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 تأليف وإعداد
 الشيخ الدكتور علي الربيعي

      

 العقلية التدريبات
 صحيح حديث 300كتاب 

 حديث صحيح للحفظ (  300بين يديك كتاب ) -

 وطالبات التدريبات العقلية هذا الكتاب معد خصيصا لطالب -

 %100هذا الكتاب يتم حفظه كامال في ساعتين بإتقان -

 التدريب يتم بالكامل تحت إشراف التدريبات العقلية -
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 الجزء األول

 صحيح حديث 300 حفظ العقلية التدريبات مقرر

 

مرحًبا قال : "  سول هللا  لّما قِدم وفُد عبِد الَقيِس على ر قال :  عن ابن عباس  -1

" . فقالوا : يا رسولَ هللاِ، ُمْرنا بأمٍر َفصٍل  وال َندامى َخزايا غيرَ  بالوفِد، الذين جاؤوا

أرَبٌع وأرَبٌع : أقيموا الصالَة، وآتوا َندُخلُ به الجنَة، وندعو به َمن َوراَءنا، فقال : " 

اِء والَحنَتِم الزكاَة، وصوموا رمضاَن، وأَعطوا خُمَس ما َغِنمْ  بَّ ُتم . وال َتشَربوا في الدُّ

قيِر والُمَزفَّتِ   ". متفق عليه والنَّ

 

أتاهُ رجلٌ يمِشي ، فيوًما بارًزا للناِس ،  قال: كاَن  رسول هللا  عن أبي هريرة  -2

ما المسؤولُ عنها بأعلَم من السائِل ، فقالَ : يا رسولَ هللِا متى الساعُة ؟ قالَ : " 

َتَها ، فذاَك من أشراِطَها ، وإذا كان ولكن سأُحد   ُثَك عن أشراِطَها : إَذا وَلدْت المرأةُ ربَّ

  :الحفاةُ العَراةُ رؤوَس الناِس ، فذاَك من أشراِطَها ، في خمٍس ال يْعلَُمُهن إال هللاُ 

اَعِة َوُيْنِزلُ اْلَغْيَث َوَيْعلَُم َما فِي ا إِنَّ  ") َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ فلما ولى الرجل ( . أْلَْرَحاِم هللاَّ

 " . متفق عليههذا جبريلُ ، جاَء لُيَعل َم الناس ديَنُهم: " قال رسول هللا 

 

ما من أحٍد يشهد أن ال إله إال هللا وأن : لمعاذ  :  قال  رسول هللا عن أنس  -3

: يا رسولَ هللاِ، . فقال محمًدا رسولُ هللاِ، صادقاً  من  َقْلبِه إال حرمُه هللاُ على الناِر 

ِكلُوا إًذا : قالأفال أُخبُِر به الناِس َفَيْسَتْبِشروا ؟  ًما . َيتَّ  وأخبَر بها ُمعاٌذ ِعنَد موته تأثُّ

 متفق عليه .

 

اإليماُن قلُت يا رسولَ هللاِ  أيُّ األعماِل أفضلُ ؟ قالَ : " قال :عن أبي ذر الغفاري  -4

قاِب أفضلُ ؟ قالَ :" قلُت :  باهللِ ، والجهاُد في سبيلِهِ  أنفُسها عنَد أهلِها ، أيُّ الر 

قلُت : فإن   ألخَرقَ  تصنعُ  أو صانًعا تعينُ  : قالَ " قلُت : فإن لم أفعل ؟ وأكثُرها ثمًنا

اِس ، فإنَّها صدقٌة منَك على نفِسَك لم  أفعل  ؟ قال :  َك عن النَّ متفق  .."تكفُّ شرَّ

 عليه 
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ما من األنبياِء نبيٌّ إال وأُْعطي من اآلياِت  :"   قال رسول هللا عن أبي هريرة  -5

هللاُ إلّي ، فأرجو أني  أوحاه وحًيا ما مثله آمن عليه البشُر ، وإنما كان الذي أوتيُته

 ". متفق عليه  أكثُرهم تابًعا يوَم القيامةِ 

 

ِل رجلٌ من أه : أجرانِ  لهم ثالثةٌ  " :  قال رسول هللا  عن أبي موسي األشعري  -6

ى حقَّ هللاِ وحقَّ مواليِه،  الكتاِب، آمن بنبيِه وآمن بمحمٍد  ، والعبُد المملوُك إذا أدَّ

بها فأحسَن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم  ورجلٌ كانت ِعنَدهُ أمٌة يطؤها، فأدَّ

 ". متفق عليه  . أجرانِ  أعتقها فتزوجها، فلهُ 

 

اإليماِن : أن يكوَن  حالَوةَ  وَجد ُكنَّ فيهِ ثالٌث َمن  " :  قال رسول هللا  عن أنس  -7

هللاُ ورسولُه أحبَّ إليه مما ِسواهما، وأن ُيِحبَّ المرَء ال ُيِحبُّه إال هللِ، وأن َيكرَه أن 

 ". متفق عليه  َيعوَد في الُكفِر كما َيكرهُ أن ُيْقَذَف في النارِ 

 

كان منافًقا  فيه كن من أربعٌ  :"  عن بن عمر رضي هللا عنهما قال رسول هللا  -8

نفاٍق حتى يدَعها : إذا من الخصلة   فيه خصلة منهن كانت فيه خالًصا . ومن كانت

 ". متفق عليه . حدث كذب . وإذا عاهد غدر . وإذا وعد أخلف . وإذا خاصم فجر 

 

إالَّ مؤمٌن ، وال يبغُضهم إالَّ  يحبُّهم ال األنصارُ : "  قال رسول هللا  عن البراء  -9

ُ ، ومن أبغَضهم أبغَضُه هللاَّ مناف ُه هللاَّ  ". متفق عليه ٌق ، فمن أحبَّهم أحبَّ

 

إنَّ ِمن أَكَبِر الكبائِِر  " :  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال رسول هللا  -10

ُجلُ  َيْلَعنَ  أن ُجلُ  قيلَ : َوكيفَ  والَديهِ  الرَّ ج أبا َيسبُّ  ؟ قالَ : والديهِ  َيلعُن الرَّ ،  لِ الرَّ

ُه  ُه فَيسبُّ أُمَّ  متفق عليه ".  فيُسبُّ أباهُ ، ويسبُّ أمَّ
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قالوا : يا رسولَ  . الموبقاتِ  السبعَ  اجتنبوا :"  قال رسول هللا  عن أبي هريرة  -11

الشرُك باهللِ ، والسحُر ، وقتلُ النفِس التي حّرم هللاُ إال بالحق  ، هللاِ ، وما هن ؟ قال : 

لُ ماِل اليتيِم ، والتولي يوَم الزحِف ، وقذُف المحصناِت المؤمناِت وأكلُ الربا ، وأك

 ". متفق عليه الغافالِت 

 

: أيُّ الذنِب أعظُم عنَد هللاِ ؟ قال : "    سألُت رسول هللا قال :  عن ابن مسعود -12

ا وهو خلقَ  بحليلِة  أن تزنيَ و معكَ  َيطعمَ  وأْن تقتلَ ولَدك مخاَفَة أن  كأْن تجعل هللِ ِنّدً

 متفق عليه  ."جاِركَ 

 

دَخلَ ذلك  على قال  ال إلَه إال هللاُ ، ثم ماتَ ن مِ :" قال رسول هللا  عن أبي ذر -13

. قلُت : وإن زنى وإن َسَرَق وإن زنى وإن َسَرَق ؟ قال :  يا رسول هللا "  . قلُت : الجنةَ 

وإن ن زنى وإن َسَرَق ؟ قال : . قلُت : وإ وإن زنى وإن َسَرقَ وإن زنى وإن َسَرَق ؟ قال: 

 ". متفق عليه  أبي ذر   أنفِ  َرْغم زنى وإن َسَرقَ 

 

صالَة الصبِح بالُحَدْيبَِيِة ،  رسولُ هللاِ  بناصلى قال :  عن زيد بن خالد الجهني -14

. هل تدرون ماذا قال ربُّكم ؟ قالوا : هللاُ ورسولُه أعلُم قال  : "  ثم، صبيحة ليلة ممطرة 

، فأما َمن قال : ُمِطْرنا بفضِل هللاِ  وكافرٌ  بي مؤمنٌ  : أصبَح ِمن عباديقال هللا تعالىقال 

بَنْوِء كذا وكذا ،  ُمطرنابالكوكِب ، وأما َمن قال : وكافرٌ  بي مؤمنٌ  ورحمتِه ، فذلك

 ". متفق عليه  ومؤمٌن بالكوكبِ  بي كافرٌ  فذلك

 

ئاِت ثمَّ بيَّن ذلك  إنَّ هللاَ كتب: "  قال رسول هللا  عن ابن عباس -15 ي  الحسناِت والسَّ

عِملها كتبها هللاُ له فبها  همَّ فلم يعَمْلها كتبها هللاُ له حسنًة كاملًة ، فإن  بحسنةٍ  همَّ  فمن ،

ئٍة فلم يعَمْلها كتبها هللاُ  همَّ  عشَر حسناٍت إلى سبِعمائِة ضعٍف إلى أضعاٍف كثيرٍة ، ومن  بسي 

ئًة واحدةً  همَّ له حسنًة كاملًة ، فإن   " . متفق عليه بها فعِملها كتبها هللاُ له سي 
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فكلُّ حسنٍة َيْعَملُها  إسالَمه أحُدكم أَْحَسنَ  إذا: "  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -16

" متفق   .ُتْكَتُب له بعشِر أمثالِها إلى َسْبِعمائِة َضْعٍف ، وكلُّ سيئٍة َيْعَملُها ُتْكَتُب له بمثلِها

 عليه 

 

تتبع لإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن :  " قال رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري -17

كل أمة ما كانت تعبد ، فال يبقى من كان يعبد غير هللا من األصنام واألنصاب إال 

ق ". متف الِكتابِ  أهلِ  ِمن وُغبَّراتٌ  يعُبُد هللاَ ِمن َبر  وفاجرٍ كان النار ويبقى َمن  في اتساقطو

 ليه ع

 

، آنيتهما وما فيهما ،  فضة من جنتان :"  قال رسول هللا  عن أبي موسي األشعري 

ذهب ، آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إال رداء  من وجنتان

 متفق عليه . "الكبر على وجهه في جنة عدن

 

فتعرفهم ابن آدم إال أثر السجود  تأكل النار: "  قال رسول هللا   عن أبي هريرة -18

في النار بأثر السجود  ، فيخرجون من النار فيصب عليهم ماء الحياة ، فينبتون  المالئكة

 متفق عليه ". تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل 

 

 

يا آدُم ، ألدم يوم القيامة  يقول هللاُ  " :  قال رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري -19

ارِ  عثَ ب أَخِرجْ  ارِ  بعثُ  ، قال : وما النَّ ؟ قال : من كل  ألٍف تسعمائٍة وتسعًة وتسعين ،  النَّ

يشيُب الصغيُر ، وتضُع كلُّ ذاِت حمٍل حملَها ، وترى الناَس ُسكاَرى وما هم  افعنده

ا أبِشرو. قالوا : يا رسولَ هللِا ، وأيُّنا ذلك الواحُد ؟ قال : بُسكاَرى ، ولكنَّ عذاَب هللاِ شديٌد 

 ". متفق عليه  ، فإنَّ منكم رجاًل ومن يأجوَج ومأجوَج ألًفا

 

إنُهما فقال :   بقبرينِ  مرَّ رسول هللا قال :  عباس ابن عن -20

، وأما اآلخر فكان يمشي بولهأما أُُحٍدهما فكان ال يستتُر من  كبيٍر، في يعذبانِ  وما ليعذباِن،
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قال : لعلُه وكل قبٍر واحدًة،  في ْصَفيِن، ثم غرزَ نَشقَّها بالنميمِة . ثم أخذ جريدًة َرطبًة فَ 

 متفق عليه  .ُيخفف عنُهما ما لْم ييبسا

 

21-  ُ
َما ِمْن يْوٍم  » عنه أَن النبيَّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم قال : عن أبي هريرَة رضي هللاَّ

 ُيْصبُِح اْلِعَباُد فِيِه إاِلَّ ملََكاِن َيْنزالِن ، َفيقولُ أَحُدُهما : اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنفِقاً َخلفاً ، وَيقولُ اآلَخرُ 

