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مقدمة الناشر

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على أشرف المرسلين 

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد؛ 

»التجريد  الذي جردناه من  البخاري  الثاني من مختصر صحيح  الجزء  فهذا 

بعض  بحذف  ِبيِدي  الزَّ اللطيف  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  لإلمام  الصريح« 

وال وما كان بينها تقارٌب في المعنى بحيث يُغني حفظ أحدها  األحاديث الطِّ

منا الكتاب على األجزاء ورتبناه ترتيب المسانيد حيث بدأنا  عن اآلخر، ثم قسَّ

بالمكثرين وختمنا بالمقلين ولم يكن الغرض من هذا إال تيسير الطريق لمن 

أراد حفظ أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ثم ألحقنا بآخر الكتاب كتابا 

آخر وهو ما انتخبنا من »رياض الصالحين« وغيره من كتب الحديث فجمعنا 

َرر المْنَتِثَرة  فيه من األحاديث ما يحتاج إليه طالب العلم في حياته وسميناه »الدُّ

من الكتب المْعَتَبرة« واهلَل عز وجل نسأل التوفيق والقبول فهو خير موّفِق وأكرم 

مسؤول ورضاه هو المطلوب وأرجى مأمول.
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ُد ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ْبِن َهاِشِم ْبِن َعْبِد َمَناِف ْبِن ُقَصِيّ ْبِن - 1 ُمَحمَّ

َة ْبِن َكْعِب ْبِن لَُؤِيّ ْبِن َغاِلِب ْبِن ِفْهِر ْبِن َماِلِك ْبِن النَّْضِر ْبِن ِكَناَنَة  ِكَلِب ْبِن ُمرَّ

ْبِن ُخَزْيَمَة ْبِن ُمْدِرَكَة ْبِن ِإْلَياَس ْبِن ُمَضَر ْبِن ِنَزاِر ْبِن َمَعِدّ ْبِن َعْدَناَن.

أَبُو ُهَرْيَرَة ڤ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أَْدَرَك أََحُدُكْم َسْجَدًة ِمْن - 2

ْمُس َفْلُيِتمَّ َصَلَتُه، َوِإَذا أَْدَرَك َسْجَدًة ِمْن َصَلِة  َصَلِة اْلَعْصِر َقْبَل أَْن َتْغُرَب الشَّ

ْمُس َفْلُيِتمَّ َصَلَتُه«. ْبِح َقْبَل أَْن َتْطُلَع الشَّ الصُّ

َق ِبَعْدِل َتْمَرٍة ِمْن -   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَصدَّ

ُلَها ِبَيِميِنِه، ثُمَّ يَُرِبّيَها ِلَصاِحِبِه  َكْسٍب َطِيٍّب، َوَل َيْقَبُل اهللُ ِإلَّ الطَِّيَّب، َوِإنَّ اهلَل َيَتَقبَّ

ُه َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اْلَجَبِل«. َكَما يَُرِبّي أََحُدُكْم َفُلوَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلى أَْنَقاِب اْلَمِديَنِة َمَلِئَكٌة -  

اُل«. جَّ َل َيْدُخُلَها الطَّاُعوُن َوَل الدَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أََطاَعِني َفَقْد أََطاَع اهلَل، -  

َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعَصى اهلَل، َوَمْن يُِطِع اأْلَِميَر َفَقْد أََطاَعِني، َوَمْن َيْعِص اأْلَِميَر 

َماُم ُجنٌَّة يَُقاَتُل ِمْن َوَراِئِه َويُتََّقى ِبِه، َفِإْن أََمَر ِبَتْقَوى اهلِل  َفَقْد َعَصاِني، َوِإنََّما اْلِ

َوَعَدَل َفِإنَّ َلُه ِبَذِلَك أَْجًرا، َوِإْن َقاَل ِبَغْيِرِه َفِإنَّ َعَلْيِه ِمْنُه«.



2

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َثَلَثٌة َل َيْنظُُر اهللُ ِإَلْيِهْم َيْوَم -  

اْلِقَياَمِة َوَل يَُزِكّيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم: َرُجٌل َكاَن َلُه َفْضُل َماٍء ِبالطَِّريِق َفَمَنَعُه ِمِن 

ِبيِل، َوَرُجٌل َباَيَع ِإَماًما َل يَُباِيُعُه ِإلَّ ِلُدْنَيا َفِإْن أَْعَطاُه ِمْنَها َرِضَي َوِإْن َلْم  ِاْبِن السَّ

يُْعِطِه ِمْنَها َسِخَط، َوَرُجٌل أََقاَم ِسْلَعَتُه َبْعَد اْلَعْصِر َفَقاَل: َواهلِل الَِّذي َل ِإَلَه َغْيُرُه 

َقُه َرُجٌل« ثُمَّ َقَرأَ َهِذِه اْلَيَة: ﴿ِاّنَ اّلَ۪ذيَن يَْشتَُروَن  َلَقْد أَْعَطْيُت ِبَها َكَذا َوَكَذا َفَصدَّ

ِ َوَاْيَمانِِهْم ثََمنًا َق۪ليًل﴾. بَِعْهِد الّلٰ
اَعُة َحتَّى تَُقاِتُلوا -   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتُقوُم السَّ

التُّْرَك ِصَغاَر اأْلَْعُيِن ُحْمَر اْلُوُجوِه ُذْلَف اأْلُنُوِف َكأَنَّ ُوُجوَهُهُم اْلَمَجانُّ اْلُمْطَرَقُة، 

َعُر«. اَعُة َحتَّى تَُقاِتُلوا َقْوًما ِنَعالُُهُم الشَّ َوَل َتُقوُم السَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ ُسَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِه -  

ُجَل َعَلى  ْثَنْيِن َصَدَقٌة، َويُِعيُن الرَّ ْمُس، َيْعِدُل َبْيَن اْلِ َصَدَقٌة ُكلَّ َيْوٍم َتْطُلُع ِفيِه الشَّ

َدابَِّتِه َفَيْحِمُل َعَلْيَها أَْو َيْرَفُع َعَلْيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة، َواْلَكِلَمُة الطَِّيَّبُة َصَدَقٌة، َوُكلُّ 

َلِة َصَدَقٌة، َويُِميُط اأْلََذى َعِن الطَِّريِق َصَدَقٌة«. ُخْطَوٍة َيْخطُوَها ِإَلى الصَّ

ُجُل ِاْمَرأََتُه ِإَلى -   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َدَعا الرَّ

ِفَراِشِه َفأََبْت َفَباَت َغْضَباَن َعَلْيَها َلَعَنْتَها اْلَمَلِئَكُة َحتَّى تُْصِبَح«.

أََحَدُكْم - 10 ْيَطاُن  الشَّ »َيْأِتي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبْي  َعْن 

َبَلَغُه  َفِإَذا  َربََّك؟  َخَلَق  َمْن  َيُقوَل:  َحتَّى  َكَذا؟  َخَلَق  َمْن  َكَذا؟  َخَلَق  َمْن  َفَيُقوُل: 

َفْلَيْسَتِعْذ بِاهللِ َوْلَيْنَتِه«.
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َعْن أََبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تُْقَبُل َصَلُة َمْن أَْحَدَث - 11

أَ«. َحتَّى َيَتَوضَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن يُِرِد اهللُ ِبِه َخْيًرا يُِصْب ِمْنُه«.- 12

َلُه -  1 َفَقاَل  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى،  َقاَل:  ُهَرْيَرَة  َعْن أَِبي 

ُموَسى: أَْنَت آَدُم الَِّذي أَْخَرَجْتَك َخِطيَئُتَك ِمَن اْلَجنَِّة، َفَقاَل َلُه آَدُم: أَْنَت ُموَسى 

أَْن  َقْبَل  َر َعَليَّ  ُقِدّ أَْمٍر  َتُلوُمِني َعَلى  ثُمَّ  َوِبَكَلِمِه،  ِبِرَساَلِتِه  ِاْصَطَفاَك اهللُ  الَِّذي 

َتْيِن. أُْخَلَق«. َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَحجَّ آَدُم ُموَسى« َمرَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َبْيَنا أََنا َناِئٌم أُِتيُت ِبَخَزاِئِن -  1

أَِن  ِإَليَّ  َفأَْوَحى اهللُ   ، َعَليَّ َفَكُبَرا  َذَهٍب  ِمْن  ِسَواَراِن  ي  َكِفّ ِفي  َفُوِضَع  األْرِض، 

اَبْيِن اللََّذْيِن أََنا َبْيَنُهَما َصاِحَب َصْنَعاَء  ْلُتُهَما اْلَكذَّ اُْنُفْخُهَما َفَنَفْخُتُهَما َفَذَهَبا، َفأَوَّ

َوَصاِحَب اْلَيَماَمِة«.

: يُْؤِذيِني -  1 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ

ْهُر، ِبَيِدي اأْلَْمُر، أَُقِلُّب اللَّْيَل َوالنََّهاَر«. ْهَر، َوأََنا الدَّ ِاْبُن آَدَم، َيُسبُّ الدَّ

« َوَنَهى َعِن اْلَوْشِم.-  1 َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَعْيُن َحقٌّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم -  1

اْلِخِر َفَل يُْؤِذ َجاَرُه، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه، َوَمْن َكاَن 

يُْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا أَْو ِلَيْصُمْت«. 
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْخَنى اأْلَْسَماِء َيْوَم اْلِقَياَمِة -  1

ى َمِلَك اأْلَْمَلِك«. ِعْنَد اهلِل َرُجٌل َتَسمَّ

ٍد ُقوًتا«.-  1 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَُّهمَّ اُْرُزْق آَل ُمَحمَّ

ِمْنُكْم - 20 أََحًدا  َي  يَُنِجّ »َلْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َدِني اهللُ ِبَرْحَمٍة.  َعَمُلُه« َقالُوا: َوَل أَْنَت َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »َوَل أََنا ِإلَّ أَْن َيَتَغمَّ

ْلَجِة، َواْلَقْصَد اْلَقْصَد َتْبُلُغوا«. ُدوا َوَقاِربُوا، َواُْغُدوا َوُروُحوا، َوَشْيٌء ِمَن الدُّ َسِدّ

َيَتَغنَّ - 21 َلْم  َمْن  ِمنَّا  »َلْيَس  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِباْلُقْرآِن«، َوَزاَد َغْيُرُه: »َيْجَهُر ِبِه«.

22 -.» َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل يُوِرَدنَّ ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصٍحّ

اْلَواِحِد َلْيَس َعَلى َعاِتَقْيِه َشْيٌء«.-  2

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »أََنا أَْوَلى النَّاِس ِبِعيَسى ِاْبِن -  2

َهاتُُهْم َشتَّى َوِدينُُهْم َواِحٌد«. ٍت، أُمَّ ْنَيا َواْلِخَرِة، َواأْلَْنِبَياُء ِإْخَوةٌ ِلَعلَّ َمْرَيَم ِفي الدُّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُقَرْيٌش َواأْلَْنَصاُر َوُجَهْيَنُة -  2

، َلْيَس َلُهْم َمْوًلى ُدوَن اهلِل َوَرُسوِلِه«.  َوُمَزْيَنُة َوأَْسَلُم َوأَْشَجُع َوِغَفاُر َمَواِليَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَْو َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل -  2

ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َمْن أَْدَرَك َماَلُه ِبَعْيِنِه ِعْنَد َرُجٍل -أَْو ِإْنَساٍن- َقْد أَْفَلَس َفُهَو أََحقُّ ِبِه 

ِمْن َغْيِرِه«.
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ أَنَُّه َكاَن َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْم َيْأَذِن اهللُ ِلَشْيٍء -  2

َما أَِذَن ِللنَِّبِيّ أَْن َيَتَغنَّى ِباْلُقْرآِن«.

اَعُة َحتَّى َيْكثَُر ِفيُكُم -  2 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتُقوُم السَّ

اْلَماُل َفَيِفيَض َحتَّى يُِهمَّ َربَّ اْلَماِل َمْن َيْقَبُل َصَدَقَتُه، َوَحتَّى َيْعِرَضُه َفَيُقوَل الَِّذي 

َيْعِرُضُه َعَلْيِه: َل أََرَب ِلي«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس َعَلى اْلُمْسِلِم ِفي َفَرِسِه -  2

َوُغَلِمِه َصَدَقٌة«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاْشَتَرى َرُجٌل ِمْن َرُجٍل َعَقاًرا - 0 

ًة ِفيَها َذَهٌب َفَقاَل َلُه الَِّذي  ُجُل الَِّذي ِاْشَتَرى اْلَعَقاَر ِفي َعَقاِرِه َجرَّ َلُه، َفَوَجَد الرَّ

ِمْنَك  أَْبَتْع  َوَلْم  اأْلَْرَض  ِمْنَك  ِاْشَتَرْيُت  ِإنََّما  ِمِنّي،  َذَهَبَك  ُخْذ  اْلَعَقاَر:  ِاْشَتَرى 

ِإَلى  َفَتَحاَكَما  ِفيَها،  َوَما  اأْلَْرَض  ِبْعُتَك  ِإنََّما  اأْلَْرُض:  َلُه  الَِّذي  َوَقاَل  َهَب،  الذَّ

َرُجٍل، َفَقاَل الَِّذي َتَحاَكَما ِإَلْيِه: أََلُكَما َوَلٌد؟ َقاَل أََحُدُهَما: ِلي ُغَلٌم، َوَقاَل اْلَخُر: 

َقا«. ِلي َجاِرَيٌة، َقاَل: أَْنِكُحوا اْلُغَلَم اْلَجاِرَيَة، َوأَْنِفُقوا َعَلى أَْنُفِسِهَما ِمْنُه َوَتَصدَّ

َقْبَلُكْم - 1  َكاَن  ِفيَمْن  َكاَن  »َلَقْد  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِتي  ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ِرَجاٌل يَُكلَُّموَن ِمْن َغْيِر أَْن َيُكونُوا أَْنِبَياَء، َفِإْن َيُكْن ِمْن أُمَّ

ِمْنُهْم أََحٌد َفُعَمُر«.

اِعُر َكِلَمُة - 2  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْصَدُق َكِلَمٍة َقاَلَها الشَّ

ْلِت أَْن يُْسِلَم«. َلِبيٍد: أََل ُكلُّ َشْيٍء َما َخَل اهلَل َباِطٌل، َوَكاَد أَُميَُّة ْبُن أَِبي الصَّ
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمَن اأْلَْنِبَياِء َنِبيٌّ ِإلَّ أُْعِطَي َما -   

، َفأَْرُجو أَْن  ِمْثلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشُر، َوِإنََّما َكاَن الَِّذي أُوِتيُت َوْحًيا أَْوَحاُه اهللُ ِإَليَّ

أَُكوَن أَْكَثَرُهْم َتاِبًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة«.

ُمْسِلًما -    ِاْمَرأً  أَْعَتَق  النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَيَُّما َرُجٍل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة ڤ  عن أَِبي 

ِاْسَتْنَقَذ اهللُ ِبُكِلّ ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضًوا ِمْنُه ِمَن النَّاِر«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »الَِّذي َيْخنُُق َنْفَسُه َيْخنُُقَها ِفي -   

النَّاِر، َوالَِّذي َيْطُعنَُها َيْطُعنَُها ِفي النَّاِر«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َيا ِنَساَء اْلُمْسِلَماِت َل َتْحِقَرنَّ -   

َجاَرةٌ ِلَجاَرِتَها َوَلْو ِفْرِسَن َشاٍة«.

ْرَهِم -    يَناِر َوَعْبُد الِدّ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َتِعَس َعْبُد الِدّ

َوَعْبُد اْلَخِميَصِة، ِإْن أُْعِطَي َرِضَي َوِإْن َلْم يُْعَط َسِخَط، َتِعَس َوِاْنَتَكَس َوِإَذا ِشيَك 

ٍة َقَدَماُه  َفَل ِاْنَتَقَش. طُوَبى ِلَعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن َفَرِسِه ِفي َسِبيِل اهلِل أَْشَعَث َرْأُسُه ُمْغَبرَّ

اَقِة ِإِن  اَقِة َكاَن ِفي السَّ ِإْن َكاَن ِفي اْلِحَراَسِة َكاَن ِفي اْلِحَراَسِة َوِإْن َكاَن ِفي السَّ

ْع«. ِاْسَتْأَذَن َلْم يُْؤَذْن َلُه َوِإْن َشَفَع َلْم يَُشفَّ

َيْخَنِز -    َلْم  ِإْسَرائيَل  َبنُو  »َلْوَل  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

اُء َلْم َتُخنَّ أُْنَثى َزْوَجَها«. اللَّْحُم، َوَلْوَل َحوَّ

َيْخُرَج -    َحتَّى  اَعُة  السَّ َتُقوُم  »َل  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َرُجٌل ِمْن َقْحَطاَن َيُسوُق النَّاَس ِبَعَصاُه«.
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َتُسوُسُهُم - 0  ِإْسَرائيَل  َبنُو  »َكاَنْت  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ُخَلَفاُء  َوَسَيُكوُن  َبْعِدي،  َنِبيَّ  َل  َوِإنَُّه   ، َنِبيٌّ َخَلَفُه  َنِبيٌّ  َهَلَك  ُكلََّما  اأْلَْنِبَياُء، 

ُهْم  ِل، أَْعطُوُهْم َحقَّ َفاأْلَوَّ ِل  اأْلَوَّ ِبَبْيَعِة  َقاَل: »ُفوا  َتْأُمُرَنا؟  َفَما  َقالُوا:  َفَيْكثُُروَن«. 

ا ِاْسَتْرَعاُهْم«. َفِإنَّ اهلَل َسائُلُهْم َعمَّ

َزَماٌن أَلَْن - 1  أََحِدُكْم  َقاَل »َلَيْأِتَينَّ َعَلى  النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص  ُهَرْيَرَة ڤ َعِن  َعْن أَِبي 

َيَراِني أََحبُّ ِإَلْيِه ِمْن أَْن َيُكوَن َلُه ِمْثُل أَْهِلِه َوَماِلِه«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أََتاُكْم أَْهُل اْلَيَمِن ُهْم أََرقُّ أَْفِئَدًة - 2 

أَْصَحاِب  ِفي  َواْلُخَيَلُء  َواْلَفْخُر  َيَماِنَيٌة،  َواْلِحْكَمُة  َيَماٍن  يَماُن  اْلِ ُقُلوًبا،  َوأَْلَيُن 

ِكيَنُة َواْلَوَقاُر ِفي أَْهِل اْلَغَنِم«. ِبِل، َوالسَّ اْلِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َبْيَن النَّْفَخَتْيِن أَْرَبُعوَن«. َقالُوا: َيا -   

أََبا ُهَرْيَرَة، أَْرَبُعوَن َيْوًما؟ َقاَل: أََبْيُت، َقاَل: أَْرَبُعوَن َسَنًة؟ َقاَل: أََبْيُت، َقاَل: أَْرَبُعوَن 

ْنَساِن ِإلَّ َعْجَب َذَنِبِه ِفيِه يَُركَُّب اْلَخْلُق«. َشْهًرا؟ َقاَل: أََبْيُت، »َوَيْبَلى ُكلُّ َشْيٍء ِمَن اْلِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلِخِر -   

َفِإنَُّهنَّ ُخِلْقَن ِمْن ِضَلٍع، َوِإنَّ أَْعَوَج  َفَل يُْؤِذي َجاَرُه، َوِاْسَتْوُصوا ِبالِنَّساِء َخْيًرا 

أَْعَوَج،  َيَزْل  َلْم  َتَرْكَتُه  َوِإْن  َكَسْرَتُه  تُِقيُمُه  َذَهْبَت  َفِإْن  أَْعَلُه،  َلِع  الِضّ ِفي  َشْيٍء 

َفِاْسَتْوُصوا ِبالِنَّساِء َخْيًرا«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلَعَن اهللُ اْلَواِصَلَة َواْلُمْسَتْوِصَلَة، -   

َواْلَواِشَمَة َواْلُمْسَتْوِشَمَة«.
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلْيَس اْلِغَنى َعْن َكْثَرِة اْلَعَرِض -   

َوَلِكنَّ اْلِغَنى ِغَنى النَّْفِس«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َبْيَنا أََنا َقائٌم ِإَذا ُزْمَرةٌ َحتَّى ِإَذا -   

النَّاِر  ِإَلى  َقاَل:  أَْيَن؟  َفُقْلُت:   ، َفَقاَل: َهُلمَّ َوَبْيِنِهْم  َبْيِني  ِمْن  َعَرْفُتُهْم َخَرَج َرُجٌل 

وا َبْعَدَك َعَلى أَْدَباِرِهُم اْلَقْهَقَرى، ثُمَّ ِإَذا  َواهلِل، ُقْلُت: َوَما َشْأنُُهْم؟ َقاَل: ِإنَُّهُم ِاْرَتدُّ

، ُقْلُت: أَْيَن؟ َقاَل:  ُزْمَرةٌ َحتَّى ِإَذا َعَرْفُتُهْم َخَرَج َرُجٌل ِمْن َبْيِني َوَبْيِنِهْم َفَقاَل: َهُلمَّ

وا َبْعَدَك َعَلى أَْدَباِرِهُم اْلَقْهَقَرى،  ِإَلى النَّاِر َواهلِل، ُقْلُت: َما َشْأنُُهْم؟ َقاَل: ِإنَُّهُم ِاْرَتدُّ

َفَل أَُراُه َيْخُلُص ِمْنُهْم ِإلَّ ِمْثُل َهَمِل النََّعِم«.

أَِخيِه -    َعَلى  أََحُدُكْم  يُِشيُر  »َل  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ْيَطاَن َيْنِزُع ِفي َيِدِه َفَيَقُع ِفي ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر«. َلِح، َفِإنَُّه َل َيْدِري َلَعلَّ الشَّ ِبالِسّ

ِفي -    اْلُمْسِلُم  يُْكَلُمُه  َكْلٍم  »ُكلُّ  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِم  الدَّ َلْوُن  اللَّْوُن  َدًما،  ُر  َتَفجَّ طُِعَنْت  ِإْذ  َكَهْيَئِتَها  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيُكوُن  اهلِل  َسِبيِل 

َواْلَعْرُف َعْرُف اْلِمْسِك«.

اْلَجْهُل - 0  َوَيْظَهُر  اْلِعْلُم  »يُْقَبُض  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َفَها،  َواْلِفَتُن َوَيْكثُُر اْلَهْرُج«. ِقيَل: َيا َرُسوَل اهلِل، َوَما اْلَهْرُج؟ َفَقاَل َهَكَذا ِبَيِدِه َفَحرَّ

َكأَنَّه يُِريُد اْلَقْتَل.

َوَمِن - 1  َفْلَيْسَتْنِثْر  أَ  َتَوضَّ »َمْن  َقاَل:  أَنَُّه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أََبي  عن 

ِاْسَتْجَمَر َفْلُيوِتْر«.
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َكاَنْت َبنُو ِإْسَراِئيَل َيْغَتِسُلوَن ُعَراًة - 2 

َيْمَنُع  َما  َفَقالُوا: َواهللِ  َيْغَتِسُل َوْحَدُه  َيْنظُُر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض، َوَكاَن ُموَسى ملسو هيلع هللا ىلص 

ًة َيْغَتِسُل، َفَوَضَع َثْوَبُه َعَلى َحَجٍر َفَفرَّ  ُموَسى أَْن َيْغَتِسَل َمَعَنا ِإَل أَنَُّه آَدُر، َفَذَهَب َمرَّ

اْلَحَجُر ِبَثْوِبِه َفَخَرَج ُموَسى ِفي ِإْثِرِه َيُقوُل: َثْوِبي َيا َحَجُر، َحتَّى َنَظَرْت َبنُو ِإْسَراِئيَل 

ِإَلى ُموَسى، َفَقالُوا: َواهللِ َما ِبُموَسى ِمْن َبْأٍس، َوأََخَذ َثْوَبُه، َفَطِفَق ِباْلَحَجِر َضْرًبا«. 

َفَقاَل: أَبُو ُهَرْيَرَة: َواهلِل ِإنَُّه َلَنَدٌب ِباْلَحَجِر، ِستٌَّة أَْو َسْبَعٌة َضْرًبا ِباْلَحَجِر.

َوْيَقَتْيِن ِمَن -    ُب اْلَكْعَبَة ُذو السُّ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »يَُخِرّ

اْلَحَبَشِة«.

ِبَل َواْلَغَنَم، َفَمِن ِاْبَتاَعَها -    وا اْلِ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تَُصرُّ

َها َوَصاَع َتْمٍر«. َبْعُد َفِإنَُّه ِبَخْيِر النََّظَرْيِن َبْعَد أَْن َيْحَتِلَبَها، ِإْن َشاَء أَْمَسَك َوِإْن َشاَء َردَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َما َبَعَث اهللُ َنِبيًّا ِإلَّ َرَعى اْلَغَنَم«. -   

َة«. َفَقاَل أَْصَحابُُه: َوأَْنَت؟ َفَقاَل: »َنَعْم ُكْنُت أَْرَعاَها َعَلى َقَراِريَط ألَْهِل َمكَّ

َبَقَرٍة -    َعَلى  َراِكٌب  َرُجٌل  »َبْيَنَما  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِاْلَتَفَتْت ِإَلْيِه َفَقاَلْت: َلْم أُْخَلْق ِلَهَذا، ُخِلْقُت ِلْلِحَراَثِة، َقاَل: آَمْنُت ِبِه أََنا َوأَبُو َبْكٍر 

ُبِع، َيْوَم  ْئُب: َمْن َلَها َيْوَم السَّ اِعي َفَقاَل َلُه الِذّ ْئُب َشاًة َفَتِبَعَها الرَّ َوُعَمُر، َوأََخَذ الِذّ

َل َراِعَي َلَها َغْيِري، َقاَل: آَمْنُت ِبِه أََنا َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر«.

يُِريُد -    النَّاِس  أَْمَواَل  أََخَذ  »َمْن  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

أََداَءَها أَدَّى اهللُ َعْنُه، َوَمْن أََخَذ يُِريُد ِإْتَلَفَها أَْتَلَفُه اهللُ«.
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َيْدُخُلوَن -    َقْوٍم  ِمْن  اهللُ  »َعِجَب  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َلِسِل«. اْلَجنََّة ِفي السَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َقاَل اهللُ: َثَلَثٌة أََنا َخْصُمُهْم َيْوَم -   

ا َفأََكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل ِاْسَتْأَجَر  اْلِقَياَمِة: َرُجٌل أَْعَطى ِبي ثُمَّ َغَدَر، َوَرُجٌل َباَع ُحرًّ

أَِجيًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم يُْعِط أَْجَرُه«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َدُعوِني َما َتَرْكُتُكْم، ِإنََّما َهَلَك َمْن َكاَن - 0 

َقْبَلُكْم ِبُسَؤاِلِهْم َوِاْخِتَلِفِهْم َعَلى أَْنِبَياِئِهْم، َفِإَذا َنَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه، َوِإَذا 

أََمْرتُُكْم ِبأَْمٍر َفْأتُوا ِمْنُه َما ِاْسَتَطْعُتْم«.

َلِة، - 1  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإَذا ِاْشَتدَّ اْلَحرُّ َفأَْبِرُدوا ِبالصَّ

أََكَل  َرِبّ  َيا  َفَقاَلْت:  َرِبَّها  ِإَلى  النَّاُر  َوِاْشَتَكِت  َجَهنََّم،  َفْيِح  ِمْن  اْلَحِرّ  َة  ِشدَّ َفِإنَّ 

ْيِف، َفُهَو أََشدُّ  َتاِء َوَنَفٍس ِفي الصَّ َبْعِضي َبْعًضا، َفأَِذَن َلَها ِبَنَفَسْيِن، َنَفٍس ِفي الِشّ

ْمَهِريِر«. َما َتِجُدوَن ِمَن اْلَحِرّ َوأََشدُّ َما َتِجُدوَن ِمَن الزَّ

ا - 2  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلَقاُب َقْوٍس ِفي اْلَجنَِّة َخْيٌر ِممَّ

ا  ْمُس َوَتْغُرُب«. َوَقاَل: »َلَغْدَوةٌ أَْو َرْوَحٌة ِفي َسِبيِل اهلِل َخْيٌر ِممَّ َتْطُلُع َعَلْيِه الشَّ

ْمُس َوَتْغُرُب«. َتْطُلُع َعَلْيِه الشَّ

َهَذا -    ِفي  ِلُقَرْيٍش  َتَبٌع  »النَّاُس  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ْأِن، ُمْسِلُمُهْم َتَبٌع ِلُمْسِلِمِهْم َوَكاِفُرُهْم َتَبٌع ِلَكاِفِرِهْم«. الشَّ
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َوُهَو -    اْلَمِديَنِة  َطِريِق  َبْعِض  ِفي  َلِقَيُه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َيا  ُكْنَت  »أَْيَن  َفَقاَل:  ِجئُت،  ثُمَّ  َفاْغَتَسْلُت  َفَذَهبُت  ِمْنُه  َفاْنَخَنْسُت  قال:  ُجنٌُب، 

أََبا ُهَرْيَرَة«؟ َقاَل: ُكْنُت ُجنًُبا َفَكِرْهُت أَْن أَُجاِلَسَك َوأََنا َعَلى َغْيِر َطَهاَرٍة، َفَقاَل: 

»ُسْبَحاَن اهلِل ِإنَّ اْلُمْسِلَم َل َيْنُجُس«.

َص ِفي َبْيِع اْلَعَراَيا ِفي َخْمَسِة أَْوُسٍق -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرخَّ

أَْو ُدوَن َخْمَسِة أَْوُسٍق

ِإَناِء -    َباُب ِفي  َقاَل: »ِإَذا َوَقَع الذُّ ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن أَِبي 

أََحِدُكْم َفْلَيْغِمْسُه ُكلَُّه ثُمَّ ِلَيْطَرْحُه، َفِإنَّ ِفي أََحِد َجَناَحْيِه ِشَفاًء َوِفي اْلَخِر َداًء«.

َقنَّ ِبَصَدَقٍة، -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َقاَل َرُجٌل: أَلََتَصدَّ

َق َعَلى َساِرٍق.  ثُوَن: تُُصِدّ َفَخَرَج ِبَصَدَقِتِه َفَوَضَعَها ِفي َيِد َساِرٍق، َفأَْصَبُحوا َيَتَحدَّ

َقنَّ ِبَصَدَقٍة، َفَخَرَج ِبَصَدَقِتِه َفَوَضَعَها ِفي َيَدْي  َفَقاَل: اللُّٰهمَّ َلَك اْلَحْمُد، أَلََتَصدَّ

ْيَلَة َعَلى َزاِنَيٍة، َفَقاَل: اللُّٰهمَّ َلَك اْلَحْمُد،  َق اللَّ ثُوَن: تُُصِدّ َزاِنَيٍة، َفأَْصَبُحوا َيَتَحدَّ

، َفأَْصَبُحوا  َقنَّ ِبَصَدَقٍة، َفَخَرَج ِبَصَدَقِتِه َفَوَضَعَها ِفي َيَدْي َغِنٍيّ َعَلى َزاِنَيٍة، أَلََتَصدَّ

، َفَقاَل: اللُّٰهمَّ َلَك اْلَحْمُد َعَلى َساِرٍق، َوَعَلى َزاِنَيٍة،  َق َعَلى َغِنٍيّ ثُوَن: تُُصِدّ َيَتَحدَّ

َعْن  َيْسَتِعفَّ  أَْن  َفَلَعلَُّه  َساِرٍق  َعَلى  َصَدَقُتَك  ا  أَمَّ َلُه:  َفِقيَل  َفأُِتَي   ، َغِنٍيّ َوَعَلى 

ُه َيْعَتِبُر َفُيْنِفُق  ا اْلَغِنيُّ َفَلَعلَّ اِنَيُة َفَلَعلََّها أَْن َتْسَتِعفَّ َعْن ِزَناَها، َوأَمَّ ا الزَّ َسِرَقِتِه، َوأَمَّ

ا أَْعَطاُه اهللُ«. ِممَّ

2
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َيْوَم -    ِلَصاِحِبَك  ُقْلَت  »ِإَذا  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  ُهَرْيَرَة  أبي  َعِن 

َماُم َيْخطُُب َفَقْد َلَغْوَت«. اْلُجُمَعِة أَْنِصْت َواْلِ

أَْن -    َجاَرُه  َجاٌر  َيْمَنْع  »َل  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َيْغِرَز َخَشَبُه ِفي ِجَداِرِه«. ثُمَّ َيُقوُل أَبُو ُهَرْيَرَة: َما ِلي أََراُكْم َعْنَها ُمْعِرِضيَن، َواهلِل 

أَلَْرِمَينَّ ِبَها َبْيَن أَْكَتاِفُكْم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »بُِعْثُت ِبَجَواِمِع اْلَكِلِم، َونُِصْرُت - 0 

ْعِب، َفَبْيَنا أََنا َناِئٌم أُِتيُت ِبَمَفاِتيِح َخَزاِئِن اأْلَْرِض َفُوِضَعْت ِفي َيِدي«. ِبالرُّ

َلِة َفَقْد - 1  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمَن الصَّ

َلَة«. أَْدَرَك الصَّ

ِمَن - 2  ألََحٍد  َيُموُت  »َل  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ُه النَّاُر ِإلَّ َتِحلََّة اْلَقَسِم«. اْلُمْسِلِميَن َثَلَثٌة ِمَن اْلَوَلِد َتَمسُّ

اَعُة َحتَّى َتْخُرَج -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َتُقوُم السَّ

ِبِل ِبُبْصَرى«. َناٌر ِمْن أَْرِض اْلِحَجاِز تُِضيُء أَْعَناَق اْلِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيَعَتْيِن َوَعْن ِلْبَسَتْيِن َوَعْن -   

اْلَعْصِر َحتَّى  َوَبْعَد  ْمُس  الشَّ َتْطُلَع  َحتَّى  اْلَفْجِر  َبْعَد  َلِة  َعِن الصَّ َنَهى  َصَلَتْيِن، 

ْمُس. َتْغُرَب الشَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َنَعى النََّجاِشيَّ ِفي اْلَيْوِم الَِّذي َماَت -   

َر أَْرَبًعا. ِفيِه، َخَرَج ِإَلى اْلُمَصلَّى َفَصفَّ ِبِهْم َوَكبَّ
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن أَْنَفَق َزْوَجْيِن ِفي َسِبيِل -   

َلِة  َفَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ َعْبَد اهلِل، َهَذا َخْيٌر،  َيا  اْلَجنَِّة:  أَْبَواِب  اهلِل نُوِدَي ِمْن 

َلِة، َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل اْلِجَهاِد ُدِعَي ِمْن َباِب اْلِجَهاِد، َوَمْن  ُدِعَي ِمْن َباِب الصَّ

َدَقِة ُدِعَي ِمْن  يَّاِن، َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ َياِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ َكاَن ِمْن أَْهِل الِصّ

ي َيا َرُسوَل اهلِل، َما َعَلى َمْن  َدَقِة«. َفَقاَل أَبُو َبْكٍر ڤ: ِبأَِبي أَْنَت َوأُِمّ َباِب الصَّ

ُكِلَّها؟  ِتْلَك اأْلَْبَواِب  ِتْلَك اأْلَْبَواِب ِمْن َضُروَرٍة َفَهْل يُْدَعى أََحٌد ِمْن  ُدِعَي ِمْن 

َقاَل: »َنَعْم َوأَْرُجو أَْن َتُكوَن ِمْنُهْم«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِاْسَتْعَمَل َرُجًل َعَلى َخْيَبَر َفَجاَءُه -   

َيا  َواهلِل  َل  َقاَل:  َهَكَذا؟«.  َخْيَبَر  َتْمِر  »أَُكلُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َفَقاَل  َجِنيٍب،  ِبَتْمٍر 

اَعْيِن ِبالثََّلَثِة، َفَقاَل َرُسوُل  اَعْيِن َوالصَّ اَع ِمْن َهَذا ِبالصَّ َرُسوَل اهلِل، ِإنَّا َلَنْأُخُذ الصَّ

َراِهِم َجِنيًبا«. َراِهِم ثُمَّ ِاْبَتْع ِبالدَّ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْفَعْل، ِبِع اْلَجْمَع ِبالدَّ

أَ أََحُدُكْم َفْلَيْجَعْل -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإَذا َتَوضَّ

ِفي أَْنِفِه َماًء ثُمَّ ِلَيْنثُْر َوَمِن ِاْسَتْجَمَر َفْلُيوِتْر َوِإَذا ِاْسَتْيَقَظ أََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفْلَيْغِسْل 

َيَدُه َقْبَل أَْن يُْدِخَلَها ِفي َوُضوِئِه َفِإنَّ أََحَدُكْم َل َيْدِري أَْيَن َباَتْت َيُدُه«.

َماُم: َسِمَع اهللُ ِلَمْن -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإَذا َقاَل اْلِ

َحِمَدُه َفُقولُوا: اللَُّهمَّ َربََّنا َلَك اْلَحْمُد، َفِإنَُّه َمْن َواَفَق َقْولُُه َقْوَل اْلَمَلِئَكِة ُغِفَر َلُه 

َم ِمْن َذْنِبِه«. َما َتَقدَّ
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمِن ِاْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُمَعِة ُغْسَل - 0 

َب  َقرَّ َفَكأَنََّما  الثَّاِنَيِة  اَعِة  السَّ ِفي  َراَح  َوَمْن  َبَدَنًة،  َب  َقرَّ َفَكأَنََّما  َراَح  ثُمَّ  اْلَجَناَبِة 

اَعِة  َب َكْبًشا أَْقَرَن، َوَمْن َراَح ِفي السَّ اَعِة الثَّاِلَثِة َفَكأَنََّما َقرَّ َبَقَرًة، َوَمْن َراَح ِفي السَّ

َب َبْيَضًة،  اَعِة اْلَخاِمَسِة َفَكأَنََّما َقرَّ َب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح ِفي السَّ اِبَعِة َفَكأَنََّما َقرَّ الرَّ

ْكَر«. َماُم َحَضَرِت اْلَمَلِئَكُة َيْسَتِمُعوَن الِذّ َفِإَذا َخَرَج اْلِ

ِتي، أَْو - 1  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلْوَل أَْن أَُشقَّ َعَلى أُمَّ

َواِك َمَع ُكِلّ َصَلٍة«. َعَلى النَّاِس، أَلََمْرتُُهْم ِبالِسّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اْلَخْيُل ِلَرُجٍل أَْجٌر، َوِلَرُجٍل - 2 

ا الَِّذي َلُه أَْجٌر َفَرُجٌل َرَبَطَها ِفي َسِبيِل اهلِل َفأََطاَل ِبَها  ِسْتٌر، َوَعَلى َرُجٍل ِوْزٌر، َفأَمَّ

ْوَضِة َكاَنْت َلُه  ِفي َمْرٍج أَْو َرْوَضٍة، َفَما أََصاَبْت ِفي ِطَيِلَها َذِلَك ِمَن اْلَمْرِج أَِو الرَّ

َحَسَناٍت َوَلْو أَنَُّه ِاْنَقَطَع ِطَيُلَها َفاْسَتنَّْت َشَرًفا أَْو َشَرَفْيِن َكاَنْت آَثاُرَها َوأَْرَواثَُها 

َذِلَك  َكاَن  َيْسِقَي  أَْن  يُِرْد  َوَلْم  ِمْنُه  َفَشِرَبْت  ِبَنَهٍر  ْت  َمرَّ أَنََّها  َوَلْو  َلُه،  َحَسَناٍت 

ًفا ثُمَّ َلْم َيْنَس َحقَّ اهلِل  َتَغِنًّيا َوَتَعفُّ َحَسَناٍت َلُه، َفِهَي ِلَذِلَك أَْجٌر، َوَرُجٌل َرَبَطَها 

ِفي ِرَقاِبَها َوَل ظُُهوِرَها َفِهَي ِلَذِلَك ِسْتٌر، َوَرُجٌل َرَبَطَها َفْخًرا َوِرَياًء َوِنَواًء ألَْهِل 

ْسَلِم َفِهَي َعَلى َذِلَك ِوْزٌر«. َوُسِئَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْلُحُمِر َفَقاَل: »َما أُْنِزَل  اْلِ

ٍة َخْيًرا َيَرُهۜ  ُة ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ َعَليَّ ِفيَها َشْيٌء ِإلَّ َهِذِه اْلَيُة اْلَجاِمَعُة اْلَفاذَّ

ا َيَرُه﴾«. ٍة َشرًّ ﴿ ﴾ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ
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َقٌة -    َعن أََبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اْلَحِلُف ُمَنِفّ

ْلَعِة ُمْمِحَقٌة ِلْلَبَرَكِة«. ِللِسّ

اْلَماِء -    َفْضَل  َتْمَنُعوا  »َل  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

.» ِلَتْمَنُعوا ِبِه َفْضَل اْلَكَلِ

ُذ ِمْن َجْهِد اْلَبَلِء َوَدَرِك -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَعوَّ

َقاِء َوُسوِء اْلَقَضاِء َوَشَماَتِة اأْلَْعَداٍء«. الشَّ

ِتي َعَلى -    اِدَق اْلَمْصُدوُق َيُقوُل: »َهَلُك أُمَّ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َسِمْعُت الصَّ

َيُهْم: َبِني ُفَلٍن َوَبِني ُفَلٍن. َيَدْي ِغْلَمٍة ِمْن ُقَرْيٍش«. َقاَل أَبُو ُهَرْيَرةَ: ِإْن ِشئَت أَْن أَُسِمّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َل َيُصوَمنَّ أََحُدُكْم -   

َيْوَم اْلُجُمَعِة ِإلَّ َيْوًما َقْبَلُه أَْو َبْعَدُه«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقْوُل: »َلِو ِاطََّلَع ِفي َبْيِتَك -   

أََحٌد َوَلْم َتْأَذْن َلُه َفَخَذْفَتُه ِبَحَصاٍة َفَفَقْأَت َعْيَنُه َما َكاَن َعَلْيَك ِمْن ُجَناٍح«.

النَّاِس -    أَْسَعُد  َمْن  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:  أَنَُّه  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِبَشَفاَعِتَك َيْوَم اْلِقَياَمِة؟ َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد َظَنْنُت َيا أََبا ُهَرْيَرَة أَْن َل َيْسأَلُِني 

ُل ِمْنَك ِلَما َرأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعَلى اْلَحِديِث، أَْسَعُد  َعْن َهَذا اْلَحِديِث أََحٌد أَوَّ

النَّاِس ِبَشَفاَعِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َمْن َقاَل َل ِإَلَه ِإلَّ اهللُ َخاِلًصا ِمْن َقْلِبِه، أَْو َنْفِسِه«.
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ أَنَُّه َقاَل: َبَعَثَنا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َبْعٍث َوَقاَل َلَنا: »ِإْن - 0 

ُقوُهَما ِبالنَّاِر«. َقاَل: ثُمَّ  اُهَما- َفَحِرّ َلِقيُتْم ُفَلًنا َوُفَلًنا -ِلَرُجَلْيِن ِمْن ُقَرْيٍش َسمَّ

ُفَلًنا  ُقوا  تَُحِرّ أَْن  أََمْرتُُكْم  ُكْنُت  »ِإِنّي  َفَقاَل:  اْلُخُروَج،  أََرْدَنا  ِحيَن  ُعُه  نَُوِدّ أََتْيَناُه 

ُب ِبَها ِإلَّ اهللُ، َفِإْن أََخْذتُُموُهَما َفاْقُتُلوُهَما«. َوُفَلًنا ِبالنَّاِر َوِإنَّ النَّاَر َل يَُعِذّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َباِرًزا َيْوًما ِللنَّاِس َفأََتاُه ِجْبِريُل - 1 

يَماُن أَْن تُؤِمَن بِاهللِ َوَمَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوِبِلَقاِئِه َوُرُسِلِه،  يَماُن؟ َقاَل: »اْلِ َفَقاَل: َما اْلِ

ْسَلُم أَْن َتْعُبَد اهلَل َوَل تُْشِرَك ِبِه َشْيًئا،  ْسَلُم؟ َقاَل: »اْلِ َوتُؤِمَن ِباْلَبْعِث«. َقاَل: َما اْلِ

ْحَساُن؟  َكاَة اْلَمْفُروَضَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن«. َقاَل: َما اْلِ َي الزَّ َلَة َوتَُؤِدّ َوتُِقيَم الصَّ

اَعُة؟  َقاَل: »أَْن َتْعُبَد اهلَل َكأَنََّك َتَراُه، َفِإْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفِإنَُّه َيَراَك«. َقاَل: َمَتى السَّ

اِئِل، َوَسأُْخِبُرَك َعْن أَْشَراِطَها: ِإَذا َوَلَدِت  َقاَل: »َما اْلَمْسئُوُل َعْنَها ِبأَْعَلَم ِمَن السَّ

ِبِل اْلُبْهُم ِفي اْلُبْنَياِن، ِفي َخْمٍس َل َيْعَلُمُهنَّ ِإلَّ  اأْلََمُة َربََّها، َوِإَذا َتَطاَوَل ُرَعاُة اْلِ

وُه«.  اَعِةۚ﴾ اْلَيَة، ثُمَّ أَْدَبَر، َفَقاَل: »ُردُّ َ ِعْنَدُه ِعْلُم الّسَ اهللُ«. ثُمَّ َتَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ِاّنَ الّلٰ

َفَلْم َيَرْوا َشْيًئا. َفَقاَل: »َهَذا ِجْبِريُل َجاَء يَُعِلُّم النَّاَس ِديَنُهْم«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْعَتِكُف ِفي ُكِلّ َرَمَضاٍن َعْشَرَة - 2 

ا َكاَن اْلَعاُم الَِّذي ُقِبَض ِفيِه ِاْعَتَكَف ِعْشِريَن َيْوًما. أَيَّاٍم، َفَلمَّ

ِباْلِعْبَراِنيَِّة -    التَّْوَراَة  َيْقَرُؤوَن  اْلِكَتاِب  أَْهُل  َكاَن  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

أَْهَل  ُقوا  تَُصِدّ »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َفَقاَل  ْسَلِم،  اْلِ أِلَْهِل  ِباْلَعَرِبيَِّة  ُروَنَها  َويَُفِسّ

بُوُهْم، َوُقولُوا: ﴿آَمنَّا بِاهللِ َوَما أُْنِزَل ِإَلْيَنا﴾«. اْلَيَة. اْلِكَتاِب َوَل تَُكِذّ
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أَُعوُذ -    ِإِنّي  َيْدُعو: »اللَُّهمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِفْتَنِة  َوِمْن  َواْلَمَماِت  اْلَمْحَيا  ِفْتَنِة  َوِمْن  النَّاِر  َعَذاِب  َوِمْن  اْلَقْبِر  َعَذاِب  ِمْن  ِبَك 

اِل«. جَّ اْلَمِسيِح الدَّ

َوَبْيَن -    َبْيَن التَّْكِبيِر  عن أبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْسُكُت 

ي َيا َرُسوَل اهلِل، ِإْسَكاتَُك َبْيَن التَّْكِبيِر َواْلِقَراَءِة  اْلِقَراَءِة ِإْسَكاَتًة، َفُقْلُت: ِبأَِبي َوأُِمّ

َما َتُقوُل؟ َقاَل: »أَُقوُل: اللَُّهمَّ َباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن اْلَمْشِرِق 

َنِس، اللَُّهمَّ  ى الثَّْوُب اأْلَْبَيُض ِمَن الدَّ ِني ِمَن اْلَخَطاَيا َكَما يَُنقَّ َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ َنِقّ

ِاْغِسْل َخَطاَياَي ِباْلَماِء َوالثَّْلِج َواْلَبَرِد«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرأُ ِفي اْلُجُمَعِة ِفي َصَلِة اْلَفْجِر -   

ْنَساِن﴾. ْجَدَة، َو﴿َهْل اَٰتى َعَلى اْلِ ﴿الٓٓم۠ ﴿1﴾ َتْن۪زيُل﴾ السَّ

ْرِب ِمْن َفِم اْلِقْرَبِة -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن الشُّ

َقاِء، َوأَْن َيْمَنَع َجاَرُه أَْن َيْغِرَز َخَشَبُه ِفي َداِرِه. أَِو الِسّ

َوَلْوَل -    ُهَرْيَرَة،  أَبُو  أَْكَثَر  َيُقولُوَن:  النَّاَس  ِإنَّ  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َاْنَزْلَنا  َمٓا  يـَْكتُُموَن  اّلَ۪ذيَن  ﴿ِاّنَ  َيْتُلو:  ثُمَّ  َحِديًثا،  ْثُت  َحدَّ َما  اهلِل  ِكَتاِب  ِفي  آَيَتاِن 

َكاَن  اْلُمَهاِجِريَن  ِمَن  ِإْخَواَنَنا  ِإنَّ  ِحيُم﴾،  ﴿الرَّ َقْوِلِه  ِإَلى  َواْلُهٰدى﴾  َناِت  اْلَبّيِ ِمَن 
ْفُق ِباأْلَْسَواِق، َوِإنَّ ِإْخَواَنَنا ِمَن اأْلَْنَصاِر َكاَن َيْشَغُلُهُم اْلَعَمُل ِفي  َيْشَغُلُهُم الصَّ

َل  َما  َوَيْحُضُر  َبْطِنِه  ِبِشَبِع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َيْلَزُم  َكاَن  ُهَرْيَرَة  أََبا  َوِإنَّ  أَْمَواِلِهْم، 

َيْحُضُروَن َوَيْحَفُظ َما َل َيْحَفظُوَن.
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َحِديًثا -    ِمْنَك  أَْسَمُع  ِإِنّي  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ُه«.  َكِثيًرا أَْنَساُه، َقاَل: »اُْبُسْط ِرَداَءَك«. َفَبَسْطُتُه، َقاَل: َفَغَرَف ِبَيَدْيِه، ثُمَّ َقاَل: »ُضمَّ

َفَضَمْمُتُه، َفَما َنِسيُت َشْيًئا َبْعَدُه.

ُفوُف ِقَياًما، َفَخَرَج - 100 َلِت الصُّ َلُة َوُعِدّ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: أُِقيَمِت الصَّ

ا َقاَم ِفي ُمَصَلُه َذَكَر أَنَُّه ُجنٌُب َفَقاَل َلَنا: »َمَكاَنُكْم«. ثُمَّ  ِإَلْيَنا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ

ْيَنا َمَعُه. َر َفَصلَّ َرَجَع َفاْغَتَسَل ثُمَّ َخَرَج ِإَلْيَنا َوَرْأُسُه َيْقطُُر، َفَكبَّ

َوَرُجٌل - 101 اْلُمْسِلِميَن  ِمَن  َرُجٌل  َرُجَلِن  ِاْسَتبَّ  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

 : ًدا َعَلى اْلَعاَلِميَن، َفَقاَل اْلَيُهوِديُّ ِمَن اْلَيُهوِد، َقاَل اْلُمْسِلُم: َوالَِّذي ِاْصَطَفى ُمَحمَّ

َوالَِّذي ِاْصَطَفى ُموَسى َعَلى اْلَعاَلِميَن، َفَرَفَع اْلُمْسِلُم َيَدُه ِعْنَد َذِلَك َفَلَطَم َوْجَه 

، َفَذَهَب اْلَيُهوِديُّ ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأَْخَبَرُه ِبَما َكاَن ِمْن أَْمِرِه َوأَْمِر اْلُمْسِلِم،  اْلَيُهوِدِيّ

َفَدَعا النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمْسِلَم َفَسأََلُه َعْن َذِلَك َفأَْخَبَرُه، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تَُخِيُّروِني 

َل َمْن يُِفيُق  َعَلى ُموَسى َفِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة َفأَْصَعُق َمَعُهْم َفأَُكوُن أَوَّ

َفِإَذا ُموَسى َباِطٌش َجاِنَب اْلَعْرِش، َفَل أَْدِري أََكاَن ِفيَمْن َصِعَق َفأََفاَق َقْبِلي أَْو 

ِن ِاْسَتْثَنى اهللُ«. َكاَن ِممَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُسوَل - 102

َك«  َك« َقاَل: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: »ثُمَّ أُمُّ اهلِل، َمْن أََحقُّ النَّاِس ِبُحْسِن َصَحاَبِتي؟ َقاَل: »أُمُّ

َك« َقاَل: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: »ثُمَّ أَبُوَك«. َقاَل: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: »ثُمَّ أُمُّ



19

، ِإِن ِاْشَتَهاُه أََكَلُه -  10 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َما َعاَب النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َطَعاًما َقطُّ

َوِإلَّ َتَرَكُه.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ أَْعَراِبيًّا أََتى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ِإَذا -  10

َلَة اْلَمْكُتوَبَة،  َعِمْلُتُه َدَخْلُت اْلَجنََّة. َقاَل: »َتْعُبُد اهلَل َل تُْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيُم الصَّ

أَِزيُد  َل  ِبَيِدِه  َنْفِسي  َوالَِّذي  َقاَل:  َرَمَضاَن«  َوَتُصوُم  اْلَمْفُروَضَة،  َكاَة  الزَّ َوتَُؤِدّي 

ُه أَْن َيْنظَُر ِإَلى َرُجٍل ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة  ا َولَّى َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َسرَّ َعَلى َهَذا. َفَلمَّ

َفْلَيْنظُْر ِإَلى َهَذا«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُجًل أَْسَوَد، أَِو ِاْمَرأًَة َسْوَداَء، َكاَن َيُقمُّ اْلَمْسِجَد، -  10

َفَماَت، َفَسأََل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْنُه َفَقالُوا: َماَت، َقاَل: »أََفَل ُكْنُتْم آَذْنُتُموِني ِبِه، ُدلُّوِني 

َعَلى َقْبِرِه، أَْو َقاَل َقْبِرَها« َفأََتى َقْبَرَها َفَصلَّى َعَلْيَها.

ُجُل اْلَعِظيُم -  10 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنَُّه َلَيْأِتي الرَّ

ِميُن َيْوَم اْلِقَياَمِة َل َيِزُن ِعْنَد اهلِل َجَناَح َبُعوَضٍة« َوَقاَل: »ِاْقَرُءوا ﴿َفَل نُ۪قيُم لَُهْم  السَّ

يَْوَم اْلِقٰيَمِة َوْزنًا﴾«.

َة، َفِقيَل: تَُزِكّي َنْفَسَها، -  10 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َزْيَنَب ڤ َكاَن ِاْسُمَها َبرَّ

اَها َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َزْيَنَب. َفَسمَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َعْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإَذا َنَظَر أََحُدُكْم ِإَلى َمْن -  10

َل َعَلْيِه ِفي اْلَماِل َواْلَخْلِق َفْلَيْنظُْر ِإَلى َمْن ُهَو أَْسَفَل ِمْنُه«. ُفِضّ
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوُل اهلِل َقاَل: َيْعَرُق النَّاُس َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى -  10

َيْذَهَب َعَرُقُهْم ِفي اأْلَْرِض َسْبِعيَن ِذَراًعا، َويُْلِجُمُهْم َحتَّى َيْبُلَغ آَذاَنُهْم«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: ِفي ُكِلّ َصَلٍة يُْقَرأُ، َفَما أَْسَمَعَنا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص - 110

أَْسَمْعَناُكْم، َوَما أَْخَفى َعنَّا أَْخَفْيَنا َعْنُكْم، َوِإْن َلْم َتِزْد َعَلى أُِمّ اْلُقْرآِن أَْجَزأَْت، 

َوِإْن ِزْدَت َفُهَو َخْيٌر.

َلُم، - 111 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: أُْرِسَل َمَلُك اْلَمْوِت ِإَلى ُموَسى َعَلْيِهَما السَّ

ا َجاَءُه َصكَُّه، َفَرَجَع ِإَلى َرِبِّه َفَقاَل: أَْرَسْلَتِني ِإَلى َعْبٍد َل يُِريُد اْلَمْوَت، َفَردَّ  َفَلمَّ

اهللُ َعَلْيِه َعْيَنُه َوَقاَل: ِاْرِجْع، َفُقْل َلُه َيَضُع َيَدُه َعَلى َمْتِن َثْوٍر َفَلُه ِبُكِلّ َما َغطَّْت ِبِه 

، ثُمَّ َماَذا؟ َقاَل: ثُمَّ اْلَمْوُت، َقاَل: َفاْلَن، َفَسأََل  َيُدُه ِبُكِلّ َشْعَرٍة َسَنٌة، َقاَل: أَْي َرِبّ

َسِة َرْمَيًة ِبَحَجٍر« َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَلْو  َ أَْن يُْدِنَيُه ِمَن اأْلَْرِض اْلُمَقدَّ اللَّ

ُكْنُت َثمَّ ألََرْيُتُكْم َقْبَرُه ِإَلى َجاِنِب الطَِّريِق ِعْنَد اْلَكِثيِب اأْلَْحَمِر«.

ُث اْلَقْوَم َجاَءُه - 112 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َبْيَنَما النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َمْجِلٍس يَُحِدّ

اْلَقْوِم:  َبْعُض  َفَقاَل  ُث  يَُحِدّ َفَمَضى َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  اَعُة؟  َمَتى السَّ َفَقاَل:  أَْعَراِبيٌّ 

َسِمَع َما َقاَل َفَكِرَه َما َقاَل، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل َلْم َيْسَمْع َحتَّى ِإَذا َقَضى َحِديَثُه، 

َقاَل: »َفِإَذا  َيا َرُسوَل اهلِل،  أََنا  َقاَل: َها  اَعِة«؟  اِئُل َعِن السَّ َقاَل: »أَْيَن -أَُراُه- السَّ

َد اأْلَْمُر ِإَلى  اَعَة« َقاَل: َكْيَف ِإَضاَعُتَها؟ َقاَل: »ِإَذا ُوِسّ ُضِيَّعِت اأْلََماَنُة َفاْنَتِظِر السَّ

اَعَة«.  َغْيِر أَْهِلِه َفاْنَتِظِر السَّ
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: أَْوَصاِني َخِليِلي ملسو هيلع هللا ىلص ِبَثَلٍث، َل أََدُعُهنَّ َحتَّى -  11

َحى َوَنْوٍم َعَلى ِوْتٍر. أَُموَت: َصْوِم َثَلَثِة أَيَّاٍم ِمْن ُكِلّ َشْهٍر َوَصَلِة الضُّ

َيُقوُل: »َنْحُن اْلِخُروَن -  11 أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  ُهَرْيَرَة ڤ:  عن أبي 

الَِّذي  َيْوُمُهِم  َهَذا  ثُمَّ  َقْبِلَنا،  ِمْن  اْلِكَتاَب  أُوتُوا  أَنَُّهْم  َبْيَد  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  اِبُقوَن  السَّ

ُفِرَض َعَلْيِهْم، َفاْخَتَلُفوا ِفيِه َفَهَداَنا اهللُ، َفالنَّاُس َلَنا ِفيِه َتَبٌع: اْلَيُهوُد َغًدا، َوالنََّصاَرى 

َبْعَد َغٍد«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَم ِفيَنا النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكَر اْلُغُلوَل َفَعظََّمُه َوَعظََّم -  11

َرَقَبِتِه  َعَلى  َثَغاٌء،  َلَها  َرَقَبِتِه َشاةٌ  َعَلى  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  أََحَدُكْم  أُْلِفَينَّ  َقاَل: »َل  أَْمَرُه 

َفَرٌس َلُه َحْمَحَمٌة، َيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلِل، أَِغثِني، َفأَُقوُل: َل أَْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد 

أَْبَلْغُتَك، َوَعَلى َرَقَبِتِه َبِعيٌر َلُه ُرَغاٌء، َيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلِل، أَِغثِني، َفأَُقوُل: َل أَْمِلُك 

َلَك َشْيًئا َقْد أَْبَلْغُتَك، َوَعَلى َرَقَبِتِه َصاِمٌت َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلِل، أَِغثِني، َفأَُقوُل: 

َل أَْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد أَْبَلْغُتَك، أَْو َعَلى َرَقَبِتِه ِرَقاٌع َتْخِفُق، َفَيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلِل، 

أَِغثِني، َفأَُقوُل: َل أَْمِلُك َلَك َشْيًئا َقْد أَْبَلْغُتَك«.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ ِقيَل: َيا َرُسْوَل الل، َمْن أَْكَرُم النَّاِس؟ َقاَل: »أَْتَقاُهْم« -  11

َفَقالُوا: َلْيَس َعْن َهَذا َنْسأَلَُك، َقاَل: »َفُيوُسُف َنِبيُّ اهلِل اْبُن َنِبِيّ اهلِل اْبِن َنِبِيّ اهلِل 

اْبِن َخِليِل اهلِل« َقالُوا: َلْيَس َعْن َهَذا َنْسأَلَُك، َقاَل: »َفَعْن َمَعاِدِن اْلَعَرِب َتْسأَلُوِن؟ 

ْسَلِم ِإَذا َفُقُهوا«. ِخَياُرُهْم ِفي اْلَجاِهِليَِّة ِخَياُرُهْم ِفي اْلِ

3
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ِفي -  11 اأْلَْمَر  اهللُ  َقَضى  »ِإَذا  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  ِبِه  َيْبُلُغ  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ْلِسَلِة َعَلى َصْفَواٍن، َفِإَذا  َماِء َضَرَبِت اْلَمَلِئَكُة ِبأَْجِنَحِتَها ُخْضَعاًنا ِلَقْوِلِه َكالِسّ السَّ

َع َعْن ُقُلوِبِهْم َقالُوا: َماَذا َقاَل َربُُّكْم؟ َقالُوا ِللَِّذي َقاَل اْلَحقَّ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر،  ُفِزّ

ْمِع َهَكَذا َواِحٌد َفْوَق آَخَر، َفُربََّما أَْدَرَك  ْمِع، َوُمْسَتِرُقو السَّ َفَيْسَمُعَها ُمْسَتِرُقو السَّ

َهاُب اْلُمْسَتِمَع َقْبَل أَْن َيْرِمَي ِبَها ِإَلى َصاِحِبِه َفُيْحِرَقُه، َوُربََّما َلْم يُْدِرْكُه َحتَّى  الِشّ

ِإَلى اأْلَْرِض،  يُْلُقوَها  ِمْنُه، َحتَّى  أَْسَفَل  الَِّذي ُهَو  ِإَلى  َيِليِه  الَِّذي  ِإَلى  ِبَها  َيْرِمَي 

ُق، َفَيُقولُوَن: أََلْم يُْخِبْرَنا  اِحِر، َفَيْكِذُب َمَعَها ِمائََة َكْذَبٍة، َفُيَصدَّ َفُتْلَقى َعَلى َفِم السَّ

َماِء«. ا؟ ِلْلَكِلَمِة الَِّتي ُسِمَعْت ِمَن السَّ َيْوَم َكَذا َوَكَذا َيُكوُن َكَذا َوَكَذا َفَوَجْدَناُه َحقًّ

َيْوَم -  11 النَّاِس  َشِرّ  ِمْن  »َتِجُد  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

اْلِقَياَمِة ِعْنَد اهلِل َذا اْلَوْجَهْيِن الَِّذي َيْأِتي َهُؤَلِء ِبَوْجٍه َوَهُؤَلِء ِبَوْجٍه«.

يِق ڤ ِدّ أُمُّ اْلُمْؤِمِنيَن َعاِئَشُة ِبْنُت أَِبي َبْكٍر الِصّ

َن ِفي َثَلَثِة أَْثَواٍب َيَماِنَيٍة ِبيٍض -  11 َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُكِفّ

َسُحوِليٍَّة ِمْن ُكْرُسٍف، َلْيَس ِفيِهنَّ َقِميٌص َوَل ِعَماَمٌة.

َرْكَعًة، - 120 َعْشَرَة  ِإْحَدى  يَُصِلّي  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  َعاِئَشَة  َعْن 

ْجَدَة ِمْن َذِلَك َقْدَر َما َيْقَرأُ أََحُدُكْم  َكاَنْت ِتْلَك َصَلَتُه -َتْعِني ِباللَّْيِل- َفَيْسُجُد السَّ

َخْمِسيَن آَيًة َقْبَل أَْن َيْرَفَع َرْأَسُه، َوَيْرَكُع َرْكَعَتْيِن َقْبَل َصَلِة اْلَفْجِر ثُمَّ َيْضَطِجُع 

َلِة. ُن ِللصَّ ِه اأْلَْيَمِن َحتَّى َيْأِتَيُه اْلُمَؤِذّ َعَلى ِشِقّ
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َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص تُُوِفَّي َوُهَو ِاْبُن َثَلٍث َوِسِتّيَن.- 121

اْلِقْبَلِة - 122 َوَبْيَن  َبْيَنُه  َوِهَي  يَُصِلّي  َكاَن  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّ َرُسوَل  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

َعَلى ِفَراِش أَْهِلِه ِاْعِتَراَض اْلَجَناَزِة.

اْلَفْجُر َوُهَو -  12 َوأُِمّ َسَلَمَة ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يُْدِرُكُه  َعْن َعاِئَشَة 

ُجنٌُب ِمْن أَْهِلِه ثُمَّ َيْغَتِسُل َوَيُصوُم.

َعْن َعاِئَشَة ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم -  12

ُه«. َعْنُه َوِليُّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ِلْلَوَزِغ: »ُفَوْيِسٌق« َوَلْم أَْسَمْعُه -  12

ِبَقْتِلِه. أََمَر 

َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِإَذا أََوى ِإَلى ِفَراِشِه ُكلَّ َلْيَلٍة َجَمَع -  12

﴾ َو  بَِرّبِ اْلَفلَِقۙ ُ َاَحٌدۚ﴾ َو ﴿قُْل َاُعوذُ  ِفيِهَما: ﴿قُْل ُهَو الّلٰ ْيِه ثُمَّ َنَفَث ِفيِهَما َفَقَرأَ  َكفَّ

ِبِهَما َعَلى  َيْبَدأُ  ِبِهَما َما اْسَتَطاَع ِمْن َجَسِدِه،  َيْمَسُح  ﴾ ثُمَّ  بَِرّبِ الّنَاِسۙ ﴿قُْل َاُعوذُ 
اٍت. َرْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما أَْقَبَل ِمْن َجَسِدِه، َيْفَعُل َذِلَك َثَلَث َمرَّ

َفَغَسَل -  12 َبَدأَ  اْلَجَناَبِة  ِاْغَتَسَل ِمَن  ِإَذا  النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن  أَنَّ  َعْن َعاِئَشَة ڤ: 

َلِة ثُمَّ يُْدِخُل أََصاِبَعُه ِفي اْلَماِء َفُيَخِلُّل ِبَها أُُصوَل  أُ ِللصَّ أُ َكَما َيَتَوضَّ َيَدْيِه ثُمَّ َيَتَوضَّ

َشَعِرِه ثُمَّ َيُصبُّ َعَلى َرْأِسِه َثَلَث ُغَرٍف ِبَيَدْيِه ثُمَّ يُِفيُض اْلَماَء َعَلى ِجْلِدِه ُكِلِّه.

