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ينـا  ب ن لنيرساملُ و  األنبياءِ ديلى س  ع المالس و الةُالص، و مني العالَ ب ر هلّ ل دماحلَ

محمد،و على آلهو صبِحهأج معني،أما ب عد:  
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)1(  ظ احلََكََميلحافالقَبول ل عارِجم )2/853.( 
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 اجلوزجـاين 
"لضعممقَنعطمـ قَن عط
لسرملسرمعلى تكَالن 

).1/329( "األفكار توضيح " ،)582-2/581( "الحالص بنِإ
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سلمان  
r.).. و ـيوضع راطُ الص ـ  لُثْ م ح ـ  املُ د ـ  يوس  ولُقُتـ، فَ
 ما كحانب س:ونَولُقُيي، فَلق خن متئْن ش م:قولُيلى هذا؟ فَن جيوز ع م:كةُالئاملَ
عبدناكح قع بادتك3

راطص







أبو ـ  س  دريعيد اخلُ

راطص
4

r...  ـ  مثُ
يى بِ ؤتفَ سرِاجل يجلُع ني ظَ  بهري جهنلنا قُ،م:اِهللاسولَ يا ر ـ  و ما اجلقـالَ ؟سر : 
مدحة مزلَّ ةٌض، لَعيه خ طاطوكَ يف الليب و حةٌكَس طَلْفَ مهلَ ،ةح  ةٌوكَا ش يفـاء  قَ ع
بِكونُت نجدها لَقالُ ي:عدان  الس...5

                            
  .)3626 ("صحيح الترغيب والترهيب"لباين يف ، وصححه األ)4/586( رواه احلاكم )3(

 
 .)183(رواه اإلمام مسلم  )4(
 ).183(، ومسلم )7440(رواه البخاري واللفظ له  )5(
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عدانس

 إال بنيمنيثَع 
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 ـ راطص

                            
)6(  : تيمية، حملمد الصاحل العثيمني يخِ اإلسالم إبنششرح العقيدة الواسطية ل)2/160.(  
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 عائيـشة

r  M q
v u  t s rw |  L )7( )٤٨: إبراهيم(.


r

راطصيرمذالت
r

راطص








                            
بن ماجـه   إ، و )3121(، و الترمذي    )2791(، ومسلم   )18/189 ("الفتح الرباين " اإلمام أمحد     رواه )7(

  ).2/473(، واحلاكم )331(بن حبان إ، و)2809(، والدارمي )4279(
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)راطص(








 
ــشة عائي


r

r
)َأا مـ ي ثَف  ةالثَ

مواطالفَ ن كُذْير  أح أحد اًد :عند امل يزان ح ت ى يلَعأَ ميخف ـ م يزانه  ـ ثْ أو ي  ،لقُ
حيثُو ات الكب حني قالُ ي: ]ماؤوا هؤاقْر كابِيهت[ حت ى يلَعم أين  قَ يع ك تابيف  ه 
مينِيم أ ه ش مالم أ ه م  ظَ راِءن و رِهه و ،عند  الـصراط  ـ إذا و ضـ  ع هـري  ني ظَ  ب

جهمن8

                            
، )4/578 (واحلـاكم ،  )4755(، وأبو داود واللفظ له      )24/144" (الفتح الرباين "أمحد  اإلمام   رواه   )8(
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لماني فارس س
r ...يوضامليزانُ ع ي وم القيام ـلَ، فَ ة نَزِو و ف يه الس موات 

لَ واألرض وسعفَ ت ،يا:  املالئكةُ قولُت رب ل من هذا؟ فَ  نُزِي اهللاُ قولُي : ل من ئْ شت 
م لقي، فَ ن خاملالئكةُ قولُت  :سبحانك  ما ع بدناك ح ق ع بادتك، و يوضع راطُ الص 
ثلُم ح فَ ي املوس د ،املالئكةُ قولُت : ن   متجيز لى هذا؟ فَ عقولُي:م ـ ن ئْ شـ ت ن  م

                                                               
،  )10/475 ("بن األثـري  ختريج أحاديث جامع األصول إل    "وحسن إسناده شعيب األرناؤوط يف      
" عيفض "" رهيبالترغيب والت عيف2108" (ض( ،

" 4755(: ، رقم حديث4/240" (سنن أيب داود.( 
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يقولونَلقي، فَخ:س بحانكما ع بدناكح قع بادتك9









 ـ راطص









r 

 سِأن  كمال     ))ألْست 
النيب )r (َنْأ يفَشع يل يوم القيامأنا :قالَفَ ة لْقُ :قالَ ،لٌفاعيا :ت اِهللا سولَر 
 كقلْأَ ملَ فإنْ :لتقُ :قالَ ،راطالص لىع ينبلُطْت ما أولَّ ىنبلُطْ أُُ:قالَ ؟بكلُطْأَ أينفَ

 :قالَ ؟يزانامل ندع كلقأَ ملَ فإنْ :تلْقُ ،ميزانال ندع ىنبلُاطْفَ :قال ؟راطالص على

                            
  .)3626" (صحيح الترغيب والترهيب"، وصححه األلباين يف )4/586( رواه احلاكم )9(
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10نواطاملَ الثالث هذه ئُطخأُ ال يفإن وضِاحلَ ندع ينبلُطْاْفَ
r

r
r

راطصr
 ـ راطصr


r

rَرـوثَك



r


  ـ سِأن  

ك  مال





                            
صـحيح   "، وصححه األلبـاين يف      )2433(، والترمذي   )24/132" (الفتح الرباين "اإلمام أمحد     رواه )10(

  .)3625" (الترغيب والترهيب
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أبو ريرةه  
r ).) ..َفيضرب راطُ الص ب ظَ ني  هراين جهنأكونُ، فَ م لُ أو ن  م

 جيوز من الر أُ بِ لِسمته و ، ال يلَّكَتم ي وم  إال الر ئذلُس كَ، والم الر لِس ي وماللّ: ئذهم 
لِّسملِّ س11())... م(

 ـ راطص
r








راطص


                            

صحيح "، وصححه األلباين يف )2433(، والترمذي )24/132 ("الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )11(
 .)3625 ("الترغيب والترهيب
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راطص
r معاذ  جلب 

 : ))َّاملُ إن ؤمن  ال ي كُسن ر وعه ح ت ـ ى ي ترـ  ك  مهـن  ج رس جِ
راَءو12())ه(.

راطص

عاهللابد  سعودم 
 r )) آخر نم ياجلَ لُدخةَن رلٌج مشيي لىع 

الصفَ ،راطوه مشيي مةًر ويوكب مةًر وتسفعه النار مفإذا ،ةًر جاوهاز فَالتت 
 نم اًدحأَ طاهأع ام اًيئَش اُهللا يأعطانِ دقَلَ ؛نكم جاينن يالذّ كبارت :فقالَ يهاإلَ

األولني ورِاآلخ13( )).. .ين(


صراط





                            
)12(  : للقامسي حياء علوم الدينمن إموعظة املؤمنني )431ص.( 
 ).187(، ومسلم واللفظ له )6571(، والبخاري )24/175"(الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )13(
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راطصحيحص


راطص14
راطص




راطص


أبودريعيد اخلُ س    ))اا قُلْني 
 الشمسِ رؤية فى ونَتضار هلْ :قَالَ ؟الْقيامة يوم اربن نرى هلْ اللَّه رسولَ
 ربكُم رؤية فى تضارونَ الَ فَإِنكُم :قَالَ. الَ :قُلْنا ؟صحوا كَانت إِذَا والْقَمرِ
،ذئموا إِالَّ يونَ كَمارضى تا فهِمتيؤر، قَالَ ثُم: ادنيي نماد بذْهيمٍ كُلُّ لإِلَى قَو 

 مع اَألوثَان وأَصحاب صليبِهِم، مع الصليبِ أَصحاب فَيذْهب. يعبدونَ كَانوا ما
،ثَانِهِمأَو ابحأَصكُلِّ و ةهآل عم هِمتهى ،آلتقَى حبي نكَانَ م دبعي اللَّه نم رب أَو 
 :فَيقَالُ ،سراب كَأَنها تعرض بِجهنم يؤتى ثُم الْكتابِ، أَهلِ من وغُبرات فَاجِرٍ

                            
 ).183(، ومسلم )7440(رواه البخاري واللفظ له  )14(
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ودهلْيا لم متونَ كُندبعا :قَالُوا ؟تكُن دبعن ريزع ناب قَالُ. اللَّهفَي: متكَذَب لَم كُني 
لَّهةٌ لباحالَ صو لَدا ،وونَ فَمرِيدقَالُوا ؟ت: رِيدا، أَنْ ننيقسقَالُ تواإ :فَيبرش، 

 نعبد كُنا :فَيقُولُونَ ؟تعبدونَ كُنتم ما للنصارى :يقَالُ ثُم ،جهنم يف فَيتساقَطُونَ
ِسيحالْم ناب قَالُ. اللَّهفَي: متكَذَب كُ لَمين لَّهةٌ لباحالَ صو ،لَدا وونَ فَمرِيد؟ت 
 من يبقَى حتى ،جهنم يف فَيتساقَطُونَ. اشربوا :فَيقَالُ. تسقينا أَنْ نرِيد :فَيقُولُونَ

 ؟الناس ذَهب وقَد يحبِسكُم ما لَهم :فَيقَالُ ،فَاجِرٍ أَو بر من اللَّه يعبد كَانَ
 ليلْحق ينادى مناديا سمعنا وإِنا الْيوم إِلَيه منا أَحوج ونحن فَارقْناهم :فَيقُولُونَ

 أَنا :فَيقُولُ. الْجبار فَيأْتيهِم :قَالَ، ربنا ننتظر وإِنما. يعبدونَ كَانوا بِما قَومٍ كُلُّ
كُمبقُولُونَ. رفَي: تا أَننبفَالَ. ر هكَلِّماُء إِالَّ يبِيقُولُ ،اَألنلْ :فَيه كُمنيب هنيبةٌ وآي 

هرِفُونعقُولُونَ ،تفَي: اقالس .فكْشفَي نع هاقس دجسفَي نٍ، كُلُّ لَهمؤقَى مبيو نم 
 ثُم واحدا، طَبقًا ظَهره فَيعود يسجد كَيما فَيذْهب وسمعةً، رِياًء للَّه ديسج كَانَ
 :قَالَ ؟الْجسر وما اللَّه رسولَ يا :قُلْنا .جهنم ظَهرى بين فَيجعلُ بِالْجسرِ يؤتى

 عقَيفَاُء شوكَةٌ لَها مفَلْطَحةٌ، وحسكَةٌ وكَالَليب خطَاطيف علَيه مزِلَّةٌ، مدحضةٌ
 وكَالريحِ وكَالْبرقِ كَالطَّرف علَيها الْمؤمن السعدانُ، :لَها يقَالُ ،بِنجد تكُونُ

اوِيدكَأَجلِ ويكَابِ، الْخالراجٍ وفَن لَّمساجٍ منو وشدخم كْدموى وسارِ فن 
،منهى جتح رمي مهرآخ بحسا يبح15())... س(.
r

r


                            
  ).183(، ومسلم )7440(رواه البخاري واللفظ له  )15(
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راطص
rr ـ راطص


يفاِءقَع

عدانس












 مسمل  
r))كَانَ إِذَا موي ةاميأَذَّنَ الْق ؤذِّنٌم بِعتيكُلُّ ل ةا أُمم 

تكَان دبعقَى فَالَ. تبي دكَانَ أَح دبعي رغَي اللَّه هانحبس نامِ منابِ اَألصصاَألنو 
 وغُبرِ فَاجِرٍو بر من اللَّه يعبد كَانَ من إِالَّ يبق لَم إِذَا حتى النارِ فى يتساقَطُونَ إِالَّ

 عزير نعبد كُنا :قَالُوا ؟تعبدونَ كُنتم ما :لَهم فَيقَالُ الْيهود فَيدعى ،الْكتابِ أَهلِ
ناب قَالُ. اللَّهفَي: متا كَذَبذَ مخات اللَّه نم ةباحالَ صو لَداذَا ،وونَ فَمغبقَالُوا ؟ت: 
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طاعنا شا ينبا رنقفَاس .ارشفَي هِمونَ أَالَ إِلَيرِدونَ ترشحارِ إِلَى فَيا النهكَأَن ابرس 
مطحا يهضعا بضعاقَطُونَ بستى فَيارِ فالن .ى ثُمعدى يارصقَالُ ،النفَي: ما لَهم 
متونَ كُندبعاكُ :قَالُوا ؟تن دبعن ِسيحالْم ناب قَالُ. اللَّهفَي ملَه: متا. كَذَبذَ مخات 
اللَّه نم ةباحالَ صو لَدقَالُ. وفَي ماذَا :لَهونَ مغبقُولُونَ ؟تا :فَينشطا عا ينبر 

 يحطم سراب كَأَنها جهنم إِلَى رونَفَيحش ترِدونَ أَالَ إِلَيهِم فَيشار: قَالَ. فَاسقنا
 تعالَى اللَّه يعبد كَانَ من إِالَّ يبق لَم إِذَا حتى ،النارِ فى فَيتساقَطُونَ بعضا بعضها

نم رفَاجِرٍ بو، ماهأَت بر نيالَمالْع هانحبالَى سعتى وى فنأَد ةورص نى مالَّت هأَور 
 الناس فَارقْنا ربنا يا :قَالُوا. ؟تعبد كَانت ما أُمة كُلُّ تتبع تنتظرونَ فَما :قَالَ .فيها
 نعوذُ :لُونَفَيقُو. ربكُم أَنا :فَيقُولُ. نصاحبهم ولَم إِلَيهِم كُنا ما أَفْقَر الدنيا فى

بِاللَّه كنالَ م رِكشن ئًا بِاللَّهينِ" شيترم ى "ثَالَثًا أَوتإِنَّ ح مهضعب كَادأَنْ لَي 
بقَلنقُولُ. يلْ :فَيه كُمنيب هنيبةٌ وآي هرِفُونعا فَتقُولُونَ ؟بِهفَي: معن .فكْشفَي نع 
 والَ ،بِالسجود لَه اللَّه أَذنَ إِالَّ نفِْسه تلْقَاِء من للَّه يسجد كَانَ من يبقَى فَالَ ساقٍ
 أَنْ أَراد كُلَّما واحدةً طَبقَةً ظَهره اللَّه جعلَ إِالَّ ورِياًء اتقَاًء يسجد كَانَ من يبقَى

دجسي رلَى خقَفَا عه .ونَ ثُمفَعري مهُءوسر قَدلَ ووحى تف هتورى صالَّت هأَوا ريهف 
 جهنم علَى الْجِسر يضرب ثُم. ربنا أَنت :فَيقُولُونَ. ربكُم أَنا :فَقَالَ ،مرة أَولَ
  .)16( ))... سلِّم مسلِّ اللَّهم :ويقُولُونَ ،الشفَاعةُ وتحلُّ





                            
 ).2/66/472(رواه مسلم  )16(
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 ـ رابس











ــرابس
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إبن ر بج


عيسى
يرزع


راطص







 M& % $ # " !' *     ) ( 
 +L )٩٨: هود(17







                            
)17(  :جب، حتقيق إياد القيسي التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار، إلبن ر) 227ص.(  
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راطص







ِجابر  عاهللابد  ... 
 جهنم جِسرِ وعلَى ،يتبِعونه ثُم نورا "مؤمنٍ أَو منافقٍ" منهم نإِنسا كُلُّ ويعطَى
يبكَالَل كسحذُ وأْخت ناَء مش اللَّه، طْفَأُ ثُمي ورن نيقافنالْم، و ثُمجنونَ ينمؤالْم 

...18



راطصراطص


راطص







                            
 ). t) (191(، ومسلم موقوفا على جابر )14763 ("املسند"اإلمام أمحد  رواه )18(
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  راطص     

          أبو

دريعيد اخلُس 
r   عوضاطُ يرالص نيى برظَه منهج هلَيع كسح 

كسكَح اندعثُ السم جِيزتسي اساجٍ النفَن لَّمسم موخودج أي" بِه مدوشخ"، 
اجٍ ثُمن بِستحمـبِ وه، وكُوسنا ميهف... 19 
راطص

دانعس 









                            
، واحلاكم )7429(، وإبن حبان )4280(، وإبن ماجه )24/157" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )19(

 ).8189" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )4/628(
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راطص
 ـ راطص

عاهللابد   ـ مودسع 
r

))رِدي اسالن ارالن ونَ ثُمردصيلُ منها بأعماهلم، فأولَكَم هالربقِحِم  
ـ  هلحي رِ  ف بِاكالر كَ مثُ "سِرري الفَ جأي كَ " الْفَرسِ كَحضرِ م ثُ يحِالر كَ مثُ  م ثُ

دلِ كَشجثُالر كَم مش20( ))يه( 


راطص





راطص


r

ذيفــةحr

                            
، واحلاكم )2810 (الدارمي، و)3159(الترمذي ، و)18/209" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد رواه )20(

 .)2526 ("صحيح الترمذي"، وصححه األلباين يف )4/586(
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 ...))يفيِ وافَتح اطرالص يبلَّقَةٌ كَاللعةٌ مورأْمذُ مأْخت نم ترأُم 
،اجٍ بِهفَن ،وشدخم وسكْدمي وارِ ف21( ))...الن( 
ــ راطص







    أبوهيرةر    
)...) ىفو منهج يبثْلُ كَالَلم كوش ،اندعالس 

 أَنه غَير السعدان، شوك مثْلُ فَإِنها :قَالَ .نعم :قَالُوا. ؟السعدان شوك رأَيتم هلْ
 بِعمله، يوبق من فَمنهم بِأَعمالهِم، الناس تخطَف اللَّه، إِالَّ عظَمها قَدر ميعلَ الَ