 متفٌق عليه «: اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْمِسكاً َتلَفاً 

 

أرأيتم لو أنَّ نهًرا بباِب أحِدكم يغتسلُ منُه  : "  قال رسول هللا  ي هريرة عن أب-22

فذلك مثلُ الصلواِت  :" ؟ قالوا : ال. قالكل يوٍم خمَس مراٍت . هل َيبقى من درنِه شٌيء 

 ". متفق عليه الخطايا  بهنَّ  هللاُ  يمحو . الخمسِ 

 

أكلَ  رب   : ، فقالتْ  ربها إلى النارُ  تِ كَ شتا: "  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -23

 في الصيِف ، فأشدُّ ما تجدونَ  في الشتاِء وَنَفسُ  بعضي بعًضا ، فأِذَن لها ِبَنَفَسْيِن: َنَفسُ 

ْمَهِريرِ   " متفق عليه   .من الحر  ، وأشدُّ ما تجدون من الزَّ

 

". ل الجنَة دخ البردْينِ  صلى من : "  سول هللا رقال  عن أبي موسي األشعري -24

 متفق عليه 

 

إنكم  إلى القَمِر ليلَة البدِر، فقال :"رسول هللا نَظر قال :  عن جرير بن عبدهللا -25

كم كما تَروَن هذا، وَن في ُرؤَيتِه، فإِن استطْعُتم  ال ستَروَن ربَّ ُتضامُّ

ْح بَِحْمدِ قْبلَ ُطلوِع الشمِس وقبلَ ُغروبِها فافَعلوا . ثم ق صالةٍ  على ُتغلَبوا ال أن  ال : } َوَسب 

ْمِس َوَقْبلَ ُغُروبَِها { َك َقْبلَ ُطلُوِع الشَّ  متفق عليه  . َرب 

 

َيَتعاَقبوَن فيُكم: مالئَِكٌة بالليِل ومالئِكٌة  :"  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -26

 ألُُهمفيُكم، فَيسباتوا  الذينَ  َيْعُرجُ  ثم بالنهاِر، ويجتمعوَن في صالِة الفجِر وصالِة العصِر،

وهو أعلَُم بِِهم: كيَف َتَركُتم ِعبادي ؟ فيقولون : َتَرْكناُهم وُهم ُيصلوَن، وأَتيناُهم وُهم ربهم 

 " . متفق عليه ُيصلوَن 
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ال كفارَة لها و ذَكرها، إذا هاَمن نِسَي صالًة فلُيَصل  :"  قال رسول هللا  عن أنس -27

 " متفق عليه .إال ذلك

 

لُ ؟ قال: : قلُت : يا رسولَ هللاِ ، أيُّ مسجٍد ُوِضَع في  عن أبي ذر  -28 األرِض أوَّ

ل  فصَ  الصالةُ  أدرَكْتك ينمافأأربعون سنًة .  وبينهماالمسجُد األقصى .  ثمالمسجُد الحراُم 

 . متفق عليه"فهو مسجٌد 

 

من بنى مسجدا يبتغي به وجه هللا بنى :"  قال رسول هللا  عن عثمان بن عفان -29

 متفق عليه  . .الجنة في هللا له بيتا

 

أعدَّ هللاُ لُه في  . راحَ  أو المسجدِ  إلى غدا من:  قال رسول هللا  هريرة  عن أبي-30

 " . متفق عليه  راح أو غدا الجنِة ُنُزاًل . كلما

 

ا فم ، بالسكينةِ  فعليكم إذا أَتيُتُم الصالةَ  :رسول هللا  قال عن أبي قتادة األنصاري -31

وا  عليه متفق  .أدَرْكُتم فصلُّوا، وما فاَتكم فأتِمُّ

 

"   هللاِ  مساِجدَ  هللاِ  إِماءَ  ال َتْمَنُعوا :" قال رسول هللا  مابن عمر رضي هللا عنهاعن -32

 . متفق عليه 

 

إذا دَخل أحُدكُم المسجَد، فال  :" قال رسول هللا  عن أبي قتادة األنصاري -33

 ". متفق عليه  ركعتينِ  يصل يَ  حتى َيجلِسْ 

 

". متفق لِيعَتِزلْ مسِجَدنا فَبَصاًل  أو ُثوًما َمن أَكل: "   قال رسول هللا عن جابر -34

 عليه 
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لعن هللاُ اليهوَد والنصارى، :  رسول هللا   هللا عنها قال عن عائشة -35

 . متفق عليه جد امس أنبيائهمْ  قبورَ  اتخذوا

 

" . بالسواِك  ألمرُتهم لوال أن أشقَّ على أمتي ": قال رسول هللا  عن أبي هريرة -36

 متفق عليه 

 

"  إنما ُجِعلَ اإلماُم ليؤَتمَّ به، فإذا كبَّر فكب روا، وإذا :  قال رسول هللا  عن أنس -37

نا ولك الحمُد،  رَكع فارَكعوا، وإذا رَفع فارَفعوا، وإذا قال سِمع هللاُ لَمن حِمده، فقولوا : ربَّ

 متفق عليه   .وإذا سَجد فاسُجدوا

 

" الكتابِ  بفاتحةِ  ال صالَة لمن لم يقرأ: "  ل هللا وقال رس بن الصامت  عن عبادة-38

 . متفق عليه 

 

 

نَ  " إذا:  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -39 نوا ، فإنه من وافَق تأميُنه  اإلمامُ  أمَّ فأم 

َم من ذنبِه  . متفق عليه " تأميَن المالئكِة ، ُغفَِر له ما تقدَّ

 

أَما يخَشى أحُدُكم ، إذا رفَع رأَسُه قبلَ اإلماِم : "  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -40

 " متفق عليه . حَمارٍ  رأسَ  ، أْن يجَعلَ هللاُ رأَسهُ 

 

.  وال نُكفَّ ثوًبا وال شعًرا أعُظٍم، سبعةِ  قال : أُِمْرنا أن نسجَد على عن ابن عباس -41

 متفق عليه 
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 قولوا: " فقال يا رسولَ هللاِ كيف ُنصل ي عليَك ؟ :  تلق عن أبي حميد الساعدي -42

 على وباِركْ  إبراهيَم ، على ، كما صلَّيتَ اللهمَّ صل  على محمٍد وعلى آِل محمٍد 

 ".  متفق عليه  آِل إبراهيَم إنَك حميٌد مجيدٌ  على وذريتِِه ، كما باركتَ  وأزواِجهِ  محمدٍ 

 

ال  :" مكتوبةٍ  صالةٍ  كلَّ  ُدُبرٍ  في يقولُ   رسول هللاقال كان  عن المغيرة بن شعبة -43

شيٍء قديٌر . اللهم ال مانَع  كل   إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له، الُملُك، وله الحمُد، وهو على

 متفق عليه  "  .لما أعَطيَت، وال ُمْعطَي لما مَنعَت، وال َينفُع ذا الَجد  منك الَجدُّ 

 

ُجِل في  صالةُ ":  هللا  قال  رسول عن أبي هريرة -44 الرَّ

 ". متفق عليه وحَده سبًعا وعشريَن  صالتِهِ  على تزيدُ  الجماعةِ 

 

أ فأحسَن، وأتى المسجَد  ":  قال  رسول هللا  عن أبي هريرة -45 إن أحَدكم إذا توضَّ

يئًة ، حتى ، ال ُيريُد إال الصالَة ، لم يخُط ُخْطوًة إال رفَعه هللاُ بها درجًة ، وحطَّ عنه َخط

 ". متفق عليه  َيدُخلَ المسجدَ 

 

 التئاؤُب من الشيطانِ  ": قال رسول هللا  عن أبي هريرة -46

 " متفق عليه .فليكظْم ما استطاع  أحُدكم تثاءب فإذا. 

 

ال أدُعهنَّ حتى أموَت : صوُم ثالثِة  بثالٍث، خليلي أوصاني قال :  عن أبي هريرة -47

 متفق عليه   .الةُ الضحى، ونوٌم على ِوترٍ أياٍم من كل  شهٍر، وص

 

ه والَّذي ال يذُكُر  مثلُ :"  قال رسول هللا  عن أبي موسي األشعري -48 الَّذي يذُكُر ربَّ

ه  ". متفق عليه  والمي تِ  الحي   مثلُ  ربَّ

 

 

كان  رسول هللا  عن عائشة رضي هللا عنها قالت : -49

 نها الوتر وركعتا الفجر . متفق عليه ، م ركعة عشرة ثالثة الليل من يصلي 
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إذا هو  أحدكم رأس قافية يعقد الشيطان على: "  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -50

عليك ليل طويل فارقد ، فإن استيقظ فذكر هللا  وليقنام ثالث عقد ، يضرب كل عقدة : 

طيب صبح نشيطا أانحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقدة ، ف

 " . متفق عليه  .النفس ، وإال أصبح خبيث النفس كسالن

 

إيماًنا واحتساًبا ، ُغفَِر له ما  رمضانَ  قام من:"  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -51

م  ". متفق عليه  ذنبِه من تقدَّ

 

قائٌم  مسلمٌ  ُيوافِقُها ال فِي الجمعِة ساعٌة ،: "   قال رسول هللا  عن أبي هريرة -52

   .." متفق عليهُيصل ي ، َيسأَلُ هللاَ خيًرا إال أعطاهُ 

 

: إذا أحبَّ عبدي لِقائي  تعالي  قال هللاُ  :  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -53 -1

 . متفق عليه لِقاَءه  كرهتُ  ، وإذا كِره لقائي لقاَءه أحببتُ 

 

ا من ضرَب الخ : " قال رسول هللا  بن مسعود اعن -54 -2 دوَد ليس ِمنَّ

ةِ  الجيوبَ  وَشقَّ  ،  " . متفق عليه   ، وَدَعا بَدْعَوى الجاهليَّ

 

عليها مْن شهَد الجنازَة حتى يصل َي   ":  قال رسول هللا  عن  أبي هريرة -55 -3

.  " .مثلُ الجبلَيِن العظيَمينِ  القيراطانِ  و قيراطانِ  لهُ  كان ى ُتدفنَ ومْن شهد حت ، قيراطٌ  فلهُ 

 متفق عليه 

 

إْن  . والعشي   بالغداةِ  مقعُدهُ  عليهِ  ُعِرضَ  إذا مات الرجلُ  :"  رسول هللا :بن عمر رضي هللا عنهما قالاعن -56
لناُر: ثمَّ ُيقالُ : هذا مقعُدَك الذي كان ِمْن أهِل الجنِة ، فالجنُة . وإْن كاَن ِمْن أهِل الناِر ، فا

 ". متفق عليه  ُتبعُث إليِه يوَم القيامةِ 
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بوَن :"  عن عائشة رضي هللا عنها قال رسول هللا -57 إنَّ أهلَ القُبوِر ُيَعذَّ

 متفق عليه ."  ُكلُّها الَبهاِئمُ  َتْسَمُعهُ  َعذاًبا

 

تعبَد هللاَ وال تشرَك به شيًئا ،  أنْ  :اإلسالمُ "  قال رسول هللا : عن أبي هريرة -58

 " . . متفق عليه  وتقيَم الصالَة ، وتؤتَِي الزكاَة المفروَضَة ، وتصوَم رمضانَ 

 

 

تعبَد هللاَ كأنَك تراهُ ، فإْن لم  أنْ  : اإلحسانُ "  :  رسول هللا  قال عن أبي هريرة -59

ُه يراَك   " . . متفق عليه تكْن تراهُ فإنَّ

 

يقولوا : ال إلَه إال هللاُ،  حتى الناسَ  أقاتلَ  أُمرُت أن: "  قال رسولُ هللا   عن عمر-60

" . متفق فمن قال : ال إلَه إال هللاُ، عصم مني ماَله ونفَسه إال بحق ِه، وحساُبه على هللاِ 

 عليه 

 

لجنَة . أ ْخبِْرني بعمٍل ُيْدِخلُني ا لرسول هللا  قال رجل  : عن أبي أيوب األنصاري -61

ِصلُ ، وتَ  الزكاةَ  وُتْؤتِي ، الصالةَ  وُتقِيمُ  َتْعُبُد هللاَ وال ُتْشِرْك به شيًئا ،:"  فقال رسول هللا 

َحمَ   متفق عليه .". الرَّ

 

إيماٌن باهلِل أيُّ العمِل أفضلُ ؟ قال:"  ُسئِلَ  رسول هللا قال :  عن أبي هريرة -62

