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أ.                                               العام؟ نصف أجازة تقضي كيف
دياب مصطفى

  الرحيم     الرحمن     الله     بسم

ً لله الحمد ً حمدا كثرة, تحصى ل التي نعمه فترة,: على بل دائما
الحفرة, عذاب: من نجاةً أدخرها شهادة الله إل إله ل أن وأشهد

المجتبى. ونبيه المصطفى عبده على والسلم والصلة
بعد أما

تلك ... عمره... هي وقته النسان حياة في ما أثمن فإن
الدنيا الحياة هذه في الرأض وجه على يقضيها آلتي اللحظات

ً تمر آلتي وتلك ً سريعا يشعر ول تنقضي ما , وسرعان سريعا
َ اْلرَْأِض فِي لَبِثْتُْم كَْم قَاَل( تعالى قال النسان بها *ِسنِيَن عَدَد

ً لَبِثْنَا قَالُوا ٍ بَعَْض أَوْ يَوْما  ,112الْعَادّيَن) (المؤمنون: فاْسأَِل يَوْم
113( 
هناك أن أم العوام وانتهاء اليام بمرورأ المر انتهى هل ولكن
ً ؟؟ آخر خلقا

ً َخلَْقنَاكُْم أَنَّما أَفََحِسبْتُْم(  اللُّه فَتَعَالَى تُْرَجعُوَن ل إِلَيْنَا وَأَنّكُْم عَبَثا
 ,115الْكَرِيمِ)(المؤمنون: الْعَْرِش رَأّب هُوَ إِّل إِلََه ل الَْحقّ الَْملُِك
116.( 
ونتمتع ونمرح ونشرب لنأكل خلقنا الله أن أخي تظن هل

؟! يُعاقبُنا ول يُثيبُنا ول وينهانا يأمرنا ول ولذاتها الدنيا بزخرف
, شيء كل عن ويسألنا سيبعثنا ..., بل ذلك عن الله تعالى
وقدرأ. بحكمة شيء كل خالق الله ذلكم
)24َمْسؤُولُوَن) (الصافات:  إِنّهُْم وَقُِفوهُْمتعالى:  ( قال

يَعَْملُوَن) (الحجر: كَانُوا  عَّما*أَْجَمعِيَن لَنَْسأَلَنّهُْم فَورََأبَّك( وقال
92,93(

َمْسؤُولً) عَنُْه كَاَن أُولَئَِك كُّل وَالُْفؤَادَ وَالْبََصَر الّسْمعَ  إِّن( وقال
 )36 الية : منالسراء(

ً عَِمَل َمْن(  وقال رَأبَّك وََما فَعَلَيْهَا أََساءَ وََمْن فَلِنَْفِسهِ َصالِحا

ٍ  )46 لِلْعَبِيدِ) (فصلت: بِظَّلم
, حتى رأبه عند من القيامة يوم آدم ابن قدما تزول » ( ل وقال
أبله فيَم شبابه وعن ؟ أفناه فيَم عمره : عن خمس عن يُسأل
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دياب مصطفى

علم فيما عمل وماذا ؟ أنفقه وفيَم أكتسبه أين من ماله وعن ؟
. اللباني وحسنه الترمذي رأواه ؟

المتحان هذا في الول السؤال عن تجيب أن الن تستطيع هل
...!   الشديد

؟ أفنيته فيَم . عمرك1
...!  الثاني السؤال على الجابة تستطيع هل 

؟ أبليته فيَم . شبابك2
؟ أكتسبته أين من : مالك الثالث السؤال
؟ أنفقته فيَم : مالك الرابع السؤال
؟ علمت فيما عملت : ماذا الخامس السؤال

وخاصة وعمره وقته يغتنم أن المسلم على كان هذا أجل من
فيجب المسلمين عامة من كغيرهم مسئولون فهم الشباب

على ويستقيم وتربيه تعلمه سبل عن يبحث أن واحد كل على
الباء على تقع التربية مسئولية كانت " وإن عزوجل: الله أمر

, فإنه نُموّه مراحل: أول في الناشُئ كان إذا لسيَّما والمربيين
بمفرد وهو ُسلوكِهِ وتوجيه أخلقه تقويم إلى الحاجة أمس في

)1"( أمره ولّي على فالمسئولية بذلك القيام يستطيع ل
السلوك وتقويم الخلق تهذيب ىشف قصوى أهمية وللتربية
) مما ( الدعوة الله لدين العمل والتربية العلم بين والتوازن

ً بناءً الشخصية بناء غلى يعمل أبنائنا على نقترح , ولذلك متزنا
ً وإخواننا ً برنامجا حسب واحد كل يصيغه أن يمكن عمليا
الواحد والسهم الفائدة تعم أن , والمهم وإمكاناته ظروفه

) __( ولن كفاعله الخير على ..( والدال الثلثة الجنة به يدخل
ً بك الله يهدي ً رأجل ). النعم ُحمر من لك خير واحدا
: المثال سبيل فعلى

  ...,       سنه  12   :   8     سن     من     البإتدائية     المرحلة
بتفسير الله كتاب من سورأة حفظ فى مسابقة لهم نجري
فى أُخرى ومسابقة تبارأك سورأة مثل كلماتها لمعانى ميسر
50ً كحفظ الُسنه حفظ »  ول المصطفى أحاديث من  حديثا
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ٍ لصيام دعوتهم من مانع ً يوم عن ميسرةٍ وكلمةٍ ليلةٍ وقيام مثل
ٍ فى كان إن ( وذلك والقيام الصيام فضل ل ) وكذلك واحدٍ يوم
المسجد فى المكث من السن هذا فى الطأفال دعوة من مانع
ً ً لهم ونرتب العتكاف بنية يوما على مساعدتهم فيه برنامجا

الحديث لحفظ وفقرة معانيها لشرح وفقرة تبارأك سورأة حفظ
مسابقة عمل من مانع ول ذلك فى تشجيعية مسابقات وعمل

. القرآن من جزء قراءة على الولد وحث اليوم خلل ترفيهية
أوقف كتاب من فقرات بعض لتدرأيس فترة نحدد وكذلك

المسجد فى الخمس الصلوات تصلى هل فقرة مثل الشمس
اليوم قرأت هل وفقرة ؟ جماعة فى الفجر تصلى هل  وفقرة

ً )) البرنامج نهاية فى ((مرفقة ؟ الله كتاب من شيئا
بعض عرض أو اليوم خلل فى اللعاب بعض دخول من مانع ول

أما العتكاف عن , هذا الكمبيوتر شاشات على طأيبه فقرات
نزهة إلى معهم الخروج من مانع فل الولد لهؤلء الترفيه عن

الكبير: , وطأاعة واللتزام النظام فيها نتعلم النفس عن للترويح
.  الداب من فقرة » أو الحبيب أخلقا من شيئ فيها وتدرأس

لمدة يوم كل بهم اللقاء أمكن فإن الطأفال تعليم عن أما
( جمع الساس كتاب مجالس من مجلس لدرأاسة ساعة

مستشفى زيارأة مع هذا أمكن ) فإن دياب . مصطفى أ وترتيب
أو الفرصة تضييع وعدم: الله بنعمة التذكير مع جنازة أوحضورأ

ً لكان السلمي للكتاب المعارأض أحد او العلماء أحد زيارأة خيرا
. الله شاء إن

شيئ لنا هل سيسألون والفتيان الشباب أن وأعتقد
ً لهم فأقول أوقاتنا من لنستفيد نطبقه مقترحا
 التوفيق وبإالله عليهم
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   )   18   :   15  (     من     الثانوية     المرحلة
ً لقمان سورأة مثل بتفسيرها سورأة حفظ يناسبه . مع مثل
على الحفاظ » , مع الحبيب أحاديث من  حديث100 حفظ

