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      عنو هِفرغتسنو هِعينتسنو هدمحِللَِّه ن دما       ِإنَّ الْحفُـِسنوِر أَنـرش وذُ ِباللَِّه ِمـن
               دـهأَشو لَه اِدىِللْ فَالَ هضي نمو ِضلَّ لَهفَالَ م ِدِه اللَّههي نا ماِلنمئَاِت أَعيسو

 .هأَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اللَّه وحده الَ شِريك لَه وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسولُ
 [@  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4Z   

  ).١٠٢(ِعمرانَ آِل سورة

 [  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  >  =        <  ;  :  98    7   6  5  4  3  21         0  /

  ?Z ةوراِء سس١ (الن.(  

 [~ }  |  {  z  y  x  w  v  u �    ¡     
  ¢         ®  ¬   «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥¤    £Z
  ).٧١-٧٠:(اَألحزاِب سورة

دعابأَم...            ىـدِى هـدالْه نـسأَحاللَّـِه و ابِديِث ِكتالْح قدفَِإنَّ أَص
وشر اُألموِر محدثَاتها وكُلَّ محدثٍَة ِبدعـةٌ وكُـلَّ ِبدعـٍة           ) h(محمٍد

اِرضالَلٍَة ِفى النكُلَّ ضالَلَةٌ و.
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 نِد عباللَِّه ع t َولُ قَالَ: قَالسلَّى اللَِّه رص ـهِ  اللَّهلَيع  ـلَّمسو:      
 ِفـي  الناِس بين يقْضى ما وأَولُ الصلَاةُ الْعبد ِبِه يحاسب ما أَولُ (

 ).الدماِء
  








َّأَن ناب رمع t، َرانَ قَالما: ِلحأم كلَغولَ أَنَّ بسلَّى اِهللا رص اللَّه 

 الْجمعِة يوم الصبِح صلَاةُ اِهللا ِعند الصلَواِت أَفْضلُ (:قَالَ وسلَّم علَيِه
 ).جماعٍة ِفي






 
  وبو أَيقَالَ أَب t ،  ولَ اهللاسر تِمعلَّى سص  ـ  اللَّه لَيِهع  ـلَّمسو 

 وعلُا طُهِبوا راِد ب ،ِسم الش وِطقُ س ع م ِبِرغم الْ الةَوا ص لُّص(: يقُول
النمج




. نا عةَعِئش ِضيا اُهللا رهنع لُ قَالَ : قَالَتوسعليه اهللا صلى  اِهللا ر 
 )درجة ِبها ورفَعه الْجنة ِفي بيتاً لَه اُهللا بنى ةًفُرج سد من ( :وسلم

 












 
 ناِث عِن قَبب ميأَش ِثياللَّيt،ّولَ أَنسوسلم عليه اهللا صلى اِهللا ر 

 صالَِة ِمن اللَِّه ِعند أَزكَى صاِحبه أَحدهما يؤم رجلَيِن صالَةُ( :قَالَ
اِنيى  ٍةثَمرتالَةُتصٍة وعبأَر مهمؤي مهدكَى أَحأَز داللَِّه ِعن الَِة ِمنص   
تترى ِمائٍَة    





















 


 َّأَن ناب رمع t َقُولُ كَانولَ ِإنَّ يسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو 
 أَمـركُم  كَما ِإخوانا واوكُون الطَّعام وأَطِْعموا السلَام أَفْشوا (:قَالَ
اللَّه(

  





 نِس عِن أَنا بِلٍكم t َّأَن ِبىى( :قَالَ وسلم عليه اهللا صلى النأَنالت 

لَةُ اللَِّه ِمنجالْعو طَانِ  ِمنيالـش(.    











 
 ناِر عبِن جب ٍرصخt َقَال :تِمعس ِبيوسـلم  عليه اهللا صلى الن 

.)عوراِتنا ترى أَنْ نِهينا ِإنا ( :يقُولُ









 برزة أيب عن t :اَألذَى أِمِط (:قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن 

 )صـدقَةٌ  لك فإنه الطَِريِق عن





 نةَ أَِبي عريره  tنع ِبيلَّى النص  ـهِ  اللَّـهلَيع  ـلَّمسقَـالَ  و:         
ٌثَلَاث نكُلُّه قلَى حِل كُلِّ عسةُ ٍممادِريِض ِعيالْم ودهشِة وازالِْجن 

ِميتشتاِطِس وِإذَا الْع ِمدح اللَّه زـلَّ  عجو (.




