
 



  



 من درر احلديث النبوي  األربعون
 

 . بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وآهل

رسول   حديث  من  انتخبتها  أربعون حديثًا  فهذه  بعد،  أما 
أبرز ما حيتاجه لك مسلم يف حياته،   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   قواعد اعمة من  يف 

يف   لوجوده  مجعه  قصدت  ما  من جنس  أراه  ما  بعض  تركت  وقد 
 . فيه ذائعة منترشة، ال حاجة تلكرار ما فيهااألربعني انلووية 

 . وقد حتريت فيما مجعت الصحة

لوجهه  خالًصا  عماًل  جيعله  أن  تعاىل  اهلل  وأسأل  هذا 
لاكت نافًعا  وقارئهالكريم،  واهلل    به  نلقاه،  يوم  واألجر  العمل  يف 

 .موالنا

  



 بسم اهلل

 

قَاَل:   قال -1 احْلََكِم،  بِْن  برِْشِ  ْبُن  الرَّْْحَِن  َثنَا  َعبُْد  ُسْفيَاُن    َحدَّ
ُعيَيْنَةَ  ِمنْهُ   ،ْبُن  ُسِمْعتُُه  َحِديٍث  ُل  وَّ

َ
أ ِدينَاٍر،    َعنْ ،  َوُهَو  بِْن  َعْمِرو 

الَْعاِص،    َعنْ  بِْن  َعْمِرو  بِْن   ِ اَّللَّ ِلَعبِْد  َمْوََل  قَابُوٍس  ِِب 
َ
َعبِْد    َعنْ أ

الَْعاِص  بِْن  َعْمِرو  بِْن   ِ نَّ ،  اَّللَّ
َ
ِ    أ اَّللَّ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل  ُوَن  »،  الرَّاِحم

ْرضم يَرَِْحْ 
َ
ْهَل اْْل

َ
َماءم ُكْم َمْن ِفم يَرَِْحُُهُم الرَِّْحَُن، ارَِْحُوا أ    [1] «السَّ

 

ِ   رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   َجابِرٍ   َعنْ  -2 َ   َسلُوا »:  ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ لًْما  اّللَّ  نَافمًعا،  عم
م  َوَتَعوَُّذوا  ماّللَّ م   ممنْ  ب

لْ    [2]  «َيْنَفعُ  َل   عم

 

 

)ه  رجأخ[  1] داود  )4941أبو  والرتمذي   )1924« وقال:  هو  «  َصِحيح    َحَسن    َحِديث    َهَذا(  وهذا 
 .املسلسل بالرِحة وعلو الرِحناحلديث املسلسل باألويلة، أو  

 ( 83( وابن حبان )3843ابن ماجه )ه جأخر[ 2]



الُْمَجاِشِعي  -3 ِْحَاٍر  بِْن  ِعيَاِض  اهلِل  َعْن  رَُسوَل  نَّ 
َ
أ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلص،   ،

يَْوٍم يِف ُخْطبَِتِه:   َما َجهملُْتْم،  »َذاَت  َعليَمُكْم 
ُ
أ ْن 

َ
أ َمَرِنم 

َ
أ إمنَّ َرِّبي  َل 

َ
أ
َهَذا يَْوِمم  َعلََّمِنم  ا  َحََلل  }  مممَّ َعْبًدا  ََنَلُْتُه  َمال   َخلَْقُت   .ُُكُّ  مِّني  َوإ

َبادمي   َعْن  عم َفاْجَتاََلُْهْم  نُي  َياطم الشَّ َتْتُهُم 
َ
أ منَُّهْم  َوإ ُُكَُّهْم،  ُحَنَفاَء 

ْن يُْْشمُكوا ِبم َما  
َ
َمَرْتُهْم أ

َ
ْحلَلُْت لَُهْم، وَأ

َ
ْم َما أ َمْت َعلَْيهم ْم، وََحرَّ دمينمهم

ُسلَْطانًا مهم  ب نْزمْل 
ُ
أ َنَظرَ   .لَْم  اهلَل  منَّ  َفَمَقَتُهْم  َوإ  ، ْرضم

َ
اْْل ْهلم 

َ
أ إمََل   
ْهلم الْكمَتابم 

َ
 {َعَرَبُهْم َوَعَجَمُهْم، إملَّ َبَقايَا ممْن أ

َعلَْيَك }َوَقاَل:    نَْزلُْت 
َ
وَأ مَك،  ب  َ ْبَتِلم

َ
وَأ ْبَتلمَيَك 

َ
ْلم َبَعْثُتَك  منََّما  إ

مًما َويَْقَظانَ  لُُه الَْماُء، َتْقَرُؤهُ نَائ  {كمَتابًا َل َيْغسم

ُقَريًْشا َق  َحري
ُ
أ ْن 

َ
أ َمَرِنم 

َ
أ اهلَل  منَّ  َيْثلَُغوا  »َفُقلُْت:  ،  َوإ مًذا  إ َربي 

ةً  ِسم َفَيَدُعوهُ ُخْْبَ
ْ
 {َرأ

نْفمْق  }َقاَل:  
َ
وَأ ُنْغزمَك،  َواْغُزُهْم  اْسَتْخرَُجوَك،  َكَما  اْسَتْخرمْجُهْم 

مم  ََخَْسًة  َنْبَعْث  َجيًْشا  َواْبَعْث  َعلَْيَك،  مَمْن َفَسنُْنفمَق  ب مْل  َوَقات ْثلَُه، 
َطاَعَك َمْن َعَصاكَ 

َ
 {أ



َنَّةم ثَََلثَة  }َقاَل:  
ْ
ْهُل اْل

َ
،    ؛وَأ ق  ُمَوفَّق  ط  ُمَتَصدي ُذو ُسلَْطان  ُمْقسم

َوَعفميف    ، َوُمْسلمم  ُقْرََب  ذمي  لمُُكي  الَْقلْبم  َرقميُق  يم   رَحم َورَُجل  
ف  ُذو عمَيال      «ُمَتَعفي

ْهُل الَّ }  َقاَل:
َ
مي َل َزْبَر َلُ وَأ عميُف اَّلَّ : الضَّ ميَن ُهْم ؛  ارم ََخَْسة  اَّلَّ

َلُ   ََيََْف  َل  مي  اَّلَّ مُن  َائ
ْ
َواْل َماًل،  َوَل  ْهًَل 

َ
أ يَبَْتُغوَن  َل  َتَبًعا  فميُكْم 

َوُهَو   إملَّ  ُيْمِسم  َوَل  يُْصبمُح  َل  َورَُجل   َخانَُه،  إملَّ  َدقَّ  مْن  َوإ َطَمع  
مَك َُيَادمُعَك  ْهلمَك َوَمال

َ
َب   { َعْن أ وم الَْكذم

َ
رُي  }  َوَذَكَر اْْلُْخَل أ ْنظم َوالشي

اُش    [3] {الَْفحَّ

 

َخطَّ نَلَا :  قَااَل   بيد اهللجابر بن عُ و  ،َعْن َعبِْد اهلِل بِْن َمْسُعودٍ  -4
ُثمَّ قَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص رَُسوُل اهلِل   ا  ُثمَّ َخطَّ    «ُمْسَتقميًما  َهَذا َسبميُل اهللم »َخًطًّ

قَاَل:   ُثمَّ   ، ِشَماهِلِ َوَعْن  يَِميِنِه  َعْن  لََعَ  »ُخُطوًطا  قَة   ُمَتَفري ُسُبل   هم  َهذم

 

 ( 654وابن حبان ) ( 2865-63مسلم ) أخرجه[ 3]



مََلْهم  إ يَْدُعو  َشْيَطان   ممْنَها  َسبميل   :    «ُُكي 
َ
قََرأ نَّ  ﴿ُثمَّ 

َ
َ َذا  ـ  هَ وَأ ِطم    صم

ُبَل ٱَوَل تَتَّبمُعواْ   ۖ بمُعوُه تَّ اَف  اَتقميمً ُمْس  مُكمْ فَ  لسُّ َق ب     [4]﴾َسبميلمهم  َعن َتَفرَّ

 

 :  قَالَْت   اَعئَِشةَ   َعنْ  -5
َ
مي  ٱُهَو  ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   قََرأ نَزَل    َّلَّ

َ
أ

ْ   ت  ـ  َءايَ ُه  ممنْ   َب ـ  كمتَ لْ ٱَك  َعلَيْ  مُّ  ت   ـ  َكمَ ّمُّ
ُ
أ َخُر    بم ـ  كمتَ لْ ٱُهنَّ 

