


رضً - عن أمٌر المؤمنٌن أبً  حفص  عمر بن الخطاب 

:قال   - عنهتعالى هللا 

:سمعت رسول هللا صلى هللا  علٌه وسلم ٌقول 

ما نوى ، فمن  امريءإنما األعمال بالنٌات وإنما لكل )   

كانت هجرته إلى هللا ورسوله فهجرته إلى هللا ورسوله ، 

ومن كانت هجرته لدنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها  فهجرته إلى 

 ( ما هاجر إلٌه

الحديث األول



:عن عمر رضً هللا تعالى عنه أٌضا قال 

بٌنما نحن جلوس عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ذات  

ٌوم إذ طلع علٌنا رجل شدٌد بٌاض الثٌاب شدٌد سواد الشعر 

ال ٌرى علٌه أثر السفر وال ٌعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى 

النبً صلى هللا علٌه  وسلم فأسند ركبتٌه إلى ركبتٌه ووضع 

ٌا محمد أخبرنً عن اإلسالم ؟ : كفٌه على فخذٌه وقال 

:  فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

رسول هللا ،  ااإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد )

وتقٌم الصالة ، وتؤتً الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج 

.البٌت إن استطعت إلٌه سبٌال 

قال صدقت ، فعجبنا له ، ٌسأله وٌصدقه ،  

الحديث الثاني



أن تؤمن باهلل ومالئكته : فأخبرنً عن اإلٌمان ؟ قال : قال  

قال .  وكتبه ورسله والٌوم اآلخر ، وتؤمن بالقدر خٌره وشره

.صدقت 

د هللا كأنك تراه بأن تع: فأخبرنً عن اإلحسان ؟ قال : قال 

فأخبرنً عن الساعة ، : قال . فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك 

، قال فأخبرنً عن ل عنها بأعلم من السائل ؤولمساما : قال 

أن تلد األمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة : أماراتها ، قال 

ثم انطلق فلبثت ملٌا . ٌتطاولون فً البنٌان  الشاء رعاءالعالة 

؟ قلت هللا ورسوله أعلم  ٌا عمر ، أتدري من السائل: ثم قال 

 (فإنه جبرٌل أتاكم ٌعلمكم دٌنكم : ، قال 

الحديث الثاني



عن أبً عبد الرحمن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضً هللا 

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم : تعالى عنهما قال 

شهادة أن ال إله إال هللا : بنً اإلسالم على خمس :  ) ٌقول 

إقام الصالة ، وإٌتاء الزكاة ،  ورسول هللا ،  اوأن محمد 

(وحج البٌت ، وصوم رمضان 

الحديث الثالث



عن أبً عبد الرحمن  عبد هللا بن مسعود رضً هللا تعالى  

حدثنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو : عنه  قال 

إن  أحدكم ٌجمع خلقه فً بطن أمه  : ) المصدوقالصادق 

أربعٌن ٌوما نطفة ثم ٌكون علقة مثل ذلك ثم ٌكون مضغة 

مثل ذلك ثم ٌرسل إلٌه الملك فٌنفخ فٌه الروح  وٌؤمر بأربع 

بـكتب رزقه وأجله ، وعمله ، وشقً أو سعٌد ، فو : كلمات 

هللا الذي ال إله غٌره إن أحدكم لٌعمل بعمل أهل الجنة حتى 

ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع فٌسبق علٌه الكتاب فٌعمل بعمل 

أهل النار فٌدخلها ، وإن أحدكم لٌعمل بعمل أهل النار حتى 

ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع فٌسبق علٌه الكتاب فٌعمل بعمل  

(أهل الجنة فٌدخلها  

الحديث الرابع



قال : عن أم المؤمنٌن أم عبد هللا عائشة رضً هللا عنها قالت 

من  أحدث فً أمرنا هذا ما ) : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

(  لٌس منه فهو رد 

وفً رواٌة لمسلم  

(  من عمل عمالً لٌس علٌه أمرنا فهو رد ) 

الحديث الخامس



بن بشٌر رضً هللا عنهما قال سمعت  النعمانعن أبً عبد هللا 

:  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول 

إن الحالل بٌن ، وإن الحرام بٌن ، وبٌنهما أمور مشتبهات ال ) 

