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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستتفرهه ونعت   

باهلل من شهور أنرسنا، ومن سيئات أعمالنا، متن هدتد 

هللا فال مضل له، ومتن هضت ل فتال يتاه، لته، وأشتدد 

إلتتتته إال هللا، والتتتتده ال شتتتتههأ لتتتته، وأشتتتتدد أن  أن ال

عبتتتده ورستتت له عتتت و هللا ع يتتته و لتتته وستتت    امحمتتتد  

 .اكثيه   اتس يم  

فقتتد اضتضتتو الحتتام والنمتتان انتقتتا   ؛أماابعد اا 

متتن كتتتا  ( اأ، مئتتأ وستتتين التتدهث  )أربعتتأ أربعينتتات 

عحيح الجامع الصفيه ل شيخ األلبتان    رالمته هللا   

هقهؤيتا  و لتأ ل حا تأ  وأرهت بذلأ أن هحرظدا متن

إليدا ف  يذا النمان العصيب الذ، كثهت فيه الرتتن، 

 .وعظمت فيه المحن

إندتتتا أالاههتتتر مشتتتتارك شتتتام أ ل تتتل متتتا هتع تتت  

بالمس   من االلتتنا  بالت اليتد والستنأ، وأكتل الحتالم 
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وا تنتتا  الحتتها ، والحتتذر متتن المعاعتت ، والتستت ح 

ه الستاعأ باألعمام الصالحأ، ورعاهأ الحق ق، وتََذك  

بأشتهاهدا ومتتا ه ت ن فيدتتا واالستتعداه لتتذلأ، وتَتتَذك ه 

 ،الم ت والقبه وما فيه، والسع  ف  الا أ المست مين

ورعاهتتتأ التتت  التتتنو ، والرتتت   ،وال عتتتيأ بالنستتتا 

وتته  األختالق  ،وااللتنا  باألخالق الحسنأ ،ال سان

والحذر متن ال ضت ف فت  أعتهام المست مين . القبيحأ

 ،م امبتتأ ع تتو  كتته هللا تعتتالوومتتن م تت  النتتا ، وال

. واغتنتتتا  األةمنتتتتأ واألم نتتتتأ الرااتتت أ فتتتت  التتتتدعا 

والحتتذر متتن الشتتيغان وإغ انتته، وأنتته رأ  كتتل شتته 

واالستبشتار بنصته هللا تعتالو إ ا نحتن ر عنتا . وب يأ

تت ، والعناهتتأ البالفتتأ بالصتتالك  متتيال   اإلتتو ههننتتا ر  ع 

لو فإنه بصالالدا تصت ح األعمتام، والثقتأ فت  هللا تعتا

وأن بيتتتده األمتتته ك تتته واستتتتشارته  ،والت كتتتل ع يتتته

تت ويتت  ع تتو كتتل  استتبحانه فإنتته أالتتاه ب تتل شتت   ع م 

شتتت   ضتتتدهه، وابهمتتتان بالقتتتدر فإنتتته القيقتتتأ ابهمتتتان 

، اوته  الحنن والتحّسه فإنه ال هنهد النرس إال اعر  
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والحتتذر متتن فتنتتأ المتتام، ولتتنو  الصتتحبأ الصتتالحأ، 

نما ه ت ن بمتا  تا  بته وأن وةن ابنسان ه   القيامأ إ

ولنو  األمانتأ فإندتا أوم متا هعهفتع . من الدهن والعمل

متتن التتدهن وال إهمتتان لمتتن ال أمانتتأ لتته، والحتتذر متتن 

وأن الشتتهو  متتن  لتتأ  ،الترتتهق واالختتتالل والرتتتن

وما عند هللا سبحانه . ب نو  السنأ والجماعأ والغاعأ

ه واستحضار النيات الصالحأ فإن. ال هنام إال بغاعته

وفضل األعختّ ك فت  هللا . بدا هب غ الناو، مهتبأ العامل

و لتتتأ  ،والمستتتيوليأ اال تماعيتتتأ. والمحبتتتأ فتتت  هللا

والندتت  عتتن المن تته، وكتتل راف   بتتاألمه بتتالمعهول

والحذر من الدنيا وأندا تصد عن . م عن رعيتهئ مس

والحتتذر متتن التشتتبه بتتاألم  ال تتافهك، ولتتنو  . اآلختتهك

وأن هللا . ستفن  عندا ههفأ عتينالت بأ فإن العبد ال ه

. ول تتن النتتا  أنرستتد  هظ متت ن اال هظ تت  النتتا  شتتيئ  

. وأنه ال بتد متن لقتا  هللا فتال هنرتع ابنستان إال متا ضتّد 

وإعتداه الجت ا  عمتا . وه ب الع   وأنه مرتاح النجاك

وتع ي  األواله ت اليتد هللا . هعسأم عنه العبد ه   القيامأ
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 ،و التتدهن واالبتتتال  فيتتهوالصتتبه ع تت. تبتتار  وتعتتالو

وأن عذا  الدنيا ال ش   بالنسبأ إلو  رك واالدك متن 

وأن ابسال  سيدرع  ف   خه النمان . عذا  اآلخهك

وهعهفتتع القتتته ن، أال فتمتعتتت ا بتتالقه ن وابستتتال  ضبتتتل 

 يابدما  فإن المتعأ بدما ي  المتعأ ف  اآلخهك التت  

و المتيمنين وأن ه   القيامأ ه   هسيٌه ع ت. ال نراه لدا

وغيه  لأ من هالنل الشيتهات . عسيٌه ع و ال افههن

 .الت  ال غنو لمس   عندا ف  يذا النمان

وضتتتد   تتتهت أن تبقتتتو األالاههتتتر ع تتتو تهتيتتتب 

و لتأ  ،الشتيخ   رالمته هللا   هون التعتهم لتب هبدتا

ل حر ع و ضها تدتا ك دتا والتتذكيه بالشت   متهك بعتد 

 . مهك

دا إخ ان  المس مين وأسأم هللا العظي  أن هنرع ب

 .إنه ول   لأ والقاهر ع يه
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 (1-2 )(صحيح). 

أداامعمواا   ععمتتن التتدهر( ابتتن عستتاكه فتتو تتتارهخ همشتت )

ع.الب ري

:عآخرعمبعأ ركعالنبسعمنعكالمعالنبا  عاوللام»

ع.«شئتعإذاعلمعتوتحعفبصنععمب

 .همنع من القبانح فالحيا  خع ع ٌ 

 -------------------

 (2-16 )(صحيح). 

ع.أدمعهرير ععن (ق ت ن)

إذاعحاا   عَكااَوذعلإذاعل اا ع:عآياا اعالاناابفثع ااال  ع»

ع.«أخلفعلإذاعائْتاِاَنعخبن

 .فاالذِر النراَق ها أخ  المس  

 -------------------

 (3-33ععع)(حون).ع

(عهاب)ع، نعسهلعدانعسا  ع(عالشيرازيعفيعاولقبذعكعهب)
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ع. نع لي(عحل)ع، نعجبدر

عفقبلأتبنيعجبري» عمابعشائَتع!عيبعمحاا اع:علا ْْ ِ ا

فإناامعمي،اات،علأَْحبِاابعَماانعشاائتعفإناامعم بر ااا ،ع

عداا ،علا لاامعأنع لا ااالعماابعشاائتعفإناامعَمْهااِاي 

تع تعاساتهنب ا ا عدبلليال،عل ااس شرَفعالااممنع يبما

ع.« نعالنبس

، وال هنرعتتأ إال عم عتتأ افتتال أالتتَد متتن النتتا  هفنتت  عنتتأ متتن هللا شتتيئ  

 .الصالح

 -------------------

 (4- 86 )(صحيح). 

ع.أب  يهههكععن( ال    ه ت)

َكعأخبكعدابعيكارت» إنع:عأت رلنعمبعالِهيب ؟عِذْكرا

عفق عاغتَْبتَ ،علإنعلامعيكانعفيا ع كبنعفي عمبعتق لا

 .«فق عدََهـتس 
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 .ض ت فيه ما ل  ه ن، ويذا م  : «دهت  »

 ژ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿژ : ضام تعالو

 -------------------

 (5- 87 )(صحيح). 

ع.أديعهرير ععن( ال  ت)

؟عإنعالا لااَ عماانعأمتاايع» أتاا رلنعماابعالا لاا ا

ماانعياايتيعياا معالقيبماا عدمااال علصاايبمعلزكااب ،ع

لييتيع  عشاتمعهاواعل اوفعهاواعلأكالعمابلعهاواع

فَياْ طَامعهاواعمانعع،لس مع َمعهاوا،علرارذعهاوا

حونبت علهواعمنعحونبت ،عفإنعفَنِـيَتعحوانبتا ع

خطبياابهمع باالعأنعياق اامعماابع لياا ؛عأاخااوعماانع

ع.« معطارحعفيعالنبرع،فطاِرحتع لي 

 .فال تَْفتَهَّ بحسناتأ إ ا كنَت تجمععدا ل نا 

 -------------------

 (6- 98 )(صحيح). 
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ع.جبدرعدنعسليمعالههيايععن( الغيالس  الب)

عمانعالا ارلفعشايئ ع» ع،باتثعهللاعلالعتَْحقَِرنس

عمانع لا كعفايعإنابسعالاوتواقي،ع ََ لل عأنعتاْ اِر

أخاابكعللجهاامعإلياا عمنبواا ،علإياابكععلأنعتلقاام

لإسااببَلعاازاِرعفااإنعإسااببلعاازارعماانعالَاِ ْيلَاا ع

عشاتامعلَ يساركعدايمرع لالعيحبهبعهللا،علإِنعامر  

لي عه عفيم؛عفالعتاَ يسرتعدايمرعها عفيا ،علَ ْ ا اع

ع اااابَنس يكاااا نعلدبلاااا ع لياااا علأجاااارتعلاااام،علالعتَوا

ع.«اأح  ع

 .وبّشأ وعابأ: « ي رك»

 .واضعأ ال هع ى فارغأفابهمان القيقأ 

 -------------------

 (7- 112 )(صحيح). 

ع.جبدرعن ( ال  خد  )

اتقاااا اعالفلاااامعفااااإنعالفلاااامع لاااااب عياااا مع»

القيبم ،علاتق اعالشحعفإنعالشحعأهلمعمنعكابنع

 اااابلكم،علحالهاااامع لاااامعأنعساااا ك اع ماااابسهم،ع
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ع.«لاستحل اعمحبرمهم

 .بعشل مع الهص: «الشح»

ي  إما مال  هههد أن هأخذ ما ليس من وتأمل اآلن ف  أخالق النا  تجد

 .القه، وإما شحيح فال هيه، ما ع يه من الق ق

 -------------------

 (8-144 )(صحيح). 

ع.أديعهرير ععن( ق ه ن)

عدااااب ،ع:عاجتنبااا اعالواااابععالا دقااااب » الشااااركا

عالاااان  عالتاااايعحاااارمعهللاعإالع ،عل تاااالا لالوااااحرا

عمبلعاليتايم،علالتا ل عالردب،علأكلا يعدبلحث،علأكلا

عالاحمااانب عالاممناااب ع يااا معالاحاااف،عل اااوفا

ع.«الهبفال 

واع تتت  أن ا تنتتتا  ال بتتتانه شتتتهه لت ريتتته . المد  تتتات: «الا دقاااب »

 .الذن   والشغاها

 -------------------

 (9-351) (حون(. 

ع.أديعس ي عن ( ت ابن خنهمأ يب) 
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إذاعأصبحعادنعآ معفاإنعاو  ابسعكلهابعتااـَك ،رع»

فينبعفإنابعنحنعدمعفاإنعاتثعهللاع:عاللوبنعفتق ل

ع.«استقاتعاستقانب،علإنعا  جهَتعا  جهنب

 .تَِذم وتشضع: «تك  ر»

ويتتتل هَتتت  عب  النتتتاَ  فتتت  النتتتار ع تتتو و تتت يد  إال الصتتتاندع 

 !ألسنتد 

---------- ------------

 (11-491 )(حيحص(. 

ع.أديعهرير عن ( ن  )

عأتتاا عمالئكاا اعالرحااا ع» ِ اارعالاااممنا إذاعحا

اخرجااايعراراااي  ع:عفيق لااا ندحريااار يعدي ااابَسع

 نااامعإلااامعَرلحعلَريحااابنعلرذيعغياااِرععبمرراااي ع

غ ببنعفي رجعكيطياِبعرياحِعالاوامعحتامعإنا ع

ااا بعحتااامعيااايت اعدااا عدااابذعلينبللاااا عد  اااهمعد   

ماابعأطيااَبعهااواعالااريحعالتاايع:عالوااابسعفيق لاا ن

فيااااايت نعدااااا عأرلاَحع!عجااااابستكمعمااااانعاور ع
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عفََرحبعد عمنعأحا كمع عدهبئبا الاممنينعفلهمعأش ُّ

ماابذاععماابذاعف االعفااالن؟:عمع لياا ،عفيواايل ن ـْق اعيَاا

  ا تعفإنا عكابنعفايعغامع:عف لعفالن؟عفيق لا ن

ذاهابعدا عإلامع:عأمبعأتبكم؟ع ابل ا:عال نيبعفإذاع بل

لإنعالكبفرعإذاعحا رعأتت عمالئكا ع.عأم عالهبلي 

اخرجااايعسااابخط  ع:عفيق لااا نع.ال اااواذعدِِاْواااحيع

في ارجعكاينتنعع،بع ليمعإلامع اواذعهللامو  ط ع

ع.ريااااحعجي اااا عحتاااامعياااايت اعدهاااابعداااابَذعاور 

مبعأنتَنعهوتعالاريح؟عحتامعيايت اعدهابع:عفيق ل ن

ع.«أرلاحعالك بر

 رالمأ: «َرْلح»

َعه: «ِمْوح»  .َخِشنع الثيا  من الشَّ

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ژ    :ضتتتام تعتتتالو

 ژڍ 

---------------- -------

 (11- 511 )(صحيح). 
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ع.أديعس ي عن ( ال  خ)

بواا اععإذاعَخلَاااعالاممناا ن» ماانعالناابرعحا

اا نعمفاابلَمعع،دقنطاار عدااينعالهناا علالناابر فيتقبصُّ

كبناتعدياانهمعفاايعالاا نيب،عحتاامعإذاعناقاا اعلهاااود اع

عمحااا عع،أاذنعلهاامعداا خ لعالهناا  ف الااويعن اا ا

عمناااا ع دياااا تعَوَحاااا اهمعداوااااكن عفاااايعالهناااا عأََ لُّ

ع.«داوكن عكبنعفيعال نيب

متتن  ا، ف تتن هيب تتمتتن التنقيتتأ والتدتتذهب ضبتتل هختت م هار الغيبتتين فتتال بتتد

 .اآلن

 -------------------

 (12- 519 )(صحيح). 

 . نعجبدر( ال    ه ي )

عديت عفَوَكرعاسَمعهللاعت بلمع» إذاع خلعالرجلا

الع:ع ااابلعالشااايطبنع.حاااينعيااا خلاعلحاااينعيَْطَ ااام

لإنع خلعفلمعيوكِرع.عمبيتعلكمعلالعَ َشبَسعهبهنب

أ ركااتمع:ع اابلعالشاايطبنع.اْسااَمعهللاع ناا ع خ لاا 
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ع.ياات،علإنعلاامعيااوكرعاساامعهللاع ناا عمط ااا الاب

ع.«أ ركتمعالابيتعلال شبس:ع بل

 .فال أََشدَّ ع و الشيغان من  كه اس  هللا سبحانه وتعالو

 -------------------

 (13- 521 )(صحيح). 

 . نعصهيب( ال  ي  ابن خنهمأ الب)

إذاع خاالعأهاالعالهنااِ عالهناا َعلأهاالعالناابرع»

 عإنعلكمع ن عهللاعيبعأهلعالهن:عالنبَر؛عنب ىعمنب 

لعمبعه ؟ع:عم   اعيري عأنعياْنِهَاكاا تعفيق ل ن

هللااعم ازينَنبعليابَي،ْضعلج َهنبعلياْ خْلنبععألمعياثَق،لِع

نااابعمااانعالنااابر؟عفيكشااافعالحهااابذع الهنااا عليانَه،

عفينفرلنعإلي عف هللاعمبعأ طبهمعهللاعشيئ ع بعأحابس

عو ينهم ع.«إليهمعمنعالنفرعإلي علالعأَ َرس

 .ل محهومين والمحج بين عن رؤهأ ر  العالمين اس  فتع

 -------------------
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 (14- 522 )(صحيح) . 

 .أديعس ي عن ( ال  ق ت ي )

إذاع خاالعأهاالعالهنااِ عالهناا َعلأهاالعالناابِرع»

عأَْملَاحعفي  افع  ْ النبَر؛عيـاهبسعدابلا  عكينا عكاب

ياابعأهاالعالهناا عهاالع:عدااينعالهناا علالناابرعفيقاابل

:عبُّ نعفينفارلنعليق لا نت رف نعهوا؟عفَيَْشاَرئِع

يابع:ع معينب ىع-لكلهمع  عرآتعع-نََ ْمعهواعالا  ع

أهاااالعالناااابرعهاااالعت رفاااا نعهااااوا؟عفيشاااارئب نع

لكلهاامعع-ن امعهااواعالاا  ع:عفينفارلنعفيق لاا ن

يبعأهلعالهنا ع:عفيممرعد عفايودحعليقبلع-  عرآتع

خلاااا   علالعماااا  علياااابعأهاااالعالناااابرعخلاااا  علالع

ع.«م  

 .س اهمشت ط البيام بال :«أملح»

ويتتذا هتت   الحستتهك ع تتو . ههفعتت ن رؤوستتد  هنظتتهون :«يشاارئب ن»

 .ال افههن
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  چ  :ضتتتتتتام تعتتتتتتالو

 [39: مهه ] چپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

 -------------------

 (15- 551 )(صحيح). 

 .أديعس ي عن ( ال  خ ي )

إذاعرأىعأح كمعالر يبعيحبهب؛عفإناابعهايع»

ْ عدهاابماانعهللاعفليحاااِ عهللا لإذاع.عع ليهاابعلْلياَحاا ،

رأىعغيااارعذلااامعماااابعيكااارت؛عفإناااابعهااايعمااانع

الشيطبنعفليوت وعدب عمنعشارهب،علالعيَاْوكاْرهبع

ت ع.«وح عفإنهبعالعت رُّ

كثيه من النتا  فت  ةماننتا تهكت ا عتاَل  اليقظتأ وانشتف  ا بعتال  

 .المنامات، ال تننعج من الهؤى وت كل ع و الح  الذ، ال هم ت

------------------- 

 (16- 563 )(صحيح). 

 .ادنع ارلعن (  )
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إذاعرأياااتعالنااابسع ااا عَمَرجاااتع هااا  اهمع»

معداااينعلشااابسعع-لَخ ساااتعأمبنااابتهمعلكااابن اعهكاااواع

فبلامعديتمعلاملِمع ليمعلوابنَم،علخاوعع-أنبمل ع

ماابعت اارفعل  عماابعتنكاار،عل لياامعد بصاا عأماارع

ع.«ن وم،عل  ع نمعأمرعال بم 

 .ااغهبت وفسدت: «مرجت»

 .الختالفد  ابيان  : «لشبمعدينعأنبمل »

بتتالمعهول  ا متته   ال تتن يتتذا لتت  هستتترحل وإن مدتتهت مباههتته، ف تتن عتتالح  

 .عن المن ه بع   وال   وعبه انايي  

 -------------------

 (17-675 )(صحيح). 

