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 قال هللا ت ا ى:

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )

 (     ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڱ

 [35-34]فصلت/
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 قألخـــالق

 : فضل ن خ ق  ل 

 . [4]القلم/(   ڱ ڱ ڱ ں ں)  :×قال هللا تعالى مثنياً على النبي  -1

ِي فنني »قنال:  ×عن أبي الدرداء رضي هللا عنه عنن النبني و -2 َء أََشقَن ننش َينيش َمنا من

يشزَ  لي المن نن الخي سش نش حي  .(1)أخرجه أبو داود والترمذي«. قن انن من

كيمش : »×عن عمرو بن يعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول هللا و -3 بنري أاَل أيخش

ن ني  ؟اللنساً يَوَم َمـجش بنأََحب نكيمش إلَيَّ َوأَقشَربنكيمش من يَاَمةن تَينن الفََسَكَت « قن قَومي، فَأََعادََها َمرَّ

: نَعَم يَا َرسينوَل الَاً، قَاَل أَوش َاَل ً »قَناَل:  هللا،قَومي ليقنا َسننيكيمش خي أخرجنه أحمند «. أَحش

 .(2)دب المفردوالبخاري في األ

  أكمننِ المنننمنين إيماننناً أحسننن،م خلقنناً، وينندرن المنننمن ب سننن خلقننه درجننة

الصننا م القننا م، وخيننار النننام أحاسننن،م أخالقنناً، وأفأننِ المنننمنين أحسننن،م 

هنننا كنان اكتسنناب األخنالق الفاضننلة خينراً مننن اكتسناب الننذهب خلقناً، ومنن 

 والفأة. 

النَّنامي »قنال:  ×ول هللا ـنـه أن رســـنـي هللا عنــــــرة رضــــي هريــن أبــع

ني َكَمعَ ــــــَمعَ  يَاري ــــــادن نةن َوالنذََّهبن، خن نن الفنأَّ يَاري  مش ـــنـهيـادن يَّنةن خن لن  هينـمش فنني الَجاهن

نيودٌ  فني اإلسشالمن  َواحي جي نـجَ إذَا فَقي،يوا، َواألَرش ، ـــنـنشـ،َ نَّدَةٌ، فََمنا تَعَناَرَ  من مي ََ ا ا شتَلَن

ََ نشـ،َ من َوَما تَنَاَكَر  تَلَ  .(3)متفق عليه«. ا اخش

 

 :ًأن خ ق ناس أخالقا 

                                                           

 (.2002(، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم )4799/أخرجه أبو داود برقم ) ص يح( 1)

(،  وأخرجه البخاري فني 751( انظر السلسلة الص ي ة رقم )6735م )/أخرجه أحمد برقص يح( 2)

 (.275األدب المفرد برقم )

 ( واللفظ له.2638(، ومسلم برقم )3336( و )3493، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



كتاب                                                                                      فقه القرآن والسنة في

 القاألخ
258 

أفأِ الطرق وأس،ل،ا وأيسرها للت لي باألخالق ال سنة هو االقتداء بنالنبي 

لقننه القننرآ × لقنناً، الننذي كننان خي طي َمنننش ييننـعن، وكننان أحسننن النننام َخلقنناً وخي

ن ظلمنه، ويصنِ َمننش قطعنه، وي سنن إلنى منن أسناء إلينه،  َحَرَمه، ويعفو عمَّ

وهذه أصول األخالق، فعلينا االقتداء به فني سنا ر أحوالنه، إال منا خصنه هللا 

به، فذلك خاص به ال يشاركه فيه غيره كنالنبوة، والنوحي، ونكناح أكثنر منن 

وجات، وحرمة نكاح نسا ه بعده، وحرمة األكِ منن الصندقة، وعندم أربع ز

 إرَه ون و ذلك مما هو معلوم. 

  وتخل ننق ب،ننا،  ×أوردت فنني هننذا البنناب أهننم األخننالق التنني دعننا إلي،ننا النبنني

ِ التي كان يت لى ب،ا؛ لتكون قدوة لكنِ مسنلم يت لنى ب،نا، ويتجمنِ يوالشما

ن نفسه على اكتساب،ا.   ب،ا، وييوط ن

( جئی ی ي ي  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)  قال هللا سب انه: -1

 . [21]األحزاب/

 . [199 ]األعرا / (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)  تعالى:هللا قال و -2

  ن خ خل  ق نبي×: 

 . [4]القلم/ (   ڱ ڱ ڱ ں ں)  قال هللا تعالى: -1

وال  فاحشناً، ×عن عبدهللا بنن عمنرو رضني هللا عن،منا قنال: لنم يكنن النبني و -2

شاً، وكان يقول:  تف  ن ً »مي القا َسنَكيمش أَخش كيمش أَحش يَارن نش خن  .  (1)متفق عليه «.إنَّ من

تي النَّبنيَّ و -3 ،  ×عن أنس رضي هللا عنه قال: َخدَمش َ ننيَن فََما قَناَل لنني: أي   َر سن َعشش

 .(2)َصنَعشَت. متفق عليه اَل ال أَ َصنَعشَت، وَ  لنـمَ َوال 

   كرم× : 

َِ النَّبني  عن جاب -1 ا سينلن ءَ  ×ر رضي هللا عنه قال: َمن قَنُّ  فَقَناَل: ال.  َعننش َينيش

                                                           

 (.2321( واللفظ له، ومسلم برقم )3559، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 (.2309( واللفظ له، ومسلم برقم )6038البخاري برقم ) ، أخرجهمت   علي ( 2)
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 .(1)متفق عليه

،  ×هللا عن ابن عبام رضني هللا عن،منا قنال: َكناَن َرسينولي و -2 َودَ النَّنامن أَجشن

قَاهي فني ، َوَكاَن يَلش ِي ي بشرن قَاهي جن َن يَلش يش َودي َما يَكيوني فني َرَمَأاَن حن ِ ن  َوَكاَن أَجش كين

سيهي  نش َرَمَأاَن فَييدَارن لََة من َن الر ن هللا قيرآَن فَلََرسيولي اللَيش َودي بننالَخيشرن منن  يشنـ ن أَجشن

. متفق عليه َسلَةن رش  .(2)المي

َِ َرسينولي و -3 نالمن َينيشلاً إ ×هللا عن أنس رضي هللا عنه قنال: َمنا سينلن  الَّ َعلَنى اإلسش

ٌِ فَ  َطاهي، قَاَل: فََجاَءهي َرجي نهن فَقَناَل: يَنا أَعش ، فََرَجَع إلَى قَومن َطاهي َغنَماً بَيَن َجبَلَينن أَعش

ـوا فَإنَّ لنـمي قَومن أَسش  عش داً َ ـمَّ مي ي َعطاًء ال يـي  .(3)فَاقَةَ. أخرجه مسلمالَشى يَـخش طن

 ا   ــني× : 

ننَن  ×عننن أبنني سننعيد الخنندري رضنني هللا عنننه قننال: َكنناَن النَّبننني   أََينندَّ َحيَنناًء من

َرهيهي َعَرفش العَ  َها، فَإذَا َرأَى َييشلاً يَكش دشرن . متفق عليهذشَراءن فني خن هن ،ن نَاهي فني َوجش
(4). 

