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حفظ األحاديث القصار
من صحيح سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم 
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جمع وترتيب 

أمحد بن ممدوح الشرقاوي
 غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه  
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 ℘ المقدمة ℘

هلل الؿـعم بآالئهه   الؿفػلهب بـعؿهئهه  الهمي لهم صهات بوهػهاه وأاهؿهئه  الهمي  الحؿد

وكرر فقهه الؿهواع      بقن فقه الحالت والحرام^ كات الؽفهب عؾى عبده وراوله محؿدأ

وبعه  محؿهداً  والؼوص لإلففهم  وضرب فقه األمثهت  وشرح فقهه الػهرائو واألحؽههم 

وبقن مه يف الؽفهب من الؿواع  واألحؽهم   واهر أصحهبه عؾى إثره إلهى  لألكهمهاديا  ^

 اعههلى عؾقهه جـهت الـعقم   ورغب الؿعرضون عن اـفه إلى صهرا  الححهقم   فوهؾى اهلل

   ..ومالئؽفه واؾم اسؾقؿه كثقرا  وبعد 

َغفا فربَّ حاملِل فؼلٍه رقلرِ فؼقلٍه :^فؼد قهت راوت اهلل  َر اهَّللُ امرًأ سِؿَع َمؼالتي فبؾَّ كضَّ

وربَّ حامِل فؼٍه إلى من هَو أفَؼُه ِمـهُ 
1.

 لفما الحدص  العظقم كهن هما الؿشروع يف احػهق  الوهغهر م هد حهدص  مهنواافـهدا 

هدصه  مهن صهحقحي البيههري   وقد ألامت كػسهي اخفقههر األحاألحهدص  الؼوهر صحقح

   .أصح الؽفب الؿوـػد كؿه هو معؾومومسؾم   وهؿه 

 قسؿففه عؾى مسفوصقن :وقد 

 اـوات ( 9: من ان )خؿس اـوات إلى ان  أولمستوى 

 اـد (  51اـوات إلى ان  ر: من ان ) عش ثاينمستوى 

راعقههت أن ال افؽههرر جعؾههت شههرحه مبسههاه لألحهدصهه  لؾؿسههفوى الثههه    وقههد وقههد 

مههن حقهه  األلػههه   اـهاههب كههب مسههفوى عؿههري يحهدصهه  الفههاألحهدصهه   ثههم اخفقهههر األ

 والؿعه    وأصله الشرح حسب األففهم.
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فحربد حػ  همه األحهدص  مع السن الوهغقر والحؿهد هلل وقد من اهلل عا وجب عؾقـه ب 

هلحؿههد هلل عؾههى كعؿفههه وفلههؾه  وأاههلت اهلل اعهههلى الفوفقهه  والسههداد قهد رأصـههه خقههرا كثقههرا ف

 .والرشهد

 اهلل عؾى الـبي وآله وصحبه أجؿعقنهلل رب العهلؿقن   وصؾى والحؿد 

 وبههلل حولى واعفوهمي وقواى ... ومهلي إال ارته مفحؾال

 فقه رب أكت اهلل حسبي وعديت ... عؾقك اعفؿهدي ضهرعه مفوكال           

 كفبه                                                                                                             

                                                                                                             مؿدوح الشرقهويبن أحؿد 

 دصه ولؿشهصيهغػر اهلل له ولوال  
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  المستوى األول    

                       سنوات 9سنوات ل  5مستوى من 
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احلديح األول 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل  عن عثؿههن بهن عػههن 

َؿهُ صؼوت : َم الؼرآَن وطؾَّ   خقُركم من تعؾَّ

 البيهريرواه 

***** 

احلديح الجاني 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   عبهد اهلل بهن عؿهرعن 

  ُؿْسِؾُم َمن َسِؾَم الُؿْسِؾُؿوَن ِمن لِساكِِه وَيِدِه الصؼوت :

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الجالح 

 ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل   أكههس بههن مهلههكعههن 

ٓ ُيمِمُن أحُدكم حتلى ُيِحل َّ ٕخقله ملا ُيِحل   صؼوت :

  لـَْػِسه 

 ومسؾم البيهريرواه 
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احلديح الرابع 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   قؿهنحمصػد بن العن 

امٌ صؼوت :   ٓ َيْدُخُل الَجـََّة َكؿَّ

 مسؾمرواه  

***** 

احلديح اخلامس 

صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل   أبي هرصرةعن 

 اْلَؽِؾَؿُة الطَّقَِّبُة َصَدَقٌة 

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح السادس 

 ^ؿعت راهوت اهلل قههت   اه  عبهد اهلل بهن عؿهرعن 

   مْن صؾَّى اْلَبْردْيِن َدَخَل اْلجـَّةَ صؼوت :

 البيهريرواه 
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احلديح السابع 

صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل   أبي هرصرةعن 

 ( قال اهَّلل طز وجل: )سبؼت رحؿتي رضبي

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الجامن 

 ^هلل قهههت   اههؿعت راههوت ا  أكههس بههن مهلههكعههن 

 من رِر  طن سـَّتي فؾقس مـِّيصؼوت :

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح التاسع 

 ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل   جبقههر بههن ماعههمعههن 

  َٓ َيْدُخُل الَجـََّة َقاصُِع َرِحمٍ صؼوت :

 ومسؾم البيهريرواه 
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احلديح العاشر 

:صؼوت  ^قهت   اؿعت راوت اهلل   الدرداءأبي عن 

 ُقْل هو اهَّللُ أَحٌد َتْعِدُل ُثُؾَث الُؼْرآنِ 

 مسؾمرواه 

***** 

احلديح احلادي عصر 

 ^قهت   اهؿعت راهوت اهلل   عؿران بن حوقنعن 

َّٓ بَخْقرٍ صؼوت :  الَحقاُء ٓ َيْلتي إ

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الجاني عصر 

 ^ قهههت   اههؿعت راههوت اهلل  جبقههر بههن ماعههمعههن 

  البِر  ُحْسُن الُخُؾِق صؼوت :

 مسؾمرواه 
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 احلديح الجالح عصر  

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   عبهد اهلل بهن عؿهرعن 

ُؼوا الظ ْؾَم، فننَّ الظ ْؾَم ُضُؾؿاٌت َيوَم الِؼقاَمةصؼوت :   اتَّ

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الرابع عصر 

راههوت اهلل    قهههت لههيقهههت  عؿههر بههن أبههي اههؾؿدعههن 

يللار م    َسللمِّ اهَّلل، وُكللل بقؿقـللك، وُكللْل مؿللا :^

  يؾقك

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح اخلامس عصر 

قههت   اهؿعت راهوت اهلل   أبي مهلهك األشهعريعن 

  الط فوُر َشطُر اإليؿانِ صؼوت : ^

 مسؾمرواه 
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 احلديح السادس عصر  

 ^ؿعت راههوت اهلل قهههت   اهه  اؿههقم الههداريعههن 

يَن الـَّصقحُة :صؼوت  الدِّ

 مسؾمرواه 

***** 

احلديح السابع عصر 

صؼهوت : ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن

 ٓ َتْغَضْ  

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الجامن عصر 

صؼهوت : ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   هرصرةأبي عن 

  ما كؼَص ماٌل من صدقةٍ 

 مسؾمرواه 
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 احلديح التاسع عصر  

قههت   اهؿعت راهوت اهلل   معهوصد بن أبي اػقهنعن 

ينِ :صؼوت ^ ُه فِي الدِّ  َمْن ُيرِِد اهَّللُ بِِه َخْقًرا، ُيِػؼ 

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح العصرون 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   عبهد اهلل بهن عؿهر عن

لقطاَن َيلُكلُل َٓيلُكْل أَحلصؼوت : ُدُكم بِشلؿالِه، فلننَّ الشَّ

 بِشؿالِه

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الواحد والعصرون 

صؼهوت  ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل  مواى أبي عن 

َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّه، َوالَِّذي ٓ َيْذُكُر َربَُّه، َمَثُل اْلَحليِّ :

 مسؾمرواه                                                         َواْلَؿقِِّت 
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 احلديح الجاني والعصرون  

 ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   عبد اهلل بن مسعودعن 

  إنَّ اهَّللَ َجِؿقٌل ُيِح   الَجؿاَل :صؼوت

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الجالح و العصرون 

 ^اهوت اهلل قههت   اهؿعت ر  وعبد اهلل بن عؿر عن

 بؾِّغوا طـِّي ولو آيةً صؼوت :

 البيهريرواه 

***** 

احلديح الرابع والعصرون 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   جهبر بهن عبهد اهللعن 

  ُكل  َمعروٍف َصَدَقةصؼوت :

 ومسؾم البيهريرواه   
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 احلديح اخلامس والعصرون  

 ^ قهت   اؿعت راهوت اهلل  عبهس عبد اهلل بن عن 

 العْقُن حّق :صؼوت

 مسؾمرواه 

***** 

احلديح السادس و العصرون 

 ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل   أكههس بههن مهلههك  عههن

 الَؿرُء مع َمن أَح َّ صؼوت :

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح السابع والعصرون 

صؼهوت  ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن 

َّٓ َصقًِّباإنَّ اهَّللَ َصقِّ :   ٌ  ٓ َيْؼَبُل إ

 ومسؾم البيهريرواه   
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 احلديح الجامن والعصرون  

:صؼهوت ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن 

 وْيٌل لِْْلَْطَؼاِب ِمَن الـَّارِ 

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح التاسع و العصرون 

اهؿعت    تقهله ريض اهلل عنها  أم الؿهممـقن عهئشد عن

ْفَق صؼوت : ^راوت اهلل   إنَّ اهَّللَ َرفِقٌق ُيِح   الرِّ

 البيهريرواه 

***** 

احلديح الجالثون 

 ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   عبد اهلل بن مسعودعن 

  َهَؾَك الُؿَتـَطُِّعونصؼوت :

 مسؾمرواه   
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 احلديح الواحد و الجالثون  

:صؼهوت ^ت اهلل قهت   اؿعت راهو  أبي هرصرة عن 

 َمن ُيرِِد اهَّللُ به َخْقًرا ُيِصْ  مـه

 البيهريرواه 

***** 

احلديح الجاني و الجالثون  

قهت   اهؿعت راهوت اهلل   عدي بن حهام الاهئي عن

ُؼوا الـَّاَر ولو بِشقِّ َتْؿَرةٍ صؼوت : ^   اتَّ

 البيهريرواه 

***** 

الجالثون الجالح و احلديح 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   بن عبهد اهلل جهبر عن 

  بقَن الرجِل وبقَن الشرِك والؽػرِ ترُك الص ةِ صؼوت :

 مسؾمرواه 
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 احلديح الرابع و الجالثون  

:صؼهوت ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن 

ْػَؾى  القُد الُعْؾقا خقٌر مَن القِد الس 

 ي ومسؾمالبيهررواه 

***** 

خلامس و الجالثوناحلديح ا  

قهت   اهؿعت راهوت اهلل  عدي بن حهام الاهئي  عن

ْكقا ِسْجُن الُؿْمِمِن، وَجـَُّة الؽافِرِ صؼوت : ^  الد 

 مسؾمرواه 

***** 

احلديح السادس و الجالثون 

 ^قهت   اهؿعت راهوت اهلل  ثهبت بن اللحهك عن 

  َلْعُن الؿممن كؼتؾهصؼوت :

 ؾمومس البيهريرواه 
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 احلديح السابع و الجالثون  

 ^قهت   اؿعت راوت اهلل  برصدة بن الحوقب عن 

 من ترك ص ة العصر َحبِط طؿُؾه:صؼوت

 ي ومسؾمالبيهررواه 

***** 

احلديح الجامن و الجالثون  

 ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل   أبههي  ر الغػهههري عهن

 ٓ تحِؼَرنَّ ِمن الؿعروِف شقًئا صؼوت :

 مسؾمواه ر

***** 

احلديح التاسع و الجالثون 

 ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل   أكههس بههن مهلههكعههن 

ْدَمِة إُوَلىصؼوت : ْبُر ِطـَْد الصَّ   إكَّؿا الصَّ

 ومسؾم البيهريرواه 
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 احلديح األربعون  

:صؼهوت ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن 

َم ِملن َمن قاَم رمضاَن إيؿاًكا واحتِسابً  ا؛ ُرِػلَر لله ملا تَؼلدَّ

 َذكبِه

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الواحد واألربعون   

صؼهوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل   أبي هرصرة عن 

فوات ، و ُحِجَبِت الجـَُّة بالؿؽاره  ُحِجَبِت الـَّاُر بالشَّ

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح الجاني واألربعون   

صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة  عن

َّٓ اهَّللُ  ـُوا َمْوَتاُكْم ٓ إَلَه إ   َلؼِّ

 مسؾمرواه 
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 احلديح الجالح واألربعون   

:صؼهوت ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن 

َّٓ الَؿؽتوبَة   إذا أققَؿِت الصَّ ُة ف  ص َة إ

 مسؾمرواه 

***** 

رابع واألربعوناحلديح ال   

  اهؿعت  تقهله ريض اهلل عنها عهئشد أم الؿهممـقن  عن

ْكَقا َوما صؼوت : ^راوت اهلل  َرْكَعَتا الَػْجرِ َخْقٌر ِمَن الد 

 فِقَفا

 مسؾمرواه 

***** 

احلديح اخلامس واألربعون   

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   عبهد اهلل بهن عؿهرعن 

كقا صؼوت :    كلكَّك رريٌ  أو طابُر سبقلٍ ُكْن يف الد 

 البيهريرواه 
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 احلديح السادس واألربعون   

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل  عبهد اهلل بهن عؿهر عن 

ْقِل ِوْتًرا:صؼوت   اْجَعُؾوا آِخَر َصَ تُِؽْم بالؾَّ

 ي ومسؾمالبيهررواه 

***** 

احلديح السابع واألربعون   

 صؼوت: ^وت اهلل قهت   اؿعت را  أبي هرصرةعن 

  من رّشـا فؾقَس مـا 

 مسؾمرواه 

***** 

احلديح الجامن واألربعون   

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل  عبهد اهلل بهن عؿهر عن 

  ُكل  ُمْسؽِرٍ َخْؿٌر، وُكل  ُمْسؽِرٍ َحرامٌ صؼوت :