ُ
وَأ

ا    ۖت  ـ  بمهَ ـ  ُمتََش  مَّ
َ
مينَ ٱ  فَأ مهممْ   َّلَّ ُقلُوب تََش   غ  َزيْ   ِفم  َما  ممنْ ـ  َفَيتَّبمُعوَن  ُه  َبَه 

   تمَغا ءَ بْ ٱوَ   َنةم فمتْ لْ ٱ  تمَغا ءَ بْ ٱ
ْ
 َيعْ   اَومَ     ۖۦوميلمهم تَأ

ْ
تَأ ُ ٱإملَّ    ۥوميلَهُ لَُم     ّۗللَّ

ُخونَ   لرَّ ٱوَ  مهم   مم عملْ لْ ٱِفم    سم ب َءاَمنَّا  نْ   ُُكل   ۦَيُقولُوَن  َربيَنا  مي ندم   َوَما     ۗعم
رُ  كَّ ْولُواْ   إملَّ    يَذَّ

ُ
 ٱ  أ

َ
ِ   رَُسوُل   قَاَل :  قَالَْت   ﴾بم ـ  ْْلَ ْْل مَذا » :  ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ يْتم   فَإ

َ
  َرأ

مينَ  وََلمكم   ممْنهُ   تََشابَهَ   َما  يَتَّبمُعونَ   اَّلَّ
ُ
مينَ   فَأ ُ   َسّمَّ   اَّلَّ   اّللَّ

  [5]«َفاْحَذُروُهمْ 

 

(  2938( واحلاكم )6( وابن حبان )208( وادلاريم )4142أْحد )  أخرجهحديث ابن مسعود  [  4]
 وعلق عليه اذلهيب »صحيح«  ُُيَريَجاُه«»َهَذا َحِديث  َصِحيُح اْْلِْسنَاِد، َولَْم وقال: 

 (  11( وابن ماجه )15277أْحد ) أخرجهوحديث جابر  

)  أخرجه[  5] )26197أْحد  وادلاريم   )147( وابلخاري   )4547( ومسلم  داود    (1-2665(  وأبو 
 ( 73( وابن حبان )2994( والرتمذي ) 4598)



مَذا»يف رواية:  و ْيُتمُ   فَإ
َ
مينَ   َرأ ،  ُُيَادملُونَ   اَّلَّ مينَ   َفُهمُ   فميهم  اهلل  َعَن   اَّلَّ

، َعزَّ    [6] «َفاْحَذُروُهمْ  وََجلَّ

 

ِِب   َعنْ  -6
َ
نَّ   ،ُهَريَْرةَ   أ

َ
  ؛ُهًدى  إمََل   َدَع   َمنْ »  :قَاَل   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوَل   أ

ْجرم   ممنَ   َلُ   ََكنَ 
َ
ُجورم   ممْثُل   اْْل

ُ
مَك   َيْنُقُص   َل   تَبمَعُه،  َمنْ   أ  ممنْ   َذل

ُجورمهممْ 
ُ
ثْمم   ممنَ   َعلَْيهم   ََكنَ   ؛َضََللَة    إمََل   َدَع   َوَمنْ   َشيًْئا،  أ   ممْثُل   اْْلم

مَك  َيْنُقُص  َل  تَبمَعُه، َمنْ  آثَامم     [7]«َشيًْئا آثَاممهممْ  ممنْ  َذل
 

إَِذا َخَطَب   ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: ََكَن رَُسوُل اهلِل  َعْن َجابِِر بِْن َعبِْد اهللِ  -7
ُمنِْذُر   نَُّه 

َ
َكأ َحَّتَّ  َغَضبُُه،  َواْشتَدَّ  َصْوتُُه،  وََعاَل  َعيْنَاُه،  اْْحَرَّْت 

اُكمْ »َجيٍْش َيُقوُل:   اَعةُ »َوَيُقوُل:    « َصبََّحُكْم َوَمسَّ نَا َوالسَّ
َ
  بُعمْثُت أ

إِْصبََعيْ «َكَهاتنَْيم  بنَْيَ  َوَيْقُرُن  َوَيُقوُل:  ،  َوالْوُْسَطى،  بَّابَِة،  السَّ ا »ِه  مَّ
َ
أ

 

 (  77( وابن حبان )47( وابن ماجه )24210أْحد ) أخرجه[ 6]

(  4609( وأبو داود )206وابن ماجه )  ( 2674-16( ومسلم )530( وادلاريم ) 9160أْحد )   أخرجه[  7]
 ( 112( وابن حبان )2674والرتمذي ) 



اهللم،   كمَتاُب  يثم  َدم اْلْ َخرْيَ  فَإمنَّ  ،  وََخرْيَ  َبْعُد،  د  ُّمَمَّ َهْدُي  الَْهْديم 
ُّمَْدثَاُتَها، ُمورم 

ُ
اْْل ،  ُّمَْدثَة    ُُكَّ   فَإمنَّ   َوََشُّ  مْدَعة  مْدَعة  َضََللَة  َوُُكُّ    ب ،  ب

َيُقوُل:    «الَّارم   ِفم   َضََللَة    َوُُكُّ  َوَمْن »َوََكَن   ، ْهلمهم
َ
فَِلم َماًل  تََرَك  َمْن 

مَلَّ  ْو َضَياًع، َفَعَِلَّ َوإ
َ
  [8]  «تََرَك َدْيًنا أ

 

 

ُهَريَْرةَ  -8 ِِب 
َ
أ مالكو  ،َعْن  بن  وأنس  عُ ،  بن  َعن    ،بيدفََضالة 
 ِ اَّللَّ َسلمَم  الُْمْسلمُم  »قَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص   رَُسوِل  هم،  َمْن  َويَدم مهم  مَسان ل ممْن  الَّاُس 
مْ َوالُْمْؤممُن  مهم ْمَوال

َ
ْم وَأ مهم   [9]«َمْن أممَنُه الَّاُس لََعَ دمَمائ

 

 

)  أخرجه[  8] )14984أْحد  ومسلم   )43-867)  ( ماجه  )45وابن  والنسايئ  حبان1578(  وابن   )  ،
« لفظة  )«  بِْدَعة    ُُمَْدثَةٍ   لُكَّ   فَإِنَّ فأما  أْحد  )14984فعند  ماجه  وابن   )46( والنسايئ   )1578  )

 . فعند النسايئ وابن خزيمة «انلَّارِ  يِف  َضاَللَةٍ  َوُكل ( وأما لفظة »1785وابن خزيمة )

)  أخرجه[  9] و)8931أْحد  و) 12561(   )23958( والرتمذي  وقال:  2627(  َحَسن   (  َحِديث   »َهَذا 
»  وصححه االبلاين واألرنؤوط  َصِحيح 



ْرَبع  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   ،َعْمٍرو   بِْن   اهللِ   َعبْدِ   َعنْ  -9
َ
 َمنْ   أ

مًصا،  ُمَنافمًقا  ََكنَ   فميهم   ُكنَّ  منْ   َخال  ََكنَْت   ممْنُهنَّ   َخْصلَة    فميهم   ََكنَْت   َوإ
مَذا:  يََدَعَها  اليَفاقم َحّتَّ   ممنَ   َخْصلَة    فميهم  َث   إ مَذا  َكَذَب،  َحدَّ   َعَهدَ   َوإ

مَذا  َغَدَر، ْخلََف، َوَعدَ  َوإ
َ
مَذا  أ   [10]  «َفَجرَ  َخاَصمَ  َوإ

هريرة  و أِب  عن  رواية  مَذا »يف    آيَةُ »ولفظها    «َخانَ   اْؤتُممنَ   َوإ
مَذا:  ثَََلث    الُمَنافمقم  َث   إ مَذا  َكَذَب،  َحدَّ ْخلََف،  َوَعدَ   َوإ

َ
مَذا  أ  اْؤتُممنَ   َوإ

  (12)  [11] «َخانَ 

 

 

)  أخرجه   [10] )6768أْحد  وابلخاري   )2459( ومسلم   )106-58 )  ( داود  والرتمذي  4688وأبو   )
 ( 254( وابن حبان )2632)

(  5021( والنسايئ )2631والرتمذي )  (59-107( ومسلم )33( وابلخاري )8685أْحد ) أخرجه[ 11]
 ( 257وابن حبان ) 

ْربَع  فائدة: جاء يف رواية »  (  12)
َ
َث   َوإَِذا  ،َخانَ   اْؤتُممنَ   إمَذا...  ِفيِه    ُكنَّ   َمنْ   أ   اَعَهدَ   َوإَِذا   َكَذَب،  َحدَّ

