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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أفضل المرسلين نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد .

فهذه باقة من أحاديث نبينا الكريم جمعتها لي ولمن رغب يف تربية 
نفسه ومن حوله على الخير وحملها على العلم النافع والعمل الصالح 

وتشجيع نفسه بفضائل االعمال واآلداب .

هي باقة ال يستغني عنها الكبير و ال الصغير من الرجال والنساء فهي 
تالمس حياتنا اليومية ويحتاج إليها كل من أراد النجاة ورفعة الدرجات.

واخترت مع االختصار تعليقات أهل العلم عليها  لكي تناسب جميع 
الفئات ؛ وخاصة أبناؤنا وبناتنا يف مسابقات حفظ السنة يف المدارس ودور 

العلم وتحفيظ القرآن الكريم 

واهلل أسأل أن ينفع بها جامعها وكل مسلم ومسلمة قرأ أو حفظ أو 
فهم وتأمل للعلم والعمل وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد . 

جمع وإعداد
محمد بن إبراهيم

جماد الثانية  1438 هـ
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L  1[  أحب الكالم[  J

ُسْبَحاَن  َأْرَبٌع:  اللِه  إَِلى  اْلَكاَلِم  »َأَحبُّ   : اهللِ  َرُسوُل  َقاَل 
َك بَِأيِِّهنَّ َبَدْأَت«. ِه، َواَل إَِلَه إاِلَّ اللُه، َواللُه َأْكَبُر. ال َيُضرُّ اللِه، َواْلَحْمُد لِلَّ

درجته: »صحيح«.

احملدث: أحمد ومسلم يف صحيحه .

فائدة: )1( يف حديث آخر »من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة 
مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر« البخاري ومسلم.

)2( ويف رواية »يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة« صحيح 
الجامع : 2613

L  2[  دخلت اجلنة[  J

َوَصاَمْت  َخمَسَها،  اْلَمْرَأُة  َصلَّْت  »إَِذا   : اهللِ  َرُسوُل  َقاَل 
َشْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها، َوَأَطاَعْت َزْوَجَها، دَخلَت اْلَجنَّة«.

درجته: »صحيح«.

احملدث: أحمد والطبراين واأللباين يف آداب الزفاف 182-180.



50 حديًثا للحفظ والفهم )أسرية . أدبية . توجيهية(
5

L  3[  محل السالح[  J

َقاَل َرُسوُل اهللِ : »من حمل علينا السالح فليس منا«. 
درجته:  »صحيح«.

احملدث: البخاري يف صحيحه برقم: 6874 ومسلم برقم: 101 .

فائدة: تبرأ الرسول  من كل مسلم يحمل أي نوع من أنواع 
السالح على الناس قتالً أو ترويعًا والعياذ باهلل 

L  4[  فضل االستغفار[  J

َه َوَأُتوُب إَِلْيِه فِي  ِه إِنِّي الَْسَتْغِفُر اللَّ  »َواللَّ َقاَل َرُسوُل اهللِ 
ًة«.  اْلَيْوِم َأْكَثَر ِمْن َسْبِعيَن َمرَّ

درجته: »صحيح«

احملدث:  البخاري يف صحيحه برقم: 5948

األموال واألوالد،  فوائد االستغفار: يجلب األرزاق من  من  فائدة: 
ويبارك فيها ، ومن أسباب تنفيس الكربات،وحط السيئات.
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L  5[  فضل آية الكرسي[  J

: »َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْرِسيِّ فِي ُدُبرِ ُكلِّ َصاَلٍة  َقاَل َرُسوُل اهللِ 
َمْكُتوَبٍة َلْم َيْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اْلَجنَِّة إاِلَّ َأْن َيُموَت«.

درجته: »صحيح«.

احملدث: النسائي وابن حبان وصححه األلباين يف الصحيحة: 972.

وعند  الخمس،  الصلوات  أدبار  الكرسي:  آية  قراءة  مواطن  فائدة: 
النوم،  ومع ورد الصباح والمساء، فحريًا بكل مسلم ومسلمة أن يحفظها 

ويقرأها بتدبر . 

L  6[  الصالة والرب[  J

الُة لَِوْقتَِها، َوبِرُّ اْلَوالَِدْيِن«  َقاَل َرُسوُل اهللِ : »َأْفَضُل األَْعَماِل الصَّ

درجته: »صحيح«.

احملدث: مسلم يف صحيحه 

وبررت  بالمساجد،  أوقاتها  يف  الصلوات  على  حافظت  إذا  فائدة: 
بوالديك فزت بأفضل األعمال الصالحة . 
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L  7[  أفضل املؤمنني[  J

َقاَل َرُسوُل اهللِ : »أفضل المؤمنين إسالمًا من سلم المسلمون 
من لسانه و يده وأفضل المؤمنين إيمانًا أحسنَُهم ُخلقًا ....«.

