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العاملني، قيُّوم السَّموات واألَرضني، مدب ِّر اخلالئق أمجعني، والصالة والسالم على من  الـحمد هلل رب 
 بعَثه هللا رمحًة للعاملني، وحجًَّة على اخللق أمجعني.

أفضل  ه، ه ورسول  أشهد أن ال إله إال هللا، إله األولني واآلخرين، وأشهد أن سيدان ونبيَّنا حممًدا عبد  
املخلوقني، وسي ِّد املرسلني، صلوات هللا وسالمه عليه، وعلى آله الطي ِّبني الطاهرين، وعلى صحابته  

 الغر ِّ امليامني، وَمن تبعهم إبحسان إىل يوم الد ِّين. 

فقد منَّ هللا على كثرٍي من شباب هذه األمَّة إذ جعلهم حفظة كتابه العزيز، وهو فضل  أمَّا بعد:
ك ظاهرة قائمة يف الساحة منذ زمن بعيد، أال وهي حتفيظ األطفال أبلفاظ كتاب عظيم، ولكن هنا

مع أنَّ تدبر معاين الكتاب والعمل به هو   - هللا وتقومي حروفه فقط، دون تعليمهم معايَن القرآن
  - الغاية العظمى إلنزال هذا الكتاب الكرمي، كما أخرب هللا بذلك يف آايٍت من كتابهاهلدف األمسى و 

 والعياذ ابهلل -شياطني اإلنس والـجن َّتَّ و جد حافظ للقرآن ال يدري من شرع هللا شيًئا، فاجتالته ح
فيه كقطع الليل املظلم،  الفت   وال جرم أننا يف زمنٍ ، القرآن صفوف املنحرفني حفاظ  يف فو جد  -

واملتعاملني الذين تثقفوا بثقافة الغرب  ،والدَُّول العميلة للغرب الكافر ،وللباطل مرو ِّجون من اإلعالمي ِّني
اخلسيسة، وغريهم من أهل الباطل، فينبغي بل جيب على العلماء وطلبة العلم أن يهجموا الباطل  

  تعاىل.إبذن هللا ابحلق الذي معهم فيدمغه فإذا هو زاهق

  فكرت يف وضع منهجٍ  -وكان ينبغي لطالب العلم أن يهتمَّ قضااي جمتمعه  -فلمَّا رأيت هذه الظاهرة 
وي  تأمجع كتااًب خمتصرًا حيأن  مناسٍب لكل من حيفظ القرآن الكرمي أايا كان عمره، فأهلمين هللاتربويٍ  

للقرآن، فمن تعلَّم بعض األحاديث ؛ ألننا نعلم أن السنَّة شارحة ملسو هيلع هللا ىلصشيًئا من أحاديث املصطفى 
قصاٍر، كلُّها  فحفظها وفهمها ووعاها فحريٌّ أن يتعلَّم تفسري القرآن الكرمي، فَجمعت  مئََتْ حديٍث 

  أنه أصح كتاب بعد كتاب هللا وتلقته على -واحلمد هلل  - الذي أمجعت األمة ، صحيح البخارييف 
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إن كان يف العمر بقية   -أكتب س، و (ط وَفُاْلب َخاِري ُِقُ ومسيته: )واستعنت ابهلل يف مجعه، ، ابلقبول
 اإلسالمية والفقه اإلسالمي إن شاء هللا تعاىل. خمتصراٍت أخرى يف العقيدة  -ووفقين هللا لذلك 

أنَّ هذه األحاديث  ه يطمئن قلب املعتين بكلَّها من صحيح البخاري؛ لاألحاديَث  اقتنيت  -1
 ؛ ألنين قد قدمت لك أهنا كلها يف الصحيح.فالنأقول ردف كل ِّ حديث رواه ؛ لذا ال صحيحة

؛ ليسهل الشاهد من األحاديث الطويلة حملَّ استخرجت و  ،قصدت مجع األحاديث القصار -2
 .حفظها

ال تتعلَّق مبسائل دقيقة ال تتناسب مع   اخرتت من بني األحاديث القصارِّ الواضحَة املعىن، الَت -3
غريٌب  بعض األحاديثيف  فإن و جد غموض حيتاج إىل شرح،ئني، والَت ليس فيها أذهان املبتد

 ، اخرتهتا من كتب ش رَّاح احلديث.نة ملعناه أمتَّ البيانشرحت ه أبقصر عبارة مبي ِّ 

العقائد، والعبادات، واملعامالت،  من  ،شاملة لكثري من أبواب العلمأحاديث الكتاب مع قصرها  -4
؛ إذ أنين اخرتت من األحاديث القصار والفضائل، والرقائق، وغري ذلك  ،واألخالق، والسننواألدب 

 عطي جوامع الكلم.الذي أ   ملسو هيلع هللا ىلصكثرية يف كالم النيب   -واحلمد هلل  -، وهي أمجعها ملقاصد الشريعة

من صحيح   منتقاةٍ  حديثٍ  مائةِّ ه مخسَ ف  ع فيه مؤل ِّ جمع هذه األحاديث بكتاب مجَ لـواستعنت  -5
  -حفظه هللا تعاىل وجزاه عنا خريًا  -، وهو كتاب "سبائك البخاري" للشيخ حسن احلسيين لبخاري ِّ ا

يف غري أنين خالفته يف شرح الغريب  ،من كتابه فقد بذل فيه جهًدا كبريًا، وما كتابنا هذا إال خمتصرٌ 
م كمثلي، وقد ذكرت  مَ لقاصري اهلِّ ؛ ليسهل حفظ الكتاب فاخرتت عبارات قصرية بعض األحاديث

 منه أو من كتابه.  ن استفدتَ مَ  فضلِّ  من بركة العلم اعرتافَ  ذلك من ابب األمانة العلمية؛ ألنَّ 

القائمني على تلك املدارس أبن   إخواين معل ِّمي مدارس حتفيظ القرآن الكرمي، خاصةً أوصي وها أان 
  ةَ نَّ السُّ  ، كما اعتنوا بتحفيظ القرآن الكرمي؛ إذ أنَّ الشريفةَ  النبويةَ  حاديثَ األيعتنوا بتحفيظ الطالب 
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يتسابقون فيها حبفظ األحاديث   للطلبة مسابقاتٍ  عقدواي  ، وأنْ يةاإلسالمريعة هي املصدر الثاين للشَّ 
أخذ هذه النصيحة ويبحث كتااًب مناسًبا هلذه العملية، وهللا  وفقهها، وهذا الكتاب يليب ِّ طلَب من 

 هو اْلم َوف ِّق .

لَّة  مع ق -ن جيعلين خالًصا لوجهه الكرمي، وأ أن جيعل هذا العملَ  عظيمأسأل هللا العلي ال
الصراط  ق واهلادي إىل إنه هو املوف ِّ بفضله ومن ِّه وكرمه، زمرة َمن خدم للسُّنَّة  يف  -بضاعَت 
 املستقيم.

 نا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. واحلمد هلل رب العاملني. م على نبي ِّ وصلى هللا وسلَّ 

 

 

 : هُبَتَكَ

   يُّوِمَرْالعَ نيسَن حُسَو احلَبأَ 

ر - 28 ــق   ـه١٤٤٤ - صف 
ر - 2٤   ألـــمــوأف  مب 

ت   م 2٠22 - سب 

 مشال الصومال -يف منطقة أودل
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َي اَّللَّ  َعْنه   -َخطَّابِّ ـالْ  ْبنِّ  ع َمرَ َعْن  -1 : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: مسِّْعت  َرس وَل اَّللَِّّ  -َرضِّ  يـَق ول 

ُِِبلنِ يَِّة،َُوِلك لِ ُاْمِرٍئَُماُنَ َوى،َُفَمنُُْ» َكاَنْتُِهْجَرت ه ُِإََلُهللِاَُوَرس وِلِه،َُفِهْجَرت ه ُِإََلُُاْْلَْعَمال 
نْ َياُي ِصيب  َهاَُأِوُاْمَرَأٍةُيَ تَ َزوَّج َها،َُفِهْجَرت ه ُِإََلَُماَُهاجَُ َُكاَنْتُِهْجَرت ه ُِلد  َرُهللِاَُوَرس وِلِه،َُوَمْن

 .«ِإلَْيهُِ

َي اَّللَّ  َعْنه   - اأَلْشَعرِّي ِّ  َعْن َأِبِّ م وَسى -2  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  هللاِّ  قَاَل: - َرضِّ

ُِهَيُاْلع ْلَيا،ُفَ ه َوُِفَُسِبيِلُاَّللَُِّ» َُكِلَمة ُاَّللَِّ  . «َمْنُقَاَتَلُلَِتك وَن

َي اَّللَّ  َعْنه   - ةَ رَ يْـ رَ  ه  ِبِّ أَ  نْ عَ  -3  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

ُاَّللَّ ،َُخاِلًصاُِمْنُِقَبِلُن ََُأْسَعد ُالنَّاِسُِبَشَفاَعِِتُيَ ْوَمُ»  . «هُِسُِفُْاْلِقَياَمِةَُمْنُقَاَل:ََُلُِإَلَهُِإَلَّ

َي اَّللَّ  َعْنه   -اْلغَِّفارِّي ِّ َعْن َأِبِّ َذرٍ   -4  :  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

ًئاَُدَخَلُاْْلَنَّةَُ» َُشي ْ ُِِبَّللَِّ  «.َماَتُِمْنُأ مَِِّتََُلُي ْشِرك 

َي اَّللَّ  َعْنه   -ْبنِّ َمْسع وٍد َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ  -5  :  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

ًئاَُدَخَلُالنَّارَُ» َُشي ْ ُِِبَّللَِّ  . « َمْنَُماَتُي ْشِرك 

َي اَّللَّ  َعْنه   -َعْن م َعاذِّ ْبنِّ َجَبلٍ  -6  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

ُُهُ ولُ سُ َرُوَُُ:ُهللاُ تُ لُْق ُ ؟،ُىُهللاُِلَُعَُُادُِبَُعُِالُُْقُ اُحَُمَُ،ُوَُهُِادُِبَُىُعُِلَُعَُُهللاُُِقُ يُحَُرُِدَُْتُُلُْ،ُهَُاذُ عَُُمُ يَُ»
َُعَلىُِعَباِدِهَُأْنُيَ ْعب د وه ،َُوََلُيُ َُحقَُُّنَُإُِفَُُُ:الَُ،ُقَُمُ لَُعُْأَُ ىُُلَُعَُُادُِبَُعُِالُُْقُ حَُا،ُوَُيئًُشَُُهُِواُبُِكُ ِرُشُْاَّللَِّ

 «. ائًُي ُْشَُُهُِِبُُكُ رُِشُُْيُ ََلُُنُْمَُُبَُذ ُِعَُُي ُ ََلُُنَُْأُُهللاُِ

َي اَّللَّ  َعْنه    - َعْن أََنسٍ  -7  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِّ ِّ  -َرضِّ
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ُِفيِهُ» ُك نَّ ُِإلَْيِهُِمَّاُِسَواُه َا،َُوَأْنَُُثََلٌثَُمْن َوَرس ول ه َُأَحبَّ ميَاِن:َُأْنَُيك وَنُاَّللَُّ  َوَجَدَُحََلَوَةُاْْلِ
َُكَماَُيْكَره َُأْنُي  ْقَذَفُِفُال ،َُوَأْنَُيْكَرَهَُأْنُيَ ع وَدُِفُاْلك ْفِر َُّلِلَِّ ب ه ُِإَلَّ ُاْلَمْرَءََُلُُيِ  بَّ  «. نارُيِ 

َي اَّللَّ  َعْنه    -َعْن أََنٍس  -8 ُّ  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

ُِإلَْيِهُِمْنَُواِلِدِهَُوَوَلِدِهُوَُ» َُأك وَنَُأَحبَّ  . «يَُعُِجََُْأُُاسُِالنَََّلُي  ْؤِمن َُأَحد ك ْمَُحَّتَّ

َي اَّللَّ  َعْنه   - َأِبِّ ه َريـَْرةَ َعْن  -9  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ

َُمْنَُأََبُقَال وا:َُيَُرس وَلُهللِا،َُوَمْنَُيَََْب؟ُقَاَل:َُمْنَُأطَاَعِِنُُك ل ُ» أ مَِِّتَُيْدخ ل وَنُاْْلَنََّةُِإَلَّ
 . «َوَمْنَُعَصاِنُفَ َقْدَُأََبَُُدَخَلُاْْلَنََّة،

