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الةُ  الصَّ وَ  ، تَّقينَ لِلْمُ والعاقِبَةُ   ، ينَ مِ العالَ بِّ  رَ هِ  للَّ دُ  مْ الحَ
حابِهِ  أَصْ لَى آلِهِ وَ عَ ، وَ دٍ مَّ حَ بِيِّنا مُ ؛ نَ يْرِ النَّبِيِّينَ لَى خَ المُ عَ السَّ وَ

 . عينَ مَ أَجْ
ْعُد:  َ ا  مَّ أَ

إِنَّ أفضلَ ما اعتنَى بهِ المسلمُ في حياتِه، وأنفعَ ما يَقْضي  فَ
إِنَّ  ؛ فَ هُ تُهُ دُعاءَ مَ الزَ مُ هِ سبحانه، وَ بِّ هُ لِرَ رُ ؛ ذِكْ هُ بهِ المؤمنُ أوقاتَ
؛ بَلْ  ى فِيهِ األَنْفاسُ ضَ تُمْ ، وَ قاتُ فُ فِيهِ األَوْ رَ يْرُ ما تُصْ لِكَ خَ ذَ
هِ في  أنِينَتِهِ وفَالحِ تِهِ وطمَ احَ رَ ةِ العبدِ وَ عادَ بابِ سَ ظَمُ أَسْ وَ أَعْ هُ

. ةِ رَ نيا واآلخِ هُ في الدُّ نالُ يْرٍ يَ لِّ خَ تاحٌ لِكُ فْ وَ مِ هُ ه، وَ لِّ أُمورِ كُ
تركَ  قد  ــتِــه  ألمَّ الناصحَ  الكريمَملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ  أنَّ  وال يخفَى 
كرِ  الذِّ في  واضحةٍ  وسبيلٍ  بيضاء،  ةٍ  محجَّ لَى  عَ بعده  الناسَ 
كَ  رَ فما تَ م،  نيَاهُ ودُ دينِهم  أمــورِ  من  ذلك  غيرِ  وفي   ، عــاءِ والــدُّ
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ـه،  ــتـِ مَ ــهــم عــلــى مــالزَ ــيــه وحــثَّ ـــم فِ ـــهُ ـــبَ ــيــه ورغَّ ــلَ ا إال دلَّهم عَ خــيــرً
ــوء  ــنْــه وبــيَّــنَ لهم سُ ــم مِ هُ رَ ــذَّ ــنْــه وحَ م عَ اهُ كَ شــرا إال نَهَ ـــرَ ـــا تَ مَ وَ
 £ ¢ ¡ ے  ــبــتــه: ﴿ | { ~  ــاقِ عَ
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
[التوبة:١٢٨]، ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

B ﴾ [الجمعة:٢].
ا  مَ جميعَ   - ــاءِ عَ والــدُّ كرِ  بالذِّ تعلقُ  بــيَّــنَملسو هيلع هللا ىلص -فِيما يَ ـــدْ  قَ وَ
ــحَ المشروعَ والمستحبَّ  ضَّ وَ ، وَ نْ ذلكَ يحتاجُ إليهِ الناسُ مِ
بَيَّنَ  ؛ فَ أْنُ في سائِرِ العباداتِ وَ الشَّ ؛ كما هُ هِ ودعائِهِ في ذكرِ اللَّ
 ، ــاءِ الــمــسَ ؛ فــي الــصــبــاحِ وَ ـــنْ ذِكــــرٍ ودعـــــاءٍ ــقــالَ مِ نبغِي أَنْ يُ ما يَ
والخروجِ  المسجدِ  دُخــولِ  نْدَ  عِ وَ قابِها،  وأعْ لواتِ  الصَّ وفي 
نْدَ  عِ وَ فيه،  عِ  زَ الفَ نْدَ  عِ وَ منه،  االنتباهِ  نْدَ  عِ وَ  ، النومِ نْدَ  عِ وَ منه، 
نْدَ  عِ ، وَ رِ فَ نْدَ السَّ عِ ، وَ ةِ ابَّ وبِ الدَّ كُ نْدَ رُ عِ ه، وَ لِ الطعامِ وبعدَ ناوُ تَ
 ، يبةِ المصِ ــنْــدَ  عِ وَ ه،  رَ كْ ما يَ ـــةِ  يَ ؤْ رُ ــنْــدَ  عِ وَ  ، الــمــرءُ ما يُحبُّهُ  ـــةِ  يَ ؤْ رُ
األمورِ  نَ  مِ ذلكَ  وغيرِ   ، نِ زَ والحَ مِّ  والغَ مِّ  والهَ بِ  رْ الكَ نْدَ  عِ وَ
والطمأنينةَ   ، ـــةَ يَّ ـــدِ األَبَ ةَ  ــعــادَ الــسَّ بْدِ  لِلْعَ قُ  قِّ يُحَ ا  مَّ مِ ؛  ــــوالِ واألحْ
اتبَ األذكارِ واألدعيةِ  . كما بيَّنَ مرَ المةَ والثَّباتَ ، والسَّ ةَ التامَّ
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ه. ها وآدابَها وشروطَها وأوقاتها أكملَ البيانِ وأتمَّ وأنواعَ
يَ أفضلُ  ولهذا، فإنَّ األذكارَ النبويةَ واألدعيةَ المأثورةَ هِ
غايةِ  على  الشتمالِها  والــدعــاءِ  كرِ  الذِّ ــنَ  مِ المسلمُ  بِــهِ  ما يأتِي 
ــنَ  ، وفــيــهــا مِ ــةِ ، ونــهــايــةِ الــمــقــاصــدِ الــعــلــيَّ ــحــيــحــةِ الــمــطــالــبِ الــصَّ
العظيمةِ  والنتائجِ  الحميدةِ  والــفــوائــدِ  والبركةِ  والنفعِ  الخيرِ 
ها  وسالِكُ  ، لِسانٌ عنهُ  بِّرَ  عَ يُ أو  إنسانٌ  به  يُحيطَ  أَنْ  كِنُ  مْ ما ال يُ
ا  هَ غيرِ بِخالفِ  ؛  وطمأنينةٍ وراحــةٍ  وسالمة  أمــانٍ  سبيلِ  على 
ثونها؛ فإنَّها  دِ نَ األذكارِ واألدعيةِ التي يَخترعها الناسُ ويُحْ مِ
، أو نحوُ  كٌ رْ ، أو شِ ةٌ عَ ، أَوْ بِدْ ، أو اعتداءٌ لُّفٌ قد يكونُ فيها تَكَ
ــاللِ الـــذي قــد ال يَهتدي إلــى معرفتِهِ  ـــنَ الــخــطــأِ والــضَّ ذلـــكَ مِ
، وقد تكونُ سليمةً في مدلولِها ومعناها، لكنَّ  نَ النَّاسِ كثيرٌ مِ

 . دُّ وأوفى وأكملُ ملسو هيلع هللا ىلص أَسَ نِ النبيِّ المأثورَ عَ
ـــنْ  ـــضـــافُ إلـــى ذلــــكَ ما يترتبُ عــلــى الــمــواظــبــةِ عــلــيــهِ مِ يُ
، وأفــــضــــالٍ مـــتـــعـــددةٍ في  ، وخــــيــــراتٍ عــمــيــمــةٍ ـــظـــيـــمـــةٍ ــــــــورٍ عَ أُجُ
اظَبَ على األذكارِ المأثورةِ واألدعيةِ  نْ وَ الدنيا واآلخرةِ، ومَ
في  ؛  المختلفةِ واألحــوالِ  المتنوعةِ  األوقــاتِ  في  المشروعةِ 
ـــلـــوات، وفـــي الـــغـــداة والــعــشــي، وفـــي الــمــضــاجــع،  أدبــــار الـــصَّ
وكلَّما استيقظ من نومه، وكلَّما غدا أو راح من منزله، وعند 
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بَتَ فِي  ءِ ما ثَ ـــوْ الــعــوارضِ واألســبــاب، وغــيــر ذلـــك، على ضَ
والــذاكــراتِ  ا  كثيرً الذاكرين اهللا  ـــنَ  مِ ــتِــبَ  كُ ؛  ــةِ ــنَّ والــسُّ الــكــتــابِ 

ا. ظِيمً ا عَ رً أَجْ ةً وَ رَ فِ غْ مْ مَ هُ دَّ اهللاُ لَ الذينَ أَعَ
ـــــتُ الــمــســاهــمــةَ بــتــقــديــمِ هــذا  يْ أَ ولما كانَ األمــــرُ كــذلــكَ رَ
ــــنَ األذكـــــارِ الــنــبــويــةِ  ــةٍ مِ ــلَ ــمْ ، الــجــامــعِ لِــجُ ــفِ الــمــخــتــصــرِ الــمــؤلَّ

نِ النَّبِيِّ الكريمِملسو هيلع هللا ىلص. واألدعيةِ المأثورةِ عَ
: ِ َوراَعْيُت فيه ما َي

ملسو هيلع هللا ىلص؛  ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ــيــحِ الــثــابِــتِ عَ ــحِ ــى الــصَّ ــلَ ١ – االقــتــصــارَ عَ
 « حيحينِ ــةٌ في «الصَّ جَ ــرَّ ــخَ ــثَــرُ األحــاديــثِ الــمــذكــورةِ فيهِ مُ ــأَكْ فَ
أو  الصحةُ  فيه  ــــيَ  وعِ رُ دْ  قَ فيهما فَ يــكــنْ  وما لم  هــمــا،  أحــدِ أو 
، على ضوءِ كالمِ  دِ واهِ نَ الشَّ ؛ سواء لذاتِهِ أو لما لهُ مِ نُ سْ الحُ

. أئمةِ هذا الشأنِ
بذكرِ  باالكتفاءِ  وذلــك  ؛  التخريجِ في  اإلطــالــةِ  مَ  ــدَ عَ  –  ٢

. مِ الحديثِ قَ رِ رَ عَ ذِكْ ؛ مَ رٍ له أو مصدرينِ دَ صْ مَ
ءِ  وْ ها على ضَ ٣ – العنايةَ بتبويبِ هذهِ األحاديثِ وتقسيمِ

. كرِ والدعاءِ ما جاءَ في الكتبِ المشهورةِ في الذِّ
 ، ؛ ليكونَ سهلَ الــتــنــاولِ ٤ – االخــتــصــارَ وعـــدمَ اإلطــالــةِ
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. قريبَ الفائدةِ
المعانِي  بعضِ  وتوضيحَ   ، الغريبةِ الكلماتِ  حَ  ـــرْ شَ  –٥

. تَاجَ األمرُ إلى ذلكَ الواردةِ في النصوصِ إِنِ احْ
قــراءةً  تِها  لقراءَ تَسهيالً  لِ  كْ بالشَّ األحــاديــثِ  ــبْــطَ  ضَ  –  ٦

. صحيحةً
عَى  سَ وَ هُ  أَ ـــرَ قَ وَ هُ  عَ مَ جَ ــنْ  مَ بِــهِ  عَ  نْفَ يَ أَنْ  الكريمَ  وأَسألُ اهللاَ 
لَى  لَّى اهللاُ وسلَّمَ عَ لِيُّ ذلكَ والقادرُ عليه، وصَ هُ وَ هِ؛ إِنَّ رِ في نَشْ

به. حْ صَ آَلِهِ وَ ، وَ دٍ مَّ حَ بِيِّنا مُ نَ
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الَى: ﴿ « ¼ ﴾ [البقرة:١٥٢]. عَ الَ اهللاُ تَ قَ
الَى: ﴿ ¼ ½ ¾ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. عَ الَ تَ قَ وَ

 p Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :الَى عَ الَ تَ قَ وَ
Ö Õ Ô ﴾ [األحزاب:٤٢، ٤٣].

 « ª © ¨ § ﴿ :الَى عَ الَ تَ قَ وَ
¬ ® ¯ ° ± ﴾ [األحزاب:٣٥].

 o  n  m  l  k ﴿ ــــــــى:  ــــــــالَ ــــــــعَ تَ ــــــــــــــــــــالَ  قَ وَ
p ﴾ [آل عمران:٤١].

 j  i  h  g  f  e ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ــــــــــــالَ  قَ وَ
k ﴾ [آل عمران:١٩١].

 r q p o n ﴿ :الى الَ تَعَ قَ وَ
w v u t s ﴾ [البقرة:٢٠٠].

 s  r  q  p  o  n  m ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ـــــــــالَ  قَ وَ
w v u t ﴾ [المنافقون:٩].

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــــــالَ  قَ وَ
¾ ﴾ [فاطر:١٠].
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 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــــــــــالَ  قَ وَ
 ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

[األعراف:٢٠٥].
ــــالَ  : قَ ـــــــالَ يِّ  قَ ــــــرِ ــــــعَ ــــى األَشْ ــــوسَ ــــــي مُ بِ ـــــنْ أَ ١ - عَ
ثَلُ  ـــهُ مَ بَّ ــرُ رَ كُ ــذْ ي الَ يَ ــــذِ الَّ ـــهُ وَ بَّ ــرُ رَ كُ ــذْ ي يَ ـــذِ ــلُ الَّ ــثَ ملسو هيلع هللا ىلص: « مَ الــنَّــبــيُّ
 ،[(٧٧٩) ومــســلــم   ،(٦٤٠٧) الــبــخــاري  [رواه   .« ـــتِ ـــيِّ ـــمَ الْ وَ ــحــيِّ  الْ
ي الَ  الْبَيْتِ الَّذِ رُ اهللاُ فِيهِ وَ كَ ذْ ي يُ ثَلُ الْبَيْتِ الَّذِ : « مَ لِمٍ سْ ظُ مُ فْ ولَ

.« يِّتِ الْمَ يِّ وَ ثَلُ الْحَ رُ اهللاُ فِيهِ مَ كَ ذْ يُ
ا  دَ هِ ما شَ يدٍ  أَنَّهُ عِ أَبـِـي سَ ةَ وَ ــرَ يْ ــرَ ــنْ أَبِــي هُ عَ ٢ - وَ
ونَ اهللاَ  إِالَّ  رُ كُ ذْ مٌ يَ ــوْ دُ قَ عُ قْ : «الَ يَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص أنهُ قَ لَى النبيِّ عَ
 ، كِينَةُ مُ السَّ يْهِ لَ لَتْ عَ زَ نَ ، وَ ةُ مَ حْ مُ الرَّ يَتْهُ شِ غَ ، وَ ةُ ئِكَ الَ مُ الْمَ تْهُ فَّ حَ

». [رواه مسلم (٢٧٠٠)] هُ نْدَ نْ عِ مُ اهللاُ فِيمَ هُ رَ كَ ذَ وَ
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ ــانَ رَ :  كَ ــالَ ةَ  قَ ــرَ يْ ــرَ ــنْ أَبِــي هُ عَ ٣ - وَ
 : الَ قَ » فَ انُ دَ مْ : «جُ هُ قالُ لَ بَلٍ يُ لَى جَ رَّ عَ ةَ فَمَ كَّ يقِ مَ يرُ فِي طَرِ يَسِ
ونَ  دُ رِّ فَ مُ ا الْ مَ وا: وَ ». قالُ ونَ دُ رِّ بَقَ الْمفَ ، سَ انُ دَ مْ ا جُ ذَ وا؛ هَ يرُ «سِ
». [رواه  اتُ اكِرَ الذَّ وَ ا  ثِيرً كَ ونَ اهللاَ  اكِرُ : «الذَّ الَ قَ ولَ اهللا؟  سُ رَ ا  يَ

مسلم (٢٦٧٦)]
ــهِ  ـــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: « إنَّ لــلَّ سُ : قـــالَ رَ ــــالَ ـــنْـــه  قَ عَ ٤ - وَ
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ا  ــــإِذَ ؛ فَ ـــرِ كْ ـــــلَ الـــذِّ ــونَ أَهْ ــسُ ــمِ ــتَ ــلْ قِ يَ ـــرُ ـــونَ فِـــي الـــطُّ ـــوفُ ـــطُ ـــةً يَ ئِـــكَ ـــالَ مَ
 : قالَ  ، مْ تِكُ اجَ حَ إِلَى  وا  لُمُّ هَ ا:  وْ نَادَ تَ ونَ اهللاَ  رُ كُ ذْ يَ ا  مً وْ قَ وا  ــدُ جَ وَ
مْ  هُ بُّ مْ رَ أَلُهُ يَسْ : فَ الَ يَا، قَ نْ اءِ الدُّ مَ مْ إِلَى السَّ تِهِ نِحَ مْ بِأَجْ هُ ونَ فُّ يَحُ فَ
 : ولُونَ قُ يَ  : ــالَ قَ ــبَــادِي؟  عِ قُولُ  يَ ا  مَ  :- مْ نْهُ مِ مُ  لَ أَعْ ــوَ  هُ  -وَ
 : ، قــالَ ـــكَ ونَ ـــدُ ـــجِّ ـــمَ يُ ــكَ وَ ونَ ــدُ ــمَ ــحْ يَ ــكَ وَ ونَ ــبِّــرُ ــكَ يُ ــكَ وَ ــونَ ــبِّــحُ ــسَ يُ
 ، كَ أَوْ ا رَ هِ مَ اللَّ : الَ وَ ولُونَ يَقُ : فَ الَ نِــي؟ قَ أَوْ لْ رَ يَقولُ : هَ فَ
انُوا  كَ كَ أَوْ : لَوْ رَ ولُونَ قُ : يَ الَ نِــي؟ قَ أَوْ يْفَ لَوْ رَ : كَ يَقولُ : فَ الَ قَ
 : ا، قالَ بِيحً ثَرَ لَكَ تَسْ ا، وأكْ يدً جِ دَّ لَكَ تَمْ أَشَ ، وَ ةً بادَ دَّ لَكَ عِ أَشَ
 : ــولُ ــقُ : يَ ـــالَ ، قَ ــنَّــةَ ــكَ الْــجَ ــأَلُــونَ ــسْ : يَ ـــالَ ــأَلُــونِــي؟ قَ ــسْ ا يَ مَ : فَ ــولُ ــيَــقُ فَ
 : ــالَ ـــا، قَ هَ أوْ ــا رَ بِّ مَ ــا رَ اهللاِ يَ : الَ وَ ــولُــونَ ــقُ : يَ ــالَ ـــا؟ قَ هَ أَوْ ــلْ رَ هَ وَ
ــا  هَ أَوْ مْ رَ هُ : لَوْ أَنَّ ولُونَ قُ : يَ ــا؟ قالَ هَ أَوْ مْ رَ هُ يْفَ لَوْ أَنَّ كَ : فَ قُولُ يَ
 ، بَةً غْ ا رَ ظَمَ فِيهَ أَعْ بًا، وَ لَ دَّ لَها طَ ا، وأَشَ صً رْ ا حِ يْهَ لَ دَّ عَ انُوا أَشَ كَ
 : ــولُ ــقُ : يَ ـــالَ ، قَ ــنَ الــنَّــارِ : مِ ــولُــونَ ــقُ : يَ ؟ قــالَ ذُونَ ــوَّ ــعَ ــتَ ــمَّ يَ ــمِ : فَ قــالَ
 : ــالَ ـــا، قَ هَ أَوْ ــا رَ بِّ مَ ــا رَ اهللا يَ : الَ وَ ــولُــونَ ــقُ : يَ ــالَ ـــا؟ قَ هَ أَوْ ــلْ رَ هَ وَ
دَّ  انُوا أَشَ ــا كَ هَ أَوْ : لَوْ رَ ولُونَ قُ : يَ الَ ــا؟ قَ هَ أَوْ يْفَ لَوْ رَ كَ : فَ قُولُ يَ
دْ  مْ أَنِّي قَ كُ دُ هِ أُشْ : فَ يَقُولُ : فَ الَ ، قَ ةً افَ خَ ا مَ دَّ لَهَ أَشَ ا، وَ ارً ا فِرَ نْهَ مِ
مْ فُالنٌ لَيْسَ  : فِيهِ ةِ ئِكَ نَ المالَ لَكٌ مِ قُولُ مَ : يَ الَ . قَ مْ تُ لَهُ رْ فَ غَ
قَى  اءُ ال يَشْ لَسَ مُ الْجُ : هُ يَقُولُ : فَ الَ ، قَ ةٍ اءَ لِحاجَ ا جَ ، إِنَّمَ مْ نْهُ مِ
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 ،(٢٦٨٦) ومــســلــم   ،(٦٤٥٨) الــبــخــاري  [رواه   .« ــمْ ــهُ ــيــسُ ــلِ جَ ــمْ  ـهِ بـِ
واللفظ للبخاري]

ــا  يَ  : ــــالً قــــالَ جُ   أنَّ رَ ــرٍ  ــسْ ـــنِ بُ بْدِ اهللا بْ ــــنْ عَ عَ وَ  - ٥
نِــي  ــبِــرْ ــأَخْ ، فَ ــيَّ ــلَ تْ عَ ــرَ ــثُ ــدْ كَ مِ قَ ــــالَ ائِــعَ اإلسْ ــرَ ـــــولَ اهللا! إنَّ شَ سُ رَ
رِ اهللا».  ذِكْ نْ  مِ بًا  طْ رَ انُكُ  لِسَ الُ  ــزَ يَ «الَ   : ــالَ قَ به.  بَّثُ  أَتَشَ ءٍ  يْ بِشَ
 ،« ــهِ بِ ــثُ  ــبَّ ــشَ مــاجــه (٣٧٩٣)]، «أَتَ وابـــن  الــتــرمــذي (٣٣٧٥)،  [رواه 

ك به.  سِ تَمْ أي: أسْ
جَ  ــــرَ : خَ يِّ  قـــــالَ رِ ـــــدْ ـــيـــدٍ الـــــخُ ـــعِ ـــــي سَ بِ ــــــنْ أَ عَ ٦ - وَ
وا:  الُ قَ ؟  مْ كُ لَسَ أَجْ ا  مَ  : الَ قَ فَ  ، دِ جِ سْ مَ الْ فِي  ةٍ  قَ لْ حَ لَى  عَ ةُ  يَ اوِ عَ مُ
هِ  اللَّ وا: وَ الُ ؟ قَ اكَ مْ إِالَّ ذَ كُ لَسَ ا أَجْ : آهللاِ مَ الَ رُ اهللا، قَ كُ نَا نَذْ لَسْ جَ
 ، مْ كُ لَ ةً  مَ هْ تُ مْ  كُ لِفْ تَحْ أَسْ مْ  لَ إِنِّي  ا  أَمَ  : ــالَ قَ  ، اكَ ذَ إِالَّ  نَا  لَسَ أَجْ ا  مَ
نِّي،  يثًا مِ دِ نْهُ حَ لَّ عَ ول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أَقَ سُ نْ رَ تِي مِ لَ نْزِ دٌ بِمَ انَ أَحَ ا كَ مَ وَ
ا  : «مَ الَ قَ فَ ابِهِ  حَ نْ أَصْ مِ ةٍ  قَ لْ حَ لَى  جَ عَ رَ خَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ إِنَّ رَ وَ
انَا  دَ هَ ا  مَ لَى  عَ هُ  دُ مَ نَحْ وَ رُ اهللاَ  كُ نَذْ نَا  لَسْ جَ وا:  الُ قَ ؟»  مْ كُ لَسَ أَجْ
؟»  اكَ ذَ إِالَّ  ــمْ  ــكُ ــسَ ــلَ أَجْ ــا  مَ : «آهللاِ  ـــالَ قَ يْنَا،  لَ عَ ــهِ  بِ ـــنَّ  مَ وَ مِ  ـــالَ ِسْ لِـــإلْ
مْ  كُ لِفْ تَحْ ا إِنِّي لَمْ أَسْ : «أَمَ الَ ، قَ اكَ نَا إِالَّ ذَ لَسَ ا أَجْ اهللا مَ وا: وَ الُ قَ
ي  بَاهِ يُ   أَنَّ اهللاَ  نِي  بَرَ أَخْ فَ يلُ  بْرِ جِ انِي  أَتَ لَكِنَّهُ  وَ  ، مْ لَكُ ةً  مَ هْ تُ

». [رواه مسلم (٢٧٠١)] ةَ ئِكَ الَ مُ الْمَ بِكُ
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م. قِكُ دْ كا في صِ »، أي: شَ مْ ةً لَكُ مَ هْ قوله: «تُ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــــالَ الــنــبــيُّ : قَ ةَ  قـــــالَ ـــــرَ يْ ـــــرَ ـــــي هُ بِ ــــــنْ أَ عَ ٧ - وَ
نِي؛  رَ كَ ا ذَ هُ إِذَ عَ ــا مَ نَ أَ ي بِي، وَ بْدِ نْدَ ظَنِّ عَ ا عِ « قالَ اهللاُ : أَنَ
ألٍ  نِــي فِــي مَ ــرَ كَ إِنْ ذَ سي، وَ ــهُ فِــي نَفْ تُ ــرْ كَ هِ ذَ سِ فْ نِــي فِــي نَ ــرَ كَ ــإِنْ ذَ فَ
». [رواه الــبــخــاري (٧٤٥٥)، ومسلم  ــمْ ــنْــهُ ــرٍ مِ ــيْ ــألٍ خَ ـــهُ فِــي مَ تُ ـــرْ كَ ذَ

[(٢٦٧٥)
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ اءِ  قَ دَ رْ نْ أَبِي الدَّ عَ ٨ - وَ
ا  عِهَ فَ أَرْ ، وَ مْ لِيكِكُ نْدَ مَ ا عِ اهَ كَ أَزْ ، وَ مْ مالِكُ يْرِ أَعْ مْ بِخَ بِّئُكُ نَ « أَالَ أُ
يْرٍ  خَ وَ  ، قِ رِ والــوَ بِ  هَ الذَّ إِنْفاقِ  نْ  مِ مْ  لَكُ يْرٍ  خَ وَ  ، مْ جاتِكُ رَ دَ في 
ـــوا  بُ ـــرِ ـــضْ يَ ـــمْ وَ ـــهُ ـــنَـــاقَ ــوا أَعْ بُ ــرِ ــتَــضْ ــــمْ فَ كُ وَّ ــــدُ ا عَ ـــوْ ـــقَ ـــلْ ــــنْ أَنْ تَ ـــمْ مِ ـــكُ لَ
الى». [رواه الترمذي  رُ اهللا تَعَ : «ذِكْ الَ لَى، قَ وا: بَ الُ ؟» قَ مْ كُ ناقَ أَعْ

(٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٧٩٠)]
ة. ضَّ ق: الفِ رِ الوَ

     

الَى: ﴿ - . / 0 21 3 4  عَ الَ اهللاُ تَ قَ
5 6 7 8 9 : ﴾ [غافر:٦٠].
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 ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــــالَ  قَ وَ
 Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â

Í ﴾ [البقرة: ١٨٦].
ـــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ ــيــرٍ  أَنَّ رَ ــشِ ـــنِ بَ ــانِ بْ ــمَ ـــنِ الــنُّــعْ ٩ - عَ
 / . - ﴿ : أَ ـــرَ ــمَّ قَ »، ثُ ةُ ــادَ ــبَ ــعِ ــوَ الْ ـــاءُ هُ عَ : «الـــدُّ ـــالَ قَ
 9  8  7  6  5  4  3  21  0

: ﴾.[رواه الترمذي (٣٢٤٧)]
: « لَيْسَ  ملسو هيلع هللا ىلص قالَ نِ النَّبِيِّ ةَ ، عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ١٠ - وَ
». [رواه الترمذي (٣٣٧٠)، وابن  اءِ عَ نَ الدُّ هِ مِ لَى اللَّ مَ عَ رَ ءٌ أَكْ يْ شَ

ماجه (٣٨٢٩)]
ــنْ لَمْ  ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: « مَ سُ : قــالَ رَ ــالَ ــنْــهُ  قَ عَ ١١ - وَ
وابن   ،(٣٣٧٣) الترمذي  [رواه   .« يْهِ لَ عَ بَ  ضِ غَ هُ  انَ بْحَ سُ عُ اهللاَ  دْ يَ

ماجه (٣٨٢٧) واللفظ له]
لُ  ــزِ ـــنـْ : « يَ ــــــالَ قَ ـــــــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أَنَّ    ــــهُ  ــــنْ عَ وَ  - ١٢
ــثُ  ــلُ ــى ثُ ــقَ ــبْ ــيــنَ يَ ــا حِ ــيَ نْ ــاءِ الــدُّ ــمَ ـــى الــسَّ ــةٍ إِلَ ــلَ ــيْ ـــلَّ لَ ــنــا  كُ بُّ رَ
أَلُنِي  سْ يَ نْ  مَ ؟  لَهُ يبَ  تَجِ أَسْ فَ ونِي  عُ دْ يُ نْ  مَ  : يَقُولُ فَ رِ  اآلخِ يْلِ  اللَّ
البخاري (٧٤٩٤)،  ؟». [رواه  رَ لَهُ فِ أَغْ فَ نِي  رُ فِ تَغْ سْ يَ نْ  مَ ؟  طِيَهُ أُعْ فَ

ومسلم (٧٥٨)]
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 J Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴿ :ــى ــالَ ــعَ الَ اهللاُ تَ قَ
 +  *  )  (  '  &  K  $  #  "  !

, - . ﴾ [نوح:١٠-١٢].
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ـــــى:  ـــــالَ ـــــعَ تَ ـــــــــــالَ  قَ وَ
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

Ó ﴾ [هود:٥٢].
ــى: ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £  ــالَ ــعَ ـــــالَ تَ قَ وَ

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ﴾ [هود:٣].
 Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :ــى ــالَ ــعَ ـــــالَ تَ قَ وَ

É È Ç Æ Å ﴾ [األنفال: ٣٣].
ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ تُ رَ عْ مِ : سَ ةَ  قالَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ١٣ - عَ
نْ  ثَرَ مِ مِ أَكْ أَتوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْ رُ اهللاَ وَ فِ تَغْ َسْ اهللا إِنِّي ألَ : « وَ ولُ قُ يَ

». [رواه البخاري (٦٣٠٧)] ةً رَّ بْعينَ مَ سَ
ـــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ نِــيِّ  أَنَّ رَ ــزَ ــــرِّ الــمُ ــــنْ األَغَ عَ ١٤ - وَ
ةَ  ائَ مِ مِ رُ اهللاَ فِي الْيَوْ فِ تَغْ َسْ إِنِّــي ألَ بِي، وَ لْ لَى قَ انُ عَ ــهُ لَيُغَ : « إِنَّ قالَ

». [رواه مسلم (٢٧٠٢)] ةٍ رَّ مَ
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ــنَ  ــاهُ مِ ــشَ ــغْ ــا يَ : مَ ، والــمــرادُ ــيْــمُ : الــغَ ــيْــنُ »؛ الــغَ ــانُ ــغَ ــيُ : «لَ ــهُ لُ ــوْ قَ
 . رُ نْهُ البَشَ لَمُ مِ سْ ي ال يَ وِ الَّذِ هْ السَّ

ـــدُّ  ـــعُ ـــنَ لَ ــــنَّــــا  كُ :  إِنْ  قـــــــالَ   ــــرَ  ــــمَ عُ ـــــــنِ  ابْ ــــــــنِ  عَ وَ  - ١٥
رْ لِي  فِ بِّ اغْ : «رَ ةٍ رَّ ةَ مَ ائَ دِ مِ احِ وَ لِسِ الْ جْ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص في المَ سُ لِرَ
». [رواه أبو داود (١٥١٦)،  يمُ حِ ابُ الرَّ لَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّ تُبْ عَ وَ

والترمذي (٣٤٣٤)]

      

 ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ﴿ :الَى عَ الَ اهللاُ تَ قَ
° ﴾ [غافر:٦٥].

ے   ~  }  |{  z  y  x ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــــالَ  قَ وَ
 ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ C ¡
[األعـــــــراف٥٥،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«

.[٥٦
 ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ ــــى:  ــــالَ ــــعَ تَ ــــــــالَ  قَ وَ

½ ¾ ¿Ã Â Á À ﴾ [األنبياء:٩٠].
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ملسو هيلع هللا ىلص  عَ النَّبِيُّ مِ : سَ بَيْدٍ  قالَ ةَ بْنِ عُ الَ نْ فَضَ ١٦ - عَ
ــالَ  ــقَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ ـيِّ ـبـِ ــى الــنـَّ ــلَ ــلِّ عَ ــصَ ــمْ يُ ــلَ ـــهِ فَ تِ ـــالَ ـــو فِـــي صَ عُ ـــدْ ــــالً يَ جُ رَ
ا  : «إِذَ هِ ــرِ ــيْ ـــهُ أَوْ لِــغَ ــالَ لَ ــقَ ــــاهُ فَ عَ ـــمَّ دَ ا»، ثُ ــــذَ ــلَ هَ ــجِ ملسو هيلع هللا ىلص: «عَ ــبِــيُّ الــنَّ
لَى  لِّ عَ مَّ لْيُصَ الثَّنَاءِ عليه، ثُ يدِ اهللا وَ مِ أْ بِتَحْ يَبْدَ لْ مْ فَ كُ دُ لَّى أَحَ صَ
». [رواه أبو داود (١٤٨١)،  ـــاءَ ــا شَ ــدُ بِــمَ ــعْ عُ بَ ــدْ ــيَ ــمَّ لْ ملسو هيلع هللا ىلص، ثُ الــنَّــبِــيِّ

والترمذي (٣٤٧٧) واللفظ له]
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ : « كَ ةَ  قالَتْ نْ عائِشَ عَ ١٧ - وَ
». [رواه  لِــكَ  ذَ ــوَ ا سِ عُ مَ ــدَ يَ ، وَ ــاءِ عَ نَ الــدُّ عَ مِ وامِ بُّ الجَ تَحِ يَسْ

أبو داود (١٤٨٢)]
 : ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ةَ ، عَ ـــرَ يْ ـــرَ بِــــي هُ ــــنْ أَ عَ ١٨ - وَ
تَجيبُ  وا أَنَّ اهللاَ ال يَسْ لَمُ اعْ ، وَ ةِ ابَ جَ وقِنونَ بِاإلِ تُمْ مُ أَنْ وا اهللاَ وَ عُ « ادْ

». [رواه الترمذي (٣٤٧٩)] هٍ لْبٍ غافِلٍ الَ نْ قَ اءً مِ عَ دُ
ــــلْ  ــــقُ يَ « الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  ــــــيِّ ــــــبِ الــــــنَّ ــــــــنِ  عَ  ، ــــــــنْــــــــهُ  عَ وَ  -  ١٩
نِي  قْ زُ ، ارْ ئْتَ نِي إِنْ شِ مْ حَ ، ارْ ئْتَ رْ لِي إِنْ شِ فِ مَّ اغْ هُ : اللَّ مُ كُ دُ أَحَ
 .« ــهُ هَ لَ ــرِ ــكْ ، الَ مُ ــاءُ ــشَ ا يَ لُ مَ عَ فْ ــهُ يَ أَلَته، إِنَّ سْ مْ مَ ــزِ لْــيَــعْ . وَ ئْتَ إِنْ شِ

[رواه البخاري (٧٤٧٧)، ومسلم (٢٦٧٩)]
ثِ  دِّ : «حَ الَ بَّاسٍ  قَ نِ ابْنِ عَ ، عَ ةَ مَ رِ كْ نْ عِ عَ ٢٠ - وَ
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ثَ  ثَالَ تَ فَ ثَرْ إِنْ أَكْ ، فَ يْنِ تَ رَّ يْتَ فَمَ إِنْ أَبَ ، فَ ةً رَّ ةٍ مَ عَ مُ لَّ جُ النَّاسَ كُ
مَ  وْ قَ الْ أْتِي  تَ يَنَّكَ  فِ أُلْ الَ  وَ  ، آنَ ــرْ ــقُ الْ ا  ــذَ هَ النَّاسَ  لَّ  تُمِ الَ  وَ  ، ارٍ ـــرَ مِ
مْ  يْهِ لَ عَ طَعُ  تَقْ فَ  ، مْ يْهِ لَ عَ صُّ  تَقُ فَ مْ  يثِهِ دِ حَ نْ  مِ يثٍ  دِ حَ فِي  ــمْ  هُ وَ
مْ  هُ وَ مْ  هُ ثْ دِّ فَحَ وكَ  ــرُ أَمَ ا  ــإِذَ فَ  ، تْ أَنْصِ كِنْ  لَ وَ  ، مْ لُّهُ تُمِ فَ مْ  يثَهُ دِ حَ
تُ  ــدْ ــهِ عَ ــإِنِّــي  فَ تَنِبه،  فَاجْ ــاءِ  عَ الــدُّ ــنَ  مِ عَ  جْ السَّ رِ  انْظُ فَ ونَه،  تَهُ شْ يَ
ــنِــي: الَ  ــعْ »، يَ لِــــكَ ــونَ إِالَّ ذَ ــلُ ــعَ ــفْ ــهُ الَ يَ ــابَ ــحَ أَصْ ـــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ رَ

. [رواه البخاري (٦٣٣٧)] تِنَابَ جْ لِكَ االِ لُونَ إِالَّ ذَ عَ فْ يَ
ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ٢١ - وَ
ـــرَ  أَمَ إِنَّ اهللاَ  وَ ــا،  ــبً ــيِّ طَ إِالَّ  ــلُ  ــبَ ــقْ يَ الَ  ــبٌ  ــيِّ طَ إِنَّ اهللاَ   ! الـــنَّـــاسُ ـــا  ـــهَ يُّ «أَ
 t  s  r  q ﴿  : ــالَ ــقَ فَ لِينَ  سَ رْ الْمُ بِــهِ  ــرَ  أَمَ ا  بِمَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ
[الـــمـــؤمـــنـــون:٥١]،   ﴾ |  {  z  y  xw  v  u
 ﴾ T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿  : ـــــــــــــالَ قَ وَ
دُّ  مُ يَ بَرَ  أَغْ عَثَ  أَشْ رَ  فَ السَّ طِيلُ  يُ لَ  جُ الرَّ ــرَ  كَ ذَ مَّ  ثُ [البقرة:١٧٢]. 
ــهُ  بُ ــرَ ــشْ مَ ، وَ امٌ ـــرَ هُ حَ مُ طْعَ مَ ! وَ بِّ ــا رَ بِّ يَ ــا رَ : يَ ــاءِ ــمَ ــى الــسَّ ــهِ إِلَ يْ ــدَ يَ
ــابُ  ــجَ ــتَ ــسْ ـــى يُ ـــأَنَّ ؛ فَ امِ ـــرَ ـــحَ ـــالْ يَ بِ ــــــذِ غُ ، وَ امٌ ــــــرَ ــهُ حَ ــبَــسُ ــلْ مَ ، وَ امٌ ــــــرَ حَ

». [رواه مسلم (١٠١٥)] لِكَ لِذَ
 : ــــاصٍ  قـــالَ قَّ ــي وَ بـِ ـــنِ أَ ــدِ بْ ــعْ ــــنِ ابـــنٍ لِــسَ عَ ٢٢ - وَ
ا  هَ يمَ نَعِ وَ نَّةَ  الْجَ لُكَ  أَ أَسْ إِنِّي  مَّ  «اللَّهُ  : ــولُ قُ أَ ــا  نَ أَ وَ أَبِي  نِي  عَ مِ  سَ
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ــا  ــهَ ــلِ سِ ــالَ سَ ـــنَ الـــنَّـــارِ وَ ـــكَ مِ ــــــوذُ بِ أَعُ ـــــذا، وَ كَ ــــذا وَ كَ ــا وَ ــهَ ــتَ ــجَ ــهْ بَ وَ
ـــتُ  ـــعْ ـــمِ ــــــي سَ ! إِنِّ ــــيَّ ــــنَ ــــا بُ : يَ ـــــالَ ـــــقَ ا»، فَ ـــــــــذَ كَ ا وَ ــــــــذَ كَ ـــــا وَ لِـــــهَ ـــــالَ أَغْ وَ
 ،« ــاءِ عَ ونَ فِــي الــدُّ ــتَــدُ ــعْ مٌ يَ ــوْ ــونُ قَ ــيَــكُ : «سَ ــولُ ــقُ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ
ا  مَ وَ ا  طِيتَهَ أُعْ نَّةَ  الْجَ طِيتَ  أُعْ إِنْ  ــكَ  إِنَّ ؛  مْ نْهُ مِ ونَ  تَكُ أَنْ  اكَ  إِيَّ فَ
ا  فِيهَ ــا  مَ وَ ا  نْهَ مِ تَ  ــذْ أُعِ النَّارِ  نَ  مِ تَ  ــذْ أُعِ إِنْ  وَ  ، يْرِ الْخَ نَ  مِ ا  فِيهَ

». [رواه أبو داود (١٤٨٠)] رِّ نَ الشَّ مِ
 : ــالَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أنَّ رَ ــرَ يْ ــرَ ــنْ أَبِــي هُ عَ ٢٣ - وَ
ا لَمْ  ؛ مَ مٍ حِ ةِ رَ طِيعَ مٍ أَوْ قَ عُ بِإِثْ دْ ا لَمْ يَ بْدِ مَ عَ ابُ لِلْ تَجَ الُ يُسْ زَ « الَ يَ
قُولُ  : «يَ الَ ؟ قَ الُ جَ تِعْ سْ ا االِ ولَ اهللا! مَ سُ ا رَ : يَ ». قِيلَ لْ تَعْجِ سْ يَ
نْدَ  رُ عِ سِ تَحْ يَسْ يبُ لِي، فَ تَجِ مْ أَرَ يَسْ لَ تُ فَ ــوْ عَ دْ دَ قَ تُ وَ ــوْ عَ دْ دَ قَ

». [رواه مسلم (٢٧٣٥)] اءَ عَ عُ الدُّ دَ يَ لِكَ وَ ذَ
ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ تِ  أَنَّ رَ امِ ةَ بنِ الصَّ بادَ نْ عُ عَ ٢٤ - وَ
هُ  اهُ اللَّ آتَ إِالَّ  ةٍ  ــوَ عْ بـِـدَ و اهللاَ  عُ دْ يَ ــلِــمٌ  ــسْ مُ ضِ  األَرْ ــلَــى  عَ ــا  « مَ  : ـــالَ قَ
ةِ  طِيعَ مٍ أَوْ قَ عُ بِإِثْ دْ ا لَمْ يَ ا؛ مَ هَ ثْلَ وءِ مِ نَ السُّ نْهُ مِ فَ عَ رَ ا، أَوْ صَ اهَ إِيَّ
 .« ــثَــرُ هُ أَكْ : «اللَّ ــالَ ثِر؟ قَ ا نُكْ : إِذً مِ ــوْ ــقَ ــنَ الْ ــلٌ مِ جُ الَ رَ قَ ». فَ ـــمٍ حِ رَ

[رواه الترمذي (٣٥٧٣)]
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الَى: ﴿ 2 3 4 ﴾ [المزمل:٤]. عَ الَ اهللاُ تَ قَ
 H G F E D C B ﴿ :الَى عَ الَ تَ قَ وَ

J I ﴾ [ص:٢٩].
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :الَى عَ الَ تَ قَ وَ
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  c