لدٌنه  استبرأٌعلمهن كثٌر من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد 

وعرضه ، ومن وقع فً الشبهات وقع فً الحرام ، كالراعً 

ٌرعى حول الحمى ٌوشك أن ٌرتع فٌه أال وإن لكل ملك حمى ، 

أال وإن حمى هللا محارمه ، أال وإن فً الجسد مضغة إذا 

صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، أال وهً 

( القلب 

الحديث السادس



الداري رضً هللا تعالى عنه أن  أوسعن أبً رقٌة تمٌم بن 

، قلنا لمن ؟ الدٌن النصٌحة : ) النبً صلى هللا علٌه وسلم قال 

( قال هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمٌن وعامتهم 

الحديث السابــع



عن ابن عمر رضً هللا تعالى عنهما أن رسول هللا صلى هللا 

:  علٌه وسلم قال 

أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن  ال إله إال هللا وأن ) 

محمدا رسول هللا ، وٌقٌموا الصالة ، وٌؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا 

ذلك عصموا منً دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم 

(على هللا تعالى 

الحديث الثـامــن



عن أبً هرٌرة عبد الرحمن بن صخر رضً هللا تعالى عنه 

ما نهٌتكم : ) قال سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم ٌقول 

فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك  بهعنه فاجتــنبوه وما أمرتكم 

(  الذٌن من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبــٌائهم   

الحديث التـاسـع



عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا 

إن هللا تعالى طٌب ال ٌقبل إال طٌبا ، وإن هللا : ) علٌه  وسلم 

:  المرسلٌن فقال تعالى بهأمر المؤمنٌن بما أمر 

{ ٌا أٌها الرسل كلوا من الطٌبات واعملوا صالحاً }

{  ٌا أٌها الذٌن آمنوا كلوا من طٌبات ما رزقناكم }:وقال تعالى 

ثم ذكر الرجل ٌطٌل السفر أشعث أغبر ٌمد ٌدٌه إلى السماء ٌا 

رب ، ٌا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام ،  وملبسه حرام، 

( وغذي بالحرام فأنى ٌستجاب له

الحديث العــاشـر



عن أبً محمد الحسن بن علً بن أبً طالب سبط رسول 

:  هللا صلى هللا علٌه وسلم ورٌحانته رضً هللا عنهما قال 

:حفظت من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

(  دع ما ٌرٌبك إلى ما ال ٌرٌبك )  

الحديث الحادي

عــشــر



عن أبً هرٌرة رضً هللا تعالى عنه قال قال  رسول هللا 

:  صلى هللا علٌه وسلم 

( من حسن إسالم المرء تركه ما ال ٌعنٌه ) 

الحديث الــثـانـي

عــشــر



عن أبً حمزة أنس بن مالك رضً هللا تعالى عنه خادم 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن النبً صلى هللا علٌه 

:وسلم قال 

(  ال ٌؤمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه )  

الحديث الــثـالـث

عــشــر



عن ابن مسعود رضً هللا تعالى عنه قال قال رسول هللا 

:  صلى هللا علٌه وسلم 

مسلم  امريءال ٌحل دم ) 

الثٌب الزانً ، والنفس بالنفس ،والتارك : إال بإحدى ثالث  

(لدٌنه المفارق للجماعة 

الحديث الــرابـع

عــشــر



عن أبً هرٌرة رضً هللا تعالى عنه أن رسول هللا صلى 

:  هللا علٌه وسلم قال 

من كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌراً أو لٌصمت ، ) 

ومن كان ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم جاره ، ومن كان 

(  ٌؤمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم ضٌفه 

الحديث الــخامس

عــشــر



عن أبً هرٌرة رضً هللا تعالى عنه أن رجال قال للنبً 

ال تغضب فردد : ) أوصنً ، قال : صلى هللا علٌه وسلم 

(     مراراً قال ال تغضب

الحديث الــسادس

عــشــر



رضً هللا تعالى عنه عن  أوسعن أبً ٌعلى شداد بن 

إن هللا كتب : ) رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم قال 

اإلحسان على كل شًء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا 

ذبحتم فأحسنوا الذبحة ،

(ولٌحد أحدكم شفرته ، ولٌرح ذبٌحته 

الحديث الــسابـع

عــشــر



، وأبً عبد الرحمن معاذ ابن  جنادةعن أبً ذر جندب بن 

جبل رضً هللا تعالى عنهما  عن رسول هللا صلى هللا علٌه 

:وسلم قال 

اتق هللا حٌثما كنت ، وأتبع السٌئة الحسنة ) 

( تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن

الحديث الــثامـن

عــشــر



كنت : عن أبً العباس عبد هللا بن عباس رضً هللا تعالى عنهما قال 

غالم إنً أعلمك  ٌا: ) خلف النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوما ، فقال

هللا تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل  احفظهللا ٌحفظك ،  احفظ: كلمات 

هللا ، وإذا استعنت فاستعن باهلل وأعلم أن األمة لو اجتمعت على أن 

، وإن اجتمعوا  لكٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إال بشًء قد كتبه هللا 

.  على أن ٌضروك بشًء لم ٌضروك إال بشًء قد كتبه هللا علٌك 

(رفعت األقالم وجفت الصحف 

هللا تجده أمامك ، تعرف إلى هللا  احفظ: ) وفً رواٌة غٌر الترمذي  

فً الرخاء ٌعرفك فً الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم ٌكن لٌصٌبك ، 

وما أصابك لم ٌكن لٌخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج 

(   مع الكرب ، وأن مع العسر ٌسرا 

الحديث الــتاسـع

عــشــر



كنت : عن أبً العباس عبد هللا بن عباس رضً هللا تعالى عنهما قال 

غالم إنً أعلمك  ٌا: ) خلف النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌوما ، فقال

هللا تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل  احفظهللا ٌحفظك ،  احفظ: كلمات 

هللا ، وإذا استعنت فاستعن باهلل وأعلم أن األمة لو اجتمعت على أن 

، وإن اجتمعوا  لكٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إال بشًء قد كتبه هللا 

.  على أن ٌضروك بشًء لم ٌضروك إال بشًء قد كتبه هللا علٌك 

(رفعت األقالم وجفت الصحف 

هللا تجده أمامك ، تعرف إلى هللا  احفظ: ) وفً رواٌة غٌر الترمذي  

فً الرخاء ٌعرفك فً الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم ٌكن لٌصٌبك ، 

وما أصابك لم ٌكن لٌخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج 

(   مع الكرب ، وأن مع العسر ٌسرا 

الحديث الــتاسـع

عــشــر



رضً  البدريعن أبً مسعود عقبة بن عمرو األنصاري 

:  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : هللا عنه قال 

إذا لم تستح  : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى ) 

( فاصنع ما شئت 

الحديث العشرون



سفٌان بن عبد هللا _ وقٌل أبً عمرة _ عن أبً عمرو 

:رضً هللا عنه قال 

قلت ٌا رسول هللا ، قل لً فً اإلسالم قوال ال أسأل عنه  

. أحدا غٌرك 

(  قل آمنت باهلل ، ثم استقم : ) قال 

الحديث الــحادي

و العشرون



عن أبً عبد هللا جابر بن عبد هللا األنصاري رضً هللا 

أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا علٌه : عنهما 

أرأٌت إذا صلٌت المكتوبات ، وصمت : وسلم  فقال 

رمضان ، وأحللت الحالل ، وحرمت الحرام ، ولم أزد 

على ذلك شٌئا ،أأدخل الجنة ؟  

( .نعم)قال   

الحديث الــثانـي

و العشرون



عن أبً مالك الحارث بن عاصم األشعري رضً هللا عنه 

:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : قال 

الطهور شطر اإلٌمان ، والحمد هلل تمؤل  المٌزان ، )  

