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 املقدمة
  

احلمد هللا الكرمي املنان، خلق اإلنسان وابتاله باللسان، وعلَّمه الفصاحة والبيان، 
لى اهللا صوأشهد أن ال إله إلَّا اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

  : ، القائلعليه وسلم
»دبانُ عإِمي يمقتسلَا ي، قتسى يتحهقَلْب يم، هقَلْب يمقتسلَا يو، هانسل يمقتسى يتح«.  

  :أما بعد
، وعليه أن يصلح قلبه أوالً، مثَّ جيتهد يف حفظ لسانه؛ "قلبه، ولسانه": فاملرء بأصغريه

 ،ك لن تزال ساملاً ما سكتاملوارد، وإن حىت يستقيم له على اخلري؛ إذ هو يورد صاحبه شر

، وما شـيء  �a�`�_��^�]�\�[�Zz} :فإذا تكلَّمت كُتب لك، أو عليك
  .أحوج إىل طول سجن من اللِّسان

ـ نإِف، انيف اَهللا قِات«: وإن األعضاء كلها تكفِّر اللِّسان، وذلك كل صباح، فتقول ا م
نحبِ نإِ، فَكن اسقَتم؛ت اسقَتمنإِا، ون اعوجج؛ت اعوججيف  »ان النـاس كبوهل ي ،

لـمن أطلق له العنان، وترك له حرية الكالم، واتبع اهلـوى  ! النريان، إلَّا حصائد اللِّسان؟
  .والشيطان، ومل يقيده بلجام السنة والقرآن

ولقد جعل اهللا عز وجلَّ هلذا اللِّسان، ضوابط، وقيوداً، وأحكاماً، وأمرك أن ختتـار  

  .�º�¹��¸z} :الكالم اليت تورث سكىن أعايل اجلنان، فقال ـ أطايب
كالسب ، والقذف، واللَّعن، والغيبة، والنميمة، وغريها من : واك عن بذاءة الكالم

  .اآلثام، فتكون من املفلسني يوم يبعث األنام
، ولَـا  ملَست؛ رش نع تكُاسو ،منغت ؛اريخ لْقُفَولكن السالمة ال يعدهلا شيء، 

  .تكَلَّم بِكَلَامٍ تعتذر منه غَداً
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ولكثرة خماوف اللِّسان، وعظم خطورته على اإلنسان؛ مجعت هذا البحث املتواضع، 

  .»وجوب حفظ اللسان«: من الكتاب والسنة، ومسيته
  .وجهه الكرميواهللا أسأل أن يعم به النفع سائر املسلمني، وأن جيعله خالصاً ل

  وصلى اهللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثري
  
  
  
  
  
  

  

  /اهيمأبو إبر
  الوصايب العبديل بحممد بن عبد الوها

  مسجد السنة - احلديدة 
 ١/٦/١٤٢٨يف 
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  )األحاديث النبوية: الفصل الثاين(
      

 
١- دعنِ سلِ بهس نع  يداعولِ ، رضي اهللا عنهالسسر نقَالَ لى اهللا عليه وسلمص اِهللاع: 

  »نلَ م نيا بي مل نمضـيـحـ ـي ـيه،    ـهلَيرِج نـيـا بم؛و    لَـه نـمأَض
 .»ةَـنـجـال

  .٦١٠٩: البخاري رقم: أخرجه  

 
  :عليــه وســلم قــال صــلى اهللا:قَــالَ، رضــي اهللا عنــهعــن أَبِــي هريــرةَ  -٢

 .»أَو ليصمت ،فَلْيقُلْ خيرا ؛والْيومِ الْآخرِ ،من كَانَ يؤمن بِاِهللا«  

  .٤٧: رقم ، ومسلم٥٦٧٢: البخاري رقم: أخرجه  

  
  
٣- رأَبِي ش نع وِيدحٍ الْعقَالَ، رضي اهللا عنهي :ايأُذُن تعمس، اينيع ترصأَبو،   ـنيح

 بِيالن كَلَّمفَقَالَ، لى اهللا عليه وسلمصت: 

  .»أَو ليصمت ،فَلْيقُلْ خيرا ؛والْيومِ الْآخرِ ،من كَانَ يؤمن بِاِهللا« -٤
  .٤٨: ، ومسلم رقم٥٦٧٣: البخاري رقم: رواه  
  
 
ـ  لنبِـي عنِ ا، رضي اهللا عنهعن أَبِي هريرةَ  -٥   :أَنـه قَـالَ   لى اهللا عليـه وسـلم  ص

 .»الْكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ«  
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  .١٠٠٩: ، ومسلم رقم٢٨٢٧: البخاري رقم: أخرجه  
  
 :قال صلى اهللا عليه وسلم :قَالَ ،رضي اهللا عنهنفَيعِ بنِ احلَارِث الثَّقَفي  عن أَبِي بكْرةَ -٦

  »…اَءكُممإِنَّ د، الَكُموأَمو،كُماضرأَعو ، امرح كُملَيـذَا  ،عه كُمموي ةمركَح، 
 .»…في بلَدكُم هذَا ،في شهرِكُم هذَا

  .١٦٧٩: ، ومسلم رقم٦٧: البخاري رقم: رواه  
  
  
  :قَـالَ  صـلى اهللا عليـه وسـلم    لنبِـي عـنِ ا ، رضي اهللا عنـه عن أَبِي هريرةَ  -٧

  » انورِض نم ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي دبالًـا  اِهللا،إِنَّ الْعا بي لَهلْقـا    ؛لَا ياُهللا بِه فَـعري
اتجرد،  طخس نم ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي دبإِنَّ الْعالًا اِهللا،وا بي لَهلْقـي    ؛لَا يـا فوِي بِههي

منهج«. 

  .٦١١٣: البخاري رقم: هأخرج  
  
  
٨-  هنعـولَ اِهللا   رضي اهللا عنهوسر عـمس هقُـولُ  صـلى اهللا عليـه وسـلم   ، أَني:  

  »ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي دبا ،إِنَّ الْعيهف نيبتا يارِ ؛مي النا فزِلُّ بِهرِقِ ،ياملَش نيا بمم دعأَب 
 .»واملَغرِبِ

  .٢٩٨٨: ، ومسلم رقم٦١١٢: البخاري رقم: أخرجه  
  
  
ــاً  -٩ ــه أَيض نعــهو ــي اهللا عن ــالَ، رض ــلم  :قَ ــه وس ــلى اهللا علي ــال ص   :ق

  »ةمبِالْكَل كَلَّمتلَ لَيجا ،إِنَّ الرأْسا بى بِهرارِ ؛لَا يي النرِيفًا فخ نيعبا سوِي بِههي«. 
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 .ذي، وابن ماجه، واحلاكمالترم: أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ١٦١٨: رقـم  "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٥٤٠: رقم "الصحيحة

  
  

 :قال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، رضي اهللا عنهزنِي ـعن بِلَالِ بنِ الْحارِث املُ -١٠

    » رِض نم ةمبِالْكَل كَلَّمتلَ لَيجاِهللا إِنَّ الر انالَى، وعت  ـتلَغـا بلُغَ مبأَنْ ت ظُنا ي؛م 
  .لَه بِها رِضوانه إِلَى يومِ الْقيامة يكْتب اُهللافَ

يكْتب  ؛ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت تعالَى،وإِنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم بِالْكَلمة من سخط اِهللا 
  .»علَيه بِها سخطَه إِلَى يومِ الْقيامة اُهللا
 .أمحد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، واحلاكممالك، و: أخرجه  

، ويف ١٦١٩: رقـم  "صـحيح اجلـامع  " يف/ الشيخ احملدث األلباين  صححهو •
 .٢٨٧٨: رقم "صحيح الترغيب والترهيب" ، ويف٨٨٨: رقم "السلسلة الصحيحة"

  
 

١١-  ــنــةَعشائرضــي اهللا عنــها عقــال صــلى اهللا عليــه وســلم :، قَالَــت:  
، ورِجلَيه؛ دخـلَ  من حفظَ ما بين لَـحييه: اثْنتان تدخلَان الـجـنـةَ«       

 .»الـجـنـةَ

 ."م األخالقمكار"اخلرائطي يف : أخرجه  

 .١٤٠: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
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 صلى اهللا عليه وسـلم النبِي  عنِ، رضي اهللا عنهمابنِ العاصِ و عن عبد اِهللا بنِ عمرِ -١٢
هقَالَ أَن: 

 .»ويده ،مسلمونَ من لسانِهـمن سلم ال :مسلمـال«  

 .٤٠: ، ومسلم رقم١٠: البخاري رقم: أخرجه  

  
  

أَي الْإِسـلَامِ  ! يا رسـولَ اهللاِ  :قَالُوا: قَالَ ،رضي اهللا عنهاَألشعرِي عن أَبِي موسى  -١٣
 :قَالَ ؟أَفْضلُ

  »نونَ مملاملُس ملس نم انِهسل، هديو«. 

  .٤٢: ، ومسلم رقم١١: البخاري رقم: أخرجه  
  
  

 :وسلم قال صلى اهللا عليه :، قَالَرضي اهللا عنهعنِ احلَارِث بنِ هشامٍ  -١٤

  »كانسل كلَيع كلأَم«. 

