؾ ِفي ِإنَاِء َأِخيَك، َوَأْف تَػْلَقاُه َوَوْجُهَك ُمْنَبِسطٌ 

***** 

 بَاُب َفْضِل تَػَبسُِّم الرَُّجِل ِفي َوْجِو َأِخيِو اْلُمْسِلمِ  (5)

َقٌة، ِإفْػَراُغَك ِفي َدْلِو َأِخيَك ِمْن َدْلِوَؾ َصدَ "قَاَؿ:  َعْن َأيب َذرٍّ َرفَػَعُو ِإىَل النَِّبّْ  [13]
َوَأْمُرَؾ بِاْلَمْعُروِؼ َونَػْهُيَك َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة، َوتَػَبسُُّمَك ِفي َوْجِو َأِخيَك 

 (3)"َصَدَقٌة، َوِىَدايَػُتَك الطَّرِيَق َمْن َأْرِض الضَََّلَلِة َلَك َصَدَقةٌ 

                                                 

، رواه أبو يعلى والبيهقي يف الشعب وصححو احلاكم، وسنده ضعيف، ولو طرؽ عند (حديث حسن1)
 (.10/459)فتح الباري-دىا جيدالبزار إحداىا سن

 ،ال يتم لكم مشوؿ الناس بإعطاء ادلاؿ لكثرة الناس وقلة ادلاؿ :أيقاؿ الصنعان)سبل السالـ(: 
 ،ولُت اجلانب ،والطالقة ،ولكن عليكم أف تسعوىم ببسط الوجو ،مقدور البشر فهو غَت داخل
 .وضلو ذلك شلا ُيلب التحاب بينكم ،وخفض اجلناح

، رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد والًتمذي وقاؿ: حسن صحيح، وىو عندىم بلفظ: حديث صحيح(2)
نَاِء ُكلُّ َمْعُروٍؼ َصَدَقٌة، َوِإفَّ ِمَن اْلَمْعُروِؼ َأْف تَػْلَقى َأَخاَؾ ِبَوْجٍو طَْلٍق، َوَأْف تُػْفرَِغ ِمْن َدْلِوَؾ ِفي إِ "

 (.936 )الصحيحة-"َأِخيكَ 
 (.572 )الصحيحة-خاري يف األدب ادلفرد والًتمذيحديث حسن، رواه الب(3)
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ْرَداِء أَنَّوُ  [14] َما رَأَْيُت قَاَؿ: وَ َم يف َحِديِثِو، َكاَف اَل حُيَدُّْث َحِديثًا ِإالَّ تَػَبسَّ   َعْن َأيب الدَّ
 (1).ُيَحدُّْث َحِديثًا ِإَّلَّ تَػَبسََّم ِفي َحِديِثوِ   اللِ َرُسوَؿ 

***** 
 بَاُب َفْضِل الرّْْفِق َواْلِحْلِم َواْْلَنَاةِ  (6)

تَػَعاَلى َرِفيٌق تَػَباَرَؾ وَ  اللَ ِإفَّ ":  اهللِ ْبِن اْلُمَغفَِّل قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  اهللِ َعْن َعْبِد  [15]
 (2)"ُيِحبُّ الرّْْفَق، َويُػْعِطي َعَلْيِو َما ََّل يُػْعِطي َعَلى اْلُعْنفِ 

َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ الرّْْفَق ِفي اْْلَْمِر   اللَ ِإفَّ ":  اهللِ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ  [16]
 (3)"ُكلّْوِ 

                                                 

 ؛ثابتة عنو بسم بسند فيو ضعف، لكن كثرة الت رواه أمحد وأبو الشيخ يف أخالؽ النِب (1)
متفق  .ُمْنُذ َأْسَلْمُت، َوََّل رَآِني ِإَّلَّ َضِحكَ   اللِ َما َحَجَبِني َرُسوُؿ  :قَاؿَ  اهللِ َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد 

 "َوََّل رَآِني ِإَّلَّ تَػَبسَّمَ " عند الًتمذي:عليو، و 
. حديث  اللِ َما رَأَْيُت َأَحًدا َأْكثَػَر تَػَبسًُّما ِمْن َرُسوِؿ ْبِن احلَاِرِث ْبِن َجْزٍء قَاَؿ:  اهللِ َعْن َعْبِد وَ 

 (.120)سلتصر الشمائل ص:-صحيح، رواه أمحد والًتمذي يف السنن والشمائل.
جل ضحكو التبسم، بل كلو التبسم، فكاف هناية ضحكو أف تبدو  []كاف : القيمقاؿ ابن 

 .ك منو، وىو ما يتعجب من مثلو ويستغرب وقوعوضحَ يضحك شلا يُ ، و نواجذه
 (.180)صحيح األدب ادلفرد ص:-حديث صحيح، رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد وأبو داود(2)
 ؛بتمامو متفق عليو، ذكره ادلصنف سلتصرا وىو يف الصحيحُت(3)

ـُ َعَلْيُكْم، قَاَلْت  اهللِ قَاَلْت: َدَخَل َرْىٌط ِمَن اليَػُهوِد َعَلى َرُسوِؿ  1َعْن َعاِئَشَة  ، فَػَقاُلوا: السَّا
ـُ َواللَّْعَنُة، قَاَلْت: فَػَقاَؿ َرُسوُؿ   َمْهًَل يَا َعاِئَشُة،":  اهللِ َعاِئَشُة: فَػَفِهْمتُػَها فَػُقْلُت: َوَعَلْيُكُم السَّا

 اهللِ ، أَوَلَْ َتْسَمْع َما قَاُلوا؟ قَاَؿ َرُسوُؿ اهللِ فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ  "ُيِحبُّ الرّْْفَق ِفي اَْلْمِر ُكلّْوِ  اللَ ِإفَّ 
 :"َقْد قُػْلُت: َوَعَلْيُكْم" 

 "َرَدْدُت َعَلْيِهْم، فَػُيْسَتَجاُب ِلي ِفيِهْم، َوَّلَ ُيْسَتَجاُب َلُهْم ِفيَّ "ويف رواية: 
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َما َكاَف الرّْْفُق ِفي َشْيٍء َقطُّ ِإَّلَّ ":  هللِ اَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [17]
 (1)"زَانَوُ 

ًرا َأْدَخَل  اللُ ِإَذا َأرَاَد ":  اهللِ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ  [18] بَِأْىِل بَػْيٍت َخيػْ
 (2)"َعَلْيِهُم الرّْْفقَ 

، َواْلَعَجَلُة ِمَن اللِ ِمَن  اْْلَنَاةُ ":  اهللِ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [19]
 (3)"الشَّْيطَافِ 

 اللُ ِإفَّ ِفيَك َلَخلَّتَػْيِن ُيِحبػُُّهَما ":  اهللِ َعِن اأْلََشجّْ اْلَعَصرِيّْ قَاَؿ: قَاَؿ ِل َرُسوُؿ  [20]
ـْ َجبَػَلٍِت  اهللِ قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ  "اْلِحْلُم َواْْلَنَاةُ  ؛ِمْنكَ  قَاَؿ:  َعَلْيِهَما؟ اهللُ َأخَتَلَُّق َِِّٔما َأ

 (4).يَػْرَضامُهَا قُػْلُت: فَاحلَْْمُد لِلَِّو الَِّذي َجبَػَلٍِت َعَلى َخلَّتَػُْتِ  "َعَلْيِهَما اللُ َبْل َجبَػَلَك "
***** 

                                                 

 "َوََّل َكاَف اْلُفْحُش ِفي َشْيٍء َقطُّ ِإَّلَّ َشانَوُ " وزاد:حديث صحيح، صححو ابن حباف، (1)
َما َكاَف اْلَحَياُء ِفي َشْيٍء ِإَّلَّ زَانَُو، َوََّل َكاَف "ورواه البخاري يف األدب ادلفرد والًتمذي وابن ماجو بلفظ: 

 "اْلُفْحُش ِفي َشْيٍء ِإَّلَّ َشانَوُ 
 .ىو بذائة اللساف والتكلم بقبيح ادلقاؿ "اْلُفْحشُ ")التنوير(: قاؿ الصنعان

 اللُ ِإَذا َأرَاَد " حديث صحيح، رواه أمحد والبيهقي يف الشعب، ورواه البزار من حديث جابر بلفظ:(2)
ًرا َأْدَخَل َعَلْيِهُم الرّْْفقَ   (.1219 ، الصحيحة12651)رلمع الزوائد-وسنده حسن" بَِقْوـٍ َخيػْ

 )رلمع الزوائد-ث حسن بشواىده، رواه الًتمذي، ورواه أبو يعلى والبيهقي من حديث أنس حدي(3)

 (.1795، الصحيحة12652
حديث صحيح، رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد والنسائي يف الكربى، وىو عندىم بلفظ: (4)
 (.219األدب ادلفرد ص: صحيح)-"َواْلَحَياءُ اْلِحْلُم "

 . ادلنذر بن عائذ أشج عبد القيس، واَسو:ىو  :العصري األشج
قَاَؿ أِلََشجّْ  أَنَّوٌ َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَِِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم واحلديث يف صحيح مسلم سلتصرا 

 "ِإفَّ ِفيَك َخْصَلتَػْيِن ُيِحبػُُّهَما اللُ: اْلِحْلُم، َواْْلَنَاُة"َعْبِد اْلَقْيِس: أ
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 بَاُب َفْضِل الصَّْبِر َوالسََّماَحةِ  (7)

ُر َوالسَّمَ :  اهللِ َعْن َجاِبٍر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [21] يَماُف: الصَّبػْ  (1)"اَحةُ "اْْلِ

الَِّذي ُيَخاِلُط النَّاَس فَػيُػْؤُذونَُو اْلُمْؤِمِن ":  اهللِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [22]
فَػَيْصِبُر َعَلى َأَذاُىْم َأْفَضُل ِمَن اْلُمْؤِمِن الَِّذي ََّل ُيَخاِلُط النَّاَس َوََّل َيْصِبُر َعَلى 

 (2)"َأَذاُىمْ 
ََّل َأَحَد َأْصبَػُر َعَلى َأًذى َيْسَمُعُو "قَاَؿ:  َعِن النَِّبّْ  ،َعرِيّْ َعْن َأيب ُموَسى اأْلَشْ  [23]

 (3)"َعزَّ َوَجلَّ، ِإنػَُّهْم يَدَُّعوَف َلُو َوَلًدا َويُػَعاِفيِهْم َويَػْرزُقُػُهمْ  اللِ ِمَن 
                                                 

ادلطالب العالية )-ة وأبو يعلى والبيهقي يف الشعبيث حسن بشواىده، رواه ابن أيب شيبدح(1)
، وسيأيت حديثهما عند 5(، ورواه أمحد من حديث عمرو بن عبسة وعبادة بن الصامت 3141

 ".َفْضِل ِإْطَعاـِ الطََّعاـِ  ادلصنف يف "باب
 (.153صحيح األدب ادلفرد ص:)– ماجوحديث صحيح، رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد وابن (2)
 متفق عليو.(3)

تضمن ىذا احلديث إثبات صفة "الصرب" هلل تعاىل، ومن أَسائو سبحانو: "الصبور"، قاؿ 
بل يؤخر ذلك إىل  ،: ىو الذي ال يعاجل العصاة باالنتقاـ منهمالصبوراخلطايب)شأف الدعاء(: 

. فمعٌت ،أجل مسمى قريب من معٌت   صفة اهلل سبحانويف "لصبور"ا وديهلهم لوقت معلـو
، كما يسلموف منها "الصبور"إال أف الفرؽ بُت األمرين: أهنم ال يأمنوف العقوبة يف صفة  "،الحليم"

 .واهلل أعلم "الحليم"يف صفة 
ألَسائو وصفاتو أمر عباده مبوجبها ومقتضاىا،  ]سبحانو[محبتوػلقاؿ ابن القيم)طريق اذلجرتُت(: "

اإلحساف والرب والعفو واجلود والصرب وادلغفرة والرمحة والصدؽ والعلم والشكر واحللم فأمرىم بالعدؿ و 
ودلا كاف سبحانو حيب أَساءه وصفاتو كاف أحب اخللق إليو من اتصف بالصفات  ،واألناة والتثبت

يكرىها، فإمنا أبغض من اتصف بالكرب والعظمة  الىت حيبها، وأبغضهم إليو من اتصف بالصفات اليت
جلربوت ألف اتصافو ّٔا ظلم، إذ ال تليق بو ىذه الصفات وال حتسن منو، دلنافاهتا لصفات العبيد، وا

 .وخروج من اتصف ّٔا من ربقة العبودية ومفارقتو دلنصبو ومرتبتو
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 بَاُب َفْضِل َمْن َيْمِلُك نَػْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضبِ  (8)

قَاُلوا: َوَما  "َعةِ لَْيَس الشَِّديُد بِالصُّرَ ":  اهللِ اَؿ َرُسوُؿ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَ  [24]
 (1)"الَِّذي َيْمِلُك نَػْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضبِ "؟ قَاَؿ: اهللِ الشَِّديُد يَا َرُسوَؿ 

ََّل "؟ قَاَؿ: اهللِ َما يُػَنجّْيٍِت ِمْن َغِضِب  اهللِ َعِن اْبِن َعْمرٍو َأفَّ َرُجاًل قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ  [25]
 (2)"تَػْغَضبْ 

***** 
 بَاُب َفْضِل الرَّْحَمِة َورِقَِّة اْلَقْلبِ  (9)

الرَّْحَمَة ِإَّلَّ  اللُ َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه ََّل َيَضُع ":  اهللِ َعْن أََنٍس قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [26]
يَػْرَحُم نَػْفَسُو َوَأْىَلُو لَْيَس الَِّذي "ُكلَُّنا َرِحيٌم قَاَؿ:   اهللِ قُػْلَنا: يَا َرُسوَؿ  "َعَلى رَِحيمٍ 

 (3)"َخاصًَّة، َوَلِكِن الَِّذي يَػْرَحُم اْلُمْسِلِمينَ 

ِمْن ِعَباِدِه  اللُ ِإنََّما يَػْرَحُم ":  اهللِ َعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [27]
 (4)"الرَُّحَماءَ 

                                                 

 متفق عليو.(1)
ب، فنقلو إىل ال يغل راع الذيغ يف الصّْ بضم الصاد وفتح الراء: ادلبالِ  "الصَُّرَعة"قاؿ ابن األثَت)النهاية(: 

 .الذي يغلب نفسو عند الغضب ويقهرىا، فإنو إذا ملكها كاف قد قهر أقوى أعدائو وشر خصومو
 حديث حسن، رواه أمحد والبيهقي يف الشعب.(2)

 "ََّل تَػْغَضبْ " :قَاؿَ  ،فَػَردََّد ِمرَارًا "ََّل تَػْغَضبْ " :قَاؿَ  ،أَْوِصٍِت   أَفَّ َرُجاًل قَاَؿ لِلنَِِّبّْ ، َعْن َأِِب ُىَريْػَرةَ وَ 
 رواه البخاري.