    توقض× : 

عشتي النَّبنننيَّ  -1 : يَننـقَ  ×عننن عمننر بننن الخطنناب رضنني هللا عنننه قننال: َسننمن ال »ولي

َرتن النََّصاَرى ابشنَن َمرش  نني َكَما أَطش وش ري نيَنـمَ تيطش ندي ، فَإنََّمنا أَنَنا َعبش هللا ديهي، فَقيولينوا: َعبش

هي َوَرسيو  .(5)أخرجه البخاري«. لـي

نَرأَةً َكناَن فنني َعقش و -2 ٌء، فَقَالَنتش يَنا َرسينوَل لننـ،َ عن أنس رضي هللا عننه أَنَّ امش ا َينيش

، َحتَّنى »: إنَّ لني إلَينَك َحاَجنةً، فَقَناَل: هللا نلشتن نَككن ين ي أَيَّ الس ن يَنا أيمَّ فينالَن انشظينرن

قن َحتَّى فََرَغتش بَـعش فََخال َمعََ،ا فني « تَـكن َي لَكن َحاجَ أَقشأن  نش َحاجَ  ضن الط ري ،َ من ا. تـن

                                                           

 (.2311( واللفظ له، ومسلم برقم )6034، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 (.2308( واللفظ له، ومسلم برقم )6، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 2)

 (.2312برقم ) أخرج  م لم( 3)

 (.2320( واللفظ له، ومسلم برقم )6102، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 (.3445برقم )  أخرج  ق ب اري( 5)
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 .(1)أخرجه مسلم

َراأَ أَوش »قنال:  ×عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبني و -3 ينتي إلَنى ذن لَنوش ديعن

َراٌأ أَوش كيَراأٌ  َي إلَيَّ ذن دن ، َولَوش أيهش  .(2)أخرجه البخاري«.  تي لَقَبنلش  كيَراأَ ألََجبشتي

   ش اعت×: 

، َوَكناَن  ×هللا عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: َكاَن َرسينولي  -1 َسنَن النَّنامن أَحش

يشنَنةن ذَاَت لَيشلَننَة، فَننانشَطلََق  ِي الَمدن نن َأ أَهش ، َولَقَندش فَننزن ننَجَع النَّننامن ، َوَكناَن أَيش نَودَ النَّننامن أَجش

، فَتَلَ  تن نوش َِ الصَّ عناً، َوقَندش َسبَقَ  ×هللا َرسينولي  هينـمش قَّاناٌم قنبَن نـمش َراجن ،  ،ي نوتن إلَنى الصَّ

َي َوهيَو لشـ َ َوهيَو َعلَى فََرَم ألبني طَ  يَ فني عينيقنهن السَّيش : يَـقي ةَ عيرش تيَراعيوا،  لَـمش »ولي

ي. متفنق  قَاَل: َوَكانَ « رٌ بَـ ش راً، أَوش إنَّهي لَ بَـ ش َوَجدشنَاهي »قَاَل: « تيَراعيوا لَـمش  فََرساً ييبطَّنأ

 .(3)عليه

ني نَلنوذي بنَرسينولن و -2 تينَا يَوَم بَدشَر َونَ ش ، ×هللا عن علي رضي هللا عنه قال: لَقَدش َرأَيش

ــنش أََيد ن النَّامن الَوهيَو أَقشَربينَا إلَى  ، َوَكاَن من ن  .(4)يَوَملنَذ بَأسـاً. أخرجه أحمدعَديو 

    رف×: 

هللا عنه أن أعرابياً بنال فني المسنجد، فثنار إلينه الننام عن أبي هريرة رضي  -1

يقينوا َعلَنى بَوش : »×ليقعنوا بنه، فقنال ل،نم رسنول هللا  رن نـهن دَعينوهي َوأَهش نننش  لن ذَنيوبناً من

نش َماَء، فَإنََّما  الً من عن َماَء، أَوش َسجش مش ثش بـي يَن، وَ  تـي نرن يَس ن نرينَ بشعَ تي  لَنـمش مي عَس ن متفنق « ثينوا مي

 .(5)عليه

وا : »×عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قنال النبني و -2  نري وا َوال تيعَس ن نري يَس ن

                                                           

 (.2326برقم ) أخرج  م لم( 1)

 (.2568برقم )  أخرج  ق ب اري( 2)

 ( واللفظ له.2307(، ومسلم برقم )2908، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 3)

 .( وقال أحمد ياكر: إسناده ص ي 654/ أخرجه أحمد برقم ) ص يح( 4)

 (.284( واللفظ له، ومسلم برقم )6128، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 5)
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نيوا وا َوَسك ن  .(1)متفق عليه«. َوال تينَف نري

َرفنينٌق هللا يَنا َعا نَشنةي إنَّ »قنال:  ×عن عا شة رضي هللا عن،ا أن رسول هللا و -3 

فشَق، وَ يـي ن  عش ب  الر ن ي َعلَ يـي فشقن َما الـطن عش  ى الر ن ي َعلَ يـي ، َوَما ال الى ـطن َن عش عينش ي يـي طن

َواهي ـلَ عَ   .(2)متفق عليه«.  ى َما سن

   ع و× : 

 . [ 13 /]الما دة (ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ) قال هللا تعالى: -1

ي نَر َرسينولي و -2 نَرينن إ ×هللا عن عا شة رضي هللا عن،ا قالت: َما خي أََخنذَ  الَّ بَنيَن أَمش

نـهي دَ النَّنامن من بشعَنيَكيننش إَشمناً، فَنإنش َكناَن إَشمناً َكناَن أَ  ـمش لَنا َمنا هينـمَ أَيشَسرَ  نتَقََم نش ، َوَمنا انش

ه، إ ×هللا َرسيولي  نَفشسن َمةي تَـ،َ أَنش تينش  الَّ لن رش ،َ  ٬َم فَيَنشتَقن هللا َك حي  .(3)ا. متفق عليهبـن

   رنمت× : 

نَننا النَّبننن -1 َوأيَماَمننةي بننشننتي أَبننني  ×ي  عننن أبنني قتننادة رضنني هللا عنننه قننال: َخننَرَل َعلَيش

 .(4)ا َرفََع َرفَعََ،ا. متفق عليهى، فَإذَا َرَكَع َوَضَع، َوإذَ ـالعَاصن َعلَى َعاتنقنهن فََصلَّ 