 "  . قيل: ثم ماذا ؟ قال" لجهاُد في سبيِل هللاِ ا "  . قيل: ثم ماذا ؟ قال: " ورسولهِ 

 متفق عليه." مبروٌر  َحجٌ : 

 

ال ُيؤِمُن أحُدكم حتى أكوَن أحبَّ  :"  قال رسول هللا  عن أنس -63

 ".  متفق عليه والناِس أجمعينَ  وولِده والِده من إليهِ 

 

".  لَنْفِسه ُيِحبُّ  ما خيهأل ُيِحبَّ  ال ُيؤِمُن أحُدكم حتى:"  قال رسول هللا  عن أنس -64

 متفق عليه 

 

وستوَن ُشعبًة ، والَحياُء  بِضعٌ  اإليمانُ  :"  قال رسول هللا   عن أبي هريرة -65

 ". متفق عليه  . اإليمانِ  ُشعبٌة منَ 
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". متفق إاِلَّ بَِخْيٍر  َيأْتِي ال الحياءُ  " :  قال رسول هللا  عن عمران بن الحصين -66

 عليه 

 

ِر فْلَيقُلْ خيًرا أو َمن كان ُيؤِمُن باهللِ واليوِم اآلخِ  قال رسول هللا  أبي هريرة   عن-67

 " متفق عليه  لَِيصُمتْ 

 

وهو مؤمٌن ، وال  يزني حين الزاني يزني ال:"  قال رسول هللا  عن ابن عباس -68

 ". متفق عليه  يسرُق السارُق حين يسرُق وهو مؤمنٌ 

 

". مرتين  واحد جحر من ال يلدغ المؤمن :"  ال رسول هللا ق عن أبي هريرة -69

 متفق عليه 

 

الشرُك باهللِ، وقتلُ النفِس،  فقال: الكبائِر؟ عن ،ُسئلَ رسولُ هللاِ قال :  عن أنس -70

 متفق عليه . قال: شهادةُ الزورِ  الكبائِر؟ بأكبرِ  وعقوُق الوالدْين. ثم قال أال أنبُئكم

 

يضرُب  ، كفاًرا بعدي واال َترِجعُ  : " هللا عنهما قال رسول هللا  عن ابن عمر رضي-71

 ". متفق عليه  .بعُضكم رقاَب بعٍض 

 

َعى إِلَى َغْيِر أَبِيهِ  َمنْ  ":"  قال رسول هللا  عن سعد بن أبي وقاص -72 َوُهَو َيْعلَُم  ادَّ

هُ  ُة َعلَْيِه َحَرامٌ  َغْيُر أَبِيهِ  أَنَّ  متفق عليه  . " َفاْلَجنَّ

 

َب بها في :"  قال رسول هللا  عن ثابت بن الضحاك -73 من قتلَ نفَسُه بَحديَدٍة، ُعذ 

م  ". متفق عليه  .ناِر َجَهنَّ

 

متفق  .دَخل الناَر  شيًئا باهللِ  ُيشِركُ  مات َمن :"  قال رسول هللا  بن مسعود اعن -74

 عليه 
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 : خمسٍ  على اإلسالمُ  ُبنِي:"  سول هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال  راعن -75

َشهادِة أن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ محمًدا رسولُ هللاِ ، وإقاِم الصالِة ، وإيتاِء الزكاِة ، ، وصوِم 

 ". متفق عليه رمضاَن والحج  

 

:"  أيُّ اإلسالِم خيٌر ؟ قال   ٌسئل رسول هللا   بن عمر رضي هللا عنهما قال : اعن -76

 " متفق عليه  على َمن عَرفَت، وعلى َمن لم َتعِرفْ  السالَم، وَتقَرأُ  ُتطِعُم الطعاَم، : "

 

"  . فسوٌق ، وقتالُه كفرٌ  المسلمِ  ِسبابُ  :"  قال رسول هللا  بن مسعود اعن -77

 متفق عليه 

 

ثتْ  ما إنَّ هللاَ تجاوَز عْن أمتي:"  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -78 فَسها أن بهِ  حدَّ

 ". متفق عليه  لْم تعملْ أو تتكلمْ  ما ،

 

لسانِه  من المسلمون سلِم من المسلمُ  :" عن بن عمر رضي هللا عنهما قال رسول هللا -79

 ". متفق عليه  هجر ما نهى هللاُ عنه من ويِده ، والمهاجرُ 

 

في ليلَة أُْسرَي بي أُتيُت بإناءيِن :"    قال رسول هللا  عن أبي هريرة -80

قيلَ ، ف فَشِرْبُتهُ  اللَّبنَ  : اشَرب أيَّهما شئَت ، فأخذتُ فقيل لي وفي اآلخِر خمٌر ،  لبنٌ  أحِدِهما

ُتكَ   ". متفق عليه  : أخذَت الفطرَة لو أخذَت الخمَر غَوت أُمَّ

 

 

إِلَى  } َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدَنى َفأَْوَحى في قول هللا تعاليقال :  بن مسعود اعن -81

 متفق عليه   . جبريلَ لَُه ستُّمائِة جناحٍ   رأَى رسول هللا قال َعْبِدِه َما أَْوَحى { 

 

مَ : "  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -82 َراُط َبْيَن َظْهَرْي َجَهنَّ َفأَُكوُن  ، ُيْضَرُب الص 

لَ  تِي أَوَّ ُسلُ َوال َيَتَكلَُّم َيْوَمئِ  ،ُيِجيُزَها َمنْ  أََنا َوأُمَّ ُسِل َيْوَمِئذٍ  ، ٍذ إاِلَّ الرُّ اللَُّهمَّ َسل ْم :  َوَدْعَوى الرُّ

 ". متفق عليه  َسل مْ 

 

يدعو بِها ، وأريُد  مستجابةٌ  دعوةٌ  نبي   لُِكل   : "  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -83

تي في اآلِخَرةِ  أدخرأن   ". متفق عليه  دعَوتي شفاعًة ألمَّ
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يا فاطمُة بنَت محمٍد ، َسلِيني ما شئِت "   رسولُ هللاِ  لقاقال :  يرة عن أبي هر-84

 " متفق عليه  من مالي ، ال أُْغنِي عنِك من هللاِ شيًئا

 

ُعرضْت عليَّ األمُم . فرأيُت النبيَّ ومعُه " :  رسولُ هللِا قال : عن ابن عباس -85

 " متفق عليه  بيَّ ليس معُه أحدٌ ُط . والنبيَّ ومعُه الرجلُ والرجالِن .والنهالر

 

 

يدخلُ الجنَة ِمن أُمتي سبعون ألًفا بغيِر : " رسولُ هللاِ  قال :  عن ابن عباس -86

: هم الذين ال َيْسَتْرقون، وال َيَتَطيَّرون ، وال  يل من هم يا رسول هللا فقال حساٍب فق

 متفق عليه  "َيْكَتوون ، وعلى ربهم َيَتوكلون 

 

تكونوا  أن بيِده، إني ألرجو سيوالذي نف"  قال رسول هللا   مسعود  بناعن -87

، وما أنتم في أهِل الش رِك إال  الجنَة ال َيدُخلُها إال نفٌس مسلمةٌ  نإنِصَف أهِل الجنِة، و

 ".ِمتفق عليه  كالشعرِة البيضاِء في جلِد الثَّوِر األسودِ 

 

يتوضأَ  حتى أحدثَ  إذا أحِدكم يقبلُ هللاَ صالةَ  ال " :  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -88

 " . متفق عليه 

 

 إذا توضأ أحُدكم فليجعلْ في أنفِه:  "   قال رسول هللا  عن أبي هريرة -89

 . متفق عليه ". ومن استجمر فليوتِرْ  لينُثْر، ثم ماء

 

ني أَُعوُذ بك اللهم إ إذا دَخلَ  الَخالَء قال : "  كان رسول هللا قال :  عن أنس -90

 متفق عليه  . "  والخبائثِ  الُخْبثِ  ِمن

 

" .  اإلناءِ  فيأحدكم    َيَتَنفَّسُ  ال " قال رسول هللا  عن أبي قتادة األنصاري -91

 متفق عليه 
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 سبًعا فليغِسْلهإذا َشِرَب الكلُب في إناِء أحِدكم " قال :  رسول هللا  عن أبي هريرة -92

 فق عليه " مت.  أولهن بالتراب

 

نَ  ُيِحبُّ  كان  رسول هللا عن عائشة رضي هللا عنها قالت : -93 َيمُّ ما اسَتطاَع ، في  التَّ

لِه  لِه وَترجُّ  متفق عليه  .في شأنِه ُكل هوُطُهورِه وَتَنعُّ

 

ا إنَّ أُمتي ُيدعوَن يوَم القيامةِ : "   قال رسول هللا  عن أبي هريرة -94 لينَ  ُغّرً من  ُمحجَّ

تُه فْليفعلآثا  " . متفق عليه  ِر الوضوِء، فمِن استطاع منُكم أن ُيطيلَ ُغرَّ

 

.  ويلٌ لألعقاِب من النارِ  " رسول هللا  قالبن عمر  رضي هللا عنهما قال : اعن -95

 متفق عليه  ."  مرتين أو ثالًثا

 

 

 متفق عليه  ." الُمؤمَن ال َينُجسُ  ": رسول هللا  قال عن أبي هريرة -96 -1

2-  

يقرأ القرآَن   كان رسول هللا ن عائشة رضي هللا عنها قالت: ع-97 -3

 متفق عليه  . حائضٌ  وأنا ِحجري في ورأُسه

4-  

ا عن عائشة رضي هللا عنها قالت:-98 -5 ثمَّ نطهُر فيأمُرنا بقضاِء   رسول هللا  عندَ  نحيضُ  كنَّ

الِة . متفق عليه  ياِم وال يأمُرنا بقضاِء الصَّ  الص 

6-  
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إذا سمعُتُم النداَء ،  :"  قال رسول هللا  دري عن أبي سعيد الخ-99 -7

 ". متفق عليه   المؤذنُ  يقولُ  ما مثلَ  فقولوا

صالةُ   من فاَتْته ": بن عمر رضي هللا عنهما قال رسول هللا اعن -100
 " . متفق عليه  أهلُه ومالُه ُوتِرَ  كأنما العصرِ 

 

 

 الجزء الثاني

 صحيح يثحد 300 حفظ العقلية التدريبات مقرر

 

عن الصالِة بعَد الصبِح حتى ُتشِرَق الشمُس،   قال نهى رسول هللا   عن عمر -101 -8

 متفق عليه  .وبعَد العصِر حتى َتغُربَ 

قبلَ أن تطلَُع  ركعةً  الصبحِ  من أدركَ  من:"  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -102 -9

قبلَ أن تغُرَب الشمُس العصِر  من ركعةً  أدركَ  ، ومن الصبحَ  أدركَ  الشمُس ، فقد

 ". متفق عليه   .العصرَ  أدركَ  فقد

ُجِعَلْت لي األرُض مسجًدا وَطهوًرا ، : "  قال رسول هللا  عن جابر بن عبدهللا -103 -10

تي أدَرَكْته الصالةُ فْلُيصل    " . متفق عليه .فأيُّما رجٍل من أُمَّ

وا: "  قال رسول هللا  عن أنس -104 فإنَّ َتْسِوَيَة الصفوِف من إَقاَمِة  صَفوَفُكم ، سوُّ

 ". متفق عليه  .الصالةِ 
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من الَفجِر  الُمناِفقين على أثَقلَ  ليس صالةٌ : " قال رسول هللا  عن أبي هريرة -105

 والِعشاِء، ولو َيعلمون ما فيهما ألَتوُهما ولو َحبًوا". متفق عليه 

 

اجعلوا  : "  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال رسول هللا -106

ِخذوها قبوًرا" . متفق عليه  صالتِكم، من بيوتِكم في  وال تتَّ

 

يا عبَد هللِا ! ال تكْن بمثِل  : "  رسول هللا لي  بن عمر رضي هللا عنهما قالاعن -107

 اللَّيِل". متفق عليه  قيامَ  فتركَ  اللَّيلَ  فالٍن . كان يقومُ 

 

نا َيْنِزلُ " :  قال رسول هللا  عن أبي هريرة -108 كلَّ ليلٍة إلى  وتعالى تباركَ  ربُّ

