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: ǦøøøȵǼøøøȪȵ
احلمد لله وحده والصاة والس���ام عل���ى من ال نبي بعده      
أما بعد: فإن الله تعالى نزل الوحي على رس���وله صلى الله 
عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويبني لهم 

الصراط املستقيم.
وإن رب���ط الن���اس بالوحي املنزل ، تعلم���ا وحتكيما وتدبرا 

وتفهما وتاوة لهو من أهم املقاصد الشرعية.
وإن معاجلة العادات والتقاليد اخملالفة للشرع احلنيف من 
خ���ال الوحي املنزل لهو هدف نبي���ل ، وغاية عظمى، ولنا 
في س���لفنا الصالح القدوة احلس���نة ، فكانوا قبل اإلسام 
عباد ش���رك ، وقطاع طريق وش���راب خم���ر ، وجلوس مع 
الغانيات. وجاء اإلس���ام فوحدوا ربه���م وأمنوا طريقهم ، 
وحفظ���وا عقولهم وصانوا فروجه���م. وصاروا قادة لألمم 

بعد أن كانوا رعاة للغنم.
وإن هذا املشروع الذي قامت به اللجنة االجتماعية احمللية 
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برغ���دان في معاجل���ة بعض الع���ادات والتقاليد من خال 
أربعني حديثا صحت عن النبي صلى الله عليه وس���لم لهو 
مش���روع راق في معن���اه ومبناه ، وأرج���و أن يتطور كل عام 
كم���ا أرجو للجان األخرى ف���ي املنطقة أن حتذو حذو هذه 
اللجنة املباركة فحبذا أن يكون هناك مش���روع في اجلانب 
العق���دي, وآخ���ر ف���ي األخ���اق ، وثال���ث ف���ي االقتصاد, 
وراب���ع في اجلانب التعليمي والترب���وي وهكذا. كما أقترح 
عل���ى القائم���ني باالنتق���اء لألحاديث وأن يذك���روا ترجمة 
الصحابي ، وبعض الفوائد املس���تنبطة من األحاديث لكي 

يستفيد القارئ والباحث .
وفي اخلتام أش���كر القائم���ني على هذا املش���روع املبارك 

والله ال يضيع أجر من أحسن عما.
 ȴȍǠȝ ɀǣǕ  : ȻǿȀǵȿ ȼǤǪȭ

ƆǟȀȽȂȱǟ ɃǿǠȶȞȱǟ ǃǟ ǼǤȝ ȸǣ ǼƥǕ .ǻ
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1 ( ع���ن أَبي هريرة رض���ي الله عنه ، أن َرُس���ول الله 
نَّ احُلُقوَق ِإلَى أْهِلَها  صلى الله عليه وس���لم َقاَل : لَتَُؤدُّ
���اِة  ���اِة اجَللَْحاِء ِمَن الشَّ يَ���وَم الِقَياَم���ِة ، َحتَّى يَُقاَد للشَّ

الَقْرنَاِء . رواه مسلم .

2 ( عن جابر رضي الله عنه : أن َرُسول الله صلى الله 
لَْم ُظلَُماٌت  لَْم ، َف���إنَّ الظُّ عليه وس���لم ، َقاَل : اتَُّقوا الظُّ
حَّ أْهلََك َمْن َكاَن  ���حَّ ؛ َفِإنَّ الشُّ يَْوَم الِقَياَمِة . َواتَُّقوا الشُّ
َقبْلَُكْم . َحَملَُهْم َعلَى أْن َس���َفُكوا ِدَماءُهْم ، َواْس���تََحلُّوا 

َمَحاِرَمُهْم رواه مسلم .
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3 ( وع���ن ابن عباس رضي الله عنهما أن رس���ول الله 
صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال : إنهما يعذبان 
وم���ا يعذب���ان ف���ي كبير : أم���ا أحدهما فكان ميش���ي 

بالنميمة ، وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله .  
ُمتََّفٌق َعلَيِه . 

