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 مقّدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالِنا، من يَهِده اهللا فال 

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده مضلَّ له، ومن يضلْل فال هادي له، وأشهد أن ال 

  .ورسولُه

  .[102: آل عمران]﴾  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ  ﴿

ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم  ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  .[1: النساء]﴾  َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن  * َه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدايَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللَّ  ﴿

  .[71-70: األحزاب]﴾  ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َفاَز فـَْوزًا َعِظيًما

 :أما بعد

وشر األمور حمدثاُ�ا،  -م صلى اهللا عليه وسل -فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدِي هدُي حممَّد 

 .وكل حمَدثٍة بدعٌة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار

فإن من العقائد واألصول املقررة يف اإلسالم حب الصحابة من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان 

 .أعراضهم وحرما�مواعتقاد فضيلتهم وصدقهم والرتحم على صغريهم وكبريهم وأوهلم وآخرهم وصيانة 

 ، وتلقي الشريعة عنه قوما هم أفضل هذه األمة اليت هي خري األمم فشرَّفهم بصحبة نبيه ة نبّيهلصحب اهللا   اختارهم وقد

قد بلَّغوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بعثه اهللا به من النور واهلدى على أكمل الوجوه وأمتها فكان و

وأعماهلم اجلليلة يف   هم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجلهاد معه يف سبيل اهللاهلم األجر العظيم لصحبت

  .نشر اإلسالم وهلم مثل أجور من بعدهم أل�م الواسطة بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اَهللا عليه، فأيَّدوه رجاًال صدقوا ما عاهدوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد منَّ اهللاُ علينا بأن جعل لنبيِّنا 

، فكانوا أبّر هذه االمة قلوبا ونصروه وفَدْوه بأمواهلم وأرواِحهم، ونقلوا عنه كلَّ شيء من حركاٍت وسكنات

  .وأعمقها علما و أقّلها تكلفا وأكثرها ثوابا وأعظمها أجرا
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رضوان اهللا  -هم، وكانوا يعلِّم جاهَلهم، وُيطعم جائعهم، ويطمئن خائفَ  - صلى اهللا عليه وسلم  -وكانوا معه 

يسألونه عن كل شيء حيُدث يف أمور ديِنهم ودنياهم؛ ففازوا بنصيحِة من ال ينطق عن اهلوى؛  -عليهم 

فُهدوا إىل سواِء الصِّراط، فال جتد بابًا من أبواب الدِّين إال والصحابُة هلم فيه سؤال؛ ليتعلَّم ويعلِّم، فسألوا عما 

  .موا، ودَعْوا مبا علموا، وعملوا ونشروا اخلري يف كل البالدال يعلمون، وعملوا مبا تعلَّ 

كن عاملا أو متعلما أو : وقال أيضاً . ألن أتعلم مسألة أحب إيل من قيام ليلة: وقال أبو الدرداء رضي اهللا عنه

  .مستمعا وال تكن الرابع فتهلك

سؤاالت "جاءت أمهيُة هذا املوضوع، وهو  وَلمَّا كان العلم سؤاًال وجوابًا، وكان حسُن السؤال نصَف العلم

سيما لِعظم السائل، وهم الصحابة، أفضل البشر بعد األنبياء، " صلى اهللا عليه وسلم -الصحابة للنيب 

  .أفضل البشر على اإلطالق -صلى اهللا عليه وسلم  -ولِعظم املسؤول، وهو النيب 

فَاْسأَلُوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال  ﴿ :به اجلاهل؛ فقال لذا أمر اهللا فحسن السؤال سبٌب يف تعلُّم العلم النافع؛

صلى اهللا  - أصاب رجًال جرٌح يف عهد رسوِل اهللا : ، ويف حديث ابن عباس قال]43: النحل]﴾  تـَْعَلُمونَ 

: فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -مث احتلم فأُِمَر باالغتساِل، فاغتسل فمات، فبلغ رسوَل اهللا  -عليه وسلم 

 حديث حسن رواه أبو داود .قتلوه قتلهم اُهللا، أَمل يكْن شفاُء الِعيِّ السؤالَ ((

  رواه البخاري ومسلم .نِعم النساُء نساُء األنصار مل مينَـْعهن احلياُء أن يتفقَّهن يف الدين: "وقالت عائشة

  .العلموألمهية السؤال يف التعلم والتعليم فقد عّده بعض علماء اإلسالم مفاتيح 

أمور دينهم وركائز عقيد�م، وتوضيح  تعلم أسلوب احلوار كوسيلة فاعلة ومؤثرة يف  الصحابة  استخدم حيث

يأ عقوهلم للتلقي والفهم � و همشد انتباهتكثري من األمور الدينية والدنيوية اليت �مهم، بطريقة مشوقة 

كما كان صلى اهللا عليه وسلم حريصاً على أن ،ومتابعة احلوار من بدايته إىل خامتته، بوعي وتركيز شديدين

  .يكون أصحابه هم البادئون بالسؤال

  :وقد استخدم أسلوب السؤال يف السنة استخدامات كثرية ومتنوعة منها ما يلي

 تعليم املسلمني أمور دينهم.  

  التنبيه على بعض  و ،لفت أنظار املسلمني إىل بعض األفعال اليت يؤدي الوقوع فيها إىل سوء العاقبة

  املفاهيم واحلقائق األساسية، وكيفية ترمجتها إىل جانب عملي 
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 غرس خصال اخلري، وتشجيع العطاء والبذل لدى املسلم ، صحيح مفاهيم وسلوكيات خاطئةت

  .والتشجيع على التفكري

ها إىل اإلملام فالسؤال يف املنهج الرتبوي وسيلة من أهم وسائل التعلم، بل هو األداة اليت يتوصل عن طريق

  .باحلقائق واملعلومات اليت يرغب املتعلمون يف معرفتها

وقد  ولعظم وشأن املوضوع قررت أن أمجع كتابا خمتصرا يتناول سؤاالت الصحابة األخيار للنيب عليه الصالة والسالم ،

  :وسمته بوقد  .وّفقين اهللا سبحانه وتعاىل جلمع هذا املوضوع

  على سؤاالت الصحابة المفيدةاألجوبة النبوية السديدة 

،   وقد تناولت فيه مجلة من سؤاالت الصحابة رضي اهللا عنهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف خمتلف أبواب الدين 

، وقد التزمت إخراج األحاديث الصحيحة أو احلسنة االطالع عليها لينتفع �اومسلمة على كل مسلم واحلري 

البخاري ، مسلم ، السنن األربعة ، مسند أمحد ، موطأ مالك ، صحيح ابن :(  معتمدا على كتب السنة املشهورة

  .شرح بعض املفردات الصعبة  ، معرمحهما اهللا  –بتحقيق الشيخ األلباين و الشيخ أمحد شاكر  )حبان 

ختمتها ب و  التوحيد و االميان والعقيدةرتّبت فيه السؤاالت على االبواب ، بداية سؤاالت :   وطريقة تصنيفه

  .يف خمتلف أبواب الدين  متنوعة  سؤاالت

َصلَّى  - اهللا أسأل أن يكون هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي وأن يوفقنا مجيًعا هلدي كتابه والسري على ُسنَّة رسوله و 

ًرا يـَُفقِّْهُه ِفي َمْن يُرِْد  « :جعلنا الّله ممن قال فيهم الرسول صلى الّله عليه وسلم ،-اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اللَُّه ِبِه َخيـْ

يِن َوِإنََّما اْلِعْلُم بِالتـََّعلُِّم    .رواه البخاري »الدِّ

وصلى اهللا بارك على نبّينا  دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر . واهللا من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

  .حمّمد وعلى آله وصحبه وسّلم تسليما كثريا 
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  التوحيد و االيمان والعقيدة سؤاالت

  ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم عن رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة: الحديث األول
ْل نـََرى َربـََّنا يـَْوَم َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه هَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ أُنَاًسا ِيف َزَمِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

َضْوٌء لَْيَس ِفيَها َسَحاٌب قَاُلوا َال َقاَل  اْلِقَياَمِة قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََعْم َهْل ُتَضارُّوَن ِيف ُرْؤيَِة الشَّْمِس بِالظَِّهريَةِ 

َلَة اْلَبدْ  ِر َضْوٌء َلْيَس ِفيَها َسَحاٌب قَالُوا َال َقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما ُتَضاُروَن ِيف ُرْؤيَِة َوَهْل ُتَضارُّوَن ِيف ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيـْ

َؤذٌِّن تـَْتَبُع ُكلُّ أُمٍَّة َما َكاَنْت تـَْعُبُد َفَال ذََّن مُ اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ َكَما ُتَضاُروَن ِيف ُرْؤيَِة َأَحِدِمهَا ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة أَ 

َر اللَِّه ِمْن اْألَْصَناِم َواْألَْنَصاِب ِإالَّ يـََتَساَقطُوَن ِيف النَّاِر َحىتَّ ِإَذا ملَْ   يـَْبَق ِإالَّ َمْن َكاَن يـَْعُبُد اللََّه بـَرٌّ َأْو يـَبـَْقى َمْن َكاَن يـَْعُبُد َغيـْ

اللَِّه فـَيـَُقاُل َهلُْم َكَذبـُْتْم َما اُت أَْهِل اْلِكَتاِب فـَُيْدَعى اْليَـُهوُد فـَيـَُقاُل َهلُْم َمْن ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن َقاُلوا ُكنَّا نـَْعُبُد ُعَزيـَْر اْبَن َفاِجٌر َوُغبـَّرَ 

ُغوَن فـََقالُوا َعِطْشَنا َربـَّنَ  ا فَاْسِقَنا فـَُيَشاُر َأَال َترُِدوَن فـَُيْحَشُروَن ِإَىل النَّاِر َكأَنـََّها َسَراٌب اختَََّذ اللَُّه ِمْن َصاِحَبٍة َوَال َوَلٍد َفَماَذا تـَبـْ

للَِّه َقاُلوا ُكنَّا نـَْعُبُد اْلَمِسيَح اْبَن ا َحيِْطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا فـََيَتَساَقطُوَن ِيف النَّاِر ُمثَّ يُْدَعى النََّصاَرى فَـيـَُقاُل َهلُْم َمْن ُكْنُتْم تـَْعُبُدونَ 

ُغوَن َفَكَذِلَك ِمثْ  َل اْألَوَِّل َحىتَّ ِإَذا َملْ يـَْبَق ِإالَّ َمْن َكاَن فـَيـَُقاُل َهلُْم َكَذبـُْتْم َما اختَََّذ اللَُّه ِمْن َصاِحَبٍة َوَال َوَلٍد فـَيـَُقاُل َهلُْم َماَذا تـَبـْ

َني ِيف َأْدَىن ُصوَرٍة ِمْن الَِّيت َرأَْوُه ِفيَها فـَيُـَقاُل َماَذا تـَْنَتِظُروَن تـَْتَبُع ُكلُّ أُمٍَّة َما َكاَنْت يـَْعُبُد اللََّه ِمْن بـَرٍّ َأْو َفاِجٍر أَتَاُهْم َربُّ اْلَعاَلمِ 

ُهْم َوَحنُْن نـَْنتَ  نـَْيا َعَلى أَفـَْقِر َما ُكنَّا إِلَْيِهْم وَملَْ ُنَصاِحبـْ َنا النَّاَس ِيف الدُّ ا الَِّذي ُكنَّا نـَْعُبُد فـَيَـُقوُل أَنَا َربُُّكْم ِظُر َربـَّنَ تـَْعُبُد قَاُلوا َفاَرقـْ

   رواه البخاري ومسلم. فـَيـَُقوُلوَن َال ُنْشرُِك بِاللَِّه َشْيًئا َمرَّتـَْنيِ َأْو َثَالثًا

  أي الذنب أعظم؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم عن: ثانيالحديث ال
ا َوُهَو َخَلَقَك قـُْلُت مثَُّ َأيُّ قَاَل َأْن تـَْقُتَل َوَلَدَك َعْن َعْبِد اللَِّه قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه  ْنِب أَْعَظُم قَاَل َأْن َجتَْعَل لِلَِّه ِند� َأيُّ الذَّ

  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نَِّيبِّ َخْشَيَة َأْن يَْأُكَل َمَعَك َقاَل ُمثَّ َأيُّ َقاَل َأْن تـَُزاِينَ َحِليَلَة َجاِرَك َوأَنـَْزَل اللَُّه َتْصِديَق قـَْوِل ال

   رواه البخاري ومسلم. }َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر { 

  كيفية مجيئه الوحي؟سئل صلى اهللا عيه وسلم  : ثالثالحديث ال
َها َأنَّ اْحلَاِرَث ْبَن  ِهَشاٍم َرِضَي اللَُّه َعْنُه َسَأَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل يَا َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُه َعَليَّ  ْثَل َصْلَصَلِة اجلََْرِس َوُهوَ َرُسوَل اللَِّه َكْيَف يَْأتِيَك اْلَوْحُي فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْحَيانًا يَْأتِيِين مِ  َأَشدُّ

َها فـَيـُْفَصُم َعينِّ َوَقْد َوَعْيُت َعْنُه َما َقاَل َوَأْحَيانًا يـََتَمثَُّل ِيل اْلَمَلُك َرُجًال فـَُيَكلُِّمِين فََأِعي َما  يـَُقوُل َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

   رواه البخاري .لشَِّديِد اْلبَـْرِد فـَيَـْفِصُم َعْنُه َوِإنَّ َجِبيَنُه لََيتَـَفصَُّد َعَرًقاَوَلَقْد َرأَيـُْتُه يـَْنزُِل َعَلْيِه اْلَوْحُي ِيف اْليَـْوِم ا
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  عن وقت الساعة؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : رابعالحديث ال
َنَما النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َجمِْلٍس ُحيَدُِّث اْلقَ  ْوَم َجاَءُه َأْعَراِيبٌّ فـََقاَل َمَىت السَّاَعُة َفَمَضى َرُسوُل اللَِّه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل بـَيـْ

َع َما قَاَل َفَكرَِه َما َقاَل َوَقاَل بـَْعُضُهْم بَ  ُث فَـَقاَل بـَْعُض اْلَقْوِم مسَِ ْل َملْ َيْسَمْع َحىتَّ ِإَذا َقَضى َحِديَثُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُحيَدِّ

السَّاَعَة َقاَل َكْيَف ِإَضاَعتُـَها َقاَل ْيَن أَُراُه السَّاِئُل َعْن السَّاَعِة قَاَل َها أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َفِإَذا ُضيـَِّعْت اْألََمانَُة َفانـَْتِظْر َقاَل أَ 

  رواه البخاري. ِإَذا ُوسَِّد اْألَْمُر ِإَىل َغْريِ َأْهِلِه فَانـَْتِظْر السَّاَعةَ 

  :رواية ويف 

قَاَل َويْـَلَك َوَما  َوَسلََّم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َمَىت السَّاَعُة َقاِئَمةٌ َعْن أََنٍس َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْهِل اْلَباِديَِة أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

َه َوَرُسوَلُه َقاَل ِإنََّك َمَع َمْن َأْحَبْبَت فـَُقْلَنا َوَحنُْن َكَذِلَك قَاَل نـََعْم فَـَفرِْحَنا َأْعَدْدَت َهلَا َقاَل َما َأْعَدْدُت َهلَا ِإالَّ َأينِّ ُأِحبُّ اللَّ 

  .السَّاَعةُ  اْهلََرُم َحىتَّ تـَُقوَم يـَْوَمِئٍذ فـََرًحا َشِديًدا َفَمرَّ ُغَالٌم لِْلُمِغريَِة وََكاَن ِمْن أَقـَْراِين فـََقاَل ِإْن ُأخَِّر َهَذا فـََلْن يُْدرَِكهُ 

  رواه البخاري ومسلم .بَِأْعَماهلِِمْ  َقاَل أََنٌس فَأَنَا ُأِحبُّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوأَبَا َبْكٍر َوُعَمَر َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم َوِإْن ملَْ َأْعَملْ 

  :ويف رواية 

اللَِّه َقاَل َما َأْعَدْدَت َهلَا َقاَل َما َأْعَدْدُت  السَّاَعُة يَا َرُسولَ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُجًال َسَأَل النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمَىت 

  رواه البخاري ومسلم .َوَرُسوَلُه قَاَل أَْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبتَ  َهلَا ِمْن َكِثِري َصَالٍة َوَال َصْوٍم َوَال َصَدَقٍة َوَلِكينِّ ُأِحبُّ اللَّهَ 

  :ويف رواية 

َمَىت تـَُقوُم السَّاَعُة َوِعْنَدُه ُغَالٌم ِمَن األَْنَصاِر يـَُقاُل َلُه ُحمَمٌَّد فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه  َرُجًال َسَأَل َرُسولَ َعْن أََنٍس َأنَّ 

  رواه ومسلم .»ِإْن َيِعْش َهَذا اْلُغَالُم فـََعَسى َأْن َال يُْدرَِكُه اْهلََرُم َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة «  - صلى اهللا عليه وسلم-  َرُسوُل اللَّهِ 

  :وفي رواية 

صلى اهللا عليه -فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ِمْن تـَُبوَك َسَأُلوُه َعِن السَّاَعِة  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َسِعيٍد قَاَل َلَما َرَجَع النَِّىبُّ 

ُفوَسٌة اْليَـْوَم «  -وسلم   رواه ومسلم .»َال َتْأِتى ِماَئُة َسَنٍة َوَعَلى اَألْرِض نـَْفٌس َمنـْ

  عن أسعد الناس شفاعته؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : خامسالحديث ال
َمْن َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلَقْد َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة أَنَُّه قَاَل ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه 

يِث َأْسَعُد النَّاِس َلى احلَْدِ ظَنَـْنُت يَا أَبَا ُهَريـَْرَة َأْن َال َيْسأَُلِين َعْن َهَذا احلَِْديِث َأَحٌد أَوَُّل ِمْنَك ِلَما َرأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك عَ 

  رواه البخاري . .ِبَشَفاَعِيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمْن قَاَل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َخاِلًصا ِمْن قـَْلِبِه أَْو نـَْفِسهِ 
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  عن كيفية  معرفته أّمته يوم القيامة ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : سادسالحديث ال
تَرُِد َعَلىَّ أُمَِّىت احلَْْوَض َوأَنَا أَُذوُد النَّاَس َعْنُه َكَما َيُذوُد الرَُّجُل «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ِلَني ِمْن آثَاِر نـََعْم لَ «  َقالُوا يَا َنِىبَّ اللَِّه أَتـَْعرِفـَُنا َقالَ . »ِإبِِلِه إِِبَل الرَُّجِل َعْن  ُكْم ِسيَما لَْيَسْت َألَحٍد َغْريُِكْم َترُِدوَن َعَلىَّ ُغر�ا ُحمَجَّ

َدثُوا  َمَلٌك فـَيَـُقوُل َوَهْل َتْدِرى َما َأحْ اْلُوُضوِء َوَلُيَصدَّنَّ َعىنِّ طَائَِفٌة ِمْنُكْم َفَال َيِصُلوَن َفَأُقوُل يَا َربِّ َهُؤَالِء ِمْن َأْصَحاِىب فـَُيِجيُبِىن 

   رواه مسلم .»بـَْعَدَك 

عن مسألة القدر أي  االتكال الكتاب و ترك سئل صلى اهللا عيه وسلم : سابعالحديث ال

  العمل؟
فَـَقَعَد َوقـََعْدنَا َحْوَلُه َوَمَعُه ِخمَْصَرٌة  َلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل ُكنَّا ِيف َجَناَزٍة ِيف بَِقيِع اْلَغْرَقِد فََأتَانَا النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه عَ 

ُفوَسٍة ِإالَّ ُكِتَب َمكَ  انـَُها ِمْن اْجلَنَِّة َوالنَّاِر َوِإالَّ َقْد  فـََنكََّس َفَجَعَل يـَْنُكُت ِمبِْخَصَرتِِه ُمثَّ قَاَل َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َما ِمْن نـَْفٍس َمنـْ

َعاَدِة َفَسَيِصُري فـََقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه أََفَال نـَتَِّكُل َعَلى ِكَتاِبَنا َوَندَُع اْلَعَمَل َفَمْن َكاَن ِمنَّا ِمْن َأْهِل السَّ  ُكِتَب َشِقيًَّة َأْو َسِعيَدةً 

َأْهِل الشََّقاَوِة َقاَل أَمَّا َأْهُل السََّعاَدِة فـَيـَُيسَُّروَن  ِإَىل َعَمِل َأْهِل السََّعاَدِة َوأَمَّا َمْن َكاَن ِمنَّا ِمْن َأْهِل الشََّقاَوِة َفَسَيِصُري ِإَىل َعَملِ 

َق بِاحلُْْسَىن { ِلَعَمِل السََّعاَدِة َوأَمَّا َأْهُل الشََّقاَوِة فـَيـَُيسَُّروَن لَِعَمِل الشََّقاَوِة مثَُّ قـََرأَ    اْآليَةَ } َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتـََّقى َوَصدَّ

  رواه البخاري ومسلم

  عن مبدأ العالم ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : سابعالحديث ال
ُهَما قَاَل َدَخْلُت َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعقَ  ْلُت نَاَقِيت بِاْلَباِب َفأَتَاُه نَاٌس ِمْن َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي اللَُّه َعنـْ

بَـُلو  َمِن فـََقاَل اقْـبَـُلوا اْلُبْشَرى ا اْلُبْشَرى يَا َبِين متَِيٍم قَاُلوا َقْد َبشَّْرتـََنا َفَأْعِطَنا َمرَّتـَْنيِ ُمثَّ َدَخَل َعَلْيِه نَاٌس ِمْن َأْهِل اْليَ َبِين َمتِيٍم فَـَقاَل اقـْ

َناَك َنْسَأُلَك َعْن َهَذا اْألَْمِر َقاَل َكاَن اللَُّه وَملَْ َيُكْن ا أَْهَل اْلَيَمِن ِإْذ ملَْ يـَْقبَـْلَها بـَُنو َمتِيٍم َقاُلوا َقْد قَِبْلَنا يَا َرُسوَل اللَّ يَ  ِه قَاُلوا ِجئـْ

رُُه وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء وََكَتَب ِيف الذِّْكِر ُكلَّ َشْيٍء َوَخَلَق السََّمَواِت َواْألَْرَض فـََنادَ  ى ُمَناٍد َذَهَبْت نَاقـَُتَك يَا اْبَن َشْيٌء َغيـْ

  رواه البخاري .َصْنيِ فَاْنطََلْقُت فَِإَذا ِهَي يـَْقَطُع ُدونـََها السََّراُب فَـَواللَِّه َلَوِدْدُت َأينِّ ُكْنُت تـَرَْكتـَُهااحلُْ 

  عن مكان الناس يوم تبدل األرض غير األرض ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : ثامنالحديث ال
ثَُه َقاَل ُكْنُت قَاِئًما ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم- ثـَْوبَاَن َمْوَىل َرُسوِل اللَِّه  َعنْ  َفَجاَء  -صلى اهللا عليه وسلم-َحدَّ

ٌر ِمْن َأْحَباِر  َها فـََقاَل ِملَ َتْدفـَُعِىن فـَُقْلُت َأَال تـَُقوُل يَا َفَدفـَْعُتُه َدفـَْعًة َكاَد ُيْصرَُع ِمنْـ . اْليَـُهوِد فـََقاَل السََّالُم َعَلْيَك يَا ُحمَمَّدُ َحبـْ

ِه الَِّذى َمسَّاُه ِبِه َأْهُلهُ . َرُسوَل اللَّهِ  َا َنْدُعوُه بِامسِْ ِإنَّ امسِْى ُحمَمٌَّد «  -صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . فـََقاَل اْليَـُهوِدىُّ ِإمنَّ

َفُعَك َشْىٌء ِإْن «  -صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه . فـََقاَل اْليَـُهوِدىُّ ِجْئُت َأْسَأُلكَ . »ى الَِّذى َمسَّاِىن ِبِه َأْهلِ  أَيـَنـْ
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ثـُْتَك  يَـُهوِدىُّ أَْيَن فَـَقاَل الْ . »َسْل « فـََقاَل . ِبُعوٍد َمَعهُ  -صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل َأْمسَُع بُِأُذَىنَّ فـََنَكَت َرُسوُل اللَِّه . »َحدَّ

َر اَألْرِض َوالسََّمَواُت فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ُل اَألْرُض َغيـْ ُهْم ِىف الظُّْلَمِة ُدوَن «  - صلى اهللا عليه وسلم-َيُكوُن النَّاُس يـَْوَم تـَُبدَّ

  .»اجلِْْسِر 

  سئل صلى اهللا عيه وسلم عن أول الناس إجازة منه ؟

  .»فـَُقَراُء اْلُمَهاِجرِيَن « قَاَل َفَمْن أَوَُّل النَّاِس ِإَجاَزًة َقاَل  

  سئل صلى اهللا عيه وسلم عن تحفة الناس في الجّنة و عن غذائهم وشرابهم ؟

يـُْنَحُر َهلُْم ثـَْوُر « َفَما ِغَذاُؤُهْم َعَلى ِإْثرَِها َقاَل  َقالَ » زِيَاَدُة َكِبِد النُّوِن « قَاَل اْليَـُهوِدىُّ َفَما ُحتَْفتُـُهْم ِحَني َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة قَاَل  

  .»اْجلَنَِّة الَِّذى َكاَن يَْأُكُل ِمْن َأْطَراِفَها 

ٍء َال يـَْعَلُمُه َأَحٌد َقاَل َوِجْئُت َأْسأَُلَك َعْن َشىْ . َقاَل َصَدْقتَ . »ِمْن َعْنيٍ ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيًال « َقاَل َفَما َشَرابـُُهْم َعَلْيِه َقاَل 

ثـُْتكَ « َقاَل . ِمْن َأْهِل اَألْرِض ِإالَّ َنِىبٌّ أَْو َرُجٌل َأْو َرُجَالنِ  َفُعَك ِإْن َحدَّ   .َقاَل َأْمسَُع بُِأُذَىنَّ . » يـَنـْ

  ؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم عن الولد

َيُض َوَماُء اْلَمْرأَِة َأْصَفُر َفِإَذا اْجَتَمَعا فـََعَال َمِىنُّ الرَُّجِل َمِىنَّ اْلَمْرأَِة أَذَْكَرا بِِإْذِن َماُء الرَُّجِل أَبْـ « َقاَل ِجْئُت َأْسأَُلَك َعِن اْلَوَلِد َقاَل 

فـََقاَل َرُسوُل . ِىبٌّ ُمثَّ اْنَصَرَف َفَذَهبَ َقاَل اْليَـُهوِدىُّ َلَقْد َصَدْقَت َوِإنََّك لَنَ . »اللَِّه َوِإَذا َعَال َمِىنُّ اْلَمْرأَِة َمِىنَّ الرَُّجِل آنـَثَا بِِإْذِن اللَِّه 

  .»َلَقْد َسَأَلِىن َهَذا َعِن الَِّذى َسأََلِىن َعْنُه َوَما ِىل ِعْلٌم ِبَشْىٍء ِمْنُه َحىتَّ أَتَاِىنَ اللَُّه ِبِه «  -صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه 

  رواه مسلم 

  خصال االسالم ؟خير  عن سئل صلى اهللا عيه وسلم: تاسعالحديث ال
ْسَالِم أَْفَضلُ َعْن  َقاَل َمْن  ؟َأىُّ اْلُمْسِلِمَني َخيـْرٌ ويف رواية عند مسلم  ؟َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ اْإلِ

  رواه البخاري ومسلم. َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدهِ 

  :ويف رواية 

ُتْطِعُم الطََّعاَم َوتـَْقَرأُ « َأىُّ اِإلْسَالِم َخيـٌْر قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ َرُجًال َسَأَل َرُسوَل اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم »َوَمْن ملَْ تـَْعِرْف  السََّالَم َعَلى َمْن َعَرْفتَ 

  آنية الحوض؟ عن عيه وسلمسئل صلى اهللا : عاشرالحديث ال

َوالَِّذى نـَْفُس ُحمَمٍَّد ِبَيِدِه آلنَِيُتُه َأْكثـَُر ِمْن َعَدِد ُجنُوِم السََّماِء « َعْن َأِىب َذرٍّ قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما آنَِيُة احلَْْوِض َقاَل 

َها ملَْ َيْظَمْأ آِخَر َما َعَلْيِه َيْشُخُب ِفيِه ِميَزابَاِن ِمَن اْجلَنَِّة َمْن وََكَواِكِبَها َأَال ِىف اللَّيـَْلِة اْلُمْظِلَمِة اْلُمْصِحَيِة  آنَِيُة اْجلَنَِّة َمْن َشِرَب ِمنـْ

  رواه ومسلم .»ِمَن اْلَعَسِل   َوَأْحَلىَشِرَب ِمْنُه ملَْ َيْظَمْأ َعْرُضُه ِمْثُل طُولِِه َما بـَْنيَ َعمَّاَن ِإَىل أَيـَْلَة َماُؤُه َأَشدُّ بـََياًضا ِمَن اللََّنبِ 
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  العرب وقت الدجال؟ عن سئل صلى اهللا عيه وسلم: حادي عشرالحديث ال

َعِت النَِّىبَّ  َقاَلْت أُمُّ َشرِيٍك يَا . »لََيِفرَّنَّ النَّاُس ِمَن الدَّجَّاِل ِىف اْجلَِباِل « يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أُمِّ َشرِيٍك أَنـََّها مسَِ

  رواه مسلم .»ُهْم َقِليٌل « َرُسوَل اللَِّه فَأَْيَن اْلَعَرُب يـَْوَمِئٍذ َقاَل 

  معنى الهرج ؟ عن سئل صلى اهللا عيه وسلم: حادي عشرالحديث ال

َقاُلوا َوَما اْهلَْرُج يَا َرُسوَل اللَِّه . »َال تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ َيْكثـَُر اْهلَْرُج « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  رواه مسلم .»اْلَقْتُل اْلَقْتُل « َقاَل 

  عن العظم الذي ال تأكله األرض ؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: حادي عشرالحديث ال

َعْظًما َال تَْأُكُلُه اَألْرُض أَبًَدا ِفيِه يـُرَكَُّب يـَْوَم ِإنَّ ِىف اِإلْنَساِن «  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه َقاَل :  َقالَ  َعْن َأِىب ُهَريـَْرةَ 

َنِب «  َقاُلوا َأىُّ َعْظٍم ُهَو يَا َرُسوَل اللَِّه َقالَ . »اْلِقَياَمِة     رواه مسلم .»َعْجُب الذَّ

  عن الموجبتان ؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: ثاني عشرالحديث ال

َمْن َماَت َال ُيْشرُِك بِاللَِّه « َما اْلُموِجَبَتاِن فـََقاَل  َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَّهِ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبٍر َقاَل أََتى النَِّىبَّ 

  رواه مسلم .»َشْيًئا َدَخَل اْجلَنََّة َوَمْن َماَت ُيْشرُِك بِاللَِّه َشْيًئا َدَخَل النَّاَر 

  عن ابن جدعان؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: ثالث عشرالحديث ال

َال « اْبُن ُجْدَعاَن َكاَن ِىف اْجلَاِهِليَِّة َيِصُل الرَِّحَم َوُيْطِعُم اْلِمْسِكَني فـََهْل َذاَك نَاِفُعُه َقاَل  قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَّهِ َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت 

َفُعُه ِإنَُّه ملَْ يـَُقْل يـَْوًما َربِّ اْغِفْر ِىل َخِطيَئِىت يـَْومَ  يِن  يـَنـْ   رواه مسلم .»الدِّ

  عن الكبائر؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: رابع عشرالحديث ال

اْلَكَبائُِر َقاَل  يَا َرُسوَل اللَِّه َماَسلََّم فـََقاَل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما قَاَل َجاَء َأْعَراِيبٌّ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وَ 

ْشَراُك بِاللَِّه َقاَل مثَُّ َماَذا قَاَل ُمثَّ ُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن قَاَل ُمثَّ َماَذا قَاَل اْلَيِمُني اْلَغُموُس قُـ  ْلُت َوَما اْلَيِمُني اْلَغُموُس َقاَل الَِّذي اْإلِ

  خاري ومسلمرواه الب »يـَْقَتِطُع َماَل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ُهَو ِفيَها َكاِذبٌ 

  :وفي رواية 

َربِ اْلَكَبائِِر َثَالثًا قَاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َعْن َأِيب َبْكَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَال أُنـَبُِّئُكْم بَِأكْ 

ْشَراُك بِاللَِّه َوُعُقوُق  رواه  .َتُه َسَكتَ اْلَواِلَدْيِن َوَجَلَس وََكاَن ُمتَِّكًئا فـََقاَل َأَال َوقـَْوُل الزُّوِر قَاَل َفَما زَاَل ُيَكرُِّرَها َحىتَّ قـُْلَنا لَيْ اْإلِ

  البخاري ومسلم
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  :وفي رواية 

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ ِمْن َأْكَربِ اْلَكَبائِِر َأْن يـَْلَعَن الرَُّجُل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صَ 

  البخاريرواه  » أَبَاُه َوَيُسبُّ أُمَّهُ َواِلَدْيِه ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف يـَْلَعُن الرَُّجُل َواِلَدْيِه قَاَل َيُسبُّ الرَُّجُل أَبَا الرَُّجِل فـََيُسبُّ 

  عن  السبع الموبقات؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: خامس عشرالحديث ال

َقاِت قَالُوا يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ َقاَل َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموبِ َعْن 

ِتيِم َوالتـََّويلِّ يـَْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف ْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأْكُل الرِّبَا َوَأْكُل َماِل اْليَ الشِّ 

  رواه البخاري ومسلم .اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت اْلَغاِفَالتِ 

  أفضل األعمال؟ عن  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: سادس عشرالحديث ال

َقاَل ُمثَّ َماَذا . »ِإميَاٌن بِاللَِّه َوَرُسولِِه « َأىُّ اَألْعَماِل أَْفَضُل َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم »َحجٌّ َمبـُْروٌر « اَذا قَاَل َقاَل مثَُّ مَ . »اجلَِْهاُد ِىف َسِبيِل اللَِّه « َقاَل 

  :وفي رواية 

َقاَل . »الصََّالُة ِلَوْقِتَها «  َأىُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل َقالَ  - وسلمصلى اهللا عليه -َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم »اجلَِْهاُد ِىف َسِبيِل اللَِّه « َقاَل قـُْلُت ُمثَّ َأىٌّ قَاَل . »ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن « قـُْلُت ُمثَّ َأىٌّ قَاَل 

  وفي رواية

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل قَاَل ِإميَاٌن بِاللَِّه َوِجَهاٌد ِيف َسِبيِلِه قـُْلُت َعْن َأِيب َذرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َسأَْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَّ 

ْخَرَق َقاَل فَِإْن ملَْ َضاِيًعا َأْو َتْصَنُع ِألَ  َفَأيُّ الرِّقَاِب أَْفَضُل َقاَل أَْعَالَها َمثًَنا َوأَنـَْفُسَها ِعْنَد َأْهِلَها قـُْلُت فَِإْن ملَْ أَفْـَعْل َقاَل تُِعنيُ 

ُق ِ�َا َعَلى نـَْفِسكَ    البخاري ومسلم .أَفـَْعْل َقاَل َتدَُع النَّاَس ِمْن الشَّرِّ َفِإنـََّها َصَدَقٌة َتَصدَّ

  وفي رواية

َها أَنـََّها َقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه نـََرى  اْجلَِهاَد أَْفَضَل اْلَعَمِل أََفَال ُجنَاِهُد َقاَل َال َلِكنَّ أَْفَضَل َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُرورٌ    رواه البخاري.»اجلَِْهاِد َحجٌّ َمبـْ

  وفي رواية

. »َوالصََّالِة َوالصََّدَقِة َأَال ُأْخِربُُكْم بِأَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصَِّياِم «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب الدَّْرَداِء قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  حديث صحيح رواه أبو داود و الرتمذي و أمحد.»ِإْصَالُح َذاِت اْلبَـْنيِ َوَفَساُد َذاِت اْلبَـْنيِ اْحلَالَِقُة « َقاَل . َقاُلوا بـََلى
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  وفي رواية

َها أَنـََّها  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْألَْعَماِل َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه َقاَل َأْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ قَاَلْت ُسِئَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  رواه البخاري ومسلم »َوقَاَل اْكَلُفوا ِمْن اْألَْعَماِل َما ُتِطيُقونَ 

  وفي رواية

ِه َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َعَلى ُكلِّ ُمسْ  َعنْ  ِلٍم َصَدَقٌة فـََقالُوا يَا َنِيبَّ اللَِّه َفَمْن َسِعيُد ْبُن َأِيب بـُْرَدَة َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َفعُ ملَْ  ُق َقالُوا  جيَِْد قَاَل يـَْعَمُل بَِيِدِه فـَيَـنـْ َفِإْن ملَْ جيَِْد قَاَل يُِعُني َذا اْحلَاَجِة اْلَمْلُهوَف َقاُلوا فَِإْن ملَْ جيَِْد قَاَل فـَْليَـْعَمْل نـَْفَسُه َويـََتَصدَّ

  رواه البخاري ومسلم »بِاْلَمْعُروِف َوْلُيْمِسْك َعْن الشَّرِّ فَِإنـََّها َلُه َصَدَقةٌ 

  وفي رواية

« ُسِئَل َأىُّ اَألْعَماِل أَْفَضُل َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- ُحْبِشىٍّ اْخلَثْـَعِمىِّ َأنَّ النَِّىبَّ  َعْن ُعبَـْيِد ْبِن ُعَمْريٍ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ 

ىُّ الصََّدَقِة ِقيَل َفأَ . »طُوُل اْلُقُنوِت « ِقيَل فََأىُّ الصََّالِة أَْفَضُل قَاَل . »ِإميَاٌن َال َشكَّ ِفيِه َوِجَهاٌد َال ُغُلوَل ِفيِه َوَحجٌَّة َمبـُْروَرٌة 

ِقيَل فََأىُّ اجلَِْهاِد أَْفَضُل َقاَل . »َمْن َهَجَر َما َحرََّم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ « ِقيَل فََأىُّ اهلِْْجَرِة أَْفَضُل َقاَل . »َجْهُد اْلُمِقلِّ « أَْفَضُل قَاَل 

حديث صحيح رواه  .»َمْن أُْهرِيَق َدُمُه َوُعِقَر َجَواُدُه « َقْتِل َأْشَرُف َقاَل ِقيَل َفَأىُّ الْ . »َمْن َجاَهَد اْلُمْشرِِكَني ِمبَالِِه َونـَْفِسِه « 

  النسائي و أبو داود

  عن الوسوسة؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: سابع عشرالحديث ال

  مسلمرواه  .»تِْلَك َحمُْض اِإلميَاِن « َعِن اْلَوْسَوَسِة َقاَل  - عليه وسلم صلى اهللا- اللَِّه قَاَل ُسِئَل النَِّىبُّ َعْن َعْبِد 

  أين تذهب الشمس بعد الغروب ؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ثامن عشرالحديث ال

َذرٍّ ِحَني َغَرَبْت الشَّْمُس أََتْدِري أَْيَن َتْذَهُب قـُْلُت اللَُّه َعْن َأِيب َذرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِألَِيب 

َها َوَتْسَتْأِذَن َوَرُسولُُه َأْعَلُم َقاَل فَِإنـََّها َتْذَهُب َحىتَّ َتْسُجَد َحتَْت اْلَعْرِش فـََتْسَتْأِذَن فـَيـُْؤَذُن َهلَا َويُوِشُك َأنْ   َتْسُجَد َفَال يـُْقَبَل ِمنـْ

َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْستَـَقرٍّ َلَها َذِلَك { َذَن َهلَا يـَُقاُل َهلَا اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت فـََتْطُلُع ِمْن َمْغِرِ�َا َفَذِلَك قـَْولُُه تـََعاَىل َفَال يـُؤْ 

  }تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم 

عن مصير  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: تاسع عشرالحديث ال

  والده ؟ 

رواه  .»ِإنَّ َأِىب َوأَبَاَك ِىف النَّاِر « فـََلمَّا قـَفَّى َدَعاُه فَـَقاَل . »ِىف النَّاِر «  يَا َرُسوَل اللَِّه أَْيَن َأِىب َقالَ َعْن أََنٍس َأنَّ َرُجًال َقاَل 

  مسلم
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  عن كيفية حشر الكافر على وجهه؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: عشرون الحديث ال

َقاَل يَا َنِيبَّ اللَِّه َكْيَف ُحيَْشُر اْلَكاِفُر َعَلى َوْجِهِه َقاَل أَلَْيَس الَِّذي أَْمَشاُه َعَلى ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُجًال َعْن أََنٍس 

نـَْيا َقاِدًرا َعَلى َأْن    رواه البخاري ومسلم .ُميِْشَيُه َعَلى َوْجِهِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ الرِّْجَلْنيِ ِيف الدُّ

هل يمكن أن يدخل المؤمن الجنة  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع :حادي و العشرونالحديث ال

  من أبواب منعددة؟ 

َمْن أَنـَْفَق َزْوَجْنيِ ِىف َسِبيِل اللَِّه نُوِدَى ِىف اْجلَنَِّة يَا َعْبَد اللَِّه َهَذا « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

رٌ  َأْهِل اجلَِْهاِد ُدِعَى ِمْن بَاِب اجلَِْهاِد َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل  َفَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصََّالِة ُدِعَى ِمْن بَاِب الصََّالِة َوَمْن َكاَن ِمنْ . َخيـْ

يُق يَا َرُسوَل اللَّهِ . »الصََّدَقِة ُدِعَى ِمْن بَاِب الصََّدَقِة َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصَِّياِم ُدِعَى ِمْن بَاِب الرَّيَّاِن  َما  َقاَل أَبُو َبْكٍر الصِّدِّ

صلى اهللا عليه - َعى ِمْن تِْلَك األَبْـَواِب ِمْن َضُروَرٍة فـََهْل يُْدَعى َأَحٌد ِمْن تِْلَك اَألبـَْواِب ُكلَِّها قَاَل َرُسوُل اللَِّه َعَلى َأَحٍد يُدْ 

ُهْم «  -وسلم   مسلمرواه  .» .»نـََعْم َوَأْرُجو َأْن َتُكوَن ِمنـْ

  عن األعمال التي تدخل الجّنة ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع :ثاني و العشرونالحديث ال

َأْخِربِْىن ويف رواية عند مسلم ،  اْجلَنَّةَ َعْن َأِيب أَيُّوَب اْألَْنَصاِريِّ َرِضَي اُهللا َعْنُه َأنَّ َرُجًال قَاَل يَا َرُسوَل اِهللا َأْخِربِْين ِبَعَمٍل يُْدِخُلِين 

فـََقاَل اْلَقْوُم َما َلُه َما َلُه فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم أََرٌب َما َلُه فـََقاَل النَِّيبُّ  ِمَن النَّارِ ِمبَا يـَُقرُِّبِىن ِمَن اْجلَنَِّة َوَما يـَُباِعُدِىن 

  رواه البخاري و  املسلم .َوَتِصُل الرَِّحمَ الزََّكاَة َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم تـَْعُبُد اَهللا َال ُتْشِرُك بِِه َشْيًئا َوتُِقيُم الصََّالَة َوتـُْؤِيت 

  :ويف رواية 
  

فـَُقْلُت َأْخِربِْىن ِبَعَمٍل َأْعَمُلُه  -صلى اهللا عليه وسلم-ْبُن َأِىب طَْلَحَة اْليَـْعَمِرىُّ قَاَل َلِقيُت ثـَْوبَاَن َمْوَىل َرُسوِل اللَِّه  َمْعَدان َعنْ 

ْلُتُه َفَسَكَت ُمثَّ َسَأْلُتُه الثَّالَِثَة فـََقاَل َسأَْلُت َعْن َفَسَكَت مثَُّ َسأَ . َأْو َقاَل قـُْلُت ِبَأَحبِّ اَألْعَماِل ِإَىل اللَّهِ . يُْدِخُلِىن اللَُّه ِبِه اْجلَنَّةَ 

َعَلْيَك ِبَكثْـرَِة السُُّجوِد لِلَِّه َفِإنََّك َال َتْسُجُد لِلَِّه َسْجَدًة ِإالَّ َرفـََعَك اللَُّه ِ�َا « فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َذِلَك َرُسوَل اللَِّه 

  رواه مسلم .َقاَل َمْعَداُن مثَُّ َلِقيُت أَبَا الدَّْرَداِء َفَسأَْلُتُه فـََقاَل ِىل ِمْثَل َما قَاَل ِىل ثـَْوبَانُ . »ِ�َا َخِطيَئًة َدَرَجًة َوَحطَّ َعْنَك 

  :ويف رواية 

ُهَما َقاَلَلمَّا َقِدَم َوْفُد َعْبِد اْلَقْيِس َعَلى النَِّيبِّ َصلَّ  ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْرَحًبا ِباْلَوْفِد الَِّذيَن َجاُءوا َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َنَك ُمَضُر َوِإنَّ  نَـَنا َوبـَيـْ َر َخزَايَا َوَال َنَداَمى فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا َحيٌّ ِمْن َربِيَعَة َوبـَيـْ َفُمْرنَا ا َال َنِصُل ِإلَْيَك ِإالَّ ِيف الشَّْهِر احلَْرَاِم َغيـْ

وا الزََّكاَة َوُصوُموا َرَمَضاَن َوَأْعطُوا ُمخَُس َما بَِأْمٍر َفْصٍل َنْدُخُل ِبِه اْجلَنََّة َوَنْدُعو ِبِه َمْن َوَراَءنَا فـََقاَل أَْرَبٌع َوأَْرَبٌع أَِقيُموا الصََّالَة َوآتُ 

بَّاِء َواْحلَْنَتِم َوالنَّ    رواه البخاري و  مسلم .»ِقِري َواْلُمَزفَّتِ َغِنْمُتْم َوَال َتْشَربُوا ِيف الدُّ
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  :وفي رواية 

فـََقاُلوا يَا  - صلى اهللا عليه وسلم- َأنَّ أُنَاًسا ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اللَِّه . َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ ِىف َحِديِثِه َهَذا

َنَك ُكفَّاُر ُمَضَر َوَال نـَْقِدُر َعَلْيَك ِإالَّ ِىف َأْشُهِر اْحلُُرِم َفُمْرنَا بِ  َنِىبَّ اللَِّه ِإنَّا نَـَنا َوبـَيـْ َأْمٍر نَْأُمُر ِبِه َمْن َوَراَءنَا َوَنْدُخُل َحىٌّ ِمْن َربِيَعَة َوبـَيـْ

آُمرُُكْم بَِأْرَبٍع َوأَنْـَهاُكْم َعْن أَْرَبٍع اْعُبُدوا اللََّه َوَال «  -يه وسلمصلى اهللا عل-فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه . ِبِه اْجلَنََّة ِإَذا َحنُْن َأَخْذنَا ِبهِ 

بَّاِء وَ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآتُوا الزََّكاَة َوُصوُموا َرَمَضاَن َوَأْعطُوا اْخلُُمَس ِمَن اْلَغَناِئِم  احلَْْنَتِم َوأَنْـَهاُكْم َعْن أَْرَبٍع َعِن الدُّ

  .»َواْلُمَزفَِّت َوالنَِّقِري 

  :وفي رواية 

« فََأتـَْيُتُه ِبَوُضوئِِه َوَحاَجِتِه فـََقاَل ِىل  -صلى اهللا عليه وسلم-َربِيَعُة ْبُن َكْعٍب اَألْسَلِمىُّ َقاَل ُكْنُت أَبِيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َعْن 

َر َذِلَك « َقاَل . َأْسَأُلَك ُمَرافـََقَتَك ِىف اْجلَنَّةِ  فَـُقْلتُ . »َسْل  َفَأِعىنِّ َعَلى نـَْفِسَك ِبَكثْـَرِة السُُّجوِد « َقاَل . قـُْلُت ُهَو َذاكَ . »َأَوَغيـْ

  رواه البخاري و  املسلم .»

  :وفي رواية 

ُن قـَْوَقٍل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه أَرَأَْيَت ِإَذا َصلَّْيُت اْلَمْكُتوبََة َوَحرَّْمُت النـُّْعَماُن بْ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبٍر َقاَل أََتى النَِّىبَّ 

  سلمرواه م .»نـََعْم «  - صلى اهللا عليه وسلم-احلََْراَم َوَأْحَلْلُت احلََْالَل أَأَْدُخُل اْجلَنََّة فَـَقاَل النَِّىبُّ 

  :وفي رواية 

يَا : ُقْلتُ ُكْنُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َسَفٍر، فََأْصَبْحُت يـَْوًما َقرِيًبا ِمْنُه َوَحنُْن َنِسُري، فَـ : قَالَ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، 

ِين َعْن َعِظيٍم، َوِإنَُّه لََيِسٌري َعَلى َمْن َيسََّرُه اللَُّه َلَقْد َسَأْلتَ «: َرُسوَل اللَِّه َأْخِربِْين ِبَعَمٍل يُْدِخُلِين اجلَنََّة َويـَُباِعُدِين َعِن النَّاِر، َقالَ 

حديث صحيح رواه  »جُّ البَـْيتَ َعَلْيِه، تـَْعُبُد اللََّه َوَال ُتْشِرْك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيُم الصََّالَة، َوتـُْؤِيت الزََّكاَة، َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َوحتَُ 

  الرتمذي

  :ويف رواية 

تـَْقَوى اللَِّه َوُحْسُن «: ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْكَثِر َما يُْدِخُل النَّاَس اجلَنََّة، فـََقالَ : َريـَْرَة قَالَ َعْن َأِيب هُ 

  حسن رواه الرتمذي حديث »الَفُم َوالَفْرجُ «: ، َوُسِئَل َعْن َأْكَثِر َما يُْدِخُل النَّاَس النَّاَر، فَـَقالَ » اخلُُلقِ 

  :ويف رواية 

  

َعَلْيَك بِالصَّْوِم؛ فَِإنَُّه َال : " َقالَ . ُمْرِين ِبَعَمٍل يُْدِخُلِين اْجلَنَّةَ : أَتـَْيُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلتُ : َعْن َأِيب أَُماَمَة َقالَ 

  النسائي وأمحدرواه  حديث صحيح » ِعْدَل َلهُ 

  :رواية  ويف
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يَا : ُقْلتُ ُكْنُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َسَفٍر، فََأْصَبْحُت يـَْوًما َقرِيًبا ِمْنُه َوَحنُْن َنِسُري، فَـ : َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، قَالَ 

َلَقْد َسَأْلَتِين َعْن َعِظيٍم، َوِإنَُّه لََيِسٌري َعَلى َمْن َيسََّرُه اللَُّه «: ِن النَّاِر، َقالَ َرُسوَل اللَِّه َأْخِربِْين ِبَعَمٍل يُْدِخُلِين اجلَنََّة َويـَُباِعُدِين عَ 

  »جُّ البَـْيتَ َعَلْيِه، تـَْعُبُد اللََّه َوَال ُتْشِرْك ِبِه َشْيًئا، َوتُِقيُم الصََّالَة، َوتـُْؤِيت الزََّكاَة، َوَتُصوُم َرَمَضاَن، َوحتَُ 

َرْأُس اَألْمِر اِإلْسَالُم، «: بـََلى يَا َرُسوَل اللَِّه، قَالَ : ؟ قـُْلتُ » َأَال أُْخِربَُك ِبَرْأِس اَألْمِر ُكلِِّه َوَعُموِدِه، َوِذْرَوِة َسَناِمهِ «: ُمثَّ َقالَ 

  صحيح رواه الرتمذي وابن ماجهحديث  »َوَعُموُدُه الصََّالُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه اِجلَهادُ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن إتيان الكهان ؟: و العشرون ثالثالحديث ال

َها َقاَلْت َسَأَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نَاٌس َعْن اْلُكهَّانِ  فـََقاَل َلْيَس ِبَشْيٍء فـََقاُلوا يَا َرُسوَل  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ثُ  ينِِّّ ونَا َأْحَيانًا ِبَشْيٍء فـََيُكوُن َحق�ا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تِْلَك اْلَكِلَمُة ِمْن االلَِّه ِإنـَُّهْم ُحيَدِّ
حلَْقِّ َخيَْطُفَها ِمْن اجلِْ

  لمرواه البخاري و  املس .فـَيـَُقرَُّها ِيف أُُذِن َولِيِِّه فـََيْخِلطُوَن َمَعَها ِماَئَة َكْذبَةٍ 

  :ويف رواية 

َفَال تَْأتُوا « َقاَل . أُُموًرا ُكنَّا َنْصنَـُعَها ِىف اْجلَاِهِليَِّة ُكنَّا نَْأِتى اْلُكهَّانَ  َعْن ُمَعاِويََة ْبِن احلََْكِم السَُّلِمىِّ َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَّهِ 

نَُّكْم « َقاَل . َقاَل قـُْلُت ُكنَّا نـََتطَيـَّرُ . »اْلُكهَّاَن  ُدُه َأَحدُُكْم ِىف نـَْفِسِه َفَال َيُصدَّ   مسلمرواه  »َذاَك َشْىٌء جيَِ

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أحب األعمال إلى اهللا ؟: العشرونو  رابعالحديث ال

يَا َنِىبَّ قَاَل قـُْلُت ويف رواية عند مسلم اللَِّه  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َسَأْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَىل 

ِيف َسِبيِل َقاَل قَاَل الصََّالُة َعَلى َوْقِتَها قَاَل مثَُّ َأيٌّ َقاَل مثَُّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن قَاَل ُمثَّ َأيٌّ قَاَل اجلَِْهاُد  قْـَرُب ِإَىل اْجلَنَّةِ اللَِّه َأىُّ اَألْعَماِل أَ 

   رواه البخاري ومسلم. اللَِّه َقاَل َحدََّثِين ِ�ِنَّ َوَلْو اْستَـَزْدتُُه َلزَاَدِين 
  :رواية ويف 

َها أَنـََّها قَاَلْت ُسِئَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْألَْعَمالِ  َأَحبُّ ِإَىل اللَِّه َقاَل َأْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  مرواه البخاري ومسل .َوقَاَل اْكَلُفوا ِمْن اْألَْعَماِل َما ُتِطيُقونَ 

  :ويف رواية 
قـُْلُت َوَماَذا يَا . »الصََّالُة َعَلى َمَواِقيِتَها « يَا َنِىبَّ اللَِّه َأىُّ اَألْعَماِل أَقـَْرُب ِإَىل اْجلَنَِّة قَاَل َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل قـُْلُت  َعنْ 

  مسلمرواه  .»ِىف َسِبيِل اللَِّه  اجلَِْهادُ « َنِىبَّ اللَِّه قَاَل قـُْلُت َوَماَذا يَا . »ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن « َنِىبَّ اللَِّه َقاَل 

  :ويف رواية 
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. »َأَال أَُدلُُّكْم َعَلى َما َميُْحو اللَُّه ِبِه اخلَْطَايَا َويـَْرَفُع ِبِه الدََّرَجاِت « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ِلُكُم ِإْسَباُغ اْلُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِِه وََكثْـَرُة اخلُْطَا ِإَىل اْلَمَساِجِد َواْنِتظَاُر الصََّالِة بـَْعَد الصََّالِة َفذَ « َقاَل . بـََلى يَا َرُسوَل اللَّهِ َقاُلوا 

   رواه مسلم .»الرِّبَاُط 

  ى اهللا ؟إل الكالم سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أحب: و العشرون خامسالحديث ال

اللَِّه َأْخِربِْىن  قـُْلُت يَا َرُسولَ . »َأَال ُأْخِربَُك بَِأَحبِّ اْلَكَالِم ِإَىل اللَِّه «  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب َذرٍّ قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  مسلمرواه  .»ِإنَّ َأَحبَّ اْلَكَالِم ِإَىل اللَِّه ُسْبَحاَن اللَِّه َوِحبَْمِدِه « فـََقاَل . بَِأَحبِّ اْلَكَالِم ِإَىل اللَّهِ 

  ؟عن البر و اإلثم  سئل صلى اهللا عليه وسلم : و العشرون  سادسالحديث ال

اْلِربُّ ُحْسُن اْخلُُلِق « َعِن اْلِربِّ َواِإلمثِْ فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- األَْنَصاِرىِّ قَاَل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َعِن النـَّوَّاِس ْبِن َمسَْعاَن 

  مسلمرواه  .»َواِإلْمثُ َما َحاَك ِىف َصْدرَِك وََكرِْهَت َأْن َيطَِّلَع َعَلْيِه النَّاُس 

عن المرء يحب القوم ولم يلحق سئل صلى اهللا عليه وسلم : و العشرون  سابعالحديث ال

  ؟بهم 

 ِيف اللَُّه َعْنُه َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف تـَُقولُ اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي  َعْبدَعْن 

  رواه البخاري ومسلم .ْوًما وَملَْ يـَْلَحْق ِ�ِْم فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْرءُ َمَع َمْن َأَحبَّ َرُجٍل َأَحبَّ قَـ 

  ؟هل نفع عّمه أبو طالبسئل صلى اهللا عليه وسلم : و العشرون  ثامنالحديث ال

َرُسوَل اللَِّه َهْل نـََفْعَت أَبَا طَاِلٍب ِبَشْيٍء َفِإنَُّه َكاَن َحيُوُطَك َويـَْغَضُب َلَك َقاَل نـََعْم ُهَو ِيف َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب َقاَل يَا َعْن 

  رواه البخاري ومسلم .َضْحَضاٍح ِمْن نَاٍر َلْوَال أَنَا َلَكاَن ِيف الدََّرِك اْألَْسَفِل ِمْن النَّارِ 

عن حشر النساء مع الرجال عراة يوم سئل صلى اهللا عليه وسلم : لتاسع والعشروناالحديث 

  ؟القيامة

ْعُت َرُسوَل اللَِّه  قـُْلُت يَا . »ُعَراًة ُغْرًال ُحيَْشُر النَّاُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة « يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت مسَِ

يًعا يـَْنظُُر بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض َقاَل َرُسوَل اللَِّه النَِّساُء 
 يَا َعاِئَشُة اَألْمُر َأَشدُّ ِمْن َأْن يـَْنظُرَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َوالرَِّجاُل مجَِ

  رواه البخاري ومسلم .»بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض 

  ؟ عن الناجي من بعث النارسئل صلى اهللا عليه وسلم : الثالثون الحديث

ُر ِيف َيَدْيَك َقاَل َسِعيٍد قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل اللَُّه يَا آَدُم فـَيَـُقوُل لَبـَّْيَك َوَسْعَديْ َعْن َأِيب  َك َواْخلَيـْ

  ٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعَني َفَذاَك ِحَني َيِشيُب الصَِّغريُ يـَُقوُل َأْخرِْج بـَْعَث النَّاِر قَاَل َوَما بـَْعُث النَّاِر َقاَل ِمْن ُكلِّ أَْلٍف ِتْسَع ِمائَ 
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  }َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى النَّاَس َسْكَرى َوَما ُهْم ِبَسْكَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد { 

الرَُّجُل َقاَل أَْبِشُروا َفِإنَّ ِمْن يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج أَْلًفا َوِمْنُكْم َرُجٌل ُمثَّ قَاَل  َفاْشَتدَّ َذِلَك َعَلْيِهْم فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه أَيـَُّنا َذِلكَ 

َيِدِه ِإينِّ َألَْطَمُع َأْن  قَاَل َوالَِّذي نـَْفِسي بِ َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه ِإينِّ َألَْطَمُع َأْن َتُكونُوا ثـُُلَث َأْهِل اجلَْنَِّة قَاَل َفَحِمْدنَا اللََّه وََكبـَّْرنَا مثَُّ 

   .ْسَوِد أَْو الرَّْقَمِة ِيف ِذَراِع احلَِْمارِ َتُكونُوا َشْطَر َأْهِل اْجلَنَِّة ِإنَّ َمثـََلُكْم ِيف اْألَُمِم َكَمَثِل الشََّعَرِة اْلبَـْيَضاِء ِيف ِجْلِد الثـَّْوِر اْألَ 

  رواه البخاري ومسلم

  ؟ أيعرف أهل الجّنة من أهل الّناراهللا عليه وسلم سئل صلى : الثالثون حادي وال الحديث

ْلَعاِمُلوَن َقاَل  َقاَل َقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه أَيـُْعَرُف َأْهُل اْجلَنَِّة ِمْن َأْهِل النَّاِر َقاَل نـََعْم َقاَل َفِلَم يـَْعَمُل اَعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ 

  رواه البخاري .ُخِلَق َلُه َأْو ِلَما ُيسَِّر َلهُ ُكلٌّ يـَْعَمُل ِلَما 

  ؟ عن المؤاخذة بعمل الجاهليةاهللا عليه وسلم سئل صلى : الثالثون و نيالثا الحديث

َمْن َأْحَسَن ِىف « َقاَل قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه أَنـَُؤاَخُذ ِمبَا َعِمْلَنا ِىف اجلَْاِهِليَِّة َقاَل اللَُّه َعْنُه َعْن َعْبِد اللَِّه َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي 

  رواه البخاري ومسلم .»ِىف اِإلْسَالِم ُأِخَذ بِاَألوَِّل َواآلِخِر  َوَمْن َأَساءَ . اِإلْسَالِم ملَْ يـَُؤاَخْذ ِمبَا َعِمَل ِىف اْجلَاِهِليَّةِ 

  ؟عّمن يأبى من أّمتهاهللا عليه وسلم سئل صلى : الثالثون وثالث ال الحديث

اللَِّه َوَمْن يَْأَىب َقاَل  َأَىب َقاُلوا يَا َرُسولَ  َمْن َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ُكلُّ أُمَِّيت َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة ِإالَّ 

  رواه البخاري .َمْن َأطَاَعِين َدَخَل اجلَْنََّة َوَمْن َعَصاِين فـََقْد َأَىب 

  ؟أوالد المشركين عن مصير اهللا عليه وسلمسئل صلى : الثالثون و رابعال الحديث

  .»َكانُوا َعاِمِلَني   اللَُّه َأْعَلُم ِمبَا« أَْوَالِد اْلُمْشرِِكَني فـََقاَل  ُسِئَل َعنْ  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ؟هل رأى ربّه اهللا عليه وسلمسئل صلى : الثالثون و خامسال الحديث

  مسلمرواه  .»أََراُه نُوٌر َأىنَّ « َهْل َرأَْيَت رَبََّك قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ قَاَل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه 

عّمن ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم  اهللا عليه وسلمسئل صلى : الثالثون و دسالسا الحديث

  ؟وال يزكيهم يوم القيامة 

َثالَثٌَة الَ ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـَْنظُُر ِإَلْيِهْم َوَال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ َعِن النَِّىبِّ 

َقاَل أَبُو َذرٍّ َخابُوا َوَخِسُروا َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اللَِّه . ارٍ َثَالَث ِمرَ  -اهللا عليه وسلمصلى -َقاَل فـََقَرَأَها َرُسوُل اللَِّه » َعَذاٌب أَلِيٌم 

  .»اْلُمْسِبُل َواْلَمنَّاُن َواْلُمنَـفُِّق ِسْلَعَتُه بِاحلَِْلِف اْلَكاِذِب « َقاَل 
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يـَْعِين ِيف  - َذاَك نـَْهٌر َأْعطَانِيِه اللَُّه «: َما الَكْوثـَُر؟ َقالَ : ُسِئَل  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، َقالَ 

ٌر َأْعَناقـَُها َكَأْعَناِق اجلُُزرِ  -اجلَنَِّة  ، َوَأْحَلى ِمَن الَعَسِل، ِفيَها طَيـْ   رواه الرتمذي.حسن صحيح حديث  »َأَشدُّ بـََياًضا ِمَن اللََّنبِ

  :وفي رواية 

ٌر َكِثٌري ُهَو َحْوٌض تَرُِد َعَلْيِه « َقاَل . فـَُقْلَنا اللَُّه َوَرُسولُُه َأْعَلمُ . »أََتْدُروَن َما اْلَكْوثـَُر «  َفِإنَُّه نـَْهٌر َوَعَدنِيِه َرىبِّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه َخيـْ

ُهْم فََأُقوُل َربِّ ِإنَُّه ِمْن أُمَِّىت  َعَدُد النُُّجومِ  أُمَِّىت يـَْوَم اْلِقَياَمِة آنَِيُتهُ    »فـَيَـُقوُل َما َتْدرِى َما َأْحَدَثْت بـَْعَدَك . فـَُيْختَـَلُج اْلَعْبُد ِمنـْ

  مسلمرواه  .

