
 بسم هللا الرمحن الرحمي

 النبويةمنت الأربعني النووية من الأحاديث 

مام النووي مع زايدات الإمام ابن رجب  للإ

 

 احلديث الأول 

منا الأعامل ابلنيات "  " اإ

 

اِب  َر بِْن الَْخطَّ ِ  َعْن َأِمرِي الُْمْؤِمِننَي َأِِب َحْفٍص ُُعَ اُل يَُقوُل: " اإ  قَاَل: ََسِْعت َرُسوَل اَّللَّ ََّما اْلَُْعَ ن

 ِ ََل اَّللَّ ِ َوَرُسوِِلِ فَهِْجَرتُُه اإ ََل اَّللَّ ََّما ِلُكلِ اْمرٍِئ َما نََوى، فََمْن ََكنَْت ِِهَْرتُُه اإ ن
ِ
، َوَمْن ََكنَْت ِِهَْرتُُه اِبلنلِيَّاِت، َوا  َوَرُسوِِلِ

ََل مَ  نَْيا يُِصيُُبَا َأْو اْمَرَأٍة يَْنِكُحهَا فَهِْجَرتُُه اإ لَْيِه" . ِِلُ  ا َهاَجَر اإ

بَْراِهمي بن الُْمِغرَية بن بَْرِدزبَه الْ 
ِ
اِعيل بن ا َْسَ

ِ
ُد بُن ا ِثنَي َأبُو َعْبِد هللِا ُمَحمَّ ِ َماَما الُْمَحدل

ِ
[، 1رمق:]ُبَخاِريُّ الُْجْعِفيُّ َرَواُه ا

اج بن ُمْسِِل الُْقَشرْيِيُّ النَّ  يَحْْيَِما" 1091رمق:]يَْسابُوِريُّ َوَأبُو الُْحَسنْيِ ُمْسِِلٌ بُن الَْحجَّ [ َرِِضَ هللُا َعْْنَُما ِِف "ََصِ

 الذِليِن ُُهَا َأََصُّ اْلُكتُِب الُْمَصنَّفَِة.  
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 احلديث الثاين 

 "جمىء جربيل ليعِل املسلمني أأمر ديْنم"

 

ِ  َعْن ُُعََر  ُن ُجلُوٌس ِعْنَد َرُسوِل اَّللَّ ْذ َطلََع عَلَْينَا َرُجٌل َشِديُد بََياِض   َأيًْضا قَاَل: " بَيْنََما ََنْ َذاَت يَْوٍم، اإ

ََل  َفِر، َوَل يَْعرِفُُه ِمنَّا َأَحٌد. َحَّتَّ َجلََس اإ ْعِر، َل يَُرى عَلَْيِه َأثَُر السَّ لِ الثلَِياِب، َشِديُد َسَواِد الشَّ ِِ نََد   النَّ . فَأَس ْ

ََل ُرْكَبتَْيِه، َوَوَضَع كَ  ِ ُرْكَبتَْيِه اإ ْسَلِم. فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ
ِ
يِن َعْن اْل ُد َأْخرِبْ ْسَلُم أَْن  فَّْيِه عَََل فَْخَذيِْه، َوقَاَل: اَي ُمَحمَّ

ِ
اْل

ََكَة، َوتَُص  َلَة، َوتُْؤِِتَ الزَّ ، َوتُِقمَي الصَّ ِ ًدا َرُسوُل اَّللَّ ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ لَّ اَّللَّ َِلَ اإ ْن وَم رَ تَْشهََد َأْن َل اإ َمَضاَن، َوََتُجَّ الَْبيَْت اإ

ميَانِ 
ِ
يِن َعْن اْل قُُه! قَاَل: فَأَْخرِبْ ِ لَْيِه َسِبيًل. قَاَل: َصَدْقت . فََعِجْبنَا َِلُ يَْسأَُِلُ َويَُصدل تََطْعت اإ ِ اس ْ . قَاَل: َأْن تُْؤِمَن اِبََّللَّ

ْحَساِن. قَاَل: َوَمَلئَِكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِِلِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر، َوتُ 
ِ
يِن َعْن اْل ِه. قَاَل: َصَدْقت. قَاَل: فَأَْخرِبْ ِ ْؤِمَن اِبلْقََدِر َخرْيِِه َوَشل

اعَِة. قَ  يِن َعْن السَّ َُّه يََراك. قَاَل: فَأَْخرِبْ ن
ِ
ْن لَْم تَُكْن تََراُه فَا

ِ
َّك تََراُه، فَا َ ََكَن ُئوُل َعْْنَ َأْن تَْعُبَد اَّللَّ ا ِبأَْعَِلَ ِمْن اَل: َما الَْمس ْ

َََّتَا، َوَأْن تََرى الُْحَفاَة الُْعرَ  يِن َعْن َأَماَراِِتَا؟ قَاَل: َأْن تَِِلَ اْلََمُة َرب ائِِل. قَاَل: فَأَْخرِبْ اِء يَتََطاَولُوَن ِِف السَّ اَة الَْعاََلَ ِرعَاَء الشَّ

َُّه ِجرْبِيُل َأََتُُكْ الُْبنْيَاِن. ُُثَّ انَْطلََق، فَلَِبثْنَا َمِليًّا، ُُثَّ قَا ن
ِ
. قَاَل: فَا ُ َوَرُسوُِلُ َأْعَِلُ ائُِل؟. قَلَْت: اَّللَّ ُر َأتَْدِري َمْن السَّ َل: اَي ُُعَ

ُمُُكْ ِدينَُُكْ ". َرَواُه ُمْسِِلٌ   [  . 8رمق:]يَُعللِ
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 احلديث الثالث 

 "بين الإسلم عَل مخس" 

 

مْحَِن َعْبِد ا ِ َعْن َأِِب َعْبِد الرَّ ُ َعْْنَُما قَاَل: ََسِْعت َرُسوَل اَّللَّ اِب َرِِضَ اَّللَّ َر ْبِن الَْخطَّ ِ ْبِن ُُعَ يَُقوُل: " بيُِنَ  َّللَّ

َلِة، وَ  قَاِم الصَّ
ِ
، َوا ِ ًدا َرُسوُل اَّللَّ ُ َوَأنَّ ُمَحمَّ لَّ اَّللَّ َِلَ اإ ٍس: َشهَاَدِة َأْن َل اإ ْسَلُم عَََل مَخْ

ِ
ََكةِ اْل يتَاِء الزَّ

ِ
ِ الَْبيِْت، ا ، َوَحجل

 َوَصْوِم َرَمَضاَن". 

 [.  11رمق:][، َوُمْسِِلٌ 8رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث الرابع 

ن أأحدُك جيمع ِف بطن أأمه"   "اإ

 

ِ ْبِن َمْسُعوٍد  مْحَِن َعْبِد اَّللَّ ِ  َعْن َأِِب َعْبِد الرَّ ثَنَا َرُسوُل اَّللَّ نَّ -اِدُق الَْمْصُدوُق َوُهَو الصَّ - قَاَل: َحدَّ : "اإ

، ُُثَّ يَكُ  ِه َأْربَِعنَي يَْوًما نُْطَفًة، ُُثَّ يَُكوُن عَلَقًَة ِمثَْل َذِِلَ َمُع َخلُْقُه ِِف بَْطِن ُأملِ لَْيِه َأَحَدُُكْ جُيْ ، ُُثَّ يُْرَسُل اإ وُن ُمْضغًَة ِمثَْل َذِِلَ

وَح، َويُْؤَمُر بِ  هُ الَْمََلُ فَيَْنُفُخ ِفيِه الرُّ َِلَ غرَْيُ ي َل اإ ِ ِ اَّلَّ ٍ َأْم َسِعيٍد؛ فََوَاَّللَّ ، َوَشِقيل ِِلِ ، َوَُعَ َماٍت: ِبكَْتِب ِرْزِقِه، َوَأَجِِلِ  أَْربَعِ ََكِ

ِبُق عَلَيْ  لَّ ِذَراٌع فَيَس ْ نَّ َأَحَدُُكْ لََيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الَْجنَِّة َحَّتَّ َما يَُكوُن بَيْنَُه َوبَيَْْنَا اإ ْلِكتَاُب فَيَْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر ِه ااإ

لَّ ِذَراٌع فَ  نَّ َأَحَدُُكْ لََيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر َحَّتَّ َما يَُكوُن بَيْنَُه َوبَيَْْنَا اإ
ِ
ِبُق عَلَْيِه الِْكتَاُب فَيَْعَمُل ِبَعَمِل فَيَْدُخلُهَا. َوا يَس ْ

 َأْهِل الَْجنَِّة فَيَْدُخلُهَا". 

