
 ة ِّ    وويَّ      ني النِ  عَ  بْ    األر
 

 

 

 

 

 ووي              حييى بن شرف الن لإلمام 
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Þëþa@sí‡¨a@ @ @ @@@ @ @ @ @: 
     سـمعت   :                                             أمري املؤمنني أيب حفص عمر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه قـال   عن

                                    إنام األعامل بالنيات و إنام لكل امرئ ما   :                     صىل اهللا عليه وسلم يقول         رسول اهللا
,اهللا ورسـوله, ومـن                                       فمن كانـت هجرتـه إىل اهللا ورسـوله, فهجرتـه إىل     نو                 

     رواه   .                                                      لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها, فهجرته إىل ما هاجـر إليـه           كانت هجرته
                                                       أبو عبداهللا حممـد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه  : ّ      ّاملحدثني      إماما

                                                      البخاري اجلعفـي, وأبـو احلـسني مـسلم بـن احلجـاج بـن مـسلم القـشريي 
  .                     ن مها أصح الكتب املصنفة               يف صحيحيهام اللذي           النيسابوري

@ @

ïãbrÛa@sí‡¨a@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
                                بينام نحن جلوس عند رسـول اهللا صـىل اهللا  : ً                      ًعمر ريض اهللا عنه أيضا قال   عن

                                                               عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثيـاب, شـديد سـواد 
                                                            ال ير عليه أثر السفر, وال يعرفه منا أحد, حتى جلس إىل النبي صىل        الشعر,

   يـا  :                                                      لم , فأسند ركبتيه إىل ركبتيه, ووضع كفيه عىل فخذيه, وقال       عليه وس   اهللا
      اإلسـالم  :                              فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم   ! ّ                  ّحممد أخربين عن اإلسالم?

 ً                                                           ًأن تشهد أن ال إلـه إال اهللا, وأن حممـدا رسـول اهللا, وتقـيم الـصالة, وتـؤيت
 .    صدقت  :   الً                                                     ًالزكاة, وتصوم رمضان, وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال, ق

            أن تـؤمن بـاهللا  :                    فأخربين عـن اإليـامن? قـال  : ّ                           ّفعجبنا له يسأله ويصدقه, قال
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  :                                                          ومالئكته وكتبه ورسـله واليـوم اآلخـر وتـؤمن بالقـدر خـريه ورشه, قـال
                               أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن   :                     فأخربين عن اإلحسان? قال  :    قال .    صدقت

                          ما املسؤول عنها بـأعلم مـن :                    فأخربين عن الساعة? قال  :    قال  .          فإنه يراك     تراه
    فـاة ُ   ُاحل                           أن تلد األمة ربتها, وأن تر  :                      فأخربين عن أماراهتا? قال  :            السائل, قال

  : ً            ًمليا, ثم قـال      فلبثت  .                                      اء الشاء يتطاولون يف البنيان, ثم انطلقَ  َعُ      ُالة رَ        َراة العُ    ُالع
           جربيـل أتـاكم      فإنه  :                    اهللا ورسوله أعلم, قال  :                            ياعمر أ تدري من السائل? قلت

          رواه مسلم  .         كم دينكمّ    ّيعلم
 

sÛbrÛa@sí‡¨a@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
     سـمعت   :                                                   أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام قال   عن

ٍ                            ٍبني اإلسالم عـىل مخـس; شـهادة أن ال   :                        اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول     رسول
َإال اهللا وأن حممدا رسول اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وحـ    إله ً                                                       َ          البيـت,ِّ  ِّجً

                   رواه البخاري ومسلم  .        رمضان    وصوم
 

Éia‹Ûa@sí‡¨a@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
   صىل  ّ             ّحدثنا رسول اهللا  :                                           أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال   عن

  هُ  ُمـُ                          ُإن أحـدكم جيمـع خلقـه يف بطـن أ  :                               اهللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق
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)٤( 

ًأربعني يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل ً ً ً                                                                  ً ً ً ً 
ْبكتـب رزقـه وأجلـه وعملـه  :                                           إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلـامت َ                     ْ َ 

                                                اهللا الذي ال إله غريه إن أحد كم ليعمـل بعمـل أهـل اجلنـة                  وشقي أو سعيد, فو
      النـار                                                                   حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهـل

        إال ذراع                       ى ما يكون بينه وبينهـا                                          فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حت
      ومسلم             رواه البخاري  .                                              فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها

 
ßb©a@sí‡¨a@ @ @@ @@@ @ @ @ @: 

   اهللا                قال رسول اهللا صىل  :                                          أم املؤمنني أم عبد اهللا عائشة ريض اهللا عنها قالت   عن
             رواه البخـاري  .                                      من أحدث يف أمرنا هذا مـا لـيس منـه فهـو رد  :           عليه وسلم 

 .ً                                ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد  :              ويف رواية ملسلم  ,     مسلم و
 

‘†bÛa@sí‡¨a@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
                سمعت رسول اهللا صـىل  :                                       أيب عبد اهللا النعامن بن بشري ريض اهللا عنهام قال   عن

ّإن احلالل بني, وإن احلرام بني, وبينهام أمور  :                  اهللا عليه وسلم يقول ّ                                     ّ         مـشتبهات  ّ
       وعرضـه,                          الشبهات, فقد استربأ لدينـهّ                                ّال يعلمهن كثري من الناس, فمن اتقى 

                                                             ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام, كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن



 

@òîi‹ÈÛaë@òîäí‡Ûa@âìÜÈÜÛ@áí‹m@ÂbiŠ@ÉÓìßnet.tareem-rubat.www@ @
íÛa@óÜÇ@òÜa‹àÜÛëïãëØÛ⁄a@‡@Znet.tareem-rubat@info 

)٥( 

     اجلـسد                                                           يرتع فيه, أال وإن لكل ملك محى, أال وإن محى اهللا حمارمه, أال وإن يف
                                                          مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله, وإذا فسدت فسد اجلسد كلـه أال وهـي

  م                 رواه البخاري ومسل  .      القلب
 

ÉibÛa@sí‡¨a@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
                                                        أيب رقية متيم بـن أوس الـداري ريض اهللا عنـه أن النبـي صـىل اهللا عليـه    عـن

                        هللا ولكتابـه ولرسـوله وألئمـة  :                            الدين النصيحة, قلنا ملـن? قـال  :         وسلم قال
          رواه مسلم  .               املسلمني وعامتهم

 
åßbrÛa@sí‡¨a@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 

        أمرت أن  :   ال                                               ابن عمر ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ق   عن
 ً                                                               ًأقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا, ويقيمـوا

                                                                 الصالة, ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عـصموا منـي دمـاءهم وأمـواهلم إال 
                   رواه البخاري ومسلم  .                         اإلسالم, وحساهبم عىل اهللا تعاىل    بحق

 
ÉbnÛa@sí‡¨a@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
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)٦( 

             سـمعت رسـول اهللا   :             اهللا عنـه قـال                           أيب هريرة عبدالرمحن بن صخر ريض   عن
                                               ما هنيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فـأتوا منـه   :               عليه وسلم يقول      صىل اهللا

                                                           استطعتم, فإنام أهلك الذين مـن قـبلكم كثـرة مـسائلهم واخـتالفهم عـىل    ما
                   رواه البخاري ومسلم .        أنبيائهم

 
‹’bÈÛa@sí‡¨a@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 

   اهللا    إن  :                   صىل اهللا عليه وسـلم            قال رسول اهللا  :                       أيب هريرة ريض اهللا عنه قال   عن
            املرسـلني فقـال  ً                                                     ًتعـاىل طيب ال يقبل إال طيبا, وإن اهللا أمر املؤمنني بام أمـر بـه

       يـا أهيـا   :          وقـال تعـاىل ً                                           ًيا أهيا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا ,  :     تعاىل
                يطيـل الـسفر أشـعث                                                   الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل

ِّيـا رب يـا رب, ومطعمـه حـرام,  :                د يديه إىل السامء      أغرب يم ِّ                         ِّ             ومـرشبه حـرام,  ِّ
          رواه مسلم  .                                          وملبسه حرام, وغذي باحلرام, فأنى يستجاب له?

