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  ""آية ، و حدثوا عن بني إسرائيل و ال حرج ، و من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارآية ، و حدثوا عن بني إسرائيل و ال حرج ، و من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار  لولو  وو  عنيعني  بلغوابلغوا""
    االلبانيااللباني  --صحيح الجامع صحيح الجامع                                 

  الفكرةالفكرة
  رسلين سيدنا محمد و على اله و صحبهرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبهالحمدهلل رب العالمين و الصالة و السالم على اشرف المالحمدهلل رب العالمين و الصالة و السالم على اشرف الم

حديثا للرسول صلى هللا عليه و اله و سلم حديثا للرسول صلى هللا عليه و اله و سلم   163163هذا كتاب جمعت فيه هذا كتاب جمعت فيه ........الطاهرين و بعدالطاهرين و بعد  الطيبين الطيبين 

كما وصلني عبر البريد االلكتروني او قرأته   أو وجدته جديدا على سمعي او كما وصلني عبر البريد االلكتروني او قرأته   أو وجدته جديدا على سمعي او ، ، على مدى سنواتعلى مدى سنوات

جميع جميع . . و تسمو بأرواحنا و تسمو بأرواحنا تغير سلوكنا تغير سلوكنا   فيه معاني نحتاجها في عصرنا الحاضر  تجدد ايماننا وفيه معاني نحتاجها في عصرنا الحاضر  تجدد ايماننا و

الدرر السنية كمرجع في تخريج الحديث فجزاهم هللا عنا خير الدرر السنية كمرجع في تخريج الحديث فجزاهم هللا عنا خير   االحاديث صحيحة و اخترت موقعاالحاديث صحيحة و اخترت موقع

بين فترة و بين فترة و   ––هذا مافعلته شخصيا هذا مافعلته شخصيا   ––فكرة الكتاب ان تحدث او تعلق في مسجدكم او بيتك فكرة الكتاب ان تحدث او تعلق في مسجدكم او بيتك . . الجزاء الجزاء 

عه في اماكن تجمع الناس كغرف االنتظار عه في اماكن تجمع الناس كغرف االنتظار اقترح كذلك ان تصور حديثا و تضاقترح كذلك ان تصور حديثا و تض. . اخرى احد االحاديث اخرى احد االحاديث 

و لربما اذا تحب ان تقرأ كل يوم حديثا مع و لربما اذا تحب ان تقرأ كل يوم حديثا مع . . مثال في المستشفيات او المكتبات العامه او غيرها مثال في المستشفيات او المكتبات العامه او غيرها 

  !!ذاتك او مع غيرك بحيث تختم هذه االحاديث في سنة كاملةذاتك او مع غيرك بحيث تختم هذه االحاديث في سنة كاملة
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يخلص المؤمنون من النار ، فيحبسون على يخلص المؤمنون من النار ، فيحبسون على 

ن ن قنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم مقنطرة بين الجنة والنار ، فيقتص لبعضهم م

بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا 

هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ، فوالذي هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ، فوالذي 

  ألحدهم أهدى بمنزله في الجنةألحدهم أهدى بمنزله في الجنةنفس محمد بيده ، نفس محمد بيده ، 

  منه بمنزله كان في الدنيا منه بمنزله كان في الدنيا 
 6535 :الصفحة أو الرقم - صحيح البخاري :المصدر - البخاري :أبو سعيد الخدري المحدث :الراوي

 [صحيح] :خالصة حكم المحدث

http://www.dorar.net/mhd/256
http://www.dorar.net/mhd/256
http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1
http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1
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َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكْم أَْن يَُكوَن َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكْم أَْن يَُكوَن     

ِمْن َعَمٍل َصالٍِح ِمْن َعَمٍل َصالٍِح   َخبِيء  َخبِيء  لَهُ لَهُ 

  ..  فَْليَْفَعلْ فَْليَْفَعلْ 
      193193/ /   33  " " السلسلة الصحيحةالسلسلة الصحيحة""وصححه األلباني في وصححه األلباني في ( (   33/ /   1313ق ق " ) " ) مسند الشهابمسند الشهاب""والقضاعي في والقضاعي في ( (   396396/ /   33) ) " " األحاديث المختارةاألحاديث المختارة""في في والضياء المقدسي والضياء المقدسي ( (   361361/ /   3333" ) " ) التاريخالتاريخ""أخرجه الخطيب في أخرجه الخطيب في   

فتكون فتكون ، ، خالية من الرياءخالية من الرياء، ، أي من األعمال الخفيّة التي ال يطّلع عليها أحد من الناسأي من األعمال الخفيّة التي ال يطّلع عليها أحد من الناس: : خبيء من عمل صالحخبيء من عمل صالح

لة في جوف الليل أو صدقة السر أو أي عمل آخر من األعمال لة في جوف الليل أو صدقة السر أو أي عمل آخر من األعمال خالصة هلل تبارك و تعالى مثل صالة النافخالصة هلل تبارك و تعالى مثل صالة الناف

  ..الصالحةالصالحة
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ال إله إال هللا وحده ال ال إله إال هللا وحده ال : : فقال فقال   من الليلمن الليل  تعارتعار  منمن

وهو على كل وهو على كل   له الملك وله الحمدله الملك وله الحمد، ، شريك له شريك له 

وسبحان هللا والحمد هلل وال إله إال وسبحان هللا والحمد هلل وال إله إال ، ، شيء قدير شيء قدير 

ال  ال  ثم قثم ق، ، وال حول وال قوة إال باهلل وال حول وال قوة إال باهلل ، ، أكبر أكبر   هللا وهللاهللا وهللا

فإن فإن ، ، دعا استجيب له دعا استجيب له   ثمثم: : أو قال أو قال ، ، رب اغفر لي رب اغفر لي 

  ثم صلى قبلت صالتهثم صلى قبلت صالته، ، عزم فتوضأ عزم فتوضأ 

  
  صحيح اإلسناد أشار في المقدمة أنه ] :خالصة الدرجة279 :الصفحة أو الرقم - األحكام الصغرى :المصدر - عبد الحق اإلشبيلي :المحدث عبادة بن الصامت :الراوي
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  فمافما  جنود مجندةجنود مجندةاألرواح األرواح 

رف منها ائتلف وما تناكر رف منها ائتلف وما تناكر تعاتعا

  منها اختلفمنها اختلف

  

  
  رجاله رجال الصحيح :خالصة الدرجة8/90 :الصفحة أو الرقم - مجمع الزوائد :المصدر - الهيثمي :المحدث عبدهللا بن مسعود :الراوي
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أربع أربع ! ! تصلي يا عم تصلي يا عم   أال أصلك ؟ أال أحبوك ؟ أال أنفعك ؟أال أصلك ؟ أال أحبوك ؟ أال أنفعك ؟! ! يا عم يا عم 

ب وسورة ، فإذا انقضت ب وسورة ، فإذا انقضت تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاتقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتا  ركعات ،ركعات ،

أكبر ، والحمد هلل وسبحان هللا ، وال إله إال هللا ، أكبر ، والحمد هلل وسبحان هللا ، وال إله إال هللا ،   هللاهللا: : القراءة فقل القراءة فقل 

أن تركع ، ثم اركع فقلها عشرا ، قبل أن أن تركع ، ثم اركع فقلها عشرا ، قبل أن   خمس عشرة مرة ، قبلخمس عشرة مرة ، قبل

عشرا ، قبل أن تسجد ، ثم اسجد عشرا ، قبل أن تسجد ، ثم اسجد   ترفع رأسك ، ثم ارفع رأسك ، فقلهاترفع رأسك ، ثم ارفع رأسك ، فقلها

، فقلها عشرا ، ، فقلها عشرا ،   رأسكرأسك  ، فقلها عشرا ، قبل أن ترفع رأسك ، ثم ارفع، فقلها عشرا ، قبل أن ترفع رأسك ، ثم ارفع

تقوم ، فتلك تقوم ، فتلك   ثم اسجد ، فقلها عشرا ، ثم ارفع فقلها عشرا قبل أنثم اسجد ، فقلها عشرا ، ثم ارفع فقلها عشرا قبل أن

  خمس وسبعون في كل ركعة ، وهي ثالث مائة في أربع ركعات ، فلوخمس وسبعون في كل ركعة ، وهي ثالث مائة في أربع ركعات ، فلو

كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج ، غفرها هللا لك ، إن لم كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج ، غفرها هللا لك ، إن لم 

تصليها في كل يوم ، فصلها في كل جمعة ، فإن لم تستطع تصليها في كل يوم ، فصلها في كل جمعة ، فإن لم تستطع   تستطع أنتستطع أن

  ..فإن لم تستطع فصلها في كل سنة فإن لم تستطع فصلها في كل سنة   ، فصلها في كل شهر ،، فصلها في كل شهر ،
  صحيح :خالصة الدرجة 7955 :الصفحة أو الرقم - صحيح الجامع :المصدر - األلباني :المحدث أبو رافع :الراوي
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  الصدقةالصدقةتقي مصارع السوء و تقي مصارع السوء و   صنائع المعروفصنائع المعروف

زيادة زيادة   صلة الرحمصلة الرحمتطفيء غضب الرب ، و تطفيء غضب الرب ، و خفيا خفيا 

، و أهل ، و أهل   دقةدقةصص  في العمر ، و كل معروففي العمر ، و كل معروف

المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في اآلخرة المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في اآلخرة 

    و أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في اآلخره و أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في اآلخره 
  

  صحيح :خالصة الدرجة3796 :الصفحة أو الرقم - صحيح الجامع :المصدر - األلباني :المحدث أم سلمة هند بنت أبي أمية :الراوي
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، إن ، إن   ال تجعلوا بيوتكم مقابرال تجعلوا بيوتكم مقابر

الذي الذي   البيتالبيت  ينفر منينفر من  الشيطانالشيطان

  يقرأ فيه سورة البقرةيقرأ فيه سورة البقرة
  صحيح :خالصة الدرجة  7227 :الصفحة أو الرقم - صحيح الجامع :المصدر - األلباني :المحدث أبو هريرة :الراوي
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ليس من الصلوات صالة ليس من الصلوات صالة 

يوم يوم أفضل من صالة الفجر، أفضل من صالة الفجر، 

، و ما ، و ما الجمعة في الجماعةالجمعة في الجماعة

أحسب من شهدها منكم إال أحسب من شهدها منكم إال 

  الجامع الصغيرالجامع الصغير  ––ن ن حسحس                    مغفورا لهمغفورا له
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ال تقل تعس الشيطان ، فإنه يعظم حتى يصير ال تقل تعس الشيطان ، فإنه يعظم حتى يصير 

قل قل بقوتي صرعته ، و لكن بقوتي صرعته ، و لكن : : و يقول و يقول   البيتالبيت  مثلمثل

، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير ، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير   باسم هللاباسم هللا

  ..مثل الذبابمثل الذباب

  
  صحيح :خالصة الدرجة 7401 :الصفحة أو الرقم - صحيح الجامع :المصدر - األلباني :المحدث أسامة الهذلي والد أبي المليح :الراوي
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أهل الجنة إال أهل الجنة إال   يتحسريتحسر  ليسليس

على ساعة مرت بهم لم على ساعة مرت بهم لم 

  فيهافيها  يذكروا هللا تعالىيذكروا هللا تعالى
  

  
  جيدإسناده  :خالصة الدرجة  475 :الصفحة أو الرقم - البدور السافرة :المصدر - السيوطي :المحدث معاذ بن جبل :الراوي
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ممسيا ، إال ممسيا ، إال   مريضامريضا  يعوديعود  رجلرجلما من ما من 

لف ملك يستغفرون لف ملك يستغفرون خرج معه سبعون أخرج معه سبعون أ

له حتى يصبح ، و من أتاه مصبحا له حتى يصبح ، و من أتاه مصبحا 

خرج معه سبعون ألف ملك ، خرج معه سبعون ألف ملك ، 

  يستغفرون له حتى يمسييستغفرون له حتى يمسي
  

  

  
  صحيح :خالصة الدرجة5717 :الصفحة أو الرقم - صحيح الجامع :المصدر - األلباني :المحدث علي بن أبي طالب :الراوي
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نََصٍب َواَل نََصٍب َواَل   ِمنْ ِمنْ   َما يُِصيُب اْلُمْسلِمَ َما يُِصيُب اْلُمْسلِمَ  

َهمٍّ َواَل ُحْزٍن َواَل أًَذى َهمٍّ َواَل ُحْزٍن َواَل أًَذى   َوَصٍب َواَل َوَصٍب َواَل 

ْوَكِة يَُشاُكَها إاِلَّ   َواَل َغمٍّ َحتَّىَواَل َغمٍّ َحتَّى ْوَكِة يَُشاُكَها إاِلَّ الشَّ الشَّ

ُ بَِها ِمْن َخطَايَاهُ  ُ بَِها ِمْن َخطَايَاهُ َكفََّر هللاَّ  393ص )، وعبد بن حميد ( 3033، رقم  3/101)أخرجه أحمد    َكفََّر هللاَّ

َواَل "ُهَو التََّعب، ": ِمْن نََصب: "قَْوله: فتح الباري شرح صحيح البخاري"ن حجر العسقالني في الحافظ اب قال(. 3331رقم  ، 3/3993)، ومسلم ( 3133، رقم  3/3313)، والبخاري ( 963، رقم 

ِزم، ": َوَصب َم، َوقِيلَ ": َواَل أًَذى"أَْي َمَرض َوقِيَل ُهَو اْلَمَرض الالَّ ا تَقَدَّ ا  اْلَغّم يَْشَمل َجِميع أَْنَواع: لَْيِه، َوقَاَل اْلَكْرَمانِي  عَ  ُهَو َخاّص بَِما يَْلَحق الشَّْخص ِمْن تََعدِّي َغْيره: ُهَو أََعّم ِممَّ اْلَمْكُروَهات أِلَنَّهُ إِمَّ

 .النَّْفس بَِسبَِب َما يَْعِرض لِْلبََدِن أَوْ 
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  َمْن َدَعا ألَِخيِه بِظَْهِر اْلَغْيبِ َمْن َدَعا ألَِخيِه بِظَْهِر اْلَغْيبِ ""    

ُل بِهِ  ُل بِهِ قَاَل اْلَملَُك اْلُمَوكَّ آِميَن آِميَن : : قَاَل اْلَملَُك اْلُمَوكَّ

  ". ". َولََك بِِمْثلٍ َولََك بِِمْثلٍ 

  
ُجُل ": )": )عون المعبود شرح سنن أبي اودعون المعبود شرح سنن أبي اود""قال العالمة شمس الحق أبادي في قال العالمة شمس الحق أبادي في       (.(.33133313، رقم ، رقم   3939//33))أبو داود أبو داود : : وأخرجه أيًضا وأخرجه أيًضا (. (. 33133313، رقم ، رقم   30933093//33))ه مسلم ه مسلم أخرجأخرج ُجُل إَِذا َدَعا الرَّ إَِذا َدَعا الرَّ

أَْي اِْستَِجْب أَْي اِْستَِجْب (: (: قَالَْت اْلَماَلئَِكة آِمينَ قَالَْت اْلَماَلئَِكة آِمينَ ))اَن َحاِضًرا َمَعهُ بِأَْن َدَعا لَهُ بِقَْلبِِه ِحينَئٍِذ أَْو بِلَِسانِِه َولَْم يَْسَمْعهُ اَن َحاِضًرا َمَعهُ بِأَْن َدَعا لَهُ بِقَْلبِِه ِحينَئٍِذ أَْو بِلَِسانِِه َولَْم يَْسَمْعهُ أَْي فِي َغْيبَة اْلَمْدُعّو لَهُ َعْنهُ َوإِْن كَ أَْي فِي َغْيبَة اْلَمْدُعّو لَهُ َعْنهُ َوإِْن كَ (: (: بِظَْهِر اْلَغْيبِ بِظَْهِر اْلَغْيبِ ))أَْي اْلُمْؤِمن أَْي اْلُمْؤِمن (: (: أِلَِخيهِ أِلَِخيهِ 

َوَكاَن بَْعُض السَّلَف إَِذا أََراَد أَْن َوَكاَن بَْعُض السَّلَف إَِذا أََراَد أَْن : : قَاَل الطِّيبِي  قَاَل الطِّيبِي  . . أَْعطَى هللاَّ لَك بِِمْثِل َما َسأَْلت أِلَِخيكأَْعطَى هللاَّ لَك بِِمْثِل َما َسأَْلت أِلَِخيك(: (: بِِمْثلٍ بِِمْثلٍ ))اِْستََجاَب هللاَّ ُدَعاَءك فِي َحّق أَِخيك َولَك اِْستََجاَب هللاَّ ُدَعاَءك فِي َحّق أَِخيك َولَك (: (: َولَكَولَك))فَقَْولُهُ فَقَْولُهُ . . لَهُ يَا َرّب ُدَعاَءهُ أِلَِخيهِ لَهُ يَا َرّب ُدَعاَءهُ أِلَِخيهِ 

  ..اِلْستَِجابَةِ اِلْستَِجابَةِ يَْدُعَو لِنَْفِسِه يَْدُعو أِلَِخيِه اْلُمْسلِم بِتِْلَك الدَّْعَوة لِيَْدُعَو لَهُ اْلَملَُك بِِمْثلَِها فَيَُكون أَْعَون لِ يَْدُعَو لِنَْفِسِه يَْدُعو أِلَِخيِه اْلُمْسلِم بِتِْلَك الدَّْعَوة لِيَْدُعَو لَهُ اْلَملَُك بِِمْثلَِها فَيَُكون أَْعَون لِ 
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عبد رزقه هللا ماال وعلما فهو يتقي في عبد رزقه هللا ماال وعلما فهو يتقي في : :   إنما الدنيا ألربعة نفرإنما الدنيا ألربعة نفر

، ويصل فيه رحمه ، ويعلم هلل فيه حقا ، فهذا بأحسن ، ويصل فيه رحمه ، ويعلم هلل فيه حقا ، فهذا بأحسن   ماله ربهماله ربه

: : ورجل آتاه هللا علما ولم يؤته ماال فهو يقول ورجل آتاه هللا علما ولم يؤته ماال فهو يقول   المنازل عند هللا ،المنازل عند هللا ،

  سواءسواء  فالن ، فهو بنيته وهما في األجرفالن ، فهو بنيته وهما في األجر  لو أن لي ماال لعملت بعمللو أن لي ماال لعملت بعمل

آتاه هللا ماال ولم يؤته علما ، فهو يخبط في ماله ، وال آتاه هللا ماال ولم يؤته علما ، فهو يخبط في ماله ، وال   ، ورجل، ورجل

ربه ، وال يصل فيه رحمه ، وال يعلم هلل فيه حقا ، فهذا ربه ، وال يصل فيه رحمه ، وال يعلم هلل فيه حقا ، فهذا   يتقي فيهيتقي فيه

هللا ، ورجل لم يؤته هللا ماال وال علما فهو هللا ، ورجل لم يؤته هللا ماال وال علما فهو   بأسوأ المنازل عندبأسوأ المنازل عند

بعمل فالن ، فهو بنيته وهما في بعمل فالن ، فهو بنيته وهما في   لو أن لي ماال لعملتلو أن لي ماال لعملت: : يقول يقول 

    سواءسواء  الوزرالوزر
  

  صحيح :خالصة الدرجة    1/537 :الصفحة أو الرقم - مفتاح دار السعادة :المصدر - ابن القيم :المحدث أبو كبشة األنماري :الراوي
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اَل إِلَهَ اَل إِلَهَ   َما َعلَى اأْلَْرِض أََحد  يَقُولُ َما َعلَى اأْلَْرِض أََحد  يَقُولُ   

ُ أَْكبَُر َواَل َحْوَل َواَل  ُ َوهللاَّ ُ أَْكبَُر َواَل َحْوَل َواَل إاِلَّ هللاَّ ُ َوهللاَّ إاِلَّ هللاَّ

ِ إاِلَّ ُكفَِّرْت عَ  ةَ إاِلَّ بِاهللَّ ِ إاِلَّ ُكفَِّرْت عَ قُوَّ ةَ إاِلَّ بِاهللَّ ْنهُ ْنهُ قُوَّ

    َخطَايَاهُ َولَْو َكانَْت ِمْثَل َزبَِد اْلبَْحرِ َخطَايَاهُ َولَْو َكانَْت ِمْثَل َزبَِد اْلبَْحرِ 
  

  (.(.36163616صحيح الجامع، رقم صحيح الجامع، رقم ))وحسَّنه األلباني وحسَّنه األلباني ( ( 13601360، رقم ، رقم   309309//33))، والترمذي ، والترمذي ( ( 63396339، رقم ، رقم   333333//33))أخرجه أحمد أخرجه أحمد 
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  َما ِمْن َواٍل إاِلَّ َولَهُ بِطَانَتَاِن؛َما ِمْن َواٍل إاِلَّ َولَهُ بِطَانَتَاِن؛

بِطَانَة  تَأُْمُرهُ بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهاهُ بِطَانَة  تَأُْمُرهُ بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهاهُ 

َوبِطَانَة  الَ تَأْلُوهُ َوبِطَانَة  الَ تَأْلُوهُ   اْلُمْنَكِر،اْلُمْنَكِر،  َعنِ َعنِ 

َها فَقَدْ  َها فَقَدْ َخبَاالً، فََمْن ُوقَِي َشرَّ ُوقَِي، ُوقَِي،   َخبَاالً، فََمْن ُوقَِي َشرَّ

  َوُهَو ِمَن الَّتِي تَْغلُِب َعلَْيِه ِمْنُهَماَوُهَو ِمَن الَّتِي تَْغلُِب َعلَْيِه ِمْنُهَما

  االلبانيااللباني  --  صحيح الترغيبصحيح الترغيب..
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أُْعِطيُت َسْبِعيَن أَْلفًا يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ بَِغْيِر ِحَساٍب أُْعِطيُت َسْبِعيَن أَْلفًا يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ بَِغْيِر ِحَساٍب 

لَْيلَةَ اْلبَْدِر َوقُلُوبُُهْم َعلَى قَْلِب لَْيلَةَ اْلبَْدِر َوقُلُوبُُهْم َعلَى قَْلِب   ُوُجوُهُهْم َكاْلقََمرِ ُوُجوُهُهْم َكاْلقََمرِ 

فََزاَدنِي َمَع فََزاَدنِي َمَع َرُجٍل َواِحٍد فَاْستََزْدُت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ َرُجٍل َواِحٍد فَاْستََزْدُت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ 

  ".".ُكلِّ َواِحٍد َسْبِعيَن أَْلفًاُكلِّ َواِحٍد َسْبِعيَن أَْلفًا

  
  

  
  (.(.331331/ /   11" )" )حيحةحيحةالسلسلة الصالسلسلة الص""وصححه األلباني في وصححه األلباني في (. (. 333333، رقم ، رقم   303303//33))، وأبو يعلى ، وأبو يعلى ( ( 103103//33))، والحكيم ، والحكيم ( ( 3333، رقم ، رقم   66//33))أخرجه أحمد أخرجه أحمد 
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"" َ َ َمْن اْضطََجَع َمْضَجًعا لَْم يَْذُكْر هللاَّ َمْن اْضطََجَع َمْضَجًعا لَْم يَْذُكْر هللاَّ

يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَْوَم اْلقِيَاَمِة   َكاَن َعلَْيِه تَِرةً َكاَن َعلَْيِه تَِرةً تََعالَى فِيِه إاِلَّ تََعالَى فِيِه إاِلَّ 

َ َعزَّ َوَجلَّ   َوَمْن قََعَد َمْقَعًدا لَمْ َوَمْن قََعَد َمْقَعًدا لَمْ  َ َعزَّ َوَجلَّ يَْذُكْر هللاَّ يَْذُكْر هللاَّ

  ".".اْلقِيَاَمةِ اْلقِيَاَمةِ   فِيِه إاِلَّ َكاَن َعلَْيِه تَِرةً يَْومَ فِيِه إاِلَّ َكاَن َعلَْيِه تَِرةً يَْومَ 

