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ثانيـالجزء ال حديث للحفظ

دعوة واإلرشاد مجعية ال إعداد:
 وتوعية اجلاليات بالزلفي

 7/1442: منةثاالطبعة ال
 

 

 
 هـ 1426،  شعبة توعية الجاليات بالزلفيح  

 
 أثناء النشرالوطنية فهرسة مكتبة الملك فهد 

 لفيشعبة توعية الجاليات بالز

عربي / شعبة توعية الجاليات  –حديث للحفظ  100

 هـ 1426،  الزلفي –بالزلفي 

 سم 7/10ص ،  44

 9960-864-89-8ردمك 

9960-864-91-x   - (1)ج 

 )الجزء الثاني والثالث (

 العنوان -أ                   الحديث  -1

 1918/23      237.3ديوي 

 
 1426/  6475رقم اإليداع: 

 9960-864-89-8ردمك 

9960-864-91-x   - (1)ج 
 

 
 

 

 
 

 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم 

 على أشرف األنبياء واملرسلني، أما بعد:

 ا هو الكتاب الثاين من:فهذ

نقدمه بعدما رأينا ،  للحفظحديث 100

ـ وهلل اإلقبال الكبري على الكتاب األول 

رغبات الكثري من تلبية لواحلمد ـ 

األخوة الكرام الذين حرصوا على 

االستمرار يف حفظ أحاديث النيب 

صلى اهلل عليه وسلم ـ وفق الطريقة .ـ

 امليسرة اليت طرحناها يف الكتاب األول.

على أننا نؤكد أن هذا األسلوب 

إمنا هو خطوة بسيطة للبدء اجلاد يف 

حفظ السنة النبوية املطهرة.
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ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ   ـ ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -1   َقـلَل ـ

َفُكلُّ َحَسنٍَة ، إَِذا َأْحَسَن َأَحُدُكْم إِْسََلَمُه  ))

ََبِة َيْعَمُلَها ُتْكَتُب َلُه بَِعْْشِ  ِِ ِم ْْ ا إََِل َسب َأْمثَاِِلَ

َيْعَمُلَهببا ُتْكَتببُب َلببُه  ةٍ بََبببَوُكببلُّ َس   ، ِضببْعٍ  

 [42،129متفق عل ه:] (( ثْلَِهابِمِ 
 

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -2   َقـلَل ـ

ُُ َأَحبَدُكْم َفَ ُوب ُ   )) بْ ََا َخَلبَق  َمبنْ  :َيأِِْت الشَّ

َمْن َخَلَق  :َحتَّى َيُو َ   ؟َمْن َخَلَق َكَذا؟ َكَذا 

َك     (( َوْلَ نَْتهِ  هِ باللَّ َفْلَ ْسَتِعْذ بِ ، َفإَِذا َبَلَغُه  ؟َربَّ

 [134، 3276 متفق عل ه: ]
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ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -3   َقـلَل ـ

يَل ، الَْعَْْد  بهُ إَِذا َأَحبَّ اللَّ  )) َُّ ال :َناَدى ِجْْبِ ببهَ إِ  لَّ

ْْبُه  يبُل ، ُُيِبُّ ُفََلًنا َفأَْحِْ ُّْبُه ِجْْبِ  َف ُنَبادِ ، َف ُِح

ََمءِ  يُل ِِف َأْهِل السَّ َُّ اللَّ  :ِجْْبِ ُُيِبُّ ُفََلًنا بَه إِ

ُّْ ُه  بََمِء ، َفَأِح ُُّْه َأْهبُل السَّ ُِ ، َفُ ِح ُثبمَّ ُي َضب

ُْ ُ  ِِف اْْلَْرضِ   [2637  ،3209  متفق عل ه:] (( َلُه اْلَو
 

َقـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -4

ب )) َُْل اللَّ ََ َأَحبِدُكْم إَِذا  بهُ ََل َيْو ََ َصبََل َأْحبَد

أَ   [225، 6954  متفق عل ه:] (( َحتَّى َيتََ ضَّ
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ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -5   َقـلَل ـ

َُّ َنْ  ))  ًرا بَِْاِب َأَحِدُكْم َيْغتَِسُل ِمنْهُ ببأََرَأْيتُْم لَْ  َأ

َْْوْى ِمبْن َدَرنِبِه  ُكلَّ َيْ مٍ  اٍت ، َهْل َي ََخَْس َمرَّ

ْن َدَرنيهي ََشٌء، َقـلَْل  ((ََشٌء ؟    َقلُلوا  ََل َيبَْقْى مي

َلَ اِت البَخْمِس ، َيْمُح  اهللُثْ َفَذلَِك مِ  ))  ُل الصَّ

ََاَيا  ، واللفظ ملسلم[  667،  528]متفق عل ه:  (( ِِبِنَّ البَخ
 

 خَس: الَورُنالدَّ** 
 

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -6 ـلَل ـ   َق

َِ الَْعَرضِ  )) اْلِغنَبى  َولَكِنَّ ، لَ َْس الْغِنَى َعْن َكثَْر

 [1051، 6446  متفق عل ه:] ((ِغنَى النَّْفسِ 
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 ـ ملسو هيلع هللا ىلص.ـَأنَّ َرُسـوَل ا  ــ  ـ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  -7

يَ   بب))َ َقــلَل   ؟َضــُ  أَيُّ اْلَعَمــ ي أَ ْ   ُسِـ ٌُ بِاللَّ  بهِ إِيببََم

ـ َّ َمـلَ ا (( َوَرُس لِهِ  ُُ يـَ   
ـلَل  ؟  قي َهباُد   ))َق اْْلِ

ِْ ِل اللَّ  ـلَ ا (( بهِ ِِف َس ـ َّ َم ُُ يـَ   
َحبٌّ  )): َقـلَل  ؟ قي

ورٌ   [83، 26 متفق عل ه:] (( َمْْبُ
 

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -8    َقـلَل ـ

َُ ُيبِِمُن بِباهلل َوالَ بْ ِم اِِخبِر َفبََل  )) َمْن َكبا

َُ ُيبِِمُن بِباهلل َوالَ بْ ِم  ِذ َجاَرُه ، َوَمبْن َكبا ِْ ُي

ِمُن بِباهلل بَفل ُْكِرم َض َْفُه ، َوَمْن َكباِِخِر  َُ ُيِب ا

ا َأو لَِ ْصُمتببِر َفْل َ باِِخ  ْ مِ ب َ بَوال   ((ُول َخْْيً
 [47، 6136  متفق عل ه:]
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َقـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -9

نَببا  )) َْبباَرَ  َوَتَعبباََل ب َينْببِلُ  َربُّ ُكببلَّ َلْ َلببٍة إََِل ببب َت

ِخبرِ  ِْ ََ َيَْْوبى ُثُلبُا اللَّْ بِل ا ْن َا ِحب ََمِء الدُّ  ،السَّ

َِ َفَأْسببَتِل َب َلببهُ  :َيُوبب ُ   َمببْن ، َمببْن َيببْدُع 

َِ َفأَْغِفَر لَهُ ، َفأُْعَِ َُه ْسأَلُني يَ     (( َمْن َيْستَْغِفُر
 [758، 1145  متفق عل ه:]

