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نْ َما نَبَْينَ :قَالَ  رضي هللا عنه اْلَخطَّاب   ْبن   ُعَمرَ عن  /1 دَ ْحُن ع 

ُجٌل رَ لَْينَا عَ لََع إ ْذ طَ  ،ذَاَت يَْوم   صلى هللا عليه وسلمَرُسول  َّللاَّ  

يدُ بَيَاض  الث  يَاب   يدُ َسَواد  الشَّعَر   ،َشد  ه  أَثَُر َرى َعلَيْ  يُ لَ  ،َشد 

نَّا أََحدٌ  ،السَّفَر   فُهُ م  لى هللا ص النبيى َس إ لَ َحتَّى َجلَ  ،َولَ يَْعر 

ذَيْ َع َكفَّيْ َوضَ وَ  ،فَأَْسنَدَ ُرْكبَتَْيه  إ لَى ُرْكبَتَْيه   عليه وسلم  ،ه  ه  َعلَى فَخ 

دُ أَْخب ْرن   :َوقَالَ  . ييَا ُمَحمَّ ْسالَم  صلى هللا  َّللاَّ  َرُسوُل  قَالَ فَ  َعن  اإل 

ْسالَُم أَْن تَْشَهدَ أَْن لَ إ لَهَ إ   :عليه وسلم ُ اإل  دًا  وَ لَّ َّللاَّ أَنَّ ُمَحمَّ

 ،َم َرَمَضانَ َوتَُصو ،َكاةَ َوتُْؤت َى الزَّ  ،َوتُق يَم الصَّالَةَ  ،َرُسوُل َّللاَّ  

بْ  :َت. قَالَ َصدَقْ  :. قَالَ َوتَُحجَّ اْلبَْيَت إ ن  اْستََطْعَت إ لَْيه  َسب يالً  ا نَفَعَج 

قُهُ لَهُ  َن تُ أَْن  :قَالَ  ،يَمان  َعن  اإل   فأخبرني :قَالَ  ،يَْسأَلُهُ َويَُصد   ْؤم 

ر  وَ اْوم  ب اَّللَّ  َوَمالَئ َكت ه  َوُكتُب ه  َوُرسُل ه  َواْليَ  َن ب اْلقَدَ آلخ  ه  ر  َخيْ تُْؤم  ر 

ه   حْ  فأخبرني :قَالَ  ،َصدَْقتَ  :قَالَ   ،َوَشر   . َعن  اإل   أَنْ  :الَ قَ َسان 

َ َكأَنََّك تََراهُ فَإ ْن لَْم تَ   أخبرنيف :قَالَ  ،هُ يََراكَ  فَإ نَّ َراهُ ُكْن تَ تَْعبُدَ َّللاَّ

 :قَالَ  ،ائ ل  َن السَّ م  لََم َما اْلَمْسئُوُل َعْنَها ب أَعْ  :قَالَ  ،َعن  السَّاَعة  

َوأَْن تََرى  ،اَربَّتَهَ  َمةُ أَْن تَل دَ الَ  :َعْن أََماَرت َها. قَالَ  يفَأَْخب ْرن  

َعاَء الشَّاء  يَتَ  ثُمَّ  :قَالَ  ،ْلبُْنيَان  اوَن ف ى َطاَولُ اْلُحفَاةَ اْلعَُراةَ اْلعَالَةَ ر 

ى مَ ُر أَ يَا ُعمَ  ي:اْنَطلََق فَلَب ثُْت َمل يًّا ثُمَّ قَاَل ل   ُت قُلْ  ،ن  السَّائ لُ تَْدر 

ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَُم. قَالَ  ي :َّللاَّ ْبر  ينَكُ اُكْم يُ ُل أَتَ فَإ نَّهُ ج                                   .مْ عَل  ُمُكْم د 
 رواه مسلم         

 

ُ َعْنُهَما قَالَ  /2 َي َّللاَّ ْمَراَن ْبن  ُحَصْين  َرض  دََخْلُت َعلَى  :َعْن ع 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوَعقَْلُت نَاقَت ي ب الْ  ْن  ،بَاب  النَّب ي   َصلَّى َّللاَّ فَأَتَاهُ نَاٌس م 

يم  فَقَالَ  يم   :بَن ي تَم  قَْد بَشَّْرتَنَا  :قَالُوا ،اْقبَلُوا اْلبُْشَرى يَا بَن ي تَم 

ْن أَْهل  اْليََمن   تَْين  ثُمَّ دََخَل َعلَْيه  نَاٌس م  نَا َمرَّ اْقبَلُوا  :فَقَالَ  ،فَأَْعط 

يم   قَْد قَب ْلنَا يَا  :قَالُوا ،اْلبُْشَرى يَا أَْهَل اْليََمن  إ ْذ لَْم يَْقبَْلَها َبنُو تَم 

ئْنَاَك نَْسأَلَُك َعْن َهذَا اْلَْمر   :قَالُوا ،َرُسوَل َّللاَّ   ُ  :قَالَ  ،ج  َكاَن َّللاَّ
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َوَكتََب ف ي  ،اء  َوَكاَن َعْرشُهُ َعلَى اْلمَ  ،َولَْم يَُكْن َشْيٌء َغْيُرهُ 

ْكر  ُكلَّ َشْيء  َوَخلََق  ذََهبَْت  :فَنَادَى ُمنَاد   ،َواْلَْرضَ  السماواتالذ  

َي يَْقَطُع دُونََها السََّرابُ  ،نَاقَتَُك يَا اْبَن اْلُحَصْين    ،فَاْنَطلَْقُت فَإ ذَا ه 

ْدُت أَن  ي ُكْنُت تََرْكتَُها       .فََوَّللاَّ  لََود 
 رواه البخاري             

ُ َعْنهُ قَالَ عن أبي  /3 َي َّللاَّ ُ  َصلَّ ُل َّللاَّ  َرُسو :ُهَرْيَرةَ َرض  ى َّللاَّ

لََق لََق َكذَا َمْن خَ َمْن خَ  :يَقُولُ يَأْت ي الشَّْيَطاُن أََحدَُكْم فَ  :َعلَْيه  َوَسلَّمَ 

ْذ ب اَّللَّ  َولْ ْليَْستَ فَ غَهُ فَإ ذَا بَلَ  !َحتَّى يَقُوَل َمْن َخلََق َربَّكَ  ؟َكذَا     .يَْنتَه  ع 

 متفق عليه        

 

ُ َعْنهُ  عن ابن عباس /4 َي َّللاَّ ا  اْلقَيْ  َعْبد  إ نَّ َوْفدَ : قال ماَرض  س  لَمَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَ   ؟َوْفدُ ْوُم أَْو َمْن الْ ْن اْلقَ اَل مَ أَتَْوا النَّب يَّ َصلَّى َّللاَّ

َر َخَزايَا َوَل ْفد  َغيْ اْلوَ ب  َمْرَحبًا ب اْلقَْوم  أَْو  :قَالَ  ،َرب يعَةُ  :قَالُوا

ي أْت يَك إ لَّ ف  نَيُع أَْن ْستَط  يَا َرُسوَل َّللاَّ  إ نَّا َل نَ :فَقَالُوا ،نَدَاَمى

ا ار  ُمَضَر فَُمْرنَْن ُكفَّ م  َحيُّ َوبَْينَنَا َوبَْينََك َهذَا الْ  ،الشَّْهر  اْلَحَرام  

ْن ةَ َوَسأَلُوهُ عَ ه  اْلَجنَّ ْل ب  َونَْدخُ  ،ر  فَْصل  نُْخب ْر ب ه  َمْن َوَراَءنَاب أَمْ 

بَة   يمَ بَع  أَمَ ْن أَرْ فَأََمَرُهْم ب أَْربَع  َونََهاُهْم عَ  ، اْلَْشر  ان  ب اَّللَّ  َرُهْم ب اإْل 

يَماُن ب اَّللَّ   :قَالَ  ،َوْحدَهُ  ُ َوَرسُ  :واقَالُ  .هُ َوْحدَ  أَتَْدُروَن َما اإْل  ولُهُ َّللاَّ

ُ  ،أَْعلَمُ  دًا َرُسوُل َّللاَّ  أَنَّ ُمحَ وَ  ،قَاَل َشَهادَةُ أَْن َل إ لَهَ إ لَّ َّللاَّ  َوإ قَاُم مَّ

اَلة   يَاُم َرَمَضانَ  ،الصَّ َكاة  َوص  ْن اْلَمْغنَم   تُْعُطوا أَنْ وَ  ،َوإ يتَاُء الزَّ م 

النَّق ير  وَ بَّاء  َوالدُّ   اْلَحْنتَم  َعنْ  :َونََهاُهْم َعْن أَْربَع   ،اْلُخُمسَ 

أَْخب ُروا وُهنَّ وَ اْحفَظُ  :الَ َوقَ  – اْلُمقَيَّر   :قَالَ  َوُربََّما  -َواْلُمَزفَّت  

نَّ َمْن َوَراَءُكمْ    ليه.عمتفق                         .ب ه 
 رٌ نقَ ذع يُ جالنقير:     - من القرع  الدباء: إناءٌ   -من طين    رارٌ الحنتم: ج  

 ت: إناء مطلي بالزفتالمزفَّ    -ويوضع فيه الماء أو النبيذ    

  

ُ َعْنهُ  َعن  اْلعَبَّاس  ْبن  َعْبد  اْلُمطَّل ب   /5 َي َّللاَّ َع َرسُوَل  َرض  أَنَّهُ َسم 

َى  :َّللاَّ  صلى هللا عليه وسلم يَقُولُ  يَمان  َمْن َرض  ذَاَق َطْعَم اإل 
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د  َرُسولً  ينًا َوب ُمَحمَّ ْسالَم  د   .                     ب اَّللَّ  َربًّا َوب اإل 
 رواه مسلم    

 

ُ َعْنهُ  َعْن أَب ى ُهَرْيَرةَ  /6 َي َّللاَّ َصلَّى  ُسوُل َّللاَّ  اَل رَ قَ  :قَالَ  َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  يَماُن ب ْضٌع َوَسْبعُ  : َّللاَّ تُّوَن ب ضْ  -أَوْ  – ونَ اإل  ٌع َوس 

ُ  ،ُشْعبَةً  ى َعن  ا إ َماَطةُ الَذَ أَْدنَاهَ وَ  ،فَأَْفَضلَُها قَْوُل لَ إ لَهَ إ لَّ َّللاَّ

يق   يَمان   ،الطَّر  َن اإل                                       .َواْلَحيَاُء ُشْعبَةٌ م 
 مسلممتفق عليه واللفظ ل

 

ُ َعْنهُ  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ  /7 َي َّللاَّ ُ  صَ سُوَل َّللاَّ  أَنَّ رَ  َرض  لَّى َّللاَّ

 ،ول ه   ب اَّللَّ  َوَرسُ إ يَمانٌ  :قَالَ فَ  ؟أَيُّ اْلعََمل  أَْفَضلُ  :َعلَْيه  َوَسلََّم سُئ لَ 

َهادُ ف ي َسب يل  َّللاَّ   :قَالَ  ؟ثُمَّ َماذَا :ق يلَ  جٌّ حَ  :قَالَ  ؟ َماذَاثُمَّ  :يلَ ق   ،اْلج 

 متفق عليه    .َمْبُرورٌ 

 

ُ َعْنهُ قَالَ  /8 َي َّللاَّ  َصلَّى ُسوُل َّللاَّ  اَل رَ قَ  :َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  اَلةَ َوصَ ه  َوأَقَ ُسول  َمْن آَمَن ب اَّللَّ  َوب رَ  :َّللاَّ اَم اَم الصَّ

لَهُ ا  ،دَ ف ي َسب يل  َّللاَّ  َجاهَ  ،ةَ ْلَجنَّ َرَمَضاَن َكاَن َحقًّا َعلَى َّللاَّ  أَْن يُْدخ 

ه  الَّت ي ُول دَ ف يَها  َّللاَّ  أَفاََل ا َرسُولَ يَ  :وافَقَالُ  :أَْو َجلََس ف ي أَْرض 

ُر النَّاسَ  ائَةَ  :قَالَ  ؟نُبَش   ُ َجة  أَعَ  دَرَ إ نَّ ف ي اْلَجنَّة  م  دََّها َّللاَّ

يَن ف ي َسب يل  َّللاَّ   د   ا بَْيَن السََّماء  ْين  َكمَ َرَجتَ َما بَْيَن الدَّ  ،ل ْلُمَجاه 

َ فَاْسأَلُوهُ ا ،َواْلَْرض   ْلَجنَّة  اإ نَّهُ أَْوَسُط فَ  ؛دَْوسَ ْلف رْ فَإ ذَا َسأَْلتُُم َّللاَّ

ْنهُ تَ وَ ْحَمن  َعْرُش الرَّ  ،فَْوقَهُ  – أَُراهُ  -،َوأَْعلَى اْلَجنَّة   ُر أَْنَهارُ م   فَجَّ

 رواه البخاري     .اْلَجنَّة  

 

ُ َعْنهُ  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ  /9 َي َّللاَّ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى  :قَالَ  َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  َ قَالَ  :َّللاَّ َمْن َعادَى ل ي َول يًّا فَقَْد آذَْنتُهُ  :إ نَّ َّللاَّ

ا اْفتََرْضُت  ،ب اْلَحْرب   مَّ ي ب َشْيء  أََحبَّ إ لَيَّ م  َب إ لَيَّ َعْبد  َوَما تَقَرَّ
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ُب إ لَ  ي يَتَقَرَّ بَّهُ َعلَْيه  َوَما يََزاُل َعْبد  فَإ ذَا  ،يَّ ب النََّواف ل  َحتَّى أُح 

ي يَْسَمُع ب ه   ُر ب ه   ،أَْحبَْبتُهُ ُكْنُت َسْمعَهُ الَّذ  ي يُْبص   ،َوبََصَرهُ الَّذ 

ُش ب َها ي ب َها ،َويَدَهُ الَّت ي يَْبط  ْجلَهُ الَّت ي يَْمش  َوإ ْن َسأَلَن ي  ،َور 

يَنَّهُ  يذَنَّهُ َولَئ ْن اْستَعَاذَن ي  ،َلُْعط  َوَما تََردَّْدُت َعْن َشْيء  أَنَا  ،َلُع 

ن   ي َعْن نَْفس  اْلُمْؤم  لُهُ تََردُّد  يَْكَرهُ اْلَمْوَت َوأَنَا أَْكَرهُ  ،فَاع 