  أسئلة عبد اهللا بن سالم الثالثة للنبي صلى اهللا عليه وسلم؟: الثالثون و ثامن ال الحديث

اَء فـََقاَل ِإينِّ َسائُِلَك َعْن َثَالٍث َال اِهللا ْبَن َسَالٍم بـََلَغُه َمْقَدُم النَِّيبِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة فََأتَاُه َيْسأَلُُه َعْن َأْشيَ  َعْبدَعْن 

يَْأُكُلُه أَْهُل اْجلَنَِّة َوَما بَاُل اْلَوَلِد يـَْنزُِع ِإَىل أَبِيِه َأْو ِإَىل أُمِِّه َقاَل َأْخبَـَرِين ِبِه يـَْعَلُمُهنَّ ِإالَّ َنِيبٌّ َما أَوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة َوَما أَوَُّل َطَعاٍم 

َحتُْشُرُهْم ِمَن اْلَمْشِرِق ِإَىل  َعُدوُّ اْليَـُهوِد ِمَن اْلَمَالِئَكِة قَاَل أَمَّا أَوَُّل َأْشَراِط السَّاَعِة فـََنارٌ ) َذِلكَ (ِجْربِيُل آِنًفا َقاَل اْبُن َسَالٍم َذاَك 

َق َماُء الرَُّجِل َماَء اْلَمْرأَِة نـَزََع اْلَوَلَد َوِإَذا َسَبَق اْلَمْغِرِب َوأَمَّا أَوَُّل َطَعاٍم يَْأُكُلُه أَْهُل اْجلَنَِّة َفزِيَاَدُة َكِبِد اْحلُوِت َوأَمَّا اْلَوَلُد فَِإَذا َسبَ 

  رواه البخاري .»لرَُّجِل نـََزَعِت اْلَوَلَد َقاَل َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوأَنََّك َرُسوُل اهللاِ َماُء اْلَمْرأَِة َماَء ا

  هل يأكل ويشرب أهل الجنة؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع:  التاسع والثالثونالحديث 

 نـََعْم َوَيْشَربُوَن، َوَال يـَُبوُلونَ : " اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم أَيَْأُكُل َأْهُل اْجلَنَِّة؟ َقالَ ُسِئَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا، قَالَ 

َا َيُكوُن َذِلَك ُجَشاًء، َوَرْشًحا َكَرْشِح اْلِمْسِك، َويـُْلَهمُ  يَد، َكَما وَن التَّْسِبيَح َوالتَّْحمِ ِفيَها، َوَال يـَتَـَغوَّطُوَن، َوَال يـَتَـَنخَُّموَن، ِإمنَّ

  ومسلم بغري لفظ سئلله ، حديث صحيح رواه أمحد و اللفظ  »تـُْلَهُموَن النـََّفَس 

  عّما فرضه اهللا على العباد؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث األربعون 

ثَائَِر الرَّْأِس فـََقاَل يَا للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأِيب ُسَهْيٍل َعْن أَبِيِه َعْن طَْلَحَة ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه َأنَّ أَْعَرابِي�ا َجاَء ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى ا

َقاَل الصََّلَواِت اخلَْْمَس ِإالَّ َأْن َتطَّوََّع َشْيًئا فـََقاَل َأْخِربِْين َما فـََرَض اللَُّه َرُسوَل اللَِّه َأْخِربِْين َماَذا فـََرَض اللَُّه َعَليَّ ِمْن الصََّالِة فَـ 

ْخبَـَرُه َرُسوُل اللَِّه يَّ ِمْن الزََّكاِة فـََقاَل فَأَ َعَليَّ ِمْن الصَِّياِم فـََقاَل َشْهَر َرَمَضاَن ِإالَّ َأْن َتطَّوََّع َشْيًئا فـََقاَل َأْخِربِْين ِمبَا فـََرَض اللَُّه َعلَ 

ْسَالِم َقاَل َوالَِّذي َأْكَرَمَك َال أََتَطوَُّع َشْيًئا َوَال أَنـُْقُص ِممَّ  ا فـََرَض اللَُّه َعَليَّ َشْيًئا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشرَاِئَع اْإلِ

  رواه البخاري ومسلم »ْن َصَدَق َأْو َدَخَل اْجلَنََّة ِإْن َصَدقَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَفـَْلَح إِ 
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َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْؤِمٌن ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ النَّاِس أَْفَضُل فـََقاَل َسِعيٍد اْخلُْدِريَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل  َعْن َأِيب 

رواه  »َوَمالِِه َقاُلوا مثَُّ َمْن قَاَل ُمْؤِمٌن ِيف ِشْعٍب ِمْن الشَِّعاِب يـَتَِّقي اللََّه َوَيدَُع النَّاَس ِمْن َشرِّهِ  ُجيَاِهُد ِيف َسِبيِل اللَِّه بِنَـْفِسهِ 

  البخاري ومسلم

  :ويف رواية 

ٌر َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْبِد اللَِّه قَاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َعْن  قـَْرِىن مثَُّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم مثَُّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم مثَُّ « َأىُّ النَّاِس َخيـْ

َهْونـََنا َوَحنُْن ِغْلَماٌن َعِن اْلَعْهِد َوالشََّهاَداتِ . »جيَِىُء قـَْوٌم تـَْبُدُر َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َميِيَنُه َوتـَْبُدُر َميِيُنُه َشَهاَدَتُه   .َقاَل ِإبـَْراِهيُم َكانُوا يـَنـْ

  رواه البخاري ومسلم »

  :ويف رواية 

َنًة فـََقرَّبـََها قَاَلتْ : أُمِّ َماِلٍك البَـْهزِيَِّة َقاَلتْ  َعنْ  ُر النَّاِس : ْلتُ قُـ : ذََكَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفتـْ يَا َرُسوَل اللَِّه، َمْن َخيـْ

حديث صحيح رواه  »َرُجٌل ِيف َماِشَيِتِه يـَُؤدِّي َحقََّها َويـَْعُبُد َربَُّه، َوَرُجٌل آِخٌذ ِبَرْأِس فـََرِسِه خيُِيُف الَعُدوَّ َوخيُِيُفونَهُ «: ِفيَها؟ َقالَ 

  الرتمذي

  :ويف رواية 

ُر النَّاِس؟ َقالَ : ُبْسٍر، َأنَّ أَْعَرابِي�ا قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن  حديث  »»َمْن طَاَل ُعُمرُُه، َوَحُسَن َعَمُلهُ «: يَا َرُسوَل اللَِّه َمْن َخيـْ

  صحيح رواه الرتمذي

  عن أمر يعتصم به؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: و األربعون ثانيالحديث ال

َوِىف َحِديِث َأِىب  - اللَِّه ُقْل ِىل ِىف اِإلْسَالِم قـَْوًال َال َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا بـَْعَدَك  الثـََّقِفىِّ قَاَل قـُْلُت يَا َرُسولَ َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اللَِّه 

َرَك    رواه مسلم ».»ُقْل آَمْنُت بِاللَِّه َفاْسَتِقْم « قَاَل  -ُأَساَمَة َغيـْ

  :ويف رواية 

، فََأْخِربِْين ِبَشْيٍء أََتَشبَُّث ِبِه، قَالَ : ٍر، َأنَّ َرُجًال قَالَ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبسْ  َال «: يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َشَراِئَع اِإلْسَالِم َقْد َكثـَُرْت َعَليَّ

  حديث صحيح رواه الرتمذي وابن ماجه و أمحد »يـَزَاُل ِلَساُنَك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر اللَّهِ 

  :ويف رواية 

اْمِلْك َعَلْيَك ِلَساَنَك، َوْلَيَسْعَك بـَْيُتَك، َواْبِك َعَلى «: يَا َرُسوَل اللَِّه َما النََّجاُة؟ قَالَ : قـُْلتُ : َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، قَالَ 

  حديث صحيح رواه الرتمذي» َخِطيَئِتكَ 

  :ويف رواية 
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، قَالَ  ْثِين بَِأْمٍر َأْعَتِصُم ِبِه، قَالَ : قـُْلتُ : َعْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اللَِّه الثـََّقِفيِّ : ، قـُْلتُ » ُقْل َريبَِّ اللَُّه مثَُّ اْسَتِقمْ «: يَا َرُسوَل اللَِّه َحدِّ

، َفَأَخَذ بِِلَساِن نـَْفِسِه، ُمثَّ َقالَ    نالرتمذي وابن حباحديث صحيح رواه  »َهَذا«: يَا َرُسوَل اللَِّه َما َأْخَوُف َما َختَاُف َعَليَّ

  عن معنى نقصان العقل والدين؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: األربعون  الثالث والحديث 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َأْضَحى أَْو ِفْطٍر ِإَىل اْلُمَصلَّى َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء فـََقاَل يَا َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ قَاَل َخرََج َرُسوُل 

ْقَن َفِإينِّ أُرِيُتُكنَّ َأْكثـََر َأْهِل النَّاِر فـَُقْلَن َوِمبَ يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل ُتكْ  ِثْرَن اللَّْعَن َوَتْكُفْرَن اْلَعِشَري َما َرأَْيُت ِمْن َمْعَشَر النَِّساِء َتَصدَّ

َداُكنَّ قـُْلَن َوَما نـُْقَصاُن ِديِنَنا َوَعْقِلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل أَلَْيَس َشَهاَدُة نَاِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن أَْذَهَب لُِلبِّ الرَُّجِل اْحلَازِِم ِمْن ِإحْ 

َلى َقاَل بَـ   ُتَصلِّ وَملَْ َتُصْم قـُْلنَ اْلَمْرأَِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة الرَُّجِل قـُْلَن بـََلى قَاَل َفَذِلِك ِمْن نـُْقَصاِن َعْقِلَها أََلْيَس ِإَذا َحاَضْت ملَْ 

  رواه البخاري ومسلم » َفَذِلِك ِمْن نـُْقَصاِن ِديِنَها

  عن النشرة ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: و األربعون رابع الحديث ال

حديث  »الشَّْيطَانِ ُهَو ِمْن َعَمِل : فـََقاَل 1ُسِئَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعِن النُّْشَرِة : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا ، َقاَل 

  .صحيح رواه أبو داود و أمحد

  عن موطن طلبه يوم القيامة ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: و األربعون  خامسالحديث ال

يَا َرُسوَل اللَِّه : قـُْلتُ : َقالَ » َفاِعلٌ أَنَا «: َسَأْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َيْشَفَع ِيل يـَْوَم الِقَياَمِة، فـََقالَ : َقالَ  َعْن أََنسٍ 

َفاْطلُْبِين ِعْنَد «: َفِإْن َملْ أَْلَقَك َعَلى الصَِّراِط؟ قَالَ : قـُْلتُ : َقالَ . » اْطلُْبِين أَوََّل َما َتْطُلُبِين َعَلى الصَِّراطِ «: َفأَْيَن َأْطلُُبَك؟ قَالَ 

َواِطنَ «: ْنَد املِيَزاِن؟ قَالَ َفِإْن َملْ أَْلَقَك  عِ : قـُْلتُ . » املِيَزانِ 
َ
  »َفاْطُلْبِين ِعْنَد اَحلْوِض َفِإينِّ َال ُأْخِطُئ َهِذِه الثََّالَث امل

  حديث صحيح رواه الرتمذي و أمحد 

  .»َوِإْن َسَرَق َوِإْن زََنى « عن  قوله  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: األربعون  السادس الحديث 

َلًة ِمَن اللََّياِىل َفِإَذا َرُسوُل اللَِّه  َميِْشى َوْحَدُه َلْيَس َمَعُه ِإْنَساٌن َقاَل َفظَنَـْنُت  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ قَاَل َخَرْجُت لَيـْ

فـَُقْلُت أَبُو َذرٍّ . »َمْن َهَذا « اْلتَـَفَت فـََرآِىن فـََقاَل َفَجَعْلُت أَْمِشى ِىف ِظلِّ اْلَقَمِر فَ  -قَاَل  -أَنَُّه َيْكَرُه َأْن َميِْشَى َمَعُه َأَحٌد 

ِإنَّ اْلُمْكِثرِيَن ُهُم اْلُمِقلُّوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ َمْن « َقاَل َفَمَشْيُت َمَعُه َساَعًة فـََقاَل . »يَا أَبَا َذرٍّ تـََعاَلْه « َقاَل . َجَعَلِىن اللَُّه ِفَداَءكَ 

ًرا فـَنَـَفَح ِفيِه َميِيَنهُ َوِمشَاَلُه َوبـَْنيَ َيَدْيِه َوَوَراَءُه َوَعِمَل ِفيِه َخيـًْرا َأْعطَاُه ا اْجِلْس َها ُهَنا « َقاَل َفَمَشْيُت َمَعُه َساَعًة فـََقاَل . »للَُّه َخيـْ

                                                           
1
ولعل النهي عما كان مشتمال على أمساء . ولقد جاء النهي عنها . لنشرة بضم النون وسكون الشني نوع من الرقية يعاجل �ا ا�نون ا  

   فلذلك جاء أ�ا سحر. الشياطني أو كان بلسان غري معلوم 
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َقاَل فَاْنطََلَق ِىف احلَْرَِّة َحىتَّ َال أََراُه . » َأْرِجَع ِإلَْيَك اْجِلْس َها ُهَنا َحىتَّ « َقاَل َفَأْجَلَسِىن ِىف قَاٍع َحْوَلُه ِحَجاَرٌة فَـَقاَل ِىلَ . »

ْعُتُه َوُهَو ُمْقِبٌل َوُهَو يـَُقوُل  َقاَل فـََلمَّا َجاَء ملَْ َأْصِربْ فـَُقْلُت يَا َنِىبَّ . »َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَىن « فـََلِبَث َعىنِّ فََأَطاَل اللَّْبَث ُمثَّ ِإىنِّ مسَِ

ْعُت َأَحًدا يـَْرِجُع ِإَلْيَك َشْيًئا اللَِّه َجَعَلِىن اللَُّه ِفَداَءكَ  َذاَك ِجْربِيُل َعَرَض ِىل ِىف َجاِنِب « َقاَل . َمْن ُتَكلُِّم ِىف َجاِنِب احلَْرَِّة َما مسَِ

  .َدَخَل اْجلَنَّةَ احلَْرَِّة فـََقاَل َبشِّْر أُمََّتَك أَنَُّه َمْن َماَت َال ُيْشِرُك بِاللَِّه َشْيًئا 

َقاَل قـُْلُت َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَىن قَاَل نـََعْم . َقاَل قـُْلُت َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَىن َقاَل نـََعمْ . فـَُقْلُت يَا ِجْربِيُل َوِإْن َسَرَق َوِإْن َزَىن قَاَل نـََعمْ 

  رواه البخاري ومسلم .»َوِإْن َشِرَب اخلَْْمَر 

  عّمن ال يجتمعان في النار ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: و األربعون  سابعالحديث ال

ِقيَل َمْن . »َال َجيَْتِمَعاِن ِىف النَّاِر اْجِتَماًعا َيُضرُّ َأَحُدُمهَا اآلَخَر «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َد « قَاَل  ُهْم يَا َرُسوَل اللَّهِ    مسلمرواه  .»ُمْؤِمٌن قـََتَل َكاِفرًا ُمثَّ َسدَّ

من كيفية الرد على المشركين يوم  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع:  الثامن و االربعون الحديث

  أحد ؟

ُهَما ُحيَدُِّث قَاَل َجَعَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ال َعنْ  اَلِة يـَْوَم ُأُحٍد وََكانُوا َمخِْسَني اْلبَـَراَء ْبَن َعاِزٍب َرِضَي اللَُّه َعنـْ رَّجَّ

َرُحوا َمَكاَنُكْم َهَذا َحىتَّ أُْرِسَل ِإلَْيُكْم َوِإْن َرأَيـُْتُمونَا َهَزْمَنا اْلَقْوَم  َرُجًال َعْبَد اللَِّه ْبَن ُجبَـْريٍ فـََقاَل ِإْن َرأَيـُْتُمونَا َختَْطُفَنا الطَّيـْرُ  َفَال تـَبـْ

َرُحوا َحىتَّ أُْرِسَل ِإَلْيُكْم فـََهَزُموُهْم قَاَل فَأَنَا َواللَِّه َرأَْيُت النَِّساَء َيْشَتِدْدَن َقْد َبَدْت َخَال َوأَْوطَْأنَاُهْم َفَال  ِخُلُهنَّ َوَأْسُوقـُُهنَّ تـَبـْ

ُكْم َفَما تـَْنَتِظُروَن فـََقاَل َعْبُد اللَِّه ْبُن َراِفَعاٍت ثَِيابـَُهنَّ فـََقاَل َأْصَحاُب َعْبِد اللَِّه ْبِن ُجبَـْريٍ اْلَغِنيَمَة َأْي قـَْوِم اْلَغِنيَمَة َظَهَر َأْصَحابُ 

ْم ُصرَِفْت َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاُلوا َواللَِّه لََنْأِتَنيَّ النَّاَس فـََلُنِصيَنبَّ ِمْن اْلَغِنيَمِة فـََلمَّا أَتـَْوهُ  ُجبَـْريٍ أََنِسيُتْم َما قَاَل َلُكْم َرُسوُل اللَّهِ 

َهزِِمَني َفَذاَك ِإْذ َيْدُعوُهْم الرَُّسوُل ِيف ُأْخَراُهْم فـََلْم يـَْبَق َمَع النَِّيبِّ  ُر اثـَْينْ َعَشَر َرُجًال ُوُجوُهُهْم فََأقْـبَـُلوا ُمنـْ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َغيـْ

يـَْوَم َبْدٍر أَْربَِعَني َوِماَئًة َسْبِعَني َأِسريًا  َفَأَصابُوا ِمنَّا َسْبِعَني وََكاَن النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْصَحابُُه َأَصابُوا ِمْن اْلُمْشرِِكنيَ 

 َوَسلََّم َأْن جيُِيُبوُه مثَُّ َقاَل َأِيف اْلَقْوِم َني َقِتيًال فـََقاَل أَبُو ُسْفَياَن َأِيف اْلَقْوِم ُحمَمٌَّد َثَالَث َمرَّاٍت فـَنَـَهاُهْم النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ َوَسْبعِ 

خلَْطَّاِب َثَالَث َمرَّاٍت ُمثَّ َرَجَع ِإَىل َأْصَحاِبِه فـََقاَل أَمَّا َهُؤَالِء فـََقْد قُِتُلوا َفَما اْبُن َأِيب ُقَحاَفَة َثَالَث َمرَّاٍت مثَُّ قَاَل َأِيف اْلَقْوِم اْبُن ا

َقاَل يـَْوٌم بِيَـْوِم َبْدٍر ِقَي َلَك َما َيُسوُءَك َمَلَك ُعَمُر نـَْفَسُه فـََقاَل َكَذْبَت َواللَِّه يَا َعُدوَّ اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َعَدْدَت َألَْحَياٌء ُكلُُّهْم َوَقْد بَ 

ْعُل ُهَبْل أُْعُل ُهَبْل َقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َواحلَْْرُب ِسَجاٌل ِإنَُّكْم َسَتِجُدوَن ِيف اْلَقْوِم ُمثْـَلًة ملَْ آُمْر ِ�َا وَملَْ َتُسْؤِين ُمثَّ َأَخَذ يـَْرجتَُِز أُ 

يُبوا َلُه َقالُ  َقاَل النَِّيبُّ وا يَا َرُسوَل اللَِّه َما نـَُقوُل قَاَل ُقوُلوا اللَُّه أَْعَلى َوَأَجلُّ قَاَل ِإنَّ َلَنا اْلُعزَّى َوَال ُعزَّى َلُكْم فَـ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَال جتُِ

يُبوا َلُه َقاَل قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َما نـَُقوُل قَاَل ُقولُو    رواه البخاري  »ا اللَُّه َمْوَالنَا َوَال َمْوَىل َلُكمْ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَال جتُِ
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عن أصحاب بعض  غرف أهل  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث التاسع و األربعون 

  الجّنة ؟

َلَيتَـَراَءْوَن أَْهَل اْلُغَرِف ِمْن فـَْوِقِهْم َكَما ِإنَّ َأْهَل اْجلَنَِّة « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

نَـُهْم  َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه تِْلَك َمَنازُِل . »تـَتَـَراَءْوَن اْلَكوَْكَب الدُّرِّىَّ اْلَغاِبَر ِمَن األُُفِق ِمَن اْلَمْشِرِق أَِو اْلَمْغِرِب لِتَـَفاُضِل َما بـَيـْ

ُلُغَها ُقوا اْلُمْرَسِلَني « َقاَل . َغيـُْرُهمْ  األَنِْبَياِء َال يـَبـْ   رواه البخاري ومسلم .»»بـََلى َوالَِّذى نـَْفِسى بَِيِدِه رَِجاٌل آَمُنوا بِاللَِّه َوَصدَّ

  عن االختالف في قراءة القرآن؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث الخمسون 

ْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم يـَْقَرأُ ُسوَرَة اْلُفْرقَاِن َعَلى َغْريِ َما أَقـَْرُؤَها وََكاَن ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه يـَُقوُل  َعنْ  مسَِ

ْيِه مثَُّ أَْمَهْلُتُه َحىتَّ اْنَصَرَف ُمثَّ لَبَّْبُتُه ِبرَِدائِِه َفِجْئُت ِبِه َرُسوَل اللَِّه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَقـَْرأَنِيَها وَِكْدُت َأْن َأْعَجَل َعلَ 

ْعُت َهَذا يـَْقَرأُ َعَلى َغْريِ َما أَقْـَرأْتَِنيَها فـََقاَل ِيل أَْرسِ  فـََقَرأَ َقاَل َهَكَذا أُْنزَِلْت  ْلُه مثَُّ َقاَل َلُه اقـَْرأْ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلُت ِإينِّ مسَِ

  رواه البخاري ومسلم .»ِمْنُه َما تـََيسَّرَ  ُمثَّ َقاَل ِيل اقـَْرأْ فـََقَرْأُت فَـَقاَل َهَكَذا أُْنزَِلْت ِإنَّ اْلُقْرآَن أُْنزَِل َعَلى َسبـَْعِة َأْحُرٍف َفاقْـَرُءوا

  عن قراءة القرآن عليه؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث الحادي و الخمسون 

ينِّ ُأِحبُّ َأْن َقاَل ِيل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اقـَْرْأ َعَليَّ قـُْلُت آقـَْرأُ َعَلْيَك َوَعَلْيَك أُْنزَِل َقاَل َفإِ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل 

َنا ِبَك َعَلى َهُؤَالِء َشِهيًدا { َة النَِّساِء َحىتَّ بـََلْغتُ َأْمسََعُه ِمْن َغْريِي فـََقَرْأُت َعَلْيِه ُسورَ  َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ

َناُه َتْذرَِفانِ َقاَل أَْمِسْك }    رواه البخاري  .»فَِإَذا َعيـْ

  عن دخوله الجنة بعمله؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث الثاني و الخمسون 

ُدوا َواْعَلُموا أَنَُّه َلْن يـَْنُجَو َأَحٌد ِمْنُكْم ِبَعَمِلِه «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  َقاُلوا يَا . »َقارِبُوا َوَسدِّ

َدِىنَ اللَّهُ « َرُسوَل اللَِّه َوَال أَْنَت قَاَل    .»ِبَرْمحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل  َوَال أَنَا ِإالَّ َأْن يـَتَـَغمَّ

َواللَِّه َال يـُْؤِمُن َواللَِّه َال ((سئل صلى اهللا عليه وسلم عن  قوله : الحديث الثالث و الخمسون 

  ؟ ))يـُْؤِمُن َواللَِّه َال يـُْؤِمنُ 

يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل اللَِّه َال يـُْؤِمُن ِقيَل َوَمْن َعْن َأِيب ُشَرْيٍح َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َواللَِّه َال يـُْؤِمُن َواللَِّه َال يـُْؤِمُن وَ 

  رواه البخاري .»َجارُُه بـََواِيَقهُ  الَِّذي َال يَْأَمنُ 
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عن وقت الخسف والمسخ  سئل صلى اهللا عليه وسلم: و الخمسون الحديث الرابع 

  والقذف ؟

، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ، فَـَقاَل َرُجٌل ِمَن » ِيف َهِذِه اُألمَِّة َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَقْذفٌ «: َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ

ْسِلِمنيَ 
ُ
َعاِزُف َوُشرَِبِت اخلُُمورُ «: لَِّه، َوَمَىت َذاَك؟ قَالَ يَا َرُسوَل ال: امل

َ
َناُت َوامل   حديث صحيح رواه الرتمذي »ِإَذا َظَهَرِت الَقيـْ

  عن الفرقة الناجية؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم: و الخمسون  خامسالحديث ال

لََيْأِتَنيَّ َعَلى أُمَِّيت َما أََتى َعَلى بين إسرائيل َحْذَو النـَّْعِل «: اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو، قَالَ 

ُهْم َمْن أََتى أُمَُّه َعَالنَِيًة َلَكاَن ِيف أُمَِّيت َمْن َيْصَنُع َذِلَك، َوِإنَّ بين ْنتَـْنيِ َوَسْبِعَني إسرائيل تـََفرََّقْت َعَلى ثِ  بِالنـَّْعِل، َحىتَّ ِإْن َكاَن ِمنـْ

َما أَنَا «: َوَمْن ِهَي يَا َرُسوَل اللَِّه؟ َقالَ : ، قَاُلوا» ِملًَّة، َوتـَْفَرتُِق أُمَِّيت َعَلى َثَالٍث َوَسْبِعَني ِملًَّة، ُكلُُّهْم ِيف النَّاِر ِإالَّ ِملًَّة َواِحَدةً 

  رواه الرتمذي حسنحديث  »َعَلْيِه َوَأْصَحاِيب 
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  سؤاالت الطهارة

  الوضوء بماء البحر ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم عن : الحديث األول

ِمْن َقِليَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا نـَرَْكُب اْلَبْحَر َوَحنِْمُل َمَعَنا الْ ُهَريـَْرَة يـَُقوُل َسَأَل َرُجٌل َعْن َأِىب 

. »فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه احلِْلُّ َمْيَتُتهُ  اْلَماِء َفِإْن تـََوضَّْأنَا ِبِه َعِطْشَنا أَفـََنتَـَوضَّأُ ِمْن َماِء اْلَبْحرِ 

  النسائي والرتمذي وابن ماجة أبو داود حديث صحيح رواه

  المستحاضة هل تدع الصالة؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم عن: ثانيالحديث ال

اْمَرأٌَة ُأْسَتَحاُض فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َجاَءْت فَاِطَمُة بِْنُت َأِىب ُحبَـْيٍش ِإَىل النَِّىبِّ 

بَـَلِت اْحلَْيَضُة َفَدِعى الصََّالَة َوِإَذا أَْدبـََرْت فَاْغسِ  «َفَال َأْطُهُر أَفََأدَُع الصََّالَة فـََقاَل  َا َذِلِك ِعْرٌق َوَلْيَس بِاحلَْْيَضِة فَِإَذا أَقـْ  ِلىَال ِإمنَّ

  رواه ومسلم .»َعْنِك الدََّم َوَصلِّى 

  عن دم الحيض يصيب الثوب؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : ثالثالحديث ال

اللَِّه أَرَأَْيَت  فـََقاَلْت يَا َرُسولَ  َبْكٍر الصِّدِّيِق أَنـََّها َقاَلْت َسأََلْت اْمَرأٌَة َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب 

ُم ِمْن اْحلَْيَضِة َكْيَف َتْصَنُع فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى ا ُم ِإْحَدانَا ِإَذا َأَصاَب ثـَْوبـََها الدَّ للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَصاَب ثـَْوَب ِإْحَداُكنَّ الدَّ

  رواه البخاري .»ِمْن اْحلَْيَضِة فـَْلتَـْقُرْصُه مثَُّ لِتَـْنَضْحُه ِمبَاٍء ُمثَّ لُِتَصلِّي ِفيهِ 

  : وفي رواية

اللَِّه إِنَُّه لَْيَس ِيل ِإالَّ ثـَْوٌب َواِحٌد َوأَنَا  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َخْوَلَة بِْنَت َيَساٍر أََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت يَا َرُسولَ 

ِم َوَال َيُضرُِّك  لِّيقَاَل ِإَذا َطُهْرِت َفاْغِسِليِه ُمثَّ صَ َأِحيُض ِفيِه َفَكْيَف َأْصَنُع  ُم َقاَل َيْكِفيِك َغْسُل الدَّ ِفيِه فـََقاَلْت َفِإْن ملَْ َخيْرُْج الدَّ

  حديث صحيح رواه أبو داود. » أَثـَرُهُ 

  : وفي رواية

يِه ِبِضْلٍع َعْن أُّم قـَْيٍس بِْنَت ِحمَْصٍن تـَُقوُل َسَأْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َدِم  اْحلَْيِض َيُكوُن ِيف الثـَّْوِب َقاَل ُحكِّ

  حديث صحيح رواه أبو داود و ابن ماجه. »َواْغِسِليِه ِمبَاٍء َوِسْدرٍ 

  عن الجنب يفقد الماء؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : رابعالحديث ال

َصلِّ ِيف اْلَقْوِم فـََقاَل يَا ُفَالُن َما ِعْمَران ْبُن ُحَصْنيٍ اْخلَُزاِعيُّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرَأى َرُجًال ُمْعَتزًِال ملَْ يُ  َعنْ 

  رواه البخاري »ٌة َوَال َماَء َقاَل َعَلْيَك بِالصَِّعيِد فَِإنَُّه َيْكِفيكَ اْلَقْوِم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأَصابـَْتِين َجَنابَ َمنَـَعَك َأْن ُتَصلَِّي ِيف 

  عن كيفية الغسل من الحيض والجنابة ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : خامسالحديث ال
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َتْأُخُذ ِإْحَداُكنَّ َماَءَها َوِسْدَرتـََها « َعْن ُغْسِل اْلَمِحيِض فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعاِئَشَة َأنَّ َأْمسَاَء َسَأَلِت النَِّىبَّ َعْن 

ُلَغ ُشُئوَن َرْأِسهَ  ُر فـَُتْحِسُن الطُُّهوَر مثَُّ َتُصبُّ َعَلى َرْأِسَها فـََتْدُلُكُه َدْلًكا َشِديًدا َحىتَّ تـَبـْ َها اْلَماءَ فـََتَطهَّ مثَُّ تَْأُخُذ . ا ُمثَّ َتُصبُّ َعَليـْ

ُر �َِ  فـََقاَلْت َعاِئَشُة َكَأنـََّها ُختِْفى . »ُسْبَحاَن اللَِّه َتَطهَّرِيَن ِ�َا « فـََقاَلْت َأْمسَاُء وََكْيَف َتَطهَُّر ِ�َا فـََقاَل . »ا ِفْرَصًة ممَُسََّكًة فـََتَطهَّ

ُر فـَتُ « َوَسَألَْتُه َعْن ُغْسِل اْجلََنابَِة فـََقاَل . َذِلَك تـََتبَِّعَني أَثـََر الدَّمِ  ُمثَّ َتُصبُّ  - َأْو تـُْبِلُغ الطُُّهوَر  -ْحِسُن الطُُّهوَر تَْأُخُذ َماًء فـََتَطهَّ

ُلَغ ُشُئوَن َرْأِسَها َها اْلَماَء  َعَلى َرْأِسَها فـََتْدُلُكُه َحىتَّ تـَبـْ   رواه ومسلم. »مثَُّ تُِفيُض َعَليـْ

  :وفي رواية 

اْغَتَسَل ِمَن اْجلََنابَِة يـَْبَدأُ فـَيَـْغِسُل َيَدْيِه مثَُّ يـُْفرُِغ بَِيِميِنِه َعَلى ِإَذا  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

يَـْغِسُل فـَْرَجُه مثَُّ يـَتـََوضَّأُ ُوُضوَءُه لِلصََّالِة ُمثَّ يَْأُخُذ اْلَماَء فـَُيْدِخُل َأَصاِبَعُه ِىف ُأصُ  اْسَتبـَْرأَ  وِل الشَّْعِر َحىتَّ ِإَذا َرَأى َأْن َقدِ ِمشَاِلِه فـَ

  رواه ومسلم. ». َحَفَن َعَلى رَْأِسِه َثَالَث َحَفَناٍت ُمثَّ أَفَاَض َعَلى َسائِِر َجَسِدِه ُمثَّ َغَسَل رِْجَلْيهِ 
  

   ة الحائض ؟لكعن مؤا سئل صلى اهللا عيه وسلم : سادسالحديث ال

صلى اهللا -ِفيِهْم ملَْ يـَُؤاِكُلوَها وَملَْ ُجيَاِمُعوُهنَّ ِىف اْلبـُُيوِت َفَسَأَل َأْصَحاُب النَِّىبِّ َعْن أََنٍس َأنَّ اْليَـُهوَد َكانُوا ِإَذا َحاَضِت اْلَمْرأَُة 

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِىف ( فََأنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل  - صلى اهللا عليه وسلم-النَِّىبَّ  - عليه وسلم

  رواه ومسلم .»اْصنَـُعوا ُكلَّ َشْىٍء ِإالَّ النَِّكاَح «  - صلى اهللا عليه وسلم-ِإَىل آِخِر اآليَِة فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ) ْلَمِحيضِ ا

  عن النوم على جنابة ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : سابعالحديث ال

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَيـَْرُقُد َأَحُدنَا َوُهَو ُجُنٌب قَاَل نـََعْم ِإَذا تـََوضََّأ  اخلَْطَّاِب َسَأَل َرُسولَ َعْن اْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر ْبَن 

  رواه البخاري .» َأَحدُُكْم فـَْليَـْرُقْد َوُهَو ُجُنبٌ 
  سئل صلى اهللا عيه وسلم عن نقض المرأة لشعرها عند الغسل من الجنابة ؟: الحديث السابع

َا َيْكِفيِك َأْن َحتِْثى َعَلى « يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ اْمَرأٌَة َأُشدُّ َضْفَر َرْأِسى فَأَنـُْقُضُه ِلُغْسِل اْجلََنابَِة َقاَل َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت قـُْلُت  َال ِإمنَّ

ٌر  َوقَالَ  .»ُمثَّ تُِفيِضَني َعَلْيِك اْلَماَء فـََتْطُهرِيَن   َرْأِسِك َثَالثَ  َحتِْثى َعَلْيِه َثَالَث َحثـََياٍث ِمْن َماٍء مثَُّ تُِفيِضى َعَلى َسائِِر « ُزَهيـْ

  رواه ومسلم .»َجَسِدِك فَِإَذا أَْنِت َقْد َطُهْرِت 
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  هل يتوضأ من فضل ماء الجنب؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم : ثامنالحديث ال

لَِيتَـَوضََّأ  -صلى اهللا عليه وسلم-ِىف َجْفَنٍة َفَجاَء النَِّىبُّ  - صلى اهللا عليه وسلم-أَْزَواِج النَِّىبِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل اْغَتَسَل بـَْعُض 

َال  ِإنَّ اْلَماءَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . اللَِّه ِإىنِّ ُكْنُت ُجنًُبا فـََقاَلْت َلُه يَا َرُسولَ  -َأْو يـَْغَتِسَل  -ِمنـَْها 

  رواه ومسلم .»َجيُْنُب 

  عن المذي ؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: تاسعالحديث ال

اًء وَُكْنُت َأْسَتْحِىي َأْن َأْسَأَل النَِّىبَّ  ِلَمَكاِن ابـَْنِتِه فََأَمْرُت اْلِمْقَداَد ْبَن  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعِلىٍّ َقاَل ُكْنُت َرُجًال َمذَّ

  رواه ومسلم .» يـَْغِسُل ذََكَرُه َويـَتَـَوضَّأُ « فـََقاَل اَألْسَوِد َفَسأََلُه 

  :وفي رواية 

ا يُوِجُب الْ  َعنْ  ُغْسَل َوَعْن اْلَماِء َيُكوَن بـَْعَد َعْبِد اللَِّه ْبِن َسْعٍد اْألَْنَصاِريِّ قَاَل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعمَّ

حديث صحيح رواه  »نـْثـَيَـْيَك َوتـََوضَّْأ ُوُضوَءَك لِلصََّالِة اْلَماِء فَـَقاَل َذاَك اْلَمْذُي وَُكلُّ َفْحٍل َميِْذي فـَتَـْغِسُل ِمْن َذِلَك فـَْرَجَك َوأُ 

  أبو داود

  :وفي رواية 

اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف َقاَل ُكْنُت أَْلَقى ِمْن اْلَمْذِي ِشدًَّة وَُكْنُت ُأْكِثُر ِمْن اِالْغِتَساِل َفَسَأْلُت َرُسولَ 

َا ُجيْزِيَك ِمْن َذِلَك اْلُوُضوُء قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َفَكْيَف ِمبَا ُيِصيُب ثـَْوِيب ِمْنُه قَا َعنْ  َل َيْكِفيَك بَِأْن تَْأُخَذ َكف�ا ِمْن َذِلَك فـََقاَل ِإمنَّ

  أبو داود الرتمذي و ابن ماجه رواهحسن حديث  »َماٍء فـَتَـْنَضَح ِ�َا ِمْن ثـَْوِبَك َحْيُث تـََرى أَنَُّه َأَصاَبهُ 

  :عّما يوجب الغسل ؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم و  

رواه حديث صحيح  »ِفيِه اْلُوُضوُء َوِيف اْلَمِينِّ اْلُغْسلُ َعْن َعِليٍّ َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اْلَمْذِي فـََقاَل 

  ابن ماجه

  األذى يصيب ذيل الثوب ؟ عن سئل صلى اهللا عيه وسلم :عاشرالحديث ال

َنًة َفَكْيَف نـَْفَعُل ِإَذا ُمِطْرنَا َقاَل أَلَْيَس َعْن اْمَرأٍَة ِمْن َبِين َعْبِد اْألَْشَهِل قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ لََنا طَرِيًقا ِإَىل اْلَمْسِجِد ُمْنتِ 

َها َقاَلْت قـُْلُت بـََلى َقاَل فـََهِذِه ِ�َِذهِ بـَْعَدَها َطرِيٌق ِهَي َأْطيَ    حديث صحيح رواه أبو داود »ُب ِمنـْ

   

  عّما ينجس الماء؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: حادي عشرالحديث ال
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اِء : َعْن اْبِن ُعَمَر، َقالَ 
َ
ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو ُيْسَأُل َعِن امل َيُكوُن ِيف الَفَالِة ِمَن اَألْرِض، َوَما يـَُنوبُُه ِمَن مسَِ

؟ قَالَ  َباِع َوالدََّوابِّ اُء قـُلَّتَـْنيِ ملَْ َحيِْمِل اخلََبثَ «: فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : السِّ
َ
 حديث صحيح رواه »ِإَذا َكاَن امل

  النسائي والرتمذي وابن ماجة أبو داود

  ؟ يجد البلل وال يذكر احتالما عّمن سئل صلى اهللا عيه وسلم: حادي عشرالحديث ال

، َوَعِن » يـَْغَتِسلُ «: الرَُّجِل جيَُِد البَـَلَل َوَال َيْذُكُر اْحِتَالًما؟ قَالَ  ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعنِ : َعْن  َعاِئَشَة، َقاَلتْ 

ْد بـََلًال؟ َقالَ 
ْرأَِة تـََرى َذِلَك : ، َقاَلْت أُمُّ َسَلَمةَ » َال ُغْسَل َعَلْيهِ «: الرَُّجِل يـََرى أَنَُّه َقْد اْحتَـَلَم َوملَْ جيَِ

َ
يَا َرُسوَل اللَِّه، َهْل َعَلى امل

  والرتمذي  أبو داود حديث صحيح رواه »نـََعْم، ِإنَّ النَِّساَء َشَقاِئُق الرَِّجالِ «: ُغْسٌل؟ َقالَ 

  عن غسل المرأة إذا احتلمت ؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: حادي عشرالحديث ال

َثْت أَنـََّها َسأََلْت َنِىبَّ اللَِّه  -َعِن اْلَمْرأَِة تـََرى ِىف َمَناِمَها َما يـََرى الرَُّجُل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم- أُمَّ ُسَلْيٍم َحدَّ

ٍم َواْسَتْحيَـْيُت ِمْن َذِلَك قَاَلْت َوَهْل َيُكوُن َهَذا فَـَقاَلْت أُمُّ ُسَليْ . »ِإَذا َرَأْت َذِلِك اْلَمْرأَُة فـَْلتَـْغَتِسْل «  - صلى اهللا عليه وسلم

َبُه ِإنَّ َماَء الرَُّجِل َغِليٌظ أَبـَْيضُ نـََعْم َفِمْن أَْيَن َيُكوُن «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َنِىبُّ اللَِّه  َوَماَء اْلَمْرأَِة َرِقيٌق َأْصَفُر  الشَّ

  رواه مسلم .»َق َيُكوُن ِمْنُه الشََّبُه َفِمْن أَيِِّهَما َعَال أَْو َسبَ 

   :وفي رواية 

َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيٍم ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعْن َزيـَْنَب ابـَْنِة أُمِّ َسَلَمَة َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلتْ 

أُمُّ  لََّم ِإَذا َرَأْت اْلَماَء فـََغطَّتْ َيْسَتْحِيي ِمْن احلَْقِّ فـََهْل َعَلى اْلَمْرأَِة ِمْن ُغْسٍل ِإَذا اْحتَـَلَمْت َقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ اللََّه َال 

  رواه البخاري ومسلم »َميِيُنِك َفِبَم ُيْشِبُهَها َوَلُدَها اَل نـََعْم َترَِبتْ يَا َرُسوَل اللَِّه أََوَحتَْتِلُم اْلَمْرأَُة قَ  َسَلَمَة تـَْعِين َوْجَهَها َوَقاَلتْ 

   :وفي رواية 

احلَْقِّ أَرَأَْيَت  َعزَّ َوَجلَّ َال َيْسَتْحِيي ِمْن َعْن َعاِئَشَة َأنَّ أُمَّ ُسَلْيٍم اْألَْنَصارِيََّة ِهَي أُمُّ أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ اللَّهَ 

اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََعْم فـَْلتَـْغَتِسْل ِإَذا اْلَمْرأََة ِإَذا َرَأْت ِيف النـَّْوِم َما يـََرى الرَُّجُل أَتـَْغَتِسُل أَْم َال قَاَلْت َعاِئَشُة فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى 

ا فـَُقْلُت ُأفٍّ َلِك َوَهْل تـََرى َذِلَك اْلَمْرأَُة فََأقْـَبَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَجَدْت اْلَماَء قَاَلْت َعاِئَشُة فََأقْـبَـْلُت َعَليـْهَ 

  دا أمحدحديث صحيح رواه أبو  .»»َوَسلََّم فـََقاَل َترَِبْت َميِيُنِك يَا َعاِئَشُة َوِمْن أَْيَن َيُكوُن الشََّبهُ 

  عن كيفية الطهور ؟ اهللا عيه وسلمسئل صلى : ثاني عشرالحديث ال

ِه َأنَّ َرُجًال أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَـَقالَ  يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف الطُُّهوُر َفَدَعا ِمبَاٍء  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ِيف أُُذنـَْيِه َغَسَل َوْجَهُه َثَالثًا ُمثَّ َغَسَل ِذَراَعْيِه َثَالثًا ُمثَّ َمَسَح ِبَرْأِسِه فََأْدَخَل ِإْصبَـَعْيِه السَّبَّاَحتَـْنيِ  ِيف ِإنَاٍء فـََغَسَل َكفَّْيِه َثَالثًا مثَُّ 
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حديث  .»َثَالثًا َثَالثًا ُمثَّ َقاَل َهَكَذا اْلُوُضوُء  َوَمَسَح بِِإبـَْهاَمْيِه َعَلى ظَاِهِر أُُذنـَْيِه َوبِالسَّبَّاَحتَـْنيِ بَاِطَن أُُذنـَْيِه ُمثَّ َغَسَل رِْجَلْيهِ 

  صحيح رواه أبو داود

  :وفي رواية 

َفِإنََّك ِإَذا تـََوضَّْأَت فـََغَسْلَت َكفَّْيَك فََأنـَْقْيتَـُهَما  َرُسوَل اللَِّه َكْيَف اْلُوُضوُء َقاَل أَمَّا اْلُوُضوءُ قـُْلُت يَا  ْبَن َعَبَسَة يـَُقولُ  َعْن َعْمِرو

َوَيَدْيَك ِإَىل اْلِمْرفـََقْنيِ  َخَرَجْت َخطَايَاَك ِمْن بـَْنيِ َأْظَفاِرَك َوأَنَاِمِلَك َفِإَذا َمْضَمْضَت َواْستَـْنَشْقَت َمْنِخَرْيَك َوَغَسْلَت َوْجَهكَ 

ْجَت رِْجَلْيَك ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ اْغَتَسْلَت ِمْن َعامَِّة َخطَايَاَك َفِإْن أَْنَت َوَضْعَت َوْجَهَك لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َخرَ  َوَمَسْحَت َرْأَسَك َوَغَسْلتَ 

   رواه النسائيحديث صحيح  »ِمْن َخَطايَاَك َكيَـْوَم َوَلَدْتَك أُمُّكَ 

  :وفي رواية 

َرَة َعْن  اِق َعْن أَبِيِه َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأْخِربِْين َعْن اْلُوُضوِء َقاَل َأْسِبْغ اْلُوُضوَء َوبَاِلْغ ِيف اِالْسِتْنشَ َعاِصِم ْبِن َلِقيِط ْبِن َصبـْ

  صحيح راه أصحاب السننحديث  »ِإالَّ َأْن َتُكوَن َصاِئًما

  عن المسح على الخفين؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: ثالث عشرحديث الال

ْسِح َعَلى اخلُفَّْنيِ؟ فَـ َعْن 
َ
لِْلُمَساِفِر َثَالثٌَة، َولِْلُمِقيِم «: َقالَ ُخَزْميََة ْبِن ثَاِبٍت، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه ُسِئَل َعِن امل

  أصحاب السنن   رواه حديث صحيح »يـَْومٌ 

  عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: رابع عشرالحديث ال

نـََعْم : َيْشَرُب ؟ قَاَل  َهْل يـََناُم ، َأْو يَْأُكُل ، َأوْ ُسِئَل النَِّيبُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعِن اْجلُُنِب ، : َقاَل , َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا 

  رواه ابن ماجهصحيح  حديث  »، ِإَذا تـََوضَّأَ ُوُضوَءُه لِلصََّالةِ 

  الوضوء من لحوم الغنم واإلبل؟ عن  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: خامس عشرالحديث ال

ِإْن ِشْئَت فـَتَـَوضَّْأ َوِإْن « أَأَتـََوضَّأُ ِمْن حلُُوِم اْلَغَنِم قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة َأنَّ َرُجالً َسَأَل َرُسوَل اللَِّه 

   رواه مسلم »نـََعْم فـَتَـَوضَّْأ ِمْن حلُُوِم اِإلِبِل « َقاَل أَتـََوضَّأُ ِمْن حلُُوِم اِإلِبِل قَاَل . »َفَال تـََوضَّْأ  ِشْئتَ 

  االستطابة؟ عن  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: سادس عشرالحديث ال

حديث  »َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اِالْسِتطَاَبِة فـََقاَل بَِثَالثَِة َأْحَجاٍر َلْيَس ِفيَها َرِجيعٌ َعْن ُخَزْميََة ْبِن ثَاِبٍت َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

   صحيح رواه أبو داود و النسائي

  دم الحيض يصيب الثوب؟ عن  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: سابع عشرالحديث ال
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ُهَما َعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب َبْكٍر الصِّدِّيِق َرِضَي اهللاُ  َسَأْلُت َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َدِم احلَْْيِض َيُكوُن : َقاَلْت , َعنـْ

   حديث صحيح رواه ابن ماجة .»اقْـُرِصيِه ، َواْغِسِليِه ، َوَصلِّي ِفيهِ : ِيف الثـَّْوِب ، قَاَل 

  ويف رواية

يِه ِبِضْلٍع قـَْيٍس بِْنَت ِحمَْصٍن تـَُقوُل َسَأْلُت ّم أَ َعْن  النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َدِم اْحلَْيِض َيُكوُن ِيف الثـَّْوِب َقاَل ُحكِّ

  حديث صحيح رواه أبو داود .»َواْغِسِليِه ِمبَاٍء َوِسْدرٍ 

  مؤاكلة الحائض؟ عن  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ثامن عشرالحديث ال

حديث  .». َواِكْلَها: َسأَْلُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن ُمَؤاَكَلِة اْحلَاِئِض ، فـََقاَل : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َسْعٍد ، َقاَل 

   صحيح رواه ابن ماجة
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  سؤاالت الصالة

 أحدث في صالة شيء ؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ولالحديث األ

فـََلمَّا َسلََّم ِقيَل َلُه يَا َرُسوَل َزاَد َأْو نـََقَص  َعْن َعْلَقَمَة َقاَل َقاَل َعْبُد اللَِّه َصلَّى النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإبـَْراِهيُم َال أَْدرِي

َلَة َوَسَجَد َسْجَدتـَْنيِ ُمثَّ َسلََّم فـََلمَّااللَِّه َأَحَدَث ِيف الصََّالِة َشْيٌء َقاَل َوَما َذاَك َقاُلوا   َصلَّْيَت َكَذا وََكَذا فـَثـََىن رِْجَلْيِه َواْستَـْقَبَل اْلِقبـْ

َا أَنَا بَ  َنا ِبَوْجِهِه َقاَل ِإنَُّه َلْو َحَدَث ِيف الصََّالِة َشْيٌء لََنبَّْأُتُكْم ِبِه َوَلِكْن ِإمنَّ ْنَسى َكَما تـَْنَسْوَن فَِإَذا َنِسيُت َشٌر ِمثْـُلُكْم أَ أَقـَْبَل َعَليـْ

ُروِين َوِإَذا َشكَّ َأَحدُُكْم ِيف َصَالتِِه فـَْلَيَتَحرَّ الصََّواَب فـَْليُِتمَّ َعَلْيِه ُمثَّ لُِيَسلِّْم مثَُّ يَ    رواه البخاري ومسلم »ْسُجُد َسْجَدتـَْنيِ َفَذكِّ

  :وفي رواية 

ْت الصََّالُة أَْم ْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْنَصَرَف ِمْن اثـَْنتَـْنيِ فـََقاَل َلُه ُذو اْلَيَدْيِن أََقُصرَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه عَ 

