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 ادلقدمة

، حنمُدُه، ونستعيُنُو، ونستغفرُُه، ونعوُذ إف احلمَد هلل
شروِر أنفِسنا، ومن سيئاِت أعمالِنا، من يهدِه باهلل من 

اهللُ؛ فال مضلَّ لو، ومن يْضِلل؛ فال ىادَي لو، وأشهُد أف 
ال إلَو إال اهلُل وحَده ال شريَك لُو، وأشهُد أف زلمداً عبُدُه 

 أما بعد:صلى اهلل عليو وسلم،  ورسولُو
، وفقين اهلل حديثاً  نيأربعرلموعة حتتوي على أثنني و فهذه 

ن دواوين السنة فلو احلمد وادلنة، وقد أمسيتها: جلمعها م
أساؿ اهلل العظيم "األربعوف من أعماؿ القلوب وآفاهتا"، 

لوجهو الكرمي، وأف  الصة، وأف جيعلها خنفعين هباأف ي
 .ينفع هبا كل من قرأىا. إنو ويل ذلك والقادر عليو

كما أوجو شكري وتقديري لكل من أفادين بفائدة، 
  .هلل العظيم أال حيرمو من األجرونسأؿ ا

 5056054050جابراهيم بن حسن الحضريتي    
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ُعَمَر ْبَن اخَلطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو، عن  يث األول:دالح
ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ:  يَػُقوُؿ: مسَِ

َا » َا اأَلْعَماُؿ بِالنػٍّيَِّة، َوِإَّنَّ اِلْمرٍِئ َما نَػَوى، َفَمْن َكاَنْت ِإَّنَّ
ِىْجَرتُُو ِإََل اللَِّو َوَرُسولِِو، َفِهْجَرتُُو ِإََل اللَِّو َوَرُسولِِو، َوَمْن  
َكاَنْت ِىْجَرتُُو ِإََل ُدنْػَيا ُيِصيبُػَها َأِو اْمَرأٍَة يَػتَػَزوَُّجَها، َفِهْجَرتُُو 

(1)«ِإََل َما َىاَجَر إِلَْيوِ 
 . 

 
 
 
 
 

                                                      

(، صحيح مسلم 4406( ح)165/ 0صحيح البخاري ) (1)
 (.1650(ح )1010/ 3)
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من حديث النعماف بن بشري رضي اهلل  ثاني:الحديث ال
َأاَل َوِإفَّ ِف اجَلَسِد يقوؿ:"...عنو مسعت رسوؿ اهلل 

ُمْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجَلَسُد ُكلُُّو، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد 
 .(1)"اجَلَسُد ُكلُُّو، َأالَ َوِىَي الَقْلبُ 

َعْن َأِب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ:  الحديث الثالث:
ِإفَّ اهلَل اَل يَػْنظُُر ِإََل »لَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل صَ 

ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يَػْنظُُر ِإََل قُػُلوِبُكْم 
 .(5)«َوأَْعَماِلُكمْ 

 
 
 

                                                      

/ 3(، صحيح مسلم )05(ح)55/ 1صحيح البخاري ) (1)
 (.1066(ح)1516

 .(5046)ح(1600/ 6صحيح مسلم ) (5)
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َي اللَُّو َعْنُو قَاَؿ: َكاَف َعْن أََنٍس َرضِ  الحديث الرابع:
يَا »َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يُْكِثُر َأْف يَػُقوَؿ: 

، فَػُقْلُت: يَا َرُسوَؿ «ُمَقلٍَّب الُقُلوِب ثَػبٍّْت قَػْلِب َعَلى ِديِنكَ 
َنا؟ قَاؿَ  اللَِّو، آَمنَّا ِبَك َوِبَا : ِجْئَت ِبِو فَػَهْل ََتَاُؼ َعَليػْ

نَػَعْم، ِإفَّ الُقُلوَب بَػنْيَ ُأْصبُػَعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع اللَِّو يُػَقلٍّبُػَها  »
 .(1)« َكْيَف َيَشاءُ 

 
 
 

                                                      

وقاؿ الرتمذي: ىذا حديث ( 5165)( ح660/ 6الرتمذي ) سنن(1)
قاؿ  ،(15150ح)( 145/ 16)  ط الرسالة حسن، مسند أمحد

ابن ماجو   :إسناده قوي على شرط مسلم،(145/ 16) و:زلقق
بصحتو ِف مشكاة  حكم األلباين (،3036)(ح1545/ 5)

 (.155( ح)1/30ادلصابيح)
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ْعُت  الحديث الخامس: قَاَؿ ُحَذيْػَفُة َرِضَي اللَُّو َعْنُو: مسَِ
تُػْعَرُض اْلِفََتُ »َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 

َعَلى اْلُقُلوِب َكاحلَِْصرِي ُعوًدا ُعوًدا، فََأيُّ قَػْلٍب أُْشرِبَػَها، 
ا، نُِكَت ِفيِو نُِكَت ِفيِو نُْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأيُّ قَػْلٍب أَْنَكَرىَ 

نُْكَتٌة بَػْيَضاُء، َحَّتَّ َتِصرَي َعَلى قَػْلبَػنْيِ، َعَلى أَبْػَيَض ِمْثِل 
َنٌة َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض،  الصََّفا َفاَل َتُضرُُّه ِفتػْ
ًيا اَل يَػْعِرُؼ َمْعُروفًا، َواَل  َواْْلَخُر َأْسَوُد ُمْربَادًّا َكاْلُكوِز، رُلَخٍّ

(1)«ُر ُمْنَكرًا، ِإالَّ َما أُْشِرَب ِمْن َىَواهُ يُػْنكِ 
 . 

 
 
 
 

                                                      

 (.166ح ) (150/ 1صحيح مسلم ) (1) 
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َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك اأْلَْنَصارِيٍّ،  الحديث السادس:
َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: 

ذَلَا ِمْن ِحْرِص َما ِذئْػَباِف َجائَِعاِف أُْرِساَل ِف َغَنٍم بِأَْفَسَد »
اِؿ َوالشََّرِؼ ِلِديِنوِ 

َ
ْرِء َعَلى ادل

َ
(1)«ادل

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

حسن صحيح،  قاؿ:( 5304ح)(000/ 6سنن الرتمذي ) (1)
 .(0101ح) (1631/ 3) شكاة ادلاأللباين ِف صححو 
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َعْن َأِب أَُماَمَة اْلَباِىِليٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو،  :الحديث السابع
قَاَؿ: َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِّبٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاَؿ: 
أَرَأَْيَت َرُجاًل َغزَا يَػْلَتِمُس اأْلَْجَر َوالذٍّْكَر، َماَلُو؟ فَػَقاَؿ 

فََأَعاَدَىا « اَل َشْيَء َلوُ »لََّم: َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوسَ 
َثاَلَث َمرَّاٍت، يَػُقوُؿ َلُو َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

ِإفَّ اللََّو اَل يَػْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل ِإالَّ »ُُثَّ قَاَؿ: « اَل َشْيَء َلوُ »
 .(1)«َما َكاَف َلُو َخاِلًصا، َوابْػُتِغَي بِِو َوْجُهوُ 

 
 
 

                                                      

ابن وجوَّد إسناده (، 3165ح ) (50/ 4سنن النسائي ) (1)
(، وحسنو األلباين ِف سلسة 4/50)ِف الفتح  حجر

(، وقاؿ ِف 05( ح)1/110األحاديث الصحيحة )
 صحيح.(: حسن 3165صحيح سنن النسائي ح)
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َعْن َأِب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو أَنَُّو قَاَؿ:  الحديث الثامن:
ِقيَل يَا َرُسوَؿ اللَِّو َمْن َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يَػْوـَ 

َلَقْد »الِقَياَمِة؟ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 
اَل َيْسأَُليِن َعْن َىَذا احَلِديِث َأَحٌد  ظَنَػْنُت يَا أَبَا ُىَريْػرََة َأفْ 

أَوَُّؿ ِمْنَك ِلَما َرأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعَلى احَلِديِث َأْسَعُد 
النَّاِس ِبَشَفاَعِِت يَػْوـَ الِقَياَمِة، َمْن قَاَؿ اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، 