ال سنن بنن علني  ×ه قنال: قَبَّنِ رسنول هللا ـي هللا عنـرة رضـــعن أبي هريو -2

ن لي عشنرة منن اً، فقال األقرأ: إـــده األقرأ بن حابس التميمي جالســـوعن

 َحنـمي َمنش ال يَرش »ال: ــــــَم ق ×الولد ما قَبَّلت من،م أحداً، فنظر إليه رسول هللا 

 .(5)متفق عليه«. َحـمي ال ييرش 

ى أََحنديكيمش ـإذَا َصلَّن»قنال:  ×عن أبني هرينرة رضني هللا عننه أن رسنول هللا و -3 

خَ لنلنَّامن فَلش  َش فَإنَّ من يـي ، ـمي نشـ،ي ف ن ََ ي نعن ى أََحنديكيمش ـَكبنينَر، َوإذَا َصلَّنالَوالسَّنقنيَم، وَ  الأَّ

                                                           

 (.1734(، ومسلم برقم )6125، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 ( واللفظ له.2593(، ومسلم برقم )6927، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 2)

 (.2327ومسلم برقم )( واللفظ له، 3560، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 3)

 (.543( واللفظ له، ومسلم برقم )5996، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 (.2318( واللفظ له، ومسلم برقم )5997، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 5)
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يي  هن فَلش نَفشسن لش َما َياءَ لن ن  .(1)متفق عليه«. َطو 

، َجعَ  هيننـمش : »×ومننن رحمتننه بالخنندم قولننه  -4 ننَوانيكيمش ننإخش ، تَننـ ش هللا  ـمي لَـ،ي يكيمش نندن َت أَيش

و مي عن ـمَّ  هيـمش فَأَطش ـمَّ  هيـمش ا تَأشكيليوَن، َوأَلشبنسيومن ـمش بـيلن يَـغش َما  هيـمش تَلشبَسيوَن، َوال تيَكل نفيوا من ، ،ي

مي فَإنش َكلَّفش  ينيو هيـمش وتـي  .(2)متفق عليه«. هيـمش فَأَعن

 باألع قء: ×ومخ رنمت   -5

يٌّ يَنـ،ي عن أننس رضني هللا عننه قنال: َكناَن غينالٌم  ،  ×ديمي النَّبننيَّ يَنـخش ودن ََ فََمنرن

هن فَقَال وديهي، فَ يَـعي  ×فَأَتَاهي النَّبني   نشدَ َرأشسن فَنََظَر إلَنى أَبنينهن َوهينَو « لنـمش أَسش : »لَـهي قَعَدَ عن

نشدَهي فَقَاَل  عش أَبَا لَـهي عن من ال: أَطن : يَـقي َوهيَو  ×، فََخَرَل النَّبني  لَـمَ فَأَسش  ×قَاسن دي َ ـمش ال»ولي

ي أَنشقَذَهي  ٬ َن النَّارن  الَّذن  .  (3)أخرجه البخاري «.من

     ض× : 

سش  ×عن عا شة رضي هللا عن،ا قالت: َمنا َرأَيشنتي النَّبننيَّ  -1 نـمن مي كاً تَـجش عاً قَنُّ  َضناحن

هن َوالَـ،َ  نشـهي َحتَّى أََرى من  سَّمي. متفق عليهتَـبَ َكاَن يَ  ، إنََّماتـن
(4). 

نذي أَسش  ×عن جرير رضي هللا عنه قال: َما َحَجبَنني النَّبنني  و -2 نش ، َوال رآننني لَنـمش مي تي

ي. متفق عليهتَـبَ  الَّ إ ،ن سََّم فني َوجش
(5). 

  ا   ــب× : 

 َعلَيَّ : »×عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: قال لي النبي  -1
َرأش : يَنا « اقش قيلشتي

َل؟ قال:  هللا،َرسيوَل  ينشزن ي َعلَيشَك، َوَعلَيشَك أ َرأ ، «نَعَمش »أَقش ، فَقََرأشتي سينوَرةَ الن نَسناءن

:  َحتَّى أَتَيشتي إلَى هن اآليةن بيَك »قنال:  (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ) َهذن َحسشن

                                                           

 (.467( واللفظ له، ومسلم برقم )703، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 ( واللفظ له.1661(، ومسلم برقم )30ي برقم )، أخرجه البخارمت   علي ( 2)

 (.1356برقم )  أخرج  ق ب اري( 3)

 (.899( واللفظ له، ومسلم برقم )6092، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 (.2475( واللفظ له، ومسلم برقم )6089، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 5)
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فَاال، فَ «اآلنَ  نَاهي تَذشرن . متفق عليهتَفَت  إلَيهن فَإذَا َعيش نن
(1). 

ييَصل ني َوفنني  ×هللا ير رضي هللا عنه قال: رأيتي َرسيوَل خ ن عن عبدهللا بن الش ن و -2

َن  َحى من يزن الرَّ يٌز َكأَزن هن أَزن  .(2). أخرجه أبو داود والنسا ي×ءن َكابي الَصدشرن

ِن »وفي لفظ للنسا ي:  َج رش  «. كأزيزن المن

   ألمر هللا:  ×غضب 

وفني البينت قننَرام فينه  ×عن عا شة رضني هللا عن،نا قالنت: دخنِ َعلَنيَّ النبني  -1

ن وج،ه َم تناول الستر ف،تكه، وقالت: قنال النبني  ننش أََيند ن : »×صور، فتلوَّ من

َم النَّامن َعذَ  ونَ الاباً يَوش ري ن يَن ييَصو  يَاَمةن الَّذن َورَ  قن هن الص   .(3)متفق عليه«. َهذن

ي ـــننـفقننال: إن ×عننن أبنني مسننعود رضنني هللا عنننه قننال: أتننى رجننِ النبنني و -2

داة من أجِ فنالن ممنا ييطينِ بننا، قنال: فمنا ـــــنش صالة الغــــر عَ ــــــــألتأخ

يَا »اً في موعظَة منه يوملذ، قال: فقال: ُّ أيدَّ غأبـــــق ×رأيت رسول هللا 

يَ  ، فَلش يَن فَننأَي كيمش َمننا َصننلَّى بنالنَّننامن ننرن نَف ن نننكيم مي زش فَننإنَّ فنيتَننـجَ أَي َ،ننا النَّننامي إنَّ من ننـمي وَّ  ،ن

 .(4)متفق عليه«. َوذَا الَ اَجةن  المريَض َوالَكبنيرَ 

   على أمت :  ×ش  ت 

 . [128]التوبة/ (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ه ، ے ے ۓ ۓ ڭ)  قال هللا تعالى: -1

َِ : »×عن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا و -2 ن ِن َرجي َمثَلني َوَمثَليكيمش َكَمثَ