 (.167 ، الصحيحة13673)رلمع الزوائد-حديث حسن، رواه أبو يعلى والبيهقي يف الشعب واآلداب(3)
 متفق عليو، أورده ادلصنف سلتصرا، وىو يف الصحيحُت بتمامو.(4)
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ْم ََّل يُػْرَحُم، َوَمْن ََّل يَػْغِفْر ََّل َمْن ََّل يَػْرحَ ":  اهللِ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  َعْن َجرِيرٍ  [28]
 (1)"يُػْغَفْر َلوُ 

 (2)"َمْن ََّل يَػْرَحْم َمْن ِفي اْْلَْرِض ََّل يَػْرَحُمُو َأْىُل السََّماءِ "ويف رواية:  [29]

اْرَحْم َمْن ِفي اْْلَْرِض يَػْرَحْمَك ":  اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  اهللِ َعْن َعْبِد  [30]
 (3)"السََّماءِ  َمْن ِفي

ْعُت َرُسوَؿ  اهللِ َعْن َعْبِد  [31] اْرَحُموا تُػْرَحُموا، "يَػُقوُؿ:   اهللِ ْبِن َعْمرٍو قَاَؿ: َسَِ
 (4)"َواْغِفُروا يُػْغَفْر َلُكمْ 

َها، ِإنّْ آَلُخُذ الشَّاَة أِلَْذحَبََها فََأْرمحَُ  اهللِ قَاَؿ: قَاَؿ َرُجٌل: يَا َرُسوَؿ ٍس اْبِن إِيَ  َعْن قُػرَّةَ  [32]
 (5)"اللُ َوالشَّاُة ِإْف رَِحْمتَػَها رَِحَمَك "فَػَقاَؿ: 

***** 
                                                 

 (.483 )الصحيحة-"ْيوِ َوَمْن ََّل يَػُتْب ََّل يُػَتْب َعلَ " :ه أمحد وادلصنف يف الكبَت وزادحديث حسن، روا(1)
 هإسنادوقاؿ ادلنذري:  "ََّل يَػْرَحُمُو َمْن ِفي السََّماءِ "حديث حسن، رواه ادلصنف يف الكبَت بلفظ: (2)

 (.3/140)الًتغيب والًتىيب- جيد قوي
 (.896)صحيح اجلامع -حديث صحيح، رواه ادلصنف يف معامجو وصححو احلاكم(3)
بتمامو أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد وادلصنف يف مسند  رواهو ، احديث صحيح، أورده سلتصر (4)

-"َوْيٌل لِْلُمِصرّْيَن الَِّذيَن ُيِصرُّوَف َعَلى َما فَػَعُلوا َوُىْم يَػْعَلُموفَ  ،َوْيٌل ِْلَْقَماِع اْلَقْوؿِ "الشاميُت بزيادة: 
 (.896)صحيح اجلامع 

 ا لُتمأل بو.مجع ِقَمع، وىو ما يوضع يف فم القربة وضلوى "َأْقَماعِ "
شبو أَساع الذين يستمعوف القوؿ وال يعونو وحيفظونو ويعملوف بو باألقماع بن األثَت)النهاية(: اقاؿ 

 .اليت ال تعي شيئا شلا يفرغ فيها، فكأنو دير عليها رلازا، كما دير الشراب يف األقماع اجتيازا
 كم.حديث صحيح، رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد وصححو احلا (5)
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 بَاُب َفْضِل َكْظِم اْلَغْيظِ  (11)
َمْن َكَظَم َغْيظًا َوُىَو قَاِدٌر ":  اهللِ َعْن ُمَعاِذ ْبن أََنٍس اجْلَُهٍِتّْ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [33]

ََلِئِق َحتَّى ُيَخيػَّْرُه ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن َعَلى رُُءوِس اْلخَ  اللُ َعَلى َأْف يَػْنَتِقَم َدَعاُه 
 (1)"أَيػَّتُػُهنَّ َشاءَ 

َما َتَجرََّع َعْبٌد َجْرَعًة َأْفَضَل ِمْن َجْرَعِة ":  اهللِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [34]
 (2)"َعزَّ َوَجلَّ  اللِ َغْيٍظ َكَظَمَها ابِْتغَاَء َمْرَضاِة 

 اهللِ فَػَقاُلوا: يَا َرُسوَؿ  "َما َىَذا؟"َمرَّ بَِقْوـٍ َيْصَطرُِعوَف، فَػَقاَؿ:  النَِّبَّ َعْن أََنٍس، َأفَّ  [35]
َأََّل َأُدلُُّكْم َعَلى ":  اهللِ ُفاَلٌف الصّْرّْيُع اَل يُػْنَتَدُب َلُو َأَحٌد ِإالَّ َصَرَعُو، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ 

َفَكَظَم َغْيَظُو فَػَغَلَبُو، َوَغَلَب َشْيطَانَُو، َوَغَلَب  َمْن ُىَو َأَشدُّ ِمْنُو؟ رَُجٌل ظََلَمُو رَُجلٌ 
 (3)"َشْيطَاَف َصاِحِبوِ 

***** 
 بَاُب َفْضِل اْلَعْفِو َعِن النَّاسِ  (11)

لَْم يَُكْن فَاِحًشا َوََّل ُمتَػَفحًّْشا، "فَػَقاَلْت:   اهللِ َعْن ُخُلِق َرُسوِؿ  أَنػََّها ُسئَِلتْ  َعْن َعائَِشةَ  [36]
 (4)"ا ِفي اْْلَْسَواِؽ، َوََّل يَْجزِي بِالسَّيَّْئِة ِمثْػَلَها، َوَلِكْن يَػْعُفو َوَيْصَفحُ َوََّل َسخَّابً 

                                                 

 حديث حسن، رواه أمحد وأبو داود وابن ماجو والًتمذي وحسنو. (1)
 (. 446)صحيح األدب ادلفرد ص:-حديث صحيح، رواه أمحد وابن ماجو(2)
 حديث حسن، رواه البزار، ولو يف رواية أخرى:(3)

َل َأُدلُُّكْم َعَلى َمْن ُىَو َأَشدُّ ِمْنُو؟ َأفَ ": فَػَقاَؿ النَِّبُّ ، يُرِيُدوَف الشّْدَّةَ  َمرَّ بَِقْوـٍ يَػْرفَػُعوَف َحَجًرا"
 (. 10/519، فتح الباري12982)رلمع الزوائد-"الَِّذي يَْمِلُك نَػْفَسُو ِعْنَد اْلَغَضبِ 

 حديث صحيح، رواه أمحد والًتمذي وصححو ابن حباف واحلاكم. (4)
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ِإَّلَّ َأْف َيْضِرَب ِبَها ِفي  بَِيِدِه َشْيًئا َقطُّ   اللِ َما َضَرَب َرُسوُؿ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت:  [37]
 اللِ َتى ِإلَْيِو ِإَّلَّ َأْف تُػْنتَػَهَك ُحُرَماُت ، َوَما انْػتَػَقَم لِنَػْفِسِو ِمْن َشْيٍء يُػؤْ اللِ َسِبيِل 

فَػيَػْنَتِقَم لِلَِّو، َوَما ُسِئَل َشْيًئا َقطُّ َفَمنَػَعُو ِإَّلَّ َأْف َيُكوَف َمْأثًَما فَِإنَُّو َكاَف أَبْػَعَد النَّاِس 
 (1).ِمْنُو، َوَما ُخيػَّْر بَػْيَن َأْمَرْيِن َقطُّ ِإَّلَّ اْخَتاَر أَْيَسَرُىَما

َعزَّ َوَجلَّ  اللُ َمْن َأقَاَؿ نَاِدًما َعثْػَرَتُو َأقَاَلُو ":  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [38]
 (2)"َعثْػَرَتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ 

َأِقيُلوا َذِوي اْلَهْيآِت َعثَػَراتِِهْم َما َلْم ":  اهللِ : قَاَؿ َرُسوُؿ قَاَلتْ  1َعاِئَشَة  َعنْ  [39]
لُ  اتَػبػْ  (3)"ْغ َحدِّ

َتَجافَػْوا َعْن ُعُقوبَِة ِذي اْلُمُروَءِة، َوُىَو ":  اهللِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [40]
 (4)"ُذو الصَََّلحِ 

َما نَػَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍؿ َقطُّ، َوََّل زَاَد ":  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [41]
 (5)"َعزَّ َوَجلَّ  اللُ ْفٍو ِإَّلَّ ِعزِّا، َوََّل تَػَواَضَع َأَحٌد ِللَِّو ِإَّلَّ َرفَػَعُو َعْبًدا ِبعَ  اللُ 

***** 

                                                 

 متفق عليو. (1)
َعَتوُ "بن حباف، ويف رواية لو: حديث صحيح، رواه أمحد وأبو داود وابن ماجو وصححو ا(2)  "َمْن أَقَاَؿ نَاِدًما بَػيػْ
 حديث حسن، رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد وأبو داود وصححو ابن حباف.(3)
 (.2914)صحيح اجلامع الصغَت-حديث حسن، رواه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار(4)
 رواه مسلم.(5)
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 بَاُب َما َجاَء ِفي َنِصيَحِة اْلُمْسِلِمينَ  (12)

يُن النَِّصيَحةُ ":  اهللِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [42] ؟ اهللِ قُػْلَنا: ِلَمْن يَا َرُسوَؿ  "الدّْ
 (1)"لِلَِّو، َوِلِكَتاِبِو، َوِلَرُسوِلِو، َوِْلَِئمَِّة اْلُمْسِلِميَن َوِلَعامَِّتِهمْ " قَاَؿ:

ََّل يُػْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتَّى ُيِحبَّ ِْلَِخيِو َما يُِحبُّ ":  اهللِ َعْن أََنٍس قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [43]
 (2)"لِنَػْفِسوِ 

ديَاِف؟ فَػَقاَؿ:   اهللِ َؿ أَنَُّو َسَأَؿ َرُسو  ،ْبِن أََنسٍ  َعْن ُمَعاذٍ  [44] ِإفَّ أَْفَضَل "َعْن أَْفَضِل اإْلِ
يَماِف َأْف ُتِحبَّ ِللَِّو َوتُػْبِغَض ِللَِّو، َوتُػْعِمَل ِلَساَنَك ِفي ِذْكِر  قَاَؿ: ُُثَّ َماَذا يَا  "اللِ اْْلِ

َرَه َلُهْم َما َتْكَرُه َوَأْف ُتِحبَّ ِللنَّاِس َما ُتِحبُّ لِنَػْفِسَك َوَتكْ "؟ قَاَؿ: اهللِ َرُسوَؿ 
ًرا َأْو َتْصُمتَ   (3)"لِنَػْفِسَك، َوَأْف تَػُقوَؿ َخيػْ

***** 

 بَاُب َفْضِل َسََلَمِة الصَّْدِر َوِقلَِّة اْلِغلّْ لِْلُمْسِلِمينَ  (13)

َف َيْطُلُع َعلَْيُكُم اآْل "، فَػَقاَؿ:  اهللِ َماِلٍك قَاَؿ: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد َرُسوِؿ  ْبنِ  أََنسِ ِن عَ  [45]
قَاَؿ: َفطََلَع َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر تَػْنِطُف حِلَْيُتُو ِمْن  "ِمْن َىَذا اْلَفجّْ رَُجٌل ِمْن َأْىِل اْلَجنَّةِ 

ِمْثَل  قَاَؿ النَِّبُّ  ،فَػَلمَّا َكاَف اْلَغدُ  ،َفَسلَّمَ  ،َوُضوئِِو، َقْد َعلََّق نَػْعَلْيِو يف َيِدِه الشَّْماؿِ 
                                                 

)رلمع الزوائد -مسلم من حديث دتيم الداري  عندحديث حسن، رواه الدارمي والبزار، وىو (1)
292.) 