Õ ﴾ [فاطر:٢٩، ٣٠].
ــتُ  ــعْ ــمِ : سَ ـــــالَ ــلِــيِّ  قَ ــبَــاهِ ـــةَ الْ ـــامَ ــــي أُمَ بِ ـــنْ أَ ٢٥ - عَ
ةِ  يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ أْتِي  يَ ــهُ  ــإِنَّ فَ آنَ  ــرْ ــقُ الْ وا  ؤُ ـــرَ «اقْ  : ــولُ ــقُ يَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ

». [رواه مسلم (٨٠٤)] ابِهِ حَ َصْ ا ألِ يعً فِ شَ
ــــــالَ  قَ  : ـــــــــالَ قَ   ــــــانَ  ــــــفَّ عَ ــــانَ بــــن  ــــثْــــمَ عُ ـــــــــنْ  عَ وَ  - ٢٦
». [رواه  ــهُ ــمَ ــلَّ عَ آنَ وَ ـــرْ ــمَ الـــقُ ــلَّ ــعَ ـــنْ تَ ــمْ مَ كُ ــرُ ــيْ ـــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «خَ سُ رَ

البخاري (٥٠٢٧)]
ــــالَ  : قَ ـــــــالَ ــــودٍ  قَ ــــعُ ــــسْ ــــن مَ ـــــدِ اهللا بْ ـــــبْ ـــــــنْ عَ عَ ٢٧- وَ
 ، نَةٌ سَ حَ بِــهِ  هُ  لَ فَ كِتَابِ اهللا  ــنْ  مِ ــا  فً ــرْ حَ أَ  ــرَ قَ ــنْ  «مَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
لَكِنْ أَلِفٌ  ، وَ فٌ رْ : ﴿ !﴾ حَ ولُ ا، الَ أَقُ ثَالِهَ رِ أَمْ شْ نَةُ بِعَ سَ الحَ وَ
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». [رواه الترمذي (٢٩١٠)] فٌ رْ يمٌ حَ مِ ، وَ فٌ رْ مٌ حَ الَ ، وَ فٌ رْ حَ
تُ  عْ مِ : سَ ـــالَ ــانَ  قَ ــعَ ــمْ ــنِ سَ اسِ بْ ـوَّ ـــنِ الــنـَّ عَ ٢٨- وَ
انُوا  ينَ    كَ لِهِ الَّذِ أَهْ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ آنِ يَ رْ تَى بِالْقُ ؤْ : «يُ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ النَّبِيَّ
ــنْ  ــانِ عَ ــاجَّ ــحَ انَ تُ ــرَ ــمْ آلُ ع  ِ ةِ، وَ ــرَ ــقَ ــبَ ةُ الْ ـــورَ ــهُ سُ مُ ــدُ ــقْ ــهِ تَ ــونَ بِ ــلُ ــمَ ــعْ يَ

ا». [رواه مسلم (٨٠٥)] مَ بِهِ احِ صَ
ـــالَ  : قَ ـــــالَ يِّ  قَ ــــرِ ــــعَ ـــى األَشْ ـــوسَ ــــي   مُ بِ ـــــنْ أَ عَ ٢٩- وَ
ــلِ  ــثَ ــمَ آنَ كَ ــــرْ أُ الــــقُ ـــرَ ـــقْ ي يَ ـــــذِ ـــنِ الَّ مِ ـــؤْ ـــمُ ـــلُ الْ ـــثَ ــــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ رَ
ي  الَّذِ نِ  مِ ؤْ المُ ثَلُ  مَ وَ  ، يِّبٌ طَ ا  هَ مُ طَعْ وَ يِّبٌ  طَ ا    هَ يحُ رِ ؛  ــةِ جَّ ــرُ األُتْ
ثَلُ  مَ ، وَ لْوٌ ا حُ هَ طَعْم   ُ ا وَ ي   حَ لَهَ ةِ؛ الَ رِ رَ ثَلِ التَّمْ مَ آنَ كَ رْ أُ القُ رَ قْ الَ يَ
ا  هَ مُ طَعْ يِّبٌ وَ ا طَ هَ يحُ ؛ رِ ةِ انَ يْحَ ثَلُ الرَّ آنَ مَ رْ أُ القُ رَ قْ ي يَ نَافِقِ الَّذِ المُ
؛ لَيْسَ  ةِ نْظَلَ ثَلِ الحَ مَ آنَ كَ رْ أُ القُ رَ قْ ي الَ يَ نَافِقِ الَّذِ ثَلُ المُ مَ ، وَ رٌّ     مُ
». [رواه البخاري (٥٤٢٧)، ومسلم (٧٩٧)] رٌّ ا مُ هَ مُ طَعْ يحٌ وَ ا رِ لهَ

           

ــــــالَ  قَ  : ــــــــــالَ قَ   بٍ  ــــــدَ ــــــنْ جُ ـــــــنِ  بْ ةَ  ــــــرَ ــــــمُ سَ ـــــــنْ  عَ  - ٣٠
 ، هِ انَ اللَّ بْحَ سُ  : ــعٌ بَ أَرْ هِ  إِلَى اللَّ مِ  الَ الْكَ ــبُّ  «أَحَ سولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  رَ
نَّ  هِ أَيِّ كَ بَ ــرُّ ــضُ . الَ يَ ــرُ ــبَ ــهُ أَكْ الــلَّ ، وَ هُ الَ إِلَــهَ إِالَّ اللَّ ، وَ ــهِ ــدُ لِــلَّ ــمْ الْــحَ وَ
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». [رواه مسلم (٥٧٢٤)] أْتَ بَدَ
ــــــــالَ  قَ  : قــــــــــــالَ   ةَ  ـــــــــــرَ يْ ـــــــــــرَ هُ ــــــــــــي  بِ أَ ــــــــــــــنْ  عَ وَ  -  ٣١
هللا،  ــدُ  ــمْ الْــحَ وَ انَ اهللا،  بْحَ «سُ  : ــــولَ قُ أَ َنْ  « ألَ ـــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
ــيْــهِ  ــلَ ــتْ عَ ــعَ ــلَ ــا طَ ــمَّ ـــيَّ مِ ـــبُّ إِلَ ، أَحَ ــرُ ــبَ كْ ــهُ أَ الــلَّ ـــهَ إِالَّ اهللا، وَ الَ إِلَ وَ

[(٢٦٩٥) مسلم  [رواه   .« سُ مْ الشَّ
 : ــالَ قَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ نَّ  أَ   رٍّ  ذَ بِــي  أَ ــنْ  عَ وَ  - ٣٢
ةٍ  بِيحَ لُّ تَسْ كُ ؛ فَ ةٌ قَ دَ مْ صَ كُ دِ نْ أَحَ ى مِ مَ الَ لِّ سُ لَى كُ بِحُ عَ « يُصْ
ــلُّ  كُ وَ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ ةٍ  لِيلَ هْ تَ ــلُّ  كُ وَ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ ةٍ  يدَ مِ تَحْ ــلُّ  كُ وَ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ
رِ  نْكَ الْمُ نِ  عَ يٌ  نَهْ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ وفِ  رُ عْ بِالْمَ رٌ  مْ أَ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  بِيرَ تَكْ
ى».  حَ الضُّ نَ  مِ ا  مَ هُ عُ كَ رْ يَ تَانِ  عَ كْ رَ لِكَ  ذَ نْ  مِ ئُ  زِ يُجْ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ
ون  تكُ التي  ل  اصِ المفَ أي:  ى،  المَ السُّ  ،[(٧٢٠) مسلم  [رواه 

العِظَام. بيْن 
ملسو هيلع هللا ىلص  ــابِ النَّبِيِّ ــحَ ــنْ أَصْ ــا مِ ــاسً ــنْــه :  أَنَّ نَ عَ ٣٣ - وَ
؛  ورِ بِاألُجُ ثُورِ  الدُّ ــلُ  أَهْ ــبَ  هَ ذَ ولَ اهللا!  سُ رَ ا  يَ ملسو هيلع هللا ىلص:  لِلنَّبِيِّ وا  الُ قَ
ــونَ  قُ ــدَّ ــصَ ــتَ يَ ، وَ ـــومُ ـــصُ ــا نَ ــمَ ــونَ كَ ــومُ ــصُ يَ ــي، وَ ــلِّ ــصَ ــا نُ ــمَ ــونَ كَ ــلُّ ــصَ يُ
ــا  مَ ـــمْ  ـــكُ لَ هُ  لَ اللَّ عَ جَ ــــدْ  قَ ـــــيْـــــسَ  لَ : «أَوَ ـــــالَ قَ  ! ــــمْ الِــــهِ ــــوَ أَمْ ـــولِ  ـــضُ بِـــفُ
لِّ  كُ ، وَ ةً قَ دَ ةٍ صَ بِيرَ لِّ تَكْ كُ ، وَ ةً قَ دَ ةٍ صَ بِيحَ لِّ تَسْ ؟ إِنَّ بِكُ ونَ قُ دَّ تَصَّ
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 ، ةٌ قَ دَ وفِ صَ رُ عْ رٌ بِالْمَ أَمْ ، وَ ةً قَ دَ ةٍ صَ لِيلَ هْ لِّ تَ كُ ، وَ ةً قَ دَ ةٍ صَ يدَ مِ تَحْ
ا  وا: يَ الُ ». قَ ةٌ قَ دَ مْ صَ كُ دِ عِ أَحَ فِي بُضْ ، وَ ةٌ قَ دَ رٍ صَ نْكَ نْ مُ يٌ عَ نَهْ وَ
 : ــالَ ؟ قَ ــرٌ ا أَجْ ــهُ فِيهَ ــونُ لَ ــكُ يَ هُ وَ تَ وَ هْ ــا شَ نَ ــدُ ــأْتِــي أَحَ يَ ولَ اهللا! أَ سُ رَ
ا  لِكَ إِذَ ذَ كَ ؟ فَ رٌ زْ ا وِ يْهِ فِيهَ لَ انَ عَ امٍ أَكَ رَ ا فِي حَ هَ عَ ضَ تُمْ لَوْ وَ أَيْ «أَرَ

». [رواه مسلم (١٠٠٦)] رٌ انَ لَهُ أَجْ لِ كَ الَ ا فِي الْحَ هَ عَ ضَ وَ
، وهو المال الكثير.  ثُور»: جمع دثرٍ «الدُّ

ج. رْ ع»: الفَ «الْبُضْ
 : ـــالَ قَ ـــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ نَّ  أَ   ــةَ  ــشَ عــائِ ـــنْ  عَ وَ  - ٣٤
ــةِ  ــائَ ثِــمَ ــالَ ثَ ــيــنَ وَ ــتِّ ــى سِ ــلَ مَ عَ ــنِــي آدَ ــنْ بَ ــانٍ مِ ــسَ ــلُّ إِنْ ــلِــقَ كُ ـــهُ خُ « إِنَّ
بَّحَ اهللا،  سَ وَ لَّلَ اهللا،  هَ وَ دَ اهللا،  مِ حَ وَ بَّرَ اهللا،  كَ نْ  مَ فَ ؛  لٍ صِ فْ مَ
 ، ةً كَ وْ شَ وْ  أَ  ، النَّاسِ يقِ  رِ طَ نْ  عَ ا  رً جَ حَ لَ  ــزَ عَ وَ رَ اهللا،  فَ تَغْ اسْ وَ
نْ  عَ ى  نَهَ وْ  أَ  ، وفٍ ــرُ ــعْ بِــمَ ــرَ  مَ أَ وَ  ، الــنَّــاسِ يــقِ  ــرِ طَ ــنْ  عَ ا  ظْمً عَ وْ  أَ
ي  شِ مْ يَ هُ  إِنَّ فَ ى؛  مَ الَ السُّ ةِ  ائَ ثِمِ الثَّالَ وَ تِّينَ  السِّ تِلْكَ  دَ  دَ عَ رٍ  نْكَ مُ
ا  بَّمَ رُ وَ  : ةَ بَ وْ تَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ  .« النَّارِ نِ  عَ هُ  سَ فْ نَ حَ  ــزَ حْ زَ ــدْ  قَ وَ ئِذٍ  مَ وْ يَ

مسلم (١٠٠٧)] [رواه  ي».  سِ مْ : «يُ الَ قَ
ـــالَ  : قَ ـــــالَ يِّ  قَ ــــرِ ــــعَ ـــالِـــكٍ األَشْ ـــي مَ بـِ ـــــنْ أَ عَ ٣٥ - وَ
ألُ  ــهِ تَمْ ــدُ لِــلِّ الْــحــمْ ، وَ ــانِ يــمَ ــرُ اإلِ ــطْ ــورُ شَ ــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «الــطُّــهُ سُ رَ
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يْنَ  ا بَ - مَ ألُ آلنِ -أَوْ تَمْ هِ تَمْ دُ لِلَّ مْ الْحَ هِ وَ انَ اللَّ بْحَ سُ ، وَ انَ يزَ الْمِ
بْرُ  الصَّ ، وَ انٌ هَ رْ ةُ بُ قَ دَ الصَّ ، وَ ةُ نُورٌ الَ الصَّ ، وَ ضِ األَرْ اتِ وَ وَ مَ السَّ
بَائِعٌ  و، فَ دُ غْ لُّ النَّاسِ يَ ، كُ يْكَ لَ ةٌ لَكَ أَوْ عَ جَّ آنُ حُ رْ الْقُ ، وَ يَاءٌ ضِ

ا». [رواه مسلم (٢٢٣)] هَ وبِقُ ا أَوْ مُ هَ تِقُ عْ مُ هُ فَ سَ فْ نَ
ـــاءَ  :  جَ ـــــاصٍ  قــــالَ قَّ ــــي وَ بِ ــــنِ أَ ـــدِ بْ ـــعْ ـــــنْ سَ عَ ٣٦ - وَ
 : الَ هُ؟ قَ ا أَقُولُ مً الَ نِي كَ لِّمْ : عَ الَ قَ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ ابِيٌّ إِلَى رَ رَ أَعْ
ا،  ــبِــيــرً كَ ــبَــرُ  أَكْ هُ  له، اللَّ يــكَ  ــرِ شَ الَ  هُ  ــــدَ حْ وَ هُ  إِالَّ اللَّ ــــهَ  إِلَ الَ   : ــــلْ «قُ
الَ  وَ لَ  ــوْ حَ الَ   ، ينَ الَمِ الْعَ بِّ  رَ هِ  انَ اللَّ بْحَ سُ ا،  ثِيرً كَ هِ  لِلّ دُ  مْ الْحَ وَ
لِي؟  ا  فَمَ بِّــي  لِــرَ ءِ  الَ ــؤُ ــهَ فَ  : ــالَ قَ  .« الْحكِيمِ يزِ  زِ الْعَ هِ  بِاللَّ إِالَّ  ةَ  ــوَّ قُ
نِي».  قْ زُ ارْ وَ نِي،  دِ اهْ وَ نِي،  مْ حَ ارْ وَ لِي،  رْ  فِ اغْ مَّ  هُ «قُل: اللَّ  : الَ قَ

[رواه مسلم (٢٦٩٦)]
ــاءَ  :  جَ ــــى  قـــالَ فَ ـــي أَوْ بِ ـــنِ أَ بْدِ اهللا بْ ــــنْ عَ عَ ٣٧ - وَ
آنِ  رْ قُ نَ الْ ذَ مِ تَطِيعُ أَنْ آخُ : إِنِّي الَ أَسْ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ لٌ إِلَى النَّبِيِّ جُ رَ
دُ  مْ الْحَ انَ اهللا، وَ بْحَ : سُ لْ : «قُ الَ نِي منه. قَ ئُ زِ ا يُجْ نِي مَ لِّمْ عَ يْئًا فَ شَ
لِيِّ  ةَ إِالَّ بِاهللا الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ ، وَ بَرُ اهللاُ أَكْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللا، وَ هللا، وَ
 : ــالَ قَ لِــي؟  ا  فَمَ  ، هِ لِلَّ ا  ــذَ هَ ولَ اهللا!  سُ رَ ــا  يَ  : ــالَ قَ  .« ظِيمِ الْعَ
امَ  ا قَ لَمَّ نِي». فَ دِ اهْ افِنِي، وَ عَ نِي، وَ قْ زُ ارْ نِي، وَ مْ حَ مَّ ارْ هُ : اللَّ لْ «قُ
هُ  دَ يَ ألَ  مَ دْ  قَ فَ ا  ــذَ هَ ــا  ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «أَمَّ سُ رَ الَ  قَ فَ ه،  بِيَدِ ا  ذَ كَ هَ ــالَ  قَ
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». [رواه أبو داود (٨٣٢)] يْرِ نَ الْخَ مِ
قـــالَ   : قــــالَ   ـــودٍ  ـــعُ ـــسْ مَ ــــنِ  بْ بْدِ اهللا  عَ ـــــنْ  عَ وَ  -  ٣٨
ا  يَ  : ــالَ ــقَ فَ بِــي  يَ  ـــرِ سْ أُ ــةَ  ــلَ ــيْ لَ ــيــمَ  اهِ ــرَ إِبْ ــيــتُ  ــقِ سولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: « لَ رَ
ــةَ  ــنَّ ــجَ نَّ الْ ـــمْ أَ هُ ـــبِـــرْ خْ أَ ، وَ مَ ـــالَ ــنِّــي الـــسَّ ـــكَ مِ ـــتَ مَّ ئْ أُ ــــرِ قْ ! أَ ــدُ ــمَّ ــحَ مُ
ــا:  ــهَ اسَ ــرَ نَّ غِ أَ ، وَ ــانٌ ــيــعَ ـــا قِ ـــهَ نَّ أَ ، وَ ـــاءِ ـــمَ ـــةُ الْ بَ ـــذْ ، عَ ـــةِ بَ ـــرْ ــةُ الـــتُّ ــبَ ــيِّ طَ
 .« ــرُ ــبَ كْ أَ ــهُ  الــلَّ وَ إِالَّ اهللا،  ـــهَ  إِلَ الَ  وَ  ، ــهِ لــلَّ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ وَ انَ اهللا،  بْحَ سُ

الترمذي (٣٤٦٢)] [رواه 
. عُ ، وهو المكانُ الواسِ اعٍ عُ قَ »، جمْ انٌ قوله: «قِيعَ

 : و بْنِ العاصِ  قالَ رِ مْ بْدِ اهللا بْنِ عَ نْ عَ عَ ٣٩ - وَ
: الَ إِلَــهَ  ــولُ ــقُ ـــلٌ يَ جُ ضِ رَ َرْ ــى األْ ــلَ ــا عَ ـــــولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: « مَ سُ ـــالَ رَ قَ
الَ  لَ وَ وْ الَ حَ دُ لِله، وَ مْ الْحَ انَ اهللا، وَ بْحَ سُ ، وَ بَرُ اهللاُ أَكْ إِالَّ اهللا، وَ
ــدِ  بَ ثْلَ زَ ــتْ مِ ــانَ إِنْ كَ ــوبِــهِ وَ نُ ــنْ ذُ نْهُ مِ تْ عَ ــرَ ــفَّ ةَ إِالَّ بِــاهللا، إِالَّ كَ ــوَّ قُ

». [رواه الترمذي (٣٤٦٠)، وأحمد (٦٩٧٣) واللفظ له] رِ الْبَحْ
 : الَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أَنَّ رَ ــرَ يْ ــرَ ــنْ أَبِــي هُ عَ ٤٠ - وَ
ــهُ  لَ ــهُ الْملْكُ وَ يكَ له، لَ رِ هُ الَ شَ ـــدَ حْ ــهَ إِالَّ اهللاُ وَ : «الَ إِلَ ــالَ ــنْ قَ «مَ
انَتْ لَهُ  ةٍ؛ كَ ــرَّ ةَ مَ ائَ مٍ مِ وْ يرٌ فِي يَ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ دُ وَ الْحمْ
ةُ  ائَ مِ نْهُ  عَ يَتْ  حِ مُ وَ  ، نَةٍ سَ حَ ةُ  ائَ مِ لَهُ  تِبَتْ  كُ وَ  ، ــابٍ قَ رِ رِ  شْ عَ لَ  ــدْ عَ
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ي،  سِ مْ تَّى يُ لِكَ حَ هُ ذَ مَ وْ يْطَانِ يَ نَ الشَّ ا مِ زً رْ انَتْ لَهُ حِ كَ ، وَ يِّئَةٍ سَ
نْ  ــرَ مِ ــثَ لَ أَكْ مِ ــدٌ عَ ؛ إِالَّ أَحَ ــاءَ بِــهِ ا جَ مَّ لَ مِ ــدٌ بِأَفْضَ ــأْتِ أَحَ ــمْ يَ لَ وَ

». [رواه البخاري (٦٤٠٣)، ومسلم (٢٦٩١)] لِكَ ذَ
تَانِ  لِمَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: « كَ سُ الَ رَ : قَ الَ نْه  قَ عَ ٤١ - وَ
ــى  ــتَــانِ إِلَ ــبِــيــبَ ، حَ انِ ــيــزَ ــتَــانِ فِــي الْــمِ ــيــلَ ــقِ ، ثَ ــانِ ــسَ ــى الــلِّ ــلَ ــتَــانِ عَ ــيــفَ ــفِ خَ
[رواه   .« ظِيمِ الْعَ هِ  انَ اللَّ بْحَ سُ ه،  دِ مْ بِحَ وَ هِ  انَ اللَّ بْحَ سُ  : نِ مَ حْ الرَّ

البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤)]
نْدَ  نَّا عِ :  كُ ــالَ ــاصٍ  قَ قَّ دِ بنِ أَبِــي وَ عْ ــنْ سَ عَ ٤٢ - وَ
مٍ أَلْفَ  وْ لَّ يَ بَ كُ سِ مْ أَنْ يَكْ كُ دُ زُ أَحَ عْجِ : «أَيَ الَ قَ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ رَ
نَا أَلْفَ  دُ بُ أَحَ سِ يْفَ يَكْ : كَ ائِهِ لَسَ نْ جُ ائِلٌ مِ هُ سَ أَلَ نَةٍ؟» فَسَ سَ حَ
، أَوْ  نَةٍ سَ تَبُ لَهُ أَلْفُ حَ يُكْ ؛ فَ ةٍ بِيحَ ةَ تَسْ ائَ بِّحُ مِ سَ : «يُ الَ ؟ قَ نَةٍ سَ حَ

». [رواه مسلم (٢٦٩٨)] طِيئَةٍ نْهُ أَلْفُ خَ طُّ عَ يُحَ

     

ــــــتُ  يْ أَ « رَ  : ــــــالَ قَ   و  ـــرٍ ـــمْ عَ ــــنِ  بْ بْدِ اهللا  عَ ــــنْ  عَ  - ٤٣
». [رواه أبو داود (١٥٠٢)] ينِهِ بيحَ بِيَمِ دُ التَّسْ قِ عْ سولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص يَ رَ
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 : لْ : « قُ ملسو هيلع هللا ىلص قــالَ ى  أَنَّ النَّبِيَّ وسَ نْ أَبِــي مُ ٤٤ - عَ
[رواه   .« نَّةِ الجَ نوزِ  كُ ــنْ  مِ نْزٌ  كَ إِنَّها  فَ إِال بِاهللا؛  ةَ  وَّ ال قُ وَ لَ  وْ ال حَ

البخاري (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٧٠٤)، واللفظ للبخاري]
وا  ثِرُ : « أَكْ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ةَ  أَنَّ النَّبِيَّ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ٤٥ - وَ
 .« نَّةِ نوزِ الجَ نْ كُ نْزٌ مِ إِنَّها كَ ةَ إِال بِاهللا؛ فَ وَّ ال قُ لَ وَ وْ : ال حَ لِ وْ نْ قَ مِ

[رواه أحمد (٨٤٠٦)]

ملسو هيلع هللا ىلص

    



 I HG F E D C B ﴿ :الَى عَ الَ اهللاُ تَ قَ
O N M L K J ﴾ [األحزاب: ٥٦].

ـــهُ  نَّ ـــاصِ  أَ ـــعَ ـــنِ الْ و بْ ــرِ ــمْ بْدِ اهللا بــنِ عَ ـــنْ عَ ٤٦ - عَ
لَّى اهللا  صَ ةً  الَ صَ لَيَّ  عَ لَّى  صَ نْ  : «مَ ولُ قُ يَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ عَ  مِ سَ

ا». [رواه مسلم (٣٨٤)] رً شْ ا عَ يْهِ بِهَ لَ عَ
 : ــالَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أَنَّ رَ ــرَ يْ ــرَ ــنْ أَبِــي هُ عَ ٤٧ - وَ
مسلم  ا». [رواه  ــرً ــشْ عَ يْهِ  لَ عَ هُ  لَّى اللَّ صَ ةً  ـــدَ احِ وَ لَيَّ  عَ لَّى  صَ ــنْ  «مَ

[(٩٣٩)
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ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ ودٍ  أَنَّ رَ عُ سْ بْدِ اهللا بْنِ مَ نْ عَ عَ ٤٨ - وَ
». [رواه  ةً الَ لَيَّ صَ مْ عَ هُ ثَرُ ةِ أَكْ يَامَ مَ القِ وْ لَى النَّاسِ بِي يَ : «أَوْ الَ قَ

الترمذي (٤٨٤)]
 : ــالَ ةَ  قَ ــرَ ــجْ ــبِ بــنِ عُ ــعْ ــدٍ كَ ــمَّ ــحَ بِـــي مُ ـــنْ أَ عَ ٤٩ - وَ
يْفَ  كَ نَا  لِمْ عَ ــدْ  قَ  ! هِ ولَ اللَّ سُ رَ ا  يَ نَا:  لْ قُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ يْنَا  لَ عَ جَ  ــرَ خَ
لِّ  مَّ صَ هُ ولُوا: اللَّ : «قُ الَ ؟ قَ لَيْكَ لِّي عَ يْفَ نُصَ ، فَكَ يْكَ لَ لِّمُ عَ نُسَ
 ، يمَ اهِ رَ لَى آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ ا صَ مَ ، كَ دٍ مَّ حَ لَى آلِ مُ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ عَ
 ، دٍ مَّ حَ لَى آلِ مُ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ ارِ مَّ بَ هُ ، اللَّ يدٌ جِ يدٌ مَ مِ إِنَّكَ حَ
». [رواه  ــيــدٌ ــجِ ــيــدٌ مَ ــمِ ــــكَ حَ ، إِنَّ ـــيـــمَ اهِ ـــرَ ــى آلِ إِبْ ــلَ ـــتَ عَ كْ ـــارَ ــا بَ ــمَ كَ

البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦)]
ـــا  ـــانَ تَ : أَ ـــــالَ يِّ  قَ رِ ــــدْ ــــبَ ـــودٍ الْ ـــعُ ـــسْ ــــي مَ بِ ـــــنْ أَ عَ ٥٠ - وَ
 ، َة ــادَ ــبَ ــنِ عُ ــدِ بْ ــعْ لِسِ سَ جْ ــنُ فِــي مَ ــحْ نَ ــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ رَ
ا  يَ يْكَ  لَ عَ لِّيَ  نُصَ أَنْ  الَى  عَ تَ نَا اهللاُ  رَ أَمَ  : دٍ عْ سَ ــنُ  بْ يرُ  بَشِ ــهُ  لَ الَ  قَ فَ
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ تَ رَ كَ : فَسَ الَ ؟ قَ لَيْكَ لِّي عَ يْفَ نُصَ ولَ اهللا، فَكَ سُ رَ
مَّ  هُ ولُوا: اللّ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «قُ سُ الَ رَ مَّ قَ أَله، ثُ سْ مْ يَ هُ لَ نَّ نَّيْنَا أَ مَ تَّى تَ حَ
ــى آلِ  ــلَ ــيْــتَ عَ ــلَّ ــا صَ ــمَ ، كَ ــدٍ ــمَّ ــحَ ــى آلِ مُ ــلَ عَ ــدٍ وَ ــمَّ ــحَ ــى مُ ــلَ ـــلِّ عَ صَ
ــتَ  كْ ــارَ بَ ا  مَ كَ دٍ  مَّ حَ مُ آلِ  ــلَــى  عَ وَ دٍ  مَّ حَ مُ لَى  عَ كْ  ـــارِ بَ وَ  ، ــيــمَ اهِ ــرَ إِبْ
مُ  ــالَ الــسَّ وَ  . يدٌ جِ مَ يدٌ  مِ حَ ــكَ  إِنَّ  ، ينَ الَمِ الْعَ فِي  ــيــمَ  اهِ ــرَ إِبْ آلِ  لَى  عَ
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». [رواه مسلم (٤٠٥)] تُمْ لِمْ دْ عَ ا قَ مَ كَ
ــوا:  ــالُ : قَ ـــالَ يِّ  قَ ــدِ ــاعِ ــيْــدٍ الــسَّ ــمَ بِـــي حُ ـــنْ أَ عَ ٥١ - وَ
لِّ  صَ مَّ  هُ ولُوا: اللَّ : «قُ الَ قَ ؟  لَيْكَ عَ لِّي  نُصَ يْفَ  كَ ولَ اهللا!  سُ رَ ا  يَ
ــى آلِ  ــلَ ــيْــتَ عَ ــلَّ ــا صَ ــمَ ـــهِ كَ ـــتِ يَّ رِّ ذُ ــــــهِ وَ اجِ وَ ــى أَزْ ــلَ عَ ، وَ ــدٍ ــمَّ ــحَ ــى مُ ــلَ عَ
ا  مَ ـــتِـــهِ كَ يَّ رِّ ذُ ــــه، وَ اجِ وَ ــى أَزْ ــلَ عَ ، وَ ــدٍ ــمَّ ــحَ لَى مُ كْ عَ ــــارِ بَ ، وَ ــيــمَ اهِ ــرَ إِبْ
البخاري  ». [رواه  يدٌ جِ مَ يدٌ  مِ حَ ــكَ  إِنَّ  ، يمَ اهِ رَ إِبْ آلِ  لَى  عَ كْتَ  ارَ بَ

(٣٣٦٩)، ومسلم (٤٠٧)]

    



رِ  صْ العَ يْنَ  ما بَ وَ  ، سِ مْ الشَّ ــوعِ  ــلُ طُ وَ بْحِ  الصُّ يْنَ  بَ ا  ما مَ هُ وَ
. سِ مْ وبِ الشَّ رُ غُ وَ

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــــالَ اهللاُ  قَ
ÖÕ Ô o ﴾ [األحزاب:٤٢،٤١].

مْس. روبِ الشَّ غُ ر وَ صْ يْنَ العَ ا بَ يل: مَ واألصِ
 ﴾ f e d c b ﴿ :ــى ــالَ ــعَ ـــالَ تَ قَ وَ

[غافر: ٥٥].
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ره. ي: آخِ شِ ل النَّهار، والعَ ار: أوَّ اإلبْكَ
 W V U T S R Q ﴿ :الَى عَ ــالَ تَ قَ وَ

X ﴾ [ق: ٣٩].
الَى: ﴿ - . / 0 1 2 ﴾  عَ الَ تَ قَ وَ

[الروم: ١٧].
ــــــــالَ  قَ  : ـــــــــــــالَ قَ   ــــــــالِــــــــكٍ  مَ ـــــــــنِ  بْ ـــــــــــــسِ  نَ أَ ـــــــــنْ  عَ  - ٥٢
نْ  مِ الَى  عَ تَ هَ  ونَ اللَّ رُ كُ ذْ يَ مٍ  ــوْ قَ ــعَ  مَ ــدَ  ــعُ أَقْ «ألَنْ  ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
ةً  عَ بَ تِقَ أَرْ نْ أَنْ أُعْ بُّ إِلَيَّ مِ سُ أَحَ مْ عَ الشَّ تَّى تَطْلُ اةِ حَ دَ ةِ الْغَ الَ صَ
ةِ  الَ نْ صَ هَ مِ ونَ اللَّ رُ كُ ذْ مٍ يَ وْ عَ قَ دَ مَ عُ ألَنْ أَقْ ، وَ يلَ اعِ مَ لَدِ إِسْ نْ وَ مِ
 .« ةً عَ بَ تِقَ أَرْ نْ أَنْ أُعْ بُّ إِلَيَّ مِ سُ أَحَ مْ بَ الشَّ رُ رِ إِلَى أَنْ تَغْ الْعَصْ

[رواه أبو داود (٣٦٦٧)]
قــــالَ   : ـــــــــالَ قَ   ــــــانَ  ــــــفَّ عَ ــــــن  بْ ـــــانَ  ـــــمَ ـــــثْ عُ ـــــــــنْ  عَ وَ  - ٥٣
اءِ  سَ مَ مٍ وَ وْ لِّ يَ بَاحِ كُ قُولُ فِي صَ بْدٍ يَ نْ عَ ا مِ سولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: « مَ رَ
ضِ  ءٌ فِي األَرْ يْ هِ شَ مِ عَ اسْ رُّ مَ ي الَ يَضُ مِ اهللاِ الَّذِ : بِاسْ ةٍ لِّ لَيْلَ كُ
هُ  ــرَّ ــيَــضُ اتٍ فَ ــــرَّ ثَ مَ ــــالَ ــلِــيــمُ ثَ ــعَ ــيــعُ الْ ــمِ ــــوَ الــسَّ هُ ــاءِ وَ ــمَ الَ فـِـي الــسَّ وَ

». [رواه الترمذي (٣٣٨٨)] ءٌ يْ شَ
ــلٌ إلى  جُ ــاءَ رَ :  جَ ــهُ قــالَ ةَ  أنَّ ــرَ يْ ــرَ ــنْ أَبِــي هُ عَ ٥٤ - وَ
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تْنِي  غَ دَ لَ بٍ  رَ قْ عَ نْ  مِ يتُ  قِ لَ ا  مَ ولَ اهللا!  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ
هِ  اتِ اللَّ لِمَ وذُ بِكَ : أَعُ يْتَ سَ ينَ أَمْ لْتَ حِ ا لَوْ قُ : «أَمَ الَ ، قَ ةَ حَ بَارِ الْ

». [رواه مسلم (٢٧٠٩)] كَ رَّ ؛ لَمْ تَضُ لَقَ ا خَ رِّ مَ نْ شَ اتِ مِ التَّامَّ
 : اتٍ رَّ ثَ مَ ي ثَالَ سِ مْ ينَ يُ الَ حِ نْ قَ : « مَ يِّ ذِ مِ ةٍ لِلتِّرْ ايَ وَ فِي رِ وَ
ةٌ  مَ حُ هُ  رَّ يَضُ لَمْ  ؛  لَقَ خَ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ اتِ  التَّامَّ هِ  اتِ اللَّ لِمَ بِكَ ــوذُ  أَعُ

». [رواه الترمذي (٣٦٠٤)] ةَ يْلَ تِلْكَ اللَّ
ها. وِ بِ ونَحْ رَ قْ مٍّ كالعَ لِّ ذِي سُ ةُ كُ غَ دْ »: لَ ةُ مَ «الحُ

ملسو هيلع هللا ىلص  الَ النَّبِيُّ : قَ ــالَ الِكٍ  قَ ــسِ بْنِ مَ ــنْ أَنَ عَ ٥٥ - وَ
أَنْ  به،  يكِ  أُوصِ ا  مَ عِي  مَ تَسْ أَنْ  نَعُكِ  مْ يَ ا  : «مَ ةَ  اطِمَ لِفَ
تِكَ  مَ حْ بِرَ ــيُّــومُ  قَ ــا  يَ ــيُّ  حَ ــا  يَ  : ــيْــتِ ــسَ أَمْ ا  إِذَ وَ تِ  بَحْ أَصْ ا  إِذَ قُولِي  تَ
ةَ  فَ رْ طَ ي  سِ نَفْ إِلَــى  نِي  تَكِلْ الَ  وَ له،  كُ أْنِي  شَ لِي  لِحْ  أَصْ تَغِيثُ  أَسْ

[(١٠٣٣٠) رواه النسائي في الكبر] .« يْنٍ عَ
ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ٥٦ - وَ
ةَ  ائَ هِ مِ دِ مْ بِحَ هِ وَ انَ اللَّ بْحَ ي: سُ سِ مْ ينَ يُ حِ بِحُ وَ ينَ يُصْ الَ حِ نْ قَ « مَ
الَ  دٌ قَ اءَ به، إِالَّ أَحَ ا جَ مَّ لَ مِ ةِ بِأَفْضَ يَامَ مَ الْقِ وْ دٌ يَ أْتِ أَحَ ةٍ؛ لَمْ يَ رَّ مَ

». [رواه مسلم (٢٦٩٢)] يْهِ لَ ادَ عَ الَ أَوْ زَ ا قَ ثْلَ مَ مِ
نَا فِي  جْ رَ : خَ الَ بَيْبٍ  قَ هِ بْنِ خُ بْدِ اللَّ نْ عَ عَ ٥٧ - وَ
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نَا،  لِّي لَ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص يُصَ سُ ةٍ نَطْلُبُ رَ يدَ دِ ةٍ شَ ظُلْمَ ةٍ وَ طِيرَ ةٍ مَ يْلَ لَ
 ،« ــلْ : «قُ ــالَ ــمَّ قَ يْئًا، ثُ ــلْ شَ قُ لَمْ أَ »، فَ ــلْ : «قُ الَ قَ ــتُــهُ فَ كْ رَ ــأَدْ : فَ ــالَ قَ
 : ـــلْ : «قُ ــــالَ ؟ قَ ــــولُ قُ ــا أَ : مَ ــتُ ــلْ »، قُ ــــلْ : «قُ ــــالَ ــا، قَ ــئً ــيْ ــــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ فَ
ــبِــحُ  ــصْ تُ ــي وَ ــسِ ــمْ ــيــنَ تُ ـــنِ حِ ـــيْ تَ ذَ ـــوِّ ـــعَ ـــمُ الْ ﴿ ! " # $ ﴾ وَ
». [رواه أبو داود (٥٠٨٢)،  ءٍ يْ لِّ شَ نْ كُ يكَ مِ فِ اتٍ تَكْ رَّ ثَ مَ ثَالَ

والترمذي (٣٥٧٥)]
ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيِّ الــنَّ ــــنِ  عَ  ، سٍ  أَوْ ــــنِ  بْ ادِ  ــــــدَّ شَ ـــــنْ  عَ وَ  - ٥٨
الَ  ــــــي  بِّ رَ ـــــــتَ  نْ أَ مَّ  هُ : اللَّ قُولَ تَ أَنْ  ــــارِ  ــــفَ ــــتِــــغْ سْ االِ ــــدُ  ــــيِّ « سَ  : ـــــــالَ قَ
كَ  ــــدِ ــــهْ ـــى عَ ـــلَ ــــــــا عَ نَ أَ ، وَ كَ ـــــدُ ـــــبْ ــــــــا عَ نَ أَ ـــنِـــي وَ ـــتَ ـــقْ ـــلَ ، خَ ــــــــتَ نْ ـــــــهَ إِالَّ أَ إِلَ
 ، ـــتُ ـــعْ ـــنَ ــــا صَ ـــــرِّ مَ ـــــنْ شَ ــــــــوذُ بِـــــكَ مِ ، أَعُ ـــتُ ـــتَـــطَـــعْ ــــا اسْ كَ مَ ــــــــــدِ عْ وَ وَ
رُ  فِ غْ هُ الَ يَ إِنَّ رْ لِي، فَ فِ بِي فاغْ نْ أَبُوءُ بِذَ ، وَ لَيَّ تِكَ عَ مَ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْ

 .« نُوبَ إِالَّ أَنْتَ الذُّ
بْلَ  هِ قَ مِ وْ نْ يَ اتَ مِ مَ ا فَ وقِنًا بِهَ ارِ مُ نَ النَّهَ ا مِ الَهَ نْ قَ مَ «قال: وَ
وقِنٌ  وَ مُ هُ يْلِ وَ نَ اللَّ ا مِ الَهَ نْ قَ مَ ، وَ نَّةِ لِ الْجَ نْ أَهْ وَ مِ هُ يَ فَ سِ مْ أَنْ يُ
». [رواه البخاري  نَّةِ لِ الْجَ نْ أَهْ وَ مِ هْ بِحَ فَ بْلَ أَنْ يُصْ اتَ قَ مَ ا، فَ بِهَ

. فُ تَرِ أَعْ »، أي: أُقِرُّ وَ (٦٣٠٦)]، «أَبُوءُ
ـــانَ  :  كَ قـــــالَ   ـــعـــودٍ  ـــسْ مَ ــــنِ  بْ بْدِ اهللا  عَ ــــــنْ  عَ وَ  -  ٥٩
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لِله،  ــكُ  ــلْ الْــمُ ــى  ــسَ أَمْ وَ ــنَــا  ــيْ ــسَ مْ «أَ  : ـــالَ قَ ــى  ــسَ أَمْ ا  إِذَ بِيُّ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  نَ
لْكُ  ــهُ الْمُ يــكَ لــه، لَ ــرِ هُ الَ شَ ـــدَ حْ ـــهَ إِالَّ اهللاُ وَ ــدُ لِــلــه، الَ إِلَ ــمْ الْــحَ وَ
ا  مَ يْرَ  خَ أَلُكَ  أَسْ بِّ  رَ  ، يرٌ دِ قَ ءٍ  ــيْ شَ لِّ  كُ لَى  عَ ــوَ  هُ وَ دُ  مْ الْحَ ــهُ  لَ وَ
ــا فِي  ــرِّ مَ ــنْ شَ ـــوذُ بِــكَ مِ أَعُ ــا، وَ هَ ــدَ ــعْ ــا بَ ــرَ مَ ــيْ خَ ةِ وَ يْلَ هِ اللَّ ـــذِ فِــي هَ
وءِ  سُ لِ وَ سَ نَ الْكَ وذُ بِكَ مِ بِّ أَعُ ا، رَ هَ دَ ا بَعْ رِّ مَ شَ ةِ وَ يْلَ هِ اللَّ ذِ هَ
 .« بْرِ ابٍ فِي الْقَ ذَ عَ ابٍ فِي النَّارِ وَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ بِّ أَعُ ، رَ الْكِبَرِ
 .« بَحَ الْملْكُ لِلهِ أَصْ نَا وَ بَحْ ا: «أَصْ لِكَ أَيْضً الَ ذَ بَحَ قَ ا أَصْ إِذَ وَ

[رواه مسلم (٢٧٢٣)]
ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ : كَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ٦٠ - وَ
بِكَ  مَّ  هُ : اللَّ لْ يَقُ لْ فَ ــمْ  كُ ــدُ أَحَ ــبَــحَ  أَصْ ا  :«إِذَ ــولُ ــقُ يَ هُ  ابَ حَ أَصْ لِّمُ  عَ يُ
ـــكَ  ـــيْ إِلَ ، وَ ـــوتُ ـــمُ بِــــكَ نَ ــا وَ ــيَ ــحْ بِــــكَ نَ ــا، وَ ــنَ ــيْ ــسَ بِــــكَ أَمْ ــا، وَ ــنَ ــحْ ــبَ أَصْ
نَا،  بَحْ بِكَ أَصْ يْنَا، وَ سَ مَّ بِكَ أَمْ هُ : اللَّ لْ يَقُ لْ ى فَ سَ ا أَمْ إِذَ ، وَ ورُ النُّشُ
في  البخاري  ». [رواه  يرُ صِ الْمَ إِلَيْكَ  وَ  ، وتُ نَمُ بِــكَ  وَ يَا  نَحْ بِــكَ  وَ