بي وَ  َِ الَجنَادن قَدَ نَاراً فََجعَ نذٌ نشـ،َ ،ينَّ عَ ـا، َوهيَو يَذيب  يشـ،َ عشَن فن يَـقَ فََراشي الأَوش ا، َوأَنَنا آخن

كيمش َعنن النَّ بـن ي  ، َوأَنش َجزن مش ارن يتَفَلَّ  تـي نش يَدن  .(5)أخرجه مسلم«. تيوَن من

 

                                                           

 (.800واللفظ له، ومسلم برقم )( 5050، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 (.1214(، وهذا لفظه، وأخرجه النسا ي برقم )904/ أخرجه أبو داود برقم )ص يح( 2)

 (.2107( واللفظ له، ومسلم برقم )6109، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 3)

 (.466( واللفظ له، ومسلم برقم )6110، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 (.2285برقم ) م لمأخرج  ( 5)
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   إ ى ق ناس: ×قنب اط 

خَ لَ  ×عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: إنش َكاَن النَّبني   وَل يَـقي النطينَا َحتَّى يـي

يَر  َِ الن غَيشري يَا أَبَا عيَميَر َما فَ »ألَخَ لني َصغن  .(1)متفق عليه«. عَ

    زه× : 

ننـمَّ اللَّ : »×عننن أبنني هريننرة رضنني هللا عنننه قننال: قننال رسننول هللا  -1 قش آلَ  ،ي زي  ارش

ـ ً َ ـمَّ مي  .(2)متفق عليه«. َد قيوتا

عَ عن عا شة رضي هللا عن،ا قالت: َما يَ و -2 ـآلي  بـن ننش  ×َد َ ـمَّ مي نَةَ من يش َم المدن نشذي قَدن مي

 .(3)تفق عليهاعاً َحتَّى قيبنَض. مَطعَامن بير َ َاَلَث لَيَاَل تنبَ 

تني إنش هللا عن عروة عن عا شة رضي هللا عن،ا أن،ا كانت تقول: وَ و -3 يَا ابشَن أيخش

قنندَ  ، َوَما أيوش َرينن لََّة فني َي،ش ، َاَلََةَ أَهن اللن ، َيمَّ ال،ن اللن اللن َيمَّ ال،ن كينَّا لَنَنشظيري إلَى ال،ن

يَنناتن َرسيننولن  : ييننـعَ يَننا َخالَننةي فََمننا َكنناَن نَنناٌر، قَنناَل: قيلشننتي  ×هللا فننني أَبش ؟ قَالَننتش ي نشيكيمش

، إ ري َوالَماءي َودَانن التَّمش ،  ×هللا أَنَّهي قَدش َكناَن لنَرسينولن  الَّ األَسش نَن األَنشَصنارن ينراٌن من جن

نَوَكانَتش  نليوَن إلَنى َرسينولن  ـمش لَـ،ي سن ننش أَلشبَا ×هللا َمنَنا ن ي فََكنانيوا ييرش نقنينَاهي نننـ،َ من . ا فَيَسش

 .(4)متفق عليه

و بشنن و -4 رن ثن قال: َمنا تَنَرَن َرسينولي الَعنش َعمش رش  ×هللا َ ارن ينَناًرا َوال دن ا، َوال َهنـمً دن

نندًا َوال أَمننةً، إال  كَ ال تَننـهي لَ بَـغش َعبش ًضننا بيننـ،َ بَيشَأنناَء الَّتننني َكنناَن يَرش ننالَحهي، َوأرش ا، َوسن

ِن َصدَقَةً. أخرجه الا البشنن السَّ لَـ،َ َجعَ   .(5)بخاريبني

     ع× : 

                                                           

 (.2150( واللفظ له، ومسلم برقم )6129، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 (.1055( واللفظ له، ومسلم برقم )6460، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 2)

 ( واللفظ له.2970(، ومسلم برقم )5416، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 3)

 ( واللفظ له.2972(، ومسلم برقم )2567اري برقم )، أخرجه البخمت   علي ( 4)

 (.4461برقم )  أخرج  ق ب اري( 5)
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،نم ينأن المنرأة المخزومينة التني  عن عا شنة رضني هللا عن،نا أن قريشناً أهمَّ

نفَعي فنني َحند َ : »×: فكلَّمه أسامة بن زيند، فقنال رسنول هللا -وفيه- سرقت.. أَتَشش

دن ا ديوش نش حي تََطَب َيمَّ قَاَل: « ؟٬من يَن قَنبشلَكيمش »َيمَّ قَام فَاخش لَنَك الَّنذن نـمش ، أَنَّ إنََّما أَهش َكنانيوا  ،ي

ننإذَا َسننَرَق فن  َي تََركيننوهي، َوإذَا َسننَرَق فني ـمي يشـ،ن ي ننـمي الشَّننرن وا َعلَيننهن  ،ن َي أَقَننامي ي ننعن الأَّ

ننـمي الَ نندَّ، َوأ ننَت هللا  يش َمننةَ بننش ـلَننوش أَنَّ فَاطن متفننق «. قََطعشننتي يَنندََهاَد َسننَرقَتش لَ َ ننـمَّ مي

 .(1)عليه

   نلم× : 

قالت: يا رسول هللا، هِ أتى عليك يوم كنان أيندَّ  عن عا شة رضي هللا عن،ا

ننكن َوَكنناَن أََينند  َمننا لَقنيننتي من »منن يننوم أحنند؟ فقننال:  نننش قَومن ننلَقَنندش لَقنيننتي من يَننوَم  ـمش نشـ،ي

َِ بنن َعبشدن كيالَل، فَ ال ي ي َعلَى ابشنن َعبشدن يَالن تي نَفشسن ، إذش َعَرضش بشنني إلَنى يينـجن  لَـمش عَقَبَةن

ـمي ، فَانشَطلَقشتي َوأَنَا مَ َما أََردشت   ي، فَ ،ش ،ن نتَفنقش إ لَـمش وٌم َعلَى َوجش نن الثَّعَالننبن،  الَّ أَسش بنقَنرش

تي فَإذَا فن  ي فَإذَا أَنَا بنَسَ ابََة قَدش أََظلَّتشنني، فَنََظرش . يشـ،َ فََرفَعشتي َرأشسن ِي ي بشرن  ا جن

عَ هللا فَنَادَانني فَقَاَل: إنَّ  َِّ قَدش َسمن ا َعلَيشنَك، َوقَندش  َعزَّ َوَج َك لَنَك َوَمنا َرد وش قَوَل قَومن

لشَت فنيبَـعَ  َرهي بنَما ين تَأشمي بَالن لن ـمش َث إلَيَك َملََك الجن بَنالن َوَسنلََّم ،ن : قَاَل فَنَادَانني َملَكي الجن