مهنمو نلُ مدرخي و ثُمجني ...((22 

عدانس
ــ عدانسr

 ـ عدانـس




                            
 ).4/631(، واحلاكم )195 (مسلماإلمام  رواه )21(
بن ماجه ، وإ)182 (ومسلم، )806(البخاري ، و)24/157" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )22(

)4280.( 
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راطص


احلَ إبن رجالزـ إ ين بـ  ن  نري املُ

عدانس


r ـ راطص
23

ــ راطص


هلِسمعاذَأسِنُاجلينه
r

 ...)) نمو ا مىرملسٍء ميبِش رِيدي هنيش بِه، هسبح  لَـى  اللَّـهع 
 )24())قَالَ مما يخرج حتى جهنم جِسرِ




                            
)23(  :بن حجر العسقالين فتح الباري بشرح صحيح البخاري إل)6574 ح 11/462.(  

 
 داود وأبو ،)686 رقم ،1/239 (املبارك بنإ، و)15687 رقم ،3/441 (أمحداألمام أخرجه  )24(

، )433 رقم ،20/194 (والطرباىن ،)248 رقم ،151 ص (الدنيا أىب بنإو ،)4883 رقم ،4/270(
" صحيح أيب داود"، وحسنه األلباين يف )1/377(" الكبري التاريخ" ىف البخارى: أيضا وأخرجه

)4086(. 
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راطص



25


 

  أبو كْبةر      r 
   ))ُلمحي الناس لىع الصراط ـيوم القيامة، 

عقَادةُ مهِبِ فَتبنج الصراط، عقَاداشِ تيف الْفَر فَ :قالَ ،ارِالنيناُهللا يج تبارك 
وبِ ىعالَترحمته من شاءي((26 

راطص
ــراطص








ّاللهلِّ ملِّم سم س ،

                            
)25(  : عون املعبود شرح سنن أيب داود)4239حديث /10/407.( 
 .)837 ("ظالل اجلنة"، وحسنه األلباين يف )24/156" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )26(
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راطص

 أبو هريرة r
 .)).. َـ فيضرب راطُ الص ب ظَ ني هران ي جهأَ أكونُ، فَ من ـ  لَو م ن 

جيوز م ن الر أُ بِ لِسمته و ، ال يلَّكَتم ي ومإالّ ئ ذ الر لُس كَ، والم الر لِس ي ومئاللّ: ذهم 
لِّسم لِّ سمو ،في جهنكَم الليبلُثْ مش وكالس عدان ،ال يلَعقَم دها إال اُهللارظَمع  ،
تخطف الن بِ اس فَ ،مأعماهل منهم م ن وببِ  ي قعمله " أي يهلك"و ،منهمم ني خلُرد ،
 27)... وجن يمثُ
 ـ راطص

r






عدانس






                            
، وإبن )182 (ومسلم، )806(واللفظ له البخاري ، و)24/157" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد ه  روا)27(

 ).4280(ماجه 
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 ـ راطص

r
 ريـرة أبو ه 

r: )).. .َفيضربراطُ الصب ظَني هراين جهنأكونُ، فَم 
لُأوم ن جيوز منالر أُ بِلِسمته، ...((28
 ـ راطص

r
راطص

r أبوعيدس 
tدرياخلُ    r ))...  
بِ األنبياُءوجنبيت الصراط، ثَكْأَوقَ راللَّ :مهِولهم لِّسم لِّسأنا أكونُفَ ،م أُويتم لَأو 
من ـيمأَ :قالَ وأَ ،رلُو من ي29( ))...،جيز(.

                            
، وإبن )182 (ومسلم، )806(واللفظ له البخاري ، و)24/157" (لفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )28(

 ).4280(ماجه 
إسناده جيد وهو على شرط ": ظالل اجلنة" يف ، وقال األلباين)1/284" (السنة"رواه ابن أيب عاصم يف  )29(
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راطص








r
راطص

r
rَوبانـثَّأن 

حباًر مأحبارِ ن اليهود ألَ س الن يب )r( ع ةَد أس كانَ ةَلَئ  ولهنها قَ  م: أين كـونُ ي 
الناس يوم تبلُد غَ األرضاألرضِ ري والسقالَفَ ؟موات راِهللا ولُس )r( :هم يف 
ـ فَ :قـالَ  ،رِساجل ونَد ةملْالظُّ من ـ  لُأو ـ  اسِالن ـ فُ :قـالَ  ؟ةًازـإج  راُءقَ

30)... رينـاجِـهمـال
r


r

                                                               
 .)634(مسلم 

 ).315(اإلمام مسلم  رواه )30(
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 ـ راطص


r
راطص




  بداهللاع  مودسع    
r  ))رآخ نلُ مخدةَ يني الْجشملَى يع ،اطرالص 

وهي وشمي ةًمو ركْبيةً، ورم هفَعستو ،ارا فَإِذَا النهزاوج فَتا، الْتهقَالَ إِلَي :
كاربي تانِي الَّذجن ،كنطَانِي مئًا أَعيا شم طَاها أَعدأَح نم نيلاَألو رِيناآلخو 

...(31


راطص










                            
 ).187(، ومسلم واللفظ له )6571(، والبخاري )24/175" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )31(
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     r   
))... يأمبِ اُهللا رالصفَ ،راطيضرب لىع جمفَ ،هنيمر اسالن لىع 

 ،الطَّريِ رمكَ مثُ الريحِ، رمكَ مثَّ الربقِ، حِملَكَ ملُهأوائ اً،رزم زمراً مهِأعمال درِقَ
 رمي حتى ياً،شم الرجلُ رمي حتىو ياً،عس الرجلُ رمي تىح مِ،هائالب رمكَ مثُ

آخهمر يطُـلَتب لىع طْبفَ ،نِهيا: قولُي ر،ب لم طَّأْبفَ ي؟بِ تي: قولُيلَ إنأُ مطِّئُب 
  .)32( )) ...لُكمع كبِ طَّأب إنما ،كبِ

راطص













أبودريعيد اخلُس  

                            
" تفسريه"يف والطربي ، )282" ( الصالة قدر تعظيم "يف واملروزي ، )37637 ( شيبة أيب بنإ: أخرجه )32(

، وحسن إسناده شعيب )560- 4/598 (واحلاكم ، )9761"( الكبري "يف والطرباين ، )17063(
روي مرفوعا : وقال) 2/308(إلبن رجب  "جامع العلوم واحلكمختريج أحاديث "األرناؤوط يف 

 .وموقوفا
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r))... ى ثُمتؤرِ يسلُ بِالْجعجفَي نيب ىرظَه منهاقُ ،جا :لْني 
 وحسكَةٌ وكَالَليب خطَاطيف علَيه مزِلَّةٌ، مدحضةٌ :قَالَ ؟سرالْجِ وما اللَّه رسولَ

 علَيها الْمؤمن السعدانُ، :لَها يقَالُ ،بِنجد تكُونُ عقَيفَاُء شوكَةٌ لَها مفَلْطَحةٌ،
فقِ كَالطَّرركَالْبكَ ويحِوالر اوِيدكَأَجلِ ويكَابِ، الْخالراجٍ وفَن لَّمساجٍ منو 
وشدخم وسكْدمى وارِ فن ،منهى جتح رمي مهرآخ بحسا يبح33( ))... س(.
ــ راطص

r ـراطص
rراطص


يفاِءقَع

عدانس
راطص












                            
 ).183(، ومسلم )7440(رواه البخاري واللفظ له  )33(
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راطص




 
       

    راطص  34
 أبو سعيد اخلدري   

 r  )). ..بِ األنبياُءوجنبيت الصراط، ثَكْأَوقَ رمهِول: 
 : قالَ،جيزي نم لُوأَ :قالَ وأَ ،رمـي نم لَأو يتمأُو أنا أكونُفَ ،ملِّس ملِّس مهاللَّ
 ناجـفَ ،كابِالرو يلِاخلَ أجاويد ثلمو ،يحِالر ثلمو ،الربقِ ثلم يهلَع ونَرميفَ
ملَّسم، ومخدوش لَّكَمم، وكَمردس يف 29( ))... ارالن(.


راطص

                            
)34(  :بن األثري يب احلديث واألثر إلالنهاية يف غر)4/162.( 
إسناده جيد وهو على شرط ": ظالل اجلنة"، وقال األلباين يف )1/284 ("السنة"رواه ابن أيب عاصم يف  )29(

 .)634(مسلم 
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راطص


راطص

 
 

راطص
35  أبو سـعيد

rاخلدري
عوضاطُ يرالص نيب ىرظَه منهج  ـهلَيع  كـسح،  كـسكَح 

اندعالس، ثُم جِيزتسي اساجٍ النفَن لَّمسم موخودج أي خمدوش " بِه"  ،ـاجٍ  ثُمن 
بِستحمو بِه، كُوسنما ويهف... 36 

راطص
عدانس 

                            
)35(  : شرح سنن إبن ماجه القزويين للسندي)2/573.( 
، واحلاكم )7429(، وإبن حبان )4280(ماجه ، وابن )24/157" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )36(

 ).8189" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )4/628(
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عاذملبجاي 
 وهلْ معاذُ، يا أُمك ثَكلَتك" :قَالَ بِه؟ نتكَلَّم بِما لَمؤاخذُونَ وإِنا اللَّه، رسولَ
كُبي اسلَى النع هِموهجو، قَالَ أَو :مرِهاخني مارِ فإِال الن دائص؟ حهِمتأَلِْسن(( 

)37(.
r


r    عاذم   

r"عاذم"
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، )3973(، وإبن ماجه )2616(، والترمذي واللفظ له )19/258" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )37(

 ).5136" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )2/447(واحلاكم 
)38(  :إلبن األثري ،اية يف غريب احلديث واألثرالنه )4/155.( 
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  M Å Ä  Ã Â Á À

 ÆL )١٣: الطور.(



أبوعيد اخلدري س  r

... ُثمي ى بِؤتفَسرِاجل يجلُعهري ني ظَ ب
جهنلنا قُ،م:اِهللاسولَ يا ر و ما اجلقالَ؟سر :م دحة مزلَّةٌض،لَ عيهخ طاطيف 

 ،عدان الس:ها لَقالُد يجن بِونُك عقيفاء تةٌوكَا ش هلَ، مفلطحةةٌكَسح ويباللوكَ
 ناجفَ ،كابِالرو يلِاخلَ أجاويدكَو يحِالركَو رقِالبكَو فرالطَّكَ يهالَع نؤماملُ
ملَّسم، ناجو مدوشخ، ونارِ يف وسمكد جهنم، حىت يمر آخريسحب مه 

39))... سحبا
ــ راطص

rراطص


يفاِءقَع
عدانس






                            
 ).183(، ومسلم )7440(رواه البخاري واللفظ له  )39(
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 راطص 



راطص        
راطص
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راطص








ُفيلِضياضع

راطص40
اهللابدع  سعودم 
r))رِدي اسالن ارالن ونَ ثُمردصمنها  ي 
ـ أي كَ " الْفَـرسِ  كَحضرِ م ثُ يحِالر كَ م الربق ثُ  حِملَم كَ هلُأوم، فَ هِأعمالبِ ري ج

)41( ))هيِشم كَم ثُلرجلِا كَشد م ثُهلحي ر فبِاكالر كَمثُ "سِرالفَ

                            
)40(  : فتح الباري بشرح صحيح البخاري إلبن حجر العسقالين)البدور "، وة )6574 ح 11/462

ه اهللا تعاىل يف بن حجر رمحإ، وقال )1025ح ) (334صفحة (للسيوطي  " السافرة يف أمور اآلخرة
. أهـ. أخرجه إبن عساكر يف ترمجته وهذا معضل ال يثبت: الفتح

راطصَلضعم 
، واحلاكم )2810 (يالدارم، و)3159(الترمذي ، و)18/209" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )41(

 .)2526" (صحيح الترمذي"، وصححه األلباين يف )4/586(


 



 44


راطص







 ـ راطص


راطص
راطص










هريرةوأب  r
رمفَي لُكُمأَو رقِ كَمرالْب فكَي ،رمي ثُم جِعري يف ،فَةطَر ثُم رمي 

ريحِ، كَمالر ثُم رمي ررِ، كَمالطَّي ثُم دالِ كَشجرِي الرجت بِهِم ،مالُهمأَع كُمبِينو 
)r( ملَى قَائع ،اطرقُولُ الصي :،لِّمى ستح جِزعالُ تماسِ، أَعى النتجِيَء حي 

 مأْمورةٌ معلَّقَةٌ كَالليب الصراط حافَتيِ وفي زحفًا، إِال يمر أَنْ يستطيع ال الرجلُ
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 يبِأَ سفْن ذيوالّ ،))النارِ في ومكْدوس مخدوش، فَناجٍ بِه، أُمرت من تأْخذُ
هربِ ةَيريدقَ إنَّ ،هعر جهنلَ مسبونَع 42())اًريفَخ(.





r

ــراطص
راطص

راطص
راطص







    هريرة وأب 







                            
 ).4/631(، واحلاكم )195 (مسلماإلمام  رواه )42(
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راطص





راطص


راطص






   هريرةوأب    

 r))كُمارٌء نزج نم نيعبًءا سزج نارِ من منهج، 
 جزًءا، وستني بِتسعة علَيهِن فُضلَت :قَالَ. لَكَافيةً كَانت إِنْ اللَّه، رسولَ يا :قيلَ

نثْلُ كُلُّها مهر43())ح(.  


r


                            
، )2843(، ومسلم )3265(، والبخاري واللفظ له )24/164" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )43(

 ).2847(، والدارمي )4318(، وإبن ماجه )2590 (الترمذيو
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r


)) هذه ارٌء النزج نم ائَةٍء مزج 
نم منه44() )ج(.














راطص







                            
 ).7006" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )24/164" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )44(
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راطص






   املال علي القـاري 

r))      َـلُ فَـالججِىَء الرى يتح
  .))يستطيع السير إِالَّ زحفًا

 ـ راطص




راطص

45


                            
)45( " :للمال علي القاري " مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح)9/574.( 
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راطص







  راطص
    راطص     


وأب ريرة هr

))نم فَّسن ننٍ عمؤةً مبكُر نبِ ما كُرينالد فَّسن اللَّه هنةً عبكُر 
نبِ ممِ كُروي ةاميالْق، ...، نمطَّأَ وب بِه لُهمع لَم سيرِع بِه هبسن((46







راطص
راطص

                            
، وأبو )1425(، والترمذي )2699(، ومسلم واللفظ له )19/65"(الفتح الرباين" اإلمام أمحد رواه)46(

 .)4946(ود دا
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اطصر ـ راطص




اهللابدع  سعودم  ))... 
يأمبِ اُهللا رالصفَ ،راطيضرب لىع جهمفَ ،نيمر اسالن قَ لىعرِد مهِأعمال رماًز 

مزاً،ر لَكَ مأوائلُهحِم البكَ مثََُّ قِ،رميحِ، ركَ مثَّ الرمكَ مثَّ ،الطَّريِ رمر البمِ،هائ 
ىحت يملُ رجالر سياً،ع ىوحت يمر جلُالر اً،مشي ىحت يمر آخهرم يتَطُلب لىع 
طْبفَ ،نِهيا: قولُي ر،ب لم بفَ ي؟بِ طَّأتي: قولُيلَ إنم بِ طِّئأبما ،كإن بِ طَّأبك 

عم47( )) ...لُك(.
                            

 "تفسريه"يف والطربي ، )282 " ( الصالة قدر تعظيم "يف واملروزي ،)37637 (شيبة أيب بنإ: أخرجه )47(
، وحسن إسناده شعيب )560-4/598 (واحلاكم ،)9761"(الكبري "يف والطرباين ،)17063(

فوعا روي مر: وقال) 2/308(بن رجبإل "جامع العلوم واحلكمختريج أحاديث "األرناؤوط يف 
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راطص









ــوذَ rرأب

)) ...اي يادبا عمإِن يه 
  الُكُمماأَعيهصلَكُم أُح  فِّيكُمأو ا  ثُماهإِي  ،نفَم دجا وريخ دمحفَلْي  ،اللَّـه  ـنمو 

دجو رغَي كفَال ذَل نلُومإِالَّ ي هفْس48()) ن(.   





