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 أخالق املسلمة

، قَاَل: َخرََج َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم ِفي َأْضَحى َأْو فيْطٍر إيََل ا ثبت َصلهى، َعْن َأِبي َسعييٍد اخلُْدريي ي
ُ
مل

ْقَن فَإيّن ي أُرييتُ ره َعَلى الن يَساءي، فَ َقاَل: "َفمَ   ََي َرُسوَل اَّللهيق قَاَل: فَ ُقْلَن: َوبيَ  َأْكثَ َر أَْهلي النهاري"ُكنه ََي َمْعَشَر الن يَساءي َتَصده
رَي، َما رَأَْيُت ميْن ََنقيَصاتي َعْقٍل َودييٍن أَْذَهَب ليُلب ي الرهجُ " "ُتْكثيْرَن اللهْعَن، َوَتْكُفْرَن الَعشي ، قُ ْلَن: لي احلَازيمي ميْن إيْحَداُكنه

ْرأَةي مي ق قَاَل: "ْقليَنا ََي َرُسوَل اَّللهي َوَما نُ ْقَصاُن ديينيَنا َوعَ 
َ
" قُ ْلَن: بَ َلى، قَاَل: أَلَْيَس َشَهاَدُة امل ْثَل نيْصفي َشَهاَدةي الرهُجلي

 ديينيَها" َذليكي ميْن نُ ْقَصاني فَ َضْت َلَْ ُتَصل ي َوَلَْ َتُصْم" قُ ْلَن: بَ َلى، قَاَل: "َفَذليكي ميْن نُ ْقَصاني َعْقليَها، أَلَْيَس إيَذا َحا"
 متفق عليه

، واحلديث واضح الداللة، ولذا ينبغي للمرأة املسلمة أن هتتم ابلتزام موجبات اجلنة واملنجيات من النار
 هللا هلا. اوهي يسرية على من يسره

 َصلهى هللاُ واملرأة طريقها للجنة أيسر من الرجل، وقد ثبت َعْن َعْبدي الرهْْحَني ْبني َعْوٍف، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي 
يَل هَلَا: اْدُخليي اجْلَنهَة َعَلْيهي َوَسلهَم: "إيَذا َصلهتي اْلَمْرأَُة ََخَْسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحفيَظْت فَ ْرَجَها، َوَأطَاَعْت َزْوَجَها قي 

" رواه أْحد. ْئتي  ميْن َأي ي أَبْ َوابي اجْلَنهةي شي

فاحملرم  ري فإهنا تصاب ما يصاب به غريها من الوقوع فيما حرم هللا.لكن لكون املرأة جبلت على التقص
قليل لكن أكثر النساء يقعن ِف القليل احملرم، كالنمص والوصل والتربج وغريها من كبائر الذنوب. فكان من 

وتلتزم  املهم للمرأة أن حترص على جناهتا من غضب هللا ولعنته وعذابه بتمسكها بشرع هللا، فترتك ما حرم هللا
 أبوامره، وتبحث ِف مواطن رفع الدرجات، وتتعاهد نفسها ابلتزام املنجيات.

وقد تضعف املرأة عن عبادة الصيام وقيام الليل، فتبلغ حبسن خلقها م املنجيات اخللق احلسن، ومن أه
 درجة قائم الليل صائم النهار، إن العبد ليدرك حبسن خلقه درجة

قال هللا  وهو النيب صلى هللا عليه وسلم، قدوة املؤمنني واملؤمنات:ولنقف مع أعظم الناس خلقاً، 
 َوإين َك َلَعَلَى ُخُلٍق َعظييٍم(.)تعاَل:
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 َعَلْيهي وِف صحيح مسلم عن قَ َتاَدَة أنهُه قَاَل ليعائَشَة : ََي أُمه اْلُمْؤمينينَي أَنْبيئييِني َعْن ُخُلقي َرُسولي هللاي َصلهى هللاُ 

 ."َفإينه ُخُلَق َنيبي ي هللاي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم َكاَن اْلُقْرآنَ : "قُ ْلُت: بَ َلى، قَاَلتْ  "أََلْسَت تَ ْقرَأُ اْلُقْرآَنق: "اَلتْ َوَسلهَم، قَ 

َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: َقديَم َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم ا دييَنَة لَْيَس لَُه َخاديٌم، وِف الصحيحني َعْن أََنٍس َرضي
َ
مل