 .ادنع ارعن ( ال  هب يب)

عالنااااابسعدبلااااا ينبرعلالااااا رهم،ع» إذاعَرااااانس

البقار،علتركا اعلتببي  اعدبل ين ،علتب  اعأذنبذع

الههااب عفاايعساابيلعهللا؛عأ خاالعهللاعت اابلمع لاايهمع

ع.«ذالعالعيرف  ع نهمعحتمعيراج  اع ينهم
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 .بَِشلَ : «رن»

 .   تبيعه ع و البانع باألضل اأن تشته، نسيئأ ةاند  : «ديععال ين »

 .الدا  والدوا  لمن كان له ض ب أو ألقو السمع وي  شديد   فذكه

 -------------------

 (18- 724  )(حون). 

 .أديعهرير عن ( ت)

إذاع اباااارعالايااااتعأتاااابتعملكاااابنعأساااا  انع»

ْنَكاارعلليخاارعالنكياارع أزر اابنعيقاابلعوحاا هابعالاا

:عمبعكنتعتق لعفيعهواعالرجل؟عفيق ل:عفيق الن

 ب عهللاعلرسا ل ،عأشاه عأنع:عمبعكبنعيق لعه 

 بااااا تعلرسااااا ل ،ععاالعإلاااا عإالعهللاعلأنعمحاااااا  ع

أنامعتقا ل،ع امعيا واحعلا ع  عكنبعن لامع:عفيق الن

رعلا عفيع برتعسب  نعذرا  ع بعفيعسب ينع معيانَا س

أرجااععإلاامعأهلاايع:عفيقاا لع.ناام:ع اامعيقاابلع،فياا 

نَْمعكن م عال ارلسعالاويعالع:عفياخبرهمعفيق الن

عأهلاا عإليا عحتاامعيب ثَاا عهللاعماانع ي  فا عإالعأحاابُّ
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سااا تع:عبع اابللإنعكاابنعمنبفق ااع،م ااه  عذلاام

ْثلَااا ،عالعأ ري؛عالنااابسعيق لااا نع ااا العفقلاااتعمِع

فيقاابلعع. اا عكناابعن لاامعأناامعتقاا لعذلاام:عفيقاا الن

فتلتاائمع لياا عفت تلاافعع،التئااايع لياا :علااضر 

بعحتامعيب ثا عهللاعفالعيااالعفيهابعم اود عع،أرال  

ع.«منعم ه  عذلم

 .فالنجاك من فتنأ القب ر بت اليد هللا، واتباف الهس م هللا 

 -------------------

 (19- 775 )(صحيح). 

 ع.أديعهرير عن ( ي  ق ن)

عالها ا عكابنع لامعكالعدابذع» إذاعكبنعي ما

منعأد اذعالاوه عمالئك  عيكتب نعالنبسع لامع

لَع:ع  رعمنبزلهم َلعفابول  فاإذاعجلا عاامابمعع،اول 

ْكرَعع،طَاااَ لاعالماااحف .علجااابسلاعيواااتا  نعالاااو،

اارعَكَاثَاااِلعالااويعيااااـه يعدََ ناا  َهه، عالاا  ااامعع،لَمثَاالا

ع،بلاويعيااـه يعالكابْ امعكع،كبلويعيها يعدقار 
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 اامعكبلااويعياااـه يعع، اامعكبلااويعياااـه يعال جبجاا 

ع.«البي  

ر»  .المبّ ه ف  الحض ر: «الاهه 

 .أن ت  ن ف   هل عحف المالن أ -أخ  المس    -فدل تهاو 

 -------------------

 (21- 847 )(صحيح). 

 .جبدرعن  (4ال  خ )

أح كمعدبومرعفليركععرك تينعمنععإذاعهمسع»

عْليَقاالْعع،ي ا غيرعال ر كع:ع اامس اللهامعإنايعأساتَِ يرا

لأساااايلمعماااانعع،لأسااااتق ركعدقاااا رتمع،د لااااام

لت لامعلالعع،ف لمعال فيم؛عفإنمعتقا رعلالعأ ا ر

اللهمعفإنعكنتعت لامع.علأنتع المعالهي ذع،أ لم

اعليعفيع ينيعخير عع-وتسميه باسمه  -هواعاومرع

ْرتعليع لم بشيعل ب ب عأمري؛عفبْ  اْرتعليعليَو،

اعليعاللهمعلإنعكنتعت لاا عشر ع.عبركعليعفي  معد

فايع يناايعلم بشاايعل ب باا عأمااري؛عفبصاارْفنيع
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 ناا علاصاارف ع نااي،علاْ اا ارعلاايعال ياارعحياا ع

نيعد  ع.«كبن،ع معَرر،

تََ كَّْل ع و َمْن بِيَِده األمهع كع  ه واستَِشْهه ف  كتل أمته   ! ف ما ا تحتار؟

َ فَّقين  .ت ن من المر حين ال مع

 -------------------

 (21- 935  )(حون) 

 .ادنعمو   عن ( ال  ت   يب)

استحي اعمنعهللاعت بلمعحثعالحيبس،عمانع»

اسااتحيبعماانعهللاعحااثعالحياابس؛عفلاايح  عالاارأسع

لمبعل م،علليح ِ عالبطنعلمابعحا ى،عللياوكِرع

لماانعأرا عارخاار عتااركعزيناا ع.عالااا َ علالاابال

فانعف لعذلمعفق عاستحيبعمنعهللاع.عالحيب عال نيب

ع.«ثعالحيبسح

 «ما  معته متن القت ى واألعضتا : «مبعل م  . «متا: «مابعحا ى 

فتال . بعتد المت ت اعيهورته تهاب  : «البال»     .الرظه البغن و معه

 .هستعم دا فيما ال هعها  هللا

 .غافال   افاعهم نرسأ ع و يذه الشصام وال ت ن مفته  
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ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ژ  ٹ ٹ

 .«123: نسا ال) ژڄ  ڄ  ڄ    

 -------------------

 (22- 961 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ق)

اعفاااإنعالاااارأ عاست صااا اعدبلنوااابسعخيااار ع»

الَعِع لقتعمنعِرلَع،علإنعأ  جعشايسعفايعال ، خا

أ التعفإنعذهبَتعتقياا عَكَوْرتَ ،علإنعتركتَا علامع

ع.«ايالعأ  َج؛عفبست ص اعدبلنوبسعخير ع

لقتعمنعِرالَع» :ض له أعخه تت : أ، –ه أن المتهأك مع قتت معنتا: «حا

متتن ِاتت َع أعتت    فتتال هعن تته اع  ا دتتا، أو ابشتتارك إلتتو أندتتا ال تقبتتل  –

بتا  . كتتا  أالاههتر األنبيتا . فتتح البتار،/ كمتا أن الِضت َع ال هقب ته ،التق ه 

1. 

أوعتتيأ بأي تتأ : ولننشتته يتتذا فيقتت م اله تتل ل ه تتل ،ف نتتت اَص بالنستتا 

 .لشيغان  فإن يذا مما هفي  ااخيه  

 -------------------

 (23- 967 )(صحيح). 
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 .أديعهرير عن ( خ)

أس  عالنبسعدش ب تيعيا معالقيبما عمانع»

ع.«بعمنع لب بعم لم عالعإل عإالعهللاعخبلم ع:ع بل

ةق الشالص: فابخالَص ابخالصَ  ةضَه رع  .َمْن رع

 -------------------

 (24- 992 )(صحيح). 

 .س  عن ( ال  خ ن ي )

 ااامعاومثااالعع،اونبيااابسعسعداااالس عأشااا عالناااب»

فااإنعع،فبومثال،عيابتلامعالرجاالع لامعَحَواابع ينا 

كبنعفيع ين عَصاْلببعاشات عداال ت،علإنعكابنعفايع

 يناا عر اا عادتالاايع لاامع َااْ رع يناا ؛عفااابعيباارحع

الابالسعدبل با عحتامعيتركا عياشايع لامعاور ع

ع.«لمبع لي عخطيئ 

 .كان أالدي  هرهح بالبال  كما هرهح أالدنا بالعغا 

 -------------------

 (25-999 )(صحيح). 
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 .ادنع ارعن ( ال )

ع،الاماا رلن:عبعياا معالقيبماا أشاا عالناابسع ااواد ع»

ع.«أَْحيا اعمبعخلقتم:عيقبلعلهم

 .أال فاالذروا التص هه فإنه معبيه   أ، معد أ  

 -------------------

 (26- 1177 )(صحيح). 

عتن ( الت  فت  النيتد التل يتب) ادانع بابسعتن (   يب)

 .مهسال   دنعميا ن ارلع

حيبتَاامع باالع:عاغتاانمعخاواابع باالعخااا »

م تااام،علصاااحتَمع بااالعَساااقَِام،علفراَغااامع بااالع

شاااهلم،علشاااببدَمع بااالعهرمااام،علغنااابكع بااالع

ع.«فقرك

 .فالعاضل من اغتن  الرهعأ لعمارك  خهته

 -------------------

 (27- 1129 )(صحيح). 

 .ادنع ارلعن ( هب)
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بعمااااانعسااااالمعأف ااااالعالااااااممنينعإساااااالم ع»

واالا نعماانعلواابن علياا ت،علأف االعالاااممنينعالا

بعأحواانهمعخلقااب،علأف االعالاهاابجرينعماانعإيابن اا

هََهرعمبعنهمعهللاعت بلمع ن ،علأف لعالههب عمنع

ع.«جبه عن و عفيعذا عهللاع اعلجل

ويتتذا يتت  المغ تت   فتت  ةمتتن االستضتتعال التتتو همّ تتن هللا ل ستتال  

 .وأي ه

 -------------------

 (28- 1187 )(صحيح). 

 .ادنع ارعن (   ه هبال)

ا ُّ نعدما  فع» أ يا اعالم  فعفإناابعتَما

لاعالَ لَال،ع ا ُّ الاالئك ،علحبذلاعداينعالانبكاب،علسا

للِينااااا اعديياااا يعإخاااا انكم،علالعتااااورلاعفرجااااب ع

بعلصاال عهللا،علماانعللشاايطبن،علماانعلصاالعصاا  ع

ع.«بع ط  عهللاع اعلجل طععص  ع

صتتف فتت  فعه تتأ إ ا  تتا  أالتتد هههتتد أن هتتدخل فتت  ال: «لِيناا ا»ومعنتتو 

 .و ديا  فافسح ا له
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متتن  ولمتتا تدتتاون النتتا  فتت  تستت هأ الصتتر ل  وضتتع متتا أخبتته بتته 

 .اختالل ال   ه والق   

 -------------------

 (29- 1214 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( عد)

العحاا لعلالع اا  عإالعدااب ؛ع:عأكثاارلاعماانع اا ل»

ع.«فإنهبعمنعكن زعالهن 

َم  :بلي اابلعالطحاا: أتتتدرون متتا معنايتتا ال اِلي َتتأ ألالتتد وال تحتت  

وال ضتت كَ ألالتتد . ألالتتد وال الهكتتأَ ألالتتد عتتن معصتتيأ هللا إال بمع نتتأ هللا

وكتل شت   بمشتيئأ . ع و إضامأ هاعأ هللا والثبات ع يدا إال بت فيت  هللا

َغ َبتتتت مشتتتيئتعه المشتتتيئاِت كع َّدتتتا . هللا تعتتتالو وع متتته وضضتتتانه وضتتتدره

هرعتتل متتا . دتتا وغ تتب ضضتتاؤه الِحيَتتَل ك دتتاوع ستتت إراهتعتته ابراهاِت كع َّ 

 .اهشا  وي  غيهع مال   أبد  

 -------------------

 (31- 1276 )(صحيح). 

 . بئش عن ( ي )

ل،ا ع بِجلا ع» اللهمعإنيعأسيلمعمانعال يارعكا
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عمن علمبعلمعأ لام،علأ ا ذعدامع لآجلِ عمبع لاتا

عمن علمابع منعالشرعكل، ع بِجل علآجلِ عمبع لاتا

لهمعإنيعأسيلمعمنعخيرعمبعسيلمعد علمعأ لم،عال

 ب كعلنبيام،علأ ا ذعدامعمانعشارعمابع ابذعدا ع

 ب كعلنبيم،عاللهمعإنيعأسيلمعالهن علمبع رذع

إليهابعمانع ا لعألع ااال،علأ ا ذعدامعمانعالناابرع

لأسايلمعأنعع،لمبع رذعإليهبعمانع ا لعألع اال

ع.«رايته لعكلع  بسع  يتَ عليعخ

 .يهويذا من أ مع األهعيأ فاالرظه وهاِو  ع 

 -------------------

 (31- 1311 )(صحيح). 

 . ابرعدنعيبسرعن ( ن  )

اللهمعد لاامعالهيابعل ا رتمع لامعال لاثع»

اعلااي،علتاا فنيعإذاعأحيناايعماابع لاااتعالحيااب عخياار ع

اعلااي،عاللهاامعلأساايلمعخشاايتمع لاااَتعال فااب عخياار ع

فاايعالهياابعلالشااهب  ،علأساايلمعكلااا عااخااال ع

يعال قارعفيعالررابعلاله اب،علأسايلمعالقما عفا
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ااا بعالعين ااا ،علأسااايلمع ااار علالهنااام،علأسااايلمعن يا 

 ااااينعالعتنقطااااع،علأساااايلمعالرراااابعدبلق اااابس،ع

لأساايلمعداار عال اايْعد اا عالااا  ،علأساايلمعلااو ع

النفرعإلامعلجهامعلالشا لعإلامعلقبئامعفايعغيارع

رراسعم ر علالعفتن عم ل ،عاللهامعَزي،نسابعداينا ع

ع.«اايابنعلاج لنبعها ا عمهت ين

تت أ متتع أهعيتته ع يتته الصتالك والستتال  وكتان هق لتته فتت  متن  اويتذا أهض 

 .الصالك

 -------------------

 (32- 1428 )(صحيح). 

 .هر ك بعدنع اع( هب)

اعإْنعكبنعخرجعيوا مع لامعللا تعصاهبر ع»

فه عفيعسبيلعهللا،علإنعكبنعخرجعيوا مع لامع

أد ينعشي ينعكبيرينعفه عفيعسابيلعهللا،علإنع
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بعفهاا عفاايعكاابنعخاارجعيواا مع لاامعن واا عياِ  ُّهاا

عسااااابيلعهللا،علإنعكااااابنعخااااارجعيوااااا معريااااابس ع

ع.«فه عفيعسبيلعالشيطبنعلم بخر  ع

 .ف ل عمل ابتعف  به و ه هللا فد  ف  سبيل هللا

 -------------------

 (33- 1492 )(صحيح). 

 .أديعدنعك بعن ( ن يب الضيا )

انتوابعرجاالنع لامع ها عم سامعفقابلع»

عتِو:عأح هاب    عفانعأنبعفالنعدنعفالنعحتمعَ  س

علاام؟ع اابل أناابعفااالنعداانعفااالنعاداانع:عأنااتعالعأامس

فيلحمعهللاعإلامعم سامعأنع العلهاوينعع،ااسالم

أمبعأناتعأيهابعالانتوابعإلامعتوا  ع:عالانتوبَْين

فايعالنابرعفيناتع بشارهمعفايعالنابر،علأمابعأنااتع

أيهااابعالانتوااابعإلااامعا ناااينعفااايعالهنااا عفيناااتع

ع.« بلثهابعفيعالهن 
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 ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ  چژ  :ضتتام تعتتالو

 ژ ڌڎ

 -------------------

 (34- 1535 )(صحيح). 

 .أديع  لب عال شنيعن ( ال  الب هب يب)

كمعإليسع» لأَْ ردَكمعمنيعفايعارخار ععإنعأََحبـس

علإنعأدهَ ااكمعإلاايسع.عبَمَهاابلَ ؛عأحبِسااناكمعأخال  اا

كمعأخال ااب :علأد ااَ كمعمناايعفاايعارخاار ؛عأْسااَ  ا

تَـ َيِهقا نعالااع ع.«تَـَش ،  نالثسْر َبرلنعالاا

 .الذ، هع ثه ال ال  وهعهههه: «الثر بر»

 .المتنغع المت سع ف  كالمه كأنّ ه مأل به فمه: «الات يهث»

 .االذ، ه  ، ِشدضه ترصح  : «الاتش ل»

 -------------------

 (35- 1555 )(صحيح). 

 .محا  عدنعلبي عن ( ال )

ع» إنعأخاااا فعماااابعأخاااابفع لاااايكمعالشااااركا

هللاعيااا معالقيبمااا عإذاعيقااا لع.عالريااابس:عاوصاااهر
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اذهب اعإلمعالاوينعكناتمع:عَجَاىعالنبسعدي ابلهم

 نا همع تراسلنعفيعال نيبعفبنفرلاعهلعتها لن

ع.«جااس
 .المهان  ض يل المعهفأ بهبه

 -------------------

 (36- 1619 )(صحيح). 

 .داللعدنعالحبر عن ( مالأ ال  ت ن ي  الب  )

إنعالرجاالعليااتكلمعدبلكلااا عماانعرراا انع»

عهللاعهللا عت بلمعمبعيفنعأنعتبلامعمابعدلهاْتعفيكتابا

ل عدهبعِررا ان عإلامعيا معالقيبما ،علإنعالرجالع

ليتكلمعدبلكلا عمنعَسَ ِ عهللاعت بلمعمابعيفانعأنع

تبلمعمبعدلهتعفيكتبعهللاع ليا عدهابعَساَ طَ عإلامع

ع.«ي معالقيبم 

 .فاالسب ل   مأ السابدا ضبل النغ  بدا

 -------------------

 (37- 1635) (صحيح). 

 .حوي  عدنعأسي عن  (4ال    )

ع» إنعالوااب  عالعتقاا معحتاامعتكاا نعَ ْشاارا
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ع:عآياااب  َخبن،علالااا جبل،علال ادااا ،علطلااا  ا الااا ُّ

ع:عالشا عمنعمهردهاب،عل ال اا عخوا ف خواف 

عدهاياار ع عداابلاهرذعلخوااف  دبلاشاارلعلخوااف 

عيااااايج جع ال ااااارذ،علنااااااللاع يوااااام،علفاااااتحا

ع عت اارجعماانع َْ ااِرع اا نعتواا لا لماايج ج،علناابر 

عم هاامعحياا عداابت اعا لناابَسعإلاامعالاحشاارعتبيااتا

ع.«لتقيلعم همعحي ع بل ا

 مئىئ حئ جئ یی ی ی ىئ   ىئ ىئ ېئژ  :ضتتام تعتتالو

 ژ مب  خب حب جب يئ

 .فال تنرعد  الذكهى إ ا  ا ت الساعأ

 -------------------

 (38- 1652 )(صحيح). 

 .َسبِر َعدنعأديعفبِك عن ( ال  ن الب)

فق  ععإنعالشيطبنع   عالدنعآ معديَْطرا ِ ،»

ع ينَاامع:عفقاابلع.لاا عدطريااثعااسااالم تاواالمعلتَااَورا

 مع   ع.عل يَنعآدبئمعلآدبِسعآدبئم؟عف مبتعفيسلم

تهابجرعلتا  عأررامع:عل عدطريثعالههر عفقابل

عالاهاابجرعكاثاالعال اارسعع،لسااابسك لإنااابعَمثَاالا
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 امع  ا علا عدطرياثع.عفيعالط،َ ل؟عف مبتعفهابجر

عتهبها عفها عَجها عالان  علالاابل:عالههب عفقبل

عالاااابل؟ع فتقبتااالعفتاْقتَااالعفتااااْنَكحعالاااارأ علياْقَواااما

بع لمعهللاعفانعف لعذلمعكبنعحق ع.عف مبتعفهبه 

بع لامعهللاعأنعيا خل عالهنا ،علمانع اتالعكابنعحق ا

بع لامعهللاعأنعي خل عالهن ،علإنعَغِرلعكابنعحق ا

بعأنعي خلا عالهنا ،علإنعَل ََماْت ع ادتاا عكابنعحق ا

ع.« لمعهللاعأنعي خل عالهن 

 .الحبل: «ل َعط،عال»

 .ألقته فمات: «ل مت »

بعَل الشيغان  .فاالذر أهدا ابنسان كعلَّ سع

 -------------------

 (39- 1671 )(حون) 

 .أديعهرير عن ( ال  ت ن ي  الب   يب)

إنعال ب عإذاعأخطيعخطيئ عناكتتعفيع لبا ع»

نكتاا  عساا  اسعفااإنعهاا عنااا علاسااته رعلتاابذ؛ع

قِلع لبا علإنع ب عزيا عفيهابعحتا معت لا ع لامعصا

ڃچ  چچ  ژ  ع: لب عله عالرانعالويعذكارعهللاعت ابلم
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ع. ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  

 .نقغأ: «نكت »

 .انج و: «قلع لب صاع»

 .فاالذر أ ه الذن   فإنه س اه ف  الق ب والعيا  باهلل

------------------- 

 (41- 1676 )(صحيح). 