 رواه البخاري            .      َمَساَءتَهُ 

ت   /10 ام  ُ َعنْ  َعْن ُعبَادَةَ ْبن  الصَّ َي َّللاَّ َصلَّى  لنَّب ي   اَعْن  هُ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ  ُ ل قَاَءهُ  أََحبَّ َّللاَّ   َمْن أََحبَّ ل قَاءَ  :َّللاَّ هَ  ، َّللاَّ َوَمْن َكر 

ُ ل قَاَءهُ  هَ َّللاَّ ه  ْو بَْعضُ أَ َشةُ قَالَْت َعائ   ،ل قَاَء َّللاَّ  َكر  ا لَنَْكَرهُ إ نَّ  : أَْزَواج 

َن  ،ذَاك  لَْيَس  :قَالَ  ،اْلَمْوتَ  نَّ اْلُمْؤم  َر َضَرهُ الْ ذَا حَ إ  َولَك  َمْوُت بُش  

ْضَوان  َّللاَّ  َوَكَراَمت ه   ا أََماَمهُ لَْيه  م  بَّ إ  فَلَْيَس َشْيٌء أَحَ  ،ب ر  أََحبَّ فَ  ،مَّ

ُ ل قَاَءهُ  َر ب   َر إ ذَاَكاف  َوإ نَّ الْ  ،ل قَاَء َّللاَّ  َوأََحبَّ َّللاَّ َر بُش    عَذَاب  َّللاَّ  ُحض 

مَّ  ،َوُعقُوبَت ه   هَ ل قَاَء َّللاَّ  كَ  ،اَمهُ ا أَمَ فَلَْيَس َشْيٌء أَْكَرهَ إ لَْيه  م  هَ ر   َوَكر 

ُ ل قَاَءه متفق                                                   .   َّللاَّ

 عليه
 

ث  ْبن  ُسَوْيد  َحدَّثَنَا َعْبدُ َّللاَّ   /12 يثَْين  َمْسعُ ُن  بْ َعْن اْلَحار  ود  َحد 

ُ َعلَْيه  وَ  ه   َواآْلخَ َسلَّمَ أََحدُُهَما َعْن النَّب ي   َصلَّى َّللاَّ  :الَ قَ  ،ُر َعْن نَْفس 

دٌ تَ  َن يََرى ذُنُوبَهُ َكأَنَّهُ قَاع  اُف أَْن يَقََع بَل  يَخَ ْحَت جَ إ نَّ اْلُمْؤم 

َر يََرى ذُنُوبَهُ َكذُبَاب  ، َعلَْيه   ف ه  فَقَاَل ب ه  لَى أَنْ رَّ عَ مَ  َوإ نَّ اْلفَاج 

ه  فَْوَق أَْنف ه   َهاب  ب يَد  ُ  :الَ قَ مَّ ثُ  ،َهَكذَا قَاَل أَبُو ش  ْوبَة   أَْفَرُح ب تَ َّلَلَّ

ًل َوب ه  َمْهلََكةٌ  ْن َرُجل  نََزَل َمْنز  ه  م  لَتُهُ َعلَْيَها عَهُ َراح   َومَ َعْبد 

 َوقَْد ذََهبَتْ  ،ظَ اْستَْيقَ ةً فَ هُ فَنَاَم نَْومَ فََوَضَع َرأْسَ  ،َطعَاُمهُ َوَشَرابُهُ 

لَتُهُ َحتَّى إ ذَا اْشتَدَّ َعلَْيه  اْلَحرُّ وَ  ُ قَ مَ ُش أَْو اْلعَطَ َراح   :الَ ا َشاَء َّللاَّ

ُع إ لَى َمَكان ي فََرَجَع فَنَاَم نَْوَمةً ثُمَّ  لَ َع َرأْسَ  َرفَ أَْرج  تُهُ هُ فَإ ذَا َراح 

ْندَه  متفق عليه واللفظ للبخاري         .           ع 
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ُ َعْنهُ أَنَّ  /13 َي َّللاَّ ُ  صَ َّللاَّ  ُسوَل رَ َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض  لَّى َّللاَّ

ُ إ لَى َرُجلَ  :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ   ،رَ دُُهَما اآْلخَ حَ يَْقتُُل أَ  ،ْين  يَْضَحُك َّللاَّ

ُ  ،يُْقتَلُ فَ  يُقَات ُل َهذَا ف ي َسب يل  َّللاَّ   ،يَْدُخاَلن  اْلَجنَّةَ   َعلَى ثُمَّ يَتُوُب َّللاَّ

 متفق عليه.       اْلقَات ل  فَيُْستَْشَهدُ 

 

ُ رَ  الشعريَعْبد  َّللاَّ  ْبن  قَْيس   موسىَعْن أَب ي  /14 َي َّللاَّ  هُ  َعنْ ض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ة  َجنَّتَ  : قَالَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ ْن ف ضَّ ان  م 

َما ْن ذََهب   ،آن يَتُُهَما َوَما ف يه  ُ آَوَجنَّتَان  م  َماُهَما َومَ ن يَت َوَما  ،ا ف يه 

دَ ْم إ  بَْيَن اْلقَْوم  َوبَْيَن أَْن َيْنُظُروا إ لَى َرب  ه   بْ لَّ ر  ه   ر  َعلَىاُء اْلك  َوْجه 

 متفق عليه   .    ف ي َجنَّة  َعْدن  

 

ُ َعْنهُ ُهَرْيَرةَ  يأَبَ عن  /15   َي َّللاَّ  ُل َّللاَّ  اَل َرسُوقَ  قال: َرض 

ا آدَُم يَ  :وَسىفَقَاَل مُ  ،اْحتَجَّ آدَُم َوُموَسى :صلى هللا عليه وسلم

َن  ،أَْنَت أَبُونَا أَْنَت  :آدَمُ  فَقَاَل لَهُ  ،نَّة  اْلجَ َخيَّْبتَنَا َوأَْخَرْجتَنَا م 

ه   ،ُموَسى ُ ب َكالَم  ه  ْوَراةَ ب  التَّ  َكتََب لَكَ  وَ  ،اْصَطفَاَك َّللاَّ  يأَتَلُوُمن   ،يَد 

 ُ يَن َسنَةً ب أَرْ  يلُقَن  َعلَىَّ قَْبَل أَْن يَخْ  َعلَى أَْمر  قَدََّرهُ َّللاَّ قَاَل فَ  ؟بَع 

                        .ىدَُم ُموسَ آَحجَّ فَ  ،فََحجَّ آدَُم ُموَسى :صلى هللا عليه وسلميُّ النَّب  
 متفق عليه         

 

ُ َعْنهُ أَنَّ   /16 َي َّللاَّ ُ  َصلَّ َّللاَّ  ُسوَل رَ َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض  ى َّللاَّ

ُل َربُّنَا تَبَاَرَك  :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ  سََّماء  لَْيلَة  إ لَى ال لَى ُكلَّ تَعَاوَ يَْنز 

رُ  ،الدُّْنيَا يَن يَْبقَى ثُلُُث اللَّْيل  اآْلخ  ْدُعون ي َمْن يَ  :قُولُ يَ  ،ح 

يَب لَهُ  يَهُ  ،فَأَْستَج          .ي فَأَْغف َر لَهُ تَْغف ُرن  يَسْ  َمنْ  ،َمْن يَْسأَلُن ي فَأُْعط 
 متفق عليه           

 

ي   ْبن  َحات م   /17 ُ َعْنهُ  َعْن َعد  َي َّللاَّ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ   :قَالَ  َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ْنُكْم أََحدٌ إ لَّ َسيَُكل  ُمهُ َربُّهُ لَْيَس بَْينَهُ  :َصلَّى َّللاَّ َما م 
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ْن َعَمل ه   ،َوبَْينَهُ تُْرُجَمانٌ  ْنهُ فاََل يََرى إ لَّ َما قَدََّم م   ،فَيَْنُظُر أَْيَمَن م 

ْنهُ فاََل يََرى إ لَّ َما قَدَّمَ  َويَْنُظُر بَْيَن يَدَْيه  فاََل يََرى  ،َويَْنُظُر أَْشأََم م 

ه   ق   تَْمَرة   ،إ لَّ النَّاَر ت ْلقَاَء َوْجه                    . فَاتَّقُوا النَّاَر َولَْو ب ش 
 متفق عليه            

 

 عليه هللا صلى َعْن أَب ى ُموَسى قَاَل قَاَم ف ينَا َرُسوُل َّللاَّ   /19

َ َعزَّ  :فَقَالَ  ،وسلم ب َخْمس  َكل َمات    يَولَ يَْنبَغ   ،امُ لَ يَنَ َجلَّ وَ إ نَّ َّللاَّ

ْبَل قَ َعَمُل اللَّْيل   إ لَْيه   فَعُ يُرْ  ،يَْخف ُض اْلق ْسَط َويَْرفَعُهُ  ،لَهُ أَْن يَنَامَ 

َجا ،ل  للَّيْ َوَعَمُل النََّهار  قَْبَل َعَمل  ا ،َعَمل  النََّهار    -بُهُ النُّوُر ح 

َوايَة   ه  َما بَُحاُت وَ قَْت سُ لَْو َكَشفَهُ لَْحرَ  ،النَّاُر  ـــــ َوف ى ر  ْجه 

ْن َخْلق ه    رواه مسلم      .اْنتََهى إ لَْيه  بََصُرهُ م 

 

ي    /20 يد  اْلُخْدر  ُ َعنْ  َعْن أَب ي َسع  َي َّللاَّ لنَّب يُّ اقَاَل  :قَالَ  هُ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ُ َعزَّ  :َصلَّى َّللاَّ  ،ا آدَمُ يَ  :َم اْلق يَاَمة  لَّ يَوْ  َوجَ يَقُوُل َّللاَّ

َ إ نَّ  :َصْوت  فَيُنَادَى ب   ،لَبَّْيَك َربَّنَا َوَسْعدَْيكَ  :يَقُولُ  ْن أَ  يَأُْمُرَك َّللاَّ

يَّت َك بَْعثًا إ لَى النَّار   ْن ذُر   َج م   ؟ر  َما بَْعُث النَّاا َرب   وَ يَ  :قَالَ  ،تُْخر 

ْن كُل   أَْلف  أَُراهُ قَالَ  :قَالَ  ائَة   :م  ينَ عَةً َوت  َوت سْ  ت ْسَع م  ينَئ   ،ْسع  ذ  فَح 

ُل َحْملََها يُب اْلوَ  ،تََضُع اْلَحام  َكاَرى َوَما لنَّاَس سُ َرى ال يدُ }َوتَ َويَش 

يدٌ{ فَشَ  نَّ َعذَاَب َّللاَّ  َشد   ى النَّاس  َحتَّىل َك َعلَ قَّ ذَ ُهْم ب ُسَكاَرى َولَك 

ُ  ،تَغَيََّرْت ُوُجوُهُهمْ  ْ  :َسلَّمَ لَْيه  وَ  عَ فَقَاَل النَّب يُّ َصلَّى َّللاَّ ْن يَأ ُجوَج م 

ائَة  َوت ْسعَ  يَن َوم  َوَمأُْجوَج ت ْسَع م  دٌ  ْنُكمْ ةً َوت ْسع   ْم ف يثُمَّ أَْنتُ  ،َواح 

ْو َكالشَّْعَرة  أَ ْبيَض  ر  اْلَ النَّاس  َكالشَّْعَرة  السَّْودَاء  ف ي َجْنب  الثَّوْ 

  تَُكونُوا ُربُعَ ْرُجو أَنْ َلَ  َوإ ن  ي ،اْلبَْيَضاء  ف ي َجْنب  الثَّْور  اْلَْسَود  

 : قَالَ ثُمَّ  ،فََكبَّْرنَا ،ْلَجنَّة  اْهل  ثُلَُث أَ  :ثُمَّ قَالَ  ،ْرنَافََكبَّ  ،أَْهل  اْلَجنَّة  

                          .   َشْطَر أَْهل  اْلَجنَّة  فََكبَّْرنَا
 لبخاريمتفق عليه واللفظ ل       
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ُ َعْنهُ  َعْن أَنَس  ْبن  َمال ك  /21 َي َّللاَّ ُ َعلَيْ ب يُّ َصلَّ النَّ  قَالَ  َرض  ه  ى َّللاَّ

ْن مَ  :تَقُولُ َل تََزاُل َجَهنَُّم  :َوَسلَّمَ  يد  َهْل م  َع َربُّ تَّى يَضَ حَ  ؟ز 

ة  ف يَها قَدََمهُ فَتَقُولُ  زَّ زَّ  :اْلع  ْعُضَها إ لَى َويُْزَوى بَ  ،ت كَ قَْط قَْط َوع 

 متفق عليه       .     بَْعض  

ُ َعْنهُ  /22 َي َّللاَّ َم َعلَىقَ قال:  َعْن ُعَمَر ْبن  اْلَخطَّاب  َرض  النَّب ي    د 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َسْبٌي فَإ ذَا اْمرَ  ثَْديََها  ْبي  قَْد تَْحلُبُ ْن السَّ أَةٌ م  َصلَّى َّللاَّ

 ،ن َهاهُ ب بَطْ أَْلَصقَتْ هُ فَ إ ذَا َوَجدَْت َصب يًّا ف ي السَّْبي  أََخذَتْ  ،تَْسق ي

ُ  ،َوأَْرَضعَتْهُ  ه  هَ أَتَُرْوَن  :لَّمَ ْيه  َوسَ  َعلَ فَقَاَل لَنَا النَّب يُّ َصلَّى َّللاَّ ذ 

َحةً َولَدََها ف ي النَّار   َي  :قُْلنَا ؟َطار  رُ تَ َل َوه  ْن َل  َعلَى أَ ْقد 

نْ  :فَقَالَ  ،تَْطَرَحهُ  ه  م  بَاد  ُ أَْرَحُم ب ع  ه   َّلَلَّ متفق    . َها ب َولَد  َهذ 

 عليه
 

ُ َعْنهُ  م  كَ الحَ  بن   اويةَ عَ عن مُ  /23 َي َّللاَّ  ينَْت ل  َكا :قالَ  َرض 

يَةٌ تَْرَعى َغنَ  لَْعُت ذَاَت يَْوم  فَاطَّ ، ة  ان يَّ ق بََل أُُحد  َواْلَجوَّ  يًما ل  َجار 

َها ْن َغنَم  يُب قَْد ذََهَب ب َشاة  م  ْن بَن ى آدََم َرُجٌل م   أَنَاوَ  ،فَإ ذَا الذ  