ً أيام ثلثة القل على علمي برنامج الجدول في كما يوزع فمثل
: التي

ساعة حوالي ساعة حوالي
ونصف اليوم

الميعاد
تـوحيــد

الجنان تطهير
فــقـــــه
والغسلالطهاره الول اليوم

الجنان تطهير السلفيةفي محاضرات الثاني اليوم

السلفيةفي محاضرات
فــقـــــه
الطهاره
والغسل

الثالث اليوم

أو ورأحلة نزهة من فلبد للترفيه والفتيان الشباب يحتاج وكذلك
التذكير من فيها لبد النزه وهذه عنهم الترفيه به تيسر ما

والمسلية الثقافية الحيويه ,والمسابقات الممل غير والوعظ
. الشباب بين يَُقرُِب مما

ٍ صيام الممكن ومن وافق وإذا أكثر أو ليلةٍ وقيام أكثر أو يوم
عن يسيرةٍ كلمةٍ من خيرلنتمكن: لكان القيام مع الصيام يوم

بحيث يوم إعتكاف نقترح وكذلك والقرآن والقيام الصياو فضل
حسن على والمساعدة القرأن لقرآة منها فقرات إلى يُقسم
أو فطارأٍ طأعام اتناول ومنها لقمان سورأة لتفسير ومنها التلوة

ً هما أو غذاء . معا
والليلة اليوم عمل فى كالتفريط مشكلةٍ لتدرأيس ومنها

الجازة فى )) .ونحاول الله شاء إن الرسالة نهاية في (( مرفق
. أ وترتيب (جمع الشمس أوقف كتاب من فقرات تطبيق

والقارأب والمقابر المريض زيارأة تنسى ) ول دياب مصطفى
. والدعاة العلماء أو والخوة
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   )   11:14  (      من     العدادية     المرحلة     فتيان     عن     أما
تكون أن ممكن القرآن سورأة أن عدا السابق نفس تقريبأ
من » وغيرها الرسول مع آداب من فيها لما الحجرات سورأة

نفس حفظ وكذلك المستقبل شباب بناء فى الهامة المفاهيم
))والبرنامج: الله شاء إن الرسالة نهاية في ((مرفق الحداديث

أ وترتيب (( جمع البنيان كتاب من لهم المقترح العلمي
: التي بالجدول موضح ))وهو دياب مصطفى

ساعة حوالى ساعة حوالى
ونصف اليوم

الميعاد
في ج   ، س

العقيدة
فــقـــه الول اليوم

فــقـــه »( الرسولمن قطوف ) تراه كأنك
الثاني اليوم

العقيدةفي ج   ، س من قطوف
) الداب ( بإاب الثالث اليوم

الترفيه جوانب نفس تطبيق البرنامج تطبيق أثناء المراعة مع
 ومن18 : 15 من السن فى ذكرها السابق التعبدية والجوانب

الرسالة نهاية في نرفق سوف الطاعات على التعاون باب
. ارأاد من لكل والعبادات الطاعات لمتابعة جدول
ً والمهم منواله على النسج أو تنفيذه: يمكن إقتراح فهذا وأخيرا

. بالعبادة له ويتوجوا رأبهم على الناس كل يتعرف أن
التي الساسية المقومات " من العنيين ابو على الدكتورأ قال

فيه فرد كل مسئول مجتمع أنه المسلم المجتمع عليها يقوم
والمسلمون مجتمعه أمورأ تسيير فى بالمشارأكة مطالب

والمر الخير إلى بالدعوة ومأمورأون بعضهم عن مسئولون
" المنكر عن والنهي بالمعروف

يرزقنى وأن والسداد القبول الله من أرأجوا مشارأكتى وهذه
. والمحبة والخلصا الصدقا وإخوانى

..., وسلم وصحبه آله وعلى محمدٍ على اللهم وصلى
 كتبه

. دياب .. مصطفى أ
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أ.                                               العام؟ نصف أجازة تقضي كيف
دياب مصطفى
. الرسالة مرفقات
  والليلة     اليوم     عمل     في     التفريط     آفة     في     الساسية     العناصر

ً   :     والليلة     اليوم     عمل     في     التفريط     : مفهوم     أول
  . لغة1                            
                            2ً  . إصطلحأ

ً   :     والليلة     اليوم     عمل     في     التفريط     : اسباب     ثانيا
. بالمعصية اوالتدنس . التلطخ1                            
. المباحات في . التوسع2                            
. الدوام وسبيل النعم قيمة إدرأاك . عدم:3                            
والليلة اليوم عمل إلى الحاجة عن . الغفلة4                            

.
لحقيقة الصحيح التصورأ تلشي أو . ضعف5                            

. والليلة اليوم عمل على المواظبة أجر
أهوال من بعده وما الموت . نسيان6                            

. وشدائد
. الكمال بلوغ . ظن7                            
. والواجبات العباء . كثرة8                            
. . التسويف9                            
حال على السوة ذوي بعض . مشاهدة10                           

. التفريط من
ً   :     والليلة     اليوم     عمل     في     التفريط     : آثارأ     ثالثا
: العاملين أ.علي      

. النفسي واالقلق . الضطراب1                       
) .(الفتورأ الواجب آداء عن . القعود2                       
. المعصية على . الجرأة3                       
. البدني النهيارأ أو . الضعف4                       
. اللهي والتوفيق العون من . الحرمان5                       
. الناس في التأثير أو الهيبة . فقد6                       

السلمي: العمل ب. على      
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. التكاليف كثرة مع الطريق . طأول1                      
والشدائد. المحن ساعات في الثبات . عدم:2                      
. العاملين بين المرض . إنتشارأ3                      

ً   :     والليلة     اليوم     عمل     في     التفريط     : علج     رأابعا
. والسنة الكتاب . معايشة1                     
لسميا والسيئات المعاصي من . التحرير2                     

. الصغائر
. المباحات تعاطأي في . التوسط3                     
والليلة اليوم عمل على المواظبة دورأ . إدرأاك4                     

. والواجبات بالعباء القيام على والقدرأة النجاح في
. بالطاعات إل تدوم لن وأنها النعمة . تقدير5                     
اليوم عمل على المواظبة بين التوفيق . محاولة6                     

.     الخرى بالواجبات والقيام والليلة
, والشدة بالحزم وأخذها النفس . مجاهدة7                     

. التسويف وترك
. التفريط على المترتبة والثارأ . تقديرالعواقب8                     
صالح وسط في والعيش الجماعة . ملزمة9                     

. مستقيم
. بالله التامه . الستعانة10                   
ً وزرأاعة وغرس عمل دارأ الدنيا أن . إدرأاك11                    وغدا

. الحصاد
عمل على والقدرأة السوة ذوي  . مواظبة12                   

. غيرهم وضياع فتنة ًفي سببا يكونوا ل حتى والليلة اليوم
يحافظ كان وكيف سيرته  في» النبي  .معايشة13                   

. والليلة اليوم عمل على
. السلف وأخبارأ ة سيرة في النظر . دوام14                   
. الماضية الثام و الذنوب . تذكر15                   
. بغتة يأتي الموت أن . تذكر16                   

.. الشمس أوقف كتاب من
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دياب مصطفى

؟ جماعة في المسجد في الصلوات جميع على تحافظ هل
. الرجال علي واجبه الجماعة صلة لن وذلك
عنها يتخلف وما رأأيتنا :(ولقد عنه الله رأضي مسعود بن يقول

الرجل رأأينا ولقد النفاقا معلوم منافق _إل الجماعة _صلة
) الصف في يُقام حتى اثنين بين يُهادى به يُؤتى

ً ومذاكرتك عملك فنظم على واحرصا المفروضة للصلوت تبعا
المام مع الحرام تكبيرة إدرأاك وعلى بل وقتها أول في الصلة

الحرام تكبيرة في يتهاون الرجل رأأيت :(إذا السلف قال فقد
). منه يديك فاغسل

ً الُْمؤِْمنِيَن عَلَى كَانَْت الّصلةَ إِّن )103َموْقُوتاً) النساء: كِتَابا
  : تعالى وقال
الْوُْسطَى وَالّصلةِ الّصلَوَاِت عَلَى َحافِظُوا: ( سبحانه وقال