 .ذالبراسعدنع بزعن ( ال  ه ابن خنهمأ   يب الضيا )

إنعال ب عالاممنعإذاعكبنعفايعانقطاب عمانع»

الا نيبعلإ بابلعماانعارخار عناالعإلياا عمانعالوااابسع

عال جا ت ع،كاينعلجا َههمعالشاا اعع؛مالئك  عدِايِضا

عمنعأك بنعالهنا  لَحناا طعمانعحنا طعع،م همعَك َن 

الهن ؛عحتمعيهلوا اعمنا عَما سعالبمار،ع امعيهايسع

عالااا  عحتاامعيهلااَ ع ناا عرأساا  :عفيقاا لع.َملَااما

تهبعالن  عالطيبا عاخرجايعإلامعمه ار عمانعهللاعأي

فت رجعفتويلعكابعتويلعالقطار عِماْنعع،لرر ان

فإذاعأخوهبعلمعيَاَ   هبعفايعع،فييخواهبع،فيعالو،قبس
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ياا تعطَْرفاا َع ااين،عحتاامعييخااولهبعفيه ل هاابعفاايع

لي اارجعمنهااابعع،ذلاامعالك اانعلفاايعذلااامعالحناا ط

جا  ع لامعلجاا عاور  ع،كيطيابعن حا عمواامعلا

فالعيارلنع لمعمضعمنعالاالئكا ععفيم  لنعدهب

فاالنع:عإالع بل اعمبعهاواعالارلحعالطياب؟عفيق لا ن

دنعفالنعديحونعأسابئ عالتيعكبن اعياَواُّ ن عدهابع

فاايعالاا نيبعحتاامعينتهاا اعداا عإلاامعسااابسعالاا نيب،ع

فيوت تح نعل ،عفيـا تحعل عفيشي  عمنعكلعسابسع

دا هاابعإلاامعالوااابسعالتاايعتليهااب،عحتاامعينتهاايع ماقَرس

:عفيقااا لعهللاع ااااعلجااالع.الواااابسعالوااابد  إلااامع

اكتباا اعكتاابذع باا يعفاايع ليااينعلأ ياا لاع باا يع

إلاامعاور ؛عفااإنيعمنهاابعخلقااتهمعلفيهاابعأ ياا همع

ااا ؛علمنهااابعأخااارجهمعتااابر عأخااارىع ع،فت اااب اعرلحا

َماْنعردام؟ع:عفييتيا عملكابنعفياهلوابن عفيقا النعلا 

:عمابع يناام؟عفيقا ل:عردايعهللاعفيقا النعلا :عفيق ل

عالاويع:عفيقا النعلا ع ينيعااساالماع مابعهاواعالرجالا

:عها عرسا لاعهللاعفيقا النعلا :عدا  عفايكم؟عفيقا ل
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اام؟عفيقاا ل  اارأ عكتاابذعهللاعف منااتعداا ع:علماابعِ لْاا

عماانعالوااابس ؛عفينااب يعمنااب ي أَْنعَصااَ لع:علصاا س تا

لأَلْبِوااا تعمااانعع،فيَفِْرشااا تعمااانعالهنااا ع، بااا ي

فييتياا عماانعع،إلاامعالهناا عبلافتحاا اعلاا عدبد ااع،الهناا 

ع،ليا وحعل عفيع برتعَما سعدمارتع،حهبعلطيبِهبَرلْع

ع عالثياابذعطَي،اابا عال جاا عَحَواانا لييتياا عرجاالعَحَواانا

ك:عفيقاا لع.الااريح اارُّ هااواعي ماامع.عأدشاارعدبلااويعيَوا

ماانعأناات؟عف جهاامع:عالاويعكنااتعتا  اا عفيقاا لعلا 

أنابع الامعالمابلحع:عال ج عيهيسعدابل يرعفيقا ل

عأ امعالواب  عرذعأ امعالواب  ؟عحتامع:عفيق ل َرذ،

لإنعال باا عالكاابفرعإذاع؛عأرجااععإلاامعأهلاايعلماابليع

كاابنعفاايعانقطااب عماانعالاا نيبعلإ باابلعماانعارخاار ع

نالعإلي عمنعالوابسعمالئك  عسا ا عال جا تعم هامع

فيهلواا نعمناا عَماا سعالبماارع اامعيهاايسعع،الااواا ح

أيتهبع:عملمعالا  عحتمعيَْهلَِ ع ن عرأس عفيق ل

عال بيثااا ع اخرجااايعإلااامعَسااا  عمااانعهللاع!عالااان  ا

عفااايعجوااا تع،غ ااابل لا فينتا هااابعكاااابعع،فَتَ َااارس
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اا ُّ  اعماانعالماا فعالابلاا ل،عفييخااواهبع يانتااا عالوس

فإذاعأخوهبعلمعي   هبعفايعيا تعطرفا ع اينعحتامع

يه ل هبعفيعتلمعالاوا ح،علي ارجعمنهابعكاينتنع

ِريحِعِجي  يعلاج  ع لمعلج عاور ،عفيم  لنع

دهاابعفااالعيااارلنعدهاابع لاامعمااضعماانعالاالئكاا عإالع

عال بيا ؟ع بل اع فاالنع:عفيق لا ن!عمابعهاواعالارلحا

دنعفالنعدي بحعأسابئ عالتيعكابنعياَوااسمعدهابعفايع

گ   گ  ژ  :ال نيبعفَياوت تحعل عفالعيا اتحعلا ع امع ارأ

اكتبااا اع:عفيقااا لعهللاع ااااعلجااال  ژگ  گ  ڳ  

فتاطارحعع-فايعاور عالوا لمع:عكتبد عفيعساهين

اا لييتياا عع،فتا ااب عرلحاا عفاايعجواا تع،برلحاا عطرح 

َماااْنعردااام؟ع:عفيقااا النعلااا ع،فيهلوااابن ع،نملكاااب

مابع ينام؟ع:عفيق النعل ع.هبتعهبتعالعأ ري:عفيق ل

ماابعهااواع:عفيقاا النعلاا ع.هاابتعهاابتعالعأ ري:عفيقاا ل

هااابتعهااابتعالع:عالرجااالعالاااويعد ااا عفااايكم؟عفيقااا ل

أَْنعَكااااَوذع:عفينااااب يعمنااااب عماااانعالوااااابسع،أ ري

بعإلامعلافتح اعلا عدبد اع،فيَفِْرش تعمنعالنبرع، ب ي
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لي ااايثعع،فييتيااا عمااانعحرهااابعلساااا مهبعالنااابر؛

تعحتامعت تلافعأراال   لييتيا عرجالعع، لي ع ْبارا

عالااريح ْنااتِنا عالثياابذعما عال جاا ع باايحا :عفيقاا لع. باايحا

ع.أَْدِشرعدبلويعيو  كعهواعي مامعالويعكنتعت   

مانعأناتعف جهامعال جا عيهايسعدبلشار؟ع:عفيق ل

عالعتاااـقِِمع:عأناابع الااامعال بياا عفيقاا ل:عفيقاا ل َرذ،

ع.« الوب 

 .ما هعش ط من الغيب ألكران الم تو وأ سامد  خاعأ: «حن ط»

ويت  متا هع تبس متن نستيج الشَّتعه ع تو البتدن .  مع ِمْسح: «الاو ح»

 .اتقشر  

 .الحدهدك الت  هعش ى بدا ال ح : «الوس ُّ  »

 ژ ژ ڈ ڈ  ڎژ  :ضام تعالو

 -------------------

 (41-1724 )(صحيح). 

 .بر عادنعالحبر عاوش ريالحعن ( ال  تخ ت ن الب  )

إنعهللاعأمااارعيحيااامعدااانعزكريااابعد اااا ع»
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لأنعيايمرعدنايعإسارائيلعع،كلاب عأنعي العدهان

فاايلحمعهللاعع،فكينا عأدطاايعدهانع،أنعي الا اعدهاان

فيتاابتعع،إماابعأنعيااابَل،َههنعألعتااابَل،َههن:عإلامع يواام

إنامعأمار عد اا عكلااب عأنع:ع يومعفقبلعلا 

نعي الااا اعت ااااَلعدهااانعلتااايمَرعدنااايعإسااارائيلعأ

فقاابلعع.فإماابعأنعتااابَل،َههنعلإماابعأنعأادَل،َههاانع،دهاان

لَحعهللاعإنااايعأخشااامعإْنعَسااابَْقتَنيعأنع:علااا  يااابعرا

َذعألعياااااـْ َوَفعدااااي فهاااااععيحياااامعدناااايعع،أاَ ااااوس

ع،إسرائيلعفيعديتعالاق سعحتمعاماتضعالاواه 

فب  ارا ع،لأ نامع ليا ع،فحاا عهللاع،فق  ع لامعالشُّ

كلااب عأنعأ االععإنعهللاعأمرنيعد ا :ع مع بل

ااركمعأنعت الاا اعدهاانع لاهاان؛عدهاانعلآما أنع:علأَلس

عَمثَالع؛ت ب لاعهللاعلالعتشرك اعد عشايئب مانععفاإن 

اعمااانعأشاااركعداااب عكَاثَاااِلعرجااالعاشاااترىع بااا  ع

ع.اخاابلِاعمبلاا عدِااَوَهبيعألعَلِرلع اامعأسااكن ع ار ع

فه ااالعال بااا عي اااالععا اااالعلارفاااععإلااايسع:عفقااابل

أنعيكا نععفاييكمعيررامع،ليرفععإلمعغيرعسي ت
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 ب تعكاولم؟علإنعهللاعخلقكامعلرز كامعفب با لتع

لأََمااركمعدبلمااال علإذاع.عبلالعتشاارك اعداا عشاايئ ع

 اتمعإلمعالمال عفالعتلت ت اعفاإنعهللاع ااعلجالع

لأََماركمع؛عياقبلعد جه ع لمع ب تعمبعلمعيلت اتع

رس اعِمْومع عذلمعَكَاثَِلعرجلعم  عصا دبلميبمعلَمثَلا

لُّهااامعيهااا عرياااح لإنعع،الاواااامعفااايع مااابد عكا

ع نااا عهللاعمااانعرياااحع َخلاااا َفعفَاااِمعالمااابئمعأَْطيَااابا

لأََماااركمعدبلمااا   علمثااالعذلااامعكاثااالع.عالاوااام

رجااالعأََسااارتعال ااا لعفشااا لاعي يااا عإلااامع نقااا ع

هالعلكامعأنع:عل  م تعلي رد اع نق عفقابلعلهام

أفت يعن وايعمانكم؟عفه العي تا يعن وا عمانهمع

لأََماركمعداوكرع.عدبلقليلعلالكثيرعحتامعفامعن وا 

عذلاامعَكَاثَااِلعرجاالعطلباا عال اا لعهللا عكثيااراعلَمثَاالا

بعفاايَْحَرزعبعحمااين عفاايتمعِحماان عع،بعفاايعأَ َااِرتساارا  ع

لإنعال باا عأَْحَمااَنعماابعيكاا نعماانعع،ن واا عفياا 

لعأنااابع.الشااايطبنعإذاعكااابنعفااايعذكااارعهللاعت ااابلم

الهاب اااا ع:عآمااااركمعد ااااا عأمرناااايعهللاعدهاااان
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لالههااار علالههاااب عفااايعع،لالوااااععلالطب ااا ،

 عماانعفاابرلعالهاب اا ع ِياا عشاابرعساابيلعهللا؛عفإناا

فق عخلععِردق عااسالمعمنع نق عإالعأنعيراجاع،ع

ثبسعجهنمع لمنع  بعد    عالهبهلي عفه عمنعجا

لإنعصاابمعلصاالمعلز اامعأناا عمواالم؛عفااب   اع

دااااا    عهللاعالتااااايعساااااابكمعدهااااابعالاوااااالاينع

ع.«الاممنينع بب عهللا

 .شار  مع شعهفأ وي  ما عال من األرم وامتد إلو ال: «الشرفب »

 .ضَْدر: « ِي »

 .عهوك: «ِردق »

ثبس» ث ك: «جا متن  ماعتات : فالمهاه. وي  ال  مأ من التها .  مع  ع

 .الحجارك الت  تع ضد بدا  فد  وض هيا: أ،.  دن 

 -------------------

 (42- 1759 )(صحيح). 

 .أديعم سمعاوش ريعن ( ال  ه ت   ي )

إنعهللاعت بلمعخلثعآ معمنع ب  ع ب هبع»

فهاابسعدناا عآ مع لاامع َااْ رعع،جايااععاور عماان
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جااااااابسعمااااااانهمعاوحاااااااارعلاودااااااايضعع،اور 

ع،لالوااااهلعلالَحااااْانع،لدااااينعذلاااامع،لاوساااا  

ع.«لال بي علالطيبعلدينعذلم

 .الّصْعب: «الَحْان»

 -------------------

 (43- 1773 )(صحيح). 

 .  دبنعن ( ال    ه ت ي )

إنعهللاعزلىعليعاور عفرأياتعمشابر هبع»

ليعلاايعع،لمهبردهااب ْلااَمعأمتاايعساايبلمعماابعزا لإنعما

ع،لإنيعأا طياتعالكنااينعاوحاارعلاودايضع،منهب

ْهلَااـك اعدوااان ع لإناايعساايلتعرداايعومتاايعأنعالعيـا

مانعسا ىعأن واهمععا بم علالعياَول، َع ليهمع  ل ع

ياابع:علإنعرداايع اااعلجاالع اابل.عفيوااتبيحعدي ااتَهم

لإنايعع،محا عإنايعإذاع  ايتع  ابسعفإنا عالعياار 

متمعأنعالعأاهلكهامعدوان ع بما علأنعالعأ طيتمعو

عأاَسل، َع ليهمع ا ل ع اعمانعسا ىعأن واهمعفيواتبيحا
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دي ااتهمعللاا عاجتاااعع لاايهمعَماانعدااينعأ طبرهاابع

ااهمعياااـ نيعد  ااب لإنااابعأخاابفع.عحتاامعيكاا نعد  ا

 لااامعأمتااايعاوئاااا عالا ااالين،علإذاعلراااععفااايع

أمتاايعالواايفعلاامعيارفااعع اانهمعإلاامعياا معالقيبماا ،ع

معتَلَْحااَثع ببئاالاعماانعأمتاايعلالعتقاا معالوااب  عحتاا

دبلاشركينعلحتمعت ب ع ببئلعمنعأمتايعاول ابن،ع

لُّهاامع لإناا عساايك نعفاايعأمتاايعكااواد نع ال اا نعكا

عالنبياينعالعنبايعد ا ي،ع ياا معأنا عنبايعلأنابعخابتَما

لالعتاالعطبئ  عمنعأمتيع لمعالحاثع ابهرينعالع

ع.«ي رهمعمنعخبل همعحتمعييتيعأمرعهللا

مع: «زلى»  . ع

 .الذيب والرضأ: «اوحارعلاوديضالكناينع»

 .بإيال  عا : «دَِون يع بم »

 .هستأع د  أ معين: «يوتبيحعدي تهم»

 .فالرعهضأ واضعأ ف  يذه األمأ ال محالأ والنجاك مندا بالت اليد والسنأ

 -------------------

 (44- 1776 )(صحيح). 

 .ادنع ارلعن ( ال  ت   يب)
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إنعهللاعسااي لاعرجااالعماانعأمتاايع لاامع»

ع ليااا ع ااارا رسلسعال الئاااثعيااا معالقيبمااا عفَيَْنشا

ع عع،توااا  علتوااا ينعِساااِهال  عَمااا ، كااالعِساااِهلعِمْثااالا

ب؟عأ لاامعأتنكرعمانعهاواعشايئ ع:ع معيق لع،البمر

:عالعياابعرذعفيقاا ل:عكتبتاايعالحاابفف ن؟عفيقاا ل

دلمعإنعلمع:عالعيبعرذعفيق ل:عأفلمع ور؟عفيق ل

فت ارجعع، ن نبعحون علإن عالع اْلَمع ليامعاليا م

  عفيهاابعأشااه عأنعالعإلاا عإالعهللاعلأشااه عأنعدطب اا

اارعلزناامع:عفيقاا لع.اع باا تعلرساا ل محااا  ع اح ا

ياااابعرذعماااابعهااااوتعالبطب اااا عمااااععهااااوتع:عفيقاااا ل

ع:عالوااااهال ؟عفيقاااابل فإناااامعالعتاااااـفلمعفتا رااااعا

فطبشاتعع،الوهال عفيعِك ا علالبطب ا عفايعِك ا 

لالعيَْثقالاعمععاسمعهللاعع،الوهال عل قلتعالبطب  

ع.«ت بلمعشيس

 .ت اليد أعظ  السنأ ه قو بدا العبدع ربّهفال

 -------------------

 (45- 1895 )(صحيح). 
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 .أديعهرير عن ( ال   )

إنعهللاعت اابلمعيرراامعلكاامع ال اابعليَْكااَرتاع»

أنعت ب لتعلالعتشرك اع:عفيررمعلكمع،لكمع ال ب

بعلالعداا عشاايئب،علأنعت تمااا اعدحباالعهللاعجاي  اا

.عأماااركمعنبصاااح اعمااانعلالتعهللات ر ااا ا،علأنعتاع

 ياااالعل اااابل،علكثاااار عالواااامال،ع:عليكاااارتعلكاااام

ع.«لإرب  عالابل

الت اليتتتد، : فدتتتذه  ال تتتأ أمتتت ر ال غنتتتو عندتتتا فتتت  يتتتذا النمتتتان

 .واالعتصا  بال تا  والسنأ، ومناعحأ والك األمه

 -------------------

 (46- 2121 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ت ن ي )

عي معالقيب» حبسبعد عال ب ا م عإنعأللعمبعيـا

فاااإنعَصااالَحتعفقااا عأفلاااحعع،مااانع الااا عالماااال اع

لإنعع،لإنعفوااا  عفقااا عخااابذعلَخِوااارع،لأنهااح
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انفاارلاعهاالع:عانااتقاعماانعفري اا ع اابلعالاارذ

عدهابعمابعاناتقاعمانع الا ل ب يعمانعتطا  ؟عفَياَكاس

ع.« معيك نعسبئرع ال ع لمعذلمع،ال ري  

 .فإالسان الصالك هاف  إلو إالسان بقيأ األعمام

 -------------------

 (47- 2185 )(صحيح). 