 .، وابن نافع"الكبري"، والطرباين يف "املختارة"الضياء يف : أخرجه  

 ."الترغيب والترهيب"املنذري إسناده يف  وجود •

السلسـلة  "، ويف ١٣٩١: رقـم  "صحيح اجلامع"يف / الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٨٦٤: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"، ويف ٨٩٠: رقم "حةالصحي

  
  

١٥-  نةَعقْبنِ عرٍ  بامقَالَ، رضي اهللا عنهع: ولَ اِهللا :قُلْتسا راةُ !يجا النقَالَ ؟م: 

  »كلَيع كلأَم كانسل، كتيب كعسلْيو، كيئَتطلَى خع كابو«.  
 .٢٤٠٦: الترمذي رقم: أخرجه  
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صـحيح  "، ويف ٨٩٠: رقـم  "السلسلة الصحيحة"يف / الشيخ األلباين  صححهو •
صـحيح الترغيـب   "، ويف ٢٤٠٦: رقم "صحيح الترمذي"، ويف ١٣٩٢: رقم "اجلامع

 .٢٨٥٤و ٢٥٣٦: رقم "والترهيب

  
  

١٦- وعبِأَ ني ولٍائ، عن عباِهللا د  ودعسنِ مأَ، رضي اهللا عنهبنه ارـ قَت ـ أَفَ ،افَى الص ذَخ 
ـ  .مدنت نْأَ لِبقَ نم ،ملَست؛ رش نع تكُاسو ،منغت ؛اريخ لْقُ !انُسا لي :الَقَفَ ،هانِسلبِ  مثُ

ــ ــ :الَقَـ ــر تعمسـ ــلم اِهللا ولَسـ ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــي صـ   :ولُقُـ
 .»هانِسي لف مآد نِاب اياطَخ رثَكْأَ«  

 ."شعب اإلميان"، والبيهقي يف "بريالك"الطرباين يف : أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ١٢٠١: رقـم  "صحيح اجلامع"يف / الشيخ األلباين  وحسنه •
 .٢٨٧٢: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"، ويف ٥٣٤: رقم "الصحيحة

  
  

١٧- كالنِ مسِ بأَن نقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم    :قَـالَ ، رضـي اهللا عنـه   ع:  
  »هبغَض كَف ن؛م كَف هانسنَ لزخ نمو ،هذَابع هن؛اُهللا ع هترواُهللا ع رتنِ سمو ،

 .»قَبِلَ اُهللا عذْره ؛اعتذَر إِلَى اِهللا

يف  ، والـدواليب "املختارة"، والضياء يف )٣/١٠٧١" (مسنده"أبو يعلى يف : أخرجه  
  ".الفوائد"، وأبو عثمان النجريمي يف )٢/٤٤(و) ١٩٥-١/١٩٤" (ىنالكُ"

 .٢٣٦٠: رقم" ة الصحيحةلالسلس"يف / ذكره الشيخ األلباين  •
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  :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :قَـالَ ، رضـي اهللا عنـه  عن أَبِي هريـرةَ   -١٨
  »من قَواُهللا اه شر ما بـلَ نيحييه، وشر ما برِ نيلَج؛يه داجلَ لَخةَـن«. 

 .الترمذي، وابن حبان، واحلاكم: أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ٦٥٩٣: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٨٥٧: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"، ويف ٥١٠: رقم "الصحيحة

  
  

 :قال صلى اهللا عليه وسلم :قَالَ، رضي اهللا عنهمابنِ العاصِ و عن عبد اِهللا بنِ عمرِ -١٩
  »تمص نا ؛مجن«.  
 .اإلمام أمحد، واإلمام الترمذي، والطرباين: أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ٦٣٦٧: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  / الشيخ األلباين صححهو •
 .٢٨٧٤: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"، ويف ٥٣٦: رقم "الصحيحة

  
 

٢٠- وعأَ نلَسنَّأَ ،م عمرضي اهللا عنه ر دلَخ وماًي بِى أَلَعرٍكْي ب الصرضـي اهللا   يقِد
ي نِدروا أَذَه نَّإِ :رٍكْو ببأَ هلَ الَقَفَ !كلَ اُهللا رفَغَ ؟هم :رمع الَقَفَ ،هانسل ذُبِجي وهو، عنه
شاملَ رارِود. 

  .والبيهقي ،وابن أيب الدنيا ،مالك :رواه  
 :ويف لفظ للبيهقي •

 :الَقَ صلى اهللا عليه وسلم اِهللا ولَسر نَِّإ ،دارِواملَ ري شنِدروا أَذَه نَّإِ :قال  

 .»هتدى حلَع انساللِّ برو ذَكُشا يلَّإِ دساجلَ نم يٌءش سيلَ«  

 .، وابن أيب الدنيا، وابن السني"الشعب" أبو يعلى، والبيهقي يف: أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ٥٣٩٦: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٨٧٣: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"، ويف ٥٣٥: رقم "الصحيحة
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٢١- كالنِ مسِ بأَن نقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :، قَـالَ رضـي اهللا عنـه   ع:  
يخمشـونَ   ،مررت بِقَومٍ لَهم أَظْفَار من نحاسٍربي عز وجلَّ، بِي  جرما عـلَ«  

مهوهجو، مهوردصو، رِيلُ :فَقُلْتا جِبلَاِء يؤه نأْكُلُونَ لُ :قَالَ !؟مي ينلَاِء الَّذؤـه ومح
  .»ويقَعونَ في أَعراضهِم ،الناسِ

 .أمحد، وأبو داود: أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ٥٢١٣: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٥٣٣: رقم "الصحيحة

  
 
٢٢- نلٍ عبنِ جب اذعوسلمقال صلى اهللا عليه  :، قَالَرضي اهللا عنه م: 

  »كإِن الَ لَنزا تـمالا سم ،كَتإِذَا س؛ فتكَلَّمت بكُت ،لَك أَو كلَيع«. 

ـ ٢و ١: رقم "كتاب اإلميان"ابن أيب شيبة يف : أخرجه   ، "الكـبري "رباين يف ، والط
 ."شعب اإلميان"والبيهقي يف 

 ):٢٨٦٦(رقم  "صحيح الترغيب والترهيب"قال الشيخ األلباين يف  •

 ).حسن لغريه(  

 .٤١٣: رقم "إرواء الغليل"، و٥١٣٦: رقم "صحيح اجلامع"وانظر  •

  
 
٢٣-  هنقال صلى اهللا عليه وسلم :، قَالَرضي اهللا عنهع: 

  » … بِم كــر ــا أُخبِ ــه أَلَ ــك كُلِّ ذَل ــاك ــ؟ لَ ــلَع فكُ يــ ك اذَه  
 -أَوشلَإِ ارى لانِساِهللا: قَالَ -ه بِيا ني! بِه كَلَّمتا نذُونَ بِماخؤا لَمإِنقَالَ !؟و: 
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ب الناس في النارِ علَى وجوههِم إِلَّـا حصـائد   كُوهلْ ي !كلَتك أُمك يا معاذُثَ«  
هِمتأَلِْسن«. 

 ."شعب اإلميان"م، والبيهقي يف أمحد، والترمذي، وابن ماجه، واحلاك: أخرجه  

صحيح الترغيب "، ويف ٥١٣٦: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٨٦٦: رقم "والترهيب

  
 

٢٤- نةَ عادبنِ عب  تامقال صلى اهللا عليه وسلم :، قَالَرضي اهللا عنهالص: 

 .»تسلَموا شر؛ عن واسكُتوا تغنموا، خيرا؛ قُولُوا«  

 .القُضاعي: أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ٤٤١٩: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٤١٢: رقم "الصحيحة

  
 
ـ     :قَـالَ ، رضي اهللا عنـه شكَلِ بنِ حميد عن  -٢٥   :لمقـال صـلى اهللا عليـه وس

 ،ومن شر لسـانِي  ،ومن شر بصرِي ،إِني أَعوذُ بِك من شر سمعي !اللهم: قُلْ«  
 .»يومن شر منِي ،ومن شر قَلْبِي

 .أمحد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي: أخرجه  

: رقم "املشكاة"، ويف ٤٣٩٩: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
٢٤٧٢. 

) ٢/٦٢١( "اجلامع الصحيح مما لـيس يف الصـحيحني  "يف  /الشيخ مقبل  وحسنه •
 .دار اآلثارل اجلديدة طبعةال
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٢٦-  كالنِ مسِ بأَن نقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :، قَـالَ اهللا عنـه رضـي  ع:  
  »لَعيبِ كحقِلُاخلُ نِس، ولِطُو الصمفَ ؛تالَّ وذي بِِسفْي نيده، ما تجلَاخلَ لَمائق 

 .»امهِلثْمبِ

، والبيهقـي يف  "األوسط"زار، والطرباين يف أبو يعلى، وابن أيب الدنيا، والب: أخرجه  
 ."شعب اإلميان"

 .بأبو الشيخ، عن أيب ذر، وأيب الدرداء : وأخرجه •

 .وأخرجه ابن أيب الدنيا، عن الشعيب مرسالً •

السلسـلة  "، ويف ٤٠٤٨: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •
 .١٩٣٨: رقم "الصحيحة

  
  

٢٧- عن انِهئ نِب زِييقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم   :، قَالَرضي اهللا عنه د:  
  »لَعيبِ كحامِلَالكَ نِس، والطَّ لِذْبامِع«.  
، وابن حبان، وابـن  "خلق أفعال العباد"، ويف "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  

 .أيب الدنيا، واحلاكم، واخلطيب

السلسـلة  "، ويف ٤٠٤٩: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  هصححو •
 .١٩٣٩: رقم "الصحيحة
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 :قال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، رضي اهللا عنهمابنِ العاصِ و عمرِ بنِ عن عبد اِهللا -٢٨

تخلُّـلَ الْبـاقرة    ،انِهالَّذي يتخلَّلُ بِلس ،الرجالِ يبغض الْبليغَ من تعالَىإِنَّ اَهللا «  
 .»بِلسانِها

 .أمحد، وأبو داود، والترمذي: أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ١٨٧٥: رقـم  "عصحيح اجلـام "يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٨٨٠: رقم "الصحيحة

  
  
٢٩- عبِأَ ني سعياخلُ درِدقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :قَـالَ ، رضي اهللا عنه ي:  

ـ  :ولُقُتفَ ؛انَساللِّ رفِّكّا تهلَّكُ اَءضعاَأل نَّإِ، فمآد ناب حبصا أَذَإِ«   اَهللا قِات فـ ي ان ،
إِفنما نحبِ نإِ، فَكن اسقَتم؛ت اسقَتمنإِا، ون اعوجج؛ت اعوججان«. 