درجته: »صحيح«
احملدث:  الطبراين وصححه األلباين يف الصحيحة: 1491.

فائدة: وعند البخاري ومسلم »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«.

L  8[  فضل سورة البقرة[  J

فإن  بيوتكم  في  البقرة  سورة  »اقرؤوا   : اهلل  رسول  قال 
الشيطان ال يْدخُل بيتًا ُيقرأ فيه سورة البقرة«.

درجته: »صحيح«

احملدث: الحاكم والبيهقي وصححه األلباين يف الصحيحة رقم:  1521 .

L  9[  أكرب الكبائر[  J

َوَقْتُل  بِاللِه،،  اإِلْشراُك  اْلَكبائِرِ  »َأْكَبرِ   : اهلل  رسول  قال   
النَّْفِس، َوُعقوُق اْلوالَِدْيِن، َوَشهاَدُة الّزور« .

درجته: »صحيح«
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احملدث: البخاري يف صحيحه برقم :5632 .

فائدة: شهادة الزور: هي الشهادة التي تقوم على الكذب والباطل أو 
إتهام اآلخرين أو أخذ حقوق العباد

L  10[  من كنوز اجلنة[  J

: »ياعبدالله بن قيس، أال أعلمك كلمة  اهلل  قال رسول 
هي من كنوز الجنة ؟ ال حول وال قوة إال بالله«.

درجته: »صحيح«      

احملدث: البخاري يف صحيحه برقم: 6236 ومسلم برقم: 2704

فائدة: قل هذا الذكر يف كل وقت وإذا خرجت من بيتك فقل »بسم 
الله توكلت على الله وال حول وال قوة إال بالله« يكفيك اهلل ويقيك من 

الشيطان. صححه األلباين يف صحيح الترمذي

L  11[  الولد الصاحل[  J

ُجَل َلُتْرَفُع َدَرَجُتُه فِي اْلَجنَِّة َفَيُقوُل:  قال رسول اهلل : »إِنَّ الرَّ
َأنَّى لِي َهَذا؟ َفُيَقاُل: بِاْستِْغَفاِر َوَلِدَك َلَك« .

درجته: »صحيح«  

احملدث: أحمد وابن ماجه وصححه األلباين يف صحيح الجامع: 1617 .
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فائدة: علينا أن نحرص على صالح أبنائنا ليدعوا لنا ويستغفروا لنا 
ويجمعنا اهلل بهم يف الجنة .

L  12[  االبتالء[  J

فَمن  ابَتالَُهم،  َقوًما  َأَحبَّ  إَِذا  اللَه  »إِنَّ   : اهلل  رسول  قال 
بُر، وَمن َجِزَع فَلُه الَجَزُع«.  َصَبَر فَلُه الصَّ

درجته: »صحيح«

احملدث: أحمد وصححه األلباين يف صحيح الجامع برقم: 1706 .

فائدة: من ابتاله اهلل بمرض أو فقر ... فعليه أن يصبر ويرضى ويحتسب 
األجر ليحصل على أعلى الدرجات والحسنات . 

L  13[  فضل معلم الناس[  J

َه َوَمالئَِكَتُه َحتَّى النَّْمَلُة فِي ُجْحرَِها  قال رسول اهلل : »إِنَّ اللَّ
ِم النَّاِس اْلَخْيَر«. َوَحتَّى اْلُحوُت فِي اْلَبْحرِ َلُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلِّ

درجته: »صحيح« 

احملدث: السيوطي وصححه األلباين يف الجامع الصغير برقم: 1838 
ويف صحيح الترغيب :78 . 
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فائدة: الصالة من اهلل: ثناء على عبده وقيل الرحمة، الصالة من المالئكة 
الدعاء و االستغفار،  ومن باقي المخلوقات: االستغفار . 

فائدة: أخي أختي لنغتنم هذا الفضل وليكن لنا مجلسا نعلم فيه الناس 
الخير من العلم النافع و العمل الصالح وكل بحسب استطاعته ومن ذلك 

تعليم الناس سورة الفاتحة وقصار السور وصفة الوضوء والصالة الخ.

L  14[  حسن اخللق[  J

قال رسول اهلل : »أثَقُل َشْيٍء في ِميَزاِن الُمْؤِمِن ُخُلُق ُحْسُن، 
.» َإنَّ الله ُيْبِغُض الَفاِحَش المتفحش الَبِذيَّ

درجته: »صحيح«.

الجامع:  صحيح  يف  األلباين  وصححه  حبان  وابن  الترمذي  احملدث: 
135 والصحيحة  876

الفاحش: الذي يتكلم بالقبيح من القول والفعل . 

