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 املقدمة
ن إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، م

يهده هللا فال مضال له، ومن يضلل فال هادى له، واشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له، 
 واشهد أن حممدا عبده ورسوله. 

أيها  }اي( 102)آل عمران  مسلمون{أيها الذين أمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وانتم  }اي
منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء  الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق

 ( 1واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا {)النساء 
أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقوال قوال سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم  }ايوقال تعاىل 

 (71:70 )األحزابذنوبكم ومن يطع هللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما *{ 
 أما بعد:

األمور  وشر-هللا عليه وسلم  صلى-فإنًّ أصدق احلديث كتاب هللا وخري اهلدى هدى حممد 
 ( وبعد:1حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار )

إن هلل تسعة وتسعني  : »-وسلمصلى هللا عليه -رسول هللا  قال: قالعن أىب هريرة رضى هللا عنه 
 (2«.)امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة إنه وتر حيب الوتر 

)أحصاها(؛ أي: عرفها، ألن العارف هبا ال يكون إال مؤمًنا، فيدخل اجلنة ال حمالة أو عددها  
 (3)معتقًدا، والدهري ال يقول ابخلالق، وال الفلسفي ابلقادر وحنوه.

حديثا نبواي  ومجعت تسعنيمن هللا تعاىل علي  فقد-وسلمصلى هللا عليه  –قول النيب  وانطالقا من
  مفرداهتا وبيان غريب العلية وقمت بتخرجيهامثانية وسبعني امسا من أمساء الذات  اشتملت على

ذلك السرد من  وبينوا أنالعلماء  االذي سردت فيه اإلسالم احلسىن فقد ضعفه األحاديث أما
 -صلى هللا عليه وسلم –كالم احلبيب النيب   وليس من ومن مجعهعمل الوليد بن مسلم 

                                                             
 يستفتح هبا خطبه ودروسه فاالستفتاح هبا سنة -صلى هللا عليه وسلم -هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول هللا  -1
 (.2677، رقم 4/2062(، ومسلم )6047، رقم 5/2354(، والبخاري )7493، رقم 2/258أخرجه أمحد )- 2
 (319/ 8الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح ) - 3
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-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "قد اتفق أهل املعرفة ابحلديث على أن هاتني الروايتني 
من كالم  اليست-رواييت الرتمذي من طريق الوليد وابن ماجه من طريق عبد امللك بن حممد  يعين

 .(4) النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا كل منهما من كالم بعض السلف"

وقال أيضًا: أن التسعة والتسعني امسًا مل يرد يف تعيينها حديث صحيح عن النيب صلى هللا عليه 
وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الرتمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أيب 

أهل احلديث يقولون: هذه الزايدة مما مجعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل  محزة، وحفاظ
احلديث وفيها حديث اثن أضعف من هذا، رواه ابن ماجه، وقد روى يف عددها غري هذين 

 (5) النوعني من مجع بعض السلف

 أي-حلديث وقال ابن كثري رمحه هللا: "الذي عول عليه مجاعة من احلفاظ أن سرد األمساء يف هذا ا
فيه وإمنا ذلك كما رواه الوليد بن سلم، وعبد امللك بن حممد  مدرج-حديث الوليد عند الرتمذي 

الصنعاين عن زهري بن حممد أنه بلغه عن غري واحد من أهل العلم أهنم قالوا ذلك أي أهنم مجعوها 
 (6)من القرآن...".

 (7) الرواة". وقال ابن حجر رمحه هللا: "والتحقيق إّن سردها إدراج من

ونقل ابن حجر عن ابن عطية رمحهما هللا قوله: "حديث الرتمذي ليس ابملتواتر وبعض األمساء اليت 
 وهللا أعلم. (8)فيه شذوذ"

 لذا:

العلماء  ومما ألفهمن بطون الكتب  وإمنا خرجتها األحاديثان مل اعتمد يف اجلمع على تلك أف
  -صلى هللا عليه وسلم –األفذاذ مما صح سنده إىل رسولنا الكرمي 

                                                             
 (.6/379جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية )- 4
 (22/482املرجع السابق )- 5
 (3/257تفسري القرآن العظيم ) - 6
 (.1396( )ح 346بلوغ املرام )ص- 7
 (.4/190التلخيص احلبري )- 8
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فاهلل اسأل أن ينفع بذلك العمل املسلمني واملسلمات وأن جيعله لنا وهلم ذخرا إىل يوم املمات وأن 
 يكون زادا لنا إىل أعايل اجلنات والنظر إىل وجه رب األرض والسماوات. أمني

 هكتبه الفقري إىل عفو موال

 أبو مهام / السيد مراد سالمة

 إمام وخطيب ومدرس ابألوقاف املصرية
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 الرمحنهللا 
 احلديث األول 

اشتكى أبو الرداد الليثي فعاد عبد الرمحن ابن عوف فقال خريهم  قال:عن الزهري عن أيب سلمة 
سلم يقول قال هللا و  وأوصلهم ما علمت أاب حممد فقال عبد الرمحن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه

 أان هللا وأان الرمحن خلقت الرحم وشقت هلا من امسي فمن وصلها وصلتا ومن قطعتها بتته(
(9)(10) 

 احلديث الثاين

عن أيب التياح قال قلت لعبد الرمحن بن خنبش التميمي رضي هللا عنه وكان كبريا أدركت رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم قال: نعم 

 اجلن؟قلت كيف صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليلة كادته  

والشعاب قال إن الشياطني حتدرت تلك الليلة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من األودية  
وفيهم شيطان بيده شعلة من انر يريد أن حيرق هبا وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهبط إليه 
جربيل عليه السالم فقال اي حممد قل قال ما أقول قال قل أعوذ بكلمات هللا التامة من شر ما 

                                                             
أي: قطعته من رمحيت اخلاصة، والبت: القطع، واملراد به: القطع الكلي، ومنه طالق البت، وكذا قوهلم: البتة. عون  - 9

 (103/ ص  4)ج  -املعبود 
 (.1487« )صحيح أيب داود( »1687( )1/194( و )1659( )1/191أخرجه أمحد ) - 10
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فنت الليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر (12)وبرأ ( 11)خلق وذرأ 
 يطرق خبري اي رمحن  (13)والنهار ومن شر كل طارق إال طارقا

 (14)«.قال فطفئت انرهم وهزمهم هللا تبارك وتعاىل  

 احلديث الثالث

لِلرهمْحَِن، َوفَ َرٌس َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َعِن النهيبِّ َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم، َقاَل: " اخْلَْيُل َثاَلَثٌة، فَ َفَرٌس 
، فَ َعَلُفُه َوَروْ  ا فَ َرُس الرهمْحَِن: َفالهِذي يُ ْرَبُط يف َسِبيِل اَّللِه ْيطَاِن، َفَأمه ْنَساِن، َوفَ َرٌس لِلشه ثُُه َوبَ ْوُلُه، َوذََكَر ِلْْلِ

ْيطَاِن: فَالهِذي يُ َقاَمُر َأْو يُ رَاَهنُ  ا فَ َرُس الشه ْنَساِن: فَاْلَفَرُس  َما َشاَء اَّللهُ، َوَأمه ا فَ َرُس اإْلِ َعَلْيِه، َوَأمه
ْنَساُن يَ ْلَتِمُس َبطْنَ َها  (16)، َفِهَي َتْسرُتُ ِمْن فَ ْقٍر " (15) يَ ْرتَِبطَُها اإْلِ

  
                                                             

عز  -: }ولقد ذرأان جلهنم كثريا{ أي: خلقنا وقال -جل عز و  -هللا هو الذي ذرأ اخللق، أي خلقهم، قال هللا  - 11
: }خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا يذرؤكم فيه{ قال أبو إسحق: املعىن يذرؤكم به، أي -وجل 

ج ) -يكثركم جبعله منكم ومن األنعام أزواجا، ولذلك ذكر اهلاء يف )فيه( وكأن الذرء خمتص خبلق الذرية. لسان العرب 
 (79/ ص  1)ج  -( لسان العرب 79/ ص  1

البارئ: هو الذي خلق اخللق ال عن مثال، وهلذه اللفظة من االختصاص خبلق احليوان ما ليس هلا بغريه من  - 12
/ ص  1املخلوقات، وقلما تستعمل يف غري احليوان، فيقال: برأ هللا النسمة وخلق السموات واألرض. لسان العرب )ج 

31) 
 لليل: الطوارق: مجع طارقة، وهي ما ينوب من النوائب يف الليل.طوارق ا- 13
(: رواه أمحد وأبو يعلى، ولكل منهما إسناد جيد 2/303(، قال املنذري )15498، رقم 3/419أخرجه أمحد ) - 14

ى وبعض (: رواه أمحد وأبو يعلى والطرباين بنحوه، ورجال أحد إسنادي أمحد وأىب يعل10/127حمتج به. وقال اهليثمي )
(. وأخرجه أيًضا: ابن 641رقم  238أسانيد الطرباين رجال الصحيح، وكذلك رجال الطرباين. وأخرجه ابن السىن )ص 

قال  (6844رقم  12/237(، وأبو يعلى )5/248(، والبخاري يف التاريخ الكبري )23601، رقم 5/51أىب شيبة )
 اجلامعيف صحيح  74الشيخ األلباين: ) صحيح ( انظر حديث رقم: 

( قال يف النهاية: رجل ارتبط فرسا 388/ ص  12املراد: ما يتخذ من األفراس للنتاج. نيل األوطار )ج  - 15
 ليستبطنها: أي يطلب ما يف بطنها من النتاج.

(: رجاله 5/261(: إسناده حسن. قال اهليثمي )2/166(، قال املنذري )3756، رقم 1/395أخرجه أمحد ) - 16
(. 19562، رقم 10/21قاسم بن حسان مسع من ابن مسعود فاحلديث صحيح. وأخرجه البيهقي )ثقات، فإن كان ال

(، وصحيح اجلامع 1508( وصححه األلباين يف إرواء الغليل )832، رقم 2/258وأخرجه أيًضا: الشاشي )
(3350.) 
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 الرحيم
 احلديث الرابع 

اي رسوَل هللا، َعلمين ُدعاء َأدعو ِبِه يف » :قُ ْلتُ  :قال :-رضي هللا عنه  -عن أيب بكر الصديق 
نُوَب ِإال أَنتَ  ،اللهمه إين ظَلمُت َنفسي ظُْلما كثريا :ُقلْ  :قال ،َصاليت َفاْغِفر يل َمْغِفَرة  ،وال َيغِفُر الذُّ

 (17«.)وارمحين، إنك أَنَت الَغُفوُر الرهحيمُ  ،من ِعْنِدكَ 

 احلديث اخلامس

ِِف اْلَمْجِلِس اْلَواِحِد  -صلى هللا عليه وسلم-ُعَمَر َقاَل ِإْن ُكنها لَنَ ُعدُّ ِلَرُسوِل اَّللِه َعْن اَنِفٍع َعِن اْبِن 
وهاُب الرهِحيُم » ِماَئَة َمرهٍة   (18«.)َربِّ اْغِفْر ىِل َوُتْب َعَلىه ِإنهَك أَْنَت الت ه

 امللك
 احلديث السادس 

 ،يْقِبُض اَّلّل اأَلرضَ »رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: : قال: مسعُت -رضي هللا عنه -هريرة 
 (19أخرجه البخاري. )«. أَْيَن ملوك األرض؟ ،أان املِلكُ  :مث يقول ،ويطوي السماَء بيمينه

 احلديث السابع

                                                             
(، 799رقم  ،1/286(، والبخاري ) 8، رقم 1/3(، وأمحد )29354، رقم 6/46أخرجه ابن أىب شيبة ) - 17

(، وابن ماجه 1302، رقم 3/53(، والنسائي )3531، رقم5/543(، والرتمذي )2705، رقم 4/2078ومسلم )
 2(، والبيهقي )1976، رقم 5/313(، وابن حبان )846، رقم 2/29(، وابن خزمية )3835، رقم 2/1261)
 (.2704، رقم 154/

": يف االستغفار والرتمذي يف الدعوات ابب 361ب "" كتاب الصالة، اب1516أخرجه أبو داود حديث رقم " - 18
/ 4"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، وابن ماجه "حديث 494/ 5" ما يقول إذا قام من اجمللس "39"

 (.556". والسلسلة الصحيحة )2459"، وابن حبان "موارد الظمآن" حديث رقم "21/ 2" وأخرجه أمحد "381
، 4/401(، والنسائي يف الكربى )2787، رقم 4/2148(، ومسلم )4534رقم ، 4/1812أخرجه البخاري ) - 19

 (8850، رقم 2/374(. وأخرجه أيًضا: أمحد )192، رقم 1/68(، وابن ماجه )7692رقم 
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َلٍة ِحنَي يَ ْنزُِل اَّللهُ إىَل »َعْن َرُسوِل اَّللِه َقاَل:  -َرِضَي اَّللهُ َعْنُه  -عن َأيب ُهَريْ َرَة  نْ َيا ُكله لَي ْ َماِء الدُّ السه
ُه؟ َمْن مَيِْضي ثُ ُلُث اللهْيِل اأَلوهُل، فَ يَ ُقوُل: َأاَن اْلَمِلُك، َأاَن اْلَمِلُك، َمْن َذا الهِذي َيْدُعوين َفَأْسَتِجيَب لَ 

َر َلُه؟ َفاَل يَ َزاُل َكَذِلَك َحَّته ُيِضيَء َذا الهِذي َيْسأَُليِن َفُأْعِطَيُه؟ َمْن َذا الهِذي َيْستَ ْغِفُرين َفَأْغفِ 
 (20«.)اْلَفْجرُ 

 القدوس
 احلديث الثامن 

َكاَن يَ ُقوُل يف رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه:   " -سلمو  صلى هللا عليه–َعاِئَشَة رضي هللا عنها َأنه َرُسوَل هللِا عن 
وسٌ  (21)) ُسبُّوحٌ  الَِئَكِة َوالرُّوحِ  (22)ُقدُّ

َ
 (23()َربُّ امل

 

 السالم
 احلديث التاسع

َنا َخْلَف النهيبِّ   قُ ْلَنا-صلى هللا عليه وسلم–َعْن َشِقيِق ْبِن َسَلَمَة َقاَل َقاَل َعْبُد هللِا ُكنها ِإَذا َصلهي ْ
َنا َرُسوُل هللِا  اَلُم َعَلى ُفاَلٍن َوُفاَلٍن َفاْلتَ َفَت ِإلَي ْ اَلُم َعَلى ِجرْبِيَل َوِميَكائِيَل السه صلى هللا عليه –السه

اَلُم فَِإَذا َصلهى َأَحدُُكْم فَ ْليَ ُقِل التهِحيهاُت َّللِ َوالصهَلَواُت َوالطهيَِّباتُ  -وسلم اَلُم  فَ َقاَل ِإنه هللَا ُهَو السه السه
احلِِنَي َفِإنهكُ  َنا َوَعَلى ِعَباِد هللِا الصه اَلُم َعَلي ْ ْم ِإَذا قُ ْلُتُموَها َعَلْيَك أَي َُّها النهيبُّ َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاُتُه السه

                                                             
( ومسلم 2/66( والبخاري )1487(. والدارمي )2/264(. وأمحد )149« )املوطأ»أخرجه مالك  - 20

 1366( وابن ماجة )4733( و )1315وأبو داود )2/175)
 سبوح: فعول من التسبيح، مضموم األول، وقد فتح، وليس ابلكثري - 21
ل، فهو املنزه املطهر الذي ال نقص فيه والقدوس سبحانه هو املنفرد أبوصاف الكمال الذي ال تضرب له األمثا- 22

بوجه من الوجوه، والتقديس الذي هو خالصة التوحيد احلق إفراد هللا سبحانه بذاته وأصافه وأفعاله عن األقيسة التمثيلية 
: والقواعد الشمولية والقوانني اليت حتكم ذوات املخلوقني وأصافهم وأفعاهلم، فاهلل عز وجل نزه نفسه عن كل نقص فقال

 [، فال مثيل له 11} لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ { ]الشورى:
 487، و أخرجه مسلم "1/250( وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة 6/34أخرجه أمحد ) - 23
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َماِء َواأْلَْرِض َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإاله  ًدا َعْبُدُه  َأَصاَبْت ُكله َعْبٍد َّللِ َصاِلٍح يف السه هللُا َوَأْشَهُد َأنه حُمَمه
 (24)َوَرُسولُهُ 

 العزيز
 احلديث العاشر 

(من الليل 25أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:) )كان إذا تضور )-رضي هللا عنها-عن عائشة 
 (26).قال: ال إله إال هللا الواحد القهار، رب السموات واألرض وما بينهما العزيز الغفار(( .

