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 {   بسم اهلل الرمحن الرحيم} 

الحمد هلل حمداً كثيراً ملء السموات واألرض وما  ييهمما  حماداً ي ياال ي سلاا سايح ها و  ا ل  

ع   ه ما وفض ا ورحم ا ومغفر ا يه  وصسة وسسم ً طيي ً مي ركا ً مهاا ع ا  سايده  رساول 

 ي  رب ال  لمين . هللا ص   هللا ع يا وس م ومن  ي مم يإحس ن ورضوان إل  يوم الدين

 أم  ي د ،،

فو ادت  صا   هللا ع ياا وسا مرساول هللا ألح ديث الهيويا  الراريف  عان سايده  ف هد قراء ي ل

وذلا  عهاد  صا   هللا ع ياا وسا مرساول هللا الكثير والكثير من أدييا ت و ما ل أقاسال سايده  

 قراء ي لم  د صحيح اليق ري .

ك ن صحيح اليق ري مكون من ثسث  أ زاء فادعوة هللا عاز و ال أن ييسار لاي  يسايطا ولم  

ف  عان ساايده  الهيوياا  الراريفاي ك ا ب واحاد يساايط ي ها ول م ا هي األقااسال الطييا  مان الساه  

وقد قمت يفضل هللا عز و ل يك  ي  وهرر ك  ب يسايط  حات  ص   هللا ع يا وس مرسول هللا 

ف مهياات يفضاال هللا عااز و اال أن يكااون ذلاا  ( آياا ت الآاارآن  رحماا ت واداياا  ماان) عهااوان 

 الك  ب اليسيط  حت عهوان )رحم ت واداي  من األح ديث الهيوي  الرريف  ( .

و د قطؤ يدون قصد ف ر وا مس مح ي عن ذل  وأر وا دع ء طيب لكل مان سا ام فاي وإن 

 ك  ي  وهرر ذل  الك  ب اليسيط .

 ولاألالموافاال   م ا ياوم اليفضل هللا عز و ل وكرماا  ام اته ما ء مان ذلا  الك ا ب اليسايط 

 ا ري  .8ٖٗٔلسه    نير رمر من 

 

 -المآدم   -
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َثَه  َعْيَداُن، - ٙ َثَه  ِيْراُر ْياُن  َحدَّ ،   وَحادَّ ْااِريِّ ِ َق َل: أَْقَيَرَه  ُيوُهُس، َعِن الزُّ َق َل: أَْقَيَرَه  َعْيُد هللاَّ

، َهْحاَوَُ َقا َل: أَقْ  ْااِريِّ ، َعاِن الزُّ ِ، َق َل: أَْقَيَرَه  ُيوُهُس، َوَمْ َمار، ٍد، َق َل: أَْقَيَرَه  َعْيُد هللاَّ َيَرِهاي ُمَحمَّ

اا ٍس، َقاا َل:  ُعَيْيااُد هللاَِّ  ِ، َعااِن اْيااِن َعيَّ ِ َصاا َّ  هللاُ َع َْيااِا َوَساا ََّم أَْ ااَوَد »ْيااُن َعْيااِد هللاَّ َكاا َن َرُسااوُل هللاَّ

اا ِس، َوَكاا َن أَْ ااَوُد َماا  َيُكااوُن ِفااي َرَمَضاا َن ِحاايَن َيْ َآاا َُ ِ ْيِريااُل، َوَكاا َن َيْ َآاا َُ ِفااي ُكاالِّ لَْي َااٍ  ِمااْن  الهَّ

يِح الُمْرَس َ ِ َرَمَض َن َفُيَدارِ  ِ َص َّ  هللاُ َع َْيِا َوَس ََّم أَْ َوُد ِي لَقْيِر ِمَن الرِّ  «ُسُا الآُْرآَن، َف ََرُسوُل هللاَّ

 

وقاد ورد ذكار صاف   الحديث يدل ع    ود وكرم سيده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م **

سا ن أحسان ما  لدياا أ ود والم ه  أكارم الها س عطا ء ياس مآ يال وأ اود وااو أن ي طاي ا ه

وأفضل م  عهدَ ، وك ن رسوله  هللا ص   هللا ع يا وس م أ ود ما  يكاون أي أفضال ما  يكاون 

عط ءَ في رمر رمض ن الكريم ، وك ن سيده   يريل ع يا السسم ي آ  رسوله  هللا صا   هللا 

ك ماا ع يا وس م في كل لي   من لي لي رمر رمض ن فيدارسا الآرآن أي مرا   ا ودراس  أح

يؤها أ ود أي أكثار  وم  هيا وقراء ا ، وقد   ء وصف سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

 حماال القياار الكثياار حيااث فااي كرماا ً وعطاا ء ياا لقير ماان الااريح المرساا   . والااريح المرساا   

إرس ل الريح يإذن )هللا عز و ل( قير كثير من ري   محمل و هآل اليذور ال ي ااي )حياوب 

الهي   ت و ؤ ي الريح ي لسح ب الذي يسآط المطر وياا يهيات و كيار الهي  ا ت فاي م  ال آ  ( من

أ اود مان  القير الكثير والوفير فمع كل ذلا  وأكثار فسايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م

 اااذَ الااريح المرساا   فصااسة و ساا يم ً كثيااراً مي ركاا ً ع ياا  ياا  ساايدي ياا  رسااول هللا صاا   هللا

 ع يا وس م .

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

ِ ْيُن ُموَس ، َق َل: أَْقَيَرَه  َحْهَظ َُ  ْيُن أَِيي ُسْفَي َن، َعْن ِعْكِرَمَ  ْيِن َق لِاٍد، َعا - 8 َثَه  ُعَيْيُد هللاَّ ِن َحدَّ

ِ َصا َّ  هللاُ َع َْيااِ  ُ َعْهُمَما  َقا َل: َقا َل َرُساوُل هللاَّ َوَسا ََّم " ُيِهاَي ا ِْساسَُم َع َا   اْيِن ُعَمَر، َرِضاَي هللاَّ

َكا اسَِة، َوإِيَ ا ِء الزَّ ِ، َوإَِقا ِم الصَّ ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ، َقْمٍس: َرَم َدِة أَْن تَ إِلََا إِتَّ هللاَّ  ِة، َوالَحاِِّّ

 َوَصْوِم َرَمَض َن "

 

واألس ساي  وقاد رايا ا ساسم  ** ففي اذا الحديث الهيوي إر رة إلا  أركا ن ا ساسم القمسا 

 -ي لميه  فؤس سا وق عد ا :

 رم دة أن ت إلا إت هللا وأن سيده  محمد رسول هللا ص   هللا ع يا وس م . - ٔ

 صوم رمض ن . - ٘ حِّ الييت . - ٗ إي  ء الزك ة . - ٖ إق م  الصسة . - ٕ

كا بز الاذين اام يها ء فيدون اذَ األس س ت والآواعد يحادث ق ال وعادم  اوازن فاي أعمادة ور

 ا سسم .

-------------------------------------- 
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َثَه  ُسا َْيمَ  - 9 ، َقا َل: َحادَّ َثَه  أَُياو َعا ِمٍر الَ َآاِديُّ ، َقا َل: َحادَّ ٍد الُ ْ ِفيُّ ِ ْيُن ُمَحمَّ َثَه  َعْيُد هللاَّ  ُن ْياُن َحدَّ

ِ ْياِن ِديَها ٍر، َعاْن أَ  ِيايِّ ِيسٍَل، َعْن َعْياِد هللاَّ ُ َعْهاُا، َعاِن الهَّ ِياي َصا لٍِح، َعاْن أَِياي ُاَرْياَرَة َرِضاَي هللاَّ

 «ا ِيَم ُن ِيْضع، َوِس ُّوَن ُرْ َيً ، َوالَحَي ُء ُرْ َي ، ِمَن ا ِيَم نِ »َص َّ  هللاُ َع َْيِا َوَس ََّم َق َل 

 

 ل  والمسا ل  ففي الحديث الهيوي الراريف إرا رة طييا  إلا  را ب ا يما ن والرا ب مسا** 

إل  يضاع وسا ون أي  طرال والطرال كثيرة  صل حسب قول رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

م  ياين الثسثا  وسا ون إلا   ساع وسا ون را ي  ، والحيا ء فاي م ها َ أهاا ااو الماراد ياا عادم 

قدش حي ء اآلقارين ساواء ي لك ما  أو يا لهظرة أو يحركا   ادل ع ا  ساوء مآصاد صا حيم  . 

 يده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م أها ك ن أرد حي ًء من ال ذراء في قدرا وقد ورد عن س

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

اَفِر، َوإِْساَم ِعيَل ْيانِ  - ٓٔ ِ ْياِن أَِياي السَّ َثَه  ُرْ َيُ ، َعْن َعْياِد هللاَّ َثَه  آَدُم ْيُن أَِيي إَِي ٍس، َق َل: َحدَّ  َحدَّ

ِيايِّ َصا َّ  هللاُ َع َْياِا أَِيي َق لِدٍ  ُ َعْهُمَما ، َعاِن الهَّ ِ ْياِن َعْماٍرو َرِضاَي هللاَّ ، َعْن َعْيِد هللاَّ ْ ِييِّ ، َعِن الرَّ

ُ َعْهااُ »َوَس ََّم َق َل:  َِ، َوالُمَم ِ ُر َمْن َاَ َر َم  َهَما  هللاَّ « الُمْس ُِم َمْن َس َِم الُمْس ُِموَن ِمْن لَِس ِهِا َوَيِد

َثَه  َداُوُد ُاَو اْيُن أَِيي ِاْهٍد، َعْن َع ِمٍر، َق َل: َساِمْ ُت عَ َق َل  ِ: َوَق َل أَُيو ُمَ  ِوَيَ ، َحدَّ ْياَد أَُيو َعْيِد هللاَّ

ِييِّ َص َّ  هللاُ َع َْيِا َوَس ََّم َوَق َل َعْيُد األَْع َ ، َعْن َداُوَد، َعْن عَ  ِ َيْ ِهي اْيَن َعْمٍرو، َعِن الهَّ  ِمٍر، هللاَّ

ِييِّ َص َّ  هللاُ َع َْيِا َوَس َّمَ  ِ، َعِن الهَّ  َعْن َعْيِد هللاَّ

 

** ففي الحديث الهيوي الرريف م  هي وصف ت  مي   ل مس م أت واي الساسم والساسم أما ن 

واألماا ن اطمبهاا ن واتطمبهاا ن راحاا  والراحاا  سااكيه  . ف لسااسم اهاا  اااو ل مساا م الااذي يساا م 

يآع مها ييدَ أو أذى قد يآاع مهاا ي سا ها ، ف لساسم  اها  ااي مان الآاول  المس مون من أذى قد

 والف ل ف لآول ي ل س ن والف ل او ي ليد ، أم  المم  ر فآد ق ل رسول هللا ص   هللا ع يا وسا م

ت ا اارة ي ااد الفاا ح واهاا  المماا  ر ماان ا اار أي ام هااع وألاازم هفسااا يمااهمِّ هللا عااز و اال 

 . ورسولا ص   هللا ع يا وس م

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

ِ ْياِن  - ٕٔ َثَه  ال َّْياُث، َعاْن َيِزياَد، َعاْن أَِياي الَقْياِر، َعاْن َعْياِد هللاَّ َثَه  َعْمُرو ْيُن َق لٍِد، َق َل: َحدَّ َحدَّ

ِيايَّ َصا َّ  هللاُ َع َْيااِ  ُ َعْهُمَم ، أَنَّ َرُ ًس َسؤََل الهَّ َ َقا َل:  َعْمٍرو َرِضَي هللاَّ َوَسا ََّم: أَيُّ ا ِْساسَِم َقْيار،

سََم َع َ  َمْن َعَرْفَت َوَمْن لَْم َ ْ ِرفْ » َ  َم، َوَ ْآَرأُ السَّ  «ُ ْطِ ُم الطَّ

 

فيااا اااو إط اا م ** ففااي الحااديث إراا رة إلاا  أن ا سااسم در اا ت ومهاا زل أقيرااا  أي القياار 

م ع اا  كاام ماان عرفااا ا هساا ن وماا لم الط اا م وذلاا  ل مساا كين وماان يح   وهااا . وإلآاا ء السااس

 .ي رفا . فإلآ ء السسم او وكؤها عمد يين الم آي والم  آي ي آد أم ن ت غدر فيا 

-------------------------------------- 
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ٖٔ -  ُ َثَه  َيْحَي ، َعْن ُراْ َيَ ، َعاْن َقَ ا َدَة، َعاْن أََهاٍس َرِضاَي هللاَّ ، َق َل: َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ  َعْهاُا، َعاِن َحدَّ

ِيا َثَه  َقَ ا َدةُ، َعاْن أََهاٍس َعاِن الهَّ ِييِّ َص َّ  هللاُ َع َْيِا َوَس ََّم َوَعْن ُحَسْيٍن الُمَ  ِِّم، َق َل: َحادَّ يِّ َصا َّ  الهَّ

 «ِساِ تَ ُيْإِمُن أََحُدُكْم، َح َّ  ُيِحبَّ أِلَِقيِا َم  ُيِحبُّ لَِهفْ »هللاُ َع َْيِا َوَس ََّم َق َل: 

 

** ففااي الحااديث إلاا  اك ماا ل ا يماا ن واك ماا ل وو ااوب ا يماا ن يمحياا  الغياار فكماا   حااب ماا  

 يكون لدي  فمث ا لغير  ف  يم ن ررطا واك م لا ي  يث ر فكم   ريد ل  ف غير  مث ا وأكثر .

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

َثَه  أَُيو الَيَم ِن، َق َل: أَقْ  - ٗٔ ، َعاْن أَِياي َحدَّ ِْ َها ِد، َعاِن األَْعاَر
َثَه  أَُياو الزِّ ، َقا َل: َحادَّ َيَرَه  ُراَ ْيب،

ِ َصاا َّ  هللاُ َع َْيااِا َوَساا ََّم َقاا َل:  ُ َعْهااُا، أَنَّ َرُسااوَل هللاَّ َِ، تَ »ُاَرْيااَرَة َرِضااَي هللاَّ َفَوالَّااِذي َهْفِسااي ِيَيااِد

َِ َوَولَِدَِ ُيْإِمُن أََحُدُكْم َح َّ  أَُكوَن أََحبَّ إِ   «لَْيِا ِمْن َوالِِد

 

وقساما )يا هلل عاز و ال( وقولاا  ** ففي الحديث قول سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م

ص   هللا ع يا وس م والذي هفساي ييادَ أي يياد )هللا عاز و ال( وت ياإمن أحادكم ح ا  أكاون 

ل هللا صا   هللا ع ياا أحب إليا مان والادَ وولادَ . واها  و اب ولازم  آاديم محيا  سايده  رساو

 ع   الهفس والولد . وس م

 وصسة و س يم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

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

َثَه  - 9ٔ ْحَمنِ  َعْيدِ  َعنْ  َم لٍِ ، َعنْ  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ْحَمنِ  ْيادِ عَ  ْيانِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  الرَّ  ْيانِ  الارَّ

ُ  َرِضايَ  الُقاْدِريِّ  َساِ يدٍ  أَِياي َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  َصْ َصَ َ ، أَِيي ااُ  َعْهاُا، هللاَّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َقا لَ  أَهَّ

 َوَمَواِقاعَ  ِ َيا لِ ال َراَ فَ  ِيَما  َيْ َياعُ  َغَهم،  الُمْس ِمِ  َم لِ  َقْيرَ  َيُكونَ  أَنْ  ُيوِر ُ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ 

 «الِفَ نِ  ِمنَ  ِيِديِهاِ  َيِفرُّ  الَآْطِر،

 

ع ا  ما  سايآع مان أماور يفا ن يما   رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا م** ففي الحديث  هييا من 

المرء ع   مدار حي  ا . وم  هحن في اذَ األي م هرى الكثيار مهما  ، وفاي الحاديث ك ما  يفار 

راادة الفاا ن وهحاان ه  يراام  فااي زمههاا  اااذا وهاارى الكثياار ماان واااذَ الك ماا  دتلاا  ع اا  كثاارة و

المويآ ت والكثير الكثير الذي ي ف ال س ن عان ذكراا  فيا  ريها  ه اوذ يا  ويحيا  ويسا ط ه  

واحفظهاا  واحفااظ يسدهاا  وساا بر ماان أن هآااع فااي مث ماا  وارحمهاا  رحماا  واساا    ي ااد عهماا  

 المس مين من اذَ الف ن .

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

َثَه  - ٕٙ َثَه : َق تَ  إِْسَم ِعيَل، ْينُ  َوُموَس  ُيوُهَس، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ َثَه : َقا لَ  َساْ ٍد، ْيانُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ  َحادَّ

: ُساِبلَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ  الُمَسيِِّب، ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  ِرَم ٍب، اْينُ 

 «هللاَِّ  َساِييلِ  ِفاي الِ َما دُ : »َقا لَ  َما َذاَ ُثامَّ : ِقيلَ . «َوَرُسولِاِ  ِي هللَِّ  إِيَم ن، : »َفَآ لَ  أَْفَضُلَ الَ َملِ  أَيُّ 

 «َمْيُرور،  َحِّ  : »َق لَ  َم َذاَ ُثمَّ : ِقيلَ 
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عان أفضال وأحسان حاين سابل  رسول هللا صا   هللا ع ياا وسا م** ففي الحديث إ  ي  سيدي 

 األعم ل . فك ن  وايا ص   هللا ع يا وس م .

ا يم ن ي هلل ورسولا )ص   هللا ع يا وس م( ثم ي ي ذلا  ال ما د فاي ساييل هللا ثام قولاا صا   

 هللا ع يا وس م الحِّ والحِّ الميرور والذي ت يكون  زاءَ إت ال ه  وه يمم  .

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

َثَه  - ٖ٘ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ َثَه : َقا لَ  ُراَ ْيب، َها ِد، أَُياو َحادَّ ، َعانِ  الزِّ ِْ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

 ِفارَ غُ  َواْحِ َسا ًي ، إِيَم ًها  الَآاْدِر، لَْي َا َ  َيآُمْ  َمنْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  ُاَرْيَرةَ 

مَ  َم  لَاُ   «َذْهِياِ  ِمنْ  َ َآدَّ

 

** ففي الحديث إر رة وإرا دة و  ظايم لمان يآايم لي ا  الآادر أي يآايم لي  ما  ي لصاسة والادع ء 

ا والآرآن وفي قولا سايح ها : " لَا ِ  فِاً أَْنَزْلَنا     إِنَّ ٌْ ْْ ِ  لَ َ اكَ  َوَما ( 1) اْلَقا ْْ لَا    َما  أَ ٌْ ْْ ِ  لَ ( 2) اْلَقا

لَ    ٌْ ٌْ    ْْ ِ اْلقَ  لَ ل  ( 3) َشْه    أَْلفِ  ِمنْ  َخ وح   اْلَمََلئَِك    َتَنزَّ نِ  فٌَِه  َوال ُّ ْْ ِها ْ  بِاِِ الِّ  ِمانْ  َ بِّ ( 4) أَْما    ك 

ًَ  َسََل     " الآدر(5) اْلَفْج ِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِه

فمن يآيمم  مإمن ي هلل عز و ال ومصادق ً يرساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م ومح ساب أ ارَ 

  عز و ل غفر لا م   آدم من ذهيا .ع   هللا

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

َثَه  - 3ٖ َثِهي: َق لَ  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ، َحدَّ ْحَمِن، َعْيادِ  ْيانِ  ُحَمْيادِ  َعانْ  ِراَم ٍب، اْينِ  َعنِ  َم لِ ،  َعانْ  الارَّ

 ُغِفارَ  َواْحِ َسا ًي ، إِيَم ًها  َرَمَضا نَ  َق مَ  َمنْ : »َق لَ  َس َّمَ وَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي

مَ  َم  لَاُ   «َذْهِياِ  ِمنْ  َ َآدَّ

 

** ففااي الحااديث إراا رة وإراا دة يفضاال قياا م لياا لي راامر رمضاا ن الكااريم فماان ق مااا إيم هاا ً 

 واح س ي ً غفر لا م   آدم من ذهيا وغفر هللا عز و ل لا س بر ذهويا .

 يه  ي  ريه  يذل  الفضل واله م  ي  هللا ي  م ل  الم  ف مهن ع 

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

ِييِّ  َوَقْولُ  ينِ  أََحبُّ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ْمَح ُ  الَحِهيِفيَّ ُ  هللاَِّ  إِلَ  الدِّ  «السَّ

 

فاي الحاديث إرا رة إلا  أن أحاب ** ففي الحديث إرا رة إلا  ماهمِّ هللا عاز و ال وراري  ا ف

الاادين إلاا  هللا واااو الحهيفياا  الساامح  واااو ماا  كاا ن ع يااا ساايده  إيااراايم ع يااا السااسم وقولااا 

ا ك ون اوا َوَقا ل واسيح ها : " ْا او وا َنَصا َ   أَوْ  ه   ْ  ِمانَ  َكا نَ  َوَما  َحنٌِفاا  إِْباَ اِهٌ َ  ِملَّا َ  َبالْ  ق الْ  َتْهَتا

ْشِ ِكٌنَ  ِ  آََمنَّ  ق ول وا( 135) اْلم  َن  أ ْنِزلَ  َوَم  بِ ّللَّ ٌْ  َوإِْسَح قَ  َوإِْسَم ِعٌلَ  إِْبَ اِهٌ َ  إِلَى أ ْنِزلَ  َوَم  إِلَ

ْعق وبَ  ٌَ ًَ  َوَم  َواْْلَْسَب طِ  َو ًَ  َوَم  َوِعٌَسى م وَسى أ وتِ ٌُّونَ  أ وتِ بِ ِه ْ  ِمنْ  النَّ ق   َل  َ بِّ نَ  ن َفا ِّ ٌْ ْ   َبا  أََحا

ْسلِم ونَ  لَه   َوَنْحن   ِمْنه  ْ  ِْ  بِاهِ  آََمْنات  ْ  َما  بِِمْثالِ  آََمن وا َفِِنْ ( 136) م  ْوا َفَقا َْ َما  َتَولَّاْوا َوإِنْ  اْهَتا  َفِِنَّ
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ا ْ  ْكفٌَِكه     ِشااَق ق   فِااً ه  ٌَ    َفَساا
ااوَ  ّللاَّ ااِمٌع   َوه  ِ  ِصااْبَة َ ( 137) اْلَعلِااٌ    السَّ  ّللاَِّ  ِماانَ  أَْحَساان   َوَماانْ  ّللاَّ

ونَ  لَه   َوَنْحن   ِصْبَة ا   ْ  " اليآرة .(131) َع بِ

 فمذَ اآلي ت   م   لم  قد هزل هللا عز و ل ع   الرسل ع يمم مه  السسم  مي  ً .

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

َثَه  - 9ٖ سَمِ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه : َق لَ  ُمَطمٍَّر، ْينُ  السَّ ، ْينُ  ُعَمرُ  َحدَّ ا ْيانِ  َمْ انِ  َعانْ  َع ِاي، ، دٍ ُمَحمَّ  الِغَفا ِريِّ

، َسِ يدٍ  أَِيي ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  ِييِّ  َعنِ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ  الَمْآُيِريِّ  إِنَّ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ينَ  ، الاادِّ ينَ  ُيَراا دَّ  َولَاانْ  ُيْساار، ُدوا َغ ََيااُا، إِتَّ  أََحااد،  الاادِّ  ِي ْلَغااْدَوةِ  اْسااَ ِ يُهواوَ  َوأَْيِرااُروا، َوَقاا ِرُيوا، َفَساادِّ

ْوَح ِ  ْلَ  ِ  ِمنَ  َوَرْيءٍ  َوالرَّ  «الدُّ

 

** ففي الحديث إر رة إل  السم ح  واليسر في    ليم ا سسم وأها لن ير د الدين أي يؤقذ م  

ورد يا وأكثر ع   هفسا إت غ يا والمه   أن  ؤقذ أيسر األماور و   ازم ي لسام ح  وال يسايط 

 كدير . وقد   ء هصح رسوله  ص   هللا ع يا وس م ي لسداد في قولا صا   ويس  ص يب وت 

هللا ع يا وس م فسددوا وق ريوا أي وسددوا أي أقسطوا والسداد فمن ك ن ع يا دين ومن ع ياا 

دين و ب ع يا سدادَ يم  يسا طيع فكاذل  فاي إق ما  رارز هللا عاز و ال فماذَ الادعوة يا ل ين 

عن    ليم الادين وت  هحصار فاإن المارء ت يسا طيع إت مان رحام  وال يسيط أي ت  ي د كثيراً 

 ريي سيح ها ففي الحديث دعوة إل  ال يسير وال يسيط في ا ي ز مهمِّ دين ا سسم .

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

َثَه  - ٕٗ َثَه : َق لَ  َمْهُصوٍر، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ ااِل، َعْيدُ  َحدَّ زَّ ، أَْقَيَرَها : لَ َقا  الرَّ ا مِ  َعانْ  َمْ َمار،  ْيانِ  َامَّ

ٍا، : إِْساسََماُ  أََحاُدُكمْ  أَْحَسنَ  إَِذا: " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ  ُمَهيِّ

َب ٍ  َوُكالُّ  ِضاْ ٍف، ِم َبا ِ  عِ َسايْ  إِلَا  أَْمَث لَِم  ِيَ ْررِ  لَاُ  ُ ْكَ بُ  َيْ َم َُم  َحَسَه ٍ  َفُكلُّ   لَااُ  ُ ْكَ ابُ  َيْ َم َُما  َسايِّ

 " ِيِمْث َِم 

 

** ففااي الحااديث  و يااا إلاا  أهااا ت يك فاا  يآااول أن الماارء مساا م ف  سااسم در اا ت فمهااا ماان 

أحسن إسسم ً وأفضل إسسم ً ف  سسم ليس قوتً يل ف سً والف ل او ي مل األعما ل الصا لح  

كل حسه  ي م ما  المارء المسا م  ك اب و  ال لاا ي رار أمث لما  و صال إلا  سايع الطيي  ف    

م ب  ض ف ، أم  إذا ك هت وأع ذه  هللا عز و ل من ذل  أن يف ل المرء المسا م سايب  ف ك اب 

 لا يمث م  .

 فم  أروز وت أ مل وت أرحم من ريه  سيح ها و   ل  ع يه  . -

 ت يرضي  ي  ريه  .هس غفر  ريه  من كل ذهب وقطيب  وعمل 

واحفظه  واحفظ س بر المإمهين والمإمه ت فاي كال يآا ز األرض مان الوقاوز فاي الاذهوب أو 

 أي عمل ت يرضي  ي  ريه  .

-------------------------------------- 
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َثَه  - ٓ٘ ، َحاادَّ د، َثَه : َقاا لَ  ُمَساادَّ اا نَ  وأَُياا أَْقَيَرَهاا  إِْيااَراِايَم، ْياانُ  إِْسااَم ِعيلُ  َحاادَّ ، َحيَّ ْيِماايُّ  أَِيااي َعاانْ  ال َّ

ِييُّ  َك نَ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ  ُزْرَعَ ،  ِ ْيِريالُ  َفؤََ  َُ  لِ هَّ ِس، َيْوًم  َي ِرًزا َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 َوُ ااْإِمنَ  َوُرُساا ِاِ  َوِي َِآ ِبااِا، َوُكُ ِيااِا، ،َوَمسَِبَكِ اااِ  ِياا هللَِّ  ُ ااْإِمنَ  أَنْ  ا ِيَماا نُ : »َقاا لَ  ا ِيَماا ُنَ َماا : َفَآاا لَ 

َ، َ ْ ُيدَ  أَنْ : ا ِْسسَمُ : " َق لَ  ا ِْسسَُمَ َم : َق لَ . «ِي ْلَيْ ثِ  اسََة، َوُ ِآايمَ  َراْيًب ، ِيااِ  ُ ْراِر َ  َوتَ  هللاَّ  الصَّ

يَ  َك ةَ  َوُ َإدِّ َ  َ ْ ُيادَ  أَنْ : »َقا لَ  ا ِْحَسا ُنَ َما : َقا لَ ".  َرَمَضا نَ  َوَ ُصاومَ  الَمْفُروَضَ ، الزَّ ا َ  هللاَّ  َكؤَهَّ

اُ  َ َراَُ  َ ُكنْ  لَمْ  َفإِنْ  َ َراَُ، ا َعُ َ َمَ ا : َقا لَ  ،«َياَرا َ  َفإِهَّ  ِمانَ  ِياؤَْع َمَ  َعْهَما  الَمْساُبولُ  َما : " َقا لَ  السَّ

َما ،رَ  األََما ُ  َولَاَدتِ  إَِذا: أَْراَراِطَم  َعانْ  َوَساؤُْقِيُر َ  السَّ ِبِل،  ِفاي الاُيْممُ  ا ِِيالِ  ُرَعا ةُ  َ َطا َولَ  َوإَِذا يَّ

ُ  إِتَّ  َيْ  َُمُمانَّ  تَ  َقْمسٍ  ِفي الُيْهَي ِن، ِيايُّ  َ اسَ  ُثامَّ "  هللاَّ َ  إِنَّ : }َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  ِعْ امُ  ِعْهاَدَُ  هللاَّ

وَُ : »َفَآ لَ  أَْدَيرَ  ُثمَّ  اآلَيَ ،[ ٖٗ: لآم ن{ ]السَّ َع ِ   َ ا ءَ  ِ ْيِريالُ  َااَذا: »َفَآا لَ  َراْيًب ، َياَرْوا َف َمْ  «ُردُّ

 ا ِيَم نِ  ِمنَ  ُك َّاُ  َذلِ َ  َ َ لَ : هللاَِّ  َعْيدِ  أَُيو َق لَ  «ِديَهُممْ  الهَّ سَ  ُيَ  ِّمُ 

 

وسايده   يريال ع ياا الساسم  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م** ففي الحديث لآ ء يين سيده  

 -ل سيده   يريل ع يا السسم رسوله  ص   هللا ع يا وس م عن :وقد سؤ

ا يم ن : فآ ل ص   هللا ع يا وس م : أن  إمن يا هلل ومسبك اا وك ياا ولآ باا ورسا ا و اإمن  -

 ي لي ث .

ا سسم : فآ ل ص   هللا ع يا وس م : أن   يد هللا وت  رر  يا رايب ً و آايم الصاسة و اإدي  -

 و صوم رمض ن . الزك ة المفروض 

 ا حس ن : فآ ل ص   هللا ع يا وس م : أن   يد هللا كؤهت  راَ فإن لم  كن  راَ فإها يرا  . -

الس ع  : فآ ل ص   هللا ع ياا وسا م : ما  المسابول عهما  ياؤع م مان السا بل وساؤقير  عان  -

 أرراطم  )كم  ورد في الحديث الهيوي الرريف(

وقا ل سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م ااذا  يريال  ثم ذاب سيده   يريل ع يا الساسم

   ء ي  م اله س ديهمم .

ف  يم ن وا سسم وا حس ن . من أع   در  ت    ليم ا سسم وع م السا ع  أي ياوم الآي ما  

 يوم ي ث الق ال  مي  ً .

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

َثَه  - ٕ٘ اا ُء، َثَه َحاادَّ  ُهَ ااْيٍم، أَُيااو َحاادَّ ْ َماا نَ  َسااِمْ تُ : َقاا لَ  َعاا ِمٍر، َعاانْ  َزَكِريَّ : َيآُااولُ  َيِراايٍر، ْياانَ  الهُّ

، الَحسَلُ : " َيآُولُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْ تُ  ، َوالَحاَرامُ  َييِّن، َم ت،  َوَيْيَهُمَما  َيايِّن،  ُمَرايَّ

اا ِماانَ  َكِثياار،  َيْ  َُمَماا  تَ  َآاا  َفَماانِ   ِس،الهَّ َم تِ  ا َّ  ِفااي َوَقااعَ  َوَماانْ  َوِعْرِضااِا، لِِديِهاااِ  اْسااَ ْيَرأَ  الُمَراايَّ

ُيَم تِ   ِحَما  إِنَّ  أَتَ  ِحًما ، َم ِا ٍ  لُِكلِّ  َوإِنَّ  أَتَ  ُيَواِقَ ُا، أَنْ  ُيوِر ُ  الِحَم ، َحْولَ  َيْرَع  َكَرازٍ : الرُّ

 َفَساَدتْ  َوإَِذا ُك ُّاُا، الَ َسدُ  َص َحَ  َص ََحتْ  إَِذا: ُمْضَغ ً  الَ َسدِ  ِفي إِنَّ وَ  أَتَ  َمَح ِرُمُا، أَْرِضاِ  ِفي هللاَِّ 

 " الَآْ بُ  َوِايَ  أَتَ  ُك ُُّا، الَ َسدُ  َفَسدَ 
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ياؤن الحاسل ظا ار  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م** ففي الحديث  و يا  ميل مان سايده  

  ط ع   اله س أحك مم  فاس ي  مما  الكثيار ماهمم ي رفا اله س والحرام كذل  وييهمم  أمور اق

لديهاا وعرضاا أي يارء لديهاا وعرضاا مان فمن ا آ  أي ي د لمق لف  هللا عز و ل ، اس يرأ 

الوقوز فيما  ، ومان وقاع فيما  فمث اا كمثال الراعاي والراعاي حاول الحما  الاذي يحارم ع ياا 

ما  ت يحال لاا ، وأن لكال م ا   األقذ مهم  إت يا لحسل ، فيورا  ذلا  الراعاي أن يآاع ويؤقاذ

حم  وأن حم  )هللا عز و ل( مح رما أي كل م  حرم هللا عاز و ال ع ا  عيا دَ إت يا لحال 

وقول الررز الحال الفصل فيا ، وأن الآ ب او المضغ  أي الآط   الدال  ع   صس  وفسا د 

 ال سد ف لآ ب مآي س ا هس ن ل م ا وف  ا وحسن هي ا .

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

َثَه  - ٗ٘ ، أَْقَيَرَهاا : َقاا لَ  َمْساا ََمَ ، ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  َحاادَّ اادِ  َعاانْ  َسااِ يٍد، ْياانِ  َيْحَياا  َعاانْ  َم لِاا ،  ْياانِ  ُمَحمَّ

 األَْعَما لُ : » لَ َقا َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  ُعَمرَ  َعنْ  َوقَّ ٍص، ْينِ  َعْ َآَم َ  َعنْ  إِْيَراِايَم،

، ِ يَّ  َوَرُساولِِا، هللاَِّ  إِلَا  َفِمْ َرُ ااُ  َوَرُساولِاِ  هللاَِّ  إِلَا  ِاْ َرُ ااُ  َك َهاتْ  َفَمانْ  َهاَوى، َم  اْمِرئٍ  َولُِكلِّ  ِي لهِّ

ُ َم ، اْمَرأَةٍ  أَوِ  ُيِصيُيَم ، لُدْهَي  ِاْ َرُ اُ  َك َهتْ  َوَمنْ   «إِلَْياِ   َ رَ اَ  َم  إِلَ  َفِمْ َرُ اُ  َيَ َزوَّ

 

** ففي الحديث إر رة إل  أن م  يآوم يا المإمن من أعم ل  كون يم رد الهي  وأن لام يف  ما  

فإن ك ن ال مل ص لح وهوى ا هس ن ف  ا لوم يف  ا ك ب لا وإن ك ن غير ذل  لم يك ب ع يا 

  هللا عاز ، ومن ك ن ا ر ا إل  هللا عز و ل ورساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م فم ر اا إلا

و ل ورسول هللا ص   هللا ع يا وس م والم رة اها  م ه اا  ااو ا ار الها س واتي  ا د عاهمم 

 عهدم  ير كيون م  هم  هللا عها ف لم رة اع زال والي د عن م  دون هللا عز و ل .

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

َثَه  - 3٘ ، َحدَّ د، َثَه : َق لَ  ُمَسدَّ َثِهي: َقا لَ  إِْساَم ِعيَل، َعانْ   ،َيْحيَ  َحدَّ  َعانْ  َحا ِزٍم، أَِياي ْيانُ  َقاْيسُ  َحادَّ

ِ، َعْيدِ  ْينِ  َ ِريرِ  اسَِة، إَِقا مِ  َع َا  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َي َيْ اتُ : »َق لَ  هللاَّ  َوإِيَ ا ءِ  الصَّ

َك ِة،  «ُمْس ِمٍ  لُِكلِّ  َوالهُّْصحِ  الزَّ

 

رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م وااو لحديث ذكر لم  ك ن ع يا أحد صح ي  سايده  ** وفي ا

ع ا  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م  رير ين عيد هللا فآد ي يع أي ع اد وال ازم ماع سايده  

إق ماا  الصااسة وإقااراْ الزكاا ة . والهصااح لكاال مساا م والهصااح اهاا  حااال ولاايس فضاال أو مهااا 

   كل مس م أن يهصح ويو ا ويررد أق َ المس م .ل مس م ع   المس م ف لحال ع 

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

ِييُّ  َوَق لَ  ُ  ُيِردِ  َمنْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ينِ  ِفي ُيَفآِّْماُ  َقْيًرا ِياِ  هللاَّ َم  «الدِّ َ  ُّمِ  الِ ْ مُ  َوإِهَّ  ِي ل َّ

 

ن من يريد هللا عز و ل يا القيار والقيار ك ما    م ا  لكال ه ام ففي الحديث إر رة إل  أ** 

الاادهي  واآلقاارة فااإرادة هللا عااز و اال ي ياادَ القياار  كاان مف اا   لااا لكثياار ماان الااه م فااي الاادهي  
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واآلقرة ودليل إرادة هللا عز و ل ل يدَ ي لقير او أن يفآما أي ي  ما وييسر لا    ليم الادين 

ر    ليم الدين وإهم  ال  م ي ل   م أي ي حآال ذلا  ي لدراسا  وال اد في الفآا وال فسير وك ف  أمو

 وات  م د في ال  م .

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

َثَه  - 9ٙ دُ  َحدَّ َثَه : َق لَ  َيرَّ ٍر، ْينُ  ُمَحمَّ َثَه : َقا لَ  َساِ يٍد، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ َثِهي: َقا لَ  ُراْ َيُ ، َحادَّ  أَُياو َحادَّ

اا ِ ، يَّ ِياايِّ  َعاانِ  َم لِااٍ ، ْياانِ  أََهااسِ  َعاانْ  ال َّ ااُروا: »َقاا لَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ ااُروا، َوتَ  َيسِّ  ُ َ سِّ

 «ُ َهفُِّروا َوتَ  َوَيرُِّروا،

 

قولااا  صاا   هللا ع يااا وساا م** ففااي الحااديث لمحااا طيياا   مي اا  ففااي قااول ساايده  رسااول هللا 

ا وليهوا وت   سروا أي ت ُ رددوا وت َ َ رددوا وت  غ او وت  حم اوا يسروا أي سم وا ويسطو

الهااا س مااا ت يطيآوهاااا فآاااد ق اااال ا هسااا ن ضااا يف ً . ويراااروا أي يراااروا الهااا س وأفرحاااوام 

وأس دوام واهبوام وأضحكوام وت  هفروا أي ت  ص يوا و غضيوا وت  ز روا اله س فمها  

 . ص   هللا ع يا وس مم ل  و يا رسوله   وضيح ل م ل وسم ح  وطيب    ليم و 

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

َثَه  - 3ٔ َثَه : َقا لَ  ُعَفْيٍر، ْينُ  َسِ يدُ  َحدَّ  َقا لَ : َقا لَ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  ُياوُهَس، َعانْ  َوْااٍب، اْيانُ  َحادَّ

ْحَمِن، َعْيدِ  ْينُ  ُحَمْيدُ  ِييَّ  َسِمْ تُ  َيآُولُ  ًي َقِطي ُمَ  ِوَيَ ، َسِمْ تُ  الرَّ : َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ُ  ُيِردِ  َمنْ » يِن، ِفي ُيَفآِّْماُ  َقْيًرا ِياِ  هللاَّ َم  الدِّ ُ  َق ِسم،  أََه  َوإِهَّ ا ُ  َااِذَِ  َ َزالَ  َولَنْ  ُيْ ِطي، َوهللاَّ  َق ِبَما ً  األُمَّ

ِ، أَْمرِ  َع َ  ُامْ  تَ  هللاَّ  «هللاَِّ  أَْمرُ  َيؤِْ يَ  َح َّ  َق لََفُمْم، َمنْ  َيُضرُّ

 

ففي الحديث دتل  ع   أن من أراد يا هللا عز و ل القير يفآما في الادين أي ع ماا ك فا  ** 

إهما  أها  ق سام والآ سام اها  يم ها  الفا رال أو الف صال  ص   هللا ع ياا وسا م   ليم الدين وق ل 

م  أي ي قي  اذَ األم  واي أم  سيده  محماد صا   هللا يين الحال والي طل . ولن  زال اذَ األ

ع يا وس م ق بم  ع   امر هللا عز و ل وأمر هللا عز و ل او الادين ا ساسمي . ت يضارام 

من قا لفمم . فسايح ن هللا عاز و ال هارى قيا م األما  ا ساسمي  وماع ذلا  هارى الكثيار ممان 

ماار هللا عااز و اال واااو يااوم الآي ماا  ففااي يق لفوههاا  وت يضااره  مقاا لف مم وذلاا  ح اا  يااؤ ي أ

الحديث إع  ز لح ل أم  ا سسم وح ل من يق لفوهه  ف لكل مو ود إل  قي م الس ع  . أي يوم 

 الآي م  .

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

َثَه  - 3ٖ ، َحدَّ َثَه : َق لَ  الُحَمْيِديُّ َثِهي: َق لَ  ُسْفَي ُن، َحدَّ  َما  َغْيارِ  َع َا  َق لِاٍد، أَِياي ْيانُ  يلُ إِْساَم عِ  َحدَّ

َثَه َُ  ، َحدَّ ْاِريُّ  َقا لَ : َقا لَ  َمْساُ ودٍ  ْيانَ  هللاَِّ  َعْيادَ  َساِمْ تُ : َق لَ  َح ِزٍم، أَِيي ْينَ  َقْيسَ  َسِمْ تُ : َق لَ  الزُّ

ِييُّ  ُ  آَ  َُ  َرُ ل، : اْثَهَ ْينِ  ِفي إِتَّ  َحَسدَ  تَ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  ِفاي َا ََكِ ااِ  َع َا  َفُسا ِّطَ  َم ًت  هللاَّ

، ُ  آَ  َُ  َوَرُ ل،  الَحالِّ  " َوُيَ  ُِّمَم  ِيَم  َيْآِضي َفُموَ  الِحْكَم َ  هللاَّ
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** وفي الحديث  هييا إل  أها ت حسد إت في اثه ين أت وام  الر ل الاذي أه ام هللا عاز و ال 

لحال والحال او مه فذَ ومص رفا الررعي  ال ي أمر هللا عاز ع يا ي لم ل فؤا كا أي أهفآا في ا

الصا بب الارا ح و ل يم  ، ور ل آقر آ  َ أي أه ام هللا عاز و ال ع ياا ي لحكما  أي الآاول 

ال  قال ، فمااو يما  يآضااي أو يحكاام يما  يااين الهاا س وي  مما  لغياارَ ح اا  ت  كاون حكااراً ع يااا 

 ويهفع يم  غيرَ .

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

َثَه  - 3٘ َثَه : َقا لَ  َمْ َماٍر، أَُياو َحادَّ َثَه : َقا لَ  الاَواِرِث، َعْيادُ  َحاادَّ ، َحادَّ  اْياانِ  َعانِ  ِعْكِرَماَ ، َعانْ  َق لِااد،

ِهي: َق لَ  َعيَّ سٍ   «الِكَ  بَ  َع ِّْماُ  ال َُّممَّ : »َوَق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َضمَّ

 

 رسول هللا ص   هللا ع يا وسا مففي اذا الحديث وقد ذكرَ اين عي س وق ل ضمهي سيدي ** 

تيان عيا س وقا ل  رسول هللا ص   هللا ع يا وسا مواذا يدل ع   عطف وحه ن وحب سيدي 

داعي ً )هللا عز و ل( )ال مم ع ما الك  ب( وقد روي أها ي ادا  لام يهسا   ص   هللا ع يا وس م

 ي الآرآن أو األح ديث الهيوي  الرريف  .اين عي س أي قول ف

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

َثَه  - 39 دُ  َحدَّ َثَه : َقا لَ  الَ اسَِء، ْينُ  ُمَحمَّ ا دُ  َحادَّ ِ، َعْيادِ  ْيانِ  ُيَرْيادِ  َعانْ  أَُسا َمَ ، ْيانُ  َحمَّ  أَِياي َعانْ  هللاَّ

ِييِّ  َعنِ  ُموَس ، أَِيي َعنْ  ُيْرَدَة، ُ  َيَ َثِهي َم  َمَثلُ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ   َّ صَ  الهَّ  الُماَدى ِمانَ  ِيااِ  هللاَّ

، ِمْهَم  َفَك نَ  أَْرًض ، أََص بَ  الَكِثيرِ  الَغْيثِ  َكَمَثلِ  َوالِ ْ ِم،  َوالُ ْرابَ  الَكاأَلَ  َفؤَْهَيَ تِ  الَم َء، َقِي َتِ  َهِآيَّ ،

ُ  َفَهَفاعَ  الَما َء، أَْمَساَكتِ  ُب،أََ ا دِ  ِمْهَما  َوَك َهاتْ  الَكِثيَر، ا َس، ِيَما  هللاَّ  َوَزَرُعاوا، َوَساَآْوا َفَراِرُيوا الهَّ

َم  أُْقَرى، َط ِبَف ً  ِمْهَم  َوأََص َيتْ   َفآُااَ  َمانْ  َمَثالُ  َفاَذلِ َ  َكاأَلً، ُ ْهِياتُ  َوتَ  َما ءً  ُ ْمِس ُ  تَ  ِقيَ  ن،  ِايَ  إِهَّ

ِ، ِدينِ  ِفي ُ  َيَ َثِهي َم  َوَهَفَ اُ  هللاَّ  ُااَدى َيْآَيالْ  َولَامْ  َرْأًسا ، ِيَذلِ َ  َيْرَفعْ  لَمْ  َمنْ  َوَمَثلُ  َوَع ََّم، َفَ  ِمَ  ِياِ  هللاَّ

 َيْ  ُاوَُ  َقا ز،  الَما َء، َقيَّ َاتِ  َط ِبَفا ،  ِمْهَم  َوَك نَ : إِْسَح الُ  َق لَ : هللاَِّ  َعْيدِ  أَُيو َق لَ  «ِياِ  أُْرِسْ تُ  الَِّذي هللاَِّ 

ْفَصفُ  ،الَم ءُ   األَْرِض  ِمنَ  الُمْسَ ِوي َوالصَّ

 

أن ماا  ي ثااا عااز و اال يااا ماان  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م** ففااي الحااديث قااول ساايده  

المدى وال  ام مث اا كمثال الغياث الكثيار أي المطار الغزيار أصا ب ياا أرضا ً فكا ن مهما  هآيا  

دب أمسااكت الماا ء فهفااع هللا يماا  قي اات الماا ء فؤهي اات الكااأل وال رااب الكثياار . وك هاات مهماا  أ اا 

اله س فرريوا وسآوا وزرعوا ، واألرض اه   رييا ع   صف ت وأحوال اله س وال يا د فمام 

ك ألرض مهمم الهآي هآي الآ ب والسريرة الذي يمأل ق يا هور ا يم ن و رى فاي و اا حاسوة 

مآصود اه  أمساكت ا سسم و سمع مها أطيب الك م ت ، ومهمم ط بف  ال ي أمكت الم ء أي ال

أي ك يت ودوهت وسا  ت وحفظات الما ء أي   ا ليم وأحكا م ورارابع وفآاا ا ساسم فهفاع هللا 

يمم ع   حسن صهي مم ومهمم ط بف  أقرى أع ذه  هللا عز و ل مهم  وام ال ي ت  مس  ما ء 

 ام ، فمثل ذل  من فآما وع ما هللا عز و ل فاي الادين ، فهفاع وُهفاع وَع ام وعُ وت  هيت كأل ، 
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ومثل من لام يرفاع لاذل  رأسا  أي لام يارى ولام ي ياع ادايا  هللا عاز و ال ورساولا صا   هللا 

 ع يا وس م .

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

َثَه  - 99 ِ، َعْيادِ  ْينُ  الَ ِزيزِ  َعْيدُ  َحدَّ َثِهي: َقا لَ  هللاَّ  نْ َعا َعْماٍرو، أَِياي ْيانِ  َعْماِرو َعانْ  ُسا َْيَم ُن، َحادَّ

، َساِ يدٍ  أَِياي ْينِ  َسِ يدِ  ااُ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  الَمْآُياِريِّ ا سِ  أَْساَ دُ  َمانْ  هللاَِّ  َرُساولَ  َيا  ِقيالَ : َقا لَ  أَهَّ  الهَّ

 تَ  أَنْ  ُاَرْياَرةَ  أََيا  َيا  َظَهْهاتُ  لََآادْ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َق لَ  الِآَي َمِ َ َيْومَ  ِيَرَف َعِ  َ 

لُ  أََحااد،  الَحااِديثِ  َاااَذا َعاانْ  َيْسااؤَلُِهي اا سِ  أَْسااَ دُ  الَحااِديثِ  َع َاا  ِحْرِصاا َ  ِماانْ  َرأَْيااتُ  لَِماا  ِمْهاا َ  أَوَّ  الهَّ

ُ، إِتَّ  إِلَاَ  تَ  َق لَ  َمنْ  الِآَي َمِ ، َيْومَ  ِيَرَف َعِ ي  «َهْفِساِ  أَوْ  َقْ ِيِا، ِمنْ  َق لًِص  هللاَّ

 

 يا وإرر د من سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م إلا  أن مان أسا د ** ففي الحديث  و

ام مان قا لوا )ت إلاا إت هللا(  رسول هللا ص   هللا ع يا وس ماله س يوم الآي م  يرف ع ا سيده  

ق لصاا  ماان ق يااا أو هفسااا أي هلل عااز و اال دون رياا ء أو يهيغااي أي مهف اا  ماان وراء قولماا  

  ع والذي ي  م القف ي  وقف ي  الآ وب او )هللا عز و ل( .ق لص  )هلل عز و ل( والمط

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

َثَه  - ٖٙٔ َثَه : َق لَ  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  ُهَ اْيمٍ  َعنْ  ِاسٍَل، أَِيي ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  َق لٍِد، َعنْ  ال َّْيُث، َحدَّ

اؤَ، الَمْساِ ِد، َظْمارِ  َع َا  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َماعَ  َرِقياتُ : َقا لَ  الُمْ ِمِر، ِيايَّ  َساِمْ تُ  إِهِّاي: َفَآا لَ  َفَ َوضَّ  الهَّ

ِ اي إِنَّ » َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ا الِآَي َما ِ  َياْومَ  ُياْدَعْونَ  أُمَّ  الُوُضاوِء، آَثا رِ  ِمانْ  ُمَح َّ ِاينَ  ُغاّرً

َ اُ  يلَ ُيطِ  أَنْ  ِمْهُكمْ  اْسَ َط زَ  َفَمنِ   «َفْ َيْفَ لْ  ُغرَّ

 

 رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م** ففي الحديث الهيوي الراريف  و ياا وإررا د مان حيييها  

إل  ال حييب في فضل الوضوء الذي او أحد أرك ن الصاسة ، فؤصاح ب ذلا  الفضال ياؤ ون 

ياز وذلا  ك لييا ض اله صاع المميوم الآي م  ع   رإوس األرم د غراً مح  اين أي هواصايمم 

وي ميزون يم   رسول هللا ص   هللا ع يا وس ممن أثر الوضوء ، فمذَ من عسم ت أم  سيده  

 يوم الآي م  .

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

َثَه  - 9ٙٔ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  َطْ َحاَ ، أَِياي ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْينِ  إِْسَح الَ  َعنْ  َم لِ ،

ااُ  َم لِا ٍ  ْيانِ  أََهسِ  َعنْ   الَ ْصاِر، َصاسَةُ  َوَح َهاتْ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َرأَْياتُ : َقا لَ  أَهَّ

 َفَوَضاعَ  ٍء،ِيَوُضاو َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َفاؤُِ يَ  َيِ اُدوَُ، َف َامْ  الَوُضاوءَ  الهَّ سُ  َف ْلَ َمسَ 

اا سَ  َوأََماارَ  َيااَدَُ، ا َِهاا ءِ  َذلِاا َ  ِفااي َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  ااُبوا أَنْ  الهَّ : َقاا لَ  ِمْهاااُ  َيَ َوضَّ

ُبوا َح َّ  أََص ِيِ اِ  َ ْحتِ  ِمنْ  َيْهُيعُ  الَم ءَ  َفَرأَْيتُ »  «آِقِرِامْ  ِعْهدِ  ِمنْ  َ َوضَّ
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م  فيا وكثر ع ياا يركا  ومكرما  وإع ا ز ومحيا  كال مان عهاد هللا عاز ** فذل  الحديث فيا 

، ف لماا ء يزيااد ويفاايض ويهيااع ماان رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م و اال لساايده  وراافي ه  

 .رسول هللا ص   هللا ع يا وس م األص يع الهيوي  الرريف  أص يع سيد الق ال سيده  

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

َثَه  - ٖٖ٘ اادُ  َحاادَّ ، ُاااوَ  ِسااَه نٍ  ْياانُ  ُمَحمَّ َثَه : َقاا لَ  الَ ااَوِقيُّ َثِهي  : َقاا لَ  ُاَرااْيم،، َحاادَّ  ْياانُ  َسااِ يدُ  َوَحاادَّ

، أَْقَيَرَه : َق لَ  ُاَرْيم،، أَْقَيَرَه : َق لَ  الهَّْضِر، َثَه : َق لَ  َسيَّ ر، : َقا لَ  الَفِآياُر، ُصاَمْيبٍ  اْيانُ  ُاوَ  َيِزيدُ  َحدَّ

ِ، َعْيدِ  ْينُ  َ  ِيرُ  َرَه أَْقيَ  ِييَّ  أَنَّ  هللاَّ  أََحاد،  ُيْ َطُمانَّ  لَامْ  َقْمًس  أُْعِطيتُ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ْعبِ  ُهِصْرتُ : َقْي ِي َما  َوَطُماوًرا، َمْساِ ًدا األَْرضُ  لِاي َوُ ِ  َاتْ  َراْمٍر، َمِسيَرةَ  ِي لرُّ  ِمانْ  َرُ الٍ  َفؤَيُّ

اسَةُ  أَْدَرَكْ اُ  ِ يأُمَّ  اَف َعَ ، َوأُْعِطياتُ  َقْي ِاي، أِلََحادٍ  َ ِحالَّ  َولَامْ  الَمَغا ِهمُ  لِاي َوأُِح َّاتْ  َفْ ُيَصالِّ، الصَّ  الرَّ

ِييُّ  َوَك نَ   " َع مَّ ً  الهَّ سِ  إِلَ  َوُيِ ْثتُ  َق صَّ ً  َقْوِماِ  إِلَ  ُيْيَ ثُ  الهَّ

 

مان رب ال ا لمين هزلات . وفضال يما  رساوله  ** فإن في الحاديث كراما ت وعطيا ت وماهح 

الكريم ص   هللا ع يا وس م . فؤعط  رسوله  صا   هللا ع ياا وسا م وأياد يهصارة الرعاب أي 

مم ي  الق ال و رريفمم لسيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م وذل  ل  و قدرَ ومك ه ا صا   

رض ف   ات األرض ك ما  مسا داً ، هللا ع يا وس م فمذَ األول  ، أم  الث هيا  فماي طما رة األ

)راف ع ي رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م أم  الث لث  فمي الغه بم والراي   الراف ع  وقاد قا ل 

أرسال إلا  الق اال ع ما  دون اسا ثه ء  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا مألم ي( ف لق مس  أهاا 

ل حظا ت ما  مان مق اوال واذا ا ع  ز في ذل  الحديث الهيوي الرريف أهها  اآلن وفاي ااذَ ا

ع   و ا األرض إت وي  م من او رسول هللا ص   هللا ع يا وسا م فماع اه را ر ال كهولو يا  

الحديث  ك ألقم ر الصه عي  ال ي س امت في هآل األحداث عير ريك ت اته رهات ، فاس  و اد 

 رراد مهطآ  ع   و ا األرض إت وفيم  ريك  اته رهت وما  ياا مان مواقاع إساسمي   حاث و

 .رسول هللا ص   هللا ع يا وس م و و ا إل     ليم ا سسم وصف ت وأقسال وق ال سيده  

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

َثَه  - 9ٖٗ َثَه : َق لَ  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  ْيانِ  أََهاسِ  َعانْ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  ُياوُهَس، َعانْ  ال َّْياُث، َحدَّ

ثُ  َذر،  أَُياو َكا نَ : لَ َقا  َم لٍِ ، َْ : " َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ  ُيَحادِّ  َساْآفِ  َعانْ  فُاِر

َ ، َوأََه  َيْيِ ي َْ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ِ ْيِريلُ  َفَهَزلَ  ِيَمكَّ  ُثامَّ  َزْماَزَم، ِيَما ءِ  َغَسا َاُ  ُثامَّ  َصْدِري، َفَفَر

 ِيَياِدي، أََقاذَ  ُثامَّ  أَْطَيَآاُا، ُثامَّ  َصاْدِري، ِفاي َفؤَْفَرَغااُ  َوإِيَم ًها ، ِحْكَما ً  ُمْمَ  ِااٍ  َذَابٍ  ِمنْ  ِيَطْستٍ  َ  ءَ 

 َْ َم ءِ  إِلَ  ِيي َفَ َر ْهَي ، السَّ اَم ءِ  إِلَ  ِ ْبتُ  َف َمَّ  الدُّ ْهَي ، السَّ اَم ءِ  لَِقا ِزنِ : ِ ْيِريالُ  َقا لَ  الادُّ  اْفاَ ْح، السَّ

َ َمَ ا َ  َاالْ : َقا لَ  ِ ْيِرياُل، َااَذا َقا لَ  َااَذاَ َمانْ :  لَ قَ  اد،  َمِ اي َهَ امْ : َقا لَ  أََحاد،  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  ُمَحمَّ

َم ءَ  َع َْوَه  َفَ حَ  َف َمَّ  َهَ ْم،: َق لَ  إِلَْيِاَ أُْرِسلَ : َفَآ لَ  َوَس ََّم، ْهَي ، السَّ  ِهااِ َيِمي َع َا  َق ِعاد،  َرُ ال،  َفاإَِذا الادُّ

: َفَآا لَ  َيَكا ، َيَسا ِرَِ  ِقَيالَ  َهَظارَ  َوإَِذا َضاِحَ ، َيِميِهااِ  ِقَيالَ  َهَظارَ  إَِذا أَْساِوَدة،، َيَسا ِرَِ  َوَع َ  أَْسِوَدة،،

ِييِّ  َمْرَحًي   ِوَدةُ األَْسا َوَااِذَِ  آَدُم، َااَذا: َقا لَ  َااَذاَ َمانْ : لِِ ْيِريالَ  قُْ اتُ  الصَّ لِِح، َواِتْينِ  الصَّ لِحِ  ِي لهَّ

اِ ، أَْاالُ  ِماْهُممْ  الَيِماينِ  َفؤَْاالُ  َيِهياِا، َهَسامُ  َوِرَم لِاِ  َيِميِهاِ  َعنْ   أَْاالُ  ِراَم لِاِ  َعانْ  الَِّ اي َواألَْساِوَدةُ  الَ هَّ
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اا ِر، اا  َيَكاا  ِرااَم لِاِ  ِقَياالَ  َهَظاارَ  َوإَِذا َضااِحَ ، َيِميِهاااِ  َعاانْ  َهَظاارَ  َفااإَِذا الهَّ َْ  َح َّ اا إِلَاا  ِيااي َعااَر  َم ءِ السَّ

لُ  َقا لَ  َما  ِمْثلَ  َق ِزِهَم  لَاُ  َفَآ لَ  اْفَ ْح،: لَِق ِزِهَم  َفَآ لَ  الثَّ ِهَيِ ، ااُ  َفاَذَكرَ : أََهاس،  َقا لَ  - َفَفاَ َح،: األَوَّ  أَهَّ

َمَواتِ  ِفي َوَ دَ   ُيْثِياتْ  َولَامْ  َع َاْيِمْم، هللاَِّ  َصا ََواتُ  َوإِْيَراِايمَ  َوِعيَس ، َوُموَس ، َوإِْدِريَس، آَدَم، السَّ

اُ  َغْيرَ  َمَه ِزلُُممْ  َكْيفَ  اُ  َذَكرَ  أَهَّ َم ءِ  ِفي آَدمَ  َوَ دَ  أَهَّ ْهَي  السَّ اَم ءِ  ِفاي َوإِْياَراِايمَ  الدُّ  َقا لَ  السَّ ِدَساِ ، السَّ

ِييِّ  ِ ْيِريلُ  َمرَّ  َف َمَّ  - أََهس،  ِييِّ  ْرَحًي مَ : َق لَ  ِيإِْدِريسَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ِي لهَّ ا لِحِ  ِيا لهَّ  َواألَخِ  الصَّ

ِييِّ  َمْرَحًيا : َفَآا لَ  ِيُموَسا  َماَرْرتُ  ُثامَّ  إِْدِرياُس، َااَذا: َقا لَ  َااَذاَ َمانْ  َفآُْ تُ  الصَّ لِِح، ا لِحِ  ِيا لهَّ  الصَّ

اا لِِح، َواألَخِ   ِياا ألَخِ  َمْرَحًياا : لَ َفَآاا  ِيِ يَساا  َمااَرْرتُ  ُثاامَّ  ُموَساا ، َاااَذا: َقاا لَ  َاااَذاَ َماانْ : قُْ ااتُ  الصَّ

ِييِّ  الصَّ لِحِ   َمْرَحًيا : َفَآا لَ  ِياإِْيَراِايَم، َماَرْرتُ  ُثامَّ  ِعيَسا ، َااَذا: َق لَ  َاَذاَ َمنْ : قُْ تُ  الصَّ لِِح، َوالهَّ

ِييِّ   َقا لَ  ،" َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  إِْيَراِايمُ  َاَذا: َق لَ  َاَذاَ َمنْ : قُْ تُ  الصَّ لِِح، َواِتْينِ  الصَّ لِحِ  ِي لهَّ

، َحيَّ َ  َوأََي  َعيَّ ٍس، اْينَ  أَنَّ  َحْزٍم، اْينُ  َفؤَْقَيَرِهي: ِرَم بٍ  اْينُ  ِيايُّ  َقا لَ : َيآُاوتَنِ  َك َها  األَْهَصا ِريَّ  الهَّ

َْ  ُثمَّ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ   َقا لَ  ،«األَْقاسَمِ  ِريفَ َصا ِفيااِ  أَْساَمعُ  لُِمْسَ َوى َظَمْرتُ  َح َّ  ِيي ُعِر

ِييُّ  َق لَ : َم لِ ٍ  ْينُ  َوأََهسُ  َحْزٍم، اْينُ  ُ  َفَفَرضَ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ِ اي َع َا  َوَ لَّ  َعزَّ  هللاَّ  أُمَّ

ُ  َفَرضَ  َم : َفَآ لَ  ُموَس ، َع َ  َمَرْرتُ  َح َّ  ِيَذلَِ ، َفَرَ ْ تُ  َصسًَة، َقْمِسينَ  ِ اَ َ َع َا  لَ َ  هللاَّ  أُمَّ

ااَ ، إِلَاا  َفاا ْرِ عْ : َقاا لَ  َصااسًَة، َقْمِسااينَ  َفااَرضَ : قُْ ااتُ  َ اا َ  َفااإِنَّ  َريِّ  َفَراَ ْ ااُت، َذلِااَ ، ُ ِطيااالُ  تَ  أُمَّ

اَ ، َراِ اعْ : َفَآا لَ  َراْطَرَا ، َوَضعَ : قُْ تُ  ُموَس ، إِلَ  َفَرَ ْ تُ  َرْطَرَا ، َفَوَضعَ  َ ا َ  َفاإِنَّ  َريَّ  تَ  أُمَّ

اَ ، إِلَا  اْرِ اعْ : َفَآا لَ  إِلَْياِا، َفَرَ ْ اتُ  َراْطَرَا ، َفَوَضعَ  َفَراَ ْ تُ  ُ ِطياُل، َ ا َ  َفاإِنَّ  َريِّ  ُ ِطياالُ  تَ  أُمَّ

، ِايَ : َفَآ لَ  َفَراَ ْ ُ ُا، َذلَِ ، لُ  تَ  َقْمُساوَن، َوِاايَ  َقْمس، ، الَآاْولُ  ُيَيادَّ  ُموَسا ، إِلَا  َفَرَ ْ اتُ  لَاَديَّ

ااَ ، َراِ ااعْ : َفَآاا لَ  ااي، ِماانْ  اْسااَ ْحَيْيتُ : َفآُْ ااتُ  َريَّ اا  ِيااي، اْهَط َااالَ  ُثاامَّ  َريِّ  ِسااْدَرةِ  إِلَاا  ِيااي اْهَ َماا  َح َّ

َ ، أُْدِقْ تُ  ُثمَّ  ِاَيَ َم  أَْدِري تَ  أَْلَوان،  َوَغِرَيَم  الُمْهَ َم ،  ُ َراُيَما  َوإَِذا ال ُّْإلُاإِ  َحَي ِيالُ  ِفيَم  َفإَِذا الَ هَّ

 " ِمْس ُ ال

 

، فآاد هازل رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م ** فإن الحديث  ذكرة وذكر لم  حدث مع سايده  

 رسول هللا ص   هللا ع يا وس مع يا سيده   يريل ع يا السسم واو يمك  وأفرْ صدر سيده  

وغساال الصاادر الهيااوي الرااريف ي لماا ء المياا ر  ماا ء زماازم ، ثاام أفاار  ماا  م ااا فااي الوعاا ء 

الهيااوي الرااريف صاادر الااذي اماا أل يهااور ا يماا ن ويياا ن الحكماا  وأفاار  فااي الصاادر  الااذايي

رسوله  ص   هللا ع ياا وسا م ، وي اد ذلا  صا د سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م إلا  

الساام ء الاادهي  وار آاا  فااي السااموات ال  اا  وق ياال ماا  ماان فيماا  ماان أهيياا ء ومرساا ين صااسة 

  ومن ي ده  ع يمم  مي  ً إل  أن وصل إل  السام ء السا ي   وإلا  و س يم ً ع يمم مه  ومن قي ه

سدرة المه م  إل  رب الكون وم ل  الم   )هللا ت إلا إت او( . فسيح ن هللا عاز و ال ال  اي 

ففي الحاديث الهياوي الراريف أن رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م مان أهاا قاد  الآدير ال  يم .

قيل أي مق وال ق آا )هللا عز و ل( فآد وصل سيده  رساول وصل إل  قدر لم يصل إليا من 

هللا ص   هللا ع يا وس م قدر لم يي غا أحد من قيل ذل  المس وى او سدرة المه م  الذي مهما  

وإليم  يه مي الق ال فس ق ال ي دا  فمهم  وإليم  المه م  يإذن هللا عاز و ال فاذل  الآادر هساب 
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ولم يهسب إل  أي ً من الق ال فصاسة و سا يم ً ع يا   وس م رسول هللا ص   هللا ع ياإل  سيده  

. ففاي الحاديث الهياوي الراريف إرا رة وإرا دة رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م ي  حييياي يا  

و ذكرة يفارض الصاسة ع ا  أما  الحيياب صا   هللا ع ياا وسا م وأهما  ك هات فاي أول األمار 

ي اد أن مار ع ا  سايده  موسا   ا وسا مرسول هللا ص   هللا ع يقمسين صسة فر  ت سيده  

ع يا السسم وقفضت ع   أم  الحييب ص   هللا ع ياا وسا م إلا  قماس صا وات فاي ال مال 

وقمسااون فااي األ اار ولكاان يريااد ساايده  موساا  ع يااا السااسم أن  قفااف أكثاار ماان ذلاا  ولكاان 

 ادا  اسا ح  أن يساؤل هللا عاز و ال أكثار مان ذلا  وي رسول هللا ص   هللا ع يا وسا مسيده  

دقل سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ال ه  ورأى م  فيم  من ه م وه ايم الادهي  واآلقارة 

 وإذا فيم  حي بل ال إلإ .  رايم  مس  فمذَ ي ض من أوص ف ال ه  .

 ف ل مم ارزقه  وأ ره  وأ زه  يم  والمإمهون والمإمه ت  مي  ً ي  رب ال  لمين

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

َثَه  - ٘ٗٗ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َه ِد، أَِيي َعنْ  َم لِ ، ، َعانِ  الزِّ ِْ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

 ِفاي امَ دَ  َما  أََحاِدُكمْ  َع َا  ُ َصا ِّي الَمسَِبَكا ُ : " َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : ُاَرْيَرةَ 

 َُ  " اْرَحْماُ  ال َُّممَّ  لَُا، اْغِفرْ  ال َُّممَّ : َ آُولُ  ُيْحِدْث، لَمْ  َم  ِفيِا، َص َّ  الَِّذي ُمَصسَّ

 

** فااإن فااي ذلاا  الحااديث إراا رة إلاا  قااول رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م أي أن المسبكاا  

عوا المسبكاا  لااا  صاا ي ع اا  الآاا بم والآ عااد فااي مكاا ن موضااع مصااسَ الااذي صاا   فيااا و ااد

ياا لمغفرة والرحمااا  فماا  أ مااال وت أطيااب مااان أن  اادعوا المسبكااا   هساا ن ويكاااون الااادع ء 

 ي لمغفرة والرحم  .

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

َثَه  - ٙٙٗ دُ  َحدَّ َثَه : َق لَ  ِسَه ٍن، ْينُ  ُمَحمَّ ، َحدَّ َثَه : َق لَ  فُ َْيح، ْضاِر، أَُيو َحدَّ  ُحَهاْيٍن، ْيانِ  ُعَيْيادِ  نْ َعا الهَّ

، َساِ يدٍ  أَِياي َعانْ  َساِ يٍد، ْينِ  ُيْسرِ  َعنْ  ِيايُّ  َقَطابَ : َقا لَ  الُقاْدِريِّ : َفَآا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

َ  إِنَّ » اارَ  هللاَّ ْهَي  َيااْينَ  َعْيااًدا َقيَّ يالُ  َيْكاارٍ  أَُيااو َيَكاا فَ  ،«هللاَِّ  ِعْهاادَ  َماا  َف ْقَ اا رَ  ِعْهااَدَُ  َماا  َوَيااْينَ  الاادُّ اادِّ  الصِّ

ُ  َرِضيَ  ْيَخَ َاَذا ُيْيِكي َم  َهْفِسي ِفي َفآُْ تُ  َعْهُا، هللاَّ ُ  َيُكنِ  إِنْ  الرَّ ْهَي  َيْينَ  َعْيًدا َقيَّرَ  هللاَّ  َما  َوَياْينَ  الدُّ

ِ، ِعْهادَ  َما  َف ْقَ ا رَ  ِعْهاَدَُ،  َيْكاارٍ  أَُياو َوَكا نَ  الَ ْياَد، ُااوَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َفَكا نَ  هللاَّ

 ُكْهاتُ  َولَاوْ  َيْكاٍر، أَُياو َوَم لِااِ  ُصاْحَيِ اِ  ِفاي َع َايَّ  الهَّ سِ  أََمنَّ  إِنَّ  َ ْيِ ، تَ  َيْكرٍ  أََي  َي : »َق لَ  أَْع ََمَه ،

ِقًذا ِ اي ِمنْ  َق ِيًس  ُم َّ َقاْذتُ  أُمَّ ةُ أُُقا َولَِكانْ  َيْكاٍر، أََيا  تَ َّ ُ اُا، ا ِْساسَمِ  وَّ  الَمْساِ دِ  ِفاي َيْيَآاَينَّ  تَ  َوَمَودَّ

، إِتَّ  َي ب،   «َيْكرٍ  أَِيي َي بُ  إِتَّ  ُسدَّ

 

رساول ** ففي ذل  الحديث واو عن أيي س يد القدري واو يروي م  حدث وم  ق لا سايده  

رساول از سايده  عهد قطي ا ي لمس د الهياوي الراريف وذلا  قيال ود هللا ص   هللا ع يا وس م

 رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا مفإن هللا عز و ل لمك ه  وقدر سيده   هللا ص   هللا ع يا وس م

رساول فآد قيرَ سيح ها و   ل  يين أمرين وام  الدهي  وم  عهد هللا عز و ل ، ف ق  ر سيده  
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صا   هللا ع ياا رساول هللا ما  عهاد هللا عاز و ال ، فإهاا ياذل  يكاون  هللا ص   هللا ع يا وس م

و ب ع يه  أن هضيف لصف  ا وأقسقا وم  ميز يا ص   هللا ع يا وس م عن غيارَ مان  وس م

الرسل واألهيي ء أها المقير ألها قير يين الدهي  وم  عهد هللا عز و ل ف ق  ر ما  عهاد هللا عاز 

ر و اال فكاا ن يااذل  المفضاال ألهااا فضاال ماا  عهااد هللا عااز و اال فصاا   هللا ع يااا وساا م المقياا

 المفضل .

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

َثَه  - 8ٔٗ دُ  َحدَّ َثَه : َق لَ  َيْحَي ، ْينُ  َقسَّ  َعانْ  ُيْرَدَة، أَِيي ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  ُيْرَدةَ  أَِيي َعنْ  ُسْفَي ُن، َحدَّ

،َِ ِييِّ  َعنِ  ُموَس ، أَِيي َعنْ  َ دِّ  َيُرادُّ  َك ْلُيْهَيا نِ  لِْ ُمْإِمنِ  الُمْإِمنَ  إِنَّ : »َق لَ  مَ َوَس َّ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 أََص ِيَ اُ  َوَريَّ َ  «َيْ ًض  َيْ ُضاُ 

 

** فإن في ذل  الحديث الهيوي الرريف  و يا وإررا د لك فا  الماإمهين فاإن الماإمن ل ماإمن 

ون ي ضامم ي ضا ً ك ليهي ن واس  مل الك ف ل  رييا فرايا الكيا ن والم  ماع ا يما هي والمإمها

ك ليه ي  ف لمإمهون ك ليه ة وال يها  ااي الآطاع ال اي يآاوم ع يما  اليهيا ن ويدوهاا ت يكاون يهيا ن 

وال م ل في ال رييا أن رسول هللا ص   هللا ع يا وس م صور ورايا الكيا ن ا يما هي ي ليهيا ن 

إلا  ات حا د  وأف ض في ال م ل في قولا ص   هللا ع يا وس م يرد ي ضا ي ضا ً وذلا  دعاوة

والوحدة ثم ري  يين األص يع الهيوي  الط ارة الرريف  فم  أ مل وت أروز وت أي غ مان ذلا  

 ال رييا الهيوي الرريف .

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

َثَه  - ٕٗ٘ دُ  َحدَّ ا ، ْينُ  ُمَحمَّ َثَه : َقا لَ  الُمَثهَّ َثَه : َقا لَ  َيْحَيا ، َحادَّ َثَه : َقا لَ   ِعيُل،إِْسامَ  َحادَّ ، َحادَّ  َقاْيس،

ِ، َعْياادِ  ْياانِ  َ ِرياارِ  َعاانْ  ااسَِة، إَِقاا مِ  َع َاا  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  َي َيْ ااتُ : »َقاا لَ  هللاَّ  الصَّ

َك ِة، َوإِيَ  ءِ   «ُمْس ِمٍ  لُِكلِّ  َوالهُّْصحِ  الزَّ

 

عياد هللا رضاي هللا عهاا وأرضا َ أهاا يا يع  ** ففي ذل  الحديث المؤثور عن سيده   ريار يان

ع ا  إق ما  الصاسة فيادوهم  ت يك مال إساسم أو إيما ن  رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا مسيده  

المس م أو المإمن ، وإي  ء الزك ة ف لزك ة أحد أرك ن ا سسم والهصح لكال مسا م وذلا  ا يا ز 

هللا ص   هللا ع يا وسا م : الادين الهصايح  الهيوي والسه  الهيوي  الرريف  )ق ل رسول  ل مهمِّ

قيل لمن ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م قيل لكل مس م( ففي ذلا  الحاديث دعاوة فاي إلازام 

 ي لهصح والهصيح  لكل مس م .

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

َثَه  - 8ٕ٘ َثِهي: َق لَ  َحْمَزَة، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ ، َحا ِزٍم، أَِياي اْيانُ  َحدَّ َراَوْرِديُّ  َيْ ِهاي َيِزيادَ  َعانْ  َوالادَّ

اادِ  َعاانْ  الَماا ِد، ْياانِ  هللاَِّ  َعْياادِ  اْياانِ  ْحَمِن، َعْياادِ  ْياانِ  َساا ََم َ  أَِيااي َعاانْ  إِْيااَراِايَم، ْياانِ  ُمَحمَّ  أَِيااي َعاانْ  الاارَّ

ااُ  ُاَرْياَرَة،  أََحااِدُكمْ  ِيَيا بِ  َهَمااًرا أَنَّ  لَاوْ  أََرأَْيااُ مْ : " َيآُاولُ  مَ َوَساا َّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َسااِمعَ  أَهَّ
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: َقا لَ  َراْيًب ، َدَرِهااِ  ِمنْ  ُيْيِآي تَ : َق لُوا"  َدَرِهاِ  ِمنْ  ُيْيِآي َذلِ َ : َ آُولُ  َم  َقْمًس ، َيْومٍ  ُكلَّ  ِفياِ  َيْغَ ِسلُ 

ُ  َيْمُحو الَقْمِس، الصَّ ََواتِ  ِمْثلُ  َفَذلِ َ »  «الَقَط َي  اِ يِ  هللاَّ

 

** ففي ذل  الحديث الهيوي الرريف يسغا  ال راييا و ما ل الك ما ت وفايض مان هياع مراك ة 

الهيوة ف م ل الك ما ت أي اغ مان م  هيما  فآولاا صا   هللا ع ياا وسا م أن لاو ييا ب أحاده  هماراً 

  ري يغ سل مها كال ياوم قماس مارات وذلا  إرا رة لقماس مارات الوضاوء ، فاإذا  وضاؤ 

المس م كل يوم قمس مرات وأقا م القماس صا وات فما  ييآا  لاا مان ذهاوب ، فاإن هللا  المرء

رساول هللا صا   هللا ع ياا عز و ل يمحو أي يرفع عهاا قط يا َ . فصاسة و سا يم ً ع يا  يا  

 .وس م 

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

َثَه  - ٗ٘٘ ، َحدَّ َثَه : َق لَ  الُحَمْيِديُّ َثَه : َق لَ  ُمَ  ِوَيَ ، ْينُ  نُ َمْرَوا َحدَّ  َعانْ  َقاْيٍس، َعانْ  إِْساَم ِعيُل، َحدَّ

ِ، َعْيدِ  ْينِ  َ ِريرِ  ا : َقا لَ  هللاَّ ِيايِّ  ِعْهادَ  ُكهَّ  َيْ ِهاي - لَْي َا ً  الَآَمارِ  إِلَا  َفَهَظارَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ُكاامْ : »َفَآاا لَ  - الَيااْدرَ  ُكاا َسااَ َرْونَ  إِهَّ ونَ  تَ  الَآَمااَر، َاااَذا َ ااَرْونَ  َكَماا  ْم،َريَّ  َفااإِنِ  ُرْإَيِ ااِا، ِفااي ُ َضاا مُّ

 َوَسايِّحْ : }َقاَرأَ  ُثامَّ  «َفا ْفَ  ُوا ُغُروِيَما  َوَقْيالَ  الرَّْمسِ  ُط ُوزِ  َقْيلَ  َصسَةٍ  َع َ  ُ ْغ َُيوا تَ  أَنْ  اْسَ َطْ ُ مْ 

ُكمْ  تَ  اْفَ  ُوا: »إِْسَم ِعيلُ  َق لَ  ،[9ٖ: ال{ ]الُغُروبِ  َوَقْيلَ  الرَّْمسِ  ُط ُوزِ  َقْيلَ  َريِّ َ  ِيَحْمدِ   «َ فُوَ هَّ

 

** فإن ذل  الحديث الهيوي الرريف إر رة إل  قول رسول هللا ص   هللا ع يا وس م أها هظار 

إل  الآمر واو فاي مرح ا  اك م لاا ك ليادر واليادر يكاون الآمار فياا فاي ك مال اسا دار ا فآا ل 

ألصح يا رضي هللا عهمم يؤهمم والحاديث اها  لك فا  الها س ياؤهمم ساوف  ص   هللا ع يا وس م

يرون ريمم كم  يرون ذل  الآمر لي ا   م ماا واك م لاا ، ت  ضا مون فاي رإي اا أي ت ي  ايس 

ع يكم عهد رإي  هللا عز و ل والم ه  أيضا ً سا روها رإيا  واضاح  ، وحاثمم ع ا  الصاسة 

 ييح في     األوق ت .ق ص  قيل رروال الرمس وغرويم  وال س

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

َثَه  - ٘٘٘ َثَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ، َحدَّ َها ِد، أَِياي َعانْ  َم لِ ، ، َعانِ  الزِّ ِْ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

 َوَمسَِبَكاا ،  ِي ل َّْياالِ  َمسَِبَكاا ،  ِفاايُكمْ  َيَ َ اا َقُيونَ "  :َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ : ُاَرْيااَرةَ 

َم ِر، ُْ  ُثمَّ  الَ ْصِر، َوَصسَةِ  الَفْ رِ  َصسَةِ  ِفي َوَيْ َ ِمُ ونَ  ِي لهَّ  َوُاوَ  َفَيْسؤَلُُممْ  ِفيُكْم، َي ُ وا الَِّذينَ  َيْ ُر

 " ُيَص ُّونَ  َوُامْ  َوأََ ْيَه ُامْ  ُيَص ُّوَن، َوُامْ  َ َرْكَه ُامْ : َفَيآُولُونَ  ِعَي ِديَ َ َرْكُ مْ  َكْيفَ : ِيِممْ  أَْع َمُ 

 

** ففي قول رسول هللا ص   هللا ع يا وس م اقي ر يؤن المسبك  ي  ا قيون أي ي يا دلون ي ل يال 

والهم ر وي  م وا في صس ي الف ر وال صر ثم يص د المسبك  يؤحوال ال ي د ي اد أن قضاوا 

م ه  ويؤ ي مسبك  آقرين لييآوا م ه  واذَ  سم  دورة المسبكا  م ها  وعيها   يوممم أو لي  مم

فمم ي   قيون ع يه  أي ي ي دلون ع يه  ويآضوا ياوممم أو لي ا مم م ها  ثام يهازل مسبكا  آقارين 

ويص د من ك ن م ه  يؤعم له  إل  هللا عز و ل وي  م ون في صس ي الف ر وال صر وعهاد 
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و ل يساؤلمم وسايح ها أع ام ياؤحوال عيا دَ ح ا  عان مسبك اا ، فيآاول ص ودام إل  هللا عز 

سايح ها و  اا ل  كيااف  اارك م عياا دي : فيكااون رد المسبكا  ع اا  هللا عااز و اال  ركهاا ام وااام 

يص ون ، وأ يها ام واام يصا ون . فماذَ دعاوة إلا  ك فا  الماإمهين والمسا مين إلا  ال رغياب 

صر ألن هللا عز و ل يساؤل ويطمابن ع ا  وفضل ومحي  الصسة ق ص  صس ي الف ر وال 

أحااوال عياا دَ فكيااف لمااإمن أو مساا م أن ي اارف أن هللا عااز و اال يسااؤل عهااا المسبكاا  فماا ذا 

 هرض  أن  آول المسبك  عه  لريه  سيح ها و   ل  عهد سإالمم عه  وعن أحواله  َ

عهاا أهاا يصا ي فمن من ت يرض  عهدم  يسؤل هللا عز و ل عها المسبك  أن  آول المسبكا  

 و ركه َ واو يص ي وأ يه َ واو يص ي فمن مه  ت يرض  أن يرضي هللا عز و ل عها .

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

َثَه  - 3ٙ٘ دُ  َحدَّ  أَِياي َعانْ  ُياْرَدَة، أَِياي َعانْ  ُيَرْياٍد، َعانْ  أَُسا َمَ ، أَُياو أَْقَيَرَه : َق لَ  الَ سَِء، ْينُ  ُمَحمَّ

ِفيَه ِ  ِفي َمِ ي َقِدُموا الَِّذينَ  َوأَْصَح ِيي أََه  ُكْهتُ : َق لَ  وَس ،مُ  ِيايُّ  ُيْطَحا َن، َيِآيعِ  ِفي ُهُزوًت  السَّ  َوالهَّ

ِييَّ  َيَ َه َوبُ  َفَك نَ  ِي ْلَمِديَهِ ، َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ   ُكالَّ  َرا ءِ ال ِ  َصسَةِ  ِعْهدَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ِييَّ  َفَواَفْآَه  ِمْهُمْم، َهَفر،  لَْي َ ٍ  اْغلِ  َيْ اضُ  َولَاُ  َوأَْصَح ِيي، أََه  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َيْ اِض  ِفاي الرُّ

،َِ سَةِ  َفؤَْعَ مَ  أَْمِر َْ  ُثمَّ  ال َّْيُل، اْيَم رَّ  َح َّ  ِي لصَّ ِييُّ  َقَر ا  ِيِماْم، َفَصا َّ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َف َمَّ

ااُ  َع َاْيُكْم، هللاَِّ  ِهْ َما ِ  ِمانْ  إِنَّ  أَْيِراُروا، ِرْسا ُِكْم، َع َا : »َحَضاَرَُ  لَِمانْ  َق لَ  َصسََ ُا، َقَض   لَاْيسَ  أَهَّ

ا َع َ ال َااِذَِ  َصا َّ  َما : »َق لَ  أَوْ  «َغْيُرُكمْ  السَّ َع َ  َاِذَِ  ُيَص ِّي الهَّ سِ  ِمنَ  أََحد،   تَ  «َغْياُرُكمْ  أََحاد،  سَّ

 هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  ِمانْ  َساِمْ َه  ِيَما  َفَفِرْحَها  َفَرَ ْ َه ، ُموَس  أَُيو َق لَ  َق َل، الَك َِمَ ْينِ  أَيَّ  َيْدِري

 َوَس َّمَ  َع َْياِ 

 

** ففي الحديث الهيوي الرريف إرا رة و وصاي  إلا  حساب وفضال الصاسة وق صا  صاسة 

  يل .ال

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

َثَه  - ٓٓٙ ايَّ ِ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه : َقا لَ  الصَّ ، َع ِاي،  أَُياو َحادَّ َثَه  الَحَهِفايُّ ةُ  َحادَّ : َقا لَ  َق لِاٍد، ْيانُ  قُارَّ

 ُثامَّ  َااُإتَِء، ِ يَراُهَها  َدَع َها : َفَآ لَ  َفَ  ءَ  ِا،ِقَي مِ  َوْقتِ  ِمنْ  َقُرْيَه  َح َّ  َع َْيَه  َوَراثَ  الَحَسنَ  اْهَ َظْرَه 

ِييَّ  اْهَ َظْرَه : َم لِ ٍ  ْينُ  أََهسُ  َق لَ : َق لَ  ا  لَْي َاٍ ، َذاتَ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  ال َّْيالِ  َراْطرُ  َكا نَ  َح َّ

ُكامْ  َرَقاُدوا، ُثامَّ  َصا َّْوا َقادْ  الهَّ سَ  إِنَّ  أَتَ » :َفَآ لَ  َقَطَيَه ، ُثمَّ  لََه ، َفَص َّ  َفَ  ءَ  َيْي ُُغُا،  َ َزالُاوا لَامْ  َوإِهَّ

سَةَ  اْهَ َظْرُ مُ  َم  َصسَةٍ  ِفي  «الَقْيارَ  اْهَ َظاُروا َما  ِيَقْيارٍ  َيَزالُونَ  تَ  الَآْومَ  َوإِنَّ  - الَحَسنُ  َق لَ  - الصَّ

ةُ  َق لَ   َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ِييِّ الهَّ  َعنِ  أََهٍس، َحِديثِ  ِمنْ  ُاوَ : قُرَّ

 

** ففي الحديث الهيوي الرريف  و يا إل  المإمهين ويرارى لمام ياؤهمم فاي صاسة ما  داماوا 

يه ظرون الصسة فذل  فضل و زاء ت يكون إت ل مص ين الذين يه ظرون الصسة وزاد قاول 

ه  ريا الصسة ي لقير فرضي هللا الحسن يآولا أن الآوم ت يزالون يقير م  اه ظروا القير وا

 عها وأرض َ يآولا اذا .
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-------------------------------------- 

َثَه  - ٗٔٙ َثَه : َق لَ  َعيَّ ٍش، ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ ادِ  َعنْ  َحْمَزَة، أَِيي ْينُ  ُرَ ْيبُ  َحدَّ  َعانْ  الُمْهَكاِدِر، ْيانِ  ُمَحمَّ

اَداءَ  َيْساَمعُ  ِحينَ  َق لَ  َمنْ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  ُسولَ رَ  أَنَّ : هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  َ  ِيرِ   ال َُّمامَّ : الهِّ

ْعَوةِ  َاِذَِ  َربَّ  ِ ، الدَّ سَةِ  ال َّ مَّ ًدا آتِ  الَآ ِبَم ِ  َوالصَّ  َمْحُماوًدا َمَآ ًما  َواْيَ ْثااُ  َوالَفِضاي ََ ، الَوِسي َ َ  ُمَحمَّ

 " الِآَي َم ِ  َيْومَ  َرَف َعِ ي لَاُ  َح َّتْ  َ ُا،َوَعدْ  الَِّذي

 

لمان  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا مففي الحديث الهيوي الرريف  و يا لو وب رف ع  ** 

دع  ي د الهداء وق ل ال مم رب اذَ الدعوة ال  م  والدعوة ال  ما  ااي دعاوة ا ساسم والادعوة 

حمديا  المي غا  مان رب ال ا لمين ل يا دة أ م اين اه  واي الرس ل  والرسا ل  ااي الرسا ل  الم

 هزل يم  سيده   يريل ع   رسوله  الص دال األمين )الوسي   والفضي  ( .

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

َثَه  - 3ٖ٘ ، َحدَّ د، َثَه : َق لَ  ُمَسدَّ َثَه  إِْساَم ِعيَل، َعانْ  َيْحَيا ، َحدَّ ، َحادَّ  َعْيادِ  ْيانُ  رُ َ ِريا لِاي َقا لَ  َقاْيس،

ِييِّ  ِعْهدَ  ُكهَّ : هللاَِّ  ُكمْ  أََم : »َفَآ لَ  الَيْدِر، لَْي َ َ  الَآَمرِ  إِلَ  َهَظرَ  إِذْ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َساَ َرْونَ  إِهَّ

ُكمْ  ونَ  تَ  َااَذا، َ اَرْونَ  َكَم  َريَّ  ُ ْغ َُياوا تَ  أَنْ  اْساَ َطْ ُ مْ  َفاإِنِ  ُرْإَيِ ااِ  ِفاي - ُ َضا ُاونَ  تَ  أَوْ  - ُ َضا مُّ

 ُط ُوزِ  َقْيلَ  َريِّ َ  ِيَحْمدِ  َوَسيِّحْ : »َق لَ  ُثمَّ  «َف ْفَ  ُوا ُغُروِيَم ، َوَقْيلَ  الرَّْمسِ  ُط ُوزِ  َقْيلَ  َصسَةٍ  َع َ 

 «ُغُروِيَم  َوَقْيلَ  الرَّْمسِ 

 

مين مثل رإيا مم ل يادر ياوم ** ففي الحديث الهيوي الرريف  ؤكيد ع   رإي  ال ي د لرب ال  ل

اك م لااا وحااثمم وحياايمم فااي صااس ي الف اار وال صاار وال سااييح قياال رااروال الراامس وقياال 

 غرويم  .

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

َثَه  - ٘ٔٙ ، أَْقَيَرَها : َقا لَ  ُيوُساَف، ْيانُ  هللاَِّ  َعْيادُ  َحدَّ  أَِياي نْ َعا َيْكاٍر، أَِياي َماْولَ  ُساَمي،  َعانْ  َم لِا ،

اا سُ  َيْ  َامُ  لَااوْ : »َقاا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ : ُاَرْياَرةَ  أَِيااي َعاانْ  َصا لٍِح،  ِفااي َماا  الهَّ

ااَداءِ  اافِّ  الهِّ ِل، َوالصَّ  ِفااي  َماا َيْ  َُمااونَ  َولَااوْ  تَْسااَ َمُموا، َع َْياااِ  َيْسااَ ِمُموا أَنْ  إِتَّ  َيِ ااُدوا لَاامْ  ُثاامَّ  األَوَّ

ْمِ يرِ  ْيِح، الَ َ َم ِ  ِفي َم  َيْ  َُمونَ  َولَوْ  إِلَْيِا، تَْسَ َيآُوا ال َّ  «َحْيًوا َولَوْ  أَلََ ْوُاَم  َوالصُّ

 

** ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف دعااوة لحااب   يياا  الهااداء وال كيياار ل صااسة وفضاال الصااسة 

ة والصاسة فاي الصاف األول ق ص  في الصف األول وذل  ل قير الكثيار فاي ال كييار ل صاس

ولو أن اله س ي  موا ما  مان القيار فاي ذلا  ل سا يآوا ع ياا وما  فاي ال  ما  أي صاسة الف ار 

 أل وا  وام ع   الرغم من ح ل مم اذَ وذل  لم  في القير الكثير في صسة الف ر .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 8ٕٙ َثَه : َقا لَ  ٍد،أََسا ْينُ  ُمَ  َّ  َحدَّ ، َحادَّ اوَب، َعانْ  ُوَاْياب،  ْيانِ  َم لِا ِ  َعانْ  ِقسََياَ ، أَِياي َعانْ  أَيُّ

ِيايَّ  أََ ْياتُ  الُحَوْيِرِث،  لَْي َاً ، ِعْراِرينَ  ِعْهاَدَُ  َفؤََقْمَها  َقاْوِمي، ِمانْ  َهَفارٍ  ِفاي َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

اا  َرِفيًآاا ، َرِحيًماا  َوَكاا نَ   َوَع ُِّمااوُاْم، ِفاايِمْم، َفُكوُهااوا اْرِ ُ ااوا: »َقاا لَ  أََا لِيَهاا ، إِلَاا  َرااْوَقَه  َرأَى َف َمَّ

سَةُ  َحَضَرتِ  َفإَِذا َوَص ُّوا، نْ  الصَّ ُكمْ  أََحُدُكْم، لَُكمْ  َفْ ُيَإذِّ  «أَْكَيُرُكمْ  َوْلَيُإمَّ

 

هللا ع ياا وسا م إر دة يرحما  ورفاال سايده  رساول هللا صا   ** ففي الحديث الهيوي الرريف 

وحسن وكارم ضاي ف ا وفراسا  سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م ف لفراسا  ااي م رفا  

الريء في و ا ص حيا دون أن ي ك م أو يقيار ياا وت  كاون الفراسا  إت لماإمن . ف ما  رأى 

فيمن عهادَ الراوال إلا  أاا ليمم أمارام يا لر وز وأن ي  ماوا  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

قولااا وليااإمكم  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا موممم الصااسة وكيفي ماا  وماان أقااسال ساايده  قاا

 أكيركم وذل  اح رام ً و آديراً لمن او أكير سه ً .

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

َثَه  - ٖٙٙ َثَه : َق لَ  آَدُم، َحدَّ َثَه : َق لَ  ِذْبٍب، أَِيي اْينُ  َحدَّ ْارِ  َحدَّ ،الزُّ  َعنْ  الُمَسيِِّب، ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  يُّ

ِييِّ  َعنِ  ُاَرْيَرَة، أَِيي ، َوَعنِ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ْاِريِّ  ُاَرْياَرَة، أَِيي َعنْ  َس ََمَ ، أَِيي َعنْ  الزُّ

ِياايِّ  َعاانِ  ااسَةِ  إِلَاا  َف ْمُرااوا ،ا َِق َماا َ  َسااِمْ ُ مُ  إَِذا: »َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  َوَع َااْيُكمْ  الصَّ

ِكيَه ِ  وا َف َ ُكمْ  َوَم  َفَص ُّوا، أَْدَرْكُ مْ  َفَم  ُ ْسِرُعوا، َوتَ  َوالَوَق ِر، ِي لسَّ  «َفؤَِ مُّ

 

** ففي الحديث الهيوي الرريف يظمر  م ل ويسغ  الم  هي والك م ت وكؤن الك م ت  قارْ 

  في ك م  السكيه  والوق ر ، ويظمر  ما ل الك ما ت فاي )فما  يمآي س أو  زن يميزان ه د ذل

أدرك م فص وا ، وم  ف  كم فؤ موا( فإن في الحديث دعاوة إلا  أن يحا فظ الماإمن ع ا  وقا رَ 

وسكيه ا ق ص  عهد المراي والاذا ب ل صاسة وأن يكاون ذاااب مطمبها ً يآ اب يماأل ي لساكيه  

 والطمؤهيه  ع يا   ْ المم ي  والوق ر .

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

َثَه  - ٘ٗٙ ، أَْقَيَرَها : َقا لَ  ُيوُساَف، ْيانُ  هللاَِّ  َعْيادُ  َحدَّ  أَنَّ : ُعَمارَ  ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعانْ  َها ِفٍع، َعانْ  َم لِا ،

 َوِعْرااِرينَ  ِيَسااْيعٍ  الَفااذِّ  َصااسَةَ  َ ْفُضاالُ  الَ َم َعاا ِ  َصااسَةُ : »َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ 

 «َدَرَ  ً 

 

دعاوة لحاب وفضال صاسة ال م عا  فاي أفضال مان صاسة  ففي الحاديث الهياوي الراريف** 

 الفرد يسيع وعررين در   .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3ٗٙ َثَه : َق لَ  إِْسَم ِعيَل، ْينُ  ُموَس  َحدَّ َثَه : َق لَ  الَواِحِد، َعْيدُ  َحدَّ  َساِمْ تُ : َق لَ  األَْعَمُش، َحدَّ

 َصاسَةُ : " َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َيآُاولُ  ُاَرْياَرَة، أََيا  َساِمْ تُ : َيآُاولُ  َصا لٍِح، أََي 

ُ لِ  فُ  الَ َم َع ِ  ِفي الرَّ  َوَذلِا َ  ِضاْ ًف ، َوِعْرِرينَ  ًس َقمْ  ُسوِقِا، َوِفي َيْيِ ِا، ِفي َصسَِ اِ  َع َ  ُ َض َّ

اااُ  ااؤَ، إَِذا: أَهَّ َْ  ُثاامَّ  الُوُضااوَء، َفؤَْحَساانَ  َ َوضَّ ااسَةُ، إِتَّ  ُيْقِرُ اااُ  تَ  الَمْسااِ ِد، إِلَاا  َقااَر  َيْقااطُ  لَاامْ  الصَّ

، ِيَم  لَاُ  ُرِفَ تْ  إِتَّ  َقْطَوًة، ، ِيَما  َعْهاُ  َوُحطَّ  َدَرَ  ،  ُ َصا ِّي الَمسَِبَكا ُ  َ اَزلِ  مْ لَا َصا َّ ، َفاإَِذا َقِطيَبا ،

َُ  ِفي َدامَ  َم  َع َْيِا،  اْهَ َظارَ  َما  َصسَةٍ  ِفي أََحُدُكمْ  َيَزالُ  َوتَ  اْرَحْمُا، ال َُّممَّ  َع َْيِا، َصلِّ  ال َُّممَّ : ُمَصسَّ

سَةَ   " الصَّ

 

ل  و يا ل حاث وحاب صاسة ال م عا  و وضايح وييا ن لفضا ففي الحديث الهيوي الرريف** 

صسة ال م ع  وم  من قطوة يقطوا  المس م في طريآاا إلا  المسا د ل صاسة إت رف ات لاا 

يم  در   ومحيت عها سايب  وإن المسبكا   ادعوا لاا ي لرحما  والمغفارة ما  يآا  فاي موضاع 

 صس ا .

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

َثَه  - 8ٗٙ ،  أَْقَيَرهَ : َق لَ  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْاِريِّ  الُمَسايِِّب، ْيانُ  َسِ يدُ  أَْقَيَرِهي: َق لَ  الزُّ

ْحَمِن، َعْياادِ  ْياانُ  َساا ََم َ  َوأَُيااو  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  َسااِمْ تُ : َقاا لَ  ُاَرْيااَرَة، أََياا  أَنَّ  الاارَّ

 َمسَِبَكا ُ  َوَ ْ َ ِماعُ  ُ اْزًءا، َوِعْراِرينَ  ِيَقْماسٍ  َوْحاَدَُ، ُكمْ أََحادِ  َصاسَةَ  الَ ِميعِ  َصسَةُ  َ ْفُضلُ : »َيآُولُ 

َما رِ  َوَمسَِبَكاا ُ  ال َّْيالِ   قُااْرآنَ  إِنَّ : }ِرااْبُ مْ  إِنْ  َفا ْقَرُءوا: ُاَرْيااَرةَ  أَُياو َيآُااولُ  ُثامَّ  «الَفْ اارِ  َصاسَةِ  ِفااي الهَّ

 [38: ا سراء{ ]َمْرُموًدا َك نَ  الَفْ رِ 

 

يي ن لفضل صاسة ال م عا  وق صا  صاسة ال صار والف ار  ث الهيوي الرريفففي الحدي** 

وقرآن الف ر اه  مرموداً أي يرمدَ هللا عز و ل والمسبك  والصا لحين مان عيا دَ الماإمهين 

 فسيح ن هللا عز و ل .

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

َثَه  - ٔ٘ٙ دُ  َحدَّ َثَه : َق لَ  الَ سَِء، ْينُ  ُمَحمَّ ِ، َعْيادِ  ْيانِ  ُيَرْيدِ  َعنْ  أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ  ُياْرَدَة، أَِياي َعانْ  هللاَّ

ِياايُّ  َقاا لَ : َقاا لَ  ُموَساا ، أَِيااي َعاانْ  اا سِ  أَْعَظاامُ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ ااسَةِ  ِفااي أَْ ااًرا الهَّ  الصَّ

سَةَ  رُ َيْهَ ظِ  َوالَِّذي َمْمًر  َفؤَْيَ ُدُامْ  أَْيَ ُدُاْم، ا  الصَّ  الَّاِذي ِمانَ  أَْ اًرا أَْعَظامُ  ا َِما مِ  َماعَ  ُيَصا َِّيَم  َح َّ

 «َيَه مُ  ُثمَّ  ُيَص ِّي،

 

إر رة إل  عظم أ ر الصاسة وإن ك ما  ي اد أو طا ل المساير  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 إل  المس د ك ن ذل  يمث ي  أ ر و زاء أكير .

