
 يا فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سأل معاذا أن غنم بن الرحمن بد
  المفروضة الصالة بعد الصالة فقال أفضل األعمال أي اهلل رسول

  هي ونعما ال قال 
  رمضان صيام بعد الصوم قال 
  هي ونعما ال قال 
  المفروضة الصدقة بعد فالصدقة قال 
  هي ونعما ال قال 
 اهلل صلى اهلل رسول فأخرج قال أفضل األعمال أي اهلل رسول يا قال 

 اهلل رسول يا فقال معاذ فاسترجع عليه إصبعه وضع ثم لسانه وسلم عليه
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فضرب قال علينا ويكتب كله نقول بما أنؤاخذ
 يكب وهل جبل بن معاذ يا أمك ثكلتك له فقال مرارا معاذ منكب وسلم
 )صحيح الترغيب( ألسنتهم حصائد إال جهنم نار في مناخرهم على الناس

--------------------------- 
ِمْعُتُموهُ  ِإذْ  ْوال  لَ   ًرا بِأ نْ ُفِسِهمْ  و اْلُمْؤِمن اتُ  اْلُمْؤِمُنون   ظ ن   س  ي ْ ا و ق اُلوا خ   ه ذ 

 ،( 21) ُمِبين   ِإْفك  
------------------------------- 

ُبون هُ  ِعْلم   ِبهِ  ل ُكمْ  ل ْيس   م ا بِأ فْ و اِهُكمْ  و ت  ُقوُلون   بِأ ْلِسن ِتُكمْ  ت  ل ق ْون هُ  ِإذْ (   و ت ْحس 
ًنا ي ِّ  (21) ع ِظيم   الل هِ  ِعْند   و ُهو   ه 

------------------------- 



 ما يدري ال اهلل، س خ ط من بالكلمة ليتكلم الرجل إن :الصحيحين وفي 
ُلغ،  ال: "رواية وفي" واألرض السماء بين ما أبْ ع د النار في بها يهوي ت  ب ْ
 ( .2" )باال لها يلقي

 
 (  صحيح) 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن 

  عينه في الجذع وينسى أخيه عين في القذاة أحدكم يبصر
  صحيحه في حبان ابن رواه 

 (  لغيره صحيح) 
 من قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عنهما اهلل رضي عباس ابن وعن 

 المسلم أخيه عورة كشف ومن القيامة يوم عورته اهلل ستر أخيه عورة ستر
  بيته في بها يفضحه حتى عورته اهلل كشف

  حسن بإسناد ماجه ابن رواه 
 (  صحيح حسن) 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صعد قال عنهما اهلل رضي عمر ابن وعن 

 يفض ولم بلسانه أسلم من معشر يا فقال رفيع بصوت فنادى المنبر
 عورة تتبع من فإنه عوراتهم تتبعوا وال المسلمين تؤذوا ال قلبه إلى اإليمان

 جوف في ولو يفضحه عورته اهلل تتبع ومن عورته اهلل تتبع المسلم أخيه



 حرمتك أعظم وما أعظمك ما فقال الكعبة إلى عمر ابن ونظر رحله
  منك اهلل عند حرمة أعظم والمؤمن

  الترمذي رواه 
 (  صحيح حسن)  فيه قال أنه إال صحيحه في حبان وابن 

 (  الصحيحة) 
 في مناخرهم على الناس يكب وهل جبل بن[  معاذ يا]  أمك ثكلتك 

  ؟ ألسنتهم حصائد إال جهنم
 (  لغيره صحيح) 
 يكب وهل أمك ثكلتك قال علينا يكتب به نتكلم ما أكل اهلل رسول يا 

 ما سالما تزال لن إنك ألسنتهم حصائد إال النار في مناخرهم على الناس
  عليك أو لك كتب تكلمت فإذا سكت

  عن حوشب بن شهر عن بهرام بن الحميد عبد عن وغيره أحمد ورواه 
 أن كذبا بالمرء كفى سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة أبي

 )مسلم( سمع ما بكل يحدث
 

من آفات االخالق تزكية النفس واتهام اآلخرين  واهلل يقول 
)ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا(اي ظن بعضهم 

 ببعض



حتى لو كان النقل بالصوت والصورة كما هو الحال في زمننا 
هذا فان الناس يتناقلون الخبار في ثوان ويكون منشأها مجرد 

 اهلل او له مصلحة دنيوية في ذلكشخص ال يخاف 
 
 

 