 ."شعب اإلميان"، وابن خزمية، والبيهقي يف ٢٤٠٧: الترمذي رقم: أخرجه  

: رقـم  "املشـكاة "، ويف ٣٥١: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •
 .٢٤٠٧: رقم "صحيح الترمذي"، ويف ٤٨٣٨

  
 
 
٣٠-  ياِهللا الثَّقَف دبنِ عانَ بفْيس نقَالَ، اهللا عنه رضيع :ولَ اِهللا :قُلْتسا را !يم  فوأَخ

لَيع افخا ت؟م فِْسهن انسذَ بِلقَالَ ،فَأَخ ذَا« :ثُمه«.  
  .، وابن حبان، واحلاكم٣٩٧٢: ، وابن ماجه رقم٢٤١٠: الترمذي رقم: رجهأخ  
صـحيح  "، ويف ٢٤١٠: رقـم  "صحيح الترمذي"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

 .٢٨٦٢: رقم "الترغيب والترهيب
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ـ حكَيت للنبِي : قَالَت، رضي اهللا عنهأُم املُؤمنِين عن عائشةَ  -٣١  لمصلى اهللا عليه وس
 :فَقَالَ ،رجلًا

  »سا يلًاـمجر تكَيي حنِي أَنكَذَا، ري كَذَا وأَنَّ لو«. 

  قَالَت: ولَ اِهللا :فَقُلْتسا رأَةٌ !يرةَ اميفقَالَ ،إِنَّ صوت هدكَ ابِيذَا ه-هاكَأَن نِيتع: 
  :فَقَالَ -قَصريةً
  »زم لَقَدحةمبِكَل ت، م لَوزجاَء تا مرِ بِهح؛الْب زِجلَـم«. 

 .٢٥٠٣و ٢٥٠٢: الترمذي رقم: أخرجه  

، ويف ٢٥٠٣و ٢٥٠٢: رقـم  "صحيح الترمـذي "يف  /األلباين الشيخ  صححهو •
 .٤٢٧: رقم "غاية املرام"، و٤٨٥٧و ٤٨٥٣: رقم "املشكاة"

  
 
 :قال صلى اهللا عليه وسلم :قَالَ، رضي اهللا عنهمابنِ العاصِ و عمرِ بنِ عن عبد اِهللا -٣٢

 نم :ادهاجل لُضفْأَو ،هديو هانِسل نم ونَملساملُ ملس نم: ااملَسإِ نينِمؤاملُ لُضفْأَ«  
جاهد فْنسه ي ذَفاِهللا ات…«. 

 ."كتاب الصالة"حممد بن نصـر املروزي يف : أخرجه  

 .١٤٩١: رقم "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

  
  

  :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :قَـالَ ، رضي اهللا عنـه عن عمر بنِ الْخطَّابِ  -٣٣
 .»كُلُّ منافقٍ عليمِ اللِّسان ،إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَى أُمتي«  

 ."اإلبانة"أمحد، وابن بطة يف : أخرجه  

 .١٠١٣: رقم "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
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٣٤- عن عبةَاد نِب الصامنَّأَ ،رضي اهللا عنه ت رأَ صلى اهللا عليه وسلم اِهللا ولَسشى لَإِ ار
فيالَقَفَ ،ه: 

  »الصمالَّإِ ت من خرٍي«.  
صلى  اِهللا ولُسر برـضفَ :الَقَ !ا؟نتنِسلْأَ هبِ تملَّكَا تمبِ ذُاخؤن لْهو: معاذٌ الَقَفَ  

ــلم  ــه وســ ــفَ اهللا عليــ ــم ذَخــ ــاذعــ ــ م، ثُــ   :الَقَــ
  »يا مثَ !اذُعلَكتأُ )١(كمك، ولْه كُّيب الناس لَعى منرِاخهم في جهنـ لَّإِ ،م ا ا م

قَطَنبِ تِسلْأَ هنته؟م! 

 .رش نع تكُسيلَ وأَ ،اريخ لْقُيلْفَ ؛رِاآلخ ومِاليو ،اِهللابِ نمؤي انَكَ نمفَ  

 .»واملَست ؛رش نوا عتكُاسو ،وامنغت ؛اريوا خولُقُ  

 ).٢٨٧-٤/٢٨٦(احلاكم : أخرجه  

 .٤١٢: رقم "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

 ."السلسلة الصحيحة"احلاكم، والذهيب، واهليثمي، كما يف  صححهو •

  
 

عليـه   صـلى اهللا  ولُ اِهللارس كَانَ : قَالَ، عنهرضي اهللا أَوفَى  يعن عبد اِهللا بنِ أَبِ -٣٥
 :وسلم

 .رــــيكْثر الذِّكْ •

• لُّ اللَّغقيــــوو. 

• يلُ الصطيالَةَـو. 

• قْصيةَـوطْبالْخ ر. 

• تسالَ يو ،فأْنالَ يوكْبِر شمـأَنْ يي لَةماَألر عالْ ،منيِـوكسم،دبالْعـى   ، وتح
قْضيي هتاجح لَه. 

                                                 
�، وآ�� ا���ف، أي) ١(���  ).٣/٨٩( "12/" ا�#�0/."آ � +, . +*(ت': %$#" ا���ء ا� 
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 .النسائي، واحلاكم: أخرجه  

 .ااحلاكم، عن أيب سعيد اخلدري : وأخرجه •

 .٥٠٠٥: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

  
 

٣٦- نةَ عرمنِ سابِرِ بولُ اِهللا  كَانَ: قَالَ ،رضي اهللا عنه جسصلى اهللا عليه وسلم ر: 
 .الصمت طَوِيلُ •
 كـالضح قَليلُ •
 .اإلمام أمحد: أخرجه  
: رقم "املشكاة"، ويف ٤٨٢٢: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

٥٨٢٦. 

  
 

٣٧-  أَبِـي ه نةَ  عـريقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم    :قَـالَ ، رضـي اهللا عنـه  ر:  
  »رالش نرِئٍ مبِ امس؛بِح ملاملُس اهأَخ رقحأَنْ ي. 

  امرمِ حللَى املُسمِ عل؛كُلُّ املُس همد، الُهمو، هضرعو«.  
  .٢٥٦٤: مسلم رقم: رواه  

  
  

ــان  -٣٨ ــن ثوب ــهع ــالَ، رضــي اهللا عن ــلم :قَ ــه وس ــال صــلى اهللا علي   :ق
 .»هتئَيطى خلَى عكَب، وهتيب هعسوو ،هانسل كلَم نمى لبوطُ«  

 ."احللية"، وأبو نعيم يف  "الصغري"، ويف  "األوسط"الطرباين يف : أخرجه  

صحيح الترغيب "، ويف ٣٩٢٩: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  حسنهو •
 .٢٨٥٥: رقم "والترهيب
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٣٩-  كالنِ مسِ بأَن نقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :قَـالَ ، رضـي اهللا عنـه  ع:  
  »دبانُ عإِمي يمقتسي ،لَا يقتسى يتحهقَلْب م، هقَلْب يمقتسلَا يو،  هـانسل يمقتسى يتح 
«…. 

 ."الصمت"أمحد، وابن أيب الدنيا يف : أخرجه  

 .٢٨٦٥: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •

  
 
 
 :قال صلى اهللا عليه وسلم :قَالَ، رضي اهللا عنهي موسى الْأَشعرِي عن أَبِ -٤٠

  .»جنةَـدخلَ الْ ؛وفَرجه ،قْميهمن حفظَ ما بين فَ«  
 .أمحد، وأبو يعلى، والطرباين، واحلاكم: أخرجه  

 ):٢٨٦٠(رقم  "صحيح الترغيب والترهيب"يف / وقال الشيخ األلباين  •

  ).ٌحسن صحيح(  
 .٦٢٠٢: رقم "صحيح اجلامع"يف  صححهو •

  
 

٤١-  ودعسنِ ماِهللا ب دبع نولَ اِهللا : قَالَ، رضي اهللا عنهعسر أَلْتصـلى اهللا عليـه   س
 :قَالَ ؟مالِ أَفْضلُأَي الْأَع !يا رسولَ اِهللا :فَقُلْت ،وسلم

 .»قَاتهايعلَى مالصلَاةُ «  

ــالَ   ــت :قَـ ــاذَا :قُلْـ ــم مـ ــولَ اِهللا ،ثُـ ــا رسـ ــالَ !؟يـ   :قَـ
 .»كانِسل نم اسالن ملَسي نْأَ«  

 .الطرباين: أخرجه  

 .٢٨٥٢: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

 .املنذري صححهو •
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٤٢-  ــه نعــه و ــي اهللا عن ــالَ، رض ــلم   :قَ ــه وس ــلى اهللا علي ــال ص   :ق
  .»وقتالُه كُفْر ،مسلمِ فُسوقـسباب ال«  
 .٦٤: ، ومسلم رقم٤٨: لبخاري رقما: أخرجه  

  
 

صـلى اهللا عليـه   جاَء أَعرابِي إِلَى النبِي : قَالَ، رضي اهللا عنهعنِ الْبراِء بنِ عازِبٍ  -٤٣
 :فَقَالَ ؟جنةَـعلِّمنِي عملًا يدخلُنِي الْ !يا رسولَ اِهللا :فَقَالَ ،وسلم

  »أَقْص تكُن نـلَئطْبالْخ تأَلَةَ ،ةَراملَس تضرأَع لَقَد: 

 ،النسمةَ أَعتقِ •

 ،وفُك الرقَبةَ •

• كذَل قطت مِ ؛فَإِنْ لَمفَأَطْع عائالْج، 

 ،واسقِ الظَّمآنَ •

• وفربِاملَع رأْمو، 

 .املُنكَرِ وانه عنِ •

• فَإِنْ لَم كذَل قط؛ت كانسل إِلَّا  ،فَكُفع رٍنيخ«. 