  
  ..حسرة وندامةحسرة وندامة: : أيأي: :   ةً ةً تِرَ تِرَ 

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

حسن صحيح حسن صحيح : : ، قال األلباني، قال األلباني((31333133، رقم ، رقم   333333//33))، والطبراني فى الشاميين ، والطبراني فى الشاميين ( ( 3031330313، رقم ، رقم   303303//66))النسائي فى السنن الكبرى النسائي فى السنن الكبرى : : وأخرجه أيًضا وأخرجه أيًضا ( . ( . 33363336، رقم ، رقم   363363//33))أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود 

  (.(.633633صحيح الترغيب والترهيب، رقم صحيح الترغيب والترهيب، رقم ))
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ُ أَْكبَرُ : : إَِذا قَاَل اْلَعْبدُ إَِذا قَاَل اْلَعْبدُ "" ُ َوهللاَّ ُ أَْكبَرُ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ ُ َوهللاَّ ُ َعزَّ : ": "، قَالَ ، قَالَ ""اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ ُ َعزَّ يَقُوُل هللاَّ يَقُوُل هللاَّ

اَل إِلَهَ إاِلَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ : : َصَدَق َعْبِدي اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا َوأَنَا أَْكبَُر َوإَِذا قَاَل اْلَعْبدُ َصَدَق َعْبِدي اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا َوأَنَا أَْكبَُر َوإَِذا قَاَل اْلَعْبدُ : : َوَجلَّ َوَجلَّ 

ُ َوْحَدهُ قَالَ  ُ َوْحَدهُ قَالَ هللاَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ : : اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا َوْحِدي َوإَِذا قَالَ اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا َوْحِدي َوإَِذا قَالَ َصَدَق َعْبِدي َصَدَق َعْبِدي : : هللاَّ

ُ اَل َشِريَك لَهُ قَالَ  ُ اَل َشِريَك لَهُ قَالَ هللاَّ َصَدَق َعْبِدي اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا َواَل َشِريَك لِي َوإَِذا َصَدَق َعْبِدي اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا َواَل َشِريَك لِي َوإَِذا : : هللاَّ

ُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد قَالَ : : قَالَ قَالَ  ُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد قَالَ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ هَ إاِلَّ هَ إاِلَّ َصَدَق َعْبِدي اَل إِلَ َصَدَق َعْبِدي اَل إِلَ : : اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

ةَ : : أَنَا لِي اْلُمْلُك َولَِي اْلَحْمُد َوإَِذا قَالَ أَنَا لِي اْلُمْلُك َولَِي اْلَحْمُد َوإَِذا قَالَ  ُ َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ ةَ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ ُ َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

ِ قَالَ  ِ قَالَ إاِلَّ بِاهللَّ ةَ إاِلَّ بِي، : : إاِلَّ بِاهللَّ ةَ إاِلَّ بِي، َصَدَق َعْبِدي اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ َصَدَق َعْبِدي اَل إِلَهَ إاِلَّ أَنَا َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ

 ".".  تََمسَّهُ النَّارُ تََمسَّهُ النَّارُ َمْن ُرِزقَُهنَّ ِعْنَد َمْوتِِه لَْم َمْن ُرِزقَُهنَّ ِعْنَد َمْوتِِه لَْم 
لَِمناد ِعْنند( َمْن ُرِزقَهُنَّ ) قَْوله ": شرح سنن ابن ماجه"قال العالمة السندي في  (.331صحيح الجامع ، رقم )األلباني وصححه    ََ  َعلَى بِنَاء اْلَمْفُعول َوَرَجَع نَائِب اْلفَاِعل إِلَى َمنْن أَْي َمنْن أَْعاَناهُ هللاَّ َََعنالَى هَنِذِه اْل

ْن َرَزْقته إِيَّاهُنَّ اْلَمْود َوَوفَّقَهُ لَهَا لَْم َََمّسهُ النَّار بَْل يَْدُخل اْلَجنَّة اِْبتَِداء َمَع اأْلَْبَرار اللَّهُمَّ اِْجَعْلنَا مِ   .مَّ
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َواَل تَْدُعوا َواَل تَْدُعوا اَل تَْدُعوا َعلَى أَْنفُِسُكْم اَل تَْدُعوا َعلَى أَْنفُِسُكْم ""

َواَل تَْدُعوا َعلَى َخَدِمُكْم َواَل تَْدُعوا َعلَى َخَدِمُكْم َعلَى أَْواَلِدُكْم َعلَى أَْواَلِدُكْم 

َواَل تَْدُعوا َعلَى أَْمَوالُِكْم اَل تَُوافِقُوا َواَل تَْدُعوا َعلَى أَْمَوالُِكْم اَل تَُوافِقُوا 

ِ تَبَاَرَك َوتََعالَى َساَعةَ نَْيٍل  ِ تَبَاَرَك َوتََعالَى َساَعةَ نَْيٍل ِمْن هللاَّ ِمْن هللاَّ

 ". فِيَها َعطَاء  فَيَْستَِجيَب لَُكمْ فِيَها َعطَاء  فَيَْستَِجيَب لَُكمْ 
 

  ، وصححه األلباني( 3313، رقم  3/33)أخرجه أبو داود 
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في في   صيتصيت  لهله  إال وإال و  عبدعبد  ما منما من

، فإن كان صيته في السماء ، فإن كان صيته في السماء السماء السماء 

ضع في األرض ، و إن ضع في األرض ، و إن حسنا ، وحسنا ، و

كان صيته في السماء سيئا ، وضع كان صيته في السماء سيئا ، وضع 

  في األرضفي األرض
  

  

  
  صحيح :خالصة الدرجة  5732 :الصفحة أو الرقم - صحيح الجامع :المصدر - األلباني :المحدث أبو هريرة :الراوي
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فأحسن الوضوء ثم قام فصلى فأحسن الوضوء ثم قام فصلى   فتوضأفتوضأ  من قام إذا استقلت الشمسمن قام إذا استقلت الشمس

: : بن عامر بن عامر   ل عقبةل عقبةقاقا. . ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

الحمد هلل الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول هللا صلى الحمد هلل الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول هللا صلى : : فقلت فقلت 

فقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وكان فقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وكان . . عليه وسلم عليه وسلم   هللاهللا

هذا وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه هذا وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه   أتعجب منأتعجب من: : تجاهي جالسا تجاهي جالسا 

وما ذاك بأبي أنت وما ذاك بأبي أنت   ::  وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي ؟ فقلتوسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي ؟ فقلت

  منمن  ::  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: : ر ر وأمي ؟ فقال عموأمي ؟ فقال عم

: : ثم رفع بصره أو نظره إلى السماء فقال ثم رفع بصره أو نظره إلى السماء فقال   الوضوءالوضوء  فأحسنفأحسن  توضأتوضأ

وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده   أشهد أن ال إله إال هللاأشهد أن ال إله إال هللا

  يدخل من أيها شاءيدخل من أيها شاء  ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنةورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة
  

عقبة بن عامر الجهني و عمر بن الخااب:  الراوي       

حسن: خالصه الدرجه   
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، وذكر ، وذكر   طاهراطاهرا  فراشهفراشه  إلىإلى  أوىأوى  منمن

هللا تعالى حتى يدركه النعاس ، هللا تعالى حتى يدركه النعاس ، 

  لم ينقلب ساعة من الليل يسأللم ينقلب ساعة من الليل يسأل

هللا تعالى فيها خيرا من خير هللا تعالى فيها خيرا من خير 

  ..  الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياهالدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه

  حسن: أبو أمامة الباهلي   خالصه الحديث :  :  رواهرواه
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طهروا هذه األجساد طهركم هللا طهروا هذه األجساد طهركم هللا 

  إالإال  يبيت طاهرايبيت طاهراعبد عبد   منمن  فإنه ليسفإنه ليس

ملك وال ينقلب ملك وال ينقلب   شعارهشعاره  معه فيمعه في  باتبات

ساعة من الليل إال قال اللهم اغفر ساعة من الليل إال قال اللهم اغفر 

  طاهراطاهرا  باتبات  لعبدك فإنهلعبدك فإنه
  

  إسناده جيد :خالصة الدرجة   1/280 :الصفحة أو الرقم - الترغيب والترهيب :المصدر - المنذري :المحدث عبدهللا بن عباس :الراوي
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  بآخرته ،بآخرته ،  أضرأضر  ؛؛  دنياهدنياه  أحبأحب  منمن

بدنياه ، بدنياه ،   أضرأضر  ؛؛  آخرتهآخرته  أحبأحب  ومنومن

    ..  فآثروا ما يبقى على ما يفنىفآثروا ما يبقى على ما يفنى
  

 3247 :الصفحة أو الرقم - صحيح الترغيب :المصدر - األلباني :المحدث أبو موسى األشعري :الراوي

  صحيح لغيره :خالصة الدرجة
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، ولتلك ، ولتلك   خزائنخزائن  الخيرالخير  إن هذاإن هذا

  جعلهجعله  لعبدلعبد  فطوبىفطوبى  الخزائن مفاتيح ،الخزائن مفاتيح ،

، مغالقا ، مغالقا   للخيرللخير  مفتاحامفتاحا  هللا عز وجلهللا عز وجل

  مفتاحامفتاحا  هللاهللا  جعلهجعله  للشر ، وويل لعبدللشر ، وويل لعبد

  ..للخير للخير   للشر ، مغالقاللشر ، مغالقا
 

  حسن :خالصة الدرجة   4108 :الصفحة أو الرقم - صحيح الجامع :المصدر - األلباني :المحدث أنس بن مالك و سهل بن سعد :الراوي
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ِدِه ِدِه إاِلَّ بِيَ إاِلَّ بِيَ   --يَْعنِي ِمْن بَْيتِِه يَْعنِي ِمْن بَْيتِِه   --َما ِمْن َخاِرٍج يَْخُرُج َما ِمْن َخاِرٍج يَْخُرُج ""

َرايَة  بِيَِد َملٍَك َوَرايَة  بِيَِد َشْيطَاٍن فَإِْن َخَرَج َرايَة  بِيَِد َملٍَك َوَرايَة  بِيَِد َشْيطَاٍن فَإِْن َخَرَج   َرايَتَانِ َرايَتَانِ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ اتَّبََعهُ اْلَملَُك بَِرايَتِِه فَلَْم يََزْل  ُ َعزَّ َوَجلَّ اتَّبََعهُ اْلَملَُك بَِرايَتِِه فَلَْم يََزْل لَِما يُِحب  هللاَّ لَِما يُِحب  هللاَّ

تَْحَت َرايَِة اْلَملَِك َحتَّى يَْرِجَع إِلَى بَْيتِِه َوإِْن َخَرَج تَْحَت َرايَِة اْلَملَِك َحتَّى يَْرِجَع إِلَى بَْيتِِه َوإِْن َخَرَج 

 َ َ لَِما يُْسِخطُ هللاَّ ْيطَاُن بَِرايَتِِه فَلَْم يََزْل لَِما يُْسِخطُ هللاَّ ْيطَاُن بَِرايَتِِه فَلَْم يََزْل اتَّبََعهُ الشَّ اتَّبََعهُ الشَّ

، ،   323323//22))أخرجه أحمد أخرجه أحمد ". ". تَْحَت َرايَِة الشَّْيطَاِن َحتَّى يَْرِجَع إِلَى بَْيتِهِ تَْحَت َرايَِة الشَّْيطَاِن َحتَّى يَْرِجَع إِلَى بَْيتِهِ 

فإذا خرج من بيته فإذا خرج من بيته   (.(.02770277الصحيح المسند، الصحيح المسند، ))  وصحح إسناده العالمة المحدِّث أحمد شاكر والعالمة المحدث مقبل بن هاي الوادعيوصحح إسناده العالمة المحدِّث أحمد شاكر والعالمة المحدث مقبل بن هاي الوادعي(. (. 47864786، رقم ، رقم   9999//55))، والابراني فى األوسط ، والابراني فى األوسط ( ( 82698269رقم رقم 

ك وال يزال تحتها حتى يعود إلى بيته، وأما إن خرج في ك وال يزال تحتها حتى يعود إلى بيته، وأما إن خرج في ابتدره ملك وشيطان ينتظرانه كل منهما يحمل راية، فإذا خرج في طاعة هللا وذكر هللا تنحي الشيطان خائبا وانطلق المؤمن تحت راية الملابتدره ملك وشيطان ينتظرانه كل منهما يحمل راية، فإذا خرج في طاعة هللا وذكر هللا تنحي الشيطان خائبا وانطلق المؤمن تحت راية المل

ط فال يأمره إال بشرمعصية هللا ونسي ذكره تنحي الملك وافتخر معصية هللا ونسي ذكره تنحي الملك وافتخر  ط فال يأمره إال بشرالشيطان ونفض رايته فوق رأس المفرِّ   ..الشيطان ونفض رايته فوق رأس المفرِّ
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َدقَِة  َدقَِة َما يُْخِرُج َرُجل  َشْيئًا ِمْن الصَّ َما يُْخِرُج َرُجل  َشْيئًا ِمْن الصَّ

َسْبِعيَن َسْبِعيَن   لَْحيَيْ لَْحيَيْ َحتَّى يَفُكَّ َعْنَها َحتَّى يَفُكَّ َعْنَها 

، ( 31033، رقم  5/350)أحمد ( .1333، رقم  1/333)أخرجه البيهقي فى شعب اإليمان  ."َشْيطَانًاَشْيطَانًا

زوائد  - 3/  90/  3" )األوسط " و الطبراني في  (2 / 248 / 1)ابن خزيمة : وأخرجه أيًضا ( 3333م ، رق 3/333)والحاكم 

ألن الصدقة . كناية عن الوسوسة: لحيي .(363/  1" )السلسلة الصحيحة " وصححه األلباني في ( المعجمين

من نيل هذه الدرجة على وجهها إنما يقصد بها ابتغاء مرضاة هللّا والشياطين بصدد منع اإلنسان 

العظمى فال يزالون يأبون في صده عن ذلك ألن المال شقيق الروح فإذا بذله في سبيل هللّا فإنما 

  .يكون برغمهم جميعاً ولهذا كان ذلك أقوى دليالً على استقامته وصدق نيته ونصوح طويته
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َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم آِمنًا فِي ِسْربِِه ُمَعافًى َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم آِمنًا فِي ِسْربِِه ُمَعافًى "

ِعْنَدهُ قُوُت يَْوِمِه فََكأَنََّما ِعْنَدهُ قُوُت يَْوِمِه فََكأَنََّما   فِي َجَسِدهِ فِي َجَسِدهِ 

ْنيَا ْنيَاِحيَزْت لَهُ الد  ، رقم  3/333)أخرجه البخاري فى األدب المفرد . "بَِحَذافِيِرَهابَِحَذافِيِرَها  ِحيَزْت لَهُ الد 

 ، والبيهقي فى شعب اإليمان( 330، رقم  3/130)القضاعي : وأخرجه أيًضا( . 3333، رقم  3/3133)وابن ماجه (. 3136، رقم  3/333)، والترمذي ( 100

تحفة األحوذي "قال العالمة المباركفوري في  (.336صحيح الترغيب والترهيب ، رقم )وحسنة األلباني ( 30163، رقم  3/393)

فِي )أَْي َغْيَر َخائٍِف ِمْن َعُدوٍّ ( آِمنًا)أَْي أَي َها اْلُمْؤِمنُوَن ( َمْن أَْصبََح ِمْنُكمْ : )قَْولُهُ ": بشرح جامع الترمذي

يِن أَْي فِي نَْفِسِه لِ ( ِسْربِهِ  ْرُب اْلَجَماَعةُ : َوقِيلَ ، َمْشُهوِر َكْسِر السِّ َوقِيَل بِفَْتِح ، فَاْلَمْعنَى فِي أَْهلِِه َوِعيَالِهِ ، السِّ

يِن أَْي فِي َمْسلَِكِه َوطَِريقِهِ  ْن اْلِعلَِل َواأْلَْسقَاِم أَْي َصِحيًحا َسالًِما مِ ( ُمَعافًى. )بِفَْتَحتَْيِن أَْي فِي بَْيتِهِ : َوقِيلَ ، السِّ

ِمْن ( فََكأَنََّما ِحيَزتْ )أَْي ِكفَايَةُ قُوتِِه ِمْن َوْجِه اْلَحاَلِل ( ِعْنَدهُ قُوُت يَْوِمهِ )أَْي بََدنِِه ظَاِهًرا َوبَاِطنًا ( فِي َجَسِدهِ )

م   ِميُر َعائِد  لَِمْن َرابِ ( لَهُ )اْلِحيَاَزِة َوِهَي اْلَجْمُع َوالضَّ ْنيَا)ط  لِْلُجْملَِة أَْي ُجِمَعْت لَهُ الضَّ قَاَل اْلقَاِري أَْي ( الد 

ْنيَا بِأَْسِرَها اِْنتََهى  .بِتََماِمَها َواْلَمْعنَى فََكأَنََّما أُْعِطَي الد 
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يَا َرُسوَل هللاِ، أَِمْن َعُدوٍّ يَا َرُسوَل هللاِ، أَِمْن َعُدوٍّ : : قُْلنَاقُْلنَا  ""ُخُذوا ُجنَّتَُكمْ ُخُذوا ُجنَّتَُكمْ 

: : ، قُولُوا، قُولُواالنَّارِ النَّارِ   ُخُذوا ُجنَّتَُكْم ِمنَ ُخُذوا ُجنَّتَُكْم ِمنَ ""  ::َحَضَر؟ فَقَالَ َحَضَر؟ فَقَالَ 

ُسْبَحاَن هللاِ َوالَحْمُد هللِ َوال إِلَهَ إاِل هللا َوهللا أَْكبَُر ُسْبَحاَن هللاِ َوالَحْمُد هللِ َوال إِلَهَ إاِل هللا َوهللا أَْكبَُر 

ةَ إاِل بِاهللِ فَإِنَُّهنَّ يَأْتِيَن يَْوَم القِيَاَمةَ  ةَ إاِل بِاهللِ فَإِنَُّهنَّ يَأْتِيَن يَْوَم القِيَاَمةَ َوال َحْوَل َوال قُوَّ َوال َحْوَل َوال قُوَّ

ُمْستَْقِدَماٍت َوُمْستَأِْخَراٍت َوُمنجيَاٍت َوُهنَّ البَاقِيَاُت ُمْستَْقِدَماٍت َوُمْستَأِْخَراٍت َوُمنجيَاٍت َوُهنَّ البَاقِيَاُت 

الَِحاتُ  الَِحاتُ الصَّ . على شرط مسلم صحيح: وقال( 3933، رقم  1/725)، والحاكم ( 30633، رقم  6/333)جه النسائي فى الكبرى أخر ."الصَّ

، والديلمي ( 303، رقم  3/339)، وفي الصغير ( 3033، رقم  3/339)الطبرني فى األوسط : وأخرجه أيًضا( . 606، رقم  3/333)والبيهقي فى شعب اإليمان 

قال فضيلة الشيخ العالمة عبد الرزاق . ما يستركم ويقيكم :(ُجنَّتَُكمْ  .(3093الروض النضير، )ه األلباني وصحح(. 3339، رقم  3/363)

وصَف النبي صلى هللا عليه و سلم هؤالء الكلمات ": دراسات في الباقيات الصالحات"بن عبد المحسن البدر في 

الَِحاُت َخْير  ِعنَد َربَِّك ثََواباً َوَخْير  أََمالً َوالبَا} :بأنَّهنَّ الباقيات الصالحات، وقد قال هللا تعالى : سورة الكهف، اآلية{قِيَاُت الصَّ

له العبد وأفضل ثواب: والباقيات أي (36)  .التي يبقى ثوابُها، ويدوم جزاُؤها، وهذا خيُر أَمٍل يؤمِّ
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ٍد بِيَِدِه َما    ٍد بِيَِدِه َما َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ تََوادَّ تََوادَّ َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

َق بَ   اْثنَانِ اْثنَانِ  َق بَ فَفُرِّ ْينَُهَما إاِلَّ بَِذْنٍب ْينَُهَما إاِلَّ بَِذْنٍب فَفُرِّ

  .بمجموع طرقه( 313/  3" )السلسلة الصحيحة"وصححه األلباني في ( 3133، رقم  3/63)أخرجه أحمد     يُْحِدثُهُ أََحُدُهَمايُْحِدثُهُ أََحُدُهَما

ْنِب، بَْل  َولَم يَْذُكر َرُسوُل هللّاِ صلى هللا": آثار الذنوب على األفراد والشعوب"قال الشيخ عبد الهادي بن حسن وهبي في كتابه  عليه وسلم نَْوَع الذَّ

ا اَل يَْلتَفُِت إِلَْيِه َكثِير  ِمَن النَّاسِ !! أَي  َذْنٍب يَُكوُن َسبَبًا فِي التَّْفِريِق بَْيَن الُمتََحابِّينَ  ْوَجْيِن َواألَقَاِرِب َوَغْيِرِهْم، َوَهَذا ِممَّ  .َوَكَذلَِك بَْيَن الزَّ
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  ا أفضل منا أفضل منفيهفيه  الصالحالصالح  العملالعمل  أيامأيامما من ما من 

وال الجهاد في سبيل هللا وال الجهاد في سبيل هللا : : قيل قيل . .   العشرالعشر  أيامأيام

وال الجهاد في سبيل هللا ،   إال من عقر وال الجهاد في سبيل هللا ،   إال من عقر : : ؟ قال ؟ قال 

  . .       جواده ، وأهريق دمهجواده ، وأهريق دمه
 1149 :الصفحة أو الرقم - صحيح الترغيب :المصدر -األلباني  :المحدث عبدهللا بن مسعود :الراوي

 صحيح :خالصة حَم المحدث
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ْنيَا" ْنيَاأَْفَضُل أَيَّاِم اْلد  أَيَّاُم اْلَعْشِر، أَيَّاُم اْلَعْشِر،   أَْفَضُل أَيَّاِم اْلد 

ةِ  ةِ يَْعنِي َعْشُر ِذي الْحجَّ  ""يَْعنِي َعْشُر ِذي الْحجَّ

أي  (أيام العشر أفضل أيام الدنيا) .(3311صحيح الجامع ، رقم )لباني رجاله ثقات ، وصححه األ( : 3/33)قال الهيثمي ( 3333، رقم  3/33)أخرجه البزار كما فى كشف األستار  .