 









نِس عِن أَناِلٍك بم t َولُ قَالَ قَالسـلَّى  اللَِّه رص  ـهِ  اللَّـهلَيع 

لَّمسِإنَّ(:و اللَّه ضرىلَي نِد عبأْكُلَ أَنْ الْعالْأَكْلَةَ ي هدمحا فَيهلَيع أَو 
برشةَ يبرالش هدمحا فَيهلَيع  














 
 نِد عيبِن اللَِّه عاِفٍع أَِبي بر نِتِه عدج y ىلْمأَنَّ س ِبيـلَّى  النص 

)ِفيـهِ  طَعام لَا كَالْبيِت ِفيِه تمر لَا بيت:قَالَ وسلَّم علَيِه للَّها






 نع رمِن عطَّاِب بالْخ t َولُ قَالَ :قَالسلَّى اللَِّه رص ـهِ  اللَّهلَيع 

لَّمسِإنَّ ( :و اماِحِد طَعكِْفي الْوِن ييِإنَّ اِلاثْنو امنِ  طَعيكِْفـي  اِلـاثْني 
  .) والستةَ الْخمسةَ يكِْفي الْأَربعِة طَعام وِإنَّ والْأَربعةَ الثَّلَاثَةَ

















 
 ِنِنا  عاٍس ببعt َولُ قَالَ: قَالسـلَّى  اللَِّه رص  ـهِ  اللَّـهلَيع  ـلَّمسو:          
). رأِْسـها  ِمن تأْكُلُوا ولَا نواِحيها ِمن فَكُلُوا الْقَصعِة وسطَ الْبركَةَ إنَّ (







 ناِلِم عِن سِد بباللَِّه ع نِضي أَِبيِه عا اللَّه  رهمنع  نوِل عساللَِّه ر 
 ) حـرام  مسِكٍر وكُلُّ خمرالْ اللَّه حرم :قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى














 


 ِنِن عاب رمِضي عا اللَّه رهمنع نع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسو : 
 هاللَ واألُاسفَ بوالثَّ يخلَق كما مكُِدحأَ ِفوج ىف ليخلَق اإلميان إن(
  )مكُوِبلُقُ ىِف انَمياِإل ددجي نْأَ


––




 نةَ أَِبي عريره tَّأَن ِبيلَّى النص  ـهِ  اللَّـهلَيع  ـلَّمسقَـالَ  و:      
)نُعثْما أُمِتي وأحىي اِإلمياِن ِمن احلياُء(








)        لَّىمطاعن سيد قطب يف اصحاب رسول اهللاص 

ِه اللَّهلَيع لَّمسو (



 
 نالَةَ عٍد بن فَضيبع اِريصاَألنt ، هأَن ِمعولَ سسـلَّى  اللَِّه رص 
ِه اللَّهلَيع ،لَّمسقُولُ وي:) أَفْلَح نم ِديالِم، ِإلَى هكَا اِإلسنَو  هـشيع 

)ِبِه وقَنع كَفَافًا،





   نعدباللَِّه ع نِرو بمِن عاِص بالْعt: هأَن سولَ ِمعسلَّى اللَِّه رص 
ِه اللَّهلَيع لَّمسقُولُ وي: َِّإن ِني قُلُوبب ما آدكُلَّه نيِن بيعبِإص  ِمـن 

 رسولُ يقُولُ ثُم ثُم يشاُء كَيف يصرفُه واِحٍد كَقَلٍْب الرحمِن أَصاِبِع
 ِإلَى قُلُوبنا اصِرف الْقُلُوِب مصرف اللَّهم لَّموس علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه

ِتكطَاع   



 s
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 نِداللَِّه عبِن عب رمِضي عا اللَّه رهمنولَ أَنَّ ، عسلَّى اللَِّه رلَّهال ص 

ـ  واكَّرفَت الو اِهللا آالِء يِف واكَّرفَ ت  : قَالَ وسلَّم علَيِه  عـز  اِهللا يِف
)وجلَّ











 


نِعيٍد أَِبي عس t   ِنولَعسلَّى اللَِّه رِه اللَّه صلَيع لَّمسقَالَ و: 
ـ  نيِعبرأَ ةُريِسم ِةنالْج يِف ِنياعرصِم نيب ام ِإنَّ سةن

