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ْال ْرب عون ْ
الاَمِ ية

من الحِديث الصحيحة الن بوية

ع ْبد الْقِدر بْن حس ٍن بْن حيدين ا ْْلريري
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ب ْسم اَّلل الر ْْحن الرحيم
الْاَمقدمة

ا ْْل ْاَمد َّلل َبرئ النسمِ ،بغ النعم ،ودافع النقم ،والصالة والسالم على يد ْالمم ،الْعرب والْعجمُ ،ماَم ٍد

صلى اَّلل عل ْيه و لم ،وعلى آله وص ْحبه ذوي الت ْقوى والْاَمكِرم والْكرم ،ومن تبعه إبحس ٍ
ِن وت رك مِ َنى ع ْنه
ْ
ْ

وذم.

وب ْعد ..ي قول ذو الْقصور الْاَمبني والت ْقصي ،ع ْبد الْقِدر بْن حس ٍن بْن حيدين ا ْْلريري عفِ هللا ع ْنه ِبنه،
السنة  :لاَمِ كِن م ْن جلي ْ
الي ن ْشر أحِديث البشي النذير والسراج الْاَمني عل ْيه أفْضل
وث ب ته على ُّ

ع ْيت الس ْعي ا ْْلثيث ،إَل َجْع أ ْربعني م ْن ُخِ يِت ا ْْلديث .والْاَمراد
الصلوات ،وأَتُّ الت ْسلياَمِت
ُخِ يِت الْاَم ْْت َل ُخِ يِت اإل ْ نِد ،وَس ْيت هذه الْاَم ْجاَموعة السنية ب ( ْال ْربعني ْ
الاَمِ ية من الحِديث
الصحيحة الن بوية ) .وقد ْمت هِ م ْوعظةً للْاَمتقني ،وموقظةً لقلوب الْغِفلني ،وتذْكرةً ل ْْل ْحبِب ،وت ْبصرًة لذوي
الَّتهيب ،ومِ تضاَمن ْته من الْفوائد الفريدة ،والعوائد العديدة.
الَّتغيب و ْ
اللبِب؛ لاَمِ فيهِ م ْن جلي ْ

وامل ْرجو من الْاَم ْوَل ا ْْلليل امل ُّن َب ْل ْجر ا ْْلزيل .وهو امل ْدعو أ ْن ي ْرزق نِ ْاإل ْخالص ِف الْقول والْعاَمل لي تحقق
ْ
الالص م ْن كل أ ْم ٍر مذ ٍل .وعلى هللا ا ْعتاَمِدي ،وإليه ا ْ تنِدي .جعلنِ هللا وإَّيك ْم م ْعشر الْاَم ْسلاَمني ِف

زْمرة الْاَمتقني النِجني يوم الدين ،وا ْْل ْاَمد َّلل رب الْعِلاَمني.
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ا ْْلديث الول
ع ْن أب ع ْبد الر ْْحن ع ْبد اَّلل بْن عاَمر بْن ْ
الطِب رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،عن النب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل(( :
 ٌس َل ي ْعلاَمهِ إَل اَّللَ :ل ي ْعلم مِ تغيض ْال ْرحِم إَل اَّلل ،وَل ي ْعلم مِ ِف غ ٍد إَل اَّلل ،وَل
مفِتيح الْغ ْيب ُخْ ل
 ٌس ِبي أ ْر ٍ
ض َتوت إَل اَّلل ،وَل ي ْعلم مَت ت قوم السِعة إَل
ي ْعلم مَت َيِْت الْاَمطر أح لد إَل اَّلل ،وَل ت ْدري ن ْف ل
ي.
اَّلل )) .رواه الْبخِر ُّ

ا ْْلديث الثِن
ع ْن أب مو ى ع ْبد هللا بن ق ْي ٍ
 ٌس ال ْشعري رضي اَّلل ع ْنه ،قِل :قِم فينِ ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم،
ِباَم ٌس كلاَم ٍ
ِت ف قِل (( :إن اَّلل عز وجل َل ي نِم ،وَل ي ْن بغي له أ ْن ي نِمَ ،يْفض الْق ْسط وي ْرف عه ،ي ْرفع إل ْيه
ْ
ت بحِت و ْجهه
عاَمل الل ْيل ق ْبل عاَمل الن هِر وعاَمل الن هِر ق ْبل عاَمل الل ْيل ،حجِبه النُّور ل ْو كشفه ل ْحرق ْ
مِ انْ ت هى إل ْيه بصره م ْن خلْقه )) .رواه م ْسل لم.

ا ْْلديث الثِلث
ع ْن ابْن عاَمر رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،قِل :قِل ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه و لم (( :بن اإل ْ الم على ُخْ ٍ
 ٌس:
شهِدة أ ْن َل إله إَل هللا وأن ُماَم ًدا ر ول هللا ،وإقِم الصالة ،وإيتِء الزكِة ،وا ْْلج ،وص ْوم رمضِن )) .مت ف لق

عليه.

ا ْْلديث الرابع
ع ْن أب الْوليد عبِدة بْن الصِمت النْصِري رضي هللا ع ْنه ،عن النب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :م ْن
شهد أ ْن َل إله إَل هللا و ْحده َل شريَ له ،وأن ُماَم ًدا ع ْبده ور وله ،وأن عيسى ع ْبد هللا ور وله وكلاَمته
وٌ م ْنه ،وا ْْلنة حق ،،والنِر حق ،،أ ْدخله هللا ا ْْلنة على مِ كِن من الْعاَمل )) .مت ف لق عليه.
ألْقِهِ إَل م ْرَ ور ل
www.alukah.net
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ا ْْلديث ْ
الِم ٌس
عن ا ْْلِرث بْن ا ْْلِرث ال ْشعري الشِمي رضي هللا ع ْنه ،أن نب اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :إن اَّلل
ت عَِل أمر َْيَي بن زكرَّي ِباَم ٌس كل ٍ
اَمِت أ ْن ي ْعاَمل ِبن ،وأ ْن َيْمر بن إ ْ رائيل أ ْن ي ْعاَملوا ِبن ،فكِد أ ْن ي ْبطئ،
ْ
ْ
ف قِل له عيسى :إنَ ق ْد أمرت ِباَم ٌس كلاَم ٍ
ِت أ ْن ت ْعاَمل ِبن ،وأ ْن َتْمر بن إ ْ رائيل أ ْن ي ْعاَملوا ِبن ،فِمِ أ ْن
ْ
ْ
ت ب لغه ْم ،وإمِ أ ْن أب لغه ْم ،ف قِل لهَّ :ي أخي إن أ ْخشى إ ْن ب ْقتن أ ْن أعذب ،أ ْو َيْسف ب ،فجاَمع بن
إ ْ رائيل ِف ب ْيت الْاَم ْقدس حَت ْامتْل الْاَم ْسجد ،وق عدوا على ُّ
الشرف ،فحاَمد اَّلل وأثَْن عل ْيه ،مث قِل :إن اَّلل