َقاَل النَّاُس نـََعْم فـََقاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَصَدَق ُذو اْلَيَدْيِن فَـ  يَا َرُسوَل اللَِّه فـََقالَ َنِسيَت 

  رواه البخاري ومسلم » َرَفعَ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصلَّى اثـَْنتَـْنيِ ُأْخَريـَْنيِ مثَُّ َسلََّم مثَُّ َكبـََّر َفَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه َأْو َأْطَوَل مثَُّ 

  عن أول مسجد وضع في األرض  ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ثانيالحديث ال

ُوِضَع ِيف اْألَْرِض أَوََّل قَاَل اْلَمْسِجُد احلََْراُم َقاَل قـُْلُت مثَُّ َأيٌّ  َعْن َأِيب َذرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ َمْسِجدٍ 

نـَُهمَ  رواه  »»ا َقاَل أَْربـَُعوَن َسَنًة مثَُّ أَيـَْنَما أَْدرََكْتَك الصََّالُة بـَْعُد َفَصلِّْه َفِإنَّ اْلَفْضَل ِفيهِ َقاَل اْلَمْسِجُد اْألَْقَصى قـُْلُت َكْم َكاَن بـَيـْ

  البخاري ومسلم

  كيفية الصالة ؟  عن وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ثالثالحديث ال

َفَصلَّى َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه  َعْن أَِبيِه َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَدَخَل َرُجلٌ 

َع ُيَصلِّي َكَما َصلَّى مثَُّ َجاَء َفَسلََّم َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوَسلََّم فـََردَّ َوقَاَل اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ فـََرجَ 

َرُه فـََعلِّْمِين فـََقاَل ِإَذا ُقْمَت ِإَىل فـََقاَل اْرِجْع َفَصلِّ َفِإنََّك ملَْ ُتَصلِّ َثَالثًا فـََقاَل  الصََّالِة َفَكبـِّْر ُمثَّ َوالَِّذي بـََعَثَك ِباحلَْقِّ َما ُأْحِسُن َغيـْ

مثَُّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا ُمثَّ اْرَفْع  اقْـَرْأ َما تـََيسََّر َمَعَك ِمْن اْلُقْرآِن مثَُّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا ُمثَّ اْرَفْع َحىتَّ تـَْعِدَل َقاِئًما

  رواه البخاري ومسلم »» َصَالِتَك ُكلَِّهاَحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا َوافـَْعْل َذِلَك ِيف 
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  وسلم عن الصالة مع قوم يؤخرونها عن وقتها ؟  يهلسئل صلى اهللا ع: رابع الحديث ال

ُروَن الصََّالَة َعْن َوْقِتَها أَْو ُميِيُتوَن الصََّالَة َعْن « َعْن َأِىب َذرٍّ قَاَل َقاَل ِىل َرُسوُل اللَِّه  َكْيَف أَْنَت ِإَذا َكاَنْت َعَلْيَك أَُمَراُء يـَُؤخِّ

  . »أَْدرَْكتَـَها َمَعُهْم َفَصلِّ َفِإنـََّها َلَك نَاِفَلٌة  َصلِّ الصََّالَة لَِوْقِتَها َفِإنْ « تَْأُمُرِىن قَاَل َقاَل قـُْلُت َفَما . »َوْقِتَها 

  عن أفضل الصالة ؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: خامسالحديث ال

  رواه مسلم »طُوُل اْلُقُنوِت « قَاَل َأىُّ الصََّالِة أَْفَضُل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبٍر َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه 

  عن االلتفات في الصالة ؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: سادسالحديث ال

َو اْخِتَالٌس َخيَْتِلُسُه الشَّْيطَاُن ِمْن َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اِالْلِتَفاِت ِيف الصََّالِة فـََقاَل هُ 

  رواه البخاري »َصَالِة اْلَعْبدِ 

  عن كيفية الصالة لمن به مرض؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: السابعالحديث 

ًدا فـََقاَل ِإْن َصلَّى ْبُن ُحَصْنيٍ وََكاَن َمْبُسوًرا َقاَل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصَالِة الرَُّجِل َقاعِ  َعْن ِعْمَران

  رواه البخاري  »َوَمْن َصلَّى َقاِعًدا فـََلُه ِنْصُف َأْجِر اْلَقاِئِم َوَمْن َصلَّى نَاِئًما فـََلُه ِنْصُف َأْجِر اْلَقاِعدِ  َقاِئًما فـَُهَو أَْفَضلُ 

  :وفي رواية 

 الصََّالِة فـََقاَل َصلِّ َقاِئًماَلْيِه َوَسلََّم َعْن َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َكاَنْت ِيب بـََواِسُري َفَسَأْلُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه عَ 

  رواه البخاري  »فَـَقاِعًدا َفِإْن َملْ َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنبٍ  َفِإْن َملْ َتْسَتِطعْ 

  عن كيفية تسوية  ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الثامنالحديث 

َنا َرُسوُل اللَِّه  َما ِىل أَرَاُكْم رَاِفِعى أَْيِديُكْم َكأَنـََّها أَْذنَاُب « فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة قَاَل َخرََج َعَليـْ

َنا فـََرآنَا َحَلًقا فـََقاَل . »َخْيٍل مشٍُْس اْسُكُنوا ِىف الصََّالِة  َنا فـََقاَل . »ا ِىل أَرَاُكْم ِعزِيَن مَ « َقاَل ُمثَّ َخرََج َعَليـْ « َقاَل مثَُّ َخرََج َعَليـْ

يُِتمُّوَن الصُُّفوَف « فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف َتُصفُّ اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َربـَِّها قَاَل . »َأَال َتُصفُّوَن َكَما َتُصفُّ اْلَمَالِئَكُة ِعْنَد َربـَِّها 

   رواه مسلم.»اصُّوَن ِىف الصَّفِّ اُألَوَل َويـَتَـرَ 
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الذكر الذي كان يكثر من قوله في الركوع سئل صلى اهللا عليه وسلم عن : التاسعالحديث 

  ؟والسجود 

َوِحبَْمِدَك ُسْبَحاَنَك « ُيْكِثُر َأْن يـَُقوَل قـَْبَل َأْن َميُوَت  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

ُجِعَلْت « قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َهِذِه اْلَكِلَماُت الَِّىت أَرَاَك َأْحَدثـْتَـَها تـَُقوُهلَا قَاَل . »َأْستَـْغِفُرَك َوأَتُوُب إِلَْيَك 

  ») ْتحُ ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلفَ (ِىل َعَالَمٌة ِىف أُمَِّىت ِإَذا َرأَيـْتُـَها قـُْلتُـَها 

  :ويف رواية 

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َربـََّنا « ُيْكِثُر َأْن يـَُقوَل ِىف رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم .»َوِحبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىل 

  ؟ عّما رآه وهو يصليسئل صلى اهللا عليه وسلم : العاشرالحديث 

َنا ِبَوْجِهِه فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنٍس قَاَل َصلَّى بَِنا َرُسوُل اللَِّه  أَيـَُّها « َذاَت يـَْوٍم فـََلمَّا َقَضى الصََّالَة أَقـَْبَل َعَليـْ

 - مثَُّ قَاَل  - وِع َوَال بِالسُُّجوِد َوَال بِاْلِقَياِم َوَال بِاِالْنِصَراِف َفِإىنِّ أَرَاُكْم َأَماِمى َوِمْن َخْلِفى النَّاُس ِإىنِّ ِإَماُمُكْم َفَال َتْسِبُقوِىن بِالرُّكُ 

َرأَْيُت اْجلَنََّة «  ْيَت يَا َرُسوَل اللَِّه َقالَ َقاُلوا َوَما رَأَ . »َوالَِّذى نـَْفُس ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َلْو َرأَيـُْتْم َما َرأَْيُت َلَضِحْكُتْم قَِليالً َولََبَكْيُتْم َكِثريًا 

  رواه مسلم..»َوالنَّاَر 

  ؟ سبب كالمه في الصالة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن : الحادي عشرالحديث 

أَْلَعُنَك بَِلْعَنِة « ُمثَّ َقاَل . »َأُعوُذ بِاللَِّه ِمْنَك « َفَسِمْعَناُه يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب الدَّْرَداِء قَاَل َقاَم َرُسوُل اللَِّه 

ْعَناكَ ِمَن َوَبَسَط َيَدُه َكَأنَُّه يـَتَـَناَوُل َشْيًئا فـََلمَّا فـَرََغ . َثالَثًا. »اللَِّه  تـَُقوُل ِىف الصََّالِة َشْيًئا ملَْ  الصََّالِة قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه َقْد مسَِ

ُت ِإنَّ َعُدوَّ اللَِّه ِإبِْليَس َجاَء ِبِشَهاٍب ِمْن نَاٍر لَِيْجَعَلُه ِىف َوْجِهى فـَُقلْ « َقاَل . َنْسَمْعَك تـَُقوُلُه قـَْبَل َذِلَك َوَرأَيـَْناَك َبَسْطَت َيَدكَ 

ْخَذُه َواللَِّه َلْوَال َدْعَوُة َثَالَث َمرَّاٍت ُمثَّ قـُْلُت أَْلَعُنَك بَِلْعَنِة اللَِّه التَّامَِّة فـََلْم َيْسَتْأِخْر َثَالَث َمرَّاٍت مثَُّ أََرْدُت أَ . َأُعوُذ بِاللَِّه ِمْنكَ 

  رواه مسلم .»ِل اْلَمِديَنِة َأِخيَنا ُسَلْيَماَن َألْصَبَح ُموثـًَقا يـَْلَعُب ِبِه ِوْلَداُن َأهْ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن سبب االستعاذة في الصالة من المغرم ؟: الحديث الثاني عشر

اللَُّهمَّ ِإىنِّ « َكاَن َيْدُعو ِىف الصََّالِة   -صلى اهللا عليه وسلم-َأْخبَـَرْتُه َأنَّ النَِّىبَّ  - صلى اهللا عليه وسلم- َعاِئَشَة َزْوَج النَِّىبِّ  َعنْ 

َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمنْ  َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت اللَُّهمَّ ِإىنِّ أَُعوُذ ِبَك  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ ِفتـْ

ِإنَّ الرَُّجَل ِإَذا َغرَِم َحدََّث « فـََقاَل . ِمَن اْلَمْغَرِم يَا َرُسوَل اللَّهِ َقاَلْت فـََقاَل َلُه قَاِئٌل َما َأْكثـََر َما َتْسَتِعيُذ . »ِمَن اْلَمْأمثَِ َواْلَمْغَرِم 

   رواه البخاري ومسلم.»َوَوَعَد فََأْخَلَف َفَكَذَب 
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  ؟عن حكم التخلف عن صالة الجماعة سئل صلى اهللا عليه وسلم : الثالث عشر الحديث 

. يـَُقوُدِىن ِإَىل اْلَمْسِجدِ َرُجٌل َأْعَمى فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَُّه لَْيَس ِىل َقاِئٌد  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل أََتى النَِّىبَّ 

َهْل َتْسَمُع « َوىلَّ َدَعاُه فـََقاَل  َأْن يـَُرخَِّص َلُه فـَُيَصلَِّى ِىف بـَْيِتِه فـََرخََّص َلُه فـََلمَّا -صلى اهللا عليه وسلم-َفَسَأَل َرُسوَل اللَِّه 

  رواه مسلم .»َفَأِجْب « َقاَل . فـََقاَل نـََعمْ . »النَِّداَء بِالصَّالَِة 

  ؟عن حكم الصالة في الثوب الواحد سئل صلى اهللا عليه وسلم : الرابع عشرالحديث 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن الصََّالِة ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َساِئًال َسَأَل َرُسوَل اللَّهِ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َأنَّ 

  رواه البخاري »َوَسلََّم أََوِلُكلُِّكْم ثـَْوبَانِ 

  ؟عن مسح الحصى في الصالة سئل صلى اهللا عليه وسلم : الخامس عشرالحديث 

ِإْن ُكْنَت َال ُبدَّ َفاِعًال «: َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َمْسِح اَحلَصى ِيف الصََّالِة؟ فـََقالَ : َقالَ َعْن ُمَعْيِقيٍب، 

  . حديث صحيح رواه الرتمذي و النسائي »َفَمرًَّة َواِحَدةً 

  ؟ة عّمن تفوته الصالسئل صلى اهللا عليه وسلم : السادس عشر الحديث

َها قَاَل َكفَّاَرتـَُها َأْن ُيَصلِّيَـَها ِإَذا َعْن أََنٍس قَاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن الرَُّجِل يـَْرُقُد َعْن الصََّالِة أَْو يـَْغفُ  ُل َعنـْ

  . النسائي حديث صحيح رواه  »ذََكَرَها

  :ويف رواية 

َحىتَّ َأْصَبَح قَاَل َذاَك َشْيطَاٌن بَاَل ِيف  َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ُفَالنًا نَاَم َعْن الصََّالِة اْلَبارَِحةَ َعْن َأِيب َواِئٍل َعْن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُجًال قَاَل يَا 

  . النسائي حديث صحيح رواه  »أُُذنـَْيهِ 

  ؟عن أفضل الصالة بعد المكتوبةسئل صلى اهللا عليه وسلم : السابع عشر  الحديث

أَْفَضُل الصََّالِة بـَْعَد الصََّالِة « فـََقاَل  ُسِئَل َأىُّ الصََّالِة أَْفَضُل بـَْعَد اْلَمْكُتوبَةِ يـَْرفَـُعُه َقاَل  - رضى اهللا عنه  -َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 

   رواه مسلم. خمتصر  »لِ اْلَمْكُتوبَِة الصََّالُة ِىف َجْوِف اللَّيْ 

  ؟ عّمن يصلي منفردا خلف الصفاهللا عليه وسلم سئل صلى : الثامن عشر الحديث

يُِعيُد : " ُسِئَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َرُجٍل َصلَّى َخْلَف الصُُّفوِف َوْحَدُه، فـََقالَ : َعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد، قَالَ 

  أمحد والرتمذيحديث صحيح رواه  »الصََّالَة 
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  ؟ عن كيفية صالة الليلاهللا عليه وسلم سئل صلى : التاسع عشر الحديث

صلى اهللا عليه -اللَِّه ِل قَاَل َرُسوُل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب أَنَُّه قَاَل َقاَم َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف َصَالُة اللَّيْ 

  رواه مسلم .»َصَالُة اللَّْيِل َمثْـَىن َمثْـَىن فَِإَذا ِخْفَت الصُّْبَح َفَأْوِتْر ِبَواِحَدٍة «  -وسلم

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الركعتين التي صالهما بعد العصر  ؟: العشرونالحديث 

َها مثَُّ َرأَ  ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَنـَْهى َعنـْ َها مسَِ ِحَني َصلَّى اْلَعْصَر مثَُّ َدَخَل يـُْتُه ُيَصلِّيِهَما َقاَلْت أُمُّ َسَلَمَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُت ِإلَْيِه اْجلَارِيََة فـَُقْلُت ُقوِمي ِجبَْنِبِه فـَُقوِيل َلُه تـَُقوُل َلَك أُمُّ َسَلَمَة يَا َرُسوَل َعَليَّ َوِعْنِدي ِنْسَوٌة ِمْن َبِين َحَراٍم ِمْن اْألَْنَصاِر َفَأْرَسلْ 

ْعُتَك تـَنـَْهى َعْن َهاتـَْنيِ َوأَرَاَك ُتَصلِّيِهَما فَِإْن َأَشاَر بَِيِدِه َفاْسَتْأِخرِي َعْنُه فـََفَعَلْت اجلَْ   ِدِه فَاْسَتْأَخَرْت َعْنهُ ارِيَُة َفَأَشاَر بِيَ اللَِّه مسَِ

ْن َعْبِد اْلَقْيِس َفَشَغُلوِين َعْن الرَّْكَعتَـْنيِ فـََلمَّا اْنَصَرَف َقاَل يَا بِْنَت َأِيب أَُميََّة َسَأْلِت َعْن الرَّْكَعتَـْنيِ بـَْعَد اْلَعْصِر َوِإنَُّه أَتَاِين نَاٌس مِ 

   اري ومسلمرواه البخ »اللَّتَـْنيِ بـَْعَد الظُّْهِر فـَُهَما

  ؟عن وقت الصالة اهللا عليه وسلمسئل صلى : الحادي و العشرون الحديث

َعْن َوْقِت الصََّلَواِت فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-اْلَعاِص أَنَُّه قَاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َعْن َأِىب أَيُّوَب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن 

الشَّْمُس َعْن َبْطِن السََّماِء َما ملَْ َحيُْضِر  اْلَفْجِر َما ملَْ َيْطُلْع قـَْرُن الشَّْمِس اَألوَُّل َوَوْقُت َصَالِة الظُّْهِر ِإَذا زَاَلتِ َوْقُت َصَالِة « 

ِة اْلَمْغِرِب ِإَذا َغاَبِت الشَّْمُس َما ملَْ َيْسُقِط اْلَعْصُر َوَوْقُت َصَالِة اْلَعْصِر َما ملَْ َتْصَفرَّ الشَّْمُس َوَيْسُقْط قـَْرنـَُها اَألوَُّل َوَوْقُت َصالَ 

  رواه مسلم .»الشََّفُق َوَوْقُت َصَالِة اْلِعَشاِء ِإَىل ِنْصِف اللَّْيِل 

  ؟عن سترة المصلي اهللا عليه وسلمسئل صلى : الثاني و العشرون الحديث

َرِة اْلُمَصلِّى فـََقاَل  -اهللا عليه وسلم صلى- َعاِئَشَة أَنـََّها قَاَلْت ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َعْن  رواه  .»ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّْحِل « َعْن ُستـْ

  مسلم

  ؟عن ترك رده السالم في الصالة اهللا عليه وسلمسئل صلى : الثالث والعشرون الحديث

َنا فـََلمَّا َرَجْعَنا ِمْن ِعْنِد  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه قَاَل ُكنَّا ُنَسلُِّم َعَلى َرُسوِل اللَِّه  َوُهَو ِىف الصََّالِة فـَيَـُردُّ َعَليـْ

َنا فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه ُكنَّا ُنَسلُِّم َعَلْيَك ِىف الصَّالَ  َناالنََّجاِشى َسلَّْمَنا َعَلْيِه فـََلْم يـَُردَّ َعَليـْ ًال ِإنَّ ِىف الصََّالِة ُشغُ « فـََقاَل . ِة فـَتَـُردُّ َعَليـْ

  رواه البخاري ومسلم .»

عن الرجل يخيل إليه أنّه يجد شيء  اهللا عليه وسلمسئل صلى : الرابع والعشرون الحديث

  في الصالة ؟

ِه أَنَُّه َشَكا ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الرَُّجُل الَّذِ  ي ُخيَيَُّل ِإلَْيِه أَنَُّه جيَُِد الشَّْيَء ِيف الصََّالِة َعْن َعبَّاِد ْبِن َمتِيٍم َعْن َعمِّ

َفِتْل َأْو َال يـَْنَصِرْف َحىتَّ    رواه البخاري ومسلم .»ِرًحيا ْو جيَِدَ َيْسَمَع َصْوًتا أَ فـََقاَل َال يـَنـْ
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  عّما يقال في الصالة ؟ اهللا عليه وسلمسئل صلى : الخامس والعشرون الحديث

يِق َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَُّه َقاَل لَِرُسوِل اللَِّه  ِيف َصَالِيت َقاَل ُقْل اللَُّهمَّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعلِّْمِين ُدَعاًء أَْدُعو ِبهِ َعْن َأِيب َبْكٍر الصِّدِّ

نُوَب ِإالَّ أَْنَت َفاْغِفْر ِيل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َوارْ  رواه  .»ِإنَّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  َمحِْين ِإينِّ َظَلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريًا َوَال يـَْغِفُر الذُّ

  البخاري ومسلم

  عن سكوته بين التكبير و القراءة ؟ى اهللا عيه وسلم سئل صل: سادس والعشرونالحديث ال

َأْحِسُبُه قَاَل ُهنـَيًَّة فـَُقْلُت َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسُكُت بـَْنيَ التَّْكِبِري َوبـَْنيَ اْلِقَراَءِة ِإْسَكاتًَة َقاَل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  

ْنيَ بـَْنيَ التَّْكِبِري َواْلِقَراَءِة َما تـَُقوُل قَاَل أَُقوُل اللَُّهمَّ بَاِعْد بـَْيِين َوبـَْنيَ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَـ  َرُسوَل اللَِّه ِإْسَكاُتكَ َوأُمِّي يَا بَِأِيب 

َنِس اللَُّهمَّ اْغِسْل َخطَايَاَي بِاْلَماِء َوالثـَّْلِج اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب اللَُّهمَّ نـَقِِّين ِمْن اخلَْطَايَا َكَما يـُنَـقَّى الثـَّْوُب اْألَبـْيَ  ُض ِمْن الدَّ

  رواه البخاري ومسلم .»َواْلبـََردِ 

  عن كيفية الصالة عليه ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : سابع والعشرونالحديث ال

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َرُسوَل اللَِّه َكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك فـََقالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه أَنـَُّهْم َقاُلوا يَا َعْن َأِيب ُمحَْيٍد السَّاِعِديُّ 

ٍد َوأَْزَواِجِه َوُذرِّيَِّتِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم َوبَاِرْك َعَلى  ِتِه َكَما بَارَْكَت َعَلى ُحمَمٍَّد َوَأْزَواِجِه َوُذرِّيَّ ُقوُلوا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمَّ

يٌد جمَِيدٌ    رواه البخاري ومسلم .»آِل ِإبـَْراِهيَم ِإنََّك محَِ

عن الذين ماتو ا و هم يصلون إلى سئل صلى اهللا عيه وسلم : ثامن والعشرونالحديث ال

  بيت المقدس ؟

ِه َوَسلََّم ِإَىل اْلَكْعَبِة َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َفَكْيَف الَِّذيَن َماتُوا َوُهْم ُيَصلُّوَن ِإَىل َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َلمَّا تـََوجََّه النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَليْ 

  }َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم { بـَْيِت اْلَمْقِدِس َفأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل 

  الوسوسة في الصالة؟عن سئل صلى اهللا عيه وسلم : تاسع والعشرونالحديث ال

فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ الشَّْيطَاَن َقْد َحاَل بـَْيِىن َوبـَْنيَ َصَالِتى  -صلى اهللا عليه وسلم- ُعْثَماَن ْبَن َأِىب اْلَعاِص أََتى النَِّىبَّ 

َشْيطَاٌن يـَُقاُل َلُه ِخْنِزٌب َفِإَذا َأْحَسْسَتُه فـَتَـَعوَّْذ بِاللَِّه  َذاكَ «  - صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . َوِقَراَءِتى يـَْلِبُسَها َعَلىَّ 

  رواه مسلم .َقاَل فـََفَعْلُت َذِلَك َفَأْذَهَبُه اللَُّه َعىنِّ . »ِمْنُه َواْتِفْل َعَلى َيَساِرَك َثالَثًا 

  

  

  



35 
 

  عن الكلب األسود  يقطع الصالة؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : ثالثونالحديث ال

ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصلِّى َفِإنَُّه َيْستـُرُُه ِإَذا َكاَن بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة «  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب َذرٍّ قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

قـُْلُت يَا أَبَا َذرٍّ َما بَاُل . »َصالََتُه احلَِْماُر َواْلَمْرأَُة َواْلَكْلُب اَألْسَوُد فَِإَذا ملَْ َيُكْن بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل فَِإنَُّه يـَْقَطُع الرَّْحِل 

َكَما   - صلى اهللا عليه وسلم-اْلَكْلِب اَألْسَوِد ِمَن اْلَكْلِب اَألْمحَِر ِمَن اْلَكْلِب اَألْصَفِر َقاَل يَا اْبَن َأِخى َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه 

  رواه مسلم .»اْلَكْلُب اَألْسَوُد َشْيطَاٌن « اَل َسأَْلَتِىن فـَقَ 

  عن المسجد الذي أّسس على التقوى؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : ثالثونال الحادي الحديث

َأىُّ  يَا َرُسوَل اللَّهِ ِىف بـَْيِت بـَْعِض ِنَسائِِه فـَُقْلُت  - صلى اهللا عليه وسلم- َعَلى َرُسوِل اللَِّه َدَخْلُت  َقالَ  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريَّ 

 -. »ُهَو َمْسِجدُُكْم َهَذا « اْلَمْسِجَدْيِن الَِّذى ُأسَِّس َعَلى التـَّْقَوى َقاَل فََأَخَذ َكف�ا ِمْن َحْصَباَء َفَضَرَب ِبِه اَألْرَض مثَُّ َقاَل 

  رواه مسلم - لَِمْسِجِد اْلَمِديَنِة 

  عن كيفية سرقة العبد من صالته؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : ثالثونالالثاني  الحديث

: َوَذِلَك قـَْبَل َأْن يـُنـَْزَل ِفيِهْم، قَاُلوا " َما تـََرْوَن ِيف الشَّاِرِب َوالسَّاِرِق َوالزَّاِىن ؟ : " َقاَل  ؟النـُّْعَماِن ْبِن ُمرََّة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعِن 

وََكْيَف َيْسرُِق َصَالَتُه يَا :  َقاُلوا". ُهنَّ فـََواِحُش، َوِفيِهنَّ ُعُقوبٌَة، َوَأْسَوأُ السَّرَِقِة الَِّذي َيْسرُِق َصَالَتُه : " اللَُّه َوَرُسوُلُه أَْعَلُم، َقاَل 

 َرُسوَل اللَّهِ  ؟ قَاَل : " َال يُِتمُّ رُُكوَعَها َوَال ُسُجوَدَها » رواه مالك يف املوطأ

  أن يتخذ له منبرا ؟سئل صلى اهللا عيه وسلم : ثالثونالالثالث  الحديث

ُهَما َأنَّ اْمَرأًَة ِمْن اْألَْنَصاِر َقاَلْت لَِرُسوِل اللَِّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَا َرُسوَل اللَِّه َأَال َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ا َكاَن يـَْوُم اجلُُْمَعِة قـََعَد النَِّيبُّ َصلَّى َأْجَعُل َلَك َشْيًئا تـَْقُعُد َعَلْيِه َفِإنَّ ِيل ُغَالًما َجنَّاًرا َقاَل إِ  ْن ِشْئِت قَاَل فـََعِمَلْت َلُه اْلِمْنبَـَر فـََلمَّ

َصلَّى اللَُّه  ِيبُّ َدْت تـَْنَشقُّ فـَنَـَزَل النَّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنَربِ الَِّذي ُصِنَع َفَصاَحْت النَّْخَلُة الَِّيت َكاَن َخيُْطُب ِعْنَدَها َحىتَّ َكا

رَّْت َقاَل َبَكْت َعَلى َما َكاَنْت َتْسَمُع َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َأَخَذَها َفَضمََّها ِإلَْيِه َفَجَعَلْت تَِئنُّ أَِنَني الصَِّيبِّ الَِّذي ُيَسكَُّت َحىتَّ اْستَـقَ 

  رواه البخاري .» .ِمْن الذِّْكرِ 

  صلى اهللا عيه وسلم عن كثرة قيامه  بالليل حتى تتفطر قدماه ؟سئل : الحديث الرابع الثالثون

َها َأنَّ َنِيبَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُم ِمْن اللَّْيِل حَ  ىتَّ تـَتَـَفطََّر َقَدَماُه فَـَقاَلْت َعاِئَشُة ِملَ َتْصَنُع َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر قَاَل أََفَال ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َعْبدً يَا رَ َهَذا  ا َشُكورًا فـََلمَّا َكثـَُر حلَُْمُه ُسوَل اللَِّه َوَقْد َغَفَر اللَُّه َلَك َما تـََقدَّ

  رواه البخاري .»َصلَّى َجاِلًسا فَِإَذا أََراَد َأْن يـَرَْكَع َقاَم فـََقَرأَ ُمثَّ رََكعَ 
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  ؟ ه وسلم عّما رآه لما صلى الكسوف بالّناسسئل صلى اهللا عي: الثالثونخامس يث الالحد

صلى اهللا عليه -َفَصلَّى َرُسوُل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل اْنَكَسَفِت الشَّْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 

اْلِقَياِم  َطِويًال َقْدَر َحنِْو ُسوَرِة اْلبَـَقَرِة مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطِويًال مثَُّ َرَفَع فـََقاَم ِقَياًما َطِويالً َوُهَو ُدونَ َوالنَّاُس َمَعُه فـََقاَم ِقَياًما  -وسلم

ُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اَألوَِّل مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطِويًال اَألوَِّل مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطِويًال َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اَألوَِّل ُمثَّ َسَجَد ُمثَّ قَاَم ِقَياًما َطوِيًال وَ 

ًعا َطِويًال َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اَألوَِّل مثَُّ َسَجَد َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اَألوَِّل مثَُّ َرَفَع فـََقاَم ِقَياًما َطوِيًال َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اَألوَِّل ُمثَّ رََكَع رُُكو 

ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آيـََتاِن ِمْن آيَاِت اللَِّه َال يـَْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَال ِحلََياتِِه فَِإَذا « ْنَصَرَف َوَقِد اْجنََلِت الشَّْمُس فـََقاَل ُمثَّ ا

ِإىنِّ َرأَْيُت اْجلَنََّة « فـََقاَل . َشْيًئا ِىف َمَقاِمَك َهَذا مثَُّ َرأَيـَْناَك َكَفْفتَ َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َرأَيـَْناَك تـََناَوْلَت . »َرأَيـُْتْم َذِلَك َفاذُْكُروا اللََّه 

نـَْيا َوَرأَْيُت النَّاَر فـََلْم أَرَ  ُقوًدا َوَلْو َأَخْذتُُه َألَكْلُتْم ِمْنُه َما بَِقَيِت الدُّ َها ُعنـْ َأْكثـََر َأْهِلَها  َكاْليـَْوِم َمْنَظًرا َقطُّ َوَرأَْيتُ   فـَتـََناَوْلُت ِمنـْ

ِبُكْفِر اْلَعِشِري َوِبُكْفِر اِإلْحَساِن َلْو َأْحَسْنَت ِإَىل « ِقيَل أََيْكُفْرَن بِاللَِّه َقاَل . »ِبُكْفرِِهنَّ « َقاُلوا ِمبَ يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل . »النَِّساَء 

ْهَر ُمثَّ َرَأْت ِمْنَك َشْيًئا ًرا َقطُّ قَاَلْت مَ  ِإْحَداُهنَّ الدَّ   رواه البخاري ومسلم .»ا َرأَْيُت ِمْنَك َخيـْ

  ؟ ه وسلم عن الذي تفوته الصالة لنوم أو نسيانسئل صلى اهللا عي: الثالثونسادس الحديث ال

َكفَّاَرتـَُها َأْن « َها قَاَل َعِن الرَُّجِل يـَْرُقُد َعِن الصََّالِة َأْو يـَْغُفُل َعنْـ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنٍس قَاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه 

  حديث صحيح رواه النسائي .»ُيَصلِّيَـَها ِإَذا ذََكَرَها 

  ؟ه وسلم عّمن نام عن صالة الفجرسئل صلى اهللا عي: الثالثونسابع الحديث ال

  .»َذاَك َشْيطَاٌن بَاَل ِىف أُُذنـَْيِه « َقاَل . اْلَبارَِحَة َحىتَّ َأْصَبحَ َعْن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُجًال قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ُفالَنًا نَاَم َعِن الصََّالِة 

  حديث صحيح رواه النسائي
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  سؤاالت الجنائز

  عّما يقال للمّيت إذا احتضر و بعد وفاته ؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: ولالحديث األ

ًرا فَِإنَّ اْلَمَالِئَكةَ َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  يـَُؤمُِّنوَن َعَلى َما  ِإَذا َحَضْرُمتْ اْلَميَِّت فـَُقوُلوا َخيـْ

َنا ُعْقَىب َصاِحلًَة قَاَلْت َفَأْعَقَبِين اللَُّه تـَُقوُلوَن فـََلمَّا َماَت أَبُو َسَلَمَة قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما أَُقوُل  َقاَل قُوِيل اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه َوَأْعِقبـْ

  مسلم رواه  .» .تـََعاَىل ِبِه ُحمَمًَّدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  سبب وضع الجريدة فوق القبر؟ عن سئل صلى اهللا عيه وسلم: ثانيالحديث ال

بَاِن ِيف َعبَّاٍس َقاَل َمرَّ النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحبَاِئٍط ِمْن ِحيطَاِن اْلَمِديَنِة أَْو َمكََّة َفَسِمَع َعْن اْبِن  َصْوَت ِإْنَسانـَْنيِ يـَُعذَّ

بَ  اِن ِيف َكِبٍري مثَُّ قَاَل بـََلى َكاَن َأَحُدُمهَا َال َيْسَتِرتُ ِمْن بـَْولِِه وََكاَن اْآلَخُر قـُُبورِِمهَا فَـَقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعذَّبَاِن َوَما يـَُعذَّ

ُهَما ِكْسَرًة َفِقيلَ  فَـَعْلَت َهَذا َقاَل  َلُه يَا َرُسوَل اللَِّه ِملَ َميِْشي بِالنَِّميَمِة مثَُّ َدَعا ِجبَرِيَدٍة َفَكَسَرَها ِكْسَرتـَْنيِ فـََوَضَع َعَلى ُكلِّ قـَْربٍ ِمنـْ

ُهَما َما ملَْ تـَْيَبَسا َأْو ِإَىل َأْن يـَْيَبَسا   رواه البخاري ومسلم .»َلَعلَُّه َأْن ُخيَفََّف َعنـْ

  حقيقة عذاب القبر؟ عن سئل صلى اهللا عيه وسلم: ثالثالحديث ال

تـُُهَما وَملَْ َدَخَلْت َعَليَّ َعُجوَزاِن ِمْن ُعُجِز يـَُهوِد  َعْن َعاِئَشَة َقاَلتْ  بـْ اْلَمِديَنِة فـََقالََتا ِيل ِإنَّ َأْهَل اْلُقُبوِر يـَُعذَّبُوَن ِيف قـُُبورِِهْم َفَكذَّ

قـَُهَما َفَخَرَجَتا َوَدَخَل َعَليَّ النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلُت َلُه يَا َرسُ  ِن َوذََكْرُت َلُه فـََقاَل وَل اللَِّه ِإنَّ َعُجوَزيْ أُْنِعْم َأْن ُأَصدِّ

بُوَن َعَذابًا َتْسَمُعُه اْلبَـَهاِئُم ُكلَُّها َفَما َرأَيـُْتُه بـَْعُد ِيف َصَالٍة ِإالَّ تـََعوَّ  َقاَلْت َفَما َرأَيـُْتُه بـَْعُد ِىف  »َذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ َصَدقـََتا ِإنـَُّهْم يـَُعذَّ

  رواه البخاري ومسلم ..اْلَقْربِ َصَالٍة ِإالَّ يـَتـََعوَُّذ ِمْن َعَذاِب 

  :ويف رواية 

َمْن « : َدَخَل َخنًْال لَِبِىن النَّجَّاِر َفَسِمَع َصْوًتا فـََفزَِع فَـَقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه ِإنَّ َنِىبَّ : َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل 

َنِة « :  فـََقالَ . نَاٌس َماتُوا ِىف اْجلَاِهِليَّةِ  يَا َرُسوَل اللَّهِ : َقاُلوا . »َأْصَحاُب َهِذِه اْلُقُبوِر  تـََعوَُّذوا بِاللَِّه ِمْن َعَذاِب النَّاِر َوِمْن ِفتـْ

ا ُكْنَت تـَْعُبُد فَِإِن مَ : ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِإَذا ُوِضَع ِىف قـَْربِِه أَتَاُه َمَلٌك فـَيَـُقوُل َلُه « : َوِممَّ َذاَك يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل : َقاُلوا . »الدَّجَّاِل 

ُهَو َعْبُد اللَِّه َوَرُسولُُه َفَما ُيْسَأُل َعْن : َما ُكْنَت تـَُقوُل ِىف َهَذا الرَُّجِل فـَيَـُقوُل : فـَيـَُقاُل َلُه . ُكْنُت َأْعُبُد اللَّهَ : اللَُّه َهَداُه قَاَل 

َرَها فـَيـُْنطََلُق ِبِه ِإَىل بـَْيٍت َكاَن َلُه ِىف  َهَذا بـَْيُتَك َكاَن َلَك ِىف النَّاِر َوَلِكنَّ اللََّه َعَصَمَك َوَرِمحََك : النَّاِر فـَيـَُقاُل َلُه  َشْىٍء َغيـْ

ِضَع ِىف قـَْربِِه أَتَاُه َوِإنَّ اْلَكاِفَر ِإَذا وُ . اْسُكنْ : فـَيـَُقاُل َلُه . َدُعوِىن َحىتَّ أَْذَهَب فَأَُبشَِّر أَْهِلى: َفأَْبَدَلَك ِبِه بـَْيًتا ِىف اْجلَنَِّة فـَيَـُقوُل 

َفَما ُكْنَت تـَُقوُل ِىف : فـَيـَُقاُل َلُه . َال َدَرْيَت َوَال تـََلْيتَ : فـَيـَُقاُل َلُه . َال أَْدرِى: َما ُكْنَت تـَْعُبُد فـَيَـُقوُل : َمَلٌك فـَيَـْنَتِهرُُه فـَيَـُقوُل َلُه 

َر . اسُ ُكْنُت أَُقوُل َما يـَُقوُل النَّ : َهَذا الرَُّجِل فـَيـَُقوُل  فـََيْضرِبُُه ِمبِْطَراٍق ِمْن َحِديٍد بـَْنيَ أُُذنـَْيِه فـََيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها اْخلَْلُق َغيـْ

  حديث صحيح رواه أبو داود.»الثـََّقَلْنيِ 
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  ويف رواية

َها َقاَلْت َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َوَسلََّم َعْن َعَذاِب اْلَقْربِ فـََقاَل نـََعْم َعَذاُب اْلَقْربِ َحقٌّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

حديث صحيح رواه .»ْن َعَذاِب اْلَقْربِ َقاَلْت َعاِئَشُة َفَما َرأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي َصَالًة بـَْعُد ِإالَّ تـََعوََّذ مِ 

  النسائي

  معنى القيراطان ؟ عن سئل صلى اهللا عيه وسلم: رابعالحديث ال

َها فـََلُه ِقريَاٌط َوَمْن َشِهَدَها َحىتَّ « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّىبِّ  َمْن َشِهَد اجلََْنازََة َحىتَّ ُيَصلَّى َعَليـْ

  رواه البخاري ومسلم .»ِمْثُل اْجلَبَـَلْنيِ اْلَعِظيَمْنيِ « اِن َقاَل ِقيَل َوَما اْلِقريَاطَ . »تُْدَفَن فـََلُه ِقريَاطَاِن 

  :ويف رواية 

  رواه مسلم .»َأْصَغُرمهَُا ِمْثُل ُأُحٍد « ِقيَل َوَما اْلِقريَاطَاِن َقاَل «

  عن المستريح و المستراح منه؟ سئل صلى اهللا عيه وسلم: خامسالحديث ال 

َناَزٍة فـََقاَل ُمْسَرتِيٌح رِْبِعيٍّ اْألَْنَصاِريِّ أَنَُّه َكاَن ُحيَدُِّث َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمرَّ َعَلْيِه ِجبِ َعْن َأِيب قـََتاَدَة ْبِن 

نـَْيا َوأََذاَها ِإَىل َرْمحَِة اللَِّه َوُمْستَـَراٌح ِمْنُه َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َما اْلُمْسَرتِيُح َواْلُمْستَـرَاُح ِمْنُه َقاَل اْلعَ  ْبُد اْلُمْؤِمُن َيْسَرتِيُح ِمْن َنَصِب الدُّ

َوابُّ    رواه البخاري ومسلم »َواْلَعْبُد اْلَفاِجُر َيْسَرتِيُح ِمْنُه اْلِعَباُد َواْلِبَالُد َوالشََّجُر َوالدَّ

  ا كانوا جماعة ؟عّمن يقدم في القبر إذ سئل صلى اهللا عيه وسلم: سادسالحديث ال

َنا ِلُكلِّ ِإْنَساٍن  َعْن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر قَاَل َشَكْونَا ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم ُأُحٍد فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه احلَْْفُر َعَليـْ

مُ َشِديٌد فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ   لََّم اْحِفُروا َوَأْعِمُقوا َوَأْحِسُنوا َواْدِفُنوا اِالثـْنَـْنيِ َوالثََّالثََة ِيف قـَْربٍ َواِحٍد َقالُوا َفَمْن نـَُقدِّ

  النسائي حديث صحيح رواه.»يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َقدُِّموا َأْكثـََرُهْم قـُْرآنًا َقاَل َفَكاَن َأِيب ثَاِلَث َثَالثٍَة ِيف قـَْربٍ َواِحدٍ 

عن سبب صالته على رأس النفاق عبد اهللا بن  سئل صلى اهللا عيه وسلم: لسابعالحديث ا

  أبي بن سلول ؟

ُهَما َقاَل َلمَّا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُأَيبٍّ َجاَء ابـُْنُه َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد  اللَِّه ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َعَلْيِه فَـَقاَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لُِيَصلَِّي َعَلْيِه  َطاُه مثَُّ َسأََلُه َأْن ُيَصلِّيَ َفَأعْ َفَسأََلُه َأْن يـُْعِطَيُه َقِميَصُه ُيَكفُِّن ِفيِه أَبَاُه 

ْد نـََهاَك َربَُّك َأْن ُتَصلَِّي َعَلْيِه ِه َوقَ فـََقاَم ُعَمُر فََأَخَذ بِثـَْوِب َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ُتَصلِّي َعَليْ 

َا َخيـََّرِين اللَُّه فـََقاَل َلمَّا تـُُويفِّ  اْستَـْغِفْر َهلُْم أَْو َال َتْستَـْغِفْر َهلُْم ِإْن َتْستَـْغِفْر َهلُْم َسْبِعَني  {فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإمنَّ
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ْبِعَني قَاَل ِإنَُّه ُمَناِفٌق قَاَل َفَصلَّى َعَلْيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ  }َمرًَّة  َوَال ُتَصلِّ َعَلى { لََّم فَأَنـَْزَل اللَّهُ َوَسَأزِيُدُه َعَلى السَّ

ُهْم َماَت أََبًدا َوَال تـَُقْم َعَلى قـَْربِِه    رواه البخاري }َأَحٍد ِمنـْ

  عن تحية أهل القبور؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: منثاالحديث ال

َها  َقاَلْت . »ِإنَّ رَبََّك يَْأُمُرَك َأْن تَْأِتَى َأْهَل اْلَبِقيِع فـََتْستَـْغِفَر َهلُْم  لنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ل َقاَلتْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

يَارِ قُوِىل السََّالُم « قـُْلُت َكْيَف أَُقوُل َهلُْم يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل  ِدِمَني ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْسِلِمَني َويـَْرَحُم اللَُّه اْلُمْستَـقْ  َعَلى َأْهِل الدِّ

   رواه مسلم  »ِمنَّا َواْلُمْسَتْأِخرِيَن َوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه ِبُكْم َلَالِحُقوَن 

  :ويف رواية 

يَاِر ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ السََّالُم «    رواه مسلم »َواْلُمْسِلِمَني َوِإنَّا ِإْن َشاَء اللَُّه َلَالِحُقوَن َأْسَأُل اللََّه لََنا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة  َعَلْيُكْم َأْهَل الدِّ

  عّمن يسأل بعده ؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: تاسعالحديث ال

َكلََّمْتُه ِيف َشْيٍء َفَأَمَرَها َأْن تـَْرِجَع ِإلَْيِه َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُجبَـْريِ ْبِن ُمْطِعٍم َعْن أَبِيِه قَاَل أََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْمَرأٌَة فَ 

   رواه مسلم  »َها تُرِيُد اْلَمْوَت َقاَل ِإْن ملَْ جتَِِديِين َفْأِيت أَبَا َبْكرٍ اللَِّه أََرأَْيَت ِإْن ِجْئُت وَملَْ َأِجْدَك َكَأنـَّ  َقاَلْت يَا َرُسولَ 

  عن سبب قيامه لجنازة الكافر ؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: الحديث العاشر

يَل َهلَُما ِإنـََّها ِمْن َأْهِل اْألَْرِض َأْي ِمْن َكاَن َسْهُل ْبُن ُحنَـْيٍف َوقـَْيُس ْبُن َسْعٍد َقاِعَدْيِن بِاْلَقاِدِسيَِّة َفَمرُّوا َعَلْيِهَما ِجبََناَزٍة فـََقاَما َفقِ 

رواه  »أَلَْيَسْت نـَْفًسا َمرَّْت ِبِه ِجَناَزٌة فـََقاَم َفِقيَل َلُه ِإنـََّها ِجَناَزُة يـَُهوِديٍّ فـََقالَ َأْهِل الذِّمَِّة فـََقاَال ِإنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

  البخاري

 باب نسخ القيام

  داودرواه أبو  .»َأنَّ النَِّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم َقاَم ِيف اْجلََنائِِز مثَُّ قـََعَد بـَْعدُ : َعْن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب 

  عن الثبات في فتنة القبر ؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: الحديث الحادي عشر

َنا ُعُقولَُناأَتـَُردُّ : ذََكَر فـَتَّاَن اْلُقُبوِر، فـََقاَل ُعَمرُ : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمرٍو، َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يَا َرُسوَل اِهللا؟  َعَليـْ

  حديث حسن رواه أمحد و ابن حبان  »نـََعْم، َكَهْيَئِتُكُم اْليَـْوَم : " فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 عن قوله وجبت وجبت وجبت؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: الحديث الحادي عشر

ٌر فـََقاَل َنِىبُّ اللَِّه  َها َخيـْ َوُمرَّ . »َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل ُمرَّ ِجبََنازٍَة فَأُْثِىنَ َعَليـْ

َها َشرٌّ فـََقاَل َنِىبُّ اللَِّه  َقاَل ُعَمُر ِفًدى َلَك َأِىب َوأُمِّى ُمرَّ . »َوَجَبْت َوَجَبْت  َوَجَبتْ «  -صلى اهللا عليه وسلم- ِجبََناَزٍة فَأُْثِىنَ َعَليـْ

َها َخيـْرًا فـَُقْلَت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبتْ  َها َشرٌّ فـَُقْلَت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت فـََقاَل َرُسوُل . ِجبََناَزٍة فَأُْثِىنَ َعَليـْ َوُمرَّ ِجبََناَزٍة فَأُْثِىنَ َعَليـْ
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ًرا َوَجَبْت َلُه اْجلَنَُّة َوَمْن أَثـْنَـْيُتْم َعَلْيِه َشر�ا َوَجَبْت َلُه النَّاُر أَنـْتُ «  -اهللا عليه وسلم صلى- اللَِّه  ْم ُشَهَداُء اللَِّه َمْن أَثـْنَـْيُتْم َعَلْيِه َخيـْ

  .رواه مسلم  .» ِىف اَألْرِض أَنـُْتْم ُشَهَداُء اللَِّه ِىف اَألْرِض أَنـُْتْم ُشَهَداُء اللَِّه ِىف اَألْرضِ 

  عن الشهيد ال يفتن في قبره؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: الحديث الثاني عشر

َأنَّ َرُجًال قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َما بَاُل اْلُمْؤِمِنَني  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َراِشِد ْبِن َسْعٍد َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النَِّىبِّ 

َنًة « رِِهْم ِإالَّ الشَِّهيَد قَاَل يـُْفتَـُنوَن ِىف قـُُبو    .حديث صحيح رواه النسائي .»َكَفى بَِبارَِقِة السُُّيوِف َعَلى َرْأِسِه ِفتـْ

  عن قبور مّروا بها ؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: الحديث الثاني عشر

ُث َعْن َرُسوِل اللَِّه َعْن  َر َحِديٍث َواِحدٍ  - وسلم صلى اهللا عليه-طَْلَحَة ْبَن ُعبَـْيِد اللَِّه ُحيَدِّ َقاَل قـُْلُت َوَما ُهَو . َحِديًثا َقطُّ َغيـْ

َنا ِمنـَْها َوِإَذا  - صلى اهللا عليه وسلم- َقاَل َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  يُرِيُد قـُُبوَر الشَُّهَداِء َحىتَّ ِإَذا َأْشَرفْـَنا َعَلى َحرَِّة َواِقٍم فـََلمَّا َتَدلَّيـْ

َنا قـُُبوَر الشَُّهَداِء قَاَل . »قـُُبوُر َأْصَحابَِنا « ِنيٍَّة قَاَل قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه أَقـُُبوُر ِإْخَوانَِنا َهِذِه َقاَل قـُُبوٌر ِمبَحْ  َهِذِه قـُُبوُر « فـََلمَّا ِجئـْ

  صحيح  صحيح رواه أبو داود .»ِإْخَوانَِنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



41 
 

  سؤاالت اإلحداد عن المّيت

  عن الكحل للمعتدة من الوفاة؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: األولالحديث 

ْعُت أُمِّى أُمَّ َسَلَمَة تـَُقوُل َجاَءِت اْمَرأٌَة ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ابـَْنِىت  -صلى اهللا عليه وسلم-َقاَلْت َزيـَْنُب مسَِ

نـَُها أَفـََنْكُحُلَهاَزْوُجَها َوَقِد اتـُُوىفَِّ َعنـَْها  َمرَّتـَْنيِ َأْو َثَالثًا ُكلَّ . »َال «  -صلى اهللا عليه وسلم- فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه  ْشَتَكْت َعيـْ

َا ِهَى أَْربـََعُة َأْشُهٍر َوَعْشٌر َوَقْد َكاَنْت ِإْحَداُكنَّ ِىف اْجلَاِهِليَِّة تـَْرِمى بِاْلبـََعَرِة َعَلى َرْأسِ « َذِلَك يـَُقوُل َال ُمثَّ َقاَل    .»احلَْْوِل  ِإمنَّ

  هل للمعتدة من الوفاة الخروج ؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع الحديث الثاني

صلى اهللا عليه - فـََزَجَرَها َرُجٌل َأْن َختْرَُج َفأََتِت النَِّىبَّ 2َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا ، َقاَل طُلَِّقْت َخاَلِىت فََأَراَدْت َأْن َجتُدَّ َخنَْلَها 

  .»ُجدِّى َخنَْلِك فَِإنَِّك َعَسى َأْن َتَصدَِّقى َأْو تـَْفَعِلى َمْعُروًفا بـََلى فَ « فـََقاَل  -وسلم
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  سؤاالت الصدقة و االنفاق

  عن أحق الّناس بالصدقة؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ولالحديث األ

اللَِّه َهِذِه َزيـَْنُب فَـَقاَل َأيُّ الزَّيَاِنِب َفِقيَل اْمَرأَُة اْبِن َمْسُعوٍد َقاَل َجاَءْت َزيـَْنُب اْمَرأَُة اْبِن َمْسُعوٍد َتْسَتْأِذُن َعَلْيِه َفِقيَل يَا َرُسوَل 

ِه فـََزَعَم اْبُن ِليٌّ ِيل فََأَرْدُت َأْن أََتَصدََّق بِ نـََعْم اْئَذنُوا َهلَا فَُأِذَن َهلَا قَاَلْت يَا َنِيبَّ اللَِّه ِإنََّك أََمْرَت اْليَـْوَم بِالصََّدَقِة وََكاَن ِعْنِدي حُ 

ْقُت ِبِه َعَلْيِهْم فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  َدَق اْبُن َمْسُعوٍد َزْوُجِك َوَوَلُدِك َأَحقُّ َمْن َمْسُعوٍد أَنَُّه َوَوَلَدُه َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ

ْقِت ِبِه َعَلْيِهمْ    مسلم البخاري ومسلم رواه  »َتَصدَّ

  :رواية ويف 

ْقَن َوَلْو ِمْن  َعْن َزيـَْنَب اْمَرأَِة َعْبِد اللَِّه ِمبِْثِلِه َسَواًء قَاَلْت ُكْنُت ِيف اْلَمْسِجِد فـََرأَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَّهُ  َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َتَصدَّ

ٍم ِيف َحْجرَِها قَاَل فـََقاَلْت لَِعْبِد اللَِّه َسْل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُحِليُِّكنَّ وََكاَنْت َزيـَْنُب تـُْنِفُق َعَلى َعْبِد اللَِّه َوأَيـَْتا

لََّم فَاْنطََلْقُت لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ َأَجيْزِي َعينِّ َأْن أُْنِفَق َعَلْيَك َوَعَلى أَيـَْتاٍم ِيف َحْجرِي ِمْن الصََّدَقِة فـََقاَل َسِلي أَْنِت َرُسوَل اللَِّه صَ 

َنا ِبَالٌل فـَُقْلَنا َسْل النَِّيبَّ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََوَجْدُت اْمَرأًَة ِمْن اْألَْنَصاِر َعَلى اْلَباِب َحاَجتـَُها ِمْثُل حَ  اَجِيت َفَمرَّ َعَليـْ

اَل َأْن أُْنِفَق َعَلى َزْوِجي َوأَيـَْتاٍم ِيل ِيف َحْجرِي َوقـُْلَنا َال ُختِْربْ بَِنا َفَدَخَل َفَسأََلُه فـََقاَل َمْن ُمهَا قَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَجيْزِي َعينِّ 

  مسلم البخاري ومسلم رواه » َدَقةِ صَّ َزيـَْنُب قَاَل َأيُّ الزَّيَاِنِب قَاَل اْمَرأَُة َعْبِد اللَِّه قَاَل نـََعْم َهلَا َأْجَراِن َأْجُر اْلَقَرابَِة َوَأْجُر ال

  :ويف رواية 

َا ُهْم بَ  ِينَّ فـََقاَل أَْنِفِقي َعَلْيِهْم فـََلِك َأْجُر َما َعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأِيلَ َأْجٌر َأْن أُْنِفَق َعَلى َبِين َأِيب َسَلَمَة ِإمنَّ

  البخاري رواه »أَنـَْفْقِت َعَلْيِهمْ 

  عن خير و أفضل الصدقة ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ثانيالحديث ال

 َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأيُّ الصََّدَقِة َأْعَظُم َأْجًرا َقالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َجاَء 

َق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح َختَْشى اْلَفْقَر َوتَْأُمُل اْلِغَىن َوَال ُمتِْهُل َحىتَّ ِإَذا بـََلَغْت اْحلُْلُقوَم قـُْلَت لُِفَالٍن َكَذا َولُِفَالٍن َكَذا  َأْن َتَصدَّ

  سلمم البخاري ومسلم رواه  »َوَقْد َكاَن لُِفَالنٍ 

  :ويف رواية 

   .»ُجْهُد اْلُمِقلِّ ، َواْبَدْأ ِمبَْن تـَُعولُ : َقاَل  ، َأيُّ الصََّدَقِة أَْفَضُل ؟يَا َرُسوَل اِهللا : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، أَنَُّه قَاَل 

  حديث صحيح رواه أبو داود
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  :ويف رواية 

ُر الصََّدَقِة  - أَْفَضُل الصََّدَقةِ «  ٌر ِمَن اْلَيِد السُّْفَلى َواْبَدْأ ِمبَْن تـَُعوُل  -َأْو َخيـْ   .»َعْن َظْهِر ِغًىن َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ

  :ويف رواية 

َها َقاَل  ُق َعنـْ « قـُْلُت َفَأىُّ الصََّدَقِة أَْفَضُل قَاَل . »نـََعْم « َعْن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أُمِّى َماَتْت أَفََأَتَصدَّ

  حديث حسن رواه النسائي وابن ماجة وأبو داود .»َسْقُى اْلَماِء 

ًرا ، َوَقاَل : َقاَل  :زاد أبو داود   .َهِذِه ِألُمِّ َسْعدٍ : َفَحَفَر بِئـْ

  :عن صدقة األنعام وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ثالثالحديث ال

َها َحقََّها ِإالَّ ِإَذا  «  -صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل َرُسوُل اللَِّه  : قَالَ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َوَال ِفضٍَّة َال يـَُؤدِّى ِمنـْ

َى َعَليـَْها ِىف نَاِر َجَهنَّ َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة 
َم فـَُيْكَوى ِ�َا َجْنُبُه َوَجِبيُنُه َوَظْهرُُه ُكلََّما بـََرَدْت ُصفَِّحْت َلُه َصَفاِئَح ِمْن نَاٍر فَُأمحِْ

ِقيَل يَا . »ِإَىل اْجلَنَِّة َوِإمَّا ِإَىل النَّاِر  أُِعيَدْت َلُه ِىف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يـُْقَضى بـَْنيَ اْلِعَباِد فـَيـَُرى َسِبيُلُه ِإمَّا

َها َحقََّها َوِمْن َحقَِّها َحَلبـَُها يـَْوَم ِوْرِدَها ِإالَّ ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلقِ « اللَِّه فَاِإلِبُل قَاَل  َرُسولَ  َياَمِة ُبِطَح َوَال َصاِحُب ِإِبٍل َال يـَُؤدِّى ِمنـْ

ُه بَِأْخَفاِفَها َوتـََعضُُّه بَِأفْـَواِهَها ُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه أُوَالَها ُردَّ َعَلْيِه َواِحًدا َتَطؤُ  َهلَا ِبَقاٍع قـَْرَقٍر أَْوفـََر َما َكاَنْت َال يـَْفِقُد ِمنَـَها َفِصيالً 