ُه اْلَعادُّ أَلَْحَصاُه.-  12 ُث َحِديًثا َلْو َعدَّ َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يَُحِدّ
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َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا أََمَرُهْم أََمَرُهْم ِمَن اأْلَْعَماِل -  12

َم ِمْن  ِبَما يُِطيُقوَن، َقالُوا: ِإنَّا َلْسَنا َكَهْيَئِتَك َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّ اهلَل َقْد َغَفَر َلَك َما َتَقدَّ

َر، َفَيْغَضُب َحتَّى يُْعَرَف اْلَغَضُب ِفي َوْجِهِه ثُمَّ َيُقوُل: »ِإنَّ أَْتَقاُكْم  َذْنِبَك َوَما َتأَخَّ

َوأَْعَلَمُكْم بِاهللِ أََنا«.

ِلِه - 0 1 ِلِه َوَتَرجُّ ُن ِفي َتَنعُّ َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يُْعِجُبُه التََّيمُّ

َوطُُهوِرِه َوِفي َشْأِنِه ُكِلِّه.

النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص - 1 1 ِإَلى  ِبْنُت أَِبي ُحَبْيٍش  َفاِطَمُة  َقاَلْت: َجاَءْت  َعْن َعاِئَشَة ڤ 

َلَة؟ َفَقاَل َرُسوُل  َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإِنّي ِاْمَرأَةٌ أُْسَتَحاُض َفَل أَْطُهُر، أََفأََدُع الصَّ

َلَة،  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل، ِإنََّما َذِلِك ِعْرٌق َوَلْيَس ِبَحْيٍض، َفِإَذا أَْقَبَلْت َحْيَضُتِك َفَدِعي الصَّ

ِئي ِلُكِلّ َصَلٍة َحتَّى  َم ثُمَّ َصِلّي« َوَقاَل: »ثُمَّ َتَوضَّ َوِإَذا أَْدَبَرْت َفاْغِسِلي َعْنِك الدَّ

َيِجيَء َذِلَك اْلَوْقُت«.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اأْلَْرَواُح ُجنُوٌد ُمَجنََّدةٌ، - 2 1

َفَما َتَعاَرَف ِمْنَها ِاْئَتَلَف َوَما َتَناَكَر ِمْنَها ِاْخَتَلَف«.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: ُكْنُت أَْغِسُل اْلَجَناَبَة ِمْن َثْوِب النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيْخُرُج -   1

َلِة َوِإنَّ بَُقَع اْلَماِء ِفي َثْوِبِه. ِإَلى الصَّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َلَقْد َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصِلّي اْلَفْجَر َفَيْشَهُد َمَعُه -   1

َعاٍت ِفي ُمُروِطِهنَّ ثُمَّ َيْرِجْعَن ِإَلى بُُيوِتِهنَّ َما َيْعِرُفُهنَّ أََحٌد. ِنَساٌء ِمَن اْلُمْؤِمَناِت ُمَتَلِفّ
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َفَرَضَها -   1 ِحيَن  َلَة  الصَّ اهللُ  َفَرَض  َقاَلْت:  ڤ  اْلُمْؤِمِنيَن  أُِمّ  َعاِئَشَة  َعْن 

َفِر َوِزيَد ِفي َصَلِة اْلَحَضِر. ْت َصَلُة السَّ َفِر، َفأُِقرَّ َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن ِفي اْلَحَضِر َوالسَّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيتَِّكُئ ِفي َحْجِري َوأََنا َحاِئٌض ثُمَّ -   1

َيْقَرأُ اْلُقْرآَن.

اٍد -   1 َد النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َبْيِتي َفَسِمَع َصْوَت َعبَّ َعْن َعاِئَشَة ڤ: َقاَلْت: َتَهجَّ

اٍد َهَذا«؟ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: »اللَُّهمَّ  يَُصِلّي ِفي اْلَمْسِجِد َفَقاَل: »َيا َعاِئَشُة أََصْوُت َعبَّ

اًدا«. ِاْرَحْم َعبَّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َشدَّ ِمْئَزَرُه َوأَْحَيا -   1

َلْيَلُه َوأَْيَقَظ أَْهَلُه.

ملسو هيلع هللا ىلص -   1 اهلِل  َرُسوُل  َكاَن  َوِإْن  َقاَلْت:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َزْوِج  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

ِإلَّ  اْلَبْيَت  َيْدُخُل  َل  َوَكاَن  ُلُه،  َفأَُرِجّ اْلَمْسِجِد  ِفي  َوُهَو  َرْأَسُه  َعَليَّ  َلُيْدِخُل 

ُمْعَتِكًفا. َكاَن  ِإَذا  ِلَحاَجٍة 

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَبُل اْلَهِديََّة َويُِثيُب َعَلْيَها.- 0 1

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكانُوا َيُصوُموَن َعاُشوَراَء َقْبَل أَْن يُْفَرَض َرَمَضاُن، - 1 1

ا َفَرَض اهللُ َرَمَضاَن َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َشاَء  َوَكاَن َيْوًما تُْسَتُر ِفيِه اْلَكْعَبُة، َفَلمَّ

أَْن َيُصوَمُه َفْلَيُصْمُه، َوَمْن َشاَء أَْن َيْتُرَكُه َفْلَيْتُرْكُه«.
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َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقِبُّل َويَُباِشُر َوُهَو َصاِئٌم َوَكاَن - 2 1

ْرِبِه. أَْمَلَكُكْم ِلِ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُصوُم َحتَّى َنُقوَل َل يُْفِطُر، -   1

َويُْفِطُر َحتَّى َنُقوَل َل َيُصوُم، َفَما َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِاْسَتْكَمَل ِصَياَم َشْهٍر ِإلَّ 

َرَمَضاَن، َوَما َرأَْيُتُه أَْكَثَر ِصَياًما ِمْنُه ِفي َشْعَباَن.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أَْحَدَث ِفي أَْمِرَنا َهَذا -   1

.» َما َلْيَس ِفيِه َفُهَو َردٌّ

َماِء أَْقَبَل َوأَْدَبَر -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َرأَى َمِخيَلًة ِفي السَّ

َفْتُه َذِلَك َفَقاَل النَِّبيُّ  َي َعْنُه، َفَعرَّ َماُء ُسِرّ َوَدَخَل َوَخَرَج َوَتَغيََّر َوْجُهُه، َفِإَذا أَْمَطَرِت السَّ

ا َرَاْوهُ َعاِرضًا ُمْستَْقِبَل َاْوِديَِتِهْمۙ﴾« اْلَيَة. ملسو هيلع هللا ىلص: »َما أَْدِري َلَعلَُّه َكَما َقاَل َقْوٌم ﴿َفلَّمَ

ِتي َوَهْبَن أَْنُفَسُهنَّ ِلَرُسوِل -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: ُكْنُت أََغاُر َعَلى اللَّ

اُء ِمْنُهّنَ  ا أَْنَزَل اهللُ َتَعاَلى: ﴿تُْر۪جي َمْن تََشٓ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوأَُقوُل: أََتَهُب اْلَمْرأَُة َنْفَسَها؟ َفَلمَّ

﴾ ُقْلُت: َما أَُرى َربََّك  ْن َعَزْلَت َفَل ُجَناَح َعلَْيَكۜ اُءۜ َوَمِن اْبتََغْيَت ِمّمَ َوتُْٔـ۪وٓي ِالَْيَك َمْن تََشٓ
ِإلَّ يَُساِرُع ِفي َهَواَك.

اْلَحِديَث -   1 َيْسُرُد  َيُكْن  َلْم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوَل  ِإنَّ  َقاَلْت:  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

َكَسْرِدُكْم.
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َاْنَزَل -   1 ي  اّلَذ۪ٓ ﴿ُهَو  اْلَيَة:  َهِذِه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َتَل  َقاَلْت:  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

ا اّلَ۪ذيَن ۪في قُلُوبِِهْم  َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ ٰايَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهّنَ اُّمُ اْلِكتَاِب َواَُخُر ُمتََشابَِهاٌتۜ َفاَّمَ
اِسُخوَن  ُۢ َوالّرَ َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما تََشابََه ِمْنهُ اْبِتَغٓاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغٓاَء تَْأ۪ويِل۪هۚ َوَما يَْعلَُم تَْأ۪ويلَهُٓ ِاّلَ الّلٰ
َقاَل  َقاَلْت:  اْلَْلَباِب﴾  اُ۬ولُوا   ٓ ِاّلَ ُر  ّكَ يَّذَ َوَما  َربَِّناۚ  ِعْنِد  ِمْن  ُكّلٌ  بِ۪هۙ  ٰاَمّنَا  يَُقولُوَن  اْلِعْلِم  ِفي 
ى اهللُ  َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َفِإَذا َرأَْيِت الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه َفأُوَلِئِك الَِّذيَن َسمَّ

َفاْحَذُروُهْم«.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َزْوِج النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َما َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َضاِحًكا -   1

ُم. َحتَّى أََرى ِمْنُه َلَهَواِتِه، ِإنََّما َكاَن َيَتَبسَّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َخَرَجْت َسْوَدُة َبْعَدَما ُضِرَب اْلِحَجاُب ِلَحاَجِتَها - 0 1

َوَكاَنِت اْمَرأًَة َجِسيَمًة َل َتْخَفى َعَلى َمْن َيْعِرُفَها، َفَرآَها ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َفَقاَل: 

َفاْنَكَفأَْت  َقاَلْت:  َتْخُرِجيَن،  َكْيَف  َفاْنظُِري  َعَلْيَنا،  َتْخَفْيَن  َما  َواهلِل  أََما  َسْوَدُة،  َيا 

ى َوِفي َيِدِه َعْرٌق، َفَدَخَلْت َفَقاَلْت:  َراِجَعًة َوَرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َبْيِتي َوِإنَُّه َلَيَتَعشَّ

َقاَلْت:  َوَكَذا،  َكَذا  ُعَمُر  ِلي  َفَقاَل  َحاَجِتي،  ِلَبْعِض  َخَرْجُت  ِإِنّي  اهلِل،  َرُسوَل  َيا 

َفأَْوَحى اهللُ ِإَلْيِه ثمَّ ُرِفَع َعْنُه، َوِإنَّ اْلَعْرَق ِفي َيِدِه َما َوَضَعُه، َفَقاَل: »ِإنَُّه َقْد أُِذَن 

.» َلُكنَّ أَْن َتْخُرْجَن ِلَحاَجِتُكنَّ

َما - 1 1 ُم  تَُحِرّ َضاَعُة  »الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت  ڤ:  َعاِئَشَة  َعْن 

اْلِوَلَدُة«. ُم  تَُحِرّ
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َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل ِلي َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإِنّي ألَْعَلُم ِإَذا ُكْنِت َعِنّي - 2 1

ا ِإَذا  َراِضَيًة َوِإَذا ُكْنِت َعَليَّ َغْضَبى« َقاَلْت: َفُقْلُت: ِمْن أَْيَن َتْعِرُف َذِلَك؟ َفَقاَل: »أَمَّ

ٍد، َوِإَذا ُكْنِت َعَليَّ َغْضَبى ُقْلِت: َل  ُكْنِت َعِنّي َراِضَيًة َفِإنَِّك َتُقوِليَن: َل َوَرِبّ ُمَحمَّ

َوَرِبّ ِإْبَراِهيَم« َقاَلْت: ُقْلُت: أََجْل َواهلِل َيا َرُسوَل اهللِ، َما أَْهُجُر ِإلَّ ِاْسَمَك.

اأْلَْسَوَدْيِن، -   1 ِمَن  َشِبْعَنا  ِحيَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  تُُوِفَّي  َقاَلْت:  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

َواْلَماِء. التَّْمِر 

َعْن َعاِئَشَة ڤ أَْخَبَرْتُه َقاَلْت: ِاْسَتْأَذَن َرُجٌل َعَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: -   1

ا َدَخَل أََلَن َلُه اْلَكَلَم، ُقْلُت:  »ِاْئَذنُوا َلُه، ِبْئَس أَُخو اْلَعِشيَرِةأَِو ِاْبُن اْلَعِشيَرِة« َفَلمَّ

َيا َرُسوَل اهلِل، ُقْلَت الَِّذي ُقْلَت، ثُمَّ أََلْنَت َلُه اْلَكَلَم؟ َقاَل: »أَْي َعاِئَشُة، ِإنَّ َشرَّ 

النَّاِس َمْن َتَرَكُه النَّاُس -أَْو َوَدَعُه النَّاُس- ِاِتَّقاَء ُفْحِشِه«.

ُل َرْأَس َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوأََنا َحاِئٌض. -   1  – َوَعْن عائشة ڤ َقاَلْت: ُكْنُت أَُرِجّ

َسَرَقْت، -   1 الَِّتي  اْلَمْخُزوِميَُّة  اْلَمْرأَُة  ْتُهُم  أََهمَّ ُقَرْيًشا  أَنَّ  ڤ:  َعاِئَشَة  َعْن 

َزْيٍد، ِحبُّ  ْبُن  أَُساَمُة  ِإلَّ  َعَلْيِه  َيْجَتِرُئ  َوَمْن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلِل  َرُسوَل  يَُكِلُّم  َمْن  َفَقالُوا: 

َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَكلََّم َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »أََتْشَفُع ِفي َحٍدّ ِمْن ُحُدوِد اهلِل«. ثُمَّ 

َسَرَق  ِإَذا  َكانُوا  أَنَُّهْم  َقْبَلُكْم  َمْن  َضلَّ  ِإنََّما  النَّاُس،  أَيَُّها  »َيا  َقاَل:  َفَخَطَب،  َقاَم 

أَنَّ  اهلِل َلْو  َواْيُم   ، اْلَحدَّ َعَلْيِه  أََقاُموا  ِفيِهْم  ِعيُف  َوِإَذا َسَرَق الضَّ َتَرُكوُه،  ِريُف  الشَّ

ٌد َيَدَها«. ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َسَرَقْت َلَقَطَع ُمَحمَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ



29

َعْن َعاِئَشَة ڤ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل ِإنَّ ِلي َجاَرْيِن َفِإَلى أَِيِّهَما أُْهِدي؟ -   1

َقاَل: »ِإَلى أَْقَرِبِهَما ِمْنِك َباًبا«.

َقاَل -   1 اأْلَْسَلِميَّ  َعْمٍرو  ْبَن  َحْمَزَة  أَنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبِيّ  َزْوِج  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

َياِم َفَقاَل: »ِإْن ِشْئَت َفُصْم َوِإْن  َفِر؟ َوَكاَن َكِثيَر الِصّ ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَأَُصوُم ِفي السَّ

ِشْئَت َفأَْفِطْر«.

َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنََّها َقاَلْت: َما ُخِيَّر َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَن أَْمَرْيِن ِإَل أََخَذ -   1

أَْيَسَرُهَما َما َلْم َيُكْن ِإْثًما، َفِإْن َكاَن ِإْثًما َكاَن أَْبَعَد النَّاِس ِمْنُه، َوَما ِاْنَتَقَم َرُسوُل 

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِلَنْفِسِه ِإَل أَْن تُْنَتَهَك ُحْرَمُة اهلِل َفَيْنَتِقَم هلِلِ ِبَها.

َعْن َعاِئَشَة أُِمّ اْلُمْؤِمِنيَن ڤ: أَنَّ أُمَّ َحِبيَبَة َوأُمَّ َسَلَمَة ڤ َذَكَرَتا َكِنيَسًة - 0 1

َرأَْيَنَها ِباْلَحَبَشِة ِفيَها َتَصاِويُر، َفَذَكَرَتا ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: »ِإنَّ أُوَلِئَك ِإَذا َكاَن ِفيِهُم 

َوَر، َفأُوَلِئَك  ُروا ِفيِه ِتْلَك الصُّ اِلُح َفَماَت َبَنْوا َعَلى َقْبِرِه َمْسِجًدا َوَصوَّ ُجُل الصَّ الرَّ

ِشَراُر اْلَخْلِق ِعْنَد اهلِل َيْوَم اْلِقَياَمِة«.

»َيا - 1 1 ِفيِه:  َماَت  الَِّذي  َمَرِضِه  َيُقوُل ِفي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َكاَن  ڤ:  َعاِئَشَة  َعْن 

َعاِئَشُة َما أََزاُل أَِجُد أََلَم الطََّعاِم الَِّذي أََكْلُت ِبَخْيَبَر، َفَهَذا أََواُن َوَجْدُت ِاْنِقَطاَع 

.» ِمّ أَْبَهِري ِمْن َذِلَك السُّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنََّها َزفَِّت ِاْمَرأًَة ِإَلى َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر، َفَقاَل َنِبيُّ اهلِل - 2 1

ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َعاِئَشُة، َما َكاَن َمَعُكْم َلْهٌو؟ َفِإنَّ اأْلَْنَصاَر يُْعِجُبُهُم اللَّْهُو«.
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َعْن َعائَشَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َنَذَر أَْن يُِطيَع اهلَل َفْلُيِطْعُه، َوَمْن -   1

َنَذَر أَْن َيْعِصَيُه َفَل َيْعِصِه«.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َلَقْد َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما َعَلى َباِب ُحْجَرِتي -   1

َواْلَحَبَشُة َيْلَعُبوَن ِفي اْلَمْسِجِد َوَرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْسُتُرِني ِبِرَداِئِه أَْنظُُر ِإَلى َلِعِبِهْم. 

وفي رواية: َيْلَعُبوَن ِبِحَراِبِهْم.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا ِاْغَتَسَل ِمَن اْلَجَناَبِة َدَعا ِبَشْيٍء -   1

ِبِشِقّ َرْأِسِه اأْلَْيَمِن ثُمَّ اأْلَْيَسِر َفَقاَل ِبِهَما َعَلى  ِه، َفَبَدأَ  ِبَكِفّ َنْحَو اْلِحَلِب َفأََخَذ 

َوَسِط َرْأِسِه.

أِلََحٍد -   1 َلْيَسْت  أَْرًضا  أَْعَمَر  »َمْن  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

.» َفُهَو أََحقُّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: ُكْنُت أَُطِيُّب النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبأَْطَيِب َما َيِجُد َحتَّى أَِجَد -   1

َوِبيَص الِطّيِب ِفي َرْأِسِه َوِلْحَيِتِه.

َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنََّها َقاَلْت: ُسِئَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَيُّ اأْلَْعَماِل أََحبُّ ِإَلى اهلِل؟ -   1

.» َقاَل: »أَْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ

يُْسَتْرَقى -   1 أَْن  أََمَر  أَْو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  أََمَرِني  َقاَلْت:  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

اْلَعْيِن. ِمَن 

ْقَيَة ِمْن ُكِلّ ِذي ُحَمٍة.- 0 1 َص النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الرُّ َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َرخَّ
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َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلْيَها َوِعْنَدَها َرُجٌل، َفَكأَنَُّه َتَغيََّر - 1 1

َفِإنََّما   ، ِإْخَوانُُكنَّ َمْن  »اُْنظُْرَن  َفَقاَل:  أَِخي،  ِإنَُّه  َفَقاَلْت:  َذِلَك،  َكِرَه  َكأَنَُّه  َوْجُهُه، 

َضاَعُة ِمَن اْلَمَجاَعِة«. الرَّ

َوُهْم - 2 1 اْلَحَبَشِة  ِإَلى  أَْنظُُر  َوأََنا  َيْسُتُرِني  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َرأَْيُت  َعاِئَشُة:  َقاَلْت 

َيْلَعُبوَن ِفي اْلَمْسِجِد، َفَزَجَرُهْم ُعَمُر َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َدْعُهْم، أَْمًنا َبِني أَْرِفَدَة«.

ًدا َوَقاَلْت: ِفي َهَذا نُِزَع ُروُح -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنََّها أَْخَرَجْت ِكَساًء ُمَلبَّ

النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص.

اِرِق َلْم تُْقَطْع َعَلى َعْهِد النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإلَّ ِفي -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ َيَد السَّ

َثَمِن ِمَجٍنّ َحَجَفٍة أَْو تُْرٍس.

َجاِل ِإَلى اهلِل اأْلََلدُّ -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنَّ أَْبَغَض الِرّ

اْلَخِصُم«.

»اللَُّهمَّ -   1 َقاَل:  اْلَمَطَر  َرأَى  ِإَذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  َعاِئَشَة  َعْن 

َصِيًّبا َناِفًعا«.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: ِإْن َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َلَيَدُع اْلَعَمَل َوُهَو يُِحبُّ -   1

أَْن َيْعَمَل ِبِه َخْشَيَة أَْن َيْعَمَل ِبِه النَّاُس َفُيْفَرَض َعَلْيِهْم، َوَما َسبََّح َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص 

، َوِإِنّي ألَُسِبُّحَها. َحى َقطُّ ُسْبَحَة الضُّ

َعْشَرَة -   1 َثَلَث  اللَّْيِل  ِمَن  يَُصِلّي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َكاَن  َقاَلْت:  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

َرْكَعًة، ِمْنَها اْلِوْتُر َوَرْكَعَتا اْلَفْجِر.

4
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َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنََّها ُسِئَلْت: َعْن َصَلِة النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِباللَّْيِل، َقاَلْت: َكاَن -   1

ُن َوَثَب، َفِإْن  َن اْلُمَؤِذّ َلُه َوَيُقوُم آِخَرُه َفُيَصِلّي ثُمَّ َيْرِجُع ِإَلى ِفَراِشِه، َفِإَذا أَذَّ َيَناُم أَوَّ

أَ َوَخَرَج. َكاَن ِبِه َحاَجٌة ِاْغَتَسَل َوِإلَّ َتَوضَّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َلْم َيُكِن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َشْيٍء ِمَن النََّواِفِل أََشدَّ - 0 1

ِمْنُه َتَعاُهًدا َعَلى َرْكَعَتِي اْلَفْجِر.

َتْيِن َقْبَل َصَلِة - 1 1 ْكَعَتْيِن اللَّ ُف الرَّ َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُخِفّ

ْبِح َحتَّى ِإِنّي ألَُقوُل َهْل َقَرأَ ِبأُِمّ اْلِكَتاِب. الصُّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َل َيَدُع أَْرَبًعا َقْبَل الظُّْهِر َوَرْكَعَتْيِن - 2 1

َقْبَل اْلَغَداِة.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َمرَّ َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َيُهوِديٍَّة َيْبِكي َعَلْيَها أَْهُلَها -   1

ُب ِفي َقْبِرَها«. َفَقاَل: »ِإنَُّهْم َلَيْبُكوَن َعَلْيَها َوِإنََّها َلُتَعذَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص ُمْنُذ َقِدَم اْلَمِديَنَة ِمْن َطَعاِم -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َما َشِبَع آُل ُمَحمَّ

اْلُبِرّ َثَلَث َلَياٍل ِتَباًعا َحتَّى ُقِبَض.

أََنُس ْبُن َماِلٍك اأْلَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِجيُّ ڤ

أَْن -   1 ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  ِإَلى  الِثَّياِب  أََحبُّ  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 

اْلِحَبَرَة. َيْلَبَسَها 
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أُ ِعْنَد ُكِلّ َصَلٍة، وكان يُْجِزُئ -   1 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَوضَّ

أََحَدَنا اْلُوُضوُء َما َلْم يُْحِدْث.

ْمُس ُمْرَتِفَعٌة -   1 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصِلّي اْلَعْصَر َوالشَّ

ْمُس ُمْرَتِفَعٌة، َوَبْعُض اْلَعَوالي  اِهُب ِإَلى اْلَعَواِلي َفَيْأِتيِهْم َوالشَّ َحيٌَّة، َفَيْذَهُب الذَّ

ِمَن اْلَمِدْيَنِة َعَلى أَْرَبَعِة أْمَياٍل أْو َنْحِوِه.

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َحقٌّ َعَلى اهلِل أَْن َل َيْرَتِفَع َشْيٌء -   1

ْنَيا ِإلَّ َوَضَعُه«. ِمَن الدُّ

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َل َيُردُّ الِطّيَب.-   1

ْنَيا - 0 1 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َكاَن أَْكَثُر ُدَعاِء النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَُّهمَّ َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّ

َحَسَنًة َوِفي اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر«.

ا َحَلَق َرْأَسُه َكاَن َأُبو َطْلَحَة - 1 1 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: َأنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َلمَّ

َل َمْن َأَخَذ مِْن َشَعِرِه. َأوَّ

َبْيِع الِثَّماِر َحتَّى - 2 1 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن 

، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أََرأَْيَت ِإَذا  تُْزِهَي َفِقيَل َلُه: َوَما تُْزِهي؟ َقاَل: َحتَّى َتْحَمرَّ

َمَنَع اهللُ الثََّمَرَة ِبَم َيْأُخُذ أََحُدُكْم َماَل أَِخيِه؟«.

ٍة أَِميًنا َوِإنَّ -   1 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنَّ ِلُكِلّ أُمَّ

اِح«. ُة أَبُو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّ أَِميَنَنا أَيَُّتَها األُمَّ
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َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنَّ َقْدَر َحْوِضي َكَما -   1

َماِء«. َبْيَن أَْيَلَة َوَصْنَعاَء ِمَن اْلَيَمِن، َوِإنَّ ِفيِه ِمَن اأْلََباِريِق َكَعَدِد نُُجوِم السَّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اللَُّهمَّ َباِرْك َلُهْم ِفي -   1

ِهْم«. ِمْكَياِلِهْم َوَصاِعِهْم َوُمِدّ

ٍة َوَنَقَش -   1 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص اتََّخَذ َخاَتًما ِمْن ِفضَّ

ٌد  ٌد َرُسوُل اهلِل َوَقاَل: »ِإِنّي اتََّخْذُت َخاَتًما ِمْن َوِرٍق َوَنَقْشُت ِفيِه ُمَحمَّ ِفيِه ُمَحمَّ

َرُسوُل اهلِل، َفَل َيْنُقَشنَّ أََحٌد َعَلى َنْقِشِه«.

اْلَحَسَنُة ِمَن -   1 ْؤَيا  َقاَل: »الرُّ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َماِلٍك ڤ:  ْبِن  أََنِس  َعْن 

ِة«. اِلِح ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّ ُجِل الصَّ الرَّ

َوُعَمُر -   1 َبْكٍر  َوأَبُو  أُُحًدا  َصِعَد  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 

يٌق َوَشِهيَداِن«. َوُعْثَماُن، َفَرَجَف ِبِهْم َفَقاَل: »اُْثُبْت أُُحُد َفِإنََّما َعَلْيَك َنِبيٌّ َوِصِدّ

َعْن أََنٍس ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَعا ِبِإَناٍء ِمْن َماٍء، َفأُِتَي ِبَقَدٍح َرْحَراٍح ِفيِه -   1

َشْيٌء ِمْن َماٍء َفَوَضَع أََصاِبَعُه ِفيِه، َقاَل أََنٌس: َفَجَعْلُت أَْنظُُر ِإَلى اْلَماِء َيْنُبُع ِمْن َبْيِن 

ْبِعيَن ِإَلى الثََّماِنيَن. أَ َما َبْيَن السَّ أََصاِبِعِه َفَحَزْرُت َمْن َتَوضَّ

ُجوِد، - 200 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »ِاْعَتِدلُوا ِفي السُّ

َفِإنَُّه  َيِميِنِه  َعْن  َوَل  َيَدْيِه  َبْيَن  َيْبُزَقنَّ  َفَل  َبَزَق  َوِإَذا  َكاْلَكْلِب،  ِذَراَعْيِه  َيْبُسْط  َوَل 

يَُناِجي َربَُّه«.



35

َقاَل: »َلَغْدَوةٌ ِفي َسِبيِل اهلِل أَْو - 201 النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص  َماِلٍك ڤ َعِن  ْبِن  أََنِس  َعْن 

ْنَيا َوَما ِفيَها«. َرْوَحٌة َخْيٌر ِمَن الدُّ

اْلَجنَِّة - 202 أَْهِل  ِمْن  اْمَرأًَة  أَنَّ  »َلْو  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 

َعَلى  َوَلَنِصيُفَها  ِريًحا،  َوَلَمألَْتُه  َبْيَنُهَما  َما  اأْلَْرِض ألََضاَءْت  أَْهِل  ِإَلى  اطََّلَعْت 

ْنَيا َوَما ِفيَها«. َرْأِسَها َخْيٌر ِمَن الدُّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْوَلى اْلَقْوِم ِمْن أَْنُفِسِهْم«.-  20

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِاْبُن أُْخِت اْلَقْوِم ِمْنُهْم، أَْو -  20

ِمْن أَْنُفِسِهْم«.

َعْن أََنٍس ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَنَُّه َكاَن ِإَذا َسلََّم َسلََّم َثَلًثا، َوِإَذا َتَكلََّم -  20

ِبَكِلَمٍة أََعاَدَها َثَلًثا َحتَّى تُْفَهْم َعْنُه.

َما -  20 ِضْعَفْي  ِباْلَمِديَنِة  اْجَعْل  »اللَُّهمَّ  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  أََنٍس  َعْن 

َجَعْلَت ِبَمكََّة ِمَن اْلَبَرَكِة«.

اِع ِإَلى -  20 َيْغَتِسُل ِبالصَّ َيْغِسُل أَْو َكاَن  َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 

. أُ ِباْلُمِدّ َخْمَسِة أَْمَداٍد َوَيَتَوضَّ

اَعِة -  20 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُدوُر َعَلى ِنَساِئِه ِفي السَّ

ُكنَّا  َقاَل:  يُِطيُقُه؟  أََوَكاَن  ِقيَل:  َعْشَرَة.  ِإْحَدى  َوُهنَّ  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  ِمَن  اْلَواِحَدِة 

َة َثَلِثيَن. ُث أَنَُّه أُْعِطَي ُقوَّ َنَتَحدَّ
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َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َضْخَم اْلَيَدْيِن َواْلَقَدَمْيِن َحَسَن اْلَوْجِه، -  20

ْيِن. َلْم أََر َبْعَدُه َوَل َقْبَلُه ِمْثَلُه، َوَكاَن َبِسَط اْلَكفَّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َكاَن َفَزٌع ِباْلَمِديَنِة َفاْسَتَعاَر النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَرًسا - 210

َلَنا يَُقاُل َلُه: َمْنُدوٌب، َفَقاَل: »َما َرأَْيَنا ِمْن َفَزٍع َوِإْن َوَجْدَناُه َلَبْحًرا«.

َلْيَس - 211 اْلَقْوِم،  ِمَن  َرْبَعًة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 

ِبالطَِّويِل َوَل ِباْلَقِصيِر، أَْزَهَر اللَّْوِن َلْيَس ِبأَْبَيَض أَْمَهَق َوَل آَدَم، َلْيَس ِبَجْعٍد َقَطٍط 

َوَل َسْبٍط َرِجٍل، أُْنِزَل َعَلْيِه َوُهَو ِاْبُن أَْرَبِعيَن، َفَلِبَث ِبَمكََّة َعْشَر ِسِنيَن يُْنَزُل َعَلْيِه 

َوِباْلَمِديَنِة َعْشَر ِسِنيَن، َوُقِبَض َوَلْيَس ِفي َرْأِسِه َوِلْحَيِتِه ِعْشُروَن َشَعَرًة َبْيَضاَء.

َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك ڤ َقاَل: َرَأْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَحاَنْت َصَلُة اْلَعْصِر، - 212

ملسو هيلع هللا ىلص بَِوُضوٍء، َفَوَضَع َرُسوُل  اهلِل  َفُأتَِي َرُسوُل  َفَلْم َيِجُدوُه،  َفاْلَتَمَس النَّاُس اْلَوُضوَء 

ُئوا مِنُْه، َقاَل: َفَرَأْيُت اْلَماَء َينُْبُع مِْن  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َذلَِك اْلَناِء َيَدُه َوَأَمَر النَّاَس َأْن َيَتَوضَّ

ُئوا مِْن ِعنِْد آِخِرِهْم. َتْحِت َأَصابِِعِه َحتَّى َتَوضَّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َكاَن ِقَراٌم ِلَعاِئَشَة َسَتَرْت ِبِه َجاِنَب َبْيِتَها، َفَقاَل -  21

النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَِميِطي َعنَّا ِقَراَمِك َهَذا، َفِإنَُّه َل َتَزاُل َتَصاِويُرُه َتْعِرُض ِفي َصَلِتي«.

ثُُكْم أََحٌد َبْعِدي، َسِمْعُت -  21 َثنَُّكْم َحِديًثا َل يَُحِدّ َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: أَلَُحِدّ

اَعِة أَْن َيِقلَّ اْلِعْلُم، َوَيْظَهَر اْلَجْهُل، َوَيْظَهَر  َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِمْن أَْشَراِط السَّ

َجاُل، َحتَّى َيُكوَن ِلَخْمِسيَن ِاْمَرأًَة اْلَقِيُّم اْلَواِحُد«. َنا، َوَتْكثَُر الِنَّساُء، َوَيِقلَّ الِرّ الِزّ
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َيْكُتَب -  21 أَْن  أََراَد  أَْو  ِكَتاًبا  النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َكَتَب  َقاَل:  َماِلٍك ڤ  ْبِن  أََنِس  َعْن 

ٌد  ٍة َنْقُشُه: ُمَحمَّ َفِقيَل َلُه ِإنَُّهْم َل َيْقَرُءوَن ِكَتاًبا ِإَل َمْخُتوًما، َفاتََّخَذ َخاَتًما ِمْن ِفضَّ

َرُسوُل اهلِل، َكأَِنّي أَْنظُُر ِإَلى َبَياِضِه ِفي َيِدِه.

أََحُدَنا -  21 َفَيَضُع  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َمَع  نَُصِلّي  ُكنَّا  َقاَل:  ڤ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 

ُجوِد. ِة اْلَحِرّ ِفي َمَكاِن السُّ َطَرَف الثَّْوِب ِمْن ِشدَّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َمرَّ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِباْمَرأٍَة َتْبِكي ِعْنَد َقْبٍر َفَقاَل: -  21

»ِاتَِّقي اهلَل َواْصِبِري« َقاَلْت: ِإَلْيَك َعِنّي َفِإنََّك َلْم تَُصْب ِبُمِصيَبِتي، َوَلْم َتْعِرْفُه، 

اِبيَن، َفَقاَلْت: َلْم  َفِقيَل َلَها: ِإنَُّه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفأََتْت َباَب النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم َتِجْد ِعْنَدُه َبوَّ

ْدَمِة األُوَلى«. ْبُر ِعْنَد الصَّ أَْعِرْفَك، َفَقاَل: »ِإنََّما الصَّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ قال: ِإنَّ َخيَّاًطا َدَعا َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِلَطَعاٍم َصَنَعُه، -  21

ِإَلى  َب  َفَقرَّ الطََّعاِم،  َذِلَك  ِإَلى  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َمَع َرُسوِل  َفَذَهْبُت  َماِلٍك:  ْبُن  أََنُس  َقاَل 

ِمْن  بَّاَء  الدُّ ُع  َيَتَتبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َفَرأَْيُت  َوَقِديٌد،  ُدبَّاٌء  ِفيِه  َوَمَرًقا  ُخْبًزا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوِل 

بَّاَء ِمْن َيْوِمِئٍذ. َحَواَلِي اْلَقْصَعِة، َقاَل: َفَلْم أََزْل أُِحبُّ الدُّ

 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َحَجَم أَبُو َطْيَبَة َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفأََمَر َلُه -  21

ُفوا ِمْن َخَراِجِه. ِبَصاٍع ِمْن َتْمٍر َوأََمَر أَْهَلُه أَْن يَُخِفّ

َخْيَبَر - 220 ِإَلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوِل  َمَع  َخَرْجُت  قال:  ڤ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 

ُه«. َنا َونُِحبُّ ا َقِدَم النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َراِجًعا َوَبَدا َلُه أُُحٌد َقاَل: »َهَذا َجَبٌل يُِحبُّ أَْخُدُمُه َفَلمَّ
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َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ أنَُّه َصلَّى َعَلى ِحَماٍر َوَوْجُهُه َعْن َيَساِر اْلِقْبَلِة. - 221

َفِقيَل َلُه: تَُصِلّي ِلَغْيِر اْلِقْبَلِة؟ َفَقاَل: َلْوَل أَِنّي َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَعَلُه َلْم أَْفَعْلُه.

ِعْنَد - 222 الَِّتي  ِعْنَد األُْسطَُواَنِة  يَُصِلّي  أنَُّه كان  ڤ:  ْبِن األْكَوِع  َسَلَمَة  عن 

َلَة ِعْنَد َهِذِه األُْسطَُواَنِة؟  ى الصَّ َتَتَحرَّ َيا أََبا ُمْسِلٍم، أََراَك  اْلُمْصَحِف، َفِقيَل لُه: 

َلَة ِعْنَدَها. ى الصَّ َقاَل: َفِإِنّي َرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَحرَّ

اًشا َوَل -  22 اًبا َوَل َفحَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َلْم َيُكِن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسبَّ

اًنا، َكاَن َيُقوُل ألََحِدَنا ِعْنَد اْلَمْعِتَبِة: »َما َلُه َتِرَب َجِبينُُه«. َلعَّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَُّه َكاَن ِعْنَدُه َقَدَح النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص. َفَقاَل أََنٌس ڤ: -  22

َلَقْد َسَقْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َهَذا اْلَقَدِح أَْكَثَر ِمْن َكَذا َوَكَذا، وَكاَن ِفيِه َحْلَقٌة ِمْن 

ٍة َفَقاَل َلُه أَبُو َطْلَحَة  َحِديٍد، َفأََراَد أََنٌس أَْن َيْجَعَل َمَكاَنَها َحْلَقًة ِمْن َذَهٍب أَْو ِفضَّ

ڤ: َل تَُغِيَّرنَّ َشْيًئا َصَنَعُه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَتَرَكُه.

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َجاَء َثَلَثُة َرْهٍط ِإَلى بُُيوِت أَْزَواِج النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص -  22

ا أُْخِبُروا َكأَنَُّهْم َتَقالُّوَها، َفَقالُوا: َوأَْيَن َنْحُن ِمَن  َيْسأَلُوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَلمَّ

ا أََنا َفِإِنّي أَُصِلّي  َر، َقاَل أََحُدُهْم: أَمَّ َم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتأَخَّ النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

ْهَر َوَل أُْفِطُر، َوَقاَل آَخُر: أََنا أَْعَتِزُل الِنَّساَء  ْيَل أََبًدا، َوَقاَل آَخُر: أََنا أَُصوُم الدَّ اللَّ

ُج أََبًدا َفَجاَء َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلْيِهْم َفَقاَل: »أَْنُتُم الَِّذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا؟ أََما  َفَل أََتَزوَّ

ُج  َواهلِل ِإِنّي ألَْخَشاُكْم هلِلِ َوأَْتَقاُكْم َلُه، َلِكِنّي أَُصوُم َوأُْفِطُر، َوأَُصِلّي َوأَْرُقُد، َوأََتَزوَّ

الِنَّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِّتي َفَلْيَس ِمِنّي«.
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َعْن أََنِس ْبَن َماِلٍك ڤ َقاَل: ِإْن َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َلُيَخاِلطَُنا َحتَّى َيُقوَل ألٍَخ -  22

ِلي َصِغيٍر: »َيا أََبا ُعَمْيٍر! َما َفَعَل النَُّغْيُر؟«.

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَُّه َمرَّ َعَلى ِصْبَياٍن َفَسلََّم َعَلْيِهْم َوَقاَل: َكاَن -  22

النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْفَعُلُه.

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَُّه ُسِئَل َعِن التَّْلِبَيِة: َكْيَف ُكْنُتْم َتْصَنُعوَن َمَع -  22

النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَل: َكاَن يَُلِبّي اْلُمَلِبّي َل يُْنَكُر َعَلْيِه، َويَُكِبُّر اْلُمَكِبُّر َفَل يُْنَكُر َعَلْيِه.

َعْن أََنِس ْبَن َماِلٍك ڤ َيُقوُل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْدُخُل َعَلى أُِمّ َحَراٍم -  22

َفأَْطَعَمْتُه  َيْوًما  َعَلْيَها  َفَدَخَل  اِمِت،  الصَّ ْبِن  ُعَباَدَة  َتْحَت  َوَكاَنْت  ِمْلَحاَن،  ِبْنِت 

َقاَلْت:  َيْضَحُك،  َوُهَو  اْسَتْيَقَظ  ثُمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلِل  َرُسوُل  َفَناَم  َرْأَسُه،  َتْفِلي  َوَجَعَلْت 

ُغَزاًة  َعَليَّ  ُعِرُضوا  ِتي  أُمَّ ِمْن  »َناٌس  َقاَل:  اهلِل؟  َرُسوَل  َيا  يُْضِحُكَك  َما  َفُقْلُت: 

ِة أَْو ِمْثَل اْلُمُلوِك َعَلى  ِفي َسِبيِل اهلِل، َيْرَكُبوَن َثَبَج َهَذا اْلَبْحِر ُمُلوًكا َعَلى اأْلَِسرَّ

ِة« َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، اُْدُع اهلَل أَْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، َفَدَعا َلَها َرُسوُل  اأْلَِسرَّ

َيا  يُْضِحُكَك  َما  َفُقْلُت:  َيْضَحُك،  َوُهَو  ِاْسَتْيَقَظ  ثُمَّ  َرْأَسُه،  َوَضَع  ثُمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلِل 

ِتي ُعِرُضوا َعَليَّ ُغَزاًة ِفي َسِبيِل اهلِل« َكَما َقاَل ِفي  َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »َناٌس ِمْن أُمَّ

األُوَلى. َقاَلْت: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، اُْدُع اهلَل أَْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، َقاَل: »أَْنِت ِمَن 

ِليَن« َفَرِكَبِت اْلَبْحَر ِفي َزَماِن ُمَعاِوَيَة ْبِن أَِبي ُسْفَياَن َفُصِرَعْت َعْن َدابَِّتَها ِحيَن  اأْلَوَّ

َخَرَجْت ِمَن اْلَبْحِر، َفَهَلَكْت.



40

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقِدَم أَُناٌس ِمْن ُعْكٍل أَْو ُعَرْيَنَة َفاْجَتَوُوا اْلَمِديَنَة، - 0 2

وا  ا َصحُّ َفأََمَرُهُم النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبِلَقاٍح َوأَْن َيْشَربُوا ِمْن أَْبَواِلَها َوأَْلَباِنَها َفاْنَطَلُقوا، َفَلمَّ

ِل النََّهاِر، َفَبَعَث ِفي  َقَتُلوا َراِعَي النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِاْسَتاُقوا النََّعَم، َفَجاَء اْلَخَبُر ِفي أَوَّ

ا ِاْرَتَفَع النََّهاُر ِجيَء ِبِهْم، َفأََمَر َفَقَطَع أَْيِدَيُهْم َوأَْرُجَلُهْم، َوُسِمَرْت  آَثاِرِهْم، َفَلمَّ

ِة َيْسَتْسُقوَن َفَل يُْسَقْوَن. أَْعُينُُهْم، َوأُْلُقوا ِفي اْلَحرَّ

َوِإَهاَلٍة َسِنَخٍة - 1 2 ِبُخْبِز َشِعيٍر  النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص  ِإَلى  أَنَُّه َمَشى  أََنٍس ڤ:  َعْن 

َوَلَقْد َرَهَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِدْرًعا َلُه ِباْلَمِديَنِة ِعْنَد َيُهوِدٍيّ َوأََخَذ ِمْنُه َشِعيًرا أِلَْهِلِه، 

 » ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َصاُع بٍُرّ َوَل َصاُع َحٍبّ َوَلَقْد َسِمْعُتُه َيُقوُل: »َما أَْمَسى ِعْنَد آِل ُمَحمَّ

َوِإنَّ ِعْنَدُه َلِتْسَع ِنْسَوٍة.

أَْو - 2 2 َظاِلًما  أََخاَك  »اُْنُصْر  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  أََنٍس  َعْن 

َظاِلًما؟  َنْنُصُرُه  َفَكْيَف  َمْظُلوًما،  َنْنُصُرُه  َهَذا  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  َقالُوا:  َمْظُلوًما« 

َقاَل: »َتْأُخُذ َفْوَق َيَدْيِه«.

َعْن أََنٍس ڤ قال: َخَرَج َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى اْلَخْنَدِق َفِإَذا اْلُمَهاِجُروَن -   2

َواأْلَْنَصاُر َيْحِفُروَن ِفي َغَداٍة َباِرَدٍة، َفَلْم َيُكْن َلُهْم َعِبيٌد َيْعَمُلوَن َذِلَك َلُهْم، 

ا َرأَى َما ِبِهْم ِمَن النََّصِب َواْلُجوِع َقاَل: »اللَُّهمَّ ِإنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اْلِخَرْه  َفَلمَّ

ًدا  ُمَحمَّ َباَيُعوا  الَِّذيَن  َنْحُن  َلُه:  ُمِجيِبيَن  َفَقالُوا  َواْلُمَهاِجَرْه«،  ِلألَْنَصاِر  َفاْغِفْر 

َعَلى اْلِجَهاِد َما َبِقيَنا أََبًدا.
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َمَتى -   2 َفَقاَل:  اَعِة،  السَّ َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َسأََل  َرُجًل  أَنَّ  ڤ:  أََنٍس  َعْن 

اَعُة؟ َقاَل: »َوَماَذا أَْعَدْدَت َلَها«؟ َقاَل: َل َشْيَء ِإلَّ أَِنّي أُِحبُّ اهلَل َوَرُسوَلُه.  السَّ

َفَقاَل: »أَْنَت َمَع َمْن أَْحَبْبَت«، َقاَل أََنٌس: َفَما َفِرْحَنا ِبَشْيٍء َفَرَحَنا ِبَقْوِل النَِّبِيّ 

ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْنَت َمَع َمْن أَْحَبْبَت«، َقاَل أََنٌس: َفأََنا أُِحبُّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأََبا َبْكٍر َوُعَمَر 

َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن َمَعُهْم ِبُحِبّي ِإيَّاُهْم َوِإْن َلْم أَْعَمْل ِبِمْثِل أَْعَماِلِهْم.

عن أََنٍس ڤ َقاَل: َخَدْمُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْشَر ِسِنيَن َفَما َقاَل ِلي أٍُفّ َوَل -   2

ِلَم َصَنْعَت َوَل أَلَّ َصَنْعَت.

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َكاَنْت أُمُّ ُسَلْيٍم ڤ ِفي الثََّقِل، َوأَْنَجَشُة ُغَلُم -   2

. َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا أَْنَجُش، ُرَوْيَدَك َسْوَقَك ِباْلَقَواِريِر«. النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُسوُق ِبِهنَّ

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإِنّي أُْعِطي ُقَرْيًشا أََتأَلَُّفُهْم أِلَنَُّهْم -   2

ٍة«. َحِديُث َعْهٍد ِبَجاِهِليَّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َل َيْغُدو َيْوَم اْلِفْطِر -   2

َحتَّى َيْأُكَل َتَمَراٍت. وفي رواية عنه قال: َوَيْأُكُلُهنَّ ِوْتًرا.

َتَتَمنَُّوا -   2 »َل  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َسِمْعُت  أَِنّي  َلْوَل  َقاَل:  ڤ  أََنٍس  َعِن 

اْلَمْوَت«، َلَتَمنَّْيُت.

ْنَساُن َوَهَذا - 0 2 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َخطَّ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُخطُوًطا َفَقاَل: »َهَذا اْلِ

أََجُلُه، َفَبْيَنَما ُهَو َكَذِلَك ِإْذ َجاَءُه اْلَخطُّ اأْلَْقَرُب«.

5
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ُجُل.- 1 2 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َنَهى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن َيَتَزْعَفَر الرَّ

َعْن أََنِس ْبَن َماِلٍك ڤ َقاَل: َكاَن َشَعُر َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َرِجًل َلْيَس - 2 2

ِبِط َوَل اْلَجْعِد، َبْيَن أُُذَنْيِه َوَعاِتِقِه. ِبالسَّ

ُس َثَلًثا.-   2 عن أََنٍس ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيَتَنفَّ

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َما أََكَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُخْبًزا ُمَرقًَّقا َوَل َشاًة َمْسُموَطًة -   2

َحتَّى َلِقَي اهلَل.

َعْن أََنٍس ڤ: أَنَّه ُ ُسِئَل: َهْل َخَضَب النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َقاَل: َل، ِإنََّما َكاَن -   2

َشْيٌء ِفي ُصْدَغْيِه.

ْيِف؟ َقاَل: -   2 َوِفي ِرَواَيٍة َعْنُه ڤ ِقْيَل َلُه: أََكاَن َوْجُه النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْثَل السَّ

َل، َبْل ِمْثَل اْلَقَمِر.

ُة ُسْنُدٍس، َوَكاَن َيْنَهى َعِن -   2 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: أُْهِدَي ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ُجبَّ

ٍد ِبَيِدِه َلَمَناِديُل َسْعِد  اْلَحِريِر، َفَعِجَب النَّاُس ِمْنَها َفَقاَل: »َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ

ْبِن ُمَعاٍذ ِفي اْلَجنَِّة أَْحَسُن ِمْن َهَذا«.

َعْن أََنٍس ڤ: أَنَُّه أَْخَرَج ِإلى أَْصَحاِبِه َنْعَلْيِن َجْرَداَوْيِن َلُهَما ِقَباَلِن، -   2

َث أَنَُّهَما َنْعَل النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص. َفَتَحدَّ
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ِفي -   2 َتَزالُوا  »َلْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  عن 

َلَة«. َصَلٍة َما ِاْنَتَظْرتُُم الصَّ

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا، - 0 2

أَْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل ِمْنُه َطْيٌر أَْو ِإْنَساٌن أَْو َبِهيَمٌة ِإلَّ َكاَن َلُه ِبِه َصَدَقٌة«.

َعْن أََنٍس ڤ: أنَُّه َكاَن َيْنَعُت َلَنا َصَلَة النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكاَن يَُصِلّي َوِإَذا - 1 2

ُكوِع َقاَم َحتَّى َنُقوَل َقْد َنِسَي. َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّ

َواِك«.- 2 2 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْكَثْرُت َعَلْيُكْم ِفي الِسّ

وا ِبَجَناَزٍة َفأَْثَنْوا َعَلْيَها َخْيًرا، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: -   2 عن أََنٍس ڤ َيُقوُل: َمرُّ

ا، َفَقاَل: »َوَجَبْت«، َفَقاَل ُعَمُر ْبُن  وا ِبأُْخَرى َفأَْثَنْوا َعَلْيَها َشرًّ »َوَجَبْت«، ثُمَّ َمرُّ

اْلَجنَُّة،  َلُه  َفَوَجَبْت  َخْيًرا  َعَلْيِه  أَْثَنْيُتْم  َقاَل: »َهَذا  َما َوَجَبْت؟  اْلَخطَّاِب ڤ: 

ا َفَوَجَبْت َلُه النَّاُر، أَْنُتْم ُشَهَداُء اهلِل ِفي اأْلَْرِض«. َوَهَذا أَْثَنْيُتْم َعَلْيِه َشرًّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َنِسَي َصَلًة َفْلُيَصِلّ -   2

َلَة ِلِذْكِري﴾«. اَرَة َلَها ِإلَّ َذِلَك: ﴿َوأَِقِم الصَّ ِإَذا َذَكَرَها، َل َكفَّ

ْهِر -   2 ْبِن َماِلٍك ڤ قال: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يُْفِطُر ِمَن الشَّ َعْن أََنِس 

َحتَّى َنظُنَّ أَْن َل َيُصوَم ِمْنُه، َوَيُصوُم َحتَّى َنظُنَّ أَْن َل يُْفِطَر ِمْنُه َشْيًئا، َوَكاَن َل 

َتَشاُء أَْن َتَراُه ِمَن اللَّْيِل ُمَصِلًّيا ِإلَّ َرأَْيَتُه، َوَل َناِئًما ِإلَّ َرأَْيَتُه.
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َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِإَذا َغَزا ِبَنا َقْوًما َلْم َيُكْن َيْغُزو -   2

ِبَنا َحتَّى يُْصِبَح َوَيْنظَُر، َفِإْن َسِمَع أََذاًنا َكفَّ َعْنُهْم َوِإْن َلْم َيْسَمْع أََذاًنا أََغاَر َعَلْيِهْم.

اْلُمَحاَقَلِة -   2 َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َنَهى  َقاَل:  أَنَُّه  ڤ  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 

َواْلُمَخاَضَرِة َواْلُمَلَمَسِة َواْلُمَناَبَذِة َواْلُمَزاَبَنِة.

َعْبُد اهللِ ْبُن َعبَّاٍس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب اْلَهاِشِميُّ ڤ

أَْن -   2 َوأََمَرُه  َرُجًل  ِبِكَتاِبِه  َبَعَث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  َعبَّاٍس  ِاْبِن  َعن 

َقُه،  ا َقَرأَُه َمزَّ َيْدَفَعُه ِإَلى َعِظيِم اْلَبْحَرْيِن، َفَدَفَعُه َعِظيُم اْلَبْحَرْيِن ِإَلى ِكْسَرى َفَلمَّ

ٍق. ُقوا ُكلَّ ُمَمزَّ َقاَل: َفَدَعا َعَلْيِهْم َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَْن يَُمزَّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أَْقَرأَِني ِجْبِريُل َعَلى َحْرٍف -   2

َفَلْم أََزْل أَْسَتِزيُدُه َحتَّى اْنَتَهى ِإَلى َسْبَعِة أَْحُرٍف«.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيْسِدُل َشَعَرُه َوَكاَن اْلُمْشِرُكوَن - 0 2

َيْفُرُقوَن ُرُؤوَسُهْم، َفَكاَن أَْهُل اْلِكَتاِب َيْسِدلُوَن ُرُؤوَسُهْم، َوَكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص 

يُِحبُّ ُمَواَفَقَة أَْهِل اْلِكَتاِب ِفيَما َلْم يُْؤَمْر ِفيِه ِبَشْيٍء، ثُمَّ َفَرَق َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َرْأَسُه.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل ِعْنَد اْلَكْرِب: »َل ِإَلَه - 1 2

ِإَلَه ِإلَّ اهللُ َربُّ  ِإَلَه ِإلَّ اهللُ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َل  اْلَعِظيُم اْلَحِليُم، َل  ِإلَّ اهللُ 

َمَواِت َوَربُّ اأْلَْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم«. السَّ

َعى َعَلْيِه.- 2 2 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَضى أَنَّ اْلَيِميَن َعَلى اْلُمدَّ
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اْلُحَلْيَفِة، -   2 َذا  اْلَمِديَنِة  ألَْهِل  َوقََّت  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

ُهنَّ  َيَلْمَلَم،  اْلَيَمِن  َوألَْهِل  اْلَمَناِزِل،  َقْرَن  َنْجٍد  َوألَْهِل  اْلُجْحَفَة،  ْأِم  الشَّ َوألَْهِل 

ْن أََراَد اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة، َفَمْن َكاَن  ألَْهِلِهنَّ َوِلُكِلّ آٍت أََتى َعَلْيِهنَّ ِمْن َغْيِرِهْم ِممَّ

ُدوَن َذِلَك َفِمْن َحْيُث أَْنَشأَ، َحتَّى أَْهُل َمكََّة ِمْن َمكََّة.

َج َمْيُموَنَة َوُهَو ُمْحِرٌم.-   2 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َتَزوَّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِاْحَتَجَم َوُهَو ُمْحِرٌم َوِاْحَتَجَم َوُهَو َصاِئٌم.-   2

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِاْلَتِمُسوَها ِفي اْلَعْشِر اأْلََواِخِر -   2

ِمْن َرَمَضاَن َلْيَلَة اْلَقْدِر، ِفي َتاِسَعٍة َتْبَقى، ِفي َساِبَعٍة َتْبَقى، ِفي َخاِمَسٍة َتْبَقى.

عن ِاْبن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيْنَه َعِن اْلِكراِء َوَلِكْن َقاَل: »أَْن -   2

َيْمَنَح أََحُدُكْم أََخاُه َخْيٌر َلُه ِمْن أَْن َيْأُخَذ َعَلْيِه َخْرًجا َمْعُلوًما«.

وا -   2 َوَصفُّ ُهْم  َفأَمَّ َمْنُبوٍذ  َقْبٍر  َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص مرَّ  النَِّبِيّ  أَنَّ  ڤ:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

َعَلْيِه.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلى أَْعَراِبٍيّ َيُعوُدُه، َقاَل: َوَكاَن -   2

النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َدَخَل َعَلى َمِريٍض َيُعوُدُه َقاَل: »َل َبْأَس َطُهوٌر ِإْن َشاَء اهللُ« َفَقاَل 

ى َتُفوُر، أَْو  ، َبْل ِهَي ُحمَّ َلُه: »َل َبْأَس َطُهوٌر ِإْن َشاَء اهللُ« َقاَل: ُقْلَت: َطُهوٌر؟ َكلَّ

َتثُوُر، َعَلى َشْيٍخ َكِبيٍر، تُِزيُرُه اْلُقُبوَر، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَنَعْم ِإًذا«.
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آِخٌذ - 0 2 ِجْبِريُل  »َهَذا  َبْدٍر:  َيْوَم  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

ِبَرْأِس َفَرِسِه َعَلْيِه أََداُة اْلَحْرِب«.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَعاِئُد ِفي ِهَبِتِه َكاْلَكْلِب َيِقيُء - 1 2

ثُمَّ َيُعوُد ِفي َقْيِئِه«.

ْوِء، الَِّذي - 2 2 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس َلَنا َمَثُل السَّ

َيُعوُد ِفي ِهَبِتِه َكاْلَكْلِب َيْرِجُع ِفي َقْيِئِه«.

ْكَباَن َوَل َيِبْع -   2 ُوا الرُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتَلقَّ

ْبِن َعبَّاٍس: َما َقْولُُه: »َل َيِبيُع َحاِضٌر ِلَباٍد« َقاَل: َل  اِوُي ِلِ َحاِضٌر ِلَباٍد« َقاَل الرَّ

َيُكوُن َلُه ِسْمَساًرا.

َتُزوُرَنا -   2 »أََل  ِلِجْبِريَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

ُل ِإلَّ ِبأَْمِر َرِبَّك َلُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما  ا َتُزوُرَنا«؟ َقاَل َفَنَزَلْت: ﴿َوَما َنَتَنزَّ أَْكَثَر ِممَّ

َخْلَفَنا﴾«. اْلَيَة.

ا ِإْبَراِهيُم َفاْنظُُروا ِإَلى -   2 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَمَّ

ا ُموَسى َفَجْعٌد آَدُم َعَلى َجَمٍل أَْحَمَر َمْخطُوٍم ِبُخْلَبٍة َكأَِنّي أَْنظُُر  َصاِحِبُكْم، َوأَمَّ

ِإَلْيِه ِاْنَحَدَر ِفي اْلَواِدي«.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْجَمُع َبْيَن َصَلِة الظُّْهِر -   2

َواْلَعْصِر ِإَذا َكاَن َعَلى َظْهِر َسْيٍر َوَيْجَمُع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء.
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ِعْنِدي -   2 َوأَْرَضاُهْم  َمْرِضيُّوَن،  ِرَجاٌل  ِعْنِدي  َشِهَد  َقاَل:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

َوَبْعَد  ْمُس،  الشَّ َتْشُرَق  َحتَّى  ْبِح  الصُّ َبْعَد  َلِة  الصَّ َعِن  َنَهى  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ُعَمُر، 

اْلَعْصِر َحتَّى َتْغُرَب.

ا أََتُوا النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: -   2 عن ِاْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: ِإنَّ َوْفَد َعْبِد اْلَقْيِس َلمَّ

»َمِن اْلَقْوُم -أَْو َمِن اْلَوْفُد-«؟ َقالُوا: َرِبيَعُة. َقاَل: »َمْرَحًبا ِباْلَقْوِم، أَْو ِباْلَوْفِد، َغْيَر 

ْهِر  َخَزاَيا َوَل َنَداَمى« َفَقالُوا: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَّا َل َنْسَتِطيُع أَْن َنْأِتيَك ِإلَّ ِفي الشَّ

اِر ُمَضَر، َفُمْرَنا ِبأَْمٍر َفْصٍل نُْخِبْر ِبِه َمْن  اْلَحَراِم، َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَك َهَذا اْلَحيُّ ِمْن ُكفَّ

َوَراَءَنا َوَنْدُخْل ِبِه اْلَجنََّة، َوَسأَلُوُه َعِن اأْلَْشِرَبِة. َفأََمَرُهْم ِبأَْرَبٍع َوَنَهاُهْم َعْن أَْرَبٍع. 

اهللُ  َقالُوا:  َوْحَدُه؟«  ِباهلِل  يَماُن  اْلِ َما  »أََتْدُروَن  َقاَل:  َوْحَدُه  ِباهلِل  يَماِن  ِباْلِ أََمَرُهْم 

َوِإَقاُم  اهلِل  َرُسوُل  ًدا  ُمَحمَّ َوأَنَّ  اهللُ  ِإلَّ  ِإَلَه  َل  أَْن  »َشَهاَدُة  َقاَل:  أَْعَلُم.  َوَرُسولُُه 

َكاِة َوِصَياُم َرَمَضاَن َوأَْن تُْعطُوا ِمَن اْلَمْغَنِم اْلُخُمَس«، َوَنَهاُهْم  َلِة َوِإيَتاُء الزَّ الصَّ

َوَقاَل:  »اْلُمَقيَِّر«  َقاَل:  َوُربََّما  َواْلُمَزفَِّت،  َوالنَِّقيِر  بَّاِء  َوالدُّ اْلَحْنَتِم  َعِن  أَْرَبٍع:  َعْن 

»اْحَفظُوُهنَّ َوأَْخِبُروا ِبِهنَّ َمْن َوَراَءُكْم«.

ْكِر ِحيَن َيْنَصِرُف النَّاُس ِمَن -   2 ْوِت ِبالِذّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ َرْفَع الصَّ

ِاْنَصَرُفوا  ِإَذا  أَْعَلُم  ِاْبُن َعبَّاٍس: ُكْنُت  النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص. َوَقاَل  اْلَمْكُتوَبِة َكاَن َعَلى َعْهِد 

ِبَذِلَك ِإَذا َسِمْعُتُه.

ِة اْلَوَداِع َعَلى َبِعيٍر - 0 2 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َطاَف النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َحجَّ

ْكَن ِبِمْحَجٍن. َيْسَتِلُم الرُّ
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ُد َقاَل: - 1 2 ْيِل َيَتَهجَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َقاَم ِمَن اللَّ

، َوَلَك اْلَحْمُد، َلَك  َمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ »اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد، أَْنَت َقِيُّم السَّ

َمَواِت َواأْلَْرِض  ، َوَلَك اْلَحْمُد، أَْنَت نُوُر السَّ َمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ ُمْلُك السَّ

أَْنَت  اْلَحْمُد،  َوَلَك  َواأْلَْرِض،  َمَواِت  السَّ َمِلُك  أَْنَت  اْلَحْمُد،  َوَلَك   ، ِفيِهنَّ َوَمْن 

 ، َحقٌّ َوالنَّاُر   ، َحقٌّ َواْلَجنَُّة   ، َحقٌّ َوَقْولَُك   ، َحقٌّ َوِلَقاُؤَك   ، اْلَحقُّ َوَوْعُدَك   ، اْلَحقُّ

، اللُّٰهمَّ َلَك أَْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت  اَعُة َحقٌّ ، َوالسَّ ٌد ملسو هيلع هللا ىلص َحقٌّ ، َوُمَحمَّ َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ

َما  ِلي  َفاْغِفْر  َحاَكْمُت،  َوِإَلْيَك  َخاَصْمُت  َوِبَك  أََنْبُت  َوِإَلْيَك  َتَوكَّْلُت  َوَعَلْيَك 

ُر، َل ِإَلَه  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤِخّ ْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعَلْنُت، أَْنَت اْلُمَقِدّ ْمُت َوَما أَخَّ َقدَّ

َة ِإلَّ بِاهللِ«. ِإلَّ أَْنَت -أَْو َل ِإَلَه َغْيُرَك- َوَل َحْوَل َوَل ُقوَّ

اْلُمْشِرِكيَن، - 2 2 أَْوَلِد  َعْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  ُسِئَل  َقاَل:  ڤ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

َفَقاَل: »اَهللُ ِإْذ َخَلَقُهْم أَْعَلُم ِبَما َكانُوا َعاِمِليَن«.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ أَنَّ اْمَرأًَة ِمْن ُجَهْيَنَة َجاَءْت ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: -   2

ي  ي َنَذَرْت أَْن َتُحجَّ َفَلْم َتُحجَّ َحتَّى َماَتْت، أََفأَُحجُّ َعْنَها؟ َقاَل: »َنَعْم ُحِجّ ِإنَّ أُِمّ

ِك َدْيٌن أَُكْنِت َقاِضَيًة؟ اْقُضوا اهلَل َفاهللُ أََحقُّ ِباْلَوَفاِء«. َعْنَها، أََرأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُِمّ

- َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَُّه َدَفَع َمَع النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم َعَرَفَة، َفَسِمَع النَِّبيُّ -   2

ِبِل، َفأََشاَر ِبَسْوِطِه ِإَلْيِهْم َوَقاَل: »أَيَُّها  ملسو هيلع هللا ىلص َوَراَءُه َزْجًرا َشِديًدا َوَضْرًبا َوَصْوًتا ِلْلِ

يَضاِع«. ِكيَنِة َفِإنَّ اْلِبرَّ َلْيَس ِباْلِ النَّاُس َعَلْيُكْم ِبالسَّ
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َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: َقاَل: َقِدَم النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمِديَنَة َفَرأَى اْلَيُهوَد َتُصوُم َيْوَم -   2

ى اهللُ َبِني ِإْسَراِئيَل  َعاُشوَراَء َفَقاَل: »َما َهَذا؟« َقالُوا: َهَذا َيْوٌم َصاِلٌح، َهَذا َيْوٌم َنجَّ

ِهْم َفَصاَمُه ُموَسى، َقاَل: »َفأََنا أََحقُّ ِبُموَسى ِمْنُكْم« َفَصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمِه. ِمْن َعُدِوّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: َقاَل: َقِدَم َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص اْلَمِديَنَة َوالنَّاُس يُْسِلُفوَن -   2

َفْلُيْسِلْف ِفي َكْيٍل َمْعُلوٍم  َتْمٍر  َفَقاَل: »َمْن َسلََّف ِفي  اْلَعاَم َواْلَعاَمْيِن،  ِفي الثََّمِر 

َوَوْزٍن َمْعُلوٍم« َوِفي ِرَواَيٍة: »ِإَلى أََجٍل َمْعُلوٍم«.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: َقاَل: َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوأَِبي َبْكٍر -   2

َوُعَمَر َوُعْثَماَن ڤ، َفُكلُُّهْم َكانُوا يَُصلُّوَن َقْبَل اْلُخْطَبِة.