  


 نة عتبرو ِنِب عمع t َقَال :تِمعلُ سوسعليه اهللا صلى  اِهللا ر 

أبـوابٍ  سبعةُ لَها والنار أبواٍب ثَماِنيةُ لَها اجلَنةُ :وسلم




 نِعيٍد أَِبي عس ِريدالْخ t، َولُ قَالَ: قَالسلَّى اهللا رلَيه اهللا صع 

 اجلَنـةِ  أَهـلِ  ِثياب عاٍم مائَةَ مِسريةَ اجلَنِة ِفي شجرةٌ طُوبى:وسلَّم
جرخت ا ِمناِمهأَكْم





 





نِد عيِن زب قَمأَر t ّولَ أَنسلَّى اهللا رلَيه اهللا صلَّم عقَالَ  وس : 
 ِمـن  الـضرس  يكُـونَ  حتى ِللناِر لَيعظُم الناِر أَهِل ِمن الرجلَ ِإنَّ

كَأُحٍد أَضراِسِه





 نِد وعبِن اللَِّه عٍسقَ بي t، ّولَ أَنسوسلم، عليه اهللا صلى اللَِّه ر 
 دمـوِعِهم  ِفي السفُن أُجِريِت لَو حتى لَيبكُونَ، الناِر أَهلَ  ِإنَّ قَالَ

،ترلَج مهِإنكُونَ وبلَي مِني الدعكَانَ يِع ممالد



  






 


نانَ عرِن ِعمٍن بيصح t،  ّيبِن النلَّ عىص ِه اللَّهلَيع لَّمسقَالَ و: 
)سنةً ِستني ِعبادِة ِمن أَفْضلُ )ةً اعس(  اِهللايِلِبي سِفام رجٍل  يلَِق(




  
 نع ادبِن ةَعاِمِت بالص  tَولُ قَالَ، قَالسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع 

لَّمسو:كُملَياِد عِبيِل ِفي ِبالِْجهاللَِّه س كاربالَى تعتو هفَِإن ابب ِمن   
والْغم الْهم ِبِه اللَّه يذِْهب الْجنِة أَبواِب

  





 نة أَِبي عامأُم َ t، َولُ لَقَا: قَالسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو: 
ُلداِء أفْضهالش نم ِفكس همد ِقرعو هادوج






 


. نع نانَ أَِبي عرِداهللاِ   ِعمبِن عانَ بملَيس  ناِء أَِبي عدرالد t  ، ِنع
ّيبلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسقَالَ و:َِّإن اللَّه لَقاَء خاَء الدوالدا وواودفَت 
ِبحراٍم تداووا والَ












 عن لَمِب ةَكَيِتن عوٍرم الزِديِةي ِضيا اُهللا رهنولَ أَنّ: قالت  عسر 
ـ انبلْأَ :قَالَ وسلم، عليه اهللا صلى اللَِّه ـ ا  ه ـ و، اٌءفَِش سمناه داٌءو، 

لَوحومهيعين البقر، اٌءا د






 
٣١. نةَ أَِبي  علَمِن سِد ببِن عمحالر t، نولُ قَالَ: قَالَ ِه،أَِبي عسر 
 فَـِإذَا  الْجنـةِ  مخرفَِة ِفي الْمِريِض عاِئد( :وسلم عليه اهللا صلى اِهللا

لَسج هدِعن هترةُ غَممحالر(





 نِعيٍد أَِبي عس ِريدالْخ t َولُ قَالَ: قَالسعليه اهللا صلى اِهللا ر 
اآلِخرةَ تذَكِّركُم ،الْجناِئز واتبعوا ،الْمرضى عودوا: وسلم 







 نِد عبِن اهللا عوٍد بعسم t َولُ قَالَ: قَالسلَّى اهللا رلَيه اهللا صع 
ـ  اٌءفَ شِ وهو ،ِرالشج كُلِّ ِمن ترم فَِإنها ،الْبقَِر ِبأَلْباِن علَيكُم: وسلَّم  ن ِم

اٍء دلِّكُ






 


 ناِبٍر عجt، َقَال :تِمعولَ سسوسـلم  عليـه  اهللا صلى اِهللا ر 
ينفَع الَ ِعلٍْم ِمن ِباَللَِّه وتعوذُوا ناِفعا ِعلْما اللَّه سلُوا:يقُولُ 