ِقيَل يَا . »  اْجلَنَِّة َوِإمَّا ِإَىل النَّارِ ُأْخَراَها ِىف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يـُْقَضى بـَْنيَ اْلِعَباِد فـَيـَُرى َسِبيُلُه ِإمَّا ِإَىل 

ْرَقٍر َال َوَال َصاِحُب بـََقٍر َوَال َغَنٍم َال يـَُؤدِّى ِمنـَْها َحقََّها ِإالَّ ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة ُبِطَح َهلَا ِبَقاٍع قَـ « َرُسوَل اللَِّه فَاْلبَـَقُر َواْلَغَنُم َقاَل 

َها َشْيًئا َلْيَس ِفيَها َعْقَصاُء َوَال جَ  ْلَحاُء َوَال َعْضَباُء تـَْنِطُحُه ِبُقُروِ�َا َوَتَطُؤُه بَِأْظَالِفَها ُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه أُوَالَها ُردَّ َعَلْيِه يـَْفِقُد ِمنـْ

  رواه مسلم » نَِّة َوِإمَّا ِإَىل النَّارِ  اجلَْ ُأْخَراَها ِىف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنٍة َحىتَّ يـُْقَضى بـَْنيَ اْلِعَباِد فـَيـَُرى َسِبيُلُه ِإمَّا ِإَىل 

  :عن صدقة الخيل والحمر وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: رابعالحديث ال

ٌر َوِهَى ِلَرُجٍل َأْجٌر َفَأمَّا الَِّىت « ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه فَاْخلَْيُل َقاَل .  ِهَى َلُه ِوْزٌر فـََرُجٌل اْخلَْيُل َثَالثٌَة ِهَى ِلَرُجٍل ِوْزٌر َوِهَى ِلَرُجٍل ِستـْ

ٌر فـََرُجٌل  َرَبَطَها ِىف َسِبيِل اللَِّه مثَُّ ملَْ يـَْنَس َحقَّ اللَِّه َرَبَطَها رِيَاًء َوَفْخًرا َونَِواًء َعَلى َأْهِل اِإلْسَالِم َفِهَى َلُه ِوْزٌر َوَأمَّا الَِّىت ِهَى َلُه ِستـْ

ٌر َوأَمَّا الَِّىت ِهَى َلُه َأْجٌر فـََرُجٌل َرَبَطَها ِىف َسِبيِل اللَِّه َألْهِل اِإلْسَالِم ِىف َمْرٍج َوَرْوَضٍة َفمَ  ِىف ُظُهورَِها َوَال رَِقاِ�َا َفِهَى َلهُ  ا َأَكَلْت ِستـْ

َد َأْرَواثَِها َوأَبـَْواِهلَا َحَسَناٌت َوَال تـَْقَطُع ِمْن َذِلَك اْلَمرِْج أَِو الرَّْوَضِة ِمْن َشْىٍء ِإالَّ ُكِتَب َلُه َعَدَد َما َأَكَلْت َحَسَناٌت وَُكِتَب َلُه َعدَ 

 ِ�َا َصاِحبـَُها َعَلى نـَْهٍر َفَشرَِبْت ِمْنُه َوالَ ِطَوَهلَا فَاْستَـنَّْت َشَرفًا أَْو َشَرفـَْنيِ ِإالَّ َكَتَب اللَُّه َلُه َعَدَد آثَارَِها َوأَْرَواثَِها َحَسَناٍت َوالَ َمرَّ 

َما أُْنزَِل َعَلىَّ ِىف اْحلُُمِر َشْىٌء « ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َفاحلُُْمُر َقاَل . »يَـَها ِإالَّ َكَتَب اللَُّه َلُه َعَدَد َما َشرَِبْت َحَسَناٍت يُرِيُد َأْن َيْسقِ 

ًرا يـََرُه َومَ (ِإالَّ َهِذِه اآليَُة اْلَفاذَُّة اْجلَاِمَعُة    مسلرواه م ») ْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشر�ا يـََرهُ َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ
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  زكاة العسل ؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: خامس الحديث ال

َها ِيل يَا َرُسوَل : قـُْلُت أَدِّ اْلُعْشَر ، : يَا َرُسوَل اِهللا ، ِإنَّ ِيل َحنًْال ، قَاَل : قـُْلُت : َعْن َأِيب َسيَّاَرَة اْلُمَتِعيُّ ، َقاَل  ،  اِهللا ، امحِْ

  .حديث حسن ابن ماجة »َفَحَماَها ِيل 

  عن الصدقة عن المّيت ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: السادسالحديث 

تُوِص َوَأظُنـَُّها َلْو فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أُمَِّى افـْتُِلَتْت نـَْفُسَها وَملَْ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُجًال أََتى النَِّىبَّ 

َها َقاَل  َقْت أَفـََلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدَّْقُت َعنـْ    البخاري ومسلم رواه .»نـََعْم « َتَكلََّمْت َتَصدَّ

  :ويف رواية 

َنا أَنَا َجاِلٌس ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه  - رضى اهللا عنه  - َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه  ِإْذ أَتـَْتُه  - صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل بـَيـْ

  رواه مسلم »َجَب َأْجُرِك َوَردََّها َعَلْيِك اْلِمريَاُث وَ « فـََقاَل  - َقاَل  -َعَلى أُمِّى ِجبَارَِيٍة َوِإنـََّها َماَتْت  اْمَرأٌَة فـََقاَلْت ِإىنِّ َتَصدَّْقتُ 

  :  ويف رواية

ُهَما َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه تـُُوفـَِّيْت أُمُُّه َوُهَو َغائِ  أُمِّي  َعنـَْها فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ٌب َعْن اْبن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َها قَاَل نـََعْم َقاَل َفِإينِّ ُأْشِهُدكَ  ْقُت ِبِه َعنـْ َفُعَها َشْيٌء ِإْن َتَصدَّ َها أَيـَنـْ َأنَّ َحاِئِطَي اْلِمْخَراَف َصَدَقٌة  تـُُوفـَِّيْت َوأَنَا َغاِئٌب َعنـْ

  البخاري ومسلم رواه .»َعَليـَْها

  :ويف رواية 

ِإنَّ َأِيب َقْد َماَت َوتـََرَك َماًال َوملَْ يُوِص ، فَـَهْل ُيَكفُِّر : َسَأَل َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فـََقاَل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، َأنَّ َرُجًال  

ْقُت َعْنُه ؟ قَاَل    حديث صحيح رواه ابن ماجه » .نـََعمْ : َعْنُه َأْن َتَصدَّ

  عن عمل الكافر قبل أن يسلم؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: السابعالحديث 

ا ِيف اْجلَاِهِليَِّة ِمْن َصَدَقٍة أَْو َعَتاَقٍة َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَرَأَْيَت َأْشَياَء ُكْنُت َأَحتَنَُّث �َِ 

 البخاري ومسلم رواه »لنَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْسَلْمَت َعَلى َما َسَلَف ِمْن َخْريٍ َوِصَلِة َرِحٍم فَـَهْل ِفيَها ِمْن َأْجٍر فـََقاَل ا

  سلمم

  عن الغنى الذي يحّرم المسألة ؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الثامنالحديث 

َمْن َسَأَل النَّاَس َوَلُه َما يـُْغِنيِه َجاَء يـَْوَم الِقَياَمِة «: َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَالَ 

َمخُْسوَن ِدْرَمهًا، أَْو ِقيَمتـَُها ِمَن «: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوَما يـُْغِنيِه؟ َقالَ : ، ِقيلَ » َوَمْسأَلَُتُه ِيف َوْجِهِه ُمخُوٌش، أَْو ُخُدوٌش، أَْو ُكُدوحٌ 

  حديث صحيح رواه أصحاب السنن »َهبِ الذَّ 
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  عن صدقة العبد من مال سّيده ؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: التاسعالحديث 

َقاَل أَأََتَصدَُّق ِمْن َماِل َمَواِىلَّ ِبَشْىٍء  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن ُعَمْريٍ َمْوَىل آِىب اللَّْحِم قَاَل ُكْنُت َممُْلوًكا َفَسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه 

َنُكَما ِنْصَفاِن «    رواه مسلم .»نـََعْم َواَألْجُر بـَيـْ

  ؟شراء الرجل صدقته  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: العاشرالحديث 

 -صلى اهللا عليه وسلم-َأَل النَِّىبَّ َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر َمحََل َعَلى فـََرٍس ِىف َسِبيِل اللَِّه مثَُّ َرآَها تـَُباُع َفَأَراَد َأْن َيْشَرتِيـََها َفسَ 

  سلمم لبخاري وا رواه ».»َال تـَُعْد ِىف َصَدقَِتَك يَا ُعَمُر «  -اهللا عليه وسلمصلى -فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

سئل صلى اهللا عليه وسلم عّما تأخذه المرأة من مال زوجها دون : الحادي عشرالحديث 

  ؟علمه

 اَألْرِض ِخَباٌء َأَحبَّ ِإَىلَّ ِمْن َعاِئَشَة َقاَلْت َجاَءْت ِهْنٌد بِْنُت ُعْتَبَة ْبِن رَبِيَعَة فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه َواللَِّه َما َكاَن َعَلى َظْهرِ  َعنِ 

فـََقاَل َرُسوُل . َأَحبَّ ِإَىلَّ ِمْن َأْن يَِعزُّوا ِمْن َأْهِل ِخَباِئكَ  َأْن َيِذلُّوا ِمْن َأْهِل ِخَباِئَك َوَما َأْصَبَح اْليَـْوَم َعَلى َظْهِر اَألْرِض ِخَباءٌ 

َعَلىَّ  قَاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أَبَا ُسْفَياَن َرُجٌل ِمسِّيٌك فَـَهلْ مثَُّ . »َوأَْيًضا َوالَِّذى نـَْفِسى بَِيِدِه «  -صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم.»َال ِإالَّ بِاْلَمْعُروِف « َحرٌَج ِمْن َأْن أُْطِعَم ِمَن الَِّذى َلُه ِعَيالََنا فـََقاَل َهلَا 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن المسكين ؟: الثاني عشرالحديث 

ْيَس اْلِمْسِكُني ِ�ََذا الطَّوَّاِف الَِّذى َيطُوُف َعَلى النَّاِس فـَتَـُردُُّه لَ « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

الَِّذى َال جيَُِد ِغًىن يـُْغِنيِه َوَال يـُْفَطُن َلُه « َقاُلوا َفَما اْلِمْسِكُني يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل . »اللُّْقَمُة َواللُّْقَمَتاِن َوالتَّْمَرُة َوالتَّْمَرتَاِن 

َق َعَلْيِه َوَال َيْسَأُل النَّاَس َشْيًئا فَـ    رواه البخاري ومسلم .»ُيَتَصدَّ

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الخير يأتي بالشر؟: الثالث عشرالحديث 

ِإنَّ ِممَّا َأَخاُف « َعَلى اْلِمْنَربِ َوَجَلْسَنا َحْوَلُه فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ قَاَل َجَلَس َرُسوُل اللَِّه 

نـَْيا َوزِيَنِتَها  ُر بِالشَّرِّ يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َفَسَكَت َعْنُه فـََقاَل َرُجٌل َأَويَ . »َعَلْيُكْم بـَْعِدى َما يـُْفَتُح َعَلْيُكْم ِمْن َزْهَرِة الدُّ ْأِتى اْخلَيـْ

َوَال ُيَكلُِّمَك قَاَل َوُرئِيَنا أَنَُّه  - صلى اهللا عليه وسلم-َفِقيَل َلُه َما َشْأُنَك ُتَكلُِّم َرُسوَل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوُل اللَِّه 

َدُه فـََقاَل  - ِإنَّ َهَذا السَّاِئَل « ُح َعْنُه الرَُّحَضاَء َوقَاَل يـُنـَْزُل َعَلْيِه فََأَفاَق َميْسَ  ُر بِالشَّرِّ َوِإنَّ ِممَّا يـُْنِبُت  -وََكأَنَُّه محَِ ِإنَُّه َال يَْأِتى اْخلَيـْ

َخاِصَرتَاَها اْستَـْقبَـَلْت َعْنيَ الشَّْمِس فـَثـََلَطْت َوبَاَلْت مثَُّ  الرَّبِيُع يـَْقُتُل أَْو يُِلمُّ ِإالَّ آِكَلَة اخلَِْضِر َفِإنـََّها َأَكَلْت َحىتَّ ِإَذا اْمَتَألتْ 

السَِّبيِل َأْو َكَما َقاَل  َم َواْبنَ َرتـََعْت َوِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضٌر ُحْلٌو َونِْعَم َصاِحُب اْلُمْسِلِم ُهَو ِلَمْن َأْعَطى ِمْنُه اْلِمْسِكَني َواْلَيِتي

اَمِة َوِإنَُّه َمْن يَْأُخُذُه ِبَغْريِ َحقِِّه َكاَن َكالَِّذى يَْأُكُل َوَال َيْشَبُع َوَيُكوُن َعَلْيِه َشِهيًدا يـَْوَم اْلِقيَ  - ى اهللا عليه وسلمصل- َرُسوُل اللَِّه 

 رواه البخاري ومسلم .»
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  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن إعطاء الصدقة لمن تكرر طلبه ؟: الرابع عشرالحديث 

 فَأَتَاِين آٍت َفَجَعَل َحيُْثو ِمْن ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل وَكََّلِين َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحبِْفِظ زََكاِة َرَمَضانَ ِيب أَ َعْن 

ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإينِّ ُحمَْتاٌج َوَعَليَّ ِعَياٌل َوِيل َحاَجٌة َشِديَدٌة َقاَل الطََّعاِم فََأَخْذتُُه َوقـُْلُت َواللَِّه َألَْرفـََعنََّك ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّ 

َل اللَِّه َشَكا  اْلَبارَِحَة َقاَل قـُْلُت يَا َرُسو َفَخلَّْيُت َعْنُه فََأْصَبْحُت فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَا أَبَا ُهَريـَْرَة َما فـََعَل َأِسريُكَ 

ُه َسيَـُعوُد ِلَقْوِل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياًال فـََرِمحُْتُه َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه قَاَل أََما ِإنَُّه َقْد َكَذَبَك َوَسيَـُعوُد فـََعَرْفُت أَنَّ 

ثُو ِمْن الطََّعاِم َفَأَخْذتُُه فَـُقْلُت َألَْرفـََعنََّك ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَُّه َسيـَُعوُد فـََرَصْدُتُه َفَجاَء حيَْ 

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَا أَبَا ُهَريْـَرَة اللَِّه صَ َدْعِين َفِإينِّ ُحمَْتاٌج َوَعَليَّ ِعَياٌل َال َأُعوُد فـََرِمحُْتُه َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه َفَأْصَبْحُت فـََقاَل ِيل َرُسوُل 

َما ِإنَُّه َقْد َكَذَبَك َوَسيَـُعوُد فـََرَصْدتُُه َما فـََعَل َأِسريَُك قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة َوِعَياًال فـََرِمحُْتُه َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه َقاَل أَ 

تـَُعوُد ُمثَّ تـَُعوُد َقاَل  ُم َال ثُو ِمْن الطََّعاِم َفَأَخْذُتُه فَـُقْلُت َألَْرفـََعنََّك ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َوَهَذا آِخُر َثَالِث َمرَّاٍت أَنََّك تـَْزعُ الثَّالَِثَة َفَجاَء حيَْ 

َفُعَك اللَُّه ِ�َا قـُْلُت َما ُهَو َقاَل ِإَذا أََوْيَت ِإَىل  اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ {  ِفرَاِشَك فَاقْـَرأْ آيََة اْلُكْرِسيِّ َدْعِين أَُعلِّْمَك َكِلَماٍت يـَنـْ

َلى اخلَْْريِ فـََقاَل النَِّيبُّ َوقَاَل ِيل َلْن يـََزاَل َعَلْيَك ِمْن اللَِّه َحاِفٌظ َوَال يـَْقَرَبَك َشْيطَاٌن َحىتَّ ُتْصِبَح وََكانُوا َأْحَرَص َشْيٍء عَ  }اْلَقيُّوُم 

  أَبَا ُهَريـَْرَة قَاَل َال َقاَل َذاَك َشْيطَانٌ  لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أََما ِإنَُّه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب تـَْعَلُم َمْن ُختَاِطُب ُمْنُذ َثَالِث لََياٍل يَاصَ 
  رواه البخاري  .» 

  المال ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الصدقة بجميع : الخامس عشرالحديث 

ْنَب ، َوُأَجاِوُرَك  يَا َرُسوَل اللَّهِ : َعَلْيِه َقاَل لَُبابََة ْبَن َعْبِد اْلُمْنِذِر ِحَني َتاَب اللَُّه  َعنْ  ، َأْهُجُر َداَر قـَْوِمي الَِّيت َأَصْبُت ِفيَها الذَّ

حديث  » .ُجيْزِيَك ِمْن َذِلَك الثـُُّلثُ : َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  َوَأْخنَِلُع ِمْن َماِيل َصَدَقًة ِإَىل اللَِّه ، َوِإَىل َرُسوِلِه ؟ فـََقالَ 

  صحيح رواه مالك يف املوطأ و أبو داود
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  سؤاالت الصيام
  ؟أفضل الصيام بعد رمضانسئل صلى اهللا عليه وسلم عن : األول الحديث 

َأىُّ الصَِّياِم أَْفَضُل بـَْعَد َشْهِر َرَمَضاَن  صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوَل اللَِّه يـَْرفَـُعُه َقاَل ُسِئَل  - رضى اهللا عنه  -َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 

  مرواه مسل خمتصر  »أَْفَضُل الصَِّياِم بـَْعَد َشْهِر َرَمَضاَن ِصَياُم َشْهِر اللَِّه اْلُمَحرَِّم « فـََقاَل 

  ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن حكم المعاشرة في نهار رمضان : الثانيالحديث 

َوَما « َقاَل . فـََقاَل َهَلْكُت يَا َرُسوَل اللَّهِ  - صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ  - رضى اهللا عنه  -َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 

فـََهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم « َقاَل . َقاَل الَ . »َهْل جتَُِد َما تـُْعِتُق َرقـََبًة « َقاَل . اْمَرأَِتى ِىف َرَمَضانَ َقاَل َوقـَْعُت َعَلى . »أَْهَلَكَك 

ُد َما ُتْطِعُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا « َقاَل . َقاَل الَ . »َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ  صلى اهللا -أُِتَى النَِّىبُّ ُمثَّ َجَلَس فَ  -قَاَل  -َقاَل َال . »فَـَهْل جتَِ

ْق ِ�ََذا « فـََقاَل . ِبَعَرٍق ِفيِه َمتْرٌ  - عليه وسلم َفَضِحَك النَِّىبُّ . َقاَل أَفْـَقَر ِمنَّا َفَما بـَْنيَ الَبـَتَـيـَْها َأْهُل بـَْيٍت َأْحَوُج ِإلَْيِه ِمنَّا. »َتَصدَّ

  سلمم البخاري و رواه .»اْذَهْب َفَأْطِعْمُه َأْهَلَك « اَل َحىتَّ بََدْت أَنـَْيابُُه مثَُّ قَ  -صلى اهللا عليه وسلم-

  ؟عن صيام الجنبسئل صلى اهللا عليه وسلم : الثالثالحديث 

َيْستَـْفِتيِه َوِهَى َتْسَمُع ِمْن َوَراِء اْلَباِب فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َأنَّ َرُجًال َجاَء ِإَىل النَِّىبِّ  -رضى اهللا عنها  - َعْن َعاِئَشَة 

َوأَنَا ُتْدرُِكِىن الصََّالُة َوأَنَا ُجُنٌب «  -ليه وسلمصلى اهللا ع-يَا َرُسوَل اللَِّه تُْدرُِكِىن الصََّالُة َوأَنَا ُجُنٌب أََفَأُصوُم فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تََأخَّرَ . »َفَأُصوُم  َواللَِّه ِإىنِّ َألْرُجو َأْن « فـََقاَل . فـََقاَل َلْسَت ِمثْـَلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه َقْد َغَفَر اللَُّه َلَك َما تـََقدَّ

   َأْعَلَمُكْم ِمبَا أَتَِّقىَأُكوَن َأْخَشاُكْم لِلَِّه وَ 

  عن حكم األكل و الشرب ناسيا للصائم ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم : الرابعالحديث 

، َوأَنَا  ِإينِّ َأَكْلُت َوَشرِْبُت نَاِسًيايَا َرُسوَل اِهللا ، : َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَـَقاَل : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل 

  حديث صحيح رواه أبو داود و ابن حبان .»اللَُّه َأْطَعَمَك َوَسَقاكَ : َصاِئٌم ؟ فـََقاَل 

  ؟عن الخيط األبيض واألسود من الفجرسئل صلى اهللا عليه وسلم : الخامسالحديث 

َأمهَُا اْخلَْيطَاِن َقاَل  }اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمْن اْخلَْيِط اْألَْسَوِد  {َعْن َعِديِّ ْبِن َحامتٍِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما ع

  رواه البخاري.»إِنََّك َلَعرِيُض اْلَقَفا ِإْن أَْبَصْرَت اْخلَْيَطْنيِ ُمثَّ قَاَل َال َبْل ُهَو َسَواُد اللَّْيِل َوبـََياُض النـََّهارِ 
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  ؟عن كثرة صيامه في شعبانسئل صلى اهللا عليه وسلم : السادسالحديث 

َذِلَك َشْهٌر يـَْغُفُل « َقاَل . َباَن َعْن ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ملَْ أََرَك َتُصوُم َشْهًرا ِمَن الشُُّهوِر َما َتُصوُم ِمْن َشعْ 

حديث  .»َأْن يـُْرَفَع َعَمِلى َوأَنَا َصاِئٌم ِه اَألْعَماُل ِإَىل َربِّ اْلَعاَلِمَني فَُأِحبُّ النَّاُس َعْنُه بـَْنيَ َرَجٍب َوَرَمَضاَن َوُهَو َشْهٌر تـُْرَفُع ِفي

  حسن رواه النسائي وأمحد

  ؟عن قضاء الصيام عن المّيتسئل صلى اهللا عليه وسلم : السابع الحديث

فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أُمِّى  - صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه َقاَل َجاَءِت اْمَرأٌَة ِإَىل  -رضى اهللا عنهما  - َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

َها « َماَتْت َوَعَليـَْها َصْوُم َنْذٍر أََفَأُصوُم َعنـَْها َقاَل  َقاَلْت . »أََرأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِِّك َدْيٌن فـََقَضْيِتيِه َأَكاَن يـَُؤدِّى َذِلِك َعنـْ

  رواه البخاري ومسلم .»َفُصوِمى َعْن أُمِِّك « َقاَل . نـََعمْ 

   :ويف رواية 

َنا أَنَا َجاِلٌس ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه  - رضى اهللا عنه  - َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه  ِإْذ أَتـَْتُه  - صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل بـَيـْ

ْقُت َعَلى َقاَلْت يَا . »َوَجَب َأْجُرِك َوَردََّها َعَلْيِك اْلِمريَاُث « فـََقاَل  - َقاَل  -أُمِّى ِجبَارِيٍَة َوِإنـََّها َماَتْت  اْمَرأٌَة فـََقاَلْت ِإىنِّ َتَصدَّ

َها « َرُسوَل اللَِّه ِإنَُّه َكاَن َعَليـَْها َصْوُم َشْهٍر أَفََأُصوُم َعنـَْها َقاَل    رواه مسلم .»ُصوِمى َعنـْ

  ويف رواية

َها َصْوُم  -صلى اهللا عليه وسلم- َأنَّ اْمَرأًَة أََتْت َرُسوَل اللَِّه  -رضى اهللا عنهما  - َعبَّاٍس َعِن اْبِن  فـََقاَلْت ِإنَّ أُمِّى َماَتْت َوَعَليـْ

َها َدْيٌن َأُكْنِت تـَْقِضيَنُه « فـََقاَل . َشْهرٍ    رواه مسلم .»ِه َأَحقُّ بِاْلَقَضاِء َفَدْيُن اللَّ « َقاَل . َقاَلْت نـََعمْ . »أََرأَْيِت َلْو َكاَن َعَليـْ

  ؟عن حكم الصيام في السفرسئل صلى اهللا عليه وسلم : الثامن الحديث

أََفَأُصوُم ِىف . الصَّْومَ  فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ َرُجٌل َأْسُردُ  - صلى اهللا عليه وسلم- َمحَْزَة ْبَن َعْمٍرو اَألْسَلِمىَّ َسَأَل َرُسوَل اللَِّه  َعنِ 

  رواه مسلم .»ُصْم ِإْن ِشْئَت َوأَْفِطْر ِإْن ِشْئَت « السََّفِر َقاَل 

  ؟ عن صيام يوم االثنين و الخميس اهللا عليه وسلم سئل صلى : التاسع الحديث

ُصوَم ِإالَّ يـَْوَمْنيِ ِإْن ْبُن َزْيٍد قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنََّك َتُصوُم َحىتَّ َال َتَكاَد تـُْفِطُر َوتـُْفِطُر َحىتَّ َال َتَكاَد َأْن تَ  أَُساَمة َعنِ 

َذاِنَك يـَْوَماِن تـُْعَرُض ِفيِهَما « َقاَل . يـَْوَم اخلَِْميسِ قـُْلُت يـَْوَم اِالثـْنَـْنيِ وَ . »َأىُّ يـَْوَمْنيِ « َقاَل . َدَخَال ِىف ِصَياِمَك َوِإالَّ ُصْمتَـُهَما

  حديث حسن صحيح رواه النسائي وأمحد .»اَألْعَماُل َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمَني َفُأِحبُّ َأْن يـُْعَرَض َعَمِلى َوأَنَا َصاِئٌم 

   :ويف رواية 

َتاَدَة ، َقاَل   ». ُوِلْدُت َوِفيِه أُْنزَِل َعَليَّ اْلُقْرآنُ : ، َويـَْوِم اخلَِْميِس َقاَل ِفيِه  َصْوَم يـَْوِم اِالثـْنَـْنيِ يَا َرُسوَل اِهللا ، أََرأَْيَت : َعْن َأِيب قـَ

  حديث صحيح رواه أبو داود و أمحد



49 
 

  ؟ صاحبهعن أمر ينفع اهللا عليه وسلم سئل صلى : العاشر الحديث

َفُعِىن اللَُّه ِبهِ  َعْن َأِيب    حديث .»َعَلْيَك بِالصَِّياِم َفِإنَُّه َال ِمْثَل َلُه « َقاَل . أَُماَمَة اْلَباِهِلىُّ َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ُمْرِىن بَِأْمٍر يـَنـْ

  .صحيح رواه النسائي 

  ؟ الصيامعن كيفية اهللا عليه وسلم سئل صلى : الحادي عشر الحديث

فـََلمَّا  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َكْيَف َتُصوُم فـََغِضَب َرُسوُل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب قـََتاَدَة َرُجٌل أََتى النَِّىبَّ 

َوِمبَُحمٍَّد نَِبي�ا نـَُعوُذ ِباللَِّه ِمْن َغَضِب اللَِّه َوَغَضِب َغَضَبُه قَاَل َرِضيَنا ِباللَِّه رَب�ا َوبِاِإلْسَالِم ِديًنا  -رضى اهللا عنه  - َرَأى ُعَمُر 

ْهَر   - رضى اهللا عنه  -َفَجَعَل ُعَمُر . َرُسولِهِ  يـَُردُِّد َهَذا اْلَكَالَم َحىتَّ َسَكَن َغَضُبُه فـََقاَل ُعَمُر يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف ِمبَْن َيُصوُم الدَّ

َوُيِطيُق « َقاَل َكْيَف َمْن َيُصوُم يـَْوَمْنيِ َويـُْفِطُر يـَْوًما َقاَل . »ملَْ َيُصْم وَملَْ يـُْفِطْر  -َأْو َقاَل  -َوَال أَْفَطَر  َال َصامَ « ُكلَُّه َقاَل 

  .»َذاَك َصْوُم َداُوَد َعَلْيِه السََّالُم « َقاَل َكْيَف َمْن َيُصوُم يـَْوًما َويـُْفِطُر يـَْوًما قَاَل . »َذِلَك َأَحٌد 

«  -صلى اهللا عليه وسلم- مثَُّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه . »َوِدْدُت َأىنِّ ُطوِّْقُت َذِلَك « َقاَل َكْيَف َمْن َيُصوُم يـَْوًما َويـُْفِطُر يـَْوَمْنيِ قَاَل 

ْهِر ُكلِِّه ِصَياُم يـَْوِم  َلُه َثَالٌث ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َوَرَمَضاُن ِإَىل َرَمَضاَن فـََهَذا ِصَياُم الدَّ َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعَلى اللَِّه َأْن ُيَكفَِّر السََّنَة الَِّىت قـَبـْ

َلُه    رواه مسلم.»َوالسََّنَة الَِّىت بـَْعَدُه َوِصَياُم يـَْوِم َعاُشوَراَء َأْحَتِسُب َعَلى اللَِّه َأْن يَُكفَِّر السََّنَة الَِّىت قـَبـْ

  ؟ عن الوصال في الصياماهللا عليه وسلم سئل صلى : الثاني عشر الحديث

َقاَل . فـََقاُلوا ِإنََّك تـَُواِصلُ . َعِن اْلِوَصاِل َرْمحًَة َهلُمْ  - صلى اهللا عليه وسلم- قَاَلْت نـََهاُهُم النَِّىبُّ  -رضى اهللا عنها  - َعْن َعاِئَشَة 

  ري ومسلمرواه البخا .»ِإىنِّ َلْسُت َكَهْيَئِتُكْم ِإىنِّ ُيْطِعُمِىن َرىبِّ َوَيْسِقيِىن « 

  ؟ عن دعاء ليلة القدراهللا عليه وسلم سئل صلى : الثالث عشر الحديث

َلُة الَقْدِر َما أَُقوُل ِفيَها؟ َقالَ : قـُْلتُ : َعْن َعاِئَشَة، َقاَلتْ  َلٍة لَيـْ اللَُّهمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ : ُقوِيل : " يَا َرُسوَل اللَِّه أََرأَْيَت ِإْن َعِلْمُت َأيُّ لَيـْ

  حديث صحيح رواه الرتمذي وابن ماجة و أمحد.»اْلَعْفَو َفاْعُف َعينِّ حتُِبُّ 
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  سؤاالت الحج

  ؟العاجز والمّيت نعن الحج والعمرة  عاهللا عليه وسلم سئل صلى : األول الحديث

ُهَما َقاَل َكاَن اْلَفْضُل َرِديَف َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ  ِه َوَسلََّم َفَجاَءْت اْمَرأٌَة ِمْن َخْشَعَم َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْصِرُف َوْجَه اْلَفْضِل ِإَىل الشِّقِّ اْآلَخِر فـََقاَلْت يَا َفَجَعَل اْلَفْضُل يـَْنظُُر ِإلَيـَْها َوتـَْنظُُر ِإلَْيِه َوَجَعَل النَِّيبُّ َصلَّ 

ْم َوَذِلَك ِيف َل نـَعَ اللَِّه َعَلى ِعَباِدِه ِيف احلَْجِّ أَْدرََكْت َأِيب َشْيًخا َكِبريًا َال يـَْثُبُت َعَلى الرَّاِحَلِة أَفََأُحجُّ َعْنُه قَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َفرِيَضةَ 

ِة اْلَوَداعِ    البخاري ومسلمرواه  .»َحجَّ

  ويف رواية

ُهَما َقاَل أََتى َرُجٌل النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َلُه ِإنَّ   ُأْخِيت َقْد َنَذَرْت َأْن َحتُجَّ َوِإنـََّها َماَتْت َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـْ

رواه  .»اللََّه فـَُهَو َأَحقُّ بِاْلَقَضاءِ َدْيٌن َأُكْنَت َقاِضَيُه َقاَل نـََعْم قَاَل فَاْقِض فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلْو َكاَن َعَليـَْها 

  البخاري

  ويف رواية

َقاَل . َوَال اْلُعْمَرَة َوالظَّْعنَ  ْسَتِطيُع احلَْجَّ َعْن َعْمِرو ْبِن َأْوٍس َعْن َأِىب َرزِيٍن اْلُعَقْيِلىِّ أَنَُّه َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َأِىب َشْيٌخ َكِبٌري َال يَ 

  .حديث صحيح رواه أصحاب السنن وأمحد »ُحجَّ َعْن أَِبيَك َواْعَتِمْر « 

  ويف رواية

حديث  .»أَبِيِك ُحجِّى َعْن « َعْن أَِبيَها َماَت وَملَْ َحيُجَّ َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْمَرأًَة َسأََلِت النَِّىبَّ 

  صحيح رواه النسائي

  ؟عن العمرة في أشهر الحج اهللا عليه وسلمسئل صلى : الثاني الحديث

اْلُمَحرََّم َقاَل َكانُوا يـََرْوَن َأنَّ اْلُعْمَرَة ِىف َأْشُهِر احلَْجِّ ِمْن أَْفَجِر اْلُفُجوِر ِىف اَألْرِض َوَجيَْعُلوَن  -رضى اهللا عنهما  - َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

بـَْر َوَعَفا األَثـَْر َواْنَسَلَخ َصَفْر َحلَِّت اْلُعْمَرُة ِلَمِن اْعَتَمرْ   -صلى اهللا عليه وسلم-فَـَقِدَم النَِّىبُّ . َصَفًر َويـَُقولُوَن ِإَذا بـََرأَ الدَّ

« ا ُعْمَرًة فـَتَـَعاَظَم َذِلَك ِعْنَدُهْم فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َأىُّ احلِْلِّ قَاَل َوَأْصَحابُُه َصِبيَحَة رَاِبَعٍة ُمِهلَِّني بِاحلَْجِّ فََأَمَرُهْم َأْن َجيَْعُلوهَ 

  رواه البخاري ومسلم.»احلِْلُّ ُكلُُّه 

  ؟عن االحرام بالعمرة لمن تمّضخ بالطيب اهللا عليه وسلمسئل صلى : الثالث الحديث 

َنَما النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَليْ  َعْن يـَْعَلى َقاَل ِلُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  ِه َوَسلََّم أَِرِين النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِحَني يُوَحى ِإلَْيِه َقاَل فـَبَـيـْ

ٌخ ِبِطيٍب َفَسَكَت  َجاَءُه َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف تـََرى ِيف بِاجلِْْعَرانَِة َوَمَعُه نـََفٌر ِمْن َأْصَحاِبِه  َرُجٍل َأْحَرَم ِبُعْمَرٍة َوُهَو ُمَتَضمِّ

َفَجاَء يـَْعَلى َوَعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َساَعًة َفَجاَءُه اْلَوْحُي فََأَشاَر ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِإَىل يـَْعَلى
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ْجِه َوُهَو َيِغطُّ مثَُّ ُسرَِّي َعْنُه فـََقاَل َسلََّم ثـَْوٌب َقْد أُِظلَّ ِبِه فََأْدَخَل َرْأَسُه َفِإَذا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُحمَْمرُّ اْلوَ َعَلْيِه وَ 

الَِّذي ِبَك َثَالَث َمرَّاٍت َواْنزِْع َعْنَك اْجلُبََّة َواْصَنْع ِيف ُعْمَرِتَك َكَما  أَْيَن الَِّذي َسَأَل َعْن اْلُعْمَرِة فَُأِيتَ ِبَرُجٍل فـََقاَل اْغِسْل الطِّيبَ 

نـَْقاَء ِحَني أََمَرُه َأْن يـَْغِسَل َثَالَث َمرَّاٍت َقاَل نـََعمْ  ِتَك قـُْلُت ِلَعطَاٍء أََراَد اْإلِ   رواه البخاري.»َتْصَنُع ِيف َحجَّ

  ؟عّما يلبسه المحرم من الثياب  وسلم اهللا عليهسئل صلى : الرابع الحديث

ِمَن الثـَِّياِب فـََقاَل  َما يـَْلَبُس اْلُمْحرِمُ  -عليه وسلمصلى اهللا - َأنَّ َرُجًال َسَأَل َرُسوَل اللَِّه  - رضى اهللا عنهما  -َعِن اْبِن ُعَمَر 

َال تـَْلَبُسوا اْلُقُمَص َوَال اْلَعَماِئَم َوَال السََّراِويَالِت َوَال اْلبَـَراِنَس َوَال اْخلَِفاَف ِإالَّ َأَحٌد َال «  - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوُل اللَِّه 

رواه  .»َل ِمَن اْلَكْعبَـْنيِ َوَال تـَْلَبُسوا ِمَن الثـَِّياِب َشْيًئا َمسَُّه الزَّْعَفَراُن َوَال اْلَوْرُس جيَُِد النـَّْعَلْنيِ فَـْليَـْلَبِس اْخلُفَّْنيِ َوْليَـْقَطْعُهَما َأْسفَ 

  البخاري ومسلم

  عن عدم تحلله من عمرته ؟ اهللا عليه وسلمسئل صلى : الخامس الحديث

َقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َشْأُن  - صلى اهللا عليه وسلم-َزْوَج النَِّىبِّ  - رضى اهللا عنهم  -َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َأنَّ َحْفَصَة 

  رواه البخاري ومسلم .»َأِحلُّ َحىتَّ َأْحنََر  ِإىنِّ َلبَّْدُت َرْأِسى َوقـَلَّْدُت َهْدِىي َفالَ « النَّاِس َحلُّوا وََملْ َحتِْلْل أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك قَاَل 

  عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: السادسالحديث 

ُهْم َزْوِج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َهلَا َأملَْ تـََرْي َأنَّ قـَْوَمِك َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

تـَُردَُّها َعَلى قـََواِعِد ِإبـَْراِهيَم َقاَل َلْوَال ِحْدثَاُن قَـْوِمِك  ُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأَال فَـ َلمَّا بـَنَـْوا اْلَكْعَبَة اقْـَتَصُروا َعْن قـََواِعِد ِإبـَْراِهيَم 

َعْت  ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َهَذا ِمْن َرُسوِل اللَّ بِاْلُكْفِر َلَفَعْلُت فَـَقاَل َعْبُد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه لَِئْن َكاَنْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّه َعنـَْها مسَِ

حلِْْجَر ِإالَّ َأنَّ اْلبَـْيَت ملَْ يـَُتمَّْم َعَلى قـََواِعِد َوَسلََّم َما أَُرى َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تـََرَك اْسِتَالَم الرُّْكنَـْنيِ اللََّذْيِن يَِلَياِن ا

  رواه البخاري .»إِبـَْراِهيمَ 

  ويف رواية

َما َمنَـَعُهْم َأْن : ُهَو ِمَن اْلبَـْيِت قـُْلُت : َسَأْلُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعِن احلِْْجِر ، فـََقاَل : َعاِئَشَة ، َقاَلْت  َعنْ 

َذِلَك ِفْعُل قـَْوِمِك : ُيْصَعُد إَِلْيِه ، ِإالَّ ِبُسلٍَّم ؟ َقاَل َفَما َشْأُن بَاِبِه ُمْرَتِفًعا ، َال : َعَجَزْت ِ�ُِم النـََّفَقُة قـُْلُت : يُْدِخُلوُه ِفيِه ؟ قَاَل 

تـَْنِفَر قـُُلوبـُُهْم ، َلَنَظْرُت َهْل أَُغيـِّرُُه  ، لُِيْدِخُلوُه َمْن َشاُؤوا ، َوَميْنَـُعوُه َمْن َشاُؤوا ، َوَلْوَال َأنَّ قـَْوَمِك َحِديُث َعْهٍد ِبُكْفٍر ، َخمَاَفَة َأنْ 

  .حديث صحيح رواه ابن ماجه »َل ِفيِه َما انـْتَـَقَص ِمْنُه ، َوَجَعْلُت بَابَُه بِاَألْرضِ ، فَُأْدخِ 

  عن دخول العمرة في الحج؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: سابعالحديث ال

ُهَما َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَهلَّ َوَأْصَحابُُه بِاحلَْ  َعْن َجاِبر ُهْم َهْدٌي َغْريِ ْبُن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـْ جِّ َولَْيَس َمَع َأَحٍد ِمنـْ

اْلَيَمِن َوَمَعُه اْهلَْدُي فـََقاَل َأْهَلْلُت ِمبَا َأَهلَّ ِبِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوطَْلَحَة وََكاَن َعِليٌّ َقِدَم ِمنْ 
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وا َوحيَِلُّوا ِإالَّ َمْن َمَعُه اْهلَْدُي بَـْيِت ُمثَّ يـَُقصِّرُ َوَسلََّم َوَأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَِذَن ِألَْصَحاِبِه َأْن َجيَْعُلوَها ُعْمَرًة َيطُوُفوا بِالْ 

ْو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن أَْمِري َما اْسَتْدبـَْرُت َما فـََقاُلوا نـَْنطَِلُق ِإَىل ِمًىن َوذََكُر َأَحِدنَا يـَْقطُُر فـَبَـَلَغ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل لَ 

َر أَنـََّها ملَْ َتُطْف بِاْلبَـْيِت َقاَل َأنَّ َمِعي اهلَْ َأْهَدْيُت َوَلْوَال  فـََلمَّا ْدَي َألَْحَلْلُت َوَأنَّ َعاِئَشَة َحاَضْت فـََنَسَكْت اْلَمَناِسَك ُكلََّها َغيـْ

َد الرَّْمحَِن ْبَن َأِيب َبْكٍر َأْن َخيْرَُج َمَعَها ِإَىل َطُهَرْت َوطَاَفْت َقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه أَتـَْنطَِلُقوَن ِبُعْمَرٍة َوَحجٍَّة َوأَْنطَِلُق بِاحلَْجِّ َفَأَمَر َعبْ 

ِة َوَأنَّ ُسَراَقَة ْبَن َماِلِك ْبِن ُجْعُشٍم َلِقَي النَِّيبَّ  ْنِعيِم فَاْعَتَمَرْت بـَْعَد احلَْجِّ ِيف ِذي احلَْجَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو بِاْلَعَقَبِة َوُهَو التـَّ

  رواه البخاري .»ا فـََقاَل أََلُكْم َهِذِه َخاصًَّة يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َال َبْل ِلْألََبدِ يـَْرِميهَ 

  عن االشترط في الحج؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الثامنالحديث 

بِْنِت الزُّبـَْريِ ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب فـََقاَلْت َعَلى ُضَباَعَة  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَلْت َدَخَل النَِّىبُّ  -رضى اهللا عنها  - َعاِئَشَة َعْن 

 .»ُحجِّى َواْشَرتِِطى َأنَّ حمَِلِّى َحْيُث َحَبْسَتِىن «  - صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل النَِّىبُّ . يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ أُرِيُد احلَْجَّ َوأَنَا َشاِكَيةٌ 

  رواه البخاري ومسلم

  :عن الدعاء للمقصرين وسلم يهلصلى اهللا عسئل : التاسعالحديث 

َقالُوا َواْلُمَقصِّرِيَن يَا َرُسوَل . »اللَُّهمَّ اْرَحِم اْلُمَحلِِّقَني « َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم .» َواْلُمَقصِّرِينَ « وا َواْلُمَقصِّرِيَن يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َقالُ . »اللَُّهمَّ اْرَحِم اْلُمَحلِِّقَني « اللَِّه َقاَل 

  :عن إفاضة الحائض وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: العاشرالحديث 

فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . ِإنَّ َصِفيََّة بِْنَت ُحَىيٍّ َقْد َحاَضتْ  يَا َرُسوَل اللَّهِ  -وسلمصلى اهللا عليه -َعْن َعاِئَشَة أَنـََّها قَاَلْت ِلَرُسوِل اللَِّه 

رواه البخاري  »َفاْخُرْجَن « َقاَل . َقاُلوا بـََلى. »َلَعلََّها َحتِْبُسَنا َأملَْ َتُكْن َقْد طَاَفْت َمَعُكنَّ بِاْلبَـْيِت «  -صلى اهللا عليه وسلم-

  .ومسلم

  عن حج الصبي ؟  وسلم يهل عسئل صلى اهللا: حادي عشر الحديث ال

  رواه مسلم.»نـََعْم َوَلِك َأْجٌر «  فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه َأِهلََذا َحجٌّ َقالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل َرفـََعِت اْمَرأٌَة َصِبي�ا َهلَا 

  عن الحج كل سنة؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الثاني عشرالحديث 

 َوَسلََّم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه احلَْجُّ ِيف ُكلِّ َسَنٍة َأْو َمرًَّة َواِحَدةً َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْألَقـْرََع ْبَن َحاِبٍس َسَأَل النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

  أبو داود و ابن ماجه حديث صحيح رواه .» َقاَل َبْل َمرًَّة َواِحَدًة َفَمْن َزاَد فـَُهَو َتَطوُّعٌ 
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  عن أفضل الحج؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الثالث عشرالحديث 

يِق، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُسِئلَ  حديث صحيح رواه  »3الَعجُّ َوالثَّجُّ «: َأيُّ اَحلجِّ أَْفَضُل؟ َقالَ : َعْن َأِيب َبْكٍر الصِّدِّ

  الرتمذي و أمحد

  عن يوم الحج األكبر؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الرابع عشرالحديث 

، َقالَ  حديث صحيح رواه  »يـَْوُم النَّْحرِ «: َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن يـَْوِم اَحلجِّ اَألْكَربِ، فـََقالَ : َعْن َعِليٍّ

  .الرتمذي

  عّما يقتله المحرم من الدواب؟ وسلم يهلاهللا عسئل صلى : الخامس عشرالحديث 

َقاَل َمخٌْس َال ُجَناَح ِيف قـَْتِلِهنَّ َعَلى َمْن َعْن َساملٍِ َعْن أَبِيِه ُسِئَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعمَّا يـَْقُتُل اْلُمْحرُِم ِمْن الدََّوابِّ فَـ 

   أبو داود و ابن حيانصحيح رواه حديث  »َواْحلُُرِم اْلَعْقَرُب َواْلَفْأَرُة َواحلَِْدأَُة َواْلُغَراُب َواْلَكْلُب اْلَعُقورُ قـَتـََلُهنَّ ِيف احلِْلِّ 

  عن دخول البيت؟ وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: السادس عشرالحديث 

حديث صحيح رواه النسائي  .»اْدُخِلى احلِْْجَر فَِإنَُّه ِمَن اْلبَـْيِت « قَاَل َعاِئَشُة َقاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأَال َأْدُخُل اْلبَـْيَت 

  وأمحد

عن التقديم و التأخير في بعض أعمال سئل صلى اهللا عليه وسلم : السابع عشرالحديث 

  ؟ الحج

ِة اْلَوَداِع ِمبًِىن لِلنَّاِس َيْسَأُلونَُه َفَجاَء  - ه وسلمصلى اهللا علي-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َقاَل َوَقَف َرُسوُل اللَِّه  ِىف َحجَّ

ُمثَّ َجاَءُه َرُجٌل آَخُر فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه . »اْذَبْح َوَال َحرََج « فـََقاَل . َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ملَْ َأْشُعْر َفَحَلْقُت قـَْبَل َأْن َأْحنَرَ 

َم  - صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل َفَما ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه . »اْرِم َوَال َحرََج « فـََنَحْرُت قـَْبَل َأْن أَْرِمَى فـََقاَل ملَْ َأْشُعْر  َعْن َشْىٍء ُقدِّ

  رواه البخاري ومسلم.»افْـَعْل َوَال َحرََج « َوَال ُأخَِّر ِإالَّ قَاَل 

  ؟ الجهاد و الغزو للنساء سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ثامن عشرالحديث ال

َها َقاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأَال نـَْغُزو َوُجنَاِهُد َمَعكُ  ْم فـََقاَل َلِكنَّ َأْحَسَن اجلَِْهاِد َوَأْمجََلُه َعْن َعاِئَشَة أُمِّ اْلُمْؤِمِنَني َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُروٌر فـََقاَلْت َعاِئَشُة َفَال أَ  ْعُت َهَذا ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ احلَْجُّ َحجٌّ َمبـْ   رواه البخاري.»دَُع احلَْجَّ بـَْعَد ِإْذ مسَِ

  ؟حج المرأة بدون محرم سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: التاسع عشرالحديث 

                                                           

حنر البدن: الثج، وأما  التلبية: العج  3
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ِإالَّ َمَع ِذي َحمَْرٍم فـََقاَم َرُجٌل فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َخيُْلَونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة َعْن اْبِن َعبَّاٍس َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َال 

ًة َواْكتُِتْبُت ِيف َغْزَوِة َكَذا وََكَذا َقاَل اْرِجْع َفُحجَّ    رواه البخاري.»َمَع اْمَرأَِتكَ  اْمَرَأِيت َخَرَجْت َحاجَّ

  ؟مكان نزوله في حجته  عليه وسلم عنسئل صلى اهللا : التاسع عشرالحديث 

  

ِتهِ تـَْنزُِل َغًدا  قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَْينَ َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد قَاَل  َقاَل َوَهْل تـََرَك َلَنا َعِقيٌل َمْنزًِال مثَُّ َقاَل َحنُْن نَازُِلوَن  َوَذِلَك ِىف َحجَّ

َأْن َال  اْلُمَحصَِّب َحْيُث َقاَمسَْت قـَُرْيٌش َعَلى اْلُكْفِر َوَذِلَك َأنَّ َبِين ِكَنانََة َحاَلَفْت قـَُرْيًشا َعَلى َبِين َهاِشمٍ َغًدا ِخبَْيِف َبِين ِكَنانََة 

  رواه البخاري.»يـَُباِيُعوُهْم َوَال يـُْؤُووُهمْ 
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 و الذبائح ت الصيدسؤاال

الصيد الكلب المعّلم يوجد مع كلب آخرى سئل صلى اهللا عليه وسلم عن : األولالحديث 

 ؟ و عن صيد المعراض

ِإَذا « ذُْكُر اْسَم اللَِّه َعَلْيِه فَـَقاَل َعْن َعِدىِّ ْبِن َحامتٍِ َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ أُْرِسُل اْلِكَالَب اْلُمَعلََّمَة فـَُيْمِسْكَن َعَلىَّ َوأَ 

. »َوِإْن قـَتَـْلَن َما ملَْ َيْشرَْكَها َكْلٌب َلْيَس َمَعَها « قـُْلُت َوِإْن قـَتَـْلَن َقاَل . »أَْرَسْلَت َكْلَبَك اْلُمَعلََّم َوذََكْرَت اْسَم اللَِّه َعَلْيِه َفُكْل 

قـُْلُت َلُه فَِإىنِّ َأْرِمى بِاْلِمْعَراِض 
  .» َفُكْلُه َوِإْن َأَصابَُه ِبَعْرِضِه َفَال تَْأُكْلهُ  5َت بِاْلِمْعَراِض َفَخَزقَ ِإَذا َرَميْ « الصَّْيَد َفُأِصيُب فـََقاَل 4

   رواه البخاري ومسلم

  ؟عن أكل الكلب المعّلم من الصيد  سئل صلى اهللا عليه وسلم : ثانيالحديث ال

ِإَذا أَْرَسْلَت َكْلَبَك َوذََكْرَت اْسَم اللَِّه « َعِن اْلَكْلِب فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َعْن َعِدىِّ ْبِن َحامتٍِ َقاَل 

َا أَْمَسَك َعَلى نـَْفِسِه  قـُْلُت َفِإْن َوَجْدُت َمَع َكْلِىب َكْلًبا آَخَر َفَال أَْدِرى أَيـُُّهَما َأَخَذُه . »َفُكْل فَِإْن َأَكَل ِمْنُه َفَال تَْأُكْل َفِإنَُّه ِإمنَّ

َا َمسَّْيَت َعَلى َكْلِبَك وَملَْ ُتَسمِّ َعَلى َغْريِِه  «َقاَل     رواه البخاري ومسلم .»َفَال تَْأُكْل فَِإمنَّ

  ؟عن الذبح بالمروة لمن فقد السكينسئل صلى اهللا عليه وسلم : الثالثالحديث 

َأَحُدنَا َأَصاَب َصْيًدا َولَْيَس َمَعُه ِسكٌِّني أََيْذَبُح بِاْلَمْرَوِة َوِشقَِّة اْلَعَصا َعِديِّ ْبِن َحامتٍِ َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أََرأَْيَت ِإْن  َعن

َم ِمبَا ِشْئَت َواذُْكْر اْسَم اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ    حديث صحيح رواه أبو داود »فـََقاَل أَْمرِْر الدَّ

  ؟الماءعن الصيد إذا وقع في سئل صلى اهللا عليه وسلم : الرابعالحديث 

ِإَذا َرَمْيَت َسْهَمَك َفاذُْكِر اْسَم اللَِّه « َعِن الصَّْيِد قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعِدىِّ ْبِن َحامتٍِ َقاَل َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه 

  رواه مسلم  .»ى اْلَماُء قـَتَـَلُه َأْو َسْهُمَك َفِإْن َوَجْدَتُه َقْد قـََتَل َفُكْل ِإالَّ َأْن جتََِدُه َقْد َوَقَع ِىف َماٍء فَِإنََّك َال َتْدرِ 

عن حكم األكل في آنية الكفار وعن الصيد سئل صلى اهللا عليه وسلم : الخامسالحديث 

  ؟بالقوس وعن صيد الكلب الغير المعّلم 

ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا بَِأْرِض قَـْوٍم َأْهِل َأِيب ثـَْعَلَبَة اْخلَُشِينَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه يـَُقوُل أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّ َعْن 

ِبَقْوِسي َوَأِصيُد ِبَكْلِيب اْلُمَعلَِّم َوالَِّذي لَْيَس ُمَعلًَّما َفَأْخِربِْين َما الَِّذي حيَِلُّ َلَنا ِمْن  اْلِكَتاِب نَْأُكُل ِيف آنَِيِتِهْم َوأَْرِض َصْيٍد َأِصيدُ 

َفَال تَْأُكُلوا ِفيَها َوِإْن ملَْ  آنَِيِتِهْم َذِلَك فـََقاَل أَمَّا َما ذََكْرَت أَنََّك بَِأْرِض قـَْوٍم َأْهِل اْلِكَتاِب تَْأُكُل ِيف آنَِيِتِهْم فَِإْن َوَجْدُمتْ َغيـْرَ 

                                                           

بال ريش وال نصل وإمنا يصيب بعرضه دون حده سهم: لمعراض ا  4
  

جرح ونفذ وقتل حبده وقطع شيئا من اجللد :خزق   5
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َم اللَِّه مثَُّ ُكْل َوَما ِصْدَت جتَُِدوا فَاْغِسُلوَها مثَُّ ُكُلوا ِفيَها َوأَمَّا َما ذََكْرَت أَنََّك ِبَأْرِض َصْيٍد َفَما ِصْدَت ِبَقْوِسَك فَاذُْكْر اسْ 

  رواه البخاري .»َوَما ِصْدَت ِبَكْلِبَك الَِّذي لَْيَس ُمَعلًَّما َفَأْدرَْكَت ذََكاَتُه َفُكلْ ِبَكْلِبَك اْلُمَعلَِّم فَاذُْكْر اْسَم اللَِّه مثَُّ ُكْل 

  وفي رواية

اْطُبُخوا ِفيَها َونـََهى اَل أَنـُْقوَها َغْسًال وَ َعْن َأِيب ثـَْعَلَبَة اْخلَُشِينِّ َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن ُقُدوِر اْلَمُجوِس فـَقَ 

  حديث صحيح رواه الرتمذي  .»َعْن ُكلِّ َسُبٍع َوِذي نَابٍ 

  ؟ عن الذبح بالحجراهللا عليه وسلم سئل صلى : السادس الحديث

َها فـََقاَل ِألَْهِلِه َال اْبَن ُعَمَر َأنَّ َجارِيًَة َهلُْم َكاَنْت تـَْرَعى َغَنًما ِبَسْلٍع َفَأْبَصَرْت ِبَشاٍة ِمْن َغَنِمَها َمْوتًا  َفَكَسَرْت َحَجًرا َفَذَحبَتـْ

ُه فََأَتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْو بـََعَث تَْأُكُلوا َحىتَّ آِيتَ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسَأَلُه أَْو َحىتَّ أُْرِسَل ِإَلْيِه َمْن َيْسَألُ 

  رواه البخاري .»فََأَمَر النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَِأْكِلَها إِلَْيهِ 

  ؟عّما يذكى به وعّمن نّد من البهائم سئل صلى اهللا عليه وسلم : السابع الحديث

َأْعِجْل أَْو «  -صلى اهللا عليه وسلم-َمَعَنا ُمًدى َقاَل َعْن َراِفِع ْبِن َخِديٍج قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه إِنَّا َالُقو اْلَعُدوِّ َغًدا َولَْيَسْت 

ُثَك أَمَّا السِّنُّ فـََعظْ  َم َوذُِكَر اْسُم اللَِّه َفُكْل َلْيَس السِّنَّ َوالظُُّفَر َوَسُأَحدِّ َقاَل . »ٌم َوَأمَّا الظُُّفُر َفُمَدى اْحلََبَشِة أَْرِىن َما أَنْـَهَر الدَّ

َنا نـَْهَب ِإبِ  ِإنَّ ِهلَِذِه اِإلِبِل «  - صلى اهللا عليه وسلم-ٍل َوَغَنٍم فـََندَّ ِمنـَْها بَِعٌري فـََرَماُه َرُجٌل ِبَسْهٍم َفَحَبَسُه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َوَأَصبـْ

َها َشْىٌء َفاْصنـَُعوا ِبِه َهَكَذا    ومسلمالبخاري رواه  .».»أََواِبَد َكَأَواِبِد اْلَوْحِش َفِإَذا َغَلَبُكْم ِمنـْ

  ؟ عن ذكاة الناد من البهائم اهللا عليه سئل صلى : الثامن الحديث

َلْو َطَعْنَت ِىف َفِخِذَها َألْجَزَأَك « قَاَل  6 َأِىب اْلُعَشَراِء َعْن أَبِيِه قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أََما َتُكوُن الذََّكاُة ِإالَّ ِىف اْحلَْلِق َواللَّبَّةِ َعْن 

  صحيح رواه أبو داود و النسائي وأمحدحديث  .»