 {َواْلفَْجِر َولَيَاٍل َعْشر}عشر ذي الحجة إلجتماع أّمهات العبادة فيه وهي األيام التي أقسم هللّا بها في التنزيل بقوله 

سبة مواضع النسك إلى سائر البقاع ولهذا ولهذا سّن اإلكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيها ونسبتها إلى األيام كن

ذهب جمع إلى أنه أفضل من العشر األخير من رمضان لكن خالف آخرون تمسكاً بأّن اختيار الفرض لهذا والنفل لذلك 

الصواب أن ليالي العشر اآلخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة : وقال ابن القيم. يدل على أفضليته عليه

أفضل من أيام عشر رمضان ألن عشر الحجة إنما فضل ليومي النحر وعرفة وعشر رمضان إنما وأيام عشر الحجة 

 .فضل بليلة القدر، وفيه فضل بعض األزمنة على بعض

 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 36 

َمْن قَاَل ال إِلَهَ إاِل هللا َوهللا أَْكبَْر، ال إِلَه إال هللا َمْن قَاَل ال إِلَهَ إاِل هللا َوهللا أَْكبَْر، ال إِلَه إال هللا 

 هللا  هللا َوْحَدْه، ال إِلَهَ إاِل هللا َوال َشِريَك لَْه، ال إِلَهَ إاِلَوْحَدْه، ال إِلَهَ إاِل هللا َوال َشِريَك لَْه، ال إِلَهَ إاِل

لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمْد، ال إِلَهَ إاِل هللا َوال َحْوَل َوال لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمْد، ال إِلَهَ إاِل هللا َوال َحْوَل َوال 

ةَ إاِل بِاهلل، يَْعقِدُهنَّ َخْمًسا بِأََصابِِعِه ثُمَّ قَالَ  ةَ إاِل بِاهلل، يَْعقِدُهنَّ َخْمًسا بِأََصابِِعِه ثُمَّ قَالَ قُوَّ َمْن َمْن : : قُوَّ

قَالَُهنَّ فِي يَْوٍم أَْو فِي لَْيلٍَة أَْو فِي َشْهٍر ثُمَّ َماَت فِي قَالَُهنَّ فِي يَْوٍم أَْو فِي لَْيلٍَة أَْو فِي َشْهٍر ثُمَّ َماَت فِي 

ْهِر َذلَِك اليَْوِم أَْو فِي تِْلَك اللَّ َذلَِك اليَْوِم أَْو فِي تِْلَك اللَّ  ْهِر ْيلَِة أَْو فِي َذلَِك الشَّ ْيلَِة أَْو فِي َذلَِك الشَّ

  ""ُغفَِر لَهُ َذْنبُهُغفَِر لَهُ َذْنبُه
   1853صحيح الترغيب والترهيب، )، وصححه األلباني ( 7589)في الكبرى النسائيأخرجه ا 
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َكااَن لَاهُ ِمْثاُل أَْجاِرِه َغْياَر أَنَّاهُ اَل َكااَن لَاهُ ِمْثاُل أَْجاِرِه َغْياَر أَنَّاهُ اَل   َمْن فَطََّر َصائًِماَمْن فَطََّر َصائًِما""    

ائِِم َشْيئًا ائِِم َشْيئًايَْنقُُص ِمْن أَْجِر الصَّ ،  1/393)، والترممىى ( 3902، رقمم  2/38)، والدارمى ( 39098، رقم  8/338)ه أحمد أخرج .""يَْنقُُص ِمْن أَْجِر الصَّ

مَي ان َع  مه  . (8323، رقمم  1/850)، والبيهقمى فمى بماب اانمما  ( 1827، رقمم  5/231)، وابمن حبما  ( 39831، رقمم  3/888)وابن ماجمه . حسن صحيح : وقال ( 509رقم  َي َََر َر قَماَل  :قَمالَ  وَعمن  َأبيمي قَمتَما

ِ   ِصيَاُم يَْوِم َعَرفَةَ ِصيَاُم يَْوِم َعَرفَةَ "": َرس ول  اللَّهي َصلَّى اللَّه  َعَلي هي َوَسلَّمَ  ِ أَْحتَِسُب َعلَى هللاَّ   أَْحتَِسُب َعلَى هللاَّ

نَةَ الَّتِي بَْعَدهُ  نَةَ الَّتِي قَْبلَهُ َوالسَّ نَةَ الَّتِي بَْعَدهُ أَْن يَُكفَِّر السَّ نَةَ الَّتِي قَْبلَهُ َوالسَّ  3/421)أخرجه الترمذى  ..""أَْن يَُكفَِّر السَّ

عا ( . 3811، رقعم  3/389)، والبيهقى فى شعب  اييمعان ( 3332، رقم  8/75)، وابن حبان ( 4931، رقم  4/554)وابن ماجه . حسن : وقال ( 917، رقم  ًا ،  2/324)، وأبعو ااوا ( 4432، رقعم  2/848)مسعمم : وأخرجعه أي
 ( .2125رقم 

 

فله عن كل صائم فله عن كل صائم   يوم عرفةيوم عرفةفمن فَطََّر قوما في فمن فَطََّر قوما في 

  كفارة سنتين غير أجر الصيامكفارة سنتين غير أجر الصيام
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تمسحوا باألرض فإنها تمسحوا باألرض فإنها 

  برةبرةبكم بكم 

  
 3363 :الصفحة أو الرقم - الجامع الصغير :درالمص

  حسن :خالصة حَم المحدث
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سعادة المرء سعادة المرء ثالث خصال من ثالث خصال من 

الجار الجار : : في الدنيا في الدنيا المسلم المسلم 

الصالح، و المسكن الواسع، و الصالح، و المسكن الواسع، و 

  المركب الهنيءالمركب الهنيء
 3460 :الصفحة أو الرقم - الجامع الصغير :لمصدرا

  صحيح :خالصة حَم المحدث
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امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره   نضر هللانضر هللا

فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 

إخالص العمل إخالص العمل : : منه ثالث خصال ، ال يغل عليهن قلب مسلم أبدا منه ثالث خصال ، ال يغل عليهن قلب مسلم أبدا 

حة والة األمر ولزوم الجماعة ، فإن دعوتهم تحيط من حة والة األمر ولزوم الجماعة ، فإن دعوتهم تحيط من هلل ومناصهلل ومناص

من كان همه اآلخرة جمع هللا شمله وجعل غناه من كان همه اآلخرة جمع هللا شمله وجعل غناه : : ورائهم وقال ورائهم وقال 

في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت نيته الدنيا فرق هللا في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت نيته الدنيا فرق هللا 

عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إال ما كتب عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إال ما كتب 

  ..  وهي الظهروهي الظهرله وسألنا عن الصالة الوسطى له وسألنا عن الصالة الوسطى 

  
  صحيح ، رجاله ثقاد :خالصة حَم المحدث   358 :الصفحة أو الرقم - الصحيح المسند :المصدر  
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: : فأما المنجيات فأما المنجيات : :   ثالث منجيات ، وثالث مهلكاتثالث منجيات ، وثالث مهلكات

فتقوى هللا في السر والعالنية ، والقول بالحق فتقوى هللا في السر والعالنية ، والقول بالحق 

. . ط ، والقصد في الغنى والفقر ط ، والقصد في الغنى والفقر في الرضى والسخفي الرضى والسخ

فهوى متبع ، وشح مطاع ، فهوى متبع ، وشح مطاع ، : : وأما المهلكات وأما المهلكات 

    ..  وإعجاب المرء بنفسه ، وهي أشدهنوإعجاب المرء بنفسه ، وهي أشدهن

  
  55004499  ::الصفحة أو الرقمالصفحة أو الرقم  --  اة المصابيحاة المصابيحتخريج مشكتخريج مشك  ::المصدرالمصدر  --األلباني األلباني   ::أبو هريرة المحدثأبو هريرة المحدث  ::الراويالراوي

  حسن لغيره حسن لغيره   ::خالصة حكم المحدثخالصة حكم المحدث
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إن عاش كفى ، و إن إن عاش كفى ، و إن على هللا على هللا   ضامنضامن  كلهمكلهم  ثالثةثالثة

من دخل بيته بسالم فهو من دخل بيته بسالم فهو : : مات دخل الجنة مات دخل الجنة 

على هللا عز و جل و من خرج إلى على هللا عز و جل و من خرج إلى   ضامنضامن

على هللا و من خرج في على هللا و من خرج في   ضامنضامنالمسجد فهو المسجد فهو 

على هللاعلى هللا  ضامنضامنسبيل هللا فهو سبيل هللا فهو    

  
  - صحيح األدب المفرد :   -األلباني   ::  
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رجل فارق الجماعة رجل فارق الجماعة : :   عنهمعنهم  تسألتسأل  الال  الثةالثةثث

وعصى إمامه ، وعبد أبق من سيده فمات مات وعصى إمامه ، وعبد أبق من سيده فمات مات 

عاصيا ، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها عاصيا ، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها 

: : عنهم عنهم   تسألتسأل  الالمؤن الدنيا فخانته بعده ، وثالثة مؤن الدنيا فخانته بعده ، وثالثة 

رجل نازع هللا رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره رجل نازع هللا رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره 

العز ، ورجل في شك من أمر ، والقانط من العز ، ورجل في شك من أمر ، والقانط من 

    رحمة هللارحمة هللا
الزواجر عن اقتراف الَبائر     صحيح :
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: :     دعاءهمدعاءهم  هللاهللا  يرديرد  الال  ثالثةثالثة

كثيرا ، و المظلوم كثيرا ، و المظلوم   هللاهللاكر كر الذاالذا

  ، و اإلمام المقسط، و اإلمام المقسط

  
   صحيح الجامع : -األلباني  : 
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الذي إذا الذي إذا : :   ثالثة يحبهم هللا ، و يضحك إليهم ، و يستبشر بهمثالثة يحبهم هللا ، و يضحك إليهم ، و يستبشر بهم

ها بنفسه هلل عز و جل ، فإما أن يقتل ، و ها بنفسه هلل عز و جل ، فإما أن يقتل ، و انكشفت فئة قاتل وراءانكشفت فئة قاتل وراء

انظروا إلى عبدي هذا كيف انظروا إلى عبدي هذا كيف : : إما أن ينصره هللا و يكفيه ، فيقول إما أن ينصره هللا و يكفيه ، فيقول 

والذي له امرأة حسنة و فراش لين حسن ، والذي له امرأة حسنة و فراش لين حسن ، . . صبر لي بنفسه صبر لي بنفسه 

يذر شهوته و يذكرني ، و لو شاء رقد يذر شهوته و يذكرني ، و لو شاء رقد : : فيقوم من الليل ، فيقول فيقوم من الليل ، فيقول 

ا ، ثم هجعوا ا ، ثم هجعوا و الذي إذا كان في سفر ، و كان معه ركب ، فسهروو الذي إذا كان في سفر ، و كان معه ركب ، فسهرو

  ، فقام من السحر في ضراء و سراء ، فقام من السحر في ضراء و سراء 

 صحيح الترغيب والترهيب    

 -محمد ناصر الدين األلباني   
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فأما الذين يحبهم هللا، فرجل فأما الذين يحبهم هللا، فرجل   ثالثة يحبهم هللا، وثالثة يبغضهم هللا،ثالثة يحبهم هللا، وثالثة يبغضهم هللا،

أتى قوما فسألهم باهلل ؛ ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه ؛ أتى قوما فسألهم باهلل ؛ ولم يسألهم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه ؛ 

ه سرا ال يعلم بعطيته إال هللا ؛ والذي ه سرا ال يعلم بعطيته إال هللا ؛ والذي فتخلف رجل بأعقابهم فأعطافتخلف رجل بأعقابهم فأعطا

حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم 

يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي، 

ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل 

::  والثالثة الذين يبغضهم هللاوالثالثة الذين يبغضهم هللا  لهلهأو يفتح أو يفتح    

زاني، والفقير المختال، والغني الظلومزاني، والفقير المختال، والغني الظلومالشيخ الالشيخ ال         
 

 صحيح
للسيوطي  الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير  
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سبحان هللا، و سبحان هللا، و : : ؛ قولوا ؛ قولوا خذوا جنتكم من النار خذوا جنتكم من النار 

الحمد هلل، و ال إله إال هللا، و هللا أكبر، فإنهن الحمد هلل، و ال إله إال هللا، و هللا أكبر، فإنهن 

يأتين يوم القيامة مقدمات، و معقبات، و يأتين يوم القيامة مقدمات، و معقبات، و 

  مجنبات، و هن الباقيات الصالحاتمجنبات، و هن الباقيات الصالحات

 
  

     الجامع الصغير      

 صحيح   

http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1
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ال يجتمعان في ال يجتمعان في   خصلتانخصلتان -

حسن سمت ، و حسن سمت ، و : :       منافقمنافق

   ال فقه في الدينال فقه في الدين

 
 

      صحيح الجامع

 صحيح  

http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1
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خصلتان ال يجتمعان خصلتان ال يجتمعان 

البخل و البخل و : :   ننفي مؤمفي مؤم

 سوء الخلق سوء الخلق 
    الجامع الصغير   

 صحيح  

http://www.dorar.net/book/14540&ajax=1
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، ما نقض قوم العهد إال سلط ، ما نقض قوم العهد إال سلط خمس بخمسخمس بخمس

عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل هللا إال عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل هللا إال 

فشا فيهم الفقر، وال ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فشا فيهم الفقر، وال ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا 

لمكيال إال منعوا النبات لمكيال إال منعوا النبات فيهم الموت، وال طففوا افيهم الموت، وال طففوا ا

وال منعوا الزكاة إال حبس وال منعوا الزكاة إال حبس وأخذوا بالسنين، وأخذوا بالسنين، 

    عنهم القطرعنهم القطر

 
االلباني -الجامع الصغير    صحيح 
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::      قلناقلنا  بهمابهمايحشر العباد عراة غبرا يحشر العباد عراة غبرا       

ليس معهم شيء ثم يناديهم ربهم تعالى ليس معهم شيء ثم يناديهم ربهم تعالى : : ما بهما ؟ قال ما بهما ؟ قال       

أنا الملك أنا أنا الملك أنا : : بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 

ديان ال ينبغي ألحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وألحد ديان ال ينبغي ألحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وألحد الال

وال ألحد من وال ألحد من ، ، من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصه منه من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصه منه 

أهل النار أن يدخل النار وألحد من أهل الجنة عنده مظلمة أهل النار أن يدخل النار وألحد من أهل الجنة عنده مظلمة 

وكيف وإنما نأتي هللا وكيف وإنما نأتي هللا     حتى أقتصه منه حتى اللطمة قلناحتى أقتصه منه حتى اللطمة قلنا

ات ات بالحسنات والسيئبالحسنات والسيئ: : عز وجل عراة غبرا بهما ؟ فقال عز وجل عراة غبرا بهما ؟ فقال 

العراقي -تخريج احياء علوم الدين  - حديث حسن      ..  فاتقوا هللا عباد هللافاتقوا هللا عباد هللا  
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ال تبالي ال تبالي   خير الكالم أربعخير الكالم أربع

، ، سبحان هللاسبحان هللا: : بأيتهن بدأت بأيتهن بدأت 

، ، وال إله إال هللاوال إله إال هللا، ، والحمد هللوالحمد هلل

الوادعي -المسند   صحيح    وهللا أكبروهللا أكبر  
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؟ إن ؟ إن   الناسالناسوشر وشر   الناسالناسأال أخبركم بخير أال أخبركم بخير 

جال عمل في سبيل هللا جال عمل في سبيل هللا رر  الناسالناس  خيرخيرمن من 

عز وجل على ظهر فرسه، أو على ظهر عز وجل على ظهر فرسه، أو على ظهر 

بعيره، أو على قدميه حتى يأتيه الموت ؛ بعيره، أو على قدميه حتى يأتيه الموت ؛ 

رجال فاجرا جريئا يقرأ رجال فاجرا جريئا يقرأ   الناسالناسوإن من شر وإن من شر 

..  كتاب هللا ال يرعوي إلى شيء منهكتاب هللا ال يرعوي إلى شيء منه              

صحيح الجامع الصغير                                                                                                                                                                 
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من طال عمره من طال عمره   خير الناسخير الناس

و حسن عمله، و شر و حسن عمله، و شر 

الناس، من طال عمره و الناس، من طال عمره و 

. . ساء عملهساء عمله   
الجامع الصغيرصحيح    
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  خير الناسخير الناس

..أنفعهم للناسأنفعهم للناس   
 صحيح الجامع الصغير
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  خير الناس خير الناس 

م خلقام خلقاأحسنهأحسنه  
الجامع الصغير -صحيح   
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ذو القلب المحموم واللسان الصادق ، ذو القلب المحموم واللسان الصادق ،   خير الناسخير الناس

هو التقي النقي هو التقي النقي : : ما القلب المحموم ؟ قال ما القلب المحموم ؟ قال : : قيل قيل 

قيلقيل. . الذي ال إثم فيه وال بغي وال حسد الذي ال إثم فيه وال بغي وال حسد  فمن فمن   ::  

الذي يشنأ الدنيا ، ويحب الذي يشنأ الدنيا ، ويحب : : على أثره ؟ قال على أثره ؟ قال 

مؤمن في مؤمن في : : فمن على أثره ؟ قال فمن على أثره ؟ قال : : قيل قيل . . اآلخرة اآلخرة 

ق حسنق حسنخلخل   
االلباني –صحيح الجامع الصغير   
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تسره إذا تسره إذا   التيالتي  النساءالنساء  خيرخير

نظر، و تطيعه إذا أمر، ال نظر، و تطيعه إذا أمر، ال 

تخالفه في نفسها و ال مالها تخالفه في نفسها و ال مالها 

  بما يكرهبما يكره
االلباني –صحيح الجامع الصغير   
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::  ثالثةثالثة  الخيلالخيل   

  

ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس ففرس للرحمن، وفرس للشيطان، وفرس   ::

لإلنسان، فأما فرس الرحمن ؛ فالذي يرتبط في لإلنسان، فأما فرس الرحمن ؛ فالذي يرتبط في 

هللا ؛ فعلفه وروثه وبوله في ميزانه، وأما هللا ؛ فعلفه وروثه وبوله في ميزانه، وأما سبيل سبيل 

فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما 

فرس اإلنسان فالفرس يرتبطها اإلنسان يلتمس فرس اإلنسان فالفرس يرتبطها اإلنسان يلتمس 

    ..بطنها ؛ فهي ستر من الفقربطنها ؛ فهي ستر من الفقر

االلبانيااللباني  ––صحيح الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير   
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  مرضاكممرضاكم  داوواداووا

  بالصدقةبالصدقة
 

االلباني –صحيح الجامع الصغير   
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ألخيه ألخيه   األخاألخ  دعاءدعاء

ال يردال يردالغيب الغيب   بظهربظهر   
 

 

 

 
االلباني –صحيح الجامع الصغير   
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    المكروبالمكروب  دعواتدعوات

اللهم رحمتك أرجو ، فال تكلني اللهم رحمتك أرجو ، فال تكلني 

إلى نفسي طرفة عين ، و إلى نفسي طرفة عين ، و 

أصلح لي شأني كله ، ال إله إال أصلح لي شأني كله ، ال إله إال 

 أنتأنت
االلباني –صحيح الجامع الصغير   
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    ال يغني حذر من قدر ،ال يغني حذر من قدر ،

مما نزل ، و مما مما نزل ، و مما   ينفعينفع  الدعاءالدعاءو و   

لينزل ، لينزل ،   لم ينزل ، و إن البالءلم ينزل ، و إن البالء

، فيعتلجان إلى ، فيعتلجان إلى   الدعاءالدعاءفيتلقاه فيتلقاه 

القيامةالقيامة  يوم يوم   

االلباني –صحيح الجامع الصغير    
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، ، وابن عبدكوابن عبدك، ، إني عبدكإني عبدك! ! اللهم اللهم : :   من كثر همه ؛ فليقلمن كثر همه ؛ فليقل

، ، ماض في حكمكماض في حكمك، ، ناصيتي بيدكناصيتي بيدك، ، وابن أمتك ؛ وفي قبضتكوابن أمتك ؛ وفي قبضتك

  سميت به نفسكسميت به نفسك، ، أسألك بكل اسم هو لكأسألك بكل اسم هو لك، ، عدل في قضاؤكعدل في قضاؤك

أو أو   أو علمته أحدا من خلقكأو علمته أحدا من خلقك    ،،أو أنزلته في كتابكأو أنزلته في كتابك               

    ::أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك     ،،ألهمت عبادكألهمت عبادك

وجالء همي وغمي وجالء همي وغمي ، ، أن تجعل القرآن ربيع قلبيأن تجعل القرآن ربيع قلبي

وأبدله وأبدله ، ، إال أذهب هللا غمهإال أذهب هللا غمه  --قط قط   --؛ ما قالها عبد ؛ ما قالها عبد 

..    فرجافرجا   
صحيح-لبانيتخريج مشكاة المصابيح لال                                                          
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لن ينفع حذر من قدر، و لكن لن ينفع حذر من قدر، و لكن 

الدعاء ينفع مما نزل، و مما الدعاء ينفع مما نزل، و مما 

عباد عباد   فعليكم بالدعاءفعليكم بالدعاءلم ينزل، لم ينزل، 

        هللاهللا
االلباني –صحيح الجامع الصغير   
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  دليل الخيردليل الخير

  كفاعلهكفاعله
 

االلباني –صحيح الجامع الصغير   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 67 

 

، فمن أخذها ، فمن أخذها خضرةخضرة  حلوةحلوة  الدنياالدنيا

بحقه بورك له فيها، و رب بحقه بورك له فيها، و رب 

نفسه نفسه   متخوض فيما اشتهتمتخوض فيما اشتهت

                                                                        النارالنارليس له يوم القيامة إال ليس له يوم القيامة إال 

االلبانيااللباني  ––صحيح الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير                                                                                                                                                                                                    
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خير خير   الفجرالفجر  ركعتاركعتا

من الدنيا و ما من الدنيا و ما 

لبانياال –صحيح الجامع الصغير  فيهافيها  
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؛ فبشرى من هللا ، وحديث ؛ فبشرى من هللا ، وحديث   ثالثةثالثة  الرؤياالرؤيا

النفس ، وتخويف من الشيطان ، فإذا رأى النفس ، وتخويف من الشيطان ، فإذا رأى 

أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء على أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء على 

أحد ، وإن رأى شيئا يكرهه فال يقصه على أحد ، وإن رأى شيئا يكرهه فال يقصه على 

وأكره الغل ، وأحب وأكره الغل ، وأحب . . أحد ، وليقم يصلي أحد ، وليقم يصلي 

  القيد ، القيد ثبات في الدينالقيد ، القيد ثبات في الدين
االلباني –صحيح الجامع الصغير   
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يوم القيامة حتى يوم القيامة حتى   يدني المؤمنيدني المؤمن عز وجل  عز وجل ن هللان هللااا

تعرف تعرف : : أي عبدي أي عبدي : : ، ثم يقول ، ثم يقول   كنفهكنفهيضع عليه يضع عليه 

حتى حتى . . نعم ، أي ربي نعم ، أي ربي : : ذنب كذا وكذا ؟ ، فيقول ذنب كذا وكذا ؟ ، فيقول 

إذا قرره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه هلك ، قال إذا قرره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه هلك ، قال 

وغفرتها لك وغفرتها لك ، ، فإني قد سترتها عليك في الدنيا فإني قد سترتها عليك في الدنيا     

            وأما الكفاروأما الكفار    ..اليوم ، ثم يعطى كتاب حسناته اليوم ، ثم يعطى كتاب حسناته 

فيقول األشهاد هؤالء الذين فيقول األشهاد هؤالء الذين         والمنافقونوالمنافقون    

    كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمينكذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمين
(التوحيد   –ابن خزيمه )  صحيح  
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ثالث من كن فيه نشر هللا تعالى ثالث من كن فيه نشر هللا تعالى 

رفق رفق : :   أدخله جنتهأدخله جنته، و ، و كنفهكنفهعليه عليه 

بالضعيف، و بالضعيف، و شفقة على شفقة على 

الوالدينالوالدين، و اإلحسان إلى ، و اإلحسان إلى 

صحيح الجامع الصغير المملوكالمملوك  
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في في   آواه هللاآواه هللاثالث من كن فيه ثالث من كن فيه 

، و نشر عليه رحمته، و ، و نشر عليه رحمته، و كنفهكنفه

من إذا أعطى من إذا أعطى : : أدخله جنته أدخله جنته 

شكر، و إذا قدر غفر، و إذا شكر، و إذا قدر غفر، و إذا 

صحيح الجامع الصغير غضب فترغضب فتر  

 

 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 73 

 

 

 

هي هي   تباركتباركسورة سورة  

المانعة من عذاب المانعة من عذاب 

  صحيح الجامع الصغير القبرالقبر
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  زمانزمان  الناسالناس  علىعلى  أتيأتيسيسي 

يخير فيه الرجل بين العجز و يخير فيه الرجل بين العجز و 

درك ذلك درك ذلك الفجور، فمن أالفجور، فمن أ

  علىعلىالزمان، فليختر العجز الزمان، فليختر العجز 

صحيح الجامع الصغير  الفجورالفجور  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 75 

 

 

يصدق يصدق   سنوات خداعات ،سنوات خداعات ،  الناسالناس  علىعلى  سيأتيسيأتي

فيها الكاذب ، و يكذب فيها الصادق ، و يؤتمن فيها الكاذب ، و يكذب فيها الصادق ، و يؤتمن 

فيها الخائن ، و يخون األمين ، و ينطق فيها فيها الخائن ، و يخون األمين ، و ينطق فيها 

الرجل الرجل : : و ما الرويبضة ؟ قال و ما الرويبضة ؟ قال : : قيل قيل . . الرويبضة الرويبضة 

يح الجامع الصغيرصح التافه يتكلم في أمر العامةالتافه يتكلم في أمر العامة  
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و و   األرملةاألرملة  علىعلى  الساعيالساعي 

في سبيل في سبيل   كالمجاهدكالمجاهدالمسكين المسكين 

هللا، أو القائم الليل الصائم هللا، أو القائم الليل الصائم 

صحيح الجامع الصغير النهارالنهار  
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، فال ، فال بركةبركة  أكلهأكله  السحورالسحور