أمرن ِباَم ٌس كلاَم ٍ
ِت أ ْن أ ْعاَمل ِبن ،وآمرك ْم أ ْن ت ْعاَملوا ِبن ،أوُلن :أ ْن ت ْعبدوا اَّلل ،وَل ت ْشركوا به ش ْي ئًِ ،فِن
ْ

مثل ذلَ كاَمثل رج ٍل ا ْشَّتى ع ْب ًدا من خِص مِله ب ور ٍق أ ْو ذه ٍ
ب ،ف قِل :هذه داري ،وهذا عاَملي ،فِ ْعاَم ْل
وأد إَل عاَملي ،فجعل ي ْعاَمل وي ؤدي عاَمله إَل غ ْي يده ،فأيُّك ْم يس ُّره أ ْن يكون ع ْبده كذلَ ؟ وإن اَّلل عز

وجل خلقك ْم ورزقك ْم ،فِ ْعبدوه وَل ت ْشركوا به ش ْي ئًِ وآمرك ْم َبلصالة ،فِن اَّلل ي ْنصب و ْجهه لع ْبده مِ ملْ
ت ،فِذا صل ْي تم ،فال ت لْتفتوا وآمركم َبلصيِم ،فِن مثل الصيِم كاَمثل رج ٍل معه صرر من مس ٍ
َ ِف
يلْتف ْ
ْ
ْ
ل ْ ْ
ب أ ْن َيد ريح الْاَم ْسَ وإن خلوف فم الصِئم أطْيب ع ْند اَّلل م ْن ريح الْاَم ْسَ وآمركم
عصِب ٍة كلُّه ْم َي ُّ
ضربوا عن قه ،ف قِل :ه ْل
َبلصدقة ،فِن مثل ذلَ مثل رج ٍل أ ره العد ُّو ،فش ُّدوا يديْه إَل عنقه ،ف قدموه لي ْ
لك ْم إَل أ ْن أفْ تدي ن ْفسي ،فجعل ي ْفتدي ن ْفسه م ْن ه ْم َبلْقليل والْكثي حَت فَ ن ْفسه وآمرك ْم بذ ْكر اَّلل
صنًِ حصينًِ ف تحصن فيه ،وإن الْع ْبد
يا ،فِن مثل ذلَ كاَمثل رج ٍل طلبه العدو ر ً
اعِ ِف أثره ،فأتى ح ْ
كث ً

أ ْحصن مِ يكون من الش ْيطِن إذا كِن ِف ذ ْكر اَّلل عز وجل )) .قِل :وقِل ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم:
(( وأَن آمرك ْم ِب ْاَم ٍ
 ٌس ،اَّلل أمرن ِبنَ :ب ْْلاَمِعة ،والس ْاَمع ،والطِعة ،وا ُْل ْجرة ،وا ْْلهِد ِف بيل اَّلل ،وإنه م ْن
خرج من ا ْْلاَمِعة ْقيد ش ٍْْب ،ف ق ْد خلع ربْ قة اإل ْ الم م ْن عنقه إَل أ ْن ي راجع ،وم ْن دعِ بد ْعوى ا ْْلِهلية ،ف هو

م ْن جثى جهنم ،قِلواَّ :ي ر ول اَّلل ،وإ ْن صِم وصلى؟ قِل :وإ ْن صِم وصلى وزعم أنه م ْسل لم ،فِ ْدعوا
يث حس لن
ي ،وقِل (:هذا حد ل
الَّتمذ ُّ
امل ْسلاَمني ِبِ َسِهم الْاَم ْسلاَمون الْاَم ْؤمنون عبِد اَّلل )) .رواه أ ْْحد ،و ْ
يح ) ،وأبو ي ْعلى الْاَم ْوصل ُّي ِف م ْسنده ،وابْن خزْْية ،وابْن حبِن ِف صحيح ْيهاَمِ ،والطْبانُّ ِف الْاَم ْعجم
صح ل
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يح على ش ْرط الش ْيخ ْني
الْكبي ،وع ْبد الرزاق بْن َه ٍِم الص ْن عِن ِف مصنفه ،وا ْْلِكم ،وقِل :هذا حد ل
يث صح ل

وملْ َيْرجِه.

ا ْْلديث السِدس

ع ْن أب ُماَم ٍد جب ْي بْن مطْع ٍم الْقرشي الن ْوفلي رضي اَّلل ع ْنه ،قِل :قِل ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه و لم(( :
َل ُخْسة أ َْس ٍِء :أَن ُماَم لد ،وأ ْْحد ،وأَن الْاَمِحي الذي ْيْحو هللا ب الْك ْفر ،وأَن ا ْْلِشر الذي َْيشر النِس على
قدمي ،وأَن الْعِقب )) .مت ف لق عليه.

ا ْْلديث السِبع
ع ْن أب ع ْبد اَّلل جِبر بْن ع ْبد هللا ْالنْصِري رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،قِل :قِل ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه و لم(( :
ت َل ال ْرض م ْسج ًدا
سِ ملْ ي ْعطهن أح لد من النْبيِء ق ْبلي :نص ْرت َب ُّلر ْعب مسية ش ْه ٍر ،وجعل ْ
أ ْعطيت ُخْ ً

ب صلى اَّلل عل ْيه و لم،
ورا؛ فأُّْيِ رج ٍل م ْن أمِت أ ْدرك ْته الصالة ف لْيصل ،وأحل ْ
ت َل الْغنِئم ،وكِن الن ُّ
وطه ً
ي ْب عث إَل ق ْومه خِصةً وبعثْت إَل النِس كِفةً ،وأ ْعطيت الشفِعة )) .مت ف لق عليه.

