
أكان              ٌء سوا فالعمُل ، ٍة ذّر مثقاُل ُه َد عن ُع َيضي ل وجّل عّز الله إّن
              ، ٍم محك ربانّي لقانوٍن ٌع خاض فهو ، ًا شر أو ًا خير ، ًا كثير أو قليلً

تعالى    : ِه ِل قو في ُه        كما َيَر ًا ْير ٍةَخ َذّر َقاَل ْث ِم ْعَمْل َي َوَمْن  َفَمْن
ُه      َيَر ًا ٍةَشّر َذّر َقاَل ْث ِم ْعَمْل  .َي

ِه     :      ّل ال َرُسوُل َقاَل َقاَل ٍم ِت َحا ْبِن ّي ِد َع ُكْم   : ( َعْن ْن ِم َما
ُظُر           ْن َي ٌنففَفففف ُتفففْرُجَما ُهف َن ْي َب َو ُه َن ْي َسفَبففففف ْي َلففف ُهف ّل ال ّلُمُه َك ُيفففف َسف ِإل ٍد َأَح ْن ِم
َما               ِإل َيَرى َفل ْنُه ِم َأَم َأْش ُظُر ْن َي َو ّدَم َق َما ِإل َيَرى َفل ْنُه ِم ْيَمَن َأ

ّناَر             ال ُقوا ّت َفا ِه ِه َوْج َء َقا ْل ِت ّناَر ال ِإل َيَرى َفل ِه ْي َد َي ْيَن َب ُظُر ْن َي َو ّدَم َق
ٍة   َتْمَر ّق ِبِش ْو َل ٍة      ) .َو َب ّي َط ٍة ِلَم َك ِب َف ْد َيِج َلْم َفَمْن

 .رواه البخاري ومسلم

          ، أتباعه بين المعروف فعل نشر على السلُم حرص لقد
أو                كان جليلّ ، ًا كبير أو كان ًا صغير ، فيه ورغب ، عليه فحّث
احتقاره .           المعروف فعل عن النسان ّد يص ما ًا وكثير ًا حقير

نفسه             طاوعته مما أو ، تقديمه ساعته في يملك مما بيده لما

ل         الكريُم ّي النبو التوجيُه َء جا لذلك ، ّدمه يق َذّر أن ِبي أ
َ   

قال     :  عنه مسلم يرويه ِبّي   فيما ّن ال ِلَي ِقَرّن  ( :   َقاَل َتْح لَ
  (         ، ْلٍق َط ٍه َوْج ِب َأَخاَك َقى ْل َت َأْن ْو َل َو ًا ْيئ َش ْعُروِف ْلَم ا بل ِمَن

من          القليَل المعروَف يفعُل من كرامََة الحكيُم ُع الشار صان
ِه   . ِل لفع الناِس ِر احتقا

َة   ْيَر ُهَر ِبي أ
َ ِبّي  :  َعْن ّن ال ِلَماِت : (       َعِن ْلُمْس ا َء ِنَسا َيا َقاَل

ٍة        ) َشا ِفْرَسَن ْو َل َو ، َها ِت ِلَجاَر ٌة َجاَر ِقَرّن َتْح  .رواه البخاري . لَ
ظلف             قدرها كان ولو ًا، شيئ لجارتها تهدي أن جارة تحقرن ل أي

شاة .

       ، المنافقين ُخلق من المعروف بأهل قال والسخرية
َقاِت :         تعالى َد الّص ِفي ِنيَن ْؤِم ْلُم ا ِمَن ّوِعيَن ّط ْلُم ا ْلِمُزوَن َي ِذيَن ّل ا

ُهْم            َل َو ُهْم ْن ِم ّلُه ال ُهْمَسِخَر ْن ِم َيْسَخُروَن َف ُهْم َد ْه ُج ل ِإ ُدوَن َيِج ِذيَنل ّل َوا
ِليٌم    َأ َذاٌب  . َع

لية       :  ا نزولهذه سبب في جاء ٍد  وقد ُعو ِبىَمْس َأ َنا :     َعْن ُأِمْر َلّما َقاَل

ْنَساٌن             ِإ َء َوَجا ، َصاٍع ِنْصِف ِب َعِقيٍل ُبو َأ َء َفَجا ، َتَحاَمُل َن ّنا ُك ِة َق َد ِبالّص
َوَما     :          ، َذا َه ِة َق َد َص َعْن ِنّى َغ َل ّلَه ال ِإّن ُقوَن ِف َنا ْلُم ا َقاَل َف ، ْنُه ِم َثَر ْك َأ ِب

َلْت     .   َنَز َف ًء َئا ِر ِإلّ الَخُر َذا َه َعَل .رواه البخاري     .َف

َة    ْيَر ُهَر ِبي أ
َ ِه    َعْن ّل ال َرُسوَل َرُجٌل  : (    َأّن َنا ْي َب َقاَل

ِرَب          َفَش َها ِفي َنَزَل َف ْئًرا ِب َد َوَج َف َطُش َع ْل ا ِه ْي َل َع ّد َت اْش ِريٍق َط ِب
َقاَل           َف َطِش َع ْل ا ِمْن ّثَرى ال ُكُل ْأ َي َهُث ْل َي ْلٌب َك َذا ِإ َف َخَرَج ُثّم

َغ            َل َب َكاَن ِذي ّل ا ْثُل ِم َطِش َع ْل ا ِمْن ْلَب َك ْل ا َذا َه َغ َل َب ْد َق َل الّرُجُل
ّلُه           ال َكَر َفَش ْلَب َك ْل ا َقى َفَس ًء َما ّفُه ُخ َفَمل ْئَر ِب ْل ا َنَزَل َف ّني ِم