 [.  0168رمق:][، َوُمْسِِلٌ 8098رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث اخلامس 

 " من أأحدث ِف أأمران هذا ما ليس منه فهو رد" 

 

 ِ ُ َعْْنَا، قَالَْت: قَاَل: َرُسوُل اَّللَّ ِ عَائَِشَة َرِِضَ اَّللَّ َأْمِراَن َهَذا َما  "َمْن َأْحَدَث ِِف  َعْن ُأملِ الُْمْؤِمِننَي ُأملِ َعْبِد اَّللَّ

". َرَواُه الُْبَخاِريُّ   [. 1118رمق:][، َوُمْسِِلٌ 0101رمق:]لَيَْس ِمنُْه فَهَُو َردٌّ

ًل لَيَْس عَلَْيِه َأْمُراَن فَهَُو َردٌّ" .   :"َمْن َُعَِل َُعَ  َوِِف ِرَوايٍَة ِلُمْسِِلٍ
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 احلديث السادس 

ن احلرام بني"  ن احللل بني واإ  "اإ

 

ِ  َعنْ  ُ َعْْنَُما، قَاَل: ََسِْعت َرُسوَل اَّللَّ ِ النُّْعَماِن بِْن بَِشرٍي َرِِضَ اَّللَّ نَّ  َأِِب َعْبِد اَّللَّ
ِ
، َوا ٌ نَّ الَْحَلَل بنَيلِ يَُقوُل: "اإ

، َوبَيَْْنَُما ُأُموٌر ُمْشتَُِبَاٌت َل يَْعلَُمهُنَّ كَِثرٌي ِمْن النَّاِس، فََمْن ا ٌ يِنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن الَْحَراَم بنَيلِ َأ ِِلِ تَرْبَ ُُبَاِت فَْقد اس ْ َّقَى الش ُّ ت

نَّ 
ِ
اِعي يَْرَعى َحْوَل الِْحَمى يُوِشُك َأْن يَْرتََع ِفيِه، َأَل َوا ُُبَاِت َوقََع ِِف الَْحَراِم، ََكلرَّ نَّ  َوقََع ِِف الش ُّ

ِ
ِلُكلِ َمَِلٍ مِحًى، َألَّ َوا

ِ َمَحاِرُمُه، َذا فََسَدْت فََسَد الَْجَسُد َُكُُّه، أََل  مِحَى اَّللَّ َذا َصلََحْت َصلََح الَْجَسُد َُكُُّه، َواإ نَّ ِِف الَْجَسِد ُمْضغًَة اإ
ِ
 َألَّ َوا

 َوِِهَ الْقَلُْب". 

 [.  1200رمق:][، َوُمْسِِلٌ 20رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث السابع 

 "اِلين النصيحة" 

 

اِريلِ َعْن َأِِب ُرقَ  َّ  يََّة تَِممِي ْبِن َأْوٍس اِلَّ ِِ ، َوِلِكتَاِبِه،  َأنَّ النَّ ِ يُن النَِّصيَحُة. قُلْنَا: ِلَمْن؟ قَاَل َّلِلَّ ِ قَاَل: "اِلل

ْم" .  َِتِ ِة الُْمْسِلِمنَي َوعَامَّ ئِمَّ ، َوِلَ  َوِلَرُسوِِلِ

 [.  22رمق: ]َرَواُه ُمْسِِلٌ 
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 احلديث الثامن 

 أأن أأقاتل الناس"  "أأمرت

 

 ِ ُ َعْْنَُما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ َر َرِِضَ اَّللَّ ُ  َعْن اْبِن ُُعَ لَّ اَّللَّ َِلَ اإ قَاَل: "أُِمْرت َأْن ُأقَاِتَل النَّاَس َحَّتَّ يَْشهَُدوا َأْن َل اإ

ََكَة؛ َلَة، َويُْؤتُوا الزَّ ، َويُِقميُوا الصَّ ِ ًدا َرُسوُل اَّللَّ ِ  َوَأنَّ ُمَحمَّ لَّ ِِبَقل َذا فََعلُوا َذِِلَ َعَصُموا ِمينلِ ِدَماَءُُهْ َوَأْمَوالَهُْم اإ
ِ
فَا

ِ تََعاََل" .  ْسَلِم، َوِحَساُُبُْم عَََل اَّللَّ
ِ
 اْل

 [.  00رمق:][، َوُمْسِِلٌ 02رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث التاسع "ما هنيتُك عنه فاجتنبوه" 

 

ٍر َعْن َأِِب ُهَريْ  مْحَِن بِْن ََصْ ِ  َرَة َعْبِد الرَّ يَُقوُل: "َما هَنَْيُتُُكْ َعْنُه فَاْجتَنُِبوُه، َوَما  قَاَل: ََسِْعت َرُسوَل اَّللَّ

ُة َمَسائِِلهِْم َوا يَن ِمْن قَْبِلُُكْ َكْْثَ ِ ََّما َأْهََلَ اَّلَّ ن
ِ
، فَا تََطْعُُتْ ْم ". ْختِ َأَمْرتُُُكْ ِبِه فَأْتُوا ِمنُْه َما اس ْ  َلفُهُْم عَََل َأنِْبيَاِِئِ

 [.  1881رمق:][، َوُمْسِِلٌ 1088رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث العاش 

ل طيبا"  ن هللا طيب ل يقبل اإ  "اإ

 

ِ  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  ًبا، وَ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ لَّ َطيلِ ٌب َل يَْقبَُل اإ َ َطيلِ نَّ اَّللَّ َ َأَمَر الُْمْؤِمِننَي ِبَما َأَمَر "اإ نَّ اَّللَّ
ِ
ا

لُوا َصاِلًحا"، َوقَاَل تََعاََل  َباِت َواُْعَ يلِ ُسُل َُكُوا ِمْن الطَّ َا الرُّ آَمنُوا َُكُوا ِمْن ِبِه الُْمْرَسِلنَي فَقَاَل تََعاََل: "اَي َأُّيُّ يَن أ ِ َا اَّلَّ : "اَي َأُّيُّ

َباِت َما َرَزْقنَاُُكْ" ُُثَّ  ! َوَمْطَعُمُه َحرَ  َطيلِ ! اَي َربلِ َماِء: اَي َربلِ ََل السَّ َفَر َأْشَعَث َأْغرَبَ يَُمدُّ يََديِْه اإ ُجَل يُِطيُل السَّ اٌم، َذَكَر الرَّ

؟".  تََجاُب َِلُ َي اِبلَْحَراِم، فَأََّنَّ يُس ْ بُُه َحَراٌم، َوَملْبَُسُه َحَراٌم، َوغُذلِ  َوَمْْشَ

 [.  1912رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 
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 احلديث احلادي عْش 

َل ما ل يريبك"   " دع ما يريبك اإ

 