 .أمحد، وابن حبان، والبيهقي: أخرجه  

 .٢٨٥٣: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

  
 

  :قَـالَ  صـلى اهللا عليـه وسـلم   أَنَّ النبِـي  ، رضـي اهللا عنـه   رافـعٍ عن أَبِي  -٤٤
 .»ةَـدخلَ الْجن ؛هخذَيوفَ ،قْميهمن حفظَ ما بين فَ«  

 ."الشعب"، والبيهقي يف  "الكبري"، والطرباين يف  "التأريخ"البخاري يف : أخرجه  
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 .إسناده املنذري وجود •

 ):٢٨٦١(رقم  "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /يخ األلباين قال الش •

 ).حسن صحيح(  

 .٦٢٠٢: رقم "صحيح اجلامع"يف  صححهو •

  
 

أَي شيٍء  !يا رسولَ اِهللا: قُلْت :، قَالَرضي اهللا عنهالثَّقَفي  عن سفْيانَ بنِ عبد اِهللا -٤٥
 .فَأَشار بِيده إِلَى لسانِه ؟أَتقي

 ."الثواب"، وأبو الشيخ ابن حيان يف )٣٨٥-٤/٣٨٤(و) ٣/٤١٣(أمحد : أخرجه  

 .إسناده املنذري وجود •

 ):٢٨٦٣(رقم  "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /قال الشيخ األلباين  •

  ).حيححسن ص(  
  
 

٤٦- عأَ نسود أَ نِبصرلْقُ :الَقَ ،رضي اهللا عنه مت: يا رأَ !اِهللا ولَسوالَقَ .ينِص: 

  »تملك يدك«.  

  :قال! ؟يدي كلمأَ ما لَذَإِ كلما أَاذَمفَ :تلْقُ  
  »تملك لسانك«.   
ــالَ   ــقُ: قَ ــفَ :تلْ ا أَاذَمــم لــذَإِ ك ــمأَ ما لَ لك ــل انِســال! ؟ي   :ق
 .»اوفًرعا ملَّإِ كانِسلبِ لْقُا تلَو ،رٍيخ ىلَا إِلَّإِ كدي طْسبا تلَ«  

 .ابن أيب الدنيا، والطرباين، والبيهقي: أخرجه  

صـحيح  "، ويف ٨٩١: رقم "السلسلة الصحيحة"يف  / الشيخ األلباين صححهو •
 .٢٨٦٧: رقم "الترغيب والترهيب
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٤٧-  ناِهللا ع دباسٍ عبنِ عقَالَ، رضي اهللا عنهماب : بِيصلى اهللا عليـه وسـلم  كَانَ الن 
 :يدعو

 ،يـــولَا تعن علَ ،رب أَعني •«     

• صاننِيـور، صنلَا تـوع ـلَري، 

 ،يــــولَا تمكُر علَ ،وامكُر لي •

 ،يـــويسر هداي إِلَ ،واهدنِي •

 .يــوانصرنِي علَى من بغى علَ •

• اكش لْنِي لَكعاج ماــــاللهر، 

• ذَاك اــــــلَكر، 

 ،اــــًلَك راهب •

• اعطْوم اــلَك، 

 .باإِلَيك مخبِتا منِي •

• تبولْ تقَبت بيـر، 

• تبواغِْسلْ حيـو، 

• توعد أَجِبيـو، 

• تجح تثَبيــو، 

 ،يـــــواهد قَلْبِ •

 ،يــوسدد لسانِ •

 .»يـواسلُلْ سخيمةَ قَلْبِ •

ة، وأبـو داود،  ، وأمحـد، وابـن أيب شـيب   "األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  
 .والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، واحلاكم
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، )٢/٥٣٤( "اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني"يف  /الشيخ مقبل  صححهو •
 .دار اآلثار اجلديدة: ط

 .٣٤٨٥: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

  
 
٤٨- عأَ نسِن نِب مالهللا عليه وسلمقال صلى ا :قَالَ ،رضي اهللا عنه ك: 

  »رحاُهللا م امءاًر لَّكَتفَ ؛منِغأَ ،مو كَسفَ ؛تسلم«. 

 ."شعب اإلميان"البيهقي يف : أخرجه  

 السلسـلة "، ويف ٣٤٩٢: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •
 .٨٥٣: رقم "الصحيحة

 .٣٤٩٦: رقم "صحيح اجلامع"وانظر  •

  
 

 
٤٩- عـ أَ ن ـ مي أُبِ قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :قَـالَ  ،رضـي اهللا عنـه   ةَام:  

  »رحاُهللا م عبفَ ؛الَا قَدنِغأَ ،مو كَسفَ؛ تسلم«. 

 .أبو الشيخ: جهأخر  

السلسـلة  "، ويف ٣٤٩٧: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •
 .٨٥٥: رقم "الصحيحة

  
 
 ، صلى اهللا عليه وسـلم أَتيت رسولَ اِهللا : قَالَ، رضي اهللا عنهعن عمرِو بنِ عبسةَ  -٥٠

ولَ اِهللا :فَقُلْتسا ري!  …لَاما الْإِسقَالَ ؟م :  »يبـامِ   ،الْكَلَـامِ  طالطَّع ـامإِطْعو«.  
  ــت ــانُ: قُلْـ ــا الْإِميـ ــالَ ؟مـ ــبر« :قَـ ــماحةُ ،الصـ   .»والسـ
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  لُ :قُلْتلَامِ أَفْضالْإِس قَالَ ؟أَي :»   ـانِهسل ـنونَ ممـلاملُس ملس نم،  هـديو«.  
  لُ :قُلْتأَفْض انالْإِمي قَالَ ؟أَي :»نسح لُقخ«. 

 ).٥/٣٨٥(اإلمام أمحد : أخرجه  

 .٥٥١: رقم "السلسلة الصحيحة"يف  /ذكره الشيخ األلباين  •

 
  
 
٥١-  ـريرأَبِي ه نقـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :قَـالَ ، رضـي اهللا عنـه  ةَ ع:  

 .»تركُه ما لَا يعنِيه ،من حسنِ إِسلَامِ املَرِء«  

 .٣٩٧٦: ، وابن ماجه رقم٢٣١٧: الترمذي رقم: أخرجه  

 .٢٣١٧: رقم "صحيح سنن الترمذي"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

 
 

٥٢- عن نَّأَ ،رضـي اهللا عنـه   رٍابِج ـ ر ـ  صـلى اهللا عليـه وسـلم    اِهللا ولَس   :الَقَ
 .ااقًلَخأَ مكُناسحأَ ؛ةاميالق وما يسلجم كُم منيوأَقْربِ ،كُم إِلَيأَحبمن إِنَّ  «  

  إِلَي كُمضغإِنَّ أَبو، عأَبيونم كُمد مجلسا يوم القيامالثَّ ؛ةثَرونَار، املُوـ ت شونَقُد، 
املُوفَتونَقُهِي«. 

 :قـال  ؟ونَقُهِيفَتا املُمفَ ،نَوقُدشتاملُو، نَوارثَرا الثَّنملع دقَ !اِهللا ولَسا ري :واالُقَ  
 .»ونَربكَتاملُ«

 .٢٠١٨: اإلمام الترمذي رقم: أخرجه  

السلسلة "، ويف ٢٠١٨: رقم "صحيح سنن الترمذي"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٧٩١: رقم "الصحيحة

 :/قال اإلمام الترمذي  •

 .كثري الكالم: "ثارالثر"(  
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  ).الذي يتطاول على الناس يف الكالم، ويبذُو عليهم: "املتشدق"و  
  
 

 أَكْثَرِعن  صلى اهللا عليه وسلمسئلَ رسولُ اِهللا : قَالَ ،رضي اهللا عنه عن أَبِي هريرةَ -٥٣
  :، فَقَالَالْجنةَالناس ما يدخلُ 

  .»الْخلُقِوحسن  ،تقْوى اِهللا«  
   نلَ عئسأَكْثَرِو ارالن اسلُ النخدا يقَالَفَ ،م:   
  »الْفَم، وجالْفَر«. 

