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عددته لطالب مدارس اخلندق أيف ضاإهذا اجملموع منهج صل أ
 والديأجل ألهتا أنشأهلية ابملدينة املنورة اليت ألا

ليسهل حفظها على حاديث قصرية منتقاة من الصحيحني أوهي 
 وىل أصغار وعلى الكبار من ابب ال
ذهان للسؤال واالطالع على ألبواب لتفتح ااألوهي متنوعة 

 بواب العلم املختلفةأ
 حديث ولكين شغلت 500جعلها أن أنييت وكانت 

 خرجه البخاريأ= خ 
 خرجه مسلمأ= م 
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 هللا الرحمن الرحيمسم ب

*** 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلمال ق
 التقتل نفس إال كان على ابن آدم األول كفل منها خ ابن مسعود (1

 الترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض خ ابن عمر (2

لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح خ أبو  (3

 هريرة

 أول مايقض ى بين الناس يوم القيامة في الدماء م عن ابن مسعود (4

 السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده م أبو هريرة لعن هللا (5

 من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد م عائشة (6

 بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة م  جابر (7

 الذي تفوته صالة العصر كأنما وتر أهله وماله خ م عن ابن عمر (8

 من ترك صالة العصر فقد حبط عمله خ بريدة (9

 عن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد خ م عائشةل (10

 إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي م  ابن عمر (11

 من عال جاريتين حتى بلغتا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه م أنس (12

ا خ أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئ (13

 سهل بن سعد

بينما رجل يمش ي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر هللا له فغفر  (14

  له , خ م أبو هريرة

 الساعي على األرملة واملسكين كاملجاهد في سبيل هللا , خ م أبو هريرة (15

 اليؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه مايحب لنفسه , خ م أنس (16

 حمن , خ م أنسأحب األسماء إلى هللا عبد هللا وعبد الر  (17

 إن أقبح اسم عند هللا رجل تسمى ملك األمالك وال مالك إال هللا , خ م أبو هريرة (18

 اإليمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من اإليمان , خ م أبو هريرة (19
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إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستح فافعل ماشئت م أبو  (20

 مسعود

 حتى ظننت أنه سيورثه , خ م عائشةيوصيني بالجار  مازال جبريل (21

إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر أقرب أهل بيت من جيرانك فأصبه منها  (22

 بمعروف , م أبو ذر

 اليمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره , خ م أيو هريرة (23

اليحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا  (24

 بدأ بالسالم , خ م أبو أيوبوخيرهما الذي ي

 اليستر عبد عبدا في الدنيا إال ستره هللا يوم القيامة , م أبو هريرة (25

 من سمع سمع هللا به ومن راءى راءى هللا به  م ابن عباس (26

إن هللا أوحى إلي أن تواضعوا حتى اليبغي أحد على أحد واليفخر أحد على أحد ,   م  (27

 عياض بن حمار

يه ولعن هللا من ذبح لغير هللا ولعن هللا من آوى محدثا ولعن لعن هللا من لعن والد (28

 هللا من غير منار األرض م علي

 من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله هللا في ظله يوم الظل إال ظله م أبو اليسر (29

 الدجال أعور العين جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار , م حذيفة (30

 ء بها أحدهما , م ابن عمرمن قال ألخيه ياكافر فقد با (31

 ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية م خ ابن مسعود (32

 التصحب املالئكة رفقة فيها كلب أو جرس  م أبو هريرة (33

إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة واليقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه المستكره  (34

 له , خ م أنس

 أن يأتي املرء ماحرم هللا عليه , خ م أبو هريرة إن هللا تعالى يغار وغيرة هللا (35

من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله  (36

كذا وكذا حسنة دون األولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة , م أبو 

 هريرة

الطريق كانت تؤذي لقد رأيت رجال يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر  (37

 املسلمين , م أبو هريرة



5 

 

 ياعبد هللا التكن مثل فالن كان يقوم الليل فترك قيام الليل , خ م ابن عمرو  (38

ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب , خ م أبو  (39

 هريرة

 أبو مرثد التصلوا إلى القبور وال تجلسوا عليها م (40

  عه ومن نذر أن يعص ي هللا فال يعصه , خ عائشةمن نذر أن يطيع هللا فليط (41

 أحد جبل يحبنا ونحبه , خ م أنس (42

 إن هلل تسعة وتسعين اسما مائة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة خ م أبو هريرة (43

