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ائِرةِ   كلمُة الدَّ

 َربِّ العالِميَن، وَأشَهُد َأْن ال إِلَه إال اهلُل 
ِ
الحمُد هلل

دًا َعبُدُه وَرُسوُلُه،  َوحَدُه ال َشِريَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 َمِعيَن، َوَبعُد:صلَّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آلِِه َوَصحبِِه َأْج 

ؤوِن اإِلْسالمِيَِّة  فاْنطاِلقًا مِْن ِرَساَلِة َدائَرِة الشُّ

اِرَقِة، وحرصًا منها على توعية المجتمع َقاَم ِقْسُم  بِالشَّ

ائَِرِة بِإِعَداِد هذه المادة بعنوان:  خمسون ”الَوعِظ بِالدَّ

 . “لخصال التي يحبها اهلل حديثًا يف األعمال وا

ٍد  ال َيْشُكُر اهلَل َمْن ال »: واْمتِثااًل لَِقوِل َنبِيِّنا ُمَحمَّ

، َفإِنَّنا َنْدُعو اهلَل َأْن َيحَفَظ ُوالَة األَْمِر يف (1)«َيْشُكُر الناَس 

عاِة،  عوِة والدُّ هذا الَبَلِد، على َدعِمِهُم المتَواِصِل للدَّ

                                                           

 ( رواه البخاري يف األدب المفرد وأحمد يف المسند.1)
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 ،
ِ
وَنسَأُلُه تعالى َأْن َيحَفَظ وِرَعاَيتِهم الَبالَِغِة لُِبيوِت اهلل

 َذلَِك والقادُر 
ُّ

نَنا يف َأْوطانِنا، إِنَُّه َولِي َعَلينا ِدينَنَا، وَأْن ُيَؤمِّ

ٍد َوَعلى آلِِه  َعَليِه، َوَصّلى اهلُل َوَسلََّم َعلى َنبِيِّنا ُمَحمَّ

 َوَصْحبِه َأْجَمِعين.

 

 

* * * 
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﷽ 

 المقدمة

 َربِّ 
ِ
العالِميَن، وَأشَهُد َأْن ال إِلَه إال اهلُل الحمُد هلل

دًا َعبُدُه وَرُسوُلُه،  َوحَدُه ال َشِريَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 صلَّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آلِِه َوَصحبِِه َأْجَمِعيَن، َوَبعُد:

لة عظيمة يتسابق فيها فإن محبة اهلل تعالى منز

، قال ابن القيم: نالمتقو، ويتنافس عليها المؤمنون

 يه": وعظيم شرفها منزلة المحبةبيان يف  

ص شخَ س فيها المتنافسون، وإليها تنافَ المنزلة التى يَ 

 ىتفانَ  وعليها السابقون، رشمَّ  لمهاعِ  وإلىالعاملون، 

 وتقُ  فهي ،العابدون حوَّ ترَ  نسيمها حوْ وبرَ  ون،حبِّ المُ 
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وهي ُروح . ..العيون ةرَّ وقُ  األرواح، ذاءوغِ  القلوب،

 .(1)"اإليمان واألعمال

فمحبة اهلل تعالى أشرف المنازل وأعظم المقامات 

 يف الدنيا واآلخرة.

 تعالى أنْ  محبة اهلل نال به العبديَ  أمرٍ  أعظم نّ وإ

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فبطاعته سبحانه،  يعمل

بعد: أما " د:لَ خْ مة بن مَ لَ ْس قال: كتب أبو الدرداء إلى مَ 

ه اهلل، ه اهلل، فإذا أحبَّ ل بطاعة اهلل أحبَّ مِ العبد إذا عَ  فإنَّ 

 أبَغَضه اهلل بمعصية َعِملا إذ العبد وإنَّ ه، لقِ ه إلى َخ بَ حبَّ 

َضه اهلل أبَغَضه فإذا اهلل،  .(2)" هلقِ َخ  إلى َبغَّ

                                                           

 .(3/8( مدارج السالكين: )1)

 (.719(، والزهد لإلمام أحمد: )524( الزهد لوكيع بن الجراح: )2)
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ربات أن يعمل العبد بما الطاعات والقُ  وأعظمُ 

ه اهلل حبّ العبد على ما يُ ، وكلما داوم حبه اهلل يُ 

  : حب، قال اإلمام أحمددام اهلل له ما يُ أَ  سبحانه؛

م له على ِحبُّ فدُ ـا تُ دوم اهلل لك على مأْن يَ  َت ببْ إْن أح"

 .(1)"ِحبُّ ـا يُ م

التي  صالوالخِ  ى األعمالتحرَّ فعلى العبد أن يَ 

نال محبة حبها اهلل تعالى فيجتهد يف العمل هبا، حتى يَ يُ 

 بَّ أَح  مُت لِ لو عَ "قال بعض السلف الصالح: ، اهلل 

  .(2)"نفسي فيه ُت هدْ جاألعمال إلى اهلل تعالى ألَ 

                                                           

 (.2/30( اآلداب الشرعية: )1)

 (1/205المعارف البن رجب: )( لطائف 2)
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الدنيا واآلخرة،  فقد نال خير حبة اهلل ـن نال مومَ 

إَِذا »: له القبول يف األرض، يقول نبينا  وكتب اهلل

ُيِحبُّ ُفالًَنا َفَأْحبِْبُه، َأَحبَّ اهلُل الَعْبَد َناَدى ِجْبِريَل: إِنَّ اهلَل 

َماِء: إِنَّ اهلَل  َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل، َفُينَاِدي ِجْبِريُل فِي َأْهِل السَّ