وسبحان هللا والحمد هلل تمآلن  أو تمؤل ما بٌن السماء 

واألرض ، والصالة نور ، والصدقة برهان ، والصبر 

كل الناس ٌغدو فبائع . أو علٌك  لكضٌاء ، والقرآن حجة 

(   موبقهانفسه فمعتقها ، أو 

الحديث الــثالـث

و العشرون



عن أبً ذر الغفاري رضً هللا تعالى عنه عن النبً صلى هللا علٌه 

ٌا عبادي ، إنً : ) وسلم فٌما ٌروٌه عن ربه عز وجل أنه قال 

، ٌا  تظالمواحرمت الظلم على نفسً وجعلته بٌنكم محرما فال 

أهدكم ، ٌا عبادي ،  فاستهدونًعبادي ، كلكم ضال إال من هدٌته 

كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعمونً أطعمكم ، ٌا عبادي ، كلكم 

أكسكم ، ٌا عبادي ، إنكم تخطئون  فاستكسونًعار إال من كسوته 

ٌا . فرونً أغفر لكم ـغـفاستباللٌل والنهار وأنا أغفر الذنوب جمٌعا 

عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونً ، ولن تبلغوا نفعً فتنفعونً 

وجنكم كانوا على   إنسكمو ,آخر كم   و، ٌا عبادي ، لو أن أولكم 

أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فً ملكً شٌئا ، ٌا عبادي ، 

وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل  وإنسكمآخركم  ولو أن أولكم 

ٌا عبادي لو أن أولكم. واحد منكم ما نقص ذلك من ملكً شٌئا 

الحديث الــرابـع

و العشرون



وجنكم قاموا فً صعٌد واحد فسألونً فأعطٌت كل  وإنسكم واخركم

إذا  المخٌطواحد مسألته ما  نقص ذلك مما عندي إال كما ٌنقص 

أدخل البحر ، ٌا عبادي ، إنما هً أعمالكم أحصٌها لكم ، ثم أوفٌكم 

إال  ٌلومنإٌاها ، فمن وجد خٌر فلٌحمد هللا ، ومن وجد غٌر ذلك فال 

(نفسه

الحديث الــرابـع

و العشرون



أن ناسا من أصحاب رسول هللا : عن أبً ذر رضً هللا عنه أٌضا 

ٌا رسول هللا، : صلى هللا علٌه وسلم قالوا للنبً صلى هللا علٌه  وسلم 

باألجور ، ٌصلون كما نصلً ، وٌصومون كما  الدثورذهب أهل 

أولٌس قد جعل هللا لكم : ) نصوم ، وٌتصدقون بفضول أموالهم ، قال 

صدقة ، وكل تكبٌرة صدقة ، وكل  تسبٌحةما تصدقون ؟ إن بكل 

وأمر بمعروف صدقه ، ونهً . صدقه  تهلٌلةصدقه ، وكل  تحمٌدة

ٌا رسول هللا ، : قالوا ( عن منكر صدقه ، وفً بضع أحدكم صدقه 

:  أٌأتً أحدنا شهوته وٌكون له فٌها أجر ؟ قال 

أرأٌتم لو وضعها فً حرام أكان علٌه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها ) 

(   فً الحالل كان له أجر 

الحديث الــخامس

و العشرون



قال رسول هللا صلى هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا تعالى عنه قال 

:علٌه  وسلم 

:  من الناس علٌه صدقه ، كل ٌوم تطلع فٌه الشمس  ُسالمىكل )  

تعدل بٌن اثنٌن صدقة ، وتعٌن الرجل فً دابته فتحمله علٌها أو ترفع 

له علٌها متاعه صدقة ، والكلمة الطٌبة صدقة ، وبكل خطوة تمشٌها 

(  إلى الصالة صدقة ، وتمٌط األذى عن الطرٌق صدقة 

الحديث الــسادس

و العشرون



رضً هللا تعالى عنه عن النبً  سمعانبن  النواسعن 

البر حسن الخلق ، واإلثم ما : )صلى هللا علٌه وسلم قال 

( حاك فً نفسك وكرهت أن ٌطلع علٌه الناس 

أتٌت : بن معبد رضً هللا تعالى عنه قال  وابصةوعن 

جئت تسأل عن : ) رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال 

استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إلٌه ؟ قلت نعم قال  البر 

النفس واطمأن إلٌه القلب ، واإلثم ما حاك فً النفس وتردد 

( فً الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك 

الحديث الــسابـع

و العشرون



بن سارٌة رضً هللا تعالى عنه  العرباض نجٌحعن أبً 

وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم موعظة : قال 

ٌا : وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العٌون ، فقلنا 

:  قال . رسول هللا ، كأنها موعظة مودع ، فأوصنا 

أوصٌكم بتقوى هللا عز وجل ، والسمع والطاعة وإن ) 