 238قَانِتِيَن) البقرة: لِلّهِ وَقُوُموا
:(من » قال النبي : قال قال عنه الله رأضي هريرة ابي وعن
ً الجنة في له الله أعد رأاح أو المسجد إلى غدا أو غدا كلما نزل
). رأاح

» :(مثل الله رأسول :قال قال عنه الله رأضي جابر وعن
يغتسل أحدكم باب على جارأٍ غمرٍ نهر كمثل الخمس الصلوات

). مرات خمس يوم كل منه
: » قال  الله رأسول أن عنه الله رأضي هريرة ابي وعن

مالم بينهن لما كفارأة الجمعة إلي والجمعة الخمس (الصلوات
) الكبائر تُغش
). عذرأ من إل له صلة فل يأت فلم النداء سمع » :(من وقال
يُنادي مناديه ؟تسمع الدرأجة هذة إلى رأبك أمر عليك هان فهل
؟؟ الله من تستحي أل  ؟؟  الفلح على ...حي الصلة على حي
تبخل ول الثواب ذلك من والخرين نفسك تحرم ل الحبيب أخي

إخوان ,فادع المسجد إلى واصطحابهم بانصيحة عليهم
وسائر المدرأسة لو الجامهة أو العمل في وزملئك وجيرانك
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الخير على (والدال والصلة المسجد إلى طأريقك في تجده من
). كفاعله

, الجه طألق , وكن آدابه على فحافظ المسجد في كنت وإذا
ً اللسان , عّف الجانب لين لم ومن عرفت من على ,ُمسلّما

ً تعرف ً منك أكبر هو لمن , موقّرا ً يصغرك بمن , رأحيما , سائل
ً غاب لمن , متفقداً: إخوانك عن ً جهل لمن ,معلما , مستمعا
ً ، نصح لمن . والبر الخير أعمال في ُمشارأكا

.َ الصلة الصلة
. الشهادتين بعد السلم أرأكان أعظم الصلة
. الدين أمورأ أهم وهي الله أمر الصلة
قلب في الدين تعظيم وميزان المسلم عمل مرآةُ الصلة

. المؤمن
. المفلحين وشعارأ المؤمنين سبيل الصلة
. خلقية مدرأسة وهي الله إلى وقربى زلفى الصلة
. وبرهان عين وقرة وسعادة رأاحة الصلة
. اهدي سنن من وهي رأبّانية منحة الصلة
. للكّفارأ وإغاظة الله لنعم شكر الصلة
. الشهوات من وعاصمة المنكرات عن ناهية الصلة
. للخطيئات وماحية للسيّئات كفارأة الصلة
. وحماية له وحفظ الكربات في المؤمن ملجأ الصلة
. ومفتاح للرزقا مجلبة الصلة
. القبر عذاب من نجاة الصلة
. للدرأجات رأافعة الصلة

؟ جماعة في يوم كل المسجد في الفجر تصلي هل
لها جماعة في الفجر صلة على المحافظة ,أن أخي يا اعم 

» الله رأسول أن عنه اله رأضي موسى أبي , فعن خاصة أهمية
الجنّة) دخل البردين صلى : ( من قال
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طألوع قبل صلّى أحد االنارأ يلج » :( لن النّبي ويقول
) الفجروالعصر

ً وقال ابن يا ,فانظر الله ذمة في فهو الصبح صلى : ( من أيضا
بشيئ) ذمته من الله يطلبنك ل آدم

الفجر يصلي الذي المؤمن آذى لمن وعيد الحديث هذا وفي
أن , ورأوي وحمايته الله جوارأ في هو من حرمة انتهك ,لنه

: سالم له ,فقال رأجل بقتل الله عبد بن سالم أمر الحجاج
له . فقال فانطلق .قال : نعم الرجل قال ؟ الصبح أصليت
؟. قتله من منعك : ما الحجاج

: ( من » يقول الله رأسول سمع أنه ابي :حدثني سالم فقال
ً أقتل أن ) فكرهت يومه الله جوارأ في كان الصبح صلى رأجل

. الله أجارأه قد
الفجروالعشاء المنافين على صلة اثقل » أن النّبي بيّن وقد
ً ولو لتوهما فيهما ما علموا (ولو ) . حبوا
ثلثا نام هو إذا أحدكم رأأس قاية على الشيطان »( يَعِْقدُ وقال
,فإن فارأقد طأويل ليل : عليك عقدة كل على , يضرب عقد

عقدة انحلت توضأ ,فإن عقدة: نحلت تعالى الله فذكر استيقظ
ً , فأصبح كلها عَُقدُهُ: انحت صلى ,فإن , النفس طأيب نشيطا
). كسلن النفس خبيث اصبح وإل

ً يسعى فالشيطان , ولكن الخير فعل عن المؤمن ليثبط حثيحا
الصدرأ ,وانشراح النفس في النشاط تورأثا وعباداته الله ذكر

. والمقت الكرب وتذهب والخمول الكسل وتطرد

: الفجر صلة على المعية السباب ومن
. النهارأ أثناء الطاعة على . المحافظة1
. وضوء لى , والنوم النوم . أذكارأ2
. الدعاء في . الجتهاد3
ً . النوم4 . مبكرا
. الفجر لصلة للستيقلظ النية . استحضارأ5
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ً بعضكم إيقاظ في إخوانك مع . التعون6 واستخدام بعضا
. للستيقاظ المتاحة الوسائل

ً فقم استيقظت . إذا7 . الفراش من فورأا
. الصلة إدرأاك في العظيم والجر اللهية العناية . استحضارأ8

ً اليوم قرأت هل ؟ الله كتاب من شيئا
شيئاً؟ حفظت أو

من شيئ قلبه في ليس الذي » :(إن الله رأسول قال فقد
الخرب) كالبيت القرآن

ً الكرام السفرة مع به ماهر وهو القرآن يقرأ :(الذي ايضا
) أجران له شاقا عليه وهو القرآن يقرأ البررأة,والذي

ً قرأ » : ( من الله رأسول ويقول تعالىفله الله كتاب من حرفا
ولكن "الم" حرف أقول , ل امثالها بعشر , والحسنة حسنة

). حرف وميم حرف ولم حرف ألف
المتقنين أحد يد والتجويدعلى التلوة أحكام تتعلم أن فحاول

والتدبر,وتذكر: الفهم القراءةوحسن صحة لك يُيَسر ذلك ,فإن
ما الله إلى :( تقرب عنه الله رأضي الرأت بن الخباب قول

من إليه أحب بشيء إليه تتقرب لن انك ,وأعلم استطعت
كلمه).

يحب  فهو القرآن أحب : (من عنه الله رأضي مسعود بن وقال
). ورأسوله الله

فهو القرآن حفظ طألب :( وأما تيمية بن السلم شيخ وقال
قليل أو باطأل إما علماً, وهو الناس تسميه مما كثير على مقدم:

النفع).
: الله كتاب لحفظة الله وَعْدُ
: منها كثيرة بثمرات كتابه حفظة ووعد تكفل عزوجل: الله فإن

الكتاب بهذا يرفع الله ( إن والخرة الدنيا في  . الرفعة1
ً ) آخرين به ويضع أقراما

ً به الله يرد ( من الخير بعبده الله . إرأادة2 الدين في يفقه خيرا
 عزوجل الله كتاب وقراءة حفظ الدين في الفقه ), وأعظم
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من أهلين تعالى لله ( إن وخاصته الله أهل من . الحفظة3
) وخاصته الله أهل هم القرآن أهل ، الناس

تعالى الله إجلل من » إن , قال الله إجلل من إجللهم . أن4
فيه الغالي غير القرآن , وحامل المسلم الشيبة ذي إكرام