، وروايته عن سفيان ُعْقبَةَ   ْبنُ   قَِبيَصةُ   أخرجه«  َخانَ   اْؤتُِمنَ   إَِذا « لفظ »فََجرَ   َخاَصمَ   َوإَِذا   َغَدَر، 
 «.ثاََلث   الُْمنَافِِق  آيَةُ »واهية ويه من حديث أِب هريرة 



10-   ِ اَّللَّ َعبِْد  مسعودَعْن  ِ ،  بن  اَّللَّ رَُسوِل  إِنَّ  »قَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص  َعن 
ْدَق   ي  الصي إمََل  إمََل  َيْهدم ي  َيْهدم  َّ الِبم منَّ  َوإ  ، ي الرَُّجَل  الِبم منَّ  َوإ  ، اَْلنَّةم

يًقا دي صم يَُكوَن  َحّتَّ  الُفُجورم،    .ََلَْصُدُق  إمََل  ي  َيْهدم َب  الَكذم منَّ  َوإ
يُْكَتَب   َحّتَّ  ُب  ََلَْكذم الرَُّجَل  منَّ  َوإ الَّارم،  إمََل  ي  َيْهدم الُفُجوَر  منَّ  َوإ

ابًا م َكذَّ ْنَد اّللَّ [13]  «عم
  

 

ِِب   َعنْ  -11
َ
  َنَقَصْت   َما»:  قَاَل   ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسولِ   َعنْ   ،ُهَريَْرةَ   أ

، ممنْ  َصَدَقة   ، َعْبًدا اهللُ  َزادَ  َوَما َمال  مَعْفو  ًزًّا، إملَّ  ب َحد    تََواَضعَ  َوَما عم
َ
  أ

م  َّ  [14] «اهللُ  َرَفَعهُ  إملَّ  ّللم

 

 

»وما يزال...« وأْحد )3627)مالك  أخرجه:  [  13] (  6094( وابلخاري )2757( وادلاريم )3638( دون 
 ( 273( وابن حبان )1971( والرتمذي )4989( وأبو داود )46( وابن ماجه )2607ومسلم )

( وابن خزيمة  2029( والرتمذي )2588-69)ومسلم  (  1718( وادلاريم )9008)أخرجه أْحد  [  14]
 ( 3248( وابن حبان )2438)



12-  ِ   ، ابن عباسو  ،امالزبري بن العوَّ و  ، ابن أِب طالب َعْن ََعِ
عُ و  ،مسعودابن  و عَ و،  مرابن  هريرةو  ،مرو ابن  سعيد  و  ،أِب  أِب 

قيس بن سعد بن  و ، جابر بن عبد اهللو ،أنس بن مالكو ،اخلدري
األكوع   سلمةو  ،بادةعُ  سفيان  معاويةو  ،بن  أِب  بن  و  ،بن  عقبة 

ُعْرُفَطةَ   خادلو  ،زيد بن أرقمو  ،بن شعبة  املغرية و  ،اعمر  أِبو  ،بن 
ًدا َكَذَب  َمْن  »:  ملسو هيلع هللا ىلص: قَاَل رَُسوُل اهلِل  وا قَال  قتادة األنصاري َّ ُمَتَعمي لََعَ

 َمْقَعَدهُ ممَن الَّارم 
ْ
   [15]«َفلَْيتََبوَّأ

 

اخلُْدِريًّ  -13 َسِعيٍد  ِِب 
َ
أ انلَّيِبَّ  َعْن  نَّ 

َ
أ ميَّاُكْم »قَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص :  إ

ُرَقاتم  مالطُّ ، َما نَلَا ِمْن ََمَالِِسنَا بُد    «َواُْللُوَس ب ِ   ،َفَقالُوا: يَا رَُسوَل اَّللَّ
َفَقاَل:   ِفيَها،  ُث  ْعُطوا  »َنتََحدَّ

َ
فَأ الَمْجلمَس،  إملَّ  بَيُْتْم 

َ
أ مْذ  رميَق  إ الطَّ

 

(  14255( )21194( )11404( ) 9350( ) 6592( )4742( )3814( ) 1413( و)584أْحد )  أخرجه[  15]
(  237( وادلاريم )22538( ) 22501( )19266( )18140( )17431( )16916( )16506( )15482)

( وأبو  37( إىل )30( وابن ماجه )3( ومسلم )1291( )107( )106( وابلخاري )613( و)244إىل )
( وا 3651داود   ) ( )2659لرتمذي   )2660(  )2661(  )3715( حبان  وابن   )31(  )1052(  )1053  )

(2555( )5436  ) 



هُ  قَاَل:    «َحقَّ ؟  ِ اَّللَّ رَُسوَل  يَا  ِريِق  الطَّ َحقل  َوَما  ،  »قَالُوا:  اْلَََصم َغضُّ 
ذَ 
َ
اْل َعنم َوَكفُّ  َوالَّْْهُ   ، مالَْمْعُروفم ب ْمُر 

َ
َواْل  ، ََلمم السَّ َوَردُّ  ى، 

   [16] «الُمْنَكرم 

 

ِ   ،َعبَّاٍس   ابِْن   َعِن  -14 عَ   َمنْ »  :قَاَل   ،ملسو هيلع هللا ىلص  َعن رَُسوِل اَّللَّ   إمََل   تََسمَّ
يثم  ،  َحدم مهم   ِفم   ُصبَّ   ََكرمُهوَن،  َلُ   َوُهمْ   َقْوم  ُذن

ُ
 ََتَلَّمَ   َوَمنْ   اْْلنُُك،  أ

َب  ، َولَيَْس  َشعمرَيةً   َيْعقمدَ   َحّتَّ  ُعذي مَعاقمد  رَ   َوَمنْ  ب نْ   ُُكيَف  ُصوَرةً  َصوَّ
َ
  أ

مَنافمخ   َولَيَْس  َيْنُفخَ   [17] «ب

 

ُهَريَْرةَ  -15 ِِب 
َ
أ ِ  َعْن  اَّللَّ رَُسوُل  قَاَل  قَاَل:  قَاَل: :  ملسو هيلع هللا ىلص،   َ اَّللَّ   إِنَّ 

آَذْنُتُه  } َفَقْد  ًًّا  َوَلم لم  َعَدى  ي  َمْن  َعْبدم إمَلَّ  َتَقرََّب  َوَما   ، ماَْلْربم ب
 

[16  ]( أْحد  )11309أخرجه:  وابلخاري   )6229( ومسلم   ،)2121( داود  وأبو  حبان 4815(  وابن   )
(595 ) 

)   أخرجه [  17] )2213أْحد  وابلخاري  وأبو  2750)وادلاريم    ( 7042(  فقط،  االستماع  أمر  وروى   )
 (   5685( بدون اتلحللم، وابن حبان )1751( والرتمذي )5024داود )



ي   ، َوَما يََزاُل َعْبدم ا اْفََتَْضُت َعلَْيهم َحبَّ إمَلَّ مممَّ
َ
ء  أ مََشْ مَلَّ َيَتَقرَُّب  ب إ

 ، مهم ب يَْسَمُع  مي  اَّلَّ َسْمَعُه  ُكْنُت  ْحَببُْتُه: 
َ
أ َفإمَذا  بَُّه،  حم

ُ
أ َحّتَّ  مالََّوافملم  ب

مي   مَها، َورمْجلَُه الَِّتم َيْمَشم  َوَبََصَهُ اَّلَّ ُش ب ، َويََدهُ الَِّتم َيْبطم مهم ُ ب ُيْبَصم
ْدُت   تََردَّ َوَما  عميَذنَُّه، 

ُ
َْل اْسَتَعاَذِّنم  م  َولَِئم َينَُّه،  ْعطم

ُ
َْل لَِنم 

َ
َسأ مْن  َوإ مَها،  ب

، يَْكرَُه الَمْوَت وَ  دمي َعْن َنْفسم الُمْؤممنم لُُه تََردُّ نَا َفاعم
َ
ء  أ نَا َعْن ََشْ

َ
أ

ْكرَهُ َمَساَءتَهُ 
َ
  [18]  {أ

 

لُوَن رَُسوَل  ُحَذْيَفَة ْبَن ايلََمانِ عن   -16
َ
، َيُقوُل: ََكَن انلَّاُس يَْسأ

  ِ يُْدِرَكِِن،    ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَّ ْن 
َ
أ ََمَافََة   ، ي الرشَّ َعِن  هُلُ 