ن    ،آَسُف َكَما يَأَْسفُونَ  وَل َّللاَّ  ْيُت َرسُ أَتَ فَ  ،َصَكْكتَُها َصكَّةً  يلَك 

،ظََّم ذَل َك َعلَ فَعَ  ؛صلى هللا عليه وسلم  أَفاَلَ سُوَل َّللاَّ  ا رَ يَ  :قُْلتُ  يَّ

ُ  :اَل لََهافَقَ  ،فَأَتَْيتُهُ ب َها ،ب َها يائْت ن   :قَالَ  ؟أُْعت قَُها  يف   :الَتْ قَ  ؟أَْيَن َّللاَّ

َها فَإ نَّ  ؛أَْعت ْقَها :قَالَ  ،َّللاَّ   أَْنَت َرسُولُ  :قَالَتْ  ؟َمْن أَنَا :قَالَ ، السََّماء  

نَةٌ  رواه                       .ُمْؤم 

 مسلم
 

يد  الُخْدري  /18 ُ َعْنهُ عن أبي َسع  َي َّللاَّ ل ال رسوققال:  َرض 

يُن أََل تَأَْمنُون ي َوأَنَا أَ هللا صلى هللا عليه وسلم :  لسََّماء  ْن ف ي امَ م 

             .       يَأْت ين ي َخبَُر السََّماء  َصبَاًحا َوَمَساءً 
 متفق عليه       
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ُ َعْنهُ ُهَرْيَرةَ  يَعْن أَب    /24 َي َّللاَّ  صلى  َّللاَّ  لُ قَاَل َرُسو :قَالَ َرض 

َ إ ذَا أََحبَّ َعْبدًا دَ  :هللا عليه وسلم يلَ َعا ج  إ نَّ َّللاَّ  يإ ن    :قَالَ فَ  ،ْبر 

بَّهُ  بُّ فاُلَنًا فَأَح  ْبر   :قَالَ  ،أُح  بُّهُ ج   السََّماء   يف   ياد  مَّ يُنَثُ  ،يلُ فَيُح 

بُّوهُ  :فَيَقُولُ  بُّ فاُلَنًا فَأَح  َ يُح  بُّهُ أَ فَيُ  ،إ نَّ َّللاَّ مَّ ثُ  :الَ قَ  ،ْهُل السََّماء  ح 

. َوإ ذَا أَْبغَضَ  ييُوَضُع لَهُ اْلقَبُوُل ف   يَل ج  دََعا ا َعْبدً  الَْرض  ْبر 

ْضهُ  يإ ن    :فَيَقُولُ  ُض فاُلَنًا فَأَْبغ  ُضهُ يُبْ فَ  :قَالَ   ،أُْبغ  يُل ثُمَّ غ  ْبر   ج 

َ  :أَْهل  السََّماء   يف   ييُنَاد   ُض إ نَّ َّللاَّ ُضوهُ ا فَأَبْ الَنً فُ  يُْبغ   :قَالَ  ،غ 

ُضونَهُ  تفق عليه م  .  ْرض  الَ  ي تُوَضُع لَهُ اْلبَْغَضاُء ف  ثُمَّ  ،فَيُْبغ 

 واللفظ لمسلم
 

و  /25 ُ عَ َعْن َعْبد  َّللاَّ  ْبن  َعْمر  َي َّللاَّ َل َرُسوُل قَا :الَ قَ ما ْنهُ َرض 

ْندَ  :صلى هللا عليه وسلمَّللاَّ   يَن ع  ط  ْن مَ  َعلَى  َّللاَّ  إ نَّ اْلُمْقس  نَاب َر م 

ْحَمن  َعزَّ َوَجلَّ  ،نُور   ين  الرَّ ْلتَ  ،َعْن يَم  يَن  ،ينٌ ْيه  يَم  ا يَدَ َوك  الَّذ 

لُوَن ف   ْم َوَما َولُوا ييَْعد  ْم َوأَْهل يه  ه       .ُحْكم 
 رواه مسلم                     

 

ُ َعْنهُ قَالَ َعْن أَب ي  /26 َي َّللاَّ  َصلَّى ُسوُل َّللاَّ  اَل رَ قَ  :ُهَرْيَرةَ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ُ َعزَّ َوَجلَّ  :َّللاَّ ين ي ايُؤْ  :قَاَل َّللاَّ الدَّْهَر  ْبُن آدََم يَُسبُّ ذ 

ي اْلَْمُر أُقَل  ُب اللَّْيلَ               .نََّهارَ  َوالَوأَنَا الدَّْهُر ب يَد 
 عليهمتفق   

 

ُ َعْنُهَما َعْن  /27 َي َّللاَّ ُ َعلَْيه    َصلَّىلنَّب ي   اَعْن اْبن  َعبَّاس  َرض  َّللاَّ

ُ  :َوَسلََّم قَالَ  َمن ي َوَشتَ  ،لَهُ ذَل كَ  ْم يَُكنْ َولَ  ،َكذَّبَن ي اْبُن آدَمَ  :قَاَل َّللاَّ

يبُهُ إ يَّا ،َولَْم يَُكْن لَهُ ذَل كَ  ا تَْكذ  ُر أَ َعَم أَن   َي َفزَ فَأَمَّ يدَهُ ي َل أَْقد  ْن أُع 

ا َشتُْمهُ إ يَّاَي فَقَْولُهُ ل ي ،َكَما َكانَ  ذَ َحان ي أَْن أَتَّخ  فَُسبْ  ،َولَدٌ  َوأَمَّ

بَةً أَْو َولَدًا  .رواه البخاري     .َصاح 
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 َوى َعن  رَ ف يَما  عليه وسلمصلى هللا ي   ب  ذَر   َعن  النَّ  يَعْن أَب   /28

بَاد   :َّللاَّ  تَبَاَرَك َوتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ  ى ْمُت الظُّْلَم َعلَ رَّ حَ  يإ ن    ييَا ع 

ًما ي،نَْفس   ُكلُُّكْم  يبَاد  يَا ع   ،واالَمُ فاَلَ تَظَ  ،َوَجعَْلتُهُ بَْينَُكْم ُمَحرَّ

كُ أَهْ  يْهدُون  فَاْستَ  ،َضالٌّ إ لَّ َمْن َهدَْيتُهُ  بَاد  يَ  ،مْ د  ٌع ُكلُُّكْم َجائ   يا ع 

ُمون   ،إ لَّ َمْن أَْطعَْمتُهُ  ْمكُمْ  يفَاْستَْطع  بَاد  يَ  ،أُْطع  لَّ إ  ُكلُُّكْم َعار   يا ع 

بَاد   ،أَْكُسُكمْ  يفَاْستَْكُسون   ،َمْن َكَسْوتُهُ  ئُوَن ب اللَّ نَُّكْم تُ إ   ييَا ع  ْيل  ْخط 

يعًاَوأَنَا أَْغف ُر  ،َوالنََّهار    يَا ،ْغف ْر لَُكمْ أَ  يف ُرون  ْستَغْ فَا ،الذُّنُوَب َجم 

بَاد   ون   يإ نَُّكْم لَْن تَْبلُغُوا َضر    يع   يغُوا نَْفع  ْن تَْبلُ َولَ  ي،فَتَُضرُّ

بَاد   ي،فَتَْنفَعُون   لَكُْم وَ  ييَا ع  َركُ لَْو أَنَّ أَوَّ نَُّكمْ ْم َوإ نْ آخ   َكانُوا َسُكْم َوج 

د   ْنكُ  ،َعلَى أَتْقَى قَْلب  َرُجل  َواح  يَا  ،َشْيئًا يْلك  َك ف ى مُ  ذَل  ْم َما َزادَ م 

بَاد   َرُكْم َوإ ْنَسكُ  يع  لَُكْم َوآخ  ر  انُوا َعلَى أَْفجَ كَ نَُّكْم ْم َوج  لَْو أَنَّ أَوَّ

د  قَْلب   ْن ُمْلك   ،َرُجل  َواح  بَ  ،ْيئًاشَ  يَما نَقََص ذَل َك م  لَْو أَنَّ  ياد  يَا ع 

َرُكْم َوإ   لَُكْم َوآخ  نَُّكْم قَامُ أَوَّ يد   يوا ف  ْنَسُكْم َوج  د  وَ َصع  ي فََسأَلُون   ،اح 

نْ ل َك م  ذَ َما نََقَص فَأَْعَطْيُت ُكلَّ إ ْنَسان  َمْسأَلَتَهُ ،  ا ع  َكَما إ لَّ  ي،د  مَّ

َل اْلبَْحرَ  ْخيَُط إ ذَا أُْدخ  بَ  ،يَْنقُُص اْلم  أَْعَمالُكُْم  يَما ه  نَّ إ   ياد  يَا ع 

يَها لَُكمْ  َ دَ َخْيرً َوجَ  فََمنْ  ،ثُمَّ أَُوف  يُكْم إ يَّاَها ،أُْحص  َوَمْن  ،ا فَْليَْحَمد  َّللاَّ

يدٌ سَ اَل قَ  .َوَجدَ َغْيَر ذَل َك فاَلَ يَلُوَمنَّ إ لَّ نَْفَسهُ  ي انَ كَ  :ع  َس أَبُو إ ْدر 

يث  َجثَا يُّ اْلَخْولَن   .ُرْكبَتَ  َعلَى إ ذَا َحدََّث ب َهذَا اْلَحد   ْيه 
 رواه مسلم 

 

يد  اْلُخْدر   /29 يَ  َوأَب ى ُهَرْيَرةَ  ي   َعْن أَب ى َسع  ُ عَ  َرض   ماْنهُ َّللاَّ

َزاُرهُ زُّ إ  اْلع   :صلى هللا عليه وسلم قَاَل َرُسوُل َّللاَّ   :قَالَ 

دَاُؤهُ  يَاُء ر  ْبر  ُعن   ،َواْلك      .تُهُ َعذَّبْ  يفََمْن يُنَاز 
 مسلم رواه       

 

 أحاديث في اإليمان بالمالئكة
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ُ َعْنهَعْن َعائ َشةَ  /30 َي َّللاَّ لى ص َّللاَّ  َرسُولُ  قَالَ  :قَالَتْ  اَرض 

ْن نُور   :هللا عليه وسلم ْن اْلَجانُّ  ل قَ َوخُ  ،ُخل قَت  اْلَمالَئ َكةُ م   م 

ْن نَار   ج  م  َف لَُكمْ  ،َمار  ا ُوص  مَّ     .    َوُخل َق آدَُم م 
 رواه مسلم     

 

ُ َعْنهُ  رَ مَ عُ  بن   هللا   عبد  َعْن  /31 َي َّللاَّ ب يَّ َعدَ النَّ وَ  :الَ قَ  ماَرض 

يلُ  ْبر  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ج  اْشتَدَّ َعلَى  َحتَّى ،لَْيه  فََراَث عَ  ،َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ُ َعلَْيه  يُّ َصلَّ لنَّب  افََخَرَج  ،النَّب ي   َصلَّى َّللاَّ  ، َوَسلَّمَ ى َّللاَّ

ُصوَرةٌ  ُخُل بَْيتًا ف يه  َل نَدْ  نَّاإ   :فَقَاَل لَهُ  ،فَلَق يَهُ فََشَكا إ لَْيه  َما َوَجدَ 

 البخاري هروا       .َوَل َكْلبٌ 

 راث: أبطأ وتأخر

 

ُ َعْنُهَما قَالَ  /32 َي َّللاَّ  َّللاَّ  َرسُوُل  قَالَ  :َعْن اْبن  َعبَّاس  َرض 

يلَ  ْبر  ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ل ج  ا تَُزورُ نَا أَْكثَ ُزورُ أََل تَ  :َصلَّى َّللاَّ مَّ  ؟نَاَر م 

ُل إ لَّ ب أَْمر  رَ  :قَالَ  ينَا لَهُ َما ب  كَ فَنََزلَْت }َوَما نَتَنَزَّ َوَما  بَْيَن أَْيد 

 رواه البخاري      . َخْلفَنَا{ اآْليَةَ 

 

ُ َعْنهُ ُهَرْيَرةَ عن أبي /33 َي َّللاَّ ُ  قال: َرض  إ نَّ نَب يَّ َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ اْلَْمَر ف ي السََّماء  َضَربَْت  :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ  إ ذَا قََضى َّللاَّ

لَةٌ َعلَى َصْفَوان   ،اْلَماَلئ َكةُ ب أَْجن َحت َها ُخْضعَانًا ل قَْول ه   ْلس   ،َكأَنَّهُ س 

ي قَاَل  ْم قَالُوا َماذَا قَاَل َربُُّكْم قَالُوا{ ل لَّذ  َع َعْن قُلُوب ه  فَإ ذَا }فُز  

ُق السَّْمع   ،عَل يُّ اْلَكب يُر{}اْلَحقَّ َوُهَو الْ   -،فَيَْسَمعَُها ُمْستَر 

ُق السَّْمع  َهَكذَا بَْعُضهُ فَْوَق بَْعض   َوَوَصَف ُسْفيَاُن ب َكف  ه   ،َوُمْستَر 

ه   فَيَْسَمُع اْلَكل َمةَ فَيُْلق يَها إ لَى َمْن   - فََحَرفََها َوبَدَّدَ بَْيَن أََصاب ع 

َحتَّى يُْلق يََها َعلَى ل َسان   ،يَها اآْلَخُر إ لَى َمْن تَْحتَهُ ثُمَّ يُْلق   ،تَْحتَهُ 

ن   ر  أَْو اْلَكاه  َهاُب قَْبَل أَْن يُْلق يََها ،السَّاح  َوُربََّما  ،فَُربََّما أَْدَرَك الش  

َكهُ  ائَةَ َكْذبَة   ،أَْلقَاَها قَْبَل أَْن يُْدر  ُب َمعََها م  دْ أَلَْيَس قَ  :فَيُقَالُ  ،فَيَْكذ 
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َع  ؟قَاَل لَنَا يَْوَم َكذَا َوَكذَا َكذَا َوَكذَا فَيَُصدَُّق ب ت ْلَك اْلَكل َمة  الَّت ي َسم 

ْن السََّماء    رواه البخاري       .م 

 صفوان: حجر أملس

 

ُ َعْنهُ قَالَ  /34 َي َّللاَّ ُ  لنَّب يُّ ااَل قَ  :َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض  َصلَّى َّللاَّ

