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صلَّى َّ
ال بَ ْي نَ َما ََْن ُن ع ْن َد َر ُسول َّ
ات يَ ْوٍم إ ْذ طَلَ َع َعلَْي نَا َر ُج ٌل َشدي ُد بَيَاِ اثِّييَاب
(عُ َم ُر بْ ُن ْ
اْلَطَّاب) قَ َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ذَ َ
اَّلل َ
َشدي ُد َس َواد َّ
صلَّى َّ
َسنَ َد ُرْكبَ تَ ْيه إ ََل
اثش َعر ََل يُ َرى َعلَْيه أَثَ ُر َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَأ ْ
َّب َ
اثس َفر َوََل يَ ْعرفُهُ منَّا أ َ
َح ٌد َح ََّّت َجلَ َ
س إ ََل اثن ي
صلَّى َّ
ول َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ْاْل ْس ََل ُم أَ ْن تَ ْش َه َد
ال َر ُس ُ
ال ََي ُُمَ َّم ُد أَ ْخ ِْبِن َع ْن ْاْل ْس ََلم فَ َق َ
ض َع َك َّف ْيه َعلَى فَخ َذيْه َوقَ َ
ُرْكبَ تَ ْيه َوَو َ
اَّلل َ
َّ
اثص ََلةَ َوتُ ْؤِت َّ
اَّللُ َوأ َّ
صلَّى َّ
ول َّ
أَ ْن ََل إثَهَ إ ََّل َّ
ت إ ْن
َن ُُمَ َّم ًدا َر ُس ُ
يم َّ
ضا َن َوََتُ َّ
وم َرَم َ
ج اثْبَ ْي َ
ص َ
اثزَكاةَ َوتَ ُ
اَّلل َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم َوتُق َ
َ
ال أَ ْن تُ ْؤم َن ِب ََّّلل َوَم ََلئ َكته
ال فَأَ ْخ ِْبِن َع ْن ْاْلميَان قَ َ
ص يدقُهُ قَ َ
ْت قَ َ
ت إث َْيه َسب ًيَل قَ َ
ص َدق َ
استَطَ ْع َ
ْ
ال فَ َعج ْب نَا ثَهُ يَ ْسأَثُهُ َويُ َ
ال َ
ال أَ ْن تَ ْعبُ َد َّ
سان قَ َ
ْت قَ َ
َوُكتُبه َوُر ُسله َواثْيَ ْوم ْاْلخر َوتُ ْؤم َن ِبثْ َق َدر َخ ْْيه َو َش يره قَ َ
اَّللَ َكأَنَّ َ
ص َدق َ
ك تَ َراهُ
ال َ
ال فَأَ ْخ ِْبِن َع ْن ْاْل ْح َ
ال
ال فَأَ ْخ ِْبِن َع ْن أ ََم َارِتَا قَ َ
اثسائل قَ َ
ال َما اث َْم ْسئُ ُ
اعة قَ َ
اك قَ َ
فَإ ْن ََلْ تَ ُك ْن تَ َراهُ فَإنَّهُ يَ َر َ
ول َع ْن َها ِبَ ْعلَ َم م ْن َّ
ال فَأَ ْخ ِْبِن َع ْن َّ
اثس َ
أَ ْن تَل َد ْاْل ََمةُ َربَّتَ َها َوأَ ْن تَ َرى ا ْْلَُفاةَ اث ُْع َراةَ اث َْعاثَةَ ر َعاءَ َّ
ال ِل ََي
ت َمليًّا ُُثَّ قَ َ
اثشاء يَتَطَ َاوثُو َن ِف اثْبُ ْن يَان قَ َ
ال ُُثَّ انْطَلَ َق فَ لَبِّْ ُ
ْت َّ
يل أ َََت ُك ْم يُ َعلي ُم ُك ْم دينَ ُك ْم
اَّللُ َوَر ُسوثُهُ أَ ْعلَ ُم قَ َ
ُع َم ُر أَتَ ْدري َم ْن َّ
اثسائ ُل قُل ُ
ال فَإنَّهُ ج ِْب ُ
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اس أ َّ
َعن ابْن َعبَّ ٍ
ول َّ
ك ََتْتى قَ ْوًما م ْن أ َْهل اثْكتَاب .فَا ْد ُع ُه ْم
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -قَ َ
ال بَ َعَِِّن َر ُس ُ
َن ُم َعاذًا  -قَ َ
ال « إنَّ َ
اَّلل افْ تَ رِ َعلَيهم ََخْس صلَو ٍ
ك فَأَ ْعل ْم ُه ْم أ َّ
ول َّ
ادة أَ ْن َلَ إثَهَ إَلَّ َّ
ات ِف ُك يل
َّن َر ُس ُ
اعوا ث َذث َ
اَّلل فَإ ْن ُه ْم أَطَ ُ
اَّللُ َوأ ي
إ ََل َش َه َ
َن ََّ َ َ ْ ْ َ َ َ
ٍ
ك فَأَ ْعل ْم ُه ْم أ َّ
َن َّ
ص َدقَةً تُ ْؤ َخ ُذ م ْن أَ ْغنيَائه ْم فَ تُ َر ُّد ِف فُ َق َرائه ْم فَإ ْن ُه ْم
اعوا ث َذث َ
يَ ْوم َوث َْي لَ ٍة فَإ ْن ُه ْم أَطَ ُ
اَّللَ افْ تَ َر َ
ِ َعلَْيه ْم َ