اَّللهي، إينه أََنًسا ُغاَلٌم َكي يٌس َفَأَخَذ أَبُو طَْلَحَة بيَيديي، فَاْنطََلَق ِبي إيََل َرُسولي اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم، فَ َقاَل: ََي َرُسوَل 
َفَخَدْمُتُه ِفي السهَفري َواحَلَضري، َما قَاَل ِلي ليَشْيٍء َصنَ ْعُتُه َليَ َصنَ ْعَت َهَذا َهَكَذاق َواَل ليَشْيٍء َلَْ : "فَ ْلَيْخُدْمَك، قَالَ 

َ ََلْ َتْصَنْع َهَذا َهَكَذاق  ."َأْصنَ ْعُه َلي

ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َأْحسَ  َن النهاسي ُخُلًقا، وََكاَن ِلي َأٌخ يُ َقاُل َلُه وِف الصحيحني َعْن أََنٍس، قَاَل: َكاَن النهيبي
ُبُه  -أَبُو ُعَمرْيٍ  َا « ََي َأاَب ُعَمرْيٍ، َما فَ َعَل الن َُّغرْيُ »َفطييًما، وََكاَن إيَذا َجاَء قَاَل:  -قَاَل: َأْحسي نُ َغٌر َكاَن يَ ْلَعُب بيهي، فَ ُرَّبه

ْلبيَساطي الهذيي حَتَْتُه فَ ُيْكَنُس َويُ ْنَضُح، ُُثه يَ ُقوُم َونَ ُقوُم َخْلَفُه فَ ُيَصل يي بيَنا.َحَضَر الصهالََة َوُهَو ِفي بَ ْيتيَنا، فَ َيأْ   ُمُر ابي

ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َيْصَنُع ِفي بَ ْيتيهيق قَاَلتْ  : "َكاَن َيُكوُن ِفي َعني اأَلْسَودي، قَاَل: َسأَْلُت َعائيَشَة َما َكاَن النهيبي
ْهَنةي أَْهليهي  ْدَمَة أَْهليهي  -مي  رواه البخاري.فَإيَذا َحَضَرتي الصهالَُة َخرََج إيََل الصهالَةي".  -تَ ْعِني خي

ُّ صَ  دي، فَ تَ َناَولَُه النهاُس، فَ َقاَل هَلُُم النهيبي ْسجي
َ
ٌّ فَ َباَل ِفي امل ْيهي َوَسلهَم: لهى هللُا َعلَ َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، قَاَل: قَاَم َأْعرَاِبي

رييَن، َوَلَْ  َا بُعيثْ ُتْم ُمَيس ي رييَن""َدُعوُه َوَهرييُقوا َعَلى بَ ْوليهي َسْجاًل ميْن َماٍء، َأْو َذنُواًب ميْن َماٍء، فَإيَّنه َعُثوا ُمَعس ي . رواه  تُ ب ْ
 البخاري

ُّ َصلهى َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: "َما َحَجَبِني النهيبي هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم ُمْنُذ َأْسَلْمُت، َواَل رَآّني إياله تَ َبسهَم ِفي  َعْن َجرييٍر َرضي
 . متفق عليه .َوْجهيي"

ي َمَع النهيبي ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َوَعَليْ  َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: ُكْنُت أَْمشي ُُ َعْن أََنسي ْبني َماليٍك َرضي ٌّ َغليي  هي بُ ْرٌد جَنْرَاّني
ٌّ َفَجَذبَُه َجْذبًَة َشدييَدًة، َحَّته َنظَْرُت إيََل َصْفَحةي َعاتيقي النهيبي ي َصله  َيةي، َفأَْدرََكُه أَْعرَاِبي ى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َقْد أَث هَرْت احلَاشي

ةي َجْذبَتيهي، ُُثه قَاَل: ُمْر ِلي ميْن َمالي اَّللهي  ده َيُة الر يَداءي ميْن شي َك، ُُثه "أََمَر َلُه بيهي َحاشي  الهذيي عيْنَدَك، فَاْلتَ َفَت إيلَْيهي َفَضحي
 . متفق عليه.بيَعطَاٍء"

 وصاحب اخللق احلسن موعود بفضائل عديدة وعظيمة:
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 . أنه مقتد ابلنيب صلى هللا عليه وسلم -1

َُ  )فَبيَما َرْْحٍَة م ينَ : أن ِف التزام اخللق احلسن استجابة ألمر هللا تعاَل -2 اَّلل ي لينَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظ ًا َغليي
ُهْم َواْستَ ْغفيْر هَلُْم َوَشاويْرُهْم ِفي األَْمري فَإيَذا َعَزْمَت فَ تَ َو  كهْل َعَلى اَّلل ي إينه اَّلل َ ُيُيبُّ اْلَقْلبي الَنَفضُّوْا ميْن َحْوليَك فَاْعُف َعن ْ

 اْلُمتَ وَك يلينَي(.