َها  -َعْن َعائَِّشَة  -10 َي اَّللَّ  َعنـْ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  اَّللَِّّ  قَاَلْت: -َرضِّ

 «. َمْنَُأْحَدَثُِفَُأْمِرََنَُهَذاَُماُلَْيَسُِفيِهُفَ ه َوَُردٌّ»

َي اَّللَّ  َعنـْه   -َعْن م َعاوِّيََة ْبنِّ َأِبِّ س ْفَياَن   -11 َّ  - َماَرضِّ : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: مسِّْعت  النَّيبِّ  يـَق ول 

ِبِهَُخْْيًاُي  َفقِ ْهه ُِفُ» ينَُِمْنُي ِرِدُاَّللَُّ   .«الدِ 

َي اَّللَّ  َعنـْه   - َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعْمرٍو -12 َّ  َأنَّ  - َما َرضِّ  :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبِّ

 . «ةًُآيَُُوُْلَُُوَُِنِ ُواُعَُغُ ل ُِب َُ»

 قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ِّ النَّ  نِّ عَ  - ه  نْ عَ   هللا   يَ ضِّ رَ  -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -13

ًداُ» ُم تَ َعمِ  َُكَذَبَُعَليَّ  «.ارُِالنَُّنَُفَ ْليَ تَ بَ وَّْأَُمْقَعَده ُمَُِمْن

َي اَّللَّ  َعْنه   - ْبنِّ َمالٍِّك َعْن أََنسِّ  -14 : ملسو هيلع هللا ىلصمسِّْعت  َرس وَل اَّللَِّّ : قَالَ  -َرضِّ  يـَق ول 
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 «.َجْهلُ  ِإنَُِّمْنَُأْشَراِطُالسَّاَعِةَُأْنُي  ْرَفَعُاْلِعْلم ،َُوَيْكث  َرُالُْ»

 قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ِّ النَّ  نِّ عَ  - ه  نْ عَ   هللا   يَ ضِّ رَ  -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -15

ُيَ تَ َوضَّأَُ» َصََلَةَُأَحدِك ْمُِإَذاَُأْحَدَثَُحَّتَّ  .«ََلُيَ ْقَبل ُاَّللَُّ 

مِّ ؛ َأْسبِّغ وا اْلو ض وءَ  قَاَل: - ه  نْ عَ   هللا   يَ ضِّ رَ  -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -16  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِّنَّ أاََب اْلَقاسِّ

 .«ارُِالنَُّنَُمُُِابُِقَُعُْْلََُوْيٌلُلُِ»

   قَاَلْت: -ا هَ نْـ عَ  هللا   يَ ضِّ رَ  -َعْن َعائَِّشَة  -17

ِلِهَُوط ه ورِِه،َُوِفُ» َعَلْيِهَُوَسلََّمُي  ْعِجب ه ُالت ََّيم ن ُِفُتَ نَ ع ِلِهَُوتَ َرج  َشْأنِِهَُكاَنُالنَِّب َُصلَّىُاَّللَُّ 
 . «ك لِ هُِ

 قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَِّّ  ولَ س  رَ  نَّ أَ  - ا مَ ه  نْـ عَ  هللا   يَ ضِّ رَ  - رَ مَ ع   نِّ َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ بْ  -18

 . «لُْسُِتَُغُْي َُلُْف َُُةَُعَُمُ جُ  الُُُْمُ كُ دُ حَُِإَذاَُجاَءُأَُ»

 قَاَل َرس ول  اَّللَِّّ ملسو هيلع هللا ىلص:   قَاَل: - ا مَ ه  نْـ عَ  هللا   يَ ضِّ رَ  -َعْبدِّ اَّللَِّّ  ْبنِّ  َجابِّرِّ َعْن  -19

َُمْسِجًداَُوَطه ورًا»  «. ج ِعَلْتُِلُاْْلَْرض 

 إِّنَّ َرس وَل اَّللَِّّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل:  قَاَل: - ه  نْ عَ   هللا   يَ ضِّ رَ  - ه َريـَْرَة ِبِّ أَ  نْ عَ  -20

ُِفُإُِ»  «. اعًُب ُْسَُُهُ لُْسُِغُْي َُلُْف َُُمُْكُ دُِحََُأُُءَُِنَُِإَذاَُشِرَبُاْلَكْلب 

َي هللا  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -21  : ملسو هيلع هللا ىلصَرس وَل اَّللَِّّ قَاَل  قَاَل: -َرضِّ
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ُ ْمٌسُِمَنُاْلِفْطَرِة:ُالُْ خَُ» ْبِط،َُوتَ ْقِليم ُاْْلَْظَفاِر،َُوَقص  ُاْْلِ ِخَتان ،َُواَِلْسِتْحَداد ،َُونَ ْتف 
 .«بُِارُِالشَُّ

َي هللا  َعنـْه   - ْبنِّ ع َمرَ َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -22  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصلنَّيبِّ ِّ  َعنِّ ا - َماَرضِّ

 .«َخاِلف واُاْلم ْشرِِكَي:َُوفِ ر واُاللِ َحى،َُوَأْحف واُالشََّواِربَُ»

  وَ د  بْ  يَـ َّتَّ ا حَ هَ نْـ مِّ َأْي: خ ذ وا  ، َأْحف وا:ائً يْـ ا شَ هَ نْـ مِّ  زِّيل وا ت  اَل وَ  اوهَ ر  ثِّ كْ أَ ا وَ وهَ ت  بِّ نْ أَ ْي: أَ : َوف ِّر وا الل َِّحى
 .ايَ لْ ع  الْ  ةِّ فَ الشَّ  ف  رَ طَ 

َي هللا  َعْنه   -َة رَ يْـ رَ  ه  ِبِّ أَ  نْ عَ  -23  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ   ولَ س  رَ  نَّ أَ  -َرضِّ

َُماُِفُالنِ َداِءُوَُ» َُأْنَُيْسَتِهم واَُعَلْيِهُ ْمُيَُ َُلُُُمَُّ ،ُثُ لُِوَُّاْلَُُُف ُِالصََُّلْوُيَ ْعَلم ُالنَّاس  ِجد واُِإَلَّ
 . «ََلْستَ َهم وا

َي اَّللَّ  َعنـْه َما  -ْبنِّ ع َمَر َعْبدِّ هللاِّ  َعنْ  -24  : ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  ول  س  رَ   الَ قَ  : الَ قَ  -َرضِّ

،َُوِإقَاِمُالصَُّ» ُاَّللَِّ َوَأنَُُّم َمًَّداَُرس ول  ُاَّللَُّ  ْسََلم َُعَلىََُخٍْس:َُشَهاَدِةَُأْنََُلُِإَلَهُِإَلَّ ََلِة،ُُب ِِنَُاْْلِ
 . «انَُضَُمََُوِإيَتاِءُالزََّكاِة،َُواْلَْجِ ،َُوَصْوِمُرَُ

َي اَّللَّ  َعْنه   -ح َوْيرِّثِّ ـَمالِّكِّ ْبنِّ الْ  َعنْ  -25 ُّ قَاَل  قَاَل:  - َرضِّ    ملسو هيلع هللا ىلص: النَّيبِّ

 .«َكَماُرَأَيْ ت م وِنُأ َصلِ يَصل واُُ»

َي اَّللَّ  َعْنه   - تِّ امِّ الصَّ  نِّ بْ  ةَ ادَ بَ ع   نْ عَ  -26  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاَّللَِّّ  ولَ س  رَ  نَّ أَ  - َرضِّ

 .«ابُِتَُكُِالُُْةُِحَُ اتُِفَُِبُُأُْرَُقُْي َُُمُْ َلُُنُْمَُ ِلُُةَََُلََُلُصَُ»

َي اَّللَّ  َعْنه   -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -27  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعنِّ النَّيبِّ ِّ  - َرضِّ
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ُك لِ ُو ض وءٍُ َلْوََلَُأْنَُأش قََُّعَلىُأ مَِِّتَُْلََمْرتُ » َواِكُِعْنَد  .«ه ْمُِِبلسِ 

َي اَّللَّ  َعْنه   -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -28 ُّ  قَاَل: - َرضِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

ُوُْلَُاُوَُُه َُوُْت َُاَُْلَُمَُيهُِلَْيَسَُصََلٌةُأَثْ َقَلَُعَلىُاْلم َناِفِقَيُِمَنُاْلَفْجِرَُواْلِعَشاِء،َُوَلْوُيَ ْعَلم وَنَُماُفُِ»
 . «اوًُب ُْحَُ

َي اَّللَّ  َعْنه   -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -29  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِّ ِّ  - َرضِّ

َله ُن  ز َله ُمَُِمْنَُغَداُِإََلُ» ُكُ ةُِنَّجَُُ الُُْنَُاْلَمْسِجِدَُورَاَح،َُأَعدَُّاَّللَُّ   «. احَُرَُُوُْاُأَُدَُاُغَُمَُلَّ،

َي اَّللَّ  َعْنه   -اأْلَْشَعرِّي ِّ َعْن َأِبِّ م وَسى  -30 ُّ  قَاَل: - َرضِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

 .«ىفَأَبْ َعد ه ْمَُِمْشًَُأْعَظم ُالنَّاِسَُأْجًراُِفُالصَََّلِةُأَبْ َعد ه ْمُ»

َي اَّللَّ  َعنـْه   -َعْن َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ  -31 ُّ  -َما َرضِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

 .«َمْسِجَدَنََُُمْنَُأَكَلُث وًماَُأْوَُبَصًَلُفَ ْليَ ْعَتِزلُْ»

َي اَّللَّ  َعْنه   -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -32  :ول  ق  يَـ  ملسو هيلع هللا ىلصمِّْعت  َرس وَل اَّللَِّّ ـسَ قَاَل  - َرضِّ

ْمش وَن،َُعَلْيك م ُالسَِّكيَنة ،َُفَماَُأْدرَْكت ْمُُ إذاُأ ِقيَمِتُالصَََّلة َُفََلَُتَْت وَهاَُتْسَعْوَن،َُوْأت وَهاُتَُ»
 .«وُامُ  ِتُأََُفَصل وا،َُوَماُفَاَتك ْمُفَُ

َي اَّللَّ   - ْبنِّ ع َمرَ َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -33  :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص  يبِّ ِّ النَّ  نِّ عَ  - َماَعنـْه  َرضِّ

 .«اورًُبُ اْجَعل واُِفُب  ي وِتك ْمُِمْنَُصََلِتك ْم،َُوََلُتَ تَِّخذ وَهاُق ُ »

َي اَّللَّ  َعنـْه َما  -َعْمرِّو ْبنِّ اْلَعاصِّ  اَّللَِّّ ْبنِّ  َعْبدِّ َعْن  -34  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل ِلِّ َرس ول  اَّللَِّّ  قَاَل: -  َرضِّ
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،ََُلُُ» َُكاَنُيَ ق وم ُاللَّْيَلَُفََتََكُِقَياَمُاللَّْيلَُِيَُعْبَدُاَّللَِّ  . «َتك ْنُِمْثَلُف ََلٍن،

َي اَّللَّ  َعنـْه   - ْبنِّ ع َمرَ َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -35  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  اَّللَِّّ قَاَل:  -َما َرضِّ

َُله َُماَُقْدَُصََلة ُاللَّْيِلَُمْثََنَُمْثََن،ُفَِإَذاَُخِشَيَُأَحد ك م ُالص ْبَحَُصلَّىُ» رَْكَعًةَُواِحَدًة،ُت وتِر 
 .«َصلَّى

َي اَّللَّ  َعْنه   -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -36    قَاَل: -َرضِّ

ُالض َحى،ُوَُُبَِثََلٍث:ُملسو هيلع هللا ىلصَأْوَصاِنَُخِليِليُ» ُك لِ َُشْهٍر،َُورَْكَعِتَِ ٍمُِمْن ُُرَُوتُِأ ُُنُْأَُِصَياِمَُثََلثَِةَُأيَّ
 . «مََُنََُأُُنَُْأُُلَُبُْق َُ

َي اَّللَّ  َعْنه   -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -37    :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  اَّللَِّّ  قَاَل: -َرضِّ

َُكاَنَُله ُِقْيَاطَانُِ َمْنَُشِهَدُالُْ» ُت ْدَفَن ُي َصلِ َيُفَ َله ُِقْيَاٌط،َُوَمْنَُشِهَدَُحَّتَّ . قِّيَل:  «َجَنازََةَُحَّتَّ
؟  . «يُِيمَُظُِعَُالُُْيُِلَُب َُجَُ ِمْثل ُالُْ»قَاَل:  ،َوَما اْلقِّريَاطَانِّ