                                                               
 .وموقوفا

 
 ، )463 ( والطيالسي ، )20272"( جامعه "يف معمر: أيضاً وأخرجه، )2577(رواه اإلمام مسلم  )48(

 490" ( املفرد األدب "يف والبخاري ، )905" ( الزهد "يف وهناد ،177و 160و 5/154 وأمحد
 ، )4053(  و ) 4052(  و ) 4051 ( والبزار ، )2495 ( والترمذي ، )4257 ( ماجه بنإو ،)
 وأبو ،4/241 واحلاكم ، )2811( و ) 338" ( الشاميني مسند "يف والطرباين ، )619 ( حبان بنإو

 .204 - 7/203" رخيهأت "يف واخلطيب ،)126 – 5/125(" احللية "يف نعيم
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راطص


r


راطص
راطص


راطص
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  اهللاعبد  سعودم    
r: )) ... راطوالصدكَح فيالس ضحد ،زِلَّةقَالَ م: 

 ومنهم الْعينِ، كَطَرف يمر من منهم نورِهم، قَدرِ علَى فَيمرونَ مروا،: ويقُولُ
نم رمقِ، يركَالْب مهنمو نم رمي ابِ،كَالسح مهنمو نم رماضِ يضقكَان 

 ،الًمر لُرمـيو لِج الركَشد يمر من ومنهم كَالريحِ، يمر من ومنهم الْكَوكَبِ،
 د يتخر ،يهمدقَ هامِإب لىع هورن يالذّ رمي ىتح ،مهِالأعم رِدقَ لىع ونَرمـَيـفَ

لَقعتوو ،لُ، يدرِج رخت لَقعتلٌ، ورِج فَـتيبص هبانوج ار49()) الن(.   
ــراطص
















       

                            
 ).3629 ("صحيح الترغيب والترهيب"، وصححه األلباين يف )4/633(رواه احلاكم واللفظ له  )49(
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راطص  أبو هريرة   
  r  :))َفيضربراطُ الصب ني 

ئذ إال وم يملَّكَتال ي، وهتمأُ بِلِس الرنن جيوز م ملُ أوأكونُ، فَمنههراين جظَ
الرلُسكَ، والمالر لِسي وماللّ: ئذهملِّ سملِّ سى ،مفو منهج يبثْلُ كَالَلم كوش 

،اندعلْ السه متأَير كوال شاندعقَالُوا ،س: معا :قَالَ .نهثْلُ فَإِنم كوش ،اندعالس 
رغَي هالَ أَن لَمعي را قَدهظَمإِالَّ ع ،اللَّه طَفخت اسالن ،هِمالمبِأَع مهنفَم نم قوبي 

،هلمبِع مهنمو نلُ مدرخي و ثُمجني...(( 50
راطص

r


راطص


  املال علـي القـاري
)يخلرد(:  )املُوخرلُد(: 

 
راطص

51   

                            
، وإبن ماجه )182 (ومسلم، )806(البخاري ، و)24/157" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد واه  ر)50(

)4280.( 
)51(  املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمال علي القاري مرقاة)9/541.( 
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ُرطيبالق


راطص








 ـ راطص
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52





راطص



 ـ راطص










r


 ـ ِراطص
                            

)52(  : اآلخرة للقرطيب، حتقيق جمدي السيد، التذكرة يف أحوال املوتى وأمور)2/43.( 
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 َأبـوذرr

))انِىرِيلُ أَتنِى جِبرشفَب هأَن نم اتالَ م رِكشي ئًا بِاللَّهيـلَ  شخد 
.)53()) ؟زنى وإِنْ سرق نْوإِ :قَالَ ؟زنى وإِنْ سرق وإِنْ :قُلْت. الْجنةَ
جربيلu



أبوذَر

r
r














                            

، )94(، ومسلم )7487(، والبخاري واللفظ له )19/103" (الفتح الرباين"اه اإلمام أمحد رو )53(
 .)2644(والترمذي 
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راطص



 ـ راطص

راطص


rدرب
بةُيعضوانالرجابر
  ـ  بِِحاطَ

ـ rبلْتعـة  بحاطَ
rَبحاطr

))تا، ال كَذَبلُهخدي هإِن قَد هِدا شردالْ بةَوبِييدح54  
َبحاط
دربحيةـبـيد

حةفص
 r  ))ىإِن جلَ أَالَّ وَألرخدي ارالن داَء إِنْ أَحش اللَّه 

 :اللَّه قَالَ قَد أَلَيس اللَّه رسولَ يا :قُلْت :قَالَت ،والْحديبِيةَ بدرا شهِد ممن تعالَى
 [c  b a `d j i h     g f    e Z َقَال: أَلَم يهعمسقُولُ تي: 

                            
 .)3864(، والترمذي )2495(، ومسلم )22/193" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )54(
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 [p   o   n m l k s r  q    Z )55( )73- 72: مرمي(.
r

دربحيبيةد
ْاَء إِنش الَى اللَّهعتفْحةص  

 [c  b a ̀d f           e 
j i h     g Z


r

 [   o   n m l k
 s r  q    pZ     




بدر(  )احلديبية()ُةيعبضوانالر
راطص

r


 ـ راطص


                            
صحيح إبن " يف ، وصححه األلباين)4281(، وإبن ماجه )22/194" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )55(

 .)3454 ("ماجه
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صراط
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1.

 

أبوذر
r

r  ))ُلْقُفَ ،اِهللابِ اإلميانيا: ت ناِهللا يب مع اإلميان عأنْ: قالَ ؟لٌم 
ترضخ مام خلَوأو اُهللا ك ترضخ مام رقَزلْقُ ،اُهللا كيا: ت نكانَ فإنْ ،اِهللا يب 
 كانَ إنْ: لتقُ ،رِنكَاملُ نِع نهىيو معروفالَبِ رأمي: قالَ ؟خضري ما دجِي ال قرياًفَ
: تلْقُ ،قراألخ نعيلْفَ: قالَ ؟رِنكَاملُ نِع نهىي الو عروفاملَبِ رأمي أنْ طيعستي ال
 يا: تلْقُ ،اًلومظْم نعيلْفَ: قالَ ؟عنصي أنْ نِسحي ال كانَ إنْ يتأَرأَ ،اِهللا ولَسر يا
بِنأَ ،اِهللا يأَركانْ إنْ يت ال اًعيفَض يستأنْ طيع يعني مما: قالَ ؟اًظلوم تأنْ ريد 
تترك لبِصاحك من ريِخ ليِسمك أذاه نِع لْقُ ،اسِالنيا: ت رأَ ،اِهللا ولَسأَرإنْ يت 
 إالّ صالِاخل ههذ نم ةًلَصخ صيبي نٍؤمم نم ما :قالَ ؟ةَناجلَ لُخدي هذا لَعفَ
56))ةَناجلَ هُلَخدت ىتح هديبِ تذَخأَ

r


                            
 "صحيح الترغيب والترهيب"، وصححه األلباين يف )1/132(، واحلاكم )373(رواه إبن حبان  )56(

)876(. 
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r


r




r



r

 
r

r




2. 

عبداهللامرع
 r  ))باسِ أَحإِلَى الن اللَّه مهفَعاسِ، أَنلنل بأَحو 

 عنه تقْضي أَو كُربةً، عنه تكْشف أَو مسلمٍ، علَى تدخلُه سرورٍ اللَّه إِلَى اَألعمالِ
 أَنْ من إِلَي أَحب حاجة في لي أَخٍ مع أَمشي وَألنْ جوعا، عنه تطْرد أَو دينا،
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أَعفكي تذَا فه ،جِدسنِي الْمعجِد" يسم ةيندا، "الْمرهش نمو كَف هبغَض رتس 
اللَّه ،هتروع نمو كَظَم ظَهغَي لَواَء وأَنْ ش هيضمي ،اهضَأل أَمم اللَّه زلَّ عجو هقَلْب 
 عز اللَّه أَثْبت لَه، أَثْبتها حتى حاجة في أَخيه مع مشى ومن الْقيامة، يوم أَمنا
 لَمالع لَيفِْسد اخلُلُق سوَء وإنَّ، اَألقْدام فيه تزِلُّ يوم الصراط علَى قَدمه وجلَّ

  .)57()) لَسالع اخللُّ يفِْسد ماكَ







r







 





                            
 .)176 ("صحيح اجلامع" يف  حسنه األلباين)57(
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راطص
راطص



3.

r 


r
 ـ راطصr

راطص


)  لِّمس لِّمس بر(:


rراطص



 ِأنس  مالك    ))سألت 

النيب )r (َنْأ يفَشع يل يوم القيامقالَفَ ،ة: )أنا لْقُ :قالَ ،)لٌفاعيا :ت اِهللا سولَر 
 كقلْأَ ملَ فإنْ :لتقُ :قالَ ،راطالص لىع ينبلُطْت ما أولَّ ىنبلُطْ أُ:قالَ ؟بكلُطْأَ أينفَ
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 :قالَ ؟يزانامل ندع كلقأَ ملَ فإنْ :تلْقُ ،ميزانال ندع ىنبلُاطْفَ :قالَ ؟راطالص على
58نواطاملَ الثالثَّ هذه ئُطخأُ ال يفإن وضِاحلَ ندع ينبلُطْاْفَ

r
r

rr


راطصr
راطص

r
َوثرك




r


راطص


r



                            
، وصححه األلباين يف صحيح )2433(، والترمذي )24/132" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )58(

 .)3625(رغيب والترهيب الت
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r


59r

بداهللاععاسب
r)) ...اَهللا والُس لي الوفَ ةَـيلَسـإنال ه ياأهلُس يل عبـ  د يف 

كُ إالّ نياالدنلَ ته شأو اًهيد شاًفيع يوم القيام60()) ة(.






61

r
     جابر

rنقَالَ م نيح 
عمساَء يدالن: ماللَّه بر هذه ةوعالد ةامالت لَاةالصو ةمالْقَائ ا آتدمحم 

 يوم شفَاعتي لَه حلَّت ،هدتعْو يالذّ محمودا مقَاما وابعثْه لْفَضيلَةَوا الْوسيلَةَ

                            
): الوسيلَة( )59(            

r. 
 ).3637(يح اجلامع ، وصححه األلباين يف صح)1/198/633" (األوسط املعجم"رواه الطرباين يف  )60(
)61(  :زين احلافظ إلمام، لالصغري اجلامع بشرح التيسري املناوي الرؤوف عبد ينالد) 2/118.( 
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ةاميالْق62
         

 ماللَّه بر هذه ةوعالد ةامالت لَاةالصالْ وةمقَائ ا آتدمحيلَةَ مسالْو 
الْقيامة يوم شفَاعتي لَه حلَّت هدتعْو يالذّ محمودا مقَاما وابعثْه والْفَضيلَةَ


rةسيلَالو ـ ضيلةالفَ







r
r




بداهللاع سعودمr
))َّلَى إِناسِ أَوبِي الن موي ةاميالْق مهأَكْثَر لَيالةً عص63

                            
، )211(، والترمذي )384(، ومسلم )614(، والبخاري )3/31" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )62(

  ).722(بن ماجه إ، و)678(، والنسائي )529(وأبو داود 
 

حسن لغريه : "صحيح الترغيب والترهيب"، وقال األلباين يف )911(، وإبن حبان )484(رواه الترمذي  )63(
)1668.( 
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r


r 

رداءأبوالد r
    صي نيح لَيلَّى عص نم      هكَتراً، أَدرشِسي عمي نيحاً، ورشع بِح

ةيامالق وميت يفاعش64



∗

عرافثابت
 r))نلَّى ملَى صع دمحقَالَ مو: ماللَّه زِلْهأَن دقْعالْم 

بقَرالْم كدنع موي اميالْقة تبجو ى لَهتفَاع65()) ش(.

                            
 ).6357 ("صحيح اجلامع"رواه الطرباين، وحسنه األلباين يف  )64(

∗    r     
              

) ملِّ اللَّهلَى صع دمحلَى معآلِ و ،دمحا مكَم تلَّيلَى صآلِ ع 
يماهرإِب كإِن ،يدمح ماللَّه ارِكلَى بع حمدلَى معآلِ و دمحا مكَم كْتارلَى بآلِ ع يماهرإِب كإِن يدمح 
جِيدم .( 

 حـسنه ، و )4480(واللفظ لـه     "الكبري"الطرباين يف   و ،)14/311 ("الفتح الرباين "أمحد  اإلمام   رواه   )65(
، )1108 ("مور اآلخـرة  البدور السافرة يف أ   "السيوطي يف   ، و )10/163 ("جممع الزوائد "اهليثمي يف   
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rماللَّه 
زِلْهأَن دقْعالْم بقَرالْم كدنع موي ةاميالْقr





 
زيادأبوزياد

rr
زيــاد

r


 ) r (: 


r
 ))ينفَأَع  ةبِكَثْـر  ودج66())الـس(

                                                               
ـ أ .لكن احلديث له شواهد يرتقي ـا إىل احلـسن         : قالوالوادعي يف كتاب الشفاعة     ووافقه   ص ( هـ
 وبعـض   : وقـال املنـذري    ،رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوسط     :  يف الفتح  الساعايتوقال  ،  )235

ضـعيف ،  )14/311( هـاأسانيدهم حسن   
)نة أليب عاصمتختريج كاب الس(827 

 "السلسلة الصحيحة"، وصححه األلباين يف )24/132(و) 2/219 ("الفتح الرباين"أمحد اإلمام  رواه )66(
)2102(. 
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rr

r



ينفَأَع ةبِكَثْر ودجالس


 

أبوهريرة  r
))ال بِرصلَى ياِءلَ عأْو ةيندا الْمهتدشو دالإِ أَح تكُن ا لَههِيدش أَو 

.)67( ))الْقيامة يوم شفيعا





68
الباجي ـ واءألال

                            
 ).3924(ترمذي ، وال)1378(، ومسلم )23/260" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )67(
)68(  :املناوي الرؤوف عبد الدين زين احلافظ إلمام، لالصغري اجلامع بشرح التيسري) 2/118.( 
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 ةدالـش


69


 
عبداهللاعرم

r))ِنم طَاعتأَنْ اس وتمي ةيندفَ بِالْمتمـا  لْيبِه، 
70))بِها يموت لمن أَشفَع فَإِنى








4 

عالرمحنِبد ـ شريب
 r))من لَ ماتةٌالثَثَ ه من لَالوـَل دم يلُبواغ احلثَن 

)71( ))"راطالص لىع وازاجلَ عيني" بيلٍس رِعابِ إالّ ارالن درِي مـَل

                            
)69(  : املنتقى شرح موطأ مالك)1638.( 
، وصححه )3112(، وإبن ماجه )3917(، والترمذي )23/259" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد )70(

 ).6015" (صحيح اجلامع"، ووافقه األلباين يف )8404" (مع الصغرياجلا"السيوطي يف 
 .)2001 ("صحيح الترغيب والترهيب" يف  وحسنه األلباينالطرباين، رواه )71(
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راطص

أبوهريرةr
))َال وتمي دَألح نم نيملسثَالَثَةٌ الْم نم لَدالْو هسمـ  فَت النإِالَّ ار 

.)72()) الْقَسمِ تحلَّةَ





راطص
 

راطص


r
r
r))لَقَد تظَرتظَارٍ احبِح 

يددش نارِ مالن((73  
                            

، والترمذي )2632(، ومسلم )6656(، والبخاري )19/138" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)72(
 .)1603(، وابن ماجه )1875(، والنسائي )1060(

" صحيح الترغيب"، وصححه األلباين يف )144" (األدب املفرد"، والبخاري يف )1877( النسائي  رواه)73(



 73




أبوسعيداخلدري 
r))ام كُننأَةٌ مرام مقَدثَالَثَةً ت ما نهلَدا كَانَ إِالَّ وا لَهابجح 

نارِ مالن .أَةٌ فَقَالَترنِ :امياثْننِ :فَقَالَ ،وياثْنو ((74





r



5 

                                                               
)1994.(  

 
، ومـسلم   )102(، والبخـاري    )19/138" (الفـتح الربـاين   "، وأمحد   )554( اإلمام مالك     رواه )74(

إبـن ماجـه    ، و )5897 رقـم  ،3/452 ("الكربى" ىف والنسائى،  )1060(، والترمذي   )2634(
 وأبـو  ،)2944 رقـم  ،7/206 (حبان بنإو ،)916 رقم ، 287 ص (محيد بن وعبد ،)1603(

 ،4/67 (والبيهقى ،)608 رقم ،1/103 ("اجلعديات" ىف والبغوى ،)1279 رقم ،2/461 (يعلى
  ) .6928 رقم

 



 74

ةارمع  ةبيور يالثَّقَف
r)) لَـن 

جلي ارالن نلَّى ملَ صسِ طُلُوعِ قَبملَ الشقَبا ووبِهغُر75




6
         


          

راطص
عائيشة r))هإِن 

قلكُلُّ خ انسإِن ننِى مب ملَى آدع نيتس ائَةمثَالَثلٍ وفْصم، نفَم ركَب اللَّه، دمحو 
لَّلَ ،اللَّههو اللَّه، حبسو اللَّه، فَرغتاسو لَ ،اللَّهزعا ورجح ناسِ طَرِيقِ عالن أَو 

 تلْك عدد ،منكَرٍ عن نهى أَو بِمعروف وأَمر ،الناسِ طَرِيقِ عن اعظْم أَو شوكَةً

                            
 ،1/440 (ومـسلم  ،)427 رقم ،1/116 (داود وأبو ،)17259 رقم ،4/136 (أمحد أخرجه )75(

: أيضا وأخرجه). 1740 رقم ،5/34 (حبان بنإوا ،)471 رقم ،1/235 (والنسائى ،)634 مرق
  ).319 رقم ،1/164 (خزمية بنإ

 



 75

نيتالس ائَةمالثَّالَثى والَمالس هى فَإِنشمي ِسى"، ويف روايةمي " ذئموي قَدو حزحز 
هفْسنِ نارِ عالن ((76

u
اهللاــرب أكـ

 احلمـدهللا    إال اهللا آل إلـه  سـبحان اهللا
أفَرغتس اللَّه









 

   
         

   

                            
 ،)10662 رقـم  ،5/1620 ("العظمـة " ىف الشيخ وأبو ،)1007 رقم ،2/698 (مسلم أخرجه )76(

 رقـم  ،8/173 (حبـان  بـن إو ،)10673 رقـم  ،6/209 ("الكربى" ىف النسائى: أيضا وأخرجه
  ).7611 رقم ،4/188 (يوالبيهق ،)3380
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الةُصحى الضأبوذر
 rبِحصلَى يع 

 ،صدقَةٌ تحميدة وكُلُّ ،صدقَةٌ تسبِيحة فَكُلُّ ،صدقَةٌ أَحدكُم من الَمىس كُلِّ
 عن ونهي ،صدقَةٌ بِالْمعروف وأَمر ،صدقَةٌ تكْبِرية وكُلُّ ،صدقَةٌ تهليلَة وكُلُّ

77الضحى من اـيركَعهم نعتاـركْ ذَلك من ويجزِئ ،صدقَةٌ الْمنكَرِ



ــبحان اهللا سـ

احلمدهللا    إال اهللا آل إلـه
اهللاــرب أك




∗

                            
 )1285(، وأبو داود )720 رقم 1/498 (مسلم، و)5/22" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )77(

 ).1225 رقم ،2/228 (خزمية وابن ،)9028 رقم 5/326 (الكربى ىف والنسائى
∗  

  
 ))يف ركعات أربع من تعجزين ال آدم بنإ 

، )287 و 286/ 5 ( وأمحد) 338/ 1 ( والدارمي) 1289 ( داود أبو  رواه.))آخره أكفك النهار أول
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يدةرأبوب
r))ىف انساِإلن ائَةونَ ثَالَثُمتسالً وفْصم هلَيأَنْ فَع قدصتي 

نلٍ كُلِّ عفْصم هنم قَةدقَالُوا. بِص: نمو يقطي كا ذَلي بِىن ةُ :قَالَ ؟اللَّهاعخالن 
 الضحى فَركْعتا تجِد لَم فَإِنْ ،الطَّرِيقِ عنِ تنحيه والشىُء ،تدفنها الْمسجِد فى

زِئُكج78()) ت(.





r














"اهللا أكـرب  "  و "آل إلـه إال اهللا    "  و "احلمـدهللا "  و "سبحان اهللا "
                            

 مشكل (يف والطحاوي، )5242(، وأبو داود واللفظ له )9/176" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )78(
 .)4239" (صحيح اجلامع"وصححه األلباين يف ، )811و 633 (حبان وابن) 25/ 1) (اآلثار
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7

 

ة أُمبِيبحr
: ))نم    كَعاتعِ ربلَ حافَظَ على أَررِ قَبالظُّه أَرعٍوا بهدعب رحلَى مع 
.)79( ))النارِ


 


r))ام 
نم دبنٍ عمؤلِّي مصي عبأَر اتكَعر دعرِ بالظُّه سمفَت ههجو ارا النداَء إِنْ أَبش 
اللَّه زلَّ عج80()) و(.  