 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -10  َق

ِذْينِببي اببُن ََدَم ، َيُسببُّ  )) ِْ َقاَ  اهللُ َتَعاَل: ُي

ْهُر، بَِ د ْهَر، َوَأَنا الدَّ بُب   اْلَْمبُر، ِ  الدَّ أَُقل 

 [2246، 7491  متفق عل ه:] (( اللَّ َْل َوالنََّهارَ 
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -11 َق

َُّ اللَّ  )) َثْت بِِه َأْنُفَسَها بهَ إِ تي َما َحدَّ اَوَز َعْن ُأمَّ  ََتَ

 [127، 5269  متفق عل ه:] ((َكلَّْم بَما ََلْ َتْعَمْل َأْو َتتَ 

 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -12  َق

ببا  )) ٌَ ُمْسببَتَلاَبٌة َيببْدُع  ِِبَ ، لُِكببل  َنِْببيع َدْعببَ 

تِبي ِِف  بَفاَعًة ِْلُمَّ ََ ُْ َأْخَتَِْئ َدْعبَ ِِت  َوُأِريُد َأ

 َِ ِخَر ِْ  [199، 6304  متفق عل ه:]  ((  ا
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ ْيَرَة َعْن أَِبي ُهرَ  -13 َق

((  َِ ََل َُّ إَِقاَمَة الصَّ   ، أَقِ ُم ا الصَّ َّ ِِف الصَّ  َفإِ

 َِ ََل  [435،  722  متفق عل ه:]  (( ِمْن ُحْسِن الصَّ
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ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيـَرَة  -14 ــ ـ  ـهي أَنَّ َرُسـوَل اللَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ـ

ــلَل   َعِة َسبباَعٌة ََل ُيَ افُِوَهببا ُلمُ بِِْف َيببْ ِم البب ))َق

ب ، ُمْسلٌِم َوُهَ  َقائٌِم ُيَصّل   ا  بهَ َيْسَأُ  اللَّ َخبْْيً

هي  ((إَِلَّ َأْعََاُه  ُدَهل.  ُقلْنَل، َوَقلَل بييَدي    ُيَقلُِّلَهل ُيَزهِّ
 [852، 6400  متفق عل ه:]

 

 لَل  َقــ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -15

يَّ  )) بإَِذا َسِمْعتُْم ِص َاَح الد   ِمبنْ  بهَ َكِة َفاْسبأَلُ ا اللَّ

َببا َرَأْت َمَلًكببا ؛ َفْضببلِِه  َوإَِذا َسببِمْعُتْم ، َفإِنَّ

ََمِر  ُذوا بِاللَّ ، َنِ َق اْْلِ ُِ  ِه ِمنَ بَفَتَع َّ ََا  ْ ؛ الشَّ

ََاًنا  ْ ََ ُه َرَأى   [2729،  3303  متفق عل ه:] (( َفإِنَّ

 



1002
 

 

12 

ـ  ـ َعـــْن أَِبي ُهَرْيـــَرَة  -16 َِ  ) َقـــلَل ـــ َأْوَصبببا

ٍَ ب ^ ب َخلِ ّل  باٍم ِمبْن  :بَِثََل ِصَ اِم َثََلَثِة َأيَّ

ْهٍر  ََ َحى ، ُكل   ْْبَل ، َوَرْكَعتَْي الضُّ ُْ ُأوتَِر َق  َوَأ

ُْ َأَنامَ   [721،  1981 متفق عل ه:] ( َأ
 

ـلَء ـ  ـ ُهَرْيَرَة  َعْن َأِبي  -17 ََ ـَقـلَل   َُ ٌ  َر

ِي  َ َقلَل  َيل َرُسـوَل ا  أَيُّ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إيََل النَّبييِّ  ـَدَق الصَّ

ا  ــر  َْ َ   )) َقــلَل ؟ َأْعَظــُ  َأ ُْ َتَصببدَّ َوَأْنببَت َأ

ِح ٌح ََتَْشبى الَْفْوبَر َوَتأُْمبُل  ََ ، الِْغنَبى َصِح ٌح 

 :ُقْلببَت  ُحْلُو مَ بَوََل ُُتِْهببُل َحتَّببى إَِذا َبَلَغببْت اْلبب

ٍُ َكببَذا  ٍُ َكببَذا ، لُِفببََل َُ ، َولُِفببََل َوَقببْد َكببا

 ٍُ  [1032، 1419  متفق عل ه:] ((لُِفََل
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -18  َق

((  َِ نَاَز ُع ا بِاْْلِ ًة َفَخْْيٌ ، َأْْسِ ُْ َتُك َصاِْلَ
َفإِ

ُم َنَا  ُْ إل ه ، ُتَود  بتَ َوإِ  ُك ِسَ ى َذلِبَك َفَْش 

 [944،  1315  متفق عل ه:] (( َتَضُع َنُه َعْن ِرَقابُِكمْ 

 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -19  َق

ُْ َيْغَتِسبَل ِِف ُكبل   )) َحق  َعبَى ُكبل  ُمْسبلٍِم َأ

   (( يَّاٍم َيْ ًما َيْغِسُل فِ ِه َرأَْسُه َوَجَسَدهُ  َسَْْعِة أَ 
 [849،   897  عل ه:متفق ]

 باِجَوَو ٌدأكَِّتلى ، أي: ُمَع حٌق** 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -20   َق

َكةِ  )) ْلَعِة ُُمِْحَوٌة لِْلَْبَ َوٌة لِلس    (( اَْللُِ  ُمنَف 



1002
 

 

14 

 [1606،  2087]متفق عل ه: 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي َرُسوَل اللَّ أَنَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -21   َق

تِي ُمَعاًًف إَِلَّ البكُ  )) َُّ ِمبْن ، ُمَلاِهِريَن بْلُّ ُأمَّ َوإِ

ْ بِل َعَمبًَل بْال ُجبُل بِاللَّ ُْ َيْعَمَل الرَّ  َأ
َِ  ،ُمَلاَهَر

ب ُه اللَّ  :َفَ ُوب َ  ، َعَلْ بِه  بهُ ُثمَّ ُيْصَِْح َوَقْد َسََتَ

َْاِرَحَة  ُُ َعِمْلُت اْل َوَقبْد ، َكبَذا َوَكبَذا َيا ُفََل

ببُه  ُه َربُّ َوُيْصببُِْح َيْكِشببُ  ِسببَْتَ ، َببباَت َيْسببَُتُ

 [2990، 6069 متفق عل ه:] ((َعنْهُ  بهِ اللَّ 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -22   َق

((  ُُ ُفت َحبببْت َأْببببَ اُب ، إَِذا َدَخبببَل َرَمَضبببا
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َوُسْلِسبَلْت ، َوْت َأْبَ اُب َجَهنََّم َلنَِّة َوُغل  بالْ 

