
عز وجل واإليمان  هللاباب معرفة   .1
 رد الشرك – به

 عز وجل واإليمان به ]رد الشرك[ هللاباب معرفة  - 1
عليه وَسلَّم:  هللاَصلَّى هللا قال: قال رسول  -عنه هللارضَي  -عن أبي هريرة  -/  1
رِك، من عمَل عمال أشرَك فيه مِعي  هللاقال » تعالى: أنا أْغنى الشركاِء عن الش ِ

 « .غيري تَرْكته وشرَكه
 رواه مسلم.

عليه  هللاَصلَّى  هللاقِدَم على رسول »قال:  -عنه هللارضي  -ولهما عن عمر  - 9
وَسلَّم بَِسبيِ هواِزَن؛ فإذا امرأة من السبيِ تسعى إْذ وجدت صبيا في السَّبي 

 عليه وَسلَّم: هللاخذته فأَلزقته بِبطنِها فأرضعته، فقال النبي َصلَّى فأ
أَرحم  هلل! فقال: " هللا" أَتَروَن هذه المرأَةَ طاِرحة ولدها في النَّاِر؟! " قلنا: ال و

 « .بعباِدِه من هذِه بولِدها

إثبات صفة الرحمة هلل 
 سبحانه وتعالى

عليه  هللاَصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنه هللارضي  -يرة وعن أبي هر - 10 عز وجل هللاسعة رحمة   .2
 وَسلَّم:

الخْلَق كتَب في كتاٍب فهو عنَده فوق العرش: إِن رحمتي َغلبَْت  هللالما خلق »
 « .غضبي

 رواه البخاري.

ِ عن ابن مسعود  - 18  هللاَصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنة هللارضي  -وللبخاري 
 عليه وَسلَّم:

 « .الجنَّة أَقرب إلى أَحِدكم من ِشراِك نعِلِه، والنَّار ِمثل ذلك»

 قرب الَجنَّة والنَّار من اإلنسان

 مرفوعا: -عنه هللارضي  -وعن أبي هريرة  - 19 لمن في قلبه رحمة هللارحمة   .3
إِنَّ امرأة بغي ا رأَت كلبا في يوٍم حار يِطيف ببئٍر قد أَدلََع ِلسانَه من العطِش »
 « .عت له موقََها فَسقَتْه فغِفر لها بهفنز

َصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنه هللارضي  -وعن أبي موسى األشعري  - 27
 عليه وَسلَّم: هللا
جنتاِن من ذهب آنيتهما وما فيِهما، وجنتاِن من فضٍة آنيتهما وما فيِهما، وما »

الكبرياِء على وجِهٍه في جنِة بين القوِم وبين أن ينظروا إلى رب ِهم إاِل رداء 
 « .عدن

 رواه البخاري.

 هللاوصف الجنان والنظر إلى 
 سبحانه وتعالى

تعالى حتى إذا فزع  هللاباب قول   .4
عْن قلوبِهم قالوا ماذا قال رب كم 

 كذب الكهنة ودجلهم - قالوا الحق

قال: حد ثني رجل من أصحاب النبي  -عنه هللارضي  -عن ابن عباٍس » - 28
َصلَّى  هللاعليه وَسلَّم من األنصاِر أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسوِل  هللاَصلَّى 

 عليه وَسلَّم إِذ رمي بنجٍم فاستنار فقال: هللا
 " ما كنتم تقولون إِذا رمي بمثِل هذا؟ ".

 هللاَصلَّى  هللاول قال: قال رس -عنه هللارضي  -ولهما عن أبي هريرة  - 38
 عليه وَسلَّم:

تعالى: يؤْذيني ابن آدم يسب  الدهر، وأنا الدهر بِيِدي األمر أقل ِب الليل  هللاقال »
 « .والنهار

 تحريم سب الدهر

متى كان  - باب اإليمان بالقدر  .5
 تقدير مقادير الخلق؟

 هللارضي  -بن عمرو بن العاص  هللاوفي " صحيح مسلم " عن عبد  - 39
 عليه وَسلَّم: هللاَصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنهما

 «قد ر مقادير الخالئِِق قبل أْن يخلق السماوات واألرض بخمسين هللاإن  »

خلق لوحا محفوظا من  هللاقال: إن  -عنهما هللارضي  -وعن ابن عباس  - 48
درة بيضاء، دف تاه من ياقوتٍة حمراء، قلمه نور، وكتابه نوٌر، عرضه ما بين 
الس ماء واألرض، ينظر فيه كل  يوٍم ثالثمائٍة وستين نظرة، ففي كل ِ نظرٍة منها 
يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى: }ُكلَّ 

 أٍْن{يَْوٍم ُهَو ِفي شَ 
 رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم.