4 ( ع���ن أَبي هريرة رضي الل���ه عنه ، عن النَّبّي صلى 
الله عليه وس���لم  َقاَل : َمْن َكانَْت ِعنَْدهُ َمْظلَمٌة ألَِخيه ، 
ِم���ْن ِعرِضِه أَْو ِمْن َش���ْيٍء ، َفلَْيتََحلَّلُْه ِمنُْه الَيْوَم قبَْل أْن 
الَ يَُك���وَن ِدينَ���ار َوالَ ِدْرَهٌم ؛ إْن َكاَن لَُه َعَمٌل َصاِلٌح أُِخَذ 
ِمنْ���ُه ِبَقْدِر َمْظلَمِتِه ، َوإْن لَْم يَُكْن لَُه َحَس���نَاٌت أُِخَذ ِمْن 

َسيِّئَاِت َصاِحِبِه َفُحِمَل َعلَيِه . رواه البخاري .
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5 ( ع���ن عب���د الل���ه بن عمرو ب���ن العاص رض���ي الله 
عنهما ، عن النَّبّي صلى الله عليه وسلم  َقاَل : املُْسِلُم 
مْن َسِلَم املُْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َويَِدِه ، َواملَُهاِجُر َمْن َهَجَر 

َما نََهى اللُه َعنُْه .  ُمتََّفٌق َعلَيِه .

6 ( ع���ن أبي هريرة رضي الل���ه عنه ، عن النَّبّي صلى 
اِعي َعلَى األَْرَملَِة َوامِلْسِكنيِ  الله عليه وسلم ، َقاَل : السَّ
، َكاملَُجاِهِد في َس���بيِل اللِه .  َوأحَسبُُه َقاَل : َوكالَقاِئِم 
اِئِم الَِّذي الَ يُْفِطُر .  ُمتََّفٌق َعلَيهِ . الَِّذي الَ يَْفتُُر ، َوَكالصَّ

7 ( عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ، َقاَل : بَايَْعُت 
اِة ،  رس���وَل الله صلى الله عليه وس���لم َعلَى إَقاِم الصَّ

َكاِة ، والنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْسِلٍم . ُمتََّفٌق َعلَيِه . َوِإيتَاِء الزَّ
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8 ( ع���ن أنس رضي الل���ه عنه ، عن النَّب���ّي صلى الله 
عليه وس���لم ، َقاَل : ال يُؤِمُن أَحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ ألَِخيِه 

َما يُحبُّ ِلنَْفِسِه . ُمتََّفٌق َعلَيِه .

9 ( ع���ن ابن عمر رض���ي الله عنهما : أنَّ َرُس���ول الله 
صلى الله عليه وس���لم ، َقاَل : املُْس���ِلُم أُخو املُْسِلِم ، الَ 
يَْظِلُم���ُه ، َوالَ يُْس���ِلُمُه . َمْن َكاَن ف���ي َحاَجة أِخيه ، َكاَن 
َج اللُه  َج َعْن ُمْس���ِلٍم ُكْربًَة، َفرَّ الل���ُه في َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ
َعنُْه ِبَها ُكْربًَة ِمْن كَرِب يَوِم الِقَياَمِة ، َوَمْن َستََر ُمْسِلماً 

َستََرهُ اللُه يَوَم الِقَياَمِة .  ُمتََّفٌق َعلَيِه .
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10 ( عن أَبي هريرة رضي الله عنه ، َقاَل : َقاَل َرُسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ُكلُّ ُسَاَمى ِمَن النَّاِس َعلَيِه 
ْمُس : تَْعِدُل بَيَْن االثْننَِي  َصَدَقٌة ، ُكلَّ يَْوٍم تَْطلُُع ِفيِه الشَّ
ُجَل في َدابَِّتِه َفتَْحِملُ���ُه َعلَيَْها ، أَْو  َصَدَق���ٌة ، َوتُع���نُي الرَّ
يَِّبُة َصَدقٌة  تَْرَفُع لَُه َعلَيَْها َمتَاَعُه َصَدَقٌة ، َوالَكِلَمُة الطَّ
���اِة َصَدَقٌة ، َوتُميُط  ، َوِبُكلِّ َخْطَوٍة تَمِش���يَها ِإلَى الصَّ