 ،َهار  اَلئ َكةٌ ب النَّ ْيل  َومَ ب اللَّ  يَتَعَاقَبُوَن ف يُكْم َماَلئ َكةٌ  :َعلَْيه  َوَسلَّمَ 

عُوَن ف ي َصاَلة  اْلعَْصر  َوَصاَلة  اْلفَجْ  يَن مَّ يَعْ ثُ  ،ر  َويَْجتَم  ُرُج الَّذ 

ْيَف تََرْكتُْم كَ  :يَقُولُ فَ  –ْم َوُهَو أَْعلَُم ب كُ  -، فَيَْسأَلُُهمْ  ،بَاتُوا ف يُكمْ 

ي بَاد  ْم َوُهْم تَْينَاهُ َوأَ  ،تََرْكنَاُهْم َوهُْم يَُصلُّونَ  :فَيَقُولُونَ  ؟ع 

متفق          .    يَُصلُّون

 عليه

 

ُ َعْنهُ َعنْ  /35 َي َّللاَّ ُ ب ي   صَ  النَّ َعْن أَنَس  ْبن  َمال ك  َرض  لَّى َّللاَّ

م   :ه  َوَسلََّم قَالَ َعلَيْ  ح  ُ ب الرَّ  ،فَةٌ أَْي َرب   نُطْ  :لُ فَيَقُو ،لًَكامَ َوكََّل َّللاَّ

ُ فَإ ذَا أَرَ  ،أَْي َرب   ُمْضغَةٌ  ،أَْي َرب   َعلَقَةٌ  َي َخْلقَهَ  أَنْ ادَ َّللاَّ ا  يَْقض 

ْزقُ فَمَ  ؟يدٌ  َسع  أََشق يٌّ أَمْ  ؟أَْي َرب   أَذََكٌر أَْم أُْنثَى :قَالَ  فََما  ؟ا الر  

ه   ؟اْلََجلُ   فق عليهمت .فَيُْكتَُب َكذَل َك ف ي بَْطن  أُم  

 

ُ َعْنهُ أَنَّ  /36 َي َّللاَّ ُ َعلَْيه  يَّ َصلَّ لنَّب  اَعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض   ى َّللاَّ

بَادُ ف   :َوَسلََّم قَالَ  ْن يَْوم  يُْصب ُح اْلع  َلن  لَّ َملَ يه  إ  َما م   ،َكان  َيْنز 

أَْعط   آْلَخُر اللَُّهمَّ ايَقُوُل وَ  ،فًااللَُّهمَّ أَْعط  ُمْنف قًا َخلَ  :فَيَقُوُل أََحدُُهَما

ًكا تَلَفًا  متفق عليه     . ُمْمس 

 

ُ َعْن َجاب ر  ْبن  َسُمَرةَ  /37 َي َّللاَّ َخَرَج َعلَْينَا  :قَالَ  َعْنهُ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ َرُسوُل َّللاَّ   أَلَ تَُصفُّوَن َكَما تَُصفُّ  :فَقَالَ  ،َصلَّى َّللاَّ

ْندَ َرب  َها يَا َرُسوَل َّللاَّ  َوَكْيَف تَُصفُّ  :فَقُْلنَا ! ؟اْلَمالَئ َكةُ ع 
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ْندَ َرب  َها وَن  :قَالَ  ؟اْلَمالَئ َكةُ ع  فُ يُت مُّ وَن  ،وَف الَُولَ الصُّ َويَتََراصُّ

 رواه مسلم       .الصَّف    يف  

 

َرق ي    عن /38 فَاَعةَ ْبن  َراف ع  الزُّ ُ ر  َي َّللاَّ ْن َوكَ  - هُ  َعنْ َرض  اَن م 

يُل إ لَى النَّب ي    :قَالَ  -أَْهل  بَْدر   ْبر  ُ َصلَّ  َجاَء ج   َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ى َّللاَّ

يَن ْفَضل  اْن أَ م   :قَالَ  ؟َما تَعُدُّوَن أَْهَل بَْدر  ف يُكمْ  :فَقَالَ   أَوْ  -ْلُمْسل م 

دَ بَدْ  :قَالَ  – َكل َمةً نَْحَوَها نْ َوَكذَل َك َمْن َشه   .      ئ َكة   اْلَماَل ًرا م 
 رواه البخاري        

 

ُ َعْنهُ َعْن النَّ  /39 َي َّللاَّ ُ  ب ي   َعْن أَب ي بَْكَرةَ َرض   َعلَْيه  َصلَّى َّللاَّ

ينَةَ ُرْعُب اْلمَ  :َوَسلََّم قَالَ  يح  َل يَْدُخُل اْلَمد  ذ  لََها يَْوَمئ   ،ال  الدَّجَّ  س 

     .  َعلَى كُل   بَاب  َملََكان   ،َسْبعَةُ أَْبَواب  
 رواه البخاري      
ُ َعْنَها أَنََّها قَالَ  عن  /40 َي َّللاَّ ُ ب ي   صَ ْت ل لنَّ َعائ َشةَ َرض  لَّى َّللاَّ

ْن يَوْ  َشدَّ َهْل أَتَى َعلَْيَك يَْوٌم َكاَن أَ  :َعلَْيه  َوَسلَّمَ  قَدْ لَ  :قَالَ  ؟م  أُُحد  م 

ك  َما لَق يتُ  ْن قَْوم  ْنهُ لَق ي َوَكاَن أََشدَّ َما ،لَق يُت م   ،ة  قَبَ ْم يَْوَم اْلعَ ُت م 

ي َعلَى اْبن  َعْبد  يَال يَل ْبن   ْبن ي ، كاَُلل  َعْبد   إ ْذ َعَرْضُت نَْفس   فَلَْم يُج 

يلَى وَ فَاْنَطلَْقُت َوأَنَا َمْهُموٌم عَ  ،إ لَى َما أََرْدتُ  لَّ لَْم أَْستَف ْق إ  فَ  ،ْجه 

ي ،َوأَنَا ب قَْرن  الثَّعَال ب    ،تْن يَحابَة  قَْد أََظلَّ سَ نَا ب  ذَا أَ فَإ   ،فََرفَْعُت َرأْس 

يلُ  ْبر  َ إ   :لَ فَقَا ،فَنَادَان ي ،فَنََظْرُت فَإ ذَا ف يَها ج  َع قَ نَّ َّللاَّ ْوَل  قَْد َسم 

َك لََك َوَما َردُّوا َعلَْيكَ  بَال  ل تَأْمُ َملََك ا لَْيكَ َوقَْد بَعََث إ   ،قَْوم  َرهُ ْلج 

مْ  ئَْت ف يه  بَال  فَنَادَان ي َملَُك الْ  ،ب َما ش   يَا :ثُمَّ قَالَ  ،َم َعلَيَّ َسلَّ فَ  ،ج 

دُ فَقَالَ  ئْتَ  :ُمَحمَّ ئَْت أَ  ،ذَل َك ف يَما ش  ْم ْطب َق عَ ْن أُ إ ْن ش  لَْيه 

ُ َعلَ  ،اْلَْخَشبَْين   و أَْن بَْل أَْرجُ  :َسلَّمَ وَ ْيه  فَقَاَل النَّب يُّ َصلَّى َّللاَّ

ْم َمْن يَ  ْن أَْصاَلب ه  ُ م  َج َّللاَّ َ يُْخر  ُك ب ه  شَ ْحدَهُ َل  وَ ْعبُدُ َّللاَّ .      ْيئًا يُْشر 
 متفق عليه       
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سُوُل نَا رَ َحدَّثَ  بن مسعود رضي هللا عنه قال: َّللاَّ   َعْبد  عن /41

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم َوُهَو الصَّ  ُق َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ ْم إ نَّ أََحدَكُ  :قُ ْلَمْصدُوااد 

يَن يَْوًما ه  أَْربَع  ثَْل ذَل كَ  َعلَقَةً ُكونُ يَ ثُمَّ  ،يُْجَمُع ف ي بَْطن  أُم   مَّ ثُ  ، م 

ثَْل ذَل كَ  ُ  ،يَُكوُن ُمْضغَةً م   ،َمات  ا ب أَْربَع  َكل  ه  َملَكً إ لَيْ  ثُمَّ يَْبعَُث َّللاَّ

ْزقُهُ َوَشق يٌّ أَ   يُْنفَُخ ف يه  ثُمَّ  ،يدٌ ْو َسع  فَيُْكتَُب َعَملُهُ َوأََجلُهُ َور 

وحُ  ُجَل لَيَْعَمُل ب عََمل  أَْهل   ،الرُّ نَهُ ى َما يَُكوُن َبيْ ار  َحتَّ النَّ  فَإ نَّ الرَّ

َراعٌ  تَ  ،َوبَْينََها إ لَّ ذ  َجنَّة  ل  أَْهل  الْ ب عَمَ  يَْعَملُ اُب فَ فَيَْسب ُق َعلَْيه  اْلك 

ُجَل لَيَْعَمُل ب   ،فَيَْدُخُل اْلَجنَّةَ  ا َحتَّى مَ  ،ْلَجنَّة  أَْهل  ا عََمل  َوإ نَّ الرَّ

َراعٌ  عََمل  ب  تَاُب فَيَْعَمُل ْيه  اْلك  َعلَ  فَيَْسب قُ  ،يَُكوُن بَْينَهُ َوبَْينََها إ لَّ ذ 

 متفق عليه   .النَّارَ  فَيَْدُخلُ أَْهل  النَّار  

 

ُ َعنْ  /42 َي َّللاَّ ي   َرض  يد  اْلُخْدر  ُ ْن النَّب  هُ عَ َعْن أَب ي َسع   ي   َصلَّى َّللاَّ

ينَ ت   قَتََل َرُجلٌ  َكاَن ف ي بَن ي إ ْسَرائ يلَ  :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ   ْسعَةً َوت ْسع 

بًا ،إ ْنَسانًا ْن  :َل لَهُ فَقَا ،هُ أَلَ فَسَ  ،ثُمَّ َخَرَج يَْسأَُل فَأَتَى َراه  َهْل م 

ذَا كَ ائْت  قَْريَةَ  :هُ َرُجلٌ لَ اَل فَقَ  ،فَقَتَلَهُ فََجعََل يَْسأَلُ  ،َل  :قَالَ  ؟تَْوبَة  

ه  نَ ،فَأَْدَرَكهُ اْلَمْوتُ  ،َوَكذَا َصَمْت ف يه  فَاْختَ  ،اْحَوهَ فَنَاَء ب َصْدر 

ْحَمة  َوَماَلئ َكةُ اْلعَذَاب   َ  ،َماَلئ َكةُ الرَّ ُ َحى وْ فَأ ه  أَْن  إ  َّللاَّ لَى َهذ 

ب ي ه  أَْن تَبَاعَ  ،تَقَرَّ ُ إ لَى َهذ  يَوأَْوَحى َّللاَّ َما يسُوا َما بَْينَهُ ق   :قَالَ وَ  ،د 

ْبر  فَغُف َر لَهُ  ه  أَْقَرَب ب ش  دَ إ لَى َهذ         . فَُوج 
 متفق عليه    

 

ُ َعْنهُ  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ  /43 َي َّللاَّ ُ  صَ َّللاَّ  سُوَل أَنَّ رَ  َرض  لَّى َّللاَّ

ُكْم مَ ى أَحَ اْلَماَلئ َكةُ تَُصل  ي َعلَ  :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ  هُ ا دَاَم ف ي ُمَصالَّ د 

ثْ  ي َصلَّى ف يه  َما لَْم يُْحد  .  ْمهُ هُ اللَُّهمَّ اْرحَ ْغف ْر لَ امَّ اللَّهُ  :تَقُولُ  ،الَّذ 
 متفق عليه     

 

ُ َعْنهُ َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ  /44 َي َّللاَّ ُ َرض  أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

اَلة  فاََل يَْبُصْق أََماَمهُ  :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ   ؛إ ذَا قَاَم أََحدُُكْم إ لَى الصَّ
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هُ  َ َما دَاَم ف ي ُمَصالَّ ي َّللاَّ ين ه  فَإ نَّ ، فَإ نََّما يُنَاج  َعْن َوَل َعْن يَم 

ين ه  َملًَكا ه  فَيَْدف نَُها ،يَم  ه  أَْو تَْحَت قَدَم  .                             َوْليَْبُصْق َعْن يََسار 
 رواه البخاري    

 

ُ َعْنهُ أَنَّ  /45 َي َّللاَّ ُ َعلَْيه  يَّ َصلَّ لنَّب  اَعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض   ى َّللاَّ

يََكة   :َوَسلََّم قَالَ  يَاَح الد   ْعتُْم ص  َ فَ إ ذَا َسم  َ اْسأ ْن فَْضل ه  لُوا َّللاَّ إ نََّها فَ  ؛ م 

َمار   ،َرأَْت َملًَكا يَق اْلح  ْعتُْم نَه  ْن ذُوا ب  تَعَوَّ فَ َوإ ذَا َسم  اَّللَّ  م 

 متفق عليه  . فَإ نَّهُ َرأَى َشْيَطانًا ؛الشَّْيَطان  

 

 أحاديث في اإليمان بالرسل
ُ َعْنهُ  أَب ى ُهَرْيَرةَ َعْن  /46 َي َّللاَّ ى هللا  صلُسول  َّللاَّ  َعْن رَ  َرض 

د  ب يَ نَْفُس ُمحَ  يَوالَّذ   :عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ  ه  مَّ أََحدٌ  يَمُع ب  لَ يَسْ  ،د 

ة   ه  الُمَّ ْن َهذ  ،َولَ نَْصَران  يٌّ يَُهود   ،م  ْن ُموُت وَ مَّ يَ ثُ  يٌّ لَْم يُْؤم 

لْ  يب الَّذ   ْن أَْصَحاب  أُْرس     .لنَّاراُت ب ه  إ لَّ َكاَن م 
 رواه مسلم             

 

ُ َعْنهُ  َعبَّاس  عن ابن  /47 َي َّللاَّ   َّللاَّ   َرسُولُ قَالَ  :قَالَ  ماَرض 

َى ب   :صلى هللا عليه وسلم َسى ْبن  ى ُموَعلَ  يَمَرْرُت لَْيلَةَ أُْسر 

ْمَراَن َعلَْيه  السَّالَمُ  َجال  َكأَنَّهُ م   ،ْعدٌ َرُجٌل آدَُم طَُواٌل جَ   ،ع  ْن ر 