َماِء، ُثمَّ ُيوَضُع َلُه  ُيِحبُّ ُفالًَنا َفَأِحبُّوُه، َفُيِحبُُّه َأْهُل السَّ

 .(1)«الَقُبوُل فِي األَْرضِ 

َفإَِذا َأْحَبْبُتُه: »وقال اهلل تعالى يف الحديث القدسي: 

ُكنُْت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر بِِه، 

تِي َيْمِشي بَِها، َوإِْن  تِي َيْبطُِش بَِها، َوِرْجَلُه الَّ َوَيَدُه الَّ

 .(2)«َسَأَلنِي أَلُْعطَِينَُّه، َوَلِئِن اْسَتَعاَذنِي أَلُِعيَذنَّهُ 

                                                           

 (.3209( رواه البخاري: )1)

 (.6502( رواه البخاري: )2)
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* * * 

: قال  اهلل رسول َأنّ   عمانعن قتادة بن النو

ْنَيا َكَما َيَظلُّ َأَحُدُكْم َيْحِمي » إَِذا َأَحبَّ اهلُل َعْبًدا َحَماُه الدُّ

 .(1)«َماءَ ـَسِقيَمُه ال

خمسون حديثًا من األحاديث  فيما يليو

من  عددٍ  فيها ذكرُ  ،الصحيحة الثابتة عن النبي 

ينال هبا العبد واألعمال الزكية التي  ،الفاضلة الِ َص الخِ 

يف الدنيا  ويكسب هبا رضى اهلل ، بة اهلل مـح

 .واآلخرة

ن يـُحّبك، وحبَّ فاللهم إنا نسألك حبَّك، وحبَّ مَ 

   ك.بِّ عمٍل يقربنا إلى ُح 

                                                           

، والمعنى: كما يظل أحدكم يحمي (2036( رواه الرتمذي: )1)

 مريضه من الماء.
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 صلة الرحمثم  ،يمان ااهللاإل (1)

 

  : أتيُت قال  رجل من خثعم عن
َّ

َوُهَو فِي   النبي

 َنَفٍر مِْن َأْصَحابِِه َقاَل: ُقْلُت: َأْنَت الَِّذي َتْزُعُم َأنََّك 

؟ َقاَل: 
ِ
، َأيُّ «. َنَعمْ »َرُسوُل اهلل

ِ
َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

؟ َقاَل: 
ِ
 »اأْلَْعَماِل َأَحبُّ إَِلى اهلل

ِ
َقاَل: ُقْلُت: «. إِيَماٌن بِاهلل

 
ِ
ِحمِ »، ُثمَّ َمْه؟ َقاَل: َيا َرُسوَل اهلل  .(1)«ُثمَّ ِصَلُة الرَّ

 

* * *  

                                                           

 (.6839( رواه أبو يعلى الموصلي: )1)
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* * * 

 اإلكثار من النوافلالفرائض وأداء  (2)

 

 : قال رسقال  عن أبي هريرة
ِ
إِنَّ اهلَل : »ول اهلل

َب  َقاَل: َمْن َعاَدى لِي َولِيًّا َفَقْد آَذْنُتُه بِالَحْرِب، َوَما َتَقرَّ

 َعْبِدي 
َّ

ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما إَِلي  مِمَّ
َّ

ٍء َأَحبَّ إَِلي
ْ

بَِشي

 بِالنََّوافِِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه: 
َّ

ُب إَِلي َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرَّ

ُكنُْت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع بِِه، َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر بِِه، َوَيَدُه 

تِي َيْبطُِش بَِها، تِي َيْمِشي بَِها، َوإِْن َسَأَلنِي  الَّ َوِرْجَلُه الَّ

ْدُت َعْن  أَلُْعطَِينَُّه، َوَلئِِن اْسَتَعاَذنِي أَلُِعيَذنَُّه، َوَما َتَردَّ

ِدي َعنْ  ٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَردُّ
ْ

ْوَت ـمَ ُمْؤمِِن، َيْكَرُه الـَنْفِس ال َشي

 .(1)«َوَأَنا َأْكَرُه َمَساَءَتهُ 

                                                           

 (.6502( رواه البخاري: )1)
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 الجهادو ،ار الولدينو ،تهاالصالة على وق (3)

 قال بن مسعود  عبد اهللعن 
َّ

: : َسَأْلُت النَّبِي

؟ َقاَل: 
ِ
الَُة َعَلى َوْقتَِها»َأيُّ الَعَمِل َأَحبُّ إَِلى اهلل ، «الصَّ

؟ َقاَل:  ؟ َقاَل: « ُثمَّ بِرُّ الَوالَِدْينِ »َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ

 الِجَهاُد فِي »
ِ
 .(1)«َسبِيِل اهلل

 

 

* * * 

                                                           

 (.527( رواه البخاري: )1)
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 الجماعة الكثيرة صالة الرجل مع (4)

 

 عن أُ 
ّ

 قال : قال  بن كعب بي
ِ
: َرُسوُل اهلل

ُجِل َأْزَكى مِ ...» ُجِل َمَع الرَّ ْن َصاَلتِِه َوْحَدُه، إِنَّ َصاَلَة الرَّ

ُجِل، َوَصاَلتَ  ُجَلْيِن َأْزَكى مِْن َصاَلتِِه َمَع الرَّ َوَما ُه َمَع الرَّ

 َتَعاَلى
ِ
 .(1)«َكُثَر َفُهَو َأَحبُّ إَِلى اهلل

 

* * * 

                                                           

 (.21265(، وأحمد: )843(، والنسائي: )554( رواه أبو داود: )1)
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 كثرة السجود هلل تعالى (5)