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

َثَه  - ٓٙٙ دُ  َحدَّ ، َيرَّ رٍ  ْينُ  ُمَحمَّ َثَه : َق لَ  ُيْهَدار، ِ، ُعَيْيادِ  َعنْ  َيْحَي ، َحدَّ َثِهي: َقا لَ  هللاَّ  ْيانُ  ُقَيْيابُ  َحادَّ

ْحَمِن، َعْيدِ  ِييِّ  َعنِ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ  َع ِصٍم، ْينِ  َحْفِص  َعنْ  الرَّ : " َقا لَ   َّمَ َوَسا َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ
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ُ  ُيِظ ُُّماامُ  َسااْيَ  ،  ااِا، ِعَياا َدةِ  ِفااي َهَرااؤَ  َوَراا ب   الَ اا ِدُل، ا َِماا مُ : ِظ ُّاااُ  إِتَّ  ِظاالَّ  تَ  َيااْومَ  ِظ ِّااِا، ِفااي هللاَّ  َريِّ

اا  َوَرُ ااسَنِ  الَمَساا ِ ِد، ِفااي ُمَ  َّااال،  َقْ ُياااُ  َوَرُ اال،  َقاا َوَ فَ  َع َْياااِ  اْ َ َمَ اا  هللاَِّ  ِفااي َ َح يَّ  َوَرُ اال،  َع َْيااِا، رَّ

َ، أََقا فُ  إِهِّاي: َفَآا لَ  َوَ َم ٍل، َمْهِصبٍ  َذاتُ  اْمَرأَة،  َط ََيْ اُ  اَل، َوَرُ ال،  هللاَّ ا  أَْقَفا  َ َصادَّ  َ ْ  َامَ  تَ  َح َّ

َ  َذَكرَ  َوَرُ ل،  َيِميُهُا، ُ ْهِفالُ  َم  ِرَم لُاُ   " َعْيَه َُ  َفَف َضتْ  َق لًِي  هللاَّ

 

إر رة إل  السي   الذين يظ مم هللا عز و ال فاي ياوم ت ظال  ث الهيوي الرريفففي الحدي** 

فيااا إت ظ ااا ساايح ها و  اا ل  وأول السااي   األماا م ال اا دل ثاام الراا ب الااذي  رياا  ع اا  ط عاا  

وعي دة هللا عز و ل وث لثمم الر ل الذي ق يا م  ال في المس  د واو الذي ادام ع   الصاسة 

فمماا  ر ااسن  ح ياا  فااي هللا عااز و اال و فرقاا  ع يااا أي كاا ن ساايب فااي أوق  ماا  أماا  الرايااع 

مصاا دق مم  كاا ن هلل عااز و اال دون أياا  مهف اا  و فرقاا  لساايب كاا ن عكااس ماا  ا  م اا  ع يااا 

وق مسمم ر ل ق ف هللا عز و ل حاين دع اا امارأة وس دسامم ر ال  صادال ساراً وسا ي مم 

 ل .ر ل ذكر هللا عز و ل فف ضت عيهيا يك ًء لمحي  هللا عز و 

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

َثَه  - ٕٙٙ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه : َق لَ  هللاَّ ادُ  أَْقَيَرَها : َق لَ  َا ُروَن، ْينُ  َيِزيدُ  َحدَّ ٍف، ْيانُ  ُمَحمَّ  ُمَطارِّ

ِييِّ  َعنِ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ  َيَس ٍر، ْينِ  َعَط ءِ  َعنْ  أَْس ََم، ْينِ  َزْيدِ  َعنْ  : َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ُ  أََعدَّ  َوَراَ ، الَمْسِ دِ  إِلَ  َغَدا َمنْ »  «َرا َ  أَوْ  َغَدا ُك ََّم  الَ هَّ ِ  ِمنَ  ُهُزلَاُ  لَاُ  هللاَّ

 

ييين أ ر الذا ب إل  المسا د ل صاسة وال اودة مهاا  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م** فآول 

قادراً ورف اا هللا عااز و ال فاي أع ا  در ا ت ال ها  والزيا دة فااي و ال أعاد لاا  فاإن هللا عاز

 الذا ب وال ودة زي دة في الدر  ت والمك ه  ال  لي  في ال ه  .

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

َثَه  - 3ٓ9 ِ، َعْيادِ  ْيانُ  َع ِايُّ  َحدَّ َثَه : َقا لَ  هللاَّ َثَه :  لَ َقا ُزَرْياٍع، ْيانُ  َيِزيادُ  َحادَّ ، َحادَّ َثَه : َقا لَ  َساِ يد،  َحادَّ

َثاُ  َم لٍِ ، ْينَ  أََهسَ  أَنَّ  َقَ  َدةُ، ِييَّ  أَنَّ  َحدَّ اسَةِ  ِفاي أَلَْدُقالُ  إِهِّاي: »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  الصَّ

، ُيَك ءَ  َفؤَْسَمعُ  إَِط لََ َم ، أُِريدُ  َوأََه  ِييِّ زُ  الصَّ ا  َصسَِ ي ِفي َفؤََ َ وَّ ةِ  ِمانْ  أَْع َامُ  ِممَّ ااِ  َوْ ادِ  ِرادَّ  ِمانْ  أُمِّ

 «ُيَك ِباِ 

 

يياا ن وت يح اا ْ  ؤكيااداً و وضاايح ع اا  رحماا  وعطااف  الحااديث الهيااوي الرااريففااي  إنفاا** 

وحيااا وحه هااا ع اا  األطفاا ل الصااغ ر . ف هااد دقولااا  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا مساايده  

وإذا سمع يك ء صيي صغير   اوز فاي الصاسة أي لام يطال  في الصسة ص   هللا ع يا وس م

 في صس ا وذل  ل  ما ص   هللا ع يا وس م م  يؤما عهد سم عم  يك ء طف م  .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 38ٓ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  الُمَسايِِّب، ْيانِ  َسِ يدِ  نْ عَ  ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  َم لِ ،

ْحَمِن، َعْيدِ  ْينِ  َس ََم َ  َوأَِيي ُمَم  الرَّ ِيايَّ  أَنَّ : ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  أَْقَياَراَُ، أَهَّ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

نَ  إَِذا: " َق لَ  ُهوا، ا َِم ُم، أَمَّ اُ  َفؤَمِّ مَ  َم  لَاُ  ُغِفرَ  الَمسَِبَك ِ  نَ َ ؤِْمي َ ؤِْميُهاُ  َواَفالَ  َمنْ  َفإِهَّ  - َذْهِيااِ  ِمانْ  َ َآدَّ

 " آِمينَ : َيآُولُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َوَك نَ  - ِرَم بٍ  اْينُ  َوَق لَ 

 

إر رة إلا  أن مان وافاال  ؤميهاا  اؤمين المسبكا  فاإن هللا عاز  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

  آدم من ذهيا .و ل يغفر لا م  

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

َثَه  - 3ٖٓ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َه ِد، أَِيي َعنْ  َم لِ ، ، َعانِ  الزِّ ِْ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

 ِمْهُممُ  َفإِنَّ  َفْ ُيَقفِّْف، لِ هَّ ِس، أََحُدُكمْ  َص َّ  اإِذَ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  ُاَرْيَرَة،

ِ يفَ  ِآيمَ  الضَّ لْ  لَِهْفِساِ  أََحُدُكمْ  َص َّ  َوإَِذا َوالَكِييَر، َوالسَّ  «َر ءَ  َم  َفْ ُيَطوِّ

 

** ففي الحاديث الهياوي الراريف رسا ل  طييا  عظيما  مان سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا 

يااإم المصاا ين يااؤن يراعااي ظااروف المصاا ين ماان ق فااا ففاايمم الضاا يف  وساا م إلاا  كاال ماان

والمااريض والكيياار ، فمااذا ماان  ماا ل الق ااال والماادي الهيااوي الرااريف والرحماا  يؤصااح ب 

األعذار ، أم  إذا ص   المرء مهفرداً فماو كما  يرا ء وليطال ما  يرياد . أو يآصار فماو لهفساا 

 وع   هفسا .

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

َثَه  - 399  ْياانِ  َع ِاايِّ  َعاانْ  الُمْ ِمااِر، هللاَِّ  َعْياادِ  ْياانِ  ُهَ ااْيمِ  َعاانْ  َم لِااٍ ، َعاانْ  َمْساا ََمَ ، ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  َحاادَّ

دٍ  ْينِ  َيْحَي  ، َقسَّ َرِقيِّ ، َراِفعٍ  ْينِ  ِرَف َع َ  َعنْ  أَِييِا، َعنْ  الزُّ َرِقيِّ  َوَراءَ  يُهَصا ِّ  َيْوًم  ُكهَّ : " َق لَ  الزُّ

ِييِّ  ْكَ  ِ  ِمنَ  َرْأَساُ  َرَفعَ  َف َمَّ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ُ  َسِمعَ : َق لَ  الرَّ  َرُ ال،  َقا لَ  ،" َحِمَدَُ  لَِمنْ  هللاَّ

َه : َوَراَءَُ  ًي  َكِثيًرا َحْمًدا الَحْمدُ  َولَ َ  َريَّ : َقا لَ  «الُمَ َك ِّمُ  َمنِ : »َق لَ  اْهَصَرَف، َف َمَّ  ِفيِا، ُمَي َرًك  َطيِّ

ُممْ  َيْيَ ِدُروَهَم  َم ًَك  َوَثسَِثينَ  ِيْضَ  ً  َرأَْيتُ : »َق لَ  أََه ، لُ  َيْكُ ُيَم  أَيُّ  «أَوَّ

 

وذلا  فاي الصاسة ** ففي الحديث الهيوي الرريف إر رة لفضل الثها ء والحماد هلل عاز و ال 

ولم  اهم  ص   هللا ع يا وس م الركوز فآا ل وذل  لم  ك ن الهيي ص   هللا ع يا وس م يص ي 

سمع هللا لمن حمدَ ، فآ ل ر ل وراءَ ريه  ول  الحمد حمداً كثيراً طيي ً مي رك ً فيا ولم  كا ن 

مها ذل  فآاد رأى الهياي صا   هللا ع ياا وسا م يضا   وثسثاين م كا ً ي ي دروهما  أي ي سا يآون 

لا  الحماد حماداً كثياراً طييا ً مي ركا ً فياا( . ع   ك  ي م  ، وذل  يدل ع   فضال قاول )ريها  و

ولذل  و ب ع يه  أن هحماد هللا عاز و ال حماداً ي ياال ي ظام ه ماا سايح ها ع يها  حماداً كثياراً 

 طيي ً أي حمداً كثيراً  ميسً وأن يي ر  له  سيح ها فيا .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3ٓٗ دُ  َحدَّ َثَه  وُسَف،يُ  ْينُ  ُمَحمَّ  أَِياي ْيانِ  َقاْيسِ  َعانْ  َق لِاٍد، أَِيي ْينِ  إِْسَم ِعيلَ  َعنْ  ُسْفَي ُن، َحدَّ

رُ  إِهِّي هللاَِّ  َرُسولَ  َي : َرُ ل،  َق لَ : َق لَ  َمْسُ وٍد، أَِيي َعنْ  َح ِزٍم، سَةِ  َعنِ  أَلََ ؤَقَّ ا  الَفْ ارِ  ِفاي الصَّ  ِممَّ

 َمْوِضاعٍ  ِفاي َغِضابَ  َرأَْيُ ااُ  َما  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َفَغِضبَ  ِفيَم ، فُسَن،  ِيَه  ُيِطيلُ 

َم  َي : »َق لَ  ُثمَّ  َيْوَمِبٍذ، ِمْهاُ  َغَضًي  أََردَّ  َك نَ  ْز، الهَّ سَ  أَمَّ  َفَمنْ  ُمَهفِِّريَن، ِمْهُكمْ  إِنَّ  الهَّ ُس، أَيُّ  َفْ َيَ َ اوَّ

 «الَح َ  ِ  َوَذا َوالَكِييرَ  يفَ الضَّ ِ  َقْ َفاُ  َفإِنَّ 

 

** ففااي ذلاا  الحااديث الهيااوي الرااريف  و يااا هيااوي حكاايم وذلاا  لمراعاا ة ظااروف المصاا ين 

وأمر هيوي ي ل قفيف ع   المص ين ألن فيمم الض يف الذي ت يآدر ع ا  اتسا مرار طاويسً 

ح وغيراا  ، في الصسة والرايخ الكييار المسان وذا الح  ا  زي أي المار يط يؤعما ل ومصا ل

وأن دياان ا سااسم و  اا ليم رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م واااذا ياادل ع اا  رحماا  وحكماا  

 ا سسم يسر وذل  ي ضح   ي ً في ال وصي  وا رر د وال   يم الهيوي .

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

َثَه  - 8ٓٙ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْاِريِّ  الُمَسايِِّب، ْيانُ  َسِ يدُ  أَْقَيَرِهي: َق لَ  الزُّ

، َيِزيدَ  ْينُ  َوَعَط ءُ  َها  َهاَرى َالْ  هللاَِّ  َرُسولَ  َي : َق لُوا الهَّ سَ  أَنَّ : أَْقَيَرُاَم  ُاَرْيَرَة، أََي  أَنَّ  ال َّْيِثيُّ  َريَّ

 َرُساولَ  َيا  تَ : َقا لُوا «َساَح ب،  ُدوَهااُ  لَاْيسَ  الَياْدرِ  لَْي َا َ  َمرِ الآَ  ِفي ُ َم ُرونَ  َالْ : »َق لَ  الِآَي َمِ َ َيْومَ 

،ِ ُكمْ : " َق لَ  تَ،: َق لُوا «َسَح ب،  ُدوَهَم  لَْيسَ  الرَّْمسِ  ِفي ُ َم ُرونَ  َفَملْ : »َق لَ  هللاَّ  َكَذلَِ ، َ َرْوَهاُ  َفإِهَّ

ِياْع، َراْيًب  َيْ ُيادُ  َكا نَ  َمانْ : َفَيآُولُ  الِآَي َمِ ، َيْومَ  الهَّ سُ  ُيْحَررُ  ِياعُ  َمانْ  َفِماْهُممْ  َفْ َي َّ اْمَس، َي َّ  َوِماْهُممْ  الرَّ

ِيعُ  َمنْ  ِيعُ  َمنْ  َوِمْهُممْ  الَآَمَر، َي َّ َواِغيَت، َي َّ ُ  َفَيؤِْ يِممُ  ُمَه ِفآُوَا ، ِفيَم  األُمَّ ُ  َاِذَِ  َوَ ْيَآ  الطَّ : َفَيآُاولُ  هللاَّ

ُكْم، أََه  َها ، َيؤِْ َيَها  َح َّ  َمَك ُهَه  َاَذا ولُونَ َفَيآُ  َريُّ َها  َ ا ءَ  َفاإَِذا َريُّ ُ  َفَياؤِْ يِممُ  َعَرْفَها َُ، َريُّ  أََها : َفَيآُاولُ  هللاَّ

ُكْم، َه ، أَْهتَ : َفَيآُولُونَ  َريُّ اَراطُ  َفُيْضاَربُ  َفَياْدُعوُامْ  َريُّ َم، َظْمَراَهايْ  َياْينَ  الصِّ لَ  َفاؤَُكونُ  َ َماهَّ  نْ َما أَوَّ

ُسلِ  ِمنَ  َيُ وزُ  ِ ِا، الرُّ ُسُل، إِتَّ  أََحد،  َيْوَمِبذٍ  َيَ َك َّمُ  َوتَ  ِيؤُمَّ ُسلِ  َوَكسَمُ  الرُّ  َسا ِّْم، َسا ِّمْ  ال َُّممَّ : َيْوَمِبذٍ  الرُّ

مَ  َوِفي ْ َداِن، َرْو ِ  ِمْثلُ  َكسَلِيبُ  َ َمهَّ اْ َداِنَ َراْو َ  َرأَْيُ مْ  َالْ  السَّ َما : " َقا لَ  َهَ اْم، :َقا لُوا"  السَّ  َفإِهَّ

ْ َدانِ  َرْو ِ  ِمْثلُ  اُ  َغْيرَ  السَّ ُ، إِتَّ  ِعَظِمَما  َقاْدرَ  َيْ  َمُ  تَ  أَهَّ ا سَ  َ ْقَطافُ  هللاَّ  َمانْ  َفِماْهُممْ  ِيؤَْعَما لِِمْم، الهَّ

ُ  أََرادَ  إَِذا َح َّ  َيْهُ و، ُثمَّ  ُيَقْرَدلُ  َمنْ  َوِمْهُممْ  ِيَ َم ِِا، ُيوَيالُ   أََمارَ  الهَّ ِر، أَْالِ  ِمنْ  أََرادَ  َمنْ  َرْحَم َ  هللاَّ

 ُ َ، َيْ ُيدُ  َك نَ  َمنْ  ُيْقِرُ وا أَنْ : الَمسَِبَك َ  هللاَّ اُ وِد، ِيآَثا رِ  َوَيْ ِرفُاوَهُممْ  َفُيْقِرُ وَهُممْ  هللاَّ مَ  السُّ ُ  َوَحارَّ  هللاَّ

اا رِ  َع َاا  ااُ وِد، أََثاارَ  َ ؤُْكاالَ  أَنْ  الهَّ اا ِر، ِماانَ  نَ َفَيْقُرُ ااو السُّ اا رُ  َ ؤُْك ُاااُ  آَدمَ  اْياانِ  َفُكاالُّ  الهَّ  أََثاارَ  إِتَّ  الهَّ

ُ وِد، ا ُ  َ ْهُياتُ  َكَما  َفَيْهُيُ ونَ  الَحَي ِة، َم ءُ  َع َْيِممْ  َفُيَصبُّ  اْمَ َحُروا َقدْ  الهَّ ِر، ِمنَ  َفَيْقُرُ ونَ  السُّ  الِحيَّ

ْيِل، َحِميلِ  ِفي ُ  َيْفُر ُ  ُثمَّ  السَّ ا ِ  َيْينَ  َرُ ل،  َوَيْيَآ  الِ َي دِ  َيْينَ  الَآَض ءِ  ِمنَ  هللاَّ ا رِ  الَ هَّ  آِقارُ  َوُااوَ  َوالهَّ

ا ِر، َعانِ  َوْ ِماي اْصاِرفْ  َربِّ  َيا : َفَيآُاولُ  الهَّ ِر، ِقَيلَ  ِيَوْ ِماِ  ُمْآِيل،  الَ هَّ َ  ُدُقوًت  الهَّ رِ  أَْالِ   َقادْ  الهَّ

 َذلِااَ َ َغْياارَ  َ ْسااؤَلَ  أَنْ  ِياا َ  َذلِاا َ  فُِ االَ  إِنْ  َعَسااْيتَ  َااالْ : َفَيآُااولُ  َااا ،َذَك إُ  َوأَْحَرَقِهااي ِريُحَماا  َقَرااَيِهي

ِ َ ، تَ : َفَيآُولُ  َ  َفُيْ ِطي َوِعزَّ ُ  َفَيْصاِرفُ  َوِميَث اٍل، َعْمدٍ  ِمنْ  َيَر ءُ  َم  هللاَّ ا ِر، َعانِ  َوْ َمااُ  هللاَّ  َفاإَِذا الهَّ

ِ ، َع َ  ِياِ  أَْقَيلَ  ُ  َر ءَ  َم  َسَكتَ  َ َ َم َيمْ  َرأَى الَ هَّ ْمِهي َربِّ  َي : َق لَ  ُثمَّ  َيْسُكَت، أَنْ  هللاَّ  َيا بِ  ِعْهدَ  َقدِّ

، ِ ُ  َفَيآُولُ  الَ هَّ  َساؤَْلَتَ ُكْهاتَ  الَّاِذي َغْيارَ  َ ْساؤَلَ  تَ  أَنْ  َوالِميَثا اَل، الُ ُماودَ  أَْعَطْيتَ  َقدْ  أَلَْيسَ : لَاُ  هللاَّ
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 َغْياَرََُ َ ْساؤَلَ  تَ  أَنْ  َذلِا َ  أُْعِطياتَ  إِنْ  َعَساْيتَ  َفَما : َفَيآُاولُ  َقْ ِآَ ، أَْرَآ  ُكونُ أَ  تَ  َربِّ  َي : َفَيآُولُ 

ِ َ ، تَ : َفَيآُولُ  اُ  َفُيْ ِطي َذلَِ ، َغْيرَ  أَْسؤَلُ  تَ  َوِعزَّ ُمااُ  َوِميَث اٍل، َعْمدٍ  ِمنْ  َر ءَ  َم  َريَّ  َيا بِ  إِلَا  َفُيَآدِّ

، ِ اُروِر، الهَّْضَرةِ  ِمنَ  ِفيَم  َوَم  َزْاَرَ َم ، َفَرأَى َي َيَم ،  َغَ يَ  َفإَِذا الَ هَّ ُ  َرا ءَ  َما  َفَيْساُكتُ  َوالسُّ  أَنْ  هللاَّ

ااَ ، أَْدِقْ ِهااي َربِّ  َياا : َفَيآُااولُ  َيْسااُكَت، ُ  َفَيآُااولُ  الَ هَّ  َقاادْ  أَلَااْيسَ  أَْغااَدَرَ ، َماا  آَدَم، اْياانَ  َياا  َوْيَحاا َ : هللاَّ

 أَْراَآ  َ ْ َ ْ ِهاي تَ  َربِّ  َيا : َفَيآُاولُ  أُْعِطياَتَ الَّاِذي َغْيارَ  َ ْساؤَلَ  تَ  أَنْ  َوالِميَثا اَل، ُ ُماودَ ال أَْعَطْيتَ 

ُ  َفَيْضَح ُ  َقْ ِآَ ، ِ ، ُدُقولِ  ِفي لَاُ  َيؤَْذنُ  ُثمَّ  ِمْهُا، َوَ لَّ  َعزَّ  هللاَّ ،: َفَيآُولُ  الَ هَّ ا  َ َمانَّ ا  َفَيَ َمهَّ  إَِذا َح َّ

ُ ُا، َطعَ اْهآَ  ُ  َق لَ  أُْمِهيَّ ُرَُ  أَْقَيلَ  َوَكَذا، َكَذا ِمنْ : َوَ لَّ  َعزَّ  هللاَّ اُا، ُيَذكِّ ا  َريُّ ، ِيااِ  اْهَ َماتْ  إَِذا َح َّ  األََما ِهيُّ

ُ  َق لَ  ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أِلَِيي الُقْدِريُّ  َسِ يدٍ  أَُيو َق لَ "  َمَ اُ  َوِمْث ُاُ  َذلِ َ  لَ َ : َ َ  لَ  هللاَّ  إِنَّ : َعْهُمَما  هللاَّ

ُ  َق لَ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ   لَامْ : ُاَرْياَرةَ  أَُياو َق لَ  ،" أَْمَث لِاِ  َوَعَرَرةُ  َذلِ َ  لَ َ : هللاَّ

 إِهِّاي: َسِ يدٍ  أَُيو َق لَ  «َمَ اُ  ِمْث ُاُ وَ  َذلِ َ  لَ َ : »َقْولَاُ  إِتَّ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  أَْحَفظْ 

 «أَْمَث لِاِ  َوَعَرَرةُ  لَ َ  َذلِ َ : »َيآُولُ  َسِمْ ُ اُ 

 

ففي الحديث الهيوي الرريف  ؤكيد ع   أن اله س سيرون هللا عاز و ال ياوم الآي ما  وفاي ** 

رارى لمان فمهيبا ً ويم مل الحديث أن هللا عز و ل حرم ع   اله ر أن  ؤكل موضع السا ود 

ااو أول مان  قطا  الصاراط  رسول هللا ص   هللا ع يا وسا مداوم ع   الصسة . وإن سيده  

 .رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ومن ق فا أم ا فصسة و س يم ً ع ي  ي  

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

َثَه  - 8ٖٕ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْااِريِّ َيْياِر، ْيانُ  ُعاْرَوةُ  أَْقَيَرَها : َقا لَ  الزُّ  الزُّ

ِْ  َع ِبَرَ ، َعنْ  ِييِّ  َزْو  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : " أَْقَيَرْ اُ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ااسَةِ  ِفااي َيااْدُعو َكا نَ  ااي ال َُّماامَّ : الصَّ  الَمِساايحِ  ِفْ َهاا ِ  ِماانْ  ِياا َ  َوأَُعااوذُ  الَآْيااِر، َعااَذابِ  ِمانْ  ِياا َ  ذُ أَُعااو إِهِّ

اي ال َُّممَّ  الَمَم ِت، َوِفْ َه ِ  الَمْحَي ، ِفْ َه ِ  ِمنْ  ِي َ  َوأَُعوذُ  الدَّ َّ ِل، "  َوالَمْغاَرمِ  الَماؤَْثمِ  ِمانَ  ِيا َ  أَُعاوذُ  إِهِّ

ُ لَ  إِنَّ : »َفَآ لَ  الَمْغَرِم، ِمنَ  َ ْسَ ِ يذُ  َم  أَْكَثرَ  َم : َق ِبل،  لَاُ  َفَآ لَ  ثَ  َغِرَم، إَِذا الرَّ  َوَوَعادَ  َفَكَذَب، َحدَّ

 «َفؤَْق َفَ 

 

** ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف  و يااا هيااوي ي تساا   ذة أثهاا ء الصااسة ماان عااذاب الآياار ، 

ت وف ه  المسيح الاد  ل الاذي يقارْ فاي آقار الزما ن ، ومان ف ها  المحيا  ، ومان ف ها  المما 

المؤثم والمغرم ولذل  و ب ع   كل مإمن اتس   ذة مم  ك ن يس  يذ ي هلل عاز و ال مهاا ، و

 وم  أ مل أن هردد وهدعو يم  ك ن يدعو يا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 8ٖٗ َثَه : َق لَ  َسِ يٍد، ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َحدَّ  َعانْ  الَقْيِر، أَِيي َعنْ  َحِييٍب، أَِيي ْينِ  َيِزيدَ  نْ عَ  ال َّْيُث، َحدَّ

يالِ  َيْكرٍ  أَِيي َعنْ  َعْمٍرو، ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  دِّ ُ  َرِضيَ  الصِّ اُ : َعْهاُ  هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  لَِرُساولِ  َقا لَ  أَهَّ

 َوتَ  َكِثياًرا، ُظْ ًم  َهْفِسي َظ َْمتُ  إِهِّي ال َُّممَّ : قُلْ "  :َق لَ  َصسَِ ي، ِفي ِياِ  أَْدُعو ُدَع ءً  َع ِّْمِهي: َوَس َّمَ 

ُهوبَ  َيْغِفرُ  ِحيمُ  الَغفُورُ  أَْهتَ  إِهَّ َ  َواْرَحْمِهي ِعْهِدَ ، ِمنْ  َمْغِفَرةً  لِي َف ْغِفرْ  أَْهَت، إِتَّ  الذُّ  " الرَّ
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هللا عهاا لرساول  ** ففي الحديث الهيوي الرريف م  سؤل ياا سايده  أياو يكار الصاديال رضاي

هللا ص   هللا ع يا وس م وأمرَ يذل  الادع ء أت وااو )ال مام إهاي ظ مات هفساي ظ ما ً كثياراً ، 

وت يغفر الذهوب إت أهت ، ف غفر لي مغفرة من عهد  ، وارحمهي إه  أهات الغفاور الارحيم( 

م يظ م هفسا فآط يل فمن مه  في اذَ الحي ة الدهي  لم يظ م هفسا ومن مه  في اذَ الحي ة الدهي  ل

ظ م غيرَ وغيرَ وكثيرين طي   عمارَ وحي  اا فكثار مها  إما  ظا لم أو مظ اوم . فكا ن الادع ء 

 الذي أوص  يا هييه  ص   هللا ع يا وس م يط ب المغفرة والرحم  من هللا عز و ل .

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

َثَه  - 8ٖٗ اادُ  َحاادَّ َثَه : َقاا لَ  ٍر،َيْكاا أَِيااي ْياانُ  ُمَحمَّ ، َحاادَّ ِ، ُعَيْياادِ  َعاانْ  ُمْ َ ِماار، ، َعاانْ  هللاَّ  أَِيااي َعاانْ  ُسااَمي،

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َص لٍِح، ِيايِّ  إِلَا  الفَُآاَراءُ  َ ا ءَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ُثورِ  أَْاالُ  َذَابَ : َفَآ لُوا َرَ  تِ  ْماَوالِ األَ  ِمانَ  الادُّ ِ ايمِ  الُ اسَ، ِي لادَّ  ُهَصا ِّي، َكَما  ُيَصا ُّونَ  الُمِآايمِ  َوالهَّ

اااونَ  أَْماااَوالٍ  ِمااانْ  َفْضااال،  َولَُمااامْ  َهُصاااوُم، َكَمااا  َوَيُصاااوُمونَ   َوُيَ  ِااااُدوَن، َوَيْ َ ِماااُروَن، ِيَمااا ، َيُح ُّ

قُوَن، ُثُكمْ  أَتَ : »َقا لَ  َوَيَ َصادَّ  َوُكْهااُ مْ  َيْ اَدُكْم، أََحاد،  ُياْدِرْكُكمْ  َولَامْ  َساَيَآُكمْ  َمانْ  ْدَرْكاُ مْ أَ  أََقاْذُ مْ  إِنْ  أَُحادِّ

اُرونَ  َوَ ْحَماُدونَ  ُ َسايُِّحونَ  ِمْث َااُ  َعِمالَ  َمانْ  إِتَّ  َظْمَراَهْياِ  َيْينَ  أَْهُ مْ  َمنْ  َقْيرَ   َصاسَةٍ  ُكالِّ  َقْ افَ  َوُ َكيِّ

ارُ  َوَثسَِثايَن، َثسًَث  َوَهْحَمدُ  َوَثسَِثيَن، َثسًَث  ُهَسيِّحُ : َيْ ُضَه  َفَآ لَ  َه ،َيْيهَ  َف ْقَ  َْفَه  ،«َوَثسَِثينَ  َثسًَث   َوُهَكيِّ

ِ، ُساْيَح نَ : »َ آُاولُ : َفَآا لَ  إِلَْياِا، َفَرَ ْ تُ  َوَثسَِثيَن، أَْرَيً   ِ، َوالَحْمادُ  هللاَّ ُ  هلِلَّ ا  أَْكَياُر، َوهللاَّ  َيُكاونَ  َح َّ

 «َوَثسَِثينَ  َثسًَث  ِمنَّ ُك ِّ  ِمْهُمنَّ 

 

** ففي الحديث الهيوي الرريف أها قد   ء ي ض الفآراء الض ف ء الذين ليس م مام أماوال ، 

وقد أاممم أهمم ليس م مم الم ل مثل األغهي ء . ف ألغهي ء م مم الم ل وياا لمام الفضال ع ايمم 

م ولكان يزيادون ع ايمم يم  لمام مان أماوال ماع أهمام ي سا وون فاي ال يا دات ك لصاسة والصاو

هيي ص   هللا ع ياا وسا م ع ايكم ي ل ساييح والحماد ي لصدق ت واتع م ر وال م د ، فآ ل لمم ال

وال كيياار ق ااف كاال صااسة فكاا ن ذلاا  مساا وي ً أل اار ماان  صاادال واع ماار و  اااد إذا لاام يآاادر 

 ص حيا ع   ذل  .

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

َثَه  - 8ٗٗ ادُ ُمحَ  َحادَّ َثَه : َقاا لَ  ُيوُساَف، ْياانُ  مَّ اٍد، َعاانْ  ُعَمْياٍر، ْياانِ  الَم ِا ِ  َعْياادِ  َعانْ  ُسااْفَي ُن، َحادَّ  َورَّ

ِيايَّ  أَنَّ : ُمَ  ِوَيا َ  إِلَا  ِكَ ا بٍ  ِفاي ُراْ َي َ  ْيانُ  الُمِغياَرةُ  َع َايَّ  أَْم َ : َق لَ  ُرْ َيَ ، ْينِ  الُمِغيَرةِ  َك ِ بِ   الهَّ

ُ  إِتَّ  إِلَاَ  تَ : »َمْكُ وَي ٍ  َصسَةٍ  ُكلِّ  ُدُيرِ  ِفي َيآُولُ  َك نَ  َس َّمَ وَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ   لَاُا، َراِري َ  تَ  َوْحَدَُ  هللاَّ

، َراْيءٍ  ُكالِّ  َع َا  َوُاوَ  الَحْمُد، َولَاُ  الُمْ ُ ، لَاُ   لَِما  ُمْ ِطايَ  َوتَ  أَْعَطْياَت، لَِما  َما ِهعَ  تَ  ال َُّمامَّ  َقاِدير،

 الَحَكِم، َوَعنِ  ِيَمَذا، ُعَمْيٍر، ْينِ  الَم ِ ِ  َعْيدِ  َعنْ : ُرْ َي ُ  َوَق لَ  «الَ دُّ  ِمْه َ  الَ دِّ  َذا َيْهَفعُ  تَ وَ  َمَهْ َت،

اٍد، َعنْ  ُمَقْيِمَرَة، ْينِ  الَآ ِسمِ  َعنِ   " ِغًه : الَ دُّ : " الَحَسنُ  َوَق لَ  ِيَمَذا، َورَّ
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و   ايم هياوي أهاا وصا  ع يها  فاي كال صاسة  ** ففي الحديث الهياوي الراريف  و ياا هياوي

مك وي  أن هآول قول الهيي ص   هللا ع يا وس م عآب كل صسة وااو )ت إلاا إت هللا وحادَ ت 

رري  لا لا الم   ولا الحمد واو ع   كل ريء قدير ال مم ت م هع لم  أعطيت ، وت م طي 

هللا سايح ها و  ا ل  ااو م لا  الم ا   لم  مه ت وت يهفع ذا ال د مه  ال د( ف ما ل الادع ء أن

ل وأهاا سايح ها ال ا طي الارزاال فمان يآادر ع ا  أن ولا الحمد في كل وقت وفاي كال األحاوا

 يمهع أو يمهح عط ء قد قدرَ هللا سيح ها و   ل  ع يه  وإليه  .

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

َثَه  - 9ٕ3 َثَه :  لَ قَ  أََي َن، ْينُ  إِْسَم ِعيلُ  َحدَّ َثَه : َق لَ  الَغِسيِل، اْينُ  َحدَّ ا سٍ  اْيانِ  َعنِ  ِعْكِرَمُ ، َحدَّ  َعيَّ

ُ  َرِضيَ  ِيايُّ  َصاِ دَ : َقا لَ  َعْهُمَما ، هللاَّ  َ  ََسااُ  َمْ  ِاسٍ  آِقارَ  َوَكا نَ  الِمْهَياَر، َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ًف  : َقا لَ  ُثامَّ  َع َْياِا، َوأَْثَها  هللاََّ  َفَحِمادَ  َدِساَمٍ ، ِيِ َصا َي ٍ  َرْأَساُ  َعَصبَ  دْ قَ  َمْهِكَيْيِا، َع َ  ِمْ َحَف ً  ُمَ َ طِّ

َم »  َوَيْكُثارُ  َيِآ ُّاونَ  األَْهَصا ِر، ِمانَ  الَحايَّ  َاَذا َفإِنَّ  َيْ ُد، أَمَّ : »َق لَ  ُثمَّ  إِلَْيِا، َفَث ُيوا ،«إِلَيَّ  الهَّ سُ  أَيُّ

ا ِ  ِمانْ  ْيًب رَ  َولِيَ  َفَمنْ  الهَّ ُس، ادٍ  أُمَّ  أَوْ  أََحاًدا ِفيااِ  َيُضارَّ  أَنْ  َف ْساَ َط زَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  ُمَحمَّ

 «ُمِسيِِّممْ  َعنْ  َوَيَ َ  َوزْ  ُمْحِسِهِممْ  ِمنْ  َفْ َيْآَيلْ  أََحًدا، ِفياِ  َيْهَفعَ 

 

ن ولي أمراً فإهاا يم ا ز ** ففي الحديث الهيوي الرريف ادي هيوي و   ليم حكيم  وإرر د لم

وي صااف ي لساام ح  وعاادم المغاا تة وال  صااب وال راادد وال و يااا الهيااوي اهاا  لك فاا  األمااراء 

والرإس ء وع   اق سف مرا يمم ومك ه مم ومواق مم أها من ك ن ييدَ أن يكاون مان عهاد هللا 

 مح وي فاوا عز و ل سيي ً في هفع أو ضر أحد . ف يآيل من عمل م روف ً وأن ي   وز أي ي س

يإذن هللا عز و ل عن من أس ء أو أقطؤ من ال ي د الذي ولاي أمارام وااذا يادل ع ا  رحما  

واداياا  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م و و يمااا الحكاايم لااوتة األمااور والحااديث الهيااوي 

 الرريف اذا لكل زم ن ولكل مك ن ولكل أمير أو ربيس أو ق بد قل أو زاد رعي ا .

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

َثَه  - 9ٕ9 َثَه : َق لَ  آَدُم، َحدَّ ، َعنِ  ِذْبٍب، أَِيي اْينُ  َحدَّ ْاِريِّ ، هللاَِّ  َعْيدِ  أَِيي َعنْ  الزُّ  أَِياي َعانْ  األََغارِّ

ِييُّ  َق لَ : َق لَ  ، ُاَرْيَرةَ   َيا بِ  َع َ  الَمسَِبَك ُ  َوَقَفتِ  الُ ُمَ  ِ  َيْومُ  َك نَ  إَِذا: »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

لَ  َيْكُ ُيونَ  الَمْسِ دِ  َل، األَوَّ رِ  َوَمَثلُ  َف ألَوَّ  ُثامَّ  َيَآاَرًة، ُيْمِدي َك لَِّذي ُثمَّ  َيَدَهً ، ُيْمِدي الَِّذي َكَمَثلِ  الُمَم ِّ

َْ  َفإَِذا َيْيَضً ، ُثمَّ  َدَ  َ ً ، ُثمَّ  َكْيًر ، ْكرَ  َوَيْسَ ِمُ ونَ  َفُمْم،ُصحُ  َطَوْوا ا َِم مُ  َقَر  «الذِّ

 

** ففي الحديث الهيوي الرريف  و يا هيوي حكيم ي ل و ا ميكاراً لصاسة ياوم ال م ا  وذلا  

 لم  فيم  من فضل وقير كثير

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

 

َثَه  - 9ٖٖ َثَه : َقاا لَ  الُمْهااِذِر، ْياانُ  إِْيااَراِايمُ  َحاادَّ َثَه : َقاا لَ  ُمْساا ٍِم، ْياانُ  الَولِياادُ  َحاادَّ  َعْمااٍرو أَُيااو َحاادَّ

، َثِهي: َق لَ  األَْوَزاِعيُّ  أََصا َيتِ : َقا لَ  َم لِاٍ ، ْيانِ  أََهاسِ  َعانْ  َطْ َحَ ، أَِيي ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ
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ِييِّ  َعْمدِ  َع َ  َسَه ،  الهَّ سَ  ِييُّ  َه َفَييْ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  ِفاي َيْقُطابُ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

، َق مَ  ُ ُمَ  ٍ  َيْومِ   َيَدْيااِ  َفَرَفاعَ  لََها ، هللاََّ  َفا ْدزُ  الِ َي ُل، َوَ  زَ  الَم لُ  َا َ َ : هللاَِّ  َرُسولَ  َي  َفَآ لَ  أَْعَراِيي 

َم ءِ  ِفي َهَرى َوَم  َِ، َهْفِسي َفَوالَِّذي َقَزَعً ، السَّ ا  َوَضَ َم  َم  ِيَيِد اَح بُ  َثا رَ  َح َّ  الِ َيا ِل، أَْمَثا لَ  السَّ

 َفُمِطْرَها  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  لِْحَيِ ااِ  َع َا  َيَ َحا َدرُ  الَمَطارَ  َرأَْياتُ  َح َّ  ِمْهَيِرَِ  َعنْ  َيْهِزلْ  لَمْ  ُثمَّ 

 أَوْ  - األَْعَراِيايُّ  َذلِا َ  َوَق مَ  األُْقَرى، الُ ُمَ  ِ  َح َّ  َي ِيِا، الَِّذيوَ  الَغِد، َوَيْ دَ  الَغدِ  َوِمنَ  َذلَِ ، َيْوَمَه 

ِ، َرُساولَ  َيا : َفَآا لَ  - َغْيُرَُ : َق لَ  مَ  هللاَّ : َفَآا لَ  َيَدْيااِ  َفَرَفاعَ  لََها ، هللاََّ  َفا ْدزُ  الَما ُل، َوَغاِرالَ  الِيَها ءُ  َ َمادَّ

ااَح بِ  ِماانَ  َه ِحَياا ٍ  إِلَاا  ِيَيااِدَِ  ُيِراايرُ  َفَماا  «َهاا َع َيْ  َوتَ  َحَوالَْيَهاا  ال َُّماامَّ »  َوَصاا َرتِ  اْهَفَرَ ااْت، إِتَّ  السَّ

ثَ  إِتَّ  َه ِحَي ٍ  ِمنْ  أََحد،  َيِ اْ  َولَمْ  َرْمًرا، َقَه ةُ  الَواِدي َوَس لَ  الَ ْوَيِ ، ِمْثلَ  الَمِديَه ُ   ِي ْلَ ْودِ  َحدَّ

 

ومك ه  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وسا م عهاد  ** ففي الحديث الهيوي الرريف يي ن لآدر

هللا عااز و اال فآااد  اا ء أعرايااي لرسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م واااو فااي المساا د الهيااوي 

وط ب من سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م يؤن يادعوا هللا عاز و ال ياؤن يمطار السام ء 

 عز و ل لادع ء الهياي صا   هللا ع ياا هللا واس   ب هللا رسول هللا ص   هللا ع يا وس مفدع  

وساا م وكاا ن القياار الكثياار ع اا  المديهاا  المهااورة و اا ء ذلاا  األعرايااي ل هيااي صاا   هللا ع يااا 

هللا عاز و ال صا   هللا ع ياا وسا م وس م وسؤلا ال قفيف من كثرة هزول المطر ودعا  الهياي 

لمديها  المهاورة قياراً كثياراً وا   ب هللا سيح ها ل هيي ص   هللا ع يا وس م وك ن قاد اما ألت ا

واذا الحديث يدل ع   حب هللا عز و ل لهييه  ص   هللا ع يا وسا م وك هات اتسا   ي  وقات 

الدع ء وت ي يي هللا عز و ل دع ء إت لمن أحب وحيييها  صا   هللا ع ياا وسا م أحاب األحيا  

 هلل عز و ل .

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

ثَ  - 9ٖ٘ َه ِد، أَِيي َعنْ  َم لٍِ ، َعنْ  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َه َحدَّ ، َعنِ  الزِّ ِْ : ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

 ُمْس ِم،، َعْيد،  ُيَواِفآَُم  تَ  َس َع ،، ِفياِ : »َفَآ لَ  الُ ُمَ ِ ، َيْومَ  َذَكرَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ 

َ  َيْسؤَلُ  ُيَص ِّي، َق ِبم،  وَ َواُ   ُيَآ ِّ َُم  ِيَيِدَِ  َوأََر رَ  «إِيَّ َُ  أَْعَط َُ  إِتَّ  َرْيًب ، َ َ  لَ  هللاَّ

 

يؤن يوم ال م ا   رسول هللا ص   هللا ع يا وس مفإن في اذا الحديث الهيوي الرريف قول  **

رايب ً إت أعطا َ هللا سايح ها ما   فيا س ع  إذا ك ن المس م فيم  ق بم يص ي . سؤل هللا عز و ال

 يسؤل من قير واذا يدل ع   فضل يوم ال م   .

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

َثَه  - 989 َثَه : َق لَ  الَولِيِد، أَُيو َحدَّ َثِهي: َق لَ  ُرْ َيُ ، َحدَّ  ْينَ  َسِ يدَ  َسِمْ تُ : َق لَ  َث ِيٍت، ْينُ  َعِديُّ  َحدَّ

ِييَّ  أَنَّ : »َعيَّ سٍ  اْينِ  نِ عَ  ُ َيْيٍر، َْ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  لَامْ  َرْكَ َ اْينِ  َفَصا َّ  الِفْطاِر، َياْومَ  َقاَر

 «ِيسَل،  َوَمَ اُ  َيْ َدَا  َوتَ  َقْي ََم  ُيَصلِّ 

ففي الحديث الهيوي الرريف إر رة إل  كيفي  صسة عياد الفطار وما  كا ن ع ياا صا   هللا  **

 ا وس م .ع ي

 



   29 

 

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

َثَه  - 99ٓ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  اْيانِ  َعانِ  ِديَها ٍر، ْيانِ  هللاَِّ  َوَعْيادِ  َه ِفٍع، َعنْ  َم لِ ،

 َع َْيااِ  هللاَِّ  َرُساولُ  َفَآا لَ  ال َّْياِل، َصاسَةِ  َعنْ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسؤَلَ  َرُ ًس  أَنَّ : ُعَمرَ 

سَمُ  ْيحَ  أََحُدُكمُ  َقِريَ  َفإَِذا َمْثَه ، َمْثَه  ال َّْيلِ  َصسَةُ : »السَّ  َقادْ  َما  لَاُ  ُ وِ رُ  َواِحَدةً  َرْكَ  ً  َص َّ  الصُّ

 «َص َّ 

 

رساول هللا ك ن ع يا سايده   ففي الحديث الهيوي الرريف إر رة إل  كيفي  صسة ال يل وم  **

 .ص   هللا ع يا وس م 

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

َثَه  - 998 ، َحدَّ د، َثَه : َق لَ  ُمَسدَّ ِ، ُعَيْيدِ  َعنْ  َسِ يٍد، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ َثِهي هللاَّ ، َحدَّ  ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعانْ  َها ِفع،

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ِيايِّ  نِ َعا َعْهُمَم ، هللاَّ  ِي ل َّْيالِ  َصاسَِ ُكمْ  آِقارَ  اْ َ  ُاوا: »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 «ِوْ ًرا

 

ففي الحديث الهيوي الرريف أمر هيوي يؤن يكون آقر ما  يصا ي المارء ي ل يال ااو الاو ر  **

 وق ل ص   هللا ع يا وس م )إن هللا و راً يحب الو ر فؤو روا(

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

َثَه  - ٕٖٓٔ د،  َحدَّ ، الَحَسنِ  أَُيو ُمَآ ِ لٍ  اْينُ  ُاوَ  ُمَحمَّ ِ، َعْيدُ  أَْقَيَرَه : َق لَ  الَمْرَوِزيُّ  أَْقَيَرَها : َقا لَ  هللاَّ

ِ، ُعَيْيدُ  اٍد، ْيانِ  الَآ ِسامِ  َعانِ  َه ِفٍع، َعنْ  هللاَّ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َع ِبَرا َ  َعانْ  ُمَحمَّ

ًي  ال َُّممَّ : »َق لَ  الَمَطَر، َرأَى إَِذا َك نَ  ِ، ُعَيْيادِ  َعانْ  َيْحَيا ، ْيانُ  الَآ ِسامُ  َ  َيَ ااُ  «َه ِفً   َصيِّ  َوَرَواَُ  هللاَّ

،  َه ِفعٍ  َعنْ  َوُعَآْيل،، األَْوَزاِعيُّ

 

صا   هللا ع ياا وسا م وقات هازول المطار  ** ففي الحديث الهيوي الرريف يي ن لم  ك ن ع يا

 والدع ء المس حب في وقت هزول المطر .

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

َثَه  - 9ٖٓٔ دُ  َحدَّ َثَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  ُمَحمَّ  ُعَماَر، اْيانِ  َعانِ  ِديَها ٍر، ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعانْ  ُسْفَي ُن، َحدَّ

ُ  إِتَّ  َيْ  َُمَم  تَ  َقْمس،  الَغْيبِ  ِمْفَ   ُ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ   أََحاد،  َيْ  َمُ  تَ : هللاَّ

 َوَما  َغاًدا، َ ْكِسابُ  َما َذا َهْفاس،  َ ْ  َامُ  َوتَ  األَْرَحا ِم، ِفاي َيُكاونُ  َما  أََحاد،  َيْ  َمُ  َوتَ  َغٍد، ِفي َيُكونُ  َم 

 " الَمَطرُ  َيِ يءُ  َمَ   أََحد،  َيْدِري َوَم  َ ُموُت، أَْرٍض  ِيؤَيِّ  س، َهفْ  َ ْدِري

 

 

** ففي الحديث الهيوي الرريف إر رة إل  ع وم الغيب ال ي ت ي  مم  إت هللا عز و ل وحدَ 

فس يو د ك بن أو مق وال ي رف م ذا سيكون قد قدر لا في غدَ وم  سيكون في األرح م وقاد 

ي مه  اذَ لم رف  هوز ال هين في رحام األم وال ايس األمار ع ا  كثيارين مان وصل ال  م في أ
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اله س والمآصود اه  او حسب م  ورد في الحديث الهيوي الراريف ما  يكاون وال فاظ قا ص 

ي موم م  سيكون في الم ضاي وما  قادر لاا مان قيال ولايس ح ضارَ ما  سايكون ف  ام هللا عاز 

في زم هه  فس أحد ي رف م  قدر لا أن يكاون فاي و ل سيال الح ضر الذي ي وصل إليا ال  م 

 رحم األم من ذكر أو اهث  .

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

َثَه  - ٖٗٓٔ ٍد، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه : َق لَ  ُمَحمَّ َثَه : َق لَ  الَآ ِسِم، ْينُ  َا ِرمُ  َحدَّ  ُمَ  ِوَياَ ، أَُيو َرْيَي نُ  َحدَّ

اْمسُ  َكَساَفتِ : َق لَ  ُرْ َيَ ، ْينِ  الُمِغيَرةِ  َعنِ  ِعسََقَ ، ْينِ   دِ ِزيَ  َعنْ   َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  َعْمادِ  َع َا  الرَّ

 هللاَِّ  َرُساولُ  َفَآا لَ  إِْياَراِايَم، لَِمْوتِ  الرَّْمسُ  َكَسَفتِ : الهَّ سُ  َفَآ لَ  إِْيَراِايُم، َم تَ  َيْومَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ 

ااْمسَ  إِنَّ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ   َرأَْيااُ مْ  َفااإَِذا لَِحَي ِ ااِا، َوتَ  أََحاادٍ  لَِمااْوتِ  َيْهَكِسااَف نِ  تَ  َوالَآَماارَ  الرَّ

َ  َواْدُعوا َفَص ُّوا،  «هللاَّ

 

** ففي الحديث الهيوي الرريف  و يا هياوي حكايم ل ها س ك فا  ياؤن يحكماوا عآاولمم فاي ما  

وعادم اتر كا ز أو ريااط ما  يحادث مان ظاواار كوهيا  يؤحااداث أو  يحادث مان ظاواار كوهيا 

أف  ل يمر يم  ا هس ن وفي الحديث دعوة إل  ط ب ال  م والحاث ع ياا وال فكار فاي آيا ت هللا 

عز و ل وعدم اتر يا ط ي ع آا دات ق طبا  عهاد الكثيار مان الها س ، والادع ء والصاسة عهاد 

 كسوف أو قسوف الرمس والآمر .

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

َثَه  - ٕٓٔٔ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه : َق لَ  هللاَّ َثَه : َقا لَ  ُسْفَي ُن، َحدَّ  َعانْ  ُمْسا ٍِم، أَِياي ْيانُ  ُسا َْيَم نُ  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  اْينَ  َسِمعَ  َط ُوٍس، ِيايُّ  َك نَ : َق لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ  ِمانَ  َقا مَ  إَِذا َوَسا َّمَ   َْيااِ عَ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

دُ  ال َّْيلِ  اَمَواتِ  َقايِّمُ  أَْهاتَ  الَحْمادُ  لَا َ  ال َُّممَّ : " َق لَ  َيَ َم َّ ، َوَمانْ  َواألَْرِض  السَّ  لَا َ  الَحْمادُ  َولَا َ  ِفايِمنَّ

ااَمَواتِ  ُمْ اا ُ  ، َوَماانْ  َواألَْرِض  السَّ ااَمَواتِ  ُهااورُ  أَْهااتَ  الَحْماادُ  َولَاا َ  ِفاايِمنَّ ، َوَماانْ  َواألَْرِض  السَّ  ِفاايِمنَّ

َمَواتِ  َم ِ ُ  أَْهتَ  الَحْمدُ  َولَ َ  ، َوَوْعُد َ  الَحالُّ  أَْهتَ  الَحْمدُ  َولَ َ  َواألَْرِض، السَّ ، َولَِآا ُإ َ  الَحالُّ  َحاال 

، َوَقْولُاا َ  اا ُ  َحااال  ، َوالَ هَّ اا رُ  َحااال  ، َوالهَّ ااونَ  َحااال  ِييُّ ، َوالهَّ ااد،  َحااال  ، َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  َوُمَحمَّ  َحااال 

، َوالسَّ َع ُ  ْ اُت، َوَع َْيا َ  آَمْهاُت، َوِيا َ  أَْسا َْمُت، لَا َ  ال َُّمامَّ  َحال   َق َصاْمُت، َوِيا َ  أََهْياُت، َوإِلَْيا َ  َ َوكَّ

ْمتُ  َم  لِي َف ْغِفرْ  َح َكْمُت، َوإِلَْي َ  ْرُت، َوَم  َقدَّ ُم، أَْهاتَ  أَْع َْهُت، َوَم  أَْسَرْرتُ  َوَم  أَقَّ  َوأَْهاتَ  الُمَآادِّ

ُر، ا َ  أَُياو الَكاِريمِ  َعْيادُ  َوَزادَ : ُساْفَي نُ  َق لَ "  - َغْيُر َ  إِلَاَ  تَ : أَوْ  - أَْهتَ  إِتَّ  إِلَاَ  تَ  الُمَإقِّ  َوتَ : »أَُميَّ

ةَ  َوتَ  َحْولَ   اْيانِ  َعانْ  َطا ُوٍس، ِمانْ  َساِمَ اُ :  ِمٍ ُمسْ  أَِيي ْينُ  ُس َْيَم نُ  َق لَ : ُسْفَي نُ  َق لَ  ، «ِي هللَِّ  إِتَّ  قُوَّ

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُمَم ، هللاَّ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

صا   دع ء من أ مل وأي غ وأروز وأطيب م  دعا  ياا هييها   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

صي غ م  ليدل ع   فايض مان هاور  و س س م  ويسغ م  وحسن، فهغم الك م ت  هللا ع يا وس م

ل كاون لها   صا   هللا ع ياا وسا مالهيوة وكرم من الذات ا تاي  أه م هللا عز و ل ع ا  هييها  

هور وادى ورحم  هس  ين يم  في دروب حي  ه  وم  ق ال فيم  ريه  أ م ع يها  هورها  وارزقها  
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رااامداء والصاااديآين ولآااا إ  سااايح ه  ماااع الهيياااين وال صااا   هللا ع ياااا وسااا مصاااحي  هييهااا  

 والص لحين من عي د  المإمهين ي هلل .

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

َثَه  - ٖٓٔٔ َثَه : َق لَ  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ ، َحدَّ ُ  َرِضايَ  الُمِغياَرةَ  َسِمْ تُ : َق لَ  ِزَي ٍد، َعنْ  ِمْسَ ر،  َعْهاُا، هللاَّ

ِييُّ  َك نَ  إِنْ : َيآُولُ   لَااُ  َفُيَآا لُ  - َسا َق َُ  أَوْ  - َقاَدَم َُ  َ ِرمُ  َح َّ  لُِيَص ِّيَ  لََيآُومُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 «َرُكوًرا َعْيًدا أَُكونُ  أََفسَ : »َفَيآُولُ 

 

فمع  رسول هللا ص   هللا ع يا وس ميي ن لم  ك ن ع يا سيده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ظاي يما  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م حوالمك ها  الاذي  م والآادر كل الفضل والقير واله

من رب ال  لمين فك ن يآوم ال يل ح     ؤلم الآدم الهيوي  الرريف  وعهدم  يآ ل لاا )َََ( فكا ن 

)أت أكااون رااكوراً( فماا  أ ماال وت أحساان وت أطيااب ماان ق ااال  صاا   هللا ع يااا وساا مإ  ياا  

 ص   هللا ع يا وس م . وآداب و   ليم سيده  رسول هللا

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

 

 

َثَه  - ٔٗٔٔ ِ، َعْيدِ  ْينُ  الَ ِزيزِ  َعْيدُ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  هللاَّ ادُ  َحادَّ ااُ  ُحَمْياٍد، َعانْ  َ ْ َفاٍر، ْيانُ  ُمَحمَّ  َساِمعَ  أَهَّ

ُ  َرِضيَ  َم لِ ٍ  ْينَ  أََهسَ  اْمرِ  ِمانَ  ُيْفِطارُ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  لُ َرُسو َك نَ : »َيآُولُ  َعْهُا، هللاَّ  الرَّ

 َ اَراَُ  أَنْ  َ َرا ءُ  تَ  َوَك نَ  َرْيًب ، ِمْهاُ  ُيْفِطرَ  تَ  أَنْ  َهُظنَّ  َح َّ  َوَيُصومُ  ِمْهُا، َيُصومَ  تَ  أَنْ  َهُظنَّ  َح َّ 

 ُحَمْيدٍ  َعنْ  األَْحَمُر، َق لِدٍ  َوأَُيو ُس َْيَم ُن، َ  َيَ اُ  «َرأَْيَ اُ  إِتَّ   َه ِبمً  َوتَ  َرأَْيَ ُا، إِتَّ  ُمَص ًِّي  ال َّْيلِ  ِمنَ 

 

 و يا هيوي حكيم يؤن يكون المرء في ح ل  صف ء وهآ ء في  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

عي د ااا وأن  كااون ك فاا  عي دا ااا هلل عااز و اال ق لصاا  دون رياا ء أو ساام   فاايظن الهاا س إذا 

م أو ق م ال يل م ذا يا يحدث ويآول أه  ف  ت وصمت وقمات واكاذا وكال حساب ص   أو ص 

هي ا فإذا ك ن يريد الثه ء والفضل من اله س  يء يا يوم الآي م  وت أ ر وت عمال لاا فيآاول 

يا  ريااي أهاا  ف  اات كااذا وكاذا فيآااول هللا عااز و اال ياال ف  اات ليآا ل عهاا  كااذا وكااذا وقااد قياال . 

اتق صا د واتق صا ر فاي األقاوال عان األف ا ل ح ا  ت  كاون فاي ف لمآصود اه  في الحديث 

 دابرة الري ء والسم   .

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

 

َثَه  - ٘ٗٔٔ  هللاَِّ  َعْيادِ  َوأَِياي َسا ََمَ ، أَِيي َعنْ  ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  َم لٍِ ، َعنْ  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  ،األََغرِّ  َها  َيْهاِزلُ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ  َريُّ

ااَم ءِ  إِلَا  لَْي َاا ٍ  ُكالَّ  َوَ َ اا لَ  َ َيا َر َ  ْهَي  السَّ  َيااْدُعوِهي، َماانْ : َيآُاولُ  اآلِقاارُ  ال َّْيالِ  ُث ُااثُ  َيْيَآا  ِحااينَ  الادُّ

 " لَاُ  َفؤَْغِفرَ  َيْسَ ْغِفُرِهي َمنْ  َفؤُْعِطَيُا، َيْسؤَلُِهي َمنْ  لَاُ  َفؤَْسَ ِ يبَ 
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 و يا هيوي حكيم ودعوة ل يا د هللا سايح ها أ م اين ياؤن هللا  ففي الحديث الهيوي الرريف **

عااز و اال يهاازل كاال لي اا  إلاا  الساام ء الاادهي  فااي ث ااث ال ياال اآلقاار ويآااول هللا عااز و اال ماان 

وهي ف س  يب لا أو من يسؤلهي فؤعطيا ومن يس غفرهي فؤغفر لا واذا مان كارم ورحما  يدع

 هللا عز و ل يه  وي ي دَ أ م ين .

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

َثَه  - 3ٗٔٔ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ،ال َسِ يدٍ  أَِيي ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  َم لِ ،  َعانْ  َمْآُياِريِّ

ْحَمِن، َعْيدِ  ْينِ  َس ََم َ  أَِيي اُ  الرَّ ااُ : أَْقَيَرَُ  أَهَّ ُ  َرِضايَ  َع ِبَرا َ  َساؤَلَ  أَهَّ  َصاسَةُ  َك َهاتْ  َكْيافَ  َعْهَما ، هللاَّ

 َع َْياااِ  هللاُ   َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َكاا نَ  َماا : »َفَآ لَااتْ  َرَمَضاا َنَ ِفااي َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ 

 َعانْ  َ َسالْ  َفاسَ  أَْرَيً ا ، ُيَصا ِّي َرْكَ ا ً  َعْراَرةَ  إِْحاَدى َع َا  َغْيِرَِ  ِفي َوتَ  َرَمَض نَ  ِفي َيِزيدُ  َوَس َّمَ 

، ُحْسِهِمنَّ  ، ُحْساِهِمنَّ  َعانْ  َ َسالْ  َفاسَ  أَْرَيً ا ، ُيَص ِّي ُثمَّ  َوُطولِِمنَّ  َق لَاتْ  « َثسًَثا ُيَصا ِّي ُثامَّ  َوُطاولِِمنَّ

 َيَها مُ  َوتَ  َ َه َما نِ  َعْيَهايَّ  إِنَّ  َع ِبَرا ُ  َيا : »َفَآا لَ  ُ اوِ َرَ أَنْ  َقْيالَ  أََ َها مُ : هللاَِّ  َرُساولَ  َي  َفآُْ تُ : َع ِبَر ُ 

 «َقْ ِيي

 

ففي الحديث الهياوي الراريف  و ياا هياوي يكيفيا  صاسة الهياي صا   هللا ع ياا وسا م فاي  **

  دار ماان حااديث يااين ساايده  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م وأم راامر رمضاا ن الكااريم وماا

المااإمهين ايهاا  الصااديال ساايده  أيااو يكاار رضااي هللا عهااا وأرضاا َ وكفاا َ هللا ساايح ها يصااحي  

صا   هللا ع ياا فمو الصديال اسام ً وف اسً وقادراً وقاول  رسول هللا ص   هللا ع يا وس مسيده  

الآيال الهياوي الراريف الطا ار اها  ت يها م ألهاا م  اال أن عيهي  ه ما ن وت يها م ق ياي و وس م

ال  لمين فكيف لآ ب أن يه م واو م  ال ي لهور والاذات ا لميا  فصاسة يهور ا يم ن هور رب 

 . رسول هللا ص   هللا ع يا وس مو س يم ً ع ي  ي  سيدي ي  

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

َثَه  - 9ٗٔٔ َثَه  َهْصٍر، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ  أَِياي َعانْ  ُزْرَعَ ، أَِيي َعنْ  َحيَّ َن، أَِيي َعنْ  أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  ِييَّ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ  ِياسَلُ  َيا  الَفْ ارِ  َصاسَةِ  ِعْهدَ : »لِِيسَلٍ  َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ْثِهي  َما : َقا لَ  «الَ هَّ ِ  ِفي َيَديَّ  َيْينَ  َهْ  َْي َ  َدفَّ  َسِمْ تُ  َفإِهِّي ا ِْسسَِم، ِفي َعِمْ َ اُ  لٍ َعمَ  ِيؤَْرَ   َحدِّ

ارْ  لَامْ  أَهِّي: ِعْهِدي أَْرَ   َعَمًس  َعِمْ تُ   ِياَذلِ َ  َصا َّْيتُ  إِتَّ  َهَما ٍر، أَوْ  لَْيالٍ  َسا َع ِ  ِفاي َطُماوًرا، أََ َطمَّ

ُمورِ   «َ ْحِري َ  َيْ ِهي َهْ  َْي َ  َدفَّ : »هللاَِّ  َعْيدِ  أَُيو َق لَ "  أَُص ِّيَ  أَنْ  لِي ُكِ بَ  َم  الطُّ

 

 

لسيده  يسل رضاي هللا عهاا  ص   هللا ع يا وس مسإال لهييه   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

صا   هللا فساؤلا الحيياب  رسول هللا ص   هللا ع يا وس موأرض َ وكف َ سيح ها صحي  سيده  

عن أعظم عمل عم ا في ا سسم وذل  لسم ز صوت قدميا في ال ه  فآا ل سايده   يا وس مع 
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مر طموراً في سا ع  لايسً أو هما راً إت صا   ياذل  ما  قادر لاا يسل رضي هللا عها أها م   ط

 هللا عز و ل أن يص ي . فك ن  زاء سيده  يسل رضي هللا عها ال ه  .

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

َثَه  - ٕ٘ٔٔ ا سُ  َحدَّ َثَه  الُحَساْيِن، ْيانُ  َعيَّ ارُ  َحادَّ ، َعانِ  إِْساَم ِعيَل، ْيانُ  ُمَيرِّ َثِهي   األَْوَزاِعايِّ  َوَحادَّ

دُ  ِ، َعْيادُ  أَْقَيَرَه : َق لَ  الَحَسِن، أَُيو ُمَآ ِ لٍ  ْينُ  ُمَحمَّ ، أَْقَيَرَها  هللاَّ َثِهي: َقا لَ  األَْوَزاِعايُّ  ْيانُ   َيْحَيا َحادَّ

َثِهي: َق لَ  َكِثيٍر، أَِيي ْحَمِن، َعْيدِ  ْينُ  َس ََم َ  أَُيو َحدَّ َثِهي: َق لَ  الرَّ  الَ ا ِص  ْيانِ  َعْماِرو ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ِ، َعْيادَ  َيا : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  لِاي َقا لَ : َق لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ  ِمْثالَ  َ ُكانْ  تَ  هللاَّ

َثَه  ِاَراا م،، َوَقاا لَ  «ال َّْياالِ  ِقَياا مَ  َفَ ااَر َ  ال َّْيااَل، َيآُااومُ  َكاا نَ  فُااسَنٍ  َثَه  الِ ْرااِريَن، أَِيااي اْياانُ  َحاادَّ  َحاادَّ

، َثِهي: َق لَ  األَْوَزاِعيُّ َثِهي: َقا لَ  َثْوَيا َن، ْيانِ  الَحَكامِ  ْيانِ  ُعَمارَ  َعنْ  َيْحَي ، َحدَّ . ِمْث َااُ  َسا ََم َ  أَُياو َحادَّ

 األَْوَزاِعيِّ  َعنِ  َس ََمَ ، أَِيي ْينُ  َعْمُرو َوَ  َيَ اُ 

 

 ففي الحديث الهيوي الرريف  و يا هيوي ي لمح فظ  ع   صسة ال يل وقي ما .** 

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

َثَه  - 38ٔٔ ا س،  َثَه َحدَّ  ُرْ َيُ ، أَْقَيَرَه  إِْيَراِايَم، ْينُ  ُمْس ِمُ  َحدَّ وَخ، اْيانُ  ُااوَ  الُ َرْياِريُّ  َعيَّ  َعانْ  َفارُّ

، ُعْثَم نَ  أَِيي ْمِديِّ ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِيي َعنْ  الهَّ  أََدُعُمانَّ  تَ  ِياَثسَثٍ  َق ِي ِاي أَْوَصا ِهي: َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ

َح ، َوَصسَةِ  َرْمٍر، ُكلِّ  ِمنْ  أَيَّ مٍ  َثسََث ِ  َصْومِ : »أَُموتَ  َح َّ   «ِوْ رٍ  َع َ  َوَهْومٍ  الضُّ

 

 و يا هيوي عن أيي اريرة ري هللا عها فاي قولاا أوصا هي  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

وك هات الوصا ي  يصاوم ثسثا  أيا م  رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا مق ي ي والق يل اه  سيده  

 من كل رمر وصسة الضح  والهوم ع   و ر أي قي م ال يل .

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

َثَه  - 89ٔٔ ، َحاادَّ َثَه  َع ِااي  ، َعاانِ  ُسااْفَي ُن، َحاادَّ ْاااِريِّ ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  أَِيااي َعاانْ  َسااِ يٍد، َعاانْ  الزُّ  هللاَّ

ِيايِّ  َعنِ  َعْهُا، َحا لُ  ُ َرادُّ  تَ : " َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  الَمْساِ دِ : َمَسا ِ دَ  َثا ِ َثسَ  إِلَا  إِتَّ  الرِّ

ُسولِ  َوَمْسِ دِ  الَحَراِم،  " األَْقَص  َوَمْسِ دِ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الرَّ

 

 و ياا هياوي ياؤت  راد الرحا ل إت إلا  ثسثا  مسا  د وااي  ففي الحاديث الهياوي الراريف** 

المسا  د الثسثا  فك هات المس د الحرام والمس د الهيوي والمس د األقص  وذلا  لفضال ااذَ 

 أول المس  د في ا سسم يل في الكون ك ا وال مم ارزقه  زي رة المس د األقص  المي ر  .

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

َثَه  - 9ٓٔٔ ، أَْقَيَرَه : َق لَ  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  أَِياي ْيانِ  هللاَِّ  َوُعَيْيادِ  َرَيا ٍ ، ْينِ  َزْيدِ  َعنْ  َم لِ ،

، هللاَِّ  َعْيدِ  ، هللاَِّ  َعْيدِ  أَِيي َعنْ  األََغرِّ ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعنْ  األََغرِّ ِيايَّ  أَنَّ : َعْهااُ  هللاَّ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 الَمْسااِ دَ  تَّ إِ  ِسااَواَُ، ِفيَماا  َصااسَةٍ  أَْلاافِ  ِماانْ  َقْياار،  َاااَذا َمْسااِ ِدي ِفااي َصااسَة، : »َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ 

 «الَحَرامَ 
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يفضل الصسة في المس د الهيوي فمي قير من  و يا هيوي  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 ألف صسة في سواَ إت المس د الحرام .

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

َثَه  - 9ٗٔٔ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ ِ، دِ ُعَييْ  َعنْ  َسِ يٍد، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ َثِهي: َق لَ  هللاَّ ، َحدَّ  ُعَمارَ  اْيانِ  َعانِ  َها ِفع،

ُ  َرِضيَ  ِييُّ  َك نَ : »َق لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ  َزادَ  «َوَم ِراًي  َراِكًي  قَُي ءٍ  َمْسِ دَ  َيؤِْ ي َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

َثَه  ُهَمْيٍر، اْينُ  ِ، ُعَيْيدُ  َحدَّ  «َرْكَ َ ْينِ  ِفياِ  َص ِّيَفيُ » َه ِفٍع، َعنْ  هللاَّ

 

 يي ن يفضل ومك ه  مس د قي ء ففي الحديث الهيوي الرريف** 

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

َثَه  - 9ٙٔٔ ، َحاادَّ د، َثِهي: َقاا لَ  ُعَمااَر، ْياانِ  هللاَِّ  ُعَيْياادِ  َعاانْ  َيْحَياا ، َعاانْ  ُمَساادَّ  َعْياادِ  ْياانُ  ُقَيْياابُ  َحاادَّ

ْحَمِن، ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعنْ  َع ِصٍم، ْينِ  َحْفِص  َعنْ  الرَّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِ ، ِرَي ِض  ِمنْ  َرْوَض ،  َوِمْهَيِري َيْيِ ي َيْينَ  َم »: َق لَ  َوَس َّمَ   «َحْوِضي َع َ  َوِمْهَيِري الَ هَّ

 

 هاا  المساا د الهيااوي الرااريف وماا  فيااا ماان يياا ن يفضاال مك ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

الروض  الرريف  ي لمس د الهيوي فمواضع الروض  م  يين يي ا ص   هللا ع يا وس م ومهيارَ 

 فمي روض  من ري ض ال ه  .

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

َثَه  - 93ٔٔ َثَه  الَولِياِد، أَُياو َحدَّ : َقا لَ  ِزَيا ٍد، َماْولَ  َقَزَعاَ ، َساِمْ تُ  ِ ،الَم ِا َعْيادِ  َعانْ  ُراْ َيُ ، َحادَّ

ُ  َرِضاايَ  الُقااْدِريَّ  َسااِ يدٍ  أََياا  َسااِمْ تُ  ثُ  َعْهااُا، هللاَّ ِياايِّ  َعاانِ  ِيااؤَْرَيعٍ  ُيَحاادِّ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

 ِفاي َصْومَ  َوتَ  َمْحَرٍم، ُذو أَوْ  َزْوُ َم  َ َم مَ  إِتَّ  َيْوَمْينِ  الَمْرأَةُ  ُ َس ِفرِ  تَ : »َق لَ  َوآَهْآَهِهي َفؤَْعَ ْيَهِهي

ااْيحِ  َيْ اادَ  َصااسََ ْينِ  َيْ اادَ  َصااسَةَ  َوتَ  َواألَْضااَح ، الِفْطاارِ  َيااْوَمْينِ  اا  الصُّ ااْمُس، َ ْط ُااعَ  َح َّ  َوَيْ اادَ  الرَّ

َح ُل، ُ َردُّ  َوتَ  َ ْغُربَ  َح َّ  الَ ْصرِ   األَْقَصا  َوَمْساِ دِ  الَحاَراِم، َمْساِ دِ  َمَسا ِ دَ  َثسََثا ِ  إِلَ  إِتَّ  الرِّ

 «َوَمْسِ ِدي

 

 و يا يهوي يآداب قروْ المرأة من يي م  وعدم الصوم فاي  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

يوم عيدي الفطر واألضح  وت صسة ي اد صاسة الف ار ح ا   ط اع الرامس وت ي اد صاسة 

األم  ا  والرحا ل والهيا  ي لزيا رة  ال صر ح   غروب الرمس وأن ت  رد الرح ل أي  حازم

 إت إل  المس د الحرام والمس د األقص  المي ر  والمس د الهيوي الرريف .

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

َثَه  - 9ٖٕٔ َثَه  الَولِيااِد، أَُيااو َحاادَّ  ْياانِ  ُسااَوْيدِ  ْياانَ  ُمَ  ِوَياا َ  َسااِمْ تُ : َقاا لَ  األَْرااَ ِث، َعاانِ  ُرااْ َيُ ، َحاادَّ

ٍن، ُ  َرِضيَ  َع ِزبٍ  ْينِ  الَيَراءِ  َعنِ  ُمَآرِّ ِييُّ  أََمَرَه : " َق لَ  َعْهُا، هللاَّ  ِيَساْيٍع، َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

َيا زِ  أََمَرَها : َسْيعٍ  َعنْ  َوَهَم َه  اِعي، َوإَِ  َيا ِ  الَماِريِض، َوِعَيا َدةِ  الَ َها ِبِز، ِي  ِّ  ْظ ُاوِم،المَ  َوَهْصارِ  الادَّ
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ااسَِم، َوَردِّ  الَآَسااِم، َوإِْيااَرارِ  ااِ ، آِهَياا ِ : َعاانْ  َوَهَم َهاا  الَ اا ِطِس، َوَ ْرااِميتِ  السَّ َاِب، َوَقاا َ مِ  الِفضَّ  الااذَّ

، َوالَحِريِر، ِْ يَي  ، َوالدِّ يِّ  " َوا ِْسَ ْيَرالِ  َوالَآسِّ

 

هماي عان ساي   أماور  و يم ت هيوي  ي  يا ز ساي   أماور وال ففي الحديث الهيوي الرريف** 

فك ن األمر ي  ي ز ال ه بز وعي دة المريض وإ  ي  الداعي وهصر المظ وم وإيرار الآسم ورد 

 السسم و رميت ال  طس .

 وفك ن الهمي عن آهي  الفض  وليس الذاب ل ر  ل والحرير والديي ْ والآسي واتس يرال .

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

ثَ  - ٕٓٗٔ ، َه َحدَّ د، َثَه  ُمَحمَّ ، َعنِ  َس ََمَ ، أَِيي ْينُ  َعْمُرو َحدَّ  ِراَم ٍب، اْيانُ  أَْقَيَرِهاي: َق لَ  األَْوَزاِعيِّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أََي  أَنَّ  الُمَسيِِّب، ْينُ  َسِ يدُ  أَْقَيَرِهي: َق لَ   َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َعْهُا، هللاَّ

اسَِم، َردُّ : َقْمس،  الُمْس ِمِ  َع َ  الُمْس ِمِ  َحالُّ : " َيآُولُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َيا زُ  الَماِريِض، َوِعَيا َدةُ  السَّ  َوا ِّ

ْعَوِة، َوإَِ  َي ُ  الَ َه ِبِز، ااِل، َعْيادُ  َ  َيَ ااُ "  الَ  ِطسِ  َوَ ْرِميتُ  الدَّ زَّ ، أَْقَيَرَها : َقا لَ  الارَّ  َوَرَواَُ  َمْ َمار،

 ُعَآْيلٍ  َعنْ  َرْوٍ ، ْينُ  َسسََم ُ 

 

 و ياا هياوي لحآاوال المسا م ع ا  المسا م وااي رد السااسم  ففاي الحاديث الهياوي الراريف** 

 وعي دة المريض وا ي ز ال ه بز وإ  ي  الدعوة و رميت ال  طس .

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

َثَه  - ٕٙٙٔ َثَه  قَُ ْيَيُ ، َحدَّ ، َحدَّ اوَب، نْ َعا َحمَّ د، ا سٍ  اْيانِ  َعانِ  ُ َيْياٍر، ْيانِ  َساِ يدِ  َعانْ  أَيُّ  َرِضايَ  َعيَّ

 ُ  ِمانْ  َوَقاعَ  إِذْ  ِيَ َرَفاَ ، َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  َماعَ  َواِقاف،  َرُ ال،  َيْيَهَما : َقا لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ

 ِيَما ءٍ  اْغِسا ُوَُ : »َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َفَآ لَ  - اُ َفؤَْقَ َص ْ : َق لَ  أَوْ  - َفؤَْقَصَ ْ اُ  َراِح َِ ِا،

ُروا َوتَ  ُ َحهُِّطوَُ، َوتَ  َثْوَيْيِن، ِفي َوَكفُِّهوَُ  َوِسْدٍر، ًي  الِآَي َم ِ  َيْومَ  َيْيَ ُثاُ  هللاََّ  َفإِنَّ  َرْأَسُا، ُ َقمِّ  «ُم َيِّ

 

إر رة إل  فضل يوم عرف  وفضل مان  اوف  فاي ذلا  الياوم  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 ففاااي الحاااديث الهياااوي الراااريف قااا ل صااا   هللا ع ياااا وسااا مالميااا ر  ياااوم وقفااا  عرفااا  

ممان  اوف  ياوم عرفاا فاإن )يي ث المرء ع   م  ك ن ع يا( فم  أس د وم  أ مال وما  أحسان 

الآادر والمك ها  ال ظيما  فيا  ريها  هللا سيح ها و   ل  يي ثا م يي ً فمهيب ً لمن ه ل ذل  الرارف و

ارزقها  ذلاا  الفضاال فضاال الوفاا ة يااوم عرفاا  ع اا   ياال عرفاا  الااذي راارف يصاا ود الحييااب 

 . ص   هللا ع يا وس م

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

َثَه  - 3ٕ٘ٔ دُ  َحدَّ ِ، َعْيادُ  أَْقَيَرَها  ُمَآ ِ اٍل، ْينُ  ُمَحمَّ  َعانْ  إِْياَراِايَم، ْيانِ  َساْ دِ  َعانْ  ،ُراْ َي ُ  أَْقَيَرَها  هللاَّ

ْحَمنِ  َعْيدَ  أَنَّ  إِْيَراِايَم، أَِيياِ  ُ  َرِضايَ  َعاْوفٍ  ْيانَ  الرَّ : " َفَآا لَ  َصا ِبًم ، َوَكا نَ  ِيَطَ ا مٍ  أُِ ايَ  َعْهاُا، هللاَّ

ايَ  إِنْ  ُياْرَدٍة، ِفاي ُكفِّانَ  ِمهِّاي، َقْيار،  َوُااوَ  ُعَمْيارٍ  ْيانُ  ُمْصَ بُ  قُِ لَ   َوإِنْ  ِرْ اسََُ، َياَدتْ  ُساُا،َرأْ  ُغطِّ

يَ  ْهَي  ِمانَ  لََها  ُيِساطَ  ُثامَّ  - ِمهِّاي َقْيار،  َوُااوَ  َحْماَزةُ  َوقُِ لَ : َق لَ  َوأَُراَُ  - َرْأُساُ  َيَدا ِرْ سََُ  ُغطِّ  َما  الادُّ

 



   36 

 

ْهَي  ِمانَ  أُْعِطيَها : َقا لَ  أَوْ  - ُيِسطَ   ُثامَّ  لََها ، ُع ِّ َاتْ  َحَساَه ُ َه  َ ُكاونَ  أَنْ  َقِرايَه  َوَقادْ  - أُْعِطيَها  َما  الادُّ

َ  مَ  َ َر َ  َح َّ  َيْيِكي َ َ لَ   " الطَّ

 

أن الصح يي ال  يل عيد الرحمن يان عاوف رضاي هللا عهاا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ق لي ً فذكر م  ذكار وما  حادث ألصاح ب سايده  وأرض َ يواسع حي  ا حيث أ   ط  م ً وك ن 

ع يا وسا م وذكار ما  فاي قيار وقيار مان رزقاوا ي لرام دة فاي ساييل هللا رسول هللا ص   هللا 

فه د في سمو أقسقا رضي هللا عها وأرض َ يؤها لم يفر  يما  فاي الادهي  ومان هاور وحير اا 

قر  ع   هفسا من أن  كون الدهي  يسطت لا ومان م اا ولام ياذال الط ا م وااو صا بم وظال 

 د ال فيف والُ آ  الهييل والآ ب الرقيال .ييكي فؤين هحن من ذل  الق ال الكريم والزا

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

َثَه  - 8ٕٗٔ ، َعْيَداُن، َحدَّ اد، ِ، َعْيادُ  أَْقَيَرَها : َقا تَ  َوُمَحمَّ  أَِياي َعانْ  ُسا َْيَم َن، ْيانُ  َع ِصامُ  أَْقَيَرَها  هللاَّ

َثِهي: َق لَ  ُعْثَم َن، ُ  َرِضيَ  َزْيدٍ  ْينُ  أَُس َم ُ  َحدَّ ِيايِّ  اْيَها ُ  أَْرَس َتِ : َق لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ااسََم، ُيْآااِرئُ  َفؤَْرَساالَ  َفؤِْ َهاا ، قُااِيَض، لِااي اْيًهاا  إِنَّ  إِلَْياااِ  َوَساا َّمَ   َماا  َولَاااُ  أََقااَذ، َماا  هلِلَِّ  إِنَّ : »َوَيآُااولُ  السَّ

َما ، َع َْياِ  ُ ْآِسمُ  إِلَْياِ  َفؤَْرَس َتْ  ،«َوْلَ ْحَ ِسبْ  َفْ َ ْصِيْر، ُمَسّمً ، ِيؤََ لٍ  ِعْهَدَُ  َوُكل   أَْعَط ،  َفَآا مَ  لََيؤِْ َيهَّ

 إِلَا  َفُرِفاعَ  َوِرَ ا ل،، َث ِياتٍ  ْيانُ  َوَزْيادُ  َكْ اٍب، ْيانُ  َوأَُيايُّ  َ َياٍل، ْيانُ  َوَمَ ا ذُ  ُعَيا َدَة، ْيانُ  َسْ دُ  َوَمَ اُ 

ااِييُّ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ  اااُ  َحِسااْيُ اُ : َقاا لَ  - َ َ َآْ َآااعُ  َوَهْفُساااُ  الصَّ َماا  َقاا لَ  أَهَّ  - َراان   َكؤَهَّ

ِ، َرُساولَ  َيا : َساْ د،  َفَآا لَ  َعْيَها َُ، َفَف َضتْ  ُ  َ َ  ََما  َرْحَما ،  َااِذَِ : »َفَآا لَ  َااَذاَ َما  هللاَّ  قُ ُاوبِ  ِفاي هللاَّ

،َِ ُ  َيْرَحمُ  َم َوإِهَّ  ِعَي ِد َحَم ءَ  ِعَي ِدَِ  ِمنْ  هللاَّ  «الرُّ

 

ادي هيوي وهور إيم هي ورحم  ممداَ . فم  أن أمس  ص    ففي الحديث الهيوي الرريف** 

هللا ع يااا وساا م الصاايي أو حفياادَ الااذي  وفاا َ هللا ساايح ها و  اا ل  ح اا  ف ضاات ال ااين الهيوياا  

وس م )اذَ رحم     ما  هللا فاي ق اوب عيا دَ  الط ارة وعهدم  سؤلا فك ن ردَ ص   هللا ع يا

وإهم  يرحم هللا من عي دَ الرحم ء( ففي اذَ الك م ت الق ر   مان الهياع الهياوي ألياغ ك ما ت 

عن م  هي الرحم  وفي اذا الحديث قد أط ت م  هي الرحما  وام ز ات يم ها  ق اوب عيا دَ 

أن يكاون أو هط اال ع ا  ااذا واس ح ت ع   رحم  هللا عز و ل وعيا دة الرحما ء فما  أ مال 

واذا أي غ حاديث عان رحما ت وادايا  مان أح دياث  الحديث الهيوي الرريف حديث الرحم  .

 المدي الهيوي الرريف .

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

َثَه  - ٖٖٓٔ َثَه  الَ ِزيِز، َعْيدِ  ْينُ  الَحَسنُ  َحدَّ ا َن، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ َثَه  َحسَّ ا َن، اْيانُ  ُااوَ  قُاَرْيش،  َحادَّ  َحيَّ

ُ  َرِضيَ  َم لِ ٍ  ْينِ  أََهسِ  َعنْ  َث ِيٍت، َعنْ   َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  َمعَ  َدَقْ َه : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

ااسَُم، َع َْياااِ  ِ ِْيااَراِايمَ  ِظْبااًرا َوَكاا نَ  الَآااْيِن، َسااْيفٍ  أَِيااي َع َا   َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  ولُ َرُساا َفؤََقااذَ  السَّ

ُا، َفَآيَّ َااُا، إِْيااَراِايَم، َوَساا َّمَ   َعْيَهاا  َفَ َ  َااتْ  ِيَهْفِسااِا، َيُ ااودُ  َوإِْيااَراِايمُ  َذلِاا َ  َيْ اادَ  َع َْياااِ  َدَقْ َهاا  ُثاامَّ  َوَراامَّ

ْحَمنِ  َعْياادُ  لَاااُ  َفَآاا لَ  َ ااْذِرَف ِن، َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ  ُ  َرِضاايَ  َعااْوفٍ  ْياانُ  الاارَّ : َعْهاااُ  هللاَّ
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َِ َرُساولَ  َي  َوأَْهتَ  َما  َعاْوفٍ  اْيانَ  َيا : »َفَآا لَ  هللاَّ  هللاُ  َصا َّ  َفَآا لَ  ِياؤُْقَرى، أَْ َيَ َما  ُثامَّ  ،«َرْحَما ،  إِهَّ

َها ، َيْرَضا  َما  تَّ إِ  َهآُاولُ  َوتَ  َيْحاَزُن، َوالَآْ ابَ  َ ْدَمُع، الَ ْينَ  إِنَّ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  ا  َريُّ  َيا  ِيِفَراِقا َ  َوإِهَّ

   «لََمْحُزوُهونَ  إِْيَراِايمُ 

 

دعوة آلداب م  يكون ع يا المارء حياث يصا ب فاي أا اا أو  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

الآاادوة الحسااه  فااي    ليمااا  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا مايه بااا أو أق ريااا ولهاا  فااي ساايده  

لرريف  وم  لفظ يا ص   هللا ع يا وس م مان فايض هاور الهياوة الراريف  وما  ق لاا فاي الهيوي  ا

وف ة ايها إيراايم رضي هللا عها وأرض َ وكف َ ررف ً وقادراً أن يكاون ايان هياي هللا صا   هللا 

 ع يا وس م فمهيب ً كثيراً طيي ً مي رك ً ي  اين هيي هللا عز و ل .

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

َثَه  - ٖٗٗٔ َثَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثِهي ال َّْيُث، َحدَّ  الَقْياِر، أَِياي َعنْ  َحِييٍب، أَِيي ْينُ  َيِزيدُ  َحدَّ

ِييَّ  أَنَّ : َع ِمرٍ  ْينِ  ُعْآَي َ  َعنْ  َْ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َصاسََ اُ  دٍ أُُحا أَْاالِ  َع َا  َفَص َّ  َيْوًم ، َقَر

اِت، َع َا   َوهللاَِّ  َوإِهِّاي َع َاْيُكْم، َراِميد،  َوأََها  لَُكاْم، َفاَرط،  إِهِّاي: »َفَآا لَ  الِمْهَياِر، إِلَا  اْهَصاَرفَ  ُثامَّ  الَميِّ

 إِهِّايوَ  - األَْرِض  َمَفا ِ يحَ  أَوْ  - األَْرِض  َقاَزاِبنِ  َمَفا ِ يحَ  أُْعِطياتُ  َوإِهِّي اآلَن، َحْوِضي إِلَ  أَلَْهُظرُ 

 «ِفيَم  َ َه َفُسوا أَنْ  َع َْيُكمْ  أََق فُ  َولَِكنْ  َيْ ِدي، ُ ْرِرُكوا أَنْ  َع َْيُكمْ  أََق فُ  َم  َوهللاَِّ 

 

 و ياا هياوي أياوي لك فا  المسا مين فاي يآا ز األرض وفاي  ففي الحديث الهياوي الراريف** 

صا   هللا ع ياا وسا م قاد أثه ء قطي  هيي هللا عز و ل وم  ذكارَ صا   هللا ع ياا وسا م وأهاا 

أعط َ هللا عز و ل مفا  يح قازابن األرض وقولاا صا   هللا ع ياا وسا م وإن وهللا ما  أقا ف 

ع اايكم أن  رااركوا ي اادي ولكاان أقاا ف ع اايكم أن  ه فسااوا فيماا  . فكاا ن قااوف ساايده  وحيييهاا  

أمور الادهي  وهييه  وإم مه  ورفي ه  ورسوله  وا ديه  ومررده  وم  مه  وهوره  أن ه ه فس ع   

 في  ريه  أي ده  وه ه  من ذل  .

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

َثَه  - 9ٖ٘ٔ حَّ  ُ  َع ِصمٍ  أَُيو َحدَّ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْينِ  َيْحَي  َعنْ  إِْسَح اَل، ْينِ  َزَكِريَّ ءَ  َعنْ  َمْق ٍَد، ْينُ  الضَّ

، ْينِ  ا سٍ  اْينِ  َعنِ  َمْ َيٍد، أَِيي َعنْ  َصْيِفي، ُ  َرِضايَ  َعيَّ ِيايَّ  أَنَّ : َعْهُمَما  هللاَّ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ُ  َرِضاايَ  ُمَ اا ًذا َيَ ااثَ  ُ، إِتَّ  إِلَاااَ  تَ  أَنْ  َرااَم َدةِ  إِلَاا  اْدُعُماامْ : »َفَآاا لَ  الااَيَمِن، إِلَاا  َعْهاااُ  هللاَّ ااي هللاَّ  َوأَهِّ

ِ، َرُسولُ  َ  أَنَّ  َفاؤَْع ِْمُممْ  َذلَِ ،لِ  أََط ُعوا ُامْ  َفإِنْ  هللاَّ  ُكالِّ  ِفاي َصا ََواتٍ  َقْماسَ  َع َاْيِممْ  اْفَ اَرضَ  َقادِ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َفؤَْع ِْمُممْ  لَِذلَِ ، أََط ُعوا ُامْ  َفإِنْ  َولَْي ٍَ ، َيْومٍ   ِمانْ  ُ ْإَقاذُ  أَْماَوالِِممْ  ِفاي َصَدَق ً  َع َْيِممْ  اْفَ َرضَ  هللاَّ

 «فَُآَراِبِممْ  َع َ  َوُ َردُّ  أَْغِهَي ِبِممْ 

 

صا   هللا ع ياا    ليم قيما  ودعاوة طييا  وذلا  عهادم  ي اث  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

هللا عاز  يادع ء عيا د ص   هللا ع يا وسا مسيده  م  ذ رضي هللا عها إل  اليمن فؤوص َ  وس م

رساول هللا  ا وسا مصا   هللا ع ياو ل إل  رام دة أن ت إلاا إت هللا وأن سايده  وحيييها  محماد 
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عز و ل وأمور ديهمم وفريض  الزك ة واي أقدا  من أغهي بمم ل كون ع   فآارابمم ، وذلا  

لكي ي ك فل الم  مع ا يم هي فيم  ييهمم وليكن في الفآير حال م  وم في ما ل الغهاي فماذا أي اغ 

لرريف  ل  موا حيهما  رد ع   م  يزيدون أقواتً وأف  تً ع يه  ف و قرأوا اذَ األح ديث الهيوي  ا

قدر ومك ه  وعظم  هللا عز و ل ورسولا ص   هللا ع يا وس م و   ليم ا ساسم الاذي أرسا  

 مي دئ وقيم وم ه  ا هس هي  .

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

َثَه  - 9ٓٗٔ دُ  َحدَّ ا ، ْيانُ  ُمَحمَّ َثَه  الُمَثهَّ َثِهي: لَ َقا  إِْساَم ِعيَل، َعانْ  َيْحَيا ، َحادَّ ، َحادَّ  اْيانِ  َعانِ  َقاْيس،

ُ  َرِضاايَ  َمْسااُ ودٍ  ِياايَّ  َسااِمْ تُ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ  ِفااي إِتَّ  َحَساادَ  تَ : " َيآُااولُ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

ُ  آَ  َُ  َرُ لٍ : اْثَهَ ْينِ  ، ِفاي َا ََكِ ااِ  َع َ  َفَس ََّطاُ  َم ًت، هللاَّ ُ   َُ آَ ا َوَرُ الٍ  الَحاالِّ  َيْآِضاي َفُماوَ  ِحْكَماً ، هللاَّ

 " َوُيَ  ُِّمَم  ِيَم 

 

حث ع   ف ل القيرات . والحكم يين اله س ي ل دل . و   ايم  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

الها س حساان ال صاارف فااي األقاوال واألف اا ل وماا  ي اازممم لي ياهمم ع اا  أمااور دهياا ام ل كااون 

   ازاام ، وااذَ الك ما ت مق صار لمفماوم الحكماا  ال ها  وه يمما  مان عهاد هللا عاز و ال يما

 واو حسن ال صرف في الآول والف ل وال مل .

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

َثَه  - ٓٔٗٔ ْضاِر، أََيا  َساِمعَ  ُمِهيٍر، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه  الهَّ ْحَمنِ  َعْيادُ  َحادَّ  ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  اْيانُ  ُااوَ  الارَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َص لٍِح، أَِيي َعنْ  أَِييِا، َعنْ  يَه ٍر،دِ   َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َقا لَ  َعْهُا، هللاَّ

الَ  َمانْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  اٍب، َكْسابٍ  ِمانْ  َ ْماَرةٍ  ِيَ اْدلِ  َ َصادَّ ُ  َيْآَيالُ  َوتَ  َطيِّ اَب، إِتَّ  هللاَّ يِّ َ  َوإِنَّ  الطَّ  هللاَّ

َُ، أََحُدُكمْ  ُيَريِّي َكَم  لَِص ِحِيِا، ُيَريِّيَم  ُثمَّ  ِيَيِميِهِا، َيَ َآيَّ َُم   «الَ َيلِ  ِمْثلَ  َ ُكونَ  َح َّ  َف ُوَّ

 

 و يا هيوي إيما هي  ميال ي لحاث ع ا  ال صادال وما  أ مال  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

م  مآداراً أو فاي الآيما  وزها ً وأكمال  ما ل   يير ي دل  مرة أي وزن أو مآدار سواء في الآي

الك م ت ي لكساب الطياب وزاد ال ما ل  ما تً أن هللا سايح ها طياب ت يآيال إت طياب . ف   ها  

 وكؤهه  في واح  إيم هي  مي رك  .ه ذوال م  هي الك م ت 

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

 

َثَه  - 3ٔٗٔ َثَه  ٍب،َحارْ  ْينُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ  ْيانَ  هللاَِّ  َعْيادَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  إِْساَح اَل، أَِياي َعانْ  ُراْ َيُ ، َحادَّ

ُ  َرِضايَ  َحا ِ مٍ  ْيانَ  َعاِديَّ  َساِمْ تُ : َق لَ  َمْ ِآٍل،  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ

آُوا: »َيآُولُ  َوَس َّمَ   «َ ْمَرةٍ  الِّ ِيرِ  َولَوْ  الهَّ رَ  ا َّ
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دعاوة ماان الآ اب الهياوي الطاا ار الراريف األياوي الحهااون  ففاي الحاديث الهيااوي الراريف** 

وه يمما  ولاو يراال  مارة والمآصاود اها  قيما  أو قادراً ع   أم ا ي  آا ء ما  يي اده  عان ال ها  

 أقذ ذل  الرال يحال أو أقذَ ص حيا دون ذل  .سواء 

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

َثَه  - 3ٕٗٔ َثَه  إِْسااَم ِعيَل، ْياانُ  ُموَساا  َحاادَّ ، َحاادَّ َثَه  ُوَاْيااب،  ْياانِ  َحِكاايمِ  َعاانْ  أَِييااِا، َعاانْ  ِاَراا م،، َحاادَّ

ُ  َرِضيَ  ِحَزامٍ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ اْف َ ، الَيادِ  ِمانَ  َقْيار،  الُ ْ َي  الَيدُ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  السُّ

َدَق ِ  َوَقْيرُ  َ ُ وُل، ِيَمنْ  َواْيَدأْ  ُ، ُيِ فَّااُ  َيْساَ ْ ِففْ  َوَمانْ  ِغًها ، َظْمارِ  َعانْ  الصَّ  ُيْغِهااِ  َيْساَ ْغنِ  َوَمانْ  هللاَّ

 ُ  .«هللاَّ

 

 و يااا هيااوي لماا  يكااون ع يااا المااإمن والم  مااع ا يماا هي  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

سقي  و  ا ليم ف ضا   مان ق اب هياوي هآاي  آاي إلا  قيار و   ليم هيي   قيم  ومي دئ ق آي  وأق

. وكا ن ذلا  فاي م مال  ص   هللا ع ياا وسا مأم  أقر ت ل ه س أم  سيده  محمد رسول هللا 

الحديث الهيوي الرريف إل  ك م ت مان يسا  فف ي فاا هللا ، ومان يسا غن يغهاا هللا عاز و ال 

 غه ء ااو الي اد عان ما  لايس قادر لها  مان ف ل ف ف او ال رفع عن م ذات الدهي  الف هي  ، واتسا

رساول هللا رزال من هللا عز و ل . فصاسة وساسم ً و حيا  مي ركا  طييا  ع يا  يا  سايدي يا  

 . ص   هللا ع يا وس م

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

َثَه  - ٕٗٗٔ َثِهي: َق لَ  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ٍد، أَِياي ْيانِ  َ  ِوَيا َ مُ  َعانْ  ُسا َْيَم َن، َعانْ  أَِقاي، َحدَّ  َعانْ  ُماَزرِّ

ُ  َرِضايَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  الُحَي ِب، أَِيي ِيايَّ  أَنَّ  َعْهاُا، هللاَّ  ِمانْ  َما : " َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

: اآلَقارُ  َوَيآُاولُ  َق ًَف ، ُمْهِفًآ  أَْعطِ  ُممَّ ال َّ : أََحُدُاَم  َفَيآُولُ  َيْهِزتَِن، َم ََك نِ  إِتَّ  ِفيِا، الِ َي دُ  ُيْصِيحُ  َيْومٍ 

 " َ  ًَف  ُمْمِسًك  أَْعطِ  ال َُّممَّ 

 

 و يا هيوي ي لحث ع   ا هف ال وال طا ء فاي ساييل هللا عاز  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

من أمر الم كاين فمام يادعي ن كال صاي    رسول هللا ص   هللا ع يا وس مو ل وقد يين سيده  

ن يق ااف هللا عااز و اال ع اا  الم طااي وأن يق ااف هللا عااز و اال المآصااود يماا  أن ي وضااا يااؤ

 ازاء ما  أهفآاا ، أما  اآلقار فيادع  ع ا  الممسا  يا ل  ف أي عادم اليركا  لما  أض  ف ً كثيراً 

 عهدَ من رزال رزقا هللا عز و ل وأهمم يا .

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

َثَه  - ٘ٗٗٔ َثَه  إِْيَراِايَم، ْينُ   ِمُ ُمسْ  َحدَّ َثَه  ُرْ َيُ ، َحدَّ َِ، َعانْ  أَِييِا، َعنْ  ُيْرَدَة، أَِيي ْينُ  َسِ يدُ  َحدَّ  َ ادِّ

ِييِّ  َعنِ  ِ، َهِيايَّ  َيا : َفَآا لُوا ،«َصاَدَق ،  ُمْسا ِمٍ  ُكالِّ  َع َا : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  لَامْ  َفَمانْ  هللاَّ

َِ، َيْ َمالُ : »لَ َق  َيِ ْدَ الُ  َهْفَسااُ  َفَيْهَفاعُ  ِيَياِد  الَح َ ا ِ  َذا ُيِ اينُ : »َقا لَ  َيِ اْدَ لَامْ  َفاإِنْ : َقا لُوا «َوَيَ َصادَّ

، َعاانِ  َوْلُيْمِساا ْ  ِياا ْلَمْ ُروِف، َفْ َيْ َماالْ : »َقاا لَ  َيِ ااْدَ لَاامْ  َفااإِنْ : َقاا لُوا «الَمْ ُمااوفَ  اارِّ َماا  الرَّ  لَاااُ  َفإِهَّ

 «َصَدَق ، 
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 و يا هيوي ي لحث ع   ال مل وع   إقراْ الصدق ت فمن  في الحديث الهيوي الرريفف** 

لام يسا طع ذلا  أو ذلا  ف ي اين ذا الح  ا  الم ماوف وذا الح  ا  الم ماوف وااو المآصاود ياا 

ص حب اتح ي ْ الرديد والم موف واو ك لغريال الذي ي  ماف ويسا غ ث ليهآاذَ الها س ، فاإن 

ا ي ل مال يا لم روف وليمسا  عان الرار أي ت ي ار  هفساا فريا  لم يسا طع ع ا  ذلا  ، ف  يا

 لهفسا األم رة ي لسوء وري طين ا هس وال ن الذين ي يهوَ ع   ذل  .