 .٢٠٠٤: اإلمام الترمذي رقم: أخرجه  

السلسلة "، ويف ٢٠٠٤: رقم "صحيح سنن الترمذي"يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •
 .٩٧٧: رقم "الصحيحة

 
 
٥٤- عبِأَ ني الدرقَالَرضي اهللا عنه اَءد ، : تعمسبِالنقُولُ صلى اهللا عليه وسلم يي: 

  »ما من شلُقَثْأَ ٍءي في ميزاملُ انؤنِم يوم القيامة من قٍلُخ حنٍس، لَ اَهللا نَّإِويبغض 
 .»يَءذالب شاحالفَ

 .٢٠٠٣و ٢٠٠٢: الترمذي رقم: أخرجه  

، ويف ٢٠٠٣و ٢٠٠٢: رقم "صحيح سنن الترمذي"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٨٧٦: رقم "السلسلة الصحيحة"

  
 
٥٥- عن علي نِ أَبِي طَالقال صلى اهللا عليه وسلم :قَالَ، رضي اهللا عنهبٍ ب: 

 .»اهورِهظُ نا مهونطُبا، وهونِطُب نا مهورهى ظُرت، افًرغُ ةني اجلَف نَّإِ«  
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ــفَ   ــرعأَ امقَ ــفَ، يابِ ــ :الَقَ ملــ ن هــ ي اي ــر ــ !؟اِهللا ولَس   :الَقَ
  »لمن  لَالكَأَطَابامطْأَ، وعالطَّ معام ، ،اميالص امأَدوواللِّبِِهللا ى لَّصلِي، ـ و الناس 

 .»امينِ

 .١٩٨٤: الترمذي رقم: أخرجه  

 "املشكاة"، ويف ١٩٨٤: رقم "صحيح سنن الترمذي"يف  /ين الشيخ األلبا وحسنه •
  .٢٣٣٥: رقم

الشيخ  صححهو، عند الطرباين، واحلاكم، بوجاء من حديث عبد اهللا بن عمرو  •
 .٣٧١٧: رقم "الترغيب والترهيبصحيح "يف  /األلباين 

 
 
 :، قال  عليه وسلمصلى اهللاِهللا  ، عن رسولِرضي اهللا عنهبنِ شعبةَ  املُغريةَ عنِ -٥٦

  .وهات اًعومن ،ووأْد الْبنات ،عقُوق الْأُمهات :حرم علَيكُمعز وجلَّ إِنَّ اَهللا «  
  كَرو لَكُم ثَلَاثًاه :يقَالَقالِ ،لَ وؤةَ السكَثْرو، اعإِضةَ املَالِو«. 

، الرقم "األقضية: كتاب"، يف ٥٩٣: ، ومسلم رقم١٤٠٧: البخاري رقم: أخرجه  
 .١٤-١٢: اخلاص

 .رضي اهللا عنه، من حديث أيب هريرة ١٧١٥: مسلم رقم: ورواه •

  
  
أَي ! يا رسـولَ اهللاِ  :قيلَ :قَالَ، رضي اهللا عنهما بنِ العاصِ وعن عبد اِهللا بنِ عمرِ -٥٧
 :قَالَ ؟ناسِ أَفْضلُال

  .»صدوقِ اللِّسان ،كُلُّ مخمومِ القَلبِ«  
  :قَالَ ؟فَما مخموم القَلبِ ،صدوق اللِّسان نعرِفُه :قَالُوا  
  »وه: يقالت، النيق، يهف لَا إِثْم، يغلَا بلَّ ،ولَا غو، دسلَا حو«.  
 .وابن عساكروالبيهقي، ، ٤٢١٦: ابن ماجه رقم: أخرجه  



٤١   

�    �   � 

�    �   � 

�    �   � 

صـحيح  "يف  ، و٩٤٨: رقـم  "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٨٨٩: رقم "الترغيب والترهيب

  
 
٥٨- عأَ نسِن كالنِ مالَقَ، رضي اهللا عنه ب: تفِّوي رالَقَفَ ،لٌج رلٌج آخر - وراِهللا ولُس 
 :صلى اهللا عليه وسلم اِهللا ولُسر الَقَفَ .ةناجلَبِ رـشبأَ: -عمسي لى اهللا عليه وسلمص

 .»هصقنا يا لَمبِ لَخب وأَ ،هينِعا يا لَميف ملَّكَت هلَّعلَفَ !؟يرِدا تلَ وأَ«  

 .الترمذي: أخرجه  

 ):٢٨٨٢( رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين قال  •

  ).صحيح لغريه(  
  
  

٥٩- عنالَقَ ،رضي اهللا عنه ه: استهِشد رلٌج منا يأُ ومحفَ ،دجِود ى لَعـ طْب ـ  هنِ صخةٌر 
مر؛ةٌوطَب مفَ ،وعِاجلُ نمسحأُ تمه التراب عن وهِجه، الَقَوت: نِهلَ ئاًيك يا بناجلَ يالَقَفَ .ةَن 
بِالنلى اهللا عليه وسلمص ي:  

  »ما يرِديلَ !؟كلَّعانَكَ ه يلَّكَتم فيا لَما ينِعيه، ويمنع ا لَما يضره«. 

 .ابن أيب الدنيا، وأبو يعلى: أخرجه  

 ):٢٨٨٣( رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين قال  •

  ).حسن لغريه(  
  
 

٦٠- عبِأَ ني هريقُ :الَقَ، رضي اهللا عنه ةَرلَت رلٌج لَعى عهد رلى اهللا عليـه  ص اِهللا ولِس
 :صلى اهللا عليه وسلم يبِالن الَقَفَ !اهديهِاشو :تالَقَفَ ،ةٌياكب هيلَع تكَبفَ ،اديهِش وسلم

  »ما يرِديأَ كنه هِشيلَ !؟دلَّعانَكَ ه يلَّكَتم فيا لَما ينِعيأَ ،هو يببِ لُخا لَما ينقصه«. 
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 .أبو يعلى، والبيهقي: أخرجه  

 ):٢٨٨٤( رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين قال  •

  ).صحيح لغريه(  
  
 

٦١- عن معاذ بنِ جرضي اهللا عنهلٍ ب هالَقَ، أَن: يا رأَ !اِهللا ولَسوالَقَ .ينِص:  

  »اعبأَكَ اَهللا دنك تراه، واعدد فْنسك ي الَفموىت، نْإِو ئْشأَ تنأْبتـ بِ ك ـ م ا هو 
 .»؟هلِّا كُذَه نم كبِ كلَمأَ

 .هانِسى للَإِ هديبِ ارشأَو ،»هذا« :الَقَ  

 .ابن أيب الدنيا: رواه  

 .وجود إسناده املنذري •

 ):٢٨٧٠( رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين وقال  •

  ).غريهحسن ل(  
  
 

٦٢- عبِأَ ني هريـ رضي اهللا عنـه  ةَر نِ، ع ـ الن ـ  صـلى اهللا عليـه وسـلم    يبِ   :الَقَ
  »شرأُ ارمالثَّ :يتثَراملُونَار ،ـتشـاملُ ،ونَقُدفَتونَقُهِيو ،خيأُ ارمأَ :يتـ ح اسنمه 

 .»ااقًلَخأَ

  .١٣٠٨: رقم "األدب املفرد"اإلمام البخاري يف : أخرجه  
 .٩٨٢: رقم "صحيح األدب املفرد"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

 
 
٦٣- عبِأَ ني شرحٍي ياعأَ ،رضي اهللا عنه اخلُزنالَقَ ه: يا رأَ !اِهللا ولَسبِخـ ي بِنِر ـشٍءي 

وجِـــــــيـــــــ بلـــــــاجلَ يالَقَـــــــ !ةَن:  
  »طيامِلَكَالْ ب، والْ لُذْبامِلَس، طْإِوعالطَّ امامِع«. 
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 .الطرباين، وابن حبان، واحلاكم: أخرجه  

 .٢٦٩٩: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /اين الشيخ األلب صححهو •

 
٦٤- عـ أَ ن ـ ري هبِ يـ  ،رضـي اهللا عنـه   ةَر   :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم    :الَقَ

 .ونَفُلَؤيو ،ونَفُلَأْي نيذا، الَّافًنكْأَ ونَئُطِّو، املُاقاًلَخأَ مكُناسحأَ :يلَإِ مكُبحأَ نَّإِ«  

  أَ نَّإِوبغكُضلَإِ ماملَ: ياشبِ ونَؤالنميمفَ، املُةونَقُر بياَأل نحبلْ، املُةتمونَس ـ لْل بآِءر 
العبي«.  

 ."األوسط"، ويف  "الصغري"الطرباين يف : رواه  

 ):٢٦٥٨( رقم "رغيب والترهيبصحيح الت"يف  /الشيخ األلباين قال  •

  ).حسن لغريه(  
  
 

٦٥- عقُ نةَر إِ نِبكُ :الَقَ ،رضي اهللا عنه اسٍينا عدن بِالنـ  ،صلى اهللا عليه وسلم ي  ركذُفَ
عنداحلَ هواالُقَفَ ،اُءي: يا راحلَ !اِهللا ولَساُءي من الدال الَقَفَ ؟نِيرسلمصلى اهللا عليه و ولُس: 

  »لْب هو الديلُّكُ نه«. 

 :لى اهللا عليه وسلمص اِهللا ولُسر الَقَ مثُ  

 ،انمياِإل نم والفقْه -بِلْالقَ يا علَ ،انساللِّ يع- يالعو ،اففَالعو ،اَءياحلَ نَّإِ«  
 نم نصقُنا يمم رثَكْأَ ةري اآلخف نَدزِا يمو ،اينالد نم نصقُنيو ،ةري اآلخف نَدزِي نهنإِوِ

الدناي. 

  نَّإِو الشح، والعجز، ١(اَءذَالبِو( من اقِفَالن، إِونهن زِينَد في الدناي، ويقُنصن من 
اآلخرة، وما يقُنصن من اآلخرثَكْأَ ةر ممزِا ينَد من الدناي«.   

 .واللفظ له، "الثواب"يف  لشيخوأبو ا ،الطرباين :رواه  

 ):٢٦٣٠( رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين وقال  •

                                                 
  .%5يء ا����ن: أي) ١(
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  ).صحيح لغريه(  
  
 
٦٦- يلاهةَ الْبامأَبِي أُم نـ ، رضي اهللا عنـه  ع   :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم    :الَقَ

  .»شعبتان من النفَاقِ ؛والْبيانُ ،ذَاُءوالْبِ ،شعبتان من الْإِميان ؛والْعي ،الْحياُء«  
 .الترمذي، واحلاكم: أخرجه  

 "يبصحيح الترغيب والتره"يف كما الشيخ األلباين احلاكم، والذهيب، و صححهو •
 .٢٦٢٩: رقم

 :"الترغيب والترهيب"قال املنذري يف  •

   )"يلَّةُ الكالم: "العق. 