، َأنه  ي يَئَة احلََْسَنَة تَْ  َعْن َأِبي َذرٍ  ُثَما ُكْنَت، َوأَْتبيعي السه ه َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َقاَل لَُه:: "اتهقي هللَا َحي ْ ُحَها، النهيبي
ُُلٍق َحَسٍن"  . . رواه أْحد والرتمذي والدارمي. حسنه األلباّنَوَخاليقي النهاَس ِبي

ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي  َعْن َعْبدي أنه دليل على اخلريية:  -3 ُهَما، قَاَل: َلَْ َيُكني النهيبي َي اَّللهُ َعن ْ اَّللهي ْبني َعْمٍرو َرضي
ًشا، وََكاَن يَ ُقولُ  ًشا َوالَ ُمتَ َفح ي َياريُكْم َأْحَسَنُكْم َأْخالَقًا: "َوَسلهَم فَاحي  ."إينه ميْن خي

َعْن َجابيٍر، َأنه َرُسوَل هللاي َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: إينه ميْن  أنه حمبوب عند هللا تعاَل وعند رسوله: -4
َنُكْم َأْخالَقًا، َوإينه أَبْ َغَضُكْم إيَِله  اَمةي َوأَبْ َعدَُكْم ميِن ي ََمْليًسا يَ ْوَم القييَ  َأَحب يُكْم إيَِله َوأَقْ رَبيُكْم ميِن ي ََمْليًسا يَ ْوَم القيَياَمةي َأَحاسي

َتشَ 
ُ
تَ َفْيهيُقوَن، قَاُلوا: ََي َرُسوَل هللاي، َقْد َعليْمَنا الث هْرََثُروَن َوامل

ُ
َتَشد يُقوَن َوامل

ُ
د يُقوَن َفَما اْلُمتَ َفْيهيُقوَنق قَاَل: الث هْرََثُروَن َوامل

ُوَن. رواه الرتمذي وغريه وهو صحيح.  اْلُمَتَكرب ي

َتَشد يُق الهذيي يَ َتطَاَوُل َعَلى النهاسي ِفي الَكاَلمي َويَ ْبُذو َعلَْيهيْم.قال الرتمذي: َوالث هْرََثُر: ُهَو 
ُ
، َوامل  الَكثيرُي الَكاَلمي

َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: "َأْكَمُل  : أهنا دليل على علو اإلميان -5
َيارُُهْم لينيَسائيهيْم" رواه أْحد وأبو داود والرتمذي.اْلُمْؤمينينَي إيميَاَنً  َيارُُهْم خي  ، َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا، َوخي

ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل: َوَأِبي ََسُرَ  ُة َجاليٌس أََماميي، َعْن َجابيري ْبني ََسَُرَة، َقاَل: ُكْنُت ِفي ََمْليٍس فييهي النهيبي
، َوإينه َأْحَسَن النهاسي  فَ َقاَل َرُسولُ  ْساَلمي إيْساَلًما، هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: "إينه اْلُفْحَش، َوالت هَفحَُّش لَْيَسا ميَن اإْلي

 َأْحَسنُ ُهْم ُخُلًقا" رواه أْحد وهو صحيح.

ه َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل هَلَا: اخللق احلسن سبب ِف زَيدة العمر وعمران الدَير: َعْن َعائيَشَة: َأنه النه  -6 يبي
مي  َلُة الرهحي رَةي، َوصي نْ َيا َواْْلخي ، فَ َقْد أُْعطيَي َحظهُه ميْن َخرْيي الدُّ  َوُحْسُن اخْلُُلقي َوُحْسُن "إينهُه َمْن أُْعطيَي َحظهُه ميَن الر يْفقي

  اأْلَْعَماري" رواه أْحد وهو صحيح.اجلْيَواري يَ ْعُمرَاني الد يََيَر، َويَزييَداني ِفي 
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 ومن اخللق احلسن:

يَك َلَك َصَدَقٌة، »َعْن َأِبي َذرٍ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم:  التبسم: تَ َبسُُّمَك ِفي َوْجهي َأخي
ْنَكري َصَدَقٌة، 

ُ
ْعُروفي َوهَنُْيَك َعني امل

َ
مل َوإيْرَشاُدَك الرهُجَل ِفي أَْرضي الضهاَللي َلَك َصَدَقٌة، َوَبَصُرَك ليلرهُجلي الرهدييءي َوأَْمُرَك ابي

يَك الَبَصري َلَك َصَدَقٌة، َوإيَماطَُتَك احَلَجَر َوالشهوَْكَة َوالَعْظَم َعني الطهرييقي َلَك َصَدَقٌة، َوإيفْ رَاُغَك ميْن َدلْ  ويَك ِفي َدْلوي َأخي
 رواه أْحد والرتمذي وهو صحيح.« َلَك َصَدَقةٌ 

قال هللا تعاَل: )َوعيَباُد الرهْْحَني الهذييَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرضي َهْوًَن َوإيَذا َخاطَبَ ُهُم  الرتفع عن سفاسف األمور:
  اجْلَاهيُلوَن قَاُلوا َساَلًما(.