 مسؾمرواه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظ األحاديث القصارمشروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 احلديح التاسع واألربعون   

صؼوت : ^اهلل قهت   اؿعت راوت  أبي هرصرة عن 

  الحج  الؿبروُر لقس له جزاٌء إٓ الجـةُ 

 ومسؾم البيهريرواه 

***** 

احلديح اخلنسون   

صؼهوت : ^قهت   اؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن

 َمن َحَؿَل طؾْقـا السِّ َح فؾقَس ِمـَّا

 مسؾمرواه 
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احلديح األول 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   عؿر بن الياهبعن 

ْملرٍِئ ملا َكلَوى، صؼوت :
ِ
إكَّؿا إْطَؿاُل بالـِّّقاِت، وإكَّؿلا ٓ

فَؿلن َكاَكللْت ِهْجَرُتللُه إلللى اهَّللِ وَرسللولِِه، َفِفْجَرُتللُه إلللى اهَّللِ 

ولِِه، وَمن َكاَكْت ِهْجَرُتلُه إللى ُدْكَقلا ُيِصلقُبَفا أِو اْملَرَأٍة وَرس

ُجَفا، َفِفْجَرُتُه إلى ما َهاَجَر إَلْقهِ   البيهريرواه          َيَتَزوَّ

 معاين الؽؾؿات

 الؼصد من العؿل ومػردها كقة الـقات

 آكتؼال من بؾد إلى بؾد الفجرة

الشرح 

 الؿختصر

اإلكسان ٓبد له من كقلة محلددة لعؿؾله ، وهلذه الـقلة أن كل طؿل يؼوم به 

ٓبلد أن تؽللون هَّلل تعللالى وابتغللاء مرفلاته ، فؿللن طؿللل العؿللل هَّلل تعللالى 

وحده تؼبل اهَّلل تعالى مـه أما من طؿل طؿ  لقس هَّلل تعلالى ولؽلن لؾلدكقا 

فلاهَّلل تعللالى ٓ يتؼبلل مـلله العؿلل ، والـبللي صلؾى اهَّلل طؾقلله وسلؾم فللرب 

ث لؿن هاجر من مؽة إللى الؿديـلة فؿلن هلاجر هَّلل تعلالى الؿثل يف الحدي

ورسوله فاهَّلل تعالى يتؼبل مـه أما من هاجر لؾتجلارة أو العؿلل أو اللزواج 

 ففجرته لؾدكقا وٓ جزاء له طـد اهَّلل سبحاكه

الؿستػاد من 

 الحديث

 أن تؽون أطؿالـا كؾفا هَّلل تعالى لؽي يؼبؾفا ويرفى طـا ويدخؾـا الجـة

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظ األحاديث القصارمشروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الجانياحلديح 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   عبهد اهلل بهن عؿهرعن 

َّٓ صؼوت : ُبـَِي اإلْسَ ُم طَؾى َخْؿلٍس: َشلَفاَدِة أْن ٓ إَللَه إ

َكاِة،  َ ِة، وإيَتاِء الزَّ ًدا َرسوُل اهَّللِ، وإَقاِم الصَّ اهَّللُ وأنَّ ُمَحؿَّ

، وَصْوِم َرَمَضاَن   ومسؾم يالبيهررواه               والَحجِّ

 اإلس م معاين الؽؾؿات
آستس م هَّلل بالتوحقد وآكؼقاد له بالطاطة والخؾوص 

 من الشرك  

الشرح 

 الؿختصر

حؼقؼة اإلس م ودطائؿه وأركاكه العظقؿة ،  هذا الحديث بقن فقه الـبي 

وهذا الحديث أصلل طظلقم يف معرفلة اللدين وطؾقله إطتؿلاده وقلد جؿلع 

اإلسل م طؾلى هلذه إملور الخؿسلة بلل يشلؿل أركاكه ، وٓ يؼتصر دين 

طؾللى ذكللر هللذه إركللان  أطؿللآ وشللعبا كثقللرة وإكؿللا اقتصللر الـبللي 

 الخؿسة ٕكفا بؿـزلة الدطائم لؾبـقان

الؿستػاد من 

 الحديث

أن اإلس م بـاء كاملل ولله دطلائم وأركلان وٓ يؽتؿلل اإلسل م إٓ بفلا ، 

 دهوهو الدين الذي ارتضاه اهَّلل تعالى لعبا
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احلديح الجالح 

صؼهوت  ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن 

إن هَّللِ تسللعًة وتسللعقن اسللًؿا ، مائللًة إٓ واحللًدا ، َمللن :

 ومسؾم البيهريرواه                    أحصاها دخَل الجـة

 حػظفا ، وطبد اهَّلل تعالى بؿؼتضاها أحصاها معاين الؽؾؿات

الشرح 

 الؿختصر

الى أسؿاء حسـى تدل طؾقه سبحاكه وتعالى ، واإلحصلاء يؽلون أن هَّلل تع

بالحػظ، ويؽون بلالـظر يف الؿعلاين ملع حػظفلا، لؿلا يف ذللك ملن الخقلر 

العظللقم والعؾللم الـللافع؛ وٕن ذلللك مللن أسللباب صلل ح الؼؾلل ، وكؿللال 

خشقته هَّلل ، وطددها ٓ يؿؽن حصلرها ومـفلا تسلعة وتسلعقن اسلؿا لفلم 

للِه  فضللل خللاص ، واهَّلل طللز وجللل أمركللا بالللدطاء بفللا فؼللال تعللالى :  َولِؾَّ

َْسَؿاُء اْلُحْسـَى َفاْدُطوُه بَِفا﴾   ْٕ  ا

الؿستػاد من 

 الحديث

أن هَّلل تعالى أسؿاء حسـى ُيلْدَطى اهَّلل بفلا، وهلي التلي جلاءْت يف الؽتلاب 

ـة، وهي التي تؼتضي الؿدَح والثـاَء بـػسفا ، وأفضل الدطاء ما كان  والس 

 ذه إسؿاءمشتؿ  طؾى ه
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احلديح الرابع 

صؼهوت  ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن 

  َمْن َصؾَّى َطَؾيَّ َص ًة َصؾَّى اهَّللُ َطَؾْقِه بَِفا َطْشرًا :

 مسؾمرواه 

 معاين الؽؾؿات
صؾى اهَّلل طؾقه 

 بفا

ثـاُء اهَّلل تعالى طؾى العبلد يف الؿلْل إطؾلى طشلر ملرات 

كبقِّله صلؾى اهَّلل طؾقله وسلؾم ملرًة  كؾؿا صؾى العبلُد طؾلى

 واحدةً 

الشرح 

 الؿختصر

مطؾًؼلا، ويشلرع لـلا اإلكثلار  الحديث فقه مشروطقة الص ة طؾى الـبي 

من ذلك يف الؾقل والـفار يف كل وقت، وأن قائؾفا يسللل اهَّلل تعلالى مزيلًدا 

مللن الرحؿللة والثـللاء وإمللان   لرسللوله صللؾى اهَّلل طؾقلله وسللؾم  فبللذلك 

ؤه الصل ة ملن اهَّلل تعلالى طؾقله فقسلتوج  الرحؿلة والؿغػلرة يؽون جزا

والرفوان من اهَّلل تبلارك وتعلالى ، أي أططلاه اهَّلل بتؾلك الصل ة الواحلدة 

لـَّة طؾلى مشلروطقة الصل ة  طشرا من الرحؿة  ودلَّ الؽتاب كؿا دلَّلت الس 

َفلا الَّلِذيَن طؾقه؛ فؼال تعالى :  إِنَّ اهَّللَ َوَمَ ئَِؽَتُه ُيَصلؾ وَن َطَؾلى ال ـَّبِليِّ َيلا َأي 

 »آَمـُوا َصؾ وا َطَؾْقِه َوَسؾُِّؿوا َتْسِؾقًؿا﴾

الؿستػاد من 

 الحديث

 الَحث  طؾى كثرة الص ة طؾى الـبي صؾى اهَّلل طؾقه وسؾم
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احلديح اخلامس 

صؼهوت  ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   أبي هرصرة عن 

 الِؿقلزاِن، يف َثِؼقَؾتلانِ  ،الؾِّسانِ  طَؾى َخِػقَػتانِ  َكِؾَؿتانِ :

ْحَؿنِ  إلى َحبِقَبتانِ   اهَّللِ  سلبحانَ  وبحؿلِده اهَّللِ  سلبحانَ : اللرَّ

 ومسؾم البيهريرواه                                         العظقمِ 

 معاين الؽؾؿات
سبحان اهَّلل 

 وبحؿده
ه اهَّللَ طن كل ما ٓ  به يؾقق  ُأكزِّ

الشرح 

 الؿختصر

ى ذكر خلاص هَّلل تعلالى ثوابله طظلقم يلوم الؼقاملة ، ففلو طؾ حثـا الـبي 

ذكر يحبه اهَّلل تعالى ، وفقه بقان سعة رحؿة اهَّلل تعلالى طؾلى طبلاده؛ حقلث 

يجازي طؾى العؿل الؼؾقل بالثواب الؽبقر، ثؼقؾة يف الؿقزان يوم الؼقاملة ، 

فاهَّلل سبحاكه وتعالى الجلواد الؽلريم ، ماللك الؿؾلك سلبحاكه الؿسلتحق 

 وج ل وجؿال ، رب إرباب سبحاكه وتعالى لؽل كؿال

الؿستػاد من 

 الحديث

ي ُتؼربفم إلى اهَّلل، وُتثؼلل ملوازيـفم يف الت سباب إ متهٕ ُ  بقان الرسول 

 خصوصلا اللذكر وهلذا طؿوملا اللذكر كثلرة طؾى والحث ، خرة الدار أ

 هيحب تعالى فاهَّلل
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احلديح السادس 

 ^ت راههوت اهلل قهههت   اههؿع  أكههس بههن مهلههك عههن 

 من رِر  طن سـَّتي فؾقس مـِّي  صؼوت :

 ومسؾم البيهريرواه                                    

 معاين الؽؾؿات

 ترك سـتي رر 

 لقس مؿن اهتدى بفديي واتبع سـتي فؾقس مـي

الشرح 

 الؿختصر

 بلكه ٓ يجوز لؾؿسؾم ترك سـته والعؿل بفا ، فؿلن صاطلة يخبركا الـبي 

، فؿن ترك سـته واتبع رقرها فؾقس متبعا  اهَّلل تعالى ومحبته إتباع الـبي 

الؿبـقلة طؾلى الوسلطقة التلي ُيحبفلا اهَّلل طلز وجلل، دون   ، سلـته   له 

 تػريط أو مغآة

الؿستػاد من 

 الحديث

، ويف ذلللك تحللذير وتفديللد ووطقللد  ٓ يجللوز مخالػللة هللدي الـبللي 

ا طؾقه   لؿن يصـع ذلك مصرًّ
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احلديح السابع 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل   عبد اهلل بهن عؿهر عن 

له  صؼوت : مازال جبريُل ُيوصقـي بالجاِر حتَّلى ضــلُت أكَّ

ُثه  ومسؾم البيهريرواه                                           سُقورِّ

 معاين الؽؾؿات
يوصقـي 

 بالجار
 ذى طـهيلمرين بحػظ حؼه من اإلحسان إلقه ودفع إ

الشرح 

 الؿختصر

طؾى  اإلحسلان إللى الجلار وطلدم اإلسلاءة لله ، فالجلار لله  حثـا الـبي 

، والواج  اإلحسان إلقه، وكّف إذى طـه، وإذى قد يؽون بنلؼاء  حقٌّ

الؼؿامة أمام بقته، وقد يؽون بنيذائه برفلع الصلوت لؾتؾػلاز أو الفلاتف أو 

الطلر،، ملع اإلحسلان إلقله  رقره، فالواج  كلّف إذى طـله ملن جؿقلع

بالفدية، بالـصقحة، بإمر بالؿعروف، بالـفي طن الؿـؽر، إلى رقلر هلذا 

 من وجوه اإلحسان

الؿستػاد من 

 الحديث

ديللن اإلسلل م ديللن الرحؿللة والؿعامؾللة الحسللـة ومـفللا اإلحسللان لؾجللار 

 واإلساءة إلقه توج  العؼاب يوم الؼقامة
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احلديح الجامن 

 ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل   ك أكههس بههن مهلههعههن 

مللا ِمللن ُمْسللِؾٍم َيْغللرُِس َرْرًسللا، َأْو َيللْزَرُع َزْرًطللا،  صؼههوت :

َّٓ كاَن له به َصَدَقةٌ     َفَقْلُكُل مـه َصْقٌر َأْو إِْكَساٌن َأْو َبِفقَؿٌة، إِ

 ومسؾم البيهريرواه                                           

 يؽون لْلشجار الغرس معاين الؽؾؿات

الشرح 

 الؿختصر

أن ما من مسؾم يؼوم بعؿل كافع مع صلد، كقتله إٓ كتل   يخبركا الـبي 

اهَّلل تعالى له إجر ، حتى إكه لؿا يغرس ررسا أو يزرع زرطلا فقلكلل ملن 

صقر أو إكسان أو بفقؿة إٓ كت  اهَّلل تعالى له ثواب الصدقة فقؽون بلذلك 

ن ضلن الـلاس أكله طبلث ولفلو فجلزاؤه له أجر كبقر ، فالغرس واللزرع وإ

 طـد اهَّلل تعالى كبقر طظقم ، وله ثواب بعد موت صاحبه

الؿستػاد من 

 الحديث

أن الؿسؾم دائلم الـػلع لـػسله ولغقلره حتلى الطقلور والحقلوان ، واهَّلل طلز 

وجل جواد كريم يعطي الثواب الؽبقر طؾى العؿل القسقر  وٓبد لؾؿسؾم 

 ر أن يسارع دائؿا يف فعل الخق
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احلديح التاسع 

 ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل   أكههس بههن مهلههك عههن 

َمللن أَحلل َّ أْن ُيْبَسللَط للله يف ِرْزِقللِه، وُيـَْسللَل للله يف  صؼههوت :

 ومسؾم البيهريرواه                       أَثرِِه، َفْؾَقِصْل َرِحَؿهُ 

 

ه وزيادته البسط يف الرز، كثرته وكؿاؤه وسعته وبركت يبسط معاين الؽؾؿات

 زيادة حؼقؼقة

 أي بالبركة يف طؿره ، والتوفقق لؾطاطات يـسل له يف أثره

الشرح 

 الؿختصر

من أحل  أن يبسلط لله يف رزقله فقؽثلر ويوسلع طؾقله ويبلارك لله فقله ، أو 

أح  أن يمخر له يف طؿره فقطول : فؾقصل رحؿه ، فتؽلون صلؾة اللرحم 

وزيادتله ، والتلي لوٓهلا  سببا شرطقا لبسط الرز، وسعته ، وصول العؿلر

  - وحؽؿته تعالى اهَّلل بتؼدير –لؿا كان هذا رزقه ، وٓ كان هذا طؿره 

الؿستػاد من 

 الحديث

ُيوفللل لـللا أن صللؾة الللرحم واإلحسللان إلللى إقللارب مللن أسللباب أن 

ُيبسلللط اللللرز،، وأن اهَّلل يخؾلللف طؾقللله يف اللللدكقا ، والبركلللة يف العؿلللر 

 وتبالطاطات والذكر الحسن بعد الؿ
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احلديح العاشر 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل  عبهد اهلل بهن عؿهر عن 

َصللَ ُة الَجَؿاَطللِة َتْػُضللُل َصللَ َة الَػللذِّ بَسللْبٍع  صؼههوت :

 ومسؾم البيهريرواه                             وِطْشرِيَن َدَرَجةً 

 

 يعـي ص ة الؿـػرد ص ة الػذ معاين الؽؾؿات

الشرح 

 الؿختصر

طؾى ص ة الجؿاطة ، فؾفا فضل طظلقم ويف هلذا الحلديث  لـبي حث ا

أن ثواب الجؿاطة تزيد طلن ثلواب صل ة الؿـػلرد بسلبع  بقن فقه الـبي 

 وطشرين درجة

الؿستػاد من 

 الحديث

 يـبغي لؾؿممن أن يحرص طؾى الؿحافظة طؾى الص ة يف جؿاطة
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احلديح احلادي عصر 

 صؼوت : ^ت اهلل قهت   اؿعت راو أبي هرصرة عن 

َمللن كللاَن ُيللْمِمُن بللاهَّللِ واْلَقللوِم أِخللرِ َفْؾَقُؼللْل َخْقللًرا، أْو 

 ومسؾم البيهريرواه                                        لِقْصُؿْت 

 

 معاين الؽؾؿات

 التصديق الؽامل باهَّلل تعالى   يممن

 يسؽت لقصؿت

الشرح 

 الؿختصر

تؽؾم إٓ بخقلر ، فلاهَّلل تعلالى يحاسل  طؾلى الؿممن أن ٓ ي حث الـبي 

الصغقر والؽبقر ، وأكثر ما يدخل الـاس الـار لساكفم ، لذلك قال لؼؿلان 

كؿلا  -ٓبـه: لو كان الؽ م من فضة، كان السؽوت ملن ذهل ، ومعـلاه 

: لو كان الؽ م يف صاطة اهَّلل من فضة، لؽان السلؽوت -قال ابن الؿبارك 

قللال ذو الـللون الؿصللري : أحسللن الـللاس طللن معصللقة اهَّلل مللن ذهلل  ، و

 لـػسه أمَؾُؽفم لؾساكه

الؿستػاد من 

 الحديث

يـبغللي لؾؿللممن أن يسللعى إلللى التخؾللق بؿؽللارم إخلل ، فلل  يللتؽؾم 

 إٓ بخقر
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احلديح الجاني عصر 

 صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة عن 

َْسللَتْغِػُر اهَّللَ وَأُتللوُب  َٕ للي  إَلْقللِه يف الَقللوِم أْكَثللَر ِمللن  واهَّللِ إكِّ

ة   البيهريرواه                                               َسْبِعقَن َمرَّ

 معاين الؽؾؿات

ْكِ  والعودة من الخطن وطن كل ما يبعد  لتَّْوبةا ُجوُع من الذَّ الر 

 طن اهَّلل تعالى

 صؾ  الؿغػرة آستغػار

الشرح 

 الؿختصر

ػر اهَّلل له ما تؼدم من ذكبه وما تلخر: يؼسم أكه يسلتغػر اهَّلل الذي ر الـبي 

ٓ يؾلزم أن  ويتوب إلقه يف القوم أكثر من سبعقن ملرة، واسلتغػار الـبلي 

-يؽللون لللذكوب ارتؽبفللا ولؽللن ذلللك لؽؿللال طبوديتلله وتعؾؼلله بللذكره 

وتؼصقر العبد مفؿلا طؿلل  -تعالى-، واستشعاره طظم حق اهَّلل -سبحاكه

هو من باب التشريع لْلمة من بعلده، إللى رقلر ذللك ملن يف شؽر كعؿه، و

 الحؽم

الؿستػاد من 

 الحديث

حللللرص الؿسللللؾم طؾللللى التوبللللة وآسللللتغػار ، والعللللدد سللللبعقن يف 

الحلللديث لؾؽثلللرة وللللقس التحديلللد ، فالؿسلللؾم يؽثلللر ملللن آسلللتغػار 

 دائؿا
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احلديح الجالح عصر 

 ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل  أكههس بههن مهلههك عههن 

ٓ َتحاَسلللُدوا، وٓ َتباَرُضلللوا، وٓ َتؼلللاَصُعوا،  صؼهههوت :

 ومسؾم  البيهريرواه                وُكوُكوا ِطباَد اهَّللِ إْخواًكا

 

 معاين الؽؾؿات

 ٓ يتَؿنَّ بعضؽم زوال كعؿة بعض تحاسدوا

 يؽون بقـؽم كراهقة   تبارضوا

الشرح 

 الؿختصر

لحسد هو تؿـي زوال كعؿة يلمركا بلن ٓ يحسد الؿممن أخاه ، وا الـبي 

الؿحسود إللى الحاسلد، والؿعـلى: ٓ يحسلد بعضلؽم بعًضلا، والحسلد 

مركوز يف صباع البشر، وهو أن اإلكسان يؽره أن يػوقه أحلد يف شليء ملن 

الػضائل ، وٓ يبغض بعضلؽم بعضلا، فلالبغض حلرام إٓ يف اهَّلل تعلالى ، 

 وٓ تؼطع أخاك ، ولؽن كوكوا طباد اهَّلل إخواكا

تػاد من الؿس

 الحديث

أن اإلسلل م لللقس طؼقللدة وطبللادة فحسلل ، بللل هللو أخلل ، ومعامؾللة 

أيًضللا ، فللالؿممـون أخللوة يحبللون بعضللفم وكللل واحللد يتؿـللى الخقللر 

 ٕخقه ويسعى فقه
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احلديح الرابع عصر 

 صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة عن 

َث َكلَذَب  ، وإَذا َوَطلَد َأْخَؾلَف، آَيُة الُؿـَافِِق َثَ ٌث: إَِذا َحدَّ

  البيهريرواه                                         وإَذا اْؤُتِؿَن َخان

 

 الذي ُيِسر الشر ويظفر الخقر الؿـافق معاين الؽؾؿات

الشرح 

 الؿختصر

يحذركا من الـػا، وله ط مات ضاهرة ومن تتبع أحواله وأفعالله  الـبي 

ث كذب((، يؼول ملثً : فل ن فعلل كلذا وكلذا، تظفر ومـفا، : ))إذا حدَّ 

فللنذا بحثللت وجدتلله كللذًبا، وهللذا الشللخص لللم يػعللل شللقًئا، فللنذا رأيللت 

 ُيخؾلف ولؽلن َيِعدك ، الـػا، من ُشعبة قؾبه يف أن فاطؾم يؽذب، كسان اإل

ى شيء فقخؾف اتػاقه وهلو يؼصلد ذللك ، والؿلممن إذا طؾ معك فقتػق ،

ك وَيغِدرك، فنذا وجدت الرجل َيغِدر كثقًرا، وطد وفَّى، لؽن الؿـافق َيِعد

 إذا ، بلاهَّلل والعقلاذ الـػلا،، ملن ُشلعبة قؾبله يف أن فلاطؾم َيِعد، بؿا يػي  وٓ

 خاكك وبقـه بقـك سر طؾى ائتؿـته وإذا خاكك، مال طؾى ائتؿـته

الؿستػاد من 

 الحديث

أن اإلسلل م يحللذركا مللن الـػللا، وأهؾلله ، فؾـحللذر مؿللن كاكللت هللذه 

 ، وكسلل اهَّلل تعالى أن يعقذكا وإياكم من الـػا، وأهؾه صػاته
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عصر امساحلديح اخل 

صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل   ابن عبهسعن 

ُة   لللحَّ كِْعَؿتلللاِن َمْغُبلللوٌن فِقِفؿلللا َكثِقلللٌر ِملللَن الـَّلللاِس: الصِّ

  بيهريالرواه                                                       والَػراغُ 

 

 خسران مغبون معاين الؽؾؿات

الشرح 

 الؿختصر

يحثـا طؾى استغ ل العؿر والػراغ يف صاطة اهَّلل تعالى ، فالصلحة  الـبي 

والػراغ كعؿتان من اهَّلل تعالى طؾى طباده ومع هذا فؽثقر مـلا ٓ يسلتغؾفؿا 

يف شيء كافع ، وكثقر من الـاس يستغل هذا الػراغ يف معصقة اهَّلل تعلالى ، 

لـػس إن لللم تشللغؾفا بشلليء صللالل شللغؾتك بالسللقئات والباصللل ، فللا

والُؿشاَهد يف حقاتـا ويف رال  أحوالـا لو كظر اإلكسلان يف سلاطات القلوم 

والؾقؾة ففي أربع وطشرون ساطة، وكظر إلى آسلتغ ل الحؼقؼلي، لفلذه 

السللاطات فنكلله قللد يػاجللل يف بعللض إحقللان أكلله ٓ يصللل إلللى سللاطة أو 

اقي يتؼضى يف  أمور تاففة وفقاع وقت وطؿر يف شيء رقر ساطتقن، والب

 مػقد ، والواج  طؾى الؿسؾم أن يحاس  كػسه يف تؼصقره مع اهَّلل تعالى

الؿستػاد من 

 الحديث

أن الوقللت ثؿللقن وكعللم اهَّلل طؾللى طبللاده كثقللرة ٓ تحصللى وٓ يحسللن 

العبلللد اسلللتغ لفا ، فالواجللل  طؾقللله أن يحاسللل  كػسللله ويلللدرك ققؿلللة 

 لعؿر والصحة ففي الزاد له يوم الؼقامةالوقت وا
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احلديح السادس عصر 

صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة عن 

إنَّ اهَّللَ َيَغللاُر، وإنَّ الُؿللْمِمَن َيَغللاُر، َوَرْقللَرُة اهَّللِ َأْن َيللْلتَِي  

َم طؾقهُ   ومسؾم البيهريرواه                    الُؿْمِمُن ما َحرَّ

 

 الغقرة  الؽؾؿاتمعاين

إَكػللة  ، إذا كللان الؿخؾللو، يحصللل للله مللن الغقللرة مللا 

أطظللم وأجللل رقللرة تؾقللق بج للله   يحصللل فللاهَّلل 

 وطظؿته

الشرح 

 الؿختصر

ولؽـفللا لقسللت  يخبركللا أن الغقللرة صللػة حؼقؼقللة ثابتللة هَّلل   الـبللي 

م  -سبحاكه  -كَغقرتـا، واهَّلل  بحؽؿتله، أوَجل  طؾلى العبلاد أشلقاَء، وحلرَّ

طؾقفم أشقاء، وأحلل لفلم أشلقاَء، فؿلا أوجبله طؾلقفم، ففلو خقلر لفلم يف 

مله طؾلقفم، فنكله شلر  ديـفم ودكقاهم، ويف حافرهم ومستؼبؾفم، وملا حرَّ

لفم يف ديـفم ودكقاهم، وحافرهم ومستؼبؾفم، فنذا حرم اهَّلل طؾلى طبلاده 

م اهَّلل طؾقه ، فنن اهَّلل  أشقاَء، فنكه  يغار طؾلى يغار أن يلتي اإلكسان ما حرَّ

قؾ  طبده الؿممن أن يتوجله إللى رقلره، وأن يشلتغل بغقلره، وأن يؿتؾل  

 بح  رقره أو طبادة رقره ، فالؼؾ  له وحده سبحاكه

الؿستػاد من 

 الحديث

يف هلللذا الحلللديث إثبلللات صلللػة الغقلللرة هَّلل تعلللالى ، وإن اهَّلل لللله ملللن 

 الصػات الؽامؾة ما يؾقق به، وٓ ُتشبفه صػات الؿخؾوققن
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ديح السابع عصراحل 

صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة عن 

؛ َفنِنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث     إِيَّاُكْم َوالظَّنَّ

 ومسؾم البيهريرواه 

 الؿراد بالظن هـا الت فؿة التي ٓ سبَ  لفا الظن معاين الؽؾؿات

الشرح 

 الؿختصر

ؿقن ، فالواجل  طؾلى الؿلممن يحذركا من  سلوء الظلن بالؿسلؾ  الـبي 

َفلا يؼلول:  حسن الظن بلخقه إٓ إذا تبقن مـه خ ف ذللك ، فلاهَّلل  َياَأي 

ملا قلال كلل الظلن ولؽلن  ، فاهَّلل  الَِّذيَن آَمـُوا اْجَتـُِبوا َكثِقًرا ِمَن الظَّنِّ 