 نا عبةَعِن داِمت بالص ِ t، َّولَ أَنسلَّى اهللا رلَيه اهللا صلَّم عوس 

ـ  الغمكُن مِ راِض احلَ فَلْيحِدِث، ِثِيِدحالْ بِ ثُكُمي أُحد نِإ: كَانَ يقُولُ  باِئ





نةَ أَِبي عادقَتt َقَال :تِمعولَ سسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو 
 و أَ حقـا  ِإلَّا يقُولَن فَلَا علَي قَالَ من عني الْحِديِث وكَثْرةَ ِإياكُم :يقُولُ
الناِر ِمن مقْعده فَلْيتبوأْ أَقُلْ لَم ما علَي قَالَ فَمن ِصدقًا 

  






 





 نأَِبي ع ذَرt، نع ِ ِبيلَّى النلَيه اهللا صلَّم، عقَالَ وس : ا م قَبي 
قَ ٌءيشيبِم راجلَ نِةن وياِعبِم دن الَِإ ،اِرالن قَود  نـيـ لَ ب مكُ





 نٍس  عن أَناِلك ابم t َولُ  قَالَ :قَالسـلَّى  اهللا رلَيـه  اهللا صع 

ـ  صاِحِب عن التوبةَ زجتاح اَهللا ِإنَّ: وسلَّم ِبدعـةٍ  لِّكُ 













 


نِد عبِن اِهللا عب رمعt :يفَِإن تِمعولَ سسلَّى اِهللا رِه اُهللا صلَيع 
ولَّمقُولُ سي :َِّإن نيِي بدِة ياعالس الًا ثَلَاِثنيجا  دكَـذَّاب

  
–
 


 نكٍْر أَِبي عب يِقالصدt  َا قَالثَندولُ حسلَّى اللَِّه رص ـهِ  اللَّهلَيع 

لَّمسوَّالَ أَنجالد جرخي ٍض ِمنِرِق أَرشقَالُ ِبالْما يانُ لَهاسرخ هعبتي 
امكَأَنَّ أَقْو مهوهجقَـةُ    وطْرـانُّ الْمجالْم 





 







 
 نِعيٍد أَِبي عس ِريدالْخ  tَقَال: تِمعس سلَّى اللَِّه ولَرص اللَّه 

ِفيها يموت الَِّتي ِثياِبِه ِفي يبعثُ الْميت ِإنَّ :يقُولُ وسلَّم علَيِه





٤٢. نِد  عبِن اللَِّه عٍرو بمعt َولُ قَالَ: قَالسلَّى اللَِّه رص ـهِ  اللَّهلَيع 
لَّمسو:)اتالْآي اتزرخ اتظُومنفَِإنْ ِسلٍْك ِفي م قْطَعي  لْكالـس  ـعبتي 
 )بعضا بعضها




. نةَ أَِبي عامأُم t، َولُ قَالَ: قَالسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو: 
 ِف ونُكُيي اُأل ِهِذهِرآِخ يِف ِةم الزِر اِنمالٌج معهِس مأَكَ اطٌينـ أذْ اه ناب 
ِهِبضغَ يِف ونَوحريو اِهللا ِطخس يِف ونَدغي ِرقَبالْ  


–







 


٤٤. نِص، أَِبي  عوالْأَح نِد عباِهللا ع ِضياُهللا ر هنعقَـالَ : قَـالَ  ،ام 
 فَِإنَّ بيوِتكُم، ِفي الْبقَرِة سورةَ اقْرؤوا(: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اِهللا رسولُ

).الْبقَرِة سورةُ ِفيِه تقْرأُ بيتا يدخلُ لَا الشيطَانَ  



عنقَلْ عةَمt َا انَ كَ:الَ، قبنم سوٍدعtولُقُ ي:تِمعولَ  سسر 
ِنآرقُ الْةَني ِزِتو الص نسح:يقُولُ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه


 نةَ عقْبِن عاِمٍر بع ِنيهالْج t، َولُ  قَالَ :قَالسلَّى اِهللا رص اللَّه 
صـلَاةٍ  كُلِّ دبِر ِفي الْمعوذَاِت اقْرؤوا:وسلَّم علَيِه 