 اجلبار
 احلديث احلادي عشر 

َزًة َواِحَدًة  صلى هللا عليه وسلمَعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ َقاَل النهيبُّ  َتُكوُن اأْلَْرُض يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُخب ْ
ُؤَها َفِر  (27)يَ َتَكفه َزَتُه يف السه َفأََتى )َفَأََتُه(  (29)أِلَْهِل اجْلَنهةِ نُ ُزاًل (28)اجْلَبهاُر بَِيِدِه َكَما َيْكَفُأ َأَحدُُكْم ُخب ْ

يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َقاَل َرُجٌل ِمَن اْليَ ُهوِد فَ َقاَل اَبَرَك الرهمْحَُن َعَلْيَك اَي َأاَب اْلَقاِسِم َأاَل ُأْخربَُك بِنُ ُزِل َأْهِل اجْلَنهِة 
َزًة َواِحَدًة َكَما َقاَل ا صلى هللا عليه فَ َنَظَر النهيبُّ  صلى هللا عليه وسلملنهيبُّ بَ َلى َقاَل َتُكوُن اأْلَْرُض ُخب ْ

                                                             
(، 402، رقم 1/301(، ومسلم )5876، رقم 5/2301(، والبخاري )4064، رقم 1/427أخرجه أمحد )- 24

 (.5135، رقم 9/68ا: أبو يعلى )(. وأخرجه أيضً 1955، رقم 5/284وابن حبان )
 التضور: التقلب يف الفراش مع الكالم. - 25
 يف صحيح اجلامع 4693(. قال الشيخ األلباين: ) صحيح ( انظر حديث رقم: 146) 1/107اجلامع الصغري - 26
 (364/ ص  18)ج  -أي: مييلها، من كفأت اإلانء: إذا قلبته. )فتح(  - 27
يصنعه املسافر، فإهنا ال تدحى كما تدحى الرقاقة، وإمنا تقلب على األيدي حَّت تستوي. يعين خبز امللة الذي - 28

 (364/ ص  18)ج  -)فتح( 
النزل: ما يقدم للضيف، يقال: أصلح للقوم نزهلم، أي: ما يصلح أن ينزلوا عليه من الغذاء، ويطلق على ما  - 29

ن املؤمنني ال يعاقبون ابجلوع يف طول زمان املوقف، بل يعجل للضيف قبل الطعام، وهو الالئق هنا، ويستفاد منه أ
يقلب هللا هلم بقدرته طبع األرض، حَّت أيكلوا منها من حتت أقدامهم ما شاء هللا بغري عالج وال كلفة، ويكون معىن 

وهللا أعلم. قوله " نزال ألهل اجلنة " أي: الذين يصريون إىل اجلنة، أعم من كون ذلك يقع بعد الدخول إليها أو قبله، 
 (364/ ص  18)ج  -)فتح( 
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َنا مُثه َضِحَك َحَّته َبَدْت نَ َواِجُذُه  وسلم َقاَل ِإَداُمُهْم اَباَلٌم  (31)مُثه َقاَل َأاَل ُأْخربَُك ِبَِِداِمِهمْ ( 30)ِإلَي ْ
 (34")(33)ْن َزاِئَدِة َكِبِدمِهَاأَيُْكُل مِ  (32)َونُوٌن َقاُلوا َوَما َهَذا َقاَل ثَ ْوٌر َونُونٌ 

 املتكرب
 احلديث الثاين عشر  

: }َوَما َقَدُروا َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم قَ َرَأ َهِذِه اْْلَيَة َذاَت يَ ْوٍم َعَلى اْلِمْنرَبِ 
يًعا  ا اَّللهَ َحقه َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ ٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوتَ َعاىَل َعمه َمَواُت َمْطِوايه قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالسه

ُد َوَرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ُقوُل َهَكَذا بَِيِدِه، َوحُيَرُِّكَها، يُ ْقِبُل هِبَا َويُْدِبُر: " ميَُ  ،ُيْشرُِكوَن{ جِّ
ُ، َأاَن اْلَمِلُك، َأاَن اْلَعزِيُز، َأاَن اْلَكِرمُي " فَ َرَجَف ِبَرُسوِل اَّللهِ الرهبُّ ن َ   َصلهى ْفَسُه: َأاَن اجْلَبهاُر، َأاَن اْلُمَتَكربِّ

 (35)هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم اْلِمْنرَبُ َحَّته قُ ْلَنا: لََيِخرهنه ِبِه "

 اخلالق
 احلديث الثالث عشر 

ْعُر َعَلى َعْهِد النهيبِّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، فَ َقاَل النهاُس: اَي َرُسوَل اَّللهِ  ، َغاَل َعْن أََنٍس، َقاَل: َغاَل السِّ
ْعُر، َفَسعِّْر لََنا، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم:  َقاِبُض اْلَباِسُط ِإنه اَّللهَ ُهَو اخْلَاِلُق الْ »السِّ

                                                             
 النواجذ: أواخر األسنان، وقيل: اليت بعد األنياب. - 30
 )اإلدام(: ما يؤكل به اخلبز.- 31
 (364/ 18قال اخلطايب: النون هو احلوت على ما فسر يف احلديث. فتح ) - 32
وهلذا خص أبكلها السبعون ألفا، ولعلهم الذين زايدة الكبد وزائدهتا هي القطعة املنفردة املتعلقة هبا، وهي أطيبه،  - 33

 (364/ ص  18)ج  -يدخلون اجلنة بغري حساب، فضلوا أبطيب النزل. )فتح( 
"، ومسلم 372، 371/ 11": يقبض هللا األرض يوم القيامة "فتح" "44أخرجه البخاري يف الرقاق، ابب " - 34

 ".2151"ص
(، 7689(، والنسائي يف "الكربى" )4275( و )198) (، وابن ماجه26( و )25( )2788أخرجه مسلم )- 35

(، والطرباين يف "الكبري" 7324(، وابن حبان )96، وابن خزمية يف "التوحيد" )27-24/26والطربي يف "تفسريه" 
وعلقه البخاري يف  339(، والبيهقي يف " األمساء والصفات" ص 131(، وأبو الشيخ يف "العظمة" )13327)

 ( 742وصله عبد بن محيد )(، و 7413"صحيحه" )
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ُه ِبَدٍم َواَل الرهاِزُق، اْلُمَسعُِّر، َوِإيّنِ أَْرُجو َأْن أَْلَقى َريبِّ َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيطْلُُبيِن ِبَْظِلَمٍة ظََلْمتُ َها  ِإايه
 ( 36)(«َمالٍ 

 

 الظاهر الباطن األخراألول 
 احلديث الرابع عشر 

َها َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم ِمْن آِخِر َما يَ ُقوُل ِحنَي  َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللهُ  َعن ْ
َلِتِه تِْلَك:  ِه اأْلَمْيَِن، َوُهَو يَ َرى أَنهُه َميٌِّت يف لَي ْ َمَواِت »يَ َناُم، َوُهَو َواِضٌع َيَدُه َعَلى َخدِّ اللهُهمه َربه السه

ْبِع، َورَ  يِل َواْلُفْرَقاِن، َفاِلَق احلَْبِّ السه ْنِْ ْوَراِة َواإْلِ  به اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َرب هَنا َوَربه ُكلِّ َشْيٍء، ُمْنزَِل الت ه
َوى َلَك َشْيٌء،(37)َوالن ه  ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه، اللهُهمه أَْنَت اأْلَوهُل فَ َلْيَس قَ ب ْ

 (40)فَ َلْيَس فَ ْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلَباِطنُ  (39)فَ َلْيَس بَ ْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظهاِهرُ (38)َوأَْنَت اْْلِخُر 
ْيَن، َوَأْغِنيِن ِمَن اْلَفْقرِ   (41«)فَ َلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعينِّ الده

 

 

                                                             
( 1314، رقم 3/605(، والرتمذي )3451، رقم 3/272(، وأبو داود )12613، رقم 3/156أخرجه أمحد ) - 36

، 6/29(، والبيهقي )4935، رقم 11/307(، وابن حبان )2545، رقم 2/324وقال: حسن صحيح. والدارمي )
 (2358، رقم 6/336(، والضياء )10928، 10927رقم 

الق احلب والنوى(: فالق احلب: هو هللا الذي يشق احلبة من الطعام يف األرض للنبات، والنوى: عجم التمر )ف - 37
 وحنوه.

 أي: الباقي بعد فناء خلقه، ال انتهاء وال انقضاء. - 38
 أي: الذي ظهر فوق كل شيء وعلى كل شيء - 39
( أي ال حيجبك شيء عن إدراك الباطن: الذي حجب أبصار اخلالئق عن إدراكه. )فليس دونك شيء - 40

 خملوقاتك.
وابن  5051( وأبو داود )79، 8/78(. ومسلم )1212( والبخاري يف األدب املفرد )2/381أخرجه أمحد ) - 41

 (3400( والرتمذي )3873ماجة )
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 السميع
 احلديث اخلامس عشر 

يف َسَفٍر َفُكنها ِإَذا  -صلى هللا عليه وسلم–َقاَل ُكنها َمَع النهيبِّ  -رضي هللا عنه  -َعْن َأيب ُموَسى 
َعَلى أَنْ ُفِسُكْم َفِإنهُكْم اَل َتْدُعوَن (42)أَي َُّها النهاُس اْربَ ُعوا  صلى هللا عليه وسلمَعَلْواَن َكربهْاَن فَ َقاَل النهيبُّ 

يًعا َبِصريًا مُثه أََتى َعَليه َوَأاَن أَُقوُل يف نَ ْفِسي اَل َحْوَل َواَل قُ وهَة َأَصمه  ِإاله اِبهلِل َواَل َغائًِبا َوَلِكْن َتْدُعوَن مسَِ
ٌز ِمْن ُكُنوِز اجلَْ  َا َكن ْ نهِة َأْو َقاَل َأال َأُدلَُّك فَ َقاَل اَي َعْبَد هللِا ْبَن قَ ْيٍس ُقْل ال َحْوَل َوال قُ وهَة ِإاله اِبهلِل َفِإهنه

ٌز ِمْن ُكُنوِز اجْلَنهِة اَل َحْوَل َواَل قُ وهَة ِإاله اِبهلِل )  (43َعَلى َكِلَمٍة ِهَي َكن ْ
 احلديث السادس عشر

َكربهَ مُثه يَ ُقوُل ِإَذا َقاَم ِمَن اللهْيِل   -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َأىب َسِعيٍد اخْلُْدِرىِّ َقاَل َكاَن َرُسوُل اَّللِه 
كَ » اَل ِإَلَه ِإاله »مُثه يَ ُقوُل «. َواَل ِإَلَه َغرْيَُك  (44)ُسْبَحاَنَك اللهُهمه َوِبَْمِدَك َوتَ َباَرَك امْسَُك َوتَ َعاىَل َجدُّ

مِ »َثاَلاًث «. اَّللهُ َأْكرَبُ َكِبريًا»َثاَلاًث مُثه يَ ُقوُل «. اَّللهُ  ْيطَاِن الرهِجيِم ِمْن َأُعوُذ اِبَّللِه السه يِع اْلَعِليِم ِمَن الشه
 ( 48مُثه يَ ْقَرأُ( )«. (47)َونَ ْفِثهِ  (46)َونَ ْفِخهِ (45)مَهْزِِه 

 

                                                             
 (189/ ص  9)ج  -)اربعوا( أي: ارفقوا وال جتهدوا أنفسكم. فتح الباري  - 42
، رقم 2/87(، وأبو داود )2704، رقم 4/2076(، ومسلم )2830، رقم 3/1091أخرجه البخاري ) - 43

(، وأبو يعلى 7679، رقم 4/398(، والنسائي يف الكربى )19538، رقم 4/394(. وأخرجه أيًضا: أمحد )1526
 (.618، رقم 1/274(، وابن أىب عاصم )7252، رقم 13/231)

 والعظمة.) جدك (: اجلد: اجلالل  - 44
 )اهلمز (: اجلنون - 45
 ) النفخ (: الكرب. - 46
: يسمى الشعر نفثا، ألنه كالشيء ينفث من الفم كالرقية. ومُسي 23) النفث (: الشعر املذموم. قال الشوكاين - 47

الكرب نفخا، ملا يوسوس إليه الشيطان يف نفسه ويعظمها عنده، وحيقر الناس يف عينه حَّت يدخله الزهو. ومهزات 
 الشياطني: مهزاهتا اليت حتضرها بقلب اإلنسان.

(. والنسائي 242والرتمذي )804( وابن ماجة )775( وأبو داود )1242( والدارمي )3/50أخرجه أمحد ) - 48
 95، 94صححه األلباين يف صفة الصالة ص (.882( ويف الكربى )2/132)
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 البصري
 احلديث السابع عشر 

قولِه: }ِإنه عن َأيب هريرة: أنّه قال يف هذه اْلية }ِإنه اَّللهَ أَيُْمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها{ ِإىل 
يًعا َبِصريًا{:رأيت رسول هللا  يضُع ِإهباَمه على أُذِنه، واليت  -صلى هللا عليه وسلم  -اَّللهَ َكاَن مسَِ

يقرؤها، ويضع  -صلى هللا عليه وسلم  -تليها على عينه ]ويقول: هكذا مسعت رسول هللا 
 (49).إصبعيه[

 
 املوىل

 احلديث الثامن عشر

َجْيًشا  صلى هللا عليه وسلمَقاَل َلِقيَنا اْلُمْشرِِكنَي يَ ْوَمِئٍذ َوَأْجَلَس النهيبُّ  -رضي هللا عنه  -َعِن اْلرَبَاِء 
َر َعَلْيِهْم َعْبَد هللِا َوَقاَل ال َترْبَُحوا ِإْن َرأَيْ ُتُمواَن َظَهْراَن َعَلْيِهْم َفاَل َتربَْ  ِإْن َرأَيْ ُتُموُهْم ُحوا وَ ِمَن الرَُّماِة َوَأمه
ا َلِقيَنا )َلِقيَناُهْم( َهَربُوا َحَّته َرأَْيُت النَِّساَء َيْشَتِدْدنَ  َنا َفاَل ُتِعيُنواَن فَ َلمه )ُيْسِنْدَن( يف  (50)َظَهُروا َعَلي ْ

َقْد َبَدْت َخاَلِخُلُهنه َفَأَخُذوا يَ ُقوُلوَن اْلَغِنيَمَة اْلَغِنيَمَة فَ َقاَل  (51)اجْلََبِل َرفَ ْعَن )يَ ْرفَ ْعَن( َعْن ُسوِقِهنه 
ا أَبَ ْوا ُصِرَف ُوُجوُهُهْم َفُأِصيَب  صلى هللا عليه وسلمَعْبُد هللِا َعِهَد ِإيَله النهيبُّ  َأْن اَل َترْبَُحوا َفأَبَ ْوا فَ َلمه

ُعوَن قَِتياًل َوَأْشَرَف أَبُو سُ  يُبوُه فَ َقاَل َأيف اْلَقْوِم اْبُن َأيب َسب ْ ٌد فَ َقاَل اَل جتُِ ْفَياَن فَ َقاَل َأيف اْلَقْوِم حُمَمه
يُبوُه فَ َقاَل َأيف اْلَقْوِم اْبُن اخلَْطهاِب فَ َقاَل ِإنه َهُؤاَلِء قُِتُلوا فَ َلْو َكانُوا َأحْ  َياًء أَلََجابُوا فَ َلْم ُقَحاَفَة قَاَل اَل جتُِ

ْك ُعَمُر نَ ْفَسُه فَ َقاَل َكَذْبَت اَي َعُدوه هللِا أَبْ َقى هللُا َعَلْيَك )َلَك( َما ُُيْزِيَك )َُيْزِيَك( َقاَل أَبُو مَيْلِ 
َأِجيُبوُه َقاُلوا َما نَ ُقوُل َقاَل ُقوُلوا هللُا َأْعَلى  صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل النهيبُّ (52)ُسْفَياَن اْعُل ُهَبُل 

                                                             
( وابن خزمية يف "التوحيد" 47( وعثمان بن سعيد الدارمي يف "الرد على املريسي" )ص 4728أخرجه أبو داود ) - 49

( وابن بطة 9330( والطرباين يف "األوسط" )625( وابن حبان )5524( وابن أيب حامت يف "تفسريه" )98و  97/ 1)
( وابن مردويه يف "تفسريه" كما 24/ 1( واحلاكم )419 و 401( وابن منده يف "التوحيد" )87يف "اإلابنة" )املختار 

( واهلروي 234 - 233( والبيهقي يف "األمساء" )ص 688( والاللكائي يف "السنة" )516/ 1يف "تفسري ابن كثري" )
 (20يف "األربعني يف دالئل التوحيد" )

 يشتددن: الشد: العدو،- 50
 أسوقهن: السوق: مجع ساق اإلنسان.- 51
 : هبل: اسم صنم، وقوله: اعل أمر ابلعلو.أعل هبل- 52
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َأِجيُبوُه َقاُلوا َما  صلى هللا عليه وسلمَواَل ُعزهى َلُكْم فَ َقاَل النهيبُّ  (53)َقاَل أَبُو ُسْفَياَن لََنا اْلُعزهىَوَأَجلُّ 
ُدوَن َوجتَِ  (54)ِسَجالٌ  نَ ُقوُل َقاَل ُقوُلوا هللُا َمْواَلاَن َواَل َمْوىَل َلُكْم َقاَل أَبُو ُسْفَياَن يَ ْوٌم بِيَ ْوِم َبْدٍر َواحْلَْربُ 

 (56).مَلْ آُمْر هِبَا َومَلْ َتُسْؤين (55))َوَسَتِجُدوَن( ُمثْ َلةً 

 

 النصري
 احلديث التاسع عشر 

إذا غزا قال: ))اللهم أنت عضدي ونصريي، وبك  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أنس: كان النيب 
 (57).أقاتل((