بعضه ، فالظن الؿـفي طـله هلو الظلن اللذي ٓ دلقلل طؾقله ، فسلوء الظلن 

ع قلة فقؿلا بقلـفم، ويلدفع لؾشلحـاء والتلدابر والتحاسلد بالـاس يػسد ال

: )ٓ  والتحاقد، طؾى طؽس حسلن الظلن ، وقلال طؿلر بلن الخطَّلاب 

يحل  ٓمرئ مسؾم يسؿع من أخقه كؾؿة يظن  بفلا سلوًءا، وهلو يجلد لفلا 

 يف شيء من الخقر مخرًجا

الؿستػاد من 

 الحديث

ويلللدفع لؾشلللحـاء سلللوء الظلللن بالـلللاس يػسلللد الع قلللة فقؿلللا بقلللـفم، 

والتلللدابر والتحاسلللد والتحاقلللد، طؾلللى طؽلللس حسلللن الظلللن ، فؽلللن 

 حسن الظن بنخواكك وادفع طـك وساوس الشقطان

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظ األحاديث القصارمشروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



احلديح الجامن عصر 

؛   َما َطلاَب الـَّبِلي  :قهت أبي هرصرة عن  َصَعاًملا َقلط 

   إِِن اْشَتَفاُه، َأَكَؾُه، َوإِْن َكرَِهُه، َتَرَكُه 

 ومسؾم يالبيهررواه 

 معاين الؽؾؿات

 اكتؼص طاب

يؼصد به صعاًما مباًحا، أما الحرام، فؽان َيعقبه ويذمه،  صعاما

 ويـفى طـه

الشرح 

 الؿختصر

الطعام والشراب من رز، اهَّلل تعالى الذي من به طؾلى طبلاده ، فلنذا طلاب 

الؿرء الطعام فؽلكؿا كلره كعؿلة اهَّلل تعلالى طؾقله ، وذهل  بعلض العؾؿلاء 

لعق  إن كان من جفة كوع الطعام  كره وإن كان من جفلة صلـعة إلى أن ا

الطعام الذي أطده إكسلان فللكؼص فقله شليء أو زاد فقله شليء للم يؽلره ، 

وذلك ٕن صـعة اهَّلل ٓ تعاب أبدا ، وقد يؽره بعض الـاس صعاما ويحبله 

  آخر ، لذلك وج  الشؽر طؾقفا ففو سبحاكه الؿـعم لذلك كان الـبي 

 ن اشتفاه أكؾه وإن كرهه تركهٓ يعقبه فن

الؿستػاد من 

 الحديث

رز، اهَّلل تعللالى كؾلله صقلل  ، ففللو سللبحاكه وتعللالى الؿللـعم وذلللك لؿللا 

وحػللظ إكعللام الؿللـعم سللبحاكه ، والـبللي  فقلله مللن تؼللدير كعؿللة اهَّلل 

  مللا طللاب صعامللال قللط، ٓ قؾللق  وٓ كثقللًرا، وٓ فللاخًرا، وٓ مللا هللو

 دون ذلك
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صراحلديح التاسع ع 

صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل   أمهمدأبي عن 

   ٕصحابِهِ ُه يلتي يوَم الؼقامِة َشػقًعااقَرؤوا الؼرآَن ؛ فنكَّ 

 ومسؾم البيهريرواه        

 معاين الؽؾؿات
شػقعا  

 ٕصحابه

لؼارئقه وحافظقه الؿداومقن طؾى ت وته وحػظه وففؿه 

 والعؿل به

الشرح 

 الؿختصر

ـلا طؾللى كثلرة قللراءة الؼلرآن ، ففلو كلل م اهَّلل تعلالى ويشللػع يحث  الـبلي 

لصلاحبه وقارئلله يلوم الؼقامللة ويدخؾلله الجـلة ، ولللقس إملر فؼللط مجللرد 

الؼراء ولؽن الؼراءة والحػظ والعؿل بالؼرآن ، فالحػظ وحده ٓ يؽػي ، 

فؿللن  قللرأ الؼللرآن وطؿللل بؿؼتضللاه وصبللق أحؽاملله وأتؼـفللا وداوم طؾللى 

فنكه يػوز برفلا اهَّلل وجـتله ، ويحصلل طؾلى اللدرجات قراءته وتعاهده ، 

الع  من الجـة مع السػرة الؽرام البررة ، وأكه يؽون شػقعا ومدافعا  طلن 

 أصحابه العامؾقن به

الؿستػاد من 

 الحديث

هللذا الحللديث دلقللل طؾللى فضللل تلل وة الؼللرآن ، وطظللقم ثوابلله وأكلله 

اهَّلل وإيلللاكم  شلللػقع ٕصلللحابه يلللوم الؼقاملللة يف دخلللول الجـلللة ، جعؾـلللا

 من أهل الؼرآن أهل اهَّلل وخاصته
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احلديح العصرون 

 ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل  الـعؿهن بهن بشهقرعن 

ِهْم، وَتللللراُحِؿِفْم، صؼههههوت : مَثللللُل الُؿللللْمِمـِقَن يف َتللللوادِّ

وَتعاُصِػِفْم َمَثُل الَجَسِد إذا اْشَتَؽى مـله ُطْضلٌو َتلداَطى لله 

َفرِ  ى سائُِر الَجَسِد بالسَّ  ومسؾم البيهريرواه     واْلُحؿَّ

 توادهم معاين الؽؾؿات
الؿحبلللة الؿوجلللودة الؿتؿؽـلللة يف الؼؾلللوب فقؿلللا بلللقن 

 الؿسؾؿقن، فالؿسؾم يح  أخاه

الشرح 

 الؿختصر

يحثـللا طؾللى الللود والتللراحم والتعللاصف بللقن الؿسللؾؿقن ، ففللم   الـبللي 

طضلاء ، كالجسد الواحد الذي إذا مرض فقه طضو تع  ٕجؾه سلائر إ

فالؿممن يح  ٕخقه ما يح  لـػسله ، فلالتراحم هلو أن يلرحم بعضلفم 

بعضا بللخّوة اإليؿلان ٓ بسلب  شليء آخلر، وأملا التلوادد ففلو التواصلل 

بقـفم الجال  لؾؿحبة كالتزاور والتفادي، والتعاصف مثل إطاكة بعضلفم 

 بعضا، وهؽذا يج  أن يؽون حال الؿسؾؿقن

الؿستػاد من 

 الحديث

ة بللقن الؿللممـقن مللن مؼتضلل قات اإليؿللان العؿللل بؿللا تسللتؾزمه إخللوَّ

ملللن التلللراحم والتلللوادد والتعلللاصف، وأن التؼصلللقر يف ذللللك و التفلللاون 

 اهَّلل رحؿللله–فقللله فلللعف يف اإليؿلللان، قلللال شلللقي اإلسللل م ابلللن تقؿقلللة 

 ملللا ويسلللوءه الؿلللممـقن يسلللر ملللا يسلللره الؿلللممن كلللان ولفلللذا -تعلللالى

 ممـف يؽن لم كذلك يؽن لم ومن يسوؤهم
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احلديح الواحد والعصرون 

 صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة عن 

َل اهَّللُ َلُه بِلِه َصرِيًؼلا  َمْن َسَؾَك َصرِيًؼا َيْؾَتِؿُس فِقِه ِطْؾًؿا، َسفَّ

 مسؾمرواه                                                        إَلى اْلَجـَّة

 معاين الؽؾؿات

من سؾك 

 ريؼاص

 سار يف صريق صؾ  العؾم

 يطؾ  يؾتؿس

الشرح 

 الؿختصر

يحثـا طؾى صؾ  العؾم طؿوما وصؾل  العؾلم الشلرطيِّ وسلؾوك   الـبي 

الطر، الؿوصؾة إلى تحصقؾه، سواء كان ذلك بالسػر لطؾبله؛ أو بإخلذ 

بلسباب تحصقؾه، من اقتـاء الؽت  الؿػقلدة وقراءتفلا وآسلتػادة مـفلا، 

ؿاء وإخذ طـفم ورقر ذللك، والجلزاء طؾلى ذللك ملن اهَّلل وم زمة العؾ

تسلفقل الطريللق التلي يصللل بفلا صاللل  العؾلم إلللى الجـَّلة، وذلللك يؽللون 

ل ً لؾعؾلم، ويؽلون  بنطاكته طؾى تحصلقل ملا قصلد، فقؽلون بلذلك محصِّ

أيضال بنطاكته طؾى العؿل بؿا طؾؿه من أحؽام الشريعة، وذلك يػضلي بله 

 إلى دخول الجـَّة 

تػاد من الؿس

 الحديث

الجللزاء ملللن جللـس العؿلللل، فؽؿللا أن اإلكسلللان سللؾك صريؼلللال لؾعؾلللم 

فجلللزاؤه أكللله ُيسلللفل لللله صريلللق الجـلللة، والجلللزاء ملللن جلللـس العؿلللل، 

فالعؿللل هللو: سللؾوك صريللق يوصللل إلللى العؾللم، والجللزاء هللو: تسللفقل 

 وتقسقر صريق يوصل إلى الجـة
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احلديح الجاني والعصرون 

 صؼوت : ^راوت اهلل  قهت   اؿعت أبي هرصرة عن 

لَ ِم، وِطَقلاَدُة  َحق  الُؿْسِؾِم طَؾلى الُؿْسلِؾِم َخْؿلٌس: َرد  السَّ

ْطَوِة، وَتْشللِؿقُت  َبللاُع الَجـَللائِِز، وإَجاَبللُة الللدَّ الَؿللرِيِض، واتِّ

 مسؾمرواه                                                        الَعاصِسِ 

 معاين الؽؾؿات
تشؿقت 

 لعاصسا

هو أن يؼول له إذا حؿد اهَّلل: يرحؿك اهَّلل، ثم يؼول 

 العاصس: يفديؽم اهَّلل ويصؾل بالؽم

الشرح 

 الؿختصر

حؼو، الؿسؾم طؾى الؿسؾم كثقرة، يـبغي لؾؿلممن أن ُي حظفلا ويعتـلي 

بفا مع أخقله: إذا لؼقله فؾُقسلؾم طؾقله، يبلدأه بالسل م، وطؾلى إخ أن يلرد 

لله طؾقلله أن  يللرد السلل م أيًضللا ، وإذا مللرض أن يللزوره السلل م، مللن حؼِّ

ويطؿئن طؾقه ، وأن يتبع جـازته إذا مات ويصؾي طؾقفا ويؿشي وراءها ، 

وأن يجقلل  دطوتلله إذا دطللاه مللا لللم يؽللن هـللاك دافللع شللرطي لرفضللفا ، 

وتشؿقته إذا ططس ، متى ططلس أخلوه وحؿلد اهَّلل فؾقؼلل: يرحؿلك اهَّلل، 

ويف هذا إمر يلدل طؾلى التلكلد: وهو يؼول: يفديؽم اهَّلل وُيصؾل بالؽم، 

فؾقؼل له: يرحؿك اهَّلل، وإصلل يف إواملر الوجلوب، وهلذا يلدل طؾلى 

 تلك د هذا إمر

الؿستػاد من 

 الحديث

 آلتزام بفذه الحؼو، بقن الؿسؾؿقن يزيد إلػة والؿحبة بقـفم
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احلديح الجالح والعصرون 

 ^ قههت   اهؿعت راهوت اهلل جهبر بهن عبهد اهلل عن 

للْرِك واْلُؽْػللرِ َتللْرَك  صؼههوت : ُجللِل وبللْقَن الشِّ إنَّ بللْقَن الرَّ

 مسؾمرواه                                                          الصَّ ةِ 

 الصؾوات الخؿس ترك الص ة معاين الؽؾؿات

الشرح 

 الؿختصر

اهَّلل الص ة طؿاد اللدين، وأفضلل إطؿلال الصل ة لوقتفلا، وملا افتلرض 

طؾى خؾؼه بعد التوحقد أح  إلقله ملن الصل ة، وإذا كلان فضلل الصل ة 

بفذه الؿـزلة كان تركفلا ملن أكبلر الؽبلائر، فؿلا طظلم ثلواب فعؾله طظلم 

طؼاب تركه، وقلد قلرن اهَّلل الصل ة بالتوحقلد يف كثقلر ملن آيلات الؼلرآن، 

ى وجعؾفا أول الشعائر ، ) وبقن الشرك والؽػر( أي بقـه وبقن أن يصل إلل

الشرك والؽػر، كؿلا كؼلول: بقـلي وبلقن الؿسلجد خطوتلان، فالخطوتلان 

توص ن إللى الؿسلجد،وكذلك اللذي يوصلل الؿسلؾم إللى الؽػلر تلرك 

 الص ة

الؿستػاد من 

 الحديث

تللارك الصلل ة مـؽللرا لوجوبفللا كللافر بنجؿللاع الؿسللؾؿقن، خللارج طللن 

ؿللا ك-مؾللة اإلسلل م ، وأمللا تللارك الصلل ة تؽاسلل  مللع اطتؼللاد وجوبفللا 

فػقلله خلل ف بللقن العؾؿللاء بللقن الؽػللر  -هللو حللال كثقللر مللن الـللاس

والػسلللق كسللللل اهَّلل السللل مة ، فلللالؾفم أطـلللا طؾلللى ذكلللرك وشلللؽرك 

 وحسن طبادتك، ووفق الؿسؾؿقن لؾعودة إلى الطريق الؿستؼقم
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احلديح الرابع والعصرون 

 صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة عن 

ِديُد بال ِديُد اللذي َيْؿِؾلُك َكْػَسلُه لقَس الشَّ َرَطِة، إكَّؿا الشَّ ص 

 مسؾم البيهري رواه                                 ِطـَْد الَغَضِ  

َرطة معاين الؽؾؿات  هو الذي يغؾ  الـاس بؼوته الصٌّ

الشرح 

 الؿختصر

الغض  يـؼسم إلى كوطقن : رض  محؿود وآخر مذموم ، ولؽل مـفؿلا 

س والؿجتؿع ، ملن سلعادة أو شلؼاء ، وثلواب أو طؼلاب ، آثاره طؾى الـػ

فالغض  الؿذموم هو ما كان ٕمر من أمور الدكقا ، وكان دافعه آكتصار 

لؾـػس ، أو العصلبقة والحؿّقلة لًخلرين    وهلذا الغضل  تترتل  طؾقله 

كتائج خطقرة طؾى صاحبه وطؾى مجتؿعه ، وللذلك حلذركا مـله الرسلول 

 يف أحاديلث كثقلرة ، أملا الغضل  الؿحؿلود ، وأوصاكا بعدم الغضل  

هَّلل ولحرماتلله ، ولللم يؽللن لـػسلله فقلله  ففللو مللا كللان يغضللبه رسللول اهَّلل 