 
 نانَ عرِن ِعمٍن بيصح t، َولُ قَالَ: قَالسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع 

لَّمسو:اِد لُأَفْضاِهللا ِعب  مـوـةِ  يامونَ  الِْقيـادمالْح





 ِنِن عاٍس اببع ِضياُهللا ر هنعن ، امع  ِ ِبيلَّى الناهللا ص لَّم لَيهعوس 
مِهِتؤير ِل اُهللاركَ يذْنيِذ الَ هماِهللا اُءيِلوأ:قَالَ

  



 نةَ عقْبِن عاِمٍر بعt َقَال: تِمعولَ  سسلَّى اللَِّه رص ـهِ  اللَّهلَيع 

لَّمسقُولُ وي:سيخرقَ ج ومِ م أُ نِتم ي يشركَ رآنَقُ الْ ونَب شِهِبرـ  الْ م اَءم










 
 نِس عِن أَناِلٍك بم t َولُ قَالَ :قَالسعليـه  اهللا صـلى  اللَِّه ر 

 ودعـوةُ  الـصاِئمِ  ودعوةُ الْواِلِد، دعوةُ :ترد الَ دعواٍت  ثَالَثُ : وسلم
الْمساِفِر







 نِس  عِن أَناِلٍك بم t َقَال: َأانَ  كحاأللْ ب اِنو  ـ  إىل ر اهللاِ ولُس  
sُاخل ةُضر


 s

 ِنِن  عاٍس اببع ِضياُهللا ر هنعولُ قَالَ: قَالَ ،امسلَّى اللَِّه رص اللَّه 
ـ  اِر اإلز ن مِ ِنيبعكَ الْ زاو ج ٍئ ش لُّكُ:وسلَّم علَيِه ـ   ِف اِري الن




اإلزار




 
 نع ِلىِن عٍن بيسِض حراُهللا ي هنعولَ أَنَّ: امساهللا صـلى  اللَِّه ر 
الْجدر تستر أَنْ نهى: وسلم عليه

 s


ِنِن  عاٍس  اببعِضياُهللا ر هنعقَالَ ام:ر نلَعاِهللاولُس  sم ن ِسمي 
ِهجوي الِْف

 s



 نِد عبِن اللَِّه عفٍَر بعج t قَال رولُ مسلَّى اللَِّه رص ـهِ  اللَّهلَيع 

لَّمسلَى واٍس عأُن مهونَ ومرا يشِل كَببِبالن فَكَِره قَالَ ذَِلكو:لَا ملُواثِّت 
 ِبالْبهاِئِم









 
 ِنِن عاب رمع ِضياُهللا ر هنعام  هأَن رلَى مٍم عقَو  قَـدوا  وبـصن 

 لَعـن  وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولَ ِإنَّ :فَقَالَ يرمونها حيةً دجاجةً
نثَّلَ ماِئِمِبالْ مهب

 s





 نأَِبي  ع ذَر t َقَال:ِنيرِليِلي أَملَّى خص ـهِ  اللَّهلَيع  ـلَّمسو 
 ِإلَى أَنظُر أَنْ وأَمرِني ِمنهم والدنو ِنيـالْمساِك ِبحب أَمرِني ِبسبٍع

نم ووِني هلَا دو ظُرِإلَى أَن نم وِقي هِني فَورأَمأَِصلَ أَنْ و  ِحمالـر 
 ِبالْحق أَقُولَ أَنْ وأَمرِني شيئًا أَحدا أَسأَلَ لَا أَنْ وأَمرِني أَدبرت وِإنْ
 أَنْ وأَمرِنـي  لَاِئٍم لَومةَ اللَِّه ِفي أَخاف لَا أَنْ أَمرِنيو مرا كَانَ وِإنْ
أُكِْثر ِل ِمنلَ لَا قَوولَا حةَ وِباللَِّه ِإلَّا قُو نهفَِإن ٍز ِمنكَن تحِش ترالْع

 ويف رواية:اهفَِإن زكَن وِز ِمنِة كُننالْج







 
t

 s









 


 










