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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملسو هيلع هللا ىلص التعريف مبوسوعة حممد رسول اهلل
(1)(

 

وعىل ، ملسو هيلع هللا ىلصاحلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل نبيِّنا وحبيبِنا حممٍد رسول اهلل 

ا بعُد وصحبِه، وَمن اقتَفى أثَره وعمَل هبدِيه واستنَّ بسنتِه،  آلِه  :أمَّ

بجمِعها  -التي استغَرَق العمُل فيها نحًوا ِمن عامنيِ -هذه املوسوعُة  تمتازُ ف

 أفضِل ما كتبَه أئمُة 
ِ
 واحٍد، وانتقاء

ٍ
ألهمِّ علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوهنا يف وعاء

ؤهم يف كل فنٍّ ِمن فنوهِنا، مما لقَي شهرًة وقبواًل لدى األمِة، وقد سلِفنا الصالِح وعلام

 قمُت باختصاِر هذه الكتِب وهتذيبِها، نسأل اهلل اإلخالص والقبول.

وكان منهجي يف اختصاِر كتِب هذه املوسوعِة أن تكوَن عىل أفضِل الطبعاِت 

راداِت، وما أغنَى عنه املعتمدِة لكلِّ كتاٍب، مع حذِف الضعيِف وما دوَنه، واالستط

ًرا سبَق ذكُره، وكذلك أسانيُد األحاديِث إال الصحايبَّ أو َمن دوَنه  غرُيه، أو كان مكرَّ

 عنواناته مما حيتاُج الكالُم إليه، وقد حافظُت عىل لفِظ املصنِف وترتيبِه، فإن زدُت يف

 اعتمدهُتا. شيًئا وضعتُه بني معقوَفنِي، وكذا ما كان ِمن طبعٍة أخرى غرِي التي

وتيسرَيها؛ لنتعلََّم مجيًعا  ملسو هيلع هللا ىلص وكان هديف ِمن هذا املنهِج تقريَب سرية النبي

 سلِفنا الصالِح األصيلِة، 
ِ
َق االقتداَء به علوَمها وفنوهَنا من كتِب علامء يف  ملسو هيلع هللا ىلصلنحقِّ

  فنسعُد يف الدنيا ونفوُز باآلخرِة.؛ أخالِقهومعامالتِه و عباداتِهعقيدتِه و

يف احلاشيِة عىل التخريِج املوجِز لألحاديِث النبويِة الرشيفِة وقد اقترصُت 

 واآلثاِر، وبياِن غريِب ألفاظها.

                                                 
اًل يف صدر املجلد األول. )*( م التعريف هبا مفصَّ  هذا تعريف موجز باملوسوعة، وقد تقدَّ
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ُل ِمن جامًعا لستِة  «ملسو هيلع هللا ىلصموسوعة حممد رسول اهلل » وقد جاَء هذا اإلصداُر األوَّ

علوٍم ِمن علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوهِنا يف ستِة جملداٍت، عرَب اختصاِر ثامنيِة 

 كتٍب، وهي عىل النحو التايل:

 هـ([034أليب نعيم )ت« دالئل النبوة»يف علم الدالئل ]كتاب  -1 املجلد األول:

 البن هشام « السرية النبوية»يف علم السرية النبوية ]كتاب  -5 املجلد الثاين:

 هـ([552)ت                                  

 «ول يف خصائص الرسولغاية السُّ »ب يف علم اخلصائص ]كتا -3 املجلد الثالث:

 هـ([240البن  امللقن)ت                                       

 يف علم الشامئل، وفيه ثالثة كتب، هي:  -4                

 هـ([572للرتمذي )ت« ملسو هيلع هللا ىلص شامئل النبي»]كتاب  -                   

 واحلقوق والقيم واألخالق ملسو هيلع هللا ىلص حممد رسول اهلل»]كتاب  -                   

 املزيد[ بن عثامن أ.د أمحد ،«وعالج مشكالت العامل املعارص                                    

 البن قيم اجلوزية  « زاد املعاد يف هدي خري العباد»]كتاب  -املجلد الرابع:  

 هـ([715)ت                                        

 الشفا بتعريف حقوق»: ]كتاب ملسو هيلع هللا ىلص يف علم حقوق النبي -5  املجلد اخلامس:

هـ([100للقايض عياض )ت« املصطفى                                  

 رياض »يف علم احلديث النبوي الرشيف: ]كتاب  -6 :املجلد السادس

 هـ([676للنووي )ت« الصاحلني                                      
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 نبوي الشريفيف علم احلديث ال

 تعريفه: 

ِمن  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديُث الرشيُف عنَد أهِل فنِّه ُيقصُد به: ما ُأضيَف إىل رسوِل اهلل 

 قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو صفٍة َخْلقيٍة أو ُخلقيٍة.

  أهميته:

 ڀ ڀ﴿كام قال عزَّ ِمن قائٍل:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديَث وحيٌّ ِمن اهلل أوحاه لرسولِه  َّإن

، وهو املصدُر الثاين للترشيِع [0-3جم:]سورة الن ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 األمِة.
ِ
 باتفاِق علامء

 ڻ ڻ ﴿والعمُل بالسنِة واحلديِث الزٌم كالعمِل بالقرآِن، قال اهلل تعاىل: 

 .[7]سورة احلرش: ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

رشُعنا مبنيٌّ عىل الكتاِب العزيِز »:  (هـ676ت)يقول النووي 

اُر أكثِر األحكاِم الفقهياِت؛ فإن أكثَر اآلياِت والسنِن املرويَّاِت، وعىل السنِن مد

«الفروعيات جممالٌت، وبياهُنا يف السنِن املحكامِت 
(1)

. 

                                                 

  (.5/0املنهاج رشح صحيح مسلم للنووي) (1)
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  مثراته:

ِمن ثمراِت معرفِة احلديِث الرشيِف: الوقوُف عىل ما افرتَضه اهلل علينا من 

حه لنا أحكاٍم ورشائَع، وما سنَّه ِمن سنٍن ورواتَب، وما هنانا عنه وزَجَر، وما أبا

وامتثاُل أمِره، فهو  ملسو هيلع هللا ىلصبفضلِه سبحانه وتعاىل، ومن ثمراته حتقيُق البالِغ عنه 

ُغوا عنِّي ولو آية  »: ملسو هيلع هللا ىلص القائُل  «بلِّ
(1)

َ هبا   ملسو هيلع هللا ىلص، كذلك حتصيُل النَّرضِة التي برشَّ

َ اهللُ امرأ  َسِمَع منَّا حديث ا فَحِفَظه حتى »: ملسو هيلع هللا ىلصحافَظ احلديِث ومبلَِّغه؛ إذ قال  َنَّضَّ

«َغه غرَيه؛ فُربَّ حامِل فقٍه إىل َمن هو أفقُه منه، وُربَّ حامِل فقٍه ليس بفقيهٍ يبلِّ 
(2)

 ،

 .ملسو هيلع هللا ىلص وهدِيه وسنتِه كذلك التعرُف عىل سريتِه وأخالِقه وشامئلِه

إن االنشغاَل باحلديِث ِمن أجلِّ العلوِم »:  (هـ676ت)قال النووي 

وكيف ال يكوُن كذلك وهو الراجحاِت، وأفضِل أنواِع اخلرِي، وآكِد القربات، 

مشتمٌل مع ما ذكرناه عىل بياِن حاِل أفضِل املخلوقاِت عليه ِمن اهلل الكريِم أفضُل 

«الصلواِت والسالِم والتربيكاِت 
(3)

                                                 

 (.3065خرجه البخاري )أ (1)

 (.534(، وابن ماجه )5616(، والرتمذي )3664خرجه أبو دواد )أ (2)

  (.5/0صحيح مسلم للنووي ) املنهاج رشح (3)
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  (هـ676ت) ترمجة اإلمام النووي

 امسه ونسبه:

هو حييى بُن رشِف بِن مري بِن حسِن بِن حسني، مفتي األمِة، شيُخ 

يي الديِن، أبو زكريا النووي، احلافُظ الفقيُه الشافعيُّ الزاهُد، أحُد اإلسالِم، حم

 األعالِم. 

 تاريخ مولده:

 هـ( بنوى.635ُولَِد اإلماُم النووي يف العرش األوسط من املحرم سنة )

 أخالقه وطلبه للعلم:

ًرا يف علوٍم مجٍَّة، مع شدةِ »  كان فقَه األمِة، وعلَم األمة، وأوحَد زمانِه تبحُّ

الورِع والزهادِة، وكثرِة الصالِح والعبادِة، والقناعِة بالعيِش األخشن، واللباِس 

األدثِر، والقياِم باألمِر املعروِف والنهِي عن املنكِر، وكانت عليه هيبٌة ووقاٌر 

«باهرٌ 
(1)

.

ال يضيُع له وقًتا يف ليٍل وال هناٍر إال يف وظيفٍة ِمن االشتغاِل  وكان 

يف ذهابِه يف الطرِق يكرُر أو يطالُع، وَبِقي عىل هذا نحو ست سنني، بالعلِم، حتى 

ثم اشتغل بالتصنيِف والنصِح للمسلمني ووالهِتم، مع ما هو عليه من املجاهدِة 

                                                 

 (.00املنهل العذب الروي للسخاوي )ص (1)
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، واملراقبِة 
ِ
لنفِسه، والعمِل بدقائِق الفقِه، واحلرِص عىل اخلروِج من خالِف العلامء

، حُياسب نفَسه عىل اخلطرِة بعَد اخلطرةِ ألعامِل القلوِب وتصفيتِها من الشوائِب 
(1)

.  

 اشتغاله بالتدريس والتأليف:

ًقا يف عملِه وشؤونِه، حافًظا  كان النووي  ًقا يف علِمه وفنونِه، مدقِّ حمقِّ

، عارًفا بأنواِعه من صحيِحه وسقيِمه وغريِب ألفاظِه ملسو هيلع هللا ىلصحلديِث رسوِل اهلل 

ه وأصولِه، وأقواِل الصحابِة والتابعني، واستنباِط فقِهه، حافًظا للمذهِب وقواعدِ 

 ووفاِقهم؛ سالًكا يف ذلك طريقَة السلِف، قد رَصَف أوقاَته كلَّها 
ِ
واختالِف العلامء

،  يف أنواِع العلِم والعمِل بالعلِم، وَويِلَ  داَر احلديِث األرشفيَة إىل أن ُتويفِّ

 ونرَش هبا علاًم مجًّا وأفاَد الطلبَة.

 تصانيفه:

، ومنها: رياض الصاحلني، َع اهلل األمَة بتصانيِف اإلماِم النووي قد نفَ 

واملنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلجاج، وكتاب األذكار املنتخبة من كالم 

 سيد األبرار، وكتاب األربعني النووية، وحترير ألفاظ التنبيه، وغريها.

 وفاته:

، بنوىهـ(676رجب سنة ) 50ليلَة الثالثاء  ُتويفِّ النووي 
(2)

. 

                                                 

 (.62ينظر: يف ترمجة اإلمام حميي الدين، البن العطار ) (1)

 .باختصار( 55/370تاريخ اإلسالم للذهبي ) (2)
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 (هـ676ت) للنووي رياض الصاحلنيتاب بكالتعريف 

 أهميته:

ِمن أشهِر كتِب احلديِث يف باِب اآلداِب « رياض الصاحلني»يعدُّ كتاُب 

والفضائِل والرقائِق وهتذيِب النفوِس وما حيتاجه املسلُم زاًدا ومعينًا آلخرتِه، وقد 

ْته األمُة بالقبوِل واالستحساِن.  تلقَّ

 أحاديثِه عىل ما صحَّ عنده، ودورانِه عىل ويتميَّ 
ِ
ُز باعتامِد مؤلِفه يف انتقاء

الكتِب الستِة املشهورِة، وحسِن ترتيِب أقساِمه وكتبِه، ووضوِح تراجِم أبوابِه 

وداللتِها، ودقِة اختياِره ملا يناسُب الباَب وقوتِه، ورسِده األحاديَث رسًدا دوَن 

من بياِن غريٍب أو توضيِح مشكٍل وهو نزٌر، وحذِف تعليٍق إال ما اقتضاه النصُّ 

، وخترجيِه األحاديَث يف إجياٍز، وتصديِره الباَب بام وَرَد  األسانيَد إال ذكَر الصحايبِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفيه ِمن القرآِن الكريِم، فجَمَع بنَي احلسنينِي كتاِب اهلل وسنِة رسولِه 

هلل، وبإدماِن النظِر فعليك يا أخي بتدبِر كتاِب ا»: (هـ702ت)قال الذهبي 

، ورياِض النووي وأذكاِره، تفلِْح وتنَجْح  «يف الصحيَحنِي وسنِن النسائيِّ
(1)

. 

 ترتيبه:

ر الكتاَب ببضعٍة  ُ منهَجه وهدَفه، ثم صدَّ بدأ النووي كتاَبه بمقدمٍة تبنيِّ

 والتقَوى واليقنيِ اإلخالِص والتوبِة والصرِب والصدِق واملراقبِة  وثامنني باًبا يف

                                                 

 .(52/304سري أعالم النبالء للذهبي ) (1)
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نُها  والتوكِل... إىل غري ذلك من املعاين اإليامنيِة، ثم أَخَذ يف ذكِر الكتِب التي يتضمَّ

كتاُبه، ومنها: كتاب األدب، والفضائل، واحلج، واألذكار، والدعوات، واألمور 

 املنهي عنها.

 منهجه:

رأيُت أن أمجَع خمترًصا من األحاديث »: (هـ676ت)يقول النووي 

عىل ما يكوُن َطريًقا لصاحبِه إىل اآلخرِة، وحمصاًل آلدابه الصحيحِة، مشتماًل 

الباطنِة والظاهرِة، جاِمًعا للرتغيِب والرتهيِب وسائِر أنواِع آداِب السالكنَي: ِمن 

أحاديِث الزهِد ورياضاِت النفوِس، وهتذيِب األخالِق، وطهاراِت القلوِب 

 ذلك ِمن مقاصِد الصاحلنَي وعالِجها، وصيانِة اجلوارِح وإزالِة اعوجاِجها، وغري

 والعارفنَي.

وألتزُم فيه أالَّ أذكَر إال حديًثا صحيًحا من الواضحاِت، مضاًفا إىل الكتِب 

ُر األبواَب ِمن القرآِن العزيِز بآياٍت كريامٍت،  الصحيحِة املشهوراِت، وُأَصدِّ

ُح ما حيتاُج إىل ضبٍط أو رشِح معنًى خفيٍّ بنفائَس ِمن التنبي «هاِت وأوشِّ
(1)

. 

 الطبعة املعتمدة يف هذا املختصر:

اعتمدُت يف هذا املخترص عىل طبعة دار املنهاج بجدة، وقد اعتمدوا عىل 

  سبع نسخ خطية.

                                                 

 (.52)ص (1)
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  ملسو هيلع هللا ىلصموســـــــوعة حممــــــــــد رســـــــول اهلل  
 هه وقبس من حديثوقصه ومشائله وهديه وحقئل نبوته وسريته وخصائدال                                     

 

 خمتصر  رياض الصاحلني 

 هـ(676حمليي الدين أبي زكريا النووي حييى بن شرف بن مرِّي )ت

 

 اختصره

 أ.د/ أمحد بن عثمان املزيد

 جامعة املكل  سعد  - أستاذ الدراسات اإلسالمية
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 ]مقدمة املصنف[

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ربِّ يسِّر وَأِعن وما َتوفيقي إلَّا باهلل عليه توكَّلُت

ر الليل عىل النهار، وأشهد أن كوِّ ، مُ القهار، العزيز الغفارِ  هلل الواحدِ  احلمدُ 

ه ورسوله، ا عبدُ ، وأشهد أن حممدً الكريم، الرؤوف الرحيمُ  ال إله إال اهلل الربُّ 

قويم، صلوات اهلل  مستقيم، والداعي إىل دينٍ  ه وخليله، اهلادي إىل رصاطٍ وحبيبُ 

 .، وسائر الصاحلنيكلٍّ  عليه، وعىل سائر النبيني، وآلِ  وسالمه

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿، فقد قال اهلل تعاىل: أما بعُد 

لقوا عليهم االعتناء بام ُخ  ، فحقَّ [17 - 16]الذاريات:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿الدنيا بالزهادة، قال اهلل تعاىل:  عن حظوظِ  له واإلعراُض 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

. واآليات يف [50]يونس:  ﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ

 .هذا املعنى كثريةٌ 

 عىل املكلِف  ه؛ فحقٌّ لقنا له ما قدمتُ نا وما ُخ ه، وحالُ صفتُ فإذا كان حاهلا ما وَ 

 هى واألبصار، ويتأهَب أويل النُّ  ، ويسلك مسلَك ه مذهب األخيارِ أن يذهب بنفِس 

 .عليه ملا نبهُت  ا أرشت إليه، وتهتمَ مل
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 بام صحَّ  التأدُب  ما يسلكه من املسالك له يف ذلك، وأرشدُ  طريٍق  وأصوُب 

السابقني والالحقني، صلوات اهلل  األولني واآلخرين، وأكرمِ  عن نبينا سيدِ 

 النبيني. وسالمه عليه وعىل سائرِ 

عن  صحَّ و ،[5]املائدة: ﴾ۇئ وئ وئ ەئ﴿وقد قال اهلل تعاىل: 

«أخيه يف عونِ  بُد ما كان العَ  بدِ العَ  واهلل يف عونِ »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولِ 
(1)

، وأنه 

«من دلَّ عىل خرٍي فله مثُل أجِر فاِعله»قاَل: 
(2)

َمن دعا إىل ُهدى »قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه 

«كان له من األجِر مثُل أجوِر من َتبِعه ال َينُقص ذلك من ُأجوِرهم شيئ ا
(3)

، وأنه 

ا خرٌي لك من محِر »:  قاَل لعلٍّ  فواهلل أَلَن ََيدي اهلل بك َرجال  واِحد 

«النعمِ 
(4)

. 

فرأيُت أن أمجَع خمترًصا من األحاديث الصحيحِة، مشتماًل عىل ما يكوُن  

َطريًقا لصاحبه إىل اآلخرِة، وحمصاًل آلدابه الباطنِة والظاهرة، جاِمًعا للرتغيِب 

الكني: من أحاديِث الزهِد ورياضات النفوِس، والرتهيب وسائِر أنواع آداِب الس

وهتذيب األخالق، وطهارات القلوِب وعالجها، وصيانة اجلوارِح وإزالة 

 اعوجاِجها، وغري ذلك من مقاصِد الصاحلني والعارفني.

                                                 

 (.5622أخرجه مسلم ) (1)

 (.5223أخرجه مسلم ) (2)

 (.5670أخرجه مسلم ) (3)

 (.5046(، ومسلم )5205أخرجه البخاري ) (4)
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وألتزُم فيه أن ال أذكَر إال حديًثا صحيًحا من الواضحات، مضاًفا إىل الكتب 

ر األبواَب من القرآن العزيِز بآياٍت كريامٍت، الصحيحة املشهورات، وُأَصدِّ 

ُح ما حيتاُج إىل ضبٍط أو رشِح معنًى خفي بنفائَس من التنبيهاِت.  وأوشِّ

وأرجو إن َتمَّ هذا الكتاُب أن يكون سائًقا للمعتني به إىل اخلرياِت حاجًزا له 

 منه أن يد
ٍ
عَو يل، ولوالدي، عن أنواِع القبائح واملهلكات، وأنا سائٌل أًخا انتفع بيشء

ومشاخيي، وسائِر أحبابِنا، واملسلمني أمجعني، وعىل اهلل الكريِم اعتامدي، وإليه 

تفوييض واستنادي، وحسبي اهلل ونعَم الوكيل، وال حوَل وال قوَة إال باهلل العزيِز 

 احلكيم.
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  واألقواِل األعماِل يف مجيِع النية وإحضاِر اإلخالِص باُب (1)

 واخلفيِة البارزِة واألحواِل

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ې ې ې ى ى ائ ﴿، وقال تعاىل: [1]البينة:  ﴾ۀۀ ہ ہ ہ ہ

ىئ ی ی ی ی جئ حئ ﴿، وقال تعاىل: [37]احلج:  ﴾ائ ەئ ەئ وئ

]آل  ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت يت جث مث ىث 

 .[52عمران: 

: يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن ُعمَر بِن اخلطاِب   -1

إنَّام األعامُل بالنياِت، وإنام لكلِّ امرىٍء ما نوى، فمن كانت هجرُته إىل اهلل »

ورسولِه، فهجرُته إىل اهلل ورسولِه، ومن كانت ِهجرُته لُدنيا ُيصيبها، أو امرأٍة 

«ينكحها، فهجرُته إىل ما هاجَر إليه
(1)

. 

 َيغزو جيٌش الكعبةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن عائشَة   -2

قالت: قلت: يا رسوَل اهلل،  «فإذا كانوا ببيداَء من األرِض ُُيسُف بأوهلم وآخِرهم

ُُيسُف »كيَف خُيسُف بأوهلم وآخِرهم وفيهم أسواُقهم وَمن ليس منهم؟! قال: 

«بأوهلم وآخِرهم، ُثم ُيبعثون عىل نيَّاِِتم
(2)

. 

                                                 
 (.5247(، ومسلم )5أخرجه البخاري ) (1)

 (.5220(، ومسلم )5552أخرجه البخاري ) (2)
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، فقال: يف َغزاةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كنا مع النبيِّ وعن جابِر بن عبِد اهلل   -3

ا، إال كانوا معكم حبسُهم » ا، وال قطعتم وادي  إن باملدينِة لِرجاال  ما ِِسُتم مسري 

«إال ََشكوُكم يف األجرِ »ويف رواية:  «املرُض 
(1)

. 

إن اهلل ال ينُظُر إىل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -4

«أجساِدكم، وال إىل ُصوِركم، ولكن ينظُر إىل قلوبِكم
(2)

. 

عن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ُسئل َرسوُل اهلل  وعن أيب موسى األشعريِّ   -5

الرجِل ُيقاتل شجاعًة، ويقاتل مَحِيًَّة، ويقاتُل رياًء، أي ذلك يف سبيِل اهلل؟ فقال 

«من قاتَل لتكوَن كلمُة اهلل هي الُعليا، فهو يف سبيِل اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
(3)

. 

ه تبارك فيام َيرو ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن ابن عباٍس   -6 ي عن ربِّ

إنَّ اهلل كتب احلسناِت والسيئات ُثم َبَّيَّ ذلك، فمن َهمَّ بحسنٍة فلم »وتعاىل، قال: 

، وإن َهمَّ هبا فعِملها كتبها اهلل عرَش حسناٍت،  يعَملها كتبها اهلل عنده حسنة  كاملة 

تعاىل  إىل سبعمئة ضعٍف إىل أضعاٍف كثرية، وإن َهمَّ بسيئٍة فلم يعملها كتبها اهلل

، وإن َهمَّ هبا فعِملها كتبها اهلل سيئة  واحدة   «عنده حسنة  كاملة 
(4)

. 

 باب التوبِة (2)

قال الُعلامُء: التوبُة واجبٌة من كل ذنٍب، فإن كانت املعصيُة بني العبِد وبني 

 اهلل تعاىل ال تتعلَُّق بحقِّ آدمي فلها ثالثُة رشوٍط:

                                                 
 (.5255أخرجه مسلم ) (1)

 (.5160أخرجه مسلم ) (2)

 (.5240(، ومسلم )553أخرجه البخاري ) (3)

 (.535سلم )(، وم6025أخرجه البخاري ) (4)
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 : أن ُيقلع عن املعصيِة.أحُدها

 أن َيندم عىل فِعلِها. :والثاين

 : أن َيعزَم أن ال يعوَد إليها أبًدا.والثالث

 فإن فقَد أحَد الثالثِة مل تصحَّ توبُته.

: هذه الثالثُة، وأن يربَأ من أربعةٌ وإن كانت املعصيُة تتعلق بآدميٍّ فرشوطها 

ه إليه، وإن كان حدَّ قذٍف ونحوه مكَّ  نه حقِّ صاحبها، فإن كانت مااًل أو نحوه ردَّ

منه أو طلَب عفوه، وإن كانت غيبًة استحلَّه منها، وجيب أن يتوَب من مجيِع 

ت توبته عند أهِل احلقِّ من ذلك الذنِب وبقي  الذنوِب، فإن تاَب من بعِضها صحَّ

عليه الباقي، وقد تظاهرت َدالئُل الكتاب والسنِة، وإمجاُع األمة عىل وجوِب 

 التوبِة.

 ﴾ی جئ حئ مئ ىئ ی ی ی﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال تعاىل: [3]هود:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ﴿، وقال تعاىل: [35]النور: 

 .[2]التحريم:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿

يا أَيا الناُس، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن األَغرِّ املزينِّ  -7

«توبوا إىل اهلل، فإين أتوُب إليه يف اليوم مائة  مرةٍ 
(1)

. 

ا »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: قال رسوُل  وعن أنِس بن مالٍك   -8 هلل أشدُّ فرح 

بتوبة عبِده حَّي يتوب إليه من أحِدكم كان عىل راحلتِه بأرِض فالٍة، فانفلتت منه، 

                                                 
 (.5745أخرجه مسلم ) (1)
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وعليها طعاُمه وَشابه فأيَس منها، فأتى شجرة  فاضطجَع يف ظلِّها قد أيَس من 

راحلته، فبينام هو كذلك إذا هو هبا قائمة  عنده، فأخَذ بخطامها، ثم قاَل من شدِة 

«الفرِح: اللُهمَّ أنت عبدي، وأنا ربُّك! أخطَأ من شدِة الفرِح 
(1)

. 

إنَّ اهلل تعاىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب موسى األشعريِّ   -9

يبُسُط يَده بالليل ليتوَب ُميسُء النهار، ويبسُط يده بالنهاِر ليتوَب ُميسء الليِل، 

«حتى تطلَع الشمُس من مغرهبا
(2)

. 

من تاَب قبل أن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل   وعن أيب ُهريرةَ   -11

«تطلَع الشمُس من مغِرهبا تاَب اهلل عليه
(3)

. 

 إن اهلل »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن عبِد اهلل بن عمَر   -11
«يقبُل توبَة العبِد ما مل ُيغرِغر

(4)
. 

 باب الصرِب (3)

، وقال [544]آل عمران:  ﴾ائ ائ ەئ ەئ وئ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ٺ ٺ ٿ ﴿تعاىل: 

 ﴾ىث يث حج مج جح مح﴿، وقال تعاىل: [511]البقرة:  ﴾ڤ ڤ

 ،[03]الشورى:  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿، وقال تعاىل: [54]الزمر:

                                                 
 (.5707(، ومسلم )6342أخرجه البخاري ) (1)

 (.5712أخرجه مسلم ) (2)

 (.5743أخرجه مسلم ) (3)

 (.0513(، وابن ماجه )3137أخرجه الرتمذي ) (4)
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ٺ ٺ ﴿، وقال تعاىل: [513]البقرة:  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ﴿وقال تعاىل: 

، واآلياُت يف األمِر بالصرِب وبيان فضلِه [35]حممد:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

 كثرية معروفٌة.

الطُّهوُر »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  مالٍك األشعريِّ  وعن أيب  -12

ما  -أو متألُ -شطُر اإليامن، واحلمُد هلل متأُل امليزان، وسبحاَن اهلل واحلمُد هلل متآلن 

بَّي الساموات واألرِض، والصالُة نوٌر، والصدقة برهاٌن، والصرُب ضياء، والقرآُن 

«َسه فمعتقها أو موبُِقهاحجٌة لك أو عليك، كل الناس َيغدو فبائٌع نف
(1)

. 

: أن ناًسا ِمن األنصاِر سألوا رسوَل وعن أيب سعيِد اخلدريِّ   -13

، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفَد ما عنَده، فقال هلم حنَي أنفَق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 بيدِه: 
ٍ
ه اهلل، »كلَّ يشء ما يكن عندي من خرٍي فلن أدَّخَره عنكم، وَمن يستعِفْف ُيعفَّ

ا وأوسَع وَمن يس ه اهلل، وما ُأعطَِي أحٌد عطاء  خري  ْ ْ يصربِّ تغِن ُيغنِه اهلل، وَمن يتصربَّ

«من الصربِ 
(2)

. 

َعجب ا ألمِر »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ُصهيِب بن سناٍن   -14

املؤمن؛ إن أمَره كلَّه خرٌي، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن: إن أصابتُه َِساُء شكَر 

ا له، وإن أ ا لهفكان خري  «صابته رضاُء صرب فكان خري 
(3)

. 

: إن ابني ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أرَسَلت بنُت النبيِّ وعن أسامَة بن زيٍد   -15

إن هلل ما أخَذ وله ما أعطى، »قد احُترَض فاشَهدنا، فأرسَل يقرىء السالَم، ويقول: 

                                                 
 (.553أخرجه مسلم ) (1)

 (.5413(، ومسلم )5062أخرجه البخاري ) (2)

 (.5222أخرجه مسلم ) (3)
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فأرسَلت إليه ُتقسم عليه  «وكلُّ يشء عنده بأجٍل مسمى؛ فلَتصرِب ولَتحَتِسب

. فقاَم ومعه سعُد بن عبادَة، ومعاُذ بن جبٍل، وأيب بن كعٍب، وزيُد بن ليأتينَّها

، فأقعدُه يف حجِره وَنفُسه  ملسو هيلع هللا ىلص، فُرفِع إىل رسوِل اهلل ثابٍت، ورجاٌل  الصبيُّ

هذه َرمحٌة جعلها »َتَقعَقع، ففاضت عيناه فقاَل سعٌد: يا َرسوَل اهلل، ما هذا؟ فقال: 

«ن عباِده، وإنام َيرحُم اهلل من عباِده الرمحاءُ اهلل تعاىل يف ُقلوِب من يشاُء م
(1)

. 

يقوُل اهلل تعاىل: ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -16

لِعبدي املؤمِن عندي جزاٌء إذا قَبضُت َصِفيَّه من أهل الدنيا ُثم احَتسَبه إال 

«اجلنةُ 
(2)

. 

 عز إنَّ اهلل»يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أنٍس   -17

ضُته منهام اجلنةَ  يريد َعينَيه «وجل قال: إذا ابَتَليُت عبدي بحبيبَتيِه فصرَب عوَّ
(3)

. 

ما ُيصيُب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب سعيٍد وأيب هريرَة   -18

، حتى  املسلَم من نصٍب، وال َوَصب، وال َهم، وال حزٍن، وال أذ ى، وال غمٍّ

ر اهلل هبا  «من خطاياهالشوكِة ُيشاكها إال َكفَّ
(4)

. 

من ُيِرد اهلل به »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -19

ا ُيِصب منه «خري 
(5)

. 

                                                 
 (.253(، ومسلم )5520جه البخاري )أخر (1)

 (.6050أخرجه البخاري ) (2)

 (.1613أخرجه البخاري ) (3)

 (.5173(، ومسلم )1605أخرجه البخاري ) (4)

 (.1601أخرجه البخاري ) (5)
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- ملسو هيلع هللا ىلصقال: َشَكونا إىل رسوِل اهلل  وعن خباِب بن األَرتِّ   -21

فقلنا: أال َتسَتنرِصُ لنا؟! أال َتدعو لنا؟! فقال:  -وهو متوسٌد ُبرَدًة له يف ظلِّ الكعبة

كم ُيؤَخُذ الرجُل فُيحفر له يف األرِض فُيجعل فيها، ثم ُيؤتى َقد كان َمن قبلَ »

باملئشاِر فيوضُع عىل رأسه فُيجعل نصفَّي، وُيمَشط بأمشاِط احلديد ما دون حلِمه 

ن اهلل هذا األمَر حتى يسرَي الراكُب من  ه ذلك عن دينِه، واهلل لُيتِمَّ وعظِمه، ما يصدُّ

 والذئَب عىل غنمه، ولكنَّكم صنعاَء إىل حَّضموَت ال ُياُف إال اهلل

«َتستعِجلون
(1)

. 

ديد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -21 ليَس الشَّ

عِة، إنام الشديُد الذي َيملِك نفَسه عند الغضِب  َ «بالِصُّ
(2)

. 

 «ال َتغَضب»: أوصني. قال: ملسو هيلع هللا ىلص، أن رجاًل قال للنبيِّ وعنه   -22

د مراًرا، قال:  «ال َتغَضب»فردَّ
(3)

. 

ا ستكوُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل عن ابِن مسعوٍد و  -23 إَّنَّ

ُتؤدوَن احلقَّ »قالوا: يا َرسوَل اهلل، فام تأُمرنا؟ قال:  «بعدي َأثرٌة وأموٌر ُتنكِروَّنا!

«الذي عليُكم، وَتسألون اهلل الذي َلُكم
(4)

. 

                                                 
 (.3655أخرجه البخاري ) (1)

 (.5642(، ومسلم )6550أخرجه البخاري ) (2)

 (.6556أخرجه البخاري ) (3)

 (.5203(، ومسلم )3643اري )أخرجه البخ (4)



 27|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

 باب الصدِق (4)

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿قال اهلل عز وجل: 

، وقال [31]األحزاب:  ﴾ہ ھ﴿عاىل: ، وقال ت[552]التوبة:  ﴾چ

 .[55]حممد: ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿تعاىل: 

إنَّ الصدَق ََيدي إىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابِن مسعوٍد   -24

ا، وإن  يق  ، وإن الربَّ َيدي إىل اجلنِة، وإن الرجل لَيصُدق حتى يكون ِصدِّ الربِّ

وإن الرجل ليكذُب حتى  الكذَب َيدي إىل الفجوِر، وإن الفجوَر َيدي إىل الناِر،

ا «ُيكتب عند اهلل كذاب 
(1)

. 

َدع »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: حِفظُت من َرسوِل اهلل وعن احلسِن بن علٍّ   -25

دَق طمأنينة، والكذَب ريبة «ما َيريبك إىل ما ال َيريبك؛ فإن الصِّ
(2)

. 

الَبيِّعان »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن حكيِم بن حزاٍم   -26

ق َقت بركة باخلياِر ما مل يتَفرَّ ا، فإن َصَدقا وبيَّنا بورَك هلام يف بيعهام، وإن َكَتام وكذبا حُمِ

«بيِعهام
(3)

. 

                                                 
 (.5647(، ومسلم )6420أخرجه البخاري ) (1)

 (.5152أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.5135(، ومسلم )5472أخرجه البخاري ) (3)
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 باب املراقبِة (5)

]الشعراء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال تعاىل: [0]احلديد: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿، وقال اهلل تعاىل: [554 - 552

ال اهلل تعاىل: ، وق[6]آل عمران:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿، وقال تعاىل: [50]الفجر:  ﴾ک ک ک گ﴿

 ، واآلياُت يف الباِب كثريٌة معلومٌة.[52]غافر:  ﴾ڃ ڃ

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: بينام نحن عند رسوِل اهلل  وعن عمَر بن اخلطاِب   -27

ذاَت يوٍم، إذ طلَع علينا رجٌل شديُد بياض الثياب، شديُد سواِد الشعر، ال ُيرى 

فأسنَد ركبَتيه إىل  ملسو هيلع هللا ىلصسفِر، وال َيعرفه منا أحٌد، حتى جلس إىل النبيِّ عليه أثُر ال

يِه عىل فِخَذيه، وقال: يا حممُد، أخربين عن اإلسالِم، فقال  ركبَتيِه، ووضَع كفَّ

ا رسوُل اهلل، وُتقيَم »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  اإلسالُم: أن َتشهَد أن ال إله إال اهلل، وأنَّ حممد 

 «، وتصوَم رمضاَن، وحتجَّ البيَت إن استطعت إليه سبيال  الصالَة، وُتؤيت الزكاةَ 

قه! قال: فأخربين عن اإليامِن. قال:  أن »قال: َصَدقَت. فَعِجبنا له َيسأُله وُيصدِّ

ه  «ُتؤِمن باهلل، ومالئِكتِه، وُكتبِه، ورسلِه، واليوِم اآلخِر، وتؤمَن بالَقدِر خرِيه وَشِّ

أن َتعُبد اهلل كأنَّك تراه، فإن مل »حساِن. قال: قال: َصَدقت. قال: فأخربين عن اإل

ما املسؤوُل عنها بأعَلم من »قال: فأخربين عن الساعِة. قال:  «تكن َتراُه فإنه يراك

تها، وأن ترى احلفاَة »قال: فأخربين عن أماَرهِتا. قال:  «السائِلِ  أن َتلِد األمُة ربَّ

يا »ثم انطلَق فلبِثُت مليًّا، ثم قال:  «نيانالعراَة العالة رعاَء الشاِء يتطاولون يف البُ 
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فإنه ِجربيُل أتاكم »قلت: اهلل وَرسوُله أعلم. قال:  «ُعمُر، أتدري من السائُل؟

«ُيعلِّمكم دينَكم
(1)

. 

يوًما، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كنُت خلَف النبيِّ وعن ابن عباس   -28

هلل جِتْده جُتاَهك، إذا يا غالُم، إين أعلِّمك كلامٍت: احَفِظ اهلل حيَفظك، احَفِظ ا»

سألَت فاسأِل اهلل، وإذا استعنَت فاستِعن باهلل، واعَلم: أن األمَة لو اجتمَعْت عىل 

أن ينفعوك بيشٍء مل ينفعوك إال بيشٍء قد َكتبه اهلل لك، وإن اجتمعوا عىل أن 

ت  وك إال بيشٍء قد كتبه اهلل عليك، ُرفِعت األقالُم وَجفَّ وك بيشٍء مل يَّضُّ يَّضُّ

«الصحُف 
(2)

. 

 باب التقوى (6)

، [545]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿قال اهلل تعاىل: 

. وهذه اآليُة مبينٌة للمراِد من [56]التغابن:  ﴾ہ ہ ہ ھ﴿وقال تعاىل: 

 ے ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿األوىل. وقال اهلل تعاىل: 

: ، واآليات يف األمِر بالتقوى كثريٌة معلومٌة، وقال تعاىل[74]األحزاب:  ﴾ۓ

، وقال [3 - 5]الطالق:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ﴿تعاىل: 

 واآليات يف الباِب كثريٌة معلومٌة. [52]األنفال: ﴾ڑ ک

                                                 

 (.2أخرجه مسلم ) (1)

 (.5156أخرجه الرتمذي ) ()
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نيا ُحلوٌة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -29 إن الدُّ

عَملون، فاتقوا الدنيا واتقوا َخَِّضة، وإن اهلل تعاىل مستخلُِفكم فيها فينظُر كيف تَ 

«النِّساَء؛ فإن أوَل فتنِة بني إِسائيل كانت يف النساءِ 
(1)

. 

اللُهمَّ إين »كان يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابِن مسعوٍد   -31

«أسأُلك اهلدى، والتُّقى، والعفاَف، والغنى
(2)

. 

خيطُب يف حجِة  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن أيب أمامَة   -31

وا زكاَة أموالِكم، »فقال:  الوداِع، اتُقوا اهلل وصلُّوا مخَسكم، وصوُموا شهَركم، وأدُّ

«وأطيُعوا أمراَءكم؛ تدخُلوا جنَة ربِّكم
(3)

. 

 والتوكِل باب اليقنِي (7)

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ﴿قال اهلل تعاىل: 

ېئ ېئ ﴿، وقال تعاىل: [55]األحزاب:  ﴾ختمت ىت يت جث مث ىث يث

جب ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ حب خب 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿، وقال تعاىل: [570 - 573]آل عمران: ﴾ٺ ٺ ٺ

]إبراهيم:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿، وقال تعاىل: [12]الفرقان: ﴾ڤ

، واآلياُت يف األمِر [512]آل عمران:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿، وقال تعاىل: [55

 بالتوكل كثريٌة معلومة.

                                                 
 (.5705أخرجه مسلم ) (1)

 (.5755أخرجه مسلم ) (2)

 (.656أخرجه الرتمذي ) (3)
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: أي كافيه. وقال [3 ]الطالق: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿وقال تعاىل: 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿تعاىل: 

، واآليات يف فضِل التوكل كثرية [5]األنفال:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 معروفٌة.

ُعِرضت عيلَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ابن عباٍس   -32

َهيُط، والنبيَّ  ومعه الرجُل والرجالن، والنبيَّ ليس  األمم، فرأيُت النبيَّ ومعه الرُّ

عه أحٌد، إذ ُرفِع يل سواٌد عظيٌم، فظننُت أَّنم أمتي، فقيَل يل: هذا موسى وقوُمه، م

ولكن انظر إىل األفِق، فنظرت فإذا سواٌد عظيم، فقيل يل: انظر إىل األفِق اآلخِر، 

ا يدخلون اجلنَة بغري  فإذا سواد عظيٌم، فقيل يل: هذه أمُتك، ومعهم سبعون ألف 

فدخَل منزله، فخاَض الناس يف أولئك الذين ثم هَنَض  «حساٍب وال عذاب

َيدخلون اجلنَة بغرِي حساٍب وال عذاٍب، فقال بعضهم: فلعلَّهم الذين َصِحبوا 

-وقال بعُضهم: فلعلَّهم الذين ُولِدوا يف اإلسالِم فلم ُيرشكوا باهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 

 «فيه؟ما الذي ََتوضون »فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفخرَج عليهم رسوُل اهلل  -وذكروا أشياء

م »فأخربوه، فقال:  ون؛ وعىل رهبِّ ُهم الذين ال َيرقوَن، وال َيسََتقون، وال يَتَطريَّ

اشُة بن حِمصن، فقال: ادُع اهلل أن جَيعلني منهم، فقال:  «يتوكلون أنت »فقاَم ُعكَّ

سَبَقك هبا »ثم قاَم رجٌل آخُر، فقال: ادُع اهلل أن جيعلني منهم، فقال:  «ِمنهم

«ُعكاَّشةُ 
(1)

. 

اللُهمَّ لك أسَلمت، »كان يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -33

لُت، وإليك أَنبُت، وبك خاَصمُت، اللُهمَّ إين أعوُذ  وبك آمنُت، وعليك توكَّ

                                                 
 (.554(، ومسلم )1741جه البخاري )أخر (1)
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تك؛ ال إله إال أنَت أن ُتِضلَّني، أنت احليُّ القيوُم الذي ال يموُت، واجلن  بعزَّ

«واإلنُس يموتون
(1)

. 

حني  ملسو هيلع هللا ىلص، قاهلا إبراهيُم ونِعم الوكيُل  ، قال: َحسُبنا اهللوعنه   -34

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ﴿حني قالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصُألقي يف النار، وقاهلا حممٌد 

[573]آل عمران:  ﴾حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
(2)

. 

لو أنَّكم »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن عمَر   -35

لِه؛ لرَزَقُكم كام يرُزُق الطرَي، ت لون عىل اهلل عز وجل حقَّ توكُّ ا تتوكَّ غدو مخاص 

«وتروُح بِطان ا
(3)

. 

قال: َنظرُت إىل أقداِم املرشكني ونحن  وعن أيب بكٍر الصديِق   -36

يف الغاِر وهم عىل رؤوسنا، فقلت: يا رسوَل اهلل، لو أن أحَدهم نظر حتت قدَميِه 

«ما َظنُّك يا أبا بكٍر باثنَّي اهلل ثالُِثهام»ألبرصنا. فقال: 
(4)

. 

 باب يف االستقامِة (8)

ٱ ٻ ﴿، وقال تعاىل: [555]هود:  ﴾ڈ ژ ژ﴿هلل تعاىل: قال ا

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 

                                                 
 (.5757(، ومسلم )7323أخرجه البخاري ) (1)

 (.0163أخرجه البخاري ) (2)

 (. 0560(، وابن ماجه )5300أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.5325(، ومسلم )3613أخرجه البخاري ) (4)
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  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴿، وقال تعاىل: [35 - 34]فصلت: 

  ﴾مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ

 َمعروفٌة. ، واآلياُت يف الباِب كثريةٌ [50 - 53]األحقاف: 

قال: قلت: يا َرسوَل اهلل، قل يل يف  وعن سفياَن بن عبِد اهلل   -37

«قل: آمنُت باهلل، ُثم اسَتِقم»اإِلسالِم قواًل ال أسأُل عنه أحًدا غرَيك. قال: 
(1)

. 

دوا، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -38 قاِربوا وسدِّ

وال أنا إالَّ أن »قالوا: وال أنت؟ قال:  «واعَلموا أنه لن َينُجَو أحٌد منكم بعملِه

دين اهلل برمحٍة منه وَفضلٍ  «يتَغمَّ
(2)

 والسداُد: االستقامُة واإلصابُة. .

قال العلامُء: معنى االستقامِة: لزوُم طاعِة اهلل تعاىل، قالوا: وهي من جوامِع 

 الكلِم، وهي نظاُم األموِر، وباهلل التوفيق.

 وأهواِل ،الدنيا وفناِء ،اهلل تعاىل خلوقاِتَم يف عظيِم ِرباب يف التفكُّ (9)

 ومحلها على االستقامِة ،هاوتهذيِب ،ِسْفالنَّ وتقصرِي ،هماأموِر وسائِر، اآلخرة

ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ  ۉ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿، وقال تعاىل: [06]سبأ:  ﴾ەئ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

]آل اآليات  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

                                                 
 (.32أخرجه مسلم ) (1)

 (.5256(، ومسلم )1673أخرجه البخاري ) (2)
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿، وقال تعاىل: [525 - 524عمران: 

  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

. [54]حممد: اآلية  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿، وقال تعاىل: [55 - 57]الغاشية: 

 واآليات يف الباب كثريٌة.

 عليه  على اإلقباِل ه خلرٍيمن توجَّ وحثِّ ،إىل اخلرياِت باب املبادرِة (11)

 ٍدردُّمن غري ت باجلدِّ

  ٱٻ﴿، وقال تعاىل: [502]البقرة:  ﴾ڦ ڦ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[533]آل عمران: اآلية  ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

باِدروا باألعامِل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -39

ا، وُيميس مؤمن ا وُيصبُِح  فِتن ا كِقطِع الليِل املظلِم، ُيصبُِح الرجل مؤمن ا وُيميس كافر 

ا «، يبيُع دينَه بَعرٍض من الدنياكافر 
(1)

. 

باملدينِة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صلَّيُت َوراء النبيِّ  وعن ُعقبَة بِن احلارِث   -41

العرَص، فسلَّم ثم قام مرسًعا، فتخطى رقاَب الناس إىل بعِض حجِر نِساِئه، ففزَع 

َذَكرُت »الناُس من رسعته، فخرَج عليهم، فرأى أهنم قد َعِجبوا من رسعتِه، قال: 

«ئ ا من ترٍِب عندنا فَكِرهُت أن حَيبِسني فأمرُت بِقسمتِهشي
(2)

. 

يوم أحٍد: أرَأيَت إن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رجل للنبيِّ  وعن جابٍر   -41

فألقى مَتراٍت ُكن يف يِده، ثم قاَتل حتى ُقتِل «يف اجلنةِ »ُقتِلُت فأين أنا؟ قال: 
(3)

. 

                                                 
 (.552لم )أخرجه مس (1)

 (.215أخرجه البخاري ) (2)

 (.5222(، ومسلم )0400أخرجه البخاري ) (3)



 35|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

 باب اجملاهدِة (11)

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿قال اهلل تعاىل: 

، [22]احلجر:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿، وقال تعاىل: [62]العنكبوت: 

: أي انقَطَع إليه، وقال [2]املزمل:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿وقال تعاىل: 

ڳ ﴿، وقال تعاىل: [7]الزلزلة:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿تعاىل: 

جب  ﴿، وقال تعاىل: [54]املزمل:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ياُت يف الباِب كثريٌة معلومٌة.واآل [551]البقرة:  ﴾حب خب مب ىب يب جت حت 

إن اهلل تعاىل قال: »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -42

ب إيلَّ عبدي بيشٍء أحب إيل مما  َمن عادى يل ولِيًّا فقد آَذنُته باحلرِب، وما تقرَّ

افَتضُت عليه، وما يزاُل عبدي يتقرُب إيلَّ بالنوافِل حتى أحبَّه، فإذا أحببُته كنت 

مَعه الذي يسمُع به، وبَِصه الذي يبُِص به، ويَده التي يبطُش هبا، وِرجَله التي س

«يميش هبا، وإن سألني أعطيُته، ولئن استعاَذين ألعيَذنَّه
(1)

. 

كان يقوُم من الليِل حتى تتفطَّر  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عائشَة   -43

ما تقدَم من ذنبِك وما  قدماه فقلُت: مل َتصنُع هذا يا َرسوَل اهلل، وقد َغفر اهلل لك

َر؟ قال:  ا»تأخَّ ا شكور  «أفال ُأحبُّ أن أكوَن عبد 
(2)

. 

املؤمُن القويُّ خرٌي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -44

وأحب إىل اهلل من املؤمِن الضعيف ويف كلٍّ خري، احِرص عىل ما ينَفُعك، واسَتِعن 

                                                 
 (.6145أخرجه البخاري ) (1)

 (.5254(، ومسلم )0237أخرجه البخاري ) (2)
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ُقل: لو أين َفَعلُت كان كذا وكذا، ولكن باهلل وال تعِجز، وإن أصاَبك يشٌء فال تَ 

ر اهلل، وما شاَء َفَعل؛ فإنَّ لو تفتح عمَل الشيطان «قل: َقدَّ
(1)

. 

ليلًة، فأطاَل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صليُت مع النبيِّ  وعن ابن مسعوٍد   -45

! قيل: وما مهمَت به؟ قال: مهمُت أن أجلَِس وأدَعه
ٍ
حتى مهمُت بأمر سوء

(2)
. 

عليك »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  قال: سمعُت  وعن ثوباَن   -46

، وحطَّ عنك هبا  بكثرِة السجوِد؛ فإنك لن َتسُجد هلل سجدة  إال رفَعك اهلل هبا درجة 

«خطيئة  
(3)

. 

 العمِر يف أواخِر من اخلرِي على االزدياِد باب احلثِّ (12)

، قال ابن [37]فاطر:  ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿قال اهلل تعاىل: 

ركم ستني سنًة؟ وقوله تعاىل: واملحققون: معناُه: أو مل  عباس  ُنعمِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عباس واجلمهور: هو النبيُّ  ﴾وئ وئ﴿

ر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -47 َأعَذَر اهلل إىل امرٍئ أخَّ

«أجله حتى بلغ ستََّي سنة  
(4)

. قال العلامُء: معناه: مل َيرُتك له عذًرا إذ أمهَله هذه 

 املدَة.

                                                 

 (.5660أخرجه مسلم ) (1)

 (.773(، ومسلم )5531أخرجه البخاري ) (2)

 (.022أخرجه مسلم ) (3)

 (.6052أخرجه البخاري ) (4)
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صالًة بعد أن  ملسو هيلع هللا ىلصما صىل رسوُل اهلل  ، قالت:وعن عائشَة  -48

إال يقوُل فيها:  [5]النرص:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴿َنَزَلت عليه: 

نا وبحمِدك، اللهم اغِفر يل» «سبحاَنك ربَّ
(1)

. 

قال: إن اهلل عز وجل تاَبَع الوحَي عىل رسوِل اهلل  وعن أنٍس   -49

قبَل وفاته حتى تويَف أكثَر ما كان الوحُي  ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

. 

ُيبعُث كلُّ عبٍد عىل ما ماَت »: ملسو هيلع هللا ىلصل: قال النبي قا وعن جابٍر   -51

«عليه
(3)

. 

 اخلرِي رِقُط كثرِة باب يف بياِن (13)

، وقال [551]البقرة:  ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت﴿قال اهلل تعاىل: 

ٺ ﴿، وقال تعاىل: [7]الزلزلة:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴿تعاىل: 

واآليات يف الباِب كثريٌة، وأما األحاديُث  [51]اجلاثية:  ﴾ٺ ٿ ٿ

ا، وهي غري منحرصٍة فنذكُر طرًفا منها:فك  ثريٌة جدًّ

قال: قلت: يا رسوَل اهلل، أيُّ األعامِل أفضُل؟  وعن أيب ذرٍّ   -51

أنَفُسها عند »قلت: أيُّ الرقاِب أفضُل؟ قال:  «اإليامُن باهلل، واجلهاُد يف سبيله»قال: 

ا»قلت: فإن مل أفَعل؟ قال:  «أهلِها وأكثُرها ثمن ا  «أو تصنَُع ألخَرَق  ُتعَُّي صانع 

                                                 

 (.020(، ومسلم )0267خرجه البخاري )أ (1)

 (.3456(، ومسلم )0225أخرجه البخاري ) (2)

 (.5272أخرجه مسلم ) (3)
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ك عن »قلت: يا رسوَل اهلل، أرأيَت إن َضُعفُت عن بعِض الَعمِل؟ قال:  تكفُّ ََشَّ

«الناِس؛ فإَّنا َصدقٌة منك عىل نفِسك
(1)

. 

ُيصبُِح عىل كل ُسالَمى من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعنه   -52

ٍة صدقٌة، أحِدكم صدقٌة: فكل َتسبيحٍة صدقٌة، وكل حتميدٍة صدقٌة، وكل ِتليل

وكل تكبريٍة صدقٌة، وأمٌر باملعروِف صدقٌة، وَّني عن املنكِر صدقٌة، وجيزىء من 

حى «ذلك ركعتان يرَكعُهام من الضُّ
(2)

. 

ُعِرَضت عيلَّ أعامُل أمتي، »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال النبيُّ وعنه   -53

حسنُها وسيُئها فوجدُت يف حماسِن أعامهلا: األذى ُيامُط عن الطريق، ووجدُت يف 

«اوِئ أعامهلا: النُّخاعُة تكون يف املسجِد ال ُتدَفنمس
(3)

. 

ال حَتِقرنَّ من املعروِف شيئ ا، »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال يل النبيُّ وعنه   -54

«ولو أن َتلقى أخاَك بوجٍه َطليٍق 
(4)

. 

اإليامُن بضٌع وسبعون »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -55

: فأفَضُلها قوُل  -أو بضٌع وستونَ - : ال إله إالَّ اهلل، وأدناها إماطُة األذى عن شعبة 

«الطريِق، واحلياُء شعبٌة من اإليامنِ 
(5)

. 

                                                 

 (.20(، ومسلم )5152أخرجه البخاري ) (1)

 (.754أخرجه مسلم ) (2)

 (.113أخرجه مسلم ) (3)

 (.5656أخرجه مسلم ) (4)

 (.31(، ومسلم )2أخرجه البخاري ) (5)



 39|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

َبينَام رجٌل َيميش بطريٍق اشتدَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه  -56

ا فنزَل فيها فرِشَب، ثم خرَج فإذا كلٌب َيلهُث يأكُل الثرى  عليه الَعطُش، فوجد بئر 

لقد بلَغ هذا الكلُب من الَعطِش مثل الذي كان قد بلَغ من الَعطِش، فقال الرجُل: 

، ثم أمسَكه بفيه حتَّى َرِقَي، فسقى الكلَب، فشكَر  ه ماء  مني، فنَزَل البئَر، فمأل خفَّ

يف كلِّ كبٍد »قالوا: يا رسوَل اهلل، وإن لنا يف البهائِم أجًرا؟ فقال:  «اهلل له، فغفَر له

«رطبٍة أجرٌ 
(1)

. 

لقد َرأيُت َرجال  يتقلَُّب يف اجلنِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ ، عن النوعنه   -57

«يف شجرٍة قطَعها من ظهِر الطريِق كانت ُتؤذي املسلمَّي
(2)

. 

أ فأحسَن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -58 َمن توضَّ

الُوضوَء، ثم أتى اجلمعَة فاستمَع وأنَصَت ُغفَر له ما بينَه وبَّي اجلمعِة وزيادُة ثالثة 

«سَّ احلصا فقد َلغاأياٍم، ومن م
(3)

. 

أ العبُد املسلُم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -59 أو -إذا توضَّ

أو مع -فغسَل وجَهه خرَج من وجِهه كلُّ خطيئٍة نظر إليها بعينِه مع املاِء  -املؤمن

فإذا غسَل يديه خرَج من يديِه كلُّ خطيئة كان َبطَشتها يداه مع املاِء  -آخِر قطِر املاء

فإذا غسَل رجليه َخرَجت كلُّ خطيئٍة مشتها رجاله مع  -آخِر قطِر املاء أو مع-

«حتى َُيُرج نِقيًّا من الذنوِب  -أو مع آخِر قطِر املاء-املاِء 
(4)

. 

                                                 
 (.5500(، ومسلم )5363أخرجه البخاري ) (1)

 (.5250(، ومسلم )615أخرجه البخاري ) (2)

 (.217أخرجه مسلم ) (3)

 (.500أخرجه مسلم ) (4)
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الصلواُت اخلمُس، واجلمعُة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعنه   -61

«ت الكبائرُ إىل اجلمعِة، ورمضاُن إىل رمضاَن، ُمكفرات ما بينهنَّ إذا اجُتنِبَ 
(1)

. 

أال أدلُّكم عىل ما َيمحو اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -61

إسباُغ الوضوِء »قالوا: َبىل، يا َرسوَل اهلل، قال:  «به اخلطاَيا ويرَفُع به الدرجاُت؟

عىل املكاِره، وكثرُة اخُلطا إىل املساِجِد، وانتظاُر الصالِة بعد الصالِة فذلُِكم 

«الرباطُ 
(2)

. 

إذا »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب موسى األشعريِّ   -62

ا «َمِرض العبُد أو سافَر ُكتِب له مثُل ما كان َيعمُل ُمقيام  َصحيح 
(3)

. 

ُكلُّ معروٍف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن جابٍر   -63

«صدقةٌ 
(4)

. 

اتَّقوا »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت النبيَّ  وعن َعديِّ بن حاتٍم   -64

«و بِشقِّ مترةٍ الناَر ول
(5)

. 

إن اهلل لرَيىض عن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -65

بَة، فيحمَده عليها «العبِد أن يأُكل األَكلَة، فيحمَده عليها، أو يرشَب الرشَّ
(6)

. 

                                                 
 (.533أخرجه مسلم ) (1)

 (.515أخرجه مسلم ) (2)

 (.5226أخرجه البخاري ) (3)

 (.6455أخرجه البخاري ) (4)

 (.5456(، ومسلم )5057أخرجه البخاري ) (5)

 (.5730أخرجه مسلم ) (6)
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 يف العبادِة صاِدباب يف االقِت (14)

، وقال [5-5]طه: ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[521]البقرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿تعاىل: 

َمن »دخَل عليها وعندها امرأٌة، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عائشَة   -66

َمْه، عليُكم بام ُتطيقون، فواهلل ال »قالت: هذه فالنة. َتذُكُر من صالهِتا، قال:  «هذه؟

وكان أحبُّ الدين إليه ما داوَم صاحبُه عليه «َيملُّ اهلل حتى مَتلُّوا
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصاء ثالثُة َرهٍط إىل بيوِت أزواِج النبيِّ قال: ج وعن أنس   -67

، فلام ُأخربوا كأهنم َتقالُّوها وقالوا: أين نحن من النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلصَيسألون عن عبادِة النبيِّ 

ا أنا فأصل الليل  ملسو هيلع هللا ىلص ر؟! قال أحُدهم: أمَّ وقد ُغفَر له ما تقدَم من ذنبِه وما تأخَّ

. وقال اآلخر: وأنا أعتِزُل النِّساَء فال أبًدا. وقال اآلخُر: وأنا أصوُم الدهَر وال أفطرُ 

 أتزوُج أبًدا.

أنتم الذين قلُتم كذا وكذا؟ أَما واهلل إين »إليهم، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفجاَء رسوُل اهلل 

ُج النِّساَء،  ألَخشاُكم هلل، وَأتقاُكم له، لكني أصوُم وُأفطِر، وأصيل وَأرُقد، وأتزوَّ

«فَمن َرِغب عن ُسنَّتي فليس ِمنِّي
(2)

. 

إن الديَن ُيرٌس، ولن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ عن أيب ُهريرَة و  -68

وحِة  دوا وقاِربوا وأبرشوا، واسَتعينوا بالَغدوِة والرَّ ُيشادَّ الديُن إال غلبه، فسدِّ

جلةِ  «ويشٍء من الدُّ
(3)

. 

                                                 
 (.721(، ومسلم )03أخرجه البخاري ) (1)

 (.5045(، ومسلم )1463أخرجه البخاري ) (2)

 (.32أخرجه البخاري ) (3)
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فإذا َحبٌل ممدوٌد بني  ملسو هيلع هللا ىلصقال: دخَل النبيُّ  وعن أنٍس   -69

قالوا: هذا َحبٌل لَزينَب، فإذا َفرَتَت َتعلََّقت.  «ما هذا احَلبُل؟»الساِرَيَتني، فقال: 

«ُحلُّوه، لُيَصلِّ أحُدُكم نشاَطه فإذا َفََت فلرَيُقد»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبيُّ 
(1)

. 

بني َسلامن وأيب  ملسو هيلع هللا ىلصقال: آخى النَّبيُّ  وعن أيب ُجحيفَة   -71

لًة، فقال هل ، فزاَر سلامُن أبا الدرداء فرأى أمَّ الدرداء متبذِّ
ِ
رداء ا: ما شأُنك؟ الدَّ

 فصنَع له 
ِ
 ليس له حاجٌة يف الدنيا، فجاَء أبو الدرداء

ِ
قالت: أخوك أبو الدرداء

طعاًما، فقال له: ُكْل فإين صائٌم، قال: ما أنا بآكٍل حتى تأُكل فأكَل، فلام كان الليُل 

 يقوُم فقال له: َنم، فناَم، ثم ذهَب يقوُم فقال له: َنم. فلام كان م
ِ
ن ذهب أبو الدرداء

ا، وإن  آخِر الليل قال سلامُن: ُقم اآلن، فَصلَّيا، فقاَل له سلامن: إن لربِّك عليك حقًّ

ه، فأتى النبيَّ  ا، فأعِط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ ا، وألهلك عليك حقًّ  ملسو هيلع هللا ىلصلنفِسك عليك حقًّ

«َصدَق َسلامنُ »: ملسو هيلع هللا ىلصفذكر ذلك له فقال النبيُّ 
(2)

. 

أين أقول:  ملسو هيلع هللا ىلصبيُّ ، قال: ُأخرِب النوعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -71

أنَت الذي »: ملسو هيلع هللا ىلصواهلل ألصوَمنَّ النهاَر، وألقوَمنَّ الليل ما ِعشت. فقال رسوُل اهلل 

فإنَّك ال »فقلت له: قد ُقلُته بأيب أنت وأمي يا َرسوَل اهلل. قال:  «َتقوُل ذلك؟

رِش َتستطيُع ذلك فُصم وأفطِر، وَنم وُقم، وُصم من الشهِر ثالثَة أياٍم، فإن احلسنَة بع

فُصم »قلت: إين أطيُق أفضَل من ذلك، قال:  «أمثاهلا، وذلك مثل صياِم الدهرِ 

ا وأفطِر يومَّي ا وأفطر »قلت: إين ُأطيُق أفضَل من ذلك، قال:  «يوم  فُصم يوم 

ا، فذلك صياُم داود  «وهو أعدُل الصيامِ  ملسو هيلع هللا ىلصيوم 
(3)

. 

                                                 
 (.720(، ومسلم )5514أخرجه البخاري ) (1)
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خَيُطب إذا هو برجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: بينا النبيُّ وعن ابن عباٍس   -72

ائٍم فسأَل عنه، فقالوا: أبو إرسائيَل َنذَر أن يقوَم يف الشمِس وال يقُعَد، وال ق

، وال يتكلَّم، ويصوَم، فقال النبيُّ  ، ولَيقُعد، »: ملسو هيلع هللا ىلصيسَتظِلَّ ُمرُه، فليتَكلَّم، ولَيستَظِلَّ

«ولُيتِمَّ صوَمه
(1)

. 

 على األعماِل باب احملافظِة (15)

ۆ ۈ ۈ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال [56]احلديد:  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿تعاىل: 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿، وقال تعاىل: [57]احلديد:  ﴾ں

 ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿، وقال تعاىل: [25]النحل:  ﴾ھ

 .[22]احلجر: 

من ناَم عن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عمَر بن اخلطاِب   -73

ِحزبِه من الليل، أو عن يشٍء منه، فقرَأُه ما بََّي صالِة الفجِر وصالِة الظُّهِر، ُكتِب له 

«كأنَّام قرأُه من الليلِ 
(2)

. 

إذا فاَتتُه الصالُة من  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كان رسوُل اهلل  وعن عائشَة   -74

الليِل من وجٍع أو غرِيه؛ صىلَّ من النهاِر ثِنتي عرشَة ركعةً 
(3)

. 

                                                 
 (.6740أخرجه البخاري ) (1)
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 هاوآداِب على السنِة باحملافظِة األمِر باب (16)

، [7]احلرش:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال [0 - 3]النجم: ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿وقال تعاىل: 

، [35]آل عمران:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿تعاىل: 

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی﴿وقال تعاىل: 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿، وقال تعاىل: [55]األحزاب:

  ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

قال  [12]النساء:  ﴾جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب﴿، وقال تعاىل: [61]النساء: 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿العلامء: معناه إىل الكتاِب والسنِة، وقال تعاىل: 

، وقال [15]الشورى:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿، وقال تعاىل: [24]النساء:

النور: ] ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴿تعاىل: 

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿، وقال تعاىل: [63

 ، واآلياُت يف الباِب كثريٌة.[30]األحزاب: 

دعوين ما َتركُتكم، إنام »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -75

أهلَك من كان قبَلُكم كثرُة سؤاهلم واختالُفهم عىل أنبيائِهم، فإذا َّنيُتُكم عن يشٍء 

«أمٍر فأتوا منه ما اسَتطعُتمفاجتنبوه، وإذا أمرُتُكم ب
(1)

. 

تي َيدخلون »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -76 كلُّ أمَّ

من أطاعنِي دخَل اجلنَة، ومن َعصاين »قيل: ومن َيأبى؟ قال:  «اجلنَة إال من َأَبى

«فقد َأَبى
(2)

. 

                                                 
 (.5337(، ومسلم )7522أخرجه البخاري ) (1)

 (.7524أخرجه البخاري ) (2)
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إن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب موسى األشعريِّ   -77

ا فكانت منها َمثَل ما َبعَثن ي اهلل به من اهلدى والِعلِم كمثِل غيٍث أصاب أرض 

طائفٌة طيبٌة، قبَِلت املاَء فأنبَتت الكأَل والُعشَب الكثرَي، وكان منها أجادُب أمسكِت 

املاء فنفَع اهلل هبا الناَس، فرشبوا منها وَسَقوا وَرَعوا، وأصاَب طائفة منها أخرى 

وال ُتنبِت كأل ، فذلك مثُل من فُقه يف ديِن اهلل تعاىل إنام هي قيعاٌن ال مُتِسك ماء 

ا ومل َيقَبل هدى اهلل  ونفَعه بام َبعَثني اهلل به فَعلِم وَعلَّم، ومثُل من مل َيرفع بذلك رأس 

«الذي أرَسلُت به
(1)

. 

َمثيل وَمثُلُكم كمثِل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن جابٍر   -78

ا، فجعَل اجلناد ن عنها، وأنا آخٌذ رجٍل أوقَد نار  ُب والَفراُش يَقعن فيها، وهو َيُذهبُّ

«بُحَجِزكم عن الناِر، وأنتم َتَفلَّتون من َيدي
(2)

. 

بموعظٍة، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قام فينا َرسوُل اهلل وعن ابن عباٍس  -79

ڦ ڦ ڦ ڄ    ﴿يا أَيا الناُس، إنكم حُترَشون إىل اهلل تعاىل ُحفاة  ُعراة  ُغرال  »

ل اخلالئِق ُيكسى يوَم  [543]األنبياء:  ﴾چ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ أال وإن أوَّ

، أال وإنه سيُجاُء برجاٍل من أمتي فيؤخُذ هبم ذات الشامِل، فأقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة إبراهيُم 

يا ربِّ أصحايب، فيُقال: إنك ال َتدري ما أحدثوا بعَدك، فأقوُل كام قال العبُد الصالح: 

 [552 - 557ائدة: ]امل ﴾ىئ ىئ﴿إىل قولِه:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿

ين عىل أعقاهبم منُذ فارقتهم «فيقاُل يل: إَّنم مل َيزالوا ُمرَتدِّ
(3)

. 

                                                 
 (.5525(، ومسلم )72أخرجه البخاري ) (1)

 (.5521أخرجه مسلم ) (2)
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ُيقبِّل  وعن عابِس بن ربيعَة، قال: رأيُت عمَر بن اخلطاِب   -81

، ولوال أين  -يعني: األسودَ -احلجَر  ويقول: إين أعلُم أنك حجٌر ما تنَفُع وال ترضُّ

قبَّلُتكُيقبِّلك ما  ملسو هيلع هللا ىلصرأيُت رسوَل اهلل 
(1)

. 

 مَرعي إىل ذلك وُأه من ُدوما يقوُلتعاىل اهلل  كِمحُل االنقياِد باب يف وجوِب (17)

 عن منكٍر هَيأو ُن مبعروٍف

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال [61]النساء:  ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ﴿تعاىل: 

 .[15]النور:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ

ڃ ڃ ڃ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصقال: ملا َنَزلت عىل رسوِل اهلل  أيب ُهريرَة وعن  -81

اآلية  ﴾چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ُثم َبركوا  ملسو هيلع هللا ىلصفأَتوا رسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاشتَدَّ ذلك عىل أصحاِب رسوِل اهلل  [523]البقرة: 

كِب، فقالوا: أي رسوَل اهلل، ُكلِّفنا من األعامِل ما ُنطيُق: الصالَة واجلهادَ   عىل الرُّ

: ملسو هيلع هللا ىلصوالصياَم والصدقَة، وقد ُأنِزَلت عليك هذه اآلية وال ُنطيُقها. قال رسوُل اهلل 

أُتريدوَن أن تقولوا كام قاَل أهُل الكتابَّي ِمن َقبلِكم: سِمعنا وَعصينا؟ بل قولوا: »

نا وإلي «َسِمعنا وَأَطعنا ُغفراَنك ربَّنا وإليك املصريُ  ك قالوا: َسِمعنا وَأَطعنا ُغفراَنك ربَّ

أها القوُم، وذلَّت هبا ألسنَتُهم أنزَل اهلل تعاىل يف إِثِرها:  ڳ ڳ ﴿املصرُي، فلام اقرَتَ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

                                                 
 (.5574(، ومسلم )5127أخرجه البخاري ) (1)



 47|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

فلام  [521]البقرة:  ﴾ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ﴿َفعلوا ذلك َنَسخها اهلل تعاىل، فأنَزل اهلل عز وجل: 

قال: َنعم  [526]البقرة:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائ

ىئ ىئ ﴿قال: َنعم  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿

مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يب ﴿قال: َنعم  ﴾ىئ ی ی ی ی جئ

قال: َنعم [526]البقرة:  ﴾جت حت خت مت
(1)

. 

 األموِر حدثاِتوُم دِععن الِب هِيباب يف النَّ (18)

ڇ ﴿، وقال تعاىل: [35]يونس:  ﴾ی ی ی جئ حئ﴿قال اهلل تعاىل: 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ﴿، وقال تعاىل: [32نعام: ]األ ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

چ چ چ ﴿أي: الكتاِب والسنِة. وقال تعاىل:  [12]النساء:  ﴾خب

، وقال [513]األنعام:  ﴾چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 [35]آل عمران: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿تعاىل: 

 واآلياُت يف الباِب كثريٌة معلومٌة.

ا، وهي مشهو ا األحاديُث فكثريٌة جدًّ  رٌة فنقترُص عىل طرٍف منها:وأمَّ

َمن أحدَث يف »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن عائشَة   -82

«أمِرنا هذا ما ليَس منه فهو َرد  
(2)

. 
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موعظًة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َوَعَظنا رسوُل اهلل  وعن الِعرباِض بن ساريَة  -83

ا موعظ ُة وِجلت منها القلوُب، وذَرَفت منها العيوُن، فقلنا: يا َرسوَل اهلل، كأهنَّ

ر عليكم »مودٍع فأوِصنا، قال:  مِع والطاعِة، وإن َتَأمَّ أوصيُكم بَتقوى اهلل، والسَّ

ا، فَعليكم بسنَّتي وسنِة اخللفاِء  ا كثري  عبٌد، وإنه من َيِعش منكم فَسريى اختالف 

وا عليها بالنواجِذ، وإياُكم وحمدثاِت األموِر؛ فإن كلَّ  الراشدين املهديَّي، َعضُّ

«بدعٍة ضاللةٌ 
(1)

. 

 أو سيئًة حسنًة سنًة ن سنَّباب فيَم (19)

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٱ ٻ ﴿، وقال تعاىل: [70]الفرقان:  ﴾ھ ے ے ۓ

 .[73]األنبياء:  ﴾ٻ ٻ

قال: كنا يف َصدِر النهار عند رسوِل  وعن َجريِر بن عبِد اهلل   -84

، م ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ِ
تقلِّدي السيوِف، عامُتهم من فجاءُه قوٌم عراة جُمتايب النِّامِر أو العباء

ر رسوُل اهلل  ملِا رأى هبم من الفاقِة، فدخَل ثم  ملسو هيلع هللا ىلصُمرَض، بل كلُّهم من ُمرَض، فتَمعَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿»خرَج، فأمَر بالاًل فأذَّن وأقاَم، فصىل ثم خطَب، فقال: 

واآلية ، [5]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿إىل آخر اآلية:  ﴾پ پ پ پ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿رِش: األخرى التي يف آخِر احلَ 

ه، من  [52]احلرش:  ﴾ٹ ق رجٌل من ديناِره، من ِدرمِهه، من َثوبِه، من صاِع ُبرِّ تصدَّ

ه  «ولو بِشقِّ مترةٍ » حتى قال: «صاِع متِره فجاَء رجٌل من األنصار برُصة كادت كفُّ

                                                 
 (.03(، وابن ماجه )5676(، والرتمذي )0647أخرجه أبو داود ) (1)
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، تعجز عنها، بل قد عجَزت، ثم تتابَع الناس حتى رأيُت كوَمني من طعاٍم وثياٍب 

َمن سنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصيتهلَّل كأنه ُمْذَهبٌة. فقال رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحتى رأيت وجَه رسوِل اهلل 

من َعمِل هبا بعده، من غرِي أن ينقَص من  يف اإلسالِم سنة  حسنة  فله أجُرها، وأجرُ 

أجوِرهم يشٌء، وَمن سنَّ يف اإلسالِم سنة  سيئة كان عليه وزرها، ووزُر من عمَل 

«ري أن ينقَص من أوزاِرهم يشءٌ هبا من بعده، من غ
(1)

. 

ليَس ِمن نفٍس ُتقتُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابِن مسعوٍد  -85

«ظلام  إال كان عىل ابن آدم األوِل كِفٌل من َدِمها؛ ألنه كان أوَل من سنَّ القتَل 
(2)

. 

 إىل هدى أو ضاللٍة والدعاِء على خرٍي باب يف الداللِة (21)

ہ ہ ہ ﴿، وقال تعاىل: [27]القصص:  ﴾ڇ ڍ ڍ﴿قال تعاىل: 

ەئ وئ وئ ﴿، وقال تعاىل: [551]النحل:  ﴾ہ ھ ھ ھ

  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿، وقال تعاىل: [5]املائدة: ﴾ۇئ

 .[540]آل عمران:

من دلَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب مسعوٍد البدريِّ   -86

«عىل خرٍي فله مثُل أجِر فاِعلِه
(3)

. 

من َدعا إىل ُهدى، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -87

كان له ِمن األجِر مثُل أجوِر من تبَِعه، ال ينقُص ذلك من أجوِرهم شيئ ا، ومن دعا 

                                                 
 (.5457أخرجه مسلم ) (1)

 (.5677(، ومسلم )7355أخرجه البخاري ) (2)

 (.5223أخرجه مسلم ) (3)
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إىل ضاللٍة، كان عليه من اإِلثِم مثل آثاِم من تبعُه، ال ينقُص ذلك من آثاِمهم 

«شيئ ا
(1)

. 

 والتقوى على الربِّ باب يف التعاوِن (21)

ٱ ﴿، وقال تعاىل: [5ئدة: ]املا ﴾ەئ وئ وئ ۇئ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[3 - 5]العرص:  ﴾ٺ ٺ ٺ

ز »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال نبيُّ اهلل  وعن زيِد بن خالٍد اجلُهنيِّ   -88 من جهَّ

ا يف أهلِه بخرٍي فقد غزا ا يف سبيِل اهلل فقد غزا، ومن َخلف غازي  «غازي 
(2)

. 

اخلازُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب موسى األشعريِّ   -89

ا طيبة  به نفُسه فيدَفُعه إىل  ر  املسلُم األمَّي الذي ُينفُذ ما ُأمَر به فُيعطيه كامال  ُمَوفَّ

قَّي «الذي ُأِمر له به، أحُد املتصدِّ
(3)

. 

 باب يف النصيحِة (22)

، وقال تعاىل: إخباًرا عن نوٍح [54]احلجرات:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿قال تعاىل: 

  ﴾ٻ ٻ پ پ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص، وعن هوٍد [65]األعراف:  ﴾گ گ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص

 .[62]األعراف: 

                                                 
 (.5670أخرجه مسلم ) (1)

 (.5221(، ومسلم )5203أخرجه البخاري ) (2)

 (.5453(، ومسلم )5032جه البخاري )أخر (3)
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قلنا:  «الديُن النصيحةُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن متيٍم الداريِّ   -91

تِهم»ملن؟ قال:  «هلل ولكتابِه ولَرسولِه وألئمِة املسلمَّي وعامَّ
(1)

. 

عىل إقاِم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بايعُت رسوَل اهلل  وعن جريِر بن عبِد اهلل   -91

 الزكاِة، والنصِح لكلِّ 
ِ
مسلمٍ  الصالِة، وإيتاء

(2)
. 

ال ُيؤمُن أحُدكم حتى حُيبَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أنٍس   -92

«ألخيه ما حُيبُّ لنفِسه
(3)

. 

 والنهي عن املنكِر باملعروِف باب يف األمِر (23)

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٺ ٺ ﴿، وقال تعاىل: [540]آل عمران:  ﴾ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

، [554]آل عمران:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

، [522]األعراف:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿وقال تعاىل: 

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ﴿وقال تعاىل: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿، وقال تعاىل: [75]التوبة: ﴾ڱ ڱ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿، وقال تعاىل: [72-72]املائدة: 

                                                 
 (.11أخرجه مسلم ) (1)

 (.16(، ومسلم )150أخرجه البخاري ) (2)

 (.01(، ومسلم )53أخرجه البخاري ) (3)
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، وقال تعاىل: [20]احلجر: ﴾ٺ ٺ ٺ﴿، وقال تعاىل: [52]الكهف: ﴾چ

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

 ، واآلياُت يف هذا الباِب َكثريٌة َمعلومٌة.[561]األعراف: 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -93

ه بيِده، فإن مل َيستطِع فبلسانِه، فإن مل َيستطِع فبَقلبِه،» ا فليغريِّ  من َرأى منكم ُمنكر 

«وذلك أضعُف اإليامنِ 
(1)

. 

ما ِمن نبيٍّ بعثُه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابِن مسعوٍد   -94

تِه حواريون وأصحاٌب يأخذون بسنتِه  اهلل تعاىل يف أمٍة قبيل إال كان له من أمَّ

ويقتدون بأمِره، ثم إَّنا ََتُلف من بعِدهم خلوٌف، يقولون ما ال َيفعلون، وَيفعلون 

فمن جاَهَدهم بيِده فهو مؤمٌن، ومن جاَهَدهم بلسانِه فهو مؤمٌن،  ما ال ُيؤمرون،

«ومن جاَهدهم بقلبِه فهو مؤمٌن، ليس وراَء ذلك من اإليامِن حبُة خردلٍ 
(2)

. 

َمثُل القائِم يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن النعامِن بن بشرٍي   -95

اَر بعُضهم أعالها حدوِد اهلل والواقِع فيها، كمثِل قوم اسَتَهموا عىل سفينٍة فص

وبعُضهم أسَفَلها، فكان الذين يف أسفلِها إذا اسَتقوا من املاِء مروا عىل من فوَقهم، 

ا ومل نؤِذ من فوَقنا، فإن َتركوهم وما أرادوا  ا َخَرقنا يف َنصيبنا َخرق  فقالوا: لو أنَّ

ا ا، وإن أخذوا عىل أيدَيم َنَجوا ونجوا مجيع  «َهلكوا مجيع 
(3)

. 

                                                 

 (.02أخرجه مسلم ) (1)

 (.14أخرجه مسلم ) (2)

 (.5023أخرجه البخاري ) (3)
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ه ُيستعمُل عليكم »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ سلمَة وعن أمِّ  -96 إنَّ

أمراَء فتعرفون وُتنكرون، فَمن كِره فقد برَئ، ومن أنكَر فقد سلَِم، ولكن من 

ال، ما أقاموا فيكم »قالوا: يا َرسوَل اهلل، أال ُنقاتُِلهم؟ قال:  «رِِضَ وتابَع!

الةَ  «الصَّ
(1)

. 

إياُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبيِّ وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -97

ث فيها.  «واجللوَس يف الطرقاِت! فقالوا: يا َرسوَل اهلل، ما لنا من جمالِسنا ُبدٌّ نتحدَّ

قالوا: وما حقُّ  «إذا أبيُتم إال املجلَس، فأعطوا الطريَق حقَّه»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل 

، واألمُر َغضُّ البِِص، وكفُّ األذى، وردُّ السالمِ »الطريِق يا َرسوَل اهلل؟ قال: 

«باملعروِف، والنهي عن املنكرِ 
(2)

. 

قال: يا أتها الناُس، إنَّكم َتقرؤون هذه  وعن أيب بكٍر الصديِق   -98

 [541]املائدة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿اآليَة: 

إن الناَس إذا َرَأوا الظاملَ فلم َيأُخذوا عىل يديِه؛ »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصوإين سمعُت رسوَل اهلل 

«هم اهلل بعقاٍب منهأوَشك أن َيُعمَّ 
(3)

. 

 هه فعَلقوُل وخالَف أو نهى عن منكٍر مبعروٍف من أمَر عقوبِة غليِظباب َت (24)

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿، وقال تعاىل: [00]البقرة:  ﴾ے ے

                                                 
 (.5210أخرجه مسلم ) (1)

 .(5555(، ومسلم )6552أخرجه البخاري ) (2)

 (.0441(، وابن ماجه )5562(، والرتمذي )0332أخرجه أبو داود ) (3)
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، وقال تعاىل [3 - 5]الصف:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .[22]هود: ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئى ائ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصإخباًرا عن ُشعيٍب 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن أسامَة بن زيٍد   -99

جِل يوَم القيامِة فُيلقى يف الناِر، فتنَدلِق أقتاُب بطنِه فيدوُر هبا كام يدوُر » ُيؤتى بالرَّ

حى، فيجَتِمع إليه أهُل الناِر، فيقولون: يا فالن، ما لك؟ أمل تكن تأُمُر  احلامُر يف الرَّ

باملعروِف وَتنهى عن املنكِر؟ فيقوُل: بىل، كنُت آمُر باملعروِف وال آتيه، وأَّنى عن 

«املنكِر وآتيه
(1)

. 

 األمانِة بأداِء باب األمِر (25)

، وقال [12]النساء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿قال اهلل تعاىل: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ﴿تعاىل: 

 .[75]األحزاب:  ﴾ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

آيُة املنافِِق ثالٌث: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل رَة وعن أيب ُهري  -111

َث كذَب، وإذا َوعَد أخلَف، وإذا اؤمُتِن خانَ  «إذا حدَّ
(2)

. 

حديثني قد َرأيُت  ملسو هيلع هللا ىلصقال: حدثنا رسوُل اهلل  وعن حذيفَة   -111

جاِل، ثم نزَل  ثنا أن األمانَة نزَلت يف َجذِر قلوِب الرِّ أحَدمها وأنا أنتظُر اآلخَر: حدَّ

ثنا عن رفِع األمانِة، فقال: القر نة، ثم حدَّ آُن فعلموا من القرآِن، وَعلِموا من السُّ

َيناُم الرجُل النومَة فُتقبُض األمانَة من قلبِه، فيظلُّ أثُرها مثل الَوْكِت، ثم َيناُم »

                                                 
 (.5222(، ومسلم )3567أخرجه البخاري ) (1)

 (.12(، ومسلم )33أخرجه البخاري ) (2)
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النومَة فُتقبُض األمانُة من قلبِه، فيظلُّ أثُرها مثل أثِر املَْجِل، كجمٍر دحرجَته عىل 

ا وليس فيه يشءٌ ِرج ثم أخذ حصاًة فدحرجُه عىل ِرجله  «لِك فنَِفَط، فَتاه ُمنَترِب 

فُيصبُح الناُس يتبايعون، فال َيكاُد أحٌد يؤدي األمانَة حتى ُيقاَل: إن يف بني فالن »

رجال  أمين ا، حتى يقاَل للرجِل: ما أجَلَده! ما أظَرَفه! ما أعَقَله! وما يف قلبِه مثقاُل 

ردٍل من إيامٍن ولقَد أتى عيلَّ زماٌن وما أبايل أيُّكم باَيعت: لئن كان ُمسلام  حبٍة من َخ 

ا لريدنه عيل ساعيه، وأما اليوَم فام كنت  لريدنَّه عيلَّ دينُه، وإن كان َنِصانيًّا أو َيوديًّ

ا ا وفالن  «أبايُع منكم إال فالن 
(1)

. 

 املظامِل بردِّ واألمِر الظلِم باب حتريِم (26)

، وقال [52]غافر: ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿تعاىل: قال اهلل 

 .[75]احلج: ﴾ې ې ى ى﴿تعاىل: 

اتَّقوا الظلَم؛ فإن الظُّلَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  وعن جابٍر   -112

؛ فإن الشحَّ أهَلَك من كان قبَلُكم، مَحَلهم عىل أن  حَّ ُظلامٌت يوَم القيامة، واتقوا الشُّ

«َسفكوا دماءهم، واستحلُّوا حَماِرَمهم
(2)

. 

نَّ احلقوُق إىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -113 لتؤدُّ

«أهلها يوم القيامِة، حتى ُيقاد للشاِة اجللحاِء من الشاِة الَقرناءِ 
(3)

. 

                                                 
 (.503(، ومسلم )6027أخرجه البخاري ) (1)

 (. 5172أخرجه مسلم ) (2)

 (.5125أخرجه مسلم ) (3)
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من َظَلم ِقْيَد شرٍب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عائشَة   -114

قه من سبِع َأَرضَّي «من األرِض، ُطوِّ
(1)

. 

إنَّ اهلل لُيميل »: ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسوُل اهلل قا وعن أيب موسى  -115

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ﴿ثم قرأ:  «للظاملِ، فإذا أخَذه مل ُيفلِته

[545]هود:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ
(2)

. 

من كانت عنَدُه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -116

ٌر َمظلِمٌة ألخيه، من ِعرِضه أو من يشٍء، فليتحلَّله منه اليوَم قبل أن ال يكون دينا

وال درهٌم؛ إن كان له عمٌل صالٌح ُأخَذ منه بقدِر مظلَِمته، وإن مل يكن له حسناٌت 

«ُأخذ من سيئاِت صاِحبِه فُحِمَل عليه
(3)

. 

من اقَتطَع حقَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب أمامَة   -117

َم عليه اجلنةَ  : وإن فقال رجٌل  «امرٍئ مسلم بَيمينه، فقد أوجَب اهلل له الناَر، وحرَّ

«وإن َقضيب ا من أراكٍ »كان شيًئا َيسرًيا يا َرسوَل اهلل؟ فقال: 
(4)

. 

ام أنا برٌش، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أمِّ سلمَة   -118 إنَّ

تِه من بعٍض، فأقيَض له  ، ولعلَّ بعَضكم أن يكون أحَلَن بحجَّ وإنكم ََتَتصمون إيلَّ

« أقَطُع له قطعة  من النارِ بنحِو ما أسمُع، فمن َقضيُت له بحقِّ أخيه فإنام
(5)

. 

                                                 

 (.5655م )(، ومسل5013أخرجه البخاري ) (1)

 (.5123(، ومسلم )0626أخرجه البخاري ) (2)

 (.5002أخرجه البخاري ) (3)

 (.537أخرجه مسلم ) (4)

 (.5753(، ومسلم )7562أخرجه البخاري ) (5)
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 همعليهم ورمحِت هم والشفقِةحقوِق املسلمني وبياِن رماِتُح عظيِمباب َت (27)

، [34]احلج:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال [35]احلج:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿وقال تعاىل: 

پ ڀ ڀ ڀ ﴿، وقال تعاىل: [22]احلجر:  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿تعاىل: 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[35]املائدة:  ﴾ڤ ڤ

املؤِمُن للمؤمِن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب موسى   -119

ا «كالبنياِن، يُشدُّ بعُضه بعض 
(1)

. 

َمثُل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن النعامِن بن بشرٍي   -111

ٌو تداعى املؤمنَّي يف َتوادِّهم وَترامُحهم وتعاُطِفهم، مثل اجلسِد إذا اشتكى منه عض

«له سائُر اجلسِد بالسهِر واحلمى
(2)

. 

َمن ال »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن جريِر بن عبِد اهلل   -111

«َيرَحِم الناَس ال َيرمَحُه اهلل
(3)

. 

إذا صىلَّ أحُدُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -112

عيَف والسقيَم والَكبرَي،  ف، فإن فيهم الضَّ وإذا صىلَّ أحُدُكم لنفِسه للناِس فلُيخفِّ

ل ما شاءَ  «فلُيطوِّ
(4)

. 

                                                 
 (.5121(، ومسلم )5006أخرجه البخاري ) (1)

 (.5126(، ومسلم )6455أخرجه البخاري ) (2)

 .(5352(، ومسلم )7376أخرجه البخاري ) (3)

 (.067(، ومسلم )743أخرجه البخاري ) (4)
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لَيدُع الَعمَل،  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: إن كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -113

وهو حيبُّ أن َيعَمل به؛ َخشيَة أن َيعمَل به الناُس فُيفرض عليهم
(1)

. 

املسلُم أخو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -114

ُمه، من كان يف حاجِة أخيه، كان اهلل يف حاجتِه، ومن املسلِم، ال َيظلُِمه، وال ُيسلِ 

َج اهلل عنه هبا ُكربة  من كرِب يوم القيامِة، ومن َسََت ُمسلام   ، فرَّ ج عن مسلٍم كربة  َفرِّ

«سَتُه اهلل يوَم القيامة
(2)

. 

ال حَتاسدوا، »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة   

وال َتدابروا، وال َيبِع بعُضُكم عىل بيِع بعٍض، وكونوا  وال َتناَجشوا، وال َتباَغضوا،

ا، املسلُم أخو املسلِم: ال َيظلُِمه، وال َُيُذُله، وال حَيِقُره، التقوى  عباَد اهلل إخوان 

بحسِب امرٍئ من الرشِّ أن حَيِقر أخاه  -ويشرُي إىل صدِره ثالَث مراٍت -هاهنا 

«، دُمه وماُله وعرُضهاملسلَم، كل املسلِم عىل املسلِِم حرامٌ 
(3)

.

النجش: أن يزيَد يف ثمِن سلعٍة ُينادى عليها يف السوِق ونحوه، وال رغبَة له 

يف رشاِئها، بل يقصُد أن يغرَّ غرَيه، وهذا حراٌم. والتدابر: أن يعرَض عن اإلنساِن 

بر.  الذي وراَء الظهر والدُّ
ِ
 وتهجَره وجيعَله كاليشء

انُِص أخاَك ظامل ا أو »: ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل ، قال: قال رسووعن أنٍس   -116

ا ه إذا كان َمظلوًما، أرأيت إن كان ظاملًا  «َمظلوم  فقال رجٌل: يا َرسوَل اهلل، أنرُصُ

ه؟ قال:  «من الظُّلِم فإن ذلك َنُِصه -أو متنُعه-حَتُجُزه »كيف أنرُصُ
(4)

. 

                                                 
 (.752(، ومسلم )5552أخرجه البخاري ) (1)

 (.5124(، ومسلم )5005أخرجه البخاري ) (2)

 (.5160أخرجه مسلم ) (3)

 (.6215أخرجه البخاري ) (4)
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حقُّ املسلِم عىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن أيب هريرَة   -117

مخٌس: ردُّ السالِم، وعيادُة املريِض، واتباُع اجلنائِز، وإجابُة الدعوِة، املسلِِم 

«وَتشميُت العاطسِ 
(1)

. 

 رورٍةها لغري َضعن إشاعِت املسلمني والنهيِّ عوراِت باب سرِت (28)

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[52]النور:  ﴾ی جئ حئ

ا يف ال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -118 َيسَُت عبٌد عبد 

«الدنيا إال سََتُه اهلل يوَم القيامةِ 
(2)

. 

تي »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعنه   -119 كلُّ أمَّ

، ثم ُيصبِح  معاىف إال املجاهرين، وإن ِمن املجاهرِة أن يعمَل الرجُل بالليِل َعمال 

ه وقد سََته اهلل عليه، فيقوُل: يا فالن، َعِملت البارحَة كذا و كذا، وقد باَت َيسَُتُ

«ربُّه، وُيصبح يكشُف سََت اهلل عليه
(3)

. 

 املسلمني حوائِج باب قضاِء (29)

املسلُم أخو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -121

املسلِم، ال َيظلِمه، وال ُيسلِمه، من كان يف حاجِة أخيه، كان اهلل يف حاجتِه، ومن 

                                                 
 (.5565(، ومسلم )5504أخرجه البخاري ) (1)

 (.5124أخرجه مسلم ) (2)

 (.5224ومسلم ) (،6462أخرجه البخاري ) (3)
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ج اهلل عنه ، فرَّ ج عن مسلٍم كربة  هبا كربة  من كرِب يوم القيامِة، ومن سََت ُمسلام   فرَّ

«سَتُه اهلل يوَم القيامة
(1)

. 

من َنفَّس عن مؤمٍن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -121

َس اهلل عنه كربة  من كرِب يوم القيامِة، ومن يرسَّ عىل  كربة  من كرب الدنيا، نفَّ

، ومن سََت مسلام  سَته اهلل يف الدنيا واآلخرِة، ُمعرٍس يرسَّ اهلل عليه يف الدنيا واآلخرةِ 

ا يلتِمُس فيه علام   واهلل يف عوِن العبِد ما كان العبُد يف عون أخيه، ومن سلك َطريق 

ا إىل اجلنِة، وما اجتَمَع قوٌم يف بيٍت من بيوِت اهلل تعاىل، َيتلون  ل اهلل له طريق  سهَّ

َلت عليهم السكينُة، وغشَيتُهم الرمحُة، كتاَب اهلل، ويَتداَرسونه بينَهم إال نزَ 

تُهم املالئكُة، وَذَكَرهم اهلل فيَمن عنَده، ومن َبطَّأ به عمُله مل ُيرِسع به نسُبه «وحفَّ
(2)

. 

 باب الشفاعِة (31)

 .[21]النساء:  ﴾ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿قال اهلل تعاىل: 

إذا أتاه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبيُّ  وعن أيب موسى األشعريِّ   -122

اشَفعوا ُتؤَجروا، وَيقيض اهلل عىل لساِن »ٍة أقبل عىل ُجلسائه، فقال: طالُب حاج

«نبيِّه ما أحبَّ 
(3)

. 

يف قصِة َبريرة وزوِجها، قال: قال هلا النبيُّ  وعن ابن عباٍس   -123

قالت: ال  «إنَّام أشَفعُ »قالت: يا َرسوَل اهلل تأُمرين؟ قال:  «لو راَجعتِيه؟»: ملسو هيلع هللا ىلص

حاجَة يل فيه
(4)

. 

                                                 
 (.5124(، ومسلم )5005أخرجه البخاري ) (1)

 (.5622أخرجه مسلم ) (2)

 (.5657(، ومسلم )7076أخرجه البخاري ) (3)

 (.1523أخرجه البخاري ) (4)
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 بني الناِس ِحباب اإلصال (31)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿قال اهلل تعاىل: 

]النساء:  ﴾ٺ ٿ﴿، وقال تعاىل: [550]النساء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

، وقال تعاىل: [5]األنفال:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿، وقال تعاىل: [552

 .[54]احلجرات:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿

، قالت: سمعُت وعن أم كلثوَم بنت ُعقبَة بن أيب ُمعيٍط   -124

ا، أو يقوُل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصهلل رسوَل ا ليَس الكذاُب الذي ُيصلُح بَّي الناِس فَينمي خري 

ا «خري 
(1)

. 

بلَغه أن  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن سهِل بن سعٍد الساعديِّ   -125

، فخرَج رسوُل اهلل  ُيصلِح بينَهم يف أناٍس  ملسو هيلع هللا ىلصبني َعمِرو بن عوٍف كان بينَهم رشٌّ

معه
(2)

. 

 لنيواخلاِم قراِءاملسلمني والُف عفِةَض باب فضِل (32)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[52]الكهف:  ﴾ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن حارثَة بن َوهٍب   -126

ه، أال » كم بأهِل اجلنِة؟ كل َضعيٍف متَضعِّف، لو يقِسُم عىل اهلل ألبرَّ أال أخرِبُ

كم بأهِل الناِر؟ كل عتلٍّ جواٍظ مستكربٍ  «أخرِبُ
(3)

. 

                                                 
 (.5641(، ومسلم )5625أخرجه البخاري ) (1)

 (.055(، ومسلم )5530أخرجه البخاري ) (2)

 (.5213(، ومسلم )0252أخرجه البخاري ) (3)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقال: مرَّ رجٌل عىل النبيِّ  وعن سهِل بن سعٍد الساعديِّ   -127

فقال: َرجٌل من أرشاِف الناِس، هذا  «ما رأُيك يف هذا؟»فقال لرجٍل عنده جالٌس: 

ع. فسكَت رسوُل اهلل  ، ثم َمرَّ ملسو هيلع هللا ىلصواهلل حريٌّ إن َخطَب أن ُينَكح، وإن َشفَع أن ُيَشفَّ

فقاَل: يا َرسوَل اهلل، هذا  «ما َرأُيك يف هذا؟» :ملسو هيلع هللا ىلصرجل آخُر، فقال له رسوُل اهلل 

 املسلمني، هذا حريٌّ إن َخطَب أن ال ُينَكح، وإن َشفَع أن ال 
ِ
رجٌل من ُفقراء

ع، وإن قال أن ال ُيسمُع لقوله. فقال رسوُل اهلل  هذا خرٌي من ملِء »: ملسو هيلع هللا ىلصُيشفَّ

«األرِض مثِل هذا
(1)

. 

ت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -128 احَتجَّ

ون، وقالت اجلنُة: يفَّ ُضعفاُء الناِس  اجلنُة والنار، فقالت الناُر: يفَّ اجلباروَن واملتكربِّ

ومساكينُهم، فَقىض اهلل بينهام: إنَِّك اجلنُة رمحتي أرَحُم بك من أشاُء، وإنك الناُر 

ُب بك من أشاُء، ولِكِليُكام عيلَّ ِملؤها «َعذايب أعذِّ
(2)

. 

ُربَّ أشَعَث َمدفوٍع »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -129

ه «باألبواِب لو أقسَم عىل اهلل ألبرَّ
(3)

. 

واملنكسرين  واملساكنِي الضعفِة وسائِر ناِتوالَب اليتيِم باب مالطفِة (33)

 هلم اجلناِح فِضمعهم وَخ عليهم والتواضِع إليهم والشفقِة واإلحساِن

ٱ ﴿، وقال تعاىل: [22]احلجر:  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

                                                 
 (.6007أخرجه البخاري ) (1)

 (.5207أخرجه مسلم ) (2)

 (.5210أخرجه مسلم ) (3)
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ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿، وقال تعاىل: [52]الكهف:  ﴾ٺ ٿ ٿ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿، وقال تعاىل: [54 - 2]الضحى:  ﴾ں ں

 .[3-5]املاعون:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ستَة نفٍر،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا مع النبيِّ  وعن سعِد بن أيب وقاٍص   -131

: اطُرد هؤالء ال جَيرتئون علينا، وكنُت أنا وابن مسعوٍد، ملسو هيلع هللا ىلص فقال املرشكون للنبيِّ 

يهام، فوقَع يف نفِس رسوِل اهلل  ما  ملسو هيلع هللا ىلصورجل من هذيٍل وبالل ورجالن لست أَسمِّ

َث نفَسه، فأنزَل اهلل تعاىل:  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿شاَء اهلل أن يقَع فحدَّ

[15]األنعام:  ﴾ېئ ىئ ىئ
(1)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسوُل اهلل قال وعن سهِل بن سعٍد الساعديِّ   -131

ج بينهام «أنا وكافُل اليتيِم يف اجلنِة هكذا» وأشاَر بالسبابِة والوسطى، وفرَّ
(2)

. 

الساعي عىل األرملِة واملسكَِّي، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنه   -132

وكالقائِِم الذي ال َيفَُت، وكالصائِم الذي ال »وأحسُبه قال:  «كاملجاِهِد يف سبيِل اهلل

«ُيفطِر
(3)

. 

من عاَل جاِرَيتَِّي حتَّى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أنٍس   -133

وضمَّ أصابِعه «تبُلغا جاَء يوَم القيامِة أنا وهو
(4)

. 

، قالت: َدَخَلت علَّ امرأٌة ومعها ابنتان هلا، وعن عائشَة   -134

ها ومل َتسأُل فلم ََتِد عندي شيًئا غري مترٍة واحدٍة، فَأعَطيُتها إياها فَقَسَمتها بني ابنََتي

                                                 
 (.5053أخرجه مسلم ) (1)

 (.1340أخرجه البخاري ) (2)

 (.5225(، ومسلم )6447أخرجه البخاري ) (3)

 (.5635أخرجه مسلم ) (4)
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من ابُتيِلَ »علينا، فأخرَبُته فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصتأكْل منها، ثم قامت فَخَرَجت، فدخَل النبيُّ 

ا من النارِ  ، ُكنَّ له ِسَت  «من هذه البناِت بيشٍء فأحسَن إليِهنَّ
(1)

. 

، قالت: جاءتني ِمسكينٌة حتمُل ابنَتني هلا، فَأطَعمُتها  هاوعن  -135

نهام مترًة وَرَفَعت إىل فيها مترًة لَتأُكلها، ثالَث مَتراٍت، فأعَطت كلَّ واحدٍة م

ت التمرَة التي كانت ُتريُد أن َتأُكلها بينهام، فأعَجَبني  فاسَتْطَعَمْتها ابنتاها، فشقَّ

إن اهلل قد َأوَجب هلا هبا »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصشأهُنا، فَذَكرُت الذي َصنََعت لَرسوِل اهلل 

«اجلنَة، أو َأعَتَقها هبا من النارِ 
(2)

. 

 وعن   -136
ِ
رداء يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت َرسوَل اهلل  أيب الدَّ

«ابغوين الضعفاَء، فإنام ُترزقون وُتنِصون، بُضعفائِكم»
(3)

. 

 بالنساِء باب الوصيِة (34)

ڄ ﴿، وقال تعاىل: [52]النساء: ﴾ۉ ۉ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ 

 .[552]النساء:  ﴾ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

اسَتوصوا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -137

َلِع أعاله، فإن  ا؛ فإن املرأَة ُخلَِقت من ِضَلع، وإن أعَوَج ما يف الضِّ بالنِّساِء خري 

«َذَهبت ُتقيُمه كرسته، وإن تركَته، مل يزل أعَوَج، فاستوصوا بالنِّساءِ 
(4)

. 

                                                 
 (.5652(، ومسلم )5052أخرجه البخاري ) (1)

 (.5634أخرجه مسلم ) (2)

 (.3522(، والنسائي )5745(، والرتمذي )5120أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5062(، ومسلم )3335أخرجه البخاري ) (4)
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ال َيفَرك مؤمٌن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -138

ا رِض منها آخرَ مؤ ، إن َكِره منها ُخلق  «منة 
(1)

. 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص، أنه سِمَع النبيَّ وعن عمرو بن األحوِص اجلَُشميِّ   -139

ر ووعَظ، ثم قال:  أاَل »حجِة الوداِع َيقوُل بعَد أن محَد اهلل تعاىل، وأثنى عليه وَذكَّ

ا، فإنام هن عواٍن عنَدُكم، ليس مَتلِكون منه ن شيئ ا غري واستوصوا بالنِّساِء خري 

ذلك، إال أن يأتَّي بفاِحشٍة ُمبينٍة، فإن َفَعلَن فاهُجروُهن يف املضاِجِع، وارِضبوهن 

؛ أال إن لكم عىل نِسائِكم  ا غرَي مربِّح، فإن أَطعنَكم فال تبغوا عليهن سبيال  رضب 

ا؛ فحقُّكم عليهن أن ال يوطِئن ُفُرَشكم من َتكَرهون،  ا، ولِنِسائِكم عليكم حقًّ حقًّ

هنَّ عليكم أن حُتِسنوا إليهن يف كِسَوِِتنَّ  وال َيأَذنَّ يف بيوتِكم ملن َتكرهون؛ أاَل وحقُّ

«وَطعاِمِهنَّ 
(2)

. 

قال: قلت: يا َرسوَل اهلل، ما حقُّ  وعن معاويَة بن َحيدَة   -141

أن ُتطِعمها إذا َطِعمَت، وَتكسوها إذا اكَتَسيَت، وال »زوجِة أحِدنا عليه؟ قال: 

«جَه، وال ُتقبِّح، وال َِتُجر إال يف البيِت َتَِّضب الو
(3)

. 

أكَمُل املؤمنَّي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -141

ا، وخياُرُكم خياُرُكم لنِسائِهم ا، أحَسنُُهم ُخلق  «إيامن 
(4)

. 

                                                 

 (.5062أخرجه مسلم ) (1)

 (.5215(، وابن ماجه )5563أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.5214(، وابن ماجه )5505أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5565(، والرتمذي )0625أخرجه أبو داود ) (4)
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نيا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -142 الدُّ

«أُة الصاحلةُ متاٌع، وخرُي متاِع الدنيا املر
(1)

. 

 على املرأِة الزوِج باب حقِّ (35)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 .[30]النساء: 

إذا دعا الرجُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -143

«صبِحامرأَته إىل فراِشه فلم َتأتِه، فباَت َغضبان عليها، َلَعنَتها املالئكُة حتى تُ 
(2)

. 

ال حَيلُّ المرأٍة أن َتصوَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -144

«وَزوُجها شاهٌد إال بإِذنِه، وال َتأَذن يف بيتِه إال بإِذنِه
(3)

. 

ا أن يسُجَد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنه   -145 ا أحد  لو كنُت آمر 

«ألحٍد ألمرُت املرأَة أن تسُجَد لزوِجها
(4)

. 

ما تركُت بعدي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أسامَة بن زيٍد   -146

«فتنة  هي أرضُّ عىل الرجاِل من النِّساءِ 
(5)

. 

                                                 
 (.5067أخرجه مسلم ) (1)

 (.5036(، ومسلم )1523أخرجه البخاري ) (2)

 (.5456(، ومسلم )1521أخرجه البخاري ) (3)

 (.5512أخرجه الرتمذي ) (4)

 (.5704(، ومسلم )1426أخرجه البخاري ) (5)
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 ياِلعلى الِع باب النفقِة (36)

، وقال تعاىل: [533]البقرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿

 .[32]سبأ:  ﴾ی ی ی ی جئ حئ﴿، وقال تعاىل: [7]الطالق:  ﴾ژ

ديناٌر أنَفقَته يف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -147

قت به عىل ِمسكَّي، وديناٌر أنفقَته  سبيِل اهلل، وديناٌر أنفقَته يف رقبٍة، وديناٌر تصدَّ

ا الذي أنَفقَته عىل أهلِك «عىل أهلِك، أعظُمها أجر 
(1)

. 

فيه إال  ما ِمن يوِم ُيصبُح العبادُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبيَّ وعنه   -148

ا، ويقول اآلخُر: اللُهمَّ أعِط  ا َخلف  َملكان َينِزالن، فيقوُل أحُدمها: اللُهمَّ َأعِط ُمنِفق 

ا ا َتلف  «ممسك 
(2)

. 

اليُد العليا خرٌي من اليِد السفىل، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنه   -149

هلل، وابدأ بمن َتعول، وخرُي الصدقِة ما كان عن ظهِر غن ى، ومن َيسَتعِفف يعفه ا

«ومن َيسَتغِن ُيغنِه اهلل
(3)

. 

 ومن اجليِد مما حيبُّ باب اإلنفاِق (37)

وقال  [25]آل عمران:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿قال اهلل تعاىل: 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ﴿تعاىل: 

 .[567]البقرة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

                                                 
 (.221أخرجه مسلم ) (1)

 (.5454(، ومسلم )5005أخرجه البخاري ) (2)

 (.5052أخرجه البخاري ) (3)
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أكثَر األنصاِر  قال: كان أبو طلحَة  وعن أنٍس   -151

ن أحبُّ أموالِه إليه َبرُيحاَء، وكانت مستقبلَة املسجِد باملدينة مااًل من نخل، وكا

 فيها طيٍب. قال أنس: فلام نَزَلت  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسوُل اهلل 
ٍ
َيدُخلها وَيرشُب من ماء

قام أبو طلحَة إىل  [25]آل عمران:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿هذه اآليُة: 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿فقال: يا َرسوَل اهلل، إن اهلل تعاىل يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

وإن أحبَّ مايل إيلَّ َبرُيحاَء، وإهنا صدقٌة هلل تعاىل، أرجو  [25]آل عمران:  ﴾پ

ها، وُذخَرها عند اهلل، فَضعها يا َرسوَل اهلل حيُث أراَك اهلل، فقال رسوُل اهلل  : ملسو هيلع هللا ىلصبِرَّ

َبٍخ! ذلك ماٌل رابٌِح، ذلك ماٌل رابٌِح، وقد سمعُت ما ُقلَت، وإين أرى أن جَتَعلها »

فقاَل أبو طلحَة: أفعُل يا َرسوَل اهلل، فَقَسمها أبو طلحَة يف أقاِربِه،  «قربَّييف األَ 

ه وبني عمِّ
(1)

. 

اهلل  ه بطاعِةِتمن يف رعيَّ ه املميزين وسائِره وأوالِدأهِل أمِر باب وجوِب (38)

 عنه منهيٍّ هم من ارتكاِبهم ومنِعأديِبوَت م عن املخالفِةتعاىل ونهيِه

، وقال تعاىل: [535]طه:  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ڭ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[6]التحريم:  ﴾ې ۉ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

 ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمَر بن أيب سلمَة قال: كنُت غالًما يف حجِر رسوِل اهلل   -151

يا ُغالُم، َسمِّ اهلل تعاىل، »: ملسو هيلع هللا ىلصوكانت َيدي َتطيُش يف الصحفِة، فقال يل رسوُل اهلل 

ي بعدُ فام زالت تلك ِطعَمت «وكل بَيمينِك، وكل مما َيليك
(2)

. 

                                                 
 (.222(، ومسلم )5065أخرجه البخاري ) (1)

 (.5455(، ومسلم )1376أخرجه البخاري ) (2)
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كلُُّكم »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -152

راٍع، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّتِه: اإلماُم راٍع ومسؤوٌل عن رعيَّتِه، والرجُل راٍع يف 

أهلِه ومسؤول عن رعيتِه، واملرأة راعيٌة يف بيت زوِجها ومسؤولة عن رعيَّتِها، 

مسؤول عن رعيَّتِه، فكلُُّكم راٍع ومسؤوٌل عن واخلادُم راٍع يف مال سيِِّده و

«رعيتِه
(1)

. 

ه   -153 قال: قال رسوُل  وعن عمِرو بن ُشعيٍب، عن أبيه، عن جدِّ

ُمروا أوالَدكم بالصالِة وهم أبناُء سبِع سنَّي، وارِضبوهم عليها، وهم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

قوا بينَهم يف املضاِجعِ  «أبناُء عرِش سنَّي، وَفرِّ
(2)

. 

 به والوصيِة اجلاِر باب حقِّ (39)

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[36]النساء:  ﴾ھ ھ ھ ے ے

ما زاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قاال: قال رسوُل اهلل وعن ابن عمَر وعائشَة   -154

ُثه «جربيُل عليه السالم يوصيني باجلاِر حتى َظنَنُت أنه سُيَورِّ
(3)

. 

، إذا »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ذرٍّ   -155 يا أبا ذرٍّ

، فأكثر ماءها، وتعاَهد جرياَنك «َطَبخَت َمرقة 
(4)

. 

                                                 
 (.5252(، ومسلم )1544أخرجه البخاري ) (1)

 (.021أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5650(، ومسلم )6450أخرجه البخاري ) (3)

 (.5651أخرجه مسلم ) (4)
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واهلل ال ُيؤِمن، واهلل ال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب ُهريرَة   -156

الذي ال َيأَمُن جاُره »قيل: من يا َرسوَل اهلل؟ قال:  «ُيؤِمن، واهلل ال ُيؤِمن!

«بوائِقه
(1)

. 

يا نِساَء املسلامِت، ال »: ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: قال رسوُل اهللوعنه   -157

«حَتِقَرنَّ جارٌة جلاَرِِتا، ولو فِرِسَن شاةٍ 
(2)

. 

ال َيمنْع جاٌر جاَره أن َيغِرز »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -158

ثم يقوُل أبو هريرَة: ما يل أراُكم عنها ُمعرضني! واهلل ألرِمنيَّ هبا  «خشبة  يف جداِره

بني أكتافُِكم
(3)

. 

من كان يؤمن باهلل واليوِم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  ، أنوعنه   -159

اآلخِر، فال يؤِذ جاَره، ومن كان يؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر، فلُيكِرم ضيَفه، ومن كان 

ا أو ليسُكت «يؤمن باهلل واليوم اآلخِر، فليُقل خري 
(4)

. 

، قالت: قلت: يا َرسوَل اهلل، إن يل جاَريِن، وعن عائشَة   -161

«إىل أقَرهُبام منِك باب ا»؟ قال: فإىل أتهام أهدي
(5)

. 

 األرحاِم الوالدين وصلِة باب برِّ (41)

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

                                                 
 (.06(، ومسلم )6456أخرجه البخاري عقب ) (1)

 (.5434(، ومسلم )5166رجه البخاري )أخ (2)

 (.5642(، ومسلم )5063أخرجه البخاري ) (3)

 (.07(، ومسلم )6536أخرجه البخاري ) (4)

 (.5512أخرجه البخاري ) (5)
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ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿، وقال تعاىل: [36]النساء:  ﴾ھ ھ ھ ے ے

اآلية  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿، وقال تعاىل: [5]النساء:  ﴾ٹ ٹ

، وقال تعاىل: [2]العنكبوت:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، وقال تعاىل: [55]الرعد: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

، وقال [50 - 53]اإلرساء:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿تعاىل: 

 .[50]لقامن:  ﴾ڍ ڌ

 : أيُّ العملِ ملسو هيلع هللا ىلصقال: سألُت النبيَّ  وعن عبِد اهلل بِن مسعوٍد   -161

الُة عىل وقتِها»أحبُّ إىل اهلل تعاىل؟ قال:  ؟ قال:  «الصَّ  «برُّ الوالِدين»قلت: ثم أيُّ

؟ قال:  «اجلهاُد يف سبيِل اهلل»قلت: ثم أيُّ
(1)

. 

ال جَيزي ولٌد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -162

ا، فيشََتَيه فُيعتَقه ا إال أن جَيَِده مملوك  «والد 
(2)

. 

إن اهلل تعاىل َخلَق اخللَق »: ملسو هيلع هللا ىلصال: قال رسوُل اهلل ، قوعنه   -163

حُم، فقالت: هذا مقاُم العائِِذ بك من القطيعِة، قال:  حتى إذا فرَغ منهم قامت الرَّ

َنَعم، أما َترَضَّي أن أِصَل من َوَصلِك، وأقطَع من َقطَعك؟ قالت: َبىل، قال: فذلِك 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڇ﴿اقرؤوا إن شئُتم: » :ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسوُل اهلل  «لك

                                                 

 (.537(، ومسلم )5725أخرجه البخاري ) (1)

 (.5154أخرجه مسلم ) (2)
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 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

«[53 - 55]حممد: 
(1)

. 

فقاَل: يا َرسوَل  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جاَء رجٌل إىل رسوِل اهلل وعنه   -164

ك، ثم أباَك، ثم أدناَك » اهلل، من أحقُّ بحسِن الصحبِة؟ قال: ك، ثم أمُّ ك، ثم أمُّ أمُّ

«أدناكَ 
(2)

. 

ِغم أنُف، ثمَّ رِغَم أنُف، ثم رَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنه   -165

«َرِغَم أنُف من أدَرك أبويِه عند الكرِب، أحَدمها أو كِليِهام فلم َيدُخل اجلنةَ 
(3)

. 

من أحبَّ أن ُيبَسط له »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أنٍس   -166

«يف ِرزِقه، وُينَسأ له يف أثِره، فلَيِصل رمِحَه
(4)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ اهلل ، قال: أقبَل رجٌل إىل نوعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -167

فَهل ِمن »فقال: أبايُعك عىل اهلجرِة واجِلهاِد أبتغي األجَر من اهلل تعاىل. قال: 

؟  «فَتبَتغي األجَر من اهلل تعاىل؟»قال: نعم، بل كالمها. قال:  «والَِديك أحٌد حي 

«فارِجع إىل والَِديك، فَأحِسن ُصحَبَتُهام»قال: َنَعم. قال: 
(5)

. 

ليَس الواصُل باملكاىفِء، ولكن الواِصَل »ال: ق ملسو هيلع هللا ىلصوعنه، عن النبيِّ   -168

«الذي إذا ُقطَِعت رمُحه َوَصَلها
(6)

. 

                                                 
 (.5110(، ومسلم )1222( و )1227أخرجه البخاري ) (1)

 (.5102(، ومسلم )1275جه البخاري )أخر (2)

 (.5115أخرجه مسلم ) (3)

 (.5117(، ومسلم )5467أخرجه البخاري ) (4)

 (.5102(، ومسلم )3440أخرجه البخاري ) (5)

 (.1225أخرجه البخاري ) (6)
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الرحُم ُمعلقٌة »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن عائشَة   -169

«بالعرِش تقول: من َوَصلني؛ وَصَله اهلل، ومن َقَطَعني؛ َقطَعه اهلل
(1)

. 

ومل َتسَتأِذن ، أهنا أعَتَقت وليدًة وعن َميمونَة بنِت احلارِث   -171

فلام كان يوُمها الذي َيدوُر عليها فيه، قالت: أَشَعرَت يا رسوَل اهلل، أين  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ 

أما إنك لو َأعَطيتِها »قالت: َنعم. قال:  «أو َفَعلِت؟»أعتقت وليديت؟ قال: 

«أخواَلك كان أعظَم ألجِرك
(2)

. 

أمي ، قالت: قِدَمْت علَّ وعن أسامَء بنت أيب بكٍر الصديِق   -171

قلت: قِدَمت علَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفاسَتفَتيُت رسوَل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوهي مرشكٌة يف عهِد رسوِل اهلل 

ي؟ قال:  ِك »أمي وهي راغبٌة، أفأِصُل أمِّ «َنعم، ِصيل أمَّ
(3)

. 

قَن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن زينَب الثقفيِة   -172 تصدَّ

اهلل بن مسعوٍد، فقلت ، قالت: فرَجعُت إىل عبِد «يا معرَش النساِء، ولو من ُحليُِّكن

قد أمَرنا بالصدقِة فأتِه،  ملسو هيلع هللا ىلصله: إنك رجٌل َخفيُف ذاِت اليِد، وإن رسوَل اهلل 

فاسَألُه، فإن كان ذلك جُيزىُء عني، وإالَّ رَصفُتها إىل غرِيكم. فقال عبُد اهلل: بل 

حاَجتي  ملسو هيلع هللا ىلصائتِيه أنت، فانَطَلَقت، فإذا امرأٌة من األنصاِر بباب رسوِل اهلل 

قد ُألِقَيت عليه املهابُة، فخرَج علينا بالٌل، فقلنا له:  ملسو هيلع هللا ىلصها، وكان رسوُل اهلل حاَجتُ 

فأخرِبه أن امرأَتني بالباِب َتسأالنِك: أَتزيُء الصدقُة عنهام  ملسو هيلع هللا ىلصائِت رسوَل اهلل 

عىل أزواِجِهام وعىل أيتاٍم يف ُحجوِرمها؟ وال خُترِبه من نحن، فدخَل بالٌل عىل 

                                                 
 (.5111(، ومسلم )1222أخرجه البخاري ) (1)

 (.222(، ومسلم )5125أخرجه البخاري ) (2)

 (.5443(، ومسلم )5654ري )أخرجه البخا (3)
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قال: امرأٌة من األنصاِر  «من مها؟»: ملسو هيلع هللا ىلصقاَل له رسوُل اهلل فسأله، ف ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

قال: امرأُة عبِد اهلل، فقال رسوُل  «أيُّ الزيانِِب؟»: ملسو هيلع هللا ىلصوَزينُب. فقاَل رسوُل اهلل 

«هلا أجران: أجُر الَقرابِة، وَأجُر الصدقةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(1)

. 

سَتفَتحون مَِص، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب َذرٍّ   -173

ا؛ فإن هلم ذمة  وَرمح اوهي أر ى فيها القرياُط، فاستوصوا بأهلِها خري  «ٌض ُيسمَّ
(2)

. 

ڇ ڇ ﴿قال: ملا َنزَلت هذه اآلية:  وعن أيب ُهريرَة   -174

،  ملسو هيلع هللا ىلصدعا رسوُل اهلل  [550]الشعراء:  ﴾ڇ ڍ ُقريًشا، فاجَتَمعوا فَعمَّ وَخصَّ

يا بني ُمرَة بن كعٍب،  يا بني َكعِب بن ُلؤي، أنِقذوا أنُفَسُكم من الناِر،»وقال: 

أنقذوا أنُفَسكم من الناِر، يا بني عبِد مناٍف، أنِقذوا أنُفَسكم من الناِر، يا بني 

هاشٍم، أنِقذوا أنُفَسكم من الناِر، يا بني عبِد املطلِب، أنقذوا أنُفَسكم من الناِر، يا 

رَي أن لكم َرمح ا فاطمُة، أنقذي نفَسك من الناِر، فإين ال َأملِك لكم من اهلل شيئ ا، غ

«سأُبلُّها بَبالهلا
(3)

. 

 الرحِم طيعِةوَق قوِقالُع باب حتريِم (41)

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال [53 - 55]حممد:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿تعاىل: 

                                                 
 (.5444(، ومسلم )5066أخرجه البخاري ) (1)

 (.5103أخرجه مسلم ) (2)

 (.540أخرجه مسلم ) (3)
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ڳ ڳ ڳ ﴿، وقال تعاىل: [51]الرعد:  ﴾ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 .[50 - 53]اإلرساء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

أال ُأنبِّئكم بأكرِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب بكرَة   -175

 «اإلَشاُك باهلل، وُعقوُق الوالدين»ُقلنا: بىل، يا َرسوَل اهلل، قال:  -ثالًثا- «الكبائِر؟

رها حتى  «أال وقوُل الزوِر وَشهادُة الزورِ »، فقال: وكان ُمتَّكًئا فجلَس  فام زاَل ُيكرِّ

قلنا: ليَته َسكَت 
(1)

. 

من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -176

قالوا: يا رسوَل اهلل، وهل َيشتُِم الرجُل والَديه؟! قال:  «الكبائِِر َشتُم الرجِل والَِديه

هَنعم، َيُسبُّ أبا الرجِل؛ » ه؛ فيسبُّ أمَّ «فيُسبُّ أباه، ويسبُّ أمَّ
(2)

. 

ال يدخِل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن ُجبرِي بن ُمطِعم   -177

قال سفياُن يف روايته: َيعني: قاطَع رحمٍ  «اجلنة قاطعٌ 
(3)

. 

م »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن املغريِة بن شعبَة   -178 إنَّ اهلل َحرَّ

ا وها ِت، ووأَد البناِت، وكِرَه لكم: قيَل وقاَل، عليُكم: ُعقوَق األمهاِت، ومنع 

«وكثرَة السؤاِل، وإضاعَة املالِ 
(4)

. 

                                                 
 (.503(، ومسلم )5610أخرجه البخاري ) (1)

 (.24(، ومسلم )1273أخرجه البخاري ) (2)

 (.5116(، ومسلم )1220أخرجه البخاري ) (3)

 (.123لم )(، ومس1271أخرجه البخاري ) (4)



 ياض الصاحلنيرخمتصر |  76

 

  والزوجِة واألقارِب واألمِّ األِب قاِءأصِد برِّ باب فضِل (42)

 هإكراُم ندُبمن ُي وسائِر

أَبرُّ الربِّ أن َيصَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عمَر   -179

جُل ُودَّ أبيه «الرَّ
(1)

. 

 النبيِّ  وعن عائشةَ   -181
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ما ِغرُت عىل أحٍد من نساء

، ولكن كان ُيكثُِر ِذكَرها، وربَّام َذبَح ما ِغرُت عىل َخدجيَة  ، وما َرأيُتها قطُّ

الشاَة، ثم ُيَقطِّعها أعضاًء، ثم َيبعُثها يف صداِئق َخدجيَة، فربام قلت له: كأن مل َيُكن 

ا كاَنت وكانت، وكان يل ِمنها َولٌد » يف الدنيا امرأة إالَّ َخدجيُة! فيقوُل:  .«إَّنَّ

ويف روايٍة: قالت: اسَتأَذَنت هالُة بنُت خويلٍد أخُت خدجيَة عىل رسوِل اهلل 

«اللُهمَّ هالَة بنَت ُخويلدٍ »فَعرَف استئذاَن َخدجيَة، فارتاَح لذلك، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

. 

 همفضِل وبياِن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سوِلَر بيِت أهِل باب إكراِم (43)

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿تعاىل:  قال اهلل

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿، وقال تعاىل: [33]األحزاب:  ﴾ک

 .[35]احلج:  ﴾ڦ

 وعن َيزيَد بن َحيان، قال: انَطَلقُت أنا وُحصنُي بن سربَة، وعمُرو بن  -181

، فلام َجَلسنا إليه قال له ُحصني: لقد َلقيَت يا زيُد مسلٍم إىل زيِد بن أرَقَم 

                                                 
 (.5115أخرجه مسلم ) (1)

 (.5031(، ومسلم )3252أخرجه البخاري ) (2)
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وسِمعَت َحديَثه، وَغزوَت معه، وَصلَّيت خلَفه،  ملسو هيلع هللا ىلصسوَل اهلل خرًيا كثرًيا، رأيَت ر

ثنا يا زيُد ما سِمعَت من رسوِل اهلل  قال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصلقد َلقيَت يا زيُد خرًيا كثرًيا، َحدِّ

ابَن أخي، واهلل لقد كربت ِسنِّي، وقدَم َعهدي، ونسيُت بعَض الذي كنُت أعي من 

ثُتُكم، فاقَبلوا ملسو هيلع هللا ىلصَرسوِل اهلل  ، وما ال فال ُتكلِّفونيه. ثم قال: قاَم رسوُل اهلل فام َحدَّ

 ُيدعى ُُخًّا بني مكَة واملدينِة، فحِمد اهلل، وأثنى عليه،  ملسو هيلع هللا ىلص
ٍ
يوًما فينا َخطيًبا بامء

ر، ثم قال:  أما بعُد، أال أَيا الناُس، فإنام أنا برٌش يوشُك أن يأيَت رسوُل »ووَعَظ وَذكَّ

هلام كتاُب اهلل، فيه اهُلدى والنوُر، فُخذوا ريب فُأجيَب، وأنا تارٌك فيكم َثَقل َّي: أوَّ

ب فيه، ثم قال:  «بكتاِب اهلل، واسَتمِسكوا به وأهُل »فحثَّ عىل كتاِب اهلل، ورغَّ

ُركم اهلل يف أهِل بيتي ُركم اهلل يف أهِل بيتي، ُأذكِّ فقال له ُحصني: ومن  «بيتي، ُأَذكِّ

يتِه؟ قال: نساؤه من أهِل بيتِه، ولكن أهُل أهُل بيتِه يا زيُد، أليس نِساؤه من أهل ب

، وآُل عقيٍل، وآل  بيته من ُحِرَم الصدقَة بعَده، قال: وَمن ُهم؟ قال: ُهم آُل علٍّ

جعفٍر، وآُل عباٍس. قال: كلُّ هؤالء ُحِرَم الصدقَة؟ قال: َنَعم
(1)

. 

 هم هم على غرِيوتقدمِي الفضِل وأهِل والكباِر لماِءالُع وقرِيباب َت (44)

 همِتِزيَّم هم وإظهاِرِسجاِلَم رفِعو

 ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[2]الزمر: 

يُؤمُّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب مسعوٍد البدريِّ   -182

، فأعَلُمهم بالسنِة، فإن كانوا  القوَم أقرُؤُهم لكتاِب اهلل، فإن كانوا يف القراءِة سواء 

                                                 
 (.5042أخرجه مسلم ) (1)
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، فأقَد  ، فأقدُمهم ِسنًّا، وال يف السنِة سواء  ، فإن كانوا يف اهلجرِة سواء  ُمهم هجرة 

ن الرجُل الرجَل يف سلطانِه، وال َيقُعد يف بيتِه عىل َتكِرمتِه إال بإذنِه «َيُؤمَّ
(1)

. 

كان جَيمُع بني الرجلني من قتىل  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن جابٍر   -183

ام أكثُر أخ»ثم يقوُل:  -يعني: يف الَقربِ -أحٍد  ا للقرآِن؟أَيُّ فإذا ُأشرَي له إىل  «ذ 

مه يف اللَّحدِ  أحِدمها قدَّ
(2)

. 

ك »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عمَر   -184 أراين يف املناِم أتسوَّ

واَك األصغَر، فقيَل  بسواٍك، فجاَءين رجالن، أحُدمُها أكرُب من اآلخِر، فناَولُت السِّ

، فَدفعُته إىل األكرِب منهام «يل: كربِّ
(3)

. 

إن من إجالِل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  أيب موسى وعن   -185

اهلل تعاىل: إكراَم ذي الشيبِة املسلِم، وحامِل القرآن غرِي الغايل فيه، واجلايف عنه، 

«وإكراَم ذي السلطاِن املقِسطِ 
(4)

. 

ه   -186 قال: قال رسوُل  وعن عمِرو بن ُشعيب، عن أبيه، عن جدِّ

«نا، وَيعرُف َشَف َكبرِيناليس ِمنا من مل يرَحم َصغريَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(5)

. 

                                                 

 (.673أخرجه مسلم ) (1)

 (.5303أخرجه البخاري ) (2)

 (.506(، وعلقه البخاري )5575أخرجه مسلم ) (3)

 (.0203أخرجه أبو داود ) (4)

 (.0203(، وأبو داود )5254أخرجه الرتمذي ) (5)
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هم زيارِت هم وطلِبِتهم وحمبَّحبِتهم وُصسِتوجماَل رِياخَل أهِل باب زيارِة (45)

 الفاضلة املواضِع منهم وزيارِة والدعاِء

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿قال اهلل تعاىل: 

، [66 - 64]الكهف:  ﴾ڑ ڑ ک ک ک﴿إىل قوله تعاىل:  ﴾ېئ ېئ ېئ

 ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿وقال تعاىل: 

 .[52]الكهف: 

 بعد وفاةِ  قال: قال أبو بكٍر لعمَر  وعن أنٍس   -187

 ملسو هيلع هللا ىلصَنزوُرها كام كان َرسوُل اهلل  : انَطلِق بنا إىل أمِّ أيمَن ملسو هيلع هللا ىلصَرسوِل اهلل 

َيزوُرها، فلام انَتهيا إليها، َبَكت، فقاال هلا: ما ُيبكيِك؟ أما َتعَلمني أن ما عنَد اهلل 

؟ فقالت: إين ال أبكي أينِّ ال أعَلُم أن ما عنَد اهلل تعاىل خرٌي ملسو هيلع هللا ىلص خرٌي لَرسوِل اهلل

، فَهيََّجْتهام عىل ملسو هيلع هللا ىلصلَرسوِل اهلل 
ِ
، ولكن َأبكي أن الوحَي قد انَقَطع من السامء

، فَجعال َيبكِيان معها
ِ
البكاء

(1)
. 

ا له يف »: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -188 أنَّ رجال  زاَر أخ 

ا، فلام أتى عليه، قال: أيَن ُتريُد؟ قريٍة أخرى، فأرَص  َد اهلل تعاىل عىل َمدرجتِه َمَلك 

ا؟ قال: ال، غرَي  ا يل يف هذه القريِة، قال: هل لك َعليه من نِعمٍة َترهبُّ قال: ُأريُد أخ 

«أين أحَببُته يف اهلل، قال: فإين َرسوُل اهلل إليَك بأنَّ اهلل قد أحبَّك كام أحَببَته فيه
(2)

. 

                                                 
 (.5010أخرجه مسلم ) (1)

 (.5167أخرجه مسلم ) (2)
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ام َمثُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبيَّ  أيب موسى األشعريِّ وعن   -189 إنَّ

اجَلليِس الصالِح وجليس السوِء، كحامِل املسِك، ونافِخ الكرِي، فحامُل املسِك: 

ا أن  ، ونافُخ الكرِي: إمَّ ا طيبة  ا أن َتبتاَع منه، وإما أن جَتَد منه رحي  ا أن حُيذَيك، وإمَّ إمَّ

ا أن جَتَد  «منه رحي ا ُمنتِنة  حَيرَق ثياَبك، وإمَّ
(1)

. 

ال ُتصاِحب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  وعن أيب سعيٍد اخلدري   -191

«إال ُمؤمن ا، وال يأُكل طعاَمك إال تقي  
(2)

. 

الرجُل عىل دين »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب هريرَة   -191

«َخليلِه، فلينُظر أحُدُكم من ُُيالِل
(3)

. 

قال: قيَل للنبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب موسى األشعريِّ   -192

«املرُء مَع َمن أَحبَّ »: الرجُل حيبُّ القوَم وملا َيلَحق هبم؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص
(4)

. 

الناُس َمعادُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -193

هِب والِفضِة، خياُرُهم يف اجلاهليِة خياُرهم يف اإلسالِم إذا فُقهوا،  كمعادِن الذَّ

« َتعارَف منها ائَتَلف، وما تناَكَر منها اخَتَلفواألرواُح جنوٌد ُُمنَّدٌة، فام
(5)

. 

                                                 

 (.5652(، ومسلم )1130أخرجه البخاري ) (1)

 (.5321(، والرتمذي )0235أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5372(، والرتمذي )0233أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5605(، ومسلم )6574أخرجه البخاري ) (4)

 (.5632أخرجه مسلم ) (5)
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ه، ه، أنه حيبِّمن حيبِّ الرجِل عليه وإعالِم ثِّيف اهلل واحَل بِّاحُل باب فضِل (46)

 مهله إذا أعَل قوُلوماذا َي

]الفتح:  ﴾ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿قال اهلل تعاىل: 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿إىل آخر السورِة، وقال تعاىل:  [52

 .[2]احلرش:  ﴾وئ وئ

ثالٌث من ُكنَّ فيه وجد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أنٍس   -194

هبنَّ حالوَة اإليامن: أن َيكوَن اهلل ورسوُله أحبَّ إليه مما سوامُها، وأن حُيبَّ املرَء ال 

 حيبُّه إالَّ هلل، وأن َيكره أن يعوَد يف الكفِر بعد أن أنقذُه اهلل منه، كام يكرُه أن ُيقَذَف يف

«النارِ 
(1)

. 

إن اهلل تعاىل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -195

َيقوُل يوَم القيامِة: أين املَتحابون بَجاليل؟ اليوَم ُأظلُّهم يف ظيل يوَم ال ظلَّ إال 

«ظيل
(2)

. 

 بن عازٍب   -196
ِ
أنه قاَل يف األنصاِر:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن الرباء

بِغُضهم إال منافٌق، من أحبَّهم أحبَّه اهلل، ومن أبَغَضهم ال حُيبُّهم إال مؤمٌن، وال يُ »

«أبَغَضه اهلل
(3)

. 

                                                 

 (.03(، ومسلم )56ي )أخرجه البخار (1)

 (.5166أخرجه مسلم ) (2)

 (.71(، ومسلم )3723أخرجه البخاري ) (3)
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قال اهلل عز »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن معاٍذ   -197

«وجل: املتحابون يف جاليل، هلم منابُِر من نوٍر يغبُِطهم النبيون والشهداءُ 
(1)

. 

مشق، فإذا ، قال: دخلُت مسجَد دوعن أيب إدريَس اخلوالين   -198

، أسندوه إليه، وَصَدروا عن 
ٍ
فًتى براُق الثنايا وإذا الناُس معه، فإذا اختلفوا يف يشء

رُت، رأِيه، فسألُت عنه، فقيل: هذا معاُذ بُن جبٍل  ، فلام كان من الغِد، هجَّ

فوجدُته قد سبقني بالتهجرِي، ووجدُته يصل، فانتظرُته حتى قىض صالَته، ثم 

جِهه، فسلَّمُت عليه، ثم قلت: واهلل، إين ألحبُّك هلل، فقال: آهلل؟ جئُته من ِقَبِل و

فقلت: اهلل، فقال: آهلل؟ فقلت: اهلل، فأخَذين بحبوِة ِردائي، فَجَبَذين إليه، فقال: 

قال اهلل تبارك وتعاىل: وجَبت حمبَّتي »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأبرِش! فإين سمعُت رسوَل اهلل 

، واملتجالِسَّي يفَّ  ، واملتباِذلَّي يفَّ للمتحابَِّّي يفَّ «، واملتزاورين يفَّ
(2)

. 

إذا أحبَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  وعن املقداِم بن َمعدي َكِرب   -199

«الرجُل أخاه، فلُيخرِبه أنه حيبُّه
(3)

. 

يا معاُذ، »أخَذ بيِده، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن معاٍذ   -211

 ُدبِر كلِّ صالٍة تقول: اللهمَّ أوصيك يا معاُذ، ال تدَعنَّ يف»فقال:  «واهلل، إين ألحبُّك

«أعني عىل ذكِرك، وُشكِرك، وُحسِن عبادتِك
(4)

. 

                                                 

 (.5324أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.55434) 36/312أخرجه أمحد  (2)

 (.5325(، والرتمذي )1550أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5343(، والنسائي)5155أخرجه أبو داود ) (4)
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 بها  ِقعلى التخلُّ لعبد واحلثِّااهلل تعاىل  حبِّ باب عالماِت (47)

 يف حتصيلها والسعيِّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿، وقال تعاىل: [35]آل عمران:  ﴾چ چ چ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڻ ۀ 

 .[10]املائدة:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

إذا أحبَّ اهلل تعاىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -211

ا، فأحبِبُه، فُيحبه جربيُل، فينادي  العبَد، نادى جربيَل: إن اهلل تعاىل حيبُّ فالن 

ا، فأحبوه، فيُحبه أهل السامِء، ثم يوَضُع له جربيُل يف أهِل السامِء: إن اهلل حيبُّ ف الن 

«القبوُل يف األرضِ 
(1)

. 

بعَث َرجاًل عىل رسيٍة،  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عائشَة   -212

، فلام رجعوا ُذكَِر ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿فكان يقرُأ ألصحابِه يف صالهِتم فيختُم بـ 

ا فسألوه «سلوه، أليِّ يشٍء يصنُع ذلك؟»فقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصذلك لرسوِل اهلل  ، فقال: ألهنَّ

أخرِبوه أن اهلل تعاىل »: ملسو هيلع هللا ىلصِصفُة الرمحن، فأنا أحبُّ أن أقرَأ هبا. فقال رسوُل اهلل 

«حُيبُّه
(2)

. 

                                                 

 (.5637) (، ومسلم3542أخرجه البخاري ) (1)

 (.253(، ومسلم )7371أخرجه البخاري ) (2)
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 واملساكني عفِةالصاحلني والضَّ من إيذاِء باب التحذيِر (48)

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿، وقال تعاىل: [12]األحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .[54 - 2]الضحى:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

َمن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ُجندِب بن عبِد اهلل   -213

تِه بيشٍء، فإنه من َيطُلبه  صىلَّ صالَة الصبِح، فهو يف ذمِة اهلل، فال يطُلَبنَُّكم اهلل من ذمَّ

«من ذمتِه بيشٍء ُيدركه، ثم يكبُّه عىل وجِهه يف نار جهنَّمَ 
(1)

. 

: أن أبا سفياَن أتى عىل َسلامَن  وعن عائِذ بن عمٍرو املزين  -214

وُصهيٍب وبالٍل يف نفٍر، فقالوا: ما أَخَذْت سيوُف اهلل من عدوِّ اهلل مأَخَذها، فقاَل 

فأخرَبه،  ملسو هيلع هللا ىلص: أتقولون هذا لشيِخ ُقريٍش وسيِّدهم؟ فأتى النبيَّ أبو بكٍر 

 «ربَّك يا أبا بكٍر، لعلَّك أغَضبَتهم؟ لئن كنت أغَضبَتهم لقد أغَضبَت »فقال: 

فأتاهم فقال: يا إخوتاُه، أغَضبُتُكم؟ قالوا: ال، َيغفُر اهلل لك يا أخي
(2)

. 

 هم إىل اهلل تعاىلوسرائُر ،الناس على الظاهِر أحكاِم باب إجراِء (49)

  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[1]التوبة: 

ُأِمرت أن أقاتل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -215

ا رسول اهلل، وُيقيموا الصالَة، الناَس حت ى يشهدوا أن ال إله إالَّ اهلل، وأن حممد 

                                                 
 (.617أخرجه مسلم ) (1)

 (.5140أخرجه مسلم ) (2)
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ويؤتوا الزكاَة، فإذا فعلوا ذلك َعصموا منِّي دماءهم وأمواهَلم إالَّ بحقِّ اإلسالم، 

«وحساهُبم عىل اهلل تعاىل
(1)

. 

: أرأيَت ملسو هيلع هللا ىلصقال: قلت لرسوِل اهلل  وعن املقداِد بن األسوِد   -216

ن الكفار، فاقَتَتلنا، فرضَب إحدى َيَديَّ بالسيِف، فَقَطعها، ثم إن لقيُت رجاًل م

ال »الَذ منِّي بشجرٍة، فقال: أسلمُت هلل. أأقُتله يا َرسوَل اهلل بعد أن قاهلا؟ فقال: 

، ثم قال ذلك بعد ما َقَطَعها؟!  «َتقُتله فقلت: يا َرسوَل اهلل، قطَع إحدى يديَّ

نه بمنِزلتك قبل أن َتقُتله، وإنك بمنزلتِه قبل أن يقوَل ال َتقُتله، فإن قتلَته فإ»فقال: 

«كلمَته التي قال
(2)

. 

إنك »أي: معصوُم الدم حمكوٌم بإسالِمه، ومعنى «إنه بمنِزَلتِك»ومعنى

 أي: مباُح الدم بالقصاِص لورثتِه، ال أنه بمنزلتِه يف الكفِر، واهلل أعلم. «بمنزلتِه

إىل احلَُرقِة  ملسو هيلع هللا ىلصنا رسوُل اهلل ، قال: َبعثَ وعن أسامَة بن زيٍد   -217

من ُجهينَة فصبَّحنا القوَم عىل مياِههم، وحِلقُت أنا ورجٌل من األنصار رجاًل 

، وطَعنُته بُرحمي حتى  منهم، فلام غشيناه، قال: ال إله إالَّ اهلل، فكفَّ عنه األنصاريُّ

ه بعد ما قال: ال إله يا أسامُة، أقَتلتَ »فقال يل:  ملسو هيلع هللا ىلصقتلُته، فلام قِدمنا بلَغ ذلك النبيَّ 

ًذا، فقال:  «إالَّ اهلل؟! أقَتلَته بعد ما قاَل: ال إله »قلت: يا َرسوَل اهلل، إنام كان ُمَتَعوِّ

فام زاَل ُيكررها علَّ حتى متنيُت أين مل أكن أسَلمُت قبل ذلك اليومِ  «إالَّ اهلل؟!
(3)

. 
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اخلطاِب  وعن عبِد اهلل بن عتبَة بن مسعوٍد، قال: سمعُت عمَر بن  -218

  وإن الوحَي  ملسو هيلع هللا ىلصيقول: إن ناًسا كانوا ُيؤخذون بالوحي يف عهِد رسوِل اهلل

قد انقطع، وإنام نأُخُذكم اآلن بام َظهر لنا من أعاملِكم، فمن أظَهَر لنا خرًيا أِمنَّاه 

بناه، وليس لنا من رَسيرتِه يشٌء، اهلل حياسُبه يف رسيرتِه، ومن أظهر لنا سوًءا مل  وقرَّ

قه وإن قال: إن رَسيرته َحسنةٌ  نأَمنه ومل ُنصدِّ
(1)

. 

 باب اخلوِف (51)

ۀ ۀ ہ ﴿، وقال تعاىل: [04]البقرة:  ﴾چ چ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ﴿، وقال تعاىل: [55]الربوج:  ﴾ہ ہ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

]هود:  ﴾ى ىۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

، وقال تعاىل: [52]آل عمران:  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ﴿، وقال تعاىل: [546 - 545

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ ﴿، وقال تعاىل: [37 - 30]عبس:  ﴾حت

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

اآليات  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿، وقال تعاىل: [5 - 5]احلج:  ﴾ڦ ڄ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿، وقال تعاىل: [06]الرمحن: 
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ 

ا معلوماٌت، [52 - 51]الطور:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ، واآلياُت يف الباِب كثريٌة جدًّ

 والغرُض اإلشارُة إىل بعِضها، وقد َحَصَل.

َثنا رسوُل اهلل  وعن ابِن مسعوٍد   -219 وهو الصادُق  ملسو هيلع هللا ىلصقال: حدَّ

ا، ثم يكون َعلقة  مثل »ُق: املصدو إن أحَدُكم جُيمع خلقه يف بطِن أمه أربعَّي يوم 

ذلك، ثم يكون ُمضغة  مثل ذلك، ثم ُيرَسل امللك، فَينُفخ فيه الروَح، وُيؤَمر بأربع 

كلامٍت: بَكتِب رزِقه وأجلِه وعملِه وشقي  أو سعيٌد، فوالذي ال إله غرُيه إن 

حتى ما يكون بينه وبينَها إال ذراٌع فَيسبُِق عليه  أحَدكم ليعَمل بعمِل أهل اجلنةِ 

الكتاُب، فيعمل بعمِل أهل النار فيدُخَلها، وإن أحَدكم لَيعَمل بعمِل أهل الناِر 

حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراٌع، فَيسبِق عليه الكتاُب فيعمل بعمل أهل اجلنة 

«فيدُخَلها
(1)

. 

ؤتى بجهنَّم يومئٍذ هلا يُ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -211

وََّنا «سبعون ألَف زماٍم، مع كلِّ زماٍم سبعون ألف ملٍك جَيرُّ
(2)

. 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن النعامِن بن َبشرٍي   -211

ا يوم القيامِة َلرجٌل يوضُع يف أمخِص قدميه مَجرتان َيغيل » إن أهوَن أهل الناِر عذاب 

امنهام دماُغه، ما يرى أن أحد   ا، وأنه ألهوَُّنم عذاب  «ا أشدَّ منه عذاب 
(3)

. 
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خطبًة ما سمعت  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َخطَب رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -212

ا»مثَلها قط، فقال:  فغطى  «لو َتعلمون ما أعَلُم، لَضِحكُتم قليال  وَلبكيُتم كثري 

وجوَههم، هلم َخنني ملسو هيلع هللا ىلصأصحاُب رسوِل اهلل 
(1)

. 

ُتدنى »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن املقداِد   -213

قال ُسليم بن عامٍر  «الشمُس يوَم القيامة من اخللِق حتى تكون منهم كِمقداِر ميلٍ 

: فواهلل ما أدري ما َيعني بامليِل، أمسافَة األرض أم امليَل -الراوي عن املقداد-

فيكوُن الناس عىل َقْدِر أعامهلم يف العرِق، فمنهم من »الذي ُتكَتحل به العنُي؟ 

ىل كعَبيه، ومنهم من يكون إىل ُركبَتيه، ومنهم من يكون إىل َحقَويه، ومنهم يكون إ

ا بيده إىل فيه ملسو هيلع هللا ىلصوأشاَر رسوُل اهلل  «من ُيلِجمه العرُق إجلام 
(2)

. 

إذ َسمَع وجبًة،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا مع رسوِل اهلل  وعن أيب هريرَة   -214

حجٌر ُرِمي به يف  هذا»قلنا: اهلل ورسوُله أعلُم! قال:  «هل َتدرون ما هذا؟»فقال: 

ا، فهو َيوي يف الناِر اآلن حتى انتهى إىل َقعِرها فسِمعُتم  الناِر من سبعَّي َخريف 

«َوجَبَتها
(3)

. 

ما منُكم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن َعديِّ بن حاتٍم   -215

من أحٍد إال سُيكلِّمه ربُّه، ليس بينَه وبينه َترمجان، فينظُر أيمَن منه فال يرى إال ما 

م، وينظر بَّي يديه فال َيرى إال الناَر تِلقاء قَ  م، وينظر أشأَم منه فال يرى إال ما َقدَّ دَّ

«وجِهه، فاتقوا الناَر ولو بِشقِّ مترةٍ 
(4)

. 
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ال َتزوُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب َبْرزَة األسلميِّ   -216

ِمه فيام فعَل؟ وعن قدما عبٍد يوم القيامِة حتى ُيسَأل عن عمِره فيام أفناه؟ وعن ِعل

«مالِه من أين اكتسبه؟ وفيام أنفَقه؟ وعن ِجسِمه فيم أباله؟
(1)

. 

كيف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -217

، «أنَعُم! وصاحُب القرِن قد التقَم القرَن، واستمَع اإِلذَن متى ُيؤَمر بالنفخ فينفُخ 

قولوا: َحسُبنا اهلل ونِعَم »فقال هلم:  ملسو هيلع هللا ىلص فكأنَّ ذلك ثُقَل عىل أصحاِب رسوِل اهلل

«الوكيُل 
(2)

. 

َمن خاَف أدلَج، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -218

«ومن أدلَج بلَغ املنزَل، أال إن سلعَة اهلل غاليٌة، أال إن سلعَة اهلل اجلنةُ 
(3)

. 

حُيرش »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سمعُت رسوَل اهلل وعن عائشَة   -219

قلت: يا َرسوَل اهلل، النساُء والرجاُل مجيًعا  «القيامة حفاة  ُعراة  ُغرال   الناس يومَ 

هم ذلك»ينظر بعُضهم إىل بعٍض؟! قال:  «يا عائشُة، األمر أشدُّ من أن َُيمَّ
(4)

. 

 باب الرجاِء (51)

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 ڇ ڇ﴿، وقال تعاىل: [13]الزمر:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
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ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ﴿، وقال تعاىل: [57]سبأ:  ﴾ڇ ڍ

 .[516]األعراف:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿، وقال تعاىل: [02]طه:  ﴾مب

من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عبادَة بن الصامِت   -221

ا عبُده ورسوله، وأن عيسى  َشِهَد أن ال إله إالَّ اهلل وحَده ال ََشيَك له، وأن حممد 

، أدخله اهلل عبُد اهلل ورسوُله وكل مُته ألقاها إىل َمريَم وروٌح منه، واجلنَة والناَر حق 

«اجلنَة عىل ما كان من العملِ 
(1)

. 

يقوُل اهلل عز وجل: من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  وعن أيب ذرٍّ   -221

جاَء باحلسنِة فله عرُش أمثاهلا أو أزيد، ومن جاَء بالسيئِة فجزاُء سيئة مثلها أو 

ب  ا تقربت منه أغفُر، ومن تقرَّ َب مني ذراع  ا، ومن تقرَّ ا تقربت منه ذراع  مني شرب 

، ومن لقَيني بُقراِب األرض خطيئة  ال ُيرِشُك يب  ا، ومن أتاين َيميش أتيُته هرولة  باع 

«شيئ ا، لقيُته بمثلها مغفرة  
(2)

. 

 فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاَء أعرايبٌّ إىل النبيِّ  وعن جابٍر   -222

من ماَت ال ُيرشك باهلل شيئ ا دخل اجلنَة، ومن »بتان؟ قال: َرسوَل اهلل، ما املوجِ 

«مات ُيرشك به دخل النارَ 
(3)

. 

حل- ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أنٍس   -223 قال:  -ومعاٌذ َرديفه عىل الرَّ

قال: لبَّيك َرسوَل اهلل  «يا ُمعاذُ »قال: لبَّيك َرسوَل اهلل وَسعَديك، قال:  «يا ُمعاذُ »

ما ِمن »قال: لبَّيك َرسوَل اهلل وَسعَديك، ثالًثا، قال:  «يا ُمعاذ»وَسعَديك، قال: 

                                                 
 (.52(، ومسلم )3031أخرجه البخاري ) (1)
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مه اهلل  ا من قلبِه؛ إال حرَّ ا عبده ورسوُله ِصدق  عبٍد يشهُد أن ال إله إالَّ اهلل، وأن حممد 

ا َيتَّكِلوا»قال: يا َرسوَل اهلل، أفال ُأخرُب هبا الناَس فَيسَتبرشوا؟ قال:  «عىل النارِ   «إذ 

اًم فأخرَب هبا معاٌذ  عند موتِه تأثُّ
(1)

. 

بسبٍي،  ملسو هيلع هللا ىلصَم عىل رسوِل اهلل دِ قال: قُ  وعن عمَر بن اخلطاِب   -224

فإذا امرأٌة من السبي َتسعى، إذا َوجَدت صبيًّا يف السبِي أخَذتُه فألزَقتُه ببطنِها 

قلنا: ال  «أتروَن هذه املرأَة طارحة  وَلَدها يف الناِر؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفأرَضعتُه، فقال رسوُل اهلل 

«هلل أرَحُم بعباِده من هذه بوَلِدها»فقال:  واهلل.
(2)

. 

ملا َخلَق اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -225

«: إنَّ رمَحتي َتغلُِب َغضبي-فهو عنَدُه فوَق العرشِ -اخَللَق كتَب يف كتاب 
(3)

. 

َجعَل اهلل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعنه   -226

ا، الرمحَة مئَة جزٍء، ف ا واحد  أمسك عنده تِسعة  وتسعَّي، وأنزل يف األرِض جزء 

فِمن ذلك اجلزِء يَتاحُم اخلالئُق، حتى ترفُع الدابُة حافَِرها عن ولِدها خشيَة أن 

«تصيَبه
(4)

. 

أذَنَب »فيام حَيكي عن ربِّه تعاىل، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنه   -227

اهلل تبارك وتعاىل: أذَنَب عبدي َذنب ا، علِم عبٌد ذنب ا، فقال: اللُهمَّ اغفر يل ذنبي، فقاَل 

، اغفر يل  ا يغفُر الذنَب، ويأخذ بالذنِب، ثم عاد فأذنَب، فقال: أي ربِّ أن له ربًّ

                                                 

 (.35(، ومسلم )552أخرجه البخاري ) (1)

 (.5710(، ومسلم )1222أخرجه البخاري ) (2)

 (.5715)(، ومسلم 7040أخرجه البخاري ) (3)
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ا، يغفُر الذنب، ويأخُذ  َذنبي، فقال َتبارك وتعاىل: عبدي أذَنَب ذنب ا، فَعلِم أن له ربًّ

، اغفر يل  َذنبي، فقال َتبارك وتعاىل: أذَنَب بالذنِب، ثم عاد فأذنَب، فقال: أي ربِّ

ا، يغفُر الذنب، ويأخُذ بالذنِب، قد َغفرُت لعبدي  عبدي ذنب ا، فَعلِم أن له ربًّ

«فلَيفَعل ما شاءَ 
(1)

. 

والذي نفيس بيِده، لو مل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعنه   -228

«اىل، فيغفُر هلمُتذنِبوا، لذهَب اهلل بكم، وجاَء بقوٍم ُيذنِبون، فيسَتغِفرون اهلل تع
(2)

. 

تال قوَل اهلل عز  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -229

]إبراهيم:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصوجل يف إبراهيَم 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصاآلية، وقال عيسى  [36

تي»فرفَع يديه وقال:  [552]املائدة:  ﴾ىئ ىئ تي أمَّ وبكى، فقال اهلل  «اللُهمَّ أمَّ

فأتاه  «فَسله ما ُيبكيه؟ -وربُّك أعلمُ -يا ِجربيُل، اذَهب إىل حممٍد »وجل:  عز

يا جربيُل، »فقال اهلل تعاىل:  -وهو أعلم-بام قال  ملسو هيلع هللا ىلصجربيُل، فأخربه رسوُل اهلل 

تِك وال َنسوؤك «اذهب إىل حممٍد، فقل: إنا سنُرضيك يف أمَّ
(3)

. 

إذا عِمَل إن الكافَر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن أنٍس   -231

خر له حسناتِه يف  ا املؤمُن فإن اهلل تعاىل َيدَّ ، ُأطعَم هبا ُطعمة  من الدنيا، وأمَّ حسنة 

ا يف الدنيا عىل طاعتِه «اآلخرِة، وُيعِقبه رزق 
(4)

. 

                                                 

 (.5712(، ومسلم )7147أخرجه البخاري ) (1)

 (.5702أخرجه مسلم ) (2)
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َمثُل الصلواِت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن جابٍر   -231

«كلَّ يوٍم مخَس مرات اخلمِس كَمثِل َّنٍر جاٍر َغمٍر عىل باِب أحِدكم يغتسُل منه
(1)

. 

ما »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن ابن عباٍس   -232

ِمن رجٍل مسلٍم يموت، فيقوُم عىل جنازتِه أربعون َرجال  ال ُيرشكون باهلل شيئ ا، إالَّ 

عهم اهلل فيه «شفَّ
(2)

. 

يف قبة نحًوا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا مع رسوِل اهلل  وعن ابن مسعوٍد   -233

قلنا: َنَعم. قال:  «أترضون أن تكونوا ربَع أهِل اجلنة؟»: من أربعني، فقال

والذي نفُس حممٍد بيِده، »قلنا: نعم، قال:  «أترضون أن تكونوا ُثلَث أهل اجلنِة؟»

إين ألرجو أن تكونوا نِصَف أهل اجلنِة، وذلك أن اجلنَة ال يدخُلها إال َنْفٌس 

بيضاء يف ِجلِد الثوِر األسوِد، أو مسلمٌة، وما أنتم يف أهِل الرشِك إال كالشعرِة ال

«كالشعرِة السوداِء يف جلد الثوِر األمحرِ 
(3)

. 

إذا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب موسى األشعريِّ   -234

ا أو نِصانيًّا، فيقول: هذا فِكاُكك من  كان يوُم القيامِة دفَع اهلل إىل كل مسلٍم َيوديًّ

«النارِ 
(4)

. 

ُيدَنى »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصُت رسوَل اهلل ، قال: سمعوعن ابن عمَر   -235

ره بذنوبِه، فيقول:  املؤمُن يوم القيامة من ربِّه عز وجل حتى يضَع عليه كنَفه، فُيقرِّ

                                                 
 (.662أخرجه مسلم ) (1)

 (.202أخرجه مسلم ) (2)

 (.555(، ومسلم )6152أخرجه البخاري ) (3)
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، أعِرُف، قال: فإين قد  أتعرُف ذنَب كذا؟ أتعرُف ذنَب كذا؟ فيقول: أي ربِّ

«َسَتُِتا عليك يف الدنيا، وأنا أغفُرها لك اليوَم، فُيعطى صحيفَة حسناتِه
(1)

. 

: أن رجاًل أصاب من امرأٍة ُقبلًة، فأتى وعن ابِن مسعوٍد   -236

ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﴿فأخرَبه، فأنزل اهلل تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ 

فقال الرجُل: َأيِل هذا يا َرسوَل اهلل؟ قال:  [550]هود:  ﴾ڭ ڭ ڭ

«جلميِع أمتي كلِّهم»
(2)

. 

 وَل اهلل،فقال: يا رس ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاَء رجٌل إىل النبيِّ  وعن أنٍس   -237

، وحرضت الصالُة، فصىل مع رسوِل اهلل  ا فأِقمه علَّ فلام َقىض  ملسو هيلع هللا ىلصأصبُت حدًّ

ا فأقم يفَّ كتاب اهلل. قال:  هل »الصالَة، قال: يا رسوَل اهلل، إين أصبُت حدًّ

«قد ُغِفَر لك»قال: نعم. قال:  «حََّضَت معنا الصالَة؟
(3)

. 

إنَّ اهلل »: قال ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب موسى األشعريِّ   -238

تعاىل َيبُسط يَده بالليِل؛ لَيتوَب ميسُء النهاِر، ويبسُط يده بالنهاِر؛ ليتوَب ميسء 

«الليِل، حتى تطُلع الشمُس من مغرهبا
(4)

. 

 الرجاِء باب فضِل (52)

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ﴿قال اهلل تعاىل إخباًرا عن العبِد الصالِح: 

.[01، 00]غافر:  ﴾ک ک گ گ گ گ ڳ

                                                 
 (.5762(، ومسلم )0621أخرجه البخاري ) (1)

 (.5763(، ومسلم )156أخرجه البخاري ) (2)

 (.5760(، ومسلم )6253أخرجه البخاري ) (3)

 (.5712أخرجه مسلم ) (4)
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قال اهلل عز »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل  وعن أيب هريرةَ   -239

: أنا عند ظنِّ عبدي يب، وأنا معه حيُث َيذُكرين، واهلل، هلل أفرُح بتوبِة عبِده من  وجلَّ

ب  ا، ومن تقرَّ بُت إليه ذراع  ا، تقرَّ ب إيلَّ ِشرب  أحِدكم جيُد ضالَّته بالفالِة، ومن تقرَّ

ا، وإذا بُت إليه باع  ا، تقرَّ «أقبَل إيلَّ َيميش أقبلُت إليه ُأهرِوُل  إيلَّ ذراع 
(1)

. 

قبل موتِه بثالثِة أياٍم، يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه سمَع النبيَّ وعن جابٍر   -241

«ال َيموتنَّ أحُدكم إال وهو حُيسُن الظنَّ باهلل عز وجل»
(2)

. 