ْي َّ
اب »
اعوا ث َذث َ
أَطَ ُ
اَّلل ح َج ٌ
س بَ ْي نَ َها َوبَ َْ
ك فَإ ََّي َك َوَك َرائ َم أ َْم َواِل ْم َواتَّق َد ْع َوةَ اث َْمظْلُوم فَإنَّهُ ث َْي َ
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اَّلل -صلى هللا عليه وسلم -ث َع يمه « قُ ْل َلَ إثَهَ إَلَّ َّ
ول َّ
َك ِبَا يَ ْو َم اثْقيَ َامة » .قَ َ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ قَ َ
ال ث َْوَلَ
اَّللُ أَ ْش َه ُد ث َ
ت َوثَك َّن َّ
ك فَأَنْ َز َل َّ
اَّللُ (إنَّ َ
ت ِبَا َع ْي نَ َ
ع ْلَق َْرْر ُ
ش يَ ُقوثُو َن إ ََّّنَا ََحَلَهُ َعلَى ذَث َ
َحبَ ْب َ
ك ا ْْلََز ُ
ْيّن قُ َريْ ٌ
ك َلَ تَ ْهدى َم ْن أ ْ
اَّللَ
أَ ْن تُ َع يَ
شاءُ)
يَ ْهدى َم ْن يَ َ
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ال َّ
صلَّى َّ
َع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ َع ْن َر ُسول َّ
اَّللُ َع َّز َو َج َّل أ َََن عنْ َد ظَ ين َع ْبدي ِب َوأ َََن َم َعهُ َح ْي ُ يَ ْذ ُك ُرِن
ال قَ َ
اَّللُ َعلَيْه َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ
اَّلل َ
َو َّ
ِل ذ َراعًا
ب إ ََّ
ب إ ََّ
ِل ش ْب ًرا تَ َق َّربْ ُ
َحد ُك ْم ََي ُد َ
ت إث َْيه ذ َراعًا َوَم ْن تَ َق َّر َ
ضاثَّتَهُ ِبثْ َف ََلة َوَم ْن تَ َق َّر َ
ح بتَ ْوبَة َع ْبده م ْن أ َ
اَّلل َََّّللُ أَفْ َر ُ
ْت إث َْيه أ َُه ْرو ُل
ت إث َْيه َِب ًعا َوإذَا أَقْبَ َل إ ََّ
ِل ميَْشي أَقْبَ ل ُ
تَ َق َّربْ ُ
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ال َّ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلمََ « -ي ُم َعاذُ أَتَ ْدرى َما َح ُّق َّ
ول َّ
اَّلل َعلَى اثْعبَاد » .قَ َ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َع ْن ُم َعاذ بْن َجبَ ٍل قَ َ
اَّللُ
ال َّ
ال « أَ ْن يُ ْعبَ َد َّ
ك » .فَ َق َ
اَّللُ َوَلَ يُ ْش َر َك به َش ْىءٌ  -قَ َ
َوَر ُسوثُهُ أَ ْعلَ ُم .قَ َ
ال  -أَتَ ْدرى َما َح ُّق ُه ْم َعلَْيه إذَا فَ َعلُوا ذَث َ
اَّللُ َوَر ُسوثُهُ
ال « أَ ْن َلَ يُ َع يذبَ ُه ْم »
أَ ْعلَ ُم .قَ َ
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صلَّى َّ
ت َع ْن ُك ْم َش ْي ئًا ََس ْعتُهُ م ْن َر ُسول َّ
ول
ت َر ُس َ
وب أَنَّهُ قَ َ
ْي َح َ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم ََس ْع ُ
ت َكتَ ْم ُ
ض َرتْهُ اث َْوفَاةُ ُك ْن ُ
ال ح َ
اَّلل َ
َع ْن أَِب أَيُّ َ
ول ث َْوََل أَنَّ ُك ْم تُ ْذنبُو َن َْلَلَ َق َّ
صلَّى َّ
َّ
اَّللُ َخ ْل ًقا يُ ْذنبُو َن يَغْف ُر َِلُ ْم
اَّللُ عَلَْيه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
اَّلل َ
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َع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ أ َّ
ال ث ََّما َخلَ َق َّ
صلَّى َّ
ب
اَّللُ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
اْلَل َ
َن اثن َّ
َّب َ
ب ِف كتَابه فَ ُه َو عنْ َدهُ فَ ْو َق اث َْع ْرش إ َّن َر َْحَِت تَغْل ُ
ْق َكتَ َ
ضب
غَ َ
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ال َّ
صلَّى َّ
ضب)
اَّللُ عَلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
اَّللُ َع َّز َو َج َّل َسبَ َق ْ
ت َر َْحَِت غَ َ
َّب َ
(و َع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ َع ْن اثن ي