 
 نِس  عِن أَناِلٍك بم t َولُ  انَّ قَالسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع لَّمسو:
 َكان محاِس أَراِل النانِ  ِبالِْعييبالص و


 s


 نِس  عِن أَناِلٍك بم t َّأَن ِبىوسلم عليه اهللا صلى الن: ـ انَ ال  كَ
يألُس شأَئاً إال   يطَعاه ، كَتأو س


s


نأَِبي ع وبأَيt، َّأَن ِبىوسلم عليه اهللا صلى الن :َك رانَ ي كَب
ـ  نمن رِغب ع   :ولُقُيو ،يصِمقَالْ يرقِّعو ،النعلَ ويخِصف، ارماِحل س ي ِتن

ينِم سيلَفَ
s



  





 
 نِس  عأَن اِلٍك ِنبم t َولُ قَالَ: قَالسلَّى اللَِّه رص  ـهِ  اللَّـهلَيع 

لَّمسو:بِ لَي سِمٍن  مؤنلَا م نأْمي  هـارج  غواِئلَـه








نٍس  عأَن  tَّأَن ِبىوسلم عليه اهللا صلى الن:دبطَفْأَ إذا أُكانَ ير 
ِرمالتِب


 s


٦٣.ع ٍس نأَن  tَّأَن ِبىـ (: وسلم عليه اهللا صلى الن ـ كَ انَ ال يي لِّص

ـ  ٍةبرى ش لَ ع ولَو ،رِطفْى ي ت ح ماِئ ص وهب و ِرغمالْ ـ  ن ِم اٍء م(
s






 
 ناِبر عج tنع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسقَالَ و ـنم ادأَنْ أَر 

ومصي رحستٍء فَلْييِبش  



ٍدعِن سِل بهس نعt َّأَن  ِبىوسلم عليه اهللا صلى الن:َإذا انَك 

ـ  غَ دقَ :الَإذا قَ فَ، ٍزشى ن لَى ع فَوأَالً فَ ج ر رمماً أَ اِئانَ ص كَ ِتاب  الـش مس 
رطَفْأ

 s


 s
٦٦. نٍس عأَن  tَّأَن ِبىوسلم عليه اهللا صلى الن:)ىهن نِم عوِة صِست 
 ويـوم  اَألضحى، ويوم الِْفطِْر، ويوم التشِريِق، أَياِم ةُثَالَثَ: السنِة ِمن أَياٍم

)اَألياِم ِمن مختصةً الْجمعِة
 s








 







 ناِبِر عِن جِد بباللَِّه ع  tَولَ أَنَّ قَالسعليـه  اهللا صلى اللَِّه ر 

ِمرفَقَيِه علَى الْماَء أَدار توضأَ ِإذَاانَ  كَ:وسلم


 s


َةاِئشع نع ِضياُهللا ر هنأَنَّ:اع  ِبىوسلم عليه اهللا صلى الن: َانَ ك
وِءضو الْدعا بهقَةٌ يتنشف ِبه ِخرلَ


 s





 
نِن عاب رمع ِضياُهللا ر هنعولَ أَنَّ امسلَّى اللَِّه رص  ـهِ  اللَّـهلَيع 

لَّمسو: َلَا كَان امنِإلَّا ي اكوالسو هدفَِإذَا ِعن تقَظَاساِك يوأَِبالسدب


 s



 ِنِن  عاب رمع ِضياُهللا ر هنعام نع ِبيلَّى الناللَّ صِه هلَيع  ـلَّمسو :
اس نمتثَج ِمرجتسفَلْي رالثاًم




  َةاِئشع نع  ِضيا اُهللا رهنأَنَّ :ع  ِبىوسلم عليه اهللا صلى الن:َكَان 
هِجبعي يحةُ الربالطَّي




 s
–




 
s

 عائشة نع ِضياُهللا ر هنا: قالت اعلَم تأيمن ر ِبياهللا صلى الن 
 اللهم  :قال ِلِي، اهللا اُدع اهللا رسول يا: قُلْت نفٍْس ِطيب وسلم عليه
ا لعائشة ِاغِْفرم مقَدت ا ِمنِبها ذَنوم رأخا ،توم ترا أسوم ،تلَنقالو أع :
 صالٍة كُلِّ يف ألمِتي لَدعوِتي إنها واهللا






 نع ٍم أُملَيس ِضيا اُهللا رهنا عهأَن ا :قَالَتولَ يساللَّـهِ  ر  ـسأَن 
كاِدمخ عاد اللَّه قَالَ لَهماللَّه أَكِْثر الَهم هلَدوو  ـاِركبو  ـا  لَـهِفيم 