  َقاَل أَبُو َداُود َوَهَذا َال َيْصُلُح ِإالَّ ِيف اْلُمتَـَردِّيَِة َواْلُمتَـَوحِّشِ 

  ؟عّمن غاب عنه الصيد ثم وجده اهللا عليه وسلم سئل صلى : التاسع الحديث

  رواه مسلم .»َفُكْلُه َما ملَْ يـُْنِنتْ « الَِّذى يُْدِرُك َصْيَدُه بـَْعَد َثَالٍث ِىف  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ثـَْعَلَبَة َعِن النَِّىبِّ 

  وفي رواية

َوِفيِه َسْهُمُه أَيَْأُكُل الثَّالَثََة مثَُّ جيَُِدُه َميًِّتا َعْن َعِدىِّ ْبِن َحامتٍِ أَنَُّه قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأَحُدنَا يـَْرِمى الصَّْيَد فـَيَـْقَتِفى أَثـََرُه اْليَـْوَمْنيِ وَ 

  حديث صحيح رواه أبو داود و النسائي .»يَْأُكُل ِإْن َشاَء « َأْو َقاَل . »نـََعْم ِإْن َشاَء « َقاَل 

  عن نحر المريضة من االبل ؟ اهللا عليه وسلمسئل صلى : العاشر الحديث
                                                           

موضع النحر من العنق:  اللبة   6
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ْت َفِإْن َوَجْدتـََها فََأْمِسْكَها فـََوَجَدَها فـََلْم َعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة َأنَّ َرُجًال نـََزَل احلَْرََّة َوَمَعُه أَْهُلُه َوَوَلُدُه فَـَقاَل َرُجٌل ِإنَّ نَاَقًة ِيل َضلَّ 

َد َشْحَمَها َوحلََْمَها َونَْأُكَلُه فـََقاَل َحىتَّ جيَِْد َصاِحبـََها َفَمِرَضْت فَـَقاَلْت اْمَرأَتُُه اْحنَْرَها فََأَىب فـَنَـفَ  َقْت فـََقاَلْت اْسُلْخَها َحىتَّ نـَُقدِّ

ِحبُـَها َفأَتَاُه َفَسأََلُه فـََقاَل َهْل ِعْنَدَك ِغًىن يـُْغِنيَك َقاَل َال َقاَل َفُكُلوَها َقاَل َفَجاَء َصاَأْسَأَل َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

  حديث حسن رواه أبو داود وأمحد .»قَاَل اْسَتْحيَـْيُت ِمْنكَ  َفَأْخبَـَرُه اْخلَبَـَر فـََقاَل َهالَّ ُكْنَت َحنَْرتـََها

  ؟عّما يجوز أكله من الصيد للمحرمسئل صلى اهللا عليه وسلم : لحادي عشرالحديث ا

َتاَدَة  َة َختَلََّف  - صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه أَنَُّه َكاَن َمَع  - رضى اهللا عنه  - َعْن َأِىب قـَ َحىتَّ ِإَذا َكاَن بِبَـْعِض طَرِيِق َمكَّ

ُر ُحمْرٍِم فـََرَأى ِمحَاًرا َوْحِشي�ا َفاْستَـَوى َعَلى فـََرِسِه َفَسَأَل َأْصَحا ا َعَلْيِه َبُه َأْن يـَُناِوُلوُه َسْوَطُه َفَأبـَوْ َمَع َأْصَحاٍب َلُه ُحمْرِِمَني َوُهَو َغيـْ

َوَأَىب  - صلى اهللا عليه وسلم-النَِّىبِّ َفَسَأَهلُْم ُرْحمَُه َفأَبـَْوا َعَلْيِه فََأَخَذُه ُمثَّ َشدَّ َعَلى احلَِْماِر فـََقتَـَلُه فََأَكَل ِمْنُه بـَْعُض َأْصَحاِب 

َا ِهَى طُْعَمٌة َأْطَعَمُكُموَها اللَُّه « ِلَك فـََقاَل َفَسأَُلوُه َعْن ذَ  - صلى اهللا عليه وسلم-بـَْعُضُهْم فََأْدرَُكوا َرُسوَل اللَِّه  رواه  .»ِإمنَّ

  البخاري ومسلم

  ؟  المعطوبة من االبل سئل صلى اهللا عليه وسلم عن :الثاني عشرالحديث 

َأْصَنُع ِمبَا َعِطَب ِمْن اْلُبْدِن  َكْيَف َعْن نَاِجَيَة اْخلَُزاِعيِّ َصاِحِب بُْدِن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَّهِ 

نَـَها فـََيْأُكُلوَهاَقاَل اْحنَْرَها مثَُّ اْغِمْس نـَْعَلَها ِيف َدِمَها ُمثَّ َخلِّ بـَْنيَ النَّاِس َوبَـ    حديث صحيح رواه الرتمذي وابن ماجه و أمحد »يـْ

  ؟  جنين بهيمة األنعام بعد ذكاته سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الثالث عشرالحديث 

  

َوقَاَل ُمَسدٌَّد قـُْلَنا يَا . »ِشْئُتْم ُكُلوُه ِإْن « َعِن اْجلَِنِني فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َسِعيٍد قَاَل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه 

ُكُلوُه ِإْن ِشْئُتْم َفِإنَّ ذََكاَتُه ذََكاُة « ُكُلُه َقاَل َرُسوَل اللَِّه نـَْنَحُر النَّاَقَة َوَنْذَبُح اْلبَـَقَرَة َوالشَّاَة فـََنِجُد ِىف َبْطِنَها اْجلَِنَني أَنـُْلِقيِه أَْم نَأْ 

  بو داود و ابن ماجهحديث صحيح رواه أ »أُمِِّه 

  ؟  الفرع والعتيرة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الرابع عشرالحديث 

للَِّه ِىف اْجلَاِهِليَِّة ِىف َرَجٍب َفَما تَْأُمُرنَا يَا َرُسوَل ا7َعْن نـُبَـْيَشَة قَاَل نَاَدى َرُجٌل َوُهَو ِمبًِىن فَـَقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا ُكنَّا نـَْعِرتُ َعِتريًَة 

ِىف ُكلِّ َساِئَمٍة « فـََرًعا َفَما تَْأُمرُنَا قَاَل 8َقاَل ِإنَّا ُكنَّا نـُْفرُِع . »اْذَحبُوا ِىف َأىِّ َشْهٍر َما َكاَن َوبـَرُّوا اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَأْطِعُموا « َقاَل 

  و ابن ماجهو النسائي حديث صحيح رواه أبو داود  .»َوَتَصدَّْقَت بَِلْحِمِه فـَرٌَع تـَْغُذوُه َماِشَيُتَك َحىتَّ ِإَذا اْسَتْحَمَل َذَحبَْتُه 

  

                                                           

ذبيحة كانوا يذحبو�ا ىف العشر األول من رجب ويسمو�ا الرجبية: العترية   7
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  ؟المعطوب من البدن سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الخامس عشرالحديث 
  

يَا َرُسوَل اِهللا ،  : قـُْلُت : وََكاَن َصاِحَب ُبْدِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َقاَل : َعْن نَاِجَيَة اْخلَُزاِعيِّ ، قَاَل َعْمٌرو ِيف َحِديِثِه 

َنُه َوبـَْنيَ النَّاِس ،  ِه ، مثَُّ اْضِربْ اْحنَْرُه ، َواْغِمْس نـَْعَلُه ِيف َدمِ : ِمَن اْلُبْدِن ؟ قَاَل َكْيَف َأْصَنُع ِمبَا َعِطَب  َصْفَحَتُه ، َوَخلِّ بـَيـْ

ْلَيْأُكُلوهُ    حديث صحيح ابن ماجه .» .فـَ
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  سؤاالت األطعمة

  ؟عن أكل الثوم والبصل اهللا عليه وسلمسئل صلى : األول الحديث

ِإَذا أُِتَى ِبَطَعاٍم َأَكَل ِمْنُه َوبـََعَث ِبَفْضِلِه ِإَىلَّ َوِإنَُّه بـََعَث  - صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه  َعْن َأِىب أَيُّوَب اَألْنَصاِرىِّ َقاَل َكاَن َرُسولُ 

َها َألنَّ ِفيَها ثُوًما َفَسأَْلُتُه َأَحَراٌم ُهَو َقاَل    رواه مسلم .» ِرِحيهِ َال َوَلِكىنِّ َأْكَرُهُه ِمْن َأْجِل « ِإَىلَّ يـَْوًما ِبَفْضَلٍة ملَْ يَْأُكْل ِمنـْ

  :ويف رواية 

ِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َلمَّا َقِدَم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمِديَنَة اقْـتَـَرَعْت اْألَْنَصاُر أَيـُُّهْم يـُْؤِوي َرُسوَل ا: َعْن َأِيب أَيُّوَب قَالَ 

َطَعاٌم َفآَوى َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَكاَن ِإَذا أُْهِدَي لَِرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَسلََّم فـََقَرَعُهْم أَبُو أَيُّوَب، 

: أَْرَسَل ِبِه َرُسوُل اِهللا، َقالَ : واَما َهَذا؟ فـََقالُ : َفَدَخَل أَبُو أَيُّوَب يـَْوًما َفِإَذا َقْصَعٌة ِفيَها َبَصٌل فـََقالَ : أُْهِدَي ِألَِيب أَيُّوَب، َقالَ 

َرأَْيُت ِفيَها َبَصًال : " يَا َرُسوَل اِهللا، َما َمنَـَعَك ِمْن َهِذِه اْلَقْصَعِة؟ َقالَ : َفاطََّلَع أَبُو أَيُّوَب ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ 

َوةُ "بـََلى َفُكُلوُه َوَلِكْن يـَْغَشاِين َما َال يـَْغَشاُكْم : " قَالَ َوَال حيَِلُّ َلَنا اْلَبَصُل؟ : ، قَالَ " ِإنَُّه يـَْغَشاِين َما َال : " ، َوقَاَل َحيـْ

  حديث صحيح رواه أمحد »يـَْغَشاُكمْ 

  ؟عن أكل الضب اهللا عليه وسلمسئل صلى : الثاني الحديث

بـَْيَت َمْيُمونََة َفأُِتَى ِبَضبٍّ  - صلى اهللا عليه وسلم- َوَخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َمَع َرُسوِل اللَِّه َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس َقاَل َدَخْلُت أَنَا  َعنْ 

- اللَِّه  بَِيِدِه فـََقاَل بـَْعُض النِّْسَوِة الالَِّتى ِىف بـَْيِت َمْيُموَنَة َأْخِربُوا َرُسولَ  - صلى اهللا عليه وسلم-َحمُْنوٍذ َفَأْهَوى ِإَلْيِه َرُسوُل اللَِّه 

َيَدُه فـَُقْلُت َأَحرَاٌم ُهَو يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-فـََرَفَع َرُسوُل اللَِّه . ِمبَا يُرِيُد َأْن يَْأُكلَ  - صلى اهللا عليه وسلم

  رواه البخاري ومسلم .»الَ َوَلِكنَُّه ملَْ َيُكْن بَِأْرِض قـَْوِمى فََأِجُدِىن َأَعافُُه « 

  عن  الفأرة تسقط في الطعام؟ يه وسلملسئل صلى اهللا ع: الثالثالحديث 

ِإْن َكاَن َجاِمًدا، : " ُسِئَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َفْأَرٍة َوقـََعْت ِيف َمسٍْن، َفَماَتْت، فـََقالَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ 

  رواه  الرتمذي و أبو داود و النسائي حديث صحيح »، َفَال تَْأُكُلوُه بَِقَي، َوِإْن َكاَن َمائًِعا ُكُلوا َما َفُخُذوَها، َوَما َحْوَهلَا، ُمثَّ 

ذكر اسم أال يدرى عنها التي  الذبائح  أكل سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: رابعالحديث ال

  اهللا عليها أم ال  ؟

َها َأنَّ  َال فـََقاَل  قـَْوًما قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ قـَْوًما يَْأتُونـََنا بِاللَّْحِم َال َنْدرِي أَذََكُروا اْسَم اللَِّه َعَلْيِه أَمْ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  رواه البخاري .»َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمسُّوا اللََّه َعَلْيِه وَُكُلوهُ 
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  ؟ سبب فقد البركة في الطعام سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: رابعالحديث ال

ْأُكُل َوَال َنْشَبُع قَاَل فـََلَعلَُّكْم تـَْفَرتُِقوَن َعْن َوْحِشيُّ ْبُن َحْرٍب َأنَّ َأْصَحاَب النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّا نَ 

حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه وابن  .»اْجَتِمُعوا َعَلى َطَعاِمُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَلْيِه يـَُباَرْك َلُكْم ِفيهِ َقاُلوا نـََعْم َقاَل فَ 

   حبان

  ؟ طعام النصارى سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لخامسالحديث ا

ِيف  9َال َخيَْتِلَجنَّ : َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َطَعاِم النََّصاَرى فـََقاَل َسَأْلُت : َعْن قَِبيَصَة ْبِن ُهْلٍب ، َعْن أَبِيِه ، قَاَل 

   حديث حسن رواه وابن ماجه و الرتمذي وأمحد .» .َصْدِرَك َطَعاٌم َضاَرْعَت ِفيِه َنْصَرانِيَّةً 

  ؟ابعّما يلفظه البحر من الدو سئل صلى اهللا عليه وسلم : لسادسالحديث ا

َنا أَبَا ُعبَـْيَدَة نـَتَـَلقَّى ِعريًا لُِقَرْيٍش َوَزوََّدنَا ِجَرابًا  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب الزُّبـَْريِ َعْن َجاِبٍر َقاَل بـََعثـََنا َرُسوُل اللَِّه  َوأَمََّر َعَليـْ

َرُه َفَكاَن أَبُو ُعبَـْيَدَة يـُْعِطيَنا متَْ  فـَُقْلُت َكْيَف ُكْنُتْم َتْصنَـُعوَن ِ�َا قَاَل َمنَصَُّها َكَما َميَصُّ  - قَاَل  -رًَة َمتَْرًة ِمْن َمتٍْر ملَْ جيَِْد لََنا َغيـْ

َنْأُكُلُه َقاَل َواْنطََلْقَنا َعَلى َبَط مثَُّ نـَبـُلُُّه بِاْلَماِء فَـ الصَِّىبُّ ُمثَّ َنْشَرُب َعَليـَْها ِمَن اْلَماِء فـََتْكِفيَنا يـَْوَمَنا ِإَىل اللَّْيِل وَُكنَّا َنْضِرُب ِبِعِصيـَِّنا اخلَْ 

َناُه َفِإَذا ِهَى َدابٌَّة  ُتْدَعى اْلَعْنبَـَر َقاَل قَاَل أَبُو ُعبَـْيَدَة َمْيَتٌة َساِحِل اْلَبْحِر فـَُرِفَع لََنا َعَلى َساِحِل اْلَبْحِر َكَهْيَئِة اْلَكِثيِب الضَّْخِم َفأَتـَيـْ

َوِىف َسِبيِل اللَِّه َوَقِد اْضطُرِْرُمتْ َفُكُلوا َقاَل فََأَقْمَنا َعَلْيِه َشْهًرا َوَحنُْن  -صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوِل اللَِّه  ُمثَّ َقاَل َال َبْل َحنُْن ُرُسلُ 

ْهَن َونـَْقتَ  نَّا قَاَل َوَلَقْد َرأَيـْتـَُنا نـَْغَرتُِف ِمْن َوْقِب َعْيِنِه بِاْلِقَالِل الدُّ  -َأْو َكَقْدِر الثـَّْوِر  -ِطُع ِمْنُه اْلِفَدَر َكالثـَّْوِر َثَالُث ِماَئٍة َحىتَّ مسَِ

َعَدُهْم ِىف َوْقِب َعْيِنِه َوَأَخَذ ِضَلًعا ِمْن َأضْ  َلَقْد َأَخَذ ِمنَّا أَبُو ُعبَـْيَدَة َثالَثََة َعَشَر َرُجًال فََأقـْ َالِعِه فََأقَاَمَها مثَُّ َرَحَل َأْعَظَم بَِعٍري َمَعَنا فـَ

َنا َرُسوَل اللَِّه َفَمرَّ مِ  « َفَذَكْرنَا َذِلَك َلُه فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-ْن َحتِْتَها َوتـََزوَّْدنَا ِمْن حلَِْمِه َوَشاِئَق فـََلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِديَنَة أَتـَيـْ

ِمْنُه  -صلى اهللا عليه وسلم- َقاَل فََأْرَسْلَنا ِإَىل َرُسوِل اللَِّه . »ِمْن حلَِْمِه َشْىٌء فـَُتْطِعُمونَا  ُهَو رِْزٌق َأْخَرَجُه اللَُّه َلُكْم فـََهْل َمَعُكمْ 

  رواه مسلم .َفَأَكَلهُ 
  

  

  

 

  

  

  

  

                                                           

.أي شابعت به ملة نصرانية أي أهلها ) ضارعت . ( أي ال يتحرك يف صدرك شيء من الريبة والشك   9  
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  سؤاالت األشربة

  ؟ سبب عدم الرّي عند الشرب سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولالحديث ا

: ُكْنُت ِعْنَد َمْرَواَن ْبِن احلََْكِم، َفَدَخَل َعَلْيِه أَبُو َسِعيٍد اْخلُْدِريُّ، فـََقاَل َلهُ َمْرَواُن ْبُن احلََْكِم : َعْن أِيب اْلُمثـَىنَّ اجلَُْهِينِّ، أَنَُّه قَاَل 

ْعَت ِمْن َرُسوِل اللَِّه  يَا َرُسوَل اللَِّه إينِّ َال : فـََقاَل َلُه َرُجٌل . نـََعمْ : ؟ فـََقاَل َلُه أَبُو َسِعيٍد أَنَُّه نـََهى َعِن النـَّْفِخ ِيف الشََّراِب  ؟َأمسَِ

نَاَء  َعْن ويف رواية عند أمحد  ْن ِفيَك، مثَُّ تـَنَـفَّسْ َفأَِبِن اْلَقَدَح عَ : "  ؟اللَِّه فـََقاَل َلُه َرُسوُل . أَْرَوى ِمْن نـََفٍس َواِحدٍ  فـََنحِّ اْإلِ

  رواه  مالك يف املوطأ أمحد و الرتمذي وهو حسن »َفَأْهرِقْـَها: " قَاَل . َفِإينِّ أََرى اْلَقَذاَة ِفيهِ : َقاَل  َوْجِهكَ 

  ؟النقير  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولالحديث ا

فـََقاُلوا يَا  . - صلى اهللا عليه وسلم- َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اللَِّه َأنَّ أُنَاًسا ِمْن َعْبِد اْلَقْيِس . َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ ِىف َحِديِثِه َهَذا

َعاِء « َنِىبَّ اللَِّه َما ِعْلُمَك بِالنَِّقِري قَاَل  ُقُرونَُه فـَتـَْقِذُفوَن ِفيِه ِمَن اْلُقطَيـْ َتُصبُّوَن  ُمثَّ  -قَاَل َسِعيٌد أَْو َقاَل ِمَن التَّْمِر  -بـََلى ِجْذٌع تـَنـْ

ِه بِالسَّْيِف  -َأْو ِإنَّ َأَحَدُهْم  -اْلَماِء َحىتَّ ِإَذا َسَكَن َغَلَيانُُه َشرِبـُْتُموُه َحىتَّ ِإنَّ َأَحَدُكْم  ِفيِه ِمنَ  َقاَل َوِىف . »لََيْضِرُب اْبَن َعمِّ

فـَُقْلُت َفِفيَم َنْشَرُب يَا  -صلى اهللا عليه وسلم-للَِّه َقاَل وَُكْنُت َأْخَبُأَها َحَياًء ِمْن َرُسوِل ا. اْلَقْوِم َرُجٌل َأَصابـَْتُه ِجَراَحٌة َكَذِلكَ 

َقالُوا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أَْرَضَنا َكِثريَُة اْجلِْرَذاِن َوَال تـَبـَْقى ِ�َا َأْسِقَيُة . »ِىف َأْسِقَيِة اَألَدِم الَِّىت ُيَالُث َعَلى أَفـَْواِهَها « َرُسوَل اللَِّه قَاَل 

َها اجلِْْرَذاُن «  - صلى اهللا عليه وسلم- اَل َنِىبُّ اللَِّه فـَقَ . اَألَدمِ  َها اجلِْْرَذاُن َوِإْن َأَكَلتـْ    خمتصر .»َوِإْن َأَكَلتـَْها اجلِْْرَذاُن َوِإْن َأَكَلتـْ

   رواه البخاري ومسلم

  وفي رواية

نـََهْيُتُكْم َعِن النَِّبيِذ ِإالَّ ِىف ِسَقاٍء فَاْشَربُوا ِىف «  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه َقاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

  .»َوَال َتْشَربُوا ُمْسِكًرا اَألْسِقَيِة ُكلَِّها 

  ؟البتع والمزر سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثالحديث ا

أَنَا َوُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل ِإَىل اْلَيَمِن فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َشَرابًا ُيْصَنُع  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُموَسى َقاَل بـََعَثِىن النَِّىبُّ 

  رواه البخاري ومسلم .»ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم « ْتُع ِمَن اْلَعَسِل فـََقاَل بَِأْرِضَنا يـَُقاُل َلُه اْلِمْزُر ِمَن الشَِّعِري َوَشَراٌب يـَُقاُل َلُه اْلبِ 

  ؟طينة الخبال  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا الحديث 

َعْن َشَراٍب َيْشَربُونَُه  - صلى اهللا عليه وسلم- َفَسَأَل النَِّىبَّ  -َوَجْيَشاُن ِمَن اْلَيَمِن  -َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُجًال َقِدَم ِمْن َجْيَشاَن 

صلى -َقاَل َرُسوُل اللَِّه . َقاَل نـََعمْ . »َو أََوُمْسِكٌر هُ «  -صلى اهللا عليه وسلم- بَِأْرِضِهْم ِمَن الذَُّرِة يـَُقاُل َلُه اْلِمْزُر فـََقاَل النَِّىبُّ 

قَاُلوا  .»َيْسِقَيُه ِمْن ِطيَنِة اْخلََباِل ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم ِإنَّ َعَلى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َعْهًدا ِلَمْن َيْشَرُب اْلُمْسِكَر َأْن «  -اهللا عليه وسلم

  رواه مسلم .»َعَرُق َأْهِل النَّاِر َأْو ُعَصاَرُة َأْهِل النَّاِر «  قَالَ َوَما ِطيَنُة اْخلََباِل يَا َرُسوَل اللَِّه 
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  ؟الغبيراء  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لخامسا الحديث

َراِء  ؟َأنَّ َرُسوَل اللَِّه : اِلٍك، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر َعْن مَ  ". َر ِفيَها الَ َخيْـ : " فـََقاَل ؟ 10ُسِئَل َعِن اْلُغبَـيـْ

َها   رواه مالك يف املوطأ »َونـََهى َعنـْ

  ؟الذين ماتو وهم يشروبون الخمر سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسادسا الحديث

لَْيَس َعَلى {: يَا َرُسوَل اللَِّه أََرأَْيَت الَِّذيَن َماتُوا َوُهْم َيْشَربُوَن اخلَْمَر َلمَّا نـََزَل َحتِْرُمي اخلَْمِر، فـَنَـَزَلتْ : " َقاُلوا: َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َقالَ 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما اتـَّ َقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ } [املائدة: 93] . حديث 

 صحيح لغريه رواه الرتمذي وأمحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

. من الذرة شراب يعمله احلبشة  عبيد الغبرياء السكركة تعملقال أبو داود قال ابن سالم أبو    10
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  سؤاالت األيمان و النذور

  ؟عّمن اقتطع حق امرئ مسلمسئل صلى اهللا عليه وسلم : ألولا الحديث

َمِن اقـَْتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم بَِيِميِنِه فَـَقْد َأْوَجَب اللَُّه َلُه النَّاَر « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب أَُماَمَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  رواه مسلم .» َوِإْن َقِضيًبا ِمْن أَرَاكٍ « قَاَل للَِّه فـََقاَل َلُه َرُجٌل َوِإْن َكاَن َشْيًئا َيِسريًا يَا َرُسوَل ا. »َوَحرََّم َعَلْيِه اجلَْنََّة 

  ؟عّمن حلف على شيء ثم فعله سئل صلى اهللا عليه وسلم : لثانيا الحديث

َيَة َقْد نَاُموا َفأَتَاُه َأْهُلُه ِبَطَعاِمِه  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َأْعَتَم َرُجٌل ِعْنَد النَِّىبِّ  ُمثَّ َرَجَع ِإَىل َأْهِلِه فـََوَجَد الصِّبـْ

َيِتِه مثَُّ َبَدا َلُه فََأَكَل َفأََتى رَ  َفَذَكَر َذِلَك َلُه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم- ُسوَل اللَِّه َفَحَلَف الَ يَْأُكُل ِمْن َأْجِل ِصبـْ

ًرا ِمنـَْها«  -وسلمصلى اهللا عليه - َرَها َخيـْ   رواه البخاري ومسلم.»فـَْلَيْأِ�َا َوْلُيَكفِّْر َعْن َميِيِنِه  َمْن َحَلَف َعَلى ميٍَِني فـََرَأى َغيـْ

  ويف رواية

يَا َرُسوَل اِهللا ، يَْأتِيِين اْبُن َعمِّي َفَأْحِلُف َأْن َال أُْعِطَيُه : قـُْلُت : َماِلٍك اجلَُْشِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَاَل َعْن َأِيب اَألْحَوِص َعْوِف ْبِن 

  حديث صحيح رواه ابن ماجه و النسائي »َكفِّْر َعْن َميِيِنكَ :  ، َوَال َأِصَلُه ، َقالَ 

  ؟نذر الناذر إذا نذر ما هللا فيه طاعةوسلم عن سئل صلى اهللا عليه : لثالثا الحديث

َلًة ِىف الْ   .»َفَأْوِف بَِنْذرَِك « َقاَل . َمْسِجِد احلََْرامِ َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ ُعَمَر َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ َنَذْرُت ِىف اْجلَاِهِليَِّة َأْن َأْعَتِكَف لَيـْ

  البخاري ومسلمرواه 

  :ويف رواية 

ِه َأنَّ اْمَرأًَة أََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَقَ  اَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ َنَذْرُت َأْن َأْضِرَب َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َقاَلْت ِإينِّ َنَذْرُت َأْن َأْذَبَح ِمبََكاِن َكَذا وََكَذا َمَكاٌن َكاَن َيْذَبُح ِفيِه َأْهُل اْجلَاِهِليَِّة َقاَل  َعَلى َرْأِسَك بِالدُّفِّ قَاَل َأْوِيف بَِنْذِركِ 

  حديث حسن صحيح رواه أبو داود وأمحد »ِلَصَنٍم قَاَلْت َال َقاَل ِلَوَثٍن َقاَلْت َال َقاَل أَْوِيف بَِنْذِركِ 

  حكم الوفاء بالنذر إذا كان فيه مشقة ؟ اهللا عليه وسلم عنسئل صلى : لرابعا الحديث

َنا النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخيُْطُب ِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل قَاِئٍم َفَسَأَل  َعْنُه فـََقاُلوا أَبُو ِإْسرَائِيَل َنَذَر َأْن يـَُقوَم َوَال َعْن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل بـَيـْ

رواه  .» َصْوَمهُ َوَيُصوَم فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرُه فـَْلَيَتَكلَّْم َوْلَيْسَتِظلَّ َوْليَـْقُعْد َوْليُِتمَّ  َيْسَتِظلَّ َوَال يـََتَكلَّمَ  يـَْقُعَد َوَال 

  البخاري

  ويف رواية
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صلى اهللا عليه - َمتِْشَى ِإَىل بـَْيِت اللَِّه َحاِفَيًة َفَأَمَرْتِىن َأْن َأْستَـْفِىتَ َهلَا َرُسوَل اللَِّه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه قَاَل نََذَرْت ُأْخِىت َأْن 

   رواه مسلم.»لَِتْمِش َوْلتَـرَْكْب « فَاْستَـْفتَـْيُتُه فـََقاَل  -وسلم

  ويف رواية

« َقاَل . َقاُلوا َنَذَر َأْن َميِْشىَ . »َما بَاُل َهَذا « اَدى بـَْنيَ ابـْنَـْيِه فَـَقاَل َرَأَى َشْيًخا يـُهَ  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّىبَّ 

  رواه البخاري ومسلم .َوَأَمَرُه َأْن يـَرَْكبَ . »ِإنَّ اللََّه َعْن تـَْعِذيِب َهَذا نـَْفَسُه َلَغِىنٌّ 

  ويف رواية

َة َأْن ُأَصلَِّي ِيف بَـ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُجًال َقاَم يَـ  ْيِت ْوَم اْلَفْتِح فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ َنَذْرُت لِلَِّه ِإْن فـََتَح اللَُّه َعَلْيَك َمكَّ

حديث صحيح رواه أبو  .»ْأُنَك ِإَذنْ اْلَمْقِدِس رَْكَعتَـْنيِ َقاَل َصلِّ َهاُهَنا ُمثَّ َأَعاَد َعَلْيِه فـََقاَل َصلِّ َهاُهَنا مثَُّ َأَعاَد َعَلْيِه فـََقاَل شَ 

  داود
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  سؤالت الزواج و الرضاعة

 ؟خير النساء سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا الحديث

ٌر؟ قَالَ : ِقيلَ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ  الَِّيت َتُسرُُّه ِإَذا َنَظَر، َوُتِطيُعُه ِإَذا أََمَر، َوَال ُختَالُِفُه ِفيَما َيْكَرُه : " يَا َرُسوَل اِهللا، َأيُّ النَِّساِء َخيـْ

  رواه النسائي و أمحدصحيح  حسن  حديث .»ِيف نـَْفِسَها َوَماِلِه 

   ؟الزواج بالمرأة التي ال تلد سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا الحديث

فـََقاَل ِإىنِّ َأَصْبُت اْمَرأًَة َذاَت َحَسٍب َوَمجَاٍل َوِإنـََّها َال  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر َقاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ 

 .»تـََزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد َفِإىنِّ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اُألَمَم « ُمثَّ أَتَاُه الثَّانَِيَة فـَنَـَهاُه مثَُّ أَتَاُه الثَّالَِثَة فـََقاَل . »َال « تَِلُد أََفأَتـََزوَُّجَها قَاَل 

  و أمحد أبو داودرواه صحيح  حسن  حديث

  :ويف رواية 

  ؟العورة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثا الحديث 

َها َوَما َنَذُر َعْن  ِه َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َعْورَاتـَُنا َما نَْأِتى ِمنـْ اْحَفْظ َعْوَرَتَك ِإالَّ ِمْن « قَاَل بـَْهِز ْبِن َحِكيٍم َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ِإِن اْسَتَطْعَت َأْن َال يـََريـَنـََّها « ْوُم بـَْعُضُهْم ِىف بـَْعٍض َقاَل َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإَذا َكاَن اْلقَ . »َزْوَجِتَك أَْو َما َمَلَكْت َميِيُنَك 

  حديث »اللَُّه َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَيا ِمْنُه ِمَن النَّاِس « َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإَذا َكاَن َأَحُدنَا َخالًِيا َقاَل . »َأَحٌد َفَال يـََريـَنـََّها 

  .ن وأمحدرواه أصحاب السن حسن

   ؟الشهوة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا الحديث

َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه أَيَْأِتى َأَحُدنَا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها َأْجٌر  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َذرٍّ َأنَّ نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب النَِّىبِّ 

  .»َوَضَعَها ِىف َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِىف احلََْالِل َكاَن َلُه َأْجٌر أََرأَيـُْتْم َلْو « َقاَل 

  ؟نظرة الفجأة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لخامسا الحديث 

رواه صحيح   حديث »اْصِرْف َبَصَرَك « اْلَفْجَأِة فَـَقاَل َعْن َنْظَرِة  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َجرِيٍر قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه 

  و أمحد أبو داود
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  ؟إذن البكر في الزواج سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسادسا الحديث

أَُتْسَتْأَمُر أَْم َال فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اللَِّه َعِن اجلَْارِيَِة يـُْنِكُحَها َأْهُلَها  -صلى اهللا عليه وسلم-َعاِئَشَة تـَُقوُل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َعْن 

صلى اهللا عليه - فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . فَـَقاَلْت َعاِئَشُة فـَُقْلُت َلُه فَِإنـََّها َتْسَتْحِىي . »نـََعْم ُتْسَتْأَمُر «  -صلى اهللا عليه وسلم-

  اري ومسلمرواه البخ .»َفَذِلَك ِإْذنـَُها ِإَذا ِهَى َسَكَتْت «  -وسلم

   ؟تزويج المرأة و هي مكرهة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسابعا الحديث

للَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَـَردَّ َعْن َخْنَساَء بِْنِت ِخَذاٍم اْألَْنَصارِيَِّة َأنَّ أَبَاَها َزوََّجَها َوْهَي ثـَيٌِّب َفَكرَِهْت َذِلَك فََأَتْت َرُسوَل ا

  رواه البخاري  .»ِنَكاَحهُ 

  ؟الثامن سئل صلى اهللا عليه وسلم عّمن أسلم وله أكثر من أربعة نسوة الحديث 

صلى اهللا -فـََقاَل النَِّىبُّ  - صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل َأْسَلْمُت َوِعْنِدى َمثَاُن ِنْسَوٍة َفَذَكْرُت َذِلَك لِلنَِّىبِّ  - اَألَسِدىِّ  َوْهبَعِن 

  .»اْختَـْر ِمنـُْهنَّ أَْربـًَعا «  - عليه وسلم

  ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم عّمن تزوج أختان: لتاسعا الحديث

ُث قَاَل َعْن فـَيـُْروَز الدَّ  يَا َرُسوَل اِهللا ، ِإينِّ َأْسَلْمُت َوَحتِْيت ُأْخَتاِن ، َقاَل : أَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فـَُقْلُت : يـَْلِميَّ ُحيَدِّ

  داود وابن ماجة و أمحد و ابن حبانحديث حسن رواه أبو  ». طَلِّْق أَيـَّتَـُهَما ِشْئتَ : َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِيل 

  ؟العزل سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لعاشرا الحديث

َعُه يـَُقوُل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه 
َما ِمْن ُكلِّ اْلَماِء َيُكوُن اْلَوَلُد « َعِن اْلَعْزِل فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ مسَِ

  .رواه مسلم  .»اللَُّه َخْلَق َشْىٍء ملَْ َميْنَـْعُه َشْىٌء  َوِإَذا أََرادَ 

  :و في رواية 

  رواه البخاري.»َذِلَك اْلَوْأُد اْخلَِفىُّ «  -صلى اهللا عليه وسلم-ُمثَّ َسَأُلوُه َعِن اْلَعْزِل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

  :و في رواية 

َها َوأَنَا  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُجًال أََتى َرُسوَل اللَّهِ  فـََقاَل ِإنَّ ِىل َجارِيًَة ِهَى َخاِدُمَنا َوَسانَِيتـَُنا َوأَنَا َأطُوُف َعَليـْ

َر َهلَا « فـََقاَل . َأْكَرُه َأْن َحتِْملَ  َها ِإْن ِشْئَت َفِإنَُّه َسَيْأتِيَها َما ُقدِّ . َقاَل ِإنَّ اْجلَارِيََة َقْد َحِبَلتْ فـََلِبَث الرَُّجُل مثَُّ أََتاُه فَـ . »اْعزِْل َعنـْ

َر َهلَا « فـََقاَل    .رواه مسلم  .»َقْد َأْخبَـْرُتَك أَنَُّه َسَيْأتِيَها َما ُقدِّ

  :و في رواية 
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َها َوأَ  نَا َأْكرَُه َأْن َحتِْمَل َوأَنَا أُرِيُد َما يُرِيُد الرَِّجاُل َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ َأنَّ َرُجًال َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِىل َجارِيًَة َوأَنَا َأْعزُِل َعنـْ

ُث َأنَّ اْلَعْزَل َمْوُءوَدُة الصُّْغَرى حديث  .»َكَذَبْت يـَُهوُد َلْو أََراَد اللَُّه َأْن َخيُْلَقُه َما اْسَتَطْعَت َأْن َتْصرَِفُه « َقاَل . َوِإنَّ اْليَـُهوَد ُحتَدِّ

  و أمحدصحيح رواه أبو داود 

  :و في رواية 

 -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوِل اللَِّه َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن زَْيٍد َأْخبَـَر َواِلَدُه َسْعَد ْبَن َأِىب َوقَّاٍص َأنَّ َرُجًال َجاَء ِإَىل 

فـََقاَل الرَُّجُل ُأْشِفُق َعَلى . »ِملَ تـَْفَعُل َذِلَك «  -اهللا عليه وسلم صلى-فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه . فـََقاَل ِإىنِّ َأْعزُِل َعِن اْمَرأَِتى

ٌر ِىف . »َلْو َكاَن َذِلَك َضار�ا َضرَّ فَاِرَس َوالرُّوَم «  - صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . َوَلِدَها َأْو َعَلى أَْوَالِدَها َوَقاَل ُزَهيـْ

  .رواه مسلم  .»ِلَذِلَك َفَال َما َضاَر َذِلَك فَاِرَس َوَال الرُّوَم  ِإْن َكانَ « رَِوايَِتِه 

  :سئل عن التخصي : ويف رواية 

َنْسَتْخِصي  اللَِّه َأَال  فَـُقْلَنا يَا َرُسولَ ا ِنَساٌء َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل ُكنَّا نـَْغُزو َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس َلنَ 

  .»فـَنَـَهانَا َعْن َذِلكَ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن حق المرأة على الرجل؟: الحديث الحادي عشر

َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمَت « ِم ْبِن ُمَعاِويََة اْلُقَشْريِىِّ َعْن أَبِيِه قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدنَا َعَلْيِه َقاَل َحِكي َعنْ 

حديث حسن صحيح  .»َوَال َتْضِرِب اْلَوْجَه َوَال تـَُقبِّْح َوَال تـَْهُجْر ِإالَّ ِىف اْلبَـْيِت  -َأِو اْكَتَسْبَت  - َوَتْكُسَوَها ِإَذا اْكَتَسْيَت 

   رواه أبو داود و أمحد

  :ويف رواية 

ِه ُمَعاِويََة اْلُقَشْريِىِّ َقا َأْطِعُموُهنَّ « قَاَل فـَُقْلُت َما تـَُقوُل ِىف ِنَسائَِنا قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َل أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه َعْن َجدِّ

  حديث صحيح رواه أبو داود .»ِممَّا تَْأُكُلوَن َواْكُسوُهنَّ ِممَّا َتْكَتُسوَن َوَال َتْضرِبُوُهنَّ َوَال تـَُقبُِّحوُهنَّ 

  ؟اإلذن للعم من الرضاعة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثاني عشرا الحديث

َجاَء َيْسَتْأِذُن َعَليـَْها َوُهَو َعمَُّها ِمَن الرََّضاَعِة بـَْعَد َأْن أُنْزَِل احلَِْجاُب  -َأَخا َأِىب اْلُقَعْيِس  -َعْن َعاِئَشَة أَنـََّها َأْخبَـَرْتُه َأنَّ أَفـَْلَح 

 .». َأْخبَـْرتُُه بِالَِّذى َصنـَْعُت فََأَمَرِىن َأْن آَذَن َلُه َعَلىَّ  - صلى اهللا عليه وسلم-ُه فـََلمَّا َجاَء َرُسوُل اللَِّه َقاَلْت فََأبـَْيُت َأْن آَذَن لَ 

  .مسلم  البخاري و رواه
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  ؟سالم مولى أبي حذيفة  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالث عشرا الحديث

صلى اهللا -النَِّىبَّ  - تـَْعِىن ابـَْنَة ُسَهْيٍل  - َمْوَىل َأِىب ُحَذيـَْفَة َكاَن َمَع َأِىب ُحَذيـَْفَة َوَأْهِلِه ِىف بـَْيِتِهْم فََأَتْت َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َساِلًما 

ُلُغ الرَِّجاُل َوَعَقَل َما َعَقُلوا َوِإنَُّه َيْدُخُل َعَليْـ  - عليه وسلم َنا َوِإىنِّ َأُظنُّ َأنَّ ِىف نـَْفِس َأِىب ُحَذيـَْفَة فـََقاَلْت ِإنَّ َساِلًما َقْد بـََلَغ َما يـَبـْ

. »َحتُْرِمى َعَلْيِه َويَْذَهِب الَِّذى ِىف نـَْفِس َأِىب ُحَذيـَْفَة  11أَْرِضِعيهِ «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َهلَا النَِّىبُّ . ِمْن َذِلَك َشْيًئا

  .رواه مسلم  .فـََرَجَعْت فـََقاَلْت ِإىنِّ َقْد أَْرَضْعُتُه َفَذَهَب الَِّذى ِىف نـَْفِس َأِىب ُحَذيْـَفةَ 

  ؟أن يتزوج بابنة عّمه حمزة بن عبد المطلبسئل صلى اهللا عليه وسلم : لرابع عشرا الحديث

أَْيَن أَْنَت يَا َرُسوَل اللَِّه َعِن  - صلى اهللا عليه وسلم-تـَُقوُل ِقيَل لَِرُسوِل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم-َسَلَمَة َزْوَج النَِّىبِّ  أُمّ َعْن 

   رواه البخاري ومسلم .»َأِخى ِمَن الرََّضاَعِة  ِإنَّ َمحَْزةَ « أَْو ِقيَل َأَال َختُْطُب بِْنَت َمحَْزَة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب قَاَل . ابـَْنِة َمحَْزةَ 

  أن يتزّوج بربيببته ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم : لخامس عشرا الحديث

بِْنِت َأِىب فـَُقْلُت َلُه َهْل َلَك ِىف ُأْخِىت  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أُمِّ َحِبيَبَة بِْنِت َأِىب ُسْفَياَن َقاَلْت َدَخَل َعَلىَّ َرُسوُل اللَِّه 

قـُْلُت َلْسُت َلَك ِمبُْخِلَيٍة َوَأَحبُّ َمْن َشرَِكِىن ِىف اخلَْْريِ . »أََوحتُِبَِّني َذِلَك « َقاَل . قـُْلُت تـَْنِكُحَها. »أَفـَْعُل َماَذا « ُسْفَياَن فَـَقاَل 

. قـُْلُت نـََعمْ . »بِْنَت أُمِّ َسَلَمَة « َقاَل . َختُْطُب ُدرََّة بِْنَت َأِىب َسَلَمةَ  قـُْلُت َفِإىنِّ ُأْخِربُْت أَنَّكَ . »َفِإنـََّها َال حتَِلُّ ِىل « َقاَل . ُأْخِىت 

َبُة َفَال تـَْعِرْضنَ َلْو أَنـََّها ملَْ َتُكْن َربِيَبِىت ِىف َحْجرِى َما َحلَّْت ِىل ِإنـََّها ابـَْنُة َأِخى ِمَن الرََّضاَعِة أَْرَضَعْتِىن َوأَبَ « َقاَل  َعَلىَّ  اَها ثـَُويـْ

  رواه البخاري ومسلم .»بـََناِتُكنَّ َوالَ َأَخَواِتُكنَّ 

  ؟الشك في الولد سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسادس عشرا الحديث

فـََقاَل . َوَلَدْت ُغَالًما َأْسَودَ فـََقاَل ِإنَّ اْمَرأَِتى  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َجاَء َرُجٌل ِمْن َبِىن فـََزارََة ِإَىل النَِّىبِّ 

َهْل ِفيَها ِمْن أَْوَرَق « َقاَل . َقاَل ُمحْرٌ . »َفَما أَْلَوانـَُها « َقاَل . َقاَل نـََعمْ . »َهْل َلَك ِمْن ِإِبٍل «  -صلى اهللا عليه وسلم- النَِّىبُّ 

َوَهَذا َعَسى َأْن َيُكوَن نـََزَعُه ِعْرٌق « َقاَل . َقاَل َعَسى َأْن َيُكوَن نـََزَعُه ِعْرقٌ . »َفَأىنَّ أَتَاَها َذِلَك « َقاَل . َقاَل ِإنَّ ِفيَها َلُوْرقًا. »

  رواه البخاري ومسلم .»

  

  

                                                           

بِْنُت ُسَهْيٍل لبنها ىف إناء وترسله لَساملٍِ ليشربه وتكرر ذلك مخس مرات وبذلك حترم ويرى الفقهاء أن املقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ َسْهَلُة  

.عليه 11
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  ؟شهادة المرضعة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسابع عشرا الحديث الحديث

ْعُتُه ِمْن ُعْقَبَة َلِكينِّ ِحلَِديِث ُعبَـْيٍد َأْحَفُظ قَاَل تـََزوَّْجُت امْ  َرأًَة َفَجاَءتْـَنا اْمَرأٌَة َسْوَداُء فـََقاَلْت َعْن ُعْقَبَة ْبِن اْحلَاِرِث قاَل َوَقْد مسَِ

تـََزوَّْجُت ُفَالنََة بِْنَت ُفَالٍن َفَجاَءتْـَنا اْمَرأٌَة َسْوَداُء فـََقاَلْت ِيل ِإينِّ َقْد أَْرَضْعُتُكَما فَأَتـَْيُت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلُت 

أَْرَضَعْتُكَما ا َوَقْد َزَعَمْت أَنـََّها َقْد أَْرَضْعُتُكَما َوِهَي َكاِذبٌَة َفَأْعَرَض َعينِّ َفَأتـَْيُتُه ِمْن ِقَبِل َوْجِهِه قـُْلُت ِإنـََّها َكاِذبٌَة قَاَل َكْيَف �َِ 

  البخاري رواه .»َدْعَها َعْنكَ 

  ؟الرضعة و الرضعتينسئل صلى اهللا عليه وسلم : لثامن عشرا الحديث

َكاَنْت ِىل اْمَرأٌَة َوُهَو ِىف بـَْيِىت فـََقاَل يَا َنِىبَّ اللَِّه ِإىنِّ   -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أُمِّ اْلَفْضِل َقاَلْت َدَخَل َأْعرَاِىبٌّ َعَلى َنِىبِّ اللَِّه 

َها ُأْخَرى فـََزَعَمِت اْمَرأَِتى اُألوَىل أَنـََّها أَْرَضَعِت اْمَرأَِتى احلُْْدَثى َرْضَعًة أَْو َرْضعَ  صلى اهللا عليه -فـََقاَل َنِىبُّ اللَِّه . تَـْنيِ فـَتـََزوَّْجُت َعَليـْ

  مسلم رواه  »َال ُحتَرُِّم اِإلْمَالَجُة َواِإلْمَالَجَتاِن «  -وسلم

   :ويف ر واية 

  رواه مسلم .»َال « َواِحَدُة َقاَل َعْن أُمِّ اْلَفْضِل َأنَّ َرُجًال ِمْن َبِىن َعاِمِر ْبِن َصْعَصَعَة قَاَل يَا َنِىبَّ اللَِّه َهْل ُحتَرُِّم الرَّْضَعُة الْ 

  ؟عن نكاح الزانية سئل صلى اهللا عليه وسلم : لثامن عشرا الحديث

وََكاَنْت َصِديَقَتُه َقاَل ِجْئُت ِإَىل النَِّىبِّ  َمْرَثَد ْبَن َأِىب َمْرَثٍد اْلَغَنِوىَّ َكاَن َحيِْمُل اُألَساَرى ِمبَكََّة وََكاَن ِمبَكََّة بَِغىٌّ يـَُقاُل َهلَا َعَناقُ  َعنْ 

) َوالزَّانَِيُة َال يـَْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو ُمْشِركٌ ( َكَت َعىنِّ فـَنَـَزَلْت فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَْنِكُح َعَناَق قَاَل َفسَ  -صلى اهللا عليه وسلم-

  .حديث حسن صحيح رواه أبو داود و النسائي  .»َال تـَْنِكْحَها « َفَدَعاِىن فـََقَرَأَها َعَلىَّ َوقَاَل 
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  سؤاالت الطالق

  ؟عن طالق  الحائض  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا الحديث

َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َرُسوَل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم- َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَُّه طَلََّق اْمَرأََتُه َوْهَى َحاِئٌض ِىف َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 

ُمْرُه فـَْليـُرَاِجْعَها مثَُّ ْلَيتـْرُْكَها َحىتَّ َتْطُهَر مثَُّ «  - لمصلى اهللا عليه وس- َعْن َذِلَك فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم-

ُة الَِّىت   أََمَر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َأْن يَُطلََّق َهلَا النَِّساءُ حتَِيَض ُمثَّ َتْطُهَر ُمثَّ ِإْن َشاَء أَْمَسَك بـَْعُد َوِإْن َشاَء طَلََّق قـَْبَل َأْن َميَسَّ فَِتْلَك اْلِعدَّ

  رواه البخاري ومسلم .»