تدعوه و لو أن يجرع أحدكم تدعوه و لو أن يجرع أحدكم 

جرعة ماء، فإن هللا و جرعة ماء، فإن هللا و 

مالئكته يصلون على مالئكته يصلون على 

  صحيح الجامع الصغير  المتسحرينالمتسحرين
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أال أعلمك دعاء تدعوأال أعلمك دعاء تدعو  به لو كان عليك مثل به لو كان عليك مثل جبل أحد ديناجبل أحد دينا  ألداه هللا ألداه هللا 

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من اللهم مالك الملك تؤتي الملك من ::    عاذعاذممقل يا قل يا       عنك ؟ عنك ؟ 

تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء 

يدك الخير إنك على كل يدك الخير إنك على كل بب    ، وتذل من تشاء ،، وتذل من تشاء ،

رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما ، رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما ، . . شيء قدير شيء قدير 

شاء ، شاء ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تتعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من ت

    ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواكارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك
    

 
االلباني –صحيح الترغيب و الترهيب                                               
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يؤذن للسماء يؤذن للسماء   المسيحالمسيح  بعدبعد  لعيشلعيش  طوبىطوبى

في القطر، ويؤذن لألرض في النبات، في القطر، ويؤذن لألرض في النبات، 

    حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت 

  وحتى يمر الرجل على األسد فالوحتى يمر الرجل على األسد فال

    يضره، ويطأ على الحية فال تضره يضره، ويطأ على الحية فال تضره 

  وال تشاح، وال تحاسد، وال تباغضوال تشاح، وال تحاسد، وال تباغض

صحيح الجامع الصغير   
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  أناسأناس  للغرباءللغرباء  طوبىطوبى

سوء سوء   أناسأناسصالحون في صالحون في 

كثير ، من يعصيهم أكثر ممن كثير ، من يعصيهم أكثر ممن 

  يطيعهميطيعهم
 صحيح الجامع الصغير
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وطوبى ثم وطوبى ثم   بيبي  وآمنوآمن  رآنيرآني  لمنلمن  طوبىطوبى

ولم يرني ولم يرني   بيبيآمن آمن   لمنلمن  طوبىطوبىثم ثم   طوبىطوبى

؟ ؟   طوبىطوبى وما  وما فقال رجل يا رسول هللافقال رجل يا رسول هللا

قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عام 

  تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامهاتخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها
 

 

 

 

 

 

العسقالني –حديث حسن    
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  طالطال  لمنلمن  طوبىطوبى

وحسن عملهوحسن عمله  عمرهعمره   

 
 صحيح الجامع الصغير
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، ،   لسانهلسانه  ملكملك  لمنلمن  طوبىطوبى

و وسعه بيته ، و بكى و وسعه بيته ، و بكى 

  على خطيئتهعلى خطيئته
 صحيح الجامع الصغير
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  الشاكرالشاكر  الطاعمالطاعم

الصائم الصائم   بمنزلةبمنزلة

  الصابرالصابر

صحيح الجامع الصغير   
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، والحمد هلل تمأل الميزان ، ، والحمد هلل تمأل الميزان ،   اإليماناإليمان  شطرشطر  الطهورالطهور

وسبحان هللا والحمد هلل تمآلن ما بين السماء وسبحان هللا والحمد هلل تمآلن ما بين السماء 

واألرض ، والصالة نور ، والصدقة برهان ، واألرض ، والصالة نور ، والصدقة برهان ، 

، كل ، كل   والقرآن حجة لك أو عليكوالقرآن حجة لك أو عليكوالصبر ضياء ، والصبر ضياء ، 

    الناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقهاالناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها

 

يح الجامع الصغيرصح  
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إن هللا إن هللا   للمؤمنللمؤمن  عجبتعجبت

تعالى لم يقض له قضاء تعالى لم يقض له قضاء 

  إال كان خيرا لهإال كان خيرا له
 صحيح الجامع الصغير
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وجزعه من وجزعه من   للمؤمنللمؤمن  عجبتعجبت

، و لو يعلم ما له في السقم ، و لو يعلم ما له في السقم السقمالسقم

أحب أن يكون سقيما حتى يلقى أحب أن يكون سقيما حتى يلقى 

    هللا عز و جلهللا عز و جل

 صحيح الجامع الصغير
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إذا أصابته إذا أصابته   للمؤمنللمؤمن  عجبتعجبت

  ، و إذا، و إذاصبر صبر احتسب و احتسب و   مصيبةمصيبة

، إن ، إن   شكرشكرحمد هللا و حمد هللا و   خيرخيرأصابه أصابه 

المسلم يؤجر في كل شيء حتى المسلم يؤجر في كل شيء حتى 

صحيح الجامع الصغير في اللقمة يرفعها إلى فيهفي اللقمة يرفعها إلى فيه  
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  عظمعظم  عندعند  األجراألجر  عظمعظم

المصيبة ، و إذا أحب المصيبة ، و إذا أحب 

  هللا قوما ابتالهمهللا قوما ابتالهم

 صحيح الجامع الصغير
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أخاه ، أخاه ،   أحدكمأحدكم  يقتليقتل  عالمعالم

من أخيه من أخيه   أحدكمأحدكمإذا رأى إذا رأى 

فليدع له فليدع له ما يعجبه ما يعجبه 

مع الصغيرصحيح الجا بالبركةبالبركة  
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نفسه ، نفسه ،   علىعلىمنه منه   صدقةصدقةطلعت عليه الشمس طلعت عليه الشمس   يوميوم  كلكل  فيفي  نفسنفس  كلكل  علىعلى

التكبير ، وسبحان هللا ، والحمد هلل ، وال إله إال هللا التكبير ، وسبحان هللا ، والحمد هلل ، وال إله إال هللا : : من أبواب الصدقة من أبواب الصدقة 

، واستغفر هللا ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويعزل الشوك ، واستغفر هللا ، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويعزل الشوك 

األصم األصم عن طريق الناس ، والعظم والحجر ، وتهدي األعمى ، وتسمع عن طريق الناس ، والعظم والحجر ، وتهدي األعمى ، وتسمع 

حاجة له قد علمت مكانها ، حاجة له قد علمت مكانها ،   علىعلىواألبكم حتى يفقه ، وتدل المستدل واألبكم حتى يفقه ، وتدل المستدل 

وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث ، وترفع بشدة ذراعيك مع وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث ، وترفع بشدة ذراعيك مع 

  فيفينفسك ، ولك نفسك ، ولك   علىعلىذلك من أبواب الصدقة منك ذلك من أبواب الصدقة منك   كلكلالضعيف ، الضعيف ، 

جماعك زوجتك أجر ، أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت أجره فمات جماعك زوجتك أجر ، أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت أجره فمات 

؟ فأنت خلقته ، فأنت هديته فأنت كنت ترزقه ؟ فكذلك ؟ فأنت خلقته ، فأنت هديته فأنت كنت ترزقه ؟ فكذلك أكنت تحتسب به أكنت تحتسب به 

حالله ، وجنبه حرامه ، فإن شاء هللا أحياه ، وإن شاء أماته حالله ، وجنبه حرامه ، فإن شاء هللا أحياه ، وإن شاء أماته   فيفيفضعه فضعه 

  ، ولك أجر، ولك أجر

صحيح الجامع الصغير                                                                                                             
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، و ، و   الخلقالخلق  بحسنبحسن  عليكعليك

طول الصمت ، فوالذي طول الصمت ، فوالذي 

نفسي بيده ما تجمل نفسي بيده ما تجمل 

صحيح الجامع الصغير   الخالئق بمثلهماالخالئق بمثلهما  
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، فإنه دأب ، فإنه دأب   الليلالليل  بقيامبقيام  عليكمعليكم

الصالحين قبلكم ، و قربة إلى هللا الصالحين قبلكم ، و قربة إلى هللا 

  تعالى ومنهاة عن اإلثم و تكفيرتعالى ومنهاة عن اإلثم و تكفير

  

  

للسيئات ، ومطردة للداء عن للسيئات ، ومطردة للداء عن 

صحيح الجامع الصغير  الجسدالجسد  
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هليل و هليل و عليكن بالتسبيح و التعليكن بالتسبيح و الت

التقديس، و اعقدن باألنامل، التقديس، و اعقدن باألنامل، 

فإنهن مسئوالت مستنطقات، و فإنهن مسئوالت مستنطقات، و 

تغفلن فتنسين الرحمةتغفلن فتنسين الرحمةال ال    

 

صحيح الجامع الصغير                                                                                                                                                                                                        
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  بحسنبحسن  عليكعليك

بذل بذل   ، و، و  الكالمالكالم

                                                                                                                                                                              الطعامالطعام

صحيح الجامع الصغير                                                                                                                                   
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والشر، والشر،   الخيرالخير  خزائنخزائن  هللاهللا  عندعند

مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن 

، مغالقا ، مغالقا مفتاحا للخيرمفتاحا للخير  هللاهللاجعله جعله 

  هللاهللاويل لمن جعله ويل لمن جعله   للشر، وللشر، و

                                                       القا للخيرالقا للخيرمفتاحا للشر مغمفتاحا للشر مغ

صحيح الجامع الصغير                                                                                                                                                                                                           
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هللا أو هللا أو   سبيلسبيل  فيفي  غدوةغدوة

روحة، خير من الدنيا روحة، خير من الدنيا 

                                                                                                                                                   و ما فيهاو ما فيها

صحيح الجامع الصغير                                                                                                       
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  المعروفالمعروف  فعلفعل

مصارع مصارع   يقييقي

                                                                                                                                                             السوءالسوء

صحيح الجامع الصغير                                           
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  فيفي  الرجلالرجل  صالةصالة  فضلفضل

على صالته حيث على صالته حيث   بيتهبيته

يراه الناس كفضل يراه الناس كفضل 

                                                   المكتوبة على النافلةالمكتوبة على النافلة

صحيح الجامع الصغير                                                                                                                                                     
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و ماله و و ماله و   أهلهأهله  فيفي  الرجلالرجل  فتنةفتنة

نفسه و ولده و جاره ، يكفرها نفسه و ولده و جاره ، يكفرها 

الصيام ، و الصالة ، و الصدقة ، الصيام ، و الصالة ، و الصدقة ، 

و األمر بالمعروف ، و النهي و األمر بالمعروف ، و النهي 

    عن المنكرعن المنكر

 صحيح الجامع الصغير
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  فيفي  قاضقاض، و، والنارالنار  فيفي  قاضيانقاضيان

الجنة، قاض عرف الحق فقضى الجنة، قاض عرف الحق فقضى 

الجنة، وقاض عرف الجنة، وقاض عرف   فيفيبه فهو به فهو 

الحق فجار متعمدا أو قضى بغير الحق فجار متعمدا أو قضى بغير 

النارالنار  فيفيعلم فهما علم فهما    

 صحيح الجامع الصغير 
  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 
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مؤمنا مؤمنا   عباديعبادي  منمن  عبداعبدا  ابتليتابتليت  إذاإذا: : قال هللا تعالى قال هللا تعالى 

  منمنفحمدني وصبر على ما بليته ؛ فإنه يقوم فحمدني وصبر على ما بليته ؛ فإنه يقوم 

الخطايا، ويقول الخطايا، ويقول   منمنته أمه ته أمه مضجعه ذلك كيوم ولدمضجعه ذلك كيوم ولد

الرب عز وجل للحفظة ؛ إني أنا قيدت عبدي هذا الرب عز وجل للحفظة ؛ إني أنا قيدت عبدي هذا 

وابتليته، فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك وابتليته، فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك 

األجر، وهو صحيحاألجر، وهو صحيح  منمن   
 صحيح الجامع الصغير

 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 
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::  تعالىتعالى  هللاهللا  قالقال     

  بحبيبتيهبحبيبتيهعبدي عبدي   ابتليتابتليت  إذاإذا  

ثم صبر عوضته ثم صبر عوضته ( ( يريد بعينيه يريد بعينيه ) ) 

 منهما الجنةمنهما الجنة
 صحيح الجامع الصغير

 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 014 

 
::    تعالىتعالى  هللاهللا  قالقال     

عبدي المؤمن ، فلم يشكني إلى عبدي المؤمن ، فلم يشكني إلى   ابتليتابتليت  إذاإذا  

، ثم أبدلته لحما ، ثم أبدلته لحما   أطلقته من إساريأطلقته من إساريعواده عواده 

خيرا من لحمه ، و دما خيرا من دمه ، ثم خيرا من لحمه ، و دما خيرا من دمه ، ثم 

   يستأنف العمليستأنف العمل

 

 صحيح الجامع الصغير
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    ::  تعالىتعالى  هللاهللا  قالقال
، و شققت لها ، و شققت لها   الرحمالرحم  خلقتخلقت  أناأنا  

اسما من اسمي ، فمن وصلها اسما من اسمي ، فمن وصلها 

، و من قطعها قطعته ، ، و من قطعها قطعته ، وصلته وصلته 

  و من بتها بتتهو من بتها بتته
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير

  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 016 

  

  

::قال هللا عز و جل قال هللا عز و جل    

مألى مألى   هللاهللايد يد : : ، وقال ، وقال   عليكعليك  أنفقأنفق  أنفقأنفق  

. . ال تغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار ال تغيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار 

منذ خلق السماء منذ خلق السماء   أنفقأنفقأرأيتم ما أرأيتم ما : : وقال وقال 

واألرض فإنه لم يغض ما في يده ، واألرض فإنه لم يغض ما في يده ، 

  وكان عرشه على الماء ، وبيده وكان عرشه على الماء ، وبيده 

((رواه البخاري رواه البخاري ) )   ان يخفض ويرفعان يخفض ويرفعالميزالميز   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 
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::قال هللا تعالى  قال هللا تعالى       

على المتحابين، على المتحابين، حقت محبتي حقت محبتي 

أظلهم في ظل العرش يوم أظلهم في ظل العرش يوم 

  القيامة يوم ال ظل إال ظليالقيامة يوم ال ظل إال ظلي
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 
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: : قال هللا تعالى قال هللا تعالى      

خاليا ذكرتك خاليا ذكرتك   إذا ذكرتنيإذا ذكرتنيعبدي عبدي     

خاليا، و إن ذكرتني في مأل خاليا، و إن ذكرتني في مأل 

  ذكرتك في مأل خير منهم و أكبرذكرتك في مأل خير منهم و أكبر
لجامع الصغيرلجامع الصغيرصحيح اصحيح ا   
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::قال هللا تعالى قال هللا تعالى    

ال أجمع لعبدي ال أجمع لعبدي و عزتي وجاللي ، و عزتي وجاللي ، 

، إن هو أمنني في ، إن هو أمنني في   أمنين و الخوفينأمنين و الخوفين

الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي ، و إن الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي ، و إن 

هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع 

..عباديعبادي   
صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 001 

::قال هللا تعالى قال هللا تعالى    
إلي إلي   قمقميا ابن آدم ، يا ابن آدم ، 

  امشامشأمش إليك ، و أمش إليك ، و 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  يكيكإلي أهرول إلإلي أهرول إل   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 000 

::قال هللا تعالى قال هللا تعالى      

في ، في ،   للمتحابينللمتحابين  محبتيمحبتي  حقتحقت

للمتواصلين في ، للمتواصلين في ،   محبتيمحبتي  وحقتوحقت

للمتزاورين في ، للمتزاورين في ،   محبتيمحبتي  وحقتوحقت

..  للمتباذلين فيللمتباذلين في  محبتيمحبتي  وحقتوحقت   
  صحيح الترغيب صحيح الترغيب 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 002 

ألنبياء ، ألنبياء ، اانبيا من نبيا من   نملةنملة  قرصتقرصت      

فأمر بقرية النمل فأحرقت ، فأمر بقرية النمل فأحرقت ، 

  قرصتكقرصتكأن أن : : فأوحى هللا إليه فأوحى هللا إليه 

أمة من األمم تسبحأمة من األمم تسبحأحرقت أحرقت   نملةنملة   رواه البخاريرواه البخاري        

  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 003 

  ووذاكر ذاكر   لسانلسان  وو  شاكرشاكر  قلبقلب

زوجة صالحة تعينك على زوجة صالحة تعينك على 

دينك خير ما دينك خير ما   ووأمر دنياك أمر دنياك 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  أكتنز الناسأكتنز الناس   
  

  

  

  

  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 004 

كالقانت ، كالقانت ، الصالة الصالة القاعد على القاعد على 

و يكتب من المصلين ، من و يكتب من المصلين ، من 

حين يخرج من بيته حتى حين يخرج من بيته حتى 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  يرجع إلى بيتهيرجع إلى بيته   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 005 

وماحل وماحل   مشفعمشفع  فعفعشاشا  القرآنالقرآن

مصدق من جعله أمامه قاده مصدق من جعله أمامه قاده 

إلى الجنة ومن جعله خلف إلى الجنة ومن جعله خلف 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ظهره ساقه إلى النارظهره ساقه إلى النار   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 006 

في النار ، في النار ،   مقعدهمقعده  يرىيرى  الجنةالجنة  أهلأهل  كلكل

لوال أن هللا هداني ، فيكون لوال أن هللا هداني ، فيكون : : فيقول فيقول 

  مقعدهمقعده  يرىيرىالنار النار   أهلأهل  كلكلله شكر ، و له شكر ، و 

لو أن هللا هداني لو أن هللا هداني : : ، فيقول ، فيقول   الجنةالجنةفي في 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  سرةسرة، فيكون عليه ح، فيكون عليه ح   

 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 007 

::الفرجالفرج  كلماتكلمات    

ال إله إال هللا الحليم الكريم ، ال ال إله إال هللا الحليم الكريم ، ال     

إله إال هللا العلي العظيم ، ال إله إله إال هللا العلي العظيم ، ال إله 

إال هللا رب السموات السبع ، و إال هللا رب السموات السبع ، و 

صحيح الجامع الصغير رب العرش الكريمرب العرش الكريم  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 008 

  األجراألجرلنا لنا   يضاعفيضاعف  كماكما

علينا علينا   يضاعفيضاعف، كذلك ، كذلك 

  البالءالبالء
 صحيح الجامع الصغير
 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 009 

  يا أبا هريرةيا أبا هريرة

من أعبد الناس ، وارض بما من أعبد الناس ، وارض بما   تكنتكن  ورعاورعا  كنكن      

من أغنى الناس ، وأحب من أغنى الناس ، وأحب   تكنتكنقسم هللا لك قسم هللا لك 

للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك للمسلمين والمؤمنين ما تحب لنفسك وأهل بيتك 

  تكنتكن، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك ، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك 

مسلما مسلما   تكنتكنمؤمنا ، وجاور من جاورت بإحسان مؤمنا ، وجاور من جاورت بإحسان 

، وإياك وكثرة الضحك ؛ فإن كثرة الضحك فساد ، وإياك وكثرة الضحك ؛ فإن كثرة الضحك فساد 

الصغيرالصغير  صحيح الجامعصحيح الجامع  القلبالقلب   
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، و ، و   اإلمارةاإلمارةأنبأتكم عن أنبأتكم عن   شئتمشئتم  إنإن

ما هي ؟ أولها مالمة ، و ثانيها ما هي ؟ أولها مالمة ، و ثانيها 

ندامة ، و ثالثها عذاب يوم ندامة ، و ثالثها عذاب يوم 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  القيامة ؛ إال من عدلالقيامة ؛ إال من عدل   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 020 

ولن تحصوا ولن تحصوا   استقيموااستقيموا

  أفضلأفضل  منمن  أنأنواعلموا واعلموا 

أعمالكم الصالة وال يحافظ أعمالكم الصالة وال يحافظ 

االلبانيااللباني  --صحيح ابن ماجه صحيح ابن ماجه   على الوضوء إال مؤمنعلى الوضوء إال مؤمن   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 022 

د هللا د هللا عباعبا  أفضلأفضل  ننإإ

يوم القيامة يوم القيامة 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  الحمادونالحمادون   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 023 

بحسن بحسن إن الرجل ليدرك إن الرجل ليدرك 

، درجات قائم الليل ، درجات قائم الليل   خلقهخلقه

  صائم النهارصائم النهار

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 024 

في جوف في جوف   ليخلقليخلق  اإليماناإليمان  إنإن

أحدكم كما يخلق الثوب ، أحدكم كما يخلق الثوب ، 

    فاسألوا هللا تعالىفاسألوا هللا تعالى

في قلوبكمفي قلوبكم  اإليماناإليمانيجدد يجدد   أنأن      صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 025 

سبحان هللا ، سبحان هللا ، الحمد هلل ، و الحمد هلل ، و : : إن إن 

. . و ال إله إال هللا ، و هللا أكبر و ال إله إال هللا ، و هللا أكبر 

  كماكماذنوب العبد ذنوب العبد لتساقط من لتساقط من 

    الشجرةالشجرة  هذههذه  ورقورق  تساقطتساقط
صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 026 

، فمن ، فمن   خضرةخضرة  حلوةحلوة  الدنياالدنيا  إنإن

أصاب منها شيئا من حله فذاك أصاب منها شيئا من حله فذاك 

الذي يبارك فيه ، و كم من الذي يبارك فيه ، و كم من 

، و مال ، و مال متخوض في مال هللا متخوض في مال هللا 

          رسوله ، له النار يوم القيامةرسوله ، له النار يوم القيامة

الجامع الصغيرالجامع الصغيرصحيح صحيح    



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 027 

  

في في   درجتهدرجته  لترفعلترفع  الرجلالرجل  إنإن

أنى لي هذا ؟ أنى لي هذا ؟ : : الجنة فيقول الجنة فيقول 

                  باستغفار ولدك لكباستغفار ولدك لك: : فيقال فيقال 

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 
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له المنزلة له المنزلة   ليكونليكون  الرجلالرجل  إنإن

عند هللا فما يبلغها بعمل ، فال عند هللا فما يبلغها بعمل ، فال 

حتى حتى   يبتليه بما يكرهيبتليه بما يكرهيزال هللا يزال هللا 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  يبلغه إياهايبلغه إياها   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 
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  إنإنلفتن ، لفتن ، اا  جنبجنب  لمنلمن  السعيدالسعيد  إنإن

  إنإنالفتن ، الفتن ،   جنبجنب  لمنلمن  السعيدالسعيد

الفتن ، ولمن الفتن ، ولمن   جنبجنب  لمنلمن  السعيدالسعيد

  ابتلي فصبر فواهاابتلي فصبر فواها
االلبانيااللباني  ––صحيح الترغيب صحيح الترغيب      

  

  

  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 
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من أسماء هللا من أسماء هللا   اسماسم  السالمالسالم  إنإن

تعالى وضع في األرض، تعالى وضع في األرض، 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  بينكمبينكم  السالمالسالمفأفشوا فأفشوا    

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 030 

  

كل شيء من كل شيء من   عندعند  أحدكمأحدكم  يحضريحضر  الشيطانالشيطان  إنإن

عامه ، فإذا سقطت من عامه ، فإذا سقطت من طط  عندعندشأنه حتى يحضره شأنه حتى يحضره 

اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ، ثم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ، ثم   أحدكمأحدكم

فليلعق فليلعق ليأكلها و ال يدعها للشيطان ، فإذا فرغ ليأكلها و ال يدعها للشيطان ، فإذا فرغ 

، فإنه ال يدري في أي طعامه تكون ، فإنه ال يدري في أي طعامه تكون   أصابعهأصابعه

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  البركةالبركة   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 032 

أتي أتي   يصلييصلي  قامقام  إذاإذا  العبدالعبد  ننإإ

بذنوبه كلها فوضعت على بذنوبه كلها فوضعت على 

رأسه و عاتقيه ، فكلما ركع رأسه و عاتقيه ، فكلما ركع 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  عنهعنه  قطتقطتتساتساأو سجد أو سجد    



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 033 

هللا إلى هللا إلى   أوحىأوحى  مرضمرض  إذاإذا  العبدالعبد  إنإن

أنا قيدت عبدي بقيد أنا قيدت عبدي بقيد : : مالئكته مالئكته 

  أغفر لهأغفر لهمن قيودي ، فإن أقبضه من قيودي ، فإن أقبضه 

أعافيه فحينئذ يقعد ال أعافيه فحينئذ يقعد ال   إنإن، و ، و 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ذنب لهذنب له   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 034 