ميْن رَب يُكْم َوَجنهٍة َعْرُضَها السهَماَواُت َواأْلَْرُض أُعيدهْت  قال هللا تعاَل: )َوَساريُعوا إيََل َمْغفيرَةٍ  العفو عند املقدرة:
ُ ُيُيبُّ 133ليْلُمتهقينَي ) َُ َواْلَعافينَي َعني النهاسي َواَّلله نينَي(. ( الهذييَن يُ ْنفيُقوَن ِفي السهرهاءي َوالضهرهاءي َواْلَكاظيمينَي اْلَغْي  اْلُمْحسي

َما نَ َقَصْت َصَدقٌَة ميْن َماٍل ، َوَما  َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل : "ُهرَيْ رََة َعْن َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّللهُ روى مسلم َعْن َأِبي و 
ُ َعْبًدا بيَعْفٍو إياله عيزًّا ، َوَما تَ َواَضَع َأَحٌد َّلليهي  ُ "زَاَد اَّلله  . إياله َرفَ َعُه اَّلله

ْل َمْن  وَعْن ُعْقَبَة ْبني َعاميٍر، قَاَل: : "ََي ُعْقَبُة ْبَن َعاميٍر، صي َلقييُت َرُسوَل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم فَ َقاَل ِلي
 َقَطَعَك، َوأَْعطي َمْن َحَرَمَك، َواْعُف َعمهْن ظََلَمَك" رواه أْحد.

 قال تعاَل ﴿ َوُقوُلوا ليلنهاسي ُحْسًنا ﴾. الكالم الطيب:

تَ َر َكْيَف َضَرَب اَّللهُ َمَثاًل َكليَمًة طَي يَبًة َكَشَجرٍَة طَي يَبٍة َأْصُلَها ََثبيٌت َوفَ ْرُعَها ِفي السهَماءي وقال سبحانه: )أَلَْ 
ُ اأْلَْمثَاَل ليلنهاسي َلَعلهُهْم يَ َتذَكهُروَن(.24) َا َوَيْضريُب اَّلله نٍي ِبييْذني َرّب ي  ( تُ ْؤِتي ُأُكَلَها ُكله حي

ه َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، يَ ُقوُل:  و َعْن َعديي ي  ْعُت النهيبي قهةي َتْرٍَة َفَمْن َلَْ »ْبني َحاِتٍي  قَاَل: َسَي ات هُقوا النهاَر َوَلْو بيشي
قهَة َتْرٍَة فَبيَكليَمٍة طَي يَبٍة" متفق عليه. ْد شي  َيَي

َلْيهي َوَسلهَم قَاَل: "اْلَكليَمُة الطهي يَبُة َصَدَقٌة، وَُكلُّ ُخْطَوٍة ََيُْطوَها إيََل وَعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، َعني النهيبي ي َصلهى هللُا عَ 
 الصهاَلةي َصَدَقٌة" رواه أْحد وهو صحيح.
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َسلهَم: داللة على اإلميان، وقد ثبت َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، َقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي وَ بل إن كلمة اخلري 

ري ف َ  َّللهي َواليَ ْومي اْلخي ري َفاَل يُ ْؤذي َجارَُه، َوَمْن َكاَن يُ ْؤميُن ابي َّللهي َواليَ ْومي اْلخي َفُه، َوَمْن َكاَن "َمْن َكاَن يُ ْؤميُن ابي ْلُيْكريْم َضي ْ
ري فَ ْليَ ُقْل َخرْيًا َأْو ليَيْصُمْت" متفق عليه. َّللهي َواليَ ْومي اْلخي  يُ ْؤميُن ابي

ُّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم: "إينه ِفي اجلَنهةي ُغَرفًا تُ َرى ظُ  وهي يٍ  َقاَل: قَاَل النهيبي
ُهورَُها من موجبات اجلنة، َعْن َعلي

ٌّ فَ َقاَل: ليَمْن هيَي ََي َرُسوَل اَّللهيق قَاَل: "لي  َا َوُبُطوهُنَا ميْن ظُُهوريَها"، فَ َقاَم أَْعرَاِبي َمْن َأطَاَب الَكاَلَم، َوَأْطَعَم ميْن بُطُوهني
للهْيلي َوالنهاُس نييَاٌم" رواه الرتمذي وحسنه األلباّن. َياَم، َوَصلهى ابي  الطهَعاَم، َوأََداَم الص ي