 إن اإليمان ليأرز إلى املدينة كما تارز الحية إلى جحرها خ م أبو هريرة (44

 يد بن زيدالكمأة من املن وماؤها شفاء للعين , خ م سع (45

 كل شراب أسكر فهو حرام , خ م عائشة (46

 التقبل صالة بغير طهور والصدقة من غلول , م ابن عمر (47

إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن  (48

 يطيل غرته فليفعل , خ م أبو هريرة

 من صلى البردين دخل الجنة , خ م أبو موس ى (49

 بفاتحة الكتاب , خ م عبادة الصالة ملن لم يقرأ (50

دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا ألخيه  (51

 بخير قال امللك املوكل به آمين ولك بمثل , م أبو الدرداء

افقوا من  (52 التدعوا على أنفسكم والتدعوا على أوالدكم والتدعوا على أموالكم التو

 يب لكم , م جابرهللا ساعة يسأل فيها عطاء فيستج

 إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون اآلخر فإن ذلك يحزنه , خ م ابن مسعود (53

 الينظر الرجل إلى عورة الرجل والتنظر املرأة إلى عورة املرأة , م أبو سعيد (54

إن هللا الينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم , م  (55

 أبو هريرة ,

 لتكون كلمة هللا هي العليا فهو في سبيل هللا , خ م أبو موس ىمن يقاتل  (56

 إذا التقى السلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول في النار , خ م أبو بكرة (57

 وهللا إني ألستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة خ أبو هريرة (58
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ؤمن إن أصابته سراء عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك ألحد إال للم (59

 شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له ,م صهيب

 إنما الصبر عند الصدمة األولى , خ م أنس (60

مايصيب املسلم من نصب والوصب والهم والحزن والأذى وال غم حتى الشوكة  (61

 يشاكها إال كفر هللا بها من خطاياه , خ أبو سعيد 

 ى والعفاف والغنى , م ابن مسعوداللهم إني أسألك الهدى والتق (62

 من حلف على يمين ثم رأى أتقى هلل منها فليأت التقوى , م عدي (63

من غدا إلى املسجد أو راح أعد هللا له في الجنة نزال  كلما غدا أو راح , خ م أبو  (64

 هريرة

 ياغالم سم هللا وكل بيمينك وكل ممايليك , خ م عمر بن أبي سلمة (65

عقوق األمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل  إن هللا تعالى حرم عليكم (66

 وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال , خ م املغيرة

اليحبهم إال مؤمن واليبغضهم إال منافق من أحبهم أحبه هللا ومن أبغضهم أبغضه  (67

 هللا , يعني األنصار خ م البراء

 املرء مع من أحب , خ م ابن مسعود (68

 ارف منها ائتلف وماتناكر منها اختلف ,م زبو هريرةاألرواح جنود مجندة فما تع (69

إن هللا تعالى يقول يوم القيامة أين املتحابون بجاللي اليوم أظلهم في ظلي يوم  (70

  الظل إال ظلي , م أبو هريرة

من مات اليشرك باهلل شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك باهلل شيئا دخل النار , م  (71

 جابر

ى جنازته أربعون رجال اليشركون باهلل شيئا إال مامن رجل مسلم يموت فيقوم عل (72

 شفعهم هللا فيه , م ابن عباس

انظروا إلى من هو أسفل منكم والتنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أال تزدروا  (73

 نعمة هللا عليكم , خ م أبو هريرة

ماأكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي هللا داود كان يأكل  (74

 ل يده , خ املقداممن عم
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مامن يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا  (75

 خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا , خ م أبو هريرة

مانقص مال من صدقة ومازاد هللا عبدا بعفو إال عزا وماتواضع أحد هلل إال رفعه  (76

 , هللا عز وجل , م أبو هريرة

فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان  اتقوا الظلم (77

 قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم , م جابر

 البر حسن الخلق واإلثم ماحاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ,م النواس  (78

 اليدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر , م ابن مسعود (79

  جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس , م ابن مسعودإن هللا (80

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن مولي من أمر أمتي  (81

 شيئا فرفق بهم فارفق به , م عائشة

على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر بمعصية فإذا أمر  (82

 طاعة , خ م ابن عمربمعصية فال سمع وال 

من أطاعني فقد أطاع هللا ومن عصاني فقد عص ى هللا ومن يطع األمير فقد  (83

 أطاعني ومن يعص ي األمير فقد عصاني , خ م أبو هريرة

 اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة , خ م عدي (84

ة يكفي طعام الواحد يكفي االثنين وطعام االثنين يكفي األربعة وطعام األربع (85

 الثمانية , م جابر

 إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل , م أبو سعيد  (86

 التحقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخالك بوجه طليق , م أبو ذر (87

الحسد إال في اثنتين رجل آتاه هللا ماال فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه هللا  (88

 مها , خ م ابن مسعودالحكمة فهو يقض ي بها ويعل

إذا قض ى أحدكم صالته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن هللا  (89