يَسى اْبَن َمْريَمَ  ، َشنُوَءةَ  ى اْلُحْمَرة  ْلق  إ لَ اْلخَ  َمْربُوعَ  ،َوَرأَْيُت ع 

أْس   َى َمال ًكا َخاز   ،َواْلبَيَاض  َسب َط الرَّ الَ وَ  ،ار  َن النَّ َوأُر  ف ى  ،الدَّجَّ

ُ إ يَّاهُ  ْن ل  ْريَة  م   يفاَلَ تَُكْن ف   ،آيَات  أََراُهنَّ َّللاَّ    .   قَائ ه م 
 متفق عليه

 

ُ َعْنهُ قَالَ /48 َي َّللاَّ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى  :َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  َي ب ي َرأَْيُت ُموَسى :َّللاَّ ُهَو َرُجٌل َوإ ذَا  ،لَْيلَةَ أُْسر 

لٌ  َجال  َشنُوَءةَ  ،َضْرٌب َرج  ْن ر  يَسى ،َكأَنَّهُ م  فَإ ذَا ُهَو  ،َوَرأَْيُت ع 

يَماس   ،َرُجٌل َرْبعَةٌ أَْحَمرُ  ْن د  ام  – َكأَنََّما َخَرَج م   ، -يعني الحمَّ
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ُ َعلَْيه  َوَسلََّم ب ه   يَم َصلَّى َّللاَّ ثُمَّ أُت يُت  ،َوأَنَا أَْشبَهُ َولَد  إ ْبَراه 

َما لَبَنٌ  ،ب إ نَاَءْين   ه  اْشَرْب أَيَُّهَما  :فَقَالَ  ،َوف ي اآْلَخر  َخْمرٌ  ،ف ي أََحد 

ئْتَ  ْبتُهُ  ،ش  أََما إ نََّك لَْو  ،أََخْذَت اْلف ْطَرةَ  :فَق يلَ  ،فَأََخْذُت اللَّبََن فََشر 

تُكَ        .    أََخْذَت اْلَخْمَر َغَوْت أُمَّ
 همتفق علي    

 

ُ َعْنهُ أَنَّ  /49 َي َّللاَّ ُ  صَ َّللاَّ  سُوَل رَ َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض  لَّى َّللاَّ

يمَ ْن إ بْ نَْحُن أََحقُّ ب الشَّك   م   :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ   إ ْذ قَاَل }َرب    ،َراه 

ن ي َكْيَف تُْحي ي اْلَمْوتَى قَاَل أَْو لَْم تُؤْ  ْن قَ أَر  ْن اَل بَلَ م  ى َولَك 

ُ لُوًطا ،ل يَْطَمئ نَّ قَْلب ي{ ي إ لَى ُرْكن  اَن يَأْو  ْد كَ لَقَ  ،َويَْرَحُم َّللاَّ

يد   ْجن  ُطوَل َما لَب ثَ  ،َشد  ُت بْ ُف َلَجَ  يُوسُ َولَْو لَب ثُْت ف ي الس  

يَ  متفق                 .الدَّاع 

 عليه
 

ُ َعْنُهَما َعْن النَّ  َعن /50 َي َّللاَّ ُ  ب ي   اْبن  ُعَمَر َرض   َعلَْيه  َصلَّى َّللاَّ

يم  ا :َوَسلََّم أَنَّهُ قَالَ  يُم اْبُن اْلَكر  يم  ْبن  ااْلَكر  يم   ْلَكر  وُسُف يُ اْبن  اْلَكر 

يَم َعلَيْ  ْم اْبُن يَْعقُوَب ْبن  إ ْسَحاَق ْبن  إ ْبَراه               .لسَّاَلمه 
 رواه البخاري     

 

ُ َعْنهُ قَالَ  /51 َي َّللاَّ ُض  :َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض  يٌّ يَْعر  بَْينََما يَُهود 

َههُ  َي ب َها َشْيئًا َكر  ْلعَتَهُ أُْعط  ي اْصَطفَى ُموسَى  :فَقَالَ  ،س  َل َوالَّذ 

ْن اْلَْنَصار   ،َعلَى اْلبََشر   عَهُ َرُجٌل م   ،فَقَاَم فَلََطَم َوْجَههُ  ،فََسم 

ي اْصَطفَى ُموَسى َعلَى اْلبََشر  وَ  :َوقَالَ  النَّب يُّ َصلَّى تَقُوُل َوالَّذ 

نَا ُ َعلَْيه  َوَسلََّم بَْيَن أَْظُهر  م  إ نَّ ل ي  :فَقَالَ  ،فَذََهَب إ لَْيه   ؟َّللاَّ أَبَا اْلقَاس 

ةً َوَعْهدًا مَّ ي ؛ذ   ؟ل َم لََطْمَت َوْجَههُ  :فَقَالَ  ؟فََما بَاُل فاَُلن  لََطَم َوْجه 

ُ عَ  َب النَّب يُّ َصلَّى َّللاَّ َحتَّى ُرئ َي ف ي  ،لَْيه  َوَسلَّمَ فَذََكَرهُ فَغَض 

ه   لُوا بَْيَن أَْنب يَاء  َّللاَّ   :ثُمَّ قَالَ  ،َوْجه  ور   ،َل تُفَض    ،فَإ نَّهُ يُْنفَُخ ف ي الصُّ

ُ  ،َوَمْن ف ي اْلَْرض   السماواتفَيَْصعَُق َمْن ف ي   ،إ لَّ َمْن َشاَء َّللاَّ
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ثَ فَأَُكوُن أَ  ،ثُمَّ يُْنفَُخ ف يه  أُْخَرى َل َمْن بُع  ذٌ  ،وَّ فَإ ذَا ُموَسى آخ 

َث قَْبل ي ،ب اْلعَْرش   َب ب َصْعقَت ه  يَْوَم الطُّور  أَْم بُع  ي أَُحوس  .   فاََل أَْدر 
 متفق عليه        

 

ُ َعْنهُ َعْن أَب ى ُهَرْيَرةَ  /52 َي َّللاَّ ُ صَ  سُوَل َّللاَّ  أَنَّ رَ َرض  لَّى َّللاَّ

ارً  :قَالَ  :َعلَْيه  َوَسلَّمَ  يَّاُء نَجَّ     .    اَكاَن َزَكر 
 رواه مسلم      

 

ُ َعْنهُ َعْن أَنَس  ْبن  َمال ك   /53 َي َّللاَّ لَى َرُجٌل إ   َجاءَ  :قَالَ  َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ َرُسول  َّللاَّ   يَّة  اا َخْيَر اَل يَ فَقَ  :َصلَّى َّللاَّ  فَقَالَ  ،ْلبَر 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ َصلَّى َرُسوُل َّللاَّ   يُم عَ  إ ْبرَ ذَاكَ  :َّللاَّ .   َلْيه  السَّالَمُ اه 
 رواه مسلم       

 

ُ َعْنهُ قَالَ  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ /54 َي َّللاَّ  َصلَّى ُسوُل َّللاَّ  اَل رَ قَ  :َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ا يََم ف ي الدُّْنيَ ْبن  َمرْ ايَسى أَنَا أَْولَى النَّاس  ب ع   :َّللاَّ

َرة   ت   ،َواآْلخ  ينُُهْم وَ تُُهْم شَ َهاأُمَّ  ،َواْلَْنب يَاُء إ ْخَوةٌ ل عاَلَّ دٌ تَّى َود  .   اح 
 متفق عليه        

 (ةرَّ ة الضَ لَّ العَ و ،أولد الرجل من نسوة شتى :بنو العالت) 

 

ي    /55 يد  اْلُخْدر  ُ َعنْ َعْن أَب ي َسع  َي َّللاَّ ُسوُل رَ قَاَل  :لَ قَا هُ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  َهْل  : لَهُ فَيُقَالُ  ،ق يَاَمة  ْوَم الْ وح  يَ يَُجاُء ب نُ  :َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

َما  :ونَ فَيَقُولُ  ؟لَّغَُكمْ َهْل بَ  :تُهُ فَتُْسأَُل أُمَّ  ،نَعَْم يَا َرب    :فَيَقُولُ  ؟بَلَّْغتَ 

ير   ْن نَذ  دٌ وُل مُ َمْن ُشُهودَُك فَيَقُ  :فَيَقُولُ  ،َجاَءنَا م  تُهُ وَ َحمَّ ُء فَيَُجا ،أُمَّ

ُ ثُمَّ قََرأَ َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّ  ،ب ُكْم فَتَْشَهدُونَ  َكذَل َك ْيه  َوَسلََّم }وَ  َعلَ ى َّللاَّ

ةً َوَسًطا{ قَالَ  لَى النَّاس  عَ َهدَاَء وا شُ تَُكونُ َعْدًل }ل   :َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

يدًا{ ُسوُل َعلَْيُكْم َشه   لبخاريرواه ا.      َويَُكوَن الرَّ

 

 أحاديث في اإليمان بالكتب
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يَ عن  /56 و ْبن  اْلعَاص  َرض  ُ َعْبدَ َّللاَّ  ْبَن َعْمر   :َما قَالَ  َعْنهُ  َّللاَّ

فَ َوَّللاَّ  إ نَّهُ لََمْوُصوٌف ف ي التَّْوَراة  ب بَْعض   ْلقُْرآن  }يَا ات ه  ف ي  ص 

دًا َومُ  رً أَيَُّها النَّب يُّ إ نَّا أَْرَسْلنَاَك َشاه  ْرًزا ا َونَذ  بَش   يًرا{ َوح 

ي  ينَ  ي َوَرُسول ي ،ل ْْلُم   ْيتُكَ  ،أَْنَت َعْبد  لَ المتَ  َسمَّ  َوَل ظ   لَْيَس ب فَ  ،َوك  

اب  ف ي اْلَْسَواق   ْن َولَ  ، السَّي  ئَةَ سَّي  ئَة   ب الَوَل يَْدفَعُ  ،َغل يظ  َوَل َسخَّ ك 

ُ َحتَّى يُ  ،يَْعفُو َويَْغف رُ  لَّةَ اْلعَْوَجاب ه  الْ  ق يمَ َولَْن يَْقب َضهُ َّللاَّ ب أَْن  ،ءَ م 

 ُ ا َوقُلُوبًا َوآذَانًا ُصمًّ  ،اا ُعْميً ْعيُنً أَ َويَْفتَُح ب َها  ،يَقُولُوا َل إ لَهَ إ لَّ َّللاَّ

                       ُغْلفًا.
 رواه البخاري

 

ُ َعنْ  /57 َي َّللاَّ ُهودَ َجاُءوا نَّ اْليَ أَ ُهَما َعْن َعْبد  َّللاَّ  ْبن  ُعَمَر َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ْنُهْم م  هُ أَنَّ َرُجاًل َكُروا لَ فَذَ  ،إ لَى َرُسول  َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

ُ َواْمَرأَةً َزنَيَا فَقَاَل لَُهْم َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّ  ا مَ  :ْيه  َوَسلَّمَ  َعلَ ى َّللاَّ

ْجم   دُوَن ف ي التَّْوَراة  ف ي َشأْن  الرَّ  ،ْم َويُْجلَدُونَ ْفَضُحهُ نَ :وافَقَالُ  ؟تَج 

ْجمَ ايَها ف  ذَْبتُْم إ نَّ كَ  :فَقَاَل َعْبدُ َّللاَّ  ْبُن َساَلم   َراة  التَّوْ فَأَتَْوا ب   ،لرَّ

جْ فََوَضَع أََحدُُهْم يَدَهُ َعلَى آيَة  ا ،فَنََشُروَها َما أَ َما قَْبلََها وَ م  فَقَرَ لرَّ

ذَا ف يَها َرفََع يَدَهُ فَإ  فَ  ،يَدَكَ  فَعْ ارْ  :فَقَاَل لَهُ َعْبدُ َّللاَّ  ْبُن َساَلم   ،بَْعدََها

ْجم   آيَةُ  دُ  ،الرَّ جْ آيَةُ  ف يَها ،فَقَالُوا َصدََق يَا ُمَحمَّ مَ  ،م   الرَّ ا فَأََمَر ب ه 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم فَرُ  َماَرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ ْيُت َّللاَّ  فََرأَ  قَاَل َعْبدُ  ،ج 

ُجَل يَْجنَأُ َعلَى اْلَمْرأَة   جَ  ،الرَّ     . اَرةَ يَق يَها اْلح 
 يهمتفق عل      

 يجنأ: ينحني

 

َكاَن أَبُو َصال ح  يَأُْمُرنَا إ ذَا أََرادَ أََحدُنَا أَْن  :َعْن ُسَهْيل  قَالَ  /58

ق  ه  الَْيَمن   َع َعلَى ش  اللَُّهمَّ َربَّ : ثُمَّ يَقُول ،يَنَاَم أَْن يَْضَطج 

يم   السماوات َربَّنَا َوَربَّ ُكل    ،َوَربَّ الَْرض  َوَربَّ اْلعَْرش  اْلعَظ 

يل  َواْلفُْرقَان   ،ء  فَال َق اْلَحب   َوالنََّوىيْ شَ  ْنج  َل التَّْوَراة  َواإل   ،َوُمْنز 
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ْن َشر   كُل    يَت ه   َشْيءٌ أَُعوذُ ب َك م  ذٌ ب نَاص  ُل  ،أَْنَت آخ  اللَُّهمَّ أَْنَت الَوَّ

ُر فَلَْيَس بَْعدََك  ،ءٌ يْ شَ فَلَْيَس قَْبلََك  َوأَْنَت  َشْيٌء،َوأَْنَت اآلخ 

ُر فَلَْيَس فَْوقََك  ُن فَلَْيَس دُونََك  َشْيٌء،الظَّاه   َشْيٌء،َوأَْنَت اْلبَاط 

َن اْلفَْقر   ى ذَل َك َعْن أَب ى  .اْقض  َعنَّا الدَّْيَن َوأَْغن نَا م  َوَكاَن يَْرو 

ُ  ي   َعن  النَّب   ُهَرْيَرةَ     .           َعلَْيه  َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ
 رواه مسلم      
 

ُ َعْنهُ َعْن ا /59 َي َّللاَّ ُ َعلَْيه    َصلَّىلنَّب ي   َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض  َّللاَّ

ْ  ،قُْرآنُ م الْ ُخف  َف َعلَى دَاُودَ َعلَْيه  السَّاَل  :َوَسلََّم قَالَ  ُمُر فََكاَن يَأ