 العفو
 احلديث العشرون

َلَة اْلَقْدِر َفَما أَُقوُل؟ َقاَل: " قَ ْويل: اللُهمه ِإنهَك َعُفوٌّ َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت: اَي َرُسوَل  هللِا، ِإْن َوافَ ْقُت لَي ْ
بُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعينِّ " َقاَل َيزِيُد: اَل َأْعَلُمُه ِإاله َقاَل: " َثاَلاًث ")  (58حتُِ

 والعشروناحلديث احلادي 

، َفَذَكَر اْلِقصهَة، َوأَْنَشَأ حُيَدُِّث َعْن َرُسوِل اَّللهِ   َصلهى هللاُ َعْن َأيب اْلَماِجِد، َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل َعْبِد اَّللِه
ْساَلِم  َل َرُجٍل ُقِطَع يف اإْلِ ِبِه النهيبُّ َصلهى هللاُ َرُجٌل ُأيتَ  -َأْو ِمَن اْلُمْسِلِمنَي  -َعَلْيِه َوَسلهَم، َقاَل: ِإنه َأوه

                                                             
 العزى: اسم صنم، وهو أتنيث األعز- 53
احلرب سجال: أي تكون لنا مرة، ولكم مرة، وأصله من املستقني ابلدلو، وهو السجل، يكون هلذا دلو، وهلذا - 54

 دلو.
 مثلة: املثلة: تشويه خلقة القتيل جبدع أو قطع.- 55
 (6/48، 126، 5/100، 4/79) والبخاري4/293أخرجه أمحد ) - 56
(، وقال: 3584، ورواه أيضا الرتمذي )340 - 339/ 6(، ورواه الضياء يف ))املختارة(( 2632أبو داود ) - 57

 (.2291حديث حسن غريب. وصححه األلباين يف صحيح أيب داود )
(، واحلاكم 5038، رقم 2/1265(، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه )3513، رقم 5/534أخرجه الرتمذي ) - 58

 (.1476، رقم 2/336(، والقضاعي )25423، رقم 6/171(. وأخرجه أيًضا: أمحد )1942، رقم 1/712)
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َا ُأِسفه َوْجُه َرُسوِل اَّللِه َصلهى هللاُ  ، ِإنه َهَذا َسَرَق، َفَكَأمنه  َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلْيِه َوَسلهَم، َفِقيَل: اَي َرُسوَل اَّللِه
، َأْي يَ ُقوُل: َما َلَك؟ فَ َقالَ  ْيطَاِن : »َرَماًدا، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم: اَي َرُسوَل اَّللِه َوَما مَيْنَ ُعيِن؟ َوأَنْ ُتْم َأْعَواُن الشه

َبِغي ]ص: بُّ اْلَعْفَو، َواَل يَ ن ْ [ ِلَوايل َأْمٍر َأْن يُ ْؤَتى ِبَدٍّ ِإاله 85َعَلى َصاِحِبُكْم، َواَّللهُ َعزه َوَجله َعُفوٌّ حيُِ
بُّوَن َأْن يَ ْغِفَر اَّللهُ َلُكْم َواَّللهُ َغُفوٌر َرِحيٌم{ ]النور: مُثه قَ َرَأ: }َوْليَ ْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل حتُِ  ،«أََقاَمهُ 

22(]59) 

 

 

 القدير
  والعشروناحلديث الثاين 

ِغريُة بُن ُشعَبَة يف كتاٍب إىل ُمَعاِوَيةَ  :قال :موىل املغرية بن شعبة -عن ورهاد 
ُ

أنه النيبه  :أملى َعَليه امل
 ،الِإلَه ِإال هللُا وحَدُه ال َشريَك َلهُ » :كاَن يقوُل يف ُدبُِر كلِّ صالٍة مكتوبةٍ   -صلى هللا عليه وسلم-

ْلكُ 
ُ

 ،وال ُمعِطَي ِلَما َمنَ ْعتَ  ،اللهم ال ماِنَع ِلَما أعطَْيتَ  ،وهو على كلِّ شيٍء َقِديرٌ  ،وَلُه احَلمدُ  ،َلُه امل
َفُع َذا اجلَ   (61«)ِمنَك اجلَدُّ  (60)دِّ وال يَ ن ْ

 اخلبري اللطيف
 احلديث الثالث والعشرون 

ي َقاَل َفظَنَ نها أَنهُه يُرِيُد أُ  ِد ْبِن قَ ْيِس أَنهُه َقاَل يَ ْوًما َأاَل ُأَحدُِّثُكْم َعينِّ َوَعْن ُأمِّ هُ َعْن حُمَمه الهيِت َوَلَدْتُه َقاَل  مه
ا   -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم  -َقاَلْت َعاِئَشُة َأاَل ُأَحدُِّثُكْم َعينِّ َوَعْن َرُسوِل هللِا  قُ ْلَنا بَ َلى َقاَل َقاَلْت َلمه

َليِت الهيِت َكاَن النهيبُّ  انْ َقَلَب فَ َوَضَع رَِداَءُه َوَخَلَع نَ ْعَلْيِه  ِفيَها ِعْنِدي -َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم  -َكاَنْت لَي ْ
َأْن َقْد فَ َوَضَعُهَما ِعْنَد رِْجَلْيِه َوَبَسَط طََرَف ِإزَارِِه َعَلى ِفَراِشِه فَاْضَطَجَع فَ َلْم يَ ْلَبْث ِإاله َريْ َثَما َظنه 

                                                             
(، والبيهقي يف 8572(حسن بشواهده. وأخرجه مطوال الطرباين يف "الكبري" )85/ 7مسند أمحد ط الرسالة ) - 59

 (.1638)4/181( وانظر السلسلة الصحيحة 8/331"السنن " 
 .1/244ينفع ذا اجلد منك اجلد: أي ال ينفع ذا الغىن منك غناه. النهاية وال  - 60
 (.137( )593) 2/95(، ومسلم 6330) 8/90أخرجه: البخاري  - 61
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ُرَوْيًدا َفَجَعْلُت  (62َباَب ُرَوْيًدا َفَخرََج مُثه َأَجاَفُه )َرَقْدُت فََأَخَذ رَِداَءُه ُرَوْيًدا َوانْ تَ َعَل ُرَوْيًدا َوفَ َتَح الْ 
ْعُت ِإَزارِي مُثه اْنطََلْقُت َعَلى ِإْثرِِه َحَّته َجاَء اْلَبِقيَع فَ َقاَم َفَأطَاَل  (63ِدْرِعي يف) َرْأِسي َواْخَتَمْرُت َوتَ َقن ه

احْنََرَف َفاحْنََرْفُت فََأْسرََع َفَأْسَرْعُت فَ َهْرَوَل فَ َهْرَوْلُت َفَأْحَضَر  اْلِقَياَم مُثه َرَفَع َيَدْيِه َثاَلَث َمرهاٍت مُثه 
َفَسبَ ْقُتُه َفَدَخْلُت فَ َلْيَس ِإاله َأْن اْضَطَجْعُت َفَدَخَل فَ َقاَل َما َلِك اَي َعاِئُش  (64َفَأْحَضْرُت )

ييِن َأْو لَُيْخربيَّنِ اللهِطيُف اخْلَِبرُي َقاَلْت قُ ْلُت اَي َرُسوَل َرابَِيًة َقاَلْت قُ ْلُت اَل َشْيَء قَاَل لَُتْخربِِ  (65َحْشَيا)
َواُد الهِذي َرأَْيُت َأَماِمي قُ ْلُت نَ َعْم فَ َلَهَدين) ي َفَأْخرَبُْتُه قَاَل َفأَْنِت السه ( يف َصْدرِي 66هللِا أبَِيب أَْنَت َوأُمِّ

يَف هللُا َعَلْيِك َوَرُسولُُه )هَلَْدًة َأْوَجَعْتيِن مُثه َقاَل َأظَنَ نْ  َقاَلْت َمْهَما َيْكُتِم النهاُس يَ ْعَلْمُه هللاُ  (67ِت َأْن حيَِ
ُتُه ِمْنكِ  نَ َعمْ  ُتُه َفَأْخَفي ْ َومَلْ  َقاَل َفِإنه ِجرْبِيَل عليه السالم َأََتين ِحنَي َرأَْيِت فَ َناَداين َفَأْخَفاُه ِمْنِك َفَأَجب ْ

ْيِك َوَقْد َوَضْعِت ثَِياَبِك َوما ظَنَ ْنُت َأْن َقْد َرَقْدِت َفَكرِْهُت َأْن أُوِقَظِك َوَخِشيُت َأْن َيُكْن يدخُل َعلَ 
ُقوُل هَلُْم اَي َتْستَ ْوِحِشي فَ َقاَل ِإنه رَبهَك أَيُْمُرَك َأْن أَتْيتَ َأْهَل اْلَبِقيِع فَ َتْستَ ْغِفَر هَلُْم َقاَلْت قُ ْلُت َكْيَف أَ 

اَيِر ِمْن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلِمنَي َويَ ْرَحُم هللُا اْلُمْستَ ْقِدِمنَي ِمنه َرُسوَل هللاِ  اَلُم َعَلى َأْهِل الدِّ ا  قَاَل "السه
 (68)َواْلُمْسَتْأِخرِيَن َوِإانه ِإْن َشاَء هللاُ ِبُكْم َلاَلِحُقوَن"

 

 

 

                                                             
 أي رد الباب عليها. - 62
 درع املرأة قميصها.- 63
 أي فعدا فعدوت، فهو فوق اهلرولة. - 64
بفتح احلاء وإسكان الشني مقصور معناه وقد وقع عليك احلشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع يف مشيه،  - 65

 واحملتد يف كالمه من ارتفاع النفس وتواتره )رابية( أي مرتفعة البطن.
66 - . ْفع يف الصدر جبميع الكفِّ  )فلهزين( اللهْهز: الده
 تك جبعل بويتك لغريك؟ وِذكر )هللا( متهيد.احليف اجلور. أي أظننت أين ظلم - 67
يف اجلنائز، ابب  94 - 91/  4( يف اجلنائز، ابب ما يقال عند دخول املقابر، والنسائي 974رواه مسلم رقم ) - 68

 يف اجلنائز، ابب جامع اجلنائز. 242/  1األمر ابالستغفار للمؤمنني، واملوطأ 
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 الوتر
  والعشروناحلديث الرابع 

َو رَِواَيًة َقاَل َّللِ ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن امْسًا ِماَئٌة ِإاله َواِحًدا اَل حَيَْفظَُها َأَحٌد ِإاله َدَخَل اجْلَنهَة َوهُ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة 
بُّ اْلَوتْ رَ   (69)(َوتْ ٌر حيُِ

 احلديث اخلامس والعشرون

اَي َأْهَل اْلُقْرآِن َأْوِتُروا »  -صلى هللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اَّللِه  :َقالَ  –هللا عنه  رضى-َعْن َعِلىٍّ 
بُّ اْلِوتْ َر   (70«.)َفِإنه اَّللهَ ِوتْ ٌر حيُِ

 اجلميل
  والعشروناحلديث السادس 

ال يْدُخُل اجلنَة َمّن  » :قال -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن مسعود 
 ،ونعُله حسنة ،إنه الرجَل حيب أن يكون ثوبُه َحَسنا :فقال رجل ،كان يف قلبه مثقاُل حبهة من ِكرْب 

 (71«.)وغمُط الناس ،بَطُر احلقِّ  :الكربْ  ،قال: إن هللا مجيل حيب اجلمال

 احلديث السابع والعشرون

َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم فَ َقاَل: " ِإيّنِ لَيُ ْعِجُبيِن  َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل:
ِطِه، َأْن َيُكوَن ثَ ْويب َغِسياًل، َوَرْأِسي َدِهيًنا، َوِشَراُك نَ ْعِلي َجِديًدا، َوذََكَر َأْشَياَء َحَّته ذََكَر ِعاَلَقَة َسوْ 

 ا؟أََفِمَن اْلِكرْبِ َهذَ 

بُّ اجلََْماَل، َوَلِكنه »فَ َقاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم:   اَل؛ َهَذا ِمَن اجلََْماِل، َواَّللهُ َعزه َوَجله حيُِ
 (72)«اْلِكرْبَ َمْن َسِفَه احلَْقه َوظََلَم النهاسَ 

                                                             
 (.2677، رقم 4/2062(، ومسلم )6047، رقم 5/2354اري )(، والبخ7493، رقم 2/258أخرجه أمحد ) - 69
(، وابن ماجه 440، رقم 1/171(، والنسائي يف السنن الكربى )1416، رقم 2/61أخرجه أبو داود ) - 70

( والرتمذي 1261، رقم 1/148(. وأخرجه أيًضا: أمحد )1118، رقم 1/441(، واحلاكم )1169، رقم 1/370)
 (1274(. )صحيح أيب داود 508، رقم 2/138سن. والضياء )( وقال: ح453، رقم 2/316)

 (.4/361(، وهو عند الرتمذي )1/339(، أمحد )1/93مسلم )- 71
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 احلَِيي  
 والعشروناحلديث الثامن 

َرَأى َرُجاًل يَ ْغَتِسُل اِبْلرَبَاِز ِباَل ِإَزاٍر َفَصِعَد اْلِمْنرَبَ  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن يَ ْعَلى َأنه َرُسوَل اَّللِه 
بُّ احلَْ »  -صلى هللا عليه وسلم-َفَحِمَد اَّللهَ َوأَْثىَن َعَلْيِه مُثه َقاَل  َياَء ِإنه اَّللهَ َعزه َوَجله َحِيٌّ ِستِّرٌي حيُِ

رْتَ َفِإَذا اْغَتَسَل َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَترتْ   (73)«. َوالسه

 السِ تريُ 
 احلديث التاسع والعشرون 

 هِبَا يف َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبهاٍس، َأنه َرُجَلنْيِ َسَأاَلُه َعِن ااِلْسِتْئَذاِن يف الثهاَلِث َعْوَراٍت الهيِت َأَمَر هللاُ 
رْتَ، َكاَن النهاُس لَْيَس هَلُْم ُسُتوٌر َعَلى أَبْ َواهبِِ اْلُقْرآِن، ف َ  بُّ السه ْم، َقاَل هَلَُما اْبُن َعبهاٍس: " ِإنه هللَا ِستِّرٌي حيُِ

َا َفاَجَأ الرهُجَل َخاِدُمُه، َأْو َوَلُدُه، َأْو يَِتيُمُه يف ِحْجرِِه َوُهَو َعلَ  ى َأْهِلِه، َواَل ِحَجاٌل يف بُ ُيوهتِِْم، فَ ُرِبه
 َعزه َوَجله بَ ْعُد َفَأَمَرُهُم هللاُ َعزه َوَجله َأْن َيْسَتْأِذنُوا يف تِْلَك اْلَعْوَراِت الهيِت مَسهى هللا َعزه َوَجله، مُثه َجاَء هللاُ 

ُتوَر، َواَّتهَُذوا احلِْجَ  ُتوِر، َوَبَسَط َعَلْيِهْم يف الّرِْزِق، َفاَّتهَُذوا السُّ اَل، فَ َرَأى النهاُس َأنه َذِلَك َقْد َكَفاُهْم اِبلسُّ
 (74)ِمَن ااِلْسِتْئَذاِن الهِذي َأَمَر هللاُ ِبِه "

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
(، 10533(، والطرباين يف "الكبري" )890( و )889( وأخرجه الشاشي )3788) 1/399أخرجه أمحد  - 72

 1/26واحلاكم يف "املستدرك" 
(. 406، رقم 1/200(، والنسائي )4012، رقم 4/39وأبو داود )(، 17999، رقم 4/224أخرجه أمحد ) - 73

 (.908، رقم 1/198وأخرجه أيًضا: البيهقي )
(، وأبو داود يف كتاب األدب، ابب االستئذان يف 13337) 7/97البيهقي يف السنن الكربى، كتاب النكاح  - 74

َ َحِليٌم َرِحي5192) 4/349العورات الثالث  رْتَ (.( ولفظه: ) ِإنه اَّلله بُّ السه  ٌم اِبْلُمْؤِمِننَي حيُِ
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 الَكِبريُ 
 احلديث الثالثون

ْعُت َأاَب ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل: ِإنه َنيبه هللِا صلى هللا عليه وسلم َقاَل:  َعْن ِعْكرَِمَة، َقاَل: مسَِ

َماِء َضَرَبِت اْلَمالَِئَكُة أبَِْجِنَحِتَها ُخْضَعاانً  ِإَذا َقَضى هللاُ  ِلَقْوِلِه، َكأَنهُه ِسْلِسَلٌة َعَلى  (75)اأَلْمَر يف السه
َعْن قُ ُلوهِبِْم، َقاُلوا: َماَذا َقاَل َربُُّكْم؟ َقاُلوا: الهِذي َقاَل احلَْقه َوُهَو اْلَعِليُّ (77)، َفِإَذا فُ زَِّع (76)َصْفَوانٍ 

ْمِع َهَكَذا، بَ ْعُضُهْم فَ ْوَق بَ ْعٍض، َوَوَصَف ُسْفَيانُ  ْمِع، َوُمْسرَتِقُو السه  اْلَكِبرُي، فَ َيْسَمُعَها ُمَسرَتُِقو السه
َتُه، مُثه حتَْ بَ ْعَضَها فَ ْوَق بَ ْعٍض، َقاَل: فَ َيْسَمُع اْلَكِلَمَة فَ يُ ْلِقيَها ِإىَل َمْن حَتَْتُه، مُثه يُ ْلِقيَها اْلَخُر ِإىَل َمْن 