 ِ ْبطِ َرُسوِل اَّللَّ ٍد الَْحَسِن بِْن عَِللِ بِْن َأِِب َطاِلٍب س ِ ُ َعْْنَُما، قَاَل: َحِفْظت  َعْن َأِِب ُمَحمَّ انَِتِه َرِِضَ اَّللَّ َوَرْْيَ

 ِ ََل مَ  ِمْن َرُسوِل اَّللَّ  ا َل يُرِيُبك". "َدْع َما يُرِيُبك اإ

ِمِذيُّ  ْ ََّساِِئل 0209رمق:]َرَواُه الّتلِ يٌح.  2111رمق: ][، َوالن : َحِديٌث َحَسٌن ََصِ ِمِذيُّ ْ  [، َوقَاَل الّتلِ
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 احلديث الثاين عْش 

سلم املرء"   "من حسن اإ

 

ِ  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  ْسَلِم  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  الَْمْرِء تَْرُكُه َما َل يَْعِنيِه". "ِمْن ُحْسِن اإ

ِمِذيُّ  ْ  [.  8011رمق:][ ، ابن ماجه 0818رمق: ]َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه الّتلِ
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 احلديث الثالث عْش 

 "ل يؤمن أأحدُك حَّت ْيب لأخيه ما ْيب لنفسه" 

 

َزَة َأنَِس ْبِن َماِِلٍ  ِ  َعْن َأِِب مَحْ لِ  َعنْ  َخاِدِم َرُسوِل اَّللَّ ِِ بَّ ِلَِخيِه  النَّ قَاَل: "َل يُْؤِمُن َأَحُدُُكْ َحَّتَّ ُْيِ

بُّ ِلنَْفِسِه".   َما ُْيِ

 [.  62رمق:][، َوُمْسِِلٌ 18رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث الرابع عْش 

حدى ثلث"  ل ابإ  " ل ْيل دم امريء مسِل اإ

 

ِ قَاَل: قَاَل رَ  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد  لُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِِلٍ  ُسوُل اَّللَّ ل هللا، وأأين  ]"َل َْيِ ِل اإ يشهد أأن ل اإ

ينِِه الُْمَفاِرُق ِللْجَ  ايِن، َوالنَّْفُس اِبلنَّْفِس، َوالتَّاِرُك ِِلِ َّيلُِب الزَّ ْحَدى ثََلٍث: الث
ِ

لَّ اِب  َماعَِة". رسول هللا[ اإ

 [.  1111رمق:]ْسِِلٌ [، َومُ 1818رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث اخلامس عْش 

 "من َكن يؤمن ابهلل واليوم الآخر فليقل خريا" 

 

ِ  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  ا َأْو ِلَيْصُمْت، َوَمْن  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر فَلَْيُقْل َخرْيً قَاَل: "َمْن ََكَن يُْؤِمُن اِبََّللَّ

ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر فَلُْيْكرِْم َضيْ  ََكَن يُْؤِمنُ  ِ َوالَْيْوِم اْلآِخِر فَلُْيْكِرْم َجاَرُه، َوَمْن ََكَن يُْؤِمُن اِبََّللَّ  َفُه". اِبََّللَّ

 [.  61رمق:][، َوُمْسِِلٌ 1918رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث السادس عْش 

 " ل تغضب" 

 

لِ  َأنْ  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  ِِ َد ِمَراًرا، قَاَل: َل تَْغَضْب" .  َرُجًل قَاَل ِللنَّ  َأْوِصيِن. قَاَل: َل تَْغَضْب، فََردَّ

 [.  1111رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث السابع عْش 

ن هللا كتب الإحسان عَل لك يشء"   "اإ

 

اِد ْبِن أَْوٍس  ِ َعْن َرُسوِل  َعْن َأِِب يَْعََل َشدَّ َذا  اَّللَّ
ِ
ٍء، فَا ْحَساَن عَََل لُكلِ يَشْ

ِ
َ َكتََب اْل نَّ اَّللَّ قَاَل: "اإ

ِْبََة، َولُْيِحدَّ َأَحُدُُكْ َشْفَرتَُه، َولرْيُِ  ِ ُنوا اَّلل ُُتْ فَأَْحس ِ َذا َذَِبْ
ِ
ُنوا الِْقْتََلَ، َوا  ْح َذِبيَحتَُه". قَتَلُُْتْ فَأَْحس ِ

 [.  1022رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 
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 احلديث الثامن عْش 

 "اتق هللا حيامث كنت" 

 

ُ َعْْنَُما، َعْن َرُسو  مْحَِن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل َرِِضَ اَّللَّ ٍ ُجنَْدِب ْبِن ُجنَاَدَة، َوَأِِب َعْبِد الرَّ ِ َعْن َأِِب َذرل قَاَل:  ِل اَّللَّ

نَةَ  ئََة الَْحس َ لِ ي َ َحْيثَُما ُكْنت، َوَأتِْبْع السَّ َِّق اَّللَّ لٍُق َحَسٍن" .  "ات  تَْمُحهَا، َوَخاِلْق النَّاَس ِِبُ

ِمِذيُّ  ْ يٌح.  1081رمق:]َرَواُه الّتلِ َُّسِخ: َحَسٌن ََصِ  [ َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن، َوِِف بَْعِض الن
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 احلديث التاسع عْش 

 " احفظ هللا ْيفظك" 

 

ُ َعْْنَُما ِ ْبِن َعبَّاٍس َرِِضَ اَّللَّ ِ  َعْن َعْبِد اَّللَّ لُِمك  قَاَل: "ُكْنت َخلَْف َرُسوِل اَّللَّ ينلِ ُأعَل يَْوًما، فَقَاَل: اَي غَُلِم! اإ

تََعْنت فَ  َذا اس ْ
ِ
، َوا َ َذا َسأَلْت فَاْسأَْل اَّللَّ ْدُه َُتَاَهك، اإ َ ََتِ َفْظك، اْحَفظْ اَّللَّ َ َْيْ َماٍت: اْحَفظْ اَّللَّ ، َواْعَِلْ ََكِ ِ تَِعْن اِبََّللَّ اس ْ

ْن اْجتَمَ َأنَّ اْلُ 
ِ
ُ َِل، َوا ٍء قَْد َكتََبُه اَّللَّ لَّ ِبََشْ ٍء لَْم يَْنَفُعوك اإ َة لَْو اْجتََمَعْت عَََل أَْن يَْنَفُعوك ِبََشْ وك مَّ ُّ ُُ َ ُعوا عَََل َأْن ي

ُ عَلَْيك؛ ُرِفَعْت اْلَْقَلُم، َوَجفَّْت  ٍء قَْد َكتََبُه اَّللَّ لَّ ِبََشْ وك اإ ُّ ُُ َ ٍء لَْم ي ِمِذيُّ ِبََشْ ْ ُحُف" . َرَواُه الّتلِ [ 0211رمق:]الصُّ

يٌح.   َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن ََصِ

َخاِء يَْعرِفُك ِِف ا ِ ِِف الرَّ ََل اَّللَّ ْف اإ ْدُه أأمامك، تََعرَّ َ ََتِ : "اْحَفظْ اَّللَّ ِمِذيلِ ْ ِة، َواعَِْلْ َأنَّ َما َوِِف ِرَوايَِة غرَْيِ الّتلِ دَّ لشلِ

، َوَأْن الَْفَرَج َمَع اْلَكرْ َأْخَطأَك لَْم يَكُ  رْبِ ِب، َوَأنَّ َمَع ْن ِلُيِصيَبك، َوَما َأَصابَك لَْم يَُكْن ِلُيْخِطئَك، َواْعَِلْ َأنَّ النَّْْصَ َمَع الصَّ

ا".    الُْعْْسِ يُْْسً
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 احلديث العْشون 