َي اَّللَّ  َعْنه   -َمالٍِّك  ْبنِّ  أََنسِّ َعْن  -38  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  اَّللَِّّ  قَاَل: -َرضِّ

بَ ع ه َُأْهل ه َُوَمال ه َُوَعَمل ه ،َُفْيَُْ» َقىَُمَعه َُواِحٌد:ُيَ ت ْ َبع ُاْلَميِ َتَُثََلثٌَة،َُفَْيِْجع ُاثْ َناِنَُويَ ب ْ ِجع ُُيَ ت ْ
َقىُعََُأْهل ه ُ  .«هُ لُ مََُوَمال ه َُويَ ب ْ

َي اَّللَّ  َعْنه   -ْبنِّ َمْسع وٍد َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ  -39 ُّ  قَاَل:  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

 .«ةُِيَُّلُِاهُِجَُ ىُالُْوَُعُْدَُاُبُِعَُدَُ،ُوَُوبَُيُ جُ  الُُْقَُّشَُ،ُوَُودَُدُ خُ  لَْيَسُِمنَّاَُمْنَُلَطَمُالُْ»

َها  -َعْن َعائَِّشَة  -40 َي اَّللَّ  َعنـْ ْنه :  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  اَّللَِّّ  قَاَلْت: -َرضِّ هِّ الَّذِّي َلَْ يـَق ْم مِّ  يفِّ َمَرضِّ

اْليَ ه وَدَُوالنََّصاَرى،ُاتَّ»  . «َخذ واُق  ب وَرُأَنِْبَيائِِهْمَُمَساِجدَُ َلَعَنُاَّللَُّ 
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َي اَّللَّ  عَ  -َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ع َمَر  -41  : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  ولَ س  رَ   نَّ أَ  - ا مَ ه  نْـ َرضِّ

 .«ةُ لَُائُِاْلَيد ُاْلع ْلَياَُخْْيٌُِمَنُاْلَيِدُالس ْفَلى،ُفَاْلَيد ُاْلع ْلَياُِهَيُاْلم ْنِفَقة ،َُوالس ْفَلىُِهَيُالسَُّ»

 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ   ولَ س  رَ  نَّ أَ  - ه  نْ عَ   هللا   يَ ضِّ رَ  - ةَ رَ يْـ رَ  ه  ِبِّ أَ  نْ عَ  -42

 . «كَُْيُلَُعَُُقُْفُِْنُأ ُُمَُدَُُآُنَُأَْنِفْقَُيُابُْقَاَلُاَّللَّ :ُ»

ُّ  قَاَل: - ه  نْ عَ  هللا   يَ ضِّ رَ  -َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ ع َمَر َعْن  -43  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

َُيَِْتَُيَ ْوَمُاْلِقَياَمِةُلَْيَسُِفَُوْجِهِهُم ْزَعة ُلَُ» ُالنَّاَس،َُحَّتَّ ُالرَّج ل َُيْسَأل   .«ْحمٍُ َماُيَ َزال 

 م ْزَعة  حلٍَْم: َأْي: قِّْطَعة  لَـْحٍم.

َي اَّللَّ  َعْنه   -السَّاعِّدِّي ِّ َسْعٍد  ْبنِّ  ْن َسْهلِّ عَ  -44  :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ِّ َعنِّ النَّ  - َرضِّ

 .« ونَُمُ ائُُِالصََُّلَُِّإُُهُ لُ خُ دُُْيَُ،ََُلُنَُيَُّالرَُّ:ىمَُّسَُي ُُبُ اُِبَُيهَُ،ُفُِابٍُوَُب َُْأُُةُ يَُانُِمَُ َثُُةُِنَّجَُ ُالُِْفُ»

َي اَّللَّ  َعْنه   -الْـخ ْدرِّي ِّ َعْن َأِبِّ َسعِّيٍد  -45 َّ  قَاَل:  - َرضِّ  :ول  ق  يَـ  ملسو هيلع هللا ىلصمسِّْعت  النَّيبِّ

 . «ايفًُرُِخَُُيَُعُِبُْسَُُارُِالنَُّنُِعَُُهُ هَُجُْوَُُهللاُ ُُدَُعَّ،ُب َُهللاُُُِيلُِبُُِسَُاُِفُمًُوُْي َُُامَُصَُُنُْمَُ»

ُّ  قَاَل: - ه  نْ عَ  هللا   يَ ضِّ رَ  - كٍ الِّ مَ  نِّ بْ  سِّ نَ أَ َعْن  -46  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

 . «ةٌُكََُرُب َُُورُِحُ ُالسَُِّفُُنَُّإُِفَُُ؛َتَسحَّر وا»

 قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  ولَ س  رَ   نَّ أَ  - ه  نْ عَ  هللا   يَ ضِّ رَ  -السَّاعِّدِّي ِّ  َعْن َسْهلِّ ْبنِّ َسْعدٍ  -47

ُبُِ» ُالنَّاس   . «رَُطُْفَُِخْْيٍَُماَُعجَّل واُالُْ ََلُيَ َزال 
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َي اَّللَّ  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -48  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  اَّللَِّّ  :قَالَ  -َرضِّ

 .«لِلصَّائِِمُفَ ْرَحَتاِنُيَ ْفَرح ه َما:ُِإَذاَُأْفَطَرَُفرَِح،َُوِإَذاَُلِقَيُرَبَّه َُفرَِحُِبَصْوِمهُِ»

َي اَّللَّ  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -49 مِّ قَاَل  :قَالَ  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلص أَب و اْلَقاسِّ

َةَُشْعَباَنَُثََلِثيَُ»   . «ص وم واُِلر ْؤيَِتِهَُوَأْفِطر واُِلر ْؤيَِتِه،ُفَِإْنُغ ِبِ ََُعَلْيك ْمُفََأْكِمل واُِعدَّ

َ: َأْي: خ فَِّي.   غ يب ِّ

َي اَّللَّ  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -50  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  اَّللَِّّ  :قَالَ  -َرضِّ

 «.يُ اطُِيَُالشَُُّتُِلَُسُِلُْسُ ،ُوَُمَُنَّهَُجَُُابُ وَُب َُْأُُتُْقَُل ُِغُ وَُُ،ةُِنَّجَُ الُُْابُ وَُب َُْأُُتُْحَُِتُفُ ُانُ ضَُمَُرَُُلَُخَُاُدَُذَُإُِ»

َي اَّللَّ  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -51  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعنِّ النَّيبِّ ِّ  -َرضِّ

َلَةُاْلَقْدِرُِإي» َماًَنَُواْحِتَساًِب،ُغ ِفَرَُله َُماُتَ َقدََّمُِمْنَُذنِْبِه،َُوَمْنَُصاَمُرََمَضاَنُِإميَاًَنُُ َمْنُقَاَمُلَي ْ
َمُِمْنَُذنِْبهَُِواْحِتَساًِبُ  .«غ ِفَرَُله َُماُتَ َقدَّ

َي اَّللَّ  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -52  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ

َمُِمْنَُذنِْبهُِ َماًَنَُواْحِتَساًِب، رََمَضاَن،ُِإيَمْنُقَاَمُ»  .«غ ِفَرَُله َُماُتَ َقدَّ

َي اَّللَّ  َعنـَْها -َعْن َعائَِّشَة  -53  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  هللاِّ  ولَ س  رَ   نَّ أَ  - َرضِّ

َلَةُاْلَقْدِرُِفُاْلِوْتِر،ُِمَنُاْلَعْشِرُاْْلََواِخِرُِمْنُرَُ تَُ»  . «انَُضَُمََُحرَّْواُلَي ْ

 حَتَرَّْوا: َأْي: اْطل ب وا َواْجَتهِّد وا.

َها  -َعْن َعائَِّشَة  -54 َي اَّللَّ  َعنـْ  قَاَلْت:  -َرضِّ
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َله ،َُوأَيْ َقَظُأَُذَُِإُُُمَُلَّسَُوَُُهُِْيُلَُعََُُكاَنُالنَِّب َُصلَّىُهللاُ » َزرَه ،َُوَأْحَياُلَي ْ ُِمئ ْ َُشدَّ  . «هُ لَُهُْاَُدَخَلُاْلَعْشر 

َي اَّللَّ  َعنـْه َما  - ع َمرَ َعْن َعْبدِّ اَّللَِّّ ْبنِّ  -55  قَاَل:  -َرضِّ

ُاْلَعْشَرُاْْلََواِخَرُِمْنُرََمَضانَُ» َعَلْيِهَُوَسلََّمُيَ ْعَتِكف  َُصلَّىُاَّللَُّ  ُاَّللَِّ  .« َكاَنَُرس ول 

َي اَّللَّ  عَ  -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -56  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ   ولَ س  رَ  نَّ أَ  - ه  نْ َرضِّ

نَ ه َما،َُوالُْاْلع ْمَرة ُِإََلُ» َُكفَّارٌَةُِلَماُبَ ي ْ    .«ةُ نَّجَُ ُالَُْلَُِّإُُاءٌُزَُجَُُهُ َحج ُاْلَمْْب ور ُلَْيَسُلَُ اْلع ْمَرِة

. : اْلَمْقب ول   اْلَمرْب ور 

َي اَّللَّ  َعْنه   -ه َريـَْرَة َأِبِّ َعْن  -57 َّ  قَاَل: - َرضِّ  : ول  ق  يَـ  ملسو هيلع هللا ىلصمسِّْعت  النَّيبِّ

،ُفَ َلْمُ» ُكَُمنَُحجََُّّلِلَِّ  . «هُ مُ أ ُُهُ ْتُدََُلُوَُُمُِوُْي َُيَ ْرف ْثَُوََلُْيَ ْفس ْق،ُرََجَع

، َوقِّيَل: : ث  فَ الرَّ   خ ر وج  َعْن طَاَعةِّ هللاِّ. ـ. اْلفِّْسق : ه َو الْ ه  َوم َقد َِّمات   اع  مَ جِّ ـالْ اْلَقْول  اْلف ْحش 

َي هللا   -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -58  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ِّ النَّ  نِّ عَ  - ه  نْ عَ   َرضِّ

ُِإََلَُثََلثَِةَُمَساِجَد:ُاْلَمْسِجِدُاْْلََراِم،َُوَمْسِجِدُالرَّس وِلَُصلَّىُهللاُ » ُِإَلَّ ُُهُِْيُلَُعَََُُلُت َشد ُالر َِحال 
 .«ىصَُقُْاْْلَُُدُِجُِسُْمَُ،ُوَُمَُلَّسَُوَُ

َي هللا   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -59  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ِّ النَّ  نِّ عَ  - ه  نْ عَ   َرضِّ

 . «َماَُأَخَذُاْلَماَل،َُأِمْنَُحََلٍلَُأْمُِمْنَُحَرامٍُ لََيْأِتَيََُّعَلىُالنَّاِسُزََماٌن،ََُلُي  َباِلُاْلَمْرء ُبُِ»

َي هللا  َعنـْه َما  -َجابِّرِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ َعْن  -60  قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َرضِّ

رَج ًَلُ»    .«َذاُاْشََتَى،َُوِإَذاُاقْ َتَضىََسًْحاُِإَذاَُِبَع،َُوإُُِ:رَِحَمُهللاُ 
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 بِّس ه وَلٍة.  طََلَب َحقَّه  وَ ْمًحا: َأْي: أَْعَطى ـسَ 

زَاٍم  ْبنِّ  َحكِّيمِّ َعْن  -61 َي هللا  َعْنه   -حِّ  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

َُكَذَِبُوََكَتَماُُْمُيَ تَ َفرَّقَا،ُفَِإْنَُصَدقَاَُوبَ ي ََّناُُُ ِخَياِرَُماُلَُ اْلَبيِ َعاِنُِِبلُْ» ب وِرَكََُل َماُِفُبَ ْيِعِهَما،َُوِإْن
َقْتُبَ رََكة ُبَ ْيِعِهَما  . «ُمِ 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -62  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

َعْنه ،َُوَمْنَُأَخَذُ»  . «ي رِيد ُِإْتََلفَ َهاُأَتْ َلَفه ُهللاُ َمْنَُأَخَذَُأْمَواَلُالنَّاِسُي رِيد َُأَداَءَهاَُأدَّىُهللاُ 

َها  -ائَِّشَة َعْن عَ  -63 َي هللا  َعنـْ  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ

 .«ِإنَُّالرَّج َلُِإَذاَُغرَِمَُحدََّثَُفَكَذَب،َُوَوَعَدُفََأْخَلفَُ»