كصق  ، وكان بسب  اطتداء طؾى حرمة ملن حرملات اهَّلل ، أو قتلل كػلس 

مسؾؿة ، أو أخذ مال بغقر حق ، ورقرها ملن الؿحرملات والؿحظلورات 

 ل هذه الحآت كان رضبه التي ُكِفَي طـفا يف دين اهَّلل ، فػي مث

الؿستػاد من 

 الحديث

ففللذه إحاديلللث ورقرهللا تحلللث الؿسللؾم طؾلللى طللدم الغضللل  ، بلللل 

طؾلللى العػلللو والتسلللامل ، وآبتعلللاد طلللن آكتؼلللام ، وتبلللقن إجلللر 

 العظقم لذلك يف الدكقا وأخرة
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احلديح اخلامس والعصرون 

 صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة عن 

َٓتْدُخُؾوا اْلَجـََّة َحتَّى ُتْمِمـُلوا، َوٓ ُتْمِمـُلوا َحتَّلى َتَحلاب وا، 

َأَوٓ َأُدل ُؽللْم َطَؾللى َشللْيٍء إَِذا َفَعْؾُتُؿللوُه َتَحللاَبْبُتْم  َأْفُشللوا 

 مسؾم رواه                                               السَّ َم َبْقـَُؽمْ 

 تممـوا معاين الؽؾؿات
يؿان هو: اطتؼاد وقول وطؿل، اطتؼاد الؼؾ ، وقول اإل

 الؾسان، وطؿل الؼؾ  والجوارح

الشرح 

 الؿختصر

، أكه لن يدخل الجـلة إٓ الؿممـلون ،  يف هذا الحديث يخبر رسول اهَّلل 

فقؼول : ٓ تدخؾون الجـة حتى تممـوا، وٓ تممـوا حتى تحلابوا ، أي : ٓ 

 يؽتؿل إيؿاكؽم حتى يح  بعظؽم بعضا
ِ
: أوٓ  ، ثم يؼول رسلول  اهَّلل

أدلؽم طؾى شق  سفل يسقر إذا فعؾتؿوه تحاببتم   أفشوا الس م بقلـؽم ؛ 

فاهَّلل طز وجل جعل إفشاء السل م سلببا لؾؿحبلة، والؿحبلة سلببا لؽؿلال 

اإليؿان؛ ٕن إقشاء الس م سب  لؾتحاب والتواد ، وهو سب  إلػة بقن 

  ء كؾؿة اإلس مالؿسؾؿقن الؿسب  لؽؿال الدين وإط

الؿستػاد من 

 الحديث

اإليؿلللان ٓ يؽؿلللل إٓ أن يحللل  الؿسلللؾم ٕخقللله ملللا يحللل  لـػسللله ، 

إفشلللاء السللل م ملللن أطظلللم أسلللباب التلللللف، وهلللو أن تؾؼلللي السللل م 

 طؾى من طرفت ومن لم تعرف
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احلديح السادس والعصرون 

 صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة عن 

َيؽللوُن الَعْبللُد ِمللن َربِّللِه، وهللو سللاِجٌد، فلللْكثُِروا َأْقللَرُب مللا 

طاءَ   مسؾم رواه                                                           الد 

 معاين الؽؾؿات

 أي من رحؿة ربه وفضؾه من ربه

 أي أقرب حآته من الرحؿة وهو ساجد وهو ساجد

الشرح 

 الؿختصر

أن أقللرُب مللا يؽللون العبللُد ِمللن اهَّلل  اهَّلل  يف هللذا الحللديث يخبللر رسللول

طاء يف وْفللِع  سللبحاكه وتعللالى يف حللاِل سللجوِده ، لللذلك فلللْكثِروا الللد 

طاء من العبِد ، وذللك ٕن يف  جوِد، فنكَّه أجدُر أْن َيستجقَ  اهَّللُ فقه الد  الس 

السللجود كؿللال الخضللوع هَّلل طللز وجللل ٕكللك تضللع أشللرف أطضللائك 

 إسػل يف موفع إقدام تعظقؿلا لؾلرب طلز وأطؾى أطضائك تضعفا يف

وجل فقلبى اهَّلل تعالى إٓ أن يؼرب مـك يف هلذا الحلال وأكلت تؼلرب ملن 

ربك فلكثروا ملن اللدطاء وأكلتم سلجود يف الػلرائض والـوافلل أكثلر ملن 

الدطاء يف أمور الدكقا وأمور أخرة  ففذا كؾه خقلر حتلى للو كـلت تلدطو 

 جد ففو خقر ٕن الدطاء كػسه طبادةاهَّلل يف أمور الدكقا وأكت سا

الؿستػاد من 

 الحديث

لللجوُد وبقلللاُن  للل ة وهلللو الس  طاء يف الصَّ بقلللاُن َموِفلللع ملللن مواِفلللع اللللد 

جودِ  طاء يف الس   َفْضؾه ،وفقه: الحث  طؾى اإلكثاِر من الد 
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احلديح السابع والعصرون 

 صؼهوت : ^قههت   اهؿعت راهوت اهلل  ابن عؿرعن 

ٍة َحَبَسلْتفا ، فل  هلي َأْصَعَؿْتفلا ،  َدَخَؾِت  امرأٌة الـاَر يف ِهلرَّ

وٓ هي َتَرَكْتفا تلكُل من َخَشاِش إرض

 البيهري  مسؾم رواه

 معاين الؽؾؿات

 قطة هرة

 حشرات إرض خشاش

الشرح 

 الؿختصر

أن امرأة حبست قطة حتى ماتلت فل   يف هذا الحديث يخبر رسول اهَّلل 

ركتفا تلكل من الحشرات يف إرض فؽان جزاؤها أن هي أصعؿتفا وٓ ت

دخؾت الـار ، فنذا كان هذا يف حبس حقلوان واإلسلاءة إلقله فؽقلف بظؾلم 

 إكسان وٓ حول وٓ قوة إٓ باهَّلل العؾي العظقم

الؿستػاد من 

 الحديث

اهتؿللللام اإلسلللل م بالحقواكللللات والللللدطوة إلللللى اإلحسللللان إلقفللللا ، 

ؾلل  لفللا الـػللع أو يللدفع طـفللا الضللّر ، وإططائفللا حؼوقللال يف كللّل مللا يج

 وما يؽػل لفا العقش والحقاة ، مؿا يثبت شؿولقة دين اإلس م

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظ األحاديث القصارمشروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



احلديح الجامن والعصرون 

 صؼههوت : ^قهههت   اههؿعت راههوت اهلل  عههن أبههي هرصههرة 

إذا مللات ابللُن آدَم اكؼطللع طؿُؾلله إٓ مللن ثلل ٍث : صللدقٍة جاريللٍة 

 رواه مسؾم    الٌل يدطو له، أو طؾٍم ُيـتَػُع به ، أو ولٌد ص

معاين 

 الؽؾؿات
 يعـي يـؼطع طؿؾه الذي يجري طؾقه بعد الؿوت اكؼطع طؿؾه

الشرح 

 الؿختصر

أن  اإلكسان إذا ملات اكؼطلع طؿؾله وثوابله  يف هذا الحديث يخبر رسول اهَّلل 

إٓ من ث ث وهي : صدقة جارية، قد وقػفا هو مثل وقف مسجد يصؾى فقه، 

ويتصد، بلجرتفا، أو أرض زراطقة يتصد، بؿا يحصل مـفا، أو طؿارة تمجر 

أو ما أشبه ذلك، ففذه صدقة جارية، يجري طؾقه أجرها بعلد وفاتله ملا داملت 

يـتػللع بفللا الـللاس ،أو طؾللم يـتػللع بلله: إمللا كتلل  ألػفللا واكتػللع بفللا الـللاس، أو 

بلقن اشتراها وأوقػفا واكتػع بفا الـاس من الؽت  اإلس مقة الـافعة، أو كشلره 

الـاس واكتػع به الؿسؾؿون، وتعؾؿوا مـه، وتعؾم بؼقة الـاس من ت مقذه، هلذا 

طؾم يـتػع به، فنن العؾم الذي مع ت مقذه وكشروه يف الـاس يـػعه اهَّلل بله، كؿلا 

يـػعفم أيًضا، وهؽذا الولد الصالل الذي يدطو له، تـػعه دطوة ولده الصالل، 

 ا دطا له إخواكه أو تصدقوا طـهكؿا تـػعه دطوة الؿسؾؿقن أيًضا، وإذ

الؿستػاد 

من 

 الحديث

ملللن رحؿلللة اهَّلل تعلللالى بعبلللاده الؿلللممـقن أن أبؼلللى لفلللم بعلللد ملللوتفم ملللن 

إطؿللال مللا ٓ يـؼطللع ثوابلله طللـفم؛ ففللو يللدر  طؾللقفم مللن الحَسللـات مللا 

لللف طلللـفم العؼوبلللة، أو يرفلللع لفلللم اللللدرجات؛ فحلللريٌّ بلللالؿممن أن  يخػِّ

 طؿال التي ٓ تـؼطع بعد الؿوتيؽون حريًصا طؾى هذه إ
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والعصرون تاسعاحلديح ال 

قهههههت   اههههؿعت راههههوت اهلل   الههههدرداءعههههن أبههههي 

ِل  صؼهههههوت : ^ َملللللن َحِػلللللَظ َطْشلللللَر آيلللللاٍت ِملللللن أوَّ

الِ  جَّ  رواه مسؾمُسوَرِة الَؽْفِف ُطِصَم ِمَن الدَّ

معاين 

 الؽؾؿات
 حػظ من شره وفتـته طصم من الدجال

الشرح 

 الؿختصر

أن ملن حػلظ طشلر آيلات ملن أول سلورة  الحديث يخبر رسول اهَّلل  يف هذا

ملن شلر اللدجال،  -تعلالى-الؽفف، أو من آخرها، طؾى روايتقن، حػظه اهَّلل 

، والدجال : هو الؿسلقل  -تعالى-وفتـته، ف  يتسؾط طؾقه وٓ يضره بنذن اهَّلل 

الدجال الؽذاب، اللذي يخلرج يف آخلر الزملان، ويؽلون ضفلوره فتـلة طظقؿلة 

لؾـاس، ويدطي إلوهقة، وتظفر طؾى يديه بعض الخوار، ، وذلك أن الػتـلة 

ال تؼود إلى الؽػر الصريل، وهذا يؼلود بلدوره إللى الخؾلود إبلدي يف  بالدجَّ

جفـم؛ ومن هـا كان طؾى الؿممن أن يستعدَّ لؿثل هلذه الػتـلة الشلديدة إذا ملا 

ال ، وكان الـبي  ر اهَّللُ له أن يرى الدجَّ  تعقذ من الدجال وفتـتةيس قدَّ

الؿستػاد 

من 

 الحديث

 فؾـحػظ هذه أيات الؿباركة، وكسلل اهَّلل العصؿة من فتـة الدجال
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احلديح الجالثون  

 َلَعللَن َرسللوُل اهَّللِ  قهههت: عبههد اهلل بههن عبهههس عههن 

َجاِل بالـَِّساِء، والُؿَتَشبَِّفاِت ِمَن الـَِّساءِ   الُؿَتَشبِِّفقَن ِمَن الرِّ

َجالِ   البيهري   رواه                                                   بالرِّ

معاين 

 الؽؾؿات
 صرد من رحؿة اهَّلل لعن

الشرح 

 الؿختصر

يؾعللن هللمٓء الؿتشللبفقن مللن الرجللال   بقللان بلللن الـبللي  يف هللذا الحللديث 

ى لفلم لعن اهَّلل تعلالبالـساء وكذلك الؿتشبفات من الـساء بالرجال وهذا من 

، فللاهَّلل طللز وجللل خؾللق كللل مـفؿللا طؾللى خؾؼللة وصبللاع وصللردهم مللن رحؿتلله 

مختؾػة ، فالواج  طؾى الرجل أن تؽون له مقزة وصػة، وطؾى الؿرأة كلذلك 

 التشلبه ،  وهذه خؾؼة اهَّلل تعالى ف  تبديل لخؾؼته سبحاكه ، ف  يجوز لؾرجال

 الؽل م يف وأيضا ، سالعؽ وٓ بالـساء تختص التي والزيـة الؾباس يف بالـساء

 الوطقلد بلاب ملن والؾعلن الوطقلد، بلاب ملن هلذا ، إحوال وجؿقع والؿشي

 روالتحذي

الؿستػاد 

من 

 الحديث

ٓ يجوز لؾرجل التشبه بالـساء، والؿرأة كذلك، لقس لفا التشلبه بالرجلال، ٓ 

 يف الزي وٓ يف الؽ م وٓ يف الؿشي وجؿقع إحوال  
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الثوناحلديح الواحد والج  