 .(1)«َخاِلًصا ِمْن قَػْلِبِو، أَْو نَػْفِسوِ 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 (.66ح )(31/ 1) صحيح البخاري (1)



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 األربعوف من أعماؿ القلوب وآفاهتا
11 

 َرِضَي اللَُّو َعْنوُ  من حديث اِب ىريرة التاسع:الحديث 
َفَمْن َلِقيَت ِمْن َورَاِء َىَذا احْلَاِئَط  :" قاؿ رسوؿ اهلل 

َيْشَهُد َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اهلُل ُمْستَػْيِقًنا هِبَا قَػْلُبُو، فَػَبشٍّْرُه 
 .(1)"بِاجْلَنَّةِ 

ْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َعْن ُعْثَماَف َرِضَي اللَُّو عَ الحديث العاشر: 
َمْن َماَت َوُىَو يَػْعَلُم أَنَُّو "َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 

 .(5)"اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ، َدَخَل اجْلَنَّةَ 
 
 
 
 

                                                      

 (.31( ح)45/ 1صحيح مسلم ) (1)

 (.54( ح)00/ 1صحيح مسلم ) (5)
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َعْن أََنٍس، َعْن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّو الحديث الحادي عشر: 
َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: " َمْن ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل ماَعنػْهُ 

َماَت َوُىَو َيْشَهُد َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ، َوَأفَّ زُلَمًَّدا َرُسوُؿ اهلِل 
 .(1)َصاِدقًا ِمْن قَػْلِبِو، َدَخَل اجْلَنََّة"

َعِن اأْلََغرٍّ اْلُمَزينٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو،  الحديث الثاني عشر:
ُصْحَبٌة، َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم،  وََكاَنْت َلوُ 

ِإنَُّو لَيُػَغاُف َعَلى قَػْلِب، َوِإينٍّ أَلَْستَػْغِفُر اهلَل، ِف اْليَػْوـِ »قَاَؿ: 
 .(5)«ِمائََة َمرَّةٍ 

 

                                                      

(، قاؿ 55553)ح (356/ 34) ط الرسالةمسند أمحد  (1)
، إسناده صحيح على شرط الشيخني: (356/ 34) زلقق ادلسند

/ 4مسند أِب يعلى ادلوصلي )(، 0ح) (60/ 1شعب اإلدياف )
 إسناده صحيح. (، وقاؿ زلققو:3550ح) (15

 . (5055)ح (5500/ 6صحيح مسلم ) (5)
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َها، الحديث الثالث عشر:  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
النَِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن اجَلْدِر أَِمَن قَاَلْت: َسأَْلُت 

قُػْلُت: َفَما ذَلُْم َلَْ يُْدِخُلوُه ِف « نَػَعمْ »البَػْيِت ُىَو؟ قَاَؿ: 
قُػْلُت: َفَما « ِإفَّ قَػْوَمِك َقصََّرْت هِبُِم النػََّفَقةُ »البَػْيِت؟ قَاَؿ: 

َذِلَك قَػْوُمِك، لُِيْدِخُلوا َمْن  فَػَعلَ »َشْأُف بَابِِو ُمْرَتِفًعا؟ قَاَؿ: 
َشاُءوا َودَيْنَػُعوا َمْن َشاُءوا، َوَلْواَل َأفَّ قَػْوَمِك َحِديٌث َعْهُدُىْم 
بِاجْلَاِىِليَِّة، فََأَخاُؼ َأْف تُػْنِكَر قُػُلوبُػُهْم، أَْف أُْدِخَل اجَلْدَر ِف 

 .(1)«البَػْيِت، َوَأْف أُْلِصَق بَابَُو بِاأَلْرضِ 
 
 
 
 

                                                      

 .   (1006ح) (164/ 5صحيح البخاري ) (1)
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ُحَذيْػَفُة ْبُن اْلَيَماِف َرِضَي اللَُّو عن يث الرابع عشر: الحد
، َفَجاَء اهلُل ِبَرْيٍ،  َعْنُو قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اهلِل، ِإنَّا ُكنَّا ِبَشرٍّ

، «نَػَعمْ »فَػَنْحُن ِفيِو، فَػَهْل ِمْن َورَاِء َىَذا اخلَْرْيِ َشرٌّ؟ قَاَؿ: 
ٌر؟ قَاَؿ: قُػْلُت: َىْل َورَاَء َذِلَك الشَّرٍّ خَ  ، قُػْلُت: «نَػَعمْ »يػْ

، قُػْلُت: َكْيَف؟ «نَػَعمْ »فَػَهْل َورَاَء َذِلَك اخلَْرْيِ َشرٌّ؟ قَاَؿ: 
َيُكوُف بَػْعِدي أَئِمٌَّة اَل يَػْهَتُدوَف هِبَُداَي، َواَل َيْستَػنُّوَف »قَاَؿ: 

ِف  ِبُسنَِِّت، َوَسيَػُقوـُ ِفيِهْم رَِجاٌؿ قُػُلوبُػُهْم قُػُلوُب الشََّياِطنيِ 
، قَاَؿ: قُػْلُت: َكْيَف َأْصَنُع يَا َرُسوَؿ اهلِل، «ُجْثَماِف ِإْنسٍ 

َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلْْلَِمرِي، َوِإْف »ِإْف أَْدرَْكُت َذِلَك؟ قَاَؿ: 
 .(1)«ُضِرَب َظْهُرَؾ، َوُأِخَذ َماُلَك، فَامْسَْع َوَأِطعْ 

 
 

                                                      

 (.1060( ح)1604/ 3صحيح مسلم ) (1)
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 َعْن ُجْنَدِب ْبِن َعْبِد اهللِ الحديث الخامس عشر: 
اْلَبَجِليٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ 

اقْػَرُءوا اْلُقْرآَف َما ائْػتَػَلَفْت َعَلْيِو قُػُلوبُُكْم، فَِإَذا »َعَلْيِو َوَسلََّم: 
 .(1)«اْختَػَلْفُتْم ِفيِو فَػُقوُموا

َعْن َأِب َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّو الحديث السادس عشر: 
َعْنُو، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم دَيَْسُح 

اْستَػُووا، َواَل ََتَْتِلُفوا، »َمَناِكبَػَنا ِف الصَّاَلِة، َويَػُقوُؿ: 
فَػَتْخَتِلَف قُػُلوبُُكْم، لَِيِليِن ِمْنُكْم أُوُلو اأْلَْحاَلـِ َوالنػَُّهى ُُثَّ 

قَاَؿ أَبُو َمْسُعوٍد: « الَِّذيَن يَػُلونَػُهمْ  الَِّذيَن يَػُلونَػُهْم، ُُثَّ 
(5)«فَأَنْػُتُم اْليَػْوـَ َأَشدُّ اْخِتاَلفًا»

 . 
 

                                                      

صحيح مسلم (، 0545ح) (160/ 4صحيح البخاري ) (1)
 وىذا لفظ مسلم. (5440)ح (5503/ 6)
 .(635)ح (353/ 1صحيح مسلم ) (5)
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َعْن ثَػْوبَاَف َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: الحديث السابع عشر: 
يُوِشُك اأْلَُمُم َأْف »قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

، فَػَقاَؿ «ُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكَلُة ِإََل َقْصَعِتَهاَتَداَعى َعَليْ 
َبْل أَنْػُتْم يَػْوَمِئٍذ َكِثرٌي، »قَاِئٌل: َوِمْن ِقلٍَّة حَنُْن يَػْوَمِئٍذ؟ قَاَؿ: 

َزَعنَّ اللَُّو ِمْن ُصُدوِر  َوَلِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكُغثَاِء السَّْيِل، َولَيَػنػْ
، «ْم، َولَيَػْقِذَفنَّ اللَُّو ِف قُػُلوِبُكُم اْلَوْىنَ َعُدوٍُّكُم اْلَمَهابََة ِمْنكُ 

ُحبُّ »فَػَقاَؿ قَاِئٌل: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َوَما اْلَوْىُن؟ قَاَؿ: 
نْػَيا، وََكرَاِىَيُة اْلَمْوتِ   .(1)«الدُّ

 
 
 

                                                      