 َُ  [1079، 3277  متفق عل ه:] ((الشَّ َاطِ

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -23 َق

َب َفْل ُتِمَّ َصبْ َمُه  )) بَم َفبإِ ؛ إَِذا َنِِسَ َفأََكَل َوََشِ  نَّ

 [1155،  1933  عل ه:متفق ] ((َوَسَواهُ  بهُ َأْطَعَمُه اللَّ 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -24   َق

 ،َوََلْ َيْفُسْق ، َفَلْم َيْرُفْا ، َمْن َحٌَّّ َهَذا الَْْ َْت  ))

هُ  َِ َكََم َوَلَدْتُه ُأمُّ  [1350، 1819  متفق عل ه:]((َرَج
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي ُسوَل اللَّ أَنَّ رَ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -25   َق

ٍِ بُْتنَْكُح ال )) َُ ِْلَْرَب َحَسَِْها بَولِب، َها بََِملبِل :َمْرَأ

ا يِن َتِرَببْت  َفاْظَفْر بَِذاِت ، َولِِدينَِها، َوََجَاِِلَ الد 

 [1466،  5090  متفق عل ه:] ((َيَدا َ 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -26   َق

َ َب ْتِي َوِمنَْْبِ  َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض الب )) َْ  ،َلنَّةِ بَْما َب

 [1391، 1196  متفق عل ه:] (( َوِمنَْْبِ  َعَى َحْ ِض 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -27   َق

اكِببُب َعبَى اْلبب )) ُم الرَّ َِش ََم بَواْلبب، ََمَِش بُيَسبل 

 ((َواْلَولِ ُل َعَى اْلَكثِْيِ ، َعَى اْلَواِعِد 
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 [6232،2160متفق عل ه:]

ِغُْي َعَى اْلَكِْْي.)) البخلري عند و  [6231] ((الصَّ
 

 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -28  َق

 [2318  ،5997  متفق عل ه:] ((َمْن ََل َيْرَحُم ََل ُيْرَحمُ  ))

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -29   َق

ََِريببٍق َوَجببَد ُغْصببَن  )) َبْ بنَََم َرُجببٌل َيْمِببب بِ

ََِّريِق َفبَأخَّ  ْ ٍ  َعَى ال ب رهُ ََ َلبُه  بهُ َفَشبَكَر اللَّ

 [1914، 654  متفق عل ه:] ((َفَغَفَر َلهُ 
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -30   َق

 :ُيْسَتَلاُب ِْلََحبِدُكْم َمبا ََلْ َيْعَلبْل َيُوب ُ   ))

 [2735،  6340  متفق عل ه:] ((َدَعْ ُت َفَلْم ُيْسَتَلْب ِل 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -31  َق

اَعُة َحتَّ  )) ُجلِ ََل َتُو ُم السَّ ُجُل بَِوْْبِ الرَّ  ى َيُمرَّ الرَّ

 [157،  7115  متفق عل ه:]  ((َيا َلْ َتنِي َمَكاَنهُ  :َفَ ُو ُ  

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -32   َق

بََْت  :ََل َيُوْل َأَحُدُكمْ  )) َِ  ُْ  ، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل إِ

 َْ ببب َِ  ُْ نِبببي إِ ََْت ، َت اْرََحْ ببب َِ  ُْ ، اْرُزْقنِبببي إِ
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ببُه َيْفَعببُل ، َولَ ْعببِلْم َمْسببَأَلَتُه  ََل ، َمببا َيَشبباءُ إِنَّ

 [2679، 7477  متفق عل ه:] ((هُ بلَ  ُمْكِرهَ 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -33   َق

ببا ُ ْ بََْل َيَتَمنَّببى َأَحببُدُكْم البب )) ِسببنًا َمْ َت إِمَّ

ُه َيْلَدادُ     [2682،  7235  متفق عل ه:] ((َفَلَعلَّ

خار  عندو ا ُمِس ًَا َفَلَعلَُّه َيْستَْعتُِب )) :اْل  ((َوإِمَّ

 ُعِجْر، أي: َيُبِتْعَتْسَي **

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -34  َق

َََس َأَحُدُكْم َفْلَ ُوْل  )) بِه ، َحْمُد لِلَّ بالْ  :إَِذا َع

ُُْه  بَك اهللُ: َوْلَ ُوْل َلُه َأُخ ُه َأْو َصباِح ،  َيْرََحُ
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بِديُكُم  :َفْلَ ُوبْل  ، َيْرََحَُك اهللُ :َفإَِذا َقاَ  َلهُ  ََيْ

 [2992،  6224  متفق عل ه:] (( اهللُ َوُيْصلُِح َباَلُكمْ 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -35   َق

ُُ فِتَنٌ بَستَ  ))  ،الَْواِعُد فِ َها َخْْيٌ ِمبْن الَْوبائِِم ، ُك 

َوامَلباَِش فِ َهبا ، َواْلَوائُِم فِ َها َخْْيٌ ِمْن امَلاَِش 

اِعي بَ   ،َخْْيٌ ِمْن السَّ بْفُه  َمْن َتَْشَّ با َتْستَْْشِ ، َِلَ

   (( بِهِ  َمْلَلًأ َأْو َمَعاًذا َفْلَ ُعْذ  َفَمْن َوَجَد ِمنَْها
 [2886،  7081  متفق عل ه:]

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -36   َق

اَعُة َحتَّى ُتَواتُِل ا الْ َُهب َد  ))  َحتَّبى، ََل َتُو ُم السَّ
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 َهبَذا، َيا ُمْسبلُِم  :َيُو َ  اَْلَلُر َوَراَءُه الْ َُه دِ ُّ 

   [2922، 2926  متفق عل ه:] ((اْقُتْلهُ ََيُ ِد   َوَرائِي فَ 

ببَلِر  )) وزاد مسببلم: ََ ببُه ِمببْن  إَِلَّ اْلَغْرَقببَد َفإِنَّ

 ((اْلَ ُه دِ 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -37   َق

َُ َيْ َم  )) ِم ُجُل الَْعظِ ُم السَّ اْلِو َاَمبِة إِنَُّه لَ َأِِْت الرَّ

ببََل َيبب ُُ ِعنْببَد اللَّ ــلَل   ((ِه َجنَبباَح َبُع َضببٍة بِل َوَق

   ُهْم َيْ َم الِْو َاَمِة َوْزًنابَفََل ُنِو ُم لَ    اْقَرُءوا
 [2785، 4729  متفق عل ه:]
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -38   َق

َِ امُلْ بَِوبباِت  )) ْْ بب ُْبب ا السَّ
ِ َيــل ْلُلوا  َقــ (( اْجَتن

ب ُ  ))َرُسْوَل ا  ، َوَمل ُهنَّ ؟ َقـلَل   ْ بِباهلل ،  الْش 

مَ  ببْحُر ، َوَقْتببُل الببنَّْفِس الَّتِببي َحببرَّ اهللُ إَِلَّ  َوالس 

َببا، َوأَْكبُل َمباِ  ال َتِب ِْم، ، َوأَْكُل الر  َوالتَّبَ ل   بِالبَحق 

ْحبِ ، َوَقبْذُ  املُْحَصبنَاِت  ِمنَب َي َم اللَّ ِْ اِت امُل

 [ 89، 2766] متفق عل ه:  (( الَغافََِلِت 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -39   َق