َ
ْسأ

َ
أ َوُكنُْت   ، اخلرَْيِ َعِن 

بَِهَذا    ُ اَّللَّ فََجاَءنَا   ، َوََشٍّ َجاِهِليٍَّة  يِف  ُكنَّا  إِنَّا   ، ِ اَّللَّ رَُسوَل  يَا  َفُقلُْت: 
قَاَل:   ؟  ََشٍّ ِمْن  اخلرَْيِ  َهَذا  َبْعَد  َفَهْل   ، َوهَ   «َنَعمْ » اخلرَْيِ َبْعَد  قُلُْت:  ْل 

قَاَل:   ؟  َخرْيٍ ِمْن  ي  الرشَّ َدَخن  »َذلَِك  َوفميهم  َدَخنُُه؟    « َنَعْم،  َوَما  قُلُْت: 
َوُتْنكمرُ »قَاَل:   ممْنُهْم  َتْعرمُف   ، َهْدِيم مَغرْيم  ب َيْهُدوَن  َفَهْل    «َقْوم   قُلُْت: 

 

 ( 347( وابن حبان )6502( وابلخاري )26193أْحد ) أخرجه[ 18]



قَاَل:   ؟  ََشٍّ ِمْن  اخلرَْيِ  َذلَِك  بَْوابم »َبْعَد 
َ
أ لََعَ  ُدَعة   َمْن  َنَعْم،  َجَهنََّم،   

مََلَْها قََذُفوُه فميَها َجاَبُهْم إ
َ
ِ ِصْفُهْم نَلَا، قَاَل:    «أ ُهْم  »قُلُْت: يَا رَُسوَل اَّللَّ

نَتمَنا لْسم
َ
مأ ب َويََتََكَُّموَن  مَنا،  ت ْْلَ جم ْدَرَكِِن   «ممْن 

َ
أ إِْن  ُمُرِِن 

ْ
تَأ َفَما  قُلُْت: 

مَماَمُهمْ تَلَْزُم ََجَاَعَة الُمْسلمممنيَ »َذلَِك؟ قَاَل:   قُلُْت: فَإِْن لَْم يَُكْن    « َوإ
قَاَل:   إَِمام ؟  َواَل  مَجَاَعة   ْن  »لَُهْم 

َ
أ َولَْو  ُُكََّها،  َرَق  الفم ملَْك  ت َفاْعََتمْل 

مَك  نَْت لََعَ َذل
َ
ْصلم َشَجَرة ، َحّتَّ يُْدرمَكَك الَمْوُت وَأ

َ
مأ    [19] «َتَعضَّ ب

 

ُهَريَْرةَ  -17 ِِب 
َ
أ ِ  َعْن  قَاَل رَُسوُل اَّللَّ قَاَل:  ،  »:  ملسو هيلع هللا ىلص،  فمََت  َسَتُكوُن 

 ، الَماَشم ممَن  َخرْي   فميَها  مُم  َوالَقائ  ، ممم الَقائ ممَن  َخرْي   فميَها  ُد  الَقاعم
َفَمْن   تَْستَْْشمْفُه،  لََها  َف  تََْشَّ َمْن   ، اِعم السَّ ممَن  َخرْي   فميَها  َوالَماَشم 

ْو َمَعاذً 
َ
، أ

ً
مهم وََجَد ممْنَها َملَْجأ   [20] «ا، َفلَْيُعْذ ب

 

 

( وأبو داود  3979وابن ماجه )  (1847-51( ومسلم )7084ابلخاري )( و23425أْحد )  أخرجه[  19]
 ( 386( واْلاكم )5963( وابن حبان )4244)

 ( 2886-10( ومسلم )3601[ أخرجه ابلخاري )20]



ُهَريَْرةَ  -18 ِِب 
َ
أ اهلِل  َعْن  رَُسوِل  َعْن  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  نَُّه 

َ
أ َخرْيم  »،  ممْن 

رُي   هم ِفم َسبميلم اهللم، يَطم َناَن َفرَسم ك  عم َمَعاشم الَّاسم لَُهْم، رَُجل  ُمْمسم
َطاَر   َفْزَعًة  ْو 

َ
أ َهْيَعًة،  َع  َسمم ُُكََّما   ، َمْتنمهم الَْقْتَل  لََعَ  يَبَْتِغم   ، َعلَْيهم

هم   َهذم ممْن  َشَعَفة   سم 
ْ
َرأ ِفم  ُغَنْيَمة   ِفم  رَُجل   ْو 

َ
أ َمَظانَُّه،  َوالَْمْوَت 

َويُْؤِتم   ََلةَ،  الصَّ يُقميُم   ، ْودميَةم
َ
اْْل هم  َهذم ممْن  َواد   َبْطنم  ْو 

َ
أ  ، َعفم الشَّ

اَْلَقمنيُ  تمَيُه 
ْ
يَأ َحّتَّ  َربَُّه  َويَْعُبُد  ََكةَ،  ِفم الزَّ إملَّ  الَّاسم  ممَن  لَيَْس   ،

  [21]«َخرْي  

 

ِ   َعبْدِ   بِْن   َجابِرِ   َعنْ  -19 ِ   رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   ،اَّللَّ   بنَْيَ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ
وم - الُْكْفرم  َوَبنْيَ  الَْعْبدم 

َ
كم  أ ْ ََلةم  تَْركُ - الْشي    [22]« الصَّ

 

 

(  3977( واللفظ هل وابن ماجه )1889-125( ومسلم )9723( وأْحد ) 3558مالك )  أخرجه[  21]
 (2379( واحلاكم )4600وابن حبان )

)  أخرجه[  22] )14979أْحد  وادلاريم   )1269( ومسلم   )134-82 )  ( ماجه  داود  1078وابن  وأبو   )
 (  2618( والرتمذي )4678)



مي   َعنْ  -20
ُ
ِ َعن    ، ملسو هيلع هللا ىلص  انلَّيِبي   َزْوِج   ،َسلََمةَ   أ اَّللَّ نَّهُ   ملسو هيلع هللا ىلص   رَُسوِل 

َ
 أ

منَّهُ »:  قَاَل  َمَراُء،  َعلَْيُكمْ   يُْسَتْعَمُل   إ
ُ
  َكرمَه   َفَمنْ   َوُتْنكمُروَن،  َفَتْعرمُفونَ   أ

نَْكرَ   َوَمنْ   بَرمَئ،  َفَقدْ 
َ
نْ   َسلمَم،  َفَقدْ   أ َ   َمنْ   َولَكم :  قَالُوا   ،«َوتَاَبعَ   َرضم

اَل  اهلِل، رَُسوَل  يَا
َ
  [23] «َصلَّْوا  َما َل،»: قَاَل  ُنَقاتِلُُهْم؟ أ

 

بُو بَْكٍر رَِِضَ اهلُل َعنُْه  :  قال  عن قيس بن أِب حازم  -21
َ
قَاَم أ

َتْقَرؤوَن   إِنَُّكْم  انلَّاُس،  َها  يل
َ
أ يَا  قَاَل:  ُثمَّ  َعلَيِْه،  ثََْن 

َ
َوأ اهلَل  فََحِمَد 
اْْليََة:   يَُّها  ـ  ـيَ ﴿َهِذهِ 

َ
مينَ ٱأ نُفَسُكمْ   ُكمْ َعلَيْ َءاَمُنواْ    َّلَّ

َ
  َل   ۖۖ أ

ُكم مَذا   َضلَّ   مَّن  يَُُضُّ اهلِل    ﴾ُتمْ َتَديْ هْ ٱ  إ رَُسوَل  َسِمْعنَا    ملسو هيلع هللا ىلص َوإِنَّا 
وُه »َيُقوُل:   ُ يُغريي َفلَْم  الُْمْنَكَر  ْوا 

َ
َرأ مَذا  إ الَّاَس  رواية=  «إمنَّ  إمنَّ  »  :ويف 

خُ 
ْ
يَأ َفلَْم  مًما،  َظال ْوا 

َ
َرأ مَذا  إ يََديْهم الَّاَس  لََعَ  ْوَشَك  »قال:    =« ُذوا 

َ
ْن  أ

َ
أ

ُهُم  مهم اهلُل َيُعمَّ معمَقاب    [24] «ب

 

   ( 1854-64( ومسلم )26528أْحد ) أخرجه[ 23]

األول  24] باللفظ  )  أخرجه[  )1أْحد  ماجه  وابن  اثلاين  4005(  وباللفظ  )  أخرجه(  وأبو  30أْحد   )
 ( وصححه األبلاين وُمققو املسند2168( والرتمذي )4338داود )



 