إن هللا إذا أحب قوما إن هللا إذا أحب قوما 

، فمن صبر فله ، فمن صبر فله   ابتالهمابتالهم

الصبر ، و من جزع الصبر ، و من جزع 

غيرغيرصحيح الجامع الصصحيح الجامع الص  فله الجزعفله الجزع   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 035 

  عبدعبد  علىعلى  أنعمأنعم  إذاإذا  تعالىتعالى  هللاهللا  إنإن

أثر النعمة أثر النعمة يرى يرى   أنأننعمة، يحب نعمة، يحب 

عليه، ويكره البؤس والتباؤس، عليه، ويكره البؤس والتباؤس، 

ويبغض السائل الملحف، ويحب ويبغض السائل الملحف، ويحب 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  الحيي العفيف المتعففالحيي العفيف المتعفف   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 036 

  

      الصف األولالصف األولعلى على   يصلونيصلون  مالئكتهمالئكته  وو  هللاهللا  إنإن

  إنإن: : قال قال     على الثاني ؟على الثاني ؟  وو  هللاهللايا رسول يا رسول : : قالوا قالوا 

                        على الصف األولعلى الصف األول  يصلونيصلون  ئكتهئكتهمالمال  وو  هللاهللا

على الثاني ؟ على الثاني ؟   وو  هللاهللايا رسول يا رسول : : قالوا قالوا    

و على الثانيو على الثاني: :     قالقال   
االلبانيااللباني  --صحيح الترغيبصحيح الترغيب   

  

 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 037 

  يوميوم  يعذبيعذب  تعالىتعالى  هللاهللا  ننإإ  

، الذين يعذبون ، الذين يعذبون القيامةالقيامة

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  الناس في الدنياالناس في الدنيا   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 038 

  

::  يقوليقول  تعالىتعالى  هللاهللا  إنإن   

، و ، و   عبدي ما ذكرنيعبدي ما ذكرني  معمع  أناأنا    

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  بي شفتاهبي شفتاه  تحركتتحركت   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 039 

::  يقوليقول  تعالىتعالى  هللاهللا  إنإن     

  ييتفرغ لعبادتتفرغ لعبادتآدم آدم   ابنابن  يايا    

أمال صدرك غنى ، و أسد أمال صدرك غنى ، و أسد 

ال تفعل مألت ال تفعل مألت   إنإنفقرك ، و فقرك ، و 

صحيح صحيح   يديك شغال ، و لم أسد فقركيديك شغال ، و لم أسد فقرك

  الجامع الصغيرالجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 041 

    

حتى يذهب ثلث الليل ، فينزل حتى يذهب ثلث الليل ، فينزل   يمهليمهل  هللاهللا  إنإن

هل من تائب ؟ هل هل من تائب ؟ هل   هل من سائل ؟هل من سائل ؟: : فيقول فيقول 

فر ؟ هل من مذنب ؟ فقال له فر ؟ هل من مذنب ؟ فقال له من مستغمن مستغ

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  نعمنعم: : حتى يطلع الفجر ؟ قال حتى يطلع الفجر ؟ قال : : رجل رجل    

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 040 

ليدرك ليدرك   المسددالمسدد  المسلمالمسلم  إنإن

درجة الصوام القوام بآيات درجة الصوام القوام بآيات 

هللا ، بحسن خلقه و كرم هللا ، بحسن خلقه و كرم 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ضريبتهضريبته   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 042 

يوم يوم   المقلونالمقلون  همهم  المكثرينالمكثرين  انان

القيامة، إال من أعطاه هللا تعالى القيامة، إال من أعطاه هللا تعالى 

ه و شماله ه و شماله خيرا، فنفخ فيه بيمينخيرا، فنفخ فيه بيمين

و بين يديه و ورائه، و عمل فيه و بين يديه و ورائه، و عمل فيه 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  خيراخيرا   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 043 

يوم القيامة من يوم القيامة من   العبدالعبد  بهبه  يحاسبيحاسب  ماما  أولأول  إنإن

، فإن صلحت فقد أفلح ، فإن صلحت فقد أفلح   الصالةالصالةعمله عمله 

وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، وأنجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، 

انظروا انظروا : : وإن انتقص من فريضة قال الرب وإن انتقص من فريضة قال الرب 

  ماماهل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها 

ثم يكون سائر ثم يكون سائر انتقص من الفريضة ، انتقص من الفريضة ، 

صحيح الجامع الصغير صحيح الجامع الصغير   عمله على ذلكعمله على ذلك   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 044 

  العبدالعبد  عنهعنه  يسأليسأل  ماما  أولأول  إنإن  

  أنأن  النعيمالنعيممن من   القيامةالقيامة  يوميوم

ألم نصح لك ألم نصح لك : : يقال له يقال له 

جسمك، و نرويك من الماء جسمك، و نرويك من الماء 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  البارد ؟البارد ؟   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 045 

  فيفي  الصالةالصالة  أحدكمأحدكم  حضرحضر  إذاإذا

نصيبا نصيبا   فليجعل لبيتهفليجعل لبيته  مسجدهمسجده

من صالته ؛ فإن هللا جاعل من صالته ؛ فإن هللا جاعل 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ته خيراته خيرابيته من صالبيته من صال  فيفي   

  
  

      



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 046 

  ::فقال فقال   بيتهبيته  منمن  الرجلالرجل  خرجخرج  إذاإذا

بسم هللا ، توكلت على هللا ، بسم هللا ، توكلت على هللا ، 

  ال حول وال قوة إال باهلل ،ال حول وال قوة إال باهلل ،
فيتنحى له فيتنحى له . . هديت وكفيت ووقيت هديت وكفيت ووقيت حسبك ، قد حسبك ، قد : : فيقال له فيقال له   

كيف لك برجل قد هدي وكفي كيف لك برجل قد هدي وكفي : : فيقول له شيطان آخر فيقول له شيطان آخر   الشيطانالشيطان

    ووقي ؟ووقي ؟
 صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 047 

  فصلفصل  منزلكمنزلك  منمن  خرجتخرجت  إذاإذا

ركعتين تمنعانك مخرج ركعتين تمنعانك مخرج 

دخلت إلى دخلت إلى   إذاإذاالسوء ، و السوء ، و 

تمنعانك تمنعانك   ركعتينركعتين  فصلفصل  منزلكمنزلك

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  مدخل السوءمدخل السوء   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 048 

  

ما فسح له ما فسح له   المؤمنالمؤمن  رأىرأى  إذاإذا  

دعوني دعوني : : في قبره ، فيقول في قبره ، فيقول 

: : أبشر أهلي ، فيقال له أبشر أهلي ، فيقال له 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  اسكناسكن   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 049 

  

  خرافة الجنةخرافة الجنةأخاه المسلم مشى في أخاه المسلم مشى في   الرجلالرجل  عادعاد  إذاإذا

حتى يجلس ، فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإن حتى يجلس ، فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإن 

كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى 

يمسي ، و إن كان عشيا صلى عليه سبعون ألف يمسي ، و إن كان عشيا صلى عليه سبعون ألف 

      ملك حتى يصبحملك حتى يصبح
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 051 

من حملة العرش ، من حملة العرش ،   ملكملك  عنعن  أحدثأحدث  أنأن  ليلي  أذنأذن

رجاله في األرض السفلى ، و على قرنه العرش رجاله في األرض السفلى ، و على قرنه العرش 

خفقان الطير خفقان الطير   ، و بين شحمة أذنيه و عاتقه، و بين شحمة أذنيه و عاتقه

    سبعمائة عام ، يقول ذلك الملكسبعمائة عام ، يقول ذلك الملك

  سبحانك حيث كنتسبحانك حيث كنت
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 050 

  المرأةالمرأة  ::  السعادةالسعادة  منمن  أربعأربع        

الصالحة ، و المسكن الواسع ، و الصالحة ، و المسكن الواسع ، و 

..الجار الصالح ، و المركب الهنيء الجار الصالح ، و المركب الهنيء        

السوء ، السوء ،   المرأةالمرأة::  الشقاءالشقاء  منمنوأربع وأربع 

و الجار السوء ، و المركب السوء و الجار السوء ، و المركب السوء 

  ، و المسكن السوء، و المسكن السوء
الجامع الصغيرالجامع الصغيرصحيح صحيح    



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 052 

::أربع من عمل األحياء يجري لألموات أربع من عمل األحياء يجري لألموات      
. . فيبلغه دعاؤهم فيبلغه دعاؤهم     رجل ترك عقبا صالحا فيدعو رجل ترك عقبا صالحا فيدعو 

له من بعده أجرها له من بعده أجرها     ورجل تصدق بصدقة جارية ورجل تصدق بصدقة جارية 

    ورجل علم علما يعمل به من بعده ورجل علم علما يعمل به من بعده . . ما جرت ما جرت 

؛ من غير أن ينتقص ؛ من غير أن ينتقص به به   فله مثل أجر من عمل فله مثل أجر من عمل 

اجر عمله شيئااجر عمله شيئا  منمن   

له عمله إلى يوم له عمله إلى يوم ورجل مرابط ينمى ورجل مرابط ينمى               

االحاديث الصحيحةاالحاديث الصحيحة  ––حسن لغيره حسن لغيره   الحسابالحساب   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 053 

اإليمان بضع وسبعون بابا ، اإليمان بضع وسبعون بابا ، 

فأدناها إماطة األذى عن فأدناها إماطة األذى عن 

::الطريق ، وأرفعها قول الطريق ، وأرفعها قول    

ال إله إال هللاال إله إال هللا     
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 054 

  عذابعذاب  منمن  باهللباهلل  استجيروااستجيروا

  القبر ؛ فإن القبر ؛ فإن 

    القبر حقالقبر حق  عذابعذاب

  

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 055 

  إنجاحإنجاح  علىعلى  استعينوااستعينوا 

بالكتمان ؛ فإن بالكتمان ؛ فإن   ئجئجالحواالحوا

  كل ذي نعمة محسودكل ذي نعمة محسود
 صحيح الجامع الصغير

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 056 

إن الرجل إذا نظر إلى امرأته إن الرجل إذا نظر إلى امرأته 

  نظر هللا إليهمانظر هللا إليهماونظرت إليه ونظرت إليه 

رحمة، فإذا أخذ بكفها، رحمة، فإذا أخذ بكفها،   نظرةنظرة

تساقطت ذنوبهما من خالل تساقطت ذنوبهما من خالل 

صحيح الجامع الصغير أصابعهماأصابعهما  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 057 

  أنأن  الجهادالجهاد  أفضلأفضل

الرجل نفسه الرجل نفسه   يجاهديجاهد

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  وهواهوهواه   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 058 

  تدخلتدخل  أنأن  للاألعمااألعما  أفضلأفضل

المؤمن المؤمن   أخيكأخيك  علىعلى

سرورا ، أو تقضى عنه سرورا ، أو تقضى عنه 

      دينا ، أو تطعمه خبزادينا ، أو تطعمه خبزا

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 059 

جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم، 

ال ال   قولقول  منمن  أكثرواأكثروا

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  إله إال هللاإله إال هللا   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 061 

ال حول ال حول   قولقول  منمن  أكثرواأكثروا

و ال قوة إال باهلل ، فإنها و ال قوة إال باهلل ، فإنها 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  كنوز الجنةكنوز الجنة  منمنكنز كنز    
  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 060 

      شهادةشهادة  منمن  أكثرواأكثروا

  أنأنال إله إال هللا ؛ قبل ال إله إال هللا ؛ قبل   أنأن  

يحال بينكم و بينها ، و يحال بينكم و بينها ، و 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  لقنوها موتاكملقنوها موتاكم   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 062 

؛ ؛   الجنةالجنة  غرسغرس  منمن  أكثرواأكثروا

فإنه عذب ماؤها ، طيب فإنه عذب ماؤها ، طيب 

غراسها غراسها   منمنترابها ، فأكثروا ترابها ، فأكثروا 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ال حول و ال قوة إال باهللال حول و ال قوة إال باهلل: :    



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 063 

أحسنهم أحسنهم   إيماناإيمانا  المؤمنينالمؤمنين  أكملأكمل

لذين لذين ، الموطؤون أكنافا ، ا، الموطؤون أكنافا ، ا  خلقاخلقا

يألفون و يؤلفون ، و ال خير يألفون و يؤلفون ، و ال خير 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  فيمن ال يألف و ال يؤلففيمن ال يألف و ال يؤلف   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 064 

ما تطيقون ما تطيقون   العملالعمل  منمن  اكلفوااكلفوا

ال يمل حتى تملوا ال يمل حتى تملوا فإن هللا فإن هللا 

إلى هللا إلى هللا   العملالعملوإن أحب وإن أحب 

أدومه وإن قل وكان إذا عمل أدومه وإن قل وكان إذا عمل 

صحيح ابي داودصحيح ابي داودعمال أثبتهعمال أثبته   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 065 

  

  ليسليس، ،   مرحومةمرحومة  أمةأمة  هذههذه  أمتيأمتي

عذاب في اآلخرة ، إنما عذاب في اآلخرة ، إنما   عليهاعليها

ذابها في الدنيا الفتن و الزالزل ذابها في الدنيا الفتن و الزالزل عع

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  و القتل و البالياو القتل و الباليا   

  

  

  

  

  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 066 

  

في في   منيمني  أقربكمأقربكم  وو  إليإلي  أحبكمأحبكم  إنإن

  وواآلخرة مجالس أحاسنكم أخالقا ، اآلخرة مجالس أحاسنكم أخالقا ، 

وأبعدكم مني في وأبعدكم مني في   إليإليأبغضكم أبغضكم   إنإن

اآلخرة أسوؤكم أخالقا ، الثرثارون اآلخرة أسوؤكم أخالقا ، الثرثارون 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  المتفيهقون المتشدقونالمتفيهقون المتشدقون   
  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 067 

    علىعلى  الدالالدال  إنإن

كفاعلهكفاعله  خيرخيرالال   
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 068 

من بخل من بخل   الناسالناس  أبخلأبخل  إنإن

بالسالم ، و أعجز بالسالم ، و أعجز 

من عجز عن من عجز عن   الناسالناس

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  الدعاءالدعاء   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 069 

  ليطلبليطلب  الرزقالرزق  إنإن

العبد أكثر مما يطلبه العبد أكثر مما يطلبه 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  أجلهأجله   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 071 

، و ، و عليهمعليهم  يشدديشدد  الصالحينالصالحين  إنإن

إنه ال يصيب مؤمنا نكبة من إنه ال يصيب مؤمنا نكبة من 

شوكة فما فوق ذلك إال حطت شوكة فما فوق ذلك إال حطت 

طيئة، و رفع له طيئة، و رفع له عنه بها خعنه بها خ

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  بها درجةبها درجة   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 070 

ما ما   بالكلمةبالكلمة  ليتكلمليتكلم  العبدالعبد  إنإن

يتبين فيها، يزل بها في النار يتبين فيها، يزل بها في النار 

أبعد ما بين المشرق أبعد ما بين المشرق 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  والمغربوالمغرب   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 072 

وولى ظهري اليمن وولى ظهري اليمن     الشامالشام  بيبي  استقبلاستقبل  هللاهللا  إنإن

يا محمد إني جعلت لك ما تجاهك يا محمد إني جعلت لك ما تجاهك : : وقال لي وقال لي 

ال يزال ال يزال وو،،وما خلف ظهرك مدداوما خلف ظهرك مددا،،غنيمة ورزقاغنيمة ورزقا

حتى تسير حتى تسير ،،وينقص الشرك وأهلهوينقص الشرك وأهله،،اإلسالم يزيداإلسالم يزيد

والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ،،المرأتان ال تخشيان إال جوراالمرأتان ال تخشيان إال جورا

ال تذهب األيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ ال تذهب األيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  هذا النجمهذا النجم   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 073 

سبحان سبحان : :   أربعاأربعامن الكالم من الكالم   اصطفىاصطفى  تعالىتعالى  هللاهللا  إنإن

. .  أكبر  أكبر ، وهللا، وهللا  هللاهللا، والحمد هلل ، وال إله إال ، والحمد هلل ، وال إله إال   هللاهللا

كتبت له عشرون حسنة ، كتبت له عشرون حسنة ،   هللاهللاسبحان سبحان : : فمن قال فمن قال 

هللا أكبر هللا أكبر : : من قال من قال  و..وحطت عنه عشرون سيئة وحطت عنه عشرون سيئة 

ال إله إال هللا مثل ذلك ، ال إله إال هللا مثل ذلك ، : : ومن قال ومن قال . . ، مثل ذلك ، مثل ذلك 

الحمد هلل رب العالمين ، من قبل الحمد هلل رب العالمين ، من قبل : : ومن قال ومن قال 

نفسه كتبت له ثالثون حسنة وحط عنه ثالثون نفسه كتبت له ثالثون حسنة وحط عنه ثالثون 

  خطيئةخطيئة
يريرصحيح الجامع الصغصحيح الجامع الصغ                           

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 074 

إن هللا قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ، وفخرها إن هللا قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ، وفخرها 

، أنتم بنو ، أنتم بنو   مؤمن تقي ، أو فاجر شقيمؤمن تقي ، أو فاجر شقي: : باآلباء باآلباء 

تراب ، ليدعن رجال فخرهم تراب ، ليدعن رجال فخرهم   منمنآدم ، وآدم آدم ، وآدم 

، أو ليكونن ، أو ليكونن   جهنمجهنم  فحمفحم  منمن  فحمفحم  همهم  إنماإنمابأقوام بأقوام 

الجعالن التي تدفع بأنفها الجعالن التي تدفع بأنفها   منمنأهون على هللا أهون على هللا 

  النتنالنتن
بن َيميةبن َيميةكتاب اقتضاء الصراط المستقيم الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم ال--صحيحصحيح   

  
  

 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 075 

الكرماء ، الكرماء ،   يحبيحب  كريمكريم  هللاهللا  ننإإ

  يحبيحبالجودة ، الجودة ،   يحبيحبجواد جواد 

، و يكره ، و يكره معالى األخالق معالى األخالق 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  سفسافهاسفسافها   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 076 

المؤمن المؤمن هللا ليحمي عبده هللا ليحمي عبده أن أن 

من الدنيا وهو يحبه كما من الدنيا وهو يحبه كما 

تحمون مريضكم الطعام تحمون مريضكم الطعام 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  والشرابوالشراب   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 077 

، ،   حسنةحسنة  المؤمنالمؤمن  يظلميظلم  الال  تعالىتعالى  هللاهللا  إنإن

ي الدنيا و يثاب عليها في ي الدنيا و يثاب عليها في يعطى عليها فيعطى عليها ف

اآلخرة ، و أما الكافر فيطعم بحسناته في اآلخرة ، و أما الكافر فيطعم بحسناته في 

الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى اآلخرة لم تكن الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى اآلخرة لم تكن 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  له حسنة يعطى بها خيراله حسنة يعطى بها خيرا   
 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 078 

أمة أمة   يقدسيقدس  الال  تعالىتعالى  هللاهللا  إنإن

يأخذ الضعيف حقه من يأخذ الضعيف حقه من   الال

متعتعمتعتعالقوي ، و هو غير القوي ، و هو غير    
 

قه ويزعجهمن غير أن يصيبه أذى يقل: أي غير متعتع،  

 
 صحيح الجامع الصغير
 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 079 

  يبتلييبتلي  تعالىتعالى  هللاهللا  إنإن

المؤمن بالسقم ؛ المؤمن بالسقم ؛   عبدهعبده

  حتى يكفر عنه كل ذنبحتى يكفر عنه كل ذنب

 صحيح الجامع الصغير

 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 081 

 

العبد فيما العبد فيما   يبتلييبتلي  تعالىتعالى  هللاهللا  ننإإ

  هللاهللاأعطاه ، فإن رضي بما قسم أعطاه ، فإن رضي بما قسم 

فيه و وسعه ، وإن فيه و وسعه ، وإن   بورك لهبورك لهله له 

لم يرض لم يبارك له ، و لم يزد لم يرض لم يبارك له ، و لم يزد 

الصغيرالصغير  صحيح الجامعصحيح الجامع  على ما كتب لهعلى ما كتب له   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 080 

  

  

من الليل من الليل   مضجعكمضجعك  أخذتأخذت  إذاإذا

ثم ثم   {{قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون } } فاقرأ فاقرأ 

نم على خاتمتها فإنها براءة من نم على خاتمتها فإنها براءة من 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  الشركالشرك   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 082 

  

: : أربع أربع   تعالىتعالى  هللاهللا  إلىإلى  الكالمالكالم  أحبأحب

، و الحمد هلل ، و ال ، و الحمد هلل ، و ال   هللاهللاسبحان سبحان 

، وهللا أكبر ، و ال ، وهللا أكبر ، و ال   هللاهللاإله إال إله إال 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  يضرك بأيهن بدأتيضرك بأيهن بدأت   

  
  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 083 

ما ما   تعالىتعالى  هللاهللا  إلىإلى  الكالمالكالم  أحبأحب

سبحان سبحان : : لمالئكته لمالئكته   هللاهللااصطفاه اصطفاه 

، سبحان ربي و ، سبحان ربي و   ربي و بحمدهربي و بحمده

  بحمده ، سبحان ربي و بحمدهبحمده ، سبحان ربي و بحمده

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 084 

  

لسانكلسانك  احفظاحفظ   

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 085 

  منمن  أمتيأمتي  علىعلى  أخافأخاف

حيف األئمة حيف األئمة : : ثالث ثالث   بعديبعدي

، و إيمانا بالنجوم ، و ، و إيمانا بالنجوم ، و 

  تكذيبا بالقدرتكذيبا بالقدر
لصغيرلصغيرصحيح الجامع اصحيح الجامع ا   

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 086 

، و ، و   الناسالناس  ادعواادعوا

و ال تنفروا ، و ال تنفروا ،   بشروابشروا

  و يسروا ال تعسرواو يسروا ال تعسروا
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 087 

ضر ضر   مسكمسك  إنإن  الذيالذي  ربكربك  إلىإلى  ادعادع

  إنإن  الذيالذيفدعوته كشف عنك ، و فدعوته كشف عنك ، و 

أضللت بأرض قفر فدعوته رد أضللت بأرض قفر فدعوته رد 

أصابتك سنة أصابتك سنة   إنإن  الذيالذيعليك ، و عليك ، و 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  فدعوته أنبت لكفدعوته أنبت لك   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 088 

ببالء ببالء   المسلمالمسلم  العبدالعبد  هللاهللا  ابتلىابتلى  إذاإذا

: : عز و جل عز و جل   هللاهللاي جسده ، قال ي جسده ، قال فف

، فإن شفاه ، فإن شفاه   اكتب له صالح عملهاكتب له صالح عمله

غسله وطهره ، وإن قبضه غفر غسله وطهره ، وإن قبضه غفر 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  له و رحمهله و رحمه   
  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 089 

  

  بريدابريدا  إليإلي  أبردتمأبردتم  إذاإذا

  حسن الوجهحسن الوجهفابعثوه فابعثوه 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  حسن االسمحسن االسم   
  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 091 

أنك أنك   جيرانكجيرانك  عليكعليك  أثنىأثنى  ذاذاإإ

  إذاإذا، و ، و   فأنت محسنفأنت محسنمحسن محسن 

أنك أنك   جيرانكجيرانك  عليكعليك  أثنىأثنى

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  فأنت مسيءفأنت مسيء  مسيءمسيء   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 090 

  حماهحماه  عبداعبدا  هللاهللا  أحبأحب  ذاذاإإ

في الدنيا كما يحمي في الدنيا كما يحمي 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  أحدكم سقيمه الماءأحدكم سقيمه الماء   

  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 092 

  

  مكتوبةمكتوبة  صالةصالة  إلىإلى  مشىمشى  منمن

، ،   فهي كحجةفهي كحجةفي الجماعة ، في الجماعة ، 

و من مشى إلى صالة تطوع و من مشى إلى صالة تطوع 

  ، فهي كعمرة، فهي كعمرة
يح الجامع الصغيرصحصح   
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  بيتبيت  بأهلبأهل  هللاهللا  أرادأراد  إذاإذا

خيرا أدخل عليهم خيرا أدخل عليهم 

فقفقالرالر   

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
 



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 094 

 

، ،   استعملهاستعمله  خيراخيرا  بعبدبعبد  هللاهللا  أرادأراد  إذاإذا

يفتح يفتح : : وما استعمله؟ قالوما استعمله؟ قال: : قيل قيل 

له عمال صالحا بين يدي موته له عمال صالحا بين يدي موته 

    حتى يرضى عليه من حولهحتى يرضى عليه من حوله

  