 ، وصححو األلباين(6560( ح)111/ 6أِب داود ) سنن (1)
 .(606ح) (460/ 5) ِف سلسلة األحاديث الصحيحة
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َعْن َأِب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، الحديث الثامن عشر: 
َعٌة يُِظلُُّهُم اللَُّو َعِن النَِّبٍّ َصلَّى  اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: " َسبػْ

ـُ الَعاِدُؿ، َوَشابٌّ َنَشَأ  ِف ِظلٍِّو، يَػْوـَ اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّو: اإِلَما
َساِجِد، َوَرُجاَلِف 

َ
ِف ِعَباَدِة َربٍِّو، َوَرُجٌل قَػْلُبُو ُمَعلٌَّق ِف ادل

ا َعَلْيِو َوتَػَفرَّقَا َعَلْيِو، َوَرُجٌل طََلَبْتُو اْمرَأٌَة حَتَابَّا ِف اللَِّو اْجَتَمعَ 
َذاُت َمْنِصٍب َوََجَاٍؿ، فَػَقاَؿ: ِإينٍّ َأَخاُؼ اللََّو، َوَرُجٌل 
َتَصدََّؽ، َأْخَفى َحَّتَّ اَل تَػْعَلَم ِِشَالُُو َما تُػْنِفُق دَيِيُنُو، َوَرُجٌل 

َنا  .(1)ُه "ذََكَر اللََّو َخالًِيا فَػَفاَضْت َعيػْ
 
 
 
 

                                                      

 (.445( ح)133/ 1صحيح البخاري ) (1)
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اُد ْبُن أَْوٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو: الحديث التاسع عشر:  َشدَّ
َعِن النَِّبٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: " َسيٍُّد ااِلْسِتْغَفاِر َأْف 
تَػُقوَؿ: اللَُّهمَّ أَْنَت َرِبٍّ اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتيِن َوأَنَا 

َلى َعْهِدَؾ َوَوْعِدَؾ َما اْسَتطَْعُت، أَُعوُذ ِبَك َعْبُدَؾ، َوأَنَا عَ 
، َوأَبُوُء َلَك  ِمْن َشرٍّ َما َصنَػْعُت، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ
نُوَب ِإالَّ أَْنَت " قَاَؿ:  ِبَذْنِب فَاْغِفْر يل، فَِإنَُّو اَل يَػْغِفُر الذُّ

ا، َفَماَت ِمْن يَػْوِمِو قَػْبَل َأْف َوَمْن قَاذَلَا ِمَن النػََّهاِر ُموِقًنا هبَِ »
دُيِْسَي، فَػُهَو ِمْن أَْىِل اجلَنَِّة، َوَمْن قَاذَلَا ِمَن اللَّْيِل َوُىَو 
ُموِقٌن هِبَا، َفَماَت قَػْبَل َأْف ُيْصِبَح، فَػُهَو ِمْن أَْىِل 

 .(1)«اجلَنَّةِ 
 
 

                                                      

 (.4354( ح)40/ 0صحيح البخاري )(1)
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ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ:  َأِبعن  الحديث العشرون:
ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  يَػُقوُؿ: " اَل يَػزَاُؿ  مسَِ
نْػَيا َوطُوِؿ  قَػْلُب الَكِبرِي َشابًّا ِف اثْػَنتَػنْيِ: ِف ُحبٍّ الدُّ

 .(1)اأَلَمِل"
ْسُعوٍد َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن مَ الحديث الحادي والعشرون: 

اَل »َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَِّبٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 
قَاَؿ « يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن َكاَف ِف قَػْلِبِو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍ 

َرُجٌل: ِإفَّ الرَُّجَل حيُِبُّ َأْف َيُكوَف ثَػْوبُُو َحَسًنا َونَػْعُلُو 
ُر َبَطُر »قَاَؿ: َحَسَنًة،  يٌل حيُِبُّ اجلََْماَؿ، اْلِكبػْ ِإفَّ اهلَل َجَِ

، َوَغْمُط النَّاسِ   .(5)«احلَْقٍّ
 
 

                                                      

 (.4655( ح)06/ 0صحيح البخاري ) (1)
 .(61)ح (63/ 1صحيح مسلم ) ( 5)
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َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة حديث الحديث الثاني والعشرون: 
قَاَؿ: فَػُقْلُت: يَا َنِبَّ الطويل وفيو:  السَُّلِميُّ َرِضَي اللَُّو َعْنو

ْثيِن  َما ِمْنُكْم َرُجٌل يُػَقرٍُّب »َعْنُو، قَاَؿ:  اهلِل فَاْلُوُضوَء َحدٍّ
َوُضوَءُه فَػَيَتَمْضَمُض، َوَيْستَػْنِشُق فَػيَػْنَتِثُر ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا 
َوْجِهِو، َوِفيِو َوَخَياِشيِمِو، ُُثَّ ِإَذا َغَسَل َوْجَهُو َكَما أََمرَُه اهللُ، 

حلَِْيِتِو َمَع اْلَماِء، ُُثَّ  ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا َوْجِهِو ِمْن َأْطرَاؼِ 
يَػْغِسُل يََدْيِو ِإََل اْلِمْرفَػَقنْيِ، ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا َيَدْيِو ِمْن 
أَنَاِمِلِو َمَع اْلَماِء، ُُثَّ دَيَْسُح َرْأَسُو، ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا رَْأِسِو 

ْيِو ِإََل ِمْن َأْطرَاِؼ َشْعرِِه َمَع اْلَماِء، ُُثَّ يَػْغِسُل َقَدمَ 
اْلَكْعبَػنْيِ، ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا رِْجَلْيِو ِمْن أَنَاِمِلِو َمَع اْلَماِء، 
ـَ َفَصلَّى، َفَحِمَد اهلَل َوأَثْػََن َعَلْيِو َورَلََّدُه بِالَِّذي  فَِإْف ُىَو قَا
  ُىَو َلُو َأْىٌل، َوفَػرََّغ قَػْلَبُو لِلَِّو، ِإالَّ اْنَصَرَؼ ِمْن َخِطيَئِتوِ 

 .(1)«َكَهْيَئِتِو يَػْوـَ َوَلَدْتُو أُمُّوُ 

                                                      

 (.035( ح)046/ 1صحيح مسلم ) (1)
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َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو الحديث الثالث والعشرون: 
قَاَؿ: َصِعَد َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ادلِْنبَػَر  ماَعنػْهُ 

يَا َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم بِِلَسانِِو »فَػَناَدى ِبَصْوٍت َرِفيٍع، فَػَقاَؿ: 
ْسِلِمنَي َواَل تُػَعيػٍُّروُىْم 

ُ
وَََلْ يُػْفِض اإِلديَاُف ِإََل قَػْلِبِو، اَل تُػْؤُذوا ادل

ْسِلِم تَػَتبََّع َواَل تَػتَِّبعُ 
ُ
وا َعْورَاهِتِْم، فَِإنَُّو َمْن تَػَتبََّع َعْورََة َأِخيِو ادل

اللَُّو َعْوَرتَُو، َوَمْن تَػَتبََّع اللَُّو َعْوَرتَُو يَػْفَضْحُو َوَلْو ِف َجْوِؼ 
قَاَؿ: َوَنَظَر اْبُن ُعَمَر يَػْوًما ِإََل البَػْيِت أَْو ِإََل الَكْعَبِة « َرْحِلوِ 
ْؤِمُن َأْعَظُم : »فَػَقاؿَ 

ُ
َما أَْعَظَمِك َوأَْعَظَم ُحْرَمَتِك، َوادل

 .(1)«ُحْرَمًة ِعْنَد اللَِّو ِمْنكِ 
 

                                                      

َىَذا  ، وقاؿ الرتمذي:(5535ح) (300/ 6سنن الرتمذي ) (1)
، َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب اَل نَػْعرِفُُو ِإالَّ ِمْن َحِديِث احُلَسنْيِ ْبِن َواِقدٍ 

 (1353/ 5صحيح اجلامع الصغري وزيادتو )وصححو األلباين ِف 
 (. 3506- 0600ح )
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َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي  الحديث الرابع والعشرون:
اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: 