                            
، )1150/3/490(، وابـن ماجـه    )1792/6/341(، والنسائي )392/2/215(رواه الترمذي  )79(

معجـم  "، والطـرباين يف   )2/109"(مـصنفه "، وإبـن أيب شـيبة يف        )25547/54/212(وأمحد
ــبري ، وإبــن خزميــة  )6973/14/418"(مــسنده"، وأبــو يعلــى يف  )17/68"(الك

 ).1127/4/404"(صحيحه"يف
، وأبو داود )1816(ئي ، والنسا)428(، والترمذي )4/200" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)80(

 .)6195" (صحيح اجلامع"،  وصححه األلباين يف )1160(، وإبن ماجه )1269(
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إن شآء اهللا
  أبو الطيب محم د شمس ين آبادي  الد 

r ـرحم 
النارِ علَى

رحاُهللام لَى هارِ عالن
رحاُهللام   هملَىلَحارِ عالن










ــ يسائالن
rسمفَتههجو  اراًالندأب 

r
)مرحو        ودجالـس ـعواضأْكُلً مارِ أنْ تلى النع (، 
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رحلَى مارِ عالنرحاهللاُ م لَى هـ  ع ارِالن











rــلَّى ص ـــن م




من أبوداودالترمذي
حــافَظَ







81

                            
)81(  : عون املعبود شرح سنن أيب داود أليب الطيب حممد آبادي)4/147.( 
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ةسبنع  سفيانوأب 





أم ـ حةبيبrأم حبيبة



حسان  عةطي  ةسبنع  
سفيانوأب

نةعسب 
 أم حبيبة   r

نلَّى مرِ   صلَ الظُّهاً قَبعبع  أَربأَرا اًوهدعب، رحم    هملَـى اُهللا لَحع 
 أم حبيبـة  النارِ 

r





  
  
8
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زيدي   ـ ـ  وأب رميم
 عباية  رفاعة   رافـع

زيـد ي


عبسأبوr
))ِنم تراغْب اهمي قَدبِيلِ فس اللَّه همرح لَى اللَّهارِ ع82()) الن(.   

   



 املنـاوي

ِنم  تـراغْب  اهمقَـد
يـبِيلِ  فس  اللَّـه





ِبِيلس اللّـه

                            
، )1632(، والترمـذي واللفـظ لـه      )907(، والبخاري   )6/66" (الفتح الرباين " اإلمام أمحد     رواه )82(

 اهليثمى قال ،)1772 رقم ،243 ص (الطيالسى أخرجه، و   )2397(، والدارمي   )3116(ائي  والنس
 بنإو ،)18297 رقم ،9/162 (والبيهقى ،ثقة وهو املصبح أىب خال الصحيح رجال رجاله): 5/285(

  ).57/15 (عساكر
 



 83


  بِيلِيفس 

اللَّههمرح لَى اللَّهارِ عالن


َــة اُهللا اجلَن ــه أدخلَ



رحهلَـى   مع ـارِ  اللَّهالن










83

املبــاركفوري
rَفه ما حرام ع  ارِلى الن



                            
)83(  : فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي)6/76.( 
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84

املقرائي املصبح وأب  
مالك

اهللابدعمياخلَثْع عبـداهللا
جابردامالك

بداهللاع 
 جابر


r


 مالكجابر


بداهللاع 
 جابر مالك 




                            
)84(  : األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري حتفة)5/259.( 
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  ،جابر
r




 ،
املصبح وأب ) (

 )85(.

9

 

رداءأبوالدr
))نم در نضِ عرع يهكَانَ أَخ ا لَهابجح نارِ مويف روايـة  )) الن :

))نم در نض عرع يهأَخ داللَّه ر نهه عجار والن موة يامي86()) ِالْق(. 
   

 



                            
صحيح لغريه : ، وأبو يعلى، وقال األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب)4604(رواه إبن حبان  )85(

)1273.( 
، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1931(، والترمذي )19/69" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد رواه  )86(

)6263.( 



 86

  



هلِس  معاذ  اجلهينيأنس  

    r   
))نى مما حنمؤم نم نقٍماف هابتغثَ يعب لَكًا اللَّهي ممحي هملَح موي ةاميالْق نم 
 جهنم جِسرِ علَى اللَّه حبسه بِه شينه يرِيد بِشيٍء مسلما قَفَّا ومن جهنم، نارِ

87))َقَال مما يخرج حتى









راطص



                            
 داود وأبـو  ،)686 رقـم  ،1/239 (املبـارك  بنإ، و )15687 رقم ،3/441 (أمحداألمام   أخرجه )87(

 رقـم  ،20/194 (والطـرباىن  ،)248 رقـم  ، 151 ص (الدنيا أىب بنإو ،)4883 رقم ،4/270(
" صـحيح أيب داود "، وحسنه األلباين يف   )1/377(" الكبري التاريخ" ىف البخارى: أيضا وأخرجه،  )433

)4086(.  
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أمســاِءــدي rزي
))نم ذَب نضِ عرع يهيبِ أَخغا كَانَ بِالْمقلَى حع اللَّه زلَّ عجو 

88))النارِ من تقَهيع أَنْ






راطص

ــلَأبــو سيارانِيمان الــد


راطص
 ـ راطص

 ـ راطص


                            
 اهليثمى قال ،)687 رقم ،1/239 (املبارك بنإ  أخرجه،)19/262" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد رواه )88(

 ،6/112 ("اإلميان شعب" ىف والبيهقى ،)442 رقم ،24/175 (والطرباىن ،حسن إسناده): 8/95(
 رقم 456 ص (محيد بن وعبد) 1632 رقم 227 ص (الطيالسى: أيضا وأخرجه ،)7642 رقم

 ،)5667 رقم 3/534 (والديلمى ،)1/261 (والرافعى ،)6/67 ("احللية" ىف نعيم وأبو ،)1579
 .)6240" (صحيح اجلامع"وصححه األلباين يف 
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89


10 

ــديع  محــات 
 r))لُواإعج كُمنيب نيبارِ وا النابجح  لَـوو  قبِـش 

ةرمت((  ويف رواية ،: ))ِنم تاسطَاع كُمنأَنْ م رتتسي نارِ مالن لَوو  قبِـش  ةـرمت 
.)90( ))فَلْيفْعلْ

   









r


ـ ش ةـعب

                            
)89(  : التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار البن رجب احلنبلي، حتقيق إياد القيسي) صفحة

232(. 
، والترمذي )1016(، ومسلم )6563(، والبخاري )9/156 ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)90(

 ).1657(، والدارمي )185(، وابن ماجه )2552(، والنسائي )2415(
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r
))قُواات ارالن لَوبِ وقش ،ةرمفَإِنْ ت وا لَمجِدت ةمفَبِكَل ةب91()) طَي(.








11

أبوهريرة r
))اميةٌ، الصنج نصحوح صارنيالن نم ((92


عثمانالعاص وأب

r))اميةٌ   الصنارِ جالن نكَمجنأَ ةحكُدم من تالِالق ((
)93(.

                            
 ).2552(، والنسائي )1016(، ومسلم )6023( اإلمام البخاري واللفظ له  رواه)91(
 ،)3571 رقـم  ،3/289 (اإلميـان  شعب ىف هقى، والبي )9/208" (الفتح الرباين " اإلمام أمحد     رواه )92(

 ).3880" (صحيح اجلامع"، وحسنه األلباين يف حسن إسناده): 3/180 (اهليثمى قالو
 رقم ،1/525 (ماجه وابن ،)2230رقم ،4/167 (والنسائى ،)16317 رقم ،4/21 (أمحد أخرجه )93(

 بنوا ،)3573 رقم ،3/290 ("اإلميان شعب" ىف والبيهقى ،)8360رقم ،9/51 (والطرباىن ،)1639
 رقم ،3/195 ("واملثاىن اآلحاد" ىف عاصم أىب بنإ: أيضا وأخرجه). 3649 رقم ،8/409 (حبان

 "احللية" ىف نعيم وأبو ،)2321 رقم ،6/309(والبزار ،)1522 رقم 2/492 (والروياىن ،)1542
 ).3879(:  حديث رقم"صحيح اجلامع"يف ، وصححه العالّمة األلباين )6/265(
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ةأبو أمام  

  r  ))نم اما صموي يبِيلِ فس اللَّه 
  . )94()) واَألرضِ ماِءــالس بين كَما خندقًا النارِ وبين بينه، اللَّه جعلَ




قندخ



12

 

  أبوهريرة    r 
 ))ال جلي ارلٌ النجكَى رب نم ةيشخ الَى اللَّهعت 

 جهنم نارِ ودخانُ اللَّه سبِيلِ في غُبار يجتمع ولَا ،الضرعِ في اللَّبن يعود حتى
  .)95()) أَبداً مسلمٍ منخرى فى

                                                               
 

 ).6333" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )1624 (رواه الترمذي )94(
 ،6/12(، والنـسائي  )1633 رقم ،4/171 (والترمذى،  )14/14" (الفتح الرباين "اإلمام أمحد    رواه   )95(

) 7667 رقم ،4/288 (واحلاكم صحيح، حسن: وقال ،)465 رقم ، 1/268 (وهناد ،)3108 رقم
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سِأن مالـك

 r))اننيا ال عمهسمت ارا الندأَب :نيع تاتب 
  .)96()) اللَّه خشية من بكَت وعين اللَّه، سبِيلِ في الْمسلمني تكُْأل





 معاويـة حيـدة

 rَالَ ةٌالثَث تأَ ىرعينمه النار عني حـ ر سـ  ت يف 
اِهللا بيلِس، وعني كَبت من خشياِهللا ة، وعفَكَ نيت عن اِهللا مِحارِم97  

                                                               
صحيح "وصححه األلباين يف    ) 800 رقم ،1/490 ("إلميانا شعب" ىف والبيهقى. اإلسناد صحيح: وقال
  .)7778" (اجلامع

 
، )2370، رقم 7/140(، والطرباين )4346، رقم7/307(، وأبو يعلى )1639( الترمذي  رواه)96(

 .)1230(حسن صحيح ": صحيح الترغيب والترهيب"وقال األلباين يف 
 .)1900(حسن لغريه ": يب والترهيبصحيح الترغ"رواه الطرباين، وقال األلباين يف  )97(
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 املصارعة احلرة
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  الرقص كلّهم البيت أهل فشيمة … ضارباً للدف البيت رب كان إذا
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 M  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å
  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  ÌL )١٢٤: طه(   


r
























"
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"

r
 ...ُلجالراعٍ وي رف هلأَه وهئُولٌ وسم نع هتيعر98











r




rزيد  أسامة
ْلنَ هورا تم 

99الْقَطْرِ كَمواقعِ بيوتكُم خلَالَ الْفتنِ مواقع أَرى إِني أَرى

                            
 من ،)1829 ("اإلمارة كتاب" يف ومسلم ،)853 ("اجلمعة كتاب" يف البخاري أخرجه صحيح، )98(

 .)t (عمر بنإ حديث
 ).7427(، ومسلم )1878(رواه البخاري  )99(
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r


rr













r



M^  _    ̀   a

b   c   d       e      f g      h    i  j      k    l      m  
r  q  p  o  ns  ¢  L )١٠٩: البقرة.(



 108

   



r

 M  d  c  b  a       ̀   _  ̂
f  eg  ~    L )٢١٧: البقرة.(  


""





rيرِي إِنٌءب نمٍ كُلِّ ملسم يمقي  نييِ  بانرظَه  نيرِكشالْم،  

100نارهما تراَءى ال: قَالَ ؟ ولم اللَّه، رسولَ يا: قَالُوا


r





                            
، )2/441/2215" (الكبري املعجم"يف   الطرباين   ، و )1604 (والترمذي،  )2647( داود أبو رواه )100(

 ).3/45/2645" (سنن أيب داودصحيح "  يف الشيخ األلباينوصححه
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101











 















                            
)101( : داود أيب سنن تفسري) 2/16 (اخلطايب سليمان أليب) السنن معامل.(  
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 M  ̄   ®  ¬  «

  Ã  µ   ́   ³  ²   ±   °L ٦: التحرمي










   r   

   حرم إِالَّ لرعيته  غَاش َ وهو  يموت يوم يموت ةًرعي اللَّه يسترعيه عبد من ما((
اللَّه هلَيةَ عنالْج102  






                            
)102( اهور ارِىخالْب) قـال ، و )4495"(صـحيحه "، وابن حبان يف     )1/87/380(، و مسلم    )6731 

 .مسلم شرط على حصحي إسناده: األرنؤوط شعيب
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103







104


















                            

)103(  :مسلم صحيح على النووي شرح) 2/166.( 
)104(  :مسلم كتاب تلخيص من أشكل ملا املفهم) 1/284.( 
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 إ خالشيبن ميد،ح سةُماح إ يخِالشباز، بن ةُضيلَفَو إ يخالشبن 

جربين بنإ يخالش ةُضيلَفَو يمني،ثَعال









∗


13 

اهللاعبد   ـ سعودم   
r)) أُ أالبِخكُربِ ممن مرحي لىع بِ أو ،ارِالنمن تحرم 

                            
∗  
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لَعيه ؟ارالن ريبٍقَ لِّكُ لىع هنٍي سلٍه((     ويف رواية لإلمام أمحد أن ،ه )r(  قـال  :
))مرارِ على حنٍ كُلُّ النينٍ هلٍ لَيهقَرِيبٍ س من 105( ))اسِالن(.














14
 

ــشة عائي
r     لَه كُن هِنلَيع ربفَص اتنالْب نٍء ميبِش يلتاب نم

  106حجابا من النارِ

                            
، وقال )470(، وإبن حبان )2488(، والترمذي )19/178" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)105(

 ).2676(صحيح لغريه : رهيباأللباين يف صحيح الترغيب والت
، والترمذي )2629(، ومسلم )1418(، والبخاري )19/50" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)106(

)1913(. 
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عائيشة





r



قبةع  رامع  
r )) أَطْعو ،هِنلَيع ربفَص ثَالثُ بنات لَه تكَان نم ،نهم

  .)107()) وسقَاهن وكَساهن، كُن لَه حجابا من النارِ
   




     

                            
صحيح "، وصححه األلباين يف )3669(، وابن ماجه )19/50" (لفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)107(

 .)6488 ("اجلامع
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  عائيشة
r)) سلَي دأَح ني متولُ أُمعثَالَثَ ي ،اتنب ثَالَثَ أَو ،واتأَخ 

ِسنحفَي ،هِنالَّإِ إِلَي كُن راً لَهتس نارِ م108()) الن(.  
  




      
   طَّمبل  عاملخزومي اهللابد  

أملَسةمr أملَسةم 
          

r
r       

r


          


    


                            
 .)5372(باين يف صحيح اجلامع  البيهقي، وصححه األل رواه)108(
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15 

ــوهريرة أب
r

    ـارِين ـيه
  109أُسلِّطُها علَى عبدي الْمذْنِبِ لتكُونَ حظَّه من النارِ


""

                            
، وإبن ماجه )2088(، والترمذي واللفظ له )19/135" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)109(

، وصححه األلباين يف )2/126" (النهاية"، وحسنه إبن كثري يف )1/496(، واحلاكم )3470(
 ).32" (صحيح اجلامع"
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  أبوأمامة    r
نم نمؤالْم ابا أَصفَم ،منهج نم ريى كمالْح نم ظَّها كَانَ حه

110النارِ




ُــاويامل ن


راطص

111


r


ِجابرعاهللابد
rأم ائب الس،  املُ أم بسي

)أم الس بائ،  سيب املُ  أم( ىاحلُم
ال تسبي احلُمى فَإنها تذْهب خطَايا بنِي آدم كَما يذْهب           :فَقَالَ!  بارك اُهللا فيها   ال

يدثَ احلَدبخ ري112()) الك(.  