األدب المفرد (١١٩٩)، والنسائي (١٠٣٢٣)]
ا  : يَ الَ يقَ  قَ دِّ رٍ الصِّ ا بَكْ نْه : أَنَّ أَبَ عَ ٦١ - وَ
 ، يْتُ سَ ا أَمْ إِذَ تُ وَ بَحْ ا أَصْ نَّ إِذَ هُ اتٍ أَقُولُ لِمَ نِي بِكَ رْ ولَ اهللا! مُ سُ رَ
ــيْــبِ  ــغَ الْ ـمَ  ــالـِ عَ ضِ  األَرْ وَ اتِ  ــوَ ــمَ الــسَّ ـرَ  ــاطـِ فَ مَّ  هُ «قُل: اللَّ  : ــــالَ قَ
 ، ــتَ ــهَ إِالَّ أَنْ ــدُ أَنْ الَ إِلَ ــهَ ه، أَشْ لِيكَ مَ ءٍ وَ ــيْ ــلِّ شَ بَّ كُ ةِ رَ ــادَ ــهَ الــشَّ وَ
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ةٍ  ايَ وَ فِي رِ ». وَ كِهِ رْ شِ يْطَانِ وَ رِّ الشَّ شَ سي، وَ رِّ نَفْ نْ شَ وذُ بِكَ مِ أَعُ
 .« لِمٍ سْ ا، أَوْ أَجره إِلى مُ وءً ي سُ سِ لَى نَفْ فَ عَ تَرِ أَنْ أَقْ ر: « وَ أخْ
 .« عَكَ جَ ضْ تَ مَ ذْ ا أَخَ إِذَ يْتَ وَ سَ ا أَمْ إِذَ تَ وَ بَحْ ا أَصْ ا إِذَ هَ لْ : «قُ الَ قَ
[رواه الترمذي (٣٣٩٢)، (٣٥٢٩)، وأبو داود (٥٠٦٧)، (٥٠٨٣)]

  وَ رْ ك، ويُ رْ ن الشِّ يْه مِ و إلَ عُ دْ ا يَ »، أي: مَ كِهِ رْ شِ قوله: «وَ
بَائِله. »، أي: حَ كِهِ رَ شَ اء «وَ الرَّ ين وَ تْح الشِّ بفَ

ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ نْ رَ كُ مْ يَ :  لَ رَ  قالَ مَ نِ ابنِ عُ عَ ٦٢ - وَ
مَّ إِنِّي  هُ : «اللَّ بِحُ ينَ يُصْ حِ ي وَ سِ مْ ينَ يُ اتِ حِ وَ عَ ءِ الدَّ الَ ؤُ عُ هَ دَ يَ
وَ  فْ الْعَ أَلُكَ  أَسْ ــي  إِنِّ مَّ  هُ ةِ، اللَّ رَ اآلخِ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  افِيَةَ  الْعَ أَلُكَ  أَسْ
اتِي،  رَ وْ تُرْ عَ مَّ اسْ هُ الِي، اللَّ مَ لِي وَ أَهْ يَايَ وَ نْ دُ افِيَةَ فِي دِينِي وَ الْعَ وَ
ي،  لْفِ خَ ـــنْ  مِ وَ يَّ  ـــدَ يَ ــيْــنِ  بَ ــنْ  مِ ظْنِي  فَ احْ مَّ  هُ اتِي، اللَّ عَ وْ رَ ـــنْ  آمِ وَ
أَنْ  تِكَ  ظَمَ بِعَ ـــوذُ  أَعُ وَ قِي،  وْ فَ ــنْ  مِ وَ الِي،  مَ شِ ــنْ  عَ وَ ينِي  مِ يَ ــنْ  عَ وَ
تِي». [رواه أبو داود (٥٠٧٤)، وابن ماجه (٣٨٧١)] نْ تَحْ تَالَ مِ أُغْ

ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ قِيِّ  أَنَّ رَ رَ يَّاشٍ الزُّ نْ أَبِي عَ عَ ٦٣ - وَ
يكَ له، لَهُ  رِ هُ الَ شَ دَ حْ : الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ بَحَ ا أَصْ الَ إِذَ نْ قَ : « مَ الَ قَ
لُ  ــدْ ــهُ عِ ــانَ لَ يرٌ كَ دِ ءٍ قَ ــيْ ــلِّ شَ لَى كُ ــوَ عَ هُ ، وَ دُ ــهُ الْحمْ لَ لْكُ وَ الْمُ
نْهُ  طَّ عَ حُ ، وَ نَاتٍ سَ رُ حَ شْ تِبَ لَهُ عَ كُ ، وَ يلَ اعِ مَ لَدِ إِسْ نْ وَ بَةٍ مِ قَ رَ
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ــنَ  زٍ مِ ـــرْ ـــانَ فِــي حِ كَ ، وَ ــــاتٍ جَ رَ ــرُ دَ ــشْ ــهُ عَ فِــــعَ لَ رُ ، وَ ــئَــاتٍ ــيِّ ــرُ سَ ــشْ عَ
لِكَ  ذَ ثْلُ  مِ لَهُ  انَ  كَ ى  سَ أَمْ ا  إِذَ ا  الَهَ قَ إِنْ  وَ ي،  سِ مْ يُ تَّى  حَ يْطَانِ  الشَّ

». [رواه أبو داود (٥٠٧٧)، وابن ماجه (٣٨٦٧)] بِحَ تَّى يُصْ حَ
ــنْ  جَ مِ ـــرَ ملسو هيلع هللا ىلص خَ ــةَ :  أَنَّ الــنَّــبِــيَّ يَ ــرِ يْ ــوَ ـــنْ جُ عَ ٦٤ - وَ
عَ  جَ مَّ رَ ا، ثُ هَ دِ جِ سْ يَ فِي مَ هِ بْحَ وَ لَّى الصُّ ينَ صَ ةً حِ رَ ا بُكْ هَ نْدِ عِ
ــالِ  ــلَــى الْــحَ ـــتِ عَ لْ ــا زِ : «مَ ــالَ ــقَ ــةٌ فَ ــالِــسَ ـــيَ جَ هِ ــى وَ ــحَ ــدَ أَنْ أَضْ ــعْ بَ
لْتُ  دْ قُ ملسو هيلع هللا ىلص: «لَقَ الَ النَّبِيُّ . قَ مْ : نَعَ الَتْ ا؟» قَ يْهَ لَ تُكِ عَ قْ ارَ الَّتِي فَ
مِ  نْذُ الْيَوْ لْتِ مُ ا قُ نَتْ بِمَ زِ اتٍ لَوْ وُ رَّ ثَ مَ اتٍ ثَالَ لِمَ عَ كَ بَ كِ أَرْ دَ بَعْ
ه،  سِ فْ نَ ـــا  ضَ رِ وَ ه،  قِ لْ خَ دَ  ـــدَ عَ هِ  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ هِ  انَ اللَّ بْحَ سُ  : ــنَّ ــهُ ــتْ نَ زَ ــوَ لَ

». [رواه مسلم (٢٧٢٦)] اتِهِ لِمَ ادَ كَ دَ مِ ه، وَ شِ رْ ةَ عَ نَ زِ وَ
ــانَ  : كَ ــــالَ   قَ ــــزَ بْ ـــنِ أَ ــنِ بْ ــمَ حْ ــدِ الــرَّ ــبْ ــــنْ عَ عَ ٦٥- وَ
ةِ  ـــرَ ـــى فِـــطْ ـــلَ ـــنَـــا عَ ـــحْ ـــبَ : «أَصْ ــــولُ ــــقُ ــــحَ يَ ــــبَ ا أَصْ ــــهِملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ــــولُ الــــلَّ سُ رَ
ــةِ  ــلَّ مِ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ ــدٍ ــمَّ ــحَ بِيِّنَا مُ دِيـــنِ نَ ، وَ صِ ــــالَ خْ ــةِ اإلِِ ــلِــمَ كَ ، وَ مِ ــــالَ سْ اإلِِ
[رواه   .« كِينَ رِ الْمشْ ــنَ  مِ ــانَ  كَ ــا  مَ وَ ا  لِمً سْ مُ ا  نِيفً حَ ــيــمَ  اهِ ــرَ إِبْ أَبِينَا 

أحمد (١٥٣٦٧)]
ن  عَ ــرِض  الــمــعْ حــيــد،  والــتِّــوْ الحق  إلــى  الــمــائِــل  نِيف:  الحَ

الل.  رك والضَّ الشِّ
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ولُ  قُ يَ ــانَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ أَنَّ    ةَ  لَمَ سَ مِّ  أُ ــنْ  عَ وَ  - ٦٦
ــا  ــمً ــلْ ـــكَ عِ ـــأَلُ ـــي أَسْ ــمَّ إِنِّ ــهُ : «الــلَّ ــمُ ــلِّ ــسَ ــيــنَ يُ ــحَ حِ ــبْ ــى الــصُّ ــلَّ ا صَ إِذَ
 ،(٢٦٦٠٢) أحمد  [رواه   .« بَّالً تَقَ مُ الً  مَ عَ وَ يِّبًا،  طَ ــا  قً زْ رِ وَ ا،  افِعً نَ

وابن ماجه (٩٢٥)]

   



  ا أَوَ إِذَ ــانَ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ النَّبِيَّ : «أَنَّ  ةَ  ائِشَ نْ عَ ٦٧ -  عَ
ا: ﴿ !  مَ أَ فِيهِ رَ قَ ا فَ مَ ثَ فِيهِ مَّ نَفَ يْهِ ثُ فَّ عَ كَ مَ ةٍ جَ يْلَ لَّ لَ هِ كُ اشِ إِلَى فِرَ
 R  Q  P ﴿ وَ  ﴾ 7  6  5  4 ﴿ وَ  ﴾ $  #  "
ا  مَ بِهِ أُ  ــبْــدَ يَ هِ؛  ــدِ ــسَ جَ ــنْ  مِ تَطَاعَ  اسْ ــا  مَ ا  مَ بِهِ حُ  سَ مْ يَ ــمَّ  ثُ  ،﴾ S
ثَ  ــالَ لِــكَ ثَ لُ ذَ عَ فْ هِ؛ يَ ــدِ ــسَ ــنْ جَ بَلَ مِ ــا أَقْ مَ ــهِ وَ ــهِ جْ وَ ــهِ وَ أْسِ لَى رَ عَ

». [رواه البخاري (٥٠١٧)] اتٍ رَّ مَ
ـــــنِـــــي  ـــــلَ كَّ وَ  : ـــــــــــالَ قَ   ةَ  ـــــــــرَ يْ ـــــــــرَ هُ ــــــــي  بـِ أَ ـــــــــــنْ  عَ وَ  -  ٦٨
ــلَ  ــعَ ــجَ ــانـِـي آتٍ فَ تَ ــأَ ، فَ ـــانَ ـــضَ مَ ـــــاةِ رَ كَ ــظِ زَ ــفْ ــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص بِــحِ سُ رَ
ـــى  ـــنَّـــكَ إِلَ ـــعَ فَ ـــهِ ألَرْ الـــلَّ : وَ ـــتُ ـــلْ قُ ـــهُ وَ تُ ـــذْ ـــأَخَ ، فَ ــامِ ــعَ ـــنَ الــطَّ ــثُــو مِ ــحْ يَ
ةٌ  اجَ حَ لِــي  وَ ــيَــالٌ  عِ ــيَّ  ــلَ عَ وَ تَاجٌ  حْ مُ ــي  إِنِّ  : ــالَ قَ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  سُ رَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ــبِــيُّ ـــالَ الــنَّ ـــقَ ــتُ فَ ــحْ ــبَ ــأَصْ ــتُ عــنــه، فَ ــيْ ــلَّ ــخَ : فَ ــــالَ . قَ ةٌ يـــدَ ـــدِ شَ
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ــا  : يَ ــتُ ــلْ : قُ ــــالَ ؟» قَ ـــةَ حَ ـــارِ ـــبَ كَ الْ ـــيـــرُ ــلَ أَسِ ــعَ ــا فَ ! مَ ةَ ـــرَ يْ ـــرَ ـــا هُ بَ ـــا أَ «يَ
ــيْــتُ  ــلَّ ــخَ ــهُ فَ ــتُ ــمْ حِ ــرَ ـــيَـــاالً فَ عِ ةً وَ يـــدَ ـــدِ ــةً شَ ــاجَ ــا حَ ــكَ ـــــولَ اهللا! شَ سُ رَ
ودُ  يَعُ هُ سَ نَّ فْتُ أَ رَ عَ ». فَ ودُ يَعُ سَ بَكَ وَ ذَ دْ كَ هُ قَ ا إِنَّ : «أَمَ الَ بِيله. قَ سَ
نَ  مِ ثُو  يَحْ اءَ  فَجَ تُه،  دْ صَ فَرَ  . ودُ يَعُ سَ ــهُ  إِنَّ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ لِ  وْ لِقَ
 : الَ قَ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص.  سُ رَ إِلَى  نَّكَ  عَ فَ ألَرْ  : لْتُ قُ فَ هُ  تُ ذْ أَخَ فَ امِ  الطَّعَ
يْتُ  لَّ فَخَ تُهُ  مْ حِ فَرَ  ، ــودُ أَعُ الَ  يَالٌ  عِ لَيَّ  عَ وَ تَاجٌ  حْ مُ إِنِّي  فَ نِي  عْ دَ
 ! ةَ ــرَ يْ ــرَ هُ ــا  بَ أَ ــا  «يَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ لِــي  ــالَ  ــقَ فَ تُ  بَحْ أَصْ فَ بِيله،  سَ
ةً  يدَ دِ شَ ةً  اجَ حَ ا  كَ شَ ولَ اهللا!  سُ رَ ا  يَ  : لْتُ قُ ؟».  كَ يرُ أَسِ لَ  عَ فَ ا  مَ
ــكَ  بَ ــذَ كَ ــدْ  قَ ــهُ  إِنَّ ــا  مَ : «أَ ــالَ بِيله. قَ يْتُ سَ لَّ فَخَ ــتُــهُ  ــمْ حِ ــرَ فَ  ، ــاالً ــيَ عِ وَ
هُ  تُ ذْ أَخَ فَ  ، امِ الطَّعَ نَ  مِ ثُو  يَحْ اءَ  فَجَ الثَّالِثَةَ  هُ  تُ دْ صَ فَرَ  .« ودُ يَعُ سَ وَ
ثِ  ـــالَ ــــرُ ثَ ا آخِ ـــــذَ هَ ــــــولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص، وَ سُ ــــى رَ ـــنَّـــكَ إِلَ ـــعَ فَ : ألَرْ ــتُ ــلْ ــقُ فَ
كَ  لِّمْ ــنِــي أُعَ عْ : دَ ــالَ ! قَ ــودُ ــعُ ــمَّ تَ ــودُ ثُ ــعُ ــمُ الَ تَ عُ ــزْ ــكَ تَ نَّ ، أَ اتٍ ـــرَّ مَ
إِلَى  ــتَ  يْ أَوَ ا  إِذَ  : ــالَ قَ ؟  ــوَ هُ ا  مَ  : لْتُ قُ ا.  بِهَ كَ اهللاُ  عُ نْفَ يَ اتٍ  لِمَ كَ
 ﴾ y x w v u t s ﴿ : يِّ سِ رْ كُ ةَ الْ أْ آيَ رَ اقْ كَ فَ اشِ فِرَ
الَ  وَ  ، افِظٌ حَ نَ اهللا  مِ يْكَ  لَ عَ الَ  زَ يَ نْ  لَ إِنَّكَ  فَ  ، ةَ اآليَ تِمَ  تَخْ تَّى  حَ
 ، تُ بَحْ أَصْ فَ بِيله،  سَ يْتُ  لَّ فَخَ  . بِحَ تُصْ تَّى  حَ يْطَانٌ  شَ نَّكَ  بَ رَ قْ يَ
 : لْتُ قُ ؟»  ةَ حَ الْبَارِ كَ  يرُ أَسِ لَ  عَ فَ ا  «مَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ لِي  الَ  قَ فَ
ا،  بِهَ نِي اهللاُ  عُ نْفَ يَ  ، ــاتٍ ــمَ ــلِ كَ نِي  لِّمُ عَ يُ ـــهُ  نَّ أَ ـــمَ  عَ زَ  ! ـــــولَ اهللاِ سُ رَ ــا  يَ
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يْتَ إِلَى  ا أَوَ الَ لِي: إِذَ : قَ لْتُ ؟» قُ يَ ا هِ : «مَ الَ بِيله. قَ يْتُ سَ لَّ فَخَ
 s ﴿ َة تِمَ اآليَ تَّى تَخْ ا حَ لِهَ نْ أَوَّ يِّ مِ سِ رْ كُ ةَ الْ أْ آيَ رَ اقْ كَ فَ اشِ فِرَ
نَ اهللاِ  يْكَ مِ لَ الَ عَ زَ نْ يَ الَ لِي: لَ قَ y x w v u t ﴾، وَ
صَ  ـــرَ ـــوا أَحْ ـــانُ كَ ــبِــحَ -وَ ــصْ ــتَّــى تُ ــانٌ حَ ــطَ ــيْ ــكَ شَ بَ ــرَ ــقْ الَ يَ ــافِــظٌ وَ حَ
وَ  هُ كَ وَ قَ دَ دْ صَ هُ قَ ا إِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَمَ الَ النَّبِيُّ قَ - فَ يْرِ لَى الْخَ ءٍ عَ يْ شَ
؟»  ةَ ــرَ يْ ــرَ ــا هُ بَ ــا أَ ثِ لَــيَــالٍ يَ ــالَ نْذُ ثَ اطِبُ مُ ــنْ تُخَ مُ مَ لَ عْ ، تَ وبٌ ـــذُ كَ

». [رواه البخاري (٢٣١١)] يْطَانٌ اكَ شَ : «ذَ الَ . قَ : الَ الَ قَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  ـــالَ الــنَّــبِــيُّ : قَ ـــالَ ــودٍ  قَ ــعُ ــسْ بِـــي مَ ـــنْ أَ عَ ٦٩ - وَ
». [رواه  تَاهُ فَ ةٍ كَ ةِ في لَيْلَ رَ ةِ البَقَ ورَ رِ سُ نْ آخِ تَيْنِ مِ أَ بِاآليَ رَ نْ قَ « مَ

البخاري (٥٠٠٩)، ومسلم (٨٠٨)]
. وءٍ سُ رٍّ وَ لِّ شَ نْ كُ »، أي: مِ تَاهُ فَ قوله: «كَ

ملسو هيلع هللا ىلص  انَ النَّبِيُّ : كَ الَ ان  قَ يَمَ ةَ بن الْ فَ يْ ذَ نْ حُ عَ ٧٠ - وَ
ا  إِذَ يَا»، وَ أَحْ وتُ وَ مَّ أَمُ هُ كَ اللَّ مِ : «بِاسْ الَ هِ قَ اشِ  إِلَى فِرَ ا أَوَ إِذَ
 .« ورُ إِلَيْهِ النُّشُ نَا، وَ اتَ ا أَمَ دَ مَ عْ ا بَ يَانَ ي أَحْ هِ الَّذِ دُ لِلَّ مْ : «الْحَ الَ امَ قَ قَ

[رواه البخاري (٦٣١٢)]
ـــــالَ  قَ  : ـــــــالَ قَ   بٍ  ــــــــازِ عَ ــــــنِ  بْ اءِ  ــــــرَ ــــــبَ الْ ـــــــنِ  عَ وَ  - ٧١
ةِ،  الَ لِلصَّ كَ  ــوءَ ضُ وُ أْ  ضَّ تَوَ فَ عَكَ  جَ ضْ مَ ــيْــتَ  تَ أَ ا  «إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ



٤۱ Ïfiâ’\Â;g]i“’\;ÔÊî;È…;Ô]¡Å’\Â;Ö—É’\

تُ  لَمْ مَّ إِنِّي أَسْ هُ : اللَّ لْ مَّ قُ ، ثُ نِ مَ قِّكَ األَيْ لَى شِ عْ عَ طَجِ مَّ اضْ ثُ
 ، ي إِلَيْكَ رِ أْتُ ظَهْ لْجَ أَ ، وَ ي إِلَيْكَ رِ تُ أَمْ ضْ وَّ فَ ، وَ ي إِلَيْكَ هِ جْ وَ
نْتُ  ، آمَ نْكَ إِالَّ إِلَيْكَ ا مِ نْجَ الَ مَ أَ وَ لْجَ ، الَ مَ بَةً إِلَيْكَ هْ رَ بَةً وَ غْ رَ
نْ  مِ تَّ  مُ إِنْ  فَ ؛  لْتَ سَ أَرْ ي  الَّذِ بِنَبِيِّكَ  وَ  ، لْتَ زَ نْ أَ ي  الَّذِ بِكِتَابِكَ 
 .« كَ مِ الَ رِ كَ نْ آخِ نَّ مِ لْهُ عَ اجْ ةِ، وَ طْرَ لَى الْفِ نْتَ عَ أَ تَّ وَ تِكَ مُ لَيْلَ
ي  ــذِ الَّ ولِكَ  سُ بِرَ نْتُ  آمَ  : لْتُ قُ فَ نَّ  هُ كِرَ تَذْ َسْ ألِ ــنَّ  ــهُ تُ دْ دَّ ــرَ فَ  : ــالَ قَ
». [رواه البخاري  ــتَ ــلْ سَ ي أَرْ بِنَبِيِّكَ الَّــذِ ، وَ : «الَ ــالَ ، قَ ــلْــتَ سَ أَرْ

(٦٣١١)، ومسلم (٢٧١٠)]
ا  ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ الَ النَّبِيُّ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ٧٢ – وَ
هُ الَ  إِنَّ ه، فَ ارِ ةِ إِزَ لَ اخِ هُ بِدَ اشَ يَنْفُضْ فِرَ لْ هِ فَ اشِ مْ إِلَى فِرَ كُ دُ  أَحَ أَوَ
نْبِي،  عْتُ جَ ضَ بِّي وَ كَ رَ مِ : بِاسْ قُولُ مَّ يَ هُ عليه، ثُ فَ لَ ا خَ ي مَ رِ دْ يَ
ــا  ــهَ ــتَ ــلْ سَ إِنْ أَرْ ــا، وَ ــهَ ــمْ حَ ــارْ ــي فَ ــسِ ــفْ ــتَ نَ ــكْ ــسَ ـــه، إِنْ أَمْ ـــعُ فَ بِــــكَ أَرْ وَ
البخاري (٦٣٢٠)،  ». [رواه  ينَ الِحِ الصَّ بِهِ  ظُ  فَ تَحْ ا  بِمَ ا  ظْهَ فَ احْ فَ

ومسلم (٢٧١٤)]
ــةَ  ــمَ ــاطِ ـــالِـــبٍ : أَنَّ فَ بِــــي طَ ـــنِ أَ ــلِــيِّ بْ ــــنْ عَ عَ ٧٣ - وَ
ا  كِ مَ ــبِــرُ : «أَالَ أُخْ ــالَ ــقَ ــا فَ ــادِمً ــهُ خَ لُ ــأَ ــسْ ملسو هيلع هللا ىلص تَ ــتِ النَّبِيَّ  أَتَ
 ، ثِينَ ثَالَ وَ ــا  ثً ــالَ ثَ كِ  نَامِ مَ نْدَ  عِ هَ  ينَ اللَّ بِّحِ تُسَ ؟  ــنْــهُ مِ لَــكِ  يْرٌ  خَ ــوَ  هُ
 .« ثِينَ ثَالَ وَ ا  عً بَ أَرْ هَ  ينَ اللَّ بِّرِ تُكَ وَ  ، ثِينَ ثَالَ وَ ا  ثً ثَالَ هَ  ينَ اللَّ دِ مَ تَحْ وَ
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 ، ــدُ ــعْ بَ ــا  ــتُــهَ كْ ــرَ تَ ــا  ــمَ فَ  ،[(٢٧٢٧) ومسلم   ،(٥٣٦٢) الــبــخــاري  [رواه 
 . ينَ فِّ ةَ صِ يْلَ الَ لَ : وَ الَ ؟ قَ ينَ فِّ ةَ صِ يْلَ الَ لَ : وَ قِيلَ

:  كــــانَ   قــــــــالَ بٍ  ــــــنِ عـــــــــازِ بْ ــــــراءِ  الــــــبَ ـــــــــنِ  عَ وَ  - ٧٤
نِ  مَ هِ األَيْ دِّ تَ خَ هُ تَحْ دَ عَ يَ ضَ نامَ وَ سولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص إِذا أَرادَ أَنْ يَ رَ
». [رواه البخاري  كَ بادَ بْعَثُ عِ مَ تَ وْ ذابَكَ يَ مَّ قِنِي عَ هُ : «اللَّ يَقولُ وَ

في األدب المفرد (١٢١٥)]
ا  ـــانَ إِذَ ـــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ ــــسٍ : أَنَّ رَ نَ ــــنْ أَ عَ ٧٥ - وَ
ا  انَ فَ كَ ا وَ انَ قَ سَ نَا وَ مَ ي أَطْعَ هِ الَّذِ دُ لِلَّ مْ : «الْحَ الَ هِ قَ اشِ  إِلَى فِرَ أَوَ
». [رواه مسلم (٢٧١٥)] يَ وِ ؤْ الَ مُ افِيَ لَهُ وَ نْ الَ كَ مَّ مْ مِ كَ انَا، فَ آوَ وَ

ا  ــالً إِذَ جُ ــرَ رَ ــهُ أَمَ نَّ رَ  أَ مَ ــنِ عُ بْدِ اهللا بْ ــنْ عَ عَ ٧٦ - وَ
لَكَ  ا،  اهَ فَّ تَوَ ــتَ  أَنْ وَ ي  سِ نَفْ لَقْتَ  خَ مَّ  هُ : «اللَّ الَ قَ هُ  عَ جَ ضْ مَ ذَ  أَخَ
رْ  فِ اغْ فَ ــا  ــهَ ــتَّ أَمَ إِنْ  وَ ــا،  ــظْــهَ ــفَ ــاحْ فَ ــا  ــيَــيْــتَــهَ أَحْ إِنْ  ــا،  ــاهَ ــيَ ــحْ مَ وَ ا  هَ اتُ مَ مَ
ا  ذَ تَ هَ عْ مِ : أَسَ لٌ جُ هُ رَ الَ لَ قَ ». فَ افِيَةَ أَلُكَ الْعَ مَّ إِنِّي أَسْ هُ ا، اللَّ لَهَ
ــــولِ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص».  سُ ــنْ رَ ؛ مِ ــرَ ــمَ ــنْ عُ ــرٍ مِ ــيْ ــنْ خَ : «مِ ــالَ ــقَ ؟ فَ ــرَ ــمَ ــنْ عُ مِ

[رواه مسلم (٢٧١٢)]
ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ :  كَ ةَ  قالَ رَ يْ رَ نْ أبي هُ عَ ٧٧ - وَ
اتِ  وَ مَ السَّ بَّ  رَ مَّ  هُ «اللَّ  : ولَ نَقُ أَنْ  نَا  عَ جَ ضْ مَ ــا  نَ ــذْ أَخَ ا  إِذَ نَا  رُ أْمُ يَ
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ءٍ،  ــيْ شَ لِّ  كُ بَّ  رَ وَ نَا  بَّ رَ  ، ظِيمِ الْعَ شِ  رْ الْعَ بَّ  رَ وَ ضِ  األَرْ بَّ  رَ وَ
 ، ــانِ قَ ــرْ ــفُ الْ ــيــلِ وَ ــجِ نْ اإلِ اةِ وَ رَ ـــوْ لَ الـــتَّ ــنْــزِ مُ ، وَ ـوَ الــنـَّ ــبِّ وَ ــحَ ــالِــقَ الْ فَ
ــتَ  مَّ أَنْ هُ ا، اللَّ يَتِهَ ــذٌ بِنَاصِ ـــتَ آخِ نْ ـــةٍ أَ ــلِّ دابَّ ــرِّ كُ ــنْ شَ ـــوذُ بِــكَ مِ أَعُ
 ، ءٌ ــيْ شَ كَ  دَ بَعْ يْسَ  لَ فَ ــرُ  خِ اآلْ ــتَ  أَنْ وَ  ، ءٌ ــيْ شَ بْلَكَ  قَ يْسَ  لَ فَ لُ  األَوَّ
ونَكَ  يْسَ دُ لَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَ ، وَ ءٌ يْ كَ شَ قَ وْ يْسَ فَ لَ رُ فَ أَنْتَ الظَّاهِ وَ
». [رواه مسلم (٢٧١٣)] رِ قْ نَ الْفَ نِنَا مِ أَغْ نَ وَ يْ نَّا الدَّ ، اقْضِ عَ ءٌ يْ شَ

    



 : الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نِ النَّبيِّ تِ  عَ امِ ةَ بْنِ الصَّ بَادَ نْ عُ ٧٨ - عَ
يكَ له،  رِ هُ الَ شَ ــدَ حْ هُ وَ : الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ الَ قَ يْلِ فَ نَ اللَّ ارَّ مِ عَ نْ تَ «مَ
دُ لِله،  مْ . الْحَ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ الْحَ لْكُ وَ لَهُ الْمُ
ةَ إِالَّ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ ، وَ بَرُ هُ أَكْ اللَّ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللا، وَ انَ اهللا، وَ بْحَ سُ وَ
أَ  ضَّ إِنْ تَوَ يبَ له، فَ تُجِ ا؛ اسْ عَ رْ لِي، أَوْ دَ فِ مَّ اغْ هُ : اللَّ الَ مَّ قَ . ثُ هِ بِاللَّ

». [رواه البخاري (١١٥٤)] هُ تُ الَ بِلَتْ صَ لَّى قُ صَ وَ
»، أي: استيقظ. ارَّ عَ «تَ

 : الَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ٧٩ - وَ
ثَ  ــالَ ثَ ــامَ  نَ ــوَ  هُ ا  إِذَ ــمْ  كُ ــدِ أَحَ أْسِ  رَ افِيَةِ  قَ لَى  عَ يْطَانُ  الشَّ دُ  قِ عْ «يَ
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؛  دْ قُ ارْ فَ يلٌ  طَوِ لَيْلٌ  يْكَ  لَ عَ ا،  هَ انَ كَ مَ ةٍ  دَ قْ عُ ــلَّ  كُ بُ  رِ يَضْ  ، دٍ قَ عُ
لَّتْ  انْحَ ــأَ  ضَّ ــوَ تَ ـــإِنْ  فَ ؛  ةٌ ــدَ ــقْ عُ ــتْ  ــلَّ ــحَ انْ هَ  رَ اللَّ كَ ذَ فَ ــظَ  ــتَــيْــقَ اسْ ـــإِنِ  فَ
ــبَ  ــيِّ ــا طَ ــيــطً ــشِ ـــحَ نَ ـــبَ ـــأَصْ ، فَ ةٌ ــــدَ ــــقْ ـــتْ عُ ـــلَّ ـــحَ ـــى انْ ـــلَّ ـــــإِنْ صَ ؛ فَ ةٌ ــــدَ ــــقْ عُ
البخاري  [رواه   .« نَ ــالَ ــسْ كَ سِ  النَّفْ بِيثَ  خَ بَحَ  أَصْ إِالَّ  وَ  ، سِ النَّفْ

(٣٢٦٩)، ومسلم (٧٧٦)]
ره. أْس: آخِ افِيَة الرَّ قَ

ظَ  تَيْقَ ا اسْ : «إِذَ ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ــنْــه ، عَ عَ ٨٠ - وَ
دَّ  رَ وَ ي،  ــدِ ــسَ جَ فِــي  انِي  افَ عَ ي  الَّــذِ هِ  لِلَّ دُ  مْ الْحَ  : لْ يَقُ لْ فَ ــمْ  كُ ــدُ أَحَ

هِ ». [رواه الترمذي (٣٤٠١)] رِ كْ أَذِنَ لِي بِذِ ي، وَ وحِ لَيَّ رُ عَ

       

ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ و : أنَّ رَ رٍ مْ بْدِ اهللا بْن عَ نْ عَ ٨١ - عَ
اتِ اهللا  لِمَ بِكَ ـــوذُ  أَعُ  : لْ يَقُ لْ فَ مِ  الــنَّــوْ فِــي  ــمْ  كُ ــدُ أَحَ عَ  ــزِ فَ ا  : «إِذَ ــالَ قَ
اتِ  ـــزَ ـــمَ ــــــنْ هَ مِ ــــادِه، وَ ــــبَ ــــــرِّ عِ شَ ــهِ وَ ـــابـِ ـــقَ عِ ـــبِـــهِ وَ ـــضَ ــــنْ غَ ـــاتِ مِ ـــامَّ الـــتَّ
أبو داود  [رواه  هُ ».  ـــرَّ ـــضُ تَ لَــنْ  ــا  ــهَ ــإِنَّ فَ ؛  ونِ ــرُ ــضُ ــحْ يَ أَنْ  وَ يَاطِينِ  الشَّ

(٣٨٩٣)، والترمذي (٣٥٢٨)]
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ــهــا في  ــونَ ــقُ ــلْ اتِـــهـــم الــتــي يُ ـــرَ ـــطَ »: خَ ـــاطِـــيـــنِ ـــيَ اتِ الـــشَّ ـــــزَ ـــــمَ «هَ
لُوب. قُ الْ

   

 





 

 

ملسو هيلع هللا ىلص  عَ النَّبِيَّ مِ هُ سَ نَّ يِّ  أَ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ ٨٢ - عَ
؛  هِ نَ اللَّ مِ ـــيَ  هِ ــا  ــمَ ــإِنَّ فَ ــا  ــهَ ــبُّ ــحِ يُ ــــا  يَ ؤْ رُ ـــمْ  كُ ـــدُ أَحَ  َأ رَ ا  : «إِذَ ـــولُ ـــقُ يَ
ا  مَّ مِ ـكَ  لـِ ذَ يْرَ  غَ  َأ رَ ا  إِذَ وَ ا،  بِهَ ثْ  ــدِّ ــيُــحَ لْ وَ ا  يْهَ لَ عَ هَ  دِ اللَّ مَ يَحْ لْ فَ
ا  هَ رْ كُ ذْ الَ يَ ا، وَ هَ رِّ نْ شَ تَعِذْ مِ يَسْ لْ ؛ فَ يْطَانِ نَ الشَّ يَ مِ ا هِ إِنَّمَ هُ فَ رَ كْ يَ

». [رواه البخاري (٦٩٨٥)] هُ رُّ ا الَ تَضُ هَ إِنَّ ، فَ دٍ ألَحَ
  أَرَ ـــنْـــتُ  كُ ـــدْ  ـــقَ قــــال:  لَ  ةَ  لَمَ أبي سَ ـــــنْ  عَ وَ  -  ٨٣
نْتُ  كُ ـــا  نَ أَ وَ  : ــولُ ــقُ يَ ةَ  ــادَ ــتَ قَ ــا  بَ أَ تُ  عْ مِ سَ تَّى  حَ نِي؛  ضُ رِ تُمْ فَ ــا  يَ ؤْ الــرُّ
ا  يَ ؤْ : «الرُّ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ تُ النَّبِيَّ عْ مِ تَّى سَ نِي، حَ ضُ رِ ا تُمْ يَ ؤْ  الرُّ ألَرَ
ثْ بِهِ إِالَّ  دِّ الَ يُحَ بُّ فَ ا يُحِ مْ مَ كُ دُ أَ أَحَ ا رَ إِذَ نَ اهللا؛ فَ نَةُ مِ سَ الْحَ
رِّ  نْ شَ مِ ا وَ هَ رِّ نْ شَ هِ مِ ذْ بِاللَّ وَّ يَتَعَ لْ هُ فَ رَ كْ ا يَ أَ مَ ا رَ إِذَ ، وَ بُّ نْ يُحِ مَ
 .« هُ رَّ ا لَنْ تَضُ هَ إِنَّ ا فَ دً ا أَحَ ثْ بِهَ دِّ الَ يُحَ ثًا، وَ لْ ثَالَ لْيَتْفِ ، وَ يْطَانِ الشَّ

[رواه البخاري (٧٠٤٤)، ومسلم (٢٢٦١)، واللفظ للبخاري]
 : ــالَ ـــهُ قَ نَّ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص أَ سُ ــنْ رَ ــابِــرٍ  عَ ـــنْ جَ عَ ٨٤ - وَ
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ثًا،  ثَالَ هِ  ــارِ ــسَ يَ ــنْ  عَ قْ  يَبْصُ لْ فَ ا  هَ هُ رَ كْ يَ ــا  يَ ؤْ الــرُّ ــمُ  كُ ــدُ أَحَ  َأ رَ ا  « إِذَ
ي  الَّذِ نْبِهِ  جَ نْ  عَ لْ  وَّ لْيَتَحَ وَ ثًا،  ثَالَ يْطَانِ  الشَّ نَ  مِ هِ  بِاللَّ تَعِذْ  لْيَسْ وَ

». [رواه مسلم (٢٢٦٢)] يْهِ لَ انَ عَ كَ

      



ا  : «إِذَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ الِكٍ  أَنَّ النَّبِيَّ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ٨٥ - عَ
الَ  لَى اهللا،  عَ لْتُ  كَّ تَوَ اهللا،  مِ  بِاسْ  : ــالَ ــقَ فَ يْتِهِ  بَ ــنْ  مِ ــلُ  جُ الــرَّ جَ  ــرَ خَ
 ، قِيتَ وُ يتَ وَ فِ كُ يتَ وَ دِ : هُ ينَئِذٍ الُ حِ قَ ، يُ هِ ةَ إِالَّ بِاللَّ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ حَ
لٍ  جُ يْفَ لَكَ بِرَ : كَ رُ يْطَانٌ آخَ يَقُولُ لَهُ شَ ؛ فَ يْطَانُ نْهُ الشَّ ى عَ نَحَّ تَ وَ
والترمذي  أبو داود (٥٠٩٥)،  ؟». [رواه  قِــــيَ وُ وَ ــيَ  ــفِ كُ وَ يَ  ــدِ هُ ــدْ  قَ

[(٣٤٢٦)
ملسو هيلع هللا ىلص  جَ النَّبِيُّ رَ ا خَ :  مَ الَتْ ةَ  قَ لَمَ مِّ سَ نْ أُ عَ ٨٦ - وَ
ــي  إِنِّ مَّ  هُ : «اللَّ ــالَ ــقَ فَ اءِ  مَ السَّ ــى  إِلَ ــهُ  فَ ــرْ طَ ــعَ  فَ رَ إِالَّ  ــطُّ  قَ يْتِي  بَ ــنْ  مِ
وْ  أَ ــلِــمَ  أَظْ وْ  أَ  ، لَّ أُزَ وْ  أَ لَّ  أَزِ وْ  أَ  ، ـــلَّ أُضَ وْ  أَ ـــلَّ  أَضِ أَنْ  بِــكَ  ـــوذُ  أَعُ
أبو داود (٥٠٩٤)،  ». [رواه  ــيَّ ــلَ عَ ــلَ  ــهَ ــجْ يُ وْ  أَ ــلَ  ــهَ أَجْ وْ  أَ  ، ــمَ ــلَ أُظْ

وابن ماجه (٣٨٨٤)]
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الَى: ﴿ ® ¯ ° ± ² ³ ´  عَ الَ اهللاُ تَ قَ
º¹ ¸ ¶ μ ﴾ [النور: ٦١].