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

َثَه  - 9ٙٗٔ ، أَْقَيَرَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ، َيِزيدَ  ْينِ  َعَط ءِ  َعنْ  ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  َم لِ ،  ال َّْيِثايِّ

ُ  َرِضيَ  الُقْدِريِّ  َسِ يدٍ  أَِيي َعنْ   َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسؤَلُوا األَْهَص رِ  ِمنَ  َه ًس  إِنَّ : َعْهاُ  هللاَّ

 َيُكاونُ  َم : »َفَآ لَ  ِعْهَدَُ، َم  َهِفدَ  َح َّ  َفؤَْعَط ُامْ  َسؤَلُوَُ، ُثمَّ  َفؤَْعَط ُاْم، َسؤَلُوَُ، ُثمَّ  َفؤَْعَط ُاْم، َوَس ََّم،

ِقَرَُ  َف َنْ  َقْيرٍ  ِمنْ  ِعْهِدي ُ، ُيِ فَّاُ  َيْسَ ْ ِففْ  َوَمنْ  َعْهُكْم، أَدَّ ُ  ُيْغِهااِ  َيْساَ ْغنِ  َوَمانْ  هللاَّ  َيَ َصايَّرْ  َوَمانْ  هللاَّ

ْرَُ  ُ، ُيَصيِّ ْيرِ  نَ مِ  َوأَْوَسعَ  َقْيًرا َعَط ءً  أََحد،  أُْعِطيَ  َوَم  هللاَّ  «الصَّ

 

 و يااا هيااوي ي تساا  ف ف واتساا  ف ف اااو ال  فااف عاان  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

الوقوز في م  حرما هللا عز و ل ، ويآ ل عن فسن عفيف الهفس أي غهي الآ ب ف ف  المارء 

 ً من عف ف هفسا وعفا ف هفساا مان عفا ف ق ياا وت يكاون ق يا ً عفيفا ً إت ق يا ً هآيا ً  آيا ً ق لصا

لو ااا هللا عااز و اال ، وال  فااف أيضاا ً اااو اتم هاا ز عاان الوقااوز سااواء ياا لهظر أو ياا ل مهي أو 

ي لآول يم رد ق طرة أو يفكرة سواء في ال مار أو فاي السار فيما  قاد حرماا هللا عاز و ال ، 

ومن يس غن عن ذل  يغها أي يزدَ هللا عز و ل مان فضا ا ، ومان ي صاير أي يصاير ساواء 

أو ال  وء إل  هللا عزو  ل يصيرَ أي ي يها هللا عاز و ال ، وأعطا  هللا  ي لصوم أو ي لدع ء

عز و ل عط ء أي مهحا ً قياراً وأوساع مان الصاير . فا ل مم أدم ع يها  يه ما  الصاير والحآها  

 ي ي د  الص لحين الص يرين ي  رب ال  لمين ي  رب .

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

َثَه  - 3ٓٗٔ ، أَْقَيَرَها  ُيوُساَف، ْيانُ  هللاَِّ  دُ َعْيا َحدَّ َها ِد، أَِياي َعانْ  َم لِا ، ، َعانِ  الزِّ ِْ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ   َيؤُْقاذَ  أَلَنْ  ِيَياِدَِ  َهْفِسي َوالَِّذي: »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ

 «َمَهَ اُ  أَوْ  أَْعَط َُ  َفَيْسؤَلَاُ  َرُ ًس، َيؤِْ يَ  أَنْ  ِمنْ  لَاُ  َقْير،  َظْمِرَِ  َع َ  َفَيْحَ ِطبَ  ،َحْي َاُ  أََحُدُكمْ 

 

 

 و ياا هياوي أياوي حهاون عطاوف وقاد أقسام سايده  وحيييها   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

رَ أي ي ماع ص   هللا ع يا وس م ي هلل عز و ل يؤها أن يؤقذ أحدكم ص يا فيح طب ع   ظما

عيدان األغص ن وقطع األر  ر وييي م  أفضل لا من أن يساؤل أحاداً أعطا َ أو مه اا ، وفاي 

 ذل  الحديث الرريف  كريم ل هفس المإمه  من الوقوز في المذل  يسإال اله س .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3ٕٗٔ ، َعنِ  ُيوُهُس، أَْقَيَرَه  ،هللاَِّ  َعْيدُ  أَْقَيَرَه  َعْيَداُن، وَحدَّ ْاِريِّ َيْياِر، ْينِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّ  الزُّ

ُ  َرِضيَ  ِحَزامٍ  ْينَ  َحِكيمَ  أَنَّ  الُمَسيِِّب، ْينِ  َوَسِ يدِ   َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َسؤَْلتُ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

 الَما لَ  َااَذا إِنَّ  َحِكايُم، َيا : »َقا لَ  ُثامَّ  َفؤَْعَطا ِهي َساؤَْلُ ُا، ُثمَّ  َط ِهي،َفؤَعْ  َسؤَْلُ ُا، ُثمَّ  َفؤَْعَط ِهي، َوَس ََّم،

 لَااُ  ُيَيا َر ْ  لَامْ  َهْفاسٍ  ِيإِْراَرافِ  أََقاَذَُ  َوَمانْ  ِفياِا، لَااُ  ُيوِر َ  َهْفسٍ  ِيَسَق َوةِ  أََقَذَُ  َفَمنْ  ُحْ َوة،، َقِضَرة، 

ْف َ  الَيدِ  ِمنَ  َقْير،  الُ ْ َي  الَيدُ  ،َيْرَيعُ  َوتَ  َيؤُْكلُ  َك لَِّذي ِفيِا، ِ، َرُساولَ  َي : َفآُْ تُ : َحِكيم،  َق لَ  ،«السُّ  هللاَّ

ْهَي ، أَُف ِرالَ  َح َّ  َرْيًب  َيْ َد َ  أََحًدا أَْرَزأُ  تَ  ِي لَحالِّ  َيَ َث َ  َوالَِّذي ُ  َرِضايَ  َيْكرٍ  أَُيو َفَك نَ  الدُّ  َعْهاُا، هللاَّ

ُ  َرِضايَ  ُعَمارَ  إِنَّ  ُثامَّ  ِمْهُا، َيْآَي َاُ  أَنْ  َفَيؤَْي  الَ َط ِء، لَ إِ  َحِكيًم  َيْدُعو  َفاؤََي  لُِيْ ِطَيااُ  َدَعا َُ  َعْهااُ  هللاَّ

 َع َْيااِ  أَْعاِرضُ  أَهِّاي َحِكايٍم، َع َا  الُمْس ِِمينَ  َمْ َررَ  َي  أُْرِمُدُكمْ  إِهِّي: ُعَمرُ  َفَآ لَ  َرْيًب ، ِمْهاُ  َيْآَيلَ  أَنْ 

ا سِ  ِمانَ  أََحاًدا َحِكيم،  َيْرَزأْ  َف َمْ  َيؤُْقَذَُ، أَنْ  َفَيؤَْي  الَفْيءِ  َاَذا ِمنْ  اُ َحآَّ   هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  َيْ ادَ  الهَّ

 ُ ُوفِّيَ  َح َّ  َوَس َّمَ  َع َْياِ 

 

صا   هللا ففي الحديث الهيوي الرريف  هيياا ي تسا غه ء وأت يكثار المارء الساإال ، وقا ل ** 

ل صح يي حكايم يان حازام رضاي هللا عهاا عهادم  كارر ح   اا أثار مان مارة ولما   يا وس مع 

أحس رسول هللا ص   هللا ع يا وس م يؤن     ال ط ي  أكثار عان ح   اا فآا ل صا   هللا ع ياا 

وس م لا )ي  حكيم : إن اذا الم ل قضرة ح اوة ، فمان أقاذَ يساق وة هفاس ياور  فياا ، ومان 

 ر  لا فيا ، ك لذي يؤكل وت يريع ، اليد ال  ي  قير من اليد الساف  ( أقذَ يإرراف هفس لم يي

والم ه  يؤن م ل الصدق ت من أقذَ يسق وة أي  هزَ وعزة هفس ي ر  هللا عاز و ال لاا فياا 

، ومن أقذَ يإرراف هفس أي هوز من الطمع وط ب الزي دة يدون داعي أو ح  ا  لام ييا ر  

س حكيم ع يا أقسم ي هلل عز و ال ت يؤقاذ مان أحاداً ح ا  هللا عز و ل لا فيا ولم  ص يت هف

 ف رال الحي ة .

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

َثَه  - 39ٗٔ ِ، َعْيدِ  ْينُ  إِْسَم ِعيلُ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  هللاَّ ، َحدَّ َها ِد، أَِياي َعنْ  َم لِ ، ، َعانِ  الزِّ ِْ  َعانْ  األَْعاَر

ُ  َرِضايَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي  الَّاِذي الِمْساِكينُ  لَاْيسَ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َعْهااُ  هللاَّ

ا سِ  َع َ  َيُطوفُ  َُ  الهَّ ْماَرةُ  َوال ُّْآَمَ ا ِن، ال ُّْآَما ُ  َ اُردُّ ْمَرَ ا ِن، َوال َّ  َيِ ادُ  تَ  الَّاِذي الِمْساِكينُ  َولَِكانِ  َوال َّ

الُ  ِيِا، ُيْفَطنُ  َوتَ  ُيْغِهيِا، ِغًه   «الهَّ سَ  َفَيْسؤَلُ  َيآُومُ  َوتَ  َع َْياِ  َفُيَ َصدَّ

 

 

 و ياا هياوي أياوي حكايم فآولاا صا   هللا ع ياا وسا م لايس  ففي الحديث الهياوي الراريف** 

د ح  ا   وعا  أو المسكين الاذي يطارال أياواب الها س ليساؤلمم في طاا لآما  أو لآيم ا ن ، ليسا

إهم  المساكين الاذي ت ي اد غهاي يغهياا ، والغهاي اها  المآصاود ياا عازة ال مرة وال مر  ن ، و

وغها  الاهفس فماو ت ي ااد ما  يغهياا وإن كا ن م ااا ما ل أو قادر  يال أحااد ذايا ً لاذاب وسااؤل 

اله س ألها ت يدر  أن مآدار  يل أحد ذاي ً م ا فمو ت يفطن إت ذل  ومع ذل  يساؤل الها س 

ي لمساكين وذلا  عطفا ً ع ا  ح لا  مهاا . فا ل مم ريها   وس م ص   هللا ع ياأن ي طوَ . فريما 
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 عز  سل  ت     ه  من ذل  ي  هللا وأكرمه  يه م  الآه عا  والرضا  يؤقال أقال أقال أقال الآ يال

 ي  رب ال  لمين .

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

َثَه  - 8٘ٗٔ دِ  ْينُ  ُعَمرُ  َحدَّ ،األَسَ  الَحَسنِ  ْينِ  ُمَحمَّ َثَه  ِديُّ َثَه  أَِيي، َحدَّ  َعنْ  َطْمَم َن، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ

دِ  ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِيي َعنْ  ِزَي ٍد، ْينِ  ُمَحمَّ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َكا نَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ

ْمرِ  ُيْإَ   ْقِل، ِصَرامِ  ِعْهدَ  ِي ل َّ َِ، َاَذا َفَيِ يءُ  الهَّ  ِمانْ  َكْوًما  ِعْهَدَُ  َيِصيرَ  َح َّ  َ ْمِرَِ  ِمنْ  َوَاَذا ِيَ ْمِر

ُ  َرِضيَ  َوالُحَسْينُ  الَحَسنُ  َفَ َ لَ  َ ْمٍر، ْمِر، ِيَذلِ َ  َيْ َ َي نِ  َعْهُمَم  هللاَّ  َفَ َ  ََما  َ ْمَرًة، أََحُدُاَم  َفؤََقذَ  ال َّ

 أَنَّ  َع ِْماتَ  أََما : »َفَآا لَ  ِفياِا، ِمنْ  َفؤَْقَرَ َم  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  إِلَْياِ  َفَهَظرَ  ِفيِا، ِفي

دٍ  آلَ  َدَق َ  َيؤُْك ُونَ  تَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ُمَحمَّ  «الصَّ

 

 و يااا هيااوي أيااوي إلاا  رضااي هللا عهمماا  ساايده  الحساان  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

ي هللا عهمم  وكفا ام أهمما  أحفا د سايد الق اال سايده  وم  مها  وا ديها  ومرراده  والحسين رض

سيده  رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا م سيده  الحييب ص   هللا ع يا وس م يؤهمم  عهدم  أقرْ 

ال مرة من فم أحدام  رضي هللا عهمما  وقا ل صا   هللا ع ياا وسا م )أما  ع مات أن آل محماد 

ت يؤك ون الصدق ( واه  هرى عزة وفقر وكيري ء في عزة الهفس هراا  ص   هللا ع يا وس م 

 في قول سيد الق ال ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 9ٙٗٔ دُ  َحدَّ ِ، َعْيدُ  أَْقَيَرَه  ُمَآ ِ ٍل، ْينُ  ُمَحمَّ ا ءُ  أَْقَيَرَها  هللاَّ  ْيانِ  َيْحَيا  َعانْ  إِْساَح اَل، ْيانُ  َزَكِريَّ

، ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ا سٍ  اْينِ  َعنِ  َعيَّ ٍس، اْينِ  َمْولَ  َمْ َيٍد، أَِيي َعنْ  َصْيِفي، ُ  َرِضايَ  َعيَّ : َقا لَ  َعْهُمَما ، هللاَّ

ا: »الاَيَمنِ  إِلَا  َيَ َثااُ  ِحاينَ  َ َيالٍ  ْينِ  لُِمَ  ذِ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ   َقْوًما  َساَ ؤِْ ي  َ إِهَّ

ُ، إِتَّ  إِلَاَ  تَ  أَنْ  َيْرَمُدوا أَنْ  إِلَ  َف ْدُعُممْ  ِ ْبَ ُمْم، َفإَِذا ِكَ  ٍب، أَْالَ  اًدا َوأَنَّ  هللاَّ ِ، َرُساولُ  ُمَحمَّ  َفاإِنْ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َفؤَْقِيْرُامْ  ، ِيَذلِ َ  لَ َ  أََط ُعوا ُامْ   َفاإِنْ  َولَْي ٍَ ، َيْومٍ  ُكلِّ  ِفي َص ََواتٍ  َقْمسَ  َع َْيِممْ  َفَرضَ  َقدْ  هللاَّ

َ  أَنَّ  َفؤَْقِيْرُامْ  ِيَذلَِ ، لَ َ  أََط ُعوا ُامْ   َع َا  َفُ اَردُّ  أَْغِهَيا ِبِممْ  ِمانْ  ُ ْإَقاذُ  َصاَدَق ً  َع َاْيِممْ  َفاَرضَ  َقدْ  هللاَّ

ااُ  الَمْظ ُوِم، َدْعَوةَ  َوا َّالِ  أَْمَوالِِممْ  مَ َوَكَرابِ  َفإِيَّ  َ  ِيَذلَِ ، لَ َ  أََط ُعوا ُامْ  َفإِنْ  فَُآَراِبِمْم،  َيْيَهااُ  لَاْيسَ  َفإِهَّ

 «ِحَ  ب،  هللاَِّ  َوَيْينَ 

 

 

 و يا هيوي أيوي حكيم لسيده  م  ذ ين  يل رضي هللا عهاا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

الحاين  يؤهاا عهادم  ي ايش إلا  ص   هللا ع يا وسا موأرض َ وكف َ يصحي  ورإي  سيد الق ال 

فؤوص َ يؤال الك  ب واام الاذين ت ياديهون يه ما  ديان ا ساسم وأوصا َ إلا  قولاا صا   هللا 

ع يا وس م )وا ال دعاوة المظ اوم فإهاا لايس ييهاا وياين هللا ح ا ب( وأن قولاا صا   هللا ع ياا 

وس م يدل ع   أن ل مظ وم دعوة مس   ي  ع ا  مان ظ ماا فاإن ذلا  الادع ء يقارْ مان ق اب 
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صا د إلا  رب ال اا لمين ولايس ياين الآ اب المظ ااوم ورب الكاون ح ا ب . وصاادال المظ اوم ي

 رسول هللا ص   هللا ع يا وس م عم  أقير عن رب ال زة سيح ها .

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

َثَه  - ٕٔ٘ٔ َثَه  آَدُم، َحدَّ َثَه  ُرْ َيُ ، َحدَّ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َحا ِزٍم، أََي  ْ تُ َسمِ : َق لَ  الَحَكِم، أَُيو َسيَّ ر،  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أََي  ِيايَّ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َعْهُا، هللاَّ  َف َامْ  هلِلَِّ  َحاَِّّ  َمانْ : »َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

اُ  َولََدْ اُ  َكَيْومِ  َرَ عَ  َيْفُساْل، َولَمْ  َيْرفُْث،  «أُمُّ

 

دعوة لمن كثر ذهويا وعمل م  ت يرضي هللا عز و ال فمها   الرريفففي الحديث الهيوي ** 

 و يا هيوي يؤن من  اع ولام يف ال ما  ت يرضاي هللا عاز و ال ساواء قاوتً أو ف اسً أو فكاراً 

 و مه  أو ق طرة وحِّ كيوم مولدَ دون أي  ذهوب وآث م .

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

َثَه  - ٓ٘٘ٔ َثَه  ُيوُسَف، ْينُ  دُ ُمَحمَّ  َحدَّ اَ ، أَِياي َعانْ  ُعَما َرَة، َعانْ  األَْعَماِش، َعنِ  ُسْفَي ُن، َحدَّ  َعِطيَّ

ُ  َرِضيَ  َع ِبَر َ  َعنْ  ِيايُّ  َكا نَ "  َكْيافَ  أَلَْع َمُ  إِهِّي: َق لَتْ  َعْهَم ، هللاَّ : ُي َيِّاي َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ْياا َ  ْياا ال َُّماامَّ  لَيَّ ْياا َ  َ ،لَيَّ ْيااَ ، لَاا َ  َرااِري َ  تَ  لَيَّ ْ َماا َ  الَحْماادَ  إِنَّ  لَيَّ  َعاانِ  ُمَ  ِوَيااَ ، أَُيااو َ  َيَ اااُ "  لَاا َ  َوالهِّ

اَ ، أَِياي َعانْ  َقْيَثَم َ  َسِمْ تُ  ُس َْيَم ُن، أَْقَيَرَه  ُرْ َيُ ، َوَق لَ  األَْعَمِش،  َرِضايَ  َع ِبَرا َ  َساِمْ تُ  َعِطيَّ

 ُ  َعْهَم  هللاَّ

 

فاي  ص   هللا ع يا وسا ميي ن لم  ك ن ع يا سيده  رسول هللا  في الحديث الهيوي الرريفف** 

 صا   هللا ع ياا وسا مأحوال ال مرة والحِّ فكا ن ي ياي ي  ا  ال  ييا  الماؤقوذَ والماؤثورة عهاا 

 واي )ليي  ال مم ليي  ، ليي  ت رري  ل  ليي  ، إن الحمد واله م  ل ( .

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

َثَه  - 3ٕ3ٔ ، أَْقَيَرَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ُ  َرِضايَ  ُعَمارَ  ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعنْ  َه ِفٍع، َعنْ  َم لِ ،  هللاَّ

اِرينَ : لُواَقا  «الُمَح ِِّآاينَ  اْرَحامِ  ال َُّمامَّ : »َقا لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهُمَم   َوالُمَآصِّ

ِ، َرُساااولَ  َيااا  اااِرينَ : َقااا لُوا «الُمَح ِِّآاااينَ  اْرَحااامِ  ال َُّمااامَّ : »َقااا لَ  هللاَّ ِ، َرُساااولَ  َيااا  َوالُمَآصِّ : َقااا لَ  هللاَّ

ِرينَ » َثِهي: ال َّْيثُ  َوَق لَ  ،«َوالُمَآصِّ ُ  َرِحمَ : »َه ِفع،  َحدَّ ةً  «الُمَح ِِّآاينَ  هللاَّ َ ْينِ  أَوْ  َمارَّ  َوَقا لَ  َقا َل، ،َمارَّ

َثِهي: هللاَِّ  ُعَيْيدُ  ، َحدَّ اِيَ  ِ  ِفي َوَق لَ  َه ِفع، ِرينَ : »الرَّ  «َوالُمَآصِّ

 

 

ل مح آاين والمآصارين  رسول هللا ص   هللا ع يا وسا مدعوة  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 اا لمين أثهاا ء  ؤدياا  ال ماارة والاادعوة ي لرحماا  ماان رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م لاارب ال

 صا   هللا ع ياا وسا مسيح ها و   ل  أن يرحممم . ف ل مم سيح ه  ت  حرمها  مان دعاوة هييها  

 وأمهن ع يه  يفض م  من فض   ي  هللا .

-------------------------------------- 
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َثِهي - 3ٗٔٔ ٍد، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه  ُمَحمَّ َثَه  َع ِمٍر، أَُيو َحدَّ ادِ  َعنْ  ةُ،قُرَّ  َحدَّ : َقا لَ  ِسايِريَن، ْيانِ  ُمَحمَّ

ْحَمنِ  َعْياادُ  أَْقَيَرِهااي  َعْياادِ  ِماانْ  َهْفِسااي ِفااي أَْفَضاالُ  - َوَرُ اال،  َيْكااَرَة، أَِيااي َعاانْ  َيْكااَرَة، أَِيااي ْياانُ  الاارَّ

ْحَمنِ  ْحَمِن، َعْيدِ  ْينُ  ُحَمْيدُ  ،- الرَّ ُ  َرِضايَ  َيْكاَرةَ  أَِياي َعانْ  الارَّ ِيايُّ  َقَطَيَها : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ  َصا َّ  الهَّ

ْحِر، َيْومَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  ُ : قُْ َه  ،«َاَذاَ َيْومٍ  أَيُّ  أََ ْدُرونَ : »َق لَ  الهَّ  َح َّ  َفَسَكتَ  أَْع َُم، َوَرُسولُاُ  هللاَّ

اُ  َظَههَّ  ياِ  أَهَّ ْحاِرَ َياْومَ  أَلَاْيسَ : »َق لَ  اْسِمِا، ِيَغْيرِ  َسُيَسمِّ  ،«َااَذاَ َراْمرٍ  أَيُّ : »َقا لَ  َي َا ،: ْ َها قُ  «الهَّ

ُ : قُْ َه  اُ  َظَههَّ  َح َّ  َفَسَكتَ  أَْع َُم، َوَرُسولُاُ  هللاَّ ياِ  أَهَّ اِ َ ُذو أَلَاْيسَ » َفَآا لَ  اْسِمِا، ِيَغْيرِ  َسُيَسمِّ  ،«الَح َّ

ُ : قُْ َها  «َااَذاَ َي َدٍ  أَيُّ » َق لَ  َي َ ،: قُْ َه  ا  َفَساَكتَ  ْع َاُم،أَ  َوَرُساولُاُ  هللاَّ ا  َح َّ ااُ  َظَههَّ ياِ  أَهَّ  ِيَغْيارِ  َسُيَسامِّ

 َحاَرام،، َع َاْيُكمْ  َوأَْماَوالَُكمْ  ِدَما َءُكمْ  َفاإِنَّ : »َقا لَ  َي َا ،: قُْ َها  «الَحاَراِمَ ِي ْلَيْ اَدةِ  أَلَْيَستْ » َق لَ  اْسِمِا،

ُكاْم، َ ْ َآاْونَ  َياْومِ  إِلَا  َااَذا، ِدُكمْ َي َ  ِفي َاَذا، َرْمِرُكمْ  ِفي َاَذا، َيْوِمُكمْ  َكُحْرَم ِ   ،«َي َّْغاُتَ َاالْ  أََت  َريَّ

 َ ْرِ ُ اوا َفَس  َس ِمٍع، ِمنْ  أَْوَع  ُمَي َّغٍ  َفُربَّ  الَغ ِبَب، الرَّ ِادُ  َفْ ُيَي ِّغِ  اْرَمْد، ال َُّممَّ : »َق لَ  َهَ ْم،: َق لُوا

 «َيْ ٍض  ِرَق بَ  َيْ ُضُكمْ  َيْضِربُ  ُكفَّ ًرا، َيْ ِدي

 

 و ياا هيااوي أيااوي ل مااوز المسا مين والمااإمهين فااي ك فاا   ففاي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

يآ ز األرض ع   اق سف أما كهمم وأزمها مم يحرما  الادم ء واألماوال ، وقاد حرم ا  لحرما  

اليااوم والراامر والي ااد واليااوم يااوم عرفاا  والراامر راامر ذو الح اا  ، والي ااد الي ااد الحاارام مكاا  

 عيش سيد الق ال فيم  ص   هللا ع يا وس م .الذي ررفت يمولد و المررف 

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

َثَه  - 33ٖٔ ، أَْقَيَرَهاا  ُيوُسااَف، ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  َحاادَّ ، َعاانْ  َم لِاا ،  َعْياادِ  ْياانِ  َيْكاارِ  أَِيااي َمااْولَ  ُسااَمي،

ْحَمِن، امَّ ِن، َص لِحٍ  أَِيي َعنْ  الرَّ ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  السَّ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َعْهااُ  هللاَّ

 إِتَّ  َ اَزاء،  لَااُ  لَاْيسَ  الَمْياُرورُ  َوالَحاُِّّ  َيْيَهُمَما ، لَِما  َكفَّا َرة،  الُ ْماَرةِ  إِلَا  الُ ْماَرةُ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ 

 «الَ هَّ ُ 

 

و ياا هياوي يفضال مواصا   ال مارة إلا  ال مارة ، وفضال   ففي الحديث الهيوي الراريف** 

 الحِّ الميرور فإن  زابا ال ه  وه يمم  .

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

َثَه  - 8ٔ9ٔ َثَه  َحاْرٍب، ْيانُ  ُسا َْيَم نُ  َحدَّ  أَِياي َعانْ  َحا ِزٍم، أََيا  َساِمْ تُ  َمْهُصاوٍر، َعانْ  ُراْ َيُ ، َحادَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ   َف َامْ  الَيْياَت، َااَذا َحاَِّّ  َمانْ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

اُ  َولََدْ اُ  َكَم  َرَ عَ  َيْفُساْل، َولَمْ  َيْرفُْث،  «أُمُّ

 

يي ن يفضل الح ْ الذي يحِّ ويآصد ييات هللا عاز و ال ولام  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 ف ل م  ت يرض  هللا عز و ل فير ع كيوم مولدَ .ي

-------------------------------------- 
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َثَه  - 8ٖٖٔ اادُ  َحاادَّ اا ، ْياانُ  ُمَحمَّ َثَه  الُمَثهَّ اا ِب، َعْياادُ  َحاادَّ َثَه  الَواَّ ، َحاادَّ  اْياانِ  َعاانِ  ِعْكِرَمااَ ، َعاانْ  َق لِااد،

ُ  َرِضايَ  َعيَّ سٍ  ِيا أَنَّ  َعْهُمَما ، هللاَّ َ  إِنَّ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  يَّ الهَّ مَ  هللاَّ اَ ، َحارَّ  َ ِحالَّ  َف َامْ  َمكَّ

َماا  َيْ ااِدي، أِلََحاادٍ  َ ِحاالُّ  َوتَ  َقْي ِااي، أِلََحاادٍ   َوتَ  َقسََااا ، ُيْقَ  َاا  تَ  َهَماا ٍر، ِماانْ  َساا َع ً  لِااي أُِح َّااتْ  َوإِهَّ

فٍ  إِتَّ  لَُآَطُ َما ، ُ ْ اَ َآطُ  َوتَ  ُدَا ،َصيْ  ُيَهفَّرُ  َوتَ  َرَ ُرَا ، ُيْ َضدُ  ا سُ  َوَقا لَ  ،«لُِمَ ارِّ  َرُساولَ  َيا : الَ يَّ

،ِ  «ا ِْذِقرَ  إِتَّ : »َفَآ لَ  َوقُُيوِرَه َ لَِص َغِ َه  ا ِْذِقَر، إِتَّ  هللاَّ

 

 يي ن و ؤكيد ع   حرم  الي دة الحرام مك  . ففي الحديث الهيوي الرريف** 

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

َثَه  - 83ٔٔ ، أَْقَيَرَهاا  ُيوُسااَف، ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  َحاادَّ  أََياا  َسااِمْ تُ : َقاا لَ  َسااِ يٍد، ْياانِ  َيْحَياا  َعاانْ  َم لِاا ،

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أََي  َسِمْ تُ : َيآُولُ  َيَس ٍر، ْينَ  َسِ يدَ  الُحَي بِ   َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َق لَ : َيآُولُ  َعْهُا، هللاَّ

ا سَ  َ ْهِفاي الَمِديَهاُ ، َوِاايَ  َيْثاِرُب، َيآُولُاونَ  الآُاَرى، َ ؤُْكالُ  ِيَآْرَيا ٍ  أُِماْرتُ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ   َكَما  الهَّ

 «الَحِديدِ  َقَيثَ  الِكيرُ  َيْهِفي

 

المهاورة  يي ن يفضل المديها  المهاورة ، فاس ييآا  فاي المديها  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

إت أطيااب وأحساان وأفضاال ق ااوب عياا دة هللا عااز و اال ففيماا  ال سااد الهيااوي الرااريف وق ياال 

رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا م سايده  الصا دال الصاديال أياو يكار رضاي هللا عهاا والفا روال 

سيده  وحيييه  عمر ين القط ب و مي  ً فاي ح ارة أم الماإمهين رضاي هللا عهمما  وأرضا ام 

رساول هللا مس د الهيوي الريف وي لمديه  اليآيع يآيع ال زقد الاذي فياا أصاح ب و مي  ً في ال

 . ص   هللا ع يا وس م

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

َثَه  - 83ٙٔ َثَه  الُمْهِذِر، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  ِعَي ٍض، ْينُ  أََهسُ  َحدَّ ِ، ُعَيْيادُ  َحادَّ  ْيابِ ُقيَ  َعانْ  هللاَّ

ْحَمِن، َعْيدِ  ْينِ  ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َع ِصٍم، ْينِ  َحْفِص  َعنْ  الرَّ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  َعْهُا، هللاَّ

 «ُ ْحِرَا  إِلَ  الَحيَّ ُ  َ ؤِْرزُ  َكَم  الَمِديَه ِ  إِلَ  لََيؤِْرزُ  ا ِيَم نَ  إِنَّ : »َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ 

 

ييا ن يفضال المديها  المهاورة ويآ عما  الم طارة وأن ا يما ن  ففي الحديث الهيوي الرريف **

لياؤرز أي يادفع دف ا ً إلاا  المديها  المهاورة ، وذلا  يفضاال المديها  المهاورة وأهاا ت يكااون وت 

يزورااا  إت أصااح ب الآ ااوب الهآياا  ال آياا  المإمهاا  فمهيباا ً لماان زار و م ااع ي لمديهاا  المهااورة 

 لمررف  وارزقه  ال مم سيح ه  يزي رة وف ح المس د األقص  المي ر  .ومك  ا

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

َثَه  - 88ٔٔ َثَه  الُمْهااِذِر، ْيانُ  إِْيااَراِايمُ  َحادَّ َثَه  الَولِيااُد، َحادَّ َثَه  َعْمااٍرو، أَُياو َحاادَّ َثِهي إِْسااَح اُل، َحادَّ  َحاادَّ

ُ  يَ َرضِ  َم لِ ٍ  ْينُ  أََهسُ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ  َساَيَطُإَُ  إِتَّ  َي َدٍ  ِمنْ  لَْيسَ : »َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

َ ، إِتَّ  الدَّ َّ ُل، ، ِهَآ ِيَم  ِمنْ  لَاُ  لَْيسَ  َوالَمِديَهَ ، َمكَّ  ُثامَّ  َيْحُرُساوَهَم ، َصا فِّينَ  الَمسَِبَكا ُ  َع َْيااِ  إِتَّ  َهْآب،

ُْ  َرَ َف ٍت، َثسَثَ  ِيؤَْا َِم  الَمِديَه ُ  ْرُ فُ  َ  ُ  َفُيْقِر  «َوُمَه ِفالٍ  َك ِفرٍ  ُكلَّ  هللاَّ
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يياا ن لفضاال ومك هاا  المديهاا  المهااورة وأن الااد  ل ي آقاار  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

الزمااا ن سااايدقل  رميهاااا إت مكااا  المرااارف  ولمديهااا  المهاااورة وإهاااا ع يمااا  المسبكااا  صااا فين 

رسوهم  ثم  م ز المديه  المهورة و قرْ مهم  كل عا ص ومها فال مان يآ عما  فاس ييآا  يما  يح

 سوى أصح ب الآ وب ال آي  الهآي  المإمه  .

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

َثَه  - 88٘ٔ ٍد، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه  ُمَحمَّ َثَه  َ ِريٍر، ْينُ  َوْابُ  َحدَّ  اْيانِ  َعانِ  ُيوُهَس، َسِمْ تُ  ،أَِيي َحدَّ

ُ  َرِضيَ  أََهسٍ  َعنْ  ِرَم ٍب، ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ  ِي ْلَمِديَها ِ  اْ َ الْ  ال َُّممَّ : »َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 وُهسَ يُ  َعنْ  ُعَمَر، ْينُ  ُعْثَم نُ  َ  َيَ اُ  ،«الَيَرَك ِ  ِمنَ  ِيَمكَّ َ  َ َ ْ تَ  َم  ِضْ َفيْ 

 

ل مديهاا   رسااول هللا صا   هللا ع يااا وساا مييا ن لحااب ساايده   ففاي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

دع  هللا عز و ل يؤن يض عف القيار ضا في ما    ال هللا  ص   هللا ع يا وس مالمهورة وأها 

 عز و ل لمك  من يرك  .

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

َثَه  - 9ٙٔٔ د،  َحاادَّ َثِهي: َقاا لَ  ُعَمااَر، ْياانِ  هللاَِّ  ُعَيْياادِ  َعاانْ  َيْحَياا ، َعاانْ  ،ُمَساادَّ  َعْياادِ  ْياانُ  ُقَيْياابُ  َحاادَّ

ْحَمِن، ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعنْ  َع ِصٍم، ْينِ  َحْفِص  َعنْ  الرَّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِ ، ِرَي ِض  ِمنْ  َرْوَض ،  ِريَوِمْهيَ  َيْيِ ي َيْينَ  َم »: َق لَ  َوَس َّمَ   «َحْوِضي َع َ  َوِمْهَيِري الَ هَّ

 

رسول هللا صا   يي ن لفضل المس د الهيوي وم  يا من ييت  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ومهياارَ الرااريف وأن ماا  يااين يي ااا صاا   هللا ع يااا وساا م واااو فااي ح اارة أم  هللا ع يااا وساا م

والمهير الرريف فمذَ المهطآ  الواق   ييهمم  اي روضا  المإمهين رضي هللا عهم  وأرض ا  

من ري ض ال ه  ، وأن المهير الرريف ع   حوض رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا م ومهيارَ 

 . ص   هللا ع يا وس م

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

َثَه  - 89ٓٔ َثَه  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  ِااسٍَل، أَِياي ْيانِ  َساِ يدِ  َعانْ  َيِزياَد، ْيانِ  َق لِادِ  َعانْ  ال َّْياُث، َحادَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  َعنْ  أَِييِا، َعنْ  أَْس ََم، ْينِ  َزْيدِ  َعنْ   َسِيي َِ ، ِفي َرَم َدةً  اْرُزْقِهي ال َُّممَّ : »َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

 «َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  َرُسولِ َ  َي َدِ  ِفي َمْوِ ي َواْ َ لْ 

 

ففي الحديث المؤثور عن سيده  الف روال عمر ين القط ب دعا ء هلل عاز و ال ياؤن يرزقاا ** 

وقاد كا ن ما   رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا مالرم دة في سيي ا وأن ي  ل مو ا في ي د سيده  

أرادَ و مه َ ودع  يا الف روال رضي هللا عها وأرض َ يم  رضي ياا أن يكاون لاا مان رام دة 

وزادَ هللا قدراً ومآ ما ً  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م عز و ل والموت في ي د في سييل هللا

يؤن يكون في  وار الحيييين الحييب ص   هللا ع يا وس م وأحاب ما  أحاب الحيياب ، الحيياب 
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ساايده  الصاا دال أيااو يكاار الصااديال رضااي هللا عهااا وأرضاا َ وكفاا َ أهااس وصااحي  رسااول هللا 

 ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 89ٗٔ َه ِد، أَِيي َعنْ  َم لٍِ ، َعنْ  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ، َعنِ  الزِّ ِْ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعَر

ُ  َرِضاايَ  اايَ : " َقاا لَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ  َعْهااُا، هللاَّ اا ،   مُ الصِّ  َوتَ  َيْرفُااثْ  َفااسَ  ُ هَّ

َ ْينِ  َصا ِبم،  إِهِّاي: َفْ َيآُالْ  َر َ َماُ  أَوْ  َق َ  َاُ  اْمُرإ،  َوإِنِ  َيْ َمْل،  َفامِ  لَُق ُاوفُ  ِيَياِدَِ  َهْفِساي َوالَّاِذي» " َمارَّ

 أَْ  ِاي ِمانْ  َوَراْمَوَ اُ  َراَياُ َوَرا َطَ  َمااُ  َيْ اُر ُ » «الِمْسا ِ  ِرياحِ  ِمانْ  َ َ ا لَ  هللاَِّ  ِعْهادَ  أَْطَيبُ  الصَّ ِبمِ 

َي مُ   «أَْمَث لَِم  ِيَ ْررِ  َوالَحَسَه ُ  ِياِ  أَْ ِزي َوأََه  لِي، الصِّ

 

ييا ن لفضال الصا بم فاإن رابحا  فام الصا بم أطياب وأحسان  ففي الحديث الهياوي الراريف** 

 م ويا قي من رابح  المس  ، وال مل الوحيد هلل عز و ال ااو الصايوأ مل عهد هللا عز و ل 

 أعم ل ا هس ن لا إت الصي م فمو هلل عز و ل ويا ي زي عي دة قير ال زاء .

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

َثَه  - 893ٔ َثِهي: َقا لَ  الُمْهاِذِر، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ ، َحادَّ َثِهي: َقا لَ  َمْ ان، ، َحادَّ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  َم لِا ،

ْحَمِن، َعْيادِ  نِ يْ  ُحَمْيدِ  َعنْ  ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  الارَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ  َعْهاُا، هللاَّ

ِ، َساِييلِ  ِفي َزْوَ ْينِ  أَْهَفالَ  َمنْ : " َق لَ  َوَس ََّم، ا ِ  أَْياَوابِ  ِمانْ  ُهاوِديَ  هللاَّ ، َااَذا هللاَِّ  َعْيادَ  َيا : الَ هَّ  َقْيار،

سَةِ  أَْالِ  ِمنْ  َك نَ  َفَمنْ  اسَِة، َيا بِ  ِمنْ  ُدِعيَ  الصَّ  َيا بِ  ِمانْ  ُدِعايَ  الِ َما دِ  أَْاالِ  ِمانْ  َكا نَ  َوَمانْ  الصَّ

َي مِ  أَْالِ  ِمنْ  َك نَ  َوَمنْ  الِ َم ِد، يَّ ِن، َي بِ  ِمنْ  ُدِعيَ  الصِّ َدَق ِ  أَْالِ  ِمنْ  َك نَ  َوَمنْ  الرَّ  ِمنْ  ُدِعيَ  الصَّ

َدَق ِ  َي بِ  ُ  َرِضيَ  َيْكرٍ  أَُيو َفَآ لَ  ،" الصَّ  ُدِعايَ  َمانْ  َع َ  َم  هللاَِّ  َرُسولَ  َي  َوأُمِّي أَْهتَ  ِيؤَِيي: َعْهاُ  هللاَّ

 أَنْ  َوأَْرُ او َهَ امْ : »َقا لَ  ُك َِّما ، األَْياَوابِ  ِ ْ  َ  ِمنْ  أََحد،  ُيْدَع  َفَملْ  َضُروَرٍة، ِمنْ  األَْيَوابِ  ِ ْ  َ  ِمنْ 

 «ِمْهُممْ  َ ُكونَ 

 

يي ن لفضل ا هف ال في سييل هللا عز و ل ، وفضال الصاسة  ففي الحديث الهيوي الرريف* *

، وفضل ال م د في سييل هللا عز و ل وفضل الصاي م ، وفضال أاال الصادق  فكال مان ااذَ 

األعم ل ي ب في ال ه  يه دي ع   كل ص حب عمل ليدقل من ي ب عم ا ، وسؤل سايده  أياو 

اال مان أحاد يادقل مان  صا   هللا ع ياا وسا مسايده  رساول هللا يكر رضي هللا عها وأرض َ 

ه م وأ مها  أن  كاون ماهمم  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م    األيواب ك م  َ فآ ل لا سيده  

 ل  . رسول هللا ص   هللا ع يا وس مفمهيب ً طيي ً مي رك ً ل  ي  صديال اذَ األم  يررى سيده  

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

َثَه  - 9ٓٔٔ َثَه  إِْيَراِايَم، ْينُ  ُمْس ِمُ  َحدَّ َثَه  ِاَر م،، َحدَّ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  َسا ََمَ ، أَِيي َعنْ  َيْحَي ، َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ  َواْحِ َسا ًي ،  إِيَم ًها الَآاْدرِ  لَْي َا َ  َقا مَ  َمانْ : »َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

مَ  َم  لَاُ  ُغِفرَ  مَ  َم  لَاُ  ُغِفرَ  َواْحِ َس ًي  إِيَم ًه  َرَمَض نَ  َص مَ  َوَمنْ  َذْهِيِا، ِمنْ  َ َآدَّ  «َذْهِياِ  ِمنْ  َ َآدَّ
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يي ن لفضل ومك ها  لي ا  الآادر فمان ق مما  أي صاسا  إيم ها ً  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

أي مح سب أ رَ ع   هللا عز و ل غفر لا م   آدم مان ذهياا مإمن ي هلل عز و ل واح س ب 

، ومن ص م رمر رمض ن المي ر  مثل ذل  األ ر . فمهيب ً لمن ق م لي   الآدر ، وصا م رامر 

 رمض ن المي ر  .

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

َثَه  - 9ٓٗٔ  أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  ُ اَرْيٍِّ، اْيانِ  َعانِ  ُيوُساَف، نُ ْيا ِاَر مُ  أَْقَيَرَه  ُموَس ، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ

، ا ِت، َص لِحٍ  أَِيي َعنْ  َعَط ء، يَّ ااُ  الزَّ ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أََيا  َساِمعَ  أَهَّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َيآُاولُ  َعْهاُا، هللاَّ

ُ  َق لَ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  اَي َم، إِتَّ  ُا،لَا آَدمَ  اْيانِ  َعَمالِ  ُكالُّ : هللاَّ ااُ  الصِّ  ِياِا، أَْ اِزي َوأََها  لِاي َفإِهَّ

َي مُ  اُ  َفاإِنْ  َيْصاَقْب، َوتَ  َيْرفُاثْ  َفاسَ  أََحاِدُكمْ  َصاْومِ  َياْومُ  َكا نَ  َوإَِذا ُ هَّ ،، َوالصِّ  َق َ  َاُا، أَوْ  أََحاد،  َسا يَّ

دٍ  َهْفسُ  َوالَِّذي» " َص ِبم،  اْمُرإ،  إِهِّي َفْ َيآُلْ  َِ،يِ  ُمَحمَّ  ِرياحِ  ِمانْ  هللاَِّ  ِعْهادَ  أَْطَيبُ  الصَّ ِبمِ  َفمِ  لَُق ُوفُ  َيِد

اُ  لَِآيَ  َوإَِذا َفِرَ ، أَْفَطرَ  إَِذا: َيْفَرُحُمَم  َفْرَحَ  نِ  لِ صَّ ِبمِ "  «الِمْس ِ   " ِيَصْوِماِ  َفِر َ  َريَّ

 

دون سا بر  يي ن يفضل الصي م وأن الصي م او هلل عاز و ال ففي الحديث الهيوي الرريف** 

فرحا  الفطار ي اد صاوما هما راً طاويسً وفرح اا إت لآا  أعم ل يهي آدم وأن ل ص بم فرح ا ن 

 من الرحمن .رب ال  لمين يصوما ، ف لفرح  فرح  ن واأل ر 

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

َثِهي - 93ٖٔ د،  َحدَّ  أََهًسا  َساؤَْلتُ : َق لَ  ُحَمْيد،  أَْقَيَرَه  األَْحَمُر، َق لِدٍ  أَُيو أَْقَيَرَه  َسسٍَم، اْينُ  ُاوَ  ُمَحمَّ

ُ  َرِضيَ  ِيايِّ  ِصاَي مِ  َعانْ  َعْهاُا، هللاَّ  ِمانَ  أََراَُ  أَنْ  أُِحابُّ  ُكْهاتُ  َما : »َفَآا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ااْمرِ   إِتَّ  َه ِبًماا  َوتَ  َرأَْيُ ااُا، إِتَّ  َق ِبًماا  ال َّْياالِ  ِماانَ  َوتَ  ،َرأَْيُ اااُ  إِتَّ  ُمْفِطااًرا َوتَ  َرأَْيُ ااُا، إِتَّ  َصاا ِبًم  الرَّ

ةً  َمِسْسااتُ  َوتَ  َرأَْيُ ااُا،  َوتَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ  َكاافِّ  ِماانْ  أَْلااَينَ  َحِريااَرًة، َوتَ  َقاازَّ

 «َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  َراِبَح ِ  نْ مِ  َراِبَح ً  أَْطَيبَ  َعِييَرةً  َوتَ  ِمْسَكً ، َرِمْمتُ 

 

يي ن لح ل وأحوال قير األها م الهياي ال اده ن حيياب الارحمن  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ص   هللا ع يا وس م فك ن أصاح يا رضاي هللا عاهمم وأرضا ام ومان أقاريمم إلا  رساول هللا 

هللا عهااا وأرضاا َ فكاا هوا ت ي رفااون ماا  كاا ن الهيااي  صاا   هللا ع يااا وساا م ساايده  أهااس رضااي

ييا ن لسق صا د واتق صا ر ص بم أم مفطر ومن ال يل ق بم أم ه بم ، واه   ص   هللا ع يا وس م

وعدم المي لغ  والمي ا ة والفقر ي ألعم ل ح   ت هضيع أ ر أعم لها  ، وقا ل رضاي هللا عهاا 

، فمهيبا ً طييا ً مي ركا ً لا  يا   هللا ع ياا وسا م رسول هللا صا  م  مسست حريراً ألين من كف 

سيده  أهس رضي هللا عه  وأرض   ي مس الكف الهيوي الرريف الط ار و ي  س دي  يرإي  

سيده  الهيي ص   هللا ع يا وس م ولمس الكف الهيوي الرريف فإهه  فاي زم هها  ااذا ه مها  أن 

ف ع ياا أو هآيال أي يآ ا  أو مكا ن هآيل ال راب الذي حظ  يرارف ساير الآادم الهياوي الراري

زارَ وكاا ن فيااا أو ماار يااا أو وضااع ع يااا راايء ماان األثاار الهيااوي الرااريف ، فمهيباا ً واهيباا ً 

واهيب ً ل  ي  سيده  أهس رضي هللا عها  وأرضا   يرإيا  ولماس الكاف الهياوي الراريف وت 
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وأحسان مان رممت مس  وت عيير أطيب من رابح  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م وأطيب 

 رابح  المس  . فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رفي ه  ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 93٘ٔ دُ  َحدَّ ِ، َعْيادُ  أَْقَيَرَها  ُمَآ ِ اٍل، ْينُ  ُمَحمَّ ، أَْقَيَرَها  هللاَّ َثِهي: َقا لَ  األَْوَزاِعايُّ  ْيانُ  َيْحَيا  َحادَّ

َثِهي: َق لَ  َكِثيٍر، أَِيي ْحَمِن، َعْيدِ  ْينُ  َس ََم َ  أَُيو َحدَّ َثِهي: َق لَ  الرَّ  الَ ا ِص  ْيانِ  َعْماِرو ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ِ، َعْيدَ  َي : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  لِي َق لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ ا َ  أُْقَيرْ  أَلَمْ  هللاَّ  َ ُصاومُ  أَهَّ

َم َر،  َفاإِنَّ  َوَهاْم، َوقُامْ  َوأَْفِطاْر، ُصامْ  َ ْفَ الْ  َفسَ : »َق لَ  هللاَِّ  َرُسولَ  َي  َي َ : َفآُْ تُ  ،«ال َّْيَلَ َوَ آُومُ  الهَّ

 َحآًّا ، َع َْيا َ  ِر َ لِاَزوْ  َوإِنَّ  َحآًّا ، َع َْيا َ  لَِزْوِ ا َ  َوإِنَّ  َحآًّا ، َع َْي َ  لَِ ْيِه َ  َوإِنَّ  َحآًّ ، َع َْي َ  لَِ َسِد َ 

 ِصاَي مُ  َذلِا َ  َفاإِنَّ  أَْمَث لَِما ، َعْرارَ  َحَسَه ٍ  ِيُكلِّ  لَ َ  َفإِنَّ  أَيَّ ٍم، َثسََث َ  َرْمرٍ  ُكلَّ  َ ُصومَ  أَنْ  ِيَحْسِي َ  َوإِنَّ 

ْارِ  ْدُت، ،«ُك ِّاِ  الدَّ دَ  َفَردَّ ةً قُ  أَِ دُ  إِهِّي هللاَِّ  َرُسولَ  َي : قُْ تُ  َع َيَّ  َفُردِّ  هللاَِّ  َهِيايِّ  ِصاَي مَ  َفُصامْ : »َق لَ  وَّ

اسَمُ  َع َْياِ  َداُودَ  اسَُمَ َع َْيااِ  َداُودَ  هللاَِّ  َهِيايِّ  ِصاَي مُ  َكا نَ  َوَما : قُْ اتُ  ،«َع َْيااِ  َ اِزدْ  َوتَ  ، السَّ : َقا لَ  السَّ

ْارِ  ِهْصفَ » ِييِّ  ُرْقَص َ  َقِيْ تُ  ْيَ ِهيلَ  َي : َكِيرَ  َم  َيْ دَ  َيآُولُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َفَك نَ  ،«الدَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 َوَس َّمَ 

 

 و يا هيوي أياوي لسايده  عياد هللا يان عارو يان ال ا ص لما   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

يم  ع يا من حآاوال مان  ص   هللا ع يا وس ميكون ع يا من صوم وصسة وقي م ليل وأوص َ 

ارَ . فمن  ردد ردد ع يا أي من أ ا  ع ا  هفساا أكثار مما  حال ال سد وال ين والزو   وزو

 طيال ردد هللا عز و ل ع يا واه  دعوة ي ل يسير والرد ع   أال ال  ساير ياؤن ا ساسم ديان 

يسر يدون غ و وت   سير ، فمن يآول غير ذل  فمو ك ل ير وحر ه  هللا عز و ل وكف ها  مان 

  ل هس  ين .ذل  وأن هرفع راي  لواء الحال وي هلل عز و

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

َثَه  - 9ٕٓٓ ، أَْقَيَرَهاا  ُيوُسااَف، ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  َحاادَّ  َعْياادِ  ْياانِ  ُحَمْياادِ  َعاانْ  ِرااَم ٍب، اْياانِ  َعاانِ  َم لِاا ،

ْحَمِن، ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  الرَّ  َقا مَ  َمانْ : »َقا لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ

مَ  َم  لَاُ  ُغِفرَ  َواْحِ َس ًي ، إِيَم ًه  َرَمَض نَ   «َذْهِياِ  ِمنْ  َ َآدَّ

 

يياا ن لفضاال قياا م راامر رمضاا ن المياا ر  إيم هاا ً واح ساا ي ً  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

 ف ل زاء مغفرة م   آدم من الذهوب .

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

َثَه  - 9ٖٙ٘ ، َساِ يدٍ  َعانْ  َم لِاٍ ، َعانْ  َمْسا ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  َعْيادِ  ْيانِ  َسا ََم َ  أَِياي َعانْ  الَمْآُياِريِّ

ْحَمِن، اُ  الرَّ ُ  َرِضيَ  َع ِبَر َ  َسؤَلَ  أَهَّ  َوَسا َّمَ  ْيااِ َع َ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  َصسَةُ  َك َهتْ  َكْيفَ : َعْهَم  هللاَّ

 ُيَصا ِّي َرْكَ اً ، َعْرَرةَ  إِْحَدى َع َ  َغْيِرَِ  ِفي َوتَ  َرَمَض نَ  ِفي َيِزيدُ  َك نَ  َم : َق لَتْ  َرَمَض َنَ ِفي

، ُحْسااِهِمنَّ  َعاانْ  َ ْسااؤَلْ  َفااسَ  َرَكَ اا ٍت، أَْرَيااعَ   ُحْسااِهِمنَّ  َعاانْ  َ ْسااؤَلْ  َفااسَ  أَْرَيً اا ، ُيَصاا ِّي ُثاامَّ  َوُطااولِِمنَّ

 



   51 

 

،  َيَها مُ  َوتَ  َعْيِهاي َ َها مُ : »َقا لَ  ُ اوِ َرَ أَنْ  َقْيالَ  َ َها مُ  هللاَِّ  َرُسولَ  َي : َفآُْ تُ  َثسًَث ، ُيَص ِّي ُثمَّ  َوُطولِِمنَّ

 «َقْ ِيي

 

وذلا  عان  صا   هللا ع ياا وسا م و يا هيوي يم  كا ن ع ياا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م وعهاادم  سااؤل ا أم سااإال أم المااإمهين عاان صااف  وأحااوال 

صا   هللا ع ياا المإمهين رضي هللا عهم  وأرض ا  يحال قدرا  ومك ه م  ، فآ لت لرساول هللا 

أ هاا م قياال أن  ااو ر فآاا ل صاا   هللا ع يااا وساا م إن عيهااي  ه ماا ن وت يهاا م ق يااي فصاادال  وساا م

 لهور والذات ا لمي  أن يه م َ!رسول هللا ص   هللا ع يا وس م فكيف لآ ب م   ال ي 

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

َثَه  - ٕٗٔٓ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ َما  َحِفْظَها َُ،: َق لَ  ُسْفَي ُن، َحدَّ ، ِمانَ  َحِفاظَ  َوإِهَّ ْااِريِّ  َعانْ  الزُّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َس ََمَ ، أَِيي ِييِّ  َعنِ  ْهُا،عَ  هللاَّ  َصا مَ  َمانْ : »َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

مَ  َم  لَاُ  ُغِفرَ  َواْحِ َس ًي  إِيَم ًه  َرَمَض نَ   لَااُ  ُغِفارَ  َواْحِ َس ًي  إِيَم ًه  الَآْدرِ  لَْي َ َ  َق مَ  َوَمنْ  َذْهِيِا، ِمنْ  َ َآدَّ

مَ  َم   «َذْهِياِ  ِمنْ  َ َآدَّ

 

يي ن لفضل و ازاء مان صا م رامر رمضا ن الميا ر  إيم ها ً  ديث الهيوي الرريفففي الح** 

 واح س ي ً وفضل قي م لي   الآدر ومن ق مم  إيم ه ً واح س ي ً ف ل زاء مغفرة الذهوب .

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

َثَه  - ٕٕٔٓ َثَه  إِْسَم ِعيَل، ْينُ  ُموَس  َحدَّ ، َحدَّ ا سٍ  اْينِ  َعنِ  ِعْكِرَمَ ، َعنْ  أَيُّوُب، َثَه َحدَّ  ُوَاْيب،  َعيَّ

ُ  َرِضيَ  ِيايَّ  أَنَّ : َعْهُمَم  هللاَّ  ِمانْ  األََواِقارِ  الَ ْرارِ  ِفاي الَ ِمُساوَا : »َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 «َ ْيَآ  َق ِمَس ٍ  ِفي َ ْيَآ ، َس ِيَ  ٍ  ِفي َ ْيَآ ، َ  ِسَ  ٍ  ِفي الَآْدِر، لَْي َ َ  َرَمَض نَ 

 

ييا ن لمي ا د لي ا  الآادر فماي فاي ال رار األواقار مان رامر  ففي الحديث الهياوي الراريف** 

 رمض ن الكريم .

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

َثِهي - ٕٔ٘ٓ دُ  َحدَّ َثَه  الُمَثهَّ ، ْينُ  ُمَحمَّ ، أَِيي اْينُ  َحدَّ ، نِ َعا َعْوٍن، اْينِ  َعنِ  َعِدي، اْ ِييِّ  َساِمْ تُ  الرَّ

ْ َم نَ  ُ  َرِضيَ  َيِريرٍ  ْينَ  الهُّ ِيايَّ  َساِمْ تُ  َعْهُا، هللاَّ َثَه  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  َعْيادِ  ْيانُ  َع ِايُّ  وَحادَّ

،ِ َثَه  هللاَّ َثَه  ُعَيْيَهاَ ، اْيانُ  َحدَّ ، َعانِ  َفاْرَوَة، أَُياو َحادَّ اْ ِييِّ ْ َما نَ  تُ َساِم ْ : َقا لَ  الرَّ : َقا لَ  َيِرايٍر، ْيانَ  الهُّ

ِياايَّ  َساِمْ تُ  َثَه  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ ااٍد، ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  وَحاادَّ َثَه  ُمَحمَّ  أَِيااي َعاانْ  ُعَيْيَهااَ ، اْياانُ  َحاادَّ

، َسِمْ تُ  َفْرَوَة، ْ ِييَّ ْ َم نَ  َسِمْ تُ  الرَّ ُ  َرِضيَ  َيِريرٍ  ْينَ  الهُّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهُمَم ، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

َثَه  َوَس ََّم، دُ  َحدَّ ، َعانِ  َفاْرَوَة، أَِياي َعانْ  ُساْفَي ُن، أَْقَيَرَها  َكِثياٍر، ْينُ  ُمَحمَّ اْ ِييِّ ْ َما نِ  َعانِ  الرَّ  ْيانِ  الهُّ

ُ  َرِضاايَ  َيِراايرٍ  ِياايُّ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ ، الَحااسَلُ : »َوَساا َّمَ  اِ َع َْياا هللاُ  َصاا َّ  الهَّ ، َوالَحااَرامُ  َياايِّن،  َياايِّن،

 اْ َ اَرأَ  َوَمانِ  أَْ اَرَ ، اْساَ َي نَ  لَِما  َكا نَ  ا ِْثاِم، ِمنَ  َع َْياِ  ُريِّاَ  َم  َ َر َ  َفَمنْ  ُمْرَ ِيَم ،، أُُمور،  َوَيْيَهُمَم 
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 َحاْولَ  َيْرَ اعْ  َمانْ  هللاَِّ  ِحَما  َوالَمَ  ِصاي اْسَ َي َن،  مَ  ُيَواِقعَ  أَنْ  أَْوَر َ  ا ِْثِم، ِمنَ  ِفياِ  َيُر ُّ  َم  َع َ 

 «ُيَواِقَ اُ  أَنْ  ُيوِر ُ  الِحَم 

 

يياا ن و وضاايح لمواضااع الحااسل يااين والحاارام يااين ، وماا   ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

 ييهمماااا  مااااان أماااااور قااااد   اااااداقل و  رااااا يا األحكاااا م ي ضااااام  ماااااع ي ااااض وفاااااي حاااااديث

   اله س( .)اس فت ق ي  ولو أف  

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

َثَه  - 9ٕ٘ٓ َثَه  آَدُم، َحدَّ َثَه  ِذْباٍب، أَِياي اْينُ  َحدَّ ، َساِ يد،  َحادَّ ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  الَمْآُياِريُّ  هللاَّ

ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، ، الهَّ سِ  َع َ  َيؤِْ ي: »َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  أََقاذَ  َما  الَماْرءُ  ُيَيا لِي تَ  َزَما ن،

 «الَحَرامِ  ِمنَ  أَمْ  الَحسَلِ  أَِمنَ  ِمْهُا،

 

 و يااا هيااوي أياوي حهااون ع اا  الماإمهين و هييااا ع اا  أهااا  ففاي الحااديث الهيااوي الراريف** 

أم  سيؤ ي زم ن ت يي لي أي ت ي حآال المرء أو ت يم م المرء يؤن م  اك سيا من طريال حاسل

مان  صا   هللا ع ياا وسا ممن طريال حرام أع ذه  هللا عز و ال مهاا وأعا ذ أما  سايده  محماد 

فآاد أقيرها  ففاي زمهها  ااذا اقا  ط كثيار مان  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا مذل  ، وصادال 

 األمور .

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

َثَه  - 3ٕٙٓ دُ  َحدَّ ، بَ َيْ آُو أَِيي ْينُ  ُمَحمَّ َثَه  الِكْرَما ِهيُّ ا ُن، َحادَّ َثَه  َحسَّ اد،  َقا لَ  ُياوُهُس، َحادَّ  ُااوَ  ُمَحمَّ

ْاِريُّ  ُ  َرِضايَ  َم لِ ٍ  ْينِ  أََهسِ  َعنْ : الزُّ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ

َُ  َمنْ : »َيآُولُ  َِ، ِفي لَاُ  ُيْهَسؤَ  أَوْ  ْزِقِا،رِ  ِفي لَاُ  ُيْيَسطَ  أَنْ  َسرَّ  «َرِحَماُ  َفْ َيِصلْ  أََثِر

 

 و يا هيوي أيوي يضرورة ص   الرحم وذلا  لما  فاي ذلا   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 من يسط في الرزال والس   .

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

َثَه  - 3ٕٕٓ  َمْ اَداَن، ْيانِ  َق لِادِ  َعانْ  َثْوٍر، َعنْ  ُيوُهَس، ْينُ  ِعيَس  َه أَْقَيرَ  ُموَس ، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  الِمْآَدامِ  َعنِ   َطَ  ًما  أََحاد،  أََكالَ  َما : »َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  َعْهُا، هللاَّ

، َِ، َعَماااالِ  ِمااانْ  َيؤُْكاااالَ  أَنْ  ِمااانْ  َقْيااااًرا َقاااطُّ ااااسَُم، َع َْيااااِ  َداُودَ  هللاَِّ  َهِياااايَّ  َوإِنَّ  َياااِد  َيؤُْكاااالُ  َكااا نَ  السَّ

 «َيِدَِ  َعَملِ  ِمنْ 

 

 و يا هيوي أيوي عطف يحث ع   ال مل وحب ال مل وأن  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

قير الط  م م  أكل ص حي  من عمل يادَ ، وكا ن هياي هللا سايده  داود ع ياا الساسم يؤكال مان 

 ه  ا الذي ك ن ي كسب مهم  .عمل يدَ أي من ص

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3ٕٗٓ َثَه  ُيَكْياٍر، ْياانُ  َيْحَيا  َحادَّ  ُعَيْيااٍد، أَِياي َعاانْ  ِراَم ٍب، اْياانِ  َعانِ  ُعَآْياٍل، َعاانْ  ال َّْياُث، َحاادَّ

ْحَمنِ  َعْياادِ  َماْولَ  ااُ  َعااْوٍف، ْياانِ  الارَّ ُ  َرِضاايَ  ُاَرْياَرةَ  أََياا  َسااِمعَ  أَهَّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َقاا لَ : َيآُاولُ  َعْهااُا، هللاَّ

َِ، َع َا  ُحْزَما ً  أََحاُدُكمْ  َيْحَ ِطبَ  أَلَنْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ   أََحاًدا، َيْساؤَلَ  أَنْ  ِمانْ  لَااُ  َقْيار،  َظْماِر

 «َيْمَهَ اُ  أَوْ  َفُيْ ِطَياُ 

 

ال مال والي اد عان ساإال الها س ، وذلا   و ياا وحاث ع ا   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

حف ظ ً ع   كرام  المرء وأت ي ذلل ألحد وأن ت يكون أحد ص حب فضال ع ياا وأن ت يآاف 

 المرء في موضع مم ه  أم م أحد أعط َ أو مه ا .

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

َثَه  - 3ٕٙٓ َثَه  َعيَّ ٍش، ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ ا نَ  أَُيو َحدَّ ادُ  َغسَّ ٍف، ْيانُ  ُمَحمَّ َثِهي: َقا لَ  ُمَطارِّ ادُ  َحادَّ  ْيانُ  ُمَحمَّ

ُ  َرِضايَ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  َ  ِيرِ  َعنْ  الُمْهَكِدِر، : َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َعْهُمَما  هللاَّ

ُ  َرِحمَ »  «اْقَ َض  َوإَِذا اْرَ َرى، َوإَِذا َي َز، إَِذا َسْمًح  َرُ ًس  هللاَّ

 

 و يا هيوي ي لحث ع   سم ح  الاهفس وأن فاي ذلا  رحما   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

من هللا عز و ل ل ي بع الذي يييع أو ير ري ف لسم ح   رمل الآول والف ل والهي  لمان يا ز أو 

 ر يين الآ وب الم آلف ار رى ف كفي اي س م  يسيط  ، فمذَ اتي س م  في م ه ا   دل ع   كثي

 

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

َثَه  - 33ٕٓ َثَه  ُيوُهَس، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ ، َحدَّ َثَه  ُزَاْير، ، َحدَّ َثااُ  ِحاَراٍش، ْينَ  ِرْيِ يَّ  أَنَّ  َمْهُصور،  أَنَّ  َحدَّ

ُ  َرِضاايَ  ُحَذْيَفاا َ  َثاااُ  َعْهااُا، هللاَّ ِياا َقاا لَ : َقاا لَ  َحدَّ  ُرو َ  الَمسَِبَكاا ُ  َ  َآَّااتِ : " َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  يُّ الهَّ

اانْ  َرُ االٍ   ُيْهِظااُروا أَنْ  ِفْ َياا ِهي آُماارُ  ُكْهااتُ : َقاا لَ  َرااْيًب َ الَقْياارِ  ِماانَ  أََعِمْ ااتَ : َقاا لُوا َقااْي َُكْم، َكاا نَ  ِممَّ

 َعانْ  َم لِاٍ ، أَُياو َوَقا لَ : هللاَِّ  َعْيادِ  أَُياو َقا لَ  ،" اُ َعهْ  َفَ َ  َوُزوا: َق لَ : َق لَ  الُموِسِر، َعنِ  َوَيَ َ  َوُزوا

اارُ  ُكْهااتُ : »ِرْيِ ااي،   َعاانْ  الَم ِااِ ، َعْياادِ  َعاانْ  ُرااْ َيُ ، َوَ  َيَ اااُ  ،«الُمْ ِساارَ  َوأُْهِظاارُ  الُموِسااِر، َع َاا  أَُيسِّ

،  َعاانِ  َوأََ َ اا َوزُ  الُموِسااَر، أُْهِظاارُ : »ِرْيِ ااي،  َعاانْ  الَم ِااِ ، َعْياادِ  َعاانْ : َعَواَهاا َ  أَُيااو َوَقاا لَ  ِرْيِ ااي،

 «الُمْ ِسرِ  َعنِ  َوأََ َ  َوزُ  الُموِسِر، ِمنَ  َفؤَْقَيلُ : »ِرْيِ ي،  َعنْ  ِاْهٍد، أَِيي ْينُ  ُهَ ْيمُ  َوَق لَ  ،«الُمْ ِسرِ 

 

حااديث عاان أمااور غييياا  واااي عهاادم    آاات المسبكاا  رو   ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

ي قير ف   ا فآ ل كهات آمار فيا ن أن يهظاروا وي  ا وزوا عان الموسار . ر ل ، فسؤلوَ من أ

دعاوة  ففاي الحاديث الهياوي الراريففك ن ال زاء من  هس ال مل ف   وز هللا عز و ل عهاا 

 ل ك فل اله س فيم  ييهمم .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 39ٕٓ ثَ  َحْرٍب، ْينُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ  َعْيادِ  َعانْ  الَق ِياِل، أَِياي َصا لِحٍ  َعانْ  َقَ  َدَة، َعنْ  ُرْ َيُ ، َه َحدَّ

ُ  َرِضاايَ  ِحاَزامٍ  ْياانِ  َحِكايمِ  إِلَا  َرَفَ اااُ  الَحا ِرِث، ْيانِ  هللاَِّ   هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقاا لَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ

َقا ،َي َ  لَامْ  َم  ِي لِقَي رِ  الَييَِّ  نِ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  ا : َقا لَ  أَوْ  - َفرَّ َقا  َح َّ َها  َصاَدَق  َفاإِنْ  - َيَ َفرَّ  ُياوِر َ  َوَييَّ

 " َيْيِ ِمَم  َيَرَك ُ  ُمِحَآتْ  َوَكَذَي  َكَ َم  َوإِنْ  َيْيِ ِمَم ، ِفي لَُمَم 

 

 و يا هيوي أيوي ي لمصا رح  والمك راف  ق صا  فاي أماور  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

الصدال ألن الصدال في الييع والرراء او مف ا   اليركا  ، والك ما ن والكاذب الييع والرراء و

 او ي ب لغ ال سيل اليرك  .

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

َثَه  - 9ٕ٘ٓ دُ  َحدَّ َثَه  َيْحَي ، ْينُ  َقسَّ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْيانِ  َ ا ِيرِ  َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  أَْيَمَن، ْينُ  الَواِحدِ  َعْيدُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ   هللاَِّ  َرُساولَ  َي : َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  لَِرُسولِ  َق لَتْ  األَْهَص رِ  ِمنَ  اْمَرأَةً  أَنَّ : َعْهُمَم  هللاَّ

 الِمْهَياَر، لَااُ   َاتْ َفَ مِ : َق لَ  ،«ِرْبتِ  إِنْ : »َق لَ  َه َّ ًرا ُغسًَم  لِي َفإِنَّ  َع َْيِا، َ ْآُ دُ  َرْيًب  لَ َ  أَْ َ لُ  أَتَ 

ِييُّ  َقَ دَ  الُ ُمَ  ِ  َيْومُ  َك نَ  َف َمَّ  ْق َا ُ  َفَصا َحتِ  ُصِهَع، الَِّذي الِمْهَيرِ  َع َ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  الهَّ

ا  ِعْهَدَا ، َيْقُطبُ  َك نَ  الَِّ ي ، َكا َدتْ  َح َّ ِيايُّ  َفَهاَزلَ  َ ْهَراالُّ ا  َوَسا َّمَ   َْيااِ عَ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  أََقاَذَا ، َح َّ

َم  ِييِّ  أَِهينَ  َ ِبنُّ  َفَ َ  َتْ  إِلَْيِا، َفَضمَّ ُت، الَِّذي الصَّ ْت، َح َّ  ُيَسكَّ  َك َهاتْ  َم  َع َ  َيَكتْ : »َق لَ  اْسَ َآرَّ

ْكرِ  ِمنَ  َ ْسَمعُ   «الذِّ

 

ة هاور  راع يرحما  يريال من هيع هور الهيوة وادي من مرك  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا مإيم هي  فذا ال ذز الذي ك ن يقطاب ع ياا سايده  سايد الق اال 

صا   هللا ع ياا م  مه  وم  م اليرري  ف هدم  صهع لا مهيراً ليآ د ع يا فإذا ي ل ذز الذي كا ن 

 دت ي كاؤ ع ياا أو كا ن يقطاب عهما  أو الهق ا  صا حت أي يكات يصاوٍت عا ٍل ح ا  كا وس م

وأقذا  وضمم  يين ذراعيا الرريف ين وص رت  بن أهاين  ص   هللا ع يا وس م، فهزل  هرال 

الصيي ، أي  يكي م همدة في  آطع مثل الصيي الصاغير فسايح ن هللا عاز و ال فاذا  ال اذز 

فم  ك ن ح ل وأحوال اليرار ممان رأى وعارف  ص   هللا ع يا وس مب يييكي عهد فراال الحي

 .  يا وس مص   هللا عوص حب 

 

 فم  ي ل أعين وق وب حآ ً ع يم  أن  دمي  فم  او ال م د ييكي 

 هزل وآ   إليم  ص حب الآدر الهيوي  فصي    ذز ك لصيي 

 ولو قررة في ذا  ال ذز وضمهي يين ذراعيا الهيي  لي هي كهت ال ذز 

 رحيم أيوي ص حب الق ال الذكي   ق ب هآي  آي 

 حآ ً وت كـ إها كوكب دري هيوي  راَ  فهيع ال م ل  م ل 

 ك م  او هور ا يم ن المحمدي   مأل هورَ الدهي  

-------------------------------------- 
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َثِهي - ٕٔٓٔ َثَه  إِْساَم ِعيَل، ْيانُ  ُموَس  َحدَّ َثَه  الَواِحاِد، َعْيادُ  َحادَّ : َقا لَ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْيانُ  ُياْرَدةَ  أَُياو َحادَّ

ُ  َرِضيَ  أَِيياِ  َعنْ  ُموَس ، أَِيي ْينَ  َدةَ ُيرْ  أََي  َسِمْ تُ   َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َق لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

ْوِء، َوالَ  ِيسِ  الصَّ لِحِ  الَ  ِيسِ  َمَثلُ : »َوَس َّمَ  اِد، َوِكيرِ  الِمْس ِ  َص ِحبِ  َكَمَثلِ  السَّ  َيْ اَدُم َ  تَ  الَحادَّ

ادِ  َوِكيارُ  ِريَحاُا، َ ِ دُ  أَوْ  َ ْرَ ِريِا، إِمَّ  الِمْس ِ  َص ِحبِ  ِمنْ   َ ِ ادُ  أَوْ  َثْوَياَ ، أَوْ  َياَدَهَ ، ُيْحاِرالُ  الَحادَّ

 «َقِييَث ً  ِريًح  ِمْهاُ 

 

 و يا هيوي أيوي يحسن اق يا ر الصاديال وال  ايس الصا لح  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

أو ما  يقارْ مان فواا  كيار الحاداد ، فا ل مم فمث ا ك لمس  أم  الهوز اآلقر فماو كيار الحاداد 

 أمهن ع يه  يه م  الصديال وال  يس الص لح ي  رب ال  لمين .

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

َثَه  - ٕٕٓٔ َثَه  إَِي ٍس، أَِيي ْينُ  آَدمُ  َحدَّ ِويِل، ُحَمْيدٍ  َعنْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ  َرِضايَ  َم لِا ٍ  ْيانِ  أََهسِ  َعنْ  الطَّ

 ُ ِييُّ  َك نَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ اواِل، ِفاي َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َف ْلَ َفاتَ  الَآ ِساِم، أََيا  َيا : َرُ ال،  َفَآا لَ  السُّ

ِيايُّ  إِلَْيااِ  َما : َفَآا لَ  َوَساا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ ِيايُّ  َفَآاا لَ  َااَذا، َدَعاْوتُ  إِهَّ : َوَساا َّمَ   َْيااِ عَ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

وا» ْوا َوتَ  ِي ْسِمي َسمُّ  «ِيُكْهَيِ ي َ َكهَّ

 

 و يا هيوي أيوي ي سمي  األيه ء ع   اسام سايده  رساول هللا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

وصا  أيا  الآ سام  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا موعدم ال سمي  يصف   ص   هللا ع يا وس م

 ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - ٕٕ٘ٔ دُ  َحدَّ َثَه  ِسَه ٍن، ْينُ  ُمَحمَّ ، َحدَّ َثَه  فُ َاْيح،  لَِآياتُ : َقا لَ  َيَسا ٍر، ْيانِ  َعَطا ءِ  َعانْ  ِااسَل،، َحادَّ

ُ  َرِضيَ  الَ  ِص  ْينِ  َعْمِرو ْينَ  هللاَِّ  َعْيدَ   هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسولِ   ِ ِصفَ  َعنْ  أَْقِيْرِهي: قُْ تُ  َعْهُمَم ، هللاَّ

ْوَراِةَ ِفي َوَس َّمَ  َع َْياِ  اُ  َوهللاَِّ  أََ ْل،: " َق لَ  ال َّ ْوَراةِ  ِفي لََمْوُصوف،  إِهَّ : الآُْرآنِ  ِفي ِصَفِ اِ  ِيَيْ ِض  ال َّ

َما  َي } ِيايُّ  أَيُّ ا  الهَّ اًرا َرا ِاًدا أَْرَساْ َه  َ  إِهَّ ايَن، َوِحاْرًزا ،[٘ٗ :األحازاب{ ]َوَهاِذيًرا َوُمَيرِّ يِّ  أَْهاتَ  لِأْلُمِّ

ْيُ  َ  َوَرُسااولِي، َعْيااِدي االَ  َساامَّ  َيااْدَفعُ  َوتَ  األَْسااَوااِل، ِفااي َسااقَّ بٍ  َوتَ  َغ ِاايٍظ، َوتَ  ِيَفااظ،  لَااْيسَ  المَ َوكِّ

َب ِ  يِّ َبَ ، ِي لسَّ يِّ ُ  َيْآِيَضاُ  َولَنْ  َوَيْغِفُر، َيْ فُو َولَِكنْ  السَّ  تَ : َيآُولُاوا ِياؤَنْ  الَ ْوَ  َء، الِم َّ َ  ِياِ  يمَ ُيآِ  َح َّ  هللاَّ

ُ، إِتَّ  إِلَاَ   " ُغْ ًف  َوقُ ُوًي  ُصّمً ، َوآَذاًه  ُعْمًي ، أَْعُيًه  ِيَم  َوَيْفَ حُ  هللاَّ

يي ن يصاف ت رساول هللا صا   هللا فاي ال اوراة كما  ااي فاي  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ع يا وس م او الرسول ص   هللا ع يا وس م الر اد ع   األمم وااو الآرآن الكريم فص   هللا 

صاا   هللا ع يااا وساا م الميراار واااو صاا   هللا ع يااا وساا م الهااذير واااو صاا   هللا ع يااا وساا م 

الم وكاال . وأهااا صاا   هللا ع يااا وساا م ت ياارد الساايب  ي لساايب  ولكهااا ي فااو ويغفاار . فصااسة 

   هللا ع يا وس م .وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص 

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3ٕٕٔ ، أَْقَيَرَه  َعْيَداُن، َحدَّ ، َعانِ  ُمِغياَرَة، َعنْ  َ ِرير، اْ ِييِّ ُ  َرِضايَ  َ ا ِيرٍ  َعانْ  الرَّ  َعْهاُا، هللاَّ

، َوَع َْياِ  َحَرامٍ  ْينِ  َعْمِرو ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  ُ ُوفِّيَ : َق لَ  ِييَّ  َف ْسَ َ ْهتُ  َدْين،  َع َا  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ِيايُّ  َفَط َابَ  َدْيِهاِا، ِمانْ  َيَضاُ وا أَنْ  ُغَرَم ِبااِ   لِااي َفَآا لَ  َيْفَ  ُاوا، َف َامْ  إِلَاْيِممْ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِييُّ   َزْيادٍ  َوَعاْذالَ  ِحاَدٍة، َع َا  الَ ْ اَوةَ  أَْصاَه ًف ، َ ْماَر َ  فْ َفَصاهِّ  اْذَاابْ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ِيايِّ  إِلَا  أَْرَسْ تُ  ُثمَّ  َفَفَ ْ ُت، ،«إِلَيَّ  أَْرِسلْ  ُثمَّ  ِحَدٍة، َع َ   َفَ  َاسَ  َفَ ا ءَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 َ ْماِري َوَيِآايَ  لَُمامْ  الَّاِذي أَْوَفْياُ ُممُ  َح َّ  َفِكْ ُ ُممْ  ،«لِْ َآْومِ  ِكلْ : »َق لَ  ُثمَّ  َوَسِطِا، ِفي أَوْ  أَْعسََُ، َع َ 

اُ   . َرْيء،  ِمْهاُ  َيْهآُصْ  لَمْ  َكؤَهَّ

 

 و ياا هياوي أياوي ي لادعوة إلا  ال وكال ع ا  هللا عاز و ال  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

إل  ق ال هللا عز و ل ثام يوضاح  واتس   ه  ي هلل عز و ل ثم الدعوة إل  ال مل وعدم ال ذلل

الحديث الهيي الرريف يرك  وكرام  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وسا م . فصاسة وساسم ً 

 ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 9ٕٕٔ َثَه  ُموَس ، َحدَّ ، َحدَّ َثَه  ُوَاْيب، ا دِ  َعنْ  َيْحَي ، ْينُ  َعْمُرو َحدَّ ، َ ِمايمٍ  ْيانِ  َعيَّ  األَْهَصا ِريِّ

ُ  َرِضيَ  َزْيدٍ  ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  َعنْ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ مَ  إِْياَراِايمَ  أَنَّ : »َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ا َ  َحارَّ  َمكَّ

ْمتُ  لََم ، َوَدَع  مَ  َكَم  الَمِديَه َ  َوَحرَّ اَ ، إِْياَراِايمُ  َحارَّ َا  ِفاي لََما  َوَدَعاْوتُ  َمكَّ  َما  ِمْثالَ  َوَصا ِعَم  ُمادِّ

سَمُ  َع َْياِ  إِْيَراِايمُ  َدَع   «لَِمكَّ َ  السَّ

 

يي ن لفضل المديه  المهورة كم  لمك  المكرم  فمك  المكرما   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ل مديها   رسول هللا ص   هللا ع يا وس مسيده   دع دع  لم  سيده  إيراايم الق يل ع يا السسم و

المهورة مثل م  دع  سيده  إيراايم ع يا السسم لمكا  المكرما  . فمهيبا ً كثياراً طييا ً لمان ساكن 

 مك  المكرم  ويآ عم  الم طرة والمدهي  المهورة وم  حولم  .

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

َثَه  - ٕٓٗٔ ِ، َعْيدِ  نُ يْ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ َثَه  ُسْفَي ُن، َحدَّ ، َحدَّ ْااِريُّ  َعانْ  الُمَسايِِّب، ْيانِ  َساِ يدِ  َعانْ  الزُّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي  لَِيا ٍد، َح ِضار،  َيِييعَ  أَنْ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َهَم : »َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

ُ لُ  َيِييعُ  تَ وَ  َ َه َ ُروا، َوتَ   الَماْرأَةُ  َ ْساؤَلُ  َوتَ  أَِقياِا، ِقْطَي ِ  َع َ  َيْقُطبُ  َوتَ  أَِقيِا، َيْيعِ  َع َ  الرَّ

 «إَِه ِبَم  ِفي َم  لَِ ْكَفؤَ  أُْقِ َم  َطساَلَ 

 و يا ق آاي ودعاوة ل  ا يش أيها ء الم  ماع الواحاد فاي ظال  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

اه   ظمر   ا ليم الهياوة و  ا ليم ا ساسم السامح  فاس يياع ع ا  يياع أحاد  و المودة والمحي  و

طاسال أق ما  . فصاسة وساسم ً ع يا  ياا  وت قطيا  ر ال ع ا  قطيا  أقياا وت  ساؤل اماارأة 

 سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م فيم  أي غت وأرس ت يا من رب ال  لمين .

-------------------------------------- 
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َثَه  - ٕ٘٘ٔ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْاِريِّ َيْيِر، ْينُ  ُعْرَوةُ : َق لَ  الزُّ  َع ِبَرا ُ  َق لَتْ  الزُّ

ُ  َرِضاايَ   هللاَِّ  َرُسااولُ  َفَآاا لَ  لَااُا، َفااَذَكْرتُ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َع َاايَّ  َدَقاالَ : َعْهَماا  هللاَّ

َما  َوأَْعِ ِآاي، اْراَ ِري: »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  ِيايُّ  َقا مَ  ُثامَّ  ،«أَْعَ االَ  لَِمانْ  الاَوتَءُ  َفإِهَّ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

، ِمنَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ   ُرُروًط  نَ َيْرَ ِرُطو أَُه سٍ  َي لُ  َم : »َق لَ  ُثمَّ  أَْا ُُا، ُاوَ  ِيَم  هللاَِّ  َع َ  َفؤَْثَه  الَ ِريِّ

ِ، ِكَ  بِ  ِفي لَْيسَ   َراْرطٍ  ِم َبا َ  اْراَ َرطَ  َوإِنِ  َي ِطال،، َفُماوَ  هللاَِّ  ِكَ ا بِ  ِفي لَْيسَ  َرْرًط  اْرَ َرطَ  َمنِ  هللاَّ

 «َوأَْوَثالُ  أََحالُّ  هللاَِّ  َرْرطُ 

 

 و يااا ق آااي ودعااوة ل  مساا  يك اا ب هللا عااز و اال ويياا ن  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

طاوي  لمان أع اال ثام ور فاي الحاديث الهياوي ال   مل فيم  يين اله س ي ضامم ي ضا  ف ألحك م

الرااريف أن كاال راارط تيااد أن يكااون مر  ااا واسااه دَ ماان وإلاا  ك اا ب هللا عااز و اال واااو 

الآرآن الكريم وأي ررط أو عآاد لايس فاي ك ا ب هللا عاز و ال إما  اسا ه داً وا ف قا ً أو موافآا ً 

وأن يرارط هللا عاز و اال أحاال وأوثاال وأوثاال اها  يم ها  أحكاام  ل ك ا ب والساه  فماو ي طال ،

 وأمكن .

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

َثَه  - 3ٕٕٔ دُ  َحدَّ َثَه  الَ سَِء، ْينُ  ُمَحمَّ  ُموَسا  أَِياي َعانْ  ُيْرَدَة، أَِيي َعنْ  ُيَرْيٍد، َعنْ  أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ِييِّ ال َعنِ  َعْهُا، هللاَّ َصا َرى، َوالَيُماوِد، الُمْسا ِِميَن، َمَثالُ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هَّ  َوالهَّ

 إِلَا  لَااُ  َفَ ِم ُاوا َمْ  ُاوٍم، أَْ ارٍ  َع َا  ال َّْياِل، إِلَا  َيْوًما  َعَمًس  لَاُ  َيْ َم ُونَ  َقْوًم  اْسَ ؤَْ رَ  َرُ لٍ  َكَمَثلِ 

َم ِر، ِهْصفِ   تَ : لَُمامْ  َفَآا لَ  َي ِطال،، َعِمْ َه  َوَم  لََه  َرَرْطتَ  الَِّذي أَْ ِر َ  إِلَ  لََه  َح َ  َ  تَ : لُواَفَآ  الهَّ

 َيْ اَدُاْم، أَِ ياَرْينِ  َواْساَ ؤَْ رَ  َوَ َرُكاوا، َفاؤََيْوا، َكا ِمًس، أَْ اَرُكمْ  َوُقاُذوا َعَم ُِكاْم، َيِآيَّ َ  أَْكِم ُوا َ ْفَ  ُوا،

ا  َفَ ِم ُاوا األَْ اِر، ِمانَ  لَُمامْ  َراَرْطتُ  الَّاِذي َولَُكَما  َاَذا َيْوِمُكَم  َيِآيَّ َ  أَْكِمسَ :  لَُممَ  َفَآ لَ   َكا نَ  إَِذا َح َّ

: لَُمَما  َفَآا لَ  ِفياِا، لََها  َ َ ْ اتَ  الَّاِذي األَْ ارُ  َولَا َ  َي ِطال،، َعِمْ َها  َما  لَا َ : َق تَ  الَ ْصِر، َصسَةِ  ِحينُ 

َما رِ  ِمانَ  َيِآايَ  َما  َعَم ُِكَما  ِآيَّ َ يَ  أَْكِمسَ  ، َراْيء،  الهَّ ا َ  لَااُ  َيْ َم ُاوا أَنْ  َقْوًما  َواْساَ ؤَْ رَ  َفؤََيَيا ، َيِساير،  َيِآيَّ

ْمُس، َغ َيتِ  َح َّ  َيْوِمِممْ  َيِآيَّ َ  َفَ ِم ُوا َيْوِمِمْم،  َماَث ُُمْم، َفاَذلِ َ  ِك َْيِمَما ، الَفِريَآْينِ  أَْ رَ  َواْسَ ْكَم ُوا الرَّ

 " الهُّورِ  َاَذا ِمنْ  َقِي ُوا َم  َوَمَثلُ 

 

يي ن ألحوال أال الك  ب وأحوال المسا مين ي ادام فيياين لها   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

أحاوالمم فمام ألعما لمم لام يك م واا  و ركواا  لغيارام  رسول هللا صا   هللا ع ياا وسا مسيده  

رام أي أ ر من سيآا وعمال وع ام ما  كا ن ع ياا قاي مم يك م وا  ولم    ء من ي دام أقذ أ 

ف لفب  األول  عم وا إل  هصف الهم ر و ركوا عم مم دون أ ر م  عم وا و  ءت الفب  الث هيا  

ف م ت ح   وقت ال صر وام أقذوا أ ر من قي مم ومع ذل   ركوا عم مام وأ ارام ، وكا ن 

 ء قوما ً آقارين ف  اوا الرايء اليساير قد يآي  لمم  ريء يسير ح   يك مل ع يمم فرفضاوا و ا

 فؤقذوا أ ر الفريآين وام المس مون أم  الحييب ص   هللا ع يا وس م .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 98ٕٕ َثَه  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  َعانْ  َسا ََمَ ، أَِيي َعنْ  ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  ُعَآْيٍل، َعنْ  ال َّْيُث، َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي ُ الِ  ُياْإَ   َكا نَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ  الُمَ اَوفَّ ، ِي لرَّ

ْيُن، َع َْياِ  ثَ  َفإِنْ  ،«َفْضًسَ لَِدْيِهاِ  َ َر َ  َالْ : »َفَيْسؤَلُ  الدَّ اُ  ُحدِّ  َق لَ  َوإِتَّ  َص َّ ، َوَف ءً  لَِدْيِهاِ  َ َر َ  أَهَّ

ُ  َفَ حَ  َف َمَّ  ،«َص ِحِيُكمْ  َع َ  َص ُّوا: »لِْ ُمْس ِِمينَ   ِمانْ  ِيا ْلُمْإِمِهينَ  أَْولَا  أََه : »َق لَ  الفُُ وَ ، َع َْياِ  هللاَّ

 «َف َِوَرَثِ اِ  َم ًت   َ َ رَ  َوَمنْ  َقَض ُإَُ، َفَ  َيَّ  َدْيًه ، َفَ َر َ  الُمْإِمِهينَ  ِمنَ  ُ ُوفِّيَ  َفَمنْ  أَْهفُِسِمْم،

 

صا   هللا ع ياا  و يا هيوي وحث ع   سداد الديون ، وق ل  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

)أه  أول  ي لمإمهين من أهفسامم( و كفال صا   هللا ع ياا وسا م يمان  اوف  و ار  ديها ً ،  وس م

صا   يا  رساول هللا ومن  وف  و ر  م تً ف ورث ا من ي دَ . فصسة وسسم ً ع ي  ي  سايدي 

 . هللا ع يا وس م

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

َثَه  َثَه  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ َيْياِر، ْيانُ  ُعاْرَوةُ  َفاؤَْقَيَرِهي: ِراَم بٍ  اْيانُ  َقا لَ  ُعَآْياٍل، َعنْ  ال َّْيُث، َحدَّ  الزُّ

ُ  َرِضايَ  َع ِبَر َ  أَنَّ  َْ  َعْهَما ، هللاَّ  إِتَّ  َقاطُّ  أََياَويَّ  أَْعِآالْ  لَامْ : َق لَاتْ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  ِيايِّ الهَّ  َزْو

يَن، َيِديَه نِ  َوُاَم  َثِهي: َص لِحٍ  أَُيو َوَق لَ  الدِّ ِ، َعْيدُ  َحدَّ ، َعنِ  ُيوُهَس، َعنْ  هللاَّ ْاِريِّ  أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  الزُّ

َيْيِر، ْينُ  ُعْرَوةُ  ُ  َرِضيَ  َر َ َع بِ  أَنَّ  الزُّ يَن، َيِديَه نِ  َوُاَم  إِتَّ  َقطُّ  أََيَويَّ  أَْعِآلْ  لَمْ : َق لَتْ  َعْهَم ، هللاَّ  الادِّ

َما ِر، َطَرَفيِ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  ِفياِ  َيؤِْ يَه  إِتَّ  َيْوم،  َع َْيَه  َيُمرَّ  َولَمْ  ً ، ُيْكاَرةً  الهَّ  َوَعِرايَّ

َْ  الُمْس ُِموَن، اْيُ  ِيَ   َف َمَّ  ا  الَحَيَراِ ، ِقَيلَ  ُمَم ِ ًرا َيْكرٍ  أَُيو َقَر  اْيانُ  لَِآَيااُ  الِغَما دِ  َياْر َ  َي َاغَ  إَِذا َح َّ

ِغَهِ ،  أُِريادُ  ؤََها فَ  َقاْوِمي، أَْقَرَ ِهي: َيْكرٍ  أَُيو َفَآ لَ  َيْكٍرَ أََي  َي  ُ ِريدُ  أَْينَ : َفَآ لَ  الَآ َرِة، َسيِّدُ  َوُاوَ  الدَّ

ااي، َفؤَْعُياادَ  األَْرِض، ِفااي أَِساايحَ  أَنْ  ِغَهاا ِ  اْياانُ  َقاا لَ  َريِّ ُْ  تَ  ِمْث َاا َ  إِنَّ : الدَّ ، َوتَ  َيْقااُر ُْ اا َ  ُيْقااَر  َفإِهَّ

ِحَم، َوَ ِصالُ  الَمْ اُدوَم، َ ْكِسبُ  ، َوَ ْحِمالُ  الارَّ اْيَف، َوَ ْآاِري الَكالَّ  ،الَحاالِّ  َهَواِبابِ  َع َا  َوُ ِ اينُ  الضَّ

، لَ َ  َوأََه  ِغَهِ ، اْينُ  َف ْرَ َحلَ  ِيِيسَِدَ ، َريَّ َ  َف ْعُيدْ  َف ْرِ عْ  َ  ر،  ِفاي َفَطا فَ  َيْكٍر، أَِيي َمعَ  َفَرَ عَ  الدَّ

ُْ  تَ  َيْكرٍ  أََي  إِنَّ : لَُممْ  َفَآ لَ  قَُرْيٍش، ُكفَّ رِ  أَْرَرافِ  ، َوتَ  ِمْث ُاُ  َيْقُر ُْ  ُيْكِسابُ  َرُ اًس  أَُ ْقِرُ ونَ  ُيْقَر

ِحَم، َوَيِصلُ  الَمْ ُدوَم، ، َوَيْحِمالُ  الارَّ اْيَف، َوَيْآاِري الَكالَّ ، َهَواِبابِ  َع َا  َوُيِ اينُ  الضَّ  َفؤَْهَفاَذتْ  الَحاالِّ

ِغَهِ ، اْينِ  ِ َوارَ  قَُرْيش،  ِغَها ِ  ِتْيانِ  َوَقا لُوا َيْكاٍر، أََيا  َوآَمُهاوا الدَّ ااُ  َفْ َيْ ُيادْ  َيْكاٍر، أََيا  ُمارْ : الدَّ  ِفاي َريَّ

،َِ  أَْيَه َءَها  َيْفاِ نَ  أَنْ  َقِريَه  َقدْ  َفإِهَّ  ِيِا، َيْسَ ْ  ِنْ  َوتَ  ِيَذلَِ ، ُيْإِذيَه  َوتَ  َر َء، َم  َوْلَيْآَرأْ  َفْ ُيَصلِّ، َداِر

ِغَهاا ِ  اْياانُ  َذلِاا َ  َقاا لَ  َوِهَساا َءَه ، اا َيْ ُياادُ  َيْكاارٍ  أَُيااو َفَطِفااالَ  َيْكااٍر، أِلَِيااي الدَّ َِ، ِفااي اُ َريَّ  َيْسااَ ْ  ِنُ  َوتَ  َداِر

سَِة، َِ، َغْيرِ  ِفي الِآَراَءةِ  َوتَ  ِي لصَّ  َفَكا نَ  َوَياَرَز، َداِرَِ  ِيِفَها ءِ  َمْساِ ًدا َف ْيَ َه  َيْكٍر، أِلَِيي َيَدا ُثمَّ  َداِر

فُ  الآُْرآَن، َوَيْآَرأُ  ِفيِا، ُيَص ِّي  إِلَْياِا، َوَيْهُظاُرونَ  َيْ َ ُياونَ  َوأَْيَه ُإُاْم، الُمْرِرِكينَ  ِهَس ءُ  َع َْياِ  َفَيَ َآصَّ

 ِمانَ  قُاَرْيشٍ  أَْراَرافَ  َذلِا َ  َفاؤَْفَززَ  الآُاْرآَن، َيْآاَرأُ  ِحاينَ  َدْمَ ااُ  َيْم ِا ُ  تَ  َيكَّ ًء، َرُ ًس  َيْكرٍ  أَُيو َوَك نَ 

ِغَهِ ، اْينِ  إِلَ  َفؤَْرَس ُوا الُمْرِرِكيَن،  َيْ ُيادَ  أَنْ  َع َا  َيْكرٍ  أََي  أََ ْرَه  ُكهَّ  إِهَّ : لَاُ  َآ لُوافَ  َع َْيِممْ  َفَآِدمَ  الدَّ

اااُ  َِ، ِفااي َريَّ اااُ  َداِر َِ، ِيِفَهاا ءِ  َمْسااِ ًدا َفاا ْيَ َه  َذلِااَ ، َ اا َوزَ  َوإِهَّ ااسَةَ  َوأَْع َاانَ  َداِر  َوَقاادْ  َوالِآااَراَءَة، الصَّ

ااُ  َيْ ُيادَ  أَنْ  َع َا  َيْآَ ِصارَ  أَنْ  أََحابَّ  َفإِنْ  ِ ِا،َفؤْ  َوِهَس َءَه ، أَْيَه َءَه  َيْفِ نَ  أَنْ  َقِريَه   َفَ اَل، َداِرَِ  ِفاي َريَّ

َ اَ ، إِلَْياا َ  َياُردَّ  أَنْ  َفَسااْ اُ  َذلِاَ ، ُيْ  ِاانَ  أَنْ  إِتَّ  أََيا  َوإِنْ  اا  ِذمَّ ينَ  َولَْساَه  ُهْقِفااَرَ ، أَنْ  َكِرْاَها  َفإِهَّ  ُمِآاارِّ
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ِغَه ِ  اْينُ  َفؤََ  : َع ِبَر ُ  َق لَتْ  ،اِتْسِ ْ سَنَ  َيْكرٍ  أِلَِيي  لَا َ  َعَآاْدتُ  الَّاِذي َع ِْمتَ  َقدْ : َفَآ لَ  َيْكٍر، أََي  الدَّ

ِ ي، إِلَيَّ  َ ُردَّ  أَنْ  َوإِمَّ  َذلَِ ، َع َ  َ ْآَ ِصرَ  أَنْ  َفإِمَّ  َع َْيِا،  أَهِّاي الَ اَرُب، َ ْسَمعَ  أَنْ  أُِحبُّ  تَ  َفإِهِّي ِذمَّ

 َوَرُسولُ  هللاَِّ  ِيِ َوارِ  َوأَْرَض  ِ َواَرَ ، إِلَْي َ  أَُردُّ  إِهِّي: َيْكرٍ  أَُيو َق لَ  لَُا، َعَآْدتُ  َرُ لٍ  ِفي تُ أُْقِفرْ 

اَ ، َيْوَمِبذٍ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ   ارَ دَ  أُِرياتُ  َقادْ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َفَآا لَ  ِيَمكَّ

َ  ِن، َوُاَم  ،«تََيَ ْينِ  َيْينَ  َهْقلٍ  َذاتَ  َسْيَق ً  َرأَْيتُ  ِاْ َرِ ُكْم،  الَمِديَها ِ  ِقَيالَ  َاا َ رَ  َمانْ  َفَما َ رَ  الَحرَّ

 إِلَا  َاا َ رَ  َكا نَ  َمانْ  َيْ ضُ  الَمِديَه ِ  إِلَ  َوَرَ عَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َذلِ َ  َذَكرَ  ِحينَ 

اازَ  الَحَيَراِ ، أَْرِض   َع َاا : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  لَاااُ  َفَآاا لَ  ُمَماا ِ ًرا، َيْكاارٍ  أَُيااو َوَ َ مَّ

 ،«َهَ امْ : »َقا لَ  أَْهاَتَ ِياؤَِيي َذلِا َ  َ ْرُ او َاالْ : َيْكارٍ  أَُياو َقا لَ  ،«لِاي ُياْإَذنَ  أَنْ  أَْرُ و َفإِهِّي ِرْس َِ ،

 َك َهَ ا  َراِح ََ اْينِ  َوَع َافَ  لَِيْصاَحَيُا، َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  َع َا  َهْفَسااُ  َيْكرٍ  أَُيو َيسَ َفحَ 

ُمرِ  َوَرالَ  ِعْهَدَُ   أَْرُمرٍ  أَْرَيَ  َ  السَّ

 

عان عن أم المإمهين رضاي هللا عهما  وأرضا ا  ييا ن كا مسً  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ل ومك ه  وقدر الصديال سيده  أيو يكر رضي هللا عها وأرض َ )ك ن أيو يكر ر اسً يكا ًء فض

ت يم   دم ا حين يآرأ الآرآن( فاذل  قادر ومك ها   كفاي لاذكر طياب ع ا  مادار الزما ن وت 

رسول هللا صا   هللا ع ياا يكون ذل  الآدر إت لمن ع ش وص دال وص حب سيد الق ال سيده  

 . وس م

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

َثَه  - ٕٖٕٓ َثَه  َسِ يٍد، ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َحدَّ َثِهي   َعَواَهَ ، أَُيو َحدَّ ْحَمنِ  َعْيدُ  َوَحدَّ َثَه  الُمَيا َرِ ، ْينُ  الرَّ  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  َم لِ ٍ  ْينِ  أََهسِ  َعنْ  َقَ  َدَة، َعنْ  َعَواَهَ ، أَُيو  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َق لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

 إِتَّ  َيِميَما ،، أَوْ  إِْهَسا ن،  أَوْ  َطْيار،  ِمْهاُ  َفَيؤُْكلُ  َزْرًع ، َيْزَرزُ  أَوْ  َغْرًس ، َيْغِرسُ  ُمْس ِمٍ  ِمنْ  َم : »َوَس َّمَ 

 «َصَدَق ،  ِياِ  لَاُ  َك نَ 

 

زراعا  وال مال فكا ن ف ال  و يا هيوي أيوي ي لحاث ع ا  ال ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ذل  و زاءَ  زاء من  صدال فم  من مس م يزرز زرع  أو يغرس غرس  فيؤكل مها طيار أو 

 إهس ن أو حيوان إت ك ن أ رَ مثل أ ر من  صدال .