((  ُُ مبا ُُ الَْعَمبُل ، َيتََوباَرُب اللَّ  َوُيْلَوبى، َوَيبنُْو

حُّ   ؟ْرُج ـََوَمـل ا ـ  َقلُلوا ((َوَيْكُثُر اَِلْرُج ، الشُّ

 [157،  7061]متفق عل ه:  (( َوتُْل َقاَ  اْلَوتُْل الْ  ))
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -40   َق

بب    )) َلببْ  َيْعَلببُم النَّبباُ  َمببا ِِف الن ببَداِء َوالصَّ

ُْ َيْسببَتِهُم ا َعَلْ ببِه  ِببُدوا إَِلَّ َأ َِ ِ  ُثببمَّ ََلْ  اْْلَوَّ

َُ َمببا ِِف التَّْهِلببِْي َوَلببْ  َيْعَلُمبب ، ََلْسببَتَهُم ا

َُْو ا َُ َمبا ِِف اْلَعَتَمبِة ، إَِلْ ِه  ََلْسَت َوَلْ  َيْعَلُمب 

ا َولَْ  َحًْْ ا ِْْح َْلََتْ ُُهَ  [437،  615]متفق عل ه:   (( َوالصُّ

 .  رُيِك** التهجري: التْب
 .ِرْجوالَف اِءَشاليت الِع: َصبُحوالصُّ ُةتَمالَع* 

 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َة َعْن أَِبي ُهَرْيرَ  -41   َق

((  َُ ببََل َُ ، إَِذا أُقِ َمببْت الصَّ  ،َفببََل َتأُْت َهببا َتْسببَعْ 
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بكِ نَُة  َُ َعَلب ُْكْم السَّ  َفبََم َأْدَرْكبتُمْ ، َوْأُت َها َُتُْش 

ُّ ا، َفَصلُّ ا   [902،  908]متفق عل ه:  (( َوَما َفاَتُكْم َفأَُِت

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ ُهَرْيَرَة  َعْن أَِبي  -42   َق

((  ِ َْ ابًّا ِِف اْثنََت ََ  ِِف ُحبب   :ََل َيَلاُ  َقْلُب الَْكِِْْي 

ْنَ ا   [1046،  6420]متفق عل ه:  (( َوُط ِ  اْْلََملِ ، الدُّ

 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -43   َق

بََلِح  )) بهُ ؛ ََل ُيِشُْي َأَحُدُكْم َعبَى َأِخ بِه بِالس   َفإِنَّ

 ُِ ُُ ِِف َيبِدِه َفَ َوب َُ َينْبِل ََا  ْ ََل َيْدِر  َلَعلَّ الشَّ

ٍَ ِمْن النَّارِ   [2617، 7072]متفق عل ه:  (( ِِف ُحْفَر

 



1002
 

 

25 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -44   َق

 َخبْْيٌ ، ُْ َُيْتَََِب أََحُدُكْم ُحْلَمًة َعَى َظْهِرهِ َْلَ  ))

ُْ َيْسَأَ  َأَحًدا َفُ ْعََِ ُه َأْو َيْمنََعهُ    (( َلُه ِمْن َأ
 [1042،  2074]متفق عل ه 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -45   َق

(( َ ُْ ْمبُت َأ ب َلَوْد َُهَ َِ َفُتَوبامَ ُمبَر بِالصَّ ُثبمَّ ، ََل

 ََ بََل َُ الصَّ  ،ُأَخالَِ  إََِل َمنَاِزِ  َقبْ ٍم ََل َيْشبَهُدو

َ  َعَلْ ِهمْ   [651،  2420]متفق عل ه  (( َفُأَحر 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -46  َق

ٌَ َأْثَوببَل َعببَى امُلبب )) ََ بَلببْ َس َصببََل  ِمببنْ نَافِِو
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َُ َمببا فِببب ِهََم ، الَْفْلببِر َوالْعَِشببباِء   َوَلببْ  َيْعَلُمببب 

ًْْ ا ا َوَلْ  َح  [651، 657]متفق عل ه:  (( َْلََتْ ُُهَ
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -47   َق

َْاُد فِ بِه  )) ُِ إَِلَّ ، َما ِمْن َيْ ٍم ُيْصُِْح اْلِع َمَلَكبا

اَينْببِلََل  ُمنِْفًوببا  اللَُّهببمَّ َأْعبب ِ  :ُِ َف َُوبب ُ  َأَحببُدُُهَ

َخرُ ، َخَلًفا  ِْ ُهمَّ َأْعبِ  ُُمِْسبًكا  :َوَيُو ُ  ا اللَّ

 [1010، 1442]متفق عل ه:  (( َتَلًفا

 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -48   َق

ْْدِ  )) ِمِن ِعنِْد  َيُو ُ  اهللُ َتَعاََل: َما لَِع ِْ   امُل
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ْنَ ا ُثبمَّ  َْْضُت َصِف َُّه ِمْن َأْهِل الدُّ َجَلاٌء إَِذا َق

َُْه إَِلَّ اَْلنَّة  [6424 :]الْخار  (( اْحَتَس
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -49   َق

َْباِل امَلبْرءُ  )) ٌُ ََل ُي  َمبا َأَخبَذ  َيأِِْت َعَى النَّاِ  َزَما

 [2059الْخار : ]  (( َأْم ِمْن اَْلَرامِ ، َأِمَن اَْلََل ِ  ،ِمنْهُ 
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -50   َق

َُ اَْلنَّببَة ِِف  )) َعِلببَب اهللُ ِمببْن َقببْ ٍم َيببْدُخُل 

ََلِسلِ   [3010 :]الْخار  ((السَّ

م ، سللِ م ُيُث ؤسُرُي الكافَر ** احلديث يشمُل
 ًباْذق َجإىل احَل ذُبْجن ُيأو َم
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -51   َق

 ِمْن َكْسٍب َط  ٍب ،  ))
ٍَ َ  بَِعْدِ  َُتَْر َمْن َتَصدَّ

َّْلُ  َُّ اهللَ َيتََو َ  ُب ، َفإِ  َهباَوََل َيْصَعُد إَِل اهلل إَِل ال

 بِ َِم ْنِِه، ُثمَّ ُيَرب  َْها لَِصاِحَِْها َكبََم ُيبَر   َأَحبُدُكم

َْلِ  َُ ِمثَل اَْل ه َحتَّى تك   [7430 :]الْخار  ((ُفُل َّ

 . ريِغلالصَّ يِلاخَل ُرْهأي : َم، ه لوَُّف** 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -52  َق