َها، قَاَلْت: اْسَتْأَذَن َرْهٌط ميَن اليَ ُهودي عَ  الرفق: َي اَّللهُ َعن ْ َلى من األخالق احلسنة، وقد ثبت َعْن َعائيَشَة َرضي
َقاَل: "ََي َعائيَشُة، إينه اَّللهَ النهيبي ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، فَ َقاُلوا: السهاُم َعَلْيَك، فَ ُقْلُت: َبْل َعَلْيُكُم السهاُم َواللهْعَنُة، ف َ 

 اَل: "قُ ْلُت: َوَعَلْيُكْم" متفق عليه.َرفييٌق ُيُيبُّ الر يْفَق ِفي اأَلْمري ُكل يهي" قُ ْلُت: َأَوََلْ َتْسَمْع َما قَاُلواق قَ 

 .119التوبة( الصهاديقينيَ  َمعَ  وَُكونُواْ  اَّلل َ  ات هُقواْ  آَمُنواْ  الهذيينَ  أَي َُّها َيَ ):  تعاَل قال الصدق يف احلديث:

 الربيه  َوإينه  الربي ي، إيََل  يَ ْهديي الص يْدقَ  إينه ": قَالَ  َوَسلهمَ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلهى النهيبي ي  َعني  َعْنُه، اَّللهُ  َرضييَ  اَّللهي  َعْبدي  َعنْ و 
د ييًقا َيُكونَ  َحَّته  لََيْصُدقُ  الرهُجلَ  َوإينه  اجلَنهةي، إيََل  يَ ْهديي  يَ ْهديي الُفُجورَ  َوإينه  الُفُجوري، إيََل  يَ ْهديي الَكذيبَ  َوإينه . صي

اابً   اَّللهي  عيْندَ  ُيْكَتبَ  َحَّته  لََيْكذيبُ  الرهُجلَ  َوإينه  النهاري، إيََل   متفق عليه. "َكذه

، احلَْورَاءي  َأِبي  َعنْ وقد روى أْحد والرتمذي  ْعديي ي ي ٍ  ْبني  ليْلَحَسني  قُ ْلتُ : قَالَ  السه
 هللاي  َرُسولي  مينْ  َحفيْظتَ  َما: َعلي

 فَإينه  يَرييُبَك، الَ  َما إيََل  يَرييُبكَ  َما دَعْ ": َوَسلهمَ  َعَلْيهي  اَّللهُ  ىَصله  هللاي  َرُسولي  مينْ  َحفيْظتُ : قَالَ  َوَسلهَمق َعَلْيهي  اَّللهُ  َصلهى
ْدقَ   ".رييَبةٌ  الَكذيبَ  َوإينه  ُطَمْأنييَنٌة، الص ي

زَامٍ  ْبني  َحكييمي  َعنْ ِف البيع والشراء سبب للربكة، والصدق   َوَسلهَم، َعَلْيهي  هللاُ  َصلهى النهيبي ي  َعني  َعْنُه، اَّللهُ  َرضييَ  حي
خليَياري  البَ ي يَعاني : "قَالَ   َكَتَما  َوإينْ  بَ ْيعيهيَما، ِفي  هَلَُما بُوريكَ  َوبَ ي هَنا َصَدقَا فَإينْ  - يَ تَ َفرهقَا َحَّته : قَالَ  َأوْ  - يَ تَ َفرهقَا، َلَْ  َما ابي

 متفق عليه. "بَ ْيعيهيَما بَ رََكةُ  حمُيَقتْ  وََكَذابَ 

 َصَدقَةٌ  نَ َقَصتْ  َما": قَالَ  َوَسلهَم، َعَلْيهي  هللاُ  َصلهى هللاي  َرُسولي  َعنْ  ُهرَيْ رََة، َأِبي  َعنْ مسلم وِف صحيح  التواضع:
 ."هللاُ  َرفَ َعهُ  إياله  َّلليهي  َأَحدٌ  تَ َواَضعَ  َوَما عيزًّا، إياله  بيَعْفٍو، َعْبًدا هللاُ  زَادَ  َوَما َماٍل، مينْ 
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جبلت املرأة على احلياء، وجعله هللا مكماًل جلماهلا الفطري، وجعل سبحانه القرار ِف البيوت  احلياء:

 اَّللهي، َعْبدي  َعنْ حافظًا حليائها، فإن خرجت قل حياؤها، ألن الشيطان يتوالها ويزينها ويقرّبا للرجال، وقد ثبت 
ْرأَةُ ": قَالَ  َوَسلهَم، َعَلْيهي  اَّللهُ  َصلهى النهيبي ي  َعني 

َ
" رواه الرتمذي وصححه الشهْيطَانُ  اْسَتْشَرفَ َها َخَرَجتْ  فَإيَذا َعْورٌَة، امل

 األلباّن.