 . َدينٌ  َمه  زِّ لَ  :يْ أَ  :ا َغرِّمَ ذَ إِّ 

َي هللا  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -64  : ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل َرس ول  هللاِّ قَالَ  -َرضِّ

 . «َمْطل ُاْلَغِِنِ ُظ ْلمٌُ»

ري  يفِّ   الدَّْينِّ. أََداءِّ  اْلَمْطل : التَّْأخِّ

َي هللا  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -65  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

َأْنُيَ َتَجاَوَزَُُكاَنََُتِجٌرُي َداِين ُالنَّاَس،ُفَِإَذاُرََأىُ» َيانِِه:ََُتَاَوز واَُعْنه ،َُلَعلَُّهللاَُ م ْعِسًراُقَاَلُِلِفت ْ
َعْنهُ   . «َعنَّا،ُفَ َتَجاَوَزُهللاُ 

َي هللا  َعْنه   - ْبنِّ َمْسع ودٍ  َعْن َعْبدِّ هللاِّ  -66  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ
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َُكاِذِبًُ َمْنَُحَلَفَُعَلىُيَُ» َوه َوَُعَلْيِهَُغْضَبانُ ُلِيَ ْقَتِطَعَُمالَُُ؛ِمٍي  . « َأِخيِهَُلِقَيُهللاَُ

َي هللا  َعنـْهَ  - ع ْقَبةَ  ك ْلث وٍم بِّْنتِّ   أ م ِّ َعْن  -67 :  ملسو هيلع هللا ىلصَها مسَِّعْت َرس وَل هللاِّ ـأَنَّ  -  اَرضِّ  يـَق ول 

َُخْْيًا» ُالَِّذيُي ْصِلح َُبْيَُالنَّاِس،ُفَ يَ ْنِميَُخْْيًاَُأْوُيَ ق ول   . « لَْيَسُاْلَكذَّاب 

ْصاَلحِّ فـَيَـْنمِّي: َأْي:   .يـَْرَفع  الْـَحدِّيَث َويـ ْبلِّغ ه  َعَلى َوْجهِّ اإلِّ

َي هللا  َعنـْه َما  -ع َمَر  هللاِّ ْبنِّ  َعْبدِّ َعْن  -68  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ

َُكاَنُِفَُحاَجِةَُأخُِ» ِفُُاْلم ْسِلم َُأخ وُاْلم ْسِلِم،ََُلَُيْظِلم ه َُوََلُي ْسِلم ه ،َُوَمْن َُكاَنُهللاُ  يِه
 .«َحاَجِتهُِ

يهِّ )   ا هللا  اهَ ضَ : قَ يْ َحاَجتِّهِّ(؛ أَ  )َكاَن هللا  يفِّ . َأْي َساعًِّيا يفِّ َقَضائَِّها (: َمْن َكاَن يفِّ َحاَجةِّ َأخِّ
 . ه   لَ اىَل عَ تَـ 

َي هللا  َعنـْه َما  -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ع َمَر َعْن  -69  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

 .«الظ ْلم ُظ ل َماٌتُيَ ْوَمُاْلِقَياَمةُِ»

َي هللا  َعنـْه َما  -اْبنِّ َعبَّاٍس َعنِّ  -70 َّ  -َرضِّ  بـََعَث م َعاًذا إِّىَل اْلَيَمنِّ، فـََقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبِّ

نَ َهاَُوَبْيَُهللِاُِحَجابٌُُ اتَِّقَُدْعَوَةُاْلَمْظل وِم،ُفَِإنَّ»  .«َهاُلَْيَسُبَ ي ْ

َها  -ائَِّشَة َعْن عَ  -71 َي هللا  َعنـْ  : ملسو هيلع هللا ىلصَرس وَل هللاِّ  ْت: قَالَ قَالَ  -َرضِّ

 .«َمْنُظََلَمُِقيَدُِشْْبٍُِمَنُاْْلَْرِضُط وِ َقه ُِمْنَُسْبِعَُأَرِضيَُ»

رْبٍ.  رْبٍ: َأي َقْدَر شِّ  ا يف ع ن قِّهِّ. ط وِّ َقه : ج عَِّل َطْوقً  قِّيَد شِّ
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َي هللا  َعْنه   -اأْلَْشَعرِّيِّ  َأِبِّ م وَسى َعْن  -72  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

ُِإَذاَُأَخَذه ََُلُْي  ْفِلْتهُ » ،َُحَّتَّ  . «ِإنَُّهللاَُلَي ْمِليُلِلظَّاَلِِ

ر   يـ ْملِّي: َأْي: يـ ْمهِّل   َة.  َويـ َؤخ ِّ  َوي طِّيل  َله  اْلم دَّ

َي هللا  َعْنه   - َأِبِّ ه َريـَْرةَ َعْن  -73  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

َُكَتَبُِعْنَده ُفَ ْوَقَُعْرِشِه:ُِإنََُّرْْحَِِتَُسبَ َقْتَُغَضِبُ»  . «ِإنَُّهللاََُلمَّاَُقَضىُاْْلَْلَق،

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -74  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

َُأْنُيَ تَ َغمََّدِنَُُُْنك ْمَُعَمل ه ،ُقَال وا:َُوََلُأَْنَتَُيَُرس وَلُهللِا،ُقَاَل:َُوََلَُأَنََُلْنُي  ْنِجَيَُأَحًداُمُِ» ُُِإَلَّ
ِبَرْْحَةٍُ    .«هللاُ 

: َأي: يـَْغم ر ينِّ َوَيْشَمل ينِّ  . يـَتَـَغمََّدينِّ  َوَيْسرت  ينِّ

َي هللا   -اْلَبَجلِّي ِّ َجرِّيرِّ ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ َعْن  -75  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َعْنه  َرضِّ

َمْنََُلُيَ ْرَحم ُالنَّاسَُ»  . « ََلُيَ ْرَحم ُهللاُ 

َي هللا  َعنـْه َما -ْبنِّ ع َمَر َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -76  : ملسو هيلع هللا ىلصَرس ول  هللاِّ قَاَل: قَاَل  - َرضِّ

َُكاَنُ» َهاك ْمَُأْنََُتِْلف واُِِبَِبِئك ْم،َُفَمْن يَ ن ْ  .«َيْصم تُْلَُِأْوََُُُحالًِفاُفَ ْلَيْحِلْفُِِبللَُِأََلُِإنَُّهللاَُ

َي هللا  َعنـْه َما  - َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرٍوَعْن  -77  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

ُاْلَواِلَدْيِن،َُوقَ ْتل ُالن َّْفِس،َُواْلَيِمي ُاْلَغم وسُ » ُِِبلِل،َُوع ق وق  ْشَراك  ُاْْلِ  . «اْلَكَبائِر 

 : هللِّ َكاذِّاًب. اْلَيمِّني  اْلَغم وس   ه َو الْـَحلِّف  ابِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
16 

َها  -َعائَِّشَة َعْن  -78 َي هللا  َعنـْ  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

فَ ْلي ِطْعه ،َُوَمْنَُنَذَرَُأْنُيَ ْعِصَيه َُفََلُيَ ْعِصهُِ»  .«َمْنَُنَذَرَُأْنُي ِطيَعُهللاَُ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -79  :  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

َُكَماُبَُ» لِْلم َجاِهِديَنُِفَُسِبيِلُهللِاَُماَُبْيَُالدَّرََجَتْيِ ْيَُُِإنَُِّفُاْْلَنَِّةُِماَئَةَُدرََجٍةَُأَعدََّهاُهللاُ 
 . «السََّماِءَُواْْلَْرضُِ

َي هللا  َعْنه   -  َأِبِّ أَْوفَ  هللاِّ ْبنِّ  َعْبدِّ َعْن  -80  قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ

اْلَعاِفَيةَُُ،ََلُتَ َتَمن َّْواُِلَقاَءُاْلَعد وُِ ُُ،أَي  َهاُالنَّاسُ » َواْعَلم واُُُ،فَِإَذاَُلِقيت م وه ْمُفَاْصِْب وُاُ،َوَسل واُهللاَُ
 . «َأنَُّاْْلَنََّةََُتَْتُِظََلِلُالس ي وفُِ

َي هللا  َعنـْه َما  -ْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرٍو عَ َعْن  -81 َّ  -َرضِّ : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: مسِّْعت  النَّيبِّ  يـَق ول 

 . «َمْنُق ِتَلُد وَنَُماِلِهُفَ ه َوَُشِهيدٌُ»

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -82  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

ُِقْطَعٌةُِمَنُاْلَعَذاِب،ُ» مَيَْنع َُأَحدَك ْمُنَ ْوَمه َُوطََعاَمه ،ُفَِإَذاَُقَضىََُنَْمَته ُِمْنَُوْجِهِهُالسََّفر 
ْلُِإََلَُأْهِلهُِ  . «فَ ْلي  َعجِ 

 نَـْهَمَته : َأي: َحاَجَته . 

َي هللا  َعنـْه َما  -ْبنِّ ع َمَر َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -83  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

َُماُ»  . « ِفُاْلَوْحَدِةَُماَُأْعَلم َُماَُساَرُرَاِكٌبُبَِلْيٍلَُوْحَدهُ َلْوُيَ ْعَلم ُالنَّاس 
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َي هللا  َعْنه   -َعْن َأِبِّ م وَسى اأْلَْشَعرِّي ِّ  -84  :  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  هللاِّ قَاَل:  -َرضِّ

َُكاَنُيَ ْعَمل ُم ِقيًماَُصِحيًحا» ُك ِتَبَُله ُِمْثل َُما  .«ِإَذاَُمِرَضُاْلَعْبد َُأْوَُسافَ َر

َي هللا  َعنـْه َما   -ْبنِّ َعبَّاٍس َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -85  قَاَل:   -َرضِّ

َُكاَنَُعَلىُُ» َعَلْيِهَُوَسلََّمََُيَْمع َُبْيََُصََلِةُالظ ْهِرَُواْلَعْصِر،ُِإَذا ُهللِاَُصلَّىُهللاُ  َكاَنَُرس ول 
 .«َظْهِرَُسْْيٍ،َُوََيَْمع َُبْيَُاْلَمْغِرِبَُواْلِعَشاءُِ

 : َأْي: م َسافِّرًا.َظْهرِّ َسرْيٍ َعَلى 

َي هللا  َعنـْه َما   -ْبنِّ َعبَّاٍس َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -86  :  قَالَ  -َرضِّ

ُهللِاُ»  . «ِفُالسََّفِرَُوَأْفَطَر،َُفَمْنَُشاَءَُصاَمَُوَمْنَُشاَءَُأْفَطرَُُملسو هيلع هللا ىلصَصاَمَُرس ول 

َي هللا  َعنـْه َما  - َعْمرٍو هللاِّ ْبنِّ  َعْبدِّ َعْن  -87    قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص نَّ َرس وَل هللاِّ أَ  -َرضِّ

 . «ِإنَُِّمْنَُأَحبِ ك ْمُِإَِلََُّأْحَسَنك ْمَُأْخََلقًا»

َي هللا  َعْنه   -ح َصنْيٍ  عِّْمرَاَن ْبنِّ َعْن  -88 ُّ  قَاَل: -َرضِّ  :  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

ُبُِ الُْ»  .«َخْْيٍُ َحَياء ََُلَُيَِْتُِإَلَّ

َها  -َعائَِّشَة َعْن  -89 َي هللا  َعنـْ ُّ  :قَاَلتْ  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل النَّيبِّ

ُك لِ هُِ» ُالرِ ْفَقُِفُاْْلَْمِر ب   . «ِإنَُّهللاَُرَِفيٌقُُيِ 

َي هللا  َعْنه   -اْلَبْدرِّي ِّ َأِبِّ َمْسع وٍد  َعنْ  -90 ُّ  قَاَل: -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

ِةُِإَذاََُلَُْتْسَتْحِيُفَاْصَنْعَُماُِشْئتَُِإنَُِّمَّاَُأْدَرَكُ» َُكََلِمُالن  ب  وَّ ُِمْن  . «النَّاس 
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َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -91 ، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرج اًل قَاَل لِّلنَّيبِِّّ    - َرضِّ  أَْوصِّينِّ

 . «ََلُتَ ْغَضبُْ«، فـََردََّد مِّرَارًا قَاَل: »ََلُتَ ْغَضبُْ»

َي هللا  َعْنه   -َة َأِبِّ ه َريـْرَ َعْن  -92  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َرضِّ