ِ ،  ملسو هيلع هللا ىلص، َزْوِج انلَّيِبي  َعْن اَعئَِشةَ  -22 إمنَّ  »قَاَل:    ،ملسو هيلع هللا ىلص  َعن رَُسوِل اَّللَّ
ء  إملَّ َشانَهُ  ُع ممْن ََشْ ء  إملَّ َزانَُه، َوَل يُْْنَ   [25]«الريْفَق َل يَُكوُن ِفم ََشْ

 

اهلل  َعِن   ، ُعْجَرةَ   بِْن   َكْعِب   َعنْ  -23 منََّها »:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   رسول    إ
ي  َسَتُكونُ  َمَراءُ   َبْعدم

ُ
بُونَ   أ ْم،  َدَخَل   َفَمنْ   َويَْظلمُموَن،  يَْكذم  َعلَْيهم

َقُهمْ  ْم،  فََصدَّ مهم ْذب َعَنُهمْ   بمكم
َ
ْم،  لََعَ   وَأ هم ،  َفلَيَْس   ُظلْمم  ممْنهُ   َولَْسُت   ممِني

مَوارمد    َولَيَْس  َّ   ب َْوَض،  لََعَ ْقُهمْ   لَمْ   َوَمنْ   اْلْ مهممْ   يَُصدي ب مَكذم  لََعَ   َويُعمْنُهمْ   ب
ْم، هم نَا ممِني  َفُهوَ  ُظلْمم

َ
َّ  َوارمد   َوُهوَ  ممْنُه، وَأ َْوَض  لََعَ    [26]«اْلْ

 

 

 ( 2478وابن حبان )  (2478)  أبو داود ( و2594-78( ومسلم )24938أْحد ) أخرجه[ 25]

)  أخرجه[  26] ) 18126أْحد  كعب  حديث  من  والرتمذي   )2259( والنسايئ  حبان  4208(  وابن   )
(279 ) 



ُهَريَْرةَ  -24 ِِب 
َ
أ ِ ،  َعْن  اَّللَّ رَُسوِل  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َعن  َعْبُد  تَعمَس  »، 

لَْم  مْن  َوإ  ، َ َي َرضم ْعطم
ُ
أ إمْن   ، يَصةم ، وََعْبُد اْلَمم ْرَهمم يَنارم، وََعْبُد ادلي ادلي

يَك َفََل اْنَتَقَش  مَذا شم َط، تَعمَس َواْنَتَكَس، َوإ مَعْبد     .ُيْعَط َسخم ُطوََب ل
ةً  ُمْغَِبَّ ُسُه، 

ْ
َرأ ْشَعَث 

َ
أ م،  اّللَّ َسبميلم  ِفم  هم  َفرَسم معمَنانم  ب ذ   إمْن  َقَدمَ   آخم اهُ، 

ِفم   ََكَن  اقَةم  السَّ ِفم  ََكَن  مْن  َوإ  ، اْلمَراَسةم ِفم  ََكَن   ، اْلمَراَسةم ِفم  ََكَن 
عْ  مْن َشَفَع لَْم يَُشفَّ َذَن لَْم يُْؤَذْن َلُ، َوإ

ْ
، إمنم اْسَتأ اقَةم    [27] «السَّ

 

اهللِ  -25 َعبِْد  بِْن  َجابِِر  اهلِل  َعْن  رَُسوَل  نَّ 
َ
أ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ،  اتَُّقوا  »، 

حَّ  ال الشُّ فَإمنَّ   ، حَّ الشُّ َواتَُّقوا   ، َياَمةم الْقم يَْوَم  ُظلَُمات   لَْم  الظُّ فَإمنَّ  لَْم،  ظُّ
ْن َسَفُكوا دمَماَءُهْم َواْسَتَحلُّوا  

َ
ْهلََك َمْن ََكَن َقْبلَُكْم، َِحَلَُهْم لََعَ أ

َ
أ

   [28] «َّمَارمَمُهمْ 

 

)  أخرجه[  27] )2887ابلخاري  ماجه  وابن   )4136( ِحبان  وابن  »طوىب...«  بدون  بدون  3218(   )
 »تعس وانتكس...« 

اللفظ،  ( بهذا  2578-56مسلم )   أخرجه ( دون »واتقوا الشح...« و6206( )5662أْحد )  أخرجه[  28]
 ( 27واحلاكم )



 

نَّ   ، َمالٍِك   بِْن   َكْعِب   عن -26
َ
  ذمْئَبانم   َما»:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  انلَّيِبَّ   أ

مَعانم  ََل   َجائ ْرسم
ُ
ْفَسدَ   َغَنم    ِفم   أ

َ
 الَْمالم   لََعَ   الَْمْرءم   حمْرصم   ممنْ   لََها  أ

َفم  مينمهم  َوالْشَّ   [29] «دلم

 

ِ   َعبْدِ   َعنْ  -27 نَّ :  ُعَمر   بِْن   اَّللَّ
َ
ِ   رَُسوَل   أ   ُُكُُّكمْ »:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   اَّللَّ

،  َعنْ   َفَمْسُئول    َراع   ممريُ   رَعميَّتمهم
َ
مي  َفاْل  َوُهوَ   َراع    الَّاسم   لََعَ   اَّلَّ

ْهلم   لََعَ   َراع    َوالرَُّجُل   َعْنُهْم،  َمْسُئول  
َ
 َعْنُهْم،  َمْسُئول    َوُهوَ   بَيْتمهم   أ

ةُ 
َ
َية    َوالَمْرأ َ   َوَودَلمهم   َبْعلمَها  َبْيتم   لََعَ   َراعم   َوالَعْبدُ   َعْنُهْم،  َمْسُئولَة    َوهم

هم   َمالم   لََعَ   َراع   َل   َعْنُه،  َمْسُئول    َوُهوَ   َسييدم
َ
  َوُُكُُّكمْ   َراع    َفَُكُُّكمْ   أ

يَّتمهم   َعنْ  َمْسُئول     [30] «رَعم

 

)  أخرجه[  29] )15784أْحد  وادلاريم   )2772( والرتمذي   )2376« وقال:    َحَسن    َحِديث    َهَذا( 
 ( 5771( واحلاكم ) 3228« وابن حبان ) َصِحيح  

-20( ومسلم )2554( وابلخاري )4495( وأْحد )2121مالك يف رواية الزهري عنه )  أخرجه[  30]
 ( 4490( وابن حبان )1705والرتمذي )(  2928وأبو داود ) ( 1829



 

لَيَْس »:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل    بن مسعود  َعْن َعبِْد اهللِ  -28
انم َوَل الَفاحمشم َوَل الُْمْؤممُن  انم َوَل اللَّعَّ عَّ مالطَّ يءم ب   [31] « اْلَذم

 

ِِب   َعنْ  -29
َ
نَّ   ُهَريَْرَة،  أ

َ
تَْدُرونَ »:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوَل   أ

َ
 َما   أ

ْعلَمُ   َورَُسوهُلُ   اهللُ »:  قَالُوا  « الْغميَبُة؟
َ
َخاكَ   ذمْكُركَ »  : قَاَل   «أ

َ
مَما  أ   «يَْكرَُه   ب

يَْت   ِقيَل 
َ
فََرأ

َ
ِخ   يِف   ََكنَ   إِنْ   أ

َ
قُوُل؟  َما  أ

َ
  َتُقوُل،  َما  فميهم   ََكنَ   إمنْ »:  قَاَل   أ

منْ  اْغَتبَْتُه، َفَقدم   [32] «َبَهتَّهُ  َفَقدْ  فميهم  يَُكنْ  لَمْ  َوإ

 
اهلِل    عن عبد اهلل بن عمر  -30 نَّ رَُسوَل 

َ
قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصأ الُْمْسلمُم »، 

يهم ََكَن  خم
َ
، َل َيْظلمُمُه َوَل يُْسلمُمُه، َمْن ََكَن ِفم َحاَجةم أ ُخو الُْمْسلممم

َ
أ

 

( وصححه أْحد  29واحلاكم )  (192( وابن حبان )1977( والرتمذي )3948أْحد )   أخرجه[  31]
 .  شاكر واألبلاين واألرنؤوط 

 ( 5758( وابن ِحبان )4874وأبو داود )  (2589-70ومسلم )  ( 7146أْحد ) أخرجه[ 32]



مَها اهلُل   ب َعْنُه  اهلُل  َج  َفرَّ ُكْرَبًة،  ُمْسلمم   َعْن  َج  َفرَّ َوَمْن   ، َحاَجتمهم ِفم 
يَْوَم  ممْن  ُكْرَبًة   اهلُل  َسََتَهُ  ُمْسلمًما  َسََتَ  َوَمْن   ، َياَمةم الْقم يَْومم  ُكَربم 