 .أديعأمبم عن ( الل)

ع» ل اااايعأَنس لَحعالقاااا اسعنَ َاااا عفااايعرا إنعرا

لنعتا  عحتمعتوتكالعأجلهبعلتوت  بععبن و ع

رز هاااب؛عفااابتق اعهللاعلأَْجِالااا اعفااايعالطلااابعلالع

عالاااارزلعأنعيطلباااا ع يحالاااانعأحااااَ كمعاسااااتبطبسا

دا مي عهللا؛عفإنعهللاعت بلمعالعيانبلعمبع ن تعإالع

ع.«دطب ت 

 . بههل ع يه السال : «الق سعرلح»

ل ي»  .ألقو ف  ض ب  بال ال : «ن  عفيعرا

 .ه ب الحالم وته  الحها : «أجال اعفيعالطلب»
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 -------------------

 (48- 2131 )(صحيح). 

 .جبدرعن ( ال   )

إنعفااايعالليااالعلواااب   عالعي افقهااابع بااا  ع»

منعأمرعالا نيبععامولمعيويلعهللاعت بلمعفيهبعخير ع

ع.«أ طبتعإيبتعلذلمعكلعليل علارخر عإال

 !!!فيا لَْ فر أ وها لَْ حهمان

------------------- 

 (49- 2151 )(صحيح). 

 .أديعال ر اسعن ( ال  هب)

إنعلكااالعشااايسعحقيقااا  علمااابعدلااامع بااا  ع»

حقيق َعاايابنعحتمعي لمعأنعمبعأصابد علامعيكانع

ع.«لِياْ ِطئَ علمبعأخطيتعلمعيكنعلِياِميبَ 

 .ه  ن بابهمان بالقضا  والقدر فب  غ القيقأ ابهمان
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 -------------------

 (51- 2152 )(صحيح). 

 .ادنع ارلعن ( يب)

إنعلكاالع ااالعِشاارس عللكاالعِشاار  يعفتاار ،ع»

لمانعع،فانعكابنعفترتا عإلامعسانتيعفقا عاهتا ى

ع.«كبنتعإلمعغيرعذلمعفق عهلم
 .نشاه ويمأ: «ِشرس »

 .ان سار واعف وس  ن: «فتر »

 . نه واستقهاره إلو سنأ محمد فقد أف ح من كان س 

 -------------------

 (51- 2196 )(صحيح). 

 .حوي  عن ( خ)

علنبر ع» فيمبع:عاإنعمععال جبلعإذاعخرجعمبس 

عدابر ،علأمابع عأنهابعالنابرعفاابس  الويعيَاَرىعالنابسا

ع،الويعيرىعالنبسعأنهابعمابسعدابر عفنابرعتااـحِرل

فانعأ ركعمنكمعفليقععفيعالاويعيارىعأنهابعنابرع
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ع.« ع وذعدبر فإن

ْنَت ع و الح   .فال تننعج من نار الرتن إ ا كع

 -------------------

 (52- 2216 )(صحيح). 

 .أن عن ( ال  ق ت ن ي )

إنعماانعأشااراطعالوااب  عأنعيارفااععال لاامع»

شارذعال اار،عليفهرعالههل،علي شا عالانابعلياع

لياااوهبعالرجااابلعلتبقااامعالنوااابسعحتااامعيكااا نع

ع.«ل اوينعامرأ ع َي،معلاح 

 -------------------

 (53- 2217 )(صحيح). 

 .أديعأمي عالهاحيعن ( هب)

ع نا ع» إنعمنعأشراطعالوب  عأنعيالاتا عال لاما

ع.«اوصبغر

 .ي  أيل البدف كما ضام ابن المبار : «اوصبغر»

 -------------------
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 (54– 2245 )(صحيح). 

 .وعن أب  م سو األشعه، ،ادنعمو   عن ( هب يب)

لالااا رهمعأهلكااابعمااانع ااابلكمععإنعهاااواعالااا ينبر»

ع.«لهابعمهلكبكم

 .«فتن عأمتيعالابل»:   ضام

 -------------------

 (55- 2368 )(صحيح). 

 .أديعم سمعاوش ريعن ( ق)

إناااابعمثااالعالهلاااي عالمااابلحعلجلااايِ ع»

فحبماالع:عالواا سعكحبماالعالاواامعلناابف ِعالكياار

الاواامعإماابعأنعياااـحويَم،علإماابعأنعتبتااب عمناا ،ع

عالكيارعإمابعريح ععلإمبعأنعته عمن  بعطيب ،علنابف ا

حرلع يبدمعلإمبعأنعته عريح ع ع.«بعخبيث أنعيـا

حويم»  .هعغيأ: «يـا

 .فالصحبأ الصالحأ من أعظ  ما هعينأ ع و االستقامأ

------------------- 
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 (56- 2417 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ق)

عياا مع» عالواااينا عال فاايما إناا علياايتيعالرجاالا

ع.«جنبَحعد  ر عالقيبم عالعيانع ن عهللا

 .ف ةن اله ل بق به ال ببدنه

 -------------------

 (57- 2421 )(صحيح). 

 .ِرفب  عدنعرافععن ( ه ن ي   )

إنااا عالعتاااتمعصاااال عأحااا كمعحتااامعياوااابمع»

فيهواالعلجهاا علي ياا عع،ال راا سعكااابعأماارتعهللا

لياواااحعرأسااا علرجليااا عإلااامعع،إلااامعالاااارفقين

ا ت معياَكب،اَرعهللاَعليحَااَ تعع،الك بين ليقارأَعع،لياَاه،

ماابعتيواارعماانعالقاارآنعمااابعَ لسااا عهللاعلأاذنعلاا ع

في ،ع امعيكبساَرعفيركاَععفي اَععي يا ع لامعركبتيا ع

ليرفااَععحتاامعتطااائنعم بصاال علتوااترخي،ع اامع

بعحتمعساععهللاعلانعحا تعفيوت َيع بئا ع:عيق لَع
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ااْلبَ ،ع اامعيكباارع ييخااَوعكاالع فاامعميخااوتعلياااـقيَمعصا

عجبهتَ  نا منعاور عحتامعتطاائنععفيوه عفياَاك،

م بصااالا علتواااترخي،ع ااامعيكبااارعفيرفاااععرأسااا ع

اع لامعمق  تا عفيقايمعصالب ،ع امعفيوت يع ب ا  ع

يكباارعفيوااه عحتاامعياكاانعلجهاا عليوااترخيعالع

ع.«تتمعصال عأح كمعحتمعي  لعذلم

ال  افأهن المس م ن اآلن من الغمأنينأ ف  الصالك؟ عارت الصالك نَْقه  

 .اتعفن  عن عاالبدا شيئ  

 -------------------

 (58- 2465 )(صحيح). 

 .جبدرعن ( خ ت)

إناايعرأيااتعفاايعالاناابمعكااينعجبريااَلع ناا ع»

رأسااايعلميكبئياااَلع نااا عرجلااايعيقااا لعأحااا هابع

اسااععَساِاَ ْتع:عاررذعل عماثالعفقابل:علمبحب 

عأمتامع أذنامعلا قِلعَ قَالع لباامعإناابعَمثَلاامعلَمثَالا

ج لعع مع،ب معدنمعفيهبعديت عع،اكاثلعَملِمعات وع ار ع
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 امعد ا عرسا العيا   عالنابسعإلامعع،فيهبعمبئ  

فانهمعمانعأجابذعالرسا لعلمانهمعمانعع،ط بم 

ترك عفب عه عالالام،علالا ارعااساالم،علالبياتع

َمْنعأجبدامع خالع:عالهن ،علأنتعيبعمحا عرس ل ع

ااسااالمعلماانع خاالعااسااالمع خاالعالهناا علماانع

ع.« خلعالهن عأكلعمبعفيهب

 ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈژ  :ضتتام تعتتالو

 ژ  ېې  ۉ

 -------------------

 (59- 2539 )(صحيح). 

 .ادنع ببسعن ( هب)

الااا اال عفاايعهللاع:عأل ااثع اارىعاايااابن»

لالا ب ا عفيعهللاعلالحابعفايعهللاعلالابهضعفايع

ع.«هللاع اعلجل

فابهمتان اَلْبتٌل لته ععتهى، وأو ت  عتهوك فيته   والتت  يت  كري تأ 

ت ا  الب ت ابنجتاك عتاالبدا   أن ت ت ن باهن ت   مت االك   ا ، ومتايه   اوبفض 
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 .ومعاهاك    هلل تعالو

 -------------------

 (61- 2549 )(صحيح). 

 .ال ردب عدنعسبري عن ( ال  ه ت ي   )

ع،ألصايكمعدتقاا ىعهللاعلالوااععلالطب اا »

عَحبَشااي اارع لاايكمع باا   فإناا عماانعي ااْعع،لإِنعأام،

ا؛عف لااايكمعبعكثيااار عمااانكمعد ااا يعفوااايريعاختالف ااا

 ل ااابسعالاهااا يينعالراشااا ين،عدواانتيعلسااان عال

ا اع ليهابعدبلن اجاو،علإيابكمع تاوك اعدهابعلَ  ُّ

لمحاا  بِ عاوماا رعفااإنعكاالعمح  اا عد  اا علكاالع

ع.«د   عرالل 

أضصو األاها ، ويت  أربعتأ، أو يت  األنيتا ، : «الن اجو»

: والمعنتتو.  متتع نا تتذ. أو التتت  ت تت  األنيتتا ، أو يتت  األاتتها  ك دتتا

 .مسأشدك العض  كناهأ عن شدك الت

التق ى، والستنأ، والستمع والغاعتأ : فالنجاك من االختالل بثال أ أم ر

 .ل الك األمه



56 

 
 

 

------------------- 

 (61- 2571 )(صحيح). 

 .ش ا عدنعألسعن ( هب)

ع.«أللعمبعت ق لنعمنع ينكمعاومبن »

العإيابنعلانعالعأمبنا ع»:   بل كان هق م ف  كل خغبأ     وضد ضام

 .«ل 

 -------------------

 (62- 2612 )(صحيح). 

 .ش ا عدنعألسعن ( ت)

أالعأ لمع لمعسي عاالسته بر؟عاللهمعأنتع»

رداايعالعإلاا عإالعأنااتعخلقتناايعلأناابع باا كعلأناابع

أ اا ذعداامعع، لاامع هاا كعلل اا كعماابعاسااتط ت

ع،لأدا سعلامعدن اتامع لايع،منعشارعمابعصان ت

فااابغ رعلااايعذنااا ديعإنااا عالعع،لأ تااارفعداااون دي

يق لهااابعأحااا عحاااينععالع،يه ااارعالاااون ذعإالعأنااات
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ع بااالعأنعيمااابحعإالع ياوااايعفيااايتيع ليااا ع َاااَ ر 

لجبتعل عالهن ،علالعيق لهبعحينعيمبحعفييتيع

ع بلعأنعياويعإالعلجبتعل عالهن  ع.« لي ع ََ ر 

 .أعتهل وأعضه: «أد س»

وإنمتا كتان َستي َد االستتفرار الشتتتماله ع تو االعتتهال بالت اليتد بن عيتته 

 .وبالذنب وبالنعمأ

 -------------------

 (63- 2615 )(صحيح). 

 .أديعأمبم عن ( هب)

عمانعذكاركعهللاَع» أالعأ لمع لمعمبعه عأَْكثَرا

الحاااا ع ع ااا  عمااابع:عالليااَلعماااععالنهااابر؟عتقاا ل

الحاا ع ع ا  ع.عالحاا ع عِمالسعمابعخلاث.عخلث

الحااا ع ع.عماابعفاايعالوااا ا علماابعفاايعاور 

لالحاااا ع ع لااامعمااابع.ع اا  عمااابعأحمااامعكتبداا 

.علالحاااا ع ع ااا  عكااالعشااايس.عدااا أحمااامعكتب

.علتوابحعهللاعماثلهن.علالحا ع عملسعكلعشيس

ع.«تََ ل ْاهنعل ل،اهنعَ قِبَمعمنعد  ك
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 -------------------

 (64- 2629 )(صحيح). 

 .أديعال ر اسعن ( ت ي   )

أالعأنباائكمعد ياارعأ ااابلكم،علأزكبهاابع ناا ع»

علكامعمانع مليِككم،علأرفِ هبعفيع رجابتكم،علخياري

الوهبعلال رل،علخيريعلكمعمانعأنعتَْلقَا اععإن بل

  لكمعفت ارد اعأ ناب همعلي ارد اعأ ناب كم؟ع

عهللا ع.«ِذْكرا

 .الرضأ: «الَ ِرل»

 -------------------

 (65- 2641 )(صحيح). 

 .م بلي عدنعأديعس يبنعن ( ه)

أالعإنعَمااْنع َااْبلَكمعماانعأهاالعالكتاابذعافتر اا اع»

 علإنعهااااوتعالالااااع، لاااامع نتااااينعلسااااب ينعملاااا 

 نتاابنعلسااب  نع:عساات ترلع لاامع ااال علسااب ين
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فاايعالناابرعللاحاا  عفاايعالهناا علهاايعالهاب اا ،ع

لإنا عساي رجعمانعأمتايعأ ا امعتََهابَرىعدهامعتلامع

علمبحب عالعيبقمعمنا ع اوه اسعكابعيتهبرىعالَكلَبا

ع.«ِ ْرل علالعَمْ ِملعإالع خل 

 ي  ها  هعِهم ل نسان من َعّضأ الَ  ِب، وعالمتأ  لتأ: «الَكلَب»

فِ  ال ْ ب أن تَحمّه عيناه، وال هنام هعتدخل َ نَبته بتين ر  يته، فتإ ا رأى 

 .و ب ع يه: أ، –ساَوره  اإنسان  

فالنجاك من الرهضأ واالختالل ب نو  الجماعأ، والجماعأ يت  الستنأ 

 .والسنأ ي  الجماعأ

 -------------------

 (66- 2679 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( مالأ ال  ق ه ت)

عفاإنعالفانعأكاوذعالحا ي ،عإيبك» معلالفانس

لالعع،لالعتنبفوا اع،لالعتحوو اع،لالعتهوو ا

لالعتا ادرلا،علك نا اعع،لالعتببغ  اع،تحبس لا

لالعي طاْبعالرجلع لمعِخطب عع، ببَ عهللاعإخ انب

ع.«أخي عحتمعينكحعألعيترك

معهفتتأ أخبتتار الفيتته : التجستتس: «العتهوواا اعلالعتحوواا ا»
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ول تتتن بتتتتدضي  وترتتتتي  عمتتتا ال  ،ا عالنيتتتأمعهفتدتتت: والتحستتتس. خريتتتأ

 .هنبف 

كتته فتت  يتتذا الحتتدهر ال بتتد متتن ا تنابتته التتتو تتحقتت  إختتّ ك  ف تتل متتا  ع

 .ابهمان

 (67- 2744  )(حون) 

 .أديعهرير عن ( ال    ت)

العيقباااالعإالععأيهاااابعالناااابسعإنعهللاعطيااااب ع»

ب،علإنعهللاعأماااارعالااااممنينعدااااابعأمااارعداااا عطيب ااا

ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ    ژع:الارسلينعفقبل

ژ ع:ل اااااااابلعژہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  

 ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 معذكارعالرجالعيطيالعالوا رعأشا َ عأَْغبَاَرعياا عع

لمط اااا ع!عياابعرذعيااابعرذ:عي ياا عإلااامعالواااابس

اِويعع،لملبوا عحارامع،لمشرد عحرامع،حرام لغا

ع.«دبلحرامعفيَنسمعياوتهبذعلولم

 .فالعي  من الحها  مانع من إ ابأ الدعا 
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 -------------------

 (68- 2768 )(صحيح). 

عتن ( هتب) ،أدايعهريار ععتن ،(الت    ه) ، بئشا عن ( خ)

 .ادنعمو   

اورلاحعجناا  عمهناا  عفااابعت اابرفعمنهاابع»

ع.«ائتلف،علمبعتنبكرعمنهبعاختلف

 .فانظه إلو من تتآلف وتد ى فحينئذ تعهل روالأ

 -------------------

 (69- 2814 )(صحيح). 

 .هرير أديععن ( ال    ت)

كقطااااععاللياااالععبدااااب رلاعدبو ااااابلعفتن اااا»

ع،الياواايعكاابفر ععبيماابحعالرجاالعمممن اا:عالافلاام

يبيااععأحاا اهمعع،اليماابحعكاابفر ععبلياواايعمممن اا

ع.« ينَ عدَِ َر يعمنعال نيبع ليل



62 

 
 

 

أ، اعم تتت ا وةهتتتدوا فتتت  رعتتتيدك  متتتن األعمتتتام : «داااب رلا»

 .لحأالصالحأ ضبل الص م الرتن الت  تح م بين   وبين األعمام الصا

 -------------------

 (71- 2825 )(صحيح). 

 .أديعدنعك بعن ( ال  الب   يب)

ااااانبس» ااااْرعهاااااوتعاوماااا عدبلوس ع،لالااااا سينع،دَش،

لالتاكاينعفايعاور ؛عفاانعع،لالنمارع،لالِرف  

 العمانهمع االعارخار عللا نيب؛علامعيكانعلا عفايع

ع.«ارخر عمنعنميب

 .الوارتراف المننلأ والقَْدر عند هللا تع: «الونبس»

ين»  .رفعأ الّدهن، كما  بت ف  رواهأ أخهى: أ،: «لال  

فتتالعن والتم تتين والنصتته المبتتين  ال ه تت ن إال بتتإخالص التتدهن لتته  

 .العالمين

 -------------------
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 (71- 2831 )(صحيح). 

 .ادنع ارعن ( ال  ف هب)

دا ثتعداينعيا يعالواب  عدبلوايف؛عحتامع»

،علجا ااالعياْ بَاااَ عهللااعت ااابلمعلحااا تعالعشاااريمعلااا 

اهبرع لعلالمس رز يعتحتع لعرمحاي،علجا العالاوُّ

 لمعمنعخابلفعأماري،علمانعتشاب عدقا معفها ع

ع.«منهم

 .فاالذر التشبه بمن هبفضد  هللا وال ههااي 

 -------------------

 (72- 2864 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ال   )

بعدينبعرجلعد ال عمانعاور عفوااععصا ت ع»

فتنحمعذلمعع،ناسثعح يق عفال:عفيعسحبد عيق ل

فإذاعَشاَرَج  عمانعع،فيفرَعمبستعفيعَحر  ع،الوحبذ

لسا  فتَتَبساَععع،تلمعالش،راجع  عاست  بتعذلمعالابسعكا
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لعالاابسعع،الابس ع ابئمعفايعح يقتا عيااـَح ، فاإذاعرجال 

:عيابع با عهللاعمابعاساام؟ع ابل:عفقبلعلا ع.دِاوحبت 

فقاابلعع-لالساامعالااويعساااععفاايعالوااحبد عع-فااالنع

إنايع:عهللاعلِـَمعتَويلانيع نعاساي؟ع ابلعيبع ب :عل 

:عبعفيعالوحبذعالويعهواعمب تعيق لسا تعص ت ع

فاابعتمانععفيهااب؟عع-الساامعع-اساثعح يقا عفاالنع

اابعإذع لااَتعهااواعفااإنيعأنفاارعإلاامعماابعي اارجع:ع ابل أَمس

ع،بلآكاالعأناابعل ياابليع الث ااع،منهاابعفيتماا لعدثلثاا 

عفيهبع الث ع ع.«بلأَرا ُّ

 .أرم عشههأ: «َحر  »

 .فتحأ بين الصش ر: «ج َشرَع»

 .الرأ : «الـِاوحب »

 .فما عند هللا ال هعنام إال بغاعته ومهااته

 -------------------

 (73- 2881 )(صحيح). 

 .أديع  لب عال شنيعن ( ال )
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عمبعسكنْتعإلي عالن  علاطااينعإليا ع» البِرُّ

القلااب،علاا اامعماابعلاامعتوااكنعإلياا عالاان  عللاامع

ع.«كعالا ت نيطائنعإلي عالقلبعلإنعأفتب

كثيتته متتن النتتا  ه تت ن غيتته مغمتتئن إلتتو فعتتل متتن األفعتتام، 

 .وهحيأ  لأ ف  عدره، ومع  لأ هسأم المرتين هبتف  اله خص

 -------------------

 (74- 2918 )(صحيح). 