والمتفحش: نفسه ولكنه يتكلف قول الفحش ويردده.

L  15[  أذية اجلار[  J

قال رسول اهلل : »مْن كاَن ُيْؤِمُن بالله واْلَيْوِم اآلَخر فال ُيْؤِذ 
َجاَرُه واْسَتْوُصوا بالنَِّساِء َخْيرًا«.
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درجته: »صحيح«

احملدث: البخاري يف صحيحه :4890

فائدة: نفى رسول اهلل  اإليمان عن الذين يؤذون جيرانهم 
باليد أو اللسان كما يف حديث: »والله ال يؤمن ]قالها ثالثا[ قيل: من يا رسول 

الله، قال الذي ال يأمن جاره بوائقه ]شره[« صحيح البخاري:6016

مواضع  عدة  يف  خيرًا  بالنساء    الرسول  أوصى  فائدة: 
ومناسبات وهذا يدل على أن للمرأة فضل ومنزلة عظيمة يف اإلسالم فال 

يكرمهن إال كريم وال يهينهن إال لئيم ضعيف اإليمان.

L  16[  فضل سورة امللك[  J

قال رسول اهلل : »إِنَّ ُسوَرًة ِمْن اْلُقْرآِن َثاَلُثوَن آَيًة َشَفَعْت 
لَِرُجٍل َحتَّى ُغِفَر َلُه َوِهَي “ َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك«.

درجته: »حسن«.

احملدث: أحمد وابن حبان وحسنه األلباين يف صحيح الجامع برقم: 
2091 . وصحيح أبو داود

عذاب  من  المنجية  »هي    اهلل  رسول  عنها  قال  فائدة: 
القبر« أخرجه ابن القيم يف المنار المنيف وصححه .



50 حديًثا للحفظ والفهم )أسرية . أدبية . توجيهية(
12

فائدة: وقال ابن مسعود »من قرأ ﴿ٱ  ٻ  ٻ     ٻ ﴾ كلَّ ليلٍة؛ 
منعه اهللُ  بها من عذاِب القبرِ«.

وقال    2/368 صفحة  والترهيب  الترغيب  يف  المنذري  المصدر: 
إسناده صحيح أو حسن .

L  17[  فضل صالة اجلماعة[  J

خمٍس  من  أفضُل  اإلمام  َمَع  »صالة   : اهلل  رسول  قال 
وعشرين صالًة يصليها وحدُه«.

ويف رواية عند مسلم »صالة مع الجماعة«.
درجته: »صحيح«

احملدث:  مسلم يف صحيحه برقم :649 .
وعشرين  خمس  أجر  على  يحصل  الجماعة  مع  صلى  من  فائدة: 

صالة ومن صلى وحده يحصل على أجر صالة واحدة!!

فائدة: أما المرأة فصالتها يف بيتها أفضل لحديث »وصالتكن في دوركن 
أفضل من صالتكن في مسجد الجماعة« ]حسنه األلباين يف صحيح الترغيب[ .
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L  18[  ساعة إجابة[  J

َعْبٌد  ُيَوافُِقَها  اَل  لَساَعًة  اْلُجُمَعِة  فِي  : »إن  اهلل  قال رسول 
َه فيها َخْيًرا إاِلَّ َأْعَطاُه الله  إياه« . ُمْسِلٌم وهو َقائٌِم ُيَصلِّي يَسَأُل اللَّ

درجته: »صحيح«

احملدث:  مسلم يف صحيحه برقم :4988 

الرواتب  والسنن  الضحى  سنة  على  يحرص  أن  المسلم  على  فائدة: 
والنوافل ويدعو اهلل بما شاء من خير يف كل يوم وخاصة يوم الجمعة ليوافق 
ساعة اإلجابة؛ إال أنه ال يجوز له التنفل بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس 
وترتفع، وعند توسط الشمس قبل صالة الظهر بدقائق حتى الزوال، ومن 

بعد صالة العصر حتى أذان المغرب لكونها من أوقات النهي.

L  19[  حيبها اهلل[  J

قال رسول اهلل : ألشج عبد القيس: »إنَّ فيك خصلتين 
يحبُّهما الله: الِحْلم، واألناة«.

درجته: »صحيح«

احملدث: اإلمام مسلم. 

فائدة: درب نفسك على الحلم والصبر وتحمل أخطاء أهلك ومن 
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حولك يحبك اهلل .

ودرب نفسك على األناة فال تتعجل بتصديق خبر سيء أو قرار زواج 
أو طالق أو تجارة .إلخ .