 .الفُحش يف الكالم: "البِذَاُء"  

كَثْرةُ الكالم، مثل هؤالء اخلُطَباء، الذين يخطُبون، فيتوسعون يف الكالم، : "البيانُ"  
  .)اهللا ويتفصحون فيه من مدحِ الناس، فيما ال يرضي

  
  

٦٧-  ودعسنِ ماِهللا ب دبع نقال صلى اهللا عليه وسلم :الَقَ، رضي اهللا عنهع: 

  »نوا ميحتاِء اسيالْح قاِهللا ح«. 

 :قَالَ .والْحمد ِهللا ي،يِنستحلَإِنا  !اِهللا نبِييا  :قُلْنا :قَالَ  

  »كذَل سلَي، نلَكاَء ويحتاالس نم قاِء اِهللا حيالْح: 

• فَظَأَنْ تح أْسى ،الرعا ومو،  

• فَظَوتح طْنى ،الْبوا حمو، 

 ،والْبِلَى ،املَوت ذْكُرِتولْ •

• ةَورالْآخ ادأَر نةَ  ؛مزِين كرت اةااحلَيينالد، 

  كلَ ذَلفَع ن؛فَم يحتاس ىفَقَد ناِء ميالْح قاِهللا ح«. 
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، "شعب اإلميـان "، واحلاكم، والبيهقي يف ٢٤٥٨: أمحد، والترمذي رقم: أخرجه  
 ."الصغري"والطرباين يف 

صحيح الترغيب "يف ، و٩٣٥: رقم "حيح اجلامعص"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 "صحيح سنن الترمـذي "يف  ، و١٦٠٨: رقم "املشكاة"يف  ، و٢٦٣٨: رقم "والترهيب

 .٢٤٥٨: رقم

 
 
٦٨-  نةَ يأَبِعريرـنِ  ،رضي اهللا عنـه  هع   بِـيقَـالَ  صـلى اهللا عليـه وسـلم   الن:  

 :ذَلك لَا محالَةَ كدرِم ى،زنإِنَّ اَهللا كَتب علَى ابنِ آدم حظَّه من ال«  

• ي ـىفَزِنظَـْالْعـــــنِ النر، 

• زِنـاللِّ ـىوـسالن ــطْانق، 

•  فْسالنوىتنمهِي ،تتشتو، 

• كُلَّه كذَل قدصي جالْفَرأَ ،وو هكَذِّبي«. 

  .٢٦٥٧: ، ومسلم رقم٥٨٨٩: لبخاري رقما: أخرجه  
  
  
 

٦٩- كالنِ مسِ بأَن نقال صلى اهللا عليه وسلم :قَالَ، رضي اهللا عنه ع: 

 نِسحي نْأَ يرِحلَ، هاتلَي صف تواملُ ركَا ذَذَإِ لَجالر نَّإِف ؛كاتلَي صف تواملَ رِكُذْاُ •«  
لَصاته، 

• ولِّص اةَلَص رلَ ،لٍجظُا يأَ ننه يلِّصغَ اةًلَي صيراه، 

• إِوياك أَ لَّكُورٍم يعذَتر منه«. 

 ."مسند الفردوس"الديلمي يف : أخرجه  

 .١٤٢١: رقم "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •
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٧٠- أَبِي ه نةَعريولَ اِهللا ، رضي اهللا عنه رسقَـالَ  ،صـلى اهللا عليـه وسـلم   أَنَّ ر :

  »سا املُفْلونَ مرد؟أَت«. 

 :إِنَّ املُفْلس مـن أُمتـي  « :فَقَالَ  . ولَا متاع ،من لَا درهم لَه :املُفْلس فينا :قَالُوا  
لَاةبِص ةاميالْق موي يأْتي، صامٍوي، كَاةزذَا ،وه متش ي قَدأْتيذَا ،وه قَذَفـالَ   ،وأَكَلَ مو

فَـإِنْ   ،وهذَا من حسناته ،فَيعطَى هذَا من حسناته ؛ب هذَاوضر ،وسفَك دم هذَا ،هذَا
قْضلَ أَنْ يقَب هاتنسح تـفَنِيهلَيا عى م، ماهطَايخ نذَ مأُخ، هلَيع تي  ،فَطُرِحف طُرِح ثُم

  .»النارِ
  .٢٥٨١: مسلم رقم: رواه  

  
 

٧١- نعضاً أَ هقَـالَ  ، عنـه رضـي اهللا ي :   بِـيصـلى اهللا عليـه وسـلم   قَـالَ الن:  
 .»أَو تكَلَّم ،ما لَم تعملْ ،ما وسوست بِه صدورها ،إِنَّ اَهللا تجاوز لي عن أُمتي«  
  .١٢٧: ، ومسلم رقم١٣٩١: البخاري رقم: أخرجه  

  
 

٧٢- عكَ نبِع نِب عجأَنَّ  ،رضي اهللا عنه ةَربِالنقَفَ صلى اهللا عليه وسلم يباً، دأَلَ فَ كَعس
،هنواالُقَفَ ع: رِميفَ .ضخرج ييـِشم، حى تهلَيلَ عخا دفَلَـم ،اهأَ« :الَقَ أَتـ ب ـشـ  ر ا ي

  :صلى اهللا عليه وسلم يبِالن الَقَفَ !بعا كَي ،ةَـناجلَ كلَ ئاًينِه :همأُ تالَقَفَ. »!بعكَ
  »من هذـاملُ هلِّأَـتةُي ؟ى اِهللالَع!«.  
 :الَقَفَ !اِهللا ولَسا ري ،يمأُ يه :الَقُ  

  »ما يرِديك، ا أُيكَ ملَ !؟بٍعكَ لَّعالَقَ باًع ا لَما ينِيعه، ومنع ا لَما ينِغيه«. 
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، والطـرباين يف  "التـأريخ "، واخلطيـب يف  "الصمت"ابن أيب الدنيا يف : أخرجه  
 ."األوسط"

صـحيح  "يف ، و٣١٠٣ :رقـم  "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •
 .٣٢٧١: رقم "الترغيب والترهيب

 ."الترغيب والترهيب"، واملنذري يف "جممع الزوائد"إسناده اهليثمي يف  وجود •

  
  
 
٧٣- عبِأَ ني هـ ر يـ  ،رضـي اهللا عنـه   ةَر   :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :الَقَ

 .»هيخأَ ضِري عف ِءراملَ ةُالَطَتاس ؛ابالر ابرأَ نَّإِ«  

، وأبـو بكـر   "الشـعب "، وابن عدي، والبيهقي يف ٣٥٦٩: البزار رقم: أخرجه  
 ."الصمت"، وابن أيب الدنيا يف "سبع جمالس من األمايل"الشريازي يف 

 .٣٩٥٠: مرق "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

  
 
 

٧٤-  ارِيصاَألن وبأَبِي أَي نقَالَ، رضي اهللا عنهع : بِيلٌ إِلَى النجاَء رصلى اهللا عليـه  ج
ــلم ــالَ ،وســـ ــي :فَقَـــ ــز ،عظْنِـــ ــالَ .وأَوجِـــ   :فَقَـــ

    »• كلَاتي صف تعٍ ؛إِذَا قُمدولَاةَ ملِّ صفَص، 

 ،نه غَداتعتذر م ؛ولَا تكَلَّم بِكَلَامٍ •

 .»ي الناسِديأَالْإِياس مما في  واجمعِ •

، واإلمام أمحد، وابن ماجه، وأبـو نعـيم يف   "التأريخ الكبري"البخاري يف : أخرجه  
 ".الزهد الكبري"، والبيهقي يف "احللية"

 .٤٠١: رقم "السلسلة الصحيحة"يف /  الشيخ األلباين وذكره •
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٧٥-  نع دينِ زب ديعرضي اهللا عنهس  بِـينِ النقَـالَ ، صـلى اهللا عليـه وسـلم   ، ع:  

 .بِغيرِ حق ،استطَالَةَ املَرِء في عرضِ رجلٍ مسلمٍ :إِنَّ من أَكْبرِ الْكَبائرِ ••••«          

     •••• نمرِ وائالْكَب: بـالسةببِالس انت«.  
 ).٢/٣٠١(، والبيهقي ٤٨٧٦: ، وأبو داود رقم)١/١٩٠(أمحد : أخرجه  

 .٣٩٥٠: رقمحتت  "السلسلة الصحيحة"يف / الشيخ األلباين  حهصحو •

  
  
 

٧٦-  ــنــةَ عشائرضــي اهللا عنــهاع، قــال صــلى اهللا عليــه وســلم :قَالَــت:  
 .»اتقَاَء فُحشه؛ من تركَه الناس: إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عند اِهللا«  

  .٢٥٩١: ، ومسلم رقم٥٧٨٠: البخاري رقم: أخرجه  
  
 

٧٧-  نعيدنِ عمٍ  باتقال صلى اهللا عليه وسلم :قَالَ ،رضي اهللا عنهح: 
  » …لكُمدأَح نيقتي ارالن، مت قبِش لَوـوةر، جِدي ة ؛فَإِنْ لَمبطَي ةمفَبِكَل«. 
  .١٠١٦: ، ومسلم رقم١٣٤٧: البخاري رقم: أخرجه  

  
  

إِنَّ فُلَانةَ يذْكَر مـن   !ِهللايا رسولَ ا :قَالَ رجلٌ: قَالَ، رضي اهللا عنهعن أَبِي هريرةَ  -٧٨
 :غَير أَنها تؤذي جِريانها بِلسانِها قَالَ ،وصيامها، وصدقَتها ،كَثْرة صلَاتها

