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…………………………………………………………………………………………………………… 

\msaÃm-hcpw hn-izm-kn-I-fm-Wv. F-¶mÂ, \-½p-sS \m-«nepw a-dp-\m-Sp-I-fn-ep-ap-Å a-äp hn-izm-kn-I-fp-am-bn 
\-½p-sS _-Ô-amWv. AÃm-lp ]-d-bp-¶p.  

)الحجراتفََأْصِلُحوا بـَْيَن َأَخَوْيُكْم َواتـُقوا اللَه َلَعلُكْم تـُْرَحُموَن (ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة   

F-́ m-Wv C-Jv-h¯v? 

A-Jv F-¶-Xn-\v c-−p _-lp-h-N-\-§-fp-−v. C-Jvh¯v, C-Jvhm³. kp-lr-̄ p-¡Ä F-¶-Xn¶vv CJvvhm³ 
F¶pw H-cp D-½ {]-k-hn- ¨ k-tlm-Z-c-·mÀ-¡v C-Jvh-̄ v F¶pw ]-d-bp¶p. 

A-t¸mÄ \m-saÃm-hcpw Iq-S-¸n-d-̧ p-I-fmWv. C-Jv h-̄ n-s\ hn-i-Zo-I-cn-̈ p sIm-−v Pp-ss\-ZpÂ _-Kv-ZmZn 
(d) ]-d-bp-¶p.  

.صْ انت في الحقيقة اال انه غيرك في الشخ  

C-Xp X-s¶ {]-hm-N-Icpw ]Tn-̧ n-̈ n-«p-−v. 

 َم قَاَل : ِإنُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِبيْأِس ِمَن اْلَجَسِد ، يَْأَلُم اْلُمْؤِمُن َألْهِل اِإليَماِن   َعِن الناْلُمْؤِمَن ِمْن َأْهِل اِإليَماِن ِبَمْنزَِلِة الر
  (ابن الي شيبة) َكَما يَْأَلُم اْلَجَسُد ِلَما ِفي الرْأسِ 

ِإِن اْشَتَكى رَْأُسُه َتَداَعى َلُه َسائُِر اْلَجَسِد بِاْلُحمى َوالسَهِر اْلُمْؤِمُنوَن َكَرُجٍل َواِحٍد «  - صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اللِه 
 (مسلم) »

 

H-cn-¡Â A-hn-Sp-¶v ]-d-ªp.  

إن اهللا تعالى شرف الكعبة وعظمها ولو أن عبدا هدمها حجرا حجرا ثم أحرقها ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء 
اهللا تعالى قال المؤمنون كلهم أولياء اهللا تعالى أما سمعت قول اهللا عز و جل اهللا ولي  اهللا تعالى قال األعرابي ومن أولياء

(احياء)  الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور  

A-Xp sIm-−v \mw ]-c-kv]-cw {i-²n-t¡-− Im-cy-§Ä-¡v bm-sXm-cp I¿pw I-W-¡p-anÃ.  

\mw FÃm-h-tcmSpw kemw ]-d-tb-−-hcpw l-kv-X-Zm-\w \-S-t¯-−-h-cp-am-Wv. 

َنُكمْ َعِن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم أَنُه قَاَل : ِإن السَالَم اْسٌم ِمْن َأْسَماِء اِهللا َوَضَعُه ِفي األَ   (بزار)  ْرِض ، فََأْفُشوا بـَيـْ
  

من المسلمين، في يوم واحد جماعة أو عن ابن عمر، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال من سلم على عشرين رجال 
أخرجه الطبراني والمقصود روح السالم، وهو الحب بين المؤمنين   فرادى، ثم مات من يومه ذلك، وجبت له الجنة.

 والترابط بينهم في اهللا، وهللا.
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ْلَتِقَياِن فـََيَتَصاَفَحاِن ِإال ُغِفَر َلُهَما قـَْبَل َأْن يـَْفَترِقَا َما ِمْن ُمْسِلَمْيِن يَـ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْلبَـَراِء قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه 
  ( ابو دود)»

 افحة تزيد في الحب.صَ ري المصَ يقول الحسن الب
 

ap-J-{]-k-¶-X bpw \Ã kw-km-c-hpw \-½p-sS ap-J-ap-{Z-I-fm-bn-cn-¡-Ww. 

