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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على من أرسله اهللا رمحة للعاملني، 
  : الذي قال اهللا فيهلى اهللا عليه وسلمصنبينا حممد 

� ��{�XW�V�U�T�S�R����Q�P�ON�M�L�K�J�I

�`_�^�]�\�[�Z�Yz   
  ]١٥٩: آل عمران[

شهد أن حممداً عبده وأشهد أن ال إله إلَّا اهللا، وحده ال شريك له، وأ 
  .صلى اهللا عليه وسلمورسوله 

  :أما بعد
مهما حاول االعتدال يف ) دار االبتالء(فإن املرء يف هذه احلياة الدنيا   

تعامله مع الناس، والسالمة من أذاهم، القويل والفعلي، فلن يستِتب له األمر؛ 
 معاِدنَ، كَمعاِدنَ الناس«: صلى اهللا عليه وسلمالختالف معادم، كما قال 

، فلرمبا وجد جفوة من ]رواه مسلم عن أيب هريرة[…»الذَّهِب والِفضِة
  .صديق، أو ِحدة يف القول من جاٍر

 ال�����



ولو سِلم من ذلك أحد، لَسِلم منه أصدق الناس، وأعدهلم، وأكثرهم   
القى منهم ، الذي لى اهللا عليه وسلمحلماً، وعطفاً، وشفقةً م، نبينا حممد ص

صلى اهللا عليه األذى، والطرد، والرجم، حىت سال الدم من قدميه الشـريفتني 
ِإنْ ِشئْت أَنْ أُطِْبق علَيِهم : ، ومع ذلك يأتيه ملَك اجلبال، فيقول لهوسلم

  :فريد عليه من قال اهللا فيه، اَألخشبيِن

{n�m���l�k�z�ًقائال ،: »ِرجخو أَنْ يجلْ أَرب لَاِبِهمأَص اُهللا ِمن 
  ]. متفق عليه، عن عائشة[»من يعبد اَهللا وحده، لَا يشـِرك ِبِه شيئًا

�j�i�h�g��f�e} :وما ذاك إلَّا امتثاالً لقول اهللا عز وجلَّ

kz.  
وما قصة ذلكم األعرايب منكم ببعيد، الذي مل يقتصـر تعديه على النيب   

، بالقول فحسب، بل سبقه بالفعل، فجذبه بردائه جذبة لى اهللا عليه وسلمص
، ومع ذلك لى اهللا عليه وسلمشديدة، بانَ أثرها على صفحة عاتق النيب ص

متفق عليه، [، فيضحك له، مث يأمر له بعطاءلى اهللا عليه وسلميلتفت النيب ص
  ].عن أنس
، ومل يغضب النيب صلى اهللا عليه وسلم، لنفسه قطّ، بل كان غضبه هللا  

  .وهو أشرف البشر صلى اهللا عليه وسلم
وليس إىل السالمة باب، إال أن نتخلَّق ذه الصفات العظيمة اليت تنجو   

بصاحبها إىل شاطئ األمن واألمان، السيما أن اهللا امتدح أصحاا 



��Z�Y�XW�V�U�T�S}  :ـ : هبقـولــ

[z.  
الكذب يف ولقد حض اإلسالم على اإلصالح بني املتخاصمني، وأجاز   

ذلك؛ ملا يترتب على ذلك من مصاحل عامة، تذهب احلقد والبغضاء، والعداوة 
والشحناء، وسفك الدماء، وحيلُّ مكاا احلب والوئام، والسالمة واألمان، 

ويكون ذلك بالعفو، والتسامح، وكظم الغيظ، فيحصل اخلري الكثري، واالبتعاد 
  .» ذَاِت الْبِني ِهي احلَاِلقَةُفَِإنَّ فَساد« عن الشـر املستطري؛

لى اهللا مجعت هذا البحث املتواضع، من كتاب اهللا وسنة رسوله ص: ولذا  
  :، ومسيتهعليه وسلم

؛ ليكون لك »فضل التسامح والعفو والصفح وكظم الغيظ« 
  .أخي القارئ عوناً بعد اهللا يف التحلِّي بتلك األخالق العالية

 لوجهه الكرمي، وأن ينفع به اإلسالم فاهللا أسأل أن جيعله خالصاً  
  .واملسلمني، وأن يرزقين وإخواين العلم النافع، والعمل الصاحل

كما أسأله تعاىل أن جيعلنا مفاتيح للخري، مغاليق للشـر، إن ريب لسميع   
  .الدعاء
   .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني  

  /أبو إبراهيم
    الوصايب  العبديلب حممد بن عبد الوها

  مسجد السنة-احلديدة
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١- نةَ    عريرقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        : ، قَـالَ  رضي اهللا عنه  أَِبي ه:  
ى  ولَا تؤِمنوا حت   ،لَا تدخلُونَ اجلَنةَ حتى تؤِمنوا    والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه،    «  

             لَاموا الـس؟ أَفْـشمتبـابحت وهملتٍء ِإذَا فَعيلَى شع لُّكُملَا أَدوا، أَوابحت
كُمينب«. 
  .٥٤:  مسلم رقم:رواه  

 
٢- وعنأَ ه نِ رضي اهللا عنه  ضاً  يع ،    ِبـيـ  الن   : قَـالَ  لى اهللا عليـه وسـلم     ص
  » الظَّنو اكُماحلَِديثِ    ؛ِإي أَكْذَب لَـا       ، فَِإنَّ الظَّنوا، وـسسحلَـا تو 

نوا ِعبـاد اِهللا    تجسسوا، ولَا تحاسدوا، ولَا تدابروا، ولَا تباغَضوا؛ وكُو       
 .»ِإخوانا
  .٢٥٦٣: ، ومسلم رقم٥٧١٧:  البخاري رقم:أخرجه  
  
٣- ناِلٍك    أَ عِن مِس بولَ اِهللا    ، أَ رضي اهللا عنه  نسقَالَ لى اهللا عليه وسلم   صنَّ ر : 
 ، وكُونوا ِعباد اِهللا ِإخوانـا     ، ولَا تدابروا  ، ولَا تحاسدوا  ،لَا تباغَضوا «  

 .»ولَا يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلَاثَِة أَياٍم



  .٢٥٥٩: ، ومسلم رقم٥٧١٨: البخاري رقم: أخرجه  
  
٤- نأَ ع    ِريعى اَألشوسرضي اهللا عنه  ِبي م    ِبيِن النصلى اهللا عليه وسـلم    ، ع 
 :الَقَ

 ثُم شبك بين ،» يشد بعضه بعضا؛املُؤِمن ِللمؤِمِن كَالبنياِن«  
 .ِ»أَصاِبِعه

  .٢٥٨٥: ، ومسلم رقم٥٦٨٠: البخاري رقم: أخرجه  
  

  :قال صـلى اهللا عليـه وسـلم       :قَالَ،  ي اهللا عنه  رض النعماِن بِن بِشٍري     عِن -٥
  »   ِهمادوِفي ت ِمِننيثَلُ املُؤم، ِمِهماحرتو ، اطُِفِهمعتدِ  : وثَلُ اجلَسِإذَا  ، كَم 

وضع هكَى ِمنتِر،اشهِد ِبالساجلَس اِئرس ى لَهاعدى، تاحلُمو «. 
  .٢٥٨٦: ، ومسلم رقم٥٦٦٥: البخاري رقم: أخرجه  
  
  
٦- نةَ أَ عريروِل اِهللا     رضي اهللا عنه   ِبي هسر نقَـالَ  صلى اهللا عليه وسلم   ، ع :  
 ومـا   ،عفٍْو ِإلَّا ِعـزا    وما زاد اُهللا عبدا بِ     ،ما نقَصت صدقَةٌ ِمن مالٍ    «  

 .»تواضع أَحد ِهللا ِإلَّا رفَعه اُهللا

  .٢٥٨٨: مسلم رقم: رواه  
٧- وعننَّ، أَ رضي اهللا عنه   ه ـ  ر ـ   اهللاِ ولَس   : قـال  لى اهللا عليـه وسـلم     ص
 فَيغِفر اُهللا ِلكُـلِّ     ؛ ويوم اخلَِميسِ  ،ِنـْم اِلاثْني  يو :تفْتح أَبواب اجلَنةِ  «  



 : فَيقَـالُ ، ِإلَّا رجلًا كَانت بينه وبين أَِخيِه شحناُء،عبٍد لَا يشِرك ِباِهللا شيئًا  
 أَنِظروا هذَيِن   ، أَنِظروا هذَيِن حتى يصطَِلحا    ،أَنِظروا هذَيِن حتى يصطَِلحا   

 .»حتى يصطَِلحا

  .٢٥٦٥: مسلم رقم: رواه  
  
٨- وعنـ   أيضاً رضـي اهللا عنـه      ه   :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        :الَ، قَ
 ولَـا يِبـع     ، ولَا تدابروا  ، ولَا تباغَضوا  ، ولَا تناجشوا  ،لَا تحاسدوا «  

 لَا  : املُسِلم أَخو املُسِلمِ   ، وكُونوا ِعباد اِهللا ِإخوانا    ،بعضكُم علَى بيِع بعضٍ   
ويِشري ِإلَى صدِرِه ثَلَاثَ    - التقْوى هاهنا    ، ولَا يحِقره  ، ولَا يخذُلُه  ،ِلمهيظْ

 كُلُّ املُـسِلِم    ،ر أَنْ يحِقر أَخاه املُسِلم    ـن الش  ِبحسِب امِرٍئ مِ   -مراٍت
امرِلِم حلَى املُسع:همد ،الُهمو ،هضِعرو «. 

  .٢٥٦٤: مسلم رقم: أخرجه  
  

 

٩- وعنلًا قَالَ  ،   أيضاً رضي اهللا عنه    هجولَ اهللاِ   :أَنَّ رسا رـةً    ! يابِإنَّ ِلي قَر ، 
 وأَحلُم عنهم ويجهلُونَ    ، وأُحِسن ِإلَيِهم ويِسيئُونَ ِإلَي    ،عوِنيأَِصلُهم ويقْطَ 

لَيفَقَالَ .ع  :»   ا قُلتكَم تكُن لَِئن،  مِسفُّها تماملَلَّ  فَكَأَن ،    كعالُ مزلَا يو 
  .» ما دمت علَى ذَِلك؛ن اِهللا ظَِهري علَيِهمِم

  .٢٥٥٨: مسلم رقم: رواه  



١٠-       رمِن عِد اِهللا ببع نولَ اِهللا     ،رضي اهللا عنهما  عسصـلى اهللا عليـه      أَنَّ ر
 ومن كَانَ ِفـي     ، ولَا يسِلمه  ، لَا يظِْلمه  :املُسِلم أَخو املُسِلمِ  « : قَالَوسلم

 فَـرج اُهللا    ، ومن فَرج عن مسِلٍم كُربةً     ، كَانَ اُهللا ِفي حاجِتهِ    ،حاجِة أَِخيهِ 
ـ    ، ومن ستر مـسِلما    ،عنه كُربةً ِمن كُرباِت يوِم الِقيامةِ      اُهللا ي هرـتس  مو

 .»الِقيامِة

  .٢٥٨٠: ، ومسلم رقم٢٣١٠: البخاري رقم: أخرجه  
 

صـلى اهللا عليـه      أَنَّ رسولَ اِهللا     ،رضي اهللا عنهما  عن جاِبِر بِن عبِد اِهللا       -١١
  .» وِإذَا اقْتضى، وِإذَا اشترى،رِحم اُهللا رجلًا سمحا ِإذَا باع«: قَالَوسلم
  .١٦: البيوع، باب: كتاب، ١٩٧٠: البخاري رقم: أخرجه  

 
١٢- نةَ أَ عريرقال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَرضي اهللا عنه، ِبي ه: 

 :خمس تِجب ِللمسِلِم علَى أَِخيِه«  

 ،رد السلَاِم •

 ،وتشِميت العاِطِس •

 ،وِإجابةُ الدعوِة •

 ،وِعيادةُ املَِريِض •

 .»واتباع اجلَناِئِز •
 .٢١٦٢: ، ومسلم رقم١١٨٣: ي رقمالبخار: أخرجه  



وِإذَا  «: وزاد »...حق املُسِلِم علَى املُسِلِم ِسـت     « :ويف رواية ملسلم   •
لَه حصفَان كحصنتاس«. 

   
 
 سِمعت النِبـي    :قَالَ،  رضي اهللا عنهما    بِن عبِد اِهللا اَألنصاِري    عن جاِبرِ  -١٣

 : يقُولُصلى اهللا عليه وسلم

ولَِكن  ،ِإنَّ الشيطَانَ قَد أَِيس أَنْ يعبده املُصلُّونَ ِفي جِزيرِة العرِب«  
مهنيِريِش بحِفي الت«. 

  .٢٨١٢: مسلم رقم: رواه  
      
 أَرأَيـت ِإنْ  ! يا رسولَ اهللاِ   : قُلت :قَالَـت رضي اهللا عنها،    شةَ  عن عائِ  -١٤

ــدرِ  ــةُ القَ ــٍة لَيلَ ــت أَي لَيلَ ِلمــا ،ع ــولُ ِفيه ــا أَقُ ــالَ؟ م   : قَ
 .» فَاعف عني، تِحب العفْو، كَِرمي، ِإنك عفُو! اللهم:قُوِلي«  
 .٣٨٥٠: ، وابن ماجه رقم٣٥١٣: الترمذي رقم: أخرجه  

• طبعة٣٥١٣: رقم" صحيح الترمذي"يف / حه الشيخ األلباين   وصح ، :
 .مكتبة املعارف

  
 لى اهللا عليـه وسـلم  أَنَّ رسولَ اِهللا صرضي اهللا عنه،  نٍس  أَ بِن   عن معاذِ  -١٥
 :الَقَ



 دعاه اُهللا عز وجلَّ علَى ، وهو قَاِدر علَى أَنْ ينِفذَه،من كَظَم غَيظًا«  
 .» حتى يخيره اُهللا ِمن احلُوِر الِعِني ما شاَء،رُءوِس اخلَلَاِئِق يوم الِقيامِة

  .٤١٨٦: ، وابن ماجه رقم٤٧٧٧: أبو داود رقم: أخرجه  
• ٤٧٧٧:  رقـم  "صحيح سنن أيب داود   "يف  / نه الشيخ األلباين    وحس ،
 .بة املعارف مكت:طبعة

  
  
١٦- نأَ عاِلٍك    ِسنِن مرضي اهللا عنـه    ب،    ِبيلى اهللا عليه وسلمصأَنَّ الن  رم

يرفَعونَ حجرا؛  : فَقَالُوا. »ما يصنع هؤلَاِء؟  «: ِبقَوٍم يرفَعونَ حجرا، فَقَالَ   
 نم ىلَع مكُلُّدأَ الَفَأَ«: لى اهللا عليه وسلم   صفَقَالَ النِبي   . يِريدونَ الشدةَ 

هأَ وشِم دنيِذالَّ ؟ه يِلمك فْنسِع هند الغِبض«. 