أُْكُل إ لَّ َوابُّهُ َوَل يَ ْسَرَج دَ ْن تُ قَْبَل أَ  ،ب دََواب  ه  فَتُْسَرُج فَيَْقَرأُ اْلقُْرآنَ 

ه   ْن َعَمل  يَد   رواه البخاري     .م 

 (ورللتوراة أو الزبق َراَءة الاْلُمَراد ب اْلقُْرآن  )    

 

60/  ُ َي َّللاَّ تَاب  ْهُل اْلك  اَن أَ كَ  :َعْنهُ قَالَ َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض 

ْبَران يَّة   َهْ َها ب الْ ُرونَ َويُفَس    ،يَْقَرُءوَن التَّْوَراةَ ب اْلع  ْساَلم  عََرب يَّة  ل   ،ل  اإْل 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّ  تَاب  قُوا أَْهَل اْلك   تَُصد   َل  :مَ فَقَاَل َرُسوُل َّللاَّ  َصلَّى َّللاَّ

بُوُهْم   .   نَا{ اآْليَةَ َل إ لَيْ ا أُْنز  َوقُولُوا }آَمنَّا ب اَّللَّ  َومَ َوَل تَُكذ  
 رواه البخاري         
 

ُ عَ /61 َي َّللاَّ ا َمْعَشَر يَ  :ا قَالَ ْنُهمَ َعْن َعْبد  َّللاَّ  ْبن  َعبَّاس  َرض 

تَاب  وَ  يَن َكْيَف تَْسأَلُوَن أَْهَل اْلك  تَابُ اْلُمْسل م  َل َعلَ ُكْم الَّ ك  ي أُْنز  ى ذ 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم أَْحدَُث ا  ،هُ لَْم يَُشبْ َّللَّ  تَْقَرُءونَبَار  ب اْلَخْ نَب ي  ه  َصلَّى َّللاَّ

تَاب   ُ أَنَّ أَْهَل اْلك  ُ َما َكتَ  لُوابَدَّ  َوقَْد َحدَّثَُكْم َّللاَّ ُروا َوَغيَّ  ،َب َّللاَّ

تَابَ  ْم اْلك  يه  ْند  َّللاَّ   ،ب أَْيد  ْن ع   ،قَل ياًل{ ُروا ب ه  ثََمنًا}ل يَْشتَ  فَقَالُوا ُهَو م 

ْلم  َعْن  ْن اْلع  مْ َساءَ مُ أَفاََل يَْنَهاُكْم َما َجاَءُكْم م  ا َرأَْينَا  مَ َوَل َوَّللاَّ   ،لَت ه 

ْنُهْم َرجُ  ي أُْنز  م      .لَْيُكمْ َل عَ اًل قَطُّ يَْسأَلُُكْم َعْن الَّذ 
 رواه البخاري                    
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ل  عن أب ي /62 ُ َعنْ ي   أَُماَمةَ اْلبَاه  َي َّللاَّ ْعتُ  :قَالَ  هُ َرض   َرُسوَل َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ َّللاَّ   ْوَم يَ  ييَأْت   فَإ نَّهُ  ْلقُْرآنَ اوا ءُ اْقرَ  :يَقُولُ  َصلَّى َّللاَّ

ْهرَ  ،اْلق يَاَمة  َشف يعًا لَْصَحاب ه    َرةَ َوُسوَرةَ آل  ن  اْلبَقَ اَويْ اْقَرُءوا الزَّ

ْمَراَن فَإ نَُّهَما تَأْت يَان  يَْوَم اْلق يَاَمة   أَنَُّهَما َماَمتَان  أَْو كَ ُهَما غَ َكأَنَّ  ع 

ْن َطْير   ان  َعْن  تَُحاجَّ َوافَّ صَ  َغيَايَتَان  أَْو َكأَنَُّهَما ف ْرقَان  م 

َما َوتَْرَكَها  ،ةٌ ا بََركَ ْخذَهَ أَ اْقَرُءوا سُوَرةَ اْلبَقََرة  فَإ نَّ  ،أَْصَحاب ه 

يعَُها اْلبََطلَةُ  ،َحْسَرةٌ  يَةُ . قَاَل ُمعَ  َولَ تَْستَط  ةَ أَنَّ اْلبََطلَ  ين  بَلَغَ :او 

                                                  السََّحَرةُ.
 رواه مسلم

 

بْ  :َعن  اْبن  َعبَّاس  قَالَ /63 يُل قَاع  بَْينََما ج  ُ  ي   ب  ْندَ النَّ دٌ ع  ر   َصلَّى َّللاَّ

ْن فَْوق ه   َعلَْيه  َوَسلَّمَ  َع نَق يًضا م   َهذَا بَابٌ  :قَالَ أَْسهُ فَ َع رَ فََرفَ  ،َسم 

َن السََّماء  فُت َح اْليَْومَ  لٌَك ْنهُ مَ فَنََزَل م   ،ْليَْومَ الَّ إ  لَْم يُْفتَْح قَطُّ  ،م 

 ،مَ  اْليَْوَم فََسلَّ طُّ إ لَّ ْل قَ لَْم يَْنز   ،َهذَا َملٌَك نََزَل إ لَى الَْرض   :فَقَالَ 

ْر ب نُوَرْين  أُوت يتَُهَما :َوقَالَ  تَاب  قَْبلََك فَات َحةُ  يٌّ ا نَب  ُهمَ لَْم يُْؤتَ  ،أَْبش   اْلك 

نْ َوَخَوات يُم ُسوَرة  اْلبَقََرة  لَْن تَْقَرأَ ب َحْرف   يتَهُ.ُهَما إ لَّ  م     أُْعط 
 رواه مسلم                          
 

ر  ْبن  َواث لَةَ أَنَّ نَاف  /64 ث  لَ د  الْ َع ْبَن َعبْ َعْن َعام  ُعَمَر  يَ ق  َحار 

لُهُ َعلَى َمكَّ  ،ب عُْسفَانَ  ن  اْستَْعَمْلَت مَ  :قَالَ فَ  ،ةَ َوَكاَن ُعَمُر يَْستَْعم 

 :قَالَ  ؟ْبَزىاْبُن أَ  َمن  وَ  :قَالَ  ،اْبَن أَْبَزى :فَقَالَ  ؟يَعلَى أَْهل  اْلَواد  

ْن َمَوال ينَا ْم فَاْستَْخلَْفَت َعلَيْ  :قَالَ  ،َمْولًى م  نَّهُ إ   :الَ قَ  ؟!ْولًىمَ ه 

تَاب  َّللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ  ئٌ قَار    :قَاَل ُعَمرُ  ،ئ ض  اْلفََرال ٌم ب  َوإ نَّهُ َعا ،ل ك 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّ أََما إ نَّ نَب يَُّكْم  َ يَْرفَ إ   : قَالَ قَدْ  مَ َصلَّى َّللاَّ ُع ب َهذَا نَّ َّللاَّ

ين تَاب  أَْقَواًما َويََضُع ب ه  آَخر   رواه        .   اْلك 

 مسلم
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 قدرأحاديث في اإليمان بال
ُ َعْنهُ  َعْن أَب ى ُهَرْيَرةَ  /65 َي َّللاَّ كُو اَء مُ جَ  :قَالَ  َرض  َرْيش  قُ ْشر 

ُموَن َرسُوَل َّللاَّ   ُ َعلَْيه  وَ يَُخاص  نََزلَْت فَ  ؛قَدَرالْ  يف   َسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ

ْم ذُو ي)يَْوَم يُْسَحبُوَن ف   ه  نَّا كُلَّ إَر  سَّ َسقَ قُوا مَ النَّار  َعلَى ُوُجوه 

)  رواه مسلم        َشْىء  َخلَْقنَاهُ ب قَدَر 
 

ُ َعنْ  َّللاَّ  ْبَن ُعَمرَ  َعْن َعْبد   /66 َي َّللاَّ َل َرُسوُل قَا :الَ قَ  ماهُ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  َّللاَّ   َكْيُس ى اْلعَْجُز َوالْ َحتَّ  ،ر  ب قَدَ  ْيء  كُلُّ شَ  :َصلَّى َّللاَّ

                               .     أَو  اْلَكْيُس َواْلعَْجزُ 
 رواه مسلم

 

ُ َعْنهُ  بن مسعود َعْن َعْبد  َّللاَّ   /67 َي َّللاَّ َحب يبَةَ  مُّ قَالَْت أُ  :قَالَ  َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ي   َزْوُج النَّب   ول  َرسُ  يب َزْوج   يْعن   أَْمت  لَُّهمَّ ال :َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ َّللاَّ   يَةَ  يب أَخ  وَ  ،ْفيَانَ سُ  يب  أَ  يَوب أَب   ،َصلَّى َّللاَّ  ،ُمعَاو 

ُ َعلَْيه  َوسَ  يُّ فَقَاَل النَّب   :قَالَ  َ آلَجال  ْد َسأَلْ قَ  :لَّمَ َصلَّى َّللاَّ  ت  َّللاَّ

َل َشْيئًا قَ لَْن يُ  ،وَمة  َوأَْرَزاق  َمْقسُ  ،ودَة  َوأَيَّام  َمْعدُ  ،َمْضُروبَة   ْبَل عَج  

ل  ه   ل  ه   ،ح  َر َشْيئًا َعْن ح  َ سَ ْنت  َولَْو كُ  ،أَْو يَُؤخ   يذَ  أَْلت  َّللاَّ ْن أَْن يُع  ك  م 

 :قَالَ  ،َضَل ا َوأَفْ َخْيرً  اْلقَْبر  َكانَ  يأَْو َعذَاب  ف   ،النَّار   يَعذَاب  ف  

ْن مَ  يُر م  ُ َواْلَخنَاز  ْندَهُ اْلق َردَة َرْت ع  َ  :فَقَالَ  ؟ْسخ  َوذُك    لَمْ إ نَّ َّللاَّ

ُ وَ  اْلق  َوقَْد َكانَت   ،يَْجعَْل ل َمْسخ  نَْسالً َولَ َعق بًا يُر قَبْ َردَة َل اْلَخنَاز 

 رواه مسلم.       ذَل كَ 
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ُ َعْنهُ  ُهَرْيَرةَ  يَعْن أَب   /68 َي َّللاَّ َصلَّى  ُسوُل َّللاَّ  اَل رَ قَ  :قَالَ  َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ىُّ َخيْ  :َّللاَّ ُن اْلقَو  َن أََحبُّ إ  ٌر وَ اْلُمْؤم  ن  الَى َّللاَّ  م  ْلُمْؤم 

يف   ع  ْص َعلَى َما يَنْ  ،ُكل   َخْيرٌ  يَوف   ،الضَّ ْن ب اَّللَّ  َواْستَ  ،فَعُكَ اْحر  ع 

زْ  ُت َكاَن َكذَا ى فَعَلْ ْو أَن   ٌء فاَلَ تَقُْل لَ يْ أََصابََك شَ َوإ ْن  ،َولَ تَْعج 

ْن قُْل قَدَُر َّللاَّ  َوَما َشاَء فَعَ  ،َوَكذَا تَْفتَُح َعَمَل  نَّ لَوْ َل فَإ  َولَك 

 رواه مسلم          .   الشَّْيَطان  

 

مْ  /69 ُ َعنْ  َراَن ْبن  ُحَصْين  ــَعْن ع  َي َّللاَّ اَل قَ  : الَ قَ  ماـهُ َرض 

 :قَالَ  ؟ النَّار  ْن أَْهل  ة  م  ا َرُسوَل َّللاَّ  أَيُْعَرُف أَْهُل اْلَجنَّ ــيَ  :َرُجلٌ 

لُونَ  :قَالَ  ،نَعَمْ   ـــ َما ُخل َق لَهُ ْعَمُل ل  لٌّ يَ كُ  :قَالَ  ؟فَل َم يَْعَمُل اْلعَام 

َر لَهُ  ـــأَوْ   متفق عليه    .ل َما يُس  

 

ُ َعْنُهَما قَالَ  َعن   /70 َي َّللاَّ ُ  النَّب  ُسئ لَ  اْبن  َعبَّاس  َرض   يُّ َصلَّى َّللاَّ

ينَ  ك  ُ  :لَ فَقَا ،َعلَْيه  َوَسلََّم َعْن أَْوَلد  اْلُمْشر  وا ْعلَُم ب َما َكانُ  أَ َّللاَّ

ل ينَ   متفق عليه  .  َعام 

 

ُ َعْنهُ قَالَ  ين أَبع /71 َي َّللاَّ  َصلَّى ُسوُل َّللاَّ  َل رَ قَا :ُهَرْيَرةَ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ْن َمْولُود  إ لَّ  :َّللاَّ اهُ فَأَبَوَ  ،ف ْطَرة  َعلَى الْ  ولَدُ يُ َما م 

َسان ه   َران ه  أَْو يَُمج   دَان ه  َويُنَص   يمَ ْنتَُج اَما تُ كَ  ،يَُهو   يَمةُ بَه  ةً ْلبَه 

ْن َجدْ  ،َجْمعَاءَ  سُّوَن ف يَها م  ُهَرْيَرةَ  وُل أَبُويَقُ  ثُمَّ  ؟َعاءَ َهْل تُح 

ُ َعْنهُ }ف ْطَرةَ َّللاَّ  الَّت ي فََطرَ  َي َّللاَّ يلَ اَس َعلَيْ النَّ  َرض   َها َل تَْبد 

يُن اْلقَي  ُم{  متفق عليه      .   ل َخْلق  َّللاَّ  ذَل َك الد  

 

ُ َعْنهُ  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ /72 َي َّللاَّ ُ  :قَالَ  َرض  قَاَل النَّب يُّ َصلَّى َّللاَّ

َر لَهُ  :َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ْن  ،َل يَأْت ي اْبَن آدََم النَّْذُر ب َشْيء  لَْم يَُكْن قُد   َولَك 

َر لَهُ  يل   ،يُْلق يه  النَّْذُر إ لَى اْلقَدَر  قَْد قُد   ْن اْلبَخ  ُ ب ه  م  ُج َّللاَّ  ،فَيَْستَْخر 
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ْن قَْبلُ فَيُْؤت ي َعلَْيه  َما لَ   .                ْم يَُكْن يُْؤت ي َعلَْيه  م 
 متفق عليه           

 

ُ َعْنهُ  َعْن أُبَى   ْبن  َكْعب  /73 َي َّللاَّ  َّللاَّ    َرُسولُ قَالَ  :قَالَ  َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ُر ُطب َع كَ تَلَهُ اقَ  يذ  إ نَّ اْلغاُلََم الَّ : َصلَّى َّللاَّ  ،اف ًراْلَخض 