َياَمةم    [33]  «الْقم

َ اهللُ »:  رواية أِب هريرة  يفو ، يََّسَّ َ لََعَ ُمْعَّسم   َعلَْيهم ِفم  َوَمْن يََّسَّ
َرةم،   َواْْلخم ْنَيا  ادلُّ ِفم  اهلُل  َسََتَهُ  ُمْسلمًما،  َسََتَ  َوَمْن  َرةم،  َواْْلخم ْنَيا  ادلُّ
َسلََك  َوَمْن   ، يهم خم

َ
أ َعْونم  ِفم  الَْعْبُد  ََكَن  َما  الَْعْبدم  َعْونم  ِفم  َواهلُل 
َطرم  مهم  ب َلُ  اهلُل  َل  َسهَّ لًْما،  عم فميهم  يَلَْتممُس  َوَما َطرميًقا   ، َنَّةم

ْ
اْل إمََل  يًقا 

اهللم  كمَتاَب  َيْتلُوَن  اهللم،  ُبُيوتم  ممْن  َبْيت   ِفم  َقْوم     اْجَتَمَع 
يَْتُهُم الرَِّْحَُة   كميَنُة، َوَغشم َويََتَداَرُسونَُه بَيَْنُهْم، إملَّ نََزلَْت َعلَْيهممم السَّ

فميَمنْ  اهلُل  َوَذَكَرُهُم  مَكُة،  الَْمََلئ ْتُهُم  مهم    وََحفَّ ب  
َ
أ َبطَّ َوَمْن  ْنَدهُ،  عم

مهم نََسُبهُ  ْع ب   [34]«َعَملُُه، لَْم يَُّْسم

 

 (  1426( والرتمذي )4893وأبو داود ) (2580-58( ومسلم ) 5646أْحد )  أخرجه[ 33]

)  أخرجه[  34] ) 7421أْحد  )  (2699-38( ومسلم  ماجه  داود )225وابن  وأبو  والرتمذي  4946(   )
 (  8159( واحلاكم َمترصا )534( وابن ِحبان )1425)



الُمِغرَيةَ  -31 قَاَل:  بِْن ُشْعبَةَ   َعِن   ، ِ َ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل رَُسوُل اَّللَّ إمنَّ اّللَّ
َعلَْيُكْم   َوَكرمهَ ُعُقوَق  َحرََّم   ، َوَهاتم َوَمَنَع   ، اْلََناتم َد 

ْ
َووَأ  ، َهاتم مَّ

ُ
اْل

مَضاَعَة الَمالم  ، َوإ َؤالم ةَ السُّ    [35]«لَُكْم قميَل َوَقاَل، َوَكْْثَ

 

32-  ِ اَّللَّ َعبِْد  َمسعود  َعْن  انلَّيِبَّ    بِن  لُْت 
َ
َسأ يل  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: 

َ
أ  :

نِْب   قَاَل:  اذلَّ ؟  ِ اَّللَّ ِعنَْد  ْعَظُم 
َ
َخلََقَك »أ َوُهَو  ا  مًدًّ ن م  َّ ّللم ََتَْعَل  ْن 

َ
  «.أ

؟ قَاَل:  قُلُْت: إِنَّ َذلَِك لَعَ  يل
َ
، قُلُْت: ُثمَّ أ َك ََتَاُف  »ِظيم  ْن َتْقُتَل َودَلَ

َ
وَأ

ْن َيْطَعَم َمَعَك 
َ
؟ قَاَل:  «.أ يل

َ
َ َحلميلََة َجارمكَ »قُلُْت: ُثمَّ أ ْن تَُزاِّنم

َ
 [36]«أ

 

ِِب ُهَريَْرةَ  -33
َ
َس  »:  ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلِل  َعْن أ َعْن َمْن َنفَّ

َس اهلُل َعْنُه ُكْرَبًة ممْن ُكَربم يَْومم  ُمْؤممن    ْنَيا، َنفَّ ُكْرَبًة ممْن ُكَربم ادلُّ
َرةم،   ْنَيا َواْْلخم َ اهلُل َعلَْيهم ِفم ادلُّ ، يََّسَّ َ لََعَ ُمْعَّسم  ، َوَمْن يََّسَّ َياَمةم الْقم

 

 (  5555وابن حبان )  ( 593-12( ومسلم )2408ابلخاري )  أخرجه[ 35]

)  أخرجه[  36] )(  4131أْحد  )4477وابلخاري  ومسلم   )141-86( داود  وأِب  والرتمذي  2310(   )
 ( 4416( وابن ِحبان )4013( والنسايئ )3182)



ادلُّ  ِفم  اهلُل  َسََتَهُ  ُمْسلمًما،  َسََتَ  َعْونم  َوَمْن  ِفم  َواهلُل  َرةم،  َواْْلخم ْنَيا 
ُس   يَلَْتمم َطرميًقا  َسلََك  َوَمْن   ، يهم خم

َ
أ َعْونم  ِفم  الَْعْبُد  ََكَن  َما  الَْعْبدم 

ِفم   َقْوم   اْجَتَمَع  َوَما   ، َنَّةم
ْ
اْل إمََل  َطرميًقا  مهم  ب َلُ  اهلُل  َل  َسهَّ لًْما،  عم فميهم 

اهللم  ُبُيوتم  ممْن  كم   َبْيت   بَيَْنُهمْ َيْتلُوَن  َويََتَداَرُسونَُه  اهللم  إملَّ    ؛َتاَب 
مَكُة،   الَْمََلئ ْتُهُم  وََحفَّ الرَِّْحَُة  يَْتُهُم  َوَغشم كميَنُة،  السَّ َعلَْيهممم  نََزلَْت 

َعَملُهُ  مهم  ب  
َ
أ َبطَّ َوَمْن  ْنَدهُ،  عم فميَمْن  اهلُل  مهم   ؛َوَذَكَرُهُم  ب ْع  يَُّْسم لَْم 

  [37]«نََسُبهُ 

 

ِِب هُ  -34
َ
نَّ رَُسوَل اهلِل  َعْن أ

َ
َحقُّ الُْمْسلممم لََعَ  »قَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَريَْرَة، أ

يَا رَُسوَل اهلِل؟، قَاَل:    «الُْمْسلممم سمت   مَذا  »ِقيَل: َما ُهنَّ  َفَسليْم لَقميَتُه  إ
مَذا َعَطَس  مَذا اْستَْنَصَحَك َفانَْصْح َلُ، َوإ ْبُه، َوإ جم

َ
مَذا َدَعَك فَأ ، َوإ َعلَْيهم

مَذا َماَت َفاتَّبمْعهُ  مَذا َمرمَض َفُعْدهُ َوإ ْتُه، َوإ َد اهلَل َفَسمي  [ 38]«َفَحمم

 

 (  1425والرتمذي ) (2699-38( ومسلم ) 7427أْحد ) أخرجه[ 37]

 ( 5031وأبو داود ) ( 2162-5( ومسلم ) 8845أْحد )  أخرجه[ 38]



َمالٍِك  -35 بِْن  نَِس 
َ
أ ِ    َعْن  اَّللَّ رَُسوَل  َسِمْعُت  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل:   ،

ْل  » َفلَْيصم ثَرمهم، 
َ
أ ِفم  َلُ   

َ
يُنَْسأ ْو 

َ
أ  ، رمْزقمهم ِفم  َلُ  يُبَْسَط  ْن 

َ
أ هُ  ََسَّ َمْن 

َهُ     [39] «رَِحم

 

ِِب   َعنْ  -36
َ
،  الُْمْؤممنُ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   ، ُهَريَْرةَ   أ  الَْقوميُّ

َحبُّ   َخرْي  
َ
،  الُْمْؤممنم   ممنَ   اهللم   إمََل   وَأ عميفم ًّ   َويفم   الضَّ  اْحرمْص   َخرْي    ُُك 

ماهللم   َواْسَتعمنْ   َيْنَفُعَك،  َما  لََعَ  منْ   َتْعَجْز،  َوَل   ب َصابََك   َوإ
َ
،  أ ء    فَََل   ََشْ

ِّني   لَوْ   َتُقْل 
َ
نْ   َوَكَذا،  َكَذا   ََكنَ   َفَعلُْت   أ   َشاءَ   َوَما  اهللم   قََدرُ   ُقْل   َولَكم

ْيَطانم  َعَمَل  َتْفَتحُ  لَوْ  فَإمنَّ  َفَعَل،  [40]«الشَّ

 

 

 ( 438( وابن حبان )2557-21ومسلم )( 2067ابلخاري )( و13585أْحد ) أخرجه[ 39]