 والرجاِء بني اخلوِف باب اجلمِع (53)

ته أن يكون خائًفا ر اجًيا، ويكون خوُفه اعَلم أن املختاَر للعبِد يف حاِل صحَّ

ُض الرجاُء، وقواعُد الرشِع من نصوِص  ورجاؤه سواًء، ويف حاِل املرِض َيتمحَّ

نة وغري ذلك متظاهرٌة عىل ذلك.  الكتاِب والسُّ

، وقال [22]األعراف:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال تعاىل: [27]يوسف:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿تعاىل: 

گ گ گ ﴿، وقال تعاىل: [546مران: ]آل ع ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿، وقال تعاىل: [566]األعراف:  ﴾ڳڳ ڳ ڳ ڱ

ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿، وقال تعاىل: [50 - 53]االنفطار:  ﴾ک ک گ گ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

واآلياُت يف هذا املعنى كثريٌة، فَيجتِمُع اخلوُف والرجاُء يف  [2 - 6]القارعة:  ﴾ڍ

 أو آيات أو آية.آيتني مقرَتَنتني 

                                                 
 (.5671(، ومسلم )7041أخرجه البخاري ) (1)

 (.5277أخرجه مسلم ) (2)
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لو يعَلُم املؤمُن ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -241

عنَد اهلل من العقوبِة، ما طِمَع بجنَّتِه أحٌد، ولو يعلُم الكافُر ما عنَد اهلل من الرمحِة، ما 

«قنَط من جنَّته أحٌد 
(1)

. 

اجلنُة أقرُب إىل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  وعن ابن مسعوٍد   -242

«كم من َِشاِك َنعلِه، والناُر مثل ذلكأحدِ 
(2)

. 

 ا إليهاهلل تعاىل وشوًق من خشيِة البكاِء باب فضِل (54)

، [542]اإلرساء:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[64-12]النجم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وقال تعاىل: 

 «اقرأ عيلَّ القرآنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل النبيُّ  وعن ابِن مسعوٍد   -243

إين أحبُّ أن أسَمعه من »يا َرسوَل اهلل، َأقرُأ عليك، وعليك ُأنزل؟! قال: قلت: 

، حتى جئُت إىل هذه اآلية:  «غريي
ِ
ڎ ڈ ڈ ﴿فقَرأُت عليه سورَة النساء

َحسُبك »قال:  [05]النساء:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

فالتفتُّ إليه فإذا عيناه َتذِرفان «اآلن
(3)

. 

ال َيلُج الناَر »: ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهلل قال: قال رَ  وعن أيب هريرَة   -244

ِع، وال جيتِمُع غباٌر يف سبيِل اهلل  رجٌل بكى من خشيِة اهلل حتى َيعوَد اللبُن يف الَّضَّ

«ودخاُن جهنَّمَ 
(4)

. 

                                                 
 (.5711أخرجه مسلم ) (1)

 (.6022أخرجه البخاري ) (2)
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سبعٌة ُيظلُّهم اهلل يف ظلِّه »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -245

اهلل تعاىل، ورجٌل قلُبه معلَّق يوَم ال ظلَّ إال ظلُّه: إماٌم عادل، وشاب  نشأ يف عبادِة 

قا عليه، ورجٌل دعته امرأٌة ذات  باملساجِد، ورجالن حتابَّا يف اهلل اجتمعا عليه وتَفرَّ

ق بصدقٍة فأخفاها حتى ال َتعَلم  منصٍب ومجال، فقال: إين أخاُف اهلل، ورجٌل تصدَّ

«شامُله ما ُتنِفق يمينه، ورجٌل ذكَر اهلل خالي ا ففاَضت عيناه
(1)

. 

 الفقِر ل منها وفضِلعلى التقلُّ يف الدنيا واحلثِّ الزهِد باب فضِل (55)

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ 

ی جئ حئ ﴿، وقال تعاىل: [50]يونس:  ﴾ی ی ی ی جئ

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىتيت جث 

پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻمث ىث يث حج مج جح 

ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿، وقال تعاىل: [06 - 01]الكهف:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿، وقال تعاىل: [54]احلديد:  ﴾ک ک ک ک گ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

]آل  ﴾ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

                                                 
 (.5435(، ومسلم )5053أخرجه البخاري ) (1)
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ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿، وقال تعاىل: [50عمران: 

ژ ڑ ڑ ک ک ﴿، وقال تعاىل: [1]فاطر:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ﴿، وقال تعاىل: [1 - 5]التكاثر:  ﴾ڻ

 .[60]العنكبوت:  ﴾ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

بعَث  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عمِرو بن عوٍف األنصاريِّ   -246

البحرين يأيت بِجزَيتها، فقِدم بامٍل من البحرين، إىل  أبا عبيدَة بَن اجلراِح 

فلام  ملسو هيلع هللا ىلصفسِمَعت األنصاُر بقدوِم أيب عبيدَة، فواَفوا صالَة الفجِر مع رسوِل اهلل 

م رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصصىل رسوُل اهلل  ضوا له، فتَبسَّ حني رآهم، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصانرصَف، فَتَعرَّ

فقالوا: أجل، يا  «ين؟أظنُّكم سِمعُتم أن أبا عبيدَة قدم بيشٍء من البحر»قال: 

كم، فواهلل ما الفقُر أخشى عليكم، »َرسوَل اهلل، فقال:  لوا ما يرُسُّ أبرِشوا وَأمِّ

ولكني أخشى أن ُتبسَط الدنيا عليكم كام ُبِسطت عىل من كان قبَلكم، فتناَفسوها 

«كام تناَفسوها، فُتهلَككم كام أهلَكتُهم
(1)

. 

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل قال: جلَس  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -247

إن مما أخاُف عليكم َبعدي ما ُيفتُح عليكم من َزهرِة »املنرِب، وجلسنا حوَله، فقال: 

«الدنيا وزينَتِها
(2)

. 

ُيؤتى بأنعِم أهل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال َرسوُل اهلل  وعن أنٍس   -248

، ثم ُيقال: يا ابن آدم، هل  الدنيا من أهِل الناِر يوَم القيامة، فُيصَبغ يف الناِر صبغة 

                                                 
 (.5265(، ومسلم )3512أخرجه البخاري ) (1)
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، وُيؤتى بأشدِّ الناِس  ؟ فيقول: ال واهلل يا ربِّ ؟ هل مرَّ بك نعيٌم قطُّ ا قطُّ رأيَت خري 

ا يف الدنيا من أهِل اجلنِة، فُيصبُغ صبغة  يف اجلنِة، فيقال له: يا ابن آدم، هل  بؤس 

، وال ؟ فيقوُل: ال واهلل، ما مرَّ يب بؤٌس قطُّ ؟ هل مرَّ بك شدٌة قطُّ ا قطُّ  رأيَت بؤس 

«رأيُت شدة  قطُّ 
(1)

. 

لو كان يل مثُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -249

ُأحٍد ذهب ا، لرسين أن ال مترَّ عيل ثالُث لياٍل وعندي منه يشٌء، إال يشٌء ُأرِصُده 

«لَدين
(2)

. 

قال: جاء رجٌل إىل النبيِّ  وعن سهِل بن سعٍد الساعديِّ   -251

ني عىل عمٍل إذا عِملته أحبَّني اهلل وأحبَّني الناُس، فقال: يا َرسوَل اهلل، ُدلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص

نيا حُيبَّك اهلل، وازَهد فيام عند الناِس حُيبَّك الناُس »فقال:  «ازَهد يف الدُّ
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: مرَّ علينا رسوُل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -251

ا لنا، فقال:  صلِحه، فقال: فقلنا: قد َوهى، فنحن نُ  «ما هذا؟»ونحن ُنعالُِج ُخصًّ

«ما أرى األمَر إالَّ أعجَل من ذلك»
(4)

. 

رِي   -252 خِّ وهو  ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: أتيُت النبيَّ  وعن عبِد اهلل بن الشِّ

يقوُل ابُن آدَم: مايل، مايل، وهل لك يا ابَن آدم من »قال:  ﴾ژ ڑ﴿يقرُأ: 

قَت فأمَضيَت؟! «مالك إالَّ ما أَكلَت فأفنَيت، أو لبِسَت فأبَليَت، أو تصدَّ
(5)

. 

                                                 
 (.5247أخرجه مسلم ) (1)

 (.225(، ومسلم )6001البخاري ) أخرجه (2)

 (.0545أخرجه ابن ماجه ) (3)

 (.0564(، وابن ماجه )5331(، والرتمذي )1531أخرجه أبو داود ) (4)

 (.5212أخرجه مسلم ) (5)
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عىل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ناَم رسوُل اهلل  وعن عبِد اهلل بن مسعوٍد   -253

َر يف جنبِه، قلنا: يا رسوَل اهلل، لو اخَتذنا لك ِوطاًء. فقال:  ما »َحصرٍي، فقاَم وقد أثَّ

نيا إال كراكٍِب استَظلَّ حتَت شجرٍة ثم راَح وَتَركها نيا؟! ما أنا يف الدُّ «يل وللدُّ
(1)

. 

يدخُل الُفقراُء »: ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسوُل اهلل قال وعن أيب هريرَة   -254

«اجلنَة قبل األغنياِء بخمِس مئة عامٍ 
(2)

. 

ُقمُت عىل باِب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أسامَة بن زيٍد   -255

اجلنِة، فكان عامُة من َدَخَلها املساكََّي، وأصحاُب اجَلدِّ حَمبوسون، غرَي أن 

«أصحاَب الناِر قد ُأِمر هبم إىل النارِ 
(3)

. 

 من املأكوِل على القليِل واالقتصاِر يِشالَع شونِةوُخ اجلوِع ب فضِلبا (56)

 وترك الشهواِت ِسوالنف ظوِظها من ُحوغرِي وامللبوِس واملشروِب

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﴿قال اهلل تعاىل: 

]مريم:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿، وقال تعاىل: [64 - 12

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ چ چ ڇ 

ہ ﴿، وقال تعاىل: [24 - 72]القصص: اآلية  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿، وقال تعاىل: [2]التكاثر:  ﴾ھ ھ ھ ھ ے

                                                 
 (.0542(، وابن ماجه )5377أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.0555(، وابن ماجه )5313أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.5736ومسلم )(، 1526أخرجه البخاري ) (3)
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 . واآلياُت يف الباِب كثريٌة معلومٌة.[52]اإلرساء: 

شعرٍي  من خبزِ  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ما َشبَِع آُل حممٍد وعن عائشَة   -256

يومني متتابعني حتى ُقبِض
(1)

. 

، أهنا كانت تقوُل: واهلل، يا ابن وعن عروَة، عن عائشَة   -257

ُأختي، إن كنا لننُظُر إىل اهلالِل، ُثم اهلالِل، ُثم اهلالِل: ثالثَة أهلٍَّة يف شهرين، وما 

: ناٌر. قلت: يا خالُة، فام كان ُيعيُشُكم؟ قالت ملسو هيلع هللا ىلصُأوِقد يف أبياِت رسوِل اهلل 

جرياٌن من األنصاِر، وكانت  ملسو هيلع هللا ىلصاألَسودان التَّمُر واملاُء، إال أنه قد كان لِرسوِل اهلل 

هلم مناِئُح، فكانوا ُيرسلون إىل رسوِل اهلل من ألباهِنا فَيسقينا
(2)

. 

النَِّقيَّ من  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ما َرأى رسوُل اهلل  وعن سهِل بن سعٍد   -258

ىل. فقيل له: هل كان َلكم يف عهِد رسوِل حني ابَتعثه اهلل تعاىل حتى َقبَضه اهلل تعا

ُمنُخاًل من حني ابتَعثه اهلل تعاىل حتى  ملسو هيلع هللا ىلصمناخُل؟ قال: ما رأى رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

َقبضه اهلل، فقيَل له: كيف كنتم تأكلوَن الشعرَي غري َمنخوٍل؟ قال: كنا نطَحنُه 

يناه وننُفُخه، فيطرُي ما طاَر، وما بقي َثرَّ
(3)

. 

ذات يوٍم أو  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خرَج رسوُل اهلل  رَة وعن أيب ُهري  -259

ما أخَرَجُكام من بيوتِكام هذه »، فقال: ليلٍة، فإذا هو بأيب بكٍر وعمَر 

وأنا، والذي نفيس بيِده، أَلخَرجني »قاال: اجلوُع يا َرسوَل اهلل. قال:  «الساعَة؟

                                                 
 (.5274(، ومسلم )1056أخرجه البخاري ) (1)

 (.5275(، ومسلم )5167أخرجه البخاري ) (2)

 (.1053أخرجه البخاري ) (3)
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ليس يف بيتِه،  فقاما معه، فأتى رجاًل من األنصاِر، فإذا هو «الذي أخَرَجكام، قوموا

قالت:  «أين فالن؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفلام َرأته املرأُة، قالت: مرحًبا وأهاًل. فقال هلا رسوُل اهلل 

، فنظَر إىل رسوِل اهلل  وصاِحَبيه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصذهَب َيسَتعِذُب لنا املاَء. إذ جاَء األنصاريُّ

فيه ُبرس  قال: احلمُد هلل، ما أحٌد اليوَم أكرَم أضياًفا منِّي، فانطلَق فجاءهم بِعذٍق 

 «إياَك واحللوَب »: ملسو هيلع هللا ىلصومتٌر وُرطب، فقال: ُكلوا، وأخذ املُديَة، فقال له رسوُل اهلل 

فذَبح هلم، فأكلوا من الشاِة ومن ذلك الِعذق ورَشبوا. فلام أن َشبِعوا وَرووا قال 

والذي َنفيس بيِده، لُتسأُلنَّ عن هذا »: أليب بكٍر وعمَر  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

قيامة، أخَرَجكم من بيوتِكم اجلوُع، ثم مل َترِجعوا حتى أصاَبُكم هذا النَّعيِم يوَم ال

«النعيمُ 
(1)

. 

وعن خالِد بن ُعمرٍي العدوي، قال: َخَطَبنا ُعتبُة بن َغزوان، وكان   -261

أمرًيا عىل البرصِة، فحِمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعُد، فإن الدنيا قد آَذَنت 

اَء، ومل ا صاِحُبها،  برَصٍم، وَولَّت حذَّ  يتصاهبُّ
ِ
يبَق منها إال ُصبابٌة كُصبابِة اإلناء

وإنكم ُمنَتِقلون منها إىل داٍر ال زواَل هلا، فانَتِقلوا بخرِي ما بَحرَضتِكم، فإنه قد ُذكِر 

لنا أن احلجَر ُيلقى من َشفرِي جهنَّم فيهوي فيها سبعني عاًما، ال ُيدرك هلا قعًرا، 

، أفعِجبتُ  م؟! ولقد ُذكِر لنا أن ما بني ِمرصاعني من َمصاريِع اجلنِة واهلل لُتمألنَّ

َمسريَة أربعني عاًما، وليأتني عليها يوٌم وهو كظيٌظ من الزحاِم، ولقد رأيُتني سابَع 

ما لنا طعاٌم إال ورُق الشجِر، حتى َقِرَحت أشداُقنا،  ملسو هيلع هللا ىلصسبعٍة مع رسوِل اهلل 

ن مالٍك، فاتَّزرُت بنِصِفها، واتَّزَر سعٌد فالتقطُت ُبردًة فشَققُتها بيني وبني سعِد ب

                                                 
 (.5432أخرجه مسلم ) (1)
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بنِصِفها، فام أصبَح اليوم منَّا أحٌد إال أصبح أمرًيا عىل مرٍص من األمصاِر، وإين 

أعوُذ باهلل أن أكون يف نفيس عظياًم، وعند اهلل صغرًيا
(1)

. 

قال: أخَرَجت لنا  وعن ]أيب ُبردَة بِن[ أيب موسى األشعريِّ   -261

يف هذين ملسو هيلع هللا ىلصإزاًرا َغليًظا، قالت: ُقبَِض رسوُل اهلل كساًء و عائشُة 
(2)

. 

اللُهمَّ اجَعل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -262

ا «رزَق آل حممٍد قوت 
(3)

ا» . قال أهُل اللغِة والغريِب: معنى مَق. «قوت   أي: ما يُسدُّ الرَّ

قال: واهلل الذي ال إله إال هو، إن كنت ألعَتِمد  وعنه   -263

َكبِدي عىل األرض من اجلوِع، وإن كنت ألشدُّ احلجَر عىل بطني من اجلوِع، ولقد ب

م حني رآين،  ملسو هيلع هللا ىلصقَعدُت يوًما عىل طريِقهم الذي خَيُرجون منه، فمر يب النبيُّ  فتبسَّ

قلت: لبيَك يا رسوَل اهلل،  «أبا هرٍّ »وعرَف ما يف وجهي وما يف نفيس، ثم قال: 

ْق »قال:  بع «احْلَ ُته، فدخَل فاستأذَن، فأذَن يل فدخلُت، فوجَد لبنا يف ومىض فاتَّ

 «أبا هرٍّ »قالوا: أهداه لك فالن أو فالنة قال:  «من أين هذا اللبُن؟»قدٍح، فقال: 

فِة فادُعُهم يل»قلت: لبيَك يا رسوَل اهلل، قال:  ْق إىل أهل الصُّ قال: وأهُل  «احْلَ

ماٍل وال عىل أحٍد، إذا أتته صدقٌة  الصفة أضياُف اإلسالِم، ال يأوون عىل أهٍل وال

بعث هبا إليهم، ومل يتناول منها شيًئا، وإذا أتته هديٌة أرسَل إليهم، وأصاَب منها، 

وأرشَكُهم فيها، فساءين ذلك، فُقلت: وما هذا اللبن يف أهل الصفِة! كنت أحقُّ أن 

ى هبا، فإذا جاءوا أمرين فكنت أنا ُأعطيهم، وما  أصيَب من هذا اللبن رَشبًة أتقوَّ

                                                 
 (.5267أخرجه مسلم ) (1)

 (.5424(، ومسلم )1252أخرجه البخاري ) (2)

 (.5411(، ومسلم )6064أخرجه البخاري ) (3)
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،  ملسو هيلع هللا ىلصعسى أن َيبُلغني من هذا اللبِن، ومل يكن من طاعِة اهلل وطاعِة رسوِل اهلل  ُبدٌّ

فأتيُتهم فدَعوهُتم، فأقبلوا واستأَذنوا، فَأِذن هلم وأخذوا جَمالَِسهم من البيِت، قال: 

فأَخذُت الَقدَح،  «ُخذ فأعطِهم»قلت: لبيَك يا رسوَل اهلل، قال:  «يا أبا هرٍّ »

جعلُت أعطيه الرجَل فَيرشُب حتى َيرَوى، ثم يردُّ علَّ القدَح، فأعطيه اآلخَر ف

فيرشُب حتى َيرَوى، ثم يردُّ علَّ القدح، فأعطيه اآلخر فيرشُب حتى يروى، ثم 

وقد روي القوُم كلُّهم، فأخذ القدَح  ملسو هيلع هللا ىلصيردُّ عل القدَح حتى انتهيُت إىل النبيِّ 

م، فقال: فوضعه عىل يِده، فنظَر إيلَّ  قلت: لبيك يا رسوَل اهلل، قال:  «أبا هرٍّ »فتبسَّ

فقَعدُت  «اقُعد فاََشب»قلت: صَدقَت يا رسوَل اهلل، قال:  «بقيُت أنا وأنت»

حتى قلُت: ال، والذي  «اَشب»فرشبُت، فام زال يقوُل:  «اَشب»فرِشبُت، فقال 

القدَح، فحمد اهلل تعاىل،  فَأعَطيُته «فأرين»بعَثك باحلقِّ ما أجُد له َمسلًكا! قال: 

ى ورِشَب الفضلةَ  وسمَّ
(1)

. 

ِدرَعه بشعرٍي، وَمشيُت إىل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َرهَن النبيُّ  وعن أنٍس   -264

إالَّ ما أصَبَح آلِل حممٍد »بخبِز شعرٍي، وإهالٍة َسنِخٍة، ولقد سمعُته يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ 

وإهنم لتِسعُة أبياٍت  «صاٌع، وال أمسى
(2)

. 

من َأَدم  ملسو هيلع هللا ىلصلت: كان فِراُش رسوِل اهلل ، قاوعن عائشَة   -265

َحشُوه ليٌف 
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن املقداِم بن َمعدي َكرٍب   -266

                                                 
 (.6015البخاري )أخرجه  (1)

 (.5142أخرجه البخاري ) (2)

 (.6016أخرجه البخاري ) (3)
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ا من بطٍن، بحسِب ابن آدَم َأكالٍت ُيِقمن ُصلَبه، فإن »يقول:  ما مأل آدمي  وعاء  َشًّ

«كان ال حَمالَة فُثلُث لطعاِمه، وثلث لرشابِه، وثلث لنََفِسه
(1)

. 

قال: إنَّا يوَم اخلندِق نحِفُر، فعَرَضت ُكديٌة  وعن جابٍر   -267

 «أنا ناِزٌل »فقالوا: هذه ُكديٌة َعَرَضت يف اخلندِق. فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصشديدة، فجاؤوا النبيَّ 

املِعوَل،  ملسو هيلع هللا ىلصثم قاَم، وبطنُه معصوٌب، ولبِثنا ثالثَة أياٍم ال نذوُق ذواًقا، فأخَذ النبيُّ 

فُقلت: يا َرسوَل اهلل، ائذن يل إىل البيِت، فقلت المرأيت: فرضَب فعاد كثيًبا أهَيَل، 

شيًئا ما يف ذلك صرٌب؛ فعندك يشء؟ فقالت: عندي شعرٌي  ملسو هيلع هللا ىلصرأيُت بالنبيِّ 

عرَي، حتى َجَعلنا اللحَم يف الرُبمة، ثم جئُت  وَعناٌق، فذَبحُت الَعناَق، وَطَحنَِت الشَّ

، والرُبمة بني ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  األثايفِّ قد كادت تنِضُج، فقلت: ُطَعيٌِّم  والَعجنُي قد انكرَسَ

فذكرُت له، فقال:  «كم هو؟»يل، فقم أنت يا َرسوَل اهلل ورجٌل أو رجالن، قال: 

 «قوموا»فقال:  «َكثرٌي طيٌِّب، قل هلا: ال َتنِزع الرُبمة، وال اخلبَز من التنوِرحتى آيت»

 ملسو هيلع هللا ىلصك جاَء النبيُّ فقاَم املهاجرون واألنصاُر، فَدَخلُت عليها فقلت: وحيَ 

ادُخلوا »واملهاجرون واألنصاُر ومن مَعهم! قالت: هل سأَلك؟ قلت: َنعم، قال: 

ر الرُبمة والتنوَر إذا  «وال َتضاَغطوا فجعَل يكرِسُ اخلبَز، وجيعُل عليه اللحم، وخيمِّ

ب إىل أصحابِه ثم ينزُع، فلم يزل يكرُس ويغِرُف حتى شبِعوا، وبقَي  أخذ منه، وُيقرِّ

«ُكيل هذا وَأهدي، فإنَّ الناَس أصاهَبُم َُماعةٌ »ه، فقال: من
(2)

. 

                                                 

 (.3302(، وابن ماجه )5324أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.5432(، ومسلم )0545أخرجه البخاري ) (2)
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  واإلنفاِق يف املعيشِة واالقتصاِد والعفاِف باب القناعِة (57)

 من غري ضرورٍة السؤاِل وذمِّ

، وقال [6]هود:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿تعاىل: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿، وقال تعاىل: [573بقرة: ]ال ﴾ے ۓ

ڄ ڄ ﴿، وقال تعاىل: [67]الفرقان:  ﴾ی ی ی جئ حئ مئ

  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 .[17 - 16]الذاريات: 

م: م معظُمها يف الباَبنِي السابَقنِي، ومما مل يتقدَّ ا األحاديُث فتقدَّ  وأمَّ

ِغنى عن كثرِة ليَس ال»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -268

«الَعَرِض، ولكن الِغنى ِغنى النفسِ 
(1)

 . 

 : املاُل.«الَعَرض»

قد أفَلَح »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -269

ا، وقنَّعه اهلل بام آتاه «من أسَلَم، وُرزَق كفاف 
(2)

. 

                                                 
 (.5415(، ومسلم )6006أخرجه البخاري ) (1)

 (.5410أخرجه مسلم ) (2)
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فأعطاين،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سألُت رسوَل اهلل  وعن حكيِم بن حزاٍم   -271

يا َحكيُم، إن هذا املاَل خٌَّض ُحلٌو، »ين، ثم سألتُه فأعطاين، ثم قال: ثم سألتُه فأعطا

فَمن أخَذُه بسخاوِة نفٍس بوِرك له فيه، وَمن أخَذه بإَشاِف نفٍس مل ُيباَرك له فيه، وكان 

فىل قال حكيٌم: فقلت: يا  «كالذي َيأُكل وال َيشبُع، واليُد الُعليا خرٌي من اليِد السُّ

ذي بعَثك باحلقِّ ال أرزُأ أحًدا بعدك شيئًا حتى أفارَق الدنيا، فكان أبو َرسوَل اهلل، وال

 يدعو َحكياًم ليُعطيه الَعطاَء، فيأبى أن َيقَبل منه شيئًا، ثم إنَّ ُعمَر  بكٍر 

دعاه ليُعطِيَه فأبى أن َيقبَله. فقال: يا معرَش املسلمني، ُأشِهُدكم عىل حكيٍم أين أعِرُض 

ه الذي   فيأبى أن يأَخَذه. فلم َيرَزأ َحكيٌم أحًدا من عليه حقَّ
ِ
قَسَم اهلل له يف هذا الفيء

حتى ُتويف ملسو هيلع هللا ىلصالناِس بعد النبيِّ 
(1)

. 

زء: النقصاُن، أي: مل ُينِقص  «َيرزأُ » أي: مل يأُخذ من أحٍد شيًئا، وأصُل الرُّ

، و«إَشاف النفس»أحًدا شيًئا باألخذ منه، و
ِ
ة سخاو»: تطلُّعها وطمُعها باليشء

ِه.«النفس َ  : هي عدُم اإلرشاِف إىل اليشء، والطمِع فيه، واملباالِة به والرشَّ

ُأيت بامٍل أو سبٍي  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عمرو بن َتغلِب   -271

فقسمُه، فأعطى رجااًل، وترك رجااًل، فبلغه أن الذين َترَك َعَتبوا، فحِمَد اهلل تعاىل، 

هلل، إين ألعطي الرجَل وأدُع الرجَل، والذي أما بعُد، فوا»ثم أثنى عليه، ثم قاَل: 

ا ملا أرى يف قلوهِبم من اجلزِع  أدُع أحبُّ إيلَّ من الذي ُأعطي، ولكني ُأعطي أقوام 

ا إىل ما جعَل اهلل يف قلوهبم من الِغنى واخلرِي، منهم َعمرو بن  واهَللِع، وَأكُِل أقوام 

محر النعمِ  ملسو هيلع هللا ىلص فواهلل، ما أحبُّ أن يل بكلمِة رسوِل اهلل «َتغلِب
(2)

. 

                                                 
 (.5431(، ومسلم )5075أخرجه البخاري ) (1)

 (.253أخرجه البخاري ) (2)
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قال: كنَّا عنَد رسوِل اهلل  وعن عوِف بن مالٍك األشجعيِّ   -272

وكنا َحديثي عهٍد  «أال ُتبايِعون رسوَل اهلل»تسعًة أو ثامنيًة أو سبعًة، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

فَبَسطنا  «أال ُتبايِعون رسوَل اهلل»ببيعٍة، فقلنا: قد باَيعناك يا َرسوَل اهلل، ثم قال: 

عىل أن َتعبدوا اهلل »نا: قد باَيعناك يا رسوَل اهلل! فَعالَم ُنبايُعك؟ قال: أيِدَينا، وقل

لواِت اخلمِس وُتطيعوا وال َتسألوا »وأرسَّ كلمًة خفيًة  «وال ُترِشكوا به شيئ ا، والصَّ

فلقد رأيُت بعض أولئك النفِر َيسقُط سوُط أحِدهم فام يسأُل أحًدا  «الناَس شيئ ا

يناوُله إياه
(1)

. 

ال َتزاُل املسألُة بأحِدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ ن ابن عمَر وع  -273

«حتى َيلقى اهلل تعاىل وليَس يف وجِهه ُمزعُة حلمٍ 
(2)

. 

َمن سأَل الناَس »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -274

ا؛ فلَيستِقلَّ أو ليسَتكثِرَ  ا فإنَّام َيسأُل مَجر  «َتكثر 
(3)

. 

َمن أصابتُه »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل اهلل  قال: وعن ابن مسعوٍد   -275

فاقٌة فأنَزهَلا بالناِس مل ُتسدَّ فاقُته، ومن أنزهلا باهلل، فيوِشك اهلل له بِرزٍق عاجٍل أو 

«آجلٍ 
(4)

. 

ل يل أن ال َيسأَل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ثوباَن   -276 َمن تَكفَّ

ُل له باجلنِة؟ َيسأُل أحًدا شيئًافقلُت: أنا، فكان ال  «الناَس شيئ ا، وأتكفَّ
(5)

. 

                                                 
 (.5403أخرجه مسلم ) (1)

 (.5404(، ومسلم )5070أخرجه البخاري ) (2)

 (.5405أخرجه مسلم ) (3)

 (.5356(، والرتمذي )5601أخرجه أبو داود ) (4)

 (.5603أخرجه أبو داود ) (5)
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 إليه ٍعوال تطلُّ مسألٍة من غرِي األخِذ باب جواِز (58)

وعن ساملِ بن عبِد اهلل بن عمَر، عن أبيِه عبِد اهلل بن عمَر، عن عمَر   -277

  ُيعطيني الَعطاَء، فأقوُل: أعطِه َمن هو أفقُر إليه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل

ِل يشٌء وأنت غري ُمرِشٍف وال سائٍل، ُخذه، إذا جاءك من هذا املا»ِمنِّي. فقال: 

ق به، وما ال، فال ُتتبِعه نفَسك له، فإن شئَت ُكله، وإن ِشئَت َتصدَّ قال  «فُخذه فَتَموَّ

ساملٌ: فكان عبُد اهلل ال يسأُل أحًدا شيًئا، وال يردُّ شيًئا ُأعطَِيه
(1)

. 

 التعرِضو به عن السؤاِل ِفه والتعفُّيِد من عمِل على األكِل باب احلثِّ (59)

 لإلعطاِء

 ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[54]اجلمعة: 

أَلن َيأُخَذ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن الزبرِي بن العواِم   -278

أحُدكم أحُبَله ثم يأيت اجلبَل، فيأيت بحزمٍة من َحطٍب عىل ظهِره فَيبيَعها، فيكفَّ اهلل 

«، َأعَطوه أو َمنَعوههبا وجَهه، خرٌي له من أن َيسأَل الناَس 
(2)

. 

ما أكَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن املقداِم بن َمعِد يكِرب   -279

ا من أن يأكَل من عمِل يده، وإنَّ نبيَّ اهلل داوَد عليه السالم كان  ا قطُّ خري  أحٌد طعام 

«يأُكُل من عمِل يِده
(3)

. 

                                                 
 (.5401(، ومسلم )7563أخرجه البخاري ) (1)

 (.5075أخرجه البخاري ) (2)

 (.5475البخاري ) أخرجه (3)
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 ىلباهلل تعا ثقًة اخلرِي يف وجوِه واإلنفاِق واجلوِد باب الكرِم (61)

، وقال تعاىل: [32]سبأ:  ﴾ی ی ی ی جئ حئ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ ﴿

ڭ ڭ ڭ ﴿، وقال تعاىل: [575]البقرة:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[573]البقرة:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ال َحسَد إالَّ يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابِن مسعوٍد   -281

، فسلَّطه ع ، فهو اثنتَّي: رجٌل آتاه اهلل ماال  ، ورجٌل آتاه اهلل حكمة  ىل هَلَكتِه يف احلقِّ

«َيقيض هبا وُيعلِّمها
(1)

. 

ُكم ماُل واِرثه أحبُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -281 أيُّ

فإن ماَله »إليه. قال:  قالوا: يا َرسوَل اهلل، ما منا أحٌد إال ماُله أحبُّ  «إليه من مالِه؟

رَ  م، وماُل واِرثه ما أخَّ «ما َقدَّ
(2)

. 

ما ِمن يوٍم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -282

ا، ويقوُل  ا َخلف  ُيصبُح العباُد فيه إال َمَلكان َينِزالن، فَيقول أحُدمها: اللُهمَّ َأعِط ُمنِفق 

ا ا َتلف  «اآلخُر: اللُهمَّ َأعط ممسك 
(3)

. 

َفق قاَل اهلل تعاىل: أنِفق ُين»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -283

«عليك
(4)

. 

                                                 
 (.256(، ومسلم )73أخرجه البخاري ) (1)
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يا ابن آدَم، إنك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قاَل رسوُل اهلل  وعن أيب ُأمامَة   -284

أن تبُذَل الفضَل خرٌي لك، وأن مُتِسكه َش  لك، وال ُتالُم عىل كفاٍف، وابدأ بمن 

فىل «َتعوُل، واليد العليا خرٌي من اليِد السُّ
(1)

. 

صدقٌة ما َنَقَصت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -285

ا، وما تواَضع أحٌد هلل إال َرفَعه اهلل عز  ا بَعفٍو إال ِعزًّ من ماٍل، وما زاَد اهلل عبد 

«وجل
(2)

. 

، قالت: قال يل رسوُل وعن أسامَء بنت أيب بكٍر الصديِق   -286

َأنِفقي أو انَفحي، أو انَضحي، وال حُتيص فُيحىص عليك، وال توعي »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

«فيوعي اهلل عليك
(3)

. 

ق »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل  هريرة وعن أيب  -287 َمن َتصدَّ

فإن اهلل َيقَبُلها بيمينِه، ثم  -وال َيقبُل اهلل إال الطيَب -بَعدِل مترٍة من كسٍب طيٍِّب 

ه حتى تكون مثَل اجلبلِ  يها لصاِحبها كام ُيريب أحُدُكم َفُلوَّ «ُيربِّ
(4)

. 

 والشحِّ خِلعن الُب هِيباب النَّ (61)

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿، وقال تعاىل: [55 - 2]الليل:  ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 .[56]التغابن:  ﴾ۇ

                                                 
 (.5436أخرجه مسلم ) (1)
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اتَّقوا الظلَم؛ فإن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن جابٍر   -288

حَّ أهلَك من كان قبَلكم، مَحََلهم  ؛ فإن الشُّ الظلَم ُظلامٌت يوَم القيامِة، واتقوا الشحَّ

«ماَءهم واسَتَحلوا حَماِرمهمعىل أن َسفكوا دِ 
(1)

. 

 واملواساِة باب اإليثاِر (62)

، وقال [2]احلرش:  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴿قال اهلل تعاىل: 

 إىل آخر اآلياِت. [2]الدهر:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿تعاىل: 

فقال: إين  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاَء رجٌل إىل النبيِّ  وعن أيب ُهريرَة   -289

، ما عندي إال ماٌء، ثم  جَمهوٌد، فأرَسل إىل بعِض نسائه، فقالت: والذي بعَثك باحلقِّ

أرسَل إىل أخرى، فقالت مثَل ذلك، حتى ُقلن ُكلُّهن مثَل ذلك: ال والذي بعَثك 

، ما عندي إال ماٌء. فقال:  فقال رجٌل من األنصاِر:  «َمن ُيضيُف هذا الليلَة؟»باحلقِّ

َأكِرمي ضيَف رسوِل اهلل  أنا يا َرسوَل اهلل، فانطلَق به إىل َرحلِه، فقال المرأتِه:

ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

. 

ويف روايٍة قال المرأتِه: هل عندِك يشٌء؟ قالت: ال، إال قوَت ِصبياين. قال: 

ميهم، وإذا دخَل َضيُفنا فأطِفئي الرساَج،  ، وإذا أرادوا الَعشاَء فنَوِّ
ٍ
َعلِّليهم بيشء

 ملسو هيلع هللا ىلصَدا عىل النبيِّ وأريه أنا نأُكُل. فَقعدوا وأكَل الضيُف وباتا طاِويني، فلام أصَبح غَ 

«لقد َعِجب اهلل من َصنيِعكام بضيِفكام الليلةَ »فقال: 
(3)

. 

                                                 

 (.5172أخرجه مسلم ) (1)
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قال: بينام نحن يف سفٍر مع النبيِّ  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -291

 إذ جاَء رجٌل عىل راحلٍة له، فجعَل يرِصُف برَصه َيمينًا وِشاماًل، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص

ىل من ال َظهَر له، ومن كان له من كان معه فضُل ظهٍر فلَيُعد به ع»: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

فَذكَر من أصناِف املاِل ما ذكَر حتى رأينا  «َفضٌل من زاٍد، فلَيُعد به عىل من ال زاَد له

أنه ال حقَّ ألحٍد منا يف فضلٍ 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص: أن أمرأًة جاءت إىل رسوِل اهلل وعن سهِل بن سعٍد   -291

حمتاًجا إليها،  ملسو هيلع هللا ىلصأخَذها النبيُّ برُبدٍة منسوجٍة، فقالت: نسجُتها بيدي ألَكُسَوَكها، ف

فجلَس  «َنَعم»فخرَج إلينا وإهنا إزاُره، فقال فالن: اكُسنيها ما أحَسنَها! فقال: 

يف املجلِس، ثم رجَع فَطواها، ثم أرسَل هبا إليه: فقال له القوُم: ما  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

يردُّ ساِئاًل، فقال: حُمتاًجا إليها، ثم سألَته وعِلمَت أنه ال  ملسو هيلع هللا ىلصأحَسنَت! لبَِسها النبيُّ 

إين واهلل ما سألُته ألَلَبسها، إنام سألُته لتكون َكَفني. قال سهٌل: فكانت َكفنَه
(2)

. 

 ك بهتربَّمما ُي واالستكثاِر اآلخرِة يف أموِر باب التنافِس (63)

 .[56]املطففني:  ﴾ۉ ۉ ې ې﴿قال اهلل تعاىل: 

 ُأيِتَ برشاٍب، ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن سهِل بن سعٍد   -292

أتأَذُن يل أن »فرشَب منه وعن َيمينِه ُغالٌم، وعن يساِره األشياُخ، فقال للغالِم: 

فقال الُغالُم: ال واهلل يا َرسوَل اهلل، ال أوثُِر بنَصيبي منك أحًدا.  «ُأعطَِي هؤالء؟

يف يِده ملسو هيلع هللا ىلصَفَتلَّه رسوُل اهلل 
(3)

 : أي: وضعه.«تلَّه». 

                                                 
 (.5752أخرجه مسلم ) (1)

 (.6436أخرجه البخاري ) (2)

 (.5434(، ومسلم )5315أخرجه البخاري ) (3)



 ياض الصاحلنيرخمتصر |  004

 

بينا أيوُب عليه السالُم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  وعن أيب هريرَة   -293

ه  يغتسُل ُعريان ا، فخرَّ عليه جراٌد من ذهٍب، فجعل أيوُب حَيتثي يف ثوبِه، فناداه ربُّ

تِك، ولكن ال ِغنى يب  : يا أيوُب، أمل أكن أغنَيُتك عام ترى؟! قال: بىل وعزَّ عزَّ وجلَّ

«عن برَكتِك
(1)

. 

 الشاكِر ينِّالَغ باب فضِل (64)

وجِهه، ورَصَفه يف وجوِهه املأموِر هبا، قال اهلل تعاىل:  وهو َمن أخَذ املاَل من

، وقال [7 - 1]الليل:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿تعاىل: 

ٿ ٿ ﴿، وقال تعاىل: [55 - 57]الليل:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ 

ٱ ٻ ٻ ﴿عاىل: ، وقال ت[575]البقرة:  ﴾ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 [25]آل عمران:  ﴾ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 واآلياُت يف فضِل اإلنفاِق يف الطاعاِت كثريٌة َمعلومٌة.

 ملسو هيلع هللا ىلص: أن ُفقراَء املهاجرين أتوا رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -294

ثوِر بالدرجاِت الُعىل، والنعيِم املقيِم، فقال:   «وما ذاك؟»فقالوا: ذهَب أهُل الدُّ

ق، فقالو قون وال نتصدَّ ا: ُيصلون كام ُنصل، وَيصومون كام َنصوُم، ويتصدَّ

أفال ُأعلُِمكم شيئ ا ُتدركون به من »: ملسو هيلع هللا ىلصوَيعتقون وال َنعتِق، فقال رسوُل اهلل 

سَبَقُكم، وَتسبِقون به من َبعَدكم، وال يكون أحٌد أفضَل منكم إالَّ من َصنَع مثَل ما 

                                                 
 (.572أخرجه البخاري ) (1)
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ون، ُدبَر كلِّ »اهلل، قال: قالوا: بىل يا َرسوَل  «صنَعُتم؟ ُتسبِّحون وحَتَمدون وُتكربِّ

ا وَثالثَّي مرة   فقالوا: سمَع  ملسو هيلع هللا ىلصفرجَع ُفقراُء املهاجرين إىل رسوِل اهلل  «صالٍة ثالث 

ذلك َفضُل اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصإخواُننا أهُل األمواِل بام فعلنا، ففعلوا مثَله؟ فقال رسوُل اهلل 

«يؤتيه َمن َيشاءُ 
(1)

. 

ثور»  مواُل الكثريُة.: األ«الدُّ

 األمِل صِروِق املوِت كِرباب ِذ (65)

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ ﴿، وقال تعاىل: [521]آل عمران: 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ﴿، وقال تعاىل: [30]لقامن:  ﴾مئ ىئ

 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿، وقال تعاىل: [65]النحل:  ﴾ۆ

ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 2]املنافقون:  ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿، وقال تعاىل: [55 -

ڭ ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

                                                 
 (.121(، ومسلم )203) 3البخاري أخرجه  (1)
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 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱيئ جب حب خب مب ىب 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گ﴿إىل قوله تعاىل: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ے ے ۓ ﴿، وقال تعاىل: [551 - 22]املؤمنون:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

، واآلياُت يف الباِب [56]احلديد:  ﴾ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ

 كثريٌة معلومٌة.

بَمنكِبي، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أخَذ رسوُل اهلل وعن ابن عمَر   -295

وكان ابُن عمَر يقول: إذا أمَسيَت فال  «ُكن يف الدنيا كأنَّك َغريٌب أو عابُر سبيلٍ »

تِك ملرِضك، ومن  باَح، وإذا أصَبحَت فال تنَتظِر املساَء، وُخذ من صحَّ تنتظر الصَّ

حياتِك ملوتِك
(1)

. 

ما حقُّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل  وعن عبِد اهلل بن عمرو  -296

«امرٍئ مسلٍم، له يشٌء يويص فيه، يبيُت ليلتَّي إال ووصيَُّته مكتوبٌة عنده
(2)

. 

ًعا، وخط  ملسو هيلع هللا ىلصقال: خطَّ النبيُّ  وعن ابِن مسعوٍد   -297 ا مربَّ خطًّ

خطًّا يف الوسِط خارًجا منه، وخط ُخطًطا صغاًرا إىل هذا الذي يف الوسِط من 

أو قد أحاَط -هذا اإلنساُن، وهذا أجُله حميط ا به »الوسِط، فقال: جانبِه الذي يف 

غاُر األعراُض، فإن أخطَأُه هذا،  -به وهذا الذي هو خارٌج أمُله، وهذه اخلطُط الصِّ

«َّنََشه هذا، وإن أخطأُه هذا، َّنََشه هذا
(3)

. 

                                                 
 (.6056أخرجه البخاري ) (1)

 (.5657(، ومسلم )5732أخرجه البخاري ) (2)

 (.6057) 4أخرجه البخاري  (3)
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َأكثِروا ذكَر »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب هريرَة   -298

«هاذِم اللذات
(1)

. 

 ه الزائُروما يقوُل للرجاِل بوِرالُق زيارِة باب استحباِب (66)

ُكنُت ََّنيُتكم عن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن بريدَة   -299

«زيارِة القبوِر فزوروها
(2)

. 

ُيعلِّمهم إذا خرجوا إىل املقابِر أن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبيُّ  وعنه   -311

املؤمنَّي واملسلمَّي، وإنا إن شاَء اهلل السالُم عليُكم أهَل الدياِر من »يقوَل قاِئُلهم: 

«بكم لالِحقون، أسأُل اهلل لنا ولكُم العافيةَ 
(3)

. 

يف  الفتنِة به خلوِف به وال بأَس نزَل ضرٍّ بسبِب متين املوِت باب كراهِة (67)

 الدين

ال َيَتَمنَّى أحُدُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -311

ه َيسَتعتِباملوَت، إما حُمسن ا فَلَعلَّ  ا ُمسيئ ا فلعلَّ «ه َيزداد، وإمَّ
(4)

. 

ال يَتَمنََّّيَّ أحُدكم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -312

ا  ني ما كانت احلياُة خري 
، فليُقل: اللُهمَّ أحيِ املوَت لَّضٍّ أصاَبه، فإن كان ال بد فاعال 

ا يل ني إذا كانت الوفاُة خري  «يل، وتوفَّ
(5)

. 

                                                 
 (.0512(، وابن ماجه )5250(، والنسائي )5347أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.277أخرجه مسلم ) (2)

 (.271أخرجه مسلم ) (3)

 (.5625مسلم )(، و7531أخرجه البخاري ) (4)

 (.5624(، ومسلم )1675أخرجه البخاري ) (5)
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 الشبهات وترِك باب الورِع (68)

، وقال تعاىل: [51]النور:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[50]الفجر:  ﴾ک ک ک گ﴿

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن النعامِن بن بشرٍي   -313

، وبينَهام مشَتبِهات ال َيعَلمُهنَّ كثرٌي من الناِس، » ، وإن احلراَم َبَّيِّ إن احلالَل َبَّيِّ

استرَبَأ لدينِه وِعرِضه، وَمن وقَع يف الشبهاِت وقَع يف احلراِم، فمن اتَّقى الشبهاِت، 

كالراعي َيرعى حوَل احِلمى يوِشك أن يرَتَع فيه، أاَل وإن لكل ملٍك محى، أاَل وإنَّ 

مِحى اهلل حَمارُمه، أال إن يف اجلسِد ُمضغة  إذا صلَحت صُلَح اجلسُد كلُّه، وإذا 

«ي القلُب فَسَدت فسَد اجلسُد كلُّه، أال وه
(1)

. 

: حسُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن النواِس بن سمعاَن   -314 الربُّ

«اخللِق، واإلثُم: ما حاك يف نفِسك، وكِرهَت أن َيطَّلِع عليه الناُس 
(2)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: حِفظُت من رسوِل اهلل وعن احلسِن بن علٍّ   -315

«َدع ما َيريُبك إىل ما ال َيريُبك»
(3)

. 

يف  من فتنٍة أو اخلوِف والزماِن الناِس عند فساِد زلِةالُع باب استحباِب (69)

 وحنوها وشبهاٍت يف حراٍم الدين ووقوٍع

 .[14]الذاريات:  ﴾ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت حت﴿قال اهلل تعاىل: 

                                                 
 (.5122(، ومسلم )15أخرجه البخاري ) (1)

 (.5113أخرجه مسلم ) (2)

 (.5152أخرجه الرتمذي ) (3)
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قال: قال رجل: أي الناس أفضُل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -316

قال: ثمَّ َمن؟ قال:  «مؤمٌن جياهٌد بنفِسه ومالِه يف سبيِل اهلل»يا َرسوَل اهلل؟ قال: 

«ثم رجٌل معتزٌل يف ِشعٍب من الشعاِب يعبُد ربَّه»
(1)

. 

يوِشك أن يكوَن خرُي مال »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -317

«املسلِم غنٌم يتبُع هبا شعَف اجلباِل، ومواقَع القطِر يفرُّ بدينِه من الفتنِ 
(2)

. 

ِمن خرِي »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن أيب هريرَة   -318

معاِش الناِس هلم: رجل ممسٌك عناَن َفرِسه يف سبيِل اهلل، يطرُي عىل متنِه كلام سمَع 

، طار عليه يبَتغي القتَل واملوَت َمظانَّه، أو رجٌل يف ُغنَيمٍة يف رأِس  َهيعة  أو فزعة 

اة، َشعفٍة من هذه الشَعِف، أو بطِن واٍد من هذه األوديِة، ُيقيم الصالَة، ويؤيت الزك

«وَيعبُد ربه حتى يأتَيه اليقَّي، ليس من الناِس إال يف خريٍ 
(3)

. 

 هم، ومشاهِدهم ومجاعاِتمِعُج وحضوِر ،بالناِس االختالِط باب فضِل (71)

هم، حتاِجُم هم، ومواساِةِزجناِئ ضوِرهم، وُحريِضَم معهم، وعيادِة كِرالذِّ ، وجمالِساخلرِي

عن  والنهِي باملعروِف على األمِر ملن قدَر صاحلهمَم ذلك من هم، وغرِيِلجاِه وإرشاِد

 على األذى. وصرَب ه عن اإليذاِءنفِس مِع، وَقاملنكِر

اعَلم أن االختالَط بالناِس عىل الوجِه الذي َذكرُته هو املختاُر الذي كان عليه 

 صلوات اهلل وسالُمه عليهم، وكذلك اخللفاُء الراشدون،  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
ِ
وسائُر األنبياء

 املسلمني وأخياِرهم.وَمن 
ِ
 بعَدهم من الصحابِة والتابعني، ومن َبعَدُهم من علامء

                                                 
 (. 5222(، ومسلم )5726أخرجه البخاري ) (1)

 (.52أخرجه البخاري ) (2)

 (.5222أخرجه مسلم ) (3)



 ياض الصاحلنيرخمتصر |  021

 

 للمؤمنني اجلناِح وخفِض واضِعباب التَّ (71)

]الشعراء:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿، وقال تعاىل: [551

ڄ ڃ ڃ ﴿، وقال تعاىل: [10]املائدة:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 ﴾چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڃ ڃ چ چ چ

، [35]النجم:  ﴾ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿، وقال تعاىل: [55]احلجرات: 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿وقال تعاىل: 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 .[02 - 02]األعراف:  ﴾ۋ ۋ ۅ

إنَّ اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عياَض بن محاٍر   -319

«ال َيفَخر أحٌد عىل أحٍد، وال َيبغي أحٌد عىل أحدٍ أوحى إيلَّ أن تواَضعوا حتى 
(1)

. 

ما َنَقَصت صدقٌة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -311

ا، وما َتواضَع أحٌد هلل إال رَفَعه ا بعفٍو إال ِعزًّ «من ماٍل، وما زاَد اهلل َعبد 
(2)

. 

: أنه مرَّ عىل ِصبيان، فسلَّم عليهم، وقال: كان وعن أنٍس   -311

يفعُله ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 
(3)

. 

 املدينِة لتأخُذ بيِد النبيِّ وعنه   -312
ِ
، قال: إن كانت األَمُة من إماء

فَتنَطلِق به حيُث شاَءت ملسو هيلع هللا ىلص
(4)

. 

                                                 
 (.5261أخرجه مسلم ) (1)

 (.5122خرجه مسلم )أ (2)

 (.5562(، ومسلم )6507أخرجه البخاري ) (3)

 (.6475(، وعلقه البخاري )0577أخرجه ابن ماجه ) (4)
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: ما كان النبيُّ وعن األسوِد بن يزيَد، قال: ُسِئلت عائشُة   -313

فإذا  -يعني: ِخدمِة أهلِه-يصنُع يف بيتِه؟ قالت: كان يكون يف مهنِة أهِله  ملسو هيلع هللا ىلص

ِت الصالُة، خرَج إىل الصالةِ حرض
(1)

. 

لو ُدعيُت إىل ُكراع أو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب هريرَة   -314

«ِذراٍع ألجبُت، ولو ُأهدَي إيلَّ ذراٌع أو ُكراٌع لَقبِلت
(2)

. 

العضباُء ال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كانت ناقُة رسوِل اهلل  وعن أنٍس   -315

عوٍد له، فسَبَقها، فشقَّ ذلك عىل ُتسَبق، أو ال َتكاُد ُتسَبق، فجاَء أعرايب عىل قَ 

حق  عىل اهلل أن ال يرَتِفَع يشٌء من الدنيا إال »املسلمني حتى عرَفه، فقال: 

«َوضَعه
(3)

. 

 واإلعجاِب الكرِب حريِمباب َت (72)

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 ﴾حئ مئ ىئ يئ جب﴿، وقال تعاىل: [23]القصص:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ ﴿عاىل: ، وقال ت[37]اإلرساء: 

 .[52]لقامن:  ﴾جب حب خب مب

: أي مُتيله وُتعِرض به عن الناِس َتكرًبا عليهم. ﴾ېئ ىئ ىئ﴿ومعنى 

. وقال تعاىل:  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﴿واملرُح: التبخرُتُ

                                                 
 (.676أخرجه البخاري ) (1)

 (.5162أخرجه البخاري ) (2)

 (.6145أخرجه البخاري ) (3)
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې 

يات اآل ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ﴿، إىل قوله تعاىل: [76]القصص:  ﴾ې

 .[25]القصص: 

ال َيدُخل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن عبِد اهلل بِن مسعوٍد   -316

فقال رجٌل: إن الرجَل حيبُّ أن يكون  «اجلنَة من كان يف َقلبِه ِمثقاُل ذرٍة من كرٍب!

إنَّ اهلل مجيٌل حيبُّ اجلامَل، الكرُِب: بطُر احلقِّ وَغمُط »َثوُبه حسنًا، وَنعُله حسنًة؟ قال: 

«سِ النا
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص: أن رجاًل أكَل عند رسوِل اهلل وعن َسلمَة بن األكوِع   -317

ما َمنَعه إال  «ال اسَتَطعت»قال: ال َأستطيُع! قال:  «كل بَيمينِك»بشاملِه، فقال: 

الكرُِب. قال: فام َرَفَعها إىل فيه
(2)

. 

ت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -318 احَتجَّ

ون، وقالت اجلنُة: يفَّ ُضعفاُء الناِس اجلنُة والنار، فق الت الناُر: يفَّ اجلباروَن واملتكربِّ

ومساكينُهم، فَقىض اهلل بينهام: أنَِّك اجلنُة رمحتي أرَحُم بك من أشاُء، وأنك الناُر 

ُب بك من أشاُء، ولِكِليُكام عيلَّ ملؤها «َعذايب أعذِّ
(3)

. 

ال َينُظر اهلل يوَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -319

ا «القيامة إىل من جرَّ إزاَره َبطر 
(4)

. 

                                                 
 (.25أخرجه مسلم ) (1)

 (.5455أخرجه مسلم ) (2)

 (.5207أخرجه مسلم ) (3)

 (.5427(، ومسلم )1722خرجه البخاري )أ (4)
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الِعزُّ إزاُره، والكرِبياُء »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -321

بُته «ِرداؤه، فمن ُيناِزعني َعذَّ
(1)

. 

بينام رجٌل َيميش يف حلٍة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -321

ل رأُسه، ُيتاُل يف ِمش يتِه، إذ خسَف اهلل به، فهو يتَجلَجُل يف ُتعجُبه نفُسه، مرجَّ

«األرِض إىل يوِم القيامةِ 
(2)

. 

ال َيزاُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن سلمَة بن األكوِع   -322

«الرجُل يذهُب بنفِسه حتى ُيكَتب يف اجلبارين، فُيصيُبه ما أصاهَبم
(3)

. 

 لِقاخُل باب حسِن (73)

عاىل: ، وقال ت[0]ن:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں﴿قال اهلل تعاىل: 

 اآلية. [530]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

أحسَن الناِس ُخلًقا ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -323
(4)

. 

، قال: ما َمِسسُت ديباًجا وال َحريًرا ألنَي من كفِّ  هوعن  -324

، ولقد خَدمُت ملسو هيلع هللا ىلص، وال َشِممُت رائحًة أطيَب من رائحِة رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

 فعلُته: مل فعلَته؟ وال  عرَش سنني، ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 
ٍ
، وال قال ليشء : أفٍّ فام قال يل قطُّ

 مل أفعلُه: أال فعلَت كذا؟
ٍ
ليشء

(5)
. 

                                                 

 (.5654أخرجه مسلم ) (1)

 (.5422(، ومسلم )1722أخرجه البخاري ) (2)

 (.5444أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.5354(، ومسلم )6543أخرجه البخاري ) (4)

 (.5334، 5342(، ومسلم )6432، 3165أخرجه البخاري ) (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: مل يكن َرسوُل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -325

ًشا، وكان يقوُل:  ا»فاِحًشا وال متَفحِّ «إن ِمن خياِركم أحَسنَُكم أخالق 
(1)

. 

326-   
ِ
ما ِمن يشٍء أثقُل يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص : أن النبيَّ وعن أيب الدرداء

«ميزاِن املؤمِن يوَم القيامِة من ُحسِن اخُللِق، وإن اهلل ُيبغُض الفاِحَش الَبذيَّ 
(2)

. 

عن أكثِر ما  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ُسئَل رسوُل اهلل وعن أيب هريرَة   -327

وُسئَل عن أكثِر ما  «تقوى اهلل تعاىل وُحسُن اخللِق »ُيدخُل الناَس اجلنة؟ قال: 

«الفُم والَفْرُج »ناَس الناَر، فقال: ُيدخل ال
(3)

. 

إن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سمعت رسوَل اهلل وعن عائشَة   -328

«املؤمن لُيدِرُك بُحسِن ُخلِقه درجَة الصائِم القائمِ 
(4)

. 

، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن جابٍر   -329 إنَّ من أحبِّكم إيلَّ

ا يوَم القيامة، أحاسنُكم أخال ا، وإن أبغَضكم إيلَّ وأبَعَدكم وأقربِكم منِّي َُملِس  ق 

قون واملتَفيِهقون قالوا: يا رسوَل اهلل، قد  «منِّي يوَم القيامِة، الثرثارون واملتشدِّ

قون، فام املتَفيِهقون؟ قال:  ون»َعلِمنا الثرثارون واملتَشدِّ «املتكربِّ
(5)

. 

                                                 

 (.5355(، ومسلم )3112أخرجه البخاري ) (1)

 (.5445(، والرتمذي )0722أخرجه أبو داود ) (2)

 (.0506(، وابن ماجه )5440أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.0722أخرجه أبو داود ) (4)

 (.5452أخرجه الرتمذي ) (5)
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 والرفِق واألناِة باب احللِم (74)

ان: ]آل عمر ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿قال اهلل تعاىل: 

]األعراف:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿، وقال تعاىل: [530

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿، وقال تعاىل: [522

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿، وقال تعاىل: [31 - 30]فصلت:  ﴾ہ

 .[03]الشورى:  ﴾حئ

ألَشجِّ عبِد  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ابن عباٍس   -331

«إنَّ فيك َخصَلتَّي حُيبُّهام اهلل: احِللُم واألَناةُ »القيِس: 
(1)

. 

إنَّ اهلل َرفيٌق »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن عائشَة   -331

«حيبُّ الرفَق يف األمِر كلِّه
(2)

. 

إن الرفَق ال يكوُن يف يشٍء إال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنها   -332

«زاَنه، وال ُينَزع من يشٍء إال شاَنه
(3)

. 

قال: باَل أعرايبٌّ يف املسجِد، فقاَم الناُس   هريرَة وعن أيب  -333

ا »: ملسو هيلع هللا ىلصإليه لَيقعوا فيه، فقال النبيُّ  َدعوه وَأريقوا عىل بولِه َسجال  من ماٍء، أو َذنوب 

ين ين ومل ُتبَعثوا ُمعرسِّ «من ماٍء، فإنَّام ُبِعثُتم ُميرسِّ
(4)

. 

                                                 
 (.57أخرجه مسلم ) (1)

 (.5561(، ومسلم )6257أخرجه البخاري ) (2)

 (.5120أخرجه مسلم ) (3)

 (.554أخرجه البخاري ) (4)
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وا وال ُتعرسِّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  وعن أنٍس   -334 وا َيرسِّ وا، وَبرشِّ

روا «وال ُتنفِّ
(1)

. 

َبني َأمرين َقطُّ  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ما ُخريِّ رسوُل اهلل وعن عائشة   -335

مها، ما مل يكن إِثاًم، فإن كان إِثاًم، كان أبعَد الناِس منه، وما انَتَقم  إال أخَذ أيرَسَ

، إال أن ُتنَتَهك حرمُة اهلل، فَينَتِقم  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل   قطُّ
ٍ
هلل تعاىللنَفِسه يف يشء

(2)
. 

 عن اجلاهلني عراِضواإِل فِوباب الَع (75)

  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال تعاىل: [21]احلجر:  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿، وقال تعاىل: [522]األعراف: 

ٿ ﴿، وقال تعاىل: [55]النور:  ﴾ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿

ىئ ىئ ﴿، وقال تعاىل: [530]آل عمران:  ﴾ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ

 واآلياُت يف الباِب كثريٌة معلومٌة. [03شورى: ]ال ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ

: هل أتى عليك يوٌم كان ملسو هيلع هللا ىلص: أهنا قالت للنبيِّ وعن عائشَة   -336

لقد َلقيُت من قوِمك، وكان أشدُّ ما لقيُت منهم يوَم »أشدَّ من يوِم أحٍد؟ قال: 

ما أردُت،  العقبِة، إذ َعرضُت نفيس عىل ابِن عبِد يالِيَل بِن عبِد ُكالل، فلم جُيِبني إىل

فانطلقُت وأنا مهموٌم عىل وجهي، فلم أسَتِفق إال وأنا بَقرِن الثعالِِب، فرفعُت 

تني، فنَظرُت فإذا فيها جربيُل  فناداين، فقاَل: إن  ملسو هيلع هللا ىلصرأيس، فإذا أنا بَسحابٍة قد أظلَّ

وا عليك، وقد بعَث إليك مَلَك اجلباِل  اهلل تعاىل قد َسِمَع قوَل قوِمك لك، وما َردُّ

                                                 
 (.5730(، ومسلم )62رجه البخاري )أخ (1)

 (.5357(، ومسلم )3164أخرجه البخاري ) (2)
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، ثم قال: يا حممُد إن اهلل قد لتأ ُمره بام شئَت فيهم، فناداين َمَلك اجلباِل، فسلَّم عيلَّ

سمَع قوَل قوِمك لك، وأنا ملك اجلباِل، وقد بعَثني ريب إليك لتأُمرين بأمِرك، فام 

بل َأرجو أن ُُيِرَج »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبيُّ  «شئَت؟ إن شئَت أطَبقُت عليهم األخَشبَّيِ 

«م من َيعُبد اهلل وحَده ال ُيرِشك به شيئ ااهلل من أصالهِب 
(1)

. 

شيًئا قطُّ بيِده، وال  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ما ََضَب رسوُل اهلل وعنها   -337

امرأًة وال خادًما، إال أن جياهَد يف سبيِل اهلل، وما نِيَل منه يشٌء قط فينتقم من 

صاحبِه، إال أن ُينتهك يشٌء من حمارِم اهلل تعاىل، فينتقُم هلل تعاىل
(2)

. 

وعليه ُبرٌد  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت َأميش مع رسوِل اهلل  وعن أنٍس   -338

َنجراينٌّ غليُظ احلاشيِة، فَأدرَكه أعرايبٌّ فجَبَذه بِرداِئه َجبذًة َشديدًة، فنظرُت إىل 

 من شدِة َجبَذتِه، ثم قال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصصفحِة عاتِق النبيِّ 
ِ
وقد َأثََّرت هبا حاشيُة الرداء

 حممُد، ُمر يل من ماِل اهلل ا
ٍ
لذي عندك. فالتَفَت إليه، فَضِحك ثم َأمَر له بعطاء
(3)

. 

حَيكي  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كأين أنظُر إىل رسوِل اهلل  وعن ابن مسعوٍد   -339

، َضبه قوُمه فأدموه، وهو يمسُح الدم عن وجِهه، ويقول: 
ِ
اللهم »نبيًّا من األنبياء

«اغِفر لقومي؛ فإَّنم ال يعلمون
(4)

. 
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 األذى باب احتماِل (76)

  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ىل: قال اهلل تعا

 ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ﴿، وقال تعاىل: [530]آل عمران: 

 ويف الباِب األحاديُث السابقُة يف الباِب قبَله. [03]الشورى: 

وعن أيب ُهريرَة ريض اهلل تعاىل عنه: أن َرجاًل، قال: يا َرسوَل اهلل،   -341

، وأحُلم عنهم  إن يل قرابًة َأصُلهم وَيقطعوين، وُأحسُن إليهم وُيسيئون إيلَّ

! فقال:  ، وال يزاُل معك من »وجَيهلون علَّ هم املَلَّ لئِن كنَت كام ُقلَت، فكأنام ُتِسفُّ

«اهلل تعاىل َظهرٌي عليهم ما ُدمَت عىل ذلك
(1)

. 

 لدين اهلل تعاىل واالنتصاِر رِعرمات الشَّكت ُحِهإذا انُت باب الغضِب (77)

: ]احلج ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ڭ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[7]حممد:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ﴿، وقال تعاىل: [34

قال: جاء رجٌل إىل رسوِل اهلل  وعن أيب مسعوٍد البدريِّ   -341

ُر عن صالِة الصبِح من أجِل فالن مما ُيطيُل بنا! فام رأيُت  ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إين ألَتَأخَّ

ا الناُس، إن»غِضَب يف موعظٍة قطُّ أشدَّ مما غضَب يومئٍذ؛ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ   يا أَيُّ

رين، فأيُّكم أمَّ الناس فليوِجز؛ فإن ِمن ورائِه الَكبرَي والصغرَي وذا  منُكم ُمنفِّ

«احلاجةِ 
(2)

. 
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من َسفٍر، وقد  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: َقِدَم رسوُل اهلل وعن عائشَة   -342

ن وجُهه،  ملسو هيلع هللا ىلصسرَتُت سهوًة يل بقراٍم فيه متاثيُل، فلام رآه َرسوُل اهلل  هَتَكه وَتلوَّ

ا عند اهلل يوم القيامِة الذين ُيضاهون بَخلِق  يا عائشُة، أشدُّ »وقال:  الناِس عذاب 

«اهلل!
(1)

. 

ْهوة» ة تكوُن بنَي يدي البيِت. و«السَّ فَّ : «هتَكه»: سرٌت رقيٌق، و«الِقرام»: كالصُّ

 أفسَد الصورَة التي فيه.

، أن ُقريًشا أمهَّهم شأُن املرأِة املخزوميِة التي رسَقت، وعنها   -343

؟ فقالوا: ومن جَيرتُئ عليه إال أسامُة بُن زيٍد ملسو هيلع هللا ىلصم فيها رسوَل اهلل فقالوا: من ُيكلِّ 

أَتشَفُع يف حدٍّ من »: ملسو هيلع هللا ىلص؟ فكلَّمه أسامُة، فقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصِحبُّ رسوِل اهلل 

إنَّام أهَلك الذين قبَلُكم أَّنم كانوا إذا »ثم قاَم فاخَتَطَب، ثم قال:  «ُحدوِد اهلل؟!

، وايُم اهلل، َِسَق فيهم الرشيُف َتركوه، وإ ذا ِسَق فيهم الضعيُف أقاموا عليه احلدَّ

قت لَقَطعُت َيدها «لو أن فاطمَة بنَت حممٍد َِسَ
(2)

. 

عليهم والنهي  هم والشفقِةصيحِتبرعاياهم وَن فِقبالرِّ األموِر والِة باب أمِر (78)

 همِجعنهم وعن حواِئ فلِةصاحلهم والَغَم عليهم وإهماِل هم والتشديِدشِّعن ِغ

 ،[551]الشعراء:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿اهلل تعاىل: قال 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿وقال تعاىل: 

 .[24]النحل:  ﴾ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ
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يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن معقِل بن يساٍر   -344

َم اهلل » ، يموُت يوَم يموُت وهو غاش  لرعيتِه، إال حرَّ ما ِمن عبٍد َيسََتعيه اهلل رعية 

«نةَ عليه اجل
(1)

. 

يقوُل يف بيتي  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سمعُت رسوَل اهلل وعن عائشَة   -345

اللُهمَّ من َويِلَ من أمِر أمتي شيئ ا فشقَّ عليهم؛ فاشُقق عليه، ومن َويِلَ من أمِر »هذا: 

«أمتي شيئ ا فرفق هبم؛ فارُفق به
(2)

. 

كانت بنو »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قاَل رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -346

، وإنه ال نبيَّ بعدي، وسيكوُن إِِسائيَل َتسوُس  هم األنبياُء، كلام هلَك نبي  َخلَفه نبي 

أوفوا بَبيعِة األوِل فاألوِل، ثم »قالوا: فام َتأُمرنا؟ قال:  «َبعدي ُخلفاُء فيكثرون

«َأعطوهم َحقَّهم، واسألوا اهلل الذي َلُكم، فإنَّ اهلل تعاىل سائُِلهم عام اسََتعاُهم
(3)

. 

: سمعت : أنه قال ملعاويَة َم األزديِّ وعن أيب مري  -347

ه اهلل شيئ ا من أموِر املسلمَّي، فاحتجَب دون »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  من والَّ

تِهم وفقِرهم، احتجَب اهلل دون حاجتِه وخلته وفقِره يوم القيامةِ   «حاَجتِهم وخلَّ

فجعَل معاويُة رجاًل عىل حوائِج الناس
(4)

. 
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 ِلباب الوالي العاِد (79)

اآلية، وقال  [24]النحل:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ﴿اهلل تعاىل:  قال

 .[2]احلجرات:  ﴾ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿تعاىل: 

إن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -348

املقسطَّي عند اهلل عىل منابَر من نوٍر: الذين َيعدلون يف ُحكِمهم وأهليهم وما 

«ُولوا
(1)

. 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  قال: سمعُت  وعن عوِف بن مالٍك   -349

تِكم الذين حُتبوََّنم وحُيبوَنكم، وُتصلون عليهم وُيصلون َعليُكم، » خياُر أئِمَّ

تِكم الذين ُتبِغضوَّنم وُيبغضوَنكم، وَتلعنوَّنم وَيلعنوَنكم! قال: قلنا:  «وَِشاُر أئمَّ

أقاموا فيُكم  ال؛ ما أقاموا فيُكم الصالَة، ال؛ ما»يا َرسوَل اهلل، أفال ُننابُِذهم؟ قال: 

«الصالةَ 
(2)

. 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن عياِض بن محاٍر   -351

أهُل اجلنِة ثالثٌة: ذو سلطاٍن مقسٍط موفَّق، ورجٌل رحيٌم رقيُق القلِب لكل ذي »

«ُقربى ومسلم، وعفيٌف متعفٌف ذو عيالٍ 
(3)

. 
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  يف غري معصيٍة ِرواألم الِةُو طاعِة باب وجوِب (81)

 هم يف املعصيِةطاعِت وحتريِم

]النساء:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿قال اهلل تعاىل: 

12]. 

عىل املرِء املسلِم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عمَر   -351

السمُع والطاعُة فيام أحبَّ وكِرَه، إالَّ أن يؤمَر بمعصيٍة، فإذا ُأمَر بمعصيٍة فال سمَع 

«وال طاعةَ 
(1)

. 

ا »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعنه   -352 من َخلَع يد 

من طاعٍة َلِقَي اهلل يوَم القيامِة وال حجَة له، ومن ماَت وليَس يف عنِقه بيعٌة، مات 

«ميتة  جاهلية  
(2)

. 

اسَمعوا وَأطيعوا، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -353

، كأن رأَسه َزبيبةٌ  «وإن اسُتعِمَل عليكم عبٌد حبيش 
(3)

. 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كنا مع رسوِل اهلل رو وعن عبِد اهلل بن عم  -354

سفٍر، فنزلنا منزاًل، فمنا من ُيصلِح خباءه، ومنَّا من ينَتِضل، ومنَّا من هو يف 

ه، إذ نادى منادي رسوِل اهلل  : الصالُة جامعٌة. فاجتمعنا إىل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصَجرَشِ

ا عليه أن يدلَّ أمته عىل»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص خرِي ما يعلُمه  إنه مل يكن نبي  قبيل إال كان حقًّ

                                                 
 (.5232(، ومسلم )7500أخرجه البخاري ) (1)

 (.5215أخرجه مسلم ) (2)

 (.7505أخرجه البخاري ) (3)



 033|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

هلم، وُينذَرهم َشَّ ما يعلُمه هلم، وإن أمتكم هذه ُجِعل عافيُتها يف أوهلا، وسُيصيب 

ا، وجتيء الفتنُة فيقول  آخَرها بالٌء وأموٌر تنكروَّنا، وجتيء فتنٌة يرقق بعُضها بعض 

املؤمن: هذه ُمهلِكتي، ثم تنَكِشف، وجتيُء الفتنة فيقوُل املؤمن: هذه هذه. فمن 

حبَّ أن ُيَزحَزح عن الناِر، ويدخل اجلنَة، فلتأتِه منِيَُّته وهو يؤمن باهلل واليوِم أ

ا فأعطاه َصفقَة  اآلخر، وليأِت إىل الناس الذي حُيبُّ أن يؤتى إليه، ومن بايَع إمام 

يِده، وثمرَة قلبِه، فليُطعه إن استطاَع، فإن جاَء آخر ُيناِزعه فارضبوا عنَق 

«اآلخرِ 
(1)

. 

قال: سأَل سلمُة بن َيزيَد اجلُعفيُّ  وائِل بن ُحجٍر وعن   -355

هم،  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل  فقال: يا نبيَّ اهلل، أرأيَت إن قامت علينا أمراُء يسألونا حقَّ

نا، فام تأُمُرنا؟ فأعرَض عنه، ثم سألُه، فقال رسوُل اهلل  اسَمعوا »: ملسو هيلع هللا ىلصوَيمنعونا حقَّ

«م ما مُحِّلُتموَأطيعوا، فإنَّام عليِهم ما مُحِّلوا، وعليكُ 
(2)

. 

َمن أطاعني فقد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -356

أطاَع اهلل، ومن َعصاين فقد عىص اهلل، ومن ُيطِع األمرَي فقد أطاعني، ومن َيعِص 

«األمرَي فقد عصاين
(3)

. 

َمن َكِره من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عباٍس   -357

ا مات ميتة  جاهلية  أمرِيه شيئ ا فلَيصرِب، فإ «نه من خرَج من السلطاِن شرب 
(4)

. 

                                                 

 (.5200أخرجه مسلم ) (1)

 (.5206أخرجه مسلم ) (2)

 (.5231(، ومسلم )7537أخرجه البخاري ) (3)

 (.5202(، ومسلم )7413أخرجه البخاري ) (4)



 ياض الصاحلنيرخمتصر |  034

 

الواليات إذا مل يتعني عليه أو  ترِك واختياِر اإلمارِة عن سؤاِل باب النهِي (81)

 إليه حاجٌة دُعَت

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[23]القصص:  ﴾ۈئ ۈئ ېئ

يا »: ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال يل رسوُل اهلل وعن عبِد الرمحِن بن سُمرَة   -358

عبَد الرمحِن بَن سُمرَة، ال تسأِل اإلمارَة؛ فإنك إن ُأعطيَتها عن غرِي مسألٍة ُأِعنت 

عليها، وإن ُأعطيَتها عن َمسألٍة وكِلت إليها، وإذا َحَلفَت عىل يمٍَّي، فَرأيَت غرَيها 

ر عن يمينِك ا منها، فأِت الذي هو خرٌي وَكفِّ «خري 
(1)

. 

، إين أراَك »: ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهلل قال: قال ر وعن أيب ذرٍّ   -359 يا أبا ذرٍّ

َرن عىل اثنَّي، وال َتَولََّّيَّ ماَل  ا، وإين أحبُّ لك ما أحبُّ لنفيس، ال َتَأمَّ َضعيف 

«يتيمٍ 
(2)

. 

إنكم سَتحِرصون »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب هريرَة   -361

«عىل اإلمارِة، وستكوُن َندامة  يوم القيامةِ 
(3)

. 
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 وزيٍر على اختاِذ األموِر هما من والِةوالقاضي وغرِي لطاِنالسُّ باب حثِّ (82)

 منهم والقبوِل السوِء رناِءهم من ُقوحتذيِر ٍحصاِل

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[67]الزخرف: 

ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب سعيٍد وأيب ُهريرَة   -361

، وال اسَتخَلف من خليفٍة إالَّ  كانت له بِطاَنتان: بطانٌة تأُمُره َبعَث اهلل من نبيٍّ

ه عليه، واملعصوُم َمن َعصَم  ه عليه، وبطانٌة تأُمُره بالرشِّ وحَتضُّ باملعروِف وحتضُّ

«اهلل
(1)

. 

إذا أراَد اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن عائشَة   -362

ره، وإن َذَكر أعانه، وإذا ا، جعَل له وزيَر صدٍق، إن نيَس َذكَّ أراَد به غري  باألمرِي خري 

ره، وإن َذكَر مل ُيِعنه «ذلك جعل له وزيَر سوء، إن نيس مل ُيَذكِّ
(2)

. 

ها أو ملن سأَل هما من الوالياِتوغرِي ضاِءوالَق اإلمارِة عن توليِة باب النهِي (83)

 بها َضرَّعليها فَع حرَص

أنا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َدَخلُت عىل النبيِّ  وعن أيب موسى األشعريِّ   -363

رنا عىل بعِض ما والَك اهلل وَرجالن من بني عمِّ  ي، فقال أحُدمها: يا َرسوَل اهلل، َأمِّ

ا سأَله، أو »عزَّ وجلَّ وقال اآلخُر مثَل ذلك، فقال:  إنا واهلل ال ُنَويل هذا العمَل أحد 

ا حرَص عليه «أحد 
(3)

. 

                                                 
 (.7522أخرجه البخاري ) (1)

 (.0540(، والنسائي )5235أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5733(، ومسلم )7502أخرجه البخاري ) (3)
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 األدِب كتاُب

 به ِقعلى التخلُّ ه واحلثِّوفضِل باب احلياِء (1)

مرَّ عىل رجٍل من  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : أن رسوَل وعن ابن عمَر   -364

، فقال رسوُل اهلل 
ِ
َدعه، فإن احلياَء من »: ملسو هيلع هللا ىلصاألنصاِر وهو َيِعُظ أخاه يف احلياء

«اإليامنِ 
(1)

. 

احلياُء »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ِعمران بن ُحصني   -365

«ال يأيت إال بخريٍ 
(2)

. 

اإليامُن بضٌع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن أيب هريرَة   -366

شعبة: فأفضُلها قوُل: ال إله إالَّ اهلل، وأدناها إماطُة  -بضٌع وستون أو-ون وسبع

«األذى عن الطريِق، واحلياُء شعبٌة من اإليامنِ 
(3)

. 

أشدَّ حياًء  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -367

 يف ِخدرها، فإذا رأى شيًئا يكرُهه َعرفناه يف وجِهه
ِ
من العذراء

(4)
. 

 خُلٌق َيبعُث عىل ترِك القبيِح، ويمنُع من التقصرِي قال ال
ِ
علامُء: حقيقُة احلياء

ينا عن أيب القاسم اجلُنيد  ، وروِّ  يف حقِّ ذي احلقِّ
ِ
، قال: احلياُء: رؤيُة اآلالء

ى حياًء. -أي: النعم- ُد بينهام حالٌة ُتسمَّ  ورؤيُة التقصرِي، فيتولَّ

                                                 
 (.36(، ومسلم )50أخرجه البخاري ) (1)

 (.37(، ومسلم )6557) أخرجه البخاري (2)

 (.31(، ومسلم )2أخرجه البخاري ) (3)

 (.5354(، ومسلم )6552أخرجه البخاري ) (4)
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 السرِّ باب حفِظ (2)

 .[30]اإلرساء:  ﴾ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۆ ﴿قال اهلل تعاىل: 

إن ِمن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -368

أَشِّ الناِس عند اهلل منزلة  يوَم القيامِة الرجَل ُيفيض إىل املرأِة وُتفيض إليه، ثم َينرُشُ 

ها «ِِسَّ
(1)

. 

حني تأيََّمت بنُته  ، أن عمَر وعن عبِد اهلل بن عمَر   -369

فعَرضُت عليه حفصَة، فقلت: إن  لقيت عثامَن بن عفان حفصُة، قال: 

شئَت أنكحُتك حفصَة بنت عمَر؟ فقال: سأنظُر يف أمري. فلبثُت ليايل ثم لقيني، 

َج يومي هذا. فلقيُت أبا بكٍر الصديَق  فقلت:  فقال: قد بدا يل أن ال أتزوَّ

يلَّ شيًئا! فلم يرجع إ إن شئَت أنكحُتك حفصَة بنت عمر، فَصمت أبو بكٍر 

فأنكحُتها إياه.  ملسو هيلع هللا ىلصفكنت عليه أوجُد مني عىل عثامَن، فلبثت ليايل ثم َخَطَبها النبيُّ 

فلقيني أبو بكٍر، فقال: لعلَّك وجدَت علَّ حني عرضَت علَّ حفصة فلم أرجع 

إليك شيًئا؟ فقلُت: َنعم، قال: فإنه مل َيمنَعني أن أرجع إليك فيام عرضَت علَّ إال 

، ولو ملسو هيلع هللا ىلصذكَرها، فلم أكن ألُفيش رسَّ رسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلمُت أن النبيَّ أين كنت ع

لَقبِلُتها ملسو هيلع هللا ىلصَتَركها النبيُّ 
(2)

. 