ا ْْلديث الثِمن
ع ْن أب ذ ٍر ج ْندب بن جنِدة الْغفِري رضي اَّلل ع ْنه ،ع ْن النب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :أ ْوصِن حب
ِب ْاَم ٍ
 ٌس :أ ْرحم الْاَمسِكني وأجِلسه ْم ،وأنْظر إَل م ْن هو َتِْت وَل أنْظر إَل م ْن هو ف ْوقي ،وأ ْن أصل الرحم وإ ْن
ت ،وأ ْن أقول َب ْْلق وإ ْن كِن م ًّرا ،وأ ْن أقولَ :ل ح ْول وَل ق وة إَل َبَّلل )) .رواه أ ْْحد.
أ ْدب ر ْ

ا ْْلديث التِ ع
ع ْن أب إبْ راهيم ع ْبد اَّلل بْن أب أ ْوَف ال ْ لاَمي رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،قِل ( :كِن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم،
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ي ْكثر الذ ْكر ،ويق ُّل اللغْو ،ويطيل الصالة ،وي قصر ْ
الطْبة ،وَل َيْنف أ ْن ْيْشي مع ْال ْرملة والْاَم ْسكني؛
ف ي ْقضي له ا ْْلِجة ) .رواه النسِئ ُّي ،وابْن حبِن ِف صحيحه ،والطْبانُّ ِف الْاَم ْعجاَمني الصغي وال ْو ط،

والْب ْي هق ُّي ِف شعب اإلْيِن.

ا ْْلديث الْعِشر
 ٌس أ ْو
ع ْن أب هريْ رة ع ْبد الر ْْحن بْن ص ْخ ٍر رضي اَّلل ع ْنه ،عن النب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :الْفطْرة ُخْ ل
 ٌس من الْفطْرةْ :
ص الشِرب )) مت ف لق عليه.
التِن ،واَل ْ ت ْحداد ،ون ْتف اإلبْط ،وت ْقليم الظْفِر ،وق ُّ
ُخْ ل

ا ْْلديث ا ْْلِدي عشر

عن أب مسع ٍ
ود ع ْقبة بْن ع ْاَم ٍرو النْصِري الْب ْدري رضي اَّلل ع ْنه ،قِلَ :س ْعت ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه
ْ
ْ
و لم ،ي قول (( :ن زل ج ْْبيل فأمن فصل ْيت معه ،مث صل ْيت معه ،مث صل ْيت معه ،مث صل ْيت معه ،مث صل ْيت
معه ))َْ .يسب ِبصِبعه ُخْ ٌس صلو ٍ
ات .مت ف لق عليه.

ا ْْلديث الثِن عشر

ع ْن أب ُماَم ٍد ع ْبد اَّلل بْن ع ْاَم ٍرو بْن الْعِص رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،أن نب اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :وقْت
صفر الش ْاَم ٌس،
صر مِ ملْ ت ْ
صر ،ووقْت الْع ْ
الظُّ ْهر إذا زالت الش ْاَم ٌس وكِن ظ ُّل الرجل كطوله مِ ملْ َْيضر الْع ْ
الص ْبح
صف الل ْيل ال ْو ط ،ووقْت صالة ُّ
ووقْت صالة الْاَمغْرب مِ ملْ يغب الشفق ،ووقْت صالة الْعشِء إَل ن ْ
َ عن الصالة فَِنِ تطْلع ب ْني ق رن ش ْيط ٍ
ِن
م ْن طلوع الْف ْجر مِ ملْ تطْلع الش ْاَم ٌس ،فِذا طلعت الش ْاَم ٌس فأ ْمس ْ
ْ ْ

)) .رواه م ْسل لم.
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ا ْْلديث الثِلث عشر
ع ْن أب هريْ رة رضي اَّلل ع ْنه ،أن ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :من ا ْغتسل يوم اْلاَمعة غ ْسل
اْلنِبة  ،مث راٌ ِف السِعة ْالوَل فكأَِ ق رب بدنةً ،وم ْن راٌ ِف السِعة الثِنية فكأَِ ق رب ب قرًة  ،وم ْن راٌ
ِف السِعة الثِلثة فكأَِ ق رب ك ْبشًِ أقْرن  ،وم ْن راٌ ِف السِعة الرابعة فكأَِ ق رب دجِجةً  ،وم ْن راٌ ِف
السِعة الِمسة فكأَِ ق رب ب ْيضةً  ،فِذا خرج اإلمِم  ،حضرت املالئكة ي ْستاَمعون الذ ْكر )) .مت ف لق عليه.

ا ْْلديث الرابع عشر

ع ن أب ع ٍ
يد ْعد بن مِلَ بن ن ٍ
ِن ْ
ال ْدري رضي هللا ع ْنه ،أنه َسع النب صلى هللا عليه و لم ،ي قول(( :
ْ
ْ
ٍ
ضِ ،وصِم ي ْوم ا ْْلاَمعة ،وراٌ إَل ا ْْلاَمعة،
 ٌس م ْن عاَملهن ِف ي ْوم كت به هللا م ْن أ ْهل ا ْْلنة  :م ْن عِد مري ً
ُخْ ل
وشهد جنِزًة ،وأ ْعتق رق بةً )) .رواه أبو ي ْعلى الْاَم ْوصل ُّي ِف م ْسنده ،وابْن حبِن ِف صحيحه.

ا ْْلديث ْ
الِم ٌس عشر
ع ْن أب ع ْبد الر ْْحن معِذ بْن جب ٍل النْصِري رضي اَّلل ع ْنه ،قِل ( :عهد إل ْي نِ ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه
و لمِ ،ف ُخْ ٍ
ضِ ،أ ْو خرج مع جنِزٍة ،أ ْو خرج غِزًَّي ِف
 ٌس م ْن ف عل م ْن هن كِن ضِمنًِ على اَّلل :م ْن عِد مري ً
بيل اَّلل ،أ ْو دخل على إم ٍِم يريد بذلَ ت ْعزيره وت ْوقيه ،أ ْو ق عد ِف ب ْيته ف ي ْسلم النِس م ْنه وي ْسلم ) .رواه
أ ْْحد ،والطْبانُّ ِف الْاَم ْعجم الْكبي.