، َيمَّ قَاَل يَا  ـَعلَيَّ َك لََك، َوأَنَا َملَ هللا دي إنَّ َ ـمَّ مي َع قَوَل قَومن ، َوقَندش قَدش َسمن بَنالن كي الجن

بنننَق َعلَيبَننـعَ  ننلشَت أَنش أيطش ننلشَت؟ إنش ين َن فََمننا ين رن َرنني بنننأَمش تَننأشمي ننَك لن ننـمي ثَنني َرب ننَك إلَيش  ،ن

 . َشبَينن  األَخش

و أَنش : »×هللا َرسيولي  لَـهي فَقَاَل  جي ِش أَرش خش بَ َل يـي نش أَصشالهللا رن ـمش بـنمن هللا بيدي يَنـعش َمنش  ،ن

دَهي ال يي  ني شش َوحش هن رن ً  بـن  .(2)متفق عليه«. َييشلا

   صبر× : 

َوهينَو  ×هللا عن عبدهللا بنن مسنعود رضني هللا عننه قنال: دََخلشنتي َعلَنى َرسينولن  -1

                                                           

 (.1688( واللفظ له، ومسلم برقم )3475، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 ( واللفظ له.1795(، ومسلم برقم )3231، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 2)
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هي ييوَعكي فََمَسسش  : يَاَرسيوَل ا تـي ي فَقيلشتي كاً َيديداً. ٬بنيَدن  : إنََّك لَتيوَعكي َوعش

ِش إن ني أيوش : »×هللا فَقَاَل َرسيولي  ننشكيمش أََج نالنن من َعنكي َرجي : « َعنكي َكَمنا ييوش قَناَل فَقيلشنتي

، فَقَاَل َرسيولي  َريشنن ِش » ×هللا ذَلنَك أَنَّ لََك أَجش  .(1)متفق عليه« أََج

ن رضنني هللا عنننه قنال: َيننَكونَا إلَننى َرسيننولن و -2 َوهيننَو  ×هللا عنن خبنناب بننن األرت 

دَةً  دٌ بيرش تََوس ن ِ ن  لَـهي مي بَةن الفني ظن نري لَنَنا؟، أاَل تَندشعيو لَنَنا؟ فَقَناَل:  َكعش تَنشصن نَا: أاَل تَسش فَقيلش

ِي فَ » جي َخذي الرَّ َن فَ  لَـهي فَري يـي ش قَدش َكاَن َمنش قَبشلَكيمش يينش جش فني األَرش ِي فن يـي اءي يينـجَ ا، فَ يشـ،َ عَ

نهن فَ  َضعي َعلَى َرأشسن نشَشارن فَييوش ، وَ يينـجش بنالمن نفَينن ِي ننصش َ يينـمش عَ نن َشُّي بنأ يندن من َشناطن الَ دن مش

يش ـمن لَـ ش ديونن  د هي ذَلنَك َعنش دن ، فََما يَصي هن من هن هن َوَعظش نري َحتَّنى تننـمَّ لَيَ هللا ، وَ نـن نَّ َهنذَا األَمش

َت، ال  نَرَموش ننش َصننشعَاَء إلَنى َحأش نبي من اكن يَر الرَّ َوالنذ ن شَب َعلَنى هللا  الَّ ا ي إيَنـخَ يَسن

نَّكيمش تَ  هن َولَكن تَ َغنَمن ليونَ سش  .(2)أخرجه البخاري«. عشجن

 صن   × : 

  َكاَن×  : مش َكثنينراً »يَـقيولي تـي مش قَلنيالً َولَبََكيش تـي كش لَـمي لََأ ن وَن َما أَعش متفنق «. لَوش تَعشلَـمي

 .(3)عليه

  َوَكاَن×  : من اللَّذَّاتن »يَـقيولي َر َهاذن كش وا ذن ثنري  .(4)أخرجه الترمذي والنسا ي«. أَكش

  يَـ ×َوَكاَن : يَنانن »قيولي تَقن َر أََخناهي فَنوَق ََنالثن ليَناَل، يَلش جي لنـَم أَنش يَنـ،ش سش ِ  لنـمي ال يَـ ن

ي بنالسَّالمن  ي يَبشدَأ هيـَما الَّذن َي َهذَا، َوَخيشري عشرن َي َهذَا، َويـي عشرن  .(5)متفق عليه«. فَيـي

  َوَكناَن×  : نذَبي »يَنـقيولي ، فَننإنَّ الظَّننَّ أَكش ، َوال تَننـَ سَّسيوا،  إيَّناكيمش َوالظَّننَّ يثن الَ ندن

وا،  وا، َوال تَنندَابَري َوال تَننـَجسَّسيوا، َوال تَنَاَجشيننوا، َوال تَننـَ اَسديوا، َوال تَننـبَاَغأي

                                                           

 ( واللفظ له.2571(، ومسلم برقم )5667، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 (.6943برقم )  أخرج  ق ب اري( 2)

 (.2359( واللفظ له، ومسلم برقم )4621، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 3)

 (.1824(،  وأخرجه النسا ي برقم )2307/أخرجه الترمذي برقم )ن خ ص يح( 4)

 ( واللفظ له.2560رقم )(، ومسلم ب6237، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 5)
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 ً َوانا بَادَ هللا إخش  .(1)متفق عليه«. َوكيونيوا عن

  َوَكاَن×  : يَاَمةن »يَـقيولي أخرجنه  «.ال يَكيوني اللَّعَّانيوَن ييفَعَاَء َوال ييَ،دَاَء يَوَم القن

 .  (2)مسلم

  َوَكاَن×  : نَه »... يَـقيولي الءن بنَوجش ي يَنأشتني َهنني ، الَّذن َ،ينن َرارن النَّانم ذَا الَوجش نش ين من

هَ  الءن بنَوجش  .(3)متفق عليه«. َوَهني

  لن »يقول:  ×وكان سش هي، َوَمننش َكناَن فنني المي لنـمي هي َوال ييسش لنـمي ، ال يَظش لنـمن سش و المي ـمي أخي

نـهي  َل هللا َعنش بَنةً فَنرَّ نـَم كيرش لن سش َل َعننش مي ، َوَمنش فَنرَّ هن يهن َكاَن هللا فني َحاَجتـن َحاَجةن أخن

ننـًما َسننتََرهي هللا لن سش ، َوَمنننش َسننتََر مي يَاَمننةن من القن بَنناتن يَننوش نننش كيري بَننةً من يَاَمننةن  كيرش َم القن «. يَننوش

 .(4)متفق عليه

  بَادَ هللا »يقول:  ×وكان وا، َوكيونيوا عن وا، َوال تَـَ اَسديوا، َوال تَدَابَري ال تَـبَاَغأي