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

َثَه  - 3ٖٖٕ ، َعانِ  إِْساَح اَل، ْيانُ  ُرَ ْيبُ  أَْقَيَرَه  إِْيَراِايَم، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ َثِهي: َقا لَ  األَْوَزاِعايِّ  َحادَّ

ا ٍس، اْيانِ  َعانِ  ِعْكِرَماَ ، َعنْ  َيْحَي ، ُ  َرِضايَ  ُعَمارَ  َعانْ  َعيَّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

: َوقُالْ  الُمَيا َرِ ، الاَواِدي َاَذا ِفي َصلِّ  أَنْ  ِي لَ ِآياِل، َوُاوَ  َريِّي، ِمنْ  آتٍ  أََ  ِهي ال َّْي َ َ : " َق لَ  َوَس َّمَ 

 " َح َّ ٍ  ِفي ُعْمَرة، 

 

 يي ن لمك ه  الوادي المي ر  واو ي ل آيال . ففي الحديث الهيوي الرريف** 

-------------------------------------- 
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َثَه  - 8ٖٕٙ ٍد، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ااِل، َعْيدُ  أَْقَيَرَه  ُمَحمَّ زَّ ، ْقَيَرَه أَ  الرَّ اوَب، َعانْ  َمْ َمر،  ْيانِ  َوَكِثيارِ  أَيُّ

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  اْينُ  َق لَ : َق لَ  ُ َيْيٍر، ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  - اآلَقرِ  َع َ  أََحُدُاَم  َيِزيدُ  - َكِثيرٍ  : َعْهُمَم  هللاَّ

ِييُّ  َق لَ  ُ  َياْرَحمُ : " َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  لَامْ  لَاوْ : َقا لَ  أَوْ  - َزْماَزمَ  َ َرَكاتْ  لَاوْ  ْساَم ِعيَل،إِ  أُمَّ  هللاَّ

: َق لَاتْ  ِعْهاَدِ َ َهْهاِزلَ  أَنْ  أََ اؤَْذِهينَ : َفَآا لُوا ُ اْرُامُ  َوأَْقَيالَ  ،" َمِ يًها  َعْيًه  لََك َهتْ  - الَم ءِ  ِمنَ  َ ْغِرفْ 

 َهَ مْ : َق لُوا الَم ِء، ِفي لَُكمْ  َحالَّ  َوتَ  َهَ ْم،

 

يي ن لم  كا ن ماع أمها  أم هياي هللا عاز و ال سايده  اسام عيل  لحديث الهيوي الرريفففي ا** 

ايان هيااي هللا عااز و اال ساايده  إيااراايم ع يااا السااسم ويياا ن لماا  كاا ن ع يااا ال اارب فااي اح اارام 

ال مااود واح اارام الك ماا  دون أن  ك ااب وت  كااون موثآاا  فك هاات  كفااي الك ماا  فك هاات الك ماا  

 يمث ي  عآد ييهمم  .

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

َثَه  - 83ٖٕ ، هللاَِّ  َعْيدِ  ْينُ  الَ ِزيزِ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه  األَُوْيِسيُّ  َزْياٍد، ْيانِ  َثاْورِ  َعانْ  ِياسٍَل، ْيانُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  الَغْيِث، أَِيي َعنْ  ِيايِّ  َعانِ  َعْهُا، هللاَّ  َمانْ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ   َصا َّ  الهَّ

ى أََداَءَا  ُيِريدُ  الهَّ سِ  أَْمَوالَ  أََقذَ  ُ  أَدَّ ُ  أَْ  ََفاُ  إِْ سََفَم  ُيِريدُ  أََقذَ  َوَمنْ  َعْهُا، هللاَّ  «هللاَّ

 

 و يا هيوي أيوي وحث ع   رد أماوال عيا د هللا عاز و ال  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

وهي ا ص دق  أن يإديم  أع ها هللا عاز و ال ع ا  ذلا  . ومان اراد أقاذا  دون  فمن أقذ م تً 

 سدادا  أا كا هللا عز و ل .

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

َثَه  - 89ٖٕ َثَه  َساِ يٍد، ْيانِ  َراِييبِ  ْيانُ  أَْحَمدُ  َحدَّ َثِهي: ِراَم بٍ  اْيانُ  َقا لَ  ُياوُهَس، َعانْ  أَِياي، َحادَّ  َحادَّ

ُ  َرِضايَ  ُاَرْيَرةَ  أَُيو َق لَ : َق لَ  ُعْ َيَ ، ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينُ  هللاَِّ  َيْيدُ عُ   هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َعْهااُ  هللاَّ

ِهي َم  َذَاًي  أُُحدٍ  ِمْثلُ  لِي َك نَ  لَوْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  ، َع َايَّ  َيُمارَّ  تَ  أَنْ  َيُسارُّ  َراْيء،  ْهااُ مِ  َوِعْهاِدي َثاسَث،

، َرَواَُ  «لَِدْينٍ  أُْرِصُدَُ  َرْيء،  إِتَّ  ْاِريِّ  َعنِ  َوُعَآْيل،، َص لِح،  الزُّ

 

يي ن لزاد وغه  هفس سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وسا م  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

مار لو ك ن لي مثال أحاد ذايا  ما  يسار لاي أي ما  يسا دهي أن ت ي ص   هللا ع يا وس مفيآول 

ثسث أي ثسث  أي م وعهادي مهاا رايء والمآصاود وااو ال صادال وإقرا اا هلل عاز و ال وت 

ييآاا  مهااا عهاادَ صاا   هللا ع يااا وساا م راايء ماان ذلاا  الااذاب إت لراايء قااد   اال لسااداد دياان 

 . ص   هللا ع يا وس مفصسة و س يم ً ع ي  ي  رسول هللا 

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

َثَه حَ  - 93ٖٕ ، أَْقَيَرَها  الَيَم ِن، أَُيو دَّ ، َعانِ  ُراَ ْيب، ْااِريِّ َثَه    الزُّ َثِهي: َقا لَ  إِْساَم ِعيُل، َوَحادَّ  َحادَّ

دِ  َعنْ  ُس َْيَم َن، َعنْ  أَِقي،  َرِضايَ  َع ِبَرا َ  أَنَّ  ُعاْرَوَة، َعانْ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعنِ  َعِ ياٍل، أَِيي ْينِ  ُمَحمَّ

 ُ اسَةِ  ِفاي َياْدُعو َكا نَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َرْ اُ أَْقيَ  َعْهَم ، هللاَّ  ال َُّمامَّ : »َوَيآُاولُ  الصَّ
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ااي  ِماانَ  هللاَِّ  َرُسااولَ  َياا  َ ْسااَ ِ يذُ  َماا  أَْكَثاارَ  َماا : َق ِباال،  لَاااُ  َفَآاا لَ  ،«َوالَمْغااَرمِ  الَمااؤَْثمِ  ِماانَ  ِياا َ  أَُعااوذُ  إِهِّ

ُ لَ  إِنَّ : »لَ َق  الَمْغَرِمَ ثَ  َغِرمَ  إَِذا الرَّ  «َفؤَْق َفَ  َوَوَعدَ  َفَكَذَب، َحدَّ

 

 و يااا هيااوي أيااوي ي تق صاا د واتق صاا ر فااي الم اا مست  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

الم لي  ألها إذا ثآل دين ع   أحد فيضاطر صا حب الادين ل كاذب . ويق اف ما  وعاد ياا ل ادم 

   ع يا . فك ن ص   هللا ع يا وس م يس  يذ من ذل  .اس ط ع ا الوف ء يم  يوفي م

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

َثَه  - 8ٕٓٗ َثَه  ُعْثَم ُن، َحدَّ ، َحدَّ ، َعنِ  َمْهُصوٍر، َعنْ  َ ِرير، ْ ِييِّ ادٍ  َعنْ  الرَّ  ْيانِ  الُمِغيَرةِ  َمْولَ  َورَّ

ِيايُّ  َقا لَ : لَ َقا  ُراْ َيَ ، ْيانِ  الُمِغياَرةِ  َعانِ  ُرْ َيَ ، َ  إِنَّ : " َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ مَ  هللاَّ : َع َاْيُكمْ  َحارَّ

َم ِت، ُعآُوالَ  اَإاِل، َوَكْثاَرةَ  َوَقا َل، ِقيالَ  لَُكامْ  َوَكاِرََ  َوَاا ِت، َوَمَهعَ  الَيَه ِت، َوَوْأدَ  األُمَّ  َوإَِضا َع َ  السُّ

 " الَم لِ 

 

و يااا هيااوي أيااوي ق آااي ا  ماا عي    يرااي فااي م  مااع   ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

إيم هي فإذا طيال م  ق لا سيده  ص   هللا ع يا وس م ل غير كثير من أحواله  ق صا  فاي زم هها  

اذا ف لك م ت أحك م . وكؤهما  يهيات ك ليهيا ن ، فاي ي لغا  أدييا  ي  ار عان صاي غ م  كثار مان 

 يده  ورفي ه  ص   هللا ع يا وس م .األدي ء . فصسة وسسم ً ع ي  ي  قير األه م س

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

َثَه  - ٕٕٗٗ َثَه  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  أَنَّ  أَْقَياَرَُ  َسا لًِم  أَنَّ  ِراَم بٍ  اْيانِ  َعانِ  ُعَآْياٍل، َعنْ  ال َّْيُث، َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْينَ  هللاَِّ  َعْيدَ   الُمْسا ِمُ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : ْقَيَرَُ أَ  َعْهُمَم ، هللاَّ

ُ  َك نَ  أَِقياِ  َح َ  ِ  ِفي َك نَ  َوَمنْ  ُيْس ُِمُا، َوتَ  َيْظ ُِماُ  تَ  الُمْس ِمِ  أَُقو َْ  َوَمنْ  َح َ ِ ِا، ِفي هللاَّ  َعانْ  َفرَّ

َْ  ُكْرَيااً ، ُمْساا ِمٍ  ُ  َفاارَّ ُ  َسااَ َرَُ  ُمْساا ًِم  َسااَ رَ  َوَماانْ  الِآَي َمااِ ، َيااْومِ  ُكُرَياا تِ  ِماانْ  ُكْرَياا ً  َعْهاااُ  هللاَّ  َيااْومَ  هللاَّ

 «الِآَي َم ِ 

 

 

 

 و يااا هيااوي أيااوي ق آااي ا  ماا عي لكااي يسااود الم  مااع  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

هللا ع يااا صاا   ا يماا هي رو  المحياا  وال ك فاال يااين أيهاا ء الم  مااع ا سااسمي فااذكر الحييااب 

أن المس م أقو المس م ت يظ ما ومن ك ن في ح    أقيا  كا ن هللا فاي ح   اا ف لك ما ت  وس م

 كفااي ل هظاار والاا م ن فااي م اا هي الك ماا ت  صاا   هللا ع يااا وساا موماا   اا ء ذكاارَ عاان ساايده  

 واألحك م حآ  )كه م قير أم  أقر ت ل ه س( 

-------------------------------------- 
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َثَه  - ٕٗٗٗ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ ، َحدَّ ُ  َرِضايَ  أََهاسٍ  َعانْ  ُحَمْيٍد، َعنْ  ُمْ َ ِمر،  َرُساولُ  َقا لَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ

ِ، َرُسااولَ  َياا : َقاا لُوا ، «َمْظ ُوًماا  أَوْ  َظ لًِماا  أََقاا  َ  اْهُصاارْ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ   َاااَذا هللاَّ

 «َيَدْياِ  َفْوالَ  َ ؤُْقذُ : »َق لَ  َظ لًِم َ َهْهُصُرَُ  َفَكْيفَ  وًم ،َمْظ ُ  َهْهُصُرَُ 

 

ييا ن ل ادل ا ساسم وأن الادين ا ساسمي لايس هماِّ أو  ماع  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

كثير من األوراال  م ت يال ماهمِّ وأحكا م وعآيادة وميا دئ غ ليا   سامو يحآاوال كال إهسا ن 

وك م  اا فه ااد أهصار أقاا    ول هللا صا   هللا ع يااا وسا مرسااساواء ماع أو ع اا  فييا ن سايده  

ظ لم ً أو مظ وم  ، فك ن رد الصح ي  ي ل   اب فكياف لها  أن ههصارَ فا لمظ وم ههصارَ وأما  

 ؤقااذ فااوال يديااا والم هاا  أت   ركااا ي ماا دى فااي  صاا   هللا ع يااا وساا مإن كاا ن ظ لماا ً َ فآاا ل 

زيد ظ ما فصاسة و سا يم ً وساسم ً ع يا  ظ ما و و ما و هصحا و مه ا من الوقوز في أن ي

 . رسول هللا ص   هللا ع يا وس مي  هيي السسم والرحم  وال دل سيده  

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

َثَه  - 3ٕٗٗ َثَه  ُيوُهَس، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ  َعانْ  ِديَها ٍر، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  أَْقَيَرَه  الَم ِ ُروُن، الَ ِزيزِ  َعْيدُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُمَم ، هللاَّ ْ امُ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َياْومَ  ُظ َُما ت،  الظُّ

 «الِآَي َم ِ 

 

يياا ن و وضاايح و ااذكرة ي ظاام وأاااوال وع قياا  الظ اام فآاا ل  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

رسول هللا صا   هللا الظ م ظ م ت يوم الآي م  ، فحآ ً وصدق ً ي  سيدي ي   وس م ص   هللا ع يا

فاإن الظ ام ظ ما ت . فا ل مم سايح ه  ه ها  يفضا   ورحم ا  مان الوقاوز فاي ظ ام  ع يا وس م

 أحداً من ق آ  ي  رب ال  لمين .

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

َثَه  - 8ٕٗٗ َثَه  َس ،ُمو ْينُ  َيْحَي  َحدَّ ، َحدَّ َثَه  َوِكياع، ا ءُ  َحادَّ ، إِْساَح الَ  ْيانُ  َزَكِريَّ ايُّ  َيْحَيا  َعانْ  الَمكِّ

، ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  ا سٍ  اْيانِ  َعانِ  َعيَّ ٍس، اْينِ  َمْولَ  َمْ َيدٍ  أَِيي َعنْ  َصْيِفي، ُ  َرِضايَ  َعيَّ  أَنَّ  َعْهُمَما  هللاَّ

ِييَّ  َم  الَمْظ ُوِم، َدْعَوةَ  ا َّالِ : »َفَآ لَ  الَيَمِن، إِلَ  ُمَ  ًذا َيَ ثَ   َّمَ َوسَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َيْيَهَما  لَْيسَ  َفإِهَّ

 «ِحَ  ب،  هللاَِّ  َوَيْينَ 

 

 و يا يؤت هظ م ي ضه  ي ض  فإن ل مظ وم دعوة ت  ارد مان  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 اال دعاوة المظ اوم( فا ل مم سايح ه  ا   ها  مان )ا ص   هللا ع ياا وسا مرب ال  لمين وقد ق ل 

 عي د  الم آين وه ه  من الوقوز في ظ م أي مق وال ي  رب ال  لمين ي  هللا .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 9ٕٗٗ َثَه  إَِي ٍس، أَِيي ْينُ  آَدمُ  َحدَّ َثَه  ِذْبٍب، أَِيي اْينُ  َحدَّ ،الَمْآُيرِ  َسِ يد،  َحدَّ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعنْ  يُّ

ُ  َرِضيَ   ِمانْ  أِلَِقيااِ  َمْظ ََما ،  لَااُ  َك َهاتْ  َمانْ : »َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

 َعَماال،  لَاااُ  َكاا نَ  إِنْ  ْرَااام،،دِ  َوتَ  ِديَهاا ر،  َيُكااونَ  تَ  أَنْ  َقْياالَ  الَيااْوَم، ِمْهاااُ  َفْ َيَ َح َّْ اااُ  َرااْيٍء، أَوْ  ِعْرِضاااِ 

 «َع َْياِ  َفُحِملَ  َص ِحِياِ  َسيَِّب تِ  ِمنْ  أُِقذَ  َحَسَه ت،  لَاُ  َ ُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  َمْظ ََمِ ِا، ِيَآْدرِ  ِمْهاُ  أُِقذَ  َص لِح، 

 

 ؤكياد ع ا  رد المظا لم ، وك ما  مظ ما  ك ما  لاو ه  ام حآما   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

عهد اذَ الك م  يؤهم  ك ما  أثآال مان كال  يا ل الادهي  م  م ا  ع ا  ك اف ر ال  وثآ م  فهر ر

من أال الدهي  في  ريه  سيح ه  وي دد ق آ  وك م    وس ط ه  أت هآع في ظ م أحٍد من ق آا  

 وعي د  يرحم   وفض   ي  أرحم الراحمين ي  هللا .

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

َثهَ  - 8ٕ٘ٗ ِ، َعْيدِ  ْينُ  الَ ِزيزِ  َعْيدُ   َحدَّ َثِهي: َق لَ  هللاَّ  اْيانِ  َعانِ  َصا لٍِح، َعانْ  َساْ ٍد، ْيانُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ

َيْيااِر، ْياانُ  ُعااْرَوةُ  أَْقَيَرِهااي: َقاا لَ  ِرااَم ٍب، َماا  أَنَّ  أَْقَيَرْ اااُ  َساا ََمَ ، أُمِّ  ِيْهااتَ  َزْيَهاابَ  أَنَّ  الزُّ  َساا ََم َ  أُمَّ  أُمَّ

ُ  َرِضيَ  َْ  َعْهَما ، هللاَّ ِيايِّ  َزْو  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  َعانْ  أَْقَيَرْ َما ، َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

اااُ : َوَساا َّمَ  َْ  ُحْ َرِ ااِا، ِيَياا بِ  ُقُصااوَم ً  َسااِمعَ  أَهَّ َماا : »َفَآاا لَ  إِلَااْيِممْ  َفَقااَر ، أََهاا  إِهَّ اااُ  َيَراار،  َيااؤِْ يِهي َوإِهَّ

ااُ  َفؤَْحِسابُ  َيْ اٍض، ِمانْ  أَْي َغَ  َيُكونَ  أَنْ  َيْ َضُكمْ  َف ََ لَّ  ُم،الَقصْ   َفَمانْ  ِياَذلَِ ، لَااُ  َفؤَْقِضايَ  َصاَداَل، أَهَّ

َم  ُمْس ٍِم، ِيَحالِّ  لَاُ  َقَضْيتُ   «َفْ َيْ ُرْكَم  أَوْ  َفْ َيؤُْقْذَا  الهَّ ِر، ِمنَ  ِقْطَ  ،  ِايَ  َفإِهَّ

 

 و يا يحسن الآض ء يين ال ي د وأن يسا مع مان يآضاي ياين  ريفففي الحديث الهيوي الر** 

ال ي د يصوت ال آل والحكم  وت يؤقذَ فص ح  وت يسغ  مآ ض  ، ألهاا مان يؤقاذ ما  لايس 

 لا حال فيا فمو كآقذ قط   من اله ر .

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

َثَه  - 9ٕ٘ٗ دُ  َه أَْقَيرَ  َق لٍِد، ْينُ  ِيْررُ  َحدَّ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعانْ  ُسا َْيَم َن، َعانْ  ُرْ َيَ ، َعنْ  َ ْ َفٍر، ْينُ  ُمَحمَّ

َة، ْينِ  ُ  َرِضايَ  َعْماٍرو ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعنْ  َمْسُرواٍل، َعنْ  ُمرَّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهُمَما ، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 َقْصا َ ،  ِفيااِ  َك َهاتْ  أَْرَيَ ا ٍ  ِمانْ  َقْصا َ ،  ِفيااِ  َك َهتْ  أَوْ  - ُمَه ِفًآ   نَ كَ  ِفياِ  ُكنَّ  َمنْ  أَْرَيع، : " َق لَ  َوَس َّمَ 

َف الِ  ِمنَ  ثَ  إَِذا: َيَدَعَم  َح َّ  - الهِّ  َفَ رَ  َق َصمَ  َوإَِذا َغَدَر، َع َادَ  َوإَِذا أَْق ََف، َوَعدَ  َوإَِذا َكَذَب، َحدَّ

 

مه فآين ف ل مم يرحم   وواسع مغفر   أ ره  يي ن لصف ت ال ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 وأي ده  عن اذَ الصف ت ي  رب ال  لمين ي  هللا سيح ه  .

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

َثَه  - ٕ٘ٙٗ َثَه  َفَض لََ ، ْينُ  ُمَ  ذُ  َحدَّ  َعانْ  أَْسا ََم، ْيانِ  َزْيادِ  َعانْ  َمْيَساَرَة، ْيانُ  َحْفاصُ  ُعَمارَ  أَُيو َحدَّ

ُ  َرِضيَ  الُقْدِريِّ  َسِ يدٍ  أَِيي َعنْ  َيَس ٍر، ْينِ  َعَط ءِ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ : َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ُرَقا تِ  َع َا  َوالُ  ُاوسَ  إِيَّ ُكمْ » ، لََها  َما : َفَآا لُوا ،«الطُّ َما  ُياد  ثُ  َمَ  لُِساَه  ِاايَ  إِهَّ : َقا لَ  ِفيَما ، َهَ َحادَّ
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ِريااالَ  َفااؤَْعُطوا الَمَ اا لَِس، إِتَّ  أََيْيااُ مْ  َفااإَِذا» ِرياااِلَ َحااالُّ  َوَماا : َقاا لُوا ،«َحآََّماا  الطَّ  َغااضُّ : »َقاا لَ  الطَّ

سَِم، َوَردُّ  األََذى، َوَكفُّ  الَيَصِر،  «الُمْهَكرِ  َعنِ  َوَهْمي،  ِي ْلَمْ ُروِف، َوأَْمر،  السَّ

 

  يكون ع يا الم  مع ا سسمي ا يم هي ق صا  فاي دعوة لم ففي الحديث الهيوي الرريف** 

الطرق ت ومس ل  عي د هللا عز و ل فؤوضح سيده  ص   هللا ع ياا وسا م حاال الطرياال وااي 

غض اليصر وكف األذى ورد السسم واألمر ي لم روف والهمي عن المهكر . ف و ا ي ه  ساه  

 حيييه  ص   هللا ع يا وس م ل غير كثير من أحواله  .

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

َثَه  - ٕٙٙٗ  َصا لِحٍ  أَِياي َعانْ  َيْكاٍر، أَِياي َماْولَ  ُساَمي،  َعانْ  َم لِاٍ ، َعانْ  َمْسا ََمَ ، ْيانُ  هللاَِّ  َعْيادُ  َحدَّ

امَّ ِن، ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  أَِياي َعاانْ  السَّ ِياايَّ  أَنَّ : َعْهااُ  هللاَّ  َرُ اال،  َيْيَهاا : " َقا لَ  مَ َوَساا َّ  َع َْياااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

، ُثمَّ  َفَرِربَ  ِفيَم ، َفَهَزلَ  ِيْبًرا، َفَوَ دَ  الَ َطُش، َع َْياِ  اْرَ دَّ  ِيَطِرياٍل، َْ  َيؤُْكالُ  َيْ َماُث، َكْ اب،  َفاإَِذا َقاَر

ُ الُ  َفَآا لَ  الَ َطاِش، ِمنَ  الثََّرى  ِمهِّاي، َي َاغَ  َكا نَ  ِذيالَّا ِمْثالُ  الَ َطاشِ  ِمانَ  الَكْ ابَ  َااَذا َي َاغَ  لََآادْ : الرَّ

ُ  َفَرَكرَ  الَكْ َب، َفَسَآ  َم ًء، ُقفَّاُ  َفَمسَ  الِيْبرَ  َفَهَزلَ  ِ، َرُساولَ  َي : َق لُوا ،" لَاُ  َفَغَفرَ  لَاُ  هللاَّ  لََها  َوإِنَّ  هللاَّ

 «أَْ ر،  َرْطَي ٍ  َكِيدٍ  َذاتِ  ُكلِّ  ِفي: »َفَآ لَ  أَلَْ ًراَ الَيَم ِبمِ  ِفي

 

يحاث ع ا  الرفاال يا لحيوان فاي زم هها  ييا ن و و ياا هياوي  ديث الهيوي الراريفففي الح** 

اذا حرم كثير من ذل  ا هس ن وقد قيل الكثير والكثير عن أما  ا ساسم ، ف يآرباوا ولي رفاوا 

)فاي كال ذات كياد  صا   هللا ع ياا وسا محال الحيوان في ا سسم فم  ي ل حاال ا هسا ن فآا ل 

 في صي غ م   كفي . رطي  أ ر( فمذَ الك م ت

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

َثَه  - 9ٖٕٗ َثَه  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ ْ َم نَ  َسِمْ تُ : َيآُولُ  َع ِمًرا، َسِمْ تُ : َق لَ  َزَكِريَّ ُء، َحدَّ  َيِرايرٍ  ْينَ  الهُّ

ُ  َرِضيَ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُمَم ، هللاَّ  َوالَواِقاعِ  هللاَِّ  ُحاُدودِ  َع َا  الَآا ِبمِ  َمَثالُ : " َقا لَ  مَ َوَسا َّ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 الَّاِذينَ  َفَكا نَ  أَْساَف ََم ، َوَيْ ُضاُممْ  أَْعسََاا  َيْ ُضاُممْ  َفؤََصا بَ  َساِفيَهٍ ، َع َ  اْسَ َمُموا َقْومٍ  َكَمَثلِ  ِفيَم ،

وا الَم ءِ  ِمنَ  اْسَ َآْوا إَِذا أَْسَف َِم  ِفي ا  لَاوْ : َفَآا لُوا َفاْوَقُمْم، نْ مَ  َع َ  َمرُّ  َقْرًقا  َهِصايِيَه  ِفاي َقَرْقَها  أَهَّ

 َهَ ااْوا، أَْيااِديِممْ  َع َاا  أََقااُذوا َوإِنْ  َ ِميً اا ، َا َُكااوا أََراُدوا َوَماا  َيْ ُرُكااوُامْ  َفااإِنْ  َفْوَقَهاا ، َماانْ  ُهااْإذِ  َولَاامْ 

 " َ ِميً   َوَهَ ْوا

 

هيااوي يحساان ال  اا يش مااع اآلقاارين وأت ياارى كاال  و يااا  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

  هفسااا فآاط ، فا لم  مع ا يماا هي ييها  ع اا  ال ك فال وحسان ال  اا يش واهكا ر الااذات واحاد مها

 وحب اآلقر كي  سير السفيه  يركيم  .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 8ٕٕ٘ ، َحدَّ َثَه  الُحَمْيِديُّ ، َثَه َحدَّ  ُسْفَي ُن، َحدَّ  َعانْ  أَْوَفا ، ْيانِ  ُزَراَرةَ  َعانْ  َقَ ا َدَة، َعانْ  ِمْسَ ر،

ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِيي ِيايُّ  َقا لَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ َ  إِنَّ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  َعانْ  لِاي َ َ ا َوزَ  هللاَّ

ِ ي  «َ َك َّمْ  أَوْ  َ ْ َملْ  لَمْ  َم  ُصُدوُرَا ، ِياِ  َوْسَوَستْ  َم  أُمَّ

 

 و يا هيوي إيما هي مان هللا عاز و ال فآضا ء هللا عاز و ال  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 فيم  يكن في صدور عي دَ يؤن هللا سيح ها ت يآضي إت يف ل عي دَ .

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

َثَه  - 9ٕٕ٘ دُ  َحدَّ َثَه  ُساْفَي َن، َعانْ  َكِثياٍر، ْيانُ  ُمَحمَّ ادِ  َعانْ  َساِ يٍد، ْيانُ  َيْحَيا  َحادَّ  إِْياَراِايمَ  ْيانِ  ُمَحمَّ

، ْيِميِّ ، َوقَّا ٍص  ْيانِ  َعْ َآَم َ  َعنْ  ال َّ ا بِ  ْيانَ  ُعَمارَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  ال َّْيِثايِّ ُ  َرِضايَ  الَقطَّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ

ِييِّ  اِ ،يِ  األَْعَم لُ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ يَّ  إِلَا  ِاْ َرُ ااُ  َك َهاتْ  َفَمانْ  َهاَوى، َما  َوِتْماِرئٍ   لهِّ

ُ َما ، اْماَرأَةٍ  أَوِ  ُيِصايُيَم  لِاُدْهَي  ِاْ َرُ ااُ  َك َهاتْ  َوَمانْ  َوَرُساولِِا، هللاَِّ  إِلَ  َفِمْ َرُ اُ  َوَرُسولِاِ  هللاَِّ   َيَ َزوَّ

 «إِلَْياِ  َا َ رَ  َم  إِلَ  َفِمْ َرُ اُ 

 

يي ن إيم هي يؤن أعم ل عيا د هللا عاز و ال ي لهيا ت وأن لكال  لحديث الهيوي الرريفففي ا** 

 امرئ م  هوى ، وذل  وإن لم يف ل م  هوى أن يف  ا إذا ك ن قيراً أ ر ع يا .

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

َثَه  - 3ٕٙ٘ ، هللاَِّ  َعْيدِ  ْينُ  الَ ِزيزِ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه  األَُوْيِسيُّ  َيِزيادَ  َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  َحا ِزٍم، أَِياي اْيانُ  َحدَّ

ُ  َرِضايَ  َع ِبَرا َ  َعانْ  ُعْرَوَة، َعنْ  ُروَم َن، ْينِ  َما  َعْهَما ، هللاَّ ا  إِنْ » أُْقِ اي اْيانَ : لُِ اْرَوةَ  َق لَاتْ  أَهَّ  ُكهَّ

 َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  أَْيَيا تِ  ِفي أُوِقَدتْ  َوَم  َرْيِن،َرمْ  ِفي أَِا َّ ٍ  َثسََث َ  الِمسَِل، ُثمَّ  الِمسَِل، إِلَ  لََهْهُظرُ 

ْمرُ : األَْسَوَدانِ : " َق لَتْ  ُيِ يُرُكْمَ َك نَ  َم : َق لَ ُ  َي  َفآُْ تُ  ،«َه ر،  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  ااُ  إِتَّ  َوالَم ُء، ال َّ  أَهَّ

 َوَكاا ُهوا َمَهاا ِبُح، لَُماامْ  َك َهااتْ  األَْهَصاا ِر، ِماانَ  ِ يااَران،   َّمَ َوَساا َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  لَِرُسااولِ  َكاا نَ  َقاادْ 

 " َفَيْسِآيَه  أَْلَي ِهِمْم، ِمنْ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َيْمَهُحونَ 

 

رسول هللا صا   يي ن ل ي د هللا عز و ل لم  ك ن ع يا سيده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

وم  ك ن فاي ييات الهياوة وق لات أم الماإمهين رضاي هللا عهما  وأرضا ا  ، أهاا   يا وس مهللا ع

ك ن يمر ع ايمم الثسثا  أا ا  أي الآمار فاي السام ء فاي رامرين وت يوقاد لما  ها راً أي يطما  

ورضااي عااهمم  مي اا ً وأرضاا ام  صاا   هللا ع يااا وساا مالط اا م ، وكاا ن أصااح ب يياات الهيااوة 

  مر والم ء فمل من م  ير في ذل  الزم ن َ! .ك هوا ت يؤك ون إت ال

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

َثَه  - ٕٔ٘ٙ َثَه  آَدُم، َحاادَّ َثَه  ُرااْ َيُ ، َحاادَّ ٍب، ْياانَ  َزْاااَدمَ  َسااِمْ تُ : َقاا لَ  َ ْمااَرَة، أَُيااو َحاادَّ : َقاا لَ  ُمَضاارِّ

ُ  َرِضيَ  ُحَصْينٍ  ْينَ  ِعْمَرانَ  َسِمْ تُ  ِيايُّ  َق لَ : َق لَ  َم ،َعْهمُ  هللاَّ  َقْياُرُكمْ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِيايُّ  أََذَكارَ  أَْدِري تَ : ِعْمَرانُ  َق لَ  - «َي ُوَهُممْ  الَِّذينَ  ُثمَّ  َي ُوَهُمْم، الَِّذينَ  ُثمَّ  َقْرِهي،  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ
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ِيايُّ  َقا لَ  - َثسََثا ً  أَوْ  َقاْرَهْينِ  َيْ ادُ  َوَسا َّمَ   َوتَ  َيُقوُهاونَ  َقْوًما  َيْ اَدُكمْ  إِنَّ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

َمنُ  ِفيِممُ  َوَيْظَمرُ  َيفُوَن، َوتَ  َوَيْهِذُرونَ  ُيْسَ ْرَمُدوَن، َوتَ  َوَيْرَمُدونَ  ُيْإَ َمُهوَن،  «السِّ

 

فبا  مان الها س ، وقاد  ا ء أوصا فمم  ييا ن لما  سايكون ع ياا ففي الحديث الهيوي الرريف** 

كم  ذكرام سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م وهرى الكثير والكثير ماهمم ق صا  فاي ااذا 

 الزم ن .

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

َثَه  - 3ٓ3ٕ ااِل، َعْيدُ  أَْقَيَرَه  َمْهُصوٍر، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ زَّ ، أَْقَيَرَه  الرَّ ا ٍم، َعانْ  َمْ َمر،  أَِياي َعانْ  َامَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  ا سِ  ِمانَ  ُساسََم  ُكالُّ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َقا لَ  َعْهُا، هللاَّ  الهَّ

 «َصَدَق ،  الهَّ سِ  َيْينَ  َيْ ِدلُ  الرَّْمسُ  ِفياِ  َ ْط ُعُ  َيْومٍ  ُكلَّ  َصَدَق ،، اِ َع َيْ 

 

ي لحث ع   الصادال ولاو كا ن يإق ما  ال ادل ياين الها س فماو  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 صدق  .

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

َثَه  - 3ٖٕٙ ،  أَْقَيَرهَ  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ َثَه  ُرَ ْيب، َها ِد، أَُياو َحادَّ ، َعانِ  الزِّ ِْ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

ُ  َرِضيَ   إِتَّ  ِم َبا ً  اْساًم  َوِ ْسِ ينَ  ِ ْسَ  ً  هلِلَِّ  إِنَّ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ

 «الَ هَّ َ  َدَقلَ  أَْحَص َا  َمنْ  َواِحًدا،

 

 و يااا هيااوي ي  راا رة إلاا  أساام ء هللا الحسااه  وأن ماان  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

 أحص ا  أي عرفم  وع مم  وعرف حآوال ال مل يم  وحفظم  أدق ا هللا عز و ل ال ه  .

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

َثَه  - 3ٕٗٓ دُ  َحدَّ َثَه  َيْحَي ، ْينُ  َقسَّ َثَه  ِمْغاَوٍل، اْيانُ  ُاوَ  َم لِ ،  َحدَّ ٍف، ْيانُ  َطْ َحا ُ  َحادَّ : َقا لَ  ُمَصارِّ

ُ  َرِضايَ  أَْوَف  أَِيي ْينَ  هللاَِّ  َعْيدَ  َسؤَْلتُ  ِيايُّ  َكا نَ  َاالْ  َعْهُمَما  هللاَّ  أَْوَصا َ َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِ َ أُِمُروا أَوْ  الَوِصيَّ ُ  الهَّ سِ  َع َ  ُكِ بَ  َكْيفَ : َفآُْ تُ  ،«تَ : »َفَآ لَ   ِيِكَ ا بِ  أَْوَصا : »َق لَ  ِي لَوِصيَّ

 «هللاَِّ 

 

المؤثور أها ص   هللا ع يا وس م لم يوصي ياؤي رايء ساوى  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 ك  ب هللا عز و ل )الآرآن الكريم( .

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

َثَه  - 3ٗ8ٕ َثَه  الَ سَِء، ْينُ  دُ ُمَحمَّ  َحدَّ  ُزْرَعاَ ، أَِياي َعانْ  ُعَم َرَة، َعنْ  ُسْفَي َن، َعنْ  أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  ِييِّ  َرُ ل،  َق لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ  أَيُّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َيا : َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  لِ هَّ

َدَق ِ  الَ  أَنْ : »َقا لَ  َأَْفَضلُ  الصَّ ، َصاِحيح،  َوأَْهاتَ  َ َصادَّ  َوتَ  الَفْآاَر، َوَ ْقَرا  الِغَها ، َ ؤُْمالُ  َحاِريص،

 «لِفُسَنٍ  َك نَ  َوَقدْ  َكَذا، َولِفُسَنٍ  َكَذا، لِفُسَنٍ  قُْ تَ  الُحْ آُوَم، َي ََغتِ  إَِذا َح َّ  ُ ْمِملْ 
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هي من ادي الهياوة فحاين ساإل صا    و يا هيوي يهور إيم  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

هللا ع يا وس م عن أي الصدق  أفضل َ ق ل أن  صدال وأهت صحيح )وقير الصادال ما  كا ن 

 عن ظمر غه ( .

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

 

َثَه  - 33ٕٗ َثَه  إِْسَح اُل، َحدَّ َمِد، َعْيدُ  َحدَّ َثَه  أَِيي، َسِمْ تُ : َق لَ  الصَّ ا ِ ، وأَُيا َحادَّ يَّ َثِهي: َقا لَ  ال َّ  َحادَّ

ُ  َرِضاايَ  َم لِاا ٍ  ْياانُ  أََهااسُ  اا : َعْهاااُ  هللاَّ  ِيِيَهاا ءِ  أََماارَ  الَمِديَهاا َ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َقااِدمَ  لَمَّ

ااا رِ  َيِهاااي َيااا : »َوَقااا لَ  الَمْساااِ ِد،  َثَمَهااااُ  َهْط ُااابُ  تَ  َوهللاَِّ  تَ : َقااا لُوا «َااااَذا ِيَحااا ِبِطُكمْ  َثااا ِمُهوِهي الهَّ َّ

 هللاَِّ  إِلَ  إِتَّ 

 

 صاا   هللا ع يااا وساا مهآاا ء و آاا  إيماا هي فماا  قاادم الحييااب  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

أرض المديه  المهورة ، فؤمر ييه ء المس د وك ن مس د )قيا ء( وقا ل ألصاح ب األرض يهاي 

، فما  كا ن مان يهاي اله ا ر رضاي هللا عاهمم اله  ر ث مهوهي يح بطكم أي قولوا لي عان ثمهاا 

وأرض ام يرض  هللا عز و ل عهمم ورض  الحييب ص   هللا ع يا وس م إليمم فآ ل فآا لوا إت 

هط ب ثمها إت إل  هللا عز و ل فمهيبا ً لكام يا  يهاي اله ا ر يحسان وطياب صاهي كم ااذا الاذي 

 أصيح وقف ً لإلسسم عير الزم ن .

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

َثَه  - 38ٕٔ دُ  َحدَّ َثَه  َعْهااُ  َيْ آُاوَب، ْيانُ  الَفْضالُ  أَوِ  َسا ِياٍل، ْينُ  ُمَحمَّ  َعانْ  ُمَ  ِوَياَ ، أَُياو َراْيَي نُ  َحادَّ

ااْ ِييُّ  َقاا لَ : َقاا لَ  ِفااَراٍس، َثِهي: الرَّ ُ  َرِضاايَ  األَْهَصاا ِريُّ  هللاَِّ  َعْياادِ  ْياانُ  َ اا ِيرُ  َحاادَّ  أََياا َُ  أَنَّ : َعْهُمَماا  هللاَّ

ْقالِ  ِ اَدادُ  َحَضارَ  َف َمَّ  َدْيًه ، َع َْياِ  َوَ َر َ  َيَه تٍ  ِستَّ  َوَ َر َ  أُُحدٍ  َيْومَ  اْسُ ْرِمدَ   هللاَِّ  َرُساولَ  أََ ْياتُ  الهَّ

 َع َْيااِ  َوَ اَر َ  أُُحاٍد، ْومَ َيا اْسُ ْرِمدَ  َوالِِدي أَنَّ  َع ِْمتَ  َقدْ  هللاَِّ  َرُسولَ  َي : َفآُْ تُ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ 

 َفَفَ ْ اتُ  ،«َه ِحَيِ ااِ  َع َا  َ ْمارٍ  ُكالَّ  َفَيْيِدرْ  اْذَابْ : »َق لَ  الُغَرَم ُء، َيَرا َ  أَنْ  أُِحبُّ  َوإِهِّي َكِثيًرا، َدْيًه 

اا  َدَعْوُ ااُا، ُثاامَّ  اا َعَ ، ِ ْ اا َ  ِيااي أُْغااُروا إِلَْياااِ  َهَظااُروا َف َمَّ اا  السَّ  َحااْولَ  أََطاا فَ  َيْصااَهُ ونَ  َماا  َرأَى َف َمَّ

اٍت، َثسَثَ  َيْيَدًرا أَْعَظِمَم   َح َّ  لَُممْ  َيِكيلُ  َزالَ  َفَم  ،«أَْصَح َي َ  اْدزُ : »َق لَ  ُثمَّ  َع َْيِا، َ  َسَ  ُثمَّ  َمرَّ

ى ُ  أَدَّ يَ  أَنْ  َراٍض  َوهللاَِّ  َوأََهاا  َوالِااِدي، أََم َهاا َ  هللاَّ ُ  ُيااَإدِّ  أََقااَواِ ي إِلَاا  أَْرِ ااعَ  َوتَ  الِااِدي،وَ  أََم َهاا َ  هللاَّ

 َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َع َْياِ  الَِّذي الَيْيَدرِ  إِلَ  أَْهُظرُ  أَهِّي َح َّ  ُك َُّم  الَيَي ِدرُ  َوهللاَِّ  َفَس ِمَ  ِيَ ْمَرٍة،

اُ  َوَس ََّم،  َواِحَدةً  َ ْمَرةً  َيْهآُصْ  لَمْ  َكؤَهَّ

 

ال م س أياوي لصا حب المآا م والآادر الهياوي ياؤن يكاون ماع  الهيوي الرريفففي الحديث ** 

صاا حب الاادين الااذي اس راامد أياا َ يااوم أحااد فااؤي  الهيااي صاا   هللا ع يااا وساا م وك هاات اليركاا  

وقض  الدين ، وك ن الحييب ص   هللا ع يا وس م سايي ً والرزال الكثير الوفير وزاد وف ض ، 
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دقول الس  دة واليم ا  ع ا  دار وولاد األهصا ري ، فصاسة  ري هي ً من عهد رب ال  لمين في

 وسسم ً ع ي  ي  ص حب المآ م والآدر الهيوي .

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

َثَه  - 38ٕٕ َثَه  َصيَّ ٍ ، ْينُ  الَحَسنُ  َحدَّ دُ  َحدَّ َثَه  َس ِياٍل، ْينُ  ُمَحمَّ  ْ تُ َسامِ : َق لَ  ِمْغَوٍل، ْينُ  َم لِ ُ  َحدَّ

، َعْماٍرو أَِياي َعانْ  َذَكارَ  الَ ْياَزاِر، ْينَ  الَولِيدَ  اْيَي ِهيِّ ُ  َرِضايَ  َمْساُ ودٍ  ْيانُ  هللاَِّ  َعْيادُ  َقا لَ : َقا لَ  الرَّ  هللاَّ

ِ، َرُسااولَ  َياا : قُْ ااتُ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  َسااؤَْلتُ : َعْهاااُ  :  لَ َقاا أَْفَضااُلَ الَ َماالِ  أَيُّ  هللاَّ

سَةُ » َ ُثمَّ : قُْ تُ  ،«ِميَآ ِ َم  َع َ  الصَّ َ ُثامَّ : قُْ اتُ  ،«الَوالِاَدْينِ  ِيارُّ  ُثامَّ : »َق لَ  أَي   الِ َما دُ : »َقا لَ  أَي 

 لََزاَدِهي اْسَ َزْدُ اُ  َولَوِ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  َفَسَكتُّ  «هللاَِّ  َسِييلِ  ِفي

 

صا   هللا  و يا هاوراهي مان ق اب إيما هي  آاي ق اب الحيياب  ي الحديث الهيوي الرريففف** 

، فحاين ساإل صا   هللا ع ياا وسا م عان أي ال مال أفضال َ قا ل صا   هللا ع ياا  ع يا وسا م

 وس م : الصسة ع   وق م  ، ثم ير الوالدين ثم ال م د في سييل هللا .

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

َثَه  - 38ٕ٘ َثَه  َعفَّ ُن، أَْقَيَرَه  َمْهُصوٍر، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ َثَه  َامَّ م،، َحدَّ دُ  َحدَّ : َقا لَ  ُ َحا َدَة، ْينُ  ُمَحمَّ

َثااُ  َذْكَواَن، أَنَّ  َحِصيٍن، أَُيو أَْقَيَرِهي ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أََيا  أَنَّ  َحدَّ َثاُا، َعْهااُ  هللاَّ  ُ ال، رَ  َ ا ءَ : َقا لَ  َحدَّ

 «أَِ اُدَُ  تَ : »َقا لَ  الِ َما َدَ َيْ اِدلُ  َعَمالٍ  َع َا  ُدلَِّهاي: َفَآا لَ  َوَسا ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  إِلَ 

َْ  إَِذا َ ْساااَ ِطيعُ  َاااالْ : »َقااا لَ   َوتَ  َوَ ُصاااومَ  َ ْفُ اااَر، َوتَ  َفَ آُاااومَ  َمْساااِ َد َ  َ اااْدُقلَ  أَنْ  الُمَ  ِاااادُ  َقاااَر

 ِطَولِاِا، ِفاي لََيْساَ نُّ  الُمَ  ِاادِ  َفاَرسَ  إِنَّ : »ُاَرْياَرةَ  أَُياو َقا لَ  َذلِاَ َ، َيْساَ ِطيعُ  َوَمنْ : َق لَ  ،«َرَُ ْفطِ 

 «َحَسَه تٍ  لَاُ  َفُيْكَ بُ 

 

ففي اذَ األي م حدث لغط ل فسير مفموم ال م د واس قدام الدين ا سسمي و سيساا ألماور ** 

دث م  يحادث ودعا ة ا ساسم ي آا   ون مان حولاا فيما  يياهمم دهيوي  ، في المس د األقص  يح

 وكؤهمم صيي   رم  لمم الح وى في   ركون ع   من يؤقذا  .

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

َثَه  - 38ٕٙ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْاِريِّ َثِهي: َق لَ  الزُّ ، يادَ َيزِ  ْيانُ  َعَط ءُ  َحدَّ  ال َّْيِثايُّ

ُ  َرِضيَ  الُقْدِريَّ  َسِ يدٍ  أََي  أَنَّ  َثااُ  َعْهُا، هللاَّ ا سِ  أَيُّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َيا : ِقيالَ : َقا لَ  َحدَّ  َفَآا لَ  أَْفَضاُلَ الهَّ

 َماْنَ ُثامَّ : َقا لُوا ،«لِااِ َوَم  ِيَهْفِسااِ  هللاَِّ  َساِييلِ  ِفاي ُيَ  ِادُ  ُمْإِمن، : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ 

ِآي الرَِّ  بِ  ِمنَ  ِرْ بٍ  ِفي ُمْإِمن، : »َق لَ  َ، َي َّ َِ  ِمنْ  الهَّ سَ  َوَيَدزُ  هللاَّ  «َررِّ

 

حاين ساإل رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م عان أي الها س  ففي الحديث الهيوي الراريف** 

 أفضل قيل مإمن ي  اد في سييل هللا عز و ل يهفسا وم لا .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 383ٕ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْاِريِّ  أَنَّ  الُمَسايِِّب، ْيانُ  َسِ يدُ  أَْقَيَرِهي: َق لَ  الزُّ

ِ، َساِييلِ  ِفاي الُمَ  ِاادِ  َمَثالُ : »َيآُاولُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْ تُ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، أََي   هللاَّ

 ُ اا ِبمِ  َكَمَثاالِ  َسااِيي ِِا، ِفااي ُيَ  ِااادُ  ِيَماانْ  أَْع َاامُ  َوهللاَّ االَ  الَآاا ِبِم، الصَّ ُ  َوَ َوكَّ  ِيااؤَنْ  َسااِيي ِِا، ِفااي لِْ ُمَ  ِااادِ  هللاَّ

َ ، ُيْدِق َاُ  أَنْ  َيَ َوفَّ َُ   «َغِهيَم ٍ  وْ أَ  أَْ رٍ  َمعَ  َس لًِم  َيْرِ َ اُ  أَوْ  الَ هَّ

 

 و ياا هياوي حكام يفضال الم  ااد فاي ساييل هللا عاز و ال  ففي الحديث الهياوي الراريف** 

ف لم  اد ك لص بم الآ بم و زاءَ عهد هللا عز و ل ال ه  ، أو أن ير ع إل  أا ا س لم ً غ هما ً 

 يإذن هللا عز و ل .

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

َثَه  - 39ٕٓ َثَه  َص لٍِح، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ ، َحدَّ ، ْينِ  ِاسَلِ  َعنْ  فُ َْيح،  َعانْ  َيَسا ٍر، ْيانِ  َعَطا ءِ  َعانْ  َع ِاي،

ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  أَِيااي  ِياا هللَِّ  آَماانَ  َماانْ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ

اَ ، ُيْدِق َااُ  أَنْ  هللاَِّ  َع َ  َحآًّ  َك نَ  َرَمَض نَ  َوَص مَ  سََة،الصَّ  َوأََق مَ  َوِيَرُسولِِا،  َساِييلِ  ِفاي َ  َاادَ  الَ هَّ

ِ، َرُسولَ  َي : َفَآ لُوا ،«ِفيَم  ُولِدَ  الَِّ ي أَْرِضاِ  ِفي َ  َسَ  أَوْ  هللاَِّ   ِفاي إِنَّ : »َق لَ  الهَّ َسَ ُهَيرِّرُ  أََفسَ  هللاَّ

اا ِ  َا  َ ااٍ ،َدرَ  ِم َباا َ  الَ هَّ ُ  أََعاادَّ ِ، َسااِييلِ  ِفااي لِْ ُمَ  ِاااِدينَ  هللاَّ َرَ َ ْينِ  َيااْينَ  َماا  هللاَّ ااَم ءِ  َيااْينَ  َكَماا  الاادَّ  السَّ

َ، َساؤَْلُ مُ  َفاإَِذا َواألَْرِض، ااُ  الِفاْرَدْوَس، َف ْساؤَلُوَُ  هللاَّ ا ِ  أَْوَساطُ  َفإِهَّ ا ِ  َوأَْع َا  الَ هَّ  َفْوَقاااُ  - أَُراَُ  - الَ هَّ

ْحَمِن، شُ َعرْ  رُ  َوِمْهاُ  الرَّ  «الَ هَّ ِ  أَْهَم رُ  َ َف َّ

 

يي ن لفضل الم  ادين في سييل هللا عاز و ال وأن  ازاإام  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ال ه  وأن في ال ه  م ب  در   أعد هللا عز و ل ل م  ادين فاي ساييل هللا عاز و ال ما  ياين 

سااؤل م أي دعااو م هللا عااز و اال فاا دعوَ واسااؤلوَ الاادر  ين كماا  يااين الساام ء واألرض . فااإذا 

 الفردوس فمو أوسط ال ه  وفوقا عرش م ل  الم   هللا عز و ل .

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

َثَه  - 39ٕٔ َثَه  ُموَس ، َحدَّ ، َحدَّ َثَه  َ ِرير، ِيايُّ  َقا لَ  َسُمَرَة، َعنْ  َرَ  ٍء، أَُيو َحدَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

َ َرةَ  ِيي َفَصِ َدا أََ َي ِهي، َرُ  َْينِ  ال َّْي َ َ  َرأَْيتُ : " َوَس َّمَ   لَمْ  َوأَْفَضُل، أَْحَسنُ  ِايَ  َداًرا َفؤَْدَقسَِهي الرَّ

ارُ  َاِذَِ  أَمَّ : َق تَ  ِمْهَم ، أَْحَسنَ  َقطُّ  أَرَ  َمَداءِ  َفَدارُ  الدَّ  " الرُّ

 

يياا ن لفاال ومك هاا  ومهزلاا  الراامداء واله اايم الااذي يروهااا  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

 ويس دون ويمهبون يا .

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

َثَه  - 39ٖٕ َثَه  الُمْهاِذِر، ْيانُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ ادُ  َحادَّ َثِهي: َقا لَ  فُ َاْيٍح، ْيانُ  ُمَحمَّ  ْيانِ  ِااسَلِ  َعانْ  أَِياي، َحادَّ

، ْحَمنِ  دِ َعيْ  َعنْ  َع ِي، ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِيي َعنْ  َعْمَرَة، أَِيي ْينِ  الرَّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِ ، ِفي َقْوسٍ  لََآ بُ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ   «َوَ ْغُربُ  الرَّْمسُ  َع َْياِ  َ ْط ُعُ  ِممَّ  َقْير،  الَ هَّ
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ضل ال م د في ساييل هللا عاز و ال وأهاا قيار ما  فاي يي ن ف ففي الحديث الهيوي الرريف** 

اذَ الدهي  وقير مم   ط ع ع يا الرمس وذل  لفضل ومك ه  ال م د الحال في سييل هللا والذي 

ت يكون إت هلل عز و ل ت يي غي من ورابا أيا  مهف ا  دهيويا  يال يكان ق لصا ً هلل عاز و ال 

 سيح ها .

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

َثَه  - 8ٕٖٕ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ ، َحدَّ ُ  َرِضايَ  َم لِا ٍ  ْينَ  أََهسَ  َسِمْ تُ : َق لَ  أَِيي، َسِمْ تُ : َق لَ  ُمْ َ ِمر،  هللاَّ

ِييُّ  َك نَ : َق لَ  َعْهُا، اي ال َُّمامَّ : »َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  ِل،َوالَكَسا الَ ْ ازِ  ِمانَ  ِيا َ  أَُعاوذُ  إِهِّ

 «الَآْيرِ  َعَذابِ  ِمنْ  ِي َ  َوأَُعوذُ  َوالَمَم ِت، الَمْحَي  ِفْ َه ِ  ِمنْ  ِي َ  َوأَُعوذُ  َوالَمَرِم، َوالُ ْينِ 

 

وقولا صا   هللا  رسول هللا ص   هللا ع يا وس مدع ء لسيده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ليا  مما  ذكراا  صا   هللا ع ياا ع يا وس م ال مام إهاي أعاوذ يا  والم ها  أي اسا  ين وال اؤ إ

وسا م ، واااذا الاادع ء لك فاا  المساا مين ياادعون ياا هللا عااز و اال . ف لاادع ء عاا م فااي م م ااا ت 

 يآ صر ع   مك ن أو زم ن يل او لكل مك ن وزم ن .

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

َثِهي - 8ٕٗٔ َثَه  َحْفااٍص، ْياانُ  َسااْ دُ  َحاادَّ اااُ  َساا ََمَ ، أَِيااي َعاانْ  َيْحَياا ، نْ َعاا َرااْيَي ُن، َحاادَّ  أََياا  َسااِمعَ  أَهَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ ِ، َساِييلِ  ِفي َزْوَ ْينِ  أَْهَفالَ  َمنْ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  هللاَّ

ِ ، َقَزَه ُ  َدَع َُ  ِ، َرُساولَ  َيا : َيْكارٍ  أَُياو َقا لَ  ،" َا ُامَّ  فُالُ  أَيْ : َيا بٍ  َقَزَها ِ  ُكلُّ  الَ هَّ  تَ  الَّاِذي َذا َ  هللاَّ

ِييُّ  َفَآ لَ  َع َْيِا، َ َوى  «ِمْهُممْ  َ ُكونَ  أَنْ  أَلَْرُ و إِهِّي: »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

يي ن ع   فضل اتهف ال في سييل هللا عز و ل إهف ال قا لص  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

  عز و ل ت يي غي من ورابا أي مهف   إت رض  هللا عز و ل .هلل

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

َثَه  - 8ٕٕٗ دُ  َحدَّ َثَه  ِسَه ٍن، ْينُ  ُمَحمَّ ، َحدَّ َثَه  فُ َْيح،  َسِ يدٍ  أَِيي َعنْ  َيَس ٍر، ْينِ  َعَط ءِ  َعنْ  ِاسَل،، َحدَّ

ُ  َرِضايَ  الُقْدِريِّ  َما : »َفَآا لَ  الِمْهَياِر، َع َا  َقا مَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : ْهااُ عَ  هللاَّ  إِهَّ

ْهَي ، َزْاااَرةَ  َذَكاارَ  ُثاامَّ  ،«األَْرِض  َيَرَكاا تِ  ِماانْ  َع َااْيُكمْ  ُيْفااَ حُ  َماا  َيْ ااِدي ِماانْ  َع َااْيُكمْ  أَْقَراا   َفَيااَدأَ  الاادُّ

ِ، َرُساولَ  َيا : َفَآ لَ  َرُ ل،  َفَآ مَ  ألُْقَرى،ِي  َوَثهَّ  ِيإِْحَداُاَم ، َ الَقْيارُ  أََوَياؤِْ ي هللاَّ ارِّ  َعْهااُ  َفَساَكتَ  ِي لرَّ

ِييُّ  ْياَر، ُرُءوِسِممُ  َع َ  َكؤَنَّ  الهَّ سُ  َوَسَكتَ  إِلَْيِا، ُيوَح : قُْ َه  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ااُ  ُثامَّ  الطَّ  إِهَّ

َحَض َء، ْ ِماِ وَ  َعنْ  َمَسحَ   إِتَّ  َياؤِْ ي تَ  الَقْيرَ  إِنَّ  - َثسًَث  - ُاوَ  أََوَقْير،  آِهًف ، السَّ ِبلُ  أَْينَ : »َفَآ لَ  الرُّ

اُ  ِي لَقْيِر، ِيياعُ  ُيْهِياتُ  ُك ََّما  َوإِهَّ ا  أََك َاتْ  ُك ََّما  الَقِضاِر، آِك َا َ  إِتَّ  ُي ِامُّ  أَوْ  َحَيًطا  َيْآُ الُ  َما  الرَّ  إَِذا َح َّ

ااْمَس، اْسااَ ْآَي َتِ  َق ِصااَرَ  َا ، اْمااَ أَلَتْ   َقِضااَرة،  الَماا لَ  َاااَذا َوإِنَّ  َرَ َ ااْت، ُثاامَّ  َوَي لَااْت، َفَث ََطااتْ  الرَّ

ِ، َساِييلِ  ِفاي َفَ َ  َااُ  ِيَحآِِّا، أََقَذَُ  لَِمنْ  الُمْس ِمِ  َص ِحبُ  َوِهْ مَ  ُحْ َوة،،  نِ َواْيا َوالَمَسا ِكينِ  َوالَيَ ا َم  هللاَّ

ِييِل،  «الِآَي َم ِ  َيْومَ  َرِميًدا َع َْياِ  َوَيُكونُ  َيْرَيُع، تَ  الَِّذي َك آْلِكلِ  َفُموَ  ِيَحآِِّا، َيؤُْقْذَُ  لَمْ  َوَمنْ  السَّ
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 و يا هيوي أيوي من هيع هوراهي وفايض إيما هي وذلا  فاي  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ع اايكم ماان ي اادي ماا  يفاا ح ع اايكم ماان يركاا ت قااول ساايده  صاا   هللا ع يااا وساا م )إماا  اقراا  

األرض ثم ذكر زارة الدهي ( واذا م  ق ف يا ع يه  سيده  رسول هللا صا   هللا ع ياا وسا م ، 

فإن كثير من اله س حين يفا ح هللا عاز و ال ع ايمم مان يركا ت األرض يهساون حاال هللا عاز 

    كثير .و ل ع يمم ، وكثيراً ت يهسيون الفضل إل  هللا عز و ل واألمث

 وقص  ق رون أي غ م  يذكره  يذل  وفي قول ق رون

َم  َق لَ ق ل هللا سيح ها : " ي ِعْل    َعلَى أ وتٌِت ه   إِنَّ ِْ  سورة الآصص 38" اآلي  ِعْن

اِ  ِ  بِااهِ  َفَخَسااْفَن " َْ وَنه   فَِئاا    ِماانْ  لَااه   َكاا نَ  َفَماا  اْْلَْ ضَ  َوبِاا اا   ْنص  ونِ  ِماانْ  ٌَ  ِماانَ  َكاا نَ  َوَماا  ّللاَِّ  ْ 

ْنَتِصِ ٌنَ   " الآصص(11) اْلم 

 فؤع ذه  هللا عز و ل من ف ن الدهي  م  ظمر وم  قف  مهم  ي  رب ال  لمين .

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

َثَه  - 83ٕٕ َثَه  إِْسَم ِعيَل، ْينُ  َم لِ ُ  َحدَّ ، َحدَّ ُ  َرِضايَ  أََهاسٍ  َعانْ  ُحَمْياٍد، َعنْ  ُزَاْير، : َقا لَ  ُا،َعْها هللاَّ

ِييِّ  َك نَ   - ُ ْساَيالُ  َ َك دُ  تَ  أَوْ : ُحَمْيد،  َق لَ  - ُ ْسَيالُ  تَ  الَ ْضَي َء، ُ َسمَّ  َه َق ،  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  لِ هَّ

 هللاَِّ  َع َا  َحاال  : »َفَآا لَ  َعَرَفاُا، َح َّ  الُمْس ِِمينَ  َع َ  َذلِ َ  َفَرالَّ  َفَسَيَآَم ، َقُ ودٍ  َع َ  أَْعَراِيي   َفَ  ءَ 

ْهَي  ِمنَ  َرْيء،  َيْرَ ِفعَ  تَ  أَنْ   «َوَضَ اُ  إِتَّ  الدُّ

 

. حال ع    ص   هللا ع يا وس م و يا هيوي حكيم ففي قولا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

هللا أن ت ير فع ريء من الدهي  إت وض ا فصدال رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا م فيما  أقيار 

ال زة سيح ها فـ وهللا الذي ت إلاا إت ااو أهها  لهارى أمثا تً كثيارة وأراي ء وأراق ص عن رب 

ورإس ء وأمراء ووزراء وأثريا ء ي اد أن يكوهاوا فاي أع ا  المه صاب وإذا يمام ي اودون لما  

 ك هوا ع يا يإذن هللا عز و ل .

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

َثَه  - 88ٕٙ ا ٍش، اْيانَ  َيْ ِهاي َيْكارٍ  أَُياو أَْقَيَرَها  ُيوُساَف، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  َعانْ  َحِصايٍن، أَِياي َعانْ  َعيَّ

ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِيي َعنْ  َص لٍِح، أَِيي ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ  َ ِ اسَ : »َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

يَه ِر، َعْيدُ  ْرَاِم، الدِّ  «َيْرضَ  لَمْ  ُيْ طَ  لَمْ  َوإِنْ  َرِضَي، أُْعِطيَ  إِنْ  َوالَقِميَصِ ، ،َوالَآِطيَف ِ  َوالدِّ

و، َوَزاَدَه  - 883ٕ ْحَمنِ  َعْيدُ  أَْقَيَرَه : َق لَ  َعْمر،  أَِياي َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  ِديَها ٍر، ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْينُ  الرَّ

ِيايِّ  َعانِ  ُاَرْياَرَة، أَِياي َعنْ  َص لٍِح، يَه ِر، َعْيادُ  َ ِ اسَ : »َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  َوَعْيادُ  الادِّ

ْرَاِم،  َفاسَ  ِري َ  َوإَِذا َواْهَ َكَس، َ ِ سَ  َسِقَط، ُيْ طَ  لَمْ  َوإِنْ  َرِضَي، أُْعِطيَ  إِنْ  الَقِميَصِ ، َوَعْيدُ  الدِّ

ةٍ  َرْأُساُا، أَْراَ ثَ  ،هللاَِّ  َساِييلِ  ِفاي َفَرِساِ  ِيِ َه نِ  آِقذٍ  لَِ ْيدٍ  ُطوَي  اْهَ َآَش،  ِفاي َكا نَ  إِنْ  َقاَدَم َُ، ُمْغَيارَّ

 َوإِنْ  لَُا، ُيْإَذنْ  لَمْ  اْسَ ؤَْذنَ  إِنِ  السَّ َقِ ، ِفي َك نَ  السَّ َق ِ  ِفي َك نَ  َوإِنْ  الِحَراَسِ ، ِفي َك نَ  الِحَراَسِ ،

 «ُيَرفَّعْ  لَمْ  َرَفعَ 
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و س ساال لغااوي ف ااو ك هاات الك ماا ت وم هاا  أدب يسغااي  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

ف قات قادر  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا مالك م ت  وزن ي لم ل لك ن كسم وقول وأح دياث 

الم س . فإن أ مل م  في اذا الحديث أها يريي الهفس المإمه  ع ا  ا هسا هي  وي  او ويسامي 

أو يم ها  آقار ثمان كال إهسا ن يآيم  ا هس ن ، وإها يريد أن يقرْ ا هس ن مان دابارة الكا م 

ك م ، أو م ه  آقر ممكن  ر ري ذل  ا هس ن يكا م ماع إهها  لساه  فاي عصار ال يوديا  ولكان 

 صا   هللا ع ياا وسا م و د هفوس وذمم كثيرة  ر رى ، وهرى كثيراً من اذَ األمث ل ، وقا ل 

فاي قولاا عياد    س عيد الديه ر ، وعيد الدرام وعيد القميص  ، وقا ل صا   هللا ع ياا وسا م

 ثم إن اعط  رضي . وإن لم ي ط سقط فؤع ذه  هللا عز و ل من ذل  .

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

َثِهي - 89ٕٔ َثَه  َهْصااٍر، ْياانُ  إِْسااَح الُ  َحاادَّ ااِل، َعْياادُ  َحاادَّ زَّ اا ٍم، َعاانْ  َمْ َمااٍر، َعاانْ  الاارَّ  أَِيااي َعاانْ  َامَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  ِييِّ  َعنِ  ُا،َعهْ  هللاَّ  ُكالَّ  َصاَدَق ،، َع َْيااِ  ُساسََم  ُكالُّ : »َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ُ الَ  ُيِ اينُ  َياْوٍم، ِ اِا، ِفاي الرَّ ، َمَ  َعااُ  َع َْيَما  َيْرَفاعُ  أَوْ  َع َْيَما ، ُيَح ِم ُااُ  َدايَّ َياُ ، َوالَك َِما ُ  َصاَدَق ، يِّ  الطَّ

سَةِ  إِلَ  ْمِريَم يَ  َقْطَوةٍ  َوُكلُّ  ِريالِ  َوَدلُّ  َصَدَق ،، الصَّ  «َصَدَق ،  الطَّ

 

ييا ن يفضال ف ال الصادق ت وأن الصادق  ليسات فآاط يإهفا ال  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

الم ل يل  و ا أو ا أقرى كثيارة أيساطم  الك ما  الطييا  ، قطوا ها  إلا  المسا  د ل صاسة ، 

رام وكل ف ل طيب يي غ  يا و ا هللا عز و ل ورساولا إرر ده  ل غري ء ليس كوا صحيح سي

 ص   هللا ع يا وس م صف 

 اتي س م  في و ا أقي  المس م صدق  . -  

 الآول الم روف الطيب صدق  . -  

 الهصح لكل مس م صدق  . -  

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

َثَه  - 89ٕٕ َثَه  الهَّْضِر، أََي  ِمعَ سَ  ُمِهيٍر، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ْحَمنِ  َعْيدُ  َحدَّ  ِديَها ٍر، ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْيانُ  الرَّ

ا ِعِديِّ  َساْ دٍ  ْيانِ  َساْملِ  َعانْ  َح ِزٍم، أَِيي َعنْ  ُ  َرِضايَ  السَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َعْهااُ  هللاَّ

ْهَي  ِمانَ  َقْيار،  هللاَِّ  َساِييلِ  ِفاي َيْومٍ  ِرَي طُ : »َق لَ  َوَس ََّم،  ِمانَ  أََحاِدُكمْ  َساْوطِ  َوَمْوِضاعُ  َع َْيَما ، َوَما  الادُّ

ْهَي  ِمنَ  َقْير،  الَ هَّ ِ  ْوَحا ُ  َع َْيَما ، َوَما  الادُّ ِ، َساِييلِ  ِفاي الَ ْيادُ  َيُروُحَما  َوالرَّ  ِمانَ  َقْيار،  الَغاْدَوةُ  أَوِ  هللاَّ

ْهَي   «َع َْيَم  َوَم  الدُّ

 

 و ياا هياوي وييا ن فضال ال ما د الحاال فاي ساييل هللا عاز  ديث الهياوي الراريفففاي الحا** 

و ل وأن  زاءَ ال ه  وه يمم  ف ل مم أه م ع يه  يذل  الفضل واله م الكثيارة يا  رب ال ا لمين 

 ي  هللا .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 89ٕٙ َثَه  َحْرٍب، ْينُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ دُ  َحدَّ  َساْ ٍد، ْيانِ  ُمْصاَ بِ  َعنْ  َطْ َحَ ، َعنْ  َطْ َحَ ، ْينُ  ُمَحمَّ

ُ  َرِضيَ  َسْ د،  َرأَى: َق لَ  ِييُّ  َفَآ لَ  ُدوَهُا، َمنْ  َع َ  َفْضًس  لَاُ  أَنَّ  َعْهُا، هللاَّ : َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 «ِيُضَ َف ِبُكمْ  إِتَّ  َوُ ْرَزقُونَ  ُ ْهَصُرونَ  َالْ »

 

رسااول هللا  و يااا هيااوي أيااوي وهصااح  ريااوي يريااي فيهاا   ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

حااب وعاادم ال كياار ع اا  الضاا ف ء ألن هللا عااز و اال يهصااره  ويرزقهاا   صاا   هللا ع يااا وساا م

 يمإتء الض ف ء .

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

َثَه  - 898ٕ َثَه  قَُ ْيَيااُ ، َحادَّ ْحَمِن، َعْياادِ  ْياانُ  آُااوبُ َي ْ  َحاادَّ  َسااْ دٍ  ْياانِ  َسااْملِ  َعاانْ  َحاا ِزٍم، أَِيااي َعانْ  الاارَّ

اا ِعِديِّ  ُ  َرِضاايَ  السَّ  َوالُمْرااِرُكوَن، ُاااوَ  الَ َآاا  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ : َعْهاااُ  هللاَّ

ااا  َفااا ْقَ َ  ُوا، َِ، إِلَااا  َوَسااا َّمَ  َع َْيااااِ  هللاُ  َصااا َّ  هللاَِّ  َرُساااولُ  َمااا لَ  َف َمَّ  إِلَااا  اآلَقاااُرونَ  َوَمااا لَ  َعْساااَكِر

ةً  لَُممْ  َيَدزُ  تَ  َرُ ل،، َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  أَْصَح بِ  َوِفي َعْسَكِرِاْم، ةً  َوتَ  َرا ذَّ  إِتَّ  َفا ذَّ

َيَ َم  ، أَْ َزأَ  َكَم  أََحد،  الَيْومَ  هَّ مِ  أَْ َزأَ  َم : َفَآ لَ  ِيَسْيِفِا، َيْضِرُيَم  ا َّ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َفَآ لَ  فُسَن،

اُ  أََم : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  َْ : َق لَ  َص ِحُيُا، أََه : الَآْومِ  ِمنَ  َرُ ل،  َفَآ لَ  ،«الهَّ رِ  أَْالِ  ِمنْ  إِهَّ  ُك ََّم  َمَ اُ  َفَقَر

ُ لُ  َفُ ِر َ : َق لَ  َمَ ُا، أَْسَرزَ  زَ أَْسرَ  َوإَِذا َمَ ُا، َوَقفَ  َوَقفَ   الَماْوَت، َف ْساَ ْ َ لَ  َرِديًدا، ُ ْرًح  الرَّ

َْ  َهْفَسااُا، َفَآَ االَ  َسااْيِفِا، َع َا  َ َح َماالَ  ُثاامَّ  َثْدَيْيااِا، َيااْينَ  َوُذَي َيااُ  ِياا ألَْرِض، َسااْيِفاِ  َهْصاالَ  َفَوَضاعَ   َفَقااَر

ُ لُ  ا َ  أَْراَمدُ : َفَآا لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  إِلَ  الرَّ ِ، َرُساولُ  أَهَّ  «َذاَ َ َوَما : »َقا لَ  هللاَّ

ُ االُ : َقاا لَ  اااُ  آِهًفاا  َذَكااْرتَ  الَّااِذي الرَّ اا ِر، أَْااالِ  ِماانْ  أَهَّ اا سُ  َفااؤَْعَظمَ  الهَّ  ِيااِا، لَُكاامْ  أََهاا : َفآُْ ااتُ  َذلِااَ ، الهَّ

 األَْرِض  ِفاي َساْيِفاِ  َهْصالَ  َفَوَضاعَ  الَمْوَت، َف ْسَ ْ َ لَ  َرِديًدا، ُ ْرًح  ُ ِر َ  ُثمَّ  َط َِيِا، ِفي َفَقَرْ تُ 

: َذلِا َ  ِعْهادَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َفَآا لَ  َهْفَسُا، َفَآَ لَ  َع َْياِ  َ َح َملَ  ُثمَّ  َثْدَيْياِ  َيْينَ  َوُذَي َياُ 

ُ لَ  إِنَّ » ِ ، أَْالِ  لَ َعمَ  لََيْ َملُ  الرَّ ا ِر، أَْالِ  ِمنْ  َوُاوَ  لِ هَّ ِس، َيْيُدو ِفيَم  الَ هَّ ُ الَ  َوإِنَّ  الهَّ  لََيْ َمالُ  الرَّ

 «الَ هَّ ِ  أَْالِ  ِمنْ  َوُاوَ  لِ هَّ ِس، َيْيُدو ِفيَم  الهَّ ِر، أَْالِ  َعَملَ 

 

أن ت   و يااا هيااوي أيااوي  ريااوي فااي سااي ال أديااي ي  مهاا  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

هس   ل فاي الحكام ع ا  الها س فريما  هارى ما  يرضايه  ويقاف ع يها  ما  ت يرضاي هللا عاز 

و ال . فحكما  الحاديث الهياوي الراريف أن ه رياث وه ممال فاي الحكام ع ا  الها س ، ف ألياا م 

 وال   مست  كرف كثيراً من اله س .

   والعلنف لله  ثبتن  حسن المع مل  وطٌب أعم لن  واحفظن  ٌ   بن  فً الس

 وأن تكون أعم لن  فً الس  والعلن ت ضٌك عن  ٌ   ب الع لمٌن ٌ   ب

 وثبت قلوبن  وأن ل نكون من ْا الوجهٌن الْي ٌلقى ْلك بوجه واآلخ  بوجه

 وثبتن  وثبت أعم لن  على تقواك ٌ   ب الع لمٌن س ه  وعلنه 

 ل حم  والست وأن تجعلن  ٌ   بن  من عب ْك الٌْن تنظ  إلٌه  بعٌن ال ض  وا

 ٌ   ب الع لمٌن 
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-------------------------------------- 

َثَه  - 9ٖٕٔ ، أَْقَيَرَها  الَيَما ِن، أَُيو َحدَّ ، َعانِ  ُراَ ْيب، ْااِريِّ َثَه  الزُّ  َوأَُياو ِساَه ٍن، أَِياي ْيانُ  ِساَه نُ  َحادَّ

َثَه    أَْقَيَرَُ  َ  ِيًرا، أَنَّ  َس ََمَ ، َثَه  ْساَم ِعيَل،إِ  ْينُ  ُموَس  وَحدَّ  اْيانُ  أَْقَيَرَها  َساْ ٍد، ْيانُ  إِْياَراِايمُ  َحادَّ

، ِساَه نٍ  أَِيي ْينِ  ِسَه نِ  َعنْ  ِرَم ٍب، َإلِيِّ ُ  َرِضايَ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْيانَ  َ ا ِيرَ  أَنَّ  الادُّ ااُ  أَْقَياَرَُ  َعْهُمَما ، هللاَّ  أَهَّ

ِييِّ  َمعَ  َغَزا َِ، َكِثيرِ  َوادٍ  ِفي الَآ ِب َ ُ  َفؤَْدَرَكْ ُممُ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ الَ  الِ َضا  ا سُ  َفَ َفارَّ  ِفاي الهَّ

َ ِر، َيْسَ ِظ ُّونَ  الِ َض َِ  ِييُّ  َفَهَزلَ  ِي لرَّ  ُثامَّ  َساْيَفُا، ِيَما  َفَ  َّالَ  َرَ َرٍة، َ ْحتَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ِياايُّ  َفَآاا لَ  ِيااِا، َيْرااُ رُ  تَ  َوُاااوَ  ُ اال، رَ  َوِعْهااَدَُ  َف ْسااَ ْيَآظَ  َهاا َم،  َاااَذا إِنَّ : " َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

ُ،: قُْ تُ  َيْمَهُ َ َ َمنْ : َفَآ لَ  َسْيِفي، اْقَ َرطَ  ْيَف، َفَر مَ  هللاَّ  ُيَ  ِقْياُ  لَمْ  ُثمَّ  ،" َ  لِس،  َذا ُاوَ  َفَم  السَّ

 

 و يا هيوي  رياوي فاي ساي ال أدياي وم مال م ها  الحاديث  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

الهيوي أن هللا عز و ل او الآ در ع   كال رايء فحاين قا ل صا   هللا ع ياا وسا م لمان أقاذ 

فآا ل صا    سيفا ص   هللا ع يا وس م وق ل الر ل لهييه  ص   هللا ع يا وسا م )مان يمه ا َ(

فمن ي د هللا عز و ل ي آا  سايح ها هللا ت هللا ع يا وس م هللا عز و ل . فوقع أو سآط السيف 

 إلا إت او الآ در المآ در م ل  الم   سيح ها .

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

َثَه  - 9ٕ٘٘ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ ِ، ُعَيْيادِ  َعانْ  َيْحَي ، َحدَّ َثِهي: َقا لَ  هللاَّ ، َحادَّ  َرِضايَ  ُعَمارَ  اْيانِ  َعانِ  َها ِفع،

 ُ ِييِّ  َعنِ  َعْهُمَم ، هللاَّ َثِهي   َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ دُ  وَحدَّ َثَه  َصايَّ ٍ ، ْيانُ  ُمَحمَّ  ْيانُ  إِْساَم ِعيلُ  َحادَّ

ِ، ُعَيْيدِ  َعنْ  َزَكِريَّ َء، ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْينِ  َعنْ  َه ِفٍع، َعنْ  هللاَّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهُمَما ، هللاَّ  ْيااِ َع َ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ْمعُ : »َق لَ  َوَس ََّم،  َوتَ  َساْمعَ  َفاسَ  ِيَمْ ِصاَيٍ ، أُِمارَ  َفاإَِذا ِي ْلَمْ ِصاَيِ ، ُياْإَمرْ  لَامْ  َما  َحال   َوالطَّ َع ُ  السَّ

 «َط َع َ 

 

 و يا  ريوي فاي أمار السامع والط عا  والسامع ااو موافآا   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

اع راض وت هآد والط ع  أ ت ي د السامع ألن السامع فمام الرأي والحديث الذي ت يكون فيا 

ثم  ؤ ي الط عا  والط عا   هفياذ ألمار قاد سامع ، فاس ي آال قاول ط عا  والسامع يال السامع ثام 

الط ع  ، وو ب ذل  في ط ع  هللا عز و ل وإن ك ن غير ذل  فس سمع وت ط عا  يال ااي 

 إض ع  .

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

َثَه  - 933ٕ َثَه  ُيَكْيااٍر، ْياانُ  َيْحَياا  َحاادَّ  ْياانِ  َسااِ يدِ  َعاانْ  ِرااَم ٍب، اْياانِ  َعاانِ  ُعَآْيااٍل، َعاانْ  ال َّْيااُث، َحاادَّ

ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِيي َعنْ  الُمَسيِِّب،  ُيِ ْثاتُ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َعْهااُ  هللاَّ

ْعِب، َوُهِصْرتُ  الَك ِِم، ِيَ َواِمعِ   ِفاي َفُوِضاَ تْ  األَْرِض، َقاَزاِبنِ  ِيَمَفا ِ يحِ  أُِ ياتُ  َها ِبم،  أََها  َفَيْيَها  ِي لرُّ

 «َيِدي
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يي ن فضل وقد ومك ه  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

فضا ا سايح ها ع ا  سايده   عهد رب ال ا لمين فسايح ها  ال  سلاا أعطا  وماهح وأغادال مان

ورسااوله  وراافي ه  صاا   هللا ع يااا وساا م الكثياار ماان الااه م ومهماا   وامااع الك اام والهصاارة ، 

ومف  يح قازابن األرض وضا ت فاي الياد الهيويا  الطا ارة الراريف  فما ذا ي اد ذا  . فصاسة 

 وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 998ٕ َثَه  الَولِيِد، أَُيو َحدَّ ٍد، ْينُ  َع ِصمُ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  ُمَحمَّ ُ  َرِضايَ  ُعَمرَ  اْينِ  َعنِ  أَِيي، َحدَّ  هللاَّ

ِييِّ  َعنِ  َعْهُمَم ، َثَه    َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ َثَه  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ ادِ  نُ ْيا َع ِصمُ  َحدَّ  ْيانِ  َزْيادِ  ْيانِ  ُمَحمَّ

ِيايِّ  َعانِ  ُعَماَر، اْيانِ  َعنِ  أَِييِا، َعنْ  ُعَمَر، ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ   َيْ  َامُ  لَاوْ : »َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 «َوْحَدَُ  ِي َْيلٍ  َراِكب،  َس رَ  َم  أَْع َُم، َم  الَوْحَدةِ  ِفي َم  الهَّ سُ 

 

 و يا أيوي ا  م عي وحرص وع م إلمي يم  غ ب عه  مان  الهيوي الرريفففي الحديث ** 

أمور ح يت عه  وك ن أع مه  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م . وفاي الحاديث الراريف 

 ي  مه  م  مه  ص   هللا ع يا وس م ي دم السير وحده  ق ص  ي ل يل .

  مفصسة وسسم ً ع ي  ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس

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

َثَه  - 8ٖٖٓ َثَه  َيْحَي ، َحدَّ ، َحدَّ َِ، َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  ُياْرَدَة، أَِيي ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  ُرْ َيَ ، َعنْ  َوِكيع،  َ ادِّ

ِييَّ  أَنَّ  اَرا: »َقا لَ  َمنِ الايَ  إِلَا  ُموَسا  َوأََيا  ُمَ ا ًذا َيَ اثَ  َوَسا ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ اَرا، َوتَ  َيسِّ  ُ َ سِّ

َرا  «َ ْقَ  َِف  َوتَ  َوَ َط َوَع  ُ َهفَِّرا، َوتَ  َوَيرِّ

 

 و يا هيوي أياوي  رياوي فاي ساي ال أدياي ي ياغ يياين  ما ل  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ن هياع    ليم الهيي ص   هللا ع يا وس م في مكهون إيم هي من عياال هاوراهي و ه ساال لغاوي ما

طيب وذل  في قولا ص   هللا ع يا وس م يسرا وت   سرا ، ويررا وت  هفرا ، و ط وعا  وت 

  ق  ف  .

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

َثَه  - ٖٙٔٔ ِ، َعْيادُ  أَْقَيَرَها  ُموَس ، ْينُ  ِحيَّ نُ  َحدَّ ، َعانِ  ُياوُهَس، َعانْ  هللاَّ ْااِريِّ  ْيانِ  ُحَمْيادِ  َعانْ  الزُّ

ْحَمِن، َعْيدِ  اُ  الرَّ ُ  ُياِردِ  َمانْ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َق لَ : َيآُولُ  ُمَ  ِوَي َ  َسِمعَ  أَهَّ  ِيااِ  هللاَّ

يِن، ِفااي ُيَفآِّْماااُ  َقْيااًرا ُ  الاادِّ اا ُ  َاااِذَِ  َ ااَزالُ  َوتَ  الَآ ِسااُم، َوأََهاا  الُمْ ِطااي َوهللاَّ  َماانْ   َع َاا َظاا ِاِرينَ  األُمَّ

ِ، أَْمرُ  َيؤِْ يَ  َح َّ  َق لََفُممْ   «َظ ِاُرونَ  َوُامْ  هللاَّ

 

 و يا ويي ن ع   من يارد هللا ياا قياراً فيفآماا أي ي  ماا هللا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

عااز و اال أمااور ديهااا وال اا رفين وال اا لمين يؤحكاا م الفآااا وال فسااير وآياا ت الااذكر الحكاايم 

رريف  فذا  او القير الذي يهزلا هللا عز و ال ع ا  عيا دَ الصا لحين ، واألح ديث الهيوي  ال
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وهدعو هللا عز و ل أن ي آي ه  وأن هكون مهمم أو ع   هم مم أو ع   أقل الآ يل مهمم يا  رب 

 ال  لمين ي  رب .

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

َثَه  - ٖٕٖٔ َثِهي: َق لَ  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ، َحدَّ َه ِد، أَِيي َعنْ  َم لِ ، ، َعانِ  الزِّ ِْ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

ُ  َرِضيَ  ُ  َ َكفَّالَ : »َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  َعْهاُ  هللاَّ  تَ  َساِيي ِِا، ِفاي َ  َاادَ  لَِمانْ  هللاَّ

اَ ، ُيْدِق َااُ  ِيؤَنْ  َك َِم ِ اِ  ْصِديالُ َو َ  َسِيي ِِا، ِفي الِ َم دُ  إِتَّ  ُيْقِرُ اُ   الَّاِذي َمْساَكِهاِ  إِلَا  َيْرِ َ ااُ  أَوْ  الَ هَّ

 َْ  «َغِهيَم ٍ  أَوْ  أَْ رٍ  ِمنْ  َه لَ  َم  َمعَ  ِمْهُا، َقَر

 

يي ن لفضل ال م د في سييل هللا وال م د الحال الذي ت يكون  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

راَ ااذَ األيا م . فمان الر ا ل مان يآ  ال ل مغاهم وماهمم مان يآ  ال إت هلل عز و ل عكس ما  ها

ليذكرَ اله س ومهمم من يآ  ل ليرى مك ها وقد ق ل ص   هللا ع يا وس م ياؤن مان ق  ال ل كاون 

 ك م  هللا عز و ل اي ال  ي  فمو في سييل هللا وسيح ها م كفل يا .

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

َثَه  َسِ يٍد، ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َثَه َحدَّ  - 9ٖٗٔ ْحَمنِ  َعْيدِ  ْينُ  ُمِغيَرةُ  َحدَّ ، الارَّ َها ِد، أَِياي َعانْ  الآَُرِرايُّ  َعانِ  الزِّ

، ِْ ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِيي َعنْ  األَْعَر ا : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ  لَمَّ

ُ  َقَض   «َغَضِيي َغ ََيتْ  َرْحَمِ ي إِنَّ  الَ ْرشِ  َفْوالَ  ِعْهَدَُ  َفُموَ  ِكَ  ِياِ  ِفي َكَ بَ  الَقْ الَ  هللاَّ

 

 و يااا هيااوي أيااوي مهاازل ماان رب ال اا لمين ع اا  ساايده   ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

 ورساااوله  الكاااريم صااا   هللا ع ياااا وسااا م ، فاااإن هللا عاااز و ااال ك اااب فاااوال عرراااا سااايح ها

غ يت غضيي( ف ل مم يرحم   وعفو  ومغفر    آي ه  وارم ه  ي فاو  ورحم ا  )إن رحم ي 

 ي  رب ال  لمين ي  ر واهظر إليه  ي  ريه  ي ين الرحم  والرض  ي  رب ال  لمين ي  رب .

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

َثَه  - 99ٖٔ دُ  َحدَّ َثَه  ُيوُسَف، ْينُ  ُمَحمَّ ، إِْيَراِايمَ  َعنْ  األَْعَمِش، َعنِ  ُسْفَي ُن، َحدَّ ْيِميِّ  أَِيياِا، َعانْ  ال َّ

ُ  َرِضاايَ  َذر،  أَِيااي َعاانْ  ِياايُّ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ  َغَرَيااتِ  ِحااينَ  َذر،  أِلَِيااي: َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

ُ : قُْ تُ  ،«َ ْذَاُبَ أَْينَ  أََ ْدِري: »الرَّْمسُ  َم : " َق لَ  ْع َُم،أَ  َوَرُسولُاُ  هللاَّ  َ ْحتَ  َ ْسُ دَ  َح َّ  َ ْذَابُ  َفإِهَّ

 ُيَآا لُ  لََما  ُياْإَذنَ  َفاسَ  َوَ ْساَ ؤِْذنَ  ِمْهَما ، ُيْآَيالَ  َفاسَ  َ ْساُ َد، أَنْ  َوُيوِرا ُ  لََما  َفُيْإَذنُ  َفَ ْسَ ؤِْذنَ  الَ ْرِش،

اْمسُ : }َ َ ا لَ  َقْولُاُ  َفَذلِ َ   ،َمْغِرِيمَ  ِمنْ  َفَ ْط ُعُ  ِ ْبِت، َحْيثُ  ِمنْ  اْرِ ِ ي: لََم   لُِمْساَ َآر،  َ ْ اِري َوالرَّ

 [ "8ٖ: يس{ ]الَ  ِيمِ  الَ ِزيزِ  َ ْآِديرُ  َذلِ َ  لََم 

 

 يي ن لآدرة هللا عز و ل في ق آا سيح ها . ففي الحديث الهيوي الرريف** 

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

َثَه  - 8ٕٖٓ ِيياِع، ْينُ  الَحَسنُ  َحدَّ َثَه  الرَّ  َوْااٍب، ْيانِ  َزْيادِ  َعانْ  األَْعَماِش، َعانِ  األَْحاَوِص، أَُياو َحادَّ

َثَه : هللاَِّ  َعْياادُ  َقاا لَ  اا ِدالُ  َوُاااوَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َحاادَّ  إِنَّ : " َقاا لَ  الَمْصااُدواُل، الصَّ
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اِ  َيْطنِ  ِفي َقْ آُاُ  ُيْ َمعُ  أََحَدُكمْ   ِمْثالَ  ُمْضاَغ ً  َيُكاونُ  ُثامَّ  َذلِاَ ، ِمْثالَ  َع ََآ ً  َيُكونُ  ُثمَّ  َيْوًم ، أَْرَيِ ينَ  أُمِّ

ُ  َيْيَ ثُ  ُثمَّ  َذلَِ ،  َوَراِآي   َوأََ  َاُا، َوِرْزَقاُا، َعَم َاُا، اْكُ ابْ : لَااُ  َوُيَآا لُ  َك َِم ٍت، ِيؤَْرَيعِ  َفُيْإَمرُ  َم ًَك  هللاَّ

، أَوْ  وُ ، ِفياااِ  ُيااْهَفخُ  ُثاامَّ  َسااِ يد، ُ االَ  َفااإِنَّ  الاارُّ اا  لََيْ َماالُ  ِمااْهُكمْ  الرَّ اا ِ  َوَيااْينَ  َيْيَهاااُ  َيُكااونُ  َماا  َح َّ  إِتَّ  الَ هَّ

، ا  َوَيْ َمالُ  الهَّ ِر، أَْالِ  ِيَ َملِ  َفَيْ َملُ  ِكَ  ُيُا، َع َْياِ  َفَيْسِيالُ  ِذَراز، ا رِ  َوَياْينَ  َيْيَهااُ  َيُكاونُ  َما  َح َّ  إِتَّ  الهَّ

،  " الَ هَّ ِ  أَْالِ  ِيَ َملِ  َفَيْ َملُ  الِكَ  ُب، َع َْياِ  َفَيْسِيالُ  ِذَراز،

 

وصل إليا في ذل  الزم ن أي ً مان ال  ما ء إع  ز ع مي لم ي  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ال هين فاي رحام أماا فسايح ن الاذي أهازل وأع ام وع ام سايده  رساول هللا واو مراحل  كوين 

 ا وس م .ص   هللا ع ي

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

َثَه  - 9ٕٖٓ دُ  َحدَّ ، أَْقَيَرَها  َسسٍَم، ْينُ  ُمَحمَّ  ْيانُ  ُموَسا  أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  ُ اَرْيٍِّ، اْيانُ  أَْقَيَرَها  َمْق َاد،

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَُيو َق لَ : َق لَ  َه ِفٍع، َعنْ  ُعْآَيَ ،  َوَ  َيَ ااُ  َوَسا ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ِييِّ الهَّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ

 َعانِ  ُاَرْياَرَة، أَِياي َعانْ  َها ِفٍع، َعانْ  ُعْآَياَ ، ْينُ  ُموَس  أَْقَيَرِهي: َق لَ  ُ َرْيٍِّ، اْينِ  َعنِ  َع ِصٍم، أَُيو

ِييِّ  ُ  أََحبَّ  إَِذا: " َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ َ  إِنَّ : ِ ْيِريلَ  َه َدى الَ ْيدَ  هللاَّ  َفؤَْحِيْياُا، فُسًَها  ُيِحبُّ  هللاَّ

اُ  َم ءِ  أَْالِ  ِفي ِ ْيِريلُ  َفُيَه ِدي ِ ْيِريُل، َفُيِحيُّ َ  إِنَّ : السَّ ااُ  َفؤَِحيُّوَُ، فُسًَه  ُيِحبُّ  هللاَّ اَم ِء، أَْاالُ  َفُيِحيُّ  السَّ

 " األَْرِض  ِفي الَآُيولُ  لَاُ  ُيوَضعُ  ُثمَّ 

 

ريا هي مان رب ال ا لمين يؤهاا إذا أحاب هللا عاز  و يا هيوي  ي الحديث الهيوي الرريففف** 

و ل عيداً ه دى سيده   يريل ع يا الساسم وقا ل : إن هللا عاز و ال يحاب فسها ً فيحياا سايده  

 يريل ع يا السسم لحب هللا عز و ل يا ، فيه دي  يريل في أال السام ء يحاب فسها ً فيحياا 

 يوضع لا الآيول في األرض . أال السم ء ثم

)في  ريه  سيح ه  ا   ه  يرحم   وفض   ممن  حيمم ويوضع الآياول ومحيا  ق آا  وعيا د  

 في السم ء واألرض ي  رب ال  لمين( .له  

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

َثَه  - ٕٖٔٔ َثَه  ُيوُهَس، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ َثَه  ٍد،َسا ْ  ْيانُ  إِْياَراِايمُ  َحدَّ  َسا ََمَ ، أَِياي َعانْ  ِراَم ٍب، اْيانُ  َحادَّ

، ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َواألََغرِّ ِييُّ  َق لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ  َيْومُ  َك نَ  إَِذا: » َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

لَ  َيْكُ ُياونَ  ِبَكاُ ،الَمسَ  الَمْساِ دِ  أَْياَوابِ  ِمانْ  َيا بٍ  ُكالِّ  َع َا  َك نَ  الُ ُمَ ِ ، َل، األَوَّ  َ  َاسَ  َفاإَِذا َفا ألَوَّ

ُحَف، َطَوُوا ا َِم مُ  ْكرَ  َيْسَ ِمُ ونَ  َوَ  ُءوا الصُّ  «الذِّ

 

يي ن لفضل يوم ال م   وصسة يوم ال م   وال كييار لصاسة  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

  يك ياون مان  ا ء ل صاسة ، فاإذا ال م   ، وهزول المسبك  ع   أياواب المسا  د ياوم ال م ا

   س و  ء قطيب يوم ال م   أغ آوا الصحف و  سوا يس م ون الذكر .

 فمذَ  ذكرة لإلسراز ي لصسة يوم ال م   .
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 )ف ل مم سيح ه  ا   ه  من عي د  الميكرين المصا ين والاذاكرين فاي كال وقات وياوم ال م ا 

 ي  رب ال  لمين ي  رب( .

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

َثَه  - ٕٖ٘ٔ َثَه  َفاْرَوةُ، َحادَّ  َع ِبَراا َ  َعانْ  أَِييااِا، َعانْ  ُعاْرَوَة، ْياانِ  ِاَرا مِ  َعانْ  ُمْسااِمٍر، ْيانُ  َع ِايُّ  َحاادَّ

ُ  َرِضيَ  ِيايَّ  َساؤَلَ  ِاَر مٍ  ْينَ  الَح ِرثَ  أَنَّ : َعْهَم  هللاَّ  الاَوْحُيَ َيؤِْ يا َ  َكْيافَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 َما  َوَعْياتُ  َوَقادْ  َعهِّاي، َفَيْفِصامُ  الَ اَرِس، َصْ َصا َ ِ  ِمْثالِ  ِفاي أَْحَي ًه  الَم َ ُ  َيؤِْ يِهي َذا َ  ُكلُّ »: َق لَ 

َُ  َوُاوَ  َق َل، ، أََردُّ  «َيآُولُ  َم  َفؤَِعي َفُيَك ُِّمِهي، َرُ ًس  أَْحَي ًه  الَم َ ُ  لِي َوَيَ َمثَّلُ  َع َيَّ

 

رساول هللا صا   هللا ييا ن يكيفيا  هازول الاوحي ع ا  سايده   الحديث الهيوي الراريف ففي** 

 ، وك ن ي مثل في ركل ر ل أحي ه  لسيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م . ع يا وس م

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

َثَه  - 3ٕٖٔ ٍد، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه  ُمَحمَّ ، أَْقَيَرَه   م،،ِارَ  َحدَّ ، َعنِ  َمْ َمر، ْاِريِّ  َسا ََمَ ، أَِياي َعانْ  الزُّ

ُ  َرِضيَ  َع ِبَر َ  َعنْ  ِييَّ  أَنَّ : َعْهَم  هللاَّ  ِ ْيِريالُ  َااَذا َع ِبَرا ُ  َيا : »لََما  َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

سَمَ  َع َْي ِ  َيْآَرأُ  ِيايَّ  ُ ِريادُ  أََرى، تَ  َما  َ اَرى َوَيَرَك ُ ُا، هللاَِّ  َوَرْحَم ُ  سَمُ السَّ  َوَع َْياِ : َفَآ لَتْ  ،«السَّ  الهَّ

 َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ 

 

يي ن لفضل مك ه  أم المإمهين رضي هللا عهم  وأرض ا  فآاد  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

وايهاا  ساايده  أم المااإمهين ألآاا  ساايده   يرياال ع يااا السااسم  حياا  ا سااسم ع اا  أمهاا  وساايد ه  

رضي هللا عهم  وأرضا ا  ايها  الصاديال الق يفا  األول لسايد الق اال أ م اين فصاسة و سا يم ً 

 ع ي  ي  أمه  ي  أم المإمهين .

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

َثَه  - 9ٕٖٔ َثِهي: َق لَ  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ  ْيانِ  هللاَِّ  ُعَيْيادِ  َعنْ  ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  ُيوُهَس، َعنْ  ُس َْيَم ُن، َحدَّ

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  اْينِ  َعنِ  َمْسُ وٍد، ْينِ  ُعْ َي َ  ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ   َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َعْهُمَما  هللاَّ

 «أَْحُرفٍ  َسْيَ  ِ  إِلَ  اْهَ َم  َح َّ  َُ أَْسَ ِزيدُ  أََزلْ  َف َمْ  َحْرٍف، َع َ  ِ ْيِريلُ  أَْقَرأَِهي: »َق لَ  َوَس ََّم،

 

ييا ن لما  أهازل ع ا  سايده  محماد صا   هللا ع ياا وسا م مان  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 .قراءات ل آرآن الكريم فآد أهزل الآرآن ع   حرف إل  أفضل سي   أحرف 

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

َثَه  - ٕٕٖٔ َثَه  ُ ،قَُ ْييَ  َحدَّ ، َحدَّ رَ  الَ ِزيزِ  َعْيدِ  ْينَ  ُعَمرَ  أَنَّ  ِرَم بٍ  اْينِ  َعنِ  لَْيث،  َراْيًب ، الَ ْصارَ  أَقَّ

 ُعَمارُ  َفَآا لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  أََم مَ  َفَص َّ  َهَزلَ  َقدْ  ِ ْيِريلَ  إِنَّ  أََم : ُعْرَوةُ  لَاُ  َفَآ لَ 

: َيآُاولُ  َمْساُ ودٍ  أََيا  َساِمْ تُ : َيآُاولُ  َمْساُ ودٍ  أَِياي ْيانَ  َيِرايرَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  ُعاْرَوةُ  َيا  ولُ َ آُ  َم  اْع َمْ 

ِهي، ِ ْيِريلُ  َهَزلَ : »َيآُولُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْ تُ   َصا َّْيتُ  ُثامَّ  َمَ اُا، َفَصا َّْيتُ  َفؤَمَّ

 َص ََواتٍ  َقْمسَ  ِيؤََص ِيِ اِ  َيْحُسبُ  «َمَ اُ  َص َّْيتُ  ُثمَّ  َمَ ُا، َص َّْيتُ  ُثمَّ  َمَ ُا، ْيتُ َص َّ  ُثمَّ  َمَ ُا،
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يي ن لصسة سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م وأهاا قاد  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 ص   ق ف سيده   يريل ع يا السسم قمس ص وات .

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

َثَه  - ٕٖٗٗ ، َحاادَّ َثَه  الُحَمْيااِديُّ َثَه  ُسااْفَي ُن، َحاادَّ َهاا ِد، أَُيااو َحاادَّ ، َعاانِ  الزِّ ِْ  ُاَرْيااَرةَ  أَِيااي َعاانْ  األَْعااَر

ُ  َرِضااايَ  ُ  َقااا لَ : َوَسااا َّمَ  َع َْيااااِ  هللاُ  َصااا َّ  هللاَِّ  َرُساااولُ  َقااا لَ : َقااا لَ  َعْهاااُا، هللاَّ  لِِ َيااا ِدي أَْعاااَدْدتُ » هللاَّ

 َفاسَ  ِراْبُ مْ  إِنْ  َفا ْقَرُءوا َيَرٍر، َقْ بِ  َع َ  َقَطرَ  َوتَ  َسِمَ ْت، أُُذن،  َوتَ  َرأَْت، َعْين،  تَ  َم  الصَّ لِِحينَ 

ةِ  ِمنْ  لَُممْ  أُْقِفيَ  َم  َهْفس،  َ ْ  َمُ   «أَْعُينٍ  قُرَّ

 

 عاز و ال لمام يي ن فضل عيا د هللا الصا لحين ، فآاد أعاد هللا ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ماا  ت عااين رأت ، وت أذن ساام ت وت قطاار يياا ل ع اا  ق ااب يراار ، وقاا ل ساايده  رسااول هللا 

 ص   هللا ع يا وس م اقرءوا إن رب م :

)فس    م هفس م  أقفي لمم من قرة أعين( وقرة أعاين أي أ مال وأروز وأحسان وأطياب ما  

  رى األعين .