) . عنه والجافي
: اقرأ القرآن لصاحب » يقال , قال المنازل أعظم . منازلهم5

آية آخر ند منزلتك ,فإن الدنيا في ترتل كنت كما ورأتل وارأتق
) تقرؤها

يوم يأتي ,فإنه القرآن » :(اقرؤوا ,قال شفيع . القرآن6
ً القيامة ). لصحابه شفعا

القيامة يوم » :(يُؤتى , قال القيامة يوم حجة . القرآن7
وآل البقرة سورأة ,تقدمهم به يعملون الذين وأهله بالقرآن
) صاحبهما عن تحاجان عمران

). وعلمه القرآن تعلم من » : (خيركم قال المة خير . أنهم8
يكون أن الحبيب أخي تحب , أل الثمرات من الباقة هذه وبعد
تنال , حتى به وتعمل تحفظه وآخر تقرأه الله كتاب من ورأد لك

المستمر والثواب الجر لك يكون أن تحب أل ؟ والوعد الجر
. وُشيابها المة ولشباب , بل والفتيان للنشئ القرآن بتعليم

مثل الجر من له كان الهدى إلى دعا » : ( من الله رأسول قال
ً أجورأهم من ذلك ينقص ل تبعه من أجورأ ) شيئا

, والرحمة السكينة فيه القرآن حول إخوانك مع إجتماعك إن
الله كتاب يتلون الله بيوت من بيت في قوم اجتمع » وما قال

الرحمة وغشيتهم السكينة عليهم نزلت إل بينهم ويتدارأسونه
) عنده فيمن الله وذكرهم الملئكة وحفتهم

وَأَنَْفُقوا الّصلةَ وَأَقَاُموا اللّهِ كِتَاَب يَتْلُوَن الّذِيَن إِّن( : تعالى قال
ً رَأَزقْنَاهُْم ِمّما )29: تَبُورَأ) (فاطأر لَْن تَِجارَأةً يَْرُجوَن وَعَلنِيًَة ِسّرا

أُولَئَِك تِلوَتِهِ َحقّ يَتْلُونَُه الْكِتَاَب آتَيْنَاهُُم )الّذِيَن:  تعالى وقال
)121الَْخاِسُروَن)(البقرة: هُُم فَأُولَئَِك بِهِ يَكُْفْر وََمْن بِهِ يُؤِْمنُوَن
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  عليه     اتفق     فيما     والمرجان     اللؤلؤ     كتاب     من       حديث100          
الشيخان

فإنه علّي، تكِذبإوا : ل»النبّي قال: قال علّي حديث.1 
البخاري  أخرجه.الناَر َفلْيَلِِج علّي كَذََب من

علّي كَذَب قال: وَمن»  النبّي عن ُهَريَْرةَ أبإي حديث.2
ْ ُمتعّمدًا البخاري  أخرجه.النار من َمْقَعدَهُ فليتبّوأ

َقاَل:» النّبِّي َعِن عنه الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإي حديث.3
الِيمان ِمَن ُشْعبٌَة َوالَْحياءُ ُشْعبًَة َوِستّوَن بإِْضٌع الِيماُن

ِمَن َرُجٍل َعلى َمّر»  اللِه َرُسوَل ُعَمَر: أَّن ابإِْن حديث.4
:» َرُسوُل َفَقاَل الَْحياِء، في أََخاهُ يَِعُظ َوُهَو الَنْصاِر

 البخاري  أخرجه.الِيماِن ِمَن الَْحياءَ َفإِّن دَْعُه
: الَْحياءُ» النّبِّي َقاَل: َقاَل ُحَصيٍْن بإِْن ِعَمراَن حديث.5
ّ يَأتي ل ِ البخاري  أخرجه.بإَِخيٍْر إِل
ً أَّن َعْمٍرو بإِْن اللِه عبْد حديث.6 أَّي» النّبِّي َسأََل َرُجل

ُ الطّعاَم َقاَل: تُطِْعُم َخيٌْر الِْسلمِ َعلى الّسلَم َوتَْقَرأ
البخاري  أخرجه.تَْعِرْف لَْم َوَمْن َعَرْفَت َمْن

يا َقاَل: َقالُوا عنه الله رضي ُموَسى أبَإي حديث.7
َسلَِم َقاَل: َمْن أَْفَضُل الِْسلمِ أَّي اللِه َرُسوَل

البخاري  أخرجه.َويَِدِه لِسانِِه ِمْن الُْمْسلُِموَن
أََحدُكُْم يُْؤِمُن : ل» النّبِّي َقاَل: َقاَل أَنَس حديث.8

َوالنّاِس َوَولَِدِه والِِدِه ِمْن إِلَيِْه أََحّب أَكُوَن َحتّى
البخاري  أخرجه.أَْجَمعيَن

َحتّى أََحدُكُْم يُْؤِمُن َقاَل: ل»  النّبِّي َعِن أَنٍَس حديث.9
البخاري أخرجه لِنَْفِسِه يُِحّب ما َلخيِه يُِحّب

َقاَل: َقاَل عنهما الله رضي ُعَمَر ابإِْن حديث. 10
َ أَْن َخْمٍس: َشهادَِة َعلى الِْسلُم : بإُنَِي»ا َرُسوُل إِلَه ل

ّ َوإِيتاءَ الّصلِة َوإِقامِ اللِه َرُسوُل ُمَحّمدًا َوأَّن اللُه إِل
البخاري أخرجه َرَمَضاَن َوَصْومِ َوالَْحّج الّزكاِة
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الُْمناِفق َقاَل: آيََة» النّبِّي َعِن ُهَريَْرةَ أبَإي حديث.11
اْؤتُِمَن َوإِذا أَْخلََف، َوَعد َوإِذا كَذَب، َحدثَّا ثَلثٌا: إِذا

البخاري  أخرجه.َخاَن
َقاَل: أَيّما»  اللِه َرُسوَل أَّن ُعَمَر بإِْن اللِه َعبِْد حديُث.12

 أخرجه.أََحدَُهما بإِها بإاءَ َفَقدْ كاِفُر يا َلخيِه قاَل َرُجٍل
البخاري

َقاَل: ِسبَاُب»  النّبِّي أَّن َمْسعوٍد بإِْن اللِه َعبِْد حديُث.13
البخاري  أخرجه.كُْفٌر َوِقتالُُه ُفُسوقٌ الُْمْسلِم

» اللِه َرُسوُل ُسئَِل َقاَل عنه الله رضي أَنٍَس حديث.14
الْوالِدَيِْن، َوُعقوقُ بإِاللِه، َقاَل: الِْشراُك الْكَبائِِر َعِن

البخاري أخرجه الّزوِر َوَشهادَةُ النّْفِس، َوَقتُْل
يُِحبُّهْم ل الَنْصاُر»  النّبِّي َقاَل: َقاَل الْبَراء حديث.15
ّ ّ يُبِْغُضُهْم َول ُمْؤِمٌن، إِل أََحبُّه أََحبُّهْم َفَمْن ُمناِفٌق، إِل

البخاري أخرجه اللُه أبَإَْغَضُه أبَإَْغَضُهْم َوَمْن اللُه،
» اللِه َرُسوُل ُسئَِل َقاَل عنه الله رضي أَنٍَس حديث.16
الْوالِدَيِْن، َوُعقوقُ بإِاللِه، َقاَل: الِْشراُك الْكَبائِِر َعِن

الّزور َوَشهادَةُ النّْفِس، َوَقتُْل
َقاَل: عنه، الله رضي َمْسعوٍد بإِْن اللِه َعبِْد حديُث.17

دََخَل َشيْئًا بإِاللِه يُْشِرُك ماَت َمْن» اللِه َرُسوُل َقاَل
دََخَل َشيْئًا بإِاللِه يُْشِرُك ل ماَت أَنا: َمْن َوُقلُْت النّاَر

الَْجنَّةِ
َقاَل: َمْن»  اللِه َرُسوَل أَّن ُعَمَر بإِْن اللِه َعبِْد حديث.18

البخاري أخرجه ِمنّا َفلَيْسَـ الّسلََح َعلَيْنا َحَمَل
َقاَل: عنه الله رضي َمْسعوٍد بإِْن اللِه َعبِْد حديث.19