ِني النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى َصْدِرِه َوَقاَل: »اللَُّهمَّ -   2 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: َقاَل: َضمَّ

َعِلّْمُه اْلِحْكَمَة«، َوِفي ِرَواَيٍة: »اللَُّهمَّ َعِلّْمُه اْلِكَتاَب«.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َل َيْخُلَونَّ َرُجٌل ِباْمَرأٍَة -   2

َوَل تَُساِفَرنَّ ِاْمَرأَةٌ ِإَل َوَمَعَها َمْحَرٌم« َفَقاَم َرُجٌل َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، اُْكُتِتْبُت ِفي 

ًة؟ َقاَل: »ِاْذَهْب َفُحجَّ َمَع ِاْمَرأَِتَك«. َغْزَوِة َكَذا َوَكَذا َوَخَرَجِت ِاْمَرأَِتي َحاجَّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: َقاَل: أَْقَبْلُت َراِكًبا َعَلى ِحَماٍر أََتاٍن َوأََنا َيْوَمِئٍذ َقْد - 0 2

ْحِتَلَم، َوَرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصِلّي ِبِمًنى ِإَلى َغْيِر ِجَداٍر، َفَمَرْرُت َبْيَن َيَدْي  َناَهْزُت اْلِ

. ، َفَلْم يُْنَكْر َذِلَك َعَليَّ ِفّ ِفّ َوأَْرَسْلُت اأْلََتاَن َتْرَتُع َفَدَخْلُت ِفي الصَّ َبْعِض الصَّ
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َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َما َيْنَبِغي ِلَعْبٍد أَْن َيُقوَل ِإِنّي - 1 2

َخْيٌر ِمْن يُونَُس ْبِن َمتَّى« َوَنَسَبُه ِإَلى أَِبيِه.

اُب َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص - 2 2 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقِدَم ُمَسْيِلَمُة اْلَكذَّ

ٌد اأْلَْمَر ِمْن َبْعِدِه َتِبْعُتُه، َوَقِدَمَها ِفي َبَشٍر َكِثيٍر ِمْن  َفَجَعَل َيُقوُل: ِإْن َجَعَل ِلي ُمَحمَّ

اٍس َوِفي َيِد َرُسوِل  َقْوِمِه، َفأَْقَبَل ِإَلْيِه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعُه َثاِبُت ْبُن َقْيِس ْبِن َشمَّ

اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِقْطَعُة َجِريٍد، َحتَّى َوَقَف َعَلى ُمَسْيِلَمَة ِفي أَْصَحاِبِه َفَقاَل: »َلْو َسأَْلَتِني 

َهِذِه اْلِقْطَعَة َما أَْعَطْيُتَكَها، َوَلْن َتْعُدَو أَْمَر اهلِل ِفيَك، َوَلِئْن أَْدَبْرَت َلَيْعِقَرنََّك اهللُ، 

َوِإِنّي ألَراَك الَِّذي أُِريُت ِفيِه َما َرأَْيُت، َوَهَذا َثاِبٌت يُِجيُبَك َعِنّي« ثُمَّ ِاْنَصَرَف َعْنُه.

ِاْسِتْهَزاًء، -   2 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َيْسأَلُوَن  َقْوٌم  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

ُجُل َتِضلُّ َناَقُتُه: أَْيَن َناَقِتي؟ َفأَْنَزَل اهللُ ِفيِهْم  ُجُل: َمْن أَِبي؟ َوَيُقوُل الرَّ َفَيُقوُل الرَّ

َهِذِه اْلَيَة ﴿يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء ِإْن تُْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم﴾.

آِخٌذ -   2 ِجْبِريُل  »َهَذا  َبْدٍر:  َيْوَم  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

ِبَرْأِس َفَرِسِه َعَلْيِه أََداُة اْلَحْرِب«.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى: ﴿َوَل َتْجَهْر ِبَصَلِتَك َوَل تَُخاِفْت -   2

ِبَها﴾ َقاَل: َنَزَلْت َوَرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُمْخَتٍف ِبَمكََّة، َكاَن ِإَذا َصلَّى ِبأَْصَحاِبِه َرَفَع َصْوَتُه 

ِبِه، َفَقاَل اهللُ  أَْنَزَلُه َوَمْن َجاَء  َفِإَذا َسِمَعُه اْلُمْشِرُكوَن َسبُّوا اْلُقْرآَن َوَمْن  ِباْلُقْرآِن، 

َتَعاَلى ِلَنِبِيِّه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َوَل َتْجَهْر ِبَصَلِتَك﴾ أَْي ِبِقَراَءِتَك َفَيْسَمَع اْلُمْشِرُكوَن َفَيُسبُّوا 

اْلُقْرآَن ﴿َوَل تَُخاِفْت ِبَها﴾ َعْن أَْصَحاِبَك َفَل تُْسِمُعُهْم ﴿َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيًل﴾.
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ْرِك، َكانُوا َقْد َقَتُلوا َوأَْكثُروا -   2 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ َناًسا ِمْن أَْهِل الِشّ

َلَحَسٌن،  ِإَلْيِه  َوَتْدُعو  َتُقوُل  الَِّذي  ِإنَّ  َفَقالُوا:  ملسو هيلع هللا ىلص  ًدا  ُمَحمَّ َفأََتْوا  َوأَْكثُروا،  َوَزَنْوا 

اَرًة، َفَنَزَل ﴿َوالَِّذيَن َل َيْدُعوَن َمَع اهلِل ِإَلًها آَخَر َوَل  َلْو تُْخِبُرَنا أَنَّ ِلَما َعِمْلَنا َكفَّ

َم اهللُ ِإلَّ ِباْلَحِقّ َوَل َيْزنُوَن﴾ َوَنَزَلْت ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن  َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

أَْسَرُفوا َعَلى أَْنُفِسِهْم َل َتْقَنطُوا ِمْن َرْحَمِة اهلِل﴾.

َر ُصوَرًة -   2 ًدا ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َمْن َصوَّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َسِمْعُت ُمَحمَّ

وَح، َوَلْيَس ِبَناِفٍخ«. بُُه َحتَّى َيْنُفَخ ِفيَها الرُّ َفِإنَّ اهلَل ُمَعِذّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َكَتَب َعَلى ِاْبِن آَدَم َحظَُّه -   2

َنا، أَْدَرَك َذِلَك َل َمَحاَلَة، َفِزَنا اْلَعْيِن النََّظُر، َوِزَنا الِلَّساِن اْلَمْنِطُق، َوالنَّْفُس  ِمَن الِزّ

بُُه«. ُق َذِلَك أَْو يَُكِذّ َتَمنَّى َوَتْشَتِهي، َواْلَفْرُج يَُصِدّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َشِرَب النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاِئًما ِمْن َزْمَزَم.-   2

َم- - 00  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: ِبتُّ ِعْنَد َمْيُموَنَة -َوَذَكَر اْلَحِدْيَث، َوَقْد َتَقدَّ

َقاَل: َوَكاَن َيُقوُل ِفي ُدَعائِه: »اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي نُوًرا، َوِفي َبَصِري نُوًرا، َوِفي 

َسْمِعي نُوًرا، َوَعْن َيِميِني نُوًرا، َوَعْن َيَساِري نُوًرا، َوَفْوِقي نُوًرا، َوَتْحِتي نُوًرا، 

َوأََماِمي نُوًرا، َوَخْلِفي نُوًرا، َوِاْجَعْل ِلي نُوًرا«.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أَْلِحُقوا اْلَفَرائَض ِبأَْهِلَها، َفَما - 01 

َبِقَي َفُهَو أِلَْوَلى َرُجٍل َذَكٍر«.

6
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َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَما َيْرِوي َعْن َرِبِّه َعزَّ َوَجلَّ َقاَل: - 02 

ِيَّئاِت، ثُمَّ َبيََّن َذِلَك. َفَمْن َهمَّ ِبَحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها  »ِإنَّ اهلَل َكَتَب اْلَحَسَناِت َوالسَّ

َكَتَبَها اهللُ َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َفِإْن ُهَو َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها اهللُ َلُه ِعْنَدُه َعْشَر 

َحَسَناٍت ِإَلى َسْبِع ِمائَِة ِضْعٍف ِإَلى أَْضَعاٍف َكِثيَرٍة، َوَمْن َهمَّ ِبَسِيَّئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها، 

َكَتَبَها اهللُ َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َفِإْن ُهَو َهمَّ ِبَها َفَعِمَلَها َكَتَبَها اهللُ َلُه َسِيَّئًة َواِحَدًة«.

ُث: أَنَّ َرُجًل أََتى َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: -  0  َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َكاَن يَُحِدّ

ُفوَن  ْمَن َواْلَعَسَل، َفأََرى النَّاَس َيَتَكفَّ ْيَلَة ِفي اْلَمَناِم ظُلًَّة َتْنطُُف السَّ ِإِنّي َرأَْيُت اللَّ

َماِء، َفأََراَك  ، َوِإَذا َسَبٌب َواِصٌل ِمَن اأْلَْرِض ِإَلى السَّ ِمْنَها، َفاْلُمْسَتْكِثُر َواْلُمْسَتِقلُّ

أََخْذَت ِبِه َفَعَلْوَت، ثُمَّ أََخَذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفَعَل ِبِه، ثُمَّ أََخَذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفَعَل 

ِبِه، ثُمَّ أََخَذ ِبِه َرُجٌل آَخُر َفاْنَقَطَع، ثُمَّ ُوِصَل، َفَقاَل أَبُو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اهلِل، ِبأَِبي 

ْسَلُم،  ا الظُّلَُّة َفاْلِ أَْنَت، َواهلِل َلَتَدَعِنّي َفأَْعُبَرَها، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اُْعُبْر« َقاَل: أَمَّ

ْمِن َفاْلُقْرآُن َحَلَوتُُه َتْنطُُف، َفاْلُمْسَتْكِثُر ِمَن  ا الَِّذي َيْنطُُف ِمَن اْلَعَسِل َوالسَّ َوأَمَّ

َماِء ِإَلى اأْلَْرِض َفاْلَحقُّ الَِّذي أَْنَت  َبُب اْلَواِصُل ِمَن السَّ ا السَّ ، َوأَمَّ اْلُقْرآِن َواْلُمْسَتِقلُّ

َعَلْيِه َتْأُخُذ ِبِه َفُيْعِليَك اهللُ، ثُمَّ َيْأُخُذ ِبِه َرُجٌل ِمْن َبْعِدَك َفَيْعُلو ِبِه، ثُمَّ َيْأُخُذ ِبِه َرُجٌل 

ُل َلُه َفَيْعُلو ِبِه، َفأَْخِبْرِني َيا  آَخُر َفَيْعُلو ِبِه، ثُمَّ َيْأُخُذُه َرُجٌل آَخُر َفَيْنَقِطُع ِبِه ثُمَّ يَُوصَّ

َرُسوَل اهلِل ِبأَِبي أَْنَت، أََصْبُت أَْم أَْخَطْأُت؟ َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أََصْبَت َبْعًضا َوأَْخَطْأَت 

َثِنّي ِبالَِّذي أَْخَطْأُت. َقاَل: »َل تُْقِسْم«. َبْعًضا« َقاَل: َفَواهلِل َيا َرُسوَل اهللِ، َلُتَحِدّ



53

ِبَماٍء ِفيِهْم -  0  وا  َنَفًرا ِمْن أَْصَحاِب النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َمرُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ: أَنَّ 

َلِديٌغ أَْو َسِليٌم، َفَعَرَض َلُهْم َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَماِء َفَقاَل: َهْل ِفيُكْم ِمْن َراٍق، ِإنَّ 

ِفي اْلَماِء َرُجًل َلِديًغا أَْو َسِليًما، َفاْنَطَلَق َرُجٌل ِمْنُهْم َفَقَرأَ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب َعَلى 

اِء ِإَلى أَْصَحاِبِه، َفَكِرُهوا َذِلَك َوَقالُوا: أََخْذَت َعَلى ِكَتاِب  َشاٍء َفَبَرأَ، َفَجاَء ِبالشَّ

اهلِل أَْجًرا، َحتَّى َقِدُموا اْلَمِديَنَة َفَقالُوا: َيا َرُسوَل اهلِل، أََخَذ َعَلى ِكَتاِب اهلِل أَْجًرا، 

َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ أََحقَّ َما أََخْذتُْم َعَلْيِه أَْجًرا ِكَتاُب اهلِل«.

َشْيئا -  0  أَِميِرِه  ِمْن  َكِرَه  »َمْن  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن   -

ًة«. ْلَطاِن ِشْبًرا َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّ َفْلَيْصِبْر، َفِإنَُّه َمْن َخَرَج ِمَن السُّ

َعْبُد اهللِ ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ

َجِر َشَجَرًة َل -  0  َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِمَن الشَّ

َشَجِر  ِفي  النَّاُس  َفَوَقَع  ِهَي«؟  َما  ثُوِني  َفَحِدّ اْلُمْسِلِم،  َمَثُل  َوِإنََّها  َوَرُقَها  َيْسُقُط 

ْثَنا  اْلَبَواِدي، َقاَل َعْبُد اهلِل: َوَوَقَع ِفي َنْفِسي أَنََّها النَّْخَلُة، َفاْسَتْحَيْيُت، ثُمَّ َقالُوا: َحِدّ

َما ِهَي َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »ِهَي النَّْخَلُة«.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َصاَر أَْهُل اْلَجنَِّة ِإَلى -  0 

ثُمَّ  َوالنَّاِر  اْلَجنَِّة  َبْيَن  يُْجَعَل  َحتَّى  ِباْلَمْوِت  ِجيَء  النَّاِر،  ِإَلى  النَّاِر  َوأَْهُل  اْلَجنَِّة 

يُْذَبُح، ثُمَّ يَُناِدي ُمَناٍد: َيا أَْهَل اْلَجنَِّة َل َمْوَت، َوَيا أَْهَل النَّاِر َل َمْوَت، َفَيْزَداُد أَْهُل 

اْلَجنَِّة َفَرًحا ِإَلى َفَرِحِهْم، َوَيْزَداُد أَْهُل النَّاِر ُحْزًنا ِإَلى ُحْزِنِهْم«.
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ُروا -  0  ْمِس َفأَِخّ َقاَل اْبُن ُعَمَر ڤ: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َطَلَع َحاِجُب الشَّ

َلَة َحتَّى َتِغيَب«. ُروا الصَّ ْمِس َفأَِخّ َلَة َحتَّى َتْرَتِفَع، َوِإَذا َغاَب َحاِجُب الشَّ الصَّ

ْن ُهَو اْلَيْوَم َعَلى -  0  َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيْبَقى ِممَّ

َظْهِر اأْلَْرِض أََحٌد« يُِريُد ِبَذِلَك أَنََّها َتْخِرُم َذِلَك اْلَقْرَن.

- َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَنَّ َرُجًل َسأََلُه: َما َيْلَبُس اْلُمْحِرُم؟ - 10 

ُه  َراِويَل َوَل اْلُبْرنَُس، َوَل َثْوًبا َمسَّ َفَقاَل: »َل َيْلَبُس اْلَقِميَص َوَل اْلِعَماَمَة َوَل السَّ

َحتَّى  َوْلَيْقَطْعُهَما  ْيِن  اْلُخفَّ َفْلَيْلَبِس  النَّْعَلْيِن  َيِجِد  َلْم  َفِإْن  ْعَفَراُن،  الزَّ أَِو  اْلَوْرُس 

َيُكوَنا َتْحَت اْلَكْعَبْيِن«.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل: »اَللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا َوِفي - 11 

َيَمِنَنا« َقاَل: َقالُوا: َوِفي َنْجِدَنا. َقاَل: َقاَل: »اَللَُّهمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشاِمَنا َوِفي َيَمِنَنا« َقاَل: 

ْيَطاِن«. َلِزُل َواْلِفَتُن َوِبَها َيْطُلُع َقْرُن الشَّ َقالُوا: َوِفي َنْجِدَنا. َقاَل: َقاَل: »ُهَناَك الزَّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أََل َمْن َكاَن َحاِلًفا َفَل َيْحِلْف ِإلَّ - 12 

بِاهللِ« َفَكاَنْت ُقَرْيٌش َتْحِلُف ِبآَباِئَها، َفَقاَل: »َل َتْحِلُفوا ِبآَباِئُكْم«.

ْيِل ِإَلى -  1  َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإَذا اْسَتْأَذَنُكْم ِنَساُؤُكْم ِباللَّ

.» اْلَمْسِجِد َفْأَذنُوا َلُهنَّ

ْمُع َوالطَّاَعُة َحقٌّ َما َلْم -  1  - َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »السَّ

يُْؤَمْر ِباْلَمْعِصَيِة، َفِإَذا أُِمَر ِبَمْعِصَيٍة َفَل َسْمَع َوَل َطاَعَة«.
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َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلْو َيْعَلُم النَّاُس َما ِفي اْلَوْحَدِة َما -  1 

أَْعَلُم َما َساَر َراِكٌب ِبَلْيٍل َوْحَدُه«.

- َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنَّ اْلَغاِدَر يُْرَفُع َلُه ِلَواٌء َيْوَم -  1 

اْلِقَياَمِة، يَُقاُل: َهِذِه َغْدَرُة ُفَلِن ْبِن ُفَلٍن«.

َنْكُتُب َوَل -  1  يٌَّة َل  أُِمّ ٌة  أُمَّ أَنَُّه َقاَل: »ِإنَّا  ِاْبِن ُعَمَر ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص  عن 

ًة َثَلِثيَن. ًة ِتْسَعًة َوِعْشِريَن َوَمرَّ ْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا« َيْعِني َمرَّ َنْحُسُب، الشَّ

َماُء -  1  السَّ َسَقِت  »ِفيَما  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

َواْلُعُيوُن، أَْو َكاَن َعَثِريًّا، اْلُعْشُر، َوَما ُسِقَي ِبالنَّْضِح ِنْصُف اْلُعْشِر«.

َتْدُخُلوا -  1  »َل  َقاَل:  ِباْلِحْجِر  َمرَّ  ا  َلمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  ُعَمَر  ابِن  َعِن 

َمَساِكَن الَِّذيَن َظَلُموا أَْنُفَسُهْم ِإلَّ أَْن َتُكونُوا َباِكيَن، أَْن يُِصيَبُكْم َما أََصاَبُهْم«، ثُمَّ 

ْحِل. َتَقنََّع ِبِرَداِئِه َوُهَو َعَلى الرَّ

ُك ِبِسَواٍك، َفَجاَءِني - 20  َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أََراِني أََتَسوَّ

َواَك اأْلَْصَغَر ِمْنُهَما، َفِقيَل ِلي: َكِبّْر،  َرُجَلِن أََحُدُهَما أَْكَبُر ِمَن اْلَخِر َفَناَوْلُت الِسّ

َفَدَفْعُتُه ِإَلى اأْلَْكَبِر ِمْنُهَما«.

َثائَرَة - 21  اْمَرأًَة َسْوَداَء  َقاَل: »َرأَْيُت َكأَنَّ  النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّ  اْبِن ُعَمَر ڤ:  َعِن 

ْلُت أَنَّ َوَباَء  ْأِس َخَرَجْت ِمَن اْلَمِديَنِة َحتَّى َقاَمْت ِبَمْهَيَعَة -َوِهَي اْلُجْحَفُة- َفأَوَّ الرَّ

اْلَمِديَنِة نُِقَل ِإَلْيَها«.
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َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقَطَع ِفي ِمَجٍنّ َثَمنُُه َثَلَثُة َدَراِهَم.- 22 

ِمْن -  2  َوأَُناٌس  اْلَوَداِع  ِة  َحجَّ ِفي  َحَلَق  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

َر َبْعُضُهْم. أَْصَحاِبِه َوَقصَّ

ِمَن -  2  ِإَزاَرُه  َيُجرُّ  َرُجٌل  »َبْيَنَما  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

اْلُخَيَلِء ُخِسَف ِبِه َفُهَو َيَتَجْلَجُل ِفي اأْلَْرِض ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: ُكنَّا نُِصيُب ِفي َمَغاِزيَنا اْلَعَسَل َواْلِعَنَب، َفَنْأُكُلُه -  2 

َوَل َنْرَفُعُه.

ا َرَجَع ِمَن اأْلَْحَزاِب: »َل -  2  َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َلَنا َلمَّ

يَُصِلَّينَّ أََحٌد اْلَعْصَر ِإلَّ ِفي َبِني ُقَرْيَظَة« َفأَْدَرَك َبْعَضُهُم اْلَعْصُر ِفي الطَِّريِق، َفَقاَل 

َبْعُضُهْم: َل نَُصِلّي َحتَّى َنْأِتَيَه، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َبْل نَُصِلّي، َلْم يَُرْد ِمنَّا َذِلَك، َفُذِكَر 

ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم يَُعِنّْف َواِحًدا ِمْنُهْم.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َبْيَنا أََنا َناِئٌم أُِتيُت -  2 

يَّ َيْخُرُج ِفي أَْظَفاِري ثُمَّ أَْعَطْيُت َفْضِلي  ِبَقَدِح َلَبٍن َفَشِرْبُت َحتَّى ِإِنّي ألََرى الِرّ

ْلَتُه َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »اْلِعْلَم«.  ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب« َقالُوا: َفَما أَوَّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْخطُُب َقاِئًما ثُمَّ َيْقُعُد ثُمَّ َيُقوُم، -  2 

َكَما َتْفَعُلوَن اْلَن.

ْجَدُة -  2  وَرَة ِفيَها السَّ َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرأُ َعَلْيَنا السُّ

َفَيْسُجُد َوَنْسُجُد َحتَّى َما َيِجُد أََحُدَنا َمْوِضَع َجْبَهِتِه.



57

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: اطََّلَع النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى أَْهِل اْلَقِليِب َفَقاَل: »َوَجْدتُْم - 0  

ا«؟ َفِقيَل َلُه: َتْدُعو أَْمَواًتا؟ َفَقاَل: »َما أَْنُتْم ِبأَْسَمَع ِمْنُهْم َوَلِكْن  َما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّ

َل يُِجيُبوَن«.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبِفَناِء اْلَكْعَبِة ُمْحَتِبًيا ِبَيِدِه - 1  

َهَكَذا.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْن َيَزاَل اْلُمْؤِمُن ِفي ُفْسَحٍة - 2  

ِمْن ِديِنِه َما َلْم يُِصْب َدًما َحَراًما«.

ا تُُوِفَّي َجاَء اْبنُُه ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص -     َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َعْبَد اهلِل ْبَن أَُبٍيّ َلمَّ

ْنُه ِفيِه َوَصِلّ َعَلْيِه َواْسَتْغِفْر َلُه، َفأَْعَطاُه  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، أَْعِطِني َقِميَصَك أَُكِفّ

َعَلْيِه  يَُصِلَّي  أَْن  أََراَد  ا  َفَلمَّ َفآَذَنُه،  َعَلْيِه«  أَُصِلّي  »آِذِنّي  َفَقاَل:  َقِميَصُه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ 

َجَذَبُه ُعَمُر ڤ، َفَقاَل: أََلْيَس اهللُ َنَهاَك أَْن تَُصِلَّي َعَلى اْلُمَناِفِقيَن َفَقاَل: »أََنا َبْيَن 

ًة َفَلْن  ِخَيَرَتْيِن، َقاَل: ﴿اْسَتْغِفْر َلُهْم أَْو َل َتْسَتْغِفْر َلُهْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُهْم َسْبِعيَن َمرَّ

َيْغِفَر اهللُ َلُهْم﴾« َفَصلَّى َعَلْيِه َفَنَزَلْت: ﴿َوَل تَُصِلّ َعَلى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أََبًدا﴾.

ِمْن -     َصاًعا  اْلِفْطِر  َزَكاَة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َفَرَض  َقاَل:  ڤ  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

ِغيِر َواْلَكِبيِر ِمَن  َكِر َواألُْنَثى َوالصَّ َتْمٍر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َعَلى اْلَعْبِد َواْلُحِرّ َوالذَّ

َلِة. اْلُمْسِلِميَن، َوأََمَر ِبَها أَْن تَُؤدَّى َقْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإَلى الصَّ

ٍة َوَل -     ْكَنْيِن ِفي ِشدَّ َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َما َتَرْكُت اْسِتَلَم َهَذْيِن الرُّ

َرَخاٍء ُمْنُذ َرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتِلُمُهَما. 
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َرأَْيُت -     َفَقاَل:  اْلَحَجِر  ِاْسِتَلِم  َعِن  َرُجٌل  َسأََله  أَنَُّه  ڤ:  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

ِإْن  أََرأَْيَت  ُزِحْمُت،  ِإْن  أََرأَْيَت  الرجل:  َفَقاَل  ُلُه.  َويَُقِبّ َيْسَتِلُمُه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل 

ُلُه. ُغِلْبُت؟ َقاَل: ِاْجَعْل أََرأَْيَت ِباْلَيَمِن، َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتِلُمُه َويَُقِبّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُجًل َسأََل َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َصَلِة اللَّْيِل، َفَقاَل -    

ْبَح َصلَّى َرْكَعًة  ْيِل َمْثَنى َمْثَنى، َفِإَذا َخِشَي أََحُدُكُم الصُّ َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َصَلُة اللَّ

َواِحَدًة تُوِتُر َلُه َما َقْد َصلَّى«.

َل -      َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َطاَف الطََّواَف اأْلَوَّ

َفا َواْلَمْرَوِة. َخبَّ َثَلًثا َوَمَشى أَْرَبًعا، َوَكاَن َيْسَعى َبْطَن اْلَمِسيِل ِإَذا َطاَف َبْيَن الصَّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَُّه َكاَن يَُصِلّي ِفي أََماِكَن ِمَن الطَِّرْيِق َوَيُقْوُل: أَنَُّه -    

َرأَى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصِلّي ِفي ِتْلَك األْمِكَنِة.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ أَنَُّه َكاَن يَُصِلّي ِإَلى َبِعيِرِه َوَقاَل: َرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْفَعُلُه.- 0  

يَُكِبُّر - 1   َحَصَياٍت  ِبَسْبِع  ْنَيا  الدُّ اْلَجْمَرَة  َيْرِمي  َكاَن  أَنَُّه  ڤ  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

ُم َحتَّى يُْسِهَل َفَيُقوَم ُمْسَتْقِبَل اْلِقْبَلِة َفَيُقوُم َطِويًل  َيَتَقدَّ ِإْثِر ُكِلّ َحَصاٍة، ثُمَّ  َعَلى 

َوَيُقوُم  َفَيْسَتِهُل  َماِل  الِشّ َيْأُخُذ َذاَت  ثُمَّ  اْلُوْسَطى  َيْرِمي  ثُمَّ  َيَدْيِه،  َوَيْرَفُع  َوَيْدُعو 

ُمْسَتْقِبَل اْلِقْبَلِة، َفَيُقوُم َطِويًل َوَيْدُعو َوَيْرَفُع َيَدْيِه َوَيُقوُم َطِويًل، ثُمَّ َيْرِمي َجْمَرَة 

َذاِت اْلَعَقَبِة ِمْن َبْطِن اْلَواِدي َوَل َيِقُف ِعْنَدَها، ثُمَّ َيْنَصِرُف َفَيُقوُل: َهَكَذا َرأَْيُت 

النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْفَعُلُه.
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َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ أَنَّ ِرَجاًل ِمْن أَْصَحاِب النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص أُُروا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي - 2  

ْبِع اأْلََواِخِر َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أََرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطأَْت ِفي  اْلَمَناِم ِفي السَّ

ْبِع اأْلََواِخِر«. َها ِفي السَّ يَها َفْلَيَتَحرَّ ْبِع اأْلََواِخِر َفَمْن َكاَن ُمَتَحِرّ السَّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َنَهى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن يَُباَع الطََّعاُم ِإَذا اْشَتَراُه َحتَّى -    

َيْسَتْوِفَيُه.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َنَهى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعْسِب اْلَفْحِل.-    

- َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َمِن ِاْبَتاَع َنْخًل -    

َبْعَد أَْن تَُؤبََّر َفَثَمَرتَُها ِلْلَباِئِع ِإلَّ أَْن َيْشَتِرَط اْلُمْبَتاُع، َوَمِن اْبَتاَع َعْبًدا َوَلُه َماٌل َفَمالُُه 

ِللَِّذي َباَعُه ِإلَّ أَْن َيْشَتِرَط اْلُمْبَتاُع«.

ْكَباِن َعَلى َعْهِد -     َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَُّهْم َكانُوا َيْشَتُروَن الطََّعاَم ِمَن الرُّ

النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَيْبَعُث َعَلْيِهْم َمْن َيْمَنُعُهْم أَْن َيِبيُعوُه َحْيُث ِاْشَتَرْوُه َحتَّى َيْنُقُلوُه َحْيُث 

يَُباُع الطََّعاُم.

َعَلْيَها -     َيْدُخْل  َفَلْم  َفاِطَمَة  َبْيَت  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  أََتى  َقاَل:  ڤ  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

َوَجاَء َعِليٌّ َفَذَكَرْت َلُه َذِلَك، َفَذَكَرُه ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإِنّي َرأَْيُت َعَلى َباِبَها ِسْتًرا 

ْنَيا« َفأََتاَها َعِليٌّ َفَذَكَر َذِلَك َلَها، َفَقاَلْت: ِلَيْأُمْرِني ِفيِه  َمْوِشيًّا« َفَقاَل: »َما ِلي َوِللدُّ

ِبَما َشاَء، َقاَل: »تُْرِسُل ِبِه ِإَلى ُفَلٍن أَْهِل َبْيٍت ِبِهْم َحاَجٌة«.

- َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَرَضُه َيْوَم أُُحٍد َوُهَو ِاْبُن أَْرَبَع َعْشَرَة -    

َسَنًة َفَلْم يُِجْزِني، ثُمَّ َعَرَضِني َيْوَم اْلَخْنَدِق َوأََنا اْبُن َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة َفأََجاَزِني.
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َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَم النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي النَّاِس َفأَْثَنى َعَلى اهلِل ِبَما ُهَو -    

اَل َفَقاَل: »ِإِنّي أُْنِذُرُكُموُه َوَما ِمْن َنِبٍيّ ِإَل َقْد أَْنَذَرُه َقْوَمُه، َلَقْد  جَّ أَْهُلُه ثُمَّ َذَكَر الدَّ

أَْنَذَرُه نُوٌح َقْوَمُه، َوَلِكْن َسأَُقوُل َلُكْم ِفيِه َقْوًل َلْم َيُقْلُه َنِبيٌّ ِلَقْوِمِه: َتْعَلُموَن أَنَُّه 

أَْعَوُر َوأَنَّ اهلَل َلْيَس ِبأَْعَوَر«.

ٍة - 0   َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َيُقوُل: ِإنَّ النَّاَس َيِصيُروَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ُجثا ُكلُّ أُمَّ

َفاَعُة ِإَلى النَِّبِيّ  َتْتَبُع َنِبيََّها، َيُقولُوَن: َيا ُفَلُن اْشَفْع، َيا ُفَلُن اْشَفْع، َحتَّى َتْنَتِهَي الشَّ

ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذِلَك َيْوَم َيْبَعثُه اهللُ اْلَمَقاَم اْلَمْحُموَد.

َعَلى - 1   َبْعُضُكْم  َيِبيَع  أَْن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َنَهى  َيُقوُل:  َكاَن  ڤ  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

ُجُل َعَلى ِخْطَبِة أَِخيِه َحتَّى َيْتُرَك اْلَخاِطُب َقْبَلُه أَْو  َبْيِع َبْعٍض، َوَل َيْخطَُب الرَّ

َيْأَذَن َلُه اْلَخاِطُب.

وَعِن اْبِن ُعَمَر ڤ ِفْي ِرَواَيٍة: َلَعَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْن َمثََّل ِباْلَحَيَواِن.- 2  

ُقوا -     ا َرأَْوُه َتَفرَّ َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أنَُّه َمّر ِبَنَفٍر َنَصُبوا َدَجاَجًة َيْرُموَنَها، َفَلمَّ

َعْنَها، َفَقاَل ِاْبُن ُعَمَر: َمْن َفَعَل َهَذا؟ ِإنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َلَعَن َمْن َفَعَل َهَذا.

وَرُة.-     َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َنَهى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن تُْضَرَب الصُّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنََّما َمَثُل َصاِحِب اْلُقْرآِن -    

َلِة، ِإْن َعاَهَد َعَلْيَها أَْمَسَكَها َوِإْن أَْطَلَقَها َذَهَبْت«. ِبِل اْلُمَعقَّ َكَمَثِل َصاِحِب اْلِ
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ُض َراِحَلَتُه َفُيَصِلّي ِإَلْيَها، -     َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ، َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَنَُّه َكاَن يَُعِرّ

لُُه َفُيَصِلّي  ْحَل َفُيَعِدّ َكاُب؟ َقاَل: َكاَن َيْأُخُذ َهَذا الرَّ قيل لنافع: أََفَرأَْيَت ِإَذا َهبَِّت الِرّ

ِرِه، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر ڤ َيْفَعُلُه. ِإَلى آِخَرِتِه، أَْو َقاَل ُمَؤخَّ

ْيَك، -     َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َتْلِبَيَة َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلبَّْيَك اللُّٰهمَّ َلبَّ

ْيَك، ِإنَّ اْلَحْمَد َوالِنّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك، َل َشِريَك َلَك«. ْيَك َل َشِريَك َلَك َلبَّ َلبَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُجًل َذَكَر ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَُّه يُْخَدُع ِفي اْلُبُيوِع، -    

َفَقاَل: »ِإَذا َباَيْعَت َفُقْل: َل ِخَلَبَة«.

ْهُر ِتْسٌع َوِعْشُروَن -     َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »الشَّ

َة َثَلِثيَن«. َلْيَلًة َفَل َتُصوُموا َحتَّى َتَرْوُه، َفِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم َفأَْكِمُلوا اْلِعدَّ

النَّاَس - 0   »َرأَْيُت  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

ُمْجَتِمِعيَن ِفي َصِعيٍد، َفَقاَم أَبُو َبْكٍر َفَنَزَع َذنُوًبا أَْو َذنُوَبْيِن َوِفي َبْعِض َنْزِعِه َضْعٌف 

َيْغِفُر َلُه، ثُمَّ أََخَذَها ُعَمُر َفاْسَتَحاَلْت ِبَيِدِه َغْرًبا، َفَلْم أََر َعْبَقِريًّا ِفي النَّاِس  َواهللُ 

َيْفِري َفِريَُّه َحتَّى َضَرَب النَّاُس ِبَعَطٍن«.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم، - 1  

َج  َل َيْظِلُمُه َوَل يُْسِلُمُه، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة أَِخيِه َكاَن اهللُ ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ

َج اهللُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه  َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة َفرَّ

اهللُ َيْوَم اْلِقَياَمِة«.

7
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َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أنه قال: أَْخَبَرِني َزْيُد ْبُن َثاِبٍت: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص - 2  

ْص ِفي َغْيِرِه. َطِب أَْو ِبالتَّْمِر، َوَلْم يَُرِخّ َص َبْعَد َذِلَك ِفي َبْيِع اْلَعِريَِّة ِبالرُّ َرخَّ

ُن ِبَلْيٍل، َفُكُلوا -     َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنَّ ِبَلًل يَُؤِذّ

َواْشَربُوا َحتَّى يَُناِدَي اْبُن أُِمّ َمْكُتوٍم« ثمَّ َقاَل: َوَكاَن َرُجًل أَْعَمى َل يَُناِدي َحتَّى 

يَُقاَل َلُه: أَْصَبْحَت أَْصَبْحَت.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »تَُقاِتُلوَن اْلَيُهوَد َحتَّى -    

َيْخَتِبَي أََحُدُهْم َوَراَء اْلَحَجِر َفَيُقوُل: َيا َعْبَد اهلِل، َهَذا َيُهوِديٌّ َوَراِئي َفاْقُتْلُه«.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى أَْن يَُساَفَر ِباْلُقْرآِن ِإَلى -    

. أَْرِض اْلَعُدِوّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعْن َبْيِع َحَبِل اْلَحَبَلِة، -    

ُجُل َيْبَتاُع اْلَجُزوَر ِإَلى أَْن تُْنَتَج النَّاَقُة  َوَكاَن َبْيًعا َيَتَباَيُعُه أَْهُل اْلَجاِهِليَِّة، َكاَن الرَّ

ثُمَّ تُْنَتُج الَِّتي ِفي َبْطِنَها.

َغاِر.-     َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن الِشّ

 َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َيِبيُع َبْعُضُكْم -    

وِق«. َلَع َحتَّى يُْهَبَط ِبَها ِإَلى السُّ ُوا الِسّ َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َوَل َتَلقَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ : أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن اْلُمَزاَبَنِة، َواْلُمَزاَبَنُة -    

ِبيِب ِباْلَكْرِم َكْيًل. َبْيُع الثََّمِر ِبالتَّْمِر َكْيًل َوَبْيُع الزَّ
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َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َتِبيُعوا الثََّمَر َحتَّى - 0  

َيْبُدَو َصَلُحُه َوَل َتِبيُعوا الثََّمَر ِبالتَّْمِر«.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اْنَطَلَق - 1  

َفاْنَحَدَرْت  َفَدَخُلوُه  َغاٍر  ِإَلى  اْلَمِبيَت  أََوُوا  َحتَّى  َقْبَلُكْم  َكاَن  ْن  ِممَّ َرْهٍط  َثَلَثُة 

ْخَرِة  ْت َعَلْيِهُم اْلَغاَر، َفَقالُوا: ِإنَُّه َل يُْنِجيُكْم ِمْن َهِذِه الصَّ َصْخَرةٌ ِمَن اْلَجَبِل َفَسدَّ

ِإلَّ أَْن َتْدُعَوا اهلَل ِبَصاِلِح أَْعَماِلُكْم، َفَقاَل َرُجٌل ِمْنُهُم: اَللُّٰهمَّ َكاَن ِلي أََبَواِن َشْيَخاِن 

َكِبيَراِن، َوُكْنُت َل أَْغِبُق َقْبَلُهَما أَْهًل َوَل َماًل، َفَنأَى ِبي ِفي َطَلِب َشْيٍء َيْوًما، 

َفَلْم أُِرْح َعَلْيِهَما َحتَّى َناَما، َفَحَلْبُت َلُهَما َغُبوَقُهَما، َفَوَجْدتُُهَما َناِئَمْيِن، َوَكِرْهُت 

ِاْسِتيَقاَظُهَما  أَْنَتِظُر  َيَديَّ  َعَلى  َواْلَقَدُح  َفَلِبْثُت  َماًل،  أَْو  أَْهًل  َقْبَلُهَما  أَْغِبَق  أَْن 

َحتَّى َبَرَق اْلَفْجُر، َفاْسَتْيَقَظا َفَشِرَبا َغُبوَقُهَما، اللُّٰهمَّ ِإْن ُكْنُت َفَعْلُت َذِلَك اْبِتَغاَء 

ْخَرِة، َفاْنَفَرَجْت َشْيًئا َل َيْسَتِطيُعوَن  ْج َعنَّا َما َنْحُن ِفيِه ِمْن َهِذِه الصَّ َوْجِهَك َفَفِرّ

اْلُخُروَج«، َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَقاَل اْلَخُر: اللُّٰهمَّ َكاَنْت ِلي ِبْنُت َعٍمّ َكاَنْت أََحبَّ 

ِنيَن،  ْت ِبَها َسَنٌة ِمَن الِسّ ، َفأََرْدتَُها َعْن َنْفِسَها َفاْمَتَنَعْت ِمِنّي، َحتَّى أََلمَّ النَّاِس ِإَليَّ

َفَجاَءْتِني َفأَْعَطْيُتَها ِعْشِريَن َوِمائََة ِديَناٍر َعَلى أَْن تَُخِلَّي َبْيِني َوَبْيَن َنْفِسَها َفَفَعَلْت، 

ْجُت  ِه، َفَتَحرَّ َحتَّى ِإَذا َقَدْرُت َعَلْيَها، َقاَلْت: َل أُِحلُّ َلَك أَْن َتُفضَّ اْلَخاَتَم ِإلَّ ِبَحِقّ

َهَب الَِّذي  ، َوَتَرْكُت الذَّ ِمَن اْلُوُقوِع َعَلْيَها َفاْنَصَرْفُت َعْنَها َوِهَي أََحبُّ النَّاِس ِإَليَّ

أَْعَطْيُتَها، اللُّٰهمَّ ِإْن ُكْنُت َفَعْلُت اْبِتَغاَء َوْجِهَك َفاْفُرْج َعنَّا َما َنْحُن ِفيِه، َفاْنَفَرَجِت 

ْخَرُة، َغْيَر أَنَُّهْم َل َيْسَتِطيُعوَن اْلُخُروَج ِمْنَها«. َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَقاَل الثَّاِلُث:  الصَّ
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َلُه  الَِّذي  َتَرَك  َواِحٍد  َرُجٍل  َغْيَر  أَْجَرُهْم  َفأَْعَطْيُتُهْم  أَُجَراَء  اْسَتْأَجْرُت  ِإِنّي  اللُّٰهمَّ 

ْرُت أَْجَرُه َحتَّى َكثَُرْت ِمْنُه اأْلَْمَواُل َفَجاَءِني َبْعَد ِحيٍن، َفَقاَل: َيا َعْبَد  َوَذَهَب، َفَثمَّ

َواْلَغَنِم  َواْلَبَقِر  ِبِل  اْلِ ِمَن  أَْجِرَك  ِمْن  َتَرى  َما  ُكلُّ  َلُه:  َفُقْلُت  أَْجِري،  ِإَليَّ  أَِدّ  اهلِل 

ِقيِق، َفَقاَل: َيا َعْبَد اهلِل َل َتْسَتْهِزُئ ِبي، َفُقْلُت: ِإِنّي َل أَْسَتْهِزُئ ِبَك، َفأََخَذُه  َوالرَّ

َوْجِهَك  اْبِتَغاَء  َذِلَك  َفَعْلُت  ُكْنُت  َفِإْن  اللُّٰهمَّ  َشْيًئا،  ِمْنُه  َيْتُرْك  َفَلْم  َفاْسَتاَقُه  ُكلَُّه 

ْخَرُة َفَخَرُجوا َيْمُشوَن«. َفاْفُرْج َعنَّا َما َنْحُن ِفيِه، َفاْنَفَرَجِت الصَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يُِشيُر ِإَلى اْلَمْشِرِق - 2  

ْيَطاِن«. َفَقاَل: »َها ِإنَّ اْلِفْتَنَة َهاُهَنا، ِإنَّ اْلِفْتَنَة َهاُهَنا ِمْن َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن الشَّ

ْمِع -     َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: ُكنَّا ِإَذا َباَيْعَنا َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى السَّ

َوالطَّاَعِة َيُقوُل َلَنا: »ِفيَما اْسَتَطْعُتْم«.

ملسو هيلع هللا ىلص -     اهللِ  َرُسوِل  ِإَلى  َجاُءوا  اْلَيُهوَد  أَنَّ  ڤ:  ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

َفَذَكُروا َلُه أَنَّ َرُجًل ِمْنُهْم َواْمَرأًَة َزَنَيا، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َتِجُدوَن 

َعْبُد اهلِل ْبُن  َفَقاَل  َويُْجَلُدوَن،  َنْفَضُحُهْم  َفَقالُوا:  ْجِم«؟  الرَّ التَّْوَراِة ِفي َشْأِن  ِفي 

ْجَم، َفأََتْوا ِبالتَّْوَراِة َفَنَشُروَها َفَوَضَع أََحُدُهْم َيَدُه َعَلى  َسَلٍم: َكَذْبُتْم، ِإنَّ ِفيَها الرَّ

َيَدَك،  ِاْرَفْع  َسَلٍم:  ْبُن  اهلِل  َعْبُد  َلُه  َفَقاَل  َبْعَدَها،  َوَما  َقْبَلَها  َما  َفَقَرأَ  ْجِم  الرَّ آَيِة 

ْجِم، َفأََمَر  ُد ِفيَها آَيُة الرَّ ْجِم، َفَقالُوا: َصَدَق َيا ُمَحمَّ َفَرَفَع َيَدُه، َفِإَذا ِفيَها آَيُة الرَّ

ِبِهَما َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُرِجَما.
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َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ: أنَُّه َمرَّ ِبَقْوٍم َيأُكُلوَن َتْمًرا فقال: ِإنَّ َرُسوَل اهلِل -    

ُجُل ِمْنُكْم أََخاُه. ْقَراِن ِإلَّ أَْن َيْسَتْأِذَن الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن اْلِ

ْؤُم ِفي -     َعِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنََّما الشُّ

اِر«. َثَلَثٍة ِفي اْلَفَرِس َواْلَمْرأَِة َوالدَّ

َفَخَطَبا -     اْلَمْشِرِق  ِمَن  َرُجَلِن  َقِدَم  أَنَُّه  ڤ:  ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

ِإنَّ  أَْو  َلِسْحًرا،  اْلَبَياِن  ِمَن  »ِإنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َفَقاَل  ِلَبَياِنِهَما،  النَّاُس  َفَعِجَب 

َلِسْحٌر«. اْلَبَياِن  َبْعَض 

»َل -     َيْحِلف:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َكاَن  َما  َكِثيًرا  َقاَل:  ڤ  ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

َوُمَقِلِّب اْلُقُلوِب«.

َفِر، -     يَُسِبُّح ِفي السَّ أََرُه  َفَلْم  ِاْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َصِحْبُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  عِن 

ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة﴾. َوَقاَل اهللُ َجلَّ ِذْكُرُه: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَّ

َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسُعوٍد اْلُهْذِليُّ ڤ

لَُنا ِباْلَمْوِعَظِة ِفي اأْلَيَّاِم - 0   َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَخوَّ

آَمِة َعَلْيَنا. َكَراَهَة السَّ

ِ ْبِن َمْسُعْوٍد ڤ َقاَل: َصلَّْيُت َمَع النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلًة َفَلْم َيَزْل - 1   َعْن َعْبِد اللَّ

َوأََذَر  أَْقُعَد  أَْن  َقاَل: َهَمْمُت  َوَما َهَمْمَت؟  ُقْلَنا:  ِبأَْمِر َسْوٍء،  َقاِئًما َحتَّى َهَمْمُت 

النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.
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َوُهَو ِفي - 2   ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعَلى  نَُسِلُّم  ُكنَّا  َقاَل:  ڤ  َمْسُعْوٍد  ْبِن   ِ َعْبِد اللَّ َعْن 

َعَلْيَنا  َيُردَّ  َفَلْم  َعَلْيِه  َسلَّْمَنا  النََّجاِشِيّ  ِعْنِد  ِمْن  َرَجْعَنا  ا  َفَلمَّ َعَلْيَنا،  َفَيُردُّ  َلِة  الصَّ

َلِة ُشْغًل«. َوَقاَل: »ِإنَّ ِفي الصَّ

َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ في َقْوِل اهلِل َتَعاَلى: ﴿َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدنَى -    

َفأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى﴾ َقاَل: َرأَى ِجْبِريَل َلُه ِستُّ ِمائَِة َجَناٍح.
َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ: ِفْي َقْوِلِه َتَعاَلى: ﴿لََقْد َرٰاى ِمْن ٰايَاِت َرّبِِه اْلُكْبٰرى﴾ -    

َماِء. َقاَل: َرأَى َرْفَرًفا أَْخَضَر َسدَّ أُُفَق السَّ

النَِّبيَّ -     َفأََتى  ُقْبَلًة  ِاْمَرأٍَة  ِمِن  أََصاَب  َرُجًل  أَنَّ  ڤ:  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن 

اّلَْيِلۜ  ِمَن  َوُزلًَفا  َهاِر  الّنَ َطَرَفِي  ٰلوَة  الّصَ ﴿اَِقِم   : َوَجلَّ َعزَّ  اهللُ  َفأَْنَزَل  َفأَْخَبَرُه،  ملسو هيلع هللا ىلص 

َقاَل:  َهَذا؟  أَِلي  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  ُجُل:  الرَّ َقاَل   ﴾ َٔـاِتۜ ّيِ الّسَ يُْذِهْبَن  اْلَحَسَناِت  اِّنَ 
ِتي ُكِلِّهْم«. »ِلَجِميِع أُمَّ

آَيًة َسِمْعُت ِمَن -     َقَرأَ  َعْن َعْبِد اهلِل بِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُجًل 

النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِخَلَفَها َفأََخْذُت ِبَيِدِه َفأََتْيُت ِبِه َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »ِكَلُكَما ُمْحِسٌن«  

»َل َتْخَتِلُفوا َفِإنَّ َمْن َكاَن َقْبَلُكُم اْخَتَلُفوا َفَهَلُكوا«.

َعْن َعْبِد اهلِل بِن َمْسُعوٍد ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َخْيُر النَّاِس َقْرِني، ثُمَّ -    

َيِميَنُه  أََحِدِهْم  َشَهاَدُة  َتْسِبُق  أَْقَواٌم  َيِجيُء  ثُمَّ  َيُلوَنُهْم،  الَِّذيَن  ثُمَّ  َيُلوَنُهْم،  الَِّذيَن 

َوَيِمينُُه َشَهاَدَتُه«.
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ا َسلََّم ِقيَل َلُه: َيا -     َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعْوٍد ڤ َقاَل: َصلَّى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلمَّ

َلِة َشْيٌء؟ َقاَل: »َوَما َذاَك؟« َقالُوا: َصلَّْيَت َكَذا َوَكَذا،  َرُسوَل اهللِ، أََحَدَث ِفي الصَّ

ا أَْقَبَل َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه  َفَثَنى ِرْجَلْيِه َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َوَسَجَد َسْجَدَتْيِن ثُمَّ َسلََّم، َفَلمَّ

ِمْثُلُكْم  َبَشٌر  أََنا  ِإنََّما  َوَلِكْن  ِبِه،  ْأتُُكْم  َلَنبَّ َشْيٌء  َلِة  الصَّ ِفي  َحَدَث  َلْو  »ِإنَُّه  َقال: 

أَْنَسى َكَما َتْنَسْوَن، َفِإَذا َنِسيُت َفَذِكُّروِني، َوِإَذا َشكَّ أََحُدُكْم ِفي َصَلِتِه َفْلَيَتَحرَّ 

َواَب َفْلُيِتمَّ َعَلْيِه ثُمَّ ِلُيَسِلّْم ثُمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِن«. الصَّ

َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َشِهْدُت ِمَن اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْسَوِد َمْشَهًدا، أَلَْن -    

ا ُعِدَل ِبِه. أََتى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيْدُعو َعَلى اْلُمْشِرِكيَن  أَُكوَن َصاِحَبُه أََحبُّ ِإَليَّ ِممَّ

﴾ َوَلِكنَّا نَُقاِتُل َعْن  َفَقاَل: َل َنُقوُل َكَما َقاَل َقْوُم ُموَسى: ﴿اْذَهْب اَْنَت َوَرّبَُك َفَقاتَِلٓ

ُه. َيِميِنَك َوَعْن ِشَماِلَك َوَبْيَن َيَدْيَك َوَخْلَفَك، َفَرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْشَرَق َوْجُهُه َوَسرَّ

َعْن عبِد اهلِل ْبِن َمْسُعْوٍد ڤ َوَقْد ُسئل: َمْن آَذَن النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِباْلِجِنّ َلْيَلَة - 0  

ِاْسَتَمُعوا اْلُقْرآَن؟ َفَقاَل: إنَُّه آَذَنْت ِبِهْم َشَجَرةٌ.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: ِاْنَشقَّ اْلَقَمُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص - 1  

َتْيِن، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاْشَهُدوا«. ِشقَّ

اْلَبْيِت - 2   َوَحْوَل  اْلَفْتِح  َيْوَم  َمكََّة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َدَخَل  َقاَل:  ڤ  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

اْلَحّقُ  ﴿َجٓاَء  َوَيُقوُل:  َيِدِه  ِفي  ِبُعوٍد  َيْطُعنَُها  َفَجَعَل  نُُصٍب،  ِمائَِة  َوَثَلُث  ِستُّوَن 

﴾ ﴿َجٓاَء اْلَحّقُ َوَما يُْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما يُ۪عيُد﴾. َوَزَهَق اْلَباِطُلۜ
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َعْن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َبْيَنا أََنا أَْمِشي َمَع النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َخِرِب اْلَمِديَنِة َوُهَو -    

ِلَبْعٍض: َسُلوُه َعِن  ِبَنَفٍر ِمَن اْلَيُهوِد َفَقاَل َبْعُضُهْم  َعَلى َعِسيٍب َمَعُه، َفَمرَّ  َيَتَوكَّأُ 

وِح، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َل َتْسأَلُوُه َل َيِجيُء ِفيِه ِبَشْيٍء َتْكَرُهوَنُه، َفَقاَل َبْعُضُهْم:  الرُّ

ِإنَُّه  وُح؟ َفَسَكَت، َفُقْلُت:  َيا أََبا اْلَقاِسِم، َما الرُّ ِمْنُهْم َفَقاَل:  َفَقاَم َرُجٌل  َلَنْسأََلنَُّه، 

وُح ِمْن  وِحۜ ُقِل الّرُ ا اْنَجَلى َعْنُه َقاَل: ﴿َويَْسَٔـُلونََك َعِن الّرُ يُوَحى ِإَلْيِه، َفُقْمُت، َفَلمَّ

ي َوَمٓا اُ۫و۪تيُتْم ِمَن اْلِعْلِم اِّلَ َق۪ليًل﴾. اَْمِر َرّب۪
َعْن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َقاَل َرُسْوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تُْقَتُل َنْفٌس ظُْلًما ِإلَّ َكاَن -    

ُل َمْن َسنَّ اْلَقْتَل«. ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها؛ أِلَنَُّه أَوَّ َعَلى ِاْبِن آَدَم اأْلَوَّ

ا َنَزَلْت َهِذِه اْلَيُة: ﴿اَّلَ۪ذيَن ٰاَمُنوا َولَْم يَْلِبُسٓوا -     َعْن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َلمَّ

۪ايَمانَُهْم ِبُظْلٍم﴾ َشقَّ َذِلَك َعَلى أَْصَحاِب َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوَقالُوا: أَيَُّنا َلْم َيْلِبْس 
ِإيَماَنُه ِبظُْلٍم؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَُّه َلْيَس ِبَذاَك، أََل َتْسَمُع ِإَلى َقْوِل لُْقَماَن 

ْرَك لَُظْلٌم َع۪ظيٌم﴾«. ْبِنِه: ﴿اِّنَ الّشِ ِلِ

َعْن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َخطَّ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َخطًّا ُمَربًَّعا، َوَخطَّ َخطًّا ِفي اْلَوَسِط -    

َخاِرًجا ِمْنُه، َوَخطَّ ُخَطًطا ِصَغاًرا ِإَلى َهَذا الَِّذي ِفي اْلَوَسِط ِمْن َجاِنِبِه الَِّذي ِفي 

ْنَساُن، َوَهَذا أََجُلُه ُمِحيٌط ِبِه، أَْو َقْد أََحاَط ِبِه، َوَهَذا الَِّذي  اْلَوَسِط، َوَقاَل: »َهَذا اْلِ

َغاُر اأْلَْعَراُض، َفِإْن أَْخَطأَُه َهَذا َنَهَشُه َهَذا،  ُهَو َخاِرٌج أََمُلُه، َوَهِذِه اْلُخَطُط الِصّ

َوِإْن أَْخَطأَُه َهَذا َنَهَشُه َهَذا«.
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َعْن َعْبِد اهلِل ڤ: أَنَّ ِاْمَرأًَة ُوِجَدْت ِفي َبْعِض َمَغاِزي النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْقُتوَلًة، -    

ْبَياِن. َفأَْنَكَر َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقْتَل الِنَّساِء َوالِصّ

َعْن َعْبِد اهلِل ڤ: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإِنّي أَلَْعَلُم آِخَر أَْهِل النَّاِر ُخُروًجا -    

ِمْنَها َوآِخَر أَْهِل اْلَجنَِّة ُدُخوًل، َرُجٌل َيْخُرُج ِمَن النَّاِر َكْبًوا، َفَيُقوُل اهللُ: اْذَهْب 

َوَجْدتَُها  َرِبّ  َيا  َفَيُقوُل:  َفَيْرِجُع  َمأْلَى،  أَنََّها  ِإَلْيِه  َفُيَخيَُّل  َفَيْأِتيَها  اْلَجنََّة،  َفاْدُخِل 

َفَيْرِجُع  َمأْلَى،  أَنََّها  ِإَلْيِه  َفُيَخيَُّل  َفَيْأِتيَها  اْلَجنََّة،  َفاْدُخِل  ِاْذَهْب  َفَيُقوُل:  َمأْلَى، 

ْنَيا  َفَيُقوُل: َيا َرِبّ َوَجْدتَُها َمأْلَى، َفَيُقوُل: ِاْذَهْب َفاْدُخِل اْلَجنََّة، َفِإنَّ َلَك ِمْثَل الدُّ

-أَْو:  ِمِنّي  َتْسَخُر  َفَيُقوُل:  ْنَيا.  الدُّ أَْمَثاِل  َعَشَرِة  ِمْثَل  َلَك  ِإنَّ  أَْو:  أَْمَثاِلَها  َوَعَشَرَة 

َبَدْت  َحتَّى  َضِحَك  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َرأَْيُت  َفَلَقْد  اْلَمِلُك«  َوأَْنَت  ِمِنّي-  َتْضَحُك 

َنَواِجُذُه، َوَكاَن َيُقوُل: »َذاَك أَْدَنى أَْهِل اْلَجنَِّة َمْنِزَلًة«.

أَبُو ُموَسى َعْبُد اهلِل ْبُن َقْيٍس اأْلَْشَعِريُّ ڤ

َعْن أَِبي ُموَسى األْشَعِرِيّ ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَثُه ِإَلى اْلَيَمِن َفَسأََلُه َعْن -    

أَْشِرَبٍة تُْصَنُع ِبَها َفَقاَل: »َوَما ِهَي«؟ َقاَل: اْلِبْتُع َواْلِمْزُر، َفَقاَل: »ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم«.

َعْن أَِبي ُموَسى ڤ َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، - 00 

َما اْلِقَتاُل ِفي َسِبيِل اهلِل، َفِإنَّ أََحَدَنا يَُقاِتُل َغَضًبا َويَُقاِتُل َحِميًَّة؟ َفَرَفَع ِإَلْيِه َرْأَسُه، 

َقاَل: َوَما َرَفَع ِإَلْيِه َرْأَسُه ِإلَّ أَنَُّه َكاَن َقاِئًما، َفَقاَل: »َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َكِلَمُة اهلِل ِهَي 

.» اْلُعْلَيا َفُهَو ِفي َسِبيِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
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َعْن أَِبي ُموَسى ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اْلَخاِزُن اْلُمْسِلُم اأْلَِميُن الَِّذي - 01 

يُْنِفُذ -َوُربََّما َقاَل: يُْعِطي- َما أُِمَر ِبِه َكاِمًل ُمَوفًَّرا َطِيًّبا ِبِه َنْفُسُه َفَيْدَفُعُه ِإَلى الَِّذي 

َقْيِن«. أُِمَر َلُه ِبِه أََحُد اْلُمَتَصِدّ

أَِنّي - 02  ُرْؤَياَي  ِفي  »َرأَْيُت  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُموَسى  أَِبي  َعْن 

ثُمَّ  أُُحٍد،  َيْوَم  اْلُمْؤِمِنيَن  ِمَن  أُِصيَب  َما  ُهَو  َفِإَذا  َصْدُرُه،  َفاْنَقَطَع  َسْيًفا  َهَزْزُت 

َهَزْزتُُه أُْخَرى َفَعاَد أَْحَسَن َما َكاَن، َفِإَذا ُهَو َما َجاَء اهللُ ِبِه ِمَن اْلَفْتِح َوِاْجِتَماِع 

اْلُمْؤِمِنيَن«.

َعْن أَِبْي ُموسى ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َمرَّ ِفي َشْيٍء ِمْن َمَساِجِدَنا -  0 

ِه ُمْسِلًما«. أَْو أَْسَواِقَنا ِبَنْبٍل َفْلَيْأُخْذ َعَلى ِنَصاِلَها َل َيْعِقْر ِبَكِفّ

َعْن أَِبي ُموَسى ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َمِرَض اْلَعْبُد أَْو َساَفَر -  0 

ُكِتَب َلُه ِمْثُل َما َكاَن َيْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا«.

-َيْعِني -  0  اْلَعاِنَي  »ُفكُّوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُموَسى  أَِبي  َعْن 

اأْلَِسيَر- َوأَْطِعُموا اْلَجاِئَع َوُعوُدوا اْلَمِريَض«.

ِإْبَراِهيَم،  اُه  َفَسمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  ِبِه  َفأََتْيُت  ُغَلٌم  ِلي  ُوِلَد  َقاَل:  ڤ  ُموَسى  أَِبي  َعْن 

. َفَحنََّكُه ِبَتْمَرٍة َوَدَعا َلُه ِباْلَبَرَكِة َوَدَفَعُه ِإَليَّ

َعْن أَِبي ُموَسى ڤ َقاَل: َرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُكُل َدَجاًجا.-  0 
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َيْلَحْق -  0  ا  َوَلمَّ اْلَقْوَم  ُجُل يُِحبُّ  الرَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  ِللنَِّبِيّ  ِقيَل  َقاَل:  أَِبي ُموَسى  َعْن 

.» ِبِهْم؟ َقاَل: »اْلَمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ

َعْن أَِبي ُموَسى ڤ: أنَُّه ُسئَل َعْن ِبْنٍت َواْبَنِة اْبٍن َوأُْخٍت، َفَقاَل: ِلْلِبْنِت -  0 

َمْسُعوٍد  اْبُن  َفُسئَل  َفَسُيَتاِبُعِني،  َمْسُعوٍد  اْبَن  َوْأِت  الِنّْصُف،  َوِلألُْخِت  الِنّْصُف، 

اْلُمْهَتِديَن، أَْقِضي  ِمَن  أََنا  َوَما  ِإًذا  َلَقْد َضَلْلُت  َفَقاَل:  ِبَقْوِل أَِبي ُموَسى،  َوأُْخِبَر 

ُدُس، َتْكِمَلَة الثُُّلَثْيِن، َوَما  ِفيَها ِبَما َقَضى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: ِلْلِْبَنِة الِنّْصُف َوَلْبَنِة اْبٍن السُّ

َبِقَي َفِلألُْخِت. َفأََتْيَنا أََبا ُموَسى َفأَْخَبْرَناُه ِبَقْوِل اْبِن َمْسُعوٍد، َفَقاَل: َل َتْسأَلُوِني 

َما َداَم َهَذا اْلَحْبُر ِفيُكْم.

َعْن أَِبي ُموَسى ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَعا ِبَقَدٍح ِفيِه َماٌء َفَغَسَل َيَدْيِه َوَوْجَهُه -  0 

ِفيِه َوَمجَّ ِفيِه.

َعْن أَِبي ُموَسى ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثُل الَِّذي َيْذُكُر َربَُّه َوالَِّذي - 10 

َل َيْذُكُر َربَُّه َمَثُل اْلَحِيّ َواْلَمِيِّت«.

أَِميُر اْلُمْؤِمِنيَن أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ڤ

َلْم - 11  ْنَيا  الدُّ ِفي  اْلَحِريَر  َلِبَس  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  ڤ:  ُعَمَر  َعْن 

َيْلَبْسُه ِفي اْلِخَرِة«.

َوأََشاَر - 12  َهَكَذا،  ِإلَّ  اْلَحِريِر  َعِن  َنَهى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  ُعَمَر  َعْن 

ْبَهاَم، َيْعِني اأْلَْعَلَم. َتْيِن َتِلَياِن اْلِ ِبِإْصَبَعْيِه اللَّ

8
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َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ: أَنَّ َرُجًل ِمَن اْلَيُهوِد َقاَل َلُه: َيا أَِميَر اْلُمُوِمِنيَن، -  1 

تََّخْذَنا َذِلَك اْلَيْوَم ِعيًدا.  آَيٌة ِفي ِكَتاِبُكْم َتْقَرُءوَنَها َلْو َعَلْيَنا َمْعَشَر اْلَيُهوِد َنَزَلْت َلِ

َقاَل: أَيُّ آَيٍة؟ َقاَل: ﴿اَْلَيْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم ۪ديَنُكْم َواَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَم۪تي َوَر۪ضيُت 

ِفيِه  َنَزَلْت  الَِّذي  َواْلَمَكاَن  اْلَيْوَم  َذِلَك  َعَرْفَنا  َقْد  ُعَمُر:  َقاَل  ْسَلَم ۪ديًنۜا﴾  لَُكُم اْلِ
َعَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َقاِئٌم ِبَعَرَفَة َيْوَم ُجُمَعٍة.

الَِّذي -  1  َفأََضاَعُه  اهلِل  َسِبيِل  ِفي  َفَرٍس  َعَلى  َحَمْلُت  َقاَل:  ڤ  ُعَمَر  َعْن 

ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َفَسأَْلُت  ِبُرْخٍص،  َيِبيُعُه  أَنَُّه  َوَظَنْنُت  أَْشَتِرَيُه  أَْن  َفأََرْدُت  ِعْنَدُه،  َكاَن 

ِفي  اْلَعاِئَد  َفِإنَّ  ِبِدْرَهٍم،  أَْعَطاَكُه  َوِإْن  َصَدَقِتَك  ِفي  َتُعْد  َوَل  َتْشَتِرِه  »َل  َفَقاَل: 

َصَدَقتِه َكاْلَعاِئِد ِفي َقْيِئِه«.

ْيَلَة -  1  َعْن ُعَمَر ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَواِدي اْلَعِقيِق َيُقوُل: »أََتاِني اللَّ

ٍة«. آٍت ِمْن َرِبّي َفَقاَل: َصِلّ ِفي َهَذا اْلَواِدي اْلُمَباَرِك، َوُقْل ُعْمَرًة ِفي َحجَّ

َلُه َفَقاَل: ِإِنّي أَْعَلُم أَنََّك -  1  َعْن ُعَمَر ڤ: أَنَُّه َجاَء ِإَلى اْلَحَجِر اأْلَْسَوِد َفَقبَّ

ْلُتَك. َحَجٌر َل َتُضرُّ َوَل َتْنَفُع، َوَلْوَل أَِنّي َرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُقِبُّلَك َما َقبَّ

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ: أَنَّ َرُجًل َعَلى َعْهِد النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِاْسُمُه -  1 

ُب ِحَماًرا، َوَكاَن يُْضِحُك َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد  َعْبَد اهلِل َوَكاَن يَُلقَّ

َراِب، َفأُِتَي ِبِه َيْوًما َفأََمَر ِبِه َفُجِلَد َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم: اللُّٰهمَّ ِاْلَعْنُه  َجَلَدُه ِفي الشَّ

َما أَْكَثَر َما يُْؤَتى ِبِه، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْلَعنُوُه، َفَواهلِل َما َعِلْمُت ِإنَُّه يُِحبُّ اهلَل 

َوَرُسوَلُه«.
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َسْعُد ْبُن أَِبي َوقَّاٍص ڤ

عن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَْعَطى َرْهًطا َوَسْعٌد -  1 

، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل َما َلَك  َجاِلٌس، َفَتَرَك َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َرُجًل ُهَو أَْعَجُبُهْم ِإَليَّ

َعْن ُفَلٍن؟ َفَواهلِل ِإِنّي ألََراُه ُمؤِمًنا، َفَقاَل: »أَْو ُمْسِلًما« َفَسَكتُّ َقِليًل ثُمَّ َغَلَبِني َما 

أَْعَلُم ِمْنُه، َفُعْدُت ِلَمَقاَلِتي َفُقْلُت: َما َلَك َعْن ُفَلٍن؟ َفَواهلِل ِإِنّي أَلََراُه ُمؤِمًنا، َفَقاَل: 

»أَْو ُمْسِلًما« ثُمَّ َغَلَبِني َما أَْعَلُم ِمْنُه َفُعْدُت ِلَمَقاَلِتي َوَعاَد َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ثُمَّ َقاَل: 

ُه اهللُ ِفي النَّاِر«. ُجَل َوَغْيُرُه أََحبُّ ِإَليَّ ِمْنُه َخْشَيَة أَْن َيُكبَّ »َيا َسْعُد ِإِنّي أَلُْعِطي الرَّ

َتُبوَك -  1  ِإَلى  َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ:  َوقَّاٍص  أَِبي  ْبِن  َسْعِد  َعْن 

أَْن  َتْرَضى  »أََل  َقاَل:  َوالِنَّساِء؟  ْبَياِن  الِصّ ِفي  أَتَُخِلُّفِني  َفَقاَل:  َعِليًّا،  َوِاْسَتْخَلَف 

َتُكوَن ِمِنّي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسى ِإلَّ أَنَُّه َلْيَس َنِبيٌّ َبْعِدي«.

َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص ڤ َقاَل: َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم أُُحٍد َوَمَعُه - 20 

َرُجَلِن يَُقاِتَلِن َعْنُه َعَلْيِهَما ِثَياٌب ِبيٌض َكأََشِدّ اْلِقَتاِل، َما َرأَْيُتُهَما َقْبُل َوَل َبْعُد.

 َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص ڤ َقاَل: َنَثَل ِلَي النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِكَناَنَتُه َيْوَم أُُحٍد - 21 

ي«. َفَقاَل: »ِاْرِم ِفَداَك أَِبي َوأُِمّ

َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص ڤ َقاَل: َلَقْد َردَّ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ُعْثَماَن ْبِن - 22 

ْخَتَصْيَنا. َمْظُعوٍن التََّبتَُّل، َوَلْو أََجاَز َلُه التََّبتَُّل َلِ
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َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِإنَّ أَْعَظَم اْلُمْسِلِميَن ُجْرًما -  2 

َم ِمْن أَْجِل َمْسأََلِتِه«. ْم َفُحِرّ َمْن َسأََل َعْن َشْيٍء َلْم يَُحرَّ

َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص َقاَل: ِاْسَتْأَذَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعَلى َرُسوِل -  2 

اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوِعْنَدُه ِنْسَوةٌ ِمْن ُقَرْيٍش يَُكِلّْمَنُه َوَيْسَتْكِثْرَنُه َعاِلَيًة أَْصَواتُُهنَّ َعَلى َصْوِتِه، 

ا ِاْسَتْأَذَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ُقْمَن َفَباَدْرَن اْلِحَجاَب، َفأَِذَن َلُه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص،  َفَلمَّ

َفَدَخَل ُعَمُر َوَرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْضَحُك، َفَقاَل ُعَمُر: أَْضَحَك اهللُ ِسنََّك َيا َرُسوَل 

ا َسِمْعَن َصْوَتَك  ِتي ُكنَّ ِعْنِدي َفَلمَّ اهلِل، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعِجْبُت ِمْن َهُؤَلِء اللَّ

ِاْبَتَدْرَن اْلِحَجاَب« َفَقاَل ُعَمُر: َفأَْنَت أََحقُّ أَْن َيَهْبَن َيا َرُسوَل اهلِل، ثُمَّ َقاَل ُعَمُر: َيا 

اِت أَْنُفِسِهنَّ أََتَهْبَنِني َوَل َتَهْبَن َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفُقْلَن: َنَعْم، أَْنَت أََفظُّ َوأَْغَلُظ  َعُدوَّ

ِمْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإيًها َيا اْبَن اْلَخطَّاِب، َوالَِّذي َنْفِسي 

َك«. ا َغْيَر َفِجّ ا َقطُّ ِإلَّ َسَلَك َفجًّ ْيَطاُن َساِلًكا َفجًّ ِبَيِدِه َما َلِقَيَك الشَّ

َعِليُّ ْبُن أَِبي َطاِلٍب ڤ

ا َعَلى أََحٍد َفَيُموَت -  2  َعْن َعِلِيّ ْبِن أَِبي َطاِلٍب ڤ َقاَل: َما ُكْنُت ألُِقيَم َحدًّ

َفِإنَُّه َلْو َماَت َوَدْيُتُه، َوَذِلَك أَنَّ َرُسوَل اهلِل  َفأَِجَد ِفي َنْفِسي ِإلَّ َصاِحَب اْلَخْمِر 

ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َيُسنَُّه.

عن َعِلٍيّ ڤ قال: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْكِذبُوا َعَليَّ َفِإنَُّه َمْن َكَذَب َعَليَّ -  2 

َفْلَيِلِج النَّاَر«.
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َعْن َعِلٍيّ ڤ َقاَل: َبَعَث النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِريًَّة َفاْسَتْعَمَل َرُجًل ِمَن اأْلَْنَصاِر -  2 

َوأََمَرُهْم أَْن يُِطيُعوُه، َفَغِضَب َفَقاَل: أََلْيَس أََمَرُكُم النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن تُِطيُعوِني؟ َقالُوا: 

َناًرا، َفأَْوَقُدوَها، َفَقاَل:  َبَلى، َقاَل: َفاْجَمُعوا ِلي َحَطًبا، َفَجَمُعوا، َفَقاَل: أَْوِقُدوا 

وا، َوَجَعَل َبْعُضُهْم يُْمِسُك َبْعًضا َوَيُقولُوَن: َفَرْرَنا ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص  اُْدُخُلوَها، َفَهمُّ

ِمَن النَّاِر، َفَما َزالُوا َحتَّى َخَمَدِت النَّاُر، َفَسَكَن َغَضُبُه، َفَبَلَغ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َلْو 

َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمْنَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، الطَّاَعُة ِفي اْلَمْعُروِف«.

ِاْبَنُة -  2  َمْرَيُم  ِنَسائَها  »َخْيُر  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َسِمْعُت  قال:  ڤ  َعِلٍيّ  َعْن 

ِعْمَراَن، َوَخْيُر ِنَسائَها َخِديَجُة«.

َعْن َعِلٍيّ ڤ َقاَل: ُكنَّا ِفي َجَناَزٍة ِفي َبِقيِع اْلَغْرَقِد َفأََتاَنا النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَعَد -  2 

َوَقَعْدَنا َحْوَلُه َوَمَعُه ِمْخَصَرةٌ، َفَنكََّس َفَجَعَل َيْنُكُت ِبِمْخَصَرِتِه ثُمَّ َقاَل: »َما ِمْنُكْم 

ِمْن أََحٍد، َما ِمْن َنْفٍس َمْنُفوَسٍة، ِإلَّ ُكِتَب َمَكانَُها ِمَن اْلَجنَِّة َوالنَّاِر، َوِإلَّ َقْد ُكِتَب: 

َشِقيًَّة أَْو َسِعيَدًة« َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل، أََفَل َنتَِّكُل َعَلى ِكَتاِبَنا َوَنَدُع اْلَعَمَل، 

ا َمْن َكاَن  َعاَدِة، َوأَمَّ َعاَدِة َفَسَيِصيُر ِإَلى َعَمِل أَْهِل السَّ َفَمْن َكاَن ِمنَّا ِمْن أَْهِل السَّ

َعاَدِة  ا أَْهُل السَّ َقاَوِة، َقاَل: »أَمَّ َقاَوِة َفَسَيِصيُر ِإَلى َعَمِل أَْهِل الشَّ ِمنَّا ِمْن أَْهِل الشَّ

َقاَوِة« ثُمَّ َقَرأَ:  ُروَن ِلَعَمِل الشَّ َفُيَيسَّ َقاَوِة  ا أَْهُل الشَّ َعاَدِة، َوأَمَّ ُروَن ِلَعَمِل السَّ َفُيَيسَّ

َق ِباْلُحْسٰنۙى﴾ اْلَيَة. ا َمْن اَْعٰطى َواّتَٰقۙى ﴿5﴾ َوَصّدَ ﴿َفاَّمَ
َفَرأَْيُت - 0   َفَلِبْسُتَها  ِسَيَراَء  ُحلََّة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  ِإَليَّ  أَْهَدى  َقاَل:  ڤ  َعِلٍيّ  َعْن 

اْلَغَضَب ِفي َوْجِهِه َفَشَقْقُتَها َبْيَن ِنَساِئي.
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ْبِن َعبَّاٍس ڤ: ِإنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى َعِن اْلُمْتَعِة - 1   َعْن َعِلٍيّ ڤ أَنَّه َقاَل ِلِ

َوَعْن لُُحوِم اْلُحُمِر اأْلَْهِليَِّة َزَمَن َخْيَبَر.

َحَبِة َفَشِرَب َقاِئًما َفَقاَل: ِإنَّ َناًسا َيْكَرُه - 2   َعْن َعِلٍيّ ڤ: أنَُّه أََتى َعَلى َباِب الرَّ

أََحُدُهْم أَْن َيْشَرَب َوُهَو َقاِئٌم، َوِإِنّي َرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَعَل َكَما َرأَْيُتُموِني َفَعْلُت.

اًء َفأََمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن -     َعْن َعِلِيّ ْبِن أَِبي َطاِلٍب ڤ َقاَل: ُكْنُت َرُجًل َمذَّ

اأْلَْسَوِد أَْن َيْسأََل النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَسأََلُه َفَقاَل: »ِفيِه اْلُوُضوُء«.

َسْهُل ْبُن َسْعٍد ڤ

َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد ڤ َقاَل: أتى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َسِقيَفَة َبِني َساِعَدَة َفَقاَل: -    

اِوي: َفأَْخَرَج َلَنا َسْهٌل َذِلَك اْلَقَدَح  »ِاْسِقَنا َيا َسْهُل« َفَسَقْيُتُهْم ِفي َقَدِح. َقاَل الرَّ

َفَشِرْبَنا ِمْنُه، ثُمَّ اْسَتْوَهَبُه ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َبْعَد َذِلَك َفَوَهَبُه َلُه.

َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد ڤ َقاَل: أُِتَي النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبَقَدٍح َفَشِرَب ِمْنُه َوَعْن َيِميِنِه -    

أُْعِطَيُه  أَْن  ِلي  أََتْأَذُن  ُغَلُم  »َيا  َفَقاَل:  َيَساِرِه،  َعْن  َواأْلَْشَياُخ  اْلَقْوِم  أَْصَغُر  ُغَلٌم 

اأْلَْشَياَخ«؟ َقاَل: َما ُكْنُت ألُوِثَر ِبَفْضِلي ِمْنَك أََحًدا َيا َرُسوَل اهلِل، َفأَْعَطاُه ِإيَّاُه.

عن َسْهِل ْبَن َسْعٍد ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »يُْحَشُر النَّاُس -    

.» َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى أَْرٍض َبْيَضاَء َعْفَراَء َكُقْرَصِة َنِقٍيّ

ُر ِفي أَْهِلي ثمَّ َيُكوُن ُسْرَعٌة ِبي -     َعْن َسْهَل ْبَن َسْعٍد ڤ َقاَل: ُكْنُت أََتَسحَّ

أَْن أُْدِرَك َصَلَة اْلَفْجِر َمَع َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.
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اِعِديَّ ڤ: أنَُّه َسأََلُه النَّاُس: ِبأَِيّ َشْيٍء ُدوِوَي -     َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

ُجْرُح النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ َفَقاَل: َما َبِقَي أََحٌد أَْعَلُم ِبِه ِمِنّي، َكاَن َعِليٌّ َيِجيُء ِبُتْرِسِه ِفيِه َماٌء 

َم، َفأُِخَذ َحِصيٌر َفأُْحِرَق َفُحِشَي ِبِه ُجْرُحُه. َوَفاِطَمُة َتْغِسُل َعْن َوْجِهِه الدَّ

اِعِدِيّ ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ِرَباُط َيْوٍم -     َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

ْنَيا َوَما َعَلْيَها، َوَمْوِضُع َسْوِط أََحِدُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َخْيٌر  ِفي َسِبيِل اهلِل َخْيٌر ِمَن الدُّ

ْوَحُة َيُروُحَها اْلَعْبُد ِفي َسِبيِل اهلِل أَِو اْلَغْدَوُة َخْيٌر ِمَن  ْنَيا َوَما َعَلْيَها، َوالرَّ ِمَن الدُّ

ْنَيا َوَما َعَلْيَها«. الدُّ

َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد ڤ: أَنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل َيْوَم َخْيَبَر: »أَلُْعِطَينَّ - 0  

اَيَة َرُجًل َيْفَتُح اهللُ َعَلى َيَدْيِه« َفَقاُموا َيْرُجوَن ِلَذِلَك أَيُُّهْم يُْعَطى، َفَغَدْوا َوُكلُُّهْم  الرَّ

«؟ َفِقيَل: َيْشَتِكي َعْيَنْيِه، َفأََمَر َفُدِعَي َلُه َفَبَصَق  َيْرُجو أَْن يُْعَطى، َفَقاَل: »أَْيَن َعِليٌّ

ِفي َعْيَنْيِه َفَبَرأَ َمَكاَنُه َحتَّى َكأَنَّه َلْم َيُكْن ِبِه َشْيٌء، َفَقاَل: نَُقاِتُلُهْم َحتَّى َيُكونُوا ِمْثَلَنا؟ 

ْسَلِم َوأَْخِبْرُهْم ِبَما  َفَقاَل: »َعَلى ِرْسِلَك َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِهْم، ثُمَّ اُْدُعُهْم ِإَلى اْلِ

َيِجُب َعَلْيِهْم، َفَواهللِ ألَْن يُْهَدي ِبَك َرُجٌل َواِحٌد َخْيٌر َلَك ِمْن ُحْمِر النََّعِم«.

ِبِإْصَبَعْيِه - 1   َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َرأَْيُت  َقاَل:  ڤ  َسْعٍد  ْبُن  َسْهِل  عن   -

اَعُة َكَهاَتْيِن«. ْبَهاَم: »بُِعْثُت َوالسَّ َهَكَذا، ِباْلُوْسَطى َوالَِّتي َتِلي اْلِ

ُجُل اْلَيَد - 2   َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد ڤ َقاَل: »َكاَن النَّاُس يُْؤَمُروَن أَْن َيَضَع الرَّ

َلِة«. اْلُيْمَنى َعَلى ِذَراِعِه اْلُيْسَرى ِفي الصَّ
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أُْزِرِهْم -     النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاِقِدي  َمَع  َقاَل: َكاَن ِرَجاٌل يَُصلُّوَن  َعْن َسْهٍل ڤ 

ْبَياِن، َويَُقاُل ِللِنَّساِء: »َل َتْرَفْعَن ُرُؤوَسُكنَّ َحتَّى َيْسَتِوَي  َعَلى أَْعَناِقِهْم َكَهْيَئِة الِصّ

َجاُل ُجُلوًسا«. الِرّ

َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد ڤ: أَنَّ ِاْمَرأًَة َعَرَضْت َنْفَسَها َعَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل -    

ْجِنيَها. َفَقاَل: »َما ِعْنَدَك«؟ َقاَل: َما ِعْنِدي َشْيٌء، َقاَل:  َلُه َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل َزِوّ

َما  َواهلِل  َل  َفَقاَل:  َرَجَع،  ثُمَّ  َفَذَهَب  َحِديٍد«  ِمْن  َخاَتًما  َوَلْو  َفاْلَتِمْس  »ِاْذَهْب 

َوَجْدُت َشْيًئا َوَل َخاَتًما ِمْن َحِديٍد، َوَلِكْن َهَذا ِإَزاِري، َوَلَها ِنْصُفُه، َقاَل َسْهٌل: 

َوَما َلُه ِرَداٌء، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَما َتْصَنُع ِبِإَزاِرَك، ِإْن َلِبْسَتُه َلْم َيُكْن َعَلْيَها ِمْنُه 

ُجُل َحتَّى ِإَذا َطاَل َمْجِلُسُه  َشْيٌء، َوِإْن َلِبَسْتُه َلْم َيُكْن َعَلْيَك ِمْنُه َشْيٌء« َفَجَلَس الرَّ

َقاَم، َفَرآُه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَعاُه، أَْو ُدِعَي َلُه. َفَقاَل َلُه: »َماَذا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن«؟ َفَقاَل: 

ِبَما  »أَْمَلْكَناَكَها  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبيُّ  َفَقاَل  ُدَها.  يَُعِدّ ِلُسَوٍر  َكَذا،  َوُسوَرُة  َكَذا  ُسوَرُة  َمِعي 

َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن«.

َوَبْيَن -     ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوِل  ُمَصلَّى  َبْيَن  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َسْعٍد  ْبِن  َسْهِل  َعْن 

اِة. اْلِجَداِر َمَمرُّ الشَّ

؟ َقاَل: -     َعْن َسْهٍل ڤ: أَنَُّه ِقْيَل َلُه: َهْل َرأَْيُتْم ِفي َزَماِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص النَِّقيَّ

ِعيَر؟ َقاَل: َل، َوَلِكْن ُكنَّا َنْنُفُخُه. َل، َفِقْيَل: َفَهْل ُكْنُتْم َتْنُخُلوَن الشَّ
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أَْسَماُء ِبْنُت أَِبي َبْكٍر ڤ

يُْعَط -     َلْم  ِبَما  »اْلُمَتَشِبُّع  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:  ڤ:  أَْسَماَء  َعْن 

َكَلِبِس َثْوَبْي ُزوٍر«.

َعْن أَْسَماَء ڤ َقاَلْت: أََتْيُت َعاِئَشَة َوِهَي تَُصِلّي َفُقْلُت: َما َشْأُن النَّاِس؟ -    

َماِء، َفِإَذا النَّاُس ِقَياٌم، َفَقاَلْت: ُسْبَحاَن اهلِل، ُقْلُت: آَيٌة؟ َفأََشاَرْت  َفأََشاَرْت ِإَلى السَّ

ِني اْلَغْشُي، َفَجَعْلُت أَُصبُّ َعَلى َرْأِسي اْلَماَء،  ِبَرْأِسَها أَْي َنَعْم، َفُقْمُت َحتَّى َتَجلَّ

َفَحِمَد اهلَل َعزَّ َوَجلَّ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْثَنى َعَلْيِه ثُمَّ َقاَل: »َما ِمْن َشْيٍء َلْم أَُكْن أُِريُتُه ِإلَّ 

َرأَْيُتُه ِفي َمَقاِمي َحتَّى اْلَجنَُّة َوالنَّاُر، َفأُوِحَي ِإَليَّ أَنَُّكْم تُْفَتنُوَن ِفي ُقُبوِرُكْم ِمْثَل - أَْو 

ا اْلُمْؤِمُن - أَِو  ُجِل؟ َفأَمَّ اِل. يَُقاُل: َما ِعْلُمَك ِبَهَذا الرَّ جَّ َقِريَب - ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّ

ٌد َرُسوُل اهلِل َجاَءَنا ِباْلَبِيَّناِت َواْلُهَدى َفأََجْبَنا َواتََّبْعَنا، ُهَو  اْلُموِقُن - َفَيُقوُل: ُهَو ُمَحمَّ

ا اْلُمَناِفُق - أَِو  ٌد، َثَلًثا. َفُيَقاُل: َنْم َصاِلًحا، َقْد َعِلْمَنا ِإْن ُكْنَت َلُموِقًنا ِبِه. َوأَمَّ ُمَحمَّ

اْلُمْرَتاُب - َفَيُقوُل: َل أَْدِري َسِمْعُت النَّاَس َيُقولُوَن َشْيًئا َفُقْلُتُه.

َعْن أَْسَماَء ڤ َقاَلْت: َجاَءِت ِاْمَرأَةٌ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: أََرأَْيَت ِإْحَداَنا َتِحيُض -    

ِفي الثَّْوِب َكْيَف َتْصَنُع؟ َقاَل: »َتُحتُُّه ثُمَّ َتْقُرُصُه ِباْلَماِء َوَتْنَضُحُه َوتَُصِلّي ِفيِه«.

َعْن أَْسَماَء ِبْنِت أَِبي َبْكٍر ڤ َقاَلْت: َقاَم َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َخِطيًبا َفَذَكَر ِفْتَنَة - 0  

ًة. ا َذَكَر َذِلَك َضجَّ اْلُمْسِلُموَن َضجَّ اْلَقْبِر الَِّتي َيْفَتِتُن ِفيَها اْلَمْرُء، َفَلمَّ
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اْلَبَراُء ْبُن َعاِزٍب ڤ

َعْن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب ڤ: أَنَُّهْم َكانُوا َمَع َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اْلُحَدْيِبَيِة - 1  

أَْلًفا َوأَْرَبَع ِمائٍَة أَْو أَْكَثَر، َفَنَزلُوا َعَلى ِبْئٍر َفَنَزُحوَها، َفأََتْوا َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفأََتى 

اْلِبْئَر َوَقَعَد َعَلى َشِفيِرَها ثُمَّ َقاَل: »ِاْئُتوِني ِبَدْلٍو ِمْن َماِئَها«، َفأُِتَي ِبِه، َفَبَصَق َفَدَعا 

ثُمَّ َقاَل: »َدُعوَها َساَعًة« َفأَْرَوْوا أَْنُفَسُهْم َوِرَكاَبُهْم َحتَّى ِاْرَتَحُلوا.

عِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب ڤ: أنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِفي َسَفٍر َفَقَرأ ِفي اْلِعَشاِء - 2  

ْيُتوِن. ْكَعَتْيِن ِبالِتّيِن َوالزَّ ِفي إْحَدى الرَّ

َعاِتِقِه -     َعَلى  َعِلٍيّ  ْبُن  َواْلَحَسُن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َرأَْيُت  َقاَل:  ڤ  اْلَبَراِء  َعِن 

ُه«. ُه َفأَِحبَّ َيُقوُل: »اللَُّهمَّ ِإِنّي أُِحبُّ

َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َمْربُوًعا َبِعيَد َما َبْيَن اْلَمْنِكَبْيِن، -    

َلُه َشَعٌر َيْبُلُغ َشْحَمَة أُُذِنِه، َرأَْيُتُه ِفي ُحلٍَّة َحْمَراَء َلْم أََر َشْيئا َقطُّ أَْحَسَن ِمْنُه.

ْجَدَتْيِن -     السَّ َوَبْيَن  َوُسُجوُدُه  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  ُرُكوُع  َكاَن  َقاَل:  ڤ  اْلَبَراِء  َعِن 

َواِء. ُكوِع، َما َخَل اْلِقَياَم َواْلُقُعوَد، َقِريًبا ِمَن السَّ َوِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّ

َعِن اْلَبَراِء ڤ قال: أََتى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل ُمَقنٌَّع ِباْلَحِديِد َفَقاَل: َيا َرُسوَل -    

اهلِل، أَُقاِتُل أَْو أُْسِلُم؟ َقاَل: »أَْسِلْم ثُمَّ َقاِتْل« َفأَْسَلَم ثُمَّ َقاَتَل َفُقِتَل، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »َعِمَل َقِليًل َوأُِجَر َكِثيًرا«.
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َعِن اْلَبَراِء ڤ َقاَل: َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اأْلَْحَزاِب َيْنُقُل التَُّراَب -    

ْقَنا َوَل  َوَقْد َواَرى التَُّراُب َبَياَض َبْطِنِه َوُهَو َيُقوُل: َلْوَل أَْنَت َما اْهَتَدْيَنا َوَل َتَصدَّ

ْيَنا َفأَْنِزَلْن َسِكيَنًة َعَلْيَنا َوَثِبِّت اأْلَْقَداَم ِإْن َلَقْيَنا ِإنَّ األَُلى َقْد َبَغْوا َعَلْيَنا ِإَذا  َصلَّ

أََراُدوا ِفْتَنًة أََبْيَنا.

ملسو هيلع هللا ىلص َيْخطُُب َفَقاَل: -     َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهللِ 

َل َما َنْبَدأُ ِفي َيْوِمَنا َهَذا أَْن نَُصِلَّي ثُمَّ َنْرِجَع َفَنْنَحَر، َفَمْن َفَعَل َذِلَك َفَقْد  »ِإنَّ أَوَّ

أََصاَب ُسنََّتَنا«.

َلُم َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: -     ا تُُوِفَّي ِإْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ َعِن اْلَبَراِء ڤ َقاَل: َلمَّ

»ِإنَّ َلُه ُمْرِضًعا ِفي اْلَجنَِّة«.

َهاِجِهْم- - 0   -أَْو  »اُْهُجُهْم  اَن:  ِلَحسَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  ڤ  اْلَبَراِء  َعِن 

َوِجْبِريُل َمَعَك«.

َبْيِت - 1   َنْحَو  َصلَّى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َعاِزٍب  ْبِن  اْلَبَراِء  َعِن 

َم َوَبْيَنُهَما ِاْخِتَلٌف ِفي اللَّْفِظ. اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر أَْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهًرا. َتَقدَّ

َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ

ثُوا - 2   َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمٍرو ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َبِلُّغوا َعِنّي َوَلْو آَيًة، َوَحِدّ

أْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«. ًدا َفْلَيَتَبوَّ َعْن َبِني ِإْسَرائيَل َوَل َحَرَج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعِمّ

9



82

ًشا، -     َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ڤ َقاَل: َلْم َيُكِن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفاِحًشا َوَل ُمَتَفِحّ

َوَكاَن َيُقوُل: »ِإنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم أَْحَسَنُكْم أَْخَلًقا«.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ڤ: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َعْبَد اهلِل ْبَن َعْمٍرو -    

َكْيَف ِبَك ِإَذا َبِقيَت ِفي ُحَثاَلٍة ِمَن النَّاِس«.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمٍرو ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َمْن ُقِتَل ُدوَن -    

َماِلِه َفُهَو َشِهيٌد«.

َرُسوِل -     ِصَفِة  َعْن  ُسِئَل  أنَُّه  ڤ:  اْلَعاِص  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن   

ِصَفِتِه  ِبَبْعِض  التَّْوَراِة  ِفي  َلَمْوُصوٌف  ِإنَُّه  َواهلِل  أََجْل،  َقاَل:  التَّْوَراِة،  ِفي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل 

ِيّيَن،  ِلألُِمّ َوِحْرًزا  َوَنِذيًرا  ًرا  َوُمَبِشّ َشاِهًدا  أَْرَسْلَناَك  ِإنَّا  النَِّبيُّ  أَيَُّها  َيا  اْلُقْرآِن:  ِفي 

اٍب ِفي  ْيُتَك اْلمَتَوِكَّل، َلْيَس ِبَفٍظّ َوَل َغِليٍظ َوَل َسخَّ أَْنَت َعْبِدي َوَرُسوِلي، َسمَّ

َحتَّى  َيْقِبَضُه اهللُ  َوَلْن  َوَيْغِفُر،  َيْعُفو  َوَلِكْن  ِيَّئَة،  السَّ ِيَّئِة  ِبالسَّ َيْدَفُع  َوَل  اأْلَْسَواِق، 

يُِقيَم ِبِه اْلِملََّة اْلَعْوَجاَء ِبأَْن َيُقولُوا: َل ِإَلَه ِإلَّ اهللُ، َوَيْفَتُح ِبَها أَْعُيًنا ُعْمًيا، َوآَذاًنا 

ا، َوُقُلوًبا ُغْلًفا. ُصمًّ

َسَلَمُة ْبُن اأْلَْكَوِع ڤ

َباَيْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ثُمَّ َعَدْلُت ِإَلى ِظِلّ -     َعْن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع ڤ َقاَل: 

َقْد  ُقْلُت:  َقاَل:  تَُباِيُع«؟  أََل  اأْلَْكَوِع،  ِاْبَن  »َيا  َقاَل:  النَّاُس  َخفَّ  ا  َفَلمَّ َجَرِة،  الشَّ

َباَيْعُت َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »َوأَْيًضا« َفَباَيْعُتُه الثَّاِنَيَة، فقيل َلُه: َعَلى أَِيّ َشْيٍء ُكْنُتْم 

تَُباِيُعوَن َيْوَمِئٍذ؟ َقاَل: َعَلى اْلَمْوِت.
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َعْن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع ڤ َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإْذ أُِتَي ِبَجَناَزٍة -    

َشْيًئا؟«  َتَرَك  َقاَل: »َفَهْل  َقالُوا: َل.  َدْيٌن؟«  َعَلْيِه  َفَقاَل: »َهْل  َعَلْيَها  َفَقالُوا: َصِلّ 

َقالُوا: َل، َفَصلَّى َعَلْيِه ثُمَّ أُِتَي ِبَجَناَزٍة أُْخَرى َفَقالُوا: َيا َرُسوَل اهلِل َصِلّ َعَلْيَها، 

َدَناِنيَر  َثَلَثَة  َقالُوا:  َشْيًئا؟«  َتَرَك  »َفَهْل  َقاَل:  َنَعْم،  ِقيَل:  َدْيٌن؟«  َعَلْيِه  »َهْل  َقاَل: 

َفَصلَّى َعَلْيَها، ثُمَّ أُِتَي ِبالثَّاِلَثِة، َفَقالُوا: َصِلّ َعَلْيَها، َقاَل: »َهْل َتَرَك َشْيًئا؟« َقالُوا: 

َل، َقاَل: »َفَهْل َعَلْيِه َدْيٌن؟« َقالُوا: َثَلَثُة َدَناِنيَر، َقاَل: »َصلُّوا َعَلى َصاِحِبُكْم« َقاَل 

أَبُو َقَتاَدَة: َصِلّ َعَلْيِه َيا َرُسوَل اهلِل َوَعَليَّ َدْينُُه، َفَصلَّى َعَلْيِه.

َخْيَبَر، -     َيْوَم  َساِقي  َضْرَبٌة في  ُضِرْبُت  َقاَل:  ڤ  اأْلَْكَوِع  ْبِن  َسَلَمَة  َعْن 

اَعِة. َفأََتْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَنَفَث ِفيِه َثَلَث َنَفَثاٍت، َفَما اْشَتَكْيُتَها َحتَّى السَّ

ى ِمْنُكْم َفَل - 0   َعْن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َضحَّ

َيا  َقالُوا:  اْلُمْقِبُل  اْلَعاُم  َكاَن  ا  َفَلمَّ َشْيٌء«  ِمْنُه  َبْيِتِه  ِفي  َوَبِقَي  َثاِلَثٍة  َبْعَد  يُْصِبَحنَّ 

ِخُروا، َفِإنَّ  َرُسوَل اهلِل، َنْفَعُل َكَما َفَعْلَنا َعاَم اْلَماِضي؟ َقاَل: »ُكُلوا َوأَْطِعُموا َوادَّ

َذِلَك اْلَعاَم َكاَن ِبالنَّاِس َجْهٌد َفأََرْدُت أَْن تُِعينُوا ِفيَها«.

اِمِت ڤ ُعَباَدُة ْبُن الصَّ

ْمِع - 1   السَّ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َباَيْعَنا  َقاَل:  ڤ  اِمِت  الصَّ ْبِن  ُعَباَدَة  َعْن 

َوالطَّاَعِة. َوأَْن َنُقوَم، -أَْو َنُقوَل-، ِباْلَحِقّ َحْيثَُما ُكنَّا َل َنَخاُف ِفي اهلِل َلْوَمَة َلِئٍم.
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اِمِت ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج يُْخِبُر ِبَلْيَلِة اْلَقْدِر، - 2   َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َفَتَلَحى َرُجَلِن ِمَن اْلُمْسِلِميَن َفَقاَل: »ِإِنّي َخَرْجُت ألُْخِبَرُكْم ِبَلْيَلِة اْلَقْدِر، َوِإنَُّه 

ْبِع  َتَلَحى ُفَلٌن َوُفَلٌن َفُرِفَعْت، َوَعَسى أَْن َيُكوَن َخْيًرا َلُكْم، ِاْلَتِمُسوَها ِفي السَّ

َوالِتّْسِع َواْلَخْمِس«.

اِمِت ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َوَحْوَلُه ِعَصاَبٌة ِمْن -     َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َشْيًئا، َوَل َتْسِرُقوا، َوَل َتْزنُوا، َوَل  أَْصَحاِبِه: »َباِيُعوِني َعَلى أَْن َل تُْشِرُكوا بِاهللِ 

َتْقُتُلوا أَْوَلَدُكْم، َوَل َتْأتُوا ِبُبْهَتاٍن َتْفَتُروَنُه َبْيَن أَْيِديُكْم َوأَْرُجِلُكْم، َوَل َتْعُصوا ِفي 

َمْعُروٍف، َفَمْن َوفَّى ِمْنُكْم َفأَْجُرُه َعَلى اهلِل، َوَمْن أََصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا َفُعوِقَب 

اَرةٌ َلُه، َوَمْن أََصاَب ِمْن َذِلَك َشْيًئا ثُمَّ َسَتَرُه اهللُ َفُهَو ِإَلى اهلِل ِإْن  ْنَيا َفُهَو َكفَّ ِفي الدُّ

َشاَء َعَفا َعْنُه َوِإْن َشاَء َعاَقَبُه« َفَباَيْعَناُه َعَلى َذِلك.

اِمِت ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َصَلَة ِلَمْن َلْم -     َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب«.

اِمِت ڤ َقاَل: َدَعاَنا النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَباَيْعَناُه َفَقاَل ِفيَما أََخَذ -     َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َويُْسِرَنا  َوُعْسِرَنا  َوَمْكَرِهَنا  َمْنَشِطَنا  ِفي  َوالطَّاَعِة  ْمِع  السَّ َعَلى  َباَيَعَنا  »أَْن  َعَلْيَنا: 

َوأََثَرًة َعَلْيَنا، َوأَْن َل نَُناِزَع اأْلَْمَر أَْهَلُه«، َقاَل: »ِإلَّ أَْن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا، ِعْنَدُكْم 

ِمَن اهلِل ِفيِه بُْرَهاٌن«.
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ُحَذْيَفُة ْبُن اْلَيَماِن ڤ

َعْن ُحَذْيَفَة ڤ َقاَل: أََتى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُسَباَطَة َقْوٍم َفَباَل َقاِئًما، ثُمَّ َدَعا ِبَماٍء -    

أَ. َفِجْئُتُه ِبَماٍء َفَتَوضَّ

َفاُه -     َيُشوُص  اللَّْيِل  ِمَن  َقاَم  ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َكاَن  َقاَل:  ڤ  ُحَذْيَفَة  َعْن 

َواك. ِبالِسّ

اِل -     جَّ َعْن ُحَذْيَفَة ڤ َقاَل: َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنَّ َمَع الدَّ

ا الَِّذي َيَرى  ا الَِّذي َيَرى النَّاُس أَنََّها النَّاُر َفَماٌء َباِرٌد، َوأَمَّ ِإَذا َخَرَج َماًء َوَناًرا، َفأَمَّ

النَّاُس أَنَُّه َماٌء َباِرٌد َفَناٌر تُْحِرُق، َفَمْن أَْدَرَك ِمْنُكْم َفْلَيَقْع ِفي الَِّذي َيَرى أَنََّها َناٌر 

َفِإنَُّه َعْذٌب َباِرٌد«. 

َعْن ُحَذْيَفَة ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسْوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنَّ َرُجًل َحَضَرُه -    

ا َيئَس ِمَن اْلَحَياِة أَْوَصى أَْهَلُه: ِإَذا أََنا ُمتُّ َفاْجَمُعوا ِلي َحَطًبا َكِثيًرا  اْلَمْوُت َفَلمَّ

َفاْمُتِحَشْت  َعْظِمي  ِإَلى  َوَخَلَصْت  َلْحِمي  أََكَلْت  ِإَذا  َحتَّى  َناًرا،  ِفيِه  َوأَْوِقُدوا 

، َفَفَعُلوا َفَجَمَعُه اهللُ  َفُخُذوَها َفاْطَحنُوَها، ثُمَّ اُْنظُُروا َيْوًما َراًحا َفاْذُروُه ِفي اْلَيِمّ

َفَقاَل َلُه: ِلَم َفَعْلَت َذِلَك؟ َقاَل: ِمْن َخْشَيِتَك، َفَغَفَر اهللُ َلُه«.

ِة - 0   َهِب َواْلِفضَّ َعْن ُحَذْيَفَة ڤ َقاَل: َنَهاَنا النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص أَْن َنْشَرَب ِفي آِنَيِة الذَّ

يَباِج َوأَْن َنْجِلَس َعَلْيِه. َوأَْن َنْأُكَل ِفيَها، َوَعْن لُْبِس اْلَحِريِر َوالِدّ
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َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن اْلَيَماِن ڤ َقاَل: َكاَن النَّاُس َيْسأَلُوَن َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن - 1  

ِرّ َمَخاَفَة أَْن يُْدِرَكِني، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، ِإنَّا ُكنَّا ِفي  اْلَخْيِر َوُكْنُت أَْسأَلُُه َعِن الشَّ

؟ َقاَل: »َنَعْم«  َجاِهِليٍَّة َوَشٍرّ َفَجاَءَنا اهللُ ِبَهَذا اْلَخْيِر، َفَهْل َبْعَد َهَذا اْلَخْيِر ِمْن َشٍرّ

ِرّ ِمْن َخْيٍر؟ َقاَل: »َنَعْم َوِفيِه َدَخٌن« ُقْلُت؟ َوَما َدَخنُُه؟  ُقْلُت: َوَهْل َبْعَد َذِلَك الشَّ

َقاَل: »َقْوٌم َيْهُدوَن ِبَغْيِر َهْدِيي، َتْعِرُف ِمْنُهْم َوتُْنِكُر« ُقْلُت: َفَهْل َبْعَد َذِلَك اْلَخْيِر 

؟ َقاَل: »َنَعْم ُدَعاةٌ ِإَلى أَْبَواِب َجَهنََّم َمْن أََجاَبُهْم ِإَلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها« ُقْلُت:  ِمْن َشٍرّ

َيا َرُسوَل اهللِ، ِصْفُهْم َلَنا، َفَقاَل: »ُهْم ِمْن ِجْلَدِتَنا َوَيَتَكلَُّموَن ِبأَْلِسَنِتَنا« ُقْلُت: َفَما 

َتْأُمُرِني ِإْن أَْدَرَكِني َذِلَك؟ َقاَل: »َتْلَزُم َجَماَعَة اْلُمْسِلِميَن َوِإَماَمُهْم« ُقْلُت: َفِإْن َلْم 

َيُكْن َلُهْم َجَماَعٌة َوَل ِإَماٌم؟ َقاَل: »َفاْعَتِزْل ِتْلَك اْلِفَرَق ُكلََّها َوَلْو أَْن َتَعضَّ ِبأَْصِل 

َشَجَرٍة َحتَّى يُْدِرَكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى َذِلَك«.

عن ُحَذْيَفَة ڤ َقاَل: ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد ُعَمَر ڤ َفَقاَل: أَيُُّكْم َيْحَفُظ َقْوَل - 2  

َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي اْلِفْتَنِة؟ ُقْلُت: أََنا َكَما َقاَلُه، َقاَل: ِإنََّك َعَلْيِه أَْو َعَلْيَها َلَجِريٌء، 

َدَقُة  ْوُم َوالصَّ َلُة َوالصَّ ُرَها الصَّ ُجِل ِفي أَْهِلِه َوَماِلِه َوَوَلِدِه َوَجاِرِه تَُكِفّ ُقْلُت: ِفْتَنُة الرَّ

َواأْلَْمُر َوالنَّْهُي، َقاَل: َلْيَس َهَذا أُِريُد، َوَلِكِن اْلِفْتَنُة الَِّتي َتُموُج َكَما َيُموُج اْلَبْحُر، 

َقاَل: َلْيَس َعَلْيَك ِمْنَها َبْأٌس َيا أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، ِإنَّ َبْيَنَك َوَبْيَنَها َباًبا ُمْغَلًقا، َقاَل: 

أَيُْكَسُر أَْم يُْفَتُح؟ َقاَل: يُْكَسُر، َقاَل: ِإًذا َل يُْغَلَق أََبًدا، ُقْلَنا: أََكاَن ُعَمُر َيْعَلُم اْلَباَب؟ 

ثُتُه ِبَحِديث َلْيَس ِباأْلََغاِليِط. َفِهْبَنا أَْن  ْيَلَة، ِإِنّي َحدَّ َقاَل: َنَعْم َكَما أَنَّ ُدوَن اْلَغِد اللَّ

َنْسأََل ُحَذْيَفَة َفأََمْرَنا َمْسُروًقا َفَسأََلُه َفَقاَل: اْلَباُب ُعَمُر.
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َعْن ُحَذْيَفَة ڤ َقاَل: َلَقْد َخَطَبَنا النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُخْطَبًة َما َتَرَك ِفيَها َشْيئا ِإَلى -    

ْيَء  اَعِة ِإلَّ َذَكَرُه، َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلُه، ِإْن ُكْنُت ألََرى الشَّ ِقَياِم السَّ

ُجُل ِإَذا َغاَب َعْنُه َفَرآُه َفَعَرَفُه َوَقاَل َرُسوُل اهلِل  َقْد َنِسيُت َفأَْعِرُف َما َيْعِرُف الرَّ

اَرَتُه  ملسو هيلع هللا ىلص: »َواهلِل أَلَْن َيِلجَّ أََحُدُكْم ِبَيِميِنِه ِفي أَْهِلِه آَثُم َلُه ِعْنَد اهلِل ِمْن أَْن يُْعِطَي َكفَّ

الَِّتي ِاْفَتَرَض اهللُ َعَلْيِه«.

ا اْلَيْوَم -     َعْن ُحَذْيَفَة ڤ َقاَل: ِإنََّما َكاَن الِنَّفاُق َعَلى َعْهِد النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفأَمَّ

يَماِن. َفِإنََّما ُهَو اْلُكْفُر َبْعَد اْلِ

َواُة اْلُمْخَتِلَفُة الرُّ

ُن -     َعْن أَِبي َذٍرّ اْلِغَفاِرِيّ ڤ َقاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َسَفٍر َفأََراَد اْلُمَؤِذّ

َن َفَقاَل َلُه: »أَْبِرْد« َحتَّى  َن ِللظُّْهِر َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْبِرْد« ثمَّ أََراَد أَْن يَُؤِذّ أَْن يَُؤِذّ

َرأَْيَنا َفْيَء التُُّلوِل.

َعْن أَِبي َذٍرّ ڤ َقاَل: َسأَْلُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ َقاَل: »ِإيَماٌن -    

َقاِب أَْفَضُل؟ َقاَل: »أَْعَلَها َثَمًنا َوأَْنَفُسَها  َوِجَهاٌد ِفي َسِبيِلِه« ُقْلُت: َفأَيُّ الِرّ بِاهللِ 

ِعْنَد أَْهِلَها« ُقْلُت: َفِإْن َلْم أَْفَعْل؟ َقاَل: »تُِعيُن َضاِيًعا أَْو َتْصَنُع ألَْخَرَق« َقاَل: َفِإْن 

ُق ِبَها َعَلى َنْفِسَك«. ِرّ َفِإنََّها َصَدَقٌة َتَصدَّ َلْم أَْفَعْل؟ َقاَل: »َتَدُع النَّاَس ِمَن الشَّ

َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َيِرُث اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر َوَل -    

اْلَكاِفُر اْلُمْسِلَم«.
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َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد ڤ َيُقوُل: َبَعَثَنا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإَلى اْلُحَرَقِة َفَصبَّْحَنا -    

ا َغِشيَناُه َقاَل:  اْلَقْوَم َفَهَزْمَناُهْم، َوَلِحْقُت أََنا َوَرُجٌل ِمَن األْنَصاِر َرُجًل ِمْنُهْم َفَلمَّ

ا َقِدْمَنا َبَلَغ النَِّبيَّ  َل ِإَلَه ِإلَّ اهللُ، َفَكفَّ األْنَصاِريُّ َفَطَعْنُتُه ِبُرْمِحي َحتَّى َقَتْلُتُه، َفَلمَّ

ًذا، َفَما  ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َيا أَُساَمُة أََقَتْلَتُه َبْعَد َما َقاَل َل ِإَلَه ِإلَّ اهللُ«؟ ُقْلُت: َكاَن ُمَتَعِوّ

ُرَها َحتَّى َتَمنَّْيُت أَِنّي َلْم أَُكْن أَْسَلْمُت َقْبَل َذِلَك اْلَيْوِم. َزاَل يَُكِرّ

عن أَُساَمَة ڤ َقاَل: أَْشَرَف النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى أُطٍُم ِمْن آَطاِم اْلَمِديَنِة َفَقاَل: -    

»َهْل َتَرْوَن َما أََرى، ِإِنّي ألََرى َمَواِقَع اْلِفَتِن ِخَلَل بُُيوِتُكْم َكَمَواِقِع اْلَقْطِر«.

َعْن أَِبي َقَتاَدَة ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُمرَّ َعَلْيِه ِبِجَناَزٍة َفَقاَل: »ُمْسَتِريٌح - 0  

َوُمْسَتَراٌح ِمْنُه« َقالُوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َما اْلُمْسَتِريُح َواْلُمْسَتَراُح ِمْنُه؟ َقاَل: »اْلَعْبُد 

ْنَيا َوأََذاَها ِإَلى َرْحَمِة اهلِل، َواْلَعْبُد اْلَفاِجُر َيْسَتِريُح  اْلُمْؤِمُن َيْسَتِريُح ِمْن َنَصِب الدُّ

. َوابُّ َجُر َوالدَّ ِمْنُه اْلِعَباُد َواْلِبَلُد َوالشَّ

َعْن أَِبي َقَتاَدَة ڤ َقاَل: ِسْرَنا َمَع النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْيَلًة َفَقاَل َبْعُض اْلَقْوِم: َلْو - 1  

أََنا  ِبَلٌل:  َقاَل  َلِة«  الصَّ َعِن  َتَناُموا  أَْن  »أََخاُف  َقاَل:  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  ِبَنا  ْسَت  َعرَّ

أُوِقظُُكْم، َفاْضَطَجُعوا َوأَْسَنَد ِبَلٌل َظْهَرُه ِإَلى َراِحَلِتِه، َفَغَلَبْتُه َعْيَناُه َفَناَم، َفاْسَتْيَقَظ 

َما  َقاَل:  ُقْلَت«؟  َما  أَْيَن  ِبَلُل،  »َيا  َفَقاَل:  ْمِس  الشَّ َحاِجُب  َطَلَع  َوَقْد  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ 

َها  َوَردَّ َشاَء  ِحيَن  أَْرَواَحُكْم  َقَبَض  اهلَل  »ِإنَّ  َقاَل:   ، َقطُّ ِمثُلَها  َنْوَمٌة  َعَليَّ  أُْلِقَيْت 

ِاْرَتَفَعِت  ا  َفَلمَّ أَ،  َفَتَوضَّ َلِة«  ِبالصَّ ِبالنَّاِس  ْن  َفأَِذّ ُقْم  ِبَلُل  َيا  َشاَء،  ِحيَن  َعَلْيُكْم 

ْت َقاَم َفَصلَّى. ْمُس َوِاْبَياضَّ الشَّ
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ِمَراٍر - 2   َثَلَث  ْيِه  َكفَّ َعَلى  َفأَْفَرَغ  ِبِإَناٍء  َدَعا  أَنَُّه  ڤ  اَن  َعفَّ ْبِن  ُعثَماَن  عن 

َناِء َفَمْضَمَض َوِاْسَتْنَشَق، ثُمَّ َغَسَل َوْجَهُه ثَلًثا  َفَغَسَلُهَما، ثُمَّ أَْدَخَل َيِميَنُه ِفي اْلِ

َوَيَدْيِه ِإَلى اْلِمْرَفَقْيِن َثَلَث ِمَراٍر، ثُمَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه، ثُمَّ َغَسَل ِرْجَلْيِه َثَلَث ِمَراٍر 

أَ َنْحَو ُوُضوِئي َهَذا ثُمَّ َصلَّى  ِإَلى اْلَكْعَبْيِن، ثُمَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَوضَّ

َم ِمْن َذْنِبِه«. ُث ِفيِهَما َنْفَسُه ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ َرْكَعَتْيِن َل يَُحِدّ

َما -     آَيٌة  َلْوَل  َحِديًثا  ثُُكْم  أَُحِدّ أََل  َقاَل:  ڤ  ُعْثَمان  أَنَّ  ِرَواَيٍة  َوِفْي 

أُ َرُجٌل فُيْحِسُن ُوُضوَءُه َويَُصِلّي  ْثُتُكُموُه، َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َل َيَتَوضَّ َحدَّ

اْلَيَة ﴿اِّنَ  ُعْرَوُة:  َقاَل  يَُصِلَّيَها«  َحتَّى  َلِة  الصَّ َوَبْيَن  َبْيَنُه  َما  َلُه  ُغِفَر  ِإلَّ  َلَة  الصَّ

َناِت﴾. اّلَ۪ذيَن يَْكُتُموَن َمٓا اَْنَزْلَنا ِمَن اْلَبّيِ
َعْن ُعْثَماَن ڤ َقاَل ِحْيَن ُحوِصَر: أَْنُشُدُكُم اهلَل َوَل أَْنُشُد ِإلَّ أَْصَحاَب -    

اْلَجنَُّة«،  َفَلُه  َقاَل: »َمْن َحَفَر ُروَمَة  أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َتْعَلُموَن  أََلْسُتْم  النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص 

ْزتُُهْم؟  َز َجْيَش اْلُعْسَرِة َفَلُه اْلَجنَُّة« َفَجهَّ َفَحَفْرتَُها؟ أََلْسُتْم َتْعَلُموَن أَنَُّه َقاَل: »َمْن َجهَّ

ُقوُه ِبَما َقاَل. َفَصدَّ

َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َلَقلََّما َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْخُرُج ِإَذا َخَرَج -    

ِفي َسَفٍر ِإلَّ َيْوَم اْلَخِميِس.

َعْن َكْعٍب ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر ُضًحى َدَخَل اْلَمْسِجَد -    

َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن َقْبَل أَْن َيْجِلَس.
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َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقَرأَ ِفي اْلَمْغِرِب -    

ِبالطُّوِر.

َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َل َيْدُخُل اْلَجنََّة -    

َقاِطٌع«.

َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِلي َخْمَسُة أَْسَماٍء: -    

ٌد، َوأَْحَمُد، َوأََنا اْلَماِحي الَِّذي َيْمُحو اهللُ ِبي اْلُكْفَر، َوأََنا اْلَحاِشُر الَِّذي  أََنا ُمَحمَّ

يُْحَشُر النَّاُس َعَلى َقَدِمي، َوأََنا اْلَعاِقُب«.

ا أََنا َفأُِفيُض َعَلى - 00  َعْن ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعٍم ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَمَّ

َرْأِسي َثَلًثا« َوأََشاَر ِبَيَدْيِه ِكْلَتْيِهَما.

ملسو هيلع هللا ىلص أَْمَلى َعَلْيِه ﴿َل يَْسَتِوي - 01   َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت ڤ قال: ِإنَّ َرُسوَل اهللِ 

ِ﴾ َقاَل: َفَجاَءُه  َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ۪في َس۪بيِل الّلٰ اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِم۪نيَن َغْيُر اُو۬لِي الّضَ
اْبُن أُِمّ َمْكُتوٍم َوُهَو يُِملَُّها َعَليَّ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ َلْو أَْسَتِطيُع اْلِجَهاَد َلَجاَهْدُت، 

َوَكاَن َرُجًل أَْعَمى، َفأَْنَزَل اهللُ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َعَلى َرُسوِلِه ملسو هيلع هللا ىلص َوَفِخُذُه َعَلى َفِخِذي 

: ﴿َغْيُر  َي َعْنُه َفأَْنَزَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ َفَثُقَلْت َعَليَّ َحتَّى ِخْفُت أَنَّ َتُرضَّ َفِخِذي ثُمَّ ُسِرّ

َرِر﴾. اُو۬لِي الّضَ
اْلَجنَِّة - 02  ِفي  »ِاطََّلْعُت  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  ُحَصْيٍن  ْبِن  ِعْمَراَن  َعْن 

َفَرأَْيُت أَْكَثَر أَْهِلَها اْلُفَقَراَء، َواطََّلْعُت ِفي النَّاِر َفَرأَْيُت أَْكَثَر أَْهِلَها الِنَّساَء«.
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َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَحَياُء َل َيْأِتي ِإلَّ ِبَخْيٍر«.-  0 

َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َكاَن اهللُ َوَلْم َيُكْن -  0 

َمَواِت  ْكِر ُكلَّ َشْيٍء، َوَخَلَق السَّ َشْيٌء َغْيُرُه، َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء، َوَكَتَب ِفي الِذّ

َواأْلَْرَض«.

َعْن ِعْمَراُن ْبِن ُحَصْيٍن ڤ -َوَكاَن َمْبُسوًرا- َقاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص -  0 

ُجِل َقاِعًدا، َفَقاَل: »ِإْن َصلَّى َقاِئًما َفُهَو أَْفَضُل، َوَمْن َصلَّى َقاِعًدا  َعْن َصَلِة الرَّ

َفَلُه ِنْصُف أَْجِر اْلَقاِئِم، َوَمْن َصلَّى َناِئًما َفَلُه ِنْصُف أَْجِر اْلَقاِعِد«.

َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن ڤ َقاَل: َكاَنْت ِبي َبَواِسيُر َفَسأَْلُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن -  0 

َلِة َفَقاَل: »َصِلّ َقاِئًما، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَعَلى َجْنٍب«. الصَّ

َفَقاَل: -  0  ِباْلَبْصَرِة  ڤ  َعِلٍيّ  َمَع  َصلَّى  أَنَُّه  ڤ:  ُحَصْيٍن  ْبِن  ِعْمَراَن  َعْن 

ُجُل َصَلًة ُكنَّا نَُصِلّيَها َمَع َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَذَكَر أَنَُّه َكاَن يَُكِبُّر ُكلََّما  َرَنا َهَذا الرَّ َذكَّ

َرَفَع َوُكلََّما َوَضَع.

اْعَتَمَر، -  0  ِحيَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َمَع  ُكنَّا  َقاَل:  ڤ  أَْوَفى  أَِبي  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

َفا َواْلَمْرَوِة، َفُكنَّا َنْسُتُرُه  ْيَنا َمَعُه، َوَسَعى َبْيَن الصَّ َفَطاَف َفطُْفَنا َمَعُه، َوَصلَّى َوَصلَّ

ِمْن أَْهِل َمكََّة َل يُِصيُبُه أََحٌد ِبَشْيٍء.

َعِن اْبِن أَِبي أَْوَفى ڤ َقاَل: َغَزْوَنا َمَع النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َسْبَع َغَزَواٍت، أَْو ِستًّا، -  0 

ُكنَّا َنْأُكُل َمَعُه اْلَجَراَد.

10
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 َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن أَِبي أَْوَفى ڤ: أنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َبْعِض أَيَّاِمِه الَِّتي - 10 

ْمُس ثُمَّ َقاَم ِفي النَّاِس َخِطيًبا َقاَل: »أَيَُّها النَّاُس،  َلِقَي ِفيَها ِاْنَتَظَر َحتَّى َماَلِت الشَّ

أَنَّ  َواْعَلُموا  َفاْصِبُروا  َلِقيُتُموُهْم  َفِإَذا  اْلَعاِفَيَة،  اهلَل  َوَسُلوا  اْلَعُدِوّ  ِلَقاَء  َتَتَمنَّْوا  َل 

ُيوِف«. اْلَجنََّة َتْحَت ِظَلِل السُّ

َعْن أُِمّ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيٍم ِإَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: - 11 

ِإَذا  ُغْسٍل  ِمْن  اْلَمْرأَِة  َعَلى  َفَهْل   ، اْلَحِقّ ِمَن  َيْسَتْحِيي  َل  اهلَل  ِإنَّ  اهلِل،  َرُسوَل  َيا 

اْحَتَلَمْت؟ َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َرأَِت اْلَماَء« َفَغطَّْت أُمُّ َسَلَمَة َتْعِني َوْجَهَها َوَقاَلْت: 

َيا َرُسوَل اهلِل، أََوَتْحَتِلُم اْلَمْرأَُة؟ َقاَل: »َنَعْم َتِرَبْت َيِمينُِك، َفِبَم يُْشِبُهَها َوَلُدَها«.

َعْن أُِمّ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: َشَكْوُت ِإَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَِنّي أَْشَتِكي، َقاَل: - 12 

»طُوِفي ِمْن َوَراِء النَّاِس َوأَْنِت َراِكَبٌة« َفطُْفُت َوَرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يَُصِلّي ِإَلى َجْنِب 

اْلَبْيِت َيْقَرأُ ِبـ ﴿َوالّطُورِۙ ﴿1﴾ َوِكَتاٍب َمْسُطورٍۙ﴾.

 َعْن أُِمّ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِعْنِدي ُمَخنٌَّث، َفَسِمْعُتُه -  1 

َيُقوُل ِلَعْبِد اهلِل ْبِن أَِبي أَُميََّة: َيا َعْبَد اهلِل، أََرأَْيَت ِإْن َفَتَح اهللُ َعَلْيُكُم الطَّاِئَف َغًدا؟ 

َفَعَلْيَك ِباْبَنِة َغْيَلَن، َفِإنََّها تُْقِبُل ِبأَْرَبٍع َوتُْدِبُر ِبَثَماٍن، َوَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيْدُخَلنَّ 

.» َهُؤَلِء َعَلْيُكنَّ
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َعِن أُِمّ َسَلَمَة ڤ َزْوِج النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: أَنَُّه َسِمَع ُخُصوَمًة -  1 

ِبَباِب ُحْجَرِتِه َفَخَرَج ِإَلْيِهْم َفَقاَل: »ِإنََّما أََنا َبَشٌر َوِإنَُّه َيْأِتيِني اْلَخْصُم َفَلَعلَّ َبْعَضُكْم 

أَْن َيُكوَن أَْبَلَغ ِمْن َبْعٍض َفأَْحِسُب أَنَُّه َصَدَق َفأَْقِضَي َلُه ِبَذِلَك، َفَمْن َقَضْيُت َلُه 

ِبَحِقّ ُمْسِلٍم َفِإنََّما ِهَي ِقْطَعٌة ِمَن النَّاِر َفْلَيْأُخْذَها أَْو َفْلَيْتُرْكَها«.

وُج َحِريٍر، َفَلِبَسُه -  1  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ڤ َقاَل: أُْهِدَي ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفرُّ

َهَذا  َيْنَبِغي  »َل  َوَقاَل:  َلُه  َكاْلَكاِرِه  َشِديًدا  َنْزًعا  َفَنَزَعُه  اْنَصَرَف  ثُمَّ  ِفيِه  َفَصلَّى 

ِلْلُمتَِّقيَن«.

َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ڤ َقاَل: ُقْلَنا ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإنََّك َتْبَعثَُنا َفَنْنِزُل ِبَقْوٍم َل -  1 

ْيِف  ِللضَّ َيْنَبِغي  ِبَما  َلُكْم  َفأُِمَر  ِبَقْوٍم  َنَزْلُتْم  َلَنا: »ِإْن  َفَقاَل  ِفيِه؟  َتَرى  َفَما  َيْقُروَنا، 

ْيِف«. َفاْقَبُلوا، َفِإْن َلْم َيْفَعُلوا َفُخُذوا ِمْنُهْم َحقَّ الضَّ

ِم، -  1  َعْن أَِبي ُجَحْيَفَة ڤ قاَل: َنَهى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َثَمِن اْلَكْلِب َوَثَمِن الدَّ

َر َبا َوُموِكِلِه، َوَلَعَن اْلُمَصِوّ َوَنَهى َعِن اْلَواِشَمِة َواْلَمْوُشوَمِة، َوآِكِل الِرّ

ِمْن -  1  َحْمَراَء  ٍة  ُقبَّ ِفي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  َرُسوَل  َرأَْيُت  َقاَل:  ڤ  ُجَحْيَفَة  أَِبي  َعْن 

َذاَك  َيْبَتِدُروَن  النَّاَس  َوَرأَْيُت  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللِ  َرُسوِل  َوُضوَء  أََخَذ  ِبَلًل  َوَرأَْيُت  أََدٍم، 

َح ِبِه، َوَمْن َلْم يُِصْب ِمْنُه َشْيًئا أََخَذ ِمْن َبَلِل  اْلَوُضوَء، َفَمْن أََصاَب ِمْنُه َشْيًئا َتَمسَّ

َيِد َصاِحِبِه، ثُمَّ َرأَْيُت ِبَلًل أََخَذ َعَنَزًة َفَرَكَزَها، َوَخَرَج النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي ُحلٍَّة َحْمَراَء 

وَن ِمْن  َوابَّ َيُمرُّ ًرا، َصلَّى ِإَلى اْلَعَنَزِة ِبالنَّاِس َرْكَعَتْيِن، َوَرأَْيُت النَّاَس َوالدَّ ُمَشِمّ

َبْيِن َيَدِي اْلَعَنَزِة.
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َفأُِتَي -  1  ِباْلَهاِجَرِة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َعَلْيَنا  َخَرَج  قال:  ڤ  ُجَحْيَفَة  أَِبي  َعْن 

ُحوَن ِبِه، َفَصلَّى  أَ، َفَجَعَل النَّاُس َيْأُخُذوَن ِمْن َفْضِل َوُضوِئِه َفَيَتَمسَّ ِبَوُضوٍء َفَتَوضَّ

النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الظُّْهَر َرْكَعَتْيِن َواْلَعْصَر َرْكَعَتْيِن َوَبْيَن َيَدْيِه َعَنَزةٌ.

َوَل - 20  َبْغٍل  ِبَراِكِب  َلْيَس  َيُعوُدِني  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َجاَءِني  َقاَل:  ڤ  َجاِبٍر  َعْن 

ِبْرَذْوٍن.

َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: ُكنَّا َزَماَن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َتُكْن َلَنا َمَناِديُل - 21 

َنا َوَسَواِعَدَنا َوأَْقَداَمَنا. ِإلَّ أَُكفَّ

َعْن َجاِبٍر ڤ َيُقوُل: َما ُسِئَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َشْيٍء َقطُّ َفَقاَل: َل.- 22 

ْفَعَة ِفي ُكِلّ َماٍل َلْم يُْقَسْم، َفِإَذا -  2  َعْن َجاِبٍر ڤ: َجَعَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص الشُّ

َفِت الطُُّرُق َفَل ُشْفَعَة. َوَقَعِت اْلُحُدوُد َوُصِرّ

َبْتِني -  2  ا َكذَّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل ڤ: أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َلمَّ

ُقَرْيٌش ُقْمُت ِفي اْلِحْجِر َفَجَل اهللُ ِلي َبْيَت اْلَمْقِدِس َفَطِفْقُت أُْخِبُرُهْم َعْن آَياِتِه 

َوأََنا أَْنظُُر ِإَلْيِه«.

ِتَها أَْو -  2  َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَْن تُْنَكَح اْلَمْرأَُة َعَلى َعمَّ

َخاَلِتَها.

ْبَنا َسبَّْحَنا.-  2  ْرَنا َوِإَذا َتَصوَّ َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: ُكنَّا ِإَذا َصِعْدَنا َكبَّ
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َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقَضى النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِباْلُعْمَرى أَنََّها ِلَمْن ُوِهَبْت َلُه.-  2 

َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َكاَن َيْوُم ِعيٍد َخاَلَف الطَِّريَق.-  2 

َع َوُهَو َراِكٌب ِفي َغْيِر -  2  َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: كان النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَُصِلّي التََّطوُّ

اْلِقْبَلِة.

َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َجاَء َرُجٌل َوالنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْخطُُب النَّاَس َيْوَم - 0  

اْلُجُمَعِة َفَقاَل: »أََصلَّْيَت َيا ُفَلُن«؟ َقاَل: َل. َقاَل: »ُقْم َفاْرَكْع َرْكَعَتْيِن«.

َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل َلُكْم ِمْن أَْنَماٍط«؟ ُقْلُت: َوأَنَّى - 1  

َيْعِني  َلَها،  أَُقوُل  َفأََنا  اأْلَْنَماُط«  َلُكُم  َسَيُكوُن  ِإنَُّه  »أََما  َقاَل:  اأْلَْنَماُط؟  َلَنا  َيُكوُن 

َلُكُم  َسَتُكوُن  »ِإنََّها  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبيُّ  َيُقِل  أََلْم  َفَتُقوُل  أَْنَماَطِك،  َعِنّي  ِري  أَِخّ اْمَرأََتُه: 

اأْلَْنَماُط« َفأََدُعَها.

اَن ڤ ُقْلُت: أََرأَْيَت - 2   َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد ڤ قال: َسأَلُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ

َلِة َوَيْغِسُل َذَكَرُه« َقاَل  أُ ِللصَّ أُ َكَما َيَتَوضَّ ِإَذا َجاَمَع َفَلْم يُْمِن؟ َقاَل ُعْثَماُن: »َيَتَوضَّ

َبْيَر َوَطْلَحَة َوأَُبيَّ  ُعْثَماُن: َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسأَْلُت َعْن َذِلَك َعِليًّا َوالزُّ

ْبَن َكْعٍب، َفأََمُروني ِبَذِلَك.

َعِن اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة ڤ َقاَل: ُكْنُت َمَع النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َسَفٍر َفأَْهَوْيُت -    

ْيِه، َفَقاَل: »َدْعُهَما َفِإِنّي أَْدَخْلُتُهَما َطاِهَرَتْيِن«، َفَمَسَح َعَلْيِهَما. ألَْنِزَع ُخفَّ
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اِئِب ْبِن َيِزيَد ڤ قال: َذَهَبْت ِبي َخاَلِتي ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت: -     َعْن السَّ

أَ  َتَوضَّ ثُمَّ  ِباْلَبَرَكِة،  ِلي  َوَدَعا  َرْأِسي  َفَمَسَح  َوِجٌع،  أُْخِتي  اْبَن  ِإنَّ  اهلِل،  َرُسوَل  َيا 

ِة َبْيَن َكِتَفْيِه  َفَشِرْبُت ِمْن َوُضوِئِه، ثُمَّ ُقْمُت َخْلَف َظْهِرِه َفَنَظْرُت ِإَلى َخاَتِم النُُّبوَّ

ِمْثَل ِزِرّ اْلَحَجَلِة.

َيْأُكِل -     َلْم  َصِغيٍر  َلَها  ِباْبٍن  أََتْت  أَنََّها  ڤ:  ِمْحَصٍن  ِبْنِت  َقْيٍس  أُِمّ  َعْن 

الطََّعاَم ِإَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفأَْجَلَسُه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َحْجِرِه، َفَباَل َعَلى َثْوِبِه، 

َفَدَعا ِبَماٍء َفَنَضَحُه َوَلْم َيْغِسْلُه.