عنده، فأقَبَلت  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كنَّ أزواُج النبيِّ وعن عائشَة   -371

شيًئا، فلام رآها  ملسو هيلع هللا ىلصمَتيش، ما خُتطُئ مشيُتها من مشيِة رسوِل اهلل  فاطمُة 

                                                 
 (.5037أخرجه مسلم ) (1)

 (.0441أخرجه البخاري ) (2)
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ها «تيمرحب ا بابن»رحَب هبا، وقال:  ، ثم أجَلَسها عن يمينِه أو عن شاملِه، ثم سارَّ

ك  ها الثانية فضحكت، فقلت هلا: خصَّ فبكت بكاًء شديًدا، فلام رأى َجَزعها، سارَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصمن بني نساِئه بالرساِر، ثم أنت تبكني! فلام قاَم رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصىل رسوِل اهلل ؟ قالت: ما كنت ألُفيَش عملسو هيلع هللا ىلصسألتها: ما قال لك رسوُل اهلل 

ه، فلام تويف رسوُل اهلل  ، مَلا  ملسو هيلع هللا ىلصرِسَّ قلت: َعَزمُت عليك بام يل عليك من احلقِّ

ثتِني ما قال لك رسوُل اهلل  ا اآلن فنََعم، أما حني سارين يف املرِة ملسو هيلع هللا ىلصحدَّ ! فقالت: أمَّ

نه كان ُيعاِرضه القرآَن يف كلِّ سنٍة مرًة أو مرتني، وأ ملسو هيلع هللا ىلصاألوىل فأخرَبين أن جربيَل 

عارضُه اآلن مرتني، وإين ال أرى األجَل إال قد اقرتَب، فاتقي اهلل واصربي، فإنه 

ين الثانيَة،  نِعم السلُف أنا لك، فبكيُت بكائي الذي رأيِت، فلام رأى َجزعي سارَّ

يا فاطمُة، أما َترَضَّي أن تكوين سيدَة نساِء املؤمنَّي، أو سيدَة نساِء هذه »فقال: 

ضحكي الذي رأيِت فَضِحكُت  «األمِة؟
(1)

. 

وأنا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتى علَّ رسوُل اهلل  عن أنٍس عن ثابٍت، و  -371

ي، فلام جئُت،  ألعُب مع الِغلامن، فسلَّم علينا، فَبعثني إىل حاجٍة، فأبطأُت عىل ُأمِّ

حلاجٍة، قالت: ما حاَجُته؟ قلُت:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: ما حَبَسك؟ فقلُت: َبَعثني رسوُل اهلل 

. قالت: ال ا رِسٌّ ثُت به  ملسو هيلع هللا ىلص خُترِبنَّ برسِّ رسوِل اهلل إهنَّ أحًدا، قال أنٌس: واهلل لو َحدَّ

ثُتك به يا ثابُت  أحًدا حلدَّ
(2)

. 

                                                 

 (.5014(، ومسلم )6521أخرجه البخاري ) (1)

 (.5025(، ومسلم )6522أخرجه البخاري ) (2)
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 الوعِد وإجناِز بالعهِد باب الوفاِء (3)

، وقال [30]اإلرساء:  ﴾ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿قال اهلل تعاىل: 

ژ ژ ﴿، وقال تعاىل: [25]النحل:  ﴾ڑ ک ک ک ک﴿تعاىل: 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿، وقال تعاىل: [5]املائدة:  ﴾ڑ ڑ ک

 .[3 - 5]الصف:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

أربٌع َمن ُكنَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -372

ا، ومن كانت فيه َخصلٌة منهن كانت فيه خصلٌة من النفاِق  ا خالص  فيه كان منافق 

عاهَد َغدَر، وإذا خاصَم  حتى َيَدعها: إذا اؤمُتِن خان، وإذا َحدث كذَب، وإذا

«َفجرَ 
(1)

. 

لو قد جاَء ماُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل النبيُّ  وعن جابٍر   -373

فلم جيِئ مال البحرين حتى ُقبِض النبيُّ  «البحرين أعطيُتك هكذا وهكذا وهكذا

فنادى: من كان له عند رسوِل اهلل  فلام جاَء ماُل البحرين أمَر أبو بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلص

قال يل كذا وكذا، فحَثى يل  ملسو هيلع هللا ىلصأتِنا، فأتيُته وقلت له: إن النبيَّ ِعَدٌة أو َديُن فليَ  ملسو هيلع هللا ىلص

حثية فَعَددهُتا، فإذا هي ُخُس مئة، فقال يل: ُخذ ِمثَليها
(2)

. 

                                                 

 (.12(، ومسلم )30أخرجه البخاري ) (1)

 (.5350(، ومسلم )5526أخرجه البخاري ) (2)
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 من اخلرِي على ما اعتادُه احملافظِةاألمِر بباب  (4)

، [55]الرعد:  ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿قال اهلل تعاىل: 

، [25]النحل:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ﴿وقال تعاىل: 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿واألنكاُث: مجُع نِْكٍث، وهو الغزُل املنقوُض. وقال تعاىل: 

ڱ ڱ ﴿، وقال تعاىل: [56]احلديد:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

 .[57]احلديد:  ﴾ں ں

يا »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال يل رسوُل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -374

«قياَم الليل عبَد اهلل، ال َتُكن مثَل فالن، كان َيقوُم الليل فَتكَ 
(1)

. 

 الوجه عند اللقاِء الكالم وطالقِة طيِب باب استحباِب (5)

ٺ ﴿، وقال تعاىل: [22]احلجر:  ﴾ۇئ ۆئ ۆئ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[512]آل عمران:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

اتَّقوا الناَر »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن َعديِّ بن حاتٍم   -375

«بةٍ ولو بِشقِّ مترٍة، فمن مل جَيد فبِكلمٍة طي
(2)

. 

ال حَتِقَرنَّ من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل رسوُل اهلل  وعن أيب ذرٍّ   -376

«املعروِف شيئ ا، ولو أن تلقى أخاَك بوجه طلٍق 
(3)

. 

                                                 
 (.5512(، ومسلم )5515أخرجه البخاري ) (1)

 (.5456(، ومسلم )7155( أخرجه البخاري )(2)

 (.5656أخرجه مسلم ) (3)
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 ه وتكريِر ِبه للمخاَطوإيضاِح بيان الكالِم باب استحباِب (6)

 م إال بذلكفَهم إذا مل َيفَهلَي 

ادها ثالًثا كان إذا تَكلَّم بكلمٍة أع ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أنٍس   -377

حتى ُتفَهم عنه، وإذا أتى عىل قوٍم فسلَّم عليهم سلَم عليهم ثالًثا
(1)

. 

كالًما َفصاًل  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان كالُم رسوِل اهلل وعن عائشَة   -378

يفهُمه كل من َيسمُعه
(2)

. 

العامل  واستنصاِت ه الذي ليس حبراٍمجليِس حلديِث اجلليِس باب إصغاِء (7)

 هِسحاضري جمِل والواعِظ

يف حجِة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل رسوُل اهلل  ن َجريِر بن عبِد اهلل وع  -379

ا َيَّضب بعُضكم »ثم قال:  «اسَتنِصِت الناَس »الوداِع:  ال َترِجعوا بعدي كفار 

«رقاَب بعضٍ 
(3)

. 

 فيه واالقتصاِد باب الوعِظ (8)

 .[551]النحل:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿قال اهلل تعاىل: 

رنا يف كلِّ  عوٍد وعن شقيِق بن سلمَة، قال: كان ابُن مس  -381 ُيذكِّ

رَتنا كل يوٍم، فقال: أما  ُخيٍس، فقال له رجٌل: يا أبا عبِد الرمحن، لَوِددُت أنك ذكَّ

                                                 
 (.21أخرجه البخاري ) (1)

 (.0232أخرجه أبو داود ) (2)

 (.61(، ومسلم )555أخرجه البخاري ) (3)
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ُلكم باملوعظِة، كام كان رسوُل  إنَّه يمنُعني من ذلك أين أكرُه أن ُأِملَّكم، وإين أخَتوَّ

لنا هبا خمافَة السآمِة علينا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يَتَخوَّ
(1)

. 

لنا» ُدنا.: «يتخوَّ  يتَعهَّ

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن عامِر بن يارٍس   -381

نٌَّة من فِقِهه، فأطيلوا الصالَة واْقُِصوا »
إن طوَل صالِة الرجِل، وِقَِص ُخطبتِه، َمئِ

«اخُلطبةَ 
(2)

 : أي: عالمة دالة عىل فقِهه.«َمِئنَّة».

 والسكينِة قاِرباب الَو (9)

ۇ ۆ ۆ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[63]الفرقان:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ

ُمسَتجِمًعا قطُّ  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ما رأيُت رسوَل اهلل وعن عائشَة   -382

مُ  ضاحًكا حتى ُترى منه هلواُته، إنام كان يتبسَّ
(3)

مجُع هلاٍة: وهي  «اللَّْهوات». 

 اللحمُة التي يف أقىص سقِف الفِم.

  عباداِتوحنوهما من ال لِموالِع الصالِة إىل إتياِن باب الندِب (11)

 والوقاِر كينِةبالسَّ

 .[35]احلج:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿قال اهلل تعاىل: 

                                                 
 (.5255(، ومسلم )74أخرجه البخاري ) (1)

 (.262أخرجه مسلم ) (2)

 (.222(، ومسلم )0252أخرجه البخاري ) (3)
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إذا »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -383

ُأقيمِت الصالُة، فال َتأتوها وأنتم َتسَعون، وأتوها وأنتم مَتشون عليُكم السكينُة، فام 

«أدَركُتم فَصلُّوا، وما فاَتُكم فأمتوا
(1)

. 

يوَم عرفَة فسمَع  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه َدفَع مع النبيِّ وعن ابن عباٍس   -384

وراءه زجًرا شديًدا وَضًبا وصوًتا لإلبِل، فأشاَر بسوِطه إليهم، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

«أَيا الناُس، عليكم بالسكينِة، فإن الربَّ ليس باإليضاعِ »
(2)

. 

 يِفالضَّ كراِمباب ِإ (11)

ۉ ۉ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿، وقال تعاىل: [57 - 50]الذاريات:  ﴾ېئ ېئ

ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 

 .[72]هود:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

َمن »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب رُشيٍح   -385

الوا: وما جائزُته؟ يا َرسوَل ق «كان يؤمُن باهلل واليوم اآلخِر فلُيكِرم ضيَفه جائزَته

يوُمه وليَلُته، والضيافُة ثالثُة أياٍم، فام كان وراَء ذلك فهو َصدقٌة »اهلل، قال: 

«عليه
(3)

. 
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 باخلرِي والتهنئِة بشرِيالتَّ باب استحباِب (12)

]الزمر:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿، وقال تعاىل: [52 - 57

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿، وقال تعاىل: [55ة: ]التوب ﴾ڀ ڀ

، وقال [545]الصافات:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿، وقال تعاىل: [34]فصلت: 

ىئ ﴿، وقال تعاىل: [62]هود:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿تعاىل: 

، وقال تعاىل: [75]هود:  ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

، [32]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

]آل  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿وقال تعاىل: 

 اآلية، واآلياُت يف الباِب كثريٌة معلومٌة. [01ران: عم

َ خدجيَة  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن أيب َأوََف   -386 َبرشَّ

  ببيٍت يف اجلنِة من َقصٍب، ال صخَب فيه، وال َنصَب
(1)

. 

: الصياُح واللغُط، «الصخُب »: هنا اللؤلُؤ املجوُف، و«القصب»

 : التعُب.«النصُب »و

أ يف بيتِه، ثم خرَج، وسى األشعريِّ وعن أيب م  -387 : أنه توضَّ

وألكوَننَّ معه يومي هذا، فجاَء املسِجَد، فسأَل عن  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: ألَلَزَمنَّ رسوَل اهلل 

ه هاهنا، قال: فَخَرجُت عىل أثِره أسأُل عنه، حتى دخَل بئَر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  فقالوا َوجَّ

أ، فُقمُت  ملسو هيلع هللا ىلصَأريٍس، فَجلسُت عند الباِب حتى َقىض رسوُل اهلل  حاجَته وتوضَّ
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مها  إليه، فإذا هو قد جلَس عىل بئِر َأريسٍ  ها، وكشَف عن ساقيِه وَدالَّ ط ُقفَّ وتوسَّ

يف البئِر، فسلَّمت عليه ثم انرَصفُت، فجلسُت عند الباِب، فقلُت: ألَكوَننَّ بواَب 

: فدفَع الباب، فُقلت: من هذا؟ فقال اليوَم، فجاَء أبو بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

أبو بكٍر، فُقلت: عىل ِرسلِك، ثم َذَهبُت، فقلُت: يا َرسوَل اهلل، هذا أبو بكٍر 

ُه باجلنةِ »َيستأِذن، فقال:  فأقبلُت حتى قلت أليب بكٍر: ادُخل  «ائَذن له وَبرشِّ

ك باجلنِة، فدخَل أبو بكٍر حتى جلَس عن يمني النبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصورسوُل اهلل  ُ معه  ملسو هيلع هللا ىلصُيَبرشِّ

، ودىلَّ  وكشَف عن ساقيِه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصرجليه يف البئِر كام صنَع رسوُل اهلل يف الُقفِّ

أ ويلَحُقني، فقلت: إن ُيِرد اهلل بفالن  -رَجعُت فجَلسُت، وقد تركُت أخي يتوضَّ

ك الباب، فقلُت: من هذا؟ فقال: عمُر  -يريُد أخاه خرًيا يأت به. فإذا إنساٌن حيرِّ

فسلَّمت عليه  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل بُن اخلطاِب، فقلت: عىل ِرسلِك، ُثم جئُت إىل 

ُه باجلنةِ »وقلت: هذا عمُر َيستأِذن؟ فقال:  فجئُت عمَر، فقلت: أذن  «ائَذن له وبرشِّ

ك رسوُل اهلل  يف الُقفِّ  ملسو هيلع هللا ىلصباجلنِة، فدخَل فجلَس مع رسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصادخل وُيَبرشِّ

فالن عن يساِره ودىل رجليِه يف البئِر، ثم رجعُت فجَلسُت، فقلت: إن ُيِرد اهلل ب

ك الباب. فقلُت: من هذا؟ فقال:  -يعني أخاه-خرًيا  يأِت به، فجاء إنساٌن فحرَّ

ائَذن له »فأخرَبُته، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعثامُن بُن عفاَن. فقلُت: عىل ِرسلِك، وجئُت النبيَّ 

ه باجلنِة مع َبلوى ُتصيُبه ُ ك رسوُل اهلل  «وبرشِّ ُ  ملسو هيلع هللا ىلصفجئُت، فُقلت: ادُخل ويبرشِّ

قِّ باجلنِة مع َبلوى تُ  صيُبك، فدخَل فوجَد الُقفَّ قد ُملَِئ، فَجلَس ِوجاَهُهم من الشِّ

اآلخرِ 
(1)

. 

 : املبني حول البئِر.«القفُّ »
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معنا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا ُقعوًدا حوَل رسوِل اهلل  وعن أيب هريرَة   -388

من بني أظُهِرنا فأبطَأ علينا،  ملسو هيلع هللا ىلصيف نفٍر، فقاَم رسوُل اهلل  أبو بكٍر وعمُر 

َطع دوننا وفِزعنا فُقمنا، فكنُت أوَل من فزَع، فخرجُت أبتغي وَخشينا أن ُيقتَ 

حتى أتيُت حائًطا لألنصاِر لبني النجار، فُدرُت به هل أجُد له باًبا؟  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 

والربيُع: اجلدول -فلم أِجد! فإذا ربيٌع يدخُل يف جوِف حائٍط من بئر خارجه 

فقلت:  «أبو هريرَة؟»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفاحَتَفزُت، فدخلُت عىل رسوِل اهلل  -الصغريُ 

قلت: كنَت بني أظُهِرنا فقمَت فأبطأَت  «ما شأُنك؟»َنعم، يا رسوَل اهلل، قال: 

علينا، فَخشينا أن ُتقَتَطع دوننا، فَفِزعنا، فكنُت أوَل من فزَع، فأتيت هذا احلائَط، 

وأعطاين  «يا أبا هريرةَ »فاحَتَفزُت كام حَيتِفُز الثعلُب، وهؤالء الناس ورائي. فقال: 

اذَهب بنعيلَّ هاتَّي، فمن َلقيَت من وراِء هذا احلائِط يشهُد أن ال إله »َنعَليه، فقال: 

ه باجلنِة... وذكَر احلديَث بطوله «إالَّ اهلل ُمستيِقن ا هبا قلُبه، فَبرشِّ
(1)

. 

 له وطلِب وغريه والدعاِء ه لسفٍره عند فراِقِتووصيَّ الصاحِب باب وداِع (13)

 منه الدعاِء

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿ال اهلل تعاىل: ق

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 .[533 - 535]البقرة:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
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، كان وعن ساملِ بن عبِد اهلل بن عمَر: أن عبَد اهلل بَن عمَر   -389

ُعنا،  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل يقوُل للرجِل إذا أراَد َسفًرا: ادن منِّي حتى أودِّعك كام كان َرسو ُيَودِّ

«أستوِدُع اهلل دينَك، وأماَنَتك، وَخواتيَم َعَملِك»فيقوُل: 
(1)

. 

 فقال: يا رسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاَء رجٌل إىل النبيِّ  وعن أنٍس   -391

دين، فقال:  -391 دك اهلل التقوى»اهلل، إين أريُد سفًرا؛ فَزوِّ قال: ِزدين  «َزوَّ

َ لك اخلرَي حيُثام كنَت وي»قال: ِزدين، قال:  «وغفَر ذنَبك»قال:  «رسَّ
(2)

. 

 رِةواملشاَو باب االستخارِة (14)

، وقال اهلل تعاىل: [512]آل عمران:  ﴾ڤ ڦ ڦ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[32]الشورى:  ﴾ں ں ڻ﴿

ُيعلِّمنا االستخارَة يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن جابٍر   -392

ُكم باألمِر، فلريَكع ركعتَّي إذا َهمَّ أحُد »األموِر كلِّها كالسورِة من القرآِن، يقوُل: 

من غرِي الَفريضِة، ثم لَيُقل: اللُهمَّ إين أسَتخرُيك بِعلِمك، وأسَتقِدُرك بُقدرتِك، 

ُم  وأسأُلك من َفضلِك العظيِم، فإنك َتقِدر وال أقدُر، وتعَلُم وال أعلُم، وأنت عالَّ

 «وَمعايش وعاقبِة أمري الغيوِب، اللُهمَّ إن كنَت تعلُم أن هذا األمَر خرٌي يل يف ديني

ه يل، ُثم باِرك يل فيه، وإن كنت َتعَلم »أو قال:  عاجِل أمري وآِجلِه، فاقُدره يل ويرسِّ

عاجِل أمري وآِجلِه؛ »أو قال:  «أن هذا األمَر َش  يل يف ديني ومعايش وعاِقبة أمري

                                                 
 (.5256(، وابن ماجه )5644(، وأبو داود )3003أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.3000أخرجه الرتمذي ) (2)



 ياض الصاحلنيرخمتصر |  048

 

قال:  «هفارِصفه عنِّي، وارِصفني عنه، واقُدر يَل اخلرَي حيُث كان، ثم أرِضني ب

ي حاَجته» «وُيسمِّ
(1)

. 

 واجلنازِة والغزِو واحلجِّ املريِض وعيادِة إىل العيِد الذهاِب باب استحباِب (15)

 العبادِة مواضِع كثرِيلَت آخَر من طريٍق ، والرجوِعوحنوها من طريٍق

إذا كان يوُم عيٍد خاَلَف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبيُّ  وعن جابٍر   -393

الطَّريَق 
(2)

. 

 يعني: ذَهَب يف طريٍق ورَجَع يف طريٍق آخَر. «لطريَق خاَلَف ا»قوُله: 

كان خَيُرج من طريِق  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -394

الشجرِة، ويدخُل من طريِق املعرِس، وإذا دخل مكة، دخل من الثنية الُعليا، 

فىل وخيرُج من الثنية السُّ
(3)

. 

 التكريِم ما هو من باِب يف كلِّ منِيالَي تقديِم باب استحباِب (16)

م، ولبِس الثوِب والنعِل واخلفِّ والرساويِل   والُغسل والتيمُّ
ِ
كالُوضوء

ودخوِل املسجِد، والسواِك، واالكتحاِل، وَتقليم األظفاِر، وقصِّ الشارِب، ونتِف 

ِب، واملصافحِة،  الِة، واألكِل، والرشُّ اإلبِط، وحلِق الرأِس، والسالِم من الصَّ

 وغرِي ذلك مما هو واستاِلِم احلَجِر األسودِ 
ِ
، واألخِذ والَعطاء

ِ
، واخلروِج من اخلاَلء

 يف معناه.
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وُيستحبُّ تقديُم اليساِر يف ِضدِّ ذلك، كاالمتخاِط والُبصاِق عن اليساِر، 

، واخلروِج من املسجِد، وَخلِع اخلُفِّ والنعِل والرساويِل والثوِب، 
ِ
ودخوِل اخلاَلء

 وفعِل املستقذراِت وأش
ِ
 باه ذلك.واالستنجاء

]احلاقة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿قال اهلل تعاىل: 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﴿اآليات، وقال تعاىل:  [52

 .[2 - 2]الواقعة:  ﴾ڭ ڭ ڭ

ن يف  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -395 ُيعِجبه التََّيمُّ

لِه لِه، وَتنَعُّ شأنِه كلِّه: يف ُطهوِره، وَتَرجُّ
(1)

. 

اليمنى لُطهوِره  ملسو هيلع هللا ىلصانت َيُد رسوِل اهلل ، قالت: كوعنها   -396

وطعاِمه، وكانت الُيرسى خلاَلِئه وما كان من أًذى
(2)

. 

إذا انَتَعل أحُدُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -397

فلَيبَدأ بالُيمنى، وإذا نزَع فلَيبدأ بالشامِل، لَتُكن الُيمنى أوهلام ُتنَعل، وآخرمها 

«ُينَزع
(3)

. 

أتى منًى، فأتى اجلمرَة  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل ٍس وعن أن  -398

وأشاَر إىل جانِبِه  «ُخذ»فرماها، ثم أتى منزَلُه بمنًى ونحَر، ثم قال للحالق: 

األيمِن، ثم األيرِس، ثم جعَل ُيعطيه الناَس 
(4)

. 
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 الطعاِم أدِب كتاُب

 يف آخره ه واحلمِديف أولِّ باب التسميِة (1)

إذا دخَل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: سمعُت رسوَل  وعن جابٍر   -399

الرجُل بيَته، فذَكر اهلل تعاىل عند دخولِه، وعند طعاِمه، قال الشيطاُن: ال َمبيت لكم 

وال َعشاء، وإذا دخَل فلم َيذُكر اهلل تعاىل عند دخولِه، قال الشيطاُن: أدَركُتم 

«لَعشاءَ املبيَت؛ وإذا مل َيذكر اهلل تعاىل عند طعاِمه، قال: أدَركُتم املبيَت وا
(1)

. 

كان إذا رفَع ماِئَدته، قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب أمامَة   -411

، وال ُمستغنَى عنه ربنا» ا فيه، غري َمكفيِّ ا طيب ا مبارك  «احلمُد هلل كثري 
(2)

. 

 هدِحواستحباب َم الطعاَم عيُبباب ال َي (2)

، إن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ما عاَب رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -411 طعاًما قطُّ

أكَله، وإن كِرَهه َترَكه اشتهاه
(3)

. 

سأَل أهَله األُدَم، فقالوا: ما  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبيَّ وعن جابٍر   -412

، فدعا به، فجعَل يأكُل، ويقوُل:  ، نِعَم األُدُم »عندنا إال خلٌّ نِعَم األُدُم اخللُّ

«اخللُّ 
(4)

. 

                                                 
 (.5452أخرجه مسلم ) (1)

 (.1012أخرجه البخاري ) (2)

 (.5460(، ومسلم )1042أخرجه البخاري ) (3)

 (.5415أخرجه مسلم ) (4)
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 رفِطإذا مل ُي وهو صائٌم الطعاَم ه من حضَرقوُلباب ما َي (3)

إذا ُدِعَي أحُدكم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -413

ا فلَيطَعم ، وإن كان ُمفطر  ام  فلُيَصلِّ
«فلُيِجب، فإن كان صائِ

(1)
. 

 : فليأكل.«فلَيطَعم»: فليْدُع، ومعنى «فلُيَصلِّ »قال العلامء: معنى 

 هعه غرُيِبفَت إىل طعاٍم َيِعه من ُدباب ما يقوُل (4)

لطعاٍم  ملسو هيلع هللا ىلصعا رجٌل النبيَّ قال: د وعن أيب مسعوٍد البدريِّ   -414

إن هذا »: ملسو هيلع هللا ىلصصنعه له خامَس ُخسٍة، فَتبِعهم رجٌل، فلام بلَغ الباَب، قال النبيُّ 

َبَعنا، فإن ِشئَت أن تأَذن له، وإن شئَت َرجعَ  قال: بل آذُن له يا َرسوَل اهلل «اتَّ
(2)

. 

 هأكَل سيُءن ُيه َمأديِبه وَتليه ووعِظمما َي باب األكِل (5)

، قال: كنت ُغالًما يف حجِر رسوِل أيب سلمَة وعن عمَر بن   -415

يا ُغالُم، َسمِّ اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصوكانت َيدي َتطيُش يف الصحفِة، فقال يل رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

«تعاىل، وكل بَيمينِك، وُكل مما َيليك
(3)

. 

                                                 
 (.5035أخرجه مسلم ) (1)

 (.5436) (، ومسلم5425أخرجه البخاري ) (2)

 (.5455(، ومسلم )1376أخرجه البخاري ) (3)
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 هما تني وحنِومَرران بني َتعن الِق هِيباب النَّ (6)

 هفقِتُر إال بإذِن مجاعًة إذا أكَل 

بلَة بن ُسحيٍم، قال: أصاَبنا عاُم سنٍة مع ابِن الزبرِي؛ فُرِزقنا وعن ُج   -416

يمرُّ بنا ونحن نأُكُل، فيقول: ال ُتقاِرنوا، فإن  متًرا، فكان عبُد اهلل بن عمَر 

هنى عن اإلقراِن، ثم يقوُل: إال أن َيستأِذَن الرجُل أخاه ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ 
(1)

. 

 ُعوال يشَب ُله من يأُكُله ويفَعباب ما يقوُل (7)

قالوا:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن أصحاَب رسوِل اهلل وعن َوحيشِّ بن َحرٍب   -417

قون»يا َرسوَل اهلل، إنا نأكُل وال نشَبُع؟ قال:  قالوا: نعم. قال:  «فَلَعلَُّكم َتفََتِ

«فاجَتِمعوا عىل طعاِمُكم، واذكروا اسَم اهلل، ُيباَرك لكم فيه»
(2)

. 

 هامن وسِط األكِلوالنهي عن  القصعِة من جانِب باألكِل باب األمِر (8)

الرَبكُة تنزُل يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عباٍس   -418

«وسِط الطعاِم؛ فكلوا من حاَفَتيِه، وال َتأُكلوا من وسطِه
(3)

. 

 اكًئتَُّم األكِل باب كراهيِة (9)

ال آُكُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُجحيفَة   -419

«متَّكئ ا
(4)

. 

                                                 
 (.5401(، ومسلم )1006أخرجه البخاري ) (1)

 (.3526(، وابن ماجه )3760أخرجه أبو داود ) (2)

 (.3577(، وابن ماجه )5241(، والرتمذي )3775أخرجه أبو داود ) (3)

 (.1322أخرجه البخاري ) (4)
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 حتته، قال: وأراد قال اخلطايب: املتكُئ هاهنا: 
ٍ
هو اجلالُس معتمًدا عىل وطاء

 والوسائِد كفعل َمن يريد اإلكثاَر من الطعاِم، بل يقعُد 
ِ
أنه ال يقعُد عىل الوطاء

ُمستوفًِزا ال مستوطًئا، ويأكُل ُبْلَغًة. وأشار غرُيه إىل أن املتكَئ هو املائُل عىل جنبِه، 

 واهلل أعلم.

جالًِسا ُمقِعًيا يأكُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قال: رأيُت رسوَل  وعن أنٍس   -411

متًرا
(1)

. 

 : هو الذي ُيلِصُق أليتيه باألرِض وينصُب ساقيه. «املُقِعي»

 ، وكراهِةاألصابِع عِقَل ، واستحباِبأصابَع بثالِث األكِل باب استحباِب (11)

 ها ط منه وأكُلسُقاليت َت وأخذ اللقمِة صعِةالَق لعِق واستحباِب هاها قبل لعِقسِحَم

إذا أكَل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل عباٍس  وعن ابن  -411

ا، فال َيمَسح أصابَعه حتى َيلَعقها أو ُيلِعقها «أحُدكم طعام 
(2)

. 

يأكُل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيُت رسوَل اهلل  وعن كعِب بن مالٍك   -412

بثالِث أصابَع، فإذا فرَغ لَعَقها
(3)

. 

إذا َوَقَعت ُلقمُة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن جابر   -413

فلَيأُخذها فلُيِمط ما كان هبا من أذ ى، ولَيأُكلها، وال َيدعها للشيطاِن، وال  أحِدكم،

«َيمَسح يَده باملنديِل حتى َيلَعق أصابَِعه، فإنه ال َيدري يف أيِّ طعاِمه الربكةُ 
(4)

. 

                                                 
 (.5400أخرجه مسلم ) (1)

 (.5435(، ومسلم )1016لبخاري )أخرجه ا (2)

 (.5435أخرجه مسلم ) (3)

 (.5433أخرجه مسلم ) (4)
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 األيدي على الطعاِم باب تكثرِي (11)

طعاُم »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن جابٍر   -414

االثنَّي، وَطعاُم االثنَّي َيكفي األربعَة، وطعاُم األربعِة َيكفي  الواحِد َيكفي

«الثامنيةَ 
(1)

. 

 ِسالتنفُّ وكراهِة اإلناِء ا خارَجثالًث ِسالتنفُّ واستحباِب رِبالشُّ باب أدِب (12)

 بعد املبتدئ فاألميِن على األميِن اإلناِء إدارِة واستحباِب يف اإلناِء

ن يتنَفَّس يف الرشاِب كا ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أنٍس   -415

ثالًثا
(2)

. 

، وعن َيمينِه  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعنه   -416
ٍ
ُأيِتَ بلبٍن قد شيَب بامء

، وعن يساِره أبو بكٍر  ، وقال:  أعرايبٌّ األيمَن »فرِشَب، ثم أعطى األعرايبَّ

«فاأليمنَ 
(3)

 أي: خلط. «شيَب »قوله: .

 وحنوها  ربِةالِق ِممن َف الشرِب باب كراهِة (13)

 حراٌمال  تنزيٍه أنه كراهُة اِنوبي 

عن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: هَنى رسوُل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -417

اختِناِث األسِقيةِ 
(4)

 يعني: أن ُتكرَس أفواُهها، وُيرَشَب منها.. 

                                                 
 (.5412(، ومسلم )1325أخرجه البخاري ) (1)

 (.5452(، ومسلم )1635أخرجه البخاري ) (2)

 (.5452(، ومسلم )5315أخرجه البخاري ) (3)

 (.5453(، ومسلم )5651أخرجه البخاري ) (4)
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أن ُيرشب من يِفْ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: هَنى رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -418

 أو القربةِ 
ِ
السقاء

(1)
. 

 يف الشراِب النفِخ باب كراهِة (14)

 أو  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عباٍس   -419
ِ
هَنى أن ُيتنفَس يف اإلناء

ُينَفَخ فيه
(2)

. 

 اقاعًد الشرُب واألفضَل ا وبيان أن األكمَلقائًم رِبالشُّ باب بيان جواِز (15)

َب  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َسقيُت النبيَّ وعن ابن عباٍس   -421 من َزمَزم، فرَشِ

وهو قاِئمٌ 
(3)

. 

ى أن َيرَشب الرجُل قائاًم. : أنه هَن ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أنٍس   -421

، أو أخَبُث  قال قتادُة: فُقلنا ألنٍس: فاألَكُل؟ قال: ذلك أرشُّ
(4)

. 

 ارًبهم ُشآخَر ساقي القوِم وِنَك باب استحباِب (16)

 «ساقي القوِم آخُرهم»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب قتادَة   -422

يعني: رُشًبا
(5)

. 

                                                 
 (.1657أخرجه البخاري ) (1)

 (.3522(، وابن ماجه )5222(، والرتمذي )3752أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5457(، ومسلم )5637أخرجه البخاري ) (3)

 (.5450أخرجه مسلم ) (4)

 (.625أخرجه مسلم ) (5)
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 وجواِز ضِةوالِف هِبالذَّ غرِي األواني الطاهرِة من مجيِع الشرِب باب جواِز (17)

 إناِء استعماِل حريِموَت -وال يٍد إناٍء ه بغرِيوغرِي من النهِر ِمبالَف رُبوهو الشُّ - رِعالَك

 االستعماِل وجوِه وسائِر والطهارِة واألكِل رِبيف الشُّ والفضِة الذهِب

فأخرجنا له ماًء  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتانا النبيُّ  وعن عبِد اهلل بن زيٍد   -423

 توٍر من ُصفٍر فتوضأيف
(1)

. 

دخَل عىل رجٍل من  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن جابٍر   -424

إن كاَن عنَدك ماٌء باَت هذه »: ملسو هيلع هللا ىلصاألنصاِر، ومعه صاحٌب له، فقال رسوُل اهلل 

«الليلَة يف َشنٍَّة، وإالَّ َكَرعنا
(2)

. 

هنانا عن احلَريِر، والديباِج،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن النبيَّ  وعن ُحذيفَة   -425

هِب والفضِة، وقال:  والرشِب  نيا، وهي لكم يف »يف آنية الذَّ هن هلم يف الدُّ

«اآلِخرةِ 
(3)

. 

                                                 
 (.527أخرجه البخاري ) (1)

 (.1653أخرجه البخاري ) (2)

 (.5467(، ومسلم )1235أخرجه البخاري ) (3)
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 اللباِس كتاُب

، واألسوِد واألصفِر واألخضِر األمحِر ، وجواِزاألبيِض الثوِب باب استحباِب (1)

 ها إال احلريَروغرِي وصوٍف ٍرَعوَش تاٍنوَك طٍنه من ُقوجواِز

چ چچ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿، وقال تعاىل: [56]األعراف:  ﴾ڇ ڇ

 .[25]النحل:  ﴾چ چ ڇ

الَبسوا من » قال: ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عباٍس   -426

نوا فيها موتاُكم «ثيابُِكم البياَض؛ فإَّنا من خرِي ثِيابِكم، وَكفِّ
(1)

. 

427-   
ِ
َمربوًعا، وقد رأيُته يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن الرباء

ٍة مَحراَء ما رأيُت شيًئا قطُّ أحسَن منهحل
(2)

. 

وعليه َثوباِن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيُت رسوَل اهلل  وعن أيب ِرمثَة   -428

أخرضان
(3)

. 

َدخَل يوَم فتِح مكَة وعليه  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن جابٍر   -429

عاممٌة سوداءُ 
(4)

. 

                                                 

 (.220(، والرتمذي )3272داود ) أخرجه أبو (1)

 (.5337(، ومسلم )1202أخرجه البخاري ) (2)

 (.5255(، والرتمذي )0461أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5312أخرجه مسلم ) (4)
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ذاَت غداٍة،  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: َخرَج رسوُل اهلل وعن عائشَة   -431

ل من شعٍر أسودوعليه ِمرٌط مرحَّ 
(1)

. 

ذات  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنت مع رسوِل اهلل  وعن املغريِة بن شعبَة   -431

قلت: َنَعم، فنزل عن راِحلتِه فَمشى حتى  «أمعَك ماٌء؟»ليلٍة يف مسرٍي، فقال يل: 

توارى يف سواِد الليل، ثم جاء فأفرغُت عليه من اإلداوِة، فغسَل وجهه وعليه 

ج ذراعيه منها حتى أخرَجهام من أسفل اجلبِة، جبٌة من صوٍف، فلم يستِطع أن خُيرِ 

دعهام فإين أدَخلُتهام »فغسَل ذراعيه ومسَح برأِسه، ثم أهويُت ألنِزَع خفيه، فقال: 

ومسَح عليهام «طاِهَرتَّي
(2)

. 

 ميِصالَق باب استحباِب (2)

 ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان أحبُّ الثياِب إىل رسوِل اهلل وعن أمِّ سلمَة   -432

الَقميَص 
(3)

. 

 إسباِل حريِمالعمامة وَت وطرِف واإلزاِر مِّوالُك ميِصالَق طوِل فِةباب ِص (3)

 يالءه من غري ُخوكراهِت يالِءاخُل من ذلك على سبيِل شيٍء

َمن جرَّ ثوَبه ُخيالَء مل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عمَر   -433

خي إالَّ أن فقال أبو بكر: يا َرسوَل اهلل، إن إزاري َيسرَت  «َينُظر اهلل إليه يوَم القيامةِ 

«إنَّك لسَت ممن َيفَعُله ُخيالء»: ملسو هيلع هللا ىلصأتعاَهده، فقال له رسوُل اهلل 
(4)

. 

                                                 
 (.5425أخرجه مسلم ) (1)

 (.570(، ومسلم )1722أخرجه البخاري ) (2)

 (.5765(، والرتمذي )0451أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5421(، ومسلم )3661خاري )أخرجه الب (4)
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ما أسَفَل من الَكعبَِّي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -434

«من اإلزاِر ففي النارِ 
(1)

. 

اإِلسباُل يف اإلزاِر، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عمَر   -435

«رَّ شيئ ا ُخيالء مل َينُظر اهلل إليه يوَم القيامةِ والَقميِص، والعاممِة، َمن ج
(2)

. 

ويف إزاري  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َمررُت عىل رسوِل اهلل وعن ابن عمَر   -436

فِزدُت، فام ِزلُت  «ِزد»فرَفعُته ثم قال:  «يا عبَد اهلل، ارَفع إزاَرك»اسرِتخاٌء، فقال: 

الساقني أحتراها بعُد. فقال بعُض القوِم: إىل أين؟ فقال: إىل أنصاِف 
(3)

. 

َمن َجرَّ ثوَبه ُخيالء مل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -437

فقالت أمُّ سلمَة: فكيف تصنَُع النساُء بُذيوهلن؟ قال:  «ينُظِر اهلل إليه يوَم القيامةِ 

ا» ا، ال َيِزدن»قالت: إًذا َتنَكِشف أقداُمهن. قال:  «ُيرخََّي ِشرب  «فرُيخينَه ذراع 
(4)

. 

 حاجٍة زري به لغرِيعلى ما َي وال يقتصُر يف اللباِس ِطالتوسُّ باب استحباِب (4)

 رعيٍَّش وال مقصوٍد

ه   -438 قال: قال رسوُل  وعن عمِرو بن ُشعيٍب، عن أبيه، عن جدِّ

«إن اهلل حُيبُّ أن َيرى أثَر نِعمتِه عىل عبِده»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(5)

. 

                                                 
 (.1727أخرجه البخاري ) (1)

 (.5421(، ومسلم )3661(، وأصله يف البخاري )3176(، وابن ماجه )0420أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5426أخرجه مسلم ) (3)

 (.1337(، والنسائي )5735أخرجه الرتمذي ) (4)

 (.5252أخرجه الرتمذي ) (5)



 ياض الصاحلنيرخمتصر |  061

 

هم عليه لوِسُج ، وحتريِمعلى الرجاِل احلريِر لباِس باب حتريِم (5)

 ساِءه للنِِّسابِل م إليه وجواِزِهواستناِد

ال َتلَبسوا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عمَر بن اخلطاِب   -439

«احلريَر؛ فإنه من لبَِسه يف الدنيا مل َيلَبسه يف اآلخرةِ 
(1)

. 

أن َنرَشب يف آنيِة الذهِب  ملسو هيلع هللا ىلصقال: هنانا النبيُّ  وعن ُحذيفَة   -441

يباِج، وأن َنجلِس عليهوالِفضِة، وأن نأُكَل فيها، وعن لُ  بِس احلَريِر والدِّ
(2)

. 

 ةكَّملن به ِح احلريِر بِسُل باب جواِز (6)

ص رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -441 برِي وعبِد الرمحِن بن ملسو هيلع هللا ىلصقال: رخَّ  للزُّ

يف ُلبِس احلريِر حِلكٍة هبام عوٍف 
(3)

. 

 عليها والركوِب موِرالنُّ لوِدُج باب النهي عن افرتاِش (7)

ال َترَكبوا اخَلزَّ وال »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ُمعاويَة   -442

«النِّامرَ 
(4)

. 

                                                 

 (.5462مسلم )(، و1230أخرجه البخاري ) (1)

 (.1237أخرجه البخاري ) (2)

 (.5476(، ومسلم )1232أخرجه البخاري ) (3)

 (.0552أخرجه أبو داود ) (4)
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هَنى عن ُجلوِد  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب املَليِح، عن أبيِه   -443

باعِ  السِّ
(1)

. 

 ا أو حنوهعًلا أو َنا جديًدثوًب إذا لبَس باب ما يقوُل (8)

إذا استَجدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -444

اللُهمَّ لك احلمُد أنت َكَسوَتنيِه، »يقول:  -ِعاممًة، أو قميًصا، أو ِرداءً -وًبا سامه باسِمه ثَ 

ه وَشِّ ما صنَع له «أسألُك خرَيه وخرَي ما ُصنَِع له، وأعوُذ بك من َشِّ
(2)

. 

 واالضطجاِع النوِم كتاب آداِب (9)

 بن عازٍب   -445
ِ
إذا أوى  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان رسوُل اهلل وعن الرباء

ه األيمن، ثم قاَل: إىل فِ  هُت »راِشه ناَم عىل شقِّ اللُهمَّ أسَلمُت نفيس إليك، وَوجَّ

ضُت أمري إليك، وأجَلأُت َظهري إليك، َرغبة  وَرهبة  إليك، ال  وجهي إليك، وَفوَّ

َملَجأ وال َمنجا منك إال إليك، آمنُت بكتابِك الذي أنَزلت، وَنبِيِّك الذي 

«أرَسلت
(3)

. 

إذا أخَذ َمضجَعه من  ملسو هيلع هللا ىلصال: كان النبيُّ ق وعن ُحذيفَة   -446

ه، ثم يقول:  وإذا استيَقَظ  «اللُهمَّ باسِمك أموُت وأحيا»الليِل وضَع يَده حتت خدِّ

«احلمُد هلل الذي أحيانا َبعَدما أماَتنا وإليه النُّشورُ »قال: 
(4)

. 

                                                 
 (.5774(، والرتمذي )0535أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5767(، والرتمذي )0454أخرجه أبو داود ) (2)

 (.6351أخرجه البخاري ) (3)

 (.6350أخرجه البخاري ) (4)
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مل خرى إذا جلني على اأُلإحدى الرِّ فا، ووضِععلى الَق لقاِءاالسِت باب جواِز (11)

 اًيحتِبُم عوِدالُق ، وجواِزالعورِة ف انكشاَفَخَي

مسَتلِقًيا يف  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه رأى رسوَل اهلل وعن عبد اهلل بن زيٍد   -447

املسجِد، واِضًعا إحدى ِرجلِيه عىل األُخرى
(1)

. 

 الكعبِة  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: رأيُت رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -448
ِ
بفناء

، وهو الُقرفصاءحُمتبًيا بيديه هكذا، ووَصف بيديه االحتباءَ 
(2)

. 

 واجلليِس اجمللِس باب يف آداِب (11)

ال ُيقيَمنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ابن عمَر   -449

حوا عوا وتَفسَّ وكان ابن عمَر  «أحُدكم َرجال  من ُملِِسه ثم جيلُِس فيه، ولكن َتَوسَّ

إذا قاَم له رجٌل من جملِِسه مل جيلِس فيه
(3)

. 

إذا قاَم أحُدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اهلل : أن رسوعن أيب ُهريرَة   -451

«من ُملٍس، ثم رجَع إليه؛ فهو أحقُّ به
(4)

. 

جلَس  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كنَّا إذا أتينا النبيَّ وعن جابِر بن سُمرَة   -451

أحُدنا حيث ينتهي
(5)

. 

                                                 

 (.5544(، ومسلم )071البخاري )أخرجه  (1)

 (.6575أخرجه البخاري ) (2)

 (.5577(، ومسلم )6574أخرجه البخاري ) (3)

 (.5572أخرجه مسلم ) (4)

 (.5751(، والرتمذي )0251أخرجه أبو داود ) (5)
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 ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -452

«خرُي املجالِس أوسُعها»يقول: 
(1)

. 

َمن جلَس يف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -453

ُملٍس، فكُثر فيه لغُطه فقال قبل أن يقوَم من ُملِسه ذلك: سبحاَنك اللهم 

وبحمِدك، أشهُد أن ال إله إالَّ أنت، أستغفُرك وأتوُب إليك؛ إال ُغِفر له ما كان يف 

«َُملِسه ذلك
(2)

. 

من  ما ِمن قوٍم يقومون»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعنه   -454

«ُملٍس ال َيذكرون اهلل تعاىل فيه، إال قاموا عن مثِل جيفِة مِحاٍر، وكان هلم حرسةٌ 
(3)

. 

ا مل َيذكروا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنه   -455 ما َجلَس قوٌم ُملس 

هبم، وإن  اهلل تعاىل فيه، ومل ُيصلُّوا عىل نبيِّهم فيه، إال كان عليِهم تِرٌة؛ فإن شاء عذَّ

«شاء َغفَر هلم
(4)

. 

 بها ُقباب الرؤيا وما يتعلَّ (12)

 .[53]الروم:  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ﴿قال اهلل تعاىل: 

إذا اقَتَب الزماُن مل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبيَّ وعن أيب هريرة   -456

ا من النبوةِ  «َتكد رؤيا املؤمِن َتكِذب، ورؤيا املؤمِن ُجزٌء من ستٍة وأربعَّي ُجزء 
(5)

. 

                                                 
 (.0254أخرجه أبو داود ) (1)

 (.3033أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.0211أخرجه أبو داود ) (3)

 (.3324مذي )أخرجه الرت (4)

 (.5563(، ومسلم )7457أخرجه البخاري ) (5)
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يف املناِم فَسرياين َمن رآين »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -457

«ال يتَمثَّل الشيطاُن يب -أو لكأنَّام رآين يف اليقظةِ -يف الَيقظِة 
(1)

. 

ويف -الرؤيا الصاحلُة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  وعن أيب قتادَة   -458

من اهلل، واحُللم من الشيطاِن، فمن رأى شيئ ا يكرُهه فلينُفث  -الرؤيا احلسنةُ  رواية:

ا، وليتع هعن ِشامله ثالث  ذ من الشيطاِن؛ فإَّنا ال تَّضُّ «وَّ
(2)

. 

إذا َرأى أحُدُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن جابٍر   -459

ا،  يطاِن َثالث  ا، ولَيسَتِعذ باهلل من الشَّ الرؤيا َيكَرهها، فليَبُصق عن َيساِره َثالث 

ل عن جنبِه الذي كان عليه «وليَتَحوَّ
(3)

. 

إن ِمن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: قال رسوُل  وعن واثلَة بن األسقِع   -461

عي الرجَل إىل غرِي أبيه، أو ُيرَي عينَه ما مل َتر، أو َيقوَل عىل  أعظِم الِفرى أن َيدَّ

«ما مل َيُقل ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 
(4)

. 

                                                 
 (.5566(، ومسلم )6223أخرجه البخاري ) (1)

 (.5565(، ومسلم )3525أخرجه البخاري ) (2)

 (.5565أخرجه مسلم ) (3)

 (.3142أخرجه البخاري ) (4)
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 السالِم كتاُب

 هواألمر بإفشاِئ السالِم باب فضِل (1)

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ٴۇ ۋ ﴿، وقال تعاىل: [57]النور:  ﴾ىئ ىئ ىئ

ی جئ حئ ﴿، وقال تعاىل: [65]النور:  ﴾ۉ ې ې ې ې ى

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿، وقال تعاىل: [26]النساء:  ﴾مئ ىئ يئ جب حب

 .[51 - 50]الذاريات:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې

: أيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: أن رجاًل سأَل رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -461

المَ »اإلسالِم خرٌي؟ قال:  عىل من َعرفَت ومن مل  ُتطعُم الطَّعاَم، وتقرُأ السَّ

«َتعِرف
(1)

. 

ملا َخلق اهلل تعاىل آدَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  وعن أيب هريرَة   -462

فاسَتِمْع ما حييونك؛  -َنفٍر من املالئكِة جلوسٍ -قال: اذهب فسلِّم عىل أولئك  ملسو هيلع هللا ىلص

، فإَّنا حتيَّتك وحتيُة ذريتِك. فقال: السالُم عليكم، فقالوا: السالُم عليك ورمحُة اهلل

«فزادوه: ورمحُة اهلل
(2)

. 

ال َتدخلون اجلنَة حتَّى »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعنه   -463

ُتؤمنوا، وال ُتؤمنِوا حتى حَتابُّوا، أَواَل أُدلُّكم عىل يشٍء إذا فَعلُتموه حَتاَببُتم؟ أفشوا 

الَم بينَكم «السَّ
(3)

. 

                                                 
 (.32(، ومسلم )55أخرجه البخاري ) (1)

 (.5205(، ومسلم )3356أخرجه البخاري ) (2)

 (.10أخرجه مسلم ) (3)
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 السالِم باب كيفيِة (2)

لسالُم عليكم ورمحُة اهلل وبركاُته. فَيأيِت ُيستحبُّ أن يقوَل املبتدُئ بالسالِم: ا

الُم  بَضمرِي اجلَمِع، وإن كان املَسلَُّم عليه واحًدا، ويقوُل املجيُب: وعليكم السَّ

 ورمحُة اهلل وبركاُته، فيأيت بواو العطِف يف قولِه: وعليُكم.

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جاَء رجٌل إىل النبيِّ وعن ِعمراَن بن احلصنِي   -464

ثم جاَء آخُر،  «َعرٌش »: ملسو هيلع هللا ىلصيكم، فردَّ عليه ثم جلَس، فقال النبيُّ فقال: السالُم عل

ثم جاَء آخُر،  «عرشون»فقال: السالُم عليُكم ورمحُة اهلل، فردَّ عليه فجلَس، فقال: 

«ثالثون»فقال: السالُم عليكم ورمحُة اهلل وبركاُته، فردَّ عليه فجلَس، فقال: 
(1)

. 

فُقلت:  ملسو هيلع هللا ىلصأتيُت رسوَل اهلل  قال: وعن أيب ُجريٍّ اهلَُجيميِّ   -465

الُم؛ فإن عليَك السالُم حتيُة »عليك السالُم يا َرسوَل اهلل. قال:  ال تقل عليك السَّ

«املوتى
(2)

. 

 السالِم باب آداِب (3)

اكُِب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أنَّ رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -466 ُم الرَّ ُيَسلِّ

«ريِ عىل املايش، واملايش عىل القاِعِد، والقليُل عىل الكثِ 
(3)

. 

إنَّ َأْوىل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب أمامَة الباهلِّ   -467

«الناِس باهلل من َبدأُهم بالسالمِ 
(4)

. 

                                                 
 (.5622(، والرتمذي )1521أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5755(، والرتمذي )0427أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5564(، ومسلم )6535أخرجه البخاري ) (3)

 (.5620(، والرتمذي )1527أخرجه أبو داود ) (4)
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ثم  بأن دخَل ر لقاؤه على قرٍبعلى من تكرَّ إعادة السالِم باب استحباِب (4)

 وحنوهما بينهما شجرٌة ، أو حاَليف احلاِل ثم دخَل خرَج

، يف حد وعن أيب ُهريرَة   -468  صالَته: أنه جاء فصىلَّ
ِ
يِث امليسء

ارِجع فَصلِّ فإنك مل »فسلََّم عليه، فردَّ عليه السالَم، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم جاَء إىل النبيِّ 

، ثم جاء فسلَّم عىل النبيِّ  «ُتصلِّ  حتى فعَل ذلك ثالَث مراٍت  ملسو هيلع هللا ىلصفرجَع فصىلَّ
(1)

. 

إذا لقَي أحُدكم أخاه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعنه   -469

لِّم عليه، فإن حاَلت بينهام شجرٌة، أو ِجداٌر، أو حجٌر، ثم لقيُه، فليسلِّم فلُيس

«عليه
(2)

. 

 بيته إذا دخَل السالِم باب استحباِب (5)

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[65]النور:  ﴾ې ى

، إذا دَخلَت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل رسول اهلل  وعن أنٍس   -471 يا ُبنيَّ

«بركة  عليك، وعىل أهل بيتِك عىل أهلِك، فسلِّم، يكن
(3)

. 

 بياِنعلى الصِّ باب السالِم (6)

: أنه مرَّ عىل صبياٍن، فسلَّم عليهم، وقال: كان وعن أنٍس   -471

يفَعُله ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 
(4)

. 

                                                 
 (.327(، ومسلم )717أخرجه البخاري ) (1)

 (.1544أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5622أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.5562(، ومسلم )6507أخرجه البخاري ) (4)
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 وأجنبياٍت ه، وعلى أجنبيٍةِمحاِرمن َم ه واملرأِةعلى زوجِت الرجِل باب سالِم (7)

 رِطشَّبهذا ال هنَّبهن وسالِم الفتنَة ال خياُف

قال: كانت فينا امرأٌة تأُخُذ من أصوِل  وعن سهِل بن سعٍد   -472

ينا اجلمعَة انرصفنا  لِق فتطَرُحه يف الِقدِر، وُتكركُِر حباٍت من َشعرٍي، فإذا َصلَّ السِّ

مه إلينا ُنسلِّم عليها، فُتقدِّ
(1)

. 

يف نِسوٍة  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: مرَّ علينا النبيُّ وعن أسامَء بنت يزيَد   -473

علينافسلِّم 
(2)

. 

 عليهم واستحباِب وكيفية الردِّ بالسالِم نا الكافَرابتداِئ باب حتريِم (8)

 فيهم مسلمون وكفاٌر السالم على أهل جملٍس

ال َتبدأوا اليهوَد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -474

«وال النصارى بالسالِم، فإذا لقيُتم أحَدهم يف طريٍق فاضَطروه إىل أضيِقه
(3)

. 

إذا سلَّم عليكم أهُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  عن أنٍس و  -475

«الكتاِب فقولوا: وعليكم
(4)

. 

مرَّ عىل جملٍس فيه أخالٌط من  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أسامَة   -476

ملسو هيلع هللا ىلصواليهوِد فسلَّم عليهم النبيُّ  -عبدِة األوثانِ -املسلمني واملرشكني 
(5)

. 

                                                 
 (.6502أخرجه البخاري ) (1)

 (.3745(، وابن ماجه )1540أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5567أخرجه مسلم ) (3)

 (.5563(، ومسلم )6512أخرجه البخاري ) (4)

 (.5722(، ومسلم )1663أخرجه البخاري ) (5)
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 هه أو جليَسجلساَء رَقوفا من اجمللِس إذا قاَم السالِم باب استحباِب (9)

إذا انَتهى »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -477

أحُدُكم إىل املجلِس فليسلِّم، فإذا أراَد أن يقوَم فلُيسلِّم، فليست األوىل بأحقَّ من 

«اآلِخرةِ 
(1)

. 

 هوآداِب باب االستئذاِن (11)

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ال تعاىل: ، وق[57]النور:  ﴾ىئ ىئ ىئ

 .[12]النور:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب موسى األشعريِّ   -478

«االستِئذاُن ثالٌث، فإن أِذن لك وإالَّ فارِجع»
(2)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن سهِل بن سعٍد الساعديِّ   -479

«إنَّام ُجعَل االستئذاُن من أجِل الَبِِص »
(3)

. 

فدَخلُت عليه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيُت النبيَّ  َة بن احلنبِل وعن َكَلد  -481

«ارِجع فقل: السالُم عليكم، أأدخُل؟»: ملسو هيلع هللا ىلصومل أسلِّم، فقال النبيُّ 
(4)

. 

                                                 

 (.5746(، والرتمذي )1542داود ) أخرجه أبو (1)

 (.5513(، ومسلم )6501أخرجه البخاري ) (2)

 (.5516(، ومسلم )6505أخرجه البخاري ) (3)

 (.5754(، والرتمذي )1576أخرجه أبو داود ) (4)
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سمي : فالن، فُين أنت؟ أن يقوَلن: َمإذا قيل للمستأِذ أن السنَة باب بياِن (11)

 وحنوها «أنا»وكراهة قوله:  أو كنيٍة به من اسٍم عرُفه مبا ُينفَس

، قال: قال رسوُل اهلل  ن أنسٍ وع  -481
ِ
 يف حديثِه املشهوِر يف اإلرساء

ثم صعَد يب جربيُل إىل السامِء الدنيا فاسَتفَتح، فقيل: من هذا؟ قال: جربيُل، »: ملسو هيلع هللا ىلص

قيل: ومن معك؟ قال: حممٌد، ثم صعَد إىل السامِء الثانيِة والثالثِة والرابعِة 

، ويقاُل يف باب كلِّ سامٍء: من  «هذا؟ فيقوُل: جربيُل وسائِرهنَّ
(1)

. 

وهو يغَتِسل وفاطمُة  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: أتيُت النبيَّ وعن أم هانٍئ   -482

ه، فقال:  فقلت: أنا أم هانٍئ  «َمن هِذه؟»تسرُتُ
(2)

. 

َمن »فدَققُت الباَب، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتيُت النبيَّ  وعن جابٍر   -483

كأنَّه كِرَهها «أنا، أنا!»فقلت: أنا، فقاَل:  «ذا؟
(3)

. 

ه إذا مل شميِتَت اهلل تعاىل وكراهِة إذا محَد ِسالعاِط شميِتَت حباِبباب است (12)

 والتثاؤِب طاِسوالُع شميِتآداب التَّ اهلل تعاىل وبياِن حمِدَي

إن اهلل حُيبُّ الُعطاَس، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب ُهريرَة   -484

ا عىل  كل مسلٍم سِمَعه أن ويكرُه التثاؤَب، فإذا عطَس أحُدكم ومحد اهلل تعاىل كان حقًّ

ه  يقوَل له: َيرمُحك اهلل، وأما التثاؤُب فإنَّام هو من الشيطاِن، فإذا تثاَءَب أحُدكم فلرَيدَّ

«ما استطاَع، فإنَّ أحَدكم إذا تثاَءب َضِحك منه الشيطانُ 
(4)

. 

                                                 
 (.565(، ومسلم )3547أخرجه البخاري ) (1)

 (.336(، ومسلم )317أخرجه البخاري ) (2)

 (.5511، ومسلم )(6514أخرجه البخاري ) (3)

 (.6556أخرجه البخاري ) (4)
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إذا »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب موسى   -485

توه، توه َعَطس أحُدكم فحِمد اهلل فشمِّ «فإن مل حيمِد اهلل فال ُتشمِّ
(1)

. 

إذا َتثاءب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب سعيٍد   -486

«أحُدكم فلُيمِسك بيده عىل فيه؛ فإنَّ الشيطان َيدُخل
(2)

. 

 يد الرجِل قبيِلوَت الوجِه وبشاشِة عند اللقاِء املصافحِة باب استحباِب (13)

 وكراهية االحنناِء من سفٍر قادِمال ومعانقِة ه شفقًةولِد قبيِلوَت ِحالصاِل

: أكانت املصافحُة يف وعن قتادَة، قال: قلت ألنٍس   -487

؟ قال: َنعمملسو هيلع هللا ىلصأصحاِب النبيِّ 
(3)

. 

488-   
ِ
ما ِمن مسلَِمَّي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن الرباء

قا «َيلَتقيان فيَتصاَفحان إال ُغِفر هلام قبَل أن َيفََتِ
(4)

. 

ا َرسوَل اهلل، الرجُل منا َيلقى قال: قال رجل: ي وعن أنٍس   -489

قال:  «ال»قال: أفَيلَتِزمه ويقبِّله؟ قال:  «ال»أخاُه، أو صديَقه، أَينَحني له؟ قال: 

«َنعم»فيأُخُذ بيِده ويصافِحه؟ قال: 
(5)

. 

                                                 

 (.5225أخرجه مسلم ) (1)

 (.5221أخرجه مسلم ) (2)

 (.6563أخرجه البخاري ) (3)

 (.3743(، وابن ماجه )5757(، والرتمذي )1555أخرجه أبو داود ) (4)

 (.3745(، وابن ماجه )5752أخرجه الرتمذي ) (5)
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ال حَتِقَرنَّ من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل َرسوُل اهلل  وعن أيب ذرٍّ   -491

«َطليٍق  املعروِف شيئ ا، ولو أن َتلقى أخاَك بوجهٍ 
(1)

. 

احلسَن بن علٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َقبََّل النبيُّ  وعن أيب هريرَة   -491

 .فقال األقرُع بن حابٍس: إن يل عرشًة من الولِد ما قبَّلُت منهم أحًدا ،

«َمن ال َيرَحم ال ُيرَحم!»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبيُّ 
(2)

. 

                                                 
 (.5656أخرجه مسلم ) (1)

 (.5352(، ومسلم )1227خاري )أخرجه الب (2)
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 ه دفِن عليه وحضوِر والصالِة امليِت وتشييِع املريِض عيادِة كتاُب

 هه بعد دفِنعند قرِب ملكِثوا

 املريِض باب عيادِة (1)

إنَّ اهلل عز وجل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -492

، كيف أعوُدك وأنت  يقوُل يوَم القيامِة: يا ابن آدَم، مِرضُت فلم َتُعدين! قال: يا ربِّ

ا مرَض فلم تُعده! أما علِمَت أنك  ربُّ العاملَّي؟! قال: أما علِمَت أن عبدي فالن 

 ، لو ُعدته لوَجدتني عنَده! يا ابن آدَم، اسَتطَعمُتك فلم ُتطِعمني! قال: يا ربِّ

وكيف ُأطِعمك وأنت ربُّ العاملَّي؟! قال: أَما علِمت أنه اسَتطَعَمك عبدي فالٌن 

فلم ُتطِعمه! أما علِمت أنك لو أطَعمَته لَوَجدَت ذلك عندي! يا ابن آدَم، 

، وكيف أسقيك وأنت ربُّ العاملَّي؟! قال: اسَتسَقيُتك فلم تسق ني! قال: يا ربِّ

«اسَتسقاك عبدي فالٌن فلم تسقه! أما أنك لو َسقيَته وجدَت ذلك عندي!
(1)

. 

عودوا املريَض، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب موسى   -493

وا العاين «وأطِعموا اجلائَع، وُفكُّ
(2)

. 

املسلَم إذا عاد أخاه  إنَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  وعن ثوباَن   -494

قيل: يا رسوَل اهلل، وما ُخرفُة اجلنِة؟  «املسلَم، مل َيَزل يف ُخرفِة اجلنِة حتى يرِجعَ 

«َجناها»قال: 
(3)

. 

                                                 
 (.5162أخرجه مسلم ) (1)

 (.1602أخرجه البخاري ) (2)

 (.5162أخرجه مسلم ) (3)
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 دعى به للمريِضباب ما ُي (2)

كان إذا اشَتكى اإلنساُن اليشَء  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عائشَة   -495

ووضَع سفياُن بن -بأصَبِعه هكذا  ملسو هيلع هللا ىلصمنه، أو كانت به َقرحٌة أو ُجرٌح، قال النبيُّ 

بسِم اهلل، ُتربُة أرِضنا، بريقِة »وقال:  -ُعيينَة الراوي سبَّاَبته باألرِض ثم رفَعها

نا «بعِضنا، ُيشفى به َسقيُمنا، بإذِن ربِّ
(1)

. 

كان َيعوُد بعَض أهلِه يمسُح بيِده  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبيَّ وعنها   -496

أذِهب البأَس، اشِف وأنت الشايف، ال ِشفاَء اللُهمَّ ربَّ الناس، »الُيمنى، ويقوُل: 

«إال شفاؤك، شفاء  ال يغاِدُر َسقام  
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص: أنه َشكا إىل رسوِل اهلل وعن عثامَن بن أيب العاِص   -497

َضع يدك عىل الذي َتأملَّ من »: ملسو هيلع هللا ىلصوجًعا، جيُده يف جسِده، فقال له رسوُل اهلل 

أعوُذ بعزِة اهلل وقدرتِه من َشِّ ما جسِدك وقل: بسِم اهلل ثالث ا، وقل سبَع مراٍت: 

«أجُد وأحاذرُ 
(3)

. 

ا مل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عباٍس   -498 من عاَد َمريض 

حيَُّض أجُله، فقال عنده سبَع مراٍت: أسأُل اهلل العظيَم ربَّ العرِش العظيِم أن 

«يشِفَيك؛ إال عافاه اهلل من ذلك املرضِ 
(4)

. 

                                                 
 (.5520(، ومسلم )1701أخرجه البخاري ) (1)

 (.5525(، ومسلم )1703أخرجه البخاري ) (2)

 (.5545أخرجه مسلم ) (3)

 (.5423(، والرتمذي )3546أخرجه أبو داود ) (4)
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دخَل عىل أعرايبٍّ َيعوُده،  ملسو هيلع هللا ىلصيَّ ، أن النبوعن ابن عباٍس   -499

«ال بأَس؛ َطهوٌر إن شاَء اهلل»وكان إذا دخَل عىل من َيعوُده، قال: 
(1)

. 

: أن جربيَل عليه السالم أتى النبيَّ وعن أيب سعيٍد اخلدري   -511

  «َنَعم»فقال: يا حممُد، اشَتَكيَت؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص
ٍ
قال: بسِم اهلل َأرقيك، من كلِّ يشء

كلِّ نفٍس أو عنِي حاسٍد، اهلل َيشفيك، بسِم اهلل َأرقيك ُيؤذيك، ِمن رشِّ 
(2)

. 

: أهنام َشهَدا عىل رسوِل اهلل وعن أيب سعيٍد وأيب هريرَة   -511

قُه ربُّه، فقال: ال إله إالَّ أنا، »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص من قال: ال إله إالَّ اهلل، واهلل أكرُب، صدَّ

 َشيَك له، قال: يقوُل: ال إله إالَّ أنا وأنا أكرُب. وإذا قال: ال إله إالَّ اهلل وحَده ال

َوحدي ال َشيَك يل. وإذا قال: ال إله إالَّ اهلل له امللُك وله احلمُد، قال: ال إله إالَّ 

أنا يل امللُك ويل احلمُد. وإذا قال: ال إله إالَّ اهلل وال حوَل وال قوَة إالَّ باهلل، قال: ال 

من قاهلا يف مرِضه ثم ماَت مل »وكان يقوُل:  « يبإله إالَّ أنا وال حوَل وال قوَة إالَّ 

«َتطَعمُه النارُ 
(3)

. 

 هعن حاِل املريِض أهِل سؤاِل باب استحباِب (3)

خرَج من  : أن علَّ بن أيب طالٍب وعن ابن عباٍس   -512

َ فيه، فقال الناُس: يا أبا احلسِن، كيف  ملسو هيلع هللا ىلصعنِد َرسوِل اهلل  يف وَجِعه الذي ُتويفِّ

؟ قال: أصبَح بحمِد اهلل تعاىل بارًئاملسو هيلع هللا ىلص أصبَح رسوُل اهلل
(4)

. 

                                                 
 (.1616البخاري )أخرجه  (1)

 (.5526أخرجه مسلم ) (2)

 (.3720(، وابن ماجه )3034أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.0007أخرجه البخاري ) (4)
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 همن حياِت َسه من أِيباب ما يقوُل (4)

،  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سمعُت النبيَّ وعن عائشَة   -513 وهو ُمستنٌد إيلَّ

فيِق األعىل»يقول:  «اللُهمَّ اغِفر يل وارمَحني، وأحِلقنِي بالرَّ
(1)

. 

ه ه واحتماِلإلي ه باإلحساِنومن خيدُم أهل املريِض وصيِة باب استحباِب (5)

 أو قصاٍص ه حبّدموِت سبُب مبن قرَب ه وكذا الوصيُةمن أمِر على ما يشقُّ والصرِب

 وحنوهما

: أن أمرأًة من ُجَهينة أتت النبيَّ وعن ِعمراَن بن احلصنِي   -514

، فدعا  ملسو هيلع هللا ىلص ا فأِقمه علَّ نا، فقالت: يا َرسوَل اهلل، أَصبُت حدًّ وهي ُحبىل من الزِّ

ففعَل، فأمَر هبا  «أحِسن إليها، فإذا َوَضَعت فأتِني هبا»ا، فقال: وليَّه ملسو هيلع هللا ىلصَرسوُل اهلل 

ت عليها ثياهُبا، ثم أمَر هبا فُرمِجَت، ثم صىل عليها ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  فُشدَّ
(2)

. 

أو وارأساه  وعوٌكأو َم الوجِع ديُد، أو َشٌع: أنا وِجاملريِض قوِل باب جواِز (6)

 اجلزِع وإظهاِر ِطالتسخُّ بيِليكن على َسيف ذلك إذا مل  راهَةوحنو ذلك، وبيان أنه ال َك

وهو يوَعُك،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: دخلُت عىل النبيِّ  وعن ابِن مسعوٍد   -515

َأَجل، كام يوَعك َرجالن »فَمَسسُته، فقلُت: إنك لتوَعُك َوعًكا َشديًدا، فقال: 

«ِمنُكم
(3)

. 

                                                 
 (.5000(، ومسلم )0004أخرجه البخاري ) (1)

 (.5626أخرجه مسلم ) (2)

 (.5175(، ومسلم )1667أخرجه البخاري ) (3)
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: واَرأساُه! فقال وعن القاسِم بن حممٍد، قال: قالت عاِئشُة   -516

«بْل أَنا، واَرأساُه!»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 
(1)

. 

 ا اهلل: ال إله إلَِّرَضاحملَت لقنِيباب َت (7)

َمن كان آخُر كالِمه »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن معاٍذ   -517

«ال إله إالَّ اهلل دخَل اجلنةَ 
(2)

. 

نوا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -518 َلقِّ

«موتاُكم ال إله إالَّ اهلل
(3)

. 

 امليِت غميِضه بعد َتا يقوُلباب م (8)

عىل أيب َسلمَة  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: دخَل رسوُل اهلل وعن أمِّ سلمَة   -519

فضجَّ ناٌس  «إن الروَح إذا ُقبَِض، تبَِعه البُِص »وقد شقَّ برُصه، فأغَمَضُه، ثم قال: 

نون عىل ما »من أهلِه، فقال:  ال َتدعوا عىل أنُفِسكم إال بخرٍي، فإن املالئكَة ُيَؤمِّ

اللُهمَّ اغِفر أليب سلمَة، وارَفع درَجَته يف املهِديَِّّي، واخُلفه يف »ثم قاَل:  «ولونَتق

ر له  عِقبِه يف الغابِرين، واغِفر لنا وله يا ربَّ العاملَّي، وافسح له يف قرِبه، ونوِّ

«فيه
(4)

. 

                                                 
 (.1666أخرجه البخاري ) (1)

 (.3556) أخرجه أبو داود (2)

 (.256أخرجه مسلم ) (3)

 (.254أخرجه مسلم ) (4)
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 له ميٌت ه من ماَتقوُلوما َي ،عند امليِت باب ما يقاُل (9)

ما »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل ، قالت: وعن أمِّ سلمَة   -511

من عبٍد ُتصيُبه مصيبٌة، فيقوُل: إنَّا هلل وإنا إليه راِجعون، اللُهمَّ أُجرين يف ُمصيَبتي 

ا منها ا منها، إالَّ أجَره اهلل تعاىل يف ُمصيَبتِه وأخَلَف له خري  قالت:  «وأخلِف يل خري 

َ أبو َسَلمة قلُت كام أَمَرين رسوُل اهلل  ؛ فأخَلَف اهلل يل َخرًيا منه: ملسو هيلع هللا ىلص فلام ُتويفِّ

ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 
(1)

. 

َيقوُل اهلل تعاىل: ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -511

لَِعبدي املؤمِن عندي جزاٌء إذا قَبضُت َصِفيَّه من أهل الدنيا، ثم احَتَسبه إال 

«اجلنةَ 
(2)

. 

 ياحٍةوال ِن دٍبَن بغرِي على امليِت البكاِء باب جواِز (11)

عاَد سعَد بن ُعبادَة،  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -512

 ومعه عبُد الرمحن بُن عوٍف، وسعُد بن أيب وقاٍص، وعبُد اهلل بن مسعوٍد 

أال »َبَكوا، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفلام رأى القوُم بكاَء رسوِل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفَبكى رسوُل اهلل 

ب بدمِع العَِّي، وال بُحزِن ال ُب هبذا أو َتسَمعون؟ إن اهلل ال ُيعذِّ َقلِب، ولكن يعذِّ

وأشاَر إىل لسانِه «َيرَحم
(3)

. 

                                                 
 (.252أخرجه مسلم ) (1)

 (.6050أخرجه البخاري ) (2)

 (.250(، ومسلم )5340أخرجه البخاري ) (3)
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ُرفَِع إليه ابُن ابنتِه  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أسامَة بن زيٍد   -513

فقال له سعٌد: ما هذا يا َرسوَل اهلل؟!  ملسو هيلع هللا ىلصوهو يف املوِت، ففاَضت عينا رسوِل اهلل 

َيرَحُم اهلل من عباِده هذه رمحٌة جَعَلها اهلل تعاىل يف قلوِب عباده، وإنام »قال: 

محاءَ  «الرُّ
(1)

. 

 رى من امليت من مكروٍهعن ما َي باب الكفِّ (11)

ل ميت ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب رافٍع   -514 َمن َغسَّ

«فكَتم عليه، غفَر اهلل له أربعَّي مرة  
(2)

. 

 النساِء اتباِع ه، وكراهِةدفِن ه وحضوِرشييِعوَت على امليِت باب الصالِة (12)

 اجلنائز

من شِهَد اجلنازَة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -515

قيل: وما  «حتى ُيصىلَّ عليها، فله قرياٌط، ومن َشِهدها حتى ُتدَفن، فله قرياطان

«مثُل اجَلبلَّي الَعظيمَّي»القرياطان؟ قال: 
(3)

. 

، قالت: هُنينا عن اتباِع اجلنائِز، ومل ُيعَزم وعن أمِّ عطيَة   -516

علينا
(4)

. 

د يف املحرماِت. د يف النهي كام ُيشدَّ  ومعناه: ومل ُيشدَّ

                                                 
 (.253(، ومسلم )5520أخرجه: البخاري ) (1)

 .3/110، والبيهقي 365، 5/313(، واحلاكم 252) 5/351أخرجه الطرباين يف الكبري  (2)

 (.201(، ومسلم )5351أخرجه البخاري ) (3)

 (.232(، ومسلم )5572أخرجه البخاري ) (4)
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 فأكثَر هم ثالثًةفوِفُص وجعِل املصلني على اجلنازِة كثرِيَت باب استحباِب (13)

ما »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن ابن عباٍس   -517

ا؛ إال ِمن رجٍل مسلٍم يموُت، فيقوُم عىل جنازتِه أربعون رجال  ال ُيرِشكون باهلل شيئ  

عهم اهلل فيه «َشفَّ
(1)

. 

 اجلنازِة يف صالِة قرُأباب ما َي (14)

ُذ بعد األوىل، ثم َيقرُأ فاحتَة الكتاب، ثم ُيكربِّ  ُيكربِّ أربَع َتكبرياٍت، يتعوَّ

، ثم ُيكربِّ الثالثَة، وَيدعو للميِت وللمسلمني، ثم ملسو هيلع هللا ىلصالثانيَة، ثم ُيصل عىل النبيِّ 

 ُيكربِّ الرابعَة وَيدعو.

عىل جنازٍة،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صىل رسوُل اهلل  ن عوِف بن مالٍك وع  -518

اللُهمَّ اغِفر له وارمَحُه، وعافِه واعُف عنه، وأكِرم »فحِفظُت من دعاِئه، وهو يقول: 

ه من اخلطايا كام َنقَّيت  ِد، ونقِّ ع ُمدَخله، واغِسله باملاِء والثلِج والرَبَ ُنُزله، ووسِّ

ا من أهلِه، الثوَب األبيَض من الدنِس، وأبِدل ا من داِره، وأهال  خري  ا خري  ه دار 

ا من زوِجه، وأدِخله اجلنَة، وأِعذه من عذاِب الَقرِب، ومن عذاِب النارِ  ا خري   «وزوج 

حتى متنَّيُت أن أكوَن أنا ذلك امليَت 
(2)

. 

وأبوه -وعن أيب ُهريرَة وأيب قتادَة وأيب إبراهيَم األشهلِّ عن أبيه   -519

اللُهمَّ اغِفر حليِّنا »أنه صىلَّ عىل جنازٍة، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصنبيِّ ، عن ال -َصحايبٌّ 

بِنا، اللُهمَّ من أحَييَته منا 
وميِّتنا، وَصغرِينا وَكبرِينا، وَذَكِرنا وأنثانا، وشاِهِدنا وغائِ

                                                 
 (.202أخرجه مسلم ) (1)

 (.263أخرجه مسلم ) (2)
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ه عىل اإليامِن، اللُهمَّ ال حَتِرمنا أجَره، وال  يَته منا فتَوفَّ فأحيِه عىل اإلسالِم، ومن توفَّ

«ا بعَدهَتفتِن
(1)

. 

إذا صليُتم عىل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعنه   -521

«امليِت، فأخلِصوا له الدعاءَ 
(2)

. 

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صىل بنا رسوُل اهلل  وعن واثلَة بن األسقِع   -521

تِك وحبِل »رجٍل من املسلمني، فسمعُته يقوُل:  اللهمَّ إن فالن ابن فالن يف ذمَّ

، وعذاَب الناِر، وأنت أهل الوفاِء واحلمِد، اللهم فاغفر له جواِرك، فِقه فتنَة القربِ 

«وارمحه، إنك أنت الغفوُر الرحيمُ 
(3)

. 

 باجلنازِة باب اإلسراِع (15)

أِِسعوا باجلنازِة، فإن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -522

موَّنا، وإن تك ِسوى ذلك، فرش  َتضعوَنه عن رقابِكم ، فخرٌي ُتَقدِّ «َتُك صاحلة 
(4)

. 

إذا »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبيُّ  وعن أيب سعيٍد اخلدري   -523

، قالت:  ُوِضعت اجلنازُة، فاحتمَلها الرجاُل عىل أعناِقهم، فإن كانت صاحلة 

موين، وإن كانت غرَي صاحلٍة، قالت ألهلِها: يا َويَلها أين َتذهبون هبا؟ يسمُع  قدِّ

«نساُن لصعَق صوَِتا كلُّ يشٍء إالَّ اإلنسان، ولو سمَع اإل
(5)

. 

                                                 
 (.5022(، وابن ماجه )3545أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5027(، وابن ماجه )3522أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5022(، وابن ماجه )3545أخرجه أبو داود ) (3)

 (.200(، ومسلم )5351أخرجه البخاري ) (4)

 (.5356أخرجه البخاري ) (5)
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 ه إال أن ميوَتإىل جتهيِز واملبادرِة ين عن امليِتالدَّ قضاِء باب تعجيِل (16)

 هن موُترتك حتى يتيقَّفُي ًةاءجُف

َنْفُس املؤمِن معلقٌة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -524

«بَدينِه حتى ُيقىض عنه
(1)

. 

 عند القرِب باب املوعظِة (17)

 يف جنازٍة يف بقيِع الَغرقِد، فأتانا رسوُل اهللقال: كنا  وعن علٍّ   -525

س وجعل َينُكت بمخرصتِه، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلص فقَعَد، وقعدنا حوَله ومعه خِمرَصٌة فنَكَّ

 فقالوا: يا  «ما ِمنُكم من أحٍد إال قد ُكتَب مقعُده من الناِر ومقعَدُه من اجلنةِ »

ٌ ملا ُخلَِق لهاعَملوا»َرسوَل اهلل، أفال نتَّكِل عىل كتابِنا؟ فقال:  «؛ فكل  ميرسَّ
(2)

. 

له  للدعاِء ه ساعًةعند قرِب ه والقعوِدت بعد دفِنللميِّ باب الدعاِء (18)

 والقراءِة واالستغفاِر

إذا فرَغ من دفِن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبيُّ  وعن عثامَن بن عفاَن   -526

نه اآلن اسَتغِفروا اهلل ألخيُكم وسلوا له التَّثبيَت، فإ»امليِت َوَقَف عليه، فقال: 

«ُيسَأل
(3)

. 

                                                 
 (.5053(، وابن ماجه )5472أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.5607(، ومسلم )0202أخرجه البخاري ) (2)

 (.3555أخرجه أبو داود ) (3)
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 له والدعاِء عن امليِت باب الصدقِة (19)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[54]احلرش:  ﴾ڀ ڀ ڀ

ي افُتلَِتت ملسو هيلع هللا ىلص، أن رجاًل قال للنبيِّ وعن عائشَة   -527 : إن أمِّ

قُت عنها؟ قال:  قت، فهل هلا أجٌر إن تصدَّ نفُسها، وأراها لو تكلََّمت تصدَّ

«َنَعم»
(1)

. 