L  20[  أمساء اهلل تعاىل[  J

ِه تِسَعٌة َوتِْسُعوَن اْسما، ِمائة إاِل واِحدًا،  قال رسول اهلل : »لِلَّ
ال َيحَفُظَها َأَحٌد إاِل َدَخَل الَجنََّة«.  

درجته:  »صحيح«

احملدث: البخاري برقم: 6047 ومسلم برقم: 2677.

من  بمقتضاها  وعمل  معانيها  وتدبر  أتقنها  حفظها:  معنى  فائدة: 
تعظيم اهلل والقيام بأوامره وترك نواهيه.

L  21[  عذاب القرب[  J

َباِن  ُيَعذَّ َوَما  َباِن،  َلُيَعذَّ ُهَما  َفَقاَل: إِنِّ بَِقْبريِن    النَّبِيُّ  »َمرَّ 
ا اآلَخُر َفَكاَن َيْمِشي  ا َأَحُدُهَما َفَكاَن اَل َيْسَتتُِر ِمَن اْلَبْوِل، َوَأمَّ فِي َكبِيرٍ، َأمَّ

بِالنَِّميَمِة ..... « الحديث .

درجته: »صحيح«.

احملدث: البخاري ومسلم   .
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الترغيب وقال األلباين حسن  ويف رواية: »الغيبة والبول« يف صحيح 
صحيح: 2841 .

البول  من  يتنزه  ال  رواية  ويف  يستبرئ  ال  رواية  ويف  يستتر  ال  فائدة: 
لبدنه،  البول وال يتحرز من مالمسته  أنه ال يتجنب  والمعنى واحد وهو 

فلنحذر من قطرات البول على البدن أو اللباس .

فائدة: النميمة هي نقل الكالم بين الناس على وجه اإلفساد، والغيبة ذكر 
ر من حولك . الناس بما يكرهون، وكالهما سبب يف عذاب القبر فاحذر وذكِّ

L  22[  الصالة واحلساب[  J

القيامِة  يوَم  العبُد  بِه  ُيَحاَسُب  ما  ل  »َأوَّ  : اهلل  رسول  قال 
الصالة، فإْن َصلَحْت َصلَح َلُه َسائُِر َعَمِلِه، وإِْن فَسَدْت َفَسَد َسائُِر َعَمِلِه« .

درجته: »صحيح«.

احملدث: الطبراين و المنذري وصححه األلباين يف الصحيحة برقم : 1358 .

فائدة: ومن أسباب صالح الصالة: إتمام الوضوء، والتبكير، والخشوع، 
وقراءة األذكار بعد الصالة، والحرص على الرواتب والنوافل.
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L  23[  فضل اإلصالح[  J

َياِم  َدَرَجِة الصِّ ِمْن  بَِأْفَضَل  ُأْخبُِرُكْم  : »َأاَل  قال رسول اهلل 
َدَقِة ؟ إِْصاَلُح َذاِت اْلَبْيِن، فإن َفَساُد َذاِت اْلَبْيِن هي اْلَحالَِقُة«. اَلِة َوالصَّ َوالصَّ

درجته:  »صحيح«

صحيح  يف  األلباين  وصححه  حبان  وابن  داود  وأبو  أحمد  احملدث: 
الجامع برقم: 2595 

تحلق  الحالقة:  المتخاصمين،  مصالحة  البين  ذات  إصالح  فائدة: 
الدين بقطيعة األرحام أو التظالم بين الناس   

هي  هنا  والصدقة  والصالة  الصيام  من  المراد  األشرف  قال  فائدة: 
النوافل دون الفرائض . 

L  24[  دعاء ذي النون[  J

قال رسول اهلل : »َأاَل ُأْخبُِرُكْم بَِشْيٍء؟ إَِذا َنَزَل بَِرُجٍل ِمنُْكْم 
ُج َعنُْه ؟ ُدَعاُء ِذي النُّوِن: اَل إَِلَه إاِلَّ  ْنَيا َدَعا بِِه فُفرِّ َكرٌب، َأْو َباَلٌء ِمْن أمر الدُّ

َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكنُْت ِمَن الظَّالِِميَن«. 

درجته:  »صحيح«

احملدث: الحاكم والسيوطي وصححه األلباين يف صحيح الجامع برقم: 2605
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فائدة: األصل أن ما خوطب به الرجال يشمل النساء، إال ما دل الدليل 
على تخصيصه بأحد الجنسين  )ابن حجر يف الفتح(.

L  25[  خري من اخلادم[  J

قال رسول اهلل  لفاطمة لما أتت تسأله خادمًا: »َأاَل َأُدلُِّك 
َعَلى َما ُهَو َخْيٌر َلِك ِمْن َخاِدٍم، ُتَسبِِّحيَن  الله َثاَلًثا َوَثاَلثِيَن، َوَتْحَمِديَن َثاَلًثا 

َوَثاَلثِيَن، َوُتَكبِّرِيَن َأْرَبًعا َوَثاَلثِيَن، ِحيَن َتْأُخِذيَن َمْضَجَعِك« . 