                            
 ).3188" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )17/160" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )110(
)111(  : فيض القدير شرح اجلامع الصغري للمناوي)3/421.( 
 .)3469(، وإبن ماجه )2575(رواه اإلمام مسلم واللفظ له  )112(
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   r






16r

 

 حـسني   علـي   ِمحمد        
r   هدنع ترذُك نم

  113خطئ طَرِيق الْجنةفَقَد  علَى فَلَم يصلِّ
   

 )114(  
   r


 

راطص) ـ راطص(


راطص  

                            
 ).r) (44" (فضل الصالة على النيب"، وصححه األلباين يف )1573( البيهقي يف الشعب  رواه)113(
)114(  : يخ " عمدة األحكام"شرحللشجربين بن اهللا عبد بن الرمحن عبد بن اهللا بدع )21/13(.  
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r)لَعيهالةُ الص 

والمالس () َّلى اُهللاصلَ عيهو ملَّس(
        

راطص
        

r )لَعيهالةُ الصو المالس () َّلى ص
)ملَّس ويهلَ عاُهللا
 حنيِسيلع

r   َـئطخ ،لَيالةَ عئَ الصطفَخ هدنع ترذُك نم
ةنالْج طَرِيق115




ِإبنعاسب r
َئَ ططخ لَيالةَ عالص ِسين نمةنالْج رِيق116




 املُنـاوى

                            
، والسيوطي يف )6358 ح 11/172" (الفتح"، وحسنه إبن حجر يف "األوسط" الطرباين يف  رواه)115(

 .)6245" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )8679" (اجلامع الصغري"
 .)6568" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )5872(، والبيهقي )908( إبن ماجه  رواه)116(
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ِسين
سيانالن


  M

% $ #& * L() ١٢٦: طه


117
ِجــابرــسرةم

r
آمنيآمني
آمنيr

آمنيr    ُرِيـلانِي جِبأَت)u( ،
 النار، فَأَبعده اللَّـه، قُـلْ   يا محمد من أَدرك أَحد والديه، فَمات، فَدخلَ       : فَقَالَ

فَقُلْت ،نيقَالَ: آم ،نيآم : ،لَه فَرغي فَلَم ،اتانَ، فَمضمر رهش كرأَد نم دمحا مي
      فَقُلْت ،نيقُلْ آم ،اللَّه هدعفَأَب ،ارلَ النخقَالَ : فَأُد ،نيآم : ترذُك نمفَ  و هدنع  لَم

فَقُلْت ،نيقُلْ آم ،اللَّه هدعفَأَب ،ارلَ النخفَد اتفَم ،كلَيلِّ عصي :نيآم118
آمنيجربيلu

                            
)117(  فيض القدير شرح اجلامع الصغري  للمناوي )6/129(. 
التعليقات احلسان على صحيح "، وصححه األلباين يف )410(، وإبن حبان )1990(رواه الطرباين  )118(

 ).409" (إبن حبان
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محدمr





آمني آمـني
آمنيجربيلuدمحمr





آمني آمـني

آمنيجربيلu ـدمحم
r




 آمـني
آمني 


rإبن حرج


r
r
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r



r

119


17  "" 
"اهللاــرب "أك

ِسأن
مالك r  ـنم

 براَءةٌ  :ولَى كُتبت لَه براَءتان   ُأللتكْبِريةَ ا صلَّى للَّه أَربعني يوما في جماعة يدرِك ا       
120فَاقِ وبراَءةٌ من الن،من النارِ





"هللاأكرب"


                            
)119(  : فتح الباري بشرح صحيح البخاري إلبن حجر العسقالين)6358 ح 11/173.( 
 ).6365" (صحيح اجلامع"، وحسنه األلباين يف )241(رواه الترمذي  )120(
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"أكرباهللا"



 خعـي إبراهيم الن  

"اهللاأكرب"
121

ــ عيدسُالــس بيم
"اهللا أكـرب"


r

كيعوأعشم
"اهللاأكــرب"

122


18 


ــ راطص


                            
)121(  حلية األولياء وطبقات األصفياء  أليب نعيم )2/51.( 
)122(  صفة الصفوة إلبن اجلوزي )2/69.( 
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بداهللاعـ ع روم
r





rيقَـابِ  ولْأَعلٌ ل

123 أَسبِغوا الْوضوَء،من النارِ




 أبوهريرة
 أبو القاسمr

ارالن نيبِ ماقرلْعل ليو124





19  

                            
، والنسائي )241(، ومسلم واللفظ له )60(، والبخاري )2/42" (الفتح الرباين"مام أمحد رواه اإل )123(

 ).451(، وإبن ماجه )97(، وأبو داود )111(
 ).452(،  وإبن ماجه )242(، ومسلم واللفظ له )2/42" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )124(
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   ــداهللاع  المســ  ب
r
rrr

rــداهللا عب
r

r
r

 ))اا يهأَي اسـوا  النمأَطْع  ،ـاموا  الطَّعأَفْـشو  ،الَمالـس 
)) بِـسالَمٍ  الْجنـةَ  تـدخلُوا  نِيـام،  والناس بِاللَّيلِ واـوصلُّ اَألرحام، وصلُوا

)125( .  









ــ راطص 



                            

، وإبن ماجه )2485(، والترمذي واللفظ له )17/331" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )125(
 ).7865" (صحيح الترغيب والترهيب"، وصححه األلباين يف )1460(، والدارمي )1334(
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20 

اللَّ    الو إِلَّا اللَّه إِلَه  رأَكْب إِ  ال،  ه الّ إِلَه  هدحو ال ، اللَّه      إِلَّا اللَّه ال إِلَه  لَه رِيكال ، ش 

 بِاللَّه قُوةَ إِالّ حولَ وال اللَّه والالّ إِلَه إِال،  اللَّه لَه الْملْك ولَه الْحمدإِلَه إِالّ
 ــوهريرة ــ أب ــعيد اخل دريأبوس

r  دبإِ  ال إِذَا قَالَ الْع الّ إِلَه   اللَّهو اللَّه 
رلَّ    : قَالَ ،أَكْبجو زع قُولُ اللَّهي    : يدبع قدال ص     را أَكْبأَنا وإِلَّا أَن إِذَا قَالَ   ، إِلَهو 
دبال :الْع    هدحو إِلَّا اللَّه ي    : قَالَ ،إِلَهدبع قدي    ال صدحا وإِلَّا أَن إِذَا قَالَ  ، إِلَهو : 
 وإِذَا ، شرِيك لي  ال أَنا و  الّ إِلَه إِ  ال صدق عبدي    : قَالَ ، اللَّه لَا شرِيك لَه    الّ إِلَه إِ  ال

 أَنا لـي    الّصدق عبدي لَا إِلَه إِ     : قَالَ ،ك ولَه الْحمد   اللَّه لَه الْملْ   الّ إِلَه إِ  ال :قَالَ
  دمالْح يلو لْكإِذَا قَالَ  ،الْمال : و    و إِلَّا اللَّه ةَ     ال إِلَهلَا قُولَ ووالّإِ ح قَـالَ  ، بِاللَّه : 

 من رزِقَهن عند موته لَـم       ،بِي الّ قُوةَ إِ  ال حولَ و  ال أَنا و  الّ إِ  إِلَه الصدق عبدي   
ارالن هسمت126

"إِالّال إِلَه   ـرأَكْب اللَّـهو اللَّه "




                            
، )1/5(، واحلاكم )851(، وإبن حبان )3794(، وإبن ماجه واللفظ له )3430( الترمذي  رواه)126(

 .)713" (صحيح اجلامع"وصححه األلباين يف 
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"إِال الّ إِلَه هـدحو اللَّه "



"إِ   إِ ال الّلَـه        لَـه ـرِيكلَـا ش اللَّـه " ،



"إِ  ال الّ إِلَه  لْكالْم لَه اللَّه  ـدمالْح لَهو" ،




"إِال الَ إِلَهو لَال اللَّهلَ ووةَ  حا قُو
" بِاللَّه الّإِ

 





21 
سِأنمالك
r  ُّقَـط اترةَ ثَلَاثَ منالْج ملسلٌ مجأَلَ را سإِالّ،م  قَالَـت  
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)) اللَّهم أَجِره  : النار  قَالَت  إِالّ ، استجار من النارِ    وال ،خلْه الْجنةَ  اللَّهم أَد  :الْجنةُ
127   

   








أبوهريرة
 r   دهـشإِذَا ت

اللَّهم إِنى أَعوذُ بِك من عذَابِ جهـنم،        : أَحدكُم فَلْيستعذْ بِاللَّه من أَربعٍ يقُولُ     
  ذَابِ الْقَبع نمالِ    وجـِسيحِ الـدالْم ةنتف نمو ،اتمالْما ويحالْم ةنتف نمرِ، و

128



     ـنمو ،مـنهذَابِ جع نم وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه

عذَابِ الْقَبرِ، ومن فتنة الْمحيا والْممات، ومن فتنة الْمِسيحِ الدجالِ

                            
، )5521(، والنسائي )2572(، والترمذي واللفظ له )24/163" (الفتح الرباين"م أمحد رواه اإلما )127(

 ).6275" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )1/535(، واحلاكم )4340(وإبن ماجه 
، )588(، ومسلم واللفظ له )1377(، والبخاري )4/29" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )128(

 ).1344(، والدارمي )909(، وإبن ماجه )5505(والنسائي ، )3604(والترمذي 
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راطص


22 

أبوهريرة r
))            ِارالن نا موضع هنوٍ مضبِكُلِّ ع اللَّه قتةً أَعملسةً مقَبر قتأَع نم

هجى فَرتحجِهبِفَر ((129










                            
، )1509(، ومسلم )6715(، والبخاري واللفظ له )14/140 ("الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )129(

 ).3145(، والنسائي )1541(والترمذي 
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هارظ



هارظ
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هارظ
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¾  ½  ¼    »¿Å  Ä   Ã  Â  Á  À  Æ  Ê  É         È  Ç  
ËÌÎ   Í  Ï  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð   L 

٨٩: املائدة .(




















أبوهريرة 
    r  

))اولَ يسر اللَّه لَكْتفَقَالَ ،ه ولُ لَهسر اللَّه 
)r(: ام قَالَ ؟لَك :تقَعلَى وع أَترا يامأَنو مائولُ فَقَالَ ،صسر اللَّه )r( :ْله 

جِدةً تقَبا رقُهتعلْفَ :فَقَالَ ،الَ: فَقَالَ ؟ته يعطتسأَنْ ت ومصنِ تيرهنِ شيابِعتت؟م 
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 اللَّه رسولُ فَسكَت ،الَ: قَالَ ؟مسكينا ستني إِطْعام تجِد فَهلْ: قَالَ ،الَ: قَالَ
)r(، َو قَالةَ أَبريرا :هنيفَب نحن دنولِ عسر اللَّه )r( ْإِذ ىقٍ أُتربِع فيه رمت 

قرالْعلُ وكْتولُ فَقَالَ ،الْمسر اللَّه )r( :نلُ أَيائذْ ؟آنِفًا السذَا خه رمالت 
قدصلُ فَقَالَ ،فَتجلَى: الرأَع أَفْقَر نلِّى ما أَهولَ يسر اللَّه )r (فَو ا اللَّهم نيب 
 اللَّه رسولُ فَضحك :قَالَ ،بيتى أَهلِ من أَفْقَر بيت أَهلُ نِالْحرتي يرِيد الَبتيها

)r (ىتح تدب ،هابيأَن قَالَ ثُم :همأَطْع لَك130()) أَه(.
rr


r


r

r
ــوهريرة أب

r


r




                            
، )111(، ومسلم )1936(، والبخاري واللفظ له )10/89" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )130(

 ).1671(، وابن ماجه )2390(، وأبو داود )724(والترمذي 



 137

r


زاذان
ــن ــع إب رم




r        ْأَن ـهتفَكَفَّار هبرض أَو لُوكَهمم لَطَم نم
قَهتعي131  

   


األنصاري مسعود أبو 



rr

r كتسلَم أَو ارالن كتلْ لَلَفَحفْعت لَم ا لَوأَم
ارالن((132




                            
 ).5168(، وأبو داود )1657(، ومسلم واللفظ له )14/149" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )131(
، )1948(، والترمذي )1659(، ومسلم واللفظ له )14/149" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )132(

 ).  5159(وأبو داود 
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ــعورِم  عــنبةسr
ِارالن نم اَءهدف تةً كَاننمؤةً مقَبر قتأَع نم133








نافعإبنعرم

134
كيمِحزامح 


135






                            
، وصححه )3966(، وأبو داود )3142(، والنسائي )14/142" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )133(

 ).6050" (صحيح اجلامع"األلباين يف 
)134(   صفة الصفوة إلبن اجلوزي)1/240.( 
)135(  صفة الصفوة إلبن اجلوزي )1/313.( 
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إبن عبيد  ـ ع ريم

"اهللاعبد   رمع"
اليمانِي" داألسـو راحلَج"

r
عمحنبدالريمـانِ الي


r"اهللاعبد   رمع"


rَّإن مسحفّكَ ماهةٌار لطايالخ
اليمانِي"رد احلَجاألسو"

r
))نم ذَا طَافبِه تيا الْبوعبأُس اهصقِ كَانَ فَأَحتكَع ةقَبال ر عضي 

136))حسنةً بِها لَه بـوكَت طيئَةًـخ عنه اللَّه حطَّ إِلَّا أُخرى فَعير وال قَدما
                            

، )2919(، والنسائي )959(، والترمذي واللفظ له )12/23" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )136(
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 ـــعرم r

)) ...أو    ،الطَّواف ا ركعتاكيلَ    ماعمإِس لَدو نم ةقَبقِ رتكَع  ،ا وأم
137)) ...ةبقَ ربعني سقِتع كَ ذلكعد بةرواملَفا و الصني بكوافُطَ


إمساعيلu




                                                               
صحيح ": صحيح الترغيب والترهيب"، وقال األلباين يف )1/489(، واحلاكم )2956(وابن ماجه 

 ).1139(ه لغري
 ).1112(حسن لغريه : "صحيح الترغيب والترهيب"رواه الطرباين، والبزار، وقال األلباين يف  )137(
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راطص


 
ومرِع  ـ ع نبةس r

نى ممر الْعومٍ دهلَّغَ بِسفَب همهطَأَ سأَخ أَو ابلُ أَصدفَع ةقَبر
138





أبو جيحن  

r        ٍررحلُ مدع ولَّ فَهجو زع بِيلِ اللَّهي سمٍ فهى بِسمر نم
139




                            
، وصـححه   )2/95(، واحلاكم   )2812(، وابن ماجه    )14/12" (الفتح الرباين "رواه اإلمام أمحد     )138(

 ).1285" (صحيح الترغيب والترهيب"األلباين يف 
، واحلاكم )3143(، والنسائي )1638(، والترمذي )21/177" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )139(

 ).6268" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )2/121(
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ِءبراعازب
r             ـوقَاقًـا فَهى زده نٍ أَوةَ لَبحنم رِقٍ أَوةَ وحنم حنم نم

ةمساقِ نتكَع140 
"

"""
 








  ال إِلَه
 شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَديره وحده ال اللَّإِالّ

                            
، )5096(، وابن حبان )1957(، والترمذي )15/163" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )140(

 ).6559" (صحيح اجلامع"وصححه األلباين يف 
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األنـصاري  أيـوب  أبو  
r  ال إِلَه

 لَى كُلِّ              إِال اللَّهع وهو يتمييِي وحي دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكال ش هدحو 
 يرٍء قَديش(( )) :      رشا عقَالَه ةداحبِكُلِّ و لَه بكُتحنسهفَعرو ،ا اتبِه اللَّه 

 اتجرد رشع كُنرِ رِقَابٍ    ، وشقِ عتكَع أَ      لَه نةً ملَحسم لَه كُنارِ إِلَى   ، وهلِ النو
رِهلْ    آخمعي لَمو ،  نهرقْهال يمع ذئموي        ـكثْـلُ ذَلِسي فَممي نيا حإِنْ قَالَهو ،

141


ال  هدحو إِال اللَّه إِلَه 













                            
صحيح "، وصححه األلباين يف )3534(، والترمذي )14/235" (الفتح الرباين"م أمحد رواه اإلما )141(

 ).660" (الترغيب والترهيب
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 رِيكال ش هدحو إِال اللَّه ال إِلَه
ٌلَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير

هريرةأبوr
 ال هدحو إِال اللَّه ال إِلَه

          يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ،لَه رِيكشتكَان  لَـه 
 حرزا لَه وكَانت سيئَة مائَةُ عنه ومحيت حسنة مائَةُ لَه وكُتبت رِقَابٍ عشرِ عدلَ

نم طَانيالش هموي كى ذَلتح ِسيمي لَمو أْتي دلَ أَحا بِأَفْضماَء مج إِلَّا بِه  ـدأَح 
142ذَلك من أَكْثَر عملَ
















                            
، ومسلم )3293(، والبخاري )14/216" (الفتح الرباين"، وأمحد )486(رواه اإلمام مالك  )142(

 ).3798(، وإبن ماجه )3468(، والترمذي )2691(
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ــانئأم  ه

rr



r   َائَـةم رِي اللَّـهكَب

ةرم،   ا وحدم   ةرائَةَ مم ي اللَّه،    ةرائَةَ مم ي اللَّهحبسمٍ      ، ولْجسٍ مفَر ائَةم نم ريخ 
بِيلِ اللَّهي سجٍ فرسم،ةندب ائَةم نم ريخو ،يخو ةقَبر ائَةم نم ر143

اُهللارأكبهللااحلَمد
 بحانَ اهللاس








راطص



                            
 ). 3810:، رقم2/1252" (صحيح سنن إبن ماجة"حسنه الشيخ األلباين يف  )143(
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راطص


راطص


أبوهريرة

r   ـارونَ أَنَّ نبسحأَت
ا  جثْلُ نم من؟ ههذه الْقَارِ     رِكُم نا مادوس دأَش يبِ    ، ه نٌء مزج يه   نيـتسو ةعض

144جزًءا منها






 ـ وبانـثَ
r

r ـ وبانـثَ 

                            
 3(اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ، )3666" (صحيح الترغيب والترهيب"صححه األلباين يف  )144(

/334( 
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r

r
محدم

r


r


r ـ هـ  م يف 
راطصرِساجل ونَد ةملْالظُّ

rُـ ف  راُءقَ
رينهاجِاملُ

r
r

ينحلَ رثَ مهاجلَ ورنكانَ ذيالّ ة لُأكُي مأطْ نهاراف


r)من فيهـا  نيٍع 
)بيالًسلْــس ىمستــ

ْلالسبيلس
r





 149

r
r




r)يلِ أَبجاُء الرم  أَةـراُء الْممو ض
فَرأَص               نِـىالَ مإِذَا عالَى، وعت اللَّه ا بِإِذْنأَذْكَر أَةرالْم نِىلِ مجالر نِىالَ مفَإِذَا ع ،

اللَّه ثَا بِإِذْنلِ آنجالر نِىم أَةرالْم(. 








rr
))               بِـه انِى اللَّهى أَتتح لْمع هنٍء مىى بِشا لمأَلَنِى وى سنِ الَّذذَا عأَلَنِى هس لَقَد(( 
)145(.  