اْلِخرَُة ََهَُّو َجَعَل اللَُّو ِغَناُه ِف قَػْلِبِو َوََجََع َلُو َمْن َكاَنِت "
نْػَيا ََهَُّو  نْػَيا َوِىَي رَاِغَمٌة، َوَمْن َكاَنِت الدُّ َِشَْلُو، َوأَتَػْتُو الدُّ
نَػْيِو، َوفَػرََّؽ َعَلْيِو َِشَْلُو، وَلَْ يَْأتِِو  َجَعَل اللَُّو فَػْقرَُه بَػنْيَ َعيػْ

نْػَيا  َر َلوُ ِمَن الدُّ  .(1)"ِإالَّ َما ُقدٍّ
 
 
 
 
 

                                                      

(، وصححو األلباين 5640ح) (465/ 6سنن الرتمذي ) (1)
 (.666ح) (433/ 5)ِف السلسة الصحيحة 
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ُحَذيْػَفُة َرِضَي اللَُّو  عنالحديث الخامس والعشرون: 
ثَػَنا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  َعْنُو، قَاَؿ: َحدَّ

ثَػَنا:  ،َحِديثَػنْيِ، َرأَْيُت َأَحَدَُهَا َوأَنَا أَنْػَتِظُر اْلَخرَ  َحدَّ
َزَلْت ِف َجْذِر قُػُلوِب الرٍَّجاِؿ، ُُثَّ َعِلُموا أَفَّ اأَلَمانََة نػَ »

ثَػَنا َعْن َرْفِعَها « ِمَن الُقْرآِف، ُُثَّ َعِلُموا ِمَن السُّنَّةِ  َوَحدَّ
ـُ الرَُّجُل النػَّْوَمَة، فَػتُػْقَبُض اأَلَمانَُة ِمْن قَػْلِبِو،  قَاَؿ:" يَػَنا

ـُ النػَّْوَمَة فَػتُػْقَبُض فَػَيَظلُّ أَثَػُرَىا ِمْثَل أَثَِر الوَْكِت، ُُثَّ  يَػَنا
ْجِل، َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُو َعَلى رِْجِلَك 

َ
فَػَيبػَْقى أَثَػرَُىا ِمْثَل ادل

فَػَنِفَط، فَػتَػرَاُه ُمْنَتِبًا َولَْيَس ِفيِو َشْيٌء، فَػُيْصِبُح النَّاُس 
 يَػَتَبايَػُعوَف، َفالَ َيَكاُد َأَحٌد يُػَؤدٍّي اأَلَمانََة،

ِف َبيِن ُفاَلٍف َرُجاًل أَِميًنا، َويُػَقاُؿ لِلرَُّجِل:َما فَػيُػَقاُؿ: ِإفَّ 
َحبَِّة  أَْعَقَلُو َوَما َأْظَرَفُو َوَما َأْجَلَدُه، َوَما ِف قَػْلِبِو ِمثْػَقاؿُ 

(1)ِإديَاٍف" َخْرَدٍؿ ِمنْ 
. 
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َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر،  عنالحديث السادس والعشرون: 
هُ  َوَأِب َعا َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى مُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو َعنػْ ، أَنػَُّهَما مسَِ

ـٌ »اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، يَػُقوُؿ َعَلى َأْعَواِد ِمْنَبِِه:  لَيَػْنَتِهنَيَّ أَقْػَوا
َعْن َوْدِعِهُم اجلُُْمَعاِت، َأْو َلَيْخِتَمنَّ اهلُل َعَلى قُػُلوهِبِْم، ُُثَّ 

 .(1)«ِمَن اْلَغاِفِلنيَ  لََيُكونُنَّ 
َعْن زُلَمَِّد ْبِن ُجبَػرْيِ ْبِن الحديث السابع والعشرون: 

ْعُت النَِّبَّ  ُمْطِعٍم، َعْن أَبِيِو َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: " مسَِ
ا بَػَلَغ  ْغِرِب بِالطُّوِر، فَػَلمَّ

َ
َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْقَرأُ ِف ادل

ـْ ُىُم اخلَالُِقوَف، َىِذِه اْليَةَ  ـْ ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ َشْيٍء َأ : }َأ
ـْ ِعْنَدُىْم  ـْ َخَلُقوا السََّمَواِت َواأَلْرَض َبْل اَل يُوِقُنوَف، َأ َأ
َسْيِطُروَف{ " قَاَؿ: َكاَد قَػْلِب َأْف 

ُ
ـْ ُىُم ادل َخزَاِئُن َربٍَّك َأ

 .(5)َيِطريَ 
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َسِعيٍد اخلُْدرِيٍّ َعْن َأِب  الحديث الثامن والعشرون:
ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ  َرِضَي اللَُّو َعْنُو، أَنَُّو قَاَؿ: مسَِ

خَيْرُُج ِفيُكْم قَػْوـٌ حَتِْقُروَف َصالََتُكْم »َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 
َمَع َصاَلهِتِْم، َوِصَياَمُكْم َمَع ِصَياِمِهْم، َوَعَمَلُكْم َمَع 

ْقَرُءوَف الُقْرآَف اَل جُيَاِوُز َحَناِجَرُىْم، دَيْرُُقوَف َعَمِلِهْم، َويػَ 
يِن َكَما دَيُْرُؽ السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، يَػْنظُُر ِف النَّْصِل  ِمَن الدٍّ
َفاَل يَػَرى َشْيًئا، َويَػْنظُُر ِف الِقْدِح َفاَل يَػَرى َشْيًئا، َويَػْنظُُر 

 (1)«يَػَتَماَرى ِف الُفوؽِ ِف الرٍّيِش َفالَ يَػَرى َشْيًئا، وَ 
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َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو : الحديث التاسع والعشرون
َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: " 
َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو َوَجَد َحاَلَوَة اإِلديَاِف: َأْف َيُكوَف اللَُّو 

ْرَء اَل حيُِبُُّو َوَرُسولُُو َأَحبَّ 
َ
إِلَْيِو ِمَّا ِسَواَُهَا، َوَأْف حيُِبَّ ادل

ِإالَّ لِلَِّو، َوَأْف َيْكرََه َأْف يَػُعوَد ِف الُكْفِر َكَما َيْكرَُه َأْف 
 .(1) يُػْقَذَؼ ِف النَّاِر"
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من حديث جبري بن مطعم َرِضَي  الحديث الثالثون:
ـَ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَا
َع َمَقاَلِِت،  بِاخْلَْيِف ِمْن ِمًَن، فَػَقاَؿ: " َنضََّر اللَُّو اْمَرًأ مسَِ

ُر َفِقيٍو، َوُربَّ َحاِمِل فِ  ْقٍو ِإََل فَػبَػلََّغَها، فَػُربَّ َحاِمِل ِفْقٍو، َغيػْ
َمْن ُىَو أَفْػَقُو ِمْنُو، َثاَلٌث اَل يُِغلُّ َعَلْيِهنَّ قَػْلُب ُمْؤِمٍن: 
ِإْخاَلُص اْلَعَمِل لِلَِّو، َوالنَِّصيَحُة ِلُواَلِة اْلُمْسِلِمنَي، َولُُزوـُ 

 .(1)ََجَاَعِتِهْم، فَِإفَّ َدْعَوتَػُهْم، حتُِيُط ِمْن َورَائِِهْم"
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ادلستدرؾ على (، 3504ح) (1510/ 5ابن ماجو )

( وصححو 566ح) (145/ 1الصحيحني للحاكم )
صحيح اجلامع الصغري وأقره الذىِب، وصححو األلباين ِف 

 (.5356 - 4044ح) (1160/ 5وزيادتو )



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 األربعوف من أعماؿ القلوب وآفاهتا
28 

َعْن َصِفيََّة بِْنِت ُحَييٍّ  والثالثون:الحديث الحادي 
، قَاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو اَرِضَي اللَُّو َعنػْهُ 

ثْػُتُو ُُثَّ ُقْمُت  َوَسلََّم ُمْعَتِكًفا فَأَتَػْيُتُو أَُزورُُه َلْياًل، َفَحدَّ
ـَ َمِعي لِيَػْقِلَبيِن، وََكاَف َمْسكَ  نُػَها ِف َداِر فَانْػَقَلْبُت، فَػَقا

أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد، َفَمرَّ َرُجاَلِف ِمَن األَْنَصاِر، فَػَلمَّا َرأَيَا 
النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْسَرَعا، فَػَقاَؿ النَِّبُّ َصلَّى اهللُ 

« َعَلى رِْسِلُكَما ِإنػََّها َصِفيَُّة بِْنُت ُحَييٍّ »َعَلْيِو َوَسلََّم: 
ااَل ُسْبَحاَف اللَِّو يَا َرُسوَؿ اللَِّو قَاَؿ: " ِإفَّ الشَّْيطَاَف فَػقَ 

، َوِإينٍّ َخِشيُت َأْف  جَيْرِي ِمَن اإِلْنَساِف رَلَْرى الدَّـِ
 .(1)يَػْقِذَؼ ِف قُػُلوِبُكَما ُسوًءا، أَْو قَاَؿ: َشْيًئا "
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ُو َعْن َأِب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَّ الحديث الثاني والثالثون: 
اَل »َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

حَتَاَسُدوا، َواَل تَػَناَجُشوا، َواَل تَػَباَغُضوا، َواَل َتَدابَػُروا، َواَل يَِبْع 
بَػْعُضُكْم َعَلى بَػْيِع بَػْعٍض، وَُكونُوا ِعَباَد اهلِل ِإْخَوانًا اْلُمْسِلُم 

اَل َيْظِلُمُو َواَل خَيُْذلُُو، َواَل حَيِْقرُُه التػَّْقَوى  َأُخو اْلُمْسِلِم،
ِِبَْسِب اْمرٍِئ ِمَن »َوُيِشرُي ِإََل َصْدرِِه َثاَلَث َمرَّاٍت « َىاُىَنا

الشَّرٍّ أَْف حَيِْقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم 
ـٌ، َدُمُو، َوَمالُُو، َوِعْرُضوُ  (1)«َحرَا

 . 
 
 
 
 

                                                      

 (.5046( ح )1604/ 6صحيح مسلم ) (1)



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 األربعوف من أعماؿ القلوب وآفاهتا
30 

َعْن َأِب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو الحديث الثالث والثالثون: 
أَتَاُكْم أَْىُل الَيَمِن، »َعْنُو، َعِن النَِّبٍّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 

ُىْم أََرؽُّ أَْفِئَدًة َوأَْلنَيُ قُػُلوبًا، اإِلديَاُف دَيَاٍف َواحِلْكَمُة دَيَانَِيٌة، 
َواخلَُياَلُء ِف َأْصَحاِب اإِلِبِل، َوالسَِّكيَنُة َوالَوقَاُر ِف  َوالَفْخرُ 

 .(1)«أَْىِل الَغَنمِ 
َعْمُرو ْبُن تَػْغِلَب الحديث الرابع والثالثون: عن 

َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُأِتَ  َرِضَي اللَُّو َعْنوُ 
َوتَػَرَؾ  فَػَقَسَمُو، فََأْعَطى رَِجاالً  -أَْو َسِْبٍ  -ِبَاٍؿ 
، فَػبَػَلَغُو َأفَّ الَِّذيَن تَػَرَؾ َعَتُبوا، َفَحِمَد اللََّو، ُُثَّ أَثْػََن رَِجاالً 

أَمَّا بَػْعُد فَػَواللَِّو ِإينٍّ أَلُْعِطي الرَُّجَل، »َعَلْيِو، ُُثَّ قَاَؿ: 
ِمَن الَِّذي أُْعِطي،  َوأَدَُع الرَُّجَل، َوالَِّذي أَدَُع َأَحبُّ ِإيَلَّ 

َوَلِكْن أُْعِطي أَقْػَواًما ِلَما أََرى ِف قُػُلوهِبِْم ِمَن اجَلزَِع 
َواذلََلِع، َوَأِكُل أَقْػَواًما ِإََل َما َجَعَل اللَُّو ِف قُػُلوهِبِْم ِمَن 
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فَػَواللَِّو َما ُأِحبُّ « الِغََن َواخَلرْيِ، ِفيِهْم َعْمُرو ْبُن تَػْغِلبَ 
ِبَكِلَمِة َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم مُحَْر َأفَّ يل 

(1)النػََّعمِ 
 . 

َعْن َأِب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو  الحديث الخامس والثالثون:
َمْن َخرََج »َعْنُو، َعِن النَِّبٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَؿ: 

َماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتًة َجاِىِليًَّة، ِمَن الطَّاَعِة، َوفَاَرَؽ اجلَْ 
يٍَّة يَػْغَضُب ِلَعَصَبٍة، أَْو َيْدُعو ِإََل  َوَمْن قَاَتَل حَتَْت رَايٍَة ِعمٍّ
َلٌة َجاِىِليٌَّة، َوَمْن َخرََج  َعَصَبٍة، أَْو يَػْنُصُر َعَصَبًة، فَػُقِتَل، َفِقتػْ

ا، َواَل يَػَتَحاَشى ِمْن َعَلى أُمَِِّت، َيْضِرُب بَػرََّىا َوفَاِجَرىَ 
ُمْؤِمِنَها، َواَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، فَػَلْيَس ِمينٍّ َوَلْسُت 

(5)«ِمْنوُ 
 . 
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 .(1060( ح)1604/ 3صحيح مسلم ) (5)
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ْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي عالحديث السادس والثالثون: 
، قَاَؿ: ُكْنُت َخْلَف َرُسوِؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو مااللَُّو َعنػْهُ 

ـُ ِإينٍّ أَُعلٍُّمَك  »ًما، فَػَقاَؿ: َعَلْيِو َوَسلََّم يَػوْ  يَا ُغاَل
َكِلَماٍت، اْحَفِظ اللََّو حَيَْفْظَك، اْحَفِظ اللََّو َتَِْدُه 
َُتَاَىَك، ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأِؿ اللََّو، َوِإَذا اْستَػَعْنَت فَاْسَتِعْن 

َفُعوَؾ بِاللَِّو، َواْعَلْم َأفَّ األُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْف يَػنػْ 
َفُعوَؾ ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُو اللَُّو َلَك، َوَلْو  ِبَشْيٍء َلَْ يَػنػْ
اْجَتَمُعوا َعَلى َأْف َيُضرُّوَؾ ِبَشْيٍء َلَْ َيُضرُّوَؾ ِإالَّ ِبَشْيٍء 

ـُ َوَجفَّتْ  َقْد َكَتَبُو اللَُّو َعَلْيَك،  .(1)«الصُُّحفُ رُِفَعِت األَْقاَل
 
 

                                                      

( قاؿ: ىذا حديث 5014ح) (440/ 6) سنن الرتمذي (1)
/ 3مشكاة ادلصابيح ) حسن صحيح، وصححو األلباين ِف

 (.0355ح) (1606
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َعْن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب : والثالثونالحديث السابع 
َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو 

َلْو أَنَُّكْم ُكْنُتْم تَػوَكَُّلوَف َعَلى اللَِّو َحقَّ تَػوَكُِّلِو »َوَسلََّم: 
ُر تَػْغُدو ِِخَاًصا َوتَػرُ   .(1)«وُح ِبطَانًاَلُرزِقْػُتْم َكَما يُػْرَزُؽ الطَّيػْ

أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي عن  الحديث الثامن والثالثون:
اللَُّو َعْنُو قَاَؿ: ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو 
َوَسلََّم فَػَقاَؿ: " َيْطُلُع َعَلْيُكُم اْْلَف َرُجٌل ِمْن َأْىِل اجْلَنَِّة 

ْنَصاِر، تَػْنِطُف حلَِْيُتُو ِمْن ُوُضوئِِو، " َفطََلَع َرُجٌل ِمَن اأْلَ 
َقْد تَػَعلََّق نَػْعَلْيِو ِف َيِدِه الشٍَّماِؿ، فَػَلمَّا َكاَف اْلَغُد، قَاَؿ 
النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، ِمْثَل َذِلَك، َفطََلَع َذِلَك 

اْليَػْوـُ الثَّاِلُث، قَاَؿ الرَُّجُل ِمْثَل اْلَمرَِّة اأْلُوََل. فَػَلمَّا َكاَف 
                                                      