االستماع اذا حدث  و حسن البشر اذا  لقي ووفاء لعم من اخالق المؤمن حسن الحديث اذا حدث و حسن صَ قال 
 بالوعد اذا وعد  (الديلمي)

No-̄ , im-]w, sX-dn C-h-sbm¶pw hn-izm-kn-I-fnÂ \n-¶v h-cm³ ]m-SnÃ. 

عن عبد اهللا قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليس المؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء 
 (ترمذي)

\nÊm-c Im-cy-̄ n-\m-sW-¦nÂ t]mepw H-cm-sf th-Z-\n-̧ n¡m-t\m {hW-s¸-Sp ¯m-t\m \-ap-¡-hI m--
ianÃ. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v, X-ami-¡v th-−n hÃXpw H-fn-̧ n-̈ p sh-¡p-I.  

 ثـََنا َأْصَحاُب ُمَحم َلى قَاَل َحد أَنـُهْم َكانُوا  - صلى اهللا عليه وسلم- ٍد َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َيَساٍر َعْن َعْبِد الرْحَمِن ْبِن أَِبى لَيـْ
 ِبىِه  - صلى اهللا عليه وسلم- َيِسيُروَن َمَع النُهْم فَاْنطََلَق بـَْعُضُهْم ِإَلى َحْبٍل َمَعُه فََأَخَذُه فـََفزَِع فـََقاَل َرُسوُل الل - فـََناَم رَُجٌل ِمنـْ

  (ابو دود)  وَع ُمْسِلًما َال َيِحل ِلُمْسِلٍم َأْن يـُرَ «  -صلى اهللا عليه وسلم
ْليَـُردَها ِإلَْيِه «  - صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اللِه    »الَ يَْأُخْذ َأَحدُُكْم َعَصا َأِخيِه َالِعًبا َأْو َجادا َفَمْن َأَخَذ َعَصا َأِخيِه فـَ

 (ترمذي)
B-bp-[w Nq-−pI  

َمْن َأَشاَر ِإَلى َأِخيِه ِبَحِديَدٍة فَِإن «  -صلى اهللا عليه وسلم- ُهَريـَْرَة يـَُقوُل قَاَل أَبُو اْلَقاِسِم َعِن اْبِن ِسيرِيَن َسِمْعُت أَبَا 
(مسلم)   يقول جابر رضي اهللا عنه نهي رسول اهللا ان يتعاطي السيف  »اْلَمالَِئَكَة تـَْلَعُنُه َحتى َوِإْن َكاَن َأَخاُه ألَبِيِه َوأُمِه 

 مسلوال.
 

a-säm-cm-fp-sS km-¶n-[y-̄ nÂ c-lkyw ]-d-bpI. 

عن عبد اهللا بن دينار قال :كنت انا وعبد اهللا بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد ان يناجيه 
أربعة وليس مع عبد اهللا بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد ان يناجيه فدعا عبد اهللا بن عمر رجال آخر حتى كنا 

فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئا فإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال يتناجى اثنان دون واحد 
 (موطا مالك)

C-c-«-t¸-cv hn-fn-¡p-I. 

يَمانِ   (حجرات)  َوَال تـََنابـَُزوا بِاْألَْلَقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ
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A-h-K-Wn-¡p-Itbm X-g-bp-Itbm sN-¿p-I. 

َوالَ يَِبْع  َوالَ َتَدابـَُرواالَ َتَحاَسُدوا َوالَ تـََناَجُشوا َوَال تـََباَغُضوا «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أَِبى ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه 
 (مسلم)  بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْيِع بـَْعٍض وَُكونُوا ِعَباَد اللِه ِإْخَوانًا

I-fn-bm-¡p-I. 

َألََحِدِهْم بَاٌب ِفي اْلَجنِة، فـَيُـَقاُل َعِن اْلَحَسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم: " ِإن اْلُمْستَـْهزِئِيَن بِالناِس يـُْفَتُح 
َق ُدونَُه َفَما يـََزاُل َكَذِلَك َحتى ِإن َأَحَدُهْم يـُْفَتُح َلُه اْلَباُب ِمْن أَبـَْواِب َلُه: َهُلم َهُلم، فـََيِجيُء ِبَكْربِِه َوَغمِه، َوِإَذا َجاَء ُأْغلِ 

يَاِس   (بيهقي)اْلَجنِة، فـَيُـَقاُل َلُه: َهُلم َفَما يَْأتِيِه ِمَن اْإلِ
 

\-½Ä ]-c-kv]-cw F-§-s\-bm-bn-cn-¡Ww. \-_n X-§Ä ]Tn-̧ n-¡p-¶p.  