َوَشّق الُْخدُودَ، َضَرَب َمْن ِمنّا لَيَْس»  النّبِّي َقاَل
البخاري أخرجه الْجاِهلِيِّة بإِدَْعوى َودَعا الُْجيُوَب،

َرُجٌل َقاَل: َقاَل عنه الله رضي َمْسعوٍد ابإِْن حديث.20
َقاَل: َمْن الْجاِهلِيِّة في َعِملْنا بإِما أَنَُؤاَخذُ اللِه َرُسوَل يا

الْجاِهلِيِّةـ، في َعِمَل بإِما يَُؤاَخذْ لَْم الِْسلمِ في أَْحَسَن
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أخرجه َوالِخِر بإِالَّوِل أُِخذَ الِْسلمِ في أَساءَ َوَمْن
البخاري

» النّبِّي َعِن عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإي حديث.21
ما أَنُْفُسها بإِِه َحدّثَْت ما أُّمتي َعْن تَجاَوَز اللَه َقاَل: إِّن

البخاري أخرجه تَتَكَلّْم أَْو تَْعَمْل لَْم
َقاَل: َقاَل عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإي حديث.22

َخلََق َفيَُقوُل: َمْن أََحدَكُْم الّشيْطاُن يَأْتي»  اللِه َرُسوُل
بإَلََغُه َفإِذا َربإَّك َخلََق يَُقوَل: َمْن َحتّى كَذا َخلََق َمْن كَذا

البخاري أخرجه َولْيَنْتَهِـ بإِاللِه َفلْيَْستَِعذْ
الَْخلَءَ، دََخَل إِذَا» النّبِّي َقاَل: كَاَن أَنٍَس،  حديث.23

أخرجه َوالَْخبَائِِث الُْخبُِث ِمَن بإَِك أَُعوذُ إِنّي َقاَل: اللُّهّم
البخاري

َوالنّاُقوَس، النّاَر َقاَل: ذَكَُروا أَنٍَس،  حديث.24
الَذَاَن يَْشَفَع أَْن بإِلٌَل َفأُِمَر َوالنَّصاَرى، الْيَُهودَ َفذَكَُروا

البخاري أخرجه الَِقاَمَة يُوتَِر َوأَْن
َقاَل:»  اللِه َرُسوَل أَّن الْخدِْرّي، َسِعيٍد أبَإِي  حديث.25
أخرجه الُْمَؤذُّن يَُقوُل َما ِمثَْل َفُقولُوا النّدَاءَ َسِمْعتُُم إِذَا

البخاري
َقاَل:»  اللِه َرُسوَل أَّن الّصاِمِت، بإِْن ُعبَادَةَ  حديث.26
ْ لَْم لَِمْن َصلَة لَ البخاري أخرجه الْكِتَاِب بإَِفاتَِحِة يَْقَرأ

َقاَل: َقاتََل ،» اللِه َرُسوَل أَّن ُهَريَْرةَ، أبَإِي  حديث.27
أخرجه َمَساِجدَ أَنْبِيَائِِهْم ُقبُوَر اتَّخذُوا الْيَُهودَ، اللُه

البخاري
الّرُجِل َقاَل: ِفي ،» النّبِّي أَّن ُمَعيْقيٍب،  حديث.28

ً كُنَْت َقاَل: إِْن يَْسُجدُ، َحيُْث التَّراَب يَُسّوي َفاِعل
البخاري أخرجه َفَواِحدَةً

َعلَيْنَا يَْقَرأُ»  النّبِّي َقاَل: كَاَن ُعَمَر، ابإِْن  حديث.29
يَِجدُ َما َحتّى َونَْسُجدُ َفيَْسُجدُ الّسْجدَةُ، ِفيَها الّسوَرةَ،

البخاري أخرجه َجبَْهتِِه َمْوِضَع أََحدُنَا
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،» النّبِّي أَّن عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث.30
ّ ِفيِه الِْعبَاد يُْصبُِح يَْومٍ ِمْن َقاَل: َما يَنِْزلَِن، َملَكَاَن إِل
َويَُقوُل َخلًَفا؛ ُمنِْفًقا أَْعِط أََحدُُهَما: اللُّهّم َفيَُقوُل

البخاري أخرجه تَلًَفا ُمْمِسكًا أْعِط الَخُر: اللُّهّم
: َمْن» اللِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَريَْرةَ، أبَإِي  حديث.31

َ طَيٍّب، كَْسٍب ِمْن تَْمَرٍة بإَِعدِْل تََصدّقَ اللِه إِلَى يَْصَعدُ َول
ّ يَُربإّيَها ثُّم بإِيَِمينِِه، يَتََقبّلَُها اللَه َفإِّن الطّيُّب، إِل

ِمثَْل تَكُوَن َحتّى َفلُّوهُ، أََحدُكُْم يَُربإّي كَما لَِصاِحبَِها
البخاري أخرجه الَْجبَِل

ِ بإِْن َعِدّي  حديث.32 َقاَل: عنه، الله رضي َحاتِم
بإَِشّق َولَْو النّاَر يَُقوُل: اتُّقوا»  اللِه َرُسوَل َسِمْعُت

البخاري أخرجه تَْمَرٍة
َقاَل: َمْن»  النّبِّي َعِن الّصاِمِت، بإِْن ُعبَادَةَ  حديث.33

اللِه، لَِقاءَ كَِرهَ َوَمْن لَِقاءَهُ اللُه أََحّب اللِه، لَِقاءَ أََحّب
البخاري أخرجه لَِقاءَهُ اللُه كَِرهَ
: اللُّهّم» النَبِّي دَُعاِء أَكْثَُر َقاَل: كَاَن أَنٍَس،  حديث.34
َوِقنَا َحَسنًَة، الِخَرِة َوِفي َحَسنًَة، الدّنْيَا ِفي آتِنَا َربإّنَا

البخاري أخرجه النّاِر َعذَاَب
» اللِه َرُسوَل أَّن عنه الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث.35

َمائََة يَْومٍ ِفي َوبإَِحْمِدِه، اللِه ُسبَْحاَن َقاَل َقاَل: َمْن ،
أخرجه الْبَْحِر َزبإَِد ِمثَْل كَانَْت َوإِْن َخطَايَاهُ، َحطّْت َمّرٍة،

البخاري
َقاَل: كَلَِمتَاِن ،»  النّبِّي َعِن ُهَريَْرةَ، أبَإِي حديث. 36

َحبِيبَتَاِن الِْميَزاِن، ِفي ثَِقيلَتَاِن اللَّساِن، َعلَى َخِفيَفتَاِن
اللِه سبَْحاَن الَْعظِيمِ، اللِه الّرْحمِن: ُسبَْحاَن إِلَى

البخاري أخرجه َوبإَِحْمِدِه
َقاَل: كَاَن عنه، الله رضي َمالٍِك بإِْن أَنَِس حديث. 37

الَْعْجِز ِمَن بإَِك أَُعوذُ إِنّي يَُقوُل: اللُّهّم»  اللِه نَبِّي
الَْقبِْر، َعذَاِب ِمْن بإَِك َوأَُعوذُ َوالَْهَرمِ َوالُجبِْن َوالْكََسِل،

البخاري أخرجه َوالَْمَماِت الَْمْحيَا ِفتْنَِة ِمْن بإَِك َوأَُعوذُ
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ِمْن يَتََعّوذُ ،» اللِه َرُسوُل كَاَن ُهَريَْرةَ أبَإِي حديث. 38
َوَشَماتَِة الَْقَضاِء، َوُسوِء الّشَقاِء، َودََرِك الْبَلَِء، َجْهِد

البخاري أخرجه الَْعدَاِء
يَُقوُل، كَاَن ،» اللِه َرُسوَل أَّن َعبّاٍس، ابإِْن  حديث.39
َ ِعنْدَ ّ إِلَه الْكَْرِب: ل َ الَْحلِيُم الَْعظِيُم اللُه، إِل ّ إِلَه ل إِل