إذا ماَت اإلنساُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل أيب ُهريرَة  وعن  -528

انقَطَع عمُله إال من ثالٍث: َصدقٍة جاريٍة، أو ِعلٍم ُينتفُع به، أو َولٍد صالٍح َيدعو 

«له
(2)

. 

 على امليِت الناِس باب ثناِء (21)

قال: َمروا بجنازٍة، فأثنوا عليها خرًيا، فقال  وعن أنٍس   -529

ا، فقال النبيُّ ث «َوَجبَت»: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  : ملسو هيلع هللا ىلصم َمروا بُأخرى، فأثنوا عليها رَشًّ

هذا أثنَيتُم عليه »: ما َوَجبَت؟ فقال: فقال عمُر بن اخلطاِب  «َوَجبَت»

ا، فَوَجبَت له الناُر، أنتم ُشهداُء اهلل  ا، فَوَجبَت له اجلنُة، وهذا أثنَيتُم عليه ََشًّ خري 

«يف األرضِ 
(3)

. 

                                                 
 (.5440(، ومسلم )5322أخرجه البخاري ) (1)

 (.5635أخرجه مسلم ) (2)

 (.202(، ومسلم )5367اري )أخرجه البخ (3)
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 صغاٌر له أوالٌد من ماَت باب فضِل (21)

ما ِمن مسلٍم َيموُت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -531

«له ثالثٌة مل َيبلغوا احِلنَث إال أدَخلُه اهلل اجلنَة بَفضِل رمَحتِه إياُهم
(1)

. 

ال يموُت ألحٍد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -531

ه النار إال حَتِلَّة  «الَقسمِ من املسلمَّي ثالثٌة من الولِد متسُّ
(2)

. 

والوروُد:  [75]مريم:  ﴾ک ک گ گ﴿وحتلُة القسِم: قول اهلل تعاىل: 

 هو العبوُر عىل الرصاِط، أو هو جرٌس منصوٌب عىل ظهِر جهنَّم، عافانا اهلل منها.

قال: جاءِت امرأٌة إىل رسوِل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدري   -532

اجعل لنا من نفِسك يوًما فقالت: يا رسوَل اهلل، ذهَب الرجاُل بحديثِك، ف ملسو هيلع هللا ىلص

فاجَتَمعن، فأتاهنَّ  «اجَتِمعن يوَم كذا وكذا»نأتيك فيه ُتَعلِّمنا مما علَّمك اهلل، قال: 

م ثالثة  من الولِد »فعلَّمهنَّ مما علَّمه اهلل، ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ  ما منكن من امرأٍة ُتَقدِّ

ا من النارِ  : ملسو هيلع هللا ىلصني؟ فقال رسوُل اهلل فقالت امرأٌة: واثن «إالَّ كانوا هلا ِحجاب 

«واثنَّي»
(3)

. 

                                                 

 (.5325أخرجه البخاري ) (1)

 (.5635(، ومسلم )5515أخرجه البخاري ) (2)

 (.5633(، ومسلم )545أخرجه البخاري ) (3)
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 هم وإظهاِرِعصاِرالظاملني وَم بوِربُق عند املروِر واخلوِف باب البكاِء (22)

 عن ذلك فلِةمن الَغ حذيِروالتَّ إىل اهلل تعاىل االفتقاِر

َيعني: ملا –قال ألصحابِه  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -533

بَّي إال أن تكونوا باكَّي، ال »: -َوَصلوا احِلجَر: دياَر َثمودَ  َتدُخلوا عىل هؤالء املَعذَّ

«فإن مل َتكونوا باكَّي، فال َتدُخلوا عليهم، ال ُيصيُبكم ما أصاهَبم
(1)

. 

ال َتدخلوا مساكَن »باحِلجِر، قال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف روايٍة: قال: ملا مرَّ رسوُل اهلل 

ثمَّ َقنََّع رأَسه  «اكَّيالذين َظلموا أنفَسهم، أن ُيصيَبكم ما أصاهَبم، إال أن تكونوا ب

وأرَسَع السرَي حتى أجاَز الوادي
(2)

. 

                                                 
 (.5224(، ومسلم )0052أخرجه البخاري ) (1)

 (.5224(، ومسلم )3324أخرجه البخاري ) ()
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 فِرالسَّ كتاب آداِب

 هاِرالنَّ ه أوَل، واستحباِباخلميِس يوَم اخلروِج باب استحباِب (1)

َخرَج يف غزوِة تبوَك  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن كعِب بن مالٍك   -534

يوَم اخلميِس، وكان حيبُّ أن خَيُرج يوم اخلميسِ 
(1)

. 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل خِر بن وداعَة الغامدي وعن ص  -535

تي يف ُبكوِرها» وكان إذا بعَث رسيًة أو جيًشا بعَثهم من أوِل  «اللهمَّ باِرك ألمَّ

النهاِر، وكان صخر تاجًرا، وكان يبعُث َتارَته أول النهاِر، فأثرى وكُثَر ماُله
(2)

. 

 هطيعوَنا ُيهم واحًدِسهم على أنُفأمرِيوَت فقِةالرُّ لِبَط باب استحباِب (2)

لو أنَّ الناَس »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ابن عمَر   -536

«َيعلمون ِمن الوحدِة ما أعلُم، ما ساَر راكٌب بليٍل وحَده!
(3)

. 

إذا »: ملسو هيلع هللا ىلص، قاال: قال رسوُل اهلل وعن أيب سعيٍد وأيب ُهريرَة   -537

روا أحَدهم «َخرَج ثالثٌة يف سفٍر فلُيؤمِّ
(4)

. 

                                                 

 (.5214أخرجه البخاري ) (1)

 (.5536(، وابن ماجه )5555(، والرتمذي )5646أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5222أخرجه البخاري ) (3)

 (.5642أخرجه أبو داود ) (4)
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ى َرالسُّ واستحباِب يف السفِر والنوِم واملبيِت زوِلوالنُّ لسرِيا باب آداِب (3)

 ها وجواِزحبقِّ ها بالقياِمر يف حقِّمن قصَّ ها وأمِرصلحِتَم راعاِةوُم بالدواِب والرفِق

 .ذلك طيُقإذا كانت ُت على الدابِة رداِفاإِل

إذا ساَفرُتم يف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -538

ِب، فأعطوا اإلبَل حظَّها من األرِض، وإذا ساَفرُتم يف اجَلدِب، فأِِسعوا اخِلص

سُتم، فاجَتنِبوا الطريَق؛ فإَّنا ُطرُق  عليها السرَي، وباِدروا هبا نِْقَيها، وإذا َعرَّ

، وَمأوى اهلوامِّ بالليلِ  وابِّ «الدَّ
(1)

. 

يذهب خمها : املخ، معناه: أرسعوا هبا حتى تصلوا املقصد قبل أن «نِْقيها»

 : النزول يف الليل.«التعريس»من ضنك السري. و

إذا كان يف سفٍر،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن أيب قتادَة   -539

َس بليٍل اضطجع عىل يمينِه، وإذا عرس ُقبيَل الصبِح نصَب ذراعه، ووضَع  فعرَّ

ه رأسه عىل كفِّ
(2)

. 

جلِة، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -541 فإن عليكم بالدُّ

«األرَض ُتطوى بالليلِ 
(3)

. 

قال: كان الناُس إذا َنزلوا منزاًل  وعن أيب َثعلبَة اخلُشنيِّ   -541

قوا يف الشعاِب واألوديِة. فقاَل رسوُل اهلل  َقكم يف هذه الشعاِب »: ملسو هيلع هللا ىلصَتَفرَّ إنَّ تَفرُّ

                                                 
 (.5256أخرجه مسلم ) (1)

 (.623أخرجه مسلم ) (2)

 (.5175أخرجه أبو داود ) (3)
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مَّ بعُضُهم إىل فلم َينِزلوا بعد ذلك َمنزاًل إالَّ انَض  «واألَوديِة إنَّام ذلُِكم من الشيطاِن!

بعضٍ 
(1)

. 

قال: كنا إذا َنَزلنا منزاًل، ال ُنَسبِّح حتى َنُحل  وعن أنٍس   -542

حاَل  الرِّ
(2)

. 

: أي: ال ُنصل النافلَة، ومعناه: أنا كنا مع ِحرِصنا عىل «ال ُنسبِّح»وقوله: 

مها عىل حطِّ الرحاِل وإراحِة الدواب.  الصالِة ال ُنقدِّ

 فيِقالرَّ باب إعانِة (4)

: أنه أراَد أن َيغُزو، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل جابٍر  وعن  -543

ا ليس هلم ماٌل، وال َعشريٌة، » يا َمعرَشَ املهاجرين واألنصاِر، إن من إخوانِكم قوم 

ُجلَّي والثالثَة، فام ألحِدنا من َظهٍر حَيِمُله إال ُعقبٌة كُعقبةِ   «فلَيُضمَّ أحُدكم إليه الرَّ

إيلَّ اثنني أو ثالثًة وما يل إال ُعقبٌة كعقبِة أحِدهم  قال: فَضَممُت  -يعني: أحِدهم-

من مَجل
(3)

. 

يتخلَُّف يف املسرِي، فُيزجي  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان رسوُل اهلل وعنه   -544

الضعيَف، وُيرِدف ويدعو له
(4)

. 

                                                 

 (.5652أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5115أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5130أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5632ه أبو داود )أخرج (4)
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 للسفِر تهداب َبإذا رِك هباب ما يقوُل (5)

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڃ چ چ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 .[50 - 55]الزخرف:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

كان إذا اسَتوى عىل  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -545

َر لنا هذا، وما ُكنا له »بعرِيه خارًجا إىل سفٍر، كربَّ ثالًثا، ثم قال:  سبحاَن الذي سخَّ

نا ملنَقلبون، اللُهمَّ إنا َنسأُلك يف سَفِرنا ه ا إىل ربِّ ذا الرِبَّ والتَّقوى، وِمن ُمقِرنَّي، وإنَّ

ن علينا َسَفَرنا هذا، واطِو عنَّا ُبعَده، اللُهمَّ أنت  العمِل ما َترىض، اللُهمَّ هوِّ

فِر، واخلليفُة يف األهِل، اللُهمَّ إين أعوُذ بك من وعثاِء السفِر،  الصاحُب يف السَّ

آيِبوَن »اهلن. وزاَد فيِهنَّ وإذا رجَع ق «وكآبِة املنظِر، وسوِء املنقَلِب يف املاِل واألهلِ 

نا حاِمدون بون عابِدون لربِّ
«تائِ

(1)
. 

ُة، و«الَوْعثاءُ »: مطيقني، و«مقرنني»معنى  : تغرُي النفِس من «الكآبةُ »: الشدَّ

 : املرجُع.«املنقلُب »حزٍن ونحوه، و

 األوديَة ه إذا هبَطسبيِحبهها، وَتالثنايا وِش إذا صعَد املسافِر كبرِيباب َت (6)

 وحنوه بالتكبرِي الصوِت برفِع ا، والنهي عن املبالغِةوحنوه

نا، وإذا َنَزلنا سبَّحنا وعن جابٍر   -546 قال: كنا إذا َصِعدنا كربَّ
(2)

. 

                                                 
 (.5305أخرجه مسلم ) (1)

 (.5223أخرجه البخاري ) (2)
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إذا َقَفل من احلجِّ أو  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان النبيُّ وعن ابن عمَر   -547

 اهلل وحده ال ال إله إالَّ »العمرِة، كلام َأوََف عىل َثنيٍة أو َفدَفٍد كربَّ ثالًثا، ثم قال: 

ََشيَك له، له امللك وله احلمُد، وهو عىل كلِّ يشٍء قديٌر، آيبون، تائِبون، عابِدون، 

نا حامدون، صدَق اهلل وعَده، وَنَِص عبَده، وهزَم األحزاَب  ساِجدون، لربِّ

«وحَده
(1)

. 

ة هو بفتِح الفائني بينهام داٌل مهمل «َفدَفد»أي: ارَتَفع، وقوله:  «َأوىف»قوُله: 

 ساكنٌة، وآخره داٌل أخرى وهو: الَغليُظ املرتفع من األرِض.

، فكنا إذا ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنَّا مع النبيِّ  وعن أيب موسى األشعريِّ   -548

نا، ارتفَعت أصواُتنا، فقال النبيُّ  يا أَيا الناُس، »: ملسو هيلع هللا ىلصأرَشفنا عىل واٍد َهلَّلنا وكربَّ

غائب ا، إنه معُكم، إنه سميٌع ارَبعوا عىل أنُفِسكم، فإنَّكم ال َتدعون أصمَّ وال 

«َقريٌب 
(2)

 أي: ارفقوا بأنفِسكم. «ارَبعوا». 

 هما أو غرَيناًس دعو به إذا خاَفباب ما َي (7)

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب موسى األشعريِّ   -549

«اللُهمَّ إنا نجَعُلك يف ُنحوِرهم، ونعوُذ بك من َُشوِرهم»خاَف َقوًما، قال: 
(3)

. 

                                                 

 (.5300(، ومسلم )6321أخرجه البخاري ) (1)

 (.5740(، ومسلم )6320) 5أخرجه البخاري  (2)

 (.5137أخرجه أبو داود ) (3)
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 امنزًل إذا نزَل ُلقوباب ما َي (8)

 ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سمعُت رسوَل اهلل وعن خولَة بنِت َحكيٍم   -551

ه »يقوُل:  َمن نزَل منزال  ثم قال: أعوُذ بكلامِت اهلل التاماِت من َشِّ ما خلَق، مل يَّضَّ

«يشٌء حتى يرحَتِل من منِزلِه ذلك
(1)

. 

 هضى حاجَته إذا َقإىل أهِل الرجوَع املسافِر عجيِلَت باب استحباِب (9)

فُر ِقطعٌة من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -551 السَّ

العذاِب، َيمنَُع أحَدكم طعاَمه وََشاَبه ونوَمه، فإذا َقىض أحُدكم َّنَمَته من سفِره، 

ل إىل أهلِه «فلُيَعجِّ
(2)

 : مقصوده.«َّنَمَته». 

 حاجٍة رِيلَغ ه يف الليِلِتيا وكراهه نهاًرعلى أهِل دوِمالُق باب استحباِب (11)

إذا أطاَل أحُدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن جابٍر   -552

«الَغيبة فال َيطُرَقنَّ أهَله ليال  
(3)

. 

ال َيطُرق أهله لياًل،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -553

وكان يأتيهم ُغدوًة أو عشيةً 
(4)

. 

                                                 

 (.5742أخرجه مسلم ) (1)

 (.5257(، ومسلم )3445أخرجه البخاري ) (2)

 (.751(، ومسلم )1503ي )أخرجه البخار (3)

 (.5252(، ومسلم )5244أخرجه البخاري ) (4)
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 تُهلَدوإذا رأى َب إذا رجَع هقوُلباب ما َي (11)

حتى إذا كنَّا بَظهِر  ملسو هيلع هللا ىلصمع النبيِّ قال: أقَبلنا  وعن أنٍس   -554

نا حاِمدون»املدينِة، قال:  بون، عابِدون، لَربِّ
فلم َيَزل يقوُل ذلك حتَّى  «آيِبوَن، تائِ

قِدمنا املدينةَ 
(1)

. 

 ه فيه ركعتنيه وصالِتواِرالذي يف ِج باملسجِد القادِم داِءابِت باب استحباِب (12)

إذا َقِدَم من  كان ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن كعِب بن مالٍك   -555

َسفٍر، بدَأ باملسجِد فرَكَع فيه ركعتني
(2)

. 

 هاحَدَو املرأِة فِرَس حريِمباب َت (13)

ال حيلُّ المرأٍة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -556

«تؤمُن باهلل واليوم اآلخِر تسافُر مسريَة يوم وليلٍة إال مع ذي حَمرٍم عليها
(3)

. 

ال َُيُلَونَّ »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  : أنه سِمعَ وعن ابن عباٍس   -557

فقال رجٌل: يا  «رجٌل بامرأٍة إال ومعها ذو حَمرٍم، وال ُتسافِر املرأُة إال مع ذي حَمرمٍ 

ًة، وإين اكُتتِبُت يف غزوِة كذا وكذا؟ قال:  َرسوَل اهلل، إن امرأيت َخرَجت حاجَّ

«انَطلِق فحجَّ مع امرَأتِك»
(4)

. 

                                                 
 (.5301أخرجه مسلم ) (1)

 (.756(، ومسلم )3422أخرجه البخاري ) (2)

 (.5332(، ومسلم )5422أخرجه البخاري ) (3)

 (.5305(، ومسلم )3446أخرجه البخاري ) (4)
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 ضائِلالَف كتاُب

 رآِنالُق قراءِة باب فضِل (1)

اقَرؤوا »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب أمامَة   -558

ا ألصحابِه «القرآَن؛ فإنه يأيت يوَم القيامة شفيع 
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن النواِس بن سمعاَن   -559

مُه ُيؤتى يوم القيامِة بالقرآن وأهلِه الذين كانوا َيعملون به يف الدنيا، َتقد»يقوُل: 

ان عن صاِحبِِهام «سورُة البقرِة وآل عمران، حُتاجَّ
(2)

. 

خرُيُكم من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عثامَن بِن عفاَن   -561

«تعلَّم القرآَن وعلَّمه
(3)

. 

الذي يقرُأ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن عائشَة   -561

القرآن ويتتعتُع فيه وهو  القرآَن وهو ماهٌر به مع السفرِة الكراِم الرَبرِة، والذي يقرأُ 

«عليه شاق  له أجران
(4)

. 

َمثُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب موسى األشعريِّ   -562

ة: رحُيها طيٌب وطعمها طيب، وَمثُل املؤمن  املؤمِن الذي َيقرُأ القرآن مثل األُتُرجَّ

مثل املنافِق الذي الذي ال َيقرُأ القرآن كمثِل التَّمرِة: ال ريَح هلا وَطعُمها حلٌو، و

                                                 
 (.240أخرجه مسلم ) (1)

 (.241أخرجه مسلم ) (2)

 (.1457جه البخاري )أخر (3)

 (.722(، ومسلم )0237أخرجه البخاري ) (4)
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، ومثُل املنافِق الذي ال يقرُأ  يقرُأ القرآن كمثِل الرحيانِة: رحُيها طيٌب وَطعُمها ُمر 

«القرآن كمثل احلنظلِة: ليس هلا ريٌح وطعُمها ُمر  
(1)

. 

ال حسَد إال يف اثنتَّي: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عمَر   -563

، فهو رجٍل آتاه اهلل القرآَن، فهو يقوُم به آ ناَء الليِل وآناء النهاِر، ورجٍل آتاه اهلل ماال 

«ينفُقه آناَء الليِل وآناَء النهارِ 
(2)

. 

ا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ابن مسعوٍد   -564 َمن قرَأ حرف 

حرٌف، ولكن:  ﴾ٱ﴿من كتاِب اهلل فله حسنٌة، واحلسنُة بعرِش أمثاهلا، ال أقوُل: 

«رٌف ألٌف حرٌف، والٌم حرٌف، وميٌم ح
(3)

. 

 ه للنسيانعريِضعن َت حذيِروالتَّ القرآِن ِدهُّبتَع باب األمِر (2)

َتعاَهدوا هذا الُقرآَن، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب موسى   -565

ت ا من اإلبِل يف ُعقلِها «فوالذي َنفَس ُ حممٍد بيِده هُلَو أشدُّ تَفلُّ
(4)

. 

  ،بالقرآِن الصوِت حسنِيَت باب استحباِب (3)

 هلا واالستماِع الصوِت سِنمن َح ِةراءالِق وطلِب

ما َأِذَن »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -566

«اهلل ليشٍء ما َأذَن لنبيٍّ حسِن الصوِت يتَغنَّى بالقرآِن جَيهُر به
(5)

. 

                                                 
 (.727(، ومسلم )1057أخرجه البخاري ) (1)

 (.251(، ومسلم )1451أخرجه البخاري ) (2)

 (.5254أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.725(، ومسلم )1433أخرجه البخاري ) (4)

 (.725(، ومسلم )7100أخرجه البخاري ) (5)
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لقد »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب موسى األشعريِّ   -567

ا من مزامرِي آِل دا «ودَ أوتيَت ِمزمار 
(1)

. 

568-   
ِ
 بالتِّنِي  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت النبيَّ وعن الرباء

ِ
قرَأ يف الِعشاء

والزيتون، فام سمعُت أحًدا أحسَن صوًتا منه
(2)

. 

 خصوصٍةَم وآياٍت على سوٍر باب احلثِّ (4)

أال »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل رسوُل اهلل  وعن رافِع بن املُعىلَّ   -569

فأخَذ بيدي، فلام  «من املسجِد؟ أَعلِّمك أعظَم سورٍة يف القرآن قبل أن ََتُرج

أَردنا أن َنخُرج، قلت: يا َرسوَل اهلل، إنك قلَت: ألَُعلِّمنَّك أعظَم سورٍة يف 

بُع املثاين والقرآُن العظيُم  ﴾پ پ پ پ﴿»القرآن؟ قال:  هي السَّ

«الذي أوتيُته
(3)

. 

ٱ ﴿قال يف:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -571

ا لَتعِدل ُثلَث القرآنَ والَّ »: ﴾ٻ ٻ ٻ «ذي َنفيس بيِده إَّنَّ
(4)

. 

أمل َتَر آياٍت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ُعقبَة بن عامٍر   -571

؟  ڇ ڇ ڍ ﴿و  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿ُأنِزَلت هذه الليلَة مل ُيَر مثُلُهنَّ قطُّ

«﴾ڍ ڌ
(5)

. 

                                                 
 (.723(، ومسلم )1402ي )أخرجه البخار (1)

 (.060(، ومسلم )7106أخرجه البخاري ) (2)

 (.0607أخرجه البخاري ) (3)

 (.1453أخرجه البخاري ) (4)

 (.250أخرجه مسلم ) (5)
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َمن قرَأ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب مسعوٍد البدريِّ   -572

«ِر سورِة البقرِة يف ليلٍة َكَفتاهباآليتَّي من آِخ 
(1)

. 

ال جَتعلوا بيوَتكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب هريرَة   -573

«مقابَر، إن الشيطاَن ينِفُر من البيِت الذي ُيقرُأ فيه سورُة البقرةِ 
(2)

. 

يا أبا املنِذِر، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ُأيبِّ بن َكعٍب   -574

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ُقلت:  «تاِب اهلل معك أعَظُم؟أتدري أيُّ آيٍة من ك

«لَيهنَك الِعلُم أبا املنِذرِ »فرَضَب يف صدري، وقال:  [511]البقرة: 
(3)

. 

لني رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -575 بحفِظ زكاِة  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وكَّ

 رمضان، فأتاين آٍت فجعَل حَيثو من الطعاِم، فأخذُته فقلت: ألرفعنَّك إىل 

قال: إين حُمتاٌج، وعلَّ عياٌل، ويب حاجٌة شديدٌة، فخلَّيُت عنه،  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل اهلل 

قلت: يا  «يا أبا هريرَة، ما فعَل أسرُيك البارحَة؟»: ملسو هيلع هللا ىلصفأصبحُت، فقال رسوُل اهلل 

أَما إنه قد كَذَبك »رسوَل اهلل، شكا حاجًة وعيااًل، فرمِحُته فخلَّيت سبيَله. فقال: 

فرَصدُته، فجاَء حَيثو من  ملسو هيلع هللا ىلصِل رسوِل اهلل فعرفُت أنه سيعوُد؛ لقو «وسيعودُ 

، قال: دعني فإين حُمتاٌج، وعلَّ عياٌل ملسو هيلع هللا ىلصالطعاِم، فقلت: ألرفعنَّك إىل رسوِل اهلل 

يا أبا هريرَة، »: ملسو هيلع هللا ىلصال أعوُد، فرمِحته فخلَّيُت سبيَله، فأصبحُت فقال يل رسوُل اهلل 

وعيااًل، فرمحته فخلَّيُت  قلت: يا رسوَل اهلل، شكا حاجةً  «ما فعَل أسرُيك البارحَة؟

فرصدُته الثالثَة، فجاء حَيثو من الطعاِم  «إنه قد كَذَبك وسيعودُ »سبيَله. فقال: 

                                                 
 (.242(، ومسلم )0442أخرجه البخاري ) (1)

 (.724أخرجه مسلم ) (2)

 (.254أخرجه مسلم ) (3)
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، وهذا آخُر ثالِث مرات إنك َتزُعم ملسو هيلع هللا ىلصفأخذته، فقلت: ألرَفَعنَّك إىل رسوِل اهلل 

ت: ما أنك ال تعوُد، ثم تعوُد! فقال: دعني فإين ُأعلِّمك كلامٍت ينفُعك اهلل هبا، قل

؟ قال: إذا أويَت إىل فراِشَك فاقرأ آيَة الكريس، فإنه لن يزاَل عليك من اهلل  هنَّ

حافٌظ، وال يقرُبك شيطان حتى ُتصبِح، فخليُت سبيَله، فأصبحُت، فقال يل 

قلت: يا رسوَل اهلل، زعَم أنه يعلِّمني  «ما فعَل أسرُيك البارحَة؟»: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل 

قلت: قال يل: إذا أويَت إىل  «ما هي؟»فخليُت سبيَله، قال:  كلامٍت ينفُعني اهلل هبا،

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿فِراِشك فاقرأ آيَة الكريس من أوهلا حتى ختتَم اآلية: 

وقال يل: ال يزاُل عليك من اهلل حافٌظ، ولن يقرَبك شيطاٌن حتى ُتصبِح. فقال 

منذ ثالٍث يا أبا  أَما إنه قد صَدَقك وهو كذوٌب، تعلُم من َُتاطُب »: ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ 

«ذاك شيطانٌ »قلت: ال. قال:  «هريرَة؟
(1)

. 

576-   
ِ
من حفَظ عرَش »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب الدرداء

 .«آياٍت من أول سورِة الكهِف، ُعِصَم من الدجالِ 

سمَع  ملسو هيلع هللا ىلص: بينام جربيُل قاعٌد عند النبيِّ وعن ابن عباٍس   -577

 ُفتِح اليوَم ومل ُيفَتح قطُّ إال َنقيًضا من فوِقه، فرفَع رأَسه، فقال: هذ
ِ
ا باٌب من السامء

اليوم، فنزل منه ملٌك، فقال: هذا ملٌك نزَل إىل األرِض مل ينزل قطُّ إال اليوَم فسلَّم 

وقال: أبرِش بنورين أوتيَتهام مل يؤهَتام نبيٌّ قبَلك: فاحتِة الكتاِب، وخواتيِم سورِة 

طيَتهالبقرِة، لن تقرَأ بحرٍف منها إالَّ أع
(2)

. 

                                                 
 (.5355أخرجه البخاري ) (1)

 (.246سلم )أخرجه م (2)
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 على القراءِة االجتماِع باب استحباِب (5)

وما اجَتَمع قوٌم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -578

يف بيٍت من بيوِت اهلل يتلوَن كتاَب اهلل، ويَتداَرسوَنه بينَهم، إالَّ نَزَلت عليهم 

تُهم املالئكُة، وَذَكَرهم اهلل في «َمن عنَدهالسكينُة، وَغِشَيتهم الرمحُة، وحفَّ
(1)

. 

 ضوِءالُو باب فضِل (6)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿إىل قوله تعاىل:  ﴾پ

 .[6]املائدة:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

إنَّ »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -579

لَّي من آثاِر الوضوءِ  ا حُمَجَّ تي ُيدَعون يوَم القيامِة غرًّ استطاَع منكم أن  فمن «أمَّ

ته فلَيفَعل ُيطيَل ُغرَّ
(2)

. 

تبلُغ احلليُة من »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت َخليل وعنه   -581

«املؤمِن حيث يبُلُغ الوضوءُ 
(3)

. 

أ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عثامَن بن عفاَن   -581 من توضَّ

«فأحَسَن الوضوَء، خَرَجت خطاياه من جَسِده حتى ََتُرج من حتِت أظفاِره
(4)

. 

                                                 
 (.5622أخرجه مسلم ) (1)

 (.506(، ومسلم )536أخرجه البخاري ) (2)

 (.514أخرجه مسلم ) (3)

 (.501أخرجه مسلم ) (4)
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توضَأ مثل ُوضوئي هذا،  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: رأيُت رسوَل اهلل ه وعن  -582

َأ هكذا، ُغِفر له ما تقدَم من ذنبِه، وكانت صالُته ومشُيه إىل »ثم قال:  من توضَّ

«املسجِد نافلة  
(1)

. 

ما ِمنُكم من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن عمَر بن اخلطاِب   -583

ُأ فُيبلِغ  ، ثم قال: أشهُد أن ال إله إالَّ اهلل وحَده ال الوضوءَ  -أو فُيسبِغ-أحٍد يتوضَّ

ا عبُده ورسوُله؛ إالَّ ُفتحت له أبواُب اجلنِة الثامنيُة  ََشيَك له، وأشهُد أن حممد 

ا شاءَ  «يدخُل من أَيِّ
(2)

. 

 األذاِن باب فضِل (7)

لو َيعلُم الناُس ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -584

ول، ثم مل جَيِدوا إال أن َيسَتِهموا عليه السَتَهموا عليه، ولو يف النِّداِء والصفِّ األ

َيعلمون ما يف التَّهجرِي السَتَبقوا إليه، ولو َيعَلمون ما يف الَعَتمِة والصبِح ألََتومُها 

ا «ولو َحبو 
(3)

. 

املؤذنون »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسوَل اهلل  وعن معاويَة   -585

ا يوَم القيامةِ  «أطوُل الناِس أعناق 
(4)

. 

محِن بن أيب َصعَصعَة: أن أبا سعيٍد اخلُدريَّ   -586 وعن عبِد اهلل بن عبِد الرَّ

  :أو باِدَيتك-إين َأراَك حُتبُّ الغنَم والباديَة، فإذا كنَت يف َغنِمك »قال له- 

                                                 
 (.552أخرجه مسلم ) (1)

 (.11(، والرتمذي )530أخرجه مسلم ) (2)

 (.037(، ومسلم )651) 2أخرجه البخاري  (3)

 (.327أخرجه مسلم ) (4)
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، وال  ن جن  نَت للصالِة، فارَفع صوَتك بالنِّداِء، فإنه ال َيسمُع َمدى صوِت املؤذِّ فأذَّ

قال أبو سعيٍد: سِمعُته من رسوِل اهلل  «إنٌس، وال يشٌء، إال َشِهَد له يوَم القيامةِ 

ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

. 

إذا نودي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  يرَة وعن أيب هر  -587

بالصالِة، أدَبَر الشيطاُن، وله رُضاٌط حتى ال يسمَع التأذين، فإذا ُقيِض النداُء أقبَل، 

ب للصالة أدبَر، حتى إذا ُقيض التثويُب أقبَل، حتى َُيطِر بَّي املرِء  حتى إذا ُثوِّ

حتى يظلَّ الرجُل ما  -ن قبُل ملا مل َيذُكر م-ونفِسه، يقول: اذكر كذا، واذكر كذا 

«يدري كم صىلَّ 
(2)

. 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه َسِمَع رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -588

؛ فإنه من صىلَّ عيلَّ صالة  » إذا سِمعُتم النداَء فقولوا مثَل ما َيقوُل، ُثمَّ صلوا عيلَّ

ا، ُثمَّ سلوا اهلل يل الوسيلَة؛ فإَّنا منز لٌة يف اجلنِة ال َتنَبغي إال صىل اهلل عليه هبا عرش 

لعبٍد من عباِد اهلل، وأرجو أن أكوَن أنا هو، فَمن سأَل يل الوسيلَة حلَّت له 

«الشفاعةُ 
(3)

. 

الدعاُء ال ُيردُّ بَّي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -589

«األذاِن واإلقامةِ 
(4)

. 

                                                 
 (.642أخرجه البخاري ) (1)

 (.322(، ومسلم )642أخرجه البخاري ) (2)

 (.320أخرجه مسلم ) (3)

 (.555(، والرتمذي )155أخرجه أبو داود ) (4)
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 الصلواِت باب فضِل (8)

ت: ]العنكبو ﴾ۉ ې ې ې ې ى﴿قال اهلل تعاىل: 

01]. 

أَرأيُتم »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -591

ا بباِب أحِدُكم يغَتِسل منه كلَّ يوٍم مخَس مراٍت، هل َيبقى من َدرنِه  لو أن ََّنر 

فَذلِك َمثُل الصلواِت اخلمِس، َيمحو »قالوا: ال َيبقى من َدرنِه يشٌء، قال:  «يشٌء؟

«اهلل هبنَّ اخلطايا
(1)

. 

لواُت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل ن أيب ُهريرَة وع  -591 الصَّ

، ما مل ُتغَش الكبائِرُ  «اخلمُس، واجلمعُة إىل اجلمعِة، كفارٌة ملا بينُهنَّ
(2)

. 

ما »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن عثامَن بن عفاَن   -592

ه صالٌة مكتوبة فيُحِسن وضوءها؛ وُخشوَعها، وُركوعَ  ها، إالَّ من امرٍئ مسلٍم حتَُّضُ

«كانت كفارة  ملا قبلها من الذنوِب، ما مل ُتؤِت كبرية ، وذلك الدهَر كلَّه
(3)

. 

 صِروالَع بِحالصُّ صالِة ضِلباب َف (9)

من صىلَّ الرَبَدين »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب موسى   -593

«دخَل اجلنةَ 
(4)

. 

                                                 
 (.667(، ومسلم )152أخرجه البخاري ) (1)

 (.533أخرجه مسلم ) (2)

 (.552أخرجه مسلم ) (3)

 (.631(، ومسلم )170أخرجه البخاري ) (4)



 ياض الصاحلنيرخمتصر |  212

 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن عامرَة بن ُرَويبَة   -594

يعني: الَفجَر  «َيلَِج الناَر أحٌد صىل قبَل ُطلوِع الشمِس وقبل ُغروهِبا لن»

والعرَص 
(1)

. 

فنظَر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا عند النبيِّ  وعن جريِر بن عبِد اهلل الَبجلِّ   -595

إنكم سَتوَن ربَّكم كام ترون هذا القمَر، ال ُتضامون »إىل القمِر ليلَة البدِر، فقال: 

أن ال ُتغَلبوا عىل صالٍة قبل طلوِع الشمِس وقبل ُغروهِبا،  يف رؤيتِه، فإن استَطعُتم

«فافَعلوا
(2)

. 

َمن ترَك صالَة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ُبريدَة   -596

«الَعِِص َحبِط عمُله
(3)

. 

 ِداملشي إىل املساِج باب فضِل (11)

من َغدا إىل املسجِد أو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب ُهريرَة   -597

« له يف اجلنِة ُنزال  كلام غَدا أو راَح راَح، أعدَّ اهلل
(4)

. 

ر يف بيتِه، ثم مىض إىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبيَّ وعنه   -598 من َتَطهَّ

بيٍت من بيوِت اهلل، ليقيض َفريضة  من فرائِِض اهلل، كانت ُخطواُته، إحدامها حتطُّ 

، واألخرى َترفُع درجة   «َخطيئة 
(5)

. 

                                                 
 (.630أخرجه مسلم ) (1)

 (.633(، ومسلم )110رجه البخاري )أخ (2)

 (.113أخرجه البخاري ) (3)

 (.662(، ومسلم )665أخرجه البخاري ) (4)

 (.666أخرجه مسلم ) (5)
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من األنصاِر ال أعلُم  قال: كان رجٌل  وعن ُأيبِّ بن كعٍب   -599

أحًدا أبعَد من املسجِد منه، وكانت ال خُتِطئه صالٌة، فقيل له: لو اشرتيَت مِحاًرا 

ين أن منزيل إىل جنِب املسجِد، إين أريد  ، قال: ما َيرسُّ
ِ
 ويف الرمضاء

ِ
تركُبه يف الظَّلامء

رسوُل اهلل أن ُيكَتب يل ممشاَي إىل املسجِد، ورجوعي إذا رجعُت إىل أهل. فقال 

«قد مَجَع اهلل لك ذلك كلَّه»: ملسو هيلع هللا ىلص
(1)

. 

قال: َخَلت البقاُع حوَل املسجِد، فأراد بنو  وعن جابٍر   -611

بَلَغني أنكم »فقال هلم:  ملسو هيلع هللا ىلصسلِمة أن ينَتِقلوا قرب املسجِد، فبلغ ذلك النبيَّ 

قال: قالوا: نعم، يا رسوَل اهلل، قد أردنا ذلك. ف «ُتريدون أن تنَتِقلوا قرَب املسجِد؟

نا أنا كنا  «بني َسلِمَة، دياَرُكم ُتكَتب آثاُركم، دياَرُكم ُتكَتب آثاُركم» فقالوا: ما َيرُسُّ

لنا حتوَّ
(2)

. 

 الصالِة ظاِرانِتفضل باب  (11)

ال َيزاُل أحُدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -611

الُة حَتبُِسه، ال َيمنُعه أن ينقلَِب إ «ىل أهلِه إال الصالةِ يف صالٍة ما داَمت الصَّ
(3)

. 

املالئكُة تصيل عىل أحِدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل ه وعن  -612

ما داَم يف ُمصاله الذي صىل فيه، ما مل حُيِدث، تقول: اللهمَّ اغِفر له، اللهمَّ 

«ارمَحهُ 
(4)

. 

                                                 
 (.663أخرجه مسلم ) (1)

 (.661أخرجه مسلم ) (2)

 (.602(، ومسلم )612أخرجه البخاري ) (3)

 (.001أخرجه البخاري ) (4)
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 اجلماعِة صالِة باب فضِل (12)

َصالُة اجلامعِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -613

«ُل من صالِة الفذِّ بسبٍع وعرشين درجة  أفض
(1)

. 

رجٌل أعمى، فقال: يا  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: أتى النبيَّ وعن أيب هريرَة   -614

ص له  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل، ليس يل قائٌد يقودين إىل املسجِد، فسأَل رسوَل اهلل  أن ُيرخِّ

ص له، فلام وىلَّ دعاه، فقال له:   «الِة؟هل َتسمُع النداَء بالص»فُيصل يف بيتِه، فرخَّ

«فأِجب»قال: َنعم. قال: 
(2)

. 

والذي َنفيس بيِده، لقد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعنه   -615

ن هلا، ثمَّ آمَر رجال  فيؤمَّ  مَهَمُت أن آُمَر بَحطٍب فُيحَتطب، ثمَّ آمَر بالصالِة فيؤذَّ

َق عليهم ُبيوَِتم «الناَس، ثم أخالَِف إىل رجاٍل فُأحرِّ
(3)

. 

616-   
ِ
ما »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب الدرداء

من ثالثٍة يف َقريٍة، وال بدٍو، ال تقاُم فيهم الصالُة إال قد استحوَذ عليهم الشيطان؛ 

«فعليكم باجلامعِة؛ فإنام يأكُل الذئُب من الغنِم القاصيةَ 
(4)

. 

                                                 

 (.614(، ومسلم )601أخرجه البخاري ) (1)

 (.613أخرجه مسلم ) (2)

 (.615(، ومسلم )600أخرجه البخاري ) (3)

 (.207(، والنسائي )107أخرجه أبو داود ) (4)
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 شاِءوالِع يف الصبِح اجلماعِة على حضوِر باب احلثِّ (13)

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: سمعُت رسوَل اهلل قال وعن عثامَن بن عفاَن   -617

َمن صىلَّ الِعشاَء يف مجاعٍة، فكأنَّام قاَم نصَف الليل، ومن صىل الصبَح يف مجاعٍة، »

«فكأنَّام صىل الليَل كلَّه
(1)

. 

ليَس َصالٌة »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -618

ما فيهام ألََتومُها ولو  أثقَل عىل املنافقَّي من صالِة الَفجِر والعشاِء، ولو َيعلمون

ا «َحبو 
(2)

. 

 عيِدوالَو األكيِد والنهِي املكتوباِت على الصلواِت باحملافظِة باب األمِر (14)

 نَِّهيف ترِك ديِدالشَّ

، [532]البقرة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[1]التوبة:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿وقال تعاىل: 

أيُّ األعامِل  ملسو هيلع هللا ىلصهلل قال: سألُت َرسوَل ا وعن ابِن مسعوٍد   -619

الُة عىل َوقتِها»أفضُل؟ قال:  ؟ قال:  «الصَّ قلت: ثم  «برُّ الوالِدين»قلت: ثمَّ أيُّ

؟ قال:  «اجلهاُد يف سبيِل اهلل»أيُّ
(3)

. 

                                                 

 (.555(، والرتمذي )616أخرجه مسلم ) (1)

 (.615(، ومسلم )617أخرجه البخاري ) (2)

 (.21(، ومسلم )5725أخرجه البخاري ) (3)
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ًرا،  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب سعيٍد   -611 رأى يف أصحابِه تأخُّ

ُّوا يب، وليأَتمَّ بكم َمن »فقال هلم:  موا فْأمَت رون حتى َتَقدَّ بعَدكم، ال يزاُل قوٌم يتأخَّ

َرهم اهلل «ُيؤخِّ
(1)

. 

ُأِمرت أن أقاتَل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ابِن عمَر   -611

ا َرسوُل اهلل، وُيقيموا الصالَة،  الناَس حتى َيشهدوا أن ال إله إالَّ اهلل، وأن حممد 

كاَة، فإذا َفعلوا ذلك، َعصموا ِمنِّي ِدماءهم وأمواهلم، إال بحقِّ اإلسالِم،  وُيؤتوا الزَّ

«وحساهُبم عىل اهلل
(2)

. 

إنَّ بَّي »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن جابٍر   -612

ِك والكفِر، َترُك الصالةِ  «الرجِل وبَّي الرشِّ
(3)

. 

إنَّ أوَل ما »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -613

ُته، فإذا صَلَحت، فقد أفلَح وأنجح، حُياسُب به العبُد يوَم القيامِة من عملِه صال

وإن فسدت، فقد خاَب وخرَس، فإن انتقَص من فريضتِه يشٌء، قال الربُّ عز 

ٍع، فيكمل هبا ما انتقَص من الفريضِة؟ ثم تكون  وجل: انظروا هل لَعبدي ِمن تطوُّ

«سائُر أعاملِه عىل هذا
(4)

. 

                                                 

 (.032أخرجه مسلم ) (1)

 (.55(، ومسلم )51بخاري )أخرجه ال (2)

 (.25أخرجه مسلم ) (3)

 (.053أخرجه الرتمذي ) (4)
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  ِلَوالصفوف اأُل بإمتاِم واألمِر األوِل الصفِّ باب فضِل (15)

 فيها وتسويتها والرتاصِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َخرَج علينا رسوُل اهلل وعن جابِر بِن َسُمرَة   -614

ا؟»فقال:  ون كام تُصفُّ املالئكُة عند رهبِّ فقلنا: يا َرسوَل اهلل، وكيَف  «أال َتُصفُّ

ا؟ قال:  فوَف األَُوَل، ويَتاصون يف »تُصفُّ املالئكة عند رهبِّ ون الصُّ ُيتمُّ

«الصفِّ 
(1)

. 

َخرُي صفوِف الرجاِل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -615

ها أوهُلا ها آخُرها، وخرُي صفوِف النساِء آخُرها، وَشُّ «أوهُلا، وَشُّ
(2)

. 

َيمسُح مناِكبنا يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن أيب مسعوٍد   -616

نُكم ُأولو ُقلوُبكم، لَِيلِيني م اسَتووا وال ََتَتلِفوا فتختلَف »الصالِة، ويقول: 

«األَحالِم والنُّهى، ثم الذين َيلوََّنم، ُثم الذين َيلوََّنم
(3)

. 

وا ُصفوَفكم فإن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -617 َسوُّ

الةِ  «َتسويَة الصفوِف من إقامِة الصَّ
(4)

. 

                                                 

 (.034أخرجه مسلم ) (1)

 (.004أخرجه مسلم ) (2)

 (.035أخرجه مسلم ) (3)

 (.033(، ومسلم )753أخرجه البخاري ) (4)
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 ها وما بينهماِلها وأكَموبيان أقلِّ مع الفرائِض بِةالراِت نِنالسُّ باب فضِل (16)

ما »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سمعُت رسوَل اهلل َحبيبَة  وعن أمِّ   -618

ا غري فريضٍة، إال َبنى  ِمن عبٍد ُمسلٍم ُيصيل هلل تعاىل كل يوٍم ثِنَتي عرشَة ركعة  تطوع 

«إال ُبنَي له بيٌت يف اجلنةِ »أو  «اهلل تعاىل له بيت ا يف اجلنةِ 
(1)

. 

ركعتني  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: صليُت مع رسوِل اهلل وعن ابن عمَر   -619

بَل الظُّهِر، وركعتني بعَدها، وركعتني بعَد اجلُمعِة، وركعتني بعد املغرِب، ق

 
ِ
وركعتني بعَد الِعشاء
(2)

. 

ٍل   -621 بََّي كلِّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عبِد اهلل بن ُمغفَّ

ملن »قال يف الثالثِة:  «أذاَنَِّي صالٌة، بََّي كلِّ أذانَِّي َصالٌة، بَّي كلِّ أذانَِّي َصالةٌ 

«شاءَ 
(3)

. 

 املراُد باألذانني: األذان واإلقامُة.

 بِحالصُّ كعيت سنِةَر أكيِدباب َت (17)

 من  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: مل َيُكن النبيُّ وعن عائشَة   -621
ٍ
عىل يشء

النوافِِل أشدَّ تعاهًدا منه عىل ركعتي الَفجرِ 
(4)

. 

                                                 
 (.752أخرجه مسلم ) (1)

 (.752(، ومسلم )5575أخرجه البخاري ) (2)

 (.232(، ومسلم )657أخرجه البخاري ) (3)

 (.750(، ومسلم )5562أخرجه البخاري ) (4)
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َركعتا الفجِر خرٌي من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن عائشَة   -622

«الدنيا وما فيها
(1)

. 

 هماقِتقرأ فيهما وبيان َووبيان ما ُي جِرالَف ركعيِت خفيِفاب َتب (18)

كان ُيصلِّ ركعتني  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عائشَة   -623

 واإلقامِة من صالِة الصبِح 
ِ
َخفيفَتني بني النِّداء

(2)
. 

كان َيقرُأ يف ركعتِي  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عباٍس   -624

اآلية التي يف  [536]البقرة:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿الَفجِر يف األوىل منهام: 

]آل عمران:  ﴾ی ی ی ی جئ﴿البقرِة، ويف اآلخرِة منهام: 

15]
(3)

. 

َشهًرا وكان َيقرُأ يف  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َرَمقُت النبيَّ وعن ابن عمَر   -625

﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿و  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿الركعتني قبَل الَفجِر: 
(4)

. 

 واحلثِّ األميِن هعلى جنِب جِرالَف بعد ركعيِت جاِعاالضِط باب استحباِب (19)

 أم ال بالليِل َدكان تهجَّ عليه سواٌء

إذا صىل َركعتِي الَفجِر،  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان النبيُّ وعن عائشَة   -626

ه األيمنِ  اضطَجَع عىل ِشقِّ
(5)

. 

                                                 
 (.751أخرجه مسلم ) (1)

 (.750(، ومسلم )652أخرجه البخاري ) (2)

 (.757أخرجه مسلم ) (3)

 (.5502(، وابن ماجه )057أخرجه الرتمذي ) (4)

 (.5564أخرجه البخاري ) (5)
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 هِرالظُّ باب سنِة (21)

َركعتني  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: صلَّيُت مع رسوِل اهلل وعن ابن عمَر   -627

قبَل الظُّهِر وركعتني َبعَدها
(1)

. 

يصل يف بيتي قبَل  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان النبيُّ عائشَة وعن   -628

الظهِر أربًعا، ثم خيرُج، فيصل بالناِس، ثم يدخُل فيصل ركعتني، وكان ُيصل 

بالناِس املغرَب، ثم يدخُل فيصل ركعتني، ويصل بالناِس العشاَء، ويدخُل بيتي 

فيصل ركعتني
(2)

. 

 العصِر باب سنِة (21)

ا صىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبيِّ وعن ابن عمَر   -629 َرِحم اهلل امرء 

ا «قبَل الَعِِص أربع 
(3)

. 

 هاها وقبَلبعَد املغرِب نِةباب ُس (22)

م يف هذه األبواِب حديُث ابن عمرَ  تقدَّ
(4)

وحديُث عائشةَ  
(5)

، ومها 

 كان ُيصل بعَد املغرِب ركعتني. ملسو هيلع هللا ىلصَصحيحان: أن النبيَّ 

                                                 

 (.752(، ومسلم )5575أخرجه البخاري ) (1)

 (.734مسلم )أخرجه  (2)

 (.034(، والرتمذي )5575أخرجه أبو داود ) (3)

 (.752(، ومسلم )5575أخرجه البخاري ) (4)

 (.734أخرجه مسلم ) (5)
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وا قبل صلُّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن عبِد اهلل بن مغفٍل   -631

«ملن شاءَ »قال يف الثالثِة:  «املغرِب 
(1)

. 

 هاها وقبَلبعَد شاِءالِع نِةباب ُس (23)

،  ملسو هيلع هللا ىلصفيه حديُث ابن عمَر السابُق: صليُت مع النبيِّ 
ِ
ركعتني بعَد الِعشاء

ٍل:  «بَّي ُكلِّ أذانَّي َصالةٌ »وحديُث عبِد اهلل بن ُمغفَّ
(2)

. 

 معِةاجُل باب سنِة (24)

إذا صىلَّ أَحُدكم »: ملسو هيلع هللا ىلصال رسوُل اهلل قال: ق وعن أيب ُهريرَة   -631

ا «اجلمعَة، فلُيصلِّ بعَدها أرَبع 
(3)

. 

كان ال ُيصل بعد اجلمعِة  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عمَر   -632

حتى ينرِصَف، فُيصل ركعتني يف بيتِه
(4)

. 

 وغريها واألمِر الراتبُة سواٌء يف البيِت ِلالنواِف جعِل باب استحباِب (25)

 بينهما بكالٍم أو الفصِل الفريضِة ن موضِعم للنافلِة بالتحوِل

َصلُّوا أَيا الناُس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن زيِد بن ثابٍت   -633

«يف بيوتِكم، فإنَّ أفَضَل الصالِة صالُة املرِء يف بيتِه إال املكتوبة
(5)

. 

                                                 
 (.5523أخرجه البخاري ) (1)

 (.232(، ومسلم )657أخرجه البخاري ) (2)

 (.225أخرجه مسلم ) (3)

 (.225أخرجه مسلم ) (4)

 (.725(، ومسلم )735أخرجه البخاري ) (5)
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اجَعلوا من َصالتِكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عمَر   -634

ايف بيوتِكم، وال تتَِّخذوه «ا ُقبور 
(1)

. 

: أن نافَع بن جبرٍي أرسَله إىل السائِب ابن أخِت   -635
ٍ
وعن عمَر بن عطاء

 رآه منه معاويُة يف الصالِة، فقال: َنعم، صليُت معه اجلمعَة يف 
ٍ
َنِمٍر يسأُله عن يشء

، فقال:  املقصورِة، فلام سلَّم اإلماُم، قمت يف مقامي، فصلَّيُت، فلام دخَل أرسَل إيلَّ

ملِا فعلَت؛ إذا صليَت اجلمعَة فال َتِصلها بصالٍة حتى تتكلَّم أو خترَج؛ فإن  ال َتُعد

أمَرنا بذلك، أن ال نوصَل صالًة بصالٍة حتى نتكلَّم أو نخرَج  ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل اهلل 
(2)

. 

 هوبيان وقِت كدٌةتأم نٌةأنه ُس وبياِن تِرالِو على صالِة باب احلثِّ (26)

صالِة املكتوبِة، ولكن قال: الِوتُر ليس بَحتٍم ك وعن علٍّ   -636

«إنَّ اهلل ِوتٌر حيبُّ الوتَر، فأوتِروا يا أهَل القرآنِ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصَسنَّ رسوُل اهلل 
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ِمن كلِّ الليِل قد أوَتَر رسوُل اهلل وعن عائشَة   -637

حرِ  من أولِّ الليِل، ومن أوسِطه، وآِخِره، وانتهى ِوتُره إىل السَّ
(4)

. 

اجَعلوا آخَر صالتِكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيِّ  ، عنوعن ابن عمَر   -638

ا «بالليِل ِوتر 
(5)

. 

                                                 

 (.777(، ومسلم )035أخرجه البخاري ) (1)

 (.223أخرجه مسلم ) (2)

 (.5562(، وابن ماجه )5671(، والنسائي )013(، والرتمذي )5056أخرجه أبو داود ) (3)

 (.701(، ومسلم )226أخرجه البخاري ) (4)

 (.715(، ومسلم )222أخرجه البخاري ) (5)
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َمن خاَف أن ال يقوَم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن جابٍر   -639

من آخِر الليل، فليوتِر أوَله، ومن طمَع أن يقوَم آخَره فليوتِر آخَر الليل، فإن صالَة 

«آخِر الليِل مشهودٌة وذلك أفضُل 
(1)

. 

على  ها، واحلثِِّطها وأوَسِرها وأكَثأقلِّ حى وبياِنالضُّ صالِة باب فضِل (27)

 عليها احملافظِة

بصياِم َثالثِة أياٍم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أوصاين َخليل  وعن أيب ُهريرَة   -641

حى، وأن أوتَِر قبل أن أرُقدَ  من كلِّ َشهٍر، وركعتي الضُّ
(2)

. 

يصل الضحى  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -641

شاَء اهللأربًعا، ويزيُد ما 
(3)

. 

عاَم الفتِح  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: َذَهبُت إىل رسوِل اهلل وعن أمِّ هانٍئ   -642

فوجدُته يغَتِسل، فلام َفرَغ من ُغسلِه، صىل َثامين ركعاٍت، وذلك ُضًحى
(4)

. 

ى صلَّأن ُت ها واألفضُلإىل زواِل مِسالشَّ حى من ارتفاِعالضُّ جوز صالُةباب َت (28)

 حىلضُّا وارتفاِع رِّاحَل داِداشِت عند

حى، وعن زيِد بن أرَقَم   -643 : أنه رأى َقوًما ُيصلُّون من الضُّ

الَة يف غرِي هذه الساعِة أفضُل، إنَّ َرسوَل اهلل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: أَما لقد َعلِموا أنَّ الصَّ

«َصالُة األوابََّي حَّي َترَمُض الِفصاُل »
(5)

. 

                                                 
 (.711أخرجه مسلم ) (1)

 (.755(، ومسلم )5225اري )أخرجه البخ (2)

 (.752أخرجه مسلم ) (3)

 (.336(، ومسلم )317أخرجه البخاري ) (4)

 (.702أخرجه مسلم ) (5)
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صغرُي من وهو: ال ،مجُع فصيلٍ  «الِفصاُل »و .يعني: شدة احلر «َترَمُض »

 اإلبِل.

صلي أن ُي قبَل اجللوِس بركعتني وكراهِة املسجِد حتيِة على صالِة باب احلثِّ (29)

 راتبٍة أو سنٍة ريضٍةَف أو صالِة التحيِة صلى ركعتني بنيِة وسواٌء دخَل وقٍت ركعتني يف أيِّ

 أو غريها

إذا َدخَل أحُدُكم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب قتادَة   -644

«، فال جَيلِس حتى ُيصيَل َركعتَّياملسِجَد 
(1)

. 

وهو يف املسِجِد، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َأتيُت النبيَّ  وعن جابٍر   -645

«َصلِّ ركعتَّي»
(2)

. 

 ضوِءكعتني بعد الُوَر باب استحباِب (31)

يا باِلُل، »قال لبالٍل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -646

ثني بَأرجى عمٍل عِملَته يف اإِلسالِم، فإين س ِمعُت َدفَّ َنعَليك بَّي َيَديَّ يف حدِّ

ر ُطهوًرا يف ساعٍة من ليٍل  «اجلنةِ  قال: ما عِملُت عماًل أرجى عندي من أين مل أَتَطهَّ

أو هناٍر إال َصلَّيت بذلك الطُّهوِر ما ُكتِب يل أن أصلِّ 
(3)

. 

                                                 

 (.750(، ومسلم )000أخرجه البخاري ) (1)

 (.751(، ومسلم )003أخرجه البخاري ) (2)

 (.5012(، ومسلم )5502أخرجه البخاري ) (3)
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 بكرِيوالتَّ ،يِبوالطِّ ،هلا واالغتساِل ،هاووجوِب ،اجلمعِة يوِم باب فضِل (31)

 ،اإلجابِة ساعِة بياُنو ،فيه ملسو هيلع هللا ىلص على النيبِّ والصالِة ،اجلمعِة يوَم عاِءوالدُّ ،يهاإل

 اهلل تعاىل بعد اجلمعِة ذكِر إكثاِر واستحباِب

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[54]اجلمعة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

خرُي يوٍم طلعت »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -647

«ُس يوم اجلمعِة: فيه ُخلِق آدُم، وفيه أدخَل اجلنة، وفيه ُأخِرج منهاعليه الشم
(1)

. 

أ فأحسَن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -648 َمن توضَّ

الوضوَء ثم أتى اجلمعَة، فاسَتَمَع وأنَصَت، ُغفَر له ما بينَه وبَّي اجلمعِة وزيادة ثالثِة 

«أياٍم، ومن مسَّ احلىص، فقد َلغا
(2)

. 

يقوُل عىل  ملسو هيلع هللا ىلص: أهنام سِمَعا رسوَل اهلل ن ابن عمَر وعنه وع  -649

َلَينَتِهََّيَّ أقواٌم عن َودِعِهم اجلمعاِت أو َلَيختَِمنَّ اهلل عىل قلوهِبم ثم »أعواِد منرِبه: 

«َليكوُننَّ من الغافِلَّي
(3)

. 

                                                 

 (.210أخرجه مسلم ) (1)

 (.217سلم )أخرجه م (2)

 (.261أخرجه مسلم ) (3)
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أ يوَم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن َسُمرَة   -651 َمن توضَّ

اغَتسَل فالُغسُل أفَضُل  اجلمعِة فبها ونِعَمت، وَمن
(1)

. 

ال يغتسُل رجٌل يوم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن سلامَن   -651

ِهن من ُدهنِه، أو يمسُّ من طيِب بيته، ثم  ُر ما استطاَع من طهٍر، ويدَّ اجلمعِة، ويتطهَّ

ُق بَّي اثنَّي، ثم ُيصيل ما ُكتِب له، ثم ُينِصت إذا تكلَّم اإلماُم، إال  ُغِفر ُيرُج فال ُيَفرِّ

«له ما بينه وبَّي اجلمعِة األخرى
(2)

. 

َمن اغَتسَل يوم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -652

، ومن راَح يف الساعِة الثانيِة، فكأنَّام  َب َبدنة  اجلمعِة ُغسَل اجلنابِة، ثم راَح فكأنَّام َقرَّ

، ومن راَح يف الساعِة الثالثِة، فكأنَّام َقرَّ  َب بقرة  ا أقَرَن، ومن راَح يف قرَّ ب كبش 

ب  ، ومن راَح يف الساعِة اخلامسِة، فكأنَّام قرَّ َب َدجاجة  الساعِة الرابعِة، فكأنام قرَّ

كرَ  ، فإذا خرَج اإلماُم، حَّضِت املالئكُة َيسَتمعون الذِّ «بيضة 
(3)

. 

فيها »ذكَر يوَم اجلمعِة، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -653

وأشاَر  «بد مسلٌم، وهو قائٌم يصيل يسأُل اهلل شيئ ا، إال أعطاه إياهساعٌة ال يوافُِقها ع

بيِده ُيَقلِّلها
(4)

. 

                                                 

 (.027(، والرتمذي )310أخرجه أبو داود ) (1)

 (.223أخرجه البخاري ) (2)

 (.214(، ومسلم )225أخرجه البخاري ) (3)

 (.215(، ومسلم )231أخرجه البخاري ) (4)
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 الليِل قياِم ضِلباب َف (32)

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 ﴾گ گ ڳ ڳ﴿، وقال تعاىل: [72]اإلرساء:  ﴾ڈ ڈ

 .[57]الذاريات:  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿، وقال تعاىل: [56]السجدة: 

: أن املِ بن عبِد اهلل بن عمَر بن اخلطاِب، عن أبيه وعن س  -654

قال ساملٌ: فكان عبُد  «نِعم الرجُل عبُد اهلل، لو كان ُيصيل من الليلِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

اهلل بعَد ذلك ال يناُم من الليِل إالَّ قلياًل 
(1)

. 

َيعِقُد الشيطاُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -655

أس أحِدكم، إذا هو ناَم، ثالَث ُعَقٍد، يَّضُب عىل كل عقدٍة: عليك ليٌل عىل قافِيِة ر

طويٌل فارقد، فإن استيَقَظ، فَذكَر اهلل تعاىل انحلَّت عقدٌة، فإن توضَأ، انحلَّت 

عقدٌة، فإن صىل، انحلَّت عقدٌة، فأصبَح نشيط ا طيَب النفِس، وإال أصبَح خبيَث 

«النفس كسالنَ 
(2)

. 

أَيا الناُس: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ ن سالٍم وعن عبِد اهلل ب  -656

الَم، وأطِعموا الطعاَم، وصلُّوا بالليل والناُس نياٌم، تدُخلوا اجلنَة  أفشوا السَّ

«بسالمٍ 
(3)

. 

                                                 

 (.5072(، ومسلم )5555أخرجه البخاري ) (1)

 (.776(، ومسلم )5505أخرجه البخاري ) (2)

 (.5330(، وابن ماجه )5021أخرجه الرتمذي ) (3)
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ُيفطِر من الشهِر حتى  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -657

ان ال َتشاُء أن نظنَّ أن ال يصوَم منه، ويصوُم حتى نظنَّ أن ال ُيفطَر منه شيئا، وك

ًيا إال رأيَته، وال نائاًم إال رأيَته تراه من الليِل ُمصلِّ
(1)

. 

َيزيُد يف رمضاَن  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ما كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -658

وال يف غرِيه عىل إِحدى عرشَة ركعٍة: ُيصل أربًعا فال َتسأل عن ُحسنِِهنَّ وطوهلن، 

وطوهلن، ثم ُيصل ثالًثا. فقلت: يا َرسوَل ثم ُيصل أربًعا فال َتسأل عن ُحسنهنَّ 

«يا عائشُة، إن عينَيَّ تنامان وال َيناُم َقلبي»اهلل، أتناُم قبَل أن توتَِر؟ فقال: 
(2)

. 

ذات ليلة فافتتَح  ملسو هيلع هللا ىلصقال: صليُت مع النبيِّ  وعن حذيفَة   -659

فقلت: البقرَة، فقلت: يركُع عند املائِة، ثم مىض، فقلت: ُيصل هبا يف ركعٍة فمىض، 

يركُع هبا، ثم افتتَح النساَء فقَرأها، ثم افتتَح آل عمران فقرأها، يقرأ مرتساًل: إذا مرَّ 

َذ، ثم ركَع، فجعل  بآيٍة فيها َتسبيٌح سبح، وإذا مرَّ بسؤاٍل سأَل، وإذا مر بتعوٍذ تعوَّ

 سمَع اهلل ملن»فكان ركوُعه نحًوا من قياِمه، ثم قال:  «سبحان ريب العظيمِ »يقول: 

سبحان ريب »ثم قاَم طوياًل قريًبا مما ركَع، ثم سجد، فقال:  «محده، ربنا لك احلمُد 

فكان سجوُده قريًبا من قياِمه «األعىل
(3)

. 

                                                 

 (.5505أخرجه البخاري ) (1)

 (.732(، ومسلم )5507أخرجه البخاري ) (2)

 (.775أخرجه مسلم ) (3)
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أحبُّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -661

ُم الصالِة إىل اهلل عز وجل صالُة داود، وأحبُّ الصياِم إىل اهلل صياُم داود، كان ينا

ا ا وُيفطر يوم  «نصَف الليِل ويقوُم ثلَثه ويناُم سدسه، ويصوُم يوم 
(1)

. 

إنَّ يف الليِل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن جابٍر   -661

ا من أمِر الدنيا واآلخرِة، إال أعطاه  ، ال يوافقها رجٌل مسلم يسأُل اهلل خري  َلساعة 

«إياه، وذلك كلَّ ليلةٍ 
(2)

. 

إذا قاَم أحُدكم من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ  وعن أيب هريرةَ   -662

«الليِل فليفتتِح الصالَة بركعتَّي خفيفتَّي
(3)

. 

إذا قاَم من الليِل  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -663

افتتَح صالَته بركعتني خفيفتني
(4)

. 

من ناَم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عمَر بن اخلطاِب   -664

نه، فقرَأه فيام بَّي صالِة الفجِر وصالِة الظُّهِر، ُكتَب له عن ِحزبِه، أو عن يشٍء م

«كأنام قرَأه من الليلِ 
(5)

. 

                                                 

 (.5521(، ومسلم )3054أخرجه البخاري ) (1)

 (.717أخرجه مسلم ) (2)

 (.762أخرجه مسلم ) (3)

 (.767أخرجه مسلم ) (4)

 .(707أخرجه مسلم ) (5)
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رحَم اهلل رجال  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -665

قاَم من الليِل، فصىل وأيقَظ امرأَته، فإن َأَبت نضَح يف وجِهها املاَء، رحَم اهلل امرأة  

«يقَظت زوَجها، فإن أبى َنَضَحت يف وجِهه املاءَ قامت من الليل، فصلَّت وأ
(1)

. 

إذا نعَس أحُدكم يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عائشَة   -666

الصالِة؛ فلرَيُقد حتى يذهَب عنه النوُم، فإن أحَدكم إذا صىل وهو ناعٌس، لعله 

«نفَسه يذهُب يستغفُر فيسبُّ 
(2)

. 

 وهو الرتاويُح رمضاَن ياِمِق باب استحباِب (33)

من قاَم رمضاَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسوَل اهلل  أيب ُهريرَة  وعن  -667

َم من ذنبِه ا ُغفَر له ما تقدَّ ا واحتِساب  «إيامن 
(3)

. 

 أرجى لياليها وبياِن ِرْدالَق ليلِة قياِم باب فضِل (34)

إىل آخِر السورِة،  [5]القدر:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .اآليات [3]الدخان:  ﴾پ پ پ پ ڀ﴿وقال تعاىل: 

من قاَم ليلَة الَقْدِر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -668

م من ذنبِه ا ُغفَر له ما تقدَّ ا واحتِساب  «إيامن 
(4)

. 

                                                 
 (.5336(، وابن ماجه )5654(، والنسائي )5342أخرجه أبو داود ) (1)

 (.726(، ومسلم )555أخرجه البخاري ) (2)

 (.712(، ومسلم )37أخرجه البخاري ) (3)

 (.764(، ومسلم )5245أخرجه البخاري ) (4)
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جُياوُر يف الَعرِش  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -669

وا ليلَة الَقدِر يف العرِش األواخِر من »األواخِر من رمضاَن، ويقول:  حترَّ

«رمضانَ 
(1)

. 

، قالت: ُقلت: يا َرسوَل اهلل، أرأيَت إن علِمُت أيُّ وعنها   -671

قويل: اللُهمَّ إنك عُفو  حتُب الَعفَو فاعُف »ليلٍة ليلَة القْدِر ما أقوُل فيها؟ قال: 

«عني
(2)

. 

 طرِةالِف صاِلوِخ واِكالسِّ باب فضِل (35)

لوال أن أُشقَّ عىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -671

واِك مع كلِّ صالةٍ  -أو عىل الناسِ -تي أمَّ  «ألمرُِتم بالسِّ
(3)

. 

إذا قاَم من النوِم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن ُحذيفَة   -672

َيشوُص فاُه بالسواكِ 
(4)

. 

 كان وعن رُشيِح بن هانٍئ، قال: قلت لعائشَة   -673
ٍ
: بأيِّ يشء

واك ملسو هيلع هللا ىلصَيبدأ النبيُّ  إذا دخَل بيَته؟ قالت: بالسِّ
(5)

. 

عرٌش من »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل ئشَة وعن عا  -674

واك، واستِنشاُق املاِء، وقصُّ  الِفطرِة: قصُّ الشارِب، وإعفاُء اللِّحيِة، والسِّ

                                                 
 (.5562(، ومسلم )5454أخرجه البخاري ) (1)

 (.3214(، وابن ماجه )3153أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.515(، ومسلم )227أخرجه البخاري ) (3)

 (.511(، ومسلم )501أخرجه البخاري ) (4)

 (.513أخرجه مسلم ) (5)
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قال  «األظفاِر، وغسُل الرَباِجم، ونتف اإلبِط، وحلُق العانِة، وانتقاُص املاء

: -أحُد رواتِهوهو -الراوي: ونسيُت العارشَة إال أن تكون املضمضُة. قال وكيٌع 

: َيعني االستِنجاءَ 
ِ
انتقاُص املاء

(1)
. 

 ق بهالَّها وما يتَعوبيان فضِل الزكاِة جوِبُو باب تأكيِد (36)

ڳ ﴿، وقال تعاىل: [03]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿قال اهلل تعاىل: 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 

  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿، وقال تعاىل: [1]البينة: ﴾ہ

 .[543]التوبة: 

ُبنَِي اإلسالُم عىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل ن ابن عمَر وع  -675

ا عبُده ورسوُله، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء  مخٍس: شهادِة أن ال إله إالَّ اهلل، وأن حُممد 

«الزكاِة، وحجِّ البيِت، وصوِم رمضانَ 
(2)

. 

إىل  َبعَث ُمعاًذا  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عباٍس   -676

إىل شهادِة أن ال إله إالَّ اهلل وأين َرسوُل اهلل، فإن ُهم أطاعوا  ادُعُهم»اليمِن، فقال: 

لذلك؛ فأعلِمُهم أن اهلل، افََتَض عليهم مَخَس صلواٍت يف كلِّ يوٍم وليلٍة، فإن هم 

هم، وُتردُّ 
أطاعوا لذلك؛ فأعلِمُهم أن اهلل افََتَض عليهم صدقة  ُتؤخذ من أغنيائِ

«عىل ُفقرائِهم
(3)

. 

                                                 
 (.565أخرجه مسلم ) (1)

 (.56(، ومسلم )2أخرجه البخاري ) (2)

 (.52(، ومسلم )5321أخرجه البخاري ) (3)
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وكان أبو بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ملا ُتويف رسوُل اهلل  يرَة وعن أيب ُهر  -677

  وَكفَر َمن كفَر من العرِب، فقال عمُر كيف تقاتُِل الناَس وقد :

ُأِمرُت أن أقاتَل الناس حتى يقولوا: ال إله إالَّ اهلل، فمن قاهَلا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسوُل اهلل 

ه، وحساُبه عىل اهلل فقال: واهلل، ألُقاتِلنَّ من ؟ «فقد َعصَم ِمنِّي ماله وَنفَسه إال بحقِّ

ق بني الصالِة والزكاِة، فإن الزكاَة حقُّ املاِل، واهلل، لو َمنعوين ِعقااًل كانوا  َفرَّ

ونه إىل رسوِل اهلل  : فواهلل ما هو إال لقاتلُتهم عىل منِعه. قال عمُر  ملسو هيلع هللا ىلصُيؤدُّ

قُّ أن َرأيُت اهلل قد رَشَح صدَر أيب بكٍر للقتاِل، فعَرفُت أنه احل
(1)

. 

: أخربين بعمٍل ملسو هيلع هللا ىلص: أن رجاًل قال للنبيِّ وعن أيب أيوَب   -678

تعبُد اهلل، وال ُترشُك به شيئ ا، وُتقيُم الصالَة، وُتؤيت الزكاَة، »ُيدِخلني اجلنَة، قال: 

«وَتصُل الرحمَ 
(2)

. 

ما ِمن صاِحِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -679

ها إال إذا كان يوُم القيامِة ُصفِّحت له صفائُِح َذهٍب، وال فِضٍة، ال يؤدي م نها حقَّ

من ناٍر، فُأمحي عليها يف ناِر جهنَّم، فُيكوى هبا َجنُبه، وَجبينُه، وظهُره، كلام برَدت 

أعيدت له يف يوٍم كان ِمقداُره مخسََّي ألف سنٍة، حتى ُيقىض بَّي العباِد فريى 

 .«سبيُله، إما إىل اجلنِة، وإما إىل النارِ 

وال صاِحَب إبٍل ال يؤدي منها حقَّها، »قيل: يا َرسوَل اهلل، فاإلبُل؟ قال: 

وِمن حقِّها حلُبها يوَم ِورِدها، إال إذا كان يوُم القيامِة ُبطَِح هلا بقاٍع َقرَقٍر أوفَر ما 

ه بأفواِهها، كلام مرَّ عليه  ا، تطُؤه بأخفافِها، وتعضُّ كانت، ال َيفِقُد منها فصيال  واحد 

                                                 
 (.54(، ومسلم )5044، 5322أخرجه البخاري ) (1)

 (.53(، ومسلم )5326خاري )أخرجه الب (2)
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أوالها، ُردَّ عليه ُأخراها، يف يوٍم كان مقداُره مَخسَّي ألف سنٍة، حتى ُيقىض بَّي 

 .«العباِد، فرُيى سبيُله، إما إىل اجلنِة، وإما إىل النارِ 

وال صاحِب بقٍر وال َغنٍم ال يؤدي »قيل: يا َرسوَل اهلل، فالبقُر والغنُم؟ قال: 

َح هلا بقاٍع َقرَقٍر، ال َيفِقد منها شيئ ا، ليس منها حقَّها، إال إذا كان يوُم القيامة، ُبطِ 

فيها َعقصاُء، وال َجلحاُء، وال َعضباُء، تنطُحه بُقروَّنا، وَتطُؤه بأظالفِها، كلام مرَّ 

عليه أوالها، ُردَّ عليه ُأخراها، يف يوٍم كان ِمقداُره مخسَّي ألف سنٍة حتى ُيقىض بَّي 

 .«وإما إىل النارِ  العباِد، فرُيى سبيُلُه، إما إىل اجلنِة،

اخليُل ثالثٌة: هي لرجٍل ِوزر، وهي لرجٍل »قيل: يا َرسوَل اهلل فاخليُل؟ قال: 

ا ونِواء  عىل  ا التي هي له ِوزٌر فرجٌل َرَبَطها رياء  وَفخر  ِسٌَت، وهي لرجٍل أجٌر، فأمَّ

ا التي هي له ِسٌَت، فرجٌل َرَبَطها يف سبي ِل اهلل، ثم مل أهل اإلسالِم، فهي له ِوزٌر، وأمَّ

َينَس حقَّ اهلل يف ُظهوِرها، وال ِرقاهبا، فهي له ِسٌَت، وأما التي هي له أجٌر، فرجٌل 

رَبَطها يف سبيِل اهلل ألهِل اإلسالِم يف مرٍج وروضٍة فام أكلت من ذلك املرِج أو 

الروضِة من يشٍء إال ُكتَب له عدَد ما أكَلت حسناٍت، وكتَب له عدَد أرواثِها 

ا أو َشفَّي إال كتَب اهلل له عدَد وأبوا هلا حسناٍت، وال تقطُع طوهلا فاسَتنَّت َشف 

آثارها وأرواثِها حسناٍت، وال مرَّ هبا صاحُبها عىل َّنٍر، فرِشَبت منه، وال ُيريُد أن 

َبت حسناٍت   .«َيسِقَيها إال كتَب اهلل له عدَد ما ََشِ

عيلَّ يف احلمِر يشٌء إال هذه اآليُة  ما ُأنِزَل »قيل: يا َرسوَل اهلل فاحلُمُر؟ قال: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﴿الفاذُة اجلامعُة: 

«[2 - 7]الزلزلة:  ﴾ک گ گ گ
(1)

. 

                                                 
 (.227(، ومسلم )5045أخرجه البخاري ) (1)
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 ق بهوما يتعلَّ الصياِم فضِل وبياِن رمضاَن وِمَص باب وجوِب (37)

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿إىل قوله:  ﴾ڤ ڦ

ھ ھ ے ے ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ 

 .[521 - 523]البقرة:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

قال اهلل عزَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -681

وجل: كلُّ عمِل ابِن آدَم له إال الصياَم، فإنه يل وأنا َأجزي به، والصياُم ُجنٌَّة، فإذا 

فلَيُقل: إين كان يوُم َصوِم أحِدكم فال َيرُفث وال َيصَخب، فإن سابَّه أحٌد أو قاَتَله 

صائٌم، والذي نفُس حممٍد بَيِده خللوُف َفِم الصائِِم أطيُب عند اهلل من ريِح املسِك، 

ه فِرَح بصوِمه «للصائِم َفرحتان َيفَرحُهام: إذا أفَطَر فِرَح بِفطِره، وإذا لِقَي ربَّ
(1)

. 

ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن سهِل بن سعٍد   -681 إن يف اجلنِة باب 

يان، يدخُل منه الصائمون يوم القيامِة، ال يدخُل منه أحٌد غريهم، يقال له: الر

يقال: أين الصائمون؟ فيقومون ال يدُخل منه أحٌد غرُيهم، فإذا دخلوا ُأغلِق فلم 

«َيدُخل منه أحٌد 
(2)

. 

ما ِمن َعبٍد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب سعيٍد   -682

ا يف سبيِل اهلل إال باعَد اهلل  بذلك اليوِم وجَهه عن الناِر سبعَّي َيصوُم يوم 

ا «خريف 
(3)

. 

                                                 
 (.5515(، ومسلم )7025، 5240أخرجه البخاري ) (1)

 (.5515(، ومسلم )5226أخرجه البخاري ) (2)

 (.5513(، ومسلم )5204أخرجه البخاري ) (3)
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ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  وعن أيب هريرَة   -683 من صاَم رمضان إيامن 

م من ذنبِه ا، ُغِفر له ما تقدَّ «واحتساب 
(1)

. 

إذا جاَء رمضاُن، ُفتَِّحت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -684

دت ال «شياطَّيأبواُب اجلنِة، وُغلِّقت أبواُب الناِر، وُصفِّ
(2)

. 

صوموا لرؤيتِه، وَأفطِروا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -685

«لرؤيتِه، فإن َغبَِي عليكم، فأكِملوا عدَة شعبان ثالثَّي
(3)

. 

من  والزيادِة رمضاَن يف شهِر من اخلرِي كثاِرواإِل املعروِف عِلوِف باب اجلوِد (38)

 منه األواخِر ذلك يف العشِر

أجوَد الناِس،  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  ، قال: كانوعن ابن عباٍس   -686

وكان أجوُد ما يكون يف رمضان حني َيلقاه ِجربيُل، وكان ِجربيُل َيلقاه يف كلِّ ليلٍة 

حني َيلقاه جربيُل أجوُد باخلرِي من  ملسو هيلع هللا ىلصمن رمضان فُيداِرسه القرآن، فَلرسوُل اهلل 

الريِح املرسلةِ 
(4)

. 

لعرُش إذا دخَل ا ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -687

أحيا الليَل، وأيقَظ أهَله، وشدَّ املئَزرَ 
(5)

. 

                                                 
 (.571(، ومسلم )32أخرجه البخاري ) (1)

 (.5472لم )(، ومس5222أخرجه البخاري ) (2)

 (.5425(، ومسلم )5242أخرجه البخاري ) (3)

 (.5342(، ومسلم )6أخرجه البخاري ) (4)

 (.5570(، ومسلم )5450أخرجه البخاري ) (5)
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ه مبا ا ملن وصَلإلَّ شعباَن صِفبعد ِن بصوٍم رمضاَن ِمعن تقدُّ باب النهِي (39)

 ثنني واخلميس فوافقهاال ه صوَمن كان عادُتبأله  عادًة أو وافَق ،هبَلَق

من أحُدُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -688 ال يَتَقدَّ

ضاَن بصوِم يوٍم أو يومَّي، إال أن يكون رجٌل كان يوَم صوِمه، فلَيُصم ذلك رم

«اليومَ 
(1)

. 

 اهلالِل رؤيِة عنَد باب ما يقاُل (41)

كان إذا رأى اهلالَل،  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن طلحَة بن عبيِد اهلل   -689

اهلل، هالُل  اللُهمَّ أِهلَّه علينا باألمِن واإليامِن، والسالمِة واإلسالِم، ريب وربُّك»قال: 

«ُرشٍد وَخريٍ 
(2)

. 

 الفجِر لوُعُط خَشه ما مل ُيوتأخرِي حوِرالسُّ باب فضِل (41)

روا؛ فإن يف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -691 َتسحَّ

«السحوِر بركة  
(3)

. 

رنا مع رسوِل اهلل  وعن زيِد بن ثابٍت   -691 ثمَّ قمنا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: تسحَّ

: ُخسون آيةً إىل الصالِة. قيل: كم كان بينَهام؟ قال
(4)

. 

                                                 
 (.5425(، ومسلم )5250أخرجه البخاري ) (1)

 (.3015أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.5421(، ومسلم )5253أخرجه البخاري ) (3)

 (.5427(، ومسلم )171أخرجه البخاري ) (4)
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فصُل ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عمرو بن العايص   -692

حرِ  «بَّي صياِمنا وصياِم أهل الكتاِب، َأكلُة السَّ
(1)

. 

 هه بعد إفطاِرعليه، وما يقوُل وما يفطُر طِرالِف تعجيِل باب فضِل (42)

ال َيزاُل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن سهِل بن سعٍد   -693

لوا الِفطرَ الناُس بخريِ ٍ ما  «عجَّ
(2)

. 