@ @

‹“Ç@ð†b¨a@sí‡¨a@ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ @:@ @
                                                    أيب حممد احلسن بن عيل بـن أيب طالـب سـبط رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه    عن

          اهللا عليـه                   حفظـت مـن رسـول اهللا صـىل  :                       ورحيانته ريض اهللا عنهام قال     وسلم
                           رواه الرتمـذي والنـسائي, وقـال   .                          دع مـا يريبـك إىل مـا ال يريبـك :     وسـلم
         حسن صحيح     حديث  :       الرتمذي
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‹“Ç@ïãbrÛa@sí‡¨a@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @:@ @
   مـن  :                            قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  :                            أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال   عن

       هكذا                         حديث حسن رواه الرتمذي وغريه  .                             حسن إسالم املرء تركه ماال يعنيه
 

‹“Ç@sÛbrÛa@sí‡¨a@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
                                                     أيب محزة أنس بن مالـك ريض اهللا عنـه خـادم رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه    عن

                         ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيـه   :                             عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال     وسلم
                   رواه البخاري ومسلم  .      لنفسه      ما حيب

 
‹“Ç@Éia‹Ûa@sí‡¨a@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 

 :                     اهللا صىل اهللا عليه وسلم        قال رسول  :                             ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال   عن
                            الثيـب الـزاين, والـنفس بـالنفس,  :                               ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحد ثالث

                   رواه البخاري ومسلم  .                            والتارك لدينه املفارق للجامعة
 

‹“Ç@ßb©a@sí‡¨a@ @ @ @@ @ @@ @@@ @ @ @ @: 
       مـن كـان  :                                                  أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم قـال   عن

 ً                                           ًفليقل خريا أو ليصمت, ومن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم                     يؤمن باهللا واليوم اآلخر 
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     رواه  .                                                           اآلخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر فليكـرم ضـيفه
              البخاري ومسلم

 
‹“Ç@‘†bÛa@sí‡¨a@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @:@ @

 : ً                                ًأن رجـال قـال للنبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  :                   أيب هريرة ريض اهللا عنـه   عن
ًال تغضب, فردد مرارا, قال  :           أوصني, قال ّ                       ً                    رواه البخاري ومسلم  .       ال تغضب  : ّ

 
‹“Ç@ÉibÛa@sí‡¨a@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 

                                                        أيب يعىل شداد بن أوس ريض اهللا عنه عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم   عن
                                                           إن اهللا كتب اإلحسان عىل كل يشء, فـإذا قتلـتم فأحـسنوا القتلـة, وإذا  :    قال

          رواه مسلم  . ّ                                                   ّذبحتم فأحسنوا الذبحة; وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته
 
¨a@ @‹“Ç@åßbrÛa@sí‡@ @ @ @@ @ @@ @ @@@ @ @: 
                                                         أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبد الرمحن معاذ بـن جبـل ريض اهللا عـنهام    عن

                              اتق اهللا حيـثام كنـت, وأتبـع الـسيئة   :                       اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال        عن رسول
     حـديث   :                 رواه الرتمـذي وقـال  .                           متحها, وخالق النـاس بخلـق حـسن      احلسنة

         حسن صحيح  :      النسخ            حسن, ويف بعض
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bnÛa@sí‡¨a@ @@ @ @@@ @ @ @ @‹“Ç@É@ @ @ @@: 
                    كنت خلف النبي صىل اهللا  :                                        أيب العباس عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام قال   عن

              احفـظ اهللا حيفظـك,  : ّ                    ّيـا غـالم إين أعلمـك كلـامت  : ً                      ًعليه وسلم يوما, فقال يل
      واعلم                                                               احفـظ اهللا جتده جتاهك, إذا سألت فاسأل اهللا, وإذا استعنت فاستعن باهللا,

         كتبــه اهللا                               وك بيشء لـم ينفعـوك إال بيشء قــد                            أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفع
ّلك, وإن اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد ّ                                               ّ               كتبه اهللا عليك,  ّ

         حسن صحيح  :                 رواه الرتمذي وقال  . ّ                     ّرفعت األقالم وجفت الصحف
 ّ                                            ّاحفظ اهللا جتده أمامك, تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك  :                رواية غري الرتمذي   ويف

                                                          واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك, وما أصابك مل يكـن ليخطئـك,        يف الشدة,
 .ً                                                           ًواعلم أن النرص مع الصرب, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العرس يرسا