: َلِقيُت َثْوَباَن َمْوَلى ن بن أبي طلحة قالامعدعن 

 
ِ
، َفُقْلُت: َأْخبِْرنِي بَِعَمٍل َأْعَمُلُه ُيْدِخُلنِي اهلُل َرُسوِل اهلل

، بِِه اْلَجنََّة؟ َأْو َقاَل ُقْلُت: 
ِ
بَِأَحبِّ اأْلَْعَماِل إَِلى اهلل

ُثمَّ َسَأْلُتُه الثَّالَِثَة َفَقاَل: َسَأْلُت  ،ُثمَّ َسَأْلُتُه َفَسَكَت  ،َكتَفَس 

 
ِ
ُجوِد »، َفَقاَل: َعْن َذلَِك َرُسوَل اهلل َعَلْيَك بَِكْثَرِة السُّ

ِه َسْجَدًة، إاِلَّ َرَفَعَك  اهلُل بَِها َدَرَجًة، لِلَِّه، َفإِنََّك اَل َتْسُجُد لِلَّ

رْ « َوَحطَّ َعنَْك بَِها َخطِيَئةً  َداِء َقاَل َمْعَداُن: ُثمَّ َلِقيُت َأَبا الدَّ

 .(1)َثْوَبانُ  َفَسَأْلُتُه َفَقاَل لِي مِْثَل َما َقاَل لِي

  

                                                           

 (488( رواه مسلم: )1)

* * * 



14 

 قلَّ  وإن   العمل االستمرار على (6)

 

 ا قالتـهأن ة عن عائش
ُّ

: َأيُّ : ُسئَِل النَّبِي

؟ َقاَل: 
ِ
 .(1)«َأْدَوُمَها َوإِْن َقلَّ »األَْعَماِل َأَحبُّ إَِلى اهلل

 

* * * 

 

  

                                                           

 (.782(، ومسلم: )6465( رواه البخاري: )1)
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 ِق لُ الـُخ  حسنُ  (7)

 

كنَّا ُجلوسًا عند  قال: عن أسامة بن شريٍك 

 
ِّ

ُمَتكلٌِّم،  كَأنَّما على ُرؤوِسنا الطيُر، ما يتَكلَُّم منّا النبي

اهلل إلى اهلل تعالى؟ إذ جاَءُه ُأناٌس فقالوا: َمْن أحبُّ عباِد 

 .(1)«أْحَسنُهم ُخُلقًا» قال:

 

* * * 

  

                                                           

(، 8214(، والحاكم يف المستدرك: )471( رواه الطرباين يف الكبير: )1)

 (.486وابن حبان يف صحيحه: )
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* * * 

 نفع الناس وقضاء حوائجهم (8)

أنَّ رجالً جاَء إلى رسوِل :ر عبِد اهلل بِن عم عن

وأيُّ  أيُّ الناِس أحبُّ إلى اهلل؟ ،يا رسوَل اهلل فقال: اهلل 

أحبُّ الناِس إلى اهلل أْنَفُعهم » فقال: األعماِل أحبُّ إلى اهلل؟

سروٌر ُتْدِخُله على  لِلنَّاِس، وأحبُّ األْعماِل إلى اهلل 

َتْكِشُف عنه ُكْرَبًة، َأْو َتْقِضي عنه َدْينًا، أْو َتْطُرُد أو مسلٍم، 

عنه ُجوعًا، وألَْن َأْمشي َمَع أٍخ يف حاَجة؛ أَحبُّ إليَّ مِْن أْن 

َشْهرًا،  -يعني مسجَد المدينَةِ - أْعَتكَِف يف هذا المسِجدِ 

مألَ اهلل قْلَبُه  -لو شاَء أْن ُيْمِضَيُه أْمضاهُ و-وَمْن َكَظم غْيَظُه 

يوَم القياَمِة ِرضًا، وَمْن َمشى َمع أخيه يف حاَجٍة حتى 

  .(1)«َيْقِضَيها له؛ َثبََّت اهلل قَدمْيه يوَم تزوُل األْقدامُ 

                                                           

 (.13646( المعجم الكبير للطرباين: )1)
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 ة السمحةحنيفيَّ ـال (9)

 

 قال  عن ابن عباس
ِ
: َأيُّ : ِقيَل لَِرُسوِل اهلل

؟ َقاَل: 
ِ
ْمَحةُ »اأْلَْدَياِن َأَحبُّ إَِلى اهلل  .(1)«اْلَحنِيِفيَُّة السَّ

، المائلة إلى المستقيمةة لَّ الـمِ هي الـحنيفيَّة: 

 .(2)اإلسالم عن كل دين

 .السمحة: السهلة

* * *  

                                                           

 (.287والبخاري يف األدب المفرد: )(، 2107( رواه أحمد: )1)

 (2/316مطالع األنوار على صحاح اآلثار: ) (2)
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 واألناة مُ ل  حِ ـال   (10)

 

   عن ابن عباس
َّ

؛  َقاَل: َقاَل النَّبِي لأِْلََشجِّ

إِنَّ فِيَك َلَخْصَلَتْيِن ُيِحبُُّهَما اهلُل: : » َأَشجِّ َعْبِد اْلَقْيسِ 

 .(1)«اْلِحْلُم، واألناة

 

 

* * * 

  

                                                           

 (.586(، والبخاري يف األدب المفرد: )17( رواه مسلم: )1)
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 صالة داود، وصيام داود (11)

 