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

َثَه  - 3ٕٖٗ دُ  َحدَّ ، َيْكرٍ  أَِيي ْينُ  ُمَحمَّ ِميُّ َثَه  الُمَآادَّ  َعانْ  َحا ِزٍم، أَِياي َعانْ  ُسا َْيَم َن، ْيانُ  فَُضاْيلُ  َحادَّ

ُ  َرِضاايَ  َسااْ دٍ  ْياانِ  َسااْملِ  ِياايِّ  َعاانِ  َعْهااُا، هللاَّ ِ ااي ِماانْ  لََيااْدُق َنَّ : »َقاا لَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  أُمَّ

لُُمامْ  َياْدُقلُ  تَ  أَْلاٍف، ِم َبا ِ  َساْيعُ  أَوْ  أَْلًفا ، ُ ونَ َسيْ  ا  أَوَّ  ُصاوَرةِ  َع َا  ُوُ اوُاُممْ  آِقاُرُاْم، َياْدُقلَ  َح َّ

 «الَيْدرِ  لَْي َ َ  الَآَمرِ 

 

يي ن لفل وايب  عي د هللا الص لحين . فآد عدام سيده  رساول  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 م ووصف ايب مم فمم ك لآمر لي   اليدر .هللا ص   هللا ع يا وس 

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

َثَه  - ٕٕٖ٘ اادُ  َحاادَّ َثَه  ِسااَه ٍن، ْياانُ  ُمَحمَّ َثَه  ُساا َْيَم َن، ْياانُ  فُ َااْيحُ  َحاادَّ ، ْياانُ  ِاااسَلُ  َحاادَّ  َعْياادِ  َعاانْ  َع ِااي،

ْحَمنِ  ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َعْمَرَة، أَِيي ْينِ  الرَّ ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ : َقا لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

اِكابُ  َيِسايرُ  لََرَ َرةً  الَ هَّ ِ  ِفي إِنَّ "  { َمْماُدودٍ  َوِظال، } ِراْبُ مْ  إِنْ  َواْقاَرُءوا َساَهٍ ، ِم َبا َ  ِظ َِّما  ِفاي الرَّ

 َ ْغُربُ  أَوْ  الرَّْمسُ  َع َْياِ  َط ََ تْ  ِممَّ  َقْير،  هَّ ِ ال َ  ِفي أََحِدُكمْ  َقْوسِ  َولََآ بُ  [ٖٓ: الواق  ]

 

يي ن لم  في ال ها  مان ه ايم و ا ء ذكار وصاف رايء يساير  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

في ال ه  ر رة يسير الراكب في ظ م  م ب  سه  ، )فسايح ن هللا عاز و ال فما  يا ل ما   يآا  

 اقرءوا إن رب م : )وظل ممدود( . وس مص   هللا ع يا من ه م ال ه ( ، وق ل 

-------------------------------------- 
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َثَه  - ٕٖٗ٘ َثَه  الُمْهاِذِر، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ ادُ  َحادَّ َثَه  فُ َاْيٍح، ْيانُ  ُمَحمَّ  َعْيادِ  َعانْ  ِااسٍَل، َعانْ  أَِياي، َحادَّ

ْحَمنِ  ُ  َرِضاايَ  َرةَ ُاَرْياا أَِيااي َعاانْ  َعْمااَرَة، أَِيااي ْياانِ  الاارَّ ِياايِّ  َعاانِ  َعْهااُا، هللاَّ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

لُ »  َكْوَكابٍ  َكؤَْحَسانِ  آَثا ِرِامْ  َع َا  َوالَّاِذينَ  الَياْدِر، لَْي َا َ  الَآَمارِ  ُصوَرةِ  َع َ  الَ هَّ َ  َ ْدُقلُ  ُزْمَرةٍ  أَوَّ

ي،  اَم ءِ  ِفاي ُدرِّ  لُِكاالِّ  َ َح ُساَد، َوتَ  َيْياَهُممْ  َ َياا ُغضَ  تَ  َواِحاٍد، َرُ الٍ  َقْ اابِ  َع َا  قُ ُاوُيُممْ  إَِضاا َءًة، السَّ

 «َوال َّْحمِ  الَ ْظمِ  َوَراءِ  ِمنْ  ُسوِقِمنَّ  ُمخُّ  ُيَرى الِ يِن، الُحورِ  ِمنَ  َزْوَ َ  نِ  اْمِرئٍ 

 

يي ن لح ل أول زمرة وااي الم موعا  أو ال ماع الكثيار مان  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

فسيدق ون ال ه  ع   صورة الآمر لي ا  اليادر ، ومان ي ادام مثال أحسان كوكاب دري ه س ال

في السم ء إض ءة ق ويمم ع   ق ب ر ل واحد ، فس  ي غض وت  ح سد ييهمم ، ولكال امارئ 

 مهمم زو   ن من الحور ال ين .

   ا   ه  من عي د  اإتء ي  رب ال  لمين( .ف ل مم سيح ه  يمغفر   ورض )

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

َثَه  - ٕٖٙ٘ ِ، َعْيدِ  ْينُ  الَ ِزيزِ  َعْيدُ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  هللاَّ  ُسا َْيٍم، ْيانِ  َصاْفَوانَ  َعانْ  أََهاٍس، ْيانُ  َم لِا ُ  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  الُقْدِريِّ  َسِ يدٍ  أَِيي َعنْ  َيَس ٍر، ْينِ  َعَط ءِ  َعنْ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ  َوَسا ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

يَّ  الَكْوَكابَ  َيَ اَراَءْونَ  َكَما  َفاْوِقِمْم، ِمانْ  الُغاَرفِ  أَْاالَ  َيَ َراَءْونَ  الَ هَّ ِ  أَْالَ  إِنَّ : »َق لَ  رِّ  الَغا ِيرَ  الادُّ

 األَْهِيَيا ءِ  َمَه ِزلُ  ِ ْ  َ  هللاَِّ  ولَ َرسُ  َي  َق لُوا «َيْيَهُممْ  َم  لَِ َف ُضلِ  الَمْغِرِب، أَوِ  الَمْرِرالِ  ِمنَ  األُفاُِل، ِفي

َِ، َهْفِسي َوالَِّذي َي َ : »َق لَ  َغْيُرُاْم، َيْي ُُغَم  تَ  قُوا ِي هللَِّ  آَمُهوا ِرَ  ل،  ِيَيِد  «الُمْرَس ِينَ  َوَصدَّ

 

يي ن فضل أال ال ها  وعم راا  واام فاي عم راا  وه مما  ،  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

هاا  وه يمماا  فكماا  اااي لألهيياا ء والمرساا ين اااي كااذل  لماان آماان ياا هلل عااز و اال ودر اا ت ال 

 وصدال ي لمرس ين .

 )ف ل مم سيح ه  ا   ه  من عي د  اإتء من الصديآين والمرس ين ي  رب ال  ليمن(

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

َثَه  - 9ٖٕٖ ، أَْقَيَرَهاا  ُيوُسااَف، ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  َحاادَّ ، َعاانْ  َم لِاا ،  أَِيااي َعاانْ  َيْكااٍر، أَِيااي َمااْولَ  ُسااَمي،

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َص لٍِح، : َقا لَ  َمانْ : " َقا لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  َعْهُا، هللاَّ

ُ، إِتَّ  إِلَاَ  تَ  ، َراْيءٍ  ُكالِّ  َع َا  َوُااوَ  الَحْماُد، لَااُ وَ  الُمْ ا ُ  لَااُ  لَُا، َرِري َ  تَ  َوْحَدَُ  هللاَّ  َياْومٍ  ِفاي َقاِدير،

ٍة، ِم َب َ  َبٍ ، ِم َب ُ  َعْهاُ  َوُمِحَيتْ  َحَسَهٍ ، ِم َب ُ  لَاُ  َوُكِ َيتْ  ِرَق ٍب، َعْررِ  َعْدلَ  لَاُ  َك َهتْ  َمرَّ  َوَك َهاتْ  َسيِّ

ْيَط نِ  ِمنَ  ِحْرًزا لَاُ   َعِمالَ  أََحد،  إِتَّ  ِيِا، َ  ءَ  ِممَّ  ِيؤَْفَضلَ  أََحد،  َيؤْتِ  َولَمْ  َي،ُيْمسِ  َح َّ  َذلِ َ  َيْوَماُ  الرَّ

 " َذلِ َ  ِمنْ  أَْكَثرَ 

 

ييا ن لفضال مان قا ل ت إلاا إت هللا وحادَ ت راري  لاا ، لاا  ففي الحديث الهياوي الراريف** 

ر الم   ولا الحماد وااو ع ا  كال رايء قادير . فاي ياوم م با  مارة ، في اد  ذلا  مآادار عرا

رق ب ، وك يت لا م ب  حسه  . وحطت عها م با  سايب  ، وك هات لاا حارزاً أي حصاه ً وأمها ً 
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من الريط ن وأعواها يوما ك ا ح   يمساي ، ولام ياؤت أحاد يؤفضال مان عمال ااذا ، إت أحاد 

 عمل أكثر من ذل  .

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

َثِهي - ٕٖٖٙ ااٍد،مُ  ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  َحاادَّ َثَه  َحمَّ ااِل، َعْياادُ  َحاادَّ زَّ اا ٍم، َعاانْ  َمْ َمااٍر، َعاانْ  الاارَّ  أَِيااي َعاانْ  َامَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ ُ  َق َاالَ : " َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  ِسا ُّونَ  َوُطولُااُ  آَدمَ  هللاَّ

ُ اا َ  ُيَحيُّوَهااَ ، َماا  َف ْسااَ ِمعْ  الَمسَِبَكااِ ، ِماانَ  أُولَِباا َ   َاا عَ  َفَساا ِّمْ  اْذَااابْ : َقاا لَ  ُثاامَّ  ِذَراًعاا ، اا ُ  َ ِحيَّ  َوَ ِحيَّ

، َ ِ يَّ سَمُ  َفَآ لَ  ُذرِّ سَمُ : َفَآ لُوا َع َْيُكْم، السَّ ِ، َوَرْحَما ُ : َفاَزاُدوَُ  ، هللاَِّ  َوَرْحَما ُ  َع َْي َ  السَّ  َمانْ  َفُكالُّ  هللاَّ

 " اآلنَ  َح َّ  َيْهآُصُ  الَقْ الُ  َيَزلِ  َف َمْ  آَدَم، ُصوَرةِ  َع َ  الَ هَّ َ  َيْدُقلُ 

 

فك ن طولا سا ون ذراعا ً . يي ن لق ال سيده  آدم ع يا السسم  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ومن يوم ق آا إل  اآلن والق ال في  ه قص ح   يومه  اذا ، فسيح ن هللا عاز و ال ف ارى أن 

ن ال يل الذي سيآا ، وك هت  حيا  ا ساسم ااي  حيا  الساسم كل  يل ييدأ في ال ه قص أقل م

عهد سيده  آدم ع يا الساسم فكا ن ييادأ ي لساسم ع ايكم ، وردت المسبكا  ع ياا ، الساسم ع يا  

 ورحم  هللا ويرك  ا .

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

ُ  َرِضايَ  َع ِبَرا َ  َعانْ  َعْماَرَة، َعانْ  ، َساِ يدٍ  ْيانِ  َيْحَي  َعنْ  ال َّْيُث، َق لَ  - ٖٖٖٙ : َق لَاتْ  َعْهَما ، هللاَّ

ِييَّ  َسِمْ تُ  اَدة،  ُ ُهاود،  األَْرَوا ُ : »َيآُاولُ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  اْبَ  َاَف، ِمْهَما  َ َ ا َرفَ  َفَما  ُمَ هَّ

 «اْقَ  َفَ  ِمْهَم  َ َه َكرَ  َوَم 

 

إلا  أن األروا   هاود م هادَ أي مساقرة مان هللا عاز  ييا ن ففي الحديث الهيوي الراريف** 

و ل ، فمن    رف مهم  اب  ف أي ص ر في محي  ووبا م و اآلف فيما  يياهمم ، وما   ها كر أي 

 لم ي رف ي ضمم ي ض ً مثل الغري ء اق  ف ، أي  فرال .

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

َثِهي - دُ  َثَه َحدَّ  َهْصٍر، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ َثَه  ُعَيْيٍد، ْينُ  ُمَحمَّ  أَِيي َعنْ  ُزْرَعَ ، أَِيي َعنْ  َحيَّ َن، أَُيو َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  ِييِّ  َمعَ  ُكهَّ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ  إِلَْياِ  َفُرِفعَ » َدْعَوٍة، ِفي َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

َراُز،  «َهْمَس ً  ِمْهَم  َمسَ َفهَ  ُ ْ ِ ُياُ  َوَك َهتْ  الذِّ

ُ  َيْ َماعُ  ِياَمَ َ اْدُرونَ  َاالْ  الِآَي َماِ ، َياْومَ  الَآاْومِ  َسايِّدُ  أََه : " َوَق لَ  لِاينَ  هللاَّ  َصاِ يدٍ  ِفاي َواآلِقاِرينَ  األَوَّ

اا ِظرُ  َفُيْيِصااُرُامُ  َواِحااٍد، اِعي، َوُيْسااِمُ ُممُ  الهَّ ااْمُس، ِمااْهُممُ  َوَ ااْدُهو الاادَّ اا سِ  ْ ااضُ يَ  َفَيآُااولُ  الرَّ  أَتَ : الهَّ

ُكاْم، إِلَا  لَُكامْ  َيْرَفعُ  َمنْ  إِلَ  َ ْهُظُرونَ  أَتَ  َي ََغُكْمَ َم  إِلَ  ِفيِا، أَْهُ مْ  َم  إِلَ  َ َرْونَ   َيْ اضُ  َفَيآُاولُ  َريِّ

اا سِ  ُ  َق ََآاا َ  الَيَرااِر، أَُيااو أَْهااتَ  آَدمُ  َياا : َفَيآُولُااونَ  َفَيؤُْ وَهاااُ  آَدمُ  أَُيااوُكمْ : الهَّ َِ، هللاَّ  ِماانْ  ِفياا َ  َوَهَفااخَ  ِيَيااِد

َ ، َوأَْسَكَه َ  لََ ، َفَسَ ُدوا الَمسَِبَك َ  َوأََمرَ  ُروِحِا، اَ ، إِلَا  لََها  َ ْرَفعُ  أَتَ  الَ هَّ  َهْحانُ  َما  َ اَرى أَتَ  َريِّ

ااي: َفَيآُااولُ  َي ََغَهاا َ َوَماا  ِفياااِ   ِمْث َااُا، َيْ ااَدَُ  َيْغَضاابُ  َوتَ  ِمْث َااُا، َقْي َاااُ  َيْغَضاابْ  لَاامْ  َغَضااًي  َغِضاابَ  َريِّ

ااَ َرةِ  َعاانِ  َوَهَماا ِهي  َفَيااؤُْ ونَ  ُهااوٍ ، إِلَاا  اْذَاُيااوا َغْيااِري، إِلَاا  اْذَاُيااوا َهْفِسااي، َهْفِسااي َفَ َصااْيُ ُا، الرَّ
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لُ  أَْهاتَ  ُهاوُ ، َيا : َفَيآُولُاونَ  ُهوًح ، ُسالِ  أَوَّ ُ  َوَسامَّ  َ  األَْرِض، أَْاالِ  إِلَا  الرُّ  أََما  َراُكوًرا، ْياًداعَ  هللاَّ

 الَيْومَ  َغِضبَ  َريِّي: َفَيآُولُ  َريَِّ َ إِلَ  لََه  َ ْرَفعُ  أَتَ  َي ََغَه ، َم  إِلَ  َ َرى أَتَ  ِفيِا، َهْحنُ  َم  إِلَ  َ َرى

ِيايَّ ا اْبُ اوا َهْفِساي، َهْفِساي ِمْث َُا، َيْ َدَُ  َيْغَضبُ  َوتَ  ِمْث َُا، َقْي َاُ  َيْغَضبْ  لَمْ  َغَضًي   َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  لهَّ

دُ  َي  َفُيَآ لُ  الَ ْرِش، َ ْحتَ  َفؤَْسُ دُ  َفَيؤُْ وِهي َوَس ََّم،  " ُ ْ َطاْ  َوَسلْ  ُ َرفَّْع، َواْرَفعْ  َرْأَسَ ، اْرَفعْ  ُمَحمَّ

 

رساول هللا صا   هللا ع ياا ييا ن لفضال وقادر ومك ها  سايده   ففي الحديث الهيوي الراريف** 

ب ال اا لمين ففاي ياوم الي ااث ياذاب  مااوز الق اال إلا  ساايده  آدم ع ياا السااسم ، عهاد ر وسا م

وسيده  هو  ع يا السسم إل  أن يص وا إلا  سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م . فيسا د 

  حت عرش الرحمن . رسول هللا ص   هللا ع يا وس مسيده  

 رفع ، وسل   طا()فيآ ل لا من رب ال  لمين ، ي  محمد ارفع رأس  وارفع  

 فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ي  رفي ه  عهد ريه  يوم ي ثه 

ْو َ " ْنَفع   َل  ٌَ َ  أََتى َمنْ  إِلَّ ( 11) َبن ونَ  َوَل  َم ل   ٌَ
 " الر راء(19) َسلٌِ    بَِقْلب   ّللاَّ

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

َثَه  إِْسااَم ِعيَل، ْياانُ  ُموَساا  َثَه َحاادَّ  - ٖٖٙٙ َثَه  الَواِحااِد، َعْياادُ  َحاادَّ َثَه  األَْعَمااُش، َحاادَّ  إِْيااَراِايمُ  َحاادَّ

، ْيِمايُّ ُ  َرِضاايَ  َذر،  أََيا  َساِمْ تُ : َقا لَ  أَِيياِا، َعانْ  ال َّ ِ، َرُساولَ  َيا  قُْ اتُ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ  َمْسااِ دٍ  أَيُّ  هللاَّ

َلَ ِض األَرْ  ِفي ُوِضعَ  َ ُثمَّ : قُْ تُ : َق لَ  «الَحَرامُ  الَمْسِ دُ : »َق لَ  أَوَّ  «األَْقَصا  الَمْساِ دُ » َقا لَ  أَي 

اسَةُ  أَْدَرَكْ ا َ  أَْيَهَما  ُثامَّ  َسَهً ، أَْرَيُ ونَ : »َق لَ  َيْيَهُمَم َ َك نَ  َكمْ : قُْ تُ   الَفْضالَ  َفاإِنَّ  َفَصا ِّْا، َيْ ادُ  الصَّ

 «ِفياِ 

 

واااو المساا د يياا ن ألول مساا د أسااس ع اا  و ااا األرض  الهيااوي الرااريفففااي الحااديث ** 

الحاارام ، ثاام المساا د األقصاا  وكاا ن يااين يه ءاماا  أري ااون سااه  واهاا  يظماار قاادر ومك هاا  

المسا دين المساا د الحاارام والمسا د األقصاا  والااذي ث لثمماا  ااو المساا د الهيااوي الرااريف ، 

ص  المي ر  كم  أكرم ها  وأه مات ع يها  ف ل مم ارزقه  صسة وصسة وصسة في المس د األق

ي لصسة في المس د الحرام والمسا د الهياوي الراريف ي اوار سايده  الحيياب صا   هللا ع ياا 

 وس م .

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

َثَه  - 3ٖٖٙ  َعنْ  الُمطَّ ِِب، َمْولَ  و،َعْمرٍ  أَِيي ْينِ  َعْمِرو َعنْ  َم لٍِ ، َعنْ  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  َم لِ ٍ  ْينِ  أََهسِ   َااَذا: »َفَآا لَ  أُُحاد،  لَااُ  َط َاعَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  َعْهُا، هللاَّ

َه  َ َيل،  ُا، ُيِحيُّ مَ  إِْيَراِايمَ  إِنَّ  ال َُّممَّ  َوُهِحيُّ َ ، َحرَّ  «تََيَ ْيَم  َيْينَ  َم  مُ أَُحرِّ  َوإِهِّي َمكَّ

 

رساول هللا صا   هللا ع ياا يي ن لفضال ومك ها  وحاب سايده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ا  ل محي ا في ق ويه  ي  رب ال  لمين وم  ك ن  ص   هللا ع يا وس مل يل أحد ، وقولا  وس م
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  المهاورة ودعا ء سايده  م لم  ، كا ن فضال المديهالفضل مك  ودع ء سيده  إيراايم ع يا السس

 رسول هللا ص   هللا ع يا وس م لم  .

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

َثَه  - 9ٖٖٙ ادِ  ْيانِ  َيْكارِ  أَِيي ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  َعنْ  أََهٍس، ْينُ  َم لِ ُ  أَْقَيَرَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  ُمَحمَّ

، ُساا َْيمٍ  ْياانِ  َعْمااِرو َعاانْ  أَِييااِا، َعاانْ  َحااْزٍم، ْياانِ  َعْمااِرو ْياانِ  َرِقاايِّ اا ِعِديُّ  ُحَمْياادٍ  أَُيااو أَْقَيَرِهااي الزُّ  السَّ

ُ  َرِضيَ  ُممْ  َعْهُا، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َفَآا لَ  َع َْياَ َ ُهَص ِّي َكْيفَ  هللاَِّ  َرُسولَ  َي : َق لُوا أَهَّ

دٍ  َع َ  َصلِّ  ُممَّ ال َّ : قُولُوا: " َوَس َّمَ  ِ ِا، َوأَْزَواِ اِ  ُمَحمَّ يَّ  َوَيا ِر ْ  إِْيَراِايَم، آلِ  َع َ  َص َّْيتَ  َكَم  َوُذرِّ

دٍ  َع َ  ِ ِا، َوأَْزَواِ اِ  ُمَحمَّ يَّ  " َمِ يد،  َحِميد،  إِهَّ َ  إِْيَراِايمَ  آلِ  َع َ  َي َرْكتَ  َكَم  َوُذرِّ

 

رساول هللا صا   هللا ل وكيفيا  الصاسة ع ا  سايده  يي ن فض ففي الحديث الهيوي الرريف** 

والصسة  رمل أزوا ا رضي هللا عهمم  مي  ً وذري اا أ م اين ، كما  لاذل  ع ا   ع يا وس م

 سيده  إيراايم ع يا السسم .

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

َثَه  - 3ٖٖٔ َثَه  َرْيَيَ ، أَِيي ْينُ  ُعْثَم نُ  َحدَّ ،َ رِ  َحدَّ  ْيانِ  َساِ يدِ  َعانْ  الِمْهَما ِل، َعنِ  َمْهُصوٍر، َعنْ  ير،

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  اْينِ  َعنِ  ُ َيْيٍر، ِيايُّ  َكا نَ : َقا لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ ذُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  الَحَسانَ  ُيَ اوِّ

ذُ  َك نَ  أََي ُكَم  إِنَّ : " َوَيآُولُ  َوالُحَسْيَن، اِ ، هللاَِّ  ِيَك َِم تِ  أَُعوذُ : َوإِْسَح الَ  ْسَم ِعيلَ إِ  ِيَم  ُيَ وِّ  ِمانْ  ال َّ مَّ

ٍ ، َرْيَط نٍ  ُكلِّ   " تَمَّ ٍ  َعْينٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  َوَا مَّ

 

يي ن لم  ك ن ع يا ص   هللا ع ياا وسا م مان رع يا  وعطاف  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

رسول هللا ص   هللا ع ياا مم  ريح ه   وحه ن ع   سيده  الحسن وسيده  الحسين رضي هللا عه

 . وك ن ص   هللا ع يا وس م ي وذام  يذل  الدع ء . وس م

 )أعوذ يك م ت هللا ال  م  من كل ريط ن وا م  ومن كل عين تم (

 ف ل مم أعذه  يم  اس   ذ يا سيده  ورسوله  ص   هللا ع يا وس م ي  رب ال  لمين

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

َثَه  - 3ٖٖٗ ِ، ُعَيْيادِ  َعانْ  الُمْ َ ِماَر، َساِمعَ  إِْياَراِايَم، ْيانُ  إِْسَح الُ  َحدَّ  َساِ يدٍ  أَِياي ْيانِ  َساِ يدِ  َعانْ  هللاَّ

، ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِيي َعنْ  الَمْآُيِريِّ ِيايِّ  ِقيالَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ  َرمُ أَْكا َمانْ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  لِ هَّ

ِ، َهِيايَّ  َيا : َقا لُوا «أَْ َآ ُامْ  أَْكَرُمُممْ » َق لَ  الهَّ ِسَ ا سِ  َفاؤَْكَرمُ : »َقا لَ  َهْساؤَلَُ ، َااَذا َعانْ  لَاْيسَ  هللاَّ  الهَّ

ِ، َهِييُّ  ُيوُسفُ  ِ، َهِييِّ  اْينُ  هللاَّ ِ، َهِييِّ  اْينِ  هللاَّ : َقا لَ  َهْساؤَلَُ ، اَااذَ  َعانْ  لَاْيسَ : َقا لُوا «هللاَِّ  َق ِيالِ  اْيانِ  هللاَّ

ا ِ  ِفي َفِقَي ُرُكمْ : »َق لَ  َهَ ْم،: َق لُوا «َ ْسؤَلُوِهي الَ َربِ  َمَ  ِدنِ  َفَ نْ »  ا ِْساسَمِ  ِفاي ِقَيا ُرُكمْ  الَ  ِا ِيَّ

 «َفآُُموا إَِذا
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رساول هللا صا   هللا ع ياا ييا ن لمان اام أكارم الها س ويادأ  ففي الحاديث الهياوي الراريف** 

م ثم ذكر هيي هللا عز و ل سيده  يوسف ع ياا الساسم الاذي يم اد هسايا إلا  سايده  يؤ آ ا وس م

 إيراايم الق يل ع يا السسم .

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

َثَه  َعْيَدةُ، أَْقَيَرِهي - 9ٖٖٓ َمِد، َعْيدُ  َحدَّ ْحَمِن، َعْيدِ  َعنْ  الصَّ  َرِضايَ  ُعَمرَ  اْينِ  َعنِ  أَِييِا، َعنْ  الرَّ

 ُ ِياايِّ  َعاانِ  َعْهُمَماا ، هللاَّ  اْياانِ  الَكااِريِم، اْياانِ  الَكااِريِم، اْياانُ  الَكااِريُم،: »َقاا لَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

سَمُ  َع َْيِممُ  إِْيَراِايمَ  ْينِ  إِْسَح الَ  ْينِ  َيْ آُوبَ  ْينُ  ُيوُسفُ  الَكِريمِ   «السَّ

 

 لآدر ومك ه  سيده  يوسف ع يا مه   مي  ً السسم . يي ن ففي الحديث الهيوي الرريف** 

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

َثِهي - ٖٗٙٗ َثَه  إِْساَح اَل، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ َثَه  َع ِصاٍم، ْيانُ  َعْماُرو َحادَّ ا م،، َحادَّ َثَه  َامَّ  ْيانُ  إِْساَح الُ  َحادَّ

ِ، َعْيدِ  َثِهي: َق لَ  هللاَّ َثاُ  ُاَرْيَرَة، أََي  أَنَّ  َعْمَرَة، أَِيي ْينُ  ْحَمنِ الرَّ  َعْيدُ  َحدَّ اُ : َحدَّ ِيايَّ  َساِمعَ  أَهَّ  َصا َّ  الهَّ

َثِهي   َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  ، وَحدَّ د، َثَه  ُمَحمَّ  َعْيادِ  ْينِ  إِْسَح الَ  َعنْ  َامَّ م،، أَْقَيَرَه  َرَ  ٍء، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ

،ِ ْحَمنِ  َعْيدُ  َيَرِهيأَقْ : َق لَ  هللاَّ ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أََي  أَنَّ  َعْمَرَة، أَِيي ْينُ  الرَّ َثااُ  َعْهُا، هللاَّ ااُ : َحدَّ  َساِمعَ  أَهَّ

 َوأَْعَما ، َوأَْقاَرزَ  أَْياَرصَ : إِْساَراِبيلَ  َيِهي ِفي َثسََث ً  إِنَّ : " َيآُولُ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ 

 إِلَْياَ َ أََحابُّ  َراْيءٍ  أَيُّ : َفَآا لَ  األَْياَرَص، َفاؤََ   َم ًَكا ، إِلَاْيِممْ  َفَيَ اثَ  َيْيَ  ِاَيُمْم، أَنْ  َوَ الَّ  َعازَّ  هلِلَِّ  اَيدَ 

، لَْون، : َق لَ  ، َوِ ْ د،  َحَسن،  ًه ،َحَسا لَْوًها  َفاؤُْعِطيَ  َعْهُا، َفَذَابَ  َفَمَسَحاُ : َق لَ  الهَّ ُس، َقِذَرِهي َقدْ  َحَسن،

 إِنَّ : َذلِا َ  ِفاي َرا َّ  ُااوَ  الَيَآاُر،: َقا لَ  أَوْ  - ا ِِياُل،: َق لَ  إِلَْيَ َ أََحبُّ  الَم لِ  أَيُّ : َفَآ لَ  َحَسًه ، َوِ ْ ًدا

 :َفَآا لَ  ُعَراَراَء، َه َقا ً  َفاؤُْعِطيَ  ،- الَيَآارُ : اآلَقارُ  َوَقا لَ  ا ِِياُل، أََحاُدُاَم  َقا لَ  َواألَْقاَرَز، األَْيَرَص،

، َراَ ر،  َقا لَ  إِلَْيَ َ أََحبُّ  َرْيءٍ  أَيُّ : َفَآ لَ  األَْقَرزَ  َوأََ   ِفيَم  لَ َ  ُيَي َر ُ  اي َوَياْذَابُ  َحَسان،  َااَذا، َعهِّ

: َقا لَ  إِلَْياَ َ أََحابُّ  الَما لِ  َفاؤَيُّ : َق لَ  َحَسًه ، َرَ ًرا َوأُْعِطيَ  َفَذَابَ  َفَمَسَحاُ : َق لَ  الهَّ ُس، َقِذَرِهي َقدْ 

 أََحابُّ  َراْيءٍ  أَيُّ : َفَآا لَ  األَْعَما  َوأََ ا  ِفيَما ، لَا َ  ُيَيا َر ُ : َوَق لَ  َح ِمًس، َيَآَرةً  َفؤَْعَط َُ : َق لَ  الَيَآُر،

ُ  َيُردُّ : َق لَ  إِلَْيَ َ ا َس، ِيااِ  َفؤُْيِصارُ  َيَصاِري، إِلَايَّ  هللاَّ ُ  َفاَردَّ  َفَمَساَحاُ : َقا لَ  الهَّ : َقا لَ  َيَصاَرَُ، إِلَْيااِ  هللاَّ

 ِمانْ  َوادٍ  لَِماَذا َفَكا نَ  َاَذا، َوَولَّدَ  َاَذانِ  َفؤُْهِ َِّ  َوالًِدا، َر ةً  َفؤَْعَط َُ : الَغَهمُ  َق لَ  إِلَْيَ َ أََحبُّ  الَم لِ  َفؤَيُّ 

ااُ  ُثامَّ  َغاَهٍم، ِمنْ  َوادٍ  َولَِمَذا َيَآٍر، ِمنْ  َوادٍ  َولَِمَذا إِِيٍل،  َفَآا لَ  َوَاْيَبِ اِا، اِ ُصاوَر ِ  ِفاي األَْياَرصَ  أََ ا  إِهَّ

، َرُ ل،  َ تْ  ِمْسِكين،  ِي لَّاِذي أَْساؤَلُ َ  ِياَ ، ُثامَّ  ِيا هللَِّ  إِتَّ  الَياْومَ  َياسَ َ  َفاسَ  َساَفِري، ِفاي الِحَيا لُ  ِيايَ  َ َآطَّ

 إِنَّ : لَاااُ  َفَآاا لَ  ِري،َساافَ  ِفااي َع َْياااِ  أََ َي َّااغُ  َيِ يااًرا َوالَماا َل، الَحَسااَن، َوالِ ْ اادَ  الَحَسااَن، ال َّااْونَ  أَْعَطاا  َ 

ا ُس، َيْآاَذُر َ  أَْياَرصَ  َ ُكانْ  أَلَامْ  أَْعِرفُاَ ، َكاؤَهِّي: لَااُ  َفَآا لَ  َكِثياَرة،، الُحآُوالَ  َُ َفؤَْعَطا  َ  َفِآياًرا الهَّ  هللاَّ

ُ  َفَصيََّر َ  َك ِذًي  ُكْهتَ  إِنْ : َفَآ لَ  َك ِيٍر، َعنْ  لَِك ِيرٍ  َوِرْثتُ  لََآدْ : َفَآ لَ   األَْقاَرزَ  َوأََ ا  ُكْهَت، َم  لَ إِ  هللاَّ

 ُكْهاتَ  إِنْ : َفَآ لَ  َاَذا، َع َْياِ  َردَّ  َم  ِمْثلَ  َع َْياِ  َفَردَّ  لَِمَذا، َق لَ  َم  ِمْثلَ : لَاُ  َفَآ لَ  َوَاْيَبِ ِا، ُصوَرِ اِ  ِفي

ُ  َفَصيََّر َ  َك ِذًي   َساِييلٍ  َواْيانُ  ِمْساِكين،  َرُ ال، : َآا لَ فَ  ُصاوَرِ ِا، ِفاي األَْعَما  َوأََ ا  ُكْهَت، َم  إِلَ  هللاَّ

َ تْ   َيَصاَر َ  َع َْي َ  َردَّ  ِي لَِّذي أَْسؤَلُ َ  ِيَ ، ُثمَّ  ِي هللَِّ  إِتَّ  الَيْومَ  َيسَ َ  َفسَ  َسَفِري، ِفي الِحَي لُ  ِييَ  َوَ َآطَّ

ُ  َفاَردَّ  أَْعَما  ُكْهتُ  َقدْ : َفَآ لَ  َسَفِري، ِفي ِيَم  أََ َي َّغُ  َر ةً   َما  َفُقاذْ  أَْغَها ِهي، َفَآادْ  َوَفِآياًرا َيَصاِري، هللاَّ
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ِ، أََقْذَ اُ  ِيَرْيءٍ  الَيْومَ  أَْ َمُد َ  تَ  َفَوهللاَِّ  ِرْبَت، َما  َم لَاَ ، أَْمِس ْ  َفَآ لَ  هلِلَّ ُ  َرِضايَ  َفَآادْ  اْيُ  ِياُ ْم، َفإِهَّ  هللاَّ

 " َص ِحَيْي َ  َع َ  َوَسِقطَ  َعْهَ ،

 

 و ياا هياوي فااي ساي ال أدياي ي يااغ ، يياين أن الها س ليسااوا  هياوي الرااريفففاي الحاديث ال** 

سواء في أحوالمم وطي ب مم وكذا ركرام هلل عز و ال ع ا  ما  أعطا ام سايح ها مان ه ما  ، 

من يذكر فضل هللا عز و ل ع يا ومهمم من يارد الفضال والمها  إلا  صا حب الفضال ومهمم 

زيا دة ويركا  ، و ازاء ال هكار وال حاود يه ما  والمه  سايح ها و  ا ل  ، فكا ن  ازاء الراكر 

وفضل هللا عز و ل يمثل قول ص حيا وف  ا ، ففي الحديث الهيوي الراريف كا ن  ازاء مان 

رد الفضل لص حب الفضل سيح ها إل  زي دة ويرك  م  كا ن لاا مان ه ام ، و ازاء مان أهكار 

 فؤقذ مها م  ك ن و ر  لم  ك ن ع يا .

   ه م  الركر يفض   ورحم   ي  أرحم الراحمين ي  هللا()في  ريه  سيح ه  أدم ع يه

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

َثَه  - 8ٖٖٗ َثَه  ُزَاْيٍر، َعنْ  ُيوُهَس، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ ، َحدَّ َثَه  ِحَراٍش، ْينِ  ِرْيِ يِّ  َعنْ  َمْهُصور،  أَُياو َحادَّ

ِييُّ  َق لَ : َق لَ  ُعْآَيُ ، َمْسُ ودٍ  ِة، َكسَمِ  ِمنْ  الهَّ سُ  أَْدَر َ  ِممَّ  إِنَّ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ُياوَّ  إَِذا الهُّ

 «ِرْبتَ  َم  َف ْفَ لْ  َ ْسَ ْحيِ  لَمْ 

 

 و يااا  ريااوي فااي سااي ال أدى مفاا دَ هراار فضااي   الحياا ء  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

و فاي أقوالها  أو فاي أف  لها  رايء يقال ويآال وأع ذه  هللا عز و ل من أن يكن في صادوره  أ

 من حي ءه  .

)وال مم أدم ع يه  وع   أم  الحييب ص   هللا ع يا وس م ه م  وفضل ق ال الحي ء ي  رب 

 ال  لمين ي  هللا سيح ه (

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

َثَه  - ٖٖ٘٘ َثَه  َسِ يٍد، ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َحدَّ  أَِياي َعانْ  ِديَها ٍر، ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعانْ  َ ْ َفاٍر، ْيانُ   ِعيلُ إِْسامَ  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َص لٍِح،  َمَث ِاي"  إِنَّ : َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  َعْهُا، هللاَّ

 َزاِوَياٍ ، ِمانْ  لَِيَها ٍ  َمْوِضاعَ  إِتَّ  َوأَْ َم َاُا، َفؤَْحَساَهاُ  َيْيً ا   َيَها َرُ الٍ  َكَمَثالِ  َقْي ِاي، ِمانْ  األَْهِيَيا ءِ  َوَمَثلَ 

 َوأََها  ال َِّيَها ُ  َفؤََه : َق لَ  ال َِّيَهُ َ َاِذَِ  ُوِضَ تْ  َاسَّ  َوَيآُولُونَ  لَُا، َوَيْ َ ُيونَ  ِيِا، َيُطوفُونَ  الهَّ سُ  َفَ َ لَ 

ِييِّينَ  َق ِ مُ   " الهَّ

 

 و يااا دعااوى فااي هسااال أديااي ماان روابااع الك اام الطيااب ،  الهيااوي الرااريف ففااي الحااديث** 

وعذويا م  هي الك م ت في حديث سايده  صا   هللا ع ياا وسا م )إت موضاع ليها  مان زاويا ( 

صا   هللا وي دا  يآول )اس وض ت ااذَ ال يها  ، قا ل : وأها  ال يها  وأها  قا  م الهيياين( فكا ن 

رسا تت السام وي  المهزلا  مان رب ال ا لمين ع ا  األهييا ء ااو المكمال والما مم ل  ع يا وس م

 والمرس ين . صسة و س يم ً ع يمم أ م ين .
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-------------------------------------- 

َثِهي - 3ٖٗ٘ َثِهي: َق لَ  ُيَكْيٍر، اْينُ  َحدَّ  َرِييَ  َ  َعنْ  ِاسٍَل، أَِيي ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  َق لٍِد، َعنْ  ال َّْيُث، َحدَّ

ْحَمِن، َعْيدِ  أَِيي ْينِ  ِيايَّ  َيِصافُ  َم لِاٍ ، ْيانَ  أََهاسَ  َساِمْ تُ : َق لَ  الرَّ : َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِويلِ  لَْيسَ  الَآْومِ  ِمنَ  َرْيَ  ً  َك نَ »  آَدَم، َوتَ  أَْمَماالَ  ِياؤَْيَيَض، لَاْيسَ  ال َّاْونِ  أَْزَاارَ  ِي لَآِصايِر، َوتَ  ِي لطَّ

ا َ  َف َِياثَ  أَْرَيِ ايَن، اْيانُ  َوُاوَ  َع َْياِ  أُْهِزلَ  َرِ لٍ  َسْيطٍ  َوتَ  َقَطٍط، ِيَ ْ دٍ  لَْيسَ   ُيْهاَزلُ  ِساِهينَ  َعْرارَ  ِيَمكَّ

 َقا لَ  «َيْيَضا ءَ  َراَ َرةً  ِعْراُرونَ  َولِْحَيِ ااِ  َرْأِسااِ  ِفاي َولَاْيسَ  َوقُاِيضَ  ِساِهيَن، َعْررَ  َوِي ْلَمِديَه ِ  َع َْيِا،

َِ، ِمنْ  َرَ ًرا َفَرأَْيتُ : »ِييَ  ُ رَ  يبِ  ِمنَ  اْحَمرَّ  َفِآيلَ  َفَسؤَْلتُ  أَْحَمرُ  ُاوَ  َفإَِذا َرَ ِر  «الطِّ

 

يي ن وصف الهور والكم ل ا يما هي المحمادي فسايده  صا    ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 .هللا ع يا وس م ك لآمر لي   اك م لا فسيده  ص   هللا ع يا وس م يدراً 

رسول هللا ص   هللا )ف ل مم سيح ه  ويرحم   أمهن ع يه  يرإي  سيده  وسيد الق ال سيده  

 ي  رب ال  لمين( ع يا وس م

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

َثَه  - 9ٖٗ٘ ِ، َعْياادِ  أَُيااو َساِ يدٍ  ْياانُ  أَْحَماادُ  َحادَّ َثَه  هللاَّ َثهَ  َمْهُصاوٍر، ْياانُ  إِْسااَح الُ  َحادَّ  ْياانُ  إِْيااَراِايمُ   َحاادَّ

 َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َك نَ : َيآُولُ  الَيَراَء، َسِمْ تُ : َق لَ  إِْسَح اَل، أَِيي َعنْ  أَِييِا، َعنْ  ُيوُسَف،

ِويلِ  لَْيسَ  َقْ ًآ ، َوأَْحَسَهاُ  َوْ ًم  الهَّ سِ  أَْحَسنَ : »َوَس َّمَ   «ِي لَآِصيرِ  َوتَ  الَي ِبِن، ِي لطَّ

 

فصاا   هللا ع يااا  صاا   هللا ع يااا وساا ميياا ن وصااف ساايده   ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

وس م أحسن اله س و م ً وأحسهمم ق آ ً . فصسة وسسم ً ع ي  يا  سايده  يا  رساول هللا صا   

 هللا ع يا وس م .

ب )ف ل مم امهن ع يه  يرحم   ومغفر   رإي  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ي  ر

 ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - ٖٔ٘٘ َثَه  ُعَمَر، ْينُ  َحْفصُ  َحدَّ  َرِضايَ  َعا ِزبٍ  ْيانِ  الَيَراءِ  َعنِ  إِْسَح اَل، أَِيي َعنْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ

 ُ ِييُّ  َك نَ : َق لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ  َراَ ر،  لَااُ  الَمْهِكَياْيِن، َياْينَ  َما  َيِ يادَ  وًعا ،َمْريُ » َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 «ِمْهاُ  أَْحَسنَ  َقطُّ  َرْيًب  أَرَ  لَمْ  َحْمَراَء، ُح َّ ٍ  ِفي َرأَْيُ اُ  أُُذِهِا، َرْحَم َ  َيْي ُغُ 

 

يي ن وصف  م ل وحسن وطيب سيده  ص   هللا ع يا وس م  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 يدر ال م م . ص   هللا ع يا وس موس م اك م ل وهور و ا ف م لا ص   هللا ع يا 

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

َثَه  - ٕٖ٘٘ َثَه  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ ، َحدَّ ِيايِّ  َوْ ااُ  أََكا نَ  الَياَراءُ  ُساِبلَ : َقا لَ  إِْساَح اَل، أَِياي َعانْ  ُزَاْير،  الهَّ

ْيِفَ لَ ِمثْ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ   " الَآَمرِ  ِمْثلَ  َيلْ  تَ : َق لَ  السَّ
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يي ن حسان و اا سايده  صا   هللا ع ياا وسا م فماو صا   هللا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 ع يا وس م ك ليدر . )وهللا الذي  ل  سلا حال(

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

َثَه  - ٖٙ٘٘ ْحَمنِ  َعْيادِ  َعانْ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  ُعَآْياٍل، َعانْ  ال َّْيُث، َثَه َحدَّ  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  الارَّ

ثُ  َم لِاٍ ، ْيانَ  َكْ ابَ  َساِمْ تُ : َق لَ  َكْ ٍب، ْينَ  هللاَِّ  َعْيدَ  أَنَّ  َكْ ٍب، ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ   َ َق َّافَ  ِحاينَ  ُيَحادِّ

اا : َقاا لَ  َ ُيااوَ ، َعاانْ   ِماانَ  َوْ ُماااُ  َيْيااُرالُ  َوُاااوَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  ولِ َرُساا َع َاا  َساا َّْمتُ  َف َمَّ

ُروِر، ااُ  َح َّ  َوْ ُمُا، اْسَ َه رَ  ُسرَّ  إَِذا َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َوَك نَ  السُّ  َقَماٍر، ِقْطَ ا ُ  َكؤَهَّ

 " ِمْهاُ  َذلِ َ  َهْ ِرفُ  َوُكهَّ 

 

ييا ن حسان و ما ل هاور و اا الهياوة هاور و اا سايده  وسايد  يث الهيوي الرريفففي الحد** 

 . ص   هللا ع يا وس مالق ال أ م ين سيده  رسول هللا 

)فك ن ص   هللا ع يا وس م إذا سر يريء اس ه ر و ما الكريم الطيب كؤها قط   قمر يل او 

يد الق ال سيده  رسول هللا الآمر ، ف ل مم يرح   ومغفر   امهن ع يه  ه م  رإي  سيده  وس

 ص   هللا ع يا وس م ي  رب ال  لمين ي  رب(

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

َثَه  - 9ٖ٘٘  َعْيادِ  َعانْ  َمْسُرواٍل، َعنْ  َواِبٍل، أَِيي َعنْ  األَْعَمِش، َعنِ  َحْمَزَة، أَِيي َعنْ  َعْيَداُن، َحدَّ

ُ  َرِضاايَ  َعْمااٍرو ْياانِ  هللاَِّ  ِياايُّ  َيُكاانِ  لَاامْ : " َقاا لَ  َعْهُمَماا ، هللاَّ  َوتَ  َف ِحًراا  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

ًر ،  «أَْقسًَق  أَْحَسَهُكمْ  ِقَي ِرُكمْ  ِمنْ  إِنَّ : »َيآُولُ  َوَك نَ  ُمَ َفحِّ

 

 و ياا هياوي  رياوي ياؤن أقيار وأفضال الها س اام أحساهمم  ففي الحديث الهيوي الراريف** 

 ة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .ق آ ً فصس

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

َثَه  - ٖٓٙ٘ ، أَْقَيَرَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َيْياِر، ْينِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  َم لِ ،  َعانْ  الزُّ

ُ  َرِضيَ  َع ِبَر َ  َم  َعْهَم ، هللاَّ  إِتَّ  أَْماَرْينِ  َياْينَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  ُقيِّرَ  َم : »َق لَتْ  أَهَّ

 َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  اْهاَ َآمَ  َوَما  ِمْهاُا، الهَّ سِ  أَْيَ دَ  َك نَ  إِْثًم  َك نَ  َفإِنْ  إِْثًم ، َيُكنْ  لَمْ  َم  أَْيَسَرُاَم ، أََقذَ 

ِ، ُحْرَم ُ  ُ ْهَ َم َ  أَنْ  إِتَّ  لَِهْفِساِ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ   «ِيَم  هلِلَِّ  َفَيْهَ ِآمَ  هللاَّ

 

 و يا  ريوي ي لحث ع   ال يسير وال ساميل فاي ك فا  أماور  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 ت يق  ر إت أيسر األمور وأسم م  . ص   هللا ع يا وس مالحي ة فك ن 

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

َثَه  - ٖٔٙ٘ َثَه  َحاْرٍب، ْينُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ ، َحادَّ ا د، ُ  َرِضايَ  أََهاسٍ  َعانْ  َث ِياٍت، َعانْ  َحمَّ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ

ِيايِّ  َكافِّ  ِمنْ  أَْلَينَ  ِديَي ً   َوتَ  َحِريًرا َمِسْستُ  َم »  ِريًحا  ْمتُ َرامِ  َوتَ  ، َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِييِّ  َعْرفِ  أَوْ  ِريحِ  ِمنْ  أَْطَيبَ  َقطُّ  َعْرًف  أَوْ  َقطُّ   «َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ
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صا   هللا ع ياا وحسان و ما ل سايده  رساول هللا  يي ن طياب ففي الحديث الهيوي الرريف** 

سايده  رساول هللا  وفي قول سيده  أهس رضي هللا عها وأرض َ وكف َ واهيب  لا يصاحي  وس م

ص   هللا ع يا وس م وكف َ لمس اليد الهيوي  الراريف  الطا ارة ياد سايده  رساول هللا صا   هللا 

، ف ي ه  كها  ال اراب  رسول هللا ص   هللا ع يا وس مع يا وس م و زاَ قيراً عن وصف ً لسيده  

 الذي يسير ع يا سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - ٕٖٙ٘ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ  َعانْ  ُعْ َياَ ، أَِياي ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعانْ  َقَ ا َدَة، َعانْ  ُراْ َيَ ، َعانْ  َيْحَي ، َحدَّ

ُ  َرِضاايَ  الُقااْدِريِّ  َسااِ يدٍ  أَِيااي ِياايُّ  َكاا نَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ  ِماانَ  َحَياا ءً  أََراادَّ » َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

 «ِقْدِرَا  ِفي الَ ْذَراءِ 

 

 و يا  ريوي في سي ال أديي يياين لها  ولألما  المحمديا  أما   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

رساول هللا صا   كيف ك ن ح ل وأحاوال وق اال سايده   رسول هللا ص   هللا ع يا وس مسيده  

 ، وحي إَ ص   هللا ع يا وس م . هللا ع يا وس م

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

َثِهي - ٖٖٙ٘  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َح ِزٍم، أَِيي َعنْ  األَْعَمِش، َعنِ  ُرْ َيُ ، أَْقَيَرَه  الَ ْ ِد، ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ِيايُّ  َع بَ  َم : »َق لَ  َعْهُا، هللاَّ ،َقا َطَ  ًما  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  َوإِتَّ  أََك َااُ  اْراَ َم َُ  إِنِ  طُّ

 «َ َرَكاُ 

 

 و يا هيوي وم  هي عظيما  وق اال كاريم طياب ق اال سايده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

رسول هللا ص   هللا ع يا وس م لم ي ب ط  م قط أن أحاب أكال وإن لام  ار  فصاسة وساسم ً 

 ع ي  ي  ص حب الق ال الكريم الطيب .

 ب ال  لمين أها ص   هللا ع يا وس م سيده  ورسوله  ص   هللا ع يا وس موكف ه  ه م  ي  ر

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

َثِهي - 39ٖ٘ دُ  َحدَّ َثَه  الُمَثهَّ ، ْينُ  ُمَحمَّ ، أَْحَمادَ  أَُياو َحدَّ َيْياِريُّ َثَه  الزُّ  َمْهُصاوٍر، َعانْ  إِْساَراِبيُل، َحادَّ

ِ، َعْيدِ  َعنْ  َعْ َآَمَ ، َعنْ  إِْيَراِايَم، َعنْ  وَهَم  َوأَْهاُ مْ  َيَرَكً ، اآلَي تِ  َهُ دُّ  ُكهَّ : َق لَ  هللاَّ ا  َ ْقِويًفا ، َ ُ ادُّ  ُكهَّ

 «َماا ءٍ  ِماانْ  َفْضاا َ ً  اْط ُُيااوا: »َفَآاا لَ  الَماا ُء، َفَآالَّ  َسااَفٍر، ِفااي َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ  َماعَ 

ُمااورِ  َع َاا  َحاايَّ : »َقاا لَ  ُثاامَّ  ا َِهاا ِء، ِفااي َيااَدَُ  َفؤَْدَقاالَ  َق ِياال،  َماا ء،  ِفياااِ  َهاا ءٍ ِيإِ  َفَ اا ُءوا  الُمَياا َرِ ، الطَّ

 َولََآادْ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  أََصا ِيعِ  َيْينِ  ِمنْ  َيْهُيعُ  الَم ءَ  َرأَْيتُ  َف ََآدْ  «هللاَِّ  ِمنَ  َوالَيَرَك ُ 

َ  مِ  َ ْسِييحَ  َهْسَمعُ   ُكهَّ   ُيْإَكلُ  َوُاوَ  الطَّ

 

رسااول هللا صاا   هللا ع يااا يياا ن فضاال وقاادر ومآاا م ساايده   ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

ففي الحديث الهيوي آي ت وم  زات لسيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ف لما ء يهياع  وس م
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لط ا م يسايح و سامع صاوت  ساييحا . فصاسة من يين األص يع الهيوي  الرريف  الط ارة ، وا

 وسسم ً ع ي  ي  ص حب المآ م والآدر الهيوي ي  سيده  ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - ٖٙٓٙ َثَه  ُموَس ، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ َثِهي: َق لَ  الَولِيُد، َحدَّ َثِهي:  لَ َقا َ ا ِيٍر، اْيانُ  َحدَّ  ْيانُ  ُيْسارُ  َحادَّ

، هللاَِّ  ُعَيْيدِ  َثِهي: َق لَ  الَحْضَرِميُّ ، إِْدِريسَ  أَُيو َحدَّ اُ  الَقْوتَِهيُّ  َكا نَ : َيآُولُ  الَيَم نِ  ْينَ  ُحَذْيَف َ  َسِمعَ  أَهَّ

ارِّ  َعانِ  أَْساؤَلُاُ  تُ َوُكْها الَقْياِر، َعنِ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َيْسؤَلُونَ  الهَّ سُ   أَنْ  َمَق َفا َ  الرَّ

ا  هللاَِّ  َرُسولَ  َي  َفآُْ تُ  ُيْدِرَكِهي، ا  إِهَّ ا ٍ  ِفاي ُكهَّ ، َ  ِا ِيَّ ُ  َفَ  َءَها  َوَرار،  َااَذا َيْ ادَ  َفَمالْ  الَقْياِر، ِيَماَذا هللاَّ

َ ِمنْ  الَقْيرِ  ارِّ  َذلِا َ  َيْ ادَ  َوَاالْ : قُْ اتُ  «َهَ امْ : »َق لَ  َرر،  «َدَقان،  َوِفيااِ  َهَ اْم،: »َقا لَ  َقْياٍرَ ِمانْ  الرَّ

 َذلِا َ  َيْ ادَ  َفَمالْ : قُْ اتُ  «َوُ ْهِكارُ  ِماْهُممْ  َ ْ اِرفُ  َااْدِيي، ِيَغْيارِ  َيْماُدونَ  َقاْوم، : »َقا لَ  َدَقُهاُاَ َوَم : قُْ تُ 

َ ِمنْ  الَقْيرِ  َم، أَْياَوابِ  إِلَا  ُدَعا ة،  َهَ اْم،: »َقا لَ  َرر،  َيا : قُْ اتُ  «ِفيَما  َقاَذفُوَُ  إِلَْيَما  ُممْ أََ ا يَ  َمانْ  َ َماهَّ

ِ، َرُسااولَ   إِنْ  َ ااؤُْمُرِهي َفَماا : قُْ ااتُ  «ِيؤَْلِسااَهِ َه  َوَيَ َك َُّمااونَ  ِ ْ ااَدِ َه ، ِماانْ  ُااامْ : »َفَآاا لَ  لََهاا َ ِصااْفُممْ  هللاَّ

 إَِما م،َ َوتَ  َ َم َعا ،  لَُمامْ  َيُكانْ  لَامْ  َفاإِنْ : قُْ اتُ  َوإَِما َمُمْم، الُمْس ِِمينَ  َ َم َع َ  َ ْ َزمُ : َق لَ  َذلَِ َ أَْدَرَكِهي

 َع َا  َوأَْهاتَ  الَماْوتُ  ُياْدِرَك َ  َح َّ  َرَ َرٍة، ِيؤَْصلِ  َ َ ضَّ  أَنْ  َولَوْ  ُك ََّم ، الِفَرالَ  ِ ْ  َ  َف ْعَ ِزلْ » َق لَ 

 «َذلِ َ 

 

ع   أم ا ادي هيوي في سي ال  ريوي ودع ء أيوي حريص  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ييا ن سايل اله ا َ مما  ص   هللا ع يا وس م ويي ن ع ا  ما  سايكون الها س ع ياا مان  فارال ثام 

ساايسقيا الهاا س ي ااد ساايده  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م ، ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف 

صدال الص دال األمين ص   هللا ع يا وس م يم  أوحي وأهازل ع ياا صا   هللا ع ياا وسا م مان 

مين فهاارى كثيااراً اااذَ األياا م فاارال كثياارة كاال ياادعوا ، وكااؤهمم الفباا  الم صااوم  رب ال اا ل

وي قذون من الدين ا سسمي ذراباع كثيارة وح اِّ ي سام الادين وصادال رساول هللا صا   هللا 

ع يااا وساا م حيااث أساام ام )دعاا ة  مااهم( فؤع ذهاا  هللا عااز و اال ماان اااإتء وأعاا ذ أم هاا  أماا  

 مي اا ً وثي هاا  هللا عااز و اال ع اا  الطريااال والمااهمِّ فااي  الحييااب صاا   هللا ع يااا وساا م مااهمم

المااهمِّ الصااحيح ياا  رب ال اا لمين مااهمِّ السااه  الهيوياا  الرااريف  فصاادال رسااول هللا صاا   هللا 

ع يا وس م واذا م  يحدث اآلن في زمهه  ف  سسم يريء مان ااإتء وصادال صا   هللا ع ياا 

 وس م يم  ق ل .

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

َثَه  - 8ٖٓٙ َثَه  َه ِفٍع، ْينُ  الَحَكمُ  َحدَّ ، َحدَّ ، َعانِ  ُرَ ْيب، ْااِريِّ  أََيا  أَنَّ  َسا ََمَ ، أَُياو أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  الزُّ

ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  اا َع ُ  َ آُااومُ  تَ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ اا حَ  السَّ َّ  

 «َواِحَدة،  َدْعَواُاَم  ِفَبَ  نِ  َيْآَ ِ لَ 

 

 رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا مإع  ز وع م ي لغيب لسيده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

من رب ال  لمين فهرى اذَ األي م واآلن صدال م  أقير وما  ق لاا سايده  رساول هللا صا   هللا 
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الفرال مهمم دعاواام واحادة وع ا  رايا  واحادة  ع يا وس م ، وم  يحدث من اق   ل يين اإتء

ولكاان ق ااويمم وإيماا همم ي  مااا هللا عااز و اال لدر اا  أن الكثياارين يسااقر مااهمم وماان أف اا لمم 

وي مكمون ع   م  يف  وها ويط آون الهك ت والضحك ت ع   أف  لمم ويولون من يسامزأ يمام 

إلاا  هللا عااز و اال والفباا  كيااف لمااإتء أن يف  ااوا ذلاا  مااع اااإتء مااع أن الفباا  اااذَ ياادعوا 

 األقرى  دعوا إل  هللا عز و ل . واه  صدال رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثِهي - ٖٗٔٙ دُ  َحدَّ َثَه  َيرَّ ٍر، ْينُ  ُمَحمَّ ، َحدَّ َثَه  ُغْهَدر،  ءَ الَياَرا َساِمْ تُ  إِْساَح اَل، أَِياي َعانْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ

ُ  َرِضيَ  َع ِزبٍ  ْينَ  ارِ  َوِفاي الَكْماَف، َرُ ل،  َقَرأَ  َعْهُمَم ، هللاَّ اُ ، الادَّ ايَّ  َفاإَِذا َفَسا ََّم، َ ْهِفاُر، َفَ َ  َاتْ  الدَّ

، ِييِّ  َفَذَكَرَُ  َغِرَيْ ُا، َسَح َي ،  أَوْ  َضَي َي ، َما فَ  فُسَُن، اْقَرأْ : »َفَآ لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  لِ هَّ اِكيَه ُ  إِهَّ  السَّ

لَتْ  أَوْ  لِْ آُْرآِن، َهَزلَتْ   «لِْ آُْرآنِ  َ َهزَّ

 

يي ن لفضل وقدر ومك ه  الآرآن الكريم لمان قارأَ وعمال ياا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

فماام م  هيااا و ااذوال حساان و ماا ل ك م  ااا ، فمااو المهاازل ماان فااوال ساايع ساام وات ماان رب و

 ال  لمين .

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

َثَه  - 8ٕٖٙ َثَه  ُهَ ااْيٍم، أَُيااو َحاادَّ ْحَمنِ  َعْياادُ  َحاادَّ َثَه  الَغِساايِل، ْياانِ  َحْهَظ َاا َ  ْياانِ  ُساا َْيَم نَ  ْياانُ  الاارَّ  َحاادَّ

ا سٍ  اْينِ  َعنِ  ِعْكِرَمُ ، ُ  َرِضايَ  َعيَّ َْ : َقا لَ  َعْهُمَما ، هللاَّ  ِفاي َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقاَر

بَ  َقدْ  ِيِمْ َحَف ٍ  ِفيِا، َم تَ  الَِّذي َمَرِضاِ   هللاََّ  َفَحِمادَ  الِمْهَياِر، َع َا  َ  َاسَ  َح َّ  َدْسَم َء، ِيِ َص َي ٍ  َعصَّ

ا سَ  َفاإِنَّ  َيْ اُد، أَمَّ : »َق لَ  ُثمَّ  َع َْيِا، َوأَْثَه  ا  األَْهَصا ُر، َوَيِآالُّ  َيْكُثاُرونَ  الهَّ ا سِ  ِفاي واَيُكوُها َح َّ  الهَّ

َ  ِم، ِفي الِمْ حِ  ِيَمْهِزلَ ِ   ِمانْ  َفْ َيْآَيالْ  آَقاِريَن، ِفيااِ  َوَيْهَفاعُ  َقْوًما  ِفيااِ  َيُضارُّ  َراْيًب  ِماْهُكمْ  َولِيَ  َفَمنْ  الطَّ

ِييُّ  ِياِ  َ  َسَ  َمْ  ِسٍ  آِقرَ  َفَك نَ  «ُمِسيِبِممْ  َعنْ  َوَيَ َ  َوزْ  ُمْحِسِهِممْ   َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

 و يا هيوي أيوي في سي ال  ريوي    يري من هاور إيما هي  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

من رب ال  م ين ع   سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ودعاوة لما  يكاون ع ياا األماراء 

آقار  والرإس ء والآ دة وييا ن كاذل  يمك ها  األهصا ر رضاي هللا عاهمم ، وكا ن ذلا  الم  اس

م  س   س فيا سيده  ص   هللا ع يا وس م وك هات ااي الوصا ي  ي ل سا مح وأحاب أن يط اال 

ع   ذل  الم  اس أو ذلا  الحاديث م  اس المسا مح  أو حاديث المسا مح  ، فصاسة وساسم ً 

 ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

 

ااٍد، ْياانُ  هللاَِّ  َعْياادُ  َثِهيَحاادَّ  - 3ٖٖٙ َثَه  ُمَحمَّ َثَه  ، ُيااوُهسُ  َحاادَّ  ْياانِ  أََهااسِ  َعاانْ  َقَ اا َدَة، َعاانْ  َرااْيَي ُن، َحاادَّ

َثَه : َق ِيَف ُ  لِي وَق لَ    َم لٍِ ، َثَه  ُزَرْياٍع، ْينُ  َيِزيدُ  َحدَّ ، َحادَّ  َم لِا ٍ  ْيانِ  أََهاسِ  َعانْ  َقَ ا َدَة، َعانْ  َساِ يد،
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ُ  َرِضيَ  اُ  َعْهُا، هللاَّ َثُممْ  أَهَّ  آَيا ً  ُياِرَيُممْ  أَنْ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسؤَلُوا َمكَّ َ  أَْالَ  أَنَّ : َحدَّ

 «الَآَمرِ  اْهِرَآ الَ  َفؤََراُامُ »

 

رسااول هللا يياا ن إع اا زي ماان رب ال اا لمين أيااد يااا ساايده   ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

ومر الزم ن و  ء ال  م ء ليثي اوا صاح  حاديث سايده  رساول هللا صا    وس م ص   هللا ع يا

 هللا ع يا وس م فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - ٕٖٗٙ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ  الَحايَّ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َغْرَقاَدَة، ْيانُ  َرِييبُ  َثَه َحدَّ  ُسْفَي ُن، أَْقَيَرَه  هللاَّ

ُثوَن، ِياايَّ  أَنَّ : ُعااْرَوةَ  َعاانْ  ُيَحاادِّ  َراا ًة، ِياااِ  لَاااُ  َيْرااَ ِري ِديَهاا ًرا أَْعَطاا َُ » َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

 َيْيِ اِا، ِفاي ِي ْلَيَرَكا ِ  لَااُ  َفاَدَع  َوَرا ٍة، ِياِديَه رٍ  َوَ ا َءَُ  ِيِديَه ٍر، إِْحَداُاَم  َفَي زَ  َر َ ْيِن، ِياِ  لَاُ  َف ْرَ َرى

َرابَ  اْرَ َرى لَوِ  َوَك نَ   «ِفياِ  لََرِيحَ  ال ُّ

 

صادال وهآا ء وطييا  ق ييا  فاي الم ا مست الم ليا  ياين سايده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ام وأغه ام صاحي  وأصح يا رضي هللا عهمم وأرض ام وكف  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

سيده  الحييب ص   هللا ع يا وس م ، فهارى فاي ساي ال الحاديث الهياوي حسان وصادال وطياب 

الم  م   فسيده  عروة رضي هللا عها أقاذ مان سايده  رساول هللا صا   هللا ع اي وسا م ديها راً 

لير ري ر َ ، ف ر رى لا ر  ين ، فيا ز واحادة ياديه ر ف يآا  م اا ديها ر ورا َ فر اع لسايده  

رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ي لديه ر الذي أقذَ مهاا والرا َ ال اي أراداا  سايده  رساول هللا 

ص   هللا ع يا وس م . فصسة وسسم ً ع ي  وع   صح ي   ي  سيده  يا  رساول هللا صا   هللا 

 ع يا وس م .

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

َثِهي - 3ٖ٘ٙ دُ  َحدَّ َثَه  رَّ ٍر،يَ  ْينُ  ُمَحمَّ  َرِضايَ  َم لِ ٍ  ْينَ  أََهسَ  أَنَّ  َقَ  َدَة، َعنْ  َسِ يٍد، َعنْ  َيْحَي ، َحدَّ

 ُ َثُممْ  َعْهُا، هللاَّ ِييَّ  أَنَّ  َحدَّ  َفَرَ افَ  َوُعْثَم نُ  َوُعَمُر، َيْكٍر، َوأَُيو أُُحًدا، َصِ دَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

َم  أُُحدُ  اْثُيتْ : »َفَآ لَ  ِيِمْم، ، َع َْي َ  َفإِهَّ ، َهِيي  يال،  «َوَرِميَدانِ  َوِصدِّ

 

مان  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا ميظمر ع م غيب سايده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ل  يال )أحاد( اثيات فاإن  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا مرب ال  لمين سيح ها ، فآا ل سايده  

رساول هللا صا   هللا ع ياا ن وحدث م  أقيار ياا سايده  ع ي  هيي وصديال ورميدان ، وقد ك 

، والصااديال ساايده  أيااو يكاار رضااي هللا عهااا  صاا   هللا ع يااا وساا مفساايده  اااو الهيااي  وساا م

وأرض َ ، والرمدان وام  سيده  عمر رضي هللا عها وسيده  عثم ن رضي هللا عها وأرضا َ 

رساول هللا صا   هللا مدا وصادال لم  ك ن لا من قير ع   أم  ا سسم وم  حدث لمم  واس را

 لآولا ع يمم  . ع يا وس م

-------------------------------------- 
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َثَه  - 88ٖٙ َثَه  َحْرٍب، ْينُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ ُ  َرِضايَ  أََهاسٍ  َعنْ  َث ِيٍت، َعنْ  َزْيٍد، ْينُ  َحمَّ دُ  َحدَّ  َعْهاُا، هللاَّ

ِياايَّ  َسااؤَلَ  َرُ ااًس  أَنَّ  اا َعِ ، َعاانِ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ اا َعُ َ َمَ اا : َفَآاا لَ  السَّ  َوَماا َذا: »َقاا لَ  السَّ

َ  أُِحبُّ  أَهِّي إِتَّ  َرْيَء، تَ : َق لَ . «لََم  أَْعَدْدتَ   َماعَ  أَْهاتَ : »َفَآ لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  َوَرُسولَاُ  هللاَّ

ِييِّ  ِيَآْولِ  َفَرَحَه  ِيَرْيٍء، َفِرْحَه   َفمَ : أََهس،  َق لَ . «أَْحَيْيتَ  َمنْ   َماعَ  أَْهاتَ : »َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ِييَّ  أُِحبُّ  َفؤََه : »أََهس،  َق لَ  «أَْحَيْيتَ  َمنْ   أَنْ  َوأَْرُ او َوُعَماَر، َيْكاٍر، َوأََيا  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 «أَْعَم لِِممْ  ِيِمْثلِ  أَْعَملْ  لَمْ  َوإِنْ  إِيَّ ُاْم، ِيُحيِّي َمَ ُممْ  أَُكونَ 

 

حب إيم هي من ق وب طيي  هآي   آي  يح ط يم  أهاوار إيم هيا   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

، ف م ل ال م ل  م  و م ل الك م ت م  هي في سي ال طيب  ميل ، فحاين ساؤل ر ال سايده  

ع  وقا ل لايس م اي رايء ساوى أهاي أحاب هللا عاز رسول هللا ص   هللا ع يا وس م عن السا 

و ل ورسولا ص   هللا ع يا وس م ، فهارى  ما ل رد قاول سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا 

 وساااا م وماااان ي ااااذوال الك ماااا ت يراااا ر يمااااذَ المحياااا  فآاااا ل ساااايده  صاااا   هللا ع يااااا وساااا م

ع ياا وسا م فماو  ف ل مم ارزقه  أن هكون ماع سايده  رساول هللا صا   هللا)أهت مع من أحييت( 

صاا   هللا ع يااا وساا م حيييهاا  وهساام  ق ويهاا  ورييااع دهي هاا  وراافيع أقراهاا  فاا ل مم ارزقهاا  ذلاا  

 الفضل فضل صحي  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 3ٖ٘ٗ َثَه  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ ادِ  َعانْ  َسا ََمَ ، أَِياي ْيانُ  الَ ِزيازِ  َعْيادُ  َحادَّ  أَْقَيَرَها  الُمْهَكاِدِر، ْيانِ  ُمَحمَّ

ُ  َرِضايَ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْيانُ  َ  ِيرُ  ُدَه ، َيْكارٍ  أَُياو: »َيآُاولُ  ُعَمارُ  َكا نَ : َقا لَ  َعْهُمَما ، هللاَّ َدَه  َوأَْعَ االَ  َسايِّ  َسايِّ

 «ِيسًَت  َيْ ِهي

 

سايده  أياو يكار رضاي هللا عهاا وأرضا َ ييا ن قادر ومك ها   ففي الحاديث الهياوي الراريف** 

ومان األدب  رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا موكف َ صحي  ومحي  وأول من ك ن يق ف سيده  

ال مري والذوال األقسقي والمكرم ال ريوي الذي يهيع من ق ب إيم هي  ريا  وهراؤ فاي  اوار 

عمار رضاي هللا عهاا وأضيف إل  ذل  الحاديث قاول سايده   ص   هللا ع يا وس مسيده  الهيي 

حين اس رم دَ وط ب مها ايها أن يس ؤذن سيد ه  وأمه  أم المإمهين رضي هللا عهم  وأرض ا  

وق ل تيها اس ؤذن أم المإمهين وقول لم  عمر ولم يآل لاا أن يآاول ق يفا  أو أميار أو سا ط ن 

سايده  وف ة  ي دأو أي ريء ذو مهصب وق ل تيها قل عمر واس ؤذن ، فحفظ قدر أم المإمهين 

رسول هللا ص   هللا ع يا وس م حفظ  هللا ي  سيدي ي  عمر رضي هللا عه  وأرض   ف ما ل 

 أدب الفاااااااا روال مدرساااااااا   اااااااادرس فااااااااي    م ااااااااا وذكاااااااارَ ل قاااااااارين ففااااااااي قولااااااااا

فما ذا ي اد صايغ  ما ل الك ما ت إت الادع ء رضاي هللا عها  يا   )أيو يكر سيده  وأع ال سيده (

 . رسول هللا ص   هللا ع يا وس م   صحي  سيده  سيدي عمر وأرض   وكف   وأغه

-------------------------------------- 
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َثَه  - ٕٗٓٗ دُ  َحدَّ ِحيِم، َعْيدِ  ْينُ  ُمَحمَّ ا ءُ  أَْقَيَرَها  الارَّ ، ْيانُ  َزَكِريَّ  َعانْ  الُمَيا َرِ ، اْيانُ  أَْقَيَرَها  َعاِدي،

 هللاَِّ  َرُساولُ  َصا َّ : َقا لَ  َعا ِمٍر، ْيانِ  ُعْآَيا َ  َعانْ  الَقْيِر، أَِيي نْ عَ  َحِييٍب، أَِيي ْينِ  َيِزيدَ  َعنْ  َحْيَوَة،

زِ  ِساِهيَن، َثَما ِهي َيْ ادَ  أُُحادٍ  َقْ  َ  َع َ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ   َط َاعَ  ُثامَّ  َواألَْماَواِت، لِأْلَْحَيا ءِ  َكا ْلُمَودِّ

، مْ أَْيِديكُ  َيْينَ  إِهِّي: »َفَآ لَ  الِمْهَيرَ  ، َع َاْيُكمْ  َوأََها  َفاَرط،  أَلَْهُظارُ  َوإِهِّاي الَحاْوُض، َمْوِعاَدُكمُ  َوإِنَّ  َراِميد،

ااي َاااَذا، َمَآاا ِمي ِماانْ  إِلَْياااِ  ااي ُ ْرااِرُكوا، أَنْ  َع َااْيُكمْ  أَْقَراا  لَْسااتُ  َوإِهِّ ْهَي  َع َااْيُكمُ  أَْقَراا  َولَِكهِّ  أَنْ  الاادُّ

 «َ َه َفُسوَا 

 

رساول هللا صا    و يا أيوي وقوف ق يي ق فا ع يه  سيده   لرريفففي الحديث الهيوي ا** 

وك ن قوفا ص   هللا ع يا وس م ع يه  من الدهي  أن ه ه فس أي ه س يال ع يم  .  هللا ع يا وس م

ف ل مم احفظه  من مم ل  الدهي  وارفاع الطماع الاذي يماأل ق ويها  وأيدلاا سايح ه  يهاور ا يما ن 

 سول هللا ص   هللا ع يا وس م ي  رب ال  لمين .ومحي  قير األه م سيده  ر

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

َثَه  - 88ٖٗ دُ  َحدَّ َثَه  َيرَّ ٍر، ْينُ  ُمَحمَّ ، أَِيي اْينُ  َحدَّ  َذْكاَواَن، َعانْ  ُسا َْيَم َن، َعانْ  ُراْ َيَ ، َعانْ  َعاِدي،

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ  أََرالُّ  ُاامْ  الاَيَمِن، أَْاالُ  أََ ا ُكمْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 ا ِِيااِل، أَْصااَح بِ  ِفااي َوالُقااَيسَءُ  َوالَفْقاارُ  َيَم ِهَياا ،، َوالِحْكَماا ُ  َيَماا نٍ  ا ِيَماا نُ  قُ ُوًياا ، َوأَْلااَينُ  أَْفِبااَدةً 

ِكيَه ُ   «مِ الَغهَ  أَْالِ  ِفي َوالَوَق رُ  َوالسَّ

 

يي ن حب سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وسا م ألاال الايمن  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

أرال أفباادة وألااين ق ااوب ،  صاا   هللا ع يااا وساا موزي  ماا ل الك ماا ت الرقيآاا  مااهمم فآولااا 

وا يم ن يم ن والحكم  يم هي  فميب ً لكم ي  أال اليمن وأرض كم وكف كم ذل  سايده  رساول هللا 

   هللا ع يا وس م لكم .ص 

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

َثَه  - 9ٖٓٗ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ َثَه  ُرَ ْيب، َها ِد، أَُياو َحادَّ ، َعانِ  الزِّ ِْ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

ُ  َرِضاايَ  ِياايِّ  َعاانِ  َعْهااُا، هللاَّ  قُ ُوًياا ، أَْضااَ فُ  الااَيَمِن، أَْااالُ  أََ اا ُكمْ : »َقاا لَ  ،َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

 «َيَم ِهَي ،  َوالِحْكَم ُ  َيَم نٍ  الِفْآاُ  أَْفِبَدًة، َوأََرالُّ 

 

ألاال  رسول هللا صا   هللا ع ياا وسا ميي ن قدر وحب سيده   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 اليمن .

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

َثَه  - 3ٓٗٗ َثَه  آَدُم، َحدَّ َثَه  ِذْباٍب، أَِياي اْينُ  َحدَّ ، َساِ يد،  َحادَّ ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  الَمْآُياِريُّ  هللاَّ

ااْيعُ  ِااايَ  الآُااْرآنِ  أُمُّ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا،  َوالآُااْرآنُ  الَمَثاا ِهي السَّ

 «الَ ِظيمُ 
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يي ن فضل وقدر ومك ه  سورة الف  ح  فآد سم ا  رساول هللا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

أم الآاارآن والساايع المثاا هي والآاارآن ال ظاايم . فصااسة وسااسم ً ع ياا  ياا  صاا   هللا ع يااا وساا م 

 سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

ا ٍش، ْيانُ  َع ِيُّ  َثَه َحدَّ  - 3ٔ9ٗ َثَه  َعيَّ ادِ  َعانْ  َحْماَزَة، أَِياي ْيانُ  ُراَ ْيبُ  َحادَّ  َعانْ  الُمْهَكاِدِر، ْيانِ  ُمَحمَّ

ُ  َرِضيَ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  َ  ِيرِ   ِحاينَ  َقا لَ  َمانْ : " َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهُمَم  هللاَّ

َداءَ ال َيْسَمعُ  ْعَوةِ  َاِذَِ  َربَّ  ال َُّممَّ : هِّ اِ ، الادَّ اسَةِ  ال َّ مَّ اًدا آتِ  الَآ ِبَماِ ، َوالصَّ  َوالَفِضاي ََ ، الَوِساي َ َ  ُمَحمَّ

 " الِآَي َم ِ  َيْومَ  َرَف َعِ ي لَاُ  َح َّتْ  َوَعْدَ ُا، الَِّذي َمْحُموًدا َمَآ ًم  َواْيَ ْثاُ 

 

يا هيوي ويي ن فضل دعا ء ما  ي اد اآلذان وااو كما  فاي  و  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

سي ال الحديث الهيوي الرريف ح ت أي و يت لآ ب ا رف ع  سيده  رساول هللا صا   هللا ع ياا 

 وس م . )ف ل مم ارزقه  رف ع  هييه  ص   هللا ع يا وس م( .

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

َثَه  - 339ٗ ِ، ْيدِ عَ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ َه ِد، أَِيي َعنْ  ُسْفَي ُن، َحدَّ ، َعنِ  الزِّ ِْ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  األَْعَر

ُ  َرِضيَ  ُ  َقا لَ : " َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  َعْهُا، هللاَّ  أَْعاَدْدتُ : َوَ َ ا لَ  َ َيا َر َ  هللاَّ

 " َيَررٍ  َقْ بِ  َع َ  َقَطرَ  َوتَ  َسِمَ ْت، أُُذن،  َوتَ  َرأَْت، َعْين،  تَ  َم  الصَّ لِِحيَن، لِِ َي ِدي

 

يي ن فضل أ ر و زاء عي د هللا الص لحين وم  أعاد لمام فاي  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

  ه ت اله يم . )ف ل مم ارزقه  ذل  الفضل واله م  ي  أرحم الراحمين ي  هللا ي  رب ال  لمين( .

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

َثِهي - 393ٗ َثَه  َسِ يٍد، ْينِ  َيْحَي  ْينُ  َسِ يدُ  َحدَّ َثَه  أَِيي، َحدَّ ، َحدَّ  أَِياي اْيانِ  َعانِ  الَحَكِم، َعنِ  ِمْسَ ر،

ُ  َرِضيَ  ُعْ َرةَ  ْينِ  َكْ بِ  َعنْ  لَْي َ ، ِ، َرُسولَ  َي : ِقيلَ  َعْهُا، هللاَّ ا  هللاَّ اسَمُ ال أَمَّ  َعَرْفَها َُ، َفَآادْ  َع َْيا َ  سَّ

سَةُ  َفَكْيفَ  ٍد، َع َ  َصلِّ  ال َُّممَّ : قُولُوا: " َق لَ  َع َْيَ َ الصَّ ٍد، آلِ  َوَع َ  ُمَحمَّ  َع َا  َص َّْيتَ  َكَم  ُمَحمَّ

، َحِميد،  إِهَّ َ  إِْيَراِايَم، آلِ  اٍد، َع َا  َي ِر ْ  ال َُّممَّ  َمِ يد، اٍد، آلِ  َوَع َا  ُمَحمَّ  آلِ  َع َا  َي َرْكاتَ  َكَما  ُمَحمَّ

 " َمِ يد،  َحِميد،  إِهَّ َ  إِْيَراِايَم،

 

يي ن كيفي  الصسة والسسم ع ا  سايده  رساول هللا صا   هللا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

وع   آل ييات الهياوة  ص   هللا ع يا وس مع يا وس م . )ف ل مم ص ي وس م ع   سيدي محمد 

ي  سيده  محمد ص   هللا ع يا وس م وع   كل من  ياع وعارف وآمان يسايده   مي  ً وع   ذر

محمد ص   هللا ع يا وس م . ي دد ض ف ق اف الساموات واألرض مان أول ياوم ل ق اال إلا  

 يوم الي ث ي  رب ال  لمين ي  هللا( .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 8ٕٔٗ َثِهي: َقا لَ  ُعَفْياٍر، ْينُ  َسِ يدُ  َحدَّ َثِهي: َقا لَ  ال َّْياُث، َحادَّ ْحَمنِ  َعْيادُ  َحادَّ  ْيانِ  َق لِادِ  ْيانُ  الارَّ

 هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  ُاَرْيااَرَة، أََيا  أَنَّ  َسا ََمَ ، أَِياي َعاانْ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  ُمَسا ِفٍر،

ُ  َيْآااِيضُ "  َيآُااولُ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  ااَمَواتِ  َوَيْطااِوي َض،األَرْ  هللاَّ  أَْياانَ  الَم ِااُ ، أََهاا : َيآُااولُ  ُثاامَّ  ِيَيِميِهااِا، السَّ

 " األَْرِض  ُم ُو ُ 

 

يي ن قدرة هللا عز و ل في م كا سيح ها فسيح ها  ل  سلاا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

إليا   الم   فيآول سيح ها : أين م او  األرض َ فسايح ه  يا  م لا  الم ا  الم ا  لا  واألمار

 وك ه  ل  وإلي  ي  رب ال  لمين .

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

َثَه  - 8ٖ8ٗ َثَه  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  ِااسٍَل، أَِيي ْينِ  ِاسَلِ  َعنْ  َس ََمَ ، أَِيي ْينُ  الَ ِزيزِ  َعْيدُ  َحدَّ

ُ  َرِضايَ  الَ ا ِص  ْيانِ  َعْماِرو ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعانْ  َيَسا ٍر، ْينِ  َعَط ءِ  َعنْ   اآلَيا َ  َااِذَِ  أَنَّ : " َعْهُمَما  هللاَّ

َم  َي : }الآُْرآنِ  ِفي الَِّ ي ِييُّ  أَيُّ ًرا َر ِاًدا أَْرَسْ َه  َ  إِهَّ  الهَّ  ِفاي َقا لَ  ،[٘ٗ: األحازاب{ ]َوَهاِذيًرا َوُمَيرِّ

ااْوَراةِ  َماا  َياا : ال َّ ِياايُّ  أَيُّ اا  الهَّ ااًرا َراا ِاًدا َه  َ أَْرَساا ْ  إِهَّ اايَن، َوِحااْرًزا َوُمَيرِّ يِّ  َوَرُسااولِي، َعْيااِدي أَْهااتَ  لِأْلُمِّ

ْيُ  َ  َل، َسمَّ َب َ  َياْدَفعُ  َوتَ  ِي ألَْساَوااِل، َساقَّ بٍ  َوتَ  َغ ِيٍظ، َوتَ  ِيَفظ،  لَْيسَ  الُمَ َوكِّ ايِّ َبِ ، السَّ ايِّ  َولَِكانْ  ِي لسَّ

ُ  اُ َيْآِيضَ  َولَنْ  َوَيْصَفُح، َيْ فُو ُ  إِتَّ  إِلَاَ  تَ : َيآُولُوا ِيؤَنْ  الَ ْوَ  َء، الِم َّ َ  ِياِ  ُيِآيمَ  َح َّ  هللاَّ  ِيَما  َفَيْفاَ حَ  هللاَّ

 " ُغْ ًف  َوقُ ُوًي  ُصّمً ، َوآَذاًه  ُعْمًي ، أَْعُيًه 

 

يي ن وصف سيده  رسول هللا صا   هللا ع ياا وسا م وصاف  ا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

ك رم أقسقا في الآارآن ، كما  فاي الآارآن يو اد مثال ذلا  فاي ال اوراة مان وصاف مكا رم وم

أقسال سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م . فصاسة وساسم ً ع يا  يا  سايدي يا  رساول هللا 

 ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 8٘ٔٗ  َعانْ  َحا ِزٍم، أَِياي ْيانِ  َقْيسِ  َعنْ  إِْسَم ِعيَل، َعنْ  َ ِريٍر، َعنْ  اِايَم،إِْيرَ  ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ

ِ، َعْيدِ  ْينِ  َ ِريرِ  ِييِّ  َمعَ  لَْي َ ً  ُ  ُوًس  ُكهَّ : َق لَ  هللاَّ  لَْي َا َ  الَآَمارِ  إِلَا  َفَهَظارَ  َوَسا ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ُكمْ  َسَ َرْونَ  ُكمْ إِهَّ : »َفَآ لَ  َعْرَرَة، أَْرَيعَ   اْساَ َطْ ُ مْ  َفاإِنِ  ُرْإَيِ اِا، ِفاي ُ َض ُمونَ  تَ  َاَذا َ َرْونَ  َكَم  َريَّ

اْمسِ  ُط ُاوزِ  َقْيلَ  َصسَةٍ  َع َ  ُ ْغ َُيوا تَ  أَنْ   ِيَحْمادِ  َوَسايِّحْ : }َقاَرأَ  ُثامَّ  ،«َفا ْفَ  ُوا ُغُروِيَما ، َوَقْيالَ  الرَّ

 [9ٖ: ال{ ]الُغُروبِ  َوَقْيلَ  سِ الرَّمْ  ُط ُوزِ  َقْيلَ  َريِّ َ 

 

ييا ن  وكياد رإيا  هللا عاز و ال فسايروها الق اال مثال رإيا   ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 الآمر لي   اك م لا . )ف ل مم سيح ه  ي غه  ذل  الفضل ي  رب ال  لمين( .

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

َثَه  - 9ٖ3ٗ َثَه  آَدُم، َحدَّ َثَه  ُرْ َيُ ، َحدَّ ثُ  أَْوَف ، ْينَ  ُزَراَرةَ  َسِمْ تُ : َق لَ  َقَ  َدةُ، َحدَّ  َساْ دِ  َعانْ  ُيَحدِّ

ِيايِّ  َعنِ  َع ِبَرَ ، َعنْ  ِاَر ٍم، ْينِ   َوُااوَ  الآُاْرآَن، َيْآاَرأُ  الَّاِذي َمَثالُ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ
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ااَفَرةِ  َمااعَ  لَاااُ  َحاا ِفظ،   َف َاااُ  َرااِديد،  َع َْياااِ  َوُاااوَ  َيَ َ  َاااُدَُ، َوُاااوَ  َيْآااَرأُ، الَّااِذي َوَمَثاالُ  الَيااَرَرِة، َرامِ الِكاا السَّ

 «أَْ َرانِ 

 

يي ن فضل قراءة الآرآن الكريم وحفظا ، فمان قارأَ وحفظاا  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

يآارأَ ي ه ظا م ومآادار  فمو مع السف  الكرام اليررة )وام المسبك ( والذي يآارأَ وي   اادَ أي

ث يت كل يوم ويم ه  آقر أي أقذ ع   هفسا عمداً وميث ق ً قراء ا كل يوم يآدر م اين ، وااو 

را ال ف اا أ اران فا أل ر اها  أ ار الآا رئ واأل ار اآلقار أ ار المحا ول الاذي ع يا رديد أو 

 يح ول قراء ا واو ع   ص ب في قراء ا فك ن لا أ ران .

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

َثَه  - 9ٙ٘ٗ ، َيِزيدَ  ْينُ  َق لِدُ  َحدَّ َثَه  الَك ِا ِيُّ  َعانْ  ُعَيْياَدَة، أَِيي َعنْ  إِْسَح اَل، أَِيي َعنْ  إِْسَراِبيُل، َحدَّ

ُ  َرِضاايَ  َع ِبَراا َ  اا : }َ َ اا لَ  َقْولِاااِ  َعاانْ  َسااؤَْلُ َم : َقاا لَ  َعْهَماا ، هللاَّ [ ٔ: الكااوثر{ ]الَكااْوَثرَ  أَْعَطْيَهاا  َ  إِهَّ

ُكمْ  أُْعِطَياُ  َهَمر، : »َق لَتْ  ، ُدر   َع َْياِ  َر ِطَب َُ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  َهِييُّ ف،  «الهُُّ ومِ  َكَ َددِ  آِهَيُ اُ  ُمَ وَّ

 

يياا ن قاادر وه اام وصااف ت هماار الكااوثر كماا  وصااف ا أمهاا  أم  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

وأرضا ا  فوصاف ا رضاي هللا عهما  ياؤن را طب َ ع ياا در م اوف المإمهين رضي هللا عهما  

 ك دد اله وم.)ف ل مم أمهن ع يه  يفض   ورحم   من     اله م ي  رب ال  لمين ي  هللا(.وآهي ا 

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

َثَه  - ٘ٔٓ٘ َثَه  َحْفااٍص، ْياانُ  ُعَماارُ  َحاادَّ َثَه  أَِيااي، َحاادَّ َثَه  ُش،األَْعَماا َحاادَّ ااحَّ  ُ  إِْيااَراِايُم، َحاادَّ  َوالضَّ

، ُ  َرِضاايَ  الُقااْدِريِّ  َسااِ يدٍ  أَِيااي َعاانْ  الَمْرااِرِقيُّ ِياايُّ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

َها : َوَقا لُوا َع َاْيِممْ  َذلِ َ  الَّ َفرَ  «لَْي ٍَ َ ِفي الآُْرآنِ  ُث ُثَ  َيْآَرأَ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أََيْ ِ زُ : »أِلَْصَح ِياِ   ُيِطياالُ  أَيُّ

َِ َرُسولَ  َي  َذلِ َ  ُ : »َفَآ لَ  هللاَّ َمدُ  الَواِحدُ  هللاَّ  «الآُْرآنِ  ُث ُثُ  الصَّ

 

اوَ  ق الْ يي ن فضل وأ ار مان قارأ " ففي الحديث الهيوي الرريف**     ه 
ْ   ّللاَّ   ( 1) أََحا

ْ   ّللاَّ اَم  الصَّ

ْْ  لَ ْ ( 2) لِ ْْ ٌ   َولَ ْ  ٌَ ك نْ  َولَ ْ ( 3) ولَ ا لَه   ٌَ ف وا ْ   ك   " ا قسص(4) أََح

 فإن قراء م  كل لي     دل قراءة ث ث الآرآن .

 )ف ل مم سيح ه  أه م ع يه  يفض   ورحم   ومغفر   يآراءة سورة ا قسص كل لي  

 ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

 

 

ثَ  - ٙٔٓ٘ ، أَْقَيَرَها  ُيوُساَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َه َحدَّ  َع ِبَرا َ  َعانْ  ُعاْرَوَة، َعانْ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  َم لِا ،

ُ  َرِضاايَ   َهْفِساااِ  َع َاا  َيْآااَرأُ  اْرااَ َك  إَِذا َكاا نَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ : »َعْهَماا  هللاَّ

َذاتِ   «َيَرَكِ َم  َرَ  ءَ  ِيَيِدَِ  َوأَْمَسحُ  َع َْياِ  أَْقَرأُ  ُكْهتُ  َوَ ُ اُ  اْرَ دَّ  َف َمَّ  ،َوَيْهفُثُ  ِي ْلُمَ وِّ
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رحم ت ورف ء لم  فاي صادور الها س أ م اين يركا  الآارآن  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

الكريم المهزل من رب ال  لمين ، فك ن سايده  صا   هللا ع ياا وسا م إذا ارا ك  مان رايء ما  

أ ع   هفسا الرريف  الط ارة آي ت سور الم وذات وكا ن يهفاث أي يآرأاا  ه فقا َ فاي كفياا قر

الرريف ين ثم يمسح يم  قدر م  اس ط ز من ال سد الهيوي الراريف الطا ار . فصاسة وساسم ً 

 ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثِهي: ال َّْيثُ  َق لَ وَ  - 8ٔٓ٘ ادِ  َعانْ  الَما ِد، ْينُ  َيِزيدُ  َحدَّ  ُحَضاْيٍر، ْيانِ  أَُساْيدِ  َعانْ  إِْياَراِايَم، ْيانِ  ُمَحمَّ

 َفَساَكتَ  الَفاَرسُ  َ  لَاتِ  إِذْ  ِعْهاَدَُ، َمْرُيوَطا ،  َوَفَرُسااُ  الَيَآاَرِة، ُساوَرةَ  ال َّْيالِ  ِمانَ  َيْآَرأُ  ُاوَ  َيْيَهَم : َق لَ 

 َوَكا نَ  َف ْهَصاَرَف، الَفَرسُ  َفَ  لَتِ  َقَرأَ  ُثمَّ  الَفَرُس، َوَسَكَ تِ  َفَسَكتَ  الَفَرُس، َفَ  لَتِ  َفَآَرأَ  َفَسَكَ ْت،

َُ  َف َمَّ  ُ ِصيَياُ  أَنْ  َفؤَْرَفالَ  ِمْهَم ، َقِريًي  َيْحَي  اْيُهاُ  اَم ِء، إِلَا  َرْأَسااُ  َرَفاعَ  اْ َ ارَّ ا  السَّ  َيَراَاا ، َما  َح َّ

ثَ  أَْصَيحَ  َف َمَّ  ِييَّ  َحدَّ  ُحَضاْيٍر، اْيانَ  َيا  اْقاَرأْ  ُحَضاْيٍر، اْيانَ  َيا  اْقَرأْ : َفَآ لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 إِلَْياِا، َف ْهَصاَرْفتُ  َرْأِساي َفَرَفْ اتُ  َقِريًيا ، ِمْهَما  َوَكا نَ  َيْحَيا ، َ َطؤَ  أَنْ  هللاَِّ  َرُسولَ  َي  َفؤَْرَفْآتُ : َق لَ 

اَم ِء، إِلَا  َرْأِسي َرَفْ تُ فَ  ا  َفَقَرَ اتْ  الَمَصا ِييِح، أَْمَثا لُ  ِفيَما  الظُّ َّا ِ  ِمْثالُ  َفاإَِذا السَّ  أََراَاا ، تَ  َح َّ

 أَلَْصاَيَحتْ  َقاَرْأتَ  َولَاوْ  لَِصاْوِ َ ، َدَهاتْ  الَمسَِبَكا ُ  ِ ْ  َ : »َق لَ  تَ،: َق لَ  ،«َذاَ َ َم  َوَ ْدِري: »َق لَ 

 «ِمْهُممْ  َ َ َواَرى تَ  إِلَْيَم ، هَّ سُ ال َيْهُظرُ 

 

يي ن فضال ويركا  ساورة اليآارة وأن المسبكا  ك هات    ماع  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 لسم ز  سو م  .

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

َثَه  - ٕٕٓ٘ دُ  َحدَّ َثَه  ُيوُسَف، ْينُ  ُمَحمَّ َثَه حَ  ِمْغَوٍل، ْينُ  َم لِ ُ  َحدَّ  ْيانَ  هللاَِّ  َعْيدَ  َسؤَْلتُ : َق لَ  َطْ َحُ ، دَّ

ِياايُّ  آْوَصاا : أَْوَفاا  أَِيااي اا سِ  َع َاا  ُكِ اابَ  َكْياافَ : َفآُْ ااتُ  تَ،: َفَآاا لَ  َوَساا ََّمَ َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  الهَّ

 «هللاَِّ  ِيِكَ  بِ  أَْوَص : »َق لَ  ُيوِصَ َولَمْ  ِيَم  أُِمُروا الَوِصيَّ ُ 

 

رسااول هللا صاا   هللا ع يااا يياا ن ماا  كاا ن أوصاا  يااا ساايده   ي الحااديث الهيااوي الرااريفففاا** 

 وقد أوص  يك  ب هللا عز و ل . وس م

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

َثَه  - ٖٕٓ٘ َثِهي: َق لَ  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  ُعَآْيٍل، َعنْ  ال َّْيُث، َحدَّ

ْحَمِن، َعْيدِ  ْينُ  َس ََم َ  أَُيو ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  الرَّ ااُ  َعْهاُا، هللاَّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َيآُاولُ  َكا نَ  أَهَّ

ُ  َيؤَْذنِ  لَمْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ِييِّ  أَِذنَ  َم  لَِرْيءٍ  هللاَّ  «آنِ ِي لآُرْ  َيَ َغهَّ  أَنْ  لِ هَّ

 

يي ن  م ل من  غه  ي لآرآن الكريم وأن ذل  من هللا سايح ها  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 و   ل  .
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-------------------------------------- 

َثَه  - ٕٙٓ٘ َثَه  إِْيَراِايَم، ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ ، َحدَّ َثَه  َرْو ،  َعانْ  اَن،َذْكاوَ  َسِمْ تُ  ُس َْيَم َن، َعنْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ

ُ  َع ََّمااُ  َرُ ال، : اْثَهَ ْينِ  ِفي إِتَّ  َحَسدَ  تَ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : ُاَرْيَرةَ  أَِيي  هللاَّ

َم ِر، َوآَه ءَ  ال َّْيِل، آَه ءَ  َيْ  ُوَُ  َفُموَ  الآُْرآَن،  أُوِ ايَ  َما  ِمْثالَ  أُوِ ياتُ  ِهايلَْي َ : َفَآا لَ  لَُا، َ  ر،  َفَسِمَ اُ  الهَّ

، ُ  آَ اا َُ  َوَرُ اال،  َيْ َمااُل، َماا  ِمْثاالَ  َفَ ِمْ ااتُ  فُااسَن، ، ِفااي ُيْم ُِكاااُ  َفُمااوَ  َماا ًت  هللاَّ  لَْيَ ِهااي: َرُ اال،  َفَآاا لَ  الَحااالِّ

، أُوِ يَ  َم  ِمْثلَ  أُوِ يتُ   " َيْ َملُ  َم  ِمْثلَ  َفَ ِمْ تُ  فُسَن،

 

يي ن فضل  سوة الآرآن الكاريم وييا ن فضال مان أا ا  م لاا  ريفففي الحديث الهيوي الر** 

في الحال وأا   يم ه  أقرْ وأهفال ل فآراء الض ف ء والمس كين . وأهاا ت حساد إت فاي ذلا  

األمرين )ف ل مم سيح ه  ارزقه   سوة الآرآن الكريم ع   الو ا الذي يرضي  يا عها  يا  رب 

 . ال  لمين ي  رب(

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

َثَه  - 3ٕٓ٘ ُْ  َحدَّ َثَه  ِمْهَم ٍل، ْينُ  َح َّ   ْيانَ  َسْ دَ  َسِمْ تُ  َمْرَثٍد، ْينُ  َعْ َآَم ُ  أَْقَيَرِهي: َق لَ  ُرْ َيُ ، َحدَّ

ْحَمنِ  َعْيدِ  أَِيي َعنْ  ُعَيْيَدَة، ، الرَّ ُ  َرِضايَ  ُعْثَم نَ  َعنْ  السُّ َِميِّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  ِيايِّ الهَّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ

 «َوَع ََّماُ  الآُْرآنَ  َ َ  َّمَ  َمنْ  َقْيُرُكمْ : »َق لَ  َوَس َّمَ 

َثَه  - 8ٕٓ٘ َثَه  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ ْحَمنِ  َعْيادِ  أَِياي َعانْ  َمْرَثٍد، ْينِ  َعْ َآَم َ  َعنْ  ُسْفَي ُن، َحدَّ ، الارَّ ا َِميِّ  السُّ

ِيايُّ  َقا لَ : َقا لَ  َعفَّا َن، ْيانِ  ُعْثَما نَ  َعنْ   الآُاْرآنَ  َ َ  َّامَ  َمانْ  أَْفَضا َُكمْ  إِنَّ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 «َوَع ََّماُ 

 

يي ن فضل أال الآرآن فمم أصح ب القيار والفضال ال كاريم  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 ع يه  يقيره  ام من    موا الآرآن الكريم وع موَ .

 ه  يرحم   ويمغفر   ارزقها  ع ام وع اوم وحفاظ و   ايم الآارآن الكاريم يا  رب )ف ل مم سيح

 ال  لمين ي  رب( .

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

َثَه  - ٖٔٓ٘ ، أَْقَيَرَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ُ  َرِضايَ  ُعَمارَ  اْينِ  َعنِ  َه ِفٍع، َعنْ  َم لِ ، : َعْهُمَما  هللاَّ

َماا : »َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ   ا ِِياالِ  َصاا ِحبِ  َكَمَثاالِ  الآُااْرآِن، َصاا ِحبِ  َمَثاالُ  إِهَّ

 «َذَاَيتْ  أَْط ََآَم  َوإِنْ  أَْمَسَكَم ، َع َْيَم  َع َادَ  إِنْ  الُمَ آَّ َِ ،

 

  حفظ الآرآن الكاريم ، فمان  و يا  ريوي يكيفي  الحف ظ ع  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

  ركا  ركا أي من  ر  الآرآن ي د حفظا  ركا الآرآن ل دم المح فظ  واتس مرار في حفظا

-------------------------------------- 
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َثَه  - ٕٖٓ٘ دُ  َحدَّ َثَه  َعْرَعَرَة، ْينُ  ُمَحمَّ ِ، دِ َعْيا َعانْ  َواِباٍل، أَِياي َعانْ  َمْهُصاوٍر، َعانْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ  هللاَّ

ِييُّ  َق لَ : َق لَ   َيالْ  َوَكْياَت، َكْياتَ  آَيا َ  َهِسايتُ  َيآُاولَ  أَنْ  أِلََحاِدِامْ  َم  ِيْبسَ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

يَ  اُ  الآُْرآَن، َواْسَ ْذِكُروا ُهسِّ ًي  أََردُّ  َفإِهَّ َ  لِ  ُصُدورِ  ِمنْ  َ َفصِّ َ مِ  ِمنَ  الرِّ  «الهَّ

 

 يياااا ن و ؤكيااااد ع اااا  أامياااا  حفااااظ ومرا  اااا  وقااااراءة الحااااديث الهيااااوي الرااااريفففااااي ** 

 الآرآن الكريم .