تأمر علٌكم عبد ، فإنه من ٌعش منكم فسٌرى اختالفا كثٌرا 

فعلٌكم بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن ، عضوا 

علٌها بالنواجذ ، وإٌاكم ومحدثات األمور ، فإن كل بدعة 

(  ضاللة 

الحديث الــثامـن

و العشرون



ٌا رسول هللا ، أخبرنً : عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال قلت 

لقد سألت عن ) : بعمل ٌدخلنً الجنة ، وٌباعدنً عن النار ، قال 

تعبد هللا ال تشرك : عظٌم ، وإنه لٌسٌر على من ٌسره هللا تعالى علٌه

شٌئا ، وتقٌم الصالة ، وتؤتً الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج  به

الصوم جنة ، والصدقة : أال أدلك على أبواب الخٌر ، ثم قال البٌت 

الماء النار ، وصالة الرجل فً جوف  ٌطفًءالخطٌئة كما  تطفًء

حتى بلغ ٌعملون ثم  ...{ تتجافى جنوبهم عن المضاجع}،ثم تال اللٌل 

ثم قال  عموده وذروة سنامه؟ الجهاد وأال أخبرك برأس األمر :) قال 

بلى ٌا رسول هللا ، فأخذ بلسانه : قلت أال أخبرك بمالك ذلك كله ؟ 

؟ بهٌا نبً هللا،وإنا لمؤاخذون بما نتكلم : قلت . كف علٌك هذا : وقال 

ثكلتك أمك ، وهل ٌكب الناس فً النار على وجوههم أو قال :فقال 

(   ألسنتهم  حصائدإال  مناخرهمعلى 

الحديث الــتاسـع

و العشرون



بن ناشر رضً هللا تعالى عنه  جرثوم الخشنًعن أبً ثعلبة 

إن هللا تعالى : ) عن رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم قال 

،  تعتدوهافرض فرائض فال تضٌعوها ، وحد حدوداً فال 

وحرم أشٌاء فال تنتهكوها ، وسكت عن أشٌاء رحمة لكم 

(  غٌر نسٌان فال تبحثوا عنها 

.  وغٌره الدارقطنًرواه . حدٌث حسن  

الحديث الــثالثون



رضً هللا تعالى  الساعديعن أبً العباس سهل بن سعد 

:  جاء رجل إلى النبً صلى هللا علٌه  وسلم فقال : عنه قال 

ٌا رسول هللا دلنً على عمل إذا عملته أحبنً هللا وأحبنً 

:الناس ، فقال 

ازهد فً الدنٌا ٌحبك هللا ، وازهد فٌما عند )  

( الناس ٌحبك الناس 

الحديث الـحــادي

و الــثالثون



رضً هللا  الخدريعن أبً سعٌد سعد بن مالك بن سنان 

تعالى عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه  

(  ال ضرر وال ضرار : ) وسلم قال 

الحديث الــثـانــي

و الــثالثون



عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا 

:  علٌه وسلم قال 

لو ٌعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ) 

ودماءهم ، لكن البٌنة على المدعً ، والٌمٌن على من 

(  أنكر 

الحديث الــثـالـث

و الــثالثون



سمعت رسول : رضً هللا عنه قال  الخدريعن أبً سعٌد 

:  هللا صلى هللا علٌه  وسلم ٌقول 

من رأى منكم منكراً فلٌغٌره بٌده ، فإن لم ٌستطع فبلسانه ، )

(فإن لم ٌستطع  فبقلبه ، وذلك أضعف اإلٌمان 

الحديث الــرابــع

و الــثالثون



قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

وال تباغضوا   تناجشواال تحاسدوا ، وال ) : هللا علٌه وسلم 

، وال تدابروا  ،  وال ٌبع بعضكم على بٌع بعض ، وكونوا 

عباد هللا إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، ال ٌظلمه وال ٌخذله ، 