ريِق َصَدَقٌة .  ُمتََّفٌق َعلَيِه  األَذى َعِن الطَّ

11 ( ع���ن أَبي هريرة رضي الله عنه : أن النَّبّي  صلى 
الله عليه وس���لم  ، َقاَل : واللِه الَ يُْؤِمُن ، َواللِه الَ يُْؤِمُن 
، َواللِه الَ يُْؤِمُن !  ِقيَل : َمْن يَا َرُسول الله ؟ َقاَل : الَِّذي 

الَ يَأَمُن َجاُرهُ بََواِئَقُه .  ُمتََّفٌق َعلَيِه .
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12 ( ع���ن ابن عمر رضي الله عنهما ، َقاَل : س���معت 
َرُس���ول الله صلى الله عليه وس���لم ، يقول : ُكلُُّكْم َراٍع ، 
َوُكلُُّكْم مْس���ُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِه : اإلَماُم َراٍع َوَمْس���ؤوٌل َعْن 
ِتِه ،  ُجُل َراٍع في أْهِلِه َوَمْس���ُؤوٌل َعْن َرِعيَّ ِت���ِه ، والرَّ َرِعيَّ
ِتَها  َواملَ���ْرأةُ َراِعَيٌة ف���ي بيِْت َزْوِجَها َوَمْس���ُؤولٌَة َعْن َرِعيَّ
ِتِه ،  ، َواخَلاِدُم َراٍع في َماِل َس���يِِّدِه َوَمس���ُؤوٌل َع���ْن َرِعيَّ

ِتِه .  ُمتََّفٌق َعلَيِه . َفُكلُُّكْم َراٍع َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّ

13 ( ع���ن النعمان بن بش���ير رضي الله عنهما ، َقاَل : 
َقاَل َرُس���ول الله صلى الله عليه وس���لم : َمثَُل املُْؤِمننَي 
ِه���ْم وتََراُحمهْم َوتََعاُطِفهْم ، َمثَُل اجَلَس���ِد ِإَذا  في تََوادِّ
َهِر  اْش���تََكى ِمنُْه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َس���اِئُر اجَلَس���ِد ِبالسَّ

ى .  ُمتََّفٌق َعلَيِه . واحُلمَّ
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14 ( ع���ن عبد الله ب���ن عمرو بن الع���اص رضي الله 
عنهم���ا : أنَّ رجًا س���أل رس���ول الله صل���ى الله عليه 
َعاَم ، َوتَْقَرأُ  وسلم : أيُّ اإلْسَاِم َخيٌْر ؟ َقاَل : تُْطِعُم الطَّ

َاَم َعلَى َمْن َعَرْفَت َوَمْن لَْم تَْعِرْف .  متفٌق َعلَيِْه  السَّ

15 ( عن أَبي ُعَمارة البراِء بن عاِزٍب رضي الله عنهما 
، َقاَل : أمرنا رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم ِبَسبٍْع 
: ِبِعَياَدِة املَِريِض ، َواتَِّباِع اجَلنَاِئِز ، َوتَْشِميِت الَعاِطِس 
َاِم ،  عيِف ، َوَعْوِن املَْظلُوِم ، َوإْفَش���اِء السَّ ، َونَْصِر الضَّ

َوإبَْراِر املُقِسِم . متفٌق َعلَيِْه 
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16 ( ع���ن عبد الله ب���ن عمرو بن الع���اص رضي الله 
عنهما ، َقاَل : لَْم يكن رسوُل الله صلى الله عليه وسلم 
ش���اً ، وكان يَُقوُل : إنَّ ِم���ْن ِخَياِرُكْم  َفاِحش���اً َوالَ ُمتََفحِّ

أْحَسنَُكْم أْخَاقاً .  متفٌق َعلَيْه

17 ( عن أَبي موسى رضي الله عنه ، َقاَل : َقاَل َرُسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ ِمْن إْجاِل اللِه تََعالَى : 
���يَْبِة  املُْسِلِم ، َوَحاِمِل الُقرآِن َغيِْر الَغاِلي   إْكَراَم ِذي الشَّ
���لَْطاِن املُْقِسط .   ِفيِه ، َواجَلاِفي َعنُْه ، َوإْكَراَم ِذي السُّ