درجته:  »صحيح«

احملدث: البخاري برقم: 5047، ومسلم برقم: 2728

فائدة: )1( المرأة التي تداوم على هذا الذكر عندما تأوي إلى فراشها 
يعينها اهلل تعالى على القيام بشؤون بيتها .

)2( وكذلك الرجل لرواية »أال أدلكما على خير مما سألتماه« يعنى 
بذلك علي وفاطمة. صحيح الجامع : 2619

L  26[  عند الكرب[  J

قالت َعائَِشَة  ،َ  َجَمَع رسول اهلل  َأْهَل َبْيتِِه  َفَقاَل: 
ُه َربِّي، ال ُأْشرُِك بِِه َشْيًئا«. ُه اللَّ »إَِذا َأَصاَب َأَحَدُكْم َغمٌّ َأْو َكْرٌب، َفْلَيُقِل: اللَّ

درجته: »حسن«.
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احملدث: ابن حبان يف صحيحه برقم: 864 . 

فائدة: وعلمه أسماء بنت عميس يف حديٍث صححه األلباين يف صحيح 
الترغيب: 1824 .

L  27[  الرب واإلثم[  J

ْثُم: َما َحاَك فِي  : ُحْسُن اْلُخُلِق، َواإْلِ قال رسول اهلل : »اْلبِرُّ
َصْدِرَك، َوَكرِْهَت َأْن َيطَِّلَع َعَلْيِه النَّاُس«. 

درجته: »صحيح«

احملدث: مسلم: 2553 . 

فائدة: البر: اسم جامع ألنواع الخير. 

حسن الُخلق: طالقة الوجه، وكف األذى، وبذل الخير، وسالمة الصدر.

L  28[  ال يدخلون اجلنة[  J

قال رسول اهلل : »َثاَلَثٌة اَل َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة: اْلَعاقُّ لَِوالَِدْيِه 
ُجَلُة  النَِّساِء«. يُّوُث ، َورَّ َوالدَّ

درجته: »صحيح« 

احملدث: الحاكم والبيهقي وصححه األلباين يف صحيح الجامع برقم: 3063 . 



50 حديًثا للحفظ والفهم )أسرية . أدبية . توجيهية(
19

فائدة: ُسئل رسول الله : ما الديوث؟ قال: الذي ال يبالي 
من دخل على أهله، قيل فما الرجلُة من النساء؟ قال: التي تتشبه بالرجال.  

]أخرجه الطبراين[ .

فائدة:  »لعن رسول الله   مخنثي الرجال الذين يتشبهون 
بالنساء« أخرجه أحمد بسند حسن  

L  29[  ُحـرم على النار[  J

َم َعَلى النَّاِر ُكلُّ َهيٍِّن َليٍِّن َسْهٍل َقرِيٍب  قال رسول اهلل : »ُحرِّ
ِمَن النَّاِس«.

درجته: »صحيح«.

احملدث: اإلمام أحمد وصححه األلباين يف الصحيحة برقم: 938  .

L  30[  مخس واجبات[  J

اَلِم،  قال رسول اهلل : »َخْمٌس َتِجُب لِْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه: َردُّ السَّ
َباُع اْلَجنَائِِز«.  ْعَوِة، َوِعَياَدُة اْلَمرِيِض، َواتِّ َوَتْشِميُت اْلَعاطِِس، َوإَِجاَبُة الدَّ

درجته: »صحيح«

احملدث: مسلم يف صحيحه :2162. 
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ُه،  ِه، َوْلَيُقْل َلُه َأُخوُه: َيْرَحُمَك اللَّ فائدة: »إَِذا َعَطَس َأَحُدُكْم َفْلَيُقْل: اْلَحْمُد لِلَّ
ُه َوُيْصِلُح َباَلُكْم« ]أخرجه البخاري[ .  ُه؛ َفْلَيُقْل: َيْهِديُكُم اللَّ َفإَِذا َقاَل َلُه َيْرَحُمَك اللَّ

L  31[  خري الرجال[  J

قال رسول اهلل : »َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أِلَْهِلِه ، َوَأَنا َخْيُرُكْم أِلَْهِلي«.

درجته: »صحيح« 

احملدث: أحمد، ابن ماجه وغيرهما وصححه األلباين يف صحيح الجامع: 3314 

نسائه  الرجال وأفضلهم من كان خيِّرًا كريمًا طيبًا مع  فائدة: خير 
بشهادة رسول اهلل : »َخيُرُكم َخيُرُكم للنِّساِء« صححه األلباين 

يف صحيح الجامع: 3316. 