 ( 5721وابن حبان ) ( 79وابن ماجه ) (2664-34ومسلم )   (8791) أخرجه أْحد [ 40]



ِِب   َعنْ  -37
َ
نَّ   ُهَريَْرةَ   أ

َ
ِ   رَُسوَل   أ يدُ   لَيَْس »:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ دم  الشَّ

، ََعةم مالَصُّ منََّما ب يدُ  إ دم مي  الشَّ ْندَ  َنْفَسهُ  َيْملمُك  اَّلَّ  [41]  « الَغَضبم  عم

 

وٍْس  -38
َ
أ بِْن  اِد  َشدَّ اهلِل  َعْن  رَُسوِل  ِمْن  َحِفْظُت  قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص، 

نَُّه قَاَل:  
َ
أ  : ،  َكَتَب  إمنَّ اهلَل َعزَّ وََجلَّ  »اثْنَتَنْيِ ء  اْْلمْحَساَن لََعَ ُُكي ََشْ

َْبََة،   اَّلي ُنوا  ْحسم
َ
َفأ َذََبُْتْم،  مَذا  َوإ ْتلََة،  الْقم ُنوا  ْحسم

َ
فَأ َقَتلُْتْم،  مَذا  فَإ

مرُيمْح َذبميَحَتهُ  َحُدُكْم َشْفَرتَُه، ُثمَّ ل
َ
دَّ أ   [42]  « َوَْلُحم

 

ُهَريَْرةَ  -39 ِِب 
َ
أ ِ ،  َعْن  اَّللَّ رَُسوِل  قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  َعن  َما »،  َدُعوِنم 

َهلَ  منََّما  إ لََعَ  تََرْكُتُكْم،  ْم  َواْختمََلفمهم ْم  مهم مُسَؤال ب َقْبلَُكْم  ََكَن  َمْن  َك 

 

 (  6114( وابلخاري )10702( أْحد )3363مالك ) أخرجه[ 41]

)  أخرجه[  42] )17128أْحد  وادلاريم   )1991( ومسلم   )57-1955 )  ( ماجه  داود  3170وابن  وأبو   )
 (  5883( وابن حبان )4405والنسايئ )( 1409( والرتمذي )2815)



مَذا   فَإ ْم،  مهم نْبمَيائ
َ
ْمر  أ

َ
مأ ب َمْرتُُكْم 

َ
أ مَذا  َوإ َفاْجَتنمُبوُه،  ء   ََشْ َعْن  َنَهْيُتُكْم 

تُوا ممْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ 
ْ
  [43] «فَأ

 

َعْمٍرو  -40 بِْن   ِ اَّللَّ َعبِْد  ِ  َعْن  اَّللَّ رَُسوُل  قَاَل  قَاَل:  إمنَّ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص، 
َيْقبمُض   ْن  َولَكم  ، الَّاسم ممَن  يَْْنمُعُه  َاًع  انَْتم الْعملَْم  َيْقبمُض  َل   َ اّللَّ
ُرَؤَساَء   الَّاُس  ََذ  اَتَّ مم   َعل َيْبَق  لَْم  مَذا  إ َحّتَّ  الُْعلََماءم  مَقْبضم  ب الْعملَْم 

اًل َفُسئملُوا  ْفَتْوا ُجهَّ
َ
مَغرْيم َفأ َضلُّواب

َ
م  فََضلُّوا وَأ

لْ  [44]« عم

روايةو َاًع، »:  يف  انَْتم ْعَطاُكُموهُ 
َ
أ ْن 

َ
أ َبْعَد  العملَْم  يَْْنمُع  َل   َ اّللَّ إمنَّ 

نَاس    َفَيْبََق  ْم،  هم معملْمم ب الُعلََماءم  َقْبضم  َمَع  ممْنُهْم  َيْنََتمُعُه  ْن  َولَكم
م  ، يُْسَتْفَتْوَن َفُيْفُتوَن ب ال  لُّونَ ُجهَّ لُّوَن َويَضم ْم، َفُيضم مهم ي

ْ
  [45]  «رَأ

 

 

 (  7288وابلخاري )  (7492أْحد ) أخرجه[ 43]

(  52وابن ماجه )  (2673-14مسلم )( و100( وابلخاري )245( وادلاريم )37590أْحد )  أخرجه[  44]
 (  2652والرتمذي ) 

 (  7307ابلخاري ) أخرجه[ 45]



ُهَريرة  َعنْ  -41 اخلُْدرِيي و  أِب  َسِعيٍد  ِِب 
َ
قَااَل أ رَُسوَل  »:  ،  يَا  قُلْنَا 

الِقيَاَمِة؟ يَْوَم  َربَّنَا  نََرى  َهْل   ِ ُرْؤيَةم  »قَاَل:    «اَّللَّ ِفم  تَُضاُروَن  َهْل 
َصْحوًا  ََكنَْت  مَذا  إ َوالَقَمرم  ْمسم  َل  » قَاَل:    «اَل »قُلْنَا:    « ؟الشَّ فَإمنَُّكْم 

، إملَّ َكَما تَُضارُّ تَُضا َمارُّ وَن ِفم ُرْؤيَةم َربيُكْم يَْوَمئمذ   « وَن ِفم ُرْؤيَتمهم

قَاَل:   :  »ُثمَّ  ُمَناد  َيْعُبُدونَ "ُيَنادمي  ََكنُوا  َما  إمََل  َقْوم   ُُكُّ  َْذَهْب  " َلم
َمَع   ْوثَانم 

َ
اْل ْصَحاُب 

َ
وَأ ْم،  َصلميبمهم َمَع  لميبم  الصَّ ْصَحاُب 

َ
أ َفَيْذَهُب 

ْم،   مَهتمهم آل َمَع  مَهة   آل ُُكي  ْصَحاُب 
َ
وَأ ْم،  مهم ْوثَان

َ
الَّارم،    ِفم   َفَيتََساَقُطونَ أ

َات  ممْن   ، َوُغِبَّ ر  َفاجم ْو 
َ
بَر ًّ أ ، ممْن  َ ْهلم  َحّتَّ َيْبََق َمْن ََكَن َيْعُبُد اّللَّ

َ
أ

  ،  الكمَتابم

ُكْنُتْم   َما  ملَْيُهودم:  ل َفُيَقاُل   ، اب  ََسَ نََّها 
َ
َكأ ُتْعَرُض  ََهنََّم  ِبم يُْؤََت  ُثمَّ 

لَْم  َكَذْبُتْم،  َفُيَقاُل:  م،  اّللَّ اْبَن  ُعَزْيَر  َنْعُبُد  ُكنَّا  َقالُوا:  َتْعُبُدوَن؟ 
، َفَما تُرميُدوَن؟ َبة  َوَل َودَل  م َصاحم َّ َيَنا،    يَُكْن ّللم ْن تَْسقم

َ
َقالُوا: نُرميُد أ

َما   ملنََّصاَرى:  ل ُيَقاُل  ُثمَّ  َجَهنََّم،  ِفم  َفَيتََساَقُطوَن  ُبوا،  اَْشَ َفُيَقاُل: 
َفُيَقاُل:   م،  اّللَّ اْبَن  يَح  الَمسم َنْعُبُد  ُكنَّا  َفَيُقولُوَن:  َتْعُبُدوَن؟  ُكْنُتْم 



َوَل  َبة   َصاحم م  َّ ّللم يَُكْن  لَْم  َفَيُقولُوَن: َكَذْبُتْم،  تُرميُدوَن؟  َفَما   ، َودَل   
ُبوا َفَيتََساَقُطوَن ِفم َجَهنََّم،   َيَنا، َفُيَقاُل: اَْشَ ْن تَْسقم

َ
 نُرميُد أ

َما   لَُهْم:  َفُيَقاُل   ، ر  َفاجم ْو 
َ
أ بَر ًّ  ممْن   َ اّللَّ َيْعُبُد  ََكَن  َمْن  َيْبََق  َحّتَّ 

َفَيُقو الَّاُس؟  َذَهَب  َوقَْد  ْحَوُج  ََيْبمُسُكْم 
َ
أ َوََنُْن  َفاَرْقَناُهْم  لُوَن: 

ممنَّا] ْم  مََلْهم ُيَنادمي:    [إ ُمَنادميًا  ْعَنا  منَّا َسمم َوإ مَما  " اَلَْوَم،  ب َقْوم   َلَْحْق ُُكُّ  َلم
َيْعُبُدونَ  ُم اَْلبَّاُر ِفم ُصوَرة   "ََكنُوا  تميهم