 جاعل في بيته من صالته خيرا , م جابر

 من مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل الجنة م عثمان (90

 من شهد أن الإله إال هللا وأن محمدا رسول هللا حرم هللا عليه النار , م عبادة (91

 نت باهلل ثم استقم , م سفيان بن عبد هللا الثقفيقل آم (92
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والذي نفس محمد بيده اليسمع بي أحد من هذه األمة يهودي والنصراني ثم  (93

 يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت إال كان من أصحاب النار م أبو هريرة

 اليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين م أنس (94

 من رض ي باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال ,م العباسذاق طعم اإليمان  (95

 آية املنافق ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ,م أبو هريرة (96

 اليدخل الجنة من اليأمن جاره بوائقه , م أبو هريرة (97

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه  (98

 اإليمان ,م أبو سعيد وذلك أضعف

 اليلدغ املؤمن من جحر واحد مرتين , م أبو هريرة (99

 سباب املسلم فسوق وقتاله كفر , م ابن مسعود (100

إن هللا تبارك وتعالى تجاوز ألمتي ماحدثت به هنا أنفسها مالم يتكلموا  أو يعملوا به  (101

 , م أبو هريرة

ت فأقول محمد فيقول آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أن (102

 بك أمرت الأفتح ألحد قبلك , م أنس

أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي ماصدقت وإن من األنبياء نبيا مايصدقه من  (103

 أمته إال رجل واحد , م أنس

النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه , م  أهون أهل (104

 ابن عباس

ومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإن إذا استيقظ أحدكم من ن (105

 اليدري أين باتت يده , م أبو هريرة

 اليبولن أحدكم في املاء الدائم ثم يغتسل منه , م أبو هريرة (106

اليمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول واليتمسح من الخالء بيمينه واليتنفس في  (107

 اإلناء , م أبو قتادة

مر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم إذا استجمر أحدكم فليستج (108

 يستنثر , م أبو هريرة

إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثالث مرات فإن الشيطان يبيت على  (109

 خياشيمه , م أبو هريرة
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من أتم الوضوء كما أمره هللا تعالى فالصلوات املكتوبات كفارات ملا بينهن , م  (110

 عثمان

 حيث يبلغ الوضوء , م أبو هريرة تبلغ الحلية من املؤمن (111

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه ش يء أم ال فاليخرجن من  (112

 املسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا , م أبو هريرة

 خالفوا املشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى , م ابن عمر (113

 املوذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة , م معاوية (114

 لج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها , م عمارة بن رويبةلن ي (115

 التتحروا بصالتكم طلوع الشمس والغروبها فتصلوا عند ذلك , م عائشة (116

 من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة , م أبو هريرة (117

 من بنى مسجدا هلل بنى هللا له بيتا في الجنة , م عثمان (118

اقها , م أبو أحب البالد إلى هللا تعال (119 ى مساجدها وأبغض البالد إلى هللا تعالى أسو

 هريرة

من تطهر في بيته ثم مش ى إلى بيت من بيوت هللا ليقض ي فريضة من فرائض هللا  (120

 كانت خطواته إحداها تحط خطيئة واألخرى ترفع درجة , م أبو هريرة

 , إذا شهدت إحداكن املسجد فال تمس طيبا , م زينب الثقفية (121

 املسجد خطيئة وكفارتها دفنها , م أنسالبزاق في  (122

 من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فاليأتين املساجد , م ابن عمر (123

من سمع رجال ينشد ضالة في املسجد فليقل الردها هللا عليك فإن املساجد لم تبن  (124

 لهذا , م أبو هريرة

  إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة , م أبو هريرة (125

جال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها , خير صفوف الر  (126

 م أبو هريرة

 لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة , م أبو هريرة (127

افق تأمينه تأمين املالئكة غفر له ماتقدم من  (128 إذا أمن اإلمام فأمنوا فإنه من و

 ذنبه ,م أبو هريرة
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قبل اإلمام أن يحول هللا صورته في صورة حمار  مايأمن الذي يرفع رأسه في صالته (129

 , م أبو هريرة

 أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء م أبو هريرة (130

 اعتدلوا في السجود واليبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب , م أنس (131

صالة الجماعة أفضل من صالة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا , م أبو  (132

 هريرة

الة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في من صلى ص (133

 جماعة فكأنما صلى الليل كله , م عثمان

 التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصالة , م أبو هريرة (134

لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصالة إلى السماء أو لتخطفن  (135

 أبصارهم ,م أبو هريرة

ر بين يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين لو يعلم املا (136

 يديه , م أبو جهيم

 ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها , م عائشة (137

 صالة األوابين حين ترمض الفصال , م زيد بن أرقم (138

صالة الليل مثنى مثنى فإذا خش ي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقد  (139

 ن عمرصلى , م اب

إذا نعس أحدكم في الصالة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى  (140

 وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه , م عائشة

افقها عبد مسلم يسأل هللا خيرا إال أعطاه إياه وذلك كل  (141 إن من الليل ساعة اليو

 ليلة , م جابر

  أوتروا قبل أن تصبحوا , م أبو سعيد (142

عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خير يوم طلعت  (143

 أخرج منها وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة , م أبو هريرة

افقها مسلم قائم يصلي يسأل هللا خيرا إال أعطاه إياه ,  (144 إن في الجمعة لساعة اليو

 م أبو هريرة 

 غوت , م أبو هريرةإذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة واإلمام يخطب فقد ل (145
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 إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا , م أبو هريرة (146

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن هللا على قلوبهم ثم ليكونن من  (147

 الغافلين , م ابن عمر

 نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور, م ابن عباس (148

على ماتقولون , م  إذا حضرتم املريض أو امليت فقولوا خيرا فإن املالئكة يؤمنون  (149

 أم سلمة

  لقنوا موتاكم الإله إال هللا , م أبو سعيد (150

 هللا كره هللا لقاءه , م عائشة من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء (151

 اليموتن أحدكم إال وهو محسن باهلل الظن , م جابر (152

, م أبو اليموت ألحد من املسلمين ثالثة من الولد فتمسه النار إال تحلة القسم  (153

  هريرة

أربع في أمتي من أمر الجاهلية اليتركونهن الفخر في األحساب والطعن في األنساب  (154

 واالستسقاء بالنجوم والنياحة , م أبو مالك األشعري 

النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من  (155

 جرب , م أبو مالك

 ا نيح عليه يوم القيامة , م املغيرةمن نيح عليه فإنه يعذب بم (156

 إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه , م جابر (157

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر  (158

 تضعونه عن رقابكم , م أبو هريرة

من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان  (159

 ة, م أبو هرير 

مامن ميت تصلي عليه أمة من املسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا  (160

 فيه , م عائشة

ألن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس  (161

 على قبر , م أبو هريرة

 فيما سقت األنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر , م جابر (162

 املسلم في عبده والفي فرسه صدقة , م أبو هريرةليس على  (163
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إني ألعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه هللا في النار , م عن سعد بن  (164

 أبي وقاص

مايسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إال دينارا أرصده لدين  (165

 علي , م أبو هريرة

تغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار , م ابن يامعشر النساء تصدقن وأكثرن االس (166

 عمر

 قال هللا تبارك وتعالى ياابن آدم أنفق أنفق علية , م أبو هريرة (167

 يمين هللا مألى سحاء اليغيضها ش يء الليل والنهار , م أبو هريرة (168

 أال رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم , م أبو هريرة (169

رة من كسب طيب إال أخذها هللا بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم اليتصدق أحد بتم (170

 فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم , م أبو هريرة

 يانساء املسلمات التحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة , م أبو هريرة (171

  كل معروف صدقة , م حذيفة (172

ال موفرا طيبة به نفسه إن الخازن املسلم األمين الذي ينفذ ماأمر به فيعطيه كام (173

 فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد املتصدقين , م أبو موس ى

 ارضخي مااستطعت والتوعي فيوعي هللا عليك , م أسماء (174

إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بماأنفقت ولزوجها  (175

 ئشةأجره بما كسب وللخازن مثل ذلك الينقص بعضهم أجر بعض شيئا ,م عا

 قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه هللا بماآتاه , م عبد هللا بن عمرو  (176

 ة بأحدكم حتى يلقى هللا وليس في وجهه مزعة لحم , م ابن عمرلالتزال املسأ (177

التلحفوا في املسألة فوهللا اليسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا  (178

 اويةوأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته , م مع

اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا املنفقة والسفلى السائلة , م ابن  (179

 عمر

 ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس , م أبو هريرة (180

 يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص على املال والحرص على العمر , م أنس (181
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النيران وصفدت الشياطين , م  إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب (182

 أبو هريرة

التقدموا رمضان بصوم يوم واليومين إال رجل كان يصوم صوما فليصمه , م أبو  (183

 هريرة

 شهرا عيد الينقصان رمضان وذو الحجة , م أبو بكرة (184

 تسحروا فإن في السحور بركة م أنس (185

م أبو  من نس ي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه هللا وسقاه , (186

 هريرة

 إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم , م أبو هريرة (187

 اليزال الناس بخير ماعجلوا الفطر , م سهل بن سعد (188

 ليس البر أن تصوموا في السفر , م جابر (189

 من مات وعليه صيام صام عنه وليه , م عائشة (190

وجهه عن النار مامن عبد يصوم يوما في سبيل هللا إال باعد هللا بذلك اليوم  (191

 سبعين خريفا , م أبو سعيد

أفضل الصالة بعد الفريضة صالة  (192 أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا املحرم و