ذا مل تس تح فاصنع ما شئت"   "اإ

 

رٍ  ِ  و اْلَنَْصاِريلِ الَْبْدِريلِ َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ُعْقبََة ْبِن َُعْ ا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ نَّ ِممَّ "اإ

تَِح فَاْصنَْع َما ِشئْت" .  َذا لَْم تَس ْ ِة اْلُوََل: اإ ِم النُُّبوَّ  لََكَ

 [.  8688رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث احلادي والعْشون 

آمنت ابهلل ُث   اس تقم" "قل أ

 

 ِ َرَة ُسْفيَاَن ْبِن َعْبِد اَّللَّ ٍرو َوِقيَل: َأِِب َُعْ ْسَلِم قَْوًل َل  َعْن َأِِب َُعْ
ِ
! قُْل ِِل ِِف اْل ِ قَاَل: "قُلْت: اَي َرُسوَل اَّللَّ

تَِقْم" .  ِ ُُثَّ اس ْ آَمنْت اِبََّللَّ  َأْسأَُل َعْنُه َأَحًدا غرَْيَك؛ قَاَل: قُْل: أ

 [.  88رمق:]ِِلٌ َرَواُه ُمْس 
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 احلديث الثاين والعْشون 

ذا صليت املكتوابت ومصت رمضان"   "أأرأأيت اإ

 

ُ َعْْنَُما: "َأنَّ َرُجًل َسأََل َرُسولَ  ِ اْلَنَْصاِريلِ َرِِضَ اَّللَّ ِ َجاِبِر بِْن َعْبِد اَّللَّ ِ  َعْن َأِِب َعْبِد اَّللَّ فَقَاَل: َأَرَأيْت  اَّللَّ

َذا َصلَّْيت ا ْمت الَْحَراَم، َولَْم َأِزْد عَََل َذِِلَ َشيْئًا؛ َأَأْدخُ اإ ت َرَمَضاَن، َوَأْحلَلْت الَْحَلَل، َوَحرَّ ُل لَْمْكُتواَبِت، َومُصْ

 الَْجنََّة؟ قَاَل: نََعْم". 

 [.  12رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 
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 احلديث الثالث والعْشون 

 "االطهور شطر الإميان" 

 

ِ   الَْحاِرِث بِْن عَاٍِمٍ اْلَْشَعرِيلِ َعْن َأِِب َماِِلٍ  ِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ ميَاِن، َوالَْحْمُد َّلِلَّ
ِ
هُوُر َشْطُر اْل "الطَّ

ِ تَْمََلآِن  ِ َوالَْحْمُد َّلِلَّ ْبَحاَن اَّللَّ َماِء َواْلَْرِض، َوالصَّ  -َأْو: تَْمََلُ -تَْمََلُ الِْمزَياَن، َوس ُ َدقَُة بُْرَهاٌن، َما بنَْيَ السَّ َلُة نُوٌر، َوالصَّ

ٌة َِل َأْو عَلَْيك، لُكُّ النَّاِس يَْغُدو، فَبَائٌِع نَْفَسُه فَُمْعِتُقهَا َأْو ُمو  آُن ُحجَّ رْبُ ِضَياٌء، َوالُْقْرأ  ِبُقهَا". َوالصَّ

 [.  008رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 
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 احلديث الرابع والعْشون 

ين حرمت ال  ظِل عَل نفيس" "اي عبادي اإ

 

ٍ الِْغَفاِريلِ  لِ  َعْن َأِِب َذرل ِِ ْمت  َعْن النَّ ينلِ َحرَّ َُّه قَاَل: "اَي ِعَباِدي: اإ لِِه تََباَرَك َوتََعاََل، َأن ِفميَا يَْرِويِه َعْن َرب

ًما؛ فََل تََظالَُموا. اَي ِعَباِدي!  ِْلَ عَََل نَْفيِس، َوَجَعلْته بَيْنَُُكْ ُمَحرَّ ََتُْدويِن َأْهِدُُكْ. اَي الظُّ لَّ َمْن َهَديْته، فَاس ْ َُكُُُّكْ َضالٌّ اإ

لَّ َمْن كَ  . اَي ِعَباِدي! َُكُُُّكْ عَاٍر اإ تَْطِعُمويِن ُأْطِعْمُُكْ لَّ َمْن َأْطَعْمته، فَاس ْ . ِعَباِدي! َُكُُُّكْ َجائٌِع اإ تَْكُسويِن َأْكُسُُكْ َسْوته، فَاس ْ

نَُُّكْ تُْ  نَّ اَي ِعَباِدي! اإ . اَي ِعَباِدي! اإ تَْغِفُرويِن َأْفِفْر لَُُكْ يًعا؛ فَاس ْ نُوَب َِمِ َاِر، َوَأاَن َأْفِفُر اَّلُّ ُُكْ لَْن تَْبلُُغوا ِطُئوَن اِبللَّْيِل َواّْنَّ

آِخرَ  لَُُكْ َوأ ويِن، َولَْن تَْبلُُغوا نَْفِعي فَتَْنَفُعويِن. اَي ِعَباِدي! لَْو َأنَّ َأوَّ ُّ ُُ ِي فَتَ َُُّكْ ََكنُوا عَََل َأتْقَى قَلِْب َرُجٍل ُضل نَْسُُكْ َوِجن
ِ
ُُكْ َوا

 َّ نَْسُُكْ َوِجن
ِ
آِخَرُُكْ َوا لَُُكْ َوأ ، َما َزاَد َذِِلَ ِِف ُمْلِِك َشيْئًا. اَي ِعَباِدي! لَْو أَنَّ َأوَّ ُُكْ ََكنُوا عَََل َأفَْجِر قَلِْب َرُجٍل َواِحٍد ِمنُُْكْ

، َما  نَْسُُكْ َوِجنَُُّكْ قَاُموا ِِف َصعِ َواِحٍد ِمنُُْكْ
ِ
آِخَرُُكْ َوا لَُُكْ َوأ يٍد َواِحٍد، نَقََص َذِِلَ ِمْن ُمْلِِك َشيْئًا. اَي ِعَباِدي! لَْو َأنَّ َأوَّ

لَّ مََكَ يَْنُقُص الِْمْخَيطُ  ا ِعْنِدي اإ َذا ُأْدِخَل الَْبْحَر. اَي ِعَباِدي!  فََسأَلُويِن، فَأَْعَطْيت لُكَّ َواِحٍد َمْسأَلَته، َما نَقََص َذِِلَ ِممَّ اإ

، َوَمنْ  َ ا فَلَْيْحَمْد اَّللَّ َها؛ فََمْن َوَجَد َخرْيً ايَّ يُُكْ اإ الُُُكْ أُْحِصْيَا لَُُكْ، ُُثَّ ُأَوفلِ ََّما ِِهَ َأُْعَ ن لَّ نَْفَسُه".  اإ  َوَجَد غرَْيَ َذِِلَ فََل يَلُوَمن اإ

 [.  0211رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 
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 احلديث اخلامس والعْشون 

 "ذهب أأهل اِلثور ابلأجور " 

 

 ٍ ِ  َعْن َأِِب َذرل اِب َرُسوِل اَّللَّ لِ  َأيًْضا، "َأنَّ اَنًسا ِمْن َأَْصَ ِِ ثُوِر  قَالُوا ِللنَّ ِ َذَهَب َأْهُل اِلُّ اَي َرُسوَل اَّللَّ

 َ ، َويَُصوُموَن مََكَ ن ُ لَُُكْ َما اِبْلُُجوِر؛ يَُصلُّوَن مََكَ نَُصللِ قُوَن ِبُفُضوِل َأْمَواِلهِْم. قَاَل: َأَولَيَْس قَْد َجَعَل اَّللَّ ُصوُم، َويَتََصدَّ