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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عجل عجل   خيراخيرا  بعبدبعبد  هللاهللا  أرادأراد  إذاإذا

، وإذا ، وإذا   له عقوبته في الدنياله عقوبته في الدنيا

به شرا أمسك عنه به شرا أمسك عنه   أرادأراد

ذنوبهذنوبهعقوبته فيرد القيامة بعقوبته فيرد القيامة ب   
فتح الباريفتح الباري  --صحيحصحيح   
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عسله عسله   خيراخيرا  بعبدبعبد  هللاهللا  أرادأراد  إذاإذا

: : وما عسله؟ قال وما عسله؟ قال : : ، قيل ، قيل 

يفتح له عمال صالحا قبل يفتح له عمال صالحا قبل 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  موته ، ثم يقبضه عليهموته ، ثم يقبضه عليه   
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، و خلقان ، و خلقان هللاهللاخلقان يحبهما خلقان يحبهما 

، فأما اللذان يحبهما ، فأما اللذان يحبهما هللاهللايبغضهما يبغضهما 

فالسخاء و السماحة، و أما فالسخاء و السماحة، و أما   هللاهللا

الخلق و الخلق و   فسوءفسوء  هللاهللااللذان يبغضهما اللذان يبغضهما 

  خيراخيرا  بعبدبعبد  هللاهللا  أرادأراد  إذاإذاالبخل، و البخل، و 

  استعمله على قضاء حوائج الناساستعمله على قضاء حوائج الناس

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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  خيراخيرا  بعبدبعبد  هللاهللا  أرادأراد  إذاإذا

، ،   فقهه في الدينفقهه في الدين، ، 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  وألهمه رشدهوألهمه رشده   
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  طهرهطهره  خيراخيرا  بعبدبعبد  هللاهللا  أرادأراد  إذاإذا

و ما طهور و ما طهور : : قالوا قالوا   قبل موتهقبل موته

عمل صالح عمل صالح : : العبد ؟ قال العبد ؟ قال 

..  حتى يقبضه عليهحتى يقبضه عليهيلهمه إياه يلهمه إياه    

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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العبد المسلم قال هللا العبد المسلم قال هللا   اشتكىاشتكى  إذاإذا

اكتبوا له اكتبوا له : : تعالى للذين يكتبون تعالى للذين يكتبون 

كان طلقا كان طلقا   إذاإذا  أفضل ما كان يعملأفضل ما كان يعمل

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ..، حتى أطلقه، حتى أطلقه   
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أخلصه أخلصه المؤمن المؤمن   اشتكىاشتكى  إذاإذا

كما يخلص كما يخلص   من الذنوبمن الذنوب

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير. . الكير خبث الحديدالكير خبث الحديد   
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هم أو هم أو   دكمدكمأحأح  أصابأصاب  إذاإذا

هللا هللا ربي هللا هللا ربي : : ألواء فليقل ألواء فليقل 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير. . ال أشرك به شيئاال أشرك به شيئا   
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أحدكمأحدكم  هللاهللا  أعطىأعطى  إذاإذا   

فليبدأ بنفسه و فليبدأ بنفسه و   خيراخيرا

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير. . أهل بيتهأهل بيته   
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لم تكد لم تكد   الزمانالزمان  اقترباقترب  إذاإذا

رؤيا الرجل المسلم تكذب رؤيا الرجل المسلم تكذب 

أصدقهم رؤيا أصدقهم أصدقهم رؤيا أصدقهم ، و ، و 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير. . حديثاحديثا   
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  أحدكمأحدكم  تمنىتمنى  إذاإذا

؛ فإنما يسأل ؛ فإنما يسأل   فليكثرفليكثر

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ربهربه   
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من في من في   اللعنةاللعنة  خرجتخرجت  إذاإذا

صاحبها نظرت ، فإن وجدت صاحبها نظرت ، فإن وجدت 

مسلكا في الذي وجهت إليه ، و مسلكا في الذي وجهت إليه ، و 

منهمنه  خرجتخرجتإال عادت إلى الذي إال عادت إلى الذي    
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 217 

، فإن الرجل إذا ، فإن الرجل إذا   صالتكصالتك  فيفي  الموتالموت  اذكراذكر

صالته لحري أن يحسن صالته لحري أن يحسن   فيفي  الموتالموتذكر ذكر 

يظن أنه يظن أنه   صالته ، و صل صالة رجل الصالته ، و صل صالة رجل ال

يصلي صالة غيرها ، و إياك و كل أمر يصلي صالة غيرها ، و إياك و كل أمر 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  يعتذر منهيعتذر منه   
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فال عليك ما فال عليك ما   فيكفيك  كنكن  إذاإذا  أربعأربع

فاتك من الدنيا ، صدق فاتك من الدنيا ، صدق 

الحديث ، و حفظ األمانة ، و الحديث ، و حفظ األمانة ، و 

    حسن الخلق ، وعفة مطعمحسن الخلق ، وعفة مطعم

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 219 

  الظهرالظهر  قبلقبل  ركعاتركعات  أربعأربع

بصالة السحربصالة السحر  يعدلنيعدلن   
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 201 

  أنأن  لجهادلجهاداا  أفضلأفضل

الرجل نفسه الرجل نفسه   يجاهديجاهد

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  وهواهوهواه   
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  الساعاتالساعات  أفضلأفضل

  جوف الليل األخيرجوف الليل األخير

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  العبدالعبد  منمن  الربالرب  يكونيكون  ماما  أقربأقرب

في جوف الليل اآلخر ، فإن في جوف الليل اآلخر ، فإن 

استطعت أن تكون ممن يذكر استطعت أن تكون ممن يذكر 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  هللا في تلك الساعة فكنهللا في تلك الساعة فكن   
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، فإن هللا ، فإن هللا   عليعلي  الصالةالصالة  أكثرواأكثروا

ملكا عند قبري ، فإذا ملكا عند قبري ، فإذا وكل بي وكل بي 

أمتي قال لي أمتي قال لي   منمنرجل رجل   عليعليصلى صلى 

يا محمد إن فالن بن يا محمد إن فالن بن : : ذلك الملك ذلك الملك 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  فالن صلى عليك الساعةفالن صلى عليك الساعة   
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  يوم الجمعةيوم الجمعة  عليعلي  الصالةالصالة  اكثروااكثروا
، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل ، فإنه أتاني جبريل آنفا عن ربه عز وجل 

مسلم يصلي مسلم يصلي   منمناألرض األرض   علىعلىما ما : : فقال فقال 

ي ي عليك مرة واحدة ؛ إال صليت أنا ومالئكتعليك مرة واحدة ؛ إال صليت أنا ومالئكت

عشراعشرا  عليهعليه   ..  

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب      
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في في   عليعلي  الصالةالصالة  منمن  أكثرواأكثروا

يوم الجمعة وليلة الجمعة، يوم الجمعة وليلة الجمعة، 

فمن فعل ذلك كنت له شهيدا فمن فعل ذلك كنت له شهيدا 

  وشافعا يوم القيامةوشافعا يوم القيامة
السيوطي  الجامع الصغيرالسيوطي  الجامع الصغير  ––حدديث حسن حدديث حسن    
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  ––  هاذم اللذاتهاذم اللذاتأكثروا ذكر أكثروا ذكر 

فإنه ما كان فإنه ما كان   ––يعني الموت يعني الموت 

في كثير إال قلله ، وال قليل إال في كثير إال قلله ، وال قليل إال 

  أجزلهأجزله

حديث حسنحديث حسن  ––الترهيب الترهيب   الترغيب والترغيب و   
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اتق هللا حيثما كنت ، اتق هللا حيثما كنت ، 

وأتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة 

وخالق الناس وخالق الناس تمحها ، تمحها ، 

      بخلق حسنبخلق حسن

صحيحصحيح  ––الترغيب و الترهيب الترغيب و الترهيب    
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  فمنفمن، ،   خضرةخضرة  حلوةحلوة  الدنياالدنيا  إنإن

منها شيئا من حله فذاك منها شيئا من حله فذاك   أصابأصاب

و كم من و كم من   يبارك فيه ،يبارك فيه ،الذي الذي 

متخوض في مال هللا ، و مال متخوض في مال هللا ، و مال 

ح الجامع ح الجامع صحيصحي  رسوله ، له النار يوم القيامةرسوله ، له النار يوم القيامة

 الصغير
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 نفسه تخرج المؤمن إن

من بين جنبيه ، و هو 

صحيح الجامع الصغير يحمد هللا تعالىيحمد هللا تعالى  
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أكثروا من أكثروا من ليتمنين أقوام لو ليتمنين أقوام لو 

بم يا بم يا : : ، قالوا ، قالوا   السيئاتالسيئات

الذين بدل الذين بدل : : رسول هللا ؟ قال رسول هللا ؟ قال 

االلبانيااللباني  --السلسله الصحيحه السلسله الصحيحه   هللا سيئاتهم حسناتهللا سيئاتهم حسنات  
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    استراحاستراح  إنماإنما

 له غفر من

يرصحيح الجامع الصغ  
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 األمة هذه هللا ينصر إنما

، بدعوتهم و  بضعيفهابضعيفها

صحيح الجامع الصغير صالتهم و إخالصهم  
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  إذا رؤوا الذينتعالى ،  هللا أولياء

 تعالىتعالى  هللاهللاذكر ذكر 

 صحيح الجامع الصغير
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منمن  صلىصلى  هلل هلل أربعينأربعين  يومايوما  فيفي  

يدرك التكبيرة األولى يدرك التكبيرة األولى   جماعةجماعة

براءة براءة : : ، كتب له براءتان ، كتب له براءتان 

النفاقالنفاق  منمنالنار ، وبراءة النار ، وبراءة   منمن   
 صحيح الترمذي
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بقين من الليل ، يفتح بقين من الليل ، يفتح   إن هللا عز وجل ينزل في ثالث ساعاتإن هللا عز وجل ينزل في ثالث ساعات

الذكر في الساعة األولى لم يره أحد غيره ، فيمحو ما شاء ويثبت الذكر في الساعة األولى لم يره أحد غيره ، فيمحو ما شاء ويثبت 

ما شاء ، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن ، التي لم ترها ما شاء ، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن ، التي لم ترها 

عين ، ولم تخطر على قلب بشر ، وال يسكنها من بني آدم غير عين ، ولم تخطر على قلب بشر ، وال يسكنها من بني آدم غير 

طوبى لمن طوبى لمن : : النبيين والصديقين ، والشهداء ، ثم يقول النبيين والصديقين ، والشهداء ، ثم يقول : : الثة الثة ثث

ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه . . دخلك دخلك 

قومي بعزتي ، ثم يطلع إلى عباده قومي بعزتي ، ثم يطلع إلى عباده : : ومالئكته ، فتنتفض فيقول ومالئكته ، فتنتفض فيقول 

هل من مستغفر أغفر له ؟ هل من داع أجيبه ، حتى هل من مستغفر أغفر له ؟ هل من داع أجيبه ، حتى : : فيقول فيقول 

:  :    ولذلك يقولولذلك يقول  الفجرالفجر  صالةصالةتكون تكون    

قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده هللا ، ومالئكة قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده هللا ، ومالئكة وو    

((صحيحصحيح  ––التوحيد البن خزيمه التوحيد البن خزيمه     .).)  الليل والنهارالليل والنهار         
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؟ النبي في ؟ النبي في   الجنةالجنة  أهلأهل  منمن  برجالكمبرجالكم  أخبركمأخبركم  أالأال

الجنة ، والشهيد في الجنة ، والصديق في الجنة الجنة ، والشهيد في الجنة ، والصديق في الجنة 

والمولود في الجنة ، والرجل يزور أخاه في والمولود في الجنة ، والرجل يزور أخاه في 

أال أخبركم أال أخبركم . . ي الجنة ي الجنة ناحية المصر في هللا فناحية المصر في هللا ف

الودود الولود ، العؤود الودود الولود ، العؤود   بنسائكم من أهل الجنة ؟بنسائكم من أهل الجنة ؟

هذه يدي في يدك ، ال هذه يدي في يدك ، ال : : ؛ التي إذا ظلمت قالت ؛ التي إذا ظلمت قالت 

صحيح الجامعصحيح الجامع.  .  أذوق غمضا حتى ترضىأذوق غمضا حتى ترضى   
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يذهب بما أخبركم أال  

الصدرالصدر  وحروحر   
.صوم ثالثة أيام من كل شهر   

الحقد: أشد الغضب، وقيل: الوحر: غله، وقيلغشه وبالبله ووساوسه و:  وحر الصدر . صحيح الجامع الصغير   
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  تحرمتحرم  بمنبمن  أخبركمأخبركم  أالأال

كل كل   علىعلى  عليه النار غدا ؟عليه النار غدا ؟

  هين ، لين ، قريب ، سهلهين ، لين ، قريب ، سهل

  
 صحيح الجامع الصغير
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من ذكرك هللا الليل مع من ذكرك هللا الليل مع   أكثرأكثر  هوهو  ماما  علىعلى  أدلكأدلك  أالأال

خلق ، الحمد خلق ، الحمد   ماماالحمد هلل عدد الحمد هلل عدد : : تقول تقول   النهار ؟النهار ؟

في السموات في السموات   ماما  خلق ، الحمد هلل عددخلق ، الحمد هلل عدد  ماماهلل ملء هلل ملء 

أحصى كتابه أحصى كتابه   ماماوما في األرض ، الحمد هلل عدد وما في األرض ، الحمد هلل عدد 

أحصى كتابه ، والحمد هلل أحصى كتابه ، والحمد هلل   ماما  علىعلى، والحمد هلل ، والحمد هلل 

عدد كل شيء ، والحمد هلل ملء كل شيء ، عدد كل شيء ، والحمد هلل ملء كل شيء ، 

تعلمهن وعلمهن عقبك من تعلمهن وعلمهن عقبك من . . وتسبح هللا مثلهن وتسبح هللا مثلهن 

  بعدكبعدك
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  منمن  بهبه  تدركونتدركون  شيئاشيئا  أعلمكمأعلمكم  أالأال

، ،   بعدكمبعدكم  منمن  بهبهو تسبقون و تسبقون ، ،   سبقكمسبقكم

  منمن  إالإالو ال يكون أحد أفضل منكم ، و ال يكون أحد أفضل منكم ، 

صنع مثل ما صنعتم ؟ تسبحون ، و صنع مثل ما صنعتم ؟ تسبحون ، و 

تكبرون ، و تحمدون في دبر كل تكبرون ، و تحمدون في دبر كل 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  صالة ثالثا و ثالثين مرةصالة ثالثا و ثالثين مرة   
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أن يكسب ألف حسنة أن يكسب ألف حسنة   أحدكمأحدكم  أيعجزأيعجز

فسأله سائل من جلسائه كيف فسأله سائل من جلسائه كيف 

يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح 

مائة تسبيحة تكتب له ألف مائة تسبيحة تكتب له ألف   أحدكمأحدكم

  حسنة وتحط عنه ألف سيئةحسنة وتحط عنه ألف سيئة
  صحيح الترمذيصحيح الترمذي
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أن يقرأ في ليلة أن يقرأ في ليلة   أحدكمأحدكم  أيعجزأيعجز

وكيف وكيف : : قالوا قالوا " "   ثلث القرآن ؟ثلث القرآن ؟

::  يقرأ ثلث القرآن ؟ قاليقرأ ثلث القرآن ؟ قال   

، يعدل ثلث ، يعدل ثلث { { قل هو هللا أحد قل هو هللا أحد } }   

  القرآنالقرآن
  صحيح مسلمصحيح مسلم
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يتقلب في يتقلب في   رجالرجال  رأيترأيت  لقدلقد

، في شجرة قطعها من ، في شجرة قطعها من   الجنةالجنة

انت تؤذي انت تؤذي كك    ظهر الطريقظهر الطريق

  الناسالناس
  صحيح مسلمصحيح مسلم
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  منمن  هللاهللا  عندعند  أفضلأفضل  أحدأحد  ليسليس

، ،   يعمر في اإلسالميعمر في اإلسالممؤمن مؤمن 

لتكبيره ، و تحميده ، و لتكبيره ، و تحميده ، و 

  تهليلهتهليله
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  فيفي  أثقلأثقلشيء شيء   ليسليس

من الخلق من الخلق   الميزانالميزان

  الحسنالحسن
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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هللا تعالى فيه هللا تعالى فيه   أطيعأطيعشيء شيء   ليسليس

من صلة الرحم، و من صلة الرحم، و   أعجل ثواباأعجل ثوابا

شيء أعجل عقابا من شيء أعجل عقابا من   ليسليس

ين ين البغي و قطعية الرحم، و اليمالبغي و قطعية الرحم، و اليم

  الفاجرة تدع الديار بالقعالفاجرة تدع الديار بالقع
  

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 237 

  

من من   خرخرأنه أنه   رجلرجل  ليودنليودن

عند الثريا ، و أنه لم عند الثريا ، و أنه لم 

  يل من أمر الناس شيئايل من أمر الناس شيئا
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  عنعن  تفرقواتفرقوا  ثمثم، ،   قومقوم  اجتمعاجتمع  ماما

، وصالة على النبي ، وصالة على النبي   هللاهللا  ذكرذكر  غيرغير

صلى هللا عليه و سلم إال قاموا صلى هللا عليه و سلم إال قاموا 

أنتن من جيفةأنتن من جيفة  عنعن   
  

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  ذكرذكر  علىعلى، ،   قومقوم  اجتمعاجتمع  ماما

: : فتفرقوا عنه إال قيل لهم فتفرقوا عنه إال قيل لهم 

  قوموا مغفورا لكمقوموا مغفورا لكم

  

  

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  الرباالربا  منمن  أكثرأكثر  أحدأحد  ماما

عاقبة أمره إلى عاقبة أمره إلى إال كان إال كان 

  قلةقلة
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  الرفقالرفق  بيتبيت  أهلأهل  أعطىأعطى  ماما

إال نفعهم ، و ال منعوه إال إال نفعهم ، و ال منعوه إال 

  ضرهمضرهم
  سلسله االحاديث الصحيحة لاللبانيسلسله االحاديث الصحيحة لاللباني
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  كبركبروال وال قط قط   مهلمهل  أهلأهل  ماما

قيل يا قيل يا   بشربشرمكبر قط إال مكبر قط إال 

  ::قالقال  بالجنةبالجنةرسول هللا رسول هللا 

      صحيح الترغيب و الترهيبصحيح الترغيب و الترهيب.    .                      نعمنعم
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الجنة الجنة   هللاهللا  مسلممسلم  رجلرجل  سألسأل  ماما

اللهم اللهم : :   قالت الجنةقالت الجنةثالثا ، إال ثالثا ، إال 

  رجلرجلأدخله الجنة ، و ال استجار أدخله الجنة ، و ال استجار 

من النار ثالثا ، إال من النار ثالثا ، إال   هللاهللا  مسلممسلم

اللهم أجره منياللهم أجره مني: :   قالت النارقالت النار   
      

الصغيرالصغير  صحيح الجامعصحيح الجامع   
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  وو  الرباالربا  قومقوم  فيفي  ظهرظهر  ماما

، إال أحلوا بأنفسهم ، إال أحلوا بأنفسهم   الزناالزنا

  عقاب هللاعقاب هللا
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  خيراخيرا  عبدعبد  رزقرزق  ماما

له و ال أوسع من له و ال أوسع من 

  الصبرالصبر
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  عمال،عمال،  آدميآدمي  عملعمل  ماما

أنجى له من عذاب أنجى له من عذاب 

ذكر هللاذكر هللاهللا من هللا من    
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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بصدقة بصدقة   عطيةعطية  بابباب  رجلرجل  فتحفتح  ماما

ه هللا تعالى بها ه هللا تعالى بها أو صلة، إال زادأو صلة، إال زاد

  بابباب  رجلرجل  فتحفتح  ماماكثرة، و كثرة، و 

مسألة، يريد بها كثرة، إال زاده مسألة، يريد بها كثرة، إال زاده 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  هللا تعالى بها قلةهللا تعالى بها قلة   
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  يراهيراه  أنأن  كرهتكرهت  ماما

، فال تفعله ، فال تفعله   منكمنك  الناسالناس

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  إذا خلوتإذا خلوتبنفسك بنفسك    
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  رأسهرأسه  فيفي  إالإال  آدميآدمي  منمن  ماما

، فإذا تواضع ، فإذا تواضع حكمة بيد ملكحكمة بيد ملك

ارفع حكمته، ارفع حكمته، : : قيل للملك قيل للملك 

ضع ضع : : إذا تكبر قيل للملك إذا تكبر قيل للملك وو

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  حكمتهحكمته   
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يغلق بابه يغلق بابه   وال،وال،  أوأو  إمامإمام  منمن  ماما

دون ذوي الحاجة و الخلة و دون ذوي الحاجة و الخلة و 

أغلق هللا أبواب أغلق هللا أبواب المسكنة، إال المسكنة، إال 

دون خلته و حاجته و دون خلته و حاجته و   السماءالسماء

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  مسكنتهمسكنته   
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مسلما في موطن مسلما في موطن   امرءاامرءا  يخذليخذل  امرئامرئ  منمن  ماما

حرمته، حرمته،   ننممعرضه، وينتهك فيه عرضه، وينتهك فيه   منمنينتقص فيه ينتقص فيه 

إال خذله هللا تعالى في موطن يحب فيه نصرته، إال خذله هللا تعالى في موطن يحب فيه نصرته، 

في موطن ينتقص فيه في موطن ينتقص فيه   ينصر مسلماينصر مسلماأحد أحد   منمنوما وما 

حرمته، إال نصره حرمته، إال نصره   منمنعرضه، وينتهك فيه عرضه، وينتهك فيه   منمن

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  هللا في موطن يحب فيه نصرتههللا في موطن يحب فيه نصرته   
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بها العبد بها العبد   يدعويدعو  دعوةدعوة  منمن  ماما

    ::  منمنأفضل أفضل 

  

اللهم إني أسألك المعافاة في اللهم إني أسألك المعافاة في " "     

""  واآلخرةواآلخرة  الدنياالدنيا       
  

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  مسيرهمسيره  فيفي  يخلويخلو  راكبراكب  منمن  ماما

، ، ردفه ملكردفه ملكباهلل و ذكره، إال كان باهلل و ذكره، إال كان 

بشعره و نحوه، إال بشعره و نحوه، إال   يخلويخلوو ال و ال 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ردفه شيطانردفه شيطانكان كان    
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، ،   ذنبذنب  لهله  وو  إالإال  مؤمنمؤمن  عبدعبد  منمن  ماما

يعتاده الفينة بعد الفينة ، أو ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ، أو ذنب 

هو مقيم عليه ال يفارقه ، حتى هو مقيم عليه ال يفارقه ، حتى 

خلق خلق   المؤمنالمؤمنرق الدنيا ، إن رق الدنيا ، إن يفايفا

  ..مفتنا ، توابا ، نسيا ، إذا ذكر ذكرمفتنا ، توابا ، نسيا ، إذا ذكر ذكر
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  ذكر،ذكر،  علىعلى  يبيتيبيت  مسلممسلم  منمن  ماما

الليل، فيسأل الليل، فيسأل   منمنطاهرا، فيتعار طاهرا، فيتعار 

أمر الدنيا و أمر الدنيا و   منمنتعالى خيرا تعالى خيرا   هللاهللا

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ..إال أعطاه إياهإال أعطاه إياهاآلخرة، اآلخرة،    
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، ثم ، ثم   العلمالعلم  يتعلميتعلم  الذيالذي  مثلمثل

  الذيالذي  ال يحدث به ، كمثلال يحدث به ، كمثل

..يكنز ، فال ينفق منهيكنز ، فال ينفق منه   

  

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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، إن أكلت طيبا ، و ، إن أكلت طيبا ، و   النحلةالنحلة  مثلمثل  المؤمنالمؤمن  مثلمثل

إن وضعت وضعت طيبا ، و إن وقعت على عود إن وضعت وضعت طيبا ، و إن وقعت على عود 

سبيكة سبيكة   مثلمثل  المؤمنالمؤمن  مثلمثلنخر لم تكسره ، و نخر لم تكسره ، و 

، إن نفخت عليها احمرت ، و أن ، إن نفخت عليها احمرت ، و أن   الذهبالذهب

    ..وزنت لم تنقصوزنت لم تنقص

  