َعْن أُِمّ َقْيٍس ِبْنِت ِمْحَصٍن ڤ َقاَلْت: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َعَلْيُكْم -    

ِبَهَذا اْلُعوِد اْلِهْنِدِيّ َفِإنَّ ِفيِه َسْبَعَة أَْشِفَيٍة، يُْسَتَعُط ِبِه ِمَن اْلُعْذَرِة َويَُلدُّ ِبِه ِمْن َذاِت 

اْلَجْنِب«.

َعْن ُمَعاِوَيَة ڤ َقاَل: ِإنَُّكْم َلُتَصلُّوَن َصَلًة، َلَقْد َصِحْبَنا َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص -    

ْكَعَتْيِن َبْعَد اْلَعْصِر. َفَما َرأَْيَناُه يَُصِلّيَها، َوَلَقْد َنَهى َعْنُهَما؛ َيْعِني الرَّ

َخْيًرا -     ِبِه  اهللُ  يُِرِد  »َمْن  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َسِمْعُت  َقاَل:  ڤ  ُمَعاِوَيَة  َعْن 

ُة َقاِئَمًة َعَلى  يِن، َوِإنََّما أََنا َقاِسٌم َواهللُ يُْعِطي، َوَلْن َتَزاَل َهِذِه األُمَّ ْهُه ِفي الِدّ يَُفِقّ

ُهْم َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى َيْأِتَي أَْمُر اهلِل«. أَْمِر اهلِل َل َيُضرُّ

ْرُت َعْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبِمْشَقٍص.-     َعْن ُمَعاِوَيَة ڤ َقاَل: َقصَّ
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َعْن َسْعٍد ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َل َيِكيُد أَْهَل اْلَمِديَنِة أََحٌد - 0  

ِإلَّ اْنَماَع َكَما َيْنَماُع اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء«.

ِإلَّ - 1   َوتُْرَزُقوَن  تُْنَصُروَن  »َهْل  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َسْعٍد  َعْن 

ِبُضَعَفاِئُكْم«.

َسْبَع - 2   َيْوٍم  ُكلَّ  َتَصبََّح  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َسْعٍد  َعْن 

ُه ِفي َذِلَك اْلَيْوِم ُسمٌّ َوَل ِسْحٌر«. َتَمَراٍت َعْجَوًة َلْم َيُضرُّ

َعْن أَِبي َبْكَرَة ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َيْدُخُل اْلَمِديَنَة ُرْعُب اْلَمِسيِح -    

اِل، َلَها َيْوَمِئٍذ َسْبَعُة أَْبَواٍب َعَلى ُكِلّ َباٍب َمَلَكاِن«. جَّ الدَّ

َعْن أَِبي َبْكَرَة ڤ: أَنَُّه اْنَتَهى ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َراِكٌع َفَرَكَع َقْبَل أَْن -    

، َفَذَكَر َذِلَك ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َزاَدَك اهللُ ِحْرًصا َوَل َتُعْد«. ِفّ َيِصَل ِإَلى الصَّ

َهِب -     َهَب ِبالذَّ َعْن أَِبي َبْكَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتِبيُعوا الذَّ

َة  ِة َواْلِفضَّ َهَب ِباْلِفضَّ ِة ِإلَّ َسَواًء ِبَسَواٍء، َوِبيُعوا الذَّ َة ِباْلِفضَّ ِإلَّ َسَواًء ِبَسَواٍء َواْلِفضَّ

َهِب َكْيَف ِشْئُتْم«. ِبالذَّ

َعْن أَِبي َبْكَرَة ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أََل أَُنِبّئُُكْم ِبأَْكَبِر اْلَكَباِئِر؟« َثَلًثا -    

ْشَراُك بِاهللِ، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن« َوَجَلَس َوَكاَن  َقالُوا: َبَلى َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »اْلِ

ُرَها َحتَّى ُقْلَنا: َلْيَتُه َسَكَت. وِر« َقاَل: َفَما َزاَل يَُكِرّ ُمتَِّكًئا َفَقاَل: »أََل َوَقْوُل الزُّ



98

ا َنَزَلْت: ﴿َحتّٰى يَتََبّيََن لَُكُم اْلَخْيُط اْلَْبَيُض -     َعْن َعِدِيّ ْبِن َحاِتٍم ڤ َقاَل: َلمَّ

ِمَن اْلَخْيِط اْلَْسَوِد﴾ َعَمْدُت ِإَلى ِعَقاٍل أَْسَوَد َوِإَلى ِعَقاٍل أَْبَيَض َفَجَعْلُتُهَما َتْحَت 
ِوَساَدِتي َفَجَعْلُت أَْنظُُر ِفي اللَّْيِل َفَل َيْسَتِبيُن ِلي، َفَغَدْوُت َعَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص 

ْيِل َوَبَياُض النََّهاِر«. َفَذَكْرُت َلُه َذِلَك َفَقاَل: »ِإنََّما َذِلَك َسَواُد اللَّ

اْلَفْتِح -     َيْوِم  اْلَغَد ِمْن  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن أَِبي ُشَرْيٍح ڤ 

َيُقْوُل َقْوًل َسِمَعْتُه أُُذَناَي َوَوَعاُه َقْلِبي َوأَْبَصَرْتُه َعْيَناَي ِحيَن َتَكلََّم ِبِه، َحِمَد اهلَل 

ْمِرٍئ  ْمَها النَّاُس، َفَل َيِحلُّ ِلِ َمَها اهللُ َوَلْم يَُحِرّ َوأَْثَنى َعَلْيِه ثُمَّ َقاَل: »ِإنَّ َمكََّة َحرَّ

أََحٌد  َفِإْن  َشَجَرًة،  ِبَها  َيْعِضَد  َوَل  َدًما  ِبَها  َيْسِفَك  أَْن  اْلِخِر  َواْلَيْوِم  بِاهللِ  يُْؤِمُن 

َص ِلِقَتاِل َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَها َفُقولُوا: ِإنَّ اهلَل َقْد أَِذَن ِلَرُسوِلِه َوَلْم َيْأَذْن َلُكْم،  َتَرخَّ

َوِإنََّما أَِذَن ِلي ِفيَها َساَعًة ِمْن َنَهاٍر ثُمَّ َعاَدْت ُحْرَمُتَها اْلَيْوَم َكُحْرَمِتَها ِباأْلَْمِس، 

اِهُد اْلَغاِئَب«. َوْلُيَبِلِّغ الشَّ

َعْن أَِبي َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِرِيّ ڤ َقاَل: َكاَن ِمَن اأْلَْنَصاِر َرُجٌل يَُقاُل َلُه -    

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَْدُعو  َطَعاًما  ِلي  ِاْصَنْع  َفَقاَل:  اٌم،  َلحَّ ُغَلٌم  َلُه  َوَكاَن  ُشَعْيٍب  أَبُو 

َخاِمَس َخْمَسٍة، َفَدَعا َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َخاِمَس َخْمَسٍة، َفَتِبَعُهْم َرُجٌل َفَقاَل النَِّبيُّ 

ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنََّك َدَعْوَتَنا َخاِمَس َخْمَسٍة، َوَهَذا َرُجٌل َقْد َتِبَعَنا، َفِإْن ِشْئَت أَِذْنَت َلُه َوِإْن 

ِشْئَت َتَرْكَتُه« َقاَل: َبْل أَِذْنُت َلُه.

ا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن َكَلِم - 0   َعْن أَِبي َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِممَّ

ِة األُوَلى: ِإَذا َلْم َتْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئَت«. النُُّبوَّ
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َياَفُة َثَلَثُة أَيَّاٍم، - 1   َعْن أَِبي ُشَرْيٍح اْلُخَزاِعِيّ ڤ َقاَل: قال النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص : »الِضّ

َواْلَيْوِم اْلِخِر  َجاِئَزتُُه« ِقيَل: َما َجاِئَزتُُه؟ َقاَل: »َيْوٌم َوَلْيَلٌة، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهللِ 

َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َفْلَيُقْل َخْيًرا أَْو ِلَيْسُكْت«.

َعْن أَِبي أَيُّوَب اأْلَْنَصاِرِيّ ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َل َيِحلُّ ِلَرُجٍل - 2  

أَْن َيْهُجَر أََخاُه َفْوَق َثَلِث َلَياٍل، َيْلَتِقَياِن َفُيْعِرُض َهَذا َويُْعِرُض َهَذا، َوَخْيُرُهَما 

َلِم«. الَِّذي َيْبَدأُ ِبالسَّ

َعْن أَِبي أَيُّوَب ڤ: أَنَّ َرُجًل َقاَل ِللنَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص: أَْخِبْرِني ِبَعَمٍل يُْدِخُلِني -    

َ َوَل تُْشِرُك ِبِه  اْلَجنََّة، َقاَل: َما َلُه َما َلُه، َوَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أََرٌب َما َلُه، َتْعُبُد اللَّ

ِحَم«. َكاَة، َوَتِصُل الرَّ َلَة، َوتُْؤِتي الزَّ َشْيًئا، َوتُِقيُم الصَّ

ْمُس، َفَسِمَع -     َعْن أَِبي أَيُّوَب ڤ َقاَل: َخَرَج النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد َوَجَبِت الشَّ

ُب ِفي ُقُبوِرَها«. َصْوًتا َفَقاَل: »َيُهوُد تَُعذَّ

َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِجَهاًرا َغْيَر ِسٍرّ َيُقوُل: -    

»ِإنَّ آَل أَِبي ُفَلٍن َلْيُسوا ِبأَْوِلَياِئي، ِإنََّما َوِلِيَّي اهللُ َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنيَن، َوَلِكْن َلُهْم 

َرِحٌم أَبُلَُّها ِبَبَلَها«.

َلِسِل، -     َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَثُه َعَلى َجْيِش َذاِت السُّ

َجاِل؟ َفَقاَل:  َفأََتْيُتُه َفُقْلُت: أَيُّ النَّاِس أََحبُّ ِإَلْيَك؟ َقاَل: »َعاِئَشُة« َفُقْلُت: ِمَن الِرّ

»أَبُوَها« ُقْلُت: ثُمَّ َمْن؟ َقاَل: »ثُمَّ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب« َفَعدَّ ِرَجاًل.
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َفَقْد -     َعَلْيَك  َلُم  السَّ ا  أَمَّ اهلِل،  َرُسوَل  َيا  ِقيَل:  ڤ  ُعْجَرَة  ْبِن  َكْعِب  َعْن 

ٍد َوَعَلى آِل  َلُة َعَلْيَك؟ َقاَل: »ُقولُوا: اَللُّٰهمَّ َصِلّ َعَلى ُمَحمَّ َعَرْفَناُه، َفَكْيَف الصَّ

ٍد  ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، اَللُّٰهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ٍد َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«. َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

ٍذ ڤ َقاَلْت: أَْرَسَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َغَداَة َعاُشوَراَء ِإَلى -     َبِيِّع ِبْنِت ُمَعِوّ َعِن الرُّ

ُقَرى اأْلَْنَصاِر: »َمْن أَْصَبَح ُمْفِطًرا َفْلُيِتمَّ َبِقيََّة َيْوِمِه َوَمْن أَْصَبَح َصاِئًما َفلَيُصْم« 

ْعَبَة ِمَن اْلِعْهِن َفِإَذا َبَكى  ُم ِصْبَياَنَنا َوَنْجَعُل َلُهُم اللُّ َقاَلْت: َفُكنَّا َنُصوُمُه َبْعُد َونَُصِوّ

ْفَطاِر. أََحُدُهْم َعَلى الطََّعاِم أَْعَطْيَناُه َذاَك َحتَّى َيُكوَن ِعْنَد اْلِ

اِعِدِيّ ڤ َقاَل: اْسَتْعَمَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َرُجًل َعَلى -     َعْن أَِبي ُحَمْيٍد السَّ

ا َجاَء َحاَسَبُه َقاَل: َهَذا َمالُُكْم َوَهَذا  ْتِبيَِّة، َفَلمَّ َصَدَقاِت َبِني ُسَلْيٍم يُْدَعى اْبَن اللُّ

َتْأِتَيَك  َحتَّى  َك  َوأُِمّ أَِبيَك  َبْيِت  ِفي  َجَلْسَت  »َفَهلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َفَقاَل  َهِديٌَّة 

ا َبْعُد،  َهِديَُّتَك ِإْن ُكْنَت َصاِدًقا« ثُمَّ َخَطَبَنا، َفَحِمَد اهلَل َوأَْثَنى َعَلْيِه، ثُمَّ َقاَل: »أَمَّ

ِني اهللُ، َفَيْأِتي َفَيُقوُل: َهَذا َمالُُكْم  ا َولَّ ُجَل ِمْنُكْم َعَلى اْلَعَمِل ِممَّ َفِإِنّي أَْسَتْعِمُل الرَّ

ِه َحتَّى َتْأِتَيُه َهِديَُّتُه، َواهلِل َل  َوَهَذا َهِديٌَّة أُْهِدَيْت ِلي، أََفَل َجَلَس ِفي َبْيِت أَِبيِه َوأُِمّ

ِه ِإلَّ َلِقَي اهلَل َيْحِمُلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َفأَلَْعِرَفنَّ أََحًدا  َيْأُخُذ أََحٌد ِمْنُكْم َشْيًئا ِبَغْيِر َحِقّ

ِمْنُكْم َلِقَي اهلَل َيْحِمُل َبِعيًرا َلُه ُرَغاٌء أَْو َبَقَرًة َلَها ُخَواٌر أَْو َشاًة َتْيَعُر« ثُمَّ َرَفَع َيَدُه 

َحتَّى ُرِئَي َبَياُض ِإْبِطِه، َيُقوُل: »اَللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغُت«.



101

  0 - ، ٍذ ڤ َقاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َغَداَة بُِنَي َعَليَّ َبِيِّع ِبْنِت ُمَعِوّ َعِن الرُّ

ِفّ َيْنُدْبَن َمْن ُقِتَل  َفَجَلَس َعَلى ِفَراِشي َكَمْجِلِسَك ِمِنّي، َوُجَوْيِرَياٌت َيْضِرْبَن ِبالدُّ

ِمْن آَباِئِهنَّ َيْوَم َبْدٍر، َحتَّى َقاَلْت َجاِرَيٌة: َوِفيَنا َنِبيٌّ َيْعَلُم َما ِفي َغٍد، َفَقاَل النَِّبيُّ 

ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتُقوِلي َهَكَذا، َوُقوِلي َما ُكْنِت َتُقوِليَن«.

ٍذ ڤ َقاَلْت: ُكنَّا َنْغزو َمَع النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َنْسِقي َونَُداِوي - 1   َبِيِّع ِبْنِت ُمَعِوّ َعِن الرُّ

اْلَجْرَحى َوَنُردُّ اْلَقْتَلى ِإَلى اْلَمِديَنِة.

َعْن النُّْعَمان ْبَن َبِشيٍر ڤ قال: أَْعَطاِني أَِبي َعِطيًَّة َفَقاَلْت َعْمَرُة ِبْنُت - 2  

ِإِنّي  َفَقاَل:  تُْشِهَد َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفأََتى َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َرَواَحَة: َل أَْرَضى َحتَّى 

َيا َرُسوَل اهلِل،  أُْشِهَدَك  أَْن  َفأََمَرْتِني  َرَواَحَة َعِطيًَّة،  ِبْنِت  اْبِني ِمْن َعْمَرَة  أَْعَطْيُت 

َبْيَن  َواْعِدلُوا  اهلَل  »َفاتَُّقوا  َقاَل:  َل  َقاَل:  َهَذا«؟  ِمْثَل  َوَلِدَك  َساِئَر  »أَْعَطْيَت  َقاَل: 

َتُه. أَْوَلِدُكْم« َقاَل: َفَرَجَع َفَردَّ َعِطيَّ

َعْن ُعْرَوَة اْلَباِرِقِيّ ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي َنَواِصيَها -    

اْلَخْيُر ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة، اأْلَْجُر َواْلَمْغَنُم«.

َعْن ُجْنَدِب ْبِن ُسْفَياَن ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِفي َبْعِض اْلَمَشاِهِد -    

َوَقْد َدِمَيْت ِإْصَبُعُه َفَقاَل: »َهْل أَْنِت ِإلَّ ِإْصَبٌع َدِميِت َوِفي َسِبيِل اهلِل َما َلِقيِت«.

ِلُقَرْيٍش -     َصَفَفَنا  ِحيَن  َبْدٍر  َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َقاَل  َقاَل:  ڤ  أَُسْيٍد  أَِبي  َعْن 

وا َلَنا: »ِإَذا أَْكَثُبوُكْم َفَعَلْيُكْم ِبالنَّْبِل«. َوَصفُّ

11



102

ِتي -     ُل َجْيٍش ِمْن أُمَّ َعْن أُِمّ َحَراٍم ڤ: أَنََّها َسِمَعِت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »أَوَّ

َيْغُزوَن اْلَبْحَر َقْد أَْوَجُبوا« َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، أََنا ِفيِهْم؟ َقاَل: »أَْنِت ِفيِهْم« 

ِتي َيْغُزوَن َمِديَنَة َقْيَصَر َمْغُفوٌر َلُهْم« َفُقْلُت:  ُل َجْيٍش ِمْن أُمَّ ثُمَّ َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَوَّ

أََنا ِفيِهْم َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »َل«.

َعْن َخْوَلَة اأْلَْنَصاِريَِّة ڤ َقاَلْت: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنَّ ِرَجاَل -    

ُضوَن ِفي َماِل اهلِل ِبَغْيِر َحٍقّ َفَلُهُم النَّاُر َيْوَم اْلِقَياَمِة«. َيَتَخوَّ

َعْن َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلْيَها َفِزًعا َيُقوُل: »َل -    

ِإَلَه ِإَلا اهللُ، َوْيٌل ِلْلَعَرِب ِمْن َشٍرّ َقِد اْقَتَرَب، ُفِتَح اْلَيْوَم ِمْن َرْدِم َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج 

ْبَهاِم َوالَِّتي َتِليَها، َقاَلْت َزْيَنُب ِبْنُت َجْحٍش: َفُقْلُت:  ِمْثُل َهِذِه« َوَحلََّق ِبِإْصَبِعِه اْلِ

اِلُحوَن؟ َقاَل: »َنَعْم ِإَذا َكثَُر اْلَخَبُث«. َيا َرُسوَل اهللِ، أََنْهِلُك َوِفيَنا الصَّ

ٍة -     ِمْن ِفضَّ َقاَل: »َجنََّتاِن  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّ َرُسوَل  َقْيٍس ڤ:  اهلِل ْبِن  َعْبِد  َعْن 

آِنَيُتُهَما َوَما ِفيِهَما، َوَجنََّتاِن ِمْن َذَهٍب آِنَيُتُهَما َوَما ِفيِهَما، َوَما َبْيَن اْلَقْوِم َوَبْيَن أَْن 

َيْنظُُروا ِإَلى َرِبِّهْم ِإلَّ ِرَداُء اْلِكْبِر َعَلى َوْجِهِه ِفي َجنَِّة َعْدٍن«.

ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِمْن أَْعَظِم - 0   َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  ْبِن اأْلَْسَقِع ڤ  َعْن َواِثَلَة 

ُجُل ِإَلى َغْيِر أَِبيِه أَْو يُِرَي َعْيَنُه َما َلْم َتَر أَْو َيُقوُل َعَلى َرُسوِل  ِعَي الرَّ اْلِفَرى أَْن َيدَّ

اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َما َلْم َيُقْل«.
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َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َجْعَفِر ْبِن أَِبي َطاِلٍب ڤ َقاَل: َرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْأُكُل - 1  

َطَب ِباْلِقثَّاِء. الرُّ

َعْن َسِعيِد اْبِن اْلُمَسِيِّب َعْن أَِبيِه ڤ: أَنَّ أََباُه َجاَء ِإَلى النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: - 2  

اِنيِه أَِبي.  »َما اْسُمَك«. َقاَل: َحْزٌن، َقاَل: »أَْنَت َسْهٌل«. َقاَل: َل أَُغِيُّر اْسًما َسمَّ

َقاَل اْبُن اْلُمَسِيِّب: َفَما َزاَلِت اْلُحُزوَنُة ِفيَنا َبْعُد.

َعْن َخبَّاٍب ڤ: ِقْيَل َلُه: أََكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرأُ ِفي الظُّْهِر َواْلَعْصِر؟ -    

َقاَل: َنَعْم. ُقْلَنا: ِبَم ُكْنُتْم َتْعِرُفوَن َذاَك؟ َقاَل: ِباْضِطَراِب ِلْحَيِتِه.

ٌد -     َعْن َخبَّاِب ْبِن اأْلََرِتّ ڤ َقاَل: َشَكْوَنا ِإَلى َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو ُمَتَوِسّ

بُْرَدًة َلُه ِفي ِظِلّ اْلَكْعَبِة، ُقْلَنا َلُه: أََل َتْسَتْنِصُر َلَنا، أََل َتْدُعو اهلَل َلَنا؟ َقاَل: »َكاَن 

َفُيوَضُع  ِباْلِمْنَشاِر  َفُيَجاُء  ِفيِه  َفُيْجَعُل  َلُه ِفي األْرِض  يُْحَفُر  َقْبَلُكْم  ِفيَمْن  ُجُل  الرَّ

ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َويُْمَشُط ِبأَْمَشاِط اْلَحِديِد َما  َعَلى َرْأِسِه َفُيَشقُّ ِباْثَنَتْيِن َوَما َيُصدُّ

نَّ َهَذا األْمَر  ُه َذِلَك َعْن ِديِنِه، َواهلِل َلُيِتمَّ ُدوَن َلْحِمِه ِمْن َعْظٍم أَْو َعَصٍب َوَما َيُصدُّ

ئَب َعَلى  اِكُب ِمْن َصْنَعاَء ِإَلى َحْضَرَمْوَت َل َيَخاُف ِإلَّ اهلَل أَِو الِذّ َحتَّى َيِسيَر الرَّ

َغَنِمِه، َوَلِكنَُّكْم َتْسَتْعِجُلوَن«.

َعْبٍد -     ِمْن  »َما  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  َسِمْعُت  َقاَل:  ڤ  َيَساٍر  ْبَن  َمْعِقَل  َعْن 

اْسَتْرَعاُه اهللُ َرِعيًَّة َفَلْم َيُحْطَها ِبَنِصيَحٍة ِإلَّ َلْم َيِجْد َرائَحَة اْلَجنَِّة«.

َعْشِر -     َفْوَق  يُْجَلُد  »َل  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َكاَن  َقاَل:  ڤ  بُْردَة  أَِبي  َعْن 

.» َجَلَداٍت ِإلَّ ِفي َحٍدّ ِمْن ُحُدوِد اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
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أَْن -     ْسِتْغَفاِر  اْلِ »َسِيُّد  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبِيّ  َعِن  ڤ  أَْوٍس  ْبِن  اِد  َشدَّ عن   -

َعْهِدَك  َعَلى  َوأََنا  َعْبُدَك  َوأََنا  َخَلْقَتِني  أَْنَت،  ِإلَّ  ِإَلَه  َل  َرِبّي  أَْنَت  اَللُّٰهمَّ  َتُقوَل: 

َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشِرّ َما َصَنْعُت، أَبُوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُوُء 

ِمَن  َقاَلَها  »َوَمْن  َقاَل:  أَْنَت«.  ِإلَّ  نُوَب  الذُّ َيْغِفُر  َل  َفِإنَُّه  ِلي،  َفاْغِفْر  ِبَذْنِبي،  َلَك 

النََّهاِر ُموِقًنا ِبَها َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل أَْن يُْمِسَي َفُهَو ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة، َوَمْن َقاَلَها 

ِمَن اللَّْيِل َوُهَو ُموِقٌن ِبَها َفَماَت َقْبَل أَْن يُْصِبَح َفُهَو ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة«.

َناٍب -     ُكِلّ ِذي  أَْكِل  َنَهى َعْن  أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  َثْعَلَبَة ڤ:  أَِبي  َعْن 

َباِع. الِسّ ِمَن 

َعْن َفاِطَمَة ڤ َقاَلْت: أََسرَّ ِإَليَّ النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَنَّ ِجْبِريَل َكاَن يَُعاِرُضِني -    

َتْيِن، َوَل أَُراُه ِإلَّ َحَضَر أََجِلي«. ِباْلُقْرآِن ُكلَّ َسَنٍة، َوِإنَُّه َعاَرَضِني اْلَعاَم َمرَّ

َعْن َحاِرَثَة ْبِن َوْهٍب اْلُخَزاِعِيّ ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »أََل - 0  

ُه، أََل أُْخِبُرُكْم  ٍف َلْو أَْقَسَم َعَلى اهلِل ألََبرَّ أُْخِبُرُكْم ِبأَْهِل اْلَجنَِّة: ُكلُّ َضِعيٍف ُمَتَضِعّ

اٍظ ُمْسَتْكِبٍر«. ِبأَْهِل النَّاِر: ُكلُّ ُعُتٍلّ َجوَّ

أَْقَبَل - 1   ِإَذا َصلَّى َصَلًة  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َكاَن  َقاَل:  ڤ  ُجْنَدٍب  ْبِن  َسُمَرَة  َعْن 

َعَلْيَنا ِبَوْجِهِه.

أَْعُبٍد - 2   َخْمَسُة  ِإلَّ  َمَعُه  َوَما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َرأَْيُت  َقاَل:  ڤ  اٍر  َعمَّ َعْن 

َواْمَرأََتاِن َوأَبُو َبْكٍر.
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ْيَلَة -     َلَنا: »أََتاِني اللَّ َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص 

اَنا ِرَجاٌل  َفَتَلقَّ ٍة،  َوَلِبِن ِفضَّ ِبَلِبِن َذَهٍب،  ٍة  َمْبِنيَّ ِإَلى َمِديَنٍة  َفاْنَتَهْيَنا  َفاْبَتَعثاِني  آِتَياِن 

َشْطٌر ِمْن َخْلِقِهْم، َكأَْحَسِن َما أَْنَت َراٍء، َوَشْطٌر َكأَْقَبِح َما أَْنَت َراٍء، َقاَل َلُهُم: 

وُء  اْذَهُبوا َفَقُعوا ِفي َذِلَك النَّْهِر، َفَوَقُعوا ِفيِه، ثمَّ َرَجُعوا ِإَلْيَنا، َقْد َذَهَب َذِلَك السُّ

َمْنِزلَُك،  َوَهَذاَك  َعْدٍن،  َجنَُّة  َهِذِه  ِلي:  َقاَل  ُصوَرٍة،  أَْحَسِن  ِفي  َفَصاُروا  َعْنُهْم، 

ا اْلَقْوُم الَِّذيَن َكانُوا َشْطٌر ِمْنُهْم َحَسٌن، َوَشْطٌر ِمْنُهْم َقِبيٌح، َفِإنَُّهْم َخَلطُوا  َقاَل: أَمَّ

َعَمًل َصاِلًحا َوآَخَر َسِيًّئا َتَجاَوَز اهللُ َعْنُهْم«.

َمْوِتِه -     ِعْنَد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َتَرَك  َما  َقاَل:  ڤ  اْلَحاِرِث  ْبِن  َعْمِرو  َعْن 

ِدْرَهًما َوَل ِديَناًرا َوَل َعْبًدا َوَل أََمًة َوَل َشْيًئا، ِإلَّ َبْغَلَتُه اْلَبْيَضاَء َوِسَلَحُه َوأَْرًضا 

َجَعَلَها َصَدَقًة«.

َعْن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اهلِل ڤ َيُقوُل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن -    

ْأِس يُْسَمُع َدِويُّ َصْوِتِه َوَل يُْفَقُه َما َيُقوُل َحتَّى َدَنا َفِإَذا ُهَو َيْسأَُل  أَْهِل َنْجٍد َثاِئَر الرَّ

ْيَلِة« َفَقاَل: َهْل  ْسَلِم، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْمُس َصَلَواٍت ِفي اْلَيْوِم َواللَّ َعِن اْلِ

َع«. َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوِصَياُم َرَمَضاَن« َقاَل:  َعَليَّ َغْيُرَها؟ َقاَل: »َل ِإَل أَْن َتَطوَّ

َكاَة«.  َع«. َقاَل: َوَذَكَر َلُه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الزَّ َهْل َعَليَّ َغْيُرُه؟ َقاَل: »َل ِإَل أَْن َتَطوَّ

ُجُل َوُهَو َيُقوُل: َواهلِل  َع« َقاَل: َفأَْدَبَر الرَّ َقاَل: َهْل َعَليَّ َغْيُرَها؟ َقاَل: »َل ِإَل أَْن َتَطوَّ

َل أَِزيُد َعَلى َهَذا َوَل أَْنُقُص. َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْفَلَح ِإْن َصَدَق«.
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َعْن أُِمّ ُكْلثُوٍم ِبْنِت ُعْقَبَة ڤ: أَنََّها َسِمَعْت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َلْيَس -    

اُب الَِّذي يُْصِلُح َبْيَن النَّاِس َفَيْنِمي َخْيًرا، أَْو َيُقوُل َخْيًرا«. اْلَكذَّ

َلِة -     َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َباَيْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى ِإَقاِم الصَّ

َكاِة َوالنُّْصِح ِلُكِلّ ُمْسِلٍم. َوِإيَتاِء الزَّ

»ِاْسَتْنِصِت -     اْلَوَداِع:  ِة  َحجَّ ِفي  َلُه  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  َجِريٍر  َعْن 

اًرا َيْضِرُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعٍض«. النَّاَس«. َفَقاَل: »َل َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّ

ُقْلُت: -     ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أََتْيُت  َفِإِنّي  َبْعُد  ا  أَمَّ َقاَل:  ڤ  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  َجِريِر  َعْن 

: »َوالنُّْصِح ِلُكِلّ ُمْسِلٍم« َفَباَيْعُتُه َعَلى َهَذا. ْسَلِم، َفَشَرَط َعَليَّ أَُباِيُعَك َعَلى اْلِ

َوَحَمَل - 0   َرَقَبٍة  ِمائََة  اْلَجاِهِليَِّة  ِفي  أَْعَتَق  أَنَُّه  ڤ:  ِحَزاٍم  ْبِن  َحِكيِم  َعْن 

ا أَْسَلَم َحَمَل َعَلى ِمائَِة َبِعيٍر َوأَْعَتَق ِمائََة َرَقَبٍة، َقاَل: َفَسأَْلُت  َعَلى ِمائَِة َبِعيٍر، َفَلمَّ

َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل أََرأَْيَت أَْشَياَء ُكْنُت أَْصَنُعَها ِفي اْلَجاِهِليَِّة ُكْنُت 

ُر ِبَها، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْسَلْمَت َعَلى َما َسَلَف  أََتَحنَُّث ِبَها، َيْعِني أََتَبرَّ

َلَك ِمْن َخْيٍر«.

َعْن ُجَوْيِرَيَة ِبْنِت اْلَحاِرِث ڤ أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل َعَلْيَها َيْوَم اْلُجُمَعِة - 1  

َوِهَي َصاِئَمٌة َفَقاَل: »أَُصْمِت أَْمِس؟« َقاَلْت: َل، َقاَل: »تُِريِديَن أَْن َتُصوِمي َغًدا؟« 

َقاَلْت: َل، َقاَل: »َفأَْفِطِري«.
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َعْن أَِبي أَُماَمَة اْلَباِهِلِيّ ڤ: أنَُّه َرأَى ِسكًَّة َوَشْيًئا ِمْن آَلِة اْلَحْرِث َفَقاَل: - 2  

.» لَّ َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َل َيْدُخُل َهَذا َبْيَت َقْوٍم ِإلَّ أَْدَخَلُه اهللُ الذُّ

ْيِثِيّ ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َبْيَنَما ُهَو َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجِد -     َعْن أَِبي َواِقٍد اللَّ

ِاْثَناِن ِإَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوَذَهَب َواِحٌد،  َوالنَّاُس َمَعُه ِإْذ أَْقَبَل َثَلَثُة َنَفٍر، َفأَْقَبَل 

َفَجَلَس  اْلَحْلَقِة  ُفْرَجًة ِفي  َفَرأَى  ا أََحُدُهَما  َفأَمَّ َفَوَقَفا َعَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص،  َقاَل: 

ا َفَرَغ َرُسوُل اهلِل  ا الثَّاِلُث َفأَْدَبَر َذاِهًبا، َفَلمَّ ا اْلَخُر َفَجَلَس َخْلَفُهْم، َوأَمَّ ِفيَها، َوأَمَّ

ا  ا أََحُدُهْم َفأََوى ِإَلى اهلِل َفآَواُه اهللُ، َوأَمَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أََل أُْخِبُرُكْم َعِن النََّفِر الثََّلَثِة، أَمَّ

ا اْلَخُر َفأَْعَرَض َفأَْعَرَض اهللُ َعْنُه«. اْلَخُر َفاْسَتْحَيا َفاْسَتْحَيا اهللُ ِمْنُه، َوأَمَّ

َفِإنَّ -     اْلَعْصِر  ِبَصَلِة  َبِكُّروا  َغْيٍم:  ِذي  َيْوٍم  ِفي  َقاَل  أَنَُّه  ڤ:  بَُرْيَدَة  َعْن 

النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن َتَرَك َصَلَة اْلَعْصِر َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه«.

َها ِفي -     ًة َمجَّ ِبيِع ڤ َقاَل: َعَقْلُت ِمَن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َمجَّ َعْن َمْحُموِد ْبِن الرَّ

َوْجِهي َوأََنا اْبُن َخْمِس ِسِنيَن ِمْن َدْلٍو.

 َعْن َعْمِرو ْبِن أَُميََّة ڤ: أَنَُّه َرأَى َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْحَتزُّ ِمْن َكِتِف َشاٍة -    

ْأ. ِكّيَن َفَصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ َلِة، َفأَْلَقى الِسّ َفُدِعَي ِإَلى الصَّ

 َعِن أَِبي ُجَهْيِم ْبِن اْلَحاِرِث اأْلَْنَصاِرِيّ ڤ َقاَل: أَْقَبَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن -    

َنْحِو ِبْئِر َجَمٍل، َفَلِقَيُه َرُجٌل َفَسلََّم َعَلْيِه َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى أَْقَبَل َعَلى 

َلَم. اْلِجَداِر، َفَمَسَح ِبَوْجِهِه َوَيَدْيِه ثُمَّ َردَّ َعَلْيِه السَّ
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َج -      َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َماِلٍك ْبِن بَُحْيَنَة ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِإَذا َصلَّى َفرَّ

َبْيَن َيَدْيِه َحتَّى َيْبُدَو َبَياُض ِإْبَطْيِه.

ًدا -     َعْن َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ڤ: أنَُّه َقاَل أِلَُميََّة ْبِن َخَلٍف: ِإِنّي َسِمْعُت ُمَحمَّ

ِإَذا  ٌد  ُمَحمَّ َيْكِذُب  َما  َواهلِل  َقاَل:  َنَعْم.  َقاَل:  ِإيَّاَي؟  َقاَل:  َقاِتُلَك،  أَنَُّه  َيْزُعُم  ملسو هيلع هللا ىلص 

َث، َفَقَتَلُه اهللُ ِبَبْدٍر. َحدَّ

َيْعِرُف - 00  َوأََحُدَنا  ْبَح  الصُّ يَُصِلّي  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َبْرَزَة  أَِبي  َعْن 

ْمُس،  ِتّيَن ِإَلى اْلِمائَِة، َويَُصِلّي الظُّْهَر ِإَذا َزاَلِت الشَّ َجِليَسُه، َوَيْقَرأُ ِفيَها َما َبْيَن الِسّ

ْمُس َحيٌَّة، َوَنِسيُت َما َقاَل  َواْلَعْصَر َوأََحُدَنا َيْذَهُب ِإَلى أَْقَصى اْلَمِديَنِة فيَرَجَع َوالشَّ

ِفي اْلَمْغِرِب، َوَل يَُباِلي ِبَتْأِخيِر اْلِعَشاِء ِإَلى ثُلث اللَّْيِل، ثمَّ َقاَل: ِإَلى َشْطِر اللَّْيِل. 

َوِفي ِرَواَيٍة: َوَكاَن َيْكَرُه النَّْوَم َقْبَل اْلِعَشاِء َواْلَحِديث َبْعَدَها.

ْن َشِهَد - 01  َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْسَوِد اْلِكنِدِيّ ڤ َحِليف َبِني ُزْهَرَة َوَكاَن ِممَّ

َبْدًرا َمَع َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَْخَبَرُه أَنَُّه َقاَل ِلَرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: أََرأَْيَت ِإْن َلِقيُت َرُجًل ِمَن 

ْيِف َفَقَطَعَها ثُمَّ َلَذ ِمِنّي ِبَشَجَرٍة َفَقاَل:  اِر َفاْقَتَتْلَنا َفَضَرَب ِإْحَدى َيَديَّ ِبالسَّ اْلُكفَّ

ِ، أَأَْقُتُلُه َيا َرُسوَل اهلِل َبْعَد أَْن َقاَلَها؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْقُتْلُه«.  أَْسَلْمُت لِلَّ

َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل ِإنَُّه َقَطَع ِإْحَدى َيَديَّ ثُمَّ َقاَل َذِلَك َبْعَد َما َقَطَعَها، َفَقاَل َرُسوُل 

اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْقُتْلُه، َفِإْن َقَتْلَتُه َفِإنَُّه ِبَمْنِزَلِتَك َقْبَل أَْن َتْقُتَلُه، َوِإنََّك ِبَمْنِزَلِتِه َقْبَل أَْن 

َيُقوَل َكِلَمَتُه الَِّتي َقاَل«.
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النُّْهَبى - 02  النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن  َنَهى  َقاَل:  اأْلَْنَصاِريَّ ڤ  َيِزيَد  اهلِل ْبِن  َعْبِد  عن 

َواْلُمْثَلِة.

َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َيُكوُن اْثَنا َعَشَر -  0 

أَِميًرا«. َفَقاَل َكِلَمًة َلْم أَْسَمْعَها، َفَقاَل أَِبي: ِإنَُّه َقاَل: »ُكلُُّهْم ِمْن ُقَرْيٍش«.

َعْن َمْيُموَنَة ڤ َزْوِج النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنََّها َكاَنْت َتُكوُن َحاِئًضا َل تَُصِلّي َوِهَي -  0 

ُمْفَتِرَشٌة ِبِحَذاِء َمْسِجِد َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو يَُصِلّي َعَلى ُخْمَرِتِه ِإَذا َسَجَد أََصاَبِني 

َبْعُض َثْوِبه.

َعْن َمْيُموَنَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُسِئَل َعْن َفْأَرٍة َسَقَطْت ِفي َسْمٍن -  0 

َفَقاَل: »أَْلُقوَها َوَما َحْوَلَها َفاْطَرُحوُه َوُكُلوا َسْمَنُكْم«.

َثِيٌّب -  0  َوْهَي  َجَها  َزوَّ أََباَها  أَنَّ  ڤ:  اأْلَْنَصاِريَِّة  ِخَذاٍم  ِبْنِت  َخْنَساَء  َعْن 

َفَكِرَهْت َذِلَك، َفأََتْت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَردَّ ِنَكاَحُه.

اْلَمِنّ -  0  ِمَن  »اْلَكْمأَُة  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َزْيٍد  ْبِن  َسِعيِد  َعْن 

َوَماُؤَها ِشَفاٌء ِلْلَعْيِن«.

اْخِتَناِث -  0  َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َنَهى  َقاَل:  ڤ  اْلُخْدِرِيّ  َسِعيٍد  أَِبي  َعْن 

ْرُب ِمْن أَْفَواِهَها. اأْلَْسِقَيِة، َيْعِني الشُّ
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ُه َفَقاَل: -  0  َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرِيّ ڤ: أَنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُذِكَر ِعْنَدُه َعمُّ

َكْعَبْيِه  َيْبُلُغ  النَّاِر  ِمَن  َضْحَضاٍح  ِفي  َفُيْجَعُل  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َشَفاَعِتي  َتْنَفُعُه  ُه  »َلَعلَّ

َيْغِلي ِمْنُه ِدَماُغُه«.

َعْن أَِبْي َسِعْيٍد اْلُخْدِرِيّ ڤ: أَنَُّه َصلَّى َفَجَهَر ِبالتَّْكِبيِر ِحيَن َرَفَع َرْأَسُه - 10 

ْكَعَتْيِن، َوَقاَل: َهَكَذا  ُجوِد، َوِحيَن َسَجَد، َوِحيَن َرَفَع، َوِحيَن َقاَم ِمَن الرَّ ِمَن السُّ

َرأَْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص.

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرِيّ ڤ َعِن النَِّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »اْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة - 11 

َواِجٌب َعَلى ُكِلّ ُمْحَتِلٍم«.

عن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َقاَل: »َسِمَع اهللُ ِلَمْن - 12 

َحِمَدُه« َلْم َيْحِن أََحٌد ِمنَّا َظْهَرُه َحتَّى َيَقَع النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َساِجًدا ثُمَّ َنَقُع ُسُجوًدا َبْعَدُه.

َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُصَرٍد ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوَم اأْلَْحَزاِب: »َنْغُزوُهْم -  1 

َوَل َيْغُزوَنَنا«.

َعى ِإَلى َغْيِر أَِبيِه -  1  َعْن َسْعٍد ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َمِن ادَّ

َبْكَرَة َفَقاَل: َوأََنا  أَنَُّه َغْيُر أَِبيِه َفاْلَجنَُّة َعَلْيِه َحَراٌم«. َفُذَكَر َذِلَك ألَِبي  َيْعَلُم  َوُهَو 

َسِمَعْتُه أُُذَناَي َوَوَعاُه َقْلِبي ِمْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص.



الفهرس



الصفحةالفهرس

1أبو هريرة ڤ
22أم المؤمنين عائشة ڤ

2 أنس بن مالك ڤ
  عبد اهلل بن عباس ڤ

  عبد اهلل بن عمر ڤ
   عبد اهلل بن مسعود ڤ

  أبو موسى األشعري ڤ
1 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ڤ

  سعد بن أبي وقاص ڤ
  علي بن أبي طالب ڤ

  سهل بن سعد ڤ
  أسماء بنت أبي بكر ڤ

0 الرباء بن عازب ڤ
1  عبد اهلل بن عمرو بن العاص ڤ

2 سلمة بن األكوع ڤ
  عبادة بن الصامت ڤ

  حذيفة بن اليمان ڤ
  الرواة المختلفة
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أَبُو ُهَرْيَرَة ڤ

ْمُس - 1 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتاَب َقْبَل أَْن َتْطُلَع الشَّ

ِمْن َمْغِرِبَها َتاَب اهللُ َعَلْيِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َيَزاُل اْلَبَلُء ِباْلُمْؤِمِن َواْلـُمْؤِمَنِة - 2

. ِفي َنْفِسِه َوَوَلِدِه َوَماِلِه َحتَّى َيْلَقى اهلَل َتَعاَلى َوَما َعَلْيِه َخِطيَئٌة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

نَّ اْلُحُقوَق ِإَلى أَْهِلَها -   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلُتَؤدُّ

اِة اْلَقْرَناِء«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اِة اْلَجْلَحاِء ِمَن الشَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َحتَّى يَُقاَد ِللشَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َدَعا ِإَلى ُهًدى، َكاَن َلُه ِمَن -  

اأْلَْجِر ِمْثُل أُُجوِر َمْن َتِبَعُه، َل َيْنُقُص ٰذِلَك ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيًئا، َوَمْن َدَعا ِإَلى َضَلَلٍة، 

ْثِم ِمْثُل آَثاِم َمْن َتِبَعُه، َل َيْنُقُص ٰذِلَك ِمْن آَثاِمِهْم َشْيًئا«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َكاَن َعَلْيِه ِمَن اْلِ

أَ َفأَْحَسَن اْلُوُضوَء، -   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَوضَّ

ثُمَّ أََتى اْلُجُمَعَة َفاْسَتَمَع َوأَْنَصَت ُغِفَر َلُه َما َبْيَنُه َوَبْيَن اْلُجُمَعِة َوِزَياَدُة َثَلَثِة أَيَّاٍم، 

َوَمْن َمسَّ اْلَحَصا َفَقْد َلَغا« َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َباِدُروا ِباأْلَْعَماِل ِفَتًنا َكِقَطِع -  

ُجُل ُمْؤِمًنا َويُْمِسي َكاِفًرا، َويُْمِسي ُمْؤِمًنا ويُْصِبُح َكاِفًرا،  ْيِل اْلـُمْظِلِم، يُْصِبُح الرَّ اللَّ

ْنَيا«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َيِبيُع ِديَنُه ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ

12
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أَ اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم -أَِو -   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »ِإَذا َتَوضَّ

اْلُمْؤِمُن- َفَغَسَل َوْجَهُه، َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ َخِطيَئٍة َنَظَر ِإَلْيَها ِبَعْيَنْيِه َمَع اْلَماِء، 

أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء، َفِإذا َغَسَل َيَدْيِه َخَرَج ِمْن َيَدْيِه ُكلُّ َخِطيَئٍة َكاَن َبَطَشْتَها 

َخِطيَئٍة  ُكلُّ  َخَرَجْت  ِرْجَلْيِه  َغَسَل  َفِإَذا  اْلَماِء،  َقْطِر  آِخِر  َمَع  أَْو  اْلَماِء،  َمَع  َيَداُه 

نُوِب«.  َمَشْتَها ِرْجَلُه َمَع اْلَماِء أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء، َحتَّى َيْخُرَج َنِقيًّا ِمَن الذُّ

َرَواُه ُمْسِلٌم.

َلَواُت اْلَخْمُس، َواْلُجُمَعُة ِإَلى -   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »الصَّ

َراٌت ِلَما َبْيَنُهنَّ ِإَذا اْجُتِنَبِت اْلَكَباِئُر«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اْلُجُمَعِة، َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضاَن ُمَكّفِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أََل أَُدلُُّكْم َعَلى َما َيْمُحو -  

َرَجاِت؟« َقالُوا: َبَلى، َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: »ِإْسَباُغ  اهللُ ِبِه اْلَخَطاَيا َوَيْرَفُع ِبِه الدَّ

َبْعَد  َلِة  الصَّ َواْنِتَظاُر  اْلَمَساِجِد،  ِإَلى  اْلُخَطا  َوَكْثَرُة  اْلَمَكاِرِه،  َعَلى  اْلُوُضوِء 

َباُط«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َلِةِ َفذِلُكُم الّرِ الصَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َباِدُروا ِباأْلَْعَماِل َسْبًعا، َهْل - 10

َتْنَتِظُروَن ِإلَّ َفْقًرا ُمْنِسًيا، أَْو ِغنًى ُمْطِغًيا، أَْو َمَرًضا ُمْفِسًدا، أَْو َهَرًما ُمْفِنًدا، أَْو َمْوًتا 

. «. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ اَعُة أَْدَهى َوأََمرُّ اَعَة َفالسَّ اَل َفَشرُّ َغاِئٍب يُْنَتَظُر، أَِو السَّ جَّ ُمْجِهًزا، أَِو الدَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْدُخُل اْلَجنََّة أَْقَواٌم أَْفِئَدتُُهْم - 11

ِمْثُل أَْفِئَدِة الطَّْيـِر«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلـُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخيٌر َوأََحبُّ - 12

ِعيِف، َوِفي ُكّلٍ َخْيٌر، ِاْحِرْص َعَلى َما َيْنَفُعَك، َواْسَتِعْن  ِإَلى اهلِل ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ

ِباهلِل َوَل َتْعَجْز، َوِإْن أََصاَبَك َشْيٌء َفَل َتُقْل: َلْو أَنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن 

ْيَطاِن«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َر اهللُ، َوَما َشاَء َفَعَل؛ َفِإنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ ُقْل: َقدَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمْن ُحْسِن ِإْسَلِم اْلـَمْرِء -  1

. ْرِمِذيُّ َتْرُكُه َما َل َيْعِنيِه«. َرَواُه الّتِ

اْلُمْفِلُس؟« -  1 َمِن  »أََتْدُروَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِتي َمْن  َقالُوا: اْلـُمْفِلُس ِفيَنا َمْن َل ِدْرَهَم َلُه َوَل َمَتاَع، َفَقاَل: »ِإنَّ اْلـُمْفِلَس ِمْن أُمَّ

َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصَلٍة َوِصَياٍم َوَزكاٍة، َوَيْأِتي َوَقْد َشَتَم َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوأََكَل 

ِمْن  َوَهَذا  َحَسَناِتِه،  ِمْن  َهَذا  َفُيْعَطى  َهَذا،  َوَضَرَب  َهَذا،  َدَم  َوَسَفَك  َهَذا،  َماَل 

َحَسَناِتِه، َفِإْن َفِنَيْت َحَسَناتُُه َقْبَل أَْن يُْقَضى َما َعَلْيِه، أُِخَذ ِمْن َخَطاَياُهْم َفطُِرَحْت 

َعَلْيِه، ثُمَّ طُِرَح ِفي النَّاِر«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ َرُجًل َزاَر أًَخا َلُه فِي -  1

أَْيَن  َقاَل:  َعَلْيِه،  أََتى  ا  َفَلمَّ َمَلًكا،  َمْدَرَجِتِه  َعَلى  َتَعاَلى  اهللُ  َفأَْرَصَد  أُْخَرى،  َقْرَيٍة 

تُِريُد؟ َقاَل: أُِريُد أًَخا ِلي فِي َهِذِه اْلَقرَيِة. َقاَل: َهْل َلَك َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة َتُربَُّها َعَلْيِه؟ 

َقاَل: َل، َغْيَر أَنِّي أَْحَبْبُتُه فِي اهلِل َتَعاَلى، َقاَل: َفِإنِّي َرُسوُل اهلِل ِإَلْيَك ِبأَنَّ اهلَل َقْد 

أََحبََّك َكَما أَْحَبْبَتُه ِفيِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن -  1 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َنفَّ

َر  َر َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ َس اهللُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ نَيا، َنفَّ ُكَرِب الدُّ

ْنَيا َواْلِخَرِة، َواهللُ ِفي  ْنَيا َواْلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهللُ ِفي الدُّ اهللُ َعَلْيِه ِفي الدُّ

َل  َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن أَِخيِه، َوَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهَّ

اهللُ َلُه َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن بُُيوِت اهللِ َتَعاَلى، َيْتُلوَن ِكَتاَب 

ْتُهُم  َوَحفَّ ْحَمُة،  الرَّ َوَغِشَيْتُهُم  ِكيَنُة،  السَّ َعَلْيِهُم  َنَزَلْت  ِإلَّ  َبْيَنُهْم  َوَيَتَداَرُسوَنُه  اهلِل، 

اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُهُم اهلَل ِفيَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطَّأَ ِبِه َعَمُلُه َلْم يُْسِرْع ِبِه َنَسُبُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ِإيَماًنا -  1 اْلُمْؤِمِنيَن  »أَْكَمُل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

. أَْحَسنُُهْم ُخُلًقا، وِخَياُرُكْم ِخَياُرُكْم ِلِنَساِئِهْم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل يـَْجِزي َوَلٌد َواِلًدا ِإلَّ أَْن -  1

َيِجَدُه َمْمُلوًكا، َفَيْشَتِريِه َفُيْعِتَقُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

أَْن -  1 أََحًدا  آِمًرا  ُكْنُت  »َلْو  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

. َيْسُجَد أِلََحٍد أَلََمْرُت اْلَمْرأََة أَْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َرِغَم - 20 ثُمَّ  أَْنُف،  »َرِغَم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

أَْنُف، ثُمَّ َرِغَم أْنُف َمْن أَْدَرَك أََبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر، أََحَدُهَما أَْو ِكَلْيِهَما َفَلْم َيْدُخِل 

اْلـَجنََّة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َعِشيَرَتَك - 21 }َوأَْنِذْر  اْلَيُة:  ٰهِذِه  َنَزَلْت  ا  َلمَّ َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

، َوَقاَل: »َيا َبِني َعْبِد  اأْلَْقَرِبيَن{ َدَعا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ُقَرْيًشا، َفاْجَتَمُعوا َفَعمَّ َوَخصَّ

َة ْبِن َكْعٍب،  ، أَْنِقُذوا أَْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َبِني ُمرَّ َشْمٍس، َيا َبِني َكْعِب ْبِن لَُؤّيٍ

َبِني  َيا  النَّاِر،  أَْنُفَسُكْم ِمَن  أَْنِقُذوا  َمَناٍف،  َعْبِد  َبِني  َيا  النَّاِر،  أَْنُفَسُكْم ِمَن  أَْنِقُذوا 

َهاِشٍم، أَْنِقُذوا أَْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، َيا َبِني َعْبِد اْلـُمطَِّلب، أَْنِقُذوا أَْنُفَسُكْم ِمَن النَّاِر، 

َيا َفاِطَمُة، أَْنِقِذي َنْفَسِك ِمَن النَّاِر، َفِإنِّي َل أَْمِلُك َلُكْم ِمَن اهلِل َشْيًئا، َغْيَر أَنَّ َلُكْم 

َرِحًما َسأَبُلَُّها ِبِبَلِلَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َعاَد َمِريًضا أَْو َزاَر أًَخا - 22

َمْنِزًل«.  اْلَجنَِّة  ِمَن  ْأَت  َوَتَبوَّ َمْمَشاَك،  ِبأَْن ِطْبَت، َوَطاَب  ُمَناٍد:  َناَداُه  َلُه فِي اهلِل، 

. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ُجُل َعَلى ِديِن َخِليِلِه، -  2 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الرَّ

َفْلَيْنظُْر أََحُدُكْم َمْن يَُخاِلُل«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: -  2

أَْيَن اْلـُمَتَحابُّوَن ِبَجَلِلي؟ اْلَيْوَم أُِظلُُّهْم ِفي ِظّلِي َيْوَم َل ِظلَّ ِإلَّ ِظّلِي«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َل -  2 ِبَيِدِه،  َنْفِسي  »َوالَِّذي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َحتَّى تُْؤِمنُوا، َوَل تُْؤِمنُوا َحتَّى َتَحابُّوا، أََوَل أَُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا 

َلَم َبْيَنُكْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم؟ أَْفُشوا السَّ
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ْمُع َوالطَّاَعُة -  2 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »َعَلْيَك السَّ

ِفي ُعْسِرَك َويُْسِرَك، َوَمْنَشِطَك َوَمْكَرِهَك، َوأََثَرٍة َعَلْيَك«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َسأََل النَّاَس َتَكثًُّرا -  2

َفِإنََّما َيْسأَُل َجْمًرا؛ َفْلَيْسَتِقلَّ أَْو ِلَيْسَتْكِثْر«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْدُخُل اْلُفَقَراُء اْلَجنََّة -  2

. َقْبَل اأْلَْغِنَياِء ِبَخْمِسِمائَِة َعاٍم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ِبَيِدِه، -  2 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوالَِّذي َنْفِسي 

َلْو َلْم تُْذِنُبوا، َلَذَهَب اهللُ ِبُكْم، َوَجاَء ِبَقوٍم يُْذِنُبوَن، َفَيْسَتْغِفُروَن اهلَل َتَعاَلى، 

َفَيْغِفُر َلُهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيِلُج النَّاَر َرُجٌل َبَكى - 0 

ْرِع، َوَل َيْجَتِمُع ُغَباٌر ِفي َسبيِل اهلِل  ِمْن َخْشَيِة اهلِل َحتَّى َيُعوَد اللََّبُن فِي الضَّ

. َوُدَخاُن َجَهنََّم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ْنَيا ِسْجُن اْلُمْؤِمِن، - 1  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ

َوَجنَُّة اْلَكاِفِر«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ْنَيا َمْلُعوَنٌة، - 2  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أََل ِإنَّ الدُّ

. ًما«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َمْلُعوٌن َما ِفيَها، ِإلَّ ِذْكَر اهلِل َتَعاَلى، َوَما َواَلُه، َوَعاِلًما َوُمَتَعّلِ
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ُمُهُم اهللُ َيْوَم -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َثَلَثٌة َل يَُكّلِ

يِهْم، َوَل َيْنظُُر ِإَلْيِهْم، َوَلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم: َشْيٌخ َزاٍن، َوَمِلٌك  اْلِقَياَمِة، َوَل يَُزّكِ

اٌب، َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َكذَّ

َلُم -    »السَّ َفَقاَل:  اْلَمْقُبَرَة،  أََتى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِبُكْم َلِحُقوَن، َوِدْدُت أَنَّا َقْد َرأَْيَنا  َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن، َوِإنَّا ِإْن َشاَء اهللُ 

ِإْخَواَنَنا«، َقالُوا: أََوَلْسَنا ِإْخَواَنَك َيا َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: »أَْنُتْم أَْصَحاِبي، َوِإْخَوانَُنا 

ِتَك َيا َرُسوَل  الَِّذيَن َلْم َيْأتُوا َبْعُد«، َفَقالُوا: َكْيَف َتْعِرُف َمْن َلْم َيْأِت َبْعُد ِمْن أُمَّ

َلٌة َبْيَن َظْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم  ، ُمَحجَّ اهلِل؟  َفَقاَل: »أََرأَْيَت َلْو أَنَّ َرُجًل َلُه َخْيٌل ُغرٌّ

ا،  ُغرًّ َيْأتُوَن  »َفِإنَُّهْم  َقاَل:  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  َبَلى  َقالُوا:  َخْيَلُه؟«  َيْعِرُف  أََل  بُْهٍم، 

َعْن  ِرَجاٌل  َلُيَذاَدنَّ  أََل  اْلَحْوِض،  َعَلى  َفَرطُُهْم  َوأََنا  اْلُوُضوِء،  ِمَن  ِليَن  ُمَحجَّ

لُوا  َبدَّ َقْد  ِإنَُّهْم  َفُيَقاُل:  ؟  َهُلمَّ أََل  أَُناِديِهْم،  الُّ  الضَّ اْلَبِعيُر  يَُذاُد  َكَما  َحْوِضي، 

َبْعَدَك، َفأَُقوُل: ُسْحًقا، ُسْحًقا«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، -   

ا، َوَما َتَواَضَع أََحٌد هلِلِ ِإلَّ َرَفَعُه اهللُ«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَما َزاَد اهللُ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإلَّ ِعزًّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل اهللُ ۵: اْلِعزُّ ِإَزاِري، -   

ْبُتُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. واْلِكْبِرَياُء ِرَداِئي، َفَمْن يَُناِزُعِني فِي َواِحٍد ِمْنُهَما َفَقْد َعذَّ
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ْأتُْم، -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َلِبْسُتْم، َوِإَذا َتَوضَّ

َفاْبَدأُوا ِبأََياِمِنُكْم« َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن أَْكَثِر َما يُْدِخُل النَّاَس -   

اْلَجنََّة؟ َقاَل: »َتْقَوى اهلِل َوُحْسُن اْلُخُلِق«، َوُسِئَل َعْن أَْكَثِر َما يُْدِخُل النَّاَس النَّاَر، 

. َفَقاَل: »اْلَفُم َواْلَفْرُج«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

النَّاِس -    َمَعاِش  َخْيِر  »ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َلُهْم َرُجٌل ُمْمِسٌك ِعَناَن َفَرِسِه ِفي َسبيِل اهلِل، َيِطيُر َعَلى َمْتِنِه ُكلََّما َسِمَع َهْيَعًة أَْو 

َفْزَعًة، َطاَر َعَلْيِه َيْبَتِغي اْلَقْتَل، أَِو اْلـَمْوَت َمَظانَُّه، أَْو َرُجٌل ِفي ُغَنْيَمٍة فِي َرْأِس 

َويُؤِتي  َلَة،  الصَّ يُِقيُم  اأْلَْوِدَيِة،  هِذِه  ِمْن  َواٍد  َبْطِن  أَْو  َعِف،  الشَّ َهِذِه  ِمْن  َشَعَفٍة 

َكاَة، َوَيْعُبُد َربَُّه َحتَّى َيْأِتَيُه اْلَيِقيُن، َلْيَس ِمَن النَّاِس ِإلَّ ِفي َخْيٍر«. َرَواُه ُمْسِلٌم. الزَّ

أَخاُه - 0  أََحُدُكْم  َلِقَي  »ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ْم  ْم َعَلْيِه، َفِإْن َحاَلْت َبْيَنُهَما َشَجَرةٌ، أَْو ِجَداٌر، أَْو َحَجٌر، ثُمَّ َلِقَيُه، َفْلُيَسّلِ َفْلُيَسّلِ

َعَلْيِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَعَد َمْقَعًدا َلْم َيْذُكِر - 1 

اهلَل َتَعاَلى ِفيِه، َكاَنْت َعَلْيِه ِمَن اهلِل َتَعاَلى ِتَرةٌ، َوَمِن اْضَطَجَع َمْضَجًعا َل َيْذُكُر اهلَل 

َتَعاَلى ِفيِه، َكاَنْت َعَلْيِه ِمَن اهلِل ِتَرةٌ«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا ُدِعَي أََحُدُكْم َفْلُيِجْب، - 2 

، َوِإْن َكاَن ُمْفِطًرا َفْلَيْطَعْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َفِإْن َكاَن َصاِئًما َفْلُيَصّلِ
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َقاَم أََحُدُكْم ِمْن َمْجِلٍس، -   

ثُمَّ َرَجَع ِإَلْيِه، َفُهَو أََحقُّ ِبِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: ِإَذا َعَطَس َوَضَع َيَدُه أَْو َثْوَبُه -   

َعَلى ِفيِه، َوَخَفَض - أَْو َغضَّ - ِبَها َصْوَتُه. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َجَلَس ِفي َمْجِلٍس، -   

َفَكثَُر ِفيِه َلَغطُُه َفَقاَل َقْبَل أَْن َيُقوَم ِمْن َمْجِلِسِه ٰذِلَك: ُسْبَحاَنَك اللُّٰهمَّ َوِبَحْمِدَك، 

أَْشَهُد أَْن َل ِإٰلَه ِإلَّ أَْنَت، أَْسَتْغِفُرَك َوأَتُوُب إَلْيَك، ِإلَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِفي َمْجِلِسِه 

. ٰذِلَك«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن َقْوٍم َيُقوُموَن ِمْن -   

َلُهْم  ِمْثِل ِجيَفِة ِحَماٍر، َوَكاَن  َقاُموا َعْن  ِفيِه، ِإلَّ  َتَعاَلى  َيْذُكُروَن اهلَل  َمْجِلٍس َل 

َحْسَرةٌ«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َوَل -    اْلَيُهوَد  َتْبَدأُوا  »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

وُه ِإَلى أَْضَيِقِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َلِم، َفِإَذا َلِقيُتْم أََحَدُهْم ِفي َطِريٍق َفاْضَطرُّ النََّصاَرى ِبالسَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا اْنَتَهى أََحُدُكْم ِإَلى اْلـَمْجِلِس -   

ْم، َفَلْيَسِت اأْلُوَلى ِبأََحقَّ ِمَن اْلِخَرِة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ْم، َفِإَذا أََراَد أَْن َيُقوَم َفْلُيَسّلِ َفْلُيَسّلِ

َقٌة ِبَدْيِنِه -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َنْفُس اْلُمْؤِمِن ُمَعلَّ

. َحتَّى يُْقَضى َعْنُه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ
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ْنَساُن اْنَقَطَع - 0  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َماَت اْلِ

َعَمُلُه ِإلَّ ِمْن َثَلٍث: َصَدقٍة َجارَيٍة، أَْو ِعْلٍم يُْنَتَفُع ِبِه، أَْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه«. 

َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َخَرَج َثَلَثٌة ِفي َسَفٍر - 1 

ُروا أََحَدُهْم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َفْلُيَؤّمِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل ۵ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: - 2 

، َكْيَف أَُعوُدَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن؟!  َيا اْبَن آَدَم، َمِرْضُت َفَلْم َتُعْدِني! َقاَل: َيا َرّبِ

ُعْدَتُه  َلْو  أَنََّك  َعِلْمَت  أََما  َتُعْدُه!  َفَلْم  َمِرَض  ُفَلًنا  َعْبِدي  أَنَّ  َعِلْمَت  أََما  َقاَل: 

، َكْيَف أُْطِعُمَك  َلَوَجْدَتِني ِعْنَدُه! َيا اْبَن آَدَم، ِاْسَتْطَعْمُتَك َفَلْم تُْطِعْمِني! َقاَل: َيا َرّبِ

َوأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن؟! َقاَل: أََما َعِلْمَت أَنَُّهُ ِاْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفَلٌن َفَلْم تُْطِعْمُه! أََما 

َعِلْمَت أَنََّك َلْو أَْطَعْمَتُه َلَوَجْدَت ٰذِلَك ِعْنِدي! َيا اْبَن آَدَم، ِاْسَتْسَقْيُتَك َفَلْم َتْسِقِني! 

، َكْيَف أَْسِقيَك َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن؟! َقاَل: ِاْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفَلٌن َفَلْم  َقاَل: َيا َرّبِ

َتْسِقِه! أََما َعِلْمَت أَنََّك َلْو َسَقْيَتُه َلَوَجْدَت ٰذِلَك ِعْنِدي!«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َسبََّح اهلَل فِي ُدبُِر ُكّلِ -   

َوَقاَل  َوَثَلَِثيَن،  َثَلًثا  َر اهلَل  َوَكبَّ َوَثَلَِثيَن،  َثَلًثا  َوَثَلِثيَن، َوَحِمَد اهلَل  َثَلًثا  َصَلٍة 

َتَماَم اْلـِمأَِة: َل ِإٰلَه ِإلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، َوُهَو َعَلى 

ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر، ُغِفَرْت َخَطاَياُه َوإْن َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلٍم َفَكَتَمُه، -   

أُْلِجَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبِلَجاٍم ِمْن َناٍر«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ا يُْبَتَغى -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَعلََّم ِعْلًما ِممَّ

ْنَيا، َلْم َيِجْد  ِبِه َوْجُه اهلِل - َعزَّ َوَجلَّ - َل َيَتَعلَُّمُه ِإلَّ ِلُيِصيَب ِبِه َعَرًضا ِمَن الدُّ

َعْرَف اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة« َيْعِني: ِريَحَها. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ أَْمٍر ِذي َباٍل َل يُْبَدأُ ِفيِه -   

ِباْلَحْمِد هلِلِ َفُهَو أَْقَطُع«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َقاَم أََحُدُكْم ِمَن اللَّْيِل -   

َلَة ِبَرْكَعَتْيِن َخِفيَفَتْيِن«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َفْلَيْفَتِتِح الصَّ

وا -    َماَم، َوُسدُّ اْلِ طُوا  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوّسِ َقاَل:  ُهَرْيَرَة ڤ  َعْن أَِبي 

اْلَخَلَل«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َرُجًل َقاَم ِمَن -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِحَم اهللُ 

اْمَرأًَة  اللَّْيِل، َفَصلَّى َوأَْيَقَظ اْمَرأََتُه، َفِإْن أََبْت َنَضَح ِفي َوْجِهَها اْلَماَء، َرِحَم اهللُ 

َقاَمْت ِمَن اللَّْيِل، َفَصلَّْت َوأَْيَقَظْت َزْوَجَها، َفِإْن أََبى َنَضَحْت ِفي َوْجِهِه اْلَماَء«. 

َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َجاِل - 0  الّرِ ُصُفوِف  »َخْيُر  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

لَُها«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َها أَوَّ َساِء آِخُرَها، َوَشرُّ َها آِخُرَها، َوَخْيُر ُصُفوِف النِّ لَُها، َوَشرُّ أَوَّ

13



122

َل َما يَُحاَسُب ِبِه - 1  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ أَوَّ

َوِإْن  َوأَْنَجَح،  أَْفَلَح  َفَقْد  َفِإْن َصَلَحْت،  َعَمِلِه َصَلتُُه،  ِمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اْلَعْبُد 

بُّ - َعزَّ  َفَسَدْت، َفَقْد َخاَب َوَخِسَر، َفِإِن اْنَتَقَص ِمْن َفِريَضِتِه َشْيٌء، َقاَل الرَّ

ُل ِمْنَها َما ِاْنَتَقَص ِمَن اْلَفِريَضِة؟ ثُمَّ  ٍع، َفُيَكمَّ : اُْنظُُروا َهْل ِلَعْبِدي ِمْن َتَطوُّ َوَجلَّ

. ْرِمِذيُّ َتُكوُن َساِئُر أَْعَماِلِه َعَلى َهَذا«. َرَواُه الّتِ

اْلَخْمُس، - 2  َلَواُت  »الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

، َما َلْم تُْغَش اْلَكَباِئُر«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اَرةٌ ِلَما َبْيَنُهنَّ َواْلُجُمَعُة ِإَلى اْلُجُمَعِة، َكفَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َثَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت َل -   

: َدْعَوةُ اْلَمْظُلوِم، َوَدْعَوةُ اْلُمَساِفِر، َوَدْعَوةُ اْلَواِلِد َعَلى َوَلِدِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َشكَّ ِفيِهنَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِمَن اْلُقْرآِن ُسوَرةٌ َثَلثُوَن -   

آَيًة، َشَفَعْت ِلَرُجٍل َحتَّى ُغِفَر َلُه، َوِهَي: }َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك{«. َرَواُه أَبُو 

َداُوَد.

بُُيوَتُكْم -    َتْجَعُلوا  »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ْيَطاَن َيْنِفُر ِمَن اْلَبْيِت الَِّذي تُْقَرأُ ِفيِه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َمَقاِبَر، ِإنَّ الشَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َتْبُلُغ اْلِحْلَيُة ِمَن اْلُمْؤِمِن -   

َحْيُث َيْبُلُغ اْلُوُضوُء«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ: أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقَرأَ ِفي َرْكَعَتِي اْلَفْجِر: }ُقْل َيا -   

أَيَُّها اْلَكاِفُروَن{ َو}ُقْل ُهَو اهللُ أََحٌد{. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َياِم َبْعَد َرَمَضاَن: -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْفَضُل الّصِ

َلِة َبْعَد اْلَفِريَضِة: َصَلةُ اللَّْيِل«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ُم، َوأَْفَضُل الصَّ َشْهُر اهللِ اْلُمَحرَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َقاَم أََحُدُكْم ِمَن اللَّْيِل، -   

َفاْسَتْعَجَم اْلُقْرآَن َعَلى ِلَساِنِه، َفَلْم َيْدِر َما َيُقوُل، َفْلَيْضَطِجْع«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َماَت َوَلْم َيْغُز، َوَلْم - 0 

َفاِق«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ْث َنْفَسُه باْلَغْزِو، َماَت َعَلى ُشْعَبٍة ِمَن النِّ يَُحّدِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِغَم أَْنُف َرُجٍل ُذِكْرُت - 1 

. ْرِمِذيُّ «. َرَواُه الّتِ ِعْنَدُه َفَلْم يَُصّلِ َعَليَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْجَعُلوا َقْبِري ِعيًدا، - 2 

، َفِإنَّ َصَلَتُكْم َتْبُلُغِني َحْيُث ُكْنُتْم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َوَصلُّوا َعَليَّ

ُم َعَليَّ -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن أََحٍد يَُسّلِ

َلَم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ِإلَّ َردَّ اهللُ َعَليَّ ُروِحي َحتَّى أَُردَّ َعَلْيِه السَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد -   

َعاَء«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجٌد، َفأَْكِثُروا الدُّ
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ُدوَن« َقالُوا: َوَما -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َسَبَق اْلُمَفّرِ

اِكَراُت«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اِكُروَن اهلَل َكِثيًرا َوالذَّ ُدوَن؟ َيا َرُسوَل اهللِ َقاَل: »الذَّ اْلـُمَفّرِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »ِإيَّاُكْم َواْلَحَسَد؛ َفِإنَّ اْلَحَسَد -   

َيْأُكُل اْلَحَسَناِت َكَما َتْأُكُل النَّاُر اْلَحَطَب« أَْو َقاَل: »اْلُعْشَب«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلُمَتَسابَّاِن َما َقاَل َفَعَلى -   

اْلَباِدي ِمْنُهَما َحتَّى َيْعَتِدي اْلَمْظُلوُم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

أَْن -    َكِذًبا  ِباْلَمْرِء  »َكَفى  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َث ِبُكّلِ َما َسِمَع«. َرَواُه ُمْسِلٌم. يَُحّدِ

اْلِغيَبُة؟« -    َما  »أََتْدُروَن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َقالُوا: اهلُل َوَرُسولُُه أَْعَلُم، َقاَل: »ِذْكُرَك أََخاَك ِبَما َيْكَرُه« ِقيَل: أََفَرأَْيَت إْن َكاَن 

فِي أَِخي َما أَُقوُل؟ َقاَل: »ِإْن َكاَن ِفيِه َما َتُقوُل، َفَقْد ِاْغَتْبَتُه، َوِإْن َلْم َيُكْن ِفيِه َما 

َتُقوُل َفَقْد َبَهتَُّه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َيْوَم - 0  اْلَجنَِّة  أَْبَواُب  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »تُْفَتُح  َقاَل:  ُهَرْيَرَة ڤ  أَِبي  َعْن 

َكاَنْت  َرُجًل  ِإلَّ  َشْيًئا،  ِباهلِل  يُْشِرُك  َل  َعْبٍد  ِلُكّلِ  َفُيْغَفُر  اْلَخِميِس،  َوَيْوَم  اْلْثَنْيِن 

َبْيَنُه َوَبْيَن أَِخيِه َشْحَناُء َفُيَقاُل: أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا! أَْنِظُروا ٰهَذْيِن َحتَّى 

َيْصَطِلَحا!«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ِإَلى - 1  َيْنظُُر  َل  اهلَل  »ِإنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

أَْجَساِدُكْم، َوَل ِإَلى ُصَوِرُكْم، َوٰلِكْن َيْنظُُر ِإَلى ُقُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َهَلَك - 2  ُجُل:  الرَّ َقاَل  »ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

النَّاُس، َفُهَو أَْهَلُكُهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيِحلُّ ِلُمْؤِمٍن أَْن َيْهُجَر ُمْؤِمًنا -   

َلَم َفَقِد اْشَتَرَكا  ْم َعَلْيِه، َفِإْن َردَّ َعَلْيِه السَّ ْت ِبِه َثَلٌث، َفْلَيْلَقُه َفْلُيَسّلِ َفْوَق َثَلٍث، َفإْن َمرَّ

ُم ِمَن اْلِهْجَرِة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ْثِم، َوَخَرَج اْلُمَسّلِ ِفي اأْلَْجِر، َوِإْن َلْم َيُردَّ َعَلْيِه َفَقْد َباَء ِباْلِ

َل النَّاِس يُْقَضى َيْوَم -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ أَوَّ

َفُه ِنْعَمَتُه، َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟  اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل ِاْسُتْشِهَد، َفأُِتَي ِبِه، َفَعرَّ

َقاَل: َقاَتْلُت ِفيَك َحتَّى اُْسُتْشِهْدُت. َقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك َقاَتْلَت أِلَْن يَُقاَل: َجِريٌء! 

َفَقْد ِقيَل، ثُمَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى أُْلِقَي فِي النَّاِر. َوَرُجٌل َتَعلََّم اْلِعْلَم 

َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها. َقاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل:  اْلُقْرآَن، َفأُِتَي ِبِه َفَعرَّ َوَعلََّمُه، َوَقَرأَ 

َتَعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمُتُه، َوَقَرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك َتَعلَّْمَت ِلُيَقاَل: 

َعاِلٌم! َوَقَرْأَت اْلُقْرآَن ِلُيَقاَل: ُهَو َقاِرٌئ؛ َفَقْد ِقيَل، ثُمَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه 

َع اهللُ َعَلْيِه، َوأَْعَطاُه ِمْن أَْصَناِف اْلَماِل، َفأُِتَي ِبِه  َحتَّى أُْلِقَي ِفي النَّاِر، َوَرُجٌل َوسَّ

َفُه ِنَعَمُه، َفَعَرَفَها َقاَل: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن َسِبيٍل تُِحبُّ أَْن يُْنَفَق  َفَعرَّ

ِفيَها ِإلَّ أَْنَفْقُت ِفيَها َلَك، َقاَل: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك َفَعْلَت ِلُيَقاَل: َجَواٌد! َفَقْد ِقيَل، ثُمَّ 

أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحتَّى أُْلِقَي ِفي النَّاِر«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ُجَل َيْلَبُس ِلْبَسَة اْلَمْرأَِة، -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َلَعَن رُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ

ُجِل. َرَواُه أبُو َداُوَد. َواْلَمْرأََة َتْلِبُس ِلْبَسَة الرَّ

اْلُمْؤِمِن، -    ِمْرآُة  »اْلُمْؤِمُن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َواْلُمْؤِمُن أَُخو اْلُمْؤِمِن، َيُكفُّ َعْنُه َضْيَعَتُه َوَيُحوطُُه ِمْن َوَراِئِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِصْنَفاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر َلْم -   

َكاِسَياٌت  َوِنَساٌء  النَّاَس،  ِبَها  َيْضِربُوَن  اْلَبَقِر  َكأَْذَناِب  ِسَياٌط  َمَعُهْم  َقوٌم  أََرُهَما: 

َعاِرَياٌت ُمِميَلٌت َماِئَلٌت، ُرُؤوُسُهنَّ َكأَْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلـَماِئَلِة َل َيْدُخْلَن اْلَجنََّة، 

َوَل َيِجْدَن ِريَحَها، وِإنَّ ِريَحَها َلُيوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكَذا َوكَذا«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َنْعِل -    ِشْسُع  ِاْنَقَطَع  »ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

أََحِدُكْم، َفَل َيْمِش ِفِي اأْلُْخَرى َحتَّى يُْصِلَحَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ِل -    َقَتَل َوَزَغًة ِفي أَوَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  َقاَل:  ُهَرْيَرَة ڤ  َعْن أَِبي 

ْرَبِة الثَّاِنَيِة َفَلُه َكَذا َوَكَذا َحَسَنًة  َضْرَبٍة َفَلُه َكَذا َوَكَذا َحَسَنًة، َوَمْن َقَتَلَها فِي الضَّ

ْرَبِة الثَّاِلَثِة َفَلُه َكَذا َوَكَذا َحَسَنًة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ُدوَن اأْلُوَلى، َوِإْن َقَتَلَها ِفي الضَّ

اهلِل - 0  إَلى  اْلِبَلِد  »أََحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

َمَساِجُدَها، َوأَْبَغُض اْلِبَلِد ِإَلى اهلِل أَْسَواُقَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْصَحُب اْلَمَلِئَكُة ُرْفَقًة - 1 

ِفيَها َكْلٌب أَْو َجَرٌس«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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وا َلْيَلَة اْلُجُمَعِة - 2  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتُخصُّ

أَْن  ِإلَّ  اأْلَيَّاِم،  َبْيِن  ِمْن  ِبِصَياٍم  اْلُجُمَعِة  َيْوَم  وا  َتُخصُّ َوَل  اللََّياِلي،  َبْيِن  ِمْن  ِبِقَياٍم 

َيُكوَن ِفي َصْوٍم َيُصوُمُه أََحُدُكْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ْيَطاِن«. -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلـَجَرُس َمَزاِميُر الشَّ

َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َرأَْيُتْم َمْن َيِبيُع أَْو َيْبَتاُع -   

ِفي اْلَمْسِجِد، َفُقولُوا: َل أَْرَبَح اهللُ ِتَجاَرَتَك، َوِإَذا َرأَْيُتْم َمْن َيْنُشُد َضالًَّة َفُقولُوا: 

. َها اهللُ َعَلْيَك«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َل َردَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: أََتى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرُجٌل أَْعَمى، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، -   

َص َلُه َفُيَصّلِي  َلْيَس ِلي َقاِئٌد َيُقوُدِني ِإَلى اْلَمْسِجِد، َفَسأََل َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَْن يَُرّخِ

َلِة؟« َقاَل:  َداَء ِبالصَّ َص َلُه، َفلََّما َولَّى َدَعاُه، َفَقاَل َلُه: »َهْل َتْسَمُع النِّ ِفي َبْيِتِه، َفَرخَّ

َنَعْم. َقاَل: »َفأَِجْب«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َيْفَتِخُروَن -    أَْقَواٌم  »َلَيْنَتِهَينَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ِبآَباِئِهُم الَِّذيَن َماتُوا ِإنََّما ُهْم َفْحٌم ِمْن َجَهنََّم، أَْو َلَيُكونُنَّ أَْهَوَن َعَلى اهللِ ِمَن اْلُجَعِل 

يََّة اْلَجاِهِليَِّة َوَفْخَرَها ِباْلَباِء،  الَِّذي يَُدْهِدُه اْلِخَراَء ِبأَْنِفِه، ِإنَّ اهلَل َقْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعّبِ

، النَّاُس ُكلُُّهْم َبنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن تَُراٍب«. َرَواُه  ِإنََّما ُهَو ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ أَْو َفاِجٌر َشِقيٌّ

. ْرِمِذيُّ الّتِ
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اهلِل، -    َرْوِح  ِمْن  يُح  »الّرِ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ْحَمِة، َوَتْأِتي ِباْلَعَذاِب، َفِإَذا َرأَْيُتُموَها َفَل َتُسبُّوَها، َوَسُلوا اهلَل َخْيَرَها،  َتْأِتي ِبالرَّ

َها«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َوِاْسَتِعيُذوا ِباهلِل ِمْن َشّرِ

ِعَنْيِن« قالُوا: َوَما -    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاتَُّقوا اللَّ

ِهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ِعَناِن؟ َقاَل: »الَِّذي َيَتَخلَّى ِفي َطِريِق النَّاِس أَْو فِي ِظّلِ اللَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ُعِرَض َعَلْيِه َرْيَحاٌن، -   

يِح«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ُه، َفِإنَُّه َخِفيُف اْلَمْحِمِل، َطّيُِب الّرِ َفَل َيُردَّ

اهللُ - 100 َفَقاَل: »َخَلَق  ِبَيِدي  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  أََخَذ رُسوُل  َقاَل:  ڤ  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن 

ْثَنيِن،  َجَر َيْوَم اْلِ ْبِت، َوَخَلَق ِفيَها اْلِجَباَل َيْوَم اأْلََحِد، َوَخَلَق الشَّ التُّْرَبَة َيْوَم السَّ

َوابَّ َيْوَم  َوَخَلَق اْلَمْكُروَه َيْوَم الثَُّلَثاِء، َوَخَلَق النُّوَر َيْوَم اأْلَْرِبَعاِء، َوَبثَّ ِفيَها الدَّ

اْلَخِميِس، َوَخَلَق آَدَم ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد اْلَعْصِر ِمْن َيوِم اْلُجُمَعِة فِي آِخِر اْلـَخْلِق ِفي آِخِر 

َساَعٍة ِمَن النََّهاِر ِفيَما َبْيَن اْلَعْصِر ِإَلى اللَّْيِل«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبّي ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل - 101

أَُعوُذ  أَْمَسْيَت:  ُقْلَت ِحيَن  َلْو  َقاَل: »أََما  اْلَباِرَحَة!  َلَدَغْتِني  َعْقَرٍب  ِمْن  َلِقْيُت  َما 

َك«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اِت ِمْن َشّرِ َما َخَلَق؛ َلْم َتُضرَّ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص:»َمْن َتَعلََّم َصْرَف اْلَكَلِم ِلَيْسِبَي - 102

ُ ِمْنُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َصْرًفا َوَل َعْدًل«.  َرَواُه أَبُو َداُود. َجاِل أَِو النَّاِس، َلْم َيْقَبِل اللَّ ِبِه ُقُلوَب الّرِ
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ْحَمُة ِإلَّ ِمْن -  10 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تُْنَزُع الرَّ

«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َشِقّيٍ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اْلَعْبَد َلَيُقوُل اْلَكِلَمَة -  10

َماِء َواأْلَْرِض، َوِإنَُّه  َل َيُقولَُها ِإلَّ ِلُيْضِحَك ِبِه النَّاَس، َيْهِوي ِبَها أَْبَعَد َما َبْيَن السَّ

. ا َيِزلُّ َعْن َقَدِمِه«. َرَواُه اْلَبْيَهِقيُّ َلَيِزلُّ َعْن ِلَساِنِه أََشدَّ ِممَّ

ِفيَها -  10 َجَهَر  ِمْن َصَلٍة  ِاْنَصَرَف  أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص  ُهَرْيَرَة ڤ،  أَِبي  عْن 

ِباْلِقَراَءِة، َفَقاَل: »َهْل َقَرأَ َمِعي أََحٌد ِمْنُكْم آِنًفا؟« َفَقاَل َرُجٌل: َنَعْم َيا َرُسوَل اهلِل، 

َقاَل: »ِإنِّي أَُقوُل َما ِلي أَُناَزُع اْلُقْرآَن؟« َقاَل: َفاْنَتَهى النَّاُس َعِن اْلِقَراَءِة َمَع َرُسوِل 

َلَواِت ِباْلِقَراَءِة ِحيَن َسِمُعوا َذِلَك ِمْن  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَما َجَهَر ِفيِه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن الصَّ

. ْرِمِذيُّ َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. َرَواُه الّتِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َسأََل َرُجٌل َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، -  10

أُ  ْأَنا ِبِه َعِطْشَنا، أََفَنَتَوضَّ ِإنَّا َنْرَكُب اْلَبْحَر، َوَنْحِمُل َمَعَنا اْلَقِليَل ِمَن اْلَماِء، َفِإْن َتَوضَّ

. ْرِمِذيُّ ِمَن اْلَبْحِر؟ َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه، اْلِحلُّ َمْيَتُتُه«. َرَواُه الّتِ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلُمْؤِمُن َمْأَلٌف، َوَل َخْيَر -  10

ِفيَمْن َل َيْأَلُف، َوَل يُْؤَلُف«. َرَواُه أَْحَمُد.

َعْن أِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحَلَف َعَلى َيِميٍن، -  10

ْر َعْن َيِميِنِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َفَرأَى َغْيَرَها َخْيًرا ِمْنَها، َفْلَيْأِتَها، َوْلُيَكّفِ
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يَماُن -  10 يَماِن، َواْلِ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَحَياُء ِمَن اْلِ

ِفي اْلَجنَِّة، َواْلَبَذاُء ِمَن اْلَجَفاِء، َواْلَجَفاُء ِفي النَّاِر«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلِمَراُء ِفي اْلُقْرآِن ُكْفٌر«. َرَواُه - 110

اْبُن ِحبَّاَن.

َماِن َناٌس - 111 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َسَيُكوُن ِفي آِخِر الزَّ

ثُوَنُكْم َما َلْم َتْسَمُعوا أَْنُتْم َوَل آَباُؤُكْم، َفِإيَّاُكْم َوِإيَّاُهْم«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن. ِتي، يَُحّدِ ِمْن أُمَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َدَخَل َمْسِجَدَنا هَذا ِلَيَتَعلََّم - 112

َمُه، َكاَن َكاْلُمَجاِهِد ِفي َسِبيِل اهللِ، َوَمْن َدَخَلُه ِلَغْيِر ذِلَك، َكاَن َكالنَّاِظِر  َخْيراً أَْو ِلُيَعّلِ

ِإَلى َما َلْيَس َلُه«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن.

ُن يُْغَفُر َلُه َمَدى َصْوِتِه، -  11 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلُمَؤّذِ

َلِة يُْكَتُب َلُه َخْمٌس َوِعْشُروَن َصَلًة،  َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ َرْطٍب َوَياِبٍس، َوَشاِهُد الصَّ

ُر َعْنُه َما َبْيَنُهَما«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َويَُكفَّ

ُن -  11 َماُم َضاِمٌن، َواْلُمَؤّذِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلِ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

. ْرِمِذيُّ ِنيَن«. َرَواُه الّتِ َة َواْغِفْر ِلْلُمَؤّذِ ُمْؤَتَمٌن، اللَُّهمَّ أَْرِشِد اأْلَِئمَّ

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُربَّ َقاِئٍم َحظُُّه ِمْن ِقَياِمِه -  11

َهُر، َوُربَّ َصاِئٍم َحظُُّه ِمْن ِصَياِمِه اْلُجوُع«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن. السَّ
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َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »أَيَُّها النَّاُس، ِإنَّ اهللَ َطّيٌِب َل -  11

ُسُل ُكُلوا  ًبا، َوِإنَّ اهللَ أََمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما أََمَر ِبِه اْلُمْرَسِليَن، َفَقاَل: }َيا أَيَُّها الرُّ َيْقَبُل ِإلَّ َطّيِ

َباِت َواْعَمُلوا َصاِلًحا، ِإنِّي ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم{ ]المؤمنون:  1[ َوَقاَل: }َيا  ِمَن الطَّّيِ

ُجَل يُِطيُل  َباِت َما َرَزْقَناُكْم{ ]البقرة: 1 2[«، ثُمَّ َذَكَر الرَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطّيِ

، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَربُُه  ، َيا َرّبِ َماِء، َيا َرّبِ َفَر أَْشَعَث أَْغَبَر، َيُمدُّ َيَدْيِه ِإَلى السَّ السَّ

َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَي ِباْلَحَراِم، َفأَنَّى يُْسَتَجاُب ِلَذِلَك. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتَحاَسُدوا، َوَل َتَناَجُشوا، -  11

َوَل َتَباَغُضوا، َوَل َتَداَبُروا، َوَل َيِبْع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيِع َبْعٍض، َوُكونُوا ِعَباَد اهللِ ِإْخَواًنا، 

اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم، َل َيْظِلُمُه َوَل َيْخُذلُُه، َوَل َيْحِقُرُه، التَّْقَوى َهاُهَنا«، َويُِشيُر ِإَلى 

ّرِ أَْن َيْحِقَر أََخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم  اٍت »ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّ َصْدِرِه َثَلَث َمرَّ

َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه، َوَمالُُه، َوِعْرُضُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اللَُّهمَّ أَْصِلْح ِلي ِديِني -  11

الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمِري، َوأَْصِلْح ِلي ُدْنَياَي الَِّتي ِفيَها َمَعاِشي، َوأَْصِلْح ِلي آِخَرِتي 

الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي، َوِاْجَعِل اْلَحَياَة ِزَياَدًة ِلي ِفي ُكّلِ َخْيٍر، َوِاْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة ِلي ِمْن 

«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ُكّلِ َشّرٍ

ُجُل أَْهَلُه ِمَن -  11 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أَْيَقَظ الرَّ

اِكَراِت«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. اِكِريَن َوالذَّ َيا أَْو َصلَّى َرْكَعَتْيِن َجِميًعا، ُكِتَبا ِفي الذَّ اللَّْيِل َفَصلَّ

14
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ُجَل َلَتُكوُن َلُه ِعْنَد اهلِل - 120 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ الرَّ

َغُه ِإيَّاَها«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن. اْلَمْنِزَلُة، َفَما َيْبُلُغَها ِبَعَمٍل، َفَل َيَزاُل اهللُ َيْبَتِليِه ِبَما َيْكَرُه َحتَّى يَُبّلِ

َعْبُد اهلِل ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ

ُه - 121 َلِة َوَضَع َكفَّ ِإَذا َجَلَس ِفي الصَّ ڤ َقاَل: َكاَن  ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

ْبَهاَم،  اْلُيْمَنى َعَلى َفِخِذِه اْلُيْمَنى، َوَقَبَض أََصاِبَعُه ُكلََّها َوأََشاَر ِبِإْصَبِعِه الَِّتي َتِلي اْلِ

ُه اْلُيْسَرى َعَلى َفِخِذِه اْلُيْسَرى«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَوَضَع َكفَّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ، َقاَل: َكاَن ِمن ُدَعاِء َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك - 122

ِل َعاِفَيِتَك، وُفَجاَءِة ِنْقَمِتَك، َوَجِميِع َسَخِطَك«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، وَتَحوُّ

ُفوَف، َوَحاُذوا -  12 َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَِقيُموا الصُّ

ُفُرَجاٍت  َتَذُروا  َوَل  ِإْخَواِنُكْم،  ِبأَْيِدي  َوِلينُوا  اْلَخَلَل،  وا  َوُسدُّ اْلـَمَناِكِب،  َبْيَن 

ا َقَطَعُه اهللُ«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ا َوَصَلُه اهللُ، َوَمْن َقَطَع َصفًّ ْيَطاِن، َوَمْن َوَصَل َصفًّ ِللشَّ

َع َرُجًل أََخَذ ِبَيِدِه، َفَل -  12 َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ، َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ِإَذا َودَّ

، َوَيُقوُل: »أَْسَتْوِدُع اهلَل ِديَنَك َوأََماَنَتَك  ُجُل ُهَو َيَدُع َيَد النَِّبّيِ َيَدُعَها َحتَّى َيُكوَن الرَّ

. َوآِخَر َعَمِلَك«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْبِنِ ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل يُْبِغُض اْلَبِليَغ ِمَن -  12

َجاِل، الَِّذي َيَتَخلَُّل ِبِلَساِنِه َكَما َيَتَخلَُّل اْلَباِقَرُة ِبِلَساِنَها«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. الّرِ



133

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ: أنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن ِإَذا اْسَتَوى َعَلى َبِعيِرِه َخاِرًجا -  12

َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن،  َر َثَلًثا، ثُمَّ َقاَل: »ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ ِإَلى َسَفٍر، َكبَّ

َوِمَن  َوالتَّْقَوى،  اْلِبرَّ  َهَذا  َسَفِرَنا  ِفي  َنْسأَلَُك  ِإنَّا  اللُّٰهمَّ  َلُمْنَقِلُبوَن،  َنا  َربِّ ِإَلى  َوِإنَّا 

أَْنَت  اللُّٰهمَّ  بُْعَدُه،  َعنَّا  َواْطِو  َهَذا  َسَفَرَنا  َعَلْيَنا  ْن  َهّوِ اللُّٰهمَّ  َتْرَضى،  َما  اْلَعَمِل 

َفِر،  َفِر، َواْلَخِليَفُة ِفي اأْلَْهِل، اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء السَّ اِحُب ِفي السَّ الصَّ

َقاَلُهنَّ  َرَجَع  َوِإَذا  َواْلَوَلِد«.  َواأْلَْهِل  اْلَماِل  ِفي  اْلُمْنَقَلِب  َوُسوِء  اْلَمْنَظِر،  َوَكآَبِة 

َنا َحاِمُدوَن«. َرَواُه ُمْسِلٌم. : »آِيُبوَن َتاِئُبوَن َعاِبُدوَن، ِلَربِّ َوَزاَد ِفيِهنَّ

ْلَنا َيَدُه. -  12 ٌة، َقاَل ِفيَها: َفَدَنْوَنا ِمَن النَّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقبَّ َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ... ِقصَّ

َرَواُه أبُو َداُوَد.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َكَذَب اْلَعْبُد َتَباَعَد َعْنُه -  12

. ْرِمِذيُّ اْلَمَلُك ِميًل ِمْن َنْتِن َما َجاَء ِبِه«. َرَواُه الّتِ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ، َقاَل: َقلََّما َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َل َيُقوُم ِمْن َمْجِلٍس -  12

َبْيَنَنا  ِبِه  َتُحوُل  َما  َخْشَيِتَك  ِمْن  َلَنا  اْقِسْم  َعَواِت: »اللُّٰهمَّ  الدَّ ِبٰهُؤَلِء  َيْدُعَو  َحتَّى 

َعَلْيَنا  ُن  تَُهّوِ َما  اْلَيِقيِن  َوِمَن  ِبِه َجنََّتَك،  ُغَنا  تَُبّلِ َما  َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعِتَك  َوَبْيَن 

َواْجَعْلُه  أَْحَيْيَتَنا،  َما  ِتَنا  وُقوَّ َوأَْبَصاِرَنا،  ِبأَْسَماِعَنا،  ْعَنا  َمّتِ اللُّٰهمَّ  ْنَيا،  الدُّ َمَصاِئَب 

اْلَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل َثْأَرَنا َعَلى َمْن َظَلَمَنا، َواْنُصْرَنا َعَلى َمْن َعاَداَنا، َوَل َتْجَعْل 

ْط َعَلْيَنا  َنا، َوَل َمْبَلَغ ِعْلِمَنا، َوَل تَُسّلِ ْنَيا أَْكَبَر َهّمِ ُمِصيَبَتَنا ِفي ِديِنَنا، َوَل َتْجَعِل الدُّ

. َمْن َل َيْرَحُمَنا«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ
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ُك - 0 1 َعِن اْبِنِ ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَُراِني ِفي اْلَمَناِم أََتَسوَّ

اأْلَْصَغَر،  َواَك  الّسِ َفَناَوْلُت  اْلَخِر،  ِمَن  أَْكَبُر  أََحُدُهَما  َرُجَلِن،  َفَجاَءِني  ِبِسَواٍك، 

ْر، َفَدَفْعُتُه ِإَلى اأْلْكَبِر ِمْنُهَما«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َفِقيَل ِلي: َكّبِ

َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْيُر اأْلَْصَحاِب ِعْنَد اهلِل - 1 1

. َتَعاَلى َخْيُرُهْم ِلَصاِحِبِه، َوَخْيُر اْلـِجـِيَراِن ِعْنَد اهللِ َتَعاَلى َخْيُرُهْم ِلَجاِرِه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيْقَبُل َتْوَبَة - 2 1

. اْلَعْبِد َما َلْم يَُغْرِغْر«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرِحَم اهللُ اْمَرًءا َصلَّى َقْبَل -   1

اْلَعْصِر أَْرَبًعا«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن اْسَتَعاَذ ِباهللِ، َفأَِعيُذوُه، -   1

َوَمْن َسأََل ِباهللِ، فأَْعطُوُه، َوَمْن َدَعاُكْم، َفأَِجيُبوُه، َوَمْن َصَنَع ِإَلْيُكْم َمْعُروًفا َفَكاِفئُوُه، 

َفِإْن َلْم َتِجُدوا َما تَُكاِفئُوَنُه ِبِه َفاْدُعوا َلُه َحتَّى َتَرْوا أَنَُّكْم َقْد َكاَفْأتُـُموُه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ، َقاَل: َرٰأى رُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َصِبيًّا َقْد ُحِلَق َبْعُض َشْعِر َرأِْسِه -   1

َوتُِرَك َبْعُضُه، َفَنَهاُهْم َعْن ٰذِلَك، َوَقاَل: »ِاْحِلُقوُه ُكلَُّه، أَِو اْتـُرُكوُه ُكلَُّه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تُْكِثُروا اْلَكَلَم ِبَغْيِر ِذْكِر -   1

اهلِل؛ َفِإنَّ َكْثَرَة اْلَكَلِم ِبَغْيِر ِذْكِر اهلِل َتَعاَلى َقْسَوةٌ ِلْلَقْلِب! َوِإنَّ أَْبَعَد النَّاِس ِمَن اهلِل 

. اْلَقْلُب اْلَقاِسي«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ



135

َفَل -   1 أََحُدُكْم  َماَت  »ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُعَمَر  اْبِن  َعِن 

ِرْجَلْيِه  َوِعْنَد  اْلَبَقَرِة،  ِبَفاِتَحِة  َرْأِسِه  ِعْنَد  َوْلُيْقَرْأ  َقْبِرِه،  ِإَلى  ِبِه  َوأَْسِرُعوا  َتْجِلُسوا 

ُل ِفي اأْلَْمِر ِباْلَمْعُروِف. ِبَخاِتَمِتَها ِفي َقْبِرِه«. َرَواُه اْلَخلَّ

ا -   1 ا َنَزَل، َوِممَّ َعاُء َيْنَفُع ِممَّ َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ

َعاِء«. َرَواُه اْلَحاِكُم. َلْم َيْنِزْل، َفَعَلْيُكْم ِعَباَد اهلِل ِبالدُّ

َقْبَر -   1 َقِدَم ِمْن َسَفٍر، َجاَء  أَْو  أََراَد َسَفًرا،  ِإَذا  أَنَُّه َكاَن  اْبِن ُعَمَر ڤ  َعِن 

النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَصلَّى َعَلْيِه، َوَدَعا ثُمَّ اْنَصَرَف. َرَواُه َماِلٌك.

ْبِح َواْلِعَشاِء - 0 1 ْنَساَن ِفي َصَلِة الصُّ َعِن اْبِن ُعَمَر ڤ َقاَل: ُكنَّا ِإَذا َفَقْدَنا اْلِ

. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن. أََسأَْنا ِبِه الظَّنَّ

يِق ڤ ِدّ أُمُّ اْلُمْؤِمِنيَن َعاِئَشَةُ ِبْنُت أَِبي َبْكٍر الِصّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ: أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل ِفي ُدَعاِئِه:»اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك - 1 1

ِمْن َشّرِ َما َعِمْلُت، وِمْن َشّرِ َما َلْم أَْعَمْل«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن رُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُكُر اهلَل َعَلى ُكّلِ أَْحَياِنِه. - 2 1

ُمْسِلٌم. َرَواُه 

َعْن َعاِئَشَة ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل فِي ُرُكوِعِه َوُسُجوِدِه:»ُسبُّوٌح -   1

وِح«. َرَواُه ُمْسِلٌم. وٌس َربُّ اْلَمَلِئَكِة َوالرُّ ُقدُّ
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الظُّْهِر، -   1 َقْبَل  أَْرَبًعا  يَُصّلِ  َلْم  ِإَذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيَّ  أَنَّ  ڤ:  َعاِئَشَةَ  َعْن 

. ُهنَّ َبْعَدَها. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َصلَّ

َعْن َعاِئَشَةَ ڤ َقاَلْت: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، أََرأَْيَت ِإْن َعِلْمُت أَيُّ َلْيَلٍة -   1

َلْيَلُة اْلَقْدِر َما أَُقوُل ِفيَها؟ َقاَل: »ُقوِلي: اللُّٰهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«. 

. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن َعاِئَشَةَ ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َوَمَلِئَكَتُه يَُصلُّوَن -   1

ُفوِف«. َرَواُه أبُو َداُوَد. َعَلى َمَياِمِن الصُّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن َمّيٍِت يَُصّلِي َعَلْيِه -   1

ُعوا ِفيِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ٌة ِمَن اْلُمْسِلِميَن َيْبُلُغوَن ِمَئًة، ُكلُُّهْم َيْشَفُعوَن َلُه، ِإلَّ ُشّفِ أُمَّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقِدَم َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة اْلَمِديَنَة َوَرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص فِي -   1

. َلُه. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َبْيِتي، َفأََتاُه َفَقَرَع اْلَباَب، َفَقاَم ِإَلْيِه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُجرُّ َثْوَبُه، َفاْعَتَنَقُه َوَقبَّ

فَق، -   1 َرِفيٌق يُِحبُّ الّرِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهللَ  َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

ْفِق َما َل يُْعِطي َعَلى اْلُعْنِف، َوَما َل يُْعِطي َعَلى َما ِسَواُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َويُْعطي َعَلى الّرِ

ْفَق َل َيُكوُن ِفي َشْيٍء - 0 1 َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ الّرِ

ِإلَّ َزاَنُه، َوَل يُْنَزُع ِمْن َشْيٍء ِإلَّ َشاَنُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اْلـُمْؤِمَن َلُيْدِرُك ِبُحْسِن - 1 1

اِئِم اْلَقاِئِم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ُخُلِقِه َدَرَجَة الصَّ
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َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْنِزلُوا النَّاَس َمَناِزَلُهْم«. - 2 1

َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َلُة ِمَن اللَّْيِل ِمْن -   1 َعْن َعاِئَشَةَ ڤ َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َفاَتْتُه الصَّ

َوَجٍع أَْو َغيِرِه، َصلَّى ِمَن النََّهاِر ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َوَل -   1 ِبَيِدِه،  َقطُّ  َشْيًئا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َضَرَب  َما  َقاَلْت:  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

اْمَرأًَة َوَل َخاِدًما، ِإلَّ أَْن يَُجاِهَد ِفي َسِبيِل اهلِل، َوَما ِنيَل ِمْنُه َشْيٌء َقطُّ َفَيْنَتِقَم ِمْن 

َصاِحِبِه، ِإلَّ أَْن يُْنَتَهَك َشْيٌء ِمْن َمَحاِرِم اهلِل َتَعاَلى، َفَيْنَتِقُم هلِلِ َتَعاَلى. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َبْيِتي َهَذا: »اللُّٰهمَّ َمْن َوِلَي -   1

ِتي َشْيًئا َفَرَفَق  ِتي َشْيًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم، َفاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن َوِلَي ِمْن أَْمِر أُمَّ ِمْن أَْمِر أُمَّ

ِبِهْم، َفاْرُفْق ِبِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أََراَد اهللُ ِباأْلَِميِر َخْيًرا، -   1

َجَعَل َلُه َوِزيَر ِصْدٍق، ِإْن َنِسَي َذكََّرُه، َوِإْن َذَكَر أََعاَنُه، َوِإَذا أََراَد ِبِه َغْيَر ٰذِلَك َجَعَل 

ْرُه، َوِإْن َذَكَر َلْم يُِعْنُه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َلُه َوِزيَر ُسوٍء، ِإْن َنِسَي َلْم يَُذّكِ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن َكَلُم َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َكَلًما َفْصًل، َيْفَهُمُه ُكلُّ -   1

َمْن َيْسَمُعُه. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَنْت َيُد َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص اْلُيْمَنى ِلطُُهوِرِه َوَطَعاِمِه، -   1

َوَكاَنِت اْلُيْسَرى ِلَخَلِئِه َوَما َكاَن ِمْن أَذًى. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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1   -. ْرِمِذيُّ ْسَم اْلَقِبيَح. َرَواُه الّتِ ُر اْلِ َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: ِإنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يَُغّيِ

َفْلَيْذُكِر - 0 1 أََحُدُكْم  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أَكَل  َقاَلْت:  َعاِئَشَة ڤ  َعْن 

َلُه  ِلِه، َفْلَيُقْل: ِبْسِم اهلِل أَوَّ اْسَم اهلِل َتَعاَلى، َفِإْن َنِسَي أَْن َيْذُكَر ِاْسَم اهلِل َتَعاَلى فِي أَوَّ

َوآِخَرُه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْلَعُن اْلَقاِشَرَة َواْلَمْقُشوَرَة. - 1 1

َرَواُه أَْحَمُد.

ْنَيا - 2 1 َعْن َعاِئَشَةَ ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َرْكَعَتا اْلَفْجِر َخْيٌر ِمَن الدُّ

َوَما ِفيَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ِلْلَفِم، -   1 َمْطَهَرةٌ  َواُك  »الّسِ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:  ڤ  َعاِئَشَة  َعْن 

. «. َرَواُه النََّساِئيُّ ّبِ َمْرَضاةٌ ِللرَّ

َعْن َعاِئَشَةَ ڤ، َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعْشٌر ِمَن اْلِفْطَرِة: َقصُّ -   1

اْلَماِء، َوَقصُّ اأْلَْظَفاِر، َوَغْسُل  َواُك، َواْسِتْنَشاُق  ْحَيِة، َوالّسِ اِرِب، َوِإْعَفاُء الّلِ الشَّ

َوَنِسْيُت  اِوي:  الرَّ َقاَل  اْلَماِء«.  َواْنِتَقاُص  اْلَعاَنِة،  َوَحْلُق  ْبِط،  اْلِ َوَنْتُف  اْلَبَراِجِم، 

اْلَعاِشَرَة ِإلَّ أَْن َتُكوَن اْلَمْضَمَضُة. َقاَل َوِكيٌع - َوُهَو أََحُد ُرَواِتِه - اْنِتَقاُص اْلَماِء: 

ْسِتْنَجاُء. َرَواُه ُمْسِلٌم. َيْعِني: اْلِ

َعاِء، -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن رُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتِحبُّ اْلَجَواِمَع ِمَن الدُّ

َوَيَدُع َما ِسَوى ٰذِلَك. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َكاَن ُخُلُق َنِبّيِ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص اْلُقْرآُن. َرَواُه ُمْسِلٌم.-   1

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: أُْهِدَي ِلي َوِلَحْفَصَة َطَعاٌم، َوُكنَّا َصاِئَمَتْيِن َفأَْفَطْرَنا، -   1

ثُمَّ َدَخَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفُقْلَنا َلُه: َيا َرُسوَل اهللِ، ِإنَّا أُْهِدَيْت َلَنا َهِديٌَّة، َفاْشَتَهْيَناَها 

َفأَْفَطْرَنا، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َعَلْيُكَما ُصوَما َمَكاَنُه َيْوًما آَخَر«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما أُِحبُّ أَنِّي َحَكْيُت أََحًدا -   1

. ْرِمِذيُّ َوأَنَّ ِلي َكَذا َوَكَذا«. َرَواُه الّتِ

ْعُر َفَقاَل َرُسوُل اهلِل -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: ُذِكَر ِعْنَد َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص الّشِ

. اَرُقْطِنيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُهَو َكَلٌم َفَحَسنُُه َحَسٌن َوَقِبيُحُه َقِبيٌح«. َرَواُه الدَّ

َعْن َعاِئَشَةَ ڤ َقاَلْت: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ، َواهلِل - 0 1

ِإنََّك أَلََحبُّ ِإَليَّ ِمْن َنْفِسي، َوِإنََّك أَلََحبُّ ِإَليَّ ِمْن أَْهِلي َوَماِلي، َوأََحبُّ ِإَليَّ ِمْن 

َوَلِدي، َوِإنِّي أَلَُكوُن ِفي اْلَبْيِت َفأَْذُكُرَك َفَما أَْصِبُر َحتَّى آِتَيَك َفأَْنظَُر ِإَلْيَك، َوِإَذا 

يَن، َوِإنِّي ِإَذا  َذَكْرُت َمْوِتي َوَمْوَتَك َعَرْفُت أَنََّك ِإَذا َدَخْلَت اْلَجنََّة ُرِفَعْت َمَع النَِّبّيِ

َدَخْلُت اْلَجنََّة َخِشيُت أَْن َل أََراَك، َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا َحتَّى َنَزَل ِجْبِريُل 

اهللُ  أَْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفأُوَلِئَك  ُسوَل  َوالرَّ اهلَل  يُِطِع  اْلَيِة: }َوَمْن  ِبَهِذِه  َلُم  السَّ َعَلْيِه 

. اِلِحيَن{ ]النساء:   [. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َهَداِء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ ّدِ يَن َوالّصِ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبّيِ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َصَلَة ِبَحْضَرِة َطَعاٍم، - 1 1

َوَل َوُهَو يَُداِفُعُه اأْلَْخَبَثاِن«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِستَّةٌ َلَعْنُتُهْم، َوَلَعَنُهُم اهللُ َوُكلُّ - 2 1

ُب ِبَقَدِر اهللِ، َواْلُمَسلَُّط ِباْلَجَبُروِت ِلُيِذلَّ  اِئُد ِفي ِكَتاِب اهللِ، َواْلُمَكّذِ َنِبّيٍ ُمَجاٌب: الزَّ

ِبَذِلَك َمْن َعزَّ اهللُ، َوِلُيِعزَّ ِبِه َمْن أََذلَّ اهللُ، َواْلُمْسَتِحلُّ ِلَحَرِم اهللِ، َواْلُمْسَتِحلُّ ِمْن ِعْتَرِتي 

اَن. َم اهللُ، َوالتَّاِرُك ِلُسنَِّتي«. َرَواُه اْبُن ِحبَّ َما َحرَّ

َواُك َمْطَهَرةٌ ِلْلَفِم، َمْرَضاةٌ -   1 َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »الّسِ

. «. َرَواُه النََّساِئيُّ ّبِ ِللرَّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َوَمَلِئَكَتُه يَُصلُّوَن َعَلى -   1

ُفوَف، َوَمْن َسدَّ ُفْرَجًة َرَفَعُه اهللُ ِبَها َدَرَجًة«. َرَواُه اْبُن َماَجَة. الَِّذيَن َيِصُلوَن الصُّ

َعْن َعاِئَشَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن اْلَتَمَس ِرَضاَء اهللِ ِبَسَخِط -   1

النَّاِس َكَفاُه اهللُ ُمْؤَنَة النَّاِس، َوَمِن اْلَتَمَس ِرَضاِء النَّاِس ِبَسَخِط اهللِ َوَكَلُه اهللُ ِإَلى 

. ْرِمِذيُّ َلُم َعَلْيَك«. َرَواُه الّتِ النَّاِس، َوالسَّ

ُم َما -   1 َضاَعَة تَُحّرِ َعْن َعاِئَشَةَ ڤ أَنََّها َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: ِإنَّ الرَّ

ُم اْلِوَلَدُة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. تَُحّرِ

َعْبُد اهلِل ْبُن َعبَّاٍس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب اْلَهاِشِميُّ ڤ

َعِن اْبِن َعبَّاٍسٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ الَِّذي َلْيَس ِفي َجْوِفِه -   1

. َشْيٌء ِمَن اْلُقْرآِن َكاْلَبْيِت اْلَخِرِب«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ
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َلْم -   1 َمِريًضا  َعاَد  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َعبَّاٍسٍ  اْبِن  َعِن 

اٍت: أَْسأَُل اهلَل اْلَعظيَم، َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظيِم أَْن  َيْحُضْرُه أََجُلُه، َفَقاَل ِعْنَدُه َسْبَع َمرَّ

َيْشِفَيَك، ِإلَّ َعاَفاُه اهللُ ِمْن ٰذِلَك اْلَمَرِض«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَبَرَكُة َتْنِزُل َوَسَط الطََّعاِم؛ -   1

َتْيِه، َوَل َتْأُكُلوا ِمْن َوَسِطِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َفُكُلوا ِمْن َحافَّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أِلََشّجِ َعْبِد اْلَقْيِس: »ِإنَّ - 0 1

ُهَما اهللُ: اْلِحْلُم َواأْلََناُة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ِفيَك َخْصَلَتْيِن يُـِحبُّ

اْلُمَتَتاِبَعَة - 1 1 َياِلَي  اللَّ َيِبيُت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

. ِعيِر. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َطاِوًيا، َوأَْهُلُه َل َيِجُدوَن َعَشاًء، َوَكاَن أَْكَثُر ُخْبِزِهْم ُخْبَز الشَّ

ُمْسِلٍم - 2 1 َرُجٍل  ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص: »َما  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

َعُهُم  َيُموُت، َفيُقوُم َعَلى َجَناَزِتِه أَْرَبُعوَن َرُجًل َل يُْشِرُكوَن ِباهلِل َشيًئا، ِإلَّ َشفَّ

اهللُ ِفيِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم -   1

. ْر َكِبيَرَنا، َوَيْأُمْر ِباْلَمْعُروِف، َوَيْنَه َعِن اْلُمْنَكِر. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َصِغيَرَنا، َويَُوّقِ

ْسِتْغَفاَر َجَعَل -   1 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َلِزَم اْلِ

اهللُ َلُه ِمْن ُكّلِ ِضيٍق َمْخَرًجا، َوِمْن ُكّلِ َهّمٍ َفَرًجا، َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَتِسُب«. 

َرَواُه أَبُو َداُوَد.

15
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َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: ُكْنُت َخْلَف النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما، َفَقاَل: »َيا ُغَلُم، -   1

ُمَك َكِلَماٍت: ِاْحَفِظ اهلَل َيْحَفْظَك، ِاْحَفِظ اهلَل َتِجْدُه تَُجاَهَك، ِإَذا َسأَْلَت  ِإنِّي أَُعّلِ

َة َلِو ِاْجَتَمَعْت َعَلى أَْن  َفاْسأَِل اهلَل، وِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباهلِل، َوِاْعَلْم: أَنَّ اأْلُمَّ

أَْن  َعَلى  ِاْجَتَمُعوا  َوِإِن  َلَك،  اهللُ  َكَتَبُه  َقْد  ِبَشْيٍء  ِإلَّ  َيْنَفُعوَك  َلْم  ِبَشْيٍء  َيْنَفُعوَك 

ِت  وَك ِإلَّ ِبَشيٍء َقْد َكَتَبُه اهللُ َعَلْيَك، ُرِفَعِت اأْلَْقَلُم َوَجفَّ وَك ِبَشيٍء َلْم َيُضرُّ َيُضرُّ

. ُحُف«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ الصُّ

ِمَن -   1 ِعْلًما  ِاْقَتَبَس  »َمِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

ْحِر َزاَد َما َزاَد«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. النُُّجوِم، ِاْقَتَبَس ُشْعَبًة ِمَن الّسِ

ُموا ِفيِه -   1 ُكوُع َفَعظِّ ا الرُّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفأَمَّ

َعاِء، َفَقِمٌن أَْن يُْسَتَجاَب َلُكْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ُجوُد َفاْجَتِهُدوا فِي الدُّ ا السُّ بَّ ۵، َوأَمَّ الرَّ

ُهَما النَّاُر: -   1 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعْيَناِن َل َتمسُّ

. َعْيٌن َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اهلِل، َوَعْيٌن َباَتْت َتْحُرُس ِفي َسِبيِل اهلِل«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْشَربُوا َواِحًدا َكُشْرِب -   1

وا ِإَذا أَْنُتْم َشِرْبُتْم، َواْحَمُدوا ِإَذا أَْنُتْم  اْلَبِعيِر، َوَلِكِن اْشَربُوا َمْثَنى َوثَُلَث، َوَسمُّ

. َرَفْعُتْم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص:»ِاْلَبُسوا ِمْن ِثَياِبُكُم اْلَبَياَض؛ - 0 1

نُوا ِفيَها َمْوَتاُكْم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َفِإنََّها ِمْن َخْيِر ِثَياِبُكْم، َوَكّفِ
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ا يُْعَصُر ِمَن اْلِعَنِب، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: - 1 1 َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ أَنَُّه ُسِئَل َعمَّ

ِإنَّ َرُجًل أَْهَدى ِلَرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َراِوَيَة َخْمٍر، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َهْل َعِلْمَت 

َمَها؟« َقاَل: َل، َفَسارَّ ِإْنَساًنا، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِبَم َساَرْرَتُه؟«  أَنَّ اهلَل َقْد َحرَّ

َم َبْيَعَها«، َقاَل: َفَفَتَح اْلَمَزاَدَة  َم ُشْرَبَها َحرَّ َفَقاَل: أََمْرتُُه ِبَبْيِعَها، َفَقاَل: »ِإنَّ الَِّذي َحرَّ

َحتَّى َذَهَب َما ِفيَها. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َمرَّ َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبُقُبوِر اْلَمِديَنِة، َفأَْقَبَل َعَلْيِهْم - 2 1

َلَنا َوَلُكْم، أَْنُتْم َسَلُفَنا،  َلُم َعَلْيُكْم َيا أَْهَل اْلُقُبوِر، َيْغِفُر اهللُ  ِبَوْجِهِه، َفَقاَل: »السَّ

. َوَنْحُن ِباأْلََثِر«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: ِإنَّ َرُجًل أََتى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل -   1

ِإنِّي أَلُِحبَُّك َحتَّى ِإنِّي أَلَْذُكُرَك، َفَلْوَل أَنِّي أَِجيُء َفأَْنظُُر ِإَلْيَك َظَنْنُت أَنَّ َنْفِسي 

 ، َتْخُرُج، َفأَْذُكُر أَنِّي ِإْن َدَخْلُت اْلَجنََّة ِصْرُت ُدوَنَك ِفي اْلَمْنِزَلِة َفَشقَّ ٰذِلَك َعَليَّ

. َرَجِة. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ َوأُِحبُّ أَْن أَُكوَن َمَعَك ِفي الدَّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس اْلُمْؤِمُن الَِّذي َيِبيُت -   1

َوَجاُرُه ِإَلى َجْنِبِه َجاِئٌع«. َرَواُه اْلَحاِكُم.

اأْلَْرِض ِسَوى -   1 َمَلِئَكًة ِفي  َوَجلَّ  َعزَّ  هلِلِ  ِإنَّ  َقاَل:  ڤ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

ِفي  َعْرَجٌة  أََحَدُكْم  أََصاَب  َفِإَذا  َجِر،  الشَّ َوَرِق  ِمْن  َيْسُقُط  َما  َيْكُتُبوَن  اْلَحَفَظِة، 

اأْلَْرِض َل َيْقِدُر ِفيَها َعَلى اأْلَْعَواِن َفْلَيِصْح، َفْلَيُقْل: ِعَباَد اهلِل أَِغيثُوَنا -أَْو أَِعينُوَنا- 

يَماِن«. َرِحَمُكُم اهللُ، َفِإنَُّه َسُيَعاُن. َرَواُه اْلَبْيَهِقيُّ ِفي »ُشَعِب اْلِ
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َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َثَلَثةٌ َل َيْقَبُل اهللُ َلُهْم َصَلًة: -   1

ِإَماُم َقْوٍم َوُهْم َلُه َكاِرُهوَن، َواْمَرأَةٌ َباَتْت َوَزْوُجَها َعَلْيَها َغْضَباُن، َوأََخَواِن ُمَتَصاِرَماِن«. 

َرَواُه اْبُن ِحبَّان.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َضَرَر َوَل ِضَراَر«. َرَواُه اْبُن َماَجَة.-   1

أََنُس ْبُن َماِلٍك اأْلَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِجيُّ ڤ

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َجاِهُدوا اْلُمْشِرِكيَن ِبأَْمَواِلُكْم -   1

َوأَْنُفِسُكْم َوأَْلِسَنِتُكْم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أََنٍس ڤ أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء ِإَلى َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة ڤ، َفَجاَء ِبُخْبٍز -   1

َطَعاَمُكُم  َوأََكَل  اِئُموَن،  الصَّ ِعْنَدُكُم  »أَْفَطَر  ملسو هيلع هللا ىلص:  النَِّبيُّ  َقاَل  ثُمَّ  َفأََكَل،  َوَزْيٍت، 

اأْلَبَراُر، َوَصلَّْت َعَلْيُكُم اْلَمَلِئَكُة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

اأْلََذاِن - 200 َبْيَن  يَُردُّ  َل  َعاُء  »الدُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  أََنٍس  َعْن 

َقاَمِة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َواْلِ

َلْيَلَة أُْسِرَي ِبي بقوٍم - 201 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَرْرُت 

تُْقَرُض ِشَفاُهُهْم ِبَمَقاِريِض النَّاِر َفُقْلُت: َيا ِجْبِريُل َمْن َهُؤَلِء؟ َقاَل: َهُؤَلِء ُخَطَباُء 

. ْرِمِذيُّ ِتَك الَِّذيَن َيُقولُوَن َما َل َيْفَعُلوَن«. َرَواُه الّتِ أُمَّ

ْلـَجِة، َفِإنَّ اأْلَْرَض - 202 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلْيُكْم ِبالدُّ

تُْطَوى ِباللَّْيِل«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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، ِإَذا َدَخْلَت َعَلى -  20 َعْن أََنٍسٍ ڤ َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا بَُنيَّ

. ْم، َيُكْن َبَرَكًة َعَلْيَك، َوَعَلى أَْهِل َبْيِتَك«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ أَْهِلَك، َفَسّلِ

أََصاِبَعُه -  20 َلَعَق  َطَعاًما،  أََكَل  ِإَذا  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ  أََنٍس  َعْن 

َوْلَيْأُكْلَها  اأْلََذى،  َعْنَها  َفْلُيِمْط  أََحِدُكْم  لُْقَمُة  َسَقَطْت  »ِإَذا  وَقاَل:  َقاَل:  الثََّلَث. 

ْيَطاِن«. َوأََمَرَنا أَْن َنْسُلَت اْلَقْصَعَة، َقاَل: »َفِإنَُّكْم َل َتْدُروَن ِفي أَّيِ  َوَل َيَدْعَها ِللشَّ

َطَعاِمُكُم اْلَبَرَكُة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

اْبَن آَدَم، -  20 َيا  َتَعاَلى:  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل اهللُ  َقاَل:  َعْن أََنٍس ڤ 

ِإنََّك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِمْنَك َوَل أَُباِلي، َيا اْبَن آَدَم، 

َماِء، ثُمَّ اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك َوَل أَُباِلي، َيا اْبَن آَدَم،  َلْو َبَلَغْت ُذنُوبَُك َعَناَن السَّ

أَلََتْيُتَك  َشْيًئا،  ِبي  تُْشِرُك  َل  َلِقْيَتِني  ثُمَّ  َخَطاَيا،  اأْلَْرِض  ِبُقَراِب  أََتْيَتِني  َلْو  ِإنََّك 

. ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ِه ِإلَّ -  20 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما أَْكَرَم َشابٌّ َشْيًخا ِلِسنِّ

. ِه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َقيََّض اهللُ َلُه َمْن يُْكِرُمُه ِعْنَد ِسنِّ

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َلَيْرَضى َعِن اْلَعْبِد أَْن -  20

ْرَبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها«.َرَواُه ُمْسِلٌم. َيْأُكَل اأْلَْكَلَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها، أَْو َيْشَرَب الشَّ

اْلَجَلِل -  20 َذا  َيا  ِبــ:  »أَِلظُّوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  رُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  أََنٍس  َعْن 

. ْكَراِم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َواْلِ
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َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َكاَن أََخَواِن َعَلى َعْهِد النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن أََحُدُهَما -  20

َيْأِتي النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َواْلَخُر َيْحَتِرُف، َفَشَكا اْلُمْحَتِرُف أََخاُه ِللنَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »َلَعلََّك 

. تُْرَزُق ِبِه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َلِة، َفِإنَّ - 210 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإيَّاَك َواْلِلِتَفاَت ِفي الصَّ

. ِع َل فِي اْلَفريَضِة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ ، َفِفي التََّطوُّ َلِة َهَلَكةٌ، َفِإْن َكاَن َل بُدَّ ْلِتَفاَت ِفي الصَّ اْلِ

ا ُعِرَج ِبي َمَرْرُت ِبَقْوٍم َلُهْم - 211 َعْن أََنٍسٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َلمَّ

أَْظَفاٌر ِمْن نَُحاٍس، َيْخِمُشوَن ُوُجوَهُهْم َوُصُدوَرُهْم، َفُقْلُت: َمْن َهُؤَلِء َيا ِجْبِريُل؟ 

َقاَل: َهُؤَلِء الَِّذيَن َيْأُكُلوَن لُُحوَم النَّاِس، َوَيَقُعوَن فِي أَْعَراِضِهْم!«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أََنٍس ڤ أنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: »اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَبَرِص، - 212

ِء اأْلَْسَقاِم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. واْلُجنُوِن، واْلُجَذاِم، َوَسّيِ

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َرأَْيُت َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َجاِلًسا ُمْقِعًيا َيأُْكُل َتْمًرا. َرَواُه ُمْسِلٌم.-  21

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َلَعَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي اْلَخْمِر َعَشَرًة: َعاِصَرَها، -  21

َوآِكَل  َوَباِئَعَها،  َوَساِقَيَها،  ِإَلْيِه،  َواْلَمْحُموَلُة  َوَحاِمَلَها،  َوَشاِرَبَها،  َوُمْعَتِصَرَها، 

. ْرِمِذيُّ َثَمِنَها، َواْلُمْشَتِري َلَها، َواْلُمْشَتَراُة َلُه. َرَواُه الّتِ

ُجُل ِمنَّا َيْلَقى أََخاُه أَْو -  21 َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل، الرَّ

ُلُه؟ َقاَل: »َل« َقاَل: َفَيْأُخُذ ِبَيِدِه  َصِديَقُه، أََيْنَحِني َلُه؟ َقاَل: »َل« َقاَل: أََفَيْلَتِزُمُه َويَُقّبِ

. َويَُصاِفُحُه؟ َقاَل: »َنَعْم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ
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َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َخَرَج ِفي َطَلِب اْلِعْلِم َفُهَو -  21

. ِفي َسِبيِل اهلِل َحتَّى َيْرِجَع«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

أََصاِبَعُه -  21 َلَعَق  َطَعاًما،  أَكَل  ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:  ڤ  أََنٍسٍ  َعْن 

الثََّلَث. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ هلِلِ أَْهِليَن ِمَن النَّاِس« َقالُوا: -  21

َماُم أَْحَمُد. ُتُه«. َرَواُه اْلِ َيا َرُسوَل اهلِل، َمْن ُهْم؟ َقاَل: »ُهْم أَْهُل اْلُقْرآِن، أَْهُل اهلِل َوَخاصَّ

ُقُبوِرِهْم -  21 ِفي  أَْحَياٌء  »اأْلَْنِبَياُء  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  أََنٍس  َعْن 

. يَُصلُّوَن« َرَواُه اْلَبْيَهِقيُّ

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ قال: َخَطَبَنا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َفَقاَل ِفي اْلُخْطَبِة: »َل - 220

ِإيَماَن ِلَمْن َل أََماَنَة َلُه، َوَل ِديَن ِلَمْن َل َعْهَد َلُه«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن.

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَنِت اْلِخَرُة - 221

َوَمْن  َراِغَمٌة،  َوِهَي  ْنَيا  الدُّ َوأََتْتُه  َشْمَلُه،  َلُه  َوَجَمَع  َقْلِبِه  ِفي  ِغَناُه  اهللُ  َجَعَل  ُه  َهمَّ

ْنَيا  َق َعَلْيِه َشْمَلُه، َوَلْم َيْأِتِه ِمَن الدُّ ُه َجَعَل اهللُ َفْقَرُه َبْيَن َعْيَنْيِه، َوَفرَّ ْنَيا َهمَّ َكاَنِت الدُّ

. ْرِمِذيُّ َر َلُه«. َرَواُه الّتِ ِإلَّ َما ُقّدِ

َعْبُد اهلِل ْبُن َمْسُعوٍد اْلُهْذِليُّ ڤ

َتتَِّخُذوا - 222 »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َمْسُعوٍد  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

. ْنَيا«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ ْيَعَة َفَتْرَغُبوا فِي الدُّ الضَّ
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َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َناَم َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعَلى َحِصيٍر، َفَقاَم َوَقْد -  22

ْنَيا؟ َما أََنا  أَثََّر فِي َجْنِبِه، ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهللِ، َلِو اتََّخْذَنا َلَك ِوَطاًء. َفَقاَل: »َما ِلي َوِللدُّ

. ْنَيا ِإلَّ َكَراِكٍب ِاْسَتَظلَّ َتْحَت َشَجَرٍة ثُمَّ َراَح َوَتَرَكَها«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ فِي الدُّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيْدُخُل اْلـَجنََّة -  22

ُجَل يُِحبُّ أَْن َيُكوَن  ة ِمْن ِكْبٍر!« َفَقاَل َرُجٌل: ِإنَّ الرَّ َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ

َثْوبُُه َحَسًنا، وَنْعُلُه َحَسَنًة؟ َقاَل: »ِإنَّ اهلَل َجِميٌل يُِحبُّ اْلَجَماَل، اْلِكْبُر: َبَطُر اْلَحّقِ 

َوَغْمُط النَّاِس«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ْيَطاَن -  22 الشَّ »ِإنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َمْسُعوٍد  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

اْلَكِذِب،  ِمَن  ِباْلَحِديِث  ثُُهْم  َفُيَحّدِ اْلَقْوَم  َفَيْأِتي  ُجِل،  الرَّ ُصوَرِة  ِفي  َلَيَتَمثَُّل 

ُجُل ِمْنُهْم: َسِمْعُت َرُجًل أَْعِرُف َوْجَهُه َوَل أَْدِري َما اْسُمُه  ُقوَن، َفَيُقوُل الرَّ َفَيَتَفرَّ

ُث«. َرَواُه ُمْسِلٌم. يَُحّدِ

َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أََل أُْخِبُرُكْم ِبَمْن َيْحُرُم -  22

ٍن،  َلّيِ ٍن،  َهّيِ َقِريٍب،  ُكّلِ  َعَلى  َتْحُرُم  النَّاُر؟-  َعَلْيِه  َتْحُرُم  ِبَمْن  -أَْو  النَّاِر؟  َعَلى 

. َسْهٍل«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْبِن َمْسُعوٍدٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقَرأَ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب -  22

اهلِل َفَلُه َحَسَنٌة، َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر أَْمَثاِلَها، َل أَُقوُل: ألٓٓم َحْرٌف، َوٰلِكْن: أَِلٌف َحْرٌف، 

. َوَلٌم َحْرٌف، َوِميٌم َحْرٌف«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ
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َعِن اْبِن َمْسُعوٍدٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َنَصَر َقْوَمُه َعَلى َغْيِر -  22

اْلَحّقِ َفُهَو َكاْلَبِعيِر الَِّذي َرَدى َفُهَو يُْنَزُع ِبَذَنِبِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعن اْبن َمْسُعود ڤ َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبي ملسو هيلع هللا ىلص: َيا َرُسوَل اهلِل َكْيَف ِلي أَْن -  22

أَْعَلَم ِإَذا أَْحَسْنُت أَْو ِإَذا أََسْأُت؟ َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َسِمْعَت ِجيَراَنَك َيُقولُوَن: َقْد 

أَْحَسْنَت َفَقْد أَْحَسْنَت، َوِإَذا َسِمْعَتُهْم َيُقولُوَن: َقْد أََسْأَت َفَقْد أََسْأَت«. َرَواُه اْبُن َماَجَة.