، وعن أيب عطيَة، قال: دَخلُت أنا ومرسوٌق عىل عائشَة   -694

كالمها ال َيألو عن اخلرَِي؛ أحُدمها  ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلا َمرسوٌق: رجالن من أصحاِب حممٍد 

ر املغرَب واإلفطاَر؟ فقالت: من يعجُل  ل املغرَب واإلفطاَر، واآلخُر يؤخِّ ُيعجِّ

فقالت: هكذا كان رسوُل  -َيعني: ابن َمسعودٍ -ُد اهلل املغرَب واإلفطاَر؟ قال: عب

اهلل َيصنَع
(3)

. 

إذا أقبَل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عمَر بن اخلطاِب   -695

«الليُل من هاهنا، وأدَبر النَّهاُر من هاهنا، وَغربِت الشمُس، فقد أفَطَر الصائِمُ 
(4)

. 

ُيصل عىل  ُيفطِر قبل أن ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -696

 
ٍ
ُرطباٍت، فإن مل تكن ُرطبات فُتمريات، فإن مل تكن مُتريات حسا َحسواٍت من ماء
(5)

. 

                                                 
 (.5426أخرجه مسلم ) (1)

 (.5422(، ومسلم )5217أخرجه البخاري ) (2)

 (.5422أخرجه مسلم ) (3)

 (.5544(، ومسلم )5210أخرجه البخاري ) (4)

 (.626(، والرتمذي )5316أخرجه أبو داود ) (5)
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 وحنوها واملشامتِة فاِتحه عن املخاَله وجواِرلساِن فِظحِب الصائِم باب أمِر (43)

إذا كاَن يوُم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -697

ه أحٌد أو قاَتله، فليُقل: إين َصوِم أحِدكم، فال َيرُفث وال َيصَخب ، فإن سابَّ

«صائِمٌ 
(1)

. 

َمن مل َيَدع قوَل الزوِر والعمَل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال النبيُّ وعنه   -698

«به فليس هلل حاجٌة يف أن يدَع طعاَمه وَشاَبه
(2)

. 

 من الصوِم باب يف مسائَل (44)

إذا َنيِسَ أحُدكم، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -699

«َِشَب، فلُيتمَّ صوَمه، فإنَّام أطَعمه اهلل وَسقاه فأكَل، أو
(3)

. 

قال: قلت: يا رسوَل اهلل، أخرِبين عن  وعن َلقيِط بن َصرْبَة   -711

؟ قال: 
ِ
أسبِغ الوضوَء، وخلِّل بَّي األصابِع، وبالِغ يف االستنشاِق، إال أن »الوضوء

«تكون صائام  
(4)

. 

ُيصبِح  ملسو هيلع هللا ىلصُل اهلل ، قالتا: كان رسووعن عاِئشَة وأمِّ سلمَة   -711

ُجنًبا من غرِي ُحلم، ثم يصومُ 
(5)

. 

                                                 
 (.5515(، ومسلم )5240أخرجه البخاري ) (1)

 (.5243أخرجه البخاري ) (2)

 (.5511(،ومسلم )5233أخرجه البخاري ) (3)

 (.047(، وابن ماجه )722(، والرتمذي )505أخرجه أبو داود ) (4)

 (.5542(، ومسلم )5235، 5235أخرجه البخاري ) (5)
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  وشعباَن ِماحملرَّ صوِم فضِلبيان باب  (45)

أفضُل الصياِم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -712

ِم، وأفضُل الصالِة بعد الَفريضِة: صالُة الليلِ  «بعَد رمضاَن: شهُر اهلل املحرَّ
(1)

. 

َيصوُم من شهٍر أكثَر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ ، قالت: مل يكن وعن عائشَة   -713

من شعبان، فإنَّه كان َيصوُم َشعباَن كلَّه
(2)

. 

 ول من ذي احلجِةاأُل شِروغريه يف الَع الصوِم باب فضِل (46)

ما ِمن أياٍم، »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ابن عباٍس   -714

قالوا: يا  يعني: أياَم العرِش. «العمُل الصالُح فيها أحبُّ إىل اهلل من هذه األيامِ 

وال اجلهاُد يف سبيِل اهلل، إال رجٌل َخرَج »َرسوَل اهلل، وال اجلهاُد يف سبيِل اهلل؟ قال: 

«بنفِسه وماله، فلم َيرِجع من ذلك بيشءٍ 
(3)

. 

 وتاسوعاَء وعاشوراَء عرفَة يوِم صوِم باب فضِل (47)

عن َصوِم يوِم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ُسئَل رسوُل اهلل  وعن أيب قتادَة   -715

نَة املاضيَة والباقية»عرفَة، قال:  ر السَّ «ُيكفِّ
(4)

. 

لئِن َبقيُت إىل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ابن عباٍس   -716

«قابٍِل ألصومنَّ التاسعَ 
(5)

. 

                                                 
 (.5563أخرجه مسلم ) (1)

 (.5516(، ومسلم )5274أخرجه البخاري ) (2)

 (.262أخرجه البخاري ) (3)

 (.5565أخرجه مسلم ) (4)

 (.5530خرجه مسلم )أ (5)
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 من شوال أياٍم ستِة صوِم باب استحباِب (48)

من صاَم رمضاَن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب أيوَب   -717

«ياِم الدهرِ ُثمَّ أتَبعُه ِستًّا ِمن شوال، كان كص
(1)

. 

 ميِسثنني واخَلاال وِمَص باب استحباِب (49)

ُسِئل عن صوِم االثنني،  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب قتادَة   -718

«ُأنِزل عيلَّ فيه»أو  «ذلَك يوٌم ُولِدُت فيه، ويوٌم ُبِعثٌت »فقال: 
(2)

. 

يتحرى صوَم  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -719

االثنني واخلميسِ 
(3)

. 

 شهٍر من كلِّ أياٍم ثالثِة صوِم استحباِب باب (51)

واألفضُل صوُمها يف األياِم البيِض وهي: الثالَث َعرَش والرابَِع عرَش 

 واخلاِمَس َعرَش.

711-   
ِ
رداء بثالٍث لن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أوصاين َحبيبي  وعن أيب الدَّ

حى، وبأن ال  أناَم أَدَعُهنَّ ما ِعشُت: بصياِم ثالثِة أياٍم من كل َشهٍر، وصالة الضُّ

حتى أوتِرَ 
(4)

. 

                                                 
 (.5560أخرجه مسلم ) (1)

 (.5565أخرجه مسلم ) (2)

 (.5732(، وابن ماجه )5526(، والنسائي )701أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.755أخرجه مسلم ) (4)
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َصوُم »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -711

هِر كلِّه «ثالثِة أياٍم من كلٍّ َشهٍر صوُم الدَّ
(1)

. 

إذا ُصمَت من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ذرٍّ   -712

ا، فُصم ثالَث عرشَة، وأربَع عرشَة، ومخَس عرشةَ  «الشهِر ثالث 
(2)

. 

 عنده للمأكوِل ا ودعاء اآلكِلصائًم َرمن فطَّ باب فضِل (51)

من َفطَّر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن زيِد بن خالٍد اجلَُهنيِّ   -713

، كان له مثُل أجِره، غري أنه ال َينُقص من أجِر الصائِم يشءٌ  ام 
«صائِ

(3)
. 

 جاء إىل سعِد بن ُعبادَة  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أنٍس   -714

أفَطَر عندكم الصائمون؛ وَأَكَل »: ملسو هيلع هللا ىلصثم قال النبيُّ  فجاَء بخبٍز وَزيٍت، فأكَل،

«طعاَمكم األبراُر، وَصلَّْت عليكم املالئكةُ 
(4)

. 

                                                 
 (.5512(، ومسلم )5272أخرجه البخاري ) (1)

 (.5050(، والنسائي )765أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.5706ن ماجه )(، واب247أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.3210أخرجه أبو داود ) (4)
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 االعتكاِف كتاُب

كان َيعَتكُِف العرَش األواِخَر من  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عائشَة   -715

اُه اهلل تعاىل، ثم اعَتَكف أزواُجه َبعَده رمضاَن، حتى توفَّ
(1)

. 

يعتكُِف يف كلِّ رمضاَن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبيُّ   وعن أيب هريرةَ   -716

عرشَة أيام، فلام كان العاُم الذي ُقبِض فيه اعتكَف عرشين يوًما
(2)

. 

                                                 
 (.5575(، ومسلم )5456أخرجه البخاري ) (1)

 (.5400أخرجه البخاري ) (2)
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 جِّاحَل كتاُب

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[27]آل عمران:  ﴾ۈ ۈ ٴۇ

ا »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َخَطبنا رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -717 أَيُّ

فقال رجٌل: أكلَّ عاٍم يا َرسوَل اهلل؟  «ُس، قد َفرَض اهلل عليُكم احلجَّ فُحجواالنا

لو ُقلُت: َنعم؛ لَوَجَبت، وملا »: ملسو هيلع هللا ىلصفسَكت، حتى قاهلا َثالًثا. فقال رسوُل اهلل 

َذروين ما تركُتكم؛ فإنام َهلك من كان قبَلكم بكثرِة سؤاهلم، »ثم قال:  «استَطعُتم

هم، فإذا أمرُتكم بيشٍء فأتوا منه ما اسَتطعُتم، وإذا َّنيُتكم عن واختاِلفِهم عىل أنبيائِ 

«يشٍء فَدعوه
(1)

. 

إيامٌن »: أيُّ العمِل أفضُل؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ُسِئل النبيُّ وعنه   -718

حج  »قيل: ثم ماذا؟ قال:  «اجلهاُد يف سبيِل اهلل»قيل: ثم ماذا؟ قال:  «باهلل ورسولِه

«َمربورٌ 
(2)

. 

، فلم »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعُت رسوَل اهلل ، قال: سموعنه   -719 من حجَّ

ه «َيرُفث، ومل َيفُسق، َرجَع كيوِم ولَدته أمُّ
(3)

. 

الُعمرُة إىل العمرِة كفارٌة ملا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -721

«بينَهام، واحلجُّ املربوُر ليس له جزاٌء إال اجلنةَ 
(4)

. 

                                                 
 (.5337أخرجه مسلم ) (1)

 (.23(، ومسلم )56أخرجه البخاري ) (2)

 (.5314(، ومسلم )5155أخرجه البخاري ) (3)

 (.5302(، ومسلم )5773أخرجه البخاري ) (4)
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، فقال: لِقَي َركًبا بالروح ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عباٍس   -721
ِ
اء

فَرَفَعت امرأٌة  «رسوُل اهلل»قالوا: املسلمون. قالوا: َمن أنت؟ قال:  «َمن القوُم؟»

؟ قال:  «َنعم، ولِك أجرٌ »صبيًّا، فقالت: أهلذا حجٌّ
(1)

. 

، قال: كانت ُعكاظ، وجِمَنَّة، وذو املجاِز أسواًقا يف وعنه   -722

ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿لت: اجلاهلية، فتأثَّموا أن يتَِّجروا يف املواِسِم، فنز

يف مواسِم احلجِّ  [522]البقرة:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ
(2)

. 

                                                 
 (.5336مسلم ) أخرجه (1)

 (.0152أخرجه البخاري ) (2)
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 هاِداجِل كتاُب

ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿، وقال تعاىل: [36]التوبة:  ﴾ى ى ائ ائ ەئ

ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ 

ٱ ٻ ٻ ﴿، وقال تعاىل: [556]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ

 .[05]التوبة:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ﴿وقال تعاىل: 

ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ 

وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی 

 .[555]التوبة:  ﴾ی ی ی جئ حئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿وقال اهلل تعاىل: 

ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

]النساء:  ﴾ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

21 - 26]. 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿وقال تعاىل: 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ 

، واآلياُت يف الباِب كثريٌة [53 - 54]الصف:  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ

 مشهورٌة.
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قال: قلت: يا َرسوَل اهلل، أيُّ العمِل  وعن ابِن مسعوٍد   -723

الُة عىل »أحبُّ إىل اهلل تعاىل؟ قال:  ؟ قال:  «َوقتِهاالصَّ  «بِرُّ الوالَِدين»قلت: ثم أيُّ

؟ قال:  «اجلهاُد يف سبيِل اهلل»قلت: ثم أيُّ
(1)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتى رجٌل َرسوَل اهلل  وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -724

قال: ثمَّ  «مؤمٌن جُياهُد بنفِسه ومالِه يف سبيِل اهلل»فقال: أيُّ الناِس أفضُل؟ قال: 

هثم مؤمٌن يف ِش »من؟ قال:  عاِب يعبُد اهلل، ويدُع الناَس من َشِّ «عٍب من الشِّ
(2)

. 

ِرباُط يوٍم يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن سهِل بن سعٍد   -725

سبيِل اهلل خرٌي من الدنيا وما عليها، وموضُع سوِط أحِدكم من اجلنِة خرٌي من الدنيا 

وحُة يروُحها العبُد يف سبيِل اهلل، أو الغدوة ، خرٌي من الدنيا وما وما عليها، والرَّ

«عليها
(3)

. 

ِرباُط يوٍم »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن سلامَن   -726

وليلٍة خرٌي من صياِم شهٍر وقياِمه، وإن مات فيه؛ جرى عليه عمُله الذي كان 

«َيعَمُل، وُأجِرَي عليه رزُقه، وأِمَن الفتان
(4)

. 

ِمن َمكلوٍم  ما»: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -727

ُيكَلم يف سبيِل اهلل إال جاَء يوَم القيامِة، وَكْلُمه َيدَمى: اللون لوُن دٍم، والريُح ريُح 

«مسٍك 
(5)

. 

                                                 
 (.21(، ومسلم )5725أخرجه البخاري ) (1)

 (.5222(، ومسلم )5726أخرجه البخاري ) (2)

 (.5225(، ومسلم )5225أخرجه البخاري ) (3)

 (.5253أخرجه مسلم ) (4)

 (.5276(، ومسلم )1133أخرجه البخاري ) (5)
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، قال: قيل: يا َرسوَل اهلل، ما يعِدُل اجلهاَد يف سبيِل وعنه   -728

تني أو ثالًثا كل ذلك يقوُل:  «ال َتستطيعوَنه»اهلل؟ قال:  ال »فأعادوا عليه مرَّ

َمثُل املجاِهِد يف سبيِل اهلل كَمثِل الصائِِم القائِم القانِت »ثم قال:  «َتطيعوَنه!َتس

«بآياِت اهلل ال َيفَُت من صالٍة، وال صياٍم، حتى َيرِجع املجاهُد يف سبيِل اهلل
(1)

. 

إن يف اجلنِة مائَة درجٍة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -729

ها اهلل للمجاِهدين يف سبيِل اهلل رجتَّي كام بَّي السامِء واألرضِ أعدَّ «، ما بَّي الدَّ
(2)

. 

، قال: سمعُت أيب   -731  وعن أيب بكِر بن أيب موسى األشعريِّ

، يقول: قال رسوُل اهلل  إن أبواَب اجلنِة حتَت ظاِلِل »: ملسو هيلع هللا ىلصوهو بحرضِة العدوِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفقاَم رجٌل رثُّ اهليئِة، فقال: يا أبا موسى أنَت سمعَت رسوَل اهلل  «السيوِف 

الَم، ثم َكرَس ي قول هذا؟ قال: َنَعم، فَرجَع إىل أصحابِه، فقال: َأقَرُأ عليكم السَّ

َجفَن سيِفه فألقاه، ثم َمشى بسيِفه إىل العدوِّ فرضَب به حتى ُقتَِل 
(3)

. 

َز »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن زيِد بن خالٍد   -731 من جهَّ

ا  ا يف سبيِل اهلل فقد َغزا، ومن َخلَف غاِزي  «يف أهلِه بخرٍي فقد َغزاغاِزي 
(4)

. 

ما أحٌد يدُخُل اجلنَة حيبُّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أنٍس   -732

أن يرِجَع إىل الدنيا وله ما عىل األرِض من يشٍء إالَّ الشهيد، يتَمنَّى أن يرِجَع إىل 

«الدنيا، فُيقَتل عرَش مراٍت؛ ملا يرى من الكرامةِ 
(5)

. 

                                                 
 (.5272(، ومسلم )5721أخرجه البخاري ) (1)

 (.5724أخرجه البخاري ) (2)

 (.5245أخرجه مسلم ) (3)

 (.5221(، ومسلم )5203أخرجه البخاري ) (4)

 (.5277(، ومسلم )5257أخرجه البخاري ) (5)
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بيِع بنَت وعنه   -733  وهي أمُّ حارثَة بن رساقَة،  : أن أمَّ الرَّ
ِ
الرباء

ثني عن حارثَة  ملسو هيلع هللا ىلصأتت النبيَّ   -وكان ُقتَِل يوَم بدر-فقالت: يا َرسوَل اهلل، أال حُتدِّ

، فقال: 
ِ
يا »فإن كان يف اجلنِة صرَبُت، وإن كان غري ذلك اجَتهدُت عليه يف البكاء

«َدوَس األعىلأمَّ حارثَة، إَّنا ِجناٌن يف اجلنِة، وإن ابنَك أصاَب الِفر
(1)

. 

من َسأَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن َسهِل بن ُحنيٍف   -734

هداِء، وإن ماَت عىل فِراِشه «اهلل تعاىل الشهادَة بِصدٍق بلَّغه اهلل منازَل الشُّ
(2)

. 

اخَليُل َمعقوٌد يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -735

«نواصيها اخلرُي إىل يوِم القيامةِ 
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  ن عقبَة بن عامٍر اجلُهنيِّ وع  -736

أاَل إنَّ  [64]األنفال:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴿»وهو عىل املنرِب، يقوُل: 

ميُ  مُي، أاَل إنَّ القوَة الرَّ مُي، أاَل إنَّ القوَة الرَّ «القوَة الرَّ
(4)

. 

من ماَت ومل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -737

ث نفَسه بغزٍو، مات عىل شعبٍة من النفاِق َيغُز، ومل  «حيدِّ
(5)

. 

، فإذا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعنه   -738 ال َتتَمنَّوا لقاَء العدوِّ

«َلقيُتموهم صابِروا
(6)

. 

                                                 
 (.5242أخرجه البخاري ) (1)

 (.5242أخرجه مسلم ) (2)

 (.5275(، ومسلم )3600أخرجه البخاري ) (3)

 (.5257أخرجه مسلم ) (4)

 (.5254مسلم )أخرجه  (5)

 (.5705(، ومسلم )3456أخرجه البخاري ) (6)
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«احَلرُب َخدعةٌ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعنه، وعن جابٍر   -739
(1)

. 

 ى عليهم خبالِفصلَّن وُيلوغسَُّيو اآلخرِة يف ثواِب هداِءمن الشُّ مجاعٍة باب بياِن (1)

 الكفاِر يف حرِب تيِلالَق

الشهداُء مخسٌة: »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -741

هيُد يف سبيِل اهلل «املطعوُن واملبطوُن، والَغريُق، وصاحُب اهَلدِم، والشَّ
(2)

. 

هداَء »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -741 ما َتعدون الشُّ

إن شهداَء »َرسوَل اهلل، من ُقتِل يف سبيِل اهلل فهو شهيٌد. قال: قالوا: يا  «فيكم؟

ا لَقليٌل! تي إذ  من ُقتِل يف سبيِل اهلل فهو »قالوا: فمن هم يا َرسوَل اهلل؟ قال:  «أمَّ

َشهيٌد، ومن ماَت يف سبيِل اهلل فهو َشهيٌد، ومن ماَت يف الطاعون فهو َشهيٌد، ومن 

«لَغريُق َشهيٌد ماَت يف الَبطِن فهو شهيٌد، وا
(3)

. 

من »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -742

«ُقتِل دون مالِه فهو شهيٌد 
(4)

. 

 تِقالِع ضِلباب َف (2)

اآلية  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[53 - 55]البلد: 

                                                 
 (.5732(، ومسلم )3434، 3452أخرجه البخاري ) (1)

 (.5250(، ومسلم )613أخرجه البخاري ) (2)

 (.5251أخرجه مسلم ) (3)

 (.505(، ومسلم )5024أخرجه البخاري ) (4)
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َمن أعَتَق رقبة  ُمسلمة  »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  وعن أيب ُهريرَة   -743

ا منه يف الناِر، حتى فرَجه بَفرِجهأع «تَق اهلل بكلِّ عضٍو منه، ُعضو 
(1)

. 

 إىل اململوِك اإلحساِن باب فضِل (3)

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[36]النساء:  ﴾ھ ھ ھ ے ے

وعليه حلٌة وعىل  وعن املعروِر بن سويٍد، قال: رأيُت أبا ذرٍّ   -744

 ملسو هيلع هللا ىلصها، فسألُته عن ذلك، فذكَر أنه سابَّ رجاًل عىل عهِد رسوِل اهلل غالِمه مثلُ 

ه، فقال النبيُّ  ه بأمِّ إنك امرٌؤ فيك جاهليٌة، هم إخواُنُكم وَخَوُلكم »: ملسو هيلع هللا ىلصفعريَّ

جعَلهم اهلل حتت أيديُكم، فمن كان أخوه حتت يِده، فلُيطِعمه مما يأُكُل، ولُيلبِسه مما 

«غلِبهم، فإن كلَّفتموهم فَأعينوُهميلبُس، وال ُتَكلِّفوهم ما يَ 
(2)

. 

إذا َأتى أحَدُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -745

خادُمه بطعاِمه، فإن مل جُيلِسه معه، فلُيناِوله ُلقمة  أو ُلقمتَّي أو ُأكلة  أو ُأكَلتَّي؛ فإنه 

«َويِلَ ِعالَجه
(3)

. 

                                                 
 (.5142(، ومسلم )6751أخرجه البخاري ) (1)

 (.5665(، ومسلم )34ي )أخرجه البخار (2)

 (.5663(، ومسلم )5117أخرجه البخاري ) (3)
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 واليهَم وحقَّتعاىل اهلل  الذي يؤدي حقَّ اململوِك باب فضِل (4)

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب موسى األشعريِّ   -746

، والنَّصيحِة، » اململوُك الذي حُيِسن عبادَة ربِّه، ويؤدي إىل سيِِّده الذي عليه من احلقِّ

«والطاعِة، له أجران
(1)

. 

  رِجيف اهَل العبادِة باب فضِل (5)

 وهو: االختالُط والِفتُن ونحوها

العبادُة يف »: ملسو هيلع هللا ىلصال: قال رسوُل اهلل ق وعن معقِل بن يساٍر   -747

«اهَلرِج كِهجرٍة إيلَّ 
(2)

. 

 القضاِء سِنوُح طاِءوالَع واألخِذ راِءوالشِّ يف البيِع السماحِة باب فضِل (6)

 َراملعِس ِراملوِس نظاِرِإ وفضِل طفيِفعن التَّ هِي، والنَّوامليزاِن املكياِل والتقاضي وإرجاِح

 عنه والوضِع

، وقال [551]البقرة:  ﴾جب حب خب مب ىب يب جت حت﴿قال اهلل تعاىل: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ﴿تعاىل: 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿، وقال تعاىل: [21]هود:  ﴾ک

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

 .[6 - 5]املطففني:  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

                                                 
 (.5115أخرجه البخاري ) (1)

 (.5202أخرجه مسلم ) (2)



 243|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

يتقاضاه فأغَلَظ  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رجاًل أتى النبيَّ وعن أيب هريرَة   -748

ثم  «دعوه، فإن لصاحِب احلقِّ مقاال  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  له، فَهمَّ به أصحاُبه، فقال

قالوا: يا رسوَل اهلل، ال نجُد إال أمثَل من سنِّه، قال:  «َأعطوُه ِسنًّا مثل سنِّه»قال: 

«َأعطوه، فإن خرَيكم أحَسُنكم قضاء  »
(1)

. 

ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن جابٍر   -749 َرِحَم اهلل رجال  َسمح 

«ََتى، وإذا اقَتىضإذا باَع، وإذا اش
(2)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب مسعوٍد البدريِّ   -751

حوِسَب رجٌل ممن كان قبَلكم، فلم يوَجد له ِمن اخلرِي يشٌء، إالَّ أنه كان ُُيالِط »

 : ، قال اهلل عز وجلَّ ا، وكان يأُمُر ِغلامَنه أن يَتجاَوزوا عن املعرِسِ الناَس وكان موِِس 

«منه؛ جَتاوزوا عنه نحن أحقُّ بذلك
(3)

. 

ا، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -751 َمن أنَظَر ُمعرِس 

«أو َوضَع له، أظلَّه اهلل يوَم القيامِة حتَت ظِلِّ عرِشه يوَم ال ظلَّ إال ظلُّه
(4)

. 

                                                 
 (.5645(، ومسلم )5346أخرجه البخاري ) (1)

 (.5476أخرجه البخاري ) (2)

 (.5165أخرجه مسلم ) (3)

 (.5346أخرجه الرتمذي ) (4)
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 لِمالِع كتاُب

 العلِم باب فضِل (1)

 ۈئ ۈئ﴿، وقال تعاىل: [550]طه:  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿قال اهلل تعاىل: 

مب ىب يب جت حت خت ﴿، وقال تعاىل: [2]الزمر:  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿، وقال تعاىل: [55]املجادلة:  ﴾مت ىت يت

 .[52]فاطر: 

ا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن معاويَة   -752 َمن ُيِرد اهلل به َخري 

«يفقِّهه يف الدينِ 
(1)

. 

به َمثُل ما َبعَثني اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  وعن أيب موسى   -753

ا فكانت منها طائفٌة طيبٌة، قبَِلت املاَء  من اهلدى والِعلِم كمثِل غيٍث أصاب أرض 

فأنبَتت الكأَل والُعشَب الكثرَي، وكان منها أجادُب أمسكِت املاَء فنفَع اهلل هبا 

الناَس، فرشبوا منها وَسَقوا وزرعوا، وأصاَب طائفة  منها أخرى إنام هي قيعاٌن ال 

نبِت كأل ، فذلك َمثُل من َفُقه يف ديِن اهلل ونفَعه ما َبعَثني اهلل به فَعلِم مُتِسك ماء وال تُ 

ا ومل َيقَبل هدى اهلل الذي ُأرِسلُت به «وَعلَّم، ومثُل من مل َيرفع بذلك رأس 
(2)

. 

                                                 

 (.5437)(، ومسلم 75أخرجه البخاري ) (1)

 (.5525(، ومسلم )72أخرجه البخاري ) (2)
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َبلِّغوا عنِّي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -754

ثوا عن بني إِسائيَل وال ، وحدِّ أ ولو آية  ا فليتبوَّ د   َحرَج، ومن كذَب عيلَّ متعمِّ

«مقعَده من النارِ 
(1)

. 

َمن دعا إىل ُهدى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -755

«كان له من األجِر مثُل أجوِر من تبَِعه ال ينُقُص ذلك من أجوِرهم شيئ ا
(2)

. 

نيا َملعونةٌ »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعنه   -756 ، الدُّ

ام    ا، ومتَعلِّ
«َملعوٌن ما فيها، إال ِذكَر اهلل تعاىل، وما وااله، وعاملِ

(3)
. 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -757

ا ينَتِزُعه من الناِس، ولكن َيقبُِض العلَم »يقوُل:  إن اهلل ال يقبُِض الِعلَم انتزاع 

، فُسئِلوا فأفَتوا بغرِي بقبِض العلامِء، حتى إذا مل ُيبِق عامل ا،  ا جهاال  اَتَذ الناَس رؤوس 

«ِعلٍم، فضلُّوا وأَضلُّوا
(4)

. 

                                                 
 (.3065أخرجه البخاري ) (1)

 (.5202أخرجه مسلم ) (2)

 (.0555(، وابن ماجه )5355أخرجه الرتمذي ) (3)

 (.5673(، ومسلم )544أخرجه البخاري ) (4)
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 هكِراهلل تعاىل وُش محِد كتاُب

 [515]البقرة:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڻ ۀ ﴿وقال تعاىل:  [7]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ ڄ﴿وقال تعاىل: 

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿وقال تعاىل:  [555]اإلرساء:  ﴾ۀ

 .[54ونس: ]ي

إذا ماَت ولُد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب موسى   -758

الَعبِد قال اهلل تعاىل ملالئِكته: قَبضُتم ولَد عبدي؟ فيقولون: َنعم، فيقوُل: قَبضتُم 

َثمرَة فؤاِده؟ فيقولون: َنعم، فَيقول: فامذا قال عبدي؟ فَيقولون: محَِدك واسََتَجع، 

وه بيَت احلمدِ فيقوُل اهلل تعاىل: ابنوا لعَ  «بدي بيت ا يف اجلنِة، وَسمُّ
(1)

. 

إن اهلل لرَيىض عن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -759

«العبِد أن يأُكَل األَكلَة، فيحمَده عليها، وَيرشَب الرشبَة، فيحمَده عليها
(2)

. 

                                                 
 (.5455أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.5730أخرجه مسلم ) (2)
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 ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل  الصالِة كتاُب

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[16]األحزاب:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ

َمن صىلَّ »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه َسمَع رسوَل اهلل وعن ابن عمٍرو   -761

ا ، صىل اهلل عليه هبا َعرش  «عيلَّ صالة 
(1)

. 

إنَّ ِمن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أوِس بن أوٍس   -761

أفضِل أياِمُكم يوَم اجلمعِة، فأكثِروا عيلَّ من الصالِة فيه، فإنَّ صالَتكم َمعروضٌة 

فقالوا: يا َرسوَل اهلل، وكيف ُتعَرض صالُتنا عليك وقد أَرمَت؟! قال: يقوُل  «يلَّ ع

َم عىل األرِض أجساَد األنبياءِ »َبليت. قال:  «إنَّ اهلل حرَّ
(2)

. 

رجاًل يدعو  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسمَع رسوُل اهلل  وعن َفضالَة بن ُعبيٍد   -762

د اهلل تعاىل، ومل ُيَصلِّ عىل النب َعِجَل »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصيِّ يف صالتِه مل ُيَمجِّ

إذا صىلَّ أحُدُكم فلَيبَدأ بَتمجيِد ربه سبحاَنه، »: -أو لغرِيه-ثم دعاُه فقال له  «هذا

«، ثم َيدعو بعُد بام شاءَ ملسو هيلع هللا ىلصوالثناِء عليه، ثم ُيصيلِّ عىل النبيِّ 
(3)

. 

فُقلنا: يا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َخرَج علينا النبيُّ  وعن َكعِب بن ُعجرَة   -763

قولوا: اللُهمَّ صلِّ »هلل قد علِمنا كيَف ُنسلِّم عليك، فكيف ُنصلِّ عليك؟ قال: َرسوَل ا

عىل حممٍد، وعىل آل حممٍد، كام صلَّيت عىل آِل إبراهيَم، إنك محيٌد ُميٌد، اللُهمَّ بارك عىل 

«حممٍد، وعىل آل حممٍد، كام باَركت عىل آِل إبراهيَم، إنك محيٌد ُميٌد 
(4)

. 

                                                 
 (.320أخرجه مسلم ) (1)

 (.5636(، وابن ماجه )5135جه أبو داود )أخر (2)

 (.3077(، والرتمذي )5025أخرجه أبو داود ) (3)

 (.046(، ومسلم )6317أخرجه البخاري ) (4)
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 األذكاِر كتاُب

 عليه واحلثِّ كِرالذِّ باب فضِل (1)

ى ﴿، وقال تعاىل: [01]العنكبوت:  ﴾ائ ائ ەئ﴿قال اهلل تعاىل: 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿، وقال تعاىل: [515]البقرة:  ﴾ائ

، وقال [541]األعراف:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ڻ ﴿، وقال تعاىل: [54]اجلمعة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿تعاىل: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿. إىل قوله تعاىل: ﴾ڻ ۀ

ىئ ىئ ﴿، وقال تعاىل: [31]األحزاب:  ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۈ ۈ

اآلية.  [05 - 05]األحزاب:  ﴾ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

 واآلياُت يف الباِب كثريٌة معلومٌة.

كلِمتاِن َخفيفتاِن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -764

اهلل وبِحمِده، ُسبحاَن  عىل اللِّساِن، َثقيلتاِن يف امليزاِن، َحبيبتاِن إىل الرمحِن: ُسبحانَ 

«اهلل العظيمِ 
(1)

. 

َمن قال: ال إله إالَّ اهلل وحَده »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعنه   -765

ال ََشيَك له، له امللُك وله احلمُد؛ وهو عىل كلِّ يشٍء قديٌر، يف يوٍم مائَة مرة؛ كانت 

يَت عنه مائُة سيئ ٍة، وكانت له له عدل عرِش رقاب، وُكتَِبت له مائُة حسنٍة، وحُمِ

ا من الشيطاِن يوَمه ذلك حتى ُيميس، ومل َيأِت أحٌد بأفضَل مما جاَء به إال  حرز 

 .«رجٌل عِمَل أكثَر منه

                                                 
 (.5620(، ومسلم )6046أخرجه البخاري ) (1)
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من قاَل: سبحاَن اهلل وبَحمِده، يف يوٍم مائَة مرٍة، حطَّت َخطاياه، وإن »وقال: 

«كانت مثَل َزبِد الَبحرِ 
(1)

. 

ذا انرصَف من إ ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن ثوباَن   -766

اللُهمَّ أنت السالُم، ومنك السالُم، تباَركَت ذا »صالتِه استغَفَر ثالًثا، وقال: 

«اجَلالِل واإلكرامِ 
(2)

. 

من سبََّح اهلل يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -767

َ اهلل ثالث ا ا وثالثَّي، ومحَِد اهلل ثالث ا وثالثَّي، وكربَّ وثالثَّي، وقال  ُدبِر كلِّ صالٍة ثالث 

متاَم املائِة: ال إله إالَّ اهلل وحَده ال ََشيَك له، له امللُك وله احَلمُد، وهو عىل كلِّ يشٍء 

«قديٌر، ُغِفَرت خطاياه وإن كانت مثَل َزبِد الَبحرِ 
(3)

. 

ذ ُدبَر  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن سعِد بن أيب وقاٍص   -768 كان يتَعوَّ

 الكلامِت: 
ِ
مَّ إين أعوُذ بك من اجُلبِن، وأعوُذ بك أن ُأَردَّ إىل اللهُ »الصالة هبؤالء

«أرذِل الُعمِر، وأعوُذ بك من فِتنِة الدنيا، وأعوُذ بك من فتنِة الَقربِ 
(4)

. 

د أحُدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -769 إذا تَشهَّ

هنَّم، ومن َعذاِب فلَيسَتِعذ باهلل من أربٍع، يقول: اللُهمَّ إين أعوُذ بك من َعذاِب ج

«الَقرِب، ومن فتنِة املحيا واملامِت، ومن ََشِّ فتنِة املسيِح الدجالِ 
(5)

. 

                                                 
 (.5625(، ومسلم )6041، 3523أخرجه البخاري ) (1)

 (.125أخرجه مسلم ) (2)

 (.127أخرجه مسلم ) (3)

 (.5255خرجه البخاري )أ (4)

 (.122أخرجه مسلم ) (5)
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ُيكثُِر أن يقوَل يف  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان النبيُّ وعن عائشَة   -771

نا وبحمِدك، اللُهمَّ اغِفر يل»ُركوِعه وُسجوِده:  «سبحاَنك اللُهمَّ ربَّ
(1)

. 

أقَرُب ما يكوُن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -771

«الَعبُد من ربِّه وهو ساِجٌد، فأكثِروا الدعاءَ 
(2)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا عنَد َرسوِل اهلل  وعن سعِد بن أيب وقاٍص   -772

فسأله سائٌل من  «أَيعِجُز أحُدُكم أن َيكِسب يف كلِّ يوٍم ألَف حسنٍة!»فقال: 

سبيحٍة فُيكَتب له ألُف ُيسبِّح مائَة تَ »ُجلساِئه: كيف َيكِسب ألَف حسنٍة؟ قال: 

«حسنٍة، أو حُيطُّ عنه ألف َخطيئةٍ 
(3)

. 

خرَج من عنِدها  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ُجويريَة بنِت احلاِرِث   -773

ُبكرًة حني صىلَّ الصبَح وهي يف مسِجِدها، ثم رجَع بعد أن أضحى وهي جالِسة، 

لَقد »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبيُّ قالت: َنَعم،  «ما ِزلِت عىل احلاِل التي فاَرقُتك عليها؟»فقال: 

 : ُقلُت بعَدك أربَع َكلامٍت َثالَث مراٍت، لو ُوِزَنت بام ُقلِت منذ اليوِم لوَزَنتُهنَّ

«سبحاَن اهلل وبَحمِده عدَد َخلِقه، ورضا َنفِسه، وِزنَة َعرِشه، وِمداَد كلاِمتِه
(4)

. 

َمثُل الذي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب موسى األشعريِّ   -774

«ربَّه والذي ال َيذُكره َمثَل احليِّ وامليِّت َيذُكرُ 
(5)

. 

                                                 
 (.020(، ومسلم )257أخرجه البخاري ) (1)

 (.025أخرجه مسلم ) (2)

 (.5622أخرجه مسلم ) (3)

 (.3111(، والرتمذي )5756أخرجه مسلم ) (4)

 (.772(، ومسلم )6047أخرجه البخاري ) (5)
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دون»: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -775  «َسبَق املَفرِّ

دون؟ يا َرسوَل اهلل قال:  ا والذاكِرات»قالوا: وما املَفرِّ «الذاكِرون اهلل َكثري 
(1)

. 

ن : أن رجاًل قال: يا َرسوَل اهلل، إوعن عبِد اهلل بن ُبرٍس   -776

 أتَشبَّث به قال: 
ٍ
، فأخرِبين بيشء ال َيزاُل لِساُنك »رشاِئَع اإلسالِم قد كُثَرت علَّ

«رطب ا من ِذكِر اهلل
(2)

. 

أال أُدلُّك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قاَل يل رسوُل اهلل  وعن أيب موسى   -777

ال َحوَل وال قوَة إالَّ »فقلت: َبىل يا َرسوَل اهلل. قال:  «عىل َكنٍز من ُكنوِز اجلنِة؟

«هللبا
(3)

. 

ا إال ا وحائًضنًبا وُجًثحِدا وُمجًعا ومضَطا أو قاعًدًماهلل تعاىل قاِئ كِرباب ِذ (2)

 وال حائٍض نٍبجُل فال حيلُّ رآَنالُق

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿قال اهلل تعاىل: 

  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .[525، 524]آل عمران: 

 كلِّ َيذُكر اهلل عىل ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كاَن رسوُل اهلل وعن عائشَة   -778

أحيانِه
(4)

. 

                                                 
 (.5676أخرجه مسلم ) (1)

 (.3723بن ماجه )(، وا3371أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.5740(، ومسلم )6042أخرجه البخاري ) (3)

 (.373أخرجه مسلم ) (4)
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 هه واستيقاِظوِمه عند َنقوُلباب ما َي (3)

إذا أوى  ملسو هيلع هللا ىلص، قاال: كان َرسوُل اهلل وعن ُحذيفَة، وأيب ذرٍّ   -779

احلمُد هلل الذي »وإذا اسَتيَقَظ قال:  «باسِمك اللُهمَّ أحيا وأموُت »إىل فِراِشه، قال: 

«أحيانا بعَد ما أماَتنا وإليه النُّشورُ 
(1)

. 

 عذٍر ها لغرِيِتَقعن مفاَر ها والنهيِِّتَمإىل مالَز والندِب كِرالذِّ ِقَلِح ضِلباب َف (4)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[52]الكهف:  ﴾ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ال »: ملسو هيلع هللا ىلص، قاال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة، وأيب َسعيٍد   -781

تُهم املالئِكُة وَغِش  يتُهم الرمحُة ونزَلت عليهم َيقُعد قوٌم َيذكرون اهلل عز وجل إالَّ حفَّ

كينُة؛ وذَكَرهم اهلل فيَمن عنَده «السَّ
(2)

. 

بيناَم هو جالٌس يف  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب واقٍد   -781

وَذهَب  ملسو هيلع هللا ىلصاملسِجِد، والناُس معه، إذ أقبَل ثالثُة َنفٍر، فأقبَل اثنان إىل رسوِل اهلل 

ا أحُدمها فرملسو هيلع هللا ىلصواحٌد؛ فوَقفا عىل رسوِل اهلل  أى ُفرجًة يف احلَلقِة فَجلَس فيها، ، فأمَّ

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأما اآلخُر فجلَس خلَفهم، وأما الثالُِث فأدَبر ذاهًبا، فلام فرَغ رسوُل اهلل 

ا اآلخُر » ُكم عن النَّفِر الثالثِة: أما أحُدُهم فأوى إىل اهلل؛ فآواه اهلل، وأمَّ أال أخرِبُ

ا اآلَخُر، فأع «َرَض؛ فأعَرَض اهلل عنهفاسَتحيى؛ فاسَتحيى اهلل منه، وأمَّ
(3)

. 

                                                 
 ( عن أيب ذر.6351( عن حذيفة، ويف )6355أخرجه البخاري ) (1)

 (.5744أخرجه مسلم ) (2)

 (.5576(، ومسلم )66أخرجه البخاري ) (3)
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 واملساِء عند الصباِح كِرباب الذِّ (5)

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ژ ژ ڑ ڑ ﴿. وقال تعاىل: [541]األعراف:  ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

گ گ گ گ ﴿. وقال تعاىل: [534]طه:  ﴾ک ک ک ک

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ﴿. وقال تعاىل: [11]غافر:  ﴾ڳ

 36]النور: اآلية  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پٱ ٻ ٻ جت حت خت مت ىت يت 

 .[52]ص:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿. وقال تعاىل: [37 -

من قاَل حَّي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -782

ُيصبُِح وحَّي ُيميس: سبحان اهلل وبَحمِده، مائَة مرٍة، مل يأِت أحٌد يوم القيامِة 

«و زادَ بأفضَل مما جاَء به، إال واحد قال مثَل ما قاَل أ
(1)

. 

فقال: يا رسوَل اهلل، ما  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: جاَء رجٌل إىل النبيِّ وعنه   -783

أما لو قلَت حَّي أمسيَت: أعوُذ بكلامِت »لقيُت من عقرٍب لدغتني البارحَة! قال: 

ك «اهلل التاماِت من َشِّ ما خلَق: مل تَّضَّ
(2)

. 

نا، اللهم بك أصَبح»أنه كان يقوُل إذا أصبَح:  ملسو هيلع هللا ىلصوعنه، عن النبيِّ   -784

اللهمَّ »وإذا أمسى قال:  «وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموُت، وإليك النشورُ 

«بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموُت، وإليك النشورُ 
(3)

. 

                                                 
 (.5625أخرجه مسلم ) (1)

 (.5742أخرجه مسلم ) (2)

 (.3262(، وابن ماجه )3325(، والرتمذي )1462داود )أخرجه أبو  (3)
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قال: يا رسوَل اهلل، ُمرين بكلامٍت  وعنه: أن أبا بكٍر الصديَق   -785

ألرِض عامل قل: اللهمَّ فاطَر الساموات وا»أقوهلن إذا أصبحُت وإذا أمسيُت، قال: 

الغيِب والشهادِة؛ ربَّ كلِّ يشٍء ومليكه، أشهُد أن ال إله إالَّ أنت، أعوُذ بك من 

ُقلها إذا أصَبحَت، وإذا أمسيَت، وإذا »قال:  «َشِّ نفيس، وَشِّ الشيطان وَِشكِه

«أخذَت مضَجَعك
(1)

. 

إذا أمسى قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان نبيُّ اهلل  وعن ابِن مسعوٍد   -786

قال  «ى املُلك هلل، واحلمُد هلل، ال إله إالَّ اهلل وحَده ال ََشيَك لهأمَسينا وَأمس»

 : له امللُك وله احَلمُد وهو عىل كلِّ يشٍء َقديٌر، ربِّ أسأُلك »الراوي: ُأراه قال فيِهنَّ

خرَي ما يف هذه الليلة وخرَي ما بعَدها، وأعوُذ بك من َشِّ ما يف هذه الليلِة وَشِّ ما 

عوُذ بك من الَكسِل، وسوِء الكرِِب، أعوذ بك من عذاٍب يف الناِر، َبعَدها، ربِّ أ

«أصَبحنا وأصَبَح امللُك هلل»وإذا أصبَح قال ذلك أيًضا  «وعذاٍب يف الَقربِ 
(2)

. 

اقرأ: »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل رسوُل اهلل  وعن عبِد اهلل بن ُخَبيٍب   -787

مراٍت َتكفيك من كلِّ  ، واملعوذتَّي حَّي مُتيس وحَّي ُتصبُح، ثالثقل هو اهلل أحٌد 

«يشءٍ 
(3)

. 

                                                 

 (.3325(، والرتمذي )1467أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5753أخرجه مسلم ) (2)

 (.1052(، والنسائي )3171(، والرتمذي )1425أخرجه أبو داود ) (3)
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ما ِمن عبٍد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن عثامَن بن عفاَن   -788

يقوُل يف صباِح كلِّ يوٍم ومساِء كل ليلٍة: بسِم اهلل الذي ال يَّضُّ مع اسِمه يشٌء يف 

ه يشءٌ  «األرِض وال يف السامِء وهو السميُع العليُم، ثالث مرات، إال مل يَّضَّ
(1)

. 

 ه عند النوِمقوُلما َي باب (6)

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ﴿قال اهلل تعاىل: 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 اآليات. [525 - 524]آل عمران:  ﴾ں ڻ

: قال له ولِفاطمَة  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن علٍّ   -789

ا َثالث ا وثالثَّي، وسبِّ  -أو إذا أَخذمُتا َمضاِجَعكام-إذا َأَويُتام إىل فِراِشكام » حا فكربِّ

ا وَثالثَّي، وامحدا َثالث ا وثالثَّي «ثالث 
(2)

. 

إذا َأوى أَحُدُكم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -791

إىل فِراِشه فلينُفض فِراَشه بداِخلِة إِزاِره؛ فإنه ال َيدري ما َخَلفه عليه، ثم يقوُل: 

ها، وإن باسِمك ريب َوَضعُت َجنبي، وبك أرَفُعه، إن َأمَسكت نفيس فارمَح 

«أرَسلَتها، فاحَفظها بام حَتَفُظ به عباَدك الصاحلَّي
(3)

. 

كان إذا أخَذ مضجعُه نفَث  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عائشَة   -791

 يف يديه، وقرَأ باملعوذاِت، ومسَح هبام جسَده.

                                                 
 (.3262(، وابن ماجه )3322(، والرتمذي )1422أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5757(، ومسلم )3553)أخرجه البخاري  (2)

 (.5750(، ومسلم )6354أخرجه البخاري ) (3)
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 بن عازٍب   -792
ِ
إذا »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال يل رسوُل اهلل وعن الرباء

أ وضوءك للصالةِ  ، ثم اضطِجع عىل شقِّك األيمن، وقل: أتيَت مضَجعك فتوضَّ

ضُت أمري إليك، وأجلأُت َظهري إليك، رهبة   اللهمَّ أسلمُت نفيس إليك، وفوَّ

ورغبة  إليك، ال َملَجأ وال منجا منك إال إليك، آمنُت بكتابك الذي أنَزلت، 

«وبنبيِّك الذي أرسلَت، فإن ُمتَّ ُمتَّ عىل الِفطرِة، واجعلهن آخَر ما تقوُل 
(1)

. 

كان إذا أوى إىل فراِشه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أنٍس   -793

احلمُد هلل الذي أطَعَمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن ال كايِفَ له وال »

«ُمؤوي
(2)

. 

                                                 
 (.5754(، ومسلم )507أخرجه البخاري ) (1)

 (.5751أخرجه مسلم ) (2)
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 عواِتالدَّ كتاُب

، وقال تعاىل: [64]غافر:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿قال اهلل تعاىل: 

. وقال [11]األعراف:  ﴾ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿

اآلية  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ىل: تعا

  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿، وقال تعاىل: [526]البقرة: 

 .[65]النمل: 

الدعاُء هو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن النُّعامِن بن َبشرٍي   -794

«العبادةُ 
(1)

. 

َيسَتحبُّ اجلوامَع  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -795

، ويدُع ما سوى ذلك
ِ
من الدعاء

(2)
. 

 النبيِّ  وعن أنٍس   -796
ِ
ُهمَّ آتِنا يف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان أكثُر دعاء اللَّ

، وِقنا عذاَب النارِ  ، ويف اآلخرِة َحسنة  «الدنيا حسنة 
(3)

. 

ذوا باهلل من َجهِد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -797 َتَعوَّ

قاِء، وسوِء الَقضاِء، وَشامتِة األعداءِ  «البالِء، وَدَرك الشَّ
(4)

. 
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اللُهمَّ أصلِح يل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان رسوُل اهلل عنه و  -798

دينَي الذي هو ِعصمُة أمري، وأصلِح يل ُدنياي التي فيها َمعايش، وأصلِح يل 

آِخَريت التي فيها َمعادي، واجعِل احلياَة زيادة  يل يف كلِّ خرٍي، واجعِل املوَت راحة يل 

«من كل َشٍّ 
(1)

. 

: َعلِّمني ملسو هيلع هللا ىلصنه قال لَرسوِل اهلل : أوعن أيب بكٍر الصديِق   -799

ا، وال يغفُر »دعاًء أدعو به يف صاليت، قال:  قل: اللُهمَّ إين ظَلمُت َنفيس ُظلام  َكثري 

الذنوَب إال أنت، فاغِفر يل مغفرة  من عنِدك، وارمَحني؛ إنك أنت الغفوُر 

«الرحيم
(2)

. 

عملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب موسى   -811 : : أنه كان َيدعو هبذا الدُّ
ِ
اء

اللُهمَّ اغِفر يل َخطيئتي وَجهيل، وإِسايف يف َأمري، وما أنَت أعلُم به ِمنِّي، اللُهمَّ »

ي وَهزيل؛ وَخطئي وَعمدي؛ وكلَّ ذلك ِعندي، اللُهمَّ اغِفر يل ما  اغِفر يل ِجدِّ

ُم،  رُت، وما أَِسرُت وما أعَلنت، وما أنت أعَلُم به منِّي، أنت املقدِّ مُت وما أخَّ قدَّ

ُر، وأنت عىل كلِّ يشٍء قديرٌ و «أنت املؤخِّ
(3)

. 

 َرسوِل اهلل وعن ابن عمَر   -811
ِ
اللُهمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: كان من دعاء

إين أعوُذ بك من َزواِل نِعمتِك، وحتوِل عافيتِك، وُفجاءِة نِقمتِك، ومجيِع 

«َسَخطِك
(4)

. 
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اللُهمَّ »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسوُل اهلل  وعن زيِد بن أرقَم   -812

عوُذ بك من الَعجِز والكسِل، والُبخِل واهلرِم، وعذاِب الَقرِب، اللُهمَّ آِت نفيس إين أ

اها، أنت ولِيُّها وموالها، اللُهمَّ إين أعوُذ بك من  ها أنت خرُي من زكَّ َتقواها، وزكِّ

ِعلٍم ال ينفُع؛ ومن قلٍب ال ُيشُع، ومن َنفٍس ال َتشَبُع؛ ومن دعوٍة ال ُيستجاُب 

«هلا
(1)

. 

اللُهمَّ لك »كان يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل ن ابن عباٍس وع  -813

أسَلمُت، وبك آمنُت، وعليك توكَّلت، وإليك أَنبُت، وبك خاَصمُت، وإليك 

ُم،  رُت، وما أَِسرُت، وما أعَلنُت، أنت املقدِّ مت، وما أخَّ حاَكمُت، فاغِفر يل ما قدَّ

ُر، ال إله إالَّ أنت «وأنت املؤخِّ
(2)

. 

 يِبالَغ هِربَظ دعاِءال باب فضِل (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿قال اهلل تعاىل: 

يت جث مث ﴿، وقال تعاىل: [54]احلرش: ﴾ڀ ڀ ڀ

ەئ وئ وئ ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال تعاىل إخباًرا عن إبراهيَم [52]حممد: ﴾ىث

 .[05]إبراهيم:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

َدعوُة »كان يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن أيب الدرداء   -814

ٌل كلام دعا ألخيِه املرِء املسلِم ألخيِه بظَ  هِر الغيِب مستجابٌة، عند رأِسه َمَلك موكَّ

ُل به: آمَّي، ولك بِمثل «بخرٍي قال املَلُك املوكَّ
(3)

. 
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 من الدعاِء باب يف مسائَل (2)

ال َتدعوا عىل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن جابٍر   -815

ُتوافِقوا من اهلل أنُفِسكم؛ وال َتدعوا عىل أوالِدُكم، وال َتدعوا عىل أموالُِكم، ال 

«ساعة  ُيسَأُل فيها عطاء  فَيستجيَب لكم
(1)

. 

ُيستجاُب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن أيب هريرَة   -816

«ألحِدكم ما مل َيْعَجل: يقوُل: قد َدَعوُت ريب، فلم َيستِجب يل
(2)

. 

ما عىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عبادَة بن الصامِت   -817

اها، أو رصَف عنه من السوِء  األرِض مسلٌم َيدعو اهلل تعاىل بدعوٍة إال آتاه اهلل إيَّ

اهلل »فقال رجٌل ِمن القوِم: إًذا ُنكثِر قال:  «مثَلها، ما مل َيدُع بإثٍم، أو قطيعِة َرِحمٍ 

«أكَثرُ 
(3)

. 

 همضِلوَف األولياِء باب كراماِت (3)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٹ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ 

، وقال تعاىل: [60 - 65]يونس:  ﴾ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

، [56، 51]مريم:  ﴾ٱ ٻی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب ﴿وقال تعاىل: 

                                                 
 (.3442ه مسلم )أخرج (1)
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ٱ ﴿، وقال تعاىل: [37]آل عمران:  ﴾يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .[57 - 56]الكهف: اآلية  ﴾ڦ ڄ ڄ

: أن أصحاَب وعن عبِد الرمحِن بِن أيب بكٍر الصديِق   -818

ِة كانوا ناًسا ُفقراَء، وأن النبيَّ  فَّ من كان عنَدُه طعاُم اثنَِّي، »قال مرًة:  ملسو هيلع هللا ىلصالصُّ

أو كام  «فلَيذَهب بثالٍث، ومن كان عندُه َطعاُم أربعٍة، فلَيذَهب بخاِمٍس بسادسٍ 

بعرشٍة، وأن أبا بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصجاَء بثالثٍة، وانطَلَق النبيُّ  ٍر قال، وأن أبا بك

  ِّى عند النبي ، ثم لبَِث حتى صىلَّ العشاَء، ثم رجَع، فجاَء بعد ما ملسو هيلع هللا ىلصَتَعشَّ

َمىض من الليِل ما شاَء اهلل. قالت له امرأُته: ما حَبَسك عن أضيافِك؟ قال: َأَوما 

يتِهم؟ قالت: َأَبوا حتَّى ََتيَء وقد َعَرضوا عليهم، قال: فَذَهبُت أنا فاخَتَبأُت،  َعشَّ

، وقال: ُكلوا ال َهنيًئا، وقال: واهلل ال أطَعُمه أبًدا،  َع وَسبَّ فقال: يا ُغنَثر، فَجدَّ

قال: وايُم اهلل، ما كنا نأخُذ من ُلقمٍة إال َرَبا من أسَفلِها أكثُر منها حتَّى َشبِعوا، 

ظَر إليها أبو بكٍر فقال المرأتِه: يا ُأخَت بني وصاَرت أكثَر مما كانت قبَل ذلك، فنَ 

ة عيني، هَلي اآلن أكثُر منها قبل ذلك بثالِث مراٍت!  فِراٍس، ما هذا؟ قالت: ال َوُقرَّ

ثم أكَل منها  -يعني: يمينه-فأكَل منها أبو بكٍر وقال: إنام كان ذلك من الشيطاِن 

وكان بينَنا وبني قوٍم َعهٌد، فمىض فأصَبَحت عنده،  ملسو هيلع هللا ىلصلقمًة، ثم مَحَلها إىل النبيِّ 

قنا اثنَي عرَش رجاًل، مع كلِّ رجٍل منهم أناٌس، اهلل أعلُم كم مع كل  األجُل، فتَفرَّ

رجٍل فأكلوا منها أمجعون
(1)

. 
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-، قال: شكا أهُل الكوفِة َسعًدا وعن جابِر بن َسُمرَة   -819

ستعَمَل فعَزَله، وا إىل عمَر بن اخلطاِب  -يعني: ابَن أيب وقاٍص 

عليهم عامًرا، فشكوا حتى َذكروا أنه ال حُيِسن ُيصل، فأرسَل إليه، فقال: يا أبا 

ا أنا واهلل، فإين كنت  إسحاَق، إن هؤالء َيزعمون أنك ال حُتِسن ُتصل، فقال: أمَّ

 فأرُكُد يف  ملسو هيلع هللا ىلصأصل هبم صالَة رسوِل اهلل 
ِ
ال َأخِرم عنها، أصل صالَة العشاء

 األُخَريني. قال: ذلك الظنُّ بك يا أبا إسحاَق، وأرسَل معه األوليني، وأخفُّ يف

إىل الكوفِة يسأُل عنه أهَل الكوفِة، فلم َيَدع مسجًدا إال سأَل  -أو رجااًل -رجاًل 

عنه، وُيثنون معروًفا، حتى دخل َمسجًدا لبني عبٍس، فقام رجٌل منهم، يقال له: 

ما إذ َنَشدتنا فإن سعًدا كان ال َيسرُي أسامُة بن قتادَة، ُيكنى أبا ِسعدَة، فقال: أ

بالرسيِة، وال َيقِسم بالسويِة، وال َيعِدُل يف الَقضيِة. قال سعٌد: أما واهلل ألَدُعَونَّ 

بثالٍث: اللهم إن كان عبُدك هذا كاِذًبا، قاَم رياًء وُسمعًة، فأطِل عمَره، وَأطِل 

ضه للِفتن. وكان بعد ذلك إذا ُسِئل يق ول: شيٌخ كبرٌي مفتوٌن، أصاَبتني فقَره، وَعرِّ

دعوُة سعٍد. قال عبُد امللِك بُن ُعمرٍي الراوي عن جابِر بِن َسُمرَة: فأنا رأيُته بعُد قد 

سقَط حاِجباه عىل َعينَيه من الكرِب، وإنه ليتعرُض للجواري يف الطرِق 

فيغِمزُهنَّ 
(1)

. 

 ُنفيٍل وعن عروَة بن الزبرِي: أن َسعيَد بن زيِد بن عمِرو بن   -811

َعت أنه أخذ شيًئا من أرِضها،  خاَصَمْته أروى بنُت أوٍس إىل َمرواَن بِن احلكِم، وادَّ

!؟ ملسو هيلع هللا ىلصفقال َسعيٌد: أنا كنت آُخُذ من أرِضها شيًئا بعد الذي َسِمعُت من رسوِل اهلل 

َمن »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصقال: ماذا َسِمعَت من رسوِل اهلل 
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ا من  َقُه إىل سبِع َأَرضَّيأخَذ ِشرب  ، ُطوِّ فقال له َمرواُن: ال أسأُلَك بيِّنًة  «األرِض ُظلام 

ها، واقُتلها يف أرِضها،  بعَد هذا، فقال َسعيٌد: اللُهمَّ إن كانت كاِذبًة، فَأعِم َبرَصَ

ها، وبيناَم هي مَتيش يف أرِضها إذ َوَقَعت يف حفرٍة  قال: فام ماَتت حتى َذهَب َبرَصُ

فامَتت
(1)

. 

خرَجا من  ملسو هيلع هللا ىلص: أن َرُجلني من أصحاِب النبيِّ وعن أنٍس   -811

قا، صاَر  ملسو هيلع هللا ىلصعند النبيِّ  يف ليلٍة ُمظلمٍة ومعهام مثُل املصباحني بني أيدتهام. فلام افرَتَ

مع كلِّ واحٍد منهام واحٌد حتى أتى أهَله
(2)

. 

  ، قال: ما سِمعُت عمَر وعن ابن عمَر   -812
ٍ
يقوُل ليشء

: إين ألُظنُّه ك ذا، إالَّ كان كام يظنُّ قطُّ
(3)

. 
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 عنها املنهيِّ األموِر كتاُب

 اللساِن فِظحِب واألمِر الغيبِة حريِمباب َت (1)

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿قال اهلل تعاىل: 

وئ ۇئ ۇئ ﴿، وقال تعاىل: [55]احلجرات:  ﴾ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

، [36]اإلرساء:  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 .[52]ق:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ﴿وقال تعاىل: 

اعَلم أنه ينبغي لكلِّ مكلٍَّف أن حيَفَظ لساَنه عن مجيِع الكالِم إال كالًما 

نُة اإلمساُك  ظَهَرت فيه املصلحُة، ومتى استوى الكالُم وَتْرُكه يف املصلحِة، فالسُّ

، عنه، ألنه قد ينَجرُّ الكالُم املباح إىل حراٍم أو مكروٍه، وذلك كثرٌي يف العادةِ 

 والسالمُة ال َيعِدهُلا يشء.

َمن كان ُيؤِمن باهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -813

ا أو لَيصُمت «واليوِم اآلِخِر فلَيُقل خري 
(1)

. 

َمن َيضَمُن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن َسهِل بن َسعٍد   -814

«يل ما بَّي حَلَييِه وما بَّي ِرجَليه أضَمُن له اجلنةَ 
(2)

. 

إنَّ الَعبَد ليتَكلَُّم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ ن أيب ُهريرَة وع  -815

بالكلمِة من ِرضواِن اهلل تعاىل ما ُيلقي هلا باال  َيرَفُعه اهلل هبا َدرجاٍت، وإن العبَد 

«ليتَكلَّم بالكلمِة من َسخِط اهلل تعاىل ال ُيلقي هلا باال  ََيوي هبا يف جهنَّم
(3)

. 
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ل: قلت: يا َرسوَل اهلل، ما النَّجاُة؟ قا وعن عقبَة بن عاِمٍر   -816

«أمِسك عليك لِساَنك، ولَيَسعك بيُتك، وابِك عىل َخطيئتِك»قال: 
(1)

. 

أَتدروَن ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -817

قيل: أفرَأيَت إن  «ِذكُرَك أخاَك بام َيكَرهُ »قالوا: اهلل ورسوُله أعَلُم، قال:  «الِغيبُة؟

إن كان فيه ما َتقوُل، فقد اغَتبَته، وإن مل يكن فيه ما »ي ما أقوُل؟ قال: كان يف أخ

تَّه «َتقوُل فقد هَبَ
(2)

. 

: َحسُبك من َصفيَة ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: ُقلُت للنبيِّ وعن عائشَة   -818

َلَقد ُقلِت كلمة  لو ُمِزَجت بامِء »كذا وكذا. قال بعُض الرواِة: َتعني: َقصريًة، فقال: 

ا وأن »قالت: وَحَكيُت له إنساًنا فقال:  «الَبحِر ملَزَجتُه! ما ُأحبُّ أين َحَكيُت إِنسان 

«يل كذا وكذا
(3)

. 

 واإلنكاِر ،هادَِّرِب مًةحمرَّ غيبًة َعمن مِس وأمِر ،يبِةالِغ ماِعَس حريِمباب َت (2)

 نُهإن أمَك َسذلك اجملِل َقفاَر ؛ل منهقَبأو مل ُي جَزفإن َع، هاِلعلى قاِئ

، وقال تعاىل: [11]القصص:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿قال اهلل تعاىل: 

ېئ ېئ ىئ ﴿، وقال تعاىل: [3]املؤمنون:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿

ېئ ېئ ىئ ﴿، وقال تعاىل: [36]اإلرساء:  ﴾ىئ ىئ ی ی ی ی

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب 

 .[62]األنعام:  ﴾جت حت خت مت ىت

                                                 
 (.5046أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.5122أخرجه مسلم ) (2)

 (.5145(، والرتمذي )0271أخرجه أبو داود ) (3)
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819-   
ِ
َمن ردَّ عن ِعرِض »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب الدرداء

«ردَّ اهلل عز وجل عن َوجِهه الناَر يوَم القيامةِ أخيِه، 
(1)

. 

أيَن »ُيصل فقالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قاَم النبيُّ  وعن ِعتباَن بن مالِك   -821

خُشم؟ فقال رجٌل: ذلك منافٌِق ال حيبُّ اهلل وال رسوَله، فقال النبيُّ  «مالُك بن الدُّ

ُيريُد بذلك وجَه اهلل تعاىل؟! وإن  ال َتُقل ذلك؛ أالَّ َتراه قد قاَل: ال إله إالَّ اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلص

م عىل الناِر من قال: ال إله إالَّ اهلل يبَتغي بذلك وجَه اهلل «اهلل َقد َحرَّ
(2)

. 

 من الغيبِة باُحباب ما ُي (3)

اعَلم أن الغيبَة ُتباُح لَغرٍض صحيٍح رشِعيٍّ ال ُيمكُن الوصوُل إليه إال هبا، 

 وهو بستِة أسباٍب:

جوُز للمظلوِم أن يتظلَّم إىل السلطاِن والقايض وغرِيمها : التَظلُّم، فياألوُل 

 ممن له واليٌة، أو قدرٌة عىل إنصافِه من ظامله، فيقول: ظَلَمني فالن بكذا.

: االستِعانُة عىل َتغيرِي املنَكِر، وردِّ العايص إىل الصواِب، فيقول ملن الثاين

ازُجره عنه ونحو ذلك، ويكون َيرجو قدرَته عىل إزالِة املنكِر: فالن َيعمُل كذا، ف

 َمقصوُده التوصَل إىل إزالة املنكِر، فإن مل يقِصد ذلك كان حراًما.

: االستِفتاُء، فيقوُل للمفتي: ظَلَمني أيب، أو أخي، أو زوجي، أو الثالُث 

فالن بكذا فهل له ذلك؟ وما َطريقي يف اخلالِص منه، وحَتصيِل حقي، ودفِع 

                                                 
 (.5235أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.33(، ومسلم )051أخرجه البخاري ) (2)
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ئٌز للحاجِة، ولكن األحوَط واألفضَل أن يقول: ما الظلِم؟ ونحو ذلك، فهذا جا

تقوُل يف رجٍل أو شخٍص، أو زوٍج، كان من أمِره كذا؟ فإنه حيصُل به الَغرُض من 

 غري َتعيني، ومع ذلك، فالتَّعيني جاِئٌز.

 : حَتذيُر املسلمني من الرشِّ وَنصيحُتهم، وذلك من وجوٍه:الرابعُ 

والشهوِد وذلك جائٌز بإمجاِع املسلمني،  : َجرُح املجروحني من الرواةِ منها

 بل واجٌب للحاجة.

: املشاورُة يف ُمصاهرِة إنساٍن أو مشاركتِه، أو إيداِعه، أو ُمعاَملتِه، بغري ومنها

ذلك، وجُماورتِه، وجيب عىل املشاِوِر أن ال خُيفي حاَله، بل َيذُكر املساوَئ التي فيه 

 بنيِة النصيحِة.

د إىل مبتِدٍع، أو فاسٍق يأخُذ عنه العلَم، وخاَف : إذا رأى متفَ ومنها ًها يرتدَّ قِّ

ُه بذلك، فعليه َنصيحُته ببيان حالِه، برَشِط أن يقصَد النصيحَة،  َر املتفقِّ أن يترضَّ

وهذا مما ُيغَلط فيه. وقد حيمُل املتكلَم بذلك احلسُد، وُيلبِّس الشيطاُن عليه ذلك، 

 طَّن لذلك.وخييُل إليه أنه َنصيحة؛ فلُيتفَ 

: أن يكوَن له واليٌة ال يقوُم هبا عىل َوجِهها: إما بأن ال يكون صاحلًا ومنها

اًل، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك ملن له عليه  هلا، وإما بأن يكون فاِسًقا، أو مغفَّ

واليٌة عامة لُيزيَله، ويويل من َيصُلح، أو يعلَم ذلك منه لُيعاِمله بُمقَتىض حاله، وال 

 وأن َيسعى يف أن حيثَّه عىل االستقامِة أو َيستبِدَل به. يغرتَّ به،

: أن يكون جُماهًرا بِفسِقه أو بدعته كاملجاِهِر برُشِب اخلمِر، اخلامُس 

وُمصادرِة الناس، وأخِذ املكِس، وِجبايِة األمواِل ُظلاًم، وتويل األموِر الباطلة، 
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ن العيوِب، إال أن يكون جلواِزه فيجوُز ذكره بام جُياهُر به، وحَيرُم ِذكُره بغرِيه م

 سبٌب آخُر مما ذكرناه.

: التَّعريُف، فإذا كان اإلنساُن َمعروًفا بلقب، كاألعمِش، السادُس 

، واألعمى، واألحوِل، وغرِيهم جاَز تعريفهم بذلك، وحيُرُم  واألعرِج، واألصمِّ

هذه ستُة إطالُقه عىل جهة التَّنقِص، ولو أمكن َتعريُفه بغري ذلك كان أوىل، ف

أسباٍب َذَكَرها العلامُء وأكثُرها جُممٌع عليه، ودالِئُلها من األحاديِث الصحيحِة 

 َمشهورٌة، فمن ذلك:

فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رجاًل استأَذَن عىل النبيِّ وعن عائشَة   -821

«ائَذنوا له، بِئَس أخو الَعشريِة؟»
(1)

. 

ا ما أُظنُّ فالن ا وفال»: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعنها   -822 ن 

«َيعِرفان من دينِنا َشيئ ا
(2)

. 

فُقلت: إن  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: أتيُت النبيَّ وعن فاطمَة بنِت قيٍس   -823

ا ُمعاويُة، فُصعلوٌك ال ماَل »: ملسو هيلع هللا ىلصأبا اجلَهِم ومعاويَة َخطباين؟ فقال رسوُل اهلل  أمَّ

«له، وأما أبو اجلهِم، فال يضُع العصا عن عاتِِقه
(3)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصامرأُة أيب سفيان للنبيِّ  ، قالت: قالت هندُ وعن عائشَة   -824

إن أبا سفياَن رجٌل شحيٌح وليس ُيعطيني ما َيكفيني وَوَلدي إال ما أخذُت منه، 

«ُخذي ما َيكفيك ووَلَدك باملعروِف »وهو ال َيعلُم؟ قال: 
(4)

. 

                                                 
 (.5125(، ومسلم )6410)أخرجه البخاري  (1)

 (.6467أخرجه البخاري ) (2)

 (.5024أخرجه مسلم ) (3)

 (.5750(، ومسلم )1360أخرجه البخاري ) (4)
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 اإلفساِد على جهِة بني الناِس الكالِم وهي نقُل ميمِةالنَّ حريِمباب َت (4)

ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿وقال تعاىل:  [55]ن:  ﴾ېۉ ۉ ې ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[52]ق:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ال َيدخُل اجلنَة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ُحذيفَة   -825

«َناممٌ 
(1)

. 

ام »مرَّ بَقربين فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عباٍس   -826 إَّنَّ

بان يف كبرٍي! بىل، إنه َكبرٌي: أما أحُدمها، فكان َيميش بان، وما ُيعذَّ ا ُيعذَّ  بالنَّميمِة، وأمَّ

«اآلخُر فكان ال َيستَِتُ من بولِه
(2)

. 

 ذي الوجهني باب ذمِّ (5)

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[542]النساء: اآليتني  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

جَتِدون الناَس »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -827

اُرهم يف اإلسالِم إذا َفُقهوا، وجَتدون خياَر الناِس يف َمعادَن: خياُرهم يف اجلاهليِة خي

، وجَتدون َشَّ الناِس ذا الوجهَّي، الذي يأيت هؤالء  هم له كراهية  هذا الشأِن أشدَّ

«بوجٍه، وهؤالء بوجهٍ 
(3)

. 

                                                 
 (.541(، ومسلم )6416أخرجه البخاري ) (1)

 (.525(، ومسلم )552أخرجه البخاري ) (2)

 (.5156(، ومسلم )3023أخرجه البخاري ) (3)
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 ذِبالَك باب حتريِم (6)

ڤ ﴿. وقال تعاىل: [36]اإلرساء:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[52]ق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

دَق »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ابِن مسعوٍد   -828 إن الصِّ

، وإن الربَّ ََيدي إىل اجلنِة، وإن الرجَل لَيصُدق حتى ُيكتب عند اهلل  َيدي إىل الربِّ

ا، وإن الكذَب ََيدي إىل الفجوِر، وإن الفجوَر ََيدي إىل الناِر، وإن الرجل  يق  ِصدِّ

ا لَيكذُب حتى ُيكتب عند اهلل اب  «َكذَّ
(1)

. 

َمن حَتلَّم بحلٍم مل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عباٍس   -829

يره، كلَِّف أن يعِقد بَّي َشعريتَّي ولن َيفَعل، ومن اسَتمَع إىل حديِث قوٍم وُهم له 

ب، وكلِّف أن  َر صورة  عذِّ كاِرهون، ُصبَّ يف أذنيه اآلُنُك يوَم القيامِة، ومن َصوَّ

«وليس بنافٍِخ ينفَخ فيها الروَح، 
(2)

. 

َأفرى الِفرى أن ُيري »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال النبيُّ وعن ابن عمَر   -831

«الرجُل عينَيِه ما مل َتريا
(3)

. 

 ِبِذمن الَك جوُزباب بيان ما َي (7)

ًما، فَيجوُز يف بعِض األحواِل برشوٍط  اعَلم أن الكذَب، وإن كان أصُله حمرَّ

: أن الكالَم وسيلٌة إىل املقاِصِد، وخمترُص ذلك «األذكار»قد أوَضحُتها يف كتاِب 

                                                 
 (.5647سلم )(، وم6420أخرجه البخاري ) (1)

 (.7405أخرجه البخاري ) (2)

 (.7403أخرجه البخاري ) (3)
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فكل َمقصوٍد حمموٍد يمكن حَتصيُله بغري الكذِب حَيُرُم الكذُب فيه، وإن مل يمكن 

حَتصيُله إال بالكذِب، جاَز الكذُب، ثم إن كان حَتصيُل ذلك املقصوِد مباًحا كان 

من ظاملٍ  الكذُب مباًحا، وإن كان واجًبا، كان الكذُب واجًبا، فإذا اخَتفى مسلمٌ 

ُيريد قتَله، أو أخَذ مالِه، أو أخفى ماَله وسئَل إنسان عنه، وجَب الكذُب بإخفاِئه، 

وكذا لو كان عنده وديعٌة، وأراَد ظامل أخَذها، وجب الكذُب بإخفاِئها، واألحوُط 

ي، ومعنى التوريِة: أن يقِصَد بعبارتِه مقصوًدا صحيًحا ليس هو  يف هذا كلِّه أن ُيَورِّ

بالنسبِة إليه، وإن كان كاذًبا يف ظاهِر اللفِظ، وبالنسبِة إىل ما يفهُمه املخاَطب،  كاذًبا

 ولو ترك التوريَة وأطلَق عبارة الكِذب، فليس بحراٍم يف هذا احلاِل.

، أهنا واستدلَّ العلامُء بجواِز الكذِب يف هذا احلاِل بحديث أم ُكلثوٍم 

ا  ليس الكذاُب »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل  الذي ُيصلُِح بَّي الناِس، فَينمي خري 

ا «أو يقوُل خري 
(1)

. 

 حكيهه وَيفيما يقوُل ِتبُّعلى التَث باب احلثِّ (8)

ڤ ﴿وقال تعاىل:  [36]اإلرساء:  ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[52]ق:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ا أن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب ُهريرَة   -831 َكفى باملرِء َكِذب 

ث بكلِّ ما سِمعَ حُي  «دِّ
(2)

. 

                                                 

 (.5641(، ومسلم )5625أخرجه البخاري ) (1)

 .5/54« صحيحه»أخرجه مسلم يف مقدمة  (2)
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ث عني »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن َسُمرَة   -832 من َحدَّ

«بحديٍث ُيرى أنه كذٌب؛ فهو أحُد الكاذبَّي
(1)

. 

 وِرالزُّ شهادِة حريِمَت لِظِغ باب بياِن (9)

 وئ﴿، وقال تعاىل: [34]احلج:  ﴾ەئ وئ وئ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ ، وقال تعاىل:[36]اإلرساء:  ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

، وقال تعاىل: [50]الفجر:  ﴾ک ک ک گ﴿، وقال تعاىل: [52]ق:  ﴾ڄ

 .[75]الفرقان:  ﴾ک ک ک ک﴿

أال أنبُِّئكم بأكرِب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب بكرَة   -833

وكان  «اإلَشاُك باهلل، وُعقوُق الوالَِدين»قلنا: بىل، يا َرسوَل اهلل. قال:  «الكبائِِر؟

ُرها حتى قلنا:  «أال وقوُل الزوِر، وشهادُة الزورِ »ا فَجلَس، فقال: متَّكئً  فام زال ُيكرِّ

ليَته َسكَت 
(2)

. 

 ه أو دابٍةيِنبَع إنساٍن لعِن حريِمباب َت (11)

حاِك   -834 َمن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ثابِت بن الضَّ

ا، فهو كام قا د  ل، ومن قتَل نفَسه بيشٍء، حلَف عىل يمٍَّي بِملٍة غري اإلسالِم كاذب ا متعمِّ

ب به يوم القيامِة، وليس عىل رجٍل نذٌر فيام ال يملُِكه، وَلعُن املؤمِن كَقتلِه «ُعذِّ
(3)

. 

                                                 
 .5/2« صحيحه»أخرجه مسلم يف مقدمة  (1)

 (.27(، ومسلم )5610أخرجه البخاري ) (2)

 (.554(، ومسلم )6407أخرجه البخاري ) (3)



 273|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

835-   
ِ
ال يكوُن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب الدرداء

«اللَّعانون ُشفعاَء، وال شهداَء يوَم القيامةِ 
(1)

. 

جاريٌة عىل ناقٍة عليها قال: بيناَم  وعن أيب َبرزَة األسلميِّ   -836

وتضاَيق هبم اجلبُل فقالت: َحْل، اللُهمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصبعُض متاِع القوِم. إذ َبرُصت بالنبيِّ 

«ال ُتصاِحبنا ناقٌة عليها َلعنةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلصالَعنها. فقال النبيُّ 
(2)

. 

 ننييَّاملَع املعاصي غرِي أصحاِب عِنَل باب جواِز (11)

ٹ ﴿ال تعاىل: ، وق[52]هود:  ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[00]األعراف:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

حيِح أن رسوَل اهلل  َلعَن اهلل الواِصلَة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوثبَت يف الصَّ

«واملستوِصلةَ 
(3)

با»وأنه قال: ،  «َلعَن اهلل آكَل الرِّ
(4)

رين ، وأنه َلعن املَصوِّ
(5)

، وأنه 

«َلعن اهلل َمن َغريَّ َمناَر األرضِ »قال: 
(6)

ا أو آوى َمن أ»، وأنه قال:  حَدَث فيها حدث 

ا فَعليِه لعنُة اهلل واملالئكِة والناِس أمجعَّي «حُمِدث 
(7)

. 

                                                 

 (.5122أخرجه مسلم ) (1)

 (.5126أخرجه مسلم ) (2)

(، ومن حديث ابن عمر 1230(، ومن حديث عائشة )1233أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة ) (3)

 (.5555(، ومسلم  من حديث أسامء بنت أيب بكر )1237)

 ( من حديث عبد اهلل بن مسعود.3751) 574-6/562أخرجه أمحد  (4)

 ( من حديث أيب جحيفة.1307)أخرجه البخاري  (5)

 ( عل بن أيب طالب.5272أخرجه مسلم ) (6)

 (.5272، 5374(، ومسلم )3575أخرجه البخاري ) (7)
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 حقٍّ بغرِياملؤمِن  سبِّ حريِمباب َت (12)

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[12]األحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ِسباُب املسلِِم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ابِن مسعوٍد   -837

«رٌ ُفسوٌق، وقتاُله كف
(1)

. 

ال َيرمي »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه سمَع رسوَل اهلل وعن أيب ذرٍّ   -838

ت عليه، إن مل يكن صاحُبه كذلك «رجٌل رجال  بالِفسِق أو الكفِر، إال ارَتدَّ
(2)

. 

املتسابَّان ما قاال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -839

«فَعىل البادي منهام، حتَّى يعتَدي املظلومُ 
(3)

. 

 شرعيٍة ومصلحٍة حقٍّ بغرِي األمواِت سبِّ حريِمباب َت (13)

 به يف بِدعتِه، وفسِقه، ونحو ذلك.
ِ
 وهي التَّحذيُر من االقتداء

ال َتسبُّوا »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن عائشَة   -841

موا م قد َأفَضوا إىل ما َقدَّ «األمواَت، فإَّنَّ
(4)

. 

                                                 
 (.60(، ومسلم )02أخرجه البخاري ) (1)

 (.6401أخرجه البخاري ) (2)

 (.5127أخرجه مسلم ) (3)

 (.5323أخرجه البخاري ) (4)
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 عن اإليذاِء هِيباب النَّ (14)

گ گ گ گ ڳ ک ک ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[12]األحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

املسلُِم »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -841

«من َسلَِم املسلمون من لِسانِه ويِده، واملهاِجُر من هجَر ما ََّنى اهلل عنه
(1)

. 

من أحبَّ أن ُيَزحَزَح عن »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -842

فلَتأتِه منِيَّتُه وهو ُيؤِمن باهلل تعاىل واليوِم اآلخِر، ولَيأِت إىل  الناِر، وُيدَخل اجلنة،

«الناِس الذي حيبُّ أن ُيؤتى إليه
(2)

. 