 متفق عليو.(2)
 حديث حسن، رواه أمحد وادلصنف يف الكبَت بسند فيو ضعف، ولكن لو شواىد تقويو.(3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 14  للطرباين ماكرم الأخالقخمترص كتاب   

ِمْثَل  َذِلَك الرَُّجُل ِمْثَل اْلَمرَِّة اأْلُوىَل، فَػَلمَّا َكاَف اْليَػْوـُ الثَّاِلُث قَاَؿ النَِّبُّ  َذِلَك، َفطََلعَ 
ـَ النَِّبُّ  ،َمَقالَِتِو أَْيًضا تَِبَعُو َعْبُد  َفطََلَع َذِلَك الرَُّجُل َعَلى ِمْثِل َحالِِتِو اأْلُوىَل، فَػَلمَّا قَا

فَأَْقَسْمُت أَْف اَل أَْدُخَل َعَلْيِو َثاَلثًا،  ،ِن اْلَعاِص فَػَقاَؿ: ِإنّْ اَلَحْيُت َأيب ْبُن َعْمرِو بْ  اهللِ 
 .فَػَقاَؿ: نَػَعمْ  ،فَِإْف رَأَْيَت أَْف تُػْؤوَِيٍِت إِلَْيَك َحىتَّ دَتِْضَي الثَّاَلُث فَػَعْلتَ 

فَػَلْم يَػرَُه َمْن يَػُقوـُ اللَّْيَل  ،َثاَلَث لََياؿٍ  حُيَدُّْث أَنَُّو بَاَت َمَعوُ  اهللِ قَاَؿ أََنٌس: َفَكاَف َعْبُد 
َر أَنَُّو ِإَذا تَػَعارَّ َوانْػَقَلَب َعَلى ِفرَاِشِو ذََكَر  ،َشْيًئا َعزَّ َوَجلَّ وََكبػََّر َحىتَّ يَػُقوـَ ِإىَل  اهللَ َغيػْ

َر َأنّْ َلَْ َأَْسَْعُو يَػُقوؿُ اهللِ قَاَؿ َعْبُد  ،َصاَلِة اْلَفْجرِ  رًا، فَػَلمَّا َمَضِت الثَّاَلُث  : َغيػْ ِإالَّ َخيػْ
إِنَُّو َلَْ َيُكْن بَػْيٍِت َوبَػُْتَ َواِلِدي َغَضٌب  ،اهللِ وَِكْدُت َأْف َأْحَتِقَر َعَمَلُو، قُػْلُت: يَا َعْبَد 

ْعُت َرُسوَؿ  اآْلَف  َيْطُلُع َعَلْيُكمُ "وُؿ َثاَلَث َمرَّاٍت: يَػقُ   اهللِ َواَل ِىْجرٌَة، َوَلِكٍتّْ َسَِ
َفطََلْعَت الثَّاَلَث َمرَّاٍت، فََأَرْدُت أَْف آِوَي إِلَْيَك فَأَْنظَُر َما  "رَُجٌل ِمْن َأْىِل اْلَجنَّةِ 

َعَمُلَك، فََأقْػَتِدَي ِبَك، فَػَلْم أََرَؾ تَػْعَمُل َكِبََت َعَمٍل، َفَما الَِّذي بَػَلَغ ِبَك َما قَاَؿ 
قَاَؿ: فَاْنَصَرْفُت َعْنُو، فَػَلمَّا َولَّْيُت َدَعاِن  ،الَّ َما رَأَْيتَ ؟ قَاَؿ: َما ُىَو إِ  اهللِ َرُسوُؿ 

َر أَنّْي ََّل َأْحِمُل ِفي نَػْفِسي َعَلى َأَحٍد ِمَن  ،فَػَقاَؿ: َما ُىَو ِإالَّ َما رَأَْيتَ  َغيػْ
: َىِذِه الَّيِت اهللِ َعْبُد ، فَػَقاَؿ ِإيَّاهُ  اللُ اْلُمْسِلِميَن ِغشِّا، َوََّل َأْحُسُدُه َعَلى َما َأْعطَاُه 

 (1).بَػلََّغْتَك، َوِىَي الَّيِت اَل نُِطيقُ 

َعْن إِيَاِس ْبِن ُمَعاِويََة ْبِن قُػرََّة قَاَؿ: َكاَف أَْفَضُلُهْم ِعْنَدُىْم َأْسَلَمُهْم ُصُدورًا، َوأَقَػلَُّهْم  [46]
 (2).َغْيَبةً 

                                                 

 (.13048 )رلمع الزوائد-حديث حسن، رواه أمحد والنسائي يف الكربى(1)
 ." أي الصحابة أَْفَضُلُهْم ِعْنَدُىْم يَػْعٍِت اْلَماِضُتَ  َكافَ ورواه ابن أيب شيبة عن إياس عن أبيو، وفيو: "(2)
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ْصََلِح بَػْيَن النَّاسِ  (14)  بَاُب َفْضِل اْْلِ

ْرَداِء قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َعْن َأيب  [47] َأََّل ُأْخِبرُُكْم بَِأْفَضَل ِمْن َدرََجِة الصَّْياـِ ":  اهللِ الدَّ
َصََلُح َذاِت اْلبَػْيِن، َوَفَساُد َذاِت اْلبَػْيِن "قَاُلوا: بَػَلى قَاَؿ:  "َوالصَََّلِة َوالصََّدَقِة؟

 (1)"ِىَي اْلَحاِلَقةُ 

***** 

 ُحُقوؽِ بَاُب َفْضِل ِإنْػَعاِش الْ  (15)

َمْن أَنْػَعَش َحقِّا بِِلَسانِِو ُمْجًرى َلُو َأْجُرُه َحتَّى ":  اهللِ َعْن أََنٍس قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [48]
 (2)"يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػيُػَوفػَّْيُو ثَػَوابَوُ  اللَ يَْأِتَي 

***** 
                                                 

 حديث صحيح، رواه امحد والبخاري يف األدب ادلفرد وأبو داود والًتمذي وصححو ابن حباف.(1)
، أَفَّ النَِِّبَّ  ْبنِ  َعْن الزُّبَػَْتِ وَ  َلُكْم: الَحسَ قَاَؿ:  الَعوَّاـِ ُد َوالبَػْغَضاُء، ِىَي "َدبَّ ِإلَْيُكْم َداُء اْلَُمِم قَػبػْ

ينَ   رواه أمحد والًتمذي. ،حديث حسن" الَحاِلَقُة، ََّل َأُقوُؿ َتْحِلُق الشََّعَر َوَلِكْن َتْحِلُق الدّْ
َما ِمْن رَُجٍل يُػْنِعُش ِلَسانَُو َحقِّا يُػْعَمُل "حديث حسن لغَته، رواه أمحد والبيهقي يف الشعب، بلفظ: (2)

وسنده فيو ضعف، لكن  " ثَػَوابَُو يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  اللُ َرى َعَلْيِو َأْجَرُه ِإَلى يَػْوـِ اْلِقَياَمِة، ثُمَّ َوفَّاُه ِبِو بَػْعَدُه ِإَّلَّ َأجْ 
 :لو شواىد تقويو، منها

ِر َمْن تَِبَعُو َمْن َدَعا ِإَلى ُىًدى َكاَف َلُو ِمَن اَْلْجِر ِمْثُل ُأُجو " :قَاؿَ   اهللِ ُىرَيْػَرَة أَفَّ َرُسوَؿ  َعْن َأيب 
ُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِىْم َشْيًئا َوَمْن َدَعا ِإَلى َضَلََلٍة َكاَف َعَلْيِو ِمَن اِْلْثِم ِمْثُل آثَاـِ َمْن تَِبَعُو  ،ََّل يَػنػْ
ُقُص َذِلَك ِمْن آثَاِمِهْم َشْيًئا  .رواه مسلم "ََّل يَػنػْ

َعُشوُ قاؿ ابن األثَت)النهاية(:  .اىػ وانْػتَػَعَش العاثِر، إذا هنض من عثرتو ،ا إذا رفعونَػْعشً  نَػَعَشُو اللَّو يَػنػْ
 .ظهرهوأ رفع احلقوادلقصود: من 
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 بَاُب َفْضِل َما َجاَء ِفي ُنْصَرِة اْلَمْظُلوـِ  (16)

 (1).بُِنْصَرِة اْلَمْظُلوـِ   اللِ َأَمَرنَا َرُسوُؿ ٍب قَاَؿ: اْلبَػرَاِء ْبِن َعازِ َعِن  [49]

قُػْلُت: يَا  "اْنُصْر َأَخاَؾ ظَاِلًما َأْو َمْظُلوًما":  اهللِ َعْن أََنٍس قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [50]
 (2)"ْلمِ تَػُردُُّه َعِن الظُّ "أَْنُصرُُه َمْظُلوًما، َفَكْيَف أَْنُصرُُه ظَاِلًما؟ قَاَؿ:  اهللِ َرُسوَؿ 

***** 

 بَاُب َفْضِل اْْلَْخِذ َعَلى يَِد الظَّاِلمِ  (17)

يَق  [51] يَا أَيػَُّها ﴿وَف َىِذِه اآْليََة ؤُ : يَا أَيػَُّها النَّاُس إِنَُّكْم تْػَقرَ أَنَُّو قَاؿَ َعْن َأيب َبْكٍر الصّْدّْ
ْعُت  ﴾ْىَتَديْػُتمْ الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْػُفَسُكْم ََّل َيُضرُُّكُم َمْن َضلَّ ِإَذا ا َوِإنّْ َسَِ

 َيَدْيِو   َعَلى  يَْأُخُذوا ِإفَّ النَّاَس ِإَذا رََأُوا الظَّاِلَم فَػَلْم "يَػُقوُؿ:   اهللِ َرُسوَؿ 
 (3)"ِمْنُو بِِعَقابٍ  اللُ َأْف يَػُعمَُّهُم   يُوِشكُ 

رَأَيْػُتْم أُمَِّتي تَػَهاُب الظَّاِلَم َأْف ِإَذا ":  اهللِ ْبِن َعْمرٍو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  اهللِ َعْن َعْبِد  [52]
ُهمْ تَػُقوَؿ َلُو: ِإنََّك ظَ   (4)"اِلٌم، فَػَقْد تُػُودَّْع ِمنػْ

***** 

                                                 

 .سياؽ أمتاختصره ادلصنف، وىو يف الصحيحُت ب(1)
 رواه البخاري.(2)
 حديث صحيح، رواه أمحد وأىل السنن وصححو ابن حباف.(3)
 (.6521 محد شاكر)ادلسند بتحقيق أ-حديث صحيح، رواه أمحد وصححو احلاكم(4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 17  للطرباين ماكرم الأخالقخمترص كتاب   

 بَاُب َما َجاَء ِفي اْْلَْخِذ َعَلى أَْيِدي السَُّفَهاءِ  (18)
َعَلى أَْيِدي ُخُذوا ":  اهللِ َعِن النػُّْعَماِف ْبِن َبِشٍَت قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َعِن الشَّْعِبّْ،  [53]

 (1)"ُسَفَهاِئُكمْ 
***** 

 بَاُب َفْضِل َمُعونَِة اْلُمْسِلِميَن َوالسَّْعِي ِفي َحَواِئِجِهمْ  (19)
،  اللِ ِعْنَد "قَاَؿ:  َعْن َسْهٍل َرَفَع احلَِْديَث ِإىَل النَِّبّْ  [54] َخَزاِئُن اْلَخْيِر َوالشَّرّْ

، َوَوْيٌل  اللُ َلُو َوَمَفاتِيُحَها الرَّْجاُؿ، َفُطوَبى ِلَمْن َجعَ  ِمْفَتاًحا لِْلَخْيِر َوِمْغََلقًا لِلشَّرّْ
، ِمْغََلقًا ِلْلَخْيرِ   (2)"ِلَمْن َجَعَلُو ِمْفَتاًحا ِللشَّرّْ

َمْن فَػرََّج َعْن َأِخيِو اْلُمْسِلِم ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب ":  اهللِ َعْن أيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [55]
َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَػْوـِ اْلِقيَاَمِة، َوَمْن َستَػَر َعَلى َأِخيِو اْلُمْسِلِم َستَػَرهُ  اللُ َج الدُّنْػيَا فَػرَّ 

ـَ اْلَعْبُد ِفي َعْوِف َأِخيوِ  اللُ ِفي الدُّنْػيَا َواآْلِخَرِة، وَ  اللُ   (3)"َعزَّ َوَجلَّ ِفي َعْوِف اْلَعْبِد َما َدا