َ َمبا َقاَ  ا )) َْ باِْل َْباِدَ  الصَّ هللُ: َأْعَددُت لِِع

ََرَ  ٌُ َسِمَعْت ، َوََل َخ ٌ َرَأْت ، َوََل ُأُذ َْ  ََل َع

 [7498 :]الْخار  ((َعَى َقْلِب َبَْش 
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -53   َق

ْلبُه  َمْن َكاَنْت ِعنَْدُه َمْظلَِمٌة ِْلَِخ هِ  )) َفْلَ َتَحلَّ

ُه َلْ َس َثمَّ ِدينَاٌر َوََل ِدْرَهبٌم ؛ ِمنَْها  ِمبْن ، َفإِنَّ

َخَذ ِْلَِخ ِه ِمبْن َحَسبنَاتِِه  ِْ ُْ ُي ِْْل َأ ُْ ََلْ ، َق َفبإِ

ََاِت َأِخ بِه ، َيُكْن َلُه َحَسنَاٌت  ُأِخَذ ِمْن َسب  

َُِرَحْت َعَلْ هِ   [1534الْخار : ] (( َف

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َرْيَرَة َعْن أَِبي هُ  -54  َق

َُ اهللَ ، َوَمبببْن  )) َمبببْن َأَطببباَعنِي َفَوبببْد َأَطبببا

ِِ اْلَِمبْْيَ  َيْعِصنِي َفَوْد َعََص اهللَ ، َوَمْن ُيَِب
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ُِ اْلَِمببْْيَ َفَوببْد  َفَوببْد َأَطبباَعنِي ، َوَمببْن َيْعبب

 َِ  [1835] مسلم:  (( َعَصا
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َرَة َعْن أَِبي ُهَريْ  -55   َق

َُ َمبا َأْعَلبُم  )) َلَضبِحْكُتْم َقلِب ًَل ؛ َلْ  َتْعَلُم 

ََْكْ ُتْم َكثًِْيا  [6485 :]الْخار  (( َوَل
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -56   َق

َفاءً إَِلَّ ، َما َأْنَلَ  اهللُ َداًء  )) َِ   ((  َأْنَلَ  َلُه 
 [5678 :]الْخار 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -57   َق

َوََل ، اْنُظببُروا إََِل َمببْن َأْسببَفَل ِمببنُْكْم ))
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 َفُهَ  أَْجبَدرُ ؛ َتنْظُُروا إََِل َمْن ُهَ  َفْ َقُكْم 

ُْ ََل َتْلَدُروا نِْعَمَة اهلل     [2963 :]مسلم (( َأ
 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -58  َق

بببَمببْن َسببَأَ  النَّبباَ  َأْمَ اَلبب )) ََم بُهْم َتَكثُّببًرا َفإِنَّ

ًرا    (( ْكثِرْ بَأْو لَِ ْستَ ، َفْلَ ْسَتِولَّ ، َيْسَأُ  ََجْ
 [1041 :]مسلم

 

ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -59  َق

ِبَدُه َُمُْل ًكبا  )) َِ  ُْ ِْل  َوَلبٌد َوالِبًدا إَِلَّ َأ َِ ََل 

َيُه َفُ ْعتَِوهُ   [1510 :]مسلم (( َفَ ْشََتِ
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ـلَل  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ـهي أَنَّ َرُسوَل اللَّ ـ  ـ َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  -60   َق

يَن ُيْْسٌ  )) َُّ الد 
يَن َأَحبٌد  َوَلبْن ُيَشبادَّ ، إِ البد 

َْبببُه  بببوا؛ إَِلَّ َغَل ُدوا َوَقببباِرُب ا َوَأْبِْشُ ، َفَسبببد 

ٍء ِمببْن  ْوَحببِة َوََشْ  َوالرَّ
َِ َواْسببَتِع نُ ا بِاْلَغببْدَو

لْ   [39] الْخار :  (( ةِ بَل بالدُّ
 

َقلَل   َقلَل ـ َرْْضَّ ا ُ َعنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -61

ًْبا )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوُل ا إَِلَّ َكْلبَب ، َمْن اْقَتنَى َكْل

َ ٍة  َِ َُ ِمبْن َعَملِبِه ُكبلَّ ، َأْو َضاِرًيا ، َما َنَو

 ُِ   [1575، 5482 متفق عل ه:] (( َيْ ٍم قَِْياَطا

 .(( ٍُ رْ زَ  وْ أَ  ))  وزاد مسل ٌ 

 د.ْيَص لَبضارًيا: أي َك** 
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َقلَل   َقلَل ـ ُهَم َرْْضَّ ا ُ َعنْـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -62

َوْيَلُكْم ََل َتْرِجُعب ا َبْعبِد   )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوُل ا

ُب َبْعُضُكْم  اًرا َيْْضِ    (( ِرَقاَب َبْعضٍ ُكفَّ
 [، وهذا لفظ مسلم 66، 121 متفق عل ه:]

 

َقلَل   َقلَل ـ َرْْضَّ ا ُ َعنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -63

ُجَل ِمْن )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسـوُل ا ُجُل الرَّ ََل ُيِو ُم الرَّ

لِببُس فِ ببهِ  ْ َِ ببُح ا ، ََمْلِِسببِه ُثببمَّ  َوَلكِببْن َتَفسَّ

ُع ا  [2177، 6269 متفق عل ه:] (( َوَتَ سَّ
 

َقلَل   َقلَل ـ َرْْضَّ ا ُ َعنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -64

  َيتَنَبباَجىإَِذا َكبباُن ا َثََلَثببٌة َفببََل )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُســوُل ا

َُ الثَّالِِا  ُِ ُدو  [2183،  6288 متفق عل ه:] ((اْثنَا
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َُّ فَ  ))  يف روايةو  ذَ  إ
 [6290،2184] ((هُ نُ لِ ُُيْ  َك لِ

َقلَل   َقلَل ـ َرْْضَّ ا ُ َعنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -65

ُِ )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوُل ا بََم َمَثبُل َصباِحِب اْلُوبْرَ إِنَّ

ُْ َعاَهَد َعَل َْها ، َصاِحِب اْْلِبِِل املَُعوََّلةِ  َكَمثَلِ   إِ

ُْ َأْطَلَوَها َذَهَْْت  ،َأْمَسَكَها  [789، 5031 متفق عل ه:] ((َوإِ

 

َقلَل   َقلَل ـ َرْْضَّ ا ُ َعنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -66

َُّ الَْغادَِر ُينَْصُب لَُه لِ َ  )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوُل ا  اٌء َيْ مَ إِ

ٍُ  :َفُ َواُ  ، اْلِوَ اَمِة  ُِ ْبِن ُفََل َُ ُفََل    (( َهِذِه َغْدَر
 [1735،  6178متفق عل ه: ]
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َقلَل   َقلَل ـ َرْْضَّ ا ُ َعنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -67

ب  )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوُل ا َُ اْلَعْْصِ الَِّذ  َتُف ُتُه َصََل