   
  

   
راطص

                            
 )830:، رقم169  /1 ("السنن الكربى"يف لبيهقي ، وا)315(اإلمام مسلم  رواه )145(
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عائيشةr
r

  Mv u  t s r qw |  L )٤٨: إبراهيم.(  


r
راطصرمذيالت


راطص146


راطص""


  
 ِجـابر   بريالزوأب   

 اهللاعبد :)      هـاـنكُم إالّ وارِدإنْ مو(
 ،






                            
، وإبن ماجه )3121(، و الترمذي )2791(، ومسلم )18/189" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)146(

 ).2/473(، واحلاكم )331(، وإبن حبان )2809(، والدارمي )4279(
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 ـ راطص
راطص


ــ راطص









إلـه إالّ ال  

اهللا
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147
        


       
    راطص  

 M  '  &  %  $  #  "  !
2  1    0  /    .  -  ,   +  *      )  (3  7     6    5   4  

 C  B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9  8   D  
      S       R  Q  P   O  N  M  L  K       J  I  H      G  F  E

X  W  V  U  TY  a   ̀ _  ^       ]       \  [  Z  
  q   p     o  n  m    l  k  j     i  h  g  f   e  d  c   b

s  rtv  u  wy  x  z  }          |  {  L ١٥ - ١٢: احلديد.(






  <  ;  :  9

  B  A  @  ?  >       =
                            

 ).191 (t، ومسلم موقوفا على جابر )14763"(املسند"اإلمام أمحد  رواه )147(
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G  F  E   D   C      

  N  M  L  K       J  I  H
S       R  Q  P   O  





X  W  V  U
""       \  [ 

 ̀ _  ̂        ]


ـــالت ةـوب
ويتربكُ بِ صم  الـد روائ

`
  h  g  f   e  d  c   b  a  ̀

i    


s  r  q   p     o  n  m    l  kt  
v  uwy  x  z  |  {  
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X  W  V  UY[  Z  

 عاهللابد  سعودم
(  '  &  %  




148


راطص


149
راطص

راطص
 ـ راطص

                            
 .على شرط البخاري: ، وقال الذهيب يف التلخيص)2/479 ( رواه احلاكم)148(
 )326ص () 993ح (للسيوطي البدور السافرة كما يف ن أيب حامت، إببن جرير وإ أخرجه )149(
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راطص










راطص


راطص



 اهللاعبد  سعودم    

r :)) ... راطوالصدكَح فيالس ضحد ،زِلَّةقَالَ م: 
 ومنهم الْعينِ، كَطَرف يمر من منهم نورِهم، قَدرِ علَى فَيمرونَ مروا،: ويقُولُ

من رمقِ، يركَالْب مهنمو نم رمابِ، يحكَالس مهنمو نم رماضِ يضقكَان 
 ،الًمر لُرمـيو لِجكَشد الر يمر من ومنهم كَالريحِ، يمر من ومنهم الْكَوكَبِ،

    يدتخر ،يهمدقَ هامِإب لىع هورن يالذّ رمي ىتح ،مهِالأعم رِدقَ لىع ونَرمـَيـفَ
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لَقعتوو ،لُ، يدرِج رخت لَقعتلٌ، ورِج فَـتيبص هبانوار جُالن150
ــراطص














اهللاعبد   ـ سعودم 












                            
 ).3629 ("صحيح الترغيب والترهيب"، وصححه األلباين يف )4/633(رواه احلاكم واللفظ له  )150(
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راطص
راطص














151







                            
صفحة (، والبيهقي، وصححه األلباين يف ختريج أحاديث العقيدة الطحاوية )2/408(رواه احلاكم  )151(

470.( 
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راطص
راطص

 
1 
  بداهللاع  عورم  العاص   

r 
))نافَظَ ما، حهلَيع تكَان وراً لَهاناً نرهباةً وجنو موة، ياميالْق نمو ظ لَمافحي 

 قَارونَ مع الْقيامة يوم وكَانَ نجاةً، والَ برهناً والَ نوراً لَه يكُن لَم علَيها،
.)152()) خلَف بن وأُبِي وهامانَ وفرعونَ






                            
، )2721(، والدارمي )1467(، وابن حبان وصححه )2/232" (الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)152(

، وقال املنذري يف الترغيب )1/293(رجال أمحد ثقات : والبيهقي، واهليثمي يف جممع الزوائد وقال
، مث )578" (مشكاة املصابيح"، وصححه األلباين يف )1/386(رواه أمحد بإسناد جيد : والترهيب
 ).1465" (التعليقات احلسان على صحيح إبن حبان"ضعفه يف 
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 قـارون

فونرع هامانُأبيفلَخ
 موسى األشـعري وأب  

r   ،َانيزُأل الْممِهللا ت دمالْحو ،اناِإلمي طْرش ورالطّه
      يا بم الَنمِهللا ت دمالْحانَ اِهللا وحبسو       ،ـورالَةُ نالـصضِ، واَألرو اتاومالس ن

        كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُراٌء، ويض ربالصانٌ، وهرقَةُ بدو،    كُلُّ ،والصدغاسِ يالن 
153ع نفْسه، فَمعتقُها أَو موبِقُهائفَبا







َهللاحل دم
َانحبهللاِ   س دمالْحاِهللا و





r

                            
، والنسائي )3517(، والترمذي )223(، ومسلم )19/27" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )153(
 ).653(، والدارمي )844(، وإبن حبان )280(، وإبن ماجه )2437(
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ــن ــإب ب رج
 ورالَةُ نالصو


154





 ـ راطص

ِسأَنلكما
 rرشب نيائشي الْمإِلَى الظُّلَمِ ف اجِدسورِ  الْمبِـالن 

امالت موي ةاميالْق155

                            
)154(  : قيق شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس البن رجب احلنبلي، حتجامع العلوم واحلكم)2/23.( 
صحيح "، وصححه األلباين يف )781(، وإبن ماجه )561(أبو داود ، و) 223(الترمذي  رواه )155(

 ).2823" (اجلامع
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ــس نديال


156









  
  موسى األشعريوأب     

 r  َّإِن اللَّه ثُيعب اماَألي موي ةاميلَى الْقا، عهأَتيه 
 كَرِميها إِلَى تهدى كَالْعروسِ بِها يحفُّونَ أَهلُها منِريةً، زهراَء الْجمعةَ ويبعثُ
 سطَعي ورِحيهم بياضا، كَالثَّلْجِ أَلْوانهم ضوئها، في يمشونَ لَهم، تضيُء

                            
)156(  : شرح سنن ابن ماجه القزويين أليب احلسن احلنفي املعروف بالسندي)1/262(. 
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،كسونَ كَالْموضخي يالِ فالْكَافُورِ، جِب ظُرني هِمإِلَي طْرِقُونَ الَ الثَّقَالنا يبجعت 
157الْمحتِسبونَ الْمؤذِّنونَ إِالَّ أَحد يخالطُهم الَ الْجنةَ، يدخلُونَ حتى






 


















                            
   ).1872" (صحيح اجلامع"ححه األلباين يف ، وص)1/277(رواه احلاكم  )157(
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 موسـى األشـعري    وأب  

 ،اناِإلمي طْرش ورقَةُ .....الطّهدانٌ، والصهرب ،.... 158












  

 موسـى األشـعري    وأب  
اناِإلمي طْرش وراٌء ،..... ،الطّهيض ربالصو ،..... 159


r



                            
، والنسائي )3517(، والترمذي )223(، ومسلم )19/27" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )158(
 ).653(، والدارمي )844(، وإبن حبان )280(، وإبن ماجه )2437(
، والنسائي )3517(، والترمذي )223(، ومسلم )19/27" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )159(
 ).653(، والدارمي )844(، وإبن حبان )280(، وإبن ماجه )2437(
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راطص


 

 سعيد اخلدري وأب 
rنأَ مةَ قَرورس فالْكَه موي ةعماَء الْجأَض لَه نورِ ما النم 

نينِ بيتعمالْج((160
فـكَه


نأَ مقَر 

مكَّة إَلَى مقَامه من نورا هلَ كَانت أُنزِلَت، كَما اَلْكَهف سورةَ
ــفكَه






                            
 . )6470" (صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )3407(، والدارمي )1/752( رواه احلاكم )160(



 165

  
 أبو أمامة    r

 ُءواآن قْرالْقُر هي فَإِنأْتم يوة ياميا الْقيعفابه، شحُءوا َألصاقْر 
 كَأَنهما مةالْقيا يوم يأتيان فَإِنهما عمران، آل سورة و الْبقَرة: الزهراوين
 عن انحاجي وافص ريٍطَ نم رقانف كَأَنهما أَو يايتان،غَ كَأَنهما أَو غمامتان،

احا،بِصُءوا همة اقْرورة؛ سقَرا فَإِنْ الْبتركَ بركَة، أَخذهاوه حسة،ر الو 
يستهاطيع ةَلَطَالب161




"قَبةر 
 ــآل ع رانم"





قَـبةر






                            
 ).804(، ومسلم )18/69" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )161(
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املُناوي
"الزينهراو"





162





  
بر ةيـدr

نأَ مآنَ قَرالْقُر   هلَّمعتولَ ومع ،بِه أُلْبِس اهدالاجاً وت موي ةاميالْق 
الشمسِ  ضوءِ ثلُم ضوُءه،  من نورٍ  ويىكس والداه لَّحال نيِت يقوم مالَه نياالد، 

  .)163()) رآنَالقُ ماكُدلَو ذخأَبِ :قالُيفَ ؟هذا يناِسكُ مبِ :قوالنيفَ







                            
)162(  :الصغري للمناوي فيض القدير شرح اجلامع )2/63.( 
 .)1434(حسن لغريه ": صحيح الترغيب والترهيب"، وقال األلباين يف )1/756(رواه احلاكم  )163(
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8 


 أبـوهريرة

rنى مممٍ رهي بِسـبِيلِ  فاِهللا، س 
164الْقيامة يوم نورا لَه كَانَ






                            
 .)1292(صحيح لغريه ": صحيح الترغيب والترهيب"رواه البزار، وقال األلباين يف  )164(
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       M & % $ # " !

'(. - , + *     ) / 7 L ١٩: احلديد




َّالطريب
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 ـ هلِس
يفنحr

نأَلَ مةَ اهللا سادهقٍ الشدبِص، هلَّغازِلَ اهللا بناِء مدهإِنْ الشو اتلَ مىع هاشرف(
166

                            
)165(  : خمتصر تفسري الطربي للصابوين)2/427.( 
 .)3162(، والنسائي )1653(، والترمذي )1520(، وأبو داود )1909(مام مسلم رواه اإل )166(
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ِجــابر  عاهللابــد 

 rقواإفَإِن الظُّلم؛ ت م ظلمات الظُّلموـة،  ياميالْق 
 دماَءهم، سفَكُوا أَن على محلهم قبلكُم، كَانَ من أهلك الشح فَإِن الشح؛ واتقوا
167محارِمهم واواستحلُّ






168

 ـوويالن
القاضي



                            
، )2578(، ومسلم واللفظ له )2447(، والبخاري )19/235" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )167(

 .)1/56(، واحلاكم )2516(، والدارمي )2030(والترمذي 
)168(  :املناوي الرؤوف عبد الدين زين احلافظ امإلم،لالصغري اجلامع بشرح التيسري ،)1/58.(  
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راطص
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)169(  : صحيح مسلم بشرح النووي)16/370(. 
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¸  ¶  µ  ´L        



   
إبن باس عr

إذا تيمر ماركانَ اجل وراً لَكن موي ةيامالق170



 إبـراهيمu


"رمي مار اجل"  ،


   

رمإبن ع
r ...ر نم قَطَتس ةرعبِكُلِّ ش فَلَه ،هأْسر لَقإذا حو ورن هأْس

              ــهتلَدـومِ وكَي وبِهذُن نم جرخ يتطَواف بِالب رى آخإذا قَضو ،ةالقيام ومي
ـهأُم171

                            
صحيح الترغيب "، وصححه األلباين يف )1140 رقم 2/33 (األستار كشف ىف رواه البزار )170(

 ).1557" (والترهيب
 .)1155(الترهيب ، وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب و)1886(رواه إبن حبان  )171(



 172








عبادةصامت

r ...اأَمو لْقُكح كأْسر، هفَإِن سلَي نم  رِكـعش 
نم ةرعش قَعي تضِ فإِلَّا الْأَر تكَان ا لَكورن موي ةاميالْق172





   
أبوهريرةr

ام نلٍ مجر لُكسطَرِيقًا ي طْلُبي يها فلْملَ إِالَّ عهس اللَّه لَه  بِـه 
طَرِيق ةنالْج نمطَأَ وأَب بِه لُهمع لَم رِعسي بِه هبسن173




                            
" صحيح الترغيب والترهيب"، وحسنه األلباين يف  )2410 (برقم "األوسط ملعجما"يف  رواه الطرباين )172(
)1113(. 
، وإبن حبان )344(، والدارمي )3643(، وأبو داود )19/65" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )173(

 .)5715" (ح اجلامعصحي"، وصححه األلباين يف )1/165(، واحلاكم )81(
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أبوهريرة r

نم لَكاطَرِيقً س  يهف سملْتا يلْملَ عهس اللَّه  إِلَـى  طَرِيقًـا  لَـه 
ةنالْج174






r

راطص
 ـ راطص


راطص

ــن ــبإب جر


                            
، )2646(، والترمذي واللفظ له )2699(، ومسلم )19/65" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )174(

 ).344(، والدارمي )223(وإبن ماجه 
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راطصراطص
175

يعشاف






176


   
الكأبوماألشعري
rاا يهأَي اسوا النعملُوا اسقاعوا ،ولَماعأَنَّ و لَّهل زلَّ عجو 

 مجالِسهِم ىعلَ والشهداُء الْأَنبِياُء يغبِطُهم ،شهداَء ولَا بِأَنبِياَء لَيسوا عبادا
بِهِمقُرو نم اَء ،اللَّهلٌ فَججر نابِ مرالْأَع نم ةياسِ قَاصى النأَلْوو هدإِلَى بِي بِين 

اللَّه )r( َا :فَقَالي بِين اللَّه اسن ناسِ موا النساَء لَيبِيلَا بِأَناَء ودهش مبِطُهغي 
بِياُء اُءالْأَندهالشلَى وع ِسهِمالجم بِهِمقُرو نم ؟اللَّه مهتعا اننِي( لَنعي مفْها صلَن( 
رفَس هجولِ وسر اللَّه )r (ِالؤسل ابِيرولُ :فَقَالَ ،الْأَعسر )r (مه اسن نم 
 اللَّه في تحابوا ،متقَارِبةٌ أَرحام بينهم تصلْ لَم الْقَبائلِ ونوازِعِ الناسِ أَفْناِء

                            
)175(  : جامع العلوم واحلكم إلبن رجب احلنبلي، حتقيق شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس

)2/297.( 
)176(  : األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم حلية)9/146.( 
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 فَيجعلُ ،علَيها فَيجلسهم نورٍ من منابِر الْقيامة يوم لَهم اللَّه يضع ،وتصافَوا
مهوهجا وورن مهابيثا وورن، عفْزي اسالن موا ييالْقةم ونَ الوعفْزي، مهاُء ويلأَو 

اللَّه ينال الَّذ فوخ هِملَيع الو مونَِِِِ هنزحي177  








rr






r

r
 




                            
، وابن )t) (3527(، وأبو داود عن عمر )19/158" (الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد واللفظ له )177(

صحيح ": صحيح الترغيب والترهيب"، وقال األلباين يف )4/188(، وأبو يعلى، واحلاكم )573(حبان 
 ).3027(لغريه 
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14 

رإبنمع  r
سالْممو لمِ أَخلسالَ الْم همظْلالَ يو هملسي، نى كَانَ مف ةاجح 

يهكَانَ أَخ اللَّه زلَّ عجى وف هتاجح، نمو جفَر نمٍ علسةً مبكُر جفَر اللَّه هنا عبِه 
الْقيامة يوم وجلَّ عز اللَّه ستره سلمام ستر ومن ،الْقيامة يومِ كُربِ من كُربةً