  »ـــهف ــيارِـــي الن«. 
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وإِنها  ،وصلَاتها ،وصدقَتها ،فَإِنَّ فُلَانةَ يذْكَر من قلَّة صيامها !يا رسولَ اِهللا :قَالَ  
تتنارِ مبِالْأَثْو قدص طا ،الْأَقانِهسا بِلهاني جِريذؤلَا تقَالَ و: 

  » ـــهف ـي الــينـــــجة«.  
، وأمحد، والبـزار، وابـن حبـان،    ١١٩: رقم "األدب املفرد"البخاري يف : رواه  
 .واحلاكم

صـحيح  "ويف ، ١٩٠: رقم "السلسلة الصحيحة"يف / الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٥٦٠: رقم "الترغيب والترهيب

  
  

  :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلم     :قَـالَ ، رضـي اهللا عنـه  مالك  بنِ عن أَنسِ -٧٩
  »نماملُؤ: نم اسالن هنأَم، ملاملُسو: هديو انِهسل نونَ مملاملُس ملس نم، اجِراملُهو: 

 .»بوائقَه يأْمن جاره اةَ عبد لَـلَا يدخلُ الْجن ،ي بِيدهـوالَّذي نفِْس ،من هجر السوَء

 .أمحد، وأبو يعلى، والبزار: أخرجه  

صـحيح  "ويف ، ٥٤٩: رقم "السلسلة الصحيحة"يف / الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٥٥٥: رقم "الترغيب والترهيب

 .ابن حبان، واحلاكم، والذهيب صححهو •

 
 
٨٠- ننِ عاِهللا ب دبع رمقَالَرضي اهللا عنه ع ،: عصولُ دسصلى اهللا عليه وسـلم  اِهللا ر 

،ربنى الْمادفَن تويعٍ؛ بِصففَقَالَ ر: 

 ولَا املُسلمني، تؤذُوا لَا !قَلْبِه إِلَى الْإِميانُ يفْضِ ولَم بِلسانِه، أَسلَم من معشـر يا«  
موهريعلَا ،توا وبِعت؛ تهِماتروع هفَإِن نم عبتةَ تروع يهمِ؛ أَخلاملُس عبتاُهللا ت ،هتروع  ـنمو 

عبت؛ اُهللا تهتروع ي،هحفْض لَوي وف فوج هلحر«. 
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 .، وابن حبان٢٠٣٢: الترمذي رقم: أخرجه  

 .٢٣٣٩: رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف / الشيخ األلباين  صححهو •

 .٥٠٤٤: رقم "املشكاة"، و٢٠٣٢: رقم "صحيح سنن الترمذي"وانظر  •

وه، وقـال  بنح ا، من حديث أيب بردة األسلمي ٤٨٨٠: أبو داود رقم: ورواه •
صـحيح الترغيـب   "، ويف ٤٨٨٠: رقـم  "صحيح سنن أيب داود"يف / الشيخ األلباين 

 ):٢٣٤٠( رقم "والترهيب

  ).حسن صحيح(  
  
 

٨١- عن ماوِعةَي نِب حيولَ اِهللا  قَالَ، رضي اهللا عنه ةَدسر تعمصلى اهللا عليه وسـلم س 
 :يقُولُ

 .»ويلٌ لَه ،ويلٌ لَه ،الْقَوم ليضحك ؛بفَيكْذ ،ويلٌ للَّذي يحدثُ«  

 .٢٤٣١: ، والترمذي رقم٤٩٩٠: أبو داود رقم: رواه  

 .٤٩٩٠: رقم "صحيح سنن أيب داود"يف / الشيخ األلباين  وحسنه •

 
 
 

  :قَـالَ  صـلى اهللا عليـه وسـلم   أَنَّ النبِـي  ، رضـي اهللا عنـه   عن أَبِي هريرةَ -٨٢
  .»أَنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمع ،كَفَى بِاملَرِء إِثْما«  
 .٤٩٩٢: أبو داود رقم: أخرجه  

 :بلفظ) ٥(رقم  "صحيحه"سلم يف مقدمة اإلمام م: وأخرجه •

 .»أَنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمع ،كَفَى بِاملَرِء كَذبا«  

، ويف ٤٩٩٢: رقـم  "صـحيح سـنن أيب داود  "يف / الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٠٢٥: رقم "السلسلة الصحيحة"
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 ،كَانَ يحدثُ حـديثًا  ،صلى اهللا عليه وسلمأَنَّ النبِي ، رضي اهللا عنهاعن عائشةَ  -٨٣
ادالْع هدع ؛لَو اهصلَأَح. 

، "الزهد والرقائق": كتاب[ ٢٤٩٣: رقم ، ومسلم٣٣٧٤: البخاري رقم: أخرجه  
  .]٧١: الرقم اخلاص

 :، بلفظ٣٩٠١: ، والترمذي رقم٤٨٣٩: أبو داود رقم: وأخرجه •

 .»يفْهمه كُلُّ من سمعه ،كَلَاما فَصلًا صكَانَ كَلَام رسولِ اِهللا «  

 .٤٨٣٩: رقم "صحيح سنن أيب داود"يف / الشيخ األلباين  وحسنه •

  
 

٨٤-  نابِرِعنِ جاِهللا  ب دبع ارِيصولِ اِهللا ، رضي اهللا عنهمااَألنسي كَلَامِ رصلى كَانَ ف
 .أَو ترسيلٌ ،ترتيلٌ اهللا عليه وسلم

 .٤٨٣٨: أبو داود رقم: أخرجه  

ويف  ،٤٨٣٨: رقـم  "صـحيح سـنن أيب داود  "يف / الشيخ األلباين  صححهو •
 .٥٨٢٧: رقم "املشكاة"

 .٤٨٢٣: رقم "صحيح اجلامع"وانظر  •

  
 

 :قال صلى اهللا عليه وسلم: قَالَ، رضي اهللا عنهالباهلي عن أَبِي أُمامةَ  -٨٥
  »ةنضِ الْجبي رف تيبِب يمعا ز؛أَن اَءـلرالْم كرت نا ،مقحإِنْ كَانَ مي  ،وف تيبِبو

ةنالْج طس؛و ـلبالْكَذ كرت نا ،مازِحإِنْ كَانَ مو، ةنلَى الْجي أَعف تيبِبـ  ؛و ـل نم
لُقَهخ نسح«. 
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 .٤٨٠٠: أبو داود رقم: أخرجه  

ويف  ،٤٨٠٠: رقـم  "صـحيح سـنن أيب داود  "يف / الشيخ األلباين  وحسنه •
 .٢٧٣: رقم "السلسلة الصحيحة"

 
 
  
  
٨٦- احلَ نِعنِس نِب علالَقَ ،ضي اهللا عنهمار ي:  حظْفت من رلى اهللا ص اِهللا ولِس

 :عليه وسلم

  »دع مرِا ييبلَإِ ،كا لَى مرِا ييبك«. 

 .٢٥١٨: أمحد، والترمذي رقم: أخرجه  

 .٢٥١٨: رقم "صحيح سنن الترمذي"يف / الشيخ األلباين  هصححو •

  
 

٨٧-  نع رمنِ عاِهللا ب دبال صلى اهللا عليه وسلمق: قَالَ، ضي اهللا عنهمارع: 
      »• نم  وددح نم دونَ حد هتفَاعش الَتاَهللا ؛)١(اِهللاح ادض فَقَد رِهي أَمف. 

• اتم نمو، نيد هلَيع؛و  ارِ وينبِالـد سمِ فَلَيهرالـد،  ـنلَكبِ و اتـنسالْح 
ئَاتيالسو. 

• ماصخ نملٍ واطي ب٢(ف(، هلَمعي وه؛و زِعنى يتاِهللا ح طخي سلْ فزي لَم. 

• نمو يهف سا لَينٍ ممؤي مالِ ؛قَالَ فغَةَ اخلَبداُهللا ر هكَنا  ،)٣(أَسمم جرخى يتح
 .»، ولَيس بِخارِجٍقَالَ

                                                 
  .+I< م�#�H;، وه< +, ا�*DًEF 6#، واBم� ی?<د >�; أ�12ب ا� /9إ7 +, ا�*6#، ) ١(
)٢ (Jً�� أرادوا أن یI(م<ه�، +*�ل: أو دا+K +, م��H، مNOQُ ;�< K+ی(ا :R,�ِه5ا َو.  
  .م<UHIV ,+ KW: وه,) ٣(

 !!إذا شككت يف كلمة، أهي خري؟ أم شر؟ فدعها
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 .، واحلاكم، والبيهقي"الكبري"أبو داود، والطرباين يف : أخرجه  

السلسـلة  "ويف ، ٦١٩٦: رقـم  "صحيح اجلامع"يف / الشيخ األلباين  صححهو •
 .٢٣١٨: رقم "اإلرواء"ويف ، ٤٣٨: رقم "الصحيحة

 
 

٨٨-  ودعسنِ ماِهللا ب دبع نقال صلى اهللا عليه وسلم: قَالَ، ضي اهللا عنهرع: 
 .»ءالْبذيِولَا  ،ولَا الْفَاحشِ ،لعانالَّولَا  ،عانطَّاللَيس املُؤمن بِ«  
 .، وأمحد، وابن أيب شيبة، وابن حبان، واحلاكم"األدب املفرد"البخاري يف : أخرجه  

السلسـلة  "ويف ، ٥٣٨١: رقم "صحيح اجلامع"يف / باين األلشيخنا  صححهو •
 .٣٢٠: رقم "الصحيحة

  
 

 :قَالَ .عهد إِلَيا! يا رسولَ اِهللا :قُلت :قَالَ، اعن جابِرِ بنِ سلَيمٍ  -٨٩

 .»لَا تسبن أَحدا«  

 :قَالَ .ولَا شاةً ،ولَا بعريا ،لَا عبداو ،فَما سببت بعده حرا :قَالَ  

  »وفراملَع نئًا مينَّ شرقحلَا تو، كهجو هِسطٌ إِلَيبنم تأَنو اكأَخ كَلِّمأَنْ تإِنَّ  ،و
وفراملَع نم كذَل،  …  كمتش ؤرإِنْ امو، يكف لَمعا يبِم كريعفَلَ ،و لَمعا تبِم هريعا ت

يه؛ف هلَيع كالُ ذَلبا ومفَإِن«. 