َ الَْعظِيمِ الَْعْرِش َرّب اللُه، ّ إِلَه ل َرّب اللُه، إِل
أخرجه الْكَِريمِ الَْعْرِش َوَرّب الَْرِض، َوَرّب الّسمَواِت،

البخاري
َقاَل:»  اللِه َرُسوَل أَّن ُهَريَْرةَ، أبَإِي حديث. 40

َفلَْم يَُقوُل: دََعْوُت يَْعَجْل لَْم َما لََحِدكُْم يُْستََجاُب
البخاري أخرجه لِي يُْستََجْب

تََركُْت َقاَل: َما ،»النّبِّي َعِن َزيٍْد، بإِْن أَُساَمَة  حديث.41
أخرجه النَّساِء ِمَن الّرَجاِل، َعلَى أََضّر ِفتْنًَة بإَْعِدي

البخاري
اللِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل عنه، الله رضي أَنٍَس  حديث.42

َعلَى َسَقَط أََحِدكُْم، ِمْن َعبِْدِه بإِتَْوبإَِة أَْفَرُح : اللُه»
البخاري أخرجه َفلٍَة أَْرٍض ِفي أََضلُّه َوَقدْ بإَِعيِرِهـ،

َقاَل: َقاَل عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث.43
َ َعَملُُه ِمنْكُْم أََحدًا يُنَّجَي : لَْن» اللِه َرُسوُل َقالُوا: َول

َ اللِه َرُسوَل يَا أَنَْت ّ أَنَا َقاَل: َول اللُه يَتََغّمدَنِي أَْن إِل
البخاري أخرجه َسدّدُوا بإَِرْحَمٍة

َقاَل: ُحِجبَِت» اللِه َرُسوَل أَّن ُهَريَْرةَ، أبَإِي  حديث .44
أخرجه بإِالَْمكَاِرِه الَْجنُّة َوُحِجبَِت بإِالّشَهَواِت، النّاُر

البخاري
َقاَل: إِذَا ،» النّبِّي َعِن َعاِزٍب، بإِْن الْبََراِء حديث . 45

َ أَْن َشِهدَ ثُّم أُتَِي، َقبِْرِه ِفي الُْمْؤِمُن أُْقِعدَ ّ إِله ل إِل
اللُه (يُثَبُّت َقْولُُه َفذلَِك اللِه، َرُسوُل ُمَحّمدًا َوأَّن اللُه،

البخاري الثّابإِِت) أخرجه بإَالَْقْوِل آَمنُوا الِّذيَن
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َقاَل: َرأَيُْت عنه، الله رضي َسْعٍد بإِْن َسْهِل  حديث .46
َوالّتِي بإِالُْوْسطَى هكَذَا، بإِإِْصبََعيِْه َقاَل ،» اللِه َرُسوَل

البخاري أخرجه كََهاتَيِْن َوالّساَعَة بإُِعثُْت البِإَْهاَم تَلِي
يَُقوُل: ،» اللِه َرُسوَل َسِمَع ُهَريَْرةَ، أبَإِي  حديث .47
ِفي بإَِها يَِزّل ِفيَها، يَتَبَيُّن َما بإِالْكَلَِمِة، لَيَتَكَلُّم الَْعبْدَ إِّن

البخاري أخرجه الَْمْشِرِق بإَيَْن ِمّما أبَإَْعدَ النّاِر،
َقاَل: َعطََس عنه الله رضي َمالٍِك بإِْن أَنَِس  حديث .48

الَخَر يَُشّمِت َولَْم أََحدَُهَما، َفَشّمَت»  النّبِّي ِعنْدَ َرُجلَِن
اللَه يَْحَمِد لَْم َوهذَا اللَه، َحِمدَ َفَقاَل: هذَا لَُه َفِقيَل
خاريالب أخرجه

» النّبِّي َعِن عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي حديث. 49
أََحدُكُْم تَثَاءََب َفإِذَا الّشيْطَاِن، ِمَن َقاَل: التّثَاُؤُب

البخاري أخرجه اْستَطَاَع َما َفلْيَُردّهُـ
،»  النّبِّي َعِن عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث .50
َ أَنُّه أخرجه َمّرتَيِْن َواِحٍد ُجْحٍر ِمْن الُْمْؤِمُن يُلْدَُغ َقاَل: ل

البخاري
اللَه إِّن» اللِه َرُسوُل لِي َقاَل: َقاَل ُعَمَر،  حديث.51

َحلَْفُت َما ُعَمُر: َفَواللِه َقاَل بإِآبإَائِكُْم تَْحلُِفوا أَْن يَنَْهاكُْم
َ ذَاكًِرا ،» النّبِّي َسِمْعُت ُمنْذَ بإَِها البخاري أخرجه آثًِرا َول
أَْحدثََا َمْن» اللِه َرُسوُل َقالَْت: َقاَل َعائَِشَة،  حديث.52
البخاري أخرجه َردّ َفُهَو ِفيِه لَيَْس َما هذَا أَْمِرنَا ِفي
النَبِّي َعِن عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث.53

َفاْصبُِروا لَِقيتُُموُهْم َفإِذَا الَْعدُّو، لَِقاءَ تََمنّْوا َقاَل: لَ»
البخاري أخرجه

َقاَل َقاَل، عنه الله رضي َمالٍِك بإِْن أَنَِس  حديث.54
»اللِه َرُسوُل

ّ َعيَْش لَ َوالُْمَهاِجَرةَ الَنَْصاَر الِخَرِةَفأَْصلِِح َعيُْش إِل
البخاري أخرجه
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النّبِّي َعِن عنه، الله رضي َمالٍِك بإِْن أَنَِس  حديث .55
الدّنْيَا ِمَن َخيٌْر َرْوَحة أَْو اللِه َسبِيِل ِفي َقاَل: لََغدَْوةٌ ،»

البخاري أخرجه ِفيَها َوَما
يَُقوُل: لَ»  النّبِّي َقاَل: َسِمْعُت ُمَعاِويََة،  حديث .56

َ اللِه بإِأَْمِر َقائَِمٌة أُّمٌة أُّمتِي ِمْن يََزاُل َمْن يَُضّرُهْم ل
َ َخذَلَُهْم َوُهْم اللِه أَْمُر يَأْتِيَُهْم َحتّى َخالََفُهْم َمْن َول

البخاري أخرجه ذلَِك َعلَى
بإِكَبَْشيِْن»  النّبِّي َقاَل: َضّحى أَنٍَس،  حديث .57

َوَوَضَع َوكَبَّر، َوَسّمى بإِيَِدِه، ذبَإََحُهَما أَْقَرنَيِْن، أَْملََحيِْن
البخاري أخرجه ِصَفاِحِهَما َعلَى ِرْجلَُه

ِفي ُغلًَما َقاَل: كُنُْت َسلََمَة أبَإِي بإِْن ُعَمَر  حديث .58
الّصْحَفِة، ِفي تَطِيشُـ يَِدي َوكَانَْت» اللِه َرُسوِل َحْجِر

َوكْل اللَه، َسّم ُغلَُم : يَا» الله َرُسوُل لِي َفَقاَل
بإَْعدُ طِْعَمتِي تِلَْك َزالَْت َفَما يَلِيَك ِمّما َوكُْل بإِيَِمينَِك،
 البخاري أخرجه

: إِذَا» اللِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َقتَادَةَ، أبَإِي حديث. 59
َ أََحدُكُْم َشِرَب البخاري أخرجه الِنَاِء ِفي يَتَنَّفْس َفل

أَكََل َقاَل: إِذَا ،»النّبِّي أَّن َعبّاٍس، ابإِْن  حديث.60
َ أََحدُكُْم أخرجه يُلِْعَقَها أَْو يَلَْعَقَها َحتّى يَدَهُ يَْمَسْح َفل