ُنَ ْفَسه ُِعْنَدُاْلَغَضبُِ» َاُالشَِّديد ُالَِّذيُمَيِْلك   .«لَْيَسُالشَِّديد ُِِبلص َرَعِة،ُِإَّنَّ

 .مْ ه  بـ  لِّ غْ يَـ وَ َكثِّريًا   اسَ َيْصرَع  النَّ  يذِّ الَّ ، الصَُّرَعة : ىُّ وِّ قَ الْ : الشَّدِّيد : َأيِّ 

َي هللا  َعْنه   - َأِبِّ ه َريـَْرةَ َعْن  -93  قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

َنَُخانَُ» َُكَذَب،َُوِإَذاَُوَعَدَُأْخَلَف،َُوِإَذاُاْؤُتِ   «. آيَة ُاْلم َناِفِقَُثََلٌث:ُِإَذاَُحدََّث

: َأْي: َعاَلَمت ه .   آيَة  اْلم َنافِّقِّ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -94 ُّ  -َرضِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

ُالنَّاِسُذ وُاْلَوْجَهْيِ،ُالَِّذيَُيَِْتَُهؤ ََلِءُِبَوْجٍهَُوَهؤ ََلِءُِبَوْجٍه«  .»ِإنََُّشرَّ

َها  -َعائَِّشَة َعْن  -95 َي هللا  َعنـْ  : ملسو هيلع هللا ىلص َرس ول  هللاِّ قَاَل  :قَاَلتْ  -َرضِّ

ُاتِ َقاَءَُشرِ هُِ»ِإنََُّشرَُّ  . «ُالنَّاِسُِعْنَدُهللِاَُمْنزَِلًةُيَ ْوَمُاْلِقَياَمِةَُمْنُتَ رََكه ُالنَّاس 

َي هللا  َعْنه   - ْبنِّ َعفَّانَ  ع ْثَمانَ َعْن  -96  قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

 .«ر ك ْمَُمْنُتَ َعلََّمُاْلق ْرآَنَُوَعلََّمهُ  َخيُْ»

َها  -َعائَِّشَة َعْن  -97 َي هللا  َعنـْ  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
19 

اْلق ْرآنَُ» َوه َوَُُوه َوَُحاِفٌظَُله ،َُمَعُالسََّفَرِةُاْلِكَراِم،َُوَمَثل ُالَِّذيُيَ ْقَرأُ َُمَثل ُالَِّذيُيَ ْقَرأُ 
 «. يَ تَ َعاَهد ه ،َُوه َوَُعَلْيِهَُشِديٌد،ُفَ َله َُأْجَرانُِ

َي هللا  َعْنه   - اأْلَْشَعرِّي ِّ  َأِبِّ م وَسىَعْن  -98  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

ِبِلُِفُع ق ِلَها»  «.تَ َعاَهد واُاْلق ْرآَن،ُفَ َوالَِّذيُنَ ْفِسيُبَِيِدِه،ََُل َوَُأَشد ُتَ َفصِ ًياُِمَنُاْْلِ

  هِّ دُّ بِّ ي ي شَ ذِّ الَّ  ل  بْ حَ ـالْ  وَ ه  وَ : عَِّقالٍ  ع  مجَْ : ق ِلَهُاعُ . مِّْن ص د ورِّ الرِّ جالِّ   : َأْي: َذَهااًب َوتـََفلًُّتاتَ َفصِ ًيا
 .ريِّ عِّ بَ اع  الْ رَ ذِّ 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -99  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

 . «لَْيَسُِمنَّاَُمْنََُلُْيَ تَ َغنَُِِّبْلق ْرآنُِ»

َي هللا  َعْنه   - ْبنِّ َمالٍِّك أََنسِّ َعْن  -100  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

ُيُ » ُلِنَ ْفِسهُِ ََلُي  ْؤِمن َُأَحد ك ْمَُحَّتَّ ب  ُِْلَِخيِهَُماُُيِ   «.ِحبَّ

َي هللا  َعْنه   - اأْلَْشَعرِّي ِّ  َأِبِّ م وَسىَعْن  -101  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

َياِن،َُيش د ُبَ ْعض ه ُبَ ْعًضاِإنَُّاْلم ْؤِمَنُلِْلم ْؤِمنُُِ»  . َوَشبََّكَُأَصاِبَعهُ « َكاْلب  ن ْ

َي هللا  َعْنه   -ه َريـَْرَة َعْن َأِبِّ  -102 :  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: مسِّْعت  َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ  يـَق ول 

َجَنائِِز،َُوِإَجابَة ُُ َرد ُالسَََّلِم،َُوِعَياَدة ُاْلَمرِيِض،َُواتِ َباع ُالُُُْ:َحق ُاْلم ْسِلِمَُعَلىُاْلم ْسِلِمََُخْسٌُ»
ُاْلَعاِطسُِ  «. الدَّْعَوِة،َُوَتْشِميت 

َي هللا  َعْنه   - أََنسِّ ْبنِّ َمالِّكٍ َعْن  -103  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ   -َرضِّ
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َتَدابَ ر وا،ُوَك ون واُِعَباَدُهللِاُِإْخَواًَن،َُوََلُُيَِل ُِلم ْسِلٍمَُأْنَُُحاَسد وا،َُوََلُ ََلُتَ َباَغض وا،َُوََلُتَُ»
 .«يَ ْهج َرَُأَخاه ُفَ ْوَقَُثََلِثُلََيالٍُ

َي هللا  َعنـْه   - َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرٍوَعْن  -104 ْساَلمِّ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرج اًل َسَأَل َرس وَل هللاِّ  - َما َرضِّ : َأيُّ اإْلِّ
 َخرْيٌ؟ قَاَل:

السَََّلَمَُعَلىَُمْنَُعَرْفَتَُوَمْنََُلُْتَ ْعِرفُْت طُْ»  «. ِعم ُالطََّعاَم،َُوتَ ْقَرأُ 

َي هللا  َعْنه   -َعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة  -105  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  هللاِّ  :قَالَ  -َرضِّ

 . «َواْلَقِليل َُعَلىُاْلَكِثْيُُِ،َواْلَمار َُعَلىُاْلَقاِعدُُِ،ي َسلِ م ُالصَِّغْي َُعَلىُاْلَكِبْيُِ»

َي هللا  َعْنه   -َعْن َأِبِّ م وَسى اأْلَْشَعرِّي ِّ  -106  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرس ول  هللاِّ  :قَالَ  -َرضِّ

 . «ِإَذاُاْسَتْأَذَنَُأَحد ك ْمَُثََلًًث،ُفَ َلْمُي  ْؤَذْنَُله ُفَ ْلَْيِْجعُْ»

َي هللا  َعْنه   -السَّاعِّدِّي ِّ  َسْهلِّ ْبنِّ َسْعدٍ َعْن  -107  : ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرس ول  هللاِّ  :قَالَ  -َرضِّ

 . «َماُج ِعَلُاَِلْسِتْئَذان ُِمْنَُأْجِلُاْلَبَصرُِ َِّإن»

َي هللا  َعنـْه   -َعْمرٍو  هللاِّ ْبنِّ  َعْبدِّ َعْن  -108 ُّ قَالَ  - َما َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل النَّيبِّ

 . «ِلَسانِِهَُوَيِدهُِاْلم ْسِلم َُمْنَُسِلَمُاْلم ْسِلم وَنُِمْنُ»

َي هللا  َعْنه   -َعْن َأِبِّ م وَسى اأْلَْشَعرِّي ِّ  -109  :ملسو هيلع هللا ىلص َعنِّ النَّيبِّ ِّ  -َرضِّ

َناُالسِ ََلَحُفَ َلْيَسُِمنَّا َمْنُحَُ»  . «َمَلَُعَلي ْ

َي هللا  َعنـْه َما  -ْبنِّ ع َمَر هللاِّ َعْبدِّ َعنِّ  -110  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ
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 .«َلْنُيَ َزاَلُاْلم ْؤِمن ُِفُف ْسَحٍةُِمْنُِديِنِه،َُماََُلُْي ِصْبَُدًماَُحَراًما»

 ف ْسَحٍة مِّْن دِّينِّهِّ.: َأْي: َسَعٍة مِّْن دِّينِّهِّ. 

َي هللا  َعنـْه َما  -ْبنِّ َمْسع وٍد َعْبدِّ هللاِّ َعْن  -111  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

ُِبِِْحَدىَُثََلٍث:ُ» ُهللِا،ُِإَلَّ َُرس ول  َوَأِن  ُهللاُ  ََلُُيَِل َُدم ُاْمِرٍئُم ْسِلٍم،َُيْشَهد َُأْنََُلُِإَلَهُِإَلَّ
ُاْْلََماَعةَُ يِنُالتَّاِرك  ُِمَنُالدِ  ُالزَّاِن،َُواْلَماِرق  ُِِبلن َّْفِس،َُوالثَّيِ ب   . «الن َّْفس 

 مَجَاَعَة اْلم ْسلِّمِّنَي.َأْي:  التَّارِّك  الْـَجَماَعَة: . ه  نْ مِّ  ج  ارِّ خَ ـ الْ  :يِّ : أَ ينِّ الد ِّ  نَ مِّ  ق  ارِّ مَ الْ 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -112  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

 .« اْستَ ْوص واُِِبلنِ َساِءَُخْْيًا»

 .رْيِّ خَ ـ لْ ابِّ  نَّ هِّ قِّ   حَ ا يفِّ وْ اصَ وَ : تَـ يْ أَ 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -113  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

 . «َهاَُوَلْوُِفْرِسَنَُشاةٍُ ُِْحِقَرنََُّجارٌَةُِْلَارَتُ َيُِنَساَءُاْلم ْسِلَماِتََُلُتَُ»

َن َشاةٍ   َأْي: ظِّْلف َها.  :فِّْرسِّ

َي هللا  َعْنه   - ع ْقَبَة ْبنِّ َعامِّرٍ َعْن  -114  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ   -َرضِّ

ك ْمَُوالد خ وَلَُعَلىُالنِ َساِء.ُفَ َقاَلُرَج ٌلُِمَنُاْْلَْنَصاِر:َُيَُرس وَلُهللِا،َُأفَ َرأَْيَتُاْْلَْمَو؟ُ» ِإيَّ
ُاْلَمْوتُ  قَاَل:ُالُْ  . «َحْمو 

 : .أَقَارِّب  الزَّوجِّ مِّْن غِّريِّ حَمَارِّمِّ َزوْ الْـَحْمو   َجتِّهِّ، َكاأْلَخِّ َواْلَعم ِّ َوالْـَخالِّ
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َي هللا  َعنـْه    -ْبنِّ َعبَّاٍس َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -115  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َما َرضِّ

َُمَعُِذيَُُمَْرمٍُ»  . «ََلََُيْل َونَُّرَج ٌلُِِبْمَرَأٍةُِإَلَّ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -116  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

اْلَواِصَلَةَُواْلم ْستَ ْوِصَلَة،َُواْلَواِِشََةَُواْلم ْستَ ْوِِشَةَُ»  . «َلَعَنُهللاُ 

ل  : هَِّي الََّتِّ ة  لَ اصِّ وَ الْ  ْغَرَز  يـ   نْ أَ ، َوه َو: مَ شْ وَ الْ  ل  ْفعَ  تَـ َتِّ الَّ  يَ : هِّ ة  مَ ـاشِّ وَ والْ الشَّْعَر بَِّشْعٍر آَخَر. َتصِّ
 . ةٍ رَ بْـ إبِِّّ  نِّ دَ بَ الْ  نَ مِّ  ءٌ يْ شَ 

َي هللا  َعْنه   - َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َمْسع ودٍ َعْن  -117 ُّ : قَاَل قَالَ  - َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبِّ

َيَُمْعَشَرُالشََّباِب،َُمِنُاْسَتطَاَعُِمْنك م ُاْلَباَءَةُفَ ْليَ تَ َزوَّْج،َُوَمْنََُلَُْيْسَتِطْعُفَ َعَلْيِهُِِبلصَّْوِم؛ُُ»
 .«ِوَجاءٌُفَِإنَّه َُله ُ

 .  اْلَباَءَة: َأْي: َمؤ ونََة الزََّواجِّ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -118  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

يِنَُترَِبْتُُ ِْلَرَْبٍع:ُِلَماَِلَا،َُولُُِت  ْنَكح ُاْلَمْرَأةُ » َحَسِبَها،َُوَجَاَِلَا،َُوِلِديِنَها،ُفَاْظَفْرُِبَذاِتُالدِ 
 . «َيَداكَُ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -119    قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