هتطَيأَع. يِنع ي أناً  سِضير اللَّه هنع



c





 
 ناِبٍر عجt َولُ قَالَ :قَالسوسلم عليه اهللا صلى اللَِّه ر:  لَـن 

يةَوالْحديِب بدراً شِهد رجلٌ النار يدخلَ



 نِرو عمِن عاٍس بش t ،َولُ قَالَ: قَالسعليـه  اهللا صلى اِهللا ر 

آذَاِني فَقَد عِليا آذَى منوسلم




 ِنِن  عاٍس اببع ِضياُهللا ر هنعولُ قَالَ: قَالَ ،امسلَّى اللَِّه رص اللَّه 
ـ الِئم والْ اِهللا لَعنـةُ  علَيِهفَ أَصحاِبي سب  من :وسلَّم علَيِه ـ  ِةكَ اِس  والن

نيأجمِع









 
 نةَ أَِبى عريره t َّو أَنسقَالَ وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه لَر:اي 
حجامـا  وكَـانَ  .ِإلَيـهِ  وانِكحوا ِهنٍد أَبا أَنِكحوا بياضةَ بِنى






 نِعيٍد أَِبي عس ِريدالْخ t، َولُ قَالَ: قَالسلَّى اهللا رلَيه اهللا صع 

ـ خدد إال أَ   أح يِتبلَ الْ ا أَه ِغضنال يب ، والذي نفْسي ِبيِدهِ  : وسلَّم   اهللاُ هلَ
ارالن





اِبِرِن جِد بباِهللا، ع نأَِبيِه ع ِضياُهللا ر هنعولُ قَالَ: قَالَ ،امساِهللا ر 
ِة أَخافَه اهللا  ينِدملَ الْ من أخاف أَه   :وسلم عليه اهللا صلى








 
 نةَ أَِبى  عريره t َّولَ أَنسقَالَ وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه ر:نم 

هرأَنْ س ظُرنِإلَى ي وِعتى اضِعيس ،ظُرنأَِبي ِإلَى فَلْي ذَر




 ِنِن عوٍد ابعسم t، َّولَ أَنسـلَّى  اهللا رلَيـه  اهللا صـلَّم  عوس
َأك انَ إذا غَِضبمحرجو تتاهن

 s


٨٢. نٍس  عأَن t َّأَن ِبىوسلم عليه اهللا صلى الن:) َى  ِإذَا  كَانـشم 
)أنه يتوكأْ  كَ مشى


s


 ناِبٍر  عجt َّأَن  ِبىلموس عليه اهللا صلى الن: َى ِإذَا  كَانشلَ مم 
تيلْتِف
s





 
نِس  عِن أَناِلٍك بم  tَولُ قَالَ: قَالسلَّى اللَِّه رص  ـهِ  اللَّـهلَيع 

لَّمسو: ُا أوِذم  أَيح م فِ وِذا أُ د ي اِهللايت زـلَّ  عجو





   نِدعبِن اللَِّه عوٍد بعسم نأَِبيِه ع ِضياُهللا ر هنعنَّأَ  ام ِبىصلى الن 
عفَري :ه لَ الُقَار ي ه ِحم انَ لَ كَ:وسلم عليه اهللا


 s












 


نِن عاٍس اببع ِضياُهللا ر هنعولُ قَالَ: قَالَ امسلَّى اللَِّه رص  اللَّـه 
 ِليقُلْ ولَِكن ،وِشئْت اللَّه شاَء ما يقُلْ فَلَا أَحدكُم حلَف ِإذَا:وسلَّم علَيِه

ِشئْت ثُم اللَّه شاَء ما





نلَةَ عيِت قُتِبن ِفييِة صِنييهالْج ِضيا اُهللا رهنع  ولُ  قَالَ:قَالَتسر 
الْكَعبـةِ  ربِب فَلْيحِلف حلَف من: وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه
  




 ِنِن  عاب رمع ِضياُهللا ر هنعام  نع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسو:
 ِلفُواباِهللا اح واوبقُوا ردواص َإنَّف اللَّه يهنْأَ كْر لَفحـ   إال ي ِهِب











 