: َأنَّ  هلل بن عمرو بن العاصا عبدعن 

 
ِ
 َصالَُة َداُوَد »َقاَل َلُه:  َرُسوَل اهلل

ِ
الَِة إَِلى اهلل َأَحبُّ الصَّ

 ِصَياُم َداُوَد، َوَكاَن 
ِ
َياِم إَِلى اهلل الَُم، َوَأَحبُّ الصِّ َعَلْيِه السَّ

ْيِل َوَيُقوُم ُثُلَثُه، َوَينَاُم ُسُدَسُه، َوَيُصوُم  َينَاُم نِْصَف اللَّ

 .(1)«َيْوًما، َوُيْفطُِر َيْوًما

 

 

 

                                                           

 (.1159(، ومسلم: )1131( رواه البخاري: )1)

* * * 
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  رخص اهللا العمل (12)

 

  قال: قال رسول  عن ابن عباس
ِ
إِنَّ : »اهلل

اهلَل ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى ُرَخُصُه، َكَما ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى 

 .(1)«َعَزائُِمهُ 

 

* * * 

  

                                                           

 (.345( رواه ابن حبان: )1)
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 يف األمر كله الرفق (13)

 

نَّ اهلَل إ»: قال رسول اهلل قالت:   عن عائشة

ْفَق فِي   .(1)«األَْمِر ُكلِّهِ ُيِحبُّ الرِّ

ْفَق، َوُيْعطِي َعَلى »ويف رواية:  إِنَّ اهلَل َرفِيٌق ُيِحبُّ الرِّ

ْفِق َما اَل ُيْعطِي َعَلى اْلُعنِْف، َوَما اَل ُيْعطِي َعَلى َما  الرِّ

 .(2)«ِسَواهُ 

 

* * *  

                                                           

 (.2165(، )6024( رواه البخاري: )1)
 (.2593( رواه مسلم: )2)
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 نعم اهللأثر إظهار  (14)

 

 إِنَّ : »قال: قال رسول اهلل   عن أبي هريرة

إَِذا َأْنَعَم َعَلى َعْبٍد نِْعَمًة ُيِحبُّ َأْن َيَرى َأَثَر النِّْعَمِة  اهلَل 

 .(1)«َعَلْيهِ 

 

* * * 

  

                                                           

 (.5791( رواه البيهقي يف شعب اإليمان: )1)
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 فف  ع  والتَّ  ةف  والعِ الحياء   (15)

 

إِنَّ اهلَل : » : قال رسول اهللقال  عن أبي هريرة

  إَِذا َأْنَعَم َعَلى َعْبٍد نِْعَمًة ُيِحبُّ َأْن َيَرى َأَثَر النِّْعَمِة

َف وَ  ،َعَلْيهِ   اْلَعِفيَف اْلُمَتَعفِّ
َّ

 .(1)«ُيِحبُّ اْلَحِيي

  .فيه من كافت العّفة راسخة :العفيف

 .(2)من يتكّلف العّفة، ويكتسبها :والمتعّفف

 

* * *  

                                                           

 (.5791( رواه البيهقي يف شعب اإليمان: )1)

الثجاج يف شرح صحيح مسلم بن الحجاج: المحيط  البحر  (2)

(44/68). 
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 الحياء والستر (16)

 

  رسول أنَّ  ىعلَ عن يَ 
ِ
َرَأى َرُجاًل َيْغَتِسُل  اهلل

بِاْلَبَراِز باَِل إَِزاٍر، َفَصَعَد اْلِمنَْبَر، َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمَّ 

ْترَ  إِنَّ اهلَل : »َقاَل   ِستِّيٌر ُيِحبُّ اْلَحَياَء َوالسَّ
ٌّ

 ،َحيِي

 .(1)«َفإَِذا اْغَتَسَل َأَحُدُكْم َفْلَيْسَتتِرْ 

 

* * * 

                                                           

 (4012( رواه أبو داود: )1)
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 السماحة يف البيع والشراء والقضاء (17)

 

إِنَّ اهلَل : »قال  أن رسول اهلل  عن أبي هريرة

َراِء، َسْمَح الَقَضاءِ   .(1)«ُيِحبُّ َسْمَح الَبْيِع، َسْمَح الشِّ

 

 

* * * 

 

  

                                                           

 (.1319( رواه الرتمذي: )1)
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 إتقان العمل (18)

 

إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ : »قال  أن النبي  شةائعن ع

 .(1)«َعَماًل َأْن ُيْتِقنَهُ  إَِذا َعِمَل َأَحُدُكمْ 

 

 

* * *  

                                                           

(، والبيهقي يف شعب اإليمان: 4386( رواه أبو يعلى يف مسنده: )1)

(4931.) 
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 فهاااألخالق وأشراألمور ومعالي  (19)

 

 اق  عن حسين بن علي
ِ
 ل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 اأْلُُموِر وَأْشَراَفَها»
َ

 .(1)«إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ َمَعالِي

 : قالقال  عن سهل بن سعد الساعديو

 إِنَّ اهلَل َكِريٌم ُيِحبُّ »:  رسول اهلل
َ

اْلَكَرَم، َوَمَعالِي

 .(2)«اأْلَْخاَلِق 

 

* * * 

                                                           

 (.2894( رواه الطرباين يف الكبير: )1)
 (.152( رواه الحاكم يف المستدرك: )2)
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 والجود لكرما (20)

 

قال رسول اهلل  :قال بن أبي وقاص سعد عن 

: « َّحبُّ ُيـ جوادٌ  ،الكرماءَ  حبُّ ُيـ اهلل كريمٌ  إن 

 .(1)«ةدَ وَ جَ ـال

 

* * * 

  

                                                           