ملسو هيلع هللا ىلص  عَ النَّبِيَّ مِ هُ سَ نَّ بْدِ اهللا  أَ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ ٨٧ - عَ
ــنْــدَ  عِ ــهِ وَ ــولِ خُ ــنْــدَ دُ هَ عِ رَ اللَّ كَ ذَ ــيْــتَــهُ فَ ــلُ بَ جُ ـــلَ الــرَّ خَ ا دَ : «إِذَ ــولُ ــقُ يَ
مْ  لَ لَ فَ ا دَخَ إِذَ ، وَ اءَ شَ الَ عَ مْ وَ بِيتَ لَكُ : الَ مَ يْطَانُ الَ الشَّ هِ قَ امِ عَ طَ
ا لَمْ  إِذَ ، وَ تُمُ الْمبِيتَ كْ رَ : أَدْ يْطَانُ الَ الشَّ ولِهِ قَ نْدَ دُخُ هَ عِ رِ اللَّ كُ ذْ يَ
[رواه   .« اءَ الْعَشَ وَ الْمبِيتَ  تُمُ  كْ رَ أَدْ  : الَ قَ هِ  امِ عَ طَ نْدَ  عِ هَ  رِ اللَّ كُ ذْ يَ

مسلم (٢٠١٨)]
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ :  قــالَ لِي رَ ــالَ ــسٍ  قَ ــنْ أَنَ عَ ٨٨ - وَ
يْكَ  لَ ــةً عَ كَ ــرَ ــونُ بَ ــكُ ؛ يَ ــمْ ــلِّ ــسَ ــلِــكَ فَ لَى أَهْ ــتَ عَ ــلْ خَ ا دَ ! إِذَ ــنَــيَّ ــا بُ «يَ

». [رواه الترمذي (٢٦٩٨)] يْتِكَ لِ بَ لَى أَهْ عَ وَ

        



ملسو هيلع هللا ىلص  ــانَ النَّبِيُّ : كَ ـــالَ ــالِــكٍ  قَ ــنِ مَ ـــسِ بْ نَ ــنْ أَ ٨٩ - عَ
ــبُــثِ  ــخُ ـــنَ الْ ـــــوذُ بِـــكَ مِ ــــي أَعُ ــمَّ إِنِّ ــهُ : «الــلَّ ــــالَ ءَ قَ ـــالَ ـــخَ ــــلَ الْ خَ ا دَ إِذَ

». [رواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥)] بَائِثِ الْخَ وَ
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ة. ع قَضاءِ الحاجَ ضِ : موْ ءَ الَ الْخَ
بِيثة. ع خَ مْ بَائِث: جَ الْخَ بِيث، وَ ع خَ مْ بُث: جَ الْخُ

ا  ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ـــانَ الــنَّــبِــيُّ : كَ ــتْ ــالَ ــةَ  قَ ــائِــشَ ـــنْ عَ عَ ٩٠ - وَ
». [رواه أبــــــو داود (٣٠)،  ـــكَ انَ ـــرَ ـــفْ : «غُ ـــــالَ ءِ قَ ـــالَ ـــخَ ـــنَ الْ جَ مِ ـــــرَ خَ

والترمذي (٧) واللفظ له]

   

ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ٩١ -  عَ
هِ  مَ اللَّ رِ اسْ كُ ذْ نْ لَمْ يَ وءَ لِمَ ضُ الَ وُ وءَ له، وَ ضُ نْ الَ وُ ةَ لِمَ الَ «الَ صَ

». [رواه أبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩)] يْهِ لَ عَ
ةُ  ايَ عَ يْنَا رِ لَ انَتْ عَ : كَ الَ رٍ  قَ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ عَ ٩٢ - وَ
ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ تُ رَ كْ رَ أَدْ يٍّ فَ شِ ا بِعَ تُهَ حْ وَّ رَ تِي فَ بَ تْ نَوْ اءَ بِلِ فَجَ اإلِ
أُ  ضَّ تَوَ لِمٍ يَ سْ نْ مُ ا مِ : «مَ لِهِ وْ نْ قَ تُ مِ كْ رَ أَدْ ، فَ ثُ النَّاسَ دِّ ا يُحَ ائِمً قَ
بِهِ  لْ ا بِقَ مَ يْهِ لَ بِلٌ عَ قْ تَيْنِ مُ عَ كْ لِّي رَ يُصَ ومُ فَ قُ مَّ يَ هُ ثُ وءَ ضُ نُ وُ سِ يُحْ فَ
ا  إِذَ ! فَ هِ ذِ دَ هَ وَ ا أَجْ : مَ لْتُ قُ : فَ الَ ». قَ نَّةُ بَتْ لَهُ الجَ جَ هِ إِالَّ وَ هِ جْ وَ وَ
 ، رُ مَ عُ ا  ــإِذَ فَ تُ  نَظَرْ فَ  ! دُ ـــوَ أَجْ ا  بْلَهَ قَ تِي  الَّ  : ــولُ ــقُ يَ يَّ  ــدَ يَ يْنَ  بَ ائِلٌ  قَ
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دٍ  نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ : «مَ الَ ا، قَ ئْتَ آنِفً تُكَ حين جِ أَيْ دْ رَ : إِنِّي قَ الَ قَ
دُ أَنْ الَ إِلَهَ  هَ : أَشْ قُولُ مَّ يَ ، ثُ وءَ ضُ - الْوُ بِغُ يُسْ يُبْلِغُ -أَوْ فَ أُ فَ ضَّ تَوَ يَ
ابُ  ــوَ بْ أَ ــهُ  لَ تْ  تِحَ فُ إِالَّ  ؛  ــهُ ــولُ سُ رَ وَ بْدُ اهللا  عَ ا  دً مَّ حَ مُ أَنَّ  وَ هُ  إِالَّ اللَّ

». [رواه مسلم (٢٣٤)] اءَ ا شَ هَ نْ أَيِّ لُ مِ خُ دْ انِيَةُ يَ نَّةِ الثَّمَ الْجَ
تِها  ان راحَ كَ ا إلى مَ هَ تُ دْ دَ »، أي: رَ يٍّ شِ ا بِعَ تُهَ حْ وَّ رَ قوله: «فَ

رِ النَّهار. في آخِ

       
 





جَ  رَ ملسو هيلع هللا ىلص خَ بَّاسٍ  أَنَّ النَّبِيَّ بْدِ اهللا بْنِ عَ نْ عَ ٩٣ - عَ
فِــي  ا، وَ ـــورً بِي نُ لْ ــلْ فِــي قَ ــعَ مَّ اجْ هُ ــول: « اللَّ ــقُ ــوَ يَ هُ ةِ وَ ــالَ ــى الــصَّ إِلَ
ي  ــرِ ــصَ ــلْ فِــي بَ ــعَ اجْ ا، وَ ـــورً عِي نُ مْ ــلْ فِــي سَ ــعَ اجْ ا، وَ ـــورً ــانِــي نُ لِــسَ
نْ  لْ مِ عَ اجْ ا، وَ امِي نُورً نْ أَمَ مِ ا، وَ لْفِي نُورً نْ خَ لْ مِ عَ اجْ ا، وَ نُورً
ا». [رواه مسلم  طِنِي نُورً مَّ أَعْ هُ ا، اللَّ تِي نُورً نْ تَحْ مِ ا، وَ قِي نُورً وْ فَ

[(٧٦٣)
 : الَ يْدٍ  قَ نْ أَبِي أُسَ ، أَوْ عَ يْدٍ مَ ــنْ أَبِي حُ عَ ٩٤ - وَ
مَّ  هُ يَقُل: اللَّ لْ دَ فَ جِ سْ مُ الْمَ كُ دُ لَ أَحَ ا دَخَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ سُ الَ رَ قَ
أَلُكَ  مَّ إِنِّي أَسْ هُ يَقُل: اللَّ لْ جَ فَ رَ ا خَ إِذَ . وَ تِكَ مَ حْ ابَ رَ تَحْ لِي أَبْوَ افْ
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». [رواه مسلم (٧١٣)] لِكَ نْ فَضْ مِ
نِ  اصِ ، عَ عَ و بْنِ الْ رِ مْ بْدِ اهللا بْنِ عَ نْ عَ عَ ٩٥ - وَ
 ، ظِيمِ هِ الْعَ وذُ بِاللَّ : «أَعُ الَ دَ قَ جِ سْ مَ لَ الْ ا دَخَ انَ إِذَ هُ كَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَ النَّبِيِّ
 .« يمِ جِ الرَّ يْطَانِ  الشَّ ــنَ  مِ  ، يمِ دِ الْقَ لْطَانِهِ  سُ وَ  ، يمِ رِ الْكَ هِ  هِ جْ بِوَ وَ
 .« مِ ائِرَ الْيَوْ نِّي سَ ظَ مِ فِ : حُ يْطَانُ ــالَ الشَّ لِــكَ قَ ــالَ ذَ ا قَ ــإِذَ : «فَ ــالَ قَ

[رواه أبو داود (٤٦٦)]

  

ــتُ  ــعْ ــمِ ـــال: سَ يِّ  قَ رِ ـــدْ ـــخُ ــيــدٍ الْ ــعِ بِـــي سَ ـــنْ أَ ٩٦ - عَ
الَ  نٌّ وَ نِ جِ ذِّ ؤَ تِ الْمُ وْ  صَ دَ عُ مَ مَ : « الَ يَسْ ولُ قُ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ
». [رواه البخاري (٦٠٩)] ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ دَ لَهُ يَ هِ ءٌ إِالَّ شَ يْ الَ شَ إِنْسٌ وَ
تُمُ  عْ مِ ا سَ : «إِذَ الَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  قَ سُ نْه  أَنَّ رَ عَ ٩٧ - وَ
البخاري (٦١١)،  [رواه   .« نُ ذِّ ــؤَ ــمُ الْ قُولُ  ما يَ ثْلَ  مِ ولُوا  قُ فَ اءَ  الــنِّــدَ

ومسلم (٣٨٣)]
ـــــالَ  : قَ ــــــــالَ ــــابِ  قَ ــــطَّ ــــخَ ــــــنِ الْ ــــرَ بْ ــــمَ ــــــــنْ عُ عَ ٩٨ - وَ
ــالَ  ــقَ فَ ؛  ــرُ ــبَ أَكْ بَرُ اهللاُ  أَكْ : اهللاُ  نُ ذِّ ؤَ الْمُ ـــالَ  قَ ا  «إِذَ ـــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
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إِالَّ اهللاُ؛  ــهَ  إِلَ الَ  أَنْ  دُ  هَ أَشْ  : ــالَ قَ مَّ  ثُ  ، بَرُ أَكْ بَرُ اهللاُ  أَكْ : اهللاُ  مُ كُ دُ أَحَ
ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ أَنَّ  ـــدُ  ـــهَ أَشْ  : ـــــالَ قَ ـــمَّ  ثُ إِالَّ اهللا،  ـــــهَ  إِلَ الَ  أَنْ  ـــدُ  ـــهَ أَشْ  : ـــــالَ قَ
يَّ  حَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ولُ اهللا،  سُ رَ ا  دً مَّ حَ مُ أَنَّ  ــدُ  ــهَ أَشْ  : ــالَ قَ ولُ اهللا؛  سُ رَ
لَى  يَّ عَ : حَ الَ مَّ قَ ةَ إِالَّ باهللا، ثُ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ : الَ حَ الَ ةِ؛ قَ الَ لَى الصَّ عَ
بَرُ اهللاُ  : اهللاُ أَكْ الَ مَّ قَ ةَ إِالَّ باهللا، ثُ ــوَّ الَ قُ لَ وَ ــوْ : الَ حَ ــالَ ؛ قَ حِ الَ الْفَ
: الَ  الَ ؛ قَ هُ : الَ إِلَهَ إِالَّ اللّ الَ مَّ قَ ، ثُ بَرُ بَرُ اهللاُ أَكْ : اهللاُ أَكْ الَ ؛ قَ بَرُ أَكْ

». [رواه مسلم (٣٨٥)] نَّةَ لَ الْجَ ؛ دَخَ بِهِ لْ نْ قَ هُ مِ إِلَهَ إِالَّ اللَّ
ــهُ  نَّ ــاصِ  أَ ــعَ ــنِ الْ و بْ ــرِ ــمْ ــنِ عَ بْدِ اهللا بْ ـــنْ عَ عَ ٩٩ - وَ
ا  مَ ثْلَ  مِ ولُوا  قُ فَ نَ  ذِّ ــؤَ ــمُ الْ تُمُ  عْ مِ سَ ا  «إِذَ  : ــولُ ــقُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ عَ  مِ سَ
يْهِ  لَ لَّى اهللاُ عَ ةً صَ الَ لَيَّ صَ لَّى عَ نْ صَ هُ مَ إِنَّ ؛ فَ لَيَّ لُّوا عَ مَّ صَ قُولُ ثُ يَ
الَ  نَّةِ  الْجَ فِي  لَةٌ  نْزِ مَ ا  هَ إِنَّ فَ ةَ  يلَ سِ الْوَ لِيَ  لُوا اهللاَ  سَ مَّ  ثُ ا،  رً شْ عَ ا  بِهَ
نْ  مَ فَ ؛  ــوَ هُ ــا  نَ أَ ـــونَ  أَكُ أَنْ  ـــو  جُ أَرْ وَ بَادِ اهللا،  عِ ــنْ  مِ بْدٍ  لِعَ إِالَّ  نْبَغِي  تَ

». [رواه مسلم (٣٨٤)] ةُ اعَ فَ لَّتْ لَهُ الشَّ ةَ حَ يلَ سِ أَلَ لِيَ الْوَ سَ
ــــنْ  عَ  ، ـــــــــاصٍ  قَّ وَ ـــــــي  بِ أَ ــــــنِ  بْ ــــدِ  ــــعْ سَ ــــــــنْ  عَ وَ  - ١٠٠
دُ  هَ : أَشْ نَ ذِّ عُ الْمؤَ مَ ينَ يَسْ الَ حِ نْ قَ : «مَ الَ هُ قَ نَّ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص أَ سُ رَ
هُ  ــبْــدُ عَ ا  ــدً ــمَّ ــحَ مُ أَنَّ  وَ لـــه،  يـــكَ  ـــرِ شَ الَ  هُ  ـــــدَ حْ وَ هُ  إِالَّ اللَّ ــــهَ  إِلَ الَ  أَنْ 
مِ دِينًا  الَ بِاإلِسْ ، وَ والً سُ دٍ رَ مَّ حَ بِمُ با، وَ هِ رَ يتُ بِاللَّ ضِ وله، رَ سُ رَ وَ

». [رواه مسلم (٣٨٦)] بُهُ نْ رَ لَهُ ذَ فِ غُ
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ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ بْدِ اهللا  أَنَّ رَ ابِرِ بْنِ عَ نْ  جَ عَ ١٠١ - وَ
ةِ  ــوَ عْ الــدَّ هِ  ــذِ هَ بَّ  رَ مَّ  هُ : اللَّ اءَ النِّدَ عُ  مَ يَسْ ينَ  حِ ــالَ  قَ ــنْ  : «مَ ــالَ قَ
 ، ــةَ ــيــلَ ــضِ الْــفَ ــةَ وَ ــيــلَ سِ ا الْــوَ ــدً ــمَّ ــحَ ، آتِ مُ ــةِ ــائِــمَ ــقَ ةِ الْ ــالَ الــصَّ ــةِ وَ ــامَّ الــتَّ
مَ  وْ يَ تِي  اعَ فَ شَ لَهُ  لَّتْ  حَ ؛  ــهُ تَ ــدْ عَ وَ ي  الَّــذِ ا  ودً مُ حْ مَ ا  امً قَ مَ ثْهُ  عَ ابْ وَ

». [رواه البخاري (٦١٤)] ةِ يَامَ الْقِ
ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ ــالَ رَ : قَ ـــالَ ـــسٍ  قَ نَ ـــنْ أَ عَ ١٠٢ - وَ
 ،(٥٢١) أبو داود  [رواه   .« ــةِ قــامَ اإلِ وَ األَذانِ  يْنَ  بَ عــاءُ  الــدُّ دُّ  رَ « ال يُ

والترمذي (٢١٢)]

      

ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ :  كَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ بِي هُ نْ أَ ١٠٣ - عَ
ــا  : يَ ــتُ ــلْ ــقُ أَ، فَ ــرَ ــقْ نْ يَ ــلَ أَ ــبْ ــةً قَ ــنَــيَّ ــتَ هُ ــكَ ةِ سَ ــالَ ــرَ فِــي الــصَّ ــبَّ ا كَ إِذَ
بِيرِ  التَّكْ يْنَ  بَ وتَكَ  كُ سُ يْتَ  أَ رَ أَ ي،  أُمِّ وَ نْتَ  أَ بِي  بِأَ  ! هِ ولَ اللَّ سُ رَ
ــنَ  ــيْ بَ وَ ــنِــي  ــيْ بَ ــدْ  ــاعِ بَ مَّ  هُ : اللَّ ولُ قُ : «أَ ـــالَ قَ ؟  ــولُ ــقُ تَ ــا  مَ ةِ  اءَ ـــرَ ـــقِ الْ وَ
نِي  قِّ نَ مَّ  هُ ، اللَّ بِ رِ غْ المَ وَ قِ  رِ شْ الْمَ يْنَ  بَ تَ  دْ بَاعَ ا  مَ كَ ايَ  طَايَ خَ
مَّ  هُ ، اللَّ نَسِ الدَّ نَ  مِ يَضُ  األَبْ بُ  الثَّوْ نَقَّى  يُ ا  مَ كَ ايَ  طَايَ خَ نْ  مِ
». [رواه البخاري  دِ الْبَرَ اءِ وَ المَ ايَ بِالثَّلْجِ وَ طَايَ نْ خَ نِي مِ لْ سِ اغْ
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له] واللفظ  ومسلم (٥٩٨)   ،(٧٤٤)
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ : كَ الَتْ ةَ  قَ نْ عائِشَ عَ ١٠٤ - وَ
كَ  بَارَ تَ ، وَ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ : «سُ الَ ةَ قَ الَ تَحَ الصَّ تَفْ ا اسْ إِذَ
». [رواه أبو داود (٧٧٦)،  كَ يْرُ الَ إِلَهَ غَ ، وَ كَ دُّ الَى جَ عَ تَ ، وَ كَ مُ اسْ

ا عليه] ورواه مسلم (٣٩٩) عن عمر بن الخطاب  موقوفً
ــــنْ  عَ  ، ــــبٍ  ـــــالـِ طَ بِــــــــي  أَ ـــــــنِ  بْ ـــــيِّ  ـــــلِ عَ ـــــــــنْ  عَ وَ  - ١٠٥
يَ  هِ جْ تُ وَ هْ جَّ : «وَ الَ ةِ قَ الَ امَ إِلَى الصَّ ا قَ انَ إِذَ هُ كَ نَّ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص أَ سُ رَ
 ، كِينَ رِ شْ نَ الْمُ ا مِ ا أَنَ مَ ا وَ نِيفً ضَ حَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ طَرَ السَّ ي فَ لِلَّذِ
الَ   ، ينَ الَمِ الْعَ بِّ  رَ هِ  لِلَّ اتِي  مَ مَ وَ يَايَ  حْ مَ وَ كِي  نُسُ وَ تِي  الَ صَ إِنَّ 
ــتَ  مَّ أَنْ هُ ، اللَّ ينَ لِمِ سْ ــنَ الْمُ ـــا مِ نَ أَ ، وَ تُ ـــرْ لِــكَ أُمِ بِــذَ يــكَ لــه، وَ ــرِ شَ
ي،  سِ تُ نَفْ لَمْ ، ظَ كَ بْدُ ــا عَ نَ أَ بِّى وَ ، أَنْتَ رَ ــتَ لِكُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْ الْمَ
نُوبَ  رُ الذُّ فِ غْ هُ الَ يَ ا؛ إِنَّ يعً مِ نُوبِي جَ رْ لِي ذُ فِ اغْ بِي، فَ نْ فْتُ بِذَ تَرَ اعْ وَ
إِالَّ  ا  نِهَ سَ ألَحْ ي  دِ هْ يَ الَ   ، قِ ــالَ األَخْ نِ  سَ ألَحْ نِي  دِ اهْ وَ  ، ــتَ أَنْ إِالَّ 
 ، ــتَ أَنْ إِالَّ  ا  يِّئَهَ سَ نِّي  عَ فُ  ــرِ ــصْ يَ الَ  ا  يِّئَهَ سَ نِّي  عَ فْ  ـــرِ اصْ وَ  ، ـــتَ نْ أَ
 ، إِلَيْكَ لَيْسَ  رُّ  الشَّ وَ  ، يْكَ دَ يَ فِي  هُ  لُّ كُ يْرُ  الْخَ وَ  ، يْكَ دَ عْ سَ وَ لَبَّيْكَ 
 .« أَ تُوبُ إِلَيْكَ كَ وَ رُ فِ تَغْ ، أَسْ الَيْتَ عَ تَ كْتَ وَ بَارَ ، تَ إِلَيْكَ ا بِكَ وَ أَنَ

[رواه مسلم (٧٧١)]
سولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  :  كانَ رَ ةَ  قالَتْ نْ عائِشَ عَ ١٠٦ - وَ
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ائِيلَ  يكَ مِ ائِيلَ وَ بْرَ بَّ جِ مَّ رَ هُ : «اللَّ هُ تَ الَ تَتَحَ صَ يْلِ افْ نَ اللَّ امَ مِ ا قَ إِذَ
ةِ  ادَ هَ الشَّ وَ يْبِ  الْغَ الِمَ  عَ ضِ  األَرْ وَ اتِ  وَ مَ السَّ اطِرَ  فَ افِيلَ  رَ إِسْ وَ
ا  لِمَ نِي  دِ اهْ  ، ونَ تَلِفُ يَخْ فِيهِ  انُوا  كَ ا  فِيمَ بَادِكَ  عِ يْنَ  بَ مُ  كُ تَحْ ــتَ  أَنْ
اطٍ  رَ اءُ إِلَى صِ نْ تَشَ ي مَ دِ ، إِنَّكَ تَهْ نِكَ قِّ بِإِذْ نَ الْحَ تُلِفَ فِيهِ مِ اخْ

». [رواه مسلم (٧٧٠)] يمٍ تَقِ سْ مُ
ملسو هيلع هللا ىلص  ـــانَ النَّبِيُّ : كَ ــاسٍ  قـــالَ ــبَّ ـــنِ ابــنِ عَ عَ ١٠٧ - وَ
يِّمُ  قَ ـــتَ  نْ أَ دُ  مْ الحَ ــكَ  لَ : «اللَّهمَّ  ـــالَ قَ دُ  جَّ تَهَ يَ يْلِ  اللَّ ــنَ  مِ ــامَ  قَ ا  إِذَ
ـــورُ  ـــــتَ نُ نْ ـــدُ أَ ـــمْ ـــــكَ الْـــحَ لَ ، وَ ــنَّ ــيــهِ ـــــنْ فِ مَ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ ـــوَ ـــمَ الـــسَّ
ــلِــكُ  ــــتَ مَ نْ ــدُ أَ ــمْ ــــكَ الــحَ لَ ، وَ ــنَّ ــــنْ فِــيــهِ مَ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ ــوَ ــمَ الــسَّ
 ، ــقُّ ـــتَ الــحَ نْ ــدُ أَ ـــكَ الْــحــمْ لَ ، وَ ــنَّ ـــنْ فِــيــهِ مَ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ ــوَ ــمَ الــسَّ
 ، قٌّ نَّةُ حَ الجَ ، وَ ــقٌّ كَ حَ ــاؤُ ــقَ لِ ، وَ ــقُّ لُــكَ الْــحَ ــوْ قَ ، وَ ــقُّ كَ الْــحَ ـــدُ عْ وَ وَ
ـــةُ  ـــاعَ الـــسَّ ، وَ ــــقٌّ ملسو هيلع هللا ىلص حَ ـــدٌ ـــمَّ ـــحَ مُ ، وَ ــــقٌّ ـــونَ حَ ـــبِـــيُّ الـــنَّ ، وَ ــــقٌّ الــــنَّــــارُ حَ وَ
 ، ــتُ ــلْ كَّ ــوَ ــكَ تَ ــيْ ــلَ عَ ، وَ ـــنْـــتُ بِــــكَ آمَ ، وَ ــتُ ــمْ ــلَ ـــكَ أَسْ ، اللَّهمَّ لَ قٌّ حَ
لِي  رْ  فِ اغْ فَ  ، تُ مْ اكَ حَ ــيْــكَ  إِلَ وَ  ، تُ مْ اصَ خَ بِــكَ  وَ  ، ــبْــتُ نَ أَ ــيْــكَ  إِلَ وَ
مُ  دِّ ، أَنْتَ المقَ نْتُ لَ ا أَعْ مَ تُ وَ رْ ــرَ ا أَسْ مَ تُ وَ ــرْ ا أَخَّ مَ تُ وَ مْ دَّ ا قَ مَ
». [رواه البخاري (١١٢٠، ٦٣١٧،  ، الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ رُ خِّ ؤَ أَنْتَ المُ وَ

٧٣٨٥، ٧٤٤٢، ٧٤٩٩)، ومسلم (٧٦٩)]
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ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ عَ  مَ يْتُ  لَّ صَ  : ــالَ قَ   ةَ  فَ يْ ذَ حُ نْ  عَ  - ١٠٨
ى،  مَّ مَضَ ، ثُ ةِ ائَ مِ نْدَ الْ عُ عِ كَ رْ : يَ لْتُ قُ ، فَ ةَ رَ بَقَ تَتَحَ الْ افْ ةٍ فَ يْلَ اتَ لَ ذَ
ــا،  ـــعُ بِــهَ كَ ـــرْ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ ــى، فَ ــضَ ــمَ ، فَ ـــةٍ ـــعَ كْ ــا فـِـي رَ ــي بِــهَ ــلِّ ــصَ : يُ ــتُ ــلْ ــقُ فَ
أُ  رَ قْ يَ ــا،  أَهَ ــرَ ــقَ فَ انَ  ــرَ ــمْ عِ آلَ  تَتَحَ  افْ ــمَّ  ثُ ــا،  أَهَ ــرَ ــقَ فَ اءَ  النِّسَ تَتَحَ  افْ ــمَّ  ثُ
 ، أَلَ الٍ سَ ؤَ رَّ بِسُ ا مَ إِذَ ، وَ بَّحَ بِيحٌ سَ ا تَسْ ةٍ فِيهَ رَّ بِآيَ ا مَ ، إِذَ الً سِّ تَرَ مُ
ــيَ  بِّ ــانَ رَ ــبْــحَ : «سُ ــولُ ــقُ لَ يَ عَ ـــعَ فَجَ كَ ــمَّ رَ ، ثُ ذَ ــوَّ ــعَ ذٍ تَ ــوُّ ــرَّ بِــتَــعَ ا مَ إِذَ وَ
عَ اهللاُ  مِ : «سَ ــالَ قَ ــمَّ  ثُ ه،  قِيَامِ ــنْ  مِ ا  وً نَحْ ــهُ  ــوعُ كُ رُ انَ  فَكَ  ،« ظِيمِ الْعَ
 : الَ قَ فَ دَ  جَ سَ مَّ  ثُ  ، ــعَ كَ رَ ا  مَّ مِ يبًا  رِ قَ يالً  طَوِ امَ  قَ مَّ  ثُ  ،« هُ دَ مِ حَ نْ  لِمَ
ه. [رواه  قِيَامِ نْ  مِ يبًا  رِ قَ هُ  ودُ جُ سُ انَ  فَكَ لَى»،  األَعْ بِّيَ  رَ انَ  بْحَ «سُ

مسلم (٧٧٢)]
يــثٍ  ــدِ بِـــي طــالِــبٍ  فــي حَ ــنِ أَ ــلِــيِّ بْ ـــنْ عَ عَ ١٠٩ - وَ
 ، عْتُ كَ رَ لَكَ  مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ عَ  كَ رَ ا  إِذَ سولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  رَ :  أَنَّ  طَويلٍ
ي،  ــرِ ــصَ بَ ــي، وَ ــعِ ــمْ ــكَ سَ ــعَ لَ ــشَ ، خَ ــتُ ــمْ ــلَ ـــكَ أَسْ لَ ، وَ ــنْــتُ بِـــكَ آمَ وَ
لَكَ  نَا  بَّ رَ مَّ  هُ «اللَّ  : ــالَ قَ ــعَ  فَ رَ ا  إِذَ وَ بِي»،  صَ عَ وَ ي،  ظْمِ عَ وَ ي  خِّ مُ وَ
ا،  مَ يْنَهُ ــا بَ ءَ مَ ــــلْ مِ ، وَ ضِ ءَ األَرْ ــــلْ مِ ، وَ اتِ ــوَ ــمَ ءَ الــسَّ ـــلْ ــدُ مِ ــمْ الْــحَ
ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ــــالَ ــدَ قَ ــجَ ا سَ إِذَ ». وَ ـــدُ ـــعْ ءٍ بَ ــــيْ ـــنْ شَ ــتَ مِ ــئْ ــا شِ ءَ مَ ـــــلْ مِ وَ
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ــي  ــهِ جْ ــدَ وَ ــجَ ، سَ ــتُ ــمْ ــلَ ــــكَ أَسْ لَ ، وَ ـــنْـــتُ بِــــكَ آمَ ، وَ تُ ـــدْ ـــجَ ـــكَ سَ لَ
نُ  سَ كَ اهللاُ أَحْ بَارَ ه، تَ رَ بَصَ هُ وَ عَ مْ قَّ سَ شَ هُ وَ رَ ــوَّ صَ ه، وَ قَ لَ ي خَ لِلَّذِ

». [رواه مسلم (٧٧١)] ينَ الِقِ الخَ
ـــانَ  ــــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ ــةَ  أَنَّ رَ ــشَ ــائِ ــــنْ  عَ عَ ١١٠ - وَ
ةِ  ئِكَ الَ بُّ الْمَ وسٌ رَ ـــدُّ ــبُّــوحٌ قُ : «سُ هِ ــودِ ــجُ سُ ــهِ وَ ــوعِ كُ ــولُ فِــي رُ ــقُ يَ

». [رواه مسلم (٤٨٧)] وحِ الرُّ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيُّ ـــــانَ الــنَّ : «كَ ـــتْ ـــالَ ـــا قَ ـــهَ نَّ ـــا  أَ ـــنْـــهَ عَ ١١١ - وَ
نَا  بَّ رَ مَّ  هُ انَكَ اللَّ بْحَ «سُ  : هِ ــودِ ــجُ سُ وَ ــهِ  ــوعِ كُ رُ فِي  ولَ  قُ يَ أَنْ  ثِرُ  كْ يُ
البخاري  [رواه   .« آنَ ــرْ ــقُ الْ لُ  ــأَوَّ ــتَ يَ لِــي»؛  ــرْ  ــفِ اغْ مَّ  هُ ، اللَّ كَ دِ مْ بِحَ وَ

(٨١٧)، ومسلم (٤٨٤)]
 : الَ يِّ  قَ عِ جَ الِكٍ األَشْ فِ بْنِ مَ وْ نْ  عَ عَ ١١٢ - وَ
الَ  ةِ؛  رَ بَقَ الْ ةَ  ــورَ سُ أَ  رَ قَ فَ امَ  قَ فَ  ، يْلَةً لَ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ ــعَ  مَ تُ  «قُمْ
ابٍ إِالَّ  ـــذَ ــةِ عَ ــآيَ ــرُّ بِ ــمُ الَ يَ ، وَ ــأَلَ ــسَ ـــفَ فَ قَ ــةٍ إِالَّ وَ ــمَ حْ ــةِ رَ ــآيَ ــرُّ بِ ــمُ يَ
 : هِ وعِ كُ رُ فِي  ولُ  قُ يَ ؛  هِ قِيَامِ رِ  دْ بِقَ ــعَ  كَ رَ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ  ، ذَ وَّ تَعَ فَ ــفَ  قَ وَ
 ،« ةِ ظَمَ الْعَ وَ اءِ  يَ الْكِبْرِ وَ وتِ  الْملَكُ وَ وتِ  بَرُ الْجَ ذِي  انَ  بْحَ «سُ
ــمَّ  ، ثُ لـِــكَ ــلَ ذَ ــثْ هِ مِ ــودِ ــجُ ـــالَ فِــي سُ ــمَّ قَ ــه، ثُ ــامِ ــيَ رِ قِ ــدْ ــقَ ــدَ بِ ــجَ ــمَّ سَ ثُ
». [رواه أبو داود  ةً ـــورَ ةً سُ ـــورَ أَ سُ ــرَ ــمَّ قَ ، ثُ انَ ــرَ ــمْ ــآلِ عِ أَ بِ ــرَ ــقَ ــامَ فَ قَ

(٨٧٣)، والنسائي (١٠٤٩)]
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 : الَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ١١٣ – وَ
نَا لَكَ  بَّ مَّ رَ هُ ولُوا: اللَّ قُ ، فَ هُ دَ مِ نْ حَ هُ لِمَ عَ اللَّ مِ : سَ امُ مَ الَ اإلِ ا قَ «إِذَ
مَ  دَّ قَ ا تَ ــهُ مَ رَ لَ فِ ؛ غُ ةِ ئِكَ الَ لَ المَ ــوْ لُــهُ قَ ــوْ ــقَ قَ افَ ــنْ وَ ــهُ مَ ــإِنَّ ؛ فَ دُ مْ الْحَ
». [رواه البخاري  دُ مْ لَكَ الْحَ نا وَ بَّ مَّ رَ »، وفي لفظ: « اللهُ بِهِ نْ نْ ذَ مِ

(٧٩٥، ٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩)]
ــانَ  : كَ ــــالَ يِّ  قَ رِ ـــدْ ـــخُ ــيــدٍ الْ ــعِ ــي سَ ــــنْ أَبـِ عَ ١١٤ - وَ
دُ  مْ نَا لَكَ الْحَ بَّ : «رَ الَ وعِ قَ كُ نَ الرُّ هُ مِ أْسَ عَ رَ فَ ا رَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ رَ
لَ  ، أَهْ دُ ءٍ بَعْ يْ نْ شَ ئْتَ مِ ا شِ ءَ مَ لْ مِ ضِ وَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ ءَ السَّ لْ مِ
الَ  مَّ  هُ ، اللَّ بْدٌ عَ لَكَ  نَا  لُّ كُ وَ  ، بْدُ الْعَ الَ  قَ ا  مَ قُّ  أَحَ  ، دِ الْمجْ وَ الثَّنَاءِ 
دِّ  الْجَ ا  ذَ عُ  نْفَ يَ الَ  وَ  ، نَعْتَ مَ ا  لِمَ طِيَ  عْ مُ الَ  وَ  ، طَيْتَ أَعْ ا  لِمَ انِعَ  مَ

». [رواه مسلم (٤٧٧)] دُّ نْكَ الْجَ مِ
 : ــــالَ ــــيِّ  قَ قِ رَ افِــــــعٍ الــــزُّ ــــنِ رَ ــــةَ بْ ــــاعَ فَ ـــــنْ رِ عَ ١١٥ - وَ
ةِ  عَ كْ الرَّ ــنَ  مِ ــهُ  أْسَ رَ ــعَ  فَ رَ ا  لَمَّ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  النَّبِيِّ اءَ  رَ وَ لِّي  نُصَ ا  مً وْ يَ نَّا  كُ
لَكَ  وَ نَا  بَّ : «رَ هُ اءَ رَ وَ ــلٌ  جُ رَ الَ  قَ  ،« هُ دَ مِ حَ نْ  لِمَ هُ  عَ اللَّ مِ : «سَ ــالَ قَ
 : ــالَ فَ قَ ــرَ ــصَ ا انْ لَمَّ »، فَ ــا فِــيــهِ كً ــبَــارَ يِّبًا مُ ا طَ ثِيرً ا كَ ــدً ــمْ ، حَ ــدُ ــمْ الْــحَ
ا  لَكً ثِينَ مَ ثَالَ ةً وَ عَ ــتُ بِضْ أَيْ : «رَ ــالَ ــا. قَ نَ : أَ ــالَ ؟» قَ لِّمُ تَكَ نِ الْمُ «مَ

». [رواه البخاري (٧٩٩)] لُ ا أَوَّ تُبُهَ كْ مْ يَ هُ ا، أَيُّ هَ ونَ رُ بْتَدِ يَ
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 : الَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ١١٦ – وَ
 .« اءَ عَ وا الدُّ ثِرُ أَكْ ؛ فَ دٌ اجِ وَ سَ هُ هِ وَ بِّ نْ رَ بْدُ مِ ونُ الْعَ ا يَكُ بُ مَ رَ «أَقْ

[رواه مسلم (٤٨٢)]
ولُ فِي  قُ انَ يَ ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ نْه :  أنَّ رَ عَ ١١٧ - وَ
ه،  رَ آخِ لَهُ وَ أَوَّ ، وَ هُ لَّ جِ هُ وَ ، دِقَّ هُ لَّ بِي كُ نْ رْ لِي ذَ فِ مَّ اغْ هُ : «اللَّ هِ ودِ جُ سُ

». [رواه مسلم (٤٨٣)] هُ رَّ سِ نِيَتَهُ وَ الَ عَ وَ
تُ  ـــــــدْ ـــــــقَ :  فَ ــــــــتْ ــــــــالَ قَ   ــــــةَ  ــــــائِــــــشَ عَ ـــــــــــــنْ  عَ وَ  -  ١١٨
لَى  ي عَ تْ يَدِ عَ قَ تُهُ فَوَ سْ تَمَ الْ ، فَ اشِ رَ فِ نَ الْ ةً مِ يْلَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص لَ سُ رَ
 : ولُ قُ وَ يَ هُ ، وَ تَانِ وبَ نْصُ ا مَ مَ هُ ، وَ دِ جِ سْ مَ وَ فِي الْ هُ يْهِ وَ مَ دَ بَطْنِ قَ
 ، تِكَ وبَ قُ نْ عُ اتِكَ مِ افَ عَ بِمُ ، وَ طِكَ خَ نْ سَ اكَ مِ ضَ وذُ بِرِ مَّ أَعُ هُ «اللَّ
لَى  نَيْتَ عَ ا أَثْ مَ ، أَنْتَ كَ يْكَ لَ نَاءً عَ ي ثَ صِ ، الَ أُحْ نْكَ وذُ بِكَ مِ أَعُ وَ

». [رواه مسلم (٤٨٦)] كَ سِ نَفْ
ملسو هيلع هللا ىلص  ــانَ النَّبِيُّ :  كَ ـــالَ ــبَّــاسٍ  قَ ــنِ عَ ـــنِ ابْ عَ ١١٩ - وَ
افِنِي  عَ ــنِــي وَ ــمْ حَ ارْ ــرْ لِــي وَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ : «الــلَّ ــيْــنِ تَ ــدَ ــجْ ــيْــنَ الــسَّ ــولُ بَ ــقُ يَ
والترمذي (٢٨٤)]،  أبو داود (٨٥٠)،  [رواه  نِي».  قْ زُ ارْ وَ نِي  دِ اهْ وَ

افِنِي». عَ نِي»، بدل قوله: «وَ بُرْ اجْ ولفظ الترمذي: «وَ
كانَ  سولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  رَ نَّ  أَ   ةَ  فَ يْ ذَ حُ ــنْ  عَ وَ  -  ١٢٠
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ــرْ لـِـي».  ــفِ بِّ اغْ ــرْ لِـــي، رَ ــفِ بِّ اغْ : « رَ ــنِ ــيْ تَ ــدَ ــجْ ــنَ الــسَّ ــيْ ــولُ بَ ــقُ يَ
[رواه ابن ماجه (٨٩٧)]

ملسو هيلع هللا ىلص

  

   


ا  إِذَ ــنَّــا  :  كُ ــــالَ قَ   ــعــودٍ  ــسْ مَ ـــنِ  بْ بْدِ اهللا  عَ ـــنْ  عَ  - ١٢١
 ، ائِيلَ يكَ مِ يلَ وَ بْرِ لَى جِ مُ عَ الَ نَا: السَّ لْ ملسو هيلع هللا ىلص قُ لْفَ النَّبِيِّ يْنَا خَ لَّ صَ
 : الَ قَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ يْنَا رَ تَ إِلَ تَفَ الْ ، فَ نٍ فُالَ نٍ وَ لَى فُالَ مُ عَ الَ السَّ
يَّاتُ هللا،  : التَّحِ لْ يَقُ لْ مْ فَ كُ دُ لَّى أَحَ ا صَ إِذَ ، فَ مُ الَ وَ السَّ هَ هُ «إِنَّ اللَّ
هِ  ةُ اللَّ مَ حْ رَ وَ النَّبِيُّ  ا  هَ أَيُّ يْكَ  لَ عَ مُ  الَ السَّ  ، الطَّيِّبَاتُ وَ اتُ  لَوَ الصَّ وَ
ا  مْ إِذَ إِنَّكُ ، فَ ينَ الِحِ هِ الصَّ بَادِ اللَّ لَى عِ عَ يْنَا وَ لَ مُ عَ الَ اتُه، السَّ كَ رَ بَ وَ
 ، ضِ األَرْ وَ اءِ  مَ السَّ فِي  الِحٍ  صَ هِ  لِلَّ بْدٍ  عَ ــلَّ  كُ ــتْ  ــابَ أَصَ ا  وهَ تُمُ لْ قُ
 .« ــهُ ــولُ سُ رَ هُ وَ ــبْــدُ ا عَ دً مَّ حَ ــدُ أَنَّ مُ ــهَ أَشْ ــهَ إِالَّ اهللا، وَ ــدُ أَنْ الَ إِلَ ــهَ أَشْ

[رواه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢)]
بُ  عْ يَنِي كَ قِ : لَ الَ يْلَى قَ نِ بْنِ أَبِي لَ مَ حْ نْ عبدِ الرَّ عَ ١٢٢ - وَ
ملسو هيلع هللا ىلص؟  نَ النَّبِيِّ ا مِ تُهَ عْ مِ ةً سَ يَّ دِ ي لَكَ هَ دِ : أَالَ أُهْ الَ قَ ةَ فَ رَ جْ بْنُ عُ
نَا:  لْ قُ فَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ نَا  أَلْ سَ  : الَ قَ فَ لِي،  ا  هَ دِ أَهْ فَ لَى،  بَ  : لْتُ قُ فَ
دْ  قَ إِنَّ اهللاَ  فَ ؟  بَيْتِ الْ لَ  أَهْ مْ  يْكُ لَ عَ ةُ  الَ الصَّ يْفَ  كَ  ! هِ ولَ اللَّ سُ رَ ا  يَ
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لَى  عَ ــلِّ  صَ مَّ  هُ ولُوا: اللَّ «قُ  : ـــالَ قَ  . ــمْ ــيْــكُ ــلَ عَ ــمُ  ــلِّ ــسَ نُ ــيْــفَ  كَ نَا  لَّمَ عَ
لَى  عَ وَ  ، يمَ اهِ رَ إِبْ لَى  عَ يْتَ  لَّ صَ ا  مَ كَ  ، دٍ مَّ حَ مُ آلِ  لَى  عَ وَ  ، دٍ مَّ حَ مُ
لَى  عَ ، وَ دٍ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ ارِ مَّ بَ هُ ، اللَّ يدٌ جِ يدٌ مَ مِ ، إِنَّكَ حَ يمَ اهِ رَ آلِ إِبْ
، إِنَّكَ  يمَ اهِ رَ لَى آلِ إِبْ عَ ، وَ يمَ اهِ رَ لَى إِبْ كْتَ عَ ارَ ا بَ مَ ، كَ دٍ مَّ حَ آلِ مُ

». [رواه البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٦)] يدٌ جِ يدٌ مَ مِ حَ
وا:  الُ مْ قَ يِّ : أَنَّهُ دِ اعِ يْدٍ السَّ مَ نْ أبي حُ عَ ١٢٣ - وَ
ـــــولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ ــالَ رَ ــقَ ؟ فَ ــيْــكَ ــلَ ــلِّــي عَ ــصَ ــفَ نُ ــيْ ـــــولَ اهللا! كَ سُ ــا رَ يَ
يْتَ  لَّ ا صَ مَ تِه، كَ يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ولُوا: اللَّ «قُ
ا  مَ ــتِــه، كَ يَّ رِّ ذُ ـــهِ وَ اجِ وَ أَزْ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ ــارِ بَ ، وَ يمَ اهِ رَ لَى آلِ إِبْ عَ
البخاري  ». [رواه  يدٌ جِ مَ يدٌ  مِ حَ ــكَ  إِنَّ  ، يمَ اهِ رَ إِبْ آلِ  لَى  عَ كْتَ  ارَ بَ

(٦٣٦٠)، ومسلم (٤٠٧)]

       

و  عُ دْ انَ يَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ ةَ :  أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ ١٢٤ - عَ
وذُ بِكَ  أَعُ ، وَ بْرِ ابِ الْقَ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ : «اللَّ ةِ الَ فِي الصَّ
فِتْنَةِ  وَ يَا  حْ الْمَ فِتْنَةِ  ــنْ  مِ بِــكَ  ـــوذُ  أَعُ وَ  ، ــالِ جَّ الــدَّ يحِ  الْمسِ فِتْنَةِ  ــنْ  مِ
هُ  لَ الَ  قَ فَ  .« مِ رَ غْ الْمَ وَ مِ  أْثَ الْمَ نَ  مِ بِكَ  وذُ  أَعُ إِنِّي  مَّ  هُ ، اللَّ اتِ مَ المَ
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ا  إِذَ لَ  جُ الرَّ «إِنَّ   : الَ قَ فَ  ! مِ رَ غْ مَ الْ ــنَ  مِ يذُ  تَعِ تَسْ ا  مَ ثَرَ  أَكْ ا  مَ  : ائِلٌ قَ
». [رواه البخاري (٨٣٢)،  لَفَ أَخْ ــدَ فَ عَ وَ ، وَ بَ ذَ ثَ فَكَ ــدَّ مَ حَ ــرِ غَ

ومسلم (٥٨٩)]
ملسو هيلع هللا ىلص:  الَ لِلنَّبِيِّ هُ قَ نَّ يق   أَ دِّ رٍ الصِّ نْ أَبِي بَكْ عَ ١٢٥ - وَ
ــي  مَّ إِنِّ هُ : «قُل: اللَّ ــــالَ تـِـي؟ قَ ــالَ ــــو بِـــهِ فِــي صَ عُ ــــاءً أَدْ عَ ــنِــي دُ ــمْ ــلِّ عَ
رْ  فِ اغْ ، فَ نُوبَ إِالَّ أَنْتَ رُ الذُّ فِ غْ الَ يَ ا، وَ ثِيرً ا كَ لْمً ي ظُ سِ تُ نَفْ لَمْ ظَ
 .« يمُ حِ ورُ الرَّ فُ نِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَ مْ حَ ارْ ، وَ كَ نْدِ نْ عِ ةً مِ رَ فِ غْ لِي مَ

[رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥)]
ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ١٢٦ - وَ
مَّ إِنِّي  هُ : اللَّ قُولُ ، يَ بَعٍ نْ أَرْ هِ مِ تَعِذْ بِاللَّ يَسْ لْ مْ فَ كُ دُ دَ أَحَ هَّ ا تَشَ « إِذَ
ـــنْ فِتْنَةِ  مِ ، وَ ــرِ ــبْ ــقَ ابِ الْ ـــذَ ـــنْ عَ مِ ، وَ ــنَّــمَ ــهَ ابِ جَ ـــذَ ــنْ عَ ـــوذُ بِــكَ مِ أَعُ
». [رواه  ـــالِ جَّ يحِ الـــدَّ ــنَــةِ الْمسِ ــرِّ فِــتْ ـــنْ شَ مِ ، وَ ــاتِ ــمَ ــمَ الْ ــيَــا وَ ــحْ الْــمَ

البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٥٨٨)]
ــالِــبٍ  فــي حديثٍ  بِـــي طَ ــنِ أَ ــلِــيِّ بْ ـــنْ عَ عَ ١٢٧ - وَ
دِ  هُّ يْنَ التَّشَ ولُ بَ قُ ا يَ رِ مَ نْ آخِ انَ مِ ولَ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ يل:  أنَّ رَ طَوِ
تُ  رْ رَ ا أَسْ مَ ، وَ تُ رْ ا أَخَّ مَ تُ وَ مْ دَّ ا قَ رْ لِي مَ فِ مَّ اغْ هُ : «اللَّ لِيمِ التَّسْ وَ
مُ  دِّ قَ نِّي، أَنْتَ الْمُ مُ بِهِ مِ لَ ا أَنْتَ أَعْ مَ ، وَ فْتُ رَ ا أَسْ مَ ، وَ نْتُ لَ ا أَعْ مَ وَ
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». [رواه مسلم (٧٧١)] رُ الَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ خِّ ؤَ أَنْتَ الْمُ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ابِ النَّبِيِّ حَ نْ بَعْضِ أَصْ ، عَ الِحٍ نْ أَبِي صَ عَ ١٢٨ - وَ
 : الَ قَ ؟»  ةِ الَ الصَّ فِي  قُولُ  تَ يْفَ  : «كَ لٍ جُ لِرَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ الَ  قَ  : الَ قَ
 ، نَ النَّارِ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ نَّةَ أَلُكَ الْجَ مَّ إِنِّي أَسْ : اللَّهُ أَقُولُ دُ وَ هَّ أَتَشَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  النَّبِيُّ الَ  قَ فَ  . اذٍ عَ مُ ةَ  نَ نْدَ دَ الَ  وَ تَكَ  نَ نْدَ دَ نُ  سِ أُحْ الَ  إِنِّي  ا  أَمَ

ن». [رواه أبو داود (٧٩٢)، وابن ماجه (٩١٠)] نْدِ ا نُدَ لَهَ وْ «حَ
ورُ  ا نَدُ ولهَ دُخُ نَّة وَ ل الجَ وْ ن»، أي: حَ نْدِ ا نُدَ لهَ وْ قوله: «حَ

ائِنَا. عَ فِي دُ
قَال:    أَبِيهِ  نْ  عَ  ، ائِبِ السَّ بْنِ  طَاءِ  عَ ــنْ  عَ وَ  - ١٢٩
ــهُ بَعْضُ  ــالَ لَ ــقَ ا، فَ ــزَ فِيهَ جَ ــأَوْ ةً فَ ــالَ ــرٍ صَ ــاسِ ــنُ يَ ــارُ بْ ــمَّ لَّى بِنَا عَ  صَ
لِكَ  لَى ذَ ا عَ : أَمَّ الَ قَ ! فَ ةَ الَ تَ الصَّ زْ جَ ، أَوْ أَوْ فْتَ فَّ دْ خَ قَ : لَ مِ وْ قَ الْ
ا  لَمَّ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص، فَ سُ نْ رَ نَّ مِ تُهُ عْ مِ اتٍ سَ وَ عَ ا بِدَ تُ فِيهَ وْ عَ دْ دَ قَ فَ
 - هِ سِ ــنْ نَفْ نَى عَ ــهُ كَ نَّ يْرَ أَ ــوَ أَبِــي غَ مِ -هُ ــوْ ــقَ ــنَ الْ ــلٌ مِ جُ هُ رَ بِعَ ــامَ تَ قَ
كَ  مَّ بِعِلْمِ هُ : «اللَّ مَ ــوْ ــقَ بَرَ بِــهِ الْ أَخْ ــاءَ فَ ــمَّ جَ ، ثُ ــاءِ عَ ــنِ الــدُّ هُ عَ أَلَ فَسَ
ــاةَ  ــيَ ــحَ ــتَ الْ ــلِــمْ ــا عَ ــنِــي مَ ــيِ ، أَحْ ــقِ ــلْ ــخَ ــى الْ ــلَ تِــــكَ عَ رَ ــــدْ قُ ، وَ ــبَ ــيْ ــغَ الْ
أَلُكَ  أَسْ مَّ وَ هُ ا لِي، اللَّ يْرً اةَ خَ فَ تَ الْوَ لِمْ ا عَ نِي إِذَ فَّ تَوَ ا لِي، وَ يْرً خَ
ا  ضَ قِّ فِي الرِّ ةَ الْحَ لِمَ أَلُكَ كَ أَسْ ةِ، وَ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ يَتَكَ فِي الْغَ شْ خَ
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ا  عِيمً أَلُكَ نَ أَسْ الْغِنَى، وَ رِ وَ قْ دَ فِي الْفَ أَلُكَ الْقَصْ أَسْ ، وَ بِ الْغَضَ وَ
دَ  عْ بَ ــا  ضَ الــرِّ ــكَ  ــأَلُ أَسْ وَ  ، نْقَطِعُ تَ الَ  يْنٍ  عَ ةَ  ــرَّ قُ ــأَلُــكَ  أَسْ وَ  ، دُ نْفَ يَ الَ 
ةَ النَّظَرِ  أَلُكَ لَذَّ أَسْ ، وَ تِ وْ دَ الْمَ عْ يْشِ بَ دَ الْعَ رْ أَلُكَ بَ أَسْ اءِ، وَ الْقَضَ
الَ  ةٍ، وَ رَّ ضِ اءَ مُ رَّ يْرِ ضَ ؛ فِي غَ ائِكَ قَ إِلَى لِقَ وْ الشَّ ، وَ كَ هِ جْ إِلَى وَ
 .« ينَ تَدِ هْ اةً مُ دَ نَا هُ لْ عَ اجْ ، وَ انِ يمَ ينَةِ اإلِ نَّا بِزِ يِّ مَّ زَ هُ ، اللَّ ةٍ لَّ ضِ فِتْنَةٍ مُ

[رواه النسائي (١٣٠٥)]

     

ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ ـــانَ  كَ  : ـــالَ قَ  ـــانَ  بَ ـــوْ ثَ ـــنْ  عَ  - ١٣٠
ـــتَ  نْ ــمَّ أَ ــهُ : «الــلَّ ـــــالَ قَ ــا وَ ثً ــالَ ــرَ ثَ ــفَ ــغْ ــتَ تِـــهِ اسْ ـــالَ ـــنْ صَ فَ مِ ـــرَ ـــصَ ا انْ إِذَ
الَ  قَ  .« امِ ـــرَ كْ اإلِ وَ لِ  الَ الْجَ ا  ذَ كْتَ  بَارَ تَ  ، مُ الَ السَّ نْكَ  مِ وَ  ، مُ الَ السَّ
 : ــولُ ــقُ : تَ ـــالَ ؟ قَ ــارُ ــفَ ــتِــغْ سْ ــيْــفَ االِ : كَ ـــيِّ اعِ زَ ــتُ لِـــألَوْ ــلْ ــقُ : فَ لِــيــدُ ــوَ الْ

رُ اهللاَ». [رواه مسلم (٥٩١)] فِ تَغْ رُ اهللا، أَسْ فِ تَغْ «أَسْ
 : ــــالَ قَ ـــةَ  ـــبَ ـــعْ شُ ــــنِ  بْ ةِ  ـــيـــرَ ـــمـــغِ الْ ـــى  لَ ـــوْ مَ ادٍ  رَّ وَ ـــــنْ  عَ وَ  - ١٣١
ـــانَ : أَنَّ  ـــيَ ـــفْ بِـــــي سُ ــــنِ أَ ـــةَ بْ يَ ـــاوِ ـــعَ ـــــى مُ ةُ إِلَ ـــيـــرَ ـــمـــغِ ـــبَ الْ ـــتَ كَ
: «الَ إِلَهَ  ةٍ تُوبَ كْ ةٍ مَ الَ لِّ صَ رِ كُ بُ ولُ فِي دُ قُ انَ يَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ رَ
لَى  وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ الْحَ يكَ له، لَهُ الْملْكُ وَ رِ هُ الَ شَ دَ حْ هُ وَ إِالَّ اللَّ
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ا  لِمَ طِيَ  عْ مُ الَ  وَ  ، طَيْتَ أَعْ ا  لِمَ انِعَ  مَ الَ  مَّ  هُ ، اللَّ يرٌ دِ قَ ءٍ  يْ شَ لِّ  كُ
». [رواه البخاري (٨٤٤)،  دُّ نْكَ الْجَ دِّ مِ ا الجَ عُ ذَ نْفَ الَ يَ ، وَ نَعْتَ مَ

ومسلم (٥٩٣)]
هُ طَاعتُهُ  نْفعُ نَاه، وإنَّما يَ نْك غِ نَى مِ أي: ال ينفع صاحبَ الغِ

 . لكَ وإيمانُه بِكَ
ــهُ كــانَ يَقولُ  ــرِ  أنَّ ــيْ بَ بْدِ اهللا بــنِ الــزُّ ـــنْ عَ عَ ١٣٢ - وَ
يكَ  رِ هُ الَ شَ دَ حْ هُ وَ : « الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ لِّمُ سَ ينَ يُ الةٍ حِ لِّ صَ رِ كُ بُ في دُ
لَ  وْ ، الَ حَ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ دُ وَ مْ لَهُ الْحَ له، لَهُ الْملْكُ وَ
لَهُ  ةُ وَ مَ اه، لَهُ النِّعْ بُدُ إِالَّ إِيَّ عْ الَ نَ ةَ إِالَّ بِاهللا، الَ إِلَهَ إِالَّ اهللا، وَ وَّ الَ قُ وَ
ينَ  ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ هُ مُ ، الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّ نُ سَ لَهُ الثَّنَاءُ الْحَ ، وَ لُ ضْ الْفَ
نَّ  بِهِ لِّلُ  هَ يُ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ ــانَ  : «كَ ــالَ قَ وَ  .« ونَ افِرُ الْكَ هَ  ــرِ كَ ــوْ  لَ وَ

». [رواه مسلم (٥٩٤)] ةٍ الَ لِّ صَ رَ كُ بُ دُ
 : الَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ١٣٣ - وَ
ا  ثً دَ اهللاَ ثَالَ مِ حَ ، وَ ثِينَ ثَالَ ا وَ ثً ةٍ ثَالَ الَ لِّ صَ رِ كُ بُ بَّحَ اهللاَ فِي دُ نْ سَ « مَ
الَ  قَ ، وَ عُونَ تِسْ ةٌ وَ عَ تِلْكَ تِسْ ؛ فَ ثِينَ ثَالَ ا وَ ثً بَّرَ اهللاَ ثَالَ كَ ، وَ ثِينَ ثَالَ وَ
لَهُ  يكَ له، لَهُ الْملْكُ وَ رِ هُ الَ شَ ــدَ حْ : الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ ةِ ائَ امَ الْمِ تَمَ
انَتْ  إِنْ كَ اهُ وَ طَايَ تْ خَ رَ فِ ؛ غُ يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ مْ الْحَ
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». [رواه مسلم (٥٩٧)] رِ دِ الْبَحْ بَ ثْلَ زَ مِ
ملسو هيلع هللا ىلص  ــى النَّبِيِّ اءُ إِلَ ــرَ ــقَ ــفُ ــاءَ الْ :  جَ ــالَ نْه  قَ عَ ١٣٤ - وَ
ــالَ  ــعُ ـــاتِ الْ جَ رَ الِ بِـــالـــدَّ ــــــوَ ـــنَ األَمْ ـــورِ مِ ثُ ــــلُ الـــدُّ ــــبَ أَهْ هَ ــوا: ذَ ــالُ ــقَ فَ
 ، ومُ ا نَصُ مَ ونَ كَ ومُ يَصُ لِّي، وَ ا نُصَ مَ لُّونَ كَ ؛ يُصَ يمِ قِ مُ يمِ الْ النَّعِ وَ
 ، ونَ دُ اهِ يُجَ ، وَ ونَ رُ تَمِ عْ يَ ا وَ ونَ بِهَ جُّ الٍ يَحُ وَ نْ أَمْ لٌ مِ مْ فَضْ هُ لَ وَ
نْ  تُمْ مَ كْ رَ مْ بِهِ أَدْ تُ ذْ رٍ إِنْ أَخَ مْ بِأَمْ ثُكُ دِّ : «أَالَ أُحَ الَ ! قَ قُونَ دَّ تَصَ يَ وَ
يْنَ  بَ تُمْ  أَنْ نْ  مَ يْرَ  خَ نْتُمْ  كُ وَ  ، مْ كُ دَ بَعْ دٌ  أَحَ مْ  كُ كْ رِ دْ يُ لَمْ  وَ مْ  كُ بَقَ سَ
ونَ  بِّرُ تُكَ وَ ونَ  دُ مَ تَحْ وَ ونَ  بِّحُ تُسَ ؟  ثْلَهُ مِ لَ  مِ عَ نْ  مَ إِالَّ  يْه،  انَ رَ هْ ظَ
». [رواه البخاري (٨٤٣)، ومسلم  ثِينَ ثَالَ ا وَ ثً ةٍ ثَالَ الَ لِّ صَ لْفَ كُ خَ

[(٥٩٥)
ملسو هيلع هللا ىلص  نِ النَّبِيِّ و ، عَ رٍ مْ بْدِ اهللا بْنِ عَ نْ عَ عَ ١٣٥ - وَ
لِمٌ  سْ مُ بْدٌ  عَ ا  مَ يْهِ لَ عَ افِظُ  يُحَ الَ   - تَانِ لَّ خَ -أَوْ  تَانِ  لَ صْ «خَ  : ــالَ قَ
فِي  بِّحُ  سَ يُ ؛  لِيلٌ قَ ا  مَ بِهِ لُ  مَ عْ يَ نْ  مَ وَ يرٌ  يَسِ ا  مَ هُ ؛  نَّةَ الْجَ لَ  دَخَ إِالَّ 
لِــكَ  ــذَ ا، فَ ــرً ــشْ ــبِّــرُ عَ ــكَ يُ ا، وَ ــرً ــشْ ــدُ عَ ــمَ ــحْ يَ ا، وَ ــرً ــشْ ةٍ عَ ـــالَ ــلِّ صَ ـــرِ كُ بُ دُ
 ، انِ ــيــزَ ــمِ ــةٍ فِــي الْ ــائَ ــمِ ــسُ ــمْ خَ ــــفٌ وَ لْ أَ ، وَ ــانِ ــسَ ـــةٌ بِــالــلِّ ـــائَ مِ ــونَ وَ ــسُ ــمْ خَ
 ، ثِينَ ثَالَ ا وَ ثً دُ ثَالَ مَ يَحْ ه، وَ عَ جَ ضْ ذَ مَ ا أَخَ ثِينَ إِذَ ثَالَ ا وَ عً بَ بِّرُ أَرْ كَ يُ وَ
 .« انِ يزَ أَلْفٌ فِي الْمِ انِ وَ ةٌ بِاللِّسَ ائَ لِكَ مِ ذَ ، فَ ثِينَ ثَالَ ا وَ ثً بِّحُ ثَالَ سَ يُ وَ
ولَ اهللا!  سُ ا رَ وا: يَ الُ ه، قَ ا بِيَدِ هَ دُ قِ عْ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ أَيْتُ رَ دْ رَ قَ لَ فَ
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مْ  كُ دَ أَحَ أْتِي  : «يَ ــالَ قَ ؟  لِيلٌ قَ ا  مَ بِهِ لُ  مَ عْ يَ ــنْ  مَ وَ يرٌ  يَسِ ا  مَ هُ يْفَ  كَ
أْتِيهِ فِي  يَ قُوله، وَ بْلَ أَنْ يَ هُ قَ مُ يُنَوِّ هِ فَ نَامِ - فِي مَ يْطَانَ نِي: الشَّ عْ -يَ
ا». [رواه أبو داود (٥٠٦٥)،  ولَهَ قُ بْلَ أَنْ يَ ةً قَ اجَ هُ حَ رُ كِّ يُذَ تِهِ فَ الَ صَ

والترمذي (٣٤١٠)]
نِــــي  ــــرَ : «أَمَ ــــــالَ ـــرٍ  قَ ـــامِ ــــنِ عَ ـــةَ بْ ـــبَ ـــقْ ــــــنْ عُ عَ ١٣٦ - وَ
». [رواه  ةٍ ــــالَ صَ ــلِّ  كُ ـــرَ  بُ دُ اتِ  ذَ ــوِّ ــعَ ــمُ الْ أَ  ــــرَ أَقْ أَنْ  ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ

أبو داود (١٥٢٣)، والنسائي (١٣٣٦)]
سولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  : قالَ رَ ةَ  قالَ نْ أبي أُمامَ عَ ١٣٧ - وَ
نْ  هُ مِ نَعْ مْ ةٍ لَمْ يَ تُوبَ كْ الةٍ مَ لِّ صَ رِ كُ بُ يِّ في دُ سِ رْ ةَ الكُ أَ آَيَ رَ نْ قَ « مَ
». [رواه النسائي في عمل اليوم والليلة  وتَ مُ نَّةِ إِالَّ أَنْ يَ دُخولِ الْجَ

ت] ولِ الجنَّة إالَّ الموْ بيْنَ دُخُ يْنهُ وَ نْ بَ (١٠٠)، أي: لم يكُ
ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أَنَّ    بَلٍ  جَ ــنِ  بْ اذِ  عَ مُ ــنْ  عَ وَ  - ١٣٨
ــي  ـــهِ إِنِّ الـــلَّ ، وَ ـــكَ ـــبُّ ـــي ألُحِ ـــهِ إِنِّ الـــلَّ ! وَ ـــاذُ ـــعَ ـــا مُ : «يَ ـــــالَ قَ هِ وَ ـــدِ ــــذَ بِـــيَ أَخَ
ةٍ  الَ لِّ صَ رِ كُ بُ نَّ فِي دُ عَ ! الَ تَدَ اذُ عَ ا مُ يكَ يَ : أُوصِ الَ قَ . فَ بُّكَ ألُحِ
 .« تِكَ بَادَ عِ ــنِ  ــسْ حُ وَ كَ  ــرِ ــكْ شُ وَ كَ  ـــرِ ذِكْ لَى  عَ نِّي  أَعِ مَّ  هُ : اللَّ قُولُ تَ

[رواه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (١٣٠٣)]
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ــنِــي  ــمَ ــلَّ : عَ ـــــالَ ـــيٍّ  قَ ـــلِ ــــنِ عَ ـــنِ بْ ـــسَ ـــحَ ــــنِ الْ ١٣٩ - عَ
نْ  نِي فِيمَ دِ مَّ اهْ هُ : «اللَّ رِ تْ وِ نَّ فِي الْ هُ اتٍ أَقُولُ لِمَ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ رَ
كْ  ارِ بَ ، وَ لَّيْتَ وَ نْ تَ لَّنِي فِيمَ وَ تَ ، وَ يْتَ افَ نْ عَ افِنِي فِيمَ عَ ، وَ يْتَ دَ هَ
ى  قْضَ الَ يُ ؛ إِنَّكَ تَقْضي وَ يْتَ ا قَضَ رَّ مَ قِنِي شَ ، وَ طَيْتَ ا أَعْ لِي فِيمَ
كْتَ  بَارَ ، تَ يْتَ ادَ نْ عَ زُّ مَ عِ الَ يَ ، وَ الَيْتَ نْ وَ لُّ مَ ذِ هُ الَ يَ إِنَّ ، وَ يْكَ لَ عَ

». [رواه أبو داود (١٤٢٥)، والنسائي (١٧٤٥)] الَيْتَ عَ تَ نَا وَ بَّ رَ

    

ـــــانَ  كَ  : ــــــــالَ قَ   ـــــدِ اهللا  ـــــبْ عَ ــــــنِ  بْ ـــــابِـــــرِ  جَ ــــــنْ  عَ  - ١٤٠
نَا  لِّمُ عَ ــا يُ ــمَ ـــــورِ كَ ةَ فِــي األُمُ ـــارَ ـــتِـــخَ سْ ــنَــا االِ ــمُ ــلِّ ــعَ ــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يُ سُ رَ
عْ  كَ يَرْ لْ ــرِ فَ ــمْ بِــاألَمْ كُ ــدُ ــمَّ أَحَ ا هَ : «إِذَ ــولُ ــقُ ؛ يَ آنِ ــرْ ــقُ ــنَ الْ ةَ مِ ــورَ الــسُّ
كَ  يرُ تَخِ أَسْ ــي  إِنِّ مَّ  هُ : اللَّ لِ لِيَقُ ــمَّ  ثُ  ، ــةِ يــضَ ــرِ ــفَ الْ ــرِ  ــيْ غَ ــنْ  مِ ــيْــنِ  ــتَ ــعَ كْ رَ
ـكَ  ــلـِ ــضْ ـــــنْ فَ ــــــكَ مِ ــــــأَلُ أَسْ ، وَ ــــكَ تِ رَ ــــدْ ــــقُ كَ بِ رُ ـــــدِ ـــــقْ ـــــتَ أَسْ ، وَ ـــكَ ـــمِ ـــلْ بِـــعِ
مُ  الَّ أَنْتَ عَ ، وَ لَمُ الَ أَعْ مُ وَ لَ عْ تَ ، وَ رُ دِ الَ أَقْ رُ وَ دِ قْ إِنَّكَ تَ ، فَ ظِيمِ الْعَ
يْرٌ لِي فِي دِينِي  رَ خَ ا األَمْ ذَ مُ أَنَّ هَ لَ عْ نْتَ تَ مَّ إِنْ كُ هُ ، اللَّ يُوبِ الْغُ
ـــلِـــه-  آجِ ي وَ ـــــرِ ـــلِ أَمْ ـــاجِ : عَ ــــالَ ي -أَوْ قَ ـــــرِ ـــةِ أَمْ ـــاقِـــبَ عَ ــي وَ ــاشِ ــعَ مَ وَ
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ا  ذَ مُ أَنَّ هَ لَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ كْ لِي فيه، وَ ارِ مَّ بَ هُ لِي، ثُ رْ يَسِّ هُ لِي وَ رْ دُ اقْ فَ
: فِي  ــالَ ي -أَوْ قَ ــرِ اقِبَةِ أَمْ عَ ي وَ اشِ عَ مَ ــرٌّ لِي فِي دِينِي وَ ــرَ شَ األَمْ
رْ لِيَ  دُ اقْ نِي عنه، وَ فْ رِ اصْ نِّي وَ هُ عَ فْ رِ اصْ - فَ لِهِ آجِ ي وَ رِ لِ أَمْ اجِ عَ
». [رواه  تَهُ اجَ ي حَ مِّ يُسَ : «وَ الَ نِي». قَ ضِ مَّ أَرْ ، ثُ انَ يْثُ كَ يْرَ حَ الْخَ

البخاري (١١٦٦)]

      



انَ  ولَ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ بَّاسٍ : أَنَّ رَ نِ ابْنِ عَ ١٤١ - عَ
، الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ  لِيمُ ظِيمُ الْحَ : «الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ الْعَ بِ رْ كَ نْدَ الْ ولُ عِ قُ يَ
بُّ  رَ وَ  ، اتِ ــوَ ــمَ الــسَّ بُّ  رَ إِالَّ اهللاُ  ـــهَ  إِلَ الَ   ، ــظِــيــمِ ــعَ الْ شِ  ـــرْ الْـــعَ بُّ  رَ
 ،(٦٣٤٦) الــبــخــاري  [رواه   .« يــمِ ــرِ الْــكَ شِ  ـــرْ ـــعَ الْ بُّ  رَ وَ  ، ضِ األَرْ

ومسلم (٢٧٣٠)]
 « كِيلُ الْوَ ــمَ  نِــعْ وَ بُنَا اهللاُ  سْ :  «حَ ــالَ قَ   نْه  عَ وَ  - ١٤٢
دٌملسو هيلع هللا ىلص  مَّ حَ ا مُ هَ الَ قَ ، وَ يَ فِي النَّارِ قِ ينَ أُلْ يمُ  حِ اهِ رَ ا إِبْ هَ الَ قَ
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ــــوا:  ــــالُ قَ ـــيـــنَ  حِ
[رواه   .[١٧٣ [آل عـــــمـــــران:   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô

البخاري (٤٥٦٣)]
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الَ لِي  : قَ الَتْ يْسٍ  قَ مَ اءَ بِنْتِ عُ مَ نْ أَسْ عَ ١٤٣ - وَ
بِ  رْ نْدَ الْكَ نَّ عِ ولِينَهُ قُ اتٍ تَ لِمَ كِ كَ لِّمُ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص: «أَالَ أُعَ سُ رَ
[رواه  ــا».  ــئً ــيْ شَ بِـــهِ  كُ  ـــــرِ أُشْ الَ  ـــي  بِّ رَ هُ  هُ اللَّ - اللَّ بِ رْ الْكَ فـِـي  -أَوْ 

أبو داود (١٥٢٥)، وابن ماجه (٣٨٨٢)]
 : ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ةَ ، عَ ـــرَ ـــكْ ـــي بَ بِ ــــنْ أَ عَ ١٤٤ - وَ
إِلَــى  نِي  تَكِلْ ــالَ  فَ ـــو  جُ أَرْ ــتَــكَ  ــمَ حْ رَ مَّ  هُ : اللَّ وبِ رُ الْمكْ اتُ  عَ ــــوَ «دَ
 .« ــتَ ــهَ إِالَّ أَنْ ، الَ إِلَ هُ لَّ أْنِي كُ ــلِــحْ لِي شَ أَصْ ، وَ يْنٍ ــةَ عَ فَ ــرْ ي طَ سِ نَفْ

[رواه أبو داود (٥٠٩٠)]
ــالَ  : قَ ــــالَ ــــاصٍ  قَ قَّ بِـــي وَ ـــنِ أَ ــدِ بْ ــعْ ــــنْ سَ عَ ١٤٥ - وَ
ــنِ  ــطْ ــــــوَ فـِــي بَ هُ ـــــا وَ عَ ــونِ إِذْ دَ ةُ ذِي الـــنـُّ ــــــــوَ عْ ـــــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: « دَ سُ رَ
؛  ينَ الظَّالِمِ ــنَ  مِ نْتُ  كُ ــي  إِنِّ انَكَ  بْحَ سُ ــتَ  أَنْ إِالَّ  ــهَ  إِلَ الَ   : ــوتِ الْــحُ
ابَ اهللاُ  تَجَ ــطُّ إِالَّ اسْ ءٍ قَ ــيْ لِمٌ فِــي شَ سْ ــلٌ مُ جُ ا رَ عُ بِهَ ــدْ ــمْ يَ ــهُ لَ ــإِنَّ فَ

». [رواه الترمذي (٣٥٠٥)] لَهُ
ـــالَ  قَ  : ــــالَ قَ   ــعــودٍ  ــسْ مَ بـــنِ  هِ  بْدِ اللَّ عَ ــــنْ  عَ وَ  - ١٤٦
مَّ  هُ : اللَّ نٌ زْ حُ مٌّ وَ هُ هَ ابَ ا أَصَ طُّ إِذَ بْدٌ قَ الَ عَ ا قَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: « مَ سُ رَ
اضٍ فِيَّ  ، مَ كَ يَتِي بِيَدِ ، نَاصِ تِكَ ابْنُ أَمَ كَ وَ بْدِ ابْنُ عَ كَ وَ بْدُ إِنِّي عَ
يْتَ  مَّ ، سَ وَ لَكَ مٍ هُ لِّ اسْ أَلُكَ بِكُ ، أَسْ كَ اؤُ لٌ فِيَّ قَضَ دْ ، عَ كَ مُ كْ حُ
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 ، لْقِكَ خَ نْ  مِ ا  ــدً أَحَ تَهُ  مْ لَّ عَ أَوْ   ، كِتَابِكَ فِي  لْتَهُ  زَ أَنْ أَوْ   ، كَ سَ نَفْ بِهِ 
بِيعَ  آنَ رَ رْ لَ الْقُ عَ ، أَنْ تَجْ كَ نْدَ يْبِ عِ مِ الْغَ لْ تَ بِهِ فِي عِ تَأْثَرْ أَوِ اسْ
ــي؛ إِالَّ  ــمِّ ــــــابَ هَ هَ ذَ نِـــي، وَ ـــزْ ءَ حُ ـــــالَ جَ ي، وَ رِ ـــــدْ ـــــورَ صَ نُ ــبِــي، وَ ــلْ قَ
ا  يَ وا:  الُ قَ ا».  حً رَ فَ نِهِ  زْ حُ انَ  كَ مَ ــهُ  لَ ــدَ بْ أَ وَ ه،  مَّ هَ   هُ  بَ اللَّ هَ أَذْ
لْ  : «أَجَ الَ ؟ قَ اتِ لِمَ كَ ءِ الْ الَ ؤُ لَّمَ هَ تَعَ نَا أَنْ نَ نْبَغِي لَ ولَ اهللا! يَ سُ رَ

ن». [رواه أحمد (٤٣١٨)] هُ لَّمَ تَعَ نَّ أَنْ يَ هُ عَ مِ نْ سَ نْبَغِي لِمَ يَ

      

ـــــــانَ  كَ  : ـــــــــــالَ قَ   ـــــــالِـــــــكٍ  مَ ــــــــنِ  بْ ـــــــــــسِ  نَ أَ عـــــن   - ١٤٧
ي،  يرِ نَصِ وَ ي  دِ ضُ عَ ــتَ  أَنْ مَّ  هُ : «اللَّ ــالَ قَ ا  زَ غَ ا  ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  إِذَ سُ رَ
». [رواه أبو داود (٢٦٣٢)،  اتِلُ بِكَ أُقَ ، وَ ولُ بِكَ أَصُ ، وَ ولُ بِكَ أَحُ

والترمذي (٣٥٨٤)، واللفظ ألبي داود]
ا  انَ إِذَ ى : أَنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كَ وسَ نْ أَبِي مُ عَ ١٤٨ - وَ
وذُ بِكَ  نَعُ ، وَ مْ هِ ورِ لُكَ فِي نُحُ عَ ا نَجْ مَّ إِنَّ هُ : «اللَّ الَ ا قَ مً وْ افَ قَ خَ

». [رواه أبو داود (١٥٣٧)] مْ هِ ورِ رُ نْ شُ مِ
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 @  ?  >  y  <  ; ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ـــــــالَ اهللاُ  قَ
 M L K J I z G F E D C B A

R Q P ON ﴾ [البقرة:١٥٥-١٥٧].
 : ـــتْ ـــالَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص-  ــيِّ ــبـِ الـــنـَّ جِ  وْ -زَ ـــةَ  ـــمَ ـــلَ سَ مِّ  أُ ــــنْ  عَ  -  ١٤٩
يبَةٌ  صِ مُ يبُهُ  تُصِ بْدٍ  عَ ــنْ  مِ ــا  « مَ  : ــولُ ــقُ يَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ
فِــي  نِــــي  ــــرْ جُ أْ مَّ  هُ ، اللَّ عُونَ اجِ رَ ـــيْـــهِ  إِلَ ـــــا  إِنَّ وَ لِـــلـــهِ  ــــا  إِنَّ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ
يبَتِه،  صِ مُ فِي  هُ  هُ اللَّ رَ أَجَ إِالَّ  ا  نْهَ مِ ا  يْرً خَ لِي  لِفْ  أخْ وَ يبَتِي  صِ مُ
ــةَ  ــمَ ــلَ ـــو سَ بُ ـــيَ أَ فِّ ـــوُ ــا تُ ــمَّ ــلَ : «فَ ـــتْ ـــالَ ــا». قَ ــهَ ــنْ ا مِ ــيْــرً ـــهُ خَ ـــفَ لَ ـــلَ خْ أَ وَ
؛  نْهُ مِ ا  يْرً خَ لِي  لَفَ اهللاُ  أَخْ فَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ نِي  رَ مَ أَ ا  مَ كَ لْتُ  قُ

مسلم (٩١٨)] ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص». [رواه  سُ رَ
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ يْبٍ  قَ هَ نْ صُ عَ ١٥٠ - وَ
اكَ  ذَ ــــسَ  ــــيْ لَ ـــرٌ -وَ ـــيْ ـــهُ خَ ـــلَّ كُ هُ  ــــــرَ مْ إِنَّ أَ ؛  ـــنِ مِ ـــمـــؤْ ـــــرِ الْ ألَمْ ـــا  ـــبً ـــجَ « عَ
ا  ــرً ــيْ ــانَ خَ ــكَ ــرَ فَ ــكَ اءُ شَ ــــرَّ ــتْــهُ سَ ــابَ - إِنْ أَصَ ــنِ مِ ــؤْ ــمُ ــلْ ــــدٍ إِالَّ لِ ألَحَ
مسلم  ». [رواه  ـــهُ لَ ا  ــرً ــيْ خَ ــانَ  ــكَ فَ ــرَ  ــبَ صَ اءُ  ـــرَّ ضَ ــهُ  ــتْ ــابَ أَصَ إِنْ  وَ لــه، 

[(٢٩٩٩)
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ــي  : إِنِّ ــالَ ــقَ هُ فَ ـــاءَ بًا جَ اتَ كَ ــلِــيٍّ :  أَنَّ مُ ــنْ عَ ١٥١ - عَ
اتٍ  لِمَ كَ كَ  لِّمُ أُعَ أَالَ   : ــالَ قَ نِّي.  أَعِ فَ بَتِي  اتَ كَ مُ ــنْ  عَ تُ  ــزْ ــجَ عَ ــدْ  قَ
نًا  يْ دَ يرٍ  صِ بَلِ  جَ ثْلُ  مِ يْكَ  لَ عَ انَ  كَ وْ  لَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص؛  سُ رَ نَّ  نِيهِ لَّمَ عَ
 ، كَ امِ رَ نْ حَ لِكَ عَ الَ نِي بِحَ فِ مَّ اكْ هُ : «اللَّ لْ : قُ الَ ؟ قَ نْكَ اهُ اهللاُ عَ أَدَّ

». [رواه الترمذي (٣٥٦٣)] اكَ وَ نْ سِ مَّ لِكَ عَ ضْ نِنِي بِفَ أَغْ وَ

       

 p  o  n  m  l  k  j ﴿ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ ــــــالَ اهللاُ  قَ
v u t s r s ﴾ [المؤمنون:٩٧، ٩٨].

ــى: ﴿ z y } | { ~ ے¡  ــالَ ــعَ ــــالَ تَ قَ وَ
¢ £ ¤ ¥ ﴾ [فصلت: ٣٦].

ـــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ نَّ  أَ  : ةَ  ـــرَ يْ ـــرَ هُ بِــــي  أَ ـــنْ  عَ  - ١٥٢
تَّى  اطٌ حَ ـــرَ ـــهُ ضُ لَ ــانُ وَ ــيْــطَ ـــرَ الــشَّ بَ دْ ةِ أَ ــالَ ـــودِيَ لِــلــصَّ ا نُ : «إِذَ ـــالَ قَ
بَ  ــوِّ ا ثُ ــتَّــى إِذَ ، حَ ــلَ ــبَ قْ اءَ أَ ــى الــنِّــدَ ــضَ ا قَ ـــإِذَ ، فَ ــأْذِيــنَ ــعَ الــتَّ ــمَ ــسْ الَ يَ
». [رواه البخاري  بَلَ قْ يبَ أَ ا قَضى التَّثْوِ تَّى إِذَ ، حَ بَرَ دْ ةِ أَ الَ بِالصَّ

ومسلم (٣٨٩)]  ،(٦٠٨)
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»، أي: أقيمت. ةِ الَ بَ بِالصَّ «ثُوِّ
ـــى  ــــي إِلَ بِ ـــنِـــي أَ ـــلَ سَ : أَرْ ـــــالَ ــيْــل  قَ ــهَ ـــــنْ سُ عَ ١٥٣ - وَ
نْ  مِ نَادٍ  مُ اهُ  ــنَــادَ فَ نَا،  لَ بٌ  احِ صَ أَوْ  نَا،  لَ مٌ  ــالَ غُ عِي  مَ وَ ــةَ  ثَ ــارِ حَ نِي  بَ
رَ  لَمْ يَ ائِطِ فَ لَى الْحَ عِي عَ ي مَ فَ الَّذِ رَ أَشْ : وَ الَ ه، قَ مِ ائِطٍ بِاسْ حَ
مْ  ا لَ ذَ ى هَ لْقَ تُ أَنَّكَ تَ رْ عَ وْ شَ : لَ الَ قَ لِكَ ألَبِي فَ تُ ذَ رْ كَ يْئًا، فَذَ شَ
تُ  عْ مِ إِنِّي سَ ةِ؛ فَ الَ نَادِ بِالصَّ ا فَ تً وْ تَ صَ عْ مِ ا سَ كِنْ إِذَ لَ ؛ وَ لْكَ سِ أُرْ
ا  يْطَانَ إِذَ : «إِنَّ الشَّ الَ هُ قَ نَّ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص أَ سُ نْ رَ ثُ عَ دِّ ةَ يُحَ رَ يْ رَ ا هُ أَبَ

». [رواه مسلم (٣٨٩)] اصٌ صَ لَهُ حُ لَّى وَ ةِ وَ الَ نُودِيَ بِالصَّ
ة العدو. راط، وقيل: شدَّ اص»، أي: الضُّ صَ «الحُ

ـــــــامَ  قَ  : ــــــــــــالَ قَ   اءِ  دَ رْ الـــــــــــــــــــدَّ ــــــــــي  بِ أَ ــــــــــــنْ  عَ وَ  -  ١٥٤
 : الَ قَ مَّ  ثُ  .« نْكَ مِ بِاهللاِ  ــوذُ  «أَعُ  : ولُ قُ يَ نَاهُ  عْ مِ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  فَسَ سُ رَ
ا  لَمَّ فَ يْئًا،  شَ لُ  تَنَاوَ يَ هُ  نَّ أَ كَ هُ  دَ يَ طَ  بَسَ وَ ا.  ثً ثَالَ نَةِ اهللا»  عْ بِلَ نُكَ  لْعَ «أَ
فِي  ولُ  قُ تَ نَاكَ  عْ مِ سَ ــدْ  قَ ولَ اهللا!  سُ رَ ا  يَ نَا:  لْ قُ ةِ  الَ الصَّ ــنَ  مِ غَ  ــرَ فَ
طْتَ  بَسَ نَاكَ  يْ أَ رَ وَ  ، لِكَ ذَ بْلَ  قَ هُ  ولُ قُ تَ كَ  عْ مَ نَسْ مْ  لَ يْئًا  شَ ةِ  الَ الصَّ
هُ  لَ عَ ارٍ لِيَجْ نْ نَ ابٍ مِ هَ اءَ بِشِ لِيسَ جَ هِ إِبْ وَّ اللَّ دُ : «إِنَّ عَ الَ ! قَ كَ دَ يَ
 : لْتُ قُ مَّ  ثُ  ، اتٍ ــرَّ مَ ثَ  ــالَ ثَ نْكَ  مِ هِ  بِاللَّ ــوذُ  أَعُ  : لْتُ قُ فَ ي  هِ جْ وَ فِي 
تُ  دْ مَّ أَرَ ، ثُ اتٍ رَّ ثَ مَ رْ ثَالَ تَأْخِ سْ مْ يَ لَ ، فَ ةِ نَةِ اهللا التَّامَّ عْ نُكَ بِلَ لْعَ أَ
لْعَبُ  يَ ا  قً وثَ مُ بَحَ  ألَصْ انَ  يْمَ لَ سُ ينَا  أَخِ ةُ  وَ عْ دَ الَ  لَوْ هِ  اللَّ وَ ه،  ذَ أَخْ
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». [رواه مسلم (٥٤٢)] ينَةِ دِ لِ الْمَ انُ أَهْ لْدَ بِهِ وِ
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ١٥٥ - وَ
ا؟  ذَ لَقَ كَ نْ خَ ا؟ مَ ذَ لَقَ كَ نْ خَ : مَ يَقُولُ مْ فَ كُ دَ يْطَانُ أَحَ أْتِي الشَّ « يَ
 .« لْيَنْتَهِ هِ وَ تَعِذْ بِاللَّ يَسْ لْ هُ فَ غَ لَ ا بَ إِذَ ؟، فَ بَّكَ لَقَ رَ نْ خَ : مَ قُولَ تَّى يَ حَ

[رواه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٥)]
هُ  نَّ يِّ  أَ فِ اصِ الثَّقَ نْ عثمانَ بنِ أبي العَ عَ ١٥٦ - وَ
يْنِي  الَ بَ دْ حَ يْطَانَ قَ ولَ اهللا! إِنَّ الشَّ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ أَتَى النَّبيَّ
ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ الَ  قَ فَ  ! لَيَّ عَ ا  هَ بِسُ لْ يَ تِــي  اءَ ــرَ قِ وَ تِي  الَ صَ يْنَ  بَ وَ
نْهُ  مِ هِ  بِاللَّ ذْ  وَّ تَعَ فَ تَهُ  سْ سَ أَحْ ا  إِذَ فَ ؛  بٌ نْزَ خَ  : لَهُ الُ  قَ يُ يْطَانٌ  شَ اكَ  «ذَ
نِّي.  بَهُ اهللاُ عَ هَ أَذْ لِكَ فَ لْتُ ذَ عَ فَ : فَ الَ ا» قَ ثً كَ ثَالَ ارِ لَى يَسَ لْ عَ فِ اتْ وَ

[رواه مسلم (٢٢٠٣)]
كني فِيها. ليَّ ويشكِّ ا عَ »،  أي: يخلِطُهَ لَيَّ ا عَ هَ بِسُ لْ قوله: «يَ