 
æë‹“ÈÛa@sí‡¨a@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @: 

    قـال   :                                                   أيب مسعود عقبة بن عمرو األنـصاري البـدري ريض اهللا عنـه قـال   عن
    إذا   :                  كالم النبوة األوىل                   إن مما أدرك الناس من  :                 صىل اهللا عليه وسلم         رسول اهللا

             رواه البخاري  .                  تستح فاصنع ما شئت  مل
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æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@sí‡¨a@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @@@ @ @ @ @: 
   يـا  :    قلت  :                                                    أيب عمرو, وقيل أيب عمرة سفيان بن عبد اهللا ريض اهللا عنه قال   عن

ًرسول اهللا قل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك, قـال ً                                                 ً         قـل آمنـت  : ً
          رواه مسلم  .             باهللا ثم استقم

¨a@ @æë‹“ÈÛaë@ïãbrÛa@sí‡@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @@@ @ @: 
 ً          ًأن رجـال سـأل  :                                            أيب عبد اهللا جابر بن عبد اهللا األنصاري ريض اهللا عـنهام   عن

 ّ                             ّأرأيت إذا صليت املكتوبات, وصـمت  :                             رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فقال
ًرمضان وأحللت احلالل وحرمت احلرام ومل أزد عىل ذلك شيئا أدخل اجلنة ? ّ                                                            ً ّ 

          رواه مسلم  .    نعم  :    قال
ّفعلته معتقدا حله  :                          اجتنبته, ومعنى أحللت احلالل  : ّ         ّرمت احلرام       ومعنى ح ً                ّ ً. 
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            قال رسـول اهللا   :                                           أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري ريض اهللا عنه قال   عن
                                            الطهور شطر اإليامن, واحلمد هللا متأل امليزان, وسبحان  :              اهللا عليه وسلم    صىل

                                      بني الـسامء واألرض, والـصالة نـور, والـصدقة                    اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل
                     كل الناس يغـدو; فبـائع   .                                          برهان, والصرب ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك

          رواه مسلم  .                   فمعتقها, أو موبقها      نفسه,



 

@òîi‹ÈÛaë@òîäí‡Ûa@âìÜÈÜÛ@áí‹m@ÂbiŠ@ÉÓìßnet.tareem-rubat.www@ @
íÛa@óÜÇ@òÜa‹àÜÛëïãëØÛ⁄a@‡@Znet.tareem-rubat@info 

)١١( 

æë‹“ÈÛaë@Éia‹Ûa@sí‡¨a@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
                                                              أيب ذر الغفاري ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم فيام يرويه عـن   عن
ّعز وجل−    ربه  ّ       ّ  ّ                                          ّياعبادي إين حرمت الظلم عىل نفيس, وجعلته بيـنكم  :          أنه قال−ّ

ًحمرما; فال تظاملوا ّ               ً    يـا  .                                             يا عبادي كلكم ضال إال من هديته; فاستهدوين أهـدكم  . ّ
               يا عبـادي كلكــم  .                                               عبادي كلكم جائع إال من أطعمته; فاستطعموين أطعمكم

                  إنكـم ختطئـون بالليـل         يـا عبـادي   . ٍ                                ٍعار إال مـن كسوته; فاستكسوين أكـسكم
                 يـا عبـادي إنكـم لـن  . ً                                                 ًوالنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا; فاستغفروين أغفر لكم

ّتبلغوا رضي فترضوين ولن تبلغوا نفعي فتنفعـوين ّ                                       ّ  ّ                    ّيـا عبـادي لـو أن أولكـم  . ّ
ّ                                                               ّوآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم مـا زاد ذلـك 

ّ                                 ّلكم وآخـركم وإنـسكم وجـنكم كـانوا عـىل ّ                             ّملكي شيئا, يا عبادي لو أن أو  يف
               يـا عبـادي لـو أن   .                                          قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شـيئا     أفجر

ّ                                                 ّوإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين; فأعطيت كـل  ّ            ّأولكم وآخركم
   يـا   .                                            ذلك مما عندي إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر                   واحد مسألته ما نقص