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

َثَه  - ٓٗٓ٘ َثَه  َحْفااٍص، ْياانُ  ُعَماارُ  َحاادَّ َثَه  أَِيااي، َحاادَّ َثِهي: َقاا لَ  األَْعَمااُش، َحاادَّ  َعاانْ  إِْيااَراِايُم، َحاادَّ

ْحَمنِ ال َوَعْيدِ  َعْ َآَمَ ، ، َمْسُ ودٍ  أَِيي َعنْ  َيِزيَد، ْينِ  رَّ ِيايُّ  َقا لَ : َقا لَ  األَْهَصا ِريِّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 «َكَفَ  َُ  لَْي َ ٍ  ِفي ِيِمَم  َقَرأَ  َمنْ  الَيَآَرةِ  ُسوَرةِ  آِقرِ  ِمنْ  اآلَيَ  نِ : »َوَس َّمَ 

 

رة اليآرة وآقر آي  ن مان ساورة يي ن فضل وقدر ومك ه  سو ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 اليآرة فمن يآرأام  فآد كف  َ أي أغه  َ عم  سواام  .

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

َثَه  - ٗٗٓ٘ َثَه  َسِ يٍد، ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َحدَّ ، َحدَّ  ُ َيْياٍر، ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  َع ِبَرَ ، أَِيي ْينِ  ُموَس  َعنْ  َ ِرير،

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  اْينِ  َعنِ   ،[ٙٔ: الآي ما { ]ِيااِ  لَِ ْ َ الَ  لَِسا َه َ  ِيااِ  ُ َحارِّ ْ  تَ : }َقْولِااِ  ِفاي َعْهُمَم ، هللاَّ

ا  َوَكا نَ  ِيا لَوْحيِ، ِ ْيِريالُ  َهاَزلَ  إَِذا َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َك نَ : " َق لَ   ِيااِ  ُيَحارِّ ُ  ِممَّ

ُ  َفؤَْهَزلَ  ِمْهُا، ُيْ َرفُ  َوَك نَ  َع َْيِا، َفَيْرَ دُّ  ْيِا،َوَرَف َ  لَِس َهاُ  { الِآَي َما ِ  ِيَيْومِ  أُْقِسمُ  تَ : }ِفي الَِّ ي اآلَي َ  هللاَّ

 أَنْ  َع َْيَهاا  َفاإِنَّ [ 3ٔ: الآي ماا { ]َ ْمَ ااُ  َع َْيَها  إِنَّ  ِيااِا، لَِ ْ َ الَ  لَِسا َه َ  ِياااِ  ُ َحارِّ ْ  تَ } ،[ٔ: الآي ما ]

ِيعْ  َقَرْأَه َُ  َفإَِذا َوقُْرآَهاُ } َصْدِر َ  ِفي ْ َمَ اُ هَ   إِنَّ  ُثامَّ } َف ْساَ ِمعْ  أَْهَزْلَها َُ  َفإَِذا[ 3ٔ: الآي م { ]قُْرآَهاُ  َف  َّ

َهااُ  أَنْ  َع َْيَه  إِنَّ : »َق لَ [ " 9ٔ: الآي م { ]َيَي َهاُ  َع َْيَه   ِ ْيِريالُ   َُ أََ ا إَِذا َوَكا نَ : »َقا لَ  ،«ِي َِسا ِه َ  ُهَييِّ

ُ  َوَعَدَُ  َكَم  َقَرأََُ  َذَابَ  َفإَِذا أَْطَراَل،  «هللاَّ

 

 و يا ري هي لآ ب  آي هآي هوراهي يكسوَ كس ء إيما هي ااو  ففي الحديث الهيوي الرريف** 

 .ق ب الحييب ص   هللا ع يا وس م الهيي 

 ع ياا وسا م دون ف هلل عز و ل يسر حفظ و اسوة الآارآن الكاريم لسايده  رساول هللا صا   هللا

 عه ء أو مرآ  في الحفظ وذل  في قولا سيح ها :

كْ  َل " َن  إِنَّ ( 16) بِهِ  لَِتْعَجلَ  لَِس َنكَ  بِهِ  ت َح ِّ ٌْ ا( 17) َوق ْ آََناه   َجْمَعه   َعلَ َْ بِعْ  َقَ ْأَنا     َفاِِ  ق ْ آََناه   َفا تَّ

َن  إِنَّ  ث  َّ ( 11) ٌْ ٌَ َنه   َعلَ  الآي م  "(19) َب

 ز و ل سيح ها  كفل لسيده  رسوله  الكريم ص   هللا ع يا وس م يحفظ الآرآن الكريم . ف هلل ع

 )ف ل مم أمهن ع يه  يفض   ورحم   ي  رب ال  لمين يذل  الفضل ي  هللا(

 )والحمد هلل رب ال  لمين ع   كل ه م  وعط ي   ي  هللا ي  عظيم(

-------------------------------------- 
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َثَه حَ  - 9ٗٓ٘ َثَه  ِغَيا ٍث، ْينِ  َحْفِص  ْينُ  ُعَمرُ  دَّ َثِهي: َقا لَ  األَْعَماِش، َعانِ  أَِياي، َحادَّ  إِْياَراِايُم، َحادَّ

ُ  َرِضيَ  هللاَِّ  َعْيدِ  َعنْ  َعِييَدَة، َعنْ  ِييُّ  لِي َق لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ  َع َايَّ  اْقاَرأْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 «َغْيِري ِمنْ  أَْسَمَ اُ  أَنْ  أُِحبُّ  إِهِّي: »َق لَ  أُْهِزَل، َوَع َْي َ  َع َْيَ ، آْقَرأُ : قُْ تُ  ،«الآُْرآنَ 

 

يياا ن فضاال وقااراءة الآاارآن الكااريم ، فكاا ن صاا   هللا ع يااا  ففااي الحااديث الهيااوي الرااريف** 

 وس م يحب أن يآرأ ع يا الآرآن ويسم ا من غيرَ .

   رسول هللا ص   هللا ع يا وس مفصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي

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

َثَه  - 9ٕٗ٘ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ ِل، ْينُ  ِيْررُ  َحدَّ َثَه  الُمَفضَّ دِ  َعنْ  َعْ َآَمَ ، ْينُ  َس ََم ُ  َحدَّ  ِسايِريَن، ْينِ  ُمَحمَّ

  ُيَواِفآَُما تَ  َسا َع ،، الُ ُمَ ا ِ  ِفاي: »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الَآ ِسامِ  أَُياو َق لَ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ 

َ  َفَسااؤَلَ  ُيَصاا ِّي، َقاا ِبم،  ُمْساا ِم،  َعْيااد،  َِ، َوَقاا لَ  «أَْعَطاا َُ  إِتَّ  َقْيااًرا هللاَّ  َيْطاانِ  َع َاا  أُْهُم ََ اااُ  َوَوَضااعَ  ِيَيااِد

ُدَا : قُْ َه  َوالِقْهِصِر، الُوْسَط   ُيَزاِّ

 

كن فيم  فضل يوم ال م   وم  فيا س ع  ت يوافآم  أي ي ن يي الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 . فض م  لس ع م    يا فك نأت إس ل هللا عز و ل يحد أ

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

َثَه  - ٖٗٓ٘  َساْمٍل، َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  َحا ِزٍم، أَِياي ْيانُ  الَ ِزيازِ  َعْيادُ  أَْقَيَرَها  ُزَراَرَة، ْينُ  َعْمُرو َحدَّ

ا ِ  ِفاي الَيِ ايمِ  َوَك ِفالُ  َوأََها : »َوَسا َّمَ  ْيااِ َع َ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ : َق لَ  ايَّ َي ِ  َوأََرا رَ  «َاَكاَذا الَ هَّ  ِي لسَّ

َْ  َوالُوْسَط ،  َرْيًب  َيْيَهُمَم  َوَفرَّ

 

أديااي  ريااوي وذلاا  لحااث يااوي فااي سااي ال أهيااوي  ا و ياا الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

يا َ وااو أي لي يم واو الاذي فآاد ع ب  اا أي مراع ة ورع ي  واتا م م   سسمي ع الم  مع ا 

هللا ع يا وس م لمان كفال وقا م   زال صغير لم يي غ سن الررد ووعد سيده  رسول هللا ص  م 

را ر أهللا عز و ل مع سيده  رسول هللا في ال ها  ويإذن ها سيكون ؤالي يم ي  ع ي ربون رع ي

  لماان كفاال وقاا م ع اا. فمهيباا ً  مماا  ثم  ن يكوهااؤوالوسااطي كاا  السااي ي ةصاا ي ا الطاا ارؤساايده  ي

 . ح    طفل ي يم

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

َثَه  - ٕٖ٘٘ َثِهي: َق لَ  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ، َحدَّ َه ِد، أَِيي َعنْ  َم لِ ، ، َعانِ  الزِّ ِْ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

ُ  َرِضاايَ  ُ  َقاا لَ : " َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ   َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ : َعْهاااُ  هللاَّ  أُْهِفااالْ  آَدمَ  اْياانَ  َياا  أَْهِفااالْ : هللاَّ

 " َع َْي َ 

 

 عاز و ال هللهفاال فاي ساييل هللا عاز و ال وأيي ن فضل مان  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 . هف ال هلل عز و ل القير الكثيرن هللا عز و ل ي وضا عن ذل  ا إف
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-------------------------------------- 

َثَه  - ٖٖ٘٘ َثَه  َقَزَعاَ ، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ ، َحادَّ  أَِياي َعانْ  الَغْياِث، أَِياي َعانْ  َزْياٍد، ْيانِ  َثاْورِ  َعانْ  َم لِا ،

ِييُّ  َق لَ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، ا ِعي: »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ   ْلُمَ  ِاادِ كَ  َوالِمْساِكيِن، األَْرَم َا ِ  َع َا  السَّ

ِ، َسِييلِ  ِفي َم رَ  الصَّ ِبمِ  ال َّْيلَ  الَآ ِبمِ  أَوِ  هللاَّ  «الهَّ

 

رم ا  رع يا  األ  ي الآا بم ع اأييا ن فضال و ازاء السا عي  الراريف الهيوي الحديث ففي** 

و الآا بم ال يال والصاا بم أ اارَ و ازاإَ ك لم  اادون فااي ساييل هللا عاز و اال أن إوالمساكين فا

 . ي لهم ر

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

َثَه  - 3ٖٖ٘ دُ  َحدَّ  ُموَسا  أَِياي َعانْ  َواِبٍل، أَِيي َعنْ  َمْهُصوٍر، َعنْ  ُسْفَي ُن، أَْقَيَرَه  َكِثيٍر، ْينُ  ُمَحمَّ

ُ  َرِضيَ  األَْرَ ِريِّ  ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ  َوُعاوُدوا الَ ا ِبَع، أَْطِ ُماوا: »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

وا الَمِريَض،  " األَِسيرُ : َوالَ  ِهي: " ُسْفَي نُ  َق لَ  «الَ  ِهيَ  َوفُكُّ

يها ء ألف  والمر رك  يين حث ع ي رو  األييا ا  م عي   و الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 او زاد لااا وعااودوا المااريض أي زوروأط اا م  ط اا م ماان تإسااسمي وذلاا  فااي الم  مااع ا 

 . سيرريض وفكوا ال  هي واو األالم

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

َثَه  - 8ٖٔ٘ َثِهي: َق لَ  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ، َحدَّ اُ  َطْ َحَ ، أَِيي ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  إِْسَح الَ  َعنْ  َم لِ ،  َساِمعَ  أَهَّ

 َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  َصاْوتَ  َساِمْ تُ  لََآادْ : ُسا َْيمٍ  أِلُمِّ  َطْ َحا َ  أَُيو َق لَ : َيآُولُ  َم لٍِ ، ْينَ  أََهسَ 

 ُثامَّ  َراِ يٍر، ِمانْ  أَْقَراًصا  َفؤَْقَرَ اتْ  َراْيٍءَ ِمانْ  ِعْهاَد ِ  َفَمالْ  الُ اوَز، ِفيااِ  أَْعاِرفُ  َضاِ يًف ، َوَس َّمَ 

ْ اُ دَ  ُثمَّ  ِيَيْ ِضِا، الُقْيزَ  َف َفَّتِ  لََم ، ِقَم ًرا أَْقَرَ تْ  ْ ِهاي َثْوِيي، َ ْحتَ  سَّ  أَْرَسا َْ ِهي ُثامَّ  ِيَيْ ِضاِا، َوَردَّ

 َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  َفَوَ ااْدتُ  ِيااِا، َفااَذَاْيتُ : َقاا لَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ  إِلَاا 

اا ُس، َوَمَ اااُ  الَمْسااِ دِ  ِفااي َوَساا َّمَ  : َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  لِااي َفَآاا لَ  ِمْم،َع َاايْ  َفآُْمااتُ  الهَّ

 هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َفَآ لَ  َهَ ْم،: َفآُْ تُ : َق لَ  «ِيَطَ  ٍمَ: »َق لَ  َهَ ْم،: َفآُْ تُ  «َطْ َحَ َ أَُيو أَْرَس َ َ »

 أَُياو َفَآا لَ  َطْ َحاَ ، أََيا  ِ ْباتُ  َح َّ  أَْيِديِمْم، َيْينَ  َط َْآتُ َواهْ  َف ْهَط اَلَ  «قُوُموا: »َمَ اُ  لَِمنْ  َوَس َّمَ  َع َْياِ 

َ  مِ  ِمنَ  ِعْهَدَه  َولَْيسَ  ِي لهَّ ِس، َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َ  ءَ  َقدْ  ُس َْيٍم، أُمَّ  َي : َطْ َح َ   َما  الطَّ

ُ : َفَآ لَاتْ  ُهْطِ ُمُمْم، ا  َطْ َحا َ  أَُياو َفا ْهَط اَلَ : َقا لَ  أَْع َاُم، اُ َوَرُساولُ  هللاَّ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  لَِآايَ  َح َّ

ا  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َوَرُساولُ  َطْ َحا َ  أَُياو َفؤَْقَيلَ  َوَس ََّم، َع َْياِ   هللاَِّ  َرُساولُ  َفَآا لَ  َدَقاسَ، َح َّ

ااي: »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  ، ِياااِ  َفااؤََمرَ  الُقْيااِز، ِيااَذلِ َ  َفؤََ ااتْ  «ِعْهااَد ِ  َماا  ُساا َْيٍم، أُمَّ  َياا  َا ُمِّ  َففُااتَّ

ُ  َرا ءَ  َما  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  ِفياِ  َق لَ  ُثمَّ  َفؤََدَمْ ُا، لََم  ُعكَّ ً  ُس َْيمٍ  أُمُّ  َوَعَصَرتْ   أَنْ  هللاَّ

ا  َفاؤََك ُوا لَُماْم، َفاؤَِذنَ  «لَِ َراَرةٍ  اْباَذنْ : »َقا لَ  ُثامَّ  َيآُوَل،  اْباَذنْ : »َقا لَ  ُثامَّ  َقَرُ اوا، ُثامَّ  َراِيُ وا، َح َّ

 َفاؤََك ُوا لَُماْم، َفاؤَِذنَ  «لَِ َراَرةٍ  اْباَذنْ : »َقا لَ  ُثمَّ  َقَرُ وا، ُثمَّ  َرِيُ وا، َح َّ  َفؤََك ُوا لَُممْ  َفؤَِذنَ  «لَِ َرَرةٍ 

 َرُ ًس  َثَم ُهونَ  َوالَآْومُ  َوَرِيُ وا، ُك ُُّممْ  الَآْومُ  َفؤََكلَ  لَِ َرَرةٍ  أَِذنَ  ُثمَّ  َقَرُ وا، ُثمَّ  ُ واَريِ  َح َّ 
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صا   هللا ع ياا يي ن فضل ويرك  وكراما  سايده  رساول هللا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

في عررات من اله س وذل  قل من الآ يل كأو أالآ يل  ف لط  م من رب ال  لمين سيح هاوس م 

 . ص   هللا ع يا وس م ييرك  سيده  رسول هللا

 ص   هللا ع يا وس م( ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا فصسة و س يم ً )

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

َثَه  - 8ٖ٘٘ دُ  َحدَّ َثَه  ِسَه ٍن، ْينُ  ُمَحمَّ ا ز،  َوِعْهاَدَُ  أََهاٍس، ِعْهدَ   ُكهَّ : َق لَ  َقَ  َدَة، َعنْ  َامَّ م،، َحدَّ  لَاُا، َقيَّ

ِييُّ  أََكلَ  َم : »َفَآ لَ  َ  لَِآيَ  َح َّ  َمْسُموَط ً  َر ةً  َوتَ  ُمَرقًَّآ ، ُقْيًزا َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  «هللاَّ

 

 فاي صا   هللا ع ياا وسا م هللا رسول سيده  وزاد عيشيي ن  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 . ص   هللا ع يا وس م هللا رسول ي  سيدي ي  ع ي  وسسم ً  فصسة وم  عيم  الدهي 

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

َثِهي - ٗٔٗ٘ َثَه  ُعَي َدَة، ْينُ  َرْو ُ  أَْقَيَرَه  إِْيَراِايَم، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ  َساِ يدٍ  َعانْ  ِذْباٍب، أَِياي اْينُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  ،الَمْآُيِريِّ  اُ : َعْهاُ  هللاَّ  َفاؤََي  َفاَدَعْوَُ، َمْصا ِيَّ ،، َرا ة،  أَْيِديِممْ  َيْينَ  ِيَآْومٍ  َمرَّ  أَهَّ

َْ : »َوَقاا لَ  َيؤُْكااَل، أَنْ  ْهَي  ِماانَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َقااَر  ُقْياازِ  ِماانْ  َيْرااَيعْ  َولَاامْ  الاادُّ

 «ِ يرِ الرَّ 

 

 هللا رساول سايده  نأ عهاا هللا رضاياريارة  ياوأ سايده  قولا الرريف الهيوي الحديث ففي** 

  كفاي ثورةؤالما الك ما ت فماذَ.  ر ير قير نم عيير ولم الدهي  من قرْ ص   هللا ع يا وس م

 وذاياات اليطاون تمااأل ااذَ دهي ها  ففااي.   الي ليا الاادهي  ااذَفاي  ي  ياار مان لكاال وعيارة عظا 

 . يص راأل تغوزا آولال 

 (هللا ي  الراحمين رحمأ ي  ومغفر  ويرحم    يحفظ  احفظه  مم ال)

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

َثَه  - ٖٗ٘٘ دُ  َحدَّ َثَه  الَ سَِء، ْينُ  ُمَحمَّ  ُموَسا  أَِياي َعانْ  ُيْرَدَة، أَِيي َعنْ  ُيَرْيٍد، َعنْ  أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ ا لِحِ  الَ  ِيسِ  َمَثلُ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ اْوِء، الصَّ  َكَح ِمالِ  َوالسَّ

اا : الِمْساا ِ  َفَح ِماالُ  الِكيااِر، َوَهاا ِفخِ  الِمْساا ِ  اا  ُيْحااِذَيَ ، أَنْ  إِمَّ اا  ِمْهااُا، َ ْيَ اا زَ  أَنْ  َوإِمَّ  ِمْهاااُ  َ ِ اادَ  أَنْ  َوإِمَّ

َيً ، يًح رِ   " َقِييَث ً  ِريًح  َ ِ دَ  أَنْ  َوإِمَّ  ِثَي َيَ ، ُيْحِرالَ  أَنْ  إِمَّ : الِكيرِ  َوَه ِفخُ  َطيِّ

 

 سايده  ق اب ع اي هزلت ال  لمين رب من مي رك   طيي ةدعو الرريف الهيوي الحديث ففي** 

مصا حي  و  لسا  لم اها  والدعوة  م ينأ ل ي دَ  اداي ل كون ص   هللا ع يا وس م هللا رسول

 . الص لحين و ل عز هللا عي د مص دق و

-------------------------------------- 
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َثَه  - 9ٓٙ٘ ، َعنِ  َع ِصٍم، أَُيو َحدَّ ِ، َعْيادِ  ْيانِ  هللاَِّ  ُعَيْيادِ  َعانْ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعنِ  األَْوَزاِعيِّ  َعانِ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  اْينِ  : َوَقا لَ  َفَمْضَمَض، لََيًه  َرِربَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهُمَم  هللاَّ

 «َدَسًم  لَاُ  إِنَّ »

 

 فاي ح اي واتق ص ر اتق ص د في ييوهيوي أ يا و و دعوة الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 وح لا   صاح فاي هكاون ح اي وذلا  هط ماا الاذي الغاذابي الهظا م و هظايم ط ا م من اك ؤه م 

 .  يدة

 ص   هللا ع يا وس م( هللا رسول ي  سيدي ع ي  وسسم  فصسة)

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

َثَه  - 9ٖٙ٘ َثَه  َسِ يٍد، ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َحدَّ ، َحدَّ َثِهي: َق لَ  األَْعَمِش، َعنِ  َ ِرير،  الَ ْ اِد، أَِياي ْيانُ  َس لِمُ  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  َ  ِيرِ  َعنْ  ِيايِّ  َمعَ  َرأَْيُ ِهي َقدْ : َق لَ  الَحِديثَ  َاَذا َعْهُمَم ، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِيايُّ  َفاؤُِ يَ  إَِه ءٍ  ِفي َفُ ِ لَ  َفْض ٍَ ، َغْيرَ  َم ء،  َمَ َه  َولَْيسَ  الَ ْصُر، َحَضَرتِ  َوَقدْ  َوَس َّمَ   هللاُ  َصا َّ  الهَّ

َْ  ِفياِ  َيَدَُ  َفؤَْدَقلَ  ِيِا، َوَس َّمَ  َع َْياِ   ِمانَ  الَيَرَكا ُ  الُوُضاوِء، أَْاالِ  َع َا  َحيَّ : »َق لَ  ُثمَّ  أََص ِيَ ُا، َوَفرَّ

اارُ  الَماا ءَ  َرأَْيااتُ  َف ََآاادْ  «هللاَِّ  ااؤَ  أََصاا ِيِ ِا، َيااْينِ  ِماانْ  َيَ َف َّ اا سُ  َفَ َوضَّ  َماا  آلُااو تَ  َفَ َ ْ ااتُ  َوَرااِرُيوا، الهَّ

ااُ  َفَ  ِْماتُ  ِمْهُا، َيْطِهي ِفي َ ْ تُ  َ   ِم َبا ٍ  َوأَْرَياعَ  أَْلًفا : َقا لَ  َيْوَمِباٍذَ ُكْهاُ مْ  َكامْ : لَِ ا ِيرٍ  قُْ اتُ . َيَرَكا ،  أَهَّ

، َوَقا لَ  َ ا ِيٍر، َعانْ  ِديَها ٍر، ْيانُ  َعْماُرو َ  َيَ اُ  ةَ  ْيانُ  َوَعْماُرو ُحَصاْين، : َ ا ِيرٍ  َعانْ  َسا لٍِم، َعانْ : ُمارَّ

 َ  ِيرٍ  َعنْ  الُمَسيِِّب، ْينُ  َسِ يدُ  َوَ  َيَ اُ  «ِم َب ً  َعْرَرةَ  سَ َقمْ »

 

صا   هللا ع ياا  هللا رساول سايده  وكراما  ويرك  فضل يي ن الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 يزياد والما ء الطييا  الهيويا  صا يعواأل الطا ارة الراريف  صا ي اأ يين من يهيع ف لم ءوس م . 

 . ر ل م ب  عريأو لف أ كفيي لكي

 ص   هللا ع يا وس م( هللا رسول ي  الق ال سيد ي  سيدي ي  ع ي  وسسم  فصسة)

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

َثَه  - ٘ٗٙ٘ ، أَْقَيَرَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ دِ  َعنْ  َم لِ ، ْحَمنِ  َعْيادِ  ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْينِ  ُمَحمَّ  ْيانِ  الارَّ

اُ  َصْ َصَ َ ، أَِيي : َيآُاولُ  ُاَرْياَرَة، أََيا  َساِمْ تُ : َيآُاولُ  الُحَيا ِب، أََي  َيَس رٍ  ْينَ  َسِ يدَ  َسِمْ تُ : َق لَ  أَهَّ

ُ  ُيِردِ  َمنْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ   «ِمْهاُ  ُيِصبْ  َقْيًرا ِياِ  هللاَّ

 

 قيااراً  يااا هللا رادأ ماان نأ وساا م ع يااا هللا صاا   ساايده  قاا ل يفالراار الهيااوي الحااديث ففااي** 

 در ا ت فاي سايح ها ياا وير آاي و ال عاز هللا ايي غ ح ي  يا يي أي يصب وم هي مها يصب

 لما سأ وكذل  الق م ت  ودأ له يه ِّ  اله ر اع ي يرن حيث والذاب  الهفيس ك لم  دن يم نا 

 فيهآيما  هينمالماإ ق اوب وكاذل  الضاغط در ا ت يع أ  حت ك ن ذاإ تإه ِّ وت يس قرْ ي ت

 . هآي   آي  ق وب  كون ح ي اذَ الدهي  في يم    آت  ر بيا كل من و ل عز هللا

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3٘ٙ٘ َثَه  إِْسااَم ِعيَل، ْياانُ  ُموَساا  َحاادَّ  َعاانْ  يَم،إِْيااَرااِ  َعاانْ  َمْهُصااوٍر، َعاانْ  َعَواَهااَ ، أَُيااو َحاادَّ

ُ  َرِضاايَ  َع ِبَراا َ  َعاانْ  َمْسااُرواٍل،  أََ اا  إَِذا َكاا نَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ : َعْهَماا  هللاَّ

 ،ِراَف ُإ َ  إِتَّ  ِراَف ءَ  تَ  الرَّ ِفي، َوأَْهتَ  اْرفِ  الهَّ ِس، َربَّ  الَي سَ  أَْذِابِ : »َق لَ  ِيِا، أُِ يَ  أَوْ  َمِريًض 

 َعاانْ  َمْهُصااوٍر، َعاانْ : َطْمَماا نَ  ْياانُ  َوإِْيااَراِايمُ  َقااْيٍس، أَِيااي ْياانُ  َعْمااُرو َقاا لَ  «َسااَآًم  ُيَغاا ِدرُ  تَ  ِرااَف ءً 

َح  َوأَِيي إِْيَراِايَم، اَح ، أَِياي َعانْ  َمْهُصاوٍر، َعنْ : َ ِرير،  َوَق لَ  «ِي ْلَمِريِض  أُِ يَ  إَِذا: »الضُّ  الضُّ

 «َمِريًض  أََ   اإِذَ : »َوَق لَ  َوْحَدَُ،

 

 لراف ء دعا ء فياا ىدعاو ديايأ ساي ال فاي ياويأ هياوي  و يا الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 فمهيب  مريض ً   يأ ذاإ يا يدعو ص   هللا ع يا وس م هللا رسول سيده  وك ن و ل عز هللا عي د

 أَْذِاابِ )  ءوالادع ص   هللا ع يا وس م هللا رسول سيده  يا يدعو ك ن يدع ء ل مريض دع  لمن

 ( .َسَآًم  ُيَغ ِدرُ  تَ  ِرَف ءً  ِرَف ُإَ ، إِتَّ  ِرَف ءَ  تَ  الرَّ ِفي، َوأَْهتَ  اْرفِ  الهَّ ِس، َربَّ  الَي سَ 

 وع فه  ارفه ص   هللا ع يا وس م  هللا رسول سيده وحيييه    يلحيي يحي  ف لمم

 هللا ي  ال  لمين رب ي  ومغفر   يرحم   عه  واعفوا

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

َثَه  - 38ٙ٘ ادُ  َحادَّ ا ، ْيانُ  ُمَحمَّ َثَه  الُمَثهَّ ، أَْحَمادَ  أَُياو َحادَّ َيْياِريُّ َثَه  الزُّ  أَِيااي ْيانِ  َساِ يدِ  ْيانُ  ُعَمارُ  َحادَّ

َثِهي: َق لَ  ُحَسْيٍن، ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  َرَي ٍ ، أَِيي ْينُ  َعَط ءُ  َحدَّ ِيايِّ  َعانِ  ْهاُا،عَ  هللاَّ  َصا َّ  الهَّ

ُ  أَْهَزلَ  َم : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ   «ِرَف ءً  لَاُ  أَْهَزلَ  إِتَّ  َداءً  هللاَّ

 

 

 وع اي ق آا في وقدر ا سيح ها هاأو و ل عز هللا قدرة يي ن الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 أي الاادواء لااا قاادر و  اا لي ساايح ها تإ داء يهاازل نأ ؤويراا آاادريُ  لاام ساايح ها هاااأ  مي اا ً  ق آااا

 . مها الرف ء

 (هللا ي  الراحمين ارحم ي  يرحم   داء كل من وع فه  ارفه  سيح ه  ف لمم)

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

َثَه  - 3ٖٗ٘ ، ْينُ  َعْمُرو َحدَّ َثَه  َع ِي، َثَه  َيْحَي ، َحدَّ َثِهي ُساْفَي ُن، َحدَّ  َعانْ  ُمْسا ٍِم، َعانْ  ،ُسا َْيَم نُ  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  َع ِبَرَ ، َعنْ  َمْسُرواٍل، ِييَّ  أَنَّ : َعْهَم  هللاَّ ذُ  َك نَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  أَْا ِاِا، َيْ اضَ  ُيَ اوِّ

ا سِ  َربَّ  ال َُّمامَّ : »َوَيآُولُ  الُيْمَه  ِيَيِدَِ  َيْمَسحُ  ا ِفي، َوأَْهاتَ  اْراِفاِ  الَيا َس، أَْذِاابِ  الهَّ  إِتَّ  ِراَف ءَ  تَ  الرَّ

ْثتُ : ُساْفَي نُ  َقا لَ  «َسَآًم  ُيَغ ِدرُ  تَ  ِرَف ءً  ِرَف ُإَ ، َثِهي، َمْهُصاوًرا، ِيااِ  َحادَّ  َعانْ  إِْياَراِايَم، َعانْ  َفَحادَّ

 َهْحَوَُ  َع ِبَرَ ، َعنْ  َمْسُرواٍل،

 

 عااهمم هللا رضااي الهيااوة يياات ااالأ ي ااض يرقااي كاا ن يياا ن الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

ا سِ  َربَّ  ال َُّمامَّ ) الادع ء ياذل  لمامص   هللا ع يا وسا م  ويدعوا  مي  ً   اْراِفاِ  الَيا َس، أَْذِاابِ  الهَّ

 (َسَآًم  ُيَغ ِدرُ  تَ  ِرَف ءً  ِرَف ُإَ ، إِتَّ  ِرَف ءَ  تَ  الرَّ ِفي، َوأَْهتَ 
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-------------------------------------- 

َثَه  - 8ٔٔ٘ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْاِريِّ َثِهي: َقا لَ  الزُّ  أَنَّ  الُمَسايِِّب، ْيانُ  َساِ يدُ  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أََي  ا َ  َياْدُقلُ : »َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َسِمْ تُ : َق لَ  َعْهاُ  هللاَّ  الَ هَّ

ِ ي ِمنْ   ِمْحَصانٍ  ْيانُ  ُعَك َرا ُ  َفَآا مَ  «الَآَمارِ  إَِضا َءةَ  ُوُ اوُاُممْ  ُ ِضايءُ  أَْلًفا ، َساْيُ ونَ  ِاايَ  ُزْمَرة،  أُمَّ

، َ  اْدزُ : َقاا لَ  َع َْيااِا، َهِمااَرةً  َيْرَفااعُ  األََسااِديُّ  ال َُّماامَّ : »َفَآاا لَ  ِمااْهُمْم، َيْ َ  َِهااي أَنْ  هللاَِّ  َرُسااولَ  َياا  لِااي هللاَّ

ِ، َرُساولَ  َيا : َفَآا لَ  األَْهَصا رِ  ِمانَ  َرُ ل،  َق مَ  ُثمَّ  «ِمْهُممْ  اْ َ ْ اُ  َ  اْدزُ  هللاَّ  َفَآا لَ  ِماْهُمْم، َيْ َ  َِهاي أَنْ  هللاَّ

 «ُعَك َر ُ  َسَيَآ َ : »هللاَِّ  َرُسولُ 

 

 هاوراً  و اواممففاي  ال ها  االأ ي اض ووصاف فضال ييا ن الراريف الهيوي الحديث ففي** 

 . الآمر كهور

 مهمم ومغفر   يرحم   وا   ه  ال  لمين رب ي  هلل ي  لي إ بوه و هس غفر  مم ف ل)

 (هللا ي  الراحمين رحمأ ي 

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

َثَه  - 8ٕٙ٘ ، إِْيَراِايمَ  ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ دُ  أَْقَيَرَه  الَحْهَظ ِيُّ َثَه  ِيْراٍر، ْينُ  ُمَحمَّ ، َحادَّ  َساْ دِ  َعانْ  ِمْساَ ر،

ِياايِّ  ِيِرااَم لِ  َرأَْيااتُ : »َقاا لَ  َسااْ ٍد، َعاانْ  أَِييااِا، َعاانْ  إِْيااَراِايَم، ْياانِ   َوَيِميِهاااِ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

 «َيْ دُ  َوتَ  َقْيلُ  َرأَْيُ ُمَم  َم  أُُحٍد، َيْومَ  ِييض،  ِثَي ب،  َع َْيِمَم  َرُ  َْيِن،

 

صا   هللا ع ياا  هللا رساول سايده   ومك ها روقاد فضال ييا ن الراريف الهياوي الحديث ففي** 

 وااو صا   هللا ع ياا وسا م هللا رساول سيده  رواد فآد حدأ وق  م يوم   ي ً  ذل  وظمر وس م

 . الحديث سي ال في وذكرام وصفمم   ء كم  م وا ال  لمين رب من م ك ن يحرسا

 (ص   هللا ع يا وس م هللا رسول ي  سيدي ي  ع ي  وسسم ً  فصسة)

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

َثَه  - 9ٓٓ٘ َثِهي: َق لَ  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ْحَمِن، َعْيادِ  أَِياي ْيانِ  َرِييَ ا َ  َعنْ  أََهٍس، ْينُ  َم لِ ُ  َحدَّ  َعانْ  الارَّ

ُ  َرِضيَ  َم لِ ٍ  ْينِ  أََهسِ  اُ  َعْهُا، هللاَّ  لَاْيسَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َكا نَ : »َيآُاولُ  َساِمَ اُ  أَهَّ

ِويلِ   الَآَطاِط، ِي ْلَ ْ ادِ  َولَاْيسَ  ِيا آْلَدِم، َولَاْيسَ  األَْمَمااِل، ِيا ألَْيَيِض  َولَْيسَ  ِي لَآِصيِر، َوتَ  الَي ِبِن، ِي لطَّ

ْيِط، َوتَ  ُ  َيَ َثاُ  ِي لسَّ  ِساِهيَن، َعْرارَ  َوِي ْلَمِديَها ِ  ِسِهيَن، َعْررَ  ِيَمكَّ َ  َفؤََق مَ  َسَهً ، أَْرَيِ ينَ  َرْأسِ  َع َ  هللاَّ

ُ  َوَ َوفَّ َُ   «َيْيَض ءَ  َرَ َرةً  ِعْرُرونَ  َولِْحَيِ اِ  َرْأِساِ  ِفي َولَْيسَ  َسَهً ، ِس ِّينَ  َرْأسِ  َع َ  هللاَّ

 

 الهآاي ال آي الآ ب ص حب الهيوي الآدر ص حب وصف يي ن الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 ص   هللا ع يا وس م . هللا رسول يداس الق ال وسيد سيده 

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

َثَه  - 93ٔ٘ َثَه  َساِ يٍد، ْيانُ  قَُ ْيَي ُ  َحدَّ ، َحادَّ  أَِياي َعانْ  ُراْيُرَمَ ، ْيانِ  الَآْ َآا زِ  ْيانِ  ُعَما َرةَ  َعانْ  َ ِريار،

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  ُزْرَعَ ،  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  إِلَا  َرُ ال،  َ  ءَ : َق لَ  َعْهاُ  هللاَّ
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ِ، َرُسولَ  َي : َفَآ لَ  ا َ : »َقا لَ  َصاَح َيِ يَ ِيُحْسانِ  الهَّ سِ  أََحالُّ  َمنْ  هللاَّ  ُثامَّ : »َقا لَ  َماْنَ ُثامَّ : َقا لَ  «أُمُّ

 َوَيْحَيا  ُراْيُرَمَ ، اْيانُ  َوَق لَ  «أَُيو َ  ُثمَّ : »َق لَ  َمْنَ ُثمَّ : َق لَ  «أُمُّ َ  ُثمَّ : »َق لَ  َمْنَ ُثمَّ : َق لَ  «أُمُّ َ 

َثَه : أَيُّوبَ  ْينُ   ِمْث َاُ  ُزْرَع َ  أَُيو َحدَّ

 

 ساايده  ق ااب ياويأ ق ااب مان دياايأ ساي ال فااي  ريااوي  ياا و الرااريف الهياوي الحااديث ففاي** 

 هحسان مان حاالأ ااي هما أو ايه بم  ع ي ماأل فضل يي ن وذل  ص   هللا ع يا وس م هللا رسول

 مفا أل يو أ ق ل ثم مرات ثسثص   هللا ع يا وس م  هللا ولسر سيده  ذل  كرر وقد صح ي مم

 . واحدة ةمر فآيل باأل م أ مرات ثسث  كرارا  م 

 هللا( ي  ال  لمين رب ي  رضاأل يآ ز كل في المس مين  ميع مم تأو مم  ه أ رحمأ ف ل مم)

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

َثَه  - 988٘ َثَه  َمْق ٍَد، ْينُ  َق لِدُ  َحدَّ َثَه  ُس َْيَم ُن، َحدَّ  َعانْ  َصا لٍِح، أَِياي َعانْ  ِديَها ٍر، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ

ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  أَِيااي ِياايِّ  َعاانِ  َعْهااُا، هللاَّ ِحمَ  إِنَّ : " َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  ِماانَ  َرااْ َه ،  الاارَّ

ْحَمِن، ُ  َفَآ لَ  الرَّ  " َقَطْ ُ اُ  َقَطَ  ِ  َوَمنْ  َوَصْ ُ ُا، َوَص َ ِ  َمنْ : هللاَّ

 

 اااالاأل ياااين وال  ااا يش المحيااا  رو  لياااث هياااوي  و ياااا الراااريف الهياااوي الحاااديث ففاااي** 

 مي ضم صدق ءواأل ق ربواأل الاأل و واصل الرحم ص   ع ي والحث صدق ءواأل ق ربواأل

 . الي ض

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

َثَه  - 99٘٘ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْاِريِّ َثِهي: َقا لَ  الزُّ  َيْكاٍر، أَِياي ْيانُ  هللاَِّ  َعْيادُ  َحادَّ

َيْيااِر، ْياانَ  ُعااْرَوةَ  أَنَّ  َْ  َع ِبَرااَ ، أَنَّ  أَْقَيااَرَُ، الزُّ ِياايِّ  َزْو َثْ اااُ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ : َق لَااتْ  َحدَّ

 َياْينَ  َفَآَساَمْ َم  َفؤَْعَطْيُ َما  َواِحاَدٍة، َ ْماَرةٍ  َغْيارَ  ِعْهاِدي َ ِ ادْ  َف َمْ  َ ْسؤَلُِهي، اْيَهَ  نِ  َمَ َم  اْمَرأَة،  َ  َءْ ِهي

ِييُّ  َفَدَقلَ  َفَقَرَ ْت، َق َمتْ  ُثمَّ  اْيَهَ ْيَم ، ْثُ ُا، َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َااِذَِ  ِمانْ  َي ِي َمنْ : »َفَآ لَ  َفَحدَّ

، َفؤَْحَسنَ  َرْيًب ، الَيَه تِ   «الهَّ رِ  ِمنَ  ِسْ ًرا لَاُ  ُكنَّ  إِلَْيِمنَّ

 

 عهما  هللا رضاي الماإمهين مأ مها أ وعطاف وكرم فضل يي ن الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 مأ عط ماا ؤف  ساا ل ساا ب   و اا ءت واحاادة ماارة  ساوي يالهياا يياات فااي يكاان لاام هاااأو رضا ا أو

 وحساان  ماا ل يظماار واااذا ايه ماا  يااين وقساام م  الرااريف الهيااوة تيياا فااي و ااد ماا  المااإمهين

 رساول سايده  ياذل  أقيارتو رض ا أو عهم  هللا رضي المإمهين مأ سيد ه و مه أ ق ب وطيب

 الَيَها تِ  َااِذَِ  ِمانْ  َي ِاي َمانْ ) ا وسا مرسول هللا ص   هللا ع ي سيده  ق ل ص   هللا ع يا وس م هللا

، َفؤَْحَسنَ  َرْيًب ،  ( .الهَّ رِ  ِمنَ  ِسْ ًرا لَاُ  ُكنَّ  إِلَْيِمنَّ

 مه ي  أ ع ي  وسسم ً  ص   هللا ع يا وس م هللا رسول ي  سيدي ي   ي ع وسسم ً  فصسة)

 (رض  أو عه  هللا رضي المإمهين مأ ي 

-------------------------------------- 
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َثَه  - 998٘ دُ  َحدَّ َثَه  ُيوُسَف، ْينُ  ُمَحمَّ  َرِضايَ  َع ِبَراَ ، َعانْ  ُعاْرَوَة، َعانْ  ِاَرا ٍم، َعنْ  ُسْفَي ُن، َحدَّ

 ُ ِياايِّ  إِلَاا  أَْعَراِيااي   َ اا ءَ : َق لَااتْ  َعْهَماا  هللاَّ ااْيَي َنَ ُ َآيِّ ُااونَ : َفَآاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  َماا فَ  الصِّ

ِييُّ  َفَآ لَ  ُهَآيِّ ُُمْم، ُ  َهَززَ  أَنْ  لَ َ  أََوأَْم ِ ُ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ْحَم َ  َقْ ِي َ  ِمنْ  هللاَّ  «الرَّ

 

 قاول عهاد وذلا  يما هيإ رحايم ق اب مان  رياوي ديايأ  و اا الراريف الهيوي الحديث ففي** 

 نأ لا  م ا أ وأ فآا ل  صا   هللا ع ياا وسا مرساول هللا سايده  فاردأ آي ون صيي هكم  عرايياأل

 . المإمهين عي دة ق وب في هزلم أ ال  لمين رب من ف لرحم  الرحم  ق ي  من هللا هزز

 ص   هللا ع يا وس م الرحم  هيي ي  سيدي ي  ع ي  سم ً سو فصسة

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

َثَه  - ٓٓٓٙ ، َهاا ِفعٍ  ْياانُ  َحَكاامُ ال الَيَماا نِ  أَُيااو َحاادَّ ، أَْقَيَرَهاا  الَيْمَراِهاايُّ ، َعاانِ  ُرااَ ْيب، ْاااِريِّ  أَْقَيَرَهاا  الزُّ

 َ َ الَ : »َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْ تُ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، أََي  أَنَّ  الُمَسيِِّب، ْينُ  َسِ يدُ 

 ُ ْحَم َ  هللاَّ  َواِحاًدا، ُ اْزًءا األَْرِض  ِفاي َوأَْهاَزلَ  ُ اْزًءا، َوِ ْساِ ينَ  ِ ْسَ  ً  ِعْهَدَُ  َفؤَْمَس َ  ُ ْزٍء، ِم َب َ  الرَّ

 «ُ ِصيَياُ  أَنْ  َقْرَي َ  َولَِدَا ، َعنْ  َح ِفَرَا  الَفَرسُ  َ ْرَفعَ  َح َّ  الَقْ اُل، َيَ َراَحمُ  الُ ْزءِ  َذلِ َ  َفِمنْ 

 

 هللا اً ، ف هااد اازء م باا  ف لرحماا   م ااينأ َ دل ياا هللا رحماا  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 ال ازء ذلا  فمان رضاأل في واحداً ءاً  ز هزلأ ل ي دة و ل عز هللا وسيح ن،  و س ين  س  

 عان قادمم  سافلأ أي فراا  ح الدايا  وأ الفرس  رفع حين ذل  وهري ييهمم فيم  الق ال ي راحم

  صييا . نأ مق ف  صغيرا 

 يمحر ي  رحمن ي  الراحمين رحمأ ي  الرحم  ي ين ليه إ هظرأ يرحم   سيح ه  ف لمم)

 (هللا ي  ال  لمين رب ي 

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

َثَه  - ٓٔٓٙ ، أَْقَيَرَها  الَيَما ِن، أَُياو َحادَّ ، َعانِ  ُراَ ْيب، ْااِريِّ  َعْيادِ  ْيانُ  َسا ََم َ  أَُياو أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  الزُّ

ْحَمِن،  َفَآا لَ  َمَ اُا، َوقُْمَها  َصاسَةٍ  ِفي َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق مَ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، َي أَ  أَنَّ  الرَّ

سَةِ  ِفي َوُاوَ  أَْعَراِيي   ًدا، اْرَحْمِهي ال َُّممَّ : الصَّ ا . أََحًدا َمَ َه  َ ْرَحمْ  َوتَ  َوُمَحمَّ ِيايُّ  َسا َّمَ  َف َمَّ  َصا َّ  الهَّ

ْرتَ  لََآدْ : »لِأْلَْعَراِييِّ  َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ   هللاَِّ  َرْحَم َ  ُيِريدُ  «َواِسً   َح َّ

 

 هللا رحما  ييا ن اوفيا ديايأ  رياوي ساي ال فاي هياوي  و ياا الراريف الهياوي الحاديث ففي** 

 َدفار،  صا   هللا ع ياا وسا م هللا رساول سايده  لاا ودعا  عراياياأل قا ل فحاين  م ينأ ل ي دَ

 وت  م اينأ عيا دَ و سع واس   هللا رحم  نَ يؤقيرأو ص   هللا ع يا وس م هللا رسول سيده 

 كااونفكيااف ي اهفساا سااوي يريااد ت واااو ي لرحماا  ياادعو نأ لر اال فكيااف الاادع ء ذلاا  يصااح

 .  م ينأ الق ال لكل الرحم  ل مهي رحم  اق ي في ك ن ف وَ!  من  وع  رحيم ً 

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

 



  117 

 

َثَه  - ٔٔٓٙ َثَه  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ ْ َما نَ  َساِمْ تُ : َيآُاولُ  َساِمْ ُ اُ : َقا لَ  َعا ِمٍر، َعنْ  َزَكِريَّ ُء، َحدَّ  ْيانَ  الهُّ

ِامْ وَ  َ اَراُحِمِممْ  ِفاي الُماْإِمِهينَ  َ اَرى: »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َيآُاولُ  َيِريٍر،  َ اَوادِّ

َمرِ  َ َسِدَِ  َس ِبرُ  لَاُ  َ َداَع  ُعْضًوا اْرَ َك  إَِذا الَ َسِد، َكَمَثلِ  َوَ َ  ُطِفِمْم،  «َوالُحمَّ  ِي لسَّ

 

  س سالفاي  ا  ما عي  رياوي ساي ال فاي ياويأ هياوي  و ياا الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 . الواحد فمم ك ل سد ييهمم م في وال   طف والرحم  ال واد ع ي المإمهين يحث وذل  لغوي

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

َثَه  - ٕٔٓٙ َثَه  الَولِيِد، أَُيو َحدَّ ِيايِّ  َعانِ  َم لِاٍ ، ْيانِ  أََهاسِ  َعنْ  َقَ  َدَة، َعنْ  َعَواَهَ ، أَُيو َحدَّ  َصا َّ  الهَّ

ا ،، أَوْ  إِْهَسا ن،  ِمْهااُ  َفؤََكالَ  ْرًسا ،غَ  َغاَرسَ  ُمْسا ِمٍ  ِمانْ  َما : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ   ِيااِ  لَااُ  َكا نَ  إِتَّ  َدايَّ

 «َصَدَق ، 

 

 عاز هللا ق اال مان ق اال مهاا كاليؤف زرعا ً  يازرز الذي فضل الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 . صدق  يا لا ك ن تإ و ل

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

َثَه  - ٖٔٓٙ َثَه  ٍص،َحفْ  ْينُ  ُعَمرُ  َحدَّ َثَه  أَِيي، َحدَّ َثِهي: َق لَ  األَْعَمُش، َحدَّ : َقا لَ  َوْااٍب، ْينُ  َزْيدُ  َحدَّ

ِ، َعْيدِ  ْينَ  َ ِريرَ  َسِمْ تُ  ِييِّ  َعنِ  هللاَّ  «ُيْرَحمُ  تَ  َيْرَحمُ  تَ  َمنْ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

صا   هللا  هللا رساول سايده  ق اب يما هيإ ق ب نم هيوي ياد الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 نأ  ريااد نأ فكماا  أي (ُيااْرَحمُ  تَ  َيااْرَحمُ  تَ  َماانْ صاا   هللا ع يااا وساا م ) قولااا وذلاا  ع يااا وساا م

 . ع ي  م  فس  د ل  يكون

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

َثَه  - 8ٔٓٙ َثَه  َسِ يٍد، ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َحدَّ  َعانْ  َصا لٍِح، أَِياي َعانْ  َحِصايٍن، أَِياي َعنْ  األَْحَوِص، أَُيو َحدَّ

 َفاسَ  اآلِقرِ  َوالَيْومِ  ِي هللَِّ  ُيْإِمنُ  َك نَ  َمنْ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، أَِيي

 َوالَياْومِ  ِيا هللَِّ  ُياْإِمنُ  َكا نَ  َوَمانْ  َضاْيَفُا، َفْ ُيْكاِرمْ  رِ اآلِقا َوالَياْومِ  ِيا هللَِّ  ُياْإِمنُ  َكا نَ  َوَمانْ  َ ا َرَُ، ُيْإذِ 

 «لَِيْصُمتْ  أَوْ  َقْيًرا َفْ َيآُلْ  اآلِقرِ 

 

 فاي ات  ما عي ل   ا يش ل   ا ون ةودعاو ياويأ هياوي  و يا الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 ويكاون الضايف كارامإو  مم ومراع ال يران وحب رض   ع  الحث في وذل  يم هيإ م  مع

 . اتقر واليوم ي هلل يإمن ك ن من تإ الصف ت     ي مع وت ي لقير دابم ً  حديث ً 

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

َثَه  - ٕٔٓٙ َثَه  َعيَّ ٍش، ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  َغسَّ َن، أَُيو َحدَّ ادُ  َحدَّ  َ ا ِيرِ  َعانْ  الُمْهَكاِدِر، ْيانُ  ُمَحمَّ

ِ، َعْيدِ  ْينِ  ُ  َرِضيَ  هللاَّ ِييِّ  َعنِ  َعْهُمَم ، هللاَّ  «َصَدَق ،  َمْ ُروفٍ  ُكلُّ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ
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 ياال ماا دي راايء أي وأ فآااط ماا تً  تليساا الصاادق  نيياا ن أ الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 صدق  فمي هس نا  يف  ا م  قلأ ايو اتي س م  مثسً  وم هوي م ديريء  كل  رمل الصدق 

. 

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

َثَه  - ٕٕٓٙ َثَه  آَدُم، َحدَّ َثَه  ُراْ َيُ ، َحدَّ ، ُموَسا  أَِياي ْيانِ  ُياْرَدةَ  أَِياي ْيانُ  َساِ يدُ  َحادَّ  َعانْ  األَْراَ ِريِّ

َِ، َعنْ  أَِييِا، ِييُّ  َق لَ : َق لَ  َ دِّ  لَامْ  َفاإِنْ : َقا لُوا «َصاَدَق ،  ُمْسا ِمٍ  ُكالِّ  َع َ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

الُ  َهْفَساااُ  َفَيْهَفااعُ  ِيَيَدْياااِ  َفَيْ َماالُ : »َقاا لَ  َيِ ااْدَ : َقاا لَ  َيْفَ ااْلَ لَاامْ  أَوْ  َيْسااَ ِطعْ  لَاامْ  َفااإِنْ : َقاا لُوا «َوَيَ َصاادَّ

: َقااا لَ  أَوْ  «ِيااا لَقْيرِ  َفَياااؤُْمرُ : »َقااا لَ  َيْفَ اااْلَ لَااامْ  نْ َفاااإِ : َقااا لُوا «الَمْ ُماااوفَ  الَح َ ااا ِ  َذا َفُيِ اااينُ »

اُ  الرَّرِّ  َعنِ  َفُيْمِس ُ : »َق لَ  َيْفَ ْلَ لَمْ  َفإِنْ : َق لَ  «ِي ْلَمْ ُروفِ »  «َصَدَق ،  لَاُ  َفإِهَّ

 

 ف ماال القياار ف اال ع ااي يحااث و يااا هيااوي أيااوي  ريااوي  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 وي اين فيسا عد يسا طع لم نإف صدق  مس م كل ع ي نأل وي صدالفع يا هفسا ا يهييدي هس نا 

 يسا طيع لام نإفا و ال عز هللا سوي  يهاي حدأ لا ليس الذي أي والم موف الح   ت صح بأ

 . صدق  عدل يذل  لا هاإف والم  صي موراأل ررار في الوقوز من هفسا فيآي

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

َثَه  - ٕٙٓٙ اادُ  َحاادَّ َثَه  ُيوُسااَف، ْياانُ  ُمَحمَّ : َقاا لَ  ُيااْرَدَة، أَِيااي ْياانِ  ُيَرْياادِ  ُيااْرَدةَ  أَِيااي َعاانْ  ُسااْفَي ُن، َحاادَّ

ي أَْقَيَرِهي ِييِّ  َعنِ  ُموَس ، أَِيي أَِيياِ  َعنْ  ُيْرَدَة، أَُيو َ دِّ  الُماْإِمنُ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ِيايُّ  َوَك نَ . أََص ِيِ اِ  َيْينَ  َريَّ َ  ُثمَّ  «َيْ ًض  َيْ ُضاُ  َيُردُّ  َك ْلُيْهَي ِن، لِْ ُمْإِمنِ   َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 َفْ ُ اْإَ ُروا، اْراَفُ وا: »َفَآا لَ  ِيَوْ ِمااِ  َع َْيَها  أَْقَيالَ  َح َ اٍ ، َط لِابُ  أَوْ  َيْساؤَُل، َرُ ال،  َ ا ءَ  إِذْ  َ  لًِس ،

ُ  ْلَيْآِض وَ   «َر ءَ  َم  َهِييِّاِ  لَِس نِ  َع َ  هللاَّ

 

رساول هللا صا   هللا ع ياا  سايده  قاول اساي قكما   ا ء فاي  الراريف الهياوي الحاديث ففي** 

ُ  َوْلَيْآِض  َفْ ُ ْإَ ُروا، اْرَفُ وا) وس م  الراريف الهياوي الحاديث وفاي (َرا ءَ  َم  َهِييِّاِ  لَِس نِ  َع َ  هللاَّ

 . و ل عز هللا عهد من او ص   هللا ع يا وس م هللا رسول سيده  من ورد م  كل نأ

 هللا ع يا وس م  ص  هللا رسول ي  سيدي ي  ع ي  وسسم  فصسة

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

َثَه  - 9ٕٓٙ َثَه  ُعَمااَر، ْياانُ  َحْفااصُ  َحاادَّ  َسااِمْ تُ  ٍل،َواِباا أََياا  َسااِمْ تُ  ُساا َْيَم َن، َعاانْ  ُرااْ َيُ ، َحاادَّ

َثَه    َعْمٍرو ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َق لَ : َق لَ  َمْسُروًق ، َثَه  قَُ ْيَيُ ، وَحدَّ ، َحدَّ  َراِآيالِ  َعانْ  األَْعَمِش، َعنِ  َ ِرير،

 الُكوَفاِ ، لَ إِ  ُمَ  ِوَي َ  َمعَ  َقِدمَ  ِحينَ  َعْمٍرو، ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  َع َ  َدَقْ َه : َق لَ  َمْسُرواٍل، َعنْ  َس ََمَ ، ْينِ 

ًر ، َوتَ  َف ِحًر  َيُكنْ  لَمْ : َفَآ لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َفَذَكرَ   هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َوَقا لَ  ُمَ َفحِّ

 «ُق ًُآ  أَْحَسَهُكمْ  أَْقَيِرُكمْ  ِمنْ  إِنَّ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ 
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 هللا رساول سايده  قاسالأ مكا رم سانوحُ   االوقُ  صف تيي ن ل الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 يكان لمهللا ع يا وس م   ص  هللا رسول سيده  نأ الحديث سي ال فيف  ء  هللا ع يا وس م  ص 

 مآيا س ه ارفومان ذلا  ( ُق ًُآا  أَْحَساَهُكمْ  أَْقَياِرُكمْ  ِمانْ  إِنَّ )   هللا ع ياا وسا مص  اوقول  ً ص ق

 اام حساهممأو الها س فقير اقسقأ حسن من ع يا فهحكم حدأ  ع  حكمه ن  أإذا أرده وأ اله س

 ع يا وس م :  ص  هللا رسول سيده  في و ل عز هللا ق ل وقد ق آ  حسهممأ

كَ " ل ق   لََعلى َوإِنَّ  " الآ م(4) َعِظٌ    خ 

 (ال  لمين رب ي  الق ال حسن ارزقه  ف ل مم)

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

َثَه  - ٗٙٓٙ ٍد، ْينُ  ِيْررُ  َحدَّ ِ، َعْيدُ  أَْقَيَرَه  ُمَحمَّ ، أَْقَيَرَه  هللاَّ ا مِ  َعانْ  َمْ َمار، اٍا، ْيانِ  َامَّ  أَِياي َعانْ  ُمَهيِّ

ِييِّ  َعنِ  ُاَرْيَرَة، ا ُكمْ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ، إِيَّ انَّ انَّ  َفاإِنَّ  َوالظَّ  َوتَ  ِث،الَحاِدي أَْكاَذبُ  الظَّ

ُسوا، ُسوا، َوتَ  َ َحسَّ  «إِْقَواًه  هللاَِّ  ِعَي دَ  َوُكوُهوا َ َي َغُضوا، َوتَ  َ َداَيُروا، َوتَ  َ َح َسُدوا، َوتَ  َ َ سَّ

 

 الظان عان الي اد ع اي يحاث ا  ما عي  رياوي هياوي  و ياا الراريف الهيوي الحديث ففي** 

 حاادأ عاان قياا رأ وأ قااوالأ ماان يساامع وأ يصاال ماا  صااح  ماان كاادؤال  وعاادم الراا  اااو والظاان

 سواء    ي وا ت أي  حسسوا وت مراأل ذل من  ص   هللا ع يا وس م هللا رسول سيده فحذره  

 لم رفا  قاريناآل  ع ا ال صاهت ااو ساس وال  سساوا    وت دأح يأل عمسً  وأ ف سً  وأ قوتً 

 وت،  القفااا ء فاااي  ضااا ً ي لي ضاااكم ياااديك ت أي ا ااادايرو وت  ح سااادوا وت ف ااا لممأو قاااوالممأ

 م اي    ام ت الادهي  في اليغض اف م ذ لح    وأ ح    دون ي ض ً  ي ضكم يغض أي  ي غضوا

.  قواهاا إ و اال عااز هللا عياا د كوهااواو ريماا  عهااد ف  مماا  غااد وأ اليااوم ريماا    ركماا  ساا كوهون

   هللا ع يا وس م .ص  ي اليرر ومو اا دي  وي  م  م ي  ع ي  وسسم ً  فصسة

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

َثَه  - 3ٖٓٙ ، أَْقَيَرَها  الَيَما ِن، أَُياو َحدَّ ، َعانِ  ُراَ ْيب، ْااِريِّ َثِهي: َقا لَ  الزُّ  ْيانِ  َم لِا ِ  ْيانُ  َعاْوفُ  َحادَّ

َفْيلِ  ِْ  َع ِبَر َ  أَِقي اْينُ  َوُاوَ  - الَح ِرِث، اْينُ  ُاوَ  الطُّ ِييِّ  َزْو َما  َوَسا َّمَ  اِ َع َيْ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  أَنَّ  - أِلُمِّ

َثتْ  َع ِبَرااَ ، َيْياارِ  ْياانَ  هللاَِّ  َعْياادَ  أَنَّ : ُحاادِّ  لََ ْهَ ِمااَينَّ  َوهللاَِّ : َع ِبَراا ُ  أَْعَطْ اااُ  َعَطاا ءٍ  أَوْ  َيْيااعٍ  ِفااي: َقاا لَ  الزُّ

، َع َايَّ  هلِلَِّ  ُااوَ : َق لَاتْ  ْم،َهَ ا: َقا لُوا َااَذاَ َقا لَ  أَُااوَ : َفَآ لَاتْ  َع َْيَم ، أَلَْحُ َرنَّ  أَوْ  َع ِبَر ُ   تَ  أَنْ  َهاْذر،

َيْيرِ  اْينَ  أَُك ِّمَ  َيْيرِ  اْينُ  َف ْسَ ْرَفعَ . أََيًدا الزُّ  أَُرافِّعُ  تَ  َوهللاَِّ  تَ : َفَآ لَاتْ  الِمْ اَرةُ، َط لَاتِ  ِحاينَ  إِلَْيَما ، الزُّ

ا . َهاْذِري إِلَا  أََ َحهَّثُ  َوتَ  أََيًدا، ِفياِ  َيْياِر، اْيانِ  َع َا  َذلِا َ  لَ َطا  َف َمَّ  َمْقَرَماَ ، ْيانَ  الِمْساَورَ  َك َّامَ  الزُّ

ْحَمنِ  َوَعْيدَ  ا  ِيا هللَِّ  أَْهُراُدُكَم : لَُمَما  َوَقا لَ  ُزْااَرَة، َيِهي ِمنْ  َوُاَم  َيُغوَث، َعْيدِ  ْينِ  األَْسَودِ  ْينَ  الرَّ  لَمَّ

َم  َع ِبَرَ ، َع َ  أَْدَقْ ُ َم ِهي ْحَمنِ  َوَعْيادُ  الِمْساَورُ  ِيااِ  َفؤَْقَيالَ . َقِطيَ ِ اي َ ْهاِذرَ  أَنْ  لََما  ِحلُّ يَ  تَ  َفإِهَّ  الارَّ

اا  ِيؤَْرِدَيِ ِمَماا ، ُمْرااَ ِم َْينِ  ااسَمُ : َفَآاا تَ  َع ِبَرااَ ، َع َاا  اْسااَ ؤَْذَه  َح َّ  َوَيَرَك ُ اااُ  هللاَِّ  َوَرْحَماا ُ  َع َْياا ِ  السَّ

 اْيانَ  َمَ ُمَما  أَنَّ  َ ْ  َامُ  َوتَ  ُك ُُّكاْم، اْدُق ُاوا َهَ اِم،: َق لَاتْ  ُك َُّها َ: َقا لُوا  ُوا،اْدقُ : َع ِبَر ُ  َق لَتْ  أََهْدُقُلَ

َيْيِر، َيْيرِ  اْينُ  َدَقلَ  َدَق ُوا َف َمَّ  الزُّ  َوَطِفاالَ  َوَيْيِكاي، ُيَه ِراُدَا  َوَطِفاالَ  َع ِبَرا َ  َفا ْعَ َهالَ  الِحَ ا َب، الزُّ

ِيايَّ  إِنَّ : َوَيآُوتَنِ  ِمْهُا، َوَقِي َتْ  َك ََّمْ ُا، َم  إِتَّ  ُيَه ِرَداِهَم  ْحَمنِ الرَّ  َوَعْيدُ  الِمْسَورُ   َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ
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اُ  الِمْ َرِة، ِمنَ  َع ِْمتِ  َقدْ  َعمَّ  َهَم  َوَس َّمَ   «لََيا لٍ  َثاسَثِ  َفاْوالَ  أََقا َُ  َيْمُ رَ  أَنْ  لُِمْس ِمٍ  َيِحلُّ  تَ : »َفإِهَّ

اْذِكَرةِ  ِمانَ  َع ِبَرا َ  َع َ  أَْكَثُروا  َمَّ فَ  ْحاِريِِّ، ال َّ ُرُاَم  َطِفَآاتْ  َوال َّ  إِهِّاي: َوَ آُاولُ  َوَ ْيِكاي َهاْذَرَا  ُ اَذكِّ

ْذرُ  َهَذْرُت، ، َوالهَّ َيْياِر، اْيانَ  َك ََّماتْ  َح َّ  ِيَم  َيَزاتَ  َف َمْ  َرِديد،  ْرَيِ اينَ أَ  َذلِا َ  َهاْذِرَا  ِفاي َوأَْعَ َآاتْ  الزُّ

 ِقَم َرَا  ُدُموُعَم  َ ُيلَّ  َح َّ  َفَ ْيِكي َذلَِ ، َيْ دَ  َهْذَرَا  َ ْذُكرُ  َوَك َهتْ  َرَقَيً ،

 

 وعطاف ف أور ورحم  وطيي  ال طرة الطيي  والسيرة الذكر الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 وهساي ً  ورارف ً   ها ومكقادراً  الماإمهين مأ مها أو سايد ه  ومحيا  ورض  ومس مح  ال وق ورفآ 

 رساول سيده  الق ال لسيد زو   يكوهم  و ل عز هللا وفض م  وقصم  ا غه أو وكف ا  وص  

 ورد الرريف الهيوي والحديث  هللا ع يا وس م ص  هللا

ُرُاَم  َطِفَآتْ ) ْذرُ  َهَذْرُت، إِهِّي: َوَ آُولُ  َوَ ْيِكي َهْذَرَا  ُ َذكِّ  (َرِديد،  َوالهَّ

 ورد ي دَ

 (ِقَم َرَا  ُدُموُعَم  َ ُيلَّ  َح َّ  َفَ ْيِكي َذلَِ ، َيْ دَ  َهْذَرَا  َ ْذُكرُ  َهتْ َوَك )

 مأ مهاا أ اع ياا  مرااي ك هاات الااذي ال ااراب قياالأ نأ و مهياات ردت لااو اااو تإ لاااإ ت الااذي وهللا

 يكاار يااوأ ساايده  الصااديال ساايده  ايهاا  ومك ه ماا  قاادرا  ماا يوفي وماا  عهماا  هللا رضااي المااإمهين

   هللا ع ياا وسا مصا  هللا رسول سيده  وهسب مص حي  غه َأو وكف َ رض َأو اعه هللا رضي

 قارآ كا ن فآاد قم راا  دموعما   يال ح اي  يكي ق يم  لطيب رض ا أو عهم  هللا رضي فك هت

 رياال كا ن صا   هللا ع ياا وسا م هللا رساول سايده  فام الرريف الهيوي فمال في الدهي ريء في 

 . رض ا أو عهم  هللا رضي هينالمإم مأو مه أو سيد ه 

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

َثَه  - 3ٓٓٙ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ  َساؤَلَ  َرُ اًس  أَنَّ : ُمْحاِرزٍ  ْيانِ  َصاْفَوانَ  َعانْ  َقَ ا َدَة، َعانْ  َعَواَهَ ، أَُيو َحدَّ

 أََحاُدُكمْ  َيْدُهو: " َق لَ  الهَّْ َوىَ ِفي َيآُولُ  َوَس َّمَ  اِ َع َيْ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمْ تَ  َكْيفَ : ُعَمرَ  اْينَ 

اااِ  ِمانْ  ا  َريِّ  َكااَذا َعِمْ ااتَ : َوَيآُاولُ  َهَ ااْم،: َفَيآُاولُ  َوَكااَذاَ َكاَذا َعِمْ ااتَ : َفَيآُاولُ  َع َْيااِا، َكَهَفااُ  َيَضااعَ  َح َّ

ُرَُ، َهَ ْم،: َفَيآُولُ  َوَكَذا، ْهَي ، ِفي َع َْي َ  َسَ ْرتُ  إِهِّي: َيآُولُ  ُثمَّ  َفُيَآرِّ  " الَيْومَ  لَ َ  أَْغِفُرَا  َفؤََه  الدُّ

 

 السا ير الرحيم الغفور فسيح ن ل ي دة و ل عز هللا س ر يي ن الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 . سيح ه  هللا ي  الراحمين رحمأ ي  والرض  الس ر يه م  ع يه  ه مأ سيح ه  مف ل م

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

َثَه  - 33ٓٙ ، أَْقَيَرَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ، َيِزيدَ  ْينِ  َعَط ءِ  َعنْ  ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  َم لِ ،  ال َّْيِثايِّ

 َيْمُ ارَ  أَنْ  َرُ لٍ لِ  َيِحلُّ  تَ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : األَْهَص ِريِّ  أَيُّوبَ  أَِيي َعنْ 

سَمِ  َيْيَدأُ  الَِّذي َوَقْيُرُاَم  َاَذا، َوُيْ ِرضُ  َاَذا َفُيْ ِرضُ : َيْ َ ِآَي نِ  لََي ٍل، َثسَثِ  َفْوالَ  أََق َُ   ِي لسَّ
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 عان ذل  يزيد وت الم ق صمين يين سسمو وب إلف ال يي ن الرريف الهيوي الحديث ففي** 

صا   هللا  هللا رساول يا  سايدي يا  ع يا  وساسم  فصاسة ساسمي ل أياد مان وقيارام يا مأ ثسث

 . والسسم الرحم  هيي ي  ع يا وس م

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

َثَه  - 89ٓٙ َثَه  ُهَمْيٍر، اْينُ  َحدَّ  َما : َقا لَ  َ ِرياٍر، َعانْ  َقاْيٍس، َعانْ  إِْسَم ِعيَل، َعنْ  إِْدِريَس، اْينُ  َحدَّ

ِييُّ ا َحَ َيِهي امَ  إِتَّ  َرآِهاي َوتَ  أَْسا َْمُت، ُمْهذُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  لهَّ  َراَكْوتُ  َولََآادْ  َوْ ِماي، ِفاي َ َيسَّ

ْ اُا، ال َُّمامَّ : »َوَقا لَ  َصاْدِري، ِفاي ِيَياِدَِ  َفَضاَربَ  الَقْياِل، َع َا  أَْثُياتُ  تَ  أَهِّي إِلَْياِ   َا ِدًيا  َواْ َ ْ ااُ  َثيِّ

 «ّيً َمْمدِ 

 

  ريااوي حساا سإ فيااا ىهاار دياايأ سااي ال فااي هيااوي ااادي الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 سايده  عن اقول رض َأو عها هللا رضي رير  سيده  الصح يي فآول يم هي إ ودعوة ا  م عي

صا    هللا رساول سايده  عهوان اليسم  فك هت و ما في سم يا تإ َآر م  ص   هللا ع يا وس م

ْ ُا، ال َُّممَّ ) يآولا رسول هللا ص   هللا ع يا وس م سيده   لا ودع هللا ع يا وس م  َا ِدًيا  َواْ َ ْ ااُ  َثيِّ

 (َمْمِدّيً 

 . ممدي ً  ا دي ً  في وذل  دي ءاأل من كثير عها   زلي والك م ت الم  هي صي ه  وحسن  م لف

 ص   هللا ع يا وس م هللا رسول ي  سيدي ع ي  وسسم  فصسة

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

َثَه  - 98ٓٙ َثَه  الَولِيِد، أَُيو َحدَّ  إِنَّ : »هللاَِّ  َعْيادُ  َقا لَ : َقا لَ  َط ِرًق ، َسِمْ تُ  ُمَق ِراٍل، َعنْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ

ِ، ِكَ  بُ  الَحِديثِ  أَْحَسنَ  دٍ  َاْديُ  الَمْديِ  َوأَْحَسنَ  هللاَّ  «مَ َوَس َّ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ُمَحمَّ

 

 هللا رساول وسايده  هييها  وسه  و ل عز هللا ك  ب فضل يي ن الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 هللا فك ا ب و ال عاز هللا ك ا ب الحاديث حسنأ هاأ الحديث في ورد فكم  ص   هللا ع يا وس م

  ماالأو عاازأو  اامأو ع اايأو غ اايأو  االأو عظاامأو قاادرأو فضاالأو طياابأو حساانأ و اال عااز

 و اال عااز هللا ك اا ب صاا  أ ال ماا ل ف ماا ل  ماا ل ماانماا  فااي الكااون  هظاامأو ياادزأو روزأو

 سايده  اادي او وار م تً  ورموتً  وهآ ءً  وصف ءً  وهيوع ً  وي وغ ً  واك م تً  كم تً  المدي حسنأو

 أ م ين . اوق آَ ل ي د ال  لمين رب من ص   هللا ع يا وس م هللا رسول

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

َثَه  - ٗٔٔٙ ، أَْقَيَرَها  ُيوُساَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  الُمَسايِِّب، ْيانِ  َساِ يدِ  َعانْ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  َم لِا ،

ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  أَِيااي َعاانْ  ااِديدُ  لَااْيسَ : »َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ  َعْهااُا، هللاَّ  الرَّ

َرَعِ ، ِديدُ  َم إِهَّ  ِي لصُّ  «الَغَضبِ  ِعْهدَ  َهْفَساُ  َيْم ِ ُ  الَِّذي الرَّ
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 و يا  ريوي حكيم في سي ال أديي ي يغ من ق ب إيم هي ق اب  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

وال و يا اه  يؤن الرديد ليس ي لصرع  وإهم  او الاذي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس مسيده  

 د هفسا عن الغضب .يم   أي ي حكم في اهف  ت ا ور

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

َثَه  - 3ٔٔٙ َثَه  آَدُم، َحدَّ ارِ  أَِياي َعانْ  َقَ  َدَة، َعنْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ اوَّ ، السَّ  ِعْماَرانَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  الَ اَدِويِّ

ِييُّ  َق لَ : َق لَ  ُحَصْيٍن، ْينَ   ْيانُ  ُيَراْيرُ  َفَآا لَ  «ِيَقْيارٍ  إِتَّ  َياؤِْ ي تَ  َحَيا ءُ ال: »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

: ِعْماَرانُ  لَااُ  َفَآا لَ "  َساِكيَه ً  الَحَيا ءِ  ِمنَ  َوإِنَّ  َوَق ًرا، الَحَي ءِ  ِمنَ  إِنَّ : الِحْكَم ِ  ِفي َمْكُ وب، : " َكْ بٍ 

ُث َ » ُثِهيَوُ حَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  َعنْ  أَُحدِّ  «َصِحيَفِ  َ  َعنْ  دِّ

 

يي ن فضل وفضي   ق ال الحي ء فآولاا سايده  صا   هللا ع ياا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

وس م ففي الحي ء وق ر والوق ر او الطمؤهيه  ال ي  كن في الآ ب المإمن ال اي  كساو صا حيم  

 هوز من المم ي  واح رام الذات لهفسا قيل غيرَ .

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

َثَه  - ٖٕٙٙ َثَه  ُيوُسَف، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  ال َّْيُث، َحدَّ  َعْيادِ  َعانْ  الَقْياِر، أَِيي َعنْ  َيِزيُد، َحدَّ

ِياايَّ  َسااؤَلَ  َرُ ااًس  أَنَّ : َعْمااٍرو ْياانِ  هللاَِّ  َ ا ِْسااسَمِ  أَيُّ : َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  ُ ْطِ اامُ : »َقاا لَ  َقْياار،

َ  َم، سَمَ  َوَ ْآَرأُ  الطَّ  «َ ْ ِرفْ  لَمْ  َمنْ  َوَع َ  ، َعَرْفتَ  َمنْ  َع َ  السَّ

 

 ويا هيوي    يري ا  م عي ودعوة مان سايده  هياي ا ساسم  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 فآراء والمس كين .والرحم   لآ ء السسم ع   كل اله س عرفت ولم   رف وإط  م الط  م ل 

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

َثَه  - ٕٔ٘ٙ َثَه  ُهَمْيٍر، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  أَْقَيَرَه  َمْهُصوٍر، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ ِ، ُعَيْيادُ  َحادَّ  ْيانِ  َساِ يدِ  َعانْ  هللاَّ

، َسااِ يدٍ  أَِياي ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  أَِيااي َعاانْ  الَمْآُيااِريِّ  هللاَِّ  َوَرُسااولُ  الَمْسااِ َد، َدَقاالَ  َرُ ااًس  أَنَّ : َعْهاااُ  هللاَّ

 هللاَِّ  َرُساولُ  لَااُ  َفَآا لَ  َع َْياِا، َفَس َّمَ  َ  ءَ  ُثمَّ  َفَص َّ  الَمْسِ ِد، َه ِحَي ِ  ِفي َ  لِس،  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ 

اسَُم، َوَع َْيا َ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ا َ  َفَصالِّ  عْ اْرِ ا السَّ  َ ا ءَ  ُثامَّ  َفَصا َّ  َفَرَ اعَ  «ُ َصالِّ  لَامْ  َفإِهَّ

اسَُم، َوَع َْيا َ : »َفَآ لَ  َفَس ََّم، ا َ  َفَصالِّ، َفا ْرِ عْ  السَّ  الَِّ اي ِفاي أَوْ  الثَّ ِهَياِ ، ِفاي َفَآا لَ  «ُ َصالِّ  لَامْ  َفإِهَّ

ِ، َرُسولَ  َي  َع ِّْمِهي: َيْ َدَا  اسَةِ  إِلَا  ْمتَ قُ  إَِذا: »َفَآ لَ  هللاَّ  الِآْي َا َ  اْساَ ْآِيلِ  ُثامَّ  الُوُضاوَء، َفؤَْساِيغِ  الصَّ

رَ  ِيَم  اْقَرأْ  ُثمَّ  َفَكيِّْر، ا  اْرَفاعْ  ُثامَّ  َراِكً ا ، َ ْطَمِبنَّ  َح َّ  اْرَكعْ  ُثمَّ  الآُْرآِن، ِمنَ  َمَ  َ  َ َيسَّ  َ ْساَ ِويَ  َح َّ

اا  اْسااُ دْ  ُثاامَّ  َق ِبًماا ، اا  اْرَفااعْ  ُثاامَّ  َساا ِ ًدا، َ ْطَمااِبنَّ  َح َّ اا  اْسااُ دْ  ُثاامَّ  َ  لًِساا ، َ ْطَمااِبنَّ  َح َّ  َ ْطَمااِبنَّ  َح َّ

 ِفاي أَُسا َمَ ، أَُياو َوَقا لَ  «ُك َِّما  َصاسَِ  َ  ِفاي َذلِا َ  اْفَ الْ  ُثامَّ  َ  لًِسا ، َ ْطَمِبنَّ  َح َّ  اْرَفعْ  ُثمَّ  َس ِ ًدا،

 ،«َق ِبًم  َ ْسَ ِويَ  َح َّ : »األَِقيرِ 

 

 و يااا هيااوي فااي سااي ال أديااي يسغااي وذلاا  ل حااث ع اا   الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي* *

 السكيه  والطمؤهيه  في الصسة . ول  ح    صح صس ه  .
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-------------------------------------- 

َثَه  - 9ٕٙٙ ِ، َعْيدِ  ْينُ  إِْسَم ِعيلُ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  هللاَّ ، َحدَّ ُ  َرِضايَ  ُعَمارَ  اْيانِ  نِ َعا َها ِفٍع، َعنْ  َم لِ ،  هللاَّ

ِيايِّ  َعنِ  َعْهُمَم ، ُ الُ  ُيِآايمُ  تَ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ ُ الَ  الرَّ  َيْ  ِاسُ  ُثامَّ  َمْ  ِِسااِ  ِمانْ  الرَّ

 «ِفياِ 

 

 و يا هيوي لحسن م  م   وال   يش مع اآلقارين فاس يصاح  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 أحده  أحداً غيرَ لي  س مك ها واذا يي ن ل مس واة يين اله س .أن يآم 

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

، َق لَ : َق ِيَف ُ  لِي َوَق لَ  - ٖ٘ٓٙ ِييِّ  َعنِ  أََهٍس، َعنْ  أَِيي، َسِمْ تُ  ُمْ َ ِمر،  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 َدْعاَوِ ي َفَ َ ْ اتُ  َف ْساُ ِ يَب، ِيَما  َدَعا  َقادْ  َدْعاَوة،  َهِيي،  لُِكلِّ : »َق لَ  أَوْ  «ًت ُسإْ  َسؤَلَ  َهِيي،  ُكلُّ : »َق لَ 

ِ ي َرَف َع ً   «الِآَي َم ِ  َيْومَ  أِلُمَّ

 

هاور إيما هي مان هياع هياوي فحيييها  صا   هللا ع ياا وسا م لام  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 ه  أما  سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م فآا ل يدعو دعو ا ص   هللا ع يا وس م له  ألم

ِ ي َرَف َع ً  َدْعَوِ ي َفَ َ ْ تُ ص   هللا ع يا وس م )  ( .الِآَي َم ِ  َيْومَ  أِلُمَّ

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

َثَه  - ٖٙٓٙ َثَه  َمْ َمٍر، أَُيو َحدَّ َثَه  الَواِرِث، َعْيدُ  َحدَّ َثَه  الُحَسْيُن، َحدَّ : َقا لَ  ُيَرْياَدَة، ْيانُ  هللاَِّ  َعْيادُ  َحدَّ

َثِهي ، َكْ بٍ  ْينُ  ُيَرْيرُ  َحدَّ َثِهي: َق لَ  الَ َدِويُّ ادُ  َحدَّ ُ  َرِضايَ  أَْوسٍ  ْيانُ  َردَّ ِيايِّ  َعانِ : َعْهااُ  هللاَّ  َصا َّ  الهَّ

 َعْياُدَ ، َوأََها  َق َْآَ ِهي أَْهَت، إِتَّ  إِلَاَ  تَ  َريِّي أَْهتَ  ال َُّممَّ : َ آُولَ  أَنْ  اِتْسِ ْغَف رِ  َسيِّدُ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ 

، ِيِهْ َمِ ا َ  لَا َ  أَُياوءُ  َصاَهْ ُت، َم  َررِّ  ِمنْ  ِي َ  أَُعوذُ  اْسَ َطْ ُت، َم  َوَوْعِد َ  َعْمِد َ  َع َ  َوأََه   َع َايَّ

اُ  لِي، َف ْغِفرْ  ِيَذْهِيي لَ َ  َوأَُيوءُ  ُهوبَ  رُ َيْغفِ  تَ  َفإِهَّ َما رِ  ِمنَ  َق لََم  َوَمنْ : »َق لَ "  أَْهتَ  إِتَّ  الذُّ  ُموِقًها  الهَّ

ِ ، أَْالِ  ِمنْ  َفُموَ  ُيْمِسَي، أَنْ  َقْيلَ  َيْوِماِ  ِمنْ  َفَم تَ  ِيَم ،  ِيَما ، ُماوِقن،  َوُااوَ  ال َّْيالِ  ِمنَ  َق لََم  َوَمنْ  الَ هَّ

 «الَ هَّ ِ  ْالِ أَ  ِمنْ  َفُموَ  ُيْصِيَح، أَنْ  َقْيلَ  َفَم تَ 

 

 و يا هيوي ودع ء إيم هي فآ ل سايده  صا   هللا ع ياا وسا م  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

: 

 َعْماِد َ  َع َ  َوأََه  َعْيُدَ ، َوأََه  َق َْآَ ِهي أَْهَت، إِتَّ  إِلَاَ  تَ  َريِّي أَْهتَ  ال َُّممَّ : َ آُولَ  أَنْ  اِتْسِ ْغَف رِ  َسيِّدُ )

، ِيِهْ َمِ ا َ  لَا َ  أَُيوءُ  َصَهْ ُت، َم  َررِّ  ِمنْ  ِي َ  أَُعوذُ  اْسَ َطْ ُت، َم  َوَوْعِد َ   ِياَذْهِيي لَا َ  َوأَُياوءُ  َع َايَّ

اُ  لِي، َف ْغِفرْ  ُهوبَ  َيْغِفرُ  تَ  َفإِهَّ  ( .أَْهتَ  إِتَّ  الذُّ

ي  رب  ف ل مم يرحم   ومغفر   اغفر له  ذهويه  يرحم   وعفو  ي  أرحم الراحمين ي  هللا

 ال  لمين

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3ٖٓٙ ، أَْقَيَرَها  الَيَما ِن، أَُياو َحادَّ ، َعانِ  ُراَ ْيب، ْااِريِّ  َعْيادِ  ْيانُ  َسا ََم َ  أَُياو أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  الزُّ

ْحَمِن، ااي َوهللاَِّ : »َيآُااولُ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  َسااِمْ تُ : ُاَرْيااَرةَ  أَُيااو َقاا لَ : َقاا لَ  الاارَّ  إِهِّ

َ  أَلَْسَ ْغِفرُ  ةً  َسْيِ ينَ  ِمنْ  أَْكَثرَ  الَيْومِ  ِفي إِلَْياِ  َوأَُ وبُ  هللاَّ  «َمرَّ

 

اادي هياوي يما  كا ن ع ياا سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ل  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م فما  ي لها  وس م من اس غف ر هلل عز و ل فإذا ك ن كذ

 هحن ، كم هس غفر هللا عز و ل في اليوم َ

فـ وهللا الذي ت إلا إت او لو اس غفره  ريه  عز و ل ي دد أهف سه  ت يكفي هلل عاز و ال ع ا  

 ظ مه  ألهفسه  وذهويه  ف ل مم اغفر له  ذهويه  ي  ارحم الراحمين ي  هلل .

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

َثَه  - 9ٖٓٙ ا ُن، أَْقَيَرَه  إِْسَح اُل، َحدَّ َثَه  َحيَّ ا م،، َحادَّ َثَه  َامَّ َثَه  َقَ ا َدةُ، َحادَّ  َعانِ  َم لِاٍ ، ْيانُ  أََهاسُ  َحادَّ

ِييِّ  َثَه    َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ َثَه  ُاْدَياُ ، وَحادَّ ا م،، َحادَّ ثَ  َامَّ ُ  َرِضايَ  أََهاسٍ  َعانْ  َقَ ا َدةُ، َه َحادَّ  هللاَّ

ُ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  َعْهُا،  َع َا  َساَآطَ  أََحِدُكْم، ِمنْ  َعْيِدَِ  ِيَ ْوَي ِ  أَْفَر ُ  هللاَّ

،َِ  «َفسَةٍ  أَْرِض  ِفي أََض َّاُ  َوَقدْ  َيِ يِر

 

حااب رياا هي يظماار فرحاا  هللا عااز و اال ي ياا دَ ال اا بيين  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 ال  بدين المس غفرين هللا عز و ل ع   م  وقع مهمم من ذهوب وحدث مهمم من م  صي .

)ف ل مم سيح ه  احفظه  يحفظ  ورحم   من الوقوز فاي الاذهوب والم  صاي يا رب ال ا لمين 

 ي  هللا(

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

َثَه  - ٖٔٔٙ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ ، َحدَّ َثِهي: َقا لَ  ُعَيْيَدَة، ْينِ  َسْ دِ  َعنْ  َمْهُصوًرا، َسِمْ تُ : َق لَ  ُمْ َ ِمر،  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  َع ِزبٍ  ْينُ  الَيَراءُ   أََ ْياتَ  إَِذا: " َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  لِي َق لَ : َق لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ

ؤْ  ْضَ َ َ ،مَ  سَِة، َوُضوَء َ  َفَ َوضَّ  َهْفِسي أَْس َْمتُ  ال َُّممَّ : َوقُلْ  األَْيَمِن، ِرآِّ َ  َع َ  اْضَطِ عْ  ُثمَّ  لِ صَّ

ْضتُ  إِلَْيَ ،   َ ِمْها َمْهَ   َوتَ  َمْ َ ؤَ  تَ  إِلَْيَ ، َوَرْغَي ً  َرْاَي ً  إِلَْيَ ، َظْمِري َوأَْلَ ؤْتُ  إِلَْيَ ، أَْمِري َوَفوَّ

 َف ْ َ ْ ُمنَّ  الِفْطَرةِ  َع َ  ُمتَّ  ُمتَّ  َفإِنْ  أَْرَسْ َت، الَِّذي َوِيَهِييِّ َ  أَْهَزْلَت، الَِّذي ِيِكَ  ِي َ  آَمْهتُ  إِلَْيَ ، إِتَّ 

 «أَْرَسْ تَ  لَِّذيا َوِيَهِييِّ َ » تَ،: َق لَ . أَْرَسْ تَ  الَِّذي َوِيَرُسولِ َ : أَْسَ ْذِكُرُانَّ  َفآُْ تُ "  َ آُولُ  َم  آِقرَ 

 

 و ياا أياوي وكاؤن سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م  الراريف الهياوي الحديث ففي** 

 يو ا أيه ءَ ح   عهد الهوم وكيفي  الهوم وأن يكون المرء م وضؤ ويدعو هللا عز و ل .

 فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

 ي  ا دي اليرري  والق ال  مي  ً ي  م  م وي  مريي و

-------------------------------------- 
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َثَه  - ٖٙٔٙ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ ، اْينُ  َحدَّ  َعانِ  ُكَرْياٍب، َعانْ  َسا ََمَ ، َعانْ  ُسْفَي َن، َعنْ  َمْمِدي،

ا سٍ  اْينِ  ُ  َرِضايَ  َعيَّ ِيايُّ  َفَآا مَ  َمْيُموَهاَ ، ِعْهادَ  ِياتُّ : َقا لَ  َعْهُمَما ، هللاَّ  َفاؤََ   َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ؤَ  ُثمَّ  ِرَه َقَم ، َفؤَْط اَلَ  الِآْرَي َ  َفؤََ   َق َم، ُثمَّ  َه َم، ُثمَّ  َوَيَدْيِا، َوْ َماُ  َفَغَسلَ  َح َ َ ُا،  َياْينَ  ُوُضاوًءا َ َوضَّ

ْيااُت، َفآُْمااتُ  َفَصاا َّ ، أَْي َااَغ، َوَقاادْ  ُيْكِثاارْ  لَاامْ  ُوُضااوَءْينِ  ااي َيااَرى أَنْ  َكَراِاَياا َ  َفَ َمطَّ ِآياااِ  ُكْهااتُ  أَهِّ  ، أَ َّ

ؤُْت، َِ، َعانْ  َفآُْماتُ  ُيَصا ِّي، َفَآ مَ  َفَ َوضَّ اتْ  َيِميِهاِا، َعانْ  َفاؤََداَرِهي ِياؤُُذِهي َفؤََقاذَ  َيَسا ِر  َصاسَُ اُ  َفَ َ  مَّ

اا  َفَهاا مَ  اْضااَطَ عَ  ُثاامَّ  َرْكَ ااً ، َعْرااَرةَ  َثااسَثَ  ااسَِة، ِيااسَل،  َفآَذَهاااُ  َهَفااَخ، َهاا مَ  إَِذا َوَكاا نَ  َهَفااَخ، َح َّ  ِي لصَّ

ؤْ، َولَمْ  َفَص َّ   ُهاوًرا، َيَصاِري َوِفاي ُهاوًرا، َقْ ِياي ِفاي اْ َ لْ  ال َُّممَّ : »ُدَع ِباِ  ِفي َيآُولُ  َوَك نَ  َيَ َوضَّ

 ُهااوًرا، َوَ ْحِ ااي ُهااوًرا، َوَفااْوِقي ُهااوًرا، َيَساا ِري َوَعاانْ  ُهااوًرا، َيِميِهااي َوَعاانْ  ُهااوًرا، َسااْمِ ي َوِفااي

ا ُيوِت، ِفاي َوَساْيع، : ُكَرْياب،  َق لَ  «ُهوًرا لِي َواْ َ لْ  ُهوًرا، َوَقْ ِفي ُهوًرا، َوأََم ِمي  َرُ اًس  َف َِآياتُ  ال َّ

َثِهي الَ يَّ ِس، َولَدِ  ِمنْ  ، َفَحدَّ  َقْص ََ ْينِ  َوَذَكرَ  َوَيَرِري، َرَ ِريوَ  َوَدِمي َولَْحِمي َعَصِيي َفَذَكرَ  ِيِمنَّ

 

 

 

 م ل الدع ء في قول سيده  رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا م  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

: 

 َوَعانْ  ُهاوًرا، َيِميِهاي َوَعانْ  ُهاوًرا، َساْمِ ي َوِفاي ُهوًرا، َيَصِري َوِفي ُهوًرا، َقْ ِيي ِفي اْ َ لْ  ال َُّممَّ )

 (ُهوًرا لِي َواْ َ لْ  ُهوًرا، َوَقْ ِفي ُهوًرا، َوأََم ِمي ُهوًرا، َوَ ْحِ ي ُهوًرا، َوَفْوِقي ًرا،ُهو َيَس ِري

 ُهوًرا( َوَيَرِري َوَرَ ِري َوَدِمي َولَْحِمي َعَصِييوقيل أيض ً زي دة )وفي 

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

َثَه  - 3ٖٔٙ ٍد،ُمحَ  ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ َثَه  مَّ  َطا ُوٍس، َعانْ  ُمْسا ٍِم، أَِياي ْيانَ  ُس َْيَم نَ  َسِمْ تُ  ُسْفَي ُن، َحدَّ

ا سٍ  اْيانِ  َعنِ  ِيايُّ  َكا نَ : َعيَّ اُد، ال َّْيالِ  ِمانَ  َقا مَ  إَِذا َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  لَا َ  ال َُّمامَّ : " َقا لَ  َيَ َم َّ

ااَمَواتِ  ُهااورُ  أَْهااتَ  الَحْمااُد، ، َوَماانْ  َواألَْرِض  السَّ ااَمَواتِ  َقاايِّمُ  أَْهااتَ  الَحْمااُد، َولَاا َ  ِفاايِمنَّ  َواألَْرِض  السَّ

، َوَمنْ  ، أَْهاتَ  الَحْمُد، َولَ َ  ِفيِمنَّ ، َوَوْعاُد َ  الَحاالُّ ، َوَقْولُا َ  َحاال  ، َولَِآا ُإ َ  َحاال  ا ُ  َحاال  ، َوالَ هَّ  َحاال 

، َوالهَّ رُ  ا َع ُ  َحاال  ، َوالسَّ يِ  َحاال  اونَ َوالهَّ ، يُّ اد،  َحاال  ، َوُمَحمَّ ْ اُت، َوَع َْيا َ  أَْسا َْمُت، لَا َ  ال َُّمامَّ  َحاال   َ َوكَّ

ْمتُ  َم  لِي َف ْغِفرْ  َح َكْمُت، َوإِلَْي َ  َق َصْمُت، َوِي َ  أََهْيُت، َوإِلَْي َ  آَمْهُت، َوِي َ  ْرُت، َوَم  َقدَّ  َوَم  أَقَّ

ُر، َوأَْهتَ  مُ الُمَآدِّ  أَْهتَ  أَْع َْهُت، َوَم  أَْسَرْرتُ    " َغْيُر َ  إِلَاَ  تَ : أَوْ  أَْهَت، إِتَّ  إِلَاَ  تَ  الُمَإقِّ

 

دع ء سيده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م فاي  م ادَ فاي  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 صسة قي م ال يل وك ن دع إَ ص   هللا ع يا وس م :

ا ُهاورُ  أَْهاتَ  الَحْماُد، لَ َ  ال َُّممَّ ) ، َوَمانْ  َواألَْرِض  َمَواتِ السَّ اَمَواتِ  َقايِّمُ  أَْهاتَ  الَحْماُد، َولَا َ  ِفايِمنَّ  السَّ

، َوَماانْ  َواألَْرِض  ، أَْهااتَ  الَحْمااُد، َولَاا َ  ِفاايِمنَّ ، َوَوْعااُد َ  الَحااالُّ ، َوَقْولُاا َ  َحااال  ، َولَِآاا ُإ َ  َحااال   َحااال 

، َوالَ هَّ ُ  ، َوالهَّ رُ  َحال  ، َوالسَّ َع ُ  َحال  ِييُّونَ وَ  َحال  ، الهَّ د،  َحال  ، َوُمَحمَّ  َوَع َْيا َ  أَْس َْمُت، لَ َ  ال َُّممَّ  َحال 

ْ ُت، ْمتُ  َما  لِاي َفا ْغِفرْ  َح َكْماُت، َوإِلَْيا َ  َق َصاْمُت، َوِيا َ  أََهْياُت، َوإِلَْي َ  آَمْهُت، َوِي َ  َ َوكَّ  َوَما  َقادَّ
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ااْرُت، مُ  أَْهااتَ  أَْع َْهااُت، َوَماا  أَْسااَرْرتُ  َوَماا  أَقَّ ُر، َوأَْهااتَ  الُمَآاادِّ  إِلَاااَ  تَ : أَوْ  أَْهااَت، إِتَّ  إِلَاااَ  تَ  الُمااَإقِّ

 (َغْيُر َ 

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

َثَه  - ٕٖٔٙ ِ، َعْياادِ  ْياانُ  الَ ِزياازِ  َعْياادُ  َحاادَّ َثَه  هللاَّ ، َحاادَّ  هللاَِّ  َعْياادِ  أَِيااي َعاانْ  ِرااَم ٍب، اْياانِ  َعاانِ  َم لِاا ،

ْحَمِن، َعْيدِ  ْينِ  َس ََم َ  َوأَِيي ،األََغرِّ  ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  الرَّ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ

لُ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  َه  َيَ َهزَّ َم ءِ  إِلَ  لَْي َ ٍ  ُكلَّ  َوَ َ  لَ  َ َي َر َ  َريُّ ْهَي ، السَّ  ال َّْيالِ  ثُ ُث ُا َيْيَآا  ِحاينَ  الادُّ

  " لَاُ  َفؤَْغِفرَ  َيْسَ ْغِفُرِهي َمنْ  َفؤُْعِطَيُا، َيْسؤَلُِهي َمنْ  لَُا، َفؤَْسَ ِ يبَ  َيْدُعوِهي َمنْ : َيآُولُ  اآلِقُر،

 

يي ن هزول هللا عز و ل إل  السم ء الدهي  كل لي   ويآاول هللا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 ( .لَاُ  َفؤَْغِفرَ  َيْسَ ْغِفُرِهي َمنْ  َفؤُْعِطَيُا، َيْسؤَلُِهي َمنْ  لَُا، ْسَ ِ يبَ َفؤَ  َيْدُعوِهي َمنْ عز و ل : )

)فاا ل مم ساايح ه  ارزقهاا  يكاال القياار والااه م واغفاار لهاا  ذهويهاا  وارحمهاا  يرحم اا  ياا  أرحاام 

 الراحمين ي  هللا ي  رب ال  لمين(

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

َثَه  - ٕٖٙٙ َثِهي: َقا لَ  ال َّْياُث، أَْقَيَرَها  ُيوُساَف، ْيانُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  َعانْ  الَقْياِر، أَِياي َعانْ  َيِزياُد، َحادَّ

يالِ  َيْكرٍ  أَِيي َعنْ  َعْمٍرو، ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  دِّ ُ  َرِضيَ  الصِّ اُ : َعْهاُ  هللاَّ ِييِّ  َق لَ  أَهَّ : َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  لِ هَّ

 َيْغِفارُ  َوتَ  َكِثياًرا، ُظْ ًما  َهْفِساي َظ َْماتُ  إِهِّي ال َُّممَّ : قُلْ : " َق لَ  َصسَِ ي، ِفي ِياِ  أَْدُعو ُدَع ءً  يَع ِّْمهِ 

ُهوبَ  ا َ  َواْرَحْمِهاي، ِعْهاِدَ ، ِمانْ  َمْغِفاَرةً  لِاي َفا ْغِفرْ  أَْهاَت، إِتَّ  الذُّ ِحيمُ  الَغفُاورُ  أَْهاتَ  إِهَّ  َوَقا لَ "  الارَّ

ااُ  الَقْياِر، أَِياي َعانْ  َيِزياَد، َعانْ  الَحا ِرِث، نُ يْ  َعْمُرو  َيْكارٍ  أَُياو َقا لَ  َعْماٍرو، ْيانَ  هللاَِّ  َعْيادَ  َساِمعَ  إِهَّ

ُ  َرِضيَ  ِييِّ  َعْهاُ  هللاَّ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  لِ هَّ

 

فاي  صا   هللا ع ياا وسا مأحب الدع ء إل  سايده  رساول هللا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 الصسة وقد ع ما إل  سيده  الصديال أيو يكر رضي هللا عها وأرض َ والدع ء او :

ُهوبَ  َيْغِفرُ  َوتَ  َكِثيًرا، ُظْ ًم  َهْفِسي َظ َْمتُ  إِهِّي ال َُّممَّ )  ِعْهاِدَ ، ِمانْ  َمْغِفاَرةً  لِاي َف ْغِفرْ  أَْهَت، إِتَّ  الذُّ

 ( .ِحيمُ الرَّ  الَغفُورُ  أَْهتَ  إِهَّ َ  َواْرَحْمِهي،

 ف ل مم يرحم   اغفر له  ذهويه  م   آدم وم   ؤقر ي  رب ال  لمين ي  هللا

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

َثَه  - 8ٖٙٙ َثَه  أََسااٍد، ْياانُ  ُمَ  َّاا  َحاادَّ ، َحاادَّ  َع ِبَراا َ  َعاانْ  أَِييااِا، َعاانْ  ُعااْرَوَة، ْياانِ  ِاَراا مِ  َعاانْ  ُوَاْيااب،

ُ  َرِضيَ  ِييَّ  أَنَّ : َم َعهْ  هللاَّ اي ال َُّمامَّ : »َيآُاولُ  َكا نَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  الَكَسالِ  ِمانَ  ِيا َ  أَُعاوذُ  إِهِّ

ا ِر، َوَعَذابِ  الهَّ رِ  ِفْ َه ِ  َوِمنْ  الَآْيِر، َوَعَذابِ  الَآْيِر، ِفْ َه ِ  َوِمنْ  َوالَمْغَرِم، َوالَمؤَْثمِ  َوالَمَرِم،  َوِمانْ  الهَّ

 اْغِسالْ  ال َُّمامَّ  الادَّ َّ ِل، الَمِسايحِ  ِفْ َها ِ  ِمانْ  ِيا َ  َوأَُعاوذُ  الَفْآاِر، ِفْ َه ِ  ِمنْ  ِي َ  َوأَُعوذُ  الِغَه ، ِفْ َه ِ  َررِّ 

ْ ِِّ  ِيَم ءِ  َقَط َي يَ  َعهِّي  َهِس،الادَّ  ِمانَ  األَْياَيضَ  الثَّْوبَ  َهآَّْيتَ  َكَم  الَقَط َي  ِمنَ  َقْ ِيي َوَهالِّ  َوالَيَرِد، الثَّ

 «َوالَمْغِربِ  الَمْرِرالِ  َيْينَ  َي َعْدتَ  َكَم  َقَط َي يَ  َوَيْينَ  َيْيِهي َوَي ِعدْ 
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 و ياا هياوي مان ق اب إيما هي إلا  الها س  مي ا ً ياؤن يادعوا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ي وم  فيا من هسال أديي يسغا رسول هللا ص   هللا ع يا وس ميذل  الدع ء المؤثور عن سيده  

 ( .الَقَط َي  ِمنَ  َقْ ِيي َوَهالِّ و س سل لغوي وم  هي  مي   طيي  ومن  م ل م  في الدع ء )

 ف ل مم سيح ه  هال ق ويه  يرحم   ي  أرحم الراحمين ي  هللا ي  رب ال  لمين .