ُيَ ْنِكَحَُأْوَُيَْت كَُ» ُالرَّج ل َُعَلىُِخْطَبِةَُأِخيِهَُحَّتَّ  .«ََلََُيْط ب 

َي هللا  َعنـْه َما  -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ع َمَر َعْن  -120  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ
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 . «َها ِإَذاُد ِعَيَُأَحد ك ْمُِإََلُاْلَولِيَمِةُفَ ْلَيْأتُِ»

َي هللا  َعنـْه َما  -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ع َمَر َعْن  -121 :  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّه  مسَِّع َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ  يـَق ول 

َمام ُرَاٍعَُوَمْسؤ وٌلَُعْنُرَِعيَِّتِه،ُوَُ» الرَّج ل ُِفَُأْهِلِهُرَاٍعُُك ل ك ْمُرَاٍعَُوَمْسؤ وٌلَُعْنُرَِعيَِّتِه،ُفَاْْلِ
اِدم َُُوه َوَُمْسؤ وٌلَُعْنُرَِعيَِّتِه،َُواْلَمْرَأة ُِفُبَ ْيِتَُزْوِجَهاُرَاِعَيٌةَُوِهَيَُمْسؤ وَلٌةَُعْنُرَِعيَِّتَها،َُواْلَُْ

 .«ِفَُماِلَُسيِ ِدِهُرَاٍعَُوه َوَُمْسؤ وٌلَُعْنُرَِعيَِّتهُِ

َي هللا  َعْنه   - اْلَبْدرِّي ِّ  يِّ  َأِبِّ َمْسع وٍد اأْلَْنَصارِّ َعْن  -122  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

َُكاَنْتَُله َُصَدَقةًُ»  .«ِإَذاُأَنْ َفَقُاْلم ْسِلم ُنَ َفَقًةَُعَلىَُأْهِلِهَُوه َوَُُيَْتِسب  َها

َي هللا  َعنـْه َما  -ْبنِّ ع َمَر َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -123  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص  َعنِّ النَّيبِّ ِّ  -َرضِّ

 «. ْمنَ ع واُِإَماَءُهللِاَُمَساِجَدُهللاُِ ََلُتَُ»

َي هللا  َعْنه   -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َزْمَعَة َعْن  -124  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

 . «َجاِمع َهاُِفُآِخِرُاْليَ ْومُِ مَُّيُ  ْجِلد َُأَحد ك م ُاْمَرأََته َُجْلَدُاْلَعْبِدُثُ  ََلُيَُ»

َي هللا  َعْنه   -ْبنِّ َمْسع وٍد َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -125 َّ  - َرضِّ : َأيُّ اأْلَْعَمالِّ أَْفَضل ؟ ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرج اًل َسَأَل النَّيبِّ
 قَاَل:

ُاْلَواِلَدْيِن،ُثُ »  . «ِجَهاد ُِفَُسِبيِلُهللاُِ مَُّالُْ الصَََّلة ُِلَوْقِتَها،َُوِبر 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -126 فـََقاَل: اَي َرس وَل هللاِّ، َمْن   ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرج ٌل إِّىَل َرس ولِّ هللاِّ  قَاَل: -َرضِّ
؟ قَاَل:  َأَحقُّ النَّاسِّ حبِّ ْسنِّ َصَحاَبَتِّ

أَب وكَُ» َمْن؟ُقَاَل:ُُث َُّ َمْن؟ُقَاَل:ُأ م َك،ُقَاَل:ُُث َُّ َمْن؟ُقَاَلُأ م َك،ُقَاَل:ُُث َُّ  «. أ م َك،ُقَاَل:ُُث َُّ
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َي هللا  َعْنه   -  طَالِّبٍ  ْبنِّ َأِبِّ َعلِّي ِّ َعْن  -127 َّ  - َرضِّ  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل:  َأنَّ النَّيبِّ

 . «َماُالطَّاَعة ُِفُاْلَمْعر وفُِ ََلُطَاَعَةُِفَُمْعِصَيٍة،ُِإنَّ»

رٍي  ْبنِّ  النـُّْعَمانِّ َعنِّ  -128 َي هللا  َعنـْه َما  -َبشِّ  : ملسو هيلع هللا ىلص هللاِّ  َرس ول  قَاَل  -َرضِّ

«ُُ َواْعِدل واَُبْيَ  . «َأْوََلدِك مُْات َّق واُهللاَُ

َي هللا  َعْنه   -أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك َعْن  -129 َياٍن َفَسلََّم َعَلْيهِّْم َوقَاَل:  -َرضِّ بـْ  أَنَّه  َمرَّ َعَلى صِّ

َعَلْيِهَُوَسلََّمُيَ ْفَعل هُ »  .«َكاَنُالنَِّب َُصلَّىُهللاُ 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -130  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

َُكاَنُي  ْؤِمن ُِِبلِلَُواْليَ ْوِمُاْْلِخِرُُ» َفه ،َُوَمْن َُكاَنُي  ْؤِمن ُِِبلِلَُواْليَ ْوِمُاْْلِخِرُفَ ْلي ْكرِْمَُضي ْ َمْن
َُكاَنُي  ْؤِمن ُِِبلِلَُواْليَ ْوِمُاْْلِخِرُفَ ْليَ ق ْلَُخْْيًاَُأْوُلَِيْصم تُْ  . «فَ ْلَيِصْلَُرِْحَه ،َُوَمْن

َي هللا  َعْنه   -م ْطعٍِّم  ْبنِّ  ج َبرْيِّ َعْن  -131 َّ  -َرضِّ  :يـَق ول   ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّه  مسَِّع النَّيبِّ

 . «َجنََّةُقَاِطعٌُ ََلَُيْدخ ل ُالُْ»

َي هللا  َعنـْه َما  -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َعْمرٍو َعْن  -132  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

 .«ِِبْلم َكاِفِئ،َُوَلِكِنُاْلَواِصل ُالَِّذيُِإَذاُق ِطَعْتَُرِْح ه َُوَصَلَهالَْيَسُاْلَواِصل ُ»

َي هللا  َعنـْه َما  -ْبنِّ ع َمَر َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -133  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

ُأَنَّه َُسي  َورِ ث هُ  َماُزَاَلُِجْْبِيل ُي وِصيِِنُِِبلُْ» ُظَنَ ْنت   .«َجاِرَُحَّتَّ

َي هللا  َعْنه   -اْلَعَدوِّي ِّ َأِبِّ ش َرْيٍح َعْن  -134 َّ   -َرضِّ  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبِّ
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َوهللِاََُلُي  ْؤِمن ،َُوهللِاََُلُي  ْؤِمن .ُِقيَل:َُوَمْنَُيَُرس وَلُهللِا؟ُقَاَل:ُالَِّذيََُلُُُ،َوهللِاََُلُي  ْؤِمنُ »
 .«َيََْمن َُجار ه ُبَ َواِيَقهُ 

 بـََوائَِّقه : َأْي: ش ر وَره . 

َي هللا  َعْنه   - ْبنِّ َمالٍِّك أََنسِّ َعْن  -135  قَاَل:  -َرضِّ

ُالنَِّبَُّ» َُصنَ ْعتََُعْشَرُِسِنَي،ُفَُُملسو هيلع هللا ىلصَخَدْمت  ،َُوََلَُلََُصنَ ْعَت،َُوََلَُأَلَّ  .«َماُقَاَلُِلُأ فٍ 

: َأْي:   .ل  قَ ثْـ تَـ سْ ي  وَ   ه  نْ مِّ  ر  جَّ ضَ تَ ا يـ  مَ أ فٍ 

َها -َعائَِّشَة  َعنْ  -136 َي هللا  َعنـْ  قَاَلْت:  - َرضِّ

َعُاْْلََذاَنَُخَرجَُُملسو هيلع هللا ىلصَكاَنُ»  . «ِفُِمْهَنِةَُأْهِلِه،ُفَِإَذاَُسَِ

رٍي  ْبنِّ  النـُّْعَمانِّ َعنِّ  -137 َي هللا  َعْنه   -َبشِّ  : ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل َرس ول  هللاِّ قَالَ  -َرضِّ

ِهْمَُوتَ َوادِ ِهْمَُوتَ َعاط ِفِهمُْ» َتَداَعىُُُ،اِإَذاُاْشَتَكىُع ْضوًُُ،َكَمَثِلُاْلََْسدُُُِتَ َرىُاْلم ْؤِمِنَيُِفُتَ َراْحِ 
َُجَسِدِهُِِبلسََّهِرَُوالُْ  .«ح مَّى َله َُسائِر 

َي هللا  َعْنه   -السَّاعِّدِّي ِّ َسْعٍد  ْبنِّ  َسْهلِّ َعْن  -138  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

ًئاَوَأَشاَرُِِبلسَّبَّابَِةَُواْلو ْسَطىُُ«َجنَِّةَُهَكَذا »َأََنُوََكاِفل ُاْلَيِتيِمُِفُالُْ نَ ه َماَُشي ْ  ُ.َوفَ رََّجُبَ ي ْ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -139 ُّ  -َرضِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

َُكاْلم َجاِهِدُِفَُسِبيِلُهللِا،َُأِوُاْلَقائِِمُاللَّْيَلُالصَّائِِمُُ» السَّاِعيَُعَلىُاْْلَْرَمَلِةَُواْلِمْسِكِي
 . « الن ََّهارَُ
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 .هَِّي اْلَمْرأَة  الََّتِّ اَل َزْوَج هَلَا: اأْلَْرَمَلة  

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -140  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َرضِّ

َُكِبٍدَُرْطَبٍةَُأْجرٌُ»  «. ِفُك لِ 

َي هللا  َعْنه    -أََنٍس َعْن  -141  :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  -َرضِّ

َُكاَنَُُماُِمْنُم ْسِلٍمُ» َُغْرًساَُأْوُيَ ْزرَع َُزْرًعا،ُفَ َيْأك َلُِمْنه َُطْْيٌ،َُأْوُِإْنَساٌن،َُأْوََُبِيَمٌة،ُِإَلَّ يَ ْغِرس 
 .«َله ُِبِهَُصَدَقةٌُ

َي هللا  َعنـْه َما  -ْبنِّ ع َمَر َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -142  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

َهاُفَ َلْمُت ْطِعْمَهاَُوََلَُْتَدْعَهاَُتَْك ل ُِمْنَُخَشاِشُاْْلَْرضَُِدَخَلِتُاْمَرَأٌةُالنَّاَرُِفُ»  . «ِهرٍَّةُرََبطَت ْ

: َحَشرَاتِـَّها.   َخَشاشِّ اأْلَْرضِّ

ْقَدامِّ َعنِّ  -143 َي هللا  َعْنه   -ْبنِّ َمْعدِّي َكرَِّب اْلمِّ  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرس ولِّ هللاِّ  - َرضِّ

اُِمْنَُأْنَُيَْك َلُِمْنَُعَمِلَُيِدِه،َُوِإنََُّنِبَُّهللِاَُداو َدَُعَلْيِهَُماَُأَكَلَُأَحٌدُطََعاًماَُقط ،َُخْيًُْ»
َُكاَنَُيَْك ل ُِمْنَُعَمِلَُيِدهُِ  . «السَََّلم 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ َسَلَمَة  ع َمَر ْبنِّ َعْن  -144 ْجرِّ َرس ولِّ هللاِّ  قَالَ  - َرضِّ وََكاَنْت  ملسو هيلع هللا ىلص: ك ْنت  غ اَلًما يفِّ حِّ
 : ملسو هيلع هللا ىلصيَدِّي َتطِّيش  يفِّ الصَّْحَفةِّ، فـََقاَل ِلِّ َرس ول  هللاِّ 

 .َفَماُزَاَلْتُتِْلَكُِطْعَمِِتُبَ ْعدُ . «َيُغ ََلم ،َُسمِ ُهللَا،ُوَك ْلُبَِيِميِنَك،ُوَك ْلُِمَّاُيَِليكَُ»

َي هللا  َعنـْه    - ْبنِّ َعبَّاسٍ َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -145 َّ   - َما َرضِّ  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبِّ
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ُيَ ْلَعَقَهاَُأْوُي  ْلِعَقَها»  .«ِإَذاَُأَكَلَُأَحد ك ْمَُفََلُمَيَْسْحَُيَده َُحَّتَّ

َفةَ َعْن َأِبِّ  -146 َي هللا  َعْنه   - ج َحيـْ  : ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل َرس ول  هللاِّ قَالَ  - َرضِّ

 . «ََلُآك ل ُم تَِّكًئا»