ا ْْلديث السِدس عشر
ع ْن أب أمِمة صدي بْن ع ْجالن الْبِهلي رضي اَّلل ع ْنه ،قِلَ :س ْعت ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لمَ ،يْطب
ِف حجة الْوداع ف قِل (( :ات قوا اَّلل ربك ْم ،وصلُّوا ُخْسك ْم ،وصوموا ش ْهرك ْم ،وأدُّوا زكِة أ ْموالك ْم ،وأطيعوا ذا
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يح )،
ي ،والل ْفظ له ،وقِل ( :هذا حد ل
الَّتمذ ُّ
أ ْمرك ْم ،ت ْدخلوا جنة ربك ْم )) رواه أ ْْحد ،و ْ
يث حس لن صح ل
يث
ْن ِف ننه ،والطْبانُّ ِف الْاَم ْعجم الْكبي ،والْب ْي هق ُّي ِف شعب اإلْيِن ،وا ْْلِكم ،وقِل :هذا حد ل
والدارقط ُّ
يح على ش ْرط م ْسل ٍم.
صح ل

ا ْْلديث السِبع عشر
 ٌس م ْن جِء
ع ْن أب الد ْرداء عوْْي ٍر النْصِري رضي اَّلل ع ْنه ،قِل :قِل ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لمُ (( :خْ ل
ِبن مع إْي ٍ
ِن دخل ا ْْلنة :م ْن حِفظ على الصلوات ْ
ال ْاَم ٌس على وضوئهن وركوعهن و جودهن ومواقيتهن،
وصِم رمضِن ،وحج الْب ْيت إن ا ْ تطِع إل ْيه بيالً ،وأ ْعطى الزكِة طيبةً ِبِ ن ْفسه ،وأدى المِنة )) .قِلواَّ :ي
أَب الد ْرداء ومِ أداء المِنة؟ قِل :الْغ ْسل من ا ْْلنِبة .رواه أبو داود ،والل ْفظ له ،والطْبانُّ ِف الْاَم ْعجم
الصغي ،والْب ْي هق ُّي ِف شعب اإلْيِن.

ا ْْلديث الثِمن عشر
ع ْن ابْن عاَمر رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،أن رجالً قِلَّ :ي ر ول هللا مِ ي لْب ٌس الْاَم ْحرم من الثيِب؟ قِل ر ول هللا
صلى اَّلل عل ْيه و لمَ (( :ل ي لْب ٌس الْقاَمص ،وَل الْعاَمِئم ،وَل السراويالت ،وَل الْْبان ٌس ،وَل ْ
الفِف ،إَل
 ٌس خف ْني ،ولْي ْقط ْعهاَمِ أ ْ فل من الْك ْعب ْني ،وَل ت لْبسوا من الثيِب ش ْي ئًِ مسه الز ْعفران
أح لد َل َيد ن ْعل ْني ف لْي لْب ْ

س )) .مت ف لق عليه.
أ ْو وْر ل

ا ْْلديث التِ ع عشر
ع ْن أم الْاَم ْؤمنني أم ع ْبد اَّلل عِئشة ب ْنت أب ب ْك ٍر الصديق رضي اَّلل ع ْن هِ وع ْن أبيهِ ،أن ر ول هللا صلى اَّلل

 ٌس من الدواب ،كلُّهن فِ لق ،ي ْقت لْن ِف ا ْْلرم :الْغراب ،وا ْْلدأة ،والْع ْقرب ،والْفأْرة،
عل ْيه و لم ،قِلُ (( :خْ ل

والْكلْب الْعقور )) مت ف لق عليه.
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ا ْْلديث الْع ْشرون
 ٌس من الدواب ل ْي ٌس على
ع ْن ابْن عاَمر رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،أن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِلُ (( :خْ ل
ٌِ :الْغراب ،وا ْْلدأة ،والْع ْقرب ،والْفِرة ،والْكلْب الْعقور )) .مت ف لق عليه.
الْاَم ْحرم ِف ق ْتلهن جن ل

ا ْْلديث ا ْْلِدي والْع ْشرْون

ع ْن أب هريْ رة رضي اَّلل ع ْنه ،أن ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :ب ْي ناَمِ رج لل ْيْشي بطر ٍيق وجد
صن ش ْو ٍك على الطريق ،فأخره فشكر هللا له ،ف غفر له )).مث قِلُّ (( :
الشهداء ُخْسةل :الْاَمطْعون،
غ ْ

والْاَم ْبطون ،والْغريق ،وصِحب ا ُْل ْدم ،والشهيد ِف بيل هللا )) .مت ف لق عليه.

ا ْْلديث الثِن والْع ْشرْون

ع ْن أب هريْ رة رضي اَّلل ع ْنه ،قِلَ :س ْعت ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه و لم ،ي قول (( :ح ُّق الْاَم ْسلم على
 ٌس :ر ُّد السالم ،وعيِدة الْاَمريض ،واتبِع ا ْْلنِئز ،وإجِبة الد ْعوة ،وت ْشاَميت الْعِط ٌس )) .مت ف لق
الْاَم ْسلم ُخْ ل
عليه.

ا ْْلديث الثِلث والْع ْشرْون

ع ْن معِوية بْن ح ْيدة الْقش ْيي رضي اَّلل ع ْنه ،قِل :ق لْتَّ :ي ر ول هللا ،مِ ح ُّق زوجة أحدَن عليه ؟ قِل(( :
ضرب الو ْجه ،وَل ت قب ْح ،وَل َتْج ْر إَل ِف الب ْيت )).
أ ْن تطْعاَمهِ إذا طع ْاَمت ،وت ْكسوهِ إذا ا ْكتس ْيت ،وَل ت ْ
يث
رواه أ ْْحد ،وأبو داود ،وقِل ( :وَل ت قب ْح :أ ْن ت قول ق بحَ اَّلل ) ، ،والْب ْي هق ُّي ،وا ْْلِكم ،وقِل :هذا حد ل
صحيح اإل ْ نِد وملْ َيْرجِه.
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ا ْْلديث الرابع والْع ْشرْون

ع ن أب ع ٍ
يد ا ْل ْدري رضي هللا ع ْنه ،عن النب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :إَّيك ْم وا ْْللوس على الطُّرقِت
ْ
)) .ف قِلوا :مِ لنِ ب ،د إَِ هي َمِلسنِ ن تحدث فيهِ .قِل (( :فِذا أب ْي ت ْم إَل الْاَمجِل ٌس فأ ْعطوا الطريق حقهِ
ض الْبصر ،وك ُّ
ف الذى ،ور ُّد السالم ،وأ ْم لر َبلْاَم ْعروف ،وَنْ لي عن
)) .قِلوا :ومِ ح ُّق الطريق؟ قِل (( :غ ُّ
الْاَم ْنكر )) .مت ف لق عليه.

