
 حلفاظها املذاكرينأطراف األربعني 

 مصدره طرف احلديث أو لقبه الراوي 
 ق إنما األعمال بالنيات عمر 1

 م حديث جبريل عمر 2

 ق بني اإلسالم على خمس ابن عمر 3

 ق حديث الصادق المصدوق ابن مسعود 4

 ق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عائشة 5

 م من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة 

 ق إن الحالل بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات النعمان 6

 م الدين النصيحة تميم الداري 7

 ق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ابن عمر 8

 ق ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أبو هريرة 9

 م إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا أبو هريرة 10

 ت ن يريبكال  ادع ما يريبك إلى م الحسن 11

 ت هـ من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه أبو هريرة 12

 ق ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه أنس 13

 ق بإحدى ثالث ال يحل دم امرئ مسلم إال ابن مسعود 14

 ق أو ليصمت امن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خير أبو هريرة 15

 خ ال تغضب أبو هريرة 16

 م إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء شداد بن أوس 17

 ت اتق هللا حيثما كنت أبو ذر ومعاذ 18

 ت يا غالم إني أعلمك كلمات احفظ هللا يحفظك ابن عباس 19

 غير ت لى هللا في الرخاءاحفظ هللا تجده تجاهك تعرف إ ابن عباس 

 خ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عقبة بن عمرو 20

 م قل آمنت باهلل ثم استقم بن عبدهللا سفيان 21

 م أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان جابر 22

 م الطهور شطر اإليمان الحارث بن عاصم 23

 م يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أبو ذر 24

 م ذهب أهل الدثور باألجور يصلون كما نصلي أبو ذر 25



 ق عليه صدقة الناسكل سالمى من  أبو هريرة 26

 م البر حسن الخلق واإلثم ما حاك في النفس النواس 27

 حم مي جئت تسأل عن البر؟ وابصة بن معبد 

 د ت السمع والطاعةأوصيكم بتقوى هللا و العرباض 28

 ت لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره هللا عليه معاذ 29

 قط فرض فرائض فال تضيعوهاإن هللا تعالى  أبو ثعلبة الخشني 30

 هـ ازهد في الدنيا يحبك هللا سهل بن سعد 31

 قط هـ ال ضرر وال ضرار أبو سعيد 32

 هق اهملو يعطى الناس بدعو ابن عباس 33

 م من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أبو سعيد 34

 م ال تحاسدوا وال تناجشوا أبو هريرة 35

 م كربةمن نفس عن مؤمن  أبو هريرة 36

 ق كتب الحسنات والسيئات إن هللا ابن عباس 37

 خ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أبو هريرة 38

 هـ هق الخطأ والنسيانإن هللا تجاوز لي عن أمتي  ابن عباس 39

 خ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل ابن عمر 40

 الحجةكتاب  لما جئت به ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ابن عمرو 41

 ت يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أنس 42

 ق ألحقوا الفرائض بأهلها ابن عباس 43

 ق الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة عائشة 44

 ق الخمر إن هللا ورسوله حرم بيع جابر 45

 خ كل مسكر حرام أبو موسى 46

 حم ت هـ بطنما مأل آدمي وعاء شرا من  المقدام 47

 ق أربع من كن فيه كان منافقا ابن عمرو 48

 حم ت ن هـ حب ك لو أنكم توكلون على هللا حق توكله عمر 49

 حم ت هـ حب ال يزال لسانك رطبا من ذكر هللا عبدهللا بن بسر 50

الرموز: ق=متفق عليه، خ=البخاري، م=مسلم، د=أبو داود، 
ماجه، حم=أحمد، هق=البيهقي، =ابن  ت=الترمذي، ن=النسائي، هـ

=الدارقطني حب=ابن حبان، ك=الحاكم، مي=الدارمي، قط  
 إعداد أبي العباس موسى الطويل
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