 (.14/289( رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق: )1)
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 التجمل يف الظاهر والباطن (21)

 

   عن عبد اهلل بن مسعود
ِّ

إِنَّ » :َقاَل  َعِن النَّبِي

 .(1)« َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَماَل اهللَ 

 

 

* * * 

  

                                                           

 (91( صحيح مسلم: )1)
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 يف كل شيء اإلحسان (22)

 

 : َحِفْظُت مِْن قال  ْوسٍ أ عن شداد بن

 
ِ
ُمْحِسٌن ُيِحبُّ  إِنَّ اهلَل »اْثنََتْيِن، َأنَُّه َقاَل:  َرُسوِل اهلل

ْحَساَن، َفإَِذا َقَتْلُتْم َفَأْحِسنُوا اْلِقْتَلَة، َوإَِذا َذَبْحُتْم  اإْلِ

ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُه، ُثمَّ لُِيِرْح  َفَأْحِسنُوا الذَّ

 .(1)«َذبِيَحَتهُ 

 

 

  
                                                           

 (.1215(، والطيالسي يف مسنده: )7121( رواه الطرباين يف الكبير: )1)

* * * 
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 األعمال والطاعاتالوتر يف  (23)

 

   عن أبي هريرة
ِّ

ِه تِْسَعٌة لِلَّ »َقاَل:  َعِن النَّبِي

َمْن َحِفَظَها َدَخَل اْلَجنََّة، َوإِنَّ اهلَل ِوْتٌر  ،َوتِْسُعوَن اْسًما

 .(1)«ُيِحبُّ اْلِوْترَ 

 قال  عن عليو
ِ
َيا َأْهَل : »: َقاَل َرُسوُل اهلل

 .(2)«َأْوتُِروا، َفإِنَّ اهلَل ِوْتٌر ُيِحبُّ اْلِوْترَ  اْلُقْرآنِ 

  

                                                           

 له. ( واللفظ2677(، ومسلم: )6410( رواه البخاري: )1)

 (453(، والرتمذي: )1416( رواه أبو داود: )2)

* * * 
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 قطرتان وأثران (24)

 

   عن أبي أمامة
ِّ

ٌء »َقاَل:  َعِن النَّبِي
ْ

َلْيَس َشي

 مِْن َقْطَرَتْيِن َوَأَثَرْيِن، َقْطَرٌة مِْن ُدُموٍع فِي 
ِ
َأَحبَّ إَِلى اهلل

ا األََثَراِن:  ، َوَأمَّ
ِ
، َوَقْطَرُة َدٍم ُتَهَراُق فِي َسبِيِل اهلل

ِ
َخْشَيِة اهلل

، َوَأَثٌر فِي َفِريَضٍة مِْن َفَرائِضِ 
ِ
  َفَأَثٌر فِي َسبِيِل اهلل

ِ
 .(1)«اهلل

 

* * * 

  

                                                           

 (1669( رواه الرتمذي: )1)
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* * * 

 العفو عن الناس (25)

 َأَرَأْيَت يا رس قالت: قلت  عن عائشة
ِ
وَل اهلل

ُقولِي: ِر َما َأُقوُل فِيَها؟ َقاَل: إِْن َعلِْمُت َأيُّ َلْيَلٍة َلْيَلُة الَقدْ 

 .(1)«اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي اللَُّهمَّ إِنََّك ُعُفوٌّ ُتِحبُّ »

 بن مسعودعبد عن و
ِ
إِنَّ »: قال: قال رسول اهلل   اهلل

 مثٱُّٱُثمَّ َقَرَأ: ، َعُفوٌّ ُيِحبُّ اْلَعْفو اهلَل 

 مك  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث

 .(2)«[22]النور:  َّيكمل ىك

  

                                                           

 (.3513( رواه الرتمذي: )1)
(، والبيهقي يف السنن 8155(، والحاكم: )3977( رواه أحمد: )2)

 (.17621الكربى: )
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 يفِ التقي الغني الخ   (26)

وَل سمعت رس :قال عن سعد بن أبي وقاص 

 
ِ
، إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلَعْبَد : »يقول اهلل

َّ
، اْلَغنِي

َّ
التَِّقي

 
َّ

 .(1)«اْلَخِفي

 .ِغنَى النفس هالمراد ب الغني: 

، وال الظهور يف يهافالذي ال يريد العلو  ي:فِ الخَ 

 .(2)مناصبها

 

* * *  

                                                           

 (.2965( رواه مسلم: )1)

 .(7/120: )المفهم شرح مختصر مسلم (2)
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 اإلكثار من ذكر اهلل  (27)

 

  قال: عن معاذ بن جبل 
ِ
: َسَأْلُت َرُسوَل اهلل

؟ 
ِ
َأْن َتُموَت َولَِساُنَك » َقاَل:َأيُّ اأْلَْعَماِل َأَحبُّ إَِلى اهلل

 .(1)«َرْطٌب من ذكر اهلل

 

 

* * *  

                                                           

(، وابن حبان: 72أفعال العباد: )ص  ( رواه البخاري يف خلق1)

(818.) 
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 سبحان اهلل واحمده، سبحان اهلل العظيم :قول (28)

 

  عن أبي هريرة 
ُّ

َكلَِمَتاِن : »َقاَل: َقاَل النَّبِي

ْحَمِن، َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن، َثِقيَلَتاِن فِي  َحبِيَبَتاِن إَِلى الرَّ

 َوب ِميَزاِن:ـال
ِ
 الَعظِيمِ ـُِسْبَحاَن اهلل

ِ
 .(1)«َحْمِدِه، ُسْبَحاَن اهلل

 

 