 .أديعذرعن ( خد ت الب)

معفااايعلجااا عأخيااامعلااامعصااا   ،عتَاااـبَع» اا وُّ

كعدبلا رلف،علنهايمع نعالانكرعصا   ،عراعلأم

كعالرجلعفيعأر عال اللعلمعصا   ،علإرشب اع

لإمبطاتمعالحهرعلالش كعلال فمع انعالطرياثع

امعمانع لا كعفايع لا عأخيامع لمعص   ،علإفراغا

ع.«لمعص   

فما أكثه سعبل الصتدضأ ول تن أكثته النتا  ال هعهفت ن مندتا إال الصتدضأ 

 .بالمام
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 -------------------

 (75-2961 )(صحيح). 

 .حوي  عن ( ال   )

تا اااار عال ااااتنع لاااامعالقلاااا ذعَ ااااْرَ ع»

فييع لابعأاْشاِردَهبعنااـكتتعع،ا ا   ععاالحميرع ا   ع

لأيع لبعأنكرهابعنااـكتتعفيا عع،في عنكت  عس  اس

عأداايَضعِمْثااَلع نكتاا  عدي اابسعحتاامعيماايرعالقلاابا

الماااا بعالعت اااارتعفتناااا  عماااابع امااااتعالوااااا ا ع

ْردِ  ع عما ي ععالاور ،علارخرعأس  ا اـَه ، عبكابلك زعما

إالعمابعأاشارذععالالعينكرعمنكار ععبم رلف عالعي رفع

ع.«منعه ات

ْردِ  ع»  .أس ه: «اما

 .امق  ب   امن  س  : «بماَه ي ع»

 .أاَلبّ : أعشِه 

 .باهلل   افال هنام العبد هستجيب ل رتن التو هس ّه ضب ه   عيا   

 -------------------
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 (76-3124 )(صحيح). 

 .أديعكبش عاونابريعن ( ال  ت)

عأ ومع لايهن» مابعنقااعمابلع با عع: ال  

مانعصا   علالع الِاَمع با  عمفلاا عصابرع ليهااب؛ع

عدابَذع،عاإالعزا تعهللاع اعلجلعِ اا ع لالعفَاـتَحع با  

مواايل عإالعفااتحعهللاع لياا عداابذعفقاار،علأاحاا ، كمع

ع:عإناابعالاا نيبعورد ا عن اار.عبعفاابح ف تحا يث ع  باا  

رز  عهللاعمبالعل لابعفه عيتقيعفي عرد عليملع

فهااواعديف االععبفياا عحق ااعفياا عرحااا علي ااالع 

الانااابزل،عل بااا  عرز ااا عهللاعت ااابلمع لاااابعللااامع

ع لا عأنعلايع:عفه عصب لعالنيا عيقا لعيرزْ  عمبال 

ع ل الااتعد ااالعفااالنعفهاا عدنيتاا عفيجرهااابععماابال 

س اس،عل با عرز ا عهللاعمابالعللامعيرز ا ع لاابع

يَْ بِ عفيعمبلا عدهيارع لامعالعيتقايعفيا عردا علالع

فياا عحقااب؛عفهااواعيماالعفياا عرحااا علالعي ااالع ع

ديخباا عالاناابزل،عل باا علاامعيرز اا عهللاعماابالعلالع
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لاا عأنعلاايعماابالعل الااتعفياا ع:ع لااابعفهاا عيقاا ل

ع.«د العفالنعفه عدنيت عف زرهابعس اس

 .  اوفساه   افبالنيأ هصل الناو، إلو مهتبأ العامل   عالال  

 -------------------

 (77-3144 )(صحيح). 

 .أن عن ( ال  ق ت ن ي )

:عكنعفيا علجا عحاالل عااياابن ال عمنع»

عإلي عماابعسا اهاب،ع أنعيك نعهللاعلرس ل عأَحبس

عالاارَسعالعيحبا عإالع ،علأنعيكارتعأنع لأنعيحبس

ي   عفيعالك رعد ا عإذعأنقاوتعهللاعمنا عكاابعيكارتع

ع.«أنعيلقمعفيعالنبر

  فتتتإ ن يتتتذه «ال»فدتتتل و تتتدنا التتتالوك ابهمتتتان؟ إ ا كتتتان الجتتت ا  بتتت  

 .الشصام ليست فينا

 -------------------

 (78-3151 )(صحيح). 
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 .أديعهرير عن ( خد  )

إذاعلِقيتَ ع:عحثعالاولمع لمعالاولمعست»

فََول،ْمع لي ،علإذاع  بكعفيَِجْبا علإذاعاستنماحمع

ْت ،علإذاع فبنمحعل ،علإذاعَ طَ عفحا عهللاعفََشا،

ع.«مر عف اْ ت،علإذاعمب عفبتسبِْ  

ت »  .«يرحاكمعهللا» :ضل له: «َشا،

 .«لتم نعالحق لعإلمعأهلهبعي معالقيبم »:  ضام

------------------- 

 (79-3169  )(حون) 

 .ادنع ارعن ( ي    ابن السن  أب  نعي )

علفيهابعشا بسع» الحهبم ع لمعالريثعأَْمثَالا

لتايااااا عفااااايعالح ااااا علفااااايعال قااااال،عع،لدركااااا 

فاااابحتها اع لاااامعدركاااا عهللاعياااا معال اااااي ،ع

 اا علياا معالواابتعلاجتنباا اعالحهبماا عياا معالها

لي معاوح ،علاحتها اعي معاال ناينعلالثال ابس؛ع
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فإنااا عاليااا معالاااويع ااابفمعهللاعفيااا عأيااا ذعمااانع

البالس،علاجتنب اعالحهبما عيا معاورد ابس؛عفإنا ع

اوامعلالع الي معالويعادتاليعفي عأي ذعلمبعيب لعجا

عإالعفاااايعياااا معاورد اااابسعألعفاااايعليلاااا ع دَااااَر  

ع.«اورد بس

 .«اليتمعد عالحهبم إنعأمثلعمبعت »ع:ضام 

 -------------------

 (81-3193 )(صحيح). 

 .الن ابنعدنعدشيرعن  (4ق )

نعلالحاارامعدااينعلدينهااابعأماا رعالحاااللعداايسع»

عالعي لاهااابعكثيااارعمااانعالنااابس،عفاااانع ْشاااتَبِهب   ما

اتقااامعالشااابهب عفقااا عاساااتبرأعل ررااا عل ينااا ،ع

لمنعل ععفيعالشبهب عل اععفايعالحارامعَكاَرا يع

أالعلإنع.عي شامعأنعي ا  ا عير معح لعالحاام

عحااام أالعلإنعحااامعهللاعت اابلمعفاايع.علكاالعَملِاامي

أرر عمحبرما ،عأالعلإنعفايعالهوا عم اه عإذاع
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صااالَحتعصااالَحعالهوااا عكلااا علإذاعفوااا  عفوااا ع

ع.«الهو عكل عأالعلهيعالقلب

ما هحميه الم أ فيمنع النتا  متن التدخ م فيته  فتإن : «الِحام»

 االسالمأ من العق بأ فال ههعو ضههب  هخل عاضبه أشد العق بأ، فمن أراه 

 .مالحمو  ألن بعد القه  هخ  من

 .ژ ڃ    ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ژ: ضام تعالو

------------------- 

 (81-3231 )(صحيح). 

 .ادنع ارلعن  (4ال  خد )

َخْملتبنعالعيحبف ع ليهابع ب  عمولمعإالع»

عدهااابع  خاالعالهناا عأالعلهااابعيواايرعلماانعي ااالا

ع،ايواابحعهللاَعفااايع داارعكااالعصااال ع شااار ع:ع لياال

ليكبارتع شاراعفاولمعخاوا نعع،اليحا تع شر ع

لمبئ عدبللوبنعلألفعلخاوابئ عفيعالايااان،ع

بعل ال ينعإذاعأخوعم اه  عليحاا تعليكبرعأرد  ع
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 ال بعل ال ينعليوبحع ال بعل ال اينعفتلامعمبئا ع

دبللواابنعلألاافعفاايعالاياااانعفااييكمعي ااالعفاايع

ع.«لخاوابئ عسيئ الي معلالليل عأل ينع

ول ن الشيغان هضيّع ع و ابنسان يتذا الرضتل العظتي  فينّ مته 

 .ضبل أن هق لدا، وهذّكهه الا ته فيق   وال هق لدا

------------------- 

 (82-3291 )(صحيح). 

 .ادنع ارلعن ( ي )

خيرعالنبسعذلعالقلبعالا ا معلاللوابنع»

هاا ع:عماابعالقلاابعالا ااا م؟ع اابل:عالمااب لع ياال

لنقيعالويعالعإ معفيا علالعدهايعلالعحوا عالتقيعا

الااويعيشاانيعالاا نيبع:عفااانع لاامعأَ َااِرت؟ع اابل:ع ياال

:عفاااانع لااامعأَ َاااِرت؟ع ااابل:عليحااابعارخااار ع يااال

لاثعحون ع.«مممنعفيعخا

فانظه ف  أ، المهاتب أنت؟ وكن س ي  الق ب هلل بالت اليد واالخالص، 
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 .ول نا  بحسن الش  

 -------------------

 (83-3334 )(حصحي). 

 .أديعهرير عن ( الب   3مالأ ال  )

خياااارعياااا معطل ااااتعفياااا عالشااااا عياااا مع»

لااثعآ معلفياا عأاهااب  لفياا عتِيااَبعع،الها اا عفياا عخا

لماابعع،لفياا عتقاا معالوااب  ع،لفياا ع ااابضع، لياا 

اداا عإالعلهاايعتماابحع لاامعلجاا عاور عماانع 

ي   عحتااامعتطلاااععالشاااا ؛عيااا معالها ااا عمامااا

العلفياا عسااب  ع.عماانعالوااب  عإالعادانعآ معبَشا َق ع

يمب فهبع ب عمممنعله عفيعالمال عيويلعهللاع

ع.«شيئبعإالعأ طبتعإيبت

 .مستمعأ: «ممي  »

 .أال فاعتن ا   رالم   هللا   بدذا الي   الذ، ي  عيدك ، وفض ّ   هللا به

 -------------------

 (84-3567 )(صحيح). 
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 . نعأديعهرير ( ال  خد  )

ا» فيرصا عهللاعع،بعلا عفايع ريا زارعرجلعأخ 

:عأيانعتريا ؟ع ابل:عفقابلع.بع لامعم رجتا لك عل عم

هلعل ع ليمعمانع:عفقبلع.بعليعفيعهوتعالقري أخ ع

:ع ابلع.العإالعأنيعأحب عفيعهللا:عن ا عتردهب؟ع بل

فاااااإنيعرسااااا لعهللاعإليااااامعأنعهللاعأحبااااامعكاااااابع

ع.«أحببت 

 .هههقه: «َمْ َرجت »

دُّهب»  .تق   بدا وتسعو ف  عالالدا: «تَرا

 .لنا  فد  محبأ مصالح تنقض  بانقضانداوأما المحبأ الي   بين ا

 -------------------

 (85-3613 )(صحيح). 

عتن ( الت  ق ن) ،وأبت  ستعيد أدايعهريار عتن ( مالأ ت)

 .اعن أب  يهههك وأب  سعيد مع  (  ) ،أب  يهههك

سب  عيفلهمعهللاعفيع لا عيا معالع العإالع»

إمابمع ااب ل،علشابذعنشاايعفايع بااب  عهللا،ع:ع لا 
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دبلاوه عإذاعخرجعمنا عحتامععلرجلع لب عم لث

ي   عإلي ،علرجالنعتحبدبعفيعهللاعفبجتا بع لمع

ذلااامعلافتر ااابع ليااا ،علرجااالعذكااارعهللاعخبلياااابع

ف برتع ينبت،علرجلع  ت عامرأ عذا عمنمبع

إنااايعأخااابفعهللاعرذعال ااابلاين،ع:علجاااابلعفقااابل

لرجاالعتماا لعدماا   عفيخ بهاابعحتاامعالعت لاامع

ع.«شابل عمبعتن ثعياين 

ومهتبتتأ . الشصتتام و تتديا تشتتته  فتت  مهاضبتتأ هللا متتن تأمتتل فتت  يتتذه

 .ابالسان مبنيأ ع و المهاضبأ

 -------------------

 (86-3651 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ال  ي   ) 

عَخاا  ا ب » ع،سااييتيع لاامعالناابسعساان ا  

عفيهاابعالكاابذذ عفيهاابعالمااب لع،ياَماا سلا ع،لياَكااوسذا

عفيهاابعاوع،ليااامتانعفيهاابعال اابئن نا ع،مااينلياااـَ  س
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َلْيبَِ   لمابعالرليب ا ؟ع:ع يلع.لينطثعفيهبعالرُّ

ع.«الرجلعالتبف عيتكلمعفيعأمرعال بم :ع بل

 ! ا لعّب هناةف ف  أن يذا ةمنه اما أمن أن أالد  

 -------------------

 (87-3667 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن (  )

سيك نعفيعآخرعالامبنعنبسعمانعأمتايع»

أناتمعلالعآدااب كمععيااـَح ،  نكمعداابعلاامعتواا  اعداا 

ع.«فإيبكمعلإيبهم

 .ويذا بسبب بععد النا  ونعرهتِد  من أيل الع   الصحيح

 -------------------

 (88-3799 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ال   )

:عِصاان بنعماانعأهاالعالناابرعلاامعأرهااابعد اا »

عم هاامعساايبطعكيذناابذعالبقاارعي اارد نعدهاابع  اا م 

عع،الناااابس عمااااايال   ع بريااااب   عكبساااايب   لنواااابس 
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،عرسلسااهنعكيساانا عالباْ ااِتعالابئلاا عالع ماابئال  

لإنعريحهاابعع،ياا خلنعالهناا علالعيهاا نعريحهااب

ع.«لي ج عمنعموير عكواعلكوا

 .اببل الشهاسانيأ: «الباْ ت»

 .فاتقين هللا ها معشه النسا 

 -------------------

 (89-3887 )(صحيح). 

 .الن اسعن ( ال   ) 

ع،ببعمواتقيا عررذعهللاعت بلمعمثالعصراط ع»

ع اا رانعفيهااابعأداا اذ  ل لاامعَجنَبتاايعالمااراطعسا

ات رعمارخاب ع،ما َتسحا  ل لاامعع،ل لامعاوداا اذعسا

ا خل اع!عيبعأيهبعالنبس:عدبذعالمراطع ا يعيق ل

بعلالعتت  جاا اعل ا يعياا   عماانعالمااراطعجاي  اا

عأنعي تحعشيئ عع،ف لعالمراط بعفإذاعأرا عاانوبنا
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معإنعليحمعالعتَْ تَْحا عفإنا:عمنعتلمعاود اذع بل

فبلمااراطعااسااالم،علالواا رانعع،تَْ تَْحاا عتَلِْهاا اع

ح ل عهللاعت بلم،علاود اذعالا تح عمحابرمعهللاع

ت بلم،علذلمعال ا يع لمعرأسعالمراطعكتابذع

علا ا عهللاعفايع لابعكالع هللا،علال ا يعِمنعف لا

ع.«مولم

 -------------------

 (91-3957) (صحيح). 

 .أديعمبلمعاوش ريعن ( ال    ت) 

عاايابن،علالحاا ع عتااضعا» لطُّه رعَشْطرا

الاياااان،علساابحبنعهللاعلالحااا ع عتاااينعماابع

دااااااينعالوااااااابسعلاور ،علالمااااااال عنااااااا ر،ع

لالمااا   عدرهااابن،علالمااابرعرااايبس،علالقااارآنع

عنَْ َوا ع.عحه علمعألع ليم كلعالنبسعيه لعفببئع 

ْ تِقاهبعألعما دِقاهب ع.«فاا
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 .ل شيغان أوبقدافإن باعدا ل هالمن أعتقدا، وإن باعدا 

 -------------------

 (91-4171) (صحيح). 

 .ادنعمو   عن ( ال  خد   ت) 

 ليكمعدبلم لعفاإنعالما لعيها يعإلامع»

لمااابعيااااالعع،الباارعلإنعالبااارعيهاا يعإلااامعالهناا 

الرجاالعيَْماا العليتحاارىعالماا لعحتاامعياااـكتبع

يقب،علإياابكمعلالكااوذعفااإنعالكااوذع  ناا عهللاعِصاا ،

 ه رعيه يعإلمعالنبرعيه يعإلمعال ه رعلإنعال

لماابعياااالعالرجاالعيكااوذعليتحاارىعالكااوذعحتاامع

كتبع ن عهللاعكوادب ع.«يـا

هاح وهق ل ن  .إنه مباح: فصار كثيه من النا  ه ذب ن ال ذ  الص 

 -------------------

 (92-4326) (صحيح). 

 .أديعهرير عن  (4ال    ) 
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عالمال َعدينيعلداينع:ع بلعهللاعت بلم»  ََوْاتا

:عنعلل با يعمابعسايلعفاإذاع ابلعال با  ب يعنم ي

حااا نيع:ع اابلعهللا ژپ  پ  پ  پ  ژ 

أ نامع:ع بلعهللا ژڀ  ڀ  ژ ع: ب يعفإذاع بل

:ع ابل ژٺ  ٺ    ٺ  ژ ع: لايع با يعفاإذاع ابل

ٿ  ٿ  ٿ  ژ ع:َماااااـه  نيع بااااا يعفاااااإذاع ااااابل

هاااواعدينااايعلداااينع بااا يع:ع ااابلع ژٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ژ ع:لل ب يعمبعسيلعفإذاع ابل

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ع.«هواعل ب يعلل ب يعمبعسيل:ع بل ژڄ  

ومتتا أعظتت  يتتذه . ويتت  ضتتها ك فاتحتتأ ال تتتا . القتتها ك: الصتتالك

 .الس رك الت  نصردا األوم  نا ، ونصردا الثان  هعا 

 -------------------

 (93-4345) (صحيح). 

 .أديعذرعن (  ) 
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ع!عياابع بااب ي:ع اابلعهللاعت اابلم» مااتا إناايعحر 

لااامعن وااايعلج لتاااا عمحرمااابعديااانكمعفاااالعالفلااامع 

كلكاامعراابلعإالعماانعه يتاا ع!عتفاابلا اعياابع بااب يع

كلكمعجبئععإالعمنع!عفبسته لنيعأَْهِ كمعيبع بب يع

عكلكام!عيابع باب ي.عأط ات عفبستَْطِ ا نيعأاْطِ ْاكام

اااكم ااابريعإالعمااانعكوااا تا عفبستكوااا نيعأَع يااابع.عْكوا

إنكمعت طئ نعدبلليلعلالنهابرعلأنابعأغ ارع!ع بب ي

ياااابع.عبعفبسااااته رلنيعأغ اااارعلكاااامون ذعجاي  ااااالاااا

اريعفت ارلنيعللانع!ع باب ي إنكامعلانعتبلها اعرا

لا عأنعأللَكامع!عيبع باب يع.عتبله اعن  يعفتن   ني

لآخااَركمعلإنَوااكمعلِجنسااـكمعكاابن اع لاامعأتقاامع لاابع

يابع.عرجلعلاح عمنكمعمبعزا عذلامعفايعملكايعشايئب

لاا عأنعأللكاامعلآخااركمعلإنوااكمعلجاانكمع!ع بااب ي

أفهرع لبعرجلعلاح عمانكمعمابعنَقَااععكبن اع لم

لاا عأنعأللكاامع!عياابع بااب ي.عبذلاامعماانعملكاايعشاايئ ع

لآخركمعلإنواكمعلجانكمع ابم اعفايعصا ي علاحا ع

فويل نيعفي طياتعكالعإنوابنعموايلت عمابعنَقَااع



82 

 
 

 

ذلمعمابع ن يعإالعكاابعيَانْقااعالِاْ ايَ اعإذاعأا خالع

إنابعهيعأ ابلكمعأحميهبعلكامع!عيبع بب ي.عالبحر

اعفليحااا عهللاعيكمعإيبهااب؛عفااانعلجاا عخياار ع اامعأاَلف،اا

عإالعن و  ع.«لمنعلج عغيرعذلمعفالعيل َمن 

 ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺژ  :ضتتتتام تعتتتتالو

 .ژ ٹ

 -------------------

 (94-4512) (صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ق) 

كااالعأمتااايعم ااابفمعإالعالاهااابهرين،علإنع»

ماانعالِههاابرعأنعي ااالعالرجاالعدبللياالع اااالع اامع

ع:عفيقاا لع.رتعهللاعت اابلميماابحعل اا عساات  الااتا

تعردااا ،عالببرحااا عكاااواعلكاااوا،عل ااا عداااب عيواااتر

ع.«ليمبحعيكشفعِسترعهللاع ن 

 .فال المعاع  تهك ا، وال ع و أنرسد  ستهوا، وال من هللا استَْحيَ ا

 -------------------
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 (95-4534) (صحيح). 