178





                            
، )2580(، ومسلم واللفظ له )2442(، والبخاري )19/67" (الفتح الرباين"محد  اإلمام أ رواه)178(

 ).4898(، وأبو داود )1426(والترمذي 
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  أبوهريرة     r

نم فَّسن  نةًعبكُر نبِ مي كُرا فينالد، فَّسن اللَّه عهةً نبكُر نم 
 ومن واآلخرة، الدنيا في علَيه اللَّه يسر في معِسرٍ علَى يسر ومن ،قيامةال كُربِ

رتم سلساًم رتسه ي اللَّها فينالد ،ةراآلخو اللَّهي وف نوع دبا الْعكَانَ م دبي الْعف 
نوع يهأَخ179













…
                            

، وأبو )1425(، والترمذي )2699(، ومسلم واللفظ له )19/66" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  )179(
 ).225(، وابن ماجه )4946(داود 
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r








راطص


راطص





راطص
راطص180









                            
 .)176" (صحيح اجلامع" يف  وحسنه األلبايناين،والطرب ، رواه ابن أيب الدنيا)180(



 179


15 







ُةضالَف  عيدب 
r  نم ابةً شبيي شالمِ فاِإلس تكَان ا لَهورن موي ،ةاميالْق 
181نوره ففَلينت شاَء من :فَقَالَ الشيب، ينتفُونَ رِجاال إِنَّ: رجلٌ قَالَفَ




r





اطصر




                            
 .)2092( يف صحيح الترغيب والترهيب  األلباينحسنهوالبزار،  والطرباين،  رواه )181(



 180

هريرة وأب  r
َفُوا التنت بيالش هفَإن ورن موي ةاميالْق، و من ةً  شاببـيـى  شف 

182ورفع لَه بِها درجةخطيئَةً عنه طَّوح ،حسنةً بِها لَه بتكُ ،اِإلسالَمِ








r
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بن ، وإ)3721(، وإبن ماجه )2821(، والترمذي )17/315" (الفتح الرباين"اإلمام أمحد  رواه )182(

 ).2096(حسن صحيح ": يبصحيح الترغيب والتره" يف  األلباين، وقالحبان
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M ½  ¼  »  º  ¹Á  À   ¿  ¾  L





M Ç  Æ  Å  Ä  ÃL


بدالعزيزِع  وأبرادو


183


16 

عاهللابدرمع


 عاهللابد 
عمر عبداهللا   ع اهللابـد 



                            
)183(  :بن اجلوزي صفة الصفوة إل)1/470.( 
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عاهللابد 
عبداهللا r

فَظإح ك وِدال أبِي هطَقْتُع ُاُهللا طفىُءفي كورن184



ناويـالم

حافظالعراقي


185


17 



  عبداهللا اسبع   

    r   r   
 M

                            
ووافقه ، )8/147( اهـ سناده حسنإرواه الطرباين يف األوسط و:  يف جممع الزوائد قال اهليثمي)184(

ـ إسناده جيد اه العراقي قال زين احلفاظ: وقالواملناوي يف فيض القدير ) 265(السيوطي يف اجلامع الصغري 
)1/196( ،         
عيفض 40 (األدب املفرد(. 
)185(  :للمناوي شرح اجلامع الصغري ر يفيض القد)1/196.( 
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r

مل اللهي اجعوراً قَلبِي فاً،      ،نورسانِي نيف ل ول  وي اجعمعي فس 
 و،  نوراً وأَمامي، و من    نوراً خلفيمن   اجعل   و،  نوراً يبصر  اجعل في  و ،نوراً

186ًنورا اللهم أعطنِين ،نوراً تحتي من و ،نوراً وقيفَ من اجعلْ








ــ سائيالن
r

إبنالنع قُـرطُيب
r


r

                            
، وأبو )763(، ومسلم واللفظ له )6316(، والبخاري )3/291 ("الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )186(

 .)1121(، والنسائي )1353(داود 
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صوحن
صوحن ـصوحن







                            
)187(  : بن عالن الصديقي الربانية على األذكار النووية، إلالفتوحات)2/37(. 
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M  8  7  6  5   

<   ;  :  9L =   
r

 M  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >
I      HL 

ــ راطص


M   O  N  M  L  KL


إبنكَثري
جماهد  حاك  ض سن البصريح


M D I      H  G  F  E  L       

188





                            
)188(  :بن كثري تفسري القرآن العظيم إل)6/222(. 
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راطص

آميـــن
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r




  عبداهللا مروع   
rُلخدي نلِ مأَه هذه لَةبالْق ارالن ني ال مصحي 

مهددا ،اُهللاالّ إِ عوا بِمصع ،أُوا اللَّهرتاجلَى وع ،هتيصعالَفُوا مخو هتطَاع ،...
189










                            
، وصححه األلباين )6574ح ) (11/463(بن حجر يف الفتح إ رواه الطرباين، وحسن إسناده احلافظ )189(

 . )3640 ("صحيح الترغيب والترهيب"يف 
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راطص


راطص




 ـ راطص





درياخلُ عيدأبوس 
r    r   

r



    r  ...ثُم برضي 

رلَى الْجِسع منهلُّ جحتةُ وفَاعقُولُونَ ،الشيو: ماللَّه لِّمس لِّميلَ. سا قولَ يسر 
ا :اللَّهمو رقَالَ ؟الْجِس: ضحزِلَّ دةٌم .يهف يفطَاطخ يبكَالَلو كسحكُونُ وت 

دجا بِنيهكَةٌ فيوقَالُ شا يانُ :لَهدعالس، رمونَ فَينمؤالْم فنِ كَطَريقِ الْعركَالْبو 
 مرسلٌ دوشومخ مسلَّم فَناجٍ والركَابِ الْخيلِ وكَأَجاوِيد وكَالطَّيرِ وكَالريحِ
وسكْدمى وارِ فن منهى. جتإِذَا ح لَصونَ خنمؤالْم نارِ مى ،النالَّذفِْس فَوين 



 190

هدا بِيم كُمنم نم دأَح دةً بِأَشداشنم لَّهى لاِء فقْصتاس قالْح نم نِنيمؤالْم لَّهل موي 
ةاميالْق انِهِموِإلخ ينى الَّذارِ فقُولُونَ ،النا :ينبوا رونَ كَانومصا ينعلُّونَ مصيو 

 ،النارِ علَى صورهم فَتحرم. عرفْتم من أَخرِجوا :لَهم فَيقَالُ. ويحجونَ
 ثُم ،ركْبتيه وإِلَى ساقَيه نِصف ىإِلَ النار أَخذَت قَد كَثريا خلْقًا فَيخرِجونَ

 فى وجدتم فَمن ارجِعوا :فَيقُولُ. بِه أَمرتنا ممن أَحد فيها بقى ما ربنا :يقُولُونَ
ثْقَالَ قَلْبِهارٍ ميند نرٍ ميخ وهرِجونَ. فَأَخرِجخلْقًا فَيا خريكَث، ثُم ا :قُولُونَينبر لَم 
ذَرا نيها فدأَح نما منترأَم .قُولُ ثُموا :يجِعار نفَم متدجى وف ثْقَالَ قَلْبِهم فنِص 
 فيها نذَر لَم ربنا :يقُولُونَ ثُم ،كَثريا خلْقًا فَيخرِجونَ. فَأَخرِجوه خيرٍ من دينارٍ

منا منترا أَمدأَح .قُولُ ثُموا :يجِعار نفَم متدجى وف ثْقَالَ قَلْبِهم ةذَر نرٍ ميخ 
وهرِجونَ. فَأَخرِجخلْقًا فَيا خريكَث، قُولُونَ ثُما :ينبر لَم ذَرا نيها فريخ... 

191
 ـ راطص




rr
ــ راطصـ




                            
، )183(مسلم واللفظ له و ،)7439 (، والبخاري)24/208 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )191(

 .)4/582(، واحلاكم )5025(النسائي و
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عدانس











r
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192


انبوا رونَ كَانومصـا  ينعلُّونَ  مـصيو 

ويحجونَ













                            

، )183(سلم واللفظ له مو ،)7439 (، والبخاري)24/208 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )192(
 .)4/582(، واحلاكم )5025(النسائي و



 193








 

 






ـرزة أبوبr

َّا إِنمم افأَخ كُملَيع اتوهش يي الْغف طُونِكُمب  ،وجِكُمفُـرو 
التضمى ووالْه193






                            

 .)52(، وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب )19/280 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )193(
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رجح إبن  القاضـي 
كر العريب أبوب

راطص
r))ــت ــار حفَّ الن 

اتوهبِالش(( 



194









                            
)194(  :بن حجر العسقالين خاري إلفتح الباري بشرح صحيح الب)6574 ح 11/461(. 
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راطص



راطص

إبنبجر








راطص



ــ راطص




r))طَفخت اسالن  هِمـالمبِأَع((
ــ راطص

195

                            
)195(  : بن رجب احلنبلي، حتقيق إياد القيسي إالنار والتعريف حبال دار البوار للحافظ التخويف من
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سلِه  عبد اهللا التسريت 


راطص


راطص196
إبنبجر
هلِس  عاهللا التستري بد


r


راطص




 ـ راطص


197
                                                               

 .)230صفحة (
)196(  :    حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم)بـن اجلـوزي   صـفة الـصفوة إل  ، و)10/197

)2/278.(
  
)197(  : احلنبلي، حتقيق إياد القيسي بن رجبإالتخويف من النار والتعريف حبال دار البوار للحافظ 

 .)233صفحة (



 197

إبنتيمية





198



أبوذر 

rراطص





 )199(.


 
r





                            

)198(  :بن تيمية االستقامة إل)1/451(. 
 .)3178 ("صحيح الترغيب والترهيب"، وصححه األلباين يف )21454 ("املسند"رواه اإلمام أمحد  )199(
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r





200






أبوهريرة r

لَواتالص سمالْخ، ةُوعمإِلَى الْج  ـةعمانُ  ،الْجـضمرإِلَـى  و 
201الْكَبائر اجتنب إِذَا بينهن ما مكَفِّرات ،رمضانَ






                            
)200( 

 " :الكبائر" " و،لذهيبإلمام ا ل"تبيني احملارم  
  "ميتهليا إلمامل" الزواجر عن اقتراف الكبائر"
 .)214(ذي الترمو) 233(مسلم واللفظ له و، )2/198 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )201(



 199




ــو ــرةهرأب ي
rمتأَيـ  أَنَّ لَو أَر هناًر 

: قَالُوا ؟شيٌء هنِِرد من يبقى هل ،مرات سمخ يومٍ لَّكُ منه لُغتِسي كُمدأح بِباب
ـ  اهللا حومي مسالْخ الصلَوات مثل ذَلككَفَ: قَالَ. شيٌء هنِرد من يبقى ال  نبِهِ

202الْخطَايا





r











                            
، والترمذي )667(، ومسلم )528(، والبخاري )2/202(" الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )202(

 ).1183(، والدارمي )1397(بن ماجه إ، و)462(، والنسائي )2868(
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1 

 أبوهريرة  r
َّلَ إِناسِ أَوى النقْضي يهف موي ةاميلٌ: ثَالثَةٌ الْقجر هِدشتى اسفَأَت 

بِه فَهرفَع هما، نِعفَهرفَقَالَ فَع :ام لْتما؟ عيهقَالَ ف :لْتي قَاتف كبِيلى ستح 
،تهِدشتقَالَ اس :تا كَذَبمإِن تدقَالَ أَنْ أَررِيٌء فُالنٌ: يج يلَ، فَقَدق رفَأَم بِه 

بحسلَى فَيع هِهجى وتح يي أُلْقارِ فلٌ ،النجرو لَّمعت لْمأَ الْعقَرآنَ، وى الْقُرفَأَت 
بِه اللَّه فَهرفَع هما، نِعفَهرا: فَقَالَ فَعم لْتما؟ عيهقَالَ ف :تلَّمعت لْمالْع أْتقَرو 

 وفُالنٌ عالم، فُالنٌ: يقَالَ أَنْ أَردت إِنما كَذَبت: قَالَ فيك، وعلَّمته الْقُرآنَ
،قَ قَارِئويلَ دق رفَأَم بِه بحلَى فَسع هِهجى وتح يي أُلْقارِ فلٌ النجرو اهآت اللَّه 
اعوالِ أَنى الْمفَأَت بِه فَهرفَع هما، نِعفَهرا: فَقَالَ فَعم لْتما؟ عيها: فَقَالَ فم كْترت 

نٍء ميش بحأَنْ ت قفي أُنفإِالَّ ه فَقْتأَن يهف ،قَالَ لَك :تا كَذَبمإِن تدأَنْ أَر 
 ،))النارِ في أُلْقي حتى وجهِه علَى فَسحب بِه فَأَمر قيلَ فَقَد جواد، فُالنٌ: يقَالَ

 يبرمذي أنَّ النويف رواية عند الت)r (قال)) :ئَكالثَّالَثَةُ أُول لْقِ لُأَواهللا خ رعست 
بِهِم ار203()) الن(. 

                            
، )3137 (والنسائي) 1905(مسلم واللفظ له و، )19/223 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )203(

 .بن خزميةإ، و)1/579(، واحلاكم )2382(والترمذي 
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ارمـذي لتr

أبوهريرة









ــو ــرةهأب ري


rأبوهريرة
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r
   ل لمالع لّمعت نمي   لَماَء، والع بِه باهي ـجي   فَهاَء، والس بِه اري  رِفصي بِه وجوه 

الناإلَيهس  ،منهاُهللا ج لَهخاَد204













2 

 أبوهريرة  r
جرخي قنع نارِ مالن موي ةاميالْق، لَه اننيع رصبا يبِهِم، انأُذُنو 

عمسا يانٌ ،بِهِمسلو قطني قُولُ ،بِهي :فَيإِن كِّلْتو ارٍ بِكُلِّ بِثَلَاثَةبج نِيدبِكُلِّ ،عو 
نى معاد عم ا اللَّهإِلَه رآخ، رِينوصالْمو205  

                            
صحيح "، وقال األلباين يف )260( وابن ماجه واللفظ له ،)1/164 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )204(

 ).110(صحيح لغريه : "الترغيب والترهيب
باين يف ، وصححه األل)2574(والترمذي واللفظ له  ،)24/168 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )205(

 ).8051 ("صحيح اجلامع"



 204










سعيد  احلَ وأبنس 
إبنع اسب 

       اسعب إبن


إبناس عب
    عباس إبن      

r
∗    r ُّرٍ كُلوصى مف 

                            
∗  إبناسبع  ،

  r       
  

 


       r   


r   
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 دب الَ كُنت إِنْ :وقَالَ. جهنم فى فَتعذِّبه نفْسا صورها صورة بِكُلِّ لَه يجعلُ النارِ
206لَه نفْس الَ وما ،الشجر فَاصنعِ ،فَاعالً




إبن اس   عب 












        





r


                            

، )2110(، ومسلم واللفظ له )2225(، والبخاري )17/277 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )206(
 ).5024(، وأبو داود )5358(، والنسائي )7751(والترمذي 
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r
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ِوكانيـالش 

















207
 ِوكانيالش








                            
)207(  :ل للعالّمة اإلمام ااألوطار نيلوكاين ش)8/511(. 
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3 
 أبوهريرة    r

َّإِن دبالْع كَلَّمتلَي ةمبِالْكَل نم انورِض ى الَ اللَّهلْقا يا لَهالًب، فَعري 
ا اللَّهبِه لَه اتجرإِنَّ ،دو دبالْع كَلَّمتلَي ةمبِالْكَل نم طخس ى الَ اللَّهلْقا ياالً لَهب، 

208جهنم فى بِها يهوِى












   معاذ لبج   

تكُن عم بِيالن )r( يفَ فرٍس تحبا فَأَصموا يقَرِيب هنم نحنو ِسرين، ا :فَقُلْتي 
 سأَلْتنِي لَقَد :قَالَ ؟النارِ عن ويباعدنِي الْجنةَ يدخلُنِي بِعملٍ أَخبِرنِي اللَّه رسولَ

نيمٍ عظع هإِنو ِسريلَى لَيع نم هرسي اللَّه لَيعه، دبعت لَا اللَّهو رِكشت ئًا بِهيش، 
يمقتلَاةَ وي ،الصتؤتكَاةَ والز، ومصتانَ وضمر، جحتو تيالْب، الأَ :قَالَ ثُم لُّكأَد 

                            
، ومسلم )6478(، والبخاري )19/269  ("الفتح الرباين"، وأمحد )1849( اإلمام مالك  رواه)208(

 ).2314(، والترمذي )2988(



 209

 ،النار الْماُء فئُيطْ كَما الْخطيئَةَ تطْفئُ والصدقَةُ ،جنةٌ الصوم ،الْخيرِ أَبوابِ علَى
 )الْمضاجِعِ عن جنوبهم تتجافَى( :الت ثُم :قَالَ ،اللَّيلِ جوف من الرجلِ وصلَاةُ

 ؟سنامه وذروة وعموده كُلِّه الْأَمرِ بِرأْسِ أُخبِرك الأَ :قَالَ ثُم )يعملُونَ( بلَغَ حتى
قُلْت: ا لَىبولَ يسر قَالَ ،اللَّه: أْسرِ رالْأَم لَامالْإِس هودمعلَاةُ وةُ الصورذو هامنس 

ادالْجِه، الأَ :قَالَ ثُم كبِرأُخ لَاكبِم كذَل ؟كُلِّه لَى :قُلْتا بي بِين ذَ ،اللَّهفَأَخ 
انِهسقَالَ ،بِل: كُف كلَيذَ عاه، ا فَقُلْتي بِين ا :اللَّهإِنذُونَ واخؤا لَمبِم كَلَّمتن ؟بِه 