      . َولَْو َعاَش لَْرَهَق أَبََوْيه  ُطْغيَانًا َوُكْفًرا
 رواه مسلم       
 

و ْبن  اْلعَاص   /74 ُ َرض   َعْن َعْبد  َّللاَّ  ْبن  َعْمر  : قَالَ  ما َعْنهُ َي َّللاَّ

ْعُت َرُسوَل َّللاَّ   ُ َعلَْيه  َوَسلَّ َسم  ُ َمقَاكَ  :قُولُ يَ  مَ َصلَّى َّللاَّ يَر تََب َّللاَّ د 

ينَ َض ب  اْلَخالَئ ق  قَْبَل أَْن يَْخلَُق السََّمَوات  َوالَرْ   - ،أَْلَف َسنَة   َخْمس 

      .  َوَعْرُشهُ َعلَى اْلَماء   -قَاَل 
 مسلم رواه              
 

ُ َعنْ   ْبن  أَب ي َطال ب  َعْن َعل ي    /75 َي َّللاَّ ا ف ي َجنَاَزة  ُكنَّ  :لَ هُ قَاَرض 

ُ فَأَتَانَا النَّب يُّ َصلَّى  ،ف ي بَق يع  اْلغَْرقَد    َوقَعَْدنَا فَقَعَدَ  ،َوَسلَّمَ  َعلَْيه   َّللاَّ

ْخَصَرةٌ  ،َحْولَهُ  ْخصَ  ْنُكتُ فََجعََل يَ  ، فَنَكَّسَ  ،َوَمعَهُ م  ثُمَّ  ، َرت ه  ب م 

ْن نَْفس   :قَالَ  ْن أََحد  َما م  ْنُكْم م  ْن  َمَكانَُها م  بَ إ لَّ ُكت   ،َسة  َمْنفُو َما م 

يدَةً ْو سَ أَ َوإ لَّ قَدْ ُكت َب َشق يَّةً  ،اْلَجنَّة  َوالنَّار   يَا  :قَاَل َرُجلٌ فَ  ،ع 

تَاب نَا َونَ ُل َعلَى ك  نَّ  ؟ْلعََملَ ادَُع َرُسوَل َّللاَّ  أَفاََل نَتَّك  ْن فََمْن َكاَن م  ا م 

يُر إ لَى َعَمل  أَْهل  الأَْهل  السَّعَادَة  فََسيَ  ا َمْن َكاَن م  َوأَ  ،دَة  سَّعَاص  نَّا مَّ

يُر إ لَى َعَمل  أَهْ  ْن أَْهل  الشَّقَاَوة  فََسيَص  ا أَهْ  :قَالَ  ،قَاَوة  ل  الشَّ م  ُل أَمَّ

ا َوأَ  ،السَّعَادَة  فَيُيَسَُّروَن ل عََمل  السَّعَادَة   ُروَن قَاَوة  فَيُيَسَّ ْهُل الشَّ أَ مَّ

ا َمْن أَعْ  ،عََمل  الشَّقَاَوة  ل   َصدََّق وَ اتَّقَى َطى وَ ثُمَّ قََرأَ }فَأَمَّ

 متفق عليه            ب اْلُحْسنَى{ اآْليَةَ .
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 ريوم اآلخأحاديث في اإليمان بال
ُ َعْنهُ  َعْن أَب ى ُهَرْيَرةَ  /76 َي َّللاَّ ُ صَ  َّللاَّ  سُوَل أَنَّ رَ  َرض  لَّى َّللاَّ

ْنَساُن اْنقَ  :قَالَ  َوَسلَّمَ َعلَْيه   ْن ثَ ْنهُ َعمَ َطَع عَ إ ذَا َماَت اإل  الَثَة  لُهُ إ لَّ م 

يَة   ْن َصدَقَة  َجار  ْلم  يُْنتََفعُ  ،إ لَّ م        .لَهُ  ال ح  يَْدُعوصَ  أَْو َولَد   ،ب ه   أَْو ع 
 رواه مسلم     
  

ُ َعْنهُ  َعْن أُم   َسلََمةَ  /77 َي َّللاَّ َصلَّى  َّللاَّ  ُل ودََخَل َرسُ  :قَالَتْ  اَرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ   ثُمَّ  ،فَأَْغَمَضهُ  ،بََصُرهُ  َشقَّ  َعلَى أَب ى َسلََمةَ َوقَدْ  َّللاَّ

وَح إ ذَا قُب َض تَب عَهُ اْلبََصرُ  :قَالَ  ْن أَْهل ه   نَاٌس م  َضجَّ فَ  ،إ نَّ الرُّ

ُكْم إ   :فَقَالَ  نُوَن َمالَئ َكةَ يَُؤم   إ نَّ الْ فَ  ؛ر  لَّ ب َخيْ لَ تَْدُعوا َعلَى أَْنفُس 

 اْرفَْع دََرَجتَهُ وَ  ،لََمةَ سَ  يب  لَ اللَُّهمَّ اْغف ْر  :ثُمَّ قَالَ  ،َعلَى َما تَقُولُونَ 

ي    يف   يَا  ف ْر لَنَا َولَهُ َواغْ  ،ينَ اب ر  اْلغَ يَعق ب ه  ف   يَواْخلُْفهُ ف   ،ينَ اْلَمْهد 

ينَ  ه   يَواْفَسْح لَهُ ف   ،َربَّ اْلعَالَم          .   هُ ف يه  لَ ْر َونَو    ،قَْبر 
 رواه مسلم

 

ي    عن أبي/78 يد  اْلُخْدر  ُ َعْنهُ قَ  َسع  َي َّللاَّ ب يُّ اَن النَّ كَ  :الَ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُولُ  عَ  :َصلَّى َّللاَّ نَاَزةُ ْت الْ إ ذَا ُوض   فَاْحتََملََها ج 

مْ  َجاُل َعلَى أَْعنَاق ه  َوإ ْن  ،ُمون يقَد    :لَتْ ةً قَافَإ ْن َكانَْت َصال حَ  ،الر  

َْهل َها  ؟َهبُوَن ب َهاْيَن يَذْ أَ َها يَا َوْيلَ  :َكانَْت َغْيَر َصال َحة  قَالَْت ل 

ْنَساَن وَ يَْسَمُع َصْوتََها ُكلُّ َشْيء  إ لَّ ا َع اإْل  لَْو سَ إْل  قَ م    . ْنَساُن لََصع 
 رواه البخاري            

ي   اْلَنْ  الحارث  َعْن أَب ي قَتَادَةَ  /79 ْبع  ي   ْبن  ر  ُ  َصار  َي َّللاَّ  َرض 

ُث أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ  صَ  ُ لَّى َعْنهُ أَنَّهُ َكاَن يَُحد   رَّ لَْيه  َوَسلََّم مُ  عَ َّللاَّ

نَاَزة  فَقَالَ  َعلَْيه   يٌح َوُمْستََراحٌ  :ب ج  نْ ُمْستَر   يَا َرسُوَل َّللاَّ   :واقَالُ  ،هُ  م 

ْنهُ  يُح َواْلُمْستََراُح م  نُ ا ْبدُ اْلعَ  :قَالَ  ؟َما اْلُمْستَر  نْ ْلُمْؤم  يُح م    يَْستَر 

ُر يَْستَ ْبدُ اْلفَ اْلعَ وَ  ،نََصب  الدُّْنيَا َوأَذَاَها إ لَى َرْحَمة  َّللاَّ   يُح اج  ْنهُ م  ر 

بَادُ َواْلب اَلدُ َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ   تفق عليهم                   .     اْلع 
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ُ َعْنهُ  َعن   /80 َي َّللاَّ ب  َرض  ي   َصلَّى  النَّب  َما َعنْ اْلبََراء  ْبن  َعاز 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ  دَ اْلمُ  :َّللاَّ نُ إ ذَا أُْقع  ه  أُت يَ ف ي قَبْ  ْؤم  دَ أَْن شَ ثُمَّ  ،ر  ه 

دًا َرُسوُل َّللاَّ   ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ ُ  قَْولُهُ }يُثَب   فَذَل كَ  ،َل إ لَهَ إ لَّ َّللاَّ ُت َّللاَّ

{ نََزلَْت ف ي يَن آَمنُوا ب اْلقَْول  الثَّاب ت        ر  .ب  اْلقَبْ َعذَا الَّذ 
 عليه متفق      
 

ُ َعْنهُ قَالَ  /81 َي َّللاَّ ُ  لنَّب يُّ اَرَج خَ  :َعْن أَب ي أَيُّوَب َرض  َصلَّى َّللاَّ

َع  ،َعلَْيه  َوَسلََّم َوقَْد َوَجبَْت الشَّْمسُ   يَُهودُ تُعَذَّبُ  :ا فَقَالَ ْوتً صَ فََسم 

َها                                        .ف ي قُبُور 
 متفق عليه

 

ُ َعْنهُ  ثَاب ت   ن  بْ  َزْيد  عن /82 َي َّللاَّ ُ  يُّ ا النَّب  ْينَمَ بَ  :قَالَ  َرض   َصلَّى َّللاَّ

ار  َعلَ  يَحائ ط  ل بَن   يف   َعلَْيه  َوَسلَّمَ  إ ذْ  ،َونَْحُن َمعَهُ  ،لَة  لَهُ ى بَغْ النَّجَّ

تَّ  ،َحادَْت ب ه  فََكادَْت تُْلق يه    ،ةٌ أَْو أَْربَعَةٌ ْو َخْمسَ ةٌ أَ َوإ ذَا أَْقبٌُر س 

ه  الَْقبُر   :فَقَالَ  ُف أَْصَحاَب َهذ   :قَالَ ، نَاأَ  :َرُجلٌ  قَالَ . فَ ؟ َمْن يَْعر 

ْشَراك   يَماتُوا ف   :قَالَ  ؟فََمتَى َماَت َهُؤلَء   ه  إ نَّ  :الَ فَقَ  ،اإل   َهذ 

ةَ تُْبتَلَى ف   َها يالُمَّ َ أَ فَنُوا لَ تَدَا فَلَْولَ أَْن لَ  ،قُبُور  ْن دََعْوُت َّللاَّ

عَُكمْ  ْن َعذَاب  اْلقَْبر  الَّذ  يُْسم  ه   َعلَْينَا ب  لَ ثُمَّ أَْقبَ  ،ْنهُ أَْسَمُع م   ي م  َوْجه 

ْن َعذَاب  النَّار   :فَقَالَ  ذُوا ب اَّللَّ  م  ْن عَ  نَعُوذُ  :الُواقَ  ،تَعَوَّ ذَاب  ب اَّللَّ  م 

ْن َعذَاب   :فَقَالَ  ،النَّار   ذُوا ب اَّللَّ  م  ْن نَعُوذُ ب اَّللَّ   :واقَالُ  ،ر  ْلقَبْ اتَعَوَّ  م 

َن ا :قَالَ  ،َعذَاب  اْلقَْبر   ذُوا ب اَّللَّ  م  ْنَها َوَمان  َما ظَ ْلف تَ تَعَوَّ  َهَر م 

َن اْلف تَن  َما  :قَالُوا ،بََطنَ   :قَالَ  ،نَ َما بَطَ ْنَها وَ م  َهَر ظَ نَعُوذُ ب اَّللَّ  م 

ال   ْن ف تْنَة  الدَّجَّ ذُوا ب اَّللَّ  م  ْن ف تْنَعُوذُ ب انَ :اقَالُو ،تَعَوَّ .َّللَّ  م  ال   ة  الدَّجَّ
رواه                 

 مسلم
 

فَار  َعْن ُحذَيْ  /83 يد  اْلغ  ُ  يُّ اطَّلََع النَّب   :قَالَ  ي   فَةَ ْبن  أَس  َصلَّى َّللاَّ

نَْذُكُر  :قَالُوا؟  َما تَذَاَكُرونَ  :َعلَْينَا َونَْحُن نَتَذَاَكُر فَقَالَ  َعلَْيه  َوَسلَّمَ 
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فَذََكَر  ،إ نََّها لَْن تَقُوَم َحتَّى تََرْوَن قَْبلََها َعْشَر آيَات   :قَالَ  ،السَّاَعةَ 

ب َها َونُُزوَل  ْن َمْغر  اَل َوالدَّابَّةَ َوُطلُوَع الشَّْمس  م  الدَُّخاَن َوالدَّجَّ

يَسى اْبن  َمْريََم  ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ ع   ،َويَأُْجوَج َوَمأُْجوجَ  ،َصلَّى َّللاَّ

ب  َوَخْسٌف  :َوثاَلَثَةَ ُخسُوف   ق  َوَخْسٌف ب اْلَمْغر  َخْسٌف ب اْلَمْشر 

يَرة  اْلعََرب  ب جَ  َن اْليََمن  تَْطُردُ النَّاَس  ،ز  ُر ذَل َك نَاٌر تَْخُرُج م  َوآخ 

ْم. ه            إ لَى َمْحَشر 
 رواه مسلم   
 

ُ َعْنهُ َعْن ا /84 َي َّللاَّ ُ َعلَْيه  ي   َصلَّ لنَّب  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض   ى َّللاَّ

ب ينَ رَ  ،ئ قَ يُْحَشُر النَّاُس َعلَى ثاََلث  َطَرا :َوَسلََّم قَالَ  ب ينَ  اغ   ،َراه 

ير   ير   ،َواثْنَان  َعلَى بَع  ير  عَةٌ َعلَ أَْربَ وَ  ،َوثاََلثَةٌ َعلَى َبع   ،ى بَع 

ير   يَّتَُهْم النَّ  ،َوَعَشَرةٌ َعلَى بَع  ُهْم َحْيُث تَق يُل َمعَ  ،ارُ َويَْحُشُر بَق 

 ،أَْصبَُحوا ْم َحْيثُ عَهُ مَ َوتُْصب ُح  ،ُهْم َحْيُث بَاتُواَوتَب يُت َمعَ  ،قَالُوا

ي َمعَُهْم َحْيُث أَْمَسْوا متفق          .َوتُْمس 

 عليه

 

ُ َعْنهُ  َسْعد   ْبن َسْهل  عن /85 َي َّللاَّ ْعُت ال :قَالَ  َماَرض  يَّ ب  نَّ َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُولُ  ْلق يَاَمة  َعلَى يَْوَم ا نَّاسُ يُْحَشُر ال :َصلَّى َّللاَّ