ً                                                ً أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها; فمن وجد خريا فليحمد       أعاملكم             عبادي إنام هي
           رواه مسلم  . َّ                       َّغري ذلك فال يلومن إال نفسه            اهللا, ومن وجد
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 ً                                   ًأن ناسا من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه  : ً                     ًأيب ذر ريض اهللا عنه أيضا   عن

              هـب أهـل الـدثور            يـا رسـول اهللا ذ  :                                  وسلم قالوا للنبي صىل اهللا عليه وسـلم 
ّ                                                      ّباألجور, يصلون كام نـصيل, ويـصومون كـام نـصوم, ويتـصدقون بفـضول 

                                                    أو ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون; إن بكل تسبيحة صدقة,   :    قال        أمواهلم,
                                                   صدقة, وكل حتميدة صدقة, وكل هتليلة صدقة, وأمر بـاملعروف           وكل تكبرية

  !           يا رسول اهللا  :                                    منكر صدقة, ويف بضع أحدكم صدقة, قالوا             صدقة, وهني عن
                            أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان   :                       ويكون له فيها أجر? قال                 أيأيت أحدنا شهوته

          رواه مسلم  .                            إذا وضعها يف احلالل كان له أجر        فكذلك           عليه وزر?
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 :                            قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  :                            أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال    عـن

                                                    الناس عليه صدقة, كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني اثنـني            كل سالمى من 
                                                             وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعـه صـدقة,       صدقة,
                                                       الطيبة صدقة, وبكل خطوة متشيها صدقة, ومتيط األذ عن الطريـق         والكلمة
              البخاري ومسلم     رواه  .     صدقة
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    الـرب  :                                           ان ريض اهللا عنهام عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال             النواس بن سمع   عن

          رواه مسلم  .                                                      حسن اخللق, واإلثم ماحاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس
                             أتيت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  :                            وابصة بن معبد ريض اهللا عنه قال    وعن
   نـت                        استفت قلبك, الرب مـا اطمأ  :                              جئت تسأل عن الرب? قلت نعم, قال  :     فقال
                                                               النفس, واطمأن إليه القلب, واإلثم ما حاك يف النفس, وتردد يف الصدر,      إليه
       أمحد بن   :                               حديث حسن رويناه يف مسندي اإلمامني  .                   أفتاك الناس وأفتوك    وإن
                    والدارمي بإسناد حسن     حنبل
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  ىل َ               َوعظنا رسـول اهللا صـ  :                                       أيب نجيح العرباض بن سارية ريض اهللا عنه قال   عن
   يـا   : ً                                                         ًعليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيـون, فقلنـا   اهللا

ِاهللا كأهنا موعظة مودع, فأوصنا, قال     رسول ّ                               ِ ّأوصيكم بتقو اهللا عز وجـل,  : ّ ّ                       ّ ّ 
 ً                                                                ًوالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد, فإنه من يعش منكم فسري اختالفـا

          بالنواجذ,                ديني عضوا عليهاً                                           ًكثريا, فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين امله
     رواه  .                                                       وإياكم وحمدثات األمور, فإن كل بدعة ضاللة, وكـل ضـاللة يف النـار

                                    أبو داود والرتمذي وقال حديث حسن صحيح
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                                قلت يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلني   :                          معاذ بن جبل ريض اهللا عنه قال   عن
                                   د سألت عن عظيم وإنه ليسري عىل من يرسه   لق  :                      ويباعدين عن النار? قال     اجلنة
 ً                                               ًتعبد اهللا التـرشك بـه شـيئا, وتقـيم الـصالة, وتـؤيت الزكـاة,  :          تعاىل عليه   اهللا

                            أال أدلك عىل أبـواب اخلـري? الـصوم   :                               وتصوم رمضان, وحتج البيت, ثم قال
                                                         والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار, وصـالة الرجـل يف جـوف      جنة,

   أال   :                                              تتجاىف جنوهبم عن املضاجع حتى بلـغ يعملـون ثـم قـال :  تال          الليل, ثم
  :                   بـىل يـا رسـول اهللا, قـال  :                             األمر وعموده وذروة سنامه? قلـت          أخربك برأس
   أال   :                                               اإلسالم, وعموده الـصالة, وذروة سـنامه اجلهـاد, ثـم قـال         رأس األمر