L  32[  الوكيل شريك[  J

بِِه  ُأِمَر  َما  ُيْعطِي  الَِّذي:   األَِميُن  اْلُمْسِلُم  »اْلَخاِزُن   : قال 
َقْينِ «. ًرا، َطيِّبة بِِه َنْفُسُه، َفَيْدَفُعُه إَِلى الَِّذي ُأِمَر َلُه بِِه، َأَحُد اْلُمَتَصدِّ َكاِمالً ُمَوفَّ

درجته: »صحيح«

احملدث: البخاري يف صحيحه:1371 ومسلم برقم:1023

فائدة: الخازن: أي العامل الوكيل الذي ينفذ أمر المتصدق كامال بأمانة 
شريك  فهو  لآلخذ  للمعطي وال  ال حاسدا  نفسه  به  طيبة  تصرف  وحسن 
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للمتصدق يف األجر لحديث »واألجر بينكما نصفان« أخرجه مسلم، وقال 
أجر  ينقص من  أن  غير  ]من  الصالحين  رياض  عثيمين يف ش  ابن  الشيخ 

المتصدق شيئا[

L  33[  النفقة على األهل[  J

ِه، َوِدينَاٌر َأْنَفْقته  قال رسول اهلل : »ِدينَاٌر َأْنَفْقته فِي َسبِيِل اللَّ
َأْهِلك،  َعَلى  َأْنَفْقته  َوِدينَاٌر  ِمْسكِيٍن،  َعَلى  بِِه  ْقت  َتَصدَّ َوِدينَاٌر  َرَقَبٍة،  فِي 

َأْعَظُمَها َأْجًرا الَِّذي َأْنَفْقته َعَلى َأْهِلك«.

درجته: »صحيح«

احملدث: اإلمام مسلم يف صحيحه :995  . 

فائدة: النفقة على الزوجة واألبناء و الوالدين مع وجوبها شرعًا إال 
أنها أعظم أجرًا من اإلنفاق يف أبواب الخير األخرى وليعلم البخيل على 

أهله أنه حرم نفسه األجر و ارتكب محظورًا شرعيًا . 

L  34[  خري متاع الدنيا[  J

الَِحُة«. ْنَيا اْلَمْرَأُة الصَّ ْنَيا  َمَتاٌع َوَخْيُر َمَتاِع الدُّ  قال رسول اهلل : »الدُّ

درجته: درجته:  »صحيح«

احملدث: اإلمام مسلم :1467
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ف الصالح رسول اهلل  حيث قال: »إذا  فائدة: خيُر من عرَّ
نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته« إسناده صحيح 

عند أبي داود وغيره والمتاع: أي الشئ الذي يسعُد و يأنُس المرء به .

L  35[  ركعتا الفجر[  J

ْنَيا َوَما فِيَها«.  قال رسول اهلل : »َرْكَعَتا اْلَفْجرِ َخْيٌر ِمَن الدُّ

درجته: »صحيح«

احملدث: مسلم يف صحيحه: 725 . 

الفريضة وهي سنة  قبل  الراتبة  الفجر  الفجر هما سنة  فائدة: ركعتا 
مؤكدة، فضلها عظيم وفريضة الصبح أعظم .

الكافرون  األولى سورة  الركعة  يقرأ يف  الُسنة تخفيفهما وأن  فائدة: 
بعد الفاتحة ويف الركعة الثانية سورة قل هو اهلل أحد بعد الفاتحة .

L  36[  الساعي[  J

َوالِمْسكِيِن،  األْرَمَلِة  َعَلى  اِعي  »السَّ  : اهلل  رسول  قال 
ائِِم النََّهاَر«.  ْيَل الصَّ َكالُمَجاِهِد فِي َسبِيِل الله، أِو الَقائِِم اللَّ

درجته: »صحيح«
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احملدث:  البخاري برقم 6007 و مسلم 2982  بزيادة »وكالقائم ال يفتر، 
وكالصائم ال يفطر«.

يستحق  والمساكين  لألرامل  بخدمته  بدنه  أو  بماله  الساعي  فائدة: 
هذا الفضل العظيم! فماذا قدمت لمن حولك من قريب أو جار مسكين 

أو أرملة ضعيفة؟! 

L  37[  فضل حفظ القرآن[  J

اْلَجنََّة:  َدَخَل  إَِذا  اْلُقْرآِن  لَِصاِحِب  »ُيَقاُل    اهلل  قال رسول 
اْقَرْأ َواْصَعْد َفَيْقَرُأ َوَيْصَعُد بُِكلِّ آَيٍة َدَرَجًة َحتَّى َيْقَرَأ آِخَر َشْيٍء َمَعُه«.