ََحد   َمْعلَمٌ  يَهالَْيَس ف   ،أَْرض  بَْيَضاَء َعْفَراَء َكقُْرَصة  نَق ي            .  ل 
 متفق عليه       
 

ُ َعْنهُ  بن عبدهللا ُجْندَبعن  /86 َي َّللاَّ ْعتُ  :قَالَ  ماَرض  يَّ  النَّب  َسم 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُولُ          .ْوض  لَى اْلحَ عَ كُْم أَنَا فََرطُ  :َصلَّى َّللاَّ
 متفق عليه

 الفرط: السابق المتقدم

 

ُ َعْنهُ َعْن أَب ى ذَر   /87 َي َّللاَّ يَا َرُسوَل َّللاَّ  َما آن يَةُ  :قُْلتُ  :قَالَ َرض 

ْن َعدَد   يَوالَّذ   :قَالَ  ؟اْلَحْوض   ه  آلن َيتُهُ أَْكثَُر م  د  ب يَد  نَْفُس ُمَحمَّ
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ب َها نُُجوم  السََّماء   يَة  آن يَةُ  يأَلَ ف   ،َوَكَواك  اللَّْيلَة  اْلُمْظل َمة  اْلُمْصح 

َر َما َعلَْيه   ،اْلَجنَّة   ْ آخ  ْنَها لَْم يَْظَمأ َب م  يَْشُخُب ف يه   ،َمْن َشر 

َن اْلَجنَّة   يَزابَان  م  ْنهُ لَْم يَْظَمأْ  ،م  َب م  ثُْل ُطول ه   ،َمْن َشر  َعْرُضهُ م 

اَن إ لَى أَْيلَةَ  َن اللَّبَن   ،َما بَْيَن َعمَّ َن  ،َماُؤهُ أََشدُّ بَيَاًضا م  َوأَْحلَى م 

 هروا                        .   اْلعََسل  

 مسلم
الميزاب: مصرف الماء من  – ال غيم فيها يلمصحية : التا -  يشخب : يسيل

 .السقف

 

ُ َعْنه َعْن َعائ َشةَ  /88 َي َّللاَّ َصلَّى  وَل َّللاَّ  ُت َرسُ َسأَلْ  :قَالَتْ  اَرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ   ُل الَْرُض َغْيرَ َم تُبَدَّ )يَوْ  َعْن قَْول ه  َعزَّ َوَجلَّ  َّللاَّ

 ؟ُسوَل َّللاَّ  ذ  يَا رَ فَأَْيَن يَُكوُن النَّاُس يَْوَمئ  ( والسماواتالَْرض  

َراط   :فَقَالَ   رواه مسلم.     َعلَى الص  

 

ُ َعْنهُ َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ /89 َي َّللاَّ ُ  ب ي   َعْن النَّ َرض   َعلَْيه  َصلَّى َّللاَّ

يَزان  ق يلَتَاثَ  ،ان  َكل َمتَان  َخف يفَتَان  َعلَى الل  سَ  :َوَسلََّم قَالَ   ،ن  ف ي اْلم 

ْحَمن   يم  سُ ُسْبَحاَن َّللاَّ  اْلعَ  َحب يبَتَان  إ لَى الرَّ ه  َّللاَّ  ْبَحاَن ظ  .       َوب َحْمد 
 متفق عليه   
 

 

ُ َعْنهُ َعْن رَ /90 َي َّللاَّ ُ  صَ َّللاَّ  ُسول  َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض  لَّى َّللاَّ

ُجُل  :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ  يُن يَْوَم اْلق  يُم السَّ ْلعَظ  اإ نَّهُ لَيَأْت ي الرَّ َل  ،يَاَمة  م 

ْندَ َّللاَّ  َجنَاَح بَعُوَضة   ُن ع   يُم لَُهْم يَْومَ فاََل نُق  ُءوا }َوقَاَل اْقرَ  ،يَز 

 متفق عليه  .    اْلق يَاَمة  َوْزنًا{

 

ُ َعنْ /91 َي َّللاَّ ي   َرض  يد  اْلُخْدر  ُ َعْن أَب ي َسع  هُ َعْن النَّب ي   َصلَّى َّللاَّ

ثُمَّ  ،َوأَْهُل النَّار  النَّارَ  ،يَْدُخُل أَْهُل اْلَجنَّة  اْلَجنَّةَ  :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ 

ُ تَعَالَى ْن  :يَقُوُل َّللاَّ ثْقَاُل َحبَّة  م  ُجوا َمْن َكاَن ف ي قَْلب ه  م  أَْخر 
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ْن إ يَمان   ْنَها قَْد اْسَودُّوافَيُْخَرُجوَن  ،َخْردَل  م  فَيُْلقَْوَن ف ي نََهر   ،م 

بَّةُ ف ي َجان ب  السَّْيل   ،اْلَحيَاة   أَلَْم تََر أَنََّها  ،فَيَْنبُتُوَن َكَما تَْنبُُت اْلح 

يَةً   متفق عليه          ؟.تَْخُرُج َصْفَراَء ُمْلتَو 

 

ْمَراَن ْبن  ُحَصْين  /92 ُ  وابن  عبَّاس   َعْن ع  َي َّللاَّ ْن عَ  مَعْنهُ  َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ   أَْكثََر فََرأَْيتُ  ،َجنَّة  ُت ف ي الْ لَعْ اطَّ  :النَّب ي   َصلَّى َّللاَّ

.    اءَ أَْهل َها الن  سَ  أَْكثَرَ  أَْيتُ َواطَّلَْعُت ف ي النَّار  فَرَ  ،أَْهل َها اْلفُقََراءَ 
 متفق عليه       
 

ُ َعْنهُ قَالَ َعْن أَب ي /93 َي َّللاَّ ُ  لنَّب يُّ اَل اقَ  :ُهَرْيَرةَ َرض  َصلَّى َّللاَّ

ْت اْلَجنَّةُ َوالنَّارُ  :َعلَْيه  َوَسلَّمَ  أُوث ْرُت  :ارُ ْت النَّ قَالَ فَ  ،تََحاجَّ

ينَ  يَن َواْلُمتََجب  ر  لَّ إ  ي َل يَْدُخلُن ي َما ل   :َجنَّةُ َوقَالَْت الْ  ،ب اْلُمتََكب  ر 

ُ تَبَارَ  ،اُء النَّاس  َوَسقَُطُهمْ ُضعَفَ  أَْنت   :ْلَجنَّة  عَالَى ل  َك َوتَ قَاَل َّللاَّ

ي ،َرْحَمت ي بَاد  ْن ع   إ نََّما أَْنت   :ل لنَّار   قَالَ وَ  ،أَْرَحُم ب ك  َمْن أََشاُء م 

ي ،َعذَاب ي بَاد  ْن ع  ُب ب ك  َمْن أََشاُء م  دَ ل ُكل   وَ  ،أَُعذ   ْنُهَما  َواح  ة  م 

ْلُؤَها ا النَّاُر فاََل تَْمتَل ُئ َحتَّى يَ  ،م   قَْط قَطْ  :تَقُولُ فَ  ،ْجلَهُ ر  َضَع فَأَمَّ

ُ َعزَّ  يَْظل  َوَل  ،فَُهنَال َك تَْمتَل ُئ َويُْزَوى بَْعُضَها إ لَى بَْعض   ُم َّللاَّ

ْن َخْلق ه  أََحدًا ا اْلَجنَّ  ،َوَجلَّ م  َ ةُ فَإ  َوأَمَّ ُئ لََها زَّ َوَجلَّ يُْنش   عَ نَّ َّللاَّ

 متفق عليه      .    َخْلقًا

 

ُ َعْنهُ أَنَّ  /94 َي َّللاَّ ُ  صَ َّللاَّ  سُوَل رَ َعْن أَب ي ُهَرْيَرةَ َرض  لَّى َّللاَّ

ْن َسْبع   :َعلَْيه  َوَسلََّم قَالَ  نْ يَن جُ نَاُرُكْم ُجْزٌء م   ، نَار  َجَهنَّمَ ْزًءا م 

لَْت فُ  :الَ قَ  ،يَا َرسُوَل َّللاَّ  إ ْن َكانَْت لََكاف يَةً  :ق يلَ  نَّ ب ت ْسعَ عَ ض   ة  لَْيه 

ت  يَن ُجْزًءا َها ،َوس  ثُْل َحر          .ُكلُُّهنَّ م 
 متفق عليه          
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ُ َعْنهُ  َعن  اْبن  َعبَّاس   /95 َي َّللاَّ ُ صَ  َّللاَّ  ُسوَل أَنَّ رَ  ماَرض  لَّى َّللاَّ

ٌل ُمْنتَع   َوهُوَ  ،ب  بُو َطال  ابًا أَ أَْهَوُن أَْهل  النَّار  َعذَ  :قَالَ  َوَسلَّمَ َعلَْيه  

َماُغه يب نَْعلَْين  يَْغل   ْنُهَما د                  . م 
 رواه مسلم   
 

ُ َعنْ /96 َي َّللاَّ ي   َرض  يد  اْلُخْدر  َرُسوُل َّللاَّ   قَالَ  :لَ هُ قَاَعْن أَب ي َسع 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ي ش  أَْملََح فَيُنَئَة  َكبْ َكَهيْ  يُْؤتَى ب اْلَمْوت   :َصلَّى َّللاَّ اد 

فُ  :ولُ فَيَقُ  ،نَ ظُُروفَيَْشَرئ بُّوَن َويَنْ  ،يَا أَْهَل اْلَجنَّة   :ُمنَاد   وَن َهْل تَْعر 

يثُمَّ يُنَا ،ْد َرآهُ ْم قَ ُكلُّهُ وَ  ،َهذَا اْلَمْوتُ  ،نَعَمْ  :فَيَقُولُونَ  ؟َهذَا ا يَ  :د 

 ؟فُوَن َهذَاْل تَْعر  هَ  :لُ فَيَقُو ،أَْهَل النَّار  فَيَْشَرئ بُّوَن َويَْنُظُرونَ 

يَا  :ثُمَّ َيقُولُ  ،بَحُ فَيُذْ  ، َرآهُ َوُكلُُّهْم قَدْ  ،َهذَا اْلَمْوتُ  ،نَعَمْ  :فَيَقُولُونَ 

 ثُمَّ  ،فاََل َمْوتَ   ُخلُودٌ لنَّار  َويَا أَْهَل ا ،أَْهَل اْلَجنَّة  ُخلُودٌ فاََل َمْوتَ 

َي  ْرُهْم يَْوَم اْلَحْسَرة  إ ْذ قُض  ف ي َغْفلَة {  ُر َوُهمْ ْلَمْ اقََرأَ }َوأَْنذ 

نُوَن{ يُؤْ َوَهُؤَلء  ف ي َغْفلَة  أَْهُل الدُّْنيَا }َوُهْم َل ،          .م 
 متفق عليه      
 

 

 

ُ َعْنهُ قَالَ َعْن أَب ي  /97 َي َّللاَّ  َصلَّى ُسوُل َّللاَّ  اَل رَ قَ  :ُهَرْيَرةَ َرض 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ  ُ  :َّللاَّ بَال  أَْعدَدُْت  :قَاَل َّللاَّ ي الصَّ ع  يَن َما َل عَ د  ْيٌن ال ح 

عَتْ  ،َرأَتْ  َرُءوا إ ْن فَاقْ  ،ر  ب  بَشَ َوَل َخَطَر َعلَى قَلْ  ،َوَل أُذٌُن َسم 

ئْتُْم }فَ  {ة  أَعْ ْن قُرَّ اَل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخف َي لَُهْم م  ش    .   يُن 
 متفق عليه      
 

ُ َعْنهُ  أَب ى ُهَرْيَرةَ َعْن  /98 َي َّللاَّ ُ  ي   نَّب  َعن  ال َرض   َعلَْيه  َصلَّى َّللاَّ

َ  َمْن يَدُْخُل اْلَجنَّةَ يَْنعَُم لَ  :قَالَ  َوَسلَّمَ  لَ وَ  ،ْبلَى ث يَابُهُ تَ لَ  ،سُ يَْبأ

 رواه مسلم     .يَْفنَى َشبَابُهُ 
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ير  ْبن  َعْبد  َّللاَّ   /99 ُ عَ  َعْن َجر  َي َّللاَّ ْندَ ُكنَّ  :الَ قَ  ماْنهُ َرض  ا ع 

ُ َعلَْيه  َوَسلَّمَ   ،بَْدرَ ْيلَةً يَْعن ي الْ لَ ْلقََمر  الَى إ  فَنََظَر  ،النَّب ي   َصلَّى َّللاَّ

ونَ  ،رَ ا اْلقَمَ  َهذَ َكَما تََرْونَ  ،إ نَُّكْم َستََرْوَن َربَُّكمْ  :فَقَالَ   َل تَُضامُّ

 قَْبَل طُلُوع  ى َصاَلة  وا َعلَ فَإ ْن اْستََطْعتُْم أَْن َل تُْغلَبُ  ،ف ي ُرْؤيَت ه  

 لَ ْمد  َرب  َك قَبْ ب  ْح ب حَ }َوسَ ثُمَّ قََرأَ  ،الشَّْمس  َوقَْبَل ُغُروب َها فَاْفعَلُوا

متفق           . ُطلُوع  الشَّْمس  َوقَْبَل اْلغُُروب {

 عليه
 

ُ َعلَْيه  وَ  ي   َعن  النَّب   صيبَعْن /100 ذَا دََخَل إ   :قَالَ  َسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ

ُ تَبَاَركَ  ،أَْهُل اْلَجنَّة  اْلَجنَّةَ  يدُوَن َشْيئًا تُ  :عَالَى َوتَ يَقُوُل َّللاَّ ر 

ْلنَاْم تُ أَلَ  ؟أَلَْم تُبَي  ْض ُوُجوَهنَا :فَيَقُولُونَ  ؟يدكمأز نَا اْلَجنَّةَ َوتُنَ دْخ  ج  

َن النَّار   َجابَ  :قَالَ  ؟م  ُف اْلح  ْم ْيئًا أَ شَ ُطوا فََما أُعْ  ،فَيَْكش  َحبَّ إ لَْيه 

ْم َعزَّ َوَجلَّ  َن النََّظر  إ لَى َرب  ه  يَن أَحْ ه  اآليَ  َهذ  ثُمَّ تاَلَ  ،م  َسنُوا ةَ )ل لَّذ 

يَادَةٌ(  مسلمرواه             .اْلُحْسنَى َوز 
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