 الليل , م أبو هريرة

  من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر , م أبو أيوب (193

  أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر هلل , م نبيشة الهذلي (194

 يوم الجمعة إال أن يصوم قبله أو يصوم بعده , م أبو هريرة اليصم أحدكم (195

التخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي والتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين  (196

 األيام إال أن يكون في صوم يصومه أحدكم , م زبو هريرة

فإن ضعف أحدكم أو عجز  -يعني ليلة القدر  -التمسوها في العشر األواخر  (197

 ن على السبع البواقي , م ابن عمرفاليغلب

العمرة إلى العمرة كفارة ملا بينهما والحج املبرور ليس له جزاء إال الجنة , م أبو  (198

 هريرة

مان يوم أكثر من أن يعتق هللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم  (199

 يباهي بهم املالئكة فيقول ماأراد هؤالء , م عائشة
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باهلل واليوم اآلخر تسافر مسيرة يوم إال مع ذي محرم , م أبو اليحل المرأة تؤمن  (200

 هريرة

 من عرض عليه ريحان فاليرده فإنه خفيف املحمل طيب الريح , م أبو هريرة (201

والذي نفس ي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما, م أبو  (202

 هريرة

راب األبقع والفأرة والكلب خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغ (203

 العقور والحديا , م عائشة

االستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا واملروة تو والطواف تو وإذا  (204

 استجمر أحدكم فليستجمر بتو , م جابر

 يقيم املهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثالثا , م العالء بن الحضرمي (205

 م ابن عباس الينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت , (206

 اليحل ألحدكم أن يحمل بمكة السالح , م جابر (207

 اللهم اجعل باملدينة ضعفي مابمكة من البركة , م أنس (208

اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة , م أبو  (209

 هريرة

ا كان اليصبر أحد على ألوائها فيموت إال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذ (210

 مسلما , م أبو سعيد الخدري 

اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها  (211

 ومدها وحول حماها إلى الجحفة , م عائشة

 على أنقاب املدينة مالئكة اليدخلها الطاعون وال الدجال , م أبو هريرة (212

 إن هللا سمى املدينة طابة , م جابر بن سمرة (213

  أذابه هللا كما يذوب امللح في املاء , م أبو هريرة -يريد املدينة  -أهلها بسوء  من أراد (214

 مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوض ي , م أبو هريرة (215

التشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد  (216

 األقص ي , م أبو هريرة

ف صالة في غيره من املساجد إال املسجد الحرام , صالة في مسجدي هذا خير من أل (217

 م أبو هريرة
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 الدنيا متاع وخير متاع الدنيا املرأة الصالحة , م ابن عمر (218

تنكح املرأة ألربع ملالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ,  (219

 م أبو هريرة

يه واليخطب على خطبة املؤمن أخو املؤمن فاليحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخ (220

 أخيه حتى يذر , م عقبة بن عامر

 التنكح األيم حتى تستأمر والتنكح البكر حتى تستأذن , م أبو هريرة (221

 الينكح املحرم والينكح واليخطب , م عثمان (222

 إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه , م ابن عمر (223

فطرا فليطعم , م أبو إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان م (224

 هريرة

شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب  (225

 الدعوة فقد عص ى هللا ورسوله , م أبو هريرة

 اليفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رض ي منها آخر , م أبو هريرة (226

 التحرم اإلمالجة وال اإلمالجتان , م أم الفضل (227

 كن من الرضاعة فإنما الرضاعة من املجاعة , م عائشةانظرن إخوت (228

 كفى باملرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته , م عبد هللا بن عمرو  (229

 إن املسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة , م أبو مسعود (230

من أعتق رقبة مؤمنة أعتق هللا بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه  (231

 م أبو هريرة بفرجه ,

 اليجزي ولد والدا إال أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه , م أبو هريرة (232

 إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين , م ابن عمر (233

 من ابتاع طعاما فال يبعه حتى يستوفيه , م ابن عباس (234

م تأخذ لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فال يحل لك أن تأخذ منه شيئا ب (235

 مال أخيك بغير حق , م جابر

 من ابتاع نخال بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إال أن يشترط املبتاع , م ابن عمر (236

من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثالثة أيام إن شاأ أمسكها وإن شاء ردها ورد  (237

 معها صاعا من تمر , م أبو هريرة
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 ملوها فباعوها , م ابن عباسلعن هللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فج (238