 َمْدَينَ  َماءَ  َوَردَ  َوَلمهاالرجال، وِف قصة موسى ملا وصل مدين قال تعاَل: ) ومنذ القدم واملرأة تستحي من
 ُيْصديرَ  َحَّتهى  َنْسقيي اَل  قَالََتا  َۖخْطُبُكَما َما قَالَ   َۖتُذوَداني  اْمرَأََتنْيي  ُدوهنييمُ  مين َوَوَجدَ  َيْسُقونَ  النهاسي  م ينَ  أُمهةً  َعَلْيهي  َوَجدَ 

(. فلم تزاحم املرأاتن الرجال حياءاً. وحَّت ملا جاءته إحدامها، جاءته وكلمته حبياء، َكبيريٌ   َشْيخٌ  َوأَبُوَنَ   ۖالر يَعاءُ 
ي إيْحَدامُهَا َفَجاَءْتهُ )  (.إينه َأِبي َيْدُعوَك ليَيْجزيَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت لََنا ۚ َقاَلتْ  اْستيْحَياءٍ  َعَلى َتْشي

ُّ  قَالَ : قَالَ  ُحَصنْيٍ، ْبني  عيْمرَانَ  َعنْ ، وال أيِت احلياء إال ابخلري هلا، واحلياء من صفات املؤمنات  َصلهى النهيبي
َرْيٍ  إياله  أَيِْتي  الَ  احلََياءُ ": َوَسلهمَ  َعَلْيهي  هللاُ   " متفق عليه.ِبي

 ْبني  ريْبعيي ي  َعنْ ولذا جند أن الكثري ممن نزعن احلياء أصبحن سلعًا رخيصة للمفسدين، وِف صحيح البخاري 
رَاٍش، ثَ َنا حي ُّ  قَالَ : قَالَ  َمْسُعوٍد، أَبُو َحده  إيَذا: اأُلوََل  الن ُّبُ وهةي  َكاَلمي   مينْ  النهاسُ  أَْدَركَ  مميها إينه : "َوَسلهمَ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلهى النهيبي

ْئتَ  َما فَاْصَنعْ  َتْسَتْحيي  َلَْ   ."شي

واخللق السيء مهلكة احلسنات وَملبة للسيئات، فمن كان مبتلى ِبلق سيء، فليحسن خلقه فإنه موعود 
 ليَمنْ  اجْلَنهةي  رََبضي  ِفي  بيبَ ْيتٍ  َزعييمٌ  َأَنَ ": َوَسلهمَ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلهى اَّللهي  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  أَُماَمَة، َأِبي  َعنْ ابجلنة، وقد ثبت 

 ليَمنْ  اجْلَنهةي  َأْعَلى ِفي  َوبيبَ ْيتٍ  َمازيًحا َكانَ   َوإينْ  اْلَكذيبَ  تَ َركَ  ليَمنْ  اجْلَنهةي  َوَسطي  ِفي  َوبيبَ ْيتٍ  حمُيقًّا، َكانَ   َوإينْ  اْلميرَاءَ  تَ َركَ 
 رواه أبو داود وحسنه األلباّن. "ُخُلَقهُ  َحسهنَ 

من كان مبتلى بكلمات سيئة فليعود لسانه على ذكر هللا وأسوأ اخللق السيء ما كان مرتبطًا ابللسان ف
 هللاُ  َصلهى هللاي  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ  ُجْنَدٍب، ْبني  ََسُرَةَ  َعنْ فإهنا حتل مكان الكالم السيئ، وقد ثبت ِف صحيح مسلم 

َي يهينه  َيُضرُّكَ  اَل . َأْكرَبُ  َوهللاُ  هللاُ، إياله  إيلَهَ  َواَل  َّلليهي، َواحْلَْمدُ  هللاي، ُسْبَحانَ : أَْرَبعٌ  هللاي  إيََل  اْلَكاَلمي  َأَحبُّ : "َوَسلهمَ  ْيهي َعلَ   أبي
 ."َبَدْأتَ 

 من األخالق الفاسدة:
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 َكَشَجرٍَة َخبييثٍَة اْجتُ ثهْت ميْن فَ ْوقي اأْلَْرضي َما هَلَا ميْن قَ رَاٍر(.)َوَمَثُل َكليَمٍة َخبييثٍَة  قال تعاَل:  كالم السوء:  