ّ   ّكـف   :                                 بىل يا رسول اهللا, فأخذ بلـسانه, وقـال  :         كله? قلت              أخربك بمالك ذلك
                                               اهللا وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به? فقال ثكلتك أمك يـا                 هذا, قلت يا نبي     عليك 

              عـىل منـاخرهم إال   :                         يف النار عـىل وجـوههم أو قـال                    معاذ, وهل يكب الناس
              حديث حسن صحيح  :            الرتمذي وقال     رواه  .              حصائد ألسنتهم
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        صـىل اهللا                                                 أيب ثعلبة اخلشني جرثوم بن نارش ريض اهللا عنه عـن رسـول اهللا   عن
ً                                             ًإن اهللا تعاىل فرض فرائض فالتضيعوها, وحـد حـدودا فـال   :         وسلم قال     عليه
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ًوحرم أشياء فال تنتهكوها, وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان          تعتدوها, ّ                                                       ً ّ
                             حديث حسن رواه الدارقطني وغريه  .     عنها          فال تبحثوا
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           جـاء رجـل إىل   :           اهللا عنه قـال                                أيب العباس سهل بن سعد الساعدي ريض     عـن
ّ                                       ّيا رسول اهللا دلني عىل عمل إذا عملته أحبني   :                  اهللا عليه وسلم فقال         النبي صىل

                                          ازهد يف الدنيا حيبك اهللا, وازهـد فـيام عنـد النـاس   :                   وأحبني الناس, فقال   اهللا
                                          حديث حسن, رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة  .      الناس    حيبك
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                                                       أيب سعيد سعد بن مالك بن سـنان اخلـدري ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا    عن
                       حديث حـسن رواه ابـن ماجـه   .            ال رضر وال رضار  :              عليه وسلم قال      صىل اهللا
ًوغريمها مسندا, ورواه مالك يف املوطأ مرسـال عـن عمـرو بـن    نيْ  ْطُ  ُق        والدار ً                                                ً ً

    طـرق           سـعيد, ولـه                                  النبي صىل اهللا عليه وسـلم فأسـقط أبـا               حييى عن أبيه عن
 ً                ًيقوي بعضها بعضا
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   لـو   :                                                   ابن عباس ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال   عن

                                                          الناس بدعواهم, الدعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكـن البينـة عـىل      يعطى
                                 حـديث حـسن رواه البيهقـي وغـريه هكـذا,   .                  واليمني عىل من أنكـر      املدعي

    يحني    الصح        وبعضه يف
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                        سمعت رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه   :                  دري ريض اهللا عنه قالُ           ُأيب سعيد اخل   عن

 ً                                                         ًمن رأ منكم منكرا فليغريه بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فإن مل  :     يقول     وسلم
          رواه مسلم  .                              يستطع فبقلبه, وذلك أضعف اإليامن
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  ال  :                             قال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم   :             اهللا عنه قال           أيب هريرة ريض   عن
                                                             حتاسدوا, وال تناجشوا, والتباغضوا, والتدابروا, واليبع بعـضكم عـىل بيـع 

 ً                                                         ًوكونوا عباد اهللا إخوانا, املسلم أخو املسلم ال يظلمـه والخيذلـه, وال     بعض,
       بحـسب −                     ويـشري إىل صـدره ثـالث مـرات−                           يكذبه وال حيقره, التقو ههنا 
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                                                         الرش أن حيقر أخاه املسلم, كل املسلم عىل املسلم حرام; دمـه ومالـه      ئ من   امر
          رواه مسلم .     وعرضه
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 ّ         ّمن نفس عن  :                                                أيب هريرة ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال   عن
ًمؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن ّ ً                                                               ً ّ ّ   ّيرس  ً

ً معرس يرس اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة, ومن سرت مسلام سرته  عىل ّ                                                ً             اهللا يف الـدنيا  ّ
ً              ًومـن سـلك طريقـا                                                  واآلخرة, واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه,

ًيلتمس فيه علام سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة, وما ّ ً                                             ً ّ                    اجتمـع قـوم يف بيـت مـن  ً
               علـيهم الـسكينة,               بيـنهم إال نزلـت                                 بيوت اهللا يتلـون كتـاب اهللا ويتدارسـونه 