                                                 

 ؛حديث حسن، أورده ادلصنف سلتصرا، ورواه ابن ادلبارؾ يف مسنده بتمامو(1)
قَاَؿ: َسَِْعُت النػُّْعَماَف ْبَن َبِشٍَت يَػُقوُؿ َعَلى اْلِمْنرَبِ: يَا أَيػَُّها النَّاُس ُخُذوا َعَلى أَْيِدي  ،َعِن الشَّْعِِبّْ 
ْعُت َرُسوؿَ  ،ُسَفَهاِئُكمْ  ، ِإفَّ قَػْوًما رَِكُبوا اْلَبْحَر ِفي َسِفيَنٍة فَاقْػَتَسُموَىا"يَػُقوُؿ:   اهللِ  فَِإنّْ َسَِ

ُهُم اْلَفْأَس فَػبَػَقَر َمَكانَوُ  ،فََأَصاَب ُكلُّ رَُجٍل َمَكانًا فَػَقاُلوا: َما َيْصَنُع؟ قَاَؿ ُىَو:  ،فََأَخَذ رَُجٌل ِمنػْ
َفُخُذوا  ،َوِإْف تَػرَُكوُه َغِرَؽ َوَغرُِقوا ،ا َعَلى يََدْيِو َنَجْوا َوَنَجافَِإْف َأَخُذو  ،ِإنّْي َأْصَنُع ِفيِو َما ِشْئتُ 

 ورواه بنحوه البخاري دوف ىذه الزيادة. "َعَلى أَْيِدي ُسَفَهاِئُكْم قَػْبَل َأْف يَػْهَلُكوا
 ويشهد لو حديث:حديث حسن لغَته، رواه ابن ماجو وأبو يعلى بسند ضعيف، (2)

، َوِإفَّ ِمَن النَّاِس ":  اهللِ قَاَؿ َرُسوُؿ قَاَؿ:  َعْن أََنسٍ  ِإفَّ ِمَن النَّاِس َمَفاتِيَح لِْلَخْيِر َمغَالِيَق لِلشَّرّْ
َمَفاتِيَح اْلَخْيِر َعَلى َيَدْيِو، َوَوْيٌل ِلَمْن َجَعَل  اللُ َمَفاتِيَح ِللشَّرّْ َمَغالِيَق لِْلَخْيِر، َفطُوَبى ِلَمْن َجَعَل 

 (.1332الصحيحة)-رواه ابن ماجو والبيهقي يف الشعب "يَح الشَّرّْ َعَلى يََدْيوِ َمَفاتِ  اللُ 
 رواه مسلم. (3)
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 (1)ا"نػْيَاِف يَُشدُّ بَػْعُضوُ بَػْعضً اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكالْبػُ ":  اهللِ اَؿ َرُسوُؿ َعْن أيب ُموَسى قَاَؿ: قَ  [56]

َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي تَػَراُحِمِهْم ":  اهللِ َعِن النػُّْعَماِف ْبِن َبِشٍَت قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [57]
َكى ُعْضٌو ِمْنُو َتَداَعى َلُو َسائُِر َوتَػَواُدِدِىْم َوتَػَواُصِلِهْم َكَمَثِل اْلَجَسِد ِإَذا اْشتَ 

 (2)"اْلَجَسِد بِاْلُحمَّى َوالسََّهرِ 

َأْف تُْدِخَل "َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ قَاَؿ:  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُجٌل: يَا َرُسوَؿ  [58]
ًزا َعَلى َأِخيَك اْلُمْسِلِم ُسُرورًا، َأْو تَػْقِضَي َعْنُو َديْػًنا، َأوْ   (3)"ُتْطِعَمُو ُخبػْ

اْلُمْؤِمُن ِمْرآُة اْلُمْؤِمِن، اْلُمْؤِمُن َأُخو ":  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [59]
َعَتوُ  ،اْلُمْؤِمِن َحْيُث َلِقَيوُ   (4)"َوَيُحوطُُو ِمْن َورَائِوِ  ،َيُكفُّ َعَلْيِو َضيػْ

***** 
                                                 

 متفق عليو. (1)
 "َوتَػَواُصِلِهمْ "بدؿ  "َوتَػَعاطُِفِهمْ "متفق عليو، وعندمها: (2)

وأشار - فقاؿ النِب  ،يف ادلناـ فسألت عن ىذا احلديث رأيت النِب قاؿ الطربان َعِقبو: 
 .واحلديث صحيح ،ثالثا "صحيح": -دهبي

 (.2715)الصحيحة-حديث حسن، رواه ابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج والبيهقي يف الشعب(3)
اْلُمْؤِمُن َمْرآُة َأِخيِو، ِإَذا "حديث حسن، البخاري يف األدب ادلفرد وأبو داود، ويف رواية للبخاري: (4)

 (.926يحة)الصح-"رََأى ِفيَها َعْيًبا َأْصَلَحوُ 
أي: آلة إلراءة زلاسن أخيو ومعايبو، لكن بينو وبينو، فإف  ""اْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ قاؿ القاري)ادلرقاة(: 

أي: إمنا يعلم ... النصيحة يف ادلأل فضيحة، وأيضا ىو يرى من أخيو ما ال يراه من نفسو 
َعَتوُ يَ " ...الشخص عيب نفسو بإعالـ أخيو كما يعلم خلل وجهو بالنظر يف ادلرآة  "ُكفُّ َعَلْيِو َضيػْ

أي: يف  "ِمْن َورَائِوِ "أي: حيفظو  "َوَيُحوطُوُ " أي: دينع عن أخيو تلفو وخسرانو، فهو مرة من الضياع
 .وعرضا بأف ال يسكت إذا اغتيب عنده وقدر على دفعو ،وماال ،غيبتو نفسا
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 بَاٌب آَخُر ِفي َذِلكَ  (21)

أَنِْبُئوِني ِبَشَجَرٍة ُتْشِبُو الرَُّجَل "قَاَؿ يَػْوًما أِلَْصَحابِِو:  ُعَمَر، َأفَّ النَِّبَّ  َعِن اْبنِ  [60]
فَػَوَقَع يف قَػْلِِب أَنػََّها  "ا ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِف رَبػَّْهااْلُمْسِلَم، ََّل يَػَتَحاتُّ َوَرقُػَها، تُػْؤِتي ُأُكَلهَ 

قَاَؿ  ،، فَػَلمَّا َلَْ يَػَتَكلََّما ِبَشْيءٍ 5َم َوَُثَّ أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر النَّْخَلُة، َفَكرِْىُت َأْف أََتَكلَّ 
 (1)"ِىَي النَّْخَلةُ ": النَِّبُّ 

***** 
 بَاُب َفْضِل ِإَغاثَِة اللَّْهَفافِ  (21)

َنَما ضَلُْن يف َسَفٍر َمَع َرُسوِؿ  [61]  َرُجٌل َعَلى  ِإْذ َجاءَ   اهللِ َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيّْ قَاَؿ: بَػيػْ

                                                 

 متفق عليو.(1)
بَػَتاُه، َواللَِّو َلَقْد َكاَف َوَقَع يِف نَػْفِسي أَنػََّها النَّْخَلُة، فَػَقاَؿ: َما فَػَلمَّا ُقْمَنا قُػْلُت لُِعَمَر: يَا أَ رواية:  ويف

ْف َتُكوَف َمنَػَعَك أَْف َتَكلََّم؟ قَاَؿ: َلَْ أَرَُكْم َتَكلَُّموَف، َفَكرِْىُت أَْف أََتَكلََّم أَْو أَُقوَؿ َشْيًئا، قَاَؿ ُعَمُر: أَلَ 
 .َكَذا وََكَذا  قُػْلتَػَها، َأَحبُّ ِإَِلَّ ِمنْ 

 .َفَأَرْدُت أَْف أَُقوَؿ: ِىَي النَّْخَلُة، َوأَنَا ُغاَلـٌ َشابّّ فَاْسَتْحيَػْيتُ ويف رواية: 
إال  ،األخالؽ الكالـ ومجيع األمور من أدب اإلسالـ ومعاِل إكراـ الكبَت وتقدديو يفقاؿ ابن بطاؿ: 

، وأنو أف يبدأ باألكرب فيما  يإمنا ينبغ أنو دؿ حديث ابن عمر أف معٌت ذلك ليس على العمـو
أف يذكره وإف كاف  يفإنو ينبغ ُيهل الكبَت يستوى فيو علم الكبَت والصغَت، فأما إذا علم الصغَت ما

وعلى ذلك دؿ قوؿ  ... التقدـ عليو حلق الكبَت يف صغَتا، وال يعد ذلك منو سوء أدب، وال تنقصا
سالـ إلوكذا. ألف عمر ال حيب ما خيالف أدب ا لو كنت قلتها كاف أحب إىل من كذا عمر البنو:

 .يسأؿ ابن عباس وىو صىب مع ادلشيخة وكاف ذلك معدودا من فضائلو وقد كاف ، سننوو 
تشبيو ادلسلم بالنخلة صحيح، وىو من حيث إف أصل دينو وإديانو ثابت، قاؿ القرطِب)ادلفهم(: 

وأنو ال يزاؿ مستورا بدينو ال يسقط  وأف ما يصدر عنو من العلم واخلَت قوت لألرواح مستطاب،
 وكذلك النخلة. ،من دينو شيء، وأنو ينتفع بكل ما يصدر عنو، وال يكره منو شيء
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َمْن َكاَف َمَعُو ":  اهللِ دَيِيًنا َومِشَااًل، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ  (1)رَاِحَلٍة َعْجَفاَء َفَجَعَل َيْصِرؼُ 
َفْضُل َظْهٍر فَػْليَػُعْد بِِو َعَلى َمْن ََّل َظْهَر َلُو، َوَمْن َكاَف َمَعُو َفْضُل زَاٍد فَػْليَػُعْد بِِو 

أَنَُّو اَل َحقَّ أِلََحٍد ِمنَّا يف   رَأَيْػَنا  َحىتَّ  ،َحىتَّ ذََكَر َأْصَناَؼ اْلَماؿِ  "َعَلى َمْن ََّل زَاَد َلوُ 
 (2) .َفْضلٍ 

يَماُف "َماَذا يُػَنجّْي اْلَعْبَد ِمَن النَّاِر؟ قَاَؿ:  اهللِ َعْن َأيب َذرٍّ قَاَؿ: قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ  [62] اْْلِ
ديَاِف َعَماًل؟ قَاَؿ:  ،اهللِ  ، قُػْلُت: يَا َنِبَّ "َعزَّ َوَجلَّ  اللِ بِ  ِممَّا  (3)يَػْرَضخُ "ِإفَّ َمَع اإْلِ

أَرَأَْيَت ِإْف َكاَف َفِقَتًا اَل ُيَُِد َما يَػْرَضُخ بِِو؟  اهللِ ، قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ "َعزَّ َوَجلَّ  اللُ َرَزَقُو 
َهى َعِن اْلُمْنَكرِ "قَاَؿ:  أَرَأَْيَت ِإْف َكاَف  اهللِ ا َرُسوَؿ ، قُػْلُت: يَ "يَْأُمُر بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

، "(4)َيْصَنُع ِْلَْخَرؽَ "َعِييِّا اَل َيْسَتِطيُع َأْف يَْأُمَر مبَْعُروٍؼ َواَل يَػنػَْهى َعْن ُمْنَكٍر؟ قَاَؿ: 

                                                 

 ."َفَجَعَل َيْصِرُؼ َبَصرَُه دَيِيًنا َومِشَاالً ويف رواية مسلم: "(1)
يدفع عنو  يعٍت: كاف يقلب طرفو فيمن يعطيو ما "يصرؼ بصره ديينا ومشاالقاؿ القرطِب)ادلفهم(: "

ضو للعطاء وتعريضو من غَت رُّ عَ يكتفى يف حاجة احملتاج بتػَ قاؿ النووي)شرح مسلم(: و  .ضرورتو
 .سؤاؿ

 رواه مسلم.(2)
ه زيادة على قدر  أمر كل من كاف عند ،على تلك احلاؿ دلا رآه النِب قاؿ القرطِب)ادلفهم(: 

لفاقة؛ وشدة ا ب لعمـو احلاجةمر على جهة الوجو وال ديسكو، وكاف ذلك األ كفايتو أف يبذلو
أي: يف زيادة على قدر  "ينا أنو َّل حق ْلحد منا في فضلأحتى ر "ولذلك قاؿ الصحايب: 

أو يف احلضر، وجبت  وىذا احلكم إىل يـو القيامة مهما نزلت حاجة أو رلاعة يف السفر ،احلاجة
 ادلواساة مبا زاد على كفاية تلك احلاؿ، وحـر إمساؾ الفضل.