نَّ ِبُكلِ تَْسِبيَحٍة َصَدقًَة،  قُوَن؟ اإ دَّ ِميَدٍة َصَدقًَة، َولُكلِ َِتِْليََلٍ َصَدقًَة، َوَأْمٌر ِبَمْعُروٍف تَصَّ َولُكلِ تَْكِبرَيٍة َصَدقًَة، َولُكلِ ََتْ

ِ َأيَأِِْت َأَحُدانَ  يٌي َعْن ُمنَْكٍر َصَدقٌَة، َوِِف بُْضعِ َأَحِدُُكْ َصَدقٌَة. قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَّ َِلُ ِفْيَا َأْجٌر؟  َشهَْوتَُه َويَُكونُ  َصَدقٌَة، َوهَنْ

َذا َوَضَعهَا ِِف الَْحَلِل، ََكَن َِلُ   أَْجٌر". قَاَل: َأَرَأيُُْتْ لَْو َوَضَعهَا ِِف َحَراٍم َأََكَن عَلَْيِه ِوْزٌر؟ فََكَذِِلَ اإ

 [.  1991رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 
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 احلديث السادس والعْشون 

 "لك سلىم من الناس عليه صدقة" 

 

ِ  ِِب ُهَرْيَرَة َعْن أَ  ْمُس  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ "لُكُّ ُسَلَمى ِمْن النَّاِس عَلَْيِه َصَدقٌَة، لُكَّ يَْوٍم تَْطلُُع ِفيِه الشَّ

َّتِِه فَتَْحِمُِلُ عَلَْْيَا َأْو تَْرفَُع َِلُ عَلَْْيَ  ُجَل ِِف َداب َبُة َصَدقٌَة، تَْعِدُل بنَْيَ اثْننَْيِ َصَدقٌَة، َوتُِعنُي الرَّ يلِ َمُة الطَّ ا َمتَاعَُه َصَدقٌَة، َوالََْكِ

رِيِق َصَدقٌَة".  َلِة َصَدقٌَة، َوتُِميطُ اْلََذى َعْن الطَّ ََل الصَّ ْيَا اإ  َوِبُكلِ ُخْطَوٍة تَْمش ِ

 [.  1990رمق:][، َوُمْسِِلٌ 0080رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث السابع والعْشون 

 حسن اخللق" "الرب 

 

َعاَن  اِس بِْن ََسْ لِ  َعْن النَّوَّ ِِ ُْثُ َما َحاَك ِِف َصْدِرك، َوَكرِْهت َأْن  َعْن النَّ
ِ
قَاَل: "الرِْبُّ ُحْسُن الُْخلُِق، َواْل

ِلَع عَلَْيِه النَّاُس" َرَواُه ُمْسِِلٌ  ِ قَاَل: َأتَيْت  [. َوَعْن َواِبَصَة ْبِن َمْعَبٍد 0228رمق:]يَطَّ فَقَاَل: "ِجئَْت  َرُسوَل اَّللَّ

لَْيِه  لَْيِه النَّْفُس، َواْطَمأَنَّ اإ َّْت اإ ؟ قُلْت: نََعْم. فقَاَل: اس تفت قلبك، الرِْبُّ َما اْطَمأَن ُْثُ َما َحاَك تَْسأَُل َعْن الرِْبلِ
ِ
الْقَلُْب، َواْل

ْن َأفْتَاك النَّا
ِ
ْدِر، َوا َد ِِف الصَّ  ُس َوَأفْتَْوك" . ِِف النَّْفِس َوتََردَّ

َد ْبِن َحنَْبٍل  َماَمنْيِ َأمْحَ
ِ
نََدي اْل اِرِميل 6/001رمق:]َحِديٌث َحَسٌن، َرَويْنَاُه ِف ُمس ْ نَاٍد  [0/061][، َواِلَّ س ْ

ِ
اِب

 َحَسٍن.  
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 احلديث الثامن والعْشون 

 "أأوصيُك بتقوى هللا وحسن اخللق" 

 

يٍح الِْعْراَبِض ْبِن سَ  ِ  اِريََة َعْن َأِِب ََنِ َمْوِعَظًة َوِجلَْت ِمْْنَا الُْقلُوُب، َوَذَرفَْت ِمْْنَا  قَاَل: "َوَعَظنَا َرُسوُل اَّللَّ

، ِ عٍ فَأَْوِصنَا، قَاَل: ُأوِصيُُكْ ِبتَْقَوى اَّللَّ َا َمْوِعَظُة ُمَودلِ ! ََكَهنَّ ِ اعَةِ  الُْعُيوُن، فَُقلْنَا: اَي َرُسوَل اَّللَّ ْمعِ َوالطَّ َر عَلَْيُُكْ  َوالسَّ ْن تَأَمَّ
ِ
َوا

اشِ  نَِّة الُْخلََفاِء الرَّ َِِّت َوس ُ َُّه َمْن يَِعْش ِمنُُْكْ فََسرَيَى اْخِتَلفًا َكِثرًيا، فََعلَْيُُكْ ِبُسن ن
ِ
وا عَلَْْيَا َعْبٌد، فَا ِديَن الَْمهِْدينَي، َعضُّ

نَّ 
ِ
ُُكْ َوُمْحَدََثِت اْلُُموِر؛ فَا ايَّ

ِ
 لُكَّ ِبْدعٍَة َضَلََلٌ".  اِبلنََّواِجِذ، َوا

ِمِذيُّ 6191رمق:]َرَواُه َأبُو َداُوَد  ْ يٌح.  011رمق:][، َوَالّتلِ  [ َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن ََصِ
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 احلديث التاسع والعْشون 

 "تعبد هللا ل تْشك به شيئا" 

 

يِن  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل  ! َأْخرِبْ ِ  ِبَعَمٍل يُْدِخليُِن الَْجنََّة َويَُباِعْديِن ِمْن النَّاِر، قَاَل: "لَقَْد قَاَل: قُلْت اَي َرُسوَل اَّللَّ

َ َل تُْْشِْك ِبِه َشيْئًا،  ُ عَلَْيِه: تَْعُبُد اَّللَّ ُه اَّللَّ َ َُّه لَيَِسرٌي عَََل َمْن يَْسَّ ن
ِ
ََكَة، َسأَلْت َعْن َعِظمٍي، َوا َلَة، َوتُْؤِِت الزَّ َوتُِقمُي الصَّ

َدقَُة تُْطفِ  َوتَُصومُ  ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ ؟ الصَّ ُئ الَْخِطيئََة مََكَ يُْطِفُئ َرَمَضاَن، َوََتُجُّ الَْبيَْت، ُُثَّ قَاَل: َأَل َأُدِلُّ عَََل َأبَْواِب الَْخرْيِ

ُجِل ِِف َجْوِف اللَّْيِل، ُُثَّ تََل: " تَتََجاََف ُجنُوُُبُمْ  َعِن الَْمَضاِجعِ " َحَّتَّ بَلََغ "يَْعَملُوَن"، ُُثَّ قَاَل:  الَْماُء النَّاَر، َوَصَلُة الرَّ

. قَاَل: َرْأُس اْلَْمرِ  ِ نَاِمِه؟ قُلْت: بَََل اَي َرُسوَل اَّللَّ وِدِه َوُذْرَوِة س َ ك ِبَرْأِس اْلَْمِر َوَُعُ َلُة، َأَل ُأْخرِبُ وُدُه الصَّ ْسَلُم، َوَُعُ
ِ
 اْل

نَاِمِه الِْجهَ ِه؟ فُقلْت: بَََل اَي َرُسوَل اللَّهِ َوُذْرَوُة س َ ك ِبَمَلِك َذِِلَ َُكلِ ! فَأََخَذ ِبِلَساِنِه َوقَاَل: ُكفَّ عَلَْيك  اُد، ُُثَّ قَاَل: َأَل أُْخرِبُ