 للمؤمن علي المؤمن سبعة حقوق واجبة من اهللا عز و جل (االولي)  االجالل له في عينه.يروي ابن بابويه  
 

A-hn-Sp-¶v H-cn-¡epw A-\p-bm-bn-IÄ-¡v t\-sc ImÂ \o-«m-dp-−m-bn-cp-¶nÃ.  

ثـََنا اَألْوزَاِعي َعْن َهاُروَن ْبِن رِئَاٍب ، قَاَل : َسِمْعُت قَِبيَصَة ْبَن ُذَؤْيٍب يـَُقولُ  يَق يـَُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل  َحددَسِمْعُت أَبَا َبْكٍر الص
(مسند   َستَـَر ُمْؤِمًنا َستَـَرُه اللهُ  اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يـَُقوُل َمْن َأْكَرَم ُمْؤِمًنا َأْكَرَمُه اللُه َوَمْن َعظَم ُمْؤِمًنا َعظَمُه اللُه َوَمنْ 

  الشاميين)
  
  دره.    صَ له في  (الثانية)  و الود 
النَظُر ِفي اْلُمْصَحِف ِعَباَدٌة، َوالنَظُر َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اِهللا، قَاَل: " النَظُر ِإَلى اْلَواِلِد ِعَباَدٌة، َوالنَظُر ِإَلى اْلَكْعَبِة ِعَباَدٌة، وَ  

  (بيهقي) ِإَلى َأِخيَك ُحبا َلُه ِفي اِهللا ِعَباَدٌة "
  

اساة له في مالهو المثة و الثال  

C-Xn-sâ G-ähpw hen-b Zr-ãm-́ -§-fm-bn-cp-¶p aZo-\ \n-hm-kn-IÄ, JpÀ-B³ ]-d-bp-¶p. 

ْبِلِهْم ُيِحبوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِ  يَماَن ِمْن قـَ اَر َواْإلِ ُءوا الدِذيَن تـَبَـوا ُأوُتواَوالَويـُْؤثُِروَن َعَلى  ِهْم َحاَجًة ِمم
)حشرأَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشح نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (  

 

F-t¸m-gmWv Cu Bb-̄ v C-d-§n-b-Xv. 
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إن أخي  عن ابن عمر رضي اهللا عنه قال : أهدي لرجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأس شاة فقال :
فالنا وعياله أحوج إلى هذا منا فبعث به إليهم فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى 

.رجعت إلى األول فنزلت  

A³-kzm-dp-I-sf -̧än \n-ch-[n N-cn-{X-§-fp-−v. 

  تُقطع إلخواننا من المهاجرين مثلهادعا النبي صلى اهللا عليه وسلم األنصار أن يُقطع لهم البحرين، قالوا: ال إال أن 
عن أبي هريرة قال: قالت األنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: ال. فقالوا: تكفونا المؤنََة وَنشركُكم (بغوي)    

 في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا.

A-_q-b-ko-Z n-Â _n-kv-Xm-an-bp-sS Po-h- -̄ nÂ \n-s¶-Sp-¯ H-cp N-cn-{Xw. At±lw  ]-d-bp¶p: 

ما غلبني رجل كما غلبني شاب من مرو، قال لي مرة ما الصبر، قلت : إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا، قال : هذا ما 
.تفعله كالب مرو عندنا!، قلت فما الصبر عندكم؟ قال: إن فقدنا صبرنا وإن وجدنا آثرنا وأعطينا لغيرنا  

 (الرابعة) و ان يحرم غيبته......

C-kvv-em-an-sâ B-Zy Im-e i-{Xp-¡-fm-b J-hm-cn-Pp-I-tfm-Sv t]mepw þ A-hÀ \n-ch-[n kz-lm-_nI-sf sIm-
e-s¸-Sp-̄ n-bn-«p-−v þ {]kvXpX _m-[y-X-IÄ \nÀ-Æ-ln-¡m³ {]-hm-N-I-cp-sS A-\p-bm-bn-IÄ {i-an-̈ n-
«p−v.  

J-hm-cn-Pp-I-sf¸-än H-cn-¡Â Aen (d) t\m-Sv Nn-eÀ A-̀ n-{]m-bw tNm-Zn-̈ p.  