ع.لجبدرعدنع اير ،هللاعجبدرعدنع ب عن ( ن) 

عكلعشيسعلاي عمانعذكارعهللا» علها علل اب 

مال بااا اعالرجااالعامرأتَااا ،ع:عإالعأنعيكاا نعأرد ااا  ع

عالرجااالعداااينع عالرجااالعفرَسااا ،علَمْشااايا لتي يااابا

عالرجلعالوببح  ع.«الهررين،علت ليما

 پ پپ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱژ  :ضتتتتتتتام تعتتتتتتتالو

 .ژ ٺ ٺ  ٺ ڀٺ ڀ   ڀ ڀ

 -------------------

 (96-4569) (صحيح). 

 .ادنع ارعن ( ال  ق ه ت) 

ع،معمواائ لع اانعر يتاا كااكلكاامعرا علكل»

فبامبمعرا عله عموئ لع نعر يت ،علالرجالع

را عفاااايعأهلاااا علهاااا عمواااائ لع اااانعر يتاااا ،ع

لالارأ عرا ي عفيعديتعزلجهابعلهايعموائ ل ع

 نعر يتهب،علال ب معرا عفيعمبلعساي تعلها ع
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موئ لع نعر يت ،علالرجلعرا عفيعمبلعأديا ع

لهاا عمواائ لع اانعر يتاا ،عفكلكاامعرا علكلكاامع

ع.«موئ لع نعر يت 

عرا يع اابعاساتر بتعح ا عأمع»:  ضام رس م هللا الس عكا لإنعهللاعسبئل 

ع.«ري ع

------------------- 

 (97-4592) (صحيح). 

عتتن ابتتن ( التت   ) ،أداايعساا ي عتتن ( التت  ت التتب  ) 

( أبت  الشتيخ فت  العظمتأ)عتن ةهتد بتن أرضت  ( ال  هتب) ،عبا 

 عن أنس( الضيا )عن  ابه ( الل)عن أب  يهههك 

عل» عالقَاااْرنع ااا عالاااتقمعكيااافعأن اااما صااابحبا

القرنعلحنبعالهبه علأصهمعالواععينتفرعمتمع

كياافعنماانع؟ع اابلع:عياااممرعداابلن  عفياان ا ع اابل ا

حواااابنبعهللاعلن اااامعال كياااالع لاااامعهللاع:ع  لاااا ا

ع.«ت كلنب
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 .إسهافيل ع يه السال : «صبحبعالقرن»

 .الص ر والبع ق الذ، هنرخ فيه: «القرن»

 -------------------

 (98-4594) (صحيح). 

 .ادنع ارلعن ( ي ) 

كيفعدكمعدامابنعي شامعأنعيايتيعياَهْردَالاع»

ثبلا  عمانعالنابسع ا ع النبسعفي عغردل عليبقامعحا

َمَرجااتع هاا  همعلأمبناابتاهمعلاختل اا اعلكاابن اع

تيخااولنعداااابعع-لشاابمعداااينعأصاابد  عع-هكااوا؟ع

ت رفاا نعلتاا   نعماابعتنكاارلنعلتاااـقبل نع لاامع

تِك تِكمعلتورلنعأمرع بمس ع.«مأمرعخبصس

يذا ل  هأت ةمنه بعد، فال ةام المس م ن بشيته، وال تأهست ا متن َرْوح 

 .هللا

 -------------------

 (99-5133) (صحيح). 
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 .ادنعمو   عن ( ال  ق ت) 

ع» عدت د عال ب عمنعرجلعناالعمنااال  ع اعأَفَْرحا

ااااا علم اااا عراحلتااااا ع ليهاااابعط بمااااا ع لداااا عَمْهلِكا

 ا عف رععرأس عفنبمعن ما عفبساتيق علع،لشراد 

عع،ذهبتعراحلتا  فطلبهبعحتمعإذاعاشات ع ليا عالحارُّ

أرجععإلامعمكابنيعالاويعكناتعفيا ع:علال َطَْع بل

فيناابمعحتاامعأماا  ،ع اامعرفااععرأساا عفااإذاعراحلتاا ع

ع!عط بماا علشااراد :ع ناا تع ليهاابعزا ات فااب عأََشاا ُّ

ااا بعدت دااا عال بااا عالااااممنعمااانعهاااواعدراحلتااا عفرح 

ع.«لزا ت

 حئ جئ ی ی ی  ی  ىئژ  :ضتتتتتتتتتتتام تعتتتتتتتتتتتتالو

 .ژ مئ

 -------------------

 (111-5163) (صحيح). 

 .أديعهرير عن (  ) ،أديعس ي عن ( ال  ق ي ) 
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عَساانََنعالااوينعِماانع اابلكمعِشاابر ع» اعلَـتَااـتَبِ انس

عدشبرعلذرا  ع ْحَرعَربٍّ بعدورا عحتمعل عسلك اعجا

:عاليهااا  علالنمااابرى؟ع ااابل:عل الوااالكتا تع اااب

ع.«فان؟

 .فاالذروا التشبه بأعدا  هللا

 -------------------

 (111-5173) (صحيح). 

 . ر عالاانيعن ( البنار هب) 

عَج ر ع» عاور ا لئاتعفاإذاعماعع،بل لا ععالَـتاْاَضَنس

ععبل لا ععاج ر ع منيعاساا عاساايععيب  عهللاعرجال 

ع كاابععبل واط ععلاسمعأدي عاسمعأديعفيالمهبع ا ال 

مانععبفالعتانععالوابسعشيئ عع،بل لا ععاملئتعج ر ع

عشااايئ ع َْطِرهااابعلالعاور مااانعنببتهاااب،عياكااا ععب ا

ع.«بفإِْنعأَْكثََرعفتو  ععبألع ابني ععبفيكمعسب  ع

 .ويذا ي  المدد، عند أيل السنأ والجماعأ، هعص حه هللا ف  لي أ

 -------------------

 (112-5175) (صحيح). 
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 أديعأمبم عن ( ال  الب  )

اارل » اارل  ع ا اارىعااسااالمع ا ع ا ع،لَااـتاْنقََ نس

ااارل  ع عدااابلتيععفكلاااابعاناتق اااتع ا تشاااب  عالنااابسا

لااااااـهنعنق ااااابعالحكااااامعلآخااااارهنعع،تليهاااااب فيَلس

ع.«المال 
 .لَتعَح َنّ : «لتانق ن»

 -------------------

 (113-5112) (صحيح). 

 . ليعن ( ال    ن)

ل نعهللاعمنعل انعلال يا ،علل انعهللاعمانع»

ذدحعلهيرعهللا،علل نعهللاعمنعآلىعمحِ  ب،علل نع

ع.«هللاعمنعَغيسرعمنبَرعاور 

 .ما ه اع بين الشيئين من الحدوه: «منبرعاور »

 -------------------

 (114-5136) (صحيح). 

 .م بذعن ( ال  ت   ي  يب) 
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لق عسيلتنيع نع فيمعلإن عليويرع لامع»

عدااا ع:عمااانعيوااارتعهللاع ليااا  ت بااا اعهللاعالعتشاااركا

ب،علتقايمعالماال عالاكت دا ،علتامتيعالاكاب عشيئ ع

؛عجعالبيااتالا رلراا ،علتماا معرم اابن،علتحاا

نااا  ع،أالعأ لااامع لااامعأدااا اذعال يااار؟عالمااا معجا

لالمااا   عتط ااايعال طيئااا عكاااابعيط ااايعالاااابسع

أالع؛علصاااال عالرجااالعفااايعجااا فعالليااالع،النااابر

أخبااركعداارأسعاوماارعل ااا  تعلذرل عساانبم ؟ع

رأسعاومرعااسالم،عمانعأسالمعَسالِم،عل اا  اتع

أالعأخبااااركع؛عالمااااال علذرل عساااانبم عالههااااب 

لأشابرعإلامعع- ليامعهاواععدِاالكعذلمعكلا ؟عكاافسع

لإنابعلاماخاولنعداابع!عيابعنبايعهللا:ع بلع-لوبن ع

معيابعم ابذ:عنتكلمعد ؟ع بل ع!ع َِكلَْتَمعأمُّ لهالعيَكاابُّ

النااابَسعفااايعالنااابرع لااامعلجااا ههمعإالعحمااابئ ع

ع.«ألونتهم

تابععبإنمعلنعتاالعسبلا ع»:  ضام رس م هللا عفاإذاعتكلااتعكا مبعَساَكت 
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 .«لمعألع ليم

 -------------------

 (115-5244 )(صحيح). 

ع،لزيا عدانع بداتع،أدايعدانعك ابعتن ( ال  ه يت  التب هتب) 

 .لادنعمو   ع،لحوي  

لااا عأنعهللاع اااوذعأهااالعساااا ات علأهااالع»

أررااا عل اااودهمعلهااا عغيااارع ااابلمعلهااام،عللااا ع

مانعأ اابلهم،ععارحاهمعلكبنتعرحات علهمعخيار ع

عذهب ع فيعسبيلعهللاعمبع َبِلا ععبلل عأن قَتعِمْثَلعأاحا ي

منااامعحتااامعتااااممنعدبلقااا ر؛عفَاااتَْ لَمعأنعماااابععهللا

أصابدمعلامعيكانعلي طئَاام،علمابعأخطايكعلامعيكاانع

ع لمعغيرعهواعل خلَتعالنبر ع.«ليميبَمعلل عماتس

ع.{الالعيفلمعردمعأح  ع}: سه  ابهمان بالقضا  والقدر اعتقاه

 -------------------

 (116-5577 )(صحيح). 

 .ادنع ارعن ( خ) 
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إالعأنااااورعأمتاااا عمااابعد اااا عهللاعماااانعنبااايع»

لإناا عع،الاا جبلعأنااورتعناا حعلالنبياا نعماانعد اا ت

ي رجعفيكم،عفابعخ ايع لايكمعمانعشاين عفلاي ع

ي  مع ليكمعأنعردكمعلي عدي  ر،علإن عأ ا رع

أالعإنعهللاعع،ال ينعاليانمعكينع ين ع نب عطبفي 

حاارمع لاايكمع ماابسكمعلأماا الكمعكحرماا عياا مكمع

هااواعفاايعدلاا كمعهااواعفاايعشااهركمعهااواعأالعهاالع

انفارلاعالع!عليحكامع(ع ال اب)اللهمعاشاه ع:عتدله

اعي ااارذعد  اااكمعر ااابذعترج ااا اعد ااا يعك ااابر ع

ع.«د ض

ع.كل فتنأ ي  مقدَّمأ لرتنأ الد ام  فاالذروا فتنأ الد ام با تنا  الرتنو

 -------------------

 (117-5669 )(صحيح). 

 .ادنع ببسعن ( ال   ) 

لالويع!عمبعليعللل نيبعلمبعلل نيبعلمبعلي»

عالاا نيبعإالعكراكاابعن واايعد ياا تعماابعَمثَلاايعلَمثَاالا
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ساابَرعفاايعياا معصاابئفعفبسااتفلعتحااتعشااهر ع

ع.«سب  عمنعالنهبر،ع معراحعلتركهب

مندتا شتهبأ  ال  كان ل دنيا عند هللا ضَْدٌر ألعغايا أوليا ه وما سقو كافه  

 .ما 

 -------------------

 (118-5722 )(صحيح). 

 .أسابسعدنتعأديعدكرعن ( ال  ق) 

شايسعلامعأكانعأاريتا عإالعرأيتاا عفايعمبعمنع»

ع مقبميعهواعحتمعالهنا َعلالنابَر،عللقا عألحايعإلاي 

مانعفتنا ععبأنكمعتا تن نعفايع با ركمعِمْثاَلعألع ريب ا

امع:عالاويحعال جبلعيامتمعأح اكمعفيقبلعل  مابعِ لْاا

ه ع:عدهواعالرجل؟عفيمبعالاممنعألعالا  نعفيق ل

جبنابعمحا عرس لعهللاعجبسنبعدبلبينب علالها ىعفي

نَااْمع:عفيقاابلعلاا (عب ال  اا)لآمناابعلاتب ناابعهاا عمحااا ع
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دااا ،علأمااابععب ااا ع لانااابعإْنعكناااَتعلا  ن اااعبصااابلح ع

العأ ريعسااااا تع:عالانااابفثعألعالارتااابذعفيقااا ل

ع.«النبسعيق ل نعشيئبعفقلتا 

  إال متبتعع الهست م –وغيهيا متن الرتتن  –فال هنج  من فتنأ القبه 

ع.

 -------------------

 (119-5791 )(حيحص). 

 .ادنعمو   عن ( ال   )

ماابعماانعنباايعد ثاا عهللاعفاايعأماا ع بلاايعإالع»

كبنعل عمنعأمت عح اريا نعلأصاحبذعييخاولنع

دواانت عليقتاا لنعداايمرت،ع اامعإنهاابعت لااافعماانع

ل فعيق ل نعمبعالعي  لا ن لي  لا نعع،د  همعخا

ع،فانعجبه همعدي تعفه عماممنع،مبعالعيممرلن

لماااانعجبهاااا همعدلواااابن عفهاااا عمااااممن،علماااانع
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للااي علراسعذلاامعع،همعدقلباا عفهاا عمااممنجبهاا 

ع.«منعاايابنعحب عخر ل

فالهاا بالمن هات من أعظ  المحهمات، ومن را  بدتا ف تيس عنتده 

 .من ابهمان البأ خههم

 -------------------

 (111-5798 )(صحيح). 

 .  يعدنعحبتمعن ( ال  ق ت ي ) 

ماابعماانكمعماانعأحاا عإالعساايكلا عهللاعياا مع»

ابنالقيبم علي عدين علد فينفارعأياانعع،ين عتَْرجا

من عفالعيرىعإالعمبع ا م،علينفارعأشايمعمنا عفاالع

يرىعإالعمبع  م،علينفارعداينعي يا عفاالعيارىعإالع

برعللااا عدشاااثعالناابرعتلقااابسعلجهااا ،عفاابتق اعالنااا

ع.«تار ،علل عدكلا عطيب 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ  :ضتتام تعتتالو

  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڤٹ  ٹ  ٹٿ  ٹ

 -------------------
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 (111-5832 )(صحيح). 

 .الن ابنعدنعدشيرعن ( ال  خ ت) 

عفيهبع» مثلعالقبئمع لمعح ل عهللاعلالاا سِهنا

َكَاثَاالع اا معاسااتها اع لاامعساا ين عفاايعالبحاارع

فيصاااابذعد  ااااهمعأ الهاااابعلأصاااابذعد  ااااهمع

أس لهبعفكبنعالوينعفيعأسا لهبعإذاعاساتَقَ اعمانع

لاع لاامعَمااْنعفاا  همعفقاابلعالااوين فاايععالااابسعماارُّ

كمعتم  لنعفتمذلنبعفقبل ا:عأ الهب ل ع:عالعنََ  ا

أنبعَخَرْ نبعفيعنميبنبعَخْر بعللمعنمذعَمْنعف  ناب،ع

فااإنعيتركاا همعلماابعأرا لاعهلكاا اعجاي ااب،علإنع

ع.«أخولاع لمعأي يهمعنََه اعلنه اعجاي ب

 .أَْ َهوا ضعهعأ: أ، –اضتهع ا : «استها ا»

 .رسدهنفنجاك المجتمعات ف  األخذ ع و أهد، الم

 -------------------

 (112-5855 )(صحيح). 

 .أديعم سمعاوش ريعن ( ق)

مثلعمبعد ثنيعهللاعدا عمانعالها ىعلال لامع»
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اا بعفكاابنعمنهاابعكاثاالعالهياا عالكثياارعأصاابذعأرر 

نقي ع َبِلتعالابس،عفينبتتعالكضعلال شبعالكثير،ع

لكبنتعمنهبعأجب ذعأموكتعالابسعفن ععهللاعدهبع

َسااقا اعلَرَ اا ا،علأصاابذعالناابسعشاارد اعمنهاابعل

طبئ اا  عمنهاابعأخاارىعإنااابعهاايع ِي اابنعالعتااواامع

عَماْنعفَقِا عفايع يانع مبسعلالعتانبتعكضعفولكمعَمثَالا

هللاعلن   عمابعد ثنايعهللاعدا عفََ لِاَمعلَ لسام،علَمثَالاع

ماانعلاامعيرفااععدااولمعرأساابعللاامعيقباالعهاا ىعهللاع

ع.«الويعأارسلتعد 

 الصتت بأ التتت  ال هَنِضتتباألرم :  متتع ا تتد ، والمتتهاه: «جااب ذأ»

 .مندا الما   بندا تمس ه

اليتاك النتا   فتأهن  –بتل يمتا  –النب ، فيدمتا  فالع   والدَْد،

 !الذيا  عندما؟

 -------------------

 (113-5861 )(صحيح). 

 .أديعم سمعن ( ق) 

مثلايعلمثالعمابعد ثنايعهللاعدا عَكَاثَاِلعرجاالع»
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 ينايعيبع  ِمعإنايعرأياتعالهايْعد:عأتمع  مبعفقبل

فيطب ا عع،لإنيعأنبعالنويرعال اريبنعفبلنهبَسعالنهبسَع

طبئ   عمنع  م عفيَْ لَـه اعلانطلقا اع لامعَمِهلِهامع

لَكوسدَْتاا عطبئ اا عماانهمعفيصاابح اعمكاابنهمعع،فنَهاا ا

عفيهلكهمعلاجتبحهم ْا فاولمعَمثَالاعع،فََمب حهمعالهي

عد علَمثَلاعمنع مبنيع منعأطب نيعفبتسبععمبعجئتا

ع.«تعد عمنعالحثلكوسذعدابعجئ

ه يعتأ هنظته لدت  العتدو   كان القت   هبعثت ن ر تال  : «النويرعال ريبن»

 .لق مه افإ ا ر ه خ ع  يابه و ا  منذر  

 .ساروا من أوم ال يل: «في له ا»

 . -   - فالنجاك ف  هاعأ الهس م

 -------------------

 (114-6121 )(صحيح). 

 .عن ابن عمه( ال  ه ن الب  ) 

لماااانعع،معدااااب عفي يااااولتماااانعاساااات بذك»

ساايلكمعداااب عفااي ط ت،علمااانع  اابكمعفااايجيب تع

بعفكااابفئ ت،عفاااإنعلااامعلمااانعصااانععإلااايكمعم رلف ااا

ته لاعمبعتكبفئ ن عفابْ  ا اعلا عحتامعتَاَرلاعأنكامع
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ع.«  عكبفيتا ت

، التتو بال  متأ الغيبتأ اكثيه من النا  هدمل م افاك من أسدى إليد  معهوف ت

 .ا نا  هللا خيه  : بأن هق م

 -------------------

 (115-6118 )(صحيح). 

