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    احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت النبيني ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 
  :ًال شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، أما بعد 
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*

  

                                                             

 ).متفق عليه ( ) ١(
 )٢٤٣٠رواه مسلم ، حديث ( ) ٢(
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*    
وكان   


         

            
   

  

 *           
         

  

         
   

 *   

                                                             

 ).رواه البخاري ( ) ١(
 ).متفق عليه ( ) ٢(
 )ً قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا (قال ابن كثري. حديث حسن قوي رواه احلاكم وصححه ) ٣(
 .١٥/٩٣ ، راجع شرح النووي ٢٣٣٩رواه مسلم ح ) ٤(
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*    
  

*  

*     
   

*
  

*           
 )كتاب اللباس(  

*  

                                                                                                                                                                                                                 

 أخرجه مسلم) ١(
 )٤(أمحد واحلاكم وصححه األلباين يف الشمائل رقم) ٢(
 )٦٥(البخاري املختصر رقم) ٣(
 ).٢١(أبو داود وصححه األلباين يف خمتصر الشمائل رقم) ٤(
 ).٣٧(صححه األلباين يف خمتصر الشمائل رقم ) ٥(
وابن حجر يف الفتح ) ٣٦٣٠(شرح حديث مسلم رقم ورجح النووي خضاب رسول اهللا يف ) ٤٠(خمتصر الشمائل رقم ) ٦(

 )٤١- ٤٠(يف اللباس ، وللمزيد راجع كالم األلباين يف خمتصر الشمائل حتت األرقام  
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 *
  

 *    
  

 *        
   

  

 *
      ) ٤(  القلم)ُُوإنك لعلى خلق عظيم( 



 *         
  

                                                             

  :أخرجه البخاري حديث) ١(
 ) ١٩٤(صححه األلباين يف  خمتصر الشمائل رقم) ٢(
 .متفق عليه) ٣(
 .أخرجه البخاري) ٤(
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 *         
  

 *         
   

 *          

 "ًبكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ّن من أحبكم إلي وأقرإ ّ"" 
           



*   
            

  

                                                             

 .أخرجه البخاري) ١(
 .همتفق علي) ٢(
 .أخرجه الرتمذي) ٣(
 ).٢٨٩(صححه األلباين يف خمتصر الشمائل رقم) ٤(
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*     


   

*         
      

   

*       
   

*  " ّأن اهللا أوحى إلي أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد
 ""على أحد وال يبغي أحد على أحد 



         
          

                                                             

 .)٣٩٣(صححه األلباين يف الشمائل رقم) ١(
 .)٢٩٨(أخرجه الرتمذي وأمحد وصححه األلباين يف الشمائل رقم) ٢(
 .رواه مسلم) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
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 .متفق عليه) ١(
  ٣٤٣٣ :أخرجه مسلم حديث) ٢(
 .متفق عليه )٣(
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*

        " السام عليكم ولعنكم اهللا وغضب
"عليكم          

      ،      
            

   

*         

  "فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في ني ألدخل في الصالة وأنا أريد أن أطيل ، إ
 ""صالتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه 




                                                             

 .متفق عليه )١(
 رواه البخاري) ٢(
 أمحد ، وهو صحيح) ٣(
 .متفق عليه) ٤(
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*  " ُبعثت ُ
ال يرحم اهللا من ال   "  ، ""بالرحمة 

 "يرحم الناس

*         
     

   : "  من ال يرحم ال
 ""ُيرحم 

   

*       
   

 *      
   

                                                             

 أخرجه مسلم) ١(
 .متفق عليه) ٢(
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* " فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا
 ""ّالذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته  

       


* : " من رحم ذبيحة عصفور رحمه اهللا"" 


   
.  

*  


  
           

.  

                                                             

 .رواه مسلم) ١(
 صحيح اجلامع الصغري) ٢(
 .البخاري) ٣(
 .رواه مسلم) ٤(
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   ) ًفواهللا لو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته
ً بخيال وال جبانا وال كذابا بينكم ثم ال تجدوني ً ً(.  




 *    

 *        

  "ن اهللا حيي إ
 ""ستير ، يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر 




ُفهذه قطوف من صفاته صلى اهللا عليه وسلم الخلقية والخلقية ُ فإذا كنا صادقين في  َْ
  .ولنتمسك بسنته صلى اهللا عليه وسلم محبتنا له فلنتخلق بأخالقه وآدابه

  .أن احلمد هللا رب العاملني وآخر دعوانا 

                                                             

 أخرجه البخاري) ١(
 .متفق عليه) ٢(
 ٤٤٧وصححه األلباين  ٣٥١٥ :أخرجه أبو داود حديث) ٣(