 علَى أَو وجوههِم علَى النارِ في الناس يكُب وهلْ ،معاذُ يا أُمك ثَكلَتك :فَقَالَ
مرِهاخنالّإِ م دائصح هِمت209()) ؟أَلِْسن(.

r


r
r










                            
بن ماجه إ، و)2616(، والترمذي واللفظ له )19/258 ("الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )209(

 ).5136 ("صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )2/447(، واحلاكم )3973(
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r



عاذم

rتىجافَت جنوبهم عِضاجِاملَ نِع
يعونَلُم

عاذم
r

r





عاذم
rعاذم


rــاذ rمع


r

r
r
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4 

أبوهريرة
r



rهي ارِال يفن

r



rهي 

اجلَ يفـنة210

5 




                            
صحيح "حه األلباين يف ، وصح)4/183(، واحلاكم )19/219 ("الفتح الرباين"رواه اإلمام أمحد  )210(

 ).2560 ("الترغيب والترهيب
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طْلَقم

دقَيم









هبيب فاريالغ
rمن وئَط إزارِ لىعه خالَءي وئَط نارِ يف جهنم211 



أبو هريرة

rأَ املَفَس مالكَ نعنيِب مفَ اإلزارِ نيف ارِالن212
                            

  ).6592 ("صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )17/290  ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)211(
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 M  m  l    k  j       i  h  g
  x  w  v    u  t  s  r  q  p  o  nL ١١٣: هود









7 

M  F  E    D  C   B  A  
N  M  L  K  J   I  H  GP  O  Q   

  [  Z  Y  X     W  V  U  T  S  R
  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \

                                                               
، والنسائي )5787(، والبخاري واللفظ له )17/235  ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)212(

 ).3573(ن ماجه إب، و)5331(
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i   hj  s  r       q  p  o  n  m  l  k  
L )التوبة :  - .(  
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È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  À  ¿  ¾É  Ë  Ê  
   ÌL )١٦ - ١٥: األنفال.(
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9 
أبوهريرة r

فَاننص نلِ مارِ أَهالن ا لَممهأَر :مقَو مهعاطٌ ميابِ سقَرِ كَأَذْنالْب 
 كَأَمثَالِ رُءوسهن مميالَت مائالَت عارِيات كَاسيات ونِساٌء الناس، بِها يضرِبونَ

ةنِمأَس تخالْب ،لَةائالَ الْم خديةَ لْننالَ الْجنَ وجِدا، يهإِنَّ رِحيا وهرِحي دوجلَي نم 
213وكَذَا كَذَا

















r



                            
 ).2128(، ومسلم واللفظ له )17/302 ("الفتح الرباين"، وأمحد )1694( اإلمام مالك رواه )213(
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 M     G       F    E  D     C

  HL   )ــرة ،)١٥٦: البق
r














r
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r














r
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r


لَسيمانساري























214

                            
 ).3330 ("صحيح اجلامع" البيهقي، وصححه األلباين يف  رواه)214(
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1       
 

  ُسامةأ دــيز   
rاُءجلِ يجبِالر موي ةاميلْقَى الْقي فَيارِ فالن قلدنفَت 

هابي أَقْتارِ فالن وردا فَيكَم وردي ارمالْح اهحبِر، عمتجلُ فَيارِ أَهالن هلَيع 
 ؟الْمنكَرِ عن وتنهانا بِالْمعروف تأْمرنا نتكُ أَلَيس شأْنك ما فُلَانُ أَي :فَيقُولُونَ

وآتيه الْمنكَرِ عن وأَنهاكُم ،آتيه ولَا بِالْمعروف آمركُم كُنت :قَالَ
215
















                            
 ).2989(، ومسلم )3267(، والبخاري واللفظ له )19/172 ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)215(
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11
 

ــشة عائي
rَال الُيز مونَ قَورأَختل     ياألو فنِ الصـى عتح 

مهرخؤي اللَّهِاري النف216



بكيالس





217

دمحدو   ماحلسن الـد 218



                            

 ).7699 ("صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )679( أبو داود  رواه)216(
)217(  : املنهل العذب املورود شرح سنن اإلمام أيب داود حملمود السبكي)5/70.( 
 محمد احلسن الددو  )218(
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12 
  جابر عبداهللا    

  "يشانـج"      
r        
         المزر

 r   
       r

 ُّرٍ كُلكسم رحلَى إنَّ ،اما اِهللا عدهع نمل برشي ركسأَنْ الْم 
هيقسي نم ةينالِ طبا: قَالُوا. الْخولَ يسر ا اللَّهمةُ وينالِ؟ طبقَالَ الْخ :قرلِ عأَه 

219النارِ أَهلِ عصارةُ أَو النارِ





ُةينال طبالْخ
rُةينال طبالْخr

                            
، )3680(، وأبو داود )2002(مسلم واللفظ له ، و)17/132 (-الفتح الرباين– اإلمام أمحد  رواه)219(

 ).5709(والنسائي 
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    عاهللابد  عورم   
  r  من رِبش رمالْخ ركسو، لَم 

، علَيه اللَّه تاب تاب فَإِنْ ،النار دخلَ مات وإِنْ ،صباحا أَربعني صلَاةٌ لَه تقْبلْ
 ،النار دخلَ مات فَإِنْ ،صباحا أَربعني صلَاةٌ لَه تقْبلْ لَم فَسكر فَشرِب عاد وإِنْ
 أَربعني صلَاةٌ لَه تقْبلْ لَم فَسكر فَشرِب عاد وإِنْ ،علَيه اللَّه تاب تاب فَإِنْ

 علَى حقا كَانَ عاد وإِنْ ،علَيه اللَّه تاب تاب فَإِنْ ،النار دخلَ مات فَإِنْ ،صباحا
أَنْ اللَّه هيقسي نم غَةدالِا ربلْخ موي ةاميا :قَالُوا ،الْقولَ يسر ا اللَّهمغَةُ ودر 

22 النارِ أَهلِ عصارةُ قَالَ ؟الْخبالِ











                            
بن ماجه واللفظ له إ، و)1862(، والترمذي )17/138 ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)220(

 "صحيح اجلامع"، وصححه األلباين يف )2091(، والدارمي )5670(، والنسائي )3377(
)6312.( 
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 ُغَـةدـال  ربالْخ

r ُغَـةدر 
rالْخبال

∗





r




13r 
                            

∗        
       r  ُّرٍ كُلكسم 

امرح
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 رةأبو هريr
))نم ـ  كَذَب ))النـارِ  مـن  مقْعـده  فَلْيتبـوأْ  متعمـدا  يعلَ

221





r


rr


r



 M    $  #         "  !

0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %1    6  5  4  3  2  
  :  9     8  7L ٣٦: األحزاب


r

                            
، وأبو )3(، ومسلم واللفظ له )1291(، والبخاري )19/267 ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)221(

 ).593(، والدارمي )30(بن ماجه إ، و)2659(، والترمذي )3651 (داود
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r


r


 Mw  v    u   t  s  r  q  px  
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r
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   ةلَمس أُمr
نم رِبى شاٍء فإِن   نبٍمذَه أَو ةضا ،فمفَإِن جِررجى يف  طْنِـهب 

ارنناً م منهج(222





15 
 M  Y  X  W  V  U  T

^  ]   \  [  Z_  b  a  ̀   L )١٠: النساء.(  







   

 أبو أمامة    r
 ِنم طَعاقْت قرِئٍ حمٍ املسم ينِهمفَقَ ،بِيد بجأَو اللَّه لَه ارالن 

                            
، )2065(، ومسلم واللفظ له )5634(، والبخاري )17/253 ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)222(

 ).3413(بن ماجه إو



 229

مرحو هلَيةَ عنفَقَالَ. الْج لٌ لَهجإِنْ :رئًا كَانَ ويا شِسريا يولَ يسر قَالَ ؟اللَّه : 
223أَراك من قَضيبا وإِنْ





rr





   

        
         

راطص       
 ذَيفَةح
   r  )).. .َونأْتا فَيدمحم 

)r( قُومذَنُ فَيؤفَي لُ ،لَهسرتو انةُاَألم محالرو، انقُومفَت تبنيج اطرا الصينمي 
224. ..كَالْبرقِ أَولُكُم فَيمر وشماالً


                            
، والنسائي )137(، ومسلم )18/103 ("الفتح الرباين"، وأمحد )1435( اإلمام مالك  رواه)223(

 ).2324(بن ماجه إ، و)2603(، والدارمي )5419(
 ).4/631(، واحلاكم )195 (مسلماإلمام  رواه )224(
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rr



راطص



راطص




 ِريـبج ـمطْعمr
َلُ الخدةَ ينالْج عمٍقَاطح225())  ر( .  

  
.  

ُاللي قـاري مال ع
وربشيتالت ِـىتبنج  اطرالـص

راطص




                            
، )2556(، ومسلم واللفظ له )5984(، والبخاري )16291(" املسند" اإلمام أمحد  رواه)225(

 ).1696(، وأبو داود )1909(والترمذي 
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226
يـبالطَّي





راطص


راطص

 ـ راطص



227

سعود إبنمَالقلُت يف بيلِس 
                            

)226(  :على قاري مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمال )9/527(. 
)227(  :الكاشف عن حقائق السنن : شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى)10/231.( 
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 يف لَتقُ إنْوِ ةالقيام ومي بدالع ىؤتي :قالَ ،ةَاألمان إالّ هالَّكُ نوبالذُّ رفِّكَي اِهللا
فَ ،اِهللا بيلِسقالُي: أد أمانتفَ ،كولُقُي: أي ركَ بيف ذَ دقَوهبت فَ ؟يانالدقالُي: 
 تفعد ومي هاتيئَهكَ هتمانأَ هلَ لُثَّمتو ،ةاهلاوي إىل هبِ قلَطَنيفَ ،ةاهلاوي إىل هبِ واقُلطَنإِ

فَ ،إليهفَ راهاييفَ ،هافُرِعهويي هارِثَأَ يف حىت يفَ ،هاكَرِديحهالُم لىع مكَنبيه، حىت 
 :قالَ مثُ ،ديناآلبِ دبأَ هارِثَأَ يف هويي هوفَ ،يهبكَنم نع زلَّت ،جخارِ هأن نظَ إذا

الةُالص ةٌأمان، وضوُءالو ةٌأمان، وزنُالو ةٌأمان، يلُالكَو ةٌأمان، أشياَءو عدهاد، 
أَوشد ذلك الوقالَ  ،دائع: أَفَ :زاذانُ عينيتيت الباَءر ع بنلْقُفَ ازبأالَ :ت تىر 
  ©    M  ª  :قولُي اَهللا تعمس أما ،قدص :قالَ ؟ذاكَ :قالَ سعودم بنإِ قالَ ما إىل

¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «º   ¾   ½  ¼    »  
¿À  Æ  Å   Ä           Ã  Â    Á   L) 228() ٥٨: النساء( .  


سعودم إبن










                            
صحيح "، وحسنه األلباين يف )4/101(، وأبو نعيم يف احللية )10527 ("الكبري"الطرباين يف   رواه)228(

 ).2995 ("الترغيب والترهيب
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ـ  إبن سعودم   








اذانز

 مـسعود  إبـن عازببراء


Mª    ©   «     ¬  
 ® ¸  ¶  µ   ́   ³  ²  ±   °  ̄    ¹   º¼    »   ½      ¾  
¿  À Á    Â      Ä           Ã    Æ  Å  L)٥٨: النساء(.  
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عاهللابدرمع 

rنم الَتح هتفَاعونَ شد دح نم وددح اللَّه فَقَد 
ادض ى اللَّهف ،رِهأم نمو اتم هلَيعو نيد سبِال فَلَيارِدين اومِلدهن ،رلَكو 

 اللَّه سخط فى يزلْ لَم ه،يعلَم وهو باطلٍ فى خاصم ومن ،والسيئَات الْحسناتبِ
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زلَّ عجى وتح زِعني، نمى قَالَ ونٍ فمؤا مم سلَي يها ف هغَةَ ُهللاأسكَندالِ ربالْخ 
229 ولَيس بِخارِجٍقَالَ مما يخرج حتى


























                            
، وصححه )2/32(اكم ، واحل)3597(، وأبو داود )15/288 ("رباينالفتح ال" اإلمام أمحد  رواه)229(

 ).6169 ("صحيح اجلامع"األلباين يف 
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19 
أبوهريرة r

َلُّ الحمٍ يلسمأَنْ ل رجهي اهأَخ قفَو ثَالَث نفَم رجه قفَو ثَالَث 
اتلَ فَمخد ارالن23 








2 
 

جملز أبوعاويةم
بريإبنالز عامرإبن 

عامر إبن بريإبنالز  عاويـةم

                            
، وأبو داود )2561(، ومسلم )6077(، والبخاري )19/239 ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)230(

 ).46(بن ماجه إ، و)1932(، والترمذي )4914(واللفظ له 
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عامرِ إبنr
نم بثُلَ أَنْ أَحمي الُ لَهجا الراميق أْفَلْيوبت  هـدقْعم  ـنم 

231النارِ



إبنرجحيـغَزال" 



232




21
 

 أَبو ذَر     
r   سلَي نلٍ مجى رعرِ اديغل أَبِيه وهو هلَمعإِالَّ ي كَفَر، 

 بِالْكُفْرِ رجالً دعا ومن ،النارِ نم مقْعده ولْيتبوأْ ،منا فَلَيس لَه لَيس ما ادعى ومنِ

                            
، ومسلم )5634(، والبخاري )22/357 ("لفتح الرباين"، وأمحد )1717( اإلمام مالك  رواه)231(

 ).2129(، والدارمي )3413(، وابن ماجه )2065(واللفظ له 
)232( :بن حجر العسقالين  فتح الباري بشرح صحيح البخاري إل)6262 ح 11/56(. 
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قَالَ أَو: ودع اللَّه سلَيو كإِالَّ كَذَل ارح هلَيع233











ويــو الن








234


22

                            
  ). 2319(بن ماجه إ، و)61 (، ومسلم واللفظ له)17/42 ("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)233(

 
)234(  : صحيح مسلم بشرح النووي )61 ح 2/410.( 
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ِرمع  طّابخ

rنأَلَ مس اسالن ثْرِييل الَهم   ضر ما هيفَإن  نم ف
ارِ مالنةلْهِب، ناَء فَملَّ، شقفَلْي نماَء وش ركْثفَلْي235

















23 
 ةيررأبو هr

ال ريشي كُمدلَى أَحع يهلَاحِ أَخبِالس، هرِي لَا فَإِندلَّ يطَانَ لَعيالش 

                            
 ).806(صحيح لغريه : "صحيح الترغيب والترهيب"، وقال األلباين يف )3391(بن حبان إ  رواه)235(
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زِعني يف هدي، قَعي فَيف ةفْرح نارِ مالن236






















                            
 ).2617(، ومسلم )7072(، والبخاري واللفظ له )19/330("الفتح الرباين" اإلمام أمحد  رواه)236(
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بداهللاع ودعـسم
 rاكُمإِي اتقَّرحموبِ، والذُّن نهفَإِن نعمتجلَى يع 

237يهلكْنه حتى الرجلِ





ِهلس دـعس
rاكُمإِي اتقَّرحموبِ، وا الذُّنمثَلُ فَإِنم اتقَّرحم 

 حملُوا حتى بِعود، ذَا وجاَء بِعود، ذَا فَجاَء واد، نبطْ نزلُوا قَومٍ كَمثَلِ الذُّنوبِ
تهلكْـه  صاحبها بِها يأْخذْ متى الذُّنوبِ محقَّرات وإِنَّ خبزهم، بِه أَنضجوا ما

238





                            
، )10500(، والطرباين يف الكبري )19/253( و)10/212 ("الفتح الرباين" أمحد اإلمام رواه )237(

 ).2687 ("صحيح اجلامع"وحسنه األلباين يف 
، وصححه )7267(البيهقي يف شعب اإلميان و ،)19/253 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )238(

2686 ("صحيح اجلامع"باين يف واألل، )2916 ("اجلامع الصغري"يوطي يف الس.( 
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عائيشة
rاةُ يشائع اكإِي اتقَّرحموبِ وا فَإِنَّ الذُّنلَه نم اللَّه زع 

239طَالبا وجلَّ
عائيشة



نديالس اتقَّـرحم 

طالباًالذُّنوبِ
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، )2726(والدارمي ، )4243(بن ماجه إ، و)19/253 ("الفتح الرباين" رواه اإلمام أمحد )239(

 ).2472 ("صحيح الترغيب والترهيب"وصححه األلباين يف 
)240(  :شرح سنن ابن ماجه القزويين لإلمام أيب احلسن احلنفي املعروف بالسندي )2/560.( 
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يغَزال












241
ِاللِب دـعس







242

                            
)241(  : بتصرف لإلمام الغزايل إحياء علوم الدين)5/31.( 
)242(  :   للبيهقي  شعب اإلميان)5/430(  ،) ِبِالل دـعس(

r 
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راطص


راطصآميـــن  
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صراط








r ـ راطص


rراطص

r
ــ راطصـ
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 246









راطص
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راطص
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راطص 





بيعِرثَيمخ

 ـ راطص





راطص


243
أبورداءالد

r

                            
)243(  : صالح األمة يف علو اهلمة للدكتور سيد عفاين)5/253.( 
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راطص





راطص244
خالداقرالو

راطص












خالداقرالو





                            
، واأللباين يف )8713(، ووافقه الذهيب يف التلخيص )4/574(ستدرك وصححه رواه احلاكم يف امل )244(

 ).2001 ("صحيح اجلامع"
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ــراطص







صراط


خالد
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)245(  :اجلوزيبن  إلصفة الصفوة) 2/264.( 
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 ـ راطص
راطص







ــ راطص
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