َق َاَلََةن أيَّامَ  َر أَخاهي فَوش جي لنـَم أنش يَـ،ش سش ِ  لنـمي َوانًا، َوال يَـ ن  .(5)متفق عليه«. إخش

  َواتَّقينوا الش ن َّ اتَّقيوا الظ لش »يقول:  ×وكان . يَاَمنةن َم القن َماٌت يَنوش ـَم، فَإنَّ الظ لشـَم ظيلـي

تَنـَ ل وا  َماَءهينـمش َواسش ـمش َعلَى أنش َسفَكيوا دن ، َحـَملَـ،ي لََك َمنش َكاَن قَبشلَكيمش فَإنَّ الش  َّ أهش

ـمش  َم،ي  .(6)أخرجه مسلم«. َمـَ ارن

  تينننـمي الَمننندَّاحن »يقنننول:  ×وكنننان نننـمي الت نننَرابَ إذَا َرأيش ،ن وهن جي ثيوا فنننني وي «. يَن، فَننناحش

 .  (7)أخرجه مسلم

  نننشكيمش »يقننول:  ×وكننان ِن البنننر ن من نن لَننـمي بنأهش أخرجننه  «.ال تيَزك ننوا أنشفيَسننكيمش هللا أعش

                                                           

 (.2563( واللفظ له، ومسلم برقم )6066، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 (.2598برقم ) أخرج  م لم( 2)

 ( واللفظ له.2526(، ومسلم برقم )6058، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 3)

 (.2580( واللفظ له، ومسلم برقم )2442، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 (.2559( واللفظ له، ومسلم برقم )6065، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 5)

 (.2578برقم ) أخرج  م لم( 6)

 (.3002برقم ) أخرج  م لم( 7)
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 .  (1)مسلم

  فَنإنش َكناَن ال بيندَّ »يقول:  ×وكان ، هن ر َ نََزَل بـن َت لنأي نشكيمي الَموش  ال يَتَـَمنَّيَنَّ أَحدٌ من

ينننني َمنا َكانَنتن الَ يَناةي َخيشنراً  ـمَّ أحش : اللَّ،ي ِن يَـقي تن فَلش تَـَمن نيًا لنلشـَموش لنني، َوتَنَوفَّنني إذَا  مي

 .(2)متفق عليه«. لني َكانَتن الَوفَاةي َخيشراً 

  ِش »يقول:  ×وكان يَفشعَ نشكيمش أنش يَنشفََع أَخاهي فَلش تََطاَأ من  .(3)أخرجه مسلم«. َمنن اسش

  يقول:  ×وكان« ، نميتش ِش َخيشنراً أوش لنيَصش يَـقي رن فَلش من اآلخن ني بناهلل َواليَوش من َمنش َكاَن يينش

ني بننناهلل  من ذن َجنناَرهي، َوَمنننش َكنناَن يينننش ننرن فَننال يينننش من اآلخن ني بننناهلل َواليَننوش من وَمنننش َكنناَن يينننش

مش َضيشفَهي  رن ييكش رن فَلش من اآلخن  .(4)متفق عليه«. َواليَوش

                                                           

 (.2142برقم ) أخرج  م لم( 1)

 (2680( واللفظ له، ومسلم برقم )6351، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 2)

 (.2199برقم ) أخرج  م لم( 3)

 (.47( واللفظ له، ومسلم برقم )6475، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)
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 ×ـ  لــيشمـا 

 « سَ  ×هللا َكنناَن َرسيننولي ،نناً، َوأحش َسننَن النَّننامن َوجش ِن  نَننـهي أحش ينن َخلشقنناً، لَننيشَس بنالطَّون

يرن الال بن الذَّاهنبن وَ   .(1)متفق عليه«. قَصن

 َوإذَا أَتَى َعلَنى قَنوَم فََسنلََّم َ،ـمَ َة أََعادََها َاَلَاً َحتَّى تيفش لنـمَ لََّم بنكَ تَـكَ إذَا  ×كان »و ،

ـمش َسلَّم َعلَي ـمش يشـ،ن َعلَ  ً  ،ن  .  (2)أخرجه البخاري«. َاَلَا

  ني هللا هينَو »إذا َراَعنهي ينيء قنال:  ×وكنان نرن ً  بننـهن َرب نني ال أييش  أخرجننه«. َينيلا

 . (3)النسا ي في عمِ اليوم والليلة

 ي يَنَننامي َعلَ  ×هللا َكنناَن فنننَراشي َرسيننولن »و ننـهن الَّننذن ٌَ أَدًَمنن يش نن يش ننوهي لن متفننق «. ا َحشش

 .(4)عليه

 يماً، َوَكاَن ال يَأشتنينهن أََحندٌ إ ×َكاَن »و ندَه لَنـهي َوَعندَهي َوأَنشَجنَز  الَّ َرحن نش «. إنش َكناَن عن

 .(5)أخرجه البخاري في األدب المفرد

 الً يَفش  ×َكاَن َكالمي رسول هللا »و ِ  مَ َ،ـمي َكالماً فَصش عَهي هي كي أخرجنه أبنو «. نش َسنمن

 .(6)داود

 أَلي  ال ×َكاَن »و َطا الَّ َييشلاً إ ييسش  .(7)أخرجه ال اكم«. هي أَوش َسَكتَ أَعش

 ننتَيشقََظ بَنندَ  الَّ يَنَننامي إ ال ×َكنناَن »و نندَهي فَننإذَا اسش نش ننَواني عن ننَوانن َوالس ن أخرجننه «. أَ بنالس ن

                                                           

 (.2337( واللفظ له، ومسلم برقم )3549، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 1)

 (.95برقم )  أخرج  ق ب اري( 2)

(،  انظننر السلسننلة الصنن ي ة رقننم 657/أخرجننه النسننا ي فنني عمننِ اليننوم والليلننة بننرقم )صلل يح( 3)

(2070.) 