ِم   )     :      ِئ َها َب ْل ا ِفي َنا َل ِإّن َو ّله ال َرُسوَل َيا ُلوا َقا َلُه َفَر َغ َف َلُه
 ( َأْجٌر   : (       ٍة َب ْط َر ٍد ِب َك َذاِت ُكّل ِفي َفَقاَل ،  .رواه البخاري ومسلمَلْجًرا

تعالى  :  ِمْن      قال ُكْم َنا ْق َرَز ِمْنَما ُقوا ْنِف َأ َو
ل         ْو َل َرّب ُقوَل َي َف ْوُت ْلَم ا ُكُم َد َأَح ِتَي ْأ َي َأْن ْبِل َق

ِمَن        ُكْن َأ َو َق ّد أّص
َ َف ِريٍب َق َأَجٍل َلى ِإ ِني َت َأّخْر

 








 .
ِء(       :  قال السو َع مصار تقي المعروِف ُع صنائ

صلُة           و ، الرّب َغَضَب تطفُئ خفيا الصدقُة و ،
صدقٌة          معروٍف كّل و ، ِر العم في ٌة زياد ِم الرح

أهُل         ُهْم الدنيا في المعروِف أهُل و ،
في         ِر المنك أهُل و ، ِة الخر في المعروِف

ِة      ) الخر في ِر المنك أهُل ُهْم . صحيح الجامع الدنيا
ِة :    (    َقاَل  َل َلْرَم ا َلى َع الّساِعي

ْو       َأ ِه ّل ال ِبيِل َس ِفي ِد ِه ْلُمَجا َكا ِكيِن ْلِمْس َوا
َهاَر    )  ّن ال ِم ِئ الّصا ْيَل ّل ال ِم ِئ َقا ْل . صحيح البخاريا

ِة : (      قال  َدرج من ْفَضَل َأ ب أخبركم أل
     ذاِت       ِإصلُح ؟ ِة الّصدق و ِة الصل و ِم الّصيا

َقة       الَحال هَي البيِن ذاِت َد فسا فإّن )  البيِن
 . صحيح الجامع  .  

ّلُه : (     َقاَل  ال ْقِضي َي َو ْؤَجُروا ُت ُعوا َف اْش

ِه    ّي ِب َن ِلَساِن َلى َء    َع َشا . صحيح البخاري)  َما

،(        :  قال أنفعهم الله إلى الناِس أحّب
َوٌر         سر جّل و عّز الله إلى العماِل وأحّب

أو           ، كربًة عنُه تكشُف أو ، ٍم مسل على تدخلُه
ولْن           ، ًا جوع عنُه ُد تطر أو ، ًا دين عنُه تقضي

إلّي         أحّب ٍة حاج في المسلم أخي مَع أمشَي
كّف          ومْن ، ًا شهر ِد المسج في أعتكَف أْن من
ولو          ًا غيظ َظَم ك ومْن ، عورتُه الله ستَر َبُه َغض

يوَم          رضًى َبُه قل الله مل ُه أمضا يمضيُه أن َء شا
في         المسلم ِه أخي َع م مشى ومْن ، ِة القيام
قدمُه         تعالى الله أثبَت لُه يثبتها حتى ِه حاجت
ُد         ليفس الخلِق َء سو وإّن ، القداُم تزّل يوَم

العسَل     ) . الخّل ُد يفس كما  . صحيح الجامع العمَل

ِقيَل(     )   : :  َقاَل ، َقٌة َد َص ٍم ِل ُمْس ُكّل َلى َع
ُع      : (     َف ْن َي َف ِه َدي َي ِب َتِمُل ْع َي َقاَل ، ْد َيِج َلْم ِإْن ْيَت َأ َأَر

َلْم  )   :     ِإْن ْيَت َأ َأَر ِقيَل ، ُق ّد َتَص َي َو ْفَسُه َن
  (     ) :   ، ُهوَف ْل ْلَم ا ِة ْلَحاَج ا َذا ِعيُن ُي َقاَل ، ْع ِط َت َيْس

ْأُمُر :       : (   َي َقاَل ، ْع ِط َت َيْس َلْم ِإْن ْيَت َأ َأَر ِقيَل
َلْم   )   :     ِإْن ْيَت َأ َأَر ِقيَل ، ِر ْي ْلَخ ا ِو َأ ْعُروِف ْلَم َبا

َها   : (      ّن ِإ َف الّشّر َعِن ُيْمِسُك َقاَل ، َعْل ْف َي
َقٌة ) َد    .صحيح مسلم. َص

ِه: (        ) .  قال ِل َفاِع َك ِر الخي على ّداَل ال إّن

 .    صحيح الجامع 

أو(         :  قال غنّي إلى َتُه ْع َن َص معروٍف كّل
صدقة   ) . فهو ٍر  . صحيح الجامع  فقي

َقٌة : (    ) .   قال  َد َص َقْرٍض  . صحيح الجامعكّل

ِلُمُه (        :َقاَل  ْظ َي لَ ، ِم ِل ْلُمْس ا َأُخو ِلُم ْلُمْس ا
َكاَن          ِه َأِخي ِة َحاَج ِفي َكاَن َوَمْن ، ِلُمُه ُيْس َولَ

ٍم         ِل ُمْس َعْن َفّرَج َوَمْن ، ِه ِت َحاَج ِفي ّلُه ال
ِم         ْو َي َباِت ُكُر ِمْن َبًة ُكْر ْنُه َع ّلُه ال َفّرَج َبًة ُكْر

ْوَم         َي ّلُه ال ُه َتَر َس ًا ِلم ُمْس َتَر َس َوَمْن ، ِة َياَم ِق ْل ا
ِة ) .  َياَم ِق ْل  .صحيح البخاريا