ٍ
أ َّ
ول َج َع َل َّ
صلَّى َّ
ول َّ
ْي
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
َن أ ََِب ُه َريْ َرةَ قَ َ
اَّللُ َّ
سَ
ال ََس ْع ُ
ك ع ْن َدهُ ت ْس َعةً َوت ْسع َ
اَّلل َ
اثر َْحَةَ مائَةَ ُج ْزء فَأ َْم َ
اح ُم ْ
َوأَنْ َز َل ِف ْاْل َْرِ ُج ْز ًءا َواح ًدا فَم ْن َذث َ
اْلَََلئ ُق َح ََّّت تَ ْرفَ َع اثدَّابَّةُ َحاف َرَها َع ْن َوثَد َها َخ ْشيَةَ أَ ْن تُصيبَهُ
ك ا ْْلُْزء تَتَ َر َ
2
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َّ
صلَّى َّ
ال قَد َم َعلَى َر ُسول َّ
صبيًّا
َع ْن عُ َم َر بْن ْ
اْلَطَّاب أَنَّهُ قَ َ
س ٍْب فَإذَا ْام َرأَةٌ م ْن َّ
اثس ْب تَ ْب تَغي إذَا َو َج َد ْ
ت َ
اَّلل َ
اَّللُ َعلَيْه َو َسل َم ب َ
صلَّى َّ
ول َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم أَتَ َرْو َن َهذه اث َْم ْرأَةَ طَار َحةً َوثَ َد َها ِف اثنَّار
ال ثَنَا َر ُس ُ
ض َعتْهُ فَ َق َ
ِف َّ
ْص َق ْتهُ ببَطْن َها َوأ َْر َ
اثس ْب أ َ
اَّلل َ
َخ َذتْهُ فَأَث َ
صلَّى َّ
ول َّ
قُلْنَا ََل َو َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َََّّللُ أ َْر َح ُم بعبَاده م ْن َهذه ب َوثَد َها
ال َر ُس ُ
اَّلل َوه َي تَ ْقد ُر عَلَى أَ ْن ََل تَط َْر َحهُ فَ َق َ
اَّلل َ

َ .10ع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ أ َّ
ال ث َْو يَ ْعلَ ُم اث ُْم ْؤم ُن َما عنْ َد َّ
صلَّى َّ
ول َّ
َح ٌد َوث َْو يَ ْعلَ ُم
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
اَّلل َ
اَّلل م ْن اث ُْع ُقوبَة َما طَم َع َجَنَّته أ َ
اثْ َكاف ُر َما ع ْن َد َّ
َح ٌد
اثر َْحَة َما قَ نَ َ
اَّلل م ْن َّ
ط م ْن َجنَّته أ َ

صلَّى َّ
َ .11ع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ َع ْن َر ُسول َّ
ت ْام َرأَةٌ اثنَّ َار ِف ه َّرةٍ َربَطَْت َها فَ ََل ه َي أَط َْع َم ْت َها َوََل ه َي أ َْر َسلَْت َها
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
ال َد َخلَ ْ
اَّلل َ
ت َه ْزًَل
شاش ْاْل َْرِ َح ََّّت َماتَ ْ
ََتْ ُك ُل م ْن َخ َ

ال إ َّن َّ
صلَّى َّ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
سُ
سُ
ط يَ َدهُ
وب ُمسيءُ اثن َ
َّب َ
ط يَ َدهُ ِبثلَّْيل ثيَ تُ َ
َ .12ع ْن أَِب ُم َ
َّهار َويَ ْب ُ
اَّللَ َع َّز َو َج َّل يَ ْب ُ
وسى َع ْن اثن ي
وب ُمسيءُ اثلَّْيل َح ََّّت تَطْلُ َع َّ
س م ْن َم ْغرِبَا
ِبثن َ
َّهار ثيَ تُ َ
اثش ْم ُ