 .العطية القليلة :وقيل ،العطية "خضْ رَّ "الأي يُعطي شيئا، قاؿ عياض)مشارؽ األنوار(:  "َضخُ يَػرْ "(3)
خرؽ وامرأة خرقاء، فإف كاف ىاىنا الذي ال صنعة لو، يقاؿ: رجل أ "اْلخرؽ"قاؿ ادلازري)ادلعلم(: (4)

 .بألف بعد النوف "َصَناع"وامرأة  ،بغَت ألف "َنعصَ "رجل  :قيل صانعا حاذقا
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، "ُلوبًايُِعيُن َمغْ "ِإْف َكاَف َأْخَرَؽ اَل َيْسَتِطيُع َأْف َيْصَنَع َشْيًئا؟ قَاَؿ:  اهللِ قُػْلُت: يَا َنِبَّ 
َما تُرِيُد "فَػَقاَؿ:  (1)[أَرَأَْيَت ِإْف َكاَف َضِعيًفا اَل َيْسَتِطيُع َأْف يُِعَُت َمْظُلوًما؟ :قُػْلتُ ]

ُرَؾ ِفي َصاِحِبَك ِمْن َخْيرٍ   اهللِ فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ  "يُْمِسُك اْْلََذى َعِن النَّاسِ  ،َأْف تَػتػْ
َما ِمْن ُمْؤِمٍن َأْو ُمْسِلٍم يَػْفَعُل َخْصَلًة ِمْن "، فَػَقاَؿ: ِإَذا فَػَعَل َذِلَك َدَخَل اجْلَنَّةَ 

 (2)"َىُؤََّلِء ِإَّلَّ َأَخَذْت بَِيِدِه َحتَّى ُتْدِخَلُو اْلَجنَّةَ 
***** 

 بَاُب َفْضِل التََّكفُِّل بَِأْمِر اْْلَرَاِملِ  (22)

ى اْْلَْرَمَلِة َواْلِمْسِكيِن  السَّاِعي َعلَ ":  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [63]
 (3)"َوَيُصوـُ النػََّهارَ  ْو َكالَِّذي يَػُقوـُ اللَّْيلَ أَ  ،اللِ َكاْلُمَجاِىِد ِفي َسِبيِل 

***** 
ـِ  (23)  بَاُب َفْضِل التََّكفُِّل بَِأْمِر اْْلَيْػَتا

يِم َلُو َأْو ِلَغْيرِِه ِفي اْلَجنَِّة أَنَا وََكاِفُل اْلَيتِ "قَاَؿ:   اهللِ َعْن ُمرََّة اْلِفْهرِيّْ، َأفَّ َرُسوَؿ  [64]
َنةَ  ْبنُ َوَأَشاَر ُسْفَياُف  "َكَهاتَػْينِ   (4).بِِإْصبَػَعْيوِ  ُعيَػيػْ

                                                 

 طت العبارة من ادلطبوع، وأدرجناىا من رواية ادلصنف يف الكبَت، فقد رواه ىناؾ بادلنت والسند نفسو.سق(1)
 حديث حسن، رواه ادلصنف يف الكبَت والبيهقي يف الشعب وصححو ابن حباف واحلاكم. (2)
 متفق عليو. (3)
 (.75دب ادلفرد ص:)صحيح األ-حديث صحيح، رواه البخاري يف األدب ادلفرد وادلصنف يف الكبَت(4)

 واحلديث أصلو يف صحيح البخاري من رواية:
َوَأَشاَر بِالسَّبَّابَِة  "أَنَا وََكاِفُل الَيِتيِم ِفي الَجنَِّة َىَكَذا"قَاَؿ:   اهللِ  َرُسوؿَ  أَفَّ  ،َسْهِل ْبِن َسْعدٍ 

نَػُهَما َشْيًئا   .َوالُوْسَطى، َوفَػرََّج بَػيػْ
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ِإْف َأَرْدَت َأْف "َقْسَوَة قَػْلِبِو، فَػَقاَؿ:   اهللِ َأفَّ َرُجاًل َشَكا ِإىَل َرُسوِؿ  ،َعْن َأيب ُىرَيْػرَةَ  [65]
 (1)"ِكيَن، َواْمَسْح ِبَرْأِس اْلَيِتيمِ ِليَن قَػْلُبَك فََأْطِعِم اْلِمسْ يَ 

َمْن َضمَّ يَِتيًما ِمْن ":  اهللِ : قَاَؿ َرُسوُؿ َعْن َماِلِك ْبِن َعْمرٍو أَْو ُعَمَر ْبِن َماِلكٍ  [66]
 (2)"َلُو اْلَجنََّة اْلَبتَّةَ  اللُ أَبَػَوْيِن ُمْسِلَمْيِن َحتَّى َيْستَػْغِنَي فَػَقْد َأْوَجَب 

 .صََّواُب: َماِلُك ْبُن َعْمرٍو اْلُقَشَْتِيُّ القاؿ الطربان: 
***** 

نْػَفاِؽ َعَلْيِهْم َحتَّى َيْكبَػُروا بَاُب َفْضُل ْترِبَِيِة اْلَمْنُبوِذينَ  (24)  (3)َواْْلِ
***** 

 بَاُب َفْضِل اْصِطَناِع اْلَمْعُروؼِ  (25)

 (4)"ُكلُّ َمْعُروٍؼ َصَدَقةٌ " : اهللِ ْبِن يَزِيَد اخلَْْطِميّْ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  اهللِ َعْن َعْبِد  [67]
                                                 

 (.854)الصحيحة-قيحديث حسن، رواه أمحد والبيه(1)
 (.2882 )الصحيحة-حديث حسن، رواه أمحد والبيهقي يف الشعب(2)
 وَل أقف على حديث خاص يف الباب. ،أورد حديثا ضعيفا(3)

نَػَبْذُت الشَّيَء أَنِْبُذُه نَػْبذاً، فُهو َمْنُبوٌذ، ِإَذا َرَمْيَتو  يقاؿ: :ابن األثَت)النهاية(قاؿ  وادلنبوذ ىو اللقيط؛
 يق.ر ف أمو رَمْتو على الطألَمْنُبوُذ الّلِقيط، وَُسّْي َمْنُبوذاً؛ ػالو  ..ووأبْػَعْدتَ 

حكم تربية  ىذه الفئة وكفالتها من فروض الكفاية، وقد تتعُت إذا خيف عليو اذلالؾ، وىي يف تربية لكن
 ؛اليت رّغب فيها الشرع اليتيم

م لفقدىم لوالديهم، بل ىم أشد رلهوِل النسب يف حكم اليتياوى اللجنة الدائمة: إف تيف فجاء 
يدخل و ، يب ذلم يلجئوف إليو عند الضرورةحاجة للعناية والرعاية من معرويف النسب لعدـ معرفة قر 

 .أف ال ينسبهم إليو على من كفلهم لكن ُيب ،يف األجر ادلًتتب على كفالة اليتيم
 (.104ص: فرداألدب ادل )صحيح-حديث صحيح، رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد(4)
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ُكلُّ َمْعُروٍؼ َصَدَقٌة ِإَلى َغِنيٍّ ":  اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  اهللِ َعْن َعْبِد  [68]
 (1)"َأْو َفِقيرٍ 

نْػَيا َأْىُل اْلَمْعُرو ":  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [69] ِؼ َأْىُل اْلَمْعُروِؼ ِفي الدُّ
نْػَيا َأْىُل اْلُمْنَكِر ِفي اآْلِخَرةِ   (2)"ِفي اآْلِخَرِة، َوَأْىُل اْلُمْنَكِر ِفي الدُّ

ُكلَّ يَػْوـٍ  ،ةٌ َصَدقَ  ُسََلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيوِ ُكلُّ "قَاَؿ:  َعْن َأيب ُىرَيْػرََة، َعِن النَِّبّْ  [70]
ْيِن فَػُهَو َصَدَقٌة، َوِإْف تُِعِن الرَُّجَل َعَلى فَِإْف تَػْعِدْؿ بَػْيَن اثْػنػَ  ؛َتْطُلُع ِفيِو الشَّْمسُ 

َها َمَتاَعُو َصَدَقٌة، َواْلَكِلَمُة الطَّيَّْبُة َصَدَقٌة، وَُكلُّ  َدابَِّتِو َصَدَقٌة، َأْو تَػْرَفْع َلُو َعَليػْ
 (3)"َدَقةٌ ُخْطَوٍة َتْمِشيَها ِإَلى الصَََّلِة َصَدَقٌة، َوِإَماطَُتَك اْْلََذى َعِن الطَّرِيِق صَ 

                                                 

 (.2040)الصحيحة -حديث حسن، رواه ادلصنف يف الكبَت وابن أيب الدنيا يف احللية(1)
 (.2031)صحيح اجلامع -حديث حسن، رواه ادلصنف يف أوسط والصغَت والبيهقي يف الشعب(2)
 متفق عليو.(3)

يريد  ؛البدف كلهاومعناه عظاـ  ،عظاـ أصابع اليد والرجل "السَُّلمى" قاؿ اخلطايب)معاَل السنن(
 أف يف كل عضو ومفصل من بدنو عليو صدقة.

 مفصال(؛ 360عدد تلك ادلفاصل وأهنا ) وقد بُّت النِب
ـَ ": ِإفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: قَاَلتْ  َعاِئَشةَ َعْن  ِإنَُّو ُخِلَق ُكلُّ ِإْنَساٍف ِمْن بَِني آَد

ََلثِِمائَِة َمْفِصٍل، َفَمْن َكبػََّر الَل، َوَحِمَد الَل، َوَىلََّل الَل، َوَسبََّح الَل، َواْستَػْغَفَر اللَ، َعَلى ِستّْيَن َوثَ 
َأْو نَػَهى  ،َأْو َعْظًما َعْن طَرِيِق النَّاِس، َوَأَمَر ِبَمْعُروؼٍ  ،َوَعَزَؿ َحَجًرا َعْن طَرِيِق النَّاِس، َأْو َشوَْكةً 

َدَد تِْلَك السّْتّْيَن َوالثَََّلثِِمائَِة السََُّلَمى، فَِإنَُّو يَْمِشي يَػْوَمِئٍذ َوَقْد زَْحَزَح نَػْفَسُو َعِن َعْن ُمْنَكٍر، عَ 
 رواه مسلم. "النَّارِ 

 عليو الصالة والسالـ أيضا أنو ُُيزئ عن لك ركعتاف من الضحى؛ وبُّت 
، َعِن النَِّبّْ  ْصِبُح َعَلى ُكلّْ ُسََلَمى ِمْن َأَحدُِكْم َصَدَقٌة، َفُكلُّ َتْسِبيَحٍة يُ "أَنَُّو قَاَؿ:  َعْن َأيب َذرٍّ

َدَقٌة، َصَدَقٌة، وَُكلُّ َتْحِميَدٍة َصَدَقٌة، وَُكلُّ تَػْهِليَلٍة َصَدَقٌة، وَُكلُّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقٌة، َوَأْمٌر بِاْلَمْعُروِؼ صَ 
 "ْن َذِلَك رَْكَعَتاِف يَػرَْكُعُهَما ِمَن الضَُّحىَونَػْهٌي َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة، َوُيْجِزُئ مِ 
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 َفْضِل َمَحاِسِن اْْلَفْػَعاؿِ بَاُب  (26)

 (1)"َوَيْكَرُه َسْفَسافَػَها ،ُيِحبُّ َمَعاِلَي اْْلُُمورِ  اللَ ِإفَّ ":  اهللِ َجاِبٍر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [71]

 بَاٌب ِفيَمْن ظََلَم رَُجًَل ُمْسِلًما (27)

َعزَّ َوَجلَّ  اللَ ِإَذا رَأَْيَت ":  اهللِ َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر اجْلَُهٍِتّْ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [72]
:  اهللِ ُُثَّ َتاَل َرُسوُؿ  "يُػْعِطي اْلَعْبَد َوُىَو َعَلى َمَعاِصيِو، فَِإنََّما َذِلَك اْسِتْدرَاٌج َلوُ 

ِبَما َنُسوا َما ذُكُّْروا ِبِو فَػَتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْػَواَب ُكلّْ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفرُِحوا  فَػَلمَّا﴿
فَػُقِطَع َداِبُر اْلَقْوـِ الَِّذيَن ظََلُموا َواْلَحْمُد  ُأوُتوا َأَخْذنَاُىْم بَػْغَتًة فَِإَذا ُىْم ُمْبِلُسوفَ 

 (2)ِللَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن﴾

َرْوِح  ، َواْلَيْأُس ِمنْ اللِ ِمْن َأْكَبِر اْلَكَبائِِر اْلُقُنوُط ِمْن رَْحَمِة "قَاَؿ َعمَّاُر ْبُن يَاِسٍر:  [73]
 (3)"اللِ َعزَّ َوَجلَّ، َواْْلَْمُن ِلَمْكِر  اللِ 

                                                 

 .(1378)الصحيحة-حديث حسن، رواه البزار وادلصنف يف األوسط (1)
 .هايئحقَتىا ورد :"َسْفَسافَػَها" ،األخالؽ واخلصاؿ الشريفة :"َمَعاِلَي اْْلُُمورِ "قاؿ الصنعان)التنوير(: 

 ؛حديثا آخر يف الباب أورد ادلصنف تنبيو:
  "بَػَعثَِني بَِتَماـِ َمَكارِـِ اْْلَْخََلِؽ َوَمَحاِسِن اْْلَفْػَعاؿِ  اللَ ِإفَّ ": ْن َجابِرٍ عَ 