السماِء الدنيا ، حيَن َيْبَقى ُثلُُث الليِل اآلخِر ، يقولُ : من َيدعوني فأَستجيُب لُه ، من 

 " . متفق عليه  .َيْسأَلُنِي فأُْعِطيِه ، من َيستغفرني فأَْغِفُر لهُ 

 

 .فليغتسلْ  الجمعةِ  إلى أحُدكم حرا إذا :"  قال رسول هللا  عن عمر بن الخطاب -109

 ". متفق عليه 

 

بُ  ال إِنَّ هللاَ : "  بن عمر رضي هللا عنهما قال رسول هللا اعن -110 -4 أو َيْرَحُم َبَدْمِع  ُيَعذ 

ُب  ، و لِكن القلبِ  بُِحزنِ  ال اْلعيِن ، و بُ  بِهذا و أَشاَر إلى لِسانِه ، و إِنَّ الَمي تَ ُيعذ  اِء بُِبك ُيَعذَّ

 أهلِِه عليِه" . متفق عليه 

 

العبُد المؤمُن يستريُح من نَصِب  ":قال رسول هللا  عن أبي قتادة األنصاري -111 -5

 . متفق عليه   " الدنيا . والعبُد الفاجُر يستريُح منه العباُد والبالُد والشجُر والدوابُّ 

 

6-  

فُيقالُ له: ِضَع في قبِرِه إذا وُ   المنافُق والكافرُ إنَّ  : " قال رسول هللا  عن أنس -112 -7

ما كنَت تقولُ في هذا الرجِل ؟ فيقولُ: ال أدري، كنُت أقولُ ما يقولُ الناُس ، َفُيقالُ: ال َدريَت 

وال َتليَت، وُيْضَرُب بَِمطاِرَق من حديٍد ضربًة ، فيصيُح صيحًة، َيسمُعها من يليِه غيَر 

 الثقلين"  .متفق عليه 
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صلى هللا عليه وسلم )) لََقاُب  -رسولَ هللِا  قال قالهللا عنه  رضي -عن أبي هريرة -113

ْمُس أو َتْغُرُب (( متفق عليه . ا َتْطلُُع َعَلْيِه الشَّ ِة َخْيٌر ِممَّ  َقْوٍس في الَجنَّ

 

 : -صلى هللا عليه وسلم  -قال : قالَ رُسولُ هللا  -رضي هللا عنه  -عن ابن مسعوٍد -114

لُ َما ُيْقَضى َماء (( . متفق عليه )) أوَّ اِس َيْوَم الِقَياَمِة فِي الد   َبْيَن النَّ

 

صلى هللا عليه وسلم ))َمْن َحلََف قال قال رسول هللا  رضي هللا عنه-عن أبي هريرة -115

ى، َفْلَيقُلْ: الَ إلََه إالَّ هللاُ، َوَمْن َقالَ لَِصاِحبِه: َتَعا لَ أَُقاِمرَك َفَقالَ في َحلفِِه: بِالالَِّت َوالُعزَّ

ْق((.  متفق عليه َفْلَيَتَصدَّ

 

صلى هللا عليه وسلم )) إنَّ  قال قال رسول هللا:  -رضي هللا عنه  -عن أبي هريرة -116

َم هللاُ َعلَْيِه (( . متفق عليه  هللاَ َتَعالَى َيَغاُر ، َوَغْيَرة هللاِ ، أْن َيأْتَِي الَمْرُء َما َحرَّ

 

صلى هللا عليه وسلم ))الَ ُيِشْر -رسوِل هللاِ  قال قال  عنهرضي هللا-عن أبي هريرة -117

ْيَطاَن َيْنزُع فِي َيِدِه، َفَيَقع فِي ُحْفَرٍة ِمَن  ُه الَ َيْدِري لََعلَّ الشَّ الِح، َفإنَّ أَحُدُكْم إلَى أِخيِه بِالس 

اِر((. متفق عليه  النَّ

 

صلى هللا عليه وسلم )) الَ َيبِْع رُسولَ هللا  قال عن ابن عمر رضي هللا عنهما :-118

 َبْعُضُكْم َعلَى َبْيِع َبْعٍض ، َوالَ َيْخُطْب َعلَى ِخْطَبِة أِخيِه إالَّ أْن َيأَذَن َلُه (( . متفق عليه

 

:  رسولَ هللاِ صلى هللا عليه وسلم قال، َقالَ :  -رضي هللا عنه  -عن أَبي هريرة -119

 َم الُجُمَعِة إاِلَّ َيوماً َقْبلَُه أَْو َبْعَدهُ (( . متفق َعلَْيهِ ))الَ َيُصوَمنَّ أَحُدُكْم َيوْ 

 

صلى هللا عليه وسلم )) الَ َيِحلُّ  رُسولَ هللا قال قالرضي هللا عنه  -عن أَبي هريرة -120

 بِإْذنِِه (( متفق َعلَْيهِ  لِْلَمْرأَِة أَْن َتُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهٌد إاِلَّ بِإْذنِِه ، َوالَ َتأَذَن فِي َبْيتِِه إاِلَّ 
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صلى هللا عليه وسلم يكرهُ النَّوَم  -رسولَ هللا  قال كانرضي هللا عنه  -عن أبي َبْرَزَة -121

 . متفٌق عليه(( َقْبلَ الِعَشاِء والَحديَث َبْعَدَها 

 

ْجَرَة هِ  صلى هللا عليه وسلم )) ال رسولعن عائِشَة رضَي هللاُ عنها ، َقالَْت : َقالَ -122

َفٌق َعلَْيهِ  ٌة ، َوإَِذا اْسُتْنفِْرُتْم فاْنِفُروا (( ُمتَّ  َبْعَد الَفْتِح ، َولَِكْن ِجَهاٌد َونِيَّ

 

صلى هللا عليه وسلم )) َيْتَبُع الَميَت  -َرُسول هللا  قال قالعن أنس رضي هللا عنه -123

َيْبَقى َواِحٌد : َيرِجُع أْهلُُه َوَمالُُه ، َوَيبَقى َعملُُه(( َثالََثٌة: أْهلُُه َوَمالُُه َوَعملُُه، َفَيرِجُع اثَناِن وَ 

َفٌق َعلَيِه.  ُمتَّ

 

اُء الليِل والنهاِر  نفقة   تغيُضها يُد هللاِ مألى ال":  عن أبي هريرة قال رسول هللا  -124 -1 ، سحَّ

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماَء واألرَض فإنه لم َيِغْض ما في يِده ، وكان عرُشه على الماِء ، 

 ". متفق عليه   وبيِده الميزاُن يخفُض ويرفعُ 
2-  

صلى هللا  قال قال رسول هللاالعاص رضي هللا عنهما ، عن عبد هللا بن عمرو بن -125

))  الُمْسلُِم مْن َسلَِم الُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه ، َوالُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما َنَهى  عليه وسلم

َفٌق َعلَيهِ   هللاُ َعْنُه (( ُمتَّ

 

لى هللا عليه وسلم )) ص قال قال رسول هللارضي هللا عنه  -عن أَبي مسعود البدري -126

َفٌق َعلَيهِ  ُجلُ َعَلى أَْهلِِه َنَفَقًة َيْحَتِسُبَها َفِهَي لَُه َصَدَقٌة (( ُمتَّ  إَِذا أْنَفَق الرَّ

 

َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) َما َزالَ قال َقالَ  رضي هللا عنهعن ابن عمر -127

َفٌق َعلَيهِ ِجْبريلُ ُيوِصيني بِالَجاِر َحتَّى َظَنْنُت أنَّ  ُثُه (( ُمتَّ  ُه َسُيور 
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صلى هللا عليه وسلم ))الَ -َرُسول هللا  قال قال عن جبيِر بن مطعم رضي هللا عنه-128

َة َقاِطٌع  َفٌق َعلَيهِ رحم َيْدُخلُ الَجنَّ  (( ُمتَّ

 

صلى هللا عليه وسلم )) قال قال رسول هللا  عن أَبي موسى األشعري رضي هللا عنه-129

َفٌق َعلَيهِ الَمْرُء مَ  (( ُمتَّ  َع َمْن أََحبَّ

 

قُوا  -رسول هللا  قال قالعن َعِدي  بن َحاتٍِم رضي هللا عنه -130 صلى هللا عليه وسلم )) اتَّ

اَر َولَْو بِِشق  َتْمَرٍة (( متفٌق َعلَْيهِ   النَّ

 

اً َشْيئ -م صلى هللا عليه وسل -َما ُسئِلَ رسول هللا  )) عن جابٍر رضي هللا عنه َقالَ :-131

 . متفٌق َعلَْيهِ ((َقطُّ ، فقالَ : الَ 

 

قالَ: َقالَ رسولُ هللا صلى هللا عليه وسلم )) الَ َيِحلُّ  عن أَبي هريرة رضي هللا عنه-132

َها (( متفٌق الْمَرأٍَة ُتْؤِمُن بِاهللِ َواْلَيوِم اآلِخِر ُتَسافُِر َمِسيَرَة َيْوٍم َوَلْيلٍَة إاِلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم َعَليْ 

 َعلَْيهِ 

 

َما  قال قالعن ابن عمر رضي هللا عنهما : -133 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) إنَّ

َمَثلُ َصاحِب اْلقُْرآِن َكَمَثِل اإلِِبِل الُمَعقَّلَِة ، إْن َعاَهَد َعلَْيَها أْمَسَكَها ، َوإْن أْطلََقَها َذَهَبْت (( 

 متفٌق َعلَْيهِ 

 

صلى هللا عليه وسلم )) َصلُّوا  عنه قال قال رسول هللاثابت رضي هللا عن زيد بن -134

الَِة َصالَةُ الَمْرِء في َبْيتِِه إاِلَّ الَمْكُتوَبَة (( متفٌق َعلَ  اُس فِي ُبُيوِتُكْم ، َفإنَّ أْفَضلَ الصَّ َها النَّ  هِ يْ أَيُّ

 

َخْمٌس ِمَن الفِْطَرِة:  )صلى هللا عليه وسلم ) قال قالعن أَبي هريرة رضي هللا عنه -135

اِرِب (( متفٌق َعلَْيهِ   الِخَتاُن ، َواالْستِْحَداُد ، َوَتْقلِيُم األْظَفاِر ، َوَنْتُف اإلبِط ، َوَقصُّ الشَّ
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عن أَبي سعيد الخدري رضي هللا عنه َقالَ : َقالَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) -136

اِر َسْبِعيَن َخِريَفاً َما ِمْن َعْبٍد َيُصوُم َيْوماً في  َسبِيِل هللِا إاِلَّ َباَعَد هللاُ بَِذلَِك الَيْوِم َوْجَهُه َعِن النَّ

 (( متفٌق َعلَْيهِ 

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) الَ َيَزالُ  قال قالعن سهل بن سعد رضي هللا عنه -137

لُوا الفِْطَر (( متفٌق َعلَْيهِ  اُس بَِخْيٍر َما َعجَّ  النَّ

 

َقالَ : َقالَ رسولُ هللِا صلى هللا عليه وسلم )) إَِذا َكاَن  عن أَبي هريرة رضي هللا عنه-138

ُه أَحٌد أَْو َقاَتلَُه ، َفْلَيقُلْ : إن ي َصائٌِم (  (َيْوُم َصْوِم أََحِدُكْم ، َفالَ َيْرفُْث َوالَ َيْصَخْب ، َفإْن َسابَّ

 متفٌق َعلَْيهِ 

 

صلى هللا عليه وسلم )) إَِذا َنِسَي  قال قال رسول هللاي هللا عنه عن أَبي هريرة رض-139

َما أْطَعَمُه هللاُ َوَسَقاهُ (( متفٌق َعلَْيهِ   أََحُدُكْم، َفأَكلَ، أَْو َشِرَب، َفْلُيتِمَّ َصْوَمُه، َفإنَّ

 

م لعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ، َقالَ : َقالَ رسول هللا صلى هللا عليه وس-140

ْهِر ُكل ِه (( متفٌق َعلَْيهِ  اٍم ِمْن ُكل  َشْهٍر َصْوُم الدَّ  )) َصْوُم َثالََثِة أيَّ

 

صلى هللا عليه وسلم )) الُعْمَرةُ  -رسول هللاِ  قال قالعن أَبي هريرة رضي هللا عنه -141