اللوح المحفوظ من درة 
 بيضاء

دخلت على أبي وهو مريٌض أتخايل فيه »وعن الوليد بن عبادة قال:  - 49 اإليمان بالقدر يوجد طعم اإليمان  .6
ا أجلسوه، قال:  الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني؛ فلم 

تبارك وتعالى حتى  اهللبني إنك لن تجد طعم اإليمان ولن تبلغ حقيقة العلم بيا 
تؤمن بالقدر خيره وشره، قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ 
قال: تعلم أن  ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، يا بني إني 

 يقول: عليه وَسلَّم هللاَصلَّى  هللاسمعت رسول 
ل ما خلق  القلم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم  هللا" أو 

 «القيامة. . . " يا بني إن ِمت  ولست على ذلك دخلت الن ار.
 رواه أحمد.

عليه  هللاَصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنه هللارضي  -وعن أبي هريرة  - 51
 وَسلَّم:

من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص  هللاالمؤمن القوي خير وأحب إلى »
وال تعجزن، فإْن أصابك شيء فال تقل: لو أني  اهللعلى ما ينفعك، واستعن ب

وما شاء فعل؛ فإن )لو( تفتح عمل  هللافعلت كذا كان كذا وكذا! ولكن قل: قدر 
 « .الشيطان

 رواه مسلم.

المؤمن القوي خير وأحب إلى 
 من المؤمن الضعيف هللا

باب ذِكِر المالئِكِة عليهم السالم   .7
 واإليمان بِهم

ار - 70 عليه وَسلَّم: هللاَصلَّى  هللاقالت: قال رسول  -عنها هللارضي  -وعن عائشة  - 52  هللاقال: قال رسول َصلَّى  -عنهما هللارضي  -عن ابن عباس  روى البز 
 علْيِه وَسلَّم:

وجوب االستحياء من مالئكة 
 والنهي عن التعري هللا



ا وصف » خِلقت المالئكة من ن ور، وخلق الجان  من ماِرج من نار، وخلق آدم مم 
 « .لكم

 رواه مسلم.

ال ذين معكم؛ الكرام الكاتبين  هللاينهاكم عن الت عري، فاستحيوا من مالئكة  هللاإن »
الذين ال يفارقونكم إال عند إحدى ثالث حاالٍت: الغائط، والجنابة، والغسل، فإذا 

 «اغتسل أحدكم بالعراِء فليستتر بثوبه أو بِِجْذِم حائٍط أو بغيره".
قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكراِمِهم أن يستحي منهم، فال يملي عليهم األعمال 

 خلقهم كراما في خلقهم وأخالقهم. هللاالقبيحة التي يكتبونها، فإن 
ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم ال يدخلون بيتا فيه كلب وال صورة وال جنب 

 وال تمثال وال يصحبون رفقة معهم كلٌب أو جرس.

علْيِه وَسلَّم  هللاَصلَّى  هللاسمعت رسول »قال:  -عنه  هللارضي  -وعن علي  - 77 هللاقصمه  هللامن ترك الحكم بكتاب   .8
 يقول:

 " أال إِنها ستكون فتنة ".

قال:  -عنه  هللارضي  -بن ثابت بن الحارِث األنصاري  هللاوعن عبد  - 83
علْيِه وَسلَّم بكتابٍ فيه مواضع  هللاعلى النبي َصلَّى  -عنه  هللارضي  -دخل عمر »

من التوراة فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها، عليك فتغير 
 هللاعلْيِه وَسلَّم تغيرا شديدا لم أر مثله قط، فقال عبد  هللاَصلَّى  هللاوجه رسول 

علْيِه  هللاَصلَّى  هللا: أما ترى وجه رسول -عنهما  هللارضي  -بن الحارث لعمر 
ٍد نبيا، فسري عن  اهللوَسلَّم؟! فقال عمر: رضينا ب ربا وباإلسالم دينا وبمحمَّ

 علْيِه وَسلَّم وقال: هللاَصلَّى  هللارسول 
وأنتم حظي "لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين 

 « .من األم
 رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في "الكنى".