  ؟زواج المطالقة ثالثا سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا الحديث

َرُه َفطَلََّقَها وََكاَنْت َمَعُه ِمْثُل اْهلُدْ  تُرِيُدُه فـََلْم بَِة فـََلْم َتِصْل ِمْنُه ِإَىل َشْيٍء َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت طَلََّق َرُجٌل اْمَرأََتُه فـَتَـَزوََّجْت َزْوًجا َغيـْ

َرُه َفَدَخَل ِيب يـَْلَبْث َأْن طَلََّقَها فَأََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َزْوِجي طَ  لََّقِين َوِإينِّ تـََزوَّْجُت َزْوًجا َغيـْ

لَّى يـَْقَرْبِين ِإالَّ َهَنًة َواِحَدًة ملَْ َيِصْل ِمينِّ ِإَىل َشْيٍء َفَأِحلُّ ِلَزْوِجي اْألَوَِّل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صَ وَملَْ َيُكْن َمَعُه ِإالَّ ِمْثُل اْهلُْدبَِة فـََلْم 

َلَتهُ  َلَتِك َوَتُذوِقي ُعَسيـْ   رواه البخاري .»اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال حتَِلَِّني ِلَزْوِجِك اْألَوَِّل َحىتَّ َيُذوَق اْآلَخُر ُعَسيـْ

  :وفي رواية 

َر َعْن اْبِن ُعَمَر َقاَل ُسِئَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن الرَُّجِل ُيطَلُِّق اْمَرأََتُه َثَالثًا فـَيَ  تـْ تَـَزوَُّجَها الرَُّجُل فـَيـُْغِلُق اْلَباَب َويـُْرِخي السِّ

  حديث صحيح لغريه رواه النسائي وأمحد .»ا َقاَل َال حتَِلُّ ِلْألَوَِّل َحىتَّ ُجيَاِمَعَها اْآلَخرُ ُمثَّ ُيطَلُِّقَها قـَْبَل َأْن َيْدُخَل �َِ 

  ؟طالقه لنسائه سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثا الحديث

ِنَسائِِه َشْهًرا وََكاَنْت انـَْفكَّْت َقَدُمُه َفَجَلَس ِيف ُعلِّيٍَّة َلُه أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل آَىل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َعْن 

رواه  .»َال َوَلِكينِّ آَلْيُت ِمنـُْهنَّ َشْهًرا َفَمَكَث ِتْسًعا َوِعْشرِيَن مثَُّ نـََزَل َفَدَخَل َعَلى ِنَسائِهِ  َفَجاَء ُعَمُر فـََقاَل َأطَلَّْقَت ِنَساَءَك َقالَ 

  البخاري
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  ؤاالت الخلع والظهار واللعانس

  ؟الخلع و كيفية الطالق فيه سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا الحديث

َأْعِتُب َعَلْيِه وَل اللَِّه ثَاِبُت ْبُن قـَْيٍس َما َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ اْمَرأََة ثَاِبِت ْبِن قـَْيٍس أََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت يَا َرسُ 

ْسَالِم فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  َم أَتـَُردِّيَن َعَلْيِه َحِديَقَتُه َقاَلْت نـََعْم قَاَل ِيف ُخُلٍق َوَال ِديٍن َوَلِكينِّ َأْكَرُه اْلُكْفَر ِيف اْإلِ

  رواه البخاري .»ْل احلَِْديَقَة َوطَلِّْقَها َتْطِليَقةً َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اقـْبَ 

  وفي رواية

فَأََتْت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َحِبيَبَة بِْنَت َسْهٍل َكاَنْت ِعْنَد ثَاِبِت ْبِن قـَْيِس ْبِن َمشَّاٍس َفَضَربـََها َفَكَسَر بـَْعَضَها 

فَارِقـَْها فـََقاَل َوَيْصُلُح الصُّْبِح فَاْشَتَكْتُه إِلَْيِه َفَدَعا النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ثَابًِتا فـََقاَل ُخْذ بـَْعَض َماِهلَا وَ  َعَلْيِه َوَسلََّم بـَْعدَ 

تُـَها َحِديَقتَـْنيِ َوُمهَا بَِيِدهَ  ا فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْذُمهَا َوَفارِقـَْها َذِلَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل نـََعْم َقاَل فَِإينِّ َأْصَدقـْ

  حديث صحيح رواه أبو داود .»فـََفَعلَ 

  ؟الظهار سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا الحديث

َها فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإينِّ َقْد ظَاَهْرُت َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ َرُجًال أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد  َظاَهَر ِمْن اْمَرأَتِِه فـََوَقَع َعَليـْ

َها قـَْبَل َأْن ُأَكفَِّر فـََقاَل َوَما َمحََلَك َعَلى َذِلَك يـَْرَمحَُك اللَُّه َقاَل َرأَيْ  َقاَل َفَال ُت َخْلَخاَهلَا ِيف َضْوِء اْلَقَمِر ِمْن َزْوَجِيت فـََوقـَْعُت َعَليـْ

  حديث حسن رواه الرتمذي و النسائي و أمحد وابن حبان »تـَْقَربـَْها َحىتَّ تـَْفَعَل َما أََمَرَك اللَُّه ِبهِ 

  ؟كفارة الظهار  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثا الحديث

 -صلى اهللا عليه وسلم- ْبُن الصَّاِمِت َفِجْئُت َرُسوَل اللَِّه َعْن ُخَويـَْلَة بِْنِت َماِلِك ْبِن ثـَْعَلَبَة قَاَلْت ظَاَهَر ِمىنِّ َزْوِجى أَْوُس 

َفَما َبرِْحُت َحىتَّ نـََزَل . »اتَِّقى اللََّه فَِإنَُّه اْبُن َعمِِّك « ُجيَاِدُلِىن ِفيِه َويـَُقوُل  - صلى اهللا عليه وسلم- َأْشُكو ِإَلْيِه َوَرُسوُل اللَِّه 

َع اللَُّه قـَوْ (اْلُقْرآُن  فـََيُصوُم َشْهَرْيِن « َقاَلْت َال جيَُِد قَاَل . »يـُْعِتُق َرقـََبًة « ِإَىل اْلَفْرِض فـََقاَل ) َل الَِّىت ُجتَاِدُلَك ِىف َزْوِجَهاَقْد مسَِ

َقاَلْت َما ِعْنَدُه ِمْن َشْىٍء . »ِمْسِكيًنا  فـَْلُيْطِعْم ِستِّنيَ « َقاَل . َقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَُّه َشْيٌخ َكِبٌري َما ِبِه ِمْن ِصَيامٍ . »ُمَتَتاِبَعْنيِ 

َقْد َأْحَسْنِت اْذَهِىب فََأْطِعِمى « َقاَل . رَ يـََتَصدَُّق ِبِه َقاَلْت فَأُِتَى َساَعَتِئٍذ ِبَعَرٍق ِمْن َمتٍْر قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه فَِإىنِّ أُِعيُنُه ِبَعَرٍق آخَ 

  حديث حسن رواه أبو داود »اْرِجِعى ِإَىل اْبِن َعمِِّك ِ�َا َعْنُه ِستَِّني ِمْسِكيًنا وَ 
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   وفي رواية

 َذِلَك َما ُأِصيُب فـََلمَّا َدَخَل َعْن َسَلَمَة ْبِن َصْخٍر اْلبَـَياِضيِّ َقاَل ُكْنُت اْمَرأً َأْسَتْكِثُر ِمْن النَِّساِء َال أََرى َرُجًال َكاَن ُيِصيُب ِمنْ 

َها َشْيٌء فَـَوثـَْبُت عَ َرَمَضاُن ظَاَهْرُت ِمْن  َلٍة اْنَكَشَف ِيل ِمنـْ ُثِين َذاَت َليـْ َنَما ِهَي ُحتَدِّ بَـيـْ َها فـََواقـَْعتـَُها اْمَرَأِيت َحىتَّ يـَْنَسِلَخ َرَمَضاُن فـَ َليـْ

ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاُلوا َما ُكنَّا نـَْفَعُل فـََلمَّا َأْصَبْحُت َغَدْوُت َعَلى قـَْوِمي فََأْخبَـْرتـُُهْم َخَربِي َوقـُْلُت َهلُْم َسُلوا ِيل َرُسوَل اللَّ 

َنا َعارُُه َوَلِكْن َسْوَف ِإًذا يـُْنزَِل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَنا ِكَتابًا أَْو َيُكوَن ِفيَنا ِمْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  َقى َعَليـْ َم قـَْوٌل فـََيبـْ

 ِجْئُتُه فََأْخبَـْرتُُه اْخلَبَـَر فـََقاَل َك ِجلَرِيَرِتَك اْذَهْب أَْنَت َفاذُْكْر َشْأَنَك ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َفَخَرْجُت َحىتَّ ُنَسلِّمُ 

َوَها أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه َصاِبٌر ِحلُْكِم اللَِّه َعَليَّ قَاَل َفَأْعِتْق َرقـََبًة َقاَل  َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَْنَت ِبَذاَك فـَُقْلُت أَنَا ِبَذاكَ 

َوَهْل َدَخَل َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه قـُْلُت َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما َأْصَبْحُت َأْمِلُك ِإالَّ َرقـََبِيت َهِذِه َقاَل َفُصْم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ 

ْق أَْو َأْطِعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا قَاَل قـُْلُت َوالَّ  َلتَـَنا َهِذِه َعَليَّ َما َدَخَل ِمْن اْلَبَالِء ِإالَّ بِالصَّْوِم َقاَل فـََتَصدَّ َنا لَيـْ ِذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َلَقْد بِتـْ

حديث  »ِين ُزَرْيٍق فـَُقْل َلُه فـَْلَيْدفـَْعَها ِإلَْيَك َوَأْطِعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا َوانـَْتِفْع بَِبِقيَِّتَهاَما َلَنا َعَشاٌء قَاَل َفاْذَهْب ِإَىل َصاِحِب َصَدَقِة بَ 

   صحيح رواه ابن ماجة

  ؟الرجل يجد مع امرأته رجال آخر  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا الحديث

أَتِِه َرُجًال أَيـَْقتـُُلُه اْلَعْجَالِينَّ َجاَء ِإَىل َعاِصِم ْبِن َعِديٍّ اْألَْنَصارِيِّ فـََقاَل َلُه يَا َعاِصُم أََرأَْيَت َرُجًال َوَجَد َمَع اْمرَ  ُعَوميِْر َعنْ 

َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَأَل َعاِصٌم َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه فـَتـَْقتُـُلونَُه أَْم َكْيَف يـَْفَعُل َسْل ِيل يَا َعاِصُم َعْن َذِلَك َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 

َع ِمْن َرُسوِل اللَِّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َذِلَك َفَكرَِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمَساِئَل َوَعابـََها َحىتَّ َكبُـ  َر َعَلى َعاِصٍم َما مسَِ

لَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا َرَجَع َعاِصٌم ِإَىل َأْهِلِه َجاَءُه ُعَوميٌِْر فـََقاَل يَا َعاِصُم َماَذا قَاَل َلَك َرُسوُل الَصلَّى اللَُّه 

َها فَـَقاَل ُعَوميٌِْر َواللَِّه َال فـََقاَل َعاِصٌم لُِعَوميٍِْر ملَْ تَْأِتِين ِخبَْريٍ َقْد َكرَِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْسأََلَة الَِّيت َسأَْلُتُه َعنـْ

للَِّه أََرأَْيَت َرُجًال َط النَّاِس فـََقاَل يَا َرُسوَل اأَنـَْتِهي َحىتَّ َأْسأََلُه َعنـَْها َفَأقْـَبَل ُعَوميٌِْر َحىتَّ َجاَء َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوسَ 

ْيِه َوَسلََّم َقْد أُْنزَِل ِفيَك َوِيف َصاِحَبِتَك َوَجَد َمَع اْمَرأَتِِه َرُجًال أَيـَْقتـُُلُه فـَتـَْقتـُُلونَُه أَْم َكْيَف يـَْفَعُل فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 

ٌر  نَا َمَع النَّاِس ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا فـََرَغا ِمْن َتَالُعِنِهَما قَاَل ُعَوميِْ َفاْذَهْب فَْأِت ِ�َا َقاَل َسْهٌل فـََتَالَعَنا َوأَ 

َها يَا َرُسوَل اللَِّه ِإْن أَْمَسْكتـَُها َفطَلََّقَها َثَالثًا قـَْبَل َأْن يَْأُمَرُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى   رواه البخاري ومسلم »اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َكَذْبُت َعَليـْ

  .َقاَل اْبُن ِشَهاٍب َفَكاَنْت ُسنََّة اْلُمَتَالِعنـَْنيِ  
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  :وفي رواية 

َمَع َأْهِلى َرُجًال ملَْ أََمسَُّه َحىتَّ آِتَى بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء قَاَل َرُسوُل  ُعَباَدَة يَا َرُسوَل اللَِّه َلْو َوَجْدتُ َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َقاَل َسْعُد ْبُن 

ْيِف قـَْبَل َذِلكَ . »نـََعْم «  -صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه  َقاَل َرُسوُل اللَِّه . َقاَل َكالَّ َوالَِّذى بـََعَثَك بِاحلَْقِّ ِإْن ُكْنُت ُألَعاِجُلُه بِالسَّ

   رواه مسلم .»اْمسَُعوا ِإَىل َما يـَُقوُل َسيِّدُُكْم إِنَُّه َلَغُيوٌر َوأَنَا َأْغيَـُر ِمْنُه َواللَُّه َأْغيَـُر ِمىنِّ «  -ليه وسلمصلى اهللا ع-

  :وفي رواية  
نـََعْم « َرُجًال أَأُْمِهُلُه َحىتَّ آِتَى بَِأْربـََعِة ُشَهَداَء َقاَل َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإْن َوَجْدُت َمَع اْمَرأَِتى 

  رواه مسلم .»
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  سؤاالت العدة

  ؟عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاسئل صلى اهللا عليه وسلم : ألولا الحديث

 الزُّْهرِىِّ يَْأُمرُُه َأْن َيْدُخَل َعَلى اللَِّه ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ أَبَاُه َكَتَب ِإَىل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن اَألْرَقمِ  ُعبَـْيد َعنْ 

َعَة بِْنِت اْحلَاِرِث اَألْسَلِميَِّة فـََيْسَأَهلَا َعْن َحِديِثَها َوَعمَّا  ِحَني اْستـَْفَتْتُه َفَكَتَب  - صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َهلَا َرُسوُل اللَِّه ُسبَـيـْ

َعَة َأْخبَـَرْتُه أَنـََّها َكاَنْت َحتْتَ  ُلَؤىٍّ   َسْعِد اْبِن َخْوَلَة َوُهَو ِىف َبِىن َعاِمِر ْبنِ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اللَِّه ِإَىل َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة ُخيِْربُُه َأنَّ ُسبـَيـْ

ِة اْلَوَداِع َوْهَى َحاِمٌل فـََلْم تـَْنَشْب َأْن َوَضَعْت َمحْلَ  َها ِىف َحجَّ َها بـَْعَد َوفَاتِِه فـََلمَّا تـََعلَّْت ِمْن وََكاَن ِممَّْن َشِهَد َبْدرًا فـَتـُُوىفَِّ َعنـْ

َها أَبُو السََّناِبِل ْبنُ  َلْت لِْلُخطَّاِب َفَدَخَل َعَليـْ اِر  - بـَْعَكٍك  نَِفاِسَها َجتَمَّ َلًة  -َرُجٌل ِمْن َبِىن َعْبِد الدَّ فـََقاَل َهلَا َما ِىل أَرَاِك ُمَتَجمِّ

ا َقاَل ِىل ذَ . َلَعلَِّك تـَْرِجَني النَِّكاَح ِإنَِّك َواللَِّه َما أَْنِت بَِناِكٍح َحىتَّ َمتُرَّ َعَلْيِك أَْربـََعُة َأْشُهٍر َوَعْشرٌ  َعُة فَـَلمَّ ِلَك َمجَْعُت َقاَلْت ُسبَـيـْ

َفَسأَْلُتُه َعْن َذِلَك َفَأفْـَتاِىن بَِأىنِّ َقْد َحَلْلُت ِحَني َوَضْعُت  - صلى اهللا عليه وسلم-َعَلىَّ ثَِياِىب ِحَني أَْمَسْيُت فََأتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم ». َمحِْلى َوأََمَرِىن بِالتـََّزوُِّج ِإْن َبَدا ِىل 

َر َأْن َال يـَْقَربـُهَ     .ا َزْوُجَها َحىتَّ َتْطُهرَ َقاَل اْبُن ِشَهاٍب َفَال أََرى بَْأًسا َأْن تـَتَـَزوََّج ِحَني َوَضَعْت َوِإْن َكاَنْت ِىف َدِمَها َغيـْ

  ؟الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم تضع حملها سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا الحديث

ٍة َفطَلََّقَها َتْطِليَقًة مثَُّ َخرََج اْلَعوَّاِم أَنَُّه َكاَنْت ِعْنَدُه أُمُّ ُكْلثُوٍم بِْنُت ُعْقَبَة فـََقاَلْت َلُه َوِهَي َحاِمٌل طَيِّْب نـَْفِسي بَِتْطِليقَ  َعْن الزُّبـَْريِ ْبنِ 

ُمثَّ أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َسَبَق اْلِكَتاُب َأَجَلُه  ِإَىل الصََّالِة فـََرَجَع َوَقْد َوَضَعْت فـََقاَل َما َهلَا َخَدَعْتِين َخَدَعَها اللَّهُ 

  حديث صحيح رواه ابن ماجه »اْخطُبـَْها ِإَىل نـَْفِسَها

  ؟المتوفى عنها زوجها تنتقل من بيتها سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثا الحديث

ْيِه َوَسلََّم ْبِن ِسَناٍن َوِهَي ُأْخُت َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ َأْخبَـَرتْـَها أَنـََّها َجاَءْت ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ َعْن اْلُفَريـَْعَة ِبْنَت َماِلِك 

وا َحىتَّ ِإَذا َكانُوا ِبَطَرِف اْلَقُدوِم حلََِقُهْم فـََقتَـُلوُه َتْسأَلُُه َأْن تـَْرِجَع ِإَىل َأْهِلَها ِيف َبِين ُخْدَرَة َفِإنَّ َزْوَجَها َخرََج ِيف طََلِب أَْعُبٍد َلُه أَبـَقُ 

رُْكِين ِيف َمْسكَ  ٍن َميِْلُكُه َوَال نـََفَقٍة َقاَلْت فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َفَسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َأْرِجَع ِإَىل َأْهِلي َفِإينِّ ملَْ يـَتـْ

ْو أََمَر ِيب َفُدِعيُت َلُه فـََقاَل َكْيَف لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََعْم َقاَلْت َفَخَرْجُت َحىتَّ ِإَذا ُكْنُت ِيف احلُْْجَرِة َأْو ِيف اْلَمْسِجِد َدَعاِين أَ صَ 

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه قَاَلْت َفاْعَتَدْدُت قـُْلِت فـََرَدْدُت َعَلْيِه اْلِقصََّة الَِّيت ذََكْرُت ِمْن َشْأِن َزْوِجي َقاَلْت فـَقَ  اَل اْمُكِثي ِيف بـَْيِتِك َحىتَّ يـَبـْ

  مالك ابو داود والرتمذي وابن حبانحديث صحيح رواه   »ِفيِه أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا

  َك فََأْخبَـْرتُُه َفاتـَّبَـَعُه َوَقَضى ِبهِ َقاَلْت فـََلمَّا َكاَن ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن أَْرَسَل ِإَيلَّ َفَسأََلِين َعْن َذلِ 
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  سؤاالت الحضانة

  ؟األحق بالولد إذا كان أحد والديه كافرا صلى اهللا عليه وسلم عن أفتى: ألولا الحديث

ِه أَنَُّه َأْسَلَم َوأََبْت اْمَرأَتُهُ  ُلْغ اْحلُُلَم  َعْن َعْبِد احلَِْميِد ْبِن َسَلَمَة اْألَْنَصاِريِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َأْن ُتْسِلَم َفَجاَء اْبٌن َهلَُما َصِغٌري ملَْ يـَبـْ

 حديث صحيح »مَّ اْهِدِه َفَذَهَب ِإَىل أَبِيهِ َفَأْجَلَس النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْألََب َها ُهَنا َواْألُمَّ َها ُهَنا مثَُّ َخيـََّرُه فـََقاَل اللَّهُ 

  بن ماجة و أمحدرواه النسائي وا

  ويف رواية

لََّم فـََقاَلْت ابـَْنِيت َوِهَي َفِطيٌم أَْو َشبَـُهُه َوَقاَل َعْن َراِفِع ْبِن ِسَناٍن أَنَُّه َأْسَلَم َوأََبْت اْمَرأَتُُه َأْن ُتْسِلَم فََأَتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسَ 

ا ُمثَّ َقاَل اْدُعَواَها َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اقْـُعْد نَاِحَيًة َوقَاَل َهلَا اقـُْعِدي نَاِحَيًة َقاَل َوأَقـَْعَد الصَِّبيََّة بـَيـْنَـُهمَ َراِفٌع ابـَْنِيت َقاَل َلُه النَِّيبُّ 

 حديث صحيح »ِدَها َفَماَلْت الصَِّبيَُّة ِإَىل أَبِيَها َفَأَخَذَهاَفَماَلْت الصَِّبيَُّة ِإَىل أُمَِّها فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اللَُّهمَّ اهْ 

  و أمحد حبانوابن  بو داودرواه ا

  

  األحق بالولد إذا فقد والديه ؟ صلى اهللا عليه وسلم عن أفتى: لثانيا الحديث

َعِليٌّ َفَأَخَذ  َخرََج النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََتِبَعْتُه ابـَْنُة َمحَْزَة تـَُناِدي يَا َعمِّ يَا َعمِّ فـَتَـَناَوَهلَا :َعْن اْلبَـَراِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ 

َها فَاْخَتَصَم ِفيَها َعِليٌّ  َوَزْيٌد َوَجْعَفٌر َقاَل َعِليٌّ أَنَا َأَخْذتـَُها َوِهَي بِْنُت بَِيِدَها َوقَاَل لَِفاِطَمَة َعَليـَْها السََّالم ُدوَنِك ابـَْنَة َعمِِّك َمحََلتـْ

َوَسلََّم ِخلَالَِتَها َوَقاَل اْخلَاَلُة ُه َعَلْيِه َعمِّي َوقَاَل َجْعَفٌر ابـَْنُة َعمِّي َوَخاَلتـَُها َحتِْيت َوَقاَل َزْيٌد ابـَْنُة َأِخي فـََقَضى ِ�َا النَِّيبُّ َصلَّى اللَّ 

    خمتصر »ِمينِّ َوأَنَا ِمْنَك َوَقاَل ِجلَْعَفٍر َأْشبَـْهَت َخْلِقي َوُخُلِقي َوقَاَل ِلَزْيٍد أَْنَت َأُخونَا َوَمْوَالنَا ِة اْألُمِّ َوَقاَل لَِعِليٍّ أَْنتَ ِمبَْنزِلَ 

  رواه البخاري

  األحق بالولد إذا افترقا والديه ؟ صلى اهللا عليه وسلم عن سئل: لثالثا الحديث

َنَما أَنَا َجاِلٌس َمَع َأِىب ُهَريـَْرَة  - َمْوًىل ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َرُجَل ِصْدٍق  -ِهَالِل ْبِن ُأَساَمَة َأنَّ أَبَا َمْيُمونََة َسْلَمى َعْن  قَاَل بـَيـْ

َزْوِجى يُرِيُد َأْن  - َوَرطََنْت َلُه بِاْلَفاِرِسيَِّة  - اَلْت يَا أَبَا ُهَريـَْرَة َجاَءْتُه اْمَرأٌَة فَاِرِسيٌَّة َمَعَها اْبٌن َهلَا فَادََّعَياُه َوَقْد طَلََّقَها َزْوُجَها فـَقَ 

لَُّهمَّ ِإىنِّ ِىن ِىف َوَلِدى فـََقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة الَيْذَهَب بِاْبِىن فَـَقاَل أَبُو ُهَريـَْرَة اْسَتِهَما َعَلْيِه َوَرَطَن َهلَا ِبَذِلَك َفَجاَء َزْوُجَها فـََقاَل َمْن ُحيَاقُّ 

ْعُت اْمَرأًَة َجاَءْت ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  َوأَنَا َقاِعٌد ِعْنَدُه فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ  - صلى اهللا عليه وسلم-الَ أَُقوُل َهَذا ِإالَّ َأىنِّ مسَِ

اْسَتِهَما «  - صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . َبَة َوَقْد نـََفَعِىن َزْوِجى يُرِيُد َأْن يَْذَهَب بِاْبِىن َوَقْد َسَقاِىن ِمْن بِْئِر َأِىب ِعنَ 

َهَذا أَبُوَك َوَهِذِه أُمَُّك َفُخْذ بَِيِد أَيِِّهَما «  - صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َزْوُجَها َمْن ُحيَاقُِّىن ِىف َوَلِدى فـََقاَل النَِّىبُّ . »َعَلْيِه 

  حديث صحيح رواه أبو داود و النسائي » .بَِيِد أُمِِّه فَاْنطََلَقْت ِبهِ  َفَأَخذَ . »ِشْئَت 
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  :ويف رواية 

ي َلُه ِسَقاًء َوِحْجِري َلُه ِحَواًء َوِإنَّ َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ اْمَرأًَة َقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ اْبِين َهَذا َكاَن َبْطِين َلُه ِوَعاًء َوَثْديِ َعْن 

رواه  حسنحديث  »أَْنِت َأَحقُّ ِبِه َما ملَْ تـَْنِكِحيَصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَبَاُه طَلََّقِين َوأََراَد َأْن يـَْنَتزَِعُه ِمينِّ فـََقاَل َهلَا َرُسوُل اللَِّه 

  أبو داود و أمحد

  ؟الولد إذا كان للفراش سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا الحديث

يَا َرُسوَل اللَِّه اْبُن َأِخى ُعْتَبَة ْبِن َعْن َعاِئَشَة أَنـََّها قَاَلِت اْخَتَصَم َسْعُد ْبُن َأِىب َوقَّاٍص َوَعْبُد ْبُن َزْمَعَة ِىف ُغَالٍم فـََقاَل َسْعٌد َهَذا 

ُن َزْمَعَة َهَذا َأِخى يَا َرُسوَل اللَِّه ُوِلَد َعَلى ِفَراِش َأِىب ِمْن َولِيَدتِِه فـََنَظَر َأِىب َوقَّاٍص َعِهَد ِإَىلَّ أَنَُّه ابـُْنُه اْنظُْر ِإَىل َشَبِهِه َوَقاَل َعْبُد بْ 

َجُر ُهَو َلَك يَا َعْبُد اْلَوَلُد لِْلِفرََاِش َولِْلَعاِهِر احلَْ « ِإَىل َشَبِهِه فـََرَأى َشبَـًها بـَيـًِّنا ِبُعْتَبَة فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوُل اللَِّه 

   رواه البخاري ومسلم. »َواْحَتِجِىب ِمْنُه يَا َسْوَدُة بِْنَت َزْمَعَة 
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  سؤاالت البيوع و الكسب

  ؟الميتة بشحوماالنتفاع  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا الحديث

َع َرُسوَل اللَِّه  ِإنَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َحرََّم بـَْيَع « يـَُقوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو ِمبَكََّة  - وسلمصلى اهللا عليه - َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه أَنَُّه مسَِ

اْجلُُلوُد َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه أََرأَْيَت ُشُحوَم اْلَمْيَتِة فَِإنَُّه يُْطَلى ِ�َا السُُّفُن َوُيْدَهُن ِ�َا . »اخلَْْمِر َواْلَمْيَتِة َواْخلِْنزِيِر َواَألْصَناِم 

َقاَتَل اللَُّه اْليَـُهوَد ِإنَّ « ِعْنَد َذِلَك  -صلى اهللا عليه وسلم-ُمثَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّه . »الَ ُهَو َحَراٌم « َوَيْسَتْصِبُح ِ�َا النَّاُس فـََقاَل 

   رواه البخاري ومسلم .»َأَكُلوا َمثََنُه اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َلمَّا َحرََّم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها َأْمجَُلوُه مثَُّ بَاُعوُه فَ 

 ؟زهو الثمار سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا الحديث

َوَما تـُْزِهي َماِر َحىتَّ تـُْزِهَي َفِقيَل َلُه َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعْن بـَْيِع الثِّ 

  رواه البخاري .»ِمبَ يَْأُخُذ َأَحدُُكْم َماَل َأِخيهِ َقاَل َحىتَّ َحتَْمرَّ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أََرأَْيَت ِإَذا َمَنَع اللَُّه الثََّمَرَة 

  ؟الخمر تتخلل سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثا الحديث

أََفَال َأْجَعُلَها : أَْهرِقـَْها َقاَل : أََنِس ْبِن َماِلٍك ، َأنَّ أَبَا طَْلَحَة ، َسَأَل النَِّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن أَيـَْتاٍم َورِثُوا َمخًْرا ، قَاَل َعْن 

  حديث صحيح رواه أبو داود  .» .الَ : َخال� ؟ َقاَل 

  ؟الرجل يبيع ما ليس عنده سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا الحديث

يَْأتِيِين الرَُّجُل َيْسأَُلِين ِمَن البَـْيِع َما لَْيَس ِعْنِدي، : أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَُقْلتُ : َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َقالَ 

  حديث صحيح رواه أبو داود والرتمذي و النسائي »ْع َما لَْيَس ِعْنَدكَ َال تَبِ «: أَبـَْتاُع َلُه ِمَن السُّوِق، مثَُّ أَبِيُعُه؟ َقالَ 

  ؟الصرف سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لخامسا الحديث

للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسأَْلَنا َرُسوَل اْلبَـَراَء ْبَن َعاِزٍب َوَزْيَد ْبَن أَْرَقَم َعْن الصَّْرِف َقاَال ُكنَّا تَاِجَرْيِن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى ا َعنْ 

  رواه البخاري .»َنَساًء َفَال َيْصُلحُ  ٍد َفَال بَْأَس َوِإْن َكانَ َكاَن يًَدا بِيَ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن الصَّْرِف فـََقاَل ِإْن  

  ؟البيع التمر بالرطب سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسادسا الحديث

ْعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيْسَأُل َعْن ِشَراِء التَّْمِر بِالرَُّطِب ، فـََقاَل َرُسوُل اِهللا : ْبَن َأِيب َوقَّاٍص ، قَاَل  َسْعد َعنْ  مسَِ

  ». م َعْن َذِلكَ أَيـَنـُْقُص الرَُّطُب ِإَذا يَِبَس ؟ قَالُوا نـََعْم ، فـَنَـَهاُه َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسل: صلى اهللا عليه وسلم 

   الرتمذي و أمحد وحديث صحيح رواه أبو داود  
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  ؟العزل سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسابعا الحديث

أَْنَت : ، فـََقاَل يَا َرُسوَل اِهللا ، ِإنَّ ِيل َماًال َوَوَلًدا ، َوِإنَّ َأِيب يُرِيُد َأْن َجيَْتاَح َماِيل : َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اِهللا ، َأنَّ َرُجالً َقاَل 

  و أمحدو ابن ماجه حديث صحيح رواه أبو داود  »َوَماُلَك ألَِبيكَ 

  ؟أخذ األجر على القرآن  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثامنا الحديث

ِفيِهْم َلِديٌغ أَْو َسِليٌم فـََعَرَض َهلُْم َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ نـََفًرا ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمرُّوا ِمبَاٍء َعْن 

ُهْم فـََقرَ  أَ ِبَفاِحتَِة اْلِكَتاِب َعَلى َشاٍء فـَبَـَرأَ اْلَماِء فَـَقاَل َهْل ِفيُكْم ِمْن َراٍق ِإنَّ ِيف اْلَماِء َرُجًال َلِديًغا أَْو َسِليًما َفاْنطََلَق َرُجٌل ِمنـْ

َرُسوَل اللَِّه َأَخَذ  َىل َأْصَحاِبِه َفَكرُِهوا َذِلَك َوقَاُلوا َأَخْذَت َعَلى ِكَتاِب اللَِّه َأْجًرا َحىتَّ َقِدُموا اْلَمِديَنَة فـََقاُلوا يَاَفَجاَء بِالشَّاِء إِ 

  رواه البخاري. »َأَخْذُمتْ َعَلْيِه َأْجًرا ِكَتاُب اللَّهِ َعَلى ِكَتاِب اللَِّه َأْجًرا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ َأَحقَّ َما 

  ؟أفضل الكسب سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لتاسعا الحديث

ُروٍر َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بـَْيٍع : " يَا َرُسوَل اِهللا، َأيُّ اْلَكْسِب َأْطَيُب؟ َقالَ : ِقيلَ : َعْن َراِفِع ْبِن َخِديٍج، َقالَ     .»َمبـْ

  رواه أمحد حديث حسن لغريه

  ؟عسب الفحل سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لعاشرا الحديث

َفَسَأَلُه َعْن  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل َجاَء َرُجٌل ِمْن َبِىن الصَّْعِق َأَحِد َبِىن ِكَالٍب ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

  حديث صحيح رواه النسائي » .فـَنَـَهاُه َعْن َذِلَك فـََقاَل ِإنَّا ُنْكَرُم َعَلى َذِلكَ  12َعْسِب اْلَفْحلِ 

  ؟اللقطة و عن ضالة الغنم و اإلبل سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الحادي عشر الحديث

اْعِرْف ِعَفاَصَها « َفَسَأَلُه َعِن اللَُّقَطِة فـََقاَل  - عليه وسلمصلى اهللا - َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْجلَُهِىنِّ أَنَُّه َقاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ 

ْئِب « َقاَل َفَضالَُّة اْلَغَنِم َقاَل . »َووَِكاَءَها مثَُّ َعرِّفـَْها َسَنًة فَِإْن َجاَء َصاِحبـَُها َوِإالَّ َفَشْأَنَك ِ�َا  َقاَل . »َلَك َأْو َألِخيَك َأْو لِلذِّ

  رواه البخاري ومسلم »َما َلَك َوَهلَا َمَعَها ِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها َترُِد اْلَماَء َوتَْأُكُل الشََّجَر َحىتَّ يـَْلَقاَها َربـَُّها « قَاَل  َفَضالَُّة اِإلِبلِ 

  

  

  

                                                           

12عسب الفحل ماؤه والنهى هو عن األجرة على هذا املاء
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  ؟التسعير  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الثاني عشر الحديث

ِإنَّ اللََّه ُهَو «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . َغَال السِّْعُر َفَسعِّْر لََناَعْن أََنٍس قَاَل قَاَل النَّاُس يَا َرُسوَل اللَِّه 

حديث  .»ْظَلَمٍة ِىف َدٍم َوَال َماٍل اْلُمَسعُِّر اْلَقاِبُض اْلَباِسُط الرَّازُِق َوِإىنِّ َألْرُجو َأْن أَْلَقى اللََّه َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم ُيطَالُِبِىن مبَِ 

  صحيح رواه أبو داود و ابن ماجه

  ؟إعطاء المال للوالد  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الثالث عشر الحديث

ِه َأنَّ َرُجًال أََتى النَِّىبَّ  َوَوَلًدا فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِىل َماًال  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

حديث  .»أَْنَت َوَماُلَك ِلَواِلِدَك ِإنَّ أَْوَالدَُكْم ِمْن َأْطَيِب َكْسِبُكْم َفُكُلوا ِمْن َكْسِب أَْوَالدُِكْم « َقاَل . َوِإنَّ َواِلِدى َجيَْتاُح َماِىل 

  صحيح رواه أبو داود
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  سؤاالت الجهاد 

  ؟سبب رفع الدرجات في الجّنة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا الحديث

يَا أَبَا َسِعيٍد َمْن َرِضَى بِاللَِّه َرب�ا َوبِاِإلْسَالِم ِديًنا َوِمبَُحمٍَّد « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

َوُأْخَرى يـُْرَفُع ِ�َا اْلَعْبُد ِماَئَة « َأِعْدَها َعَلىَّ يَا َرُسوَل اللَِّه فـََفَعَل مثَُّ قَاَل يٍد فـََقاَل فـََعِجَب َهلَا أَبُو َسعِ . »نَِبي�ا َوَجَبْت َلُه اْجلَنَُّة 

َهاُد ِىف َسِبيِل اللَِّه اجلِْ «  َقاَل َوَما ِهَى يَا َرُسوَل اللَِّه قَالَ . »َدَرَجٍة ِىف اْجلَنَِّة َما بـَْنيَ ُكلِّ َدَرَجتَـْنيِ َكَما بـَْنيَ السََّماِء َواَألْرِض 

  .»اجلَِْهاُد ِىف َسِبيِل اللَِّه 

  ؟عمل يعدل الجهاد في سبيل اهللا سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا الحديث

َمٍل يـَْعِدُل اجلَِْهاَد قَاَل َال َأِجُدُه قَاَل َهْل َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ُدلَِّين َعَلى عَ 

  رواه البخاري »َيْسَتِطيُع َذِلكَ  َتْسَتِطيُع ِإَذا َخرََج اْلُمَجاِهُد َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك فـَتَـُقوَم َوَال تـَْفتـَُر َوَتُصوَم َوَال تـُْفِطَر َقاَل َوَمنْ 

  ؟فضل الشهادة في سبيل اهللا  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثا الحديث

ُث َعْن َرُسوِل اللَِّه  َعُه ُحيَدِّ َتاَدَة أَنَُّه مسَِ َأنَّ اجلَِْهاَد ِىف َسِبيِل اللَِّه « أَنَُّه َقاَم ِفيِهْم َفَذَكَر َهلُْم  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب قـَ

فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه أََرأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِىف َسِبيِل اللَِّه ُتَكفَُّر َعىنِّ َخَطايَاَى فـََقاَل َلُه  فـََقاَم َرُجلٌ . »َواِإلميَاَن بِاللَِّه أَْفَضُل اَألْعَماِل 

ُر ُمْدِبٍر «  - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوُل اللَِّه  َقاَل َرُسوُل  ُمثَّ . »نـََعْم ِإْن قُِتْلَت ِىف َسِبيِل اللَِّه َوأَْنَت َصاِبٌر ُحمَْتِسٌب ُمْقِبٌل َغيـْ

-َقاَل أََرأَْيَت ِإْن قُِتْلُت ِىف َسِبيِل اللَِّه أَُتَكفَُّر َعىنِّ َخطَايَاَى فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . »َكْيَف قـُْلَت «  -صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه 

ُر ُمْدِبٍر ِإالَّ «  - صلى اهللا عليه وسلم ْيَن فَِإنَّ ِجْربِيَل َعَلْيِه السََّالُم قَاَل ِىل َذِلَك  نـََعْم َوأَْنَت َصاِبٌر ُحمَْتِسٌب ُمْقِبٌل َغيـْ رواه  .»الدَّ

  .مسلم 

  :ويف رواية 

َوِىف . قُِتلَ َفأَْلَقى َمتََراٍت ُكنَّ ِىف َيِدِه مثَُّ قَاَتَل َحىتَّ . »ِىف اْجلَنَِّة « قَاَل َرُجٌل أَْيَن أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإْن قُِتْلُت قَاَل َعْن َجاِبر قَاَل 

  .رواه مسلم  .»يـَْوَم ُأُحدٍ  -صلى اهللا عليه وسلم-ُسَوْيٍد قَاَل َرُجٌل لِلنَِّىبِّ  َحِديثِ 

  ؟حقيقة الجهاد في سبيل اهللا سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا الحديث

يًَّة َويـَُقاِتُل رِيَاًء َأىُّ َعِن الرَُّجِل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُموَسى َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه 
 َذِلكَ  يـَُقاِتُل َشَجاَعًة َويـَُقاِتُل محَِ

رواه  .»َمْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَى اْلُعْلَيا فـَُهَو ِىف َسِبيِل اللَِّه «  -وسلم صلى اهللا عليه-ِىف َسِبيِل اللَِّه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

   البخاري ومسلم
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  ؟مصير قتلى بدر سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الخامس الحديث

يَا َنِيبَّ اللَِّه ْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت َعْنُه َأنَّ أُمَّ الرُّبـَيِِّع بِْنَت اْلبَـَراِء َوِهَي أُمُّ َحارِثََة ْبِن ُسرَاَقَة أََتْت النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعلَ َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه 

ُثِين َعْن َحارِثََة وََكاَن قُِتَل يـَْوَم َبْدٍر َأَصابَُه َسْهٌم َغْرٌب َفِإْن َكاَن ِيف اْجلَنَِّة َصبَـْرُت َوِإْن َكانَ َأَال حتَُ  َر َذِلَك اْجتـََهْدتُ دِّ َعَلْيِه ِيف   َغيـْ

  رواه البخاري .» .اَب اْلِفْرَدْوَس اْألَْعَلىاْلُبَكاِء َقاَل يَا أُمَّ َحارِثََة ِإنـََّها ِجَناٌن ِيف اْجلَنَِّة َوِإنَّ ابـَْنِك َأصَ 

  ؟قتل من أسلم في المعركة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: السادس الحديث

َعَلْيِه َوَسلََّم َأْخبَـَرُه أَنَُّه َصلَّى اللَُّه اْلِمْقَداَد ْبَن َعْمرٍو اْلِكْنِديَّ وََكاَن َحِليًفا لَِبِين ُزْهَرَة وََكاَن ِممَّْن َشِهَد َبْدًرا َمَع َرُسوِل اللَِّه َعْن 

َرَب ِإْحَدى َيَديَّ بِالسَّْيِف فـََقَطَعَها مثَُّ َقاَل لَِرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أََرأَْيَت ِإْن َلِقيُت َرُجًال ِمْن اْلُكفَّاِر َفاقْـَتتَـْلَنا َفضَ 

ْقتـُْلُه فـََقاَل يَا لِلَِّه أَأَقْـتـُُلُه يَا َرُسوَل اللَِّه بـَْعَد َأْن َقاَهلَا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال تَـ  َالَذ ِمينِّ ِبَشَجَرٍة فـََقاَل َأْسَلْمتُ 

ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال تـَْقتـُْلُه َفِإْن قـَتَـْلَتُه َفِإنَُّه َرُسوَل اللَِّه ِإنَُّه َقَطَع ِإْحَدى َيَديَّ ُمثَّ قَاَل َذِلَك بـَْعَد َما َقَطَعَها فـََقاَل َرُسوُل اللَّ 

ْبَل َأْن تـَْقتـَُلُه َوِإنََّك ِمبَْنزَِلِتِه قـَْبَل َأْن يـَُقوَل َكِلَمَتُه الَِّيت قَالَ    رواه البخاري .»ِمبَْنزِلَِتَك قـَ

  ؟عّمن خرج للجهاد و ترك أبويه سئل صلى اهللا عليه وسلم : السابع الحديث

َقاَل . »َأَحىٌّ َواِلَداَك « َيْسَتْأِذنُُه ِىف اجلَِْهاِد فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ 

   رواه البخاري ومسلم .»َفِفيِهَما َفَجاِهْد « َقاَل . نـََعمْ 

  :رواية ويف 

أََلَك أَبـََواِن « : يَا َرُسوَل اللَِّه ُأَجاِهُد َقاَل : فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَاَل 

  حديث صحيح رواه أبو داود »َفِفيِهَما َفَجاِهْد « : َقاَل . نـََعمْ : َقاَل . »

  :ويف رواية 

يَا َرُسوَل اِهللا ، ِإينِّ ِجْئُت أُرِيُد اجلَِْهاَد َمَعَك : أََتى َرُجٌل َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فـََقاَل : ْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمٍرو قَاَل عَ 

 ». َفاْرِجْع ِإلَْيِهَما ، فََأْضِحْكُهَما َكَما أَْبَكْيتَـُهَما: َياِن ، َقاَل ، أَبـَْتِغي َوْجَه اِهللا َوالدَّاَر اآلِخَرَة ، َوَلَقْد أَتـَْيُت َوِإنَّ َواِلَديَّ َلَيْبكِ 

  رواه ابن ماجهحديث صحيح 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الشهداء؟: الثامن الحديث

َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َمْن قُِتَل ِىف . »َما تـَُعدُّوَن الشَِّهيَد ِفيُكْم «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه  .

َمْن قُِتَل ِىف َسِبيِل اللَِّه فـَُهَو « يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل  َقاُلوا َفَمْن ُهمْ . »ِإنَّ ُشَهَداَء أُمَِّىت ِإًذا َلَقِليٌل « َسِبيِل اللَِّه فـَُهَو َشِهيٌد قَاَل 
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َقاَل اْبُن . » فـَُهَو َشِهيٌد َشِهيٌد َوَمْن َماَت ِىف َسِبيِل اللَِّه فـَُهَو َشِهيٌد َوَمْن َماَت ِىف الطَّاُعوِن فـَُهَو َشِهيٌد َوَمْن َماَت ِىف اْلَبْطنِ 

  رواه مسلم .»َواْلَغرِيُق َشِهيٌد « ِىف َهَذا احلَِْديِث أَنَُّه قَاَل  ِمْقَسٍم َأْشَهُد َعَلى أَبِيكَ 

  ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم على ماذا القتال: التاسع الحديث

َقاَل َفَساَر َعِلىٌّ َشْيًئا ُمثَّ َوَقَف وَملَْ . »اْمِش َوَال تـَْلَتِفْت َحىتَّ يـَْفَتَح اللَُّه َعَلْيَك « َعِلىَّ ْبَن َأِىب طَاِلٍب َفَأْعَطاُه ِإيَّاَها َوقَاَل 

ًدا َرُسوُل اللَِّه فَِإَذا َقاتِْلهُ « أُقَاِتُل النَّاَس قَاَل  َفَصرََخ يَا َرُسوَل اللَِّه َعَلى َماَذايـَْلَتِفْت  ْم َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُحمَمَّ

   رواه البخاري و مسلم .»فـََعُلوا َذِلَك فـََقْد َمنَـُعوا ِمْنَك ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَهلُْم ِإالَّ ِحبَقَِّها َوِحَسابـُُهْم َعَلى اللَِّه 

أناس قعدوا عن الغزو و الجهاد و لهم نفس  اهللا عليه وسلم عنسئل صلى : العاشر الحديث

  ؟أجر من جاهد وغزا 

ُبوَك َفَدنَا ِمْن اْلَمِديَنِة فـََقاَل ِإنَّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرَجَع ِمْن َغْزَوِة تَـ 

َواًما َما ِسْرُمتْ َمِسريًا َوَال َقَطْعُتْم َواِديًا ِإالَّ َكانُوا َمَعُكْم قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َوُهْم بِ بِاْلَمدِ  اْلَمِديَنِة قَاَل َوُهْم بِاْلَمِديَنِة َحَبَسُهْم يَنِة أَقـْ

  رواه البخاري »اْلُعْذرُ 

  تكليمه لقتلى المشركين ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الحادي عشر لحديثا

َم أََمَر يـَْوَم َبْدٍر بَِأْربـََعٍة َوِعْشرِيَن َرُجًال َعْن قـََتاَدَة َقاَل ذََكَر َلَنا أََنُس ْبُن َماِلٍك َعْن َأِيب طَْلَحَة َأنَّ َنِيبَّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 

 ِمْن َأْطَواِء َبْدٍر َخِبيٍث ُخمِْبٍث وََكاَن ِإَذا َظَهَر َعَلى قـَْوٍم أََقاَم بِاْلَعْرَصِة َثَالَث َلَياٍل فـََلمَّا َكانَ  ِمْن َصَناِديِد قـَُرْيٍش فـَُقِذُفوا ِيف َطِويٍّ 

َها َرْحُلَها مثَُّ َمَشى َواتـَّبَـَعُه َأْصَحابُُه َوَقاُلوا نـَُرى يـَْنَطِلُق ِإالَّ لِبَـْعِض َحاَجِتِه َحىتَّ قَاَم  َما بَِبْدٍر اْليَـْوَم الثَّاِلَث أََمَر بَِراِحَلِتِه َفُشدَّ َعَليـْ

َن ُفَالٍن أََيُسرُُّكْم أَنَُّكْم َأَطْعُتْم اللََّه َوَرُسوَلُه َعَلى َشَفِة الرَِّكيِّ َفَجَعَل يـَُناِديِهْم بَِأْمسَاِئِهْم َوَأْمسَاِء آبَاِئِهْم يَا ُفَالُن ْبَن ُفَالٍن َويَا ُفَالُن بْ 

َما ُتَكلُِّم ِمْن َأْجَساٍد َال  ُعَمُر يَا َرُسوَل اللَّهِ ا َقْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربـَُّنا َحق�ا فـََهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحق�ا َقاَل فـََقاَل َفِإنَّ 

ُهمْ  أَْرَواَح َهلَا فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي نـَْفسُ    رواه البخاري »ُحمَمٍَّد بَِيِدِه َما أَنـُْتْم بَِأْمسََع ِلَما أَُقوُل ِمنـْ

  ؟عمل صالح قبل القتال سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثاني عشرا الحديث

ُمَقنٌَّع بِاحلَِْديِد فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه أُقَاِتُل أَْو ُأْسِلُم قَاَل َعْن اْلبَـَراَء َرِضَي اللَُّه َعْنُه يـَُقوُل أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل 

  رواه البخاري .»يًال َوُأِجَر َكِثريًاَأْسِلْم مثَُّ قَاِتْل فََأْسَلَم مثَُّ قَاَتَل فـَُقِتَل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعِمَل قَلِ 
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  ؟تكليمه للموتى  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الثالث عشر الحديث

َلى َبْدٍر َثَالثًا ُمثَّ أَتَاُهْم فَـَقاَم َعَلْيِهْم فـََناَداُهْم فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  يَا أَبَا « تـََرَك قـَتـْ

 َقْد َوَجْدُت َما َن َخَلٍف يَا ُعْتَبَة ْبَن َربِيَعَة يَا َشْيَبَة ْبَن رَبِيَعَة أَلَْيَس َقْد َوَجْدُمتْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحق�ا َفِإىنِّ َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم يَا أَُميََّة بْ 

َكْيَف َيْسَمُعوا َوَأىنَّ جيُِيُبوا َوَقْد َجيـَُّفوا   فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَّهِ  - صلى اهللا عليه وسلم- َفَسِمَع ُعَمُر قـَْوَل النَِّىبِّ . »َوَعَدِىن َرىبِّ َحق�ا 

ُمثَّ أََمَر ِ�ِْم َفُسِحُبوا َفأُْلُقوا ِىف . »َوالَِّذى نـَْفِسى بَِيِدِه َما أَنـُْتْم بَِأْمسََع ِلَما أَُقوُل ِمنـُْهْم َوَلِكنـَُّهْم َال يـَْقِدُروَن َأْن جيُِيُبوا « َقاَل 

  البخاري ومسلمرواه  .» .َقِليِب َبْدرٍ 
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  لفتنسؤاالت ا

  ؟فتنة األحالس سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا الحديث

َنَة اَألْحَالِس ، فـََقا: اِهللا ْبَن ُعَمَر ، يـَُقوُل  َعْبدَعْن  َل ُكنَّا قـُُعوًدا ِعْنَد َرُسوِل اِهللا ، َفَذَكَر اْلِفَنتَ فََأْكثـََر ِيف ِذْكرَِها َحىتَّ ذََكَر ِفتـْ

َنُة اَألْحَالِس ؟ قَاَل : َقاِئٌل  َنُة السَّرَّاِء ، َدَخنُـَها ِمْن َحتِْت َقَدَمْي َرُجٍل ِمْن أَْهِل ِهَي َهَرٌب َوَحْرٌب ، ُمثَّ ِفتْـ : يَا َرُسوَل اِهللا َوَما ِفتـْ

َا أَْولَِياِئي اْلُمتـَُّقوَن ، مثَُّ َيْصطَِلُح النَّاُس َعَلى رَ  َهْيَماِء ،بـَْيِيت يـَْزُعُم أَنَُّه ِمينِّ ، َولَْيَس ِمينِّ ، َوِإمنَّ َنُة الدُّ  ُجٍل َكَوِرٍك َعَلى ِضَلٍع ، مثَُّ ِفتـْ

انـَْقَضْت ، َمتَاَدْت ُيْصِبُح الرَُّجُل ِفيَها ُمْؤِمًنا ، َوُميِْسي َكاِفًرا ، َحىتَّ : الَ َتدَُع َأَحًدا ِمْن َهِذِه األُمَِّة ِإالَّ َلَطَمْتُه َلْطَمًة ، َفِإَذا ِقيَل 

ْسطَاِط نَِفاٍق َال ِإميَاَن ِفيِه ، فَِإَذا َكاَن َذاُكْم َفانـَْتِظُروا الدَّجَّاَل ، َيِصَري النَّاُس ِإَىل ُفْسطَاَطْنيِ ، ُفْسطَاِط ِإميَاٍن َال نَِفاَق ِفيِه ، َوفُ 

  .وأمحد أبو داود رواهحديث صحيح   .» .ِمْن يـَْوِمِه ، َأْو ِمْن َغِدهِ 

  ؟المخرج وقت الفتنة  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا الحديث

ٌر «  - صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل َرُسوُل اللَِّه َبْكَرَة ُحيَدُِّث َقاَل َعْن َأِىب  َنٌة اْلَقاِعُد ِفيَها َخيـْ ِإنـََّها َسَتُكوُن ِفَنتٌ َأَال ُمثَّ َتُكوُن ِفتـْ

ٌر ِمَن السَّاِعى ِإَليـَْها َأَال َفِإَذا نـََزَلْت أَْو َوقـََعْت َفَمْن َكاَن لَ  ٌل فـَْليَـْلَحْق بِِإبِِلِه َوَمْن َكاَنْت ُه ِإبِ ِمَن اْلَماِشى ِفيَها َواْلَماِشى ِفيَها َخيـْ

َقاَل فـََقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه أََرأَْيَت َمْن ملَْ َيُكْن َلُه ِإِبٌل َوَال . »َلُه َغَنٌم فـَْليَـْلَحْق ِبَغَنِمِه َوَمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض فـَْليَـْلَحْق بَِأْرِضِه 

ِه ِحبََجٍر ُمثَّ ْليَـْنُج ِإِن اْسَتطَاَع النََّجاَء اللَُّهمَّ َهْل بـَلَّْغُت اللَُّهمَّ  يـَْعِمدُ « َغَنٌم َوَال أَْرٌض َقاَل   َهْل بـَلَّْغُت ِإَىل َسْيِفِه فـََيُدقُّ َعَلى َحدِّ

ِىب ِإَىل َأَحِد الصَّفَّْنيِ أَْو ِإْحَدى اْلِفَئتَـْنيِ  َقاَل فـََقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه أََرأَْيَت ِإْن ُأْكرِْهُت َحىتَّ يـُْنطََلقَ . »اللَُّهمَّ َهْل بـَلَّْغُت 

  .رواه مسلم  .»يـَُبوُء بِِإمثِِْه َوِإمثَِْك َوَيُكوُن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر « َفَضَرَبِىن َرُجٌل ِبَسْيِفِه أَْو جيَِىُء َسْهٌم فـَيَـْقتـُُلِىن َقاَل 

  ويف رواية

يَا َرُسوَل اِهللا ، أََرأَْيَت ِإْن َدَخَل َعَليَّ بـَْيِيت َوَبَسَط : فـَُقْلُت : َسْعَد ْبَن َأِيب َوقَّاٍص ، َعِن النَِّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َقاَل  َعنْ 

 .اآليََة } لَِئْن َبَسْطَت ِإَيلَّ َيَدكَ {:  يَزِيُد ُكْن َكابـَْينْ آَدَم ، َوَتالَ : فَـَقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َيَدُه لِيَـْقتـَُلِين ؟ قَاَل 

   حديث صحيح رواه أبو داود و أمحد

  ؟الوهن سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثا الحديث

َتَداَعى اَألَكَلُة ِإَىل َقْصَعِتَها ، يُوِشُك األَُمُم َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكَما : َقاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن ثـَْوبَاَن ، َقاَل 

َبْل أَنـُْتْم يـَْوَمِئٍذ َكِثٌري ، َوَلِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكُغثَاِء السَّْيِل ، َولَيَـنـَْزَعنَّ اللَُّه ِمْن ُصُدوِر : َوِمْن ِقلٍَّة َحنُْن يـَْوَمِئٍذ ؟ َقاَل : فـََقاَل َقاِئٌل 

نـَْيا ، : يَا َرُسوَل اِهللا ، َوَما اْلَوْهُن ؟ َقاَل : يَـْقِذَفنَّ اللَُّه ِيف قـُُلوِبُكُم اْلَوْهَن ، فـََقاَل قَاِئٌل َعُدوُِّكُم اْلَمَهابََة ِمْنُكْم ، َولَ  ُحبُّ الدُّ

  حديث صحيح رواه أبو داود و أمحد .»وََكَراِهَيُة اْلَمْوتِ 
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  ؟صفة الخوارج سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا الحديث

َسَيُكوُن ِيف أُمَِّيت اْخِتَالٌف َوفـُْرَقٌة ، : ِعيٍد اْخلُْدِريِّ ، َوأََنِس ْبِن َماِلٍك ، َعْن َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َقاَل َعْن َأِيب سَ 

يِن ُمُروَق السَّْهِم ِمَن الرَِّميَِّة ، َال قـَْوٌم ُحيِْسُنوَن اْلِقيَل َوُيِسيُئوَن اْلِفْعَل ، يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُجيَاِوُز تـََراِقيَـُهْم ، َميُْرُقوَن  ِمَن الدِّ

ُعوَن ِإَىل ِكَتاِب اِهللا َولَْيُسوا ِمْنُه ِيف يـَْرِجُعوَن َحىتَّ يـَْرَتدَّ َعَلى ُفوِقِه ، ُهْم َشرُّ اْخلَْلِق َواْخلَِليَقِة ، طُوَىب ِلَمْن قـَتـََلُهْم َوقـَتـَُلوُه ، َيدْ 

ُهْم قَاُلوا َشْيٍء ، َمْن قَاتـََلُهْم   حديث صحيح رواه أبو داود  التَّْحِليقُ : يَا َرُسوَل اِهللا ، َما ِسيَماُهْم ؟ قَاَل : َكاَن أَْوَىل بِاللَِّه ِمنـْ

   و أمحد
   رواه البخاري ومسلم .»َمْن َقاَتَل لَِتُكوَن َكِلَمُة اللَِّه ِهَى اْلُعْلَيا فـَُهَو ِىف َسِبيِل اللَِّه «  -وسلم

  ؟الهرج سئل صلى اهللا عليه وسلم عن :الخامس الحديث

َقالُوا َوَما اْهلَْرُج يَا َرُسوَل . »الَ تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ َيْكثـَُر اْهلَرُْج « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

   ومسلمرواه البخاري  .».»اْلَقْتُل اْلَقْتُل « اللَِّه َقاَل 

  ؟معنى نصرة الظالم سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسادسا الحديث

َمْظُلوًما فـََقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه  َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْنُصْر َأَخاَك ظَاِلًما َأوْ 

  رواه البخاري .»ِلَك َنْصرُهُ اَن َمْظُلوًما أَفـََرأَْيَت ِإَذا َكاَن ظَاِلًما َكْيَف أَْنُصرُُه َقاَل َحتُْجزُُه أَْو َمتْنَـُعُه ِمْن الظُّْلِم َفِإنَّ ذَ أَْنُصرُُه ِإَذا كَ 

  ؟سبب الهالك  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: السابع الحديث

الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمْن َشرٍّ « اْستَـيـَْقَظ ِمْن نـَْوِمِه َوُهَو يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َزيـَْنَب بِْنِت َجْحٍش َأنَّ النَِّىبَّ 

َل اللَِّه أَنـَْهِلُك َوِفيَنا قـُْلُت يَا َرُسو . َوَعَقَد ُسْفَياُن بَِيِدِه َعَشَرةً . »َقِد اقـْتَـَرَب فُِتَح اْليَـْوَم ِمْن َرْدِم يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذِه 

  رواه البخاري ومسلم .»نـََعْم ِإَذا َكثـَُر اْخلََبُث « الصَّاِحلُوَن َقاَل 

  ؟مصير المتقاتالن سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الثامن  الحديث

ُت أَْنُصُر َهَذا الرَُّجَل َقاَل اْرِجْع َفِإينِّ َعْن اْألَْحَنِف ْبِن قـَْيٍس َقاَل َذَهْبُت ِألَْنُصَر َهَذا الرَُّجَل فـََلِقَيِين أَبُو َبْكَرَة فَـَقاَل أَْيَن تُرِيُد قـُلْ 

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإَذا اْلتَـقَ  َفْيِهَما َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِيف النَّاِر مسَِ اللَِّه  قـُْلُت يَا َرُسولَ ى اْلُمْسِلَماِن ِبَسيـْ

  رواه البخاري ومسلم .»َهَذا اْلَقاِتُل َفَما بَاُل اْلَمْقُتوِل َقاَل ِإنَُّه َكاَن َحرِيًصا َعَلى قـَْتِل َصاِحِبهِ 
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  ؟الدفاع عن النفس سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: التاسع الحديث

أََرأَْيَت ِإْن َجاَء َرُجٌل يُرِيُد َأْخَذ َماِىل  يَا َرُسوَل اللَّهِ فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

َقاَل أََرأَْيَت ِإْن . »َفأَْنَت َشِهيٌد « َقاَل أََرأَْيَت ِإْن قـَتَـَلِىن َقاَل . »َقاتِْلُه « َقاَل أَرَأَْيَت ِإْن قَاتـََلِىن قَاَل . »َفَال تـُْعِطِه َماَلَك « َقاَل 

  رواه مسلم .»ُهَو ِىف النَّاِر « قـَتـَْلُتُه َقاَل 

  ؟عن كيفية من يتقاتالن ثم يدخالن الجنة معاسئل صلى اهللا عليه وسلم : العاشر الحديث

َيْضَحُك اللَُّه ِإَىل َرُجَلْنيِ يـَْقُتُل َأَحُدمهَُا اآلَخَر ِكَالُمهَا َيْدُخُل « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ 

يـَُتوُب اللَُّه َعَلى اْلَقاِتِل فـَُيْسِلُم  يـَُقاِتُل َهَذا ِىف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فـَُيْسَتْشَهُد مثَُّ « فـََقاُلوا َكْيَف يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل . »اْجلَنََّة 

  رواه مسلم .»فـَيـَُقاِتُل ِىف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ فـَُيْسَتْشَهُد 

  ؟خير بقاع األرض في آخر الزمان  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الحادي عشر الحديث

َسَيِصُري اَألْمُر ِإَىل َأْن َتُكونُوا ُجُنوًدا ُجمَنََّدًة ُجْنٌد بِالشَّاِم َوُجْنٌد «  -عليه وسلمصلى اهللا - َعِن اْبِن َحَواَلَة قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

يَـَرُة اللَِّه ِمْن َعَلْيَك بِالشَّاِم فَِإنـََّها خِ « فـََقاَل . َقاَل اْبُن َحَواَلَة ِخْر ِىل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإْن أَْدرَْكُت َذِلكَ . »بِاْلَيَمِن َوُجْنٌد بِاْلِعرَاِق 

َها ِخيَـَرَتُه ِمْن ِعَباِدِه َفَأمَّا ِإْن أَبـَْيُتْم فـََعَلْيُكْم بَِيَمِنُكْم َواْسُقوا ِمْن ُغدُ   .»رُِكْم فَِإنَّ اللََّه تـَوَكََّل ِىل بِالشَّاِم َوأَْهِلِه أَْرِضِه َجيَْتِىب ِإلَيـْ

  حديث صحيح رواه أبو داود و أمحد

الخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن :الثاني عشر لحديثا

  في آخر الزمان ؟

َها َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْغُزو َجْيٌش اْلَكْعَبَة فَِإَذا َكانُوا بِبَـْيَداَء ِمْن اْألَْرِض قَاَل َرُسوُل اللَِّه  َقاَلتْ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ُهْم قَاَل ُخيَْسُف بَِأوَّهلِِْم َوآِخرِِهْم قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف ُخيَْسُف بَِأوَّهلِِْم َوآِخرِِهْم َوِفيِهْم َأْسَواقـُُهمْ ُخيَْسُف   َوَمْن َلْيَس ِمنـْ

َعثُوَن َعَلى نِيَّاِ�ِمْ  بَِأوَّهلِِْم َوآِخرِِهمْ    رواه البخاري »مثَُّ يـُبـْ

  قتل المؤمن نفسه خطأ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: عشرالثالث  لحديثا

  
ُهْم َأمسِْ  ْعَنا يَا َعاِمُر ِمْن ُهنَـيـَْهاِتَك َفَحَدا ِ�ِْم َعْن َسَلَمَة قَاَل َخَرْجَنا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَىل َخْيبـََر فـََقاَل َرُجٌل ِمنـْ

َهالَّ أَْمتَـْعتَـَنا ِبِه َفُأِصيَب َصِبيَحَة  اللَُّه فـََقالُوا يَا َرُسوَل اللَّهِ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمْن السَّاِئُق قَاُلوا َعاِمٌر فـََقاَل َرِمحَُه فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى 