َا أَ  َهاُب قَ ْبَل ُأْن يُ ْلِقيَ َها، َوُرِبه َا َأْدرََكُه الشِّ اِحِر، َأِو اْلَكاِهِن، فَ ُرِبه ْلَقاَها قَ ْبَل َأْن يُ ْلِقيَها َعَلى ِلَساِن السه
وََكَذا، َكَذا وََكَذا، لِْلَكِلَمِة الهيِت يُْدرَِكُه، فَ َيَكِذُب َمَعَها ِمَئَة َكْذَبٍة، فَ يُ َقاُل: أَلَْيَس َقْد َقاَل َلَنا يَ ْوَم َكَذا 

َماِء. َعْت ِمَن السه ُق بِِتْلَك اْلَكِلَمِة الهيِت مسُِ َماِء، فَ ُيَصده َعْت ِمَن السه  مسُِ

َماِء َأْمًرا َضَرَبِت اْلَمالَِئَكُة أبَِْجِنَحِتَها ُخْضَعااًن ِلَقْوِلِه، كَ  - َا ِسْلِسَلٌة ويف رواية: ِإَذا َقَضى هللاُ يف السه َأهنه
ِبرُي، َقاَل: َعَلى َصْفَواٍن، َفِإَذا فُ زَِّع َعْن قُ ُلوهِبِْم، َقاُلوا: َماَذا َقاَل َربُُّكْم؟ َقاُلوا: احلَْقه َوُهَو اْلَعِلىُّ اْلكَ 

َياِطنُي بَ ْعُضُهْم فَ ْوَق بَ ْعضٍ   (78)(َوالشه

  

                                                             
 خضعا: مجع خاضع، وهو املنقاد املتطامن، وخضعاان: مصدر، وجيوز أن يكون مجع خاضع. - 75
صفوان: الصفوان: احلجر األملس، ومجعه: صفي، وقيل: هو ومجع واحدته صفوانة والصفا أيضا: مجع صفاة،  - 76

 وهي احلجر األملس
 فزع عن قلوهبم: كشف عنها الفزع. - 77
( وقال: حسن صحيح. وابن 3223، رقم 5/362(، والرتمذي )4424، رقم 4/1736أخرجه البخاري ) - 78

 ماجه
(، وابن منده 36، رقم 1/222(، وابن حبان )1151، رقم 2/487(. وأخرجه أيًضا: احلميدي )194، رقم 1/69)

 (.700، رقم 2/702يف اإلميان )
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 املتَ َعالُ 
 الثالثونو  احلديث احلادي

: َعْن َعْبِد  » اَّللِه ْبِن ُعَمَر َقاَل: قَ َرَأ َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َهِذِه اْْلَيَة َوُهَو َعَلى اْلِمْنرَبِ
ا يُْشرُِكوَن{  ٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحاَنُه َوتَ َعاىَل َعمه َمَواُت َمْطِوايه  قَاَل: يَ ُقوُل اَّللهُ َعزه َوَجله: َأانَ  ،«}َوالسه

ُد نَ ْفَسُه ". َقاَل: َفَجَعَل َرُسوُل اَّللهِ  ُ، َأاَن اْلَمِلُك، َأاَن اْلُمتَ َعايل، مُيَجِّ  َصلهى هللُا َعَلْيِه اجْلَبهاُر، َأاَن اْلُمَتَكربِّ
 (79)(َوَسلهَم يُ َردُِّدَها َحَّته َرَجَف ِبِه اْلِمْنرَبُ، َحَّته ظَنَ نها أَنهُه َسَيِخرُّ ِبهِ 

 

 الواحد
 احلديث الثاين والثالثون 

َثُه ؛َأنه َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َدَخَل  ،َعْن َحْنظََلَة ْبَن َعِليٍّ  َأنه حِمَْجَن ْبَن اأَلْدرَِع َحده
دُ  ،ِإَذا َرُجٌل َقْد َقَضى َصالََتهُ  ،اْلَمْسِجدَ  أِبَنهَك اْلَواِحُد  ،فَ َقاَل: اللهُهمه ِإيّنِ َأْسأَُلَك اَي هللاُ  ،َوُهَو يَ َتَشهه

َمدُ  ِإنهَك أَْنَت اْلَغُفوُر  ،َأْن تَ ْغِفَر يل ُذنُويب  ،َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  ،الهِذي ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلدْ  ،اأَلَحُد الصه
 (80)َثاَلاًث.  ،َقْد ُغِفَر َلهُ  :فَ َقاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ،الرهِحيمُ 

 احلديث الثالث والثالثون

أِلَْصَحاِبِه أَيَ ْعِجُز  صلى هللا عليه وسلمَقاَل َقاَل النهيبُّ  -رضي هللا عنه  -َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ 
َلٍة َفَشقه َذِلَك َعَلْيِهْم َوَقاُلوا أَي َُّنا ُيِطيُق َذِلكَ  اَي َرُسوَل هللِا فَ َقاَل هللاُ  َأَحدُُكْم َأْن يَ ْقَرَأ ثُ ُلَث اْلُقْرآِن يف لَي ْ

َمُد ثُ ُلُث اْلُقْرآِن)  (81اْلَواِحُد الصه

 

 

                                                             
 ( وقال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم5608) 2/87د أمحد بن حنبل مسن - 79
، وقال 7618و 1225، ويف "الكربى"3/52و"النهسائي" 985(. و"أبو داود"19183)4/338أخرجه أمحد  - 80

 الشيخ شعيب األرانؤوط: إسناده صحيح.
 ( 5015)6/233.وأخرجه الُبَخارِي 11068)3/8أخرجه أمحد  - 81
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ارُ (82)الَغفَّارُ   الَقهه

 والثالثوناحلديث الرابع 

َها َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإَذا َتَضوهَر  اللهْيِل ِمَن  (83)َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللهُ َعن ْ
ارُ »َقاَل:  نَ ُهَما اْلَعزِيُز اْلَغفه َمَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ اُر، َربُّ السه ُ اْلَواِحُد اْلَقهه  (84)« اَل ِإَلَه ِإاله اَّلله

 احلديث اخلامس والثالثون

َلِت  ، ِإَذا ُبدِّ ، َقاَلْت َعاِئَشُة: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل اَّللِه ْعيبِّ َمَواُت، َوبَ َرُزوا َعِن الشه اأْلَْرُض َغرْيَ اأْلَْرِض، َوالسه
اِر، أَْيَن النهاُس يَ ْوَمِئٍذ؟ َقاَل:  َراطِ »َّللِِه اْلَواِحِد اْلَقهه  (85«)َعَلى الصِّ

 احلَقُ 
 والثالثوناحلديث السادس 

َع ابْ   صلى هللا عليه وسلمَن َعبهاٍس يَ ُقوُل َكاَن النهيبُّ َأْخرَبَين ُسَلْيَماُن اأْلَْحَوُل َأنه طَاُوًسا َأْخرَبَُه أَنهُه مسَِ
َمَواِت َواأْلَْرِض َوَلَك احلَْْمُد أَْنَت  َد ِمَن اللهْيِل َقاَل اللهُهمه َلَك احلَْْمُد أَْنَت نُوُر السه قَ يُِّم ِإَذا هَتَجه

َمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِفيِهنه أَْنَت احلَْقُّ َوَوْعُدكَ  َمَواِت َواأْلَْرِض َوَلَك احلَْْمُد أَْنَت َربُّ السه احلَْقُّ  السه
اَعُة َحقٌّ  ( َواجْلَنهُة َحقٌّ َوالنهاُر َحقٌّ َوالنهِبيُّوَن َحقٌّ َوالسه اللهُهمه َلَك  َوقَ ْوُلَك احلَْقُّ َوِلَقاُؤَك احلَْقُّ )َحقٌّ

ْلُت َوِإلَْيَك أَنَ ْبُت َوِبَك َخاَصْمُت َوِإلَْيَك َحاَكمْ  ُت َفاْغِفْر يل َما َأْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْيَك تَ وَكه
ْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت أَْنَت ِإهلَِي اَل إَِلَه ِإاله أَْنتَ  ْمُت َوَما َأخه  .( 86")َقده

                                                             
والغفار سبحانه هو الذي يسرت الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه، وطاملا أن العبد موحد فذنوبه حتت - 82

مشيئة هللا وحكمه، فقد يدخله اجلنة ابتداء، وقد يطهره من ذنبه، والغفور والغفار قريبان يف املعىن فهما من صيغ املبالغة 
ر هو من يغفر الذنوب العظام، والغفار هو من يغفر الذنوب الكثرية، يف الفعل، وقيل الغفار أبلغ من الغفور، فالغفو 

 غفور للكيف يف الذنب وغفار للكم فيه
 (225/ ص  3)ج  -أي: يتلوى ويتقلب ظهرا لبطن. النهاية يف غريب األثر  - 83
، ويف " اليوم 12/183(أخرجه النسائي يف النعوت كما يف " التحفة " 340/ 12حمققا ) -صحيح ابن حبان  - 84

من طرق عن  1/42، والبيهقي يف " األمساء والصفات " 1/540(، واحلاكم 762(، وابن السين )864والليلة " )
 الذهيب! يوسف بن عدي، هبذا اإلسناد. وصححه احلاكم على شرط الشيخني، ووافقه

 (478/ 41مسند أمحد ط الرسالة ) - 85
 (.769(، ومسلم )1069رواه البخاري ) - 86



 

24 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 الَقوي  
  والثالثوناحلديث السابع 

، َعْن أَبِيِه َقاَل: ُحِبْسَنا يَ ْوَم  ِمَن  (87)اخْلَْنَدِق َحَّته َذَهَب َهِويٌّ َعْن َعْبِد الرهمْحَِن ْبِن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ
يًزا{ َفَدَعا اللهْيِل َحَّته ُكِفيَنا، َوَذِلَك قَ ْوُل هللا تَ َعاىَل }وََكَفى هللُا اْلُمْؤِمِننَي اْلِقَتاَل، وََكاَن هللُا َقِوايًّ َعزِ 

الظُّْهَر َفَأْحَسَن َكَما َكاَن ُيَصلِّيَها يف َوْقِتَها، مُثه النهيبُّ َصلى هللا َعليِه وَسلم ِباَلاًل َفَأَمَرُه فَأََقاَم، َفَصلهى 
َء َفَصالهَها، َوَذِلَك َأَمَرُه َفَأقَاَم اْلَعْصَر، َفَصالهَها مُثه َأَمَرُه فََأَقاَم اْلَمْغِرَب َفَصالهَها، مُثه َأَمَرُه فَأََقاَم اْلِعَشا

 ((88) رَِجااًل َأْو رُْكَبااًن{.}َفِإْن ِخْفُتْم فَ  قَ ْبَل َأْن يُ ْنزِلَ 

 املِتنيُ 
  والثالثوناحلديث الثامن 

أقْ َرَأين رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم }إيّنِ أاَن الرزهاق ُذو القوة  :-رضي هللا عنه -عن ابن مسعود 
 . (89)((58آية  :املتني { ) الذارايت

 

 احلَي  
 والثالثوناحلديث التاسع 

: "اَي َأاَب اْلُمْنِذِر أََتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْن -صلى هللا عليه وسلم  -عن أيب بن كعب قال: قال رسول هللا 
ِكَتاِب هللِا َمَعك أعظم؟ " قال: قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: "اَي َأاَب اْلُمْنِذِر أََتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْن  

                                                             
 "هبُوي" اهلُِوي واهلَوي: القطعة من الليل، ويروى: "ُهوايًّ من الليل". - 87
(، 661، رقم 2/17(، والنسائي )11662، رقم 3/67(، وأمحد )4780، رقم 1/416أخرجه ابن أىب شيبة ) - 88

 (.1296، رقم 2/471) وأبو يعلى
 (2343(، وقال: حسن صحيح. وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )2940(،والرتمذي )3993أبو داود ) - 89
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َّللهُ اَل ِإَلَه ِإاله ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم{ قال فضرب يف صدري وقال: ِكَتاِب هللِا َمَعك أعظم؟ " قُ ْلُت: }ا
 .(90)"َوهللا لِيَ ْهِنَك اْلِعْلُم َأاَب اْلُمْنذر"

 الَقي ومُ 
 احلديث األربعون

يَ ْعيِن َوَرُجٌل َقاِئٌم ُيَصلِّي َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل ُكْنُت َمَع َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َجاِلًسا 
َد َدَعا فَ َقاَل يف ُدَعاِئِه اللهُهمه ِإيّنِ َأْسأَُلَك أبَِنه َلَك احلَْْمَد اَل ِإلَ  ا رََكَع َوَسَجَد َوَتَشهه َه ِإاله أَْنَت فَ َلمه

ْكَراِم  َماَواِت َواأْلَْرِض اَي َذا اجلَْاَلِل َواإْلِ اَي َحيُّ اَي قَ يُّوُم ِإيّنِ َأْسأَُلَك فَ َقاَل النهيبُّ َصلهى اْلَمنهاُن َبِديُع السه
َيِدِه َلَقْد َدَعا اَّللهَ اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم أِلَْصَحاِبِه َتْدُروَن ِبَا َدَعا َقاُلوا اَّللهُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل َوالهِذي نَ ْفِسي بِ 

ِه اْلَعِظيِم الهِذي ِإَذا   (91)(ُدِعَي ِبِه َأَجاَب َوِإَذا ُسِئَل ِبِه َأْعَطىاِبمسِْ

 

 الَعِلي  
 احلديث احلادي واألربعون 

اِمِت َقاَل َقاَل َرُسوُل اَّللِه  ِمَن اللهْيِل ( 92)َمْن تَ َعاره »  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصه
لِّ َشْىٍء فَ َقاَل ِحنَي َيْستَ ْيِقُظ اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى كُ 

                                                             
وأبو عبيد  74والطيالسى ص  92وعبد بن محيد ص  141/ 5وأمحد  151/ 2وأبو داود  556/ 1رواه مسلم  - 90

/ 3وعبد الرزاق  90ريس يف فضائل القرآن ص وابن الض 304/ 3واحلاكم  230و  229يف فضائل القرآن ص 
370: 

/ 3( والنسائي )1495( وأبو داود )705( والبخاري يف "األدب املفرد" )13570و 12611أخرجه أمحد ) - 91
( والطرباين يف "الدعاء" 893( وابن حبان )175( والطحاوي يف "املشكل" )7701و 1223( ويف "الكربى" )44

 106قي يف "الدعوات" )( والبيه504 - 503/ 1( واحلاكم )341و 233( وابن منده يف "التوحيد" )116)
( 1258( والبغوي يف "شرح السنة" )346( واخلطيب يف "األمساء املبهمة" )ص 36( ويف "األمساء" )ص 200و

 (13و 12والضياء املقدسي يف "العدة للكرب والشدة" )
 تعار: أرق واستيقظ - 92
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ُ َأْكرَبُ َواَل َحْولَ  ُ َواَّلله َواَل قُ وهَة ِإاله اِبَّللِه مُثه َدَعا َربِّ اْغِفْر ىِل  َقِديٌر ُسْبَحاَن اَّللِه َواحلَْْمُد َّللِِه َواَل ِإَلَه ِإاله اَّلله
أَ مُثه َصلهى قُِبَلْت َصالَُتُه » َقاَل اْلَولِيُد َأْو َقاَل «.   . (93«. )َدَعا اْسُتِجيَب َلُه َفِإْن َقاَم فَ تَ َوضه

 احلديث الثاين واألربعون

َكِلَماُت اْلَفرَِج: ال إَِلَه ِإال هللُا احْلَِليُم اْلَكِرمُي، » َعَلْيِه َوَسلهَم؛ َقاَل: َعِن اْبِن َعبهاٍس، َعِن النهيبِّ َصلهى اَّللهُ 
ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرميِ   (94«)ال ِإَلَه ِإال هللاُ اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم، ال ِإَلَه ِإال هللاُ رب السماوات السه

 

 العِظيمُ 
 احلديث الثالث واألربعون 

ِن، َثِقيَلَتاِن َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: " َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّسا
 (95)يف اْلِميَزاِن، َحِبيبَ َتاِن ِإىَل الرهمْحَِن، ُسْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه، ُسْبَحاَن هللِا اْلَعِظيِم " 

 احلديث الرابع واألربعون

سِجَد -صلى هللا عليه وسلم  -عن عبد هللا بن َعمرو بن العاص، عن النيّب 
َ

: أنه كاَن إذا دخَل امل
يطاِن الرهجيم"(96)قال: "أعوُذ ابهلِل العظيِم، وبوجِهِه الكرمي، وُسلطاِنه القدمي قال:  (97)، من الشه

يطاُن: ُحِفَظ مينِّ سائَر الَيوِم"  أََقْط؟ قلُت: نعم، قال "فإذا قاَل ذلك قالَ   (98)الشه

                                                             
(، 5060، 4/314داود )(، وأبو 1103، رقم 1/387(، والبخاري )2687، رقم 2/377أخرجه الدارمي ) - 93

(، وابن حبان 3878، رقم 2/1276( وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجه )3414، 5/480والرتمذي )
 (.10697، رقم 6/215(. وأخرجه أيًضا: النسائي يف الكربى )2596، رقم 6/330)