 والحديث اه  ل  م  المس مين والمس م ت في كل زم ن ومك ن .

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

َثَه  - 3ٖٗٙ  ُمْصاَ بِ  َعنْ  الَم ِِ ، َعْيدِ  َعنْ  َزاِبَدَة، َعنْ  الُحَسْيُن، أَْقَيَرَه  إِْيَراِايَم، ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ

ُذوا: َق لَ  أَِييِا، َعنْ  َسْ ٍد، ْينِ  ِيايُّ  َك نَ  ِيَك َِم تٍ  َ َ وَّ ذُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ   َُّمامَّ ال: »ِيِمانَّ  َيَ َ اوَّ

ااي  الُ ُمااِر، أَْرَذلِ  إِلَاا  أَُردَّ  أَنْ  ِماانْ  ِياا َ  َوأَُعااوذُ  الُيْقااِل، ِماانَ  ِياا َ  َوأَُعااوذُ  الُ ااْيِن، ِماانَ  ِياا َ  أَُعااوذُ  إِهِّ

ْهَي ، ِفْ َه ِ  ِمنْ  ِي َ  َوأَُعوذُ   «الَآْيرِ  َوَعَذابِ  الدُّ

 

 صا   هللا ع ياا وسا م يي ن م  ك ن ي  وذ يا سيده  رسول هللا الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 ويدعو يا هللا عز و ل .

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

َثَه  - 89ٖٙ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ  ُدَعا ءِ  أَْكَثارُ  َكا نَ : َقا لَ  أََهٍس، َعنْ  الَ ِزيِز، َعْيدِ  َعنْ  الَواِرِث، َعْيدُ  َحدَّ

ِييِّ  َه  ُممَّ ال َّ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ْهَي  ِفي آِ َه  َريَّ  َعاَذابَ  َوِقَها  َحَساَهً ، اآلِقَرةِ  َوِفي َحَسَهً ، الدُّ

 «الهَّ رِ 

 

قول طياب مان ق اب طياب إلا  ق اوب طييا  ق اوب الماإمهين  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 عي د هللا عز و ل المإمهون والموحدون والموقهاون يا هلل عاز و ال ورساولا صا   هللا ع ياا

 )وقه  عذاب اله ر( رسول هللا ص   هللا ع يا وس موس م وذل  في قول سيده  

 )ف ل مم سيح ه  قه  وع فه  واعف عه  ي  هللا(

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

َثَه  - 9ٖٓٙ َثَه  الَمْغَراِء، أَِيي ْينُ  َفْرَوةُ  َحدَّ  َعانْ  ُعَمْياٍر، ْيانِ   ِا ِ المَ  َعْيادِ  َعنْ  ُحَمْيٍد، ْينُ  َعِييَدةُ  َحدَّ

ُ  َرِضايَ  أَِييااِ  َعانْ  َوقَّا ٍص، أَِياي ْينِ  َسْ دِ  ْينِ  ُمْصَ بِ  ِيايُّ  َكا نَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 ِمانَ  ِي َ  َوأَُعوذُ  الُيْقِل، ِمنَ  ِي َ  أَُعوذُ  إِهِّي ال َُّممَّ : »الِكَ  َي ُ  ُ َ  َّمُ  َكَم  الَك َِم ِت، َاُإتَءِ  ُيَ  ُِّمَه  َوَس َّمَ 

ْهَي ، ِفْ َه ِ  ِمنْ  ِي َ  َوأَُعوذُ  الُ ُمِر، أَْرَذلِ  إِلَ  ُهَردَّ  أَنْ  ِمنْ  ِي َ  َوأَُعوذُ  الُ ْيِن،  «الَآْيرِ  َوَعَذابِ  الدُّ

 

ااادي هيااوي يظماار   ياا ً فااي ال   اايم ال ريااوي    اايم ساايده   الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

فكا ن صا   هللا ع ياا وسا م ي  ام الصاح ي  ااذا الادع ء كمان     هللا ع يا وسا مرسول هللا ص

 ي  م الك  ي  .

-------------------------------------- 
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َثَه  - ٘ٓٗٙ ، َعانْ  َم لٍِ ، َعنْ  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  َصا لٍِح، أَِياي َعانْ  ُساَمي،

ُ  َرِضيَ  َِ، هللاَِّ  ُساْيَح نَ : َقا لَ  َمانْ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ  ِفاي َوِيَحْماِد

ٍة، ِم َب َ  َيْومٍ  تْ  َمرَّ  " الَيْحرِ  َزَيدِ  ِمْثلَ  َك َهتْ  َوإِنْ  َقَط َي َُ، ُحطَّ

 

في قاول سايده  رساول هللا صا     م ل صيغ الك م ت يظمر الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 هللا ع يا وس م )ومي غ ال  م فيا أها يرر( .

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

َثَه  - ٙٓٗٙ َثَه  َحْرٍب، ْينُ  ُزَاْيرُ  َحدَّ  أَِياي َعانْ  ُزْرَعاَ ، أَِياي َعانْ  ُعَما َرَة، َعانْ  فَُضاْيٍل، اْيانُ  َحادَّ

ِياايِّ  َعاانِ  ُاَرْيااَرَة،  ِفااي َثِآي ََ اا نِ  ال َِّساا ِن، َع َاا  َقِفيَفَ اا نِ  َك َِمَ اا نِ : " َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ   َصاا َّ  الهَّ

ْحَمنِ  إِلَ  َحِييَيَ  نِ  الِميَزاِن،  " َوِيَحْمِدَِ  هللاَِّ  ُسْيَح نَ  الَ ِظيِم، هللاَِّ  ُسْيَح نَ : الرَّ

 

فيماا  يحياا هللا عاز و ال ماان ااادي هياوي مان عياال إيما هي  الراريف الهياوي الحاديث ففاي** 

 (َوِيَحْمِدَِ  هللاَِّ  ُسْيَح نَ  الَ ِظيِم، هللاَِّ  ُسْيَح نَ ك م ت فؤحب الك م ت إل  هللا عز و ل )

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

َثَه  - 3ٓٗٙ دُ  َحدَّ َثَه  الَ سَِء، ْينُ  ُمَحمَّ ِ، دِ َعيْ  ْينِ  ُيَرْيدِ  َعنْ  أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ  َعانْ  ُياْرَدَة، أَِياي َعنْ  هللاَّ

ُ  َرِضاايَ  ُموَساا  أَِيااي ِياايُّ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ اااُ  َيااْذُكرُ  الَّااِذي َمَثاالُ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  َريَّ

ُا، َيْذُكرُ  تَ  َوالَِّذي  «َوالَميِّتِ  الَحيِّ  َمَثلُ  َريَّ

 

هيااوي ويياا ن ع اا  أن الفاا رال أو الفاارال ييههاا  ويااين  ااادي الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 األموات او ذكر هللا عز و ل ف لذي ت يذكر هللا عز و ل مث ا كمثل ا هس ن الذي  وف  .

 )ف ل مم أحي ق ويه  يذكر  سيح ه  وذكر سيده  رسول هللا ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  َسِ يٍد، ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َثَه َحدَّ  - 8ٓٗٙ ، َحدَّ  ُاَرْياَرَة، أَِيي َعنْ  َص لٍِح، أَِيي َعنْ  األَْعَمِش، َعنِ  َ ِرير،

اُرالِ  ِفي َيُطوفُونَ  َمسَِبَك ً  هلِلَِّ  إِنَّ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ   أَْاالَ  َيْ َ ِمُساونَ  الطُّ

ْكرِ  َ  َيْذُكُرونَ  َقْوًم  َوَ ُدوا َفإَِذا ،الذِّ اوا: َ َه َدْوا هللاَّ  ِياؤَْ ِهَحِ ِممْ  َفَيُحفُّاوَهُممْ : »َقا لَ "  َحا َ ِ ُكمْ  إِلَا  َا ُمُّ

َم ءِ  إِلَ  ْهَي  السَّ ُماْم، َفَيْسؤَلُُممْ : " َق لَ  «الدُّ : ولُاونَ َيآُ : َقا لُوا ِعَيا ِديَ َيآُاولُ  َما  ِماْهُمْم، أَْع َامُ  َوُااوَ  َريُّ

ُدوَه َ  َوَيْحَمُدوَه َ  َوُيَكيُِّروَه َ  ُيَسيُِّحوَه َ  : َفَيآُولُاونَ : " َقا لَ "  َرأَْوِهايَ َاالْ : َفَيآُاولُ : " َق لَ "  َوُيَم ِّ

 أََرادَّ  َكا ُهوا َرأَْو َ  لَاوْ : َيآُولُاونَ : " َقا لَ "  َرأَْوِهايَ لَوْ  َوَكْيفَ : َفَيآُولُ : " َق لَ "  َرأَْوَ َ َم  َوهللاَِّ  تَ 

: َقا لَ "  َيْساؤَلُوِهيَ َفَما : َيآُاولُ : " َق لَ "  َ ْسِييًح  لَ َ  َوأَْكَثرَ  َوَ ْحِميًدا، َ ْمِ يًدا لَ َ  َوأََردَّ  ِعَي َدًة، لَ َ 

"  أَْوَاا رَ  َما  َربِّ  َيا  َوهللاَِّ  تَ : َيآُولُاونَ : " َقا لَ "  َرأَْوَاا َ َوَاالْ : َيآُولُ : " َق لَ  «الَ هَّ َ  َيْسؤَلُوَه َ »

ُماامْ  لَااوْ  َفَكْياافَ : َيآُااولُ : " َقاا لَ  ُماامْ  لَااوْ : َيآُولُااونَ : " َقاا لَ "  َرأَْوَااا َ أَهَّ  َع َْيَماا  أََراادَّ  َكاا ُهوا َرأَْوَااا  أَهَّ

ُذوَنَ َفِممَّ : َق لَ  َرْغَيً ، ِفيَم  َوأَْعَظمَ  َط ًَي ، لََم  َوأََردَّ  ِحْرًص ، ا رِ  ِمنَ : َيآُولُونَ : " َق لَ "  َيَ َ وَّ "  الهَّ

 َفَكْيافَ : َيآُاولُ : " َقا لَ "  َرأَْوَاا  َم  َربِّ  َي  َوهللاَِّ  تَ : َيآُولُونَ : " َق لَ "  َرأَْوَا َ َوَالْ : َيآُولُ : " َق لَ 
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: "  لَ َقاا"  َمَق َفاا ً  لََماا  َوأََراادَّ  ِفااَراًرا، ِمْهَماا  أََراادَّ  َكاا ُهوا َرأَْوَااا  لَااوْ : َيآُولُااونَ : " َقاا لَ "  َرأَْوَااا َ لَااوْ 

 ِماْهُمْم، لَاْيسَ  فُاسَن،  ِفايِممْ : الَمسَِبَكا ِ  ِمانَ  َم َا ،  َيآُاولُ : " َق لَ "  لَُممْ  َغَفْرتُ  َقدْ  أَهِّي َفؤُْرِمُدُكمْ : َفَيآُولُ 

َم   َولَامْ  ،األَْعَماشِ  َعانِ  ُراْ َيُ ، َرَواَُ "  َ  ِيُساُممْ  ِيِمامْ  َيْراَآ  تَ  الُ  ََسا ءُ  ُاامُ : َقا لَ . لَِح َ ا ٍ  َ ا ءَ  إِهَّ

ِييِّ  َعنِ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ  أَِييِا، َعنْ  ُسَمْيل،، َوَرَواَُ  َيْرَفْ ُا،  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

ادي هيوي إيم هي ل ي د هللا المإمهين الاذاكرين هلل عاز و ال  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 :حديث ف حفمم المسبك  إل  السم ء الدهي  وفي آقر ال

َم  ِمْهُمْم، لَْيسَ  فُسَن،  ِفيِممْ )  (َ  ِيُسُممْ  ِيِممْ  َيْرَآ  تَ  الُ  ََس ءُ  ُامُ : َق لَ . لَِح َ  ٍ  َ  ءَ  إِهَّ

 ف م ل كسم وقول هللا عز و ل : اام ال  سا ء ت يراف  يمام   يسامم ، فؤصال ال ما ل  ما ل

 قول هللا عز و ل .

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

َثَه  - ٓٔٗٙ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ َها ِد، أَِياي ِمانْ  َحِفْظَها َُ : َقا لَ  ُساْفَي ُن، َحدَّ ، َعانِ  الزِّ ِْ  األَْعاَر

 إِتَّ  أََحاد،  َيْحَفُظَما  تَ  َواِحاًدا، إِتَّ  ِم َبا ،  اْساًم ، َوِ ْساُ ونَ  ِ ْساَ  ،  هلِلَِّ : »َق لَ  ِرَواَيً ، ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ 

َ ، َدَقلَ     «الَوْ رَ  ُيِحبُّ  َوْ ر،  َوُاوَ  الَ هَّ

 

يي ن عدد أسم ء هللا عز و ل وأها سايح ها و ار يحاب الاو ر  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 أي أن هللا عز و ل واحداً ت إلا إت او . فسيح ه  ي  رب ال  لمين .

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

َثَه حَ  - ٕٔٗٙ يُّ  دَّ  َعانِ  أَِيياِا، َعانْ  ِاْهاٍد، أَِياي اْيانُ  ُاوَ  َسِ يدٍ  ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  أَْقَيَرَه  إِْيَراِايَم، ْينُ  الَمكِّ

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  اْينِ  ِيايُّ  َقا لَ : َقا لَ  َعْهُمَما ، هللاَّ  ِفيِمَما  َمْغُياون،  ِهْ َمَ ا نِ : " َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

حَّ ُ : الهَّ سِ  ِمنَ  ِثير، كَ  َثَه : الَ ْهَيِريُّ  َعيَّ س،  َق لَ "  َوالَفَرا ُ  الصِّ  َعْيادِ  َعانْ  ِعيَسا ، ْيانُ  َصاْفَوانُ  َحادَّ

ِييِّ  َعنِ  َعيَّ ٍس، اْينَ  َسِمْ تُ  أَِييِا، َعنْ  ِاْهٍد، أَِيي ْينِ  َسِ يدِ  ْينِ  هللاَِّ   ِمْث َاُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

أن ه م ا ن  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا مسايده   يي ن قول الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 مغيون أي مرغول عهم  كثير من اله س وام  الصح  والفرا  .

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

َثَه  - ٙٔٗٙ ِ، َعْياادِ  ْياانُ  َع ِاايُّ  َحاادَّ َثَه  هللاَّ اادُ  َحاادَّ ْحَمنِ  دِ َعْياا ْياانُ  ُمَحمَّ ، الُمْهااِذرِ  أَُيااو الاارَّ َفاا ِويُّ  َعاانْ  الطُّ

َثِهي: َقاا لَ  األَْعَمااِش، ُساا َْيَم نَ  ، َحاادَّ ُ  َرِضاايَ  ُعَماارَ  ْياانِ  هللاَِّ  َعْياادِ  َعاانْ  ُمَ  ِاااد،  أََقااذَ : َقاا لَ  َعْهُمَماا ، هللاَّ

ْهَي  ِفاي ُكنْ : »َفَآ لَ  ِيَمْهِكِيي، َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  ا َ  الادُّ  «َساِييلٍ  َعا ِيرُ  أَوْ  َغِرياب،  َكؤَهَّ

اَي َ ، َ ْهَ ِظارِ  َفاسَ  أَْمَساْيتَ  إَِذا: »َيآُاولُ  ُعَماَر، اْيانُ  َوَك نَ   الَمَسا َء، َ ْهَ ِظارِ  َفاسَ  أَْصاَيْحتَ  َوإَِذا الصَّ

ِ  َ  ِمنْ  َوُقذْ   «لَِمْوِ  َ  َحَي ِ  َ  َوِمنْ  لَِمَرِضَ ، ِصحَّ

 

 



  121 

 

 و يا هيوي من هيع إيم هي في هسال    يم  ريوي في م ا هي  الرريف لهيويا الحديث ففي** 

زاد   ي  ألمور كثير مهم  ع يه  قفي  ودعوة ل دم ال   ال ي لدهي  وم  عم  الزابل ويظمر ذل  

في األدب اليسغي وال غوي لمرادف ت م ا هي ك ما ت سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م 

ْهَي  ِفااي ُكاانْ ) يااا وساا مصاا   هللا ع وقااول ساايده   اا َ  الاادُّ ( ف اايس ي ااد َسااِييلٍ  َعاا ِيرُ  أَوْ  َغِريااب،  َكؤَهَّ

الك ماا ت ك ماا ت إت أن يكااون قي ماا  ك ماا ت هللا عااز و اال ، فحساان الحساان فااي صاايغ وهسااال 

رساول هللا صا   هللا ع ياا الك م ت  م ل وإيداز فكف ها  ه ما  هللا عاز و ال ع يها  ياؤن سايده  

 . وس م

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

َثَه  - 3ٔٗٙ َثِهي: َق لَ  ُسْفَي َن، َعنْ  َسِ يٍد، ْينُ  َيْحَي  أَْقَيَرَه  الَفْضِل، ْينُ  َصَدَق ُ  َحدَّ  َعانْ  أَِياي، َحدَّ

ُ  َرِضيَ  هللاَِّ  َعْيدِ  َعنْ  ُقَثْيٍم، ْينِ  َرِييعِ  َعنْ  ُمْهِذٍر، ِيايُّ  َقاطَّ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ   َّ َصا الهَّ

اا  ً اا ، َقّطً اا  َوَقااطَّ  ُمَريَّ  ِفااي الَّااِذي َاااَذا إِلَاا  ِصااَغ ًرا ُقَطًطاا  َوَقااطَّ  ِمْهااُا، َق ِرً اا  الَوَسااطِ  ِفااي َقّطً

 أََحا طَ  َقادْ  :أَوْ  - ِيااِ  ُمِحيط،  أََ  ُاُ  َوَاَذا ا ِْهَس ُن، َاَذا: " َوَق لَ  الَوَسِط، ِفي الَِّذي َ  ِهِياِ  ِمنْ  الَوَسطِ 

ْ،  ُاوَ  الَِّذي َوَاَذا - ِياِ  َغ رُ  الُقَططُ  َوَاِذَِ  أََم ُُا، َق ِر  َااَذا، َهَمَراُ  َاَذا أَْقَطؤََُ  َفإِنْ  األَْعَراُض، الصِّ

 َاَذا َهَمَراُ  َاَذا أَْقَطؤََُ  َوإِنْ 

 

سا ن محا ط  و يا هيوي ي لزاد وعدم ال   ال ي لادهي  وأن ا ه الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 يا أ  ا فمو مدركا ت مح ل وت مفر مها .

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

َثَه  - ٕٓٗٙ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ َثَه  َسِ يٍد، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َصْفَوانَ  أَُيو َحدَّ  اْيانِ  َعانِ  ُياوُهُس، َحدَّ

ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أََيا  أَنَّ  الُمَسايِِّب، ْينُ  َسِ يدُ  أَْقَيَرِهي: َق لَ  ِرَم ٍب،  َرُساولَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ

ْهَي  ُحابِّ  ِفاي: اْثَهَ اْينِ  ِفاي َرا ّيً  الَكِييرِ  َقْ بُ  َيَزالُ  تَ : " َيآُولُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ   َوُطاولِ  الادُّ

 أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانْ  ُياوُهَس، َعانْ  َوْااٍب، َواْيانُ  ُياوُهُس، َثِهيَحادَّ : ال َّْيثُ  َق لَ "  األََملِ 

،  َس ََم َ  َوأَُيو َسِ يد،

 

يي ن ع   أن المرء الكيير ت يزال ق يا ر ي ً أي صاغيراً فاي  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 أمرين واي حب الدهي  وطول األمل أي طول األ ل .

 رسول هللا  ه وذ ي  من حب الدهي  وم  فيم  إت ذكر  سيح ه  وذكر سيده  )ف ل مم سيح ه

 (ص   هللا ع يا وس م

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

َثَه  - ٕٔٗٙ َثَه  إِْياَراِايَم، ْيانُ  ُمْس ِمُ  َحدَّ َثَه  ِاَرا م،، َحادَّ ُ  َرِضايَ  َم لِا ٍ  ْيانِ  أََهاسِ  َعانْ  َقَ ا َدةُ، َحادَّ  هللاَّ

 الَما ِل، ُحبُّ : اْثَه نِ  َمَ اُ  َوَيْكَيرُ  آَدمَ  اْينُ  َيْكَيرُ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  َعْهُا،

 َقَ  َدةَ  َعنْ  ُرْ َيُ ، َرَواَُ "  الُ ُمرِ  َوُطولُ 
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مارَ ااو كيار يي ن أن م  يكيار ماع ا هسا ن قاسل ساهوات ع الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 سها وكير حيا ل م ل فك م  كير ا هس ن كير وكثر م ا حب الم ل .

 )ف ل مم سيح ه  ه وذ ي  سيح ه  من حب الدهي  وحب الم ل ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - ٕٗٗٙ َثَه  قَُ ْيَيُ ، َحدَّ ، َساِ يدٍ  َعانْ  َعْماٍرو، َعانْ  ْحَمِن،الارَّ  َعْيادِ  ْينُ  َيْ آُوبُ  َحدَّ  َعانْ  الَمْآُياِريِّ

ُ  َيآُاولُ : " َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : ُاَرْياَرةَ  أَِيي  الُماْإِمنِ  لَِ ْياِدي َما : َ َ ا لَ  هللاَّ

اُ  َقَيْضتُ  إَِذا َ َزاء،، ِعْهِدي ْهَي  أَْالِ  ِمنْ  َصِفيَّ  " الَ هَّ ُ  إِتَّ  اْحَ َسَيُا، ُثمَّ  الدُّ

 

يي ن  زاء عيا د هللا عاز و ال الماإمهين سايح ها وأن  ازاء  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 من اح سب هلل عز و ل أعز م  عهدَ فم  يكون  زاإَ إت ال ه  .

 )ف ل مم سيح ه  أه م ع يه  يه م وعيش ورغد وسكن ال ه  ي  رب ال  م ين ي  رب(

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

َثَه  - 9ٕٗٙ  هللاَِّ  َعْيادِ  َعانْ  َعِيياَدَة، َعانْ  إِْيَراِايَم، َعنْ  األَْعَمِش، َعنِ  َحْمَزَة، أَِيي َعنْ  َعْيَداُن، َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ  ُثامَّ  َي ُاوَهُمْم، الَِّذينَ  ُثمَّ  َقْرِهي، الهَّ سِ  َقْيرُ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 «َرَم َدَ ُممْ  َوأَْيَم ُهُممْ  أَْيَم َهُمْم، َرَم َدُ ُممْ  َ ْسِيالُ  َقْوم،  َيْ ِدِامْ  ِمنْ  َيِ يءُ  ُثمَّ  َي ُوَهُمْم، الَِّذينَ 

 

اله س في أزم ن م  ي اد زمان وأيا م سايده  يي ن مه زل وقدر  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

رساول هللا قير اله س قرهي أي ماهمم ع ا  عماد زمان سايده    ص   هللا ع يا وس مرسول هللا

رساول هللا ، ثم الذين من ي دام ثم الذين من ي دام ، وقاد أقيرها  سايده  ص   هللا ع يا وس م 

وصاادال فااي قولااا صاا   هللا ع يااا وساا م يؤهااا سااوف يااؤ ي قااوم  ساايال  صاا   هللا ع يااا وساا م

مم راام د مم ، واااذا إن دل لياادل ع اا  ق اا  ا يماا ن وعاادم الصاادال راام د مم أيماا همم ، وأيماا ه

والر  الكثير يين اله س وق   القير ، ف و ام أال ثآ  لم  ا يع أو سيال رم د مم يح ف اليماين 

وهاارى الكثياارين فااي المحاا كم ياال وصاال األماار إلاا  رااراء الراامود ي لماا ل وهاارى كثياار ماان 

رساول ن ع   وتيا مم ، فكا ن ع ا  عماد سايده  الرإس ء والوزراء والح فظين يآسمون اليمي

لم هسمع يذل  الآسم عهد  ولي الق فا ء الرارادين ماثسً ، وحادث ذلا   هللا ص   هللا ع يا وس م

الآسم لقراب ذمم الكثيرين إت من رحم ريي فم ه  ذل  أن الكثيرين في زم هه  حداً مراكو  

 في هزاا مم .

 ب ال  لمين ي  رب()ف ل مم سيح ه  ع فه  واعف عه  ي  ر

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

َثَه  - 8ٖٗٙ َثَه  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ ْحَمنِ  َعْيدُ  َحدَّ ا سِ  َعنْ  الَغِسيِل، ْينِ  ُس َْيَم نَ  ْينُ  الرَّ  ْيانِ  َساْملِ  ْيانِ  َعيَّ

َيْيِر، اْينَ  َسِمْ تُ : َق لَ  َسْ ٍد، َما  َيا : َيآُاولُ  ُقْطَيِ اِا، يِفا ِيَمكَّ َ  الِمْهَيرِ  َع َ  الزُّ ا ُس، أَيُّ ِيايَّ  إِنَّ  الهَّ  الهَّ

 َث ِهًيا ، إِلَْيااِ  أََحابَّ  َذَاابٍ  ِمانْ  َمْ ًبا  َواِدًي  أُْعِطيَ  آَدمَ  اْينَ  أَنَّ  لَوْ : »َيآُولُ  َك نَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ 
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ااَراُب، إِتَّ  آَدمَ  اْياانِ  َ ااْوفَ  َيُساادُّ  َوتَ  َث لًِثاا ، إِلَْياااِ  أََحاابَّ  َث ِهًياا  أُْعِطاايَ  َولَااوْ  ُ  َوَيُ ااوبُ  ال ُّ  َماانْ  َع َاا  هللاَّ

 «َ  بَ 

 

ييا ن الاهفس اليراري  إت مان رحام هللا عاز و ال مان عيا دَ  الراريف الهياوي الحاديث ففي** 

سيح ها وأن الهفس اليرري    يت ع   حب الدهي  وعدم الرض  فك ن سايده  رساول هللا صا   

هصف ً ف لوصف ل رايء وااو واديا ً م با ً مان ذااب ، مهصاف ً وااو  م أدال وصف ً مهللا ع يا وس

ا هسا ن ومهصاف ً أي عادداً مهصاف ً مصافون واديا ً واثها ن وثسثا  ثام اق ماا سايده  رساول هللا 

 ص   هللا ع يا وس م وي وب هللا عز و ل ع   من   ب .

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

ثَ  - ٙٗٗٙ َثَه  ُيوُهَس، ْينُ  أَْحَمدُ  َه َحدَّ َثَه  َيْكٍر، أَُيو َحدَّ  أَِياي َعانْ  َصا لٍِح، أَِياي َعنْ  َحِصيٍن، أَُيو َحدَّ

ِييِّ  َعنِ  ُاَرْيَرَة،  الِغَها  َولَِكانَّ  الَ اَرِض، َكْثاَرةِ  َعانْ  الِغَها  لَاْيسَ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 «الهَّْفسِ  ِغَه 

 

 و يا هيوي في سي ال أديي وهساال    يماي  رياوي مفا دَ أن  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

الغهي ليس او الغهي الذي هظها كثرة الما ل ولكان الغهاي ااو غهاي الاهفس عان ما  يياد الها س 

ف لصح  م ل والراح  م ل وحب اله س م ل والمك ه  الطيي  يين اله س م ل ومك رم األقاسال 

الآه عا  ما ل وصا   األرحا م ما ل وكثيار مان ذلا  ف اوا أن إهسا ن عهادَ م ل . والرض  م ل و

مسيين ال هيم ت ولي عهدَ ريء واحد مم  ذكر الصح  فما  يفياد الما ل ولاو أن لإلهسا ن كال 

 ذل  اله م وليس عهدَ ريء واحد حب اله س فمل يهف ا ريء َ!

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

َثَه  - 3ٗٗٙ َثِهي: َق لَ  ْسَم ِعيُل،إِ  َحدَّ  ْيانِ  َساْملِ  َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  َحا ِزٍم، أَِياي ْيانُ  الَ ِزيازِ  َعْيادُ  َحادَّ

، َسْ دٍ  اُ  السَّ ِعِديِّ  ِعْهاَدَُ  لَرُ الٍ  َفَآا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  َع َا  َرُ ال،  َمارَّ : َق لَ  أَهَّ

ا ِس، أَْراَرافِ  ِمانْ  َرُ ال، : َفَآا لَ  «َذاَاا ِفاي َرْأُيا َ  َما : »َ  لِسٍ   أَنْ  َقَطابَ  إِنْ  َحاِري   َوهللاَِّ  َااَذا الهَّ

 آَقاُر، َرُ ال،  َمارَّ  ُثامَّ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َفَساَكتَ : َقا لَ  ُيَرافََّع، أَنْ  َرَفعَ  َوإِنْ  ُيْهَكَح،

ِ، َرُساولَ  َيا : َفَآا لَ  «َاَذا ِفي َرْأُي َ  َم : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  لَاُ  َفَآ لَ   َرُ ال،  َااَذا هللاَّ

 تَ  أَنْ  َقا لَ  َوإِنْ  ُيَرافََّع، تَ  أَنْ  َراَفعَ  َوإِنْ  ُياْهَكَح، تَ  أَنْ  َقَطابَ  إِنْ  َحِري   َاَذا الُمْس ِِميَن، فَُآَراءِ  ِمنْ 

 «َاَذا ِمْثلَ  األَْرِض  ِمْلءِ  ِمنْ  َقْير،  َاَذا: »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  ولُ َرسُ  َفَآ لَ  لَِآْولِِا، ُيْسَمعَ 

 

 و ياا  رياوي فاي ساي ال أدياي    يماي  رياوي مفا دَ أن ت  الراريف الهياوي الحديث ففي** 

  ساارز فااي الحكاام ع اا  الهاا س يم اارد رإياا مم أو الهظاار إلاايمم ولكاان الحكاام ع اا  الهاا س 

وال ايش وال  ا يش م مام لم رفا  ق آمام وأف ا لمم وأعما لمم وقا م سايده  صا   هللا  يم  م  مم

رساول هللا ( فك ما ت سايده  َااَذا ِمْثالَ  األَْرِض  ِماْلءِ  ِمانْ  َقْيار،  َااَذاع يا وس م الحديث يآولا : )

 ر في  ي يغ  . ك في  ص   هللا ع يا وس م
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-------------------------------------- 

َثَه حَ  - ٔ٘ٗٙ َثَه  َرْيَيَ ، أَِيي ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  دَّ َثَه  أَُسا َمَ ، أَُياو َحادَّ  َع ِبَرا َ  َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  ِاَرا م،، َحادَّ

ُ  َرِضيَ  ِييُّ  ُ ُوفِّيَ  لََآدْ : »َق لَتْ  َعْهَم ، هللاَّ  َيؤُْك ُااُ  َراْيءٍ  ِمانْ  َرفِّاي ِفاي َوَما  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

، َط لَ  َح َّ  ِمْهُا، َفؤََكْ تُ  لِي، َرف،  ِفي َرِ يرٍ  َرْطرُ  إِتَّ  َكِيٍد، ُذو  «َفَفِهيَ  َفِكْ ُ اُ  َع َيَّ

 

زاااد وورز أااال اليياات الهيااوي  مي اا ً رضااي هللا عااهمم  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 عااز و اال وأرضا ام فآااول أمهاا  أم المااإمهين رضااي هللا عهماا  وأرضاا ا  وكف ااا  وأغه ااا  هللا

يكوهم  زو   رسول هللا ص   هللا ع يا وس م فآولم  رضي هللا عهما   اوف  رساول هللا صا   

هللا ع يا وس م وم  في رفي من ريء يؤك ا ذو كيد أي إهس ن إت رطر ر ير فمذا ح ل عايش 

ص   هللا ع يا وسا م راطر را ير أوعظا مم يا  أصاح ب  أال الهيوة وزو   سيده  رسول هللا

 .رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ن من عيش أال ييت اليطو

 فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

)ف ل مم سيح ه  ارزقه  الآه ع  وه م  المه  ي لآ يل واهزز م  في ق ويه  من طمع وحب ل دهي  

 رب( وم  في أيدي اله س من ه م أه مت يم  سيح ه  ع يمم ي  رب ال  لمين ي 

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

َثِهي - ٕ٘ٗٙ َثَه  - الَحِديثِ  َاَذا ِهْصفِ  ِمنْ  ِيَهْحوٍ  - ُهَ ْيمٍ  أَُيو َحدَّ ، ْينُ  ُعَمرُ  َحدَّ َثَه  َذر، ، َحادَّ  ُمَ  ِااد،

 ِمانَ  األَْرِض  َع َا  ِيَكِياِدي أَلَْعَ ِمادُ  ْهاتُ كُ  إِنْ  ُااَو، إِتَّ  إِلَااَ  تَ  الَّاِذي أهلَلَِّ : َيآُولُ  َك نَ  ُاَرْيَرَة، أََي  أَنَّ 

 الَّاِذي َطاِريِآِممُ  َع َا  َيْوًما  َقَ اْدتُ  َولََآادْ  الُ اوِز، ِمنَ  َيْطِهي َع َ  الَحَ رَ  أَلَُردُّ  ُكْهتُ  َوإِنْ  الُ وِز،

 َولَامْ  َفَمارَّ  لُِيْراِيَ ِهي، إِتَّ  َساؤَْلُ اُ  َما  ،هللاَِّ  ِكَ ا بِ  ِمانْ  آَيا ٍ  َعانْ  َفَسؤَْلُ اُ  َيْكٍر، أَُيو َفَمرَّ  ِمْهُا، َيْقُرُ ونَ 

ِ، ِكَ  بِ  ِمنْ  آَي ٍ  َعنْ  َفَسؤَْلُ اُ  ُعَمُر، ِيي َمرَّ  ُثمَّ  َيْفَ ْل،  ُثامَّ  َيْفَ اْل، َف َمْ  َفَمرَّ  لُِيْرِيَ ِهي، إِتَّ  َسؤَْلُ اُ  َم  هللاَّ

امَ  َم،َوَسا َّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الَآ ِسامِ  أَُياو ِياي َمرَّ   ِفاي َوَما  َهْفِساي ِفاي َما  َوَعاَرفَ  َرآِهاي، ِحاينَ  َفَ َيسَّ

ْي َ : قُْ تُ  «ِار،  أََي  َي : »َق لَ  ُثمَّ  َوْ ِمي، ِ، َرُسولَ  َي  لَيَّ  َفاَدَقَل، َفَ ِيْ ُ اُا، َوَمَضا  «الَحالْ : »َق لَ  هللاَّ

 لَا َ  أَْااَداَُ : َقا لُوا« ال َّاَيُنَ َااَذا أَْيانَ  ِمانْ : »َفَآا لَ  َدٍ ،قَ  ِفي لََيًه  َفَوَ دَ  َفَدَقَل، لِي، َفؤَِذنَ  َف ْسَ ؤَْذَن،

ْي َ : قُْ تُ  «ِار،  أََي : »َق لَ  فُسََهُ ، أَوْ  فُسَن،  ِ، َرُسولَ  َي  لَيَّ فَّ ِ  أَْالِ  إِلَ  الَحالْ : »َق لَ  هللاَّ  َفا ْدُعُممْ  الصُّ

فَّ ِ  َوأَْالُ : َق لَ  «لِي  أََ ْ ااُ  إَِذا أََحاٍد، َع َا  َوتَ  َما لٍ  َوتَ  أَْاالٍ  إِلَا  َيؤُْوونَ  تَ  ِم،ا ِْسسَ  أَْضَي فُ  الصُّ

اا ،  أََ ْ اااُ  َوإَِذا َرااْيًب ، ِمْهَماا  َيَ َهاا َولْ  َولَاامْ  إِلَااْيِممْ  ِيَماا  َيَ ااثَ  َصااَدَق ،   ِمْهَماا  َوأََصاا بَ  إِلَااْيِممْ  أَْرَساالَ  َاِديَّ

افَِّ ، أَْالِ  ِفي ال ََّينُ  َاَذا َوَم : آُْ تُ فَ  َذلَِ ، َفَس َءِهي ِفيَم ، َوأَْرَرَكُممْ   أُِصايبَ  أَنْ  أََها  أََحاالُّ  ُكْهاتُ  الصُّ

ى َرْرَي ً  ال ََّينِ  َاَذا ِمنْ   ِمانْ  َيْي َُغِهاي أَنْ  َعَسا  َوَم  أُْعِطيِمْم، أََه  َفُكْهتُ  أََمَرِهي، َ  ءَ  َفإَِذا ِيَم ، أََ َآوَّ

، َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  َرُساولِاِ  َوَط َعا ِ  هللاَِّ  َط َع ِ  ِمنْ  َيُكنْ  َولَمْ  ال ََّيِن، َاَذا  َفاَدَعْوُ ُممْ  َفاؤََ ْيُ ُممْ  ُياد 

ْيا َ : قُْ اتُ  «ِاار،  أََيا  َيا : »َقا لَ  الَيْياِت، ِمانَ  َمَ  لَِساُممْ  َوأََقاُذوا لَُماْم، َفؤَِذنَ  َف ْسَ ؤَْذُهوا َفؤَْقَي ُوا،  َيا  لَيَّ

ُ الَ  أُْعِطيااِ  َفَ َ ْ ااتُ  الَآاَدَ ، َفؤََقاْذتُ : َقا لَ  «َفااؤَْعِطِممْ  ُقاذْ : »َقا لَ  ،هللاَِّ  َرُساولَ  اا  َفَيْراَربُ  الرَّ  َح َّ

ُ لَ  َفؤُْعِطياِ  الَآَدَ ، َع َيَّ  َيُردُّ  ُثمَّ  َيْرَوى،  َفَيْراَربُ  الَآاَد َ  َع َايَّ  َياُردُّ  ُثامَّ  َياْرَوى، َح َّ  َفَيْرَربُ  الرَّ

ِييِّ  إِلَ  اْهَ َمْيتُ  َح َّ  الَآَدَ ، َع َيَّ  َيُردُّ  مَّ ثُ  َيْرَوى، َح َّ   الَآاْومُ  َرِويَ  َوَقادْ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ
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َِ، َع َ  َفَوَضَ اُ  الَآَد َ  َفؤََقذَ  ُك ُُّمْم، َم، إِلَيَّ  َفَهَظرَ  َيِد ْيا َ : قُْ اتُ  «ِاار،  أََيا : »َفَآ لَ  َفَ َيسَّ  َرُساولَ  َيا  لَيَّ

،ِ ِ، َرُسااولَ  َياا  َصااَدْقتَ : قُْ ااتُ  «َوأَْهااتَ  أََهاا  َيِآيااتُ : »َقاا لَ  هللاَّ  َفَآَ ااْدتُ  «َف ْرااَربْ  اْقُ اادْ : »َقاا لَ  هللاَّ

اا  «اْرااَربْ : »َيآُااولُ  َزالَ  َفَماا  َفَرااِرْيُت، «اْرااَربْ : »َفَآاا لَ  َفَرااِرْيُت،  َيَ َثاا َ  َوالَّااِذي تَ : قُْ ااتُ  َح َّ

،  الَفْض َ َ  َوَرِربَ  َوَسمَّ  هللاََّ  َفَحِمدَ  الَآَدَ ، َفؤَْعَطْيُ اُ  «َفؤَِرِهي: »َق لَ  َمْس ًَك ، لَاُ  أَِ دُ  َم  ِي لَحالِّ

 

يي ن عف  و م ل ا سسم فاي قاول سايده  أياو اريارة رضاي  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

طهااا فكاا ن ي رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا مهللا عهااا وأرضاا َ وكفاا َ رإياا  وصااحي  ساايده  

   اوي ماان ال ااوز ورااد ع ياا ح ااراً وكاا ن ي ااف ع يااا أن يساؤل أحااداً ذا الق ااال الكااريم ق ااال 

أصح ب سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ثم   ء حديث أال الصاف  ومان يآارأ الحاديث 

افَِّ ، أَْاالِ  ِفاي ال َّاَينُ  َااَذا َوَما  يداً يضح  عهد قول سايده  أياو اريارة )  أَنْ  أََها  أََحاالُّ  ُكْهاتُ  الصُّ

ى َرْرَي ً  ال ََّينِ  َاَذا ِمنْ  أُِصيبَ  رساول ( فسيده  أيو اريرة ي  صر يطهاا  وعا ً وسايده  ِيَم  أََ َآوَّ

يااؤ ي يااا وي   ااا يآاادم ليهاا ً ألااال الصااف  وإذا ييركاا  هللا عااز و اال  هللا صاا   هللا ع يااا وساا م

ل  أن ق ل سيده  أياو اريارة يكفي ويآضي قد  ال ين إ رسول هللا ص   هللا ع يا وس موسيده  

رضي هللا عها )فم  زال يآول اررب( ي هي سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ح ا  ق ات 

، َيَ َث َ  َوالَِّذي تَ )  ( ي هي قد ام ألت  وف اليطن عن آقرَ .َمْس ًَك  لَاُ  أَِ دُ  َم  ِي لَحالِّ

 س مفصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي رسول هللا ص   هللا ع يا و

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

َثِهي - ٗ٘ٗٙ َثَه  ُعْثَم ُن، َحدَّ ، َحدَّ  َع ِبَراَ ، َعانْ  األَْساَوِد، َعانِ  إِْيَراِايَم، َعنْ  َمْهُصوٍر، َعنْ  َ ِرير،

اادٍ  آلُ  َرااِيعَ  َماا : »َق لَاتْ   لََياا لٍ  َثااسَثَ  ُياار،  َطَ اا مِ  نْ ِماا الَمِديَهااَ ، َقااِدمَ  ُمْهاذُ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  ُمَحمَّ

 «قُِيضَ  َح َّ  ِ َي ًع ،

 

 . يي ن زاد أال ييت الهيوة الرريف الهيوي الحديث ففي** 

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

َثِهي - ٘٘ٗٙ ْحَمِن، َعْيدِ  ْينِ  إِْيَراِايمَ  ْينُ  إِْسَح الُ  َحدَّ َثَه  الرَّ  ِمْساَ رِ  َعانْ  اُل،األَْزرَ  ُااوَ  إِْساَح الُ  َحدَّ

اِن، ِااسَلٍ  َعانْ  ِكاَداٍم، ْينِ  ُ  َرِضايَ  َع ِبَرا َ  َعانْ  ُعاْرَوَة، َعانْ  الاَوزَّ  آلُ  أََكالَ  َما : »َق لَاتْ  َعْهَما ، هللاَّ

دٍ   «َ ْمر،  إِْحَداُاَم  إِتَّ  َيْومٍ  ِفي أَْك ََ ْينِ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ُمَحمَّ

 

 يي ن زاد أال ييت الهيوة . ريفالر الهيوي الحديث ففي** 

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

َثَه  - 3٘ٗٙ َثَه  َق لِاٍد، ْيانُ  ُاْدَي ُ  َحدَّ ا مُ  َحادَّ َثَه  َيْحَيا ، ْيانُ  َامَّ ا : َقا لَ  َقَ ا َدةُ، َحادَّ  ْيانَ  أََهاسَ  َهاؤِْ ي ُكهَّ

ا ُزَُ  َم لٍِ ، ِيايَّ  ْع َامُ أَ  َفَما  ُك ُاوا،: »َوَقا لَ  َقا ِبم،، َوَقيَّ  ُمَرقًَّآا  َرِغيًفا  َرأَى َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِ، لَِحالَ  َح َّ   «َقطُّ  ِيَ ْيِهاِ  َسِميًط  َر ةً  َرأَى َوتَ  ِي هللَّ
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 يي ن زاد أال ييت الهيوة . الرريف الهيوي الحديث ففي** 

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

َثهَ  - 8٘ٗٙ دُ   َحدَّ َثَه  الُمَثهَّ ، ْينُ  ُمَحمَّ َثَه  َيْحَي ، َحدَّ  َرِضايَ  َع ِبَرا َ  َعانْ  أَِيي، أَْقَيَرِهي ِاَر م،، َحدَّ

 ُ ْمرُ  َع َْيَه  َيؤِْ ي َك نَ : »َق لَتْ  َعْهَم ، هللاَّ َم  َه ًرا، ِفياِ  ُهوِقدُ  َم  الرَّ ْمرُ  ُاوَ  إِهَّ  ُهاْإَ   أَنْ  إِتَّ  َوالَم ُء، ال َّ

 «ل َُّحْيمِ ِي 

 

 يي ن زاد أال ييت الهيوة . الرريف الهيوي الحديث ففي** 

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

َثَه  - 3ٙٗٙ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ دُ  َحدَّ ْيِرَق ِن، ْينُ  ُمَحمَّ َثَه  الزِّ  أَِياي َعانْ  ُعْآَياَ ، ْيانُ  ُموَس  َحدَّ

ْحَمِن، دِ َعيْ  ْينِ  َس ََم َ  ِيايِّ  َعانِ  َع ِبَراَ ، َعانْ  الرَّ ُدوا: »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  َوَقا ِرُيوا َسادِّ

اُ  َوأَْيِرُروا، َِ َرُساولَ  َيا  أَْهاتَ  َوتَ : َقا لُوا «َعَم ُااُ  الَ هَّ َ  أََحًدا ُيْدِقلُ  ت َفإِهَّ  إِتَّ  أََها ، َوت: »َقا لَ  هللاَّ

َدِهيَيَ غَ  أَنْ  ُ  مَّ ااُ : َقا لَ  «َوَرْحَما ٍ  ِيَمْغِفَرةٍ  هللاَّ ْضاِر، أَِياي َعانْ  أَُظهُّ . َع ِبَرا َ  َعانْ  َسا ََمَ ، أَِياي َعانْ  الهَّ

َثَه  َعفَّ ُن، َوَق لَ  ، َحدَّ ِييِّ  َعنِ  َع ِبَرَ ، َعنْ  َس ََمَ ، أََي  َسِمْ تُ : َق لَ  ُعْآَيَ ، ْينِ  ُموَس  َعنْ  ُوَاْيب،  الهَّ

ُدوا: »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  : َوَساَداًدا[: " 9: الهسا ء{ ]َساِديًدا َقاْوًت : }ُمَ  ِااد،  َق لَ  «َوأَْيِرُروا َسدِّ

 " ِصْدًق 

 

 و يا هيوي ياؤن هللا عاز و ال ي غماد عيا دَ  مي ا ً يمغفر اا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

هللا عااز و اال يرحم ااا ومغفر ااا  الواساا   وأهااا ت ياادقل عماال أحااده  ال هاا  إت أن ي غماادَ

 الواس   .

 )ف ل مم يرحم    آي ه  وارم ه  و غمده  يمغفر   ورحم   ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثِهي - ٘ٙٗٙ دُ  َحدَّ َثَه  َعْرَعَرَة، ْينُ  ُمَحمَّ  َعانْ  َسا ََمَ ، أَِياي َعانْ  إِْياَراِايَم، ْيانِ  َسْ دِ  َعنْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ

ُ  َرِضيَ  َع ِبَر َ  َم  َعْهَم ، هللاَّ ِيايُّ  ُساِبلَ : َق لَتْ  أَهَّ  إِلَا  أََحابُّ  األَْعَما لِ  أَيُّ : َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

َِ  «ُ ِطيآُونَ  َم  األَْعَم لِ  ِمنَ  اْك َفُوا: »َوَق لَ  «َقلَّ  َوإِنْ  أَْدَوُمَم : »َق لَ  هللاَّ

 

يياا ن أن أحااب األعماا ل إلاا  هللا عااز و اال ماا  دام ع يماا   الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 ِماانَ  اْك َفُااواأصااح يم  أي اساا مر ع اا  ف  ماا  وإرق اات . وقاا ل ساايده  صاا   هللا ع يااا وساا م : )

 (ُ ِطيآُونَ  َم  األَْعَم لِ 

 أي م   آدرون ع   الآي م ع يا و س مرون فيا .

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

َثِهي - ٙٙٗٙ َثَه  َرْيَيَ ، أَِيي ْينُ  ُعْثَم نُ  َحدَّ ، َحدَّ  َعْ َآَماَ ، َعانْ  إِْياَراِايَم، َعانْ  َمْهُصوٍر، َعنْ  َ ِرير،

ِيايِّ  َعَمالُ  َكا نَ  َكْيافَ  الُماْإِمِهيَن، أُمَّ  َيا : قُْ تُ  َع ِبَرَ ، الُمْإِمِهينَ  أُمَّ  َسؤَْلتُ : َق لَ   َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ
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ا ِمَ ِمنَ  َرْيًب  َيُقصُّ  َك نَ  َالْ  َوَس ََّم، ُكامْ  ِديَماً ، َعَم ُااُ  َكا نَ  تَ،: »َق لَاتْ  األَيَّ  َكا نَ  َما  َيْساَ ِطيعُ  َوأَيُّ

ِييُّ   «َيْسَ ِطيعُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

عن   ص   هللا ع يا وس مرسول هللايي ن لم  ك ن ع يا سيده   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

قااول أمهاا  أم المااإمهين رضااي هللا عهماا  وأرضاا ا  فكاا ن صاا   هللا ع يااا وساا م ت يقااص ماان 

األي م ريب ً و م ل هظم ك م ت أمه  أم المإمهين رضي هللا عهما  وأرضا ا  عان سايده  رساول 

ُكمْ هللا ص   هللا ع يا وس م ) ِييُّ  َك نَ  َم  َيْسَ ِطيعُ  َوأَيُّ ( فرضاي َيْساَ ِطيعُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ   َص َّ  الهَّ

 .رسول هللا ص   هللا ع يا وس م هللا عن أمه  وسيده  أم المإمهين ايها الصديال ص حب سيده  

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

َثَه  - 3ٓٗٙ ، أَْقَيَرَهاا  الَيَماا ِن، أَُيااو َحاادَّ ، َعاانِ  ُرااَ ْيب، ْاااِريِّ  َيِزياادَ  ْياانُ  َعَطاا ءُ  ْقَيَرِهاايأَ : َقاا لَ  الزُّ

، ، َسِ يدٍ  أََي  أَنَّ  ال َّْيِثيُّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َساؤَلُوا األَْهَصا رِ  ِمنَ  أَُه ًس  أَنَّ : أَْقَيَرَُ  الُقْدِريَّ

ا  أَْعَطا َُ  إِتَّ  ِماْهُممْ  أََحاد،  َيْسؤَْلاُ  َف َمْ  َوَس ََّم،  أَْهَفاالَ  َراْيءٍ  ُكالُّ  َهِفادَ  ِحاينَ  لَُمامْ  َفَآا لَ  َُ،ِعْهادَ  َما  َهِفادَ  َح َّ

ِقااْرَُ  تَ  َقْياارٍ  ِماانْ  ِعْهااِدي َيُكاانْ  َماا : »ِيَيَدْياااِ  اااُ  َعااْهُكْم، أَدَّ ُ، ُيِ فَّاااُ  َيْسااَ ِ فَّ  َماانْ  َوإِهَّ  َيَ َصاايَّرْ  َوَماانْ  هللاَّ

ْرَُ  ُ، ُيَصيِّ ُ، ُيْغِهاِ  َيْسَ ْغنِ  َوَمنْ  هللاَّ ْيرِ  ِمنَ  َوأَْوَسعَ  َقْيًرا َعَط ءً  َطْواُ  ْ  َولَنْ  هللاَّ  «الصَّ

 

ييا ن وكارم  ما ل عطا ء سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا  الراريف الهياوي الحاديث ففي** 

 او الصير . مرء لوس م وإن أ مل عط ء 

 )ف ل مم سيح ه  اه م ع يه  يه م  الصير ي  هللا ي  رب ال  لمين(

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

َثَه  - 39ٗٙ اادُ  َحاادَّ اا ٍر، ْياانُ  ُمَحمَّ َثَه  َيرَّ ِ، ُعَيْياادِ  َعاانْ  َيْحَياا ، َحاادَّ َثِهي: َقاا لَ  هللاَّ  َعْياادِ  ْياانُ  ُقَيْياابُ  َحاادَّ

ْحَمِن، ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعنْ  َع ِصٍم، ْينِ  َحْفِص  َعنْ  الرَّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ُ  ُيِظ ُُّممُ  َسْيَ  ، : " َق لَ  َوَس َّمَ  َ  َذَكرَ  َرُ ل، : هللاَّ  " َعْيَه َُ  َفَف َضتْ  هللاَّ

 

ادي هيوي يؤن هللا عز و ل ياوم الآي ما  فاي ياوم ت ظال إت  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ظ ا فسوف يكون ساي   مان الها س والساي   لايس عادداً الساي   فآاط يال مان ياؤ ي ع ا  ذلا  

ي ال فمم سي   أي سي   مس ل  أو طرال وليس ال ادد ساي   يال الساي   اام الساي   مها اِّ الس

ع   ذل  الهحو فريم  يص ون إل  ساي م ب  أو ساي   آتف أو ساي   م ياون إلا  ذلا  الساي ال 

فمثسً الر ل الذي ذكر هللا عز و ل فف ضت عيها َ فمام كثيارون فاي الحيا ة الادهي  واام ياذل  

ؤ ي مهمم أعداداً كثيرة ت ي  ممم إت هللا عز و ل فمم يهدر ون  حات رقام واحدة من السي   ي

واحد من السي   ف لذين ف ضت عيها ام ساي   ر ا ل ماثسً فمام مان الساي   ولايس اام الساي   

 ف ل مم سيح ه  يكرم  و ود  ا  ه  مهمم ي  رب ال  لمين .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 8ٖٗٙ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ َثَه  ُرَ ْيب، َه ِد، أَُيو َحدَّ ْحَمِن، َعْيدِ  َعنْ  الزِّ اُ  الرَّ َثااُ  أَهَّ ااُ : َحدَّ  أَهَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أََي  َسِمعَ  اُ : َعْهاُ  هللاَّ  َمَث ِاي َما إِهَّ : »َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َسِمعَ  أَهَّ

َوابُّ  َوَااِذَِ  الَفَراشُ  َ َ لَ  َحْولَاُ  َم  أََض َءتْ  َف َمَّ  َه ًرا، اْسَ ْوَقدَ  َرُ لٍ  َكَمَثلِ  الهَّ سِ  َوَمَثلُ   الَِّ اي الادَّ

ا ِر، َعانِ  ِيُحَ اِزُكمْ  آُقاذُ  َفؤََها  ِفيَما ، َفَيْآاَ ِحْمنَ  َوَيْغ ِْيَهاُ  َيْهِزُعُمنَّ  َفَ َ لَ  ِفيَم ، َيَآْ نَ  الهَّ رِ  ِفي َ َآعُ   الهَّ

 «ِفيَم  َيْآَ ِحُمونَ  َوُامْ 

 

ااادي هياوي فاي ساي ال أديااي ي ياغ فم  صاي وذهاوب الهاا س  الراريف الهياوي الحاديث ففاي** 

وأعماا لمم ال ااي ت  رضااي هللا عااز و اال ورسااولا صاا   هللا ع يااا وساا م   ياارام وي ياارون 

مساا مين والمااإمهين والصاا لحين  مي اا ً أهفساامم الوقااوز فااي ......... أع ذهاا  هللا عااز و اال وال

وهحاان هغ يااا وهآ حمماا  يح زهاا  ويمه هاا  مهماا   رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا ممهماا  فساايده  

يذهويه  وم  صيم  ومه ا ص   هللا ع يا وس م له  ويما  أهازل ع ياا صا   هللا ع ياا وسا م مان 

 الآرآن الكريم والسه  الهيوي  المطمرة .

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

َثَه  - 8ٗٗٙ َثَه  ُهَ ْيٍم، أَُيو َحدَّ : َيآُاولُ  َعْماٍرو، ْيانَ  هللاَِّ  َعْيادَ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َع ِمٍر، َعنْ  َزَكِريَّ ُء، َحدَّ

ِييُّ  َق لَ   َمانْ  َوالُمَما ِ رُ  َِ،َوَيادِ  لَِسا ِهاِ  ِمانْ  الُمْسا ُِمونَ  َسا ِمَ  َمانْ  الُمْسا ِمُ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ُ  َهَم  َم  َاَ رَ   «َعْهاُ  هللاَّ

 

ااادي هيااوي ويياا ن لم هاا  ك ماا  المساا م ف لمساا م حآاا ً كماا   الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

أقيره  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م او من س م اله س من لس ها ويدَ والمم  ر ااو 

 من ا ر م  هم  هللا عها .

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

َثَه  - 9ٓٗٙ َثِهي: َق لَ  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ، َحدَّ َه ِد، أَِيي َعنْ  َم لِ ، ، َعنِ  الزِّ ِْ  ُاَرْياَرَة، أَِياي َعانْ  األَْعَر

الَ  َماانْ  إِلَا  أََحااُدُكمْ  َهَظارَ  إَِذا: »َقاا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ  َعانْ   الَماا لِ  ِفاي ْياااِ َع َ  فُضِّ

 «ِمْهاُ  أَْسَفلَ  ُاوَ  َمنْ  إِلَ  َفْ َيْهُظرْ  َوالَقْ اِل،

 

ادي هيوي فيا عدل إيم هي فكم   هظر إل  م  او أع   مه   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

في الم ل والق ال أهظر أيض ً في من ااو أسافل مها  فاإذا أردت ال ادل حآا ً ف يادأ يهفسا  أوتً 

ر و  مه  م  او أع   مه  وأفضل مها  فمان ال ادل أيضا ً أن  هظار و  مها  وأحكم فكم   هظ

من او أقل مه  وإذا أردت أن  ؤقذ ممن او أغه  مه  فمن ال دل أيض ً أن   طاي لمان ااو 

 أفآر مه  فذل  مكمن ال دل فكم  ل  ف  ي  .

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

َثَه  - 9ٔٗٙ َثَه  ،َمْ َمرٍ  أَُيو َحدَّ َثَه  الاَواِرِث، َعْيادُ  َحدَّ َثَه  ُعْثَما َن، أَُياو ِديَها رٍ  ْيانُ  َ ْ ادُ  َحادَّ  أَُياو َحادَّ

، َرَ  ءٍ  ا سٍ  اْيانِ  َعانِ  الُ َط ِرِديُّ ُ  َرِضايَ  َعيَّ ِيايِّ  َعانِ  َعْهُمَما ، هللاَّ  ِفيَما  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 



  121 

 

َ  إِنَّ : »َق لَ : َق لَ  َوَ لَّ  َعزَّ  َريِّاِ  َعنْ  َيْرِوي ايَِّب تِ  الَحَساَه تِ  َكَ بَ  هللاَّ  َاامَّ  َفَمانْ  َذلِاَ ، َيايَّنَ  ُثامَّ  َوالسَّ

ُ  َكَ َيَم  َيْ َمْ َم  َف َمْ  ِيَحَسَه ٍ  ُ  َكَ َيَما  َفَ ِم ََما  ِيَما  َاامَّ  ُااوَ  َفاإِنْ  َك ِم َاً ، َحَساَه ً  ِعْهاَدَُ  لَاُ  هللاَّ  ِعْهاَدَُ  لَااُ  هللاَّ

َب ٍ  َاامَّ  َوَمنْ  َكِثيَرٍة، أَْضَ  فٍ  إِلَ  ِضْ فٍ  ِم َب ِ  َسْيعِ  إِلَ  َحَسَه تٍ  َعْررَ  ُ  َكَ َيَما  َيْ َمْ َما  َف َامْ  ِيَسايِّ  هللاَّ

ُ  َكَ َيَم  َفَ ِم ََم  ِيَم  َامَّ  ُاوَ  َفإِنْ  َك ِم ًَ ، َحَسَه ً  ِعْهَدَُ  لَاُ  َب ً  لَاُ  هللاَّ  «َواِحَدةً  َسيِّ

 

 ماا ل محياا  هللا عااز و اال وعطفااا وحه هااا ع اا  عياا دَ  الرااريف الهيااوي ثالحاادي ففااي** 

ف لحسه  إل  سي م ب  ض ف والسيب  واحدة ف م ل ال م ل إيم ن ي هلل عز و ل وسيده  ص   

 هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 9ٕٗٙ َثَه  الَولِيِد، أَُيو َحدَّ ، َحدَّ ُ  َرِضايَ  أََهاسٍ  َعانْ  َغاْيسََن، نْ عَ  َمْمِدي  ُكامْ : »َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ  إِهَّ

اَ ِر، ِمانَ  أَْعُياِهُكمْ  ِفاي أََدالُّ  ِاايَ  أَْعَما ًت، لََ ْ َم ُونَ  ا  إِنْ  الرَّ َا  ُكهَّ ِيايِّ  َعْمادِ  َع َا  لََهُ ادُّ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 «الُمْم َِك تِ  ِيَذلِ َ  َيْ ِهي: »هللاَِّ  دِ َعيْ  أَُيو َق لَ  «الُموِيَآ تِ  ِمنَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ 

 

اادي هياوي ياؤن ت  س صاغر مان األماور رايب ً وت  سا مون  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 و آ ل من أعم له  .

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

َثَه  - 9ٙٗٙ دُ  َحدَّ َثَه  ِسَه ٍن، ْينُ  ُمَحمَّ َثَه   َن،ُس َْيمَ  ْينُ  فُ َْيحُ  َحدَّ ، ْينُ  ِاسَلُ  َحدَّ  ْيانِ  َعَطا ءِ  َعانْ  َع ِاي،

ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  أَِيااي َعاانْ  َيَساا ٍر،  إَِذا: »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ

َِ َرُسولَ  َي  إَِض َعُ َم  َكْيفَ : َق لَ  «السَّ َع َ  َف ْهَ ِظرِ  األََم َه ُ  ُضيَِّ تِ   إِلَ  األَْمرُ  أُْسِهدَ  إَِذا: »َق لَ  هللاَّ

 «السَّ َع َ  َف ْهَ ِظرِ  أَْا ِاِ  َغْيرِ 

 

 ؤكيد ع   فضي   األم ه  فإذا أضاي ت ف يها  اه ظا ر السا ع   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 ه   كاون   رسول هللا ص   هللا ع يا وس م يؤن إض ع  األمأي يوم الآي م  وق ل عن ذل  سيده

يإسه د األمر إلا  غيار أا اا وهارى كثياراً فاي ااذَ األيا م ذلا  األمار فهارى أها س فاي مواقاع 

ومم م موك   إليمم ت يدرون عهم  ريب ً وهارى أقطا ء وأماور كثيارة  هكراف ساواء واام فاي 

 مواق مم أو ق ر م  .

 )فؤع ذه  هللا عز و ل من ذل  ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 93ٗٙ ادُ  َحدَّ َثَه  ُساْفَي ُن، أَْقَيَرَها  َكِثياٍر، ْيانُ  ُمَحمَّ َثَه  َوْااٍب، ْيانِ  َزْيادِ  َعانْ  األَْعَماُش، َحادَّ  َحادَّ

َثَه : َق لَ  ُحَذْيَفُ ، : اآلَقارَ  أَْهَ ِظارُ  َوأََها  َم أََحَداُ  َرأَْيتُ  َحِديَثْيِن، َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َحدَّ

َثَه  َ  ِل، قُ ُوبِ  َ ْذرِ  ِفي َهَزلَتْ  األََم َه َ  أَنَّ : »َحدَّ اهَّ ِ  ِمنَ  َع ُِموا ُثمَّ  الآُْرآِن، ِمنَ  َع ُِموا ُثمَّ  الرِّ  «السُّ

َثَه  ُ لُ  َيَه مُ : " َق لَ  َرْفِ َم  َعنْ  َوَحدَّ ْوَمَ ، الرَّ  أََثارِ  ِمْثالَ  أََثُرَاا  َفَيَظالُّ  َقْ ِياِا، ِمانْ  األََم َه ُ  َفُ ْآَيضُ  الهَّ

ْوَم َ  َيَه مُ  ُثمَّ  الَوْكِت،  َفاَهِفَط، ِرْ  ِا َ  َع َا  َدْحَرْ َ ااُ  َكَ ْمارٍ  الَمْ اِل، ِمْثالَ  أََثُرَاا  َفَيْيَآا  َفُ ْآاَيضُ  الهَّ
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، ِفياِ  َولَْيسَ  ُمْهَ ِيًرا َفَ َراَُ  ي أََحد،  َيَك دُ  َفسَ  وَن،َيَ َي َي ُ  الهَّ سُ  َفُيْصِيحُ  َرْيء،  إِنَّ : َفُيَآا لُ  األََم َهاَ ، ُياَإدِّ

ُ لِ  َوُيَآ لُ  أَِميًه ، َرُ ًس  فُسَنٍ  َيِهي ِفي  ِمْثَآا لُ  َقْ ِيااِ  ِفاي َوَما  أَْ  َاَدَُ، َوَم  أَْظَرَفاُ  َوَم  أَْعَآ َاُ  َم : لِ رَّ

ُكمْ  أَُي لِي َوَم  َزَم ن،  َع َيَّ  أََ   َولََآدْ "  إِيَم نٍ  ِمنْ  َقْرَدلٍ  َحيَّ ِ  َُ  ُمْسا ًِم  َكا نَ  لَِبنْ  َي َيْ ُت، أَيَّ  َع َايَّ  َردَّ

َُ  َهْصَراِهّيً  َك نَ  َوإِنْ  ا ِْسسَُم،  َوفُسًَه  فُسًَه  إِتَّ  أَُي ِيعُ  ُكْهتُ  َفَم : الَيْومَ  َفؤَمَّ  َس ِعيِا، َع َيَّ  َردَّ

 

ضاال الآاارآن الكااريم والسااه  الهيوياا  وفضاال فضااي   يياا ن ف الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

األم ه  وأهم  أول م  هزلت في ق وب الر  ل ثم ع موا من الآرآن ثم ع موا مان الساه  الهيويا  

 الرريف  .

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

َثِهي - ٕٓ٘ٙ دُ  َحدَّ َثَه  َكَراَمَ ، ْينِ  ُعْثَم نَ  ْينُ  ُمَحمَّ َثَه  َمْق َاٍد، ْيانُ  َق لِادُ  َحدَّ  ِياسٍَل، ْيانُ  ُسا َْيَم نُ  َحادَّ

َثِهي  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َقا لَ  ُاَرْياَرَة، أَِياي َعانْ  َعَطا ٍء، َعانْ  َهِماٍر، أَِياي ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْيانُ  َرِري ُ  َحدَّ

َ  إِنَّ : " َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ا  لِاي َعا َدى َمانْ : َقا لَ  هللاَّ بَ  َوَما  ِيا لَحْرِب، آَذْهُ ااُ  َفَآادْ  َولِّيً  إِلَايَّ  َ َآارَّ

بُ  َعْيِدي َيَزالُ  َوَم  َع َْيِا، اْفَ َرْضتُ  ِممَّ  إِلَيَّ  أََحبَّ  ِيَرْيءٍ  َعْيِدي َواِفالِ  إِلَايَّ  َيَ َآرَّ ا  ِي لهَّ اُا، َح َّ  أُِحيَّ

 ِيَماا ، َيااْيِطشُ  الَِّ ااي َوَيااَدَُ  ِيااِا، ُيْيِصاارُ  الَّااِذي َصااَرَُ َويَ  ِيااِا، َيْسااَمعُ  الَّااِذي َسااْمَ اُ  ُكْهااتُ : أَْحَيْيُ اااُ  َفااإَِذا

ُا، َسؤَلَِهي َوإِنْ  ِيَم ، َيْمِري الَِّ ي َوِرْ  َاُ  ُا، اْسَ َ  َذِهي َولَِبنِ  أَلُْعِطَيهَّ ْدتُ  َوَم  أَلُِعيَذهَّ  َراْيءٍ  َعانْ  َ َردَّ

ِدي َف ِع ُاُ  أََه   " َمَس َءَ اُ  أَْكَرَُ  َوأََه  الَمْوتَ  َُ َيْكرَ  الُمْإِمِن، َهْفسِ  َعنْ  َ َردُّ

 

 و يا هيوي يفضل وقدر ومك ه  أولي ء هللا الص لحين وييا ن  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

حب هللا عز و ل ل ي دَ فمن ي آريون إل  هللا عز و ل ي لهوافل وأفضال ما  ي آارب ياا ال ياد 

ع يا وم  يازال ال ياد ع ا  ح لاا ي آارب من هللا عز و ل او يريء قد اف رضا هللا عز و ل 

إل  هللا عز و ل ح   يحيا فإذا أحيا هللا عز و ل كا ن هللا عاز و ال سام ا الاذي يسامع ياا 

ويصرَ الذي ييصر يا وإذا سؤل هللا عز و ل رايب ً أعطا َ وإذا اسا   ذ ال ياد يا هلل عاز و ال 

 من ريء أع ذَ .

 ي  رب ال  لمين ي  هللا وسيده  رسول هللا ص   هللا)ف ل مم سيح ه  أه م ع يه  يه م  حي  إليه  

 ع يا وس م(

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

َثِهي - ٓٔ٘ٙ دُ  َحدَّ َثَه  َمْيُموٍن، ْينِ  ُعَيْيدِ  ْينُ  ُمَحمَّ : َقا لَ  َسِ يٍد، ْينِ  ُعَمرَ  َعنْ  ُيوُهَس، ْينُ  ِعيَس  َحدَّ

ُ  َرِضاايَ  َع ِبَرااَ ، أَنَّ : أَْقَياَرَُ  َع ِبَرااَ ، َماْولَ  َذْكااَوانَ  َعْمااٍرو أََيا  أَنَّ  ،ُم َْيَكاا َ  أَِياي اْياانُ  أَْقَيَرِهاي  هللاَّ

 ِفيَما  ُعْ َيا ،  أَوْ  - َرْكاَوة،  َيَدْيااِ  َياْينَ  َكا نَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  إِنَّ : َ آُاولُ  َك َهتْ  َعْهَم ،

، ُ، إِتَّ  إِلَااَ  تَ : »َوَيآُولُ  َوْ َمُا، ِيِمَم  َفَيْمَسحُ  الَم ِء، ِفي َيَدْياِ  ُيْدِقلُ  َ لَ َف َ  - ُعَمرُ  َيُر ُّ  َم ء،  إِنَّ  هللاَّ

ِفيالِ  ِفي: »َيآُولُ  َفَ َ لَ  َيَدَُ  َهَصبَ  ُثمَّ  «َسَكَراتٍ  لِْ َمْوتِ   َقا لَ  َيُدَُ  َوَم لَتْ  قُِيضَ  َح َّ  «األَْع َ  الرَّ

ْكَوةُ  الَقَرِب، ِمنَ  الُ ْ َي ُ » :هللاَِّ  َعْيدِ  أَُيو  «األََدمِ  ِمنَ  َوالرَّ
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ادي هياوي مان هياع إيما هي وي  مها  سايده  رساول هللا صا    الرريف الهيوي الحديث ففي** 

هللا ع يا وسا م ويقيرها  ياؤن ل ماوت ساكرات فا ل مم سايح ه  قفاف ع يها  ساكرات الماوت يا  

يرحم اا  ماان اااذَ الاادهي  يسااسم وا م هاا   رحاايم ياا  رحماان ياا  رب ال اا لمين ياا  رب وأقر هاا 

يساايده  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م مااع الهيااين والصاا لحين والراامداء يرحم اا  ياا  أرحاام 

 الراحمين ي  هللا .

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

َثَه  - ٗٔ٘ٙ ، َحدَّ َثَه  الُحَمْيِديُّ َثَه  ُسْفَي ُن، َحدَّ  َساِمعَ  َحاْزٍم، ْيانِ  َعْماِرو ْينِ  َيْكرِ  أَِيي نُ يْ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ

 اْثَها نِ  َفَيْرِ اعُ  َثسََثا ،، الَميِّاتَ  َيْ َيعُ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َيآُولُ  َم لٍِ ، ْينَ  أََهسَ 

 " َعَم ُاُ  َوَيْيَآ  َوَم لُاُ  أَْا ُاُ  َيْرِ عُ فَ  َوَعَم ُُا، َوَم لُاُ  أَْا ُاُ  َيْ َيُ اُ : َواِحد،  َمَ اُ  َوَيْيَآ 

 

 و يااا هيااوي  ريااوي فااي سااي ال أديااي ي يااغ يقيرهاا  ساايده   الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 يؤن ي يع اين آدم عهد وف ة ثسث ير ع اثه ن وييآ  واحد . رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

 .ع يا  اتثه ن ام أا ا وم لا وييآ  م ا عم ا أي يح سب

 )ف ل مم سيح ه   آيل أعم له  الص لح  مهم  و   وز يرحم   عم  دون سواَ وأرض  عه 

 ي  ريه  يرحم   ومغفر   ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - ٙٔ٘ٙ : َق لَاتْ  َع ِبَراَ ، َعانْ  ُمَ  ِاٍد، َعنْ  األَْعَمِش، َعنِ  ُرْ َيُ ، أَْقَيَرَه  الَ ْ ِد، ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ

ِييُّ  َق لَ  ُممْ  األَْمَواَت، َ ُسيُّوا تَ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ُموا َم  إِلَ  أَْفَضْوا َقدْ  َفإِهَّ  «َقدَّ

 

ادي هيوي ق آي  ريوي في سي ال أديي ي يغ وذل  فاي قولاا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ُممْ  األَْمَواَت، َ ُسيُّوا تَ وس م ) ص   هللا ع يا ُموا َما  إِلَا  أَْفَضاْوا َقادْ  َفإِهَّ ( وع ا  ما  ذكار فاي َقادَّ

الحااديث الهيااوي الرااريف أهااا ت ياا م ذكاار ماان  ااوف  إت يؤعم لااا الصاا لح  وإن لاام   اارف لااا 

 ص لح أعم ل ف سكت وت  ذكرَ إت يقير .

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

َثَه  - 9ٔ٘ٙ دُ  َحدَّ ِ، َعْيدُ  أَْقَيَرَه  ُمَآ ِ ٍل، ْينُ  ُمَحمَّ ، َعانِ  ُياوُهُس، أَْقَيَرَه  هللاَّ ْااِريِّ َثِهي الزُّ  َساِ يدُ  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  الُمَسيِِّب، ْينُ  ِيايِّ  َعانِ  َعْهاُا، هللاَّ  َيْآاِيضُ : " َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 ُ َم ءَ  َوَيْطِوي األَْرَض، هللاَّ  " األَْرِض  ُم ُو ُ  أَْينَ  الَم ُِ ، أََه : َيآُولُ  ُثمَّ  ِيَيِميِهِا، السَّ

 

يي ن قدرة هللا عز و ل وم كا وم كو ا فسيح ها م لا  الم ا   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 الآ در المآ در ع    ميع الق ال سيح ها .

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

َثَه  - 9ٗ٘ٙ ِ، َعْيدُ  أَْقَيَرَه  أََسٍد، ْينُ  ُمَ  ذُ  َحدَّ  َعانْ  أَْسا ََم، ْيانِ  َزْيادِ  َعانْ  أََهٍس، ْينُ  َم لِ ُ  أَْقَيَرَه  هللاَّ

، َسِ يدٍ  أَِيي َعنْ  َيَس ٍر، ْينِ  َعَط ءِ  َ  إِنَّ : "  َّمَ َوَسا َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َق لَ : َق لَ  الُقْدِريِّ  هللاَّ

 



  131 

 

ا ِ  أِلَْاالِ  َيآُاولُ  َوَ َ  لَ  َ َي َر َ  اِ َ أَْاالَ  َيا : الَ هَّ ْيا َ : َفَيآُولُاونَ  الَ هَّ َها  لَيَّ  َاالْ : َفَيآُاولُ  َوَساْ َدْيَ ، َريَّ

 أََهاا : َفَيآُااولُ  َقْ ِآااَ ، ِماانْ  أََحااًدا ُ ْ ااطِ  لَاامْ  َماا  أَْعَطْيَ َهاا  َوَقاادْ  َهْرَضاا  تَ  لََهاا  َوَماا : َفَيآُولُااونَ  َرِضاايُ ْمَ

، َياا : َقاا لُوا َذلِااَ ، ِماانْ  أَْفَضاالَ  أُْعِطاايُكمْ   َع َااْيُكمْ  أُِحاالُّ : َفَيآُااولُ  َذلِااَ َ ِماانْ  أَْفَضاالُ  َرااْيءٍ  َوأَيُّ  َربِّ

 " أََيًدا َيْ َدَُ  َع َْيُكمْ  أَْسَقطُ  َفسَ  ِرْضَواِهي،

 

ل ال ها  وييا ن أفضال ما  عهاد هللا يي ن فضل وقادر وه ام أاا الرريف الهيوي الحديث ففي** 

عز و ل أت واو رضوان هللا عز و ل والرضوان مان الرضا  فكياف ل يا د رضاي هللا عاز 

 و ل عهمم

 )ف ل مم يرحم   ارض  عه  وامهن ع يه  يه م  رضواه  ي  أرحم الراحمين ي  هللا(

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

َثَه  - ٘٘٘ٙ َثَه  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ِيايِّ  َعانِ  َساْمٍل، َعنْ  أَِييِا، َعنْ  الَ ِزيِز، َعْيدُ  َحدَّ  َصا َّ  الهَّ

ا ِ  أَْالَ  إِنَّ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  اِ ، ِفاي الُغاَرفَ  لََيَ اَراَءْونَ  الَ هَّ  ِفاي الَكْوَكابَ  َ َ اَراَءْونَ  َكَما  الَ هَّ

َم ءِ   «السَّ

 

 م ل ال ها  وه يمما  وييا ن فضال وقادر ومك ها  أاال ال ها   الرريف الهيوي يثالحد ففي** 

 فمم ير ادون وي رفون ي ضمم ي ض ً كم  هرى الكوكب أو الآمر في السم ء .

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

َثِهي - 3ٙ٘ٙ ، ْينُ  َعْمُرو وَحدَّ َثَه  َع ِي، ادُ  َحادَّ : َقا لَ  الُمِغياَرِة، َعانِ  ُراْ َيُ ، َثَه َحادَّ  َ ْ َفاٍر، ْيانُ  ُمَحمَّ

ُ  َرِضاايَ  هللاَِّ  َعْياادِ  َعاانْ  َواِبااٍل، أََياا  َسااِمْ تُ  ِياايِّ  َعاانِ  َعْهااُا، هللاَّ  أََهاا : " َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

 َربِّ  َيااا : َفاااؤَقُولُ  ُدوِهاااي، نَّ لَُيْقاااَ  َ ُ  ُثااامَّ  ِماااْهُكمْ  ِرَ ااا ل،  َمِ اااي َولَُياااْرَفَ نَّ  الَحاااْوِض، َع َااا  َفاااَرُطُكمْ 

: ُحَصاْين،  َوَقا لَ  َواِبٍل، أَِيي َعنْ  َع ِصم،، َ  َيَ اُ "  َيْ َد َ  أَْحَدُثوا َم  َ ْدِري تَ  إِهَّ َ : َفُيَآ لُ  أَْصَح ِيي،

ِييِّ  َعنِ  ُحَذْيَفَ ، َعنْ  َواِبٍل، أَِيي َعنْ   َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

يي ن ع م الغيب أقيرَ هللا عز و ل لسيده  رساول هللا صا    الرريف الهيوي يثالحد ففي** 

هللا ع يا وس م وم  سيحدث مان ي اد سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م والمآصاود لايس 

فآط م  ك ن في عصر سيده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م يال يم اد ذلا  إلا  ياوم الآي ما  

حال هللا عز و ل ورسولا ص   هللا ع ياا وسا م ثام قر اوا وي ادوا فكثيراً م  عرفوا وع موا 

عان هاور ا يماا ن وادايا  ا ساسم )فاا ل مم سايح ه  أعااذه  ياذل  يا  هللا ياا  رب ال ا لمين ياا  هللا 

وا م ه   مي  ً مع سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا ولسم يرحم   ومغفر   ي  رب ال  لمين( 

. 

-------------------------------------- 
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َثَه  - 39٘ٙ َثَه  َمْرَيَم، أَِيي ْينُ  َسِ يدُ  َحدَّ  َعْيادُ  َقا لَ : َقا لَ  ُم َْيَكاَ ، أَِياي اْيانِ  َعانِ  ُعَمَر، ْينُ  َه ِفعُ  َحدَّ

ِييُّ  َق لَ : َعْمٍرو ْينُ  هللاَِّ   ال ََّيِن، ِمنَ  أَْيَيضُ  َم ُإَُ  َرْمٍر، َمِسيَرةُ  َحْوِضي: »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

َم ِء، َكُهُ ومِ  َوِكيَزاُهاُ  الِمْسِ ، ِمنَ  أَْطَيبُ  َوِريُحاُ  ُ  َفسَ  ِمْهَم  َرِربَ  َمنْ  السَّ  «أََيًدا َيْظَمؤ

 

رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وصااف حااوض حيييهاا  وساايده   الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

و ال الماإمهين يا هلل عاز و ال ف م ل الوصف وصف من الآ ب الهياوي ل يا د هللا عاز  وس م

ورسااولا صاا   هللا ع يااا وساا م ف ت ساا ز  سااير  ااوارَ راامراً والماا ء فيااا أياايض ماان ال ااين 

ورابح ااا أطيااب ماان المساا  وكيزاهااا مثاال ه ااوم الساام ء  اا ألأل ع اا  صاا ف يا ، وماان راارب 

 وار وى مها ت ي طش وت يحس ي طش أيداً . فصسة وساسم ً ع يا  يا  سايدي يا  رساول هللا

 ص   هللا ع يا وس م .

)وال مم امهن ع يه  يفض   ورحم   يرري  اهي  مريب  من حوض سيده  رسول هللا ص   

هللا ع يا وس م من يد سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م اليد الهيوي  الرريف  الط ارة ي  

 رب ال  لمين(

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

َثَه  - 8ٓ٘ٙ َثِهي: َق لَ  ُعَفْيٍر، ْينُ  َسِ يدُ  َحدَّ َثِهي: ِراَم بٍ  اْيانُ  َقا لَ  ُياوُهَس، َعانْ  َوْاٍب، اْينُ  َحدَّ  َحادَّ

ُ  َرِضيَ  َم لِ ٍ  ْينُ  أََهسُ   َكَما  َحْوِضي َقْدرَ  إِنَّ : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ

َم ءِ  ُهُ ومِ  َكَ َددِ  األََي ِريالِ  ِمنَ  ِفياِ  َوإِنَّ  الَيَمِن، ِمنَ   ءَ َوَصْه َ  أَْي َ َ  َيْينَ   «السَّ

 

ييا ن وصاف قادر حاوض سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا  الراريف الهياوي الحديث ففي** 

وس م وكم  ق ل سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م او كما  ياين أي اا وصاه  ء مان الايمن ، 

اال أي اا وصاه  ء ويا  أاال الايمن فآاد زادكام رارف ً وقادراً ومك ها  لاذكر سايده  فمهيب ً لكم يا  أ

 رسول هللا ص   هللا ع يا وس م لكم وإن م  فيا من األي ريال مثل عدد اله وم في السم ء .

 )ف ل مم سيح ه  ارزقه  رري  اهيب  مريب  من يد سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

 ي  رب ال  لمين(

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

َثَه  - 8ٔ٘ٙ َثَه  الَولِيِد، أَُيو َحدَّ ِييِّ  َعنِ  أََهٍس، َعنْ  َقَ  َدَة، َعنْ  َامَّ م،، َحدَّ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

َثَه    َثَه  َق لٍِد، ْينُ  ُاْدَي ُ  وَحدَّ َثَه  َامَّ م،، َحدَّ َثَه  َقَ  َدةُ، َحدَّ ِيايِّ  َعانِ  َم لِاٍ ، ْيانُ  أََهسُ  َحدَّ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِ ، ِفي أَِسيرُ  أََه  َيْيَهَم : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  رِّ  ِقَي بُ  َح َفَ  َُ  ِيَهَمٍر، أََه  إَِذا الَ هَّ ِف، الدُّ  َما : قُْ اتُ  الُمَ وَّ

َ ، أَْعَط  َ  الَِّذي الَكْوَثُر، َاَذا: َق لَ  ِ ْيِريُلَ َي  َاَذا  َرا َّ "  أَْذَفارُ  ِمْس ،  - ِطيُياُ  أَوْ  - ِطيُهاُ  َفإَِذا َريُّ

 ُاْدَي ُ 
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ييا ن فضال وقادر ومك ها  سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا  الراريف الهياوي الحديث ففي** 

 وس م ويي ن وصف همر الكوثر الذي ق ل هللا عز و ل لسيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

 ثر( فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .)إه  أعطيه   الكو

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

َثِهي - 88٘ٙ َثَه  الُمْهِذِر، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ ِ، ُعَيْيدِ  َعنْ  ِعَي ٍض، ْينُ  أََهسُ  َحدَّ  َعْيادِ  ْيانِ  ُقَيْيبِ  َعنْ  هللاَّ

ْحَمِن، ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  َع ِصاٍم، ْيانِ  َحْفاِص  َعانْ  الرَّ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَنَّ : َعْهااُ  هللاَّ

ِ ، ِرَي ِض  ِمنْ  َرْوَض ،  َوِمْهَيِري َيْيِ ي َيْينَ  َم : »َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ   «َحْوِضي َع َ  َوِمْهَيِري الَ هَّ

 

يوي ويي ن فضل ومك ه  المس د الهيوي وما   و يا هيوي  ر الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 رسول هللا ص   هللا ع يا وس مفيا من ال سد الهيوي الط ار الرريف وأن م  يين ييت سيده  

واو في ح رة أم المإمهين رضي هللا عهم  وأرض ا  وم ا سيدي أيو يكار الصاديال وسايدي 

 د الهياوي الطا ار الراريف عمر رضي هللا عهمم  ويين المهيار الهياوي ااذَ اليآ ا  مان المسا

اااي روضاا  ماان رياا ض ال هاا  ومهياار ساايده  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م ع اا  حوضااا 

فصدال رسول هللا صا   هللا ع ياا وسا م ألن الك يا  المرارف   حات عارش الارحمن وما  ياين 

الك ي  المررف  في مك  المكرم  إل  المهيار الهياوي فاي المسا د الهياوي فاي المديها  المهاورة 

حااوالي قمساام ب  كي ااو م اار ف لك ياا  المراارف   حاات عاارش الاارحمن والمهياار الهيااوي ع اا  

 الحوض الهيوي .

 )فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م(

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

َثَه  - 9ٖ٘ٙ َثِهي: َقا لَ  َر،ُعَما ْيانِ  َها ِفعِ  َعانْ  َماْرَيَم، أَِياي ْيانُ  َساِ يدُ  َحادَّ  َعانْ  ُم َْيَكاَ ، أَِياي اْيانُ  َحادَّ

ُ  َرِضايَ  َيْكارٍ  أَِيي ِيْهتِ  أَْسَم ءَ  ِيايُّ  َقا لَ : َق لَاتْ  َعْهُمَما ، هللاَّ  َع َا  إِهِّاي: " َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ِ اي، َوِمنْ  ِمهِّي َربِّ  َي : َفؤَقُولُ  ُدوِهي، َه س،  َوَسُيْإَقذُ  ِمْهُكْم، َع َيَّ  َيِردُ  َمنْ  أَْهُظرَ  َح َّ  الَحْوِض   أُمَّ

 أَِياي اْيانُ  َفَكا نَ "  أَْعَآا ِيِممْ  َع َا  َيْرِ ُ اونَ  َيِرُحاوا َما  َوهللاَِّ  َيْ اَدَ ، َعِم ُاوا َما  َرَ ْرتَ  َالْ : َفُيَآ لُ 

اا  ال َُّماامَّ : »َيآُااولُ  ُم َْيَكااَ ،  أَْعَآاا ِيُكمْ } «ِديِهَهاا  َعاانْ  ُهْفااَ نَ  أَوْ   ِيَهاا ،أَْعآَ  َع َاا  َهْرِ ااعَ  أَنْ  ِياا َ  َهُ ااوذُ  إِهَّ

 «الَ ِآبِ  َع َ  َ ْرِ ُ ونَ [: »ٙٙ: المإمهون{ ]َ ْهِكُصونَ 

 

وإقي ر هيوي ي  م م  سايكون مان عيا د هللا عاز و ال  و يا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 .رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ي د سيده  

 يت ق ويه  ع   ادي وهور ا يم ن ي  سيح ه  وسه  سيده  وحيييه )ف ل مم سيح ه  ثي ه  وث

 ص   هللا ع يا وس م ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 9٘٘ٙ َثَه  َحْرٍب، ْينُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ ، َحدَّ  أََهاسِ  َعانْ  ،أََهاسٍ  ْيانِ  َيْكرِ  أَِيي ْينِ  هللاَِّ  ُعَيْيدِ  َعنْ  َحمَّ د،

ُ  َرِضيَ  َم لِ ٍ  ْينِ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ لَ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ ُ  َوكَّ ِحمِ  هللاَّ : َفَيآُاولُ  َم ًَك ، ِي لرَّ
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ُ  أََرادَ  َفإَِذا ُمْضَغ ،، َربِّ  أَيْ  َع ََآ ،، َربِّ  أَيْ  ُهْطَف ،، َربِّ  أَيْ  ، أَيْ : َقا لَ  َقْ َآَما ، َيْآِضيَ  أَنْ  هللاَّ  َربِّ

، أَمْ  أََرِآي   أُْهَث ، أَمْ  أََذَكر،  ْزاُل، َفَم  َسِ يد، اِ  َيْطنِ  ِفي َكَذلِ َ  َفُيْكَ بُ  األََ ُل، َفَم  الرِّ  " أُمِّ

 

 و يا وإقي ر هيوي من رب ال ا لمين ع ا  سايده  صا   هللا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 لموكل ي ألرح م ومراحل  كوين ا هس ن في يطن أما .ع يا وس م ودع ء الم   ا

)في  ريه  يرحم   ومغفر   ا   ه  من عي د  الس داء في الدهي  واآلقرة ي  رب ال  لمين ي  

 هللا(

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

َثَه  - ٔٔٙٙ ِ، َعْيدُ  أَْقَيَرَه  َعْيَداُن، َحدَّ ، َعنِ  ُيوُهُس، أَْقَيَرَه  هللاَّ ْاِريِّ َثِهي: َق لَ  الزُّ  َسا ََمَ ، أَُياو َحادَّ

، َسااِ يدٍ  أَِيااي َعاانْ  ِياايِّ  َعاانِ  الُقااْدِريِّ  لَاااُ  إِتَّ  َق ِيَفاا ،  اْسااُ ْق ِفَ  َماا : " َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

اُ  ِي لَقْيرِ  َ ؤُْمُرَُ  ِيَط َه ، : ِيَط َهَ  نِ  ارِّ  َ اؤُْمُرَُ  َه ، َوِيَط  َع َْيِا، َوَ ُحضُّ ااُ  ِي لرَّ  َوالَمْ ُصاومُ  َع َْياِا، َوَ ُحضُّ

ُ  َعَصمَ  َمنْ   " هللاَّ

 

 و يااا هيااوي فااي سااي ال  ريااوي دعااوي ع اا  أهااا ماا  مهاا   الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

اساا ق ف هللا عااز و اال ق يفاا  سااواء ساا ط ن أو رباايس أو أمياار أو ق بااد إت لااا يط ه اا ن أي 

ن اله س م موع   حث ع   القير وم موع   حث ع   غيار ذلا  . حزي ن أو م موع  ن م

 والم صوم من عصم  هللا عز و ل .

 )ف ل مم سيح ه  ا   ه  من عي د  الم صومين ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - ٘ٔٙٙ اادُ  َحاادَّ َثَه  ِسااَه ٍن، ْياانُ  ُمَحمَّ ، َحاادَّ ادٍ  َعاانْ  لَُي َيااَ ، أَِيااي ْياانُ  َعْيااَدةُ  َثَه َحاادَّ  فُ َااْيح،  َمااْولَ  َورَّ

ِيايَّ  َسِمْ تَ  َم  إِلَيَّ  اْكُ بْ : الُمِغيَرةِ  إِلَ  ُمَ  ِوَيُ ، َكَ بَ : َق لَ  ُرْ َيَ ، ْينِ  الُمِغيَرةِ   َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

سَِة، َقْ فَ  َيآُولُ  َوَس َّمَ  ِييَّ  َسِمْ تُ : َق لَ  يَرةُ،الُمغِ  َع َيَّ  َفؤَْم َ  الصَّ  َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

سَةِ  َقْ فَ  ُ  إِتَّ  إِلَاَ  تَ : »الصَّ  لَِما  ُمْ ِطايَ  َوتَ  أَْعَطْياَت، لَِما  َما ِهعَ  تَ  ال َُّمامَّ  لَاُا، َرِري َ  تَ  َوْحَدَُ  هللاَّ

اًدا، أَنَّ : َعْيَدةُ  أَْقَيَرِهي: ُ َرْيٍِّ  اْينُ  َوَق لَ  «َ دُّ ال ِمْه َ  الَ دِّ  َذا َيْهَفعُ  َوتَ  َمَهْ َت،  ُثامَّ  ِيَمَذا أَْقَيَرَُ  َورَّ

 الَآْولِ  ِيَذلِ َ  الهَّ سَ  َيؤُْمرُ : َفَسِمْ ُ اُ  ُمَ  ِوَيَ ، إِلَ  َيْ دُ  َوَفْدتُ 

 

يااا دعااوة طيياا  مي ركاا  عاان ساايده  رسااول هللا صاا   هللا ع  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 وس م .

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

َثَه  - ٙٔٙٙ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ ، َعنْ  ُسْفَي ُن، َحدَّ ِيايِّ  َعانِ  ُاَرْياَرَة، أَِياي َعنْ  َص لٍِح، أَِيي َعنْ  ُسَمي،  الهَّ

ُذوا: »َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  ااَآ ِء، َوَدَر ِ  ،الااَيسَءِ  َ ْماادِ  ِماانْ  ِياا هللَِّ  َ َ ااوَّ  الَآَضاا ِء، َوُسااوءِ  الرَّ

 «األَْعَداءِ  َوَرَم َ  ِ 
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دعااوة طيياا  مي ركاا  عاان ساايده  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 وس م .

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

َثَه  - ٕٕٙٙ ْ َم نِ  أَُيو َحدَّ دُ  الهُّ َثَه َحا الَفْضاِل، ْيانُ  ُمَحمَّ َثَه  َحا ِزٍم، ْيانُ  َ ِريارُ  دَّ َثَه  الَحَساُن، َحادَّ  َحادَّ

ْحَمنِ  َعْيدُ  ِييُّ  َق لَ : َق لَ  َسُمَرَة، ْينُ  الرَّ ْحَمنِ  َعْيادَ  َي : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  تَ  َساُمَرَة، ْيانَ  الارَّ

ا َ  ا َِما َرَة، َ ْسؤَلِ   أُِعْهاتَ  َمْساؤَلَ ٍ  َغْيارِ  ِمانْ  أُوِ يَ َما  َوإِنْ  إِلَْيَما ، ُوِكْ اتَ  لَ ٍ َمْساؤَ  َعانْ  أُوِ يَ َما  إِنْ  َفإِهَّ

 ُاااوَ  الَّااِذي َوْأتِ  َيِميِهاا َ  َعاانْ  َفَكفِّاارْ  ِمْهَماا ، َقْيااًرا َغْيَرَااا  َفَرأَْيااتَ  َيِماايٍن، َع َاا  َح َْفااتَ  َوإَِذا َع َْيَماا ،

 «َقْير، 

 

ي تسا  ف ف وال  فاف عان حاب ا ما رة  دعوة طييا  مي ركا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

والس ط  فمن سؤلم  و  مف ع يم  وك ت إليا أي رآت ع يا وثآل مم ماا ع ياا ، ومان أراداا  

 من غير مسؤل  أع ه  هللا عز و ل ع يم  .

 )ف ل مم سيح ه  أعه  يرحم   ي  هللا وت   ن ع يه  ي  رحيم ي  رحمن ي  رب ال  لمين ي  رب(

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

َثَه  - ٖٗٙٙ ْحَمنِ  َعْيدِ  َعنْ  َم لٍِ ، َعنْ  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ْحَمِن، َعْيادِ  ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  الرَّ  الارَّ

ُ  ُاااوَ  قُاالْ : }َيْآااَرأُ  َرُ ااًس  َسااِمعَ  َرُ ااًس  أَنَّ : َسااِ يدٍ  أَِيااي َعاانْ  أَِييااِا، َعاانْ  [ ٔ: ا قااسص] {أََحااد،  هللاَّ

ُدَا ، ُ الَ  َوَكاؤَنَّ  لَاُا، َذلِا َ  َفاَذَكرَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  إِلَا  َ ا ءَ  أَْصاَيحَ  َف َمَّ  ُيَردِّ  الرَّ

َِ، َهْفِسي َوالَِّذي: »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َفَآ لَ  َيَ َآ لَُّم ،  «الآُْرآنِ  ُث ُثَ  لََ ْ ِدلُ   إِهَّمَ  ِيَيِد

 

يي ن فضل سورة ا قسص وأن  سو ما    ا دل ث اث الآارآن  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

. 

 )ف ل مم يرحم   أكرمه  ي لمداوم  ع   قراءة سورة ا قسص ي  أرحم الراحمين ي  هللا(

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

َثَه  - ٘٘ٙٙ َثَه  ُعَمااَر، ْياانُ  َحْفااصُ  َحادَّ  ُعْثَماا َن، أََياا  َسااِمْ تُ  األَْحااَوُل، َع ِصاام،  أَْقَيَرَها  ُرااْ َيُ ، َحاادَّ

ثُ   هللاَِّ  َرُسااولِ  َوَمااعَ  إِلَْياِا، أَْرَساا َتْ  َوَساا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  لَِرُسااولِ  ِيْهً ا  أَنَّ : أَُساا َم َ  َعاانْ : ُيَحادِّ

، َزْيٍد، ْينُ  أَُس َم ُ  مَ َوَس َّ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ، َوَسْ د،  َيْآاَرأُ  َفؤَْرَسالَ  َف ْراَمْدَه ، اْحُ ِضارَ  َقدْ  اْيِهي أَنَّ  َوأَُيي 

ااسَمَ   «َوَ ْحَ ِساابْ  َفْ َ ْصااِيرْ  ُمَسااّمً ، ِعْهااَدَُ  َرااْيءٍ  َوُكاالُّ  أَْعَطاا ، َوَماا  أََقااذَ  َماا  هلِلَِّ  إِنَّ : »َوَيآُااولُ  السَّ

َِ، ِفي َفؤَْقَ َدَُ  إِلَْيِا، ُرِفعَ  َقَ دَ  َف َمَّ  َمَ ُا، َوقُْمَه  َفَآ مَ  َع َْيِا، ُ ْآِسمُ  إِلَْياِ  َفؤَْرَس َتْ  اِييِّ  َوَهْفسُ  َحْ ِر  الصَّ

َِ َرُساولَ  َيا  َااَذا َما : َساْ د،  َفَآا لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  َعْيَه  َفَف َضتْ  ُ بُِّث، : َقا لَ  هللاَّ

ُ  َيَضُ َم  َرْحَم ،  َاِذَِ » َِ، ِمنْ  َيَر ءُ  َمنْ  قُ ُوبِ  ِفي هللاَّ َم  ِعَي ِد ُ  َيْرَحمُ  َوإِهَّ َحَم ءَ  ِعَي ِدَِ  ِمنْ  هللاَّ  «الرُّ
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 و يا هيوي فاي ساي ال أدياي يسغاي  رياوي و ا ء فاي آقار  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ُ  َيَضاُ َم  َرْحَما ،  َااِذَِ . )الحديث قول سيده  رسول هللا ص   هللا ع ياا وسا م   َمانْ  قُ ُاوبِ  ِفاي هللاَّ

َِ، ِمنْ  َيَر ءُ  َم  ِعَي ِد ُ  َيْرَحمُ  َوإِهَّ َحَم ءَ  ِعَي ِدَِ  ِمنْ  هللاَّ  ( .الرُّ

 )ف ل مم سيح ه  ارحمه  يرحم   ومغفر   الواس   ي  هللا وا   ه  من عي د  الرحم ء

 ي  أرحم الراحمين ي  هللا(

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

َثِهي - 9ٙٙٙ َثَه  ُموَساا ، ْياانُ  ُيوُساافُ  َحاادَّ َثِهي: َقاا لَ  أَُساا َمَ ، أَُيااو َحاادَّ ، َحاادَّ  ِقااسٍَس، َعاانْ  َعااْوف،

ٍد، ُ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  َوُمَحمَّ ِيايُّ  َقا لَ : َقا لَ  َعْهاُا، هللاَّ  لَ أََكا َمانْ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

َم  َصْوَمُا، َفْ ُيِ مَّ  َص ِبم،، َوُاوَ  َه ِسًي ، ُ  أَْطَ َماُ  َفإِهَّ  «َوَسَآ َُ  هللاَّ

 

 و يااا هيااوي دعااوي لماان أكاال واااو صاا بم ف لااذي أط مااا  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 وسآ َ او هللا عز و ل .