ك َوَهْل  انَّ لَُمَؤاَخُذوَن ِبَما نَتَََكَُّم ِبِه؟ فَقَاَل: ثََِكَْتك ُأمُّ
ِ
ِ َوا َّ اَّللَّ ِِ َ َأْو قَاَل -يَُكبُّ النَّاَس عَََل ُوُجوِههِْم َهَذا. قُلْت: اَي ن

لَّ َحَصائُِد َألِْسنََِتِْم؟!" .  -عَََل َمنَاِخِرُِهْ   اإ

ِمِذيُّ  ْ يٌح.  0111رمق:]َرَواُه الّتلِ  [ َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن ََصِ
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 احلديث الثلثون 

ن هللا تعاَل فرض فرائض فل تضيعوها"   "اإ

 

يِنلِ ُجْرثُوِم بن اَنِشٍب  َعْن َأِِب ثَْعلََبةَ  ِ  الُْخش َ َ تََعاََل فََرَض فََرائَِض فََل  َعْن َرُسوِل اَّللَّ نَّ اَّللَّ قَال: "اإ

َياَء َرمْحَةً  َياَء فََل تَنََْتُِكوَها، َوَسَكَت َعْن َأش ْ َم َأش ْ ُعوَها، َوَحدَّ ُحُدوًدا فََل تَْعتَُدوَها، َوَحرَّ َياٍن فََل  لَُُكْ غرَْيَ نِ تَُضيلِ س ْ

 تَْبَحثُوا َعْْنَا". 

اَرقُْطيِنل  ُه.  6/186ِف سننه" "]َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اِلَّ  [، َوغرَْيُ

 

   



 متن األربعين النووية من األحاديث الصحيحة النبوية 

 31 

 احلديث احلادي والثلثون 

 "ازهد ِف اِلنيا ْيبك هللا" 

 

اِعِديل  ََل النَّ  َعْن َأِِب الَْعبَّاِس َسهِْل ْبِن َسْعٍد السَّ لِ قَاَل: َجاَء َرُجٌل اإ ِِ َِّيِن عَََل  فَقَاَل: اَي َرُسوَل اللَّه ! ُدل

، َواْزَهدْ  ُ بُّك اَّللَّ نَْيا ُْيِ ُ َوأََحبَّيِن النَّاُس؛ فَقَاَل: "اْزَهْد ِِف اِلُّ لُْتُه َأَحبَّيِن اَّللَّ َذا َُعِ ٍل اإ بُّك النَّاُس" .  َُعَ  ِفميَا ِعْنَد النَّاِس ُْيِ

نٍَة.  6190رمق:] حديث حسن، َرَواُه اْبُن َماَجهْ  ُه ِبأََساِنيَد َحس َ  [، َوغرَْيُ
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 احلديث الثاين والثلثون 

 "ل ضر ول ضار" 

 

نَاٍن الُْخْدِريل  ِ  َعْن َأِِب َسِعيٍد َسْعِد ْبِن َماِِلِ ْبِن س ِ اَر" .  َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ َر َوَل ِضَ  قَاَل: " َل َضَ

اَرقُْطيِنل 0861راجع رمق:]َماَجْه  َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه ابْنُ  نًَدا. َوَرَواُه َماِِلٌ 6/008رمق:][، َواِلَّ ُُهَا ُمس ْ [، َوغرَْيُ

لِ  [0/161] ِِ ََي َعْن َأِبيِه َعْن النَّ ِرو ْبِن َْيْ " َعْن َُعْ
ِ
ا ِي  ِِف "الُْمَوطَّ ُمْرَسًل، فَأَْسقَطَ َأاَب َسِعيٍد، َوَِلُ ُطُرٌق يُقَول

 َ  ْعًضا.  بَْعُضهَا ب
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 احلديث الثالث والثلثون 

 "البينة عَل املدعي واّميني عَل من أأنكر " 

 

 ِ ُ َعْْنَُما َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ َعى ِرَجاٌل َأْمَواَل قَْوٍم  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِِضَ اَّللَّ قَاَل: "لَْو يُْعَطى النَّاُس ِبَدْعَواُُهْ َلدَّ

، لَِكنَّ الْ  ِعي، َوالَْيِمنَي عَََل َمْن َأْنكََر" . َوِدَماَءُُهْ نََة عَََل الُْمدَّ لِ  َبي

".  19/020ِف"السنن" ]َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه الَْبْْيَِقيل  ِحيَحنْيِ ُه َهَكَذا، َوبَْعُضُه ِِف "الصَّ  [، َوغرَْيُ
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 احلديث الرابع والثلثون 

 "من رأأى منُك منكرا فليغريه بيده" 

 

ِ  َسِعيٍد الُْخْدِريل َعْن َأِِب  ْن لَْم  قَاَل ََسِْعت َرُسوَل اَّللَّ
ِ
ُه ِبَيِدِه، فَا ْ يَُقوُل: "َمْن َرَأى ِمنُُْكْ ُمنَْكًرا فَلُْيغَريلِ

ميَاِن" . 
ِ
تَِطْع فَِبقَلِْبِه، َوَذِِلَ أَْضَعُف اْل ْن لَْم يَس ْ

ِ
تَِطْع فَِبِلَساِنِه، فَا  يَس ْ

  [. 60رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 
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 احلديث اخلامس والثلثون 

 "ل َتاسدوا ول تناجشوا ول تبافضوا" 

 

ِ  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  " َل ََتَاَسُدوا، َوَل تَنَاَجُشوا، َوَل تََبافَُضوا، َوَل تََدابَُروا، َوَل يَِبْع  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ

ِقُرهُ  بَْعُضُُكْ عَََل بَْيعِ بَْعٍض، َوُكونُوا ، َوَل يَْكِذبُُه، َوَل َْيْ ُذُِلُ ، َل يَْظِلُمُه، َوَل ََيْ ْخَوااًن، الُْمْسِِلُ َأُخو الُْمْسِِلِ ِ اإ ، ِعَباَد اَّللَّ

ِقَر َأَخاُه الُْمْسِِلَ  ِ َأْن َْيْ ل اٍت، ِِبَْسِب اْمرٍِئ ِمْن الْشَّ ََل َصْدِرِه ثََلَث َمرَّ ، لُكُّ الُْمْسِِلِ عَََل التَّْقَوى َهاُهنَا، َويُِشرُي اإ

 الُْمْسِِلِ َحَراٌم: َدُمُه َوَماُِلُ َوِعْرُضُه" . 

 [.  0216رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 

 

   



 متن األربعين النووية من األحاديث الصحيحة النبوية 

 36 

 احلديث السادس والثلثون 

 "من نفس عن مسِل كربة" 

 

لِ  َعْن َأِِب ُهَرْيَرَة  ِِ ُ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن قَاَل: "َمْن نَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن كُ  َعْن النَّ نَْيا نَفََّس اَّللَّ َرِب اِلُّ

نَْيا َواْلآِخَرِة، َوَمْن َسَّتَ  ُ عَلَْيِه ِِف اِلُّ َ اَّللَّ ، يَْسَّ َ عَََل ُمْعِْسٍ نَْيا ُكَرِب يَْوِم الِْقيَاَمِة، َوَمْن يَْسَّ ُه هللُا ِِف اِلُّ  ُمْسِلام َسَّتَ

ُ ِِف َعْونِ  ُ َِلُ ِبِه طَ  َواْلآِخَرِة ، َوَاَّللَّ رِيقًا الَْعْبِد َما ََكَن الَْعْبُد ِِف َعْوِن َأِخيِه، َوَمْن َسََلَ َطرِيقًا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلًْما َسهََّل اَّللَّ