ََم ُوتَِر   [626،  552ه:  متفق عل] (( َأْهَلُه َوَماَلهُ َكَأنَّ

 ه .اَلَمَو ُهَلْهَأ َدَقأي : َف،  ُهاَلوَم ُهَلأْه َرِتُو
َقلَل   َقلَل ـ َرْْضَّ ا ُ َعنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -68

ِمُن ِِف ُفْسَحٍة ِمبنْ  َيَلاُ   ََل )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوُل ا ِْ  امُل

 [6862 :]الْخار  ((ُيِصْب َدًما َحَراًماِدينِِه َما ََلْ 
 

ـنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعْبدي اللَّ  -69   َقـلَل  ــَرْْضَّ ا ُ َع

 َرُسولي ا َّي 
ي
ْن ُدَعلء َ  َأُعب ذُ )) ملسو هيلع هللا ىلص َكلَن مي  اللَُّهبمَّ إِ

ِ  َعافَِ تِبَك ، بَِك ِمْن َزَواِ  نِْعَمتِبَك  ب ُّ ، َوََتَ

َِ نِْوَمتَِك  ِِ َسَخََِك ،  َوُفَلاَء  [2739 :]مسلم (( َوََجِ 
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َقلَل   َقلَل ـ َرْْضَّ ا ُ َعنُْهَم ـ ْبني ُعَمَر  هي ـَعْن َعبْدي اللَّ  -70

َِ َيبًدا ِمبن َطاَعبٍة ،  )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُسوُل ا َمْن َخَل

بَة َلبُه ، َوَمبْن َمباَت   لَِوَي اهللَ َيْ َم الِو َاَمِة ََل ُحلَّ

  (( َعٌة ، َماَت ِمْ َتًة َجاِهلِ َّبةً َوَلْ َس ِف ُعنُِوِه َب ْ 
 [1851]مسلم: 

لبيري ْبني  -71 ََ ُُ  َقـلَل  ـ ـ َعْبـدي ا   َعن  ُكنْـ

َِ َقلَل ، ِفي َسَفٍر ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َمَع النَّبييِّ  ينَ ْمنَل املَدي َ َلمَّ َقدي

ِ  اْدُخلِ  )) ِلي  َْ   ((املَْسِلَد َفَصل  َرْكَعَت
 [715، 3087 متفق عل ه:]
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ــلبيري ْبــني  -72 ََ   َقــلَل  ـ ـ َعْبــدي ا   َعــن 

ُكبببلُّ َمْعبببُروٍ   )) ملسو هيلع هللا ىلص َقـــلَل َرُســـوُل ا  

 [6021 :الْخار ]  ((َصَدَقةٌ 
 
 

لبيري ْبني  -73 ََ ـلَل  َقلَل  ـ ـ َعْبدي ا   َعن  َق

ــوُل ا   إَِذا  َرِحببَم اهللُ َرُجببًَل َسببْمًحا  )) ملسو هيلع هللا ىلص َرُس

 َُ ََتَى، .َبا َْ خار  (( ا اْقتََض َوإِذَ ،  َوإَِذا ا  [2076 :]اْل

لبيري ْبني  -74 ََ َقلَل  َقلَل  ـ ـ َعْبدي ا   َعن 

ُِ الن َداءَ  )) ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل ا   ََ َيْسَم  :َمْن َقاَ  ِح

بِة   التَّامَّ
َِ ْعَ  ُهمَّ َربَّ َهِذِه البدَّ َِ ، اللَّ بََل َوالصَّ

بًدا اْلَ ِسب َلَة َواْلَفِضب لَ ، اْلَوائَِمِة  ، َة َِت ُ َمَّ
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بْت  ؛ َواْبَعْثُه َمَواًما َ ُْم ًدا الَِّذ  َوَعْدَتهُ  َحلَّ

َفاَعتِي َيْ َم اْلِوَ اَمةِ  ََ  [614]الْخار :  (( َلُه 
 

لبيري ْبني  -75 ََ َقلَل  َقلَل  ـ ـ َعْبدي ا   َعن 

ــوُل ا  ْ ببِل  )) ملسو هيلع هللا ىلص   َرُس َُّ ِِف اللَّ لََسبباَعًة ََل إِ

ا ِمبْن َأْمبِر  َيْسأَُ  اهللَ ُيَ افُِوَها َرُجٌل ُمْسلِمٌ  َخْْيً

 َِ ِخَر ِْ ْن َا َوا اُه  إَِلَّ َأْعََاهُ ، الدُّ َوَذلَِك ُكلَّ ، إِيَّ

 [757 :]مسلم ((َلْ َلةٍ 

لبيري ْبني  -76 ََ َقلَل  َقلَل  ـ ـ َعْبدي ا   َعن 

َُّ َعَى اللَّ  )) ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل ا   ب َعلَّ َوَجبلَّ ب ِه بإِ

بب َببْن َيْْشَ
ُْ َيْسببِوَ ُه ِمببْن َعْهببًدا ملِ ُب امُلْسببكَِر َأ
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َْاِ   َوَمـل ، هي ـَيل َرُسوَل اللَّ   َقلُلوا  ((طِ نَِة اخَل

ُِ اخلََبللي  ينَ
َأْو  ، َعَرُ  َأْهِل النَّبارِ  ))  َقلَل  ؟طي

َُ َأْهِل النَّارِ   [2002 :]مسلم  (( ُعَصاَر
 

لبيري ْبني  -77 ََ َقلَل  َقلَل  ـ ـ َعْبدي ا   َعن 

ــ ُْ ََل َيُوبب َم ))ملسو هيلع هللا ىلص  وُل ا  َرُس َمببْن َخبباَ  َأ

َلهُ  ْ ِل َفْلُ  تِْر َأوَّ ُْ ، ِمْن َِخِر اللَّ َِ َأ َوَمْن َطِمب

ِخَر اللَّ ِْل  ِخَرُه َفْل ُ تِْرَ  ِخرِ ، َيُو َمَ   َ ََ َُّ َصََل  َفإِ

 ٌَ ْ ِل َمْشُه َد  [755 :]مسلم  ((َوَذلَِك َأْفَضُل ، اللَّ
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لبيري ْبني  -78 ََ َقلَل  َقلَل  ـ ـ دي ا  َعبْ  َعن 

ِ   )) ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل ا   ْ َ الْش  َْ ُجِل َوَب َ الرَّ َْ َب

َِ  َواْلُكْفِر َتْر ُ  ََل  [82 :]مسلم ((الصَّ
 

و ْبني اْلَعـل ي  ـهي اللَّ َعْن َعبْدي  -79 َرَْض ــ  ْبني َعْمري

َُّ اهللَ  )) ملسو هيلع هللا ىلص َقـلَل َرُسـوُل ا    َقـلَل  ـ ا ُ َعنُْهَم  إِ

َْاِد ََل َيوْ  ، ُِْض اْلِعْلَم اْنتَِلاًعا َينَْتِلُعُه ِمْن اْلِع

ِْْض اْلُعَلََمِء  َحتَّبى ، َوَلكِْن َيْوُِْض اْلِعْلَم بَِو

ْْبببِق َعاملًِبببا  بببَذ النَّببباُ  رُ ، إَِذا ََلْ ُي َ وًسبببا ؤاَتَّ

اًَل  َفَضبلُّ ا ، َفُسَُِل ا َفَأْفَتْ ا بَِغْْيِ ِعْلبٍم ، ُجهَّ

 [2673،  100 ه:متفق عل] ((َوَأَضلُّ ا
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و ْبني اْلَعـل ي  ـهي اللَّ َعْن َعبْدي  -80 َرَْض ــ  ْبني َعْمري