 2045، الصحيحة: 4571، انظر صحيح اجلامع: 657)عبد بن محيد(  - 94
، رقم 5/2352(، والبخاري )35026، رقم 7/167(، وابن أىب شيبة )7167، رقم 2/223أخرجه أمحد ) - 95

، رقم 5/512(، والرتمذي )2694، رقم 4/2072( وهبذا احلديث ختم البخاري صحيحه، ومسلم )6043
 (.831، رقم 3/112(، وابن حبان )3806، رقم 2/1251(، وقال: حسن غريب صحيح. وابن ماجه )3467

 (496/ ص  1)ج  -األبدي. عون املعبود أي: األزيل  - 96
 (496/ 1أي: املطرود من ابب هللا، أو املشتوم بلعنة هللا. عون املعبود ) - 97
(، وقال احلافظ: حديث حسن غريب ورجاله موثقون، وهم رجال الصحيح " نتائج األفكار " 466أبو داود ) - 98

 (.441(، وصححه األلباين يف "صحيح سنن أيب داود" )277/ 1)
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 احلَِليمُ 
 احلديث اخلامس واألربعون 

اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ اْلَعِظيُم »َعِن اْبِن َعبهاٍس َقاَل: َكاَن النهيبُّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َيْدُعو ِعْنَد اْلَكْرِب: 
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَربِّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ احْلَِليُم، اَل ِإَلَه ِإاله  ُ َربُّ السه  (99«)اَّلله

 

 

 الَعليمُ 
  واألربعوناحلديث السادس 

اَن، يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ  ْعُت ُعْثَماَن ْبَن َعفه  َعَلْيِه َعْن أَبِيِه، َعْن َأاَبَن ْبِن ُعْثَماَن، َقاَل: مسَِ
َلٍة: ِبْسِم اَّللِه الهِذي اَل َيُضرُّ مَ  ِه َوَسلهَم: " َما ِمْن َعْبٍد يَ ُقوُل يف َصَباِح ُكلِّ يَ ْوٍم َوَمَساِء ُكلِّ لَي ْ َع امسِْ

ِميُع الَعِليُم َثاَلَث َمرهاٍت، فَ َيُضرهُه َشْيٌء " وََكاَن َأابَ  َماِء، َوُهَو السه ُن، َقْد َشْيٌء يف اأَلْرِض َواَل يف السه
َما تَ ْنظُُر؟ َأَما ِإنه احلَِديَث َكَما »َأَصاَبُه َطَرُف فَاِلٍج، َفَجَعَل الرهُجُل يَ ْنظُُر ِإلَْيِه، فَ َقاَل َلُه َأاَبُن: 

ثْ ُتَك، َوَلِكينِّ مَلْ أَقُ ْلُه يَ ْوَمِئٍذ لُِيْمِضَي اَّللهُ َعَليه َقَدَرهُ   (100«( )َحده

 التَّواب
 واألربعوناحلديث الثامن 

                                                             
 (127/ 9صحيح البخاري ) - 99

 
( وقال: حسن صحيح غريب. وابن 3388، رقم 5/465(، والرتمذي )79، رقم 14أخرجه الطيالسِي )ص  - 100

قال الشيخ األلباين: )  ( وقال: صحيح اإلسناد.1895، رقم 1/695(، واحلاكم )3869، رقم 2/1273ماجه )
 يف صحيح اجلامع 5745صحيح ( انظر حديث رقم: 
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 يف-وسلمصلى هللا عليه -كان يُ َعدُّ لرسوِل هللا » قال: :-هللا عنهما  رضي-عن عبد هللا بن عمر 
وهاُب  ،ربِّ اْغِفر يل وُتب َعليه  :مائُة مرهةٍ  -قبل أْن يَ ُقوَم  -اجمللس الواحد  إنك أَنت الت ه

 (101)«.الَغفورُ 

 

 الرَِّقيبُ  احلََكيمُ 
 احلديث التاسع واألربعون 

ُهَما َعِن النهيبِّ  َقاَل ِإنهُكْم حَمُْشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرال  صلى هللا عليه وسلمَعِن اْبِن َعبهاٍس َرِضَي هللُا َعن ْ
َنا ِإانه ُكنها َفاِعِلنيَ (102) [ َوَأوهُل َمْن ُيْكَسى يَ ْوَم اْلِقَياَمِة مُثه قَ َرَأ ]َكَما َبَدْأاَن َأوهَل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَلي ْ

َماِل فَأَُقوُل َأْصَحايب َأْصَحايب فَ يَ قُ  وُل ِإبْ َراِهيُم َوِإنه ُأاَنًسا )اَنًسا( ِمْن َأْصَحايب يُ ْؤَخُذ هِبِْم َذاَت الشِّ
ُْم ملَْ يَ َزاُلوا ُمْرَتدِّيَن َعَلى َأْعَقاهِبِْم ُمْنُذ َفاَرقْ تَ ُهْم فَ  اِلُح ]وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا ِإهنه أَُقوُل َكَما َقاَل اْلَعْبُد الصه

َتيِن[ ِإىَل قَ ْوِلِه ]اْلَعزِيُز احلَِْكيُم[  ا تَ َوف هي ْ  (103)َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلمه

 الَغن  
 احلديث اخلمسون

َها َقاَلْت: َشَكا النهاُس ِإىَل َرُسوِل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم ُقُحوَط  اْلَمَطِر، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللهُ َعن ْ
، فَ ُوِضَع َلُه يف اْلُمَصلهى، َوَوَعَد النهاَس يَ ْوًما َُيُْرُجوَن ِفيِه، َقاَلْت َعاِئَشُة: َفخَ  رََج َرُسوُل اَّللِه َفَأَمَر ِبِْنرَبٍ

، َفَكربهَ َصلهى هللُا َعَلْيِه وَ  ْمِس، فَ َقَعَد َعَلى اْلِمْنرَبِ َسلهَم، َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، ِحنَي َبَدا َحاِجُب الشه
َد اَّللهَ َعزه َوَجله، مُثه َقاَل:  نِ  ِإنهُكْم َشَكْومُتْ َجْدَب ِداَيرُِكْم، َواْسِتْئَخارَ »َومحَِ َزَمانِِه  (104)اْلَمَطِر َعْن ِإابه

احْلَْمُد َّللِِه َربِّ »، مُثه َقاَل: «َعْنُكْم، َوَقْد َأَمرَُكُم اَّللهُ َعزه َوَجله َأْن َتْدُعوُه، َوَوَعَدُكْم َأْن َيْسَتِجيَب َلُكمْ 
                                                             

(، وأمحد 29443، رقم 6/57(. وأخرجه أيًضا: ابن أىب شيبة )3814أخرجه ابن ماجه )حديث رقم  - 101
( وقال: حسن 3434، رقم 5/494(، والرتمذي )786، رقم 251(، وعبد بن محيد )ص 4726، رقم 2/21)

 ( 3814) صحيح سنن ابن ماجة  (10292، رقم 6/119صحيح غريب. والنسائي يف الكربى )
 : الغرلة: القلفة اليت تقطع من جلدة الذكر، وهو موضع اخلتان.غرال - 102
" 2860"، ومسلم "4740" و "4625، والبخاري "2/326، والدارمي 253و  1/235أخرجه أمحد  - 103

 4/117"، والنسائي 58"
 إابن الشيء: وقته وأوانه. - 104
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يِن، ال ِإَلَه إِ  اله اَّللهُ، يَ ْفَعُل َما يُرِيُد، اللهُهمه أَْنَت اَّللهُ، اَل ِإَلَه ِإاله اْلَعاَلِمنَي الرهمْحَِن الرهِحيِم َمِلِك يَ ْوِم الدِّ
َنا اْلَغْيَث، َواْجَعْل َما أَنْ َزْلَت لََنا قُ وهًة َوَباَلًغا ِإىَل  ، مُثه َرَفَع « ِحنيٍ أَْنَت اْلَغيِنُّ َوحَنُْن اْلُفَقَراُء، أَْنزِْل َعَلي ْ

الرهْفِع َحَّته َبَدا بَ َياُض ِإِبطَْيِه، مُثه َحوهَل ِإىَل النهاِس َظْهَرُه، َوقَ َلَب، َأْو َحوهَل رَِداَءُه،  َيَدْيِه، فَ َلْم يَ َزْل يف 
، َفأَْنَشَأ اَّللهُ َسَحاَبًة فَ َرَعدَ  مُثه  ْت َوبَ َرَقْت،َوُهَو َراِفٌع َيَدْيِه، مُثه أَقْ َبَل َعَلى النهاِس َونَ َزَل، َفَصلهى رَْكَعَتنْيِ

ا رََأى ُسْرَعتَ ُهْم ِإىَل اْلِكنِّ  ُيوُل، فَ َلمه ، فَ َلْم أَيِْت َمْسِجَدُه َحَّته َساَلِت السُّ ( 105)َأْمَطَرْت ِبِِْذِن اَّللِه
َقِديٌر، َأْشَهُد َأنه اَّللهَ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء »َضِحَك َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، َحَّته َبَدْت نَ َواِجُذُه، فَ َقاَل: 

َوَهَذا َحِديٌث َغرِيٌب، ِإْسَناُدُه َجيٌِّد، َأْهُل اْلَمِديَنِة يَ ْقَرُءوَن »، َقاَل أَبُو َداُوَد: «َوَأيّنِ َعْبُد اَّللِه َوَرُسوُلهُ 
ٌة هَلُمْ   (106«))َمِلِك يَ ْوِم الدِّيِن(، َوِإنه َهَذا احْلَِديَث ُحجه

 

 الَكِريُ 
 احلديث احلادي واخلمسون

َأاَل أَُعلُِّمَك َكِلَماٍت ِإَذا قُ ْلتَ ُهنه َغَفَر اَّللهُ »َعِليٍّ َقاَل: َقاَل يل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم:  َعنْ 
اَّللهُ احلَِليُم الَكِرمُي، َقاَل: " ُقْل: اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ الَعِليُّ الَعِظيُم، اَل ِإَلَه ِإاله « َلَك َوِإْن ُكْنَت َمْغُفوًرا َلَك؟

ُن احُلَسنْيِ ْبِن اَل ِإَلَه ِإاله اَّللهُ ُسْبَحاَن اَّللِه َربِّ الَعْرِش الَعِظيِم ". َقاَل: َعِليُّ ْبُن َخْشَرٍم: َوَأْخرَباََن َعِليُّ بْ 
 (107،)«َّللِِه َربِّ الَعاَلِمنيَ  احَلْمدُ »َواِقٍد، َعْن أَبِيِه، ِبِْثِل َذِلَك ِإاله أَنهُه َقاَل يف آِخرَِها: 

 

 األَحدُ 
 احلديث الثاين واخلمسون

                                                             
 الكن: ما يرد احلر والربد من األبنية واملساكن. - 105
( وقال: صحيح على شرط 1225، رقم 1/476(، واحلاكم )1173، رقم 1/304أخرجه أبو داود ) - 106

 (.6202، رقم 3/349الشيخني. والبيهقى )
( وقال: غريب. واخلطيب 3504، رقم 5/529( والرتمذي )29355رقم  6/46أخرجه ابن أىب شيبة ) - 107

 (.511/ 1( صحيح اجلامع الصغري وزايدته )8414قم ، ر 5/115(. وأخرجه أيًضا: النسائي يف الكربى )9/356)
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َبيِن ابْ أيب  ُن آَدَم َوملَْ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َقاَل َعْن َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل اَّللهُ َعزه َوَجله َكذه
َبِغي َلُه َأْن ُيَكذَِّبيِن  َي فَ َقْولُهُ َيُكْن يَ ن ْ ا َتْكِذيُبُه ِإايه َبِغي َلُه َأْن َيْشُتَميِن َأمه َوَشَتَميِن اْبُن آَدَم َوملَْ َيُكْن يَ ن ْ

َي ف َ  ا َشْتُمُه ِإايه ِلِه َوَأمه  َوَلًدا َقْوُلُه اَّتهََذ اَّللهُ ِإيّنِ اَل أُِعيُدُه َكَما َبَدأُْتُه َولَْيَس آِخُر اخْلَْلِق أِبََعزه َعَليه ِمْن َأوه
َمُد ملَْ أَِلْد َومَلْ أُوَلْد َوملَْ َيُكْن يل ُكُفًوا َأَحدٌ  ُ اأْلََحُد الصه  (108).َوَأاَن اَّلله

 احلديث الثالث واخلمسون

َع َرُجاًل يَ ُقولُ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن بُ َرْيَدةَ  اللهُهمه إيّنِ َأْسأَُلك  :َأنه النهيبه صلى هللا عليه وسلم مسَِ
َمدُ  ،أِبَنهك أَْنَت اَّللهُ  َ  :فَ َقالَ  ،َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  ،الهِذي ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلدْ  ،اأَلَحُد الصه َلَقْد َسَأَل اَّلله

ِه اأَلْعَظمِ   (109)ى.َوِإَذا ُسِئَل ِبِه َأْعطَ  ،الهِذي إَذا ُدِعَي ِبِه َأَجابَ  ،اِبمسِْ

 

 الصََّمدُ  
 احلديث الرابع واخلمسون

َفِإيّنِ أَقْ َرُأ َعَلْيُكْم ثلث  (110)َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: " اْحُشُدوا
َدَخَل " فَ َقاَل القرآن، َفَحَشُدوا َفَخرََج َنيبُّ هللِا َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم فَ َقَرَأ َعَلْيِهْم ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد مُثه 

َماِء َفَذِلكَ  الهِذي َأْدَخَلُه، مُثه َخرََج نَِبيُّاهلِل فَ َقاَل: "  بَ ْعُضَنا لِبَ ْعٍض: ِإانه لنَ َرى َهَذا َخرَبًا َجاَءُه ِمَن السه
َا تَ ْعِدُل ثُ ُلَث اْلُقْرآِن " )  (111ِإيّنِ قُ ْلُت َلُكْم َسَأقْ َرأُ َعَلْيُكْم ثُ ُلَث اْلُقْرآِن َأاَل َوِإهنه

 

 الَقريبُ 
 احلديث اخلامس واخلمسون

                                                             
 ( 4/112« )النسائي»و 4/129« البخارى»و 2/339أخرجه أمحد ) - 108
( من طريق 7619(، والنسائي يف "الكربى" )3781(، والرتمذي )1494( و )1493وأخرجه أبو داود ) - 109

(، و"صحيح ابن حبان" 22952أمحد" )مالك بن ِمغول، به. وقال الرتمذي: حديث حسن غريب. وهو يف "مسند 
 1341(. صحيح أيب داود 891)

 احتشدوا: احلشد: اجلمع واالستكثار، أي: اجتمعوا، واستحضروا الناس. - 110
 (2900( والرتمذي )200و 2/199(. ومسلم )2/429أخرجه أمحد ) - 111
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َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم يف َغَزاٍة َفَجَعْلَنا اَل َنْصَعُد َشَرًفا، َواَل هَنِْبُط، َعْن َأيب ُموَسى َقاَل: ُكنها َمَع النهيبِّ 
َنا َرُسوُل هللِا َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم ف َ  َقاَل: " اَي أَي َُّها النهاُس َواِداًي ِإاله َرفَ ْعَنا َأْصَواتَ َنا اِبلتهْكِبرِي فَاْلتَ َفَت ِإلَي ْ

، َواَل َغائًِبا ِإنه الهِذي َتْدُعوَن ُدوَن رَِكاِبُكْم َوَقاَل: ايَ ُغضُّ   َعْبَد وا ِمْن َأْصَواِتُكْم، َفِإنهُكْم اَل َتْدُعوَن َأَصمه
وِز اجْلَنهِة؟ هللِا ْبَن قَ ْيٍس يَ ْعيِن َأاَب ُموَسى قُ ْلُت: لَب هْيَك اَي َرُسوَل هللِا قَاَل: َأاَل َأُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكنُ 

 (112قُ ْلُت: بَ َلى َقاَل: اَل َحْوَل َواَل قُ وهَة ِإاله اِبهلِل " )

 الَغُفورُ 
 احلديث السادس واخلمسون 

ُهَما أَنهُه َقاَل ِلَرُسوِل اَّللِه َصلهى يِق َرِضَي اَّللهُ َعن ْ دِّ َعَلْيِه اَّللهُ  َعْن عْبِد اَّللِه ْبِن َعْمرٍو َعْن َأيب َبْكٍر الصِّ
ْغِفُر َوَسلهَم َعلِّْميِن ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه يف َصاَليت َقاَل ُقْل اللهُهمه ِإيّنِ ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثريًا َواَل ي َ 

نُوَب ِإاله أَْنَت َفاْغِفْر يل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرمَحْيِن ِإنهَك أَْنَت اْلَغُفوُر الرهِحيمُ   (113)(الذُّ

 احلديث السابع واخلمسون

َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َواثَِلَة ْبِن اأَلْسَقِع َقاَل َصلهى بَِنا َرُسوُل اَّللِه  
َنَة اْلَقرْبِ » َفَسِمْعُتُه يَ ُقوُل  مهِتَك ِِف ذِ » َقاَل َعْبُد الرهمْحَِن «. اللهُهمه ِإنه ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن ِِف ِذمهِتَك َفِقِه ِفت ْ