ثُ  َلِتِه فـََقاَل اْلَقْوُم َحِبَط َعَمُلُه قـََتَل نـَْفَسُه فـََلمَّا َرَجْعُت َوُهْم يـََتَحدَّ وَن َأنَّ َعاِمًرا َحِبَط َعَمُلُه َفِجْئُت ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه لَيـْ
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ُه َجلَاِهٌد َهلَا ِإنَّ َلُه َألَْجَرْيِن اثـْنَـْنيِ ِإنَّ َوَسلََّم فـَُقْلُت يَا َنِيبَّ اللَِّه َفَداَك َأِيب َوأُمِّي َزَعُموا َأنَّ َعاِمًرا َحِبَط َعَمُلُه فـََقاَل َكَذَب َمْن َقا

  رواه البخاري »ُجمَاِهٌد َوَأيُّ قـَْتٍل يَزِيُدُه َعَلْيهِ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن األمر الذي يبايع عليه بعد الفتح ؟: الرابع عشرالحديث 

بـَْعَد اْلَفْتِح فـَُقْلُت يَا  - اهللا عليه وسلمصلى -َمْسُعوٍد السَُّلِمىُّ َقاَل ِجْئُت بَِأِخى َأِىب َمْعَبٍد ِإَىل َرُسوِل اللَِّه ْبُن  ُجمَاِشععن 

َعَلى اِإلْسَالِم َواجلَِْهاِد « قـُْلُت َفِبَأىِّ َشْىٍء تـَُباِيُعُه َقاَل . »َقْد َمَضِت اهلِْْجَرُة بَِأْهِلَها « َقاَل . َرُسوَل اللَِّه بَاِيْعُه َعَلى اهلِْْجَرةِ 

»َواخلَْْريِ   

  ؟ الخير معقوص بنواصي الخيلسئل صلى اهللا عليه وسلم عن : الخامس عشرالحديث 

ُر َمْعُقوصٌ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه َعْن ُعْرَوَة اْلَبارِِقىِّ َقاَل َقاَل  . »بِنـََواِصى اْخلَْيِل  َمْعُقودٌ ويف رواية البخاري  اْخلَيـْ

  رواه البخاري ومسلم .»اَألْجُر َواْلَمْغَنُم ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة «  قَالَ َقاَل َفِقيَل َلُه يَا َرُسوَل اللَِّه ِمبَ َذاَك 

  ؟دعاة على أبواب جهّنم سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: السادس عشر لحديثا

َها : َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُحَذيـَْفَة ْبَن اْلَيَماِن ، يـَُقوُل  َعنْ  َيُكوُن ُدَعاٌة َعَلى أَبـَْواِب َجَهنََّم ، َمْن َأَجابـَُهْم ِإلَيـْ

َفَما تَْأُمُرِين ِإْن : َدتَِنا يـََتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنِتَنا ، قـُْلُت ُهْم قـَْوٌم ِمْن ِجلْ : يَا َرُسوَل اِهللا ، ِصْفُهْم لََنا ، َقاَل : َقَذُفوُه ِفيَها ، قـُْلُت 

َفاْعَتزِْل تِْلَك : َفِإْن َملْ َيُكْن َهلُْم َمجَاَعٌة ، َوَال ِإَماٌم ؟ قَاَل : َفاْلَزْم َمجَاَعَة اْلُمْسِلِمَني ، َوِإَماَمُهْم ، قـُْلُت : َأْدرََكِين َذِلَك ؟ َقاَل 

  حديث صحيح رواه ماجه » .لََّها ، َوَلْو َأْن تـََعضَّ بَِأْصِل َشَجَرٍة ، َحىتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت ، َوأَْنَت َكَذِلكَ اْلِفَرَق كُ 
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  سؤاالت االمارة

  ؟االمارة  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا لحديثا

يَا أَبَا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف َوِإنـََّها أََمانٌَة « َتْستَـْعِمُلِىن َقاَل َفَضَرَب بَِيِدِه َعَلى َمْنِكِىب مثَُّ َقاَل َذرٍّ قَاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َأَال َعْن َأِىب 

  رواه مسلم .»ِإالَّ َمْن َأَخَذَها ِحبَقَِّها َوَأدَّى الَِّذى َعَلْيِه ِفيَها  َوإِنـََّها يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌى َوَنَداَمةٌ 

  : روايةوفي 

ْن قـَْوِمي فـََقاَل َأَحُد الرَُّجَلْنيِ أَمِّْرنَا يَا َعْن َأِيب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َدَخْلُت َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَا َوَرُجَالِن مِ 

  رواه البخاري .» َهَذا َمْن َسأََلُه َوَال َمْن َحَرَص َعَلْيهِ ِمثْـَلُه فـََقاَل ِإنَّا َال نـَُويلِّ  َرُسوَل اللَِّه َوقَاَل اْآلَخرُ 

  ؟كيفية العمل مع أئمة الجور والظلم  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا لحديثا

َكْيَف ِبُكْم َوِبَزَماٍن َأْو يُوِشُك َأْن يَْأِيتَ َزَماٌن : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص ، َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَاَل 

َوأََمانَاتـُُهْم ، َواْختَـَلُفوا ، َفَكانُوا َهَكَذا َوَشبََّك بـَْنيَ يـَُغْرَبُل النَّاُس ِفيِه َغْربـََلًة ، تـَبـَْقى ُحثَاَلٌة ِمَن النَّاِس ، َقْد َمرَِجْت ُعُهوُدُهْم ، 

تَْأُخُذوَن َما تـَْعرِفُوَن ، َوَتَذُروَن َما تـُْنِكُروَن ، َوتـُْقِبُلوَن َعَلى أَْمِر َخاصَِّتُكْم : وََكْيَف بَِنا يَا َرُسوَل اِهللا ؟ َقاَل : َأَصاِبِعِه ، فـََقاُلوا 

  حديث صحيح رواه أبو داود  .». َر َعامَِّتُكمْ ، َوَتَذُروَن أَمْ 

  ويف رواية

َوأُُموًرا تـُْنِكُرونـََها قَاُلوا َفَما تَْأُمرُنَا يَا َرُسوَل َعْن َعْبد اللَِّه قَاَل َقاَل َلَنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَُّكْم َستَـَرْوَن بـَْعِدي أَثـََرًة 

  رواه البخاري .».»مْ َوَسُلوا اللََّه َحقَّكُ  أَدُّوا ِإَلْيِهْم َحقَُّهمْ اللَِّه َقاَل 

  ويف رواية

َنا أَُمَراُء َيْسأَُلونَافـََقاَل يَا َنِىبَّ اللَِّه أَرَأَْيَت ِإْن  - صلى اهللا عليه وسلم-َسَأَل َسَلَمُة ْبُن يَزِيَد اْجلُْعِفىُّ َرُسوَل اللَِّه  َحقَُّهْم  َقاَمْت َعَليـْ

« َأْو ِىف الثَّالَِثِة َفَجَذبَُه اَألْشَعُث ْبُن قـَْيٍس َوقَاَل َوَميْنَـُعونَا َحقََّنا َفَما تَْأُمُرنَا فََأْعَرَض َعْنُه ُمثَّ َسأََلُه َفَأْعَرَض َعْنُه مثَُّ َسأََلُه ِىف الثَّانَِيِة 

َا َعَلْيِهْم َما ُمحِّلُ     مسلم رواه .»وا َوَعَلْيُكْم َما ُمحِّْلُتْم اْمسَُعوا َوَأِطيُعوا فَِإمنَّ

  ؟قتال أئمة الجور والظلم سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالثا لحديثا

ِإنَُّه ُيْستـَْعَمُل َعَلْيُكْم أَُمَراُء « أَنَُّه َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعِن النَِّىبِّ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أُمِّ َسَلَمَة َزْوِج النَِّىبِّ 

« َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َأَال نـَُقاتُِلُهْم َقاَل . »ِضَى َوتَاَبَع فـَتـَْعرُِفوَن َوتـُْنِكُروَن َفَمْن َكرَِه فَـَقْد بَرَِئ َوَمْن أَْنَكَر فَـَقْد َسِلَم َوَلِكْن َمْن رَ 

  مسلم رواه.» .َأْى َمْن َكرَِه ِبَقْلِبِه َوأَْنَكَر ِبَقْلِبهِ . »َال َما َصلَّْوا 

  ويف رواية
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بُّوَنُكْم َوُيَصلُّوَن َعَلْيُكْم ِخَياُر « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك َعْن َرُسوِل اللَِّه  أَِئمَِّتُكُم الَِّذيَن حتُِبُّونـَُهْم َوحيُِ

ْم ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه أََفَال نـَُناِبُذهُ . »ْم َوُتَصلُّوَن َعَلْيِهْم َوِشَراُر أَِئمَِّتُكُم الَِّذيَن تـُْبِغُضونـَُهْم َويـُْبِغُضوَنُكْم َوتـَْلَعُنونـَُهْم َويـَْلَعُنوَنكُ 

  »زُِعوا َيًدا ِمْن طَاَعٍة َال َما أَقَاُموا ِفيُكُم الصََّالَة َوِإَذا رَأَيـُْتْم ِمْن ُوَالِتُكْم َشْيًئا َتْكَرُهونَُه فَاْكَرُهوا َعَمَلُه َوَال تـَنْ « بِالسَّْيِف فـََقاَل 

  .رواه مسلم  

  ؟البيعة سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا لحديثا

َعًة فَـَقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َماِلٍك اَألْشَجِعىُّ َقاَل ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه َعْوُف ْبُن  َأَال تـَُباِيُعوَن « ِتْسَعًة َأْو َمثَانَِيًة أَْو َسبـْ

َعٍة فـَُقْلَنا َقْد بَايـَْعَناَك يَا َرُسوَل اللَّهِ » َرُسوَل اللَِّه  فـَُقْلَنا َقْد بَايـَْعَناَك . »َأَال تـَُباِيُعوَن َرُسوَل اللَِّه « َقاَل مثَُّ . وَُكنَّا َحِديَث َعْهٍد بِبَـيـْ

« بَايـَْعَناَك يَا َرُسوَل اللَِّه فـََعَالَم نـَُباِيُعَك قَاَل َقاَل فـََبَسْطَنا أَْيِديـََنا َوقـُْلَنا َقْد  .»َأَال تـَُباِيُعوَن َرُسوَل اللَِّه « ُمثَّ َقاَل . يَا َرُسوَل اللَّهِ 

عَ َلى َأْن تـَْعُبُدوا اللََّه َوَال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوالصََّلَواِت اخلَْْمِس َوُتِطيُعوا - َوَأَسرَّ َكِلَمًة َخِفيًَّة - َوَال َتْسأَُلوا النَّاَس َشْيًئا » رواه 

 مسلم .

 ويف رواية :

َها َوَعظََنا َرُسوُل اللَِّه : َعْن الِعْربَاِض ْبِن َسارِيََة، قَالَ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما بـَْعَد َصَالِة الَغَداِة َمْوِعَظًة بَِليَغًة َذَرَفْت ِمنـْ

َها الُقُلوُب، فـََقاَل َرُجلٌ  َنا يَا َرُسوَل اللَِّه؟ َقالَ : الُعُيوُن َوَوِجَلْت ِمنـْ يُكْم بِتَـْقَوى أُوصِ «: ِإنَّ َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَودٍِّع َفَماَذا تـَْعَهُد ِإَليـْ

اُكْم َوُحمَْدثَاِت اُألُموِر فَِإنـََّها َضَالَلٌة َفَمْن اللَِّه َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة، َوِإْن َعْبٌد َحَبِشيٌّ، فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يـََرى اْخِتَالًفا َكِثريًا، َوِإيَّ 

َها بِالنـََّواِجذِ » حديث صحيح رواه الرتمذي وابن  ْهِديَِّني، َعضُّوا َعَليـْ
َ
أَْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم فـََعَلْيِه ِبُسنَِّيت َوُسنَّةِ  اخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن امل

 ماجه

 

 

 

 

 

 



90 
 

  سؤاالت الحدود و الجنايات

  عقوبة الزاني المحصن و الغير المحصن ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا لحديثا

ُهَما َقاَال َجاَء أَْعَراِيبٌّ  نَـَنا ِبِكَتاِب اللَِّه فـََقاَم َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْجلَُهِينِّ َرِضَي اللَُّه َعنـْ فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه اْقِض بـَيـْ

نَـَنا ِبِكَتاِب اللَِّه فـََقاَل اْألَْعَراِيبُّ   ِإنَّ اْبِين َكاَن َعِسيًفا َعَلى َهَذا فـََزَىن بِاْمَرأَتِِه فـََقاُلوا ِيل َعَلى اْبِنَك َخْصُمُه فـََقاَل َصَدَق اْقِض بـَيـْ

َا عَ  َعاٍم فَـَقاَل النَِّيبُّ  َلى اْبِنَك َجْلُد ِماَئٍة َوتـَْغرِيبُ الرَّْجُم فـََفَدْيُت اْبِين ِمْنُه ِمبِاَئٍة ِمْن اْلَغَنِم َوَولِيَدٍة ُمثَّ َسَأْلُت َأْهَل اْلِعْلِم فـََقالُوا ِإمنَّ

َنُكَما ِبِكَتاِب اللَِّه أَمَّا اْلَولِيَدُة َواْلَغَنُم فـََردٌّ َعَلْيكَ  َوَأمَّا أَْنَت يَا أُنـَْيُس   ابِْنَك َجْلُد ِماَئةٍ   َوَعَلىَصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َألَْقِضَنيَّ بـَيـْ

َها أُنـَْيٌس فـََرَمجََهاِلَرُجٍل فَاْغُد َعَلى اْمَرأَِة َهَذا    رواه البخاري » فَاْرُمجَْها فـََغَدا َعَليـْ

  سئل صلى اهللا عليه وسلم أن يقيم الحد على الزاني؟: الثاني لحديثا

َنَة أََتْت َنِىبَّ اللَِّه  َلى ِمَن  - عليه وسلمصلى اهللا - َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َأنَّ اْمَرأًَة ِمْن ُجَهيـْ الزَِّىن فـََقاَلْت يَا َنِىبَّ اللَِّه َوِهَى ُحبـْ

ا َفَأِقْمُه َعَلىَّ َفَدَعا َنِىبُّ اللَِّه  فـََفَعَل . »َأْحِسْن ِإلَيـَْها َفِإَذا َوَضَعْت فَاْئِتِىن ِ�َا « َولِيـََّها فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َأَصْبُت َحد�

َها فـََقاَل َلُه ُعَمُر ُتَصلِّى  -صلى اهللا عليه وسلم- َفَأَمَر ِ�َا َنِىبُّ اللَِّه  َها ثَِيابـَُها ُمثَّ أََمَر ِ�َا فـَُرِمجَْت ُمثَّ َصلَّى َعَليـْ َفُشكَّْت َعَليـْ

تـُْهْم َوَهْل َوَجْدَت تـَْوبًَة َلَقْد تَاَبْت تـَْوبًَة َلْو ُقِسَمْت بـَْنيَ َسْبِعَني ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َلَوِسعَ « َعَليـَْها يَا َنِىبَّ اللَِّه َوَقْد َزَنْت فـََقاَل 

  رواه البخاري ومسلم .»أَْفَضَل ِمْن َأْن َجاَدْت بِنَـْفِسَها لِلَِّه تـََعاَىل 

 سئل صلى اهللا عليه وسلم عن كفارة الصغائر؟: الثالث لحديثا

ا َفأَِقْمُه َعَلىَّ فـََقاَل يَا َرُسوَل  -صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ َعْن أََنٍس  َوَحَضَرِت  - قَاَل  - اللَِّه َأَصْبُت َحد�

ا فََأِقْم ِىفَّ ِكَتاَب  -صلى اهللا عليه وسلم-الصََّالُة َفَصلَّى َمَع َرُسوِل اللَِّه  فـََلمَّا َقَضى الصََّالَة قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ َأَصْبُت َحد�

  رواه البخاري ومسلم .َقاَل نـََعمْ . »لصََّالَة َمَعَنا َهْل َحَضْرَت ا« َقاَل . اللَّهِ 

  :وفي رواية 

أََرأَْيَت ِحَني َخَرْجَت ِمْن بـَْيِتَك أَلَْيَس َقْد تـََوضَّْأَت «  -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه  -َقاَل أَبُو أَُماَمَة 

  .فَـَقاَل نـََعْم يَا َرُسوَل اللَّهِ . »مثَُّ َشِهْدَت الصََّالَة َمَعَنا « َقاَل . َل اللَّهِ َقاَل بـََلى يَا َرُسو . »َفَأْحَسْنَت اْلُوُضوَء 

  رواه مسلم .»َذنـَْبَك  -َأْو قَاَل  -َفِإنَّ اللََّه َقْد َغَفَر َلَك َحدََّك «  - صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه 
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  اهللا عليه وسلم عن األمة إذا زنت؟سئل صلى : الرابع لحديثا

ُهَما َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ُسِئَل َعْن اْألََمِة ِإَذا زََنْت وَملَْ ُحتِْصْن َقاَل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َوَزْيِد ْبِن َخاِلٍد َرِضَي اللَُّه َعنـْ

 رواه البخاري ْت َفاْجِلُدوَها مثَُّ ِإْن َزَنْت فَِبيُعوَها َوَلْو ِبَضِفريٍ ِإْن َزَنْت فَاْجِلُدوَها ُمثَّ ِإْن َزنَ 

 سئل صلى اهللا عليه وسلم في كم تقطع يد السارق؟: الخامس لحديثا

ِه َقاَل ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه عَ  َال تـُْقَطُع « قَاَل  تـُْقَطُع اْلَيدُ ِىف َكْم  -وسلمصلى اهللا عليه -ْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َفِإَذا آَوى اْلُمَراَح ُقِطَعْت ِىف َمثَِن اْلِمَجنِّ  اْلَيُد ِىف َمثٍَر ُمَعلٍَّق َفِإَذا َضمَُّه اجلَْرِيُن ُقِطَعْت ِىف َمثَِن اْلِمَجنِّ َوَال تـُْقَطُع ِىف َحرِيَسِة اْجلََبلِ 

  .حديث حسن رواه النسائي .»

  :ويف رواية 

  رواه مسلم .».»ِإالَّ ِىف ُرْبِع ِديَناٍر َفَصاِعًدا  َال تـُْقَطُع َيُد السَّارِقِ « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َعْن َرُسوِل اللَِّه 
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 سؤاالت في التفسير

  :عن قوله تعالى وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: األولالحديث 

  }يـَْلِبُسوا ِإيَمانـَُهْم ِبظُْلٍم  الَِّذيَن آَمُنوا َوَلمْ {  

قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه أَيـَُّنا َال َيْظِلُم نـَْفَسُه } الَِّذيَن آَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم { َعْن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َلمَّا نـََزَلتْ 

يَا بـَُينَّ َال ُتْشرِْك بِاللَِّه ِإنَّ { ِبِشْرٍك َأوَملَْ َتْسَمُعوا ِإَىل قـَْوِل ُلْقَماَن ِالبِْنهِ } يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم ملَْ { َقاَل لَْيَس َكَما تـَُقوُلونَ 

  رواه البخاري ؟.}الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم 

  أين تذهب الشمس بعد الغروب ؟  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: ثاني الحديث ال

ْمُس أََتْدِري أَْيَن َتْذَهُب قـُْلُت اللَُّه َأِيب َذرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل َقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِألَِيب َذرٍّ ِحَني َغَرَبْت الشَّ َعْن 

َها َوَتْسَتْأِذَن َوَرُسولُُه َأْعَلُم َقاَل فَِإنـََّها َتْذَهُب َحىتَّ َتْسُجَد َحتَْت اْلَعْرِش فـََتسْ  َتْأِذَن فـَيـُْؤَذُن َهلَا َويُوِشُك َأْن َتْسُجَد َفَال يـُْقَبَل ِمنـْ

َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْستَـَقرٍّ َلَها َذِلَك { َفَال يـُْؤَذَن َهلَا يـَُقاُل َهلَا اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت فـََتْطُلُع ِمْن َمْغِرِ�َا َفَذِلَك قـَْولُُه تـََعاَىل 

  }ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم تَـ 

  :عن قوله تعالى وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث الثالث:

  }َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا {  
َها َقاَلْت َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس َأَحٌد ُحيَاَسُب ِإالَّ  َهَلَك َقاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َقاَل َذاَك  }َمْن ُأوِتَي ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا َفَأمَّا { َجَعَلِين اللَُّه ِفَداَءَك أَلَْيَس يـَُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َقاَل 

  رواه البخاري .»اْلَعْرُض يـُْعَرُضوَن َوَمْن نُوِقَش احلَِْساَب َهَلكَ 

   :عن قوله تعالى وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث الرابع 

  } َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلةٌ {
َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن {: َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َهِذِه اآليَةِ : َعْن َعاِئَشَة، َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلتْ 

يِق، : " َأُهُم الَِّذيَن َيْشَربُوَن اَخلْمَر َوَيْسرِقُوَن؟ قَالَ : َقاَلْت َعاِئَشةُ ] 60: املؤمنون[ }َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلةٌ َما آتـَْوا  َال يَا ِبْنَت الصِّدِّ

ُقوَن، َوُهْم َخيَاُفوَن َأْن َال تـُْقَبَل  ُهْم َوَلِكنـَُّهُم الَِّذيَن َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن َويـََتَصدَّ َراِت َوُهْم َلَها {ِمنـْ ُأولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِفي اْلَخيـْ

  حديث صحيح رواه الرتمذي.] 61: املؤمنون[ }َساِبُقونَ 
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ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك { :عن قوله تعالى وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث الخامس 

  }  الِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحَكَماتٌ 
 

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك الِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت {ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َهِذِه اآليَِة : َقاَلتْ َعْن َعاِئَشَة، 

رَأَيـُْتُم الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ِإَذا «: فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ . ِإَىل آِخِر اآليَةِ ] 7: آل عمران[} ُمْحَكَماتٌ 

  رواه البخاري ومسلم »َفأُولَِئَك الَِّذيَن َمسَّاُهُم اللَُّه َفاْحَذُروُهمْ 

ُهْم َلمَّا يـَْلَحُقوا { عن قوله تعالى  وسلم يهلسئل صلى اهللا ع: الحديث السادس َوآَخرِيَن ِمنـْ

  ؟}ِبِهْم 

ُهْم َلمَّا  {اجلُُْمَعةِ  َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل ُكنَّا ُجُلوًسا ِعْنَد النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفأُْنزَِلْت َعَلْيِه ُسوَرةُ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة  َوآَخرِيَن ِمنـْ

َأَل َثَالثًا َوِفيَنا َسْلَماُن اْلَفارِِسيُّ َوَضَع َرُسوُل اللَِّه َصلَّى قَاَل قـُْلُت َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اللَِّه فـََلْم يـَُراِجْعُه َحىتَّ سَ  }يـَْلَحُقوا ِبِهْم 

ميَاُن ِعْنَد الثـَُّريَّا َلَناَلُه رَِجاٌل َأْو َرُجٌل ِمْن َهُؤَالءِ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدُه َعَلى   رواه البخاري » .َسْلَماَن مثَُّ قَاَل َلْو َكاَن اْإلِ

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما {تعالى  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن  قوله:  سابعالالحديث  َعَسى َأْن يـَبـْ

  }َمْحُموًدا

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا{: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف قـَْولِهِ : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ  : اإلسراء[ }َعَسى َأْن يـَبـْ

َها َقالَ ] 79   حديث صحيح رواه الرتمذي »ِهَي الشََّفاَعةُ «: َوُسِئَل َعنـْ

َلُهُم الُبْشَرى ِفي الَحَياِة {تعالى  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن  قوله:  ثامنالالحديث 

نـَْيا   .}الدُّ

 }َلُهُم الُبْشَرى ِفي الَحَياِة الدُّنـَْيا{َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن  قـَْولِِه : َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، قَالَ 

ْؤِمُن َأْو تـَُرى َلهُ «: ؟ َقالَ ] 64: يونس[
ُ
  الرتمذي وابن حباناه حديث صحيح رو  »ِهَي الرُّْؤيَا الصَّاِحلَُة يـََراَها امل

َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم { سئل صلى اهللا عليه وسلم عن  قوله:  تاسعالالحديث 

  }َوِجَلةٌ 

َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن {: َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َهِذِه اآليَةِ : َعاِئَشَة، َزْوَج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلتْ  َعنْ 

يِق، : " َأُهُم الَِّذيَن َيْشَربُوَن اَخلْمَر َوَيْسرِقُوَن؟ قَالَ : َقاَلْت َعاِئَشةُ ] 60: املؤمنون[ }َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلةٌ  َال يَا ِبْنَت الصِّدِّ
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ُهْم ] 328:ص[َوَلِكنـَُّهُم  َسارُِعوَن ِيف اْخلَيـَْراِت أُوَلِئَك يُ {الَِّذيَن َيُصوُموَن َوُيَصلُّوَن َويـََتَصدَُّقوَن، َوُهْم َخيَاُفوَن َأْن َال تـُْقَبَل ِمنـْ

 الرتمذيحديث صحيح رواه  »] 61: املؤمنون[} َوُهْم َهلَا َساِبُقونَ 
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  في مختلف أمور الدين متنوعة  سؤاالت

  تأويل بعض الرئى التي رآها؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ألولا لحديثا

َنا أَنَا نَاِئٌم َرأَْيتُ   النَّاَس يـُْعَرُضوَن َعَليَّ َوَعَلْيِهْم ُقُمٌص َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريَّ يـَُقوُل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بـَيـْ

َها َما ُدوَن َذِلَك َوُعِرَض َعَليَّ ُعمَ  ُلُغ الثُِّديَّ َوِمنـْ َذِلَك يَا َرُسوَل ُر ْبُن اخلَْطَّاِب َوَعَلْيِه َقِميٌص َجيُرُُّه َقاُلوا َفَما أَوَّْلَت ِمنـَْها َما يـَبـْ

  رواه البخاري ومسلم »قَاَل الدِّينَ  ؟اللَّهِ 

  :و يف رواية 

َنا أَنَا نَاِئٌم أُتِيُت ِبَقدَ  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل بـَيـْ ِح َلَنبٍ َفَشرِْبُت َحىتَّ ِإينِّ َألََرى الرِّيَّ َعْن اْبَن ُعَمَر َقاَل مسَِ

 رواه البخاري » .قَاَل اْلِعْلمَ  ا َفَما أَوَّْلَتُه يَا َرُسوَل اللَّهِ َقاُلو َخيْرُُج ِيف َأْظَفارِي ُمثَّ َأْعَطْيُت َفْضِلي ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب 

  الشجرة التي ال يسقط ورقها؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثانيا لحديثا

َوِهَي َمَثُل اْلُمْسِلِم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ ِمْن الشََّجِر َشَجَرًة َال َيْسُقُط َوَرقـَُها  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمرَ 

ثُوِين َما ِهَي فـََوَقَع النَّاُس ِيف َشَجِر اْلَباِديَِة َوَوَقَع ِيف نـَْفِسي أَنـََّها النَّْخَلُة َقاَل َعبْ  ُد اللَِّه فَاْسَتْحيَـْيُت فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َحدِّ

َأِيب ِمبَا َوَقَع ِيف نـَْفِسي فـََقاَل َألَْن َتُكوَن  َأْخِربْنَا ِ�َا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِهَي النَّْخَلُة قَاَل َعْبُد اللَِّه َفَحدَّْثتُ 

  رواه البخاري ومسلم »وََكَذا َيلَّ ِمْن َأْن َيُكوَن ِيل َكَذاقـُْلتَـَها َأَحبُّ إِ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن تكفير الصالة للصغائر هل هو خاص بأحد ؟ : الحديث الثالث

َلًة فَأََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  أَِقْم الصََّالَة { َوَسلََّم َفَأْخبَـَرُه فَأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ َرُجًال َأَصاَب ِمْن اْمَرأٍَة قـُبـْ

 رواه »َأِيل َهَذا َقاَل ِجلَِميِع أُمَِّيت ُكلِِّهمْ  فـََقاَل الرَُّجُل يَا َرُسوَل اللَّهِ } َطَريفَْ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمْن اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت 

  البخاري

  :وفي رواية 

فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإىنِّ َعاجلَُْت اْمَرأًَة ِىف أَْقَصى اْلَمِديَنِة َوِإىنِّ  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َعْبِد اللَِّه قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ 

َها َما ُدوَن َأْن أََمسََّها َفأَنَا َهَذا فَاْقِض ِىفَّ َما ِشْئتَ  فـََلْم  -قَاَل  -َلُه ُعَمُر َلَقْد َستَـَرَك اللَُّه َلْو َستَـْرَت نـَْفَسَك  فـََقالَ . َأَصْبُت ِمنـْ

َرُجًال َدَعاُه َوَتَال َعَلْيِه َهِذِه  - صلى اهللا عليه وسلم-َشْيًئا فـََقاَم الرَُّجُل فَاْنطََلَق فََأتْـبَـَعُه النَِّىبُّ  - صلى اهللا عليه وسلم- يـَُردَّ النَِّىبُّ 

اِكرِيَن الصََّالَة َطَرىفَِ النـََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ احلََْسَناِت أَِقِم (اآليََة  فَـَقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم يَا ) ُيْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى لِلذَّ

  رواه مسلم.»َبْل لِلنَّاِس َكافًَّة « َقاَل  َنِىبَّ اللَِّه َهَذا َلُه َخاصَّةً 
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  المرأة ال يكون عندها جلباب يوم العيد؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابعا لحديثا

َثْت  بِْنِت ِسريِيَن َقاَلْت ُكنَّا َمنَْنعُ ْن َحْفَصَة ع َجَوارِيـََنا َأْن َخيُْرْجَن يـَْوَم اْلِعيِد َفَجاَءْت اْمَرأٌَة فـَنَـَزَلْت َقْصَر َبِين َخَلٍف فَأَتـَْيتـَُها َفَحدَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم ثِْنَيتْ َعْشَرَة َغْزَوًة َفَكاَنْت ُأْختـَُها َمَعُه ِيف ِستِّ َغَزَواٍت فـََقاَلْت َفُكنَّا نـَُقوُم َج ُأْخِتَها َغَزا َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َأنَّ َزوْ 

ا بَْأٌس ِإَذا ملَْ َيُكْن َهلَا ِجْلَباٌب َأْن َال َختْرَُج فـََقاَل لِتـُْلِبْسَها َعَلى اْلَمْرَضى َونَُداِوي اْلَكْلَمى فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه َأَعَلى ِإْحَدانَ 

َر َوَدْعَوَة اْلُمْؤِمِنَني  َصاِحَبتُـَها ِمْن ِجْلَباِ�َا   رواه البخاري »فـَْلَيْشَهْدَن اْخلَيـْ

  أن يدعو أن يدعو ألنس بن مالك؟سئل صلى اهللا عليه وسلم : لخامسا لحديثا

 َوَمسٍْن َقاَل َأِعيُدوا َمسَْنُكْم ِيف ِسَقائِِه َوَمتْرَُكْم َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه َدَخَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى أُمِّ ُسَلْيٍم َفأَتـَْتُه بَِتْمرٍ 

َر اْلَمْكُتوبَِة َفَدَعا ِألُمِّ ُسَلْيٍم َوَأْهِل بـَْيِتَها فـََقاَلْت أُمُّ ِيف ِوَعائِِه َفِإينِّ َصاِئٌم مثَُّ َقاَم ِإَىل نَاِحَيٍة ِمْن الْ   ُسَلْيٍم يَا َرُسولَ بَـْيِت َفَصلَّى َغيـْ

َر آِخَرٍة َوَال ُدنـَْيا ِإالَّ َدَعا  اَل اللَُّهمَّ اْرزُْقُه َماًال َوَوَلًدا ِيل ِبِه قَ اللَِّه ِإنَّ ِيل ُخَوْيصًَّة قَاَل َما ِهَي َقاَلْت َخاِدُمَك أََنٌس َفَما تـََرَك َخيـْ

َنُة أَنَُّه ُدِفَن ِلُصْلِيب  ثـَْتِين ابـَْنِيت أَُميـْ  »َمْقَدَم َحجَّاٍج اْلَبْصَرَة ِبْضٌع َوِعْشُروَن َوِماَئةٌ  َوبَارِْك َلُه ِفيِه َفِإينِّ َلِمْن َأْكَثِر اْألَْنَصاِر َماًال َوَحدَّ

  رواه البخاري

  أحق الجيران بالهدية؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسادسا لحديثا

َها قـُْلُت    رواه البخاري »فَِإَىل أَيِِّهَما أُْهِدي قَاَل ِإَىل أَقْـَرِ�َِما ِمْنِك بَابًا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِيل َجاَرْينِ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  اإلحسان إلى البهائم؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لسابعا لحديثا

َنا َرُجٌل َميِْشي َفاْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش فـَنَـَزَل ِبئـًْرا َفَشِرَب َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل بـَيـْ

ُث يَْأُكُل الثـََّرى ِمْن اْلَعَطِش فـََقاَل َلَقْد بـََلَغ َهَذا ِمْثُل الَِّذي بـََلَغ ِيب َفَمَألَ ُخفَُّه مثَُّ أَْمَسَكُه ِمنـَْها مثَُّ َخرََج َفِإَذا ُهَو ِبَكْلٍب يـَْلهَ 

 »َأْجرًا َقاَل ِيف ُكلِّ َكِبٍد َرْطَبٍة َأْجرٌ  َلَنا ِيف اْلبَـَهاِئمِ  ِبِفيِه مثَُّ َرِقَي َفَسَقى اْلَكْلَب َفَشَكَر اللَُّه َلُه فـََغَفَر َلُه قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َوِإنَّ 

  رواه البخاري ومسلم

  صلة القريب المشرك ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لتاسعا لحديثا

ُهَما قَاَلْت َقِدَمْت َعَليَّ أُمِّي َوِهَي  قـَُرْيٍش ِإْذ َعاَهُدوا َرُسوَل اللَِّه َصلَّى ُمْشرَِكٌة ِيف َعْهِد َعْن َأْمسَاَء بِْنِت َأِيب َبْكٍر َرِضَي اللَُّه َعنـْ

ِ�ِْم َمَع أَبِيَها َفاْستَـْفَتْت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ  ْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ أُمِّي َقِدَمْت َعَليَّ َوِهَي اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُمدَّ

  رواه البخاري »قَاَل نـََعْم ِصِليَها َراِغَبٌة أَفََأِصُلَها
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  غضبه من رؤيته لوسادة فيها تصاوير؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لعاشرا لحديثا

َها َقاَلْت  ُمنُْرَقٌة َفَجاَء فـََقاَم بـَْنيَ اْلَبابـَْنيِ َحَشْوُت لِلنَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِوَساَدًة ِفيَها َمتَاثِيُل َكَأنـََّها َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َها َقاَل أََما َوَجَعَل يـَتَـَغيـَُّر َوْجُهُه فـَُقْلُت َما َلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل َما بَاُل َهِذِه اْلِوَساَدِة َقاَلْت ِوَساَدٌة جَ  َعْلتـَُها َلَك لَِتْضَطِجَع َعَليـْ

  رواه البخاري »َتْدُخُل بـَْيًتا ِفيِه ُصوَرٌة َوَأنَّ َمْن َصَنَع الصُّوَرَة يـَُعذَُّب يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُقوُل َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ َعِلْمِت َأنَّ اْلَمَالِئَكَة َال 

  أكرم الّناس؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لحادي عشرا لحديثا

َلْيَس َعْن َهَذا َنْسَأُلَك َقاَل فـَُيوُسُف َنِيبُّ َأْكَرُم النَّاِس َقاَل أَتْـَقاُهْم فـََقاُلوا  َرُسوَل اللَِّه َمنْ اللَُّه َعْنُه ِقيَل يَا َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي 

اْلَعَرِب َتْسأَلُوِن ِخَياُرُهْم ِيف اْجلَاِهِليَِّة َعاِدِن اللَِّه اْبُن َنِيبِّ اللَِّه اْبِن َنِيبِّ اللَِّه اْبِن َخِليِل اللَِّه َقاُلوا َلْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلَك َقاَل فَـَعْن مَ 

ْسَالِم ِإَذا فـَُقُهوا ِخَياُرُهمْ    رواه البخاري ومسلم »ِيف اْإلِ

  اتباع من كان قبلنا ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثاني عشرا لحديثا

َلُكْم ِشبـًْرا ِبِشْربٍ َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َحىتَّ َلْو  اللَّهُ َعْن َأِيب َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى  َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َلَتتَِّبُعنَّ َسَنَن َمْن قـَبـْ

  رواه البخاري  »؟َسَلُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَلْكُتُموُه قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه اْليـَُهوَد َوالنََّصاَرى َقاَل َفَمنْ 

  وفي رواية

ًرا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َال تـَُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ تَْأخُ َعْن َأِيب  َلَها ِشبـْ َذ أُمَِّيت بَِأْخِذ اْلُقُروِن قَـبـْ

  رواه البخاري »النَّاُس ِإالَّ أُولَِئكَ  َقاَل َوَمنْ ِبِشْربٍ َوِذرَاًعا ِبِذَراٍع َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َكَفاِرَس َوالرُّوِم فَـ 

  السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالث عشرا لحديثا

أَيـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن يـَْقَرأَ ثـُُلَث اْلُقْرآِن ِيف َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِألَْصَحاِبِه 

َلٍة َفَشقَّ َذِلَك َعَلْيِهْم َوقَاُلوا أَيـَُّنا ُيِطيُق    رواه البخاري »فـََقاَل اللَُّه اْلَواِحُد الصََّمُد ثـُُلُث اْلُقْرآن َرُسوَل اللَّهِ َذِلَك يَا لَيـْ

  الحمو؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابع عشرا لحديثا

النَِّساِء فـََقاَل َرُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر يَا َرُسوَل َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل إِيَّاُكْم َوالدُُّخوَل َعَلى 

  رواه البخاري ومسلم »احلَْْمُو اْلَمْوتُ  اللَِّه أَفـََرأَْيَت احلَْْمَو َقالَ 

  معنى الفأل؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الخامس عشر لحديثا

َقاَل  َوَما اْلَفْأُل يَا َرُسوَل اللَّهِ اْلَفْأُل قَاَل  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َال ِطيَـَرَة َوَخيـُْرَها

  رواه البخاري »اْلَكِلَمُة الصَّاِحلَُة َيْسَمُعَها َأَحدُُكمْ 
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سبب تركه استخراجه السحر الذي  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: ادس عشرلسا لحديثا

  سحر به؟

َها َقاَلْت َسَحَر َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجٌل ِمْن َبِين ُزرَ  ْيٍق يـَُقاُل َلُه لَِبيُد ْبُن اْألَْعَصِم َحىتَّ  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َلٍة َوُهَو   َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُخيَيَُّل ِإلَْيِه أَنَّهُ  َكاَن يـَْفَعُل الشَّْيَء َوَما فـََعَلُه َحىتَّ ِإَذا َكاَن َذاَت يـَْوٍم َأْو َذاَت َليـْ

ُدُمهَا ِعْنَد َرْأِسي اْستَـْفتَـْيُتُه ِفيِه أَتَاِين َرُجَالِن فَـَقَعَد َأحَ ِعْنِدي َلِكنَُّه َدَعا َوَدَعا مثَُّ قَاَل يَا َعاِئَشُة َأَشَعْرِت َأنَّ اللََّه أَفـَْتاِين ِفيَما 

ِبيُد ْبُن اْألَْعَصِم َقاَل ِيف َأيِّ َشْيٍء َواْآلَخُر ِعْنَد رِْجَليَّ فـََقاَل َأَحُدُمهَا ِلَصاِحِبِه َما َوَجُع الرَُّجِل فـََقاَل َمْطُبوٌب َقاَل َمْن طَبَُّه َقاَل لَ 

اَل َوأَْيَن ُهَو َقاَل ِيف بِْئِر َذْرَواَن فََأتَاَها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف نَاٍس َقاَل ِيف ُمْشٍط َوُمَشاَطٍة َوُجفِّ طَْلِع َخنَْلٍة ذََكٍر قَ 

قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أََفَال الشََّياِطِني ِمْن َأْصَحاِبِه َفَجاَء فـََقاَل يَا َعاِئَشُة َكَأنَّ َماَءَها نـَُقاَعُة اْحلِنَّاِء َأْو َكَأنَّ ُرُءوَس َخنِْلَها ُرُءوُس 

  رواه البخاري ومسلم »فََأَمَر ِ�َا َفُدِفَنتْ  اْسَتْخَرْجَتُه قَاَل َقْد َعاَفاِين اللَُّه َفَكرِْهُت َأْن أُثـَوَِّر َعَلى النَّاِس ِفيِه َشر�ا

  وصل الشعر للمريض من رأسه؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: السابع عشر لحديثا

َها احلَْْصَبةُ َأْمسَاَء َقاَلْت َسأََلْت اْمَرأٌَة النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  َعنْ  فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ابـَْنِيت َأَصابـَتـْ
َفامََّرَق َشَعُرَها  13

  رواه البخاري »ْوُصوَلةَ َلَعَن اللَُّه اْلَواِصَلَة َواْلمَ  َوِإينِّ َزوَّْجتـَُها أََفَأِصُل ِفيِه فـََقالَ 

  أحق الناس بالصحبة؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثامن عشر ا لحديثا

. »أُمَُّك « فـََقاَل َمْن َأَحقُّ النَّاِس ِحبُْسِن َصَحاَبِىت قَاَل  -اهللا عليه وسلمصلى - َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم »»مثَُّ أَبُوَك « َمْن قَاَل  َقاَل مثَُّ . »ُمثَّ أُمَُّك « َقاَل مثَُّ َمْن قَاَل . »ُمثَّ أُمَُّك « َمْن قَاَل َقاَل ُمثَّ 

  جائزة الضيف؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لتاسع عشرا لحديثا

َناَي ِحَني َتَكلََّم النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه عَ  َعْت أُُذنَاَي َوأَْبَصَرْت َعيـْ َلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َمْن َكاَن يـُْؤِمُن ِباللَِّه َعْن َأِيب ُشَرْيٍح اْلَعَدِويِّ َقاَل مسَِ

َفُه َواْليـَْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َجارَُه َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه وَ  َجائَِزَتُه قَاَل َوَما َجائَِزتُُه يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل يـَْوٌم اْليـَْوِم اْآلِخِر فـَْلُيْكرِْم َضيـْ

َلٌة َوالضَِّياَفُة َثَالثَُة أَيَّاٍم َفَما َكاَن َوَراَء َذِلَك فَـُهَو َصَدَقٌة َعَلْيِه َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَّ  ًرا َأْو لَِيْصُمتْ ِه َواْليَـْوِم اْآلخِ َولَيـْ  » ِر فـَْليَـُقْل َخيـْ

  رواه البخاري ومسلم
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  : ويف رواية

َلٌة َوَال حيَِلُّ ِلَرُجٍل «  - صلى اهللا عليه وسلم-َأِىب ُشَرْيٍح اْخلَُزاِعىِّ َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َعْن  الضَِّياَفُة َثالَثَُة أَيَّاٍم َوَجائَِزتُُه يـَْوٌم َوَليـْ

  .»ِبِه  يُِقيُم ِعْنَدُه َوَال َشْىَء َلُه يـَْقرِيهِ « َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف يـُْؤِمثُُه َقاَل . »َأْن يُِقيَم ِعْنَد َأِخيِه َحىتَّ يـُْؤِمثَُه ُمْسِلٍم 

  رواه ومسلم 

  لين الكالم لشّر الناس ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لعشرونا لحديثا

اْلَعِشريَِة َوبِْئَس اْبُن اْلَعِشريَِة فـََلمَّا َجَلَس  َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُجًال اْسَتْأَذَن َعَلى النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََلمَّا َرآُه قَاَل بِْئَس َأُخو

ِحَني َرأَْيَت الرَُّجَل  َقاَلْت َلُه َعاِئَشُة يَا َرُسوَل اللَّهِ َبَسَط ِإلَْيِه فـََلمَّا اْنطََلَق الرَُّجُل َتطَلََّق النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َوْجِهِه َوانْـ 

ِه َوَسلََّم يَا َعاِئَشُة َمَىت َعِهْدِتِين َفحَّاًشا قـُْلَت َلُه َكَذا وََكَذا ُمثَّ َتطَلَّْقَت ِيف َوْجِهِه َوانـَْبَسْطَت ِإلَْيِه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ 

  رواه البخاري  »َم اْلِقَياَمِة َمْن تـَرََكُه النَّاُس اتـَِّقاَء َشرِّهِ ِإنَّ َشرَّ النَّاِس ِعْنَد اللَِّه َمْنزَِلًة يـَوْ 

العمل مع القوم الذين يتركون  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لعشرونا الحادي و  لحديثا

  حق الضيف؟

َعثـَُنا  صلى اهللا -فـَنَـْنزُِل ِبَقْوٍم َفَال يـَْقُرونـََنا َفَما تـََرى فـََقاَل َلَنا َرُسوُل اللَِّه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر أَنَُّه قَاَل قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنََّك تـَبـْ

ُهْم حَ «  - عليه وسلم ِغى قَّ الضَّْيِف الَِّذى يـَْنبَ ِإْن نـََزْلُتْم ِبَقْوٍم فََأَمُروا َلُكْم ِمبَا يـَْنَبِغى لِلضَّْيِف فَاقْـبَـُلوا فَِإْن ملَْ يـَْفَعُلوا َفُخُذوا ِمنـْ

  رواه البخاري ومسلم .»َهلُْم 

  الهجرة بعد هجرته؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثاني والعشرونا لحديثا

ْأَن اهلِْْجَرِة َشِديٌد ِة فـََقاَل َوْحيََك ِإنَّ شَ َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ أَْعَرابِي�ا قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َأْخِربِْين َعْن اهلِْْجرَ 

ِإنَّ اللََّه َلْن َيِرتََك ِمْن َعَمِلَك فـََهْل َلَك ِمْن إِِبٍل قَاَل نـََعْم قَاَل فـََهْل تـَُؤدِّي َصَدقـَتَـَها َقاَل نـََعْم قَاَل فَاْعَمْل ِمْن َوَراِء اْلِبَحاِر فَ 

  رواه البخاري »َشْيًئا

  و في رواية

َال ِهْجَرَة بـَْعَد اْلَفْتِح َوَلِكْن ِجَهاٌد َونِيٌَّة َوِإَذا « َعِن اهلِْْجَرِة فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت ُسِئَل 

  رواه البخاري ومسلم .» اْستـُْنِفْرُمتْ فَاْنِفُروا
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  التشميت للعاطس؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لثالث والعشرونا لحديثا

النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَشمََّت َأَحَدُمهَا وَملَْ ُيَشمِّْت اْآلَخَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َعَطَس َرُجَالِن ِعْنَد  أََنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن 

َد اللََّه وَملَْ َحتَْمْد اللَّهَ  فـََقاَل الرَُّجُل يَا َرُسوَل اللَِّه َمشَّتَّ 
ْتِين َقاَل ِإنَّ َهَذا محَِ   رواه البخاري »َهَذا وَملَْ ُتَشمِّ

  حق الطريق ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: لرابع و العشرونا لحديثا

َوَسلََّم قَاَل ِإيَّاُكْم َواْجلُُلوَس بِالطُُّرقَاِت فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َما لََنا َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

ُث ِفيَها فـََقاَل ِإْذ أَبـَْيُتْم ِإالَّ اْلَمْجِلَس َفَأْعطُوا الطَّرِيَق َحقَُّه َقاُلوا وَ  لَِّه قَاَل َغضُّ َما َحقُّ الطَّرِيِق يَا َرُسوَل الِمْن َجمَاِلِسَنا بُدٌّ نـََتَحدَّ

  رواه البخاري ومسلم .»اْلَبَصِر وََكفُّ اْألََذى َوَردُّ السََّالِم َواْألَْمُر بِاْلَمْعُروِف َوالنـَّْهُي َعْن اْلُمْنَكرِ 

  أهل الدثور ذهبوا باألجور؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: الخامس والعشرون لحديثا

ثُوِر ِمْن اْألَْمَواِل َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َجاَء  اْلُفَقَراءُ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالُوا َذَهَب َأْهُل الدُّ

َرَجاِت اْلُعَال َوالنَِّعيِم اْلُمِقيِم ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّي َوَيُصومُ  وَن َكَما َنُصوُم َوَهلُْم َفْضٌل ِمْن َأْمَواٍل َحيُجُّوَن ِ�َا َويـَْعَتِمُروَن بِالدَّ

ُثُكْم ِإْن َأَخْذُمتْ َأْدرَْكُتْم َمْن َسبَـَقُكْم وَملَْ يُْدرِْكُكْم أَ  ُقوَن قَاَل َأَال أَُحدِّ َر َمْن أَنـُْتْم بَـ َوُجيَاِهُدوَن َويـََتَصدَّ ْنيَ َحٌد بـَْعدَُكْم وَُكْنُتْم َخيـْ

نَـَنا فـََقاَل بـَْعُضَنا ُنَسبُِّح َظْهَرانـَْيِه ِإالَّ َمْن َعِمَل ِمثْـَلُه ُتَسبُِّحوَن َوَحتَْمُدوَن َوُتَكبـُِّروَن َخْلَف ُكلِّ َصَالٍة َثَالثًا َوَثَالِثنيَ   َفاْختَـَلْفَنا بـَيـْ

بـًَعا َوَثَالِثَني فـََرَجْعُت ِإلَْيِه فـََقاَل تـَُقوُل ُسْبَحاَن اللَِّه َواحلَْْمُد لِلَِّه َواللَُّه َأْكبَـُر َحىتَّ َثَالثًا َوَثَالِثَني َوَحنَْمُد َثَالثًا َوَثَالِثَني َوُنَكبـُِّر أَرْ 

  رواه البخاري ومسلم .» .َوَثَالِثنيَ  َيُكوَن ِمنـُْهنَّ ُكلِِّهنَّ َثَالثًا

  :وفي رواية 

يَا َرُسوَل اللَِّه َذَهَب  - صلى اهللا عليه وسلم-قَاُلوا لِلنَِّىبِّ  - صلى اهللا عليه وسلم-النَِّىبِّ َعْن َأِىب َذرٍّ َأنَّ نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب 

ُقوَن ِبُفُضوِل أَْمَواهلِِمْ  ثُوِر بِاُألُجوِر ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّى َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم َويـََتَصدَّ اللَُّه َلُكْم أََوَلْيَس َقْد َجَعَل « َقاَل . َأْهُل الدُّ

ُقوَن ِإنَّ ِبُكلِّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقًة وَُكلِّ َتْكِبريٍَة َصَدَقٌة وَُكلِّ َحتِْميَدٍة َصَدَقٌة وَُكلِّ تـَْهلِ  يَلٍة َصَدَقٌة َوأَْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصَدَقٌة َونـَْهٌى َما َتصَّدَّ

أََرأَيـُْتْم َلْو  «َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه أَيَْأِتى َأَحُدنَا َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه ِفيَها َأْجٌر َقاَل . »َعْن ُمْنَكٍر َصَدَقٌة َوِىف ُبْضِع َأَحدُِكْم َصَدَقٌة 

  رواه مسلم .»َوَضَعَها ِىف َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها ِىف احلََْالِل َكاَن َلُه َأْجٌر 

  األخسرون؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم عن: العشرونلسادس و ا لحديثا

ْخَسُروَن َوَربِّ اْلَكْعَبِة قـُْلُت َما َأِيب َذرٍّ َقاَل انـْتَـَهْيُت ِإَلْيِه َوُهَو ِيف ِظلِّ اْلَكْعَبِة يـَُقوُل ُهْم اْألَْخَسُروَن َوَربِّ اْلَكْعَبِة ُهْم اْألَ  َعنْ 

اْسَتَطْعُت َأْن َأْسُكَت َوتـََغشَّاِين َما َشاَء اللَُّه فـَُقْلُت َمْن ُهْم بَِأِيب  َفَجَلْسُت ِإَلْيِه َوُهَو يـَُقوُل َفَما َشْأِين أَيـَُرى ِيفَّ َشْيٌء َما َشْأِين 

  ومسلم رواه البخاري .»أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل اْألَْكثـَُروَن أَْمَواًال ِإالَّ َمْن قَاَل َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا



101 
 

سئل صلى اهللا عليه وسلم أن يجعل للنساء يوما يذكرهّن و : لسابع و العشرونا لحديثا

  يعظهّن فيه؟

فَاْجَعْل لََنا ِمْن َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه َذَهَب الرَِّجاُل ِحبَِديِثَك َعْن َأِيب َسِعيٍدَجاَءْت اْمَرأٌَة ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

ِن َكَذا وََكَذا فَاْجَتَمْعَن َفأََتاُهنَّ َرُسوُل نـَْفِسَك يـَْوًما نَْأتِيَك ِفيِه تـَُعلُِّمَنا ِممَّا َعلََّمَك اللَُّه فـََقاَل اْجَتِمْعَن ِيف يـَْوِم َكَذا وََكَذا ِيف َمَكا

ُم بـَْنيَ َيَديْـَها ِمْن َوَلِدَها َثَالثًَة ِإالَّ َكاَن هلََ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََعلََّمُهنَّ ِممَّ  ا ِحَجابًا ا َعلََّمُه اللَُّه مثَُّ قَاَل َما ِمْنُكنَّ اْمَرأٌَة تـَُقدِّ

  رواه البخاري ومسلم .»قَاَل َواثـْنَـْنيِ َواثـْنَـْنيِ َواثـْنَـْنيِ   ُمثَّ ِمْن النَّاِر فَـَقاَلْت اْمَرأٌَة ِمنـُْهنَّ يَا َرُسوَل اللَِّه أَْو اثـْنَـْنيِ َقاَل َفَأَعاَدتـَْها َمرَّتـَْنيِ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أمر ينفع ؟: الثامن والعشرون لحديثا

  رواه مسلم »اْلُمْسِلِمَني اْعزِِل اَألَذى َعْن َطرِيِق « قَاَل قـُْلُت يَا َنِىبَّ اللَِّه َعلِّْمِىن َشْيًئا أَنـَْتِفُع ِبِه َقاَل بـَْرَزَة  َعْن َأِىب 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الطاعون؟: التاسع والعشرون لحديثا

َها َزْوِج النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلتْ  الطَّاُعوِن َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن  َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َعُثُه اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء َوَأنَّ اللََّه َجَعَلُه َرْمحًَة لِْلُمْؤِمِنَني لَْيَس  ِمْن َأَحٍد يـََقُع الطَّاُعوُن فـََيْمُكُث ِيف بـََلِدِه َفَأْخبَـَرِين أَنَُّه َعَذاٌب يـَبـْ

  رواه البخاري .»اللَُّه َلُه ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َشِهيدٍ  َتبَ َصاِبًرا ُحمَْتِسًبا يـَْعَلُم أَنَُّه َال ُيِصيُبُه ِإالَّ َما كَ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن نظر الفجأة؟: الثالثون لحديثا

رواه  ». َعْن َنَظِر اْلُفَجاَءِة فََأَمَرِىن َأْن َأْصِرَف َبَصرِى - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَاَل َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه 

  مسلم

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن البر واإلثم ؟: الحادي و الثالثون لحديثا

اْلِربُّ ُحْسُن اْخلُُلِق « َعِن اْلِربِّ َواِإلمثِْ فـََقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- األَْنَصاِرىِّ قَاَل َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َعِن النـَّوَّاِس ْبِن َمسَْعاَن 

  رواه مسلم .»َواِإلْمثُ َما َحاَك ِىف َصْدرَِك وََكرِْهَت َأْن َيطَِّلَع َعَلْيِه النَّاُس 

 عليه وسلم عن أخذ حق الغير وإن كان شيئا سئل صلى اهللا: الثاني والثالثون  لحديثا

  يسيرا ؟

ُمْسِلٍم بَِيِميِنِه فَـَقْد َأْوَجَب اللَُّه َلُه النَّاَر َمِن اقـَْتَطَع َحقَّ اْمِرٍئ « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب أَُماَمَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  رواه مسلم .»َوِإْن َقِضيًبا ِمْن أَرَاٍك « َرُجٌل َوِإْن َكاَن َشْيًئا َيِسريًا يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل فـََقاَل َلُه . »َوَحرََّم َعَلْيِه اجلَْنََّة 
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  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الرجل يعتدى على ماله  ؟: الثالث والثالثون لحديثا

فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه أََرأَْيَت ِإْن َجاَء َرُجٌل يُرِيُد َأْخَذ َماِىل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

َقاَل أََرأَْيَت ِإْن . » َفأَْنَت َشِهيدٌ « أََرأَْيَت ِإْن قـَتَـَلِىن َقاَل  َقالَ . »َقاتِْلُه « َقاَل أَرَأَْيَت ِإْن قَاتـََلِىن قَاَل . »َفَال تـُْعِطِه َماَلَك « َقاَل 

  رواه مسلم .»ُهَو ِىف النَّاِر « قـَتـَْلُتُه َقاَل 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن اللّعانان ؟: الرابع و الثالثون لحديثا

الَِّذى « اللَّعَّانَاِن يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل َقاُلوا َوَما . »اتـَُّقوا اللَّعَّانـَْنيِ « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  رواه مسلم .»ِىف ِظلِِّهْم  يـََتَخلَّى ِىف َطرِيِق النَّاِس َأوْ 

ُسْبَحاَنَك « ئل صلى اهللا عليه وسلم عن سبب كثرة  قوالهس: الخامس والثالثون لحديثا