حديث حسن رواه أَبُو داود 
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18 ( عن عمرو بن ش���عيب ، عن أبيه ، عن جده رضي 
الل���ه عنهم ، َق���اَل : َقاَل َرُس���ول الله صل���ى الله عليه 
وسلم: لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم يَْرَحْم َصِغيرنَا ، َويَْعِرْف َشَرَف 

َكبيِرنَا . حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي 

19 ( ع���ن أَبي هريرة رضي الله عنه ، عن النَّبيِّ صلى 
الله عليه وسلم َقاَل : َمْن َكاَن يُْؤِمُن ِباللِه َوالَيْوِم اآلِخِر 

َفلَْيُقْل َخيْراً أَْو ِلَيْصُمْت .  متفق َعلَيْه

20 ( ع���ن حذيف���ة بن اليمان رضي الل���ه عنهما قال : 
قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم : ال تشربوا في 
آنية الذهب والفض���ة وال تأكلوا في صحافهما فإنها 

لهم في الدنيا ولكم في اآلخرة . متفق َعلَيْه
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21 ( عن س���هل بن سعد ، َقاَل : َقاَل رُسوُل اللِه صلى 
الله عليه وس���لم: َمْن يَْضَمْن ِلي َما بَيَْن لَْحَييِْه َوَما بَيَْن 

ِرْجلَيِْه أَْضَمْن لَُه اجَلنََّة .  متفق َعلَيْه

22 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبّي صلى الله 
عليه وس���لم َقاَل : إنَّ الَعبَْد َيَتََكلَُّم ِبالَكِلَمِة ِمْن ِرْضَواِن 
الله تََعالَ���ى َما يُلِْقي لََها بَاالً يَْرَفُع���ُه اللُه ِبَها َدَرجاٍت ، 
وإنَّ الَعبْ���َد لََيتََكلَّ���ُم ِبالَكلََمِة ِمْن َس���َخِط الل���ِه تََعالَى ال 

يُلِْقي لََها بَاالً يَْهِوي ِبَها في َجَهنََّم . رواه البخاري 

23 ( عن أَبي هريرة رضي الله عنه َقاَل : َقاَل رس���ول 
الل���ه صلى الله عليه وس���لم: تَِج���ُدوَن النَّ���اَس َمعاِدَن 
���ِة ِخيَاُرُه���ْم في اإلْس���َاِم ِإَذا  ِخَياُرُه���م ف���ي اجَلاِهِليَّ
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ُهْم  أِن أََشدَّ َفُقُهوا ، وتَِجُدوَن ِخَياَر النَّاِس في َهَذا الشَّ
َكَراِهَيًة لَُه ، َوتَِجُدوَن َش���رَّ النَّ���اِس َذا الَوْجَهنيِ ، الَِّذي 

يَأِتي هُؤالِء ِبَوْجٍه ، َوَهُؤالِء ِبَوْجٍه . متفق َعلَيْه

24 ( ع���ن أنٍس رضي الله عنه ، َقاَل : َقاَل لي رس���ول 
الل���ه صلى الله عليه وس���لم : يَا بُنَ���يَّ ، ِإَذا َدَخلَْت َعلَى 

أْهِلَك ، َفَسلِّْم ، يَُكْن بََرَكًة َعلَيَْك ، وعلى أْهِل بَيِْتَك .
رواه الترمذي 

25 ( ع���ن أَب���ي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رس���ول الله 
صل���ى الله عليه وس���لم ، َقاَل : آيَ���ُة املُنَاِفِق ثََاٌث : ِإَذا 
َث َك���َذَب ، َوِإَذا َوَع���َد أْخلَ���َف ، َوِإَذا اْؤتُِمَن َخاَن .  َح���دَّ

متفٌق َعلَيْه
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26 ( ع���ن عدي بن حامٍت رضي الله عن���ه ، َقاَل : َقاَل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتَُّقوا النَّاَر َولَْو ِبِشقِّ 

تَْمَرٍة َفَمْن لَْم يَِجْد َفِبَكِلَمٍة َطيَِّبٍة . متفٌق َعلَيْه

27 ( عن أَبي َذرٍّ رضي الله عنه ، َقاَل : َقاَل لي رسول 
الله صلى الله عليه وس���لم: الَ تَْحِقَرنَّ ِم���َن الَْمْعُروِف 

َشيْئاً ، َولَْو أْن تَلَْقى أَخاَك بَوْجٍه َطلٍْق . رواه مسلم 

28 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه َقاَل : َقاَل َرُس���ول 
الل���ه صلى الله عليه وس���لم: يَا ِنَس���اء املُْس���ِلَماِت ، الَ 

تَْحِقَرنَّ َجارةٌ ِلَجاَرِتَها َولَْو ِفْرِسَن َشاة . ُمتََّفٌق َعلَيه
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29 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال  جاء رجل إلى 
رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم فقال يا رسول الله 
من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من 
ق���ال ثم أمك قال ثم من قال ث���م أمك قال ثم من قال 

ثم أبوك . رواه البخاري

30 ( عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، َقاَل : خرجت 
َمَع جرير بن عبد الله الَبَجلّي رضي الله عنه في َسَفٍر 
، َف���َكاَن يَْخُدُمن���ي ، َفُقلُْت لَ���ُه : الَ تَْفَعل، َفَق���اَل : ِإنِّي 
َقْد َرأيُْت األنَْصاَر تَْصنَُع برس���ول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئاً آلَيُْت َعلَى نَفِسي أْن ال أْصَحَب أَحداً ِمنُْهْم 

إالَّ َخَدْمتُُه . ُمتََّفٌق َعلَيه
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31 ( عن حارثة بن وْهٍب رضي الله عنه ، َقاَل : سمعت 
َرُسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقوُل :  أالَ أُْخِبُرُكْم 
ِبأْه���ِل اجَلنَّ���ِة ؟ ُكلُّ َضِعيف ُمتََضعَّف ، لَْو أْقَس���َم َعلَى 
هُ ، أاَلَ أُْخِبُرُكْم ِبأْهِل النَّ���اِر ؟ ُكلُّ ُعتُلٍّ َجّواٍظ  اللِه ألَبَ���رَّ

ُمْستَْكِبٍر  . ُمتََّفٌق َعلَيه

32 ( عن أَبي حفص عمر بن أَبي س���لمة عبد الله بن 
عبد األس���ِد ربيِب َرُس���ول الله صلى الله عليه وس���لم 
، َق���اَل : ُكنْ���ُت غَاماً في حجر َرُس���ول الله صلى الله 
ْحَفِة ، َفَقاَل  عليه وس���لم َوَكانَْت يَدي تَِطيُش ف���ي الصَّ
لي َرُس���ول الله صلى الله عليه وس���لم: يَا ُغاُم ، َس���مِّ 
ا يَِليَك ، َفَما َزالَْت  الل���ه تََعالَ���ى ، َوُكْل بَيِمينَك ، َوُكْل ِممَّ

ِتلَْك ِطْعَمتي بَْعُد . ُمتََّفٌق َعلَيه
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33 ( عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبيِّ صلى 
���ْمُع  الله عليه وس���لم ، َق���اَل : َعلَى املَْرِء الُْمْس���ِلِم السَّ
اَعُة ِفيَما أَحبَّ وَكِرهَ ، ِإالَّ أْن يُْؤَمَر ِبَمْعِصيٍة ، َفإَذا  والطَّ

أُِمَر ِبَمْعِصيٍة َفَا َسْمَع َوالَ َطاَعَة .  متفٌق َعلَيْه

34 ( عن ابن مسعود رضي الله عنه ، عن النَّبّي صلى 
دَق يَْهِدي ِإلَى البرِّ ، وإنَّ  الله عليه وسلم ، َقاَل : إنَّ الصِّ
ُجَل لََيصُدُق َحتَّى يُْكتََب  البر يَهِدي ِإلَى اجَلنَِّة ، وإنَّ الرَّ
يق���اً . َوِإنَّ الَكِذَب يَْه���ِدي ِإلَى الُفُجوِر ،  ِعنْ���َد اللِه ِصدِّ
ُجَل لََيْكِذُب َحتَّى  َوِإنَّ الُفُجوَر يَهِدي ِإلَى النَّاِر ، َوِإنَّ الرَّ

اباً . ُمتََّفٌق َعلَيه يُكتََب ِعنَْد الله َكذَّ
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35 ( ع���ن ِعي���اِض بن ِحم���اٍر رضي الله عن���ه ، َقاَل : 
َسِمْعُت رسوَل الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : أهُل 
ٌق ، َوَرُجٌل َرحيٌم  اجَلنَِّة ثََاثٌَة : ُذو ُس���لطاٍن ُمْقِسٌط ُمَوفَّ
ٌف  َرِقيُق الَقلِْب لُكلِّ ذي ُقْربَى وُمْس���ِلٍم ، وَعِفيٌف ُمتََعفِّ

ذو ِعياٍل . رواه مسلم 

36 ( ع���ن عبد الله بن مس���عود رضي الل���ه عنه ، َقاَل 
: َقاَل رس���وُل الله صلى الله عليه وس���لم: إنََّها َستَُكوُن 
بَْع���ِدي أثَ���َرةٌ َوأُُموٌر تُنِْكُرونََها ! قالوا : يَا رس���ول الله ، 
وَن احَلقَّ  َكيْ���َف تَأُمُر َم���ْن أْدَرَك ِمنَّا َذِلَك ؟ َق���اَل : تَُؤدُّ

الَِّذي َعلَيُْكْم ، َوتَْسَألُوَن اللَه الَِّذي لَُكْم . متفٌق َعلَيْه
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37 ( ع���ن أَبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبيِّ صلى 
الله عليه وس���لم ، َقاَل : َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم الله في ِظلِِّه يَْوَم 
الَ ِظ���لَّ ِإالَّ ِظلُُّه : ِإَماٌم عاِدٌل ، َوَش���اٌب نََش���أ في ِعبادة 
الله تََعالَى ، َوَرُجٌل َقلْبُُه ُمَعلٌَّق في املََس���اِجِد ، َوَرُجاِن 
َق���ا َعلَيِْه ، َوَرُجٌل  تََحابَّ���ا في اللِه اجتََمَع���ا َعلَيِْه ، َوتََفرَّ
َدَعتْ���ُه اْمَرأةٌ ذاُت َمنِْص���ٍب وَجماٍل ، َفَقاَل : إّني أخاُف 
َق ِبَصَدَقٍة َفأْخَفاَه���ا َحتَّى الَ تَْعلََم  الل���َه ، َوَرُجٌل تََص���دَّ
ِشَمالُُه َما تُنِْفُق يَِمينُُه ، َوَرُجٌل َذَكَر الله َخاِلياً َفَفاَضْت 

َعيْنَاهُ . متفٌق َعلَيْه

38 ( عن أنٍس رضي الله عنه ، َقاَل : َقاَل رس���وُل الله 
صلى الله عليه وسلم: اْسَمُعوا وأِطيُعوا ، َوإِن استُْعِمَل 

َعلَيُْكْم َعبٌْد َحَبشيٌّ ، كأنَّ رأَْسُه َزبيبٌة . رواه البخاري 
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39 ( عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وس���لم 
ق���ال إياك���م والظن ف���إن الظ���ن أك���ذب احلديث وال 
حتسسوا وال جتسس���وا وال حتاسدوا وال تدابروا وال 

تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا .  رواه البخاري

40 ( عن س���الم بن عب���د الله قال س���معت أبا هريرة 
يقول   س���معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
كل أمت���ي معافى إال اجملاهري���ن وإن من اجملاهرة أن 
يعم���ل الرجل باللي���ل عما ثم يصبح وقد س���تره الله 
علي���ه فيقول يا ف���ان عملت البارحة ك���ذا وكذا وقد 
بات يس���تره ربه ويصبح يكشف س���تر الله عنه  . رواه 

البخاري