 والتدابِر ِعوالتقاُط ِضعن التباُغ هِيباب النَّ (15)

ھ ھ ﴿، وقال تعاىل: [54]احلجرات:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿قال اهلل تعاىل: 

پ پ  ٱ ٻ ٻٻ ٻ﴿، وقال تعاىل: [10]املائدة:  ﴾ھ ھ ے ے

 .[52]الفتح:  ﴾پ پ ڀ ڀ

ال َتباَغضوا، وال حَتاَسدوا، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أنٍس   -843

وال َتداَبروا، وال َتقاَطعوا، وكونوا عباَد اهلل إخوان ا، وال حيلُّ ملسلٍم أن ََيُجَر أخاه 

«فوَق ثالٍث 
(3)

. 

                                                 
 (.04(، ومسلم )6020أخرجه البخاري ) (1)

 (.5200أخرجه مسلم ) (2)

 (.5112(، ومسلم )6461أخرجه البخاري ) (3)
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 ُتفَتُح أبواُب اجلنةِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -844

يوَم االثنَّي ويوَم اخَلميِس، فُيغفُر لكلِّ عبٍد ال يرشُك باهلل شيئ ا، إال رجال  كانت بينَه 

وبَّي أخيه َشحناُء، فيقال: أنظِروا هذين حتَّى َيصَطلِحا! أنظِروا هذين حتَّى 

«َيصَطلِحا!
(1)

. 

 احلسِد حريِمباب َت (16)

َة دين أو دنيا، قال اهلل وهو مَتنِّي زواَل النعمِة عن صاِحبها، سواٌء كانت نِعم

وفيه حديُث  [10]النساء:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿تعاىل: 

أنٍس السابِق يف الباب قبَله
(2)

. 

 هماَعاسِت ُهكَرمن َي لكالِم ِعوالتسمُّ ِسعن التجسُّ باب النهِي (17)

ک ک ﴿، وقال تعاىل: [55]احلجرات:  ﴾ڀ ٺ﴿قال اهلل تعاىل: 

 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .[12: ]األحزاب

ال حَتاَسدوا، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -845

سوا، وال َتناَجشوا، وكونوا عباَد اهلل  سوا، وال جَتسَّ سَّ وال َتباَغضوا، وال حَتَ

ا «إخوان 
(3)

. 

                                                 
 (.5161أخرجه مسلم ) (1)

 (.5112(، ومسلم )6461أخرجه البخاري ) (2)

 (.5160أخرجه مسلم ) (3)
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إنَّك إن »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن ُمعاويَة   -846

َبعَت َعوراِت املسلمَّي أفَسدَِتُم، أو كِ  «دَت أن ُتفِسَدهماتَّ
(1)

. 

 رورٍةَض باملسلمني من غرِي الظنِّ عن سوِء هِيباب النَّ (18)

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[55]احلجرات: 

، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -847 اُكم والظنَّ إيَّ

«فإن الظنَّ أكذُب احلديِث 
(2)

. 

 املسلمني احتقاِر حريِمباب َت (19)

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ تعاىل: قال اهلل

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب 

ٿ ﴿وقال تعاىل:  [55]احلجرات:  ﴾ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث مث

 .[5]اهلمزة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ

بَحسِب امرٍئ من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -848

«الرشِّ أن حَيِقَر أخاه املسلِمَ 
(3)

. 

                                                 
 (.0222أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5160أخرجه مسلم ) (2)

 (.5163(، مسلم )1503أخرجه البخاري ) (3)
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 رِعالشَّ ِريف ظاِه الثابتِة يف األنساِب عِنالطَّ باب حتريِم (21)

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[12]األحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

اثنتاِن يف الناِس »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -849

«مها هِبِم ُكفٌر: الطَّعُن يف النسِب، والنِّياحُة عىل امليِت 
(1)

. 

 داِعواخِل شِّعن الِغ باب النهِي (21)

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[12]األحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

من مَحَل علينا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -851

نا فليَس منَّا الَح فليس ِمنَّا، ومن َغشَّ «السِّ
(2)

. 

هَنى عن النَّْجشِ  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابِن عمَر   -851
(3)

. 

 دِرالَغ حريِمباب َت (22)

، وقال تعاىل: [5]املائدة:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک﴿هلل تعاىل: قال ا

 .[30]اإلرساء:  ﴾ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿

                                                 
 (.67) أخرجه مسلم (1)

 (.545أخرجه مسلم ) (2)

 (.5156(، ومسلم )5505أخرجه البخاري ) (3)
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: ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: قال النبيُّ  وعن ابِن َمسعوٍد، وابِن ُعمَر، وأنٍس   -852

«لُكلِّ غادٍر لِواٌء يوَم القيامِة، يقال: هذه َغدرُة فالنٍ »
(1)

. 

اىَل: ثالثٌة قال اهلل َتع»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -853

ا فأكَل ثمَنه،  أنا َخصُمهم يوَم القيامِة: رجٌل أعطى يب ثمَّ َغدَر، ورجٌل باَع ُحرًّ

ا، فاسَتوىف منه، ومل َيعطِه أجَره «ورجٌل استأَجَر أجري 
(2)

. 

 وحنوها طيِةبالَع عن املنِّ هِيباب النَّ (23)

]البقرة:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿قال اهلل تعاىل: 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿، وقال تعاىل: [560

 .[565]البقرة:  ﴾ۀ

َثالثٌة ال ُيكلُِّمهم اهلل يوَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ذرٍّ   -854

يهم وهلم َعذاٌب أليم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فَقَرأها رسوُل اهلل  «القيامِة، وال ينُظر إليهم، وال ُيَزكِّ

: خابوا وَخرِسوا من هم يا َرس املُسبُِل، »وَل اهلل؟ قال: ثالَث ِمراٍر: قال أبو َذرٍّ

ق سلَعته باحَللِف الكاذِب  «واملنَّاُن، واملنَفِّ
(3)

. 

                                                 

(، وحديث ابن عمر أخرجه 5736(، ومسلم )3526حديث عبد اهلل بن مسعود أخرجه البخاري ) (1)

 (.5737(، ومسلم )3526(، وحديث أنس أخرجه البخاري )5731(، ومسلم )3522البخاري )

 (5557أخرجه البخاري ) (2)

 (.546أخرجه مسلم ) (3)
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 والبغِي خاِرعن االفِت باب النهِي (24)

، وقال تعاىل: [35]النجم:  ﴾ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿قال اهلل تعاىل: 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿

 .[05]الشورى:  ﴾ېئ

إنَّ اهلل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، قال: قال رسوُل وعن عياِض بن محاٍر   -855

تعاىل أوحى إيلَّ أْن َتواَضعوا حتى ال َيبغي أحٌد عىل أحٍد، وال َيفَخُر أحٌد عىل 

«أحدٍ 
(1)

. 

إذا قاَل الرجُل: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -856

«َهلَك الناُس، فهو أهَلَكهم
(2)

. 

، يف املهجوِر دعٍةإال لِب اٍمأيَّ ثالثِة بني املسلمني فوَق جراِناهُل حريِمباب َت (25)

 أو حنو ذلك سٍقبِف ٍرظاُهأو َت

، [54]احلجرات:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[5]املائدة:  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ﴿وقال تعاىل: 

ال حيِلُّ ملسلٍم أن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب أيوَب   -857

ُيعِرُض هذا، وخرُيمها الذي ََيُجَر أخاه فوَق ثالِث لياٍل: َيلتقياِن، فُيعِرُض هذا، و

المِ  «َيبدُأ بالسَّ
(3)

. 

                                                 
 (.5261أخرجه مسلم ) (1)

 (.5653أخرجه مسلم ) (2)

 (.5164(، ومسلم )6477أخرجه البخاري ) (3)
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يطاَن قد »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت النبيَّ  وعن جابٍر   -858 إن الشَّ

«َيئَِس أن َيعُبَده املَصلُّون يف جزيرِة العرِب، ولكن يف التَّحريِش بينَهم
(1)

. 

و أن وه ،ه إال حلاجٍةإذِن بغرِي الثالِث ناجي اثنني دوَنعن َت هِيباب النَّ (26)

 هُمفَهال َي ثا بلساٍنحدَّويف معناه ما إذا َت ،عهماسَمال َي ا حبيُثرًّثا ِسيتحدَّ

 .[54]املجادلة:  ﴾ۉ ې ې ې﴿قال اهلل تعاىل: 

، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابِن مسعوٍد   -859 إذا كنُتم َثالثة 

«حُيِزُنه فال يتناجى اثنان دوَن اآلخِر حتى َُيَتلِطوا بالناِس، من أجِل أن ذلك
(2)

. 

أو  رعيٍَّش سبٍب بغرِي لِدوالَو واملرأِة والدابِة العبِد عذيِبعن َت هِيباب النَّ (27)

 األدِب دِرعلى َق ٍدزاِئ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 

 .[36]النساء اآلية:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

بَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -861 ت امرأٌة يف ُعذِّ

ٍة سَجنَتها حتى ماَتت، فَدَخَلت فيها الناَر، ال هي أطَعَمتها وَسَقتها، إذ هي  ِهرَّ

«َحَبَستها، وال هي َترَكتها تأُكُل من َخشاِش األَرضِ 
(3)

: «َخشاش األرض». 

 هوامها وحرشاهتا.

                                                 
 (.5255أخرجه مسلم ) (1)

 (.5520(، ومسلم )6524أخرجه البخاري ) (2)

 (.5505(، ومسلم )5361أخرجه البخاري ) (3)
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: أنه مرَّ بِفتياٍن من قريٍش قد َنَصبوا طرًيا وهم وعنه   -861

علوا لصاحِب الطرِي كلَّ خاِطئٍة من َنبلِهم، فلام َرَأوا ابن عمَر َيرموَنه، وقد َج 

قوا، فقال ابُن عمَر: من َفعَل هذا؟ لعَن اهلل من َفعَل هذا، إن رسوَل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصَتفرَّ

َذ شيًئا فيه الروُح َغرًضا َلعَن من اختَّ
(1)

. 

أن ُتصرَبَ الَبهائمُ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: هَنى َرسوُل اهلل  وعن أنٍس   -862
(2)

. 

: أنه َمرَّ بالشاِم عىل ُأناٍس ِهشاِم بن َحكيِم بِن ِحزاٍم  وعن  -863

يُت! فقال: ما هذا؟  مِس، وُصبَّ عىل رؤوسهم الزَّ من األنباِط، وقد ُأقيموا يف الشَّ

بون يف اخلَراِج. فقاَل هشاٌم: أشَهُد لَسِمعُت رسوَل اهلل  إنَّ اهلل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقيل: ُيَعذَّ

بون ا ب الذين ُيعذِّ َثه، فأمَر هبم  «لناَس يف الدنياُيَعذِّ فَدخَل عىل األمرِي، فَحدَّ

فُخلُّوا
(3)

. 

مرَّ عليه محاٌر قد ُوِسم يف  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عباٍس   -864

«لعَن اهلل الذي وسَمه»وجِهه، فقال: 
(4)

. 

                                                 

 (.5212(، ومسلم )1151أخرجه البخاري ) (1)

 (.5216(، ومسلم )1153ه البخاري )أخرج (2)

 (.5653أخرجه مسلم ) (3)

 (.5552( )5557أخرجه مسلم ) (4)
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 بالناِر عذيِبالتَّ حريِمباب َت (28)

فقال:  يف َبعٍث، ملسو هيلع هللا ىلصقال: َبعَثنا رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -865

ا وفالن ا» ثم قال  «فَأحِرقومها بالنارِ »لَرُجلني من قريٍش ساممها  «إن َوَجدُتم فالن 

ا وفالن ا، وإن »حنَي أَردنا اخلروَج:  ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  إين ُكنُت أَمرُتكم أن حَتِرقوا فالن 

ب هبا إالَّ اهلل، فإن َوجدمُتومها فاقُتلومُها «الناَر ال ُيعذِّ
(1)

. 

 هه صاحُبطلَب حبقٍّ الغينِّ طِلَم حريِمباب َت (29)

، [12]النساء:  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[523]البقرة:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿وقال تعاىل: 

َمطُل الَغنِيِّ ُظلٌم، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -866

«تبَِع أحُدكم عىل َميلٍء فلَيْتَبعوإذا أُ 
(2)

.

 ِحيَل.: أُ «تبِعَ أُ »معنى 

                                                 

 (.3456أخرجه البخاري ) (1)

 (.5160(، ومسلم )5527أخرجه البخاري ) (2)
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 ،له مها إىل املوهوِبسلِّمل ُي يف هبٍة نساِناإِل ةوِدَع باب كراهِة (31)

 ق به صدَّا َته شيًئراِئِش راهِةوَك ،مهاسلِّمها أو مل ُيلَّه وَسِدها لوَلهَبَو ويف هبٍة 

 ،وحنوها أو كفارٍة جه عن زكاٍةأو أخَر ،ق عليهدََّصمن الذي َت

 إليه َلانتَق قد آخَر ه من شخٍصراِئبِش وال بأَس 

الذي َيعوُد يف ِهَبته »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عباٍس   -867

«كالَكلِب يرِجُع يف َقيئِه
(1)

. 

قال: مَحلُت عىل فرٍس يف َسبيِل اهلل  وعن عمَر بن اخلطاِب   -868

َيه، وَظنَنُت أنه يبيعه بُرخٍص، فسألُت  فأضاعُه الذي كان ِعنَدُه، فأَردُت أن أشرَتِ

ه وال َتُعد يف صَدَقتِك، وإن أعطاَكه بِدرهٍم؛ فإنَّ العائَد يف »قاَل: ف ملسو هيلع هللا ىلصالنبيَّ  ال َتشََتِ

«صدقتِه كالعائِد يف َقيئِه
(2)

. 

 تيِمالَي ماِل حريِمَت باب تأكيِد (31)

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿، وقال تعاىل: [54]النساء:  ﴾کک ک ک گ

ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ﴿تعاىل: ، وقال [515]األنعام:  ﴾پ پ پ

 .[554]البقرة:  ﴾ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

                                                 
 (.5655(، ومسلم )5655أخرجه البخاري ) (1)

 (.5654(، ومسلم )5024أخرجه البخاري ) (2)
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بَع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -869 اجَتنِبوا السَّ

؟ قال:  «املوبِقاِت! حُر، وقتل »قالوا: يا َرسوَل اهلل، وما هنَّ ُك باهلل، والسِّ الرشِّ

با، وأكُل  ، وأكُل الرِّ ماِل الَيتيِم، والتويل يوَم  النَّفِس التي حرَم اهلل إال باحلقِّ

حِف، وقذُف املحصناِت املؤمنات الغافاِلت «الزَّ
(1)

. 

 الربا حريِمَت غليِظباب َت (32)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

ۀ ہ ہ ﴿إىل قوله تعاىل:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 .[572 - 571]البقرة:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ےہ 

با  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َلعَن رسوِل اهلل  وعن ابِن مسعوٍد   -871 آكَل الرِّ

وموكَِله
(2)

. 

 ياِءالرِّ حريِمباب َت (33)

، وقال [1]البينة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿قال اهلل تعاىل: 

]البقرة: اآلية  ﴾ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿تعاىل: 

 .[505نساء: ]الاآلية  ﴾ڌ ڌ﴿، وقال تعاىل: [560

                                                 
 (.22ومسلم ) (،5766أخرجه البخاري ) (1)

 (.5127أخرجه مسلم ) (2)
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قال »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -871

ِك، من َعِمَل عمال  أَشَك فيه معي غريي  كاِء عن الرشِّ اهلل تعاىل: أنا َأغنى الرشُّ

«تركُته وَِشَكه
(1)

. 

إن أوَل الناِس »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعنه   -872

فه نعمَته، فعرفها، قال: فام ُيقىض يوم القيامِة عليه رجٌل استُ  شِهد، فُأيت به، فعرَّ

عِملَت فيها؟ قال: قاَتلُت فيك حتى اسُتشِهدُت. قال: َكَذبت، ولكنَّك قاَتلَت ألن 

ُيقاَل: جريٌء! فقد قيل، ثم ُأِمر به فُسِحب عىل وجِهه حتى ُألِقَي يف الناِر. ورجٌل 

فه نعَمه فعرفها. قال: فام عِملت فيها؟  تعلَّم الِعلَم وعلََّمه، وقرَأ القرآن، فُأيِتَ  به فعرَّ

قال: تعلَّمُت العلَم وعلَّمُته، وقرأُت فيك القرآن، قال: َكَذبت، ولكنك تعلَّمَت 

لُيقال: عاملٌ! وقرأَت القرآن ليقال: هو قارٌئ؛ فقد قيل، ثم ُأمَر به فُسِحب عىل 

َع اهلل عليه،  وأعطاه من أصناِف املاِل، فُأيِت به وجِهه حتى ُألِقي يف الناِر. ورجٌل وسَّ

فه نعَمه، فعرَفها. قال: فام عِملَت فيها؟ قال: ما َتَركُت من سبيٍل حتب أن ُينَفَق  فعرَّ

فيها إال أنفقُت فيها لك. قال: َكَذبت، ولكنك فَعلَت لُيقاَل: هو جواٌد! فقد قيل، 

«ثم ُأِمر به فُسِحب عىل وجِهه، ثم ُألِقَي يف النارِ 
(2)

. 

 ياءوليس هو ِر ياٌءأنه ِر ُموهََّتباب ما ُي (34)

: أرأيَت الرجَل َيعَمُل ملسو هيلع هللا ىلصقال: قيل لرسوِل اهلل  وعن أيب ذرٍّ   -873

«تِلَك عاِجُل ُبرشى املؤمنِ »الَعمَل من اخلرِي، وحيمُده الناُس عليه؟ قال: 
(3)

. 

                                                 
 (.5221أخرجه مسلم ) (1)

 (.5241أخرجه مسلم ) (2)

 (.5605أخرجه مسلم ) (3)



 287|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

  سِناحَل مرِدواأَل األجنبيِة إىل املرأِة ظِرالنَّ باب حتريِم (35)

 شرعيٍة حاجٍة لغرِي

، وقال تعاىل: [34]النور:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿قال اهلل تعاىل: 

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿

]غافر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿، وقال تعاىل: [36]اإلرساء: 

 .[50]الفجر:  ﴾ک ک ک گ﴿، وقال تعاىل: [52

ُكتَِب عىل ابِن آدَم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: عن النبيَّ وعن أيب ُهريرَة   -874

نا، ُمدِرٌك ذلك ال حَمالَة: العينان زنامُها النَّظُر، واألذنان زنامها َنصيُبه من  الزِّ

جُل زناها اخُلطا، والقلُب  االستاِمُع، واللساُن ِزناه الَكالُم، واليُد زناها الَبطُش، والرِّ

ُبه ق ذلك الفرُج أو يكذِّ «ََيَوى ويتمنَّى، وُيصدِّ
(1)

. 

جُل »ل: قا ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب سعيٍد   -875 ال َينُظر الرَّ

إىل عورِة الرجِل، وال املرأُة إىل عورِة املرأِة، وال ُيفيض الرجُل إىل الرجِل يف ثوٍب 

«واحٍد، وال ُتفيض املرأُة إىل املرأِة يف الثوِب الواحدِ 
(2)

. 

 باألجنبيِة اخللوِة باب حتريِم (36)

  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[13]األحزاب: 

                                                 
 (.5617(، ومسلم )6503أخرجه البخاري ) (1)

 (.332أخرجه مسلم ) (2)
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إياُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل بن عامٍر  وعن عقبةَ   -876

احَلْمُو »فقال رجٌل من األنصاِر: أفرَأيَت احلَْمو؟ قال:  «والدخوَل عىل النساِء!

«املوُت!
(1)

. 

 يف لباٍس بالرجاِل ه النساِءوتشبُّ بالنساِء ه الرجاِلشبَُّت باب حتريِم (37)

 وغري ذلك ركٍةوَح

املخنثني من  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ، قال: لعَن رسوُل اوعن ابن عباٍس   -877

 
ِ
الِت من النساء الرجاِل، واملرتجِّ
(2)

. 

ِصنفان من »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -878

أهِل الناِر مل أرمها: قوٌم معُهم ِسياٌط كأذناِب البقِر َيَِّضبون هبا الناَس، ونساٌء 

ائلة ال يدُخلَن كاسياٌت عاِرياٌت مُميالٌت مائاِلٌت، رؤوسهن كأسنِمِة الُبخِت امل

«اجلنَة، وال جيِدَن رحيها، وإن رحَيها ليوَجُد من مسريِة كذا وكذا
(3)

. 

: ِمن شكِرها، وقيل: معناه: «عاريات»أي: ِمن نعمِة اهلل،  «كاسيات»معنى 

تسرُت بعَض بدهِنا وتكشُف بعَضه إظهاًرا جلامهِلا ونحوه، وقيل: تلبُس ثوًبا رقيًقا 

 يصُف لوَن بدهِنا.

: «مميالت»: قيل: عن طاعِة اهلل تعاىل وما يلزمهن حفُظه، «مائالت»ى ومعن

: َيمِشني متبخرتاٍت، «مائالت»أي: ُيعلِّمن غرَيهن فعَلهن املذموَم، وقيل: 

                                                 
 (.5575(، ومسلم )1535أخرجه البخاري ) (1)

 (.1226أخرجه البخاري ) (2)

 (.5552أخرجه مسلم ) (3)



 289|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

: يمتشْطَن املشطَة امليالَء وهي مشطُة «مائالت»: ألكتافهن، وقيل: «مميالٍت »

 .: ُيمشطَن غرَيهن تلك املشطةَ «مميالت»البغايا، و

هنا ويعظِّْمنها بلفِّ عاممٍة أو عصابٍة  «رؤوسهن كأسنمة البخت» ْ أي: يكربِّ

 أو نحوه.

 والكفاِر ه بالشيطاِنعن التشبُّ باب النهِي (38)

ال َيأُكَلنَّ أحُدُكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -879

«بشاملِه، وال يرَشَبنَّ هبا، فإن الشيطاَن يأُكُل بشاملِه وَيرشُب هبا
(1)

. 

إنَّ الَيهوَد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -881

«والنصارى ال َيصبِغون، فخالِفوهم
(2)

. 

ا السواُد  املراد: خضاُب شعِر اللحيِة والرأِس األبيِض بصفرٍة أو محرٍة، وأمَّ

 فمنهيٌّ عنه كام سنذكُره يف الباب بعَده، إن شاء اهلل تعاىل.

 هما بسواٍدعِرَش ن خضاِبع واملرأِة الرجِل باب نهِي (39)

قال: ُأيِتَ بأيب ُقحافَة والِد أيب بكٍر الصديِق  وعن جابٍر   -881

 ملسو هيلع هللا ىلص، يوَم فتِح مكة ورأُسه وحليته كالثُّغامِة بياًضا، فقال رسوُل اهلل :

وا هذا، واجَتنِبوا السوادَ » «َغريِّ
(3)

. 

                                                 
 (.5454أخرجه مسلم ) (1)

 (.5543(، ومسلم )3065أخرجه البخاري ) (2)

 (.5545أخرجه مسلم ) (3)
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ه كلِّ ِهحلِق ، وإباحِةدون بعٍض الرأِس بعِض وهو حلُق ِعَزعن الَق باب النهِي (41)

 دون املرأِة للرجِل

عن الَقزعِ  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: هَنى رسوُل اهلل وعن ابن عمَر   -882
(1)

. 

َصبِيًّا قد ُحلِق بعُض شعِره  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: رأى رسوُل اهلل وعنه   -883

«احلِقوه كلَّه، أو اتركوه كلَّه»وُتِرك بعُضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: 
(2)

. 

 األسناِن حديُدوهو َت شِرَووال شِموالَو الشعِر صِلَو حريِمباب َت (41)

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿قال تعاىل: 

ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

اآلية  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 .[552 - 557]النساء: 

فقالت: يا َرسوَل  ملسو هيلع هللا ىلص: أن امرأًة سألت النبيَّ وعن أسامَء   -884

جُتها، أ ق شعُرها، وإين زوَّ فأِصُل فيه؟ فقال: اهلل إن ابنَتي أصاَبتها احلَصبُة، فَتَمرَّ

«َلعَن اهلل الواصلَة واملوصولةَ »
(3)

. 

ق»  : انتَثَر وسَقَط.«مَتَرَّ

                                                 

 (.5554(، ومسلم )1254أخرجه البخاري ) (1)

 (.3637(، وابن ماجه )1534(، والنسائي )0521أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5555(، ومسلم )1205أخرجه البخاري ) (3)
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أنه قال: لعَن اهلل الواِشامِت واملستوِشامت  وعن ابِن مسعوٍد   -885

صاِت واملتفلِّجات للُحسِن، املغرياِت خلَق اهلل، فقالت له امرأة  والنامصاِت واملتنَمِّ

وهو يف كتاِب اهلل تعاىل؟ قال  ملسو هيلع هللا ىلصعُن من لعنَه َرسوُل اهلل يف ذلك فقاَل: وما يل ال أل

[7]سورة احلرش:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿اهلل تعاىل: 
(1)

 . 

نها «جةاملتفلِّ » : التي تربُد من أسناهِنا ليتباعَد بعُضها عن بعٍض قلياًل، وحُتسِّ

 : التي تأخُذ من شعِر حاجِب غرِيها وترقُقه ليصريَ «النامصة»وهو الورُش، و

 : التي تأمُر َمن يفعُل هبا ذلك.«املتنمصة»حسنًا، و

 هماوغرِي والرأِس من اللحيِة الشيِب تِفعن َن باب النهِي (42)

ه  ال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن عمِرو بن ُشعيٍب، عن أبيه، عن جدِّ

«َتنتِفوا الشيَب؛ فإنه نوُر املسلِم يوَم القيامةِ 
(2)

. 

من عند االستنجاِء باليمني  الفرِج ومسِّ منيبالَي نجاِءاالسِت باب كراهِة (43)

 عذٍر غرِي

إذا باَل أحُدُكم، فال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب قتادَة   -886

ُس يف اإلناءِ  «يأُخَذنَّ ذكَره بيمينِه، وال َيسَتنِج بيمينِه، وال يتنفَّ
(3)

. 

                                                 

 (.5551سلم )(، وم0226أخرجه البخاري ) (1)

 (.5255(، والرتمذي )0545أخرجه أبو داود ) (2)

 (.567(، ومسلم )510أخرجه البخاري ) (3)
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 لغري عذٍر واحٍد فٍّأو ُخ ،واحدٍة عٍلاملشي يف َن باب كراهِة (44)

ال َيمِش أحدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل ريرَة وعن أيب هُ   -887

ا، أو لَيخَلعُهام مجيع ا «يف نعٍل واحدة، لُينِعلهام مجيع 
(1)

. 

كانت يف  سواٌء ،وحنوه يف البيت عند النوِم الناِر عن ترِك باب النهِي (45)

 أو غريه سراٍج

ال َتَُتكوا الناَر يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عمَر   -888

« تنامونبيوتِكم حَّي
(2)

. 

َغطوا اإلناَء، وَأوكوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن جابٍر   -889

، وال يفتح  اَج، فإن الشيطان ال حيلُّ سقاء  السقاِء، وأغلِقوا الباَب، وأطِفئوا الرسِّ

ا، ويذكر  ه عود 
، فإن مل جيد أحُدكم إالَّ أن يعُرَض عىل إنائِ باب ا، وال يكشف إناء 

«وإن الُفَويِسقة ُتَِّضم عىل أهل البيِت بيَتهم اسم اهلل؛ فلَيفَعل،
(3)

. 

 : الفأرُة.« ُالُفَويِسقة»

 فيه مبشقٍة صلحَةما ال َم وقوُل عُلف، وهو ِفعن التكلُّ باب النهِي (46)

 .[26]ص:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴿قال اهلل تعاىل: 

                                                 
 (.5427(، ومسلم )1216أخرجه البخاري ) (1)

 (.5451(، ومسلم )6523أخرجه البخاري ) (2)

 (.5455أخرجه مسلم ) (3)
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قال: هُنينا عن التَّكلُِّف  وعن عمَر   -891
(1)

. 

 الشعِر ونتِف اجليِب وشقِّ اخلدِّ طِموَل امليِت على النياحِة باب حتريِم (47)

 بوِروالثُّ يِلبالَو ه والدعاِءوحلِق

ليَس ِمنَّا من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ابِن مسعوٍد   -891

«رَضَب اخُلدوَد، وَشقَّ اجليوَب، ودعا بَدعوى اجلاهليةِ 
(2)

. 

، فُغيِش   -892 عليه، وعن أيب ُبردَة، قال: وِجَع أبو موسى األشعريُّ

ورأُسه يف حجِر امرأٍة من أهلِه، فأقَبَلت َتصيُح بَرنٍَّة فلم يسَتطِع أن يردَّ عليها شيًئا، 

برَئ من  ملسو هيلع هللا ىلص، إن رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصفلام أفاَق قال: أنا بريٌء ممن برَئ منه رسوُل اهلل 

الصالِقِة، واحلالِقِة، والشاقةِ 
(3)

. 

: التي حَتلِق «واحلالِقةُ »دِب، : التي َترفُع صوهَتا بالنياحِة والنَّ «الصالقة»

 : التي تشقُّ ثوهَبا.«والشاقة»رأَسها عند املصيبِة، 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن املغريِة بن شعبَة   -893

ب بام نيَح عليه يوَم القيامةِ » ه ُيعذَّ «َمن نيَح عليه، فإنَّ
(4)

. 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب مالٍك األشعريِّ   -894

ائِحُة إذا مل َتُتب قبل موِِتا؛ ُتقام يوَم القيامة وعليها ِِسباٌل من َقطِران، وِدرٌع الن»

«من َجَرب
(5)

. 

                                                 
 (.7523أخرجه البخاري ) (1)

 (.543(، ومسلم )5520أخرجه البخاري ) (2)

 (.540(، ومسلم )5526أخرجه البخاري ) (3)

 (.233(، ومسلم )5525أخرجه البخاري ) (4)

 (.230أخرجه مسلم ) (5)
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اثنتان يف الناِس »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -895

«مها هبم ُكفٌر: الطَّعُن يف النسِب، والنياحُة عىل امليِت 
(1)

. 

 والطوارِق الرمِل وأصحاِب راِفمني والعُّجِّواملَن الكهاِن عن إتياِن باب النهِي (48)

 وحنو ذلك باحلصى وبالشعرِي

ناٌس عن  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سأَل رسوَل اهلل وعن عائشَة   -896

،  «ليس بيشءٍ »الكهاِن، فقال: 
ٍ
ثونا أحياًنا بيشء فقالوا: يا َرسوَل اهلل، إهنم حُيدِّ

ا؟ فقال رسوُل اهلل  ها يف تلك الكلِمُة من احلقِّ ُيط»: ملسو هيلع هللا ىلصفيكون حقًّ فها اجلنيُّ فَيُقرُّ

«ْذَبةٍ أذِن ولِيِّه، فَيخلِطون معها مائَة كَ 
(2)

. 

، و ملسو هيلع هللا ىلصوعن صفيَة بنت أيب ُعبيٍد، عن بعِض أزواِج النبيِّ   -897

قه، مل ُتقَبل له صالٌة أربعَّي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  ا فسأَله عن يشٍء فصدَّ َمن أتى َعراف 

ا «يوم 
(3)

. 

هنى عن ثمِن  ملسو هيلع هللا ىلصن رسوَل اهلل : أوعن أيب مسعوٍد البدريِّ   -898

، وُحلوان الكاِهن الكلِب، وَمهِر البغيِّ
(4)

. 

                                                 

 (.67أخرجه مسلم ) (1)

 (.5552(، ومسلم )3554أخرجه البخاري ) (2)

 (.5534أخرجه البخاري ) (3)

 (.5167(، ومسلم )5537أخرجه البخاري ) (4)
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 ِرعن التطيُّ باب النهِي (49)

ال َعدوى وال طرَِية، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -899

«َكلمٌة طيبةٌ »قالوا: وما الفأُل؟ قال:  «وُيعِجُبني الَفأُل 
(1)

. 

ال َعدوى وال »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن ابن عمَر   -911

ؤُم يف يشٍء ففي الداِر، واملرأِة، والَفرسِ  «طرَِية، وإن كان الشُّ
(2)

. 

أو  أو خمدٍة أو درهٍم أو ثوٍب أو حجٍر يف بساٍط احليواِن تصويِر باب حتريِم (51)

وثوب  وسرت وعمامٍة وسقٍف يف حائٍط ِةالصور اختاِذ وحتريِم ،وغري ذلك أو وسادٍة ديناٍر

 الصورِة إتالِفب واألمِر، وحنوها

إنَّ الذين َيصنَعون »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -911

بون يوَم القيامِة، يقال هلم: أحيوا ما َخَلقُتم «هذه الصوَر ُيعذَّ
(3)

. 

كل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن ابن عباٍس   -912

ب ٍر يف الناِر، جُيعُل له بكلِّ صورٍة صورها نفٌس فُيعذِّ قال ابن  «ه يف جهنَّممصوِّ

عباٍس: فإن كنَت ال بد فاِعاًل، فاصنِع الشجَر وما ال روَح فيه
(4)

. 

ال َتدُخُل املالئكُة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب َطلحَة   -913

«بيت ا فيه كلٌب وال صورةٌ 
(5)

. 

                                                 
 (.5550(، ومسلم )1776أخرجه البخاري ) (1)

 (.5551(، ومسلم )1713أخرجه البخاري ) (2)

 (.5542(، ومسلم )1215أخرجه البخاري ) (3)

 (.5554(، ومسلم )5551أخرجه البخاري ) (4)

 (.5546(، ومسلم )3551أخرجه البخاري ) (5)
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: أال أبَعثَك عىل ما َبعثَني وعن أيب اهلياِج، قال: قال يل علٌّ   -914

؟ أن ال َتدَع صورًة إال طَمستَها، وال َقرًبا مرِشًفا إال ملسو هيلع هللا ىلصهلل عليه رسوُل ا

يتَه سوَّ
(1)

. 

 أو زرٍع أو ماشيٍة إال لصيٍد الكلِب اختاِذ حريِمباب َت (51)

َمن »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعُت رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -915

«اقَتنى َكلب ا إال كلَب صيٍد أو ماشيٍة فإنه ينقُص من أجِره كل يوٍم قرياطان
(2)

. 

 استصحاِب وكراهِة ،وغريه من الدوابِّ يف البعرِي اجلرِس تعليِق باب كراهِة (52)

 يف السفِر واجلرِس الكلِب

ال َتصحُب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -916

«املالئكُة ُرفقة  فيها كلٌب أو جرٌس 
(3)

. 

، فإن رَةِذالَع ُلاليت تأُك أو الناقُة ، وهي البعرُياجلاللِة ركوِب باب كراهِة (53)

 راهةها، زالت الَكحلُم ا فطاَبا طاهًرلًفت َعأكَل

عن اجلاللِة يف  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: هَنى رسوُل اهلل وعن ابن عمَر   -917

اإلبِل أن ُيرَكب عليها
(4)

. 

                                                 
 (.262أخرجه مسلم ) (1)

 (.5170(، ومسلم )1025أخرجه البخاري ) (2)

 (.5553أخرجه مسلم ) (3)

 (.5112أخرجه أبو داود ) (4)
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 فيه، واألمِر َدِجه منه إذا ُوبإزالِت واألمِر يف املسجِد صاِقعن الُب باب النهِي (54)

 عن األقذاِر املسجِد نزيِهبَت

الُبصاُق يف املسجِد »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل عن أنٍس و  -918

«خطيئٌة، وكفاَرُِتا َدفنُها
(1)

. 

إنَّ هذه املساجَد ال تصلُح »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعنه   -919

«ليشٍء من هذا البوِل وال الَقذِر، إنام هي لِذكِر اهلل تعاىل، وقراءِة القرآنِ 
(2)

. 

 ،الضالِة شِدوَن ،فيه الصوِت ورفِع ،يف املسجِد اخلصومِة باب كراهِة (55)

 ها من املعامالِتوحنِو ،واإلجارِة والشراِء والبيِع

من َسِمَع »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه سمَع رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -911

ها اهلل عليك، فإن املساجَد مل ُتبَن  رجال  ينشد ضالة  يف املسجِد فلَيُقل: ال َردَّ

«هلذا
(3)

. 

إذا رأيُتم من َيبيُع أو يبتاُع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص : أن رسوَل اهللوعنه   -911

يف املسجِد، فقولوا: ال أرَبَح اهلل جتاَرَتك، وإذا رأيُتم من ينُشُد ضالة  فقولوا: ال ردَّ 

«اهلل عليك
(4)

. 

قال: كنت يف املسجِد فحَصبني  وعن السائِب بن َيزيَد   -912

ذين، فِجئُته فقال: اذَهب فأتِني هب رجٌل، فنَظرُت فإذا عمُر بن اخلطاِب 

                                                 
 (.115(، ومسلم )051أخرجه البخاري ) (1)

 (.521أخرجه مسلم ) (2)

 (.162أخرجه مسلم ) (3)

 (.162(، وأصله يف مسلم )5355أخرجه الرتمذي ) (4)
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هبام، فقال: من أين أنُتام؟ فقاال: من أهِل الطائِف، فقال: لو كنُتام من أهل البلِد، 

!ملسو هيلع هللا ىلصألوَجعُتكام؛ َترفعان أصواَتُكام يف مسجِد رسوِل اهلل 
(1)

. 

عن  كريهٌة ه مما له رائحٌةا أو غرَيراًثا أو ُكا أو بصًلوًمُث من أكَل باب نهِي (56)

 ه إال لضرورٍةرائحِت زواِل قبَل املسجِد دخوِل

من أكَل البصَل، والثُّوَم، »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  وعن جابٍر   -913

«والُكراَث، فال يقرَبنَّ مسِجدنا، فإن املالئكَة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدمَ 
(2)

. 

: أنه خطَب يوَم مجعٍة فقال يف وعن عمَر بن اخلطاِب   -914

َجَرتني ما ُأرامها إال َخبيَثتني: البصَل، خطبتِه: ثم إنَّكم أتها الناُس تأكلون ش

إذا وجَد رحَيهام من الرجِل يف املسجِد َأمَر به،  ملسو هيلع هللا ىلصوالثُّوَم. لقد رأيُت رسوَل اهلل 

فُأخِرج إىل البقيِع، فمن أكَلهام، فلُيِمتُهام طبًخا
(3)

. 

من  عن أخذ شيٍء أن يضحَي وأراَد ذي احلجِة عليه عشُر باب نهي من دخَل (57)

 يضحِّه حتى ُيأظفاِره أو شعِر

من كان له »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن أمِّ سلمَة   -915

ِذبٌح يذبُحه، فإذا أهلَّ هالُل ذي احلجة، فال يأخذنَّ من شعِره وال من أظفاِره شيئ ا 

«حتى ُيضحي
(4)

. 

                                                 
 (.074أخرجه البخاري ) (1)

 (.160(، ومسلم )211أخرجه البخاري ) (2)

 (.167أخرجه مسلم ) (3)

 (.5277مسلم ) أخرجه (4)
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 واآلباِء والسماِء واملالئكِة والكعبِة كالنيبِّ خلوٍقمَب عن احللِف باب النهِي (58)

وهي من  فالن واألمانِة ربِةالسلطان وُت عمِةوِن السلطاِن وحياِة والرأِس والروِح واحلياِة

 اها نهًيأشدِّ

إنَّ اهلل تعاىل َينهاُكم أن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن ابن عمَر   -916

ا، فلَيحلِف باهلل، أو لَيصُمت «حَتلِفوا بآبائِكم، فَمن كان حالِف 
(1)

. 

َمن حلَف باألمانِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص : أن رسوَل اهللوعن ُبريدَة   -917

«فليس ِمنَّا
(2)

. 

َمن حلَف فقال: إين »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -918

ا، فلن يرِجَع إىل  ا، فهو كام قال، وإن كان صادق  بريٌء من اإلسالِم، فإن كان كاذب 

«اإلسالِم ساملا
(3)

. 

: أنه سمَع رجاًل يقول: ال والكعبِة، فقال وعن ابن عمَر   -919

من حلَف بغرِي »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصعمَر: ال حَتلِف بغرِي اهلل، فإين سمعُت رسوَل اهلل  ابنُ 

«اهلل، فقد كفَر أو أَشكَ 
(4)

. 

                                                 

 (.5606(، ومسلم )6542أخرجه البخاري ) (1)

 (.3513أخرجه أبو داود ) (2)

 (.5544(، وابن ماجه )3775(، والنسائي )3512أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5131(، والرتمذي )3515أخرجه أبو داود ) (4)
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 امًدَع اليمني الكاذبِة غليِظباب َت (59)

من اقَتطَع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب أمامَة احلارثيِّ   -921

م عليه اجلنةَ حقَّ امرٍئ مسلٍم بيمينِه، فقد أوجَب اهلل له الناَر، وح فقال له رجٌل:  «رَّ

«وإن َقضيٌب من أراكٍ »وإن كان شيًئا َيسرًيا يا َرسوَل اهلل؟ قال: 
(1)

. 

الكبائُِر: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -921

«اإلَشاُك باهلل، وعقوُق الوالدين، وقتُل النفِس، والَيمَُّي الَغموُس 
(2)

. 

 ذلك احمللوَف ا منها أن يفعَلها خرًيفرأى غرَي على مينٍي من حلَف دِبباب َن (61)

 هر عن مييِنفَِّكثم ُي ،عليه

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال يل رسوُل اهلل  وعن عبِد الرمحِن بن سُمرَة   -922

ر عن » ا منها، فأت الذي هو خرٌي وكفِّ وإذا َحَلفَت عىل يمٍَّي، فرأيت غرَيها خري 

«يمينِك
(3)

. 

 جري على اللساِنفيه، وهو ما َي فارَةوأنه ال ك اليمنِي غِوعن َل باب العفِو (61)

 لى واهلل، وحنو ذلكه على العادة: ال واهلل، َبكقوِل ليمنِيل بغري قصِد

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

                                                 
 (.537أخرجه مسلم ) (1)

 (.6671أخرجه البخاري ) (2)

 (.5615(، ومسلم )6755أخرجه البخاري ) (3)
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 ﴾ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی

 .[22]املائدة: 

ڭ ڭ ڭ ﴿: ، قالت: ُأنِزَلت هذه اآليةوعن عائشَة   -923

يف قوِل الرجل: ال واهلل، َبىل واهلل ﴾ڭ ۇ ۇ
(1)

. 

 اوإن كان صادًق يف البيِع احللِف باب كراهِة (62)

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -924

«احَللُِف َمنَفقٌة للسلعِة، مَمَحقٌة للكسِب »
(2)

. 

 به َعفَّباهلل تعاىل وتَش من سأَل منِع باب كراهِة (63)

َمن استعاَذ باهلل؛ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل عمَر وعن ابن   -925

فَأعيذوه، وَمن سأَل باهلل؛ فَأعطوه، ومن َدعاكم؛ فَأجيبوه، ومن صنَع إليكم 

ا فكافِئوه، فإن مل جَتِدوا ما ُتكافِئونه فادعوا له حتَّى َتَروا أنكم قد  َمعروف 

«كاَفأمُتوه
(3)

. 

، ك امللوِكِلَم :معناه ألنَّ ؛وغريه ِنلطاشاه للسُّ ناه: شاهقوِل حريِمباب َت (64)

 اهلل سبحانه وتعاىل ف بذلك غرُيوال يوَص

إنَّ أخَنَع اسٍم عنَد اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -926

ى: َملِك األمالكِ  «عز وجل رجٌل َتَسمَّ
(4)

. 

                                                 
 (.0653أخرجه البخاري ) (1)

 (.5646(، ومسلم )5427أخرجه البخاري ) (2)

 (.5675أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5503(، ومسلم )6546أخرجه البخاري ) (4)
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 وحنوه ٍديِّوحنوهما بَس ِعواملبتِد ِقالفاِس عن خماطبِة باب النهِي (65)

ال َتقولوا للمنافِِق »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  ريدَة وعن ب  -927

ا فقد أسَخطُتم ربَّكم عز وجل «سيٌد، فإنَّه إن يك سيِّد 
(1)

. 

 مىاحُل سبِّ باب كراهِة (66)

أو أمِّ -دخَل عىل أمِّ السائِب  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن جابٍر   -928

ى  «َزفِزفَّي؟تُ  -أو يا أمَّ املسيِب -ما لِك يا أمَّ السائب »فقال:  -املسيِب  قالت: احُلمَّ

ا ُتذِهُب خطايا بني آدَم كام ُيذِهب »ال بارَك اهلل فيها! فقال:  ى فإَّنَّ ال َتُسبي احلمَّ

«الكرُي خبَث احلديدِ 
(2)

. 

 : تتحركني حركًة رسيعًة، ومعناه: ترتعُد.«ُتَزفِزفَّي»

 عند هبوبها ، وبيان ما يقاُلالريِح عن سبِّ باب النهِي (67)

ال َتُسبُّوا »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  بن كعٍب وعن ُأيبِّ   -929

الريَح، فإذا رَأيُتم ما َتكَرهون، فقولوا: اللهمَّ إنا َنسأُلك من خرِي هذه الريِح، وخرِي 

ما فيها، وَخرِي ما ُأِمَرت به، وَنعوُذ بك من َشِّ هذه الريِح، وَشِّ ما فيها، وََشِّ ما 

«ُأِمَرت به
(3)

. 

                                                 

 (.0277أخرجه أبو داود ) (1)

 (.5171أخرجه مسلم ) (2)

 (.5515أخرجه الرتمذي ) (3)
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إذا َعَصفت الريُح قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلت: كان النبيُّ ، قاوعن عائشَة   -931

ها » اللُهمَّ إين أسأُلك خرَيها وخرَي ما فيها وخرَي ما ُأرِسلت به، وأعوُذ بك من َشِّ

«وَشِّ ما فيها وََشِّ ما ُأرِسلت به
(1)

. 

 الديك سبِّ باب كراهِة (68)

ال »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن زيِد بن خالٍِد اجُلَهنِيِّ   -931

يَك فإنَّه يوقُظ للصالةِ َتُسبوا ا «لدِّ
(2)

. 

 كذا وِءرنا بَنِط: ُمعن قوِل باب النهِي (69)

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: صىل بنا رسوُل اهلل  وعن زيِد بن خالٍد اجلُهنيِّ   -932

 كانت من الليِل، فلام انرصَف أقبَل عىل الناِس، 
ٍ
صالَة الصبِح باحلديبيِة يف إثِر سامء

قال: أصَبَح »اهلل وَرسوُله أعلم. قال:  قالوا: «هل َتدرون ماذا قاَل ربُّكم؟»فقال: 

ا من قال: ُمطِرنا بفضِل اهلل ورمحتِه، فذلك مؤمٌن  من عبادي مؤمٌن يب، وكافٌر، فأمَّ

يب كافٌر بالَكوكِب، وأما من قال: ُمطِرنا بنَوِء كذا وكذا، فذلك كافٌر يب مؤمٌن 

«بالكوكِب 
(3)

. 

 : يا كافُره ملسلٍمقوِل باب حتريِم (71)

إذا قاَل الرجُل »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل مَر وعن ابن ع  -933

«ألخيِه: يا كافُر، فقد باَء هبا أحُدمها، فإن كان كام قاَل وإالَّ َرَجَعت عليه
(4)

. 

                                                 
 (.222أخرجه مسلم ) (1)

 (.1545رجه أبو داود )أخ (2)

 (.75(، ومسلم )206أخرجه البخاري ) (3)

 (.64(، ومسلم )6540أخرجه البخاري ) (4)
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 اللسان ذاِءوَب حِشعن الُف باب النهِي (71)

ليَس املؤمُن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ابِن مسعوٍد   -934

اِن، وال اللَّعاِن، وال ا «لفاِحِش، وال الَبذيءبالطَّعَّ
(1)

. 

ما كان الُفحُش يف »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -935

«يشٍء إال شاَنه، وما كان احلياُء يف يشٍء إالَّ زاَنهُ 
(2)

. 

 ،صاحِةالَف ِفوتكلُّ ،فيه ِقوالتشدُّ ،يف الكالِم قعرِيالتَّ باب كراهِة (72)

 هموحنِو العوامِّ خاطبِةُميف  اإلعراِب ِقودقاِئ، اللغِة يِّحِشَو واستعماِل

 «َهلَك املَتنطِّعون»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابِن مسعوٍد   -936

قاهلا ثالًثا
(3)

. 

 : املبالِغون يف األموِر.«املَتنطِّعون»

إن اهلل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -937

جاِل الذي يتَخلَّل بلسانِه كام تتخ ُل الَبقرةُ ُيبِغض الَبليَغ من الرِّ «لَّ
(4)

. 

 فسيت َنَثه: خُبقوِل باب كراهِة (73)

ال َيقوَلنَّ أحُدُكم: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن عائشَة   -938

«َخُبَثت َنفيس، ولكن لَيُقل: َلِقَست َنفيس
(5)

. 

                                                 
 (.5277أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.0521(، وابن ماجه )5270أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.5674أخرجه مسلم ) (3)

 (.5213(، والرتمذي )1441أخرجه أبو داود ) (4)

 (.5514(، ومسلم )6572أخرجه البخاري ) (5)
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، ولكن َكِره لفَظ «َلِقَست»: َغَثت، وهو بمعنى: «َخُبَثت»قال العلامء: معنى 

 اخلبِث.

 ارًمَك نِبلِعا سميِةَت باب كراهِة (74)

وا الِعنَب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -939 ال ُتسمُّ

«الَكرَم، فإن الكرَم املسلمُ 
(1)

. 

ال َتقولوا: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن وائِل بِن ُحجٍر   -941

«الَكرُم، ولكن قولوا: الِعنُب، واحَلَبلة
(2)

. 

، ويقاُل أيًضا ب «احلبلةُ »
ِ
 والباء

ِ
 إسكاِن الباء.بفتِح احلاء

 إىل ذلك لغرٍض إال أن حيتاَج لرجٍل املرأِة حماسِن عن وصِف باب النهِي (75)

 ها وحنوهشرعي كنكاِح

ال ُتباَُش املرأُة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن ابِن مسعوٍد   -941

ه ينُظُر إليها «املرأَة، فتصَفها لَزوِجها كأنَّ
(3)

. 

                                                 

 (.5507(، ومسلم )6525أخرجه البخاري ) (1)

 (.5502أخرجه مسلم ) (2)

 (.1504أخرجه البخاري ) (3)
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 بالطلِب جزُمبل َي ي إن شئَتاإلنسان: اللُهمَّ اغفر ل قوِل باب كراهِة (76)

ال َيقولنَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -942

أحُدكم: اللُهمَّ اغفر يل إن شئَت: اللُهمَّ ارمحني إن ِشئَت، لَيعِزِم املسألَة، فإنه ال 

«ُمكِرَه له
(1)

. 

 فالن اهلل وشاَء قول: ما شاَء باب كراهِة (77)

ال َتقولوا: ما شاَء اهلل »: قال ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن حذيفَة   -943

«وشاَء فالن؛ ولكن قولوا: ما شاَء اهلل، ثم شاَء فالن
(2)

. 

 اآلخرِة بعد العشاِء احلديِث باب كراهِة (78)

واملراُد به احلديُث الذي يكون مباًحا يف غري هذا الوقِت، وفعُله وتركه 

 هذا الوقِت أشدُّ سواٌء، فأما احلديُث املحرُم أو املكروه يف غرِي هذا الوقِت، فهو يف

.  حترياًم أو كراهًة، وأما احلديُث يف اخلرِي فال كراهَة فيه، بل هو ُمستحبٌّ

كان َيكرُه النوَم قبَل  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب َبرزَة   -944

 واحلديَث بعَدها
ِ
الِعشاء

(3)
. 

                                                 

 (.5672(، ومسلم )6332أخرجه البخاري ) (1)

 (.0224أخرجه أبو داود ) (2)

 (.607(، ومسلم )162أخرجه البخاري ) (3)
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صىل العشاَء يف آخِر  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ابن عمَر   -945

أرأيَتُكم ليلتَُكم هذه؟ فإن عىل رأِس مائِة سنٍة ال َيبقى ممن »: حياتِه، فلام سلَّم قال

«هو عىل ظهِر األرِض اليوَم أحٌد 
(1)

. 

 ذٌرها إذا دعاها ومل يكن هلا ُعوِجَز من فراِش املرأِة امتناِع حريِمباب َت (79)

 شرعيٌّ

إذا َدعا الرجُل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -946

ه فأَبت أن جتيَء، فباَت َغضباَن عليها، لَعنَتها املالئِكُة حتى امرأَته إىل فِراِش 

«ُتصبَِح 
(2)

. 

 هإال بإذِن ها حاضٌرا وزوُجًعطوَُّت املرأِة صوِم حريِمباب َت (81)

ال حيلُّ للمرأِة أن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -947

«إذنِهَتصوَم وزوُجها شاهٌد إال بإذنِه، وال تأذَن يف بيتِه إال ب
(3)

. 

 قبل اإلماِم أو السجوِد ه من الركوِعرأَس املأموِم رفِع حريِمباب َت (81)

أما َُيشى أحُدُكم إذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب ُهريرَة   -948

رفَع رأَسه قبل اإلماِم أن جيعَل اهلل رأَسه رأَس محاٍر! أو جيعَل اهلل صوَرته صورَة 

«محاٍر!
(4)

. 

                                                 
 (.5137(، ومسلم )556أخرجه البخاري ) (1)

 (.5036(، ومسلم )1523رجه البخاري )أخ (2)

 (.5456(، ومسلم )1521أخرجه البخاري ) (3)

 (.057(، ومسلم )625أخرجه البخاري ) (4)
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 يف الصالِة اخلاصرِة اليد على وضِع باب كراهِة (82)

قال: هَنى عن اخلرِص يف الصالةِ  وعن أيب ُهريرَة   -949
(1)

. 

 دافعِةأو مع ُم ،إليه توُقه َتونفُس الطعاِم حبضرِة الصالِة باب كراهِة (83)

 ُطوالغاِئ األخبثني: وهما البوُل

ال »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سمعُت رسوَل اهلل وعن عائشَة   -951

«يدافُعه األخبثانَصالَة بحَّضِة طعاٍم، وال وهو 
(2)

. 

 يف الصالِة إىل السماِء صِرالَب عن رفِع باب النهِي (84)

ما باُل أقواٍم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنِس بن مالٍك   -951

لَينَتُهنَّ » فاشتدَّ قوُله يف ذلك حتى قال: «َيرفعون أبصاَرهم إىل السامِء يف صالِِتم!

«عن ذلك، أو لُتخَطَفنَّ أبصاُرهم!
(3)

. 

 ذٍرُع رِيلَغ يف الصالِة االلتفاِت اب كراهِةب (85)

عن االلتفاِت  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: سألُت رسوَل اهلل وعن عائشَة   -952

«هو اختاِلٌس َُيتلُسه الشيطاُن من صالِة العبدِ »يف الصالِة، فقال: 
(4)

. 

                                                 
 (.101(، ومسلم )5552أخرجه البخاري ) (1)

 (.164أخرجه مسلم ) (2)

 (.714أخرجه البخاري ) (3)

 (.715أخرجه البخاري ) (4)
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 إىل القبوِر عن الصالِة باب النهِي (86)

ال »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب َمرثٍد   -953

«صلوا إىل القبوِر، وال جَتلِسوا عليهاتُ 
(1)

. 

 يبني يدي املصلِّ املروِر حريِمباب َت (87)

لو »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب اجلُهيِم األنصاريِّ   -954

ا له من أن يمرَّ بَّي  َيعلُم املارُّ بَّي يدي املصيل ماذا عليه لكاَن أن َيِقَف أربعَّي خري 

أربعني يوًما، أو أربعني شهًرا، أو أربعني سنةً  قال الراوي: ال َأدري قال: «يديه
(2)

. 

، الصالِة ن يف إقامِةاملؤذِّ روِعبعد ُش يف نافلٍة املأموِم روِعُش باب كراهِة (88)

 أو غريها تلك الصالِة سنَة كانت النافلُة سواٌء

إذا ُأقيمِت الصالُة فال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -955

«صالَة إالَّ املكتوبةَ 
(3)

. 

 ه بصالٍةأو ليلِت بصياٍم اجلمعِة يوِم خصيِصَت باب كراهِة (89)

ال ََتُصوا ليلَة اجلمعِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -956

بقياٍم من بَّي الليايل، وال ََتصوا يوَم اجلمعِة بصياٍم من بَّي األياِم، إال أن يكون يف 

«صوٍم يصوُمه أحُدكم
(4)

. 

                                                 
 (.275أخرجه مسلم ) (1)

 (.147(، ومسلم )154لبخاري )أخرجه ا (2)

 (.754أخرجه مسلم ) (3)

 (.5500أخرجه مسلم ) (4)
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دخَل عليها يوَم  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ ارِث وعن جويريَة بنِت احل  -957

ُتريدين أن »قالت: ال، قال:  «أُصمِت أمِس؟»اجلمعِة وهي صائمٌة، فقال: 

ا؟ «فَأفطِري»قالت: ال. قال:  «َتصومي غد 
(1)

. 

وال  وال يأكَل يومني أو أكثَر وهو أن يصوَم يف الصوِم صاِلالِو حريِمباب َت (91)

 بينهما يشرَب

عن الِوصاِل.  ملسو هيلع هللا ىلص: هَنى رسوُل اهلل ، قالوعن ابن عمَر   -958

«إين لسُت مثَلكم، إين ُأطَعم وُأسقى»قالوا: إنَّك تواصُل؟ قال: 
(2)

. 

 على قرٍب اجللوِس حريِمباب َت (91)

أَلَن جَيلَِس »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -959

لَس عىل أحُدُكم عىل مجرٍة، فَتحِرَق ثياَبه فتخُلَص إىل ِجلِده خرٌي له من أن جي

«قربٍ 
(3)

. 

 عليه والبناِء القرِب عن جتصيِص باب النهِي (92)

ص القرُب، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: هَنى رسوُل اهلل  وعن جابٍر   -961 أن جُيصَّ

ُيقَعد عليه، وأن ُيبنى عليه
(4)

. 

                                                 
 (.5226أخرجه البخاري ) (1)

 (.5545(، ومسلم )5265أخرجه البخاري ) (2)

 (.275أخرجه مسلم ) (3)

 (.274أخرجه مسلم ) (4)



 300|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

 دهمن سيِّ العبِد باِقِإ حريِمَت غليِظباب َت (93)

 أيُّام عبٍد َأَبَق، فقد»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن َجريٍر   -961

«َبِرَئت منه الذمةُ 
(1)

. 

«إذا َأَبق العبُد، مل ُتقَبل له صالةٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنه   -962
(2)

. 

 يف احلدوِد الشفاعِة حريِمباب َت (94)

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[5]النور:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

تي : أن ُقريًشا أمهَّهم شأُن املرأِة املخزوميِة الوعن عائشَة   -963

َقت، فقالوا: من ُيكلِّم فيها رسوَل اهلل  ؟ فقالوا: ومن جَيرَتُئ عليه إال أسامُة ملسو هيلع هللا ىلصرَسَ

أَتشَفُع يف حدٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلص. فكلَّمه أسامُة، فقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبن زيٍد، ِحبُّ رسوِل اهلل 

إنَّام أهَلَك الذين قبَلكم أَّنم »ثم قاَم فاخَتَطَب، ثم قال:  «من ُحدوِد اهلل تعاىل؟!

، كان عيُف، أقاموا عليه احلدَّ يُف َتركوه، وإذا َِسَق فيهم الضَّ وا إذا َِسَق فيهم الرشَّ

«وايُم اهلل، لو أنَّ فاطمَة بنَت حممٍد َِسَقت لَقَطعُت َيَدها
(3)

. 

                                                 

 (.62أخرجه مسلم ) (1)

 (.62أخرجه مسلم ) (2)

 (.5622)(، ومسلم 3071أخرجه البخاري ) (3)
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 وحنوها املاِء ِدهم ومواِرلِّوِظ الناِس يف طريِق ِطعن التغوُّ باب النهِي (95)

ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[12]األحزاب:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

ِعنََّي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -964  «اتَّقوا الالَّ

«الذي يَتَخىلَّ يف َطريِق الناِس أو يف ظِلِّهم»قالوا: وما الالعنان؟ قال: 
(1)

. 

 ِدالراِك وحنوه يف املاِء عن البوِل باب النهِي (96)

يف املاء  هَنى أن ُيباَل  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن جابٍر   -965

الراكدِ 
(2)

. 

 يف اهلبِة ه على بعٍضبعض أوالِد الوالِد فضيِلَت باب كراهِة (97)

فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن أباه أتى به رسوَل اهلل وعن النعامِن بن بشرٍي   -966

أكلَّ ولِدك َنحلَته مثَل »: ملسو هيلع هللا ىلصإين َنَحلُت ابني هذا ُغالًما كان يل، فقال رسوُل اهلل 

«فَأرِجعهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال: ال، فقال رسوُل اهلل  «هذا؟
(3)

. 

                                                 

 (.562أخرجه مسلم ) (1)

 (.525أخرجه مسلم ) (2)

 (.5653(، ومسلم )5126أخرجه البخاري ) (3)
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 إال على زوجها أربعَة أياٍم ثالثِة فوَق على ميٍت املرأِة إحداِد حريِمباب َت (98)

 أياٍم وعشرَة أشهٍر

، قالت: دَخْلُت عىل أمِّ حبيبَة وعن زينَب بنِت أيب َسلمَة   -967

 ِّحني تويَف أبوها أبو ُسفياَن بن َحرٍب  ملسو هيلع هللا ىلص، زوِج النبي  فَدَعت

ت بعاِرَضيها، ثم بطيٍب فيه ُصفرٌة َخ  لوٌق أو غرُيه، فَدَهنت منه جاريًة، ثم َمسَّ

يقوُل عىل  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: واهلل ما يل بالطيِب من حاجٍة، غري أين سمعُت رسوَل اهلل 

ال حيلُّ المرأٍة تؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر أن حتدَّ عىل ميٍت فوق ثالِث لياٍل، »املنرِب: 

ا  .«إال عىل زوٍج أربعَة أشهٍر وعرش 

حني تويَف أخوها،  قالت زينُب: ثم َدَخلُت عىل زينَب بنِت َجحٍش 

ت منه ثم قالت: أما واهلل ما يل بالطِّيِب من حاجٍة، غري أين  فَدَعت بطيٍب فَمسَّ

ال حيلُّ المرأٍة تؤمُن باهلل واليوِم اآلخِر أن »يقوُل عىل املنرِب:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعُت رسوَل اهلل 

احتدَّ عىل ميٍت فوق ثالٍث، إال « عىل زوٍج أربعَة أشهٍر وَعرش 
(1)

. 

 ،أخيِه على بيِع كبان، والبيِعي الرُّلقِّللبادي وَت بيع احلاضِر حريِمباب َت (99)

 ردَّن أو ُيأَذه إال أن َيطبِتعلى ِخ واخلطبِة

أن َيبيَع حاٌَض لباٍد وإن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: هَنى رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -968

ه كان أخاه ألبيِه وأمِّ
(2)

. 

                                                 
 (.5026(، ومسلم )5525أخرجه البخاري ) (1)

 (.5153(، ومسلم )5565أخرجه البخاري ) (2)
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وا السلَع »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل َر وعن ابن عم  -969 ال َتَتلقَّ

«حتى َُيَبط هبا إىل األسواِق 
(1)

. 

املؤمُن أخو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن عقبَة بن عامٍر   -971

املؤمِن، فال حيِلُّ للمؤِمن أن يبتاَع عىل بيِع أخيه، وال َُيطِب عىل ِخطبِة أخيه حتى 

«َيَذرَ 
(2)

. 

 فيها ه اليت أذن الشرُعوجوِه يف غرِي املاِل عن إضاعِة باب النهِي (111)

إنَّ اهلل تعاىل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -971

ا، وَيكرُه لكم ثالث ا: فرَيىض لكم أن َتعُبدوه، وال ُترِشكوا به شيئ ا،  َيرىض لكم ثالث 

قوا، وَيكرُه لكم: قيَل  ا وال َتَفرَّ وقاَل، وكثرَة السؤاِل، وأن َتعَتِصموا بحبِل اهلل مجيع 

«وإضاعَة املالِ 
(3)

. 

ا، ًحا أو ماِزكان جادًّ وحنوه، سواٌء الٍحبِس سلٍمإىل ُم عن اإلشارِة باب النهِي (111)

 اسلوًلَم عن تعاطي السيِف والنهِي

ال ُيشرُي أحُدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -972

الِح، فإنه ال َيدري لعلَّ ال شيطاَن َينِزع يف يِده، فيقَع يف حفرٍة من إىل أخيه بالسِّ

«النارِ 
(4)

 : َيرِمي وُيفِسد.«َينِزع» .

                                                 
 (.5157(، ومسلم )5561أخرجه البخاري ) (1)

 (.5050أخرجه مسلم ) (2)

 (.123(، ومسلم )1271أخرجه البخاري ) (3)

 (.5656(، ومسلم )7475أخرجه البخاري ) (4)
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 صلي املكتوبَةحتى ُي ذٍرإال لُع بعد األذاِن ِدمن املسِج اخلروِج باب كراهِة (112)

، قال: كنا ُقعوًدا مع أيب ُهريرَة   -973
ِ
عثاء يف املسجِد،  وعن أيب الشَّ

ُن، فقاَم رجٌل من امل َن املؤذِّ سجِد َيميش، فأتبعه أبو ُهريرَة برَصه حتى َخرَج من فأذَّ

ملسو هيلع هللا ىلصاملسجِد، فقال أبو ُهريرَة: أما هذا فقد َعىص أبا القاِسِم 
(1)

. 

 عذٍر لغرِي حياِنالرَّ ردِّ باب كراهِة (113)

َمن ُعرَض عليه »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -974

ه، فإنه َخفيُف املحمِل، طيُِّب  «الريِح  رحياٌن، فال يردُّ
(2)

. 

كان ال َيُردُّ الطيَب  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أنٍس   -975
(3)

. 

وحنوه،  من إعجاٍب فسدٌةعليه َم ملن خيَف يف الوجِه املدِح باب كراهِة (114)

 هن ذلك يف حقِِّمه ملن ُأوجواِز

َرجاًل ُيثني عىل رجٍل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمَع النبيُّ  وعن أيب موسى   -976

«ظهَر الرجلِ  -أو َقَطعُتم-م أهَلكتُ »وُيطريِه يف املدحِة، فقال: 
(4)

. 

فأثنى عليه  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رجاًل ُذكَِر عند النبيَّ وعن أيب بكرَة   -977

إن »يقوُله مراًرا:  «وحَيك! قَطعَت عنَق صاِحبك»: ملسو هيلع هللا ىلصرجُل َخرًيا، فقال النبيُّ 

                                                 
 (.611أخرجه مسلم ) (1)

 (.5513أخرجه مسلم ) (2)

 (.5125أخرجه البخاري ) (3)

 (.3445(، ومسلم )5663أخرجه البخاري ) (4)
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ا ال حَمالَة فليقل: أحَسب كذا وكذ   -إن كان َيرى أنه كذلك-كان أحُدُكم مادح 

«وال ُيزكَّى عىل اهلل أحٌد  وَحسيُبه اهلل،
(1)

. 

«أرجو أن تكوَن منهم»: أليب بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصومما جاَء يف اإلباحِة قوُله 
(2)

 

 أي: من الذين ُيدَعون من مجيِع أبواِب اجلنة لُدخوهلا.

«لست منهم»ويف احلديِث اآلخِر: 
(3)

: أي: لسَت من الذين َيسَبلون ُأزَرهم 

 خيالء.

ا غري ما رآَك ال»: لعمَر  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ا إال سلَك َفجًّ ا فجًّ شيطاُن سالِك 

ك فجِّ
(4)

». 

 عليه دوِمالُق ا منه وكراهَةراًرِف باُءالَو به وقَع من بلٍد اخلروِج باب كراهِة (115)

]النساء:  ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[521]البقرة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿. وقال تعاىل: [72

َسِمعُتم الطاعوَن  إذا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أسامَة   -978

«بأرٍض، فال َتدُخلوها، وإذا وقَع بأرٍض، وأنتم فيها، فال ََترجوا منها
(5)

. 

                                                 
 (.3444(، ومسلم )6465أخرجه البخاري ) (1)

 .أيب هريرة  (، من حديث5457(، ومسلم )5227أخرجه البخاري ) (2)
 .(، من حديث ابن عمر 6465أخرجه البخاري ) (3)
 .(، من حديث سعد بن أيب وقاص 5326(، ومسلم )3520أخرجه البخاري ) (4)
 (.5552(، ومسلم )3073أخرجه البخاري ) (5)
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 السحِر حريِميف َت غليِظباب التَّ (116)

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿قال اهلل تعاىل: 

 .[545]البقرة: اآلية  ﴾ٺ ٺ

اجَتنِبوا السبَع »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -979

؟ قال:  قالوا: «املوبقاِت  ُك باهلل، والسحُر، وقتُل »يا َرسوَل اهلل، وما هنَّ الرشِّ

، وأكُل الربا، وأكُل ماِل اليتيم، والتويل يوَم  النفِس التي حرَم اهلل إال باحلقِّ

«الزحِف؛ وقذُف املحصناِت املؤمنات الغافالِت 
(1)

. 

ه بأيدي وقوُع إذا خيَف الكفاِر إىل بالِد باملصحِف عن املسافرِة باب النهِي (117)

 العدو

أن ُيساَفر بالقرآِن  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: هَنى رسوُل اهلل وعن ابن عمَر   -981

إىل أرِض العدوِّ 
(2)

. 

 والشرِب يف األكِل الفضِة وإناِء الذهِب إناِء استعماِل حريِمباب َت (118)

 االستعماِل وجوِه وسائِر والطهارِة

الذي َيرشُب يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أمِّ سلمَة   -981

«الِفضِة، إنام جُيرِجُر يف بطنِه ناَر جهنَّم آنيةِ 
(3)

. 

                                                 
 (.22(، ومسلم )5766أخرجه البخاري ) (1)

 (.5262(، ومسلم )5224أخرجه البخاري ) (2)

 (.5461(، ومسلم )1630بخاري )أخرجه ال (3)
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هناَنا عن احلريِر، والديباِج،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إن النبيَّ  وعن ُحذيفَة   -982

ِب يف آنيِة الذهِب والِفضِة، وقال:  نيا، وهي لكم يف »والرشُّ هنَّ هلم يف الدُّ

«اآلخرةِ 
(1)

. 

 ازعفًرا ُمثوًب الرجِل لبِس حريِمباب َت (119)

أن يتَزعَفَر الرجُل  ملسو هيلع هللا ىلصل: هَنى النبيُّ قا وعن أنٍس   -983
(2)

. 

علَّ ثوبني  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: رأى النبيُّ وعن عبِد اهلل بن عمٍرو   -984

ك أَمَرتَك هبذا؟!»ُمعصَفرين، فقال:  «بل َأحِرقُهام»قلت: أغِسلُهام؟ قال:  «أمُّ
(3)

. 

 إىل الليِل يوٍم مِتعن َص باب النهِي (111)

عىل  بكٍر الصديُق وعن قيِس بن أيب حازٍم، قال: دخَل أبو   -985

امرأٍة من أمَحس يقال هلا: زينُب، فرآها ال تتَكلَّم. فقال: ما هلا ال تَكلَّم؟ فقالوا: 

، هذا من عمِل اجلاهليِة،  ت ُمصِمتًة، فقال هلا: تَكلَّمي، فإن هذا ال حِيلُّ َحجَّ

فتَكلَّمت
(4)

. 

 يهموال أبيه وتوليه غرِي إىل غرِي اإلنساِن انتساِب حريِمباب َت (111)

َمن ادعى إىل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبيَّ وعن سعِد بن أيب وقاٍص   -986

«غرِي أبيه وهو َيعَلم أنه غرُي أبيه، فاجلنُة عليه حرامٌ 
(5)

. 

                                                 
 (.5467(، ومسلم )1056أخرجه البخاري ) (1)

 (.5545(، ومسلم )1206أخرجه البخاري ) (2)

 (.5477أخرجه مسلم ) (3)

 (.3230أخرجه البخاري ) (4)

 (.63(، ومسلم )6766أخرجه البخاري ) (5)
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عىل املنرِب  وعن َيزيَد بن رشيِك بن طارٍق، قال: رأيُت عليًّا   -987

وما يف خيُطب، فسِمعُته يقوُل: ال واهلل، ما عندنا من كتاٍب نقرؤه إال كتاب اهلل، 

ها فإذا فيها أسناُن اإلبِل، وأشياُء من اجلراحات، وفيها: قال  هذه الصحيفِة، فنرََشَ

ا، أو آوى »: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهلل  املدينُة َحرٌم ما بَّي َعرٍي إىل َثوٍر، فمن أحَدث فيها َحدث 

ا، فعليه لعنُة اهلل واملالئكِة والناِس أمجعَّي، ال َيقبُل اهلل تعاىل منه يوم ا لقيامِة حُمِدث 

، فعليه  ، ذمُة املسلمَّي واحدٌة، يسعى هبا أدناهم، فمن أخَفَر مسلام  ا وال عدال  رَصف 

ا،  لعنُة اهلل واملالئكِة والناِس أمجعَّي، ال َيقبُل اهلل منه يوم القيامِة عدال  وال رصف 

الناِس ومن ادعى إىل غرِي أبيه، أو انتمى إىل غرِي مواليه، فعليه لعنُة اهلل واملالئكِة و

ا وال َعدال   «أمجعَّي؛ ال يقبُل اهلل منه يوَم القيامة رصف 
(1)

. 

 عنه ملسو هيلع هللا ىلصه ما نهى اهلل عز وجل أو رسوُل من ارتكاِب حذيِرباب التَّ (112)

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿قال اهلل تعاىل: 

، وقال [52]آل عمران:  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ﴿، وقال تعاىل: [63]النور:  ﴾ڳ

ڑ ک ک ک ﴿، وقال تعاىل: [55]الربوج:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿تعاىل: 

 .[545]هود:  ﴾ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

إنَّ اهلل تعاىل َيغاُر، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب ُهريرَة   -988

َم اهلل عليه «وغريُة اهلل، أن يأيَت املرُء ما حرَّ
(2)

. 

                                                 

 (.5374(، ومسلم )5274أخرجه البخاري ) (1)

 (.5765(، ومسلم )1553أخرجه البخاري ) (2)
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 ا عنهنهيًَّم َبَكه من ارَته ويفعُلباب ما يقوُل (113)

، [36ت: ]فصل ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿قال اهلل تعاىل: 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿وقال تعاىل: 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿، وقال تعاىل: [545]األعراف:  ﴾گ گ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

، وقال تعاىل: [536 - 531]آل عمران:  ﴾ک کک گ گ گ گ

 .[35]النور:  ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿

َمن َحلَف فقاَل يف »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب ُهريرَة   -989

ِت والُعزى؛ فلَيُقل: ال إله إالَّ اهلل، ومن قال لصاِحبِه: تعاَل أقاِمرَك؛  حلِِفه: بالالَّ

ق «فليَتَصدَّ
(1)

. 

                                                 
 (.5607(، ومسلم )0264أخرجه البخاري ) (1)



 320|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

 لِحوامُل املنثوراِت كتاُب

الدجاَل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: ذكَر رسوُل اهلل  وعن النواِس بن سمعاَن   -991

َض فيه وَرفََّع حتى ظنن اُه يف طائفِة النَّخِل، فلام ُرحنا إليه عرَف ذاَت غداٍة، فخفَّ

قلنا: يا َرسوَل اهلل، َذَكرت الدجاَل الغداَة،  «ما َشأُنكم؟»ذلك فينا، فقال: 

غرُي الدجاِل أخوُفني »فَخفَّضت فيه وَرفَّعت، حتى ظنناُه يف طائفِة النخِل، فقال: 

ُرج ولسُت فيكم، فامُرٌؤ عليكم، إْن َُيُرج وأنا فيكم، فأنا َحجيُجه دوَنكم؛ وإن َُي 

َحجيُج َنفِسه، واهلل َخليَفتي عىل كلِّ مسلٍم، إنه شاب  َقطٌط عينه طافيٌة، كأين أشبُِّهه 

 بعبِد الُعزى بِن َقطٍن، فَمن أدركه منكم، فلَيقَرأ عليه فواتَِح سورِة الكهِف.

، يا عباَد اهلل إنَّه خارٌج َخلة  بَّي الشاِم والعراِق، فعاَث يمين ا وعاَث شامال  

ا: يوٌم كسنٍة، »قلنا: يا َرسوَل اهلل، وما ُلبُثه يف األرِض؟ قال:  «فاثُبتوا أربعوَن يوم 

قلنا: يا َرسوَل اهلل، فذلك  «ويوٌم كشهٍر، ويوٌم كجمعٍة، وسائُر أياٍمه كأياٍمكم

ا: يا َرسوَل قلن «ال، اقُدروا له َقدَره»اليوُم الذي كسنٍة أَتكفينا فيه صالُة يوٍم؟ قال: 

كالَغيِث استدَبَرتُه الريُح، فيأيت عىل القوِم، »اهلل، وما إرساُعه يف األرِض؟ قال: 

فَيدعوهم فُيؤمنون به وَيسَتجيبون له، فَيأمُر السامَء فُتمطُر، واألرَض فُتنبُت، 

ه َخوارَص،  ا، وأمدَّ ى، وأشَبَعه رُضوع  فََتوُح عليهم ساِرَحُتهم أطوَل ما كانت ُذر 

ف عنهم، فُيصبحون مُمِحلَّي ث م يأيت القوَم فَيدعوهم، فرَيدون عليه قوَله، فينَِصِ

ليَس بأيدَيم يشٌء من أمواهِلم، ويمرُّ باخَلِربِة، فيقوُل هلا: َأخِرجي ُكنوَزك، فتتَبُعه 

ا فَيَِّضبه بالسيِف، فَيقطُعه  كنوُزها كَيعاسيِب النَّحِل، ثم يدعو رجال  ممتلئ ا شباب 

  َرميَة الَغرِض، ثم َيدعوه، فيقبُل، ويتهلَّل وجَهه َيضحُك.َجزَلتَّي
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فينزُل عند املنارةِ  ملسو هيلع هللا ىلصفبينام هو كذلك إذ بعَث اهلل تعاىل املسيَح ابَن مريَم 

يِه عىل أجنحِة َملكَّي، إذا َطأَطأ  ا كفَّ البيضاِء َشقيِّ دمشَق بَّي َمهروَدتَّي، واضع 

ر منه مج اٌن كاللؤلؤ، فال حيلُّ لكافٍر جيُد ريَح َنَفِسه إال رأَسه َقطَر، وإذا َرفَعه حتدَّ

 ماَت، وَنفُسه ينَتهي إىل حيث ينتهي طرُفه، فَيطُلبه حتى ُيدِركه بباِب ُلدٍّ فَيقُتله.

ا قد َعصَمهم اهلل منه، فَيمَسُح عن وجوِههم  ثم يأيت عيسى ابن مريُم قوم 

ثهم بدرجاِِتم يف اجلنِة، فبينام هو كذلك إذ : ملسو هيلع هللا ىلصأوحى اهلل تعاىل إىل عيسى  وحُيدِّ

ز عبادي إىل الطوِر، ويبعُث  ا يل ال َيداِن ألحٍد بِقتاهِلم، فحرِّ إين قد َأخَرجُت عباد 

اهلل تعاىل َيأجوَج وَمأجوَج وهم من كلِّ حدٍب َينِسلون، فيمرُّ أوائُِلهم عىل بحريِة 

ة فَيرشبون ما فيها، ويمرُّ آخُرهم فيقولون: لقد كان هب .َطربيَّ  ِذه مرة  ماء 

ا  ملسو هيلع هللا ىلصوحُيَِص نبيُّ اهلل عيسى  وأصحاَبه حتى يكون رأُس الثوِر ألحِدهم خري 

إىل اهلل  وأصحاُبه  ملسو هيلع هللا ىلصمن مئِة ديناٍر ألحِدكم اليوَم، فريغُب نبيُّ اهلل عيسى 

تعاىل، فرُيسُل اهلل تعاىل عليهم النََّغَف يف رقاهِبم، فُيصبِحون َفرسى كموِت نفٍس 

 واحدٍة.

إىل األرِض، فال جَيدون يف  وأصحاُبه  ملسو هيلع هللا ىلصبُط نبيُّ اهلل عيسى ثم َي

وأصحاُبه  ملسو هيلع هللا ىلصاألرِض موِضَع شرٍب إال مأَله َزمُههم وَنتنُهم، فريغُب نبيُّ اهلل عيسى 

  ،ا كأعناِق الُبخِت، فتحِمُلهم إىل اهلل تعاىل، فرُيسُل اهلل تعاىل طري 

ا ال َيُكنُّ منه بيُت َمدٍر وال فَتطَرُحهم حيُث شاَء اهلل، ثم ُيرسُل اهلل عز  وجل مطر 

لِقِة.  َوبٍر، فيغسُل األرَض حتى يَُتَكها كالزَّ
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ثم ُيقاُل لألرِض: أنبِتي َثَمرَتك، وُردي برَكَتك، فيومئٍذ تأكُل العصابُة من 

سِل حتى أن اللِّقحَة من اإلبِل لَتكفي  الرمانِة، وَيسَتظلون بِقحِفها، ويبارك يف الرِّ

من الناِس؛ واللِّقحَة من البقِر لَتكفي القبيلَة من الناِس، واللِّقحَة من الَغنِم الفئاَم 

ا طيبة  فَتأُخُذهم  لَتكفي الَفِخَذ من الناِس؛ فبينام هم كذلك إذ َبعَث اهلل تعاىل رحي 

حتت آباطِهم، فَتقبُض روَح كلِّ مؤمٍن وكل ُمسلٍم؛ ويبقى َِشاُر الناِس يَتهاَرجون 

«َج احُلمِر، فعليهم تقوُم الساعةُ فيها ِتارُ 
(1)

. 