وهي من كبائر الذنوب، قال هللا تعاَل: )ََيأَي َُّها الهذييَن آَمُنوا اْجتَنيُبوا َكثيريًا ميَن الظهن ي إينه بَ ْعَض الظهن ي  الغيبة:
ًتا َفَكريْهُتُموُه َوات هُقوا اَّللهَ إينه اَّللهَ إيُْثٌ َواَل ََتَسهُسوا َواَل يَ ْغَتْب بَ عْ  يهي َمي ْ ُضُكْم بَ ْعًضا َأُيُيبُّ َأَحدُُكْم َأْن أَيُْكَل حلََْم َأخي

يٌم(.  تَ وهاٌب َرحي

َما اْلغييَبُةق"  ِف صحيح مسلم َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، َأنه َرُسوَل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل: "أَتَْدُرونَ وقد ثبت 
َا َيْكرَهُ  ي َما أَُقوُلق قَاَل: "إيْن َكاَن فييهي « قَاُلوا: هللُا َوَرُسولُُه أَْعَلُم، قَاَل: "ذيْكُرَك َأَخاَك َّبي قييَل أَفَ رَأَْيَت إيْن َكاَن ِفي َأخي

َتُه، َوإيْن ََلْ َيُكْن فييهي فَ َقْد َّبَتهُه".  َما تَ ُقوُل، فَ َقدي اْغتَ ب ْ

دييَنةي، َأْو َمكهةَ  يمة:النم
َ
يطَاني امل َائيٍط ميْن حي ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم حبي ، َفَسميَع َعني اْبني َعبهاٍس، قَاَل: َمره النهيبي

ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم:  َا، فَ َقاَل النهيبي ، َوَما يُ َعذهاَبني ِفي َكبيريٍ يُ َعذهابَ »َصْوَت إيْنَساَننْيي يُ َعذهاَبني ِفي قُ ُبوريمهي ُُثه قَاَل: « ني
لنهمييَمةي » ي ابي ُ ميْن بَ ْوليهي، وََكاَن اْلَخُر مَيْشي َرييَدٍة، َفَكَسَرَها كيْسرََتنْيي، فَ َوَضَع «. بَ َلى، َكاَن َأَحُدمُهَا اَل َيْسَترتي ُُثه َدَعا ِبي

ُهَما كيْسرًَة، َفقييَل لَ  ن ْ َ فَ َعْلَت َهَذاق قَاَل: َعَلى ُكل ي َقرْبٍ مي َبَسا»ُه: ََي َرُسوَل اَّللهي، َلي ُهَما َما ََلْ تَ ي ْ َأْو: « َلَعلهُه َأْن َُيَفهَف َعن ْ
َبَسا»  متفق عليه.« إيََل َأْن يَ ي ْ

ْعُت َرُسوَل هللاي  َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم يَ ُقوُل:  َعْن ُحذيْ َفَة، أَنهُه بَ َلَغُه َأنه َرُجاًل يَنيمُّ احْلَدييَث فَ َقاَل ُحَذيْ َفُة: َسَي
 رواه مسلم.« اَل َيْدُخُل اجْلَنهَة ََّنهامٌ »

قَاُلوا: « أََتْدُروَن َما اْلُمْفليُسق»َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، َأنه َرُسوَل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، قَاَل:  السب والشتم:
َياٍم، َوزََكاٍة، »َهَم لَُه َواَل َمَتاَع، فَ َقاَل: اْلُمْفليُس فييَنا َمْن اَل ديرْ  إينه اْلُمْفليَس ميْن أُمهِتي أَيِْتي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي بيَصاَلٍة، َوصي

َسَناتيهي، َوَهَذا حَ َوأَيِْتي َقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، فَ يُ ْعَطى َهَذا ميْن 
َذ ميْن َخطَاََيُهْم َفطُريَحْت َعَلْيهي،  « ُُثه طُريَح ِفي النهاري ميْن َحَسَناتيهي، فَإيْن فَنيَيْت َحَسَناتُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَضى َما َعَلْيهي ُأخي

 رواه مسلم.