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -147  قَاَل: - َرضِّ

َُكرَِهه ُتَ رََكهُ ُملسو هيلع هللا ىلصَماَُعاَبُالنَِّب ُ»  .«طََعاًماَُقط ،ُِإِنُاْشتَ َهاه َُأَكَله ،َُوِإْن

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -148  : ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  - َرضِّ

َُكاِفُاْْلَرْبَ َعةُِ» َُكاِفُالثَََّلثَِة،َُوطََعام ُالثَََّلثَِة  . «طََعام ُاَِلثْ َنْيِ

َي هللا  َعنـْهَ  - ةَ ائِّشَ َعْن عَ  -149  أَنَّه  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -ا َرضِّ

 . «ِإَذاُو ِضَعُاْلَعَشاء ،َُوأ ِقيَمِتُالصَََّلة ،ُفَاْبَدء واُِِبْلَعَشاءُِ»

َها  -َعائَِّشَة َعْن  -150 َي هللا  َعنـْ  قَاَلْت:  -َرضِّ

 .«َحْلَواء َُواْلَعَسلُ ُ ي  ْعِجب ه ُالُُُْملسو هيلع هللا ىلصَكاَنُالنَِّب ُ»

َي هللا  َعْنه   -اأْلَْنَصارِّي ِّ  َأِبِّ قـََتاَدةَ  َعنْ  -151  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  - َرضِّ

ََنءُِ»  . «ِإَذاَُشِرَبَُأَحد ك ْمَُفََلُيَ تَ نَ فَّْسُِفُاْْلِ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ م وَسى اأْلَْشَعرِّيِّ  َعْن  -152 َّ   - َرضِّ  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبِّ

 . «َحَرامٌُك ل ُم ْسِكٍرُ»
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َي هللا  َعنـْه َما -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ع َمَر َعْن  -153  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َرضِّ

نْ َيا َمْنَُشِرَبُالُْ» َها،ُح رَِمَهاُِفُاْْلِخَرةُِ ث ُُ،َخْمَرُِفُالد   . «مَََُّلُْيَ ت ْبُِمن ْ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -154  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

زَاِرَُفِفيُالنَّارُِ» ُِمَنُاْْلِ  . « َماَُأْسَفَلُِمَنُاْلَكْعَبْيِ

َي هللا  َعنـْه َما   -ْبنِّ َعبَّاٍس َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -155  قَاَل:  -َرضِّ

َعَلْيِهَُوَسلََّمُُ» ُهللِاَُصلَّىُهللاُ  اْلم َتَشبِ ِهَيُِمَنُالرِ َجاِلُِِبلنِ َساِء،َُواْلم َتَشبِ َهاِتُِمَنَُلَعَنَُرس ول 
 .«النِ َساِءُِِبلرِ َجالُِ

بـَْعاد  َعْن َرمْحَةِّ هللاِّ.   واللَّْعن : ه َو الطَّْرد  َواإلِّ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -156  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َرضِّ

َعل ُُِإَذاُانْ تَ َعَلُأَُ» َحد ك ْمُفَ ْليَ ْبَدْأُِِبْلَيِمِي،َُوِإَذاُنَ زََعُفَ ْليَ ْبَدْأُِِبلشِ َماِل،ُلَِيك ِنُاْلي ْمََنَُأوَََّل َماُت  ن ْ
زَعُ   .«َوآِخَرُه َاُت  ن ْ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -157  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َرضِّ

يًعا ََلُيَُ» َعْله َماُجَِ  . «ْمِشيَُأَحد ك ْمُِفُنَ ْعٍلَُواِحَدٍة،ُلِي ْحِفِهَما،َُأْوُلِيَ ن ْ

َما  . ارِّ ْده َ لي جَ : َأْي: لِّي ْحفِّهِّ

َي هللا  َعْنه   -َعدِّيِّ  ْبنِّ َحامتٍِّ َعْن  -158 َّ  - َرضِّ  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّيبِّ

َُُتَْرٍة،َُفَمْنَُلَُْ»  .«َيَِْدُفَِبَكِلَمٍةُطَيِ َبةٍُُُات َّق واُالنَّاَرَُوَلْوُِبِشقِ 
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َي هللا  َعْنه   -السَّاعِّدِّي ِّ َسْهلِّ ْبنِّ َسْعٍد َعْن  -159  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرس ولِّ هللاِّ  - َرضِّ

 . «ْحيَ ْيِهَُوَماَُبْيَُرِْجَلْيِه،َُأْضَمْنَُله ُاْْلَنَّةَُ َمْنَُيْضَمْنُِلَُماَُبْيَُلَُ»

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -160  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

بُِ» َهاَُدرََجاٍت،َُوِإنَُُّ ِإنَُّاْلَعْبَدُلَيَ َتَكلَّم ُِِبْلَكِلَمِةُِمْنُِرْضَواِنُهللِاََُلُي  ْلِقيََُلَاَُِبًَل،ُيَ ْرَفع ُهللاُ 
 . « َهاُِفَُجَهنَّمَُُ َسَخِطُهللِاََُلُي  ْلِقيََُلَاَُِبًَل،ُيَ ْهِويُبُِاْلَعْبَدُلَيَ َتَكلَّم ُِِبْلَكِلَمِةُِمْنُُ

َي هللا  َعْنه   - ْبنِّ اْلَيَمانِّ ح َذيـَْفةَ َعْن  -161 َّ  قَاَل: - َرضِّ :  ملسو هيلع هللا ىلصمسِّْعت  النَّيبِّ  يـَق ول 

 . «َجنََّةُقَ تَّاتٌُ ََلَُيْدخ ل ُالُْ»

: النَّمَّام .   اْلَقتَّات 

َي هللا  َعنـْه َما  -َر َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ع مَ َعْن  -162  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  -َرضِّ

،ُفَ َقْدَُِبَءُبُِ أَيُ » َُكاِفر   .«َهاَُأَحد ُه َا َماُرَج ٍلُقَاَلُِْلَِخيِه:َُي

َي هللا  َعْنه   -َعْن َمْعقِّلِّ ْبنِّ َيَساٍر  -163 :  ملسو هيلع هللا ىلص َرس وَل هللاِّ مسِّْعت   قَاَل: - َرضِّ  يـَق ول 

ََُلَُْيَِْدُرَاِئَحَةُالَُْماُِمْنَُعْبٍدُ» رَِعيًَّة،ُفَ َلْمَُُي ْطَهاُبَِنِصيَحٍة،ُِإَلَّ  .«َجنَّةُِ اْسََتَْعاه ُهللاُ 

 لَـْم يَـح ْطَها: َأْي: لَـْم حَيَْفْظَها. 

َي هللا  َعْنه   - َأِبِّ ه َريـَْرةَ َعْن  -164  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

َمارَِة،َُوَسَتك ون َُنَداَمًةُيَ ْوَمُاْلِقَياَمةُِِإنَّك ْمَُسَتْحِرص وَنَُعَلىُ»  .«اْْلِ

َي هللا  َعْنه   -َعْبدِّ الرَّمْحَنِّ ْبنِّ مَس َرَة َعْن  -165 ُّ  - َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
30 

َمارََة،ُفَِإنََّكُِإْنُأ ْعِطيتَ َهاَُعْنَُمْسأََلٍةُو ِكْلَتُِإلَُ» َها،َُوِإْنَُُيَُعْبَدُالرَّْْحَِن،ََُلَُتْسَأِلُاْْلِ ي ْ
َها  . «أ ْعِطيتَ َهاَُعْنَُغْْيَُِمْسأََلٍةُأ ِعْنَتَُعَلي ْ

َي هللا  َعْنه   - َأِبِّ ه َريـَْرةَ َعْن  -166  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

اْلم ْؤِمن َُماَُحرََّمُهللاُ »  .«ِإنَُّهللاَُيَ َغار ،َُوَغْْيَة ُهللِاَُأْنَُيَِْتَُ

َي هللا  َعْنه   - ه َريـَْرةَ َأِبِّ َعْن  -167  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

«ُ، ُِِبلِل،َُوالسِ ْحر  اْجَتِنب واُالسَّْبَعُاْلم وِبَقاِت،ُقَال وا:َُيَُرس وَلُهللِا،َُوَماُه نَّ؟ُقَاَل:ُالشِ ْرك 
ُِِبْْلَقِ ،َُوَأْكل ُالرِ َِب، ِإَلَّ ُيَ ْوَمُالزَّْحِف،َُُُوقَ ْتل ُالن َّْفِسُالَِِّتَُحرََّمُهللاُ  َوَأْكل َُماِلُاْلَيِتيِم،َُوالت ََّوِلِ 

ُاْلم ْحَصَناِتُاْلم ْؤِمَناِتُاْلَغاِفََلتُِ  . «َوَقْذف 

ٍر أَْو  َأِبِّ َعْن  -168 َي هللا  َعْنه   - َمالٍِّك اأْلَْشَعرِّيُّ  َأِبِّ َعامِّ َّ  مسِّعَ أَنَّه   -  َرضِّ :  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبِّ  يـَق ول 

 . «َحرِيَرَُواْْلَْمرَُ ِحَرَُوالُْ أ مَِِّتَُأقْ َواٌمَُيْسَتِحل وَنُالُْلََيك وَننَُِّمْنُ»

َر: َأْي: الز ِّاَن.   الْـحِّ

َي هللا  َعْنه   -َعْن َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ َمْسع وٍد  -169 َّ  - َرضِّ :  ملسو هيلع هللا ىلصمسِّْعت  النَّيبِّ  يـَق ول 

 . «اْلِقَياَمِةُاْلم َصوِ ر ونَُِإنََُّأَشدَُّالنَّاِسَُعَذاًِبُِعْنَدُهللِاُيَ ْوَمُ»

َي هللا  َعْنه   - اأْلَْنَصارِّي ِّ َأِبِّ طَْلَحَة َعْن  -170  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

َُكْلٌبَُوََلُص ورَةٌُ» ًتاُِفيِه  . «ََلَُتْدخ ل ُاْلَمََلِئَكة ُبَ ي ْ

َي هللا  َعْنه   -ْبنِّ ع َمَر َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -171  :  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ   - َرضِّ
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 .«َهىَُعِنُاْلَقزَعُِ نَُ»

هِّ.   اْلَقزَع : ه َو َحْلق  بـَْعضِّ الرَّْأسِّ َوتـَْرك  بـَْعضِّ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -172  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِّ  - َرضِّ

ُالُْ» ك ْمَُوالظَّنَّ،ُفَِإنَُّالظَّنََُّأْكَذب   . «َحِديثُِ ِإيَّ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -173 :  ملسو هيلع هللا ىلص: مسِّْعت  َرس وَل هللاِّ قَالَ  - َرضِّ  يـَق ول 

ُاْلم َجاِهرِينَُ»  .«ك ل ُأ مَِِّتُم َعاًًفُِإَلَّ

 . اهَ ارِّ هَ ظْ إبِِّّ  ونَ ئ  زِّ هْ تَـ سْ يَ  ينَ ذِّ ي الَّ اصِّ عَ مَ لْ ابِّ  م ْعلِّنِّنيَ الْ إِّالَّ  ك لُّ اْلم ْسلِّمِّنَي يـ ْرَجى هَل م  اْلَعْفو  :  يْ أَ 

َي هللا  َعنـْه َما   -ْبنِّ َعبَّاٍس َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -174 ُّ  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

َُكِثٌْيُِمَنُالنَّاسُِ»  .«الصِ حَّة َُواْلَفَراغُ ُ:نِْعَمَتاِنَُمْغب وٌنُِفيِهَما

َما َما  : َمْغب وٌن فِّيهِّ  . َأْي: ذ و خ ْسرَاٍن فِّيهِّ

َي هللا  َعنـْه َما  -خ ْدرِّيِّ  َوَعْن َأِبِّ ه َريـَْرَة ـَعْن َأِبِّ َسعِّيٍد الْ  -175  قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

«ُُ ُاْلم ْسِلَمُِمْنَُنَصٍبَُوََلَُوَصٍبَُوََلَُهمٍ َُوََلَُحَزٍنَُوََلَُأًذىَُوََلَُغمٍ ،َُحَّتَّ َماُي ِصيب 
َِبَاُِمْنَُخطَايَُ َُكفََّرُهللاُ   . «هُ الشَّوَْكِةُي َشاك َهاُِإَلَّ

 ، : اْلَمَرض  ، َواْلَوَصب  : التـََّعب   . ةٌ كَ ْو شَ  ه  تْ ابَـ صَ أَ َأْي:  :َحَّتَّ الشَّوَْكةِّ ي َشاك َهاالنََّصب 