 من حديث: ثابت من وجو آخرضعيف، غَت أف معناه  هسندلكن 
َمَكاِرـَ "ة: ويف رواي "ِإنََّما بُِعْثُت ِْلَُتمَّْم َصاِلَح اْْلَْخََلؽِ "قَاَؿ:   اهللِ َأيب ُىَريْػرََة، أَفَّ َرُسوَؿ 

 حديث صحيح، رواه أمحد والبخاري يف األدب ادلفرد وصححو احلاكم. "اْْلَْخََلؽِ 
 (.413)الصحيحة-حديث حسن، رواه أمحد وادلصنف يف الكبَت واألوسط(2)
 وُروي مرفوعا؛موقوؼ سنده صحيح، ولو حكم الرفع، (3)

، َواِْلياُس ِمْن ُروِح اللِ الشّْْرُؾ بِ "َما اْلَكَبائُِر؟ قَاَؿ:  ،اهللِ اْبِن َعبَّاٍس، أَفَّ َرُجال قَاَؿ: يَا َرُسوَؿ َعْن 
 (.2051)الصحيحة -حديث حسن، رواه البزار "اللِ ، َواْلُقُنوُط ِمْن رَْحَمِة اللِ 
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، فَِإنػََّها ُتْحَمُل :  اهللِ ُخَزدْيََة ْبِن ثَاِبٍت قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َعْن  [74] "اتػَُّقوا َدْعَوًة لِْلَمْظُلوـِ
ـِ   (1)"ِك َوَلْو بَػْعَد ِحينٍ َعزَّ َوَجلَّ: َوِعزَِّتي َوَجََلِلي َْلَْنُصَرنَّ  اللُ َويَػُقوُؿ  ،َعَلى اْلَغَما

اتػَُّقوا َدْعَوَة اْلَمْظُلوـِ َوِإْف َكاَف َكاِفًرا،  ":  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [75]
 (2)"ُكْفُرُه َعَلى نَػْفِسوِ 

 (3)"الظُّْلُم ظُُلَماٌت يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ ":  اهللِ َعْن َجاِبٍر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [76]

***** 
 بَاُب َفْضِل َشَفاَعِة اْلُمْسِلِم ِْلَِخيوِ  (28)

 ِإَذا َجاَءِني طَاِلُب َحاَجٍة فَاْشَفُعوا لَُو ِلَكْي ":  اهللِ َعْن َأيب ُموَسى قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [77]
                                                 

 ء بسند فيو ضعف، ولو شواىد، منها:حديث حسن لغَته، رواه ادلصنف يف الكبَت والدعا(1)
ـٌ  ؛"َثََلثٌَة ََّل تُػَردُّ َدْعَوتُػُهمُ :  اهللِ : قَاَؿ َرُسوُؿ َأيب ُىَريْػَرَة قَاؿَ َعْن  الصَّائُِم َحتَّى يُػْفِطَر، َوِإَما

، َويَػْفَتُح َلَها أَبْػَواَب السََّمَواِت، فَػيَػُقوُؿ الرَّبُّ  اللُ َعْدٌؿ، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوـِ يَػْرفَػُعَها  فَػْوَؽ اْلَغَماـِ
رواه أمحد وابن ماجو والًتمذي وحسنو وصححو ابن  "َْلَْنُصَرنََّك َوَلْو بَػْعَد ِحينٍ َعزَّ َوَجلَّ: َوِعزَِّتي 

 (.2051)الصحيحة -خزدية وابن حباف
َدْعَوُة اْلَمْظُلوـِ ُمْسَتَجابٌَة َوِإْف َكاَف فَاِجًرا "حديث حسن، رواه أمحد وادلصنف يف والدعاء بلفظ: (2)

 (.767ة )الصحيح-"فَػُفُجورُُه َعَلى نَػْفِسوِ 
 ولفظ: ذكره سلتصرا، وىو يف صحيح مسلم بتمامو(3)

َلُكْم، اتػَُّقوا الظُّْلَم، فَِإفَّ الظُّْلَم ظُُلَماٌت يَػْوـَ اْلِقيَاَمِة، َواتػَُّقوا الشُّحَّ، فَِإفَّ الشُّحَّ َأْىَلَك َمْن َكافَ "  قَػبػْ
 "ارَِمُهمْ َحَمَلُهْم َعَلى َأْف َسَفُكوا ِدَماَءُىْم َواْسَتَحلُّوا َمحَ 

يـو يكوف  ،بأف يكوف يف ظلمات متوالية أف الظاَل يعاقب يـو القيامة ظاىرهقاؿ القرطِب)ادلفهم(: 
وقيل: معٌت الظلمات ىنا: الشدائد واألىواؿ اليت ، ادلؤمنوف يف نور يسعى بُت أيديهم وبأدياهنم

 يكونوف فيها، واألوؿ أظهر.
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 (1)"َعَلى ِلَساِف نَِبيِّْو َما َيَشاءُ  اللُ َويَػْقِضي  ،تُػْؤَجُروا
 اْلُمْسِلِميَن ِإَلى السَََّلِطيِن َوتَػَنجُّزَِىا َلُهمْ  بَاُب َما َجاَء ِفي َفْضِل َحَواِئجِ  (29)

ِإفَّ ِمْن َأْعَظِم اْلِجَهاِد َكِلَمَة َحقٍّ ِعْنَد ":  اهللِ َعْن َأيب َسِعيٍد قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [78]
 (2)"ُسْلطَاٍف َجائِرٍ 

***** 
                                                 

 متفق عليو.(1)
غبات للسلطاف وذوي الشفاعة ادلذكورة يف احلديث ىي يف احلوائج والر ىذه قاؿ القرطِب)ادلفهم(: 

وال خيفى ما فيها من األجر والثواب، ألهنا من باب صنائع ادلعروؼ وكشف ... األمر واجلاه
 .الكرب ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصوؿ إىل السلطاف وذوي األمر

كل حاؿ بفعل أو قوؿ فيها أجر،  ادلسلم يفو أف معونة وفيوقاؿ القاضي عياض)إكماؿ ادلعلم(: 
جائزة فيما ال حد فيو عند السلطاف وغَته، ولو قبوؿ الشفاعة  يعمـو الشفاعة للمذنبُت، وى ويف

ُمِصروف ػوأما ال ... يف أىل السًت والعفاؼو فيمن كانت منو الزلة والفلتة، وىذا  ،فيو والعفو عنو
باطلهم، فال جتوز الشفاعة ألمثاذلم، وال ترؾ السلطاف عقوبتهم،  على فسادىم، ادلستهزئوف يف

 احلدود. الشفاعة يف وقد جاء الوعيد يف ،ليزدجروا عن ذلك، ولَتتدع غَتىم مبا يفعل ّٔم
 حديث حسن، رواه أبو داود وابن ماجو والًتمذي وحسنو.(2)

 مات بسببها من أفضل الشهداء؛كاف من   دودلا كانت كلمة احلق عند السلطاف اجلائر من أعظم اجلها
َسيُّْد الشَُّهَداِء َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب، َورَُجٌل قَاَؿ ِإَلى ِإَماـٍ "قَاَؿ:  ، َعِن النَِّبّْ َعْن َجابٍِر 

 (374)الصحيحة -رواه احلاكم وصححو "َجائٍِر فََأَمَرُه َونَػَهاُه فَػَقتَػَلوُ 
 (؛1/466)أضواء البيافإذا فعل ادلنكر، وأهنا على ثالثة مراتبالسلطاف  مل معكيفية التعا النِب  قد بُّت و 

 وىذا من أعظم اجلهاد.: أف يقدر على نصحو من غَت أف حيصل منو ضرر أكرب من األوؿ، اْلولى
 .أضعف اإلدياف اوىذ ،يكوف اإلنكار عليو بالقلوب، وكراىة منكره وىنا، لبطشو ذلك : أال يقدرالثانية
 .عليو، فهذا شريكو يف اإلُثويتابعو بادلنكر الذي يعملو السلطاف، يرضى : أف ةالثالث

ْـّ َسَلَمَة، أَفَّ َرُسوَؿ اهلِل  ويف  "َسَتُكوُف ُأَمَراُء فَػتَػْعرُِفوَف َوتُػْنِكُروَف، َفَمْن َعَرَؼ بَِرئَ "قَاَؿ:  َعْن ُأ
قَاُلوا: أََفاَل نُػَقاتُِلُهْم؟ قَاَؿ:  "َم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوتَابَعَ َفَمْن َكرَِه فَػَقْد بَِرَئ َوَمْن أَْنَكَر َسلِ " رواية:

 رواه مسلم. "ََّل، َما َصلَّْوا"
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 ْصرِِه ِإيَّاهُ بَاُب َفْضِل َردّْ اْلُمْسِلِم َعْن ِعْرِض َأِخيِو اْلُمْسِلِم َونَ  (31)

ْرَداِء قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [79] َما ِمْن ُمْسِلٍم يَػُردُّ َعْن ِعْرِض َأِخيِو ِإَّلَّ  ":  اهللِ َعْن َأيب الدَّ
نَػزََلْت َىِذِه اآْليَُة يف َىَذا ، "َأْف يَػُردَّ َعْنُو نَاَر َجَهنََّم يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ  اللِ َكاَف َحقِّا َعَلى 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنينَ وَ ﴿ :اْلَمْعٌَت   .(1)﴾َكاَف َحقِّا َعَليػْ

َمْن َنَصَر َأَخاُه بِاْلَغْيِب َوُىَو ":  اهللِ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  ِعْمرَاَف ْبِن ُحَصُْتٍ  َعنْ  [80]
نْػَيا َواآْلِخَرةِ  اللُ َيْسَتِطيُع ُنْصَرَتُو َنَصَرُه   (2)"ِفي الدُّ

 اللُ َمْن َنَصَر َأَخاُه بِاْلَغْيِب َنَصَرُه ":  اهللِ َرُسوُؿ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَؿ: قَاؿَ  [81]
نْػَيا َواآْلِخَرةِ   (3)"ِفي الدُّ

َمْن َحَمى ُمْؤِمًنا ِمْن ُمَناِفٍق ":  اهللِ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  َعاِذ ْبِن أََنٍس اجْلَُهٍِتّْ َعْن مُ  [82]
ي َلْحَمُو ِمْن نَاِر َجَهنََّم، َوَمْن قَػفَّا ُمْسِلًما َعزَّ َوَجلَّ َمَلًكا َيْحمِ  اللُ يَػْغَتابُُو بَػَعَث 

َنُو ِبِو َحَبَسُو   (4)"َعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َحتَّى َيْخُرَج ِممَّا قَاؿَ  اللُ ِبَشْيٍء يُرِيُد َشيػْ

***** 

                                                 

، ووقع يف رواية ...."نَػَزَلْت َىِذِه اآْليَةُ "حديث حسن لغَته، رواه أمحد والًتمذي وحسنو دوف قولو: (1)
 ُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا﴾ثُمَّ َتََل: ﴿ِإنَّا لَنَػْنصُ عند البيهقي يف الشعب: 

حديث حسن، رواه البزار وادلصنف يف الكبَت والبيهقي يف الشعب بسند فيو ضعف لكن يشهد لو (2)
 (.1217 )الصحيحة-احلديث الذي بعده

 ادلتقدـ.(حديث حسن، رواه البيهقي يف الشعب بسند فيو ضعف لكن يشهد لو احلديث 3)
 (.4986 )مشكاة ادلصابيح-و داودأمحد وأب(حديث حسن، رواه 4)
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 (1)بَاُب َفْضِل التػََّودُِّد ِإَلى النَّاِس َوُمَدارَاتِِهمْ  (31)

***** 

 َعزَّ َوَجلَّ  اللِ اْلُغَزاِة ِفي َسِبيِل بَاُب َفْضِل َمُعونَِة  (32)

َمْن َجهََّز َغازِيًا فَػَلُو ِمْثُل َأْجرِِه، " قَاَؿ:  اهللِ َأفَّ َرُسوَؿ ، َخاِلٍد اجْلَُهٍِتّْ  ْبنِ  زَْيدِ َعْن  [83]
 (2)"َوَمْن َخَلَف َغازِيًا ِفي َأْىِلِو فَػَلُو ِمْثُل َأْجرِهِ 

فَػَقْد َغَزا، َوَمْن  اللِ َمْن َجهََّز َغازِيًا ِفي َسِبيِل ": ؿَ قَا  اهللِ َأفَّ َرُسوَؿ ، وُ َعنْ وَ  [84]
 (3)"َخَلَف َغازِيًا ِفي َأْىِلِو ِبَخْيٍر فَػَقْد َغَزا

***** 
                                                 

 ." لكنو ضعيفُمَدارَُة النَّاِس َصَدَقةٌ أورد حديث جابر: "(1)
 :ُث أورد فيو حديث "ُمَدارَاِة َمَع النَّاسِ ػبَاُب ال"ومن تراجم البخاري يف صحيحو: 

فَػَلمَّا َدَخَل َأاَلَف  "ِبْئَس َأُخو الَعِشيَرةِ اْئَذنُوا َلُو، فَ "َرُجٌل فَػَقاَؿ:  َعاِئَشَة، أَنَُّو اْسَتْأَذَف َعَلى النَِِّبّْ 
ـَ، فَػُقْلُت َلُو: يَا َرُسوَؿ  َأْي َعاِئَشُة، ِإفَّ "، قُػْلَت َما قُػْلَت، ُُثَّ أَلَْنَت َلُو يف الَقْوِؿ؟ فَػَقاَؿ: اهللِ َلُو الَكاَل

 "َمْن تَػرََكُو اتػَّْقاَء ُفْحِشوِ  اللِ َشرَّ النَّاِس َمْنزَِلًة ِعْنَد 
خفض اجلناح للناس، ولُت  يوى ،من أخالؽ ادلؤمنُت :ةا: ادلدار ابن بطاؿ)شرح البخاري(قاؿ 

 .قوى أسباب األلفة وسل السخيمةأوذلك من  ،القوؿ وترؾ اإلغالظ ذلم يف ،الكلمة
 ويرى ،أف يلقى الفاسق فيؤالفو ويؤاكلو ويشاربو يى المداىنة أف ؛ادلداىنة بُتو والفرؽ بينها  قاؿ:
يستًت  يالرفق باجلاىل الذ يى والمدارة ،ينكرىا عليو ولو بقلبو الو ادلنكرة ويريو الرضا ّٔا والأفع

رد أىل الباطل إىل مراد اهلل بلُت ولطف حىت يرجعوا  ُياىر بالكبائر، وادلعاطفة يف وال يبادلعاص
 عما ىم عليو.