 إن هللا ورسوله حرم بيع الخمر وامليتة والخنزير واألصنام , م جابر (239

 إن أفضل ماتداويتم به الحجامة , م أنس (240

التلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار , م أبو  (241

  هريرة

ك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدقا وبينا بور  (242

 محق بركة بيعهما , م حكيم بن حزام

 التبيعوا الدينار بالدينارين والالدرهم بالدرهمين ,م عثمان (243

 الذهب بالذهب وزنا بوزن , م فضالة بن عبيد (244

 إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق , م أبو قتادة (245

 مليء فليتبع , م أبو هريرةمطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على  (246

من سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه , م  (247

 أبو قتادة

 إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها , م أبو هريرة (248

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم, م ابن  (249

 عباس

 برا من األرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين , م سعيد بن زيدمن أخذ ش (250

 إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع , م أبو هريرة (251

 من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه واليكرها , م جابر (252

 التمنعوا فضل املاء لتمنعوا به الكأل , م أبو هريرة (253

ليال إال ووصيته عنده مكتوبة ماحق امرىء مسلم له ش يء يوص ي فيه يبيت ثالث  (254

 , ابن عمر

 العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه , م ابن عباس (255

  اتقوا هللا واعدلوا في أوالدكم , م النعمان بن بشير (256

أمسكوا عليكم أموالكم والتفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا  (257

 وميتا ولعقبه , م جابر

 واليرث الكافر املسلم ,م أسامة اليرث املسلم الكافر  (258
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 ألحقوا الفرائض بأهلها فماتركت الفرائض فألولى رجل ذكر , م ابن عباس (259

أنا أولى باملؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك ماال  (260

 فلورثته , م أبو هريرة

 كفارة النذر كفارة اليمين , م عقبة (261

 م عبد الرحمن بن سمرة التحلفوا بالطواغي وال بآبائكم , (262

من حلف منكم فقال في حلفه بالالت فليقل الإله إال هللا ومن قال لصاحبه تعال  (263

 أقامرك فليتصدق , م أبو هريرة

 إن هللا عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , م عمر (264

 من كان حالفا فاليحلف إال باهلل , م ابن عمر (265

 اليمين على نية املستحلف , م أبو هريرة (266

مسلم بيمينه فقد أوجب هللا له النار وحرم عليه الجنة قال :  مرئ ااقتطع حق من  (267

  وإن كان قضيبا من أراك , م أبو أمامة الحارثي

وهللا ألن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند هللا من أن يعطي كفارته التي فرض  (268

 هللا , م أبو هريرة

 , م أنسإن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره  (269

البئر جرحها جبار واملعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس ,  (270

 م أبو هريرة

 التقطع يد السارق إال في ربع دينار فصاعدا , م عائشة (271

 اليجلد أحد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود هللا , م أبو بردة (272

 إن أبغض الرجال إلى هللا األلد الخصم , م عائشة (273

يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على لو  (274

 املدعى عليه , م ابن عباس

 اليحكم أحد بين اثنين وهو غضبان , أبو بكرة (275

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ,  (276

 م عمرو بن العاص

 ادته قبل أن يسألها , م زيد بن خالدالذي يأتي بشه أال أخبركم بخير الشهداء (277

 من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها , م زيد بن خالد (278
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إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بماينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم  (279

 حق الضيف الذي ينبغي لهم , م عقبة

خيه حتى الضيافة ثالثة أيام وجائزته يوم وليلة واليحل لرجل مسلم أن يقيم عند أ (280

 يؤثمه , م أبو شريح

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من الظهر له ومن كان له فضل من زاد  (281

 فليعد به على من الزاد له , م أبو سعيد

 إن أبواب الجنة تحت ظالل السيوف , م أبو موس ى (282

 ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق , م أبو هريرة من مات ولم يغز  (283

خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان  رباط يوم وليلة (284

 يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان , م سلمان

 لغدوة في سبيل هللا أو روحة خير من الدنيا ومافيها , م أنس (285

من سأل هللا الشهادة بصدق بلغه هللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه ,م  (286

 سهل بن حنيف

ة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ماعلى األرض من ش يء غير مامن أحد يدخل الجن (287

 الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل عشر مرات ملا يرى من الكرامة , م أنس

الشهداء خمسة املطعون واملبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل هللا  (288

 عز وجل , م أبو هريرة

 الطاعون شهادة لكل مسلم , م أنس (289

 كل ذنب إال الدين , م عبد هللا بن عمرو  يغفر للشهيد (290

مامن غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إال كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم ومامن  (291

 غازية أو سرية تخفق وتصاب إال تم أجورهم , م عبد هللا بن عمرو 

من جهز غازيا في سبيل هللا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا , م زيد  (292

 دبن خال

التزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق اليضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر هللا  (293

 وهم كذلك , م ثوبان

 من دل على خير فله مثل أجر فاعله , م أبو مسعود (294

 أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي , م عقبة (295
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 و بسهمه , م عقبةستفتح عليكم أرضون ويكفيكم هللا فاليعجز أحدكم أن يله (296