َنِة اْلَقرْبِ َوَعَذاِب النهاِر َوأَْنَت َأْهُل اْلَوَفاِء َواحلَْْمِد اللهُهمه َفاْغفِ  ْر َلُه َواْرمَحُْه إِنهَك َوَحْبِل ِجَواِرَك َفِقِه ِمْن ِفت ْ
 (114«.)أَْنَت اْلَغُفوُر الرهِحيُم 

 

 الَوِل  
 احلديث الثامن واخلمسون

                                                             
، رقم 2/87(، وأبو داود )2704، رقم 4/2076(، ومسلم )2830، رقم 3/1091أخرجه البخاري ) - 112

(، وأبو يعلى 7679، رقم 4/398(، والنسائي يف الكربى )19538، رقم 4/394(. وأخرجه أيًضا: أمحد )1526
 (618، رقم 1/274(، وابن أىب عاصم )7252، رقم 13/231)

"، 4، 3/ 1"، وأمحد "2078/ 4"، ومسلم "8388، 8387، 6326، 834وأخرجه البخاري "حديث - 113
 ".3835"، وابن ماجه "45/ 3"، والنسائي "509/ 9والرتمذي "مع التحفة 

 (: إسناده جيد3202(، وقال األلباين يف ))املشكاة(( )1499(، وابن ماجة )3202أبو داود ) - 114
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ْعُت َرُسوَل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم ِجَهاًرا َغرْيَ ِسرٍّ يَ ُقوُل: َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص،  ِإنه آَل َأيب »َقاَل: مسَِ
َا َولِيَِّي اَّللهُ، َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننيَ   (115)« ُفاَلٍن لَْيُسوا يل أِبَْولَِياَء، ِإمنه

 املَِجيدُ  احلَِميدُ 
 واخلمسوناحلديث التاسع 

اَلُة َقاَل ُقوُلواَعْن   اَلُم َعَلْيَك َقْد َعَرفْ َناُه َفَكْيَف الصه اللهُهمه  َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َقاَل قُ ْلَنا اَي َرُسوَل اَّللِه السه
يٌد اللهُهمه ابَ  يٌد جمَِ ٍد َكَما َصلهْيَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإنهَك محَِ ٍد َوَعَلى آِل حُمَمه ٍد َصلِّ َعَلى حُمَمه ِرْك َعَلى حُمَمه

يٌد") يٌد جمَِ ٍد َكَما اَبرَْكَت َعَلى آِل ِإبْ َراِهيَم ِإنهَك محَِ  (116َوَعَلى آِل حُمَمه

ُم املُؤخِ رُ   املَُقدِ 
 احلديث الستون

]كان[ يدعو  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوَل هللا  :-رضي هللا عنه  -عن أيب موسى األشعري 
َعاءِ  وإسَرايف يف أمري، وما أَنت َأعلم به مين، اللههمه  ،اللههمه ربِّ اْغِفر يل َخِطيَئيت وَجهلي»:هبذا الدُّ

ي وَهْزيل رتُ  ،وَخطَئي وَعْمدي ،اْغِفر يل ِجدِّ مُت وما أخه  ،وكلُّ ذلك عندي، اللههمه اْغِفر يل ما َقده
مُ وما أْنَت أْعَلُم به مين، أنَت  ،وما أْسَررُت وما َأعلنتُ  رُ  ،اْلُمَقدِّ ؤخِّ

ُ
َوأَنَت على كلِّ شيٍء  ،وأنت امل

 (117«)َقِديرٌ 

 

 احلديث احلادي والستون

ُد، َقاَل: " اللههُ  ُهَما، َقاَل: َكاَن النهيبُّ ) ِإَذا َقاَم ِمَن اللهْيِل يَ تَ َهجه مه َلَك عن اْبَن َعبهاٍس، َرِضي اَّللهُ َعن ْ
مَ  َمَواِت َوْاألْرِض َوَمْن احلَْْمُد، أَْنَت قَ يُِّم السه ، َوَلَك احلَْْمُد، َلَك ُمْلُك السه َواِت َوْاألْرِض َوَمْن ِفيِهنه

                                                             
 ( 215)  1/136(، ومسلم  5990)  8/7أخرجه: البخاري  - - 115
، رقم 4/1802(، والبخاري )18158، رقم 4/244(، وأمحد )3106، رقم 2/212أخرجه عبد الرزاق ) - 116

(، 483، رقم 2/352(، والرتمذي)976، رقم 1/257(، وأبو داود )406، رقم 1/305(، ومسلم )4519
 -صلى هللا عليه وسلم  -(، وِف احلديث أن النيب 904، رقم 1/293(، وابن ماجه )1289، رقم 3/48والنسائي )

 سئل كيف نصلى عليك.
 ( 81، 8/80(. ومسلم )688( ويف األدب املفرد )8/105(. والبخاري )4/417أخرجه أمحد ) - 117



 

33 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

َمَواتِ  ، َوَلَك احلَْْمُد، أَْنَت َمِلُك السه َمَواِت َوْاألْرِض َوَمْن ِفيِهنه ، َوَلَك احلَْْمُد، أَْنَت نُوُر السه  ِفيِهنه
، َوالنهاُر َوْاألْرِض، َوَلَك احلَْْمُد، أَنْ  ، َواجْلَنهُة َحقٌّ ، َوقَ ْوُلَك َحقٌّ ، َوِلَقاُؤَك َحقٌّ ، َوَوْعُدَك احلَْقُّ َت احلَْقُّ

، اللهُهمه َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيكَ  اَعُة َحقٌّ ، َوالسه ٌد ) َحقٌّ ، َوحُمَمه ، َوالنهِبيُّوَن َحقٌّ  َحقٌّ
ْلُت، َوِإلَْيَك أَن َ  ْرُت، َوَما تَ وَكه ْمُت َوَما َأخه ْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوِإلَْيَك َحاَكْمُت، َفاْغِفْر يل َما َقده

ال أَْنَت، َأْوَ ال ِإَلَه َغرْيَُك " ََ ُر،َ ال ِإَلَه ِإ ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ  (118« .)َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، أَْنَت اْلُمَقدِّ

 

 املَِليكُ 
 الستونو  احلديث الثاين

دِّيَق قال :-رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  اي رسوَل هللا، ُمرين ِبَكِلماٍت أَقُوهُلُنه » :أنه أاب َبكٍر الصِّ
هاَدةٍ  ،اللهُهمه َفاِطَر السمواِت واألرضِ  :ُقلْ  :إَذا أمسيُت وإذا أصَبحُت . قال َربه   ،عاملَ الغيب والشه

 ،َوَشرِّ الشيطاِن وِشرِْكهِ  ،أُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ نَ ْفِسي ،َأْشَهُد أن ال إلَه إال أَْنتَ  ،ُكلِّ َشيٍء وَمليَكهُ 
 (119«)وِإَذا َأَخْذَت َمْضَجَعك ،وإَذا أْمَسْيتَ  ،قُلَها إَذا أْصَبْحتَ  :قال

 

 املَُسعِ ُر الَقاِبُض الَباِسطُ 
 الستونو  احلديث الثالث

ْعُر َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم  ،َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  َرِضَي اَّللهُ َعْنُه َقاَل: َغاَل السِّ
ْعُر َفَسعِّْر لََنا َقاَل َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم:  ِإنه اَّللهَ تَ َعاىَل ُهَو اخْلَاِلُق »فَ َقاُلوا: اَي َرُسوَل اَّللِه َقْد َغاَل السِّ

                                                             
. والبخاري" 1486( و)عبد بن محيد(. و)الدارمي 2710)1/298و"أمحد"  150أخرجه مالك "املوطأ" - 118

2/60(1120) 
(، وابن أىب شيبة 51، رقم 1/9وقال: إسناده صحيح. وأمحد ) (،30، رقم 1/113أخرجه الضياء ) - 119

(، صحيح الكلم 3392، رقم 5/467(، والرتمذي )5067، رقم 4/316(، وأبو داود )26523، رقم 5/322)
 22الطيب 
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ِإيّنِ أَلَْرُجو َأْن أَْلَقى َريبِّ َولَْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم َيْطلُُبيِن ِبَظَْلَمٍة يف َدٍم َوال  ،َقاِبُض اْلَباِسُط الرهاِزُق اْلُمَسعِّرُ الْ 
 (120«.)َمالٍ 

نُ   الدََّّيَّ
 الستون و  احلديث الرابع

ْعُت َرُسوَل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ُقوُل:  حَيُْشُر اَّللهُ اْلِعَباَد أَِو »َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن أُنَ ْيٍس، َقاَل: مسَِ
َصْوٍت ُيْسَمُع لَْيَس َمَعُهْم َشْيٌء، فَ يُ َناِديِهْم بِ »َقاَل النهاُس: َفَما هُبًْما؟ َقاَل: « النهاَس ُعَراًة ُغْراًل هُبًْما

َبِغي أِلََحٍد ِمْن َأْهِل النهاِر َأْن  ُن، اَل يَ ن ْ ايه َيْدُخَل ِمْن بُ ْعٍد َكَما ُيْسَمُع ِمْن قُ ْرٍب، َأاَن اْلَمِلُك، َأاَن الده
َبِغي أِلََحٍد ِمْن َأْهِل اجلَْ  نهِة َأْن َيْدُخَل اجْلَنهَة، َوأِلََحٍد النهاَر، َوأِلََحٍد ِمْن َأْهِل اجْلَنهِة ِعْنَدُه ُمظِْلَمٌة، َواَل يَ ن ْ

ُه ِمْنهُ  َا ََنْيت اَّللهَ ُعَراًة ُغْراًل هُبًْما؟، َقاَل:  ،«ِمْن َأْهِل النهاِر ِعْنَدُه ُمظِْلَمٌة، َحَّته أَُقصه قُ ْلُت: وََكْيَف َوِإمنه
يَِّئاتِ »  .(121)«اِبحلََْسَناِت َواِبلسه

 

 املَنَّانُ 
 الستون و  احلديث اخلامس

ُكْنُت َمَع َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َجاِلًسا يَ ْعيِن َوَرُجٌل َقاِئٌم ُيَصلِّي   َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َقالَ 
َد َدَعا فَ َقاَل يف ُدَعاِئِه اللهُهمه ِإيّنِ َأْسأَُلَك أبَِنه َلَك احلَْ  ا رََكَع َوَسَجَد َوَتَشهه ْمَد اَل ِإَلَه ِإاله أَْنَت فَ َلمه

ْكَراِم اَي َحيُّ اَي قَ يُّوُم ِإيّنِ َأْسأَُلَك فَ قَ  َماَواِت َواأْلَْرِض اَي َذا اجلَْاَلِل َواإْلِ اَل النهيبُّ َصلهى اْلَمنهاُن َبِديُع السه

                                                             
 -( صحيح 3414(. والرتمذي )2200(.وأخرجه ابن ماجة )3451(، وأبو داود )3/286أخرجه أمحد ) - 120

 (، ))أحاديث البيوع((.405(، ))الروض(( )323))غاية املرام(( )
، رقم 2/475( واحلاكم )1/133(، والطرباين كما يف جممع الزوائد )16085، رقم 3/495أخرجه أمحد ) - 121

، رقم 337(. وأخرجه أيًضا: البخاري يف األدب املفرد )ص 10رقم  9/25اإلسناد. والضياء )( وقال: صحيح 3638
970) 
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َوَرُسوُلُه َأْعَلُم َقاَل َوالهِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َدَعا اَّللهَ اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم أِلَْصَحاِبِه َتْدُروَن ِبَا َدَعا َقاُلوا اَّللهُ 
ِه اْلَعِظيِم الهِذي ِإَذا ُدِعَي ِبِه َأَجاَب َوِإَذا ُسِئَل ِبِه َأْعَطى  ( 122)اِبمسِْ

 الَقاِدرُ 
  والستونالسادس احلديث 

حُيَْشُر الناس يوم » :-صلى هللا عليه وسلم-قال رسوُل هللا  :قال-هللا عنه  رضي-هريرة عن أيب 
وكيف  ،اي رسوَل هللا :قيل ،وصْنفا على وجوههم ،وِصْنفا ركباان ،صنفا مشاةَ  :القيامة ثالثَة أصناف

 ،إنه الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن مُيِْشَيهم على وجوههم :مْيُشوَن على وجوههم ؟ قال
م يتهقون بوجوههم كّل َحَدب وشوك  (123)« أما إهنه

 احلديث السابع والستون

 أَيُ ْرِضيَك َعْن عبد هللا ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم:"فَ يَ ُقوُل اَّللهُ اَي اْبَن آَدمَ 
نْ َيا َوِمثْ َلَها ومعها في قول أي رب أتستهزىء يب َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمنَي" َقاَل َفَضِحَك َأْن أُْعِطَيَك الدُّ

اْبُن َمْسُعوٍد َوَقاَل َأال َتْسأَُلوين ِممه َضِحْكُت قَاُلوا َوِممه َتْضَحُك َقاَل َهَكَذا فَ َعَل َرُسوُل هللا فَ َقاَل: 
َرُسوَل اَّللِه َقاَل: "ِمْن َضِحِك َربِّ العاملني منه  "َأال َتْسأَلُوين ِممه َضِحْكُت" َقاُلوا َوِممه َتْضَحُك ايَ 

 حني يقول اتستهزىء يب َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلِمنَي َقاَل إين ال استهزىء ِبَك َوَلِكينِّ َعَلى َما َأَشاُء قادر".
.(124) 

 

                                                             
( وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" 1885( وأخرجه الضياء يف "املختارة" )61/ 20مسند أمحد ط الرسالة ) - 122

(، 893(، وابن حبان )175" )، والطحاوي يف "شرح مشكل اْلاثر3/52(، والنسائي 1495(، وأبو داود )705)
، ويف "الدعوات" 20، والبيهقي يف "األمساء والصفات" ص504 -1/503(، واحلاكم 116والطرباين يف "الدعاء" )

 1884(، والضياء )1258، والبغوي )346(، واخلطيب يف "األمساء املبهمة" ص200( و )106)
، رقم 4/1784(، والبخاري )1181، رقم 563(، وعبد بن محيد )ص 12731، رقم 3/167أخرجه أمحد ) - 123

(، وابن حبان 11367، رقم 6/420(، والنسائي يف الكربى )2806، رقم 4/2161(، ومسلم )4482
 (.4278، رقم 7/264(. وأخرجه أيًضا: أبو يعلى )3517، رقم 2/437(، واحلاكم )7323، رقم 16/315)

(، 9775، رقم 10/9(، والطرباين )187رقم ، 1/174(، ومسلم )3714، رقم 1/391أخرجه أمحد ) - 124
 (.248، رقم 1/191(. وأخرجه أيًضا: ابن أىب عاصم يف اْلحاد واملثاين )96، رقم 101والبيهقي ِف البعث )ص 
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 اخلالَّقُ 
 الستون و  احلديث الثامن

-وسلمصلى هللا عليه –العاص بن وائل إىل رسول هللا  )جاءقال:  أنه-عنهرضي هللا –ابن عباس 
 حائل ففته فقال: اي حممد أيبعث هللا هذا بعد ما أرم؟ بعظم

قال: نعم يبعث هللا هذا مييتك مث حيييك مث يدخلك انر جهنم، قال فنزلت: { َأَوملَْ يَ َر اإِلنَساُن  
َماَواِت َواألْرَض ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َُيُْلَق ِمثْ َلُهم بَ َلى َوُهَو اخلَْالقُ   .. إىل قوله .. َأَولَْيَس الِذي َخَلَق السه

ْيَخنْيِ َومَلْ ُُيْرَِجاهُ َهَذا َحدِ »اْلَعِليُم ... اْلايت }  (125)«يٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشه

 املَاِلكُ 
 احلديث التاسع والستون 

اْسٍم ِعْنَد هللِا َرُجٌل  (126)قال: "ِإنه َأْخَنعَ  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أيب هريرة أن رسول هللا 
 ( 127َتَسمى ملَك اأَلْماَلِك اَل َماِلَك ِإاله هللِا" )

 

 

    الرَّزَّاقُ 
 احلديث السبعون

 .(128أَقْ َرَأين َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ) ِإيّنِ َأاَن الرهزهاُق ُذو اْلُقوهِة اْلَمِتنُي (.) :َقالَ  ،َعْن َعْبِد هللاِ 

                                                             
 (.3606) 2/466املستدرك على الصحيحني تفسري سورة يس  - 125
 أخنع: أَذّل وأْوَضع - 126
، رقم 3/1688(، ومسلم )5853، رقم 5/2292(، والبخاري )7325، رقم 2/244أخرجه أمحد ) - 127

 (2837، رقم 5/134(، والرتمذي )4961، رقم 4/290(، وأبو داود )2143
( وصححه األلباين يف صحيح 2940« الرتمذي». و3993« أبو داود». و3741( )1/394أخرجه أمحد ) - 128

 (2343الرتمذي )
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   الوَِكيلُ 
 احلديث احلادي والسبعون

 ،}إنه النهاَس قد مجعوا لُكم فاْخَشْوُهْم فَزاَدُهْم ِإميَاان :يف قوله تعاىل :قال-هللا عنه  رضي-عباسابن 
 :َوقاهَلا حممٌد حني قال هلم الناس ،وَقاُلوا حْسبُ َنا اَّللهُ َوِنْعَم الوَِكيُل{ قاهلا إبراهيُم حنَي أُلِقَي يف النهارِ 