ا  ملسو هيلع هللا ىلص قـــال: « إِذَ ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ــرٍ ، عَ ــابِ ــــنْ جَ عَ ١٥٧ - وَ
إِنَّ  فَ ؛  مْ بْيَانَكُ صِ وا  فُّ كُ فَ  - يْلِ اللَّ نْحُ  جُ  : انَ كَ يْل -أَوْ  اللَّ نَحَ  تَجْ اسْ
 ، مْ لُّوهُ اءِ فَخَ نَ الْعِشَ ةٌ مِ اعَ بَ سَ هَ ا ذَ إِذَ ، فَ ينَئِذٍ رُ حِ نْتَشِ يَاطِينَ تَ الشَّ
ــــرِ  كُ اذْ ، وَ ــكَ ــبَــاحَ ــصْ ـــئْ مِ ـــفِ أَطْ مَ اهللا، وَ ــــرِ اسْ كُ اذْ ، وَ ــكَ ــابَ ـــلِـــقْ بَ أَغْ وَ
رِ  كُ اذْ ، وَ كَ اءَ رْ إِنَ مِّ خَ مَ اهللا، وَ رِ اسْ كُ اذْ ، وَ كَ اءَ قَ كِ سِ أَوْ مَ اهللا، وَ اسْ
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الــبــخــاري (٣٢٨٠)،  ــئًــا». [رواه  ــيْ شَ ــيْــهِ  ــلَ عَ ضُ  ــرُ ــعْ تَ ـــوْ  لَ وَ مَ اهللا،  اسْ
ومسلم (٢٠١٢)]

ه. بَلَ ظَالمُ »، أي: أَقْ يْلُ نَحَ اللَّ تَجْ قوله: «اسْ

 
  

ا  انَ إِذَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  كَ سُ ةَ : «أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ ١٥٨ - عَ
هُ  عُ جَ تَدَّ وَ ا اشْ لَمَّ ، فَ نْفُثُ يَ اتِ وَ ذَ وِّ هِ بِالْمعَ سِ لَى نَفْ أُ عَ رَ قْ ى يَ تَكَ اشْ
ــا». [رواه البخاري  ــتِــهَ كَ ــرَ ـــاءَ بَ جَ هِ رَ ــدِ ــحُ بِــيَ ــسَ أَمْ يْهِ وَ لَ أُ عَ ـــرَ ــنْــتُ أَقْ كُ

(٥٠١٦)، ومسلم (٢١٩٢)]
ا  كَ ــهُ شَ نَّ اصِ : أَ عَ ــنِ أَبِــي الْ انَ بْ ثْمَ ــنْ عُ عَ ١٥٩ - وَ
هُ  الَ لَ قَ ، فَ لَمَ نْذُ أَسْ هِ مُ دِ سَ هُ فِي جَ دُ ا يَجِ عً جَ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص وَ سُ إِلَى رَ
 : لْ قُ كَ وَ دِ سَ نْ جَ أَلَّمَ مِ ي تَ لَى الَّذِ كَ عَ دَ عْ يَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «ضَ سُ رَ
ا  رِّ مَ نْ شَ تِهِ مِ رَ دْ قُ هِ وَ وذُ بِاللَّ : أَعُ اتٍ رَّ بْعَ مَ لْ سَ قُ ا. وَ ثً مِ اهللاِ ثَالَ بِاسْ

». [رواه مسلم (٢٢٠٢)] اذِرُ أُحَ دُ وَ أَجِ
ـــى  تَ أَ يـــلَ  ـــرِ ـــبْ جِ نَّ  أَ  : ـــيـــدٍ  ـــعِ سَ ــــي  بِ أَ ـــــنْ  عَ وَ  -  ١٦٠
 .« ـــمْ ـــعَ : «نَ ـــالَ ـــقَ ؟ فَ ــيْــتَ ــتَــكَ ! اشْ ـــدُ ـــمَّ ـــحَ ـــا مُ : يَ ـــالَ ـــقَ الـــنَّـــبِـــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ
ــرِّ  شَ ــنْ  مِ  ، يــكَ ذِ ــؤْ يُ ءٍ  ــيْ شَ ــلِّ  كُ ــنْ  مِ  ، قِــيــكَ رْ أَ هِ  مِ اللَّ : «بِاسْ ــالَ قَ
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 .« قِيكَ رْ أَ مِ اهللاِ  بِاسْ  ، يكَ فِ يَشْ دٍ اهللاُ  اسِ حَ يْنِ  عَ وْ  أَ سٍ  نَفْ لِّ  كُ
[(٢١٨٦) مسلم  [رواه 

ــلَ  خَ ملسو هيلع هللا ىلص  دَ ــبَّــاسٍ : أَنَّ الــنَّــبِــيَّ ــنِ عَ ـــنِ ابْ عَ ١٦١ - وَ
لَى  ـــلَ عَ خَ ا دَ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ـــانَ الــنَّــبِــيُّ كَ : وَ ـــالَ هُ -قَ ــودُ ــعُ ابِـــيٍّ يَ ـــرَ ــلَــى أَعْ عَ
 : هُ لَ الَ  قَ فَ  -« هُ اءَ اللَّ شَ إِنْ  ورٌ  طَهُ ــأْسَ  بَ : «الَ  ــالَ قَ هُ  ودُ عُ يَ يضٍ  رِ مَ
ــالَّ بَلْ  !! كَ ــورٌ ــهُ : طَ ــتَ ــلْ : قُ ــالَ ». قَ هُ اءَ اللَّ ــورٌ إِنْ شَ ــهُ ــأْسَ طَ «الَ بَ
الَ  قَ . فَ بُورَ قُ هُ الْ يرُ زِ بِيرٍ تُ يْخٍ كَ لَى شَ - عَ ثُورُ ورُ -أَوْ تَ فُ ى تَ مَّ يَ حُ هِ

ا». [رواه البخاري (٣٦١٦)] مْ إِذً نَعَ ملسو هيلع هللا ىلص: «فَ النَّبِيُّ
ذُ  وِّ عَ يُ ــانَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ أَنَّ   : ةَ  ائِشَ عَ ــنْ  عَ وَ  - ١٦٢
النَّاسِ  بَّ  رَ مَّ  هُ : «اللَّ ــولُ ــقُ يَ وَ نَى  يُمْ الْ هِ  بِيَدِ حُ  سَ مْ يَ له،  أَهْ بَعْضَ 
اءً  فَ ، شِ كَ اؤُ فَ اءَ إِالَّ شِ فَ افِي، الَ شِ أَنْتَ الشَّ هِ وَ فِ ، اشْ بِ الْبَاسَ هِ أَذْ

ا». [رواه البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢١٩١)] مً قَ ادِرُ سَ غَ الَ يُ
 : ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ النَّبِيِّ ــبَّــاسٍ ، عَ ــنِ عَ ــنِ ابْ عَ ١٦٣ - وَ
 : ارٍ ــــرَ ــعَ مِ ــبْ هُ سَ ـــنْـــدَ ـــالَ عِ ـــقَ ـــهُ فَ ـــلُ ــرْ أَجَ ــضُ ــحْ ـــمْ يَ ــا لَ يــضً ــرِ ــــادَ مَ ــــنْ عَ « مَ
هُ  اهُ اللَّ افَ يَكَ إِالَّ عَ فِ ظِيمِ أَنْ يَشْ شِ الْعَ رْ بَّ الْعَ ظِيمَ رَ أَلُ اهللاَ الْعَ أَسْ
». [رواه أبو داود (٣١٠٦)، والترمذي (٢٠٨٣)] ضِ رَ لِكَ المَ نْ ذَ مِ
ولُ  قُ يَ ــانَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ أَنَّ   : ةَ  ائِشَ عَ ــنْ  عَ وَ  - ١٦٤
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فَى  يُشْ ــنَــا،  ــضِ ــعْ بَ ــةِ  يــقَ بِــرِ ـــا،  ـــنَ ضِ أَرْ ـــةُ  بَ ـــرْ تُ مِ اهللا،  : «بِاسْ يــضِ ــرِ ــمَ لِــلْ
نَا». [رواه البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (٢١٩٤)] بِّ نِ رَ نَا، بِإِذْ يمُ قِ سَ

ــا  ــطً هْ يِّ : أَنَّ رَ رِ ـــدْ ــيــدٍ الـــخُ ــعِ ـــي سَ بِ ــــنْ أَ عَ ١٦٥ - وَ
ــا،  وهَ ــرُ ــافَ ةٍ سَ ــرَ ــفْ ــوا فِــي سَ ــقُ ــلَ ــطَ ـــــولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص انْ سُ ــابِ رَ ــحَ ــنْ أَصْ مِ
ا أَنْ  ــوْ بَ ــأَ ، فَ مْ افُوهُ تَضَ بِ فَاسْ ــرَ ــعَ ــاءِ الْ ــيَ ــنْ أَحْ يٍّ مِ ــوا بِحَ لُ ــزَ تَّى نَ حَ
الَ  ءٍ  ــيْ شَ لِّ  بِكُ ــهُ  لَ ا  وْ عَ فَسَ  ، يِّ الْحَ لِــكَ  ذَ يِّدُ  سَ غَ  لُدِ فَ  ، مْ وهُ يِّفُ يُضَ
دْ  ينَ قَ ذِ طَ الَّ هْ ءِ الرَّ الَ ــؤُ يْتُمْ هَ وْ أَتَ : لَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ، فَ ءٌ يْ هُ شَ عُ نْفَ يَ
وا:  الُ قَ مْ فَ هُ أَتَوْ . فَ ءٌ يْ مْ شَ هِ ضِ نْدَ بَعْ ونَ عِ هُ أَنْ يَكُ لَّ عَ ، لَ مْ وا بِكُ لُ نَزَ
هُ  عُ نْفَ ، الَ يَ ءٍ يْ لِّ شَ هُ بِكُ يْنَا لَ عَ ، فَسَ غَ دِ نَا لُ يِّدَ ! إِنَّ سَ طُ هْ ا الرَّ هَ ا أَيُّ يَ
هِ  اللَّ ، وَ مْ : نَعَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ؟ فَ ءٌ يْ مْ شَ نْكُ دٍ مِ نْدَ أَحَ لْ عِ ، فَهَ ءٌ يْ شَ
ا أَنَا  ونَا، فَمَ يِّفُ لَمْ تُضَ مْ فَ نَاكُ فْ تَضَ دِ اسْ قَ هِ لَ اللَّ كِنْ وَ لَ ، وَ اقٍ رَ إِنّي لَ
نَ  لَى قَطِيعٍ مِ مْ عَ وهُ الَحُ . فَصَ الً عْ نَا جُ لُوا لَ عَ تَّى تَجْ مْ حَ كُ اقٍ لَ بِرَ
 ﴾ ) ( ' & ﴿ : أُ رَ قْ يَ لُ وَ تْفُ لَ يَ عَ انْطَلَقَ فَجَ ، فَ نَمِ غَ الْ
ا بِهِ  ي مَ شِ مْ انْطَلَقَ يَ ، فَ الٍ قَ نْ عِ طَ مِ ا نُشِ أَنَّمَ كَ تَّى لَ [الفاتحة:٢] حَ
الَ  قَ فَ عليه،  مْ  وهُ الَحُ صَ ي  ــذِ الَّ مُ  لَهُ عْ جُ ــمْ  هُ ــوْ فَ ــأَوْ فَ  : ــالَ قَ  . بَةٌ لَ قَ
ــأْتِــيَ  ــتَّــى نَ ــوا حَ ــلُ ــعَ ــفْ ـــى: الَ تَ قَ ي رَ ـــذِ ــالَ الَّ ــقَ ــوا، فَ ــمُ ــسِ ــم: اقْ ــهُ ــضُ ــعْ بَ
وا  مُ دِ قَ نَا. فَ رُ أْمُ ا يَ رَ مَ نَنْظُ ، فَ انَ ي كَ هُ الَّذِ رَ لَ كُ نَذْ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ رَ
ــا  ــهَ نَّ يـــكَ أَ رِ ـــدْ ــــا يُ مَ : «وَ ـــالَ ـــقَ ، فَ ـــهُ وا لَ ـــرُ كَ ـــذَ ــــــولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ ــى رَ ــلَ عَ
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». [رواه  ــمٍ ــهْ مْ بِــسَ كُ عَ ــوا لِــي مَ بُ ــرِ اضْ وا وَ مُ سِ ، اقْ ــتُــمُ ــبْ ؟! أَصَ ــةٌ ــيَ قْ رُ
البخاري (٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١)]

لَّة. عِ مٌ وَ »، أي: ألَ بَةٌ لَ ا بِهِ قَ قوله: «مَ

       
 

: قـــالَ  يِّ  قـــــالَ رِ ـــــدْ ـــيـــدٍ الـــــخُ ـــعِ ـــــي سَ بِ ــــنْ أَ ١٦٦ - عَ
مسلم  إِال اهللاُ». [رواه  ال إِلَهَ   : ــمْ تــاكُ ــوْ مَ ــنُــوا  « لَــقِّ ســــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  رَ

[(٩١٦)
م. نكُ ت مِ ه الموْ رَ ضَ نْ حَ »، أي: مَ مْ تاكُ وْ قوله: «مَ

قـــــالَ   : قـــــــــالَ   ـــــلٍ  ـــــبَ جَ ــــــــنِ  بْ ـــــعـــــاذِ  مُ ــــــــــنْ  عَ وَ  - ١٦٧
ــلَ  خَ دَ إِال اهللاُ  ـــهَ  إِلَ الَ   : ــهِ ــالمِ كَ ـــرُ  آخِ كــانَ  ـــنْ  ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص: « مَ سُ رَ

». [رواه أبو داود (٣١١٦)] الْجنَّةَ
ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ تُ  عْ مِ سَ  : ــتْ ــالَ قَ   ــةَ  ــائِــشَ عَ ــنْ  ١٦٨ -  عَ
نِي  قْ أَلْحِ نِي، وَ مْ حَ ارْ رْ لِي، وَ فِ مَّ اغْ هُ : «اللَّ ولُ قُ يَّ يَ تَنِدٌ إِلَ سْ وَ مُ هُ وَ

لَى». [رواه البخاري (٥٦٧٤)، ومسلم (٢٤٤٤)] فِيقِ األَعْ بِالرَّ
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نَةُ  ــتِ ابْ ــلَ سَ : « أَرْ ــالَ ــدٍ  قَ يْ ةَ بنِ زَ امَ نْ أُسَ ١٦٩ - عَ
مَ  الَ ئُ السَّ رِ قْ لَ يُ سَ أَرْ تِنَا، فَ ائْ بِضَ فَ نًا لِي قُ : إِنَّ ابْ يْهِ ملسو هيلع هللا ىلص إِلَ النَّبِيِّ
ــلٍ  هُ بِــأَجَ ــدَ ــنْ ـــلٌّ عِ كُ ــى، وَ ــطَ ــا أَعْ ـــهُ مَ لَ ، وَ ـــذَ ــا أَخَ : «إِنَّ لِــلــهِ مَ ــولُ ــقُ يَ وَ
». [رواه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم  بْ تَسِ لْتَحْ بِرْ وَ تَصْ لْ مى، فَ سَ مُ

[(٩٢٣)

    

ـــى  ـــلَّ صَ  : ـــــــالَ قَ   مــــالِــــكٍ  ـــــنِ  بْ فِ  ـــــــوْ عَ ـــــنْ  عَ  - ١٧٠
 : ولُ قُ يَ وَ  هُ وَ ائِهِ  عَ دُ نْ  مِ ظْتُ  فِ فَحَ ةٍ  نَازَ جَ لَى  عَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
له،  زُ نُ مْ  ــرِ كْ أَ وَ عنه،  ــفُ  اعْ وَ افِهِ  عَ وَ ه،  مْ حَ ارْ وَ لَهُ  رْ  فِ اغْ مَّ  هُ «اللَّ
ــنَ  ــهِ مِ ــقِّ نَ دِ، وَ ــرَ ــبَ الْ ــجِ وَ ــلْ الــثَّ ــهُ بِــالْــمــاءِ وَ ــلْ ــسِ اغْ ــلــه، وَ خَ ــدْ ـــعْ مُ سِّ وَ وَ
ـــهُ  لْ ـــدِ بْ أَ ، وَ ـــسِ نَ ـــنَ الـــدَّ ـــيَـــضَ مِ بَ األَبْ ــوْ ــيْــتَ الــثَّ ــقَّ ــا نَ ــمَ ــا كَ ــايَ ــطَ ــخَ الْ
ا  ــرً ــيْ ــــا خَ جً وْ زَ ــلــه، وَ هْ ــنْ أَ ا مِ ــرً ــيْ ـــالً خَ هْ أَ ه، وَ ارِ ــنْ دَ ا مِ ــرً ــيْ ا خَ ارً دَ
وْ  ، أَ ــرِ ــبْ ــقَ ابِ الْ ـــذَ ـــنْ عَ هُ مِ ــــذْ عِ أَ ، وَ ــةَ ــنَّ ــجَ ـــهُ الْ ـــلْ خِ دْ أَ ــــه، وَ جِ وْ ـــنْ زَ مِ
لِـــكَ  ـــا ذَ نَ ــــونَ أَ كُ نْ أَ ــنَّــيْــتُ أَ ــمَ ــتَّــى تَ : حَ ـــالَ ». قَ ابِ الـــنَّـــارِ ــــذَ ـــنْ عَ مِ

مسلم (٩٦٣)] ». [رواه  يِّتَ مَ الْ
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ــــى  ــــلَّ صَ  : ــــــــــــالَ قَ   ةَ  ـــــــــرَ يْ ـــــــــرَ هُ ــــــــــي  بِ أَ ــــــــــــنْ  عَ وَ  -  ١٧١
يِّتِنَا،  مَ وَ يِّنَا  لِحَ رْ  فِ اغْ مَّ  هُ : «اللَّ الَ قَ فَ ةٍ  نَازَ جَ لَى  عَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ
مَّ  هُ ائِبِنَا، اللَّ غَ وَ ا  نَ دِ اهِ شَ وَ ثَانَا،  نْ أُ وَ ا  نَ رِ كَ ذَ وَ نَا،  بِيرِ كَ وَ ا  نَ غِيرِ صَ وَ
هُ  فَّ تَوَ نَّا فَ ــيْــتَــهُ مِ فَّ ــوَ ـــنْ تَ مَ ، وَ مِ ــــالَ سْ لَى اإلِ ــيِــهِ عَ ــأَحْ نَّا فَ ــيَــيْــتَــهُ مِ ــنْ أَحْ مَ
». [رواه  هُ دَ عْ نَا بَ لَّ الَ تُضِ هُ وَ رَ نَا أَجْ مْ رِ مَّ الَ تَحْ هُ ، اللَّ انِ يمَ لَى اإلِ عَ

أبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجه (١٤٩٨)]

        

ملسو هيلع هللا ىلص  انَ النَّبِيُّ :  كَ الَ انَ  قَ فَّ انَ بْنِ عَ ثْمَ نْ عُ ١٧٢ - عَ
مْ  يكُ وا ألَخِ رُ فِ تَغْ : «اسْ الَ قَ يْهِ فَ لَ قَفَ عَ ميِّتِ وَ فْنِ الْ نْ دَ غَ مِ رَ ا فَ إِذَ

». [رواه أبو داود (٣٢٢١)] أَلُ سْ هُ اآلنَ يُ إِنَّ ؛ فَ لُوا لَهُ التَّثْبِيتَ سَ وَ

      

: «إِنَّ  الَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ ةَ  أنَّ رَ ائِشَ نْ عَ ١٧٣ - عَ
رَ  فِ تَغْ تَسْ يعِ فَ لَ الْبَقِ أْتِيَ أَهْ كَ أَنْ تَ رُ أْمُ بَّكَ يَ :  إِنَّ رَ الَ قَ انِي فَ يلَ أَتَ بْرِ جِ
 : ـــالَ ـــــولَ اهللا؟ قَ سُ ــا رَ ــمْ يَ ــهُ ــــولُ لَ ــفَ أَقُ ــيْ : كَ ــتُ ــلْ : قُ ـــتْ ـــالَ ». قَ ــمْ لــهُ
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 ، ينَ لِمِ سْ الْمُ وَ نِينَ  مِ ؤْ الْمُ نَ  مِ ارِ  يَ الدِّ ــلِ  أَهْ لَى  عَ مُ  الَ السَّ ولِي:  «قُ
هُ  اءَ اللَّ ا إِنْ شَ إِنَّ ، وَ ينَ رِ تَأْخِ الْمسْ نَّا وَ ينَ مِ مِ دِ تَقْ هُ الْمسْ مُ اللَّ حَ رْ يَ وَ

». [رواه مسلم (٩٧٤)] ونَ قُ حِ مْ لَالَ بِكُ
ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص  سُ ــانَ رَ : كَ ــالَ ةَ  قَ ــدَ يْ ــرَ ــنْ بُ عَ ١٧٤ - وَ
مُ  الَ : «السَّ ولُ قُ مْ يَ ائِلُهُ انَ قَ ، فَكَ ابِرِ قَ مَ وا إِلَى الْ جُ رَ ا خَ مْ إِذَ هُ لِّمُ عَ يُ
هُ  اءَ اللَّ ا إِنْ شَ إِنَّ ، وَ ينَ لِمِ الْمسْ نِينَ وَ مِ ؤْ نَ الْمُ ارِ مِ يَ لَ الدِّ مْ أَهْ يْكُ لَ عَ

». [رواه مسلم (٩٧٥)] افِيَةَ مُ الْعَ لَكُ هَ لَنَا وَ أَلُ اللَّ ، أَسْ قُونَ حِ لَالَ

      

مَ  وْ لَ يَ الً دَخَ جُ الِكٍ : أَنَّ رَ ١٧٥ - عن أَنَسِ بْنِ مَ
ــائِــمٌ  ـــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رَ ، وَ ــنْــبَــرِ ــمِ ـــاهَ الْ جَ ـــانَ وُ ـــابٍ كَ ــنْ بَ ــةِ مِ ــعَ ــمُ ــجُ الْ
ولَ اهللا!  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ ا  ائِمً قَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ بَلَ  تَقْ فَاسْ  ، طُبُ يَخْ
ــنَــا.  ــيــثُ ــغِ عُ اهللاَ يُ ــــــــادْ ، فَ ـــلُ ـــبُ ـــتِ الـــسُّ ـــعَ ـــطَ ـــقَ انْ ــــي، وَ اشِ ــــوَ ــــمَ ـــتِ الْ ـــكَ ـــلَ هَ
مَّ  هُ نَا، اللَّ قِ اسْ مَّ  هُ «اللَّ  : ــالَ ــقَ فَ ــهِ  يْ ــدَ يَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ ــعَ  فَ ــرَ فَ  : ــالَ قَ
اءِ  مَ  فِي السَّ ا نَرَ هِ مَ اللَّ الَ وَ : وَ الَ أَنَسٌ نَا». قَ قِ مَّ اسْ هُ نَا، اللَّ قِ اسْ
يْتٍ  نْ بَ لْعٍ مِ يْنَ سَ بَ يْنَنَا وَ ا بَ مَ يْئًا، وَ الَ شَ ةً وَ عَ زَ الَ قَ ابٍ وَ حَ نْ سَ مِ
ا  لَمَّ فَ  ، سِ الــتُّــرْ ثْلُ  مِ ةٌ  ابَ حَ سَ ـــهِ  ائِ رَ وَ ــنْ  مِ تْ  فَطَلَعَ  : ــالَ قَ  ، ارٍ دَ الَ  وَ
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ــنَــا  يْ أَ ــا رَ ــهِ مَ الــلَّ : وَ ــالَ ، قَ تْ ــرَ ــطَ ــمَّ أَمْ تْ ثُ ــرَ ــتَــشَ اءَ انْ مَ ــطَــتِ السَّ سَّ ــوَ تَ
ةِ  عَ مُ ــابِ فِــي الْجُ ــبَ لِـــكَ الْ ــنْ ذَ ـــلٌ مِ جُ ـــلَ رَ خَ ــمَّ دَ ــتــا، ثُ ــسَ سِ ــمْ الــشَّ
 : الَ قَ ا فَ ائِمً هُ قَ بَلَ تَقْ ، فَاسْ طُبُ ائِمٌ يَخْ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رَ ، وَ بِلَةِ مقْ الْ
عُ اهللاَ  ادْ فَ بُلُ  السُّ ــتِ  ــعَ ــطَ ــقَ انْ وَ  ، الُ ــــوَ األَمْ تِ  لَكَ هَ ولَ اهللا!  سُ رَ ــا  يَ
مَّ  هُ : «اللَّ ـــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ يْ ــدَ يَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ ــعَ  فَ ــرَ فَ  : ـــالَ قَ ا،  هَ كْ سِ مْ يُ
ـــــامِ  اآلجَ وَ ـــالِ  ـــبَ ـــجِ الْ وَ ـــــامِ  اآلكَ ــى  ــلَ عَ مَّ  هُ يْنَا، اللَّ لَ عَ الَ  وَ ــا  ــنَ ــيْ الَ ــوَ حَ
نَا  جْ رَ خَ تْ وَ طَعَ انْقَ : فَ الَ ». قَ رِ جَ نَابِتِ الشَّ مَ ةِ وَ دِيَ األَوْ ابِ وَ الظِّرَ وَ

. [رواه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧)] سِ مْ ي فِي الشَّ شِ نَمْ
ينَة.  بَلٌ بالمدِ لْع»: جَ «سَ

ثافَة. الكَ ارة وَ تدَ »، أي: فِي االسْ سِ ثْلُ التُّرْ «مِ
»: التِّالل.  امِ «اآلكَ

غار. »: الجبَال الصِّ ابِ «الظِّرَ
ــى  ى الــنَّــاسُ إِلَ كَ : شَ ــتْ ــالَ ةَ  قَ ائِشَ ــنْ عَ عَ ١٧٦ - وَ
ـــهُ فِــي  ـــعَ لَ ضِ ـــوُ ــرٍ فَ ــبَ ــنْ ــمِ ـــرَ بِ ـــأَمَ ، فَ ــرِ ــمــطَ ـــوطَ الْ ـــحُ ـــــــولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قُ سُ رَ
ــةُ  ــائِــشَ ــتْ عَ ــالَ ــونَ فيه، قَ جُ ــرُ ــخْ ــا يَ مً ــوْ ــــدَ الــنَّــاسَ يَ عَ وَ ــى، وَ ــلَّ ــصَ ــمُ الْ
 ، سِ مْ الشَّ بُ  اجِ حَ ا  ــدَ بَ ينَ  حِ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ جَ  ــرَ ــخَ فَ  :
مْ  : «إِنَّكُ الَ مَّ قَ دَ اهللاَ ، ثُ مِ حَ بَّرَملسو هيلع هللا ىلص وَ نْبَرِ فَكَ مِ لَى الْ دَ عَ عَ قَ فَ
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 ، مْ نْكُ انِهِ عَ مَ انِ زَ نْ إِبَّ ارَ الْمطَرِ عَ تِئْخَ اسْ مْ وَ كُ ارِ بَ دِيَ دْ مْ جَ تُ وْ كَ شَ
ــيــبَ  ــتَــجِ ــسْ ــــمْ أَنْ يَ كُ ــــدَ عَ وَ ـــوه، وَ عُ ـــدْ ــــمُ اهللاُ  أَنْ تَ كُ ــــرَ ــــدْ أَمَ قَ وَ
 ، يمِ حِ الرَّ نِ  مَ حْ الرَّ  ، ينَ الَمِ الْعَ بِّ  رَ هللا  دُ  مْ : «الْحَ الَ قَ مَّ  ثُ  ،« مْ لَكُ
مَّ أَنْتَ اهللاُ الَ  هُ ، اللَّ يدُ رِ ا يُ لُ مَ عَ فْ ، الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ يَ ينِ مِ الدِّ وْ لِكِ يَ مَ
لْ  عَ اجْ ، وَ يْثَ يْنَا الْغَ لَ لْ عَ زِ ، أَنْ اءُ رَ قَ نُ الْفُ نَحْ نِىُّ وَ إِلَهَ إِالَّ أَنْتَ الْغَ
لْ  ــزَ لَمْ يَ ــهِ فَ يْ ــدَ ــعَ يَ فَ ــمَّ رَ ». ثُ ــيــنٍ ــا إِلَــى حِ غً ــالَ بَ ةً وَ ــوَّ ــتَ لَنَا قُ لْ ــزَ نْ ــا أَ مَ
هُ  رَ لَى النَّاسِ ظَهْ لَ عَ وَّ مَّ حَ يْه، ثُ يَاضُ إِبْطَ ا بَ تَّى بَدَ عِ حَ فْ فِي الرَّ
لَى النَّاسِ  بَلَ عَ مَّ أَقْ ه، ثُ يْ دَ افِعٌ يَ وَ رَ هُ هُ وَ اءَ دَ - رِ لَ وَّ لَبَ -أَوْ حَ قَ وَ
 ، قَتْ رَ بَ وَ تْ  دَ عَ فَرَ ةً  ابَ حَ سَ هُ  أَ اللَّ أَنْشَ فَ  ، تَيْنِ عَ كْ رَ لَّى  فَصَ  ، لَ ــزَ نَ وَ
 ، يُولُ الَتِ السُّ تَّى سَ هُ حَ دَ جِ سْ أْتِ مَ لَمْ يَ نِ اهللا، فَ تْ بِإِذْ طَرَ مَّ أَمْ ثُ
ه،  ذُ اجِ تْ نَوَ تَّى بَدَ ملسو هيلع هللا ىلص حَ كَ حِ كِنِّ ضَ مْ إِلَى الْ تَهُ عَ رْ أَ سُ ا رَ لَمَّ فَ
بْدُ اهللاِ  ــــي عَ نِّ أَ ، وَ يــرٌ ــدِ ءٍ قَ ـــيْ ـــلِّ شَ ــى كُ ــلَ هَ عَ ـــدُ أَنَّ اللَّ ـــهَ : «أَشْ ــالَ ــقَ فَ

». [رواه أبو داود (١١٧٣)] ولُهُ سُ رَ وَ
اكِن. ن األبنِيَة والمسَ د مِ رَّ والبَرْ ا يرد الحَ »: مَ «الْكِنِّ

ــــتِ  تَ : أَ ــــــالَ ــــدِ اهللا  قَ ــــبْ ــــنِ عَ ــــابِــــرِ بْ ــــــنْ جَ عَ ١٧٧ - وَ
ا،  يعً رِ مَ يئًا  رِ مَ يثًا،  غِ مُ يْثًا  غَ نَا  قِ اسْ مَّ  هُ «اللَّ  : الَ قَ فَ اكٍ  ــوَ بَ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
ــمُ  ــيْــهِ ــلَ ــتْ عَ ــقَ ــبَ ــأَطْ : فَ ــــالَ » قَ ــــلٍ ــرَ آجِ ــيْ ــالً غَ ــاجِ ، عَ ــــارٍّ ــرَ ضَ ــيْ ــا غَ ــافِــعً نَ
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. [رواه أبو داود (١١٦٩)] اءُ مَ السَّ
ــــــــتُ  يْ أَ ـــخ: «رَ ـــض الـــنـــسَ ـــيـــة، وفــــي بـــعْ ـــع بـــاكِ »: جـــمْ اكٍ ـــــــــــوَ «بَ
ا،  مَ هُ عَ فَ رَ ا  إِذَ ــهِ  يْ ــدَ يَ لَى  عَ لُ  امُ التَّحَ  : ــنَــاهُ ــعْ مَ وَ  ،« اكٍ ـــوَ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ

. اءِ عَ ا فِي الدُّ مَ هُ دَّ مَ وَ
ـــابِ  ـــطَّ ـــخَ الْ ـــــنَ  بْ ـــرَ  ـــمَ عُ :  أَنَّ  ــــــسٍ  نَ أَ ــــــنْ  عَ وَ  - ١٧٨
الْمطَّلِبِ  بْدِ  عَ بْنِ  بَّاسِ  عَ بِالْ ى  قَ تَسْ اسْ طُوا  قَحَ ا  إِذَ انَ  كَ  
لُ  سَّ تَوَ إِنَّا نَ ينَا، وَ قِ تَسْ يْكَ بِنَبِيِّنَا فَ لُ إِلَ سَّ تَوَ نَّا نَ مَّ إِنَّا كُ : «اللَّهُ الَ قَ فَ
. [رواه البخاري (١٠١٠)] نَ وْ قَ يُسْ : فَ الَ نَا» قَ قِ بِيِّنَا فَاسْ مِّ نَ يْكَ بِعَ إِلَ

ا  ائِه، أمَّ عَ يْكَ بِنَبِيِّنَا ملسو هيلع هللا ىلص»،  أي: بِدُ لُ إِلَ سَّ تَوَ نَّا نَ قوله: «إِنَّا كُ
ا. عً رْ ائِزٍ شَ يْرُ جَ غَ ؛ فَ مْ هِ اهِ جَ لُوقِينَ وَ خْ مَ اتِ الْ وَ لُ بِذَ سُّ التوَ

     

ا  انَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ : كَ الَتْ ا قَ ةَ  أَنَّهَ ائِشَ نْ عَ ١٧٩ - عَ
ا،  ا فِيهَ يْرَ مَ خَ ا، وَ هَ يْرَ أَلُكَ خَ مَّ إِنِّي أَسْ هُ : «اللَّ الَ يحُ قَ تِ الرِّ فَ صَ عَ
رِّ  شَ ا، وَ ا فِيهَ رِّ مَ شَ ا، وَ هَ رِّ نْ شَ وذُ بِكَ مِ أَعُ لَتْ به، وَ سِ ا أُرْ يْرَ مَ خَ وَ

». [رواه مسلم (٨٩٩)] لَتْ بِهِ سِ ا أُرْ مَ
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»: اشتدَّ هبُوبُها. يحُ تِ الرِّ فَ صَ «عَ
ـــتُ  ـــعْ ـــمِ سَ  : ـــــــــالَ قَ   ةَ  ـــــــرَ يْ ـــــــرَ هُ ــــــــي  بِ أَ ـــــــــنْ  عَ وَ  - ١٨٠
ــةِ  ــمَ حْ ــأْتِــي بِــالــرَّ حِ اهللا، تَ وْ ــنْ رَ يــحُ مِ : «الــرِّ ــولُ ــقُ ـــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ
لُوا اهللاَ  سَ ــا، وَ ــوهَ ــبُّ ــسُ ـــالَ تَ ـــا فَ ـــوهَ ـــتُـــمُ يْ أَ ا رَ ـــــإِذَ ؛ فَ ابِ ـــذَ ـــعَ ـــأْتِـــي بِـــالْ تَ وَ

ا». [رواه أحمد (٧٦٣١)] هَ رِّ نْ شَ وا بِهِ مِ تَعِيذُ اسْ ا، وَ هَ يْرَ خَ

          

إِذا  ــــانَ  كَ ـــــهُ  نَّ أَ  : ـــرِ  ـــيْ بَ الـــزُّ ـــنِ  بْ بْدِ اهللا  عَ ــــنْ  ١٨١ -  عَ
دُ  عْ بِّحُ الرَّ سَ ي يُ انَ الَّذِ بْحَ : «سُ الَ قَ يثَ وَ دِ كَ الْحَ رَ دَ تَ عْ عَ الرَّ مِ سَ
». [رواه مالك في الموطأ (١٨٢٢)،  تِهِ يفَ نْ خِ ةُ مِ ئِكَ المالَ هِ وَ دِ مْ بِحَ

والبخاري في األدب المفرد (٧٢٣)]

       

ا  انَ إِذَ ولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ ةَ : أَنَّ رَ ائِشَ نْ عَ ١٨٢ - عَ
ا». [رواه البخاري (١٠٣٢)] افِعً يِّبًا نَ مَّ صَ : «اللهُ الَ رَ قَ أَ الْمطَ رَ
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 : قـــالَ ــــــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أنَّ    ـــةَ  ـــشَ ـــائِ عَ ــــنْ  عَ  - ١٨٣
تِ  وْ لِمَ انِ  فَ سِ نْخَ يَ الَ  اتِ اهللاِ ،  آيَ نْ  مِ تَانِ  آيَ رَ  مَ الْقَ وَ سَ  مْ الشَّ « إِنَّ 
لُّوا  صَ وا، وَ بِّرُ كَ هَ وَ وا اللَّ عُ ادْ لِكَ فَ تُمْ ذَ أَيْ ا رَ إِذَ ؛ فَ يَاتِهِ الَ لِحَ دٍ وَ أَحَ

وا». [رواه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١)] قُ دَّ تَصَ وَ
سُ  مْ تِ الشَّ فَ سَ : خَ الَ ى  قَ وسَ نْ أَبِي مُ عَ ١٨٤ - وَ
تَّى  ، حَ ةُ اعَ ونَ السَّ ى أَنْ تَكُ شَ ا يَخْ عً زِ امَ فَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص، فَ نِ النَّبِيِّ مَ فِى زَ
تُهُ  أَيْ ا رَ ودٍ مَ جُ سُ وعٍ وَ كُ رُ لِ قِيَامٍ وَ لِّي بِأَطْوَ امَ يُصَ قَ دَ فَ جِ سْ مَ أَتَى الْ
هُ  لُ اللَّ سِ رْ اتِ الَّتِى يُ هِ اآليَ ذِ : «إِنَّ هَ الَ مَّ قَ ، ثُ ةٍ قَطُّ الَ هُ فِي صَ لُ عَ فْ يَ
فُ  وِّ ا يُخَ هَ لُ سِ رْ هَ يُ لَكِنَّ اللَّ يَاتِه، وَ الَ لِحَ دٍ وَ تِ أَحَ وْ ونُ لِمَ الَ تَكُ
ــهِ  ــائِ عَ دُ هِ وَ ـــرِ ــى ذِكْ ــوا إِلَ عُ ــزَ ــافْ يْئًا فَ ا شَ نْهَ ــمْ مِ ــتُ يْ أَ ا رَ ـــإِذَ ؛ فَ هُ ــادَ ــبَ ا عِ بِهَ

». [رواه البخاري (١٠٥٩)، ومسلم (٩١٢)] هِ ارِ فَ تِغْ اسْ وَ

      

ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ أَنَّ   : بَيْدِ اهللا  عُ ــنِ  بْ ةَ  طَلْحَ ــنْ  عَ  -  ١٨٥
 ، انِ يمَ اإلِ نِ وَ يْنَا بِالْيُمْ لَ هُ عَ لَّ مَّ أَهِ هُ : «اللَّ الَ لَ قَ الَ هِ أَ الْ ا رَ انَ إِذَ  كَ
بُّكَ اللَّه». [رواه الترمذي (٣٤٥١)] رَ بِّي وَ ، رَ مِ الَ اإلِسْ ةِ وَ مَ الَ السَّ وَ
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ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ : كَ الَ رَ  قَ مَ نِ ابْنِ عُ ١٨٦ – عَ
رُ إِنْ  بَتَ األَجْ ثَ ، وَ وقُ رُ تَلَّتِ الْعُ ابْ أُ، وَ بَ الظَّمَ هَ : «ذَ الَ رَ قَ ا أَفْطَ  إِذَ

اءَ اهللاُ». [رواه أبو داود (٢٣٥٧)] شَ

    

ولَ اهللا!  سُ ا رَ : يَ لْتُ : قُ الَتْ ةَ  قَ ائِشَ نْ عَ ١٨٧ - عَ
 : ــالَ قَ ا؟  فِيهَ ـــولُ  أَقُ ــا  مَ  ، رِ ــدْ ــقَ الْ ةُ  يْلَ لَ ةٍ  يْلَ لَ أَيُّ  تُ  لِمْ عَ إِنْ  ــــتَ  يْ أَ أَرَ
ــنِّــي». [رواه  عَ ــفُ  ــاعْ فَ ــوَ  ــفْ ــعَ الْ ــبُّ  ــحِ تُ ــوٌّ  ــفُ عَ ــــكَ  إِنَّ مَّ  هُ ولِي: اللَّ «قُ

الترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجه (٣٨٥٠)]

     



ـــــــنِـــــــي  عَ دَّ وَ  : قــــــــــالَ   ةَ  ـــــــــرَ يْ ـــــــــرَ هُ بــــــــي  أَ ــــــــنْ  عَ  -  ١٨٨
 .« هُ ائِعُ دَ يعُ وَ ي الَ تَضِ كَ اهللاَ الَّذِ دِعُ تَوْ : «أَسْ الَ قَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ رَ

[رواه ابن ماجه (٢٨٢٥)]
ــلِ  جُ ـــولُ لِــلــرَّ ـــقُ ــــانَ يَ ـــرَ  كَ ـــمَ ــــنِ عُ ـــــنِ ابْ عَ ١٨٩ -  وَ
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ ـــانَ  كَ ــا  ــمَ كَ ــــكَ  عْ دِّ أُوَ ــنِّــي  مِ نُ  ادْ ا:  ــرً ــفَ سَ ادَ  أَرَ ا  إِذَ
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ــيــمَ  اتِ ــوَ خَ ـــكَ وَ ـــتَ ـــانَ مَ أَ ـكَ وَ دِعُ اهللاَ دِيــنـَ ــــوْ ــــتَ : «أَسْ ــولُ ــقُ ــيَ ـــنَـــا، فَ عُ دِّ ـــوَ يُ
». [رواه الترمذي (٣٤٤٣)] لِكَ مَ عَ

ــا  : يَ ـــــالَ ـــــالً قَ جُ ةَ : أَنَّ رَ ــــرَ يْ ــــرَ ــــي هُ بِ ـــــنْ أَ عَ ١٩٠ - وَ
ــكَ  ــيْ ــلَ : «عَ ـــــالَ ـــنِـــي. قَ صِ ـــأَوْ ــرَ فَ ـــافـِ يـــــدُ أَنْ أُسَ ــــي أُرِ ـــــــولَ اهللا! إِنِّ سُ رَ
لُ  جُ الرَّ لَّى  وَ أَنْ  ا  لَمَّ فَ  .« فٍ ــرَ شَ لِّ  كُ لَى  عَ بِيرِ  التَّكْ وَ  اهللا،  بِتَقْوَ
» . [رواه  ــرَ ــفَ ــهِ الــسَّ ــيْ ــلَ نْ عَ ـــــوِّ هَ ، وَ ضَ رْ ـــهُ األَ ــــوِ لَ ــمَّ اطْ ــهُ : «الــلَّ ــــالَ قَ

الترمذي (٣٤٤٥)، وابن ماجه (٢٧٧١)]
ـــــى  إِلَ ــــــــلٌ  جُ رَ ـــــــاءَ  جَ  : ــــــــالَ قَ   ــــــــسٍ  نَ أَ ــــــــنْ  عَ وَ  - ١٩١
نـِـي.  دْ وِّ ــزَ ا فَ ــرً ــفَ يـــدُ سَ ـــي أُرِ ! إِنِّ هِ ولَ اللَّ سُ ــا رَ : يَ ــالَ ــقَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ الــنَّــبِــيِّ
 .« بَكَ نْ رَ ذَ فَ غَ : «وَ الَ نِي. قَ دْ : زِ الَ ». قَ كَ اهللاُ التَّقْوَ دَ وَّ : «زَ الَ قَ
ا  يْثُمَ حَ يْرَ  الْخَ لَكَ  رَ  سَّ يَ : «وَ الَ قَ ــي.  أُمِّ وَ نْتَ  أَ بِأَبِي  نِي  دْ زِ  : الَ قَ