يُّ   َقلَل  ـ ا ُ َعنُْهَم  ـل َوََل ــ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ََلْ َيُكـْن النَّبـي ش  َ لحي

ـــُمتَ  ل َوَكــلَن َيُقــوُل ـَفحِّ َُّ ِمببْن ِخَ بباِرُكْم )) ش  إِ

 [2321، 3559 متفق عل ه:] ((َأْحَسنَُكْم َأْخََلًقا
 

و ْبني اْلَعـل ي  ـهي اللَّ َعْن َعبْدي  -81 َرَْض ــ  ْبني َعْمري

ـنُْهَم  َلبْ َس  )) ملسو هيلع هللا ىلص َقـلَل َرُسـوُل ا    َقـلَل  ـ ا ُ َع

َوَلكِْن اْلَ اِصبُل الَّبِذ  ، اْلَ اِصُل بِامُلَكافِِئ 

ُه َوَصَلَها  [5991الْخار :]  ((إَِذا ُقََِعْت َرَِحُ
 

َرَْض ــ  و ْبني اْلَعـل ي ْبني َعْمري  ـهي اللَّ َعْن َعبْدي  -82

ـنُْهَم  َُّ  )) ملسو هيلع هللا ىلص َقــلَل َرُســوُل ا    َقــلَل  ـ ا ُ َعـ إِ
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ََ ِعنَْد اللَّ 
ِه َعَى َمنَابَِر ِمْن ُن ٍر َعبْن بامُلْوِسَِ

َْحَِن  َِ الرَّ ٌَ ب لَّ بَعلَّ َوَج ب َيِم ، َوكِْلَتبا َيَدْيبِه َيِمب

َُ ِِف ُحْكِمِهْم َوأَْهلِ    ((  ِهْم َوَما َولُ االَِّذيَن َيْعِدلُ 
 [1827 :]مسلم

 

ْيري َعن  -83 ري ل  َقلَل  ـ ـ َعْبدي ا   ْبني ََ ُكنَـّ

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  النَّبييِّ  َمعَ  ِ  ـ ي  ،َ نََظـَر إيََل اْلَقَمـري َليَْلـ َيْعنـي

ُكبْم َكبََم )): َ َقـلَل ، اْلَبْدَر  َُ َربَّ ْو ُكبْم َسبََتَ إِنَّ

 َُ َُ َهَذا اْلَوَمَر ََل ُتَضامُّ  ُْ ، ِِف ُرْؤَيتِهِ  َتَرْو َفبإِ

ُْ ََل ُتْغَلُْ ا َعَى  ُِ  اْسَتََْعُتْم َأ َصََلٍَ َقَْْل ُطُلب 

ببا ْْببَل ُغُروِِبَ ببْمِس َوَق : ُثببمَّ َقببَرَأ ، َفبباْفَعُل ا  الشَّ
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. ْح بَِحْمِد َرب َك ْ بْمِس  َوَس ُِ الشَّ َْْل ُطُلب  َق

َْْل اْلُغُروِب   [633،  554 متفق عل ه:]   َوَق

 امَحِداالْز ُيْف، وقيل: َنقُةواملَش ُب: التَعاموَنَض* ُت

ْيــري َعــن  -84 ري  َقــلَل  ـ ـ َعْبــدي ا   ْبــني ََ

َعببى إَِقبباِم  ببب ^َباَيْعببُت َرُسببْ َ  اهلل ب .))

َِ ، َوالنُّْصببِح لُِكببِل  َكببا َِ ، َوإَِيتبباِء اللَّ ببََل الصَّ

 [97،  57]متفق عل ه:  (( ُمْسلِمٍ 
 

َقـلَل   َقلَل  ـ  ا ُ َعنْهُ َرَْض ـ ْن َأِبي ُموَسى عَ -85

ببََم ِهببَي  )) ملسو هيلع هللا ىلص َرُســوُل ا   َُّ َهببِذِه النَّبباَر إِنَّ إِ

َُ َها َعنُْكمْ ، َعُدو  َلُكْم     ((َفإَِذا نِْمُتْم َفَأْطِف

 [2016، 6294  متفق عل ه:]
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َقـلَل   َقـلَل  ـ َرَْض ا ُ َعنْهُ ـ ْن أَِبي ُموَسى عَ  -86

ِْ  )) ملسو هيلع هللا ىلص ا   َرُسوُل  ُِ امُل ِمِن َكالُْْنَْ با ِْ ، ِمُن لِْلُم

 [2585، 2446 متفق عل ه:]  ((َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا

َقـلَل   َقـلَل  ـ َرَْض ا ُ َعنْهُ ـ ْن أَِبي ُموَسى عَ  -87

َُّ اهللَ َلُ ْمِّل لِلظَّاَِلِ َحتَّى  ))ملسو هيلع هللا ىلص  ا   َرُسوُل  إِ

ــــ َّ َقــــ   َقــــلَل  ((إَِذا َأَخببببَذُه ََلْ ُيْفلِْتببببُه    َرأَ ُُ

. ببَك إَِذا َأَخببَذ الُْوببَرى َوَكببَذلَِك َأْخببُذ َرب 

ِديٌد  ََ َُّ َأْخَذُه أَلِ ٌم      َوِهَي َظاملٌَِة إِ
 [2583، 4686  متفق عل ه:]
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َقلَل   َقلَل  ـ َرَْض ا ُ َعنْهُ ـ ْن َأِبي ُموَسى عَ  -88

َُّ اهللَ  )) ملسو هيلع هللا ىلص َرُســوُل ا   ب َعببلَّ َوَجببلَّ ب إِ

ُْْسُ  َيَدُه  ْ ِل َي ، لَِ ُت َب ُمِِسبُء النََّهباِر ؛ بِاللَّ

ُْْسُ  َيَدُه بِالنََّهاِر وَ  ْ بِل ؛ َي ، لَِ ُت َب ُمِِسُء اللَّ

ْمُس ِمْن َمْغِرِِبَا َِ الشَّ  [2759 :]مسلم  (( َحتَّى َتَُْل

َقلَل   َقلَل  ـ َرَْض ا ُ َعنْهُ ـ ْن َأِبي ُموَسى عَ  -89

َ ُفكُّ ا الْ  )) ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل ا   َِ َوَأْطِعُمب ا  ،َعا

 َِ
 [3046 :]الْخار  (( َوُع ُدوا امَلِريَض ، اَْلائِ

 