 (129[. )173 :}إنه النهاَس قد مَجَُعوا َلكم{ ]آل عمران

 لسبعونوااحلديث الثاين 

َقَم اْلَقْرَن َعْن َأيب َسِعيٍد، َعِن النهيبِّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َقاَل: " َكْيَف أَنْ َعُم َوَصاِحُب اْلَقْرِن َقِد اْلت َ 
ُفَخ؟ "، َقاُلوا: اَي َرُسو  َتِظُر َمََّت يُ ْؤَمُر بِنَ ْفٍخ، فَ يَ ن ْ َهَتُه، يَ ن ْ َل هللِا: َكْيَف نَ ُقوُل؟ َوَأْصَغى مَسَْعُه، َوَحىَن َجب ْ

ُل ")  (130َقاَل: " ُقوُلوا: َحْسبُ َنا هللاُ َونَ ْعَم اْلوَِكيُل، َعَلى هللِا نَ تَ وَكه

 

 املُْحِسنُ 
 احلديث الثالث والسبعون 

َوِإَذا قَ تَ ْلُتْم َفَأْحِسُنوا، ِإَذا َحَكْمُتْم َفاْعِدُلوا، »َعْن أََنٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم: 
ْحَسانَ  بُّ اإْلِ  (131)«َفِإنه اَّللهَ َعزه َوَجله حُمِْسٌن حيُِ

 احلديث الرابع والسبعون

                                                             
(؛ 4287البخاري يف التفسري، سورة آل عمران، ابب}إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم{ برقم)أخرجه - 129

 (.11081والنسائي يف الكربى برقم)
، رقم 6/316(، والنسائي يف الكربى )5072، رقم 5/195(، والطرباين )19364، رقم 4/374أمحد ) - 130

 (1980(. وصححه األلباين يف "صحيح سنن الرتمذي" )11082
(، وانظر جممع الزوائد ومنبع الفوائد 7123( إىل )7114الطرباين يف املعجم الكبري انظر األحاديث من ) - 131

 .4/492، ومصنف عبد الرزاق 5/197للهيثمي 
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اِد ْبِن َأْوٍس َقاَل: َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم اثْ نَ َتنْيِ َقاَل:  حُمِْسٌن ِإنه اَّللهَ »َعْن َشده
بْ  ْحَساَن ِإىَل ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا قَ تَ ْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقتْ َلَة، َوِإَذا َذَِبُْتْم َفَأْحِسُنوا الذه بُّ اإْلِ َح، َوْلُيِحده حيُِ

 (132).«َأَحدُُكْم َشْفَرَتُه، َوْلرُيِْح َذبِيَحَتهُ 

 الشَّايف
 السبعونو  احلديث اخلامس

َها َأنه َرُسوَل هللِا  َكاَن ِإَذا أََتى َمرِيًضا َأْو ُأيتَ ِبِه َقاَل   صلى هللا عليه وسلمَعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللُا َعن ْ
ايف اَل ِشَفاَء ِإاله ِشَفاُؤَك ِشَفاًء اَل يُ َغاِدُر َسَقًما  (133")َأْذِهِب اْلَباَس َربه النهاِس اْشِف َوأَْنَت الشه

 

 السبعونو  السادساحلديث 

يِنِه مُثه قَاَل َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَن َرُسول اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِإَذا اْشَتَكى ِمنها ِإْنَساٌن َمَسَحُه بَِيمِ 
ايف اَل ِشَفاَء ِإاله ِشَفاُؤَك ِشَفاًء اَل  ا َمِرَض َأْذِهْب اْلَباَس َربه النهاِس َواْشِف أَْنَت الشه  يُ َغاِدُر َسَقًما فَ َلمه

زََع َيَدُه ِمْن َرُسول اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َوثَ ُقَل َأَخْذُت بَِيِدِه أِلَْصَنَع ِبِه حَنَْو َما َكاَن َيْصَنُع َفانْ ت َ 
 .(134ى َقاَلْت َفَذَهْبُت أَْنظُُر َفِإَذا ُهَو َقْد َقَضى)َيِدي مُثه َقاَل اللهُهمه اْغِفْر يل َواْجَعْليِن َمَع الرهِفيِق اأْلَْعلَ 

 الرَِّفيقُ 
 احلديث السابع والسبعون

                                                             
 (492/ 4مصنف عبد الرزاق الصنعاين ) - 132

 ( 7/16(. ومسلم )7/172( والبخاري )1497( وعبد بن محيد )6/50أخرجه أمحد ) - 133
 (، ابب استحباب رقية املريض39، كتاب السالم )1722 - 1271/ 4م يف الصحيح مسل - 134



 

39 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

َها َقاَلِت اْسَتْأَذَن َرْهٌط ِمَن اْليَ ُهوِد َعَلى النهيبِّ  فَ َقاُلوا  صلى هللا عليه وسلمَعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللُا َعن ْ
بُّ الّرِْفقَ  اُم َواللهْعَنُة فَ َقاَل اَي َعاِئَشُة ِإنه هللَا َرِفيٌق حيُِ اُم َعَلْيَك فَ ُقْلُت َبْل َعَلْيُكُم السه يف اأْلَْمِر ُكلِِّه  السه

 (135قُ ْلُت َأَومَلْ َتْسَمْع َما َقاُلوا َقاَل قُ ْلُت َوَعَلْيُكْم)

 احلديث الثامن والسبعون

) اَي َعاِئَشُة ِإنه هللَا َرِفيٌق :هلا َقالَ -صلى هللا عليه وسلم–ِئَشَة رضي هللا عنها َأنه َرُسوَل هللِا َعْن َعا
بُّ الّرِْفَق َويُ ْعِطي َعَلي الّرِْفِق َما اَل يُ ْعِطي َعَلى اْلُعْنِف َوَما اَل يُ ْعِطي َعَلي َما   (136ِسَواُه( )حيُِ

 

 

 

 املُْعِطي
 السبعونو  احلديث التاسع

َع ُمَعاِوَيَة يَ ُقوُل َقاَل َرُسوُل هللِا  َمْن يُرِِد هللُا ِبِه  صلى هللا عليه وسلمَعْن مُحَْيِد ْبِن َعْبِد الرهمْحَِن أَنهُه مسَِ
ُة ظَاِهرِيَن َعَلى َمْن  ْهُه يف الدِّيِن َوهللُا اْلُمْعِطي َوَأاَن اْلَقاِسُم َواَل تَ َزاُل َهِذِه اأْلُمه َخاَلَفُهْم َحَّته َخرْيًا يُ َفقِّ

 (137")أَيْيتَ َأْمُر هللِا َوُهْم ظَاِهُروَن 

َقاَل َأيب: اْنطََلْقُت يف َوْفِد َبيِن َعاِمٍر ِإىَل النهيبِّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َعْن َأيب َنْضَرَة، َعْن ُمَطرٍِّف َقاَل: 
يُِّد اَّللهُ »َوَسلهَم، فَ َقاُلوا: أَْنَت َسيُِّداَن، َقاَل:  َقاُلوا: َوأَْفَضلَُنا َفْضاًل، َوَأْعَظُمَنا َطْواًل، َقاَل: فَ َقاَل:  ،«السه

ْيطَانُ  (138) َيْسَتْجرِيَ نهُكمُ ُقوُلوا ِبَقْوِلُكْم، َواَل »  .(139« )الشه

                                                             
، رقم 4/1706(، ومسلم )6528، رقم 6/2539(، والبخاري )24136، رقم 6/37أخرجه أمحد ) - 135

(، وابن حبان 3689، رقم 2/1216( وقال: حسن صحيح. وابن ماجه )2701، رقم 5/60(، والرتمذي )2165
 (.6441، رقم 14/353)

 (.77، رقم 2003/ 4-ابب فضل الرفق-أخرجه مسلم يف صحيحه )كتاب الرب والصلة  - 136
 ( 2356)3/95( و"مسلم"71)1/27والبخاري"  224و"الدارِِمي" 17055)4/101أخرجه أمحد - 137
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  الطَّيِ بُ 
 الثمانون و  احلديث احلادي

ٌب، اَل يَ ْقَبُل ، َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َقاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم: " اَي أَي َُّها النهاُس ِإنه هللَا طَيِّ 
هللَا تَ َعاىَل َأَمَر اْلُمْؤِمِننَي، ِبَا َأَمَر ِبِه اْلُمْرَسِلنَي، فَ َقاَل: }اَي أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن ِإاله طَيًِّبا، َوِإنه 

[ َوَقاَل: }اَي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ُكُلوا 51الطهيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإيّنِ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليٌم{ ]املؤمنون: 
َفَر َأْشَعَث، َأْغرَبَ مَيُدُّ َيَدْيِه ِإىَل 172يَِّباِت َما َرَزقْ َناُكْم{ ]البقرة: ِمَن طَ  [ " مُثه ذََكَر الرهُجَل ُيِطيُل السه

َي اِبحْلََراِم، َفَأَّنه ُيْسَتَجاُب لَ  ، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَربُُه َحَراٌم، َوُغذِّ ، اَي َربُّ َماِء، اَي َربُّ  (140ُه،)السه

 احلََكمُ 
 احلديث الثاين والثمانون

أِبي شيٍء  » :-سألُت عائشَة رضي هللا عنها  :قال :-هللا  رمحه-عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 
الَة إذا َقاَم من الليل ؟ قالت -صلى هللا عليه وسلم-كاَن رسوُل هللا  كاَن إذا قاَم من   :يَ ْفَتِتُح الصه

مواِت واألرضِ  ،اللهمه َربه جربِيَل وِميكائِيَل وِإسرافيلَ  :الليِل افْ تَ َتَح صالَتهُ  َعاملَ الغيِب  ،َفاِطَر السه
ا اخُتِلَف فيه من احلقِّ ِِبذِنكَ  ،أْنَت حتُكُم َبنَي ِعَباِدَك ِفيما كانوا فيه َُيَتِلُفونَ  ،والشهاَدةِ 

َ
 ،اهدين مل

 (141).«إنهَك هَتِدي َمْن َتشاُء إىل ِصَراٍط ُمسَتِقيمٍ 

 

 .األْكَرمُ 
 احلديث الثالث والثمانون

                                                                                                                                                                              
يف املدح،  أي: رسوالً ووكياًل، وذلك أهنم كانوا مدحوه، فكره هلم املبالغة -أي: ال يستغلبنكم فيتخذكم جرايً  - 138

 فنهاهم عنه. يريد: تكلموا ِبا حيضركم من القول، وال تتكلفوه كأنكم وكالء الشيطان ورسله، تنطقون عن لسانه. 
 (245« )عمل اليوم والليلة»( والنسائي يف 4/24أخرجه أمحد ) - 139
( 2989، رقم 5/220(، والرتمذي )1015، رقم 2/703(، ومسلم )8330، رقم 2/328أخرجه أمحد ) - 140

 (.2717، رقم 2/389وقال: حسن غريب. وأخرجه أيًضا: الدارمي )
( والنسائي 3420( والرتمذي )1357( وأبو داود وابن ماجة )2/185( ومسلم )6/156أخرجه أمحد ) - 141

 (1153وابن خزمية ) (1231( ويف الكربى )3/212)
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َا َقاَلْت: َأوهُل َما ُبِدَئ ِبِه َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسله  َها َأهنه َم ِمَن اْلَوْحِي َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللهُ َعن ْ
ْوِم، َكاَن اَل يَ َرى ُرْؤاَي ِإاله  اِدَقُة يف الن ه َجاَءْت ِمْثَل فَ َلِق الصُّْبِح، مُثه ُحبَِّب ِإلَْيِه اخلَْاَلُء، َفَكاَن الرُّْؤاَي الصه

َم َذَواِت اْلَعَدِد قَ ْبَل َأْن يَ رْ  َعبُُّد اللهَيايلَ َواأْلَايه ُد َُيُْلو ِبَغاِر ِحَراٍء فَ يَ َتَحنهُث ِفيِه َوُهَو الت ه ِجَع ِإىَل َأْهِلِه َويَ تَ َزوه
ُع ِإىَل َخِدجَيَة فَ يَ تَ َزوهُد ِلِمْثِلَها َحَّته َفَجَأُه احلَْقُّ َوُهَو يف َغاِر ِحَراٍء َفَجاَءُه اْلَمَلُك، ِلَذِلَك، مُثه يَ ْرجِ 

: َقاَل: " َفَأَخَذين فَ َغطهيِن َحَّته بَ َلَغ ِمينِّ اجْلَْهُد مُثه َأْرَسَليِن، فَ َقالَ  ،«َما َأاَن ِبَقارِئٍ »فَ َقاَل: اقْ رَْأ، فَ َقاَل: 
َسَليِن، فَ َقاَل: اقْ َرْأ، فَ ُقْلُت: َما َأاَن ِبَقارٍِئ، َقاَل: َفَأَخَذين فَ َغطهيِن الثهانَِيَة َحَّته بَ َلَغ ِمينِّ اجْلَْهُد، مُثه َأرْ 

مُثه َأْرَسَليِن، فَ َقاَل: }اقْ رَأْ  اقْ َرْأ، فَ ُقْلُت َما َأاَن ِبَقارٍِئ، قَاَل: فََأَخَذين فَ َغطهيِن الثهالَِثَة َحَّته بَ َلَغ ِمينِّ اجْلَْهدُ 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق اقْ َرْأ َوَربُُّك اأْلَْكَرُم الهِذي َعلهَم اِبْلَقَلِم{ ]ال  ،[2علق: اِبْسِم َربِِّك الهِذي َخَلَق َخَلَق اإْلِ

َفَدَخَل َعَلى َخِدجَيَة ِبْنِت ُخَوْيِلٍد، فَ َقاَل: فَ َرَجَع هِبَا َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ْرُجُف فُ َؤاُدُه، 
ُلوين » ُلوين َزمِّ  (142)،«َزمِّ

 الرَّءوفُ 
  والثمانونالرابع 

َصلهى ِإىَل بَ ْيِت  صلى هللا عليه وسلمَأنه َرُسوَل هللِا  -رضي هللا عنه  -َعْن َأيب ِإْسَحاَق َعِن اْلرَبَاِء 
َلُتُه ِقَبَل اْلبَ ْيِت وَ  َعَة َعَشَر َشْهًرا وََكاَن يُ ْعِجُبُه َأْن َتُكوَن ِقب ْ أَنهُه َصلهى َأْو اْلَمْقِدِس ِستهَة َعَشَر َشْهًرا َأْو َسب ْ

َها َصاَلَة اْلَعْصِر َوَصلهى َمَعُه قَ ْوٌم َفَخرََج َرُجٌل ممهْن َكاَن َصلهى مَ  َعُه َفَمره َعَلى َأْهِل اْلَمْسِجِد َوُهْم َصاله
َة َفَداُروا َكَما ُهْم ِقَبَل  صلى هللا عليه وسلمَراِكُعوَن قَاَل َأْشَهُد اِبهلِل َلَقْد َصلهْيُت َمَع النهيبِّ  ِقَبَل َمكه

َلِة قَ ْبَل َأْن حُتَوهَل ِقَبَل الْ  بَ ْيِت رَِجاٌل قُِتُلوا ملَْ َنْدِر َما نَ ُقوُل ِفيِهْم اْلبَ ْيِت وََكاَن الهِذي َماَت َعَلى اْلِقب ْ
 (143َفأَنْ َزَل هللاُ ]َوَما َكاَن هللاُ لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنه هللَا اِبلنهاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم[)

                                                             
،  715/ 8(، ويف 3(، احلديث )3(، ابب )1، كتاب بدء الوحي )22/ 1، أخرجه البخاري يف الصحيح - 142

 - 351/ 12(، ويف 4953(، احلديث )1(، ابب )96(، سورة }اقْ رَأْ اِبْسِم رَبَِّك الهِذي َخَلَق{ )65كتاب التفسري )
(، 91من الوحي الرؤاي الصاحلة ) -صلى اَّلله عليه وسلم-به رسول اَّلله  (، ابب أول ما بُدئ91، كتاب التعبري )352

(، 1، كتاب اإِلميان )142 - 139/ 1(، وأخرجه مسلم إىل قوله: "... نصرًا مؤزرًا" يف الصحيح 6982احلديث )
 (.160/ 252(، احلديث )73) -صلى اَّلله عليه وسلم-ابب بدء الوحي إىل رسول اَّلله 

 ( 1/16(، والبخاري )4/283أمحد )أخرجه  - 143
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 اجلَوادُ 
  والثمانوناحلديث اخلامس 

بُّ »َعَلْيِه َوَسلهَم: َعِن اْبِن َعبهاٍس َقاَل: َقاَل النهيبُّ َصلهى هللُا  بُّ اجْلُوَد، َوحيُِ ِإنه هللَا َعزه َوَجله َجَواٌد حيُِ
 . (145)«(144) َمَعايلَ اأْلَْخاَلِق، َويُ ْبِغُض َسْفَسافَ َها

 

 

 

 

 

 

 الرَّب  
 والثمانوناحلديث السادس 

 -صلى هللا عليه وسلم-كشَف رسوُل هللا » :قال :-رضي هللا عنهما  -عبد هللا بن عباس 
تاَرةَ  َراِت الن ُّبُ وهِة ِإال الرُّؤاَي  ،أَيُّها النهاسُ  :فقال ،والناُس ُصُفوٌف َخلَف أيب بكرٍ  ،السِّ ِإنهُه مل يَبَق ِمْن مَبشِّ