  اههههؿعت راههههوت اهلل قهههههت أبههههي هرصههههرة  عههههن 

َث  صؼههههههوت : ^ َكَػللللللى بللللللالَؿْرِء َكللللللِذًبا أْن ُيَحللللللدِّ

 رواه مسؾم                                بُؽلِّ ما َسِؿعَ ِ

معاين 

 الؽؾؿات
 يتؽؾم ويـشر كل ما يسؿع بدون تثبت يحدث

الشرح 

 الؿختصر

حلذر ملن كثلرة الؽل م، وأكفلا قلد فقله ال يف هذا الحديث يحذر رسلول اهَّلل 

تمدي بصاحبفا إلى الزيادة يف الؼول أو الؽذب ، فؼلد ٓ يتثبلت فقـؼلل كلذبا ، 

فالؽ م إما أن يؽون خقرا يمجر العبد طؾقه، أو أن يؽون شرا يلثم العبد طؾقه، 

أو أن يؽون مباحا فل  يؽثلر ملن الؽل م فقفلا فتلمدي بله إللى الحلرام ،وأيضلا 

تثبت من الؽ م ، ٕن طلدم التثبلت يـبـلي طؾقله أشلقاء: اتفلام الحذر من طد ال

بريء، تبرئة متفم، الغؾو يف الؼول، أو الغؾو يف اللذم ، فلالؿممن يحػلظ لسلاكه 

 طن الخوض يف الؽ م فقؿا ٓ يعـقه

الؿستػاد 

من 

 الحديث

ٓ يجوز لؾؿسؾم أن يـؼل أي ك م بدون تثبت ففلو  يلمدي لؾؽلذب ، خاصلة 

ين اهَّلل ف  تتؽؾم إٓ بؿلا طؾؿلت صلحته ملن الؽتلاب والسلـة وإٓ لو كان يف د

 تؽون كاذبا طؾى اهَّلل ورسوله فتـدم
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احلديح الجاني والجالثون  

صؼوت : ^  اؿعت راوت اهلل قهت أبي هرصرة  عن 

 رواه مسؾم                    َمن ُيرِِد اهَّللُ به َخْقًرا ُيِصْ  مـه  

 

معاين 

 الؽؾؿات
 أن اهَّلل يؼدر طؾقه الؿصائ  حتى َيبتؾقه بفا ِصْ  يُ 

الشرح 

 الؿختصر

فقه أن من يرد اهَّلل به خقلًرا فقصلق  مـله،  يف هذا الحديث يخبركا رسول اهَّلل 

فقصبر طؾى هذه الؿصائ ، فنن ذلك من الخقلر لله؛ ٕكله سلبق أن الؿصلائ  

ر اهَّلل بفا اللذكوب وَيُحلط  بفلا الخطايلا، وملن الؿعؾلوم أن تؽػقلر اللذكوب  ُيؽػِّ

والسقئات وَحطَّ الخطايا، ٓ شك أكله خقلر لسكسلان؛ ٕن الؿصلائ  رايلة ملا 

للت طؾقللك  فقفللا أكفللا مصللائ  دكقويللة تللزول بإيللام، كؾؿللا مضللت إيللام َخػَّ

لر اهَّلل طـلك بفلذه  -والعقلاذ بلاهَّلل  -الؿصقبة، لؽن طذاب أخرة بلا،  فلنذا َكػَّ

 الؿصائ ، صار ذلك خقًرا لك

اد الؿستػ

من 

 الحديث

طؾى اإلكسان أن يتذكرطـد كل مؽروه يؼع له أكه إذا أراد اهَّلل بعبد خقلرًا يصل  

مـه، فقؽون ذلك تسلؾقة لؾلـػس، يبعلث فقفلا الطؿلكقـلة والراحلة، فل  يـلزطُج 

اإلكسللان، وٓ يبؼللى يتحسللر طؾللى حاللله فقصللقبه الفللم ويحللر، قؾبلله، ويؼتؾلله 

ٓم ، بل يطؿع فقؿا طـد اهَّلل تعالى ويؿوت موتال بطقئال بسب  هذه الفؿوم وأ

 فؽل أمره إلى خقر
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احلديح الجالح والجالثون  

 ^  اؿعت راوت اهلل قهت أكس بن مهلك عن 

ُروا :صؼوت ُروا، وٓ ُتـَػِّ ُروا، وَبشِّ ُروا وٓ ُتَعسِّ  َيسِّ

 رواه مسؾم                          

معاين 

 الؽؾؿات
رُ  ُروا وٓ ُتَعسِّ  واَيسِّ

اسؾؽوا ما فقه القسر والسفولة ، وٓ تسؾؽوا صر، 

 العسر 

الشرح 

 الؿختصر

فقله أن الؿلممن ٓبلد لله أن  يقسلر طؾلى  يف هذا الحديث يخبركا رسلول اهَّلل 

 ملن كلان للذلك ، رقلره ملع تله كػسه سواء كان فقؿا يتعؾق بلطؿاله، أو معلام 

 كلان فلنن إثًؿلا، يؽلن للم ملا هؿاأيسر اختار  أكه ما ُخقِّر بقن أمرين إٓ  هْديه

أن ٓ يشلدد طؾلى كػسله يف  الؿلممن طؾى  وكذلك ، طـه الـاس أبعد كان إثًؿا،

طبادته ومعام ته ففذا مـفلي طـله ، وٓ يرفلي اهَّلل طلز وجلل ، وكلذلك ٓبلد  

 طؿلال إ طلن الـلاس يـػلروا  لؾؿممن الطائع أن يحبق  الـاس يف ديلن اهَّلل فل 

عوهم بللل والعبللادة، الصللالحة،   ويبشللروهم ، فقفللا ويحببللوهم طؾقفللا، يشللجِّ

 ىتعال اهَّلل من إجر بعظقم

الؿستػاد 

من 

 الحديث

التقسقر ٓ يؽون بترك إوامر أو بػعل الـواهي ، بل التقسلقر باتخلاذ اللرخص 

التي حددها الشرع  ، فافعل ما هو أسفل يف كل شيء، وهذه قاطلدة: أن اتبلاع 

بلالـػس وإفضللل طـلد اهَّلل ، فللاهَّلل تعلالى يريللد  إسلفل وإيسللر هلو إرفللق

 بعباده القسر والرحؿة وٓ يريد لفم العذاب والتع 
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احلديح الرابع والجالثون  

 ^  اؿعت راوت اهلل قهت  معؼب بن صسهرعن 

 طبادٌة يف الفْرِج و الػتـِة كفجرٍة إليَّ  :صؼوت

 رواه مسؾم                          

معاين 

 ؾؿاتالؽ
 الػتـة يف آخر الزمان ، والَفْرج: شدة الؼتل وكثرته  الفْرج

الشرح 

 الؿختصر

أن العبادة يف زمن الَفْرج والػتـة والغػؾلة  يف هذا الحديث يخبركا رسول اهَّلل 

أطؾى الطاطلات مـزللة  -كؿا هو معؾوم-تعِدل أجر وثواب الفجرة، والفجرة 

ا دلقٌل طؾى ُقرب الساطة ، وقد ذكلر طـد اهَّلل طز وجل، وازدياد الػتن وشقوطف

العؾؿاء وجه الشبه بقن العبلادة يف الػلتن والفجلرة ومـفلا : أن الـلاس َيْغُػؾلون 

غ لفا إٓ أفراد ، والـاس يف زملن الػلتن يتَّبعلون  طـفا وَيْشَتغؾون طـفا، وٓ يتػرَّ

أهواءهم، وٓ يرجعون إلى دين؛ فقؽون حالفم شلبقًفا بحلال الجاهؾقلة، فلنذا 

للك بديـِلله ويعبللد ربَّلله، ويتَّبللع مرافللقه، ويجتـلل   اكػللرد مللن بقللـفم َمللن يتؿسَّ

 مساخطه، كلان بؿـزللة َملن هلاجر ملن بلقن أهلل الجاهؾقلة إللى رسلول اهَّلل 

 مممـًا به، متبًعا ٕوامره، مجتـًبا لـواهقه

الؿستػاد 

من 

 الحديث

طبادتله وطؾلى  العبادة يف زمن الػتن هي سلبقل الـجلاة ، ثبتـلا اهَّلل وإيلاكم طؾلى

 صراصه الؿستؼقم ، ووقاكا الػتن ما ضفر مـفا وما بطن
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احلديح اخلامس والجالثون  

  اؿعت راوت  ريض اهلل عنها عهئشد أم الؿممـقن  عن

أَح   إْطؿاِل إلى اهَّللِ َتعاَلى أْدَوُمفا،  :صؼوت ^اهلل 

 مسؾمالبيهري ورواه                                        وإْن َقلَّ 

معاين 

 الؽؾؿات
 أي داوم طؾقفا صاحبفا أدومفا

الشرح 

 الؿختصر

أن أح  إطؿال إلى اهَّلل تعلالى ملا داوم  يف هذا الحديث يخبركا رسول اهَّلل 

طؾقه صاحبه ورن كان طؿ  قؾق  ، ٕكك تػعل العؿلل براحلة وتتركله وأكلت 

يعطلقؽم ملن الثلواب  -طلز وجلل  -ترر  فقه ٓ تتركه وأكت تؿل مـه ،فلاهَّلل 

بؼدر طؿؾؽم مفؿا داومتم فنن اهَّلل تعالى يثقلبؽم طؾقله ، والعبلرة أيضلا لقسلت 

بؽثرة العبادة وإن كان ذلك مطؾوبلا ، ولؽلن الؿفلم إتؼلان العبلادة والؿداوملة 

 طؾقفا

الؿستػاد 

من 

 الحديث

يـبغي لسكسان أن ٓ يجفد كػسه بالطاطة وكثرة العؿلل فنكله إذا فعلل هلذا ملل 

 ترك وكوكه يبؼى طؾى العؿل ولو قؾق  مستؿرا طؾقه أفضل ثم
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احلديح السادس والجالثون  

 :صؼوت ^  اؿعت راوت اهلل قهت  أبي قفهدةعن 

ـََة الَّتي  َر السَّ  َأْن ُيَؽػِّ
ِصَقاُم َيوِم َطَرَفَة، َأْحَتِسُ  طَؾى اهَّللِ

ـََة الَّتي َبْعَدهَُ   رواه مسؾم                                 َقْبَؾُه، َوالسَّ

معاين 

 الؽؾؿات
 يغػر الذكوب يؽػر

الشرح 

 الؿختصر

أن يوم طرفة له فضل كبقر طـد اهَّلل تعالى  يف هذا الحديث يخبركا رسول اهَّلل 

، ففللو أطظللم أيللام السللـة ، وأنَّ يللوم طرفللة يللوٌم طظللقٌم ُيسللتح  صللقامه لغقللر 

اج، أما الحاج ف ، ُيستح  صقامه  اج؛ لؿا فقله ملن الػضلل، الُحجَّ لغقر الُحجَّ

ا تجـَّ  الؽبائر، وهذا من فضل اهَّلل طؾقـا أن أططاكا بصقام يوم  ارة لؿَّ وهذه كػَّ

 واحد تؽػقر ذكوب سـة كامؾة واهَّلل ذو الػضل العظقم

الؿستػاد 

من 

 الحديث

 يوم طرفة يوم طظقم فؾقحرص الؿسؾم طؾى صقامه
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احلديح السابع والجالثون  

 ^  اؿعت راوت اهلل قهت  بد اهلل بن مسعودععن 

 رواه مسؾم ِسباُب الُؿْسِؾِم ُفُسوٌ،، وِقتاُلُه ُكْػرٌ  :صؼوت

معاين 

 الؽؾؿات

 الس  يف الؾغة الشتم سباب

 الخروج طن الطاطة فسو،

الشرح 

 الؿختصر

أن سباب الؿسؾم فسو، ، وخروج طلن   هذا الحديث يخبركا رسول اهَّلل يف

بحاكه وتعالى ، فالؿممن لقس بػلاحش وٓ بلذيء ، وهلو دلقلل صاطة الرب س

طؾى ُجرم قتال الؿسؾم، وأكه كػر، وٓ شك أن ملن اسلتحل دم أخقله الؿسلؾم 

ففو كافر بنجؿاع العؾؿاء؛ ٕكله اسلتحل ملا حلرم اهَّلل تعلالى ، قلال الـلووي يف 

شرح مسؾم: فس  الؿسؾم بغقر حق حرام بنجؿاع إمة، وفاطؾله فاسلق كؿلا 

ر به الـبي صؾى اهَّلل طؾقه وسؾم، وأما قتاله بغقر حق ف  يؽػر به طـلد أهلل أخب

الحق كػرا يخرج به من الؿؾة إٓ إذا استحؾه، فنذا تؼلرر هلذا، فؼقلل يف تلويلل 

الحديث أقوال: أحدها: أكه يف الؿسلتحل، والثلاين: أن الؿلراد كػلر اإلحسلان 

أكلله يللمول إلللى الؽػللر والـعؿللة وأخللوة اإلسلل م ٓ كػللر الجحللود  والثالللث: 

 بشممه  والرابع: أكه كػعل الؽػار

الؿستػاد 

من 

 الحديث

الواج  طؾى الؿسؾم مع أخقه أن يحػظ لساكه من إذى ويداه أيًضا ورقرهلا 

 من إذى مع أخقه، فالؿممن لؾؿممن كالبـقان يشد بعضه بعًضا
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احلديح الجامن والجالثون  

إنَّ  صؼوت: ^اهلل قهت  اؿعت راوت   عن أبي هرصرة

اهَّللَ ٓ َيـُْظُر إلى ُصَوِرُكْم وَأْموالُِؽْم، وَلؽِْن َيـُْظُر إلى ُقُؾوبُِؽْم 

 رواه مسؾم وَأْطؿالُِؽْم 

معاين 

 الؽؾؿات
 أجسامؽم صوركم

الشرح 

 الؿختصر

أن اهَّلل سبحاكه وتعالى ٓ يـظر إلى العباد  يف هذا الحديث يخبركا رسول اهَّلل 

هلل هلي كبقلرة أو صلغقرة، أو صلحقحة، أو سلؼقؿة، وٓ يـظلر  إلى أجسامفم

إلى الصور، هل هي جؿقؾة أو ذمقؿة، كل هذا لقس بشليء طـلد اهَّلل، وكلذلك 

ٓ يـظر إلى إكسلاب؛ هلل هلي رفقعلة أو دكقئلة، وٓ يـظلر إللى إملوال، وٓ 

ن يـظر إلى شيء من هذا أبًدا، فؾقس بقن اهَّلل وبقن خؾؼه صؾة إٓ بالتؼوى، فؿل

كان هَّلل أتؼى كان من اهَّلل أقرب، وكان طـد اهَّلل أكرم؛ إًذا ٓ تػتخر بؿاللك، وٓ 

بجؿالك، وٓ ببدكك، وٓ بلوٓدك، وٓ بؼصورك، وٓ سلقاراتك، وٓ بشليء 

من هذه اللدكقا أبلًدا، إكؿلا إذا وفؼلك اهَّلل لؾتؼلوى، ففلذا ملن فضلل اهَّلل طؾقلك، 