 ري .ِس، أي: اأَلاْلَعاِنَي * *
 



1002
 

 

46 

َقـلَل   َقـلَل  ـ َرَْض ا ُ َعنْهُ ـ ْن أَِبي ُموَسى عَ  -90

ْْبُد َأْو َسباَفَر  ))ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل ا    ،إَِذا َمِرَض الَْع

َُ َيعْ بُكتَِب لَ     (( َمُل ُمِو ًَم َصِح ًحاُه ِمثُْل َما َكا
 [2996 :]الْخار 

 

َع  أَ  ـ َرَْض ا ُ َعنْــهُ ـ َعــْن َأِبي َ ر   -91 ــُه َســمي نَّ

ََل َيْرِمي َرُجبٌل َرُجبًَل ))َيُقوُل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ النَّبييَّ 

ْت ، َوََل َيْرِم ِه بِاْلُكْفِر ، بِاْلُفُس ِ   إَِلَّ اْرَتبدَّ

ُْ ََلْ َيُكْن َصاِحُْهُ  خار  (( َكَذلَِك  َعَل ِْه إِ  [6045: ]اْل

ــْن أَِبي َ ر   -92 ــهُ ـ َع ــَ   ـ َرَْض ا ُ َعنْ ــلَل  قيي َق

َ  َيْعَمُ  اْلَعَمـَ  ملسو هيلع هللا ىلص  ليَرُسولي ا   َُ َُ الرَّ َأَرَأْي
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لُ  َعَلْيـهي َقـلَل  ْن اخْلَْْيي َوََيَْمـُدُه النَـّ
تِْلبَك  )) مي

ِمنِ  ِْ ى امُل  [2642 :]مسلم (( َعاِجُل ُبْْشَ

 

 

ـهُ ـ َعــْن اْبــني َعبَّــلٍ   -93 َأنَّ  ـ َرَْض ا ُ َعنْـ

نْــَد اْلَكــْر ي ملسو هيلع هللا ىلص َرُسـوَل ا    َكــلَن َيُقــوُل عي

إَِلَّ ََل إَِلببَه  ، ََل إَِلبَه إَِلَّ اهللُ اْلَعظِبب ُم اَْللِبب مُ ))

َربُّ  ََل إَِلببَه إَِلَّ اهللُ، اهللُ َربُّ الَْعببْرِ  الَْعظِبب ِم 

َمَ اِت  اْلَعْرِ   َوَربُّ ، ْرِض َوَربُّ اْْلَ ، السَّ

 [2730،  6346 متفق عل ه:] (( اْلَكِريمِ 

  َ لا  ق   ـ َرَْض اُ  َعنُْهَم ـ عن اْبني َعبَّلٍ   -94

ُُ النَّبييَّ  ْع
َُ َِلْبنِ  )) َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسمي ََدَم  َلْ  َكا
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ُِ ِمْن َماٍ  ََلْبتََغى َثالًِثا َجْ َ   َوََل َيْمَلُ ، َوادَِيا

اُب  اْبِن ََدمَ  َ َوَيُت ُب اهللُ َعَى َمْن ، إَِلَّ الَتُّ

 [1048،  6436  متفق عل ه:] ((َتاَب 
 

َزاٍم  -95 ـهُ عن َحكيي ي ْبَن حي َعـْن  ، َرَْض ا ُ َعنْ

ـي   َ بباِر َمببا ََلْ )) َقــلَل ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبـي ُِ بِاخْلِ َْ  َعببا اْل

َقببا  ببََم ِِف ، َيَتَفرَّ ُْ َصببَدَقا َوَب َّنَببا ُببب ِرَ  َِلُ َفببإِ

َوبببْت َبَرَكبببُة ، ْ ِعِهََم َبببب ُْ َكبببَذَبا َوَكبببَتََم ُ ِ َوإِ

 [1532، 2110 متفق عل ه:] (( َبْ ِعِهََم 

ـ  د بن أِب وقل َسعْ   َعنْ  -96  ـ َرَْض ا ُ َعنْـهُ ـ

ُُ َرُسوَل ا  َقلَْل  ْع
َمبْن )) َيُقـوُل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ   َسمي
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بُه َذلِبَك  ًَ ََلْ َيُْضَّ َِ َُتَبَراٍت َعْلبَ  ْْ ََّْح َس َتَص

 [2047،  5769  عل ه: متفق] ((اْلَ ْ َم ُسم  َوََل ِسْحرٌ 

 

ن َمل  لماِءالُع َنِم، و نِةاملدْي من متوِر وٌع** العجوة: َن
 . التمِر َنلى غريه ِمَع نطبُقَي احلديَث أن رىَي
 

ـ  بن مسعود هي ـَعْن َعبْدي الل -97  ـ َرَْض ا ُ َعنْـهُ ـ

َُيِببلُّ َدُم  ََل )) ملسو هيلع هللا ىلص هي ـَقــلَل  َقــلَل َرُســوُل اللــ

ُْ ََل إَِلبَه إَِلَّ اهللُ  َ  ، اْمِرٍئ ُمْسلٍِم َيْشَهُد َأ َوَأ

بب ٍَ بَرُسبب ُ  اللَّ  الببنَّْفُس  :ِه إَِلَّ بِإِْحببَدى َثببََل

َِ    ُب بَوالثَّبب،  بِببالنَّْفسِ  ا ِمببْن  َوامَلبباِرُ  ، الببلَّ

يِن التَّاِر ِ   [1676،  6878  متفق عل ه:]  ((لِْلَلََمَعةِ  الد 
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يِّ  -98  ، َرَْض ا ُ َعنْهُ َعْن أَِبي َمْسُعودٍ اْْلَْنَصلري

إَِذا َأْنَفَق امُلْسلُِم َنَفَوًة ))  َقلَل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َعْن النَّبييِّ 

َُْها  َتِسببب َكاَنبببْت َلبببُه ، َعبببَى َأْهلِبببِه َوُهبببَ  َُيْ

 [1002،  5351  متفق عل ه:]  ((.َصَدَقةً 
 

ــدي  َعــنْ  -99 ــٍد  َزْي ــُن َاللي ــهُ  َرَْض اُ ـ ْب َأنَّ  ـ َعنْ

َل َغاِزًيا ِِف َسِْ لِ )) َقلَل ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل ا    َمْن َجهَّ

َوَمْن َخَلَ  َغاِزًيا ِِف َسِْ ِل ، ِه َفَوْد َغَلا باللَّ 

 [1895، 2843 متفق عل ه:]  (( اهلل بَِخْْيٍ َفَوْد َغَلا
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ْي ْبــَن َملليــٍ   -100 ـهُ ـ عــن َأَنــ  ـ َرَْض ا ُ َعنْ

ــلَل ال ــلَل  َق ــيُّ َق َُّ ِِف )) ملسو هيلع هللا ىلص نَّبي ُروا َفببإِ َتَسببحَّ

ُح ِر َبَرَكةً   [1095،  1923 متفق عل ه:]  ((السَّ