ا ْْلديث ْ
الِم ٌس والْع ْشرْون

ب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،ع ْند الْب ْي عة أ ْن َل ن نوٌ،
ع ْن أم عطية نس ْي بة رضي هللا ع ْن هِ ،قِل ْ
ت ( :أخذ عل ْي نِ الن ُّ
ت منِ امرأةل غ ْي ُخْ ٌس نسوٍة :أ ُّم لي ٍم ،وأ ُّم الْعالء ،واب نة أب ْْبة امرأة مع ٍ
ِذ ،و ْامرأت ْني؛ أو ابْ نة أب
فاَمِ وف ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْْبة ،وامرأة مع ٍ
ِذ ،و ْامرأةل أ ْخرى ) .مت ف لق عليه.
ْ

ا ْْلديث السِدس والْع ْشرْون

عن أب هري رة رضي اَّلل ع ْنه ،قِلَ ( :نى ر ول هللا صلى اَّلل عليه و لم ،أ ْن يبيع حِضر لب ٍ
ِد ،وَل
ْ
ْ
ْ
ل
ت نِجشوا ،وَل يبيع الرجل على ب ْيع أ ْخيه  ،وَل َيْطب على خطْبة أخيه  ،وَل ت ْسأل امل ْرأة طالق أ ْختهِ لت ْكفأ
مِ ِف إَنئهِ ) .مت ف لق عليه.

ا ْْلديث السِبع والْع ْشرْون

ع ْن جِبر بْن ع ْبد هللا رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،قِل :أمرَن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لمِ ،ب ْرب ٍع وَنَِن ع ْن ُخْ ٍ
 ٌس:

صبِحَ ،فِن الش ْيطِن َل ي ْفتح َب ًَب ،وَل
(( إذا رق ْدت فأ ْغل ْق َببَ ،وأ ْوك قِءك ،وُخ ْر إَنءك ،وأطْف ْئ م ْ
ِء ،وإن الْفأْرة الْفويْسقة َتْرق على أ ْهل الْب ْيت ب ْي ت ه ْم ،وَل َتْك ْل بشاَمِلَ ،وَل
ِء ،وَل ي ْكشف غط ً
َي ُّل وك ً
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ب بشاَمِلَ ،وَل َتْش ِف ن ْع ٍل واحد ٍة ،وَل ت ْشتاَمل الصاَمِء ،وَل َتْتب ِف الدار م ْفضيًِ )) .رواه ابْن حبِن
ت ْشر ْ

ِف صحيحه.

ا ْْلديث الثِمن والْع ْشرْون

ع ْن أب الْعبِس ع ْبد هللا بْن عب ٍ
ِس بْن ع ْبد الْاَمطلب رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،قِل :قِل ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه
سِ ق ْبل ُخْ ٍ
 ٌس :شبِبَ ق ْبل هرمَ ،وصحتَ ق ْبل قاَمَ ،وغنِك
و لم ،لرج ٍل وهو يعظه (( :ا ْغتن ْم ُخْ ً
يح على
ق ْبل ف ْقرك ،وف راغَ ق ْبل شغْلَ ،وحيِتَ ق ْبل م ْوتَ )) .رواه ا ْْلِكم ،وقِل ( :هذا حد ل
يث صح ل
ش ْرط الش ْيخ ْني وملْ َيْرجِه ) ،والْب ْي هق ُّي ِف شعب اإلْيِن.

ا ْْلديث التِ ع والْع ْشرْون

ع ْن عيِض بْن ْحِ ٍر الْاَمجِشعي رضي اَّلل ع ْنه ،أن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل ذات ي ْوٍم ِف خطْبته:
(( أَل إن رب أمرن أ ْن أعلاَمكم مِ جهلْتم ِمِ علاَمن ي ْومي هذا :ك ُّل م ٍ
ِل َنلْته ع ْب ًدا حال لل ،وإن خل ْقت
ْ
ْ
ت عل ْيه ْم مِ أ ْحللْت ُل ْم ،وأمرَْت ْم
ِجتِل ْت ه ْم ع ْن دينه ْم ،وحرم ْ
عبِدي حن فِء كله ْم ،وإَن ْم أت ْت هم الشيِطني ،ف ْ
أ ْن ي ْشركوا ب مِ ملْ أنْز ْل به لْط ًَِن ،وإن اَّلل نظر إَل أ ْهل ال ْرض ،فاَمقت ه ْم عرِب ْم وعجاَمه ْم ،إَل ب قَِّي م ْن أ ْهل
الْكتِب ،وقِل :إَِ ب عثْ تَ لبْ تليَ وأبْ تلي بَ ،وأنْ زلْت عل ْيَ كت ًَِب َل ي غْسله الْاَمِء ،ت ْقرؤه َنئ ًاَمِ وي ْقظِن،

شِ ،ف قلْت :رب إذًا ي ثْ لغوا رأْ ي ف يدعوه خ ْب زةً ،قِل :ا ْ ت ْخر ْجه ْم كاَمِ
وإن اَّلل أمرن أ ْن أحرق ق ريْ ً
ث ُخْسةً مثْ له ،وقِت ْل ِب ْن أطِعَ م ْن
شِ ن ْب ع ْ
ا ْ ت ْخرجوك ،وا ْغزه ْم ن غْزك ،وأنْف ْق فسن ْنفق عل ْيَ ،وابْ ع ْ
ث ج ْي ً
عصِك ،قِل :وأ ْهل ا ْْلنة ثالثةل :ذو لْط ٍ
يم رقيق الْقلْب لكل ذي ق ْرَب
ِن م ْقس ل
ط متصد لق موف لق ،ورج لل رح ل

ف ذو عي ٍ
ِل )) ،قِل (( :وأ ْهل النِر ُخْسةل :الضعيف الذي َل زبْ ر له الذين ه ْم فيك ْم
يف مت عف ل
وم ْسل ٍم ،وعف ل
ت ب ًعِ َل ي ْت ب عون أ ْهالً وَل مَِلً ،و ْ
صبح وَل ْيْسي
الِئن الذي َل َيْفى له طاَم لع وإ ْن دق إَل خِنه ،ورج لل َل ي ْ
إَل وهو َيِدعَ ع ْن أ ْهلَ ومِلَ )) .وذكر الْب ْخل أو الْكذب (( والش ْنظي الْفحِش )) .رواه م ْسل لم.