ُمْسِلًما، - 0 2 َغًدا  َتَعاَلى  اهلَل  َيْلَقى  أَْن  ُه  َسرَّ َمْن  َقاَل:  ڤ  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن 

ملسو هيلع هللا ىلص  ُكْم  ِلَنِبّيِ َشَرَع  اهلَل  َفِإنَّ   ، ِبِهنَّ يَُناَدى  َحْيُث  َلَواِت  الصَّ هُؤَلِء  َعَلى  َفْلُيَحاِفْظ 

ْيُتْم ِفي بُُيوِتُكْم َكَما يَُصّلِي  ُسَنَن اْلُهَدى، َوِإنَُّهنَّ ِمْن ُسَنِن اْلُهَدى، َوَلْو أَنَُّكْم َصلَّ

ُكْم، َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنََّة َنِبّيُِكم َلَضَلْلُتْم، َوَلَقْد  َهَذا اْلُمَتَخّلُِف ِفي َبْيِتِه َلَتــَرْكُتْم ُسنََّة َنِبّيِ

ِبِه،  يُْؤَتى  ُجُل  الرَّ َكاَن  َوَلَقْد  َفاِق،  النِّ َمْعُلوُم  ُمَناِفٌق  ِإلَّ  َعْنَها  َيَتَخلَُّف  َوَما  َرأَْيُتَنا 

. َرَواُه ُمْسِلٌم. ّفِ ُجَلْيِن َحتَّى يَُقاَم ِفي الصَّ يَُهاَدى َبْيَن الرَّ

َر اهللُ ِاْمَرأً َسِمَع ِمنَّا - 1 2 َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َنضَّ

. َشْيًئا، َفَبلََّغُه َكَما َسِمَعُه، َفُربَّ ُمَبلٍَّغ أَْوَعى ِمْن َساِمٍع«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َيْوَم - 2 2 ِبي  النَّاِس  »أَْوَلى  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن 

. اْلِقَياَمِة أَْكَثُرُهْم َعَليَّ َصَلًة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْبِن َمْسُعوٍدٍ ڤ أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َيُقوُل: »اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك اْلُهَدى، -   2

َوالتَُّقى، َواْلَعَفاَف، َواْلِغَنى«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َقاَل َرُسول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »يُْؤَتى ِبَجَهنََّم َيْوَمئٍذ َلَها -   2

وَنَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َسْبُعوَن أَْلَف ِزَماٍم، َمَع ُكّلِ ِزَماٍم َسبُعوَن أَْلَف َمَلٍك َيُجرُّ

َعِن اْبِن َمْسُعوٍدٍ ڤ َقاَل: َكاَن نبيُّ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا أَْمَسى َقاَل: »أَْمَسْيَنا َوأَْمَسى -   2

: أَُراُه َقاَل  اِويُّ اْلُمْلُك هلِلِ، َواْلَحْمُد هلِلِ، َل ِإٰلَه ِإلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشريَك َلُه«. َقاَل الرَّ

: »َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر، َرّبِ أَْسأَلَُك َخْيَر َما فِي  ِفيِهنَّ

ْيَلِة َوَشّرِ َما َبْعَدَها، َرّبِ  ْيَلِة َوَخْيَر َما َبْعَدَها، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َما فِي َهِذِه اللَّ َهِذِه اللَّ

أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل، َوُسوِء اْلِكَبِر، َرّبِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب ِفي النَّاِر، َوَعَذاٍب 

ِفي اْلَقْبِر«، َوِإَذا أَْصَبَح َقاَل ٰذِلَك أَْيًضا: »أَْصَبْحَنا َوأَْصَبَح اْلُمْلُك هلِلِ«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن َنِبّيٍ َبَعَثُه اهللُ فِي -   2

ِتِه َحَواِريُّوَن َوأَْصَحاٌب، َيْأُخُذوَن ِبُسنَِّتِه َوَيْقَتُدوَن ِبأَْمِرِه،  ٍة َقْبِلي ِإلَّ َكاَن َلُه ِمْن أُمَّ أُمَّ

ثُمَّ ِإنََّها َتْخُلُف ِمْن َبْعِدِهْم ُخُلوٌف َيُقولُوَن َما َل َيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلوَن َما َل يُْؤَمُروَن، 

َفَمْن َجاَهَدُهْم ِبَيِدِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم 

ُة َخْرَدٍل«. َرَواُه ُمْسِلٌم. يَماِن َحبَّ ِبِلَساِنِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَلْيَس َوَراَء ٰذِلَك ِمَن اْلِ

َعْن أَِبي َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َدلَّ َعَلى َخْيٍر َفَلُه -   2

ِمْثُل أَْجِر َفاِعِلِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ُعوَن« -   2 اْلُمَتَنطِّ »َهَلَك  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن 

َقاَلَها َثَلًثا. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ُغِني أََحٌد ِمْن أَْصَحاِبي -   2 َعِن اْبِن َمْسُعوٍدٍ ڤ َقاَل: َقاَل رُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل يَُبّلِ

ْدِر«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َعْن أََحٍد َشْيًئا، َفِإنِّي أُِحبُّ أَْن أَْخُرَج ِإَلْيُكْم َوأََنا َسِليُم الصَّ

ِإنِّي - 0 2 ملسو هيلع هللا ىلص: »اللُّٰهمَّ  اهلِل  َرُسوِل  ُدَعاِء  ِمْن  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َمْسُعوٍد  اْبِن  َعِن 

َلَمَة ِمْن ُكّلِ ِإْثٍم، َواْلَغِنيَمَة  أَْسألَُك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َوالسَّ

، َواْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة، َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر«. َرَواُه اْلَحاِكُم. ِمْن ُكّلِ ِبّرٍ

اِن، - 1 2 َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َقاَل رُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس اْلُمْؤِمُن بالطَّعَّ

. «. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ اِن، َوَل اْلَفاِحِش، َوَل اْلَبِذّيِ َوَل اللَّعَّ

َفاَق ِفي - 2 2 َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َقاَل رُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلِغَناُء يُْنِبُت النِّ

اْلَقْلِب«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإَذا اْخَتَلَف -   2

اِن  َنٌة، َواْلَبْيُع َقاِئٌم ِبَعْيِنِه، َفاْلَقْوُل َما َقاَل اْلَباِئُع، أَْو َيَتَرادَّ َعاِن َوَلْيَس َبْيَنُهَما َبّيِ اْلَبّيِ

اْلَبْيَع«. َرَواُه اْبُن َماَجَة.

َعِن اْبِن َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َما َرآُه اْلُمْؤِمنُوَن َحَسَناً َفُهَو ِعْنَد اهلِل َحَسٌن، -   2

َوَما َرآُه اْلُمْسِلُموَن َقِبيحاً َفُهَو ِعْنَد اهلِل َقِبْيٌح. َرَواُه َماِلٌك.

اَعُة َحتَّى َيْمِلَك -   2 َعْن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتُقوُم السَّ

النَّاَس َرُجٌل ِمْن أَْهِل َبْيِتي، يَُواِطىُء اْسُمُه ِاْسِمي، َوِاْسُم أَِبيِه ِاْسَم أَِبي، َفَيْمَلُؤَها 

اَن. ِقْسطاً َوَعْدًل«. َرَواُه اْبُن ِحبَّ

16
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َماِن َقْوٌم -   2 َعْن َعْبِد اهللِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َسَيُكوُن ِفي آِخِر الزَّ

َيُكوُن َحِديثُُهْم ِفي َمَساِجِدِهْم، َلْيَس هلِلِ ِفيِهْم َحاَجةٌ«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن.

َعْوَرةٌ، َفِإَذا َخَرَجْت -   2 ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَمْرأَةُ  ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  َعْن َعْبِد اهللِ 

ْيَطاُن، َوأَْقَرُب َما َتُكوُن ِمْن َربَِّها، ِإَذا ِهَي ِفي َقْعِر َبْيِتَها«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن ِاْسَتْشَرَفَها الشَّ

َجاِبُر ْبُن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن َحَراِم ْبِن َثْعَلَبَة ْبِن َكْعٍب ڤ

َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »يُْبَعُث ُكلُّ َعْبٍد َعَلى َما َماَت -   2

َعَلْيِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َص اْلَقْبُر، َوأَْن يُْقَعَد -   2 َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَْن يَُجصَّ

َعَلْيِه، َوأَْن يُْبَنى َعَلْيِه. َرَواُه ُمْسِلٌم.

اِكِد. َرَواُه ُمْسِلٌم.- 0 2 َعْن َجاِبٍر ڤ أَنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى أَْن يَُباَل فِي اْلَماِء الرَّ

َمْسُلوًل. - 1 2 ْيُف  السَّ يَُتَعاَطى  أَْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َنَهى  َقاَل:  ڤ  َجاِبٍر  َعْن 

َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َقاَء، - 2 2 َناَء، َوأَْوِكئُوا الّسِ َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َغطُّوا اْلِ

ْيَطاَن َل َيُحلُّ ِسَقاًء، َوَل َيْفَتُح َباًبا،  َراَج، َفِإنَّ الشَّ َوأَْغِلُقوا اأْلَْبَواَب، َوأَْطِفئُوا الّسِ

ِإَناِئِه ُعوًدا، َوَيْذُكَر  ِإَناًء، َفِإْن َلْم َيِجْد أََحُدُكْم ِإلَّ أَْن َيْعُرَض َعَلى  َوَل َيْكِشُف 

ِاْسَم اهلِل، َفْلَيْفَعل، َفِإنَّ اْلُفَوْيِسَقَة تُْضِرُم َعَلى أَْهِل اْلَبْيِت َبْيَتُهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َفِإنَّ -   2 َماِل،  ِبالّشِ َتْأُكُلوا  »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُلُ  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َجاِبٍر  َعْن 

َماِل«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ْيَطاَن َيْأُكُل وَيْشَرُب ِبالّشِ الشَّ

ُجُل َقاِئًما. َرَواُه أَبُو َداُوَد.-   2 َعْن َجاِبٍر ڤ أَنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َنَهى أَْن َيْنَتِعَل الرَّ

، َوأَْقَرِبُكْم -   2 ُكْم ِإليَّ َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِمْن أََحّبِ

ِمنِّي َمْجِلًسا َيْوَم اْلِقَياَمِة، أََحاِسَنُكم أَْخَلًقا، َوِإنَّ أَْبَغَضُكْم ِإَليَّ َوأَْبَعَدُكْم ِمنِّي َيْوَم 

ُقوَن َواْلُمَتَفْيِهُقوَن«، َقالُوا: َيا َرُسوَل اهلِل، َقْد َعِلْمَنا  اْلِقَياَمِة، الثَّْرَثاُروَن َواْلُمَتَشّدِ

. ُروَن«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ ُقوَن، َفَما اْلُمَتَفْيِهُقوَن؟ َقاَل: »اْلُمَتَكّبِ الثَّْرَثاُروَن َواْلُمَتَشّدِ

َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاتَُّقوا الظُّْلَم؛ َفِإنَّ الظُّْلَم ظُُلَماٌت -   2

َقْبَلُكْم، َحَمَلُهْم َعَلى أَْن  حَّ أَْهَلَك َمْن َكاَن  ؛ َفِإنَّ الشُّ حَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوِاتَُّقوا الشُّ

َسَفُكوا ِدَماَءُهْم، َوِاْسَتَحلُّوا َمَحاِرَمُهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َرُجٍل -   2 َكَمَثِل  َوَمَثُلُكْم  »َمَثِلي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َجاِبٍر  َعْن 

َيُذبُُّهنَّ َعْنَها، َوأََنا آِخٌذ  َيَقْعَن ِفيَها، َوُهَو  َناًرا، َفَجَعَل اْلَجَناِدُب َواْلَفَراُش  أَْوَقَد 

«. َرَواُه ُمْسِلٌم. بُحَجِزُكْم َعِن النَّاِر، َوأَْنُتْم َتَفلَُّتوَن ِمْن َيَديَّ

َعْيَناُه، -   2 ْت  ِاْحَمرَّ َخَطَب  ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َكاَن  َقاَل:  ڤ  َجاِبٍر  َعْن 

اُكْم«  َوَعَل َصْوتُُه، َوِاْشَتدَّ َغَضُبُه، َحتَّى َكأَنَُّهُ ُمْنِذُر َجْيٍش، َيُقوُل: »َصبََّحُكْم َوَمسَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص،  ا َبْعُد، َفِإنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخْيَر اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ َوَيُقوُل: »أَمَّ

َوَشرَّ األُُموِر ُمْحَدَثاتَُها، َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضَلَلٌة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ْيَطاَن َقْد َيِئَس أَْن َيْعُبَدُه -   2 َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ الشَّ

اْلُمَصلُّوَن ِفي َجِزيَرِة اْلَعَرِب، َوَلِكْن ِفي التَّْحِريِش َبْيَنُهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

2 0 - .» ْكِر: َل ِإٰلَه ِإلَّ اهللُ َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْفَضُل الّذِ

. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َخاَف أَْن َل َيُقوَم ِمْن آِخِر - 1 2

َلُه، َوَمْن َطِمَع أَْن َيُقوَم آِخَرُه َفْلُيوِتْر آِخَر اللَّيِل، َفِإنَّ َصَلَة آِخِر  اللَّْيِل، َفْلُيوِتْر أَوَّ

اللَّْيِل َمْشُهوَدةٌ، وٰذِلَك أَْفَضُل«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ْرِك - 2 2 الّشِ َوَبْيَن  ُجِل  الرَّ َبْيَن  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »ِإنَّ  َقاَل:  َعْن َجاِبٍر ڤ 

َلِة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. واْلُكْفِر، َتْرَك الصَّ

َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه، -   2

. ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة ِفي اْلَجنَِّة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

أََحِدُكْم، -   2 لُْقَمُة  َوَقَعْت  »ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َجاِبٍر  َعْن 

ْيَطان، َوَل َيْمَسْح  َفْلَيْأُخْذَها َفْلُيِمْط َما َكاَن ِبَها ِمْن أًَذى، َوْلَيْأُكْلَها، َوَل َيَدْعَها ِللشَّ

َيَدُه ِباْلِمْنِديِل َحتَّى َيْلَعَق أََصاِبَعُه، َفِإنَُّه َل َيْدِري فِي أَّيِ َطَعاِمِه اْلَبَرَكُة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َبا، َوُمْؤِكَلُه، َوَكاِتَبُه، -   2 َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: »َلَعَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص آِكَل الّرِ

َوَشاِهَدْيِه«، َوَقاَل: »ُهْم َسَواٌء«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ْؤَيا َيْكَرُهَها، -   2 َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َرأَى أََحُدُكْم الرُّ

ْل َعْن َجْنِبِه  ْيَطاِن َثَلًثا، َوْلَيَتَحوَّ َفْلَيْبُصْق َعْن َيَساِرِه َثَلًثا، َوْلَيْسَتِعْذ ِباهلِل ِمَن الشَّ

الَِّذي َكاَن َعَلْيِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ْيِل َلَساَعًة، َل يَُواِفُقَها -   2 َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِفي اللَّ

ْنَيا َواْلِخَرِة ِإلَّ أَْعَطاُه إيَّاُه، َوٰذِلَك  َرُجٌل ُمْسِلٌم َيْسأَُل اهلَل َتَعاَلى َخْيًرا ِمْن أَْمِر الدُّ

ُكلَّ َلْيَلٍة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ُجُل َبْيَتُه -   2 : »ِإَذا َدَخَل الرَّ َعْن َجاِبٍرٍ ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُلُ

ْيَطاُن أِلَْصَحاِبِه: َل َمِبيَت َلُكْم  َفَذَكَر اهلَل َتَعاَلى ِعْنَد ُدُخوِلِه، َوِعْنَد َطَعاِمِه، َقاَل الشَّ

ْيَطاُن: أَْدَرْكُتُم  َوَل َعَشاَء، َوِإَذا َدَخَل َفَلْم َيْذُكِر اهلَل َتَعاَلى ِعْنَد ُدُخوِلِه، َقاَل الشَّ

اْلَمِبيَت، َوِإَذا َلْم َيْذُكِر اهلَل َتَعاَلى ِعْنَد َطَعاِمِه، َقاَل: أَْدَرْكُتُم اْلَمِبيَت َواْلَعَشاَء«. 

َرَواُه ُمْسِلٌم.

ِتي -   2 َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َل َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن أُمَّ

يَُقاِتُلوَن َعَلى اْلَحّقِ َظاِهِريَن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة«، َقاَل: »َفَيْنِزُل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َعَلْيِه 

َلُم، َفَيُقوُل أَِميُرُهْم: َتَعاَل َصّلِ َلَنا، َفَيُقوُل: َل، ِإنَّ َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض أَُمَراُء  السَّ

َة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َتْكِرَمَة اهلِل َهِذِه اأْلُمَّ

َلِة أَْفَضُل؟ َقاَل: »طُوُل - 0 2 َعْن َجاِبٍر ڤ َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: أَيُّ الصَّ

اْلُقنُوِت«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ِقَراَءَة - 1 2 َفِإنَّ  ِإَماٌم،  َلُه  َكاَن  َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َجاِبٍر  َعْن 

َماِم َلُه ِقَراَءةٌ«. َرَواُه اْبُن َماَجَة. اْلِ

ِتي - 2 2 عن َجاِبٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعَلى أُمَّ

. ْرِمِذيُّ َعَمُل َقْوِم لُوٍط«. َرَواُه الّتِ

ْحَفِة، َوَقاَل: -   2 َعْن َجاِبٍر ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أََمَر ِبَلْعِق اأْلََصاِبِع َوالصَّ

»ِإنَُّكْم َل َتْدُروَن ِفي أَيَِّها اْلَبَرَكُة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

أَِميُر اْلُمْؤِمِنيَن أَبُو َحْفٍص ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب ڤ

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َيْرَفُع ِبَهَذا -   2

اْلِكَتاِب أَْقَواًما، َوَيَضُع ِبِه آَخِريَن«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ َقاَل: ِاْسَتْأَذْنُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي اْلُعْمَرِة، َفأَِذَن -   2

ِلي، َوَقاَل: »َل َتْنَسَنا َيا أَُخيَّ ِمْن ُدَعاِئَك«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َناَم َعْن ِحْزِبِه -   2

ِمَن اللَّْيِل، أَْو َعْن َشْيٍء ِمْنُه، َفَقَرأَُه َما َبْيَن َصَلِة اْلَفْجِر َوَصَلِة الظُّْهِر، ُكِتَب َلُه 

َكأَنََّما َقَرأَُه ِمَن اللَّْيِل«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن ُعَمَر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو أَنَُّكْم َتَتَوكَُّلوَن َعَلى اهلِل َحقَّ -   2

. ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّْيَر، َتْغُدو ِخَماًصا َوَتُروُح ِبَطاًنا«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َتَوكُّ
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عن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف -   2

َساِن«. َرَواُه أَْحَمُد. ِتي، ُكلُّ ُمَناِفٍق َعِليِم الّلِ َعَلى أُمَّ

َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِرَضى -   2

. ْرِمِذيُّ ّبِ ِفي َسَخِط اْلَواِلِد«. َرَواُه الّتِ ّبِ ِفي ِرَضى اْلَواِلِد، َوَسَخُط الرَّ الرَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »يَُقاُل - 0 2

ْنَيا، َفِإنَّ َمْنِزَلَتَك ِعْنَد  ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن: ِاْقَرْأ َواْرَتِق َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت تَُرتُِّل ِفي الدُّ

آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها«. َرَواُه أبُو َداُوَد.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ، َقاَل: َمرَّ َعَلْيَنا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص - 1 2

ا َلَنا، َفَقاَل: »َما َهَذا؟« َفُقْلَنا: َقْد َوَهى، َفَنْحُن نُْصِلُحُه، َفَقاَل:  َوَنْحُن نَُعاِلُج ُخصًّ

»َما أََرى اأْلَْمَر ِإلَّ أَْعَجَل ِمْن ٰذِلَك«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ْنَيا - 2 2 َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ

اِلَحُة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َمَتاٌع، َوَخْيُر َمَتاِعَها اْلَمْرأَُة الصَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َقْد -   2

أَْفَلَح َمْن أَْسَلَم، َوَكاَن ِرْزُقُه َكَفاًفا، َوَقنََّعُه اهللُ ِبَما آَتاُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َكَفى -   2

َع َمْن َيُقوُت«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ِباْلـَمْرِء ِإْثًما أَْن يَُضّيِ
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َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ، َقاَل: َرأَى النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َعَليَّ َثْوَبْيِن -   2

اِر َفَل َتْلَبْسَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ُمَعْصَفَرْيِن َفَقاَل: »ِإنَّ َهَذا ِمْن ِثَياِب اْلُكفَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل -   2

َجاِل، الَّذي َيَتَخلَُّل ِبِلَساِنِه َكَما َتَتَخلَُّل اْلَبَقَرُة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. يُْبِغُض اْلَبِليَغ ِمَن الّرِ

»َل -   2 ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َقاَل َرُسوُل  َقاَل:  ڤ  اْلَعاِص  ْبِن  َعْمِرو  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

. ، َوَل ُمْدِمُن َخْمٍر«. َرَواُه النََّساِئيُّ َيْدُخُل اْلَجنََّة َمنَّاٌن، َوَل َعاقٌّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس -   2

َشاَرُة  َه ِبَغْيِرَنا، َل َتَشبَُّهوا ِباْلَيُهوِد َوَل ِبالنََّصاَرى، َفِإنَّ َتْسِليَم اْلَيُهوِد اْلِ ِمنَّا َمْن َتَشبَّ

. ْرِمِذيُّ «. َرَواُه الّتِ َشاَرُة ِباأْلَُكّفِ ِباأْلََصاِبِع، َوَتْسِليَم النََّصاَرى اْلِ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن -   2

ُتُه َوُهَو يُْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيوِم  أََحبَّ أَْن يَُزْحَزَح َعِن النَّاِر، ويُْدَخَل اْلَجنََّة، َفْلَتْأِتِه َمِنيَّ

اْلِخِر، َوْلَيْأِت ِإَلى النَّاِس الَِّذي يُِحبُّ أَْن يُْؤَتى ِإَلْيِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ، َقاَل: َقاَل رُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللُّٰهمَّ - 0 2

ْف ُقُلوِبَنا َعَلى َطاَعِتَك«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َف اْلُقُلوِب َصّرِ ُمَصّرِ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن - 1 2

َصلَّى َعَليَّ َصَلًة، َصلَّى اهللُ َعَلْيِه ِبـَها َعْشًرا«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل - 2 2

. يُِحبُّ أَْن يَُرى أَثُر ِنْعَمِتِه َعَلى َعْبِدِه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُمُروا -   2

َعْشٍر،  أَْبَناُء  َوُهْم  َعَلْيَها  َوِاْضِربُوُهْم  ِسِنيَن،  َسْبِع  أْبَناُء  َوُهْم  َلِةِ  ِبالصَّ أَْوَلَدُكْم 

ُقوا َبْيَنُهْم فِي اْلـَمَضاِجِع«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َوَفّرِ

اِكُب -   2 َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الرَّ

اِكَباِن َشْيَطاَناِن، َوالثََّلَثُة َرْكٌب«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َشْيَطاٌن، َوالرَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا -   2

اِت ِمْن َغَضِبِه َوِعَقاِبِه، َوَشّرِ  َفِزَع أََحُدُكْم ِفي النَّْوِم َفْلَيُقْل: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ

. ْرِمِذيُّ ُه«. َرَواُه الّتِ َياِطيِن، َوأَْن َيْحُضُروِن، َفِإنََّها َلْن َتُضرَّ ِعَباِدِه، َوِمْن َهَمَزاِت الشَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: -   2

َعَليَّ  َمْن َصلَّى  َفِإنَّه  ؛  َعَليَّ ثُمَّ َصلُّوا  َيُقوُل،  َما  ِمْثَل  َفُقولُوا  َداَء  النِّ َسِمْعُتُم  »ِإَذا 

َصَلًة َصلَّى اهللُ َعَلْيِه ِبَها َعْشًرا، ثُمَّ َسُلوا اهلَل ِلَي اْلَوِسيَلَة؛ َفِإنََّها َمْنِزَلٌة فِي اْلَجنَِّة 

َل َتْنَبِغي ِإلَّ ِلَعْبٍد ِمْن ِعَباِد اهلِل، َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن أََنا ُهَو، َفَمْن َسأََل ِلَي اْلَوِسيَلَة 

َفاَعُة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َحلَّْت َلُه الشَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »من -   2

. ْرِمِذيُّ َصَمَت َنَجا«. َرَواُه الّتِ
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اِحُموَن -   2 َعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »الرَّ

َماِء«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ْحَمُن، ِاْرَحُموا َمْن ِفي اأْلَْرِض َيْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ َيْرَحُمُهُم الرَّ

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ڤ َقاَل: ِإنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يُْكِثُر -   2

َضا  َة، َواأْلََماَنَة، َوُحْسَن اْلُخُلِق، َوالّرِ َة، َواْلِعفَّ حَّ أَْن َيْدُعَو: »اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك الّصِ

ِباْلَقَدِر«. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ ِفي »اأْلََدِب اْلُمْفَرِد«.

اْلَعاِص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل - 00  ْبِن  ْبِن َعْمِرو  َعْن َعْبِد اهلِل 

َق َبْيَن ِاْثَنْيِن ِإلَّ ِبِإْذِنِهَما«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َيِحلُّ ِلَرُجٍل أَْن يَُفّرِ

عن َعْبِد اهلل ْبِن َعْمٍرو ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أُْهِلَكِت اأْلَُمُم ِمْن - 01 

َقْبِلُكْم ِبِاْخِتَلِفِهْم َعَلى أَْنِبَياِئِهْم، َوَضْرِبِهُم اْلُكُتَب َبْعَضَها ِبَبْعٍض، ِإنَّ اْلُقْرآَن َلْم َيْنِزْل 

ُق َبْعُضُه َبْعًضا، َفَما َعَرْفُتْم ِمْنُه، َفاْعَمُلوا ِبِه، َوَما َجِهْلُتْم  ُب َبْعُضُه َبْعًضا، َبْل يَُصّدِ يَُكّذِ

ِمْنُه، َفُردُّوُه ِإَلى َعاِلِمِه«. َرَواُه أَْحَمُد.

َعْن َعِدّيِ ْبِن َحاِتٍم ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتَدْع َشْيًئا َضاَرْعَت - 02 

النَّْصَراِنيََّة ِفيِه«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن.

ِنيَن -  0  اْلُمَؤّذِ ِإنَّ  اهللِ!  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  َرُجًل  أَنَّ  ڤ  َعْمٍرو  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  َعْن 

: »ُقْل َكَما َيُقولُوَن، َفِإَذا اْنَتَهْيَت َفَسْل تُْعَطْه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َيْفُضُلوَنَنا، َفَقاَل َرُسوُل اللَّ
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ْرَداِء ڤ أَبُو الدَّ

ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن َثَلَثٍة ِفي َقْرَيٍة، َوَل -  0  َعْن أَِبي الدَّ

ْيَطاُن، َفَعَلْيُكْم ِباْلـَجَماَعِة،  َلُة ِإلَّ َقِد ِاْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ َبْدٍو، َل تَُقاُم ِفيِهُم الصَّ

ْئُب ِمَن اْلَغَنِم اْلَقاِصَيَة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َفِإنََّما َيْأُكُل الّذِ

ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن َشْيٍء أَْثَقُل فِي -  0  َعْن أَِبي الدَّ

اْلَفاِحَش  يُْبِغُض  اهلَل  َوِإنَّ  اْلُخُلِق،  ُحْسِن  ِمْن  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اْلُمْؤِمِن  اْلَعْبِد  ِميَزاِن 

. «. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ اْلَبِذيَّ

اْلِقَياَمِة -  0  َيْوَم  »تُْدَعْوَن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ْرَداِء  الدَّ أَِبي  َعْن 

ِبأَْسَماِئُكْم َوأَْسَماِء آَباِئُكْم، َفأَْحِسنُوا أَْسَمائَُكْم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَواِلُد أَْوَسُط أَْبَواِب -  0  َعْن أَِبي الدَّ

. اْلـَجنَِّة، َفِإْن ِشْئَت َفأَِضْع ٰذِلَك اْلَباَب، أَِو ِاْحَفْظُه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َلَعَن َشْيًئا، -  0  َعْن أَِبي الدَّ

َماِء ُدوَنَها، ثُمَّ َتْهِبُط ِإَلى اأْلَْرِض،  َماِء، َفُتْغَلُق أَْبَواُب السَّ ْعَنُة ِإَلى السَّ َصِعَدِت اللَّ

َفُتْغَلُق أَْبَوابَُها ُدوَنَها، ثُمَّ َتْأُخُذ َيِميًنا َوِشَماًل، َفِإَذا َلْم َتِجْد َمَساًغا َرَجَعْت ِإَلى 

الَِّذي لُِعَن، َفِإْن َكاَن أَْهًل ِلٰذِلَك، َوِإلَّ َرَجَعْت ِإَلى َقاِئِلَها«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض أَِخيِه، -  0  َعْن أَِبي الدَّ

. َردَّ اهللُ َعْن َوْجِهِه النَّاَر َيْوَم اْلقَياَمِة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

17
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ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َكاَن ِمْن ُدَعاِء َداُوَد: - 10  َعْن أَِبي الدَّ

ُغِني ُحبََّك، اللُّٰهمَّ  اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَْسألَُك ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن يُِحبَُّك، َواْلَعَمَل الَِّذي يَُبّلِ

. ِاْجَعْل ُحبََّك أََحبَّ ِإَليَّ ِمْن َنْفِسي، َوأَْهِلي، َوِمَن اْلَماِء اْلَباِرِد«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ْرَداِء ڤ: أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »َما ِمْن َعْبٍد ُمْسلٍم - 11  َعْن أَِبي الدَّ

َيْدُعو أِلَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب ِإلَّ َقاَل اْلَمَلُك: َوَلَك ِبِمْثٍل«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ِبَخْيِر - 12  ئُُكْم  أَُنّبِ »أََل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  رُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ْرَداِء  الدَّ أَِبي  َعْن 

أَْعَماِلُكْم، َوأَْزَكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم، َوأَْرَفِعَها فِي َدَرَجاِتُكْم، َوَخيٍر َلُكْم ِمْن ِإْنَفاِق 

ُكْم، َفَتْضِربُوا أَْعَناَقُهْم، َوَيْضِربُوا  ِة، َوَخْيٍر َلُكْم ِمْن أَْن َتْلَقْوا َعُدوَّ َهِب واْلِفضَّ الذَّ

. أَْعَناَقُكْم؟« َقاَلوا: َبَلى، َقاَل: »ِذْكُر اهلِل َتَعاَلى«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ْيَء يُْعِمي -  1  ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُحبَُّك الشَّ َعْن أَِبي الدَّ

«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َويُِصمُّ

ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحِفَظ َعْشَر آَياٍت -  1  َعْن أَِبي الدَّ

ُسوَرِة  آِخِر  »ِمْن  رواية:  اِل«.وِفي  جَّ الدَّ ِمَن  ُعِصَم  اْلَكْهِف،  ُسوَرِة  ِل  أَوَّ ِمْن 

اْلَكْهِف«. َرَواُهَما ُمْسِلٌم.

ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ أَْخَوُف َما أََخاُف َعَلْيُكْم -  1  َعْن أَِبي الدَّ

. اِرِميُّ يَن«. َرَواُه الدَّ َة اْلُمِضّلِ اأْلَِئمَّ
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ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْبَتِغي -  1  ْرَداِء ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  عن أَِبي الدَّ

ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اهللُ ِبِه َطِريًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوِإنَّ اْلَمَلِئَكَة َلَتَضُع أَْجِنَحَتَها ِرَضاًء ِلَطاِلِب 

َمَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض، َحتَّى اْلِحيَتاُن ِفي  اْلِعْلِم، َوِإنَّ اْلَعاِلَم َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي السَّ

اْلَماِء، َوَفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد، َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر اْلَكَواِكِب، ِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة 

ثُوا اْلِعْلَم، َفَمْن أََخَذ ِبِه أََخَذ  ثُوا ِديَناًرا َوَل ِدْرَهًما، ِإنََّما َورَّ اأْلَْنِبَياِء، ِإنَّ اأْلَْنِبَياَء َلْم يَُوّرِ

. ْرِمِذيُّ ِبَحّظٍ َواِفٍر«. َرَواُه الّتِ

انُوَن -  1  اللَّعَّ َيُكوُن  »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ْرَداِء  الدَّ أَِبي  َعْن 

ُشَفَعاَء، َوَل ُشَهَداَء َيْوَم اْلِقَياَمِة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

أَبُو َسِعيٍد اْلُخْدِريُّ ڤ

أََشّرِ -  1  ِمْن  »ِإنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  اْلُخْدِرّيِ  َسِعيٍد  أَِبي  َعْن 

ُجَل يُْفِضي ِإَلى اْلَمْرأَِة وتُْفِضي ِإَلْيِه، ثُمَّ َيْنُشُر  النَّاِس ِعْنَد اهلِل َمْنِزَلًة َيْوَم اْلِقَياَمِة الرَّ

َها«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ِسرَّ

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْفَضُل اْلِجَهاِد -  1 

َكِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ُسْلَطاٍن َجائٍر«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َرأَى ِمْنُكْم - 20 

ْرُه ِبَيِدِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِلَساِنِه، َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْلِبِه، َوٰذِلَك أَْضَعُف  ُمْنَكًرا َفْلُيَغّيِ

يَماِن«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اْلِ
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 21 - ، ُذ ِمَن اْلَجاّنِ َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَعوَّ

ا َنَزَلَتا، أََخَذ ِبِهَما َوَتَرَك َما ِسَواُهَما.  َذَتاِن، َفَلمَّ ْنَساِن، َحتَّى َنَزَلْت اْلُمَعّوِ َوَعْيِن اْلِ

. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْيُر اْلَمَجاِلِس - 22 

أَْوَسُعَها«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ُجَل -  2  َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »ِإَذا َرأَْيُتُم الرَّ

۵: }ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن  يَماِن، َقاَل اهللُ  َيْعَتاُد اْلَمَساِجَد َفاْشَهُدوا َلُه ِباْلِ

. آَمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلِخِر{... اْلَيَة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

نُوا َمْوَتاُكْم َل -  2  َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلّقِ

ِإٰلَه ِإلَّ اهللُ«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َشكَّ -  2  »ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ   ، اْلُخْدِرّيِ َسِعيٍد  أَِبي  َعْن 

كَّ َوْلَيْبِن َعَلى  أََحُدُكْم ِفي َصَلِتِه، َفَلْم َيْدِر َكْم َصلَّى َثَلًثا أَْم أَْرَبًعا، َفْلَيْطَرِح الشَّ

َم، َفِإْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشَفْعَن َلُه  َما اْسَتْيَقَن، ثُمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْيِن َقْبَل أَْن يَُسّلِ

ْيَطاِن«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َصَلَتُه، َوِإْن َكاَن َصلَّى ِإْتَماًما أِلَْرَبٍع َكاَنَتا َتْرِغيًما ِللشَّ

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَمْهِديُّ ِمنِّي، -  2 

أَْجَلى اْلَجبَهِة، أَْقَنى اأْلَْنِف، َيْمأَلُ اأْلَْرَض ِقْسطاً َوَعْدلً، َكَما ُمِلَئْت َجْوراً َوظُْلماً، 

َيْمِلُك َسْبَع ِسِنيَن«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َعْن َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أَْصَبَح اْبُن آَدَم َفِإنَّ -  2 

َساَن، َفَتُقوُل: ِاتَِّق اهلَل ِفيَنا، َفِإنَّا َنْحُن ِبَك، َفِإِن ِاْسَتَقْمَت  اأْلَْعَضاَء ُكلََّها َتْكُفُر الّلِ

. ْرِمِذيُّ ِاْسَتَقْمَنا، َوِإِن ِاْعَوَجْجَت ِاْعَوَجْجَنا«. َرَواُه الّتِ

َتَثاَءَب -  2  »ِإَذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  اْلُخْدِرّيِ  َسِعيٍد  أَِبي  َعْن 

ْيَطاَن َيْدُخُل«. َرَواُه ُمْسِلٌم. أََحُدُكْم َفْلُيْمِسْك ِبَيِدِه َعَلى ِفيِه، َفِإنَّ الشَّ

ِّ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإْزَرُة اْلُمْسِلِم ِإَلى -  2  َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ

اِق، َوَل َحَرَج - أَْو َل ُجَناَح - ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَكْعَبْيِن، َفَما َكاَن أَْسَفَل  ِنْصِف السَّ

ِمَن اْلَكْعَبْيِن َفُهَو فِي النَّاِر، َوَمْن َجرَّ ِإَزاَرُه َبَطًرا َلْم َيْنظُِر اهللُ ِإَلْيِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ِإَذا اْسَتَجدَّ َثْوًبا - 0   ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللِ 

: »اللُّٰهمَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت َكَسْوَتِنيِه،  اُه ِبِاْسِمِه ِعَماَمًة، أَْو َقِميًصا، أَْو ِرَداًء  َيُقوُلُ َسمَّ

ِه َوَشّرِ َما ُصِنَع َلُه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. أَْسأَلَُك َخْيَرُه َوَخْيَر َما ُصِنَع َلُه، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تَُصاِحْب ِإلَّ - 1  

«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ُمْؤِمًنا، َوَل َيْأُكْل َطَعاَمَك ِإلَّ َتِقيٌّ

ُجُل - 2   َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أَْيَقَظ الرَّ

اِكَراِت«.  اِكِريَن َوالذَّ أَْهَلُه ِمَن اللَّْيِل َفَصلََّيا - أَْو َصلَّى َرْكَعَتْيِن َجِميًعا، ُكِتَبا ِفي الذَّ

َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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ُجُل -     َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »َل َيْنظُُر الرَّ

ُجِل  ُجُل ِإَلى الرَّ ُجِل، َوَل اْلَمْرأَُة ِإَلى َعْوَرِة اْلَمْرأَِة، َوَل يُْفِضي الرَّ ِإَلى َعْوَرِة الرَّ

فِي َثْوٍب َواِحٍد، َوَل تُْفِضي اْلَمْرأَُة ِإَلى اْلَمْرأَِة فِي الثَّْوِب اْلَواِحِد«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُعوُدَوا اْلَمْرَضى، -    

ُرُكُم اْلِخَرَة«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن. َواتََّبُعوا اْلَجَناِئَز تَُذّكِ

ُه، َفَرأَى َناًسا -     َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِرّيِ ڤ َقاَل: َدَخَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ُمَصلَّ

ا أََرى،  اِت َلَشَغَلُكْم َعمَّ َكأَنَُّهْم َيْكَتِشُروَن، َقاَل: »أََما ِإنَُّكْم َلْو أَْكَثْرتُْم ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّ

اِت اْلَمْوِت، َفِإنَُّه َلْم َيأِْت َعَلى اْلَقْبِر َيْوٌم ِإلَّ َتَكلََّم ِفيِه،  َفأَْكِثُروا ِمْن ِذْكِر َهاِذِم اللَّذَّ

وِد، َفِإَذا ُدِفَن  َفَيُقوُل: أََنا َبْيُت اْلُغْرَبِة، َوأََنا َبْيُت اْلَوْحَدِة، َوأََنا َبْيُت التَُّراِب، َوأََنا َبْيُت الدُّ

اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن َقاَل َلُه اْلَقْبُر: َمْرَحًبا َوأَْهًل، أََما ِإْن ُكْنَت أَلََحبَّ َمْن َيْمِشي َعَلى َظْهِري 

، َفِإْذ ُولِّيُتَك اْلَيْوَم َوِصْرَت ِإَليَّ َفَسَتَرى َصِنيِعَي ِبَك، َقاَل: َفَيتَِّسُع َلُه َمدَّ َبَصِرِه،  ِإَليَّ

َويُْفَتُح َلُه َباٌب ِإَلى اْلَجنَِّة، َوِإَذا ُدِفَن اْلَعْبُد اْلَفاِجُر أَِو اْلَكاِفُر، َقاَل َلُه اْلَقْبُر: َل َمْرَحًبا 

، َفِإْذ ُولِّيُتَك اْلَيْوَم َوِصْرَت  َوَل أَْهًل، أََما ِإْن ُكْنَت أَلَْبَغَض َمْن َيْمِشي َعَلى َظْهِري ِإَليَّ

ِإَليَّ َفَسَتَرى َصِنيِعَي ِبَك، َقاَل: َفَيْلَتِئُم َعَلْيِه َحتَّى َيْلَتِقَي َعَلْيِه َوَتْخَتِلَف أَْضَلُعُه«، 

َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ِبأََصاِبِعِه َفأَْدَخَل َبْعَضَها ِفي َجْوِف َبْعٍض، َقاَل: »َويَُقّيُِض اهللُ َلُه 

ْنَيا، َفَيْنَهْشَنُه  يًنا َلْو أَنَّ َواِحًدا ِمْنَها َنَفَخ ِفي اأْلَْرِض َما أَْنَبَتْت َشْيًئا َما َبِقَيِت الدُّ َسْبِعيَن ِتنِّ

َوَيْخِدْشَنُه َحتَّى يُْفَضى ِبِه ِإَلى اْلِحَساِب، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ: ِإنََّما اْلَقْبُر َرْوَضةٌ ِمْن 

. ْرِمِذيُّ ِرَياِض اْلَجنَِّة أَْو ُحْفَرةٌ ِمْن ُحَفِر النَّاِر. َرَواُه الّتِ
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أَبُو أَُماَمَة ُصَديُّ ْبُن َعْجَلَن اْلَباِهِليُّ ڤ

َعْن أَِبي أَُماَمَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ أَْوَلى النَّاِس بِاهللِ َمْن -    

َلِم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َبَدأَُهْم ِبالسَّ

َعْن أَِبي أَُماَمَةَ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أََنا َزِعيٌم ِبَبْيٍت ِفي َرَبِض -    

ا، َوِبَبْيٍت ِفي َوَسِط اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلَكِذَب  اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلِمَراَء َوِإْن َكاَن ُمِحقًّ

َوِإْن َكاَن َماِزًحا، َوِبَبْيٍت ِفي أَْعَلى اْلَجنَِّة ِلَمْن َحُسَن ُخُلُقُه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ْنَيا، -     َعْن أَِبي أَُماَمَةَ ڤ َقاَل: َذَكَر أَْصَحاُب َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما ِعْنَدُه الدُّ

يَماِن، ِإنَّ  َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أََل َتْسَمُعوَن؟ أََل َتْسَمُعوَن؟ ِإنَّ اْلَبَذاَذَة ِمَن اْلِ

َل. َرَواُه أَبُو َداُوَد. يَماِن« َيْعِني: التََّقحُّ اْلَبَذاَذَة ِمَن اْلِ

ِاْمِرٍئ -     َحقَّ  ِاْقَتَطَع  »َمِن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  أَُماَمَةَ  أَِبي  َعْن 

َم َعَلْيِه اْلَجنََّة«، َفَقاَل َرُجٌل: َوِإْن َكاَن  ُمْسِلٍم ِبَيِميِنِه، َفَقْد أَْوَجَب اهللُ َلُه النَّاَر، َوَحرَّ

َشْيًئا َيِسيًرا َيا َرُسوَل اهلِل؟ َفَقاَل: »َوِإْن َقِضيًبا ِمْن أََراٍك«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َياَحِة! - 0   َعْن أَِبي أَُماَمَةَ ڤ أَنَّ َرُجًل، َقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، ِاْئَذْن ِلي ِفي الّسِ

«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ِتي اْلِجَهاُد ِفي َسبيِل اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِسَياَحَة أُمَّ

ْز َغاِزًيا، - 1   َعْن أَِبي أَُماَمَةَ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َلْم َيْغُز، أَْو يَُجّهِ

أَْو َيْخُلْف َغازًيا ِفي أَْهِلِه ِبَخْيـٍر، أََصاَبُه اهللُ ِبَقاِرَعٍة َقْبَل َيْوِم اْلِقَياَمِة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي أَُماَمَةَ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َفْضُل اْلَعاِلِم َعَلى اْلَعاِبِد - 2  



168

َماَواِت  َكَفْضِلي َعَلى أَْدَناُكْم«، ثُمَّ َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َوَمَلِئَكَتُه َوأَْهَل السَّ

َواأْلَْرِض، َحتَّى النَّْمَلُة ِفي ُجْحِرَها، َوَحتَّى اْلُحوُت، َلُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعّلِِمي النَّاِس 

. اْلَخْيَر«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن أَِبي أَُماَمَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاْقَرُؤوا اْلُقْرآَن، َفِإنَُّه َيْأِتي -    

َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَْصَحاِبِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ِة -     َحجَّ ِفي  َيْخطُُب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َسِمْعُت  َقاَل:  ڤ  أَُماَمَة  أَِبي  َعْن 

َزَكاَة  وا  َوأَدُّ َشْهَرُكْم،  َوُصوُموا  َخْمَسُكْم،  َوَصلُّوا  اهلَل،  »ِاتَُّقوا  َفَقاَل:  اْلَوَداِع، 

. أَْمَواِلُكْم، َوأَِطيُعوا أَُمَراَءُكْم، َتْدُخُلوا َجنََّة َربُِّكْم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

يَماُن؟ َفَقاَل َرُسوُل -     َعْن أَِبي أَُماَمَة ڤ َقاَل: ِإنَّ َرُجًل َسأََل َرُسوَل اهللِ: َما اْلِ

َئُتَك، َفأَْنَت ُمْؤِمٌن«. َرَواُه أَْحَمُد. ْتَك َحَسَنُتَك، َوَساَءْتَك َسّيِ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َسرَّ

ِعْنِدي -     أَْوِلَياِئي  أَْغَبَط  ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  أَُماَمَة  أَِبي  َعْن 

 ، ّرِ َلِة، أَْحَسَن ِعَباَدَة َربِِّه َوأََطاَعُه ِفي الّسِ َلُمْؤِمٌن َخِفيُف اْلَحاِذ، ُذو َحّظٍ ِمَن الصَّ

َغاِمًضا ِفي النَّاِس، َل يَُشاُر ِإَلْيِه ِباأْلََصاِبِع، َوَكاَن ِرْزُقُه َكَفاًفا َفَصَبَر َعَلى َذِلَك«، ثُمَّ 

. ْرِمِذيُّ ُتُه َقلَّْت َبَواِكيِه َقلَّ تَُراثُُه«. َرَواُه الّتِ َلْت َمِنيَّ َنَفَض ِبَيِدِه، َفَقاَل: »ُعّجِ

أَبُو َذٍرّ ُجْنُدُب ْبُن َعْبِد اهلِل اْلِغَفاِريُّ ڤ

َعْن أَبي َذّرٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أََل أُْخِبُرَك ِبأََحّبِ اْلَكَلِم ِإَلى -    

اهلِل؟ ِإنَّ أََحبَّ اْلَكَلِم ِإَلى اهلِل: ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ْهِر َثَلًثا، -     َعْن أَِبي َذّرٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا ُصْمَت ِمَن الشَّ

. َفُصْم َثَلَث َعْشَرَة، َوأَْرَبَع َعْشَرَة، َوَخْمَس َعْشَرَة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َجِليِس -     ِمْن  َخْيٌر  »اْلَوْحَدُة  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َذّرٍ  أَِبي  َعْن 

ُكوِت،  اِلُح َخْيٌر ِمَن اْلَوْحَدِة، َوِإْمَلُء اْلَخْير َخْيٌر ِمَن السُّ وِء، َواْلَجِليُس الصَّ السُّ

. «. َرَواُه اْلَبْيَهِقيُّ ّرِ ُكوُت َخْيٌر ِمْن ِإْمَلِء الشَّ َوالسُّ

َعْن أَِبي َذّرٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »يُْصِبُح َعَلى ُكّلِ ُسَلَمى ِمْن - 0  

أََحِدُكْم َصَدَقٌة: َفُكلُّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْحِميَدٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْهِليَلٍة َصَدَقٌة، 

َوُكلُّ َتْكِبيَرٍة َصَدَقٌة، َوأَْمٌر ِباْلَمعُروِف َصَدقٌة، وَنـْهٌي َعِن اْلُمْنَكِر َصَدقٌة، َويُْجِزُئ 

َحى«. َرَواُه ُمْسِلٌم.  ِمْن ٰذِلَك َرْكَعَتاِن َيرَكُعُهَما ِمَن الضُّ

أَْعَماُل - 1   َعَليَّ  »ُعِرَضْت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َذّرٍ  أَِبي  َعْن   

ئَُها، َفَوَجْدُت ِفي َمَحاِسِن أَْعَماِلَها اأْلََذى يَُماُط َعِن الطَّريِق،  ِتي، َحَسنَُها َوَسّيِ أُمَّ

َوَوَجْدُت ِفي َمَساِوىِء أَْعَماِلَها النَُّخاَعُة َتُكوُن ِفي اْلَمْسِجِد َل تُْدَفُن«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

اْلَمعُروِف - 2   َتْحِقَرنَّ ِمَن  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل  َقاَل:  َذّرٍ ڤ  َعْن أَِبي 

َشيًئا، َوَلْو أَْن َتْلَقى أََخاَك ِبَوْجٍه َطِليٍق«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي َذّرٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد َرأَْيُت َرُجًل َيَتَقلَُّب ِفي -    

اْلَجنَِّة ِفي َشَجَرٍة َقَطَعَها ِمْن َظْهِر الطَِّريِق، َكاَنْت تُؤِذي اْلُمْسِلِميَن«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ُجَل الَِّذي َيْعَمُل اْلَعَمَل -     َعْن أَِبي ذٍرّ ڤ َقاَل: ِقيَل ِلرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: أََرأَْيَت الرَّ

ِمَن اْلَخْيِر، َوَيْحَمُدُه النَّاُس َعَلْيِه؟ َقاَل: »ِتْلَك َعاِجُل بُْشَرى اْلُمْؤِمِن«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َيْوَم -     ُمُهُم اهللُ  َعْن أَِبي ّذّرٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َثَلَثٌة َل يَُكّلِ

َفَقَرأََها َرُسوُل  َقاَل:  أَِليٌم«  َوَلُهْم َعَذاٌب  يِهْم،  يَُزّكِ ِإَلْيِهْم، َوَل  َيْنظُُر  اْلِقَياَمِة، َوَل 

: َخابُوا َوَخِسُروا! َمْن ُهْم َيا َرُسوُل اهلِل؟ َقاَل:  اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َثَلَث ِمَراٍر، َقاَل أَبُو َذّرٍ

»اْلُمْسِبُل، َواْلَمنَّاُن، َواْلُمْنِفُق ِسْلَعَتُه ِباْلَحِلِف اْلَكاِذِب«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنِّي أََرى َما َل َتَرْوَن، أَطَِّت -     َعْن أَِبي َذّرٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

، َما ِفيَها َموِضُع أْرَبِع أََصاِبَع ِإلَّ َوَمَلٌك َواِضٌع َجْبَهَتُه َساِجًدا  َماُء َوُحقَّ َلَها أَْن َتِئطَّ السَّ

ْذتُْم  َلْو َتْعَلُموَن َما أَْعَلُم، َلَضِحْكُتْم َقِليًل َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا، َوَما َتَلذَّ َتَعاَلى، َواهللِ  هلِلِ 

. ُعَداِت َتْجأَُروَن ِإَلى اهللِ َتَعاَلى«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َساِء َعَلى اْلُفُرِش، َوَلَخَرْجُتْم ِإَلى الصُّ ِبالنِّ

، ِإَذا َطَبْخَت َمَرَقًة، -     َعْن أَِبي َذّرٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا أََبا َذّرٍ

َفأَْكِثْر َماَءَها، َوَتَعاَهْد ِجيَراَنَك«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ُمَك ِفي َوْجِه أَِخيَك َلَك -     َعْن أَِبي َذّرٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َتَبسُّ

ُجَل ِفي أَْرِض  َصَدَقةٌ، َوأَْمُرَك ِباْلَمْعُروِف َوَنْهُيَك َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقةٌ، َوِإْرَشاُدَك الرَّ

ِديِء اْلَبَصِر َلَك َصَدَقةٌ، َوِإَماَطُتَك اْلَحَجَر  ُجِل الرَّ َلِل َلَك َصَدَقةٌ، َوَبَصُرَك ِللرَّ الضَّ

ْوَكَة َواْلَعْظَم َعِن الطَِّريِق َلَك َصَدَقةٌ، َوِإْفَراُغَك ِمْن َدْلِوَك ِفي َدْلِو أَِخيَك َلَك  َوالشَّ

. ْرِمِذيُّ َصَدَقةٌ«. َرَواُه الّتِ
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َعْن أَِبي َذّرٍ ڤ َعِن النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ِفيَما َرَوى َعِن اهللِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى أَنَُّه َقاَل: »َيا -    

ًما، َفَل َتَظاَلُموا، َيا ِعَباِدي  ْمُت الظُّْلَم َعَلى َنْفِسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرَّ ِعَباِدي، ِإنِّي َحرَّ

ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإلَّ َمْن َهَدْيُتُه، َفاْسَتْهُدوِني أَْهِدُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َجاِئٌع، ِإلَّ َمْن أَْطَعْمُتُه، 

َفاْسَتْطِعُموِني أُْطِعْمُكْم، َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم َعاٍر، ِإلَّ َمْن َكَسْوتُُه، َفاْسَتْكُسوِني أَْكُسُكْم، 

نُوَب َجِميًعا، َفاْسَتْغِفُروِني  َيا ِعَباِدي ِإنَُّكْم تُْخِطئُوَن ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر، َوأََنا أَْغِفُر الذُّ

وِني، َوَلْن َتْبُلُغوا َنْفِعي َفَتْنَفُعوِني،  ي َفَتُضرُّ أَْغِفْر َلُكْم، َيا ِعَباِدي ِإنَُّكْم َلْن َتْبُلُغوا َضّرِ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى أَْتَقى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد  َيا ِعَباِدي َلْو أَنَّ أَوَّ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم  ِمْنُكْم، َما َزاَد َذِلَك ِفي ُمْلِكي َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْو أَنَّ أَوَّ

َكانُوا َعَلى أَْفَجِر َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد، َما َنَقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيًئا، َيا ِعَباِدي َلْو أَنَّ 

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا ِفي َصِعيٍد َواِحٍد َفَسأَلُوِني، َفأَْعَطْيُت ُكلَّ  أَوَّ

ا ِعْنِدي ِإلَّ َكَما َيْنُقُص اْلِمْخَيُط ِإَذا أُْدِخَل اْلَبْحَر، َيا  ِإْنَساٍن َمْسأََلَتُه، َما َنَقَص َذِلَك ِممَّ

يُكْم ِإيَّاَها، َفَمْن َوَجَد َخْيًرا، َفْلَيْحَمِد  ِعَباِدي ِإنََّما ِهَي أَْعَمالُُكْم أُْحِصيَها َلُكْم، ثُمَّ أَُوّفِ

اهللَ، َوَمْن َوَجَد َغْيَر َذِلَك، َفَل َيُلوَمنَّ ِإلَّ َنْفَسُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ِتي - 0   َعْن أَِبي َذّرٍ اْلِغَفاِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َتَجاَوَز َعْن أُمَّ

ْسَياَن َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِهٌ«. َرَواُه اْبُن َماَجَة. اْلَخَطأَ َوالنِّ

18
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َعْن أَِبي َذّرٍ ڤ أَنَّ َناًسا ِمْن أَْصَحاِب النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َقالُوا ِللنَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص: َيا َرُسوَل - 1  

َنُصوُم،  َكَما  َوَيُصوُموَن  نَُصّلِي،  َكَما  يَُصلُّوَن  ِباأْلُُجوِر،  ثُوِر  الدُّ أَْهُل  َذَهَب  اهللِ، 

ُقوَن؟ ِإنَّ ِبُكّلِ  دَّ ُقوَن ِبُفُضوِل أَْمَواِلِهْم، َقاَل: »أََوَلْيَس َقْد َجَعَل اهللُ َلُكْم َما َتصَّ َوَيَتَصدَّ

َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة، َوُكّلِ َتْكِبيَرٍة َصَدَقًة، َوُكّلِ َتْحِميَدٍة َصَدَقًة، َوُكّلِ َتْهِليَلٍة َصَدَقًة، َوأَْمٌر 

َيا  ُمْنَكٍر َصَدَقةٌ، َوِفي ِبْضِع أََحِدُكْم َصَدَقةٌ، َقالُوا:  ِباْلَمْعُروِف َصَدَقةٌ، َوَنْهٌي َعْن 

َرُسوَل اهللِ، أََيأَِتي أََحُدَنا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها أَْجٌر؟ َقاَل: »أََرأَْيُتْم َلْو َوَضَعَها ِفي 

َحَراٍم أََكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟ َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِفي اْلَحَلِل َكاَن َلُه أَْجٌر«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

أُمُّ َسَلَمَة ِهْنُد ِبْنُت ُحَذْيَفَة ڤ َزْوُج النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص

َعْن أُّمِ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص وِعْنَدُه َمْيُموَنُة، َفأَْقَبَل - 2  

ِمْنُه«  النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاْحَتِجَبا  َفَقاَل  ِباْلـِحَجاِب  أُِمْرَنا  أَْن  َبْعَد  َوٰذِلَك  َمْكُتوٍم،  أُّمِ  اْبُن 

ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبيُّ  َفَقاَل  َيْعِرُفَنا؟  َوَل  يُْبِصُرَنا،  َل  أَْعَمى  ُهَو  أََلْيَس  اهلِل،  َرُسوَل  َفُقْلَنا:َيا 

»أََفَعْمَياَواِن أَْنُتَما أََلْسُتَما تُْبِصَراِنِه!؟«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أُّمِ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َحَضْرتُُم اْلـَمِريَض أَِو -    

نُوَن َعَلى َما َتُقولُوَن«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اْلـَمّيَِت، َفُقولُوا َخْيًرا، َفِإنَّ اْلَمَلِئَكَة يَُؤّمِ

َعْن أُّمِ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن َعْبٍد تُصيُبُه ُمِصيَبٌة، -    

َخْيًرا  َواُْخُلْف ِلي  ْأُجْرِني ِفي ُمِصيَبِتي  َراِجُعوَن، اللُّٰهمَّ  ِإَلْيِه  َوِإنَّا  ِإنَّا هلِلِ  َفَيُقوُل: 

ِمْنَها، ِإلَّ أََجَرُه اهللُ َتَعاَلى ِفي ُمِصيَبِتِه َوأَْخَلَف َلُه َخْيًرا ِمْنَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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َعْن أُّمِ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَيَُّما ِاْمَرأٍَة َماَتْت َوَزْوُجَها -    

. َعْنَها َراٍض َدَخَلْت اْلَجنََّة«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن أُّمِ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَُّه يُْسَتْعَمُل َعَلْيُكْم أَُمَراُء -    

َفَتعِرُفوَن وتُْنِكُروَن، َفَمْن َكِرَه َفَقْد َبِرَئ، َوَمْن أَْنَكَر َفَقْد َسِلَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوَتاَبَع« 

َلَة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َقالُوا: َيا َرُسوَل اهللِ، أََل نَُقاِتُلُهْم؟ َقاَل: »َل، َما أََقاُموا ِفيُكُم الصَّ

َعْن أُّمِ َسَلَمَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَمْهِديُّ ِمْن ِعْتَرِتي، ِمْن -    

َوَلِد َفاِطَمَة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َماَء َعَلى َعْهِد -     َعْن أُّمِ َسَلَمَة ڤ أَنَّها َقاَلْت: ِإنَّ اْمَرأًَة َكاَنْت تَُهَراُق الّدِ

َياِلي  َة اللَّ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْسَتْفَتْت َلَها أُمُّ َسَلَمَة َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »ِلَتْنظُْر ِعدَّ

َفْلَتْتُرِك  أََصاَبَها،  الَِّذي  يُِصيَبَها  أَْن  َقْبَل  ْهِر  الشَّ ِمَن  َتِحيُضُهنَّ  َكاَنْت  الَِّتي  َواأْلَيَّاِم 

ْهِر، َفِإَذا َخلََّفْت َذِلَك َفْلَتْغَتِسْل، ثُمَّ ِلَتْسَتْثِفْر ِبَثْوٍب، ثُمَّ  َلَة َقْدَر َذِلَك ِمَن الشَّ الصَّ

ِلُتَصّلِ ِفيِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

أَبُو ُموَسى َعْبُد اهلِل ْبُن َقْيٍس اأْلَْشَعِريُّ ڤ

َعْن أَِبي ُموَسى اأْلَْشَعِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َتَعاَلى -    

ْيِل ِلَيُتوَب ُمِسيُء النََّهاِر، وَيْبُسُط َيَدُه بالنََّهاِر ِلَيُتوَب ُمِسيُء اللَّْيِل،  َيْبُسُط َيَدُه باللَّ

ْمُس ِمْن َمْغِرِبها«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َحتَّى َتْطُلَع الشَّ



174

َم ِلَباُس - 0   َعْن أَِبي ُموَسى اأْلَْشَعِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُحّرِ

. ِتي، َوأُِحلَّ ِلَناِثِهْم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َهِب َعَلى ُذُكوِر أُمَّ اْلَحِرير َوالذَّ

ُتوُه، َفإْن َلْم - 1   َعْن أَِبي ُموَسى ڤ: »ِإَذا َعَطَس أَحُدُكْم َفَحِمَد اهلَل َفَشّمِ

ُتوُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َيْحَمِد اهلَل َفَل تَُشّمِ

َلِعَب - 2   »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  اأْلَْشَعِرّيِ  ُموَسى  أَِبي  َعْن 

ِبالنَّْرِد َفَقْد َعَصى اهلَل َوَرُسوَلُه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَِبي ُموَسى ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِمْن ِإْجَلِل اهلِل َتَعاَلى: -    

ْيَبِة اْلُمْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقرآِن َغْيِر اْلَغاِلي ِفيِه َواْلَجاِفي َعْنُه، َوإْكَراَم  ِإْكَراَم ِذي الشَّ

ْلَطاِن اْلُمْقِسِط«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ِذي السُّ

َعِليُّ ْبُن أَِبي َطاِلٍب ڤ

اْلَبْيِت، -     أَْهَل  ِمنَّا  »اْلَمْهِديُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َعِلّيٍ  َعْن 

يُْصِلُحُه اهللُ ِفي َلْيَلٍة«. َرَواُه اْبُن َماَجَة.