ْ
َفَيأ َقاَل:  َربََّنا،  ُر  نَنَْتظم منََّما  َوإ  ،

مهم   ُصوَرت َربُُّكْم،  َغرْيم  نَا 
َ
أ َفَيُقوُل:  ة ،  َمرَّ َل  وَّ

َ
أ فميَها  وْهُ 

َ
َرأ الَِّتم 

ْو  ]
َ
أ تنَْيم  َمرَّ َشيًْئا  ماهللم  ب نُْْشمُك  َل  ممْنَك  ماهللم  ب َنُعوُذ  َفَيُقولُوَن: 

نْبمَياُء، َفَيُقوُل: َهْل بَيَْنُكْم َوَبيَْنُه    (46) [ثَََلثًا
َ
آيَة   فَََل يَُكليُمُه إملَّ اْل

َفَيُقولُوَن:   ُُكُّ  َتْعرمُفونَُه؟  َلُ  َفيَْسُجُد   ، َساقمهم َعْن  ُف  َفَيْكشم اُق،  السَّ
َكْيمَ  َفَيْذَهُب  وَُسْمَعًة،  رميَاًء  م  َّ ّللم يَْسُجُد  ََكَن  َمْن  َويَْبََق   ، ا  ُمْؤممن 

ًدا،    يَْسُجَد، َفَيُعوُد َظْهرُهُ َطَبًقا َواحم

 

(46  )  « رواية  َربلنَا   يف  نَْت 
َ
أ يف  «  َفيَُقولُوَن:  رواية  من  معقوفتني  بني  وما  اتلعجب،  ىلع  ولعلها 

 الصحيح أوضح. 



ََّْسم َفُيْجَعُل بنَْيَ َظْهَرْي َجَهنَّمَ  ماْلْ م،   «ُثمَّ يُْؤََت ب ُقلَْنا: يَا َرُسوَل اّللَّ
َقاَل: ؟  اَْلَّْسُ ُب،  »  َوَما  َلم َولََكَ يُف  َخَطاطم َعلَْيهم   ، َمزملَّة  َمْدَحَضة  

شَ  لََها  ُمَفلَْطَحة   لََها:  وََحَسَكة   ُيَقاُل   ، مَنْجد  ب تَُكوُن  ُعَقْيَفاُء،  ْوَكة  
ْعَدانُ  ْنُهمْ   الَّاَس   ََتَْطُف ]  السَّ َفمم ْم،  مهم ْعَمال

َ
مأ ،  يُوَبُق   َمنْ   ب مَعَملمهم  ب

[47] [َيْنُجو  ُثمَّ   َُيَْرَدلُ   َمنْ   َوممْنُهمْ 
الُْمْؤممُنونَ ]،     َعلَْيَها    [َفَيُمرُّ 

َفَناج     ، ََكبم َوالري اْلَْيلم  َجاوميدم 
َ
َوَكأ  ، يحم َوََكلري قم  َوََكلَِْبْ ْرفم  ََكلطَّ

ُرُهْم   ، َوَمْكُدوس  ِفم نَارم َجَهنََّم، َحّتَّ َيُمرَّ آخم ، َونَاج  ََمُْدوش  ُمَسلَّم 
 يُْسَحُب َسْحًبا، 

حَ ]
َ
َما ممْنُكْم ممْن أ هم،  مي َنْفِسم بمَيدم م ِفم  َفَواَّلَّ َّ َشدَّ ُمَناَشَدةً ّللم

َ
مأ ب د  

ميَن ِفم   ُم اَّلَّ مهم مْخَوان َياَمةم ْلم م يَْوَم الْقم َّ َقي ممَن الُْمْؤممنمنَي ّللم اْستمْقَصاءم اْلْ
َويَُصوُموَن [الَّارم  َمَعَنا،  يَُصلُّوَن  ََكنُوا  إمْخَواُنَنا،  َربََّنا  َيُقولُوَن:   ،

َمَعَنا، َويَْعَملُوَن  َفَمْن وََجْدُتْم ِفم    َمَعَنا،  اْذَهُبوا،  َتَعاََل:   ُ َفَيُقوُل اّللَّ
لََعَ  ُصَوَرُهْم   ُ اّللَّ َوَُيَريُم  ْخرمُجوهُ، 

َ
فَأ إميَمان   ممْن  دميَنار   ممْثَقاَل  َقلْبمهم 

نَْصافم  
َ
مََل أ ، َوإ تُوَنُهْم َوَبْعُضُهْم قَْد ََغَب ِفم الَّارم إمََل قََدممهم

ْ
الَّارم، َفَيأ

 

 [ من رواية أِب هريرة47]



َفَمْن َسا اْذَهُبوا  َفَيُقوُل:  َيُعوُدوَن،  ُثمَّ  َعَرُفوا،  َمْن  َفُيْخرمُجوَن   ، َقْيهم
َمْن   َفُيْخرمُجوَن  ْخرمُجوهُ، 

َ
فَأ دميَنار   نمْصفم  ممْثَقاَل  َقلْبمهم  ِفم  وََجْدُتْم 

ممْثَقاَل  َقلْبمهم  ِفم  وََجْدُتْم  َفَمْن  اْذَهُبوا  َفَيُقوُل:  َيُعوُدوَن،  ُثمَّ    َعَرُفوا، 
ْخرمُجوهُ، َفُيْخرمُجوَن َمْن َعَرُفوا 

َ
ة  ممْن إميَمان  فَأ  «َذرَّ

 

فَاقَْرُءوا:   قُوِِن  تَُصدي لَْم  فَإِْن  َسِعيٍد:  بُو 
َ
أ َيْظلمُم  ﴿قَاَل  َل   َ اّللَّ إمنَّ 

ْفَها مْن تَُك َحَسَنًة يَُضاعم ة  َوإ  [ 40النساء:  ]  ﴾ممْثَقاَل َذرَّ

 

َوالَمََل » الَّبميُّوَن  اَْلبَّاُر:  َفيَْشَفُع  َفَيُقوُل  َوالُمْؤممُنوَن،  مَكُة  ئ
َشَفاَعِتم } َقْد    {بَقمَيْت  ْقَواًما 

َ
أ َفُيْخرمُج  الَّارم،  ممَن  َقْبَضًة  َفَيْقبمُض 

اَْلَياةم،   َماُء  َلُ:  ُيَقاُل   ، اَْلنَّةم ْفَواهم 
َ
مأ ب َنَهر   ِفم  َفُيلَْقْوَن  ُشوا،  اْمُتحم

َقْد    ، ْيلم السَّ َِحميلم  ِفم  اْلمبَُّة  تَنُْبُت  َكَما  َحاَفَتْيهم  ِفم  َفَينُْبُتوَن 
إمََل  ْيُتُموَها 

َ
إمََل َرأ ََكَن  َفَما  َجَرةم،  الشَّ َجانمبم  مََل  َوإ ْخَرةم،  الصَّ َجانمبم   

ْبَيَض، 
َ
أ ََكَن  لي  الظي إمََل  ممْنَها  ََكَن  َوَما   ، ْخَُضَ

َ
أ ََكَن  ممْنَها  ْمسم  الشَّ

ُم اْلََواتميُم، َفَيْدُخلُوَن   مهم نَُّهُم اللُّْؤلُُؤ، َفُيْجَعُل ِفم رمَقاب
َ
َفَيْخرُُجوَن َكأ



اَْلنََّة  اَْلنَّ  ْدَخلَُهُم 
َ
أ  ، الرَِّْحَنم ُعَتَقاُء  َهُؤَلءم   : اَْلنَّةم ْهُل 

َ
أ َفَيُقوُل  َة، 

ْيُتْم  
َ
َرأ َما  لَُكْم  لَُهْم:  َفُيَقاُل  ُموُه،  قَدَّ َخرْي   َوَل  لُوهُ،  َعمم َعَمل   مَغرْيم  ب

  [48] «َوممْثلَُه َمَعهُ 

 

 تم املقصود 
 واحلمد هلل 
  رب العاملني 

 

)ه  جأخر[  48] )(  11127أْحد  )  (7439ابلخاري  ابلخاري، وما 183-302ومسلم  رواية  والعمدة   )
بني معقوفتني من رواية مسلم سوى ما أَشت إيله أنه من حديث أِب هريرة. وأما حديث أِب  

)هريرة   أْحد  ) 7717فأخرجه  وابلخاري   )806 ( ومسلم  متقاربة،    ( 299-182(  وألفاظهم 
 أخرجه غريهم بألفاظ أخرى وَمترًصا. و

 فعند ابلخاري »منا إيله« وما أثبتله من غريه أوَل.  [إِيَلِْهْم ِمنَّا ]وأما  



 

 