 من علم الرمي ثم تركه فليس منا , م عقبة (297

 الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة األجر والغنيمة , م جرير (298

 البركة في نواص ي الخيل , م أنس (299

إن باملدينة رجاال ماسرتم مسيرا والقطعتم واديا إال كانوا معكم حبسهم املرض , م  (300

 جابر

 والتنفرا وتطاوعا والتختلفا , م أبو موس ىيسرا وال تعسرا وبشرا  (301

أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج , م عن أبي  (302

 سعيد

السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قض ى أحدكم  (303

 أبو هريرة نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله , م

له بقدر غدره أال والغادر أعظم غدرا من أمير عامة  لكل غدر لواء يوم القيامة يرفع (304

 , م أبو سعيد

ياأيها الناس التتمنوا لقاء العدو واسألوا هللا العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا  (305

 واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف ,م عبد هللا بن أبي أوفى

 الحرب خدعة , م جابر (306

 و قتادةمن قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه , م أب (307

أقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت هللا ورسوله فإن  (308 أيما قرية أتيتموها و

 خمسها هلل ولرسوله ثم هي لكم , م أبو هريرة

اليقتسم ورثتي دينارا ماتركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة , م أبو  (309

 هريرة

 مرألخرجن اليهود من جزيرة العرب حتى الأدع إال مسلما , م ع (310

 كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى هللا , م أنس (311

اشتد غضب هللا عز وجل على رجل يقتله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في سبيل  (312

 هللا , م أبو هريرة

 اليقتل قرش ي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة , م مطيع (313

 تنفرتم فانفروا , م عائشةالهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا اس (314
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 اليزال هذا األمر في قريش مابقي من الناس اثنان , م ابن عمر (315

 الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم ملسلمهم وكافرهم لكافرهم , م أبو هريرة (316

اليزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم  (317

 من قريش , م جابر بن سمرة

صبة من املسلمين يفتتحون البيت األبيض بيت كسرى أو آل كسرى , م جابر بن ع (318

 سمرة

 إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم , م جابر بن سمرة (319

 إذا أعطى هللا أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته , م جابر بن سمرة (320

 أنا الفرط على الحوض , م جابر بن سمرة (321

ياء كلما هللك نبي خلفه نبي وإنه النبي بعدي كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنب (322

 وستكون خلفاء فتكثر , م أبو هريرة

فوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم فإن هللا سائلهم عما استرعاهم , م أبو  (323

 هريرة

 إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منهما , م أبو سعيد (324

لة وكلت إليها وإن ياعبد الرحمن التسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسأ (325

 أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها , م عبد الرحمن بن سمرة

ياأباذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ماأحب لنفس ي التأمرن على اثنين والتولين  (326

 مال يتيم , م أبو ذر

إنما اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى هللا عز وجل وعدل كان  (327

 ن يأمر بغيره كان عليه منه م أبو هريرةله بذلك أجر وإ

إن املقسطين عند هللا على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه  (328

 يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا , م ابن عمر

يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم هللا عليه  مامن عبد يسترعيه هللا رعية (329

 يسارالجنة , م معقل بن 

 إن شر الرعاء الحطمة , م عائذ بن عمرو  (330

من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فمافوق كان غلوال يأتي به يوم  (331

 القيامة , م عدي بن عميرة
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إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب هللا تعالى فاسمعوا له وأطيعوا , م  (332

 أم الحصين

 ليكم ماحملتم , م سلمة بن يزيداسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ماحملوا وع (333

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار  (334

 عنونكم , م عوف بن مالكلتبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويأئمتكم الذين 

ومن أنكر فقد  برئ إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد  (335

 , م أم سلمةسلم ولكن من رض ي وتابع 

 إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض , م أسيد (336

من خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم القيامة الحجة له ومن مات وليس في عنقه  (337

 بيعة مات ميتة جاهلية , م ابن عمر

إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي جميع فاضربوه  (338

 من كان , م عرفجة بالسيف كائنا

 من حمل علينا السالح فليس منا ومن غشنا فليس منا , أبو هريرة (339

من اتخذ كلبا إال كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط , م  (340

 أبو هريرة

 يعني من الكالب , م جابر -عليكم باألسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان  (341

ش يء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم إن هللا كتب اإلحسان على كل  (342

 فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته , م شداد

من كان له ذبح يذبحه فإن أهل هالل ذي الحجة فاليأخذن من شعره والأظفاره  (343

 شيئا حتى يضحي , م أم سلمة

ليذبح من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح ف (344

  باسم هللا , م جندب

 التذبحوا إال مسنة إال أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن , م جابر (345