وٌشٌر إلى صدره  ههناالتقوى . وال ٌكذبه ، وال ٌحقره 

.  من الشر أن ٌحقر أخاه المسلم  امرىءبحسب ثالث مرات 

(   دمه وماله وعرضه : كل المسلم على المسلم حرام 

الحديث الــخامس

و الــثالثون



عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنٌا نفس هللا عنه : ) قال 

كربة من كرب ٌوم القٌامة ، ومن ٌسر على معسر ٌسر هللا علٌه 

ومن ستر مسلماً ستره هللا فً الدنٌا . فً الدنٌا واآلخرة 

ومن . واآلخرة، وهللا فً عون العبد ما كان العبد فً عون أخٌه 

طرٌقاً إلى الجنة ،  بهسلك طرٌقاً ٌلتمس فٌه علماً سهل هللا  له 

وما اجتمع قوم فً بٌت من بٌوت هللا ٌتلون كتاب هللا وٌتدارسونه 

بٌنهم إال نزلت علٌهم السكٌنة وغشٌتهم الرحمة ، وحفتهم 

عمله لم ٌسرع  بهالمالئكة ، وذكرهم هللا فٌمن عنده ، ومن بطأ 

(نسبه  به

الحديث الــسادس

و الــثالثون



عن رسول هللا صلى هللا علٌه  عن ابن عباس رضً هللا عنهما

وسلم  فٌما ٌروٌه عن ربه 

:تبارك وتعالى قال 

إن هللا كتب الحسنات والسٌئات ثم بٌن ذلك ، فمن هم بحسنة ) 

فعملها كتبها  بهافلم ٌعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة، وإن هم 

هللا عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثٌرة ، 

 بهاوإن هم بسٌئة فلم ٌعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة،وإن هم 

( فعملها كتبها هللا سٌئة واحدة

الحديث الــسابع

و الــثالثون 



قال رسول هللا صلى هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

: علٌه وسلم 

من عادى لً ولٌاً فقد آذنته بالحرب ، وما  :إن هللا تعالى قال ) 

تقرب إلً عبدي بشًء  أحب إلً مما افترضته علٌه ، وال ٌزال 

عبدي ٌتقرب إلً بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

،  بها، وٌده التً ٌبطش  به، وبصره الذي ٌبصر  بهٌسمع 

 استعاذنً، ولئن سألنً ألعطٌنه ، ولئن  بهاورجله التً ٌمشً 

( ألعٌذنه

الحديث الــثامـن

و الــثالثون 



عن ابن عباس رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا 

:  علٌه وسلم قال 

     الخطأ والنسٌان وما  : إن هللا تجاوز لً عن أمتً ) 

(علٌه  استكرهوا

 

الحديث الــتاسـع

و الــثالثون 



أخذ رسول هللا صلى : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال 

:  هللا علٌه وسلم بمنكبً فقال 

وكان ابن   .كن فً الدنٌا كأنك  غرٌب  أو عابر سبٌل)  

عمر رضً هللا تعالى عنهما ٌقول  إذا أمسٌت فال تنتظر 

الصباح ، وإذا أصبحت فال تنتظر المساء ، وخذ من صحتك 

(لمرضك ، ومن حٌاتك لموتك 

الحديث األربعون



عن أبً محمد عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا 

:  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : عنهما قال 

( بهال ٌؤمن أحدكم حتى ٌكون هواه تبعاً لما جئت ) 

الحديث الحادي

و األربعون



سمعت رسول هللا صلى هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال 

:علٌه وسلم ٌقول 

ٌا بن آدم إنك ما دعوتنً ورجوتنً غفرت  قال هللا تعالى)  

ٌا بن آدم لو بلغت ذنوبك . على ما كان منك وال أبالً  لك

ٌا بن آدم إنك  لو .  لكغفرت  استغفرتنًعنان السماء ثم 

شٌئا  بًال تشرك  لقٌتنًاألرض خطاٌا ثم  بقرابأتٌتنً 

(  مغفرة  بقرابهاألتٌتك 

الحديث الــثـاني

و األربعون