َة (( متفٌق َعلَْيهِ إِلَى الُعْمَرِة َكفَّاَرةٌ لَِما َبيَنُهَما ، َوالَحجُّ الَمْبُروُر َلْيَس لَ   ُه َجَزاٌء إاِلَّ الَجنَّ

 

َهَداُء  عن أَبي هريرة رضي هللا عنه-142 َقالَ: َقالَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))الشُّ

ِهيُد في َسبِيِل هللاِ(( متفٌق  َخْمَسٌة: الَمْطُعوُن َوالَمْبُطوُن، َوالَغِريُق، َوَصاِحُب الَهْدِم، َوالشَّ

 َعلَْيهِ 
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صلى هللا عليه وسلم ))َكلَِمَتاِن -َقالَ: َقالَ رُسولُ هللا  عن أَبي هريرة رضي هللا عنه-143

ْحماِن: ُسْبَحاَن هللاِ َوبَِحْمِدِه،  َخفِيَفَتاِن َعلَى الل َساِن، َثقِيلََتاِن فِي الِميَزاِن، َحِبيَبَتاِن إِلَى الرَّ

 ُسْبَحاَن هللاِ العظيِم((. متفٌق َعلَْيهِ 

 

عن أنس رضي هللا عنه َقالَ : َكاَن أكثُر دعاِء النبّي صلى هللا عليه وسلم )) اللَُّهمَّ -144

اِر (( متفٌق َعلَْيهِ  ْنَيا َحَسَنًة، َوفِي اآلِخَرِة َحَسَنًة ، َوقَِنا َعَذاَب النَّ  آتَِنا في الدُّ

 

الُمْسلِميَن أْفَضلُ ؟ َقالَ  َقالَ : قُْلُت : َيا رسولَ هللاِ أَيُّ  عن أَبي موسى رضي هللا عنه-145

 : )) َمْن َسلَِم الُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َوَيِدِه (( متفق َعلَْيهِ 

 

صلى هللا عليه وسلم )) َمْن  َقالَ : َقالَ رُسولُ هللاِ  رضي هللا عنهعن سهل بن سعد -146

َة (( متفق َعلَْيهِ  َيْضَمْن لِي َما َبْيَن َلْحَيْيِه َوَما َبْيَن ِرْجَلْيِه أَْضَمنْ   لَُه الَجنَّ

 

عن ُحَذْيَفَة رضي هللا عنه َقالَ : َقالَ رسولُ هللا صلى هللا عليه وسلم )) ال َيْدُخلُ -147

اٌم((.متفق َعلَْيِه . َة َنمَّ  الَجنَّ

 

))الَ َتَباَغُضوا،   صلى هللا عليه وسلمقال قال رسول هللا  رضي هللا عنه-عن أنس -148

ُدوا، َوالَ َتَداَبُروا، َوالَ َتَقاَطُعوا، َوُكوُنوا ِعَباَد هللاِ إْخَواناً، َوالَ َيِحلُّ لُِمْسلٍِم أْن َيْهُجَر َوالَ َتَحاسَ 

 أَخاهُ َفْوَق َثالٍَث((. متفق َعلَْيهِ 

 

نَّ  -رسول هللا قال عن أَبي هريرة رضي هللا عنه -149 اُكْم والظَّ صلى هللا عليه وسلم )) إيَّ

نَّ أْكَذُب الَحِديِث (( . متفق َعلَْيهِ   ، فإنَّ الظَّ

 

رسول هللاِ صلى هللا عليه وسلم )) إَِذا ُكْنُتْم  قال: قالعن ابن مسعود رضي هللا عنه -150

ى َتْخَتلُِطوا  اِس ، ِمْن أْجِل أنَّ َذلَِك ُيْحِزُنُه (( . َثالََثًة ، َفالَ َيَتَناَجى اْثَناِن ُدوَن اآلَخِر َحتَّ بِالنَّ

 متفق َعلَْيهِ 
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صلى هللا عليه وسلم ))  رسول هللاعن ُجندب بن عبد هللِا رضي هللا عنه َقالَ : َقالَ -151

َع هللا بِِه ، َوَمْن ُيرائِي ُيرائِي هللاُ ِبِه (( . متفق َعلَْيهِ  َع َسمَّ  َمْن َسمَّ

 

صلى هللا عليه وسلم )) الَ  رسولَ هللِا قال قال ضي هللا عنهما عن ابن عباس ر-152

 َيْخلُونَّ أََحدُكْم باْمَرأٍَة إاِلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم (( . متفق َعلْيهِ 

 

رُسولَ هللا الَواِصلََة والُمْسَتْوِصلََة ، لعن  قال )) عن ابن عمر رضي هللا عنهما :-153

 . متفق عليه ((والَواِشَمَة والُمْسَتوِشَمَة 

 

صلى هللا عليه وسلم )) الَ  قال قال رسول هللاعن ابن عمر رضي هللا عنهما ، -154

اَر فِي ُبُيوتُِكْم ِحيَن َتَناُموَن (( . متفق عليه َتْتُرُكوا  النَّ

 

رُسولَ هللاِ َعْن َثَمِن الَكْلِب، َوَمْهِر  نهى)) قال عن أَبي َمسعوٍد البدري  رضي هللا عنه -155

 الَبِغي  ، َوُحْلَواِن الكاِهِن (( . متفق َعلَْيهِ 

 

َقالَ : َقالَ رسولُ هللاِ صلى هللا عليه وسلم )) الَ َعْدَوى َوالَ  عن أنس رضي هللا عنه-156

َبٌة (( . متفق َعلَْيهِ  ِطَيَرَة ،  َوُيْعِجُبني الَفألُ (( قالُوا : َوَما الَفألُ ؟ َقالَ : )) َكلَِمٌة َطي 

 

رُسولَ هللاِ صلى هللا عليه وسلم )) الَ َتْدُخلُ  قال قالعن أبي طلحة رضي هللا عنه -157

 الَمالَئَِكُة َبْيتاً فيِه َكْلٌب َوالَ ُصوَرةٌ (( . متفق عليه

 

قال رسولَ هللاِ صلى هللا عليه وسلم )) إنَّ أَشدَّ قال عن ابن مسعوٍد رضي هللا عنه -158

اِس َعَذاباً َيوَم ا ُروَن (( . متفق عليهالنَّ  لقَِياَمِة الُمَصو 
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عن أنس رضي هللا عنه قال : قال رسولُ هللاِ صلى هللا عليه وسلم )) إذا َدَعا أَحُدُكْم -159

ُه الَ ُمْسَتْكِرَه َلُه (( . متفق  َفْلَيْعِزم الَمْسأَلََة ، َوالَ َيقُولَنَّ : اللَُّهمَّ إْن ِشْئَت ، َفأَْعِطِني ، َفإنَّ

 ليهع

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) َقالَ هللا  قال قالعن أَبي هريرة رضي هللا عنه  -160

 َتَعالَى : أنفِق َيا اْبَن آَدَم ُيْنَفْق َعلَْيَك (( متفٌق َعلَْيهِ 

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) الَ َيْنُظُر  قال قالعن أَبي هريرة رضي هللا عنه -161

 لِقَياَمِة إِلَى َمْن َجرَّ إَزاَرهُ َبَطراً (( متفٌق َعلَْيهِ هللاُ َيْوَم ا

 

صلى هللا عليه  -عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ، َقالَ : لَْم يكن رسولُ هللا -162

شاً ، وكان َيقُولُ : )) إنَّ ِمْن ِخَياِرُكْم أْحَسَنُكْم أْخالَقاً (( متفقٌ  -وسلم   هِ َعلَيْ  َفاِحشاً َوالَ ُمَتَفح 

 

عن عائشة رضي هللا عنها ، قالت : َقالَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) إنَّ هللاَ -163

ْفَق ِفي األَْمِر ُكل ه (( متفٌق َعلَْيهِ   رفيٌق ُيِحبُّ الر 

 

ُروا َوالَ  قال قال رسول هللاعن أنس رضي هللا عنه -164 صلى هللا عليه وسلم )) َيس 

ُروا ، َوبَ  ُروا َوالَ ُتَنف ُروا (( متفٌق َعلَْيهِ ُتَعس   ش 

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) لَْيَس  قال قالعن أَبي هريرة رضي هللا عنه -165

ِديُد الَِّذي َيْملُِك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب (( متفٌق َعلَْيهِ  َما الشَّ َرَعِة ، إنَّ ديُد بِالصُّ  الشَّ

 

َعلَى  صلى هللا عليه وسلم ))قال قال رسول هللا عنهما، عن ابن عمر رضي هللا -166

اَعُة فِيَما أَحبَّ وَكِرَه، إاِلَّ أْن ُيْؤَمَر بَِمْعِصيٍة، َفإَذا أُِمَر بَِمْعِصيٍة  ْمُع والطَّ الَ فَ الَمْرِء اْلُمْسلِِم السَّ

 (( متفٌق َعلَْيهِ  َسْمَع َوالَ َطاَعةَ 
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 عنهما ، َقالَ : َقالَ لي رسول هللا صلى هللا عليه عن ُعَمَر بِن أبي َسلمة رضي هللا-167

ا َيليَك (( متفٌق َعلَْيهِ   وسلم )) َسم  هللاَ ، َوُكلْ بَِيِمينَك ، وُكلْ ِممَّ

 

صلى هللا عليه وسلم  -عن أَبي ُهريرة رضي هللا عنه َقالَ : )) َما َعاَب رسولُ هللا -168

 ، َوإْن َكِرَهُه َتَرَكُه (( . متفٌق َعلَْيهِ  َطَعاَماً َقطُّ ، إن اْشَتَهاهُ أَكلَهُ 

 

عن أَبي هريرة رضي هللا عنه َقالَ : َقالَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) َطَعاُم -169

الََثِة كافي األربعة (( متفق َعلَْيهِ   االثنيِن كافِي الثالثِة ، وَطَعاُم الثَّ

 

: َقالَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) َقالَ  عن أَبي موسى األشعري رضي هللا عنه-170

 االْستِْئَذاُن َثالٌث، َفإْن أُِذَن لََك َوإاِلَّ َفاْرِجْع (( متفٌق َعلَْيهِ 

 

 

َحقُّ  صلى هللا عليه وسلم )) رسول هللاقال قال  رضي هللا عنه عن أَبي هريرة-171

الَِم، َوِعيَ  ْعَوِة، الُمْسلِِم َعلَى الُمْسلِِم َخْمٌس: َردُّ السَّ َباُع الَجَناِئِز، َوإَجاَبُة الدَّ اَدةُ الَمِريِض، َوات 

 (( متفٌق َعلَْيهِ  َوَتْشِميُت الَعاِطسِ 

 

 

عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -172

، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى هللا  يقول: )إنما األعمال بالنيات

ورسوله، فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، 

 متفق عليه   ) فهجرته إلى ما هاجر إليه
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 كلمتان : )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-173

 حمده،وب هللا سبحان الرحمن، إلى حبيبتان الميزان، في ثقيلتان اللسان، على خفيفتان

 متفق عليه( العظيم هللا سبحان

 

 قال من : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-174

متفق ( البحر زبد مثل كانت وإن خطاياه، حطت مرة، مائة يوم في وبحمده، هللا سبحان

 عليه

 

: " لَيأتَِينَّ على الناِس زماٌن  قال رسول هللا  عن أبي موسي األشعري -175 -3

الواحُد  الرجلُ  ، ثم ال يجُد أََحًدا يأخُذَها منُه ، وُيَرى الذهبِ  من بالصدقةِ  فيهِ  الرجلُ  يطوفُ  ،

 متفق عليه   .قِلَِّة الرجاِل وكثرِة النساءِ  من َيْتَبْعُه أربعوَن امرأًة َيلُْذَن بِه ،

 

 

 نإ : )يقول وسلم عليه هللا صلىقال رسول هللا : قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-176 

 متفق عليه(  الوضوء آثار من محجلين غرا القيامة يوم ُيدعون أمتي

 

 ظاستيق إذا ) وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس قال قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-177

(  دهي باتت أين يدري ال فإنه ثالثا، يغسلها حتى اإلناء في يده يغمس فال نومه، من أحدكم

 متفق عليه

  

 توضأ من ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-178

 متفق عليه( فليوتر استجمر ومن فليستنثر،

  

 خالفوا ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال عنهما هللا رضي عمر بن عبدهللا عن-179

 متفق عليه( الشوارب  وأحفوا اللحى، وف روا: المشركين
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 التثاؤب ) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-180