( قاؿ: ىذا حديث 5366( ح)003/ 6) سنن الرتمذي (1)
 ح (1366/ 5حسن صحيح، سنن ابن ماجو)

سلسلة األحاديث الصحيحة (، وصححو األلباين ِف 6146)
 (.315ح) (455/ 1)
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النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، ِمْثَل َمَقالَِتِو أَْيًضا، َفطََلَع 
ـَ النَِّبُّ  ا قَا َذِلَك الرَُّجُل َعَلى ِمْثِل َحاِلِو اأْلُوََل، فَػَلمَّ
َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم تَِبَعُو َعْبُد اهلِل ْبُن َعْمِرو ْبِن 
اْلَعاِص فَػَقاَؿ: ِإينٍّ اَلَحْيُت َأِب فَأَْقَسْمُت َأْف اَل أَْدُخَل 
َعَلْيِو َثاَلثًا، فَِإْف رَأَْيَت َأْف تُػْؤِوَييِن إِلَْيَك َحَّتَّ ََتِْضَي 
فَػَعْلَت؟ قَاَؿ: نَػَعْم. قَاَؿ أََنٌس: وََكاَف َعْبُد اهلِل حُيَدٍُّث 

 الثَّاَلَث، فَػَلْم يَػرَُه يَػُقوـُ ِمَن أَنَُّو بَاَت َمَعُو تِْلَك اللََّيايل 
َر أَنَُّو ِإَذا تَػَعارَّ َوتَػَقلََّب َعَلى ِفرَاِشِو ذََكَر  اللَّْيِل َشْيًئا، َغيػْ
اهلَل َعزَّ َوَجلَّ وََكبػََّر، َحَّتَّ يَػُقوـَ ِلَصاَلِة اْلَفْجِر. قَاَؿ َعْبُد 

َر َأينٍّ َلَْ َأمْسَْعُو يَػُقوُؿ ِإالَّ  رًا، فَػَلمَّا َمَضِت اهلِل: َغيػْ  َخيػْ
الثَّاَلُث لََياٍؿ وَِكْدُت َأْف َأْحِقَر َعَمَلُو، قُػْلُت: يَا َعْبَد اهلِل 

َلَْ َيُكْن بَػْييِن َوبَػنْيَ َأِب َغَضٌب َواَل َىْجٌر َُثَّ، َوَلِكْن  ِإينٍّ 
ْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ َلَك  مسَِ

ِمرَاٍر: " َيْطُلُع َعَلْيُكُم اْْلَف َرُجٌل ِمْن أَْىِل اجْلَنَِّة "  َثاَلثَ 
َفطََلْعَت أَْنَت الثَّاَلَث ِمرَاٍر، فََأَرْدُت َأْف آِوَي ِإلَْيَك 
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أِلَْنظَُر َما َعَمُلَك، فَأَقْػَتِدَي ِبِو، فَػَلْم أََرَؾ تَػْعَمُل َكِثرَي 
اَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهللُ َعَمٍل، َفَما الَِّذي بَػَلَغ ِبَك َما قَ 

َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاَؿ: َما ُىَو ِإالَّ َما َرأَْيَت. قَاَؿ: فَػَلمَّا 
َر َأينٍّ اَل  َولَّْيُت َدَعاين، فَػَقاَؿ: َما ُىوَ  ِإالَّ َما َرأَْيَت، َغيػْ

َأِجُد ِف نَػْفِسي أِلََحٍد ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِغشًّا، َواَل َأْحُسُد 
َحًدا َعَلى َخرْيٍ أَْعطَاُه اهلُل ِإيَّاُه. فَػَقاَؿ َعْبُد اهلِل َىِذِه أَ 

(1)الَِِّت بَػَلَغْت ِبَك، َوِىَي الَِِّت اَل نُِطيقُ 
 . 

َعْن َجرِيٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو،  الحديث التاسع والثالثون:
َمْن حُيَْرـُ »قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

َر ُكلَّوُ   .(5)«الرٍّْفَق حُيَْرـُ اخْلَيػْ

                                                      

قاؿ  (15460( ح)156/ 55مسند أمحد ط الرسالة ) (1)
 إسناده صحيح على شرط الشيخني.:(150/ 55)زلققو 

(، وصححو األلباين 6056( ح)500/ 6أِب داود ) سنن (5)
  (.4454ح)(1153/ 5ِف صحيح اجلامع الصغري وزيادتو )
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َعْن َجاِبٍر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َأفَّ الحديث األربعون: 
ِإفَّ ِمْن َأَحبٍُّكْم »َوَسلََّم قَاَؿ: َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو 

ِإيَلَّ َوأَقْػَرِبُكْم ِمينٍّ رَلِْلًسا يَػْوـَ الِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخاَلقًا، 
َوِإفَّ أَبْػَغَضُكْم ِإيَلَّ َوأَبْػَعدَُكْم ِمينٍّ رَلِْلًسا يَػْوـَ الِقَياَمِة 

ُقوَف َوادلتَػَفْيِهُقو  ، قَاُلوا: يَا َرُسوَؿ «فَ الثػَّْرثَاُروَف َوادلَتَشدٍّ
ُقوَف َفَما ادلتَػَفْيِهُقوَف؟  اللَِّو، َقْد َعِلْمَنا الثػَّْرثَاُروَف َوادلَتَشدٍّ

 .(1)«ادلَتَكبػٍُّروفَ »قَاَؿ: 
َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو الحديث الحادي واألربعون: 

ُهَما، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو  َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َوَسلََّم: " أَْربَُع ِخاَلٍؿ َمْن ُكنَّ ِفيِو َكاَف ُمَناِفًقا َخاِلًصا: 
َمْن ِإَذا َحدََّث َكَذَب، َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف، َوِإَذا َعاَىَد 

                                                      

(، وصححو األلباين 5510ح) (305/ 6سنن الرتمذي ) (1)
 (.  434ح) (500)حتقيق رياض الصاحلني ِف 
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ُهنَّ   َغَدَر، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر، َوَمْن َكاَنْت ِفيِو َخْصَلٌة ِمنػْ
 .(1)النػٍَّفاِؽ َحَّتَّ َيَدَعَها " َكاَنْت ِفيِو َخْصَلٌة ِمنَ 

َرِضَي اللَُّو َعْنُو  عن أِب ىريرة الحديث الثاني واألربعون:
ْعُت َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: " ِإفَّ أَوََّؿ  مسَِ
النَّاِس يُػْقَضى يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلْيِو َرُجٌل اْسُتْشِهَد، فَُأِتَ بِِو 
فَػَعرََّفُو نَِعَمُو فَػَعَرفَػَها، قَاَؿ: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ قَاَؿ: قَاتَػْلُت 
ِفيَك َحَّتَّ اْسُتْشِهْدُت، قَاَؿ: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك قَاتَػْلَت أِلَْف 
يُػَقاَؿ: َجرِيٌء، فَػَقْد ِقيَل، ُُثَّ أُِمَر بِِو َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِو 

، َوَرُجٌل تَػَعلََّم اْلِعْلَم، َوَعلََّمُو َوقَػرَأَ َحَّتَّ أُْلِقَي ِف النَّارِ 
اْلُقْرآَف، َفُأِتَ بِِو فَػَعرََّفُو نَِعَمُو فَػَعَرفَػَها، قَاَؿ: َفَما َعِمْلَت 
ِفيَها؟ قَاَؿ: تَػَعلَّْمُت اْلِعْلَم، َوَعلَّْمُتُو َوقَػرَْأُت ِفيَك اْلُقْرآَف، 

                                                      

( واللفظ للبخاري، 3100( ح)155/ 6صحيح البخاري ) (1)
 .(00)ح (00/ 1صحيح مسلم )
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اْلِعْلَم لِيُػَقاَؿ: َعاَِلٌ، َوقَػرَْأَت  قَاَؿ: َكَذْبَت، َوَلِكنََّك تَػَعلَّْمتَ 
اْلُقْرآَف لِيُػَقاَؿ: ُىَو قَارٌِئ، فَػَقْد ِقيَل، ُُثَّ أُِمَر بِِو َفُسِحَب 