 )ف ل مم سيح ه  ارم ه  في عي د  اإتء ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 9ٖ٘ٙ ، َحدَّ َثَه  َع ِي  َثَه  ُسْفَي ُن، َحدَّ َها ِد، أَُيو َحدَّ ، َعانِ  الزِّ ِْ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

 ُ اا عَ  َ آُااومُ  تَ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ اا   ُ السَّ  ِفَبَ اا ِن، َ ْآَ ِ االَ  َح َّ

 «َواِحَدة،  َدْعَواُاَم 

 

صدال قول سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م فمذَ األيا م  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

هرى  حآال قول سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م يل هرى أكثر مان ذلا  فريما  األخ ماع 

 األخ أو اتين مع األب واكذا .

 مم سيح ه  أعزه  واحفظه  من رر كل اإتء ي  رب ال  لمين ي  هللا()ف ل 

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

َثَه  - 9ٗٔٙ دُ  َحدَّ ، َحْوَربٍ  ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينُ  ُمَحمَّ َثَه  الطَّ ِبِفيُّ ا ِب، َعْيدُ  َحدَّ َثَه  الَواَّ اوُب، َحادَّ  َعانْ  أَيُّ

ُ  َرِضيَ  أََهسٍ  َعنْ  ِقسََيَ ، أَِيي  َمانْ  َثاسَث، : " َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

ُ  َيُكونَ  أَنْ : ا ِيَم نِ  َحسََوةَ  َوَ دَ  ِفياِ  ُكنَّ  ا  إِلَْيااِ  أََحابَّ  َوَرُسولُاُ  هللاَّ  الَماْرءَ  ُيِحابَّ  َوأَنْ  ِساَواُاَم ، ِممَّ

اُ  تَ  ِ، إِتَّ  ُيِحيُّ  " الهَّ رِ  ِفي ُيْآَذفَ  أَنْ  َيْكَرَُ  َكَم  الُكْفرِ  ِفي َيُ ودَ  أَنْ  َيْكَرََ  َوأَنْ  هلِلَّ

 

 و يا هيوي في سي ال أديي يسغي أثرَ المحي  ومف دَ  ذوال  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

يااا وساا م م ها  حااسوة ا يما ن وحااسة ا يما ن أن يكااون هللا عااز و ال ورسااولا صا   هللا ع 

أحب إل  المرء مم  سواَ وأن م  يحب المرء إت هلل عز و ل وفي هللا عز و ل ، وأن يكارَ 

 أن ي ود لم  ك ن ع يا قيل إسسما وإيم ها ي هلل عز و ل ورسولا ص   هللا ع يا وس م .

-------------------------------------- 
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َثَه  - 9٘ٔٙ  أَنَّ : أَْقَياَرَُ  َس لًِم ، أَنَّ  ِرَم بٍ  اْينِ  َعنِ  ُعَآْيٍل، َعنْ  ال َّْيُث، َثَه َحدَّ  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْينَ  هللاَِّ  َعْيدَ   الُمْسا ِمُ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : أَْقَيَرَُ  َعْهُمَم ، هللاَّ

ُ  َك نَ  أَِقياِ  َح َ  ِ  ِفي َك نَ  َوَمنْ  ُيْس ُِمُا، َوتَ  َيْظ ُِماُ  تَ  الُمْس ِِم، أَُقو  «َح َ ِ اِ  ِفي هللاَّ

 

 و يا هيوي  ريوي في سي ال    يراي ع ا  أهاا المسا م أقاو  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

المس م ت يظ ما وت يس ما ، ومن ك ن في ح    أقيا ك ن هللا عز و ال فاي ح   اا أي فمان 

 أع ها هللا عز و ل وك ن عوه ً لا . ك ن في عون أقيا

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

َثَه  - 939ٙ َثَه  إِْساَم ِعيَل، ْيانُ  ُعَيْيادُ  َحدَّ  ُحَمْيادٍ  أَِياي َعانْ  أَِيياِا، َعانْ  ِاَرا ٍم، َعانْ  أَُسا َمَ ، أَُياو َحادَّ

،  ُياْدَع  ُس َْيٍم، َيِهي َصَدَق تِ  َع َ  َرُ ًس  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  اْسَ ْ َملَ : َق لَ  السَّ ِعِديِّ

ااِ ، اْياانَ  اا  ال ُّْ ِييَّ اا ،  َوَاااَذا َماا لُُكمْ  َاااَذا: َقاا لَ  َح َسااَيُا، َ اا ءَ  َف َمَّ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  َفَآاا لَ . َاِديَّ

اَ ،وَ  أَِييا َ  َيْياتِ  ِفاي َ  َْساتَ  َفَمسَّ : »َوَس َّمَ  ا  أُمِّ ُ  َ  َ ؤِْ َيا َ  َح َّ  َقَطَيَها ، ُثامَّ  «َصا ِدًق  ُكْهاتَ  إِنْ  َااِديَّ

َ  َفَحِمدَ  ُ الَ  أَْساَ ْ ِملُ  َفاإِهِّي َيْ اُد، أَمَّ : " َق لَ  ُثمَّ  َع َْيِا، َوأَْثَه  هللاَّ ا  الَ َمالِ  َع َا  ِماْهُكمْ  الرَّ ِهاي ِممَّ  َوتَّ

،ُ ااِ  أَِييااِ  َيْياتِ  ِفاي َ  َاسَ  أََفسَ  لِي، أُْاِدَيتْ  َاِديَّ ،  َوَاَذا  لُُكمْ مَ  َاَذا: َفَيآُولُ  َفَيؤِْ ي هللاَّ ا  َوأُمِّ  َ ؤِْ َيااُ  َح َّ

ُ ُا، َ  لَِآايَ  إِتَّ  َحآِّااِ  ِيَغْيارِ  َرْيًب  ِمْهُكمْ  أََحد،  َيؤُْقذُ  تَ  َوهللاَِّ  َاِديَّ  اأََحادً  َفأَلَْعاِرَفنَّ  الِآَي َماِ ، َياْومَ  َيْحِم ُااُ  هللاَّ

َ  لَِآيَ  ِمْهُكمْ  ، لَاُ  َيِ يًرا َيْحِملُ  هللاَّ ، لََم  َيَآَرةً  أَوْ  ُرَغ ء، ا  َياَدَُ  َرَفاعَ  ُثامَّ "  َ ْيَ رُ  َر ةً  أَوْ  ُقَوار،  ُرِبايَ  َح َّ

 أُُذِهي َوَسْمعَ  َعْيِهي َيْصرَ  «َي َّْغتُ  َالْ  ال َُّممَّ : »َيآُولُ  إِْيِطِا، َيَي ضُ 

 

 و يااا هيااوي  ريااوي ماان هيااع هااوراهي إيماا هي يحااث ع اا   ريفالراا الهيااوي الحااديث ففااي** 

ال  فف وال رفع عن قيول م  ت هس حال مان عط يا  وااداي  أثها ء عم ها  الموك اون ياا ألن فاي 

ذل  ذري   ل هفوس الض يف  في الوقوز في كثير من ا غراءات واألاواء ، وذل  يظمار فاي 

أقذ المداي  وال ط ي  أثه ء ال مال الاذي وكال  عن رسول هللا ص   هللا ع يا وس مم  يه  سيده  

يااا وقااد قطااب ساايده  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م قطياا  عظيماا  فااي ذلاا  األماار وقاا م 

 ( يصر عيهي وسمع أذهي .َي َّْغتُ  َالْ  ال َُّممَّ قطي ا ص   هللا ع يا وس م يآولا )

ي  رب ال  لمين إت ذكر  )ف ل مم ع فه  واعف عه  واهزز حب الدهي  وم  فيم  من ق ويه  

 ي  هللا سيح ه ( رسول هللا ص   هللا ع يا وس موذكر سيده  

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

َثَه  - 98ٖٙ  َعانْ  َطْ َحاَ ، أَِياي ْيانِ  هللاَِّ  َعْيادِ  ْيانِ  إِْساَح الَ  َعانْ  َم لِاٍ ، َعانْ  َمْس ََمَ ، ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ

ْإَياا : »َقاا لَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ  َم لِااٍ ، ْياانِ  أََهااسِ  ُ االِ  ِماانَ  الَحَسااَهُ ، الرُّ  الرَّ

ةِ  ِمنَ  ُ ْزًءا َوأَْرَيِ ينَ  ِس َّ ٍ  ِمنْ  ُ ْزء،  الصَّ لِِح، ُيوَّ  «الهُّ
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 ع ياا ياديع فآولاا صا   هللاادي هيوي  ميل من هيع إيما هي  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ْإَي وس م وإقي رَ له  يؤن ) ُ لِ  ِمنَ  الَحَسَهُ ، الرُّ  ِمانَ  ُ اْزًءا َوأَْرَيِ ينَ  ِس َّ ٍ  ِمنْ  ُ ْزء،  الصَّ لِِح، الرَّ

ةِ  ُيوَّ  ( .الهُّ

 )ف ل مم سيح ه  ا   ه  يرحم   ومغفر   من عي د  الص لحين ي  رب ال  لمين ي  رب(

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

َثَه  - 99ٓٙ ، أَْقَيَرَها  الَيَما ِن، أَُيو َحدَّ ، َعانِ  ُراَ ْيب، ْااِريِّ َثِهي الزُّ  أََيا  أَنَّ : الُمَسايِّبِ  ْيانُ  َساِ يدُ  َحادَّ

ةِ  ِمااانَ  َيْياااالَ  لَااامْ : »َيآُاااولُ  َوَسااا ََّم، َع َْيااااِ  هللاُ  َصااا َّ  هللاَِّ  َرُساااولَ  َساااِمْ تُ : َقااا لَ  ُاَرْياااَرَة، ُياااوَّ  إِتَّ  الهُّ

ْإَي : »َق لَ  الُمَيرَِّراُتَ َوَم : َق لُوا «َيرَِّراتُ المُ   «الصَّ لَِح ُ  الرُّ

 

اهسي ال مع ما  قي اا مان الرإيا  الحساه  ل ر ال الصا لح وفاي  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

رسااول هللا الحااديث الهيااوي الرااريف ه ااد إيااداز فااي صاايغ ويسغاا  الك ماا ت ففااي قااول ساايده  

ةِ  ِمنَ  َيْيالَ  مْ لَ )ص   هللا ع يا وس م  ُيوَّ  ( .الُمَيرَِّراتُ  إِتَّ  الهُّ

 )ف ل مم سيح ه  امهن ع يه  يكل قير من الميررات ي  أرحم الراحمين ي  هللا(

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

َثَه  - 99ٙٙ ، ْينُ  َق لِدُ  َحدَّ َثَه  َق ِي، دُ  َحدَّ َثِهي َحْرٍب، ْينُ  ُمَحمَّ يَ  َحدَّ ،الزُّ ْاِريِّ  َعنِ  ْيِديُّ  أَُياو َق لَ : الزُّ

ُ  َرِضايَ  َقَ ا َدةَ  أَُيو َق لَ : َس ََم َ  ِيايُّ  َقا لَ : َعْهااُ  هللاَّ  َرأَى َفَآادْ  َرآِهاي َمانْ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ْاِريِّ  أَِقي َواْينُ  ُيوُهُس، َ  َيَ اُ  «الَحالَّ   الزُّ

 

 ؤكيد هيوي مان سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م يؤهاا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 فآد رآَ حآ ً . رسول هللا ص   هللا ع يا وس ممن رأى سيده  

)ف ل مم سيح ه  أره  وا م ه  يسيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م ع  سً وقريي ً قريي ً 

 قريي ً يرحم   ومغفر   ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٓٓ3 ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ َثَه  إِْيَراِايَم، ْينُ  َيْ آُوبُ  َحدَّ  اْيانِ  َعانِ  َصا لٍِح، َعانْ  أَِيي، َحدَّ

َثِهي ِرااَم ٍب، اااُ : ُعَماارَ  ْياانِ  هللاَِّ  َعْياادِ  ْياانُ  َحْمااَزةُ  َحاادَّ ُ  َرِضاايَ  رَ ُعَماا ْياانَ  هللاَِّ  َعْياادَ  َسااِمعَ  أَهَّ  َعْهُمَماا ، هللاَّ

ا  ِمْهاُا، َفَراِرْيتُ  لَاَيٍن، ِيَآَد ِ  أُِ يتُ  َه ِبم،  أََه  َيْيَه : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َيآُولُ   َح َّ

يَّ  أَلََرى إِهِّي ُْ  الرِّ  َفَما : َحْولَااُ  َمنْ  َفَآ لَ  « بِ الَقطَّ  ْينَ  ُعَمرَ  َفْض ِي َفؤَْعَطْيتُ  أَْطَراِفي، ِمنْ  َيْقُر

ْلتَ  َِ َرُسولَ  َي  َذلِ َ  أَوَّ  «الِ ْ مَ : »َق لَ  هللاَّ

 

رإيا  سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م وااو يرارب  الراريف الهياوي الحاديث ففي** 

قد  من لين ثم أعط  م  يآي مها ص   هللا ع يا وس م لسيده  عمار رضاي هللا عهاا وأرضا َ 

ذكار سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا وسا م ورإي اا لاا فاي رإيا َ . ولما  ساؤل سايده  وكفا َ 

 عن ذل  الح م .رسول هللا ص   هللا ع يا وس م 
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-------------------------------------- 

َثَه  - 3ٖٓٔ َثَه  ُعَفْيٍر، ْينُ  َسِ يدُ  َحدَّ َثِهي ال َّْياُث، َحدَّ  َساِ يدُ  أَْقَيَرِهاي  ٍب،ِرامَ  اْيانِ  َعانِ  ُعَآْيال،، َحادَّ

 ُيِ ْثااتُ : »َيآُااولُ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  َسااِمْ تُ : َقاا لَ  ُاَرْيااَرَة، أََياا  أَنَّ : الُمَساايِّبِ  ْياانُ 

ْعاِب، َوُهِصْرتُ  الَك ِِم، ِيَ َواِمعِ   ِفاي َفُوِضاَ تْ  ْرِض األَ  َقاَزاِبنِ  ِيَمَفا ِ يحِ  أُِ ياتُ  َها ِبم،  أََها  َوَيْيَها  ِي لرُّ

َ  أَنَّ : الَك ِامِ  َ َواِمعَ  أَنَّ  َوَي ََغِهي: " هللاَِّ  َعْيدِ  أَُيو َق لَ  «َيِدي  َك َهاتْ  الَِّ اي الَكِثياَرَة، األُُماورَ  َيْ َماعُ  هللاَّ

 " َذلِ َ  َهْحوَ  أَوْ  َواألَْمَرْيِن، الَواِحِد، األَْمرِ  ِفي َقْي َُا، الُكُ بِ  ِفي ُ ْكَ بُ 

 

يي ن هصارة هللا عاز و ال لسايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا  الرريف الهيوي الحديث فيف** 

من  وامع الك م و واماع الك ام ااي  ماع هللا  رسول هللا ص   هللا ع يا وس موس م وم  أو ي 

 عز و ل ألمور كثيرة ك هت  ك ب في الك ب قي ا في األمر الواحد واألمرين .

 يده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م(ف ل مم صسة وسسم ً ع   س)

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

َثَه  - 3ٕٓ٘ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ ا ُن، َساِ يدٍ  ْينُ  َيْحَي  َحدَّ َثَه  الَآطَّ َثَه  األَْعَماُش، َحادَّ  َوْااٍب، ْيانُ  َزْيادُ  َحادَّ

ِ، َعْياادَ  َسااِمْ تُ  ُكاامْ : »َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولُ  لََهاا  َقاا لَ : َقاا لَ  هللاَّ  أََثااَرةً  َيْ ااِدي َسااَ َرْونَ  إِهَّ

َِ َرُسولَ  َي  َ ؤُْمُرَه  َفَم : َق لُوا «ُ ْهِكُروَهَم  َوأُُموًرا وا: »َق لَ  هللاَّ َ  َوَس ُوا َحآَُّمْم، إِلَْيِممْ  أَدُّ  «َحآَُّكمْ  هللاَّ

 

رساول هللا ي في سي ال أديي  ريوي يقيرها  سايده   و يا هيو الرريف الهيوي الحديث ففي** 

يما  سايكون ي ادَ صا   هللا ع ياا وسا م مان أماور ههكراا  وهسا هكر مان  ص   هللا ع يا وس م

 ي آ م  .

 )ف ل مم يرحم   احفظه  من ذل  ي  أرحم الراحمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٓ٘ٗ َثَه  َم ِن،الهُّ ْ  أَُيو َحدَّ َثِهي ُعْثَما َن، أَِياي الَ ْ ادِ  َعانِ  َزْياٍد، ْينُ  َحمَّ دُ  َحدَّ  َرَ ا ءٍ  أَُياو َحادَّ

، ُ  َرِضيَ  َعيَّ ٍس، اْينَ  َسِمْ تُ : َق لَ  الُ َط ِرِديُّ ِييِّ  َعنِ  َعْهُمَم ، هللاَّ : َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

اُ  َع َْياِ  َفْ َيْصِيرْ  َيْكَرُااُ  ْيًب رَ  أَِميِرَِ  ِمنْ  َرأَى َمنْ »  َما تَ  إِتَّ  َفَما َت، ِراْيًرا الَ َم َع َ  َف َرالَ  َمنْ  َفإِهَّ

 «َ  ِا ِيَّ ً  ِميَ  ً 

 

 و يا هيوي ي تل زام ي ل م ع  وأمر ال م ع  والصير ع ا   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 م  ي دَ المرء من مك رَ وأمور يكرام  .

 يح ه  ا م ه  وأعه  و مع أم ه  ع   ك م  واحدة يرحم   ي  أرحم الراحمين)ف ل مم س

 ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٓ8ٗ دُ  َحدَّ ا ، ْينُ  ُمَحمَّ َثَه  الُمَثهَّ َثَه  ُمْسا ٍِم، ْيانُ  الَولِيادُ  َحادَّ َثِهي َ ا ِيٍر، اْيانُ  َحادَّ  ْيانُ  ُيْسارُ  َحادَّ

، هللاَِّ  ُعَيْيدِ  اُ  الَحْضَرِميُّ ، إِْدِريسَ  أََي  َسِمعَ  أَهَّ ااُ  الَقاْوتَِهيَّ  َكا نَ : َيآُاولُ  الَيَما ِن، ْيانَ  ُحَذْيَفا َ  َساِمعَ  أَهَّ
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، َعانِ  أَْساؤَلُاُ  َوُكْهتُ  الَقْيِر، َعنِ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  َيْسؤَلُونَ  الهَّ سُ  ارِّ  أَنْ  َمَق َفا َ  الرَّ

ِ، َرُسولَ  َي : َفآُْ تُ  ُيْدِرَكِهي، ، َ  ِا ِيَّ ٍ  ِفي ُكهَّ  إِهَّ  هللاَّ ُ  َفَ  َءَها  َوَرر،  َااَذا َيْ ادَ  َفَمالْ  الَقْياِر، ِيَماَذا هللاَّ

َ ِمنْ  الَقْيرِ  ارِّ  َذلِا َ  َيْ ادَ  َوَاالْ : قُْ اتُ  «َهَ امْ : »َق لَ  َرر،  «َدَقان،  َوِفيااِ  َهَ اْم،: »َقا لَ  َقْياٍرَ ِمانْ  الرَّ

 َذلِا َ  َيْ ادَ  َفَمالْ : قُْ اتُ  «َوُ ْهِكارُ  ِماْهُممْ  َ ْ اِرفُ  َااْدِيي، ِيَغْيارِ  َيْماُدونَ  َقاْوم، : »َقا لَ  َدَقُهاُاَ َوَم : قُْ تُ 

َ ِمنْ  الَقْيرِ  َم، أَْياَوابِ  َع َا  ُدَعا ة،  َهَ ْم،: »َق لَ  َرر،  َيا : تُ قُْ ا «ِفيَما  َقاَذفُوَُ  إِلَْيَما  أََ ا َيُممْ  َمانْ  َ َماهَّ

 أَْدَرَكِهاي إِنْ  َ ؤُْمُرِهي َفَم : قُْ تُ  «ِيؤَْلِسَهِ َه  َوَيَ َك َُّمونَ  ِ ْ َدِ َه ، ِمنْ  ُامْ : »َق لَ  لََه ، ِصْفُممْ  هللاَِّ  َرُسولَ 

: َقا لَ  إَِما م،َ َوتَ  َ َم َعا ،  لَُمامْ  َيُكانْ  لَامْ  َفاإِنْ : قُْ اتُ  «َوإَِما َمُممْ  الُمْس ِِمينَ  َ َم َع َ  َ ْ َزمُ : »َق لَ  َذلَِ َ

اا  َرااَ َرٍة، ِيؤَْصاالِ  َ َ ااضَّ  أَنْ  َولَااوْ  ُك ََّماا ، الِفااَرالَ  ِ ْ اا َ  َفاا ْعَ ِزلْ »  َع َاا  َوأَْهااتَ  الَمااْوتُ  ُيااْدِرَك َ  َح َّ

 «َذلِ َ 

 

 و يا  ريوي في سي ال أدياي ي ياغ وذلا  ي لحاث ع ا  أن ت  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

صاا  الااذين يساا قفون وراء عياا دة وزي ومظماار ا سااسم أي ههقاادز فااي كثياار ماان الهاا س ق 

يظمرون ع يه  ي دين وإسسم زابف واام فاي الحآيآا  عابء ثآيال ع ا  ا ساسم وا يا ز الادين 

ا سااسم ولألسااف الرااديد يف  ااون أف اا ل  هكرااا   م عاا  ا سااسم ومااع ذلاا   هسااب لإلسااسم 

 ع يا وس م مهمم ومان أف ا لمم ياراء والمس مين وا سسم وهللا عز و ل ورسول هللا ص   هللا

. 

 )ف ل مم احفظه  يحفظ  من اإتء ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٕٔٓ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ َثَه  ُراْ َيَ ، َعنْ  َيْحَي ، َحدَّ ، َحادَّ : َقا لَ  َوْااٍب، ْيانَ  َح ِرَثا َ  َساِمْ تُ  َمْ َياد،

قُوا: »َيآُاولُ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  ْ تُ َسمِ  ا سِ  َع َا  َفَساَيؤِْ ي َ َصادَّ  َيْمِراي َزَما ن،  الهَّ

ُ لُ  د،  َق لَ  «َيْآَي َُم  َمنْ  َيِ دُ  َفسَ  ِيَصَدَقِ ِا، الرَّ ااِ  ُعَمارَ  ْيانِ  هللاَِّ  ُعَيْيادِ  أَُقو َح ِرَث ُ : ُمَسدَّ  ُياوأَ  َق لَااُ  أِلُمِّ

 هللاَِّ  َعْيدِ 

 

حاث هياوي ع ا  إقاراْ الصادق ت وال صادال لو اا هللا عاز  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 و ل .

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

َثَه  - 3ٔٗ9 دُ  َحدَّ َثَه  الَ سَِء، ْينُ  ُمَحمَّ  ُموَسا  ِيايأَ  َعانْ  ُيْرَدَة، أَِيي َعنْ  ُيَرْيٍد، َعنْ  أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ

ُ  َرِضيَ  ِييِّ  َع َ  َدَقْ تُ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ  أََحدُ  َفَآ لَ  َقْوِمي، ِمنْ  َوَرُ سَنِ  أََه  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ُ  َْينِ  ْرَه : الرَّ ِ، َرُسولَ  َي  أَمِّ ا : »َفَآا لَ  ِمْث َاُا، اآلَقارُ  َوَق لَ  هللاَّ  َمانْ  َوتَ  َساؤَلَُا، نْ َما َااَذا ُهاَولِّي تَ  إِهَّ

 «َع َْياِ  َحَرصَ 

 

 و يا هيوي في سي ال  ريوي ي يغ مف دَ أن من سؤل الوتيا   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

( َع َْياِ  َحَرصَ  َمنْ  َوتَ  َسؤَلَُا، َمنْ  َاَذا ُهَولِّي تَ  إِهَّ ت يول  وذل  في قولا ص   هللا ع يا وس م )
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يرة في حي  ه  فمن ألح ع   ريء و ب ع   ص حيا أو الآ بم ع   وهآيس ع   ذل  أمور كث

أمرَ أت ي طيا  س ءلا . واه  يي ن عزة ا سسم وكيف يريي المإمهاون أهفسامم ع ا  ال  فاف 

 وال زة ف  سسم دين ال زة والكرام  .

 موقف)ف ل مم سيح ه  أمهن ع يه  يه م  ال زة والكرام  وه وذ ي  ي  ريه  من أي موضع أو 

 أو عمل في ذل  ومم ه  له  ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٔ٘ٔ ، ُحَساْين،  أَْقَيَرَها  َمْهُصاوٍر، ْيانُ  إِْسَح الُ  َحدَّ  ِاَرا ٍم، َعانْ : َذَكاَرَُ  َزاِباَدةُ : َقا لَ  الُ ْ ِفايُّ

ِ، ُعَيْيادُ  َع َْيَها  َفاَدَقلَ  َهُ اوُدَُ، َيَسا رٍ  ْيانَ  َمْ ِآالَ  أََ ْيَه : َق لَ  الَحَسِن، َعنِ  ُث َ : َمْ ِآال،  لَااُ  َفَآا لَ  هللاَّ  أَُحادِّ

اا ً  َي ِااي َوالٍ  ِماانْ  َماا : »َفَآاا لَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ  ِماانْ  َسااِمْ ُ اُ  َحااِديًث   ِماانَ  َرِعيَّ

مَ  إِتَّ  ْم،لَمُ  َغ ش   َوُاوَ  َفَيُموتُ  الُمْس ِِميَن، ُ  َحرَّ  «الَ هَّ َ  َع َْياِ  هللاَّ

 

 و يااا هيااوي دعااوي لكاال راعااي يراعااي أماار ماان أمااور  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

المساا مين فيماات واااو غاا ش أو يقاادز أو يكااذب ع اا  ماان اساا رع َ هللا عااز و اال ع اايمم ماان 

 رعي  فآد حرم هللا عز و ل ع يا ال ه  .

   ومغفر   من ذل  ي  رب ال  لمين ي  هللا()ف ل مم سيح ه  أعه  يرحم 

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

َثَه  - 3ٔ٘8 َثَه  آَدُم، َحدَّ َثَه  ُرْ َيُ ، َحدَّ ْحَمنِ  َعْيادَ  َساِمْ تُ  ُعَمْياٍر، ْيانُ  الَم ِا ِ  َعْيادُ  َحدَّ  أَِياي ْيانَ  الارَّ

 َغْضاَي ُن، َوأَْهتَ  اْثَهْينِ  َيْينَ  َ ْآِضيَ  تَ  ِيؤَنْ  ِيِسِ ْسَ  َن، َوَك نَ  ِا،اْيهِ  إِلَ  َيْكَرةَ  أَُيو َكَ بَ : َق لَ  َيْكَرَة،

ِييَّ  َسِمْ تُ  َفإِهِّي  «َغْضَي نُ  َوُاوَ  اْثَهْينِ  َيْينَ  َحَكم،  َيْآِضَينَّ  تَ : »َيآُولُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

يوي دعوي في سي ال أديي ي يغ مفا دَ ياؤن ت  و يا هيوي  ر الرريف الهيوي الحديث ففي** 

يآضي أي ت يحكم أحد أي يكون في موضع قض ء وحكم ع   اثه ن أو فريآ ن واو غضي ن 

 وذل  ح   ي دل ييهمم أو يهح ز لطرف ع   حس ب آقر أو ت ي ي م  يهطال يا من حكم .

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

َثَه  - 3ٔ99 َثِهي  ِعيُل،إِْسمَ  َحدَّ ، َحدَّ  الَولِياِد، ْيانُ  ُعَيا َدةُ  أَْقَيَرِهاي: َقا لَ  َسِ يٍد، ْينِ  َيْحَي  َعنْ  َم لِ ،

اا ِمِت، ْيانِ  ُعَياا َدةَ  َعانْ  أَِيااي، أَْقَيَرِهاي  َع َاا  َوَساا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  َي َيْ َهاا : »َقا لَ  الصَّ

اْمعِ  َِ، َراطِ الَمهْ  ِفااي َوالطَّ َعاا ِ  السَّ  ِياا لَحالِّ  َهآُااولَ  أَوْ  َهآُااومَ  َوأَنْ  أَْا َاُا، األَْماارَ  ُهَهاا ِززَ  تَ  َوأَنْ  َوالَمْكااَر

 «تَِبمٍ  لَْوَم َ  هللاَِّ  ِفي َهَق فُ  تَ  ُكهَّ ، َحْيُثَم 

 

يي ن م  ك ن يي يع أصح ب سايده  رساول هللا صا   هللا ع ياا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

المي ي   ع   السمع والط ع  فاي المهراط والمكارَ أي فاي ما  هحياا وه رفاا وس م فك هت   م 

وفيم  هكرَ أن  كون فيا أي م  ص ب ع يه  أمرَ ومق ف ا وأن ت ي م مه زع  األمار أا اا أي 

ت ه ه فس ع   أمور ليست من اق ص صه  أي كال وفاي اق ص صاا وما  ي  ماا وت يقاوض 
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ثماا  كهاا  ، وت هقراا  فااي هللا عااز و اال لوماا  تباام أي فااي ماا  ت ي  مااا ، وأن هآااول الحااال حي

 م رد م   ي  أحد ع   أف  له  أو أقواله  أو أعم له  .

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

َثَه  - 3ٕ٘٘ َثَه  َحْرٍب، ْينُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ  َرِضايَ  أََهاسٍ  َعانْ  ِقسََياَ ، أَِياي َعانْ  َق لِاٍد، َعنْ  ُرْ َيُ ، َحدَّ

 ُ ِييُّ  َق لَ  َعْهُا، هللاَّ ، أُمَّ ٍ  لُِكلِّ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  «ُعَيْيَدةَ  أَُيو األُمَّ ِ  َاِذَِ  َوأَِمينُ  أَِمين،

 

يي ن فضل وقدر ومك ه  سيده  أيو عييدَ يان ال ارا  رضاي  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ول هللا صاا   هللا ع يااا وساا م وذكاارَ فااي حااديث هللا عهااا وأرضاا َ وكفاا َ أن ساام َ ساايده  رساا

هيوي رريف ي ه ولا األ ي ل عير الزم ن وقد أسم َ أمين ااذَ األما  أما  سايده  محماد صا   

 هللا ع يا وس م فمهيب ً طيي ً مي رك ً ل  ي  سيدي ي  أيو عييدَ رضي هللا عه  وأرض   .

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

َثَه  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َثَه َحدَّ  - 3ٕٙ9  ْيانُ  أََهاسُ  أَْقَيَرِهاي ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  ُعَآْياٍل، َعانْ  ال َّْياُث، َحدَّ

اُ  َم لٍِ ،  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  ِمْهَيرِ  َع َ  َواْسَ َوى َيْكٍر، أََي  الُمْس ُِمونَ  َي َيعَ  ِحينَ  الَغدَ  ُعَمَر، َسِمعَ  أَهَّ

ُ  َف ْقَ ا رَ  َيْ ُد، أَمَّ : »َفَآ لَ  َيْكرٍ  أَِيي َقْيلَ  َ َرمَّدَ  َس ََّم،وَ  َع َْياِ  هللاُ   َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  لَِرُساولِاِ  هللاَّ

ُ  َاَدى الَِّذي الِكَ  بُ  َوَاَذا ِعْهَدُكْم، الَِّذي َع َ  ِعْهَدَُ  الَِّذي َما وَ  َ ْمَ اُدوا ِيااِ  َفُقُذوا َرُسولَُكْم، ِياِ  هللاَّ  إِهَّ

ُ  َاَدى  «َرُسولَاُ  ِياِ  هللاَّ

 

ييا ن  وكياد ع ا  أن ك ا ب هللا عاز و ال الآارآن الكاريم ااو  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 والسه  الهيوي  الرريف  . رسول هللا ص   هللا ع يا وس مالك  ب الم دي ألم  سيده  

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

َثَه  - 3ٕ8ٓ دُ  َحدَّ َثَه  ِسَه ٍن، ْينُ  ُمَحمَّ ، َحدَّ َثَه  فُ َْيح، ، ْينُ  ِاسَلُ  َحدَّ  َعانْ  َيَسا ٍر، ْيانِ  َعَطا ءِ  َعنْ  َع ِي،

ِ ي ُكلُّ : »َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي  ،«أََيا  َمانْ  إِتَّ  الَ هَّ َ  َيْدُق ُونَ  أُمَّ

ِ، َرُسولَ  َي : َق لُوا َ ، َدَقلَ  أََط َعِهي َمنْ : »َق لَ  َيؤَْي َ َوَمنْ  هللاَّ  «أََي  َفَآدْ  َعَص ِهي َوَمنْ  الَ هَّ

 

 و يااا هيااوي فااي سااي ال دعااوة مفاا دَ ط عاا  هللا عااز و اال  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

 ورسولا ص   هللا ع يا وس م  زاء ذل  او ال ه  وه يمم  .

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

َثَه  - 3ٕ8ٔ دُ  َحدَّ َثَه  َيِزيُد، أَْقَيَرَه  َعَي َدَة، ْينُ  ُمَحمَّ َثَه  َع َْيِا، َوأَْثَه  َحيَّ َن، ْينُ  َس ِيمُ  َحدَّ  َساِ يدُ  َحادَّ

َثَه  ِميَه َء، ْينُ  ِ، َعْيدِ  ْينَ  َ  ِيرَ  - َسِمْ تُ  أَوْ  - َحدَّ ِيايِّ  إِلَا  ِبَكا ، َمسَ  َ  َءتْ : " َيآُولُ  هللاَّ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

اُ : َيْ ُضُممْ  َفَآ لَ  َه ِبم،، َوُاوَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ   َيْآَظا ُن، َوالَآْ ابَ  َه ِبَما ،، الَ اْينَ  إِنَّ : َيْ ُضاُممْ  َوَقا لَ  َه ِبم،، إِهَّ

ااُ : َيْ ُضاُممْ  َفَآا لَ  َماَثًس، لَااُ  َف ْضِرُيوا َمَثًس، َاَذا لَِص ِحِيُكمْ  إِنَّ : َفَآ لُوا  إِنَّ : َيْ ُضاُممْ  َوَقا لَ  َها ِبم،، إِهَّ

، الَ ااْينَ   َوَيَ ااثَ  َمؤُْدَياا ً  ِفيَماا  َوَ َ االَ  َداًرا، َيَهاا  َرُ االٍ  َكَمَثاالِ  َمَث ُاااُ : َفَآاا لُوا َيْآَظاا ُن، َوالَآْ اابَ  َه ِبَماا ،

اِعيَ  أََ  بَ  َفَمنْ  َداِعًي ، ارَ  َدَقلَ  الدَّ اِعيَ  ُيِ ابِ  لَمْ  َوَمنْ  ُدَيِ ،الَمؤْ  ِمنَ  َوأََكلَ  الدَّ ارَ  َياْدُقلِ  لَامْ  الادَّ  الادَّ
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لُوَاا : َفَآا لُوا الَمؤُْدَياِ ، ِمانَ  َيؤُْكالْ  َولَمْ  ااُ : َيْ ُضاُممْ  َفَآا لَ  َيْفَآْمَما ، لَااُ  أَوِّ  إِنَّ : َيْ ُضاُممْ  َوَقا لَ  َها ِبم،، إِهَّ

ارُ فَ : َفَآ لُوا َيْآَظ ُن، َوالَآْ بَ  َه ِبَم ،، الَ ْينَ  ُ ،  لدَّ اِعي الَ هَّ اد،  َوالدَّ  َفَمانْ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  ُمَحمَّ

ًدا أََط زَ  َ، أََط زَ  َفَآدْ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ُمَحمَّ ًدا َعَص  َوَمنْ  هللاَّ  َفَآادْ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ُمَحمَّ

َ، َعَص  د،  هللاَّ  َق لِاٍد، َعانْ  لَْياٍث، َعانْ  قَُ ْيَياُ ، َ  َيَ اُ "  الهَّ سِ  َيْينَ  َفْرال،  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  َوُمَحمَّ

َْ  َ  ِيٍر، َعنْ  ِاسٍَل، أَِيي ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  ِييُّ  َع َْيَه  َقَر  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 

 حديث )حديث المسبك (وددت أن يط ال ع   ذل  ال الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ف لحااديث يحكااي ماا  دار وحاادث يااين المسبكاا  وقااولمم ع اا  ساايده  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا 

وس م أن ق يا ص   هللا ع يا وس م يآظ ن وعيها ه بم  إلا  آقار الحاديث عان المسبكا  ع ايمم 

ًدا أََط زَ  َفَمنْ من  مي  ً السسم قولمم ) َ  أََط زَ  َفَآدْ  َس َّمَ وَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ُمَحمَّ  ( .هللاَّ

رسول فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م . فك هت ط ع  سيده  

 اي ط ع  هللا عز و ل . هللا ص   هللا ع يا وس م

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

َثَه  - 3ٖٓ3 َثِهي َ  ِيٍد، ْينُ  َسِ يدُ  َحدَّ َثِهي َوْاٍب، نُ ايْ  َحدَّ ْحَمنِ  َعْيدُ  َحدَّ  َعانْ  َوَغْياُرَُ  ُراَرْيٍح، ْينُ  الرَّ

ِيايَّ  َسِمْ تُ : َيآُولُ  َفَسِمْ ُ اُ  َعْمٍرو ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َع َْيَه  َحَِّّ : َق لَ  ُعْرَوَة، َعنْ  األَْسَوِد، أَِيي  َصا َّ  الهَّ

َ  إِنَّ : »َيآُولُ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ   ِماْهُممْ  َيْهَ ِزُعااُ  َولَِكانْ  اْهِ َزاًعا ، أَْعَطا ُكُموَُ  أَنْ  َيْ ادَ  الِ ْ امَ  َيْهاِززُ  تَ  هللاَّ

ا ل،، َها س،  َفَيْيَآ  ِيِ ْ ِمِمْم، الُ  ََم ءِ  َقْيِض  َمعَ   ،«َوَيِضا ُّونَ  َفُيِضا ُّونَ  ِياَرْأِيِمْم، َفُيْفُ اونَ  ُيْساَ ْفَ ْونَ  ُ مَّ

ْثتُ  ِييِّ  َْ َزوْ  َع ِبَر َ  ِياِ  َفَحدَّ : َفَآ لَاتْ  َيْ ادُ  َحاَِّّ  َعْماٍرو ْيانَ  هللاَِّ  َعْيدَ  إِنَّ  ُثمَّ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

ْثَ ِهي الَِّذي ِمْهاُ  لِي َف ْسَ ْثِيتْ  هللاَِّ  َعْيدِ  إِلَ  اْهَط اِلْ  أُْقِ ي اْينَ  َي  َثِهي َفَساؤَْلُ اُ  َفِ ْبُ ااُ  َعْهُا، َحدَّ  ِيااِ  َفَحادَّ

َثِهي، َم  َكَهْحوِ   َعْمٍرو  ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحِفظَ  لََآدْ  َوهللاَِّ : َفَآ لَتْ  َفَ ِ َيتْ  َفؤَْقَيْرُ َم  َع ِبَر َ  َفؤََ ْيتُ  َحدَّ

 

ييا ن قادر ال  ام وال  ما ء وأن هللا عاز و ال يا  يهازز أي ت  الراريف الهياوي الحديث ففي** 

 ء .يرفع ال  م إت مع قيض أي وف ة ال  م 

)ف ل مم سيح ه  أمهن ع يه  يه م  ال  م ي  أرحم الراحمين ي  هللا وحب ال  م وال  م ء 

 وم  لس  ومص حي  ومص دق  أال ال  م وال  م ء يرحم   ي  أرحم الراحين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٖٕٔ َثَه  إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ، أَْقَيَرِهي ِرَم ٍب، اْينِ  َعنِ  ُيوُهَس، َعنْ  َوْاٍب، اْينُ  َحدَّ : َقا لَ  ُحَمْياد،

ِيايَّ  َساِمْ تُ : َقا لَ  َيْقُطابُ  ُساْفَي نَ  أَِيي ْينَ  ُمَ  ِوَي َ  َسِمْ تُ   َمانْ : " َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

ُ  ُيااِردِ  يِن، ِفااي ُيَفآِّْماااُ  َقْيااًرا ِياااِ  هللاَّ َماا  الاادِّ ُ، َوُيْ ِطااي َق ِساام،  َهاا أَ  َوإِهَّ اا ِ  َاااِذَِ  أَْماارُ  َيااَزالَ  َولَاانْ  هللاَّ  األُمَّ

 " هللاَِّ  أَْمرُ  َيؤِْ يَ  َح َّ : أَوْ  السَّ َعُ ، َ آُومَ  َح َّ  ُمْسَ ِآيًم 

 

 و يا هيوي في هسال أديي وسي ال يسغي مف دَ أن مان يرياد  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

  رفا ك ف  أمور الدين .هللا يا عز و ل يفآما أي ي
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 )ف ل مم سيح ه  أمهن ع يه  يذل  الفضل ي  أرحم الراحمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٖٔ9 َثَه  ُيوُهَس، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ ، َعانِ  ِذْباٍب، أَِيي اْينُ  َحدَّ  َرِضايَ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  الَمْآُياِريِّ

 ُ ِييِّ  َعنِ  ْهُا،عَ  هللاَّ ِ ي َ ؤُْقذَ  َح َّ  السَّ َع ُ  َ آُومُ  تَ : »َق لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  الآُاُرونِ  ِيؤَْقذِ  أُمَّ

ِ، َرُسولَ  َي : َفِآيلَ  ،«ِيِذَرازٍ  َوِذَراًع  ِيِرْيرٍ  ِرْيًرا َقْي ََم ، وِمَ َكَف ِرسَ  هللاَّ ا  َوَمانِ : »َفَآ لَ  َوالرُّ  سُ الهَّ

 «أُولَِب َ  إِتَّ 

 

 و ياا هياوي فاي ساي ال دعاوي وأن ما  ورد فاي قاول سايده   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

هاراَ ي حآاال ق صا  فاي زمهها  ااذا فهارى الكثيار مها  ي سا يال  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

م فاي ما  وي  مف ع    آ يد الغرب وي م  آ يدام  آ يد أعم  أي هآ دام في مسا وبمم وت هآ ادا

  وص وا إليا من ع وم و آهي ت يل هآ دام في مف سد األمور ال ي  فسد ع يه  عيره  وحي  ه  .

 )ف ل مم يرحم   احفظه  من ذل  ي  أرحم الراحمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٖ٘ٗ ، َحدَّ َثَه  َع ِي  َثِهي ُسْفَي ُن، َحدَّ ْارِ  َحدَّ ،الزُّ اُ  يُّ ، ِمانَ  َسِمَ اُ  أَهَّ ِْ  أَْقَيَرِهاي: َيآُاولُ  األَْعاَر

ُكمْ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، أَُيو  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولِ  َع َا  الَحاِديثَ  ُيْكِثارُ  ُاَرْياَرةَ  أََيا  أَنَّ  َ ْزُعُماونَ  إِهَّ

ُ  َوَس ََّم،  ِماْلءِ  َع َا  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولَ  أَْلاَزمُ   ،ِمْساِكيهً  اْمَرأً  ُكْهتُ  إِهِّي الَمْوِعدُ  َوهللاَّ

ااْفالُ  َيْرااَغ ُُممُ  الُمَماا ِ ُرونَ  َوَكاا نَ  َيْطِهااي،  َع َاا  الِآَياا مُ  َيْرااَغ ُُممُ  األَْهَصاا رُ  َوَك َهااتِ  ِي ألَْسااَوااِل، الصَّ

 ِرَداَءَُ  َيْيُسااطْ  َماانْ : »َوَقاا لَ  َيااْوٍم، َذاتَ  َوَساا َّمَ   َْياااِ عَ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولِ  ِماانْ  َفَرااِمْدتُ  أَْمااَوالِِمْم،

اا  ااي َسااِمَ اُ  َرااْيًب  َيْهَساا  َف َاانْ  َيْآِيْضااُا، ُثاامَّ  َمَآاا لَِ ي، أَْقِضاايَ  َح َّ ، َك َهااتْ  ُيااْرَدةً  َفَيَسااْطتُ  «ِمهِّ  َع َاايَّ

 ِمْهاُ  َسِمْ ُ اُ  َرْيًب  َهِسيتُ  َم  ِي لَحالِّ  َيَ َثاُ  َفَوالَِّذي

 

ييا ن لما  حادث ماع سايده  أياو اريارة رضاي هللا عهاا فحاين  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

أن أحد ييساط رداءَ يآيضاا ي اد ذلا  ولان يهسا   رسول هللا ص   هللا ع يا وس مط ب سيده  

فيسط سيده  أياو اريارة رداءَ فمان وق ما  م  سم ا من سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م 

رساول هللا صا   أيو اريرة رضي هللا عها وأرض َ م  سم ا مان وعان سايده   لم يهس سيده 

. فمهيب ً طيي ً مي رك ً ل  وع ي  يا  سايدي أياو اريارة رضاي هللا عهاا وأرضا َ هللا ع يا وس م 

 وكف َ صحي  سيده  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 3ٖ3٘ َثَه  َص لٍِح، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ َثَه  َوْاٍب، اْينُ  َحدَّ و، َحادَّ  أََيا  أَنَّ  ِااسٍَل، أَِياي اْيانِ  َعانِ  َعْمار،

َ  لِ  دَ  الرِّ ْحَمِن، َعْيادِ  ْينَ  ُمَحمَّ َثااُ  الارَّ ااِ  َعانْ  َحدَّ ْحَمِن، َعْيادِ  ِيْهاتِ  َعْماَرةَ  أُمِّ  َحْ ارِ  ِفاي َوَك َهاتْ  الارَّ

ِْ  َع ِبَراا َ  ِياا َزْو ِياايَّ  أَنَّ : َع ِبَراا َ  َعاانْ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  يِّ الهَّ  َيَ ااثَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

ٍ ، َع َاا  َرُ ااًس  ُ  ُاااوَ  ِيآُاالْ  َفَيْقااِ مُ  َصااسَِ ِممْ  ِفااي أِلَْصااَح ِياِ  َيْآااَرأُ  َوَكاا نَ  َسااِريَّ ، هللاَّ اا  أََحااد،  َرَ ُ ااوا َف َمَّ

ِييِّ لِ  َذلِ َ  َذَكُروا : َفَآا لَ  َفَسؤَلُوَُ، ،«َذلَِ َ َيْصَهعُ  َرْيءٍ  أِلَيِّ  َس ُوَُ : »َفَآ لَ  َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ   هَّ
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َم  ْحَمِن، ِصَف ُ  أِلَهَّ ِيايُّ  َفَآا لَ  ِيَما ، أَْقاَرأَ  أَنْ  أُِحابُّ  َوأََه  الرَّ  أَنَّ  أَْقِياُروَُ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

 َ  «ُيِحيُّاُ  هللاَّ

 

يي ن فضال ساورة ا قاسص ومان قرأاا  حيا ً هللا عاز و ال  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 أحيا هللا عز و ل لحيا لم  .

)ف ل مم سيح ه  يرحم   ومغفر   ي فو  ورض   ا   ه  من عي د  الذين  حيمم ي  رب 

 ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٖ3ٙ دُ  َحدَّ َثَه  َسسٍَم، ْينُ  ُمَحمَّ  َوأَِياي َوْااٍب، ْيانِ  َزْيادِ  َعانْ  األَْعَماِش، َعانِ  ُمَ  ِوَياَ ، أَُيو َحدَّ

ِ، َعْيدِ  ْينِ  َ ِريرِ  َعنْ  َظْيَي َن، ُ  َياْرَحمُ  تَ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  هللاَّ  نْ َما هللاَّ

 «الهَّ سَ  َيْرَحمُ  تَ 

 

 و يا هيوي    يمي في سي ال أديي  رياوي مفا دَ هرار رو   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 الرحم  وال راحم يين اله س  مي  ً ألن هللا عز و ل ت يرحم من ت يرحم اله س .

 )ف ل مم يفض   ورحم   ا   ه  من عي د  الرحم ء ي  أرحم الراحمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٗٓ٘ َثَه  َحْفااٍص، ْياانُ  ُعَماارُ  َحاادَّ َثَه  أَِيااي، َحاادَّ  أَِيااي َعاانْ  َصاا لٍِح، أََياا  َسااِمْ تُ  األَْعَمااُش، َحاادَّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  ِييُّ  َق لَ : َق لَ  َعْهُا، هللاَّ ُ  َيآُاولُ : " َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  َظانِّ  ِعْهادَ  أََها : َ َ ا لَ  هللاَّ

 َماإَلٍ  ِفاي َذَكَرِهاي َوإِنْ  َهْفِساي، ِفاي َذَكْرُ اُ  َهْفِساِ  ِفي َذَكَرِهي َفإِنْ  َذَكَرِهي، إَِذا َمَ اُ  َوأََه  ِيي، َعْيِدي

بَ  َوإِنْ  ِماْهُمْم، َقْيارٍ  َمإَلٍ  ِفي َذَكْرُ اُ  ْياتُ  ِيِراْيرٍ  إِلَايَّ  َ َآارَّ بَ  َوإِنْ  اًعا ،ِذرَ  إِلَْيااِ  َ َآرَّ  ِذَراًعا  إِلَايَّ  َ َآارَّ

ْيتُ   " َاْرَولَ ً  أََ ْيُ اُ  َيْمِري أََ  ِهي َوإِنْ  َي ًع ، إِلَْياِ  َ َآرَّ

 

يياا ن فضاال ذكاار هللا عااز و اال . فيآااول هللا عااز و اال أهااا  الرااريف الهيااوي الحااديث ففااي** 

َ هللا عاز و ال فاي سيح ها عهد ظن عيدَ ياا سايح ها فمان ذكار هللا عاز و ال فاي هفساا ذكار

هفسا ومن ذكارَ سايح ها و  ا ل  فاي ماأل أي فاي  ماع مان الها س ، ذكارَ هللا عاز و ال فاي 

 مع أكثر مها ومن  آرب إل  هللا عز و ل يرايء زادَ هللا عاز و ال ياؤكثر مما   آارب إلياا 

 عيدَ .

رب )ف ل مم سيح ه  ا   ه  من عي د  الذاكرين الر كرين الح مدين الم آريين إلي  ي  

 ي  هللا( ال  لمين

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

َثَه  - 3ٗٔٔ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو َحدَّ َثَه  ُرَ ْيب، َها ِد، أَُيو َحدَّ ، َعانِ  الزِّ ِْ : ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

، َيِغيُضااَم  تَ  َمااأْلَى هللاَِّ  َياادُ : " َقاا لَ  َوَساا ََّم، َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  هللاَِّ  َرُسااولَ  أَنَّ   ال َّْياالَ  َسااحَّ ءُ  َهَفَآاا ،
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َم َر، َمَواتِ  َق اَلَ  ُمْهذُ  أَْهَفالَ  َم  أََرأَْيُ مْ : َوَق لَ  َوالهَّ اُ  َواألَْرَض، السَّ َِ، ِفاي َما  َيِغضْ  لَمْ  َفإِهَّ : َوَقا لَ  َياِد

 " َوَيْرَفعُ  ضُ َيْقفِ  الِميَزاُن، األُْقَرى َوِيَيِدَِ  الَم ِء، َع َ  َعْرُراُ 

 

 و يا هيوي في سي ال أديي مف دَ كرم وعط ء هللا عاز و ال  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ق ااال هللا عااز و اال السااموات واألرض ، وذلاا  فااي قولااا صاا   هللا ع يااا وساا م  ذل ياا دَ مهاا

َمَواتِ  َق اَلَ  ُمْهذُ  أَْهَفالَ  َم  أََرأَْيُ مْ ) ااُ  َواألَْرَض، السَّ َِ، ِفاي َما  ِغاضْ يَ  لَامْ  َفإِهَّ  َع َا  َعْرُرااُ : َوَقا لَ  َياِد

( أي  ي  ً ألعم ل عي د هللا عاز و ال فمان ي آاي َوَيْرَفعُ  َيْقِفضُ  الِميَزاُن، األُْقَرى َوِيَيِدَِ  الَم ِء،

 هللا يرف ا هللا عز و ل ومن غير ذل  يكن  زاإَ مثل أو من  هس وصهيع عم ا .

 يرحم   ومغفر   من أصح ب الدر  ت ال    )ف ل مم سيح ه  امهن ع يه  وا   ه 

 ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٕٖٗ َثِهي الُمْهِذِر، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ ادُ  َحدَّ َثِهي: َقا لَ  فُ َاْيٍح، ْيانُ  ُمَحمَّ َثِهي أَِياي، َحادَّ  ِااسَل،، َحادَّ

ِيايِّ  َعنِ  ُاَرْيَرَة، أَِيي َعنْ  ،َيَس رٍ  ْينِ  َعَط ءِ  َعنْ   ِيا هللَِّ  آَمانَ  َمانْ : »َقا لَ  َوَسا ََّم، َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ

سََة، َوأََق مَ  َوَرُسولِِا، َ ، ُيْدِق َاُ  أَنْ  هللاَِّ  َع َ  َحآًّ  َك نَ  َرَمَض َن، َوَص مَ  الصَّ  َساِييلِ  ِفاي َاا َ رَ  الَ هَّ

،ِ ِ، َرُساولَ  َيا : َقا لُوا ،«ِفيَما  ُولِادَ  الَِّ ي أَْرِضاِ  ِفي َ  َسَ  أَوْ  هللاَّ ااُ  أََفاسَ  هللاَّ ا سَ  ُهَهيِّ : َقا لَ  ِياَذلَِ َ الهَّ

َا  َدَرَ ٍ ، ِم َب َ  الَ هَّ ِ  ِفي إِنَّ » ُ  أََعدَّ  َياْينَ  َكَما  َيْيَهُمَما  َما  َدَرَ َ اْينِ  ُكالُّ  َساِيي ِِا، ِفاي لِْ ُمَ  ِاِدينَ  هللاَّ

اَم ءِ  َ  َساؤَْلُ مُ  َفاإَِذا َواألَْرِض، السَّ ااُ  الِفاْرَدْوَس، َفَساا ُوَُ  هللاَّ ااِ ، أَْوَساطُ  َفإِهَّ اِ ، َوأَْع َا  الَ هَّ  َوَفْوَقاااُ  الَ هَّ

ْحَمِن، َعْرشُ  رُ  َوِمْهاُ  الرَّ  «الَ هَّ ِ  أَْهَم رُ  َ َف َّ

 

و ل وسايده   يي ن قد وفضل ومك ه  و زاء ا يم ن ي هلل عز الرريف الهيوي الحديث ففي** 

رسول هللا ص   هللا ع يا وس م وإق م  الصسة وصوم رمض ن فمن آمن وف ال ما  ع ياا كا ن 

حآ ً ع   هللا عز و ل أن يكون  ازاإَ ه ايم ال ها  وييا ن فضال وقادر الم  اادين الحاال فاي 

سااييل هللا عكااس ماا  هااراَ اااذَ األياا م ماان رفااع ألوياا  زابفاا  وي ساا رون  حاات عياا ءة الاادين 

وا سااسم يااريء مااهمم وماان أف اا لمم . فماال   اا ليم الاادين ا سااسمي ال مياال  ؤمرهاا  ا سااسمي 

 يذل  ، ففي محكم ك  ب هللا عز و ل )لكم ديهكم ولي دين( الك فرون .

ودلياال أهماام وراء أقه اا  زابفاا  مماان يط آااون ع اا  أهفساامم راف اا  راياا  ا سااسم ، أههاا  هاارى 

حاداً ماهمم أن يهطاال ت ي فاوَ يم ارد ك ما  حاال المس د األقص  يدهس من اليماود وت ي ارأ أ

   َ م  يحدث في المس د األقص  أول  الآي  ين وث لث الحرمين أو ث هي الحرمين فكثير مان 

 األمور اق  طت ع   اله س إت من رحم ريي .

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

َثَه  - 3ٕٗٗ َثَه  َ ْ َفٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ ، ُااوَ  إِْياَراِايمَ  َعانْ  األَْعَماِش، َعانِ  ُمَ  ِوَياَ ، أَُياو َحادَّ ْيِمايُّ  ال َّ

، أَِياي َعانْ  أَِيياِا، َعنْ  ، َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َوَرُساولُ  الَمْساِ دَ  َدَقْ اتُ : َقا لَ  َذر، ا  َ ا لِس،  َف َمَّ

، أََي  َي : »َق لَ  الرَّْمسُ  َغَرَيتِ  ََِ َ ْذَابُ  أَْينَ  َ ْدِري َالْ  َذر، ُ : قُْ اتُ : َقا لَ  ،«َااِذ  أَْع َاُم، َوَرُساولُاُ  هللاَّ
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َماا : " َقاا لَ  ااُ ودِ  ِفااي َ ْسااَ ؤِْذنُ  َ ااْذَابُ  َفإِهَّ َماا  لََماا ، َفُيااْإَذنُ  السُّ  َحْيااثُ  ِماانْ  اْرِ ِ ااي: لََماا  ِقياالَ  َقاادْ  َوَكؤَهَّ

 هللاَِّ  َعْيدِ  ِقَراَءةِ  ِفي"  لََم  ُمْسَ َآر   َذلِ َ : َقَرأَ  ُثمَّ  َمْغِرِيَم ، ِمنْ  َفَ ْط ُعُ  ِ ْبِت،

 

إع  ز ع مي في سي ال أدياي ي ياغ فحاين ساؤل سايده  رساول  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

رساول هللا هللا ص   هللا ع يا وس م سيده  أي  ذر رضي هللا عها وأرضا َ كفا َ صاحي  سايدي 

يااا وساا م عاان أياان  ااذاب الراامس عهااد فحااين سااؤلا ساايده  صاا   هللا ع  صاا   هللا ع يااا وساا م

غرويما  َ وكا ن رد ساايده  أيا  ذر رضااي هللا عهاا )هللا ورسااولا أع ام( فآاا ل سايده  صاا   هللا 

قيال لما  ار  اي ع يا وس م إهم  أي الرمس  ذاب  س ؤذن في الس ود فيإذن لم  ، وكؤهم  قد 

ع لام يآال سايده  من حيث  بت ف ط ع من مغريم  واه  وقف  يسيط  الرمس  غرب وحين  ط ا

 ط ع من مررقم  حيث دور م  الطيي ي  وإهما  قا ل صا   هللا  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

س ع  يحدث مار ين راروال وغاروب وذلا  ٕٗع يا وس م  ط ع من مغريم  أي ع   مدار الـ

 حسب ال  وم الف كي  فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 3ٕٗٙ َثَه  أََسٍد، ْينُ  ُمَ  َّ  َحدَّ ، َحدَّ  اْيانِ  َعانِ  الَ  لَِياِ ، أَِياي َعنْ  َقَ  َدَة، َعنْ  َسِ يٍد، َعنْ  ُوَاْيب،

ُ  َرِضيَ  َعيَّ سٍ  ِييُّ  َك نَ : َق لَ  َعْهُمَم ، هللاَّ  إِتَّ  إِلَااَ  تَ : »الَكاْربِ  ِعْهادَ  ولُ َيآُا َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 ُ ُ  إِتَّ  إِلَااااَ  تَ  الَح ِااايُم، الَ  ِااايمُ  هللاَّ ُ  إِتَّ  إِلَااااَ  تَ  الَ ِظااايِم، الَ اااْرشِ  َربُّ  هللاَّ اااَمَواتِ  َربُّ  هللاَّ  َوَربُّ  السَّ

 «الَكِريمِ  الَ ْرشِ  َربُّ  األَْرِض 

 

يع  ميل في هسال يديع وكؤن الك م ت دع ء هيوي طيب من ه الرريف الهيوي الحديث ففي** 

در وي قوت وم س ي ألأل في أعين ه ظريم  فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  أي  الآ سم صا   

 هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 3ٖٗٗ َثَه  ُموَس ، ْينُ  ُيوُسفُ  َحدَّ َثِهي أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ  َعاِديِّ  َعانْ  َقْيَثَماَ ، َعانْ  َمُش،األَعْ  َحدَّ

اُا، َساُيَك ُِّماُ  إِتَّ  أََحادٍ  ِمنْ  ِمْهُكمْ  َم : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  َح ِ ٍم، ْينِ   لَاْيسَ  َريُّ

، َوَيْيَهاُ  َيْيَهاُ   «َيْحُ ُياُ  ِحَ  ب،  َوتَ  ُ ْرُ َم ن،

 

حاث هياوي فاي ساي ال أدياي مفا دَ أن هللا عاز و ال سايك ما  الراريف الهيوي الحديث ففي** 

  ميع الق ال ليس ييها وييها ريء وال غ  واحدة اي لغ  الآرآن الكريم وهللا أع   وأع م .

)ف ل مم سيح ه  امهن ع يه  يذل  الفضل واله م  وأن هرى و م  الكريم ي  رب ال  لمين ي  

وع   كل م   رض َ مه  و حب أن  راه  يرحم    هللا وأن   م ه  و ي ثه  ع   كل قير

 ومغفر   ع يا ي   واب ي  رحيم ي  رحمن ي  هللا سيح ه   ل  سل  ي  ريي(

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3ٗٗٗ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َع ِيُّ  َحدَّ َثَه  هللاَّ اَمِد، َعْيادِ  ْيانُ  الَ ِزيازِ  َعْيدُ  َحدَّ  َعانْ  ِعْماَراَن، ِيايأَ  َعانْ  الصَّ

ِيايِّ  َعانِ  أَِيياِا، َعانْ  َقاْيٍس، ْيانِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  َيْكرِ  أَِيي َ ا نِ : »َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  الهَّ  ِمانْ  َ هَّ

ااٍ ، َ اا نِ  ِفيِمَماا ، َوَماا  آِهَيُ ُمَماا  ِفضَّ  أَنْ  َوَيااْينَ  الَآااْومِ  َيااْينَ  َوَماا  ِفيِمَماا ، َوَماا  آِهَيُ ُمَماا  َذَاااٍب، ِماانْ  َوَ هَّ

ِممْ  إِلَ  َيْهُظُروا  «َعْدنٍ  َ هَّ ِ  ِفي َوْ ِماِ  َع َ  الِكْيرِ  ِرَداءُ  إِتَّ  َريِّ

 

يي ن قدر وفضل أال ال ه  فمم في ه ايم ال ها  ويياهمم وياين  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

اء الكيار ع ياا سايح ها هللا عز و ل أي يين أن يهظروا إل  ذا اا سايح ها و  ا ل  أت وااو رد

و   ل  ف لكير او رداء رب ال  لمين فس ي صاف يغيار ذلا  ساوى ريها  وم يكها  م لا  الم ا  

 رب ال  لمين فسيح ه  ي  عزيز ي  قدير ي  قوي ي  م ل  الم   ي  هللا .

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

َثَه  - 3ٗ٘3 َثِهي إِْسَم ِعيُل، َحدَّ َها ِد، أَِياي َعانْ  ،َم لِا ،  َحدَّ ، َعانِ  الزِّ ِْ  أَنَّ  ُاَرْياَرةَ  أَِياي َعانْ  األَْعاَر

ُ  َ َكفَّالَ : »َقا لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ   الِ َما دُ  إِتَّ  ُيْقِرُ ااُ  تَ  َساِيي ِِا، ِفاي َ  َاادَ  لَِمانْ  هللاَّ

َ ، ِق َاُ ُيدْ  ِيؤَنْ  َك َِم ِ ِا، َوَ ْصِديالُ  َسِيي ِاِ  ِفي َْ  الَّاِذي َمْساَكِهاِ  إِلَا  َيْرِ َ اُ  أَوْ  الَ هَّ  َما  َماعَ  ِمْهاُا، َقاَر

 «َغِهيَم ٍ  أَوْ  أَْ رٍ  ِمنْ  َه لَ 

 

رساول هللا صا   هللا  و يا هياوي ورإيا  إيم هيا  مان سايده   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 ال ما د فاي سايي ا ... واها   كفل هللا عز و ل لمن   اد فاي سايي ا ت يقر اا إتع يا وس م 

ه وقااف عهااد ت يقر ااا إت فاا لم ه  أهااا يو ااد كثياارين يقر ااون ألرااي ء وأغااراض أقاارى 

 ي  مم  هللا عز و ل وي س رون  حت لواء وعي ءَ ا سسم .

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

َثَه  - 3ٗٙٗ ، َحدَّ د، َثَه  ُمَسدَّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َقا لَ  أََهاٍس، َعانْ  الَ ِزياِز، َعْيدِ  َعنْ  الَواِرِث، َعْيدُ  َحدَّ

َع ِء، ِفاااي َفااا ْعِزُموا هللاََّ  َدَعاااْوُ مُ  إَِذا: »َوَسااا َّمَ  َع َْيااااِ  هللاُ  َصااا َّ   ِراااْبتَ  إِنْ  أََحاااُدُكمْ  َيآُاااولَنَّ  َوتَ  الااادُّ

 «لَاُ  ُمْسَ ْكِرََ  تَ  هللاََّ  َفإِنَّ  َفؤَْعِطِهي،

 

 و يا هيوي يحسن أديي ت ومه  ا ة الارحمن سايح ها فحسان  الرريف هيويال الحديث ففي** 

الحسن  م ل وم  أح   وم  أ مل وم  أطياب الكاسم ماع هللا عاز و ال فاي الادع ء والمه  ا ة 

فإذا أحييات فكان ل محاب ع ا  قادر ما   رياد أن يكاون الحاب مها  وإليا  ، وسايح ها ت يرياد 

دَ قيل أن هدعوَ يا سيح ها ودلي ي أهه  كها   مي ا ً دع ء فسيح ها  ل  سلا ي رف كل م  هري

فااي يطااون أمم  هاا  وي اادا  صااره  أطفاا ل فصااغ ر أو صاايي ه ً فكاام دعوهاا  ماان فااي كاال   اا  

 المراحل ، ولكن هللا عز و ل يحب سم ز صو ه  وكم او قدر حيه  هلل عز و ل سيح ها .

-------------------------------------- 
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َثهَ  - 3ٗ3ٗ ، أَْقَيَرَه  الَيَم ِن، أَُيو  َحدَّ ، َعنِ  ُرَ ْيب، ْاِريِّ َثِهي الزُّ ْحَمِن، َعْيادِ  ْيانُ  َسا ََم َ  أَُيو َحدَّ  الارَّ

ُ  َرا ءَ  إِنْ  َفؤُِريادُ  َدْعاَوة،، َهِيي،  لُِكلِّ : »َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َق لَ : َق لَ  ُاَرْيَرَة، أََي  أَنَّ   هللاَّ

ِ ي َرَف َع ً  َدْعَوِ ي، أَْقَ ِييَ  أَنْ   «الِآَي َم ِ  َيْومَ  أِلُمَّ

 

رساول يي ن هياوي فاي ساي ال دعاوي إيما هي مفا دَ أن سايده   الرريف الهيوي الحديث ففي** 

أ ل و ار  دعو اا الطييا  ل كاون لها  راف ع  ياوم الآي ما  دون سا بر  هللا ص   هللا ع يا وس م

 مه   مي  ً .األهيي ء والرسل ع يمم السسم 

 فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رفي ه  عهد ريه  ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 3ٗ3ٙ دُ  َحدَّ َثَه  الَ سَِء، ْينُ  ُمَحمَّ   ُموَسا أَِياي َعانْ  ُيْرَدَة، أَِيي َعنْ  ُيَرْيٍد، َعنْ  أَُس َمَ ، أَُيو َحدَّ

ِييُّ  َك نَ : َق لَ  ا ِبلُ  أََ ا َُ  إَِذا َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ َما  - السَّ ا ِبلُ  َ ا َءَُ  َقا لَ  َوُريَّ  َصا ِحبُ  أَوْ  - السَّ

ُ  َوَيْآِضي َفْ ُ ْإَ ُروا اْرَفُ وا: »َق لَ  الَح َ ِ ،  «َر ءَ  َم  َرُسولِاِ  لَِس نِ  َع َ  هللاَّ

 

 و يااا هيااوي دعااوي إيماا هي مفاا دَ أن هللا عااز و اال يهاازل  لرااريفا الهيااوي الحااديث ففااي** 

م  ر ء مان أحكا م ورارابع لمدايا  الها س  رسول هللا ص   هللا ع يا وس مويآضي ع   سيده  

  مي  ً .

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

َثَه  - 3ٗ8ٕ َثَه  ُيَكْيٍر، ْينُ  َيْحَي  َحدَّ  َسا ََم َ  أَُياو أَْقَيَرِهاي ِراَم ٍب، اْيانِ  َعانِ  ْياٍل،ُعآَ  َعنْ  ال َّْيُث، َحدَّ

ْحَمِن، َعْيدِ  ْينُ  ااُ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  الرَّ  َما : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َيآُاولُ  َكا نَ  أَهَّ

ُ  أَِذنَ  ِييِّ  أَِذنَ  َم  لَِرْيءٍ  هللاَّ  أَنْ : ُيِريادُ : لَاُ  َص ِحب،  َوَق لَ  ،«ِي لآُْرآنِ  َيَ َغهَّ   َّمَ َوسَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  لِ هَّ

 ِياِ  َيْ َمرَ 

 

يي ن فضال وقادر ومك ها  قاراءة الآارآن الكاريم وأهاا ما  أذن  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

أن ي غهاا  أي يآاارأ  رسااول هللا صاا   هللا ع يااا وساا مهللا عااز و اال لراايء إت ماا  أذن لساايده  

ويد وم  فيا من أحك م مثل الغه  واتضغ م والآ آ   إل  كل م  فاي أماور ال  وياد الآرآن ي ل  

. 

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

َثَه  - 3ٗ88 ، َحاادَّ د، َثَه  ُمَساادَّ َثَه  األَْحااَوِص، أَُيااو َحاادَّ ، إِْسااَح الَ  أَُيااو َحاادَّ  ْياانِ  الَيااَراءِ  َعاانِ  الَمْمااَداِهيُّ

 ال َُّمامَّ : َفآُالْ  ِفَراِرا َ  إِلَ  أََوْيتَ  إَِذا فُسَنُ  َي : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولُ  لَ َق : َق لَ  َع ِزٍب،

ْمتُ  إِلَْيَ ، َهْفِسي أَْس َْمتُ  ْضتُ  إِلَْيَ ، َوْ ِمي َوَو َّ  َرْغَيا ً  إِلَْيَ ، َظْمِري َوأَْلَ ؤْتُ  إِلَْيَ ، أَْمِري َوَفوَّ

اا َ  أَْهَزْلااَت، الَّااِذي ِيِكَ  ِياا َ  آَمْهااتُ  إِلَْيااَ ، إِتَّ  ِمْهاا َ  َمْهَ اا  َوتَ  َمْ َ ااؤَ  تَ  إِلَْيااَ ، َوَرْاَياا ً   الَّااِذي َوِيَهِييِّ

 " أَْ ًرا أََصْيتَ  أَْصَيْحتَ  َوإِنْ  الِفْطَرِة، َع َ  ُمتَّ  لَْي َِ  َ  ِفي ُمتَّ  إِنْ  َفإِهَّ َ  أَْرَسْ َت،
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دع ء هيوي طيب من هيع هوراهي إيما هي أياوي يقا ف ع يها   رريفال الهيوي الحديث ففي** 

 ح   عهد هومه  وأمره  سيده  ص   هللا ع يا وس م يذل  الدع ء ال ميل الطيب عهد الهوم .

 فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس م .

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

َثَه  - 3ٗ98 ِ، َعْيادُ  أَْقَيَرَها  أََساٍد، ْينُ  ُمَ  ذُ  َحدَّ ، أَْقَيَرَها  هللاَّ ا مِ  َعانْ  َمْ َمار، اٍا، ْيانِ  َامَّ  أَِياي َعانْ  ُمَهيِّ

ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  ِياايِّ  َعاانِ  َعْهااُا، هللاَّ ُ  َقاا لَ : " َقاا لَ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  لِِ َياا ِدي أَْعااَدْدتُ : هللاَّ

 " َيَررٍ  َقْ بِ  َع َ  َقَطرَ  َوتَ  َسِمَ ْت، أُُذن،  َوتَ  َرأَْت، َعْين،  تَ   مَ  الصَّ لِِحينَ 

 

 ماا ل وطياب وحسان وياديع كااسم هللا عاز و ال ففاي قااول  الراريف الهياوي الحاديث ففاي** 

سيده  رسول هللا صا   هللا ع ياا وسا م مان رب ال ا لمين سايح ها و  ا ل  : أن هللا عاز و ال 

المإمهين ما  ت عاين رأت وت أذن سام ت ، وت قطار ع ا  ق اب يرار أعد ل ي دَ الص لحين 

 أي لم ي مه  أو يح م أو ي قيل أو ي صورَ أحد من اليرر .

 )ف ل مم سيح ه  أمهن ع يه  يذل  الفضل واله م  ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثَه  - 3٘ٓٔ َثَه  ِ يٍد،سَ  ْينُ  قَُ ْيَي ُ  َحدَّ ْحَمِن، َعْيدِ  ْينُ  الُمِغيَرةُ  َحدَّ َه ِد، أَِيي َعنْ  الرَّ ، َعنِ  الزِّ ِْ  األَْعَر

ُ  َيآُولُ : " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ   َيْ َمالَ  أَنْ  َعْيِدي أََرادَ  إَِذا: هللاَّ

َبً ، اا  َع َْياااِ  ُيوَااا َ ْك ُ  َفااسَ  َساايِّ  أَْ  ِااي ِماانْ  َ َرَكَماا  َوإِنْ  ِيِمْث َِماا ، َف ْكُ ُيوَااا  َعِم ََماا  َفااإِنْ  َيْ َم ََماا ، َح َّ

 َعِم ََماا  َفااإِنْ  َحَسااَهً ، لَاااُ  َف ْكُ ُيوَااا  َيْ َمْ َماا  َف َاامْ  َحَسااَه ً  َيْ َماالَ  أَنْ  أََرادَ  َوإَِذا َحَسااَهً ، لَاااُ  َف ْكُ ُيوَااا 

 " ِضْ فٍ  ِم َب ِ  َسْيعِ  إِلَ  أَْمَث لَِم  ِيَ ْررِ  لَاُ   َف ْكُ ُيواَ 

 

 و ياا هياوي فاي ساي ال أدياي وحاث م هاوي ع ا  فضال هللا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

عز و ال ورحم اا يها   مي ا ً وذلا  فاي أهاا إذا هاوى أحاده  أن ي مال سايب  فاس  ك اب إت إذا 

 ركم  هلل عز و ل ك اب لاا حساه  وإذا أراد عمال  عم م  وإذا عم م  فس  ك ب إت يمث م  وأن

 حسه  ولم ي م م  ك يت لا حسه  فإن عم م  ك يت لا ي رر أمث لم  إل  سي م ب  ض ف .

 )فسيح ه  ي  رب ال  لمين ي  هللا ي  رحيم ي  رحمن ي  ودود ي  عطوف ي  هللا(

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

َثَه  - 3ٕ٘ٓ ِ، َعْيدِ  ْينُ  َم ِعيلُ إِسْ  َحدَّ َثِهي هللاَّ ٍد، أَِياي ْيانِ  ُمَ  ِوَيا َ  َعانْ  ِياسٍَل، ْيانُ  ُسا َْيَم نُ  َحادَّ  ُماَزرِّ

ُ  َرِضيَ  ُاَرْيَرةَ  أَِيي َعنْ  َيَس ٍر، ْينِ  َسِ يدِ  َعنْ  : َقا لَ  َوَسا َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْهاُ  هللاَّ

ُ  َق َااالَ "  اا  الَقْ اااَل، هللاَّ ِحُم، َق َمااتِ  ِمْهاااُ  َفااَر َ  َف َمَّ  ِماانَ  ِياا َ  الَ  ِبااذِ  َمَآاا مُ  َاااَذا: َق لَااتْ  َمااْا،: َفَآاا لَ  الاارَّ

، َيا  َي َ : َق لَتْ  َقَطَ ِ ، َمنْ  َوأَْقَطعَ  َوَص َِ ، َمنْ  أَِصلَ  أَنْ  َ ْرَضْينَ  أَتَ : َفَآ لَ  الَآِطيَ ِ ، : َقا لَ  َربِّ

ُ ااوا األَْرِض  ِفااي ُ ْفِسااُدوا أَنْ  َ ااَولَّْيُ مْ  إِنْ  َعَسااْيُ مْ  َفَماالْ : }ُاَرْيااَرةَ  أَُيااو َقاا لَ  ُثاامَّ  ،" لَاا ِ  َفااَذلِ ِ   َوُ َآطِّ

 [ٕٕ: محمد{ ]أَْرَح َمُكمْ 
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 و يا هيوي في سي ال دعوى ا  م عي في هسال  رياوي فاي  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

ت صا ل وال واصال ماع ذوي األرحا م هظم ي يغ مف دَ الحث ع   صا   األرحا م والوصا ل وا

 واألق رب واألصدق ء .

 )ف ل مم سيح ه  ه وذ ي  ي  ريه  من أن هآطع أرح مه  ي  رحيم ي  رحمن ي  هللا(

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

َثَه  - 3٘ٓ8 َثَه  األَْسَوِد، أَِيي ْينُ  هللاَِّ  َعْيدُ  َحدَّ ، َحدَّ َثَه  ِيي،أَ  َسِمْ تُ  ُمْ َ ِمر،  ْيانِ  ُعْآَي َ  َعنْ  َقَ  َدةُ، َحدَّ

ِييِّ  َعنِ  َسِ يٍد، أَِيي َعنْ  الَغ ِفِر، َعْيدِ  اُ : " َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ  أَوْ  - َسا َفَ  ِفيَمنْ  َرُ ًس  َذَكرَ  أَهَّ

ُ  أَْعَط َُ  - َيْ ِهي: َك َِم ً : َق لَ  َقْي َُكْم، َك نَ  ِفيَمنْ   أَيَّ : لَِيِهياِ  َق لَ  الَوَف ةُ، َحَضَرتِ  َف َمَّ  َوَولًَدا، َم ًت  هللاَّ

اُ : َق لَ  أٍَب، َقْيرَ : َق لُوا لَُكْمَ ُكْهتُ  أَبٍ  ُ  َيْآاِدرِ  َوإِنْ  َقْياًرا، هللاَِّ  ِعْهادَ  - َيْيَ ِبزْ  لَمْ  أَوْ  - َيْيَ ِبرْ  لَمْ  َفإِهَّ  هللاَّ

ْياااُا، َع َْيااااِ  ااا  َفاااؤَْحِرقُوِهي ُماااتُّ  إَِذا َفااا ْهُظُروا ُيَ ذِّ : َقااا لَ  أَوْ  - َف ْساااَحآُوِهي َفْحًمااا  ِصاااْرتُ  إَِذا َح َّ

: َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َهِييُّ : َفَآ لَ  ِفيَم ، َفؤَْذُروِهي َع ِصفٍ  ِريحٍ  َيْومُ  َك نَ  َفإَِذا ،- َف ْسَحُكوِهي

ُ  َفَآا لَ  َع ِصاٍف، َياْومٍ  ِفي أَْذَرْوَُ  ُثمَّ  َ  ُوا،َففَ  َوَريِّي، َذلِ َ  َع َ  َمَواِثيَآُممْ  َفؤََقذَ   ُكاْن،: َوَ الَّ  َعازَّ  هللاَّ

ُ  َق لَ  َق ِبم،، َرُ ل،  ُاوَ  َفإَِذا  أَوْ  - َمَق َفُ اَ ،: َقا لَ  َفَ ْ اَتَ َم  َفَ ْ تَ  أَنْ  َع َ  َحَم َ َ  َم  َعْيِدي أَيْ : هللاَّ

ةً  َوَقاا لَ "  ِعْهااَدَا  َرِحَماااُ  نْ أَ  َ سََفاا َُ  َفَماا : َقاا لَ  ،- ِمْهاا َ  َفااَرال،   ،«َغْيُرَااا  َ سََفاا َُ  َفَماا : »أُْقااَرى َماارَّ

ْثتُ  ااُ  َغْيرَ  َسْ َم نَ  ِمنْ  َاَذا َسِمْ تُ : َفَآ لَ  ُعْثَم َن، أََي  ِياِ  َفَحدَّ  ،«الَيْحارِ  ِفاي أَْذُروِهاي: »ِفيااِ  َزادَ  أَهَّ

ثَ  َكَم  أَوْ   َحدَّ

 

و ياا هياوي فاي ساي ال دعاوي مفا دَ أن هللا رحايم رحما ن   الراريف الهياوي الحديث ففي** 

ي يا دَ وأن ذلاا  الر اال ف ال ماا  ف اال يهفساا مق فاا  هللا عااز و ال فماا  كاا ن مان ريهاا  ساايح ها 

و   ل  أن رحما يرحم ا الواس   وق ل لاا هللا عاز و ال لما  ف  ات ما  ف  ات َ فآا ل الر ال 

 مق ف   ي  رب ال  لمين .

 سع رحم   وغفراه  ي  رب ال  لمين ي  هللا()ف ل مم سيح ه   غمده  يوا

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

َثَه  - 3٘ٓ9 َثَه  َراِراٍد، ْيانُ  ُيوُسافُ  َحدَّ ِ، َعْيادِ  ْيانُ  أَْحَمادُ  َحادَّ َثَه  هللاَّ ا ٍش، ْيانُ  َيْكارِ  أَُياو َحادَّ  َعانْ  َعيَّ

ُ  َرِضيَ  أََهًس  َسِمْ تُ : َق لَ  ُحَمْيٍد، ِييَّ  َسِمْ تُ : َق لَ  ْهُا،عَ  هللاَّ  إَِذا: " َيآُاولُ  َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

 أَقُاولُ  ُثامَّ  َفَيْدُق ُوَن، َقْرَدلَ ،  َقْ ِياِ  ِفي َك نَ  َمنْ  الَ هَّ َ  أَْدِقلِ  َربِّ  َي : َفآُْ تُ  ُرفِّْ ُت، الِآَي َم ِ  َيْومُ  َك نَ 

ا َ  أَْدِقالِ   هللاَِّ  َرُسااولِ  أََصا ِيعِ  إِلَاا  أَْهُظارُ  َكااؤَهِّي أََهاس،  َفَآاا لَ  ،" َراْيءٍ  أَْدَهاا  ْ ِيااِ قَ  ِفااي َكا نَ  َماانْ  الَ هَّ

 َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ 

 

يي ن هيوي عن أال ال ه  وعم را  فمن ك ن في ق يا قردلا  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 من أال ال ه  .أي والم ه  وهللا أع   وأع م مثآ ل ذرة من إيم ن فمو 

 يواسع مغفر   من أال ال ه  ي  رب ال  لمين ي  هللا()ف ل مم سيح ه  ي  ريه  ا   ه  

-------------------------------------- 
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َثَه  - 3٘ٔٓ َثَه  َحْرٍب، ْينُ  ُس َْيَم نُ  َحدَّ َثَه  َزْياٍد، ْينُ  َحمَّ دُ  َحدَّ ، ِااسَلٍ  ْيانُ  َمْ َيادُ  َحادَّ : َقا لَ  الَ َهاِزيُّ

 َيْساؤَلُاُ  إِلَْيااِ  الُيَه ِهيِّ  ِيَث ِيتٍ  َمَ َه  َوَذَاْيَه  َم لٍِ ، ْينِ  أََهسِ  إِلَ  َفَذَاْيَه  الَيْصَرةِ  أَْالِ  ِمنْ  َه س،  اْ َ َمْ َه 

َف َعِ ، َحِديثِ  َعنْ  لََه  اَح ، ُيَصا ِّي َفَواَفْآَه َُ  َقْصِرَِ  ِفي ُاوَ  َفإَِذا الرَّ  َوُااوَ  لََها  َفاؤَِذنَ   ،َف ْساَ ؤَْذهَّ  الضُّ

لَ  َرْيءٍ  َعنْ  َ ْسؤَْلاُ  تَ : لَِث ِيتٍ  َفآُْ َه  ِفَراِرِا، َع َ  َق ِعد،  َف َعِ ، َحِديثِ  ِمنْ  أَوَّ  َحْماَزةَ  أََيا  َي : َفَآ لَ  الرَّ

اَف َع ِ  َحاِديثِ  َعانْ  َيْساؤَلُوَه َ  َ ا ُءو َ  الَيْصاَرةِ  أَْاالِ  ِمانْ  إِْقَواُها َ  َاُإتَءِ  َثَه : َفَآا لَ  ،الرَّ اد،  َحادَّ  ُمَحمَّ

َْ  الِآَي َما ِ  َيْومُ  َك نَ  إَِذا: " َق لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ا سُ  َما   آَدَم، َفَياؤُْ ونَ  َيْ اٍض، ِفاي َيْ ُضاُممْ  الهَّ

اَ ، إِلَا  لََها  اْراَفعْ : َفَيآُولُونَ  ااُ  اِايمَ ِياإِْيرَ  َع َاْيُكمْ  َولَِكانْ  لََما ، لَْساتُ : َفَيآُاولُ  َريِّ ْحَمِن، َق ِيالُ  َفإِهَّ  الارَّ

ااُ  ِيُموَسا  َع َاْيُكمْ  َولَِكانْ  لََم ، لَْستُ : َفَيآُولُ  إِْيَراِايَم، َفَيؤُْ ونَ  ِ، َك ِايمُ  َفإِهَّ : َفَيآُاولُ  ُموَسا  َفَياؤُْ ونَ  هللاَّ

اُ  ِيِ يَس  َع َْيُكمْ  َولَِكنْ  لََم ، لَْستُ  ِ، ُرو ُ  َفإِهَّ  َولَِكانْ  لََما ، لَْستُ : َفَيآُولُ  ِعيَس ، َفَيؤُْ ونَ  ،َوَك َِمُ اُ  هللاَّ

دٍ  َع َْيُكمْ   لِاي، َفُياْإَذنُ  َريِّاي، َع َا  َفؤَْساَ ؤِْذنُ  لََم ، أََه : َفؤَقُولُ  َفَيؤُْ وِهي، َوَس ََّم، َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  ِيُمَحمَّ

: َفَيآُاولُ  َسا ِ ًدا، لَااُ  َوأَِقرُّ  الَمَح ِمِد، ِيِ ْ  َ  َفؤَْحَمُدَُ  ،اآلنَ  َ ْحُضُرِهي تَ  ِيَم  أَْحَمُدَُ  َمَح ِمدَ  َوُيْ ِمُمِهي

دُ  َي  ، َيا : َفاؤَقُولُ  ُ َرافَّْع، َواْرَفعْ  ُ ْ َط، َوَسلْ  لََ ، ُيْسَمعْ  َوقُلْ  َرْأَسَ ، اْرَفعْ  ُمَحمَّ ِ اي َربِّ ِ اي، أُمَّ  أُمَّ

ْْ  اْهَط اِلْ : َفَيآُولُ   أَُعاوُد، ُثمَّ  َفؤَْفَ ُل، َفؤَْهَط اِلُ  إِيَم ٍن، ِمنْ  َرِ يَرةٍ  ِمْثَآ لُ  َقْ ِياِ  ِفي َك نَ  َمنْ  ِمْهَم  َفؤَْقِر

دُ  َي : َفُيَآ لُ  َس ِ ًدا، لَاُ  أَِقرُّ  ُثمَّ  الَمَح ِمِد، ِيِ ْ  َ  َفؤَْحَمُدَُ   َوَسالْ  لَاَ ، ُيْساَمعْ  َوقُالْ  َرْأَساَ ، اْرَفاعْ  ُمَحمَّ

، َي : قُولُ َفؤَ  ُ َرفَّْع، َواْرَفعْ  ُ ْ َط، ِ ي َربِّ ِ ي، أُمَّ ْْ  اْهَط اِلْ : َفَيآُولُ  أُمَّ  َقْ ِيااِ  ِفاي َكا نَ  َمانْ  ِمْهَما  َفؤَْقِر

ةٍ  ِمْثَآ لُ   الَمَح ِماِد، ِيِ ْ ا َ  َفؤَْحَماُدَُ  أَُعاودُ  ُثمَّ  َفؤَْفَ ُل، َفؤَْهَط اُِل، َفؤَْقِرْ ُا، إِيَم نٍ  ِمنْ  - َقْرَدلَ ٍ  أَوْ  - َذرَّ

ادُ  َي : َفَيآُولُ  َس ِ ًدا، لَاُ  أَِقرُّ  ُثمَّ   ُ َرافَّْع، َواْراَفعْ  ُ ْ اَط، َوَسالْ  لَاَ ، ُيْساَمعْ  َوقُالْ  َرْأَساَ ، اْرَفاعْ  ُمَحمَّ

ِ ي َربِّ  َي : َفؤَقُولُ  ِ ي، أُمَّ ْْ  اْهَط اِلْ : َفَيآُولُ  أُمَّ ا ِ  ِمْثَآا لِ  أَْدَه  أَْدَه  أَْدَه  َقْ ِياِ  ِفي َك نَ  َمنْ  َفؤَْقِر  َحيَّ

 لِاَيْ ِض  قُْ اتُ  أََهاسٍ  ِعْهادِ  ِمانْ  َقَرْ َها  َف َمَّ "  َفؤَْفَ لُ  َفؤَْهَط اِلُ  الهَّ ِر، ِمنَ  َفؤَْقِرْ اُ  إِيَم ٍن، ِمنْ  ْرَدلٍ قَ 

ْثَه َُ  َق ِيَف َ  أَِيي َمْهِزلِ  ِفي ُمَ َوارٍ  َوُاوَ  ِي لَحَسنِ  َمَرْرَه  لَوْ : أَْصَح ِيَه  َثَه  ِيَم  َفَحدَّ  َم لٍِ ، ْينُ  أََهسُ  َحدَّ

 َهارَ  َف َمْ  َم لٍِ ، ْينِ  أََهسِ  أَِقي َ  ِعْهدِ  ِمنْ  ِ ْبَه  َ  َسِ يٍد، أََي  َي : لَاُ  َفآُْ َه  لََه  َفؤَِذنَ  َع َْيِا، َفَس َّْمَه  َفؤََ ْيَه َُ 

َثَه  َم  ِمْثلَ  َف َعِ ، ِفي َحدَّ ْثَه َُ  ِاياْ : َفَآ لَ  الرَّ  ِاياْا،: َفَآا لَ  الَمْوِضِع، َاَذا إِلَ   َف ْهَ مَ  ِي لَحِديِث، َفَحدَّ

َثِهي لََآادْ : َفَآ لَ  َاَذا، َع َ  لََه  َيِزدْ  لَمْ  َفآُْ َه   أَمْ  أََهِسايَ  أَْدِري َفاسَ  َساَه ً  ِعْراِرينَ  ُمْهاذُ  َ ِمياع،  َوُااوَ  َحادَّ

ِك ُوا، أَنْ  َكِرََ  ْثَه  َساِ يدٍ  أََيا  َيا : قُْ َه  َ  َّ  إِتَّ  َذَكْرُ ااُ  َما  َعُ اوًت  ا ِْهَسا نُ  ُق ِاالَ :  لَ َوَقا َفَضاِحَ ، َفَحادِّ

َثُكمْ  أَنْ  أُِريدُ  َوأََه  َثِهي أَُحدِّ َثُكمْ  َكَم  َحدَّ اِيَ ا َ  أَُعودُ  ُثمَّ : " َق لَ  ِيِا، َحدَّ  ُثامَّ  الَمَح ِماِد، ِيِ ْ ا َ  َفؤَْحَماُدَُ  الرَّ

دُ  َي : َفُيَآ لُ  َس ِ ًدا، لَاُ  أَِقرُّ   َيا : َفؤَقُولُ  ُ َرفَّْع، َواْرَفعْ  ُ ْ َطْا، َوَسلْ  ُيْسَمْع، َوقُلْ  َرْأَسَ ، اْرَفعْ  ُمَحمَّ

ُ، إِتَّ  إِلَاَ  تَ : َق لَ  ِفيَمنْ  لِي اْبَذنْ  َربِّ  ِ ي: َفَيآُولُ  هللاَّ  أَلُْقاِرَ نَّ  َوَعَظَمِ ي َوِكْيِرَي ِبي َوَ سَلِي، َوِعزَّ

ُ  إِتَّ  إِلَاَ  تَ  َق لَ  َمنْ  ِمْهَم   " هللاَّ

 

 و يا هيوي في سي ال أدياي مان هياع إيما هي هاوراهي ك ما ت  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

كياادر الااد    اا ألأل فااي الساام ء وم اا هي ك ماا ت فااي عااذوي م  وحسو ماا  أح اا  ماان أح اا  ماا  

في حاديث ما  ي ارف  رسول هللا ص   هللا ع يا وس ميس ص غا ا هس ن وذل  في قول سيده  

  فآول سيده  ص   هللا ع يا وسا م )يا  رب أم اي أم اي( ولام يآال سايده  صا   يحديث الرف ع
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هللا ع يا وس م هفسي هفسي ولكن ق ل أم ي أم ي فم ذا هحن ف ع ون ي د قول سيده  رساول هللا 

 )ي  رب أم ي أم ي( . ص   هللا ع يا وس م

 م .فصسة وسسم ً ع ي  ي  سيدي وسيده  ي  رسول هللا ص   هللا ع يا وس 

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

َثَه  - 3ٕ٘3 َثَه  إِْسَح اُل، َحدَّ  أَِياي َعانْ  ِراَم ٍب، اْيانُ  أَْقَيَرَها  ُ اَرْيٍِّ، اْيانُ  أَْقَيَرَها  َع ِصاٍم، أَُيو َحدَّ

ا  لَاْيسَ : »َوَسا َّمَ  َع َْيااِ  هللاُ  َصا َّ  هللاَِّ  َرُساولُ  َقا لَ : َقا لَ  ُاَرْياَرَة، أَِيي َعنْ  َس ََمَ ،  َياَ َغنَّ  لَامْ  َمانْ  ِمهَّ

 «ِياِ  َيْ َمرُ : »َغْيُرَُ  َوَزادَ  ،«ِي لآُْرآنِ 

 

 و ياا هياوي فاي ساي ال أدياي مان ق اب طياب وهياع هاوراهي  الراريف الهياوي الحديث ففي** 

إيماا هي فااي هسااال أديااي يااديع ي يااغ مفاا دَ ال غهااي حياا ً وفرحاا ً وسااروراً وساا  دة يك  يهاا  الآاارآن 

 الكريم .

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

َثِهي - 3٘ٗٗ َثِهي َحْمَزَة، ْينُ  إِْيَراِايمُ  َحدَّ ادِ  َعنْ  َيِزيَد، َعنْ  َح ِزٍم، أَِيي اْينُ  َحدَّ  إِْياَراِايَم، ْيانِ  ُمَحمَّ

اااُ  ُاَرْيااَرَة، أَِيااي َعاانْ  َساا ََمَ ، أَِيااي َعاانْ  ِياايَّ  َسااِمعَ  أَهَّ ُ  أَِذنَ  َماا : »َيآُااولُ  َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ  هللاَّ

ْوتِ  َحَسنِ  لَِهِيي،  أَِذنَ  َم  لَِرْيءٍ   «ِياِ  َيْ َمرُ  ِي لآُْرآنِ  الصَّ

 

رساول هللا ييا ن حسان  ما ل وطياب وحاسوة صاوت سايده   الراريف الهيوي الحديث ففي** 

 حيث يآرأ الآرآن الكريم . ص   هللا ع يا وس م

عهد رإي   سيح ه  ي  رب  رسول هللا ص   هللا ع يا وس مده  )ف ل مم ا مه  يهييه  وسي

 ي  هللا( ال  لمين

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

َثَه  - 3٘ٗ8 َثِهي إِْسَم ِعيُل، َحدَّ ، َحدَّ ْحَمنِ  َعْيدِ  َعنْ  َم لِ ، ْحَمنِ  َعْيدِ  ْينِ  هللاَِّ  َعْيدِ  ْينِ  الرَّ  أَِيي ْينِ  الرَّ

اُ  أَِييِا، َعنْ  َصْ َصَ َ ، ُ  َرِضيَ  الُقْدِريَّ  َسِ يدٍ  أََي  أَنَّ  أَْقَيَرَُ  أَهَّ  ُ ِحابُّ  أََرا َ  إِهِّاي: لَاُ  َق لَ  َعْهُا، هللاَّ

ْهتَ  َي ِدَيِ  َ  أَوْ  َغَهِم َ  ِفي ُكْهتَ  َفإَِذا َوالَي ِدَيَ ، الَغَهمَ  سَِة، َفؤَذَّ َداِء، َصْوَ  َ  َف ْرَفعْ  لِ صَّ ا ِي لهِّ  تَ : »اُ َفإِهَّ

نِ  َصْوتِ  َمَدى َيْسَمعُ  ، َوتَ  ِ ن   الُمَإذِّ : َساِ يدٍ  أَُياو َق لَ  ،«الِآَي َم ِ  َيْومَ  لَاُ  َرِمدَ  إِتَّ  َرْيء،، َوتَ  إِْهس،

 َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  هللاَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْ ُ اُ 

 

الماإذن ل هاداء فما  مان أحاد  و يا هيوي يفضل رفع صاوت  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

 من الق ال يسمع صوت المإذن إت رمد لا يوم الآي م  .

 ل واله م  ي  هللا( )ف ل مم سيح ه  امهن ع يه  ي  ريه  يذل  الف

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

َثَه  - 3٘٘ٔ َثَه  َمْ َمٍر، أَُيو َحدَّ َثِهيَحا: َيِزيادُ  َقا لَ  الاَواِرِث، َعْيادُ  َحادَّ فُ  دَّ ِ، َعْيادِ  ْيانُ  ُمَطارِّ  َعانْ  هللاَّ

ِ، َرُسولَ  َي  قُْ تُ : َق لَ  ِعْمَراَن، ر،  ُكل  : »َق لَ  الَ  ِم ُوَنَ َيْ َملُ  ِفيَم  هللاَّ  «لَاُ  ُق اِلَ  لَِم  ُمَيسَّ
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 و يا هيوي في سي ال  ريوي أديي ي يغ مفا دَ أن كال الق اال  الرريف الهيوي الحديث ففي** 

مميباون لما  ق اال لمام . فكال حساب ط ق اا وقدر اا ميسار ل مال وحرفاا وممها  ميسرون أي 

 وصه   م يه  يس رزال مهم  و  يها ع   سد ح   ا .

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

َثَه  - 3ٕ٘ٙ ْ َم ِن، أَُيو َحدَّ َثَه  الهُّ ادَ  َساِمْ تُ  َمْيُماوٍن، ْيانُ  َمْمِديُّ  َحدَّ ثُ  ،ِسايِرينَ  ْيانَ  ُمَحمَّ  َعانْ  ُيَحادِّ

ُ  َرِضيَ  الُقْدِريِّ  َسِ يدٍ  أَِيي َعنْ  ِسيِريَن، ْينِ  َمْ َيدِ  ِييِّ  َعنِ  َعْهُا، هللاَّ : َقا لَ  َوَس َّمَ  َع َْياِ  هللاُ  َص َّ  الهَّ

« ُْ ينِ  نَ ِما َيْمُرقُاونَ  َ اَراِقَيُمْم، ُيَ ا ِوزُ  تَ  الآُاْرآنَ  َوَيْآَرُءونَ  الَمْرِراِل، ِقَيلِ  ِمنْ  َه س،  َيْقُر  َكَما  الادِّ

ْممُ  َيْمُرالُ  ِ ، ِمنَ  السَّ ِميَّ ا  ِفيااِ  َيُ اوُدونَ  تَ  ُثامَّ  الرَّ اْممُ  َيُ اودَ  َح َّ  ِسايَم ُاْمَ َما  ِقيالَ  ،«فُوِقااِ  إِلَا  السَّ

ْح ِيالُ  ِسيَم ُامْ : " َق لَ  ْسِييدُ : َق لَ  أَوْ  - ال َّ  " - ال َّ

 

و هيياا ع يها  ياؤت ههقادز فاي كثيار مان   و يا هياوي  رياوي الرريف الهيوي الحديث ففي** 

الهاا س مااع ال  اام يااؤهمم يآاارءون الآاارآن ولكاان ت ي اا وز ح آماام . وساايم ام )ال ح يااال( فساايده  

 يحذره  من اإتء وأت ههقدز فيمم . رسول هللا ص   هللا ع يا وس م

 )ف ل مم سيح ه  احفظه  يرحم   ومغفر   من اإتء ي  رب ال  لمين ي  هللا(

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

َثِهي - 3ٖ٘ٙ َثَه  إِْرَك َب، ْينُ  أَْحَمدُ  َحدَّ دُ  َحدَّ  أَِياي َعانْ  الَآْ َآا ِز، ْيانِ  ُعَما َرةَ  َعانْ  فَُضْيٍل، ْينُ  ُمَحمَّ

ُ  َرِضاايَ  ُاَرْيااَرةَ  أَِيااي َعاانْ  ُزْرَعااَ ، ِياايُّ  َقاا لَ : َقاا لَ  َعْهااُا، هللاَّ  َك َِمَ اا نِ : " َوَساا َّمَ  َع َْياااِ  هللاُ  َصاا َّ  الهَّ

ْحَمِن، إِلَ  َحِييَيَ  نِ  َِ، هللاَِّ  ُساْيَح نَ : الِميَزانِ  ِفي َثِآي ََ  نِ  ال َِّس ِن، َع َ  َقِفيَفَ  نِ  الرَّ  ُساْيَح نَ  َوِيَحْماِد

 " الَ ِظيمِ  هللاَِّ 

 

لا  هللا فوددت أن أق م ذل  الك ا ب اليسايط يؤحاب الك ما ت إ الرريف الهيوي الحديث ففي** 

عز و ال وأن يكاون ق ا م الك ا ب يما  يحياا هللا عاز و ال مان ك ما ت وذلا  كما  قا ل سايده  

ْحَمِن، إِلَ  َحِييَيَ  نِ  َك َِمَ  نِ )رسول هللا ص   هللا ع يا وس م   َثِآي ََ ا نِ  ال َِّسا ِن، َع َا  َقِفيَفَ ا نِ  الارَّ

َِ، هللاَِّ  ُسْيَح نَ : الِميَزانِ  ِفي  (الَ ِظيمِ  هللاَِّ   نَ ُسْيحَ  َوِيَحْمِد

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

األول الموافاال   م ا يفضل هللا عز و ل وكرماا  ام اته ما ء مان ذلا  الك ا ب اليسايط ياوم ال

 ا ري  .8ٖٗٔلسه   من رمر ر ي ن

 ون جو ْع ء طٌب من القلب

 لكل من تع فهواإلهْاء 

 

 