  ؟. »َوِبَحْمِدَك َأْستَـْغِفُرَك َوَأُتوُب ِإلَْيَك 

ُسْبَحاَنَك َوِحبَْمِدَك « ُيْكِثُر َأْن يـَُقوَل قـَْبَل َأْن َميُوَت  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

ُجِعَلْت « قَاَلْت قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َهِذِه اْلَكِلَماُت الَِّىت أَرَاَك َأْحَدثـْتَـَها تـَُقوُهلَا قَاَل . »َوأَتُوُب إِلَْيَك َأْستَـْغِفُرَك 

  رواه مسلم ») ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ (ِىل َعَالَمٌة ِىف أُمَِّىت ِإَذا َرأَيـْتُـَها قـُْلتُـَها 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم كيف يقرأ القرآن عليه و عليه أنزل ؟: السادس والثالثون لحديثا

َقاَل فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَقـَْرأُ َعَلْيَك . »اقْـَرْأ َعَلىَّ اْلُقْرآَن «  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه قَاَل قَاَل ِىل َرُسوُل 

َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد (فـََقَرْأُت النَِّساَء َحىتَّ ِإَذا بـََلْغُت . »ِإىنِّ َأْشَتِهى َأْن َأْمسََعُه ِمْن َغْريِى « اَل َوَعَلْيَك أُْنزَِل قَ  َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ

َنا ِبَك َعَلى َهُؤَالِء َشِهيًدا البخاري  رواه » .ُدُموَعُه َتِسيلُ  رَْأِسى فـََرأَْيتُ  َرفـَْعُت رَْأِسى َأْو َغَمَزِىن َرُجٌل ِإَىل َجْنِىب فـََرفـَْعتُ ) َوِجئـْ

  مسلم و

سئل صلى اهللا عليه وسلم عن سبب حسره لثوبه عند نزول : السابع و الثالثون لحديثا

  الغيث  ؟

ثـَْوَبُه  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه  14َمَطٌر قَاَل َفَحَسرَ  -صلى اهللا عليه وسلم-َأَصابـََنا َوَحنُْن َمَع َرُسوِل اللَِّه َعْن أََنٍس 

  مسلم البخاري و رواه ».»ألَنَُّه َحِديُث َعْهٍد ِبَربِِّه تـََعاَىل « َصنَـْعَت َهَذا َقاَل  فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه ملَِ . َحىتَّ َأَصابَُه ِمَن اْلَمَطرِ 

                                                           
كشف 
14
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  حق االبل؟سئل صلى اهللا عليه وسلم عن : الثامن والثالثون لحديثا

ْعُت ُعبَـْيَد ْبَن ُعَمْريٍ يـَُقوُل قَاَل َرُجٌل  َحَلبُـَها َعَلى اْلَماِء َوِإَعارَُة َدْلِوَها « يَا َرُسوَل اللَِّه َما َحقُّ اِإلِبِل قَاَل َقاَل أَبُو الزُّبـَْريِ مسَِ

َها ِىف َسِبيِل اللَّهِ  َوِإَعارَُة َفْحِلَها َوَمِنيَحتـَُها   رواه مسلم .» َوَمحٌْل َعَليـْ

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أشّد األيام وأحزنها التي مّر بها ؟: التاسع والثالثون لحديثا

يَا َرُسوَل اللَِّه َهْل أََتى َعَلْيَك يـَْوٌم   -صلى اهللا عليه وسلم-َقاَلْت ِلَرُسوِل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم-َعاِئَشَة َزْوَج النَِّىبِّ َعِن 

ُهْم يـَْوَم اْلَعَقَبِة ِإْذ َعَرْضُت نـَْفِسى َعَلى اْبِن « َأَشدَّ ِمْن يـَْوِم ُأُحٍد فـََقاَل َكاَن  َلَقْد َلِقيُت ِمْن قـَْوِمِك وََكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمنـْ

وٌم َعَلى َوْجِهى فـََلْم َأْسَتِفْق ِإالَّ ِبَقْرِن الثـََّعاِلِب فـََرفـَْعُت َعْبِد يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَالٍل فـََلْم جيُِْبِىن ِإَىل َما أََرْدُت فَاْنطََلْقُت َوأَنَا َمْهمُ 

َع قـَْوَل قـَْوِمَك َلَك َوَما َردُّ َرْأِسى َفِإَذا أَنَا ِبَسَحابٍَة َقْد َأظَلَّْتِىن فـََنَظْرُت فَِإَذا ِفيَها ِجْربِيُل فـََناَداِىن فـََقاَل ِإنَّ اللََّه َعزَّ  وا  َوَجلَّ َقْد مسَِ

مثَُّ َقاَل يَا ُحمَمَُّد ِإنَّ اللََّه َقْد . َم َعَلىَّ َعَلْيَك َوَقْد بـََعَث ِإَلْيَك َمَلَك اْجلَِباِل لَِتْأُمَرُه ِمبَا ِشْئَت ِفيِهْم َقاَل فـََناَداِىن َمَلُك اْجلَِباِل َوَسلَّ 

َع قـَْوَل قَـْوِمَك َلَك َوأَنَا َمَلُك اْجلَِباِل َوَقْد بـََعَثِىن   َربَُّك ِإلَْيَك لَِتْأُمَرِىن بَِأْمِرَك َفَما ِشْئَت ِإْن ِشْئَت َأْن أُْطِبَق َعَلْيِهُم اَألْخَشبَـْنيِ مسَِ

رُِك ِبِه َشْيًئا َبْل َأْرُجو َأْن ُخيْرَِج اللَُّه ِمْن َأْصَالِ�ِْم َمْن يـَْعُبُد اللََّه َوْحَدُه َال ُيشْ «  - صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه . »

  رواه مسلم »

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن رعيه للغنم؟: األربعون لحديثا

ِمبَرِّ الظَّْهرَاِن َوَحنُْن َجنِْىن اْلَكَباثَ  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َقاَل ُكنَّا َمَع النَِّىبِّ 
صلى اهللا -فـََقاَل النَِّىبُّ  15

نـََعْم َوَهْل ِمْن َنِىبٍّ ِإالَّ َوَقْد َرَعاَها « َكَأنََّك َرَعْيَت اْلَغَنَم َقاَل   فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اللَّهِ  َقالَ . »َعَلْيُكْم بِاَألْسَوِد ِمْنُه «  - عليه وسلم

 ». رواه مسلم

  وسلم عن التزوير في اللباس وغيره؟ سئل صلى اهللا عليه: الحادي و األربعون لحديثا

َر الَِّذي يـُْعِطيِين فـََقاَل َرُسوُل َعْن َأْمسَاَء َأنَّ اْمَرأًَة َقاَلْت يَا َرُسوَل اِهللا ِإنَّ ِيل َضرًَّة فـََهْل َعَليَّ ُجَناٌح ِإْن َتَشبـَّْعُت  ِمْن َزْوِجي َغيـْ

  مسلم البخاري و رواه ».ثـَْوَيبْ ُزورٍ  ِمبَا ملَْ يـُْعَط َكَالِبسِ  اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمَتَشبِّعُ 

  

  

  

                                                           

مثر األراك الناضج   15  
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  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن حق المسلم على أخيه ؟:: الثاني و األربعون لحديثا

ِقيَل َما ُهنَّ يَا َرُسوَل اللَِّه . »ِستٌّ َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم « َقاَل  - عليه وسلمصلى اهللا - َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ْتُه َوِإَذا َمِرَض فـَُعْدُه ِإَذا َلِقيَتُه َفَسلِّْم َعَلْيِه َوِإَذا َدَعاَك َفَأِجْبُه َوِإَذا اْستَـْنَصَحَك َفاْنَصْح َلُه َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد ال« َقاَل  لََّه َفَسمِّ

  سلمرواه م .»َوِإَذا َماَت َفاتَِّبْعُه 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الرقية ؟:: الثالث و األربعون لحديثا

فـََقاَل َرُجٌل يَا . - صلى اهللا عليه وسلم-َوَحنُْن ُجُلوٌس َمَع َرُسوِل اللَِّه َعْن َجاِبِر ْبَن َعْبِد اللَِّه َقاَل َلَدَغْت َرُجًال ِمنَّا َعْقَرٌب 

  رواه مسلم .»َتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يـَنـَْفَع َأَخاُه فـَْليَـْفَعْل َمِن اسْ «  َرُسوَل اللَِّه أَْرِقى َقالَ 

  :وفي رواية 

اْعِرُضوا َعَلىَّ ُرقَاُكْم « نـَْرِقى ِىف اْجلَاِهِليَِّة فـَُقْلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف تـََرى ِىف َذِلَك فـََقاَل َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك اَألْشَجِعىِّ َقاَل ُكنَّا 

  .»َما ملَْ َيُكْن ِفيِه ِشْرٌك  بَْأَس بِالرَُّقىالَ 

  :وفي رواية 

 أَتـَْوا َعَلى َحيٍّ ِمْن َأْحَياِء اْلَعَرِب فـََلْم َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ نَاًسا ِمْن َأْصَحاِب النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

بَـ  َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ ُلدَِغ َسيُِّد أُوَلِئَك فـََقاُلوا َهْل َمَعُكْم ِمْن َدَواٍء َأْو َراٍق فـََقاُلوا إِنَُّكْم ملَْ يـَْقُروُهْم فـَ تـَْقُرونَا َوَال نـَْفَعُل َحىتَّ َجتَْعُلوا يـْ

ْرآِن َوَجيَْمُع بـُزَاَقُه َويـَْتِفُل فـَبَـَرأَ فََأتـَْوا بِالشَّاِء فـََقاُلوا َال نَْأُخُذُه َحىتَّ لََنا ُجْعًال َفَجَعُلوا َهلُْم َقِطيًعا ِمْن الشَّاِء َفَجَعَل يـَْقَرأُ بِأُمِّ اْلقُ 

  البخاري رواه »ُخُذوَها َواْضرِبُوا ِيل ِبَسْهمٍ  َنْسَأَل النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسَألُوُه َفَضِحَك َوقَاَل َوَما َأْدرَاَك أَنـََّها رُقـَْيةٌ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن تالعب الشيطان في المنام؟:: الرابع و األربعون لحديثا

فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َرأَْيُت ِىف اْلَمَناِم َكَأنَّ رَْأِسى ُضِرَب فـََتَدْحرََج  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َجاِبٍر َقاَل َجاَء َأْعَراِىبٌّ ِإَىل النَِّىبِّ 

َال ُحتَدِِّث النَّاَس بِتَـَلعُِّب الشَّْيطَاِن ِبَك ِىف َمَناِمَك « ِلَألْعرَاِىبِّ  -صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . َفاْشَتَدْدُت َعَلى أَثَرِهِ 

ْعُت النَِّىبَّ . » َثنَّ أَ « بـَْعُد َخيُْطُب فَـَقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َوَقاَل مسَِ رواه  .» َحدُُكْم بِتَـَلعُِّب الشَّْيطَاِن ِبِه ِىف َمَناِمهِ َال ُحيَدِّ

  مسلم

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن فزعه لدخول عثمان عليه ؟:: الخامس و األربعون لحديثا

ثَاُه َأنَّ أَبَا َبْكٍر اْسَتْأَذَن َعَلى َرُسوِل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم-َعاِئَشَة َزْوَج النَِّىبِّ  َعنْ   -صلى اهللا عليه وسلم-َوُعْثَماَن َحدَّ

ْيِه َحاَجَتُه ُمثَّ اْنَصَرَف ُمثَّ اْسَتْأَذَن ُعَمُر َوُهَو ُمْضَطِجٌع َعَلى ِفَراِشِه َالِبٌس ِمْرَط َعاِئَشَة َفَأِذَن َألِىب َبْكٍر َوُهَو َكَذِلَك فَـَقَضى إِلَ 

اْمجَِعى « َقاَل ُعْثَماُن ُمثَّ اْسَتْأَذْنُت َعَلْيِه َفَجَلَس َوَقاَل لَِعاِئَشَة . َفَأِذَن َلُه َوُهَو َعَلى تِْلَك اْحلَاِل فـََقَضى ِإلَْيِه َحاَجَتُه مثَُّ اْنَصَرفَ 

َعاِئَشُة يَا َرُسوَل اللَِّه َما ِىل ملَْ أََرَك َفزِْعَت َألِىب َبْكٍر َوُعَمَر َرِضَى ْيُت ِإَلْيِه َحاَجِىت مثَُّ اْنَصَرْفُت فـََقاَلْت فـََقضَ . »َعَلْيِك ثَِياَبِك 
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ِىيٌّ َوِإىنِّ َخِشيُت ِإْن َأِذْنُت َلُه حَ  ِإنَّ ُعْثَماَن َرُجلٌ «  - صلى اهللا عليه وسلم-اللَُّه َعنـُْهَما َكَما َفزِْعَت لُِعْثَماَن َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ُلَغ ِإَىلَّ ِىف َحاَجِتِه    رواه مسلم .».»َعَلى تِْلَك اْحلَاِل َأْن َال يـَبـْ

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أمين الصحابة ؟:: السادس و األربعون لحديثا

َنا َرُجًال أَِميًنا -صلى اهللا عليه وسلم-َجاَء َأْهُل َجنَْراَن ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َعْن ُحَذيـَْفَة قَاَل  « فـََقاَل . فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه ابـَْعْث إِلَيـْ

 رواه .أَبَا ُعبَـْيَدَة ْبَن اجلَْرَّاحِ  فـَبَـَعثَ  -قَاَل  -َقاَل فَاْسَتْشَرَف َهلَا النَّاُس . »ألَبـَْعَثنَّ ِإَلْيُكْم َرُجًال أَِميًنا َحقَّ أَِمٍني َحقَّ أَِمٍني 

  مسلم البخاري و

َم أَْنُف رَِغَم َأْنُف ثُمَّ َرغِ « سئل صلى اهللا عليه وسلم عن قوله : السابع و األربعون لحديثا

  .؟»ثُمَّ َرِغَم أَْنُف 

ِقيَل َمْن يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل . »أَْنُف َرِغَم أَْنُف مثَُّ َرِغَم أَْنُف مثَُّ َرِغَم « قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّىبِّ 

  رواه مسلم .»َمْن أَْدَرَك أَبـََوْيِه ِعْنَد اْلِكَربِ َأَحَدمهَُا أَْو ِكَلْيِهَما فـََلْم َيْدُخِل اْجلَنََّة « 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن صلة الرحم المقطوعة؟:: الثامن و األربعون لحديثا

َأْحُلُم َعنـُْهْم َوَجيَْهُلوَن َرُجًال قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِىل قـََرابًَة َأِصُلُهْم َويـَْقَطُعوِىن َوُأْحِسُن ِإلَْيِهْم َوُيِسيُئوَن ِإَىلَّ وَ  َأنَّ َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 

َا ُتِسفُُّهُم اْلَملَّ َوَال يـَزَالُ  َمَعَك ِمَن اللَِّه َظِهٌري َعَلْيِهْم َما ُدْمَت َعَلى َذلِ َك ». رواه  َعَلىَّ . فـََقاَل « لَِئْن ُكْنَت َكَما قـُْلَت َفَكَأمنَّ

 مسلم

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن خرفة الجّنة ؟: التاسع واألربعون لحديثا

َمْن َعاَد َمرِيًضا ملَْ يـََزْل « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َرُسوِل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن ثـَْوبَاَن َمْوَىل َرُسوِل اللَِّه 

  رواه مسلم .»َجَناَها « ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُخْرَفُة اْجلَنَِّة َقاَل . »ِىف ُخْرَفِة اْجلَنَِّة 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الشديد ؟: الخمسون لحديثا

ْعُت َرُسوَل اللَِّه  َعْن َأِىب ُهَريـَْرةَ  َفالشَِّديُد َأميَُّ ُهَو يَا َقاُلوا . »لَْيَس الشَِّديُد بِالصَُّرَعِة « يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل مسَِ

  رواه مسلم .»الَِّذى َميِْلُك نـَْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب « َرُسوَل اللَِّه قَاَل 

  عليه وسلم عن القردة و الخنازير ؟سئل صلى اهللا : الخمسون الحادي و لحديثا

ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ملَْ يـُْهِلْك قـَْوًما «  -صلى اهللا عليه وسلم-َقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه اْلِقَرَدُة َواْخلََنازِيُر ِهَى ِممَّا ُمِسَخ فـََقاَل النَِّىبُّ 

ْب قـَْوًما   رواه مسلم .»ِإنَّ اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر َكانُوا قـَْبَل َذِلَك فـََيْجَعَل َهلُْم َنْسًال وَ  أَْو يـَُعذِّ
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  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن المفّردون ؟: الخمسون الثاني و لحديثا

« يـَُقاُل َلُه ُمجَْداُن فـََقاَل َيِسُري ِىف َطرِيِق َمكََّة َفَمرَّ َعَلى َجَبٍل  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

اِكُروَن اللََّه َكِثريًا َوالذَّاِكَراُت « َقاُلوا َوَما اْلُمَفرُِّدوَن يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَل . »ِسريُوا َهَذا ُمجَْداُن َسَبَق اْلُمَفرُِّدوَن    رواه مسلم .»الذَّ

  ية سؤال اهللا ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم عن  كيف: الثالث و الخمسون لحديثا

َع النَِّىبَّ  َأِىب َعْن  َوأََتاُه َرُجٌل فَـَقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف أَُقوُل ِحَني َأْسَأُل َرىبِّ َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َماِلٍك َعْن أَبِيِه أَنَُّه مسَِ

رواه  .»َفِإنَّ َهُؤَالِء َجتَْمُع َلَك ُدنـَْياَك َوآِخَرَتَك « َوَجيَْمُع َأَصاِبَعُه ِإالَّ اِإلبـَْهاَم . »ُقِل اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىل َواْرَمحِْىن َوَعاِفِىن َواْرزُْقِىن « 

  مسلم

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن االستعجال؟: الخمسون الرابع و لحديثا

َيْدُع بِِإمثٍْ أَْو َقِطيَعِة َرِحٍم َما ملَْ َال يـََزاُل ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما ملَْ « أَنَُّه َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َعِن النَِّىبِّ 

َوَقْد َدَعْوُت فـََلْم أََر َيْسَتِجيُب ِىل فـََيْسَتْحِسُر ِعْنَد  يـَُقوُل َقْد َدَعْوتُ « ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َما اِالْسِتْعَجاُل َقاَل . »َيْستَـْعِجْل 

  رواه مسلم .»َوَيدَُع الدَُّعاَء  َذِلكَ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن كلمة من كنز الجّنة ؟: الخمسون الخامس و لحديثا

َأَال أَُدلَُّك َعَلى َكِلَمٍة ِمْن   -َأْو يَا َعْبَد اللَِّه ْبَن قـَْيٍس  - ُموَسى يَا أَبَا « صلى اهللا عليه وسلم -َرُسوِل اللَِّه َعْن َأِىب ُموَسى َقاَل 

  .»َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه « قـُْلُت َما ِهَى يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل . »َكْنِز اْجلَنَِّة 

  ن ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم عن قرينه من الج: الخمسون السادس و لحديثا

َل ِبِه َقرِيُنُه ِمَن اجلِْنِّ «  -صلى اهللا عليه وسلم-َرُسوُل اللَِّه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل َقاَل  َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َوَقْد وُكِّ

  رواه مسلم .» َعَلْيِه فََأْسَلَم َفَال يَْأُمُرِىن ِإالَّ ِخبَْريٍ َوِإيَّاَى ِإالَّ َأنَّ اللََّه َأَعاَنِىن « اللَِّه قَاَل  َقاُلوا َوِإيَّاَك يَا َرُسولَ . »

  :روايةويف 

ثـَْتُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعاِئَشَة َزْوَج النَِّىبِّ  قَاَلْت َفِغْرُت َعَلْيِه َفَجاَء فـََرَأى  -صلى اهللا عليه وسلم- َحدَّ

صلى اهللا عليه -فـَُقْلُت َوَما ِىل َال يـََغاُر ِمْثِلى َعَلى ِمْثِلَك فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . »َما َلِك يَا َعاِئَشُة أَِغْرِت « َما َأْصَنُع فـََقاَل 

. »نـََعْم « َساٍن َقاَل قـُْلُت َوَمَع ُكلِّ ِإنْ . »نـََعْم « َقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه أََوَمِعَى َشْيطَاٌن َقاَل . »أََقْد َجاَءِك َشْيطَاُنِك «  -وسلم

  رواه مسلم .» نـََعْم َوَلِكْن َرىبِّ َأَعاَنِىن َعَلْيِه َحىتَّ َأْسَلمَ « قـُْلُت َوَمَعَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل 
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  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن العظم الذي ال تأكله األرض ؟: الحديث السادس و الخمسون

َها َوَقاَل َرُسوُل اللَِّه  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه  َعْن َرُسولِ َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة  ِإنَّ «  -صلى اهللا عليه وسلم- َفَذَكَر َأَحاِديَث ِمنـْ

َنِب «  َقالَ  َقاُلوا َأىُّ َعْظٍم ُهَو يَا َرُسوَل اللَّهِ . »ِىف اِإلْنَساِن َعْظًما َال تَْأُكُلُه اَألْرُض أََبًدا ِفيِه يـُرَكَُّب يـَْوَم اْلِقَياَمِة   .»َعْجُب الذَّ

  رواه مسلم

  سئل صلى اهللا عليه وسلم كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟: السابع و الخمسون لحديثا

َثِىن َأِىب َقاَل ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه  ُكلَّ أَيـَْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن َيْكِسَب  « فـََقاَل  - وسلمصلى اهللا عليه -َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َحدَّ

ُيَسبُِّح ِماَئَة َتْسِبيَحٍة فـَُيْكَتُب َلُه أَْلُف « َفَسأََلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَسائِِه َكْيَف َيْكِسُب َأَحُدنَا أَْلَف َحَسَنٍة َقاَل . »يـَْوٍم أَْلَف َحَسَنٍة 

  رواه مسلم .»َخِطيَئٍة  َحَسَنٍة أَْو ُحيَطُّ َعْنُه أَْلفُ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم أن يعلم كالما ينفع صاحبه ؟: الثامن والخمسون لحديثا

ُقْل « فـََقاَل َعلِّْمِىن َكَالًما أَُقولُُه َقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن أَبِيِه قَاَل َجاَء أَْعَراِىبٌّ ِإَىل َرُسوِل 

 بِاللَِّه اْلَعزِيِز ُه اللَُّه َأْكبَـُر َكِبريًا َواحلَْْمُد لِلَِّه َكِثريًا ُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني َال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَّهُ َوْحَدُه َال َشرِيَك لَ 

  رواه مسلم .» ِىن َواْرُزْقِىن ُقِل اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىل َواْرَمحِْىن َواْهدِ « َقاَل فَـَهُؤَالِء ِلَرىبِّ َفَما ِىل قَاَل . »احلَِْكيِم 

  :وفي رواية 

يَا َرُسوَل اللَِّه ، َعلِّْمِين  : َعْن ُمحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َعْوٍف ، َأنَّ َرُجًال أََتى ِإَىل َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَـَقاَل 

  رواه مالك يف املوطـأ »َال تـَْغَضبْ : َفَأْنَسى ، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َكِلَماٍت َأِعيُش ِ�ِنَّ ، َوَال ُتْكِثْر َعَليَّ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الكالم في أعراض الناس ؟: التاسع والخمسون لحديثا

ُد ثـَْوبـَْنيِ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَم َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
  َوَسلََّم َفَسأََلُه َعْن الصََّالِة ِيف الثـَّْوِب اْلَواِحِد فـََقاَل َأوَُكلُُّكْم جيَِ

َك ِذْكرُ « َقاَل . َقاُلوا اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ . »أََتْدُروَن َما اْلِغيَبُة « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ِفيِه فـََقْد بـََهتَُّه  ِإْن َكاَن ِفيِه َما تـَُقوُل فَـَقِد اْغَتْبَتُه َوِإْن ملَْ َيُكنْ « ِقيَل أَفـََرأَْيَت ِإْن َكاَن ِىف َأِخى َما أَقُوُل َقاَل . »َأَخاَك ِمبَا َيْكَرُه 

  رواه مسلم .»

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أعظم سورة في القرآن؟: الستون لحديثا

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  نَاَدى ُأَيبَّ ْبَن َكْعٍب َوُهَو ُيَصلِّي، فَـَلمَّا فـَرََغ ِمْن َصَالتِِه َحلَِقُه، : َسِعيٍد َمْوَىل َعاِمِر ْبِن ُكَرْيٍز َأْخبَـَرُه َعْن َأِيب 

إينِّ َألْرُجو َأْن َال َختْرَُج ِمَن اْلَمْسِجِد َحىتَّ : " اْلَمْسِجِد فـََقاَل  فـََوَضَع َرُسوُل اللَِّه  َيَدُه َعَلى َيِدِه، َوُهَو يُرِيُد َأْن َخيْرَُج ِمْن بَابِ 

يِل، َوَال ِيف اْلُقْرآِن ِمثْـَلَها, َما أَنـَْزَل اللَُّه ِيف التـَّْورَاةِ , تـَْعَلَم ُسورَةً  َك، َفَجَعْلُت أُْبِطُئ ِيف اْلَمْشي، َرَجاَء َذلِ : َقاَل ُأَيبٌّ ". َوَال ِيف اِإلجنِْ
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َتَتْحَت الصََّالَة : " َقاَل . السُّوَرَة الَِّيت َوَعْدَتِين  يَا َرُسوَل اللَّهِ : ُمثَّ قـُْلُت  احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ ( فـََقَرْأُت : َقاَل ". َكْيَف تـَْقَرأُ ِإَذا افـْ

ِذِه السُّورَُة، َوِهَي السَّْبُع اْلَمثَاِين َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي ِهَي هَ : " فَـَقاَل َرُسوُل اللَّهِ . َحىتَّ أَتـَْيُت َعَلى آِخرَِها) اْلَعاَلِمَني 

  رواه مالك يف املوطـأ »أُْعِطيتُ 

  ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم عن ثمار المدينة بعد ترك أهلها لها: الحادي والستون لحديثا

لَُتتـْرََكنَّ اْلَمِديَنُة َعَلى َأْحَسِن َما َكاَنْت ، َحىتَّ َيْدُخَل اْلَكْلُب أَِو : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل 

ْئُب فـَيـَُغذِّي َعَلى بـَْعِض َسَوارِي اْلَمْسِجِد أَْو َعَلى  فَِلَمْن َتُكوُن الثَِّماُر َذِلَك الزََّماَن ، َقاَل  َرُسوَل اللَِّه ،يَا : اْلِمْنَربِ ، فـََقاُلوا الذِّ

  رواه مالك يف املوطـأ .»لِْلَعَواِيف الطَّْريِ َوالسَِّباعِ : 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن المبشرات ؟: الثاني والستون الحديث

َقى بـَْعِدي ِمَن النُّبـُوَِّة ِإالَّ اْلُمَبشَِّراُت ، فـََقاُلوا َلْن : َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم قَاَل  َوَما : يـَبـْ

 .» .َلُه ، ُجْزءٌ ِمْن ِستٍَّة َوأَْربَِعَني ُجْزًءا ِمَن النُّبـُوَّةِ  ُح أَْو تـَُرىالرُّْؤيَا الصَّاِحلَُة يـََراَها الرَُّجُل الصَّالِ : اْلُمَبشَِّراُت يَا َرُسوَل اللَِّه ؟ َقاَل 

  رواه مالك يف املوطـأ

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن سّنة اآلذان؟: الثاني والستون الحديث

ِه  َم . َقاَل قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َعلِّْمِىن ُسنََّة اَألَذانِ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن َأِىب َحمُْذوَرَة َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ قَاَل َفَمَسَح ُمَقدَّ

ُه َأْشَهُد َأْن َال ْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ تـَُقوُل اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر تـَْرَفُع ِ�َا َصْوَتَك ُمثَّ تـَُقوُل َأْشَهُد أَ « َرْأِسى َوَقاَل 

َتَك مثَُّ تـَْرَفُع َصْوَتَك بِالشََّهاَدِة َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َختِْفُض ِ�َا َصوْ 

 َعَلى ِإالَّ اللَُّه َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َحىَّ َعَلى الصََّالِة َحىَّ إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه 

ٌر ِمَن النـَّ  ٌر ِمَن النـَّْوِم اللَُّه الصََّالِة َحىَّ َعَلى اْلَفَالِح َحىَّ َعَلى اْلَفَالِح فَِإْن َكاَن َصَالَة الصُّْبِح قـُْلَت الصََّالُة َخيـْ ْوِم الصََّالُة َخيـْ

  حديث صحيح رواه أبو داود .»َأْكبَـُر اللَُّه َأْكبَـُر الَ ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه 

سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الذي ال يستطيع أن يأخذ شيئا من : الثالث والستون الحديث

  القرآن  ؟

فـََقاَل ِإىنِّ َال َأْسَتِطيُع َأْن آُخَذ ِمَن اْلُقْرآِن َشْيًئا  -صلى اهللا عليه وسلم-اَل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّىبِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِىب أَْوَىف قَ 

َقاَل يَا . »َوَال َحْوَل َوَال قـُوََّة ِإالَّ بِاللَِّه  ُقْل ُسْبَحاَن اللَِّه َواحلَْْمُد لِلَِّه َوَال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َواللَُّه َأْكبَـرُ « َقاَل . فـََعلِّْمِىن َما ُجيْزُِئِىن ِمْنهُ 
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فـََلمَّا َقاَم َقاَل َهَكَذا بَِيِدِه فـََقاَل َرُسوُل . »ُقِل اللَُّهمَّ اْرَمحِْىن َواْرزُْقِىن َوَعاِفِىن َواْهِدِىن « َرُسوَل اللَِّه َهَذا لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ َفَما ِىل قَاَل 

  رواه أبو داود والنسائي حسنحديث  .»أَمَّا َهَذا فَـَقْد َمَأل َيَدُه ِمَن اخلَْْريِ «  -عليه وسلم صلى اهللا- اللَِّه 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن كيفية عرض صالة أّمته عليه ؟: الرابع والستون الحديث

ِمْن أَْفَضِل أَيَّاِمُكْم يـَْوَم اجلُُْمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم َوِفيِه ِإنَّ «  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأْوِس ْبِن َأْوٍس قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َقاَل قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه وََكْيَف . »ىَّ قُِبَض َوِفيِه النـَّْفَخُة َوِفيِه الصَّْعَقُة فََأْكِثُروا َعَلىَّ ِمَن الصََّالِة ِفيِه فَِإنَّ َصالََتُكْم َمْعُروَضٌة َعلَ 

حديث  .»ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعَلى اَألْرِض َأْجَساَد األَْنِبَياِء « فـََقاَل . َصَالتـَُنا َعَلْيَك َوَقْد أَرِْمَت يـَُقوُلوَن بَِليتَ  تـُْعَرضُ 

  رواه أبو داود والنسائي صحيح

  يخطب عليه ؟ سئل صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ له منبر: الخامس والستون الحديث

ُذ َلَك ِمْنبَـرًا يَا َرُسوَل اللَِّه َجيَْمُع  - صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّىبَّ  َأْو  - َلمَّا َبُدَن قَاَل َلُه َمتِيٌم الدَّارِىُّ َأَال َأختَِّ

  رواه أبو داود حيحصحديث  .». َفاختَََّذ َلُه ِمْنبَـًرا ِمْرَقاتـَْنيِ . »بـََلى « ِعظَاَمَك قَاَل  - َحيِْمُل 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن مدة ختم القرآن؟: الثاني والستون الحديث

َرأُ اْلُقْرآَن َقاَل َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو أَنَُّه َقاَل َعِن  يـَُردُِّد اْلَكَالَم  - َقاَل ِإىنِّ أَقْـَوى ِمْن َذِلَك . »ِىف َشْهٍر  «يَا َرُسوَل اللَِّه ِىف َكْم أَقـْ

 »َال يـَْفَقُه َمْن قـََرأَُه ِىف أََقلَّ ِمْن َثَالٍث « َقاَل . َقاَل ِإىنِّ أَقْـَوى ِمْن َذِلكَ . »اقْـَرْأُه ِىف َسْبٍع « َوتـََناَقَصُه َحىتَّ َقاَل  - أَبُو ُموَسى 

  ودرواه أبو دا صحيححديث 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن كسب المعّلم  ؟: الثالث والستون الحديث

ُهْم قـَْوًسا فـَُقْلُت َلْيَسْت ِمبَاٍل  َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت قَاَل َعلَّْمُت نَاًسا ِمْن َأْهِل الصُّفَِّة اْلِكَتاَب َواْلُقْرآَن َفَأْهَدى ِإَىلَّ َرُجلٌ  ِمنـْ

َها  َفَألْسَألَنَُّه َفأَتـَْيُتُه فَـُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َرُجٌل  - صلى اهللا عليه وسلم- ِىف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ آلِتَنيَّ َرُسوَل اللَِّه َوأَْرِمى َعنـْ

ِإْن ُكْنَت حتُِبُّ َأْن ُتَطوََّق « َقاَل . ا ِىف َسِبيِل اللَّهِ َأْهَدى ِإَىلَّ قَـْوًسا ِممَّْن ُكْنُت أَُعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلُقْرآَن َوَلْيَسْت ِمبَاٍل َوأَْرِمى َعنـْهَ 

بَـْلَها    رواه أبو داود صحيححديث  .»َطْوًقا ِمْن نَاٍر فَاقـْ

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن عتق االماء ؟: الرابع والستون الحديث

َكاَنْت ِىل َجارِيٌَة تـَْرَعى َغَنًما  يَا َرُسوَل اللَّهِ : أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فـَُقْلُت : َعْن ُعَمَر ْبِن احلََْكِم ، أَنَُّه َقاَل 

يُب َقْد َذَهَب ِبَشاةٍ  ِمْن َغَنِمَها َوأَنَا َرُجٌل ِمْن َبِىن آَدَم آَسُف َكَما يَْأَسُفوَن  ِىل ِقَبَل ُأُحٍد َواجلَْوَّانِيَِّة فَاطََّلْعُت َذاَت يـَْوٍم فَِإَذا الذِّ

« فـََعظََّم َذِلَك َعَلىَّ قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أََفَال أُْعِتُقَها َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َلِكىنِّ َصَكْكتـَُها َصكًَّة فََأتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه 
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َأْعِتْقَها « َقاَل . َقاَلْت أَْنَت َرُسوُل اللَّهِ . »َمْن أَنَا « َقاَل . َقاَلْت ِىف السََّماءِ . »أَْيَن اللَُّه « ُتُه ِ�َا فـََقاَل َهلَا َفأَتـَيْ . »اْئِتِىن ِ�َا 

   صحيح مسلم »َفِإنـََّها ُمْؤِمَنٌة 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن  كلمات نافعة؟: الخامس والستون الحديث

يَا َرُسوَل اللَِّه ، َعلِّْمِين  : َعْوٍف ، َأنَّ َرُجًال أََتى ِإَىل َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم فَـَقاَل َعْن ُمحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن 

  رواه مالك يف املوطأ »َال تـَْغَضبْ : لم وس َكِلَماٍت َأِعيُش ِ�ِنَّ ، َوَال ُتْكِثْر َعَليَّ َفَأْنَسى ، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن االستئذان عند دخول البيت ؟: السادس والستون الحديث

: أُمِّي ؟ فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ، َأْسَتْأِذُن َعَلى : فَـَقاَل َعْن َعطَاِء ْبِن َيَساٍر ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َسَأَلُه َرُجٌل ، 

َها ، فـََقاَل الرَُّجُل : ِإينِّ َمَعَها ِيف اْلبـَْيِت ، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم : نـََعْم ، َقاَل الرَُّجُل  ِإينِّ : اْسَتْأِذْن َعَليـْ

هَ : َخاِدُمَها ، فَـَقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم  َفاْسَتْأِذْن : ، َقاَل  الَ : ا ، َأحتُِبُّ َأْن تـََراَها ُعْريَانًَة ؟ َقاَل اْسَتْأِذْن َعَليـْ

َها   رواه مالك يف املوطأ .َعَليـْ

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن تعوذ يتعوذ به؟: السابع والستون الحديث

فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َعلِّْمِىن تـََعوًُّذا  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن ُشتَـْريِ ْبِن َشَكٍل َعْن أَبِيِه َشَكِل ْبِن ُمحَْيٍد َقاَل أَتـَْيُت النَِّىبَّ 

ُقِل اللَُّهمَّ ِإىنِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َمسِْعى َوِمْن َشرِّ َبَصرِى َوِمْن َشرِّ ِلَساِىن َوِمْن َشرِّ قـَْلِىب « َقاَل َفَأَخَذ ِبَكِتِفى فـََقاَل . أَتـََعوَُّذ ِبهِ 

  حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي و الرتمذي .»رِّ َمِنىيِّ َوِمْن شَ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أناس يغبطهم األنبياء والشهداء ؟: الثامن والستون الحديث

بِأَنِْبَياَء َوَال ُشَهَداَء يـَْغِبُطُهُم ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اللَِّه ألُنَاًسا َما ُهْم «  -صلى اهللا عليه وسلم- اخلَْطَّاِب قَاَل َقاَل النَِّىبُّ ُعَمَر ْبَن 

ُهْم قـَْوٌم َحتَابُّوا ِبُروِح اللَِّه « َقاَل . َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه ُختِْربُنَا َمْن ُهمْ . »األَنِْبَياُء َوالشَُّهَداُء يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمبََكاِ�ِْم ِمَن اللَِّه تـََعاَىل 

اَف النَّاُس َوَال َحيَْزنُوَن نَـُهْم َوَال أَْمَواٍل يـَتَـَعاَطْونـََها فـََواللَِّه ِإنَّ ُوُجوَهُهْم لَُنوٌر َوِإنـَُّهْم َعَلى نُوٍر َال َخيَاُفوَن ِإَذا خَ َعَلى َغْريِ َأْرَحاٍم بـَيْـ 

  حديث صحيح رواه أبو داود .»). ْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن َأَال ِإنَّ أَْولَِياَء اللَِّه َال َخْوٌف َعَلْيهِ (َوقـََرأَ َهِذِه اآليََة . »ِإَذا َحزَِن النَّاُس 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن التداوي ؟: التاسع والستون الحديث

َفِإنَّ اللََّه ملَْ َيَضْع َداًء ِإالَّ نـََعْم يَا ِعَباَد اللَِّه َتَداَوْوا « َعْن ُأَساَمَة ْبِن َشرِيٍك َقاَل قَاَلِت اَألْعَراُب يَا َرُسوَل اللَِّه َأَال نـََتَداَوى َقاَل 

ابن حديث صحيح رواه أبو داود و  »اْهلََرُم « َقاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهَو َقاَل . »َوَضَع َلُه ِشَفاًء أَْو قَاَل َدَواًء ِإالَّ َداًء َواِحًدا 

  و الرتمذي ماجه
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  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن سبأ ؟: السبعون الحديث

َفَذَكَر احلَِْديَث فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم يَا َرُسوَل اللَِّه  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن فـَْرَوَة ْبِن ُمَسْيٍك اْلُغطَْيِفىِّ قَاَل أَتـَْيُت النَِّىبَّ 

َوَلِكنَُّه َرُجٌل َوَلَد َعَشَرًة ِمَن اْلَعَرِب فـَتَـَياَمَن ِستٌَّة َوَتَشاَءَم  لَْيَس بَِأْرٍض َوَال اْمَرأَةٍ « َأْخِربْنَا َعْن َسَبٍإ َما ُهَو َأْرٌض أَِم اْمَرأٌَة فـََقاَل 

  صحيح رواه أبو داود و الرتمذيحسن  حديث  »أَْربـََعٌة 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن قتل المخنثين؟: السبعون الحادي و  الحديث

صلى اهللا عليه - أُِتَى ِمبَُخنٍَّث َقْد َخَضَب َيَدْيِه َورِْجَلْيِه بِاْحلِنَّاِء فـََقاَل النَِّىبُّ  -وسلمصلى اهللا عليه - َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ النَِّىبَّ 

« َأالَ نـَْقتـُُلُه فـََقاَل  َفأُِمَر ِبِه فـَُنِفَى ِإَىل النَِّقيِع فـََقاُلوا يَا َرُسوَل اللَّهِ . َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه يـََتَشبَُّه ِبالنَِّساءِ . »َما بَاُل َهَذا «  -وسلم

  داود و ابن ماجهصحيح رواه أبو حسن  حديث  .»ِإىنِّ �ُِيُت َعْن قـَْتِل اْلُمَصلَِّني 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن النصيحة ؟: الثاني و السبعون الحديث

يُن « َقاَل  - صلى اهللا عليه وسلم-َعْن متَِيٍم الدَّاِرىِّ َأنَّ النَِّىبَّ  لِلَِّه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسولِِه َوألَئِمَِّة « قـُْلَنا ِلَمْن َقاَل  »النَِّصيَحُة الدِّ

  رواه مسلم .»اْلُمْسِلِمَني َوَعامَِّتِهْم 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن كلمات تقال صباحا و مساء؟: السبعون الثالث و  الحديث

يَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه  َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  قَاَل ُقْل  ُمْرِين ِبَكِلَماٍت أَُقوُهلُنَّ ِإَذا َأْصَبْحُت َوِإَذا أَْمَسْيتُ َأنَّ أَبَا َبْكٍر الصِّدِّ

َمِليَكُه َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َواْألَْرِض َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َربَّ ُكلِّ َشْيٍء وَ 

  داودصحيح رواه أبو  حديث  .»نـَْفِسي َوَشرِّ الشَّْيطَاِن َوِشرِْكِه قَاَل قـُْلَها ِإَذا َأْصَبْحَت َوِإَذا أَْمَسْيَت َوِإَذا َأَخْذَت َمْضَجَعكَ 

 عليه وسلم عن حسر الثوب عند المطر ؟ سئل صلى اهللا: السبعون الرابع و الحديث

صلى اهللا عليه -َرُسوُل اللَِّه  -كشف  – َمَطٌر قَاَل َفَحَسرَ  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنٍس قَاَل َأَصابـََنا َوَحنُْن َمَع َرُسوِل اللَِّه 

  .رواه مسلم » ألَنَُّه َحِديُث َعْهٍد بَِربِِّه تـََعاَىل « ِملَ َصنَـْعَت َهَذا َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه فـَُقْلَنا . ثـَْوبَُه َحىتَّ َأَصابَُه ِمَن اْلَمَطرِ  -وسلم

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن مقدار العفو عن الخادم ؟: السبعون الخامس و الحديث

َوَسلََّم فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َكْم نـَْعُفو َعْن اْخلَاِدِم َفَصَمَت مثَُّ َعْبد اللَِّه ْبَن ُعَمَر يـَُقوُل َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َعنْ 

  داودصحيح رواه أبو  حديث  .»أََعاَد َعَلْيِه اْلَكَالَم َفَصَمَت فـََلمَّا َكاَن ِيف الثَّالَِثِة قَاَل اْعُفوا َعْنُه ِيف ُكلِّ يـَْوٍم َسْبِعَني َمرَّةً 
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سئل صلى اهللا عليه وسلم عن كيفية الصدقة عن جميع : السبعون الخامس و الحديث

  مفاصل الجسم ؟

ْنَساِن َثَالُث ِماَئٍة َوِستُّوَن َمْفِصًال فـَعَ  َقالَ َعْن َأِيب بـَُرْيَدَة  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِيف اْإلِ َلْيِه َأْن يـََتَصدََّق مسَِ

يِه َعْن الطَّرِيِق  َقاُلوا َوَمْن يُِطيُق َذِلَك يَاَمْفِصٍل ِمْنُه ِبَصَدَقٍة  َعْن ُكلِّ  َنِيبَّ اللَِّه َقاَل النَُّخاَعُة ِيف اْلَمْسِجِد َتْدِفنـَُها َوالشَّْيءُ تـَُنحِّ

  داود وابن حبانحديث صحيح رواه أبو  َفِإْن َملْ جتَِْد فـَرَْكَعَتا الضَُّحى ُجتْزُِئكَ 

   روايةوفي 

ِإنَُّه ُخِلَق ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمْن َبِىن آَدَم َعَلى ِستَِّني َوَثَالِمثَاَئِة « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعاِئَشَة تـَُقوُل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن 

َد اللََّه َوَهلََّل اللََّه َوَسبََّح اللََّه َواْستَـْغفَ  َر اللََّه َوَعَزَل َحَجًرا َعْن َطرِيِق النَّاِس َأْو َشوَْكًة أَْو َعْظًما َعْن َمْفِصٍل َفَمْن َكبـََّر اللََّه َومحَِ

َعِن  نَُّه َميِْشى يـَْوَمِئٍذ َوَقْد َزْحزََح نـَْفَسهُ َطرِيِق النَّاِس َوأََمَر ِمبَْعُروٍف َأْو نـََهى َعْن ُمْنَكٍر َعَدَد تِْلَك السِّتَِّني َوالثََّالِمثِاَئِة السَُّالَمى فَإِ 

  رواه مسلم .»النَّاِر 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أحب الناس إليه؟: السبعون السادس و الحديث

بـََعَثُه َعَلى َجْيِش َذاِت السََّالِسِل فََأتـَْيُتُه فـَُقْلُت َأىُّ النَّاِس َأَحبُّ  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  رواه البخاري ومسلم .فـََعدَّ رَِجاالً . »ُعَمُر « قـُْلُت ُمثَّ َمْن قَاَل . »أَبُوَها « قـُْلُت ِمَن الرَِّجاِل قَاَل . »َعاِئَشُة « إِلَْيَك َقاَل 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أشد الناس بالء ؟: السبعون الخامس و الحديث

األَنِْبَياُء مثَُّ اَألْمَثُل َفاَألْمَثُل، فـَُيْبتَـَلى «: يَا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َبَالًء؟ َقالَ : قـُْلتُ : الَ َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد، َعْن أَبِيِه، قَ 

َعَلى َحَسِب ِديِنِه، َفَما يـَبـْرَُح الَبَالُء الرَُّجُل َعَلى َحَسِب ِديِنِه، فَِإْن َكاَن ِديُنُه ُصْلًبا اْشَتدَّ َبَالُؤُه، َوِإْن َكاَن ِيف ِديِنِه رِقٌَّة ابـْتُِلَي 

رَُكُه َميِْشي َعَلى اَألْرِض َما َعَلْيِه َخِطيَئةٌ  َوِيف الَباب َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، َوُأْخِت » َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ «: » بِالَعْبِد َحىتَّ يـَتـْ

حديث  »األَنِْبَياُء، مثَُّ اَألْمَثُل َفاَألْمَثلُ «: ُه َعَلْيِه َوَسلََّم، ُسِئَل َأيُّ النَّاِس َأَشدُّ َبَالًء؟ قَالَ ُحَذيـَْفَة ْبِن الَيَماِن َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَّ 

  صحيح رواه الرتمذي وابن ماجة و ابن حبان

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن المتفيهقون ؟: السبعون السادس و الحديث

َرِبُكْم ِمينِّ َجمِْلًسا يـَْوَم الِقَياَمِة َأَحاِسَنُكْم «: اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل  ِإنَّ ِمْن َأَحبُِّكْم ِإَيلَّ َوأَقـْ

تـََفْيِهُقونَ َأْخَالًقا، َوِإنَّ أَبـَْغَضُكْم ِإَيلَّ َوأَبـَْعَدُكْم ِمينِّ َجمِْلًسا يـَْوَم الِقَياَمِة الثـَّْرثَاُروَن وَ 
ُ
ُقوَن َوامل َتَشدِّ

ُ
يَا َرُسوَل اللَِّه، َقْد : ، َقاُلوا» امل

تَـَفْيِهُقوَن؟ قَالَ 
ُ
ُقوَن َفَما امل َتَشدِّ

ُ
َتَكبـُِّرونَ «: َعِلْمَنا الثـَّْرثَاُروَن َوامل

ُ
  حديث صحيح رواه الرتمذي »»امل
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  استعمال اهللا لعبده ؟سئل صلى اهللا عليه وسلم عن كيفية : السبعون السابع و الحديث

ــــالَ  ــــِه َوَســــلَّمَ : َعــــْن أَنَــــٍس َق ـــوُل اللَّــــِه َصــــلَّى اللَّــــُه َعَلْي ــــاَل َرُسـ ــــًرا اْســــتَـْعَمَلهُ «: َق ــــٍد َخيـْ ــــَف َيْســــتَـْعِمُلُه : َفِقيــــلَ » ِإَذا أََراَد اللَّــــُه ِبَعْب َكْي

ْوتِ «: يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَالَ 
َ
  حديث صحيح رواه الرتمذي »يـَُوفـُِّقُه لَِعَمٍل َصاِلٍح قـَْبَل امل

سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الرجالن يلتقيان أيهما يبدأ : السبعون الثامن و الحديث

  بالسالم ؟

َعْن َأِيب أَُماَمَة، َقالَ : ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه الرَُّجَالِن يـَْلَتِقَياِن أَيـُُّهَما يـَْبَدأُ بِالسََّالِم؟ فـََقالَ : «أَْوَالُمهَا بِاللَّهِ » حديث صحيح رواه 

 الرتمذي

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن الصور ؟: السبعون التاسع و الحديث

يـُنـَْفُخ قـَْرٌن «: َما الصُّوُر؟ قَالَ : َجاَء أَْعَراِيبٌّ ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرِو ْبِن الَعاِص، َقالَ 

  حديث صحيح رواه الرتمذي »ِفيهِ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عما يقال إذا المرء إلى فراشه ؟: الثمانون الحديث

  

: " ِإَذا أََوْيُت ِإَىل ِفَراِشي، َقالَ  يَا َرُسوَل اللَِّه َعلِّْمِين َشْيًئا أَقُولُهُ : َعْن فـَْرَوَة ْبِن نـَْوَفٍل، أَنَُّه أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقالَ 

 اقْـَرأْ : ُقْل يَا أَيـَُّها الَكاِفُروَن َفِإنـََّها بـَرَاَءٌة ِمَن الشِّْرِك » حديث صحيح رواه الرتمذي وابن حبان

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن العقيقة ؟: الحادي و الثمانون الحديث

َعِن الُغَالِم َشاتَاِن، َوَعِن األُنـَْثى «: َسأََلْت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعِن الَعِقيَقِة، فـََقالَ ُكْرٍز َأْخبَـَرْتُه، أَنـََّها   أم َعنْ 

 َواِحَدٌة، َوَال َيُضرُُّكْم ذُْكَرانًا ُكنَّ أَْم ِإنَاثًا» حديث صحيح رواه أصحب السنن

  ليه وسلم عن اإلسعاد ؟سئل صلى اهللا ع: الثاني و الثمانون الحديث

َأَخَذ َعَلى النَِّساِء ِحَني بَايـََعُهنَّ َأْن َال يـَُنْحَن فـَُقْلَن يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ ِنَساًء  - صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أََنٍس َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

حديث صحيح  .»ِىف اِإلْسَالِم  16 َال ِإْسَعادَ «  -صلى اهللا عليه وسلم-  َأْسَعْدنـََنا ِىف اْجلَاِهِليَِّة أَفـَُنْسِعُدُهنَّ فـََقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

  رواه النسائي

                                                           
.المساعدة على النیاحة 
16
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  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أفضل الهجرة ؟: الثالث و الثمانون الحديث

َوقَاَل َرُسوُل . »َأْن تـَْهُجَر َما َكرَِه َربَُّك َعزَّ َوَجلَّ « َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو قَاَل َقاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه َأىُّ اهلِْْجَرِة أَْفَضُل قَاَل 

ِمَر اهلِْْجَرُة ِهْجَرتَاِن ِهْجَرُة احلَْاِضِر َوِهْجَرُة اْلَباِدى فََأمَّا اْلَباِدى فـَُيِجيُب ِإَذا ُدِعَى َوُيِطيُع ِإَذا أُ «  -صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه 

 رواه النسائيحديث صحيح  .»ْعَظُمُهَما بَِليًَّة َوَأْعَظُمُهَما َأْجًرا َوَأمَّا اْحلَاِضُر فَـُهَو أَ 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن رعيه للغنم ؟: الرابع و الثمانون الحديث

َوأَْنَت يَا : َما بـََعَث اللَُّه نَِبي�ا ِإالَّ َراِعَي َغَنٍم ، َقاَل َلُه َأْصَحابُُه : َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل 

  رواه ابن ماجهحديث صحيح  .». َوأَنَا ُكْنُت أَْرَعاَها َألْهِل َمكََّة بِاْلَقَرارِيطِ : َرُسوَل اِهللا ؟ َقاَل 

   سئل صلى اهللا عليه وسلم عن العجلة في الدعاء ؟: الخامس و الثمانون الحديث

قيل وكيف يعجل ؟ يا رسول ) يستحاب ألحدكم مامل يعجل : ( عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رواه ابن ماجهحديث صحيح .»)يقول قد دعوت اهللا فلم يستجب اهللا يل ( اهللا قال 

   سئل صلى اهللا عليه وسلم عن عالمة االحسان ؟: السادس و الثمانون الحديث

ُت َأينِّ يَا َرُسوَل اِهللا ، َكْيَف ِيل َأْن أَْعَلَم ِإَذا َأْحَسنْ : أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجٌل ، فـََقاَل : َعْن ُكْلثُوٍم اْخلَُزاِعيِّ ، َقاَل 

َقْد َأْحَسْنَت ، فـََقْد : ِإَذا قَاَل ِجريَاُنَك : َقْد َأْحَسْنُت ، َوِإَذا َأَسْأُت َأينِّ َقْد َأَسْأُت ؟ فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  رواه ابن ماجهحديث صحيح  .»ِإنََّك َقْد َأَسْأَت ، فـََقْد َأَسْأتَ : َأْحَسْنَت ، َوِإَذا َقاُلوا 

  سئل صلى اهللا عليه وسلم عن أقوام ال يتقبل اهللا أعمالهم؟: السابع و الثمانون الحديث

َألْعَلَمنَّ أَقـَْواًما ِمْن أُمَِّيت يَْأتُوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِحبََسَناٍت أَْمَثاِل ِجَباِل : ثـَْوبَاَن ، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه َقاَل  َعنْ 

ُهْم ، : ْوبَاُن ِ�َاَمَة بِيًضا ، فـََيْجَعُلَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهَباًء َمْنثُورًا ، َقاَل ثَـ  يَا َرُسوَل اِهللا ، ِصْفُهْم َلَنا ، َجلِِّهْم َلَنا َأْن َال َنُكوَن ِمنـْ

َخَلْوا   ِإَذاَأَما ِإنـَُّهْم ِإْخَواُنُكْم ، َوِمْن ِجْلَدِتُكْم ، َويَْأُخُذوَن ِمَن اللَّْيِل َكَما تَْأُخُذوَن ، َوَلِكنـَُّهْم أَقـَْوامٌ : َوَحنُْن َال نـَْعَلُم ، قَاَل 

  رواه ابن ماجهحديث صحيح  .». ِمبََحارِِم اِهللا انـْتَـَهُكوَها

  

  

  



115 
 

سئل صلى اهللا عليه وسلم عن عمل يحبه اهللا و يحبب صاحبه : الثامن و الثمانون لحديثا

  للناس ؟

يَا َرُسوَل اِهللا ، ُدلَِّين َعَلى َعَمٍل ِإَذا أَنَا : ، فـََقاَل  أََتى النَِّيبَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ : َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، َقاَل 

نـَْيا حيُِبََّك اللَُّه ، َواْزَهْد ِفيَما ِيف أَْيِدي : َعِمْلُتُه َأَحبَِّين اللَّهُ َوَأَحبَِّين النَّاُس ؟ فـََقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  اْزَهْد ِيف الدُّ

  رواه ابن ماجهحديث صحيح  .» بَُّك النَّاسالنَّاِس حيُِ 
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 الخاتمة 

ومع ،هذا املوضوع ، وهذا ما اتسَع له الوقت، يف مجعه وبيانه   يلتعاىلتبارك و  هذا ما َيّسر اهللا   

 سؤاالتحيث ذكرت يف هذا البحث  .املواَصلة مزيدا من البحث و ذلك فالبقّية من املوضوع تستحقُّ 

الصحابة الكرام للنيب عليه الصالة والسالم يف خمتلف أبواب الدين ، و هذا إن دّل على شيء يبّني لنا حرص 

الصحابة رضي اهللا عنهم على تعّلم أحكام دينهم و تعليمها لغريهم ، فقد سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .عن كل صغرية وكبرية �مهم يف دينهم ويف آخر�م 

 وما كان فيه من نقص فمين ومن الشيطان ال شريك له،  فيه من صواب وتوفيق فمن اهللا وحده فما كانهذا 

  .واهللا ورسوله بريئان الرجيم

أن  وصفاته العال وبامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى اهللا بأمسائه احلسىن نسأل

مل بكتابه وسّنة رسوله وأن يوفقنا ملا حيب ويرضى وأن يرزقنا الفقه يف الدين والع أنيوفقنا ومجيع املسلمني 

  .يؤتينا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار 

كبرياً وصغرياً، قريباً وبعيداً، مواِفقاً وخمالفاً، طائعاً وعاصياً، ُمصيباً : قبوًال، وَسداداً، ونـَْفعاً لعبادك: اللهم

  .آمني!!.وُخمْطئاً 

سبحان ربك رب الِعزِّة عّما . اللهم وحبمدك، َأشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك، وأَتوب إليكسبحانك 

  .َيِصفون، وسالٌم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني

  .على نبينا حممد وعلى آله وصحبه َأمجعني وبارك وصلى اهللا وسّلم
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