 عتيرة , م أبو هريرةال الفرع و  (346

 كل مسكر خمر وكل خمر حرام , م ابن عمر (347

إن على هللا عهدا ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة الخبال ,  كل مسكر حرام (348

 م جابر
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 دنيا لم يشربها في اآلخرة إال أن يتوب , م ابن عمرمن شرب الخمر في ال (349

 الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة , م أبو هريرة (350

 من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا , م أبو سعيد (351

و التشربوا في إناء الذهب والفضة والتلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وه (352

 لكم في اآلخرة يوم القيامة , م حذيفة

إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم , م  (353

 أم سلمة

 األيمنون األيمنون األيمنون , م أنس (354

 اليشربن أحد منكم قائما فمن نس ي فليستقيء , م أبو هريرة (355

ينه فإن الشيطان يأكل إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيم (356

 بشماله ويشرب بشماله , م ابن عمر

  إذا أكل أحدكم طعاما فاليمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها , م ابن عباس (357

إن هللا ليرض ى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده  (358

 عليها , م أنس

 , م جابراملؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء  (359

 ياعائشة بيت التمر فيه جياع أهله ياعائشة بيت التمر فيه جياع أهله , م عائشة (360

  اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم , م عبد هللا بن بسر (361

أال إن هللا ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر األهلية فإنها رجس من عمل  (362

 الشيطان , م أنس

 حرام , م أبو هريرة كل ذي ناب من السباع أكله (363

 إن هذه من ثياب الكفار فالتلبسها , م ابن عمر (364

 إن اليهود والنصارى اليصبغون فخالفوهم , م أبو هريرة (365

 فراش للرجل وفراش المرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان , م جابر (366

 اليستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على األخرى , م جابر (367

 جر إزاره بطرا , م أبو هريرةإن هللا الينظر إلى من ي (368

بينما رجل يمش ي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به األرض فهو يتجلجل في  (369

 األرض حتى تقوم الساعة , م أبو هريرة
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 التدخل املالئكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير , م أبو هريرة (370

 ياعائشة إن أشد الناس عذابا عند هللا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق هللا (371

 تعالى , م عائشة

 إن أصحاب هذه الصورة يعذبون ويقال لهم أحيوا ماخلقتم , م عائشة (372

كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم , م ابن  (373

 عباس

قال هللا عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو  (374

 يرةليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة , م أبو هر 

 يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده , م ابن عباس (375

إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول هللا فالينقش أحد على  (376

 نقشه , م أنس

 استكثروا من النعال فإن الرجل اليزال راكبا ماانتعل , م جابر (377

هما جميعا أو إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعل (378

 ليخلعهما جميعا , م أبو هريرة

 اليمش أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا , م أبو هريرة (379

 لعن هللا الواصلة واملستوصلة , م أسماء (380

 املتشبع بمالم يعط كالبس ثوبي زور , م أسماء (381

 شيراليبقين في رقبة بعير قالدة من وتر أو قالدة إال قطعت , م أبو ب (382

 التصحب املالئكة رفقة فيها كلب أو جرس , م أبو هريرة (383

 الجرس مزامير الشيطان , م أبو هريرة (384

 تسموا باسمي والتكتنوا بكنيتي , م أنس (385

 التزكوا أنفسكم هللا أعلم بأهل البر منكم , م زينب بنت أم سلمة (386

 اليقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل املسلم , م أبو هريرة (387

 ولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة , م وائل بن حجرالتق (388

خمس تجب للمسلم على أخيه رد السالم وتشميت العاطس وإجابة الدعوة  (389

 وعيادة املريض واتباع الجنائز , م أبو هريرة

 إياكم والجلوس في الطرقات , م أبو سعيد (390
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 , م أبو هريرةيسلم الراكب على املاش ي واملاش ي على القاعد والقليل على الكثير  (391

اليقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا , م ابن  (392

 عمر

 إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به , م أبو هريرة (393

التبدؤوا اليهود وال النصارى وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه , م  (394

 أبو هريرة

 , م عقبة بن عامرإياكم والدخول على النساء  (395

 , إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم , م أبو موس ى (396

ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم هللا ثالثا وقل سبع مرات أعوذ  (397

 بعزة هللا وقدرته من شر ماأجد وأحاذر , م عثمان بن أبي العاص

منه واتفل على يسارك  ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا تحسسته فتعوذ باهلل (398

 ثالثا , م عثمان بن أبي العاص

 من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه , م جابر (399

سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا , م  العين حق ولو كان ش يء سابق القدر  (400

 آبن عباس

من نزل منزال ثم قال أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ماخلق لم يضره ش يء حتى  (401

 نزله ذلك , م خولة بنت حكيميرتحل من م

 بسم هللا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا , م عائشة (402

 