البخاري
َرُسوَل َقاَل: َسِمْعُت عنه، الله رضي َسْعٍد  حديث .61
يَُضّرهُ، لَْم َعْجَوةً تََمَراٍت َسبَْع تََصبَّح يَُقوُل: َمْن» اللِه
َ ُسّم الْيَْوَم، ذَلَِك البخاري أخرجه ِسْحٌر َول
َقاَل: َقاَل أَنُّه عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث.62

َوطََعاُم الثّلثَِة، كَاِفي الثْنَيِْن : طََعاُم»اللِه َرُسوُل
البخاري أخرجه الَْربإََعِة كَاِفي الثّلَثَِة

َعاَب َقاَل: َما عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث.63
ّ أَكَلَُه، اْشتََهاهُ إِِن َقّط، طََعاًما» النّبِّي أخرجه تََركُُه َوإِل

البخاري
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لَبَِس َقاَل: َمْن»  النّبِّي َعِن َمالٍِك، بإِْن أَنَِس  حديث .64
أخرجه الِخَرِة ِفي يَلْبََسُه َفلَْن الدّنْيَا ِفي الَْحِريَر

البخاري
َ ،» اللِه َرُسوَل أَّن ُعَمَر، ابإِْن  حديث .65 يَنْظُُر َقاَل: ل
البخاري أخرجه ُخيَلَءَ ثَْوبإَُه َجّر َمْن إِلَى اللُه
الَْقاِسمِ أبَإُو َقاَل: َقاَل ُهَريَْرةَ، أبَإِي  حديث .66
ُمَرّجٌل نَْفُسُه، تُْعِجبُُه ُحلٍّة ِفي يَْمِشي َرُجٌل بإَيْنََما» :

الِْقيَاَمِة يَْومِ إِلَى يَتََجلَْجُل َفُهَو بإِِه، اللُه َخَسَف إِذْ ُجّمتَُه،
البخاري أخرجه

اللِه َرُسوَل أَّن عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث .67
ْ أََحدُكُْم انْتََعَل َقاَل: إِذَا ،» نََزَع َوإِذَا بإِالْيَِميِن، َفلْيَبْدَأ

ْ َوآِخَرُهَما تُنَْعُل أَّولَُهَما الْيُْمنَى لِتَكُِن بإِالّشَماِل، َفلْيَبْدَأ
البخاري أخرجه تُنَْزُع
اللِه َرُسوَل َقاَل: َسِمْعُت طَلَْحَة، أبَإِي  حديث .68
َ كَلٌْب ِفيِه بإَيْتًا الَْملَئِكَُة تَدْخُل يَُقوُل: لَ»، ُصوَرةُ َول

البخاري أخرجه تََماثِيَل
َقاَل:»  اللِه َرُسوَل أَّن ُعَمَر، بإِْن اللِه َعبِْد  حديث .69
الِْقيَاَمِة، يَْوَم يَُعذبّإُوَن الّصَوَر هِذِه يَْصنَُعوَن الِّذيَن إِّن

البخاري أخرجه َخلَْقتُْم َما أَْحيُوا لَُهْم يَُقاُل
َقاَل: َسِمْعُت عنهما، الله رضي ُعَمَر ابإُْن  حديث .70

البخاري أخرجه الَْقَزِع َعِن يَنْهى ،» اللِه َرُسوَل
» النّبِّي َقاَل: أَتَيُْت عنه، لله رضي َجابإٍِر  حديث .71
ذَا َفَقاَل: َمْن الْبَاَب َفدََقْقُت أبَإِي َعلَى كَاَن دَيٍْن ِفي

البخاري أخرجه كَِرَهَها كَأَنُّه أَنَا َفَقاَل: أَنَا، َفُقلُْت: أَنَا
يَُسلُّم» اللِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل ُهَريَْرةَ، أبَإِي حديث . 72

الَْقاِعِد، َعلَى َوالَْماِشي الَْماِشي، َعلَى الّراكُِب
البخاري أخرجه الْكَثِيِر َعلَى َوالَْقلِيُل

َقاَل: َسِمْعُت عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث.73
ِ يَُقوُل: َحّق ،» اللِه َرُسوَل ِ َعلَى الُْمْسلِم الُْمْسلِم
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الَْجنَائِِز، َواتّبَاُع الَْمِريِض، َوِعيَادَةُ الّسلَمِ، َخْمٌس: َردّ
البخاري أخرجه الَْعاطِِس َوتَْشِميُت الدّْعَوِة، َوإَِجابإَُة

َقاَل: َقاَل عنه، الله رضي َمالٍِك بإِْن أَنَِس  حديث.74
َفُقولُوا: الْكِتَاِب، أَْهُل َعلَيْكُْم َسلَّم : إِذَا» النّبِّي

البخاري أخرجه َوَعلَيْكُْم
َقاَل: »، اللِه َرُسوَل أَّن ُعَمَر، بإِْن اللِه َعبِْد  حديث.75
َ ثَلَثًَة كَانُوا إِذَا أخرجه الثّالِِث دُوَن اثْنَاِن يَتَنَاجى َفل

البخاري
أَتَى إِذَا كَاَن ،» اللِه َرُسوَل أَّن َعائَِشَة،  حديث.76

النّاِس، َرّب الْبَاَس، َقاَل: أَذِْهِب بإِِه أُتَِي أَْو َمِريًضا،
َ الّشاِفي، َوأَنَْت اْشِف ّ ِشَفاءَ ل َ ِشَفاءً ِشَفاُؤَك، إِل ل
البخاري أخرجه َسَقًما يَُغاِدُر

اْشتَكَى، إِذَا كَاَن،» اللِه َرُسوَل أَّن َعائَِشَة،  حديث.77
َوَجُعُه اْشتَدّ َفلَّما َويَنُْفُث بإِالَْمَعّوذَاِت، نَْفِسِه َعلَى يَْقَرأُ
ُ كُنُْت أخرجه بإََركَتَِها َرَجاءَ بإِيَِدِه، َوأََمَسُح َعلَيِْه، أَْقَرأ

البخاري
النّبِّي َعِن عنه، الله رضي َمالٍِك بإِْن أَنَِس حديث . 78

«، َ َ َعدَْوى َقاَل: ل َقالُوا: الَْفأُْل َويُْعِجبُنِي طِيََرةَ، َول
البخاري أخرجه طَيّبٌَة َقاَل: كَلَِمٌة الَْفأُْل َوَما
َقاَل: َقاَل عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  حديث .79

آدََم، ابإُْن يُْؤِذينِي َوَجّل َعّز اللُه : َقاَل» اللِه َرُسوُل
اللّيَْل أَُقلُّب الَْمُر، بإِيَِدي الدّْهُر، َوأَنَا الدّْهَر، يَُسّب

البخاري أخرجه َوالنَّهاَر

أََحدُكُْم يُْؤِمُن ل»  النّبِّي َقاَل: َقاَل أَنَس  حديث.80
أَْجَمعيَن َوالنّاِس َوَولَِدِه والِِدِه ِمْن إِلَيِْه أََحّب أَكُوَن َحتّى

البخاري أخرجه

َقاَل: عنه، الله رضي الُخدِْرّي َسِعيٍد أبَإِي  َحِديُث .81
أَنَْفَق أََحدَكُْم أَّن أَْصَحابإي. َفلَْو تَُسبّوا : لَ» النّبِّي َقاَل
َ أََحِدِهْم، ُمدّ بإَلََغ َما ذََهباً، أُُحٍد ِمثْل نَِصيَفه»ـ. َول

22



أ.                                               العام؟ نصف أجازة تقضي كيف
دياب مصطفى

َرُجٌل َقاَل: َجاءَ عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  َحِديُث .82
أََحّق الله! َمْن َرُسوَل َفَقاَل: يَا ،» الله َرُسوِل إِلَى

َقاَل: َمْن؟ َقاَل: «أُّمَك» َقاَل: ثُّم َصَحابإَتِي؟ بإُِحْسِن
َقاَل َمْن؟ َقاَل: «أُّمَك» َقاَل: ثُّم َمْن؟ «أُّمَك» َقاَل: ثُّم