ما ِمن نبيٍّ إالَّ وقد »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أنٍس   -991

َته األعوَر الكذاَب، أال إنه أعوُر، وإن ربَّكم عز وجل ليَس بأعوَر، مكتوٌب  أنَذَر أمَّ

«بَّي عينيِه: ك ف ر
(2)

. 

الساعُة  ال َتقومُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -992

حتى ُيقاتَل املسلمون اليهوَد، حتى َُيتبَِئ اليهوديُّ من وراِء احَلجِر والشجِر، 

فيقوُل احلجُر والشجُر: يا مسلُم هذا َيودي  َخلفي تعاَل فاقُتله؛ إال الَغرَقد فإنه من 

«َشجِر اليهودِ 
(3)

. 

والذي َنفيس بيِده ال َتذهُب »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسوُل اهلل وعنه   -993

َغ عليه ويقوُل: يا َليَتني مكان صاحِب هذا الدنيا  حتى يمرَّ الرجُل عىل القرِب، فيَتَمرَّ

يُن، ما به إالَّ البالءُ  «القرِب، وليس به الدِّ
(4)

. 

                                                 
 (.5237أخرجه مسلم ) (1)

 (.5233(، ومسلم )7535أخرجه البخاري ) (2)

 (.5255(، ومسلم )5256أخرجه البخاري ) (3)

 (.517(، ومسلم )7551أخرجه البخاري ) (4)
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ال َتقوُم الساعُة حتى »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -994

سعٌة وتسعون، حَيرِسَ الفراُت عن جبٍل من َذهٍب ُيقتتُل عليه، فُيقتُل من كلِّ مائٍة ت

«فيقوُل كل رجٍل منهم: لعيلِّ أن أكوَن أنا أنجو
(1)

. 

كانت امرأتان معُهام »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، أنه سمَع رسوَل اهلل وعنه   -995

ابنامُها، جاَء الذئُب فذهَب بابِن إحدامها، فقالت لصاِحَبتها: إنام َذهب بابنِك، 

فَقىض به للُكربى، فَخرَجتا  ملسو هيلع هللا ىلصوقالت األُخرى: إنام َذهَب بابنِك، فتحاَكام إىل داوَد 

كَّي أُشقُّه  تاه، فقال: ائتوين بالسِّ عىل ُسليامَن بن داوَد صىل اهلل عليهام وسلم فأخرَبَ

غرى غرى: ال َتفَعل! َرمِحَك اهلل، هو ابنُها، فَقىض به للصُّ «بينَهام، فقالت الصُّ
(2)

. 

َيذهُب »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  وعن ِمرداٍس األسلميِّ   -996

عرِي أو التمِر ال ُيباليهم اهلل الصاحلِ  ون األوُل فاألوُل، وَتبقى ُحثالٌة كحثالِة الشَّ

«بالة  
(3)

. 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: َغَزونا مع َرسوِل اهلل وعن عبِد اهلل بن أيب َأوََف   -997

سبَع غزواٍت نأُكُل اجلَرادَ 
(4)

. 

ال ُيلدُغ املؤِمُن من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب ُهريرَة   -998

«ٍد مرتَّيُجحٍر واح
(5)

. 

                                                 
 (.5220(، ومسلم )7552أخرجه البخاري ) (1)

 (.5754(، ومسلم )3057ري )أخرجه البخا (2)

 (.6030أخرجه البخاري ) (3)

 (.5215(، ومسلم )1021أخرجه البخاري ) (4)

 (.5222(، ومسلم )6533أخرجه البخاري ) (5)
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أحبُّ البالِد إىل اهلل مساِجُدها، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعنه   -999

«وأبغُض البالِد إىل اهلل أسواُقها
(1)

. 

إن مما »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  وعن أيب مسعوٍد األنصاريِّ   -1111

«أدَرك الناُس من كالِم النبوِة األوىل: إذا مل َتسَتِح فاصَنع ما ِشئَت 
(2)

. 

أوُل ما ُيقىض بَّي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبيُّ  سعوٍد وعن ابِن م  -1111

ماءِ  «الناِس يوَم القيامِة يف الدِّ
(3)

. 

ُخلَِقت »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعن عائشَة   -1112

«املالئكُة من نوٍر، وُخلِق اجلانُّ من مارٍج من ناٍر، وُخلِق آدُم مما ُوِصف لكم
(4)

. 

حبَّ لقاَء اهلل من أ»: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسوُل اهلل وعنها   -1113

فقلُت: يا رسوَل اهلل، أكراهيُة  «أحبَّ اهلل لقاءه، ومن َكِره لقاَء اهلل َكِره اهلل لقاءه

ليس كذلك، ولكن املؤمَن إذا ُبرشِّ برمحِة اهلل »املوِت، فُكلُّنا نكره املوَت؟ قال: 

ا ُبرشِّ بعذاِب اهلل وِرضوانِه وجنتِه؛ أحبَّ لقاَء اهلل؛ فأحبَّ اهلل لقاءه، وإن الكافَِر إذ

«وسخطِه؛ َكِره لقاَء اهلل؛ وكره اهلل لقاءه
(5)

. 

معَتكًِفا،  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان النبيُّ وعن صفيَة بنت ُحَييٍّ   -1114

ثُته، ثم ُقمُت ألنَقلِب، فقاَم معي لَيقلَِبني، فمرَّ رجالن من  فأتيًته أزوُره لياًل، فحدَّ

                                                 
 (.675أخرجه مسلم ) (1)

 (.3023أخرجه البخاري ) (2)

 (.5672(، ومسلم )6133أخرجه البخاري ) (3)

 (.5226أخرجه مسلم ) (4)

 (.5620) أخرجه مسلم (5)
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عىل ِرسلِكام، إَّنا صفيُة بنُت »: ملسو هيلع هللا ىلص أرَسعا؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلصاألنصاِر، فلام رأيا النبيَّ 

إن الشيطاَن جَيري من ابِن آدَم َُمرى »فقاال: سبحان اهلل يا رسوَل اهلل، فقال:  «ُحَييٍّ 

ا ِم، وإين خشيُت أن َيقِذف يف قلوبِكام َشًّ أو قال: شيًئا «الدَّ
(1)

. 

أَيا الناُس، إن »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب هريرَة   -1115

ال َيقبُل إالَّ طيِّب ا، وإن اهلل أمَر املؤمنَّي بام أمَر به املرسلَّي. فقال تعاىل: اهلل طيٌب 

چ ڇ ڇ ﴿، وقال تعاىل: [15]املؤمنون:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴿

، ثم ذكَر الرجَل يطيُل السفَر أشعَث [575]البقرة:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

، ومطعُمه حراٌم، ومرش ، يا ربِّ ُبه حراٌم، وُغِذَي أغرَب يمدُّ يديه إىل السامِء: يا ربِّ

باحلراِم، فأنى ُيستجاُب لذلك؟!
(2)

. 

ثالثٌة ال »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعن أيب ُهريرَة   -1116

ُيكلُِّمهم اهلل يوَم القيامِة، وال ُيزكيهم، وال ينُظُر إليهم، وهلم عذاٌب أليٌم: شيٌخ 

«زاٍن، وملٌك كذاٌب، وعائٌِل مستكرِبٌ 
(3)

. 

َسيحاُن وَجيحاُن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، قال: قال رسوُل وعنه   -1117

«والُفراُت والنيُل كل  من أَّناِر اجلنةِ 
(4)

. 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: أنه سمَع َرسوَل اهلل وعن عمِرو بن العاِص   -1118

إذا َحكَم احلاكُم فاجَتهَد، ثم أصاَب، فله أجران، وإن َحَكَم واجتهَد، فأخطَأ، فله »

«أجرٌ 
(5)

. 

                                                 
 (.5571(، ومسلم )5431أخرجه البخاري ) (1)

 (.5451أخرجه مسلم ) (2)

 (.547أخرجه مسلم ) (3)

 (.5232أخرجه مسلم ) (4)

 (.5756(، ومسلم )7315أخرجه البخاري ) (5)
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مى من فيِح جهنَّم احلُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن عائشَة   -1119

«فأبِردوها باملاءِ 
(1)

. 

خرَج إىل قتىل  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن عقبَة بن عامٍر   -1111

ِع لألحياِء واألمواِت، ثم طلَع إىل املنرِب،  ُأحٍد، فصىل عليهم بعد ثامِن سنَّي كاملودِّ

إين بَّي أيديُكم َفرٌط، وأنا شهيٌد عليكم، وإن موِعَدكم احلوُض، وإين »فقال: 

نظُر إليه من َمقامي هذا، أال وإين لست أخشى عليكم أن ُترِشكوا، ولكن أخشى أل

ملسو هيلع هللا ىلصقال: فكانت آخَر نظرٍة َنظرهُتا إىل رسوِل اهلل  «عليكم الدنيا أن َتناَفسوها
(2)

. 

َمن َنذَر أن ُيطيَع »: ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال النبيُّ وعن عائشَة   -1111

«هاهلل فلُيطِعه، ومن َنذَر أن يعيَص اهلل فال َيعِص 
(3)

. 

أمرها بَقتِل األَوزاِغ  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن أم رشيٍك   -1112

«كان َينُفُخ عىل إبراهيمَ »وقال: 
(4)

. 

قال رجٌل: »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسوَل اهلل وعن أيب هريرَة   -1113

ثون:  َقنَّ بصدقٍة، فخرَج بصدقتِه فوَضعها يف يِد سارٍق، فأصبحوا يتحدَّ ألَتَصدَّ

َق عىل سارٍق! فقال: َقنَّ بصدقٍة، فخرَج بصدقتِه  ُتُصدِّ اللهم لك احلمُد، ألَتَصدَّ

َق الليلَة عىل زانيٍة! فقال: اللهمَّ لك  ثون: ُتُصدِّ فوَضَعها يف يِد زانيٍة؛ فأصبَحوا يتحدَّ

؛ فأصبَحوا  َقنَّ بصدقٍة، فخرَج بصدقتِه فوَضَعها يف يد َغنيٍّ احلمُد، عىل زانيٍة! ألَتَصدَّ

                                                 
 (.5554(، ومسلم )3563أخرجه البخاري ) (1)

 (.5526(، ومسلم )0405أخرجه البخاري ) (2)

 (.6626أخرجه البخاري ) (3)

 (.5537(، ومسلم )3312أخرجه البخاري ) (4)
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َق  ثون: ُتُصدِّ ! فقال: اللهمَّ لك احلمُد، عىل سارٍق وعىل زانيٍة، وعىل يتحدَّ عىل غنيٍّ

! فأيت فقيَل له: أما صدَقتُك عىل سارٍق فلعلَّه أن يستَِعفَّ عن ِسقتِه، وأما الزانيُة  غنيٍّ

«فلعلَّها تستعفُّ عن ِزناها، وأما الغنيُّ فلعلَّه َيعترَِب فُينفُق مما آتاه اهلل
(1)

. 

يف دعوٍة، فُرفَع إليه  ملسو هيلع هللا ىلصمع رسوِل اهلل  ، قال: كناوعنه   -1114

أنا سيُد الناِس يوم القيامِة، هل »الذراُع، وكانت ُتعِجبه، فنهَس منها هَنسًة وقال: 

هم الناظُِر،  َتدرون ِممَّ ذاك؟ جَيمُع اهلل األولَّي واآلخرين يف َصعيٍد واحٍد، فُيبِِصُ

ُس من الغمِّ والكرِب ما ال وُيسِمعُهم الداعي، وَتدنو منهم الشمُس، فيبلُغ النا

ُيطيقون وال حَيتِملون، فيقوُل الناس: أال َتَرون إىل ما أنُتم فيه إىل ما َبَلغُكم، أال 

َتنظرون من َيشفُع لكم إىل ربِّكم؟ فيقوُل بعُض الناِس لبعٍض: أبوُكم آدُم، فيأتوَنه 

ك من روِحه، وأمَر فَيقولون: يا آدُم أنت أبو البرِش، خَلَقك اهلل بيِده، ونفَخ في

املالئكَة فسَجدوا لك، وأسكنَك اجلنَة، أاَل َتشَفع لنا إىل ربِّك؟ أال َترى إىل ما نحن 

فيه وما َبَلْغنا؟ فقال: إن ريب َغِضب اليوم غضب ا مل يغَضب قبَله مثَله، وال يغَضب 

غريي،  بعَده مثَله، وإنه َّناين عن الشجرِة فَعصيُت، َنفيس نفيس نفيس، اذَهبوا إىل

 اذهبوا إىل نوٍح.

ا فَيقولون: يا نوُح، أنت أوُل، الرسِل إىل أهل األرِض، وقد  فَيأتون نوح 

ا، أال َترى إىل ما نحن فيه، أال َترى إىل ما بَلْغنا، أال َتشَفع لنا  ا شكور  سامك اهلل عبد 

إىل ربِّك؟ فيقول: إن ريب غضَب اليوم غضب ا مل يغَضب قبله مثَله، ولن يغَضب 

بعَده مثَله، وإنه قد كانت يل دعوٌة دعوُت هبا عىل قومي، َنفيس نفيس نفيس، اذهَبوا 

 إىل غريي، اذهبوا إىل إبراهيَم.

                                                 
 (.5455(، ومسلم )5055أخرجه البخاري ) (1)
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فيأتون إبراهيَم فيقولون: يا إبراهيُم، أنت نبيُّ اهلل وَخليُله من أهِل األرض، 

غِضَب اليوم اشَفع لنا إىل ربِّك، أاَل َترى إىل ما نحن فيه؟ فيقول هلم: إن ريب قد 

غضب ا مل َيغَضب قبَله مثَله، ولن يغَضب بعده مثَله، وإين كنت كَذبُت ثالث 

 كذبات؛ َنفيس َنفيس َنفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل موسى.

لك اهلل برساالتِه  فَيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسوُل اهلل، فضَّ

ا ترى إىل ما نحن فيه؟ فيقوُل: إن ريب وبكالِمه عىل الناِس، اشَفع لنا إىل ربِّك، أم

قد غضَب اليوم غضب ا مل يغَضب قبَله مثَله، ولن يغَضب بعَده مثَله، وإين قد قَتلُت 

ا مل أومر بَقتلِها، َنفيس َنفيس َنفيس، اذهبوا إىل غريي؛ اذهبوا إىل عيسى.  َنفس 

إىل مريَم فيأتون عيسى فَيقولون: يا عيسى، أنت رسوُل اهلل وكلمُته ألقاها 

وروٌح منه، وكلَّمَت الناس يف املهِد، اشَفع لنا إىل ربِّك، أال ترى إىل ما نحن فيه؟ 

فيقوُل عيسى: إن ريب قد غِضَب اليوَم َغضب ا مل يغَضب قبَله مثَله، ولن يغَضب 

بعده مثله، ومل َيذُكر ذنب ا، َنفيس َنفيس َنفيس، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل حممٍد 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

وين فَيقولون: يا حممُد أنت رسوُل اهلل وخاتُم األنبياِء، وقد غَفَر اهلل لك فيأت

َر، اشَفع لنا إىل ربِّك، أال ترى إىل ما نحن فيه؟ فأنَطلُِق  َم من ذنبِك وما تأخَّ ما تقدَّ

ا لريب، ثم يفتُح اهلل عيلَّ من حماِمِده، وحسِن الثناِء  فآيت حتَت العرِش فأقُع ساِجد 

مل يفَتحُه عىل أحٍد قبيل، ثم ُيقال: يا حممُد ارَفع رأَسك، َسل ُتعَطه،  عليه شيئ ا

تي يا رب،  ، أمَّ تي يا ربِّ ، أمَّ تي يا ربِّ ع، فأرفُع رأيس، فأقوُل: ُأمَّ واشَفع ُتشفَّ
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تِك من ال حساَب عليهم من الباِب األيمِن من أبواِب  فيقاُل: يا حممُد أدِخل ِمن أمَّ

والذي َنفيس »ثم قال:  «الناِس فيام سوى ذلك من األبواِب اجلنِة، وهم َُشكاُء 

بيِده، إن ما بَّي املِصاَعَّي من َمصاريِع اجلنِة كام بَّي َمكَة وَهَجر، أو كام بَّي مكة 

«وُبِصى
(1)

. 

يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن سعيِد بن زيٍد   -1115

، وماؤها شفاٌء للعَّي» «الَكمأُة من املنِّ
(2)

. 

                                                 
 (.520(، ومسلم )3304أخرجه البخاري ) (1)

 (.5402(، ومسلم )0072أخرجه البخاري ) (2)



 330|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

 غفاِرسِتاال كتاُب

ٱ ٻٻ ﴿، وقال تعاىل: [52]حممد:  ﴾يت جث﴿قال اهلل تعاىل: 

ڇ ڇ ڇ ﴿، وقال تعاىل: [546]النساء:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ

ۉ ې ې ې ﴿، وقال تعاىل: [3]النرص:  ﴾ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

، [57 - 51]آل عمران:  ﴾ٺ ٿ﴿إىل قوله عز وجل:  ﴾ې

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿وقال تعاىل: 

 ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ﴿وقال اهلل تعاىل:  ،[554]النساء: ﴾ڻ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿، وقال تعاىل: [33]األنفال: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 واآلياُت يف الباِب كثريٌة معلومٌة. [531]آل عمران:  ﴾ڌ

واهلل »يقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -1116

«وِم أكثَر من سبعَّي مرة  إين ألسَتغِفر اهلل وأتوُب إليه يف الي
(1)

. 

سيُد االستغفاِر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبيِّ  وعن شداِد بن أوٍس   -1117

أن يقوَل العبُد: اللهمَّ أنت ريب، ال إله إالَّ أنت، خلقتني وأنا عبُدك، وأنا عىل 

 ، عهِدك ووعِدك ما استطعُت، أعوُذ بك من َشِّ ما صنعُت، أبوُء لك بنعمتِك عيلَّ

اغفر يل؛ فإنَّه ال يغفُر الذنوَب إالَّ أنت. من قاهلا من النهاِر موِقن ا وأبوُء بذنبي، ف

هبا، فامت من يوِمه قبل أن ُيميَس، فهو من أهل اجلنِة، ومن قاهلا من الليِل، وهو 

«موقٌن هبا، فامت قبَل أن ُيصبِح، فهو من أهِل اجلنةِ 
(2)

. 

                                                 
 (.6347أخرجه البخاري ) (1)

 (.6346أخرجه البخاري ) (2)
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وَل ُيكثُر أن يق ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: كان رسوُل اهلل وعن عائشَة   -1118

«ُسبحاَن اهلل وبِحمِده، أستغِفُره، وأتوُب إليه»قبَل موتِه: 
(1)

. 

قال اهلل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعُت رسوَل اهلل  وعن أنٍس   -1119

تعاىل: يا ابن آدَم، إنك ما َدَعوَتني ورَجوَتني غفرُت لك عىل ما كان منك وال ُأبايل، 

رتني، غفرُت لك، يا ابَن آدم، يا ابَن آدَم، لو بَلَغت ذنوُبك عنان السامِء، ثم استغف

إنك لو َأَتيَتني بُقراِب األرِض خطايا، ثم َلقيَتني ال ُترِشك يب شيئ ا، ألتيُتك بُقراهِبا 

«مغفرة  
(2)

. 

يا َمعرَش النِّساِء »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن ابن عمَر   -1121

قن، وأكثِرَن من االستغفاِر؛ فإين رأيُتُكنَّ أكثَر أهل النارِ  : قا «تَصدَّ لت امرأٌة منُهنَّ

ُتكثِرَن اللَّعَن، وَتكُفرن الَعشرَي، ما رأيُت من ناِقصاِت »ما لنا أكثَر أهل الناِر؟ قال: 

َشهادُة »قالت: ما ُنقصاُن العقِل والديِن؟ قال:  «َعقٍل وديٍن أغلَب لذي ُلبٍّ منُكنَّ 

«امرأتَّي بشهادِة رجٍل، ومَتُكُث األياَم ال ُتصيل
(3)

. 

 اهلل للمؤمنني يف اجلنِة ما أعدَّ باب بياِن (1)

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿. وقال تعاىل: [02 - 01]احلجر:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ

                                                 
 (.020(، ومسلم )257أخرجه البخاري ) (1)

 (.3104أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.72أخرجه مسلم ) (3)
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ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ڳ ﴿. وقال تعاىل: [73 - 62: ]الزخرف ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ھ ھ ھ ھ ﴿. وقال تعاىل: [17 - 15]الدخان:  ﴾ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

  الباِب كثريٌة معلومٌة.واآلياُت يف [52 - 55]املطففني:  ﴾وئ وئ

يأكُل أهُل اجلنِة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن جابٍر   -1121

طون، وال َيمتِخطون، وال َيبولون، ولكن َطعاُمهم ذاك  فيها، وَيرشبون، وال َيتغوَّ

«جشاٌء كَرشِح املسِك، ُيلَهمون التَّسبيَح والتَّكبرَي، كام ُيلهمون النَّفَس 
(1)

. 

قال اهلل تعاىل: »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسوُل اهلل  وعن أيب ُهريرَة   -1122

َأعَددُت لِعبادي الصاحلَّي ما ال َعٌَّي َرَأت، وال أذٌن َسِمَعت، وال َخطَر عىل قلِب 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿َبرٍش، واقرؤوا إن شئُتم: 

«[57]السجدة:  ﴾ھ
(2)

. 

                                                 
 (.5231أخرجه مسلم ) (1)

 (.5250(، ومسلم )3500أخرجه البخاري ) (2)
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أوُل ُزمرٍة َيدخلون »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسوُل اهلل وعنه   -1123

يٍّ يف السامِء اجلنَة  عىل صورِة الَقمِر ليلَة البدِر، ثم الذين َيلوََّنم عىل أشدِّ كوكٍب ُدرِّ

طون، وال َيتُفلون، وال َيمَتِخطون، أمشاُطهم  ، وال َيبولون، وال يَتَغوَّ إضاءة 

ُة  ، أزواُجهم احلوُر -عوُد الطيب-الذهُب، وَرشُحهم املسك، وَُماِمُرهم األَُلوَّ

ا يف السامء العَّي، عىل َخلِق  «رجٍل واحٍد، عىل صورِة أبيهم آدَم ستون ذراع 
(1)

. 

سأَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسوِل اهلل وعن املغريِة بن شعبَة   -1124

؟ قال: هو رجٌل جَييُء بعد ما ُأدِخل أهُل  ملسو هيلع هللا ىلصموسى  ربَّه: ما أدنى أهِل اجلنِة منزلة 

، كيف  وقد نزَل الناُس مناِزهلم، اجلنِة اجلنَة، فيقاُل له: ادخل اجلنَة، فيقوُل: أي ربِّ

وَأخذوا أخذاِتم؟ فيقاُل له: أَترىض أن يكون لك مثُل ُملِك َملٍك من ُملوك 

، فيقول: لك ذلك ومثُله ومثُله ومثُله ومثُله، فيقوُل يف  الدنيا؟ فيقوُل: َرضيُت ربِّ

، فيقوُل: هذا لَك وَعرشُة أمثالِه، ولك ما اشَتَهت نفُسك ، اخلامسِة، َرضيُت ربِّ

؟ قال: أولئك الذين  ، قال: ربِّ فَأعالُهم منزلة  ت عينُك، فيقوُل: َرضيُت ربِّ ولذَّ

َأَردُت؛ َغَرسُت كراَمَتهم بيدي، وخَتمُت عليها، فلم َتَر عٌَّي، ومل َتسَمع أذٌن، ومل 

«ُيُطر عىل قلِب برٍش 
(2)

. 

إن للمؤمِن يف اجلنِة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبيَّ وعن أيب موسى   -1125

، للمؤمِن فيها أهلون خليمٌة م ن لؤلؤٍة واحدٍة ُموفٍة طوهلا يف السامِء ستون ميال 

ا «يطوُف عليهم املؤمن فال َيرى بعُضهم بعض 
(3)

. 

                                                 
 (.5230(، ومسلم )3357أخرجه البخاري ) (1)

 (.522أخرجه مسلم ) (2)

 (.5232(، ومسلم )0272أخرجه البخاري ) (3)
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إن يف اجلنِة شجرة  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبيِّ وعن أيب سعيٍد   -1126

َر الرسيَع مائَة سنة ما َيقَطُعها «َيسرُي الراكُب اجلواَد املضمَّ
(1)

. 

إن أهَل اجلنِة لَيََتاَءون أهل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصنبيِّ ، عن الوعنه   -1127

الغرِف من فوِقهم، كام يََتاَءون الكوكَب الدريَّ الغابِر يف األفِق من املرشِق أو 

 ال َيبُلغها  «املغرِب لَتفاُضِل ما بينهم
ِ
قالوا: يا َرسوَل اهلل، تلك منازُل األنبياء

قوا املرسلَّي َبىل، والذي نفيس بيده، رجاٌل آمنوا»غرُيهم قال:  «باهلل وَصدَّ
(2)

. 

ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أنٍس   -1128 إن يف اجلنِة سوق 

يأتوَّنا كل مجعٍة، فتهبُّ ريُح الشامِل، فَتحثو يف وجوِههم وثياهِبم، فَيزدادون ُحسن ا 

، فيقوُل هلم أهلوُهم: واهلل،  ومَجاال  فرَيجعون إىل أهليهم، وقد ازدادوا ُحسن ا ومجاال 

! فيقولون: وأنتم واهلل، لقد ازَددُتم َبعَدنا ُحسن ا لق د ازددُتم حسن ا ومجاال 

! «ومَجاال 
(3)

. 

إذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب سعيٍد وأيب هريرَة   -1129

ا، وإن لكم أن  دخَل أهُل اجلنِة اجلنَة ُينادي مناٍد: إن لكم أن حَتَيوا، فال مَتوتوا أبد 

ا، وإن لكم أن َتنَعموا َتِصحوا فال َتسَقموا أب ا، وإن لكم أن َتِشبوا فال َِتَرموا أبد  د 

ا «فال تبأسوا أبد 
(4)

. 

                                                 

 (.5252(، ومسلم )6113أخرجه البخاري ) (1)

 (.5235(، ومسلم )3516أخرجه البخاري ) (2)

 (.5233أخرجه مسلم ) (3)

 (.5237أخرجه مسلم ) (4)
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إن اهلل عزَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن أيب سعيٍد اخلدريِّ   -1131

وجلَّ يقوُل ألهِل اجلنِة: يا أهل اجلنِة، فيقولون: لبيَك ربَّنا وَسعَديك، واخلرُي يف يديك، 

ا من فيقوُل: هل َرضيتُ  م؟ فيقولون: وما لنا ال َنرىض يا ربَّنا وقد أعطَيتَنا ما مل ُتعِط أحد 

خلِقك! فيقوُل: أال أعطيُكم أفضَل من ذلك؟ فيقولون: وأيُّ يشٍء أفضُل من ذلك؟! 

ا «فيقوُل: أحلُّ عليكم ِرضواين فال أسخُط عليكم بعده أبد 
(1)

. 

أهُل إذا دخَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسوَل اهلل وعن ُصهيٍب   -1131

اجلنِة اجلنَة يقوُل اهلل تبارك وتعاىل: ُتريدوَن شيئ ا أزيُدكم؟ فيقولون: أمل ُتبيِّض 

نا من الناِر؟ فيكشُف احلجاَب، فام ُأعطوا شيئ ا  وجوَهنا؟ أمل ُتدِخلنا اجلنَة وُتنجِّ

م «أحبَّ إليهم من النَّظِر إىل رهبِّ
(2)

. 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ﴿قال اهلل تعاىل: 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .[54 - 2]يونس:  ﴾ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

احلمُد هلل الذي هدانا هلذا وما ُكنَّا لنهتَدي لوال أن هدانا اهلل، اللُهمَّ صلِّ عىل 

، وعىل آل حممٍد وأزواِجه وذريَّتِه، كام صلَّيَت عىل  حممٍد عبِدك ورسولِك النبيِّ األميِّ

، وعىل آل حممٍد وأزواِجه إبراهيَم وعىل آل إبراهيَم، وبار ك عىل حممٍد النبيِّ األميِّ

تِه، كام باَركت عىل إبراهيَم وعىل آل إبراهيَم يف العاملني إنك محيٌد جَميٌد.  وذريَّ

ُفه حييى النووي: فَرغُت منه يوَم االثنني رابَع شهِر رمضان سنة  قال مؤلِّ

 .سبعني وستامئة

                                                 
 (.5252(، ومسلم )6102أخرجه البخاري ) (1)

 (.525أخرجه مسلم ) (2)
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 53 ....................................... هـ( 676كتاب رياض الصاحلني للنووي )تالتعريف ب

 رياض الصاحلنيخمتصر 

 57 .............................................................................  ]مقدمة املصنف[

 57 ............... يف مجيِع األعامِل واألقواِل واألحواِل البارزةِ واخلفيةِ باُب اإلخالِص وإحضاِر النية  (1)

 55 ............................................................................... باب التوبةِ  (2)

 53 .............................................................................. باب الصربِ  (3)

 57 ............................................................................. باب الصدِق  (4)

 52 .............................................................................. باب املراقبةِ  (5)

 52 ............................................................................. باب التقوى (6)

 34 ..................................................................... باب اليقنِي والتوكلِ  (7)

 35 ........................................................................ باب يف االستقامةِ  (8)

 الدنيا، وأهواِل اآلخرة، (9)
ِ
ِر يف عظيِم خَملوقاِت اهلل تعاىل، وفناء وسائِر أموِرمها،  باب يف التفكُّ

 33 ............................................... وتقصرِي النَّْفِس، وهتذيبِها، ومحلها عىل االستقامةِ 

دٍ  (11) ه خلرٍي عىل اإلقباِل عليه باجلدِّ من غري تردُّ  30 ....... باب املبادرِة إىل اخلرياِت، وحثِّ من توجَّ

 31 ............................................................................ باب املجاهدةِ  (11)

 36 ......................................... باب احلثِّ عىل االزدياِد من اخلرِي يف أواخِر العمرِ  (12)

 37 ............................................................. ُطرِق اخلريِ  باب يف بياِن كثرةِ  (13)

 05 ............................................................... باب يف االقتِصاِد يف العبادةِ  (14)

 03 ............................................................... باب املحافظِة عىل األعاملِ  (15)

 00 .................................................... باب األمِر باملحافظِة عىل السنِة وآداهِبا (16)

 باب يف وجوِب االنقياِد حلُكِم اهلل تعاىل وما يقوُله من ُدعي إىل ذلك وُأمَر بمعروٍف أو (17)

 06 ................................................................................. هُنَي عن منكرٍ  

 07 ................................................. وحُمدثاِت األمورِ  باب يف النَّهِي عن البِدعِ  (18)
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 02 ........................................................ باب فيَمن سنَّ سنًة حسنًة أو سيئةً  (19)

 إىل هدى أو ضاللةٍ  (21)
ِ
 02 ...................................... باب يف الداللِة عىل خرٍي والدعاء

 14 ........................................................ باب يف التعاوِن عىل الربِّ والتقوى (21)

 14 ......................................................................... باب يف النصيحةِ  (22)

 15 ................................................. باب يف األمِر باملعروِف والنهي عن املنكرِ  (23)

 13 ................... هنى عن منكٍر وخالَف قوُله فعَلهباب َتغليِظ عقوبِة من أمَر بمعروٍف أو  (24)

 األمانةِ  (25)
ِ
 10 ................................................................... باب األمِر بأداء

 11 ....................................................... باب حتريِم الظلِم واألمِر بردِّ املظاملِ  (26)

 12 .................... باب َتعظيِم ُحرماِت املسلمني وبياِن حقوِقهم والشفقِة عليهم ورمحتِهم (27)

 12 ..............................باب سرِت عوراِت املسلمني والنهيِّ عن إشاعتِها لغري ََضورةٍ  (28)

 حوائ (29)
ِ
 12 .............................................................. ِج املسلمنيباب قضاء

 64 ............................................................................ باب الشفاعةِ  (31)

 65 ................................................................ باب اإلصالِح بني الناسِ  (31)

 واخلاِملني (32)
ِ
 65 ............................................ باب فضِل َضعفِة املسلمني والُفقراء

باب مالطفِة اليتيِم والَبناِت وسائِر الضعفِة واملساكنِي واملنكرسين واإلحساِن إليهم والشفقِة  (33)

 65 .................................................... عليهم والتواضِع معهم وَخفِض اجلناِح هلم

 باب الوصيِة ب (34)
ِ
 60 ..................................................................... النساء

 66 ................................................................ باب حقِّ الزوِج عىل املرأةِ  (35)

 67 ....................................................................باب النفقِة عىل الِعيالِ  (36)

 67 .......................................................... باب اإلنفاِق مما حيبُّ ومن اجليدِ  (37)

باب وجوِب أمِر أهلِه وأوالِده املميزين وسائِر من يف رعيَّتِه بطاعِة اهلل تعاىل وهنيِهم عن املخالفِة  (38)

 62 ....................................................... وَتأديبِهم ومنِعهم من ارتكاِب منهيٍّ عنه

 62 ............................................................... قِّ اجلاِر والوصيِة بهباب ح (39)

 74 .......................................................... باب برِّ الوالدين وصلِة األرحامِ  (41)

 70 ....................................................... باب حتريِم الُعقوِق وَقطيعِة الرحمِ  (41)

 األِب واألمِّ واألقارِب والزوجِة وسائِر من ُيندُب إكراُمه (42)
ِ
 76 ............ باب فضِل برِّ أصِدقاء

 76 ....................................... وبياِن فضلِهم  ملسو هيلع هللا ىلصباب إكراِم أهِل بيِت َرسوِل اهلل  (43)

 والكباِر وأهِل الفضِل وتقديِمهم عىل غرِيهم ورفِع جَمالِِسهم وإظهاِر باب َتوقرِي الُعلام (44)
ِ
 ء

تِهم  77 ........................................................................................ مِزيَّ

 منهم وزيارِة  (45)
ِ
باب زيارِة أهِل اخلرَِي وجماَلستِهم وُصحبتِهم وحمبَّتِهم وطلِب زيارهِتم والدعاء

 72 .............................................................................. املواضِع الفاضلة



 339|ياض الصاحلنيرخمتصر 

 

 ن حيبِّه، أنه حيبِّه، وماذا َيقوُل له باب فضِل احلُبِّ يف اهلل واحَلثِّ عليه وإعالِم الرجِل م (46)

 25 ...................................................................................... إذا أعَلمه

 25 ............. باب عالماِت حبِّ اهلل تعاىل العبد واحلثِّ عىل التخلُِّق هبا والسعيِّ يف حتصيلها (47)

عفِة واملساكني (48)  الصاحلني والضَّ
ِ
 25 ..................................... باب التحذيِر من إيذاء

 أحكاِم الناس عىل الظاهِر، ورسائُرهم إىل اهلل تعاىل (49)
ِ
 20 ............................ باب إجراء

 26 ............................................................................. باب اخلوِف  (51)

(51)  
ِ
 22 ..............................................................................باب الرجاء

(52)  
ِ
 20 ........................................................................باب فضِل الرجاء

(53)  
ِ
 21 .......................................................... باب اجلمِع بني اخلوِف والرجاء

 من خشيِة اهلل تعاىل وشوًقا إليه (54)
ِ
 26 .......................................... باب فضِل البكاء

 27 ........................... باب فضِل الزهِد يف الدنيا واحلثِّ عىل التقلُّل منها وفضِل الفقرِ  (55)

يِل من املأكوِل واملرشوِب وامللبوِس باب فضِل اجلوِع وُخشونِة الَعيِش واالقتصاِر عىل القل (56)

 544 ................................................. وغرِيها من ُحظوِظ النفوِس وترك الشهواِت 

 546 ............ باب القناعِة والعفاِف واالقتصادِ يف املعيشِة واإلنفاِق وذمِّ السؤاِل من غري َضورةٍ  (57)

ٍع إليه (58)  542 .......................................... باب جواِز األخِذ من غرِي مسألٍة وال تطلُّ

 باب احلثِّ عىل األكِل من عمِل يِده و (59)
ِ
ِف به عن السؤاِل والتعرِض لإلعطاء  542 ......... التعفُّ

 554 ............................... باب الكرِم واجلوِد واإلنفاِق يف وجوِه اخلرِي ثقًة باهلل تعاىل (61)

 555 .......................................................... باب النَّهِي عن الُبخِل والشحِّ  (61)

 555 .................................................................. باب اإليثاِر واملواساةِ  (62)

ك به (63)  553 ................................... باب التنافِس يف أموِر اآلخرِة واالستكثاِر مما ُيتربَّ

 550 ............................................................... الشاكرِ باب فضِل الَغنيِّ  (64)

 551 ........................................................... باب ِذكِر املوِت وِقرِص األملِ  (65)

 557 .................................... باب استحباِب زيارِة الُقبوِر للرجاِل وما يقوُله الزائُر  (66)

 557 ............. باب كراهِة متني املوِت بسبِب َضٍّ نزَل به وال بأَس به خلوِف الفتنِة يف الدين (67)

 552 ............................................................. باب الورِع وترِك الشبهات (68)

والزماِن أو اخلوِف من فتنٍة يف الدين ووقوٍع يف حراٍم باب استحباِب الُعزلِة عند فساِد الناِس  (69)

 552 ........................................................................... وشبهاٍت ونحوها

كِر  (71) باب فضِل االختالِط بالناِس، وحضوِر مُجِعهم ومجاعاهِتم، ومشاهِد اخلرِي، وجمالِس الذِّ

معهم، وعيادِة َمريِضهم، وُحضوِر جنائِِزهم، ومواساِة حُمتاِجهم، وإرشاِد جاِهلِهم، وغرِي ذلك من 

 وصرَب مَ 
ِ
 صاحلهم ملن قدَر عىل األمِر باملعروِف والنهِي عن املنكِر، وَقمِع نفِسه عن اإليذاء

 552 .................................................................................  عىل األذى.
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 554 ................................................ باب التَّواضِع وخفِض اجلناِح للمؤمنني (71)

 555 ........................................................... باب حَتريِم الكرِب واإلعجاِب  (72)

 553 ...................................................................... باب حسِن اخلُلِق  (73)

 551 .............................................................. باب احللِم واألناِة والرفِق  (74)

 556 .................................................... عن اجلاهلنيباب الَعفِو واإِلعراِض  (75)

 552 ..................................................................... باب احتامِل األذى (76)

ِع واالنتصاِر لدين اهلل تعاىل (77)  552 ..................... باب الغضِب إذا انُتِهكت ُحرمات الرشَّ

هم  (78) فِق برعاياهم وَنصيحتِهم والشفقِة عليهم والنهي عن ِغشِّ باب أمِر والِة األموِر بالرِّ

 552 ............................ والتشديِد عليهم وإمهاِل َمصاحلهم والَغفلِة عنهم وعن حوائِِجهم

 535 ......................................................................باب الوايل العاِدلِ  (79)

 535 ............... باب وجوِب طاعِة ُوالِة األموِر يف غري معصيٍة وحتريِم طاعتِهم يف املعصيةِ  (81)

 530 ........ باب النهِي عن سؤاِل اإلمارِة واختياِر ترِك الواليات إذا مل يتعني عليه أو َتدُع حاجٌة إليه (81)

لطاِن والقايض وغرِيمها من والِة األموِر عىل (82)  اختاِذ وزيٍر صالٍِح وحتذيِرهم من باب حثِّ السُّ

 والقبوِل منهم
ِ
 السوء

ِ
 531 ................................................................... ُقرناء

 وغرِيمها من الوالياِت ملن سأهَلا أو حرَص عليها  (83)
ِ
 باب النهِي عن توليِة اإلمارِة والَقضاء

َض هبا  531 .................................................................................. فَعرَّ

 كتاُب األدِب 

 وفضلِه واحلثِّ عىل التخلُِّق به (1)
ِ
 536 ............................................... باب احلياء

 537 ........................................................................ باب حفِظ الرسِّ  (2)

 بالعهِد وإنجاِز الوعدِ با (3)
ِ
 532 ....................................................... ب الوفاء

 504 ............................................ باب األمِر باملحافظِة عىل ما اعتادُه من اخلريِ  (4)

(5)  
ِ
 504 .................................. باب استحباِب طيِب الكالم وطالقِة الوجه عند اللقاء

 باب استحباِب بيان الكالِم وإيضاِحه للمخاَطِب وتكريِره لَيفَهم إذا مل َيفَهم  (6)

 505 .................................................................................... إال بذلك

 اجلليِس حلدي (7)
ِ
ِث جليِسه الذي ليس بحراٍم واستنصاِت العامل والواعِظ حاَضي باب إصغاء

 505 ....................................................................................... جملِِسه

 505 ............................................................. باب الوعِظ واالقتصاِد فيه (8)

 505 .................................................................. باب الَوقاِر والسكينةِ  (9)

كينِة والوقارِ  (11)  505 ............ باب الندِب إىل إتياِن الصالِة والِعلِم ونحومها من العباداِت بالسَّ

يِف  (11)  503 ..................................................................... باب إِكراِم الضَّ

 500 .................................................. شرِي والتهنئِة باخلريِ باب استحباِب التَّب (12)
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 له وطلِب  (13)
ِ
 باب وداِع الصاحِب ووصيَّتِه عند فراِقه لسفٍر وغريه والدعاء

 منه
ِ
 506 ................................................................................... الدعاء

 507 ............................................................. باب االستخارِة واملشاَورةِ  (14)

باب استحباِب الذهاِب إىل العيِد وعيادِة املريِض واحلجِّ والغزِو واجلنازِة ونحوها من طريٍق،  (15)

 502 ............................................... لَتكثرِي مواضِع العبادةِ  والرجوِع من طريٍق آخرَ 

 502 ............................. باب استحباِب تقديِم الَيمنِي يف كلِّ ما هو من باِب التكريمِ  (16)

 كتاُب أدِب الطعامِ 

ه واحلمِد يف آخره (1)  514 ................................................... باب التسميِة يف أولِّ

 514 ................................................ باب ال َيعيُب الطعاَم واستحباب َمدِحه (2)

 515 ................................... باب ما َيقوُله من حرَض الطعاَم وهو صائٌم إذا مل ُيفطِر (3)

 515 ............................................. باب ما يقوُله من ُدِعَي إىل طعاٍم فَتبِعه غرُيه (4)

 515 ....................................... باب األكِل مما َيليه ووعظِه وَتأديبِه َمن ُييسُء أكَله (5)

 515 ................. باب النَّهِي عن الِقران بني مَتَرتني ونحِومها  إذا أكَل مجاعًة إال بإذِن ُرفقتِه (6)

 515 ................................................ باب ما يقوُله ويفَعُله من يأُكُل وال يشَبعُ  (7)

 515 ..................... باألكِل من جانِب القصعِة والنهي عن األكِل من وسِطها باب األمرِ  (8)

 515 ............................................................... باب كراهيِة األكِل ُمتَّكًئا (9)

باب استحباِب األكِل بثالِث أصابَع، واستحباِب َلعِق األصابِع، وكراهِة َمسِحها قبل لعِقها  (11)

 513 ................................ واستحباِب لعِق الَقصعِة وأخذ اللقمِة التي َتسُقط منه وأكُلها 

 510 .......................................................... أليدي عىل الطعامِ باب تكثرِي ا (11)

 واستحباِب  (12)
ِ
ِس يف اإلناء  وكراهِة التنفُّ

ِ
ِس ثالًثا خارَج اإلناء ِب واستحباِب التنفُّ باب أدِب الرشُّ

 عىل األيمِن فاأليمِن بعد املبتدئ
ِ
 510 .................................................. إدارِة اإلناء

 510 ................. باب كراهِة الرشِب من َفِم الِقربِة ونحوها وبياِن أنه كراهُة تنزيٍه ال حرامٌ  (13)

 511 ........................................................... كراهِة النفِخ يف الرشاِب باب  (14)

ِب قائاًم وبيان أن األكمَل واألفضَل الرشُب قاعًدا (15)  511 .................. باب بيان جواِز الرشُّ

 511 .......................................... باب استحباِب َكوِن ساقي القوِم آخَرهم رُشًبا (16)

هِب والِفضِة وجواِز الَكرِع وحَتريِم  (17) باب جواِز الرشِب من مجيِع األواين الطاهرِة غرِي الذَّ

 
ِ
ِب واألكِل والطهارِة وسائِر وجوِه االستعاملِ  استعامِل إناء  516 ............ الذهِب والفضِة يف الرشُّ

 كتاُب اللباسِ 

باب استحباِب الثوِب األبيِض، وجواِز األمحِر واألخرِض واألصفِر واألسوِد، وجواِزه من ُقطٍن  (1)

 517 ..................................................... وَكتاٍن وَشَعٍر وصوٍف وغرِيها إال احلريَر 

 512 ............................................................... باب استحباِب الَقميصِ  (2)
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 من ذلك عىل سبيِل باب ِص  (3)
ٍ
فِة طوِل الَقميِص والُكمِّ واإلزاِر وطرِف العاممة وحَتريِم إسباِل يشء

 وكراهتِه من غري ُخيالء
ِ
 512 .............................................................. اخلُيالء

ِط يف اللباِس وال يقترُص عىل ما َيزري به لغرِي حاجٍة وال مقصودٍ رَشعيٍّ  (4)    512 ...... باب استحباِب التوسُّ

اِل، وحتريِم ُجلوِسهم عليه واستناِدِهم إليه وجواِز لِباِسه باب حتريِم لباِس احلريِر عىل الرج (5)

 
ِ
 564 ...................................................................................... للنِّساء

ة (6)  564 ..................................................... باب جواِز ُلبِس احلريِر ملن به ِحكَّ

 564 ................................... باب النهي عن افرتاِش ُجلوِد النُّموِر والركوِب عليها (7)

 565 ...................................... باب ما يقوُل إذا لبَس ثوًبا جديًدا أو َنعاًل أو نحوه (8)

 565 ........................................................ كتاب آداِب النوِم واالضطجاعِ  (9)

جلني عىل األُخرى إذا مل خَيَف انكشاَف  (11)  عىل الَقفا، ووضِع إحدى الرِّ
ِ
باب جواِز االستِلقاء

 565 ................................................................. العورِة، وجواِز الُقعوِد حُمتبًِيا

 565 ........................................................ باب يف آداِب املجلِس واجلليسِ  (11)

 563 ............................................................... باب الرؤيا وما يتعلَُّق هبا (12)

 كتاُب السالمِ 

 561 ...................................................... باب فضِل السالِم واألمر بإفشائِه (1)

 566 ...................................................................... فيِة السالمِ باب كي (2)

 566 ..................................................................... باب آداِب السالمِ  (3)

ر لقاؤه عىل قرٍب بأن دخَل ثم خرَج ثم دخَل يف  (4) باب استحباِب إعادة السالِم عىل من تكرَّ

 567 ........................................................ احلاِل، أو حاَل بينهام شجرٌة ونحومها

 567 .................................................... باب استحباِب السالِم إذا دخَل بيته (5)

بيانِ  (6)  567 .............................................................. باب السالِم عىل الصِّ

وجتِه واملرأِة من حَماِرِمه، وعىل أجنبيٍة وأجنبياٍت ال خياُف الفتنَة هبن باب سالِم الرجِل عىل ز (7)

طِ   562 ....................................................................... وسالِمهنَّ هبذا الرشَّ

باب حتريِم ابتدائِنا الكافَر بالسالِم وكيفية الردِّ عليهم واستحباِب السالم عىل أهل جملٍس فيهم  (8)

 562 ............................................................................. مسلمون وكفارٌ 

 562 .................... فارَق جلساَءه أو جليَسهباب استحباِب السالِم إذا قاَم من املجلِس و (9)

 562 .................................................................. باب االستئذاِن وآدابِه (11)

باب بياِن أن السنَة إذا قيل للمستأِذن: َمن أنت؟ أن يقوَل: فالن، فُيسمي نفَسه بام ُيعرُف به من  (11)

 574 ..................................................... ونحوها« أنا»اسٍم أو كنيٍة وكراهة قوله: 

تِه إذا مل حَيمِد اهلل تعاىل وبياِن باب استحباِب َتشميِت العاطِِس إذا محَد اهلل تعاىل وكراهِة َتشمي (12)

 574 ......................................................... آداب التَّشميِت والُعطاِس والتثاؤِب 
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 وبشاشِة الوجِه وَتقبيِل يد الرجِل الصالِِح وَتقبيِل ولِده  (13)
ِ
باب استحباِب املصافحِة عند اللقاء

 
ِ
 575 .............................................. شفقًة ومعانقِة القادِم من سفٍر وكراهية االنحناء

 والصالِة عليه وحضوِر دفنِه واملكِث عند قرِبه بعد دفنِه كتاُب عيادِة املريِض وتشييِع امليِت 

 573 ..................................................................... باب عيادِة املريضِ  (1)

 570 .............................................................. باب ما ُيدعى به للمريضِ  (2)

 571 ............................................ باب استحباِب سؤاِل أهِل املريِض عن حالِه (3)

 576 ........................................................ باب ما يقوُله من أيَِس من حياتِه (4)

والصرِب عىل ما يشقُّ من  باب استحباِب وصيِة أهل املريِض ومن خيدُمه باإلحساِن إليه واحتاملِه (5)

 576 ............................ أمِره وكذا الوصيُة بمن قرَب سبُب موتِه بحّد أو قصاٍص ونحومها

باب جواِز قوِل املريِض: أنا وِجٌع، أو َشديُد الوجِع أو َموعوٌك أو وارأساه ونحو ذلك، وبيان  (6)

ِط وإظهاِر اجلزعِ   576 ............................. أنه ال َكراهَة يف ذلك إذا مل يكن عىل َسبيِل التسخُّ

: ال إله إالَّ اهلل باب (7)  577 ...................................................... َتلقنِي املحَترَضِ

 577 ........................................................ باب ما يقوُله بعد َتغميِض امليِت  (8)

 572 ..................................... باب ما يقاُل عند امليِت، وما َيقوُله من ماَت له ميٌت  (9)

 عىل امليِت بغرِي َندٍب وال نِياحةٍ  (11)
ِ
 572 ........................................ باب جواِز البكاء

 572 ............................................ باب الكفِّ عن ما َيرى من امليت من مكروهٍ  (11)

 اجلنائزباب الصالِة عىل ا (12)
ِ
 572 .............. مليِت وَتشييِعه وحضوِر دفنِه، وكراهِة اتباِع النساء

 524 .................. باب استحباِب َتكثرِي املصلني عىل اجلنازِة وجعِل ُصفوفِهم ثالثًة فأكثَر  (13)

 524 ........................................................... باب ما َيقرُأ يف صالِة اجلنازةِ  (14)

 525 .................................................................. باب اإلرساِع باجلنازةِ  (15)

ين عن امليِت واملبادرِة إىل َته (16)  الدَّ
ِ
 يِزه إال أن يموَت ُفجاءًة فُيرتك حتى باب تعجيِل قضاء

ن موُته  525 .................................................................................. يتيقَّ

 525 ................................................................. باب املوعظِة عند القربِ  (17)

 له واالستغفاِر  (18)
ِ
 للميِّت بعد دفنِه والقعوِد عند قرِبه ساعًة للدعاء

ِ
 باب الدعاء

 525 ..................................................................................... والقراءةِ 

 له (19)
ِ
 523 ...................................................... باب الصدقِة عن امليِت والدعاء

 الناِس عىل امليِت  (21)
ِ
 523 .............................................................. باب ثناء

 520 ..................................................... من ماَت له أوالٌد صغارٌ باب فضِل  (21)

 واخلوِف عند املروِر بُقبوِر الظاملني وَمصاِرِعهم وإظهاِر االفتقاِر إىل اهلل تعاىل  (22)
ِ
باب البكاء

 521 ................................................................ والتَّحذيِر من الَغفلِة عن ذلك
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فرِ   كتاب آداِب السَّ

 526 ............................ باب استحباِب اخلروِج يوَم اخلميِس، واستحبابِه أوَل النَّهارِ  (1)

فقِة وَتأمرِيهم عىل أنُفِسهم واحًدا ُيطيعوَنهباب استحباِب  (2)  526 ...................... َطلِب الرُّ

ى والرفِق بالدواِب وُمراعاِة  (3) َ باب آداِب السرِي والنُّزوِل واملبيِت والنوِم يف السفِر واستحباِب الرسُّ

ها وجواِز اإِلرداِف عىل الدابِة إذا كانت ُتطي ها بالقياِم بحقِّ  527 ..... ُق ذلكَمصلحتِها وأمِر من قرصَّ يف حقِّ

فيِق  (4)  522 ...................................................................... باب إعانِة الرَّ

 522 ..................................................... باب ما يقوُله إذا ركَِب دابته للسفرِ  (5)

باب َتكبرِي املسافِر إذا صعَد الثنايا وِشبهها، وَتسبيِحه إذا هبَط األوديَة ونحوها، والنهي عن  (6)

 522 ......................................................... املبالغِة برفِع الصوِت بالتكبرِي ونحوه

 524 ............................................... باب ما َيدعو به إذا خاَف ناًسا أو غرَيهم (7)

 525 ............................................................. باب ما َيقوُل إذا نزَل منزاًل  (8)

 525 ......................... باب استحباِب َتعجيِل املسافِر الرجوَع إىل أهلِه إذا َقىض حاجَته (9)

 525 ..................... باب استحباِب الُقدوِم عىل أهلِه هناًرا وكراهيتِه يف الليِل لَغرِي حاجةٍ  (11)

 525 .................................................. باب ما َيقوُله إذا رجَع وإذا رأى َبلَدتهُ  (11)

 القادِم  (12)
ِ
 525 ............... باملسجِد الذي يف ِجواِره وصالتِه فيه ركعتنيباب استحباِب ابتِداء

 525 .......................................................... باب حَتريِم َسفِر املرأِة َوحَدها (13)

 كتاُب الَفضائلِ 

 523 ................................................................ باب فضِل قراءِة الُقرآنِ  (1)

ِد القرآِن والتَّحذيِر عن َتعريِضه للنسيان (2)  520 ................................. باب األمِر بتَعهُّ

 ِن الصوِت باب استحباِب حَتسنِي الصوِت بالقرآِن، وطلِب الِقراءِة من َحس (3)

 520 ................................................................................ واالستامِع هلا

 521 .................................................. باب احلثِّ عىل سوٍر وآياٍت خَمصوصةٍ  (4)

 522 .................................................... باب استحباِب االجتامِع عىل القراءةِ  (5)

(6)  
ِ
 522 .................................................................... باب فضِل الُوضوء

 522 ...................................................................... باب فضِل األذانِ  (7)

 545 .................................................................. باب فضِل الصلواِت  (8)

بِح والَعرِص  (9)  545 .......................................................باب َفضِل صالِة الصُّ

 545 ........................................................... باب فضِل امليش إىل املساِجدِ  (11)

 543 .............................................................. تِظاِر الصالةِ باب فضل ان (11)

 540 ............................................................... باب فضِل صالِة اجلامعةِ  (12)

(13)  
ِ
 541 ...................................... باب احلثِّ عىل حضوِر اجلامعِة يف الصبِح والِعشاء
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ديِد  (14)  باب األمِر باملحافظِة عىل الصلواِت املكتوباِت والنهِي األكيِد والَوعيِد الشَّ

 541 ................................................................................... يف تركِِهنَّ 

 547 ......... وتسويتها والرتاصِّ فيها باب فضِل الصفِّ األوِل واألمِر بإمتاِم الصفوف األَُولِ  (15)

نِن الراتِبِة مع الفرائِض وبيان أقلِّها وأكَملِها وما بينهام (16)  542 .................... باب فضِل السُّ

بِح  (17)  542 .......................................................... باب َتأكيِد َركعتي سنِة الصُّ

 542 .............................. باب خَتفيِف ركعتِي الَفجِر وبيان ما ُيقرأ فيهام وبيان َوقتِهام (18)

َد باب استحباِب االضطِجاِع بعد ركعتِي الَفجِر ع (19) ىل جنبِه األيمِن واحلثِّ عليه سواٌء كان هتجَّ

 542 .................................................................................. بالليِل أم ال

 554 ........................................................................ باب سنِة الظُّهرِ  (21)

 554 ....................................................................... باب سنِة العرِص  (21)

 554 ......................................................... باب ُسنِة املغرِب بعَدها وقبَلها (22)

 بعَدها وقبَلها (23)
ِ
 555 .......................................................... باب ُسنِة الِعشاء

 555 ....................................................................... باب سنِة اجلُمعةِ  (24)

وغريها واألمِر بالتحوِل للنافلِة من موضِع  باب استحباِب جعِل النوافِِل يف البيِت سواٌء الراتبةُ  (25)

 555 .............................................................. الفريضِة أو الفصِل بينهام بكالمٍ 

 555 ............................ باب احلثِّ عىل صالِة الِوتِر وبياِن أنه ُسنٌة متأكدٌة وبيان وقتِه (26)

حى وبياِن أقلِّها وأكَثِرها وأوَسطِها، واحلثِّ عىل املحافظِة عليها (27)  553 ......... باب فضِل صالِة الضُّ

مِس إىل زواهِلا واألفضُل أن ُتصىلَّ عند اشتِداِد احلَرِّ  باب ََتوز صالةُ  (28) حى من ارتفاِع الشَّ الضُّ

حى  553 ............................................................................ وارتفاِع الضُّ

باب احلثِّ عىل صالِة حتيِة املسجِد بركعتني وكراهِة اجللوِس قبَل أن ُيصل ركعتني يف أيِّ وقٍت  (29)

 550 .................. ٍة راتبٍة أو غريهادخَل وسواٌء صىل ركعتني بنيِة التحيِة أو صالِة َفريضٍة أو سن

(31)  
ِ
 550 .................................................... باب استحباِب َركعتني بعد الُوضوء

 يوَم اجلمعِة،  (31)
ِ
عاء باب فضِل يوِم اجلمعِة، ووجوهِبا، واالغتساِل هلا، والطِّيِب، والتَّبكرِي إليها، والدُّ

 551 .............. ةِ والصالةِ عىل النبيِّ فيه، وبياُن ساعِة اإلجابِة، واستحباِب إكثاِر ذكِر اهلل تعاىل بعد اجلمع

 557 ................................................................... باب َفضِل قياِم الليلِ  (32)

 554 .............................................. باب استحباِب ِقياِم رمضاَن وهو الرتاويُح  (33)

 554 ........................................... باب فضِل قياِم ليلِة الَقْدِر وبياِن أرجى لياليها (34)

واِك وِخصاِل الِفطرةِ  (35)  555 .................................................... باب فضِل السِّ

 555 ................................... باب تأكيِد ُوجوِب الزكاِة وبيان فضلِها وما يتَعلَّق هبا (36)

 551 ............................ وبياِن فضِل الصياِم وما يتعلَّق بهباب وجوِب َصوِم رمضاَن  (37)
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باب اجلوِد وفِعِل املعروِف واإِلكثاِر من اخلرِي يف شهِر رمضاَن والزيادِة من ذلك يف العرِش  (38)

 556 ................................................................................. األواخِر منه

ِم رمضاَن بصوٍم بعد نِصِف شعباَن إالَّ ملن وصَله بام َقبَله، أو وافَق عادًة له  (39) باب النهِي عن تقدُّ

 557 .................................................ُته صوَم االثنني واخلميس فوافقهبأن كان عاد

 557 ........................................................... باب ما يقاُل عنَد رؤيِة اهلاللِ  (41)

حوِر وتأخرِيه ما مل خُيَش ُطلوُع الفجرِ  (41)  557 .................................... باب فضِل السُّ

 552 .......................... باب فضِل تعجيِل الِفطِر وما يفطُر عليه، وما يقوُله بعد إفطاِره (42)

 552 ............... شامتِة ونحوهاباب أمِر الصائِم بِحفِظ لسانِه وجواِرحه عن املخاَلفاِت وامل (43)

 552 .............................................................. باب يف مسائَل من الصومِ  (44)

ِم وشعباَن  (45)  534 .................................................. باب بيان فضِل صوِم املحرَّ

 534 ................................. باب فضِل الصوِم وغريه يف الَعرِش األُول من ذي احلجةِ  (46)

 534 ........................................ باب فضِل صوِم يوِم عرفَة وعاشوراَء وتاسوعاءَ  (47)

 535 ................................................ باب استحباِب صوِم ستِة أياٍم من شوال (48)

 535 ................................................. ثنني واخَلميسِ باب استحباِب َصوِم اال (49)

 535 ............................................ باب استحباِب صوِم ثالثِة أياٍم من كلِّ شهرٍ  (51)

 535 .................................. باب فضِل من فطََّر صائاًم ودعاء اآلكِل للمأكوِل عنده (51)

 533 ............................................................................ كتاُب االعتكاِف 

 530 ..................................................................................كتاُب احَلجِّ 

 536 ................................................................................ كتاُب اجِلهادِ 

لون وُيصىلَّ عليهم  (1)  يف ثواِب اآلخرِة وُيغسَّ
ِ
هداء بخالِف الَقتيِل يف حرِب باب بياِن مجاعٍة من الشُّ

 504 ...................................................................................... الكفارِ 

 504 ....................................................................... باب َفضِل الِعتِق  (2)

 505 ........................................................ باب فضِل اإلحساِن إىل اململوكِ  (3)

 505 ............................... باب فضِل اململوِك الذي يؤدي حقَّ اهلل تعاىل وحقَّ َمواليه (4)

 505 ............................................................ باب فضِل العبادِة يف اهلَرِج  (5)

 وُحسِن الق (6)
ِ
 واألخِذ والَعطاء

ِ
اء  والتقايض وإرجاِح باب فضِل السامحِة يف البيِع والرشِّ

ِ
ضاء

 املكياِل وامليزاِن، والنَّهِي عن التَّطفيِف وفضِل إِنظاِر املورِسِ املعرِسَ 

 505 ................................................................................ والوضِع عنه

 كتاُب الِعلمِ 

 500 ....................................................................... باب فضِل العلمِ  (1)
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 506 .................................................................. كتاُب محِد اهلل تعاىل وُشكِره

 507 ................................................................ كتاُب الصالِة عىل رسول اهلل 

 كتاُب األذكارِ 

كِر واحلثِّ  (1)  502 .......................................................... عليه باب فضِل الذِّ

باب ِذكِر اهلل تعاىل قائِاًم أو قاعًدا ومضَطجًعا وحُمِدًثا وُجنًبا وحائًضا إال الُقرآَن فال حيلُّ جلُنٍب  (2)

 515 .................................................................................. وال حائضٍ 

 515 ...................................................... باب ما َيقوُله عند َنوِمه واستيقاظِه (3)

كِر والندِب إىل مالَزَمتِها والنهيِّ عن مفاَرَقتِها لغرِي عذرٍ  (4)  515 ............. باب َفضِل ِحَلِق الذِّ

(5)  
ِ
كِر عند الصباِح واملساء  513 ........................................................ باب الذِّ

 511 ................................................................ باب ما َيقوُله عند النومِ  (6)

عواِت   517 ............................................................................. كتاُب الدَّ

 بَظهِر الَغيِب  (1)
ِ
 512 ......................................................... باب فضِل الدعاء

(2)  
ِ
 564 .............................................................. باب يف مسائَل من الدعاء

 وَفضلِهم (3)
ِ
 564 ........................................................ باب كراماِت األولياء

 كتاُب األموِر املنهيِّ عنها

 560 ................................................. للسانِ باب حَتريِم الغيبِة واألمِر بِحفِظ ا (1)

ها، واإلنكاِر عىل قائِلِها، فإن َعجَز أو مل  (2) مًة بَِردِّ باب حَتريِم َسامِع الِغيبِة، وأمِر من سِمَع غيبًة حمرَّ

 561 ....................................................... ُيقَبل منه؛ فاَرَق ذلك املجِلَس إن أمَكنهُ 

 566 ................................................................. باب ما ُيباُح من الغيبةِ  (3)

 562 ....................... اإلفسادِ  باب حَتريِم النَّميمِة وهي نقُل الكالِم بني الناِس عىل جهةِ  (4)

 562 .................................................................. باب ذمِّ ذي الوجهني (5)

 574 ..................................................................... باب حتريِم الَكذِب  (6)

 574 ........................................................... باب بيان ما جَيوُز من الَكِذِب  (7)

 575 ................................................ باب احلثِّ عىل التَثبُِّت فيام يقوُله وحَيكيه (8)

ورِ  (9)  575 ...................................................... باب بياِن ِغلِظ حَتريِم شهادِة الزُّ

 575 ..................................................... باب حَتريِم لعِن إنساٍن بَعينِه أو دابةٍ  (11)

 573 .......................................... املعايص غرِي املَعيَّنني باب جواِز َلعِن أصحاِب  (11)

 570 ....................................................... باب حَتريِم سبِّ املؤمِن بغرِي حقٍّ  (12)

 570 ................................... باب حَتريِم سبِّ األمواِت بغرِي حقٍّ ومصلحٍة رشعيةٍ  (13)

(14)  
ِ
 571 ................................................................. باب النَّهِي عن اإليذاء

 571 ............................................. باب النَّهِي عن التباُغِض والتقاُطِع والتدابرِ  (15)
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 576 ...................................................................... باب حَتريِم احلسدِ  (16)

ِس وا (17) ِع لكالِم من َيكَرُه استِامَعهباب النهِي عن التجسُّ  576 ............................. لتسمُّ

 الظنِّ باملسلمني من غرِي ََضورةٍ  (18)
ِ
 577 .................................... باب النَّهِي عن سوء

 577 ............................................................ باب حَتريِم احتقاِر املسلمني (19)

عِ  (21)  572 .................................... باب حتريِم الطَّعِن يف األنساِب الثابتِة يف ظاِهِر الرشَّ

 572 ......................................................... باب النهِي عن الِغشِّ واخِلداعِ  (21)

 572 ...................................................................... باب حَتريِم الَغدرِ  (22)

 572 .................................................... باب النَّهِي عن املنِّ بالَعطيِة ونحوها (23)

 524 ........................................................ باب النهِي عن االفتِخاِر والبغِي  (24)

اٍم إال لبِدعٍة يف املهجوِر، أو َتظاُهٍر بِفسٍق أو (25)  باب حَتريِم اهلُجراِن بني املسلمني فوَق ثالثِة أيَّ

 524 ................................................................................... نحو ذلك 

ا بحيُث ال باب النَّهِي عن َتناجي اثنني دوَن الثالِث بغرِي إذنِه إال حل (26) ثا رِسًّ اجٍة، وهو أن يتحدَّ

ثا بلساٍن ال َيفَهُمه  525 .............................................. َيسَمعهام، ويف معناه ما إذا حَتدَّ

 باب النَّهِي عن َتعذيِب العبِد والدابِة واملرأِة والَولِد بغرِي سبٍب رَشعيٍّ أو زائٍِد عىل  (27)

 525 .................................................................................. َقدِر األدِب 

 523 ..............................................................باب حَتريِم التَّعذيِب بالنارِ  (28)

 523 ............................................... طِل الغنيِّ بحقٍّ طلَبه صاحُبهباب حَتريِم مَ  (29)

باب كراهِة َعوِدة اإِلنساِن يف هبٍة مل ُيسلِّمها إىل املوهوِب له، ويف هبٍة َوهَبها لوَلِده وَسلَّمها أو مل  (31)

ق عليه، أو أخَرجه عن زكاٍة أو كفارٍة  ق به من الذي َتَصدَّ ُيسلِّمها، وَكراهِة رِشائِه شيًئا َتصدَّ

 520 ...................................... برِشائِه من شخٍص آخَر قد انتَقَل إليهونحوها، وال بأَس 

 520 ............................................................ باب تأكيِد حَتريِم ماِل الَيتيمِ  (31)

 521 ................................................................. باب َتغليِظ حَتريِم الربا (32)

(33)  
ِ
ياء  521 .......................................................................باب حَتريِم الرِّ

ُم أنه ِرياٌء وليس هو ِرياء (34)  526 ................................................... باب ما ُيَتوهَّ

 527 ................... عيةٍ باب حتريِم النَّظِر إىل املرأِة األجنبيِة واألَمرِد احلَسِن لغرِي حاجٍة رش (35)

 527 ............................................................ باب حتريِم اخللوِة باألجنبيةِ  (36)

 بالرجاِل يف لباٍس وَحركٍة  (37)
ِ
 وتشبُّه النساء

ِ
 باب حتريِم َتشبُّه الرجاِل بالنساء

 522 .................................................................................. وغري ذلك

 522 ............................................... باب النهِي عن التشبُّه بالشيطاِن والكفارِ  (38)

 522 ..................................... باب هنِي الرجِل واملرأِة عن خضاِب َشعِرمها بسوادٍ  (39)
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 ِع وهو حلُق بعِض الرأِس دون بعٍض، وإباحِة حلِقِه كلِّه للرجِل باب النهِي عن الَقَز  (41)

 524 ................................................................................... دون املرأةِ 

 524 ........................... باب حَتريِم َوصِل الشعِر والَوشِم والَورِش وهو حَتديُد األسنانِ  (41)

 525 ................................ باب النهِي عن َنتِف الشيِب من اللحيِة والرأِس وغرِيمها (42)

 بالَيمني ومسِّ الفرِج باليم (43)
ِ
 من غرِي عذرٍ باب كراهِة االستِنجاء

ِ
 525 ......... ني عند االستنجاء

 525 ............................... باب كراهِة امليش يف َنعٍل واحدٍة، أو ُخفٍّ واحٍد لغري عذرٍ  (44)

 باب النهِي عن ترِك الناِر يف البيت عند النوِم ونحوه، سواٌء كانت يف  (45)

 525 ............................................................................... رساٍج أو غريه

 525 ....................... باب النهِي عن التكلُّف، وهو فِعُل وقوُل ما ال َمصلحَة فيه بمشقةٍ  (46)

  باب (47)
ِ
 حتريِم النياحِة عىل امليِت وَلطِم اخلدِّ وشقِّ اجليِب ونتِف الشعِر وحلِقه والدعاء

 523 ...............................................................................بالَويِل والثُّبورِ 

راِف وأصحاِب الرمِل والطوارِق باحلىص  (48) مني والعُّ باب النهِي عن إتياِن الكهاِن واملنَجِّ

 520 ........................................................................ وبالشعرِي ونحو ذلك

(49)  ِ  521 .................................................................. باب النهِي عن التطريُّ

تصويِر احليواِن يف بساٍط أو حجٍر أو ثوٍب أو درهٍم أو خمدٍة أو ديناٍر أو وسادٍة وغري باب حتريِم  (51)

 ذلك، وحتريِم اختاِذ الصورِة يف حائٍط وسقٍف وسرت وعاممٍة وثوب ونحوها، واألمِر 

 521 ............................................................................. بإتالِف الصورةِ 

 526 ..................................... باب حَتريِم اختاِذ الكلِب إال لصيٍد أو ماشيٍة أو زرعٍ  (51)

، وكراهِة استصحاِب الكلِب واجلرِس  باب كراهِة تعليِق  (52) اجلرِس يف البعرِي وغريه من الدوابِّ

 526 .................................................................................... يف السفرِ 

باب كراهِة ركوِب اجلاللِة، وهي البعرُي أو الناقُة التي تأُكُل الَعِذرَة، فإن أكَلت َعلًفا طاهًرا  (53)

 526 ................................................................. فطاَب حلُمها، زالت الَكراهة

 بإزالتِه منه إذا ُوِجَد فيه، واألمِر بَتنزيِه املسجِد باب النهِي عن الُبصاِق يف املسجِد واألمِر  (54)

 527 .................................................................................. عن األقذارِ 

 واإلجارِة،  (55)
ِ
باب كراهِة اخلصومِة يف املسجِد، ورفِع الصوِت فيه، وَنشِد الضالِة، والبيِع والرشاء

 527 ...................................................................... ونحِوها من املعامالِت 

كرتهٌة عن دخوِل املسجِد قبَل  باب هنِي من أكَل ُثوًما أو بصاًل أو ُكراًثا أو غرَيه مما له رائحةٌ  (56)

 522 .................................................................... زواِل رائحتِه إال لرضورةٍ 

 من شعِره أو أظفاِره  (57)
ٍ
باب هني من دخَل عليه عرُش ذي احلجِة وأراَد أن يضحَي عن أخذ يشء

ي  522 ................................................................................ حتى ُيضحِّ
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 واحلياِة والروِح  (58)
ِ
 واآلباء

ِ
باب النهِي عن احللِف بَمخلوٍق كالنبيِّ والكعبِة واملالئكِة والسامء

 والرأِس وحياِة السلطاِن ونِعمِة السلطان وُتربِة فالن واألمانِة وهي من 

ها هنًيا  522 .................................................................................. أشدِّ

 344 ........................................................ باب َتغليِظ اليمني الكاذبِة َعمًدا (59)

ر  (61) باب َندِب من حلَف عىل يمنٍي فرأى غرَيها خرًيا منها أن يفعَل ذلك املحلوَف عليه، ثم ُيَكفِّ

 344 .................................................................................... عن يمينِه

منِي وأنه ال كفارَة فيه، وهو ما جَيري عىل اللساِن بغري قصِد لليمنِي كقولِه باب العفِو عن َلغِو الي (61)

 344 .................................................... عىل العادة: ال واهلل، َبىل واهلل، ونحو ذلك

 345 ............................................. باب كراهِة احللِف يف البيِع وإن كان صادًقا (62)

َع به (63)  345 ........................................... باب كراهِة منِع من سأَل باهلل تعاىل وتَشفَّ

لطاِن وغريه؛ ألنَّ معناه: َملِك امللوِك، وال يوَصف بذلك غرُي باب حَتريِم قولِه: شاهان شاه للسُّ  (64)

 345 ........................................................................... اهلل سبحانه وتعاىل

 345 ........................... باب النهِي عن خماطبِة الفاِسِق واملبتِدِع ونحومها بَسيٍِّد ونحوه (65)

 345 ................................................................ باب كراهِة سبِّ احلُمى (66)

 345 ................................... باب النهِي عن سبِّ الريِح، وبيان ما يقاُل عند هبوهبا (67)

 343 ................................................................ يكباب كراهِة سبِّ الد (68)

 كذا (69)
ِ
 343 .................................................... باب النهِي عن قوِل: ُمطِرنا بنَوء

 343 ......................................................... باب حتريِم قولِه ملسلٍم: يا كافُر  (71)

 اللسان (71)
ِ
 340 ................................................... باب النهِي عن الُفحِش وَبذاء

ِق فيه، وتكلُِّف الَفصاحِة، واستعامِل َوحيِشِّ اللغِة،  (72) باب كراهِة التَّقعرِي يف الكالِم، والتشدُّ

 340 .................................................. العوامِّ ونحِوهمودقائِِق اإلعراِب يف خُماطبِة 

 340 ......................................................... باب كراهِة قولِه: خُبَثت َنفيس (73)

 341 ......................................................... باب كراهِة َتسميِة الِعنِب َكرًما (74)

 باب النهِي عن وصِف حماسِن املرأِة لرجٍل إال أن حيتاَج إىل ذلك لغرٍض رشعي  (75)

 341 ............................................................................. كنكاِحها ونحوه

 346 ...................... باب كراهِة قوِل اإلنسان: اللُهمَّ اغفر يل إن شئَت بل جَيزُم بالطلِب  (76)

 346 ................................................ باب كراهِة قول: ما شاَء اهلل وشاَء فالن (77)

 اآلخرةِ  (78)
ِ
 346 ................................................. باب كراهِة احلديِث بعد العشاء

 347 .............. باب حَتريِم امتناِع املرأِة من فراِش َزوِجها إذا دعاها ومل يكن هلا ُعذٌر رشعيٌّ  (79)

ًعا وزوُجها حاٌَض إال بإذنِه (81)  347 .................................. باب حَتريِم صوِم املرأِة َتطوُّ

 347 ......................... ملأموِم رأَسه من الركوِع أو السجوِد قبل اإلمامِ باب حَتريِم رفِع ا (81)
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 342 .......................................... باب كراهِة وضِع اليد عىل اخلارصِة يف الصالةِ  (82)

باب كراهِة الصالِة بحرضِة الطعاِم ونفُسه َتتوُق إليه، أو مع ُمدافعِة األخبثني: ومها البوُل  (83)

 342 ..................................................................................... والغائِطُ 

 يف الصالةِ  (84)
ِ
 342 ......................................... باب النهِي عن رفِع الَبرِص إىل السامء

 342 .............................................. باب كراهِة االلتفاِت يف الصالِة لَغرِي ُعذرٍ  (85)

 342 ....................................................... باب النهِي عن الصالِة إىل القبورِ  (86)

 342 ...................................................... باب حَتريِم املروِر بني يدي املصلِّ  (87)

باب كراهِة رُشوِع املأموِم يف نافلٍة بعد رُشوِع املؤذِّن يف إقامِة الصالِة، سواٌء كانت النافلُة سنَة  (88)

 342 ....................................................................... تلك الصالِة أو غريها

 342 .................................. باب كراهِة خَتصيِص يوِم اجلمعِة بصياٍم أو ليلتِه بصالةٍ  (89)

 باب حَتريِم الِوصاِل يف الصوِم وهو أن يصوَم يومني أو أكثَر وال يأكَل  (91)

 354 ............................................................................ وال يرشَب بينهام

 354 ............................................................ باب حَتريِم اجللوِس عىل قربٍ  (91)

 عليه (92)
ِ
 354 .............................................. باب النهِي عن َتصيِص القرِب والبناء

 355 .................................................. ِق العبِد من سيِّدهباب َتغليِظ حَتريِم إِبا (93)

 355 .......................................................... باب حَتريِم الشفاعِة يف احلدودِ  (94)

 ونحوها (95)
ِ
ِط يف طريِق الناِس وظِلِّهم ومواِرِد املاء  355 .................... باب النهِي عن التغوُّ

 الراكِدِ  (96)
ِ
 355 ............................................. باب النهِي عن البوِل ونحوه يف املاء

 355 ............................... باب كراهِة َتفضيِل الوالِد بعض أوالِده عىل بعٍض يف اهلبةِ  (97)

 يِم إحداِد املرأِة عىل ميٍت فوَق ثالثِة أياٍم إال عىل زوجها أربعَة أشهٍر باب حَتر (98)

 353 ................................................................................. وعرشَة أيامٍ 

كبان، والبيِع عىل بيِع أخيِه، واخلطبِة عىل ِخطبتِه إال أن  (99) ي الرُّ باب حَتريِم بيع احلاَِض للبادي وَتلقِّ

 353 .................................................................................. َيأَذن أو ُيردَّ 

 350 ......................... ه التي أذن الرشُع فيهاباب النهِي عن إضاعِة املاِل يف غرِي وجوهِ  (111)

ا أو ماِزًحا، والنهِي عن  (111) باب النهِي عن اإلشارِة إىل ُمسلٍم بِسالٍح ونحوه، سواٌء كان جادًّ

 350 ...................................................................... تعاطي السيِف َمسلواًل 

 351 ................. باب كراهِة اخلروِج من املسِجِد بعد األذاِن إال لُعذٍر حتى ُيصل املكتوبةَ  (112)

حياِن لغرِي عذرٍ  (113)  351 ........................................................ باب كراهِة ردِّ الرَّ

باب كراهِة املدِح يف الوجِه ملن خيَف عليه َمفسدٌة من إعجاٍب ونحوه، وجواِزه ملن ُأِمن ذلك  (114)

ه  351 ...................................................................................... يف حقِّ

 356 ................. باب كراهِة اخلروِج من بلٍد وقَع به الَوباُء فِراًرا منه وكراهَة الُقدوِم عليه (115)
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 357 .......................................................... باب التَّغليِظ يف حَتريِم السحرِ  (116)

 حِف إىل بالِد الكفاِر إذا خيَف وقوُعه باب النهِي عن املسافرِة باملص (117)

 357 ................................................................................ بأيدي العدو

 الفضِة يف األكِل والرشِب والطهارِة وسائِر وجوِه  (118)
ِ
 الذهِب وإناء

ِ
باب حَتريِم استعامِل إناء

 357 ................................................................................... االستعاملِ 

 352 .................................................... باب حَتريِم لبِس الرجِل ثوًبا ُمزعفًرا (119)

 352 .................................................... باب النهِي عن َصمِت يوٍم إىل الليلِ  (111)

 352 ............................... تساِب اإلنساِن إىل غرِي أبيه وتوليه غرِي مواليهباب حَتريِم ان (111)

 352 ....................... عنه ملسو هيلع هللا ىلصباب التَّحذيِر من ارتكاِب ما هنى اهلل عز وجل أو رسوُله  (112)

 354 .............................................. باب ما يقوُله ويفعُله من ارَتَكَب َمنهيًّا عنه (113)

 355 ...................................................................... كتاُب املنثوراِت وامُللِح 

 356 ............................................................................ كتاُب االستِغفارِ 

 335 .................................................... اجلنةِ باب بياِن ما أعدَّ اهلل للمؤمنني يف  (1)

 337 ......................................................................... فهرس املوضوعات
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