ْسليمي ُفُسوٌق، »هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: وثبت ِف الصحيحني َعْن َعْبدي اَّللهي، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى 
ُ
َباُب امل سي

 «.َوقيَتالُُه ُكْفرٌ 
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ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: "َمْن  اللعن: ، قَاَل: َقاَل النهيبي حمرم، وقد ثبت ِف الصحيحني َعْن ََثبيتي ْبني الضهحهاكي

ْساَلمي فَ ُهَو َكَما قَالَ  ْؤميني َكَقْتليهي، َحَلَف بيَغرْيي ميلهةي اإلي
ُ
، قَاَل: َوَمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه بيَشْيٍء ُعذ يَب بيهي ِفي ََنري َجَهنهَم، َوَلْعُن امل

ًنا بيُكْفٍر فَ ُهَو َكَقْتليهي".  َوَمْن َرَمى ُمْؤمي

ُهَما َقاَل: قَاَل َرُسولُ  َي اَّللهُ َعن ْ اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم:  وثبت ِف الصحيحني َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمٍرو، َرضي
َيُسبُّ »قييَل: ََي َرُسوَل اَّللهي، وََكْيَف يَ ْلَعُن الرهُجُل َواليَدْيهيق قَاَل: « إينه ميْن َأْكرَبي الَكَبائيري َأْن يَ ْلَعَن الرهُجُل َواليَديْهي »

، فَ َيُسبُّ َأاَبُه، َوَيُسبُّ أُمه   «.هُ الرهُجُل َأاَب الرهُجلي

واللعن ليس من صفات املؤمنني، وقد روى أْحد والرتمذي َعْن َعْبدي اَّللهي قَاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى اَّللهُ 
شي َواَل الَبذييءي »َعَلْيهي َوَسلهَم:  لطهعهاني َواَل اللهعهاني َواَل الَفاحي ْؤميُن ابي

ُ
 «.لَْيَس امل

ما تبلغق فقد يكتب له النجاة ّبا، وقد يكتب له ّبا الشقاء، وقد ثبت  والعبد قد يتكلم بكلمة ال يدري
لَكليَمةي ميْن ريْضَواني ِف صحيح البخاري  َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، َعني النهيبي ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: "إينه الَعْبَد لَيَ َتَكلهُم  ابي

لَكليَمةي ميْن َسَخطي اَّللهي، اَل يُ ْلقيي هَلَا اَباًل، اَّللهي، اَل يُ ْلقيي هَلَا اَباًل، ي َ  َا َدَرَجاٍت، َوإينه الَعْبَد لَيَ َتَكلهُم ابي يَ ْهويي ْرفَ ُعُه اَّللهُ ّبي
َا ِفي َجَهنهَم"  .ّبي

 الُفُجوري، إيََل  يَ ْهديي الَكذيبَ  َوإينه  وقد سبق حديث ابن مسعود املتفق عليه، وفيه: "وهو حمرم،  الكذب:
اابً   اَّللهي  عيْندَ  ُيْكَتبَ  َحَّته  لََيْكذيبُ  الرهُجلَ  َوإينه  النهاري، إيََل  يَ ْهديي الُفُجورَ  َوإينه   ".َكذه

َنافيقي  آيَةُ : "َقالَ  َوَسلهمَ  َعَلْيهي  هللاُ  َصلهى النهيبي ي  َعني  ُهرَيْ رََة، َأِبي  َعنْ والكذب من صفات املنافقني، وقد ثبت 
ُ
 امل

 متفق عليه. "َخانَ  اْؤتُينَ  َوإيَذا َأْخَلَف، َوَعدَ  َوإيَذا َكَذَب،  َحدهثَ  إيَذا: َثاَلثٌ 

َْهلي النهاري  التكرب:  َوأَْهلي اجْلَنهةيق َعْن أََنسي ْبني َماليٍك، َعني النهيبي ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم أَنهُه قَاَل: "َأاَل أُْخربيُُكْم أبي
النهاري، َفُكلُّ  ْهُل اجْلَنهةي، َفُكلُّ َضعييٍف ُمَتَضع يٍف، َأْشَعَث ذيي طيْمرَْيني، َلْو أَْقَسَم َعَلى هللاي أَلَبَ رهُه، َوأَمها أَْهلُ أَمها أَ 

 َجْعظَرييٍ  َجوهاٍظ، ََجهاٍع َمنهاٍع، ذيي تَ َبٍع" رواه أْحد ِف مسنده.

 .اجلعظري: هو الفُ الغليُ املتكرب

 .واجلواظ: بفتح اجليم وتشديد الواو: قيل: الكثري اللحم، املختال ِف مشيته، وقيل: اجلُموع املُنوع
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 َجاع مناع: أي: َجاع للمال، مناع له عن مصارفه. 

 ذي خدٍم من عبيد وإماء. ذي تبع:

ُ  وقد روى أْحد وأبو داود وابن ماجه َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: "يَ ُقوُل اَّلله
ًئا ُهَما َعزه َوَجله: اْلكيرْبيََيُء ريَدائيي، َواْلَعَظَمُة إيزَاريي، َفَمْن ََنَزَعِني َشي ْ ن ْ  ."َجَهنهمَ  ِفي  أَْلَقيْ ُتهُ  مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