أبَإُوَك». «ثُّم

َقاَل: عنهما، الله رضي َعْمٍرو بإِْن الله َعبِْد  َحديُث.83
الِجَهاِد. َفَقاَل: ِفي َفاْستَأْذَنَُه ،» النّبِّي إِلَى َرُجٌل جاءَ

َفَجاِهدْ». َوالِدَاَك؟» َقاَل: نََعْم. َقاَل: «َفِفيِهَما «أََحّي

َقاَل: عنه، الله رضي َمالٍِك بإِْن أَنَِس  َحِديُث .84
لَُه يُبَْسَط أَْن َسّرهُ يَُقوُل: َمْن»  الله َرُسوَل َسِمْعُت
َرِحَمُه». َفلْيَِصْل أَثَِرِه، ِفي لَُه يُنَْسأَو ِرْزُقُه،

َرُسوَل أَّن عنه، الله رضي َمالٍِك بإِْن أَنَِس  َحِديُث .85
َ تَبَاَغُضوا، َقاَل: «لَ»  الله َ تََحاَسدُوا، َول تَدَابإَُروا. َول

َ الله ِعبَادَ َوكُونُوا ٍ يَِحّل إِْخَواناً. َول يَْهُجَر أَْن لُِمْسلِم
أَيّامٍ». ثَلَثَِة َفْوقَ أََخاهُ
» الله َرُسوَل أَّن الَنَْصاِرّي، أَيّوَب أبَإِي  َحِديُث.86

لَيَاٍل. ثَلثَِا َفْوقَ أََخاهُ يَْهُجَر أَْن لَِرُجٍل يَِحل َقاَل: «لَ
الِّذي . َوَخيُْرُهَماذاه َويُْعِرُض ،ذاه َفيُْعِرُض يَلْتَِقيَاِن،

ُ بإِالّسلَمِ». يَبْدَأ

الله َرُسوَل أَن عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  َحِديُث .87
َ أَكْذَُب الظّّن َفإِّن َوالظّّن، َقاَل: «إِيّاكُْم»  الَْحِديِث. َول

َ تََحّسُسوا، َ تََجّسُسوا، َول َ تَنَاَجُشوا، َول تََحاَسدُوا، َول
َ تَبَاُغُضوا، َولَ إِْخَوانًا». الله ِعبَادَ تَدَابإَُروا. َوكُونوا َول
،» النّبِّي َزْوِج عنها، الله رضي َعائَِشَة  َحِديُث .88

وسلم: «َما عليه الله صلى الله َرُسوُل َقالَْت: َقاَل
ّ الُمْسلَِم، تُِصيُب ُمِصيبَةٍـ ِمْن َعنُْه. َحتّى بإَِها الله كَّفَر إِل

يَُشاكَُها». الّشْوكَِة
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عنهما. عن الله رضي ُعَمَر بإِْن الله َعبِْد  َحِديُث .89
الِقيَاَمِة». يَْوَم ظُلَُماٌت َقاَل: «الظّلُْم ،» النبي

َقاَل: «إِّن ،» النّبِّي َعِن ُموسى، أبَإِي  َحِديُث .90
بإَْعًضا» َوَشبَّك بإَْعُضُه يَُشدّ كَالبُنْيَاِن لِلُْمْؤِمِن الُمْؤِمَن
أََصابإَِعُه.

:» الله َرُسوُل بإَِشير. َقاَل: َقاَل بإِْن النّْعَماِن َحِديُث.91
َوتََعاطُِفِهْم، َوتَوادِّهْم، تََراُحِمِهْم، ِفي الُمْؤِمنِيَن «تََرى
َسائُِر لَُه تَدَاَعى عْضًوا، اْشتَكَى الَْجَسِد. إِذَا كََمثَِل

والُحّمى». بإِالّسَهِر َجَسِدِه

الله َرُسوُل أَّن عنه، الله رضي ُهَريَْرةَ أبَإِي  َحِديُث.92
الِّذي الّشِديدُ إِنَّما بإِالّصَرَعِة، الّشِديدُ َقاَل: «لَيَْس ،»

الَغَضِب». ِعنْدَ نَْفَسُه يَْملُِك

يَتْبَُع» اللِه َرُسوُل َقاَل: َقاَل َمالٍِك بإن أَنَِس  حديث.93
أَْهلُُه يَتْبَُعُه َواِحدٌ َمَعُه َويَبَْقى اثْنَاِن َفيَْرِجُع ثَلَثٌَة الَْميَّت
أخرجه َعَملُُه َويَبَْقى َوَمالُُه، أَْهلُُه َفيَْرِجُع َوَعَملُُه َوَمالُُه

». البخاري
َقاَل: «بإَيْنََما ،» الله َرُسوَل أَّن ُهَريَْرةَ، أبَإِي  َحِديُث.94

الطِّريِق، َعلَى َشْوٍك ُغْصَن َوَجدَ بإِطَِريٍق، يَْمِشي َرُجٌل
لَُه». َفَغَفر لَُه، الله َفَشكََر َفأَّخَرهُ،

أَّن عنهما، الله رضي ُعَمَر بإُْن الله َعبِْد  َحِديُث .95
َسَجنَتَْها ِهّرٍة، ِفي اْمَرأَةٌ َقاَل: «ُعذبّإَِت» الله َرُسوَل

َ ِفيَها َفدََخلَْت َماتَْت، َحتّى َ أَطَْعَمتَُها، ِهَي النّاَر. ل َول
َ إِذْ َسَقتَْها، َخَشاِش ِمْن تَأْكُُل تََركَتَْها ِهَي َحبََستَْها. َول

الَْرِض».

َقاَل:» النّبِّي َعِن عنها، الله رضي َعائَِشَة  َحِديُث .96
أَنُّه ظَنَنُْت َحتّى بإِالَجاِر ِجبِْريُل يُوِصيني َزاَل «َما

َسيَُوّرثُُه».
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ً أَّن َمالٍِك، بإِْن أَنَِس  حديث.97 َمتَى» : النّبِّي َسأََل َرُجل
َقاَل: َما لََها أَْعدَدَْت َقاَل: َما اللِه َرُسوَل يَا الّساَعُة
َ َصلٍَة، كَثِيِر ِمْن لََها أَْعدَدُْت َ َصْومٍ، َول َولكِنّي َصدََقٍة َول

أخرجه أَْحبَبَْت َمْن َمَع َقاَل: أَنَْت َوَرسولَُه اللَه أُِحّب
البخاري

الّرَجاِل أبَإَْغَض َقاَل: إِّن»  النّبِّي َعِن َعائَِشَة  حديث.98
البخاري أخرجه الَْخِصُم الَلَدّ اللِه، إِلَى

َقاَل:»: النّبِّي َعِن الْخدِْرّي َسِعيٍد أبَإِي  حديث.99
َوِذَراًعا بإِِشبٍْر، ِشبًْرا َقبْلَكُْم، كَاَن َمْن َسنََن لَتَتْبَُعّن
ُقلْنَا: يَا تَبِْعتُُموُهْم َضّب ُجْحَر دََخلُوا لَْو َحتّى بإِِذَراٍع

أخرجه َقاَل: َفَمْن َوالنَّصاَرى الْيَُهودَ اللِه َرُسوَل
البخاري

َقاَل: الَْعاِص بإِْن َعْمِرو بإِْن اللِه َعبِْد  حديث .100
َ الله يَُقول: إِّن» َرُسوَل َسِمْعُت الِْعلَْم يَْقبُِض ل
بإِقبِْض الِْعلَْم يَْقبُِض َولكِْن الِْعبَاِد ِمَن يَنْتَِزُعهُـ انْتَِزاًعا،
ُرءُوًسا النّاُس اتَّخذَ َعالًِما، يُبِْق لَْم إِذَا َحتّى الُْعلََماِء
َوأََضلّوا َفَضلّوا ِعلْمٍ، بإَغيِْر َفأَْفتَْوا َفُسئِلُوا، ُجّهالً،
البخاري أخرجه
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