والثر ) ( :الش ْنظي الفحِش :وهو السَيء اللق ).
قِل ابْن الثي ِف ( النهِية ِف غريب اْلديث ْ
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ا ْْلديث الثالث ْون

ع ْن ع ْبد اَّلل بْن ع ْاَمرو رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،ع ْن النب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :إن أ ْهل النِر ك ُّل ج ْعظر ٍي،
جو ٍ
اظ ،م ْست ْك ٍْبَ ،ج ٍِع ،من ٍِع ،وأ ْهل ا ْْلنة الضُّعفِء الْاَمغْلوبون )) .رواه أ ْْحد.
ي  :الف ُّ
ظ الْغليظ املتكْب .وقيل هو الْذي
قِل ابْن الثي ِف ( النهِية ِف غريب اْلديث ْ
والثر ) ( :اْل ْعظر ُّ
ي ْن تفخ ِبِ ل ْي ٌس ع ْنده وفيه قص لر )  ( ،اْلواظ  :اْلاَموع املنوع .وقيل الكثي الل ْحم امل ْختِل ِف م ْشيته .وقيل
القصي البطني ).

ا ْْلديث ا ْْلِدي والثالث ْون

ع ْن ابْن عاَمر رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،أن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِلَّ (( :ي م ْعشر الْاَمهِجرين خص ل
ِل
ُخْ ٌس إن ابْ تليت ْم ِبن ون زلْن بك ْم أعوذ َبهلل أ ْن ت ْدركوهن :ملْ تظْهر الْفِحشة ِف ق ْوٍم ق ُّ
ط حَت ي ْعلنوا ِبِ إَل
ل

ت ِف أ ْ الفه ْم ،وملْ ي ْن قصوا الْاَم ْكيِل والْاَميزان إَل أخذوا
فشِ فيهم الطِعون و ْال ْوجِع الِت ملْ تك ْن مض ْ
السلْطِن عل ْيه ْم ،وملْ ْيْن عوا زكِة أ ْمواُل ْم إَل منعوا الْقطْر من الساَمِء ول ْوَل الْب هِئم
َبلسنني وشدة الْاَمئونة وج ْور ُّ
ملْ ْيْطروا ،وملْ ي ْن قضوا ع ْهد هللا وع ْهد ر وله إَل لط هللا عل ْيه ْم عد ًّوا م ْن غ ْيه ْم وَيْخذ ب ْعض مِ ِف أيْديه ْم،

ومِ ملْ َتْك ْم أئاَمت ه ْم ب ْي ن ه ْم بكتِب هللا إَل جعل ِب ه ْم ب ْي ن ه ْم )) رواه ابْن مِجه ،والطْبانُّ ِف الْاَم ْعجم
يث صحيح اإل ْ نِد وملْ َيْرجِه.
ال ْو ط ،الْب ْي هق ُّي ِف شعب اإلْيِن ،والل ْفظ له ،وا ْْلِكم ،وقِل :هذا حد ل
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ا ْْلديث الثِن والثالث ْون

 ٌس ِب ْاَم ٍ
ع ْن ع ْبد هللا بْن عب ٍ
 ٌس ))
ِس رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،قِل :قِل ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لمُ (( :خْ ل
 ٌس ِب ْاَم ٍ
 ٌس ِب ْاَم ٍ
 ٌس :مِ ن قض ق ْولم الع ْهد إَل لط عل ْيه ْم عد ُّوه ْم،
 ٌس؟ قِلُ (( :خْ ل
قِلواَّ :ير ول هللا ومِ ُخْ ل
ت فيهم الفِحشة إَل فشِ فيهم امل ْوت ،وَل طففوا
ومِ حكاَموا بغ ْي مِ أنْ زل هللا إَل فشِ فيهم الف ْقر ،وَل ظهر ْ
الْاَم ْكيِل إَل منعوا الن بِت وأخذوا َبلسنني ،وَل من عوا الزكِة إَل حب ٌس ع ْن ه ْم القطْر )) رواه الطْبانُّ ِف
الْاَم ْعجم الْكبي.

ا ْْلديث الثِلث والثالث ْون

ضر النْصِري خِدم ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه و لم رضي اَّلل ع ْنه،
ع ْن أب ْحْزة أن ٌس بْن مِلَ بْن الن ْ
سِ ف عل ْيهم الدمِر :إذا ظهر التالعن،
قِل :قِل ر ول هللا صلى اَّلل عل ْيه و لم (( :إذا ا ْ تحل ْ
ت أمِت ُخْ ً

وشربوا ْ
الاَمور ،ولبسوا ا ْْلرير ،واّتذوا الْقيِن  ،وا ْكت فى الرجِل َبلرجِل والنسِء َبلنسِء )) .رواه الطْبانُّ ِف
م ْسند الشِميني ،والْب ْي هق ُّي ِف شعب اإلْيِن ،والل ْفظ له.
ا ْْلديث الرابع والثالث ْون

ع ْن ع ْاَمرو بْن ت غْلب رضي اَّلل ع ْنه ،قِل :قِل ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم (( :إن م ْن أ ْشراط السِعة أ ْن

ي ْفشو الْاَمِل وي ْكث ر ،وت ْفشو التجِرة ،ويظْهر الْعلْم ،ويبيع الرجل الْب ْيع ف ي قول َل حَت أ ْ تأْمر َتجر بن
فال ٍن ،وي لْتاَم ٌس ِف ا ْْلي الْعظيم الْكِتب فال يوجد )) .رواه النسِئ ُّي.