درجته: »صحيح«  

احملدث: احمد وأبو داود وصححه األلباين يف صحيح أبي داود: 1317. 

أداءه  القرآن وأتقن  العظيم إال من حفظ  الثواب  ينال هذا  فائدة: ال 
وقراءته قاله شارح سنن أبي داود .

فائدة: وقال بعض أهل العلم المراد حافظ القرآن أو بعض أجزائه 
الذي يعمل به يف الدنيا يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه . 
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L  38[  وجبت حمبيت[  J

قال رسول اهلل  قال اهلل تعالى: »َوَجَبْت محبتي لِْلُمَتَحابِّيَن 
«. »حديث قدسي«. ،، َواْلُمَتَباِذلِيَن فيَّ َواْلُمَتَزاِوِريَن فيَّ ، َواْلُمَتَجالِِسيَن فيَّ فيَّ

درجته: »صحيح«  

احملدث: أحمد والطبراين وصححه األلباين يف صحيح الجامع: 4331 

فائدة: هذا حديث قدسي اللفظ من الرسول  والمعنى 
من اهلل تعالى 

فائدة: أحب وجالس وابذل و زر هلل تعالى تحصل على محبة اهلل تعالى. 

L  39[  حيرم اهلجر[  J

قال رسول اهلل : »الَ َتَباَغُضوا، َوالَ َتَحاَسُدوا، َوالَ َتَداَبُروا، 
َوُكوُنوا ِعَباَد اللِه إِْخَواًنا، َوالَ َيِحلُّ لُِمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثالَِث أيام«. 

درجته: »صحيح«.

احملدث: البخاري برقم 6065  . 

فائدة: ويف رواية: »وخيرهما الذي يبدأ بالسالم« ] البخاري[. 
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L  40[  ُحرمة املسلم[  J

َماُلُه  َحَراٌم  اْلُمْسِلِم  َعَلى  اْلُمْسِلِم  »ُكلُّ   : اهلل  رسول  قال 
رِّ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم«.  َوِعْرُضُه َو َدُمُه، َحْسِب اْمرٍِئ ِمن الشَّ

درجته: »صحيح«.

احملدث:  صحيح مسلم: 2564 . 

الكبر  هو  الناس«  »غمط  االزدراء،  و  االحتقار  من  »يحقر«  فائدة:  
ٍة  الذي قال عنه الرسول  »ال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن فِي َقْلبِِه  َذرَّ

ِمْن كِْبرٍ« ]مسلم برقم: 91[ .

L  41[  فضل الصدقات[  J

قال رسول اهلل : »ُكلُّ اْمرٍِئ فِي ظِلِّ َصَدَقتِِه َحتَّى ُيْقَضى 
َبْيَن النَّاِس«. 

درجته: »صحيح«.

احملدث: أحمد والحاكم  وصححه األلباين يف صحيح الترغيب: 866 
ويف الجامع 4510   

فائدة: أقل أو أكثر من الصدقات فأنت يف ظل صدقتك يوم الوقوف 
للحساب والجزاء . 
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L  42[  تركها شرك[  J

اَلِة،  ْرِك إاِلَّ َتْرُك الصَّ قال رسول اهلل : »َلْيَس َبْيَن اْلَعْبِد َوالشِّ
َفإَِذا َتَرَكَها َفَقْد َأْشَرَك«. وعند مسلم يف صحيحه رواية مقاربة.

درجته: »صحيح«.

احملدث: البيهقي وابن ماجه وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه: 892 

فائدة:  الصلوات الخمس هي الفصل والحد بين اإلسالم والشرك 
وليست الديانة يف الهوية . 

L  43[  طريق اجلنة[  J

َل  قال رسول اهلل : »َمْن َسَلَك َطرِيًقا َيْلَتِمُس فِيِه ِعْلًما َسهَّ
ِه َيْتُلوَن كَِتاَب  ُه بِِه َطرِيًقا إَِلى اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم فِي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَّ اللَّ
ْحَمُة،  الرَّ َوَغِشَيْتُهُم  كِينَُة،  السَّ َعَلْيِهُم  َنَزَلْت  إاِلَّ  َبْينَُهْم،  َيَتَداَرُسوَنُه  َو  ِه  اللَّ

ُه فِيَمْن ِعنَْدُه ....« وأوله عند البخاري . ْتُهُم اْلَماَلئَِكُة، َوَذَكَرُهُم اللَّ َوَحفَّ

درجته: »صحيح«.

احملدث: مسلم يف صحيحه :2699. 

فائدة: طلب العلم الشرعي من الكبير والصغير والرجل والمرأة طريق 
من ُطرق الجنة لما فيه من الفقه يف الدين و األجر؛ وعبادة اهلل على علم، 
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ومثله االجتماع على تالوة وتدارس كتاب اهلل تعالى. 