التحذير من اتباع غير 
 علْيِه وَسلَّم هللاالرسول َصلَّى 

علْيِه  هللاباب حقوق النبي َصلَّى   .9
وجوب قتال من لم يؤمن  - وَسلَّم

علْيِه وَسلَّم  هللابالرسول َصلَّى 
 وبما جاء به

علْيِه وَسلَّم:  هللاَصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنه هللارضي  -عن أبي هريرة  - 84
ويْؤِمنوا بي، وبما ِجئت  هللاأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال »

 هللابه، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على 
 « .عز وجل

 رواه مسلم.

َصلَّى  هللاأن رسول  -عنه هللارضي  -وعن المقدام بن معِدي كِرب الِكنِدي  - 87
يوِشك الرجل متكئا على أريكتِِه يحدث بحديٍث من حديثي » علْيِه وَسلَّم قال: هللا

عز وجل، فما وجدنا فيه من حالٍل استحللناه، وما  هللافيقول: بيننا وبينكم كتاب 
علْيِه وَسلَّم  هللاَصلَّى  هللاأال وإن ما حرم رسول  وجدنا فيه من حرام حرمناه!!

 « .هللامثل ما حرم 
 رواه الترمذي وابن ماجه.

الرد على من اكتفى بالقرآن 
 عن السنة

علْيِه وَسلَّم  هللاباب تحريضه َصلَّى   .10
على لزوم السنة والترغيب في 
ذلك وترك البِدعِ والتفرِق 

 واالْختالِف والتحذيِر من ذلك

َصلَّى  هللاوعظنا رسول »قال:  -عنه  هللارضي  -وعن الِعرباض بن سارية  - 88
علْيِه وَسلَّم موِعظة بليغة، ذرفْت منها العيون، ووِجلت منها القلوب، فقال  هللا

كأن هذِه موِعظة مودع فما تعهده إلينا؟ فقال: " أوصيكم  هللاقائل: يا رسول 
عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى  والسمع والطاعة وإن كان هللابتقوى 

إختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنِة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواِجِذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإن كل محدثة بِدعةٌ وكل 

 « .بدعٍة ضاللة
 رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه.

جاء ثالثة رهط إلى أزواج النبي »قال:  -عنه  هللارضي  -ٍس ولهما عن أن - 91
علْيِه وَسلَّم فلما أخبروا  هللاعلْيِه وَسلَّم يسألون عن عبادة النبي َصلَّى  هللاَصلَّى 

علْيِه وَسلَّم قد غِفر له ما  هللابها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي َصلَّى 
أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال اآلخر: أنا تقدم من ذنبِه وما تأخر، فقال 

أصوم النهار وال أفطر، وقال اآلخر: أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبًدا، فجاء 
إني  هللاعلْيِه وَسلَّم إليهم فقال: " أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما و هللاالنبي َصلَّى 

قد وأتزوج النساء فمن ألخشاكم هلل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأر
 « .رغب عن سنتي فليس مني

من رغب عن سنة الرسول 
علْيِه وَسلَّم فليس  هللاَصلَّى 

 منه

علْيِه وَسلَّم  هللادعاء الرسول َصلَّى   .11
 للغرباء

علْيِه وَسلَّم  هللاَصلَّى  هللاأن رسول  -عنه  هللارضي  -وعن أبي هريرة  - 92
 قال:
 « .د غريبا كما بدأ فطوبى للغرباءِ بدأ اإلسالم غريبا وسيعو»

 رواه مسلم.

قال: من كان مستنا فليستن بمن  -عنه  هللارضي  -وعن ابن مسعود  - 101
علْيِه  هللاقد مات؛ فإن الحي ال تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمٍد َصلَّى 

وَسلَّم كانوا أفضل هذه األمة؛ أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم 
علْيِه وَسلَّم وإلقامِة دينِه، فاعرفوا لهم فضلهم،  هللالصحبِة نبيه َصلَّى  هللا

واتبِعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخالقهم وِسيرهم، فإنهم كانوا 
 م.على الهدي المستقي

وجوب االقتداء بالسلف 
عليهم  هللاالصالح رضوان 

 أجمعين



 رواه رِزين.