 باللفظ التاِل.حديث صحيح، رواه أبو يعلى وصححو ابن حباف، وىو يف الصحيحُت (2)
 متفق عليو.(3)
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 بَاُب َفْضِل َمْن َأَعاَف َحاجِّا َأْو َفطََّر َصاِئًما (33)

َفطََّر َصاِئًما َأْو َجهََّز  َمنْ ":  اهللِ َعْن زَْيِد ْبِن َخاِلٍد اجْلَُهٍِتّْ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [85]
ُأُجورِِىْم  ِمنْ   َكاَف َلُو ِمْثُل َأْجرِِه ِمْن َغْيِر َأْف يُػْنتَػَقصَ    (1)[َأْو َجهََّز َحاجِّا] َغازِيًا
 (2)"َشْيءٌ 

***** 

 بَاُب َفْضِل رَْحَمِة الصَِّغيِر، َوتَػْوِقيِر اْلَكِبيِر، َوَمْعرَِفِة َحقّْ اْلُعَلَماءِ  (34)

ْعُت َرُسوَؿ َعْن ُعبَ  [86] لَْيَس ِمْن أُمَِّتي َمْن َلْم "يَػُقوُؿ:   اهللِ اَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَؿ: َسَِ
 (3)"ُيِجلَّ َكِبيَرنَا، َويَػْرَحْم َصِغيَرنَا، َويَػْعِرْؼ ِلَعاِلِمَنا َحقَّوُ 

ِه، َعِن النَِّبّْ  [87]  اللِ ِمْن ِإْجََلِؿ "قَاَؿ:  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِو، َعْن َجدّْ
 (4)"ِإْجََلُؿ ِذي الشَّْيَبِة اْلُمْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْرآِف َغْيِر اْلَجاِفي َعْنُو َوََّل اْلغَاِلي ِفيوِ 

***** 
                                                 

بالسند نفسو رواه ما بُت ادلعكوفُت سقط من ادلطبوع، وأثبتناه من ادلعجم الكبَت للمصنف، فقد (1)
 للًتمجة اليت عقدىا. زلل الشاىدىناؾ، وىو 

 (.1078)صحيح الًتغيب والًتىيب-حديث صحيح، رواه ابن أيب شيبة والنسائي يف الكربى(2)
 اه أمحد وصححو احلاكم.حديث حسن، رو (3)
 لو شواىد يتقوى ّٔا، منها:حديث حسن، وسند ادلصنف ضعيف، لكن (4)

ـَ ِذي الشَّْيَبِة  اللِ ِإفَّ ِمْن ِإْجََلِؿ ":  اهللِ َأيب ُموَسى اأْلَْشَعرِيّْ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َعْن  ِإْكَرا
ـَ ِذي السُّْلطَاِف اْلُمْقِسطِ  اْلُمْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْرآِف َغْيِر اْلَغاِلي ِفيوِ   "َواْلَجاِفي َعْنُو، َوِإْكَرا

 حديث حسن، رواه البخاري يف األدب ادلفرد وأبو داود.
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 (1)بَاُب َفْضِل تَػْوِسَعِة اْلَمَجاِلِس ِلْلُعَلَماءِ  (35)

***** 

 ُمْسِلمِ بَاُب َفْضِل ِإْلَقاِء الرَُّجِل اْلِوَساَدَة ِْلَِخيِو الْ  (36)

"َثََلثٌَة ََّل تُػَردُّ: الطّْيُب، َواْلِوَساَدُة، :  اهللِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [88]
 (2)"َواللََّبنُ 

***** 

ـِ  (37)  بَاُب َفْضِل ِإْطَعاـِ الطََّعا

ـَ النَِّبُّ  اهللِ َعْن َعْبِد  [89] ـٍ قَاَؿ: َلمَّا َقِد َفُكْنُت  ،اُس ِقبَػَلوُ اْلَمِديَنَة اصْلََفَل النَّ  ْبِن َسالَّ
اٍب، َفَكاَف أَوَُّؿ َما  ،ِفيَمْن َخرَجَ  فَػَلمَّا َنَظْرُت إِلَْيِو َعَرْفُت َأفَّ َوْجَهُو لَْيَس ِبَوْجِو َكذَّ

                                                 

 ؛أورد حديث ضعيفا، لكن التوسعة يف آّالس قد أمر اهلل ّٔا(1)
 اللُ اِلِس فَاْفَسُحوا يَػْفَسِح ﴿يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَػَفسَُّحوا ِفي اْلَمجَ قاؿ تعاىل: 

 .َلُكْم﴾
ََّل يَػُقوـُ الرَُّجُل لِلرَُّجِل ِمْن َمْجِلِسِو، َوَلِكْن َأْفِسُحوا ":  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ وَ 

 رواه أمحد وابن أيب شيبة. ،حديث حسن "َلُكمْ  اللُ يَػْفَسِح 
َوَلِكْن  ،ََّل يُِقيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمْن َمْقَعِدِه ثُمَّ َيْجِلُس ِفيوِ "قَاَؿ:  ِِبّْ َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّ وَ 

 متفق عليو. "تَػَفسَُّحوا َوتَػَوسَُّعوا
غَته لصالة  ادلسجد وغَته يـو اجلمعة أو من سبق إىل موضع مباح يفقاؿ النووي)شرح مسلم(: 

أف أصحابنا استثنوا منو ما إذا ألف من ادلسجد  ال، إمتوقاإوحيـر على غَته  ،أو غَتىا فهو أحق بو
وإذا حضر َل يكن لغَته أف  ،موضعا يفيت فيو أو يقرأ قرآنا أو غَته من العلـو الشرعية فهو أحق بو

 .اه من سبق إىل موضع من الشوارع ومقاعد األسواؽ دلعاملةويف معن، فيو يقعد
 حديث حسن، رواه الًتمذي والبيهقي يف الشعب.(2)
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ْعُتُو يَػُقوُؿ:  ـَ، َوَصلُّوا َوالنَّاُس "َسَِ ـَ، َوِصُلوا اْْلَْرَحا ـَ، َوَأْفُشوا السَََّل َأْطِعُموا الطََّعا
ـٌ، ـٍ  نَِيا  (1)"َتْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَسََل

، فَػَقاَؿ: َأيُّ اأْلَْعَماِؿ أَْفَضُل؟ َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَِّبّْ  [90]
ُرورٌ اللِ ِإيَماٌف بِ "فَػَقاَؿ:  فَػَلمَّا َوىلَّ  "، َوَتْصِديٌق بِِو، َوِجَهاٌد ِفي َسِبيِلِو، َوَحجّّ َمبػْ

ـِ َوَأْىَوُف مِ "اُه، فَػَقاَؿ: َدعَ  ـُ الطََّعا ـِ  ،ْن َذِلَك ِإْطَعا  (2)"َولِيُن اْلَكََل

ـُ؟ قَاَؿ:  َعْن َعْمرِو ْبِن َعَبَسَة السَُّلِميّْ قَاَؿ: أَتَػْيُت النَِّبَّ  [91] ْساَل فَػُقْلُت: َما اإْلِ
ـُ ا" ـِ ِإْطَعا ـِ  لطََّعا ديَاُف؟ قَ  "َولِيُن اْلَكََل ُر َوالسََّماَحةُ "اَؿ: قُػْلُت: َفَما اإْلِ  (3)"الصَّبػْ

ْعُت َرُسوَؿ  [92] ِخَيارُُكْم َمْن َأْطَعَم "يَػُقوُؿ:   اهللِ َعْن ُصَهْيِب ْبِن ِسَناٍف قَاَؿ: َسَِ
ـَ   (4)"الطََّعا

"ِإفَّ ِمْن ُموِجَباِت :  اهللِ قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [َأيب ُشرَْيٍح َىاِنِئ ْبِن يَزِيدَ ]َعْن  [93]
ـِ  اْلَمْغِفَرِة: ـَ الطََّعاـِ َوبَْذَؿ السَََّل  (5)"ِإْطَعا

                                                 

 حديث صحيح، رواه أمحد وابن ماجو والًتمذي وقاؿ: حسن صحيح.(1)
 نف طرفا منو، وذكر أمحد أيضا طرفا منو، ورواه بتمامو البيهقي يف الشعب بلفظ: صحديث حسن، ذكر ادل(2)

ـُ الطََّعاـِ َولِيُن اْلَكََلـِ َوالسََّماَحُة َوُحْسُن فَػَلمَّا َوىلَّ الرَُّجُل قَاَؿ:  "َوَأْىَوُف َعَلْيَك ِمْن َذِلَك ِإْطَعا
-""َأْىَوُف َعَلْيَك ِمْن َذِلَك َأْف ََّل تَػتَِّهِم الَل ِفي َشْيٍء َقَضاُه َعَلْيكَ ُجُل قَاَؿ: فَػَلمَّا َوىلَّ الرَّ  اْلُخُلِق"

 (.3334، الصحيحة9436)رلمع الزوائد
 (.551)الصحيحة-حديث حسن، اختصره ادلصنف، ورواه أمحد مطوال(3)
 (.44)الصحيحة-حديث حسن، رواه أمحد وصححو احلاكم(4)
 ه البخاري يف األدب ادلفرد وصححو ابن حباف ولفظ البخاري: حديث صحيح، روا(5)

ـِ "قَاَؿ: َأْخربِْن بَِأيّْ َشْيٍء يُوِجُب ِلَ اجْلَنََّة؟ قَاَؿ: " ، َوَبْذِؿ الطََّعا ولفظ ابن  "َعَلْيَك ِبُحْسِن اْلَكََلـِ
ـِ "حباف:  ، َوبَْذِؿ السَََّل  (.44)الصحيحة-"َعَلْيَك ِبُحْسِن اْلَكََلـِ
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َعزَّ َوَجلَّ َما َكثُػَرْت  اللِ َأَحبُّ الطََّعاـِ ِإَلى ":  اهللِ َعْن َجاِبٍر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [94]
 (1)"َعَلْيِو اْْلَْيِدي

ُرفًا يُػَرى ظَاِىُرَىا ِإفَّ ِفي اْلَجنَِّة غُ ":  اهللِ ْبِن َعْمرٍو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  اهللِ َعْن َعْبِد  [95]
ِلَمْن َأطَاَب "؟ قَاَؿ: اهللِ ِقيَل: ِلَمْن ِىَي يَا َرُسوَؿ  "ِمْن بَاِطِنَها، َوبَاِطنُػَها ِمْن ظَاِىرَِىا

ـٌ  ـَ، َوبَاَت قَاِئًما َوالنَّاُس نَِيا ـَ، َوَأْطَعَم الطََّعا  (2)"اْلَكََل

ـُ الطََّعاـِ َولِيُن "ِبرُّ احلَْجّْ؟ قَاَؿ:  َما ،اهللِ َعْن َجاِبٍر قَاَؿ: ِقيَل: يَا َرُسوَؿ  [96] ِإْطَعا
ـِ   (3)"اْلَكََل

ـَ  اللُ يَػُقوُؿ "قَاَؿ:   اهللِ أَفَّ َرُسوَؿ  ،َعْن َأيب ُىرَيْػرَةَ  [97] َعزَّ َوَجلَّ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة: يَا اْبَن آَد
: َكْيَف َأُعو  فَػيَػُقوُؿ: َأَما  َربُّ اْلِعزَِّة؟ُدَؾ َوأَْنَت َمِرْضُت فَػَلْم تَػُعْدِني قَاَؿ: يَا َربّْ