 متفق عليه(  اعاستط ما فليرده أحدكم تثاءب فإذا الشيطان من

 

 ) :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن-181

 متفق عليه(  يقول ما مثل فقولوا المؤذن سمعتم إذا

 

 صالة نسي من ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال عنه هللا رضي أنس عن-182

 متفق عليه(  ذلك الإ لها كفارة ال ذكرها، إذا فليصلها

  

 ،السجود في اعتدلوا ) وسلم عليه هللا صلى قال رسول هللا عنه هللا رضي أنس عن-183

 متفق عليه( الكلب  انبساط ذراعيه أحدكم يبسط وال

 

 اإليمان ) وسلم عليه هللا صلى قال قال رسول هللا عنه هللا رضي هريرة أبي عن-184 

 متفق عليه(  اإليمان من شعبة والحياء ، شعبة وستون بضع

 

 هلل إن ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-185 

 متفق عليه(  الجنة دخل أحصاها من واحدا، إال مائة اسما وتسعين تسعة

 

 زع هللا قال:  وسلم عليه هللا صلى قال قال رسول هللا عنه هللا رضي هريرة أبي عن-186

 متفق عليه( غضبي  رحمتي سبقت ):  وجل

  

 : ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي عفان بن عثمان عن-187

 متفق عليه (  وعلمه القرآن تعلم من خيركم
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 إال حسد ال ) وسلم عليه هللا صلى هللا عنهما قال قال رسول هللا رضي عمر بنا عن-188

 االً م هللا آتاه ورجل النهار، وآناء الليل آناء به يقوم فهو القرآن هللا آتاه رجل: اثنتين في

 متفق عليه( النهار  وآناء الليل آناء ينفقه فهو

 

 قرأ من : )وسلم عليه هللا صلى رسول هللا قال: قال عنه هللا رضي مسعود ابن عن-189

 متفق عليه (  كفتاه ليلة في البقرة سور آخر من باآليتين

  

 يرد من : )وسلم عليه هللا صلى قال رسول هللا: قال عنهما هللا رضي معاوية عن-190

 متفق عليه(  الدين في يفقهه خيرا به هللا

 

قَن  قال رسول هللا  عن أبي سعيد الخدري  -191 :" يا معشَر الن ساِء تَصدَّ

فقُْلن : وبم يا رسولَ هللاِ ؟ قال :ُتكثِرَن اللَّعَن ، وَتكفُرَن  . النارِ  أهلِ  أكثرَ  أُريُتُكنَّ  فإني

  متفق عليهالَعشيَر". 

 

 

: رالكبائ أكبر : )وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قال عنه هللا رضي بكرة أبي عن-192

 متفق عليه(  الزور هادةوش الوالدين، وعقوق باهلل، اإلشراك

 

 كذب من : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-193

 متفق عليه(  النار من مقعده فليتبوأ متعمداً  علي

 

 عن رغب من )  وسلم عليه هللا صلى قال قال رسول هللا عنه هللا رضي أنس عن-194

 متفق عليه( مني  فليس سنتي
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:"  عن عائشة رضي هللا عنها قال رسول هللا -195  -1

  يُّه ". متفق عليهول عنه صام, صيامٌ  وعليه مات من

 

 نبي إن : )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي مسعود ابن عن-196

 متفق عليه( الهرج  فيها ويكثر لجهل،ا فيها وينزل العلم، فيها يرفع أياما الساعة يدي

 

 عنلتتب : )قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن-197

 يا اقلن ،(لسلكتموه ضبٍ  ُجحر سلكوا لو حتى بذراع، وذراعا بشبر، ِشبرا قبلَكم من َسَنن

 متفق عليه!( فمن؟: )قال والنصارى اليهود،: هللا رسول

  

 ) هللا قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-198

 بشر، قلب على خطر وال سمعت، أذن وال رأت، عين ال ما الصالحين لعبادي أعددت

 متفق عليه{( أعُين  قُرة من لهم أُخفي ما نفسٌ  تعلم فال : }شئتم إن فاقرءوا

  

 هللا إلى العمل أحب : )قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي عائشة عن-199

 متفق عليه( قلّ  وإن صاحبه عليه داوم ما

 

وَم  قال رسول هللا  عن أبي هريرة  -200 قال هللا تعالي : كلُّ َعَمِل ابِن آدَم لَه إالَّ الصَّ

ُه لي  متفق عليه.  بِه أجزي وأَنا ، فإنَّ
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 الجزء الثالث                                                                          

 صحيح حديث 300 حفظ العقلية التدريبات مقرر

 

  

 الذي : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضي عمر ابن عن-201

 متفق عليه ( ومالَه  أهَله ُوتِر كأنما العصر صالة تفوته

 

 ظلمات الظلم : )قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن نهماع هللا رضي عمر بنا عن-202

 متفق عليه( القيامة  يوم

 

 العبد إن : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-203

متفق  ( والمغرب المشرق بين ما أبعد النار، في بها يهوي فيها، يتبين ما بالكلمة، ليتكلم

 عليه

 

 ال َيرحم ال من : )قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي هريرة يأب عن-204

 متفق عليه(  ُيرحم

  

 آية : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-205

 متفق عليه( أخلف  وعد وإذا خان، اؤتمن وإذا كذب ، حدث إذا: ثالث  المنافق

 

 ال : )وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قال عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن-206

 متفق(  نصيفه وال أحدهم، مد بلغ ما ذهبا أحد، مثل أنفق أحدكم أن فلو أصحابي، تسبوا

 عليه
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 : )وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قال عنهما هللا رضي عازب بن البراء عن-207

 أبغضهم ومن هللا، أحبه أحبهم فمن نافق،م إال يبغضهم وال مؤمن، إال يحبهم ال األنصار

 متفق عليه( هللا  أبغضه

  

،  الجنةِ  أبوابُ  فُِتَحتْ  إذا جاء رمضانُ  :"  قال رسول هللا  عن أبي هريرة  -208 -2

 الناِر ، وُصفَِّدْت الشياطيُن ". متفق عليه  أبوابُ  وُغلَِّقتْ 

 

 

 أشد : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي مسعود بنا عن-209

 متفق عليه( المصورون  القيامة يوم عذابا الناس

  

 وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنهما هللا رضي الخطاب بن عمر بن عبدهللا عن-210

 متفق عليه (  القيامة يوم إليه هللا ينظرِ  لم ُخيالء ثوبه جر من: )قال

 

 وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول سمعت: قال عنه هللا رضي يسار بن َمْعقِل عن-211

 حرم إال لرعيته ، غاشٌ  وهو يموت يوم يموت رعية ، هللا عبد يسترعيه من ما : )يقول

 متفق عليه( الجنة  عليه هللا

 

  

 موسل عليه هللا صلى هللا رسول بايعنا: قال عنه هللا رضي الصامت بن عبادة عن-212

 ننازع ال وأن علينا، أثرةو ، ويسرنا وعسرنا ومكرهنا، منشطنا في والطاعة السمع على

 متفق عليه(  برهان فيه هللا من عندكم بواحا كفرا تروا أن إال: ) قال ،(أهله األمر

 

ةِ   يْنقَُصانِ  ال شهرانِ "  : قال رسول هللا  عن نفيع الثقفي  -213 -3  رمضاُن وذو الَحجَّ

  ". متفق عليه.
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 يصيب ما : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي نع-214

، وال أذى وال حزن وال هم   وال وَصب وال نَصب من المسلم  إال ُيشاكها الشوكة حتى غم 

 متفق عليه( خطاياه  من بها هللا كّفر

 

  

قَ  عن أبي هريرة قال رسول هللا  -215 -4 ٍب ، وال يقَبلُ  تمرةٍ  بعْدلِ  :" من تصدَّ من َكْسٍب َطي 

ُب ، وإنَّ هللاَ  ي  هُ ، حتى هللاُ إالَّ الطَّ لَُها بيميِنِه ، ثم ُيربيها لصاحبها ، كما ُيَرب ي أحدكم َفلُوَّ َيَتَقبَّ

  " متفق عليه  .تكوَن مثلَ الجبلِ 

  

 إذا ) وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضي العاص بن عمرو عن-216 

 متفق عليه(  أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا ، أجران فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم

  

 : )قال وسلم عليه هللا صلى قال قال رسول هللا عنه هللا رضي هريرة أبي عن-217

 افإذ أنبيائهم، على واختالفهم سؤالهمكثرة ب قبلكم كان من هلك إنما تركتكم، ما دعوني

 متفق عليه(  استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم وإذا فاجتنبوه، شيء عن نهيتكم

  

  

 ُحجبت : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-218

 متفق عليه( بالمكاره الجنة وحجبت بالشهوات، النار
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 من ما : )قال أنه وسلم عليه هللا صلى قال قال رسول هللا عنه هللا رضي أنس عن-219

صدقة  به له كان إال بهيمة أو إنسان أو طير منه فيأكل زرعاً  يزرع أو غرساً  يغرس مسلم

 متفق عليه( 

  

 أخو المسلم: )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضي عمر ناب عن-220

 عن فّرج ومن حاجته، في هللا كان أخيه حاجة في كان من يسلمه، وال يظلمه ال المسلم

 ميو هللا ستره مسلماً  ستر ومن القيامة، يوم كرب من كربة بها عنه هللا فرج كربة مسلم

 متفق عليه( القيامة

 

أَنَفَق زوَجيِن في سبيِل هللِا، نوِدَي  َمن:  : قال رسول هللا  عن أبي هريرة  -221 -5

، فَمن كان من الصالِة، وَمن  بابِ  من ُدِعيَ  أهِل الصالةِ  من أبواِب الجنِة : يا عبَد هللاِ هذا خير 

اِن،  بابِ  من ُدِعيَ  أهِل الصيامِ  من الجهاِد، وَمن كان بابِ  من ُدِعيَ  أهِل الجهادِ  من كان يَّ الرَّ

  متفق عليه . الصدقةِ  بابِ  من ُدِعيَ  الصدقةِ  أهلِ  من وَمن كان

 

 

 " . متفق عليه  َصَدقةٌ  َمعروفٍ  كلُّ :"  قال رسول هللا  عن جابر بن عبدهللا  -222 -6

 

  

:" والذي َنْفِسي بيدِه ألْن يأُْخَذ أحُدكم  قال رسول هللا  عن أبي هريرة  -223 -7

  " متفق عليه .خيٌر له ِمن أْن يأْتَِي رُجاًل، فيسألُه أْعطاهُ أو َمَنَعهُ  َظْهِرهِ  علَى َفَيْحَتِطبَ  َحْبلَُه،

 

 

 أن أحب من : )قال أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي أنس عن-224

 متفق عليه( رحمه  فليصل أثره؛ في له وُينسأ رزقه، في له ُيبسط
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 المرأة ُتنكح : )قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-225

 متفق عليه(  يداك َتِرَبت الدين بذات فاظفر ولدينها، ولجمالها، ولحسبها، لمالها،: ألربع

 

  

 عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنهما هللا رضي حارثة بن زيد بن أسامة عن-226

 متفق عليه( النساء  من الرجال على أضر هي فتنةً  بعدي تركت ما : )وسلم

 

 من يحرم : )وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قال عنهما هللا رضي عباس ابن عن-227

 متفق عليه( النسب  من يحرم ام الرضاع

  

 : )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-228

 فإن أعاله، الضلع في شيء أعوج وإن ضلع، من خلقت المرأة فإن بالنساء، استوصوا

 متفق عليه( بالنساء  فاستوصوا أعوج، يزل لم تركته وإن كسرته، تقيمه ذهبت

  

قال رسول هللا :" من أكل ناسًيا ، وهو صائٌم ، فلُيتِمَّ صوَمه ،  عن أبي هريرة  -229

 وسقاهُ ". متفق عليه  هللاُ  أطعَمه فإنما

 

 فرغ إذا : )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-230 

 ومن القبر، عذاب ومن جهنم، عذاب من:  أربع من باهلل فليتعوذ اآلِخر، التشهد من أحدكم

 متفق عليه(  الدجال المسيح شر ومن والممات، المحيا فتنة

 

 من انصرف وسلم إذا عليه هللا صلى هللا رسول كان: قال عنه هللا رضي ثوبان عن-231

 (واإلكرام  الجالل ذا تباركت السالم، ومنك السالم أنت اللهم: )وقال ثالثا استغفر صالته