ا ْْلديث ْ
الِم ٌس والثالث ْون

ٍ
ِء ،قِل (( :قل اللهم إن
ع ْن شكل بْن ْح ْيد الْع ْبسي رضي هللا ع ْنه ،قِل :ق لْتَّ :ي ر ول اَّلل عل ْاَمن دع ً
ي
أعوذ بَ م ْن شر َسْعي ،وم ْن شر بصري ،وم ْن شر لسِن ،وم ْن شر ق لْب ،وم ْن شر منيي )) .رواه الْبخِر ُّ
يث حس لن ) ،والنسِئ ُّي.
ي ،وقِل ( :هذا حد ل
الَّتمذ ُّ
ِف ْالدب الْاَم ْفرد ،وأبو داود ،و ْ
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ا ْْلديث السِدس والثالث ْون

ع ْن أب إ ْ حِق ْعد بْن أب وق ٍ
ِص رضي اَّلل ع ْنه ،كِن َيْمر ِبؤَلء ْ
ال ْاَم ٌس وَيدث هن ع ْن النب صلى اَّلل عل ْيه

و لم (( :اللهم إن أعوذ بَ م ْن الْب ْخل ،وأعوذ بَ م ْن ا ْْل ْب ،وأعوذ بَ أ ْن أرد إَل أ ْرذل الْعاَمر ،وأعوذ
بَ م ْن ف ْت نة ُّ
ي.
الدنْ يِ ،وأعوذ بَ م ْن عذاب الْق ْْب )) .رواه الْبخِر ُّ

ا ْْلديث السِبع والثالث ْون

ع ْن ع ْبد اَّلل بْن ْرج ٌس الْاَمزن رضي اَّلل ع ْنه ،قِل ( :كِن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،إذا ِف ر ي ت عوذ
م ْن و ْعثِء السفر ،وكآبة الْاَم ْن قلب ،وا ْْل ْور ب ْعد الك ْون ،ود ْعوة الْاَمظْلوم ،و وء الْاَم ْنظر ِف ْال ْهل والْاَمِل ).

ضِ،
ي ،وقِل ( :هذا حد ل
الَّتمذ ُّ
يح .وي ْروى ا ْْل ْور ب ْعد الْك ْور أيْ ً
رواه م ْسل لم ،والل ْفظ له ،و ْ
يث حس لن صح ل
الرجوع م ْن ْاإلْيِن إَل الْك ْفر أ ْو م ْن
وم ْعَن ق ْوله ا ْْل ْور ب ْعد الْك ْون أ ْو الْك ْور وكالَهِ له و ْجهل ،ي قِل إَِ هو ُّ
الرجوع م ْن ش ْي ٍء إَل ش ْي ٍء م ْن الشر ).
الطِعة إَل الْاَم ْعصية ،إَِ ي ْعن م ْن ُّ

ا ْْلديث الثِمن والثالث ْون

صب ْحنِ،
ع ْن أب هريْ رة رضي اَّلل ع ْنه ،قِل :كِن الن ُّ
صبح ،قِل (( :اللهم بَ أ ْ
ب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،إذا أ ْ

وبَ أ ْمس ْي نِ ،وبَ َْنيِ ،وبَ َوت ،وإل ْيَ النُّشور )) .وإذا أ ْمسى قِل  (( :اللهم بَ أ ْمس ْي نِ ،وبَ
ي ِف ْالدب الْاَم ْفرد.
صب ْحنِ ،وبَ َْنيِ ،وبَ َوت ،وإل ْيَ الْاَمصي )) .رواه الْبخِر ُّ
أْ

ا ْْلديث التِ ع والثالث ْون

ع ْن عِئشة ب ْنت أب ب ْك ٍر الصديق رضي اَّلل ع ْن هِ وع ْن أبيهِ ،أن النب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،كِن ي قول
للْاَمريض (( :ب ْسم هللا ،ت ْربة أ ْرضنِ ،بريقة ب ْعضنِ ،ي ْشفى قياَمنِ ،إب ْذن ربنِ )) مت ف لق عليه.
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ا ْْلديث ْال ْرب عون

ت :كِن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم
ع ْن عِئشة ب ْنت أب ب ْك ٍر الصديق رضي اَّلل ع ْن هِ وع ْن أبيهِ ،أَنِ قِل ْ
كلاَمِ كِن ل ْي لت هِ م ْن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم َيْرج م ْن آخر الل ْيل إَل الْبقيع ف ي قول (( :السالم
عل ْيك ْم دار ق ْوٍم م ْؤمنني ،وأَتك ْم مِ توعدون ،غ ًدا مؤجلون ،وإَن إ ْن شِء اَّلل بك ْم َلحقون ،اللهم ا ْغف ْر ل ْهل
بقيع الْغ ْرقد )) .رواه م ْسل لم.

ا ْْلديث ا ْْلِدي و ْال ْرب عون

ع ْن أب الٍم ع ْن م ْوًَل لر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،أن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،قِل (( :ب ٍخ
ب ٍخ ل ْاَم ٍ
 ٌس مِ أثْ قلهن ِف الْاَميزانَ :ل إله إَل اَّلل ،واَّلل أ ْكْب ،و ْبحِن اَّلل ،وا ْْل ْاَمد َّلل ،والْولد الصِلح ي ت وَف

ف ي ْحتسبه والده )) .وقِل (( :ب ٍخ ب ٍخ ل ْاَم ٍ
 ٌس م ْن لقي اَّلل عز وجل م ْست ْيقنًِ ِبن دخل ا ْْلنة :ي ْؤمن َبَّلل،
والْي ْوم ْاْلخر ،وَب ْْلنة والنِر ،وَبلْب ْعث ب ْعد الْاَم ْوت ،وا ْْلسِب )) .رواه أ ْْحد.

ا ْْلديث الثِن و ْال ْرب عون

عن أب هري رة وأَب ع ٍ
يد ْ
ال ْدري رضي اَّلل ع ْن هاَمِ ،أَناَمِ شهدا على ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم قِل(( :
ْ
ْ
إذا قِل الْع ْبدَ :ل إله إَل اَّلل واَّلل أ ْكْب ي قول اَّلل عز وجل :صدق ع ْبدي َل إله إَل أَن وأَن أ ْكْب ،وإذا قِل
الْع ْبدَ :ل إله إَل اَّلل و ْحده قِل :صدق ع ْبدي َل إله إَل أَن و ْحدي ،وإذا قِلَ :ل إله إَل اَّلل َل شريَ له

قِل :صدق ع ْبدي َل إله إَل أَن وَل شريَ َل ،وإذا قِلَ :ل إله إَل اَّلل له الْاَملَْ وله ا ْْل ْاَمد قِل :صدق
ع ْبدي َل إله إَل أَن َل الْاَملَْ وَل ا ْْل ْاَمد ،وإذا قِلَ :ل إله إَل اَّلل وَل ح ْول وَل ق وة إَل َبَّلل قِل :صدق
السنن الْك ْْبى ،وابْن مِجه ،وأبو ي ْعلى
ع ْبدي َل إله إَل أَن وَل ح ْول وَل ق وة إَل ب )) .رواه النسِئ ُّي ِف ُّ
الْاَم ْوصل ُّي ِف م ْسنده ،وابْن حبِن ِف صحيحه ،والْب ْي هق ُّي ِف شعب اإلْيِن ،وصححه ا ْْلِكم.
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ا ْْلديث الثِلث و ْال ْرب عون