* * *  

                                                           

 (2694(، ومسلم: )7563رواه البخاري: )( 1)
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إله إال اهلل، سبحان اهلل، والحمد هلل، وال قول:  (29)

 أكبر واهلل

 

  قال: قال رسول  عن سمرة بن جندب
ِ
: اهلل

، َواْلَحْمُد لِلَِّه، »
ِ
 َأْرَبٌع: ُسْبَحاَن اهلل

ِ
َأَحبُّ اْلَكاَلِم إَِلى اهلل

َك بَِأيِِّهنَّ َبَدْأَت  ،إاِلَّ اهلُل، َواهلُل َأْكَبرُ  َواَل إَِلهَ   .(1)«اَل َيُضرُّ

  

                                                           

 (.2137( رواه مسلم: )1)

* * * 
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سبحانك اللهم واحمدك، وتبارك اسمك، قول:  (30)

 كد  وتعالى ج  

 

  قال: قال رسول  بن مسعود عن عبد اهلل
ِ
اهلل

« : َأْن َيُقوَل اْلَعْبُد: ُسْبَحاَنَك 
ِ
إِنَّ َأَحبَّ اْلَكاَلِم إَِلى اهلل

َك، َواَل إَِلَه اللُهمَّ َوبَِحْمِدَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَلى  َجدُّ

 .(1)«َغْيَركَ 

 

  

                                                           

 (.10619( رواه النسائي يف السنن الكربى: )1)

* * * 



39 

 يلمؤمن القوا (31)

 

   عن أبي هريرة
ِ
: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 مَِن اْلُمْؤمِِن اْلُمْؤمُِن »
ِ
، َخْيٌر َوَأَحبُّ إَِلى اهلل اْلَقِويُّ

ِعيِف، َوفِي ُكلٍّ َخْيٌر اْحِرْص َعَلى َما َينَْفُعَك،  الضَّ

ٌء، َفاَل َتُقْل َلْو 
ْ

 َواَل َتْعَجْز، َوإِْن َأَصاَبَك َشي
ِ
َواْسَتِعْن بِاهلل

 َوَما َشاَء َأنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلكِْن ُقْل َقَدُر 
ِ
اهلل

ْيَطانِ   .(1)«َفَعَل، َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ

 
  

                                                           

 (.2664( رواه مسلم: )1)

* * * 
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* * * 

يبةالغيرة  (32)  يف الرِّ

 

   يكعن جابر بن عت
ِ
 اهلل

َّ
َكاَن َيُقوُل:  َأنَّ َنبِي

تِي » ا الَّ مَِن اْلَغْيَرِة َما ُيِحبُّ اهلُل َومِنَْها َما ُيْبِغُض اهلُل، َفَأمَّ

تِي ُيْبِغُضَها اهلُل  ا اْلَغْيَرُة الَّ يَبِة، َوَأمَّ ُيِحبَُّها اهلُل َفاْلَغْيَرُة فِي الرِّ

  .(1)«َفاْلَغْيَرُة فِي َغْيِر ِريَبةٍ 

 .(2)هي التهمة الريبة:

  

                                                           

 ( واللفظ له.2659(، وأبو داود: )23748( رواه أحمد: )1)

 .(11/452شرح سنن أبي داود البن رسالن: ) (2)
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* * * 

 ، وعند الصدقةيالء عند القتالالُخ  (33)

   عن جابر بن عتيك
ِ
 اهلل

َّ
َكاَن َيُقوُل:  َأنَّ َنبِي

ا » إِنَّ مَِن الُخَياَلِء َما ُيْبِغُض اهلُل، َومِنَْها َما ُيِحبُّ اهلُل، َفَأمَّ

ُجِل  تِي ُيِحبُّ اهلُل َفاْختَِياُل الرَّ َنْفَسُه ِعنَْد اْلِقَتاِل، اْلُخَياَلُء الَّ

تِي ُيْبِغُض اهلُل َفاْختَِياُلُه فِي  ا الَّ َدَقِة، َوَأمَّ َواْختَِياُلُه ِعنَْد الصَّ

 .(1)«ِي اْلَبغْ 

دقة المختال يعطي الصدقة  هو الذي: عند الصَّ

اهلل  ثواب يف قبول راغًبا ،طيب نفسبكرم وسخاء و

 .(2)سبحانه

  

                                                           

 ( واللفظ له.2659(، وأبو داود: )23748( رواه أحمد: )1)

 .(11/453شرح سنن أبي داود البن رسالن: ) (2)
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 والصدق، وحسن الجواراألمانة،  (34)

 

 عن أبي 
ِّ

َلِمي  قال ُقَراٍد السَّ
ِ
إِْن : »: َقاَل َرُسوُل اهلل

وا إَِذا اْئُتِمنُْتْم، ـَأْحَبْبُتْم َأْن يُ  ِحبَُّكُم اهلُل َوَرُسوُلُه َفَأدُّ

ْثُتْم، َوَأْحِسنُوا ِجَواَر مِْن   .(1)«َجاَوَرُكمْ َواْصُدُقوا إَِذا َحدَّ

 

 

* * * 
  

                                                           

 (.6517( المعجم األوسط للطرباين: )1)
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 وعمله ايده انفسه الرجلكسب  (35)

 

َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل   برِ ي كَ دِ عْ ام بن مَ قدَ مِ ـال عن

 
ِ
 َما َأَكَل َأَحٌد مِنُْكْم َطَعاًما أَ »: َيُقوُل  اهلل

ِ
َحبَّ إَِلى اهلل

  ِ(1)«مِْن َعَمِل َيَدْيه. 