َواْلُمَعْصَفِر، -      ، ّيِ اْلَقّسِ لُْبِس  َعْن  َنَهى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ  َعِلّيِ  َعْن 

ُكوِع. َرَواُه ُمْسِلٌم. َهِب، َوَعْن ِقَراَءِة اْلُقْرآِن ِفي الرُّ َوَعْن َتَختُِّم الذَّ

َعْن َعِلّيٍ ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »ُرِفَع اْلَقَلُم َعْن َثَلَثٍة: َعِن النَّاِئِم -    

. ْرِمِذيُّ ، َوَعِن اْلَمْعُتوِه َحتَّى َيْعِقَل«. َرَواُه الّتِ ِبّيِ َحتَّى َيِشبَّ َحتَّى َيْسَتْيِقَظ، َوَعِن الصَّ
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َعْن َعِلّيٍ ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص يُْقِرئَُنا اْلُقْرآَن َعَلى ُكّلِ َحاٍل َما -    

. ْرِمِذيُّ َلْم َيُكْن ُجنًُبا. َرَواُه الّتِ

َعْن َعِلّيٍ ڤ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّة ُغَرًفا تَُرى ظُُهوُرَها -    

ِمْن بُطُوِنَها، َوبُطُونَُها ِمْن ظُُهوِرَها«، َفَقاَم أَْعَراِبيٌّ َفَقاَل: ِلَمْن ِهَي َيا َرُسوَل اهلِل؟ 

َياَم، َوَصلَّى ِباللَّْيِل َوالنَّاُس  َقاَل: »ِلَمْن أََطاَب اْلَكَلَم، َوأَْطَعَم الطََّعاَم، َوأََداَم الّصِ

. ْرِمِذيُّ ِنَياٌم«. َرَواُه الّتِ

نَِّة أَْن َتْخُرَج ِإَلى اْلِعيِد َماِشًيا، َوأَْن َتْأُكَل َشْيًئا -     َعْن َعِلّيٍ ڤ َقاَل: ِمَن السُّ

. ْرِمِذيُّ َقْبَل أَْن َتْخُرَج. َرَواُه الّتِ

َلُة - 0   ْرَها: الصَّ ، َثَلٌث َل تَُؤّخِ َعْن َعِلّيِ ڤ أَنَّ النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُه: »َيا َعِليُّ

. ِإَذا آَنْت، َواْلَجَناَزُة ِإَذا َحَضَرْت، َواأْلَيُِّم ِإَذا َوَجْدَت َلَها ُكْفًئا«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن َعِلٍيّ ڤ َقاَل: َقاَل رُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَبِخيُل َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدُه، َفَلْم - 1  

. «. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ يَُصّلِ َعَليَّ

ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل ڤ

َعْن ُمَعاٍذ ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أََخَذ ِبَيِدِه، َوَقاَل: »َيا ُمَعاُذ، َواهلِل ِإنِّي - 2  

أَلُِحبَُّك«، َفَقاَل: »أُوِصيَك َيا ُمَعاُذ َل َتَدَعنَّ فِي ُدبُِر ُكّلِ َصَلٍة َتُقوُل: اللُّٰهمَّ أَِعنِّي 

َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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َعْن ُمَعاٍذ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكاَن آِخُر َكَلِمِه َل ِإٰلَه ِإلَّ -    

اهللُ َدَخَل اْلَجنََّة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن ُمَعاٍذ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َعيََّر أََخاُه ِبَذْنٍب َلْم َيُمْت -    

. ْرِمِذيُّ َحتَّى َيْعَمَلُه«. َرَواُه الّتِ

َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاتَِّق اهلَل َحْيثَُما ُكْنَت، -    

. َئَة اْلَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ ّيِ َوأَْتِبِع السَّ

َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ڤ َقاَل: ُكْنُت َمَع النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َسَفٍر، َفأَْصَبْحُت َيْوًما -    

َقِريًبا ِمْنُه َوَنْحُن َنِسيُر، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، أَْخِبْرِني ِبَعَمٍل يُْدِخُلِني اْلَجنََّة، َويَُباِعُدِني 

َرُه اهللُ َعَلْيِه، َتْعُبُد اهلَل  َعِن النَّاِر، َقاَل: »َلَقْد َسأَْلَتِني َعْن َعِظيٍم، َوِإنَُّه َلَيِسيٌر َعَلى َمْن َيسَّ

َكاَة، َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َوَتُحجُّ اْلَبْيَت«  َلَة، َوتُْؤِتي الزَّ َوَل تُْشِرُك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيُم الصَّ

َدَقُة تُْطِفُئ اْلَخِطيَئَة َكَما  ْوُم ُجنَّةٌ، َوالصَّ ثُمَّ َقاَل: »أََل أَُدلَُّك َعَلى أَْبَواِب اْلَخْيِر: الصَّ

ُجِل ِمْن َجْوِف اللَّْيِل«، َقاَل ثُمَّ َتَل »َتَتَجاَفى ُجنُوبُُهْم  يُْطِفُئ اْلَماُء النَّاَر، َوَصَلةُ الرَّ

ِه َوَعُموِدِه  َعِن اْلَمَضاِجِع« َحتَّى َبَلَغ »َيْعَمُلوَن«، ثُمَّ َقاَل: »أََل أُْخِبُرَك ِبَرأِْس اأْلَْمِر ُكّلِ

َلةُ،  ْسَلُم، َوَعُموُدُه الصَّ َوِذْرَوِة َسَناِمِه؟« ُقْلُت: َبَلى َيا َرُسوَل اهللِ، َقاَل: »َرأُْس اأْلَْمِر اْلِ

ِه؟« ُقْلُت: َبَلى َيا َنِبيَّ اهللِ،  َوِذْرَوةُ َسَناِمِه اْلِجَهاُد«، ثُمَّ َقاَل: »أََل أُْخِبُرَك ِبَمَلِك َذِلَك ُكّلِ

َفأََخَذ ِبِلَساِنِه َقاَل: »ُكفَّ َعَلْيَك َهَذا« َفُقْلُت: َيا َنِبيَّ اهللِ، َوِإنَّا َلُمَؤاَخُذوَن ِبَما َنَتَكلَُّم 

َك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل َيُكبُّ النَّاَس ِفي النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم أَْو َعَلى  ِبِه؟ َفَقاَل: »َثِكَلْتَك أُمُّ

. ْرِمِذيُّ َمَناِخِرِهْم ِإلَّ َحَصاِئُد أَْلِسَنِتِهْم«. َرَواُه الّتِ
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۵: اْلُمَتَحابُّوَن ِفي -     َعْن ُمَعاٍذ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل اهللُ 

. َهَداُء«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َجَلِلي، َلُهْم َمَناِبُر ِمْن نُوٍر َيْغِبطُُهُم النَِّبيُّوَن َوالشُّ

َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تُْؤِذي ِاْمَرأَةٌ َزْوَجَها -    

ْنَيا ِإلَّ َقاَلْت َزْوَجُتُه ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن: َل تُْؤِذيِه َقاَتَلِك اهللُ! َفِإنََّما ُهَو ِعْنَدِك  فِي الدُّ

. َدِخيٌل يُوِشُك أَْن يَُفاِرَقِك ِإَلْيَنا«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َسْعُد ْبُن أَِبي َوقَّاٍص ڤ

َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص ڤ َقاَل: ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »أََيْعِجُز -    

َيْوٍم أَْلَف َحَسَنٍة!« َفَسأََلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَساِئِه: َكْيَف  أََحُدُكْم أَْن َيْكِسَب فِي ُكّلِ 

ُح ِمائََة َتْسِبيَحٍة َفُيْكَتُب َلُه أَْلُف َحَسَنٍة، أَْو يَُحطُّ  َيْكِسُب أَْلَف َحَسَنٍة؟ َقاَل: »يَُسّبِ

َعْنُه أَْلُف َخِطيَئٍة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َقاَل ِحْيَن َيْسَمُع - 0  

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه،  َن: أَْشَهُد أَْن َل إٰله ِإلَّ اهللُ َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوأَنَّ ُمَحمَّ اْلُمَؤّذِ

ْسَلِم ِديًنا، ُغِفَر َلُه َذْنُبُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ٍد َرُسوًل، َوِباْلِ َرِضيُت ِباهللِ َربًّا، َوِبُمَحمَّ

َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي وقَّاٍص ڤ َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، أَيُّ النَّاِس أََشدُّ - 1  

ُجُل َعَلى َحَسِب ِديِنِه، َفِإْن َكاَن  َبَلًء؟ َقاَل: »اأْلَْنِبَياُء، ثُمَّ اأْلَْمَثُل، َفاأْلَْمَثُل، َفُيْبَتَلى الرَّ

ِدينُُه ُصْلًبا ِاْشَتدَّ َبَلُؤُه، َوِإْن َكاَن ِفي ِديِنِه ِرقَّةٌ اُْبُتِلَي َعَلى َحَسِب ِديِنِه، َفَما َيْبَرُح اْلَبَلُء 

. ْرِمِذيُّ ِباْلَعْبِد َحتَّى َيْتُرَكُه َيْمِشي َعَلى اأْلَْرِض َما َعَلْيِه َخِطيَئةٌ«. َرَواُه الّتِ
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َعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل يُِحبُّ - 2  

«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اْلَعْبَد التَِّقيَّ اْلَغِنيَّ اْلَخِفيَّ

اٍن ڤ ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

َعْن ُعْثَماَن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِرَباُط َيْوٍم ِفي َسِبيِل اهلِل، َخْيٌر -    

. ِمْن أَْلِف َيْوٍم ِفيَما ِسَواُه ِمَن اْلَمَناِزِل«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

اٍن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء -     َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

َفَكأَنََّما  َجَماَعٍة،  ِفي  ْبَح  الصُّ َوَمْن َصلَّى  اللَّْيِل،  ِنْصَف  َقاَم  َفَكأَنََّما  َجَماَعٍة،  ِفي 

ْيَل ُكلَُّه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َصلَّى اللَّ

اٍن ڤ  َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َفَرَغ ِمن َدْفِن اْلـَمّيِِت َوَقَف -     َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

َعَلْيِه َوَقاَل: »ِاْسَتْغِفُروا أِلَِخيُكْم َوَسُلوا َلُه التَّْثِبيَت، َفِإنَُّه اْلَن يُْسأَُل«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

اٍن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن َعْبٍد َيُقوُل ِفي -     َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ

َصَباِح ُكّلِ َيْوٍم َوَمَساِء ُكّلِ َلْيَلٍة: ِبْسِم اهللِ الَِّذي َل َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِي اأْلَْرِض 

ُه َشْيٌء«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. اٍت، ِإلَّ َلْم َيُضرَّ ِميُع اْلَعِليُم، َثَلَث َمرَّ َماِء َوُهَو السَّ َوَل ِفي السَّ

َسْهُل ْبُن َسْعٍد ڤ

اِعِدّيِ ڤ َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: -     َعْن َسْهِل ْبِن َسْعِد السَّ

َيا َرُسوَل اهلِل، ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُه أَحبَِّني اهللُ َوأَحبَِّني النَّاُس، َفَقاَل: »ِاْزَهْد 

ْنَيا يُِحبَُّك اهللُ، َواْزَهْد ِفيَما ِعْنَد النَّاِس يُِحبَُّك النَّاُس«. َرَواُه اْبُن َماَجَة. ِفي الدُّ
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اِعِدّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َكاَنِت -     َعْن َسْهِل ْبِن َسْعِد السَّ

. ْنَيا َتْعِدُل ِعْنَد اهلِل َجَناَح َبُعوَضٍة، َما َسَقى َكاِفًرا ِمْنَها َشْرَبَة َماٍء«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ الدُّ

َواُة اْلُمْخَتِلَفُة الرُّ

َبْيَن -     َما  »َفْصُل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  اْلَعاِص  ْبِن  َعْمِرو  َعْن 

َحِر«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ِصَياِمَنا وِصَياِم أَْهِل اْلِكَتاِب، أَْكَلُة السَّ

َفِإَذا - 00   - اْلَمْوِت  ِسَياَقِة  ِفي  َوُهَو   – َقاَل  ڤ  اْلَعاِص  ْبِن  َعْمِرو  َعْن 

تُْنَحُر َجُزوٌر  َدَفْنُتُموِني َفُشنُّوا َعَليَّ التَُّراَب َشنًّا، ثُمَّ أَِقيُموا َحْوَل َقْبِري َقْدَر َما 

َويُْقَسُم َلْحُمَها، َحتَّى أَْسَتْأِنَس ِبُكْم، َوأَْنظَُر َماَذا أَُراِجُع ِبِه ُرُسَل َربِّي. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن ُصَهْيٍب ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَجًبا أِلَْمِر اْلُمْؤِمِن، ِإنَّ أَْمَرُه - 01 

اُء َشَكَر َفَكاَن َخْيًرا  ُكلَُّه َلُه َخْيٌر، َوَلْيَس ٰذِلَك أِلََحٍد ِإلَّ ِلْلُمْؤِمِن: ِإْن أََصاَبْتُه َسرَّ

اُء َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َلُه، َوِإْن أََصاَبْتُه َضرَّ

َعْن ُصَهْيٍب ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َدَخَل أَْهُل اْلَجنَِّة اْلَجنََّة - 02 

َتَباَرَك َوَتَعاَلى: تُِريُدوَن َشْيًئا أَِزيُدُكْم؟ َفيُقولُوَن: أََلْم تَُبّيِْض ُوُجوَهَنا؟  َيُقوُل اهللُ 

َنا ِمَن النَّاِر؟ َفَيْكِشُف اْلِحَجاَب، َفَما أُْعطُوا َشْيًئا أََحبَّ  أََلْم تُْدِخْلَنا اْلَجنََّة َوتَُنّجِ

ِإَلْيِهْم ِمَن النََّظِر ِإَلى َربِِّهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِلّيِ ْبِن أَِبي َطاِلٍب ڤ َقاَل: َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: -  0 

. ْرِمِذيُّ ْدَق طَُمْأِنيَنٌة، َواْلَكِذَب ِريَبٌة«. َرَواُه الّتِ »َدْع َما َيِريُبَك ِإَلى َما َل َيِريُبَك، َفِإنَّ الّصِ
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َعْن َسْهِل اْبِن ُحَنْيٍف ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َسأََل اهلَل َتَعاَلى -  0 

َهَداِء َوِإْن َماَت َعَلى ِفَراِشِه«.َرَواُه ُمْسِلٌم. َهاَدَة ِبِصْدٍق َبلََّغُه َمَناِزَل الشُّ الشَّ

اِد ْبِن أَْوٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلَكّيُِس -  0  َعْن أَِبي َيْعَلى َشدَّ

َمْن َداَن َنْفَسُه، َوَعِمَل ِلَما َبْعَد اْلـَمْوِت، َواْلَعاِجُز َمْن أَْتَبَع َنْفَسُه َهَواَها َوَتـَمنَّى 

. َعَلى اهلِل«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اهللِ الثََّقِفّيِ ڤ َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ، ُقْل ِلي ِفي -  0 

ْسَلِم َقْوًل َل أَْسأَُل َعْنُه أََحًدا َغْيَرَك. َقاَل: »ُقْل: آَمْنُت ِباهللِ، ثُمَّ ِاْسَتِقْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اْلِ

َعْن َرِبيَعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْسَلِمّيِ َخاِدِم َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُكْنُت أَِبيُت َمَع -  0 

َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفآِتيِه ِبَوُضوِئِه َوَحاَجِتِه، َفَقاَل: »َسْلِني« فُقْلُت: أَْسأَلَُك ُمَراَفَقَتَك 

ِفي اْلَجنَِّة. َفَقاَل: »أََو َغْيَر ذِلَك«؟ ُقْلُت: ُهَو َذاَك، َقاَل: »َفأَِعنِّي َعَلى َنْفِسَك ِبَكْثَرِة 

ُجوِد«. َرَواُه ُمْسِلٌم. السُّ

 َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َصلَّى اْلَفْجَر َتَربََّع ِفي -  0 

ْمُس َحْسَناَء. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َمْجِلِسِه َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

َلَواِت، -  0  الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبّيِ  َمَع  أَُصّلِي  ُكْنُت  َقاَل:  ڤ  َسُمَرَة  ْبِن  َجاِبِر  َعْن 

َفَكانْت َصَلتُُه َقْصًدا َوُخْطَبُتُه َقْصًدا. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َلُم َيا - 10  َعْن َجاِبِر ْبِن ُسَلْيٍم ڤ َقاَل: أََتْيُت َرُسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: َعَلْيَك السَّ

َلُم َتِحيَُّة اْلَمْوَتى«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َلُم، فِإنَّ َعَلْيَك السَّ َرُسوَل اهللِ. َقاَل: »َل َتُقْل َعَلْيَك السَّ
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َعْن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع ڤ أَنَّ َرُجًل أََكَل ِعْنَد َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِبِشَماِلِه، - 11 

َفَقاَل: »ُكْل ِبَيِمينَك« َقاَل: َل أَْسَتطيُع. َقاَل: »َل ِاْسَتَطْعَت« َما َمَنَعُه ِإلَّ اْلِكْبُر فَما 

َرَفَعَها ِإَلى ِفيِه. َرَواُه ُمْسِلٌم.

يُن النَِّصيَحُة« ُقْلَنا: - 12  اِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الّدِ َعْن َتِميٍم الدَّ

ِتِهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ ِلَمْن؟ َقاَل: »هلِلِ َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسوِلِه، َوأِلَِئمَّ

َعْن ِإَياِس ْبِن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتْضِربُوا ِإَماَء -  1 

 ، أَْزَواِجِهنَّ َعَلى  َساُء  النِّ َذِئْرَن  َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوِل  ِإَلى  ڤ  ُعَمُر  َفَجاَء  اهلِل« 

 ، ، َفأََطاَف ِبآِل َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِنَساٌء َكثيٌر َيْشُكوَن أَْزواَجُهنَّ َص فِي َضْرِبِهنَّ َفَرخَّ

ٍد ِنَساٌء َكِثيٌر َيْشُكوَن أَْزَواَجُهنَّ  َفَقاَل َرُسول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلَقْد أََطاَف ِبآِل َبيِت ُمَحمَّ

َلْيَس أُوَلِئَك بـِِخَياِرُكْم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ُجُل َزْوَجَتُه -  1  عن َطْلِق ْبِن َعِلّيٍ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َدَعا الرَّ

. لَحاَجِتِه َفْلَتْأِتِه َوإْن َكاَنْت َعَلى التَّنُّوِر«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن َطْلِق ْبِن َعِلّيٍ ڤ قال: َقِدْمَنا َعَلى َنِبّيِ اهلِل  ملسو هيلع هللا ىلص َفَجاَء َرُجٌل َفَقاَل: َيا -  1 

أُ؟ َفَقاَل: »َهْل ُهَو ِإلَّ ُمْضَغٌة  ُجِل َذَكَرُه َبْعَد َما َيَتَوضَّ َنِبيَّ اهلِل، َما َتَرى ِفي َمّسِ الرَّ

ِمْنُه -أَْو: ِبْضَعٌة ِمْنُه-«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن َسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أَْفَطَر أََحُدُكْم -  1 

. َفْلُيْفِطْر َعَلى َتْمٍر؛ َفإنَُّه َبَركٌة، َفِإْن َلْم َيـِجْد َتْمًرا َفاْلـَماُء؛ َفِإنَُّه َطُهوٌر«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ
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َوَلْيَلٍة َخْيٌر ِمْن -  1  َيْوٍم  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِرَباُط  َقاَل:  َعْن َسْلَماَن ڤ 

ِصَياِم َشْهٍر َوِقَياِمِه، َوِإْن َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذي َكاَن َيْعَمُل، َوأُْجِرَي َعَلْيِه 

ِرْزُقُه، َوأَِمَن اْلَفتَّاَن«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعاُء، -  1  َعْن َسْلَماَن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيُردُّ اْلَقَضاَء ِإلَّ الدُّ

. «. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َوَل َيِزيُد ِفي اْلُعْمِر ِإلَّ اْلِبرُّ

َعْن أَِبي أَُسْيٍد ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َدَخَل أََحُدُكُم اْلَمْسِجَد -  1 

َفْلَيُقْل: اللَُّهمَّ ِاْفَتْح ِلي أَْبَواَب َرْحَمِتَك، َوِإَذا َخَرَج، َفْلَيُقْل: اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك ِمْن 

َفْضِلَك«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

اِعِدّيِ ڤ َقاَل: َبْيَنا َنْحُن ُجُلوٌس ِعْنَد - 20  َعْن أَبي أَُسْيٍد َماِلُك ْبُن َرِبيَعَة السَّ

َرُسول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل ِمْن َبِني َسَلَمَة، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، َهْل َبِقَي ِمْن 

ْستْغَفاُر  َلُة َعَلْيِهَما، َواْلِ ُهَما ِبِه َبْعَد َمْوِتهَما؟ َفَقاَل: »َنَعْم، الصَّ ِبّرِ أََبَويَّ َشْيٌء أَِبرُّ

ِبِهَما،  ِإلَّ  تُوَصُل  َل  الَِّتي  ِحِم  الرَّ َوِصَلُة  َبْعِدِهما،  ِمْن  َعْهِدِهَما  َوِإْنَفاُذ  َلُهَما، 

َوِإْكَراُم َصِديِقِهَما«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

أَْقَرُؤُهْم - 21  اْلَقْوَم  »َيُؤمُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َمْسُعوٍد  أَِبي  َعْن 

نَِّة  نَِّة، َفِإْن َكانُوا ِفي السُّ ِلِكَتاِب اهلِل، َفِإْن َكانُوا فِي اْلِقَراَءِة َسَواًء، فأَْعَلُمُهْم ِبالسُّ

نَّ  َسَواًء، َفأَْقَدُمُهْم ِهْجَرًة، َفِإْن َكانُوا ِفي اْلِهْجَرِة َسَواًء، َفأَْقَدُمُهْم ِسنًّا، َوَل َيُؤمَّ

ُجَل فِي ُسْلَطاِنِه، َوَل َيْقُعْد ِفي َبْيِتِه َعَلى َتْكِرَمِتِه ِإلَّ ِبِإْذنِه«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ُجُل الرَّ الرَّ
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 22 - ، َلِةِ َعْن أَِبي َمْسُعوٍد ڤ َقاَل: َكاَن َرُسول اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيْمَسُح َمَناِكَبَنا فِي الصَّ

اأْلَْحَلِم  أُولُوا  ِمْنُكْم  ِلَيِلِني  ُقُلوبُُكْم،  َفَتْخَتِلَف  َتـْخَتِلُفوا،  َوَل  »ِاْسَتُووا  وَيُقوُل: 

َوالنَُّهى، ثُمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ثُمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَبي َبْرَزَة اأْلَْسَلِمّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتُزوُل َقَدَما -  2 

َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى يُْسأََل َعْن ُعُمِرِه ِفيَم أَْفَناُه؟ َعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل ِفيِه؟ َعْن َماِلِه 

. ِمْن أَْيَن ِاْكَتَسَبُه؟ َوِفيَم أَْنَفَقُه؟ َعْن ِجْسِمِه ِفيَم أَْبَلُه؟«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ْنَيا ِفي -  2  َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما الدُّ َقاَل:  اٍد ڤ  ْبِن َشدَّ اْلُمْسَتْوِرِد  َعِن 

، َفْلَيْنظُْر ِبَم َيْرِجُع!«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اْلِخَرِة ِإلَّ ِمْثُل َما َيْجَعُل أََحُدُكْم أُْصُبَعُه فِي اْلَيّمِ

ٍة ِفْتَنًة، -  2  َعْن َكْعِب ْبِن ِعَياٍض ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِلُكّلِ أُمَّ

. ِتي: اْلَماُل«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ وِفْتَنُة أُمَّ

يِر ڤ أَنَُّه َقاَل: أََتْيُت النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوُهَو َيْقَرأُ: }أَْلَهاُكُم -  2  ّخِ َعْن عبِد اهلِل بن الّشِ

التََّكاثُُر{ َقاَل: »َيُقوُل اْبُن آَدَم: َماِلي، َماِلي، َوَهْل َلَك َيا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإلَّ َما 

ْقَت َفأَْمَضْيَت؟!«. َرَواُه ُمْسِلٌم. أََكْلَت َفأَْفَنْيَت، أَْو َلِبْسَت َفأَْبَلْيَت، أَْو َتَصدَّ

َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيأَُكُل بَثَلِث أََصاِبَع، -  2 

َفِإَذا َفَرَغ َلَعَقَها. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِذْئَباِن َجاِئَعاِن أُْرِسَل -  2 

. َرِف ِلِديِنِه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ فِي َغَنٍم ِبأَْفَسَد َلَها ِمْن ِحْرِص اْلَمْرِء َعَلى اْلَماِل َوالشَّ
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َعْن َكْعِب ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َطَلَب اْلِعْلَم ِلُيَجاِرَي -  2 

َفَهاَء، أَْو َيْصِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإَلْيِه أَْدَخَلُه اهللُ النَّاَر«.  ِبِه اْلُعَلَماَء، أَْو ِلُيَماِرَي ِبِه السُّ

. ْرِمِذيُّ َرَواُه الّتِ

أَْصَبَح - 0   »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُمْحَصٍن  ْبِن  اهلِل  ُعبْيِد  َعْن 

َلُه  ِحيَزْت  َفَكأَنََّما  َيْوِمِه،  ُقوُت  ِعْنَدُه  َجَسِدِه،  فِي  ُمَعاَفًى  ِسْرِبِه،  فِي  آِمًنا  ِمْنُكْم 

. ْنَيا ِبـَحَذاِفيِرَها«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ الدُّ

َمأَلَ - 1   »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َكِرَب  َمْعِدي  ْبِن  اْلِمْقَداِم  َعِن 

َل  َكاَن  َفِإْن  ُصْلَبُه،  يُِقْمَن  أُُكَلٌت  آَدَم  ِاْبِن  ِبَحْسِب  َبْطٍن،  ِمْن  ا  َشرًّ ِوَعاًء  آَدِميٌّ 

. َمَحاَلَة فثُُلٌث ِلَطَعاِمِه، َوثُُلٌث ِلَشراِبِه، َوثُُلٌث ِلَنَفِسِه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن َمْعِدي َكِرَب ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أََحبَّ - 2  

ُه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ُجُل أََخاُه، َفلُيْخِبْرُه أَنَُّه يُِحبُّ الرَّ

ُحْسُن -      : »اْلِبرُّ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َسْمَعاَن  ْبِن  اِس  النَّوَّ َعِن 

ْثُم: َما َحاَك ِفي َنْفِسَك، َوَكِرْهَت أَْن َيطَِّلَع َعَلْيِه النَّاُس«. َرَواُه ُمْسِلٌم. اْلُخُلِق، َواْلِ

اِس ْبِن َسْمَعاَن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »يُْؤَتى َيْوَم اْلِقَياَمِة -     َعِن النَّوَّ

ْنَيا، َتْقُدُمُه ُسوَرُة اْلَبَقَرِة َوآِل ِعْمَراَن،  ِباْلُقْرآِن َوأَْهِلِه الَِّذيَن َكانُوا َيْعَمُلوَن ِبِه ِفي الدُّ

اِن َعْن َصاِحِبِهَما«. َرَواُه ُمْسِلٌم. تَُحاجَّ
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َعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد ڤ َقاَل: أََتْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »ِجْئَت َتْسأَُل -    

النَّفُس،  ِإَلْيِه  ِاْطَمأَنَّْت  َما   : اْلِبرُّ َقْلَبَك،  »ِاْسَتْفِت  َفَقاَل:  َنَعْم،  ُقْلُت:  ؟«  اْلِبّرِ َعِن 

ْدِر، َوِإْن أَْفَتاَك  َد ِفي الصَّ ْثُم: َما َحاَك فِي النَّْفِس، َوَتَردَّ َوِاْطَمأَنَّ ِإَلْيِه اْلَقْلُب، َواْلِ

النَّاُس َوأَْفُتوَك«. َرَواُه أَْحَمُد.

ْعِدّيِ ڤ  َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيْبُلُغ اْلَعبُد -     َعْن َعِطيََّة ْبِن ُعْرَوَة السَّ

. ا ِبِه َبْأٌس«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ أَْن َيُكوَن ِمَن اْلُمتَِّقيَن َحتَّى َيَدَع َما َل َبْأَس ِبِه، َحَذًرا ِممَّ

َعْن ِعَياِض بِن ِحَماٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل أَْوَحى ِإَليَّ -    

أَْن َتَواَضُعوا َحتَّى َل َيْفَخَر أََحٌد َعَلى أََحٍد، َوَل َيْبِغي أََحٌد َعَلى أََحٍد«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن ِعياِض بن ِحماٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَْهُل اْلَجنَِّة َثَلَثٌة: -    

ُقْرَبى وُمْسِلٍم،  ِلُكّلِ ِذي  اْلَقْلِب  َرِقيُق  َرِحيٌم  َوَرُجٌل  ُمَوفٌَّق،  ُمْقِسٌط  ُسْلَطاٍن  ُذو 

ٌف ُذو ِعَياٍل«. َرَواُه ُمْسِلٌم. وَعِفيٌف ُمَتَعّفِ

لَطاَن أََهاَنُه -     َعْن أَِبي َبْكَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أََهاَن السُّ

. اهللُ«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

أَْن - 0   أَْجَدُر  َذْنٍب  ِمْن  »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َبْكَرَة  أَِبي  َعْن 

اْلَبْغِي  ِمَن  اْلِخَرِة  ِفي  َلُه  ِخُر  َيدَّ َما  َمَع  ْنَيا  الدُّ ِفي  اْلُعُقوَبَة  لَصاِحِبِه  اهللُ  َل  يَُعّجِ

ِحِم«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َوَقِطيَعِة الرَّ
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يِق ڤ َقاَل: َيا أَيَُّها النَّاُس، ِإنَُّكْم َلَتْقَرُؤوَن َهِذِه اْلَيَة: - 1   ّدِ َعْن أَِبي َبْكِر الّصِ

ُكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم{، َوِإنِِّي  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َعَلْيُكْم أَْنُفَسُكْم َل َيُضرُّ

َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرأَُوا الظَّاِلَم َفَلْم َيْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه 

ُهُم اهللُ ِبِعَقاٍب ِمْنُه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. أَْوَشَك أَْن َيُعمَّ

َعْن أَُميََّة ْبِن َمْخِشّيٍ ڤ َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َجاِلًسا، َوَرُجٌل َيأَُكُل، - 2  

ا َرَفَعَها ِإَلى ِفيِه، َقاَل: ِبْسِم اهلِل  َفَلْم يَُسّمِ اهلَل َحتَّى َلْم َيْبَق ِمْن َطَعاِمِه ِإلَّ لُْقَمٌة، َفَلمَّ

ا َذَكَر  ْيَطاُن َيْأُكُل َمَعُه، َفَلمَّ َلُه َوآِخَرُه، َفَضِحَك النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ثُمَّ َقاَل: »َما َزاَل الشَّ أوَّ

ِاْسَم اهلِل ِاْسَتَقاَء َما ِفي َبْطِنِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن ُمَعاِذ ْبِن أََنٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أَكَل َطَعاًما، َفَقاَل: -    

ٍة، ُغِفَر َلُه َما  اْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي أَْطَعَمِني َهَذا، َوَرَزقِنيِه ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّي َوَل ُقوَّ

َم ِمْن َذْنِبِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َتَقدَّ

َعْن ُمَعاِذ ْبِن أََنٍس ڤ: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َكَظَم َغيًظا َوُهَو -    

َقاِدٌر َعَلى أَْن يُْنِفَذُه، َدَعاُه اهللُ ُسبَحاَنُه َوَتَعالى َعَلى ُرُؤوِس اْلَخَلِئِق َيْوَم اْلِقَياَمِة، 

َرُه ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن َما َشاَء«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َحتَّى يَُخّيِ

َعْن ُمَعاِذ ْبِن أََنٍس ڤ: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحَمى ُمْؤِمًنا ِمْن -    

ُمَناِفٍق َبَعَث اهللُ َمَلًكا َيْحِمي َلْحَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َناِر َجَهنََّم، َوَمْن َرَمى ُمْسِلًما 

ا َقاَل«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ِبَشْيٍء يُِريُد ِبِه َشْيَنُه َحَبَسُه اهللُ َعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َحتَّى َيْخُرَج ِممَّ
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َباَس -     الّلِ َتَرَك  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  أََنٍس  ْبِن  ُمَعاِذ  َعْن 

، َوُهَو َيْقِدُر َعَلْيِه، َدَعاُه اهللُ َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُرُؤوِس اْلَخَلِئِق، َحتَّى  َتَواُضًعا هلِلِ

. يَماِن َشاَء َيْلَبُسَها«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َرُه ِمْن أَّيِ ُحَلِل اْلِ يَُخّيِ

َعْن َوْحِشّيِ ْبِن َحْرٍب ڤ أَنَّ أَْصَحاَب َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقالُوا: َيا َرُسوَل -    

اهلِل، ِإنَّا َنْأُكُل َوَل َنْشَبُع؟ َقاَل: »َفَلَعلَُّكْم َتْفَتِرُقوَن«، َقالُوا: َنَعْم. َقاَل: »َفاْجَتِمُعوا 

َعَلى َطَعاِمُكْم، َواْذُكُروا ِاْسَم اهلِل، يَُباَرْك َلُكْم ِفيِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ملسو هيلع هللا ىلص -     اهلِل  َرُسوُل  َعَليَّ  َدَخَل  َقاَلْت:  ڤ  َثاِبٍت  بنِت  َكْبَشَة  َثاِبٍت  أُمُّ  َعْن 

. َقٍة َقاِئًما، َفُقْمُت ِإَلى ِفيَها َفَقَطْعُتُه. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َفَشِرَب ِمْن فِي ِقْرَبٍة ُمَعلَّ

آِخُرُهْم -     اْلَقْوِم  »َساِقي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  َقَتاَدَة  أَِبي  َعْن 

. ُشْرًبا«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َماَر. َرَواُه أَبُو َداُوَد- 0   َعْن ُمَعاِوَيَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َل َتْرَكُبوا اْلَخزَّ َوَل النِّ

َعْن َيعيَش ْبِن ِطْخَفَة اْلِغَفاِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل أَِبي: َبْيَنَما أََنا ُمْضَطِجٌع فِي - 1  

ُكِني ِبِرْجِلِه، َفَقاَل: »ِإنَّ هِذِه َضْجَعٌة يُْبِغُضَها  اْلَمْسِجِد َعَلى َبْطِني ِإَذا َرُجٌل يَُحّرِ

اهللُ«، َقاَل: َفنَظْرُت، َفإَذا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ِريِد ْبِن ُسَوْيٍد ڤ َقاَل: َمرَّ ِبي َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َوأََنا َجاِلٌس هَكَذا، - 2   َعِن الشَّ

َوَقْد َوَضْعُت َيِدَي اْلُيْسَرى َخْلَف َظْهِري، َوِاتََّكْأُت َعَلى أَلَيِة َيِدي، َفَقاَل: »أََتْقُعُد 

ِقْعَدَة اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم؟!«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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َوَسَط -     َجَلَس  َمْن  َلَعَن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  ڤ  اْلَيَماِن  ْبِن  ُحَذْيَفَة  َعْن 

اْلَحْلَقِة. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن ُحَذْيَفة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلَتْأُمُرنَّ -    

ِباْلـَمْعُروِف، َوَلَتْنَهُونَّ َعِن اْلـُمْنَكِر، أَْو َلُيوِشَكنَّ اهللُ أَْن َيْبَعَث َعَلْيُكْم ِعَقاًبا ِمْنُه، 

. ثُمَّ َتْدُعْوَنُه َفَل يُْسَتَجاُب َلُكْم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ُف َعَلْيُكْم َرُجٌل َقَرأَ -     َعْن ُحَذْيَفَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ َما أََتَخوَّ

اْلُقْرآَن َحتَّى ُرِئَيْت َبْهَجُتُه َعَلْيِه، َوَكاَن ِرْدئًا ِلْلِْسَلِم، َغيََّرُه ِإَلى َما َشاَء اهللُ، َفاْنَسَلَخ 

ْرِك«، َقاَل: ُقْلُت: َيا  ْيِف، َوَرَماُه ِبالّشِ ِمْنُه َوَنَبَذُه َوَراَء َظْهِرِه، َوَسَعى َعَلى َجاِرِه ِبالسَّ

اَن. اِمي«.  َرَواُه اْبُن ِحبَّ اِمي؟ َقاَل: »َبِل الرَّ ْرِك، اْلَمْرِميُّ أَِم الرَّ َنِبيَّ اهللِ، أَيُُّهَما أَْوَلى ِبالّشِ

َعْن أَِبي يُوُسَف َعْبِد اهلِل ْبِن َسَلٍم ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا أَيَُّها -    

َلَم، َوأَْطِعُموا الطََّعاَم، َوِصُلوا اأْلَْرَحاَم، َوَصلُّوا َوالنَّاُس ِنَياٌم،  النَّاُس، أَْفُشوا السَّ

. َتْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَسَلٍم«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َلُم -     َعْن ِعْمَراِن ْبِن ُحَصْيٍن ڤ، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: السَّ

َلُم  َعَلْيُكْم، َفَردَّ َعَلْيِه ثُمَّ َجَلَس، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َعْشٌر« ثُمَّ َجاَء آَخُر، َفَقاَل: السَّ

َلُم  َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهللِ، َفَردَّ َعَلْيِه َفَجَلَس، َفَقاَل: »ِعْشُروَن« ثُمَّ َجاَء آَخُر، َفَقاَل: السَّ

َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبرَكاتُُه، َفَردَّ َعَلْيِه َفَجَلَس، َفَقاَل: »َثَلثُوَن«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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َعْن ِعْمَراَن بِن اُحَصْيٍن ڤ: أَنَّ ِاْمَرأًة ِمْن ُجَهْيَنَة أََتْت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص -    

َفَدَعا   ، َعَليَّ َفأَِقْمُه  ا  َحدًّ أََصْبُت  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  َفَقاَلْت:  َنى،  الّزِ ِمَن  ُحْبَلى  َوِهَي 

ِبـَها  َفأََمَر  َفَفَعَل  َفْأِتِني«  َوَضَعْت  َفِإَذا  ِإَلْيَها،  »أَْحِسْن  َفَقاَل:  َوِليََّها،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َنِبيُّ 

ْت َعَلْيَها ِثَيابَُها، ثُمَّ أََمَر ِبَها َفُرِجَمْت، ثُمَّ َصلَّى َعَلْيَها، َفَقاَل َلُه  َنِبيُّ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفُشدَّ

ُعَمُر: تَُصّلِي َعَلْيَها َيا َرُسوَل اهلِل َوَقْد َزَنْت؟ َقاَل: »َلَقْد َتاَبْت َتْوَبًة َلْو ُقِسَمْت َبْيَن 

َسْبِعيَن ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َلَوِسَعْتُهْم، َوَهْل َوَجْدَت أَفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت بنْفِسَها 

؟!«. َرَواُه ُمْسِلٌم. هلِلِ َعزَّ َوَجلَّ

ْم، -     َعْن ِكْلَدَة ْبِن اْلَحْنَبِل ڤ َقاَل: أََتْيُت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَدَخْلُت َعَلْيِه َوَلْم أَُسّلِ

َلُم َعَلْيُكْم، أَأَْدُخُل؟«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َفَقاَل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِاْرِجْع َفُقْل: السَّ

َيْلَتِقَياِن - 0   ُمْسِلَمْيِن  ِمْن  »َما  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُلُ  َقاَل  َقاَل:  ڤ  اْلَبَراِء  َعِن 

َفَيَتَصاَفَحاِن ِإلَّ ُغِفَر َلُهَما َقْبَل أَْن َيْفَتِرَقا«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ًتا َفَكَتَم َعَلْيِه، - 1   َل َمّيِ َعْن أَِبي َراِفٍع ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َغسَّ

ًة«. َرَواُه اْلَحاِكُم. َغَفَر اهللُ َلُه أَْرَبِعيَن َمرَّ

َعْن أَِبي َراِفٍع ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل: »َل أُْلِفَينَّ أََحَدُكْم ُمتَِّكًئا - 2  

ا أََمْرُت ِبِه أَْو َنَهْيُت َعْنُه َفَيُقوُل: َل أَْدِري َما َوَجْدَنا ِفي  َعَلى أَِريَكِتِه، َيأِْتيِه أَْمٌر ِممَّ

. ْرِمِذيُّ ِكَتاِب اهللِ ِاتََّبْعَناُه«. َرَواُه الّتِ
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َعْن أَِبي َعْبِد اهلِل ُعْثَماَن ْبِن أَِبي اْلَعاِص ڤ أَنُّه َشَكا ِإَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص -    

َوَجًعا َيِجُدُه ِفي َجَسِدِه، َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َضْع َيَدَك َعَلى الَِّذي َيْأَلُم ِمْن 

ِة اهلِل َوُقْدَرِتِه ِمْن َشّرِ  اٍت: أَُعوُذ ِبِعزَّ َجَسِدَك َوُقْل: ِبْسِم اهلِل؛ َثَلًثا، َوُقْل َسْبَع َمرَّ

َما أَِجُد َوأَُحاِذُر«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ِتُكُم الَِّذيَن -     َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِخَياُر أَِئمَّ

الَِّذيَن  ِتُكُم  أَِئمَّ َوِشَراُر  َعَلْيُكْم،  َويَُصلُّوَن  َعَلْيِهْم  َوتَُصلُّوَن  َويُِحبُّوَنُكْم،  تُِحبُّوَنُهْم 

تُْبِغُضوَنُهْم َويُْبِغُضوَنُكْم، َوَتْلَعنُوَنُهْم َوَيْلَعنُوَنُكْم!«، َقاَل: ُقْلَنا: َيا َرُسوَل اهللِ، أََفَل 

َلَة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َلَة، َل، َما أََقاُموا ِفيُكُم الصَّ نَُناِبُذُهم؟ َقاَل: »َل، َما أََقاُموا ِفْيُكُم الصَّ

َجَناَزٍة، -     َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوُل  َصلَّى  َقاَل:  ڤ  َماِلٍك  ْبِن  َعْوِف  َعْن 

َلُه َوِاْرَحْمُه، َوَعاِفِه َواُْعُف َعْنُه،  ِاْغِفْر  َفَحِفْظُت ِمْن ُدَعاِئِه، َوُهَو يُقوُل: »اللُّٰهمَّ 

اْلَخَطاَيا  ِمَن  ِه  َوَنّقِ َواْلَبَرِد،  َوالثَّْلِج  ِباْلَماِء  َوِاْغِسْلُه  ُمْدَخَلُه،  ْع  َوَوّسِ نُُزَلُه،  َوأَْكِرْم 

َنِس، َوأَْبِدْلُه َداًرا َخْيًرا ِمْن َداِرِه، َوأَْهًل َخيًرا  ْيَت الثَّْوَب اأْلَْبَيَض ِمَن الدَّ َكَما َنقَّ

ِمْن أَْهِلِه، َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن َزْوِجِه، َوأَْدِخْلُه اْلَجنََّة، َوأَِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن 

َعَذاِب النَّاِر« َحتَّى َتَمنَّْيُت أَْن أَُكوَن أََنا ٰذِلَك اْلَمّيِِت. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن ُحَصْيِن ْبِن َوْحَوٍح ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َيْنَبِغي ِلـِجيَفِة -    

ُمْسِلٍم أَْن تُْحَبَس َبْيَن َظْهَراَنْي أَْهِلِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ِتي ِفي -     ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »اللُّٰهمَّ َباِرْك أِلُمَّ َعْن َصْخٍر اْلَغاِمِدّيِ

بُُكوِرَها«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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َعْن َخْوَلَة ِبْنِت َحِكيٍم ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َنَزَل َمْنِزًل -    

ُه َشْيٌء َحتَّى َيْرَتِحَل  اِت ِمْن َشّرِ َما َخَلَق، َلْم َيُضرَّ ثُمَّ َقاَل: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ

ِمْن َمْنِزِلِه ٰذِلَك«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أُّمِ َحِبيَبَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص »َما ِمْن َعْبٍد ُمْسِلٍم يَُصّلِي -    

ًعا َغْيَر اْلَفِريَضِة، ِإلَّ َبَنى اهللُ َلُه َبْيًتا ِفي  هلِلِ َتَعالى ُكلَّ َيْوٍم ِثْنَتْي َعْشَرَة َرْكَعًة َتَطوُّ

اْلَجنَِّة، أَْو ِإلَّ بُِنَي َلُه َبْيٌت ِفي اْلَجنَِّة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

أَْرَبِع - 0   َعَلى  َحاَفَظ  ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَلْت:  ڤ  َحِبيَبَة  أُّمِ  َعْن 

َمُه اهللُ َعَلى النَّاِر«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َرَكَعاٍت َقْبَل الظُّْهِر، َوأَْرَبٍع َبْعَدَها، َحرَّ

اِئِب ڤ أَنَّ َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن يَُصّلِي أَْرَبًعا َبْعَد أَْن - 1   َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن السَّ

َماِء، َفأُِحبُّ  ْمُس َقْبَل الظُّْهِر، وَقاَل: »ِإنََّها َساَعٌة تُْفَتُح ِفيَها أَْبَواُب السَّ َتُزوَل الشَّ

. ْرِمِذيُّ أَْن َيْصَعَد ِلي ِفيَها َعَمٌل َصاِلٌح«. َرَواُه الّتِ

َث َعنِّي ِبَحديٍث َيَرى - 2   َعْن َسُمَرَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َحدَّ

أَنَُّه َكِذٌب َفُهَو أََحُد اْلَكاِذِبيَن«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَْوِس ْبِن أَْوٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُلُ اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ ِمْن أَْفَضِل أَيَّاِمُكْم -    

«. َقاَل:  َلِةِ ِفيِه، َفِإنَّ َصَلَتُكْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ َيْوَم اْلـُجُمَعِة، َفأَْكِثُروا َعَليَّ ِمَن الصَّ

 : َيُقوُلُ َقاَل:  أََرْمَت؟!  َوَقْد  َعَلْيَك  َصَلتَُنا  تُْعَرُض  َوَكيَف  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  َقالُوا: 

َم َعَلى اأْلْرِض أَْجَساَد اأْلَْنِبَياِء«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َبِليَت. َقاَل: »ِإنَّ اهلَل َحرَّ

20
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َعْن ُشَرْيِح ْبِن َهاِنٍئ َقاَل: ُقْلُت ِلَعاِئَشَةَ ڤ: ِبأَّيِ َشْيٍء َكاَن َيْبَدأُ النَِّبيُّ -    

َواِك. َرَواُه ُمْسِلٌم. ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َدَخَل َبْيَتُه؟ َقاَلْت: ِبالّسِ

َل ِلي أَْن َل َيْسأََل النَّاَس -     َعْن َثْوَباَن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَكفَّ

ُل َلُه ِباْلَجنَِّة؟« َفُقْلُت: أََنا، َفَكاَن َل َيْسأَُل أََحًدا َشْيًئا. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َشْيًئا، َوأََتَكفَّ

َعْن َثْوَباَن ڤ َمْوَلى َرُسوِل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: -    

َدرَجًة،  ِبـَها  اهللُ  َرَفَعَك  ِإلَّ  َسْجَدًة  هلِلِ  َتْسُجَد  َلْن  َفِإنََّك  ُجوِد،  السُّ ِبَكْثَرِة  »َعَلْيَك 

َوَحطَّ َعْنَك ِبَها َخِطيَئًة«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ْنِب -     ْزَق ِبالذَّ ُجَل َلُيْحَرُم الّرِ َعْن َثْوَباَن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ الرَّ

«. َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن. َعاِء، َوَل َيِزيُد ِفي اْلُعُمِر ِإلَّ اْلِبرُّ يُِصيُبُه، َوَل يَُردُّ اْلَقْدُر ِإلَّ ِبالدُّ

َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »اْلِعَباَدُة ِفي اْلَهْرِج -    

«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َكِهْجَرٍة ِإَليَّ

ا ِمْن َهَجَر، -     َعْن ُسوْيِد ْبِن َقْيٍس ڤ َقاَل: َجَلْبُت أََنا َوَمْخَرَمُة اْلَعْبِديُّ َبزًّ

اٌن َيِزُن ِباأْلَْجِر، َفَقاَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَجاَءَنا النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَساَوَمَنا بَسَراِويَل، َوِعْنِدي َوزَّ

اِن: »ِزْن َوأَْرِجْح«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ِلْلَوزَّ

َشَراِئَع - 0   ِإنَّ  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  َقاَل:  َرُجًل  أَنَّ  ڤ  بُْسٍر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن 

، َفأَْخِبْرِني ِبَشْيٍء أََتَشبَُّث ِبِه َقاَل: »َل َيزاُل ِلَسانَُك َرْطًبا  اْلْسَلِم َقْد َكثَُرْت َعليَّ

. ِمْن ِذْكِر اهلِل«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ
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َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن بُْسٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َخْيُر النَّاِس َمْن َطاَل - 1  

. ُعُمُرُه، َوَحُسَن َعَمُلُه«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

اِئيَن ِفي الظَُّلِم - 2   ُروا اْلَمشَّ بَُرْيَدة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َبّشِ َعْن 

ِإَلى اْلَمَساِجِد ِبالنُّوِر التَّاّمِ َيْوَم اْلِقَياَمِة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن بَُرْيَدة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكْنُت َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر -    

َفُزوُروَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ٌد، َفِإنَُّه -     َعْن بُرَيَدَة ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل َتُقولُوا ِلْلُمَناِفِق: َسّيِ

ًدا َفَقْد أَْسَخْطُتْم َربَُّكْم ۵«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. ِإْن َيُك َسّيِ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. -     َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »الدُّ

َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ِإنِّي -     »اللُّٰهمَّ  َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  رُسوُل  َكاَن  َقاَل:  ڤ  أَْرَقٍم  ْبِن  َزْيِد  َعْن 

أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، واْلُبْخِل واْلَهَرِم، َوَعذاِب اْلَقْبِر، اللُّٰهمَّ آِت َنْفِسي 

َها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّاَها، أَْنَت َوِليَُّها َوَمْوَلَها، اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك  َتْقَواَها، َوَزّكِ

َل  َدْعَوٍة  َوِمْن  َتْشَبُع،  َل  َنْفٍس  َوِمْن  َيْخَشُع،  َل  َقْلٍب  َوِمْن  َيْنَفُع،  َل  ِعْلٍم  ِمْن 

يُْسَتجاُب َلَها«.َرَواُه ُمْسِلٌم.

ُجُل أََخاُه -     َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقٍم ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا َوَعَد الرَّ

ِتِه أَْن َيِفَي َلُه َفَلْم َيِف، َوِلَم َيِجْئ ِلْلِميَعاِد َفَل ِإْثَم َعَلْيِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َوِمْن ِنيَّ
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َيْوَم -     أَ  َتَوضَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  ُجْنَدٍب  ْبِن  َسُمَرَة  َعْن 

. اْلُجُمَعِة َفِبَها َوِنْعَمْت، َوَمِن ِاْغَتَسَل َفاْلُغْسُل أَْفَضُل«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن ُقْطَبَة ْبِن َماِلٍك ڤ َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك -    

. ِمْن ُمْنَكَراِت اأْلَْخَلِق َواأْلَْعَماِل َواأْلَْهَواِء«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

ْمِني ُدَعاًء، َقاَل: - 0   َعْن َشَكِل ْبِن ُحَميٍد ڤ َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلِل، َعّلِ

»ُقْل: اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشّرِ َسْمِعي، َوِمْن َشّرِ َبَصِري، َوِمْن َشّرِ ِلَساِني، 

َوِمْن َشّرِ َقْلِبي، َوِمْن َشّرِ َمِنّيِي«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد ڤ َقاَل: َقاَل رُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُروٌف، - 1  

. َفَقاَل ِلَفاِعِلِه: َجَزاَك اهللُ َخْيًرا، َفَقْد أْبَلَغ ِفي الثََّناِء«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َقاَل: - 2   النََّجاُة؟  َما  اهلِل،  َرُسوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:  ڤ  َعاِمٍر  ْبِن  ُعْقَبَة  َعْن 

. »أَْمِسْك َعَلْيَك ِلَساَنَك، َوْلَيَسْعَك َبْيُتَك، َوِاْبِك َعَلى َخِطيَئِتَك«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َماَتَة -     َعْن َواِثَلَة ْبِن اأْلَْسَقِع ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تُْظِهِر الشَّ

. ألَِخيَك، َفَيْرَحُمُه اهللُ َوَيْبَتِليَك«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ

َعْن أَِبي ِخَراٍش اأْلَْسَلِمّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َهَجَر أََخاُه -    

َسَنًة َفُهَو َكَسْفِك َدِمِه«. َرَواُه أَبُو َداُوَد.

َفَقاَل: -     اْلَفْجأَِة  َنَظِر  َعْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  َسأَْلُت  َقاَل:  ڤ  َجِريٍر  َعْن 

»ِاْصِرْف َبَصَرَك«. َرَواُه ُمْسِلٌم.
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ْفَق، -     َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهلِل ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن يُْحَرِم الِرّ

يُْحَرِم اْلَخْيَر ُكلَُّه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

، َعِن النَّبِيّ ملسو هيلع هللا ىلص -     َعْن َصِفيََّة ِبْنِت أَِبي ُعَبْيٍد ڤ، َعْن َبْعِض أَْزَواِج النَِّبّيِ

َقُه، َلْم تُْقَبْل َلُه َصَلةٌ أَْرَبِعيَن َيْوًما«.  اًفا َفَسأََلُه عْن َشْيٍء َفَصدَّ َقاَل: »َمْن أََتى َعرَّ

َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن أَِبي اْلَهيَّاِج َحيَّاَن ْبِن ُحَصْيٍن َقاَل: َقاَل ِلي َعِليُّ ْبُن أَِبي َطاِلٍب ڤ: -    

أََل أَْبَعثَُك َعَلى َما َبَعَثِني َعَلْيِه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص؟ أَْن َل َتَدَع ُصوَرًة ِإلَّ َطَمْسَتَها، 

ْيَتُه. َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَل َقْبًرا ُمْشِرًفا ِإلَّ َسوَّ

َتُسبُّوا -     »َل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  رُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  اْلُجَهِنّيِ  َخاِلِد  ْبِن  َزْيِد  َعْن 

َلِة«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. يَك َفِإنَُّه يُِوِقُظ ِللصَّ الّدِ

َفطََّر - 00  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  اْلُجَهِنّيِ  َخاِلٍد  ْبِن  َزْيِد  َعْن 

. اِئِم َشْيٌء«. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ َصاِئًما، َكاَن َلُه ِمْثُل أَْجِرِه، َغْيَر أَنَُّه َل يُْنَقُص ِمْن أَْجِر الصَّ

عن أَِبي َثْعَلَبَة اْلُخَشِنّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َفَرَض - 01 

َم أَْشَياَء َفَل َتْنَتِهُكوَها،  ُعوَها، َوَحدَّ ُحُدوًدا َفَل َتْعَتُدوَها، َوَحرَّ َفَراِئَض َفَل تَُضّيِ

. اَرُقْطِنيُّ َوَسَكَت َعْن أَْشَياَء َرْحَمًة َلُكْم َغْيَر ِنْسَياٍن َفَل َتْبَحثُوا َعْنَها«. َرَواُه الدَّ

َعِن اأْلََغّرِ اْلُمَزِنّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَُّه َلُيَغاُن َعَلى َقْلِبي، - 02 

ٍة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. َوِإنِّي أَلَْسَتغِفُر اهلَل ِفي اْلَيْوِم ِمائََة َمرَّ
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َعِن اأْلََغّرِ بِن َيَساٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا أَيَُّها النَّاُس، تُوبُوا -  0 

ٍة«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ِإَلى اهلِل َوِاْسَتْغِفُروُه، َفِإنِّي أَتُوُب ِفي اْلَيْوِم ِمائَة َمرَّ

ملسو هيلع هللا ىلص: »الطُُّهوُر َشْطُر -  0  َعْن أَِبي َماِلٍك اأْلَْشَعِرّيِ ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ 

يَماِن، َواْلَحْمُد هلِلِ َتْمأَلُ اْلِميَزاَن، َوُسْبَحاَن اهللِ َواْلـَحمُد هلِلِ َتْمَلِن - أَْو َتْمأَلُ - َما  اْلِ

ْبُر ِضَياٌء، َواْلُقْرآُن  َدقُة بُْرَهاٌن، َوالصَّ َلُة نُوٌر، َوالصَّ َماَواِت َواأْلَْرِض، َوالصَّ َبْيَن السَّ

ٌة َلَك أَْو َعَلْيَك، ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَبائٌع َنفَسُه َفُمْعِتُقَها أَْو ُموِبُقها«. َرَواُه ُمْسِلٌم. ُحجَّ

ًة َلُه أََتِت النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َلَها -  0  َعْن ُحَصْيِن ْبِن ُمْحَصٍن ڤ َقاَل: ِإنَّ َعمَّ

النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »أََذاُت َزْوٍج أَْنِت؟« َقاَلْت: َنَعْم، َقاَل: »َكْيَف أَْنِت َلُه؟« َقاَلْت: َما آلُوُه ِإلَّ 

َما َعَجْزُت َعْنُه، َقاَل: »َفاْنظُِري أَْيَن أَْنِت ِمْنُه، َفِإنََّما ُهَو َجنَُّتِك َوَناُرِك«. َرَواُه أَْحَمُد.

َعْن َحْفَصَة َزْوِج النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنََّها َقاَلْت: َما َرأَْيُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى ِفي -  0 

ُسْبَحِتِه َقاِعًدا، َحتَّى َكاَن َقْبَل َوَفاِتِه ِبَعاٍم، َفَكاَن يَُصّلِي ِفي ُسْبَحِتِه َقاِعًدا، َوَكاَن 

وَرِة َفُيَرتُِّلَها َحتَّى َتُكوَن أَْطَوَل ِمْن أَْطَوَل ِمْنَها. َرَواُه ُمْسِلٌم. َيْقَرأُ ِبالسُّ

َلِة، َفَقاَم -  0  َن ِبالصَّ ملسو هيلع هللا ىلص َفأُّذِ َعْن ِمْحَجٍن أَنَُّه َكاَن ِفي َمْجِلٍس َمَع َرُسوِل اهللِ 

َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ثُمَّ َرَجَع َوِمْحَجٌن ِفي َمْجِلِسِه َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َمَنَعَك أَْن 

َي؟ أََلْسَت ِبَرُجٍل ُمْسِلٍم؟« َقاَل: َبَلى. َوَلِكنِّي ُكْنُت َقْد َصلَّْيُت ِفي أَْهِلي. َفَقاَل  تَُصّلِ

. َلُه َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا ِجْئَت َفَصّلِ َمَع النَّاِس َوِإْن ُكْنَت َقْد َصلَّْيَت«. َرَواُه النََّساِئيُّ

أََحُدَنا -  0  َجَلَس  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أََتْيَنا  ِإَذا  ُكنَّا  َقاَل:  ڤ،  َسُمَرَة  ْبِن  َجاِبِر  َعْن 

َحْيُث َيْنَتِهي. َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشيٍر ڤ أَنَُّه َقاَل: ِإنَّ أََباُه أََتى ِبِه َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل: -  0 

ِإنِّي َنَحْلُت ِاْبِني َهَذا ُغَلًما َكاَن ِلي، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَُكلَّ َوَلِدَك َنَحْلَتُه ِمْثَل 

َهَذا؟« َفَقاَل: َل، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َفِاْرِجْعُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد ڤ َعِن النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َمْن أَْحَيا أَْرًضا َمْيَتًة َفِهَي َلُه، - 10 

«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َوَلْيَس ِلِعْرٍق َظاِلٍم َحقٌّ

َساَء، - 11  َعْن أَُمْيَمَة ِبْنِت ُرَقْيَقَة ڤ َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنِّي َل أَُصاِفُح النِّ

. ْمَرأٍَة َواِحَدٍة-« َرَواُه النََّساِئيُّ ْمَرأٍَة َواِحَدٍة، -أَْو ِمْثُل َقْوِلي ِلِ ِإنََّما َقْوِلي ِلِمائَِة اِْمَرأٍَة َكَقْوِلي ِلِ

َوَنْحُن - 12  َعَلْيَنا  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبيُّ  ِاطََّلَع  َقاَل:  ڤ  اْلِغَفاِرّيِ  أَِسيٍد  ْبِن  ُحَذْيَفَة  َعْن 

َحتَّى  َتُقوَم  َلْن  »ِإنََّها  َقاَل:  اَعَة،  السَّ َنْذُكُر  َقالُوا:  َتَذاَكُروَن؟«  »َما  َفَقاَل:  َنَتَذاَكُر، 

ْمِس  ابََّة، َوطُُلوَع الشَّ اَل، َوالدَّ جَّ َخاَن، َوالدَّ َتَرْوَن َقْبَلَها َعْشَر آَياٍت« - َفَذَكَر - الدُّ

ِمْن َمْغِرِبَها، َونُُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم ملسو هيلع هللا ىلص، َوَيْأُجوَج َوَمْأُجوَج، َوَثَلَثَة ُخُسوٍف: 

َخْسٌف ِباْلَمْشِرِق، َوَخْسٌف ِباْلَمْغِرِب، َوَخْسٌف ِبَجِزيَرِة اْلَعَرِب، َوآِخُر ٰذِلَك َناٌر 

َتْخُرُج ِمَن اْلَيَمِن، َتْطُرُد النَّاَس ِإَلى َمْحَشِرِهْم. َرَواُه ُمْسِلٌم.

ْبِن -  1  ُعَمَر  َزَماِن  ِفي  َقَحٌط  النَّاَس  أََصاَب  َقاَل:  ڤ  اِر  الدَّ َماِلِك  َعْن 

ِتَك  اْلَخطَّاِب، َفَجاَء َرُجٌل ِإَلى َقْبِر النَِّبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل: ِاْسَتْسِق اهلَل أِلُمَّ

َلَم،  َفِإنَُّهْم َقْد َهَلُكوا، َفأََتاُه َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص ِفي اْلَمَناِم، َفَقاَل: )ِاْئِت ُعَمَر َفأَْقِرْئُه السَّ

ُعَمَر،  ُجُل  الرَّ َفأََتى  اْلَكْيَس(.  اْلَكْيَس  َعَلْيَك  َلُه:  َوُقْل  ُمْسَقْوَن،  أَنَُّكْم  َوأَْخِبْرُه 

َفأَْخَبَرُه، َفَبَكى ُعَمُر ثُمَّ َقاَل: َيا َرّبِ َما آلُو ِإلَّ َما َعَجْزُت َعْنُه. َرَواُه اْبُن أَِبي َشْيَبَة.
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َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُحَنْيٍف ڤ َقاَل: ِإنَّ َرُجًل َضِريَر اْلَبَصِر أََتى النَِّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص -  1 

َفَقاَل: اُْدُع اهلَل أَْن يَُعاِفَيِني، َقاَل: »ِإْن ِشْئَت َدَعْوُت، َوِإْن ِشْئَت َصَبْرَت َفُهَو َخْيٌر 

َعاِء:  أَ َفُيْحِسَن ُوُضوَءُه َوَيْدُعَو ِبَهَذا الدُّ َلَك«. َقاَل: َفاْدُعْه، َقاَل: َفأََمَرُه أَْن َيَتَوضَّ

ْهُت ِبَك  ْحَمِة، ِإنِّي َتَوجَّ ٍد َنِبّيِ الرَّ ُه ِإَلْيَك ِبَنِبّيَِك ُمَحمَّ »اللُّٰهمَّ ِإنِّي أَْسأَلَُك َوأََتَوجَّ

. «. َرَواُه الّتِرِمِذيُّ ْعُه ِفيَّ ِإَلى َربِّي ِفي َحاَجِتي َهِذِه ِلُتْقَضى ِلَي، اللُّٰهمَّ َفَشّفِ

َقاَمَة -  1  ْحَمِن ْبِن َعْوٍف ڤ َقاَل: َسِمَع َقْوٌم اْلِ َعْن أَِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

َفَقاُموا يَُصلُّوَن، َفَخَرَج َعَلْيِهُم النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »أََصَلَتاِن َمًعا؟!«. َرَواُه َماِلٌك.

ْحَمِن ْبِن َسْعٍد ڤ َقاَل: َخِدَرْت ِرْجُل اْبِن ُعَمَر، َفَقاَل َلُه -  1  َعْن َعْبِد الرَّ

ُد. َرَواُه اْلُبَخاِريُّ ِفي »اأْلََدِب اْلُمْفَرِد«. َرُجٌل: اُْذُكْر أََحبَّ النَّاِس ِإَلْيَك، َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ

َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِلّيٍ ڤ َقاَل: َسأَْلُت َخاِلي ِهْنَد ْبِن أَِبي َهاَلَة -َوَكاَن -  1 

ِبِه،  أََتَعلَُّق  َشْيًئا  ِمْنَها  ِلي  َيِصَف  أَْن  أَْشَتِهي  َوأََنا  ملسو هيلع هللا ىلص،  النَِّبّيِ  ِحْلَيِة  َعْن  اًفا-  َوصَّ

َلْيَلَة اْلَبْدِر.  َوْجُهُه َتأَلْلَُؤ اْلَقَمِر  َيَتأَلْأَلُ  ًما،  َفَقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفْخًما ُمَفخَّ

َرَواُه الّتِرِمِذيُّ ِفي »الشمائل«.

َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن ڤ َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: »النََّظُر -  1 

ِإَلى َعِلّيٍ ڤ ِعَباَدةٌ«. َرَواُه اْلَحاِكُم.

ُجَل َلَيْنَصِرُف َوَما -  1  اِر ْبِن َياِسٍر ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ الرَّ َعْن َعمَّ

ُكِتَب َلُه ِإلَّ ُعْشُر َصَلِته، تُْسُعَها ثُْمنَُها ُسْبُعَها ُسْدُسَها ُخْمُسَها ُرْبُعَها ثُُلثَُها ِنْصُفَها«. 

َرَواُه أَبُو َداُوَد.
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َعْن ُعْتَبَة ْبِن َغْزَواَن ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإَذا أََضلَّ أََحُدُكْم - 20 

اهلِل  ِعَباَد  َيا  َفْلَيُقْل:  أَِنيٌس،  ِبَها  َلْيَس  ِبأَْرٍض  َوُهَو  َعْوًنا  أََحُدُكْم  أََراَد  أَْو  َشْيًئا 

. أَِغيثُوِني، َيا ِعَباَد اهلِل أَِغيثُوِني، َفِإنَّ هلِلِ ِعَباًدا َل َنَراُهْم«. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ

ِفي - 21  َوُهَو  أَُماَمَة  أََبا  َشِهْدُت  َقاَل:  ڤ  اأْلَْوِدّيِ  اهلِل  َعْبِد  ْبِن  َسِعيِد  َعْن 

النَّْزِع، َفَقاَل: ِإَذا أََنا ِمتُّ َفاْصَنُعوا ِبي َكَما أََمَرَنا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص أَْن نْصَنَع ِبَمْوَتاَنا، 

ْيُتِم التَُّراَب َعَلى  أََمَرَنا َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: »ِإَذا َماَت أََحٌد ِمْن ِإْخَواِنُكْم، َفَسوَّ

َفِإنَُّه َيْسَمُعُه  ْبَن ُفَلَنَة،  َيا ُفَلَن  ِلَيُقْل:  َقْبِرِه، ثُمَّ  َفْلَيُقْم أََحُدُكْم َعَلى َرْأِس  َقْبِرِه، 

َوَل يُِجيُب، ثُمَّ َيُقوُل: َيا ُفَلَن ْبَن ُفَلَنَة، َفِإنَُّه َيْسَتِوي َقاِعًدا، ثُمَّ َيُقوُل: َيا ُفَلَن 

ْبَن ُفَلَنَة، َفِإنَُّه َيُقوُل: أَْرِشْدَنا َرِحَمَك اهللُ، َوَلِكْن َل َتْشُعُروَن. َفْلَيُقْل: اْذُكْر َما 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه،  ْنَيا: َشَهاَدَة أَْن َل ِإَلَه ِإلَّ اهللُ، َوأَنَّ ُمَحمَّ َخَرْجَت َعَلْيِه ِمَن الدُّ

ٍد َنِبيًّا، َوِباْلُقْرآِن ِإَماًما، َفِإنَّ ُمْنَكًرا  ْسَلِم ِديًنا، َوِبُمَحمَّ َوأَنََّك َرِضيَت ِباهلِل َربًّا، َوِباْلِ

َن  َوَنِكيًرا َيْأُخُذ َواِحٌد ِمْنُهْما ِبَيِد َصاِحِبِه َوَيُقوُل: ِاْنَطِلْق ِبَنا َما َنْقُعُد ِعْنَد َمْن َقْد لُّقِ

َتُه، َفَيُكوُن اهللُ َحِجيَجُه ُدوَنُهَما«. َفَقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اهلِل، َفِإْن َلْم َيْعِرْف  ُحجَّ

. اَء«. َرَواُه الطََّبَراِنيُّ اَء، َيا ُفَلَن ْبَن َحوَّ ُه؟ َقاَل: »َفَيْنُسُبُه ِإَلى َحوَّ أُمَّ

ِمائٍَة - 22  َثَلُث  ْنَساِن  اْلِ »ِفي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ڤ  بَُرْيَدَة  أَِبي  عن 

َق َعْن ُكّلِ َمْفِصٍل ِمْنُه ِبَصَدَقٍة«، َقالُوا: َوَمْن يُِطيُق  َوِستُّوَن َمْفِصًل، َفَعَلْيِه أَْن َيَتَصدَّ

يِه َعِن الطَِّريِق، َفِإْن  ْيُء تَُنّحِ َذِلَك َيا َنِبيَّ اهللِ؟ َقاَل: »النَُّخاَعُة ِفي اْلَمْسِجِد َتْدِفنَُها، َوالشَّ

َحى تُْجِزئَُك«. َرَواُه أَبُو َداُوَد. َلْم َتِجْد َفَرْكَعَتا الضُّ
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َعْن أَبي َمْرَثٍد ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َل تَُصلُّوا ِإَلى اْلُقُبوِر، َوَل -  2 

َتْجِلُسوا َعَلْيَها«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َيْذَهِب -  2  »َتَصاَفُحوا  َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلِل  َرُسوَل  أَنَّ  اْلُخَراَساِنّيِ  َعَطاء  َوَعْن 

ْحَناُء«. َرَواُه َماِلٌك. ، َوَتَهاَدْوا َتَحابُّوا َوَتْذَهِب الشَّ اْلِغلُّ

ْحَمِن ْبِن ِشْبٍل ڤ َقاَل: َنَهى َرُسوُل اهلِل َعْن َنْقَرِة اْلُغَراِب، -  2  َعْن َعْبِد الرَّ

اْلَبِعيُر.  ُن  يَُوطِّ َكَما  اْلَمْسِجِد  ِفي  اْلَمَكاَن  ُجُل  الرَّ َن  يَُوطِّ َوأَْن  ُبِع،  السَّ َوِاْفِتَراِش 

َرَواُه أَبُو َداُوَد.

ْحَساَن -  2  اِد ْبِن أَْوٍس ڤ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإنَّ اهللَ َكَتَب اْلِ َعْن َشدَّ

ْبَح، َوْلُيِحدَّ  َعَلى ُكّلِ َشْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم َفأَْحِسنُوا اْلِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم َفأَْحِسنُوا الذَّ

أََحُدُكْم َشْفَرَتُه، َفْلُيِرْح َذِبيَحَتُه«. َرَواُه ُمْسِلٌم.

َعِن اْلِعْرَباِض ْبِن َساِرَيَة ڤ َقاَل: َوَعَظَنا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْوًما َبْعَد َصَلِة -  2 

اْلَغَداِة َمْوِعَظًة َبِليَغًة، َذَرَفْت ِمْنَها اْلُعُيوُن، َوَوِجَلْت ِمْنَها اْلُقُلوُب، َفَقاَل َرُجٌل: ِإنَّ َهِذِه 

ْمِع  ٍع، َفَماَذا َتْعَهُد ِإَلْيَنا َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل: »أُوِصيُكْم ِبَتْقَوى اهللِ، َوالسَّ َمْوِعَظُة ُمَوّدِ

، َفِإنَُّه َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َيَرى ِاْخِتَلًفا َكِثيًرا، َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت  َوالطَّاَعِة، َوِإْن َعْبٌد َحَبِشيٌّ

اِشِديَن  اأْلُُموِر، َفِإنََّها َضَلَلةٌ، َفَمْن أَْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم َفَعَلْيِه ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّ

. ْرِمِذيُّ وا َعَلْيَها ِبالنََّواِجِذ«. َرَواُه الّتِ اْلَمْهِديِّيَن، َعضُّ