 .دري  ععن( ال  ي   ) 

اعفلااا عدكاالعياا معمثلاااا عماانعأَْنفَااَرعما واار ع»

ْيناع عالااا س عع،صاا    ع باالعأنعيَااـِحلس عالااا سْينا فااإذاعَحاال 

ع.«فينفرتعفل عدكلعي معمثالتعص   

 .أمدل: «أَْنفَرَع»

 .فدذا با  من أب ا  الصدضأ هفرل عنه كثيه من النا 

 -------------------

 (116-6156 )(صحيح). 

 . بب  عدنعالمبمتعن ( ال  خ ه ت ي ) 

عمانعالليالعفقابلعحاينعيواتيق » :عمنعتََ برس
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العإل عإالعهللاعلح تعالعشاريمعلا علا عالالامعللا ع

الحا عيحييعليايتعدي تعال يارعلها ع لامعكالع

سابحبنعهللاعلالحاا ع علالعإلا عإالعع،شيسع  ير

 ااامعع،لالع اا  عإالعدااب هللاعلهللاعأكباارعلالعحاا لع

إنعفاع،اللهمعاغ رعليعألع  ابعاساتاهيبعلا :ع بل

ع.« معصلمع ابلتعصالت ع، بمعفت ري

 .بدذا الذكه ااستيق  مصّ ت  : «ت بر ع»

وإنمتتا هترتت   لتتأ لمتتن تعتتّ ه التتذكه واستتتأنس بتته وغ تتب ع يتته التتتو 

عار التدهَر نرسته فت  ن مته وهقظتته  فتأعكه  متن اتصتف بتذلأ بإ ابتأ 

 .«1154)خ / ضاله الحاف  ابن الجه/ م عالتههع ته وضب 

 -------------------

 (117-6227 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ال    ن) 

منعخرجعمانعالطب ا علفابرلعالهاب ا ع»

لماانع بتاالعتحااتع.عفاااب ؛عمااب عِميتاا  عجبهلياا 
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رايااا َع ِاي ااا عيه ااابعل مااابي عألعيااا   عإلااامع

ع مااااابي عفقاتااااال؛عفقِْتلتاااااا ع  مااااابي عألعينمااااارا

هاابع.عجبهلياا  لماانعخاارجع لاامعأمتاايعي اارذعدَرس

لفبجرهبعلالعيَتَحبشبعمنعمممنهبعلالعي يعلاويع

ه  يعَ ْهَ ت؛عفلي عمنيعللوتعمن  ع.« ا

 .ي  القتام ف  الرتنأ، ال هعدرى ما ي : «راي عَ اي  »

 .اوال عدد   ال هستثنيه من القتل، وال ههاع  له مننلأ  : «العيتحبشب»

 تت ن عتن الجماعتأ كيتف ه قَتت ن هللا فدتيال  التذهن هقت ت ن النتا  وهشه

 .عن و ل

 (118-6234 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن  (4ال    ) 

مانع  اابعإلاامعهاا ى؛عكابنعلاا عماانعاوجاارع»

عذلمعمنعأجا رهمع عأج رعَمْنعتَبَِ  عالعيَْنقااا ِمْثلا

لماانع  اابعإلاامعرااالل ؛عكاابنع لياا عماانع.عبشاايئ ع

عآ اابمعماانعتب اا عالعياانقاعذلاامعماانع اا اامعمثاالا
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ع.«بآ بمهمعشيئ ع

، وإب تيس   لعنته هللا   يت  أكثته اي  أكثه النا  أ ته     فنبينا 

 .والنا  بعد  لأ مهاتب ف  األ ه وال ةر. اوإ م   االش   وةر  

 -------------------

 (119-6297 )(صحيح). 

 .أديعال ر اسعن ( الب 4ال  ) 

امنعسلمعطريق ا» ؛عسالمعببعيطلابعفيا ع لا 

لاالئكاا عماانعطاارلعالهناا ،علإنعاعبهللاعداا عطريق اا

ا داابعيمانع،ععبلت ععأجنحتهبعلطبلابعال لامعِرر 

لإنعال بلمعليوته رعل عمنعفيعالواا ا علمانع

ع عفاايعجاا فعالااابس،علإنس فاايعاور علالحيتاابنا

فَْ َلعال بلمع لمعال بد عك  لعالقارعليل عالب رع

 لاااامعساااابئرعالك اكااااب،علإنعال لااااابسعلر اااا اع

لالعاعلإنعاونبيااابسعلااامعيا ر، اااا اع ينااابر عع،اونبيااابس
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اا بعإنااابعَلرس اا اعال لاامعفااانعأخااوتعأخااوعدحاا ع رها 

ع.«لافر

عتار الع ت  ع تو !! فأهن النا  ف  ةماننا   يذا   من ه ب الع ت  النتافع

 .يام  الياتد 

 -------------------

 (121-6312 )(صحيح). 

 .عن ابن عمهو( ال  ن  )ادنع ارععن ( ال  ت) 

مااانعشااارذعال اااارعلااامعتاقبااالعلااا عصاااال ع»

،عفاإنعتابذعتابذعهللاع ليا ،عفاإنعبأرد ينعصاببح ع

،عفإنعتبذعب ب علمعتقبلعل عصال عأرد ينعصببح ع

تاابذعهللاع لياا ،عفااإنع ااب علاامعتقباالعلاا عصااال ع

فااإنعتاابذعتاابذعهللاع لياا ،عفااإنععبأرد ااينعصااببح ع

،ع ب عالراد  علمعتقبلعل عصاال عأرد اينعصاببحب

هللاع لياا علسااقبتعماانعنهاارعفااإنعتاابذعلاامعيتاابع

ع.«ال ببل

 .والعيا  باهلل. ك أيل النار من القيح والصدهدعصار: «ال ببل»
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فالشمه أ  الشبانر، وإ ا شهبدا ابنسان  وضع ع تو أمته وأختته وبنتته، 

 .وفعل الَشّه ك ه

 -------------------

 (121-6398 )(صحيح). 

 . بئش عن ( ال   ) 

عماانع ااالع اااالعلااي ع لياا عأمرناابعفهاا »

ع.«ر 

 .النب ، فدذا الحدهر ههه كل عمل ليس ع و الدد،

 -------------------

 (122-6415 )(صحيح). 

 .ألسعدنعألسعن ( الب   4ال  ) 

منعَغوسلعي معالها  علاغتول،ع معدكارع»

لادتكاار،علمشاامعللاامعيركااب،عل ناابعماانعااماابم،ع

طا  ع لاستاععلأنمتعللمعيَْلما؛عكابنعلا عدكالعخا

ي ط هبعمنعديت عإلمعالاواه عَ َاالاعسان يعأَْجاَرع

ع.«صيبِمهبعل يبمهب

دتتد  فيتا لَ فر تأ عتتن مثتل يتذا األ تته العظتي  فت  ةمتتان هستيه و ع
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والمتهاه بت  . ض يل، ويذا ك ه برضل هللا تعالو    ببهكأ يذا الي   العظي 

االعلاغتواال» اارعلادتكاار»و «غو  : المبالفتتأ فتت   لتتأ بتتدليل ض لتته «دك 

 .«لمشمعللمعيركب)

 -------------------

 (123-6511 )(صحيح). 

 .أن عن ( ت) 

بنتعارخر عها عج لعهللاعغنبتعفيعمنعك»

 لبااا علجااااععلاااا عشاااال علأتتاااا عالااا نيبعلهاااايع

راغا ،علمنعكبناتعالا نيبعهاا عج العهللاعفقارتع

لع لياا عشااال عللاامعييتاا عماانع دااينع ينياا علفاار 

ع.«ال نيبعإالعمبع ا ،رعل 

 .فا ع  ا اآلخهك ي  الفاهأ والدنيا وسي أ  إليدا

 -------------------

 (124-6577) (صحيح). 

 أديعهرير عن ( ال    ه ت ي ) 

ماانعنَ ساا ع اانعمااممنعكارداا عماانعكاارِذع»
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اااَرِذعيااا مع الااا نيب؛عنَ سااا عهللاع نااا عكردااا عمااانعكا

رعهللاع ليا عرع لمعم ور؛عيوسعالقيبم ،علمنعيوسع

فيعالا نيبعلارخار ،علمانعساترعموالاب؛عساترتع

هللاعفيعال نيبعلارخر ،علهللاعفيع  نعال ب عمابع

 ،علماانعساالمعطريقاابعكاابنعال باا عفاايع اا نعأخياا

ااا إلااامععب؛عساااهلعهللاعلااا عطريق ااابيلااتا عفيااا ع لا 

الهن ،علمبعاجتاعع  معفايعدياتعمانعديا  عهللاع

يتل نعكتابذعهللاعليت ارسا ن عديانهم؛عإالعنالاتع

 لااايهمعالواااكين علغشااايتهمعالرحاااا علح اااتهمع

الاالئك علذكرهمعهللاعفيانع ن ت،علمنعأدطيعد ع

ع.« الا علمعياورْ عد عنوبا 

تمت بأن عمل اشتمل يذ ا الحدهر ع و سبع  مل ك دا هعرر وخع

ابنسان ي  الذ، هعسهف بته ع تو هههت  النجتاك التتو هصتل إلتو  نتات 

 .النعي   هار الهاالأ والسال  وال نا 

 -------------------

 (125-6651 )(صحيح). 

 أديعهرير عن ( ال    ي ) 
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عإلامعهللاعمانع» الاممنعالق يعخيارعلأََحابُّ

لفيعكالعخيار،عاحار ع لامعالاممنعال  يفع

مبعين  معلاست نعدب علالعتَْ ِها،علإنعأصابدمع

عكاابنعكااواعلكااوا،ع:عشاايسعفااالعتقاال لاا عأناايعف لااتا

   رعهللااعلمبعشبسعف ل؛عفإنعل عت اتحع:عللكنع ل

ع.« العالشيطبن

كثيه من النتا  هعصتا  بتالدم   واألالتنان والحستهات العظتا  بستبب 

 .إغرام العمل بدذا الحدهر

------------------- 

 (126-6666 )(صحيح). 

ع. ليعن ( ه ن  ) 

الاممناا نعتََكبفَااياع مااب همعلهاامعيَاا  ع لاامعماانع»

سااا اهمعليوااا معداااومتهمعأ نااابهم،عأالعالعياقتااالع

عدكبفرعلالعذلع ه عفيع ه ت،عمنعأح  ع مممن 

بعألعآلىعف لاامعن واا ،علماانعأحاا  عحاا   ععبحاا   ع

ْحااااِ   ع ف لياااا عل ناااا عهللاعلالاالئكاااا علالناااابسععبما

ع.« ينأجا
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أو  امعنتتاه أن أهنتتو المستت مين   اتتعير  : «يواا معدااومتهمعأ ناابهم»

فال هج ة االعتدا  ع يه  ألنه فت   متأ  ا  إ ا أ ار إنسان   اامهأك أو عبي  

 .مس   مدما كان شأنه

 -------------------

 (127-6711 )(صحيح). 

 .ادنع ارلعن ( خ ه ن) 

الاولمعمانعسالمعالاوالا نعمانعلوابن ع»

ع.«اهبجرعمنعههرعمبعنهمعهللاع ن لي ت،علال

التتدهن نصتتره فَعتتٌل ونصتتره اآلختته تتتْهٌ   فتتاته  أ هتتأ النتتا ، واتتته  

 .المحّهمات

 -------------------

 (128-6742(صحيح). 

 أديعهرير عن ( ال  ق ت) 

عدناا عآ معجاااسعماانع» ناابركمعهااوتعالتاايعتا  ِاا ا

ياابعرساا لع:ع ياالع.ماانعناابرعجهاانمعاسااب ينعجاااس ع

لْتع ليهابع:عبفي ؟ع بلإْنعكبنتعلك!عهللا فإنهبعفا ،

هبدتو  علستينعجاس ع عَحر، لُّهنعِمْثلا ع.«اعكا
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 .ال د  إنا نع   بأ من عذا   دن 

------------------- 

 (129-6766 )(صحيح). 

 ،عن ةهتد بتن  ابتت( ه ي ) ،جبيرعدنعمط معن ( ال  ي   ) 

 عن ابن مسع ه( ت ي )

ااارعهللاع بااا  ع» سااااععمقااابلتيعف  بهااابععانَ س

علحَع ذس  ِفهاابع اامعأ اهاابعإلاامعماانعلاامعيوااا هب؛عفَاارا

عحبمالعفقا يعإلامعمانع ذس حبِمِلعفق عَغْياِرعفقيا علرا

ع لايهنع لابعامار ع.عه عأفق عمن  عالعيَِهالُّ  اال  

إخاااال عال اااالع ،علالنماااحعوئااااا ع:عموااالم

الاوااالاين،عللاااالمعجااااب تهمعفاااإنع  ااا تهمع

ع.«تح طعَمْنعلراسهم

رعهللاع ب  ع»  .النعمأ والبدجأ: ارك، وي هعا  له بالنض: «ان  

 .بمعنو أنه ال هَْدخع ه القد هنه ه عن الح . ال هحقد: «العيهلع ليهن»

هم» تجمعد  بحير ال هِشذ مند  شئ، كما  بت : أ،: «تح طعم نعلراس 

 .«تحي عِمنعلرائهم»: ف  لر 
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 سالٌ  نا  ، ويتذا ممتا هنبفت  الرظته 
فالمالة  لجماعأ المس مين محر مٌ

 .وتب يفه

 -------------------

 (131-6991 )(صحيح). 

 .زيب عدنعلبي عن ( ال  ي   ) أديعال ر اسعن ( ت  ) 

هواعألانعيـا تلَ عال لمعمنعالنبسعحتامع»

لكيافعلفينابع:عالعيق رلاعمن ع لمعشايسعفقلات

كتااااابذعهللاعن ل اااااا عأدنبسناااااب،علي لاااااا عأدنب نااااابع

امعيابعزياب ع:عأدنابسهم؟عفقابل إنعكناتع!ع َِكلَْتامعأامُّ

كعِماانعفقهاابسعأهاالعالا يناا عهااوتعالتاا را عَوَع اا ُّ  ا

لاانهياالع ناا عاليهاا  علالنماابرىعفااابذاعيهناايع

ع.«! نهم؟

 .ف يس الشأن ف  كثهك ال تب و معدا وإنما الشأن ف  العمل بما فيدا

 -------------------

 131-7127 )(صحيح). 

 .أن عن ( ال    ه ن) 

هلعت رلنعمبعالك  ر؟عه عنهرعأ طبنيِ ع»
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لهن ع لي عخيرعكثير،عتَِر ع لي عأمتيعرديعفيعا

ْ تَلَجعال با ع ي معالقيبم ،عآنيت ع   عالك اكب،عيـا

إنامع:عيبعرذعإنا عمانعأمتايعفيقابل:عمنهمعفي  ل

ع.«العت ريعمبعأح   اعد  ك

 .هغهه وهعْجتذ  :«هشت ج»

 .فالبدعأ مانعأ من الح م

 132-7177 )(صحيح). 

 أديعهرير عن ( ال  ق ت ي ) 

عأنعينااالعلعالااويعن واايع» دياا تعلي ِشااَكنس

اا ااعبمقوااط ععبفاايكمعاداانعمااريمعحكا  ععبلإمبم  ؛ع اا ال 

فَيَْكِوَرعالمليبعليقتَلعالِ نايَرعلي َععالهاي ،ع

عحتمعالعيقبلَ عأح ،علحتامعتكا نع ليَ ِيَضعالابلا

ع.«منعال نيبعلمبعفيهبعاالوه  عال اح  عخير ع

 .فال ره مقد ر وابسال  منص ر
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 -------------------

 133-7165 )(صحيح). 

 .ادنعمو   عن ( ال  ق ت) 

عماااانعهللا؛عللااااولمعحاااارمع» العأحاااا عأَْغيَاااارا

ال اا احْعماابع هاارعمنهاابعلماابعدطاان،علالعأحاا ع

عإليا عالاا حعماانعهللا؛عللاولمعما حعن واا ،ع أََحابُّ

عمنعهللا؛عمنعأجالعذلامع عإلي عال ورا لالعأح عأََحبُّ

ع.«أنالعالكتبذعلأرسلعالرسل

 .ندو النا  عنداكهه الر اال  و افمن كان غي ر  

 -------------------

 (134-7176 )(صحيح). 

 .زينبعدنتعجحْعن ( ق ن ي ) 

العإلاا عإالعهللاعلياالعلل اارذعماانعشاارع اا ع»

ع-ا ترذ،عفاتحعالي معمانعر معيايج جعِمْثالاعهاوتع

:ع ياالع-لَحل ااثعدإصااب ي عاادهاابمعلالتاايعتليهاابع

ن ااامعإذاعَكثاااارع:عأنهلِااامعلفينااابعالمااابلح ن؟ع ااابل

ع.«الَ بَ 
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 .فنع   باهلل من كثهك الشبر

 -------------------

 (135-7179 )(صحيح). 

 .أن عن ( ال  الب) 

أمبن عل علالع ينعلانعالع ه ععالعإيابنعلانعال)

ع(ل 

يّعت األمانات، ونعقضت العد ه بال الدوه  .ولألسف اع

 -------------------

 (136-7242 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ال   ) 

تنبجشاا اعلالعتببغ اا اععالعتحبساا لاعلال»

لالعتاا ادرلا،علالعيبااععد  ااكمع لاامعديااععد ااضع

:علك ن اع بب عهللاعإخ انب،عالاولمعأخا عالاوالم

ت ل علالعيَـْحقِرا التق ىعهبهنبع.عالعيَْفلِاا علالعيَـْ وا

دَِحْوِبعامار عمانعالشارعع-لأشبرعإلمعص رتعع-
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عالاولمع لمعالاولمع.عأنعيَـْحقَِرعأخبتعالاولم كالُّ

ع.« ما علمبلا علِ ررا حرامع

أن هنهتد فت   متن الست عأ وال رغبتأ لته فت  : التنْج  :العتنبجش ا

شهاندا ليفعّه بدا غيهه وكذلأ هدخل فيه إ تارك الهغبتأ فت  الست عأ ع تو 

 .و ه ال ذ  والتدليس

وابستال  أالتهص متا ه ت ن ع تتو ابخت ك ابهمانيتأ  ف تذلأ هندتتو 

 .عن كل ما هَْشِدشعدا

 -------------------

 (137-7267 )(صحيح). 

 .جبدرعدنع ب عهللاعن ( ه) 

العتَااْ   اع لاامعأن وااكمعلالعتااْ   اع لاامع)

ألال كمعلالعتْ   اع لمعَخَ ِمكمعلالعت   اع لمع

عفيهابع أم الكم؛عالعت افقا اعمانعهللاعساب   عياوايلا

عفياوتهبذعلكم ع.« طبس 

يت  ال ف ثيه من اآلبا  واألمدات هتعج ت ن فت  التدعا  ع تو أوالهيت  و

 .هشعهون

 -------------------

 (138-7286 )(صحيح). 
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 .أن عن ( ال  ق ت) 

ی  ژ ع:العتاالعجهانمعيلقامعفيهابعلتقا ل»

ع،حتاامعي ااععفيهاابعرذعال ااا ع ََ ماا  ژی  ی  

ااهبعإلاامعد ااض  اا ع اا ع:علتقاا لع،فيناااليعد  ا

ع تِااامعلَكِرِمااام،علالعيااااالعفااايعالهنااا عف ااال  َلِ اس

وااكنَهمعفاايعآخاارعفَياععبحتاامعينشاايعهللاعلهاابعخلق اا

ع.«ف  لعالهن 

 .هنض  وهجتمع: «ينالي»

 .ال د  إنا نسألأ الجنأ، ونع   بأ من النار

 -------------------

 (139-7291) (صحيح). 