 

                                                           

 (.17181( رواه أحمد: )1)

* * * 
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 ل الطعام مع الجماعةك  أ   (36)

 

 قال:   عن جابر
ِ
إِنَّ َأَحبَّ : »َقاَل َرُسوُل اهلل

 َما َكُثَرْت َعَلْيِه اأْلَْيِدي
ِ
 .(1)«الطََّعاِم إَِلى اهلل

  

                                                           

(، والطرباين يف األوسط: 2045( رواه أبو يعلى يف مسنده: )1)

(7317 .) 

* * * 
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 من ذي الحجةلعمل الصالح يف أيام العشر ا (37)

 

 قال  عن ابن عباس
ِ
َما : »: َقاَل َرُسوُل اهلل

 مِْن َهِذِه 
ِ
الُِح فِيِهنَّ َأَحبُّ إَِلى اهلل اٍم الَعَمُل الصَّ مِْن َأيَّ

، َواَل الِجَهاُد فِي «األَيَّاِم الَعْشرِ 
ِ
، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
َواَل الِجَهاُد فِي َسبِيِل : »َسبِيِل اهلل

، إاِلَّ َرُجٌل َخ 
ِ
َرَج بِنَْفِسِه َوَمالِِه َفَلْم َيْرِجْع مِْن َذلَِك اهلل

ءٍ 
ْ

 .(1)«بَِشي

  

                                                           

 (.757( رواه الرتمذي: )1)

* * * 
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 الزهد يف الدنيا (38)

 

 قال  عن سهل بن سعد الساعدي
َّ

: َأَتى النَّبِي

  نِي َعَلى َعَمٍل إَِذا َأَنا  ُدلَّ
ِ
َرُجٌل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
: َعِمْلُتُه َأَحبَّنِي اهلُل َوَأَحبَّنِي النَّاُس؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ْنَيا ُيِحبََّك اهلُل، َواْزَهْد فِيَما فِي َأْيِدي النَّاِس » اْزَهْد فِي الدُّ

 .(1)«النَّاُس  ُيِحبََّك 

 

 

                                                           

 .(4102( رواه ابن ماجه: )1)

* * * 
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 اين الناس اإلصالح (39)

 

   عن أبي أيوب
ِ
: قال: َقاَل لِي َرُسوُل اهلل

َيا َأَبا َأيُّوَب َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َصَدَقٍة ُيِحبَُّها اهلُل َوَرُسوُلُه؟ »

 .(1)«وَتَفاَسُدوا ْيَن النَّاِس إَِذا َتَباَغُضواُتْصلُِح بَ 

  

                                                           

(، واألصبهاين يف الرتغيب 3922( رواه الطرباين يف الكبير: )1)

 (.180والرتهيب: )

* * * 
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 سبحانهعلى اهلل الثناء  (40)

 

   عن عبد اهلل بن مسعود
ِ
 :قال: َقاَل َرُسوُل اهلل

« 
ِ
َذلَِك ، مِْن َأْجِل َلْيَس َأَحٌد َأَحبَّ إَِلْيِه اْلَمْدُح مَِن اهلل

 .(1)«َمَدَح َنْفَسهُ 

 

 

 
  

                                                           

 .(2760( صحيح مسلم: )1)

* * * 
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 االعتذار والتواة إلى اهلل تعالى (41)

 

   عن عبد اهلل بن مسعود
ِ
 :قال: َقاَل َرُسوُل اهلل

، مِْن َأْجِل َذلَِك َأْنَزَل َلْيَس »
ِ
َأَحٌد َأَحبَّ إَِلْيِه اْلُعْذُر مَِن اهلل

ُسَل   .(1)«اْلكَِتاَب َوَأْرَسَل الرُّ

اعتذار العباد إليه من : أي رُ أحبَّ إِليه العذ

 .(2)تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم

 

                                                           

 .(2760( صحيح مسلم: )1)
 .(17/78شرح النووي على مسلم: ) (2)

* * * 
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  ُد م  ـح   (42)
ِ
  اهلل

 

،قلت: يا رس  عن األسود بن سريع
ِ
إِنِّي  وَل اهلل

َأَما إِنَّ َربََّك ُيِحبُّ »َمَدْحُت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ بَِمَحامَِد، َقاَل: 

 .(1)«اْلَحْمدَ 

 

 

* * * 

  

                                                           

 (859(، والبخاري يف األدب المفرد: )15586( رواه أحمد: )1)
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 طاسالعُ  (43)

 

إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ : » يبِ عن النّ   عن أبي هريرة

 .(1)«الُعَطاَس، َوَيْكَرُه التََّثاُؤَب 

 

 

 

* * *  

                                                           

 (6223( رواه البخاري: )1)
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 ف ااهلل تعالى وحدهلِ الح   (44)

 

، : »قال  عن النبي  عمرعن ابن 
ِ
اْحلُِفوا بِاهلل

وا، َواْصُدُقوا  .(1)«َفإِنَّ اهلَل َتَعاَلى ُيِحبُّ َأْن ُيْحَلَف بِهِ ، َوَبرُّ

 

 

* * *  

                                                           

 (7/267( رواه أبو نعيم يف الحلية: )1)
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 جارالعلى أذى  الصبر (45)

 

   أبي ذرعن 
ِّ

 َثاَلَثٌة ُيِحبُُّهُم اهللُ »َقاَل:  َعِن النَّبِي

ُجُل  :-ر منهموذكَ - اْلَجاُر ُيْؤِذيِه ِجَواُرُه، َيُكوُن َلُه  َوالرَّ

َق َبْينَُهَما َمْوٌت َأْو َظْعنٌ   .(1)«َفَيْصبُِر َعَلى َأَذاُه َحتَّى ُيَفرِّ

 ر.فَ َس أي: ن: عْ ظَ   

 