L  44[  الصدقات[  J

ُه  قال رسول اهلل : »َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل َوَما َزاَد اللَّ
ُه«.  ِه إاِلَّ َرَفَعُه اللَّ ا َوَما َتَواَضَع َأَحٌد لِلَّ َعْبًدا بَِعْفٍو إاِلَّ ِعزًّ

درجته: »صحيح«.

احملدث: مسلم برقم: 2588  . 

فائدة: الصدقات ال تنقص المال بل تزيده و تبارك فيه »ما نقص مال 
من صدقة«. ]الترمذي[ .

L  45[  اجلليس الصاحل[  J

الِِح كَمَثُل اْلَعطَّاِر، إِْن  قال رسول اهلل  »َمَثُل اْلَجِليِس الصَّ
َلْم ُيْعطَِك ِمْن ِعْطرِِه ، َأَصاَبَك ِمْن ِريِحِه«.

درجته: »صحيح«.

احملدث: أبو داود والحاكم وصححه األلباين يف صحيح الجامع: 5828 .

فائدة: وعند البخاري ومسلم »مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير .....الحديث«.
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فائدة: اختر ألبنائك وبناتك الرفقة الصالحة إذا أردت ولدًا صالحًا 
بوالديها  بارة  وبنتًا صالحة  اآلخرة،  و  الدنيا  ِذكرك يف  ويرفع  لك  يدعو 

بعفافها وصالحها وحيائها. 

L  46[  شر الناس[  J

َيْأتِي  الَِّذي  اْلَوْجَهْيِن  ُذا  النَّاِس  : »... َشرِّ  قال رسول اهلل 
َهُؤاَلِء بَِوْجٍه َوَهُؤاَلِء بَِوْجٍه«. 

درجته: »صحيح«.
احملدث: البخاري ومسلم  .

أناس بما يرضيهم  يأتي كل  المنافق  الوجهين حاله حال  فائدة: ذو 
بكذب وخداع وهو من شر الناس فاحذر.

L  47[  فضل البنات[  J

قال رسول اهلل :  »َمْن َعاَل َجاِرَيَتْيِن َحتَّى َتْبُلَغا َجاَء َيْوَم 
اْلِقَياَمِة َأَنا َوُهَو َوَضمَّ َأَصابَِعُه«. جاريتين: بنتين

درجته: »صحيح«.

احملدث: مسلم يف صحيحه: 2631. 

فائدة: ويف أحاديث أخرى »وجبت له الجنة« ]أخرجه احمد وصححه األلباين[.
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إال أن ذلك الفضل مشروط بُحسِن التربية والرحمة والنفقة أما من 
القيامة. »... والرجل راع  بناته فهو محاسب ومسؤول عنهّن يوم  يهمل 

في أهله ومسؤول عن رعيته« البخاري 893

L  48[  صلة األرحام[  J

قال رسول اهلل : »َمْن َأَحبَّ َأْن ُيْبَسَط َلُه فِي ِرْزِقِه، َوُينَْسُأ 
َلُه فِي َأَثرِِه، َفْلَيِصْل َرِحَمُه«. 

درجته: »صحيح«.

احملدث: البخاري يف صحيحه برقم: 5986  . 

فائدة: الرحم هم األقارب من جهة األب أو من جهة األم وصلتهم 
سبب يف سعة األرزاق وبركة األعمار، وقطيعتهم سبب يف الحرمان من 

الجنة »ال يدخل الجنة قاطع«  صحيح مسلم: 2556

L  49[  القرض احلسن[  J

قال رسول اهلل : »َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس ُيرِيُد َأَداَءَها َأدَّى 
ُه«.  ُه َعنُْه َوَمْن َأَخَذها  ُيرِيُد إِْتاَلَفَها َأْتَلَفُه اللَّ اللَّ

درجته: »صحيح«.

احملدث: البخاري برقم 2387  .
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فائدة: »ومن أقرض مسلمًا مرتين كان له كصدقة مرة« صححه األلباين 
يف صحيح ابن ماجه: 1987 .

فله بكل يوم مثله صدقة ..« أحمد وغيره  أنظر معسرًا  »ومن  فائدة: 
وصححه األلباين يف الصحيحة: 86  

L  50[  أحكام اليمني[  J

إن شاء  فقال:  يميٍن،  »من حلف على   : اهلل  قال رسول 
الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث«.

درجته: »صحيح«.

احملدث: النسائي وغيره وصححه األلباين يف صحيح الجامع: 6211.

فائدة: حنث: أي تراجع يف يمينه، ولم يبر بقسمه، وهنا ال إثم عليه 
لقوله إن شاء اهلل.