َي هللا  َعْنه   -أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك َعْن  -176 َّ  -َرضِّ : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: مسِّْعت  النَّيبِّ  يـَق ول 

َُعْبِديُُُِإنَُّهللاَُقَاَل:» ه َماُالُِْإَذاُابْ تَ َلْيت  نَ ْيهُِ ِبَِبيبَ تَ ْيِهَُفَصَْبََُعوَّْضت ه ُِمن ْ  . «َجنََّةُي رِيد َُعي ْ
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َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -177  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

 .«اْلَعْي َُحقٌُّ»

َي هللا  َعنـْه   -َزْيٍد  أ َساَمَة ْبنِّ َعْن  -178  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َما َرضِّ

َها» ْعت ْمُِِبلطَّاع وِنُِبَِْرٍضَُفََلَُتْدخ ل وَها،َُوِإَذاَُوَقَعُِبَِْرٍضَُوأَنْ ت ْمَُِبَاَُفََلََُتْر ج واُِمن ْ  . «ِإَذاَُسَِ

َي هللا  َعْنه   -أََنسِّ ْبنِّ َمالٍِّك َعْن  -179 ُّ قَاَل:  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّيبِّ

َُكاَنََُلُب دَُّفَاِعًَلُفَ ْليَ ق ِل:ُاللَّه مََُّأْحِيِِنَُماََُُلُيَ َتَمنََّيََُّأَحدُ » َُأَصابَه ،ُفَِإْن ك م ُاْلَمْوَتُِمْنُض رٍ 
َُكاَنِتُاْلَوفَاة َُخْْيًاُِلُ  .«َكاَنِتُاْْلََياة َُخْْيًاُِل،َُوتَ َوفَِِّنُِإَذا

َي هللا  َعْنه   -ََثبِّتِّ ْبنِّ الضَّحَّاكِّ َعْن  -180  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

 . « َوَمْنُقَ َتَلُنَ ْفَسه ُِبَشْيٍءُع ذِ َبُِبِهُِفََُنِرَُجَهنَّمَُ»

َي هللا  َعْنه   - ْبنِّ َمْسع ودٍ  َعْبدِّ هللاِّ َعْن  -181  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

الَِّذيَنُيَ ل وََنُ  مَُّالَِّذيَنُيَ ل ونَُ َخْْي ُالنَّاِسُقَ ْرِن،ُثُ »  . «مُْه ْم،ُُث َُّ

َي هللا  َعْنه   -  ْبنِّ َعازِّبٍ اْلرَبَاءِّ َعنِّ  -182 َّ : قَاَل قَالَ  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّيبِّ

ُم َناِفٌق،َُفَمْنَُأَحب َّه ْمَُأَحبَّه ُهللا ،َُوَمنُْ» ُم ْؤِمٌن،َُوََلُي  ْبِغض ه ْمُِإَلَّ ب  ه ْمُِإَلَّ ُاْْلَْنَصار ََُلُُيِ 
 «. أَبْ َغَضه ْمُأَبْ َغَضه ُهللاُ 

َي هللا  َعْنه    -ْبنِّ َعبَّاٍس َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -183  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

َُأَِبَُبْكٍر،َُوَلِكْنَُأِخيَُوَصاِحِبُ» ُم تَِّخًذاُِمْنُأ مَِِّتَُخِليًَلََُلَتََّْذت  ُك ْنت   «.َلْو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
33 

َي هللا  َعْنه   -َمالٍِّك  ْبنِّ  أََنسِّ َعْن  -184 َّ : قَالَ  -َرضِّ َصعَِّد أ ح ًدا، َوأَب و َبْكٍر َوع َمر    ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّيبِّ
 َوع ْثَمان ، فـََرَجَف ِبِِّّْم، فـََقاَل:

يٌق،َُوَشِهيَدانُِ» َاَُعَلْيَكَُنِبٌَُّوِصدِ   «. اثْ ب ْتُأ ح د ،ُفَِإَّنَّ

َي هللا  َعْنه   -خ ْدرِّيِّ  ـَأِبِّ َسعِّيٍد الْ َعْن  -185 ُّ  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

َُأَحِدِهْمَُوََلُ» ََلَُتس ب واَُأْصَحاِب،ُفَ َلْوَُأنََُّأَحدَك ْمُأَنْ َفَقُِمْثَلُأ ح ٍدَُذَهًبا،َُماُبَ َلَغُم دَّ
 «.َنِصيَفهُ 

َي هللا  َعْنه   - ْبنِّ َمْسع ودٍ  َعْبدِّ هللاِّ َعْن  -186  أَنَّه  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ    -َرضِّ

 .«َُمَعَُمْنَُأَحبَُّاْلَمْرءُ »

َي هللا  َعنـْه َما -َعْبدِّ هللاِّ ْبنِّ ع َمَر َعْن  -187 ، فـََقاَل: ـ بِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأَخَذ َرس ول  هللاِّ  قَاَل:  - َرضِّ  َمْنكِّيبِّ

َُسِبيلٍُ» َُكأَنََّكَُغرِيٌبَُأْوَُعاِبر  نْ َيا  . «ك ْنُِفُالد 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -188  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرس ولِّ هللاِّ  - َرضِّ

 . «فَ ْليَ ْنظ ْرُِإََلَُمْنُه َوَُأْسَفل ُِمْنهُ َُخْلِق، ِإَذاَُنَظَرَُأَحد ك ْمُِإََلَُمْنُف ضِ َلَُعَلْيِهُِفُاْلَماِلَُوالُْ»

َي هللا  َعْنه   -ْبنِّ َمْسع وٍد َعْبدِّ هللاِّ َعْن  -189 ُّ  -َرضِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

ُِإََلَُأَحدِك ْمُِمْنُِشَراِكُنَ ْعِلِه،َُوالنَّار ُِمْثل َُذِلكَُ الُْ»  . «َجنَّة َُأقْ َرب 

: ا رَاك   . لِّ جْ الر ِّ  ع  بَ صْ يه إِّ فِّ  ل  خ  دْ ي يَ ذِّ الَّ  رْي  لسَّ الش ِّ

َي هللا  َعنـْه    -ْبنِّ َعبَّاٍس َعْبدِّ هللاِّ َعنِّ  -190  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َما َرضِّ
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ع وَنُأَْلًفاُِبَغْْيُِِحَساٍب:ُه م ُالَِّذيَنََُلَُيْسََتْق وَن،َُوََلُيَ َتَطْيَّ وَن،ُُ َيْدخ ل ُالُْ» َجنََّةُِمْنُأ مَِِّتَُسب ْ
 . «ِهْمُيَ تَ وَكَّل ونَُ ُ َوَعَلىُرَبُِ

َي هللا  َعْنه   -اْلَبَجلِّي ِّ   ْبنِّ َعْبدِّ هللاِّ َجرِّيرِّ َعْن  -191 إِّْذ   ملسو هيلع هللا ىلص َرس ولِّ هللاِّ  ك نَّا ج ل وًسا عِّْندَ   قَاَل:  -َرضِّ
َلَة اْلَبْدرِّ قَاَل:   َنظََر إِّىَل اْلَقَمرِّ لَيـْ

َُكَماُتَ َرْوَنَُهَذاُاْلَقَمَر،ََُلُت َضام وَنُِفُر ْؤيَِتهُِ»  . «ِإنَّك ْمَُسََتَْوَنُرَبَّك ْم

 . ةِّ يَ ؤْ  الرُّ يفِّ  ونَ و  تَـ سْ تَ  لْ ، بَ ضٍ عْ بَـ  ونَ د    ضٌ عْ بَـ  اه  ريََ فَ  هِّ تِّ يَ ؤْ  ر  يفِّ  مٌ يْ ضَ  مْ ك  ال  نَ  يَـ اَل  :يْ أَ اَل ت َضام وَن: 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -192  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   -َرضِّ

ُأَنْ َزَلَُله ُِشَفاءًُ» َداًءُِإَلَّ  .«َماُأَنْ َزَلُهللاُ 

َي هللا   - ائَِّشةَ َعْن عَ  -193  قَاَلْت:   - اَعنـْهَ َرضِّ

ُك لِ ُِذيُْح َةٍُ» َعَلْيِهَُوَسلََّمُالر قْ َيَةُِمْن  .«رَخََّصُالنَِّب َُصلَّىُهللاُ 

. َمةٍ ـذِّي ح    : َأْي: ذِّي س مٍ  َكالْـَحيَّةِّ َواْلَعْقَربِّ

 . ةِّ نَّ  السُّ يفِّ  ة  تَ ابِّ الثَّ  ة  يَ عِّ دْ اأْلَ وَ  ،آنِّ رْ ق  الْ  نَ مِّ  ار  كَ ْذ اأْلَ  يَ هِّ  ة  يَّ عِّ رْ الشَّ  ة  يَ قْـ الرُّ وَ 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -194  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َرضِّ

 . «ِلك لِ َُنِبٍ َُدْعَوٌةُم ْسَتَجابٌَةَُيْدع وَُِبَا،َُوأ رِيد َُأْنَُأْخَتِبَئَُدْعَوِتَُشَفاَعًةُِْل مَِِّتُِفُاْْلِخَرةُِ»

َر.  َأْي:ُ: َأْن َأْخَتبِّئَ   أَدَّخِّ

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -195  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرس وَل هللاِّ  - َرضِّ
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ُفَ َلْمُي ْسَتَجْبُِلُ» :َُدَعْوت  ُِْلََحدِك ْمَُماََُلُْيَ ْعَجْل،ُيَ ق ول   . «ي ْسَتَجاب 

َي هللا  َعْنه   - َأِبِّ ه َريـَْرةَ َعْن  -196  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

ُالرَّْحَُْ» ِن،ُُِإَذاَُسأَْلت م ُهللاََُفَسل وه ُاْلِفْرَدْوَس،ُفَِإنَّه َُأْوَسط ُاْْلَنَِّة،َُوَأْعَلىُاْْلَنَِّة،َُوفَ ْوَقه َُعْرش 
ُأَنُْ  . «َجنَّةُِ َهار ُالُْ َوِمْنه ُتَ َفجَّر 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة ْن عَ  -197  :يـَق ول   ملسو هيلع هللا ىلصمسِّْعت  َرس وَل هللاِّ   - َرضِّ

ُِإلَْيِهُِفُاْليَ ْوِمَُأْكثَ َرُِمْنَُسْبِعَيَُمرًَّة« َوأَت وب  ُهللاَُ َُْلَْستَ ْغِفر  ُ.»َوهللِاُِإِن 

َي هللا  َعْنه   -َأِبِّ ه َريـَْرَة َعْن  -198 ُّ  - َرضِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

َُعْبِديُِب،َُوَأََنَُمَعه ُِإَذاُذََكَرِن،ُفَِإْنُذََكَرِنُِفُنَ ْفِسِهُذََكْرتُ » تَ َعاََل:َُأََنُِعْنَدَُظنِ  ُهللاُ  ه ُيَ ق ول 
ه ْم،َُوِإْنُتَ َقرََّبُِإَِلَُِّبِشْْبٍُتَ َقرَّْبتُ  لَْيِهُُِإُُِفُنَ ْفِسي،َُوِإْنُذََكَرِنُِفَُمََلٍُذََكْرت ه ُِفَُمََلٍَُخْْيٍُِمن ْ

ُِإلَْيِهَُِبًعا،َُوِإْنَُأََتِنُيَُ ت ه َُهْرَوَلةًُ ِذرَاًعا،َُوِإْنُتَ َقرََّبُِإَِلَُِّذرَاًعاُتَ َقرَّْبت   .«ْمِشيُأَتَ ي ْ

َي هللا  َعْنه   - اأْلَْشَعرِّي ِّ  َأِبِّ م وَسىَعْن  -199 ُّ  - َرضِّ  : ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل النَّيبِّ

ُرَبَّه ُ» َُمَثل ُالَُْمَثل ُالَِّذيَُيْذك ر  َُواْلَميِ تُِ َوالَِّذيََُلَُيْذك ر   .«َحيِ 

َي هللا  َعْنه   - َأِبِّ ه َريـَْرةَ َعْن  -200  قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّيبِِّّ   - َرضِّ

َكِلَمَتاِنَُخِفيَفَتاِنَُعَلىُاللِ َساِن،ُثَِقيَلَتاِنُِفُاْلِميَزاِن،َُحِبيبَ َتاِنُِإََلُالرَّْْحَِن:ُس ْبَحاَنُهللِاُُ»
 .«يِم،ُس ْبَحاَنُهللِاَُوِبَْمِدهُِاْلَعظُِ
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