 ( واللفظ له.2082(، ومسلم برقم )6456، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 (.2094(,  انظر السلسلة الص ي ة رقم )281/ أخرجه البخاري في األدب المفرد برقم )ن خ( 5)

 (.4839/ أخرجه أبوداود برقم )ن خ( 6)

 (.2109رقم ) (، انظر السلسلة الص ي ة2591/أخرجه ال اكم برقم ) ص يح( 7)
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 .(1)أحمد

، َويَنندش تَننـخَ يَ  ×َكنناَن »و دن ي ، َوييننرش ََ ي ننعن نني الأَّ جن ، فَييزش ننيرن َي فننني الَمسن ننعيوش لَّ  «.ـمش لَـ،ي

 . (2)خرجه أبو داودأ

 ننتَدَّ  ×َكنناَن »و ننَردَ الإذَا ايش ننتَدَّ الَ ننر  أَبش ننالةن، َوإذَا ايش دي بَكَّننَر بنالصَّ ننالةن  بَننرش «. بنالصَّ

 .(3)أخرجه البخاري

 َوَمَس َ تَـكَ إذَا ايش  ×َكاَن »و ، ذَاتن ن عَو  هن بنالمي هن  نشـهي عَ  ى نَفََث َعلَى نَفشسن متفنق «. بنيَندن

 .(4)عليه

 َها  × َكننانَ »و نندشرن نننش الشعَننذشَراءن فننني خن َ  فننني ، أََينندَّ َحيَنناًء من هَ َيننيشلًا عيننرن َوإنذَا َكننرن

هن  ،ن  .(5)متفق عليه«. َوجش

 تشنننراً َوإذَا اسش تَـَ نننَِ اكش تَنننـ َ إذَا اكش  ×َكننناَن »و َِ ون ـَمنننـ ـَمننناسش  ـرَ تَـجش تشنننراً  ـرَ تَـجش «. ون

 .(6)أخرجه أحمد

 (7)وأبو داودأخرجه أحمد «. الطيبةتعجبه الري   ×كان »و. 

 نـمَ إذَا َخَطَب ا ×َكاَن »و نَناهي، َوَعنال َصوحش تش َعيش نتَدَّ َغأَ تينـهي رَّ ، َحتَّنى بينـهي ، َوايش

ري َجيشَش  نشذن : َصبََّ كي يَـقي َكأَنَّهي مي  .  (8)أخرجه مسلم«. مش َوَمسَّاكيمش ولي

 بَيش  ×َكاَن »و َِ َوانن بَ  تَـهي إذَا دََخ  .  (9)أخرجه مسلم «.دَأَ بنالس ن

 هن  ألَحدَ إذَا دََعا  ×َكاَن »و  .(1)بو داودحمد وأأخرجه أ«. بَدَأَ بننَفشسن

                                                           

 (.2111(، انظر السلسلة الص ي ة رقم )5979/ أخرجه أحمد برقم )ن خ( 1)

 (.2639/ أخرجه أبو داود برقم )ص يح( 2)

 (.906برقم )  أخرج  ق ب اري( 3)

 ( واللفظ له.2192(، ومسلم برقم )4439، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 ( واللفظ له.2320(، ومسلم برقم )6102، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 5)

 (.4680(، انظر ص ي  الجامع رقم )17562/أخرجه أحمد برقم )ص يح( 6)

 (.4074،  وأخرجه أبو داود برقم )(26364/ أخرجه أحمد برقم ) ص يح( 7)

 (.867برقم ) أخرج  م لم( 8)

 (.253برقم ) أخرج  م لم( 9)
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 عَةي قََمرَ  ×َكاَن »و َ،هي قنطش هي َكأَنَّ َوجش ،ي تَنَاَر َوجش  .(2)متفق عليه«. إذَا سيرَّ اسش

 ـمَّ َكثنيًرا   ×َكاَن »و فَعي َرأشَسهي إنلَى السََّماءن من  .(3)مسلم أخرجه«. ا يَرش

 بن قش يَـ ×َكاَن »و الً إذَا َمرَّ بنآيََة فنيَ،ا تَسش تََرس ن َسبََّ ، َوإذَا َمرَّ بنسيَناَل َسأََل،  يشـ ٌ َرأي مي

ذَ َوإذَا َمرَّ بنتَ  َذ تَعَوَّ  .  (4)أخرجه مسلم «.عَو 

 ننننش أَهش  ×َكننناَن »و ََ أََحننندٌ من نننـهن إذَا َمنننرن ذَاتن نَفَنننَث َعلَينننهن  لن ن عَو     أخرجنننه«. بننننالمي

 .(5)مسلم

 ري يَ  ×َكاَن »و  .(6)أخرجه الترمذي«. يشلاً لنغَدَ ال يَدَّخن

 ري ننَساَءهي فَوَق اإلَزارن  ×َكاَن »و يَّضٌ  ييبَاين  .(7)متفق عليه«. َوهينَّ حي

 ى َصوَم اإلَشنَينن َوالتَـ َ يَ  ×َكاَن »و  .(8)أخرجه الترمذي والنسا ي«. يسن َخـمن رَّ

 عش  ×َكاَن »و هي جن يـي هن، َوفنيلنـهن ، َوتََرج  ـهن لن ني فني تَنَع  يَـم  التَّ  بـي هن َيأش  ، َوطي،يورن «. كيل نهن  نـن

 .(9)متفق عليه

 يَاتَعَالَى َعلَى هللا يَذشكيري  ×َكاَن »و ِ ن أَحش هن كي  .  (10)أخرجه مسلم «.نـن

 لي إذَا يَننـخش  ×هللا قَلََّمننا َكنناَن َرسيننولي لال كعننب بننن مالننك رضنني هللا عنننه: وقنن ري

                                                                                                                                        

 

 (.3984فظه، وأخرجه أبو داود برقم )( وهذا ل21126/أخرجه أحمد برقم )ص يح( 1)

 ( واللفظ له.2769(، ومسلم برقم )3556، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 2)

 (.2531برقم ) أخرج  م لم (3)

 (.772برقم ) أخرج  م لم( 4)

  (.2192برقم ) أخرج  م لم( 5)

 (.2362/أخرجه الترمذي برقم )ص يح( 6)

 ( واللفظ له.294(، ومسلم برقم )303قم )، أخرجه البخاري برمت   علي ( 7)

 (.2361( وهذا لفظه، وأخرجه النسا ي برقم )745/أخرجه الترمذي برقم ) ص يح( 8)

 (.268( واللفظ له، ومسلم برقم )168، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 9)

 (.373برقم ) أخرج  م لم( 10)
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 .  (1)أخرجه البخاري .يسن َخـمن َم الوش يَ  الَّ َخَرَل فني َسفََر إ

 لَ  ×َكنناَن »و ، فَننإذَا أََرادَ  تنننـهن ييَصننل ني َعلَننى َراحن َ،ننتش يشَأننةَ نَننَزَل الَحيشننثي تََوجَّ فَرن

بَ  تَقش بشلَةَ الَِ فَاسش  .  (2)أخرجه البخاري «.قن

 ق ×َكاَن »و ري َوهيَو َصا نٌم، َوَكاَن أَمش يـي ِي َوييبَاين هن لََككيمش إلرش ب ن  .(3)متفق عليه «.بـن

 قي أَهش  ×َكاَن النَّبني  »و ِي إلَـهي ال يَطشري نيَّةً  الَّ ، َكاَن ال يَندشخي متفنق «. غيندشَوةً أَوش َعشن

 .(4)عليه

 وَ الب  يـي ن  ×هللا َكاَن َرسيولي »و َِ َن العََس رن الَ لشَواَء، َوَكاَن إذَا انشَصَرَ  من عَصش

نش إ َِ َعلَى ننَسا نهن فَيَدشنيو من دَاهينَّ دََخ  . (5)متفق عليه «.حش

 يشـننـ ي  ×هللا َكـننـاَن أََحننـبَّ الث نيَننـابن إلَننى َرسيـننـولن »و أخرجننه أبننو داود «. القَمن

 .(6)والترمذي

 (7)أخرجه أحمد والنسا ي«. دَ بشعَ إذَا أََرادَ الَ اَجةَ أَ  ×َكاَن »و. 