 ناِلِم عِن سِد بباللَِّه، ع نأَِبيِه ع ِضياُهللا ر هنعقَالَ: قَالَ ،ام ِبيالن 
 الٍة ص وأ ٍركِْذإال لِ ،  طرقاً داِجسموا الْ ِخذُال تت :وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى





 نع ةَ أُملَمس ِضياُهللا ر هنولَ أَنَّ ،اعسلَّى اهللا رلَيه اهللا صلَّم عوس، 
 بيـوتهن  اِءس الن ِداِجسخير م  :قَالَ



 نانَ علْمس  tَّولَ أَنسقَالَ وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه ر: نم 

 أَنْ الْمـزورِ  علَى وحق، وجلَّ عز  اهللاِ راِئ ز وه فَ ِدِجسماَء إىل الْ  وج توضأَ
كِْرمي اِئالزر







 
 نةَ أَِبى  عريره t َّولَ أَنسقَالَ وسلم عليه اهللا صلى اللَِّه ر:َا إذ
الْ خ جرمِلسىل الْ إ مماهللاُ  ِدِجس بلَ  كَت لِّكُ بِ ه طْ خٍةو ـ طَ خ ـ  اه ا حسةًن ،
ومح ى عنبِ ه ه ا سةًئَي، حت ِتأْى يي ـ قَ م امه







–
 نِعيِد عِن سِعيٍد، أَِبي بس نأَِبيِه ع ِضياُهللا ر هنعام: ـ  إذا  تمزوقْ

كُماِجدسم متلَّيحو اِحفَكُمصم فَالدمار  كُملَـيع













 
 نةَ أَِبي عريره t َولُ قَالَ: قَالسلَّى اللَِّه رص ِه اللَّهلَيع ولَّمس
ِإذَا تجرأَةُ خرِجِد ِإلَى الْمسِسلْ الْمتغفَلْت ا الطِّيِب ِمنِسلُ كَمتغت  ِمـن 

  الْجنابِة





 ِنِن  عاب رمع ِضياُهللا ر هنعولَ  أَنَّامسوسلم عليه اهللا صلى اللَِّه ر 
ـ  مثُ، وَءضوحسن الْ أَكُم فَ دح أَ أَا توض إذَ: قَالَ خ رـ ىل الْ إ ج مال ، ِدِجس

يِزنعإ ه لَ ،الةُال الصم ت رِ لْز لُجالْ ه يسر ى تموح سةًئَي ،وكْتتـ  ب ى رخأُ الْ
حسةًن ،حت ى يدالْ لَخ مِجسد














 


 نةَ أَِبي  عريره t َّولَ  أَنسقَـالَ  وسـلم  عليه اهللا صلى اللَِّه ر:  
لِّمسي اِكبلَى الراِشي عاِشي ،الْمالْملَى والْقَِليـلُ  ،الْقَاِعـدِ  علَـى  وع 

  الْكَِثِري





نِر عيبو الزأَب t ،ًاِبراج ِمعس هأَنt ُقُولي :لِّمسي  اِكـبالر 
   وه فَالِمسال ِبأُدبا يمهيأَ اِنياِشمالْ و،الْقَاِعِد علَى والْماِشي ،الْماِشي علَى

 لُضفْأَ










 
 نِد عيِن زب لَمأَس t َّولَ أَنسلَّى لَِّهال رص ِه اللَّهلَيع لَّمسقَالَ و: 
 لِّمسي  اِكبلَى الراِشي عِإذَا ،الْمو  ـلَّمس  مِ  ِمـنـ أَ الْقَـو حأَ  دـزأَج 

مهنع  





نةَ أَِبي عريره t نع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسقَالَ و: لِّمسي  
ِغريلَى الصالْكَِبِري ع ارالْملَى والْقَِليلُ الْقَاِعِد علَى والْكَِثِري ع

  













 
نِد عبِن عمحِن الرٍل بِشب t، َّولَ أَنسلَّى اِهللا رص ـهِ  اللَّهلَيع 

لَّمسقَالَ و:لِّمساِك يالرلَى باِجِل عاِجلُ الرالرلَى واِلِس عالْأَقَلُّ الْجو 
لَـه  شـيءَ  فَلَـا  يِجب لَم ومن لَه كَانَ السلَام أَجاب فَمن الْأَكْثَِر علَى


  











على نبينا حممد وعلى اله  صلى اهللاوواحلمد هللا رب العاملني 
  .مجعنيأوصحبه 