َوَرُجٌل َوسََّع اهلُل َعَلْيِو،  َعَلى َوْجِهِو َحَّتَّ أُْلِقَي ِف النَّاِر،
فَػَعرََّفُو نَِعَمُو  َوأَْعطَاُه ِمْن َأْصَناِؼ اْلَماِؿ ُكلٍِّو، فَُأِتَ بِوِ 

فَػَعَرفَػَها، قَاَؿ: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟ قَاَؿ: َما تَػرَْكُت ِمْن َسِبيٍل 
َفَق ِفيَها ِإالَّ أَنْػَفْقُت ِفيَها َلَك، قَاَؿ: َكَذْبَت،  حتُِبُّ َأْف يُػنػْ
َوَلِكنََّك فَػَعْلَت لِيُػَقاَؿ: ُىَو َجَواٌد، فَػَقْد ِقيَل، ُُثَّ أُِمَر ِبِو 

 .(1)ِحَب َعَلى َوْجِهِو، ُُثَّ أُْلِقَي ِف النَّاِر"َفسُ 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 .(1650)ح (1013/ 3)صحيح مسلم ( 1)



wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



 األربعوف من أعماؿ القلوب وآفاهتا
39 

 الصفحة                                                 الفهرس
 3                                                       المقدمة

عن ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو، يَػُقوُؿ:  الحديث األول
ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ:  َا اأَلْعَماُؿ »مسَِ ِإَّنَّ

 4                                              ..."احلديثبِالنػٍّيَّةِ 
ضي اهلل عنو من حديث النعماف بن بشري ر  الحديث الثاني

يقوؿ:"...َأاَل َوِإفَّ ِِف اجَلَسِد ُمْضَغًة ِإَذا مسعت رسوؿ اهلل 
َصَلَحْت َصَلَح اجَلَسُد ُكلُُّو، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجَلَسُد ُكلُُّو، َأالَ 

 0                                                  لَقْلُب".َوِىَي ا
َريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َعْن َأِب ىُ الحديث الثالث 

ِإفَّ اهلَل اَل يَػْنظُُر ِإََل ُصَورُِكْم »اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:   
 5                "َوأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يَػْنظُُر ِإََل قُػُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكمْ 

اللَُّو َعْنُو قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو  َعْن أََنٍس َرِضيَ  الحديث الرابع
يَا ُمَقلٍَّب الُقُلوِب ثَػبٍّْت »َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ُيْكِثُر أَْف يَػُقوَؿ: 

 6                                 .احلديث«قَػْلِب َعَلى ِديِنَك..
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ْعُت َرُسوَؿ اهلِل قَاَؿ ُحَذيْػَفُة َرِضَي اللَُّو َعْنُو:  الحديث الخامس مسَِ
تُػْعَرُض اْلِفََتُ َعَلى اْلُقُلوِب َكاحلَِْصرِي »َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 

 7                                        احلديث..."ُعوًدا ُعوًدا
َعِن اْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك اأْلَْنَصارِيٍّ، َعْن أَبِيِو،  الحديث السادس

َما ِذئْػَباِف َجائَِعاِف »اَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: قَ 
اِؿ 

َ
ْرِء َعَلى ادل

َ
َوالشََّرِؼ أُْرِساَل ِِف َغَنٍم بِأَْفَسَد ذَلَا ِمْن ِحْرِص ادل

 8                                                      «.ِلِديِنوِ 
َعْن َأِب أَُماَمَة اْلَباِىِليٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ:  الحديث السابع

َجاَء َرُجٌل ِإََل النَِّبٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاَؿ: أَرَأَْيَت َرُجاًل َغزَا 
 9                    .حلديث.."ايَػْلَتِمُس اأْلَْجَر َوالذٍّْكَر، َماَلُو؟

َأِب ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو أَنَُّو قَاَؿ: ِقيَل يَا َعْن  الحديث الثامن
 15.     .."َرُسوَؿ اللَِّو َمْن َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يَػْوـَ الِقَياَمِة؟

من حديث اِب ىريرة َرِضَي اللَُّو َعْنُو قاؿ رسوؿ  الحديث التاسع
اِئَط  َيْشَهُد أَْف اَل إَِلَو ِإالَّ :"َفَمْن َلِقيَت ِمْن َورَاِء َىَذا احلَْ  اهلل 

 11                        .اهللُ ُمْستَػْيِقًنا هِبَا قَػْلُبُو، فَػَبشٍّْرُه بِاجْلَنَِّة"
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َعْن ُعْثَماَف َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل  الحديث العاشر
َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: "َمْن َماَت َوُىَو يَػْعَلُم أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ، 

 11.                                                 َدَخَل اجْلَنََّة"
َنٍس، َعْن ُمَعاٍذ َرِضَي اللَُّو َعنػُْهما، َعْن أَ  الحديث الحادي عشر

قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: " َمْن َماَت َوُىَو 
َيْشَهُد َأْف اَل إَِلَو ِإالَّ اهلُل، َوأَفَّ زُلَمًَّدا َرُسوُؿ اهلِل َصاِدقًا ِمْن قَػْلِبِو، 

 11                                                 .َدَخَل اجْلَنََّة"
َعِن اأْلََغرٍّ اْلُمَزينٍّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو، وََكاَنْت  الحديث الثاني عشر

إِنَُّو لَيُػَغاُف »َلُو ُصْحَبٌة، َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ: 
 11           .« اْليَػْوـِ ِمائََة َمرَّةٍ َعَلى قَػْلِِب، َوِإينٍّ أَلَْستَػْغِفُر اهلَل، ِف 

َها، قَاَلْت:  الحديث الثالث عشر َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ
َسأَْلُت النَِِّبَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن اجَلْدِر أَِمَن البَػْيِت ُىَو؟ 

 13          .لبَػْيِت؟قُػْلُت: َفَما ذَلُْم ََلْ يُْدِخُلوُه ِف ا« نَػَعمْ »قَاَؿ: 
ْلَيَماِف َرِضَي اللَُّو َعْنُو عن ُحَذيْػَفُة ْبُن ا الحديث الرابع عشر

، َفَجاَء اهلُل ِِبَرْيٍ، فَػَنْحُن ِفيِو،  قُػْلُت: يَا َرُسوَؿ اهلِل، إِنَّا ُكنَّا ِبَشرٍّ
رْيِ َشرٌّ؟  14                   .احلديث.."فَػَهْل ِمْن َورَاِء َىَذا اخلَْ
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َرِضَي  َعْن ُجْنَدِب ْبِن َعْبِد اهلِل اْلَبَجِليٍّ  الحديث الخامس عشر
اقْػَرُءوا »اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

 15 .ا"اْلُقْرآَف َما ائْػتَػَلَفْت َعَلْيِو قُػُلوُبُكْم، فَِإَذا اْختَػَلْفُتْم ِفيِو فَػُقوُمو 
:  َعْن َأِب َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاؿَ  الحديث السادس عشر

َكاَف َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم دَيَْسُح َمَناِكبَػَنا ِِف الصَّاَلِة، 
 15                        ..."اْستَػُووا، َواَل ََتَْتِلُفوا»َويَػُقوُؿ: 

َعْن ثَػْوبَاَف َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ  الحديث السابع عشر
يُوِشُك اأْلَُمُم أَْف َتَداَعى »اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى 

 16   .يثاحلد.." «َعَلْيُكْم َكَما َتَداَعى اأْلََكَلُة ِإََل َقْصَعِتَها
َعْن َأِب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَِِّبٍّ  الحديث الثامن عشر

َعٌة يُِظلُُّهُم اللَُّو ِِف ِظلٍِّو، يَػْوـَ الَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: " َسبػْ 
 17                                         ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّو..".