» . [رواه الترمذي (٣٤٤٤)] نْتَ كُ
  لِيا تُ عَ دْ هِ : شَ الَ ةَ قَ بِيعَ لِيِّ بْنِ رَ نْ عَ عَ ١٩٢ - وَ
 : ـــالَ ـــابِ قَ كَ ـــهُ فـِـي الـــرِّ ـــلَ جْ ــــعَ رِ ضَ ــا وَ ــمَّ ــلَ ــا، فَ ــهَ ــبَ كَ ــرْ ـــةٍ لِــيَ ابَّ تِـــــيَ بِـــدَ أُ وَ
 ،« لِلهِ دُ  مْ «الْحَ  : ــالَ قَ ا  هَ رِ ظَهْ لَى  عَ   تَوَ اسْ ا  لَمَّ فَ  ،« هِ مِ اللَّ «بِاسْ
إِنَّا  ، وَ نِينَ رِ قْ هُ مُ نَّا لَ ا كُ مَ ا وَ ذَ نَا هَ رَ لَ خَّ ي سَ انَ الَّذِ بْحَ : «سُ الَ مَّ قَ ثُ
مَّ  . ثُ اتٍ ــرَّ ثَ مَ » ثَالَ هِ دُ لِلَّ مْ : «الْحَ الَ مَّ قَ »، ثُ لِبُونَ منْقَ نَا لَ بِّ إِلَى رَ
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تُ  انَكَ إِنِّي ظَلَمْ بْحَ : «سُ الَ مَّ قَ ، ثُ اتٍ رَّ ثَ مَ » ثَالَ بَرُ هُ أَكْ : «اللَّ الَ قَ
 . كَ حِ مَّ ضَ »، ثُ نُوبَ إِالَّ أَنْتَ رُ الذُّ فِ غْ هُ الَ يَ إِنَّ رْ لِي؛ فَ فِ اغْ ي فَ سِ نَفْ
أَيْتُ  : رَ الَ ؟ قَ تَ كْ حِ ءٍ ضَ يْ نْ أَيِّ شَ ! مِ نِينَ مِ ؤْ مُ يرَ الْ ا أَمِ : يَ يلَ قِ فَ
 ! هِ ولَ اللَّ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ ، فَ كَ حِ مَّ ضَ لْتُ ثُ عَ ا فَ مَ لَ كَ ملسو هيلع هللا ىلص فَعَ النَّبِيَّ
ا  هِ إِذَ بْدِ نْ عَ بُ مِ عْجَ بَّكَ يَ : «إِنَّ رَ الَ ؟ قَ تَ كْ حِ ءٍ ضَ يْ نْ أَيِّ شَ مِ
ي». [رواه  يْرِ نُوبَ غَ رُ الذُّ فِ غْ هُ الَ يَ نَّ مُ أَ لَ عْ نُوبِي، يَ رْ لِي ذُ فِ : اغْ الَ قَ

أبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٦)]
ـــــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ نَّ  أَ   رَ مَ عُ ابـــــنِ  ــــــنِ  عَ وَ  -  ١٩٣
ــا،  ثً ــالَ ــرَ ثَ ــبَّ ــرٍ كَ ــفَ ـــى سَ ــا إِلَ جً ــارِ هِ خَ ــيــرِ ــعِ ــى بَ ــلَ  عَ ــوَ ــتَ ا اسْ ـــانَ إِذَ كَ
 ، نِينَ رِ قْ مُ لَهُ  نَّا  كُ ــا  مَ وَ ا  ــذَ هَ لَنَا  رَ  خَّ سَ ي  الَّــذِ انَ  بْحَ «سُ  : ــالَ قَ مَّ  ثُ
ا  ــذَ هَ ا  نَ رِ فَ سَ فِــي  لُــكَ  ــأَ ــسْ نَ ــا  إِنَّ مَّ  هُ ، اللَّ لِبُونَ لَمنْقَ ــنَــا  بِّ رَ إِلَــى  ــا  إِنَّ وَ
يْنَا  لَ عَ نْ  ـــوِّ هَ مَّ  هُ ى، اللَّ ضَ تَرْ ــا  مَ ــلِ  ــمَ ــعَ الْ ـــنَ  مِ وَ  ، ــوَ ــقْ الــتَّ وَ ــبِــرَّ  الْ
فِــي  ــبُ  ــاحِ الــصَّ ــــتَ  نْ أَ مَّ  هُ ه، اللَّ دَ بُعْ ــا  ــنَّ عَ ــــوِ  اطْ وَ ا،  ــــذَ هَ ــا  نَ ــرَ ــفَ سَ
ــنْ  مِ ـــكَ  بِ ـــــوذُ  عُ أَ ــــي  إِنِّ مَّ  هُ ، اللَّ لِ األَهْ فِـــي  ــةُ  ـيــفَ ــلـِ الْــخَ وَ  ، ـــرِ ـــفَ الـــسَّ
ــالِ  ــبِ فِــي الــمَ ــلَ ــنْــقَ ـــوءِ الْــمُ سُ ، وَ ــةِ الْــمــنْــظَــرِ ــآبَ كَ ، وَ ــرِ ــفَ ــاءِ الــسَّ ــثَ عْ وَ
ــونَ  ــبُ ــائِ تَ : «آيِـــبُـــونَ  ــنَّ فِــيــهِ ادَ  زَ وَ ــنَّ  ــهُ ــالَ قَ ـــعَ  جَ رَ ا  إِذَ وَ  .« ـــــلِ األَهْ وَ

مسلم (١٣٤٢)] ». [رواه  ونَ دُ امِ حَ نَا  بِّ لِرَ ونَ  ابِدُ عَ
ا  ــنَّــا إِذَ : «كُ ـــالَ بْدِ اهللا  قَ ــنِ عَ ــابِــرِ بْ ـــنْ جَ عَ ١٩٤ - وَ
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نَا». [رواه البخاري (٢٩٩٣)] بَّحْ نَا سَ لْ زَ ا نَ إِذَ نَا، وَ بَّرْ نَا كَ دْ عِ صَ
ــى  ــلَ ـــا عَ ـــنَ فْ ـــرَ ــا أَشْ ــمَّ ــلَ : «فَ ـــــالَ ـــــسٍ  قَ نَ ـــــنْ أَ عَ ١٩٥ -وَ
نَا  بِّ لِرَ ونَ  ابِدُ عَ ائِبُونَ  تَ «آيِبُونَ  ملسو هيلع هللا ىلص-:  النَّبيُّ الَ -أي:  قَ ينَةِ  دِ مَ الْ
». [رواه  ينَةَ ــلَ الْمدِ خَ تَّى دَ لِــكَ حَ ولُ ذَ قُ لْ يَ ــزَ لَمْ يَ »، فَ ونَ ــدُ ــامِ حَ

البخاري (٣٠٨٥)، ومسلم (١٣٤٥)]

      


 

ةً  يَ رْ قَ ــرَ  يَ ــمْ  لَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيَّ :  أَنَّ  يْبٍ  هَ صُ ــنْ  عَ  - ١٩٦
اتِ  ــوَ ــمَ بَّ الــسَّ ــمَّ رَ ــهُ ــراهــا: «الــلَّ ــيــنَ يَ ــهــا إِالَّ قـــالَ حِ ــولَ خُ يــدُ دُ ــرِ يُ
بَّ  رَ وَ  ، لْنَ لَ ما أَقْ وَ بْعِ  السَّ ــيــنَ  ضِ األَرَ بَّ  رَ وَ  ، لْنَ لَ ما أَظْ وَ بْعِ  السَّ
أَلُكَ  نَسْ ا  إنَّ فَ  ، ــنَ يْ رَ ذَ ا  مَ وَ ياحِ  الرِّ بَّ  رَ وَ  ، لْنَ لَ أَضْ ا  مَ وَ يَاطِينِ  الشَّ
لِها  رِّ أَهْ شَ ها وَ رِّ نْ شَ وذُ بِكَ مِ نَعُ ا، وَ لِهَ يْرَ أَهْ خَ ةِ وَ يَ رْ هِ القَ ذِ يْرَ هَ خَ

[(٨٧٧٥) رواه النسائي في الكبر] .«ا رِّ ما فِيهَ شَ وَ

    

 : الَتْ قَ   يَّةِ  لَمِ السُّ كِيمٍ  حَ بِنْتِ  ةَ  لَ وْ خَ نْ  عَ  - ١٩٧
وذُ  أَعُ  : الَ قَ مَّ  ثُ الً  نْزِ مَ لَ  زَ نَ نْ  : «مَ ولُ قُ يَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ
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تَّى  حَ ءٌ  ــيْ شَ هُ  رَّ يَضُ لَــمْ  لَقَ  خَ ا  مَ ــرِّ  شَ ــنْ  مِ اتِ  التَّامَّ هِ  اتِ اللَّ لِمَ بِكَ
». [رواه مسلم (٢٧٠٨)] لِكَ لِهِ ذَ نْزِ نْ مَ لَ مِ تَحِ رْ يَ

     



ا  مً الَ نْتُ غُ : كُ الَ ةَ  قَ لَمَ رَ بْنِ أَبِي سَ مَ نْ عُ ١٩٨ - عَ
 ، ةِ فَ حْ الصَّ فِي  تَطِيشُ  ي  يَدِ انَتْ  كَ وَ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص،  سُ رَ رِ  جْ حِ فِي 
 ، ينِكَ بِيَمِ ــلْ  كُ وَ مِّ اهللا،  سَ  ! مُ ـــالَ غُ ــا  «يَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ لِــي  ــالَ  ــقَ فَ
. [رواه البخاري  دُ عْ تِي بَ مَ الَتْ تِلْكَ طِعْ ا زَ ». فَمَ لِيكَ ا يَ مَّ لْ مِ كُ وَ

(٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢)]
لِي.  ةُ أَكْ فَ ر الطَّاء، أي: صِ تِي» بكسْ مَ «طِعْ

عَ  نَا مَ رْ ضَ ا حَ نَّا إِذَ : « كُ ــالَ ةَ  قَ فَ يْ ذَ ــنْ حُ عَ ١٩٩ - وَ
عَ  يَضَ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ أَ رَ بْدَ تَّى يَ نَا حَ يَ عْ أَيدِ مْ نَضَ ا لَ امً ملسو هيلع هللا ىلص طَعَ النَّبِيِّ
 ، فَعُ ا تُدْ أَنَّهَ ةٌ كَ يَ ارِ تْ جَ اءَ ا، فَجَ امً ةً طَعَ رَّ هُ مَ عَ نَا مَ رْ ضَ إِنَّا حَ ه، وَ دَ يَ
ا،  هَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص بِيَدِ سُ ذَ رَ أَخَ ، فَ امِ ا فِي الطَّعَ هَ دَ عَ يَ بَتْ لِتَضَ هَ فَذَ
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ قَ ه، فَ ذَ بِيَدِ أَخَ عُ فَ فَ دْ ا يُ أَنَّمَ ابِيٌّ كَ رَ اءَ أَعْ مَّ جَ ثُ
هُ  إِنَّ وَ عليه،  مُ اهللا  اسْ رَ  كَ ذْ يُ الَ  أَنْ  امَ  الطَّعَ لُّ  تَحِ يَسْ يْطَانَ  الشَّ «إِنَّ 
ا  ذَ بِهَ اءَ  فَجَ ا،  هَ بِيَدِ تُ  ــذْ ــأَخَ فَ ا  بِهَ لَّ  تَحِ لِيَسْ ــةِ  يَ ــارِ الْــجَ هِ  ــذِ بِــهَ ــاءَ  جَ
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هُ  دَ هِ إِنَّ يَ ي بِيَدِ سِ ي نَفْ الَّذِ ه، وَ تُ بِيَدِ ذْ أَخَ لَّ بِهِ فَ تَحِ ابيِّ لِيَسْ رَ األَعْ
ا». [رواه مسلم (٢٠١٧)] هَ دِ عَ يَ ي مَ فِي يَدِ

يعني:   ،« دُ تُطْرَ ا  هَ أَنَّ رواية: « كَ وفي   ،« عُ فَ تُدْ ا  هَ أَنَّ «كَ قوله: 
تِها. عَ رْ ةِ سُ دَّ لِشِ

هِ  ــــدِّ ــــنْ جَ ـــيـــهِ عَ بِ ــــنْ أَ بٍ عَ ـــــرْ ــــنِ حَ ــــيِّ بْ ــــشِ حْ ـــــنْ وَ عَ ٢٠٠ - وَ
ـــا  ـــــــولَ اهللا! إِنَّ سُ ـــا رَ ـــوا: يَ ـــالُ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ـبـِـيِّ ـــابَ الــنـَّ ـــحَ : أَنَّ أَصْ
 : الَ . قَ مْ وا: نَعَ الُ ؟» قَ ونَ قُ تَرِ فْ مْ تَ لَّكُ عَ لَ : «فَ الَ ! قَ بَعُ الَ نَشْ لُ وَ أْكُ نَ
مْ  كْ لَكُ بَارَ يْهِ يُ لَ هِ عَ مَ اللَّ وا اسْ رُ كُ اذْ مْ وَ كُ امِ عَ لَى طَ وا عَ عُ تَمِ اجْ «فَ

». [رواه أبو داود (٣٧٦٤)، وابن ماجه (٣٢٨٦)] فِيهِ
 : ــالَ قَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أَنَّ   : ةَ  ائِشَ عَ ـــنْ  عَ وَ  - ٢٠١
رَ  كُ ذْ يَ أَنْ يَ إِنْ نَسِ الَى؛ فَ عَ هِ تَ مَ اللَّ رِ اسْ كُ يَذْ لْ مْ فَ كُ دُ لَ أَحَ ا أَكَ «إِذَ
». [رواه  هُ رَ آخِ لَهُ وَ هِ أَوَّ مِ اللَّ : بِاسْ لْ يَقُ لْ لِهِ فَ الَى فِي أَوَّ عَ هِ تَ مَ اللَّ اسْ

أبو داود (٣٧٦٧)، وابن ماجه (٣٢٦٤)]
ـــــالَ  قَ  : ــــــــالَ قَ   ـــــالِـــــكٍ  مَ ــــــنِ  بْ ــــــــسِ  نَ أَ ــــــــنْ  عَ وَ  - ٢٠٢
ـــلَ  ـــأْكُ يَ نْ  أَ ـــدِ  ـــبْ ـــعَ الْ ــــنِ  عَ ـــى  ضَ ـــرْ ـــيَ لَ ــــهَ  «إِنَّ الــــلَّ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
ا».  يْهَ لَ عَ هُ  دَ مَ يَحْ فَ ةَ  بَ رْ الشَّ بَ  رَ يَشْ وْ  أَ ا،  يْهَ لَ عَ هُ  دَ مَ يَحْ فَ ةَ  لَ األَكْ

[رواه مسلم (٢٧٣٤)]
ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ ــسٍ  أَنَّ رَ ــنِ أَنَ ــاذِ بْ ــعَ ــنْ مُ عَ ٢٠٣ - وَ
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ا  ذَ نِي هَ مَ ي أَطْعَ دُ لِلهِ الَّذِ مْ : الْحَ الَ مَّ قَ ا ثُ امً عَ لَ طَ نْ أَكَ : «مَ الَ قَ
نْ  مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ةٍ؛ غُ وَّ الَ قُ نِّي وَ لٍ مِ وْ يْرِ حَ نْ غَ نِيهِ مِ قَ زَ رَ امَ وَ الطَّعَ

». [رواه أبو داود (٤٠٢٣)، والترمذي (٣٤٥٨)] بِهِ نْ ذَ
ا  ــانَ إِذَ ملسو هيلع هللا ىلص كَ ــةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ــامَ ــنْ أَبِــي أُمَ عَ ٢٠٤ - وَ
يٍّ  فِ كْ يْرَ مَ ا فيه، غَ كً بَارَ يِّبًا مُ ا طَ ثِيرً هِ كَ دُ لِلَّ مْ : «الْحَ الَ هُ قَ تَ ائِدَ عَ مَ فَ رَ

نَا». [رواه البخاري (٥٤٥٨)] بَّ نْهُ رَ نًى عَ تَغْ سْ الَ مُ عٍ وَ دَّ وَ الَ مُ وَ

       

بَانِ  احِ صَ نَا وَ بَلْتُ أَ قْ : أَ ادِ  قالَ دَ قْ مِ ٢٠٥ - عن الْ
ــنَــا  ــيْ تَ ــأَ ، فَ ــدِ ــهْ ـــنَ الــجَ نـــا مِ ـــارُ ـــصَ بْ أَ ــنــا وَ ــمــاعُ ـــتْ أَسْ ـــبَ هَ ــــدْ ذَ قَ لِـــي، وَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ــبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص... فــذكــر الــحــديــث بــطــولــه، وفــيــه أنَّ الــنَّ ـــبِـــيَّ الـــنَّ
انِي». [رواه  قَ أَسْ نْ  مَ قِ  أَسْ وَ نِي  مَ أَطْعَ نْ  مَ عِمْ  أَطْ مَّ  هُ « اللَّ  : الَ قَ

[(٢٠٥٥) مسلم 
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ لَ رَ ــزَ : نَ ــالَ رٍ قَ بْدِ اهللا بْنِ بُسْ ــنْ عَ عَ ٢٠٦ - وَ
أُتِيَ  مَّ  ثُ ا،  نْهَ مِ لَ  أَكَ فَ بَةً  طْ وَ وَ ا  امً طَعَ يْهِ  إِلَ نَا  بْ رَّ قَ فَ  : الَ قَ أَبِي،  لَى  عَ
ةَ  بَّابَ السَّ عُ  مَ يَجْ وَ يْهِ  بَعَ إِصْ يْنَ  بَ   النَّوَ لْقِي  يُ وَ هُ  لُ أْكُ يَ انَ  فَكَ رٍ  بِتَمْ
ينِه،  مِ نْ يَ ي عَ هُ الَّذِ لَ مَّ نَاوَ به، ثُ رِ ابٍ فَشَ رَ مَّ أُتِيَ بِشَ طَى، ثُ سْ وُ الْ وَ



۹٤Ïfiâ’\Â;g]i“’\;ÔÊî;È…;Ô]¡Å’\Â;Ö—É’\

 : ــالَ ــقَ ــنَــا. فَ هَ لَ عُ اللَّ -: ادْ ـهِ ــتـِ ابَّ ــامِ دَ ــــذَ بِــلِــجَ أَخَ ــالَ أَبـِـي -وَ ــقَ : فَ ـــالَ قَ
 .« ــمْ ــهُ ــمْ حَ ارْ ، وَ مْ ــرْ لَهُ ــفِ اغْ ، وَ ــمْ ــتَــهُ قْ زَ ا رَ مْ فِي مَ كْ لَهُ ــارِ مَّ بَ هُ «اللَّ

[رواه مسلم (٢٠٤٢)]
ن. مْ ر واألقطِ والسَّ ن التَّمْ عُ مِ مَ يْسُ يُجْ طْبَة»: هي الْحَ «الوَ
دِ  عْ ــى سَ ــاءَ إِلَ ملسو هيلع هللا ىلص جَ ــسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ــنْ أَنَ ٢٠٧ - عَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  الَ النَّبِيُّ مَّ قَ ، ثُ لَ أَكَ يْتٍ فَ زَ بْزٍ وَ اءَ بِخُ ةَ  فَجَ بَادَ بْنِ عُ
لَّتْ  صَ وَ  ، ارُ ـــرَ األَبْ مُ  كُ امَ عَ طَ ــلَ  أَكَ وَ  ، ونَ ائِمُ الصَّ مُ  كُ نْدَ عِ طَرَ  «أَفْ

». [رواه أبو داود (٣٨٥٤)] ةُ ئِكَ مُ الْمالَ يْكُ لَ عَ

  

أَلَ  ــالً سَ جُ و : أَنَّ رَ رٍ مْ بْدِ اهللا بْنِ عَ نْ عَ ٢٠٨ - عَ
أُ  ــرَ ــقْ تَ ، وَ ــامَ ــعَ ــمُ الــطَّ ــطْــعِ : «تُ ـــالَ ؟ قَ ــرٌ ــيْ مِ خَ ــــالَ سْ ملسو هيلع هللا ىلص: أَيُّ اإلِ الــنَّــبِــيَّ
». [رواه البخاري (١٢)،  فْ رِ نْ لَمْ تَعْ مَ فْتَ وَ رَ نْ عَ لَى مَ مَ عَ الَ السَّ

ومسلم (٣٩)]
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ٢٠٩ - وَ
الَ  ابُّوا، أَوَ تَّى تَحَ نُوا حَ مِ الَ تُؤْ نُوا، وَ مِ تَّى تُؤْ نَّةَ حَ لُونَ الْجَ خُ «الَ تَدْ
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 .« مْ يْنَكُ مَ بَ الَ وا السَّ ؟ أَفْشُ بْتُمْ ابَ وهُ تَحَ تُمُ لْ عَ ا فَ ءٍ إِذَ يْ لَى شَ مْ عَ لُّكُ أَدُ
[رواه مسلم (٥٤)]

 : ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ النَّبِيِّ ةَ ، عَ ــرَ يْ ــرَ بِــي هُ ــنْ أَ عَ ٢١٠ - وَ
هُ  قَ لَ ا خَ لَمَّ ا، فَ اعً تُّونَ ذِرَ ؛ طُولُهُ سِ تِهِ ورَ لَى صُ مَ عَ هُ آدَ لَقَ اللَّ « خَ
 ، لُوسٌ جُ ةِ  ئِكَ الْمالَ نَ  مِ رِ  النَّفَ أُولَئِكَ  لَى  عَ مْ  لِّ فَسَ بْ  هَ اذْ  : الَ قَ
 : الَ قَ فَ  ، ــتِــكَ يَّ رِّ ذُ يَّةُ  تَحِ وَ يَّتُكَ  تَحِ ا  هَ إِنَّ فَ  ، يُّونَكَ يُحَ ــا  مَ عْ  تَمِ اسْ فَ
وهُ  ادُ ــزَ فَ  ، هِ ةُ اللَّ مَ حْ رَ وَ يْكَ  لَ عَ مُ  الَ السَّ الُوا:  قَ فَ  ، مْ يْكُ لَ عَ مُ  الَ السَّ
مْ  لَ فَ  ، مَ آدَ ةِ  ــورَ صُ لَى  عَ نَّةَ  الْجَ ــلُ  خُ ــدْ يَ ــنْ  مَ لُّ  كُ فَ  . هِ ةُ اللَّ مَ حْ رَ وَ
البخاري (٦٢٢٧)،  ». [رواه  تَّى اآلنَ دُ حَ عْ بَ نْقُصُ  يَ لْقُ  لِ الْخَ زَ يَ

ومسلم (٢٨٤١)]
لٌ  جُ اءَ رَ : جَ الَ يْنٍ  قَ صَ انَ بْنِ حُ رَ مْ نْ عِ عَ ٢١١ - وَ
مَّ  دَّ عليه السالم، ثُ رَ »، فَ مْ يْكُ لَ مُ عَ الَ : «السَّ الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ إِلَى النَّبِيِّ
مُ  الَ : «السَّ الَ قَ رُ فَ اءَ آخَ مَّ جَ »، ثُ رٌ شْ ملسو هيلع هللا ىلص: «عَ الَ النَّبِيُّ قَ ، فَ لَسَ جَ
 ،« ونَ ــرُ ــشْ «عِ  : ــالَ ــقَ فَ  ، لَسَ فَجَ يْهِ  لَ عَ دَّ  ــرَ فَ  « هِ ةُ اللَّ مَ حْ رَ وَ مْ  يْكُ لَ عَ
 « ــهُ ــاتُ كَ ــرَ بَ وَ هِ  ةُ اللَّ مَ حْ رَ وَ مْ  يْكُ لَ عَ مُ  ــالَ : «الــسَّ ــالَ ــقَ فَ ــرُ  آخَ ــاءَ  جَ ــمَّ  ثُ
». [رواه أبو داود (٥١٩٥)،  ـــونَ ثُ ـــالَ : «ثَ ــالَ ــقَ ــسَ فَ ــلَ ــجَ ــيْــهِ فَ ــلَ دَّ عَ ـــرَ فَ

والترمذي (٢٦٨٩)]
ــــــــالَ  قَ  : ـــــــــــــالَ قَ   ــــــــــةَ  ــــــــــامَ مَ أُ ـــــــــــي  بِ أَ ـــــــــــــنْ  عَ وَ  -  ٢١٢
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 .« مِ الَ مْ بِالسَّ هُ أَ نْ بَدَ هِ مَ لَى النَّاسِ بِاللَّ وْ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: « إِنَّ أَ سُ رَ
[رواه أبو داود (٥١٩٧)]

ملسو هيلع هللا ىلص  نِ النَّبِيِّ لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَ نْ عَ عَ ٢١٣ - وَ
ئُ  زِ يُجْ ، وَ مْ هُ دُ مَ أَحَ لِّ وا أَنْ يُسَ رُّ ا مَ ةِ إِذَ اعَ مَ نِ الْجَ ئُ عَ زِ : « يُجْ الَ قَ

». [رواه أبو داود (٥٢١٠)] مْ هُ دُ دَّ أَحَ رُ لُوسِ أَنْ يَ نِ الْجُ عَ
ــى  ــلَ ـــرَّ عَ ــــهُ مَ نَّ ـــالِـــكٍ : أَ ـــنِ مَ ــــسِ بْ نَ ــــنْ أَ عَ ٢١٤ -  وَ
[رواه   .« هُ لُ عَ فْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيُّ انَ  «كَ  : ــالَ قَ وَ مْ  يْهِ لَ عَ لَّمَ  فَسَ بْيَانٍ  صِ

[(٦٢٤٧) البخاري 
ــــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أَنَّ    ةَ  ــــرَ يْ ــــرَ هُ ـــي  بـِ أَ ـــــنْ  عَ وَ  - ٢١٥
ا لَهُ أَنْ  ــدَ ــإِنْ بَ ، فَ لِّمْ يُسَ لْ لِسٍ فَ جْ ــمْ إِلَــى مَ كُ ــدُ ى أَحَ تَهَ ا انْ قال: « إِذَ
قَّ  بِأَحَ األُولَــى  تِ  يْسَ لَ فَ ؛  لِّمْ يُسَ لْ فَ امَ  قَ ا  إِذَ مَّ  ثُ  ، لِسْ يَجْ لْ فَ لِسَ  يَجْ

». [رواه أبو داود (٥٢٠٨)، والترمذي (٢٧٠٦)] ةِ رَ نَ اآلخِ مِ

      

 : ـــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ةَ ، عَ ـــرَ يْ ـــرَ بِــــي هُ ـــنْ أَ ٢١٦ - عَ
ــطَــسَ  ا عَ ـــــــإِذَ ؛ فَ بَ ــــاؤُ ــــثَ هُ الــــتَّ ـــــرَ ـــــكْ يَ ـــطَـــاسَ وَ ـــبُّ الْـــعُ ـــحِ ـــــهَ يُ « إِنَّ الـــــلَّ
ـــا  أَمَّ وَ ــه،  ــتَ ــمِّ ــشَ يُ ــهُ أَنْ  ــعَ ــمِ سَ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ـــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ــقٌّ  ــحَ فَ دَ اهللا،  مِ فَحَ



۹۷ Ïfiâ’\Â;g]i“’\;ÔÊî;È…;Ô]¡Å’\Â;Ö—É’\

 : الَ ا قَ إِذَ ، فَ تَطَاعَ ا اسْ هُ مَ دَّ يَرُ لْ ، فَ يْطَانِ نَ الشَّ وَ مِ ا هُ إِنَّمَ بُ فَ التَّثَاؤُ
». [رواه البخاري (٦٢٢٣)] يْطَانُ نْهُ الشَّ كَ مِ حِ ا» ضَ «هَ

طَسَ  ا عَ : « إِذَ ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ النَّبِيِّ ــنْــه ، عَ عَ ٢١٧ - وَ
 : ــهُ ــبُ ــاحِ ــــوهُ أَوْ صَ ـــهُ أَخُ ــلْ لَ ــقُ ــيَ لْ ، وَ ــهِ ـلَّ ــدُ لـِ ــمْ ــحَ : الْ ــلِ ــقُ ــيَ ــلْ ـــمْ فَ كُ ـــدُ أَحَ
مُ اهللاُ  يكُ دِ هْ يَ  : لْ يَقُ لْ فَ كَ اهللاُ،  مُ حَ رْ يَ  : ــهُ لَ ــالَ  قَ ا  ــإِذَ فَ كَ اهللاُ،  مُ حَ رْ يَ

». [رواه البخاري (٦٢٢٤)] مْ الَكُ لِحُ بَ يُصْ وَ
م. أنَكُ »، أي: شَ مْ الَكُ «بَ

تُ  عْ مِ : سَ الَ ي  قَ رِ عَ ى األَشْ وسَ نْ أَبِي مُ عَ ٢١٨ - وَ
تُوه،  مِّ دَ اهللاَ فَشَ مِ مْ فَحَ كُ دُ طَسَ أَحَ ا عَ ول: « إِذَ قُ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ

». [رواه مسلم (٢٩٩٢)] تُوهُ مِّ الَ تُشَ هَ فَ دِ اللَّ مَ إِنْ لَمْ يَحْ فَ

    
    



نَا  لَّمَ عَ  : ـــالَ قَ   ــودٍ  ــعُ ــسْ مَ ـــنِ  بْ بْدِ اهللا  عَ ـــنْ  عَ  -  ٢١٩
ــهُ  ــيــنُ ــعِ ــتَ ــسْ ـــدُ لِـــلـــهِ نَ ـــمْ ـــحَ : «الْ ــــةِ ــــاجَ ــــحَ ـــةَ الْ ـــبَ ـــطْ ــــهِملسو هيلع هللا ىلص خُ ــــولُ الــــلَّ سُ رَ
ــالَ  هُ فَ دِ اللَّ هْ ـــنْ يَ ــا، مَ ــنَ ــسِ ــفُ نْ ورِ أَ ــــرُ ـــنْ شُ ـــوذُ بِـــهِ مِ ـــعُ نَ هُ وَ ــرُ ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ نَ وَ
دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللا،  هَ أَشْ ادِيَ له، وَ الَ هَ لِلْ فَ نْ يُضْ مَ لَّ له، وَ ضِ مُ
وله، ﴿ ! " # $ %  سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ أَشْ وَ
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أبو داود (٢١١٨)، والنسائي (١٤٠٤)]
 َأ ملسو هيلع هللا ىلص رَ الِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ نْ أَنَسِ بْنِ مَ عَ ٢٢٠ - وَ
ا؟».  ـــذَ ــا هَ : «مَ ــالَ ــقَ ةٍ فَ ــرَ ــفْ ـــرَ صُ ثَ فٍ أَ ـــوْ ــنِ عَ ــنِ بْ ــمَ حْ ــبْــدِ الــرَّ لَى عَ عَ
ــنْ  اةٍ مِ ـــوَ نِ نَ زْ ــلَــى وَ ةً عَ أَ ــــرَ ــتُ امْ جْ وَّ ــزَ ـــي تَ ــــولَ اهللا! إِنِّ سُ ــا رَ : يَ ـــالَ قَ
». [رواه البخاري  اةٍ لَوْ بِشَ لِمْ وَ ، أَوْ هُ لَكَ كَ اللَّ بَارَ : «فَ الَ . قَ بٍ هَ ذَ

(٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧)]
ــانَ  ملسو هيلع هللا ىلص كَ نَّ الــنَّــبــيَّ ةَ : أَ ــرَ يْ ــرَ بـِـي هُ ـــنْ أَ عَ ٢٢١ - وَ
كَ  ــــارَ بَ وَ  ، ـــكَ لَ هُ  كَ اللَّ ارَ «بَ  : ـــالَ قَ جَ  وَّ ــــزَ تَ ا  إِذَ ـــانَ  ـــسَ نْ اإلِ ـــأَ  فَّ رَ ا  إِذَ
 ،(٢١٣٠) أبو داود  [رواه   .« ــرٍ ــيْ خَ فِــي  ا  مَ يْنَكُ بَ ــعَ  ــمَ جَ وَ  ، ــيْــكَ ــلَ عَ

[(١٠٩١) والترمذي 
»، أي: دَعا له. انَ نْسَ أَ اإلِ فَّ «رَ
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هِ  ـــدِّ ـــنْ جَ ، عَ بِـــيـــهِ ـــنْ أَ ، عَ ــبٍ ــيْ ــعَ ـــنِ شُ و بْ ـــرِ ـــمْ ــــنْ عَ عَ ٢٢٢ - وَ
ةً أَوِ  أَ ـــــرَ ـــمُ امْ كُ ـــدُ جَ أَحَ وَّ ـــــزَ ا تَ : «إِذَ ــــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــبِــيِّ ـــنِ الــنَّ ، عَ
ا  مَ ــرَ  ــيْ خَ وَ ــا  هَ ــرَ ــيْ خَ ـــكَ  ـــأَلُ أَسْ ـــى  إِنِّ مَّ  هُ : اللَّ لِ يَقُ لْ فَ ــا  ــادِمً خَ   ــرَ ــتَ اشْ
 ، يْهِ لَ ا عَ تَهَ بَلْ ا جَ رِّ مَ نْ شَ مِ ا وَ هَ رِّ نْ شَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ا عليه، وَ تَهَ بَلْ جَ
 .« لِــكَ ذَ ثْلَ  مِ لْ  لْيَقُ وَ هِ  نَامِ سَ ةِ  وَ رْ بِـــذِ ذْ  يَأْخُ لْ فَ ا  عِيرً بَ   ــتَــرَ اشْ ا  إِذَ وَ

[رواه أبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (١٩١٨)]
ملسو هيلع هللا ىلص:  ــالَ النَّبِيُّ : قَ ــالَ بَّاسٍ  قَ ــنِ عَ ــنِ ابْ عَ ٢٢٣ - وَ
مَّ  هُ مِ اهللا، اللَّ بِاسْ  : ــالَ قَ ــهُ  ــلَ أَهْ ــأْتِــيَ  يَ أَنْ  ادَ  أَرَ ا  إِذَ ــمْ  هُ ــدَ أَحَ أَنَّ  ــوْ  «لَ
رْ  ــدَّ ــقَ ــهُ إِنْ يُ ــإِنَّ ــا؛ فَ ــنَ ــتَ قْ زَ ــا رَ ــيْــطَــانَ مَ ــنِّــبِ الــشَّ جَ ، وَ ــيْــطَــانَ نِّبْنَا الــشَّ جَ
البخاري  ا». [رواه  ـــدً بَ أَ يْطَانٌ  شَ هُ  ــرَّ ــضُ يَ ــمْ  لَ لِـــكَ  ذَ فِــي  ـــدٌ  لَ وَ ا  مَ يْنَهُ بَ

(٦٣٨٨)، ومسلم (١٤٣٤)]

       

ــنِ  بْ بْدِ اهللا  بِعَ ــتْ  ــلَ ــمَ حَ ــا  ــهَ نَّ أَ   ـــاءَ  ـــمَ أَسْ ـــنْ  عَ  - ٢٢٤
ينَةَ  دِ مَ ــيْــتُ الْ تَ ــأَ ــتِــمٌّ فَ ـــا مُ نَ أَ ــتُ وَ جْ ــرَ ــخَ : «فَ ــتْ ــالَ ــرِ  قَ ــيْ بَ الــزُّ
تُهُ  عْ ضَ فَوَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ ــهِ  بِ ــيْــتُ  تَ أَ ــمَّ  ثُ  ، ــبَــاءٍ بِــقُ ــهُ  تُ ــدْ لَ ــوَ فَ بَاءٍ  بِقُ ــتُ  لْ ــنَــزَ فَ
انَ  ــلَ فِــي فيه، فَكَ ــفَ ــمَّ تَ ا، ثُ هَ غَ ضَ ةٍ فَمَ ــرَ ــا بِــتَــمْ عَ ــمَّ دَ ه، ثُ ــرِ ــجْ فِــي حَ
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ةٍ،  رَ هُ بِتَمْ نَّكَ مَّ حَ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص، ثُ سُ يقُ رَ هُ رِ فَ وْ لَ جَ ءٍ دَخَ يْ لَ شَ أَوَّ
 .« مِ ــالَ سْ لِــدَ فِي اإلِ ودٍ وُ لُ وْ لَ مَ ــانَ أَوَّ كَ كَ عليه، وَ ــرَّ بَ هُ وَ ا لَ عَ مَّ دَ ثُ
لِدَ  ولودٍ وُ ل مَ [رواه البخاري (٣٩٠٩)، ومسلم (٢١٤٦)]، أي: أوَّ

رين.  اجِ ن المهَ ينةِ مِ بالمدِ
ملسو هيلع هللا ىلص  ــانَ النَّبِيُّ : كَ ـــالَ ــبَّــاسٍ  قَ ــنِ عَ ـــنِ ابْ عَ ٢٢٥ - وَ
ا  بِهَ ذُ  ــوِّ ــعَ يُ ــانَ  كَ ــا  ــمَ ــاكُ بَ أَ : «إِنَّ  ــولُ ــقُ يَ وَ يْنَ  سَ الْحُ وَ نَ  سَ الْحَ ذُ  ــوِّ ــعَ يُ
ــلِّ  كُ ـــنْ  مِ  ، ــةِ ــامَّ الــتَّ هِ  اتِ اللَّ لِمَ بِكَ ــــوذُ  أَعُ ؛  ــــاقَ ــــحَ إِسْ وَ ــيــلَ  ــاعِ ــمَ إِسْ

». [رواه البخاري (٣٣٧١)] ةٍ مَّ يْنٍ الَ لِّ عَ نْ كُ مِ ، وَ ةٍ امَّ هَ يْطَانٍ وَ شَ

       

ـــانَ  : كَ ـــــالَ يِّ  قَ رِ ـــــدْ ـــــخُ ــيــدٍ الْ ــعِ بِـــــي سَ ــــنْ أَ ٢٢٦ - عَ
ا أَوْ  يصً ــا قَمِ ــهِ إِمَّ ــمِ ــاهُ بِــاسْ ــمَّ ــا سَ بً ــوْ ــدَّ ثَ ــتَــجَ ا اسْ ــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص إِذَ سُ رَ
أَلُكَ  أَسْ نِيه،  تَ وْ سَ كَ أَنْتَ  دُ  مْ الْحَ لَكَ  مَّ  هُ : «اللَّ ولُ قُ يَ مَّ  ثُ  ، ةً امَ مَ عِ
نِعَ  ا صُ رِّ مَ شَ هِ وَ رِّ نْ شَ وذُ بِكَ مِ أَعُ نِعَ له، وَ ا صُ يْرِ مَ خَ هِ وَ يْرِ نْ خَ مِ

». [رواه أبو داود (٤٠٣٠)، والترمذي (١٧٦٧)] لَهُ
ا. ديدً ا جَ ا»، أي: لبِسَ ثَوبً بً وْ دَّ ثَ تَجَ قوله: «اسْ
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  ٍــيــد ــعِ ـــنِ سَ ـــالِـــدِ بْ ـتِ خَ ـنـْ ـــالِـــدٍ بـِ مِّ خَ ـــنْ أُ ٢٢٧ - عَ
ـــيـــصٌ  ـــمِ ـــــيَّ قَ ـــــلَ عَ ــــــي وَ بِ ـــــعَ أَ ـــــــــــولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص مَ سُ ـــــتُ رَ ـــــيْ تَ : أَ ـــــتْ ـــــالَ قَ
 : بْدُ اهللاِ عَ ــــالَ  قَ  ،« ـــهْ ـــنَ سَ ـــهْ  ـــنَ ــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «سَ سُ رَ ــــالَ  قَ  ، ـــرُ ـــفَ أَصْ
ــمِ  ــاتَ ـــبُ بِــخَ ـــعَ لْ ـــبْـــتُ أَ هَ ـــذَ : فَ ـــتْ ـــالَ . قَ ـةٌ ــنـَ ــسَ : حَ ــةِ ــيَّ ــشِ ــبَ ــحَ ــالْ ــــيَ بِ هِ وَ
ــالَ  ــمَّ قَ ــا»، ثُ ــهَ عْ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «دَ سُ ــالَ رَ بِــي، قَ نِــي أَ ــرَ بَ ــزَ ةِ فَ الــنُّــبُــوَّ
بْلِي  مَّ أَ ي، ثُ لِفِ أَخْ بْلِي وَ مَّ أَ ي، ثُ لِفِ أَخْ بْلِي وَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «أَ سُ رَ

البخاري (٣٠٧١)] لِفِي». [رواه  أَخْ وَ
ا  ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ ابُ النَّبِيِّ حَ انَ أَصْ : كَ الَ ةَ قَ نْ أَبِي نَضرَ ٢٢٨ - عَ
الَى».  عَ هُ تَ لِفُ اللَّ يُخْ بْلِي وَ : «تُ هُ ا قِيلَ لَ يدً دِ ا جَ بً وْ مْ ثَ هُ دُ بِسَ أَحَ لَ

[رواه أبو داود (٤٠٢٢)]

             

ا  : «إِذَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ةَ : أَنَّ النَّبِيَّ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ٢٢٩ - عَ
أَتْ  رَ ــا  ــهَ ــإِنَّ فَ ؛  ــلِــهِ ــضْ فَ ــنْ  مِ هَ  أَلُوا اللَّ اسْ فَ ــةِ  ــكَ يَ الــدِّ ــاحَ  ــيَ صِ تُمْ  عْ مِ سَ
؛  يْطَانِ نَ الشَّ هِ مِ وا بِاللَّ ذُ وَّ تَعَ ارِ فَ مَ يقَ الْحِ هِ تُمْ نَ عْ مِ ا سَ إِذَ ا، وَ لَكً مَ
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ا». [رواه البخاري (٣٣٠٣)، ومسلم (٢٧٢٩)] يْطَانً أَ شَ هُ رَ إِنَّ فَ
ــــالَ  : قَ ـــــــالَ ــــدِ اهللا  قَ ــــبْ ـــــنِ عَ ــــرِ بْ ــــابِ ـــــــنْ جَ عَ ٢٣٠ - وَ
ــرِ  ــمُ ــيــقَ الْــحُ ــهِ نَ بِ وَ ـــكِـــالَ ــاحَ الْ ــبَ ــتُــمْ نُ ــعْ ــمِ ا سَ ــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ سُ رَ
أبو داود  ». [رواه  نَ وْ ــرَ تَ الَ  ا  مَ نَ  يْ رَ يَ نَّ  إِنَّهُ فَ بِاهللا،  وا  ذُ وَّ تَعَ فَ يْلِ  بِاللَّ

(٥١٠٣)، وأحمد (١٤٢٨٣)]

  

ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ٢٣١ - عَ
نْ  ومَ مِ قُ بْلَ أَنْ يَ الَ قَ قَ طُهُ فَ ثُرَ فِيهِ لَغَ كَ لِسٍ فَ جْ لَسَ فِي مَ نْ جَ «مَ
دُ أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ  هَ ، أَشْ كَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ : سُ لِكَ هِ ذَ لِسِ جْ مَ
هِ  لِسِ جْ انَ فِي مَ ا كَ رَ لَهُ مَ فِ ؛ إِالَّ غُ أَتُوبُ إِلَيْكَ كَ وَ رُ فِ تَغْ ، أَسْ أَنْتَ

». [رواه الترمذي (٣٤٣٣)] لِكَ ذَ
نْ  ا مِ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ نْه  قَ عَ ٢٣٢ - وَ
ثْلِ  نْ مِ وا عَ امُ هَ فِيهِ إِالَّ قَ ونَ اللَّ رُ كُ ذْ لِسٍ الَ يَ جْ نْ مَ ونَ مِ قُومُ مٍ يَ وْ قَ

». [رواه أبو داود (٤٨٥٥)] ةً رَ سْ مْ حَ انَ لَهُ كَ ، وَ ارٍ مَ ةِ حِ يفَ جِ
ـــــانَ  كَ ــــا  ــــمَ ــــلَّ قَ  : ـــــــــالَ قَ   ـــــرَ  ـــــمَ عُ ــــــــنِ  ابْ ـــــــــنْ  عَ وَ  - ٢٣٣
اتِ  وَ عَ ءِ الدَّ الَ ؤُ وَ بِهَ عُ دْ تَّى يَ لِسٍ حَ جْ نْ مَ ومُ مِ قُ ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ رَ
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يْنَ  بَ يْنَنَا وَ ولُ بَ ا يَحُ يَتِكَ مَ شْ نْ خَ مْ لَنَا مِ سِ مَّ اقْ هُ : «اللَّ ابِهِ حَ ألَصْ
ا  مَ ينِ  الْيَقِ ــنَ  مِ وَ  ، نَّتَكَ جَ بِهِ  نَا  غُ بَلِّ تُ ا  مَ تِكَ  اعَ طَ ــنْ  مِ وَ  ، يكَ عَاصِ مَ
ــا  نَ ــارِ ــصَ أَبْ وَ نَا  اعِ مَ بِأَسْ نَا  تِّعْ مَ وَ يَا،  نْ الدُّ يبَاتِ  صِ مُ يْنَا  لَ عَ بِــهِ  نُ  ــوِّ ــهَ تُ
نْ  لَى مَ ا عَ نَ أْرَ لْ ثَ عَ اجْ نَّا، وَ ثَ مِ ارِ هُ الْوَ لْ عَ اجْ يَيْتَنَا، وَ ا أَحْ تِنَا مَ وَّ قُ وَ
يبَتَنَا فِي دِينِنَا،  صِ لْ مُ عَ الَ تَجْ انَا، وَ ادَ نْ عَ لَى مَ ا عَ نَ رْ انْصُ نَا، وَ لَمَ ظَ
يْنَا  لَ لِّطْ عَ الَ تُسَ نَا، وَ لْمِ غَ عِ بْلَ الَ مَ نَا، وَ مِّ بَرَ هَ يَا أَكْ نْ لِ الدُّ عَ الَ تَجْ وَ

نَا». [رواه الترمذي (٣٥٠٢)] مُ حَ رْ نْ الَ يَ مَ

      

نِ  الَ جُ تَبَّ رَ : اسْ الَ دٍ  قَ رَ انَ بْنِ صُ يْمَ لَ نْ سُ ٢٣٤ - عَ
بَهُ  احِ بُّ صَ ا يَسُ مَ هُ دُ أَحَ ، وَ لُوسٌ هُ جُ نْدَ نُ عِ نَحْ ملسو هيلع هللا ىلص وَ نْدَ النَّبِيِّ عِ
ةً  لِمَ كَ مُ  لَ ألَعْ ــي  ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنِّ النَّبِيُّ الَ  قَ فَ وجهه،  رَّ  مَ احْ دِ  قَ بًا  ضَ غْ مُ
يْطَانِ  نَ الشَّ هِ مِ وذُ بِاللَّ : أَعُ الَ ، لَوْ قَ دُ ا يَجِ نْهُ مَ بَ عَ هَ ا لَذَ الَهَ لَوْ قَ
 : الَ ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَ ولُ النَّبِيُّ قُ ا يَ عُ مَ مَ : أَالَ تَسْ لِ جُ وا لِلرَّ الُ قَ ». فَ يمِ جِ الرَّ

. [رواه البخاري (٦١١٥)، ومسلم (٢٦١٠)] نُونٍ جْ تُ بِمَ إِنِّي لَسْ
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ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ٢٣٥ - عَ
كَ بِهِ  تَالَ ا ابْ مَّ انِي مِ افَ ي عَ هِ الَّذِ دُ لِلَّ : الْحمْ الَ قَ بْتَلًى فَ أَ مُ نْ رَ «مَ
 .« ءُ لِكَ الْبَالَ بْهُ ذَ ؛ لَمْ يُصِ يالً ضِ لَقَ تَفْ نْ خَ مَّ ثِيرٍ مِ لَى كَ نِي عَ لَ فَضَّ وَ

[رواه الترمذي (٣٤٣٢)]

         

ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ طَّابِ : أَنَّ رَ رَ بْنِ الخَ مَ ٢٣٦ - عن عُ
يكَ له،  رِ هُ الَ شَ دَ حْ : الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاُ وَ الَ قَ وقَ فَ لَ السُّ نْ دَخَ : «مَ الَ قَ
هِ  ، بِيَدِ وتُ يٌّ الَ يَمُ وَ حَ هُ ، وَ يتُ مِ يُ يِي وَ دُ يُحْ مْ لَهُ الْحَ لْكُ وَ لَهُ الْمُ
 ، نَةٍ سَ تَبَ اهللاُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَ ؛ كَ يرٌ دِ ءٍ قَ لِّ شيَْ لَى كُ وَ عَ هُ يْرُ وَ الْخَ
». [رواه  ـــةٍ جَ رَ ــعَ لَهُ أَلْــفَ أَلْــفِ دَ فَ رَ ، وَ يِّئَةٍ نْهُ أَلْــفَ أَلْــفِ سَ ا عَ حَ مَ وَ
[« نَّةِ يْتًا فِي الْجَ نَى لَهُ بَ بَ الترمذي (٣٤٢٨)، وابن ماجه (٢٢٣٥) وزاد: «وَ

  

  

 

نْدَ  انَ عِ ــالً كَ جُ الِكٍ : أَنَّ رَ ــسِ بْنِ مَ نْ أَنَ ٢٣٧ - عَ
ا.  ذَ بُّ هَ ولَ اهللا! إِنِّي ألُحِ سُ ا رَ : يَ الَ قَ لٌ فَ جُ رَّ بِهِ رَ ملسو هيلع هللا ىلص فَمَ النَّبِيِّ
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 .« ــهُ ــمْ ــلِ : «أَعْ ــــالَ ، قَ : الَ ــــالَ ؟». قَ ــتَــهُ ــمْ ــلَ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَعْ ــبِــيُّ ـــهُ الــنَّ ــالَ لَ ــقَ فَ
ي  بَّكَ الَّذِ : «أَحَ الَ قَ بُّكَ فِي اهللاِ». فَ : «إِنِّي أُحِ الَ قَ هُ فَ قَ لَحِ : فَ الَ قَ

». [رواه أبو داود (٥١٢٥)] بَبْتَنِي لَهُ أَحْ

      

ــــــالَ  قَ  : ــــــــــالَ قَ   ــــــــــدٍ  يْ زَ ــــــــنِ  بْ ــــــــةَ  ــــــــامَ أُسَ ــــــــنْ  عَ  - ٢٣٨
 : ـــلِـــهِ ـــاعِ ـــالَ لِـــفَ ـــقَ وفٌ فَ ــــرُ ــــعْ ــــهِ مَ ــــيْ ِـــعَ إِلَ ـــن ـــــنْ صُ ـــــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ رَ
». [رواه الترمذي (٢٠٣٥)] غَ فِي الثَّنَاءِ لَ دْ أَبْ قَ ا؛ فَ يْرً هُ خَ اكَ اللَّ زَ جَ

    

ــــانَ الــنَّــاسُ  : كَ ــــالَ ــــهُ قَ نَّ ةَ  أَ ـــرَ يْ ـــرَ بِــــي هُ ـــنْ أَ ٢٣٩ - عَ
هُ  ــــذَ أَخَ ا  ـــــإِذَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص،  الـــنَّـــبِـــيِّ ــــى  إِلَ ـــهِ  بِ وا  ـــــاؤُ جَ ــرِ  ــمَ الــثَّ لَ  أَوَّ ا  أَوْ رَ ا  إِذَ
كْ لَنَا فِي  ارِ بَ نَا، وَ رِ كْ لَنَا فِي ثَمَ ارِ مَّ بَ هُ : «اللَّ الَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ رَ
إِنَّ  مَّ  هُ نَا، اللَّ دِّ مُ فِي  لَنَا  كْ  ــارِ بَ وَ نَا،  اعِ صَ فِي  لَنَا  كْ  ــارِ بَ وَ ينَتِنَا،  دِ مَ
ــهُ  إِنَّ ، وَ ــبِــيُّــكَ نَ كَ وَ ــبْــدُ ـــي عَ إِنِّ ، وَ ــبِــيُّــكَ نَ لِيلُكَ وَ خَ كَ وَ ــبْــدُ ــيــمَ عَ اهِ ــرَ إِبْ
ثْلِهِ  مِ ةَ وَ كَّ اكَ لِمَ عَ ا دَ ثْلِ مَ ينَةِ بِمِ دِ وكَ لِلْمَ عُ إِنِّي أَدْ ، وَ ةَ كَّ اكَ لِمَ عَ دَ
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. [رواه  رَ لِكَ الثَّمَ طِيهِ ذَ يُعْ هُ فَ لِيدٍ لَ رَ وَ غَ و أَصْ عُ دْ مَّ يَ : ثُ الَ »، قَ هُ عَ مَ
مسلم (١٣٧٣)]

          

 ] \ [ Z Y X W V U ﴿ :الَى عَ الَ اهللاُ تَ قَ
̀ ﴾ [الكهف: ٣٩].   _ ^

ملسو هيلع هللا ىلص  ـــنِ الــنَّــبِــيِّ ــيْــفٍ ، عَ ــنَ ـــنِ حُ ــلِ بْ ــهْ ـــنْ سَ ٢٤٠ - عَ
ا  الِهِ مَ نْ مَ ه، أَوْ مِ سِ فْ نْ نَ يه، أَوْ مِ نْ أَخِ مْ مِ كُ دُ أَ أَحَ ا رَ : «إِذَ قالَ

». [رواه أحمد (١٥٧٠٠)] قٌّ يْنَ حَ إِنَّ الْعَ هُ فَ كْ يُبَرِّ لْ به، فَ عْجِ يُ
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ : «كَ الَ يدٍ  قَ عِ نْ أَبِي سَ عَ ٢٤١ - وَ
ا  لَمَّ ؛ فَ تَانِ ذَ وِّ عَ لَتِ الْمُ زَ تَّى نَ انِ حَ نْسَ يْنِ اإلِ عَ انِّ وَ نَ الْجَ ذُ مِ وَّ تَعَ يَ
الترمذي (٢٠٥٨)،  ــا». [رواه  ــمَ اهُ ــوَ سِ ــا  مَ كَ  ـــرَ تَ وَ ا  مَ بِهِ ــذَ  أَخَ لَتَا  زَ نَ

وابن ماجه (٣٥١١)]

 ملسو هيلع هللا ىلص 


 

  

 

ملسو هيلع هللا ىلص:  اءِ النَّبِيِّ عَ ثَرُ دُ انَ أَكْ : كَ الَ نْ أَنَسٍ  قَ ٢٤٢ - عَ
قِنَا  وَ  ، نَةً سَ حَ ةِ  ـــرَ اآلخِ فِــى  وَ  ، نَةً سَ حَ يَا  نْ الدُّ فِــي  آتِنَا  ــنَــا  بَّ رَ مَّ  هُ «اللَّ
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». [رواه البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩٠)] ابَ النَّارِ ذَ عَ
ملسو هيلع هللا ىلص  نِ النَّبِيِّ ودٍ ، عَ عُ سْ هِ بنِ مَ بْدِ اللَّ نْ عَ عَ ٢٤٣ - وَ
افَ  فَ الْعَ وَ التُّقَى  وَ   دَ الهُ ــأَلُــكَ  أَسْ ــي  إِنِّ مَّ  هُ : «اللَّ ــولُ ــقُ يَ ــانَ  كَ ــهُ  نَّ أَ

الْغِنَى». [رواه مسلم (٢٧٢١)] وَ
ـــنِ  عَ  ، يِّ  ـــــرِ ـــــعَ األَشْ ـــى  ـــوسَ مُ ـــــي  بِ أَ ــــــنْ  عَ وَ  - ٢٤٤
لِي،  هْ جَ طِيئَتِي وَ رْ لِي خَ فِ مَّ اغْ هُ و: «اللَّ عُ دْ انَ يَ هُ كَ نَّ ملسو هيلع هللا ىلص أَ النَّبِيِّ
رْ لِي  فِ مَّ اغْ هُ نِّي، اللَّ مُ بِهِ مِ لَ عْ نْتَ أَ ا أَ مَ ي، وَ رِ مْ افِي فِي أَ رَ إِسْ وَ
مَّ  هُ ي، اللَّ نْدِ لِكَ عِ لُّ ذَ كُ ي، وَ دِ مْ عَ طَئي وَ خَ لِي، وَ زْ هَ ي وَ دِّ جِ
 ، نْتُ لَ عْ أَ ا  مَ وَ تُ  رْ ــرَ أَسْ ا  مَ وَ  ، تُ ــرْ أَخَّ ا  مَ وَ تُ  مْ دَّ قَ ا  مَ لِي  رْ  فِ اغْ
نْتَ  أَ وَ  ، رُ خِّ ؤَ المُ نْتَ  أَ وَ مُ  دِّ قَ الْمُ نْتَ  أَ نِّي،  مِ بِهِ  مُ  لَ عْ أَ نْتَ  أَ ا  مَ وَ
ومــســلــم   ،(٦٣٩٨) الـــبـــخـــاري  [رواه   .« يــــرٌ ــــدِ قَ ءٍ  ـــــيْ شَ ــــلِّ  كُ ـــى  ـــلَ عَ

له] واللفظ   (٢٧١٩)
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص:  سُ الَ لِي رَ : قَ الَ لِيٍّ  قَ نْ عَ عَ ٢٤٥ -  وَ
ــتَــكَ  ايَ ــدَ هِ  : ـــدَ ـــهُ بِـــالْ ــــــرْ  كُ اذْ وَ ـــي،  نـِ دْ ــــدِّ سَ وَ نِـــي  ـــدِ اهْ مَّ  هُ «قُل: اللَّ
». [رواه مسلم (٢٧٢٥)]، وفي  مِ هْ ادَ السَّ دَ : سَ ادِ دَ السَّ ، وَ يقَ الطَّرِ

 .« ادَ دَ السَّ  وَ دَ أَلُكَ الْهُ مَّ إِنِّي أَسْ رواية: «اللهُ
ولُ اهللاِملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ : كَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ ٢٤٦ - وَ
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لِحْ  أَصْ ي، وَ رِ ةُ أَمْ مَ وَ عِصْ ي هُ لِحْ لِي دِينِي الَّذِ مَّ أَصْ هُ : «اللَّ ولُ قُ يَ
ا  ــتِــي فِيهَ تِــي الَّ ــرَ ــحْ لِــي آخِ ــلِ أَصْ ــي، وَ ــاشِ ــعَ ا مَ ــتِــي فِيهَ ــايَ الَّ ــيَ نْ لِــي دُ
تَ  وْ لِ الْمَ عَ اجْ ، وَ يْرٍ لِّ خَ ةً لِي فِي كُ ادَ يَ يَاةَ زِ لِ الْحَ عَ اجْ ادِي، وَ عَ مَ

». [رواه مسلم (٢٧٢٠)] رٍّ لِّ شَ نْ كُ ةً لِي مِ احَ رَ
 : ِــاص ــعَ ــنِ الْ و بْ ــرِ ــمْ ــنِ عَ هِ بْ بْدِ اللَّ ــنْ عَ عَ ٢٤٧ - وَ
يْنَ  بَ ا  هَ لَّ كُ مَ  آدَ نِي  بَ لُوبَ  قُ : «إِنَّ  ولُ قُ يَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ عَ  مِ سَ هُ  نَّ أَ
ــيْــثُ  ــهُ حَ فُ ــرِّ ــصَ ــــدٍ يُ احِ ــبٍ وَ ــلْ ــقَ ــنِ كَ ــمَ حْ ـــابِـــعِ الــرَّ ـــنْ أَصَ ــنِ مِ ــيْ ــعَ ــبَ إِصْ
ــوبِ  ــلُ ــقُ فَ الْ ـــرِّ ـــصَ ــمَّ مُ ــهُ ـــــــولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «الــلَّ سُ ــــالَ رَ ـــمَّ قَ ». ثُ ـــاءُ ـــشَ يَ

». [رواه مسلم (٢٦٥٤)] تِكَ اعَ لَى طَ نَا عَ لُوبَ فْ قُ رِّ صَ
بِيُّ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  انَ نَ : كَ الَ الِكٍ  قَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ عَ ٢٤٨ - وَ
بْنِ  الْجُ وَ  ، ــلِ ــسَ الْــكَ وَ زِ  الْعَجْ ــنَ  مِ بِــكَ  ـــوذُ  أَعُ ــي  إِنِّ مَّ  هُ : «اللَّ ــولُ ــقُ يَ
نْ  وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ اتِ مَ الْمَ يَا وَ حْ نْ فِتْنَةِ الْمَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ مِ رَ الْهَ وَ

». [رواه البخاري (٢٨٢٣)، ومسلم (٢٧٠٦)] بْرِ ابِ القَ ذَ عَ
 : ولُ قُ انَ يَ ملسو هيلع هللا ىلص كَ ةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ائِشَ نْ عَ عَ ٢٤٩ - وَ
 ، مِ رَ غْ الْمَ مِ وَ أْثَ الْمَ ، وَ مِ رَ الْهَ لِ وَ سَ نَ الْكَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ
 ، ابِ النَّارِ ذَ عَ نْ فِتْنَةِ النَّارِ وَ مِ ، وَ بْرِ ابِ الْقَ ذَ عَ بْرِ وَ نْ فِتْنَةِ الْقَ مِ وَ
بِكَ  ــوذُ  أَعُ وَ  ، رِ قْ الْفَ فِتْنَةِ  نْ  مِ بِكَ  ــوذُ  أَعُ وَ الْغِنَى،  فِتْنَةِ  رِّ  شَ نْ  مِ وَ
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اءِ  بِمَ ايَ  طَايَ خَ نِّي  عَ لْ  سِ اغْ مَّ  هُ ، اللَّ الِ جَّ الدَّ يحِ  سِ الْمَ فِتْنَةِ  نْ  مِ
بَ  ــوْ ــتَ الــثَّ ــيْ ــقَّ ــا نَ ــمَ ــا كَ ــايَ ــطَ ــخَ ـــنَ الْ ــبِــي مِ ــلْ ــــقِّ قَ نَ دِ، وَ ـــبَـــرَ الْ ــجِ وَ ــلْ الــثَّ
تَ  دْ ا بَاعَ مَ ايَ كَ طَايَ يْنَ خَ بَ يْنِي وَ دْ بَ اعِ بَ ، وَ نَسِ نَ الدَّ يَضَ مِ األَبْ
ومسلم  الــبــخــاري (٦٣٦٨)،  ». [رواه  بِ ــرِ ــغْ الْــمَ وَ قِ  ــرِ ــشْ ــمَ الْ ــنَ  ــيْ بَ

(٥٨٩)، واللفظ للبخاري]
ــنْ  ـــانَ مِ : كَ ـــالَ ــرَ  قَ ــمَ ـــنِ عُ بْدِ اهللا بْ ـــنْ عَ عَ ٢٥٠ - وَ
 ، تِكَ مَ الِ نِعْ وَ نْ زَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ ولِ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: «اللَّ سُ اءِ رَ عَ دُ
». [رواه  طِكَ خَ يعِ سَ مِ جَ ، وَ تِكَ مَ ةِ نِقْ اءَ فُجَ ، وَ افِيَتِكَ لِ عَ وُّ تَحَ وَ

مسلم (٢٧٣٩)]
 : ــالَ ــنْ أَبِيهِ  قَ ، عَ دٍ عْ ــنِ سَ عَب بْ صْ ــنْ مُ عَ ٢٥١ - وَ
وذُ  مَّ إِنِّي أَعُ هُ : «اللَّ نَّ ذُ بِهِ وَّ تَعَ ملسو هيلع هللا ىلص يَ انَ النَّبِيُّ اتٍ كَ لِمَ وا بِكَ ذُ وَّ تَعَ
دَّ  نْ أَنْ أُرَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ لِ نَ الْبُخْ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ بْنِ نَ الْجُ بِكَ مِ
 .« بْرِ ابِ الْقَ ــذَ عَ يَا، وَ نْ نْ فِتْنَةِ الدُّ ــوذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ رِ مُ لِ الْعُ ذَ إِلَى أَرْ

[رواه البخاري (٦٣٧٤)]
ولُ  قُ يَ ــانَ  كَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ أَنَّ   : ةَ  ائِشَ عَ ــنْ  عَ وَ  - ٢٥٢
ا لَمْ  رِّ مَ شَ لْتُ وَ مِ ا عَ رِّ مَ نْ شَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ : «اللَّ ائِهِ عَ فِي دُ

». [رواه مسلم (٢٧١٦)] لْ مَ أَعْ
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 : ــالَ ملسو هيلع هللا ىلص قَ ــنِ الــنَّــبِــيِّ ةَ ، عَ ــرَ يْ ــرَ ـــنْ أَبـِـي هُ عَ ٢٥٣ - وَ
اءِ،  وءِ الْقَضَ سُ اءِ، وَ قَ كِ الشَّ رَ دَ ءِ، وَ دِ الْبَالَ هْ نْ جَ هِ مِ وا بِاللَّ ذُ وَّ «تَعَ

». [رواه البخاري (٦٦١٦) ومسلم (٢٧٠٧)] اءِ دَ ةِ األَعْ اتَ مَ شَ وَ
اء. قَ ني الشَّ كَ رِ دْ »، أي: أن يُ اءِ قَ كِ الشَّ رَ قوله: «دَ

مْ إِالَّ  كُ : الَ أَقُولُ لَ الَ مَ  قَ قَ دِ بْنِ أَرْ يْ نْ زَ عَ ٢٥٤ - وَ
وذُ  أَعُ إِنِّي  مَّ  هُ : «اللَّ ولُ قُ يَ انَ  كَ  ، ولُ قُ يَ ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ انَ  كَ ا  مَ كَ
ابِ  ــذَ عَ وَ مِ  رَ الهَ وَ  ، لِ الْبُخْ وَ بْنِ  الْجُ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ نَ  مِ بِكَ 
ا،  اهَ كَّ زَ نْ  مَ يْرُ  خَ أَنْتَ  ا  هَ كِّ زَ وَ ا،  اهَ وَ قْ تَ ي  سِ نَفْ آتِ  مَّ  هُ ، اللَّ بْرِ الْقَ
 ، عُ نْفَ يَ الَ  مٍ  لْ عِ ــنْ  مِ بِــكَ  ــوذُ  أَعُ ــي  إِنِّ مَّ  هُ ا، اللَّ هَ الَ وْ مَ وَ ا  لِيُّهَ وَ ــتَ  أَنْ
ةٍ الَ  ـــــوَ عْ ــــنْ دَ مِ ، وَ ــعُ ــبَ ــشْ ــسٍ الَ تَ ــفْ ــــنْ نَ مِ ، وَ ــعُ ــشَ ــخْ ــبٍ الَ يَ ــلْ ــــنْ قَ مِ وَ

ا». [رواه مسلم (٢٧٢٢)] ابُ لَهَ تَجَ يُسْ
انَ  ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص كَ سُ بَّاسٍ : أَنَّ رَ نْ ابْنِ عَ عَ ٢٥٥ - وَ
 ، لْتُ كَّ تَوَ يْكَ  لَ عَ وَ  ، ــنْــتُ آمَ بِــكَ  وَ  ، تُ لَمْ أَسْ لَــكَ  مَّ  هُ : «اللَّ ــولُ ــقُ يَ
تِــكَ الَ  ــزَّ ـــوذُ بِــعِ ــي أَعُ مَّ إِنِّ هُ ، اللَّ تُ مْ اصَ بِـــكَ خَ ، وَ ــتُ ــبْ نَ ــكَ أَ ــيْ إِلَ وَ
نُّ  الْجِ ، وَ وتُ ي الَ يَمُ يُّ الَّــذِ ــتَ الْحَ نِي، أَنْ لَّ ــتَ أَنْ تُضِ ــهَ إِالَّ أَنْ إِلَ

». [رواه مسلم (٢٧١٧)] وتُونَ مُ نْسُ يَ اإلِ وَ
ا  هَ لَّمَ عَ ولَ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ رَ أَنَّ    ةَ  ائِشَ عَ ــنْ  عَ وَ  - ٢٥٦
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 ، لِهِ آجِ لِهِ وَ اجِ ، عَ هِ لِّ يْرِ كُ نَ الْخَ أَلُكَ مِ مَّ إِنِّي أَسْ : «اللهُ اءَ عَ ا الدُّ ذَ هَ
لِهِ  اجِ ، عَ هِ لِّ رِّ كُ نَ الشَّ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ لَمْ ا لَمْ أَعْ مَ نْهُ وَ تُ مِ لِمْ ا عَ مَ
يْرِ  نْ خَ أَلُكَ مِ مَّ إِنِّي أَسْ ، اللهُ لَمْ ا لَمْ أَعْ مَ نْهُ وَ تُ مِ لِمْ ا عَ ، مَ لِهِ آَجِ وَ
اذَ  ا عَ رِّ مَ نْ شَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ دٌ مَّ حَ بِيُّكَ مُ نَ كَ وَ بْدُ أَلَكَ عَ ا سَ مَ
نْ  ا مِ بَ إِلَيْهَ رَّ ا قَ مَ نَّةَ وَ أَلُكَ الْجَ مَّ إِنِّي أَسْ ، اللهُ بِيُّكَ نَ كَ وَ بْدُ نْهُ عَ مِ
لٍ أَوْ  وْ نْ قَ ا مِ بَ إِلَيْهَ رَّ ا قَ مَ نَ النَّارِ وَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ لٍ مَ لٍ أَوْ عَ وْ قَ
ا». [رواه  يْرً يهِ لِي خَ اءٍ تَقْضِ لَّ قَضَ لَ كُ عَ أَلُكَ أَنْ تَجْ أَسْ ، وَ لٍ مَ عَ

أحمد (٢٥٠١٩)]
ملسو هيلع هللا ىلص  ــانَ النَّبِيُّ : كَ ـــالَ ــبَّــاسٍ  قَ ــنِ عَ ـــنْ ابْ عَ ٢٥٧ - وَ
 ، لَيَّ رْ عَ نْصُ الَ تَ نِي وَ رْ انْصُ ، وَ لَيَّ الَ تُعِنْ عَ نِّي وَ بِّ أَعِ و: «رَ عُ دْ يَ
نِي  رْ انْصُ  لِي، وَ دَ رْ الهُ سِّ يَ نِي وَ دِ اهْ ، وَ لَيَّ رْ عَ كُ الَ تَمْ رْ لِي وَ كُ امْ وَ
ا، لَكَ  اكِرً ا، لَكَ ذَ اكِرً نِي لَكَ شَ لْ عَ مَّ اجْ هُ ، اللَّ لَيَّ نْ بَغَى عَ لَى مَ عَ
بَّلْ  قَ تَ بِّ  نِيبًا، رَ ــا مُ اهً إِلَيْكَ أَوَّ بِتًا،  خْ ا، لَكَ مُ اعً طْوَ بًا، لَكَ مِ اهِ رَ
دِ  اهْ تِي، وَ جَّ بِّتْ حُ ثَ تِي، وَ وَ عْ بْ دَ أَجِ تِي، وَ بَ وْ لْ حَ سِ اغْ تِي، وَ بَ وْ تَ
ي». [رواه أبو داود  رِ دْ ةَ صَ يمَ خِ لُلْ سَ اسْ انِي، وَ دْ لِسَ دِّ سَ بِي، وَ لْ قَ

(١٥١٠)، والترمذي (٣٥٥١)]
انَ  : كَ الَ هِ  قَ مِّ نْ عَ ، عَ ةَ قَ الَ ادِ بْنِ عِ يَ نْ زِ عَ ٢٥٨ - وَ
قِ  الَ اتِ األَخْ رَ نْكَ نْ مُ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ : «اللَّ ولُ قُ ملسو هيلع هللا ىلص يَ النَّبِيُّ
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». [رواه الترمذي (٣٥٩١)] اءِ وَ األَهْ الِ وَ مَ األَعْ وَ
لِــي  ـــــالَ  قَ  : ــــــالَ قَ   سٍ  أَوْ ادِ بــــن  ــــدَّ شَ ــــــنْ  عَ وَ  - ٢٥٩
ــدِ  قَ ــاسَ  الــنَّ ــــتَ  يْ أَ رَ ا  إِذَ  ! سٍ أَوْ ـــنُ  بْ ادُ  ــــدَّ شَ ـــا  «يَ ولُ اللَّهِملسو هيلع هللا ىلص:  سُ رَ
إِنِّي  مَّ  هُ : اللَّ اتِ لِمَ الْكَ الءِ  ــؤُ هَ نِزْ  اكْ فَ ةَ  ضَّ الْفِ وَ بَ  هَ الذَّ وا  تَنَزُ اكْ
ــكَ  ــأَلُ أَسْ ، وَ ــدِ شْ لَى الــرُّ ــةَ عَ يــمَ ــزِ الْــعَ ، وَ ـــرِ ــكَ الثَّبَاتَ فِــي األَمْ ــأَلُ أَسْ
ــرَ  ــكْ ـــــكَ شُ ـــــأَلُ أَسْ ، وَ تِـــكَ ـــرَ ـــفِ ـــغْ ائِـــــمَ مَ ـــــزَ عَ ، وَ ـــتِـــكَ ـــمَ حْ ـــاتِ رَ ـــبَ ـــوجِ مُ
ــا  ــانً لِــسَ ــا، وَ ــلِــيــمً ــا سَ ــبً ــلْ ــــكَ قَ ــــأَلُ أَسْ ، وَ تِـــكَ ـــادَ ـــبَ ـــنَ عِ ـــسْ حُ ، وَ ــتِــكَ ــمَ نِــعْ
ا  ــرِّ مَ ــنْ شَ ــــوذُ بِــكَ مِ أَعُ ، وَ ــمُ ــلَ ــعْ ــا تَ ــرِ مَ ــيْ ــنْ خَ ـــكَ مِ ـــأَلُ أَسْ ــا، وَ ــادِقً صَ
». [رواه  يُوبِ المُ الْغُ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَ لَمُ عْ ا تَ كَ لِمَ رُ فِ تَغْ أَسْ ، وَ لَمُ عْ تَ

الطبراني في المعجم الكبير (٦٩٨٩)]
ولُ اهللاملسو هيلع هللا ىلص  سُ انَ رَ : كَ الَتْ ةَ  قَ ائِشَ نْ عَ عَ ٢٦٠ - وَ
ــوبُ  أَتُ وَ هَ  رُ اللَّ فِ تَغْ أَسْ ه،  دِ مْ بِحَ وَ هِ  انَ اللَّ بْحَ «سُ  : لِ ــوْ قَ نْ  مِ ثِرُ  كْ يُ
 : لِ ـــوْ ـــنْ قَ ــثِــرُ مِ ــكْ اكَ تُ ـــــولَ اهللا! أَرَ سُ ــا رَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ : فَ ـــتْ ـــالَ ». قَ ـــهِ ـــيْ إِلَ
 : ــالَ ــقَ فَ »؟  ــهِ ــيْ إِلَ ــــوبُ  تُ أَ وَ هَ  رُ اللَّ فِ تَغْ أَسْ ه،  ــدِ ــمْ بِــحَ وَ هِ  انَ اللَّ بْحَ «سُ
تُ  ثَرْ ا أَكْ تُهَ أَيْ ا رَ إِذَ تِي؛ فَ ةً فِي أُمَّ مَ الَ  عَ أَرَ بِّي أَنِّي سَ نِي رَ بَّرَ «خَ
دْ  قَ . فَ أَتُوبُ إِلَيْهِ هَ وَ رُ اللَّ فِ تَغْ ه، أَسْ دِ مْ بِحَ هِ وَ انَ اللَّ بْحَ : سُ لِ وْ نْ قَ مِ
 ، ةَ كَّ تْحُ مَ ا: ﴿ E D C B A ﴾ [النصر:١]؛ فَ تُهَ أَيْ رَ
 P OBM L K J I H G ﴿
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V U T SR Q ﴾ [النصر:٢، ٣]» [رواه مسلم 
.[(٤٨٤)

ــدُ هللاِ  ــمْ ـــا أَنِ الــحَ انَ ـــوَ عْ ــــرُ دَ آخِ معه، وَ ــرَ جَ ــيَــسَّ ــا تَ ـــرُ مَ ا آخِ ـــذَ هَ
لَى آلِهِ  عَ ، وَ دٍ مَّ حَ بِيِّنَا مُ لَى نَ لَّمَ عَ سَ لَّى اهللاُ وَ صَ ، وَ ينَ مِ الَ عَ بِّ الْ رَ

. ينَ عِ مَ ابِهِ أَجْ حَ أَصْ وَ
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ة....................................................... ٥ مَ دِّ مقَ
١١ ...................................... رُ بِهِ األَمْ رِ وَ كْ لُ الذِّ فَضْ

 ١٥ .............................................. اءِ  عَ لُ الدُّ فَضْ
 ١٧ ........................................... ارِ فَ تِغْ لُ االسْ فَضْ
 ١٨ ...................................... هُ  ابُ آدَ اءِ وَ عَ وطُ الدُّ رُ شُ
 ٢٢ ......................................... آنِ رْ قُ ةِ الْ اءَ لُ قِرَ فَضْ
 ٢٣ ................. بِيحِ التَّسْ لِيلِ وَ التَّهْ بِيرِ وَ التَّكْ يدِ وَ مِ لُ التَّحْ فَضْ
 ٢٨ .................................... بيحِ بِاألَصابِعِ دُ التَّسْ قْ عَ
ةَ إِالَّ بِاهللاِ» ........................... ٢٩  وَّ ال قُ لَ وَ وْ لُ «ال حَ فَضْ
ملسو هيلع هللا ىلص............................... ٢٩  لَى النَّبِيِّ ةِ عَ الَ لُ الصَّ فَضْ
 ٣١ ......................................... فَيِ النَّهارِ ارُ طَرَ كَ أَذْ
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 ٣٨ ............................................... مِ  ارُ النَّوْ كَ أَذْ
 ٤٣ ..................................... مِ نَ النَّوْ تِبَاهِ مِ كارُ االنْ أَذْ
 ٤٤ ................................ مِ عِ فِي النَّوْ زَ فَ نْدَ الْ قالُ عِ ا يُ مَ
 ٤٥ ................ هُ رَ كْ بُّ أَوْ يَ هِ ما يُحِ نَامِ أَ في مَ نْ رَ هُ مَ ولُ قُ ا يَ مَ
 ٤٦ ................................. لِ نْزِ نَ المَ وجِ مِ رُ كارُ الْخُ أَذْ
 ٤٧ ....................................... لِ نْزِ ولِ المَ ارُ دُخُ كَ أَذْ
 ٤٧ ......................... نْهُ وجِ مِ رُ الخُ الءِ وَ ولِ الْخَ ارُ دُخُ كَ أَذْ
 ٤٨ ............................................. وءِ ضُ ارُ الوُ كَ أَذْ
 ٤٩ .............. نْهُ وجِ مِ رُ الْخُ ولِهِ وَ دُخُ دِ وَ جِ سْ هِ لِلْمَ جُّ ارُ التَّوَ كَ أَذْ
 ٥٠ ............................................... انِ ارُ األَذَ كَ أَذْ
 ٥٢ ..................................... الةِ تاحِ الصَّ تِفْ ارُ اسْ كَ أَذْ
يْنِ ٥٥  تَ دَ جْ يْنَ السَّ ةِ بَ لْسَ الْجِ ودِ وَ جُ السُّ نْهُ وَ يامِ مِ قِ الْ وعِ وَ كُ ارُ الرُّ كَ أَذْ
 ٥٩ ....................... ملسو هيلع هللا ىلص لَى النَّبِيِّ الةِ عَ الصَّ دِ وَ هُّ رُ التَّشَ ذِكْ
 ٦٠ ........................... دِ هُّ دَ التَّشَ عْ بَ الةِ وَ يَةُ فِي الصَّ عِ األَدْ
 ٦٣ ........................................ المِ دَ السَّ عْ ارُ بَ كَ األَذْ
 ٦٧ ............................... رِ تْ ةِ الوِ الَ نُوتِ في صَ عاءُ القُ دُ
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 ٦٧ ........................................... ةِ ارَ تِخَ عاءُ االسْ دُ
 ٦٨ ........................ نِ زْ الحُ مِّ وَ الهَ مِّ وَ الغَ بِ وَ رْ كارُ الكَ أَذْ
 ٧٠ .................................... وِّ دُ نْدَ لِقاءِ العَ قالُ عِ ا يُ مَ
 ٧١ .................................. يبَةٌ صِ تْهُ مُ ابَ ا يَقولُ إِذا أَصَ مَ
 ٧٢ ...................................... نٌ يْ يْهِ دَ لَ نْ عَ هُ مَ ولُ قُ ا يَ مَ
 ٧٢ ................................ يْطَانَ دُ الشَّ تِي تَطْرُ كارُ الَّ األَذْ
 ٧٥ ........................................ يضُ رِ قَى بِهِ المَ رْ ا يُ مَ
 ٧٨ ................................ تُ وْ هُ المَ رَ ضَ نْ حَ ولُ مَ قُ ا يَ مَ
٧٩ ......................................... ةِ يَ زِ الُ في التَّعْ قَ ا يُ مَ

 ٧٩ ................................... ةِ الةِ الجنازَ رُ في صَ كْ الذِّ
 ٨٠ ......................... نِهِ فْ نْ دَ غَ مِ رَ ا فَ يِّتِ إِذَ ى بِهِ لِلْمَ عَ دْ ا يُ مَ
 ٨٠ ........................................ ابِرِ قَ ولِ المَ رُ دُخُ ذِكْ
 ٨١ ............................................ اءِ قَ تِسْ رُ االسْ ذِكْ
 ٨٤ ................................... يحُ تِ الرِّ اجَ قالُ إِذا هَ ا يُ مَ
 ٨٥ .................................. دِ عْ اعِ الرَّ مَ نْدَ سَ الُ عِ قَ ا يُ مَ
 ٨٥ ................................... يْثِ ولِ الغَ نْدَ نُزُ الُ عِ قَ ا يُ مَ
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 ٨٦ ............. رِ مَ قَ وفِ الْ سُ سِ أَوْ خُ مْ وفِ الشَّ سُ نْدَ كُ الُ عِ قَ ا يُ مَ
 ٨٦ ................................... اللِ ةِ الهِ يَ ؤْ نْدَ رُ الُ عِ قَ ا يُ مَ
 ٨٧ .................................... يامِ لِّقُ بِالصِّ تَعَ مُ رُ الْ كْ الذِّ
 ٨٧ .......................................... رِ دْ قَ ةَ الْ يْلَ اءُ لَ عَ الدُّ
 ٨٧ ................................ رِ فَ السَّ ةِ وَ ابَّ وبِ الدَّ كُ ارُ رُ كَ أَذْ
 ٩٠ ................. ا هَ ولَ يدُ دُخُ رِ ةً يُ لْدَ ةً أَوْ بَ يَ رْ أَ قَ ا رَ هُ إِذَ ولُ قُ ا يَ مَ
 ٩٠ ...................................... الً نْزِ لَ مَ ا نَزَ هُ إِذَ ولُ قُ ا يَ مَ
 ٩١ .................................... ابِ رَ الشَّ امِ وَ ارُ الطَّعَ كَ أَذْ
 ٩٣ ................................... لِ الطَّعامِ َهْ ى بِهِ ألِ عَ دْ ا يُ مَ
 ٩٤ ......................................... المِ دَ في السَّ رَ ا وَ مَ
 ٩٦ ...................................... طَاسِ نْدَ العُ الُ عِ قَ ا يُ مَ
 ٩٧ .................. ةِ جَ وْ ولِ بِالزَّ خُ الدُّ نِئَةِ بِهِ وَ التَّهْ احِ وَ رُ النِّكَ ذِكْ
 ٩٩ ................................... ودِ لُ وْ مَ لِّقُ بِالْ تَعَ مُ رُ الْ كْ الذِّ
ا............................. ١٠٠  يدً دِ ا جَ بً وْ بِسَ ثَ نْ لَ هُ مَ ولُ قُ ا يَ مَ
ا................. ١٠١  يدً دِ ا جَ بً وْ بِهِ ثَ احِ لَى صَ أَ عَ ا رَ هُ إِذَ ولُ قُ ا يَ مَ
 ١٠١ ......... النُّبَاحِ يقِ وَ النَّهِ ةِ وَ كَ يَ يَاحِ الدِّ اعِ صِ مَ نْدَ سَ الُ عِ قَ ا يُ مَ
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 ١٠٢ .......................................... لِسِ جْ مَ ةُ الْ ارَ فَّ كَ
 ١٠٣ ..................................... بِ ضَ غَ نْدَ الْ الُ عِ قَ ا يُ مَ
 ١٠٤ ............................. ءِ بَالَ لِ الْ ةِ أَهْ يَ ؤْ نْدَ رُ الُ عِ قَ ا يُ مَ
 ١٠٤ ................................ وقِ ولِ السُّ نْدَ دُخُ رُ عِ كْ الذِّ
 ١٠٤ ..................... بُّكَ : إِنِّي أُحِ هُ الَ لَ يهِ إِذا قَ هُ ألَخِ ولُ قُ ا يَ مَ
 ١٠٥ ........................... ا وفً رُ عْ يْهِ مَ نَعَ إِلَ نْ صَ هُ لِمَ ولُ قُ ا يَ مَ
 ١٠٥ ........................... رِ ةِ الثَّمَ ورَ اكُ ةِ بَ يَ ؤْ هُ فِي رُ ولُ قُ ا يَ مَ
 ١٠٦ ........ يْنِ عَ نَ الْ يْهِ مِ لَ افُ عَ يَخَ بُهُ وَ جِ عْ ءِ يُ يْ هُ فِي الشَّ ولُ قُ ا يَ مَ
 ١٠٦ ..................... اتِهِ ذَ وُّ عَ تَ ملسو هيلع هللا ىلص وَ يَةِ النَّبِيِّ عِ نْ أَدْ عُ مِ امِ وَ جَ
الفهرس................................................. ١١٥ 
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