
 بحسنات األبرار تسير الحياة

 : : قال لي النبيقال  عن أبي ذر 

((ق  ل  ولو أن تلقى أخاك بوجه ط  ، ال تحقرن من المعروف شيًئا ))
(1). 

 لغة الحديث

 تحقرن : تستصغرن

 المعروف : هو ما عرفه الشرع والعقل بأنه حسن.

 ولو : هو شرط يعقب به الكالم تتميًما ومبالغة.

أخاااك : المااراا هنااا كاال مساالم ولاايو الااذش بينااك وبينااه مشاااركة فااي الوالاااين أو 

أخاااو  أحااااهما ، وذكااار ل اااط اأح ليعطاااف أحااااهما علاااى صااااحبه الشاااتراك ما فاااي 

 .(2)اإلنسانية والاين

 فوائد الحديث

 الحث على فعل كل خير صغيًرا أو كبيًرا. -1

طالقة الوجه وانبساطه مع كل مسلم أمر يثاب عليه صاحبه ، والتج م عكساه  -2

، وذلك أن البشاشة في وجه المسلم تجلاب لاه السارور والساعاا  وهاي باال (3)وبخالفه

 4شك حسنة

ل ااق( قرئااك كلمااة )طلااق( ثااالث قااراااك بسااكون الااالم -3 ل(ااق(  ، )ط  وبكساارها )ط 

ليق( وبياا بعاها  .(6)وكل ا بمعنى س ل منبسط مستبشر .(5))ط 

 تعويا الن و على عمل الخير. -4

كاام في ااا ماان )): وقالااك ، وقااا تصاااقك عائشااة رنااي ح عن ااا بحبتااي عنااب  -5

((مثقال ذر 
(7). 
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: مان حسان خلاق الرجال أن يحااث صااحبه وهاو مقبال علياه  قال حبيب بن ثابك

 هذا الحايث كنطم الجمان وروض الجنان.  بوج ه، ونطم

وقطااب  ، را علااى كاال عااالم أو عابااا عاابو وج ااهقااال الغلالااي : وفااي الحااايث 

لمساكين ، وال يعلام ا أو مناله عان م، أو غنبان علي م ، مستقذر للناو  كأنه، جبينه 

وال فاي الط ار ، وال فاي الخاا حتاى يصاعر ، حتى تقطاب  أن الورع ليو في الجب ة

فاي  ، إنماا الاورع الذيل حتى ينموال في ، وال في الرقبة حتى تطاطأ ، حتى ينحني 

 فااي يماان عليااك بعلمااه فااال أكثاار ح ، ، أمااا الااذش تلقاااه ببشاار ويلقاااك بعبااوو القلااب

ن  )) :، ولو كاان ح يرناى باذلك ماا قاال لنبياه المسلمين مثله اخ  (اض  ج  ان( و  اك  ل(م  اح 

ن(ين   م( ن  ال ُمؤ  ك  م( ع  ب   .((اتَّ

 ايثالحا فإن يكون عطيًما. ولعله عنا ح أمثلة على المعروف الذش ال نأبه به 
 أنه ينيل اإلنسان ال ول بالجنة والنجاا  مان الناار بالعمال اليساير فيه من كرم ح ))

  .(8)((اتقوا النار ولو بشق تمر : ))حايث الكما جاا في 

 انر  فال تتراا في مساعاته فلعال مسااعاتكإذا احتاجك لميلك في استنساح مح

 .الحسنة المنجية له تكون

 .الحسنة المنجية لقيك أحا لمالئك فسلم عليه فلعل السالم يكونإذا 

 .ةالحسنة المنجيقم بمواساته فلعل ا فاجلو معه ولمصيبة أصابته أخوك م موم 

 ...إذا وصلك إلى البيك متعًبا واحتاجك أمك قاًحا من الماا فاسق ا فلعل ا 

 ....عملك خيًرا أو سمعك من يعمله فأخبر به أخاك فلعل ا 

 ....كبير في السن ال يستطيع حمل حاجاته فساعاه فلعل ا 

 ....فلعل ا  الطريقلى إط ل ال يعرف الطريق إلى بيته فاهاه 

 ....رأيك اأقذار في ص ك أو طريقك أو بيتك فأبعاها فلعل ا 

بمط ارك احتارام لن ساك وللمالئاك اهتممك بمط رك مان غيار تكلاف فاهتماماك 

 ....فال تقصر فيه فلعل ا وأساتذتك 

 ....نطمك افترك وحسنك خطك فال تبخل بخمو اقائق لذلك فلعل ا 
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 ....صنعك طعاًما فأكثر من المرق وأخرج منه طعمة لجارك فلعل ا 

 ....نرير يريا أن يعبر الشارع خذ بياه وال تعجل فلعل ا 

 ....مرض أبوك واشت ى أكل فاك ة ما فسارع إلى شرائ ا له فلعل ا 

 ....فلعل ا  شتمك أحاهم فقل له سامحك ح 

 ....وصلتك فنيحة مذنب فال تنشرها بل أوق  ا عناك واستره فلعل ا 

 ....سمعك شباًبا يغتابون أحًاا فأخبرهم أن م يأكلون لحم أخي م فلعل ا 

 ....فلعل ا   تطن أن ذلك ينيع عنا ح فالأنقذك نملة من الغرق 

 ....أنا أوصلك لك هذه المعلومة فال تنو  الاعاا لي فلعل ا 

 ....وال تنو  نشرها بين الناو فلعل ا 

 ... فإن نع ك عن تلك اأعمال فليو أقل من أن تكف شرك عن الناو فلعل ا

هااذه الحساانة هااي التااي تاارجح ك ااة  ،وقااا يقااف اخااول الجنااة علااى حساانة واحااا  

يطلب ااا اإلنسااان ماان أمااه الحساناك علااى ك ااة الساايئاك ، هااذه هااي الحساانة المنجيااة ، ف

، ولنقل مع كل عمال فلنكثر من الحسناك ، فال يعطيه أحا ، وأبيه وأقرب الناو إليه 
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