 ق عليهمتف
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 المالئكة : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-232

 له، اغفر اللهم: تقول ُيحدث، لم ما فيه صلى الذي مصاله في دام ما أحدكم على تصلي

 متفق عليه( ارحمه  اللهم

 

  

 كل نبي : )وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قال عنه هللا رضي مغفل بن عبدهللا عن-233

 متفق عليه(  شاء لمن : )الثالثة في قال ثم ،( صالة أذانين كل بين صالة، أذانين

 

 صالة: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنهما هللا رضي عمر ابن عن-234

فق مت( صلى قد ما له توتر واحدة ركعة صلى الصبح أحدكم خشي فإذا مثنى، مثنى الليل

 عليه

 

 اجعلوا : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما هللا رضي عمر ابن عن-235

 متفق عليه( وتراً  بالليل صالتكم آخر

  

 

 أدرك من :)قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-236

 متفق عليه( الصالة  أدرك فقد الصالة من ركعة

 

  

 :يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-237

 ماف السكينة، عليكمو ، تمشونوانتم  وأتوها تسعون،وانتم  تأتوها فال الصالة، أقيمت إذا)

 متفق علي(  فأتموا فاتكم وما فصلوا، أدركتم
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 قلت إذا : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-238

 متفق عليه(  لغوت فقد يخطب، واإلمام عةالجم يوم أنصت،: لصاحبك

  

 هذا حج من : )وسلم عليه هللا صلى النبي قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن-239

 متفق عليه(  أمه ولدته كيوم رجع يفسق ولم يرفث، فلم البيت،

 

 أسرعوا : )قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-240

بكم رقا عن تضعونه فشر ذلك، سوى كانت وإن تقدمونها، فخير صالحة تك فإن بالجنازة،

 متفق عليه( 

 

يدِرُكه  عن عائشة رضي هللا عنها قالت كاَن  رسول هللا  -241

 عليهثمَّ يغتسُل فيصوُم . متفق  أَهلِه من ُجُنب   َوهوَ  الفجرُ 

 

 زالت ال : )قال وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي شعبة بن المغيرة عن-242

 متفق عليه(  ظاهرون وهم هللا أمر يأتيهم حتى ظاهرين، أمتي من طائفة

 

السفلى  اليدِ  من خيرٌ  الُعْلَيا اليدُ " : بن عمر رضي هللا عنهما قال رسول هللا اعن  -243 -8

 ". متفق عليه هي الُمْنفَِقُة ، والسفلى هي السائِلَةُ  العليا ، فاليدُ 

  

 تقوم ال : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-244

 (فاقتله  رائيو يهودي هذا مسلم، يا:  الحجر يقول حتى ، اليهود تقاتلوا حتى الساعة

 متفق عليه

 

 الغادر إن : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي عمر ابن عن-245

 متفق عليه( فالن بن فالن غدرة هذه:  فيقال القيامة، يوم لواء له ُينصب
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 :" َيكَبُر ابُن آَدَم وَيكَبُر معُه اْثنانِ  قال رسول هللا  عن أنس  -246 -9

  الُعُمِر " . متفق عليه وطولُ :  المالِ  ُحبُّ : 

 

 

 ما أول : )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي مسعود ابن عن-247

  متفق عليه( الدماء  في القيامة يوم الناس بين يقضى

 

 : )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي الضحاك بن ثابت عن-248

 متفق عليه( كقتله  ؤمنالم لَْعنُ 

  

 إياكم : )قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن-249

 متفق عليه( الحديث  أكذب الظن فإن والظن،

 

 عند الصبر انما)  وسلم عليه هللا صلى رسول قال:  قال عنه هللا رضي أنس عن -250

 عليه متفق(   األولى الصدمة

 

ِ  كلِمةُ  لَِتُكون لقات َمنْ »  قال رسول هللا    األَشعِري   ُموَسى أبي عنْ -251  ِهي هللاَّ

ِ  َسبِيلِ  في فُهوَ  اْلُعْلَيا َفقٌ «  هللاَّ    عليه ُمتَّ

 

 بسْيفْيِهَما اْلُمْسلَِمانِ  اْلتَقى إَِذا»  قال رسول هللا   اْلحاِرثِ  ْبنِ  ُنفْيعِ  َبْكَرة أبي عن-252

 ُ ارِ  في ُتولُ والمقْ  فاْلقاتِل ِ  َرُسول َيا:  قُْلتُ  «النَّ ُ  َهَذا ، هللاَّ هُ : »َقال ؟ اْلمْقُتولِ  َبالُ  فَما ، اْلَقاتِل  إِنَّ

 عليه متفقٌ «  َصاِحبِهِ  َقْتلِ  َعلَى َحِريصاً  َكانَ 
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ئةٍ  همَّ  من"   قال رسول هللا   عباس ابن عن-253  حسنةً  له هللاُ  كتبها يعَمْلها فلم بسي 

ئةً  له هللاُ  كتبها فعِملها بها همَّ  فإن ، كاملةً   عليه متفق" . واحدةً  سي 

 

ُ   قال رسول هللا   أََنس عنْ -254
 وقد بِعيِرهِ  وجد أََحِدُكمْ  ِمنْ  َعْبِدهِ  بْتوبةِ  أَْفرحُ  " هللَّ

 . عليه " متفقٌ  َفالةٍ  أَرٍض  في أَضلَّهُ 

 

 أَنْ  أََحبَّ  َذَهبِ  ِمنْ  َواِدياً  آَدمَ  الْبنِ  أَنَّ  لَوْ »  قال رسول هللا   َعبَّاس اْبنِ  َعنِ -255

َرابُ  إاِلَّ  َفاهُ  َيْمألَ  َولَنْ  ، واِديانِ  لَهُ  َيُكونَ  ُ  َوَيُتوب ، التُّ
َفقٌ «  َتابَ  َمنْ  َعلَى هللاَّ  . َعلْيهِ  ُمتَّ

 

ُ  َيْضحكُ »  قال رسول هللا   هريرة أبي َعنْ -256
 يْقُتلُ  َرُجلَْينِ  إِلَى وَتَعالَى سْبَحاُنه هللاَّ

ة يْدُخالَنِ  اآلَخرَ  أحُدُهَما ُ  ، الَجنَّ ُ  َيُتوبُ  ُثمَّ  ، فُيْقتل هللاَِّ  سبيلِ  في َهَذا ُيَقاتِل
 اتِلِ اْلقَ  َعلَى هللاَّ

َفقٌ «  فيستشهدُ  َفيْسلِمُ   َعلَْيهِ  ُمتَّ

 

 َيْسَتْغنِ  َوَمنْ  هللا هُ ُيِعفَّ  يْستْعفِفْ  " َمنْ   قال رسول هللا   الُخْدِري   َسعيدٍ  أبي عنْ -257

ُ  ُيْغنِهِ 
َفقٌ . "  هللاَّ  َعلَْيهِ  ُمتَّ

 

رْ  " وَمنْ   قال رسول هللا   الُخْدِري   َسعيدٍ  أبي عنْ -258 ْرهُ  َيَتَصبَّ ُ  ُيَصب 
 أُْعِطىَ  َوَما.  هللاَّ

ْبرِ  ِمنَ  َوأَْوَسعَ  َخْيراً  َعَطاءً  أََحدٌ  َفقٌ  " الصَّ  . َعلَْيهِ  ُمتَّ

 

 َوالَ  َوَصبٍ  َوالَ  َنَصبٍ  ِمنْ  اْلُمْسلِمَ  ُيِصيبُ  َما »  قال رسول هللا   ُهَرْيرة بيأ عن-259

ْوَكةُ  حتَّى ، غم   َوالَ  أًَذى َوالَ  َحَزن َوالَ  َهم    متفقٌ «  خَطاَياه ِمنْ  بَها هللاَّ  كفَّر إاِلَّ  ُيَشاُكها الشَّ

 . عليه

 َفَما شْوَكةٌ  ، أًَذى ُيِصيُبهُ  ُمْسلِمٍ  ِمنْ  امَ »   قال رسول هللا   مْسُعود اْبن عن-260

تْ  ، سيئاته بَها هللاَّ  َكفَّر إالَّ  فْوَقَها  .هعلي متفقٌ «  َورَقَها الشَّجرةُ  َتُحطُّ  َكَما ُذُنوُبهُ  عْنهُ  َوحطَّ
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 ال َكانَ  نْ َفإِ  ، أََصاَبهُ  لُِضر   اْلَمْوتَ  أَحُدُكمُ  يَتمنينَّ  ال»  قال رسول هللا   أََنسٍ  عنْ -261

«  يلِ  َخْيراً  اْلوفاَةُ  َكاَنتِ  إَِذا وتوفَّني لِي َخيراً  اْلحياةُ  َكاَنت ما أَْحيني اللَُّهمَّ :  فليقُل فاعالً  ُبدَّ 

 . عليه متفق

 

َها»  قال رسول هللا   مْسُعودٍ  اْبنِ  َعن-262  ، ُتْنِكروَنها َوأُُمورٌ  أََثَرةٌ  َبْعِدى َستُكونُ  إِنَّ

ِ  رُسولَ  يا:  َقالُوا ونَ :  قالَ  ؟ َتأمُرنا َفما هللاَّ «  لُكمْ  الذي هللاَّ  وَتْسألونَ  َعلَْيُكمْ  الَّذي اْلحقَّ  ُتَؤدُّ

  عليه متفقٌ 

 

ُكمْ »  قال رسول هللا  ُحَضْيرٍ  ْبنِ  أَُسْيدِ  عن-263  َحتَّى فاْصبُِروا أََثَرةً  َبْعدي َسَتْلَقْونَ  إِنَّ

  عليه فقٌ مت«  اْلحْوِض  علَى تلَقْونِي

 

 ، العدو لقاء تتمنوا ال ، الناس أيها»   قال رسول هللا   أوفي أبي ابن عن-264

 «  السيوف ظالل تحت الجنة أن واعلموا ، فاصبروا لقيتوهم فإذا ، العافية هللا وسلوا

 عليه متفق

 

ْدَق َيْهِدي إِلَى الْ »   قال رسول هللا   َعن اْبِن َمْسُعودٍ -265 بِر  َوإِنَّ اْلبِرَّ َيْهِدي إِنَّ الصَّ
يقاً ، وإِنَّ اْلَكِذَب َيْهِدي إِلَى الفُجورِ  ِ ِصد  ُجلَ ليْصُدُق َحتَّى ُيكَتَب ِعْنَد هللاَّ ِة ، َوإِنَّ الرَّ  إِلَى الَجنَّ

ُجلَ لََيْكِذُب َحتَّى ُيكَتَب ِعْنَد هللاَِّ  اِر ، َوإِنَّ الرَّ اباً َوإِنَّ الفُجوَر َيْهِدي إِلَى النَّ  متفٌق عليه  « َكذَّ

 

 

ُ لَنا ل» قال رسول هللا  َعْن أبي ُهرْيرة -266 ْم َتحل اْلَغَنائُِم ألحٍد َقبلََنا ، ُثمَّ أََحلَّ هللاَّ
ا رأَى َضعَفَنا وعجزَنا   متفٌق عليه . «الَغَنائَِم لمَّ

َعان بالِخيارِ »   قال رسول هللا  حكيِم بِن حَزاٍم  عن-267 قا ، فإِن  اْلبي  ما لم َيتفرَّ
نا بُوِرك لُهما في َبيْعِهما ، وإِن َكَتما وكَذَبا ُمِحَقْت بركُة بْيِعِهما   متفٌق عليه  «صدَقا وبيَّ

 



 
41 

الَِة ، ُثمَّ »  قال رسول هللا  عن اْلبَراء -268 أْ ُوُضوَءَك للصَّ إَذا أَتْيَت مضجَعَك َفَتَوضَّ
 متفٌق عليه «ِن اْضَطِجْع َعلَى ِشق َك األْيمَ 

 

يق-269 د  نظرُت إلى أْقَداِم الُمْشِرِكيَن وَنحُن في اْلَغاِر وُهْم علَى  : قال عْن أبي َبْكٍر الص 

ِ لَْو أَنَّ أَحَدهْم َنظَر َتحَت َقدمْيِه ألبصَرنا فقال: ا َما َظنُّك يا أب»  رؤوسنا فقلُت : يا رسولَ هللاَّ

ُ ثالثِْهما  متفٌق عليه « بكٍر باْثْنيِن هللاَّ

 