لؼؾوب هلي التلي طؾقفلا الؿلدار فاحؿد اهَّلل طؾقه، ولؽن يـظر إلى قؾلوبؽم، فلا

 وإطؿال

الؿستػاد 

من 

 الحديث

الواج  طؾلى الؿسلؾم أن يراقل  اهَّلل طلز وجلل وأن يصلحل كقتله وقصلده هَّلل 

تعالى، فاهَّلل سبحاكه يطؾع طؾى الؼؾ  ويـتج طن ذلك طؿل صالل فل  يؽػلي 

فؼط أن تؼول قؾبي أبقض وسؾقم بدون طؿل ، ولؽن ط مة كؼاء الؼؾ  إقبالله 

 اهَّلل تعالى وخضوطه له سبحاكه طؾى
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احلديح التاسع والجالثون  

 ^قههت  اهؿعت راهوت اهلل   عن أبهي مواهى األشهعري

    الُؿْمِمُن لِْؾُؿْمِمِن كاْلُبـْقاِن، َيُشد  َبْعُضُه َبْعًضا صؼوت:

 رواه البيهري و مسؾم                                       

معاين 

 الؽؾؿات
 البـاء الؿتؽامل  البـقان

الشرح 

 الؿختصر

أن إصللل يف الؿللممـقن أن يؽوكللوا  يف هللذا الحللديث يخبركللا رسللول اهَّلل 

 ما خر يح  كل مـفم لً، حؿقن متحابقن متعاصػقنامتركالبقـللان متحللدين ، 

 أخللر مصللالل مللـفم واحللد كللل يراطللي وأن ،لكذ في يسعىو ،لـػسه يح 

 فقراطلوا ،كذلك ايؽوكوأن  يج  ن،فالؿسلؾؿو لؾؿسلؾؿقن العامة والؿصالل

 والتؼلللوى؛ البللر طؾللى بالتعلللاون تعللالى اهَّلل وأمللر ، وشلللريعتفم ديللـفم ققللام

 ٓ التللي وشللريعتفم ديللـفم ققللام وهللو ،حدوا مطؾوبفمو قصدهم نفالؿسؾؿو

 ،يـاسبفا ما بحس  مفؿتفا تحؼقق في تسعى صائػة كلو بفللا، إٓ الللدين يللتم

، لؿممـقنالؿحبة بقن اما يوج  و ،مرإ اهذ ييؼو ما طؾى ديــلللا حث الفذو

 لؽؾؿةا تشتقتو التػلللللللر، طن كفىو، لؿـافعاطؾى التعلللللللاون به يتم وملللللللا 

 نلديا أصول من طظقؿًا أص  هذا طد حتى ةكثقركصوصفي

الؿستػاد 

من 

 الحديث

الواج  طؾى الؿسؾؿقن أن يؽوكوا متحدين ، يف صف واحد ،يساطد بعضفم 

رات، وهلو فلرورة ملن فلروريات الحقلاة، بعضال يف الحاجات وفعلل الخقل

وفطرة فطر اهَّلل طز وجل َخْؾَؼله طؾقفلا، ومصلؾحة اللـػس والـلاس والؿجتؿلع 

 وإمة ٓ تتم إٓ بالتعاون طؾى البر والتؼوى
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احلديح األربعون  

َمن  صؼوت: ^قهت  اؿعت راوت اهلل   عن أبي هرصرة

، ُكؾَّؿا َرَدا إلى الَؿْسِجِد، َأْو َراَح، َأَطدَّ اهَّللُ  ًٓ  له يف الَجـَِّة ُكُز

 مسؾم البيهري رواه                                             َرَدا، َأْو َراح

معاين 

 الؽؾؿات

 ذه  ردا

 راح
الرواح يطؾق طؾى بعد الزوال، وذلك مثل الذهاب لص ة 

 الظفر والعصر، وقد يطؾق الرواح طؾى مجرد الذهاب

الشرح 

 رالؿختص

إللى فضلل اللذهاب لؾؿسلاجد وهلذا   يف هذا الحلديث يرشلدكا رسلول اهَّلل 

الثواب لؿن اطتاد الذهاب لؾؿساجد ، سواء كان ذهل  ٓطتؽلاف، أو ذهل  

له بذلك كزًٓ، والـزل هو ما يعلد  لطؾ  طؾم، أو ذه  لص ة فنكه يعد اهَّلل 

رـللى وهللو أ -تبللارك وتعللالى-لؾضللقف، فتصللور هللذا الـللزل الللذي يعللده اهَّلل 

 إرـقاء، وهو أكرم إكرمقن 

الؿستػاد 

من 

 الحديث

يف هذا الحديث إثبات هذا الجزاء العظقم لؿن ذه  إلى الؿسجد أول الـفار 

طؾللى العبللد؛ حقللث ُيعطقلله طؾللى مثللل هللذه  أو آخللره، وفقلله بقللان فضللل اهَّلل 

 إطؿال القسقرة هذا الثواب الجزيل

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حفظ األحاديث القصارمشروع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



احلديح الواحد و األربعون  

 ^قهت  اؿعت راوت اهلل   د اهلل بن عؿروعبعن 

َؿَواِت  صؼوت: َكَتَ  اهَّللُ َمَؼاِديَر الَخَ ئِِق َقْبَل َأْن َيْخُؾَق السَّ

 مسؾم رواه                                 َوإْرَض بَِخْؿِسقَن َأْلَف َسـَةٍ 

معاين 

 الؽؾؿات

مؼادير 

 الخ ئق
 وقوطفا كتابته لفا قبلوهو طؾؿه بإشقاء قبل كوكفا، و

الشرح 

 الؿختصر

دلت الـصوص من الؽتاب والسـة طؾى أن اهَّلل كت  يف الؾوح الؿحػوظ كل 

والؾوح الؿحػوظ الذي كتل  اهَّلل فقله مؼلادير الخ ئلق سلؿاه الؼلرآن ، شيء

بالؽتللاب، وبالؽتللاب الؿبللقن، وباإلمللام الؿبللقن وبلللم الؽتللاب، والؽتللاب 

الخ ئلق معؾوملة، قلد سلبق يف طؾلم اهَّلل ملا  فالؿؼصود أن مؼادير، الؿسطور

بفم بعؾؿله فلقفم، بلل أططلاهم  يؼع من الؿخؾلوققن، ولؽـله سلبحاكه ٓ ُيعلذِّ

ْجللل، وأرسللل  العؼللول، وأططللاهم اإلمؽاكللات: السللؿع والبصللر والقللد والرِّ

وذلللك قبللل خؾللق السللؿاوات  الرسللل، وأكللزل الؽتلل ، وأمللرهم وكفللاهم

  وإرض بخؿسقن ألف سـة 

 دالؿستػا

من  

 الحديث

ففو سبحاكه يعؾم ما كلان  ،ما يجري يف الؽون كؾه قد طؾؿه اهَّلل وشاءه وكتبه

وما يؽون، وما لم يؽن ولو كان كقف يؽون، وٓ يجلري يف كوكله شليء إٓ 

بؿشقئته وتؼديره، فؾله سلبحاكه الؼلدرة التاملة والؿشلقئة الـافلذة، وقلد كتل  

 ٕرض بخؿسقن ألف سـةسبحاكه مؼادير الخ ئق قبل خؾق السؿاوات وا
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احلديح الجاني و األربعون  

َمن  صؼوت: ^قهت  اؿعت راوت اهلل   أبي هرصرة عن

ْؿُس ِمن َمْغرِبَِفا، َتاَب اهَّللُ طؾقه              َتاَب َقْبَل َأْن َتْطُؾَع الشَّ

 مسؾم رواه

معاين 

 الؽؾؿات

  كِدم طؾى ما صدر طـه، ورجع طن الؿعصقة تاب

اهَّلل  تاب

 طؾقه
جوع طن الؿعصقة وَرَػر له  وّفؼه لؾر 

الشرح 

 الؿختصر

التوبللة ٓ تؼبللل بعللد صؾللوع  أن دلللت الـصللوص مللن الؽتللاب والسللـة طؾللى

الشللؿس مللن مغربفللا، ولللذا مللن شللروط قبللول التوبللة أن تؽللون يف وقتفللا، 

، فؿن تاب بعد ذلك لن تؼبلل توبتله، ووقتفا: قبل صؾوع الشؿس من مغربفا

عالى يبسط يده بالؾقلل لقتلوب مسليء الـفلار، ويبسلط يلده بالـفلار إن اهَّلل تو

التوبلة وآسللتغػار ، ولقتلوب مسلي الؾقلل حتلى تطؾلع الشلؿس ملن مغربفلا

وإكابة وصؾ  طػو وتسامل من ذك  ومعصلقة كشللت تعالى ، رجوع إلى اهَّلل 

من مخالػة أمر أو ارتؽاب كفي فقؽون قبولفلا محلوا ٔثلاره ورفعلا لعؼوبتله 

 ، كسلل اهَّلل تعالى أن يتوب طؾقـا ويغػر لـا  هوأفرار

 الؿستػاد

من  

 الحديث

ٓبد من اإلسراع يف التوبة والـدم طؾى الذكوب قبل اكؼضلاء العؿلر ، فقؽلون 

 الـدم وٓ توبة بعد صؾوع الشؿس من مغربفا 
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احلديح الجالح و األربعون  

 ^قهت  اؿعت راوت اهلل   عبد اهلل بن عؿرو عن

الَِحةُ صؼوت: ْكَقا الَؿْرَأُة الصَّ ْكَقا َمَتاٌع، َوَخْقُر َمَتاِع الد               الد 

 مسؾم رواه

معاين 

 الؽؾؿات
 ثم يضؿحل ويزول، وٓ يبؼى هو ما يتؿتع به ممقًتا، متاع

الشرح 

 الؿختصر

وخقر هلذا الؿتلاع  أن الدكقا كؾفا متاع، يف هذا الحديث يخبركا رسول اهَّلل 

واهَّلل طز وجل يبقِّن يف كتابه أن ِمن دطاء أهل اإليؿلان ملن ، الصالحةالزوجة 

ريَّلة الصلالحة والواجل  طؾلى ، طباد اللرحؿن الحصلول طؾلى الزوجلة والذ 

الشباب الؿسؾم الحلرص طؾلى اختقلار الؿلرأة الصلالحة، الؼاكتلة، الحافظلة 

فا التي تسر إذا كظرت، وتطقع إذا أمرت، وتحػظ كػسل لؾغق  بؿا حػظ اهَّلل،

تعقـله طؾلى صاطلة ربِّله جلل وطل ، ملدبرة فلالؿرأة الصلالحة  ،وماله وأوٓده

يسلعد بفلا إذا كظلر  مؼتصدة يف بقتفا، هي السلؽن اللذي يسلؽن إلقله اللزوج،

  إلقفا

 الؿستػاد

من  

 الحديث

يـبغي طؾى من أراد الزواج البحث طن ذات اللدين التلي تحػظله يف كػسلفا ، 

فلذه هلي الؿلرأة ، ف  ، مدبرة مؼتصدة يف بقتفلاتعقـه طؾى صاطة ربِّه جل وطو

 الؿشار إلقفا بالبـان، وهي الَؽـز الذي وصػه سقد إكام 
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احلديح الرابع و األربعون  

صؼوت: ^قهت  اؿعت راوت اهلل  عثؿهن بن عػهن  عن

َل فلْحَسَن الُوُفوَء َخَرَجْت َخَطاَياُه ِمن َجَسِدِه، حتَّى  َمن َتَوفَّ

 مسؾم رواه                                         َج ِمن َتْحِت َأْضَػاِرهِ َتْخرُ 

معاين 

 الؽؾؿات

أحسن 

 الوفوء
 الؿؼصود الوفوء الؿشتؿل طؾى ســه وآدابه

الشرح 

 الؿختصر

طؾللى الوفللوء وبقللان فضللؾه وثوابلله   رسللول اهَّلل  حثـللايف هللذا الحللديث ي

الخطايا من الجسلد وملن تحلت الؽبقر، ومن ذلك تؽػقره لؾذكوب وخروج 

إضػار، وهذه من كريم فضل اهَّلل سبحاكه وتعالى طؾى العبد، وتقسقره لله ، 

وهللو بفللذا التصللوير يحللث طؾللى إسللباغ الوفللوء وإحسللاكه لقللتم إخللراج 

الخبائث، ويتلكد من محو الذكوب، وٓ شك أن الؿلاء وحلده رقلر كلاف يف 

أن يستحضلر العبوديلة محو الذكوب ورػراكفلا، بلل الواجل  طؾلى الؿلممن 

والطاطة، وأن يستحضر طـد رسلل الوجله أن هـلاك يوملا تبلقض فقله وجلوه 

وتسود وجوه، وطـد رسل القدين أن هـاك قوما سلقعطون كتلابفم بقؿقلـفم، 

وآخرين سلقعطوكه بشلؿالفم، وطـلد مسلل اللرأس وإذكلقن أكله ملن اللذين 

 طؾى اإلس م يستؿعون الؼول فقتبعون أحسـه، وطـد رسل قدمقه الثبات 

 الؿستػاد

من  

 الحديث

ٓبد لؾؿسؾم أن يحافظ طؾى الوفوء وأن يتوفل كؿا كان يتوفل رسول اهَّلل 

  بحقث حافظ طؾى ســه وآدابه، كان وفوؤه هذا سبًبا لخلروج ملا اقترفله

 -تعالى-من صغائر الذكوب الؿتعؾؼة بحق اهَّلل 
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احلديح اخلامس و األربعون  