  

                                                           

 (2784(، والطحاوي يف مشكل اآلثار: )21340( رواه أحمد: )1)

* * * 
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 والملذاتقيام الليل سرًا وإيثاره على الراحة  (46)

 

ثالثٌة » قال: عن النبي   عن أبي الدرداء

وذكر - َويستبشُر هبميهم، يحبُّهم اهلُل، ويضحُك إل

َسٌن، والذي له امرأة َحَسنٌَة، وفراٌش َليٌِّن َح  :-منهم

 َوُينَاِجينِي َفَيْذُكُرنِي: َيَذُر شهوَته لَفَيُقوُم من الليِل، فيقو

َوَكاَن َمَعُه َرْكٌب  ،َوالَِّذي َيُكوُن فِي َسَفرٍ ، ولو شاء َرَقدَ 

اٍء َأوْ  ،َفَسَهُروا َوَنَصُبوا ُثمَّ َهَجُعوا َحِر فِي َسرَّ  َفَقاَم فِي السَّ

اءٍ   .(1)«َضرَّ

 

  

                                                           

 (.983)(، األسماء والصفات للبيهقي: 68( مستدرك الحاكم: )1)

* * * 
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 األنصار  ُحب   (47)

 

األَْنَصاُر » :قال  قال: سمعت النبي  اءالربعن 

اَل ُيِحبُُّهْم إاِلَّ ُمْؤمٌِن، َواَل ُيْبِغُضُهْم إاِلَّ ُمنَافٌِق، َفَمْن 

 .(1)«َأْبَغَضُهْم َأْبَغَضُه اهللُ َأَحبَُّهْم َأَحبَُّه اهلُل، َوَمْن 

 

 

  

                                                           

 (.75(، ومسلم: )3783( رواه البخاري: )1)

* * * 
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 عبد الرحمنالتسمية اعبد اهلل و (48)

 

  قال: قال رسول  عن ابن عمر
ِ
إِنَّ : »اهلل

ْحَمنِ   َوَعْبُد الرَّ
ِ
 َعْبُد اهلل

ِ
 .(1)«َأَحبَّ َأْسَمائُِكْم إَِلى اهلل

 

 

* * * 

  

                                                           

 (.2132( رواه مسلم: )1)
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 المسلم يف اهلل تعالى أخاهحبة الرجل م (49)

َأنَّ َرُجاًل َزاَر َأًخا » : يبعن الن  يرةرعن أبي ه

َعَلى َمْدَرَجتِِه، َمَلًكا  ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اهلُل َلهُ  َلُه فِي َقْرَيةٍ 

ا َأَتى َعَلْيِه، َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟ َقاَل: ُأِريُد َأًخا لِي فِي  َفَلمَّ

َتُربَُّها؟ َقاَل: اَل، َهِذِه اْلَقْرَيِة، َقاَل: َهْل َلَك َعَلْيِه مِْن نِْعَمٍة 

 
ِ
 إَِلْيَك، َغْيَر َأنِّي َأْحَبْبُتُه فِي اهلل

ِ
، َقاَل: َفإِنِّي َرُسوُل اهلل

 .(1)«بََّك َكَما َأْحَبْبَتُه فِيهِ بَِأنَّ اهلَل َقْد َأَح 

 

  

                                                           

 (.2567( رواه مسلم: )1)

* * * 



58 

 لقاء اهلل  محبة (50)

  قالت: قال رسول  عن عائشة
ِ
: اهلل

، َمْن َأَحبَّ »
ِ
، َأَحبَّ اهلُل لَِقاَءُه، َوَمْن َكِرَه لَِقاَء اهلل

ِ
لَِقاَء اهلل

 َأَكَراِهَيُة اْلَمْوِت؟ َفُكلُّنَا « َكِرَه اهلُل لَِقاَءهُ 
ِ
 اهلل

َّ
َفُقْلُت: َيا َنبِي

َلْيَس َكَذلِِك، َوَلكِنَّ اْلُمْؤمَِن إَِذا »َنْكَرُه اْلَمْوَت، َفَقاَل: 

 
ِ
َر بَِرْحَمِة اهلل ، َفَأَحبَّ  ُبشِّ

ِ
َوِرْضَوانِِه َوَجنَّتِِه، َأَحبَّ لَِقاَء اهلل

 َوَسَخطِِه، َكِرَه 
ِ
َر بَِعَذاِب اهلل اهلُل لَِقاَءُه، َوإِنَّ اْلَكافَِر إَِذا ُبشِّ

، َوَكِرَه اهلُل لَِقاَءهُ 
ِ
 .(1)«لَِقاَء اهلل

                                                           

 (.2684( رواه مسلم: )1)

* * * 
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 خاتمةال

 والخصال الفاضلة األعمالوبعد استعراض هذه 

 فإنَّ يحبها؛  صحت األحاديث بأن اهلل التي  الجليلة

نرفع أن من الواجب علينا أن نتسابق للعمل هبا، و

 ،ةمنا للقيام هبا، حتى ننال هذه المنزلة العظيممَ هِ 

 نسأل اهلل ،  هتِ حبَّ ل يف مَ دُخ ن يَ ملة مَ ن ُج ونكون مِ 

 ، وأْن َيجعلنا من أهلها. إياهاأْن ُيبلِّغنا 

م على نبينا محمد وعلى آله لَّ ى اهلل وَس وصلَّ 

 .الحمد هلل رب العالمين، وأجمعينوصحبه 

 
* * * 
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