 متفق عليه «تعِدلُ بْين االْثَنْيِن صَدَقٌة » :  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -270

 

تِِه ، َفتْحِملُُه َعلَْيَها ، أْو » :  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -271 ُجلَ في دابَّ ُتِعيُن الرَّ
 متفق عليه «تْرَفُع لَُه عَلْيَها مَتاَعُه صدقٌة 

 

بُة صَدقةٌ » :  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -272 ي   متفق عليه « الكلمُة الطَّ

 

الَِة صدَقةٌ » :  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -273  « بُِكل  َخْطَوٍة تْمِشيها إلى الصَّ
 متفق عليه

تفق م «ميُط األَذى َعن الطِريق َصَدقٌة ت»  :  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -274
 عليه 

 

ُ لَُه » :  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -275 مْن غَدا إلى الَمْسِجِد أو َراَح ، أعدَّ هللاَّ
ِة ُنُزالً ُكلََّما َغدا أْو َراَح   متفٌق عليه . «في الجنَّ
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يا نَِساء الُمْسلِماِت الَ َتْحقِرنَّ جاَرةٌ » :  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -276
 متفٌق عليه  «تَِها ولَْو فِْرِسَن شاٍة لِجار

 

اإلِيَماُن بِْضٌع َوسْبُعوَن ، أْو بِْضٌع َوِستُّوَن » :  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -277
ِريِق ، َوالحَياُء ُشْعبٌة مِ  ُ ، َوأْدَناَها إَماَطُة األَذى عِن الطَّ  نَ َشْعَبًة : َفأْفضلَُها قْولُ الَ إلََه إالَّ هللاَّ

 متفٌق عليه  «اإلِيماِن 

 

في »  : : يا رسولَ هللاَّ إِنَّ لََنا في اْلَبَهائِم أَْجراً ؟ َفَقالَ  َقالُواقال  عن أَبِي هريرة -278
 متفٌق عليه . «ُكل  َكبٍِد َرْطبٍة أَْجٌر 

 

أْته بِغيٌّ ِمْن رفَبْيَنما َكْلٌب َكاَد يْقُتلُه اْلعَطُش »  قال رسول هللا  عن أَبِي هريرة -279
 متفق عليه  « َفَسَقْتُه َفُغفِر لََها بِه خفهاَبَغايا َبنِي إِْسَرائيلَ ، َفَنَزَعْت 

 

ُ عنها -280 عليُكْم بِما ُتِطيقُون ، َفَوهللاَّ ال َيَملُّ »  قال رسول هللا عن عائشَة رضي هللاَّ
يِن إِلَْيهِ  ُ حتَّى َتَملُّوا وَكاَن أََحبُّ الد   متفٌق عليه «ما داَوَم َصاِحُبُه عَلْيِه  هللاَّ

 

إَِذا َنَعَس أَحُدُكْم َوُهَو ُيَصل ي ، »  قال رسول هللا عائشة رضي هللاَّ عنها  عن-281

ْوُم   . متفٌق عليه «َفْلَيْرقُْد َحتَّى َيْذَهَب َعْنُه النَّ

 

لُ اْلَحَجَر األَْسَوَد وَيقُولُ : إِني َرأَْيُت ُعَمَر بَن الخطاب ُيقَ  عْن عابِس بن ربيعَة قال :-282 ب 
َك َحَجٌر  ْلُتكَ ال أَْعلَُم أَنَّ لَُك ما َقبَّ  ليه .. متفٌق ع َتْنَفُع وال َتُضرُّ ، ولَْوال أن ي رأَْيُت رسولَ هللاَّ ُيَقب 

 

فوهللا ألَن يهدَي هللاُ بك رجالً  »لعلي   : قال رسول هللا عن سهل الساعدي -283

َعِم  واحداً   متفق عليه  «، خيٌر لك من ُحْمُر النَّ
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َز َغاِزياً في َسبِيِل هللاَّ َفَقْد  » قال رسول هللا  عن زيِد بن خالٍد اْلُجَهني  -284 َمْن جهَّ

 متفٌق عليه « َغَزا َوَمْن َخلََف َغاِزياً في أَْهلِِه بَِخْيٍر َفَقْد َغَزا

 

الَخاِزُن الُمْسلُِم األَِميُن الذي ُيَنف ُذ ما أُِمَر بِِه »   قال رسول هللا َعْن أَبِي موسى -285
َبًة بِِه َنْفُسُه  َقْيِن ، ، َفُيْعِطيِه َكاِمالً َطي   متفٌق عليه  «أََحُد الُمَتَصد 

 

كَ  جرير ْبِن عبِد هللاَّ  عن-286 الَِة ، وإِيَتاِء الزَّ اِة ، : َباَيْعُت َرسولَ هللاَّ َعلى : إَِقاِم الصَّ

 متفٌق عليه َوالنُّْصِح لِكل  ُمْسلٍِم .

 

اُكم َواْلُجلُوَس في الطُرقاِت »   قال رسول هللا  عْن أَبِي َسعيد-287 أََبْيُتْم إاِلَّ  نَفإِ ، إِيَّ
ريَق َحقَّهُ  جلوسالْ  ِريِق يا رسولَ هللاَّ ؟قالوا:  « َفأَْعُطوا الطَّ َغضُّ »  قال : وَما َحقُّ الطَّ
ْهُي عِن اْلُمْنَكَر اْلبَ  الِم ، َواألَْمُر باْلمْعروِف ، والنَّ  متفٌق عليه « َصر ، وَكفُّ األََذى، وَردُّ السَّ

 

 

يقال للرجِل : ما أعقلَه وما أظرَفُه وما   قال رسول هللا  عن حذيفة بن اليمان -288
 قلبِه مثقالُ حبٍة خردٍل من إيماٍن" . متفق عليه  في أجلَدهُ، وما

 

َقُه مْن »   رسول هللا ت قالقال عائشة عن -289 َمْن َظلََم قِيَد ِشْبٍر ِمَن األْرِض ُطو 
 متفٌق عليه .َسْبِع أََرِضيَن 

الِِم َفإَِذا أََخَذهُ لَْم ُيْفلِْتُه »   قال رسول هللا أَبي موسى عن -290 ُثمَّ  «إِنَّ هللاَّ لَُيْملِي لِلظَّ
َك إَِذا أََخَذ اْلقَُرى َوِهي َظالَِمٌة إِنَّ أَْخَذهُ أَلِيٌم َشديٌد {} َوَكَذلَِك أَخْ َقَرأَ   متفق عليه ُذ َرب 
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ُه لَْيس بينها وبْيَن هللاَّ »   قال رسول هللا عن معاذ -291 ِق دْعوَة اْلَمْظلُوِم َفإِنَّ اتَّ
 متفٌق عليه  «ِحَجاٌب 

 

 

 ْؤمنُ اْلمُ » ول هللاَّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم :عن أَبي موسى رضي هللاَّ عنه قال : قال رس-292

َك َبْيَن أََصابِِعه . «بْعُضُه َبْعضاً  َيانِ لْلُمْؤِمن َكاْلُبنْ   متفق عليه َوَشبَّ

 

ْعَماِن بِن بِشيٍر رضي هللاَّ عنهما قال : قال رسولُ هللاَّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم:-293  » عن النُّ

ِهْم وَتَراُحِمِهْم وَتعاُطفِِهْم ، َمَثلُ اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتداَعى مَثلُ الْ  ُمْؤِمنِيَن فِي َتَواد 

ى   متفٌق عليه . «لُه سائُِر اْلجسِد بالسَهِر واْلُحمَّ

 

إِذا »  ال :عن أَبي ُهريرَة رضي هللاَّ عنه ، أَنَّ رسولَ هللاَّ َصّلى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم ق-294

ِعيَف َوالسقيَم واْلَكبِيَر . وإَِذا َصلَّى أََحُدُكْم  اِس فْلُيَخف ْف ، َفإِنَّ فِيِهْم الضَّ صلى أَحُدُكْم للنَّ

ل ما َشاَء   متفٌق عليه «لَِنْفِسِه َفْليَطو 

 

» م َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّ  رسول هللاعن أَبي موسى األَشعري رضي هللاَّ عنه قال : -295

ِه ما أَحبَّ   متفق عليه «اْشَفُعوا ُتؤَجُروا وَيْقِضي هللاَّ َعلَى لِسان َنبِي 

 

عن َحاِرَثة ْبِن وْهب رضي هللاَّ عنه قال : سمعُت رسولَ هللاَّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم -296

ٍف لَوْ » يقولُ :  ِة ؟ ُكلُّ َضعيٍف ُمَتَضع  ه ، أاَلَ أُْخبُِرُكْم  أاَل أُْخبُِرُكْم بِأَْهِل الجنَّ أَْقَسم َعلَى هللاَّ ألبرَّ

اٍظ ُمْسَتْكبٍِر  اِر؟ ُكلُّ ُعُتل  َجوَّ  . متفٌق عليه . «َبأَْهِل النَّ

 

ُه » عن أَبي هريرة رضي هللاَّ عنه عن رسول هللاَّ َصّلى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم قال : -297 إِنَّ

ِميُن الْعِظيمُ  ُجلُ السَّ  متفٌق َعلَيه . «َيْوَم اْلقِيامِة ال يزُن ِعْند هللاَّ جَناَح بُعوَضٍة  لَيأتِي الرَّ
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لَْيَس » قال : قال رسولُ هللاَّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم :  عن ابي هريرة رضي هللا عنه-298

ْمرَتاِن، وال اللُّْقمُة واللُّْقمتاِن إِنَّ  ْمرةُ َوالتَّ هُ التَّ  «َما الِمْسِكيُن الذي يَتَعفَُّف الِمْسِكيُن الذي َتُردُّ

 متفٌق عليه

 

» َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم قال : رضي هللا عنه قال قال رسول هللا عن ابي هريرة  -299

ائِِم  اِعي علَى األَْرَمَلِة َوالِمْسِكيِن َكالُمجاِهِد في سبيِل هللاَّ َوَكاْلقائِِم الَّذي ال َيْفُتُر ، َوَكالصَّ السَّ

 متفٌق عليه « ُيْفِطرِ ال 

 

 َمِن اْبُتلِيَ »  : َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم قال رسول هللاعن عائشَة رضي هللاَّ عنها قالت -300

اِر   متفٌق عليه  «ِمْن َهِذِه الَبَناِت بَِشْيٍء َفأَْحَسَن إِلَْيِهنَّ ُكنَّ لَُه ِسْتراً من النَّ

 

اْستْوُصوا »ل رسول ُ هللاَّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم : عن أبي هريرة رضي هللاَّ عنه قال : قا

لِع أَْعالهُ ، َفإِْن َذهبَت  بِالن ساِء خْيراً ، فإِنَّ المْرأََة ُخلَِقْت ِمْن ِضلٍَع ، َوإِنَّ أَْعوَج ما في الض 

َساِء   متفٌق عليه «ُتقِيُمُه َكسْرَتُه ، وإِْن تركَتُه ، لْم يزلْ أَعوَج ، فاستْوُصوا بِالن 

 

ُ عنهما عن النبي َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم قال : ُكلُُّكْم راٍع، »  عن ابن عمَر رضي هللاَّ

ُجلُ راٍع علَى أَْهِل َبْيِتِه ، والمْرأَةُ راِعيٌة  وُكلُُّكْم  تِِه ، واألَِميُر َراٍع ، والرَّ مسئولٌ عْن رِعيَّ

تِِه على بْيِت َزْوِجها وولَِدِه ، َفُكلُّ   متفٌق عليه «ُكْم راٍع ، وُكلُُّكْم مسئولٌ عْن رِعيَّ

 

 

بُ  إنَّ الميتَ  ": قال رسول هللا  عن عمر بن الخطاب  -8   "أهلِه عليه بكاءِ  ببعِض  يعذَّ

 متفق عليه 

 

 "هاتِ قوالصالةُ علَى "، أيُّ العمِل أفَضلُ؟ قال: رسول هللا   سألتُ قال :  بن مسعود اعن 

ِ"  . ُقلُت: ثم أيٌّ ؟ قال:" الِجهاُد في َسبيلِ  "الوالَِدينِ  بِرُّ  ". قلُت: ثم أيٌّ ؟ قال:   . .هللاَّ

 متفق عليه 
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 انتهى الجزء الثالث بحمد هللا وتوفيقه 

 الدكتور علي الربيعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