 .م بلي عن ( ال  ق) 

ع،العتاالعطبئ  عمنعأمتيع بئا عدايمرعهللا»

العي اارهمعماانعخااولهمعلالعماانعخاابل هم؛عحتاامع
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ع.«سييتيعأمرعهللاعلهمع بهرلنع لمعالنب

 -   -ويتتذه الغانرتتأ يتت  متتن كتتان ع تتو مثتتل متتا كتتان ع يتته النبتت  

 .وأعحابه

 -------------------

 (141-7299 )(حون). 

 .ادنعمو   عن ( ت) 

ع اا مبعاداانعآ معياا معالقيبماا عماانع» العتاااللا

 اانع ااارتع:ع ناا عرداا عحتاامعياواايلع اانعخااا 

فيمعأفنابت؟عل انعشاببد عفايمعأداالت؟عل انعمبلا ع

يمعأن ق ؟علمبذاع االعفياابعمنعأينعاكتوب ؟علف

ع.« لم؟

 .ايّعه: «أدالت»

 .فاستعد ها عبد هللا ل  ابأ عن يذه األسئ أ من اآلن

------------------- 

 (141-7319 )(صحيح). 

ليمعن ( ه)   .جبدرعدنعسا
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عأحاااااا  ع» اااااابَنس عماااااانعالعتَوا ا،علالعتَااااااـْحقَِرنس

للااا عأنعتاكلااامعأخااابكعلأناااتعع،بالا ااارلفعشااايئ ع

إنعذلاامعماانعالا اارلف،ععمنبواا  عإلياا علجهاام

لارفععإزاركعإلمعنمفعالوبلعفإنعأَدَْيَتعفاإلمع

الك بااااين،علإياااابكعلإسااااببَلعاازار؛عفإناااا عماااانع

ع الَاِ يلاا علإنعهللاعالعيحاابعالا يلاا ،علإنِع اماار  

شااتامعلَ يسااركعدااابعي لاامعفياام؛عفااالعتاَ يساارتعدااابع

ع.«ت لمعفي عفإنابعلدبلعذلمع لي 

 .عابأ: « يس ك»

دات نب هأ، ويل هته  مس ٌ  ت  يدتات نبيته التذ، فدذه خمسأ ت  ي

 .أرس ه هللا رالمأ  ل عالمين

 

 (142-7339 )(صحيح). 

 .أديعال ر اسعن ( ي ) 

بعلإنع اط،ْ ااااااَتعالعتشااااااركعدااااااب عشاااااايئ ع»

ْ َت،علالعتتركعصال عمكت د عمت ا  ع ر، ا،عفانعلحا
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ا؛عفقااا عدَِرئاااتعمنااا عالومااا ،علالعتركهااابعمت اااا  ع

ع.« تبحعكلعشرتشرِذعال ار؛عفإنهبعمِع

نع   الشمه مرتاح كل شه، هقع اله تل ع تو أمته وبنتته وأختته وهقتتل، 

 .وهرعل الشه ك ه

 -------------------

 (143-7427 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن (  ) 

العتقا معالوااب  عحتاامعيقبتاالعالاواالا نع»

اليهااااا  عفيقاااااتلهمعالاوااااالا نعحتااااامعي تبااااايع

فيقااا لعع،اليهااا  يعمااانعلراسعالحهااارعلالشاااهر

هااواع!عيابع با عهللا!عيابعمواالماع:عهارعألعالشاهرالح

يه  يعخل يعفت بَلعفب تاْل عإالعالهر ا عفإنا عمانع

ع.«شهرعاليه  

فدتل « عبتد هللا»فم اعراتع المس   الذ، هقاتل اليد ه مجم عأ ف  أنه 



11

8 

 

 

 

 َعقَ نا؟

 (144-7449) (صحيح). 

 .أديعهرير عن ( خ ه ن) 

عالعتَلَقساا اعالركباابنعللبيااع،علالعيبااععد  ااكم»

 لاامعديااععد ااض،علالعتنبجشاا ا،علالعيبااععحبراارع

لاعالهنم،علمنعادتب هابعفها عد يارع لبب ،علالعتاَمرُّ

النسفَاااَرينعد ااا عأنعيحلبهااابعإنعررااايهبعأمواااكهب،ع

ع.«لإنعَسِ طهبعر هبعلصب بعمنعتار

فابسال  كريل بتدبيه كل متا تتع ت  بته مصتالح النتا  ول تند  عنته 

  كتل ستبيل لحتدهر وغيتهه   عتن   فت  يتذا ا    فند  النب  . معها ن

الظ ت  والهبتا :  ال أ أم ر ع يدا تدور المراسد ف  البيع والشتها  ويت   إلو

 .والفهر

 : فمن  لأ

تَ َقَّو:   الند  عن ت ق  الهكبان  .التو ال هعشدف ال مع

 .ل ظ   وإهقاف الشحنا  اهفع  :   الند  عن البيع ع و بيع أخيه

 .رك رغبته ف  الس عأ بال ذ خداف المشته، بإ ا:   النَّْج 

التو تنتشه الس ع ف  الست ق فيتستع األمته ع تو :   ال هبيع الااه لباه  

 .النا 
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  الند  عن التصههأ   وي  تجميع ال بن فيما هعباف من الحي انتات  ات 

، ولتذلأ خيّتهه الشتارف بتين إمستاكدا اوتدليس   اال بن   هرع  ن  لأ خداع  

 .مقابل ال بدا وبين رّهيا مع عاف من تمه ف 

أال فتتاتق ا هللا أهدتتا المستت م ن فتت  أستت اض   التتت  هنصتتب فيدتتا الشتتيغان 

 .راهته

 -------------------

 145-7489 )(صحيح). 

 أديعهرير عن ( ال  خ) 

رجاالع لسااا عهللاع:عالعحواا عإالعفاايعا نتااين»

القاارآنعفهااا عيتلااا تعآناابسعالليااالعلآنااابسعالنهااابرع

علاا عفقاابل ِمْثااَلعماابععليتناايعأالتيااتاع:عفوااا  عجاابر 

عِمْثاَلعمابعي اال،علرجالعآتاابتع ألتايعفاالنعف الاتا

:عهللاعماابالعفهااا عيااااـهلك عفاايعالحاااثعفقااابلعرجااال

ليتنيعألتيتعِمْثَلعمبعألتيعفالنعف التعمثلعمابع

ع.«ي ال

 .فبالنيأ الصالحأ هب غ الناو، مننلأ العامل

 (146-7644 )(صحيح). 
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 ادنع ارلعن (   4ال  ) 

عسااالفعلدياااع،علالع» شااارطبنعفااايعالعيَِحااالُّ

العدياععمابعلاي عديع،علالعردحعمابعلامعي اان،عل

ع.« ن ك

تت الظ تت  : ل مراستتد الثال تتأ انعدتت  فتت  يتتذا الحتتدهر عتتن أربعتتأ أمتت ر هفع 

 :والفهر والهبا

بتتأن هعستت ره وهستتتريد متتن  لتتأ بتتأن هبيعتته أو : «العيحاالعساالفعلديااع» تت 

َه له بالناضص في  ن الس ف  ّه منرعأ له  .هي  

 .وي  بيع العينأ: «علالعشرطبنعفيعدي»  

فدت  لت  هقتتبض الشت   بعتتدع  فيبيعته ضبتتل : «لالعرداحعماابعلامعي ااان» ت 

 .ضبضه وضبل أن ه  ن امانه ع يه

 .وي  ما ليس ف  م  ه أعال  : «لالعديععمبعلي ع ن ك»  

 -------------------

 147-7674 )(صحيح). 

 ادنعمو   عن (  ) 

العي خلعالهن عمانعكابنعفايع لبا عمثقابلع»
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إن اله تل هحتب أن ه ت ن : ضيتلع«منعكبارذر ع

إنعهللاعجاياالع»ع:ضتتام .ا ونَْع عتته الستتنأ  بتته الستتن  

عالحثعلَغْا اعالنبس.عيحبعالهابل ع.«الكبرعدَطَرا

ه: «دطرعالحث»  .ره 

 .االتقاري : «غا عالنبس»

 .فإها  وال به، فإنه سبيل ال ره

 -------------------

 (48-7718 )(صحيح). 

 .سادنع ببعن ( ال  خ ن) 

العيانيعال ب عحينعيانايعلها عماممن،علالع»

يواارلعحاااينعيواارلعلهااا عمااممن،علالعيشااارذع

ال ارعحينعيشردهبعله عمممن،علالعيقتالعلها ع

ع.«مممن

 !!فانظه أ ه الذن   والمعاع  ع و ابهمان

 -------------------

 (49-7725 )(صحيح). 
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 .أن عن ( ال  ن) 

العيمااالحعلبشااارعأنعيواااه علبشااارعللااا ع»

عالاارأ َعأنعَصلَحعأنعي وه عدشارعلبشار؛عومار ا

توااه علالجهاابعِماانعِ فَااِمعحقاا ع ليهااب،علالااويع

ن ويعدي تعلا عأنعِمانع ََ ِما عإلامعَمْ اِرلعرأسا ع

 ارحااا  عتنااابه عداااابلقيحعلالمااا ي ع ااامعأ بلااااتع

ع.«تلحو ؛عمبعأ  عحق 

 .تنبعر: «تنبه »

فدل ينا  أب غ متن يتذا فت  تعظتي  الت  التنو ، ول تن أكثته النستا  ال 

 .نهَْع م

 -------------------

 (51-7879 )(صحيح). 

 . بئش عن ( ي ) 

عمانعالااممنينع!عيبعأيهبعالنابس» أياابعأحا ي
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عدامااايبت عدااايع ااانع أاصااايبعدامااايب عفَْليَاااـتََ اس

ماانععاالاماايب عالتاايعتماايب عدهيااري،عفااإنعأحاا  ع

ع ليا عمانع أمتيعلنعيمبذعداميب عد ا يعأََشا س

ع.«مميبتي

 .مل الددى والن ر والحياك ل نا فقدان من هح: نع  ي  أعظ  مصيبأ

 -------------------

 (51-7957 )(صحيح). 

 .ادنع ببسعن ( ال  ت  ) 

اح ا عهللاع:عإنايعأ لاامعكلااب !عيبعغالم»

يح فاام،عاح اا عهللاعتهاا تعتاااـهبهم،عإذاعساايلتع

فبسيلعهللا،علإذاعاست نتعفبست نعداب ،علا لامع

أنعاوما علاا عاجتا اتع لاامعأنعين  ا كعدشاايسع

  اا كعإالعدشاايسع اا عكتباا عهللاعلاام،عللاا علاامعين

اجتا  اع لامعأنعي ارلكعدشايسعلامعي ارلكع

دشااايسعإالع ااا عكتبااا عهللاع ليااام،عج اااتعاو اااالمع
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ع.«لرف تعالمحف

 !فدل ع ّمنا أوالهنا الت اليد كما عع    يذا الفال ؟

 -------------------

 (52-7968 )(صحيح). 

 .م بذعدنعجبلعن ( ال  ق ت ي ) 

هالعتا ريعمابعحاثعهللاع!عليبعم بذعدنعجب»

 لمع بب تعلمبعحثعال بب ع لمعهللا؟عفاإنعحاثع

هللاع لااامعال باااب عأنعي بااا لتعلالعيشااارك اعدااا ع

َذعَماْنعالعشيئ ع ب،علحثعال بب ع لامعهللاعأنعالعياَ او،

ع.«بياشركعد عشيئ ع

 .وابسال  ي  ابخالص والت اليد. أَْس   تَْس  : فما أهسه ابسال 

 -------------------

 (53-7978 )(صحيح). 

 .ادنع ارعن ( ي   ) 

عإذاع!عيبعم شارعالاهابجرين» ِخمابل عَخاـْا  

لامعتفهارع:عادتاليتمعدهنعلأ  ذعدب عأنعتا رك هن
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ال بحشاا عفاايع اا مع اا عحتاامعيا لناا اعدهاابعإالعفشاابع

عالتيعلمعتكنعم تعفيع فيهمعالطب  نعلاولجب ا

أساااالفهمعالاااوينعم ااا ا،عللااامعيَنْقامااا اعالاكيااابلع

ناااا علالاياااااانع إالعأاخااااولاعدبلواااانينعلشاااا  عالَاما

لَجاااا رعالواااالطبنع لاااايهم،عللاااامعيان اااا اعزكااااب ع

أمااا الهمعإالعمان ااا اعالقَْطااارعمااانعالواااابسعللااا الع

البهبئمعلمعيااطرلا،عللمعينق  اع ها عهللاعل ها ع

رسا ل عإالعسال عهللاع لايهمع ا لهمعمانعغياارهمع

فيخولاعد ضعمبعكابنعفايعأيا يهم،علمابعلامعتحكامع

لاعفياابعأناالععأئاتهمعدكتبذعهللا  اعلجالعليَاـتََحرس

ع.«هللاعإالعج لعهللاعديسهمعدينهم

و  اريتتا كثيتتهك كمتتا فتت  . فدتذه بعتتض   تتار التتذن   والمعاعت 

عتافو هللا أمتأ ابستال  مندتا وأعتاه . البتن القتي  «التدا  والتدوا »كتا  

 .إليدا رشديا ومجديا

 (154- 8111 )(صحيح). 

 .أن عن ( ال    ن ي ) 

أهلعال نيبعمانعأهالعالنابرعيا معيامتمعدين مع»
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يابع:عالقيبم عفيامبماعفيعجهانمعَصابه  ع امعيقابلعلا 

هاالعرأيااتعخيااراع اا ؟عهاالعماارعداامعن اايمع!عادانعآ م

العلهللاعيبعرذ،عليمتمعديشا عالنابسع:ع  ؟عفيق ل

بعفيعال نيبعمنعأهلعالهن عفيمبماعفايعالهنا عدمس ع

هلعرأيتعدمسبع  ؟ع!عيبعادنعآ م:عَصبه  عفيقبلعل 

مابع!عالعلهللاعيابعرذ:عمعش  ع ا ؟عفيقا لهلعمرعد

ع.«مرعدمعدمسع  علالعرأيتعش  ع  

وكتتل بتتال  . ف تتل نعتتي  التتدنيا ال شتت   بجانتتب  رك متتن عتتذا  اآلختتهك

 .الدنيا هد ن بتذك ه نعي  الجنأ

 -------------------

 (155-8177 )(صحيح). 

 .حوي  عن ( ي    يب الضيا ) 

ع» عكاابعيَاْ راسا عااساالما عالثا ذعيَْ راسا َلْشايا

ع،لالعنواامع،لالعصااال ع،حتاامعالعيااا ريعماابعصاايبم

لالعص   ،علياْوَرىع لمعكتابذعهللاعفايعليلا عفاالع
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يبقاامعفاايعاور عمناا عآياا ،علتبقاامعط ائاافعماانع

أ ركنابع:عالشي عالكبيرعلال ها زعيق لا ن:عالنبس

العإلاا عإالعهللاع:عآدبسناابع لاامعهااوتعالكلااا عيق لاا ن

ع.«فنحنعنق لهب

 .وهعمَحو أ هههد أ : «ياْ راس»

 .نَْقشعه: «َلْشيعالث ذ»

 .هعهفع وهنوم ليال  : «ياورى»

فع أتاي  ما ه عدون  .فبقا  الدهن وأيل ابسال  ببقا  القه ن، فإ ا رع

 -------------------

 (156-8137 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ال  ق ت ي ) 

أنابع نا ع انع با يعدايع:عيق لعهللاعت ابلم»

إنعذكرناايعفاايعن واا عفااع،لأناابعم اا عإذاعذكرنااي

لإنعذكرنايعفايعماضعذكرتا عع،ذكرت عفايعن واي

لإنعتقااارذعإلااايعدشااابرعع،فااايعماااضعخيااارعمااانهم

ااا اااعلإنعتقااارذعإلااايسعع،بتقرداااتعإليااا عذرا   عبذرا  
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اااتقرداااتعإليااا عد لإنعأتااابنيعياشااايعأتيتااا عع،بب  

ع.«هرلل 

 !فدل ينا  أعظ  من يذا ال ه  ابلد ؟

 -------------------

 (157-8165 )(صحيح). 

 .أديعهرير عن ( ت  ) 

ينااالعهللاعت اابلمعإلاامعالوااابسعالاا نيبعكاالع»

عالليالعاولل،عفيقا ل أنابع:عليل عحينعيا يع لا ا

الالمعأنبعالالمعمنعذاعالويعي   نيعفيستهيبع

ل ؟عمنعذاعالويعيويلنيعفي طي ؟عمانعذاعالاويع

 ؟عفااالعياااالعكااولمعحتاامعيوااته رنيعفاايغ رعلاا

ع.«ي يسعال هر

 .وما أعظَ  سعهوَر المتدجدهنفما أشد غر َأ الفاف ين، 

 -------------------

 (158-8183 )(صحيح). 
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 .  دبنعن ( ال  ه) 

ي شاامعأنعتَااَ ا مع لاايكمعاوماامعماانعكاالع»

ياابع:عأفااثعكااابعتَااَ ا معاوكلاا عإلاامع َْمااَ تِهبع ياال

العللكاانكمع:عفِااانع ِلاا يعي مئااو؟ع اابل!عرساا لعهللا

عفاايع لاا دكم،ع عكهثاابسعالواايلعياه االعالااْ هنا غثاابس 

عمنع ل ذع  لكم؛علحابكمعالا نيبعلياع نا عالرُّ با

ع.«لكراهيتِكمعالا  

الضعف  بسبب الب الدنيا، وكهاييتأ : «لالَ ْهن». تجتمع: «ت ا م»

 .الم ت

 .ومن أالب الدنيا ايّع الدهن  فيتس ط األعدا  وتداعو ع ينا أم  ال ره

------------------- 

 (159-8187 )(صحيح). 

 . أديعس يعن ( ال  خ ه ن ي ) 

عمابلعالاوالمعغناابع» ي شمعأنعيك نعخيرا
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م ا اااَععالقطاارعي ااارعيتبااععدهاابعَشاااَ فعالهباابلعل

ع.«د ين عمنعال تن

 .وي  رؤو  الجبام.  مع شْعرأ: «ش ف»

ويتذا محمت م ع تو ةمتان الرتتن الشتتدهدك التت  ال هم تأ فيدتا ابنستان الرتت  

 .ع يه اههنه، فيده  به الرام  

 -------------------

 (161-8193 )(يحصح). 

 أديعهرير عن (  ) 

ي معالقيبم ع لمعالاممنينعكقا رعمابعداينع»

ع.«الفهرعلال مر

 ژۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىژ  :ضتتام تعتتالو

 .فعع   من  لأ أنه هسيه ع و الميمنين

------------------- 
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نستتأم هللا العظتتي  ر  العتتهي العظتتي  

أن هت فانتا مست مين وأن ه حقنتا بالصتتالحين 

إنتته الستتتبنا . نتتتا هتت   التتتدهنوأن هشرتتف ع ي

 .ونع  ال كيل

تتتْه ع ينتتتا هتتت    فتتتال د  ا ع نتتتا متتتيمنين وهَس 

 .الدهن

وأَْسَعَد هللاع َمتْن الرظدتا، وعمتل بدتا وب ّفدتا 

 ونشهيا

سبحانأ ال د  وبحمد ، أشدد أن ال إله 
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إال أنتتت، أستتتفره  وأتتت   إليتتأ، وعتتتل  

ال د  وَس    وبار  ع تو نبينتا محمتد وع تو 

 .أ معين  له وعحبه

 

 

 
عفرَعمنعت ويرعغريبهبعلالت ليثع ليهب
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