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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، العبد ، العبد   منهمنه  مستراحمستراح  وو  مستريحمستريح

المؤمن يستريح من نصب الدنيا المؤمن يستريح من نصب الدنيا 

وأذاها إلى رحمة هللا تعالى ، وأذاها إلى رحمة هللا تعالى ، 

والعبد الفاجر تستريح منه العباد والعبد الفاجر تستريح منه العباد 

..الدوابالدواب  ووالشجر الشجر   وووالبالد ، والبالد ،    

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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  المسلمينالمسلمين  طريقطريق  منمن  أخرجأخرج  منمن

، كتب هللا له به ، كتب هللا له به   شيئا يؤذيهمشيئا يؤذيهم

كتب له عنده كتب له عنده   منمنحسنة ، و حسنة ، و 

    حسنة أدخله بها الجنةحسنة أدخله بها الجنة

ع الصغيرع الصغيرصحيح الجامصحيح الجام   
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  هللاهللا  عندعند  مالهماله  يعلميعلم  أنأن  أرادأراد  منمن

جل ذكره ، فلينظر ما هلل عز جل ذكره ، فلينظر ما هلل عز 

    عندهعندهو جل و جل 

  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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، فاستن به ، كان له ، فاستن به ، كان له خيرا خيرا   استسناستسن  منمن

استن به وال استن به وال   منمنأجره كامال ، ومن أجور أجره كامال ، ومن أجور 

استن استن أجورهم شيئا ، ومن أجورهم شيئا ، ومن   منمنينتقص ينتقص 

فاستن به ، فعليه وزره كامال ، فاستن به ، فعليه وزره كامال ،   سنة سيئةسنة سيئة

ن استنوا به ، وال ينتقص ن استنوا به ، وال ينتقص ومن أوزار الذيومن أوزار الذي

..أوزارهم شيئاأوزارهم شيئا  منمن   

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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منمن  استغفراستغفر  للمؤمنينللمؤمنين  
وو  للمؤمناتللمؤمنات  ، كتب هللا له ، كتب هللا له 

  مؤمنةمؤمنة  وو  مؤمنمؤمنبكل بكل 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  حسنةحسنة   
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، ،   الناسالناس  بسخطبسخطهللا هللا   أرضىأرضى  منمن

عنه عنه   وأرضىوأرضىرضي هللا عنه رضي هللا عنه 

  الناسالناس  أرضىأرضىومن ومن ، ،   الناسالناس

  منمن، عاد حامده ، عاد حامده   هللاهللا  بسخطبسخط

شرح الاحاويه االلبانيشرح الاحاويه االلباني  صحيحصحيح. .   ماماله ذاله ذا  الناسالناس   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 264 

  أوأو، ،   غمغم  أوأو  همهم  أصابهأصابه  منمن

هللا هللا : : شدة ، فقال شدة ، فقال   أوأوسقم ، سقم ، 

ربي ، ال شريك له ، كشف ربي ، ال شريك له ، كشف 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ..ذلك عنهذلك عنه   
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، فقد ، فقد   الرفقالرفق  منمن  حظهحظه  أعطىأعطى  منمن

  منمنالخير ، و الخير ، و   منمن  حظهحظه  أعطىأعطى

، فقد حرم ، فقد حرم   الرفقالرفق  منمن  حظهحظهحرم حرم 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ..  الخيرالخير  منمن  حظهحظه   
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  ::وضوئه وضوئه   منمن  فراغهفراغه  بعدبعد  فقالفقال  توضأتوضأ  منمن

سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد 

أن ال إله إال أنت ، أستغفرك و أن ال إله إال أنت ، أستغفرك و 

أتوب إليك ، كتب في رق ، ثم أتوب إليك ، كتب في رق ، ثم 

جعل في طابع ، فلم يكسر إلى جعل في طابع ، فلم يكسر إلى 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ..يوم القيامةيوم القيامة   
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  ذبيحةذبيحة  لولو  وو  رحمرحم  منمن

هللا هللا   رحمهرحمهعصفور ، عصفور ، 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  ..يوم القيامةيوم القيامة   
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  بصيامبصيام  لهله  ختمختم  منمن  يا حذيفةيا حذيفة

عز عز   هللاهللا، يريد به وجه ، يريد به وجه   يوميوم

..  الجنةالجنة  هللاهللاوجل ؛ أدخله وجل ؛ أدخله    

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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إلى صالة إلى صالة   متطهرامتطهرا  بيتهبيته  منمن  خرجخرج  منمن

، ،   كأجر الحاج المحرمكأجر الحاج المحرممكتوبة ، فأجره مكتوبة ، فأجره 

إلى تسبيح الضحى ، ال إلى تسبيح الضحى ، ال   خرجخرج  منمنو و 

ينصبه إال إياه فأجره كأجر المعتمر ، و ينصبه إال إياه فأجره كأجر المعتمر ، و 

صالة على إثر صالة ، ال لغو بينهما صالة على إثر صالة ، ال لغو بينهما 

    عليينعليين  كتاب فيكتاب في
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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أن ينفقه أن ينفقه   بالمالبالمال  ضنضن  منمن  

، و بالليل أن يكابده ، ، و بالليل أن يكابده ، 

فعليه بسبحان هللا و فعليه بسبحان هللا و 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  بحمدهبحمده   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 270 

، و ، و   منامنا  فليسفليس  غشناغشنا  منمن

  المكر والخداع في النارالمكر والخداع في النار

  
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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من كانت ألخيه عنده مظلمة من من كانت ألخيه عنده مظلمة من 

، قبل ، قبل   فليتحلله اليومفليتحلله اليومعرض أو مال ، عرض أو مال ، 

يوم ال دينار وال درهم ، يوم ال دينار وال درهم ،   أن يؤخذ منهأن يؤخذ منه

فإن كان له عمل صالح ، أخذ منه بقدر فإن كان له عمل صالح ، أخذ منه بقدر 

مظلمته ، وإن لم يكن له عمل ، أخذ مظلمته ، وإن لم يكن له عمل ، أخذ 

  من سيئات صاحبه فجعلت عليهمن سيئات صاحبه فجعلت عليه

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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، و ال ، و ال و يؤلفو يؤلف  يألفيألف  المؤمنالمؤمن

و ال و ال   يألفيألفخير فيمن ال خير فيمن ال 

يؤلف، و خيرهم أنفعهم يؤلف، و خيرهم أنفعهم 

  للناسللناس

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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م م بضعفائكبضعفائك  إالإال  تنصرونتنصرون  هلهل

بدعوتهم و إخالصهمبدعوتهم و إخالصهم       

  

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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لمن اتقى، لمن اتقى،   بالغنىبالغنى  بأسبأس  الال

والصحة لمن اتقى خير من والصحة لمن اتقى خير من 

طيب النفس من طيب النفس من و و   الغنى،الغنى،

  النعيمالنعيم

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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      ذرذر  أباأبا  يايا  
من كنوز من كنوز   كنزكنز  علىعلى  أدلكأدلك  أالأال

  إالإالالجنة ؟ ال حول و ال قوة الجنة ؟ ال حول و ال قوة 

  باهللباهلل

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير     
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      عائشةعائشة  يايا  
يحب الرفق ، يحب الرفق ،   رفيقرفيق  هللاهللا  إنإن    

ويعطى على الرفق ما ال ويعطى على الرفق ما ال 

يعطي على العنف ، وما ال يعطي على العنف ، وما ال 

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير  يعطي على ما سواهيعطي على ما سواه   
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، والسناء ، والسناء   بالتيسيربالتيسير  األمةاألمة  هذههذه  بشربشر

و الرفعة بالدين ، و التمكين في و الرفعة بالدين ، و التمكين في 

البالد ، والنصر ، فمن عمل منهم البالد ، والنصر ، فمن عمل منهم 

بعمل اآلخرة للدنيا ، فليس له في بعمل اآلخرة للدنيا ، فليس له في 

  اآلخرة من نصيباآلخرة من نصيب
الترهيبالترهيب  صحيح الترغيب وصحيح الترغيب و   
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إن هللا عز وجل يقول يا ابن آدم إن هللا عز وجل يقول يا ابن آدم 

ركعات ركعات   بأربعبأربع  النهارالنهار  أولأول  اكفنياكفني

  أكفك بهن آخر يومكأكفك بهن آخر يومك
::وقال صلى هللا عليه و اله و سلم وقال صلى هللا عليه و اله و سلم    

إال إال   الضحىالضحى  صالةصالة  علىعلى  يحافظيحافظ  الال

صحيح الترغيبصحيح الترغيب  األوابيناألوابين  صالةصالةأواب قال وهي أواب قال وهي    
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  وو، ،   اغتسلاغتسل  وو  يوم الجمعةيوم الجمعة  غسلغسل  منمن

لم يركب ، لم يركب ،   وومشى مشى   ووابتكر ، ابتكر ،   ووبكر بكر 

لم يلغ لم يلغ   وواإلمام فاستمع ، اإلمام فاستمع ،   منمننا نا دد  وو

بكل خطوة عمل سنة ، بكل خطوة عمل سنة ، ، كان له ، كان له 

صحيح الترغيبصحيح الترغيب  قيامهاقيامها  ووأجر صيامها أجر صيامها    
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لم لم   الجمعةالجمعة  يوميوم  اغتسلاغتسل  منمن

إلى الجمعة إلى الجمعة   طاهراطاهرايزل يزل 

    األخرىاألخرى

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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  ادنواادنوا  وو، ،   الجمعةالجمعة  احضروااحضروا

، فإن الرجل ليكون ، فإن الرجل ليكون   اإلماماإلمام  منمن

من أهل الجنة ، فيتأخر عن من أهل الجنة ، فيتأخر عن 

فيؤخر عن الجنة ، فيؤخر عن الجنة ، الجمعة ، الجمعة ، 

صحيح الترغيبصحيح الترغيب  و إنه لمن أهلهاو إنه لمن أهلها   
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قال قال . . بلى بلى : : قالوا قالوا . . ؟ ؟ ابنه ابنه   نوحنوح  بوصيةبوصية  أخبركمأخبركم  أالأال

إني إني ! ! يا بني يا بني : : ابنه ، فقال البنه ابنه ، فقال البنه   نوحنوحأوصى أوصى : : 

أوصيك باثنتين ، وأنهاك عن اثنتين ، أوصيك أوصيك باثنتين ، وأنهاك عن اثنتين ، أوصيك 

؛ فإنها لو وضعت في ؛ فإنها لو وضعت في ( ( هللا هللا   إالإالال إله ال إله : ) : ) بقول بقول 

كفة ، كفة ،   كفة ، ووضعت السموات واألرض فيكفة ، ووضعت السموات واألرض في

لرجحت بهن ، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى لرجحت بهن ، ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى 

صحيح الترغيبصحيح الترغيب. . تخلص إلى هللاتخلص إلى هللا   
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  منمنوالعجلة والعجلة   هللاهللا  منمن  التأنيالتأني

الشيطان وما أحد أكثر معاذير الشيطان وما أحد أكثر معاذير 

شيء أحب إلى شيء أحب إلى   منمنوما وما   هللاهللا  منمن

الحمدالحمد  منمن  هللاهللا   
صحيح الترغيبصحيح الترغيب     

  

  

  

   



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 285 

 

  ووهللا ، هللا ،   سبحانسبحان  وو، ،   هللهلل  الحمدالحمدان ان  

 أكبر لتساقط  أكبر لتساقط هللاهللا  ووال إله إال هللا ، ال إله إال هللا ، 

كما تساقط ورق كما تساقط ورق   ذنوب العبدذنوب العبدمن من 

  هذه الشجرةهذه الشجرة
صحيح الترغيبصحيح الترغيب     
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  تسرهتسره  أنأن  أحبأحب  منمن

  منمن؛ فليكثر فيها ؛ فليكثر فيها   صحيفتهصحيفته

  االستغفاراالستغفار

  

    

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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، ،   كريمكريم، حيي ، ، حيي ،   رحيمرحيم  هللاهللا  إنإن    

يرفع إليه يرفع إليه   أنأنمن عبده من عبده   يستحييستحي

  يديه ثم ال يضع فيهما خيرايديه ثم ال يضع فيهما خيرا

  
  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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وا الكالَم بغيِر ذكِر هللاِ وا الكالَم بغيِر ذكِر هللاِ ال تُكثِرال تُكثِر

كثرةَ الكالِم بغيِر ذكِر هللاِ كثرةَ الكالِم بغيِر ذكِر هللاِ فإنَّ فإنَّ 

وإن أبعَد الناِس وإن أبعَد الناِس   قسوة  للقلبِ قسوة  للقلبِ 

  من هللاِ القلُب القاسيمن هللاِ القلُب القاسي
حسن غريبحسن غريب  ––الترمذي الترمذي    
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::  ليلي  قالقال  جبريلجبريل  إنإن     

هللا عز وجل يقول هللا عز وجل يقول   أنأنأبشرك أبشرك   أالأال  

، ،   من صلى عليك صليت عليهمن صلى عليك صليت عليه    

    ..ومن سلم عليك سلمت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه 

  

  

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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في في   ألمتيألمتي  باركبارك  اللهماللهم

  بكورهابكورها
  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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، فإنه ، فإنه   الرزقالرزق  تستبطئواتستبطئوا  الال      

لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ 

هو له ، فأجملوا في هو له ، فأجملوا في   رزقرزقآخر آخر 

الطلب الطلب : : أخذ الحالل أخذ الحالل ، و ترك ، و ترك 

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))                    الحرامالحرام   
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بجنبتيها بجنبتيها   بعثبعث  إالإال  قطقط  شمسشمس  طلعتطلعت  ماما

  إالإالملكان يناديان يسمعان أهل األرض ملكان يناديان يسمعان أهل األرض 

ا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن الثقلين يالثقلين ي

قل وكفى خير مما كثر وألهى وال آبت قل وكفى خير مما كثر وألهى وال آبت   ماما

بجنبتيها ملكان يناديان بجنبتيها ملكان يناديان   بعثبعث  إالإال  قطقط  شمسشمس

الثقلين اللهم أعط الثقلين اللهم أعط   إالإاليسمعان أهل األرض يسمعان أهل األرض 

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))  منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفامنفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا   
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أبواب أبواب   أوسطأوسط  الوالدالوالد

، فإن شئت ، فإن شئت   الجنةالجنة

فأضع ذلك الباب أو فأضع ذلك الباب أو 

((لترغيبلترغيبصحيح اصحيح ا  ))  احفظهاحفظه   
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  منمن  أحدكمأحدكم  فرفر  لولو

؛ أدركه كما ؛ أدركه كما   رزقهرزقه

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))يدركه الموتيدركه الموت       
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حرمه هللا تعالى على النار ، حرمه هللا تعالى على النار ،   فيهفيه  كنكن  منمن  أربعأربع

::  الشيطانالشيطان  منمنوعصمه وعصمه    

ملك نفسه حين يرغب ، وحين يرهب ، ملك نفسه حين يرغب ، وحين يرهب ،   منمن  

  وحين يشتهي ، وحين يغضبوحين يشتهي ، وحين يغضب

نشر هللا تعالى عليه رحمته نشر هللا تعالى عليه رحمته   فيهفيه  كنكن  منمن  أربعأربعوو

      وأدخله الجنةوأدخله الجنة

وى مسكينا ، ورحم الضعيف ، ورفق وى مسكينا ، ورحم الضعيف ، ورفق آآ  منمن

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغيربالمملوك ، وأنفق على الوالدينبالمملوك ، وأنفق على الوالدين   
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فال عليك ما فال عليك ما   فيكفيك  كنكن  إذاإذا  أربعأربع

حفظ أمانة ، حفظ أمانة ، : :   فاتك من الدنيافاتك من الدنيا

وصدق حديث ، وحسن وصدق حديث ، وحسن 

  خليقة ، وعفة في طعمةخليقة ، وعفة في طعمة

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))       
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حقيقة حقيقة   العبدالعبد  يبلغيبلغ  الال

حتى يحب حتى يحب   اإليماناإليمان

  للناس ما يحب لنفسهللناس ما يحب لنفسه
((الترغيبالترغيبصحيح صحيح   ))   
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حقيقة حقيقة   العبدالعبد  يبلغيبلغ  الال

اإليمان حتى يخزن اإليمان حتى يخزن 

الجامع للسيوطي -صحيح  من لسانهمن لسانه  
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على على   المرءالمرء  أنفقأنفق  ماما

نفسه وولده وأهله نفسه وولده وأهله 

وذي رحمه وقرابته ؛ وذي رحمه وقرابته ؛ 

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))فهو له صدقةفهو له صدقة   
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  ، يغلق بابه، يغلق بابه  والوالإمام أو إمام أو   منمن  ماما

دون ذوي الحاجة و الخلة و دون ذوي الحاجة و الخلة و 

المسكنة ، إال أغلق هللا أبواب المسكنة ، إال أغلق هللا أبواب 

خلته و حاجته و خلته و حاجته و   السماء دونالسماء دون

صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغيرمسكنتهمسكنته   
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بات بات   والوالإمام وال إمام وال   منمن  ماما

  غاشا لرعيتهغاشا لرعيتهليلة سوداء ليلة سوداء 

  ؛ إال حرم هللا عليه الجنة؛ إال حرم هللا عليه الجنة

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))   
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  العبدالعبد  عنعن  ليرضىليرضى  هللاهللا  إنإن

يأكل األكلة فيحمده يأكل األكلة فيحمده   أنأن

أو يشرب الشربة أو يشرب الشربة . . عليها عليها 

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))فيحمده عليهافيحمده عليها   
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  الرحمةالرحمة  تنزعتنزع  الال

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب) ) ييإال من شقإال من شق   
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وزير وزير   لهله  جعلجعل، ،   خيراخيرا  باألميرباألمير  هللاهللا  أرادأراد  إذاإذا

صدق ؛ إن نسي ذكره ، وإن ذكر أعانه ، صدق ؛ إن نسي ذكره ، وإن ذكر أعانه ، 

وزير وزير   لهله  جعلجعلبه غير ذلك ؛ به غير ذلك ؛   هللاهللا  أرادأراد  وإذاوإذا

سوء ؛ إن نسي لم يذكره ، وإن ذكر لم سوء ؛ إن نسي لم يذكره ، وإن ذكر لم 

  يعنهيعنه

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))   
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  اإلسالم ثمانية أسهم اإلسالم ثمانية أسهم 
م ، م ، اإلسالم سهم ، والصالة سهم ، والزكاة سهاإلسالم سهم ، والصالة سهم ، والزكاة سه    

والصوم سهم ، وحج البيت سهم ، واألمر والصوم سهم ، وحج البيت سهم ، واألمر 

بالمعروف سهم ، والنهي عن المنكر سهم ، بالمعروف سهم ، والنهي عن المنكر سهم ، 

وقد خاب وقد خاب والجهاد في سبيل هللا سهم ، والجهاد في سبيل هللا سهم ، 

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))من ال سهم لهمن ال سهم له   
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الخير و الخير و   الناسالناس  يعلميعلم  الذيالذي  مثلمثل

ينسى نفسه كمثل السراج ، ينسى نفسه كمثل السراج ، 

يحرق نفسهيحرق نفسهو و   للناسللناسيضيء يضيء    

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))   
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؛ ؛   في األرضفي األرض  يقاميقام  لحدلحد

ر ألهل األرض من أن ر ألهل األرض من أن خيخي

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))يمطروا ثالثين صباحايمطروا ثالثين صباحا   
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، ،   ترحمواترحموا  ارحمواارحموا

يغفر لكميغفر لكم  اغفروااغفرواوو   
((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))   
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سمعوا ، هل سمعتم ؟سمعوا ، هل سمعتم ؟اا   
إنه سيكون بعدي أمراء ، فمن دخل عليهم إنه سيكون بعدي أمراء ، فمن دخل عليهم   

فصدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ؛ فليس فصدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ؛ فليس 

. . مني ، ولست منه ، وليس بوارد على الحوض مني ، ولست منه ، وليس بوارد على الحوض 

عليهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، عليهم ، ولم يعنهم على ظلمهم ، ومن لم يدخل ومن لم يدخل 

ولم يصدقهم ، بكذبهم ؛ فهو مني ، وأنا منه ، ولم يصدقهم ، بكذبهم ؛ فهو مني ، وأنا منه ، 

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))وهو وارد علي الحوضوهو وارد علي الحوض   
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  الصدقةالصدقة  الصدقةالصدقة  أفضلأفضل  

الرحم الكاشحالرحم الكاشحعلى ذي على ذي    
  

انه الذي يضمر عداوته في كشحه و هو خصره يعني ان افضل الصدقة انه الذي يضمر عداوته في كشحه و هو خصره يعني ان افضل الصدقة : : و معنى الكاشح و معنى الكاشح . . صحيح على شرط مسلم صحيح على شرط مسلم 

و تصل من قطعكو تصل من قطعك: : و هو معنى قوله صلى هللا عليه و اله و سلم و هو معنى قوله صلى هللا عليه و اله و سلم   ههذي الرحم المضمر العداوة في باطنذي الرحم المضمر العداوة في باطن  الصدقة علىالصدقة على   
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أن أن   الصدقةالصدقة  أفضلأفضل  

يتعلم المرء المسلم يتعلم المرء المسلم 

علما ، ثم يعلمه أخاه علما ، ثم يعلمه أخاه 

حسنحسن  --الجامع الصغير الجامع الصغير   المسلمالمسلم   
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  رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبارأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا

بعشر أمثالها، و بعشر أمثالها، و   الصدقةالصدقة    

فقلت يا جبريل فقلت يا جبريل ، ، القرض بثمانية عشرالقرض بثمانية عشر

ألن ألن : : ؟ قال ؟ قال   الصدقةالصدقةمن من   أفضلأفضلما بال القرض ما بال القرض : : 

السائل يسأل و عنده، و المستقرض ال يستقرض السائل يسأل و عنده، و المستقرض ال يستقرض 

حسنحسن  --الجامع الصغير الجامع الصغير   إال من حاجةإال من حاجة   
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  أفضلأفضل  صدقةصدقةما ما 

حسن –الجامع الصغير   من ذكر هللا تعالىمن ذكر هللا تعالى   
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حين يمضي حين يمضي . .     ينزل هللا إلى السماء الدنيا كل ليلةينزل هللا إلى السماء الدنيا كل ليلة

::  للفيقوفيقو    ثلث الليل األولثلث الليل األول   

  الملكالملك  أناأنا  ..  الملكالملك  أناأنا    ::  
      

من ذا الذي من ذا الذي ! ! من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يدعوني فأستجيب له 

من ذا الذي يستغفرني فأغفر من ذا الذي يستغفرني فأغفر ! ! يسألني فأعطيه يسألني فأعطيه 

رواه مسلمرواه مسلم  فال يزال كذلك حتى يضيء الفجرفال يزال كذلك حتى يضيء الفجر! ! له له    
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يقبض هللا األرض ، ويطوي يقبض هللا األرض ، ويطوي 

  السماء بيمينه ، ثم يقولالسماء بيمينه ، ثم يقول

، فأين ملوك ، فأين ملوك   الملكالملك  أناأنا    --

التوحيدالتوحيد  ––صحيح صحيح   األرضاألرض   
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غرسا إال كان غرسا إال كان   يغرسيغرس  مسلممسلم  منمن  ماما

سرق سرق   ماماله صدقة ، و له صدقة ، و   منهمنهأكل أكل   ماما

أكل السبع فهو أكل السبع فهو   ماماصدقة ، و صدقة ، و   منهمنه

له صدقة ، وما أكلت الطيور فهو له صدقة ، وما أكلت الطيور فهو 

كان له كان له له صدقة ، و ال يرزؤه أحد له صدقة ، و ال يرزؤه أحد 

رواه مسلمرواه مسلم  صدقةصدقة   
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أقرها أقرها   نعمانعما  أقوامأقوام  عندعند  هللهلل  إنإن

حوائج حوائج عندهم ؛ ما كانوا في عندهم ؛ ما كانوا في 

ما لم يملوهم ، فإذا ما لم يملوهم ، فإذا   المسلمينالمسلمين

  ملوهم نقلها إلى غيرهمملوهم نقلها إلى غيرهم

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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  ألحدألحد  شفاعةشفاعة  شفعشفع  منمن  

فأهدى له هدية عليها فأهدى له هدية عليها 

فقبلها ؛ فقد أتى بابا فقبلها ؛ فقد أتى بابا 

أبواب الرباأبواب الربا  منمنعظيما عظيما    

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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  تسلمتسلم  أنأن  الصدقةالصدقة  منمن

على الناس وأنت على الناس وأنت 

صحيح الترغيبصحيح الترغيب  طليق الوجهطليق الوجه   
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  وعليكوعليككل خير ، كل خير ،   جماعجماع  فإنهافإنها، ،   هللاهللا  بتقوىبتقوى  عليكعليك

رهبانية المسلمين رهبانية المسلمين   فإنهافإنها  ،،  هللاهللابالجهاد في سبيل بالجهاد في سبيل 

  وتالوة كتابهوتالوة كتابه  هللاهللابذكر بذكر   وعليكوعليك، ، 

ألرض ألرض اانور لك في نور لك في   فإنهفإنه، ، 

 ، وذكر لك في السماء ، وذكر لك في السماء 

  

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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عند كل حجر وعند عند كل حجر وعند   هللاهللاواذكر واذكر 

كل شجر ، وإذا عملت سيئة كل شجر ، وإذا عملت سيئة 

السر السر فاعمل بجنبها حسنة ، فاعمل بجنبها حسنة ، 

، والعالنية بالعالنية، والعالنية بالعالنية  بالسربالسر   

صحيح الترغيبصحيح الترغيب     
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ما بين ما بين   أمتيأمتي  أعمارأعمار

  ،،  ستين إلى السبعينستين إلى السبعينالال

  و أقلهم من يجوز ذلكو أقلهم من يجوز ذلك
  صحيح الجامعصحيح الجامع
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، فإن لم ، فإن لم   تراهتراه  كأنككأنك  هللاهللا  اعبداعبد

فإنه يراك ، واعدد فإنه يراك ، واعدد   تراهتراهتكن تكن 

نفسك في الموتى ، وإياك نفسك في الموتى ، وإياك 

    ودعوة المظلوم فإنها تستجاب ودعوة المظلوم فإنها تستجاب 
  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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 ..   :         :         داء األمم قبلكم داء األمم قبلكم   إليكمإليكم  دبدب  

، والبغضاء هي ، والبغضاء هي   البغضاء والحسدالبغضاء والحسد

ليس حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين ليس حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدين   الحالقة ،الحالقة ،

والذي نفسي بيده ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا والذي نفسي بيده ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا . . 