 .13عن مطَر ٍ
صلَّى َّ
ال َو َه ْل
آد َم َماِل َماِل قَ َ
ال يَ ُق ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َو ُه َو يَ ْق َرأُ أَ ِْلَا ُك ْم اثتَّ َكاثُ ُر قَ َ
ف َع ْن أَبيه قَ َ
ال أَتَ ْي ُ
ت اثن َّ
ول ابْ ُن َ
َّب َ
َْ ُ ي
ت
ْت فَأ َْم َ
آد َم م ْن َماث َ
ثَ
ض ْي َ
ص َّدق َ
ت فَأَبْ لَْي َ
ت أ َْو ثَب ْس َ
ْت فَأَفْ نَ ْي َ
ك إ ََّل َما أَ َكل َ
َك ََي ابْ َن َ
ت أ َْو تَ َ

َ .14ع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ أ َّ
صلَّى َّ
ول َّ
س
ال يَ ُق ُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
ول اث َْع ْب ُد َماِل َماِل إ ََّّنَا ثَهُ م ْن َماثه ثَََل ٌ
اَّلل َ
ا َما أَ َك َل فَأَفْ َِن أ َْو ثَب َ
ب َوََترُكهُ ثلنَّاس
فَأَبْ لَى أ َْو أَ ْعطَى فَاقْتَ َِن َوَما س َوى َذث َ
ك فَ ُه َو َذاه ٌ

3

س بْن ماث ٍ
صلَّى َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ك قَ َ
اَّللُ عَلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْت بَ ُع اث َْميي َ
ت ثَََلثَةٌ فَ يَ ْرج ُع اثْ نَان َويَ ْب َقى َواح ٌد يَ ْت بَ ُعهُ أ َْهلُهُ َوَماثُهُ
اَّلل َ
َ .15ع ْن أَنَ ٍ َ َ
َو َع َملُهُ فَ يَ ْرج ُع أ َْهلُهُ َوَماثُهُ َويَ ْب َقى َع َملُهُ

َ .16عن ابْن َعبَّ ٍ
اءى َراءَى َّ
َّع َّ
ول َّ
اَّللُ به »
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اس قَ َ
َّع ََس َ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلمَ « -م ْن ََس َ
اَّللُ به َوَم ْن َر َ
َّ
ص َه ْي ٍ
َّ
اك ْلَ َح ٍد إَلَّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
ب قَ َ
س ذَ َ
َ .17ع ْن ُ
اَّلل -صلى هللا عليه وسلمَ « -ع َجبًا ْل َْمر اث ُْم ْؤمن إن أ َْم َرهُ ُكلهُ َخ ْي ٌر َوث َْي َ
صبَ َر فَ َكا َن َخ ْي ًرا ثَهُ »
َصابَ ْتهُ َ
ض َّراءُ َ
َصابَ ْتهُ َس َّراءُ َش َك َر فَ َكا َن َخ ْي ًرا ثَهُ َوإ ْن أ َ
ْم ْؤمن إ ْن أ َ
ثل ُ

ال « َلَ يُلْ َدغُ اث ُْم ْؤم ُن م ْن ُج ْح ٍر َواح ٍد َم َّرتَ ْْي »
َّب -صلى هللا عليه وسلم -قَ َ
َ .18ع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ َعن اثن ي

ال ُدثَِّن عَلَى َع َم ٍل أَ ْع َملُهُ يُ ْدنيِن م َن ا ْْلَنَّة َويُبَاع ُدّن م َن
َّب -صلى هللا عليه وسلم -فَ َق َ
وب قَ َ
َ .19ع ْن أَِب أَيُّ َ
ال َجاءَ َر ُج ٌل إ ََل اثن ي
ول َّ
ال « تَ ْعبُ ُد َّ
اَّلل -صلى
ال َر ُس ُ
ك » فَلَ َّما أَ ْدبَ َر قَ َ
اثنَّار .قَ َ
يم َّ
اثصَلَةَ َوتُ ْؤتى ا َّثزَكاةَ َوتَص ُل ذَا َرَح َ
اَّللَ َلَ تُ ْشر ُك به َش ْي ئًا َوتُق ُ
ك ِبَا أُم َر به َد َخ َل ا ْْلَنَّةَ »
هللا عليه وسلم « -إ ْن َتََ َّ
سَ

اَّللُ تَبَ َار َك َوتَ َع َاَل أ َََن أَ ْغ َِن ُّ
ال َّ
ول َّ
ش ْرك َم ْن َعم َل
اَّلل -صلى هللا عليه وسلم « -قَ َ
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
َ .20ع ْن أَِب ُه َريْ َرةَ قَ َ
اثش َرَكاء َعن اث ي
َع َمَلً أَ ْش َر َك فيه َمعى غَ ْْيى تَ َرْكتُهُ َوش ْرَكهُ »
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