ّ           ّومـن بطـأ بـه  ّ                                                  ّوغشيتهم الرمحة, وحفتهم املالئكة, وذكرهم اهللا فيمن عنـده,
                    رواه مسلم هبذا اللفظ  .                   عمله مل يرسع به نسبه
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                                                         ابن عباس ريض اهللا عنهام عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فـيام يرويـه    عن
                                      إن اهللا كتب احلسنات والـسيئات, ثـم بـني ذلـك,   :      قال               ربه تبارك وتعاىل   عن

ّبحسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة, وإن هم هبـا فعملهـا  ّ       ّفمن هم ً ً                                                            ّ ً ً
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ّ                                                        ّاهللا عنده عرش حسنات إىل سبعامئة ضعف, وإن هم بسيئة فلـم يعملهـا       كتبها
ًاهللا عنده حسنة كاملة, وإن هم هبا فعملها كتبها اهللا سـيئة       كتبها ً ً                                                   ً ً      رواه  .ً      ًواحـدةً

                                  البخاري ومسلم يف صحيحيهام هبذه احلروف
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   اهللا    إن  :                             قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم   :                       أيب هريرة ريض اهللا عنه قال   عن

ّمن عاد يل وليا فقد آذنته يف احلرب, وما تقرب إيل  :         تعاىل قال ّ ً                                             ّ ّ          عبـدي بـيشء  ً
ّأحب إيل مما افرتضته عليه, والي ّ                          ّ           حتـى أحبـه,  ّ                          ّزال عبدي يتقرب إيل بالنوافـلّ

     التـي                                                           فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبرصه الـذي يبـرص بـه, ويـده
 ّ                    ّألعطينـه, ولـئن اسـتعاذين                                       يبطش هبا, ورجله التي يميش هبا, ولـئن سـألني

             رواه البخاري  . ّ      ّألعيذنه
 

æìqýrÛaë@ÉbnÛa@sí‡¨a@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
      إن اهللا  :                      صىل اهللا عليه وسلم قـال                              ابن عباس ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا   عن

              حـديث حـسن رواه   .                                               جتاوز يل عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه
                    ماجه والبيهقي وغريمها    ابن

 



 

@òîi‹ÈÛaë@òîäí‡Ûa@âìÜÈÜÛ@áí‹m@ÂbiŠ@ÉÓìßnet.tareem-rubat.www@ @
íÛa@óÜÇ@òÜa‹àÜÛëïãëØÛ⁄a@‡@Znet.tareem-rubat@info 

)١٩( 

æìÈiŠþa@sí‡¨a@ @ @ @ @ @ @@@ @ @ @ @: 
                            أخـذ رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم   :                       ابن عمـر ريض اهللا عـنهام قـال   عن

                  , وكان ابن عمـر ريض                                   كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  :     فقال       بمنكبي
                                               إذا أمـسيت فـال تنتظـر الـصباح, وإذا أصـبحت فـال تنتظـر   :     يقول        اهللا عنهام

             رواه البخاري  .                          صحتك ملرضك, ومن حياتك ملوتك              املساء, وخذ من
æìÈiŠþaë@ð†b¨a@sí‡¨a@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @@@ @ @ @ @: 

            قال رسول اهللا  :                                             أيب حممد عبداهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهام قال   عن
 .ً                                         ًال يؤمن أحدكم حتى يكون هـواه تبعـا ملـا جئـت بـه    :                صىل اهللا عليه وسلم

                                              حديث حسن صحيح, رويناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح
 

æìÈiŠþaë@ïãbrÛa@sí‡¨a@ @ @ @ @ @ @@ @@ @ @@ @ @@@ @ @ @ @: 
  :                                  سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم يقـول  :                  أنس ريض اهللا عنه قال   عن
                                                   يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لـك عـىل مـا كـان   :        اهللا تعاىل    قال

                                                            أبايل, يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفـرت        منك وال
                                                         ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايـا ثـم لقيتنـي ال تـرشك يب        لك, يا
              حديث حسن صحيح  :                  رواه الرتمذي, وقال  .                   ألتيتك بقراهبا مغفرة ً     ًشيئا