َعِلْمَت َأفَّ َعْبِدي ُفََلنًا َمِرَض فَػَلْم تَػُعْدُه، َوَلْو ُعْدتَُو َلَوَجْدتَِني ِعْنَدُه؟ َويَػُقوُؿ: يَا 
ـَ: اْسَتْطَعْمُتَك فَػَلْم ُتْطِعْمِني، فَػيَػُقوُؿ: َكْيَف ُأْطِعُمَك َوأَْنَت َربُّ اْلِعزَِّة؟  اْبَن آَد

وُؿ: َأَما َعِلْمَت َأفَّ َعْبِدي ُفََلنًا اْسَتْطَعَمَك فَػَلْم ُتْطِعْمُو، َأَما َعِلْمَت أَنََّك َلَو فَػيَػقُ 
ـَ اْسَتْسَقْيُتَك فَػَلْم َتْسِقِني،  َأْطَعْمَتُو َلَوِجْدَت َذِلَك ِعْنِدي؟ َويَػُقوُؿ: يَا اْبَن آَد

َربُّ اْلِعزَِّة؟ فَػيَػُقوُؿ: َأَما َعِلْمَت َأفَّ َعْبِدي فَػيَػُقوُؿ: َأْي َربّْ وََكْيَف َأْسِقيَك َوأَْنَت 
 (4)"ُفََلنًا اْسَتْسَقاَؾ فَػَلْم َتْسِقِو َوَلْو َسَقْيَتُو َلَوِجْدَت َذِلَك ِعْنِدي؟

                                                 

 (.895)الصحيحة-حديث حسن، رواه أبو يعلى والبيهقي يف الشعب(1)
 حديث صحيح، رواه أمحد والبيهقي يف الشعب وصححو احلاكم.(2)
 ، ولفظو:حديث حسن، رواه احلاكم وصححو، ورواه أمحد بسياؽ أمت(3)

ُروٌر لَْيَس َلُو َجَزاٌء ِإَّلَّ اْلَجنَّةَ " : قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهللِ  بِرٍ َعْن َجا ، َما بِرُّ اهللِ  قَاَلوا: يَا َنِبَّ  "َحجّّ َمبػْ
ـِ "احلَْجُّ؟ قَاَؿ:  ، َوِإْفَشاُء السَََّل ـُ الطََّعاـِ  (.1264، الصحيحة 5266 )زلمع الزوائد-"ِإْطَعا

 رواه مسلم.(4)
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 بَاُب َفْضِل َمْن َكَسا َأَخاُه اْلُمْسِلَم ثَػْوبًا (38)

اِب يَػْوًما يف مَجٍْع ِمْن َأْصَحابِِو، ِإْذ َدَعا َعْن َأيب أَُماَمَة قَاَؿ: َكاَف ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّ  [98]
اْلَحْمُد ِللَِّو الَِّذي  "ِبَقِميٍص َلُو َجِديٍد فَػَلِبَسُو، َفَما َأْحَسُبُو بَػَلَغ تَػرَاِقَيُو َحىتَّ قَاَؿ: 

  اهللِ َرُسوَؿ  ُُثَّ قَاَؿ: رَأَْيتُ  "َكَساِني َما ُأَواِري ِبِو َعْورَِتي َوأََتَجمَُّل بِِو ِفي َحَياِتي
َوالَِّذي نَػْفِسي بَِيِدِه َما ِمْن َعْبٍد "لَِبَس ثَػْوبًا َجِديًدا، فَػَقاَؿ ِمْثَل َما قُػْلُت، ُُثَّ قَاَؿ: 
ثُمَّ تَػَعمََّد ِإَلى َسَمٍل ِمْن َأْخََلِقِو  ،ُمْسِلٍم يَػْلَبُس ثَػْوبًا َجِديًدا، ثُمَّ يَػُقوُؿ َما قُػْلتُ 

وُه ِإْنَسانًا ُمْسِلًما ِمْسِكيًنا َفِقيًرا، ََّل َيْكُسوُه ِإَّلَّ ِللَِّو َعزَّ َوَجلَّ، الَِّتي َوَضَع فَػَيْكسُ 
ـَ َعَلْيِو ِسْلٌك مَ  اللِ ، َوِفي ِجَواِر اللِ ، َوِفي َضَماِف اللِ ِإَّلَّ َلْم يَػَزْؿ ِفي ِحْرِز  اَدا

 (1)"َحيِّا َوَميًّْتا َواِحدٌ 
***** 

 َجاِمُع َحقّْ اْلَجارِ 

 (2)"َما زَاَؿ ِجْبرِيُل يُوِصيِني بِاْلَجاِر َحتَّى ظَنَػْنُت أَنَُّو َسيُػَورّْثُوُ ":  وُ قَػْول [ابب] (39)

َمازَاَؿ ِجْبرِيُل يُوِصيِني بِاْلَجاِر، َحتَّى ":  اهللِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [99]
 (3)"ظَنَػْنُت أَنَُّو َسيُػَورّْثُوُ 

                                                 

واحلاكم بسند فيو ضعف، وحسنو احلافظ مبجموع وادلصنف يف الدعاء (رواه أمحد والًتمذي وابن ماجو 1)
 (.1/126)نتائج األفكار-طرقو

 َأَْسَاؿ مَجُْع ََسٍَل.و  ،السََّمُل: اخلََلق من الثياب. وقد ََسََل الثوُب وَأَْسَلَ ابن األثَت)النهاية(: قاؿ 
ذكره ادلصنف عن مجاعة من الصحابة؛ ابن عباس وابن عمر وأيب ىريرة وابن عمرو وعائشة وأنس وأيب (2)

 .أمامة 
 .متفق عليو(3)
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أَنَُّو أََمَر ِبَشاٍة َفُذحِبَْت، فَػَقاَؿ لَِقيِّْمِو: أََىَدْيَت جِلَارِنَا  ْمرٍوْبِن عَ  اهللِ ْن َعْبِد عَ  [100]
ْعُت َرُسوَؿ  َها َشْيًئا؟ فَِإنّْ َسَِ ِجْبرِيُل يُوِصيِني  َمازَاؿَ "يَػُقوُؿ:   اهللِ اْليَػُهوِديّْ ِمنػْ

 (1)"َحتَّى ظَنَػْنُت أَنَُّو َسيُػَورّْثُوُ  بِاْلَجارِ 
***** 

َواْليَػْوـِ اآْلِخِر فَػْلُيْحِسْن  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ ": ا َجاَء ِفي قَػْوِؿ النَِّبيّْ بَاُب مَ  (41)
 (2)"ِإَلى َجارِهِ 

ْعُت َرُسوَؿ  [101]  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ "، يَػُقوُؿ:  اهللِ َعْن َأيب ُشرَْيٍح اْلَكْعِبّْ قَاَؿ: َسَِ
 (3)"ى َجارِهِ َواْليَػْوـِ اآْلِخِر فَػْلُيْحِسْن ِإلَ 

***** 

َواْليَػْوـِ اآْلِخِر فَػْلُيْكِرـْ  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ ": بَاُب َما َجاَء ِفي قَػْوِؿ النَِّبيّْ  (41)
 (4)"َجارَهُ 

 َواْليَػْوـِ  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ "قَاَؿ:  َعْن َأيب ُشرَْيٍح اْلَكْعِبّْ َكْعِب ُخزَاَعَة، َعِن النَِّبّْ  [102]

                                                 

 .ادلفرد وأبو داود والًتمذيحديث صحيح، رواه البخاري يف األدب (1)
 .5ذكره ادلصنف من حديث أيب شريح الكعِب وأيب ىريرة (2)
 ولفظو:  ،حديث طويل اختصره ادلصنف، وىو عند مسلم بتمامو(3)

آْلِخِر َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِالِل َواْليَػْوـِ اآْلِخِر فَػْلُيْحِسْن ِإَلى َجارِِه، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِالِل َواْليَػْوـِ ا"
ًرا َأْو لَِيْسُكتْ  َفُو، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِالِل َواْليَػْوـِ اآْلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ  "فَػْلُيْكِرـْ َضيػْ

وأيب شريح  أيب أيوب األنصاريوأيب ىريرة  زيد بن خالداعة من الصحابة؛ ذكره ادلصنف عن مج(4)
 .الكعِب 
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 (1)"ِخِر فَػْلُيْكِرـْ َجارَهُ اآْل 

***** 

َواْليَػْوـِ اآْلِخِر َفََل يُػْؤِذي  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ ": بَاُب َما َجاَء ِفي قَػْوِؿ النَِّبيّْ  (42)
 (2)"َجارَهُ 

َفََل َواْليَػْوـِ اآْلِخِر  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ ":  اهللِ َعْن َأيب ُىرَيْػرََة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ  [103]
 (3)"يُػْؤِذي َجارَهُ 

***** 

 (4)بَاُب ُوُجوِب اللَّْعَنِة َعَلى َمْن آَذى َجارَهُ  (43)

َفَة قَاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإىَل  [104] َأْخِرْج "َيْشُكو َجارَُه، فَػَقاَؿ َلُو:  النَِّبّْ  َعْن َأيب ُجَحيػْ
، فَػيَػْلَعُنونَُو، َفَجاَء النَِّبَّ َفَطَرَحُو َفَجَعَل النَّاُس دَيُرُّوَف َعَلْيِو  "َمَتاَعَك ِفي الطَّرِيقِ 

ُهْم؟"َلِقيُت ِمَن النَّاِس قَاَؿ:  اهللِ فَػَقاَؿ: يَا َرُسوَؿ  قَاَؿ: َقْد يَػْلَعُنوِن،  "َوَما َلِقيَت ِمنػْ

                                                 

 ولفظو:  ،ري بتماموحديث طويل اختصره ادلصنف، وىو عند البخا(1)
َواليَػْوـِ اآلِخِر فَػْلُيْكِرـْ  اللِ َواليَػْوـِ اآلِخِر فَػْلُيْكِرـْ َجارَُه، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ "

َفُو َجائَِزتَوُ  َلٌة، َوالضَّْياَفةُ "؟ قَاَؿ: اهللِ قَاَؿ: َوَما َجائِزَتُُو يَا َرُسوَؿ  "َضيػْ ، َفَما َكاَف  يَػْوـٌ َولَيػْ َثَلَثَُة أَيَّاـٍ
ًرا َأْو لَِيْصُمتْ  اللِ َورَاَء َذِلَك فَػُهَو َصَدَقٌة َعَلْيِو، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ   "َواليَػْوـِ اآلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ

 .5سعيد أيب ذكره ادلصنف من حديث أيب ىريرة و (2)
 ولفظو:  ،حديث طويل اختصره ادلصنف، وىو يف الصحيحُت بتمامو(3)

َواليَػْوـِ اآلِخِر فَػْلُيْكِرـْ  اللِ َواليَػْوـِ اآلِخِر َفََل يُػْؤِذ َجارَُه، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ  اللِ َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ "
َفُو، َوَمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِ  ًرا َأْو لَِيْصُمتْ  اللِ َضيػْ  "َواليَػْوـِ اآلِخِر فَػْليَػُقْل َخيػْ

 .ث أيب جحيفة وأيب ىريرة وابن عباس ذكره ادلصنف من حدي(4)
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فَػَقاَؿ: فَِإنّْ اَل أَُعوُد، َفَجاءَ  "قَػْبَل النَّاسِ  اللُ َقْد َلَعَنَك ":  اهللِ فَػَقاَؿ َرُسوُؿ 
 (1)"اْرَفْع َمَتاَعَك، فَػَقْد ُكِفيتَ ":  اهللِ َشَكاُه، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ  الَِّذي

***** 

 "ََّل َقِليَل ِمْن َأَذى اْلَجارِ ": بَاُب قَػْوِلِو  (44)

ْـّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّبّْ َعْبَدَة ْبِن َأيب لَُبابََة، َعْن  [105] يف  قَاَلْت: ُكْنُت أَنَا َوالنَِّبُّ  َعْن ُأ
َها فََأَخْذتُػَها ِمْن بَػُْتِ  ،ِإْذ َدَخَلْت َشاٌة جِلَارَتَِنا فََأَخَذْت قُػْرَصةً  ،وِ حِلَافِ  فَػُقْمُت إِلَيػْ

َها َما َكاَف يُػْؤِمُنِك َأْف تُػْعِشِفيَها، ِإنَُّو ََّل قَِليَل ِمْن َأَذى ":  اهللِ َوقَاَؿ َرُسوُؿ  ،حِلْيَػيػْ
 (2)"اْلَجارِ 

***** 

 

 .األحاديث واألخبار، واهلل أعلموىذا ما أردنا مجعو من 

 
                                                 

 حديث صحيح، رواه البخاري يف األدب ادلفرد وصححو احلاكم.(1)
َل يسمع عبدة من أـ لكن قاؿ أبو حامت)ادلراسيل(:  ،رواه اخلرائطي يف مساوئ األخالؽ، ورواتو ثقات(2)

 سلمة بينهما رجل.
 " أي خبزة، وجُتمع على ِقَرصة وأقراص.قُػْرَصة"
أي ليس يف أذى اجلار قليل من الذنب بل  "ََّل قَِليَل ِمْن َأَذى اْلَجارِ " نعان)التنوير(:اؿ الصق

 ذنبو عظيم وإف كاف األذى قليال.
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