 هللاسمع النبي َصلَّى »وعن عمرو بن شعيٍب عن أبِيِه عن جدِه قال:  - 102 تحريم المجادلة في القرآن  .12
 علْيِه وَسلَّم قوما يتدارؤون في القرآِن فقال:

عضه ببعض، وإنما نزل كتاب ب هللا"إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب 
يصدق بعضه بعضا فال تكذبوا بعضه بِبعٍض، فما علمتم منه فقولوا، وما  هللا

 « .جِهلتم فِكلوه إلى عالمه
 رواه أحمد وابن ماجه.

علْيِه  هللاَصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنه هللارضي  -وعن ابن مسعوٍد  - 111
عبدا سِمع مقالتي فحِفظها ووعاها، وأداها، فرب حامِل فقٍه  هللانضر »وَسلَّم: 

غير فقيٍه، ورب حامل فقٍه إلى من هو أفقه منه، ثالث ال يغل عليِهن قلب مسلٍم: 
إخالص العمل هلل، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتِهم، فإن دعوتهم تحيط 

 « .من وراءهم
مد وابن ماجه والداِرمي عن رواه الشافِعي والبيهقي في "المدخل" ورواه أح

 .-عنه  هللارضي  -زيد بن ثابٍت 

 تحريم االختالف والتفرق

باب التحريض على طلب العلم   .13
دعاء الرسول  - وكيفية الطلب

 علْيِه وَسلَّم ألهل الحديث هللاَصلَّى 

علْيِه  هللاَصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنه هللارضي  -وعن ابن مسعوٍد  - 111
عبدا سِمع مقالتي فحِفظها ووعاها، وأداها، فرب حامِل فقٍه  هللانضر » وَسلَّم:

غير فقيٍه، ورب حامل فقٍه إلى من هو أفقه منه، ثالث ال يغل عليِهن قلب مسلٍم: 
إخالص العمل هلل، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتِهم، فإن دعوتهم تحيط من 

 « .وراءهم
بيهقي في "المدخل" ورواه أحمد وابن ماجه والداِرمي عن زيد رواه الشافِعي وال

 .-عنه  هللارضي  -بن ثابٍت 

علْيِه  هللاَصلَّى  هللاقال: قال رسول  -عنه  هللارضي  -وعن الحسِن  - 121
 وَسلَّم:

من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به اإلسالم فبينه وبين النبيين درجة »
 « .واحدة في الَجنَّةِ 
 رواهما الداِرِمي.

 من هو الفقيه

 هللاَصلَّى  هللاكنا مع رسول »قال:  -عنه  هللارضي  -عن أبي الدرداء  - 122 باب قبض العلم  .14
 علْيِه وَسلَّم فشخص ببصره إلى السماِء، ثم قال:

 « ."هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى ال يْقِدروا منه على شيءٍ 
 رواه الترمِذي.

هؤالِء قوم ملوا العبادة، وخف »: -وسِمع قوما يتجادلون  -قال الحسن  - 132
 « .عليِهم القول، وقل ورعهم فتكلموا

 

 هللامن أبغض الرجال إلى 

باب التجوز في القول وترك   .15
 التكلف والتنطع

 مرفوعا: -عنه هللارضي  -وعن أبي أمامة  - 133
 « .والبيان شعبتاِن من النفاقِ الحياء والعي شعبتاِن من اإليماِن، والبذاء »

 رواه الترمذي.

أنه قال يوما وقام رجل » -عنه  هللارضي  -وعن عمرو بن العاص  - 142
َصلَّى  هللافأكثر القول فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول 

 علْيِه وَسلَّم يقول: هللا
 « .جواز هو خيرأن أتجوز في القوِل؛ فِإن ال -أو أمرت  -"لقد رأيت 

 رواهما أبو داود.
 آخره والحمد هلِل رب العالمين حمدا كثيرا.

 هللاصفة كالم الرسول َصلَّى 
 علْيِه وَسلَّم

 