ع ْن ْعد بْن أب وق ٍ
ِص رضي اَّلل ع ْنه ،أن أ ْعرابيًِّ أتى النب صلى اَّلل عل ْيه و لم ،ف قِل :عل ْاَمن كال ًمِ أقوله،
يا ،و ْبحِن اَّلل رب الْعِلاَمني،
يا ،وا ْْل ْاَمد َّلل كث ً
قِل (( :ق ْلَ :ل إله إَل اَّلل و ْحده َل شريَ له ،اَّلل أ ْكْب كب ً
سِ )) ،قِل :هؤَلء لرب فاَمِ َل؟ قِل (( :قل اللهم ا ْغف ْر َل،
وَل ح ْول وَل ق وة إَل َبَّلل الْعزيز ا ْْلكيمُ ،خْ ً

ي ِف
صر ُّ
و ْارْحْن ،و ْارزقْن ،و ْاهدن ،وعِفن )) .رواه أ ْْحد ،والل ْفظ له ،وأبو ي ْعلى الْاَم ْوصل ُّي والْب زار الْب ْ
م ْسنديْهاَمِ،وابْن حبِن ِف صحيحه.

ا ْْلديث الرابع و ْال ْرب عون

عن أب عبد هللا طِرق بن أ ْشيم بن مسع ٍ
ب
ود ال ْشجعي رضي اَّلل ع ْنه ،قِل :كِن الرجل إذا أ ْ لم علاَمه الن ُّ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ

صلى اَّلل عل ْيه و لم ،الصالة مث أمره أ ْن ي ْدعو ِبؤَلء الْكلاَمِت (( :اللهم ا ْغف ْر َل ،و ْارْحْن ،و ْاهدن،
وعِفن ،و ْارزقْن )) .رواه م ْسل لم.

اْلديث ْ
الِم ٌس و ْال ْرب عون

صل ْح َل دين
ع ْن أب هريْ رة رضي اَّلل ع ْنه ،قِل :كِن ر ول اَّلل صلى اَّلل عل ْيه و لم ،ي قول (( :اللهم أ ْ
اجعل
صل ْح َل دنْ يِي الِت فيهِ معِشي ،وأ ْ
صاَمة أ ْمري ،وأ ْ
الذي هو ع ْ
صل ْح َل آخرِت الِت فيهِ معِدي ،و ْ
اجعل الْاَم ْوت راحةً َل م ْن كل ش ٍر )) .رواه م ْسل لم.
ا ْْليِة زَّيد ًة َل ِف كل خ ٍْي ،و ْ

ت بعون هللا ت عَِل
َت ْ
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َّانُ َوالْعِ ْشُرْو َُنُُ11ُ..................................................................................
يثُالث ِ ُ
اْلَ ِد ُُ
ْ
ِ
ِْ
ثُ َوالْعِ ْشُرْو َُنُُ11ُ.................................................................................
يثُالثَّال ُ
اْلَد ُ
ِْ
الراِب ُعُُ َوالْعِ ْشُرْو َُنُُ12ُ..................................................................................
يثُ َّ
اْلَد ُ
سُ َوالْعِ ْشُرْو َُنُُ12ُ................................................................................
اْلَ ِام ُُ
يثُ ُْ
اْلَ ِد ُُ
ْ
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يثُالسَّ ِادسُُ َوالْعِ ْشُرْو َُنُُ12ُ...............................................................................
اْلَ ِد ُُ
ْ
ِْ
ُالسابِ ُُعُ َوالْعِ ْشُرْو َُنُُ12ُ................................................................................
يث َّ
اْلَد ُ
ِْ
يثُالُثَّ ِام ُنُ َوالْعِ ْشُرْو َُنُُ13ُ.................................................................................
اْلَد ُ
ِْ
يثُالت ِ
َّاس ُعُ َوالْعِ ْشُرْو َُنُُ13ُ.................................................................................
اْلَد ُ
يثُالث َََّلثُ ْو َُنُُ14ُ........................................................................................
اْلَ ِد ُُ
ْ
يثُا ْْلَِاديُ َوالث َََّلثُ ْو َُنُُ14ُ................................................................................
اْلَ ِد ُُ
ْ
َّانُ َوالث َََّلثُ ْو َُنُُ15ُ..................................................................................
يثُالث ِ ُ
اْلَ ِد ُُ
ْ
ثُ َوالث َََّلثُ ْو َُنُُ15ُ.................................................................................
يثُالث َِّال ُُ
اْلَ ِد ُُ
ْ
ِْ
ُالرابِ ُع َُوالُثَََّلثُ ْو َُنُُ15ُ..................................................................................
يث َّ
اْلَد ُ
سُُ َوالث َََّلثُ ْو َُنُُ15ُ................................................................................
يثُا ْْلَِام ُ
اْلَ ِد ُُ
ْ
اْل ِديث َّ ِ
سُ َوالث َََّلثُ ْو َُنُُ16ُ...............................................................................
َْ ُ
ُالساد ُ
ِْ
ُالسابِ ُُعُ َوالث َََّلثُ ْو َُنُُ16ُ.................................................................................
يث َُّ
اْلَد ُ
ِْ
يثُالث ِ
َّام ُنُ َوالث َََّلثُ ْو َُنُُ16ُ.................................................................................
اْلَد ُ
ِْ
يثُالت ِ
َّاس ُعُ َوالث َََّلثُ ْو َُنُُ16ُ.................................................................................
اْلَد ُ
ِْ
يثُ ْاأل ْربَعُو َُنُُ17ُ........................................................................................
اْلَد ُ
اْل ِديث ْ ِ
يُو ْاألُْربَ ُعو َُنُُ17ُ................................................................................
َْ ُ
ُاْلَاد َ
ِْ
َّانُ َو ْاأل ْربَ ُعو َُنُُ17ُ..................................................................................
يثُالث ِ ُ
اْلَد ُ
ِْ
ثُ َو ْاأل ْربَعُو َُنُُ18ُ.................................................................................
يثُالث َِّال ُُ
اْلَد ُ
ِْ
ُالرابِ ُع َُو ْاأل ْربَ ُعو َُنُُ18ُ..................................................................................
يث َّ
اْلَد ُ
سُُ َو ْاأل ْربَعُو َُنُُ18ُ................................................................................
يثُا ُْْلَِام ُ
اْلَ ِد ُُ
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