اُد ْبُن أَْوٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو: َعِن النَِِّبٍّ  الحديث التاسع عشر َشدَّ
َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:" َسيٍُّد ااِلْسِتْغَفاِر أَْف تَػُقوَؿ: اللَُّهمَّ أَْنَت َرِبٍّ 

 18                               .اَل إَِلَو ِإالَّ أَْنَت.."احلديث
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َة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: مسَِْعُت عن َأِب ُىرَيْػرَ  الحديث العشرون
َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم  يَػُقوُؿ: " اَل يَػزَاُؿ قَػْلُب الَكِبرِي 

 19                                 احلديث..."َشابًّا ِف اثْػَنتَػنْيِ 
َرِضَي اللَُّو  َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َمْسُعودٍ  الحديث الحادي والعشرون

اَل يَْدُخُل اجْلَنََّة َمْن  »َعْنُو، َعِن النَِّبٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 
 19               .احلديث«.."َكاَف ِف قَػْلِبِو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍ 
حديث َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة السَُّلِميُّ الحديث الثاني والعشرون 

اللَُّو َعْنو الطويل وفيو: قَاَؿ: فَػُقْلُت: يَا َنِِبَّ اهلِل فَاْلُوُضوَء َرِضَي 
ْثيِن َعْنُو، قَاَؿ:  َما ِمْنُكْم َرُجٌل يُػَقرٍُّب َوُضوَءُه فَػَيَتَمْضَمُض، »َحدٍّ

َوَيْستَػْنِشُق فَػيَػْنَتِثُر ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا َوْجِهِو، َوِفيِو 
 12                                      احلديث..."َوَخَياِشيِموِ 

َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعنػُْهما قَاَؿ: الحديث الثالث والعشرون
َصِعَد َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ادلِْنبَػَر فَػَناَدى ِبَصْوٍت َرِفيٍع، 

ِإََل  يُػْفِض اإِلديَاُف يَا َمْعَشَر َمْن َأْسَلَم بِِلَسانِِو وَلَْ »فَػَقاَؿ: 
 11                                            قَػْلِبِو.."احلديث.
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َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو،  الحديث الرابع والعشرون
قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: "َمْن َكاَنِت اْلِخرَُة 

 11                                            .احلديث.."ََهَّوُ 
ُو، قَاَؿ: عن ُحَذيْػَفُة َرِضَي اللَُّو َعنْ  الحديث الخامس والعشرون

ثَػَنا َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َحِديثَػنْيِ، رَأَْيُت َأَحَدَُهَا  َحدَّ
 13                              .ثاحلدي.." َوأَنَا أَنْػَتِظُر اْلَخرَ 

عن َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر، َوَأِب ُىَريْػرََة الحديث السادس والعشرون
َعا َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َرِضَي اللَّ  ُو َعنػُْهم، أَنػَُّهَما مسَِ

ـٌ َعْن َوْدِعِهُم »يَػُقوُؿ َعَلى أَْعَواِد ِمْنَبِِه:  لَيَػْنَتِهنَيَّ أَقْػَوا
 14                                        .احلديث.."اجلُُْمَعاتِ 

ِد ْبِن ُجبَػرْيِ ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن َعْن زُلَمَّ  الحديث السابع والعشرون
أَبِيِو َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: " مسَِْعُت النَِِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْقرَأُ 

ْغِرِب بِالطُّورِ 
َ
 14.                              احلديث .."ِف ادل

رِيٍّ َرِضَي اللَُّو َعْن َأِب َسِعيٍد اخلُدْ  الحديث الثامن والعشرون
ْعُت َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ:  َعْنُو، أَنَُّو قَاَؿ: مسَِ

 15.احلديث.." خَيْرُُج ِفيُكْم قَػْوـٌ حَتِْقُروَف َصالََتُكْم َمَع َصاَلهِتِمْ »
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اَؿ َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَ  الحديث التاسع والعشرون
َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: " َثاَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو َوَجَد 

 16.                                  احلديث.." َحاَلَوَة اإِلديَافِ 
من حديث جبري بن مطعم َرِضَي اللَُّو َعْنُو،  الحديث الثالثون

ـَ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهللُ  َعَلْيِو َوَسلََّم بِاخْلَْيِف ِمْن ِمًَن،  قَاَؿ: قَا
 17             .احلديث.." فَػَقاَؿ: " َنضََّر اللَُّو اْمرَأً مسََِع َمَقاَلِِت 

َعْن َصِفيََّة بِْنِت ُحَييٍّ َرِضَي اللَُّو  الحديث الحادي والثالثون
ُها، قَاَلْت: َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو وَ  َسلََّم ُمْعَتِكًفا فَأَتَػْيُتوُ َعنػْ

ثْػُتُو ُُثَّ ُقْمتُ   18                    .احلديث.."أَُزورُُه لَْياًل، َفَحدَّ
َعْن َأِب ُىرَيْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَؿ:  الحديث الثاني والثالثون

اَل حَتَاَسُدوا، َواَل »قَاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 
 19                                      .احلديث.." تَػَناَجُشوا

ْنُو، َعِن َعْن َأِب ُىرَيْػرََة َرِضَي اللَُّو عَ  الحديث الثالث والثالثون
أَتَاُكْم أَْىُل الَيَمِن، ُىْم أََرؽُّ أَْفِئَدًة »النَِِّبٍّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

 32                                       .احلديث.."َوأَْلنَيُ قُػُلوبًا
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َعْمُرو ْبُن تَػْغِلَب َرِضَي اللَُّو َعْنُو أَفَّ  عنالحديث الرابع والثالثون 
فَػَقَسَمُو،  -أَْو َسِْبٍ  -ُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُأِتَ ِبَاٍؿ رَ 

 32                      ."احلديث..َفَأْعَطى رَِجاالً َوتَػَرَؾ رَِجاالً 
َعْن َأِب ُىَريْػرََة َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن  الحديث الخامس والثالثون

َمْن َخرََج ِمَن الطَّاَعِة، َوفَاَرَؽ » َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو قَاَؿ: النَِّبٍّ َصلَّى اهللُ 
 31              ث.اجلََْماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتًة َجاِىِليًَّة.."احلدي

عْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعنػُْهما،  الحديث السادس والثالثون
َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْوًما، فَػَقاَؿ:  قَاَؿ: ُكْنُت َخْلَف َرُسوِؿ اللَّوِ 

ـُ ِإينٍّ أَُعلٍُّمَك َكِلَماٍت، اْحَفِظ اللَّوَ »  31.      احلديث..".يَا ُغاَل
َعْن ُعَمَر ْبِن اخَلطَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو،  الحديث السابع والثالثون

َلْو أَنَُّكْم ُكْنُتْم »ِو َوَسلََّم: قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَليْ 
ِلِو  تَػوَكَُّلوَف َعَلى  33                     ..."احلديثاللَِّو َحقَّ تَػوَكُّ

عن أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو  الحديث الثامن والثالثون
قَاَؿ: ُكنَّا ُجُلوًسا َمَع َرُسوِؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَؿ: " 

 33.           احلديث َيْطُلُع َعَلْيُكُم اْْلَف َرُجٌل ِمْن أَْىِل اجْلَنَِّة "
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للَُّو َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َعْن َجرِيٍر َرِضَي ا الحديث التاسع والثالثون
َمْن حُيَْرـُ الرٍّْفَق حُيَْرـُ اخْلَيػَْر  »َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 

 35                                                     .«ُكلَّوُ 
َعْن َجابٍِر َرِضَي اللَُّو َعْنُو، أَفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى  الحديث األربعون

ِإفَّ ِمْن َأَحبٍُّكْم ِإيَلَّ َوأَقْػَرِبُكْم ِمينٍّ رَلِْلًسا يَػْوـَ »اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 
 36                       .احلديث.."الِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم َأْخاَلقًا

َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّو  واألربعون الحديث الحادي
ُهَما، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: " أَْربَُع ِخاَلٍؿ  َعنػْ

 36                  .احلديث.."َمْن ُكنَّ ِفيِو َكاَف ُمَناِفًقا َخاِلًصا
ْعُت عن أِب ى الحديث الثاني واألربعون ريرة َرِضَي اللَُّو َعْنُو مسَِ

َرُسوَؿ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: " ِإفَّ أَوََّؿ النَّاِس يُػْقَضى 
يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َعَلْيِو َرُجٌل اْسُتْشِهَد، فَُأِتَ بِِو فَػَعرََّفُو نَِعَمُو فَػَعَرفَػَها، 

37                          .ديثاحل.."قَاَؿ: َفَما َعِمْلَت ِفيَها؟
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