 ."كتاب الصالة"بن نصر املروزي يف أمحد، وأبو داود، والترمذي، وحممد : أخرجه  

 .١١٠٩: رقم "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

 "الصحيح املسـند ممـا لـيس يف الصـحيحني    "يف  /مقبل شيخنا  صححهو •
. ، ط)٢٦٥-٥/٢٦٣( "اجلامع الصحيح مما ليس يف الصحيحني"، ويف )١٤٥-١/١٤٤(

 .دار اآلثار اجلديدة
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٩٠- رأَبِي ه نةَ عـرـ : قَـالَ ، ضـي اهللا عنـه  ر ي   :ال صـلى اهللا عليـه وسـلم   ق
  »كحلَّ الض؛أَق كحةَ الضفَإِنَّ كَثْر، الْقَلْب يتمت«. 
 ."الزهد الكبري"الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي يف : أخرجه  

 ):١٧٤١( رقم "والترهيبصحيح الترغيب "يف  /الشيخ األلباين قال  •

  ).صحيح لغريه(  

  
٩١- عن رِابِج نِب عبنِ ،رضي اهللا عنهما اِهللا دع بِالنقَالَ لى اهللا عليه وسلمص ي هأَن: 

  »ورــر ــج املَبـ ــةُ  ،الْحـ ــا الْجنـ ــزاٌء إِلَّـ ــه جـ ــيس لَـ   .»لَـ
  قلَي :وا بِمرالَ؟ قَه: 

  .»امِلَالكَ بيطو ،امِعالطَّ امعطْإِ«  
 .، وابن خزمية، واحلاكم، والبيهقي"األوسط"أمحد، والطرباين يف : أخرجه  

 :)١٠١٤( رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /الشيخ األلباين قال  •

 ).صحيح لغريه(  

 .احلاكم وصححه •

 .املنذري وحسنه •

  
 

٩٢- عأَ نسِن نِب مالنَّأَ ،ضي اهللا عنهر ك رالَقَ لى اهللا عليه وسلمص اِهللا ولَس: 

ـ بِ طُقُسيفَ ؛وما القَهبِ كحضي ؛ةملكَالْبِ ملَّكَتي نْأَ مكُنم لٌجى رسع لْا هلَأَ«   ا ه
 .اِءمالس نم دعبأَ

 ،هيلَا عهبِ اُهللا طُخسيفَ ؛هابحصا أَهبِ كحضي ؛ةملكَالْبِ ملَّكَتي لٌجى رسع لْا هلَأَ  
 .»ارالن هلَخدى يتح ،هنى عضرا يلَ

 .أبو الشيخ :رواه  

 .٢٨٧٧: رقم "غيب والترهيبصحيح التر"يف  /الشيخ األلباين  وحسنه •



٥٥   
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 .أيضاً املنذري وحسنه •

  
 

٩٣- عي ذَبِأَ نلْقُ: الَقَ، ضي اهللا عنهر رت :يا رأَ! اِهللا ولَسوالَقَ… ؟ينِص: 

 .…»هجالو ورِنبِ بهذْيو ،بلْالقَ تيمي هنإِفَ ؛كحالض ةَرثْكَو اكيإِ«  

 .الطرباين، وابن حبان: أخرجه  

 ):٢٨٦٨( رقم "صحيح الترغيب والترهيب"يف  /قال الشيخ األلباين  •

  ).صحيح لغريه(  
  
 

٩٤-  ــنــةَعشائاضــي اهللا عنــهر عقــال صــلى اهللا عليــه وســلم:، قَالَــت:  
  »خالٌص ست ،ما من مسمٍل يموت في واحدة منهانَا كَلَّإِ ،ن ضناًام نْأَ ى اِهللالَع 

يدلَخاجلَ هوموضع الشاهد منهن قوله…فذكرهن  … :ةَن: 

  »ورلٌج في بيتالَ ،ه يغتاب مسالم، لَوا يجلَإِ رهِيم ساطًخ، ةًنِقْما لَو، ـ  نْإِف مات 
  .»ى اِهللالَا عنامض انَكَ

 ).٣٨٣٤) (٤/٤٩١( "األوسط"الطرباين يف : أخرجه  

 .٣٣٨٤: رقم "السلسلة الصحيحة"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

  
 
٩٥-  نةَ عديرنِ احلُببِ بيال صلى اهللا عليه وسلمق:قَالَ، ضي اهللا عنهرص: 

 .»)١(لَا تقُولُوا هجرا …«  

 .٢٠٣٢:النسائي رقم: أخرجه  

 .٢٠٣٢: رقم "صحيح سنن النسائي"يف  /الشيخ األلباين  صححهو •

                                                 
)١ ("�YْIُا�" : Zم ا�$�حJء، ا���Iا� U]%]KVرا :"� )]٥/٢٤٥(7%` اBث/�  "ا��IHی
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ـ النبِـي   عـنِ ، ضـي اهللا عنـها  رعن عائشةَ  -٩٦   :قَـالَ  لى اهللا عليـه وسـلم  ص
 .»لَد اخلَصمالْأَ :إِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى اِهللا«  
  .٢٦٦٨: ، ومسلم رقم٢٣٢٥: البخاري رقم: أخرجه  

  
  

 :ال صلى اهللا عليه وسلمق :قَالَ ،ضي اهللا عنهرعن أَبِي هريرةَ  -٩٧

فَلَيس ِهللا حاجةٌ فـي أَنْ يـدع    ؛، واجلَهلَوالْعملَ بِه ،من لَم يدع قَولَ الزورِ«  
هابرشو هامطَع«. 

  .٥٧١٠و ١٨٠٤: البخاري رقم: أخرجه  

  
 
٩٨-  رِيدالْخ يدعأَبِي س نال صلى اهللا عليه وسلمق:قَالَ، ضي اهللا عنهرع: 

 .»أَهلِ النارِ تكُن أَكْثَرفَإِني أُرِي ؛تصدقْن !يا معشر النساِء«  

  ـــــولَ اِهللا :فَقُلْـــــنســـــا ري بِـــــمقَـــــالَ !؟و:  
  »ننَ اللَّعركْث١(ت(، ريشنَ الْعكْفُرتو «…. 

 .٨٠: ، ومسلم رقم٢٩٨: البخاري رقم: أخرجه  

 .ب، عن ابن عمر ٧٩: مسلم رقم: وأخرجه •

 .ا، عن أيب هريرة ٨٠: جه مسلم أيضاً رقموأخر •

  

                                                 
�����l�k�j�iz}: �ن ا��.، وه< >�م، آ � �Qل س�1Oنbُت��: أي )١(

� ا�fواج ?H� آ�ة�h �/0 �Iأن �I#2JFو. 
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 لى اهللا عليه وسلمصلَم يكُن رسولُ اِهللا  :قَالَ ،ضي اهللا عنهربنِ مالك  عن أَنسِ -٩٩

 … ولَا سبابا ،ولَا لَعانا ،فَاحشا

  .٥٦٩٩و ٥٦٨٤: أخرجه البخاري رقم  

  
 

١٠٠-  نع دينِ زةَ بامقال صلى اهللا عليه وسلم:قَالَ، ضي اهللا عنهمارأُس: 

 .»إِنَّ اَهللا لَا يحب كُلَّ فَاحشٍ متفَحشٍ«  

 .أمحد: أخرجه  

 .ل، عن عائشة "األدب املفرد"البخاري يف : وأخرجه  

 .ااحلاكم، عن أيب هريرة : وأخرجه •

 .١٨٥٠: رقم "صحيح اجلامع"يف  /الشيخ األلباين  هوحسن •

  
 

١٠١- عن مالك نِب يخال صلى اهللا عليه وسلمق:قَالَ، ضي اهللا عنهر رٍام: 

  »اظْفَح لسانك«. 

 .أمحد، والترمذي، وابن ماجه، وابن عساكر: أخرجه  

السلسـلة  "، ويف ٢٠٤: رقـم  "صحيح اجلـامع "يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .١١٢٢: رقم "ةالصحيح

  
 

  :الَقَـــ ،ضـــي اهللا عنـــهر ودعســـم نِبـــ اِهللا دبـــع نعـــ -١٠٢
  الَّولَا إِي لَذغَ هيره، مى ظَلَا عاَأل رِهضِر شأَ ٌءيحوولِى طُلَإِ ج سنٍج من لسان. 

 .الطرباين: أخرجه    



٥٨   

  مسجد السنة -احلديدة  - اليمن
  ١١/٦/١٤٢٨يف 

  /أبو إبراهيم
 الوصايب العبديل بحممد بن عبد الوها

�    �   � 

، ٢٨٥٨: رقـم  "صـحيح الترغيـب والترهيـب   "يف  /الشيخ األلباين  صححهو •
 .املنذري كذلك صححهو

  
  

  
  
  

ر احلق وأهله، ويبطـل  ـأسأل اهللا العظيم أن ينفع به اإلسالم واملسلمني، وأن ينص
  .الباطل وأهله

ونسأله الفـردوس األعلـى يف   صلح أعمالنا، وي، ألسنتناسدد أن يسبحانه سأله نو
  .ذلك والقادر عليه ، إنه ويلّاجلنة

  .وصلى اهللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً
  
  
  

 

 اخلامتة