 الً  ×َكاَن »و الً َس،ش  .(8)مسلمأخرجه «. َرجي

 نش َسفََر إ دَمي يَـقش ال  ×َكاَن »و ، نَنـ،َ  الَّ من دن نجن َم بَندَأَ بنالمسش نَ ى، فَنإذَا قَندن اراً فنني الأ 

، َيمَّ َجلََس فنيهن  يشـهن فََصلَّى فن  عَتَينن  .(9)همتفق علي«. َركش

 تنيَّةَ، َوييَصننف نري  ×َكنناَن »و ننبش ننبَسي الن نعَنناَل الس ن فَننرَ البننن تَننـهي يَ لنـ ش يَلش عش من َوالزَّ «. انن َورش

                                                           

 (.2949برقم )  أخرج  ق ب اري( 1)

 (.400برقم )  يأخرج  ق ب ار( 2)

 (.1106( واللفظ له، ومسلم برقم )1927، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 3)

 (.1928( واللفظ له، ومسلم برقم )1800، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 (.1474( واللفظ له، ومسلم برقم )5268، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 5)

 (.1762(،  وأخرجه الترمذي برقم )4025قم )/أخرجـه أبو داود بر ص يح( 6)

(،  وأخرجه النسنا ي 1159( انظر السلسلة الص ي ة رقم )15746/أخـرجـه أحمد برقم )ص يح( 7)

 (.16برقم )

 ( .1213برقم ) أخـرجـ  م لم (8)

 ( واللفظ له.716(، ومسلم برقم )3088، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 9)
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 .(1)ود والنسا يأخرجه أبو دا

  زي فني ال ×َكاَن »و م  صَّالةن َويي ييوجن  . (2)أخرجه مسلم «.تـن

  َصننيَننـقي ال  ×َكنناَن »و نننش مي ي ييَصننل ني فنيننهن الص  الَّ ومي من ننـ َ هي الَّننذن غَنندَاةَ َحتَّننى الأَو  بش

سي قَامَ  ، فَإذَا َطلَعَتن الشَّمش سي ليَع الشَّمش  . (3)أخرجه مسلم «.تَطش

  بيوعنناً،  ×بننني  َكنناَن النَّ »و ، اليدَ َمننا بَننيشَن بَننـعن َمرش بَننيشنن لينن ي يَ  لَننـهي َمنشكن ننـمَ َيننعشٌر يَبش ةَ  ش

 .(4)متفق عليه«. يشـهن أيذينَ

  بَننيشَن أيذينَ ×هللا َكنناَن َيننعَري َرسيننولن »و ، نندن ننالً، لَننيشَس بنالسَّننبنُّن َوال الَجعش ننـهن َرجن  يش

 .(5)متفق عليه«. َوَعاتنقنهن 

  نننَة يَ  تننننـمي َخا ×هللا َكننناَن لنَرسينننولن »و أخرجنننه «. نننننـهن ييَـمن فنننني  بننننـهن تَّمي تَنننـخَ فنأَّ

 .(6)النسا ي

  ي  ×هللا َكاَن َرسيولي »و أ ِن الدَ بَـعش ال يَتََوضَّ  .(7)أخرجه الترمذي والنسا ي«. غيسش

  فن يماً رَ حن رَ  ×َرسيولي هللا  َكانَ »و ً  .(8)البخاريأخرجه «. يقا

  ننـد ن وَ يَتَ  ×هللا َكننـاَن َرسيننـولي »و ي بنالمي ننـأ ننـيَـغش َوضَّ ِي بنالصَّ ـننـ أخرجننه أبننو «. اأن تَسن

 .(9)داود والنسا ي

  َر َاَلََةَ أَيَّاَم اإلَشنَنينن وال ×هللا َكاَن َرسيولي »و ِ ن َي،ش نش كي ومي من ننش َخنـمن يَصي يَس من

                                                           

 (.5244(، وأخرجه النسا ي برقم )4210ود برقم )/أخرجه أبوداص يح( 1)

 (.469برقم ) أخرج  م لم( 2)

 (.670برقم ) أخرج  م لم( 3)

 (.2337( واللفظ له، ومسلم برقم )3551، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 4)

 (.2338(، واللفظ له، ومسلم برقم )5905، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 5)

 (.5197النسا ي برقم )/أخرجه ص يح( 6)

 ( وهذا لفظه.430(،  وأخرجه النسا ي برقم )107/ أخرجه الترمذي برقم )ص يح( 7)

 (.631برقم )  أخرج  ق ب اري( 8)

 ( وهذا لفظه.347(، وأخرجه النسا ي برقم )92/ أخرجه أبو داود برقم )ص يح( 9)
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هن ال ـمي َهذن بنلَةن جي قش َن المي  .(1)داود والنسا ي أخرجه أبو«. عَةن واإلَشنينن من

  ِن  ×اَن كَ »و َل اللَّيش َرهي يـي ش وَ يَنَامي أَوَّ  . (2)متفق عليه«. يني آخن

  تَتَا ×َكاَن »و يناً، َوأَهش بننـعَ يَبنيشتي اللَّيَالنَي المي َن َعَشناًء، َوَكناَن يَنـجن ال  لينـهي ةَ َطاون ديوش

بشزن  ةي خي ـمش َعامَّ بشَز الشَّ  هن يشرن خي  .(3)أخرجه أحمد والترمذي«. عن

 يم ×َكاَن » و ً َرحن  .(4)سلمأخرجه م«. اً َرقنيقا

  إنَّهي لَ يَـقي  ×َكاَن »و : غَ ولي نتَغشفنري يـي بنني، َوإن نني ألَسش ا نةَ  يَنومن الفنني هللا اني َعلَنى قَلش من

ةَ   .(5)أخرجه مسلم«. َمرَّ

 

                                                           

 ( وهذا لفظه.2365) (،  وأخرجه النسا ي برقم2451/أخرجه أبو داود برقم )ص يح( 1)

 ( واللفظ له.739(، ومسلم برقم )1146، أخرجه البخاري برقم )مت   علي ( 2)

 (.2360(، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم )2303/أخرجه أحمد برقم )ص يح( 3)

 (. 1641برقم ) أخرج  م لم ( 4)

 (.2702برقم ) أخرج  م لم( 5)
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