 َ ، َويَتََداَرُسونَُه ِفمي ِ ِ يَْتلُوَن ِكتَاَب اَّللَّ ََل الَْجنَِّة، َوَما اْجتََمَع قَْوٌم ِِف بَيٍْت ِمْن بُُيوِت اَّللَّ ِكينَُة، اإ ْم السَّ لَّ نََزلَْت عَلَْْيِ ا بَيَْْنُْم؛ اإ

ُبُه" ُِلُ لَْم يُْْسِْع ِبِه نَس َ ُ ِفميَْن ِعْنَدُه، َوَمْن َأبَْطأَ ِبِه َُعَ مْحَُة، َوَذَكَرُُهْ اَّللَّ  . َوفَِشيََْتُْم الرَّ

 [ ُبذا اللفظ.  0100رمق:]َرَواُه ُمْسِِلٌ 

 

   



 متن األربعين النووية من األحاديث الصحيحة النبوية 

 37 

 احلديث السابع والثلثون 

ن هللا كتب احلس نات والسيئات" "  اإ

 

 ِ ُ َعْْنَُما َعْن َرُسوِل اَّللَّ َ كَتََب  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِِضَ اَّللَّ نَّ اَّللَّ لِِه تََباَرَك َوتََعاََل، قَاَل: "اإ ِفميَا يَْرِويِه َعْن َرب

نٍَة  ، فََمْن َُهَّ ِِبَس َ َ َذِِلَ لِئَاِت، ُُثَّ بنَيَّ ي نَاِت َوالسَّ ْن َُهَّ ُِبَا فََعِملَهَا َكتََُبَا الَْحس َ
ِ
نًَة ََكِمََلً، َوا ُ ِعْنَدُه َحس َ فََِلْ يَْعَملْهَا كَتََُبَا اَّللَّ

ئٍَة فََِلْ يَْعَملْ  لِ ْن َُهَّ ِبَسي
ِ
ََل أَْضَعاٍف كَِثرَيٍة، َوا ْبِعِمائَِة ِضْعٍف اإ ََل س َ نَاٍت اإ ُ ِعْنَدُه َعْْشَ َحس َ ُ عِ اَّللَّ نًَة هَا كَتََُبَا اَّللَّ ْنَدُه َحس َ

ئًَة َواِحَدًة".  لِ ُ َسي ْن َُهَّ ُِبَا فََعِملَهَا كَتََُبَا اَّللَّ
ِ
 ََكِمََلً، َوا

 [، ِف "َصيحْيام" ُبذه احلروف.  181رمق:][، َوُمْسِِلٌ 1601رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث الثامن والثلثون 

آذنته ابحلرب"   "من عادى ِل وليا فقد أ

 

ِ  َأِِب ُهَرْيَرة  َعنْ  آَذنْتُه اِبلَْحْرِب، َوَما  قَاَل: قَاَل َرُسول اَّللَّ َ تََعاََل قَاَل: "َمْن عَاَدى ِِل َوِليًّا فَْقد أ نَّ اَّللَّ اإ

َِلَّ  ُب اإ ْضُتُه عَلَْيِه، َوَل يََزاُل َعْبِدي يَتَقَرَّ ا افَّْتَ َِلَّ ِممَّ ٍء َأَحبَّ اإ َِلَّ َعْبِدي ِبََشْ َب اإ َذا َأْحبَْبُتُه  تَقَرَّ
ِ
اِبلنََّواِفِل َحَّتَّ ُأِحبَُّه، فَا

 َ َِِّت ي َِِّت يَْبِطُش ُِبَا، َوِرْجَِلُ ال ي يُْبِْصُ ِبِه، َويََدُه ال ِ ُه اَّلَّ ي يَْسَمُع ِبِه، َوبََْصَ ِ َعُه اَّلَّ ْ َسأَليَِن ُكْنت ََسْ ِِ َ ْمَِش ُِبَا، َول

تََعاَذيِن َلُ  ْ اس ْ ِِ َ َُّه". َلُْعِطَينَُّه، َول  ِعيَذن

 [.  1290رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 

 

   



 متن األربعين النووية من األحاديث الصحيحة النبوية 

 39 

 احلديث التاسع والثلثون 

ن هللا َتاوز ِل عن أأمِت اخلطأأ والنس يان"   "اإ

 

 ِ ُ َعْْنَُما َأنَّ َرُسوَل اَّللَّ ِِت الَْخَطأَ وَ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِِضَ اَّللَّ َ ََتَاَوَز ِِل َعْن ُأمَّ نَّ اَّللَّ َياَن َوَما قَاَل: "اإ لِس ْ الن

ُتْكرُِهوا عَلَْيِه" .   اس ْ

  1السنن" "][، َوالَْبْْيَِقيل 0962رمق:]َحِديٌث َحَسٌن، َرَواُه اْبُن َماَجْه 
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 احلديث الأربعون 

 "كن ِف اِلنيا َكأنك فريب أأو عابر سبيل" 

 

 ِ ُ َعْْنَُما قَاَل: َأَخَذ َرُسوُل اَّللَّ َر َرِِضَ اَّللَّ َّك فَرِيٌب َأْو عَاِبُر   َعْن اْبن ُُعَ نَْيا ََكَن ، َوقَاَل: "ُكْن ِِف اِلُّ ِِ ِبَمْنِك

َذا َأْصَبحْ 
ِ
َباَح، َوا َذا َأْمَسيَْت فََل تَنْتَِظْر الصَّ ُ َعْْنَُما يَُقوُل: اإ َر َرِِضَ اَّللَّ َت فََل تَنْتَِظْر الَْمَساَء، َسِبيٍل". َوََكَن اْبُن ُُعَ

 َمَرِضك، َوِمْن َحيَاِتك ِلَمْوِتك. َوُخْذ ِمْن َِصَِّتك لِ 

 [.  1611رمق:]َرَواُه الُْبَخاِريُّ 
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 احلديث احلادي والأربعون 

 "ل يؤمن أأحدُك حَّت يكون هواه تبعا ملا جئت به" 

 

ُ َعْْنَُما، قَاَل: قَاَل رَ  ِرو ْبِن الَْعاِص َرِِضَ اَّللَّ ِ ْبِن َُعْ ٍد َعْبِد اَّللَّ ِ َعْن َأِِب ُمَحمَّ "َل يُْؤِمُن َأَحُدُُكْ َحَّتَّ  ُسوُل اَّللَّ

 يَُكوَن َهَواُه تََبًعا ِلَما ِجئُْت ِبِه". 

يٍح.   نَاٍد ََصِ س ْ
ِ

ِة" اِب يٌح، َرَويْنَاُه ِِف ِكتَاِب "الُْحجَّ  َحِديٌث َحَسٌن ََصِ
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 احلديث الثاين والأربعون 

نك ما دعوتين ورجوتين"  آدم اإ  "اي ابن أ

 

ِ  ْبِن َماِِلٍ َعْن َأنَِس  ََّك َما َدَعْوتيِن  قَاَل: ََسِْعت َرُسوَل اَّللَّ ن
ِ
آَدَم! ا ُ تََعاََل: "اَي ابَْن أ يَُقوُل: قَاَل اَّللَّ

َماِء ُُثَّ  آَدَم! لَْو بَلَغَْت ُذنُوبُك َعنَاَن السَّ تَ َوَرَجْوتيِن فََفْرُت َِل عَََل َما ََكَن ِمنْك َوَل ُأاَبِِل، اَي ابَْن أ ْغَفْرتيِن فََفْرُت  اس ْ

َّك لَْو أأتَْيتيِن ِبُقَراِب اْلَْرِض َخَطااَي ُُثَّ لَِقيتيِن َل تُْْشُِك ِِب َشيْئًا َلَتَيْتُك  ن آَدَم! اإ  ِبُقَراُِبَا َمْغِفَرًة" . َِل، اَي اْبَن أ

ِمِذيُّ  ْ يٌح.  8269رمق:]َرَواُه الّتلِ  [، َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن ََصِ
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 لثالث والأربعون احلديث ا

 "أأحلقوا الفرائض بأأهلها" 

 

ُ َعْْنَُما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا  قَاَل: "َألِْحُقوا الَْفَرائَِض ِبأَْهِلهَا، فََما َأبْقََت الَْفَرائُِض  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِِضَ اَّللَّ

ْوََل َرُجٍل َذَكٍر" .   فََِلَ

 [. 1112: رمق][، ومسِل 1180رمق: ]رواه البخاري 
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 احلديث الرابع والأربعون 

 "الرضاعة َترم ما َترم الولدة" 

 

لِ  ِِ ُ َعْْنُا َعْن النَّ ُِم الِْوَلَدُة".  َعْن عَائَِشَة َرِِضَ اَّللَّ ُِم َما َُتَرل َضاعَُة َُتَرل  قَاَل: " الرَّ

 [. 1666رمق:][، ومسِل 0161رمق:]رواه البخاري 
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 الأربعون احلديث اخلامس و 

ن هللا ورسوِل حرم بيع امخلر"   "اإ

 

 ِ َع َرُسوَل اَّللَّ َُّه ََسِ ُ َعْْنَُما َأن ِ َرِِضَ اَّللَّ َ َوَرُسوَِلُ  َعْن َجاِبِر بِْن َعْبِد اَّللَّ نَّ اَّللَّ
ِ
عَاَم الَْفْتِح َوُهَو ِبَمكََّة يَُقوُل: "ا

َم بَْيَع الَْخْمِر َوالَْمْيتَِة َوالِْخْْنِيرِ  ُفُن، َويُْدَهُن  َحرَّ َا يُْطََل ُِبَا السُّ هنَّ
ِ
ِ َأَرَأيَْت ُُشُوَم الَْمْيتَِة فَا َواْلَْصنَاِم، فَِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللَّ

 ِ تَْصِبُح ُِبَا النَّاُس؟ فَقَاَل: َل، ُهَو َحَراٌم، ُُثَّ قَاَل َرُسوُل اَّللَّ ُ  ُِبَا الُْجلُوُد، َويَس ْ : قَاتََل اَّللَّ َ ِعْنَد َذِِلَ نَّ اَّللَّ
ِ
 اَّْْيُوَد، ا

َم عَلَْْيِم الُشُحوَم، فَأَِْمَلُوُه، ُُثَّ اَبُعوُه، فَأَََكُوا ثََمنَُه".   َحرَّ

 [ . 1281رمق:][، ومسِل 0081رمق: ]رواه البخاري 
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 احلديث السادس والأربعون 

 "لك مسكر حرام" 

 

َّ   اْلَْشَعرِيلِ َعْن َأِِب بُْرَدَة َعْن َأِبيِه َعْن َأِِب ُموَس  ِِ ََل الَْيَمِن، فََسأََِلُ َعْن َأْشِبٍَة تُْصنَُع ُِبَا،  َأنَّ النَّ
ِ
بََعثَُه ا

؟ قَاَل: الِْبْتُع َوالِْمْزُر، فَِقيَل ِلَِِب بُْرَدَة: َما الِْبْتُع؟ قَاَل: نَِبيُذ الَْعَسِل، َوالْمِ  ِعريِ فَقَاَل: َوَما ِِهَ ، فَقَاَل: لُكُّ ْزُر نَِبيُذ الشَّ

 ُمْسِكٍر َحَرام"ٌ . 

 [ . 6868رمق:]رواه البخاري 
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 احلديث السابع والأربعون 

آديم وعاء شا من بطن"   "ما مَلأ أ

 

 ِ ْعُت َرُسوَل اَّللَّ ا ِمْن بَْطٍن،  َعْن الِْمْقَداِم ْبِن َمْعِديَْكِرَب قَاَل ََسِ آَدِميٌّ ِوعَاًء َشًّ ِِبَْسِب ابِْن يَُقوُل: "َما َمََلَ أ

اِبِه، َوثُلٌُث ِلنََفِسهِ  ، فَثُلٌُث ِلَطَعاِمِه، َوثُلٌُث ِلَْشَ ْن ََكَن َل َمَحاََلَ
ِ
ٌت يُِقْمَن ُصلَْبُه، فَا آَدَم ُألَُكَ  " . أ

ِمِذيُّ 6/180رمق: ]َرَواُه َأمْحَُد  ْ ِمِذيُّ 8860رمق: ][، واْبُن َماَجْه 0889رمق: ][، والّتلِ ْ : َحِديٌث [، َوقَاَل الّتلِ

 َحَسٌن . 
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 احلديث الثامن والأربعون 

 "أأربع من َكن فيه َكن منافقا" 

 

 َّ ِِ ُ َعْْنَُما َأنَّ النَّ ٍرو َرِِضَ اَّللَّ ِ ْبِن َُعْ ْن ََكنَْت َخْصََلٌ  َعْن َعْبِد اَّللَّ
ِ
قَاَل: "َأْربٌَع َمْن ُكنَّ ِفيِه ََكَن ُمنَاِفقًا، َوا

  ِمْْنُنَّ ِفيِه ََكنَْت 
ِ
َذا َخاٍَمَ فََجَر، َوا َذا َوعََد َأْخلََف، واإ

ِ
َث َكَذَب، وا َذا َحدَّ

ِ
َذا ِفيِه َخْصََلٌ ِمْن النلَِفاِق َحَّتَّ يََدَعهَا: َمْن ا

 عَاَهَد غََدَر". 

 [. 28رمق:][، ومسِل 86رمق:]رواه البخاري 

 

   



 متن األربعين النووية من األحاديث الصحيحة النبوية 

 49 

 احلديث التاسع والأربعون 

 "لو أأنُك توَكون عَل هللا حق توَكه" 

 

اِب  َر بِْن الَْخطَّ رْيَ  عن النِ  َعْن ُُعَ ِه لََرَزقَُُكْ مََكَ يَْرَزُق الطَّ ِ ِ َحقَّ تََوَكُّ ُوَن عَََل اَّللَّ ْْ تََوَكَّ َُُّكْ قَاَل: "لَْو َأن

 تَْغُدو مِخَاًصا َوتَُروُح ِبَطااًن". 

ِمِذيُّ 20و 9 1رمق: ]َرَواُه َأمْحَُد  ْ َّ 0866رمق:][، َوالّتلِ [، 8/10رمق: ]َساِِئُّ ِِف "اْلُكرْبَى" مََكَ ِِف "التُّْحَفة: [، َوالن

يٌح. 618(، َوالَْحاُِكُ 189[، َوََصََّحُه اْبُن ِحبَّاَن )6116رمق: ]َواْبُن َماَجْه  : َحَسٌن ََصِ ِمِذيُّ ْ  ، َوقَاَل الّتلِ
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 احلديث امخلسون 

 "ل يزال لسانك رطبا من ذكر هللا عز وجل" 

 

َّ َعْن عَ  ِِ ِ ْبِن بُْْسٍ قَاَل: "َأََت النَّ ْسَلِم قَْد َكُْثَْت عَلَْينَا، فَبَاٌب  ْبِد اَّللَّ
ِ
ائَِع اْل نَّ َشَ

ِ
ِ ا رجٌل فَقَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَّ

 ." ِ َعزَّ َوَجلَّ ُك ِبِه َجاِمٌع؟ قَاَل: َل يََزاُل ِلَسانَُك َرْطًبا ِمْن ِذْكِر اَّللَّ  نَتََمسَّ

 [. 109و  188رمق: ]د رواه أأمح

 

  