قال الحارث األعور: سئل علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين: 
قال: ال، من الشرك فروا. فقيل: أمنافقون؟ قال: ال، الن المنافقين ال يذكرون اهللا إال قليال. قيل له: فما   أمشركون هم؟

  (قرطبي)  ا.حالهم؟ قال: إخواننا بغوا علين

  َعْن نَاِفٍع قَاَل : َكاَن اْبُن ُعَمَر ُيَسلُم َعَلى اْلَخَشِبيِة ، َواْلَخَوارِِج.
َأِخيَك  َوَمْن قَاَل َحى َعَلى قـَْتلِ َوُهْم يـَْقَتِتُلوَن فـََقاَل َمْن قَاَل َحى َعَلى الصَالِة َأَجْبُتُه ، َوَمْن قَاَل َحى َعَلى اْلَفَالِح َأَجْبُتُه ، 

 (بيهقي) اْلُمْسِلِم َوَأْخِذ َماِلِه قـُْلُت : َال.
 

C-\n C-̧ -d-ª \Ã Im-cy-§-sfm¶pw sN-¿m³ I-gn-bn-sÃ-¦nÂ Np-cp-§nb-Xv H-cmÄ¡pw i-ey-am-hm-Xn-cn 
¡ms\-¦nepw \mw {i-an-¡Ww. 

َيْأُمُر بِاْلَخْيِر ، َأْو قَاَل بِالْ     َمْعُروِف قَاَل فَِإْن َلْم يـَْفَعْل قَاَل فـَُيْمِسُك ، َعِن الشر فَِإنُه َلُه َصَدَقةٌ قَاُلوا فَِإْن َلْم يـَْفَعْل قَاَل فـَ
 (بخاري)

F-¶mÂ C-kvvemw ]Tn-̧ n-¡p-¶ C¯-cw _m-[y-X-IÄ-s¡m¶pw C¶v bm-sXm-cp hn-e-bp-anÃ, C-Xn-sâ 
hen-b H-cp Imc-Ww ]-£-]m-Zn-̄  (A-k-_n-¿¯v) amWv. tZ-i-̄ nsâtbm Ip-Spw-_-̄ nsâtbm tKm-{X-
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¯nsâtbm cm-{ão-b ]mÀ-«n-I-fpsStbm kw-L-S-\-I-fpsStbm t]-cn-ep-Å ]-£-]m-Zn¯w. C-Xp C-kvvvemw 
hn-e-¡n-b-Xm-Wv. 

ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم:َهالكُ  ُأمِتي ِفي َثالٍث: ِفي اْلَعَصِبيِة،  َعِن اْبِن َعباٍس َرِضي اللُه تـََعاَلى َعنـْ
 (طبراني) َواْلَقَدرِيِة، َوالرَوايَِة ِفي َغْيِر تـَثَبٍت.

 
F-¶mÂ C-¶v B-fp-IÄ kemw ]-d-bp¶-Xv t]mepw XmÂ-]-cy-§Ä t\m-¡n-bn-«mWv. C-Xp A-́ y-\m-fn-
sâ A-S-bm-f-am-Wv.  

(احمد) ان من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة  اني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  

]-cnN-b-ap-Å-h-tcmSpw CÃm¯-h-tcmSpw kemw ]-d-bp-¶-h-\m-Wv hn-izm-kn.  

(بخاري)  َوتـَْقَرأُ السَالَم َعَلى َمْن َعَرْفَت ، َوَمْن َلْم تـَْعِرفْ   

Np-cp-¡-̄ nÂ XoÀ-̄ pw `u-Xn-Iam-b Im-cy-§-fp-sS t]-cnÂ C-kvvemw ]Tn-̧ n-¡p-¶ km-tlm-Z-cyw \-s½ 
hn-«p A-I-ep-¶pt−m F-¶v \mw H-cp B-ß]cn-tim-[\-¡v X-¿m-dmhpI.  

(NB: Cu hnj-bw hf-sc {i-²-tbm-sS J-Xzo-_p-amÀ ssI-Imcyw sN-¿p-I. C-kvv-em-an-sâ kv-t\-l-ap-Jw 
]-cn-N-b-s¸-Sp-̄ p-I. Xo-{h co-Xn-bn-te-¡v H-cn-¡epw B-bn-t¸m-h-cpXv.) 
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