 ^قهت  اؿعت راوت اهلل    أبي اعقد اليدري عن

نُ صؼوت:   إذا سِؿعُتم الـِّداَء فؼولوا ِمثَل ما يؼوُل الؿمذِّ

 مسؾمالبيهري و  رواه                                        

معاين 

 الؽؾؿات
 صوت الؿمذن بإذان الـداء

الشرح 

 الؿختصر

ا سلؿعـاه وهلذه ترديلد إذان إذطؾلى   رسلول اهَّلل  حثـلايف هذا الحلديث ي

 الػاء تدل طؾى التعؼق  فتؽون لؿتابعة طؼ  كل كؾؿة،طبادة طظقؿة ، و

أي مثل كل جؿؾلة يلتؾػظ بفلا الؿلمذن ملن أذكلار إذان،  "ِمْثَل َما َيُؼوُل  " 

والؿراد الؿشابفة بإلػاظ ٓ يف الـغؿة ورفع الصوت، ويسلتثـى ملن ألػلاظ 

ٓ حول  "فنن الؿتابع يؼول  " حي طؾى الص ة وحي طؾى الػ ح "إذان 

  "وٓ قوة إٓ باهَّلل 

 الؿستػاد

من  

 الحديث

إجابة الؿمذن ملن أسلباب دخلول الجـلة، وأيًضلا ملن  لْلذان فضل طظقم ،و

ػاطة   لفذا الؼائل -ملسو هيلع هللا ىلصشػاطة الـبي -أسباب حصول الشَّ
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احلديح السادس و األربعون  

إَِذا صؼوت: ^قهت  اؿعت راوت اهلل  أبي هرصرة  عن

ُقْؾَت لَِصاِحبَِك: َأْكِصْت، َيوَم الُجُؿَعِة، َواإِلَماُم َيْخُطُ ، فَؼْد 

 مسؾمالبيهري و  رواه                                                   َلَغْوَت 

معاين 

 الؽؾؿات
 لغوت

معـللى الؾغللو : سللاِقط الؽلل م ،  يؽللون بللالؼول ويؽللون بالػعللل

 ومطروحه وباصِؾه

ح الشر

 الؿختصر

طؾى آكصات يف خطبة الجؿعلة وطلدم   رسول اهَّلل  حثـايف هذا الحديث ي

َتؼؾقل  الحصلى ، و ، ومـله  تخطِّي ِرقاب الـلاس وأذّيلتفمالؾغو، ومن الؾغو 

يف وجوب اإلكصلات لؾخطبلة طؾلى  الػؼفاءبقن  َتػؼقع إصابع ، وٓ خ ف

مام يخطل    فؼلال : وسئل الزهري طن التسبقل والتؽبقر واإل،  َمن سؿعفا

، يحللرم الؽلل م يف الخطبللة إٓ لؾضللرورة وكللذلك ،  كللان ُيللمَمر بالصللؿت

يترّت  طؾى فعؾه أو قولله َفلوات أْجلر الجؿعلة ، ووقوطله يف وخطورة الؾغو 

 اإلثم ، وٓ ُيممر بنطادة ص ة الجؿعة  

 الؿستػاد

من  

 الحديث

اإلملام يخطل  ملع الؽل م وخطبة الجؿعة لفا فضل طظقم، وٓ يجوز فقفلا 

،  الـاس، ٓ مع العاصس وٓ مع رقره، الواج  اإلكصلات لسلؿاع الخطقل 

إذا أراد أن يسلللل الخطقلل  طللن و، أمللا الؽلل م مللع الخطقلل  فلل  شلليء فقلله 

 ففذا جائز، واهَّلل أطؾم شيء، أو يـؽر طؾقه شقئال أخطل فقه يج  إكؽاره
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احلديح السابع و األربعون  

بدَأ صؼوت: ^اؿعت راوت اهلل  قهت  عن أبي هرصرة 

                                                 اإلس ُم رريًبا وسقعوُد كؿا بدَأ رريًبا فُطوبى لؾغرباءِ 

 رواه مسؾم

معاين 

  الؽؾؿات

صوبى طؾى وزن فْعؾى من الطق ، وققل الؿعـى: صقل  العلقش 

: خقللرًا لفللم، وققللل: شللجرة يف لفللم وققللل: حسللـى لفللم، وققللل

الجـللة، وققللل: الجـللة، كللل هللذه إقللوال متؼاربللة يحتؿؾفللا 

 الحديث وٓ تـايف بقـفا

الشرح 

 الؿختصر

أن اإلس م بدأ رريبال حقـؿا دطا رسلول   رسول اهَّلل  يخبركايف هذا الحديث 

الـلاس إلقله فؾلم يسللتج  لله إٓ الواحلد بعللد الواحلد ، فؽلان حقـللذاك   اهَّلل 

ريبال بغربة أهؾه ، لؼؾتفم وفلعػفم ملع كثلرة خصلومفم وقلوتفم وصغقلاكفم ر

حؼلق اهَّلل و إللى الؿديـلة   حتى هاجر رسول اهَّلل وتسؾطفم طؾى الؿسؾؿقن ،

رجاءه فلطز جـده وكصر طبده وقامت دولة اإلس م ، واستؿر إمر طؾى ذللك 

ف والػشلل زمـال صوي ً ، ثم بدأ التػلر، واللوهن ودب بلقن الؿسلؾؿقن الضلع

ذلك لعلدم تؿسلؽفم بلديـفم وشقئال فشقئال حتى طاد اإلس م رريبال كؿا بدأ ، 

فوجلد أطلداء اإلسل م ،  فم هدي رسول اهَّللتركواطتصامفم بؽتاب ربفم و

الؿللداخل طؾللقفم وتؿؽـللوا مللن ديللارهم ورقللابفم فاسللتعؿروها وأذلللوا أهؾفللا 

 إلقفا كؿا بدأ بفا  وساموهم سوء العذاب ، هذه هي رربة اإلس م التي طاد

 الؿستػاد

من  

 الحديث

 ٓبد لؾؿسؾم ان يعتز بديـه ، ويتؿسك به يف زمن الػتن
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احلديح الجامن و األربعون  

صؼوت: ^قهت  اؿعت راوت اهلل  أكس بن مهلك  عن

َ ةِ  ُػوِف ِمن إَقاَمِة الصَّ وا ُصُػوَفُؽْم، فننَّ َتْسِوَيَة الص   َسو 

 مسؾمالبيهري و  رواه                                                   

معاين 

 الؽؾؿات

َتْسِوَيَة 

ُػوِف   الص 

وقللوف الؿلللمومقن يف محللاذاة بعضللفم لللبعض، ٓ يؽللون فقفللا 

م ٕحلٍد طؾلى أحلد، وٓ تللخر ٕحلٍد طؾلى أحلد، بلل يؼلف  تؼد 

 الجؿقع مصطػقن؛ بحقث إن كل واحد مـفم مصافٌّ لًخر، 

 الشرح

 الؿختصر

 اكثقلر طؾى تسلوية الصلػوف ، وذللك ٕن رسول اهَّلل  حثـاييف هذا الحديث 

يف تسوية واكتظام صػوف الّص ة وإتؿامفا، ررم أّكفلا يتساهؾون من الُؿصّؾقن 

كؿلا هلو الؿطؾلوب  -سـّة كبوّية طظقؿة تدل  طؾى آستؼامة وآطتدال ضلاهًرا 

ام يف حقاة الؿسؾم بشؽل طام، وطؾى الـّظلام ، كؿا تدل  طؾى أهّؿّقة الـّظ-باصـًا 

يتلولى فعلل ذللك بـػسله،  كبّقـلا محّؿلد وقلد كلان يف العبادة بشؽل خلاص، 

تسوية صػوف الّص ة قبلل البلدء فقفلا، ووّجله بوُيؽثر الّتحريض طؾقه وإمر 

أصحابه رفوان اهَّلل طؾقفم أجؿعقن إلى العـاية بذلك يف مـاسبات كثقرة، تلارة 

رطاية تسوية صػوف الّص ة واكتظامفلا، وذلك ، وأخرى بالّترهق ، بالّتررق 

لؽوكه يمّثر طؾى حال إّمة وُألػتفلا، وتحلذيٌر ملن إهؿلال تسلوية الّصلػوف يف 

 الّص ة لؽوكه يمدِّي إلى اخت ف الؼؾوب وفعػفا وسقطرة الّشقطان طؾقفا

 الؿستػاد

من  

 الحديث

لـَّة ايج  طؾى الؿسؾم  لجؾقؾلة، بلآلتزام بفلا وحلّث الـّلاس إحقاء هلذه الس 

  طؾقفا، حتى كـال ثوابفا، وكـال أجر إحقاء سـّة من سـن الؿصطػى 
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احلديح التاسع و األربعون  

صؼوت: ^قهت  اؿعت راوت اهلل  جهبر بن عبد اهلل  عن

 مسؾم رواه                       ُيْبَعُث ُكل  َطْبٍد طَؾى ما ماَت طؾقه

ين معا

 الؽؾؿات
 أي طؾى الحال التي مات طؾقفا من خقر وشر ُيْبَعُث 

الشرح 

 الؿختصر

،  كل إكسان ُيبعث طؾى ما ملات طؾقله أن رسول اهَّلل  خبركاييف هذا الحديث 

الرجل يؿوت طؾى ما طاش طؾقله، ويبعلث طؾلى وقد قال ابن الؼقم رحؿه اهَّلل: 

يف ما يػعؾه العبد من خقر وشر يف هذه اللدار لله كتلائج تظفلر نن ف، ما مات طؾقه

دار البؼاء ٕكفا محل الجزاء وجزاء كل إكسان بحسل  طؿؾله، وكلل معلروف 

أو مـؽر يجازى طؾقه من جـسه، وكل إكسان يحشر طؾى ما كان طؾقه يف الدكقا، 

من مات سلؽراكال ويف إثر ، ولفذا ورد أن كل إكسان يحشر طؾى ما مات طؾقه

فنكه يعاين مؾك الؿوت سلؽراكال ويعلاين مـؽلرًا وكؽقلرًا سلؽراكال ويبعلث يلوم 

  الؼقامة سؽراكال إلى خـد، يف وسط جفـم يسؿى السؽران

 

 الؿستػاد

من  

 الحديث

قش يف حقاتله لؾؿسؾم أن يستعد لؾؿوت يف أي لحظة، ولقحلرص أن يعلٓبد 

طؾى صاطة اهَّلل ورفلواكه فقؿلوت طؾلى الطاطلة ويحشلر يلوم الؼقاملة طؾقفلا، 

 ٓ كؿوت إٓ وهو راض طـا  هَّلل تعالى أن يحسن خاتؿتـا وأنكسلل ا
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 اخلنسوناحلديح  

قال صؼوت : ^قهت   اؿعت راوت اهلل   أبي هرصرةعن 

اهَّللُ تعاَلى : أطَدْدُت لِعباِدَي الصالِحقَن ما ٓ طلقٌن رأْت ، و ٓ 

    ُأُذٌن سِؿَعْت ، و ٓ َخَطَر طؾى قْؾِ  بَشرٍ 

ومسؾم البيهريرواه                                                                   

ين معا

 الؽؾؿات

 طددتأ

 لعبادي

 سؿعتوٓ  ،مثؾه نلعقواتلَر  لمشلقًئا  لصالحقناهقلت لعبلادي 

 لبشرا من حدأ قؾ  طؾى خطروٓ  ،به ذانأ

الشرح 

 الؿختصر

وهلم  بقان لؾثواب الذي أطده اهَّلل طز وجل لعباده الصالحقنيف هذا الحديث 

ُأِطلدَّ لفلم يف الَجـَّلة ملن الـَّعلقم  فؿلا، الـلواهي واإواملر واجتـبل واامتثؾ الذين

الُؿؼقم ٓ يخطر طؾى قؾ  أحد، وكلل ملا جلاء طؾلى بلالفم، فلنن ملا يف الَجـَّلة 

بلالفم إٓ ملا يعرفوكله  أفضل مؿا َخطر طؾى قؾوبفم؛ ٕن الَبَشر ٓ يخطر طؾلى

ويؼرب إلى َخقالفم من إشقاء التي طرفوها، وكعقم الَجـَّلة فلو، ذللك، وهلذا 

من إكرام اهَّلل لفم طؾى امتثالفم ٕوامر اهَّلل، واجتـابفم كواهقه، وتحؿل الؿشؼة 

  يف سبقل اهَّلل، فؽان الجزاء من ِجـس العؿل

 الؿستػاد

من  

 الحديث

 من  يف الجـلللللات لفم لؾها خػىأ ما طظؿة حدأ يعؾم ف  أي": كثقر بنا لقا

 ،طؿالفمأ اخػوأ لؿا ،حدأ مثؾفا طؾى يطؾع لم لتيا م والؾللللذاتلؿؼقا لـعقما

 جـس منفلللنن الجلللزاء جلللزاًء وفاًقلللا،  الثلللواب من لفم لؾها خػىأ كذلك

 ما لفم لؾها فلخػى ،طؿالفمأ مقو خػىأ": يلبصرا لحسنا لقا((، لعؿلا

 "بشر قؾ  طؾى يخطر لمو ،طقنتَر  لم
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 ℘الخاتمة  ℘

ت اهلل اعههلى أن   وأالاألحهدص  الؼوهر واجففد يف شرحفههما مه اقسر لي جؿعه من 

صفؼبب مـه هما العؿب وأن صؽون خهلوه لوجفه الؽرصم  وأالله اهبحهكه واعههلى ماصهدا مهن 

 الفوفق  والسداد وأالله الؼبوت ففو ابحهكه واعهلى كعم الؿولى وكعم الـوقر .

 وبههلل حولى واعفوهمي وقواى ... ومهلي إال ارته مفحؾال

 فقه رب أكت اهلل حسبي وعديت ... عؾقك اعفؿهدي ضهرعه مفوكال

والحؿههد هلل أوال وآخههرا   واههههرا وبهفـههه   ففههو اههبحهكه واعهههلى الؿسههفعهن وعؾقههه 

وصؾى اهلل عؾى الـبي محؿد وعؾى آلهه الفؽالن   وال حوت وال قوة إال بههلل العؾي العظقم   

 وصحبه واؾم.

 كتبه 

 ممدوح الرشقاويأمحد 

 وملشاخيه غفر اهلل له ولوالديه

Alsharkawi50@yahoo.com 
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