يصطَِرعونَ، مر ِبقَوٍم  لى اهللا عليه وسلمصأَنَّ النِبي : رواية ويف  
يا رسولَ اِهللا، هذَا فُالنٌ الصـريع، ما يصاِرع : قَالُوا. »ما هذَا؟«: فَقَالَ

هعرداً ِإلَّا صولُ اِهللا . أَحسأَ الَأَ«: لى اهللا عليه وسلمصفَقَالَ رمكُلُّد ىلَع 
من هأَ وشِم دن؟ه رلَظَ لٌجمه رظَكَفَ ،لٌجيظَغَ مفَ ،هلَغبه، لَغَوب يطَشانه، 
لَغَوب انَيطَش ِهِباِحص«. 

  ).٢٠٥٣)(٤٣٩- ٢/٤٣٨ (البزار يف مسنده: أخرجه  
 .٣٢٩٥: رقم "السلسلة الصحيحة"يف /  الشيخ األلباين وحسنه •

 



زحمت رسـولَ    : عن رجٍل ِمن العرِب قَالَ     ،عن عبِد اِهللا بِن أَِبى بكْرٍ      -١٧
 نعلٌ كَِثيفَةٌ، فَوِطئْت ِبها     ي وِفى ِرجلِ  ، يوم حننيٍ  لى اهللا عليه وسلم   صاِهللا  
وِل اِهللا     عسِل رنِ ، لى اهللا عليه وسلم   صلَى ِرجفَحـ    ي فَن  ي نفْحةً ِبسوٍط ِف

 : أَقُـولُ  ، الَِئماً ـيفَِبت ِلنفْسِ : قَالَ. »ي أَوجعتنِ ،ِبسِم اهللاِ « : وقَالَ ،يِدِه
م اُهللا،  فَِبت ِبلَيلٍَة كَما يعلَ   : قَالَ. لى اهللا عليه وسلم   صأَوجعت رسولَ اِهللا    

 كَانَ  يهذَا واِهللا الَّذِ  :  قُلت :أَين فُالَنٌ؟ قَالَ   :فَلَما أَصبحنا ِإذَا رجلٌ يقُولُ    
سِ يِمنقَالَ.  ِباَألم :طَلَقْتفَقَالَ لِ    ،فَان ،فوختا مأَنولُ اِهللا    ي وسـ  ر لى ص

 :اهللا عليه وسلم

فَنفَحتك  ،ي فَأَوجعتِن، ِباَألمِسيِرجِلِإنك وِطئْت ِبنعِلك علَى «  
 .» فَخذْها ِبها،نفْحةً ِبالسوِط، فَهِذِه ثَمانونَ نعجةً

  ).٣٥-١/٣٤(الدارمي : أخرجه  
: رقـم  "السلـسلة الـصحيحة   "يف  / وجود إسناده الشيخ األلبـاين       •
٣٠٤٣. 

 
١٨- نأَ ع    لَِمياٍش السرضي اهللا عنه،    ِبي ِخر    ِبيالن ِمعس هصلى اهللا عليـه    أَن
 : يقُولُوسلم

 .»ِك دِمِه فَهو كَسفْ،من هجر أَخاه سنةً«  
  ، وأمحد،"األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  

  ."الشعب"، والبيهقي يف "الطبقات"وأبو داود، واحلاكم، وابن سعد يف 



• حه احلاكم، والذهيب، والعراقي، والعالمة ابن الوزير اليمـاين،         وصح
 .٩٢٨: رقم" السلسلة الصحيحة" واأللباين كما يف

  
١٩- نةَ   أَ عريرولَ اِهللا    رضي اهللا عنه،    ِبي هسقَالَ صلى اهللا عليه وسلم   أَنَّ ر :  
 .» سمح القَضاِء،راِءـ سمح الش،ِإنَّ اَهللا يِحب سمح البيِع«  
  .الترمذي، واحلاكم: أخرجه  
، ويف  ٨٩٩: رقـم " السلسلة الـصحيحة  "وذكره الشيخ األلباين يف      •

 .١٨٨٨:  رقم"صحيح اجلامع"

 
  :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        :قَـالَ رضي اهللا عنه،    عِن ابِن عباٍس     -٢٠
  »حماس،لَك حمس١(» ي(. 
 .شعيب: ، طبعة٢٢٣٣: محد رقماإلمام أ: أخرجه  

: رقـم " صحيح الترغيب والترهيـب   "يف  / وصححه الشيخ األلباين     •
 .٩٨٤: رقم" صحيح اجلامع"ويف ، ١٧٤٩

 
٢١-  رمِن عِد اِهللا ببع نقال صلى اهللا عليه وسلم: قال،رضي اهللا عنهماع : 
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 ،ن جرعِة غَيٍظ كَظَمها عبد ِم،ما ِمن جرعٍة أَعظَم أَجرا ِعند اِهللا«  
 .»ابِتغاَء وجِه اِهللا

  .٤٢٦٤: ابن ماجه رقم: أخرجه  
"  الـصحيحني  اجلامع الصحيح ممـا لـيس يف      "يف  / قال الشيخ مقبل     •

 رجاله رجال   ،هذا حديث صحيح  (  :طبعة اجلديدة  لدار اآلثار    ،ال) ٢/٢٥٧(
  ).الصحيح
•  بـن ماجـه   اسـنن   "يف تعليقه علـى     / حه الشيخ األلباين    وصح "

 . طبعة مكتبة املعارف،)٤/٢٠٣(
 
 :، وهذا لفظه)٢/١٢٨(وأخرجه أمحد  �

  »ج دبع عرجا تم دلَ ِعنةً أَفْضعلَّاِهللارجو زٍظ ، عِة غَيعرج ِمن 
  .» تعالَىاِهللايكِْظمها ابِتغاَء وجِه 

 :يف نفس املوضع/ قال الشيخ مقبل   •

  ).على شرط الشيخني(  
  
٢٢- نةَ   أَ عريررضي اهللا عنه،    ِبي هعولِ نسصلى اهللا عليه وسلم قَالَ      اهللاِ  ر :  
  »لَأَس مىوس رّبه ع سِ ن ِخ  تاٍلص «ِمونأَفَ: الَقَ«: اهـ ِع  ي اِدبك 

 .»رفَ غَ،ردا قَذَِإ يِذالَّ: الَ؟ قَزعأَ



، والديلمي، وابن "مكارم األخالق"ابن حبان، واخلرائطي يف : أخرجه  
 ".تأريخ دمشق"عساكر يف 

 .٣٣٥٠:  رقم"السلسلة الصحيحة"يف / وحسنه الشيخ األلباين   •
 
 :قال صلى اهللا عليه وسلم: قَالَرضي اهللا عنه، نَ بِن عفَّانَ عن عثْما -٢٣
 ، وباِئعا، كَانَ سهلًا مشتِريا؛ عز وجلَّ اجلَنةَ رجلًااُهللاأَدخلَ «  
  .» ومقْتِضيا،وقَاِضيا
، وأمحد، والنسائي، وابن ماجه، " التأريخ الكبري"البخاري يف : أخرجه  

 ."مسنده"، والطيالسـي يف "مكارم األخالق"واخلرائطي يف 
، ويف  ١١٨١:  رقم "السلسلة الصحيحة "يف  / وذكره الشيخ األلباين      •

 .١٧٤٣:  رقم"صحيح الترغيب والترهيب"
  :قال صـلى اهللا عليـه وسـلم       :قَالَ،  رضي اهللا عنه  عن معِقِل بِن يساٍر      -٢٤
 .»ماحة و الس،رب الص:أفضل اإلميان«  
  .الديلمي: أخرجه  
  

•  ١٤٩٥: رقـم " السلسلة الصحيحة "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح 
 .١٠٩٧: رقم" صحيح اجلامع"بشواهده، ويف 

  



 يا رسولَ   :ِقيلَ :قَالَرضي اهللا عنهما،      بِن العاصِ  وعن عبِد اِهللا بِن عمرِ     -٢٥
 : قَالَ؟أَي الناِس أَفْضلُ! اِهللا

  .» صدوِق اللِّساِن،كُلُّ مخموِم القَلِب«  
  : قَالَ؟ فَما مخموم القَلِب، صدوق اللِّساِن نعِرفُه:قَالُوا  
  »وه:ِقيالت ،ِقيِفيِه، الن لَا ِإثْم ،يغلَا بلَا ِغلَّ، وو ،دسلَا حو «.  
 .، وابن عساكر٤٢١٦: ابن ماجه رقم: أخرجه  

• ٩٤٨: رقم" السلسلة الصحيحة"حه الشيخ األلباين يف وصح. 

  
٢٦- عِن     نِد اِهللا ببععمِن اخلَطَّابِ  رنَّأَ ،رضي اهللا عنهما    ب ر الًج ـ  ِإاَءج ى ِل
ِبالنالَقَ، فَ لى اهللا عليه وسلم   ص ي :ي ا رأَ!  اهللاِ ولَسي أَ اِس الن حـ  إِ ب ى لَ
 : لى اهللا عليه وسلمص  اِهللاولُس رالَقَفَ ؟ى اِهللالَ ِإبح أَاِلمع اَأليأَ و؟اِهللا
 ،اِسلن ِلمهعفَن أَ:ى اِهللالَ ِإاِس النبحأَ���� «

• أَوحاَألب عى اِهللالَ ِإاِلم: 

� سرورت لُِخدهلَ عى مٍمِلس، 

 ،ةًبر كُهن عفِشكْ توأَ �

 ،يناً دهني عِضقْ توأَ �

 .وعاً جهن عدرطْ توأَ �



• ِئلَوأَ ن ـِشم ي مِف ٍخ أَ ع ي حأَ ٍةاج حلَ إِ بمِ ي أَ نْ أَ ن عِكتـ  ف ي  ِف
ا املَذَهِجسيعين – د: مِجسِد املَديِةن-ش راًه. 

• ومكَن غَ فضبه،س تاُهللار ع ورته. 

• ومظَ كَ نغَ م ظَيه، ولَ و نْ أَ اَءش ي ِضميأَ ه مضاه، لْ قَ  اهللاُ أَلَ مبه 
راًءجي الِقوم يِةام. 

• ومن م ش ى مِخ أَ عِف ِهي ي حٍةاج، ح أَى  تيهتلَ ت ثْأَ ،هبقَ  اهللاُ ت ـ د مه 
يومت قْ اَألولُزدام. 

• نَِّإوِقلُ اخلُوَء سِسفْ يدالع كَ،لَم مِسفْا يلُّ اخلَدالع لَس«. 
وابن أيب الدنيا  ،"ريخأالت" ، وابن عساكر يف "الكبري"الطرباين يف : أخرجه  
 ."الفوائد املنتخبة"، وأبو إسحاق املزكي يف "قضاء احلوائج"يف 

• ٩٠٦:  رقم"السلسلة الصحيحة"يف / نه الشيخ األلباين وحس. 

  
٢٧- نِعيٍد ا  أَ عِبي س  ِريولَ      ، أَ رضي اهللا عنه  خلُدسأَلُوا راِر سصاَألن ا ِمناسنَّ ن

 ، فَأَعطَاهم ، ثُم سأَلُوه  ، فَأَعطَاهم ، ثُم سأَلُوه  ، فَأَعطَاهم ،لى اهللا عليه وسلم   اِهللا ص 
هدا ِعنم ِفدى نتفَقَالَ،ح : 

 يِعفَّه ، ومن يستعِفف،أَدِخره عنكُم فَلَن ،ما يكُونُ ِعنِدي ِمن خيٍر«  
 وما أُعِطي أَحد ، يصبره اُهللا، ومن يتصبر، يغِنِه اُهللا، ومن يستغِن،اُهللا

 .» وأَوسع ِمن الصبِر، خيرا،عطَاًء



  .١٠٥٣: ، ومسلم رقم٦١٠٥ و١٤٠٠: البخاري رقم: أخرجه  
 
 :قال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، رضي اهللا عنهعِن النعماِن بِن بِشٍري  -٢٨

 ):أَو علَى هذَا اِملنبِر، علَى هِذِه اَألعواِد(  

  »ي لَم نكُِرمكُِر، القَِليلَششي لَم الكَِثري .  
  . اَهللا عز وجلَّ لَم يشكُِر، الناسومن لَم يشكُِر  
  كْرِة اِهللا شمثُ ِبِنعدحالتو،ا كُفْركُهرتو .  
  .» والفُرقَةُ عذَاب،واجلَماعةُ رحمةٌ  
 .اإلمام أمحد: أخرجه  

• ٦٦٧:  رقم"السلسلة الصحيحة"حه الشيخ األلباين يف وصح. 

  
٢٩- نةَ   أَ عريررضي اهللا عنه،  ِبي ه    ِبيِن النقَـالَ  صلى اهللا عليه وسـلم     ع :  
  »   اسالن اِيندي اِجرسِ   ،كَانَ تعأَى ماـ فَِإذَا راِنهِ ،ريقَالَ ِلِفت :وا  تزاوج
هنا؛عنع زاوجتلَّ اَهللا أَنْ ي؛ لَعهناُهللا ع زاوجفَت «. 

  .١٥٦٢: ، ومسلم رقم١٩٧٢: البخاري رقم: أخرجه  
 
٣٠- وعنقال صلى اهللا عليه وسلم:الَ قَ رضي اهللا عنهه: 

  »مانَكَ نس الًه،ه يلَ،ان ي؛انح رماُهللاه لَ عاِرى الن«.  
  .والعقيلي ،"األوسط"احلاكم، والبيهقي، والطرباين يف : رجهأخ  



• ويف  ٦٤٨٤:  رقـم  "صحيح اجلـامع  "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح ،
 .٩٣٨:  رقم"السلسلة الصحيحة"

  
٣١-      ِليجِد اِهللا الببِن عِريِر بج نقال صـلى اهللا عليـه      : قَالَ رضي اهللا عنه   ع
 :وسلم

  »محرلَا ي نم،رلَا ي مح.ِفرغلَا ي نمو ،لَه فَرغلَا ي «. 

 ."الكبري"اإلمام أمحد، والطرباين يف : أخرجه  

• ٦٦٠٠-٦٥٩٨: رقم" صحيح اجلامع "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح ،
 .٤٨٣ :رقم" السلسلة الصحيحة"ويف 

،   من حديث أيب هريرةا،متفق عليه » لَا يرحم،من لَا يرحم« :ومجلة •
 .رضي اهللا عنهماوجرير بن عبد اهللا 

 
٣٢-   نٍف     عوِن عِن بمحِد الربولَ اِهللا ص   أَ رضي اهللا عنه،  عسلى اهللا عليه   نَّ ر
 : قَالَوسلم

 :نت لَحاِلفًا علَيِهن ِإنْ كُ-ي ِبيِدِهـوالَِّذي نفِْس-ثَلَاثٌ «  

 . فَتصدقُوا؛لَا ينقُص مالٌ ِمن صدقٍَة •

 . ِإلَّا زاده اُهللا ِبها ِعزا يوم الِقيامِة،ولَا يعفُو عبد عن مظْلَمٍة •

 .» ِإلَّا فَتح اُهللا علَيِه باب فَقٍْر،ولَا يفْتح عبد باب مسأَلٍَة •

 .والبزار أمحد، وأبو يعلى، : األئمة الثالثة يف مسانيدهم:أخرجه



 رقـم   "صـحيح الترغيـب والترهيـب     "  يف/ وقال الشيخ األلباين     •
)٢٤٦٢:( 

  )لغريهصحيح .(  
 
٣٣- نأَ ع    اِريمةَ اَألنشرضي اهللا عنه  ِبي كَب  ِمعس هولَ اِهللا    ، أَنسصـلى اهللا    ر

 :يقُولُ عليه وسلم

  »ِهنلَيع ثَلَاثٌ أُقِْسم،فَظُوهِديثًا فَاحح ثُكُمدأُحو :  
 .صدقٍَةِمن  عبٍد ص مالُما نقَ •

 ، فَـاعفُوا  ؛ ِإلَّا زاده اُهللا ِعـزا     ، صبر علَيها  ،ولَا ظُِلم عبد مظْلَمةً    •
 .يِعزكُم اُهللا

 .»… ِإلَّا فَتح اُهللا علَيِه باب فَقٍْر،ولَا فَتح عبد باب مسأَلٍَة •

 .أمحد، والترمذياإلمام : أخرجه

 رقـم   "صـحيح الترغيـب والترهيـب     "يف  / وقال الشيخ األلباين     •
)٢٤٦٣:( 

  .)صحيح لغريه(  
  

٣٤-  اِئشع نرضي اهللا عنه،  ةَ  ع ـ      … : قَالَت لى اهللا  ما انتقَم رسولُ اِهللا ص
  .…  ِلنفِْسِه ِفي شيٍء قَطُّعليه وسلم

  .٢٣٢٧: ، ومسلم رقم٥٧٧٥: البخاري رقم: أخرجه  
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٣٥- ناِلكٍ  أَ عِن مِس بقال صـلى اهللا عليـه وسـلم       : قَالَ ،رضي اهللا عنه   ن:  
  »كُمدأَح ِمنؤفِْسِه،لَا يِلن ِحبا يِلأَِخيِه م ِحبى يتح «. 
  .٤٥: ، ومسلم رقم١٣: البخاري رقم: أخرجه  

 
٣٦- ناِء   أَ عدرقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        :قَالَ،  رضي اهللا عنه  ِبي الد:  
:  قَـالُوا ،»؟ والـصدقَةِ ، والصلَاِة،أَلَا أُخِبركُم ِبأَفْضلَ ِمن درجِة الصيامِ «  
 .»احلَاِلقَةُِهي ِن  فَِإنَّ فَساد ذَاِت البي؛ِإصلَاح ذَاِت البيِن« :قَالَ. بلَى

 .أبو داود، والترمذي، وابن حبان: أخرجه  
• رقـم  "صحيح الترغيب والترهيـب   " يف/ حه الشيخ األلباين    وصح  :
٢٨١٤. 

  
  :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        : قَـالَ  ،رضي اهللا عنـه   عِن الزبيِر    -٣٧
 تحِلق الشعر، ولَِكـن     :ِإنَّ فَساد ذَاِت البيِن ِهي احلَاِلقَةُ، لَا أَقُولُ       «  

ينالد ِلقحت«. 

  .الترمذي، والبزار: أخرجه  
 حتـت رقـم     "صحيح الترغيب والترهيب  "يف  / وقال الشيخ األلباين     •

)٢٨١٤:( 



  )لغريهحسن .(  
 

٣٨- نأَ ع ةَـِبي ِعنقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        :قَالَ رضي اهللا عنه،     ب:  
  »  ةً ِإنَّ ِهللا تالَى آِنيع     كُمبةُ رآِنيِض، وِل اَألرأَه ـاِدِه    :  ِمنِعب قُلُـوب

اِلِحنيالص،بأَحِه وا ِإلَيا:ههنقُّ، أَليأَرا وه«. 
  ".الكبري"الطرباين يف : أخرجه  
• ويف  ٢١٦٣:  رقم "صحيح اجلامع "يف  / نه الشيخ األلباين    وحس ،

 .١٦٩١:  رقم"السلسلة الصحيحة"

  
٣٩- نةَ   أَ علَبـ قـال صـلى اهللا عل     :قَـالَ رضي اهللا عنه،    ِبي ثَع   :ه وسـلم  ي
 فَيغِفـر   ،ِإنَّ اَهللا يطَِّلع علَى ِعباِدِه ِفي لَيلَِة النصِف ِمـن شـعبانَ           «  

نِمِنيؤِللم،نِلي ِللكَاِفِريميلَ اِحلقِْد ِبِحقِْدِهم، وأَه عديو ،وهعدى يتح «. 
 ."الكبري"الطرباين يف : رجهأخ  

• ويف  ١٨٩٨:  رقـم  "صـحيح اجلـامع   "يف  / نه الشيخ األلباين    وحس ،
 .١١٤٤:  رقم"السلسلة الصحيحة"

 
٤٠- نأَ ع ِريعى اَألشوسقال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، رضي اهللا عنهِبي م: 

 ِإلَّا ،يغِفر ِلجِميِع خلِقِه فَ،ِإنَّ اَهللا لَيطَِّلع ِفي لَيلَةَ النصِف ِمن شعبانَ«  
 .» أَو مشاِحٍن،ِلمشِرٍك



 .ابن ماجه: أخرجه  

• ويف  ١٨١٩:  رقـم  "معصـحيح اجلـا   "يف  / نه الشيخ األلباين    وحس ،
 .١٥٦٣: رقم" السلسلة الصحيحة"

  
 :قال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، رضي اهللا عنهعن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد  -٤١

  »فُولَّ عجو زِإنَّ اَهللا ع،فْوالع ِحبي «. 

  .واحلاكم، والبيهقيأمحد، : أخرجه  
  .رضي اهللا عنه وأخرجه ابن عدي عن عبد اهللا بن جعفر  
• ويف  ١٧٧٩: رقـم " صـحيح اجلـامع   "يف  / نه الشيخ األلباين    وحس ،

 .١٦٣٨: رقم" السلسلة الصحيحة"

  
٤٢-     ِن عِد اِهللا ببع نعاِص    ِرمِن العلٌ ِإلَـى    : قَالَ،  رضي اهللا عنهما  و بجاَء رج

  ِبيولَ اهللاِ   : فَقَالَ  اهللا عليه وسلم،   صلىالنسا رِن اخلَاِدمِ   !  يفُو ععن ؟كَمتمفَص ، 
لَيِه الكَلَامع ادأَع ثُم،تما كَانَ ِفي ا، فَصقَالَ،لثَّاِلثَِة فَلَم : 

 .»اعفُوا عنه ِفي كُلِّ يوٍم سبِعني مرةً«  

 .، والترمذي١٥٦٤: ، وأبو داود رقم)١١١-٢/٩٠(أمحد : أخرجه  

• ٤٨٨:  رقم"السلسلة الصحيحة"يف  /حه الشيخ األلباين وصح. 

  



٤٣- ونعقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        :قَـالَ ،  رضي اهللا عنـه    أَيضاً ه:  
  »محوا ،واارمحروا ، تاغِْفرِفرِ ، وغي   لِ   ، اُهللا لَكُماِع القَولٌ ِلأَقْميولٌ  ، ويوو 
 » وهم يعلَمونَ، الَِّذين يِصرونَ علَى ما فَعلُوا؛رينـِللمِص

، "املنتخب"، وأمحد، وعبد بن حميد يف "دب املفرداأل"البخاري يف : رواه  
 ".الشعب"، والبيهقي يف "ريخأالت"وي يف سوالفَ

• وقال٤٨٢: رقم" السلسلة الصحيحة"حه الشيخ األلباين يف وصح ،: 

  ).، وال يعملون بههونعالذين يستمعون القول، وال ي": األقماع("
  
  :قال صـلى اهللا عليـه وسـلم       :لَقَا،  رضي اهللا عنه  عِن ابِن مسعوٍد     -٤٤
 .» الناِس قَِريٍب ِمن، سهٍل، لَيٍن،حرم علَى الناِر كُلُّ هيٍن«  
 .اإلمام أمحد: أخرجه  

• وانظـر   ٣١٣٥: رقم" صحيح اجلامع "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح ،
 .٩٣٨: رقم" السلسلة الصحيحة"

 
 :قال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ،  رضي اهللا عنهعن جاِبِر بِن عبِد اِهللا -٤٥

 .» والسماحةُ،الصبر: اِإلميانُ«  

 ".رم األخالقمكا"، والطرباين يف "مسنده"أبو يعلى يف : أخرجه  

• وانظـر   ٢٧٩٥: رقم" صحيح اجلامع "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح ،
 .٤٦: رقم" املشكاة"، و٥٥٤: رقم" السلسلة الصحيحة"

 



٤٦- نةَ أَ عريرقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم    :قَالَ ،رضي اهللا عنه  ِبي ه:  
 .» فَِإنها احلَاِلقَةُ؛ِإياكُم وسوَء ذَاِت البيِن«  
 .الترمذي: أخرجه  

• وانظـر   ٢٦٨٣: رقـم " صحيح اجلامع "يف  / نه الشيخ األلباين    وحس ،
  .٥٠٤١: رقم" املشكاة"

  
  :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        :قَـالَ ،   رضي اهللا عنـه    عن ِعياضِ  -٤٧
 :أَهلُ اجلَنِة ثَلَاثَةٌ …«  

 . موفَّق، متصدق،ذُو سلطَاٍن مقِْسطٌ •

 .ورجلٌ رِقيق القَلِب ِلكُلِّ ِذي قُربى ومسِلٍم •

• ِفيفعو،فِّفعتاٍل، مذُو ِعي …«. 

  .٢٨٦٥: مسلم رقم: أخرجه
 

٤٨- نأَ ع    ِريِعيٍد اخلُدقال صلى اهللا عليه وسـلم     :قَالَرضي اهللا عنه،    ِبي س:  
 ،املُوطَّؤونَ أَكْنافاً، الَِّذين يـأْلَفُونَ      أَحسنهم خلُقًا،  :أَكْملُ املُؤِمِنني ِإميانا  «  

أْلَفلَا ي نمِفي ريلَا خلَفُونَ، وؤيو،لَفؤلَا يو «. 
 .، وأبو نعيم"األوسط"الطرباين يف : أخرجه  

• ويف  ١٢٣١: رقـم " صـحيح اجلـامع   "يف  / نه الشيخ األلباين    وحس ،
 .٧٥١: رقم" السلسلة الصحيحة"

  



٤٩- نةَِبي  أَ عريرولَ اِهللا ص   : قَالَ ،رضي اهللا عنه   هسر تِمعلى اهللا عليـه    س
 : يقُولُوسلم

 .»سيِصيب أُمِتي داُء اُألمِم«  

  :وما داُء اُألمِم؟ قَالَ! يا رسولَ اِهللا: فَقَالُوا   
  »راَألش،طَرالبو ،كَاثُرالتا، وينِفي الد شاجنالتو ،اغُضبالتو ، 

داسحالتو،يغكُونَ البى يتح «.  
 .٩١٧٣: رقم" األوسط"، والطرباين يف )٤/١٦٨(احلاكم : أخرجه  

 .٦٨٠: رقم/ للشيخ األلباين " السلسلة الصحيحة"كما يف  •

  
  :قال صلى اهللا عليـه وسـلم      :قَالَرضي اهللا عنه،    عِن الزبيِر بِن العواِم      -٥٠
  »    لَكُمِم قَباُء اُألمد كُمِإلَي بد: داءُ ، احلَسضغالباحلَاِلقَـةُ ، و اِلقَـةُ  ، ِهيح 
 ، لَا تدخلُوا اجلَنةَ حتى تؤِمنوا     ، والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدهِ    ، لَا حاِلقَةُ الشعرِ   ،الديِن

 أَفْـشوا   ؟لتموه تحـاببتم   ِإذَا فَع  ،يٍءـِبش أَفَلَا أُنبئُكُم    ،ولَا تؤِمنوا حتى تحابوا   
كُمنيب لَامالس«. 

  .اإلمام أمحد، واإلمام الترمذي، والضياء: أخرجه  
حتـت  " السلسلة الصحيحة "، و ٣٣٦١: رقم" صحيح اجلامع "كما يف    •
 .٢٠: رقم" مشكلة الفقر"، و٧٧٧: رقم" اإلرواء"، و٦٨٠: رقم

 
 :قال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، نهرضي اهللا ععن عبادةَ بِن الصاِمِت  -٥١



 ِإلَّا كَفَّر اُهللا ؛ فَيتصدق ِبها،ما ِمن رجٍل يجرح ِفي جسِدِه ِجراحةً«  
قدصا تِمثْلَ م هنع«. 

  .أمحد، والضياء: أخرجه  
• ويف  ٥٧١٢: رقـم " صحيح اجلـامع  "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح ،

 .٢٢٧٣: رقم" السلسلة الصحيحة"

  
٥٢- نةَ   أَ عريرقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :قَـالَ ،  رضي اهللا عنه  ِبي ه:  
  »       الص لَ ِمنئاً أَفْضيش مآد نِملَ ابا عنِ    ،لَاِةمـيلَاِح ذَاِت البصو ، 

 .»وخلٍُق حسٍن
  ".شعب اإلميان"، والبيهقي يف "ريخ الكبريأالت"البخاري يف : أخرجه  
• ويف  ٥٦٤٥: رقـم " اجلـامع صحيح  "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح ،

 .١٤٤٨: رقم" السلسلة الصحيحة"

  
٥٣- نيِق    أَ عدكٍْر الصقال صلى اهللا عليـه وسـلم      :قَالَ،  رضي اهللا عنه  ِبي ب:  
 وكُونوا  ، ولَا تدابروا  ، ولَا تقَاطَعوا  ، ولَا تباغَضوا  ،لَا تحاسدوا …«  

 كُمرا أَما كَمانواِهللا ِإخ اداُهللاِعب«. 
، وأمحد، وابن ماجه، والطرباين يف "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  

  ".الصغري"
• ٤٠٧٢: رقم" ح اجلامعصحي"يف / حه الشيخ األلباين وصح. 



 
٥٤-  نةَ   أَ عريرقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        :قَالَ،  رضي اهللا عنه  ِبي ه:  
 فَمن هجر أَخاه فَـوق      ،لَا يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلَاثٍ       «  
 .» دخلَ النار، فَمات،ثَلَاٍث
  .أبو داود: أخرجه  
رقـم  " الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني"يف  / وقال الشيخ مقبل     •

)١٣٢٣:( 

  ). على شرط الشيخني،هذا حديث صحيح(  
٥٥-   نع     رمِن عِد اِهللا ببقال صلى اهللا عليه وسلم    :قَالَ،  همارضي اهللا عن  ع:  
  »لَاموا السأَفْش،اموا الطَّعأَطِْعماُهللا، و كُمرا أَما كَمانووا ِإخكُونو «. 
، وأبو احلسن ٣٢٥٢: ابن ماجه رقم، و"الكربى"النسائي يف : رواه  

  ".الكامل"، وابن عدي يف "احلربيات"احلريب يف 
• ١٥٠١: رقم" السلسلة الصحيحة"يف / حه الشيخ األلباين وصح. 

 
٥٦-  نِد اِهللاعبِن عاِبِر بجاِريصرضي اهللا   اَألن  
 فَلَما قَفَلَ رسولُ اِهللا ،ٍد ِقبلَ نجصلى اهللا عليه وسلم أَنه غَزا مع رسوِل اِهللا عنه،
 ،)١(لِعضاِه ا القَاِئلَةُ ِفي واٍد كَِثِري فَأَدركَتهم، قَفَلَ معه،لى اهللا عليه وسلمص

 يستِظلُّونَ ؛ وتفَرق الناس ِفي الِعضاِه،لى اهللا عليه وسلمفَنزلَ رسولُ اِهللا ص
 ، فَعلَّق ِبها سيفَه، تحت سمرٍةلى اهللا عليه وسلمِهللا ص فَنزلَ رسولُ ا،ِبالشجِر
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اِبرةً: قَالَ جموا ننولُ اِهللا ص،فَِنمسِإذَا ر الى اهللا عليه وسلم ثُمونعدي ،اهفَِجئْن ، 
اِلسج اِبيرأَع هدولُ اِهللا صقَالَ  فَ،فَِإذَا ِعنسلى اهللا عليه وسلمر: 

 ، فَاستيقَظْت وهو ِفي يِدِه صلتا،نَّ هذَا اخترطَ سيِفي وأَنا ناِئمِإ«  
  .» فَهاهو جاِلس. اُهللا:من يمنعك ِمني؟ قُلت: فَقَالَ ِلي
 .لى اهللا عليه وسلمثُم لَم يعاِقبه رسولُ اِهللا ص  

: كتاب، ٨٤٣: ، ومسلم رقم٣٩٠٥: البخاري رقم: أخرجه  
  ".صالة اخلوف"، ويف "الفضائل"

 
٥٧- نأَ عاِلٍك    نِن مشِ  :قَالَرضي اهللا عنه،    ِس بأَم تـوِل    ـكُنسر عي م
 فَأَدركَـه   ، غَِليظُ احلَاِشيةِ  ، وعلَيِه ِرداٌء نجراِني   لى اهللا عليه وسلم،   اِهللا ص 
اِبيرةً    ،أَعِديدذَةً شباِئِه جِبِرد ذَهبوِل       ؛ فَجسِق رنِة عفْحِإلَى ص تظَراِهللا  ن

 ثُم  ، ِمن ِشدِة جبذَِتهِ   ؛ وقَد أَثَّرت ِبها حاِشيةُ الرداءِ     لى اهللا عليه وسلم ،    ص
 فَالتفَت ِإلَيِه رسولُ اِهللا     . مر ِلي ِمن ماِل اِهللا الَِّذي ِعندك       ! يا محمد  :قَالَ
 .طَاٍء ثُم أَمر لَه ِبع، فَضِحكلى اهللا عليه وسلم ،ص

: ، ومسلم رقم٥٧٣٨ و٥٤٧٢ و٢٩٨٠ :البخاري رقم: أخرجه  
١٠٥٧.  

 
صـلى اهللا   ما ضرب رسولُ اِهللا      :قَالَترضي اهللا عنها،    عن عاِئشةَ    -٥٨

 ِإلَّا أَنْ يجاِهد ِفي سِبيِل      ، ولَا خاِدما  ، ولَا امرأَةً  ، شيئًا قَطُّ ِبيِدهِ   عليه وسلم 



 ِإلَّا أَنْ ينتهك شيٌء ِمـن       ، وما ِنيلَ ِمنه شيٌء قَطُّ فَينتِقم ِمن صاِحِبهِ        .اِهللا
 . فَينتِقم ِهللا عز وجلَّ،محاِرِم اِهللا
  .٢٣٢٨: رقم" صحيحه"اإلمام مسلم يف : أخرجه  
  
٥٩- نةَ   أَ عريرقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم    :قَالَ، رضي اهللا عنهِبي ه:  
  »راً لَهيخ دبع ِزقا رِر،مبالص ِمن عسلَاَ أَوو «. 
  .احلاكم: أخرجه  
• ويف  ٥٦٢٦: رقـم " صحيح اجلـامع  "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح ،

 .٤٤٨: رقم" السلسلة الصحيحة"

مكْتوب  صلى اهللا عليه وسلم   أَنَّ رسولَ اِهللا    ،  رضي اهللا عنها  عن عاِئشةَ    -٦٠
جـِزي   ِباَألسواِق، ولَـا ي    )١(يظٌ، ولَا سخاب  لَا فَظٌ، ولَا غَلِ    :ِفي اِإلنِجيلِ 

فَحصيفُو وعل يا، بئَِة ِمثْلهيِبالس.  

  .، وابن عساكر)٢/٦١٤(احلاكم : أخرجه  
• ٢٤٥٨: رقم" السلسلة الصحيحة"يف / نه الشيخ األلباين وحس. 

 
 كَأَني أَنظُر ِإلَى النِبي :قَالَ، رضي اهللا عنهعن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد  -٦١
 وهو ، فَأَدموه، ضربه قَومه:ِبياِء يحِكي نِبيا ِمن اَألنلى اهللا عليه وسلم ص

 . فَِإنهم لَا يعلَمونَ؛ اغِْفر ِلقَوِمي! اللهم: ويقُولُ،يمسح الدم عن وجِهِه

                                                 

 .A 0�,5 @3?< ب�=+3اق: أي) ١(



  .١٧٩٢: ، ومسلم رقم٣٢٩٠: البخاري رقم: أخرجه  
 
٦٢-  هنعـلَ: ، قَالَرضي اهللا عنهو ِبيالن ٍن آثَرينح موا كَانَ يصلى اهللا م 

 ، فَأَعطَى اَألقْرع بن حاِبٍس ِمائَةً ِمن اِإلِبِل؛ أُناسا ِفي الِقسمِةسلمعليه و
ةَ ِمثْلَ ذَِلكنييطَى عأَعِب،وراِف العرأَش ا ِمناسطَى أُنأَعِئٍذ ، وموي مهفَآثَر 

 وما أُِريد ِبها ،لَ ِفيها ما عِد واِهللا ِإنَّ هِذِه ِقسمةً: قَالَ رجلٌ،ِفي الِقسمِة
 ، فَأَتيته.صلى اهللا عليه وسلم واِهللا لَأُخِبرنَّ النِبي : فَقُلت.وجه اِهللا
هتربفَقَالَ،فَأَخ : 

 قَد ، رِحم اُهللا موسى!؟ اُهللا ورسولُه ِإذَا لَم يعِدِل،فَمن يعِدلُ«  
 ِمن ِبأَكْثَر ذَاأُوِذيه،ربفَص «.  

  .١٠٦٢: ، ومسلم رقم٢٩٨١: البخاري رقم: أخرجه  
  
  
٦٣- ناِلكٍ  أَ عِن مِس بـ     :قَالَ،   رضي اهللا عنه   ن   :ه وسـلم  قال صـلى اهللا علي
  »هبغَض كَف نم،هذَابع هناُهللا ع كَف ، 

  هاننَ ِلسزخ نمو،،هترواُهللا ع رتس   
 .» قَِبلَ اُهللا عذْره،ومِن اعتذَر ِإلَى اِهللا  



، "املختارة"، والضياء يف )٣/١٠٧١" (مسنده"أبو يعلى يف : أخرجه  
، وأبو عثمان النجريمي يف )٢/٤٤(و) ١٩٥-١/١٩٤" (ىنالكُ"والدواليب يف 

  ".الفوائد"
 .٢٣٦٠: رقم" السلسة الصحيحة"يف / ذكره الشيخ األلباين  •

 
٦٤- نةَ   أَ عريرولَ اِهللا    : قَالَ،  رضي اهللا عنه  ِبي هسر تِمعصلى اهللا عليـه    س
 : يقُولُوسلم

 لَينـزلَن ِعيسى بن مريم ِإماماً ،والِّذي نفْس أَِبي القَاِسِم ِبيِدِه«  
، ولَيقْتلَن اِخلنِزير، )١(رنَّ الصِليبـمقِْسطاً، وحكَماً عدالً، فَلَيكِْس

 فَلَا ،، ولَيعرضن علَيِه املَالَولَيصِلحن ذَات البيِن، ولَيذِْهبن الشحناَء
 .يا محمد؛ لَأَجبته:  فَقَالَ،يقْبلُه، ثُم لَِئن قَام علَى قَبِري

  ).٤/١٥٥٢" (مسنده" أبو يعلى يف :أخرجه  
 .٢٧٣٣: رقم" السلسلة الصحيحة"يف / شيخ األلباين ه الدوجود إسنا •

 .لمإال بعض اجلُ" الصحيحني"وأصله يف  •

  
 
 

٦٥-   هنعولَ اِهللا     رضي اهللا عنه  وسـِئلَ  صلى اهللا عليه وسـلم    ، أَنَّ رـلِ  :  سمالع أَي 
 :أَفْضلُ؟ قَالَ
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  »وررِمِن ساملُؤ كلَى أَِخيِخلَ عدأَنْ تنيد هنع قِْضيت ا، أَو ا، أَو
زبخ هطِْعمات«.  

  ".الترغيب"األصبهاين يف : أخرجه  
• ٢٧١٥: رقم" السلسلة الصحيحة"يف / شيخ األلباين ال نهوحس. 

  
٦٦- نأَ ع اِريصاَألن وبقال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، رضي اهللا عنهِبي أَي: 

تصِلح بين الناِس؛ فَِإنها أَلَا أَدلُّك علَى صدقٍَة يِحب اُهللا موِضعها؟ «  
 .» يِحب اُهللا موِضعها،صدقَةٌ
  ".الترغيب"األصبهاين يف : أخرجه  
• ٢٦٤٤: رقم" السلسلة الصحيحة"يف / شيخ األلباين لانه وحس. 

  
قال صـلى اهللا    :قَالَ،  رضي اهللا عنهما  عن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن العاِص         -٦٧

 :عليه وسلم

  .» ِإصلَاح ذَاِت البيِن:أَفْضلُ الصدقَِة«  
، "املنتخب"، وعبد بن حميد يف "ريخ الكبريأالت"بخاري يف ال: أخرجه  

  .، والقضاعي"الكبري"، والطرباين يف ٢٠٥٩: والبزار رقم
 ):٢٦٣٩(رقم " السلسلة الصحيحة"يف / وقال الشيخ األلباين  •

  )لغريهحسن .(  
 .٢٨١٧: رقم" صحيح الترغيب والترهيب"وهو يف  •



 
٦٨- نِبي أَ ع ِريعاِلٍك اَألشقال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ،  اهللا عنهرضيم: 

  :ِإنَّ ِخيار ِعباِد اِهللا ِمن هِذِه اُألمِة«  
  ؤِإذَا ر نالَى،واالِّذيعاُهللا ت ذُِكر .  
  :وِإنَّ ِشرار ِعباِد اِهللا ِمن هِذِه اُألمِة  
  تنآِء العراغُونَ ِللبِة، الباَألِحب نيقُونَ بِة، املُفَرمِمياؤونَ ِبالناملَش«. 

  ".مساوئ األخالق"اخلرائطي يف : أخرجه  
 .٢٨٤٩: رقم" السلسلة الصحيحة"يف / وذكره الشيخ األلباين  •

 
صلى اهللا  قُلت ِلرسوِل اِهللا    : قَالَ،  رضي اهللا عنه  عن سعِد بِن أَِبي وقَّاٍص       -٦٩

 :فَقَالَ: أَي الناِس أَشد بلَاًء؟ قَالَ :عليه وسلم

اَألنِبياُء، ثُم اَألمثَلُ، فَاَألمثَلُ، يبتلَى الرجلُ علَى حسِب ِديِنِه، فَِإنْ «  
با؛ اشتد بلَاؤه، وِإنْ كَانَ ِفي ِديِنِه ِرقَّةٌ؛ ابتِلي علَى حسِب كَانَ ِدينه صلْ

ي علَى اَألرِض ما علَيِه ـ حتى يتركَه يمِش؛ ِبالعبِدِديِنهِ، فَما يبرح البلَاُء
  .»خِطيئَةٌ
اإلمام أمحد، والدارمي، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، : أخرجه  

  .واحلاكم
 .١٤٣: رقم" السلسلة الصحيحة"يف / وجود إسناده الشيخ األلباين  •

  



٧٠- نأَ ع ِريِعيٍد اخلُدقال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، نهرضي اهللا عِبي س: 

، ِإنْ كَانَ أَحدهم لَيبتلَى  اَألنِبياُء، ثُم الصاِلحونَ:أَشد الناِس بلَاًء«  
 وِإنْ كَانَ أَحدهم لَيفْرح ،اَءةَ يحويها حتى ما يِجد أَحدهم ِإلَّا العب،ِبالفَقِْر
 .» كَما يفْرح أَحدكُم ِبالرخاِء،ِبالبلَاِء

: ، وابن ماجه رقم٥١٠: رقم" األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  
  ).٤/٣٠٧(، واحلاكم )٢/٢٠٨(، وابن سعد ٤٠٢٤
 :وقال احلاكم، والذهيب، واأللباين رمحة اهللا عليهم •

  )١٤٤: رقم" السلسلة الصحيحة"كما يف ، ) على شرط مسلمصحيح.  
 رقـم   "صحيح الترغيـب والترهيـب    " يف   /وصححه الشيخ األلباين     •

 :بلفظ) ٣٤٠٣(

، وكَانَ اَألنِبياُء، ثُم العلَماُء، ثُم الصاِلحونَ: أَشد الناِس بلَاًء«  
أَحدهم يبتلَى ِبالقَمِل، حتى يقْتلَه، ويبتلَى أَحدهم ِبالفَقِْر، حتى ما يِجد ِإلَّا 

ِدكُم ِبالعلَاِء، ِمن أَححاً ِبالبفَر دِدِهم كَانَ أَشلَأَحا، وهسلْباَءةَ يبطَاِءالع«.  
 
٧١- ناِلٍك    أَ عِن مِس بص   : قَالَرضي اهللا عنه،    ن ِبيالن تأَيا رلى اهللا عليه   م

 . ِإلَّا أَمر ِفيِه ِبالعفِْو، رِفع ِإلَيِه شيٌء ِفيِه ِقصاصوسلم
  .٤٤٩٧: أبو داود رقم: أخرجه  
• طبعة ٤٤٩٧: رقم" صحيح أيب داود  "يف  / حه الشيخ األلباين    وصح ،: 

 .مكتبة املعارف



 
٧٢-      قَمِن أَرِد بيز نلُ      :قَالَ،  رضي اهللا عنه  عخدوِد يهالي لٌ ِمنجكَانَ ر 

   ِبيلَى النصلى اهللا عليه وسلم   ع  أْمكَانَ يو ،   قَدع لَه قَدفَع ،ه١(ان(  هعضفَو ،
: وِفي حِديِث عاِئشةَ  (ا،   ِلذَِلك أَيام  )٢(ِفي ِبئِْر رجٍل ِمن اَألنصاِر، فَاشتكَى     

فَأَتاه ملَكَاِن يعوداِنِه، فَقَعد أَحدهما ِعند رأِْسِه، واآلخر ِعند         ) ِستةَ أَشهرٍ 
لَيا  ِرجمهد؟ قَالَ   : ِه، فَقَالَ أَحهعجا وِري مدلُ     : أَتخـدفُالنُ الَِّذي كَانَ ي

   قَدع لَه قَدِه علَيلً        ا، فَأَلْ عجِه رلَ ِإلَيسأَر فَلَو ،اِريصِفي ِبئِْر فُلَاٍن اَألن ا، قَاه
  قَدالع هذَ ِمنأَخ٣(و(،    فَراملَاَء قَِد اص دجـلُ  .  لَوِريِجب اهـِه     ،فَأَتلَيلَ عـزفَن 
 .ا ِمن اليهوِد سحرك، والسحر ِفي ِبئِْر فُلَـانٍ        ِإنَّ رجلً : ِباملُعوذَتيِن، وقَالَ 

فَوجد ) رضي اهللا عنه  ا  فَبعثَ عِلي :  أُخرى ِروايٍةوِفي   (،افَبعثَ رجلً : قَالَ
  فَراملَاَء قَِد اص،  قَدذَ العفَأَخ ،      قَدِحلَّ العأَنْ ي هرا، فَأَماَء ِبهةً،   ، فَجأَ آيقْريو 

 وجد ِلذَِلك ِخفَّـةً؛     ، ويِحلُّ، فَجعلَ كُلَّما حلَّ عقْدةً     ،فَحلَّها، فَجعلَ يقْرأُ  
رى  (أَ،  فَبرِفي الطَِّريِق اُألخولُ اِهللا    : وسر ا   عليه وسلم  صلى اهللا فَقَاممكَأَن 

صـلى اهللا   ، وكَانَ الرجلُ بعد ذَِلك يدخلُ علَى النِبـي          )نِشطَ ِمن ِعقَالٍ  
 . حتى مات،ا ِمنه، ولَم يعاِتبه قَطُّ فَلَم يذْكُر لَه شيئًعليه وسلم ،

                                                 
 .أي أن ال3MDدي +�, الD�� ��C< الJEة والJKم) ١(
  .�,ض: أي) ٢(
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" املستدرك"، واحلاكم يف )٥/٢٠١" (الكبري"الطرباين يف  :أخرجه  
، )٤/٣٦٧(، وابن أيب شيبة، وأمحد )٢/١٧٢(، والنسائي )٣٦١-٤/٣٦٠(

  ".املنتخب"وعبد بن محيد يف 
• ٢٧٦١: رقم" السلسلة الصحيحة"يف / حه الشيخ األلباين وصح. 

  
هل    :صلى اهللا عليه وسلم   ، أَنها قَالَت ِللنِبي     رضي اهللا عنها  عن عاِئشةَ    -٧٣

  موي كلَيى عدٍ    كَانَ أَ  ،أَتِم أُحوي ِمن دا     « : قَالَ ؟شِمِك مقَو ِمن لَِقيت لَقَد
لَِقيت،     مهِمن ا لَِقيتم دكَانَ أَشةِ  ، وقَبالع موفْسِ   : ين تضرلَى  ـ ِإذْ عي ع

 وأَنـا  ، فَانطَلَقْت ، فَلَم يِجبِني ِإلَى ما أَردت     ،ابِن عبِد ياِليلَ بِن عبِد كُلَالٍ     
 ، فَرفَعت رأِْسـي   ،ستِفق ِإلَّا وأَنا ِبقَرِن الثَّعاِلبِ     فَلَم أَ  ،مهموم علَى وجِهي  
 : فَقَالَ ، فَناداِني ، فَِإذَا ِفيها ِجبِريلُ   ، فَنظَرت ، قَد أَظَلَّتِني  ،فَِإذَا أَنا ِبسحابةٍ  

      لَك ِمكلَ قَوقَو ِمعس ِإنَّ اَهللا قَد،   كلَيوا عدا رمثَ  ، وعب قَداُهللا    و  ـكِإلَي
 ، فَسلَّم علَـي   ، فَناداِني ملَك اِجلبالِ   . ِلتأْمره ِبما ِشئْت ِفيِهم    ؛ملَك اِجلبالِ 

  ِإنْ ِشئْت أَنْ أُطِْبق علَـيِهم      ، ذَِلك ِفيما ِشئْت   : فَقَالَ ! يا محمد  :ثُم قَالَ 
 بل أَرجو أَنْ يخِرج اُهللا ِمن       : عليه وسلم  صلى اهللا  فَقَالَ النِبي    .اَألخشبيِن

هدحاَهللا و دبعي نم لَاِبِهمئًا،أَصيِبِه ش ِركشلَا ي «. 

  .١٧٩٥: ، ومسلم رقم٣٠٥٩: البخاري رقم: أخرجه  
  
  



صـلى اهللا   اِهللا  رسـولَ سِمعت  :  قَالَ ،رضي اهللا عنه  عن ِهشاِم بِن عاِمٍر      -٧٤
 : يقُولُمعليه وسل

ا در فَِإنْ كَانَ تصا،لَا يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يهجر مسِلما فَوق ثَلَاِث لَياٍل«
 ، ما داما علَى صراِمِهما،ما ناِكباِن عِن احلَقـفَِإنه، فَوق ثَلَاٍث

 ، فَلَم يقْبل، وِإنْ سلَّم علَيِه، يكُونُ سبقُه ِبالفَيِء كَفَّارةً لَه،هما فَيئًاـوأَولُ
هلَامِه سلَيع درِه املَلَاِئ،ولَيع تدطَانُ،كَةُ ريِر الشلَى اآلخع درِإنْ ، وو 

  .» لَم يدخلَا اجلَنةَ جِميعا أَبدا؛ماتا علَى صراِمِهما
، وأبو يعلى "األدب املفرد"، والبخاري يف )٤/٢٠(اإلمام أمحد : أخرجه  

  .، والطيالسي)٣/١٢٧(
 " الـصحيحني  الصحيح املسند مما ليس يف    " يف   /وصححه الشيخ مقبل     •

)٢/٢٦١.( 

:  رقـم  "صحيح الترغيب والترهيـب   " يف   /وصححه الشيخ األلباين     •
 ."صحيح األدب املفرد"، ويف ٢٧٥٩

 
٧٥-   نع     رمِن عِد اِهللا ببِن اخلَطَّاِب   عقال صـلى اهللا    :قَالَ ،رضي اهللا عنهما  ب

 :عليه وسلم

 ،دي ِقنْي ِإِذ الَّ،)١(ِفِل اَألِلم اجلَلَثْ ِم،ونَني لَ،ونَني هونَنِمؤاملُ«  
قَانِسنِْإ، ِواد يق،ان سأَنِْإ، ِواق نختهلَ عى صخٍةر،اس تناخ«.  
  ."شعب اإلميان"العقيلي، والبيهقي يف : أخرجه  

                                                 
  .ا=لTD: أي) ١(



، وانظر  ٩٣٦:  رقم "السلسلة الصحيحة " يف   /وحسنه الشيخ األلباين     •
 .٩٣٧: رقم

 
٧٦-   نِد اِهللا   عباسٍ عبِن عٍف         ،رضي اهللا عنـه    بـوع ـنِن بمحالـر دبأَنَّ ع

  أَت ا لَهابحأَصو   ِبيكَّةَ صلى اهللا عليه وسلم   وا النولَ    : فَقَالُوا ، ِبمسا راِهللا ي! 
     شم نحنو ا ِفي ِعزا كُنا أَِذلَّةً،ِركُونَـِإننا ِصرنا آمـي  « :فَقَـالَ .  فَلَمِإن

 ، أَمرنـا ِبالِقتـالِ  ، ِإلَى املَِدينِةاُهللافَلَما حولَنا ، » فَلَا تقَاِتلُوا،أُِمرت ِبالعفْوِ 
�z�y�x}�|���{�~����_��`�}� : عـز وجـلَّ    اُهللا فَأَنزلَ   ؛فَكَفُّوا

az. 

 ٢/٦٦(، واحلاكم )٥/١٧١(، وابن جرير )٦/٣(النسائي : أخرجه  
  ).٣٠٧و

 عند سبب   "سباب الرتول الصحيح املسند من أ   " يف   /قال الشيخ مقبل     •
 :نزول هذه اآلية

  ).رجاله رجال الصحيح(
  
٧٧- نةَ   أَ عريرمِ انَكَ: قَالَ،  رضي اهللا عنه  ِبي ه ن د وِل   اِءعسصـلى اهللا   الر

 :عليه وسلم

  »مِإ!الله ي أَنِبوذُع ك: 

 ،وِء الساِر جنِم •



 ،ِبيِشاملَ لَبقَ يِنبيش توٍج زنِمِو •

• ِمونٍدلَ وونُكْ يلَ عير اًب، 

• ِموناٍل مونُكُ يلَ عياباًذَ ع، 

• ِمون ِل خٍلي ٍراِك م، ع ينه ت ياِنر، قَ ولبه ي ـ ر نْ إِ ،ياِنع ـ  أَ ر ى حسةًن، 
فَدناه،نِْإ وأَ رى سذَ أَ،ٍةئَياعاه«. 

  ".مسند الفردوس"، والديلمي يف "الدعاء"الطرباين يف : أخرجه  
 ):٣١٣٧( رقم "السلسلة الصحيحة" يف /وقال الشيخ األلباين  •

يد، رجاله كلهم من رجال التهذيب، ولوال وهذا إسناد ج: قلت(  
  ). بصحتهتلْاخلالف املعروف يف ابن عجالن لقُ

  
صلى اهللا عليـه  لَِقيت رسولَ اِهللا : قَالَ،  رضي اهللا عنه  عن عقْبةَ بِن عاِمٍر      -٧٨
 : فَقَالَ ِلي،وسلم

  »نةُ بقْبا عاِمٍريِصلْ! ع كقَطَع نم ،كمرح نِط مأَعو ، فاعو 
كظَلَم نمع«. 

  : فَقَالَ ِليصلى اهللا عليه وسلم، ثُم أَتيت رسولَ اِهللا :قَالَ  
  »نةُ بقْبا عاِمٍريع !كانِلس ِلكا، أَمو ِطيئَِتكلَى خِك علْ،بو  كعسي
كتيب«.  
  .شعيب، واحلاكم: طبعة) ٢٨/٦٥٤(اإلمام أمحد : أخرجه  



: رقـم  "صحيح الترغيب والترهيـب   " يف   /وصححه الشيخ األلباين     •
٢٥٣٦. 

  
  

   :عن عبِد اِهللا بِن عباٍس رضي اهللا عنه، قَالَ -٧٩
احلُر بِن قَيٍس، : حذَيفَةَ، فَنزلَ علَى ابِن أَِخيِهقَِدم عيينةُ بن ِحصِن بِن 

 رماِلِس عجم ابحاُء أَصكَانَ القُرو ،رمع ِنيِهمدي فَِر الَِّذينالن كَانَ ِمنو
!  أَِخييا ابن: ومشاورِتِه، كُهولًا كَانوا أَو شبانا، فَقَالَ عيينةُ ِلابِن أَِخيِه

. سأَستأِْذنُ لَك علَيِه: قَالَ. لَك وجه ِعند هذَا اَألِمِري، فَاستأِْذنْ ِلي علَيِه
فَاستأْذَنَ احلُر ِلعيينةَ، فَأَِذنَ لَه عمر، فَلَـما دخلَ علَيِه، : قَالَ ابن عباٍس

اِهللا ما تعِطينا اجلَزلَ، ولَا تحكُم بيننا فَو! ِهي، يا ابن اخلَطَّاِب: قَالَ
ِإنَّ اَهللا ! يا أَِمري املُؤِمِنني: فَغِضب عمر حتى هم ِبِه، فَقَالَ لَه احلُر. ِبالعدِل

�f�e��j�i�h�g}�: تعالَى قَالَ ِلنِبيِه صلى اهللا عليه وسل

k zاجلَاِه ذَا ِمنِإنَّ هو ،ِلني.  
  .واِهللا ما جاوزها عمر ِحني تلَاها علَيِه، وكَانَ وقَّافًا ِعند ِكتاِب اِهللا  
  .٤٣٦٦: البخاري رقم: أخرجه  

  

٨٠-  ِريِعيٍد اخلُدأَِبي س ناِهللا : ، قَالَرضي اهللا عنهع ِبيعليه صلى اهللاقَالَ ن 
  : ِلأَشج عبِد القَيِسوسلم
  .»اِحللْم، واَألناةُ: نَّ ِفيك لَـخصلَتيِن يِحبهما اُهللاِإ«  
  .١٨: أخرجه اإلمام مسلم رقم  



، من حديث عبد اهللا بن عباس       ١٧:  وأخرجه اإلمام مسلم أيضاً رقم     •
  .، بنفس اللفظرضي اهللا عنهما

  

  :قال صلى اهللا عليه وسلم:، قَالَرضي اهللا عنه عن أَِبي هريرةَ -٨١
  »كفْر١(لَا ي( را آخهِمن ِضيلُقًا، را خهِمن ةً، ِإنْ كَِرهِمنؤم ِمنؤأَو قَالَ-م :
هرغَي-«.  
  .١٤٦٩: مسلم رقم: أخرجه  

��º�¹«�¼�½�¾�¿�����������¶�¸�…} :قال اهللا تعاىل •

Á�À z١٩: النساء[ ژ.[  

  ":عيدةالوسائل املفيدة للحياة الس"يف / قال الشيخ السعدي   
، وذكر هذا )الصاحب إذا ما أعجبك منه شيء، سيعجبك منه آخر(  
  .احلديث

  
  

  :قال صلى اهللا عليه وسلم:، قَالَرضي اهللا عنهعن عبادةَ بِن الصاِمِت  -٨٢
  »قَّها حاِلـِمنِلع ِرفعيا، ونِغريص محريا، ونِجلَّ كَِبريي لَم نا مِمن سلَي«.  
  .اإلمام أمحد، واحلاكم: أخرجه  

صحيح "، ويف ٥٤٤٣: رقم" صحيح اجلامع"يف /  وحسنه الشيخ األلباين •
  .٩٦: رقم" الترغيب والترهيب

  
                                                 

  W��5 A: أي)١(



  :قال صلى اهللا عليه وسلم: ، قَالَرضي اهللا عنه عن أَِبي هريرةَ -٨٣
  »ببخ نا مِمن س١(لَي(ا، أَوِجهولَى زأَةً عرِدِهاميلَى سا عدبع «.  
  .أبو داود، واحلاكم: أخرجه  

السلسلة "، ويف ٥٤٣٧: رقم" صحيح اجلامع"يف /  وصححه الشيخ األلباين •
  .٣٢٤: رقم" الصحيحة

  
  ):٢٠/١٢٤" (مسنده"يف /  قال اإلمام أمحد -٨٤

  ،ِريهِن الزع ،رمعا مثَنداِق، حزالر دبا عثَندح نب سِني أَنربقَالَ أَخ 
، صلى اهللا عليه وسلمكُنا جلُوسا مع رسوِل اِهللا : ، قَالَرضي اهللا عنهماِلٍك 
  :فَقَالَ
  .»يطْلُع علَيكُم اآلنَ رجلٌ ِمن أَهِل اجلَنِة«  
فَطَلَعوِئِه، قَدضو ِمن هتيِلح ِطفناِر، تصاَألن لٌ ِمنجِدِه  رِه ِفي يلَيعن لَّقعت 

 ِبيقَالَ الن ،دا كَانَ الغاِل، فَلَمملى اهللا عليه وسلمصالش ،ِمثْلَ ذَِلك 
 قَالَ النِبي ثَّاِلثُ،فَطَلَع ذَِلك الرجلُ ِمثْلَ املَـرِة اُألولَى، فَلَما كَانَ اليوم ال

الَِتِه أَيضا، فَطَلَع ذَِلك الرجلُ، علَى ِمثِْل  ِمثْلَ مقَلى اهللا عليه وسلمص
 ِبيالن ا قَاماِلِه اُألولَى، فَلَملى اهللا عليه وسلمصح  ناِهللا ب دبع هِبعت ،

 علَيِه لَأَِبي، فَأَقْسمت أَنْ لَا أَدخ )٢(ِإني لَاحيت: عمِرو بِن العاِص، فَقَالَ
قَالَ . نعم: قَالَ. ، فَِإنْ رأَيت أَنْ تؤِويِني ِإلَيك حتى تمِضـي، فَعلتثَلَاثًا

                                                 
)١"(2َZأي"َخ� ، :�Kأ�.  
  .أ[\�]<، وخ�@�]<: أي)١(



سأَن : هري اِلي الثَّلَاثَ، فَلَماللَّي ِتلك هعم اتب هثُ أَندحاِهللا ي دبكَانَ عو
 رئًا، غَييِل شاللَّي ِمن قُوميهأَنارعِإذَا ت  زاَهللا ع اِشِه، ذَكَرلَى ِفرع قَلَّبتو ،

غَير أَني لَم أَسمعه : قَالَ عبد اِهللا. وجلَّ، وكَبر، حتى يقُوم ِلصلَاِة الفَجِر
:  عملَه، قُلترفَلَما مضِت الثَّلَاثُ لَياٍل، وِكدت أَنْ أَحِق. يقُولُ ِإلَّا خيرا

، ولَِكن )١(ِإني لَم يكُن بيِني وبين أَِبي غَضب، ولَا هجر ثَم! يا عبد اِهللا
يطْلُع «: ثَلَاثَ ِمراٍر)٢( يقُولُ لَكلى اهللا عليه وسلمصسِمعت رسولَ اِهللا 

 ِمراٍر، فَأَردت أَنْ اثَلثَّلَ، فَطَلَعت أَنت ا»علَيكُم اآلنَ رجلٌ ِمن أَهِل اجلَنِة
فَما ! آِوي ِإلَيك؛ ِلأَنظُر ما عملُك، فَأَقْتِدي ِبِه، فَلَم أَرك تعملُ كَِثري عمٍل

ما هو ِإلَّا : ؟ فَقَالَ لى اهللا عليه وسلمصالَِّذي بلَغَ ِبك ما قَالَ رسولُ اِهللا 
تأَيا رقَالَ. م :ا وفَلَمعد ،تي لَا :  فَقَالَاِني،لَّيأَن رغَي ،تأَيا رِإلَّا م وا هم

ـِي ِلأَحٍد ِمن املُسِلِمني ِغشا، ولَا أَحسد أَحدا علَى خيٍر  أَِجد ِفي نفْس
اهاُهللا ِإي طَاهاِهللا. أَع دبالَّ: فَقَالَ ع ِهيو ،ِبك تلَغِذِه الَِّتي بِطهِتي لَا نيق.  

  :، وعنده)٢١٦-٦/٢١٥" (السنن الكربى"النسائي يف : وأخرجه  
ـِي ِغلّاً ِلأَحٍد ِمن املُسِلِمني، ولَا … (   غَير أَني لَا أَِجد ِفي نفْس

اهاُهللا ِإي طَاهٍر أَعيلَى خع هدسٍرو. أَحمع ناِهللا ب دبِذِه الَِّتي : قَالَ عه تلَغب
ِطيقالَِّتي لَا ن ِهيو ،ِبك.(  

: ، ومن طريقه أخرجه٢٠٥٥٩: رقم" مصنفه"الصنعاين يف : أخرجه  
" شعب اإلميان"، والبيهقي يف "كشف األستار"، كما يف ١٩٨١: البزار رقم

                                                 
)١(�C�5  :ك�Cه.  
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سعيد : حتقيق) (١٢٢-٦/١٢١" (التمهيد"، وابن عبد الرب يف ٦٦٠٥: رقم
، )٣٥٣٥) (١٣/١١٢" (شرح السنة"لبغوي يف ، وا)أعراب، وحممد الفالح
  ).٢٤١/٦٩٤" (الزهد"وعبد اهللا بن املبارك يف 

، والبغوي "املسند" وقد صرح الزهري بالتحديث من أنس، كما عند أمحد يف •
  ".شرح السنة"يف 
  ":املسند" قال شعيب األرناؤوط يف تعليقه على •

  ).إسناده صحيح، على شرط الشيخني(  
: عند قول اهللا تعاىل" احلشـر"يف تفسريه لسورة / وذكره احلافظ ابن كثري  •
�{È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â z وقال ،:  

هذا إسناد صحيح على شرط الصحيحني، لكن رواه عقيل، وغريه عن (  
  ).الزهري، عن رجل، عن أنس، فاهللا أعلم

  ".البداية والنهاية" وذكره يف •
) ٢٦-١/٢٥" (السلسلة الضعيفة"مقدمة يف /  واحتج به الشيخ األلباين •

  :، وقال"مكتبة املعارف: "طبعة
  ).إسناده صحيح، على شرط الشيخني، كما قال املنذري(  

-١٠/١١٨" (جمموع الفتاوى"، كما يف / واحتج به شيخ اإلسالم ابن تيمية •
١١٩.(  

 ١٧٢٨: رقم" ضعيف الترغيب والترهيب"يف /  وضعفه الشيخ األلباين •
  .١٧٢٩و
  



٨٥- اريصِد اِهللا اَألنبِن عاِبِر بج نقال صلى اهللا عليه :، قَالَرضي اهللا عنه ع
  :وسلم
  »فْقالر ِهملَيلَ عخٍت، أَديلَ بأَه بِإنَّ اَهللا ِإذَا أَح«.  
  .، والضياء املقدسي"ذَم الغضب"ابن أيب الدنيا يف : أخرجه  

السلسلة "، ويف ١٧٠٤: رقم" صحيح اجلامع"يف /  وصححه الشيخ األلباين •
  .١٢٣٩: رقم" الصحيحة

  
صلى اهللا أَنَّ يهوِديةً أَتِت النِبي ، رضي اهللا عنه عن أَنِس بِن ماِلٍك -٨٦

أَلَا نقْتلُها؟ :  ِبشاٍة مسمومٍة، فَأَكَلَ ِمنها، فَِجيَء ِبها، فَِقيلَعليه وسلم
  .لى اهللا عليه وسلمفَما ِزلت أَعِرفُها ِفي لَهواِت رسوِل اِهللا ص. »لَا«: قَالَ

  .٢١٩٠: ، ومسلم رقم٢٤٧٤: البخاري رقم: أخرجه  
  

أَخذَ ِبيِدي رسولُ اِهللا : ، قَالَرضي اهللا عنه عن رجٍل ِمن أَهِل الباِديِة -٨٧
  :ا علَّمه اُهللا تبارك وتعالَى، وقَالَ، فَجعلَ يعلِّمِني ِممصلى اهللا عليه وسلم

  »ها ِمنرياُهللا خ طَاكلَّ، ِإلَّا أَعجو زقَاَء اِهللا عئًا اتيش عدت لَن كِإن«.  
  ).٧٩-٥/٧٨(اإلمام أمحد : أخرجه  

" اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني"يف /  وصححه الشيخ مقبل •
  .الطبعة اجلديدة لدار اآلثار، )٦١)(١/٦٣(
  



، أَنَّ هِذِه اآليةَ الَِّتي ِفي رضي اهللا عنهما عن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن العاِص -٨٨
ِفي : ، قَالَ M�L�K�Q�P�O�N� z}�: القُرآِن
ـِرا، وِح! يا أَيها النِبي: التوراِة شبما، واِهدش اكلنسا أَرِإن ،نييا ِلُألمزر

املُتوكِّلَ، لَيس ِبفَظٍّ، ولَا غَِليٍظ، ولَا  سميتك سوِلي،ورأَنت عبِدي، 
 لَنو ،فَحصيفُو، وعي لَِكنئَِة، ويئَةَ ِبالسيالس فَعدلَا ياِق، وواٍب ِباَألسخس

فَيفْتح .  ِإلَه ِإلَّا اُهللالَا:  اِمللَّةَ العوجاَء؛ ِبأَنْ يقُولُوايقِْبضه اُهللا حتى يِقيم ِبِه
  .ِبها أَعينا عميا، وآذَانا صما، وقُلُوبا غُلْفًا

  .٤٥٥٨: رقم" تفسري سورة الفتح"البخاري يف : أخرجه  
  

ا مات عبد اِهللا بن لَم: أَنه قَالَ عن عمر بِن اخلَطَّاِب رضي اهللا عنه، -٨٩
أُبي بِن سلُولَ، دِعي لَه رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ ِليصلِّي علَيِه، 

يا رسولَ : تفَلَما قَام رسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، وثَبت ِإلَيِه، فَقُل
أُعدد : قَالَ! لَ يوم كَذَا، كَذَا وكَذَا؟أَتصلِّي علَى ابِن أُبي؛ وقَد قَا! اِهللا

لَهِه قَولَيقَالَ. عولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم وسر مسبا «: فَتي ينع رأَخ
رمِه، قَالَ»!علَيع تا أَكْثَري«: ، فَلَمي ِإنأَن لَمأَع لَو ،ترتفَاخ ،تريخ 

ع تاِإنْ ِزدهلَيع تلَِزد ،لَه فَرغي ،ِعنيبولُ : ، قَالَ»لَى السسِه رلَيلَّى عفَص
اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُم انصـرف، فَلَم يمكُثْ ِإلَّا يِسريا حتى 

 اِن ِمنتلَِت اآليزاَءةَ"نرب:" �{�«ª�©�¨�§�¦¥�¤�£�¢�¡��



®�¬������³�²�±�°�¯�z ، َقَال : ِمن دعب تِجبفَع
لَمأَع ولُهسراُهللا ووِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وسلَى رأَِتي عرج.  

  .٤٣٩٤: رقم احلديث" تفسري سورة التوبة"يف / البخاري : أخرجه  
 

 ن أُبي لَما مات عبد اِهللا ب     :أَنه قَالَ  ،رضي اهللا عنه  عن عمر بِن اخلَطَّاِب      -٩٠
فَلَما ،   ِليصلِّي علَيهِ   ؛ لى اهللا عليه وسلم    دِعي لَه رسولُ اِهللا ص     ، سلُولَ بِن

!  يا رسـولَ اهللاِ    : فَقُلت ، وثَبت ِإلَيهِ  ،لى اهللا عليه وسلم   قَام رسولُ اِهللا ص   
   يِن أُبلَى ابلِّي عصكَذَا    ؛أَت موقَالَ ي قَدو ،  ـِه    : قَالَ !؟كَذَا كَذَا ولَيع ددأُع 

لَهولُ اِهللا ص    .قَوسر مسبقَالَ لى اهللا عليه وسلم    فَتـا      « : وـي ينع ـرأَخ
رمهِ   ،»!علَيع تا أَكْثَرقَالَ ، فَلَم : » تريي خِإن، ترتـي     ، فَاخأَن لَمأَع لَو 

   ِعنيبلَى السع تفَ،ِإنْ ِزدغي لَه ا،رهلَيع تولُ :قَالَ، » لَِزدسِه رلَيلَّى عفَص 
 فَلَم يمكُثْ ِإلَّا يـِسريا حتـى   ،رفـ ثُم انص ، عليه وسلملى اهللا اِهللا ص 
��¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�}�: "بـراَءةَ " اآليتاِن ِمـن     نزلَِت

�³�²�±�°�¯�����®�¬�«ªz  ،َقَال:    ـدعب تِجبفَع 
 . أَعلَم واُهللا ورسولُه ،لى اهللا عليه وسلمِمن جرأَِتي علَى رسوِل اِهللا ص

 .٤٣٩٤:  رقم احلديث"تفسري سورة التوبة" يف /البخاري : أخرجه  

  
 



٩١- ننِ أُ عةَ بامٍد   سيرضي اهللا عنهما   ز،    ِبيلى اهللا عليه وسـلم    صأَنَّ الن 
   ِه ِإكَافلَيا عارِحم ِكبةٌ   ،)١(رِكيقَِطيفَةٌ فَد هتحةَ   ، تامأُس اَءهرو فدأَرو ، 

  دعس ودعي وهجِ       ورِن اخلَزِني احلَاِرِث بةَ ِفي بادبع نـِة     ، بقْعلَ وقَب ذَاكو 
عبـدِة  -ِرِكني  ـواملُش،   حتى مر ِبمجِلٍس ِفيِه أَخلَاطٌ ِمن املُسِلِمني       ،بدٍر

 اِهللا بـن    وِفي املَجِلِس عبـد   ،   ِفيِهم عبد اِهللا بن أُبي     ، واليهودِ -اَألوثَاِن
 خمر عبد اِهللا بن أُبي أَنفَـه        ، املَجِلس عجاجةُ الدابةِ    فَلَما غَِشيتِ  ،رواحةَ
صـلى اهللا عليـه    النِبي  فَسلَّم علَيِهم.)٢( لَا تغبروا علَينا  : ثُم قَالَ  ،ِبِرداِئِه
 فَقَالَ عبد   ، القُرآنَ  وقَرأَ علَيِهم  ،اهم ِإلَى اهللاِ  فَدع،   فَنزلَ ،ثُم وقَف ،  وسلم

  يأُب نءُ : اِهللا با املَرهذَا    !أَيه ِمن نسـا      ، لَا أَحققُولُ حا تفَلَـا   ، ِإنْ كَانَ م 
 فَاقْـصص   ، فَمن جاَءك ِمنـا    ،)٣( وارِجع ِإلَى رحِلك   ،تؤِذنا ِفي مجاِلِسنا  

 . فَِإنا نِحب ذَِلـك    ، اغْشنا ِفي مجاِلِسنا   : فَقَالَ عبد اِهللا بن رواحةَ     .علَيِه
 حتـى همـوا أَنْ      ، واليهـود  ،ِركُونَـ واملُـش  ، فَاستب املُسِلمونَ  :قَالَ

 ثُـم رِكـب     ،م يخفِّضه صلى اهللا عليه وسلم    النِبي    فَلَم يزلِ  ،)٤(يتواثَبوا
هتابةَ      ،دادبِن عِد بعلَى سلَ عخى دتفَقَالَ ، ح :  دعس ا     ! أَيِإلَى م عمست أَلَم 

 اعـف   : قَالَ . كَذَا وكَذَا  : قَالَ ؟-يِريد عبد اِهللا بن أُبي    -قَالَ أَبو حباٍب    
  ولَقَـدِ  ، لَقَد أَعطَاك اُهللا الَِّذي أَعطَاك      فَواهللاِ ، واصفَح ،عنه يا رسولَ اهللاِ   

                                                 
 .ب�GCل� الZKْ,ج ل�a,س) ١(
  .Df? A,وا ��CD� [��ر ال],اب: أي) ٢(
  .إل	 بD]_: أي) ٣(
  .2f5 ب�\hM ��	 ب�W: أي) ٤(



 فَلَما رد اُهللا    ، فَيعصبوه ِبالِعصابةِ  ، أَنْ يتوجوه  )١(اصطَلَح أَهلُ هِذِه البحيرةِ   
   طَاكَهالَِّذي أَع ِباحلَق ذَِلك،  ِبذَِلك ِرقش ،     تأَيا رلَ ِبِه مفَع فَـا   فَ . فَذَِلكع

 ِبيالن هنصلى اهللا عليه وسلمع. 
  .١٧٩٨: ، ومسلم رقم٥٨٩٩: البخاري رقم: أخرجه  
  

وكَانَ أَحد الثَّلَاثَـِة الَّـِذين ِتيـب        - رضي اهللا عنه  عن كَعِب بِن ماِلٍك      -٩٢
ِهملَيع-        ِبيو النجهِف يراَألش نب بكَانَ كَعصلى اهللا عليه وسلم    و  ،رحيو ض

 وأَهلُهـا   ، ِحني قَِدم املَِدينةَ   صلى اهللا عليه وسلم    وكَانَ النِبي    ،علَيِه كُفَّار قُريشٍ  
 وكَـانوا   ، واليهـود  ،يعبدونَ اَألوثَانَ  ِركُونَـ واملُش ، املُسِلمونَ : ِمنهم ،أَخلَاطٌ

   ِبيذُونَ النؤصلى اهللا عليه وسلم   ي أَصوهابرِ       ،حبِبالـص هِبيلَّ نجو زاُهللا ع رفَأَم ، 
ــِو ــزلَ اُهللا،والعفْ أَن ــيِهم »�¬�®����¯�}� : فَِف

�º�¹�¸�¶�µ���´�³�²�±�°

���Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½¼�»z] آل
 …] ١٨٦: عمران
 .٣٠٠٠: أبو داود رقم: أخرجه  

، ٣٠٠٠:  رقـم  "صحيح سنن أيب داود   " يف   /وصححه الشيخ األلباين     •
 .مكتبة املعارف: طبعة

                                                 
  .ال���C5: أي) ١(



 عنـد   "الصحيح املسند من أسباب الرتول    " يف   /وذكره الشيخ مقبل     •
 .هذه اآلية

 
٩٣- نةَ   أَ عريرقَالَ ،  رضي اهللا عنه  ِبي ه ها   :أَنمنيـولُ اِهللا    بسـ ر لى اهللا ص

 فَـصمت   ، فَآذَاه ، وقَع رجلٌ ِبأَِبي بكْرٍ    ،ومعه أَصحابه   جاِلس عليه وسلم 
 ، ثُـم آذَاه الثَّاِلثَـةَ     ، فَصمت عنه أَبو بكْرٍ    ، ثُم آذَاه الثَّاِنيةَ   ،عنه أَبو بكْرٍ  

صتكْرٍ   ـفَانو بأَب هِمن ولُ اِهللا     فَقَا ،رسر ؛ لى اهللا عليه وسلم  صم رصتان ِحني
 فَقَالَ رسـولُ اِهللا     !؟ أَوجدت علَي يا رسولَ اهللاِ     : فَقَالَ أَبو بكْرٍ   ،أَبو بكْرٍ 

 :لى اهللا عليه وسلمص

  »ا قَالَ لَكِبم هكَذِّباِء يمالس ِمن لَكلَ مزن،ترصتا انفَلَم ،و  قَع
  .» ِإذْ وقَع الشيطَانُ؛ فَلَم أَكُن ِلأَجِلس،الشيطَانُ
 "شرح السنة"، والبغوي يف ٤٨٩٧ و٤٨٩٦: أبو داود رقم: أخرجه  

)١٣/١٦٣.( 

، ويف  ٢٣٧٦:  رقم "السلسلة الصحيحة " يف   / الشيخ األلباين    وحسنه •
 .مكتبة املعارف: ، طبعة٤٨٩٧ و٤٨٩٦:  رقم"صحيح أيب داود"

 
 
 :، بلفظ٣٩٤٢:  رقم"السلسلة الصحيحة"انظر  -٩٤

  ِإذَا ظَننتم، فَلَا تحقِّقُوا،  •   «



 ،وِإذَا حسدتم، فَلَا تبغوا •

 وِإذَا تطَيرتم، فَامضوا، وعلَى اِهللا توكَّلُوا، •

 .»وِإذَا وزنتم، فَأَرِجحوا •

 
٩٥-   ناِئِلعنِ وٍر    بجقَالَ،  رضي اهللا عنه   ح:      ِبـيالن دِعن تـ كُن لى اهللا  ص

 فَدعا وِلـي    : قَالَ ،)١(ةُ ِفي عنِقِه النسع   ، ِإذْ ِجيَء ِبرجٍل قَاِتلٍ    ،عليه وسلم 
 . لَـا  : قَـالَ  .»؟أَفَتأْخذُ الديةَ « : قَالَ . لَا : قَالَ .»؟أَتعفُو« : فَقَالَ ،املَقْتوِل
 : قَـالَ  ، فَلَمـا ولَّـى    .»اذْهب ِبهِ « : قَالَ . نعم : قَالَ .»؟أَفَتقْتلُ« :قَالَ
 .»؟أَفَتقْتـلُ « : قَالَ . لَا : قَالَ .»؟ الديةَ أَفَتأْخذُ« : قَالَ . لَا : قَالَ .»؟أَتعفُو«

أَما ِإنـك ِإنْ    « : قَالَ ،فَلَما كَانَ ِفي الراِبعةِ   . »اذْهب ِبهِ « : قَالَ . نعم :قَالَ
 هنع تفَووُء ِبِإثِْمهِ  ،عباِحِبهِ  ، يِإثِْم صقَالَ .» و :  هنفَا عقَالَ ، فَع :    ـهتأَيا رفَأَن 
 .يجر النسعةَ

 .٤٤٩٩: أبو داود رقم: أخرجه  

، ٤٤٩٩:  رقـم  "صحيح سنن أيب داود   " يف   /وصححه الشيخ األلباين     •
 .مكتبة املعارف: طبعة

 .١٦٨٠: وأَصلُه يف صحيح مسلم رقم •

                                                 
 .��]<S�j �,ب3ط �� ر) ١(



 عنـد ابـن ماجـه،       ضي اهللا عنـه   ر أنس بن مالك     وجاء من حديث   •
 "الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني    " يف   /والنسائي، وصححه الشيخ مقبل     

)١/٤٠.( 

  
 
صلى اهللا  أَنَّ رسولَ اِهللا    ،  رضي اهللا عنه   عن عبِد اِهللا بِن عمِرو بِن العاصِ       -٩٦

 : قَالَعليه وسلم
  »كُمنيا بِفيم ودافُّوا احلُدعفَ،ت دح ِني ِمنلَغا بم،بجو فَقَد «.  
العفو عن احلدود ما مل تبلغ ": ، باب٤٣٧٦: أبو داود رقم: أخرجه  

 ."السلطان

، ٤٣٧٦ : رقـم  "صحيح سنن أيب داود   " يف   /وصححه الشيخ األلباين     •
 .مكتبة املعارف: طبعة

 
 
 

٩٧- نةَ   أَ عريررضي اهللا عنه  ِبي ه  ،   ِبيِن النقَـالَ   لى اهللا عليه وسلم   صع هأَن :  
 ، اِإلميانُ يمانٍ  . وأَلين قُلُوبا  ، هم أَرق أَفِْئدةً   ،أَتاكُم أَهلُ اليمنِ  «     

 .»الِفقْه يماٍن، وواِحلكْمةُ يماِنيةٌ
  .٥٢: ، ومسلم رقم٤١٢٩-٤١٢٧: البخاري رقم: أخرجه  
  



 :قال أبو إبراهيم وفقه اهللا •

يحسن ِذكْر هذا احلديث يف باب الصلح، إذا كان الصلح بني (  
خِني، أو كان أحد املُتِنيماًيِنيمي ليكن قلبك رقيقاً: قُلْ له. اِصِمني.(  

  
  

  : قَـالَ  لى اهللا عليـه وسـلم     صعِن النِبي   ،  رضي اهللا عنها  عن عاِئشةَ    -٩٨
 .» اَأللَد اخلَِصم:ِإنَّ أَبغض الرجاِل ِإلَى اِهللا«  
 .٢٦٦٨: ، ومسلم رقم٢٣٢٥: البخاري رقم: جهأخر  

  
صـلى  سِمعت النِبي   : قَالَ،  رضي اهللا عنه   وهٍب اخلُزاِعي    عن حاِرثَةَ بنِ   -٩٩

 : يقُولُاهللا عليه وسلم

 لَو أَقْسم علَى ،)١( متضعٍف، كُلُّ ضِعيٍف؟أَلَا أُخِبركُم ِبأَهِل اجلَنِة«  
راِهللا لَأَبه. 

 .» مستكِْبٍر، جواٍظ،)٢( كُلُّ عتلٍّ؟أَلَا أُخِبركُم ِبأَهِل الناِر  

  .٢٨٥٣: ، ومسلم رقم٤٦٣٤: البخاري رقم: أخرجه  
  
 

ِحني قَِدم مع معاِويةَ      دخلنا علَى عبِد اِهللا بِن عمٍرو      :عن مسروٍق قَالَ   -١٠٠

                                                 
)١ (T�\[� :SM+ �D3اض0 ل[�.  
)٢ (S[� :_[a�5 ال�l ،ف�1 ،nD�].  



 لَـم يكُـن     : فَقَـالَ  ،لى اهللا عليه وسلم    فَذَكَر رسولَ اِهللا ص    ،ِإلَى الكُوفَةِ 
 :قال صلى اهللا عليه وسلم: وقَالَ. ولَا متفَحشا،فَاِحشا

  »ِركُميأَخ لُقًا،ِإنَّ ِمنخ كُمنسأَح «. 

  .٢١٦٥: ، ومسلم رقم٥٦٨٢: ي رقمالبخار: أخرجه  
  
  
 رأَيت رجلًا يصدر النـاس     :قَالَ،   رضي اهللا عنه   عن جاِبِر بِن سلَيمٍ    -١٠١

 هـذَا   : قَالُوا ؟ من هذَا  : قُلت ،)١( لَا يقُولُ شيئًا ِإلَّا صدروا عنه      ،عن رأِْيهِ 
 ،يك السلَام يـا رسـولَ اهللاِ       علَ : قُلت .لى اهللا عليه وسلم   صرسولُ اِهللا   

ـ      ؛ علَيك السلَام  :لَا تقُلْ « : قَالَ .مرتيِن  وتى، فَِإنَّ علَيك السلَام تِحيةُ املَ
 ،أَنا رسولُ اهللاِ  « : قَالَ ؟ أَنت رسولُ اهللاِ   : قُلت : قَالَ » السلَام علَيك  :قُلْ

   رض كابالَِّذي ِإذَا أَص، هتوع؛ فَد  كنع فَهةٍ     ، كَشـنس امع كابِإنْ أَصو ، 
هتوع؛فَد  ا لَكهتباءَ    ، أَنٍض قَفْرِبأَر تِإذَا كُنفَلَاةٍ  ، و أَو ،  كاِحلَتر لَّتفَض ، 
هتوع؛فَد  كلَيا عهدقَالَ .» ر : قُلت :  ِإلَي دهقَالَ . اع : » نبسا  لَا تـدأَح « 

ولَـا  « : قَـالَ  . ولَا شاةً  ، ولَا بِعريا  ، ولَا عبدا  ، فَما سببت بعده حرا    :قَالَ
 ، وأَنت منبِسطٌ ِإلَيِه وجهك    ، وأَنْ تكَلِّم أَخاك   ،تحِقرنَّ شيئًا ِمن املَعروفِ   

 فَِإنْ أَبيت فَـِإلَى     ،ارك ِإلَى ِنصِف الساقِ    وارفَع ِإز  ،ِإنَّ ذَِلك ِمن املَعروفِ   
 وِإنَّ اَهللا لَـا يِحـب       ، فَِإنها ِمن املَِخيلَةِ   ؛ وِإياك وِإسبالَ اِإلزارِ   ،الكَعبيِن

                                                 
)١ (�C�5 :>93aل�H5 �� ،>ل �D�Do�.  



 ؛لَم ِفيِه فَلَا تعيره ِبما تع، وعيرك ِبما يعلَم ِفيك، امرؤ شتمك   وِإنِ ،املَِخيلَةَ
 .»فَِإنما وبالُ ذَِلك علَيِه

 .اإلمام أبو داود، واإلمام الترمذي: أخرجه  

 .١١٠٩:  رقم"السلسلة الصحيحة" يف /وصححه الشيخ األلباين  •

 "الصحيح املسند مما ليس يف الـصحيحني      " يف   /وصححه الشيخ مقبل     •
)١٤٥-١/١٤٤.( 

 
  
 

١٠٢- نةَ   أَ عريرقال صـلى اهللا عليـه وسـلم       : قَالَ ،رضي اهللا عنه  ِبي ه:  
  »  ى ِمنلَامقَةٌ   كُلُّ سدِه صلَياِس عـ      ، الن  ؛شمس كُلَّ يوٍم تطْلُع ِفيِه ال

 أَو  ، فَيحِملُ علَيهـا   ، ويِعني الرجلَ علَى دابِتهِ    ، صدقَةٌ ،يعِدلُ بين اِلاثْنينِ  
  هاعتا مهلَيع فَعرقَةٌ ،يدةُ  ، صبةُ الطَّيالكَِلمقَةٌ ، ودا    ، صطُوهخٍة يطْوكُلُّ خو 

  .» صدقَةٌ، ويِميطُ اَألذَى عِن الطَِّريِق، صدقَةٌ،ِإلَى الصلَاِة
  .١٠٠٩: ، ومسلم رقم٢٨٢٧: البخاري رقم: أخرجه  
  
  



١٠٣- أيضاً   و هنقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم        :قَـالَ  ،رضي اهللا عنه  ع:  
ـ  م فَ ،ٍلمعا بِ هغلُبا ي م فَ ،ةَلَِزن املَ  اهللاِ دن عِ ه لَ ونُكُي لَ لَج الر نَِّإ«   ا يالُز 

يبِلتيِبه مكْا يرهح تى يلِّبغِإه يااه«. 
 .أبو يعلى، وابن حبان: أخرجه  

رقـم   "صـحيح الترغيـب والترهيـب     " يف   /وقال الشيخ األلباين     •
)٣٤٠٨:( 

  )صحيح حسن.(  
  
 

١٠٤- نالِ  أَ عِن مِس برضي اهللا عنه   ٍكن،    ِبيِن النقَالَصلى اهللا عليه وسلمع :  
ِإذَا أَحـب قَومـا     تعالَى   وِإنَّ اَهللا    ، اجلَزاِء مع ِعظَِم البلَاءِ    ِعظَمِإنَّ  «  
ملَاهتاب،ِضير نفَم ،ضالر ِخطَى، فَلَهس نمطُ، وخالس فَلَه «. 

 .الترمذي، وابن ماجه: أخرجه  

:  رقـم  "صحيح الترغيـب والترهيـب    " يف   /وحسنه الشيخ األلباين     •
٣٤٠٧. 