، وال تؤمنوا حتى تحابوا ، أال أنبئكم بما يثبت ، وال تؤمنوا حتى تحابوا ، أال أنبئكم بما يثبت 

  لكم ذلك ؟ أفشوا السالم بينكملكم ذلك ؟ أفشوا السالم بينكم
  

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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يا يا : : سبق المفردون ، قالوا سبق المفردون ، قالوا 

: : رسول هللا وما المفردون ؟ قال رسول هللا وما المفردون ؟ قال 

  يضعيضع    المستهترون في ذكر هللاالمستهترون في ذكر هللا

الذكر عنهم أثقالهم ، فيأتون يوم الذكر عنهم أثقالهم ، فيأتون يوم 

  القيامة خفافاالقيامة خفافا
حديث حسن غريبحديث حسن غريب  ––الترمذي الترمذي    

.الولوع باألمر واالهتمام الشديد به : : و معنى المستهترو معنى المستهتر   
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في في   وجهانوجهان  لهله  كانكان  منمن

يوم يوم   لهله  كانكانالدنيا ؛ الدنيا ؛ 

  نارنار  منمنلسانان لسانان القيامة القيامة 

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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  ؛؛  الطريقالطريق  منمن  حجراحجرا  رفعرفع  منمن

سنة ؛سنة ؛كتبت له حسنة ، ومن كانت له حكتبت له حسنة ، ومن كانت له ح   

دخل الجنةدخل الجنة     

شجرة شجرة   فيفي، ،   الجنةالجنة  فيفي  يتقلبيتقلب  رجالرجال  رأيترأيت  لقدلقد

كانت تؤذي الناسكانت تؤذي الناس. . قطعها من ظهر الطريق قطعها من ظهر الطريق    
  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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إسالم إسالم   حسنحسن  منمنإن إن 

قلة الكالم فيما ال قلة الكالم فيما ال المرء المرء 

  يعنيهيعنيه
    مجمع الزوائد   -الهيثمي 

  رجاله ثقاد :خالصة حَم المحدث
  

http://www.dorar.net/mhd/807
http://www.dorar.net/mhd/807
http://www.dorar.net/book/13380&ajax=1


  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 329 

  الظنالظن  حسنحسنإن إن 

  حسنحسن  منمنباهلل، باهلل، 

  عبادة هللاعبادة هللا
صحيحصحيح  ––الجامع الصغير للسيوطي الجامع الصغير للسيوطي      
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ظنه ظنه   حسنحسن  منمن

كثرت كثرت بالناس بالناس 

  ندامتهندامته
حسن لغيره – مختصر المقاصد    

  

  

  

http://www.dorar.net/book/3664&ajax=1
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و و   إليك،إليك،  أمشأمش  إليإلي  قمقميا ابن آدم، يا ابن آدم، : :   قال هللا تعالىقال هللا تعالى

إذا عملت سيئة فأتبعها إذا عملت سيئة فأتبعها   إليكإليكأهرول أهرول   إليإلي  امشامش

أمن أمن ! ! قلت يا رسول هللا قلت يا رسول هللا : : تمحها قال تمحها قال   حسنةحسنة

::  قالقال! ! ال إله إال هللا ال إله إال هللا   الحسناتالحسنات     

    

    الحسناتالحسنات  أفضلأفضل  هيهي  

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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هم هم   واحداواحدا  هماهما  الهمومالهموم  جعلجعل  منمن

ومن ومن   كفاه هللا هم دنياهكفاه هللا هم دنياهآخرته آخرته 

أحوال أحوال في في   الهمومالهمومتشعبت به تشعبت به 

الدنيا لم يبال هللا في أي أوديتها الدنيا لم يبال هللا في أي أوديتها 

      هلكهلك
  صحيح بن ماجهصحيح بن ماجه
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  عبدهعبده  ليحميليحميتعالى تعالى   هللاهللا  إنإن

من الدنيا ، و هو من الدنيا ، و هو   المؤمنالمؤمن

يحبه ، كما تحمون مريضكم يحبه ، كما تحمون مريضكم 

الطعام و الشراب تخافون الطعام و الشراب تخافون 

  عليهعليه
  صحيح الجامعصحيح الجامع
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: : أين فقراء هذه األمة ؟ قال أين فقراء هذه األمة ؟ قال : : ، فيقال ، فيقال   القيامةالقيامة  يوميوم  يجتمعونيجتمعون

يقولونيقولونماذا عملتم ؟ فماذا عملتم ؟ ف: : فيقال لهم فيقال لهم      

ربنا ابتلينا فصبرنا ، ووليت األموال والسلطان غيرنا ، فيقول ربنا ابتلينا فصبرنا ، ووليت األموال والسلطان غيرنا ، فيقول   

فيدخلون الجنة قبل الناس ، ويبقى فيدخلون الجنة قبل الناس ، ويبقى : : قال قال . . صدقتم صدقتم : : هللا جال وعال هللا جال وعال 

فأين فأين : : قالوا قالوا . . شدة الحساب على ذوي األموال والسلطان شدة الحساب على ذوي األموال والسلطان 

  يوضع لهم كراسي من نوريوضع لهم كراسي من نور: : المؤمنون يومئذ ؟ قال المؤمنون يومئذ ؟ قال 

أقصر على المؤمنين من أقصر على المؤمنين من   يوميومالالويظلل عليهم الغمام يكون ذلك ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك 

  ساعة من نهارساعة من نهار

صحيح الترغيبصحيح الترغيب     
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    آدمآدم  ابنابن  يكرههمايكرههما  اثنتاناثنتان

الموت ، والموت خير من الموت ، والموت خير من 

الفتنة ، ويكره قلة المال ، الفتنة ، ويكره قلة المال ، 

    وقلة المال أقل للحسابوقلة المال أقل للحساب

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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  األمةاألمة  هذههذه  أولأول  صالحصالح  

بالزهد واليقين ، بالزهد واليقين ، 

وهالك آخرها بالبخل وهالك آخرها بالبخل 

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))                واألملواألمل   
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  ،،  الموتالموت  مثلمثل  ووؤمن ؤمن المالم  مثلمثل

: : له ثالثة أخالء ، أحدهم ماله ، قال له ثالثة أخالء ، أحدهم ماله ، قال   رجلرجلكمثل كمثل 

أنا معك فإذا مت أنا معك فإذا مت : : قال اآلخر قال اآلخر   ووخذ ما شئت ، خذ ما شئت ، 

أخرج معك ، أخرج معك ،   ووأنا معك ، أنا معك ، : : قال اآلخر قال اآلخر   ووأنزلتك أنزلتك 

اآلخر اآلخر   ووولده ، ولده ،   وواآلخر أهله اآلخر أهله   ووفأحدهم ماله ، فأحدهم ماله ، 

  عملهعمله
((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))   
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م م إلقاإلقا  المالالمالإنا أنزلنا إنا أنزلنا   يقوليقولإن هللا عز وجل إن هللا عز وجل 

واد من واد من   آدمآدمالصالة وإيتاء الزكاة ولو كان البن الصالة وإيتاء الزكاة ولو كان البن 

ذهب ألحب أن يكون له ثان ولو كان له الثاني ذهب ألحب أن يكون له ثان ولو كان له الثاني 

  آدمآدم  ابنابنألحب أن يكون لهما ثالث وال يمأل جوف ألحب أن يكون لهما ثالث وال يمأل جوف 

  إال التراب إال التراب 
  ويتوب هللا على من تابويتوب هللا على من تاب

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))   
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آدمآدم  ابنابن  يقوليقول   

  ماليمالي  ماليمالي
آدمآدم  ابنابنوهل لك ، يا وهل لك ، يا     قال قال    

يت ، أو لبست فأبليت ، يت ، أو لبست فأبليت ، من مالك إال ما أكلت فأفنمن مالك إال ما أكلت فأفن

  أو تصدقت فأمضيتأو تصدقت فأمضيت
((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))       
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إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة و فشو إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة و فشو 

على التجارة و على التجارة و   التجارة حتى تعين المرأة زوجهاالتجارة حتى تعين المرأة زوجها

قطع األرحام و شهادة الزور وكتمان شهادة قطع األرحام و شهادة الزور وكتمان شهادة 

  الحق و ظهور القلمالحق و ظهور القلم
  

((على شرط مسلمعلى شرط مسلمصحيح صحيح   ))     
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  أضرأضر  دنياهدنياه  أحبأحب  منمن

  أحبأحب  منمنو و   بآخرته،بآخرته،

فآثروا فآثروا بدنياه، بدنياه،   أضرأضرآخرته آخرته 

    ما يبقى على ما يفنىما يبقى على ما يفنى

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))     
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يايا  أباأبا  هريرةهريرة  هلكهلك  المكثرونالمكثرون  إال إال 

هكذا وهكذا وهكذا هكذا وهكذا وهكذا : : من قال من قال 

ثالث مرات حثا بكفيه عن يمينه ثالث مرات حثا بكفيه عن يمينه 

، وعن يساره ، ومن بين يديه ، ، وعن يساره ، ومن بين يديه ، 

((صحيح الترغيبصحيح الترغيب  ))    وقليل ما هموقليل ما هم   
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ليسوا بأنبياء وال ليسوا بأنبياء وال   عباداعبادا  وجلوجل  عزعز  هللهلل  أنأناسمعوا ، واعقلوا ، واعلموا اسمعوا ، واعقلوا ، واعلموا ! ! يا أيها الناس يا أيها الناس 

يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم شهداء ، شهداء ، 

فجثى رجل من األعراب من قاصية الناس ، وألوى إلى فجثى رجل من األعراب من قاصية الناس ، وألوى إلى   وقربهم من هللاوقربهم من هللا

ناس من الناس ليسوا بأنبياء وال شهداء ، يغبطهم ناس من الناس ليسوا بأنبياء وال شهداء ، يغبطهم ! ! يا رسول هللا يا رسول هللا : : النبي فقال النبي فقال 

يعني يعني   –– ، انعتهم لنا ، جلهم لنا  ، انعتهم لنا ، جلهم لنا األنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من هللااألنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من هللا

هم هم : : ، فسر وجه النبي بسؤال األعرابي ، فقال رسول هللا ، فسر وجه النبي بسؤال األعرابي ، فقال رسول هللا   --صفهم لنا ، شكلهم لنا صفهم لنا ، شكلهم لنا 

ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل ، لم تصل بينهم أرحام متقاربة ، تحابوا في ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل ، لم تصل بينهم أرحام متقاربة ، تحابوا في 

يجعل يجعل هللا وتصافوا ، يضع هللا لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها ، فهللا وتصافوا ، يضع هللا لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها ، ف

، وهم ، وهم وجوههم نورا ، وثيابهم نورا ، يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعون وجوههم نورا ، وثيابهم نورا ، يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعون 

  أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنونأولياء هللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون
((صحيح الترغيبصحيح الترغيب) )    

  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 344 

، ،   صدقة السر تطفئ غضب الربصدقة السر تطفئ غضب الرب

و صلة الرحم تزيد في العمر ، و و صلة الرحم تزيد في العمر ، و 

فعل المعروف يقي مصارع فعل المعروف يقي مصارع 

  السوءالسوء

االلبانيااللباني  --صحيح الجامع صحيح الجامع      
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  الصلواتالصلوات  أفضلأفضل

يوم يوم   الصبحالصبح  صالةصالة  هللاهللا  عندعند

جماعةجماعةالجمعة في الجمعة في    
  صحيح الجامع الصغيرصحيح الجامع الصغير
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  عبادة في الهرجعبادة في الهرج

  و الفتنة كهجرة اليو الفتنة كهجرة الي
  رواه مسلمرواه مسلم
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  إنماإنما؟ ؟   الغنىالغنىأترى أن كثرة المال هو أترى أن كثرة المال هو ! ! يا أبا ذر يا أبا ذر 

،،  القلبالقلب  غنىغنى  الغنىالغنى   

، فال ، فال   قلبهقلبهفي في   الغنىالغنى، من كان ، من كان   القلبالقلبوالفقر فقر والفقر فقر   

  قلبهقلبهالفقر في الفقر في   يضره ما لقي من الدنيا ، ومن كانيضره ما لقي من الدنيا ، ومن كان

يضر يضر   وإنماوإنما، فال يغنيه ما أكثر له في الدنيا ، ، فال يغنيه ما أكثر له في الدنيا ، 

  نفسه شحهانفسه شحها
 صحيح الجامع الصغير
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ابغوني الضعيف ، فإنكم ابغوني الضعيف ، فإنكم 

  وتنصرونوتنصرونترزقون ، ترزقون ،   إنماإنما

  بضعفائكمبضعفائكم
 صحيح النسائي



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 349 

 

  رسولكرسولك  أنيأني  شهدشهد  وو  بكبك  آمنآمن  منمن  اللهماللهم

سهل عليه سهل عليه   ووفحبب إليه لقاءك ، فحبب إليه لقاءك ، 

  منمن  وو، ، الدنيا الدنيا   منمنأقلل له أقلل له   وو، ،   قضاءكقضاءك

، ،   رسولكرسولك  أنيأنييشهد يشهد   وو، ،   بكبكلم يؤمن لم يؤمن 

ال تسهل عليه ال تسهل عليه   ووفال تحبب إليه لقائك ، فال تحبب إليه لقائك ، 

الدنياالدنيا  منمنأكثر له أكثر له   ووقضائك ، قضائك ،    
  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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، ، يحبك هللا يحبك هللا   الدنياالدنيا  فيفي  ازهدازهد

أيدي أيدي   فيفيفيما فيما   ازهدازهدو و 

  الناس يحبك الناسالناس يحبك الناس
  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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  مرةمرة  الدنياالدنيا  حالوةحالوة

  الدنياالدنيا  ومرةومرةاآلخرة ، اآلخرة ، 

اآلخرةاآلخرة  حالوةحالوة   
  

  صحيح الترغيبصحيح الترغيب
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أين أين : : إن هللا لينادي يوم القيامة إن هللا لينادي يوم القيامة 

: : ، أين جيراني ؟ قال ، أين جيراني ؟ قال   جيرانيجيراني

و من و من ! ! ربنا ربنا : : فتقول المالئكة فتقول المالئكة 

أين أين : : ينبغي أن يجاورك ؟ فيقول ينبغي أن يجاورك ؟ فيقول 

  عمار المساجد ؟عمار المساجد ؟

الساسله الصحيحةالساسله الصحيحة  ––االلباني االلباني      
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بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة فقلت أذكر هللا يا رسول هللا بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة فقلت أذكر هللا يا رسول هللا 

قلت بلى يا قلت بلى يا   رك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهاررك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهارأال أخبأال أخبفقال فقال 

سبحان هللا ملء ما سبحان هللا ملء ما   خلقخلقرسول هللا قال تقول سبحان هللا عدد ما رسول هللا قال تقول سبحان هللا عدد ما 

سبحان هللا ملء ما سبحان هللا ملء ما [ [ والسماءوالسماء]]سبحان هللا عدد ما في األرضسبحان هللا عدد ما في األرض  خلقخلق

في األرض والسماء سبحان هللا عدد ما أحصى كتابه سبحان هللا في األرض والسماء سبحان هللا عدد ما أحصى كتابه سبحان هللا 

كل شيء سبحان هللا ملء كل شيء سبحان هللا ملء ملء ما أحصى كتابه سبحان هللا عدد ملء ما أحصى كتابه سبحان هللا عدد 

والحمد والحمد   خلقخلقوالحمد هلل ملء ما والحمد هلل ملء ما   خلقخلقكل شيء الحمد هلل عدد ما كل شيء الحمد هلل عدد ما 

هلل عدد ما في األرض والسماء والحمد هلل ملء ما في األرض هلل عدد ما في األرض والسماء والحمد هلل ملء ما في األرض 

..والسماء والحمد هلل عدد كل شيء والحمد هلل ملء كل شيء والسماء والحمد هلل عدد كل شيء والحمد هلل ملء كل شيء    

  

الترغيب و الترهيبالترغيب و الترهيب  ––صحيح صحيح    
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::من رأى صاحب بالء فقال من رأى صاحب بالء فقال    

عافني عافني   الحمد هلل الذيالحمد هلل الذي  ""    

مما ابتالك به ، وفضلني مما ابتالك به ، وفضلني 

على كثير ممن خلق على كثير ممن خلق 

لم يصبه ذلك البالءلم يصبه ذلك البالء؛ ؛   " "   فضيالفضيال   
االلبانيااللباني––صحيح الترغيب صحيح الترغيب    
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  طلبطلب  فيفي  أجملواأجملوا

  ميسرميسر  كالكال  فإنفإن، ،   الدنياالدنيا

لهله  خلقخلق  لمالما   
االلبانيااللباني  --صحيح ابن ماجهصحيح ابن ماجه   

  

  

  

  



  ::قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم قال رسول هللا صلى هللا عليه و اله و سلم 

 356 

صلة الرحم، و حسن صلة الرحم، و حسن 

الخلق، و حسن الجوار، الخلق، و حسن الجوار، 

يعمرن الديار، و يزدن في يعمرن الديار، و يزدن في 

حديث حسنحديث حسن  ––ير ير الجامع الصغالجامع الصغ  األعماراألعمار   
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  قبلكمقبلكم  منمن  أهلكأهلك  إنماإنما

الدينار والدرهم ، وهما الدينار والدرهم ، وهما 

  مهلكاكممهلكاكم
  

  

االلبانيااللباني––صحيح الترغيب صحيح الترغيب    
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  يعزييعزي  مؤمنمؤمن  منمن  ماما

أخاه بمصيبة إال كساه أخاه بمصيبة إال كساه 

  حلل الكرامةحلل الكرامةهللا من هللا من 

االلبانيااللباني––صحيح الترغيب صحيح الترغيب   يوم القيامةيوم القيامة   
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فإذا أتي فإذا أتي في قبره في قبره يؤتى الرجل يؤتى الرجل 

من قبل رأسه دفعته تالوة من قبل رأسه دفعته تالوة 

يديهيديه  القرآن وإذا أتي من قبلالقرآن وإذا أتي من قبل   
  

دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل 

  رجليه دفعه مشيه إلى المساجدرجليه دفعه مشيه إلى المساجد

االلبانيااللباني––صحيح الترغيب صحيح الترغيب    
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على وجهه من على وجهه من   خرخر  رجالرجال  أنأن  لولو

هرما في هرما في يوم ولد إلى يوم يموت يوم ولد إلى يوم يموت 

عز وجل لحقره ذلك عز وجل لحقره ذلك   طاعة هللاطاعة هللا

رد إلى الدنيا رد إلى الدنيا   و لود أنه و لود أنه اليوم اليوم 

  كما يزداد من األجر والثوابكما يزداد من األجر والثواب
االلبانيااللباني––صحيح الترغيب صحيح الترغيب      
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وهو على وهو على   ببالءببالء  عبداعبدا  هللاهللا  ابتلىابتلى  ماما

طريقة يكرهها ؛ إال جعل هللا ذلك طريقة يكرهها ؛ إال جعل هللا ذلك 

وطهورا مالم ينزل ما وطهورا مالم ينزل ما   البالء كفارةالبالء كفارة

أصابه من البالء بغير هللا ، أو يدعو أصابه من البالء بغير هللا ، أو يدعو 

  غير هللا في كشفهغير هللا في كشفه
االلبانيااللباني––صحيح الترغيب صحيح الترغيب    
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، فإنك إن ، فإنك إن   مودعمودع  صالةصالة  صلصل

كنت ال تراه فإنه يراك ، كنت ال تراه فإنه يراك ، 

وايأس مما في أيدي الناس وايأس مما في أيدي الناس 

وإياك وما يعتذر منهوإياك وما يعتذر منه  تكن غنيا ،تكن غنيا ،   
  

  

  

االلبانيااللباني––صحيح الترغيب صحيح الترغيب    
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ما من عبد يقرأ سورة من ما من عبد يقرأ سورة من 

إال وكل إال وكل عند نومه عند نومه كتاب هللا كتاب هللا 

هللا به ملكا ال يقربه شيء هللا به ملكا ال يقربه شيء 

  حتى يهب متى هبحتى يهب متى هب
  

حسنحسن  --نتائج االفكار للعسقالني نتائج االفكار للعسقالني    
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خاض خاض من عاد مريضا من عاد مريضا 

، فإذا جلس ، فإذا جلس   في الرحمةفي الرحمة

االلبانيااللباني––صحيح الترغيب صحيح الترغيب   عنده استنقع فيهاعنده استنقع فيها   
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يوم يوم   النارالنار  أعينهمأعينهم  ترىترى  الال  الثةالثةثث

عين بكت من خشية عين بكت من خشية : :   القيامةالقيامة

هللا ، و عين حرست في سبيل هللا ، و عين حرست في سبيل 

هللا ، و عين غضت عن محارم هللا ، و عين غضت عن محارم 

  هللاهللا

السلسله الصحيحةالسلسله الصحيحة  ––االلباني االلباني    
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، و ظلم ، و ظلم فظلم ال يتركه هللا فظلم ال يتركه هللا ، ،   ثالثةثالثةالظلم الظلم 

يغفر ، و ظلم ال يغفر ، فأما الظلم الذي ال يغفر ، و ظلم ال يغفر ، فأما الظلم الذي ال 

أما الظلم أما الظلم يغفر ، فالشرك ال يغفره هللا ، و يغفر ، فالشرك ال يغفره هللا ، و 

الذي يغفر ، فظلم العبد فيما بينه و بين الذي يغفر ، فظلم العبد فيما بينه و بين 

ربه ، و أما الظلم الذى ال يترك ، فظلم ربه ، و أما الظلم الذى ال يترك ، فظلم 

  العباد ، فيقتص هللا بعضهم من بعضالعباد ، فيقتص هللا بعضهم من بعض
السلسله الصحيحةالسلسله الصحيحة  ––االلباني االلباني    