احِلَةُ   :َفأمها الركوعُ  ،أو ساجدا أال وِإين هُنِيُت أن أقرَأ القرآَن َراِكعا ،أو تُ َرى له ،يَ َراها املسلمُ  ،الصه
موا فيه الرهبه  عاءِ  ،فَ َعظِّ ا السُجوُد فَاجَتِهدوا يف الدُّ  .(147)«أن ُيستجاَب َلكم( 146)فَ َقِمٌن  ،وأمه

 احلديث السابع والثمانون
                                                             

السفساف: األمر احلقري والرديء من كل شيء، وهو ضد املعايل واملكارم، وأصله: ما يطري من غبار الدقيق إذا  - 144
 (943/ ص  2)ج  -خنل، والرتاب إذا أثري. النهاية يف غريب األثر 

 1378حة: ، الصحي1744، صحيح اجلامع: 20569، )هق( 151، )ك( 26617)ش(  - 145
 فقمن: قمن: مثل جدير وخليق. - 146
، رقم 1/348(، ومسلم )30456، رقم 6/173(، وابن أىب شيبة )1900، رقم 1/219أخرجه أمحد ) - 147

 (3899، رقم 2/1283(، وابن ماجه )1045، رقم 2/189(، والنسائي )876، رقم 1/232(، وأبو داود )479
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َع النهيبه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم، يَ ُقوُل: عن  أَقْ َرُب َما َيُكوُن الرهبُّ ِمَن الَعْبِد »َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة، أَنهُه مسَِ
اَعِة َفُكنْ   (148)«يف َجْوِف اللهْيِل اْلِخِر، َفِإْن اْسَتَطْعَت َأْن َتُكوَن ممهْن َيْذُكُر اَّللهَ يف تِْلَك السه

  

 اأَلْعلى

 :الثمانونو  احلديث الثامن

وِعِه ُسْبَحاَن َعْن ُحَذيْ َفَة أَنهُه َصلهى َمَع َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم يف َرَمَضاَن فَ رََكَع فَ َقاَل يف رُكُ 
َ اْلَعِظيِم ِمْثَل َما َكاَن َقاِئًما مُثه َجَلَس يَ ُقوُل َربِّ اْغِفْر يل َربِّ اْغِفْر يل ِمْثَل َما كَ  اَن َقاِئًما مُثه َريبِّ

َ اأْلَْعَلى ِمْثَل َما َكاَن َقاِئًما َفَما َصلهى ِإاله أَْرَبَع رََكَعاٍت َحَّته َجاَء ِباَل  ٌل ِإىَل َسَجَد فَ َقاَل ُسْبَحاَن َريبِّ
 (149اْلَغَداِة)

 

 الثمانونو  احلديث التاسع

» ِإَذا قَ َرَأ )َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأَلْعَلى( قَاَل  َكانَ   -صلى هللا عليه وسلم-َعِن اْبِن َعبهاٍس َأنه النهِبه 
َ اأَلْعَلى   (150)«ُسْبَحاَن َرىبِّ

 

 اإللهُ 
 التسعون احلديث 

                                                             
( 1162، رقم 1/453وقال: حسن صحيح غريب. واحلاكم )(، 3579، رقم 5/569أخرجه الرتمذي ) - 148

(. 4439، رقم 3/4(، والبيهقي )1147، رقم 2/182وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أيضاً: ابن خزمية )
 (: قال احلاكم على شرط مسلم، وأقره الذهيب، وصححه الرتمذي والبغوى.2/69قال املناوي )

 ( 897. وابن ماجة )871( وأبو داود )2/186( ومسلم )1312)(. والدارمي 5/382أخرجه أمحد ) - 149
 ([ )َصِحيٌح(271/ 1مشكاة املصابيح ) (883وأبو داود ) (،2066( )1/232أخرجه أمحد ) - 150
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ًنا، َوَأمهَر َعَلْيِهْم َعاِصَم ْبَن »َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، َقاَل:  بَ َعَث َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َسرِيهًة َعي ْ
َة  ،«اَثِبتٍ  َوُهَو َجدُّ َعاِصِم ْبِن ُعَمَر، َفاْنطََلُقوا، َحَّته ِإَذا َكانُوا بِبَ ْعِض الطهرِيِق َبنْيَ ُعْسَفاَن َوَمكه

وا نُ ُزواًل، ذُِكُروا حِلَيٍّ ِمْن ُهَذْيٍل، يُ َقاُل هَلُْم: بَ ُنو حِلَْياَن، فَ َتِبُعوُهْم ِبَقرِيٍب ِمْن ِماَئِة َرُجٍل َراٍم،  َفاقْ َتصُّ
وا: َهَذا ِمْن مَتِْر آاَثَرُهْم، َحَّته نَ َزُلوا َمْنزاًِل نَ َزُلوُه، فَ َوَجُدوا ِفيِه نَ َوى مَتٍْر، تَ َزوهُدوُه ِمْن مَتِْر اْلَمِديَنِة، فَ َقالُ 

ُهْم َعاِصُم ْبُن اَثِبٍت َوَأْصَحابُ  ا َأَحسه ، (151)ُه جَلَُئوا ِإىَل َفْدَفدٍ يَ ْثِرَب، َفات هبَ ُعوا آاَثَرُهْم َحَّته حلَُِقوُهْم، فَ َلمه
َنا َأْن اَل نَ ْقتُ  َل ِمْنُكْم َرُجاًل، َوَقْد َجاَء اْلَقْوُم َفَأَحاطُوا هِبِْم، َوَقاُلوا: َلُكُم اْلَعْهُد َواْلِميَثاُق ِإْن نَ َزْلُتْم ِإلَي ْ

ِة َكاِفٍر، ا َأاَن َفاَل أَْنزُِل يف ِذمه اللهُهمه َأْخربْ َعنها َرُسوَلَك. َقاَل: فَ َقاتَ ُلوُهْم،  فَ َقاَل َعاِصُم ْبُن اَثِبٍت: َأمه
ثَِنِة َوَرُجٌل آَخرُ  َعِة نَ َفٍر، َوَبِقَي ُخبَ ْيُب ْبُن َعِديٍّ َوَزْيُد ْبُن الده ، فَ َرَمْوُهْم، فَ َقتَ ُلوا َعاِصًما يف َسب ْ

ُهْم َحلُّوا َأْوََتَر ِقِسيِِّهْم فَ َرَبطُوُهْم هِبَا، َفَأْعَطْوُهُم اْلَعْهَد َواْلِميَثاَق ِإْن نَ َزُلوا ِإلَْيِهْم، ف َ  ا اْسَتْمَكُنوا ِمن ْ َلمه
بَ َعُهْم، فَ َقاَل الرهُجُل الثهاِلُث الهِذي َمَعُهَما: َهَذا َأوهُل اْلَغْدِر. َفَأىَب َأْن َيْصَحبَ ُهْم، َفَجرُّوُه، َفَأىَب َأْن  يَ ت ْ

ًبا بَ ُنو َفَضَربُوا ُعنُ َقُه، َفاْنطََلُقوا  َة، َفاْشرَتَى ُخبَ ي ْ ثَِنِة، َحَّته اَبُعومهَُا ِبَكه خبُبَ ْيِب ْبِن َعِديٍّ َوَزْيِد ْبِن الده
ا َأمْجَُعوا احْلَاِرِث ْبِن َعاِمِر ْبِن نَ ْوَفٍل، وََكاَن َقْد قَ َتَل احْلَاِرَث يَ ْوُم َبْدٍر، َفَمَكَث ِعْنَدُهْم َأِسريًا، َحَّته ِإذَ 

َلُه  هِبَا، َفَأَعاَرْتُه، َقاَلْت: فَ َغَفْلُت َعْن َصيبٍّ  (152)اْستَ َعاَر ُموَسى ِمْن ِإْحَدى بَ َناِت احْلَاِرِث لَِيْسَتِحده قَ ت ْ
ا َرأَيْ ُتُه َفزِْعُت فَ َزًعا َعَرَفُه،  يل، َفَدرََج ِإلَْيِه َحَّته َأََتُه، َقاَلْت: َفَأَخَذُه فَ َوَضَعُه َعَلى َفِخِذِه، فَ َلمه

ُل: َما اْلُموَسى يف َيِدِه، فَ َقاَل: َأََّتَْشنْيَ َأْن أَقْ تُ َلُه؟ َما ُكْنُت أِلَفْ َعَل ِإْن َشاَء اَّللهُ. َقاَل: وََكاَنْت تَ ُقو وَ 
َة يَ ْوَمِئٍذ مَثََرةٌ  (153)َرأَْيُت َأِسريًا َخرْيًا ِمْن ُخبَ ْيٍب َقْد َرأَيْ ُتُه أَيُْكُل ِمْن ِقْطفِ  ، َوِإنههُ ِعَنٍب، َوَما ِبَكه

ُه. َقاَل: مُثه َخَرُجوا ِبِه ِمَن احْلََرِم لِي َ  ْقتُ ُلوُه، فَ َقاَل: َلُموَثٌق يف احْلَِديِد، َوَما َكاَن ِإاله رِْزًقا َرَزَقُه اَّللهُ ِإايه
، مُثه َقاَل: َلْواَل َأْن تَ َرْوا َما يب  . َفَصلهى رَْكَعَتنْيِ َجَزًعا ِمَن اْلَمْوِت َلزِْدُت. قَاَل: َدُعوين ُأَصلِّي رَْكَعَتنْيِ

 وََكاَن َأوهَل َمْن َسنه الرهْكَعَتنْيِ ِعْنَد اْلَقْتِل ُهَو، مُثه َقاَل: اللهُهمه َأْحِصِهْم َعَدًدا:

 َوَلْسُت ُأاَبيل ِحنَي أُقْ َتُل ُمْسِلًما ... َعَلى َأيِّ ِشقٍّ َكاَن َّللِِه َمْصَرِعي

َلِه َوِإْن َيَشْأ ... يُ بَاِرْك َعَلى َأْوَصاِل ِشْلٍو  َوَذِلَك يف َذاتِ   (155)مُمَزهعِ (154)اإْلِ
                                                             

 فدفد الفدفد: املوضع الذي فيه غلظ وارتفاع. - 151
 ليستحد: االستحداد: حلق العانة - 152
 يقطف.قطف: القطف: العنقود، وهو اسم لكل ما  - 153
 شلو: الشلو: العضو من أعضاء اإلنسان - 154
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 يَ ْعرُِفوَنُه، مُثه َقاَم ِإلَْيِه ُعْقَبُة ْبُن احْلَاِرِث فَ َقتَ َلُه، َوبَ َعَثْت قُ َرْيٌش ِإىَل َعاِصٍم لِيُ ْؤتَ ْوا ِبَشْيٍء ِمْن َجَسِدهِ 
ُ َعَلْيِه ِمْثَل الظُّلهِة  ، َفَحَمْتهُ (157) ْبرِ ِمَن الده (156)وََكاَن قَ َتَل َعِظيًما ِمْن ُعَظَماِئِهْم يَ ْوَم َبْدٍر، فَ بَ َعَث اَّلله

 (158ِمْن ُرُسِلِهْم، فَ َلْم يَ ْقِدُروا َعَلى َشْيٍء ِمْنُه )

 

 

 

 املراجع
 اإلابنة البن بطة-1
 األدب املفرد للبخاري -2
 األربعني يف دالئل التوحيد للهروي -3
 إرواء الغليل لاللباين .-4
 األمساء املبهمة للخطيب-5

 األمساء والصفات للبيهقي -6 
 البعث للبيهقي -7
 بلوغ املرام ابن حجر العسقالين-8

 التاريخ الكبري للبخاري-9 
 تفسري ابن كثري-10
 تفسري القرآن العظيم -11

 تفسري بن املرداوية -12 
 تفسريه ابن أيب حامت -13 

                                                                                                                                                                              
 ممزع: املمزع: املفرق. - 155
 الظلة: الشيء الذي يظلل من فوق. - 156
 الدبر: مجاعة النحل. - 157
(. والنسائي يف الكربى حتفة 2660( وأبو داود )9/147و 4/82( والبخاري )2/294أخرجه أمحد ) - 158

 (10/14271األشراف )



 

46 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 البن حجر التلخيص احلبري-14
 التوحيد البن مندة-15 
 الدعاء للطرباين-16 
 الدعوات للبيهقي-17 

 الرد على املريسي للدارمي -18
 السلسلة الصحيحة لأللباين .-19 

 السنة البن أىب عاصم -20
 السنة لاللكائي-21
 سنن ابن ماجه -22
 سنن الرتمذي-23
 السنن الكربى للبيهقي -24

 سنن النسائي -25 
 شرح السنة للبغوي-26
 صحيح ومسلم -27
 صحيح ابن خزمية-28
 صحيح أيب داود لأللباين -29
 صحيح البخاري -30
 صحيح اجلامع لأللباين -31
 صحيح الكلم الطيب لأللباين-32
 صحيح سنن الرتمذي لأللباين -33
 صحيح مسلم.-34
 صفة صالة النيب لأللباين -35
 العدة للكرب والشدة للضياء املقدسي-36
 العظمة اليب الشيخ-37
 حممد مشس احلق العظيم آابدي أبو الطيب -عون املعبود -38
 فتح الباري البن حجر -39
 فضائل القرآن البن الضريس-40



 

47 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح لشمس الدين الربْماوي-41
 لسان العرب البن منظور-42
 جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية-43
 مستدرك احلاكم -44
 عبد بن محيد مسند-45
 يعلى  مسند أيب-46
 مسند األمام أمحد  -47
 ل اْلاثر للطحاوي مشك-48
 مصنف ابن أىب شيبة -49
 مصنف ابن عبد الرزاق-50
 مصنف عبد الرزاق الصنعاين -51
 املعجم األوسط للطرباين -52
 منبع الفوائد للهيثمي-53
 موارد الظمآن البن حبان -54
 نيل األوطار للشوكاين -55

  



 

48 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 الفهرس
 4 ............................................................................ املقدمة

  ...................................................................... 7هللا الرمحن

  ......................................................................... 9الرحيم

  ......................................................................... 9امللك

  ..................................................................... 10القدوس

  ...................................................................... 10السالم

  ....................................................................... 11العزيز

  ....................................................................... 11اجلبار

  ....................................................................... 12املتكرب

  ....................................................................... 12اخلالق

  .................................................... 13الباطناألول األخر الظاهر 

  ...................................................................... 14السميع

 ....................................................................... 15البصري

  ........................................................................ 15املوىل

 ....................................................................... 16النصري

  ........................................................................ 16العفو

  ....................................................................... 17القدير

  ................................................................ 17اللطيف اخلبري

  ........................................................................ 19الوتر

  ...................................................................... 19اجلميل



 

49 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

  ....................................................................... 20احلَِييُّ 

تريُ    ....................................................................... 20السِّ

  ....................................................................... 21الَكِبريُ 

  ...................................................................... 22املتَ َعالُ 

  ...................................................................... 22الواحد

ارُ   23 .......................................................................... الَغفه

  ........................................................................ 23احَلقُ 

  ....................................................................... 24الَقويُّ 

  ........................................................................ 24املِتنيُ 

  ........................................................................ 24احَليُّ 

  ....................................................................... 25الَقيُّومُ 

  ....................................................................... 25الَعِليُّ 

  ...................................................................... 26العِظيمُ 

  ....................................................................... 27احلَِليمُ 

  ....................................................................... 27الَعليمُ 

  ...................................................................... 27التهواب

  ................................................................ 28الرهِقيبُ  احَلَكيمُ 

  ........................................................................ 28الَغينُّ 

  ....................................................................... 29الَكِرميُ 

  ....................................................................... 29األَحدُ 

َمدُ    ...................................................................... 30الصه



 

50 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

  ...................................................................... 30الَقريبُ 

  ....................................................................... 31الَغُفورُ 

  ........................................................................ 31الَويلُّ 

ِجيدُ 
َ

  ................................................................ 32احَلِميُد امل

رُ  ؤخِّ
ُ

ُم امل َقدِّ
ُ

  ................................................................. 32امل

ِليكُ 
َ

  ....................................................................... 33امل

َسعُِّر الَقاِبُض الَباِسطُ 
ُ

  ........................................................ 33امل

نُ  ايه   ....................................................................... 34الده

نهانُ 
َ

  ........................................................................ 34امل

  ....................................................................... 35الَقاِدرُ 

  ...................................................................... 36اخلالهقُ 

اِلكُ 
َ

  ....................................................................... 36امل

  .................................................................... 36الرهزهاُق   

  ..................................................................... 37الوَِكيُل  

ْحِسنُ 
ُ

  ..................................................................... 37امل

ايف   ...................................................................... 38الشه

  ....................................................................... 38الرهِفيقُ 

ْعِطي
ُ

  ...................................................................... 39امل

  ...................................................................... 40الطهيِّبُ 

  ....................................................................... 40احَلَكمُ 

 ....................................................................... 40األْكَرمُ 



 

51 
 

  www.alukah.net األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

  ...................................................................... 41الرهءوفُ 

  ....................................................................... 42اجلَوادُ 

  ........................................................................ 42الرهبُّ 

  ........................................................................ 43اإللهُ 

 45 .......................................................................... املراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