  
  
 عليـه   لى اهللا صأَنَّ رجلًا قَالَ ِللنِبي      ،رضي اهللا عنه  عن أَِبي هريرةَ     -١٠٥
 : قَالَ.أَوِصِني: وسلم



  »بضغا.»لَا تارِمر ددقَالَ. فَر : »بضغلَا ت«. 

  .٥٧٦٥: البخاري رقم: أخرجه  
 

لى اهللا صقَالَ رجلٌ ِلرسوِل اِهللا  :، قَالَرضي اهللا عنهعن أَِبي الدرداَء  -١٠٦
ـ لَِّني علَى عمٍل يدِخلُِني اجلَنةَ؟ قَالَ رسولُ اِهللا         د: عليه وسلم  لى اهللا  ص
 .»لَا تغضب، ولَك اجلَنةَ«: عليه وسلم

 .الطرباين: أخرجه  

 ):٢٧٤٩( رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف / لباين قال الشيخ األ •

 ).صحيح لغريه(  

 .٧٣٧٤:  رقم"صحيح اجلامع"وصححه يف  •

  
 
١٠٧-     رمِن عِن ابولَ اِهللا      ،رضي اهللا عنهما  عسأَلَ رس هّلى اهللا عليـه    صأَن
  .»لَا تغضب«: ما يباِعدِني عن غَضِب اِهللا؟ قَالَ: وسلم
 .أمحد، وابن حبان: رواه  

:  رقـم  "صحيح الترغيـب والترهيـب    " يف   /وحسنه الشيخ األلباين     •
٢٧٤٧.  
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دار احلـديث   : ، طبعـة  »مدارج الـسالكني  « يف   /قال ابن القيم     �

  ":مرتلة اخلُلُق: "، حتت عنوان)٢٦٤-٢/٢٦٠(
  : وجنايتهم عليه،ر مشهدا فيما يصيبه من أذى اخللقـ عشللعبد أحد(  
 وأن ما ،»القدر«وهو مشهد ،  /املشهد الذي ذكره الشيخ: أحدها  

 واملرض ، فرياه كالتأذي باحلر والربد، وقضائه وقدره،مبشيئة اهللا: جرى عليه
 فما ، فإن الكل أوجبته مشيئة اهللا، وانقطاع األمطار، وهبوب الرياح،واألمل
 وإذا شهد . وامتنع وجوده، وما مل يشأ مل يكن، ووجب وجوده،ء اهللا كانشا
 وهو كاجلزع من ، فما للجزع منه وجه،وعلم أنه كائن ال حمالة،  استراح،هذا

  .احلر والربد واملرض واملوت
 ، وحسن عاقبته، ويشهد وجوبه، فيشهده،»الصرب«مشهد : املشهد الثاين  
 وخيلصه من ندامة املقابلة ،رورـ الغبطة والس وما يترتب عليه من،أهله وجزاء

 وعلم أنه إن مل يصرب ، فما انتقم أحد لنفسه قط إال أعقبه ذلك ندامة،واالنتقام
  .-وهو مذموم- على أكرب منه  صرب اضطراراً-وهو حممود- على هذا اختياراً
،  فإنه مىت شهد ذلك؛» واحللم، والصفح،العفو«مشهد  :املشهد الثالث  
ما زاد اهللا « فإنه ؛ يف بصريتهىمل يعدل عنه إال لعش:  وعزته، وحالوته،وفضله
 بالتجربة مِلوع، صلى اهللا عليه وسلم كما صح عن النيب )١(» بعفو إال عزاًعبداً

  . وما انتقم أحد لنفسه إال ذل،والوجود

                                                 
 .٦٩: �h�K ر�h: أخ,1<) ١(



 ،والطمأنينة والسكينة، من احلالوة: هذا ويف الصفح والعفو واحللم  
ما ليس شيء منه يف :  وعزها ورفعتها عن تشفيها باالنتقام،وشرف النفس
  .املقابلة واالنتقام

 وهذا ، وهو فوق مشهد العفو والصفح،»الرضى«مشهد : املشهد الرابع  
 فإذا ، سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام هللا،يكون إال للنفوس املطمئنة ال

 وهذا .ضيت مبا ناهلا يف اهللار:  وحمبته، ويف مرضاته،كان ما أصيب به يف اهللا
 ومىت تسخط ،شأن كل حمب صادق يرضى مبا يناله يف رضى حمبوبه من املكاره

 ، والواقع شاهد بذلك، على كذبه يف حمبته كان ذلك دليالً، وتشكى منه،به
  : واحملب الصادق كما قيل

  من أجلك جعلت خدي أرضا
  حىت ترضى للشامت واحلسود              

 فليس ؛ وليتأخر، فليرتل عن درجة احملبة، يصيبه يف سبيل حمبوبهومن مل يرض مبا
  .من ذا الشأن

  أن يقابل: وهو، وهو أرفع مما قبله»اإلحسان«مشهد : املشهد اخلامس  
 ويهون هذا ، فيحسن إليه كلما أساء هو إليه، باإلحسان،يء إليهـإساءة املس

 ، وحماها من صحيفته،حسناته وأنه قد أهدى إليه ، بأنه قد ربح عليههلمعليه ِع
 مبا ال ، وحتسن إليه، فينبغي لك أن تشكره.وأثبتها يف صحيفة من أساء إليه
  .نسبة له إىل ما أحسن به إليك

 وهذا املسكني قد ، اقتضاء اهلبة الثواب:هنا ينفع استحضار مسألةاوه  
  وتأمن، لتثبت اهلبة؛ فأثبه عليها، فإن كنت من أهل الكرم،وهبك حسناته



 وأهل ، ويف هذا حكايات معروفة عن أرباب املكارم،رجوع الواهب فيها
  .العزائم
 فإن كان هذا ، اجلزاء من جنس العمل:علمك بأن: ويهونه عليك أيضاً  

 ، مع حاجتك، وأحسنت إليه، عفوت عنه،عملك يف إساءة املخلوق إليك
ين بك يف  فهكذا يفعل احملسن القادر العزيز الغ؛كلِّ وذُ، وفقرك،وضعفك
 وشاهده يف ، فهذا البد منه، يقابلها مبا قابلت به إساءة عبده إليك،إساءتك

  .السنة من وجوه كثرية ملن تأملها
  ملن وهذا مشهد شريف جداً»السالمة وبرد القلب«مشهد : املشهد السادس

 وطلب ، أن ال يشتغل قلبه وسره مبا ناله من األذى: وهو،عرفه وذاق حالوته
 ويرى أن سالمته ، بل يفرغ قلبه من ذلك، وشفاء نفسه، درك ثأرهالوصول إىل

 فإن القلب ؛ وأعون على مصاحله، وألذ وأطيب، أنفع له، وخلوه منه،وبرده
 ، فيكون بذلك مغبوناً، وخري له منه، فاته ما هو أهم عنده،إذا اشتغل بشيء

 القلب  فأين سالمة.رفات السفيهـ ويرى أنه من تص،والرشيد ال يرضى بذلك
  .؟ وإعمال الفكر يف إدراك االنتقام، والوساوس،من امتالئه بالغل

أمن ما ،  فإنه إذا ترك املقابلة واالنتقام؛»األمن«مشهد : املشهد السابع  
 ، فإن ذلك يزرع العداوة؛ واقعه اخلوف وال بد، وإذا انتقم،هو شر من ذلك

 ،أردى عدوه الكبري فكم من حقري ، ولو كان حقرياً،والعاقل ال يأمن عدوه
عفوه   والبد أن، أو زيادا، من تولد العداوةنِمأَ،  ومل يقابل،فإذا غفر ومل ينتقم

 . بعكس االنتقام، ويكف من جزعه،ر عنه شوكة عدوهـوحلمه وصفحه يكس
  .والواقع شاهد بذلك أيضاً



  أن يشهد تولد أذى الناس له من:وهو ،»اجلهاد«مشهد : املشهد الثامن  
 ، وإقامة دين اهللا، ويهم عن املنكر، وأمرهم باملعروف، يف سبيل اهللاجهاده

 ، وماله،قد اشترى اهللا منه نفسه: وصاحب هذا املقام  . وإعالء كلماته
 ؛ فليسلم هو السلعة، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن. بأعظم الثمن،وعرضه

كان قد رضي  إن ، وال شيء له قبله، فال حق له على من آذاه.ليستحق مثنها
  . فإنه قد وجب أجره على اهللا؛بعقد هذا التبايع

من سكىن  ص وهلذا منع النيب ؛ي وإمجاع الصحابة ،وهذا ثابت بالنص  
 ، وال ماله الذي أخذه الكفار، على أحد منهم دارهدر ومل ي-أعزها اهللا-مكة 

 تضمني أهل  علىايق د وملا عزم الص.ومل يضمنهم دية من قتلوه يف سبيل اهللا
 مبشهد ا قال له عمر بن اخلطاب ، وأمواهلم،الردة ما أتلفوه من نفوس املسلمني

 وال دية ، وأجورها على اهللا،تلك دماء وأموال ذهبت يف اهللا«: يمن الصحابة 
  . ووافقه عليه الصديق، فأصفق الصحابة على قول عمر»لشهيد
 كما قال لقمان ؛نتقامحرم اهللا عليه اال، فمن قام هللا حىت أوذي يف اهللا  
 m¹� º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä: البنه
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     : وذلك من وجوه،»النعمة«مشهد : املشهد التاسع  
 ومل جيعله ، يترقب النصراهللا عليه يف أن جعله مظلوماً أن يشهد نعمة: أحدها
 -بد من إحدامهاوال- فلو خري العاقل بني احلالتني . يترقب املقت واألخذظاملاً

  .الختار أن يكون مظلوماً
 فإنه ما أصاب ؛أن يشهد نعمة اهللا يف التكفري بذلك من خطاياه: ومنها  



 فذلك يف احلقيقة . إال كفر اهللا به من خطاياه، وال أذى، وال غم،املؤمن هم
 ومن رضي أن يلقى اهللا بأدوائه ، يستخرج به منه داء اخلطايا والذنوب،دواء

 .فهو مغبون سفيه،  ومل يداوه يف الدنيا بدواء يوجب له الشفاء،مهكلها وأسقا
ىل مرارة  إ فال تنظر،فأذى اخللق لك كالدواء الكريه من الطبيب املشفق عليك

  وانظر إىل شفقة الطبيب الذي ركبه، ومن كان على يديه،الدواء وكراهته
  .رتهـ وبعثه إليك على يدي من نفعك مبض،لك

 فإنه ما من ؛ون تلك البلية أهون وأسهل من غريهاأن يشهد ك: ومنها  
 ، فإن مل يكن فوقها حمنة يف البدن واملال،رمحمنة إال وفوقها ما هو أقوى منها وأَ

 وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين ، وتوحيده، وإسالمه،فلينظر إىل سالمة دينه
  . واملصيبة احلقيقية مصيبة الدين، وأا يف احلقيقة نعمة،فهينة
 أنه يتمىن : ويف بعض اآلثار.توفية أجرها وثواا يوم الفقر والفاقة: ومنها  

 ملا يرون من ثواب ،أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض باملقاريض
  .أهل البالء

ل الناس من احلقوق يف بهذا وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة مبا له ِق  
 وال يبطله ، ليوم الفقر والفاقةيعد هذا ذخراً فالعاقل ، والعرض، والنفس،املال

  .باالنتقام الذي ال جيدي عليه شيئاً
 فإن ؛ وهو مشهد شريف لطيف جداً،»األسوة«مشهد : املشهد العاشر  
 وخاصته ، وأوليائه، وأنبيائه،اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل اهللا العاقل

ذى الناس إليهم أسرع من السيل  وأ، بالناس فإم أشد اخللق امتحاناً؛من خلقه
 ص وشأن نبينا . ويكفي تدبر قصص األنبياء عليهم السالم مع أممهم،يف احلدور



 ،نبذَّكَتلَ:  وقد قال له ورقة بن نوفل،وأذى أعدائه له مبا مل يؤذه من قبله
لَوتخرجنلَ وتذَؤيوقال له.ن  :مأَاَءا ج حِلثِْم ِبدئْا ِج ملَّ ِإِه ِبتوِدا عوهذا .ي 

  .لى اهللا عليه وسلمص  كما كان يف مورثهم،مستمر يف ورثته
:  وخواص عباده،أفال يرضى العبد أن يكون له أسوة خبيار خلق اهللا  

  ؟األمثل فاألمثل
 وقد . وأذى اجلهال هلم،ومن أحب معرفة ذلك فليقف على حمن العلماء  

  .»حمن العلماء«اه  مسالرب كتاباً صنف يف ذلك ابن عبد
 ، وأرفعها، وهو أجل املشاهد،»التوحيد«مشهد : رـاملشهد احلادي عش  
 والتقرب ، وإيثار مرضاته، ومعاملته، واإلخالص له،امتأل قلبه مبحبة اهللا فإذا
 ، واشتاق إىل لقائه، وسكن إليه، واطمأن إليه، واإلنس به، وقرة العني به،إليه

 ، وبأقضيته، ورضي به،يث فوض إليه أموره كلها حب، دون من سواهواختذه ولياً
 فإنه ال ؛ عن كل ما سواه، والتوكل عليه، وذكره، ورجائه،وخوفه، وفىن حببه

 فضال عن أن يشتغل قلبه ،يف قلبه متسع لشهود أذى الناس له ألبتة يبقى
 فهذا ال يكون إال من قلب ليس فيه ما .وفكره وسره بتطلب االنتقام واملقابلة

 فإذا رأى أي طعام ، فهو قلب جائع غري شبعان، ويعوضه منه،ه عن ذلكيغني
 وأما من امتأل قلبه بأعلى األغذية ، وانبعثت إليه دواعيه، هفت إليه نوازعه،رآه

 واهللا ذو ، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء. فإنه ال يلتفت إىل ما دوا،وأشرفها
  .انتهى كالمه رمحه اهللا)الفضل العظيم
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على من أرسله اهللا رمحة 

وأشهد أن ال إله إلَّا اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً للعاملني، 
  .عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

  :أما بعد  
فإن فوائد التسامح، والعفو، والصفح، وكظم الغيظ، كثيـرة،   
نتصار على النفس والشيطان، وتصير العدو إىل صديق محيم؛ اال: منها

  :ـكما قال 
  �m�j���� � � � � �i�h�g�f�e���� � � �d�c�b��a�`
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l.  
ومنها أيضاً أا تشجع املخطئ على االعتذار، وترك اخلطأ،   

��Z�Y} :ىلوتكِسب مودة الناس، بل تنال حب اهللا قال اهللا تعا

[z.  
واعلم أخي القارئ أن اجلزاء من جنس العمل، وكما تدين   

  .تدان، ومن جتاوز عن خلق اهللا، جتاوز اهللا عنه
اللهم اهدنا ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إلَّا أنت،   

  .واصرف عنا سيئها، ال يصرف عنا سيئها إلَّا أنت



  .ه وصحبه أمجعنيوصلى اهللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آل  
  

  
 
 
 
  

  /أبو إبراهيم
    الوصايب  العبديلب حممد بن عبد الوها
  مسجد السنة-احلديدة

 هـ٢